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“األبا” حتقق منوا يف الإنتاج واملبيعات بالربع الثاين

الكربى املحرق  حديقة  مناق�صة  “البلديات” تطرح 

ع�س���كر - �ألب���ا: �أغلق���ت �رشك���ة �أملنيوم 
�لبحرين “�ألب���ا” �لربع �لثاين من �لعام 2018 
بتحقيق �أف�سل نتائج حلجم �لإنتاج ومبيعات 
�ملع���دن، �إذ جت���اوز �لإنت���اج 252.081 �ألف 
طن مرتي، بزي���ادة بلغت 23 % على �أ�سا�س 
�سنوي، يف حني حققت �ملبيعات طفرة بن�سبة 
19 % على �أ�سا�س �سنوي لتحقق 249.595 

�أل���ف طن م���رتي مقاب���ل 210.157 �ألف طن 
م���رتي يف �لرب���ع �لث���اين م���ن �لع���ام 2017. 
وذلك على �لرغم من تقلبات �ل�سوق و�لتوتر 
�لتجاري �ل�سائد. وتر�وحت مبيعات �ملنتجات 
ذ�ت �لقيم���ة �مل�سافة عن���د معدل 60 % من 

�إجم���ايل �ل�سحن���ات مقاب���ل 61 % يف 
�لربع �لثاين من �لعام 2017.

طرح���ت وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع���ر جمل����س �ملناق�سات 
و�ملز�ي���د�ت �حلكومي���ة، قبل يوم���ني، مناق�سة 
مل����رشوع �إع���ادة تاأهي���ل حديقة �ملح���رق �لكرى 

للمرحلة �لثانية، يف م�رشوع طال �نتظاره.
و�سيك���ون �أمام �ل����رشكات �لر�غب���ة يف دخول 
�ملناف�سة لتنفيذ م����رشوع حديقة �ملحرق �لكرى 
يف مرحلت���ه �لثاني���ة، مهل���ة �سه���ر و�ح���د تقريبا 

لتقدمي عطاء�تها، وذلك قبل نهاية يوم 
8 �أغ�سط�س 2018.
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للأر�صفة جديدة  معايري  ا�صتحداث  “الأ�صغال” تدر�س 
�أف�س����ح وزير �لأ�سغال و�س����وؤون �لبلديات 
و�لتخطي����ط �لعمر�ين ع�سام خلف عن �أن �إد�رة 
تخطي����ط وت�سمي����م �لط����رق وق�س����م ت�سميم 
م�ساري����ع �لتجدي����د �حل�����رشي بقط����اع �لط����رق 
�أعد در��سة تف�سيلية ع����ن �لت�سميم �حل�رشي 

للأر�سفة �ملختلفة.
ولفت خلف يف خطاب موجه ملجل�س بلدي 
�ملح����رق �إل����ى �أن �لت�ساميم متت مب����ا يتلءم 
ونوعية �لطرق �ملتاخمة لتلك �لأر�سفة، و�لتي 

تر�عي �ملعايري و�أ�س�س �لت�سميم �مل�ستد�م.

وتاأت����ي ه����ذه �لدر��س����ة وفق����ا للكتي����ب 
�لإر�سادي �ملعد لهذ� �لغر�س، كجزء من دليل 
�سامل لت�ساميم �لطرق �مل�ستحدث باململكة، 

و�ملو�ف����ق للتطوي����ر �ملتما�س����ي م����ع �لنم����و 
�ل�س����كاين وزي����ادة �لتل����وث �لبيئ����ي، و�حلاجة 
خلل����ق ممر�ت للم�س����اة و�حلاج����ات �ملجتمعية 
�لأخرى و�لذي يه����دف �إلى �لتنمية �مل�ستد�مة 

للطرق.
�لأه����د�ف  �إل����ى  �لكتي����ب  وتط����رق 
�لإ�سرت�تيجي����ة للتن�سي����ق �حل�����رشي للط����رق، 
و�لتي �سملت تقليل �حلو�دث وخلق بيئة �آمنة 
ح�رشيا، وكذلك �حلفاظ عل����ى �لبيئة من خلل 
زي����ادة �ملناطق �خل�����رش�ء، �إلى جان����ب تطوير 

�لعائ����د �لقت�سادي وخف�����س �لكلفة 
7من خلل تنمية م�ستد�مة للطرق.

املرحلـــــة  الوطنـــــي” ينجــــز  “البحـــريــن 
الأولـــى لـ“احلو�سبـــة ال�سحابيـــة”

احلـلواجـــي بفعاليــة “النقابـــي”: قـــانـــون 
التاأميــن النافــذ “�سامــن للحقــوق”

ح�سيـــــن الــدرازي رئي�ســـا للمــركـــــز 
الإعــالمــــي باحتــــاد ال�سلـــة
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة

علي الفردان

�أعل���ن مكت���ب منظم���ة �ل�سح���ة �لعاملية 
ل����رشق �ملتو�س���ط ع���ن ف���وز �لزميل���ة ب���دور 
�ملالك���ي باملرك���ز �لأول مب�سابق���ة �ملنظم���ة 
�لتي نظم���ت على م�ست���وى �لإقلي���م عن فئة 
“�لإعلم �ملكتوب و�ملقروء” )�سحف ومو�قع 

�إلكرتونية(.
و�لبحري���ن ه���ي �أول دول���ة خليجية تفوز 
باجلائ���زة �لإقليمية، وتقا�سم���ت كل من م�رش 

وباك�ستان �ملركزين �لثاين و�لثالث.
ع���ن  ملف���ا متكام���ل  �ملالك���ي  وقدم���ت 
��ستخد�م �مل�ساد�ت �حليوية و�لآثار �ملرتتبة 
على الإفراط يف ا�ضتعمال امل�ضادات واخلطط 
�ل�سح���ة  منظم���ة  ودور  �لوطني���ة  و�لر�م���ج 
�لزمي���ل  وكان  �ل�س���دد.  ه���ذ�  يف  �لتوع���وي 

�سيدعلي �ملحافظة قد فاز يف �أبريل �ملا�سي 
بجائزة �ل�سحاف���ة �لعربية عن فئة “�ل�سحافة 
�ل�ستق�سائي���ة”، عن ملف بعن���و�ن “�لتوح�س 
�لعم���ر�ين ي�سع �لبحري���ن على �أعت���اب كارثة 

بيئية”.
وبه���ذه �ملنا�سب���ة، �أه���دت �لزميلة بدور 
�ملالك���ي �لإجن���از �إلى رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 

�ل�سم���و �مللكي خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، 
موؤك���دة �أن �سم���وه �لد�ع���م �لأول لل�سحاف���ة 
و�لكلمة يف �ململكة، و�أن دعم �سموه لل�سحافة 

و�ل�سحافيني هو كلمة �ل�رش لكل �إجناز.
و�سب���ق للمالك���ي �أن فازت عل���ى مدى 3 
�سنو�ت متتالية بجائ���زة �لإعلم �ل�سحي على 

م�ستوى دول �خلليج.
و�سي�ستقبل �ملكت���ب �لإقليمي للمنظمة 
�لفائزي���ن يف مق���ره بالقاه���رة للتعب���ري ع���ن 
تقديره لهم، بح�سور مدير عام منظمة �ل�سحة 
�لعاملية )WHO( تيدرو�س غيري�سو�س يف 

�سهر �أكتوبر 2018.
ويذكر �أن منظمة �ل�سحة �لعاملية لإقليم 
�رشق �ملتو�س���ط نظمت م�سابق���ة �أف�سل عمل 
�إعلمي يتن���اول مو�س���وع مقاوم���ة م�ساد�ت 

�مليكروب���ات يف بل���د�ن �إقلي���م ����رشق 
�ملتو�سط.

اأهدت الإجناز ل�سمو رئي�س الوزراء الداعم الأول لل�سحافة يف البحرين

الزميلة بدور املالكي تفوز بجائزة منظمة ال�صحة العاملية لل�صحافة

• بدور �ملالكي	
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الإ�صراع يف تنفيذ م�صاريع اجلنوبية ال�صحية والجتماعية
ا�ستمع ل�سرح من �سمو ال�سيخ خليفة بن علي ووزير الأ�سغال ب�ساأنها... �سمو رئي�س الوزراء:

• 2�سمو رئي�س �لوزر�ء ي�ستمع �إلى �رشح ب�ساأن �مل�ساريع يف �جلنوبية من �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي ووزير �لأ�سغال	

والقرى املدن  تنمية  مل�صروع  153 طلبا  “البلديات”: 
�ملنام���ة - وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون 
ق���ال  �لعم���ر�ين:  و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات 
وكي���ل �ل���وز�رة ل�س���وؤون �لبلدي���ات نبيل 
�أب���و �لفت���ح �إن “�لوز�رة ر�س���دت ميز�نية 
�سنوية مقد�رها 2.4 مليون دينار مل�رشوع 
تنمي���ة �ملدن و�لق���رى؛ لإجن���از �أكر عدد 
من �لطلبات �ملرفوع���ة من قبل �ملجال�س 
�لبلدي���ة”، و�عتر �أن �مليز�نية �ملر�سودة 

كافية لتغطية جميع �لطلبات. 
و�أو�سح �أن �لوز�رة ت�سلمت خلل �لعام 
�جل���اري )2018(، ما جمموع���ه 153 طلًبا 
جار �لعم���ل على تنفي���ذ 100 طلب، فيما 

تعكف �ل���وز�رة بعد ��ستكم���ال �لإجر�ء�ت 
�لأخرى على تنفيذ باقي �لطلبات.

ومنذ �نطلقته يف �لعام 2006، �ساهم 
�مل�رشوع يف �لدفع بعجلة �لنه�سة �لعمر�نية 
مبملكة �لبحرين عر دعمه للأ�رش �لبحرينية 

حمدودة �لدخل.
و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال  وز�رة  وب���ادرت 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين يف و�سع 
��سرت�تيجية تو�كب �لحتياجات �ملطلوبة 
عالي���ة،  ج���ودة  ذ�ت  خدم���ات  لتق���دمي 

ا مع �هتمام �حلكومة بهذ�  خ�سو�سً
6�مل�رشوع.

• ع�سام خلف	

حمرر ال�س�ؤون املحلية

�ملال: رفع �حل�سانة عن �أي نائب متورط باأعمال م�سيئة
�لق�سيبي���ة - جمل����س �لن���و�ب: �س���دد 
رئي����س جمل�س �لنو�ب �أحمد �ملل على رف�س 
�لتدخ���لت �خلارجي���ة وحماول���ة �لتاأثري على 
و�لبلدي���ة  �لرملاني���ة  �لنتخابي���ة  �لعملي���ة 
�ملقبلة، م���ن خلل �أن�سطة م�سبوهة، ومتويل 
����رش�ء  �إعلم���ي، وع���ر  خارج���ي، وحتري����س 
ح�سابات �إلكرتونية و�إد�رتها من 3 عو��سم، 
وفقا ملا مت ك�سفه و�لإعلن عنه يف �لو�سائل 

�لإعلمية �لوطنية.
و�أك���د  �مل���ل �أن �أم���ن �لوط���ن و�سي���ادة 

�لدولة فوق كل �عتب���ار، وجتب حما�سبة كل 
من يثبت تورطه وتو�طوؤه وم�ساركته يف تلك 
�لأعمال �مل�سيئة، مهما كان موقعه ومن�سبه، 
�إذ ل ح�سانة لأحد فيما يتعلق بالأمن �لوطني، 
و�أن حماولة تعطيل �مل�س���رية �لدميقر�طية 
و�لإ�س���اءة للم�رشوع �لإ�سلح���ي و�لتاأثري على 
�لعملية �لنتخابية ه���ي ممار�سات مرفو�سة 
وفا�سل���ة، ويجب �لت�سدي له���ا وملن يقوم 

بها وي�سارك فيها بكل ح�سم قانوين 
5�رشيح.
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�شم���و ال�شي���خ خليف���ة ب���ن عل���ي: توجيهات �شم���وه منه���اج عم���ل ت�شرت�شد ب���ه املحافظة
اإن�ش���اء �شال���ة منا�شب���ات الأه���ايل ال���دور عل���ى م�شاح���ة اأر����س تبل���غ 2023 م���رتا مربع���ا 

اململك���ة بقي���ادة العاه���ل ت�شه���د تط���ورا عمراني���ا تواكب���ه خدم���ات رفيع���ة امل�شت���وى

رفاهية املواطن الهدف الأ�سمى يف جميع برامج احلكومة التنموية
نعمل على ا�شتكمال املنظومة اخلدماتية لكل املحافظات... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا:  لدى ا�شتقبال �شموه وزير االأ�شغال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين و�شمو حمافظ 
اجلنوبية، اأك���د رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليف���ة اأن توفري اأ�شباب 
اال�شتق���رار للمواط���ن ورفاهيت���ه هو اله���دف االأ�شمى 
الذي حتر�س عليه احلكومة يف جميع براجمها التنموية.

وقال �شموه: “اإننا نعمل على ا�شتكمال املنظومة 
اخلدماتي���ة ل���كل املحافظات، وهن���اك حر�س حكومي 
عل���ى اأن تكون امل�شاريع احلكومي���ة موزعة على جميع 
م���دن وق���رى البحري���ن �شم���ن اإ�شرتاتيجي���ة التنمي���ة 

ال�شاملة التي نعمل عليها”.
وكان �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء قد 
ا�شتقب���ل بق����ر الق�شيبي���ة وزي���ر االأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف وحمافظ 
اجلنوبي���ة �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة الذي ق���دم ل�شموه �رًحا عم���ا �شيحتويه م�روع 
املرك���ز ال�شح���ي مبدين���ة خليف���ة ال���ذي وج���ه �شموه 
باإن�شائه، كم���ا ا�شتمع �شموه اإلى �رح عن م�روع �شالة 

املنا�شبات اخلا�شة باأهايل منطقة الدور.
وخ���الل اللق���اء، اأك���د �شم���وه اأن مملك���ة البحرين 
بقي���ادة عاهل الب���الد جاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة ت�شهد تطورا وتو�شعا عمرانًيا مت�شاعًدا تواكبه 
خدمات حكومية رفيعة امل�شت���وى تعمل على االرتقاء 
باخلدم���ات املقدمة للمواطنني واملقيمني على اأر�س 

اململكة.
واأعرب �شموه ع���ن ارتياحه للتقدم يف امل�روعات 
اخلدمي���ة كافة التي ت�شهده���ا املحافظة اجلنوبية من 
من�ش���اآت تعليمية و�شحي���ة واإ�شكاني���ة تلبي تطلعات 

اأهايل املحافظة.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو امللكي، خالل اللقاء، اإلى 
����رح من وزير االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين و�شم���و حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبي���ة ع���ن 
املخط���ط التف�شيلي مل�روع املرك���ز ال�شحي مبدينة 
خليفة، وال���ذي يت�شمن 15 عي���ادة ا�شت�شارية وق�شم 
للط���وارئ ي�ش���م 14 �ري���را وخمتربا وق�شم���ا لالأ�شعة 
و�شيدلي���ة و8 عي���ادات اأ�شن���ان، اإ�شاف���ة اإل���ى ق�شم 

للحوامل وق�شم للتعليم والعناية بالطفل.
كما اطلع �شموه عل���ى الت�شاميم اخلا�شة مب�روع 
اإن�شاء �شالة منا�شبات الأهايل الدور، والتي �شوف تقام 
على م�شاحة اأر�س تبلغ 2023 مرتا مربعا، وم�شاحة بناء 
تبل���غ 730 مرتا، والتي من املق���رر وفق ما هو خمطط 
لها اأن ت�شتغرق عملية اإن�شائها نحو 18 �شهرا، وت�شم 

كافة اخلدمات وفق معمار بحريني متميز.
ووج����ه �شم����وه اإل����ى اال�����راع يف اإقام����ة هذي����ن 
امل�روعني والعمل عل����ى اإجنازهما يف وقت قيا�شي 

ووفق اأعلى م�شتويات اجلودة.
ونوه �شموه اإلى اأهمية التو�شع يف اإقامة �شاالت 
املنا�شبات واملرافق االجتماعية التي تعزز من قيم 

التوا�شل بني اأبناء املجتمع.
واأ�شاد �شموه باجله����ود التي يقوم بها حمافظ 
اجلنوبي����ة �شمو ال�شيخ خليف����ة بن علي بن خليفة اآل 
خليف����ة يف متابع����ة احتياجات االأه����ايل والعمل على 

تلبيته����ا واإط����الق املب����ادرات النوعية الت����ي تخدم 
اأهايل املحافظة.

كما اأثنى �شموه على ما تقوم به وزارة االأ�شغال 
و�ش����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين من عمل 
دءوب يف حتقي����ق توجه����ات احلكومة عل����ى �شعيد 
التنمي����ة امل�شتدامة من خالل حزمة امل�روعات التي 
تقوم الوزارة مبتابعتها وتنفيذها يف الوقت احلايل 

يف خمتلف مناطق اململكة.
م����ن جانب����ه، اأ�ش����اد وزي����ر االأ�شغ����ال و�ش����وؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين ع�ش����ام خلف مبا 
يولي����ه �شاح����ب ال�شمو امللك����ي رئي�س ال����وزراء من 
اهتمام كب����ري بكل ما من �شاأن����ه االرتقاء بامل�شتوى 
املعي�ش����ي للمواطن����ني يف املناط����ق كاف����ة، موؤكدا 
حر�����س الوزارة على تنفي����ذ امل�روعات التي ت�شب 

يف �شالح املواطنني.
ومن جهته، توجه حمافظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ 
خليفة بن علي بن خليف����ة اآل خليفة بخال�س ال�شكر 

والتقدي����ر اإلى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
على ما يوليه �شموه من اهتمام بامل�روعات التنموية 
يف املحافظ����ة اجلنوبية لتحقيق طموحات وتطلعات 

املواطنني يف خمتلف مدن وقرى املحافظة.
واأو�ش����ح �شموه اأن هذه امل�روعات تاأتي �شمن 
حزمة امل�روعات التي باركها �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء، والت����ي تعمل املحافظ����ة اجلنوبية 
عل����ى تنفيذه����ا؛ به����دف االرتقاء مبقوم����ات احلياة 
باملحافظ����ة، وجت�ش����د ملمحا م����ن مالم����ح ال�شيا�شة 
ال�شامل����ة الت����ي تتبناه����ا احلكوم����ة برئا�ش����ة �شموه 

لتقدمي اخلدمات للمواطنني كافة.
واأك����د �شم����وه اأن توجيه����ات �شم����وه ال�شديدة 
ت�ش����كل منه����اج عمل ت�شرت�ش����د ب����ه املحافظة يف ما 
تقوم بتنفيذه م����ن م�روعات يف خمتلف القطاعات، 
م�شريا �شم����وه اإلى اأن ما ت�شهده املحافظة اجلنوبية 
م����ن نه�ش����ة عمراني����ة وح�شارية يرتج����م بجالء مدى 

اهتمام احلكومة برئا�شة �شموه باملواطنني.

• �شمو رئي�س الوزراء ي�شتمع ل�رح عن عدد من م�شاريع اجلنوبية من خالل �شمو حمافظ اجلنوبية ووزير االأ�شغال	
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دعم �سمو رئي�س الوزراء الالحمدود وراء اإجنازات الغرفة
واثقون من توفري كافة الظروف الداعمة للقطاع اخلا�س... نا�س:

تلق���ى رئي����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة برقي���ة �سكر 
وامتن���ان من رئي����س غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين 
�سم���ري نا�س، وذلك مبنا�سبة ت�رشف���ه واأع�ساء جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين والأ�رشة التجارية 

وال�سناعية بلقاء �سموه بق�رش الق�سيبية اأم�س.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�رشفني بالأ�سالة ع���ن نف�سي ونيابة عن اأع�ساء 
جمل����س اإدارة غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين والأ�رشة 
التجاري���ة وال�سناعي���ة اأن نرف���ع اإلى مق���ام �سموكم 
امللك���ي الك���رمي اأ�سم���ى اآي���ات ال�سك���ر والتقدي���ر 
والمتنان عل���ى ت�رشيفكم لنا بلق���اء �سموكم الكرمي 
بق�رش الق�سيبية �سباح ي���وم الأحد املوافق 8 يوليو 
2018، ونعت���ز والأ����رشة التجاري���ة وال�سناعية بهذا 
الت�رشيف ال���ذي عك�س رعاية ودع���م �سموكم للغرفة 

وجلميع فعالياتها، كم���ا اأن ذلك يوؤكد نهج �سموكم 
يف التوا�س���ل والتح���اور البناء مع فعالي���ات التجارة 
والقت�س���اد وال�ستثم���ار يف مملك���ة البحرين و�سولً 
اإلى كل ما يخدم م�س���رية النمو والتطور القت�سادي 

يف مملكتنا العزيزة.
اإنن���ا ي���ا �ساحب ال�سم���و الأم���ري نق���ّدر عالًيا ما 
قدمتم���وه وتقدمون���ه م���ن دعم ل حم���دود وم�ساندة 
كب���رية للغرفة وللقطاع التج���اري، موؤكدين لكم اأننا 
والقط���اع اخلا�س الذي منثله نوؤمن باأن كل ما حتقق 
للغرفة من اإجن���ازات ومن مكان���ة مرموقة قد حتقق 
بف�س���ل م���ا نحظى ب���ه من رعاي���ة واهتم���ام من لدن 
�سموكم امللكي حفظكم اهلل، كما نقّدر وبكل اعتزاز 
تفهمك���م لكاف���ة املوا�سي���ع التي طرحته���ا الغرفة 
خ���الل ت�رشفها بلقاء �سموكم الكرمي، موؤكدين لكم يا 
�ساحب ال�سمو ثقتنا الكبرية بحكمتكم املعهودة يف 
�سبيل توفري كافة الظروف الداعمة للقطاع اخلا�س 
البحرين���ي ليق���وم ب���دوره املاأم���ول يف امل�ساهمة يف 

عملية التنمية امل�ستدامة.
كم���ا نقدر عالًيا ما طرحتم���وه حفظكم اهلل خالل 
اللق���اء من توجيه���ات ومرئي���ات وروؤى واأفكار نرية 

وقّيم���ة جت���اه م�ستقبل العم���ل القت�س���ادي، وجتاه 
ال���دور املاأم���ول للغرف���ة يف متثيل القط���اع اخلا�س 
وحماية م�ساحله، لكي يتمكن هذا القطاع من قيادة 
دفة التنمية وحتريك عجلة النمو القت�سادي وتنويع 
القاع���دة القت�سادية، مما اأكد عم���ق ما تتمتعون به 
م���ن روؤية ثاقب���ة اأك���دت اإدراككم لأهمي���ة التوا�سل 
واحل���وار م���ع القط���اع اخلا�س ال���ذي �سيك���ون دوًما 
م�سان���ًدا وداعًم���ا لتوجهاتك���م وخططك���م وبراجمكم 

الرامية اإلى رفعة اقت�سادنا الوطن�ي.
نك���ّرر ال�سك���ر والتقدير ل�سموك���م حفظكم اهلل، 
متمنني لك���م دوام التوفيق والنجاح لتحقيق املزيد 
من التطور التنم���وي واحل�ساري والقت�سادي لهذه 
اململك���ة الغالية يف هذا العهد الزاهر حل�رشة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتف�سل���وا ي���ا �ساح���ب ال�سم���و بقب���ول اأ�سدق 

م�ساعر الحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �ساملني.

�سمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين

مي بنت حممد: دعم �سمو رئي�س الوزراء اأجنح فعاليات “الرتاث العاملي”
تلق���ى رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي�س���ة هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار ال�سيخ���ة م���ي بن���ت حممد 
اآل خليف���ة، وذل���ك مبنا�سبة جن���اح فعاليات 
الجتم���اع الث���اين والأربع���ني للجن���ة الرتاث 

العاملي املنعقد يف املنامة.

وفيما يلي ن�س الربقية:
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
اأت����رشف ب���اأن اأرف���ع اإل���ى مق���ام �سموكم 
الكرمي اأ�سمى اآيات التقدير والحرتام، داعيًة 
املول���ى القدي���ر اأن يحفظكم وي���دمي عليكم 

ال�سحة والعافية وطول العمر.
وي�رشين يا �ساحب ال�سمو اأن اأتقدم اإليكم 
بخال�س التهنئة على جناح فعاليات الجتماع 
الث���اين والأربع���ني للجن���ة ال���رتاث العامل���ي 

املنعقد يف املنامة خالل الفرتة من 24 يونيو 
حت���ى 4 يولي���و 2018م، كم���ا يطي���ب يل اأن 
اأتقدم ل�سموكم بجزيل ال�سكر والعرفان على 
ثقتك���م الغالي���ة، ودعمكم الالحم���دود الذي 
جعل من ا�ست�سافة وتروؤ�س مثل هذا احلدث 
العامل���ي واقًعا عا�سته املنام���ة، وحققت من 
خالل���ه جناًح���ا ب�سه���ادة خمتل���ف دول العامل 

امل�ساركة.
هيئ���ة  به���ا  تق���وم  الت���ي  اجله���ود  اإن 
البحري���ن للثقاف���ة والآثار، واملنج���زات التي 
يتم حتقيقها عرب تل���ك اجلهود، تاأتي نتيجًة 
لتوجيه���ات �سموكم ال�سدي���دة، التي تهدف 
دائًم���ا لزده���ار مملك���ة البحري���ن والرتق���اء 

بجودة خمرجات القطاع احلكومي.
�ساكرين ل�سموكم دوام الهتمام والدعم 

الكرمي،
وتف�سلوا �سموكم بقب���ول جمدد التحية 

وخال�س التقدير والحرتام،،،

مي بنت حممد اآل خليفة
رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار

�سخ املزيد من اال�ستثمارات لتن�سيط القطاعات التجارية وال�سناعية

الزميلة بدور املالكي تفوز بجائزة منظمة ال�سحة العاملية لل�سحافة

ا�ستقبل “الغرفة” واأكد اأهمية مواكبة التحولت القت�سادية يف العامل... �سمو رئي�س الوزراء:

اأهدت الإجناز ل�سمو رئي�س الوزراء الداعم الأول لل�سحافة يف البحرين

املنام���ة - بن���ا: �سّدد رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
ل���دى ا�ستقبال �سموه لرئي����س واأع�ساء جمل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�سناعة البحرين، على اأهمية مواكبة ما 
ي�سه���ده العامل من حتولت اقت�سادية من خالل بذل 
مزيد من اجلهود لتعزيز مقومات القت�ساد الوطني 
وتنميت���ه ليك���ون اأكرث قدرة عل���ى التعامل مع كافة 

التحديات.
ودع���ا �سموه اإلى م�ساعف���ة اجلهود يف اقتنا�س 
القت�س���اد  يولده���ا  الت���ي  ال�ستثماري���ة  الفر����س 
الوطن���ي، و�سخ املزي���د من ال�ستثم���ارات لتن�سيط 
القطاعات التجاري���ة وال�سناعية مبا يعزز من وترية 

النمو ويدعم تناف�سية اململكة. 
واأكد �سموه اأن احلكومة تعمل دائما على تعزيز 
منظوم���ة الت�رشيع���ات والأنظمة التي حت�س���ن البيئة 
ال�ستثماري���ة وت�ساع���د ال����رشكات واملوؤ�س�سات على 

النهو�س باأعمالها وحتول دون اأي تعرث.
وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 
ق���د ا�ستقبل بق����رش الق�سيبية �سب���اح اأم�س، رئي�س 
واأع�ساء جمل����س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
برئا�س���ة �سمري نا�س، حيث رفع���وا اإلى �سموه ر�سالة 
حول بع����س الق�ساي���ا القت�سادي���ة واملو�سوعات 

التي تهم ال�رشكات والأ�رشة التجارية يف اململكة.
وخالل اللقاء، رحب �سموه باأع�ساء جمل�س اإدارة 
الغرف���ة، موؤكًدا �سموه حر�س���ه على اللقاء مع ممثلي 

القطاع التجاري، وال�ستماع اإلى اآرائهم وما يطرحونه 
من اأفكار للنهو�س بالقطاع التجاري يف اململكة. 

وجّدد �سموه التاأكيد على دعم احلكومة للغرفة 
واأع�سائها يف جهودهم لالرتقاء بالقطاع التجاري يف 
اململكة، وحر�سها على الت�ساور والتن�سيق امل�ستمر 

مع الغرفة يف اأي اأمر يخ�س ال�ساأن التجاري.
واأكد �سموه اأهمي���ة تعزيز ال�رشاكة بني احلكومة 
والقطاع اخلا�س، قائالً �سموه “اإن احلكومة لن تتوان 
يف تق���دمي اأي دعم للغرفة، وحتر����س على الت�ساور 
م���ع الغرف���ة حول اأي اأم���ر يخدم القط���اع التجاري يف 

اململكة”.
واأ�ساف �سم���وه اأن القطاع التجاري يحظى بكل 
الدعم وامل�ساندة من قب���ل احلكومة لتحقيق املزيد 
م���ن النم���و والأداء املرتف���ع الذي يدعم م���ا ت�سهده 

اململكة من تقدم وتطور يف خمتلف املجالت.
واأ�ساد �سم���وه مبا متثله غرفة جت���ارة و�سناعة 
البحري���ن م���ن كي���ان عري���ق واإ�سهام كب���ري يف دعم 
امل�س���رية التنموي���ة يف اململك���ة، موؤك���ًدا �سم���وه اأن 
الغرف���ة كانت ول ت���زال حا�سن���ة للقط���اع التجاري 
وال�سناعي والتعبري ع���ن تطلعاته خلدمة القت�ساد 
الوطن���ي.  و�سّدد �سم���وه على اأهمي���ة ت�سافر جهود 
القطاع���ني العام واخلا�س يف دف���ع عجلة التنمية يف 
خمتل���ف القطاعات، موؤكًدا �سموه اأن القطاع اخلا�س 
يحظى بكل الدعم وامل�ساندة من جانب احلكومة، واأن 
غاية اجلميع هي النهو����س مبا حتقق من مكت�سبات 

والبناء عليها خلري اململكة و�سعبها.
م���ن جانبه، عرب نا�س، عن بال���غ �سكره وتقديره 
ل�ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء، على اهتمام 
وحر����س �سموه عل���ى دعم جه���ود الغرف���ة لالرتقاء 
بالقط���اع التج���اري، م�سي���ًدا برعاية �سم���وه للغرفة 
والعم���ل من اأجل تنمية اقت�س���اد اململكة، موؤكًدا اأن 

ل�سموه تاريخ م�سهود يف حتقي���ق النه�سة التنموية 
والتطور التي ت�سهده اململكة يف كافة القطاعات.

واأ�ساد بحر�س �سموه امل�ستمر على التوا�سل مع 
الغرفة وتب���ادل الآراء مع رجالته���ا حول كل ما يهم 
م�ستقب���ل امل�س���رية التنموية يف اململك���ة، معرًبا عن 
تقديره لتوجيهات �سموه الدائمة لتقدمي املزيد من 

الت�سهيالت التي تدعم تناف�سية البيئة ال�ستثمارية 
للمملكة، م�سيًدا مبا يقدمه �سموه من دعم ل حمدود 
وم�ساندة كب���رية للغرفة وللقط���اع اخلا�س، و�سعي 
�سم���وه امل�ستم���ر لتهيئ���ة الظ���روف املالئم���ة لنمو 
القط���اع اخلا�س للقيام بدوره يف دعم جهود التنمية 

القت�سادية باململكة.

اأعل����ن مكت����ب منظم����ة ال�سحة العاملي����ة ل�رشق 
املتو�س����ط عن فوز الزميلة ب����دور املالكي باملركز 
الأول مب�سابقة املنظمة الت����ي نظمت على م�ستوى 
الإقلي����م ع����ن فئ����ة “الإع����الم املكت����وب واملقروء” 

)�سحف ومواقع اإلكرتونية(.
والبحرين هي اأول دولة خليجية تفوز باجلائزة 
الإقليمية، وتقا�سمت املركزين الثاين والثالث كل 

من م�رش وباك�ستان.

ملف المضادات الحيوية
وقدمت املالك����ي ملفا متكامال ع����ن ا�ستخدام 
امل�ض����ادات احليوية والآثار املرتتب����ة على الإفراط 

يف ا�ستعمال امل�سادات واخلطط والربامج الوطنية 
ودور منظمة ال�سحة التوعوي يف هذا ال�سدد.

جائزة الصحافة العربية
وكان الزمي����ل �سيدعل����ي املحافظ����ة ق����د ف����از 
يف اأبري����ل املا�سي بجائ����زة ال�سحاف����ة العربية عن 
فئ����ة “ال�سحافة ال�ستق�سائي����ة”، عن ملف بعنوان 
“التوح�����س العم����راين ي�س����ع البحرين عل����ى اأعتاب 

كارثة بيئية”.

كلمة السر
وبه����ذه املنا�سبة، اأهدت الزميلة بدور املالكي 
الإجناز اإل����ى رئي�س الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللكي 
خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة، موؤك����دة اأن �سموه 
الداع����م الأول لل�سحاف����ة والكلم����ة يف اململكة، واأن 

دع����م �سموه لل�سحاف����ة وال�سحافيني هو كلمة ال�رش 
لكل اإجناز.

3 جوائز للمالكي
و�سب����ق للمالكي اأن فازت على مدى 3 �سنوات 
متتالي����ة بجائزة الإعالم ال�سح����ي على م�ستوى دول 

اخلليج.
للمنظم����ة  الإقليم����ي  املكت����ب  و�سي�ستقب����ل 
الفائزي����ن يف مق����ره بالقاهرة للتعب����ري عن تقديره 
له����م، بح�سور مدير ع����ام منظمة ال�سح����ة العاملية 
)WHO( تيدرو�����س غيربي�سو�س يف �سهر اأكتوبر 

.2018

فئات الجائزة

ويذك����ر اأن منظم����ة ال�سح����ة العاملي����ة لإقليم 
�رشق املتو�سط نظم����ت م�سابقة اأف�سل عمل اإعالمي 
يتن����اول مو�سوع مقاومة م�س����ادات امليكروبات يف 

بلدان اإقليم �رشق املتو�سط.
و�سم����ت امل�سابق����ة 3 فئ����ات، وه����ي: الإعالم 

املكت����وب واملقروء )�سح����ف ومواق����ع اإلكرتونية( 
والإذاعة والتلفزيون.

خبراء للتحكيم
وتول����ت عملية تقييم الأعم����ال امل�ساركة جلنة 
حتكي����م تتاأل����ف م����ن ع����دد م����ن اخل����رباء التقنيني 
واملحرري����ن والخت�سا�سي����ني يف الإع����الم مبنظمة 

ال�سحة العاملية.

منافسة كبيرة
ووجدت اللجن����ة تقاربا كبريا يف م�ستوى بع�س 
الأعم����ال املتقدم����ة، لكنه����ا اختارت مل����ف الزميلة 
املالك����ي للمرك����ز الأول بفئ����ة “الإع����الم املكتوب 
واملقروء”، وا�ستقرت عل����ى تقا�سم بع�س اجلوائز 

بني اأكرث من فائز وتكرار البع�س الآخر.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين	

• �سعار املنظمة	

حمرر ال�سوؤون املحلية

ا�ستمرار الت�ساور والتن�سيق 
مع “الغرفة” يف اأي اأمر 

يخ�س ال�ساأن التجاري

ت�سافر جهود القطاعني 
العام واخلا�س يف دفع عجلة 

التنمية مبختلف القطاعات

نا�س: تاريخ م�سهود لالأمري 
خليفة يف حتقيق النه�سة 

التنموية والتطور
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القائد العام ي�ستعر�ض التعاون مع جهاز الأمن الوطني

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
مبكتبه يف القي���ادة العامة �سب���اح اأم�س 
رئي�س جهاز الأمن الوطني الفريق عادل 

بن خليفة الفا�س���ل. وخالل اللقاء، رحب 
القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س 
جه���از الأم���ن الوطن���ي، ومت ا�ستعرا�س 
عالقات التع���اون القائمة بني قوة دفاع 

البحرين وجهاز الأمن الوطني.

تطوير التعاون مع فرن�سا يف خمتلف املجالت

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�ستقبل وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة، مبكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�س، 
�سفرية جمهورية فرن�سا لدى مملكة البحرين 

�سي�سيل لوجنيه.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجي���ة 
بعالق���ات  اعت���زازه  ع���ن  معرًب���ا  لوجني���ه، 
ال�سداق���ة القوي���ة الت���ي تربط ب���ني مملكة 
البحري���ن وجمهوري���ة فرن�سا، موؤك���ًدا حر�س 
مملك���ة البحرين عل���ى تطوير اأوج���ه التعاون 

م���ع جمهورية فرن�س���ا يف خمتل���ف املجالت، 
مب���ا يع���ود بالنفع عل���ى البلدي���ن وال�سعبني 

ال�سديقني.
من جانبه���ا، اأعربت ال�سفرية لوجنيه عن 
اعتزازه���ا بلقاء وزير اخلارجية، موؤكدة حر�س 
جمهوري���ة فرن�سا عل���ى الرتق���اء بالعالقات 
املتميزة التي جتمعها مع مملكة البحرين، مبا 
يعزز امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني 
ال�سديق���ني، متمنية ململك���ة البحرين دوام 

الرقي والتقدم.

تعزيز التعاون مع �رسيالنكا يف البنى التحتية

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: ا�ستقب���ل 
وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�سام خلف مبكتبه ب�سوؤون الأ�سغال 
الدميقراطي���ة  �رسيالن���كا  جمهوري���ة  �سف���ري 
اأومانغ���ا  اأقامب���ودي  �ساجيف���ا  ال�سرتاكي���ة 
ميند����س. وخ���الل املقابل���ة ا�ستعر�س خلف 
العالقات املتمي���زة التي تربط بني البلدين، 
كم���ا اأ�ساد باجلهود التي تق���وم بها ال�سفارة 
ال�رسيالنكية يف �سبيل تعزيز تلك العالقات يف 
خمتلف املجالت، م�سيًدا بامل�ستوى املتقدم 

ال���ذي و�سل���ت اإلي���ه ال�سداقة ب���ني املنامة 
وكولومب���و. واأعرب وزير الأ�سغال عن اأمنياته 
ال�سادق���ة لل�سف���ري ال�رسيالنك���ي بالتوفي���ق 

والنجاح يف مهام عمله.
ويف ختام املقابلة، اأ�ساد ال�سفري مبتانة 
العالق���ات بني البحري���ن وجمهورية �رسيالنكا 
الدميقراطي���ة ال�سرتاكية، معرًبا عن تقديره 
للجه���ود التي تق���وم به���ا وزارة الأ�سغال يف 
جم���ال البني���ة التحتية يف خمتل���ف حمافظات 
مملك���ة البحري���ن، متمنيًّا للبحري���ن و�سعبها 

مزيًدا من النه�سة والتطور.

املواطنني  على  ايجابا  تنعك�س  والتعليمية  والإ�سكانية  وال�سحية  التنموية  امل�رسوعات 

ما يجري باملنطقة يتطلب اأن نكون اأكرث ت�سميما على حفظ الأمن وال�ستقرار
�ستظل عطاءات ال�سعب البحريني م�ستمرة بف�سل ما يتحلى به من وعي وفطنة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بن���ا: اأكد رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة، ل���دى ا�ستقب���ال �سموه لع���دد من كبار 
امل�سوؤول���ني، اأن م���ا يج���ري يف املنطق���ة ودول 
اجلوار من تط���ورات مت�سارعة يتطلب اأن نكون 
اأك���ر وعًي���ا وت�سميًما عل���ى احلفاظ عل���ى اأمن 

وا�ستقرار الوطن.
وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�ستقبل يف جمل�سه بق����رس الق�سيبية �سباح 
اأم����س عدًدا م���ن كبار امل�سوؤول���ني، حيث تبادل 
�سم���وه احلدي���ث معه���م عن ع���دد م���ن ق�سايا 

ال�ساأنني املحلي والدويل.
وخالل اللقاء، اأكد �سموه اأن مملكة البحرين 
متتل���ك تراًثا عريًقا يجب توثيقه واحلفاظ عليه 
باعتب���اره �ساه���ًدا عل���ى عراقة �سع���ب البحرين 
واإ�سهاماته البارزة يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية 

عرب الع�سور.
واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى اأن م���ا ت�سه���ده مملكة 
البحري���ن من نه�س���ة عمراني���ة وح�سارية كبرية 
هو م�س���رية عطاء وطن���ي اأ�سهم���ت يف �سناعته 
اأجي���ال متعاقبة م���ن اأبناء الوط���ن، معرًبا �سموه 
ع���ن تقديره لهذه اجلهود وهذه العطاءات التي 

اأ�سهمت يف نه�سة البحرين احلديثة. 
م���ن  العدي���د  هن���اك  “اإن  �سم���وه:  وق���ال 
امل�رسوع���ات التنموي���ة وال�سحي���ة والإ�سكاني���ة 
والتعليمية تاأخذ طريقها اإلى التنفيذ لتنعك�س 
اإيجاًب���ا عل���ى املواطنني يف خمتل���ف حمافظات 

اململكة”.
واأكد �سم���وه اأن الري���ادة البحرينية �ستظل 
�ساه���دا عل���ى م���ا حقق���ه �سع���ب البحري���ن من 
اإ�سهامات رائ���دة يف خمتلف املجالت، و�ستظل 
عط���اءات هذا ال�سعب م�ستمرة بف�سل ما يتحلى 

به من وعي وفطنة.

• �سمو رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله عددا من كبار امل�سوؤولني باململكة	
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“درا�سات” يوّقع اتفاقية مع املعهد التون�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية
للتعاون يف ق�سايا اإحالل ال�سالم وال�ستقرار الإقليمي

تون����س - بنا: وّقع مرك���ز البحري���ن للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة “درا�سات” اتفاقية 
تعاون بحثي وعلمي مع املعهد التون�سي للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية “ITES” التابع للرئا�سة التون�سية، يف 

مقر املعهد بالعا�سمة تون�س.
ق���ام بالتوقيع عل���ى مذكرة التف���اق من جانب 
مرك���ز “درا�س���ات” رئي����س جمل����س الأمن���اء ال�سيخ 
عب���داهلل بن اأحمد اآل خليفة، وع���ن املعهد التون�سي، 

املدير العام ناجي جلول.
وتن����س التفاقي���ة على تعزي���ز اأوج���ه التعاون 
امل�سرتك يف جمالت البحث الأكادميي وال�سرتاتيجي، 
واإقام���ة الفعالي���ات والأن�سط���ة املختلف���ة، وتبادل 
اخلربات واملعلوم���ات وال�ست�س���ارات واملطبوعات 

وغريها، اإلى جانب دعم برامج التدريب.
ومبوج���ب التفاقية اأي�ًسا يتع���اون الطرفان يف 
اإجناز م�رشوعات ا�سرتاتيجي���ة م�سرتكة، وبالأخ�س يف 
الق�ساي���ا التي تتعلق بال���روؤى البناءة لإحالل ال�سالم 

وال�ستقرار الإقليمي. 
وق���ام ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، 
باطالع جل���ول على اأن�سط���ة وفعالي���ات “درا�سات” 
واإ�سدارات���ه املتنوعة، وكذلك روؤيت���ه ب�ساأن حتقيق 
اأهداف���ه على امل�ستويني الداخل���ي واخلارجي، مبيًنا 
اأن املرك���ز يتبنى اإطالق املب���ادرات النوعية، ويهتم 
وا�ستطالع���ات  ال�سرتاتيجي���ة  الدرا�س���ات  باإج���راء 
ال���راأي، كم���ا يق���وم ومتابع���ة وتقيي���م التحدي���ات 
وامل�ستجدات، بالإ�سافة اإلى بناء ن�سق فكري، واإطار 
اأمن���ي ا�سرتاتيجي �سامل ومتكام���ل، يلبي متطلبات 
ا�ستدامة الأمن والتنمية، و�سيادة ال�سالم والو�سطية.

وبه���ذه املنا�سب���ة، اأع���رب رئي�س جمل����س اأمناء 
“درا�س���ات”، ع���ن �سعادت���ه بالتع���اون م���ع املعهد 

التون�س���ي، مو�سًحا اأن هذه التفاقية تاأتي يف �سياق 
�سل�سلة م���ن اتفاقيات التفاهم والتعاون مع العديد 
م���ن مراكز الفك���ر العربي���ة املرموقة، به���دف طرح 
ا�سرتاتيجيات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، 
واإقامة �رشاكات منتجة، وال�ستثمار يف العن�رش الب�رشي، 
مب���ا ي�سهم يف اجلهود الرامي���ة لتح�سني الأداء، وبناء 
القدرات، وفق معايري اجلودة والتميز. واأ�ساد بالدور 
الإيجابي، والإ�سهامات القيمة التي يقوم بها املعهد 
التون�س���ي للدرا�س���ات ال�سرتاتيجي���ة، مبدًيا تفاوؤله 
بالتعاون القائم ب���ني املوؤ�س�ستني، نظًرا ملا تتمتع 
به مملكة البحرين واجلمهورية التون�سية من عالقات 
اأخوي���ة وطيدة ومتط���ورة، بف�سل الرعاي���ة الكرمية 
والتوجيهات احلكيمة لقيادتي البلدين ال�سقيقني. 
واأك���د ال�سي���خ عبداهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، اأهمية 
تعميق اأط���ر التع���اون البحثي والعلم���ي بني الدول 
العربي���ة، وتبادل الأفكار والروؤى املختلفة، وت�سجيع 
التعاون ب���ني اخلرباء والكوادر، واإط���الق املبادرات 
امل�سرتكة، من اأج���ل الرتقاء مب�ستوى وجوهر البحث 

العلمي، ون�رش املعرف���ة، وتعزيز القدرات البحثية يف 
جمالت �سنع ال�سيا�سات.

وق���ال رئي�س جمل����س الأمن���اء: “اإن “درا�سات” 
يتحرك على عدة م�سارات متوازية ومتكاملة، بهدف 
مواكبة مبادئ امل����رشوع الإ�سالح���ي، وروؤية البحرين 
القت�سادي���ة 2030، وامل�ساهم���ة يف الت�سدي خلطر 
التطرف والإرهاب، م�س���رًيا اإلى اأن املركز اأ�سبح من 

اأهم خم�سة مراكز تاأثرًيا يف منطقة ال�رشق الأو�سط”.
م���ن جانبه، رحب جلول، بزي���ارة الدكتور ال�سيخ 
عبداهلل ب���ن اأحمد اآل خليفة لتون�س، وتاأطري التعاون 
امل�سرتك لفت���ح اآفاق جديدة ووا�سع���ة يف املجالت 
ذات الهتمام امل�س���رتك، انطالقا من عالقات متينة 
ووثيق���ة جتمع ب���ني البلدين ال�سقيق���ني، معرًبا عن 
تقدي���ره واإعجابه بال���دور احلي���وي واملتطور ملركز 
“درا�س���ات” كموؤ�س�س���ة بحثية رائ���دة ومتميزة، وما 
ي�سه���ده املركز من طف���رة نوعية عل���ى امل�ستويات 
البحثية والإدارية، ف�سالً عن جهوده املثمرة يف خدمة 

املجتمع، وق�سايا ال�سالم.

• مركز درا�سات يوقع اتفاقية تعاون مع املعهد التون�سي للدرا�سات ال�سرتاتيجية	

جمعية ال�سحفيني تزور ال�رشقاوي لالطمئنان على �سحته

�سحب دواء “فال�سارتان” من االأ�سواق املحلية

املنام���ة - بن���ا: زار وفد م���ن جمعية 
ال�سحفي���ني البحريني���ة برئا�س���ة رئي�س 
جمل����س اإدارة اجلمعي���ة موؤن����س املردي، 
ونائب رئي�س اإدارة اجلمعية را�سد احلمر، 
واملدير التنفيذي فواز �سليمان الكاتب 
ال�سحف���ي والأدي���ب عل���ي ال�رشقاوي يف 
منزل���ه، وذل���ك لالطمئنان عل���ى �سحته 
والتاأكي���د على دوره الري���ادي ملا قدمه 
لل�سحافة البحريني���ة من جهود خمل�سة.
واأكد رئي�����س اجلمعية موؤن�س املردي 
اأن ه����ذه الزي����ارة الت����ي تق����وم به����ا 
اجلمعي����ة لي�س����ت الأول����ى اإمن����ا ه����ي 
مكمل����ة للمب����ادرات التي تق����وم بها 

للتوا�سل م����ع اأع�سائه����ا وبالتحديد 
لرواد ال�سحافة يف البحرين والكتاب 
وال�سحفي����ني والإعالمي����ني لتحقيق 
اأه����داف اجلمعي����ة ولتاأدي����ة ر�سالتها 
النبيلة وترجمته����ا من خالل زياراتها 

وتوا�سلها مع اجلميع. 
م����ن ناحيت����ه، اأع����رب ال�رشق����اوي 
ع����ن جزيل ال�سك����ر والمتنان جلمعية 
موؤن�����س  ولرئي�سه����ا  ال�سحفي����ني 
املردي واأع�ساء جمل�س اإدارتها على 
الزي����ارة الطيبة الت����ي اأثلجت �سدره 

واأ�سعدته هو وجميع اأفراد اأ�رشته.

املنام���ة – الهيئ���ة الوطنية لتنظيم 
ال�سحي���ة: قام���ت  امله���ن واخلدم���ات 
الهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م املهن 
واخلدمات ال�سحية باتخاذ خطوات 
احرتازية ب�سحب دواء “فال�سارتان” 
امل�ستخدم لع���الج املر�سى الذين 
يعان���ون ارتف���اع �سغط ال���دم من 
الأ�س���واق وذلك بعد و�سول اإخطار 
من هيئة مراقبة ال���دواء الأوروبية 
لوجود مواد غ���ري نقية ا�ستخدمت 

يف ت�سنيع الدواء.
بن���اء  اأن���ه  الهيئ���ة  وذك���رت 
عل���ى هذا الإخط���ار قام���ت الهيئة 
بالتن�سي���ق م���ع اللجن���ة الوطني���ة 
كاف���ة  ملخاطب���ة  املوح���د  لل����رشاء 
الوكالء ل�سحب املنتج من الأ�سواق  
وحتري���زه احرتازيا يف الهيئة حلني 

التاأكد من امل�سدر، حيث اإّن بع�س 
الأدوي���ة املنتج���ة يف ال�س���ني هي 
الذي �سيت���م �سحبها. اأم���ا الأدوية 
الت���ي �سنع���ت يف دول اأخرى، فلم 
يت���م الإخطار عنه���ا. ومت التن�سيق 
م���ع اللجنة الوطني���ة لل�رشاء املوحد 
لعدم �رشاء الدواء من الوكالء حلني 

التاأكد من م�سدره.
الوق���ت  يف  الهيئ���ة  واأهاب���ت 
ذات���ه اإلى ����رشورة قي���ام املر�سى 
الدواء املذكور  الذين ي�ستخدمون 
ملراجعة الطبي���ب املعالج لو�سف 
الدواء البديل من ال�رشكات الأخرى، 
علما ب���اأن الهيئة عممت على كافة 
بعدم  وال�سيدليات  امل�ست�سفيات 
����رشف ه���ذا ال���دواء من ال����رشكات 

املعنية بالتعميم.

هل دخلت مكافآت التأمينات الجيوب أم الخزانة؟
ت�ستثم����ر الهيئ����ة العامة للتاأم����ني الجتماعي مبجموعة �����رشكات ح�س�سا 
ت�س����ل ن�سبتها لأكرث من 20 % واأقل م����ن 50 %. وت�سمى م�ساركات الهيئة 

بها ب� “ال�رشكات الزميلة”.
ال�رشكات الزميلة للهيئة 7. وحتقق اأرباحا جيدة �سنويا، وهي:

- �رشكة البحرين للت�سهيالت.
- بنك البحرين الوطني.

- �رشكة الأوراق املالية لال�ستثمار )�سيكو(.
- �رشكة فنادق البحرين.

- �رشكة تطوير املنطقة اجلنوبية.
- �رشكة البحرين لل�سياحة.
- �رشكة البحرين للمواقف.

وميثل الهيئة بال�رشكات جمموع����ة اأ�سخا�س. ويثار ت�ساوؤل عما يتقا�ساه 
ممثلو الهيئة بال�رشكات الزميلة من مكافاآت. وهل توؤول اإلى جيوبهم اخلا�سة 

اأم تعود خلزانة الهيئة.
مندوب����و الهيئة بال�����رشكات الزميلة ميثلون الهيئ����ة واأموال امل�سرتكني 

واملتقاعدين، ولي�س ا�ستثمارا �سخ�سيا خا�سا.
ويجب على الدولة اأن ت�سع اإطارا وا�سحا ب�ساأن هذا املو�سوع. واإذا قررت 
عدم قانونية تقا�سي املندوبني مكافاآت ع�سويتهم بال�رشكات الزميلة، فاإن 
ذلك ي�ستوجب التحقيق مع املتك�سبني واإعادة الدنانري للهيئة، وبخا�سة اأن 
مكافاآت رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة قفزت من 74 األف دينار بالعام 

2013 اإلى 86 األف دينار بالعام 2014.
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تيارات

5600 فر�سة تدريبية يف الن�سخة التا�سعة لـ”مدينة �سباب 2030”
�ستطرح م�ساريع عملية واقعية يف 10 موؤ�س�سات تدريبية... اجلودر:

املنام����ة - وزارة �س����وؤون ال�سب����اب والريا�سة: 
اأك����د وزير �سوؤون ال�سب����اب والريا�سة ه�سام اجلودر 
التزام الوزارة بتنظيم الأن�سط����ة والربامج ال�سبابية 
القادرة على تهيئة ال�سباب للدخول يف �سوق العمل 
ب�س����ورة �سحيح����ة ووفق ق����راءة وحتلي����الت واقعية 
ملتطلبات �سوق العمل، م�سرًيا اإلى اأن الوزارة وبناء 
عل����ى ا�سرتاتيجيته����ا يف مراجع����ة وتقيي����م الربامج 
ال�سبابي����ة قام����ت باإدخال تطوير ج����دري على مدينة 
�سباب 2030 لتتنا�سب مع املرحلة املقبلة وتدريب 
ال�سب����اب نح����و الرتق����اء بقدراتهم قب����ل الدخول يف 
�س����وق العمل. وقال اجل����ودر “تعت����رب مدينة �سباب 
2030 من املب����ادرات املتميزة التي حتظى برعاية 
ودعم م����ن قبل ممثل جاللة املل����ك لالأعمال اخلريية 
و�سوؤون ال�سب����اب، رئي�س املجل�����س الأعلى لل�سباب 
والريا�سة، رئي�س اللجن����ة الأوملبية البحرينية �سمو 
ال�سيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة وحتاكي بكل واقعية 

متطلب����ات تدريب ال�سباب للدخ����ول يف �سوق العمل 
وبعد م�سي ثمان �سنوات على انطالقة الربنامج مت 
اإدخال تعدي����الت وحت�سينات على براجمها لتتوافق 
مع متغ����ريات �س����وق العمل وتق����دمي اآلي����ة تدريب 
خمتلفة عن الفرتة ال�سابق����ة حمافظني على الروؤية 
العامة يف حتفيز وت�سجيع ال�سباب لالنخراط يف �سوق 
العم����ل ومقدمني لهم اأف�سل فر�س الرعاية والدعم 
والتدريب الح����رتايف”. وبنّي الوزي����ر اأن املدينة يف 
الن�سخة التا�سعة �ستقوم على فكرة ا�ستبدال مراكز 
التدري����ب اخلم�س����ة ال�سابق����ة مبوؤ�س�س����ات تدريبية 
جدي����دة وتغي����ري مفه����وم التدري����ب وحتويل����ه اإلى 
ت�سميم م�ساري����ع عملية واقعي����ة، وتكثيف �ساعات 
التدري����ب ملن����ح امل�سارك����ني فر�س����ة ال�ستف����ادة 
الق�س����وى بالإ�ساف����ة اإلى ا�ستح����داث مركز تدريبي 
ا�ست�س����اري مهمته تقدمي برامج م�سرتكة الأمر الذي 
يوف����ر فر�����س تدريبي����ة احرتافي����ة و5600 فر�س����ة 

تدريبي����ة يف هذا الع����ام بزيادة و�سل����ت اإلى 15 % 
بينم����ا كانت الفر�����س التدريبي����ة ال�سن����ة املا�سية 

4875 فر�سة تدريبية.
وبنّي اأن مرتك����زات الن�سخة اجلديدة من مدينة 
ال�سباب تعتمد على مبادئ روؤية البحرين يف حتقيق 
)ال�ستدمة - العدالة - التناف�سية( وحتقيق فر�س 
مثالية لتنويع القت�ساد والنمو الإيجابي للقطاعات 
املختلف����ة وحتقي����ق جمموع����ة م����ن اأه����داف التنمية 
امل�ستدام����ة الأممية بالإ�ساف����ة اإلى حتقيق مبادرات 
وزارة �س����وؤون ال�سباب والريا�سة يف دمج ال�سباب يف 
�سوق العم����ل واحت�سان الإبداع كما اأن هناك اأهداًفا 
جعلت من ال����وزارة تتجه نحو حتدي����ث املدينة ومن 
بينه����ا نقل املدين����ة اإلى مرحلة متقدم����ة وتعري�س 
امل�سارك����ني لتجرب����ة اأق����رب للواق����ع يف متطلب����ات 
التدري����ب وخمرجات �سوق العمل وتخريج جيل قادر 

على تكوين م�رشوع جتاري ربحي.

ال تهاون مع من اخلونة واملتاآمرين �سد مملكة البحرين
رفع احل�سانة الربملانية عن اأي نائب يثبت تورطه... املال:

الق�سيبية - جمل�س النواب: �سدد رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحمد امل���ال على رف�س التدخ���الت اخلارجية 
وحماولة التاأثري على العملي���ة النتخابية الربملانية 
والبلدية املقبلة، من خالل اأن�سطة م�سبوهة، ومتويل 
خارج���ي، وحتري����س اإعالم���ي، وع���رب ����رشاء ح�سابات 
اإلكرتوني���ة واإدارتها من ث���الث عوا�سم، وفقا ملا مت 

ك�سفه والإعالن عنه يف الو�سائل الإعالمية الوطنية.
واأكد  امل���ال اأن اأمن الوطن و�سيادة الدولة فوق 
كل اعتب���ار، وجت���ب حما�سب���ة كل من يثب���ت تورطه 
وتواط���وؤه وم�ساركت���ه يف تل���ك الأعم���ال امل�سيئ���ة، 
مهم���ا كان موقعه ومن�سب���ه، اإذ ل ح�سانة لأحد فيما 
يتعل���ق بالأمن الوطني، واأن حماولة تعطيل امل�سرية 
الدميقراطية والإ�ساءة للم����رشوع الإ�سالحي والتاأثري 
عل���ى العملي���ة النتخابية ه���ي ممار�س���ات مرفو�سة 
وفا�سل���ة، ويج���ب الت�س���دي له���ا ومل���ن يق���وم بها 

وي�سارك فيها بكل ح�سم قانوين �رشيح.
واعل���ن رئي�س جمل�س النواب ان���ه �سيقوم برفع 
احل�سان���ة الربملاني���ة عن اأي نائب يثب���ت تورطه يف 
هذا املو�سوع وفقا للد�ستور والقانون الذي ي�سمح 
لرئي����س املجل����س برفع احل�سان���ة الربملانية عن اأي 
نائ���ب تثبت اإدانت���ه، اذ ل ته���اون ول جماملة مع اأي 
مدان يثب���ت تورطه يف خيان���ة الوط���ن والتاآمر عليه 
والتعاون مع الأع���داء وحماولة �رشب اأمنه وا�ستقراره 

وتعطيل م�رشوعه الإ�سالحي وم�سريته الدميقراطية.
واأ�س���ار امل���ال اإل���ى اأن �سع���ب مملك���ة البحرين 
املخل����س يقف م���ع قيادته الر�سي���دة بقيادة عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة، واأن كل دعاوى وحت���ركات التاأثري ال�سلبية 
على العملية النتخابية املقبلة لن يكتب لها النجاح، 
لأن ال�سع���ب البحرين���ي هو املداف���ع الأول عن وطنه 
ومنجزاته، واأن جاللة العاهل املفدى هو الأمني على 

م�سالح الوطن واملواطنني وامل�ستقبل. 
واأو�س���ح اأن م���ا ت�سه���ده ال�ساح���ة املحلي���ة من 
اإقبال وا�سع من املواطنني الذين اأعلنوا عن رغبتهم 
بامل�سارك���ة يف العملية النتخابي���ة النيابية والبلدية 
املقبل���ة، توؤك���د ومب���ا ل ي���دع جم���ال لل�س���ك الرغبة 
ال�سادق���ة واملخل�س���ة يف دع���م امل����رشوع الإ�سالحي 
وامل�س���رية الدميقراطي���ة، وامل�سارك���ة ال�سعبي���ة يف 
�سناعة القرار الوطني، وفقا للممار�سات الد�ستورية 
والقانوني���ة واحل�ساري���ة، وليبقى الق���رار البحريني 

الوطني خال�سا لقيادته و�سعبه. 
واأ�س���اف رئي����س جمل����س الن���واب اأن ال�سلط���ة 
الت�رشيعي���ة يف مملك���ة البحري���ن، واإذ تعل���ن رف�سها 
املح���اولت امل�سبوه���ة كاف���ة، فاإنها توؤك���د دعمها 
لالإجراءات التي تتخذها احلكومة املوقرة، يف الدفاع 
عن �سيادة الدول���ة وحماية امل����رشوع الإ�سالحي، من 
اأجل �سم���ان اأمن وا�ستقرار الوط���ن، والت�سدى لكل 
التحركات املغر�سة م���ن دول وجهات معروفة، واأن 
ت���ورط اأي �سخ�ص اأو جهة حملي���ة مع تلك املحاوالت 
والتح���ركات يج���ب اأن يك���ون رادعا لكل م���ن ت�سول 

ل���ه نف�س���ه التع���اون مع تل���ك الدول واجله���ات �سد 
الوطن وم�ساحله. واأع���رب رئي�س جمل�س النواب عن 
ثقت���ه التامة بالأجه���زة الأمني���ة والقانونية يف البالد 
لقط���ع داب���ر كل �رش وفتن���ة وحتري����س، وتقدمي كل 
متواطئ �سد الوطن للعدال���ة والقانون واملحا�سبة، 
واأن املجل����س النيابي ل يت�رشف بتواط���وؤ اأي فرد، يف 
اأي موق���ع ومن�س���ب، مع تلك ال���دول واجلهات، �سد 
امل����رشوع الإ�سالحي وم�سالح البالد، وحماولة التاأثري 
عل���ى العملية النتخابية والتحري�س على مقاطعتها، 
لأنه���ا اأ�ساليب وممار�س���ات مرفو�س���ة ومدانة، واأن 
����رشاء الذم���م بامل���ال ال�سيا�س���ي وجتني���د الو�سائل 
الإعالمي���ة لالأغرا����س التاآمري���ة، ه���و خيان���ة للوطن 
واملواطن���ني، واأن ال���ولء اخلال����س �سيبق���ى دائما 
واأب���دا ململكة البحرين وقيادته���ا الر�سيدة و�سعبها 
العزيز، داعي���ا املال املواطنني الكرام للحذر والتنبه 
لأي �سخ����س يح���اول اأن ي�س���يء للم����رشوع الإ�سالحي 
والتاأث���ري عل���ى العملية النتخابية وجت���اوز القانون، 
واأهمي���ة التعاون م���ع اأجهزة الدول���ة، والت�سدي لأي 
حماولة من �ساأنها الإ����رشار بالأمن الوطني يف البالد، 
موؤك���دا ثقت���ه بال�سعب البحرين���ي الواعي واملخل�س 
يف ك�سف اأ�سح���اب الأجندة امل�سيئ���ة ذات امل�سالح 
والنتم���اءات غ���ري الوطني���ة، والدف���اع ع���ن م�سالح 
الوط���ن واملواطنني، واأهمية وح���دة الكلمة وال�سف 
الوطن���ي، وتعزي���ز امل�ساركة ال�سيا�سي���ة يف العملية 
النتخابي���ة املقبل���ة، اإع���الء للوحدة الوطني���ة ودعما 
الزاه���ر، يف ظ���ل  الإ�سالح���ي وم�ستقبل���ه  للم����رشوع 
التحديات والتطورات الت���ي ت�سهدها املنطقة، واأن 
�سع���ب مملك���ة البحرين مع قيادت���ه احلكيمة �سيظل 
على ال���دوام احلار�س الأول للم�س���رية الدميقراطية 
وتنمية العملية ال�سيا�سي���ة، �سد كل من ي�سمر ال�رش 

ململكة البحرين.

• اأحمد املال	



تفعيل التوا�سل بني “التخطيط” و“ال�سياحة”

“البلديات”: 153 طلًبا مل�رشوع تنمية املدن والقرى

التقاعد لت�سم العمال واملجتمع املدين لتو�سيع ع�سوية “ترويكا” 

م�ساحة وقيمة الوحدتني اأكرب من بيوت اأ�سحاب ال�سكوى الثالثة

العمل جار على تنفيذ 100 بيت

روؤية “املنرب الإ�سالمي” على طاولة اللجنة الربملانية احلكومية...

ردا على مقال “مواطنون من القلعة: الإ�سكان مل حتل م�سكلتنا”... “الإ�سكان”:

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: منذ انطالقته يف العام 2006، 
�ساهم م�رشوع تنمية املدن والقرى يف الدفع بعجلة 
النه�سة العمرانية مبملكة البحرين عرب دعمه لالأ�رش 
البحرينية حمدودة الدخ���ل، وم�ساعدة تلك الأ�رش يف 
حت�س���ن م�ست���وى معي�ستها، مبا ي�س���ب يف نهاية 
املطاف يف طريق حتقيق التوجهات احلكومية نحو 

حتقيق روؤية البحرين القت�سادية 2030. 
وب���ادرت وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين يف و�س���ع ا�سرتاتيجية تواكب 
الحتياج���ات املطلوبة لتق���دمي خدمات ذات جودة 
ا مع اهتمام احلكومة بهذا امل�رشوع.   عالية، خ�سو�سً
واأثم���رت اجلهود امل�سرتك���ة ب���ن وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين واملجال�س 
البلدية، يف حتقيق اأه���داف امل�رشوع عرب ا�ستيعاب 
اأك���رب عدد من الطلب���ات وت�سهيل الإج���راءات اأمام 
املواطنن من ذوي الدخل املحدود لال�ستفادة من 

هذا امل�رشوع.
 اإلى ذلك، قال وكيل الوزارة ل�سوؤون البلديات 
نبيل اأبو الفتح “اإن الوزارة ر�سدت ميزانية �سنوية 
مقداره���ا 2.4 ملي���ون دينار للم����رشوع، لإجناز اأكرب 

عدد م���ن الطلب���ات املرفوع���ة من قب���ل املجال�س 
البلدي���ة”، واعترب اأن امليزاني���ة املر�سودة كافية 

لتغطية جميع الطلبات”. 
الع���ام  ال���وزارة ت�سلم���ت خ���الل  اأن  واأو�س���ح 

اجل���اري )2018(، ما جمموعه 153 طلًبا جار العمل 
عل���ى تنفي���ذ 100 طلب، فيما تعك���ف الوزارة بعد 
ا�ستكم���ال الإج���راءات الأخ���رى عل���ى تنفي���ذ باقي 

الطلبات

�ساغ���ت جمعي���ة املن���رب الوطن���ي الإ�سالم���ي 
روؤيتها حول احلل���ول واملقرتحات التي من �ساأنها 
حماية حق���وق ومكت�سب���ات املتقاعدي���ن وحتقيق 
ال�سال���ح العام واإحداث نوع من التوافق املجتمعي 
بح�سب توجيهات جاللة امللك متقدمًة بهذه الروؤية 
اإل���ى اللجنة احلكومية الربملانية امل�سرتكة؛ لإعادة 
بح���ث م�رشوعي التقاعد واإلى ال���راأي العام وكل من 

يهمه الأمر.
وتت�سمن روؤية “املنرب” 4 حماور حيث يتحدث 
املح���ور الأول عن ����رشورة �سحب م�رشوع���ا القانون 
من ال�سلطة الت�رشيعي���ة لوجود مالحظات د�ستورية 
وقانوني���ة و�سكلية عليهما ولزي���ادة طماأنة النا�س 
على حقوقه���م ومكت�سباتهم املعي�سية خا�سة واأن 
م�رشوًع���ا القانون غري قابلن للرتقيع ملا يت�سمناه 
من �سلبيات كث���رية، وبحالتهما احلالية مرفو�سان 
�سعبياً �سكال وم�سمونا؛ لأنهم ي�سلبان املتقاعدين 
حقوقهم ول يقدمان حلول )اكتوارية( لل�سناديق، 
كم���ا اأن م�رشوع���ا القان���ون يخالفان مب���داأ الف�سل 
ب���ن ال�سلطات التي ن�ست علي���ه املادة )32( من 

الد�ستور البحريني.
فيم����ا يتحدث املحور الثاين عن �رشورة تو�سيع 
ت�سكي����ل اللجن����ة احلكومي����ة الربملاني����ة امل�سرتكة 
لإح����داث نوع م����ن التواف����ق الع����ام املجتمعي حول 
القان����ون وحماية حق����وق ومكت�سب����ات املتقاعدين 
م����ن خ����الل تو�سيع ت�سكي����ل اللجن����ة لت�سم ممثلن 
عن املتقاعدي����ن وموؤ�س�سات املجتمع املدين وعدد 
من الكفاءات واخل����رباء واملتخ�س�سن القانونين 
والقت�سادي����ن والجتماعي����ن والعم����ال من ذوي 
امل�سداقي����ة والكف����اءة والنزاه����ة �سم����ن ت�سكيلة 
اللجن����ة، كما يج����ب اأن حتظى مناق�س����ات ومداولت 
اللجنة امل�سكلة بال�سفافية وامل�سداقية، واأن تكون 
حت����ت �سمع وب�����رش الراأي الع����ام بح�س����ب توجيهات 

جاللة امللك لكي تكون قراراتها اأكرث م�سداقية.
اأما املحور الثالث، فتطرق اإلى ت�سكيل جمل�س 
اإدارة الهيئة العام���ة للتاأمينات وال�ستثمار الأمثل 
لأم���وال ال�سنادي���ق التقاعدي���ة و����رشورة �سم يف 
ت�سكيلته خ���رباء ومتخ�س�س���ن واأ�سحاب كفاءات 
يتمي���زون بالنزاه���ة وال�سفافي���ة ومراجع���ة �ساملة 
ل�سيا�سات ال�ستثمار احلالي���ة، وو�سع نظام جديد 
لإدارة ال�ستثمار مبا ي�سم���ن رفع كفاءة القائمن 

عليه وزيادة العوائ���د والتاأكيد على �رشورة ف�سل 
جمل����س اإدارة �رشك���ة اإدارة الأ�س���ول -وهي ال�رشكة 
املعنية ب���اإدارة اأموال التقاعد- ع���ن جمل�س اإدارة 

الهيئة.
وحم���ل املح���ور الراب���ع بعن���وان ”مطالب���ات” 
ع���دًدا م���ن املطالبات م���ن بينها رف����س امل�سا�س 
بحق���وق ومكت�سب���ات املتقاعدي���ن ب���اأي �سكل من 
الأ�سكال وتوحيد �سقف الراتب اخلا�سع ل�ستقطاع 
ال�س���رتاك يف جميع القطاعات، ف���ال يعقل ح�سول 
الوزير وبع�س ال�سخ�سيات على معا�سات تقاعدية 
ت�س���ل اإلى اأكرث من 9 اآلف دين���ار يف الوقت الذي 
ينخف����س ذلك يف القط���اع اخلا����س 4 اآلف دينار، 
بالإ�سافة اإلى اإلغاء �سندوق تقاعد الوزراء والنواب 
وو�س���ع  باملواطن���ن،  وم�ساواته���م  وال�سوري���ن 
ال�سواب���ط يف اأي مقرتح اأو تو�سية من اللجنة بعدم 
الإ����رشار ب���ذوي الدخل املح���دود واملتو�س���ط واأي 
مكت�سب���ات وامتي���ازات ح�سل عليه���ا املتقاعدون 
يف الف���رتة املا�سية وزيادة متدي���د عمل املوظف 
اإل���ى 5 �سنوات اإ�سافية ورفع �سن التقاعد اإلى 65 
���ا للموظف اإذا اأراد التمديد  يجب اأن يكون اختياريًّ

من عدمه.

املنامة - وزارة الإ�سكان : ردت وزارة الإ�سكان 
عل����ى املق����ال املن�س����ور ب�سحيفة “الب����الد” بتاريخ 
بعن����وان   3554 رق����م  الع����دد  يف   2018 يولي����و   8
“مواطنون من القلعة: الإ�سكان مل حتل م�سكلتنا”، 

مو�سحة التايل:
قام����ت وزارة الإ�س����كان با�ستم����الك الأرا�س����ي 
الواقعة بج����وار موقع قلعة البحري����ن بهدف ت�سييد 
م�����رشوع اإ�س����كاين لتلبي����ة احتياج����ات اأه����ايل منطقة 
القلع����ة تنفي����ذا لتوجيه����ات عاه����ل الب����الد �ساحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة يف هذا 
ال�س����اأن، وتوجي����ه جاللت����ه امل�سوؤول����ن يف الوزارات 

واملوؤ�س�سات املخت�سة بالعمل على ذلك.
ا�ستهلت وزارة الإ�سكان اإجراءات ال�ستمالك من 
خ����الل طلب اإ�سدار قرارات ال�ستمالك التي �سدرت 
من قبل وزير �سوؤون الأ�سغال والبلديات والتخطيط 
العم����راين لعقارات القرية القدمي����ة مبنطقة القلعة 
لت�سييد امل�رشوع الإ�س����كاين، وقامت وزارة الإ�سكان 
مبهم����ات ت�سيي����د امل�����رشوع الإ�س����كاين اجلديد على 
الأرا�سي التي مت حتويل ملكيتها لهذا الغر�س بناء 

على اأمر �سادر من �ساحب اجلاللة امللك.
قام����ت وزارة الإ�سكان باتخاذ الإجراءات الالزمة 
ح�سب نظام ال�ستمالكات ب�ساأن تعوي�س املواطنن 
الذي����ن مت ا�ستم����الك عقاراته����م، م����ن خ����الل توزيع 
الوح����دات الإ�سكانية اجلديدة بامل�رشوع عرب جلنة مت 
ت�سكيلها داخل الوزارة لو�سع اأ�س�س وقواعد لتوزيع 
الوح����دات بامل�رشوع وفق معاي����ري العدالة والنزاهة، 
مع النظر يف جميع احل����الت للمواطنن الذين كانوا 

ميلكون اأكرث من عقار بامل�رشوع.
وبالفع����ل با�رشت ال����وزارة بع����د انته����اء العمل 
بامل�����رشوع بتوزيع الوحدات ال�سكنية، ووافق الأهايل 
على خطة التوزيع وقاموا با�ستالم الوحدات ال�سكنية 
بامل�����رشوع كتعوي�س عن ا�ستم����الكات بيوتهم وفق 
الأح����كام املقررة يف القانون رقم )39( ل�سنة 2009 

ب�ساأن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة.
وفيم����ا يتعل����ق مبو�س����وع اأ�سح����اب ال�سك����وى 

املذكوري����ن اأع����اله، فق����د تعامل����ت معهم ال����وزارة 
باملعاي����ري ذاتها التي مت اإقراره����ا، وهي تخ�سي�س 
وحدت����ن �سكنيتن لهم م����ع التعوي�س املادي عن 
البيت الثال����ث، وذلك بح�سب نظ����ام ال�ستمالكات، 
حيث اإن املذكوري����ن كانوا ميتلكون ثالثة عقارات، 
ونظرا ملحدودي����ة البيوت بامل�����رشوع اجلديد والتي 
يبلغ عددها 71 وح����دة �سكنية، طرحت الوزارة على 
املذكوري����ن اقرتاحات باأن يتم تعوي�س العائلة عن 
الثالث����ة بيوت التي متلكها ببيت����ن داخل امل�رشوع، 
ومببلغ مايل حددته جلن����ة التثمن باجلهة الر�سمية 
املعنية بذل����ك، تعوي�سا عن البي����ت الثالث، لتتاح 
الفر�سة لع����دد اأكرب من اأ�سحاب الطلبات باملنطقة 
م����ن ال�ستف����ادة م����ن امل�����رشوع الإ�س����كاين، املدرجة 

طلباتهم على قوائم النتظار.
اإل اأن املذكوري����ن مل يوافقوا عل����ى ذلك، علماً 
اأن امل�ساح����ة الإجمالية للوح����دات الإ�سكانية الثالث 
امل�ستملكة اخلا�س����ة باملذكورين تبلغ 350.6 مرتا 
مربع����ا، وتبلغ قيمة الوح����دات الثالث بح�سب تقييم 
جلن����ة التثم����ن 110،373.413 دين����ارا، بينما تبلغ 
م�ساحة الوحدتن الإ�سكانيتن اجلديدتن املقرتحة 
لتعوي�سه����م 528 م����رتا مربع����ا، وتبل����غ قيمتهم����ا 
222،389.15 دين����ارا، بالإ�ساف����ة اإلى حتديد جلنة 
التثم����ن مبلغا ماليا  بقيم����ة 36،119.925 دينارا، 
وبالتايل فاإن القيمة الإجمالية للتعوي�س والتي هي 
عبارة عن وحدتن �سكنيتن بالإ�سافة اإلى تعوي�س 

مايل عن الوحدة الثالثة تبلغ 258،509.08 دينار.
وحي����ث اإن املذكوري����ن قام����وا برف�����س مقرتح 
ال����وزارة اآنف الذك����ر، قامت ال����وزارة مبخاطبة وزير 
الأ�سغ����ال و�سوؤون البلدي����ات والتخطي����ط العمراين 
لإنه����اء اإج����راءات مب����داأ التعوي�س املختل����ط، بحيث 
يت����م تخ�سي�����س تعوي�س مادي وفق����اً ملحا�رش جلنة 
التثم����ن القانوني����ة وا�ستن����اداً لخت�سا�����س وزارة 
الأ�سغ����ال و�سوؤون البلدي����ات والتخطي����ط العمراين 
يف ه����ذا اجلان����ب، اإل اأن ذلك قوب����ل بالرف�س اأي�سا، 
ومت رف�س ا�ستالم مبالغ التعوي�س املالية اخلا�سة 
بعقاراته����م القدمي����ة امل�ستملكة ل�سال����ح امل�رشوع 
اآنف الذكر، وعلي����ه فقد مت اإيداع ال�سيكات اخلا�سة 

بتعوي�سهم لدى امل�سجل العام.
ولأن املذكورين ي�رشون على تعوي�سهم بثالث 
وح����دات �سكنية جديدة، فاإن وزارة الإ�سكان بدورها 
تنظ����ر اإل����ى اخت�سا�ساتها وواجبتها ب�س����اأن احلفاظ 
عل����ى املال الع����ام وتطبيق الإج����راءات التي حددها 
نظ����ام ال�ستم����الك، حيث اإن ال����وزارة اعت����ذرت عن 
تعوي�سه����م بثالث وحدات �سكني����ة ل�سببن؛ الأول: 
اإن قيم����ة التعوي�����س ع����ن طريق ت�سلي����م 3 وحدات 
�سكني����ة ل�ساح����ب ال�سكوى تتج����اوز القيمة الفعلية 
للتعوي�����س، والث����اين: اإن ذلك يخل مبب����داأ التكافوؤ 
والعدالة بن املواطنن يف التعوي�س عن عقاراتهم 
الإ�سكانية، ول يج����وز للوزارة الت�رشف باملال العام، 
ف�س����الً عن مراجعة ديوان الرقاب����ة املالية والإدارية 
ملثل تلك الإجراءات والتاأكد من مطابقتها لالأنظمة 

املعمول بها يف وزارة الإ�سكان.
با�ستدع����اء  قام����ت  الإ�س����كان  وزارة  اأن  يذك����ر 
املواطنن املعنين مرات عدة، ومت عقد اجتماعات 
بح�س����ور كب����ار امل�سوؤولن يف ال����وزارة ل�رشح معايري 
التعوي�س وقرارات جلنة التثمن ونظام ال�ستمالك، 
اإل اأنهم اأ�رشوا على موقفهم املخالف لالأنظمة، وكان 

اآخر ا�ستدعاء لهم يوم الأحد 8 يوليو 2018.

املنام���ة - هيئ���ة التخطي���ط والتطوي���ر 
العم���راين: ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي لهيئة 
التخطي���ط والتطوير العم���راين ال�سيخ نايف 
بن خالد اآل خليفة، الرئي�س التنفيذي لهيئة 
ال�سياحة واملعار�س ال�سيخ خالد بن حمود اآل 

خليفة.
ويف بداية اللقاء، رحب الرئي�س التنفيذي 
العم���راين،  والتطوي���ر  التخطي���ط  لهيئ���ة 

بال�سي���خ خال���د ب���ن حم���ود، منوًه���ا باأهمي���ة 
ال�سياح���ة ودوره���ا املح���وري يف دف���ع عملية 
القت�س���اد والتنمية امل�ستدام���ة وما حققته 
م���ن ا�ستقطاب ال�سائح���ن القادمن، وذلك 
انطالًقا م���ن توجيهات عاه���ل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
بهدف تعزي���ز موقع مملك���ة البحرين كمركز 

رئي�سي على خريطة ال�سياحة الإقليمية. 

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان : ك�سف 
وزير الإ�سكان با�سم احلمر قيام الوزارة 
با�ستع���دادات مكثفة لفتت���اح املرحلة 
الأول���ى من مدينة ����رشق احلد خالل الربع 
الأخري م���ن العام اجل���اري؛ متهيدا لبدء 
ت�سكن املواطنن بالوحدات ال�سكنية، 
اإ�ساف���ة اإلى ت�سلي���م الق�س���ام ال�سكنية 

للم�ستفيدين.
الإجن���از  ن�س���ب  اإن  الوزي���ر  وق���ال 
املتعلق���ة باملرحل���ة الأول���ى بامل����رشوع 
واملعروف���ة با�سم “ح���ي بو�ساهن” قد 
�سارفت على النته���اء، حيث ا�ستكملت 
جمي���ع الأعمال الإن�سائي���ة يف 885 وحدة 
�سكني���ة، واإن ن�سب���ة الإجن���از يف اأعم���ال 
البنية التحتية ق���د بلغت 90 %، ف�سال 
ع���ن و�س���ول ن�سب���ة الإجن���از يف اأعم���ال 
جتهي���ز 498 ق�سيمة �سكنية اإلى 88%، 
بعد اأن مت تو�سيل البنية التحتية بهذه 
الق�سائم ومدها باخلدم���ات الالزمة، مبا 
يف ذلك ال�س���وارع والط���رق واملنا�سيب 
الالزم���ة ل�سهولة ربط الوح���دة امُل�سيدة 
عل���ى الق�سيمة و�سم���ان �رشعة الت�سميم 
والبن���اء، الأم���ر ال���ذي يوؤه���ل امل����رشوع 
مفي���دا يف  الأول���ى،  مرحلت���ه  لت�سغي���ل 
الوقت ذات���ه اإلى قيام ال���وزارة بتنفيذ 
املدخل امل���وؤدي للمرحلة الأولى وربطه 

مع �سبكة الطرق اخلارجية، والتي بلغت 
ن�سب���ة الإجن���از به %85. ج���اء ذلك خالل 
زي���ارة تفقدي���ة قام بها وزي���ر الإ�سكان 
با�س���م احلم���ر اإل���ى م����رشوع مدين���ة �رشق 
احل���د، يرافق���ه �سامي عب���د اهلل بوهزاع 
الوكي���ل امل�ساعد للم�ساري���ع الإ�سكانية 
ومهند�س���ي  امل�سوؤول���ن  م���ن  وع���دد 
ال���وزارة؛ للوق���وف عل���ى ن�س���ب الإجناز 
بامل����رشوع. وته���دف زي���ارة مدينة �رشق 
احل���د اإل���ى التاأكد من تنفي���ذ توجيهات 
رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة اإلى 
املدين���ة يف �سهر ماي���و املا�سي، والتي 
وج���ه خالله���ا اإل���ى م�ساعف���ة اجله���ود؛ 
م���ن اأجل الإ����رشاع يف تنفيذ م����رشوع �رشق 
احلد ال�س���كاين وفًقا لأعل���ى م�ستويات 
اجل���ودة الت���ي ت�سهل عل���ى املواطنن 
اأم���ور حياته���م اليومية.  وخ���الل اجلولة 
اأطلع وزي���ر الإ�سكان على �سري العمل يف 
مراح���ل امل�رشوع كاف���ة، والذي ي�سهد يف 
الوقت احلايل بناء 2827 وحدة �سكنية، 
ترتاوح ن�سب الإجناز بها ما بن 15 اإلى 
%100 عل���ى �سعيد الأعمال الإن�سائية، 
ف�س���ال عن اأعم���ال البني���ة التحتية التي 
يتم تنفيذه���ا يف خمتلف مراحل املدينة 

احلالية وامل�ستقبلية.

• وكيل البلديات اأثناء تفقده اأحد بيوت امل�رشوع	
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وزير الإ�سكان: افتتاح املرحلة الأولى بـ “�رشق احلد” يف الربع الأخري

حمرر ال�سوؤون املحلية

الثعابين الهاربة
لحظ���ت –كغريي- باأن جمعا ممن نزحوا ب�سمت، حتت كوالي�س الظالم، لدويلة 
الغاز “قط���ر”، وجتن�سوا هنال���ك، وا�ستق���روا، وانخرطوا بيومي���ات احلياة املرتفة، 
امل�سبعة ب���الإذلل، والتذكري اليوم���ي، باأنهم “جمن�سون”، وم�ست���وردون، ولهثون 

للمال، اأنهم اأكرث من يقدح وي�سيء للبحرين واأهلها.
عبي���د املال هوؤلء، والذين ن�سوا اأف�سال البحري���ن عليهم، وعلى اأبنائهم، باعوا 
وطنهم باأبخ�س الأثمان، ووطاأوا باأقدامهم املواقف، والذكريات، والأف�سال، وكاأنها 
مل تك���ن، متاما كم���ن ي�سغط على زري )الكن���رتول( و)الدليت( بلوح���ة احلا�سوب، 

ليم�سح كل ما هو موجود على ال�سا�سة، بكل ب�ساطة وهدوء.
وكن���ت ب���ادئ الأمر عل���ى ده�سة من اأم���ري، حن ق���راأت هذه التغري���دة وتلك، 
و�ساه���دت مقط���ع الفيديو ه���ذا وذاك، لقرا�سنة ومرتزقة و�سفاح���ن، ي�ستميتون 
للني���ل من البحرين، واأهلها، وحكامها، باأوجع العب���ارات، واأ�سفهها، لأكت�سف بعدها 
–باأ�سف- اأنهم بحرينيون، جتن�سوا بقطر، خالل اأعوام قليلة، واأنا ل اأحتدث بالعموم 

هنا، واإمنا بحالت بعينها.
وبراأي���ي، ف���اإن الأزمات، مهما كانت موؤمل���ة، وكاوية، ومكلف���ة، فاإنها، تتمخ�س 
يف غال���ب الأحي���ان، عن مواق���ف، ومكا�سفات، تخت���زل �سنوات طويل���ة، من اجلهد، 

واملتابعة، والدرا�سة، وجتربة الآخرين، فقط ملعرفة معادنهم على حقيقتها.
اإن البحرين اليوم لهي اأف�سل واأنقى واأطهر، من قوار�س الليل هذه، والتي تويل 
الأدب���ار بخفوت، حتت جنح الظ���الم، بعيدا عن اأمهم، وحا�سنته���م، وهم يت�سابقون 
فيم���ا بينهم ب�سعادة، لبلد ي�س���ار اإليها اليوم باأنها موطن الإرهاب، والقتل، و�سفك 

الدماء.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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“املئـ�يــة” ت�ؤكــد ريادتنــا التعليميــة

احلل�اجي بفعالية “النقابي”: قان�ن التاأمني النافذ “�ضامن للحق�ق”

تراأ�س اجتماع اللجنة املعنية باالحتفال... النعيمي:

خماطبة املال وال�ضالح الإ�رشاك العمال بع�ضوية “ترويكا” التقاعد

مدينة عي�ضى -  وزارة الرتبية والتعليم: 
تراأ�س وزي���ر الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
اجتماع جلنة االحتفال مبئوي���ة التعليم يف مملكة 
البحرين، التي �ضتحتفل به���ا الوزارة خالل العام 
املقب���ل 2019، مبنا�ضب���ة م���رور مائة ع���ام على 
انطالق���ة التعلي���م النظام���ي يف اململكة من خالل 

مدر�ضة الهداية اخلليفية يف العام 1919.
ومت خ���الل االجتماع ا�ضتعرا����س ا�ضتعدادات 
ال���وزارة االأولية لتنظيم �ضل�ضل���ة من االحتفاالت 
والفعاليات واملعار�س املت�ضلة بهذه املنا�ضبة 
الوطنية املهمة، وذلك على ال�ضعيد املحلي اأو يف 
اخلارج من خالل امللحقي���ات الثقافية البحرينية 
يف �ضفارات اململكة لدى العديد من الدول، حيث 
اأكد الوزير “اأهمية االحتفال بهذه املنا�ضبة التي 

توؤكد ريادة مملك���ة البحرين التعليمية، واجلهود 
الكب���رة الت���ي ُبذلت خ���الل املائة ع���ام لتطوير 

���ا، بف�ضل  التعلي���م مبختلف مراحل���ه كميًّا ونوعيًّ
دعم وم�ضاندة قيادة بلدنا العزيز”.

رف�س االأمني الع���ام الحتاد نقابات عمال 
البحري���ن ح�ضن احللواج���ي امل�ضا�س باحلقوق 
التاأميني���ة، موؤك���دا اأن القانون رق���م 3 ل�ضنة 
2008 ب�ضاأن الهيئة العامة للتامني االجتماعي 
واملعمول به حاليا هو قانون معقول ال ت�ضوبه 
اأي �ضائبة و�ضامن حلقوق العمال التقاعدية. 

وق���ال باحللق���ة احلواري���ة الت���ي نظمه���ا 
االحتاد اأم�س: ال للم�ضا�س باحلقوق التاأمينية، 
واله���دف م���ن م�ضارك���ة املجتمع امل���دين هو 
اخل���روج بروؤي���ة اجتماعي���ة موح���دة مل�ضكل���ة 
التاأم���ني االجتماع���ي ي�ض���ارك يف �ضياغته���ا 
ممثلي موؤ�ض�ض���ات املجتمع املدين من روؤ�ضاء 
النقاب���ات واقت�ضادي���ني ومهتم���ني بال�ضاأن 
ال�ضيا�ض���ي. وب���ني اأن اإ�ضكالي���ة ال�ضنادي���ق 
التقاعدي���ة تكمن يف �ض���وء اال�ضتثمار، وهو ما 
مت ت�ضخي�ض���ه م�ضبقا من جانب ديوان الرقابة 
املالية واالإدارية وجلنتي التحقيق الربملانية 
ب���ذات  خرج���ت  والت���ي  و2018   2006 يف 

االأ�ضباب.
وتاب���ع اأن القانون ين�س على اأن ال�ضامن 
على ا�ضتمرار ال�ضناديق ال�ضيادية التاأمينية 
هي احلكومة وال يعني اإفال�ضها معاقبه العامل 
ال���ذي ال ميثل���ه يف املجل����س اإدارة التاأمينات 

�ض���وى 3 ممثلني، وال ي�ض���اور يف القرارات وال 
اال�ضتثمارات، يف حني اأن املبالغ التي تو�ضع 

يف ال�ضندوق هي 100 % عمالية.
ولفت اإل���ى اأن الت����رشف باأم���وال العمال 
بطريقة غر موزونة وغ���ر حم�ضوبة يتحملها 
م���ن ياأخذ الق���رار، ولي�س العام���ل الذي يدفع 

ا�ضرتاكات على مدى 30 �ضنة. 
واأو�ض���ح احللواج���ي اأن الت�رشيحات بعدم 
امل�ضا����س مبكافاأة التقاع���د هو حق مكت�ضب، 
ولي����س اإ�ضاف���ة او منحة من اأح���د، م�ضيفا اإذا 
م���ا ارادت احلكومة اأن تقدم للنواب معا�ضات 
تقاعدية، فعليه���ا اأن تدفع ا�ضرتاكاتها حتى 
اليوم التي مل تدفع يف ال�ضناديق التقاعدية.
مل�ضكل���ة  النقا�ضي���ة  احللق���ة  اأن  وراأى 

التاأمينات االجتماعي���ة خطوة غر متاأخرة، بل 
نا�ضج���ة ومل يق���م على رد فعل لق���رار يخ�س 
�رشيحة كبرة من املجتمع، فال يجب اأن يتكون 

مت�رشعا اأو انفراديا. 
 وق���ال: خاطبنا جمل�ضي ال�ضورى والنواب 
ممثلني يف رئي�ضيهما ب����رشورة اإ�رشاك العمال 
يف اللجنة امل�ضرتكة؛ ملناق�ضة مو�ضوع اإ�ضالح 

التقاعد اإال اإن مل نح�ضل على رد منهما.
وك�ض���ف احللواج���ي ع���ن تنظي���م االحتاد 
و�ض���ع  اأن  موؤك���دا  قريب���ا،  عمالي���ة  لن���دوة 
االقت�ض���ادي املت���اأزم و�ضنادي���ق التقاعدية 
التي على و�ض���ك االإفال�س هي م�ضكلة وطنية 
ال تقت����رش عل���ى التاأمين���ات والعم���ال، وه���ي 

ت�ضمل اجلميع. 

• وزير الرتبية لدى تروؤ�ضه اجتماع جلنة االحتفال مبئوية التعليم	

• جانب من احل�ضور باحللقة احلوارية	

“الأ�ضغال” تدر�س ا�ضتحداث معايري جديدة للأر�ضفة

الب�عينني ي�ضتقبل القا�ضي اجلزاف

و�ض���وؤون  االأ�ضغ���ال  وزي���ر  اأف�ض���ح 
العم���راين ع�ضام  البلدي���ات والتخطيط 
خلف باأن اإدارة تخطيط وت�ضميم الطرق 
وق�ضم ت�ضميم م�ضاريع التجديد احل�رشي 
بقط���اع الطرق اأعد درا�ضة تف�ضيلية عن 

الت�ضميم احل�رشي لالأر�ضفة املختلفة.
ولفت خلف يف خطاب موجه ملجل�س 
بلدي املح���رق اإل���ى اأن الت�ضاميم متت 
مبا يتالءم ونوعية الطرق املتاخمة لتلك 
االأر�ضفة، والتي تراعي املعاير واأ�ض�س 

الت�ضميم امل�ضتدام.
وتاأتي ه���ذه الدرا�ضة وفقا للكتيب 
االإر�ض���ادي املع���د لهذا الغر����س، كجزء 
م���ن دلي���ل �ضام���ل لت�ضامي���م الط���رق 
واملواف���ق  باململك���ة،  امل�ضتح���دث 
للتطوي���ر املتما�ضي م���ع النمو ال�ضكاين 
وزي���ادة التلوث البيئ���ي، واحلاجة خللق 
مم���رات للم�ض���اة واحلاج���ات املجتمعية 
االأخ���رى وال���ذي يه���دف اإل���ى التنمي���ة 

امل�ضتدامة للطرق.
االأه���داف  اإل���ى  الكتي���ب  وتط���رق 
االإ�ضرتاتيجية للتن�ضيق احل�رشي للطرق، 

والت���ي �ضمل���ت تقليل احل���وادث وخلق 
بيئ���ة اآمنة ح�رشيا، وكذل���ك احلفاظ على 
البيئة من خالل زيادة املناطق اخل�رشاء، 
اإل���ى جانب تطوي���ر العائ���د االقت�ضادي 
وخف�س الكلفة من خالل تنمية م�ضتدامة 

للطرق.
وقامت املبادئ االأ�ضا�ضية للت�ضميم 
احل����رشي للط���رق على مراع���اة اأن يكون 
الت�ضميم خمتلف اال�ضتعماالت، ومراعاة 
حركة امل�ضاة، وتوفر ال�ضيولة يف تدفق 

احلركة املرورية، وغرها.

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقب���ل رئي����س 
حمكم���ة التمييز، نائب رئي�س املجل�س 
االأعل���ى للق�ض���اء امل�ضت�ض���ار عبداهلل 
البوعين���ني ي���وم اخلمي����س املا�ض���ي 
القا�ضي علي اجل���زاف الذي قدم اإليه 
ن�ضخ���ة م���ن ر�ضال���ة بعن���وان “احلماية 
اجل�ض���م  �ضالم���ة  يف  للح���ق  اجلنائي���ة 
اإج���راءات جم���ع اال�ضتدالالت  مبنا�ضبة 
درا�ض���ة   – االبتدائ���ي  والتحقي���ق 
مقارن���ة”، التي نال على اإثرها �ضهادة 
الدكتوراه من ق�ض���م القانون العام – 

كلية احلق���وق بجامعة البحرين. ورحب 
بالقا�ض���ي  البوعين���ني  امل�ضت�ض���ار 
اجل���زاف، م�ضي���ًدا بجه���وده املبذول���ة 
يف �ضبي���ل ح�ضول���ه على ه���ذه الدرجة 
العلمية التي �ضت�ضهم يف اإثراء اجلانب 
القانوين يف مملكة البحرين، متمنيًّا له 

التوفيق والنجاح.
القا�ض���ي  �ضك���ر  جانب���ه،  م���ن 
امل�ضت�ضار حل�ض���ن اال�ضتقبال والدعم 
امل�ضتمر للق�ضاة، وحر�ضه على تطوير 

املنظومة الق�ضائية.

طبيبة نف�ضية ت�ضتاأنف حكم اإدانتها باختل�س الأدوية

تقدمت طبيب���ة نف�ضي���ة “44 عاما” 
مدانة باختال����س كمية كبرة من االأدوية 
االإلك���رتوين  النظ���ام  ا�ضتغالله���ا  بع���د 
واملر�ض���ى للح�ضول عل���ى اأدوية بلغت 
قيمتها قرابة 10 اآالف دينار، با�ضتئناف 
للحك���م ال�ض���ادر عليه���ا بحب�ضه���ا ملدة 
�ضن���ة واحدة بع���د اأخذه���ا بالراأفة حر�ضا 
على م�ضتقبله���ا الوظيفي، والذي اأمرت 

حمكم���ة اأول درجة ويف اأول حكم من نوعه 
با�ضتب���دال عقوبتها وف���ق القانون رقم 
18 ل�ضن���ة 2017، واأم���رت اإلى العمل يف 

خدمة املجتمع.
حمكم���ة  تنظ���ر  اأن  املق���رر  وم���ن 
اال�ضتئن���اف العلي���ا اجلنائي���ة يف طع���ن 
الطبيب���ة املدانة بجل�ضة يوم 17 �ضبتمرب 
املقب���ل، بعد انتهاء االإج���ازة الق�ضائية، 
لتطالب باحلكم برباءتها مما ن�ضب اإليها 

من اتهامات.

“جللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة الكرمي ال�ضجاع احلكيم املحب”
اإ�ضدار جديد للزميل املاجد

�ضدر حديثا للكاتب وال�ضحايف الزميل اأ�ضامة 
املاجد كتاب بعنوان “جاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة.. الك���رمي ال�ضج���اع احلكي���م املح���ب”، 
وه���و عبارة عن مق���االت كتبها ع���ن جاللته ون�رشت 
بال�ضحاف���ة م�ضج���ال في���ه كمواط���ن واإعالمي رافق 
امل�ض���رة، و�ضحايف ا�ضتنب���ط النتائج فاأ�ضحى من 
واجبه ت�ضجي���ل هذا االإرث التاريخي ليكون نربا�ضا 
لالأجي���ال الت���ي �ضتقراأ ما جاء يف نه���ج جاللة امللك 
من كلمات وتوجيهات �ضامية وثقها و�ضجلها وفاء 
ل�ضاحب امل����رشوع االإ�ضالحي الفري���د يف املنطقة، 
وال���ذي كر�س كل همه ل�ضعب���ه وململكته مما جعل 
ه���ذه امل�ضرة تنطلق وتزده���ر با�ضطراد يف جميع 

جوانبها. 
وجاء يف مقدمة الكتاب: 

ي����رشين وي�رشفني اأن اأقف هنا اأمام قائد م�رشوع 

نه�ضة البحرين احلديثة، رائد م�رشوع ميثاق العمل 
الوطني، م�رشوع االإ�ضالح الرائد يف املنطقة، م�ضجالً 
يف ه���ذا الكت���اب حلظ���ات ومواق���ف ومنعطف���ات 
واأحداث تاريخية ت�ضب جميعها يف بناء �رشح مملكة 
البحري���ن احلبيبة ع���رب م�رشوع وطن���ي منوذجي جاء 
ب���اإرادة ملكية �ضامية ج�ضدت طموح هذا الوطن يف 

م�ضتقبل م�رشق اأ�ضاء �ضماء البحرين.  
لقد اكت�ضب امل�رشوع االإ�ضالحي مكانته وقدم 
منوذج���ا خالقا اأطلقه �ضيدي �ضاحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ضى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ليكون 
م����رشوع البحرين لالألفية الثالث���ة، ولي�ضكل م�ضرة 
بن���اء وتطوير وازده���ار، ياأتي كتابي ه���ذا جم�ضدا 
وقف���ة تاأملي���ة ج���ادة ال�ضتع���ادة ه���ذه االنطالقة 
مل�ض���رة االإ�ض���الح بع���د �ضن���وات م�ضيئ���ة عل���ى 

انطالقتها.
لق���د ع���ربت مملك���ة البحري���ن يف ظ���ل قيادة 
رائ���د م�رشوع االإ�ضالح �ضي���دي جاللة امللك املفدى 

نح���و اآف���اٍق رحبة يف جت�ضي���د حاجته���ا لالإ�ضالحات 
ال�ضاملة الت���ي بداأت باكورتها ي���وم �ضوت �ضعب 
البحرين على م����رشوع ميثاق العمل الوطني باإجماع 
�ضعبي رائع يف 14 فرباير 2001. وبهذا الت�ضويت 
التاريخي ق���دم ال�ضعب ملليكه �ضاح���ب املبادرة 

االإ�ضالحية عربون ثقة كبرة بحماية االإ�ضالحات.
حقا تغ���ر وج���ه البحرين احل�ض���اري بانطالق 
م����رشوع جاللته وها ه���و مليكنا من خ���الل خطاباته 
ال�ضامية وت�رشيحاته امل�ضيئة وتوجيهاته ال�ضديدة 
يكر����س كل هم���ه ل�ضعبه وململكته مم���ا جعل هذه 
امل�ض���رة تنطلق وتزدهر باطراد يف جميع جوانبها. 
فقد تر�ضخت وتط���ورت املمار�ضات الدميقراطية 
عل���ى االأر�س، م���ن ه���ذا املنطلق وباإمي���ان را�ضخ 
وثق���ة ووف���اء ووالء جلاللته حفظ���ه اهلل ورعاه جاء 
هذا الكت���اب عرفانا مني كمواط���ن واإعالمي رافق 
امل�ض���رة، و�ضحايف ا�ضتنب���ط النتائج فاأ�ضحى من 
واجبه ت�ضجي���ل هذا االإرث التاريخي ليكون نربا�ضاً 

لالأجي���ال التي �ضتقراأ ما ج���اء يف نهج جاللة مليكنا 
املفدى من كلماٍت وتوجيهات �ضامية راأيت نف�ضي 
اأم���ام هذا الزخ���م التاريخ���ي اأ�ضجله واأوثق���ه وفاًء 
ل�ضاح���ب امل����رشوع االإ�ضالحي الفري���د يف املنطقة 
وه���و �ضيدي جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين احلبيبة رعاه اهلل.
لق����د حتقق����ت اإجن����ازات كث����رة، والب����د من 
احلفاظ عليها وحمايتها وتطويرها باإ�ضهام وبكل 
طاقاتن����ا اخلالقة عل����ى طريق بناء دول����ة القانون 
البحري����ن يف ظ����ل قائ����د  واملوؤ�ض�ض����ات ململك����ة 

م�ضرتها بو�ضلمان.
يذك����ر اأن ه����ذا هو الكت����اب الثال����ث للكاتب 
وال�ضح����ايف اأ�ضامة املاجد ، حي����ث اأ�ضدر يف العام 
2015 كتابا بعن����وان “ االأمر خليفة بن �ضلمان.. 
ق�ضة قائد ووطن”، واأ�ضدر يف بداية العام اجلاري 
2018 كتاب بعنوان “خ�ضمون عاما على تاأ�ضي�س 

قوة دفاع البحرين”. • غالف الكتاب	

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

ليلى مال اهلل

�ضيد علي املحافظة
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• ع�ضام خلف	

ا�ضرتاكات التقاعد ل تغطي اللتزامات لدفع املزايا
م�ضاواة معا�ضات الكبار مع املواطنني “ت�رشيحات”... امل�ضاركون بور�ضة عمالية:

 اتفق امل�ضاركون يف احللقة احلوارية “ال 
للم�ضا����س بحقوقنا التاأميني���ة” التي نظمها 
االحت���اد العام لنقابات عم���ال البحرين اأم�س 
االأح���د على اأن اإثبات ما ه���و موجود مثل حق 
املوظف يف �رشف مكافاأة نهاية اخلدمة لي�س 

منحة اأو اإ�ضافة جديدة.
واأ�ض���ار امل�ضارك���ون اإل���ى �ض���وء االإدارة 
والف�ض���اد يف التاأمين���ات االجتماعية نتج عنه 

العجز واالإفال�س يف ال�ضناديق التقاعدية.

ال�ضالحي���ات  �ضح���ب  اأن  اإل���ى  ولفت���وا 
وتغييب دور االحتاد الع���ام يف جمل�س اإدارة 
التاأمين���ات االجتماعي���ة �ضم���ح مبزي���د م���ن 
التده���ور يف اال�ضتثم���ارات الت���ي مل جتر اإال 

اخل�ضارة لل�ضناديق.
اإدارة  جمل����س  يعف���ى  اأن  واقرتح���وا 
التاأمينات االجتماعية من مهامه بالكامل هو 
اخلط���وة االأولى لت�ضحيح وت���دارك االإفال�س 
يف ال�ضناديق، ولي�س تعديل القانون احلايل 

الذي يحمي العمال وال�ضامن حلقوقهم. 
واأ�ضاروا ال���ى ان الت�رشيح���ات االإعالمية 
حت���اول ك�ض���ب تاأيي���د املواط���ن ومنه���ا ما 
اأطل���ق بخ�ضو�س امل�ضاواة ب���ني املواطنني 
والنواب وال���وزراء وال�ضوريني والبلديني يف 

املعا�ضات التقاعدية.
ولفت امل�ضاركون اإلى اأن اال�ضرتاكات ال 
تغطي االلتزامات لدف���ع مزايا املتقاعدين، 

وهو ما حتقق اأول مرة يف 2016.

عبا�س اإبراهيم



�ملنامة - جي �آي ج���ي: �أكدت م�ؤ�س�سة �إيه. 
 -A إم. ب�ست �لعاملية ت�سني���ف �لق�ة �ملالية�
)ممت���از( باالإ�سافة �إل���ى �لت�سني���ف �الئتماين 
لل�رشك���ة �لبحرينية �لك�يتي���ة للتاأمني “جي �آي 
جي �لبحرين” بدرجة “A-” مع نظرة م�ستقبلية 
م�ستق���رة. ووفق���ا للتقري���ر �ل�س���ادر ع���ن �إيه. 
�إم. ب�س���ت، يعك�س هذي���ن �لت�سنيفني �ملركز 
�مل���ايل و�الأد�ء �لت�سغيل���ي �لق�ي���ني لل�رشك���ة، 
وكذلك �ل�سيا�سات و�الإج���ر�ء�ت �ملنا�سبة �لتي 
تنتهجه���ا �ل�رشك���ة يف �إد�رة �ملخاطر �مل�ؤ�س�سية 
�لتي ت��جهها.وق���ال �لرئي�س �لتنفي���ذي لل�رشكة، 
�إبر�هي���م �لري�س “�إنن���ا �سعد�ء به���ذ� �لت�سنيف و�أنه 
يعك�س �ملتانة �ملالية لل�رشكة وقدرتها على م��جهة 
�لتز�ماته���ا”. و�أ�ساف �أنه “على �لرغم من �لزيادة يف 
خماطر �الكتت���اب و�ال�ستثمار �لناجتة من �ال�ستح��ذ 
عل���ى ح�س���ة م�سيط���رة يف �رشك���ة �لتكاف���ل �لدولية 

خ���ال �لن�سف �الأول م���ن �لع���ام 2017، �إال �أن و�سع 
ر�أ����س �ملال �مل�ح���د لل�رشكة يعترب ق�ي���اً مبا يكفي 

ال�ستيعاب متطلبات ر�أ�س �ملال �ملتز�يدة”. 
و�أ�س���ار �لري�س �ل���ى �أن “جي �آي ج���ي �لبحرين” 
�ست�ستمر باملحافظ���ة على مركزها �لريادي يف �س�ق 
�لتاأم���ني �لبحريني خ�س��س���ا بعد �ال�ستح�����ذ على 
�رشك���ة �لتكافل �لدولي���ة ووج�دها �لق����ي يف �س�ق 
�لتاأم���ني �لك�يت���ي.  يذك���ر �أن �لبحريني���ة �لك�يتية 
للتاأم���ني )جي �آي جي �لبحرين( ه���ي �إحدى �ل�رشكات 
�لتابعة ملجم�عة �خلليج للتاأمني وهي �أكرب جمم�عة 
للتاأم���ن يف الكوي���ت من حي���ث الأق�س���اط املكتتبة 
و�ملحتفظ بها من خ���ال عملياتها يف قطاع �لتاأمني 
على �حلي���اة و�لتاأمينات �لعام���ة و�لتاأمني �لتكافلي 
وقد �أ�سبحت �خللي���ج للتاأمني �إحدى �أكرب جمم�عات 
�لتاأم���ني يف منطقة �ل�رشق �الأو�س���ط و�سمال �فريقيا 
حيث له���ا ح�س�ص ُملكي���ة يف ����ركات يف ال�سعودية 
و�الأردن ولبن���ان و�س�ري���ا وم�رش و�لع���ر�ق و�لبحرين 

و�الإمار�ت، �جلز�ئر وتركيا، و�لك�يت.

“ه��وي” تطلق �لن�سخة �لثانية 
مل�سابقة “تقنية �ملعل�مات”

�ملنام���ة -ه�����وي: �أطلقت �رشك���ة “ه�����وي” �لن�سخة 
�لثانية م���ن م�سابقة مهار�ت تقنية �ملعل�مات و�الت�ساالت 
يف �لبحرين، و�لتي ت�ستهدف تنمية مهار�ت و�سقل م��هب 
جيل �ل�سباب �لبحريني �لتقني؛ ليك�ن�� على �أهبة �ال�ستعد�د 
لل�ف���اء بالتز�ماتهم نح���� وطنهم على �سعي���د قيادة دفة 
م�ستقب���ل �لباد باالعتماد على �لعل���م و�لتكن�ل�جيا، وذلك 
حت���ت رعاية وزير �مل���سات و�الت�س���االت، كمال بن �أحمد 
حممد، وبح�س�ر �سفري  �ل�سني لدى �لبحرين، وممثلني من 
جمل�س �لتنمية �القت�سادية يف �لبحرين و”متكني” وجامعة 

�لبحرين وجامعة ب�ليتكنك �لبحرين و�جلامعة �الأهلية.

فرن�سا: م�قف �أوروبي م�ّحد جتاه �لر�س�م �الأمريكية
باري����س - وكاالت: ق���ال وزي���ر �ملالية �لفرن�س���ي برون� ل�مري ي�م �أم����س  �الأحد �إن على 
ا وم�حًد� من �أوروبا يف حالة فر�س �أي زياد�ت �أخرى  �ل�اليات �ملتحدة �أن تت�قع رد فعل ق�يًّ

للر�س�م �جلمركية حمذًر� من �أن حرًبا جتارية تدور بالفعل.
وق���ال ل�مري ”�إذ� حدثت زي���ادة يف �لر�س�م �جلمركية غًد�، عل���ى �سناعة �ل�سيار�ت مثا، 
ا مبا يظهر �أن �أوروبا ق����ة م�حدة وذ�ت �سيادة“. وتابع  ف���اإن رد فعلنا �سيك����ن م�حًد� وق�يًّ
خال م�ؤمتر �قت�سادي يف �آك�س �أون بروفان�س بجن�ب فرن�سا ”مل يعد �ل�س�ؤ�ل �إن كانت حرب 

جتارية �ستقع �أم ال، فاحلرب بد�أت بالفعل“.
و�أ�س���اف “يف ظّل ه���ذه �لع�ملة، يجب �أن تتكاتف �لدول �الأوروبية، الأن ما يريده �رشكاوؤنا 
�أو �أخ�سامنا، ه� �لف�سل بيننا. ما تريده �ل�اليات �ملتحدة ه� �لف�سل بني فرن�سا و�أملانيا يف 

م�ساألة �لتجارة”.
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اقتصاد
“البلديات” تطرح مناق�صة حديقة املحرق الكربى للمقاولني

�سهر مهلة �أمام �ل�رشكات لتقدمي عطاء�تها

�لبلدي���ات  و�س����ؤون  �الأ�سغ���ال  وز�رة  طرح���ت 
�ملناق�س���ات  جمل����س  ع���رب  �لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط 
و�ملز�يد�ت �حلك�مية، قبل ي�مني، مناق�سة مل�رشوع 
�إعادة تاأهيل حديقة �ملحرق �لكربى للمرحلة �لثانية، 

يف م�رشوع طال �نتظاره.
و�سيك����ن �أم���ام �ل����رشكات �لر�غب���ة يف دخ����ل 
�ملناف�س���ة لتنفيذ م�رشوع حديق���ة �ملحرق �لكربى يف 
مرحلت���ه �لثاني���ة، مهلة �سه���ر و�حد تقريب���اً لتقدمي 
عطاء�تها، وذلك قبل نهاية ي�م 8 �أغ�سط�س 2018.

وت�ستمل �أعمال �ملناق�س���ة �جلديدة، على �إز�لة 

�ملعامل �مل�ج�دة و�إن�ساء �ملناظر �لطبيعية �ل�سلبة، 
�ملناظ���ر �لطبيعية �لناعم���ة، �سبكة �ل���ري، �لكهرباء 
و�الإ�س���اءة، مبن���ى �الإد�رة، بن���اء دور�ت �ملياه، غرفة 
�حلار�س، غرفة �مل�سخة، هياكل �لظل، ت�سميم وبناء 

ناف�رة �ملياه، وخز�ن �لري.
وكانت �ملرحلة �الأولى قد بد�أت و�سملت ت�س�ير 
و�سيانة مر�فق �حلديقة �لتي تقع بالقرب من مطار 
�لبحرين �لدويل. وتعرث م�رشوع �حلديقة لعدة �سن��ت 
بع���د �أن عر�س يف مز�يدة لا�ستثم���ار الأكرث من مرة، 
وكان �آخ���ر مق���رتح للتط�ي���ر من قب���ل �مل�ستثمرين 
يحت����ي على �إن�ساء فندق ومكات���ب ومر�فق جتارية، 
قب���ل �أن يتم �إلغاء �لعق�د �ملربمة، وتت�لى �حلك�مة 

عن طريق وز�رة �لبلديات و�الأ�سغال تط�ير �مل�رشوع 
بنف�سه���ا. وكان���ت �ل����ز�رة ق���د �أو�سح���ت يف وقت 
�ساب���ق �إن م����رشوع حديق���ة �ملحرق �لك���ربى يعد من 
�أه���م �مل�ساريع �لتي تتطل���ع وز�رة �الأ�سغال و�سئ�ن 
�لبلدي���ات لتنفيذه���ا ملا للم�رشوع م���ن �أهمية مل�قع 
�حلديق���ة �ال�سرت�تيج���ي بالقرب من مط���ار �لبحرين 
�لدويل وم�ساحتها و�لت���ي تزيد على 9 هكتار، حيث 
�أدرجت �ل�ز�رة م�رشوع تط�ير حديقة �ملحرق �لكربى 
�سمن خطة م�ساري���ع �ل�ز�رة لل�سنة �ملالية 2017 - 
2018 عل���ى �أن يتم تنفيذ �مل����رشوع على مرحلتني 
لت�رشي���ع وت���رية تنفيذ �مل����رشوع وذلك بع���د �سدور 

�حلكم باإخاء �مل�قع من قبل �مل�ستثمر �ل�سابق.

• �إبر�هيم �لري�س	

 علي الفردان

“اال�صتثمار اخلليجي” يخ�رش 85.7 مليون دوالر مب�رشوعات بحرينية

“اإنوف�صت” تتخارج من ا�صتثمار عقاري وتربح 1.7 مليون دينار

-A اإيه. اإم. ب�صت” توؤكد ت�صنيف “جي اآي جي البحرين” عند“
مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

�أعلنت �رشكة بيت �ال�ستثمار �خلليجي 
�لك�يتي���ة ع���ن تخارجها من م����رشوع درة 
�ملارين���ا ومرفاأ �لبحرين �لتجاري متحملة 
خ�سائر من جر�ء ذل���ك و�سلت �إلى 85.7 

ملي�ن دوالر.
وقالت �ل�رشكة يف بي���ان �أن �ل�سفقة 
مت���ت من خال �إبر�م عق���د تبادل �أ�س�ل 
مت مب�جبه �لتخارج مقابل ح�سة يف �رشكة 

عقار�ت �خلليج �ل�سع�دية.
وتاأ�س�س���ت �رشك���ة بي���ت �ال�ستثم���ار 
�خلليج���ي يف �لك�يت �لعام 1998، وهي 

و�حدة من ����رشكات دول جمل�س �لتعاون 
�خلليج���ي �لر�ئ���دة يف جم���ال �خلدم���ات 
�ملالي���ة، وهي مدرجة يف �س����ق �لك�يت 
ل���اأور�ق �ملالية بر�أ�سم���ال مدف�ع 16.4 
ملي�ن دينار ك�يتي )55 ملي�ن دوالر(.

و�أطل���ق م����رشوع درة مارين���ا �ل��قع 
�أق�سى جن�ب �لبحري���ن، يف �لعام 2012 
، وتبل���غ كلفته �الإجمالي���ة نح� 1.3 مليار 
دوالر، وه���� ممل�ك بن�سب���ة 60 يف �ملئة 
�إل���ى �رشك���ة تعم���ري، و40 يف �ملئ���ة �إلى 
دّرة �لبحرين، �لتي ه���ي نف�سها ممل�كة 
منا�سف���ة بني بي���ت �لتم�ي���ل �لك�يتي 

و�حلك�مة �لبحرينية.

�لباد - �ملحرر �القت�سادي:
تخارجت �رشكة �أن�ف�ست من ��ستثمار 
يف �رشك���ة عقاري���ة م�سجل���ة يف �ململك���ة 
�لعربية �ل�سع�دية حمقق���ة �أرباحا بلغت 

1.7 ملي�ن دينار.
و�أو�سح���ت �ل�رشكة يف بي���ان �إف�ساح 
ن����رش عل���ى م�ق���ع ب�ر�س���ة �لك�ي���ت �أن 
�لتخ���ارج مت من خال �إب���ر�م عقد تبادل، 
حي���ث مت التخارج م���ن ال�ستثمار مقابل 

ح�س�س يف �رشكات �أخرى.
وبينت �ل�رشكة �أن �الأرباح جاءت �سمن 
بيان �خلل �مل�حد لف���رتة �لن�سف �الأول 
من �لعام �جلاري، وهي خا�سعة للمر�جعة 

ور�أي مدقق �حل�سابات �خلارجي.
تت���د�ول  �لت���ي  �ل�رشك���ة  وحقق���ت 
�أ�سهمه���ا يف �لبحري���ن و�لك�ي���ت، �أرباحا 
�سافية يف �لرب���ع �الأول من �لعام �جلاري 
بلغ���ت 3 ماي���ني دوالر، مقارن���ة ب�سايف 
رب���ح ق���دره 8.2 ملي����ن دوالر للف���رتة 

ذ�تها م���ن �لعام �ملا�سي، وه� �نخفا�س 
ب��ق���ع 64 %، �إذ يعزى ه���ذ� �النخفا�س 
ب�سكل رئي�س �إلى ��سرتد�د �ملخ�س�سات 

�لتي متت يف �لربع �الأول من 2017. 
وقال���ت �ل�رشك���ة يف بي���ان �إن �سايف 
�لرب���ح �لت�سغيل���ي �رتف���ع بن�سبة 46 % 
لي�سل �إل���ى 3 ماي���ني دوالر مقارنة مع 
2 ملي����ن دوالر يف �لربع �الأول من �لعام 
�ملا�سي، وعليه بلغ �سايف ربح م�ساهمي 
�ل�رشك���ة �الأم لل�سهم �ل��ح���د لفرتة �لربع 
�الأول م���ن �ل�سن���ة �حلالي���ة، 1.06 �سنًتا، 
مقارنة م���ع �سايف رب���ح م�ساهمي �ل�رشكة 
�الأم لل�سه���م �ل��حد بل���غ 2.87 �سنتا عن 
�لف���رتة نف�سها من �لع���ام 2017. وعلى 
�سعي���د �ملرك���ز �مل���ايل، �رتف���ع �إجمايل 
حق�ق م�ساهمي �ل�رشك���ة �الأم بن�سبة 2.4 
% لفرتة �لرب���ع �الأول من �لعام 2018، 
لي�سل �إل���ى 125.4 ملي�ن دوالر مقارنة 
م���ع 122.4 ملي����ن دوالر بنهاي���ة �لعام 
2017. �أما �إجمايل �الأ�س�ل فقد حافظت 

على ثباتها عند 265 ملي�ن دوالر.

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي

ــّول م�صتفيــدي م�صـــروع “دانـــات اللـــوزي” “بيتــك” يمُ
وقع �تفاًقا مع “بنك �الإ�سكان”

�ملنامة - بنك �الإ�سكان: وّقع بنك �الإ�سكان 
م�ؤخ���ًر� �تفاًق���ا مع بي���ت �لتم�ي���ل �لك�يتي - 
�لبحرين “بيتك”، ي�فر مب�جبه �الأخري، �لتم�يل 
للم��طن���ني �مل�ستفيدي���ن م���ن برنامج مت�يل 
�ل�سك���ن �الجتماع���ي “مز�ي���ا” �لتاب���ع ل����ز�رة 
�الإ�سكان، و�لر�غبني يف ����رش�ء وحد�ت يف م�رشوع 
“د�نات �لل�زي”، وذلك يف �إطار �سعيه لتط�ير 
�حلل����ل �لتم�يلية �الإ�سكانية وت�فري �خليار�ت 
لتلبية �حتياج���ات �مل��طنني مب�ساركة �لقطاع 
�مل�ؤ�س�س���ات  �لربنام���ج،  وميّك���ن  �خلا����س. 

�ملالي���ة يف �لقطاع �خلا�س م���ن ت�فري �لتم�يل 
�مل�سان���د للم�ستفيدين من �خلدمات �لتم�يلية 

�الإ�سكانية �حلك�مية. 
ووق���ع �التف���اق كا م���ن مدي���ر ع���ام بن���ك 
�الإ�س���كان خالد عب���د�هلل، ب�سفته رئي�س جمل�س 
�إد�رة �رشكة د�نات �لل����زي، و�ملدير �لتنفيذي 
للمجم�ع���ة �مل�رشفي���ة لاأفر�د، ممث���ًا عن بيت 

�لتم�يل �لك�يتي-�لبحرين، خالد �ملعريف. 
وع���رب عب���د�هلل ع���ن �سعادت���ه بال�رش�كة مع 
بيت �لتم�يل �لك�يتي كاأول بنك جتاري يق�م 

بت�قيع هذه �التفاقي���ة لتطبيق برنامج مت�يل 
�ل�سك���ن �الجتماع���ي “مز�ي���ا” مل����رشوع “د�نات 
�لل����زي” وت�فري خيار�ت �لتم�يل �لعقاري من 

�أجل �رش�ء �مل�سكن �ملنا�سب.  
وم���ن جانب���ه، قال �ملع���ريف “نح���ن �سعد�ء 
بت�قي���ع هذ� �التف���اق لتطبي���ق برنامج مت�يل 
�ل�سك���ن �الجتماعي “مز�يا” مع بن���ك �الإ�سكان، 
وذل���ك مل����رشوع “د�ن���ات �لل�زي”، �ل���ذي يدل 
على �أهمية �ل�رش�كة بني �لقطاع �لعام و�خلا�س 
ويعك����س �هتم���ام جمل����س �الإد�رة بامل�ساهم���ة 

يف �مل�ساري���ع �الإ�سكانية �حلك�مي���ة �لتي ت�فر 
�مل�سك���ن �ملائم للم��طن���ني، وحتقق �لتنمية 
مملك���ة  يف  �ملاأم�ل���ة  و�لعقاري���ة  �الإ�سكاني���ة 

�لبحرين”.
جمي���ع  �ستمك���ن  �ل�رش�ك���ة  �أن  و�أو�س���ح 
�مل��طن���ني �مل�ؤهل���ني للح�س����ل على مت�يل 
وحدة �سكنية و�ال�ستفادة من حل�ل �لتم�يات 
لدين���ا و�ملت��فق���ة م���ع �أح���كام �ل�رشيع���ة مم���ا 
�ست�سهل �حل�س�ل على �لتم�يل �لازم لتحقيق 
�مت���اك �مل�سكن �ملائ���م باالإ�ساف���ة �إلى فتح 

م���ن ت�سكيل���ة  �ملج���ال لعمائن���ا لا�ستف���ادة 
خدماتنا �مل�رشفية �ملميزة.

ويتطل���ب ��ستكمال �تف���اق �حل�س�ل على 
مت�يل “مز�ي���ا”، ��ستيفاء �ملتطلبات �الإجر�ئية 
و�لقان�ني���ة �لازمة وتطبي���ق معايري ��ستحقاق 
�لتم�ي���ل. وي�سم���ل ذل���ك ت�ف���ري �مل�ستند�ت 
و�لبيان���ات �خلا�سة بالتم�ي���ل و�مل�ستفيد من 
�لتم�ي���ل، وكذل���ك �لتاأك���د من ت��ف���ر �ملاءة 
�ملالي���ة ل���دى �مل�ستفي���د مب���ا ي�سم���ن �سد�د 

�لتم�يل. 

�حل���د - �أ�رشي: عق���د جمل����س �إد�رة �ل�رشكة 
�لعربية لبن���اء و�إ�ساح �ل�سفن “�أ�رشي” �جتماعه 
رق���م “152” برئا�سة �ل�سي���خ دعيج بن �سلمان 
بن دعي���ج �آل خليف���ة ي�م �خلمي����س 28 ي�ني� 
2018 يف مقر �ل�رشكة باحلد. وقال �ل�سيخ دعيج 
بن �سلم���ان عقب �الجتماع  “�إنه مت  ��ستعر��س 
جمم���ل �لتط����ر�ت و�الأو�س���اع �الإيجابي���ة �لتي 
مرت به���ا �ل�رشك���ة خ�س��سا يف �لن�س���ف �الأول 
م���ن �ل�سنة �جلارية 2018، ومن �ملت�قع حت�سن 
�لظ���روف �القت�سادية وظ���روف �لعمل �خلا�سة 
باأن�سط���ة �ل�رشكة وخا�س���ة يف �مل�ساريع �جلديدة 
�لت���ي ح�سل���ت و�ستح�س���ل عليه���ا �ل�رشك���ة يف 
�لن�س���ف �لثاين من هذه �ل�سن���ة 2018، �إ�سافة 
�إلى ��ستم���ر�ر حت�سن �أ�سعار �لبرتول عاوة على 
تكثيف �أن�سط���ة �ل�رشكة يف جمال �إ�ساح �ل�سفن 

ومن�س���ات حفر �لب���رتول و�مل�ساري���ع �جلديدة، 
وم���ن �ملت�ق���ع �أن حتق���ق �ل�رشكة نتائ���ج جيدة 

خال �لعام �جل���اري 2018 خ�س��سا �أن �ل�رشكة 
م�ستم���رة يف تطبي���ق خارطة �لطري���ق �جلديدة 
الأعماله���ا و�أن�سطته���ا يف �ل�سن���ة �حلالية 2018 
و�ل�سن��ت �ملقبل���ة. و�أ�ساف “�تخ���ذت �الإد�رة 
�لتنفيذي���ة بناًء على ت�جيه���ات جمل�س �الإد�رة 
�لعدي���د من �خلط�����ت �لتي م���ن �ساأنها تعزيز 
مكانة �ل�رشك���ة ك�رشكة ر�ئ���دة يف منطقة �خلليج 
العرب���ي لبن���اء واإ�س���اح ال�سفن، حي���ث تتمتع 
بخربة و��سعة يف هذ� �ملجال ت�سل �إلى نح� 40 
�سنة منذ تاأ�سي�سها، كما �أنها �تخذت �لعديد من 
�خلط��ت �لعملي���ة يف �سبيل تقلي�س تكاليفها 
و�لنه��س و�الرتقاء بخدماتها، وه� ما ينعك�س 
�إيجاب���اً على جممل نتائجها خ���ال �لعام �جلاري 

و�ل�سن��ت �ملقبلة”.

• �ل�سيخ دعيج بن �سلمان �آل خليفة	

“اأ�رشي” م�صتمرة يف تطبيق خارطة الطريق اجلديدة الأن�صطتها
تر�أ�س �الجتماع �ل� 152 ملجل�س �الإد�رة.. دعيج بن �سلمان:
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“البحرين الإ�سالمي” يعني رئي�سا جديدا للحوكمة

“املطار” ت�ستعر�ض جهوزية العمل يف املبنى اجلديد

“جي اإف اإت�ض” تد�سن مدينة �سكنية يف الهند

“جي اأف ات�ض” تفوز بحكم ق�سائي بـ 5.1 مليون دولر

“البحرين الوطني” ينجز املرحلة الأولى لـ“احلو�سبة ال�سحابية”

“األبا” حتقق منوا يف الإنتاج واملبيعات بالربع الثاين

ت�ضم املرحلة الأولى 5500 وحدة

نقل موقعه الإلكرتوين اإلى “اأمازون ويب �ضريفي�زس”

بزيادة بلغت 23 % و19 % على التوايل

اأعلن���ت جمموع���ة “ج���ي اإف اإت����س” اأم����س قيام 
�رشك���ة “Valuable Properties Pvt” التابعة لها 
بال�رشاك���ة مع جمموع���ة “Wadhwa” اأك���ر �رشكات 
التطوي���ر العق���اري يف ولي���ة مهارا�ض���رتا الهندية، 

بتد�ضني اأول مدينة �ضكنية متكاملة.
وقال���ت اإن املدينة ال�ضكنية تقع يف منطقة نايف 
Wa d“  وومب���اي مبدينة بانفي���ل و�ضتحمل ا�ض���م

 PMAY“ و�ضتخ���دم مب���ادرة ،”hwa Wise City
d Mantri Awas Yojana” احلكومي���ة للإ�ضكان 

القت�ضادي يف الهند.
واأ�ضافت “جي اإف اإت�س” يف بيان لها اأن املرحلة 
الأولى من م����رشوع املدينة �ضت�ضم���ل اإن�ضاء اأكرث من 

5500 األف وحدة �ضكنية.
واأ�ضارت اإل���ى اأن املدينة �ضجلت معدلت طلب 
قوية مع بيع اأكرث من 900 وحدة �ضكنية خلل مرحلة 
ما قب���ل تد�ضني امل�رشوع لزبائ���ن معظمهم ي�ضرتون 

وحدات �ضكنية لأول مرة.
واأ�ضاف���ت اأن “Wadhwa” تخط���ط لتطوي���ر 
138 فداًن���ا من اإجم���ايل الأرا�ض���ي اململوكة ل�رشكة 
“Valuable Properties” يف املرحل���ة الأولى من 

امل�رشوع.
 138 Wadhwa لتطوي���ر  وتخط���ط جمموع���ة 
Val d  ددانا من اإجم���ايل الأرا�ضي اململوكة ل�رشكة
able Properties يف املرحلة الأولى من امل�رشوع.

ويخال���ف هذا ال�ضتثمار ل�رشكة “ج���ي اإف اإت�س” 
اأ�ضهمه���ا يف بور�ض���ات البحري���ن ودب���ي  املدرج���ة 
والكوي���ت، ما اأعلن عنه رئي�س جمل�س اإدارتها جا�ضم 
ال�ضديقي عن���د انعقاد اجلمعية العمومية يف املنامة 
مطل���ع الع���ام اجلاري، حي���ث اأكد اأن �رشكت���ه �ضرتكز 
على اخلدمات املالية فقط، بو�ضفها موؤ�ض�ضة مالية 
)بن���ك(. وق���ال لل�ضحافي���ني حينها “نح���ن بالأ�ضل 

جمموعة مالية وهذا �ضلب عملنا”.
وا�ضتبع���د ال�ضديقي يف حديثه دخول املجموعة 
مب�ضاري���ع عملقة حتى واإن كانت م���ع احلكومات، اإل 

اأنها �ضت�ضتمر بالتمويل.
ورب���ط ال�ضديق���ي، ول���و بطريقة غ���ري مبا�رشة، 
توجه���ات ال�رشكة اجلدي���دة، للظ���روف ال�ضعبة التي 

م���رت بها املجموعة خلل ال�ضن���وات الع�رش املا�ضية، 
حي���ث مت اإع���ادة الهيكل���ة وا�ضرتج���اع الكث���ري م���ن 

الأ�ضول.
ومن املعلوم اأن على املجموعة ديونا ت�ضل اإلى 
130 مليون دولر، فيما تفوق قيمة اأ�ضولها املليار 

دولر، وربحت العام املا�ضي 104.2 مليون دولر.
ومعظم اأ�ضول املجموعة عقارات واأرا�س تتوزع 
يف منطقة اخلليج و�ضمال افريقيا )تون�س واملغرب( 

والهند.
وتقدر قيمة حمفظة املجموعة بح�ضب ت�رشيحات 
�ضابق���ة للرئي�س التنفيذي ه�ض���ام الري�س بني 800 
ملي���ون وملي���ار دولر وذل���ك بح�ض���ب تقييمه���ا، اأو 

قيمتها ال�ضوقية.

ذك���رت جمموع���ة ج���ي اإف اإت����س املالي���ة، 
ومقره���ا البحرين، اأن حماك���م مركز دبي املايل 
العاملي ق���د تو�ضلت لق���رار ل�ضالح املجموعة 
يف كل اجلبهات يف الق�ضية املتعلقة مبوظفها 
ال�ضابق ديفيد هيغ. وقد ا�ضتنتجت املحكمة اأن 
هيغ مذن���ب ومزاعمه �ضد املجموع���ة ل اأ�ضا�س 
له���ا م���ن ال�ضح���ة، بح�ضب م���ا ج���اء يف اإف�ضاح 

للمجموعة اإلى بور�ضة البحرين.

كما حكم���ت املحكم���ة مبن���ح املجموعة ما 
يق���ارب 5.140.144 مليون دولر، اإذ ت�ضتطيع 
ج���ي اإف اإت����س املالي���ة تنفيذ ه���ذا احلكم على 
اأ�ض���ول هي���غ يف اإمارة دبي واململك���ة املتحدة. 
وم���ن املتوقع اأن يكون لتح�ضي���ل هذه املبالغ 
اأثر اإيجاب���ي عل���ى البيانات املالي���ة للمجموعة 
ل�ضن���ة 2018/ 2019، وذل���ك وفق م���ا جاء يف 

الإف�ضاح.

املنام����ة – البحرين الوطن����ي: ا�ضتكمل بنك 
البحرين الوطني اأم�����س املرحلة الأولى من تبني 
وتوظي����ف احلو�ضب����ة ال�ضحابي����ة م����ع عملية نقل 
موقع����ه الإلك����رتوين )nbbonline.com( اإلى 

�رشكة اأمازون ويب �ضريفي�زس AWS بنجاح. 
ياأت����ي ذلك بالتزامن مع قي����ام بنك البحرين 
الوطن����ي بت�رشي����ع وت����رية حتول����ه الرقم����ي، م����ع 
تبن����ي املزيد من اخلطط والرام����ج لنقل من�ضة 
واخلدم����ات  البن����ك  ل����دى  الداخل����ي  الإنرتن����ت 
امل�رشفي����ة ع����ر الإنرتن����ت اإلى �ضبك����ة احلو�ضبة 
ال�ضحابية. وقد قام����ت �رشكة “انفونا�س”، �رشيك 
AWS ال�ضت�ضاري املعتمد، بتنفيذ عملية نقل 

املوقع الإلكرتوين للبنك. 
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي لل�ضرتاتيجي����ة 
يف البن����ك، يا�����رش ال�رشيفي “نح����ن يف غاية ال�رشور 
لقيامن����ا بري����ادة املوؤ�ض�ضات املالي����ة يف دخول 
العامل ال�ضحابي على م�ضت����وى اململكة، وت�ضكل 
هذه اخلطوة جزءاً م����ن توجه البنك ال�ضرتاتيجي 
لتبني احلو�ضب����ة ال�ضحابية واإحداث حتول رقمي 
اأكر يف البنك يهدف اإلى قيادة التغيري وحتقيق 
معدلت كفاءة ت�ضغيلية اأكر، اإ�ضافة اإلى تعزيز 
م�ضت����وى ر�ضا العملء. ومن خلل عملية النتقال 
اإلى احلو�ضب����ة ال�ضحابية، يعّزز البن����ك اأي�ًضا من 

دعمه للمب����ادرة التي اأطلقته����ا حكومة البحرين 
ته����دف  الت����ي  اأولً”،  “ال�ضحاب����ة  ل�ضرتاتيجي����ة 
اإلى رفع م�ضت����وى كفاءة اخلدم����ات الإلكرتونية 
املقدم����ة وال�ضتخ����دام الأمث����ل للم����وارد، اإل����ى 
جان����ب �ضم����ان ا�ضتمراري����ة الت�ضغي����ل وتقوي����ة 
اأم����ن املعلوم����ات ل�ضالح اململك����ة وللمواطنني 
الك����رام”. من جانب����ه، قال رئي�س القط����اع العام 
يف منطق����ة ال�رشق الأو�ضط واإفريقي����ا يف اأمازون، 
زوب����ن �ضاغب����ار “اأ�ضبح����ت احلو�ضب����ة ال�ضحابية 

الي����وم بالن�ضبة للبن����وك واملوؤ�ض�ضات املالية يف 
غاي����ة الأهمية لأنها تزيل احلواج����ز اأمام البتكار 
لتمكنه����م م����ن حتويل ط����رق تق����دمي اخلدمات 
للعم����لء. وق����د اأخذ بن����ك البحري����ن الوطني على 
عاتقه التح����ول والتحديث بزخم ق����وي، ونتطلع 
قدًم����ا اإل����ى موا�ضل����ة دعمه����م يف ظ����ل م�ضعاهم 
احلثي����ث لل�ضتف����ادة من التقني����ة ال�ضحابية من 
اأجل البتكار وجلب جتارب جديدة خلدمة العملء 

ب�ضورة اأف�ضل”.

ع�ضك���ر d األبا: اأغلقت �رشك���ة اأملنيوم البحرين 
“األب���ا” الرب���ع الث���اين م���ن الع���ام 2018 بتحقيق 
اأف�ض���ل نتائج حلجم الإنتاج ومبيع���ات املعدن، اإذ 
جتاوز الإنت���اج 252.081 األف طن م���رتي، بزيادة 
بلغ���ت %23 على اأ�ضا�س �ضن���وي، يف حني حققت 
املبيع���ات طفرة بن�ضبة %19 عل���ى اأ�ضا�س �ضنوي 
لتحقق 249.595 األف طن مرتي مقابل 210.157 
األ���ف طن مرتي خلل الربع الثاين من العام 2017. 

وذل���ك على الرغ���م من  تقلب���ات ال�ض���وق والتوتر 
التج���اري ال�ضائ���د. وتراوح���ت مبيع���ات املنتجات 
ذات القيم���ة امل�ضافة عند معدل %60 من اإجمايل 
ال�ضحنات مقابل %61 خلل الربع الثاين من العام 

.2017
خلل الن�ضف الأول من العام 2018، بلغ حجم 
الإنتاج 511.480 األف طن مرتي مقابل 453.395 
األ���ف طن م���رتي للن�ض���ف الأول من الع���ام 2017 

)بزي���ادة بلغت %13 على اأ�ضا�س �ضنوي(، يف حني 
�ضه���د حجم املبيعات ارتفاعا بزيادة 48.143 األف 
طن مرتي، ليتجاوز حجم املبيعات بذلك 501.232 

األف طن مرتي منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وق���ال الرئي����س التنفيذي لل�رشك���ة تيم موري 
“بف�ضل متتعنا باملرون���ة متكنا من العودة اأقوى 
مم���ا كن���ا، بتحقيق زي���ادة مزدوجة الرق���م يف حجم 
املبيع���ات والإنت���اج. ونحن نه���دف اإل���ى موا�ضلة 

نف�س الزخ���م الذي بداأناه هذا الع���ام، حتى نتمكن 
من اإغلق ال�ضنة بنتائج اأقوى”.

 و�ضتعل���ن “األبا” ع���ن نتائجه���ا املالية للربع 
الثاين من العام 2018 للجمهور العام يوم الإثنني 
23 يولي���و 2018، كم���ا �ضتق���وم برف���ع العر����س 
التو�ضيح���ي لعلق���ات امل�ضتثمري���ن يف �ضفح���ة 
www. علق���ات امل�ضتثمرين على موق���ع ال�رشكة

.albasmelter.com

املنام���ة dالبحري���ن الإ�ضلم���ي: ع���نّي 
بن���ك البحري���ن الإ�ضلم���ي “BisB” موؤخرا 
م���زار را�ضد جلل مبن�ض���ب رئي�س اللتزام 
واحلوكم���ة يف البن���ك، وذل���ك �ضم���ن اإطار 
عملي���ة تعزي���ز فري���ق الإدارة التنفيذي���ة 

بالكوادر املوؤهلة.
وقال الرئي�س التنفيذي للبنك ح�ضان 
جرار “ي�رشين اأن اأرح���ب بان�ضمام جلل اإلى 
عائل���ة بن���ك البحري���ن الإ�ضلم���ي لي�ضغل 
من�ضب رئي�س اللتزام واحلوكمة يف البنك، 
حي���ث ياأت���ي تعينه �ضم���ن اإط���ار م�ضاعينا 
امل�ضتم���رة لتكوي���ن فري���ق اإداري متمي���ز 
ومتمك���ن، ُي�ضاهم ب�ض���كل فّعال يف حتقيق 
اإ�ضرتاتيجي���ة عملن���ا، وتطوي���ر العم���ل يف 
دائ���رة احلوكمة واللت���زام يف البنك يف ظل 
ما ميتلكه جلل من خرات عملية ومهارات 
اإداري���ة جي���دة توؤهل���ه لتحقي���ق النتائ���ج 

املرجوة”.
واأ�ض���اف ج���رار “ميتل���ك ج���لل خرة 
عملي���ة لأك���رث م���ن 17 �ضن���ة يف ال�ضريفة 
الإ�ضلمي���ة، حيث تقلد م���ن خللها العديد 
م���ن املنا�ض���ب وامل�ضئولي���ات يف جم���ال 
اللت���زام واحلوكم���ة، وقب���ل ان�ضمامه اإلى 
بن���ك البحري���ن الإ�ضلم���ي، �ضغ���ل من�ضب 
رئي�س اللتزام يف بي���ت التمويل الكويتي 
– البحري���ن يف ال�ضنوات 7 الأخرية، كما اأنه 

ميتلك خ���رة عملي���ة كب���رية اكت�ضبها من 
خلل عمله يف العدي���د من البنوك و�رشكات 
التدقيق يف البحرين. ويحمل جلل �ضهادة 
البكالوريو����س يف املحا�ضب���ة م���ن جامع���ة 
البحري���ن والدبل���وم امل�ض���ارك يف الإلتزام 
ال���دويل و�ضه���ادة الدبل���وم يف ال�ضريف���ة 
الإ�ضلمية والتاأمني من اململكة املتحدة”.  
م���ن جهته، اأع���رب جلل ع���ن �ضعادته 
للن�ضم���ام اإلى بن���ك البحري���ن الإ�ضلمي، 
موؤكدا تطلعه للقي���ام بكافة اجلهود التي 
ت�ضمن حتقي���ق البنك للأه���داف املرجوة، 
وخا�ض���ة فيم���ا يتعل���ق بتطوي���ر العمل يف 

دائرة اللتزام واحلوكمة”.

املح���رقd �رشك���ة املط���ار: ا�ضتعر�ضت 
الإدارة التنفيذي���ة ل�رشكة مطار البحرين اآخر 
امل�ضتجدات يف جمال عقود وحقوق النتفاع 
التج���اري الت���ي مت اإبرامها يف م����رشوع مبنى 
امل�ضافرين اجلديد وعلى عطاءات الت�ضغيل 
املقدم���ة م���ن ال����رشكات ونوعيته���ا، والتي 
ت�ضكل جزًءا اأ�ضا�ضًي���ا من اإ�ضرتاتيجية �رشكة 
مط���ار البحرين الرامية اإل���ى تقدمي خدمات 
جتارية ع�رشية كتل���ك املتاحة يف املطارات 
العاملي���ة مب���ا يتنا�ض���ب ومكان���ة البحرين 

الرائدة يف قطاع الطريان.
املرحل���ة  متطلب���ات  �ضعي���د  وعل���ى 
القادم���ة،  املرحل���ة  خ���لل  الت�ضغيلي���ة 
اطل���ع جمل����س الإدارة عل���ى خط���ط ال�رشك���ة 
واملتطلب���ات اللزم���ة التي ت�ضه���م يف نقل 
عملي���ات الت�ضغيل ب�ضلل���ة ل�ضمان جاهزية 
العم���ل يف مبن���ى املط���ار اجلدي���د واملزمع 
النته���اء منه خ���لل الربع الثال���ث من العام 

.2019
وكان وزي���ر املوا�ض���لت والت�ضالت، 
رئي����س جمل�س اإدارة جمموعة طريان اخلليج 
القاب�ض���ة، كم���ال ب���ن اأحمد حمم���د، تراأ�س   
الجتم���اع العتي���ادي ملجل����س اإدارة �رشك���ة 
مطار البحرين، وذلك بح�ضور كل من رئي�س 
جمموع���ة بي اإف ج���ي اإنرتنا�ضون���ال، �ضامر 
ماج���د اجل�ضي، نائ���ب رئي����س ال�ضتثمارات 
ب�رشك���ة ممتلكات، رائد عبداهلل فخري، نائب 

الرئي����س التنفي���ذي d املجموعة امل�رشفية 
خلي���ل  عبداحلكي���م  الإثم���ار،  بن���ك  ل���دى 
املط���وع، من�ضق عام للم�ضاري���ع والتخطيط 
الإ�ضرتاتيج���ي مبكتب النائ���ب الأول ل�ضمو 
رئي�س ال���وزراء، ال�ضيخ فهد بن عبدالرحمن 
اآل خليفة، الرئي�س التنفيذي لبنك اإنف�ضت 
ك���ورب، ري�ض���ي كاب���ور، املدي���ر التنفيذي 
لبنك جاي بي مورج���ن، علي مو�ضى، اأع�ضاء 
جمل����س اإدارة �رشكة مطار البحرين وعدد من 

امل�ضوؤولني التنفيذيني يف ال�رشكة.
وخ���لل الجتماع اطلع وزير املوا�ضلت 
والت�ض���الت واأع�ض���اء جمل����س الإدارة على 
حم����رش الجتم���اع ال�ضاب���ق، ومت ا�ضتعرا�س 
ومناق�ض���ة املو�ضوع���ات املطروح���ة عل���ى 
جدول الأعم���ال، ومنها الطلع على التقرير 
امل���ايل حتى �ضه���ر يونيو املا�ض���ي، اإذ عّر 
املجل����س عن ارتياحه للنتائ���ج املالية التي 

حققتها ال�رشكة.
كذلك اطلع جمل�س الإدارة على تقارير 
م���ن الإدارة التنفيذية لل�رشكة حول عدد من 
املو�ضوعات املرتبط���ة بامل�ضاريع القائمة 
يف برنام���ج حتديث مط���ار البحرين الدويل، 
وعل���ى راأ�ضه���ا مبن���ى امل�ضافري���ن اجلديد 
والتطوي���ر،  الإن�ض���اء  عملي���ات  وتط���ورات 
والت���ي م���ن �ضاأنها اإح���داث نقل���ة نوعية يف 
املرافق واخلدمات املقدمة وو�ضع اخلطط 
التمويلية الكفيلة باإجنازها على اأكمل وجه.

• من حفل تد�ضني املدينة اجلديدة 	

• الحتفال بنقل املوقع الإلكرتوين لأمازون ويب �ضريفي�زس	

• تيم موري 	

املحرر القت�سادي

• مزار جلل	



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

2/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -97342( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

2/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -97449( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منى عبداهلل جاسم غلوم

االسم التجاري احلالي: أرض القمر خلدمات كهرباء السيارات
االسم التجاري املطلوب: أرض القمر لقطع غيار السيارات

األنشطة التجارية املطلوبة: جتارة/ بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

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

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد يوسف محمد سرور

االسم التجاري احلالي: مركز السرور العقاري
االسم التجاري اجلديد: السرور لتخليص املعامالت احلكومية

األنشطة التجارية املطلوبة:  أنشطة خدمات الدعم األخر لألعمال

قيد رقم

95888-01

شقة / محل 

208د

بناية

0

طريق

8

مجمع

708

قيد رقم

7-50829

شقة / محل 

أ 536

بناية

0

طريق

3424

مجمع

1034

5/7/2018
إعالن بحل وتصفية

شجل جتاري رقم 67737

)شركة  ش.ش.و  واملقاوالت  للنقليات  االزرق  العشب  شركة  مالك  قرار  على  بناء   
الشخص الواحد( سجل جتاري رقم 67739 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

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

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

الهاتف :39737799 )973+( 
fadeela.abdulla78@hotmail.com :البريد االلكتروني

املنامة - البحرين

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
دين  محمد  عطا  رفيق  محمد  كوثر  نسيم  السيد  إليها  تقدم 
مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة   2008 لعبايات  املالك  محمد 
القيد رقم 66578، بطلب حتويل املؤسسة الفردية اململوكة له إلى 
لتصبح  بحريني،  دينار  ألف   1000 وقدره  برأسمال  تضامن  شركة 

من: مملوكة 
1. نسيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين محمد

MD RAZZAB ABDUL SOBAN .2

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عن  نيابة  علي  يحيى  احمد  عيسى  حسن  السيد/  إليها  تقدم 
افنت  اي  فوكسد  لـ  املالك  احمد  سردار  كلزار  صداقت   / السيد 
94394، طالبا حتويل  )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  من  الرابع  الفرع 
دينار  آاللف  )خمسة  بحريني  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة 

اسمائهم: التالية  السادة  من  مملوكة  لتصبح  بحريني(، 
1. صداقت كلزار سردار احمد

2. سفير خان

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
متخصصة  مهنية  تضامن   - ستيفينز  مور  السادة/  إليها  تقدم 
فردية(  )مؤسسة  لوماج  وأجنحة  فندق  لـ  املالك  عن  باإلنابة 
4556، طالبا حتويل املؤسسة الفردية  واملسجلة مبوجب القيد رقم 
للفرع السادس إلى شركة الشخص الواحد مملوكة إلى شركة بي 
 1-54036 رقم  قيد  مبوجب  واملقيدة  ذ.م.م  العقارات  إلدارة  أس  جي 

برأسمال وقدره 20٫000 عشرون الف دينار.

القيد: 66578
  التاريخ :2018/3/29

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )54127( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية  إلى شركة تضامن

القيد: 94394-4 - التاريخ :2018/6/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )61571( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية  إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 4556 
 التاريخ :2018/7/5

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

بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية  إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

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

شركة شارع البحرين العقاري ش.ش.و  مللكها محمد عزمي جودري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد/ محمد غزمي جودري باعتباره املصفي 
القانوني لشركة  شارع البحرين العقاري ش.ش.و، املسجلة 

كشركة الشخص الواحد  مبوجب القيد رقم 103919، طالبني 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

قيد رقم

108047-1

االسم التجاري

مطعم مي باريو

11/4/2018
)CR2018-61190( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

حتويل/  بطلب  املقهوي  ابراهيم  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  إلينا  تقدم 
احملالت التجارية التالي الى محمد حسن محمود. 

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

اعتراضه
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وال�الئ����ي ثاين م�ش�����ؤول يف ميلي�شيات احل�شد 
يعل����ن ذلك بع����د القيادي يف ميلي�شي����ات ع�شائب 
“اأه����ل احلق” والنائ����ب يف الربملان العراقي ح�شن 

�شامل
 وياأت����ي ه����ذا االإع����ان يف وق����ت تتلق����ى في����ه 
ميلي�شي����ات احل�ثي االإيراني����ة خ�شائر على خمتلف 
اجلبه����ات يف اليم����ن، ال �شيم����ا يف حمافظة احلديدة 
غرب����ي الب����اد. وقب����ل احل�ش����د ال�شعب����ي، قدم����ت 
ميلي�شي����ات حزب اهلل اللبناين دعًما للح�ثيني، مما 
يثبت جمدًدا اأن ميلي�شي����ات اإيران الطائفية تعمل 
ا  عل����ى زعزع����ة اال�شتق����رار يف املنطق����ة، وخ�ش��شً
اليمن. واأفادت م�شادر ع�شكرية مينية، اأم�س االأحد، 
اأن اأحد عنا�رص حزب اهلل ويدعى كيان ا�شرت قتل مع 
عدد من خرباء اإطاق ال�ش�اريخ غري مينيني بغارة 
لطائ����رات حتالف دعم ال�رصعي����ة يف جبهة املاحيط 

جن�ب غرب حمافظة �شعدة احلدودية.
واأك����دت امل�شادر اأن الغ����ارة ا�شتهدفت عربة 
ع�شكرية كانت تقل اخلرباء الع�شكريني يف منطقة 
عقب����ة الظاهر، واأ�شفرت عن تدم����ري العربة ومقتل 
جمي����ع من كان�����ا على متنه����ا.  ويف جبه����ة ال�شاحل 
الغرب����ي لقي اأكرث م����ن 60 عن�رصًا م����ن ميلي�شيات 
احل�ث����ي م�رصعهم خال مع����ارك ال�شاعات املا�شية 
بينهم القيادي ها�ش����م ال�شنباين. كما األقت ق�ات 
اجلي�����س القب�س على ع�����رصات من العنا�����رص بينهم 
القي����ادي اإبراهي����م عب����ده عل����ي معاف����ا و�شيطرت 

عل����ى كميات م����ن االأ�شلح����ة التابع����ة للميلي�شيات 
كان اإبراهي����م معاف����ا يخفيها يف منزل����ه بحارة بني 
يع�ق����ب غرب مدين����ة التحيت����ا. واأ�ش����ارت م�شادر 
ميداني����ة اإل����ى اأن امل�اجه����ات بني ق�����ات اجلي�س 
ال�طن����ي وامللي�شي����ات امت����دت اإل����ى منطقة وادي 
زبيد على م�شار املدينة االأثرية التي تتح�شن فيها 
امليلي�شي����ات. اإلى ذلك حَرّر اجلي�س اليمني، م�اقع 
جدي����دة يف مديرية كتاف �رصق حمافظة �شعدة، بعد 
ا�شتب����اكات عنيفة خا�شها �ش����د ميلي�شيا احل�ثي. 
ومتكن اجلي�����س بدعم التحالف م����ن ال�شيطرة على 
�شال�شل جبال ال����زور واخل�شباء وقطع خطوط اإمداد 

امليلي�شيا يف جبهة العطفني واملليل �رصق �شعدة. 
واأف����ادت م�شادر اأن العملية الهج�مية التي نفذها 
اجلي�س اليمني �ش����د احل�ثيني، اأ�شفرت عن مقتل 
10 عنا�رص وج����رح اآخرين وا�شتعادة اأ�شلحة متن�عة 

وبع�س االآليات.
اإل����ى ذلك، اأكد حتالف دع����م ال�رصعية يف اليمن 
ا�شتم����رار تقدم اجلي�س ال�طني اليمني، وبدعم من 
ق�ات التحالف يف جميع جبهات القتال خال االأيام 
الثاثة املا�شية، حيث تكبدت امليلي�شيات خ�شائر 
كب����رية. واأكد التحالف مقتل 341 عن�رصًا من عنا�رص 

امليلي�شيات احل�ثية يف ال�72 �شاعة املا�شية.

  للت�ا�شل:  )ق�شم ال�ش�ؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

الك�يت.. ال�شجن 3 �شن�ات للمتهمني باقتحام جمل�س االأمة
الك�ي���ت � وكاالت: اأ�ش���درت حمكمة التمييز الك�يتية، اأم�س االأح���د، حكًما ب�شجن نائبني 
حالي���ني و6 ن�اب �شابقني بال�شجن ملدة 3 �شن�ات، وحكًم���ا ب�شجن نائب �شابق ل�شنتني، يف 
ق�شي���ة اقتحام جمل�س االأم���ة يف ن�فمرب 2011. كما ق�شت حمكمة التمييز ب�شجن 5 نا�شطني 
مل���دة 3 �شن�ات و6 اأ�شه���ر، ونا�شطني ملدة �شنتني، وحكمت برباءة 17 متهًما، واالمتناع عن 
معاقب���ة 34 متهًما اآخرين يف الق�شية ذاتها، بح�ش���ب ن�س احلكم.ومن اأبرز املحك�مني بال�شجن، 
النائب ال�شابق م�شّلم الرباك، والنائبان احلاليان وليد الطبطبائي وجمعان احلرب�س )اإ�شاميان(، الذين 
حك���م عليهم بال�شجن 3 �شن�ات. وم���ن بني الن�اب ال�شابقني املح�ش�بني عل���ى املعار�شة الذين حكم 

عليهم باملدة ذاتها، مبارك ال�عان و�شامل النمان.
اأم���ا النائ���ب ال�شابق الذي حك���م عليه بال�شجن �شنت���ني فه� فهد خنة. وكان���ت حمكمة اال�شتئناف 

الك�يتية اأ�شدرت يف ن�فمرب املا�شي اأحكاًما بال�شجن ت�شل اإلى 7 �شن�ات بحق املتهمني ال� 67.
وكان متظاهرون اقتحم�ا يف 2011 جمل�س االأمة عقب تظاهرة نظمتها املعار�شة.
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تونس ـ أ ف ب: 
ُقت���ل 6 عنا����رص من احلر����س ال�طني 
الت�ن�ش���ي يف عملي���ة اإرهابي���ة، اإثر كمني 
ن�شبته جمم�عة اإرهابية يف منطقة جندوبة 
قرب حدود اجلزائ���ر. واأكدت وكالة االأنباء 
الر�شمي���ة يف ت�ن�س وق����ع الهج�م وعدد 
ال�شحاي���ا، م�شرية اإلى اأن “الكمني ن�شبته 
جمم�عة اإرهابية قرب الطريق الرابط بني 

حممية الفائجة ومنطقة ال�رصيا”.
ت�ن�شي���ة،  اأمني���ة  مل�ش���ادر  ووفًق���ا 
ف���اإن الهج�م ا�شته���دف دورية مك�نة من 
�شيارتني للحر�س ال�طني، واألقيت قنبلة 
يدوية عل���ى ال�شيارة االأولى فيما ه�جمت 
الثاني���ة بالر�شا����س.  وتعر�ش���ت لت�ن�س 
 2015 ع���ام  يف  ك���ربى  هجم���ات  لث���اث 
ا�شته���دف اثنان منه���ا �شياًح���ا يف منتجع 
مبدينة �ش��شة ومتح���ف باردو واأ�شفر عن 

مقتل ع�رصات ال�شياح الغربيني.

6 قتلى من االأمن الت�ن�شي 
يف هج�م اإرهابي

البصرة ـ رويترز: 
قالت ال�رصط���ة العراقي���ة وم�ش�ؤول�ن 
االأع���رية  اأطلق���ت  ال�رصط���ة  اإن  حملي����ن 
الناري���ة لتفري���ق ع����رصات املحتجني على 
قل���ة ال�ظائ���ف وع���دم انتظ���ام الكهرباء 
واملي���اه وغريها من اخلدم���ات االأ�شا�شية 
قرب مدينة الب�رصة مركز �شناعة النفط يف 

جن�ب الباد اأم�س االأحد.
 8 اإن  ال�رصط���ة  يف  م�ش���ادر  وقال���ت 
حمتجني اأ�شيب�ا يف اإطاق النار بينما قال 
م�ش����ؤول حملي اإن اأح���د املتظاهرين قتل 
واأ�شي���ب 3 اآخرون. وق���ال يا�شني البطاط 
مدي���ر ناحية االإمام ال�ش���ادق حيث وقعت 
االحتجاج���ات اإن املحتجني كان�ا يطالب�ن 
مبطال���ب عادل���ة تتعل���ق بت�ف���ري فر�س 
العم���ل واخلدم���ات االأ�شا�شي���ة له���م لكن 
ال�رصطة فتحت النار عليهم وقتلت اأحدهم.

وقالت ال�رصطة وم�ش�ؤول�ن نفطي�ن 
اإن واقع���ة االأح���د مل ت�ؤثر عل���ى االأمن اأو 
العملي���ات يف حق����ل النف���ط الك���ربى 

بجن�ب الباد.

قتيل وجرحى يف تظاهرة 
�شد البطالة بالب�رصة

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 
ق���ام وزي���ر مت�ش���دد اإ�رصائيل���ي اأم�س 
االأح���د بزي���ارة باح���ة احل���رم القد�ش���ي يف 
القد�س ال�رصقية بعد فرتة ط�يلة من حظر 
زيارات الن�اب وال�زراء االإ�رصائيليني لهذا 
امل�ق���ع. وت�ّجه اوري ارييل، وزير الزراعة 
والع�ش� يف احلزب الق�مي الديني “البيت 
اليه����دي” اإل���ى احل���رم القد�ش���ي، ثالث 

احلرمني ال�رصيفني، يف القد�س القدمية.
وت�شمح ال�رصط���ة لليه�د بالت�جه اإلى 
امل�قع لكنها متنعه���م من ال�شاة هناك. 
ويعت���رب هذا امل�قع مقد�ًش���ا بالن�شبة اإلى 
اليه����د اأي�ًش���ا الأنه يحت����ي بنظرهم على 
بقاي���ا هي���كل �شليم���ان. ويف اأكت�بر خال 
فرتة �شهدت اأعمال عنف يف حميط امل�قع، 
من���ع رئي�س ال����زراء االإ�رصائيل���ي بنيامني 
نتنياه� الن�اب االإ�رصائيليني وال�زراء من 
زيارة امل�قع. ومنذ االأ�شب�ع املا�شي رفع 
ه���ذا احلظر ون����رص رئي�س الربمل���ان ي�ري 
الد�شتاين تعليمات للن����اب الراغبني يف 

زيارة امل�قع.

وزير اإ�رصائيلي مت�شّدد 
يزور باحة احلرم القد�شي

أنقرة ـ دب أ:
اأقي���ل اأكرث م���ن 18 األ���ف م�ظف 
ر�شم���ي يف تركيا، بينه���م العديد من 
عنا�رص ق�ات االأمن، وكذلك مدر�ش�ن 
واأ�شات���ذة جامعي�ن مب�ج���ب مر�ش�م 

ن�رص يف اجلريدة الر�شمية، اأم�س االأحد.
ووردت اأ�شم���اء 18632 �شخ�ًش���ا 
بينه���م اأك���رث م���ن 9 اآالف م�ظ���ف يف 
ال�رصط���ة و6 اآالف عن����رص م���ن الق�ات 

امل�شلحة، يف املر�ش�م الذي ن�رص.
اأن  االإع���ام  و�شائ���ل  واأوردت 
املر�ش�م يعد االأخري قبل رفع حمتمل 
حلالة الط�ارئ، الي����م االثنني، وهي 
املفرو�شة يف تركي���ا منذ عامني بعد 

حماولة انقاب يف ي�لي� 2016.
وتاأت���ي ه���ذه االإقاالت قب���ل ي�م 
واحد م���ن تن�شيب الرئي����س الرتكي، 
رج���ب طي���ب اأردوغان، بع���د ف�زه يف 
يف  باالأغلبي���ة  الرئا�ش���ة  االنتخاب���ات 

اجل�لة االأولى.

“فرمان تركي” جديد 
باإقالة 18 األف م�ظف

ف�سيل باحل�سد ال�سعبي “م�ستعد” للقتال مع احلوثيني
مقتل عن�رص من حزب اهلل ب�شعدة... واجلي�س اليمني ي�ا�شل تقدمه

• احل�ثي�ن يتكبدون خ�شائر على كل اجلبهات باليمن	

•  جانب من اآثار الق�شف على درعا	

اأعل���ن ف�شيل يف ميلي�شيات احل�ش���د ال�شعبي يف العراق ا�شتعداده للتط����ع يف القتال اإلى 
جان���ب ميلي�شيات احل�ثي االإيراين يف اليمن، التي تلقت �رصبات ق�ية من قبل الق�ات ال�رصعية 

واملقاوم���ة ال�طنية والتحالف العربي. واأعرب اأمني ما يعرف ب�”كتائب �شيد ال�شهداء” التابعة 
للح�ش���د ال�شعب���ي “اأب� والء ال�الئ���ي” يف خطاب عن رغبته يف التط�ع كجن���دي يقف رهن اإ�شارة 

“زعيم احل�ثيني عبد امللك احل�ثي” على حد تعبريه.

التحالف الدويل: اإيران تدعم الإرهاب يف �سوريا
ق�شف متبادل ينتهك اتفاق اجلن�ب... واالإجاء معلق

ع�ا�ش���م - وكاالت: ق���ال جيم����س ج���ريارد، 
قائ���د العملي���ات اخلا�ش���ة للتحال���ف الدويل يف 
الع���راق و�ش�ري���ا، اإن ق����ات التحال���ف ال���دويل 
ملحارب���ة داع����س باقي���ة يف �ش�ريا حل���ني اإمتام 
العملي���ة ال�شيا�شي���ة يف ه���ذا البلد.وحذر جريارد 
م���ن الدور ال���ذي تلعبه اإي���ران يف �ش�ري���ا، قائا 
اإن���ه ال ي�شاعد يف حتقيق اال�شتق���رار، ويعد دعًما 
لاإره���اب وعلى االآخرين اأن يق���رروا ما اإذا كانت 
ن�شاطات امليلي�شيات االإيرانية تعترب اإرهابية اأم 
ال... م�شيًف���ا اأما بالن�شب���ة للتحالف الدويل فنحن 
ال نراها ت�شاعد يف حتقي���ق اال�شتقرار يف �ش�ريا، 
وال نراها داعمة عندم���ا ت�شهم يف ن�شاطات اأخرى 
تخلق العن���ف واالإرهاب وتعرقل اإح���ال ال�شام. 
ونح���ن متاأكدون م���ن اأنه���م يدعم����ن ن�شاطات 

ت�شعل العنف.
واأك���د قائ���د العمليات اخلا�ش���ة للتحالف اأن 
احلرب على داع����س مل تنتِه بعد يف املناطق التي 
مت حتريرها عل���ى يد ق�ات �ش�ريا الدميقراطية. 
واأن ه���دف التحالف الرئي�س ه���� البقاء اإلى حني 

تطهري املناطق املحررة من داع�س.
وق���ال “نح���ن ن���درك متاًم���ا اأن احل���رب على 
داع����س مل تنت���ِه بعد، رغ���م حترير ق����ات �ش�ريا 
الدميقراطية مناط���ق يف �ش�ريا. اآثار ال�رص ال تزال 
م�ج����دة هنا. ونح���ن نريد م�شاعدة اأه���ايل الرقة 
ومنب���ج ال�شتعادة ال�ش���ام واالأم���ن يف مناطقهم، 
له���ذا فنحن باق�ن اإلى حني الت��شل اإلى ت�ش�ية 

�شيا�شية يقبل به���ا ال�ش�ري�ن وي�افق�ن عليها. 
علين���ا التاأك���د من حتقي���ق اال�شتق���رار وتدريب 
عنا����رص االأم���ن الداخل���ي يف مناطق �شم���ال �رصقي 
�ش�ري���ا، ك���ي يك�ن����ا قادرين عل���ى �شمان عدم 

ع�دة داع�س اإليهم.
واأملح قائ���د العمليات اخلا�ش���ة يف التحالف 
الدويل اإلى اأطراف ت�شعى الإف�شاد عاقة التحالف 

مع ق�ات �ش�ريا الدميقراطية.
اإل���ى ذل���ك، �شهد اتف���اق وقف اإط���اق النار 
يف حمافظ���ة درع���ا جن����ب �ش�ري���ا اأم����س االأحد، 
انته���اكات اإث���ر ق�ش���ف متب���ادل ب���ني الف�شائل 

املعار�ش���ة وق�ات النظام ومقت���ل 4 مدنيني يف 
غ���ارات للطريان ال�ش�ري، وفق م���ا اأفاد املر�شد 

ال�ش�ري حلق�ق االإن�شان.
وت�شب���ب الق�ش���ف، بح�ش���ب متح���دث با�شم 
الف�شائ���ل املعار�ش���ة، بتاأجيل تنفي���ذ اأحد بن�د 
االتف���اق وال���ذي ين����س عل���ى اإج���اء املقاتل���ني 
املعار�شني واملدنيني غ���ري الراغبني بالت�ش�ية 

مع ق�ات النظام.
وب�شغط من عملي���ة ع�شكرية وا�شعة بداأتها 
ي�ني����،   19 رو�ش���ي يف  بدع���م  النظ���ام  ق����ات 
واإث���ر مفاو�شات م���ع م�ش�ؤولني رو����س، وافقت 

الف�شائ���ل املعار�ش���ة يف حمافظ���ة درع���ا، مهد 
االحتجاجات �شد النظام يف العام 2011، اجلمعة 

على الت�ش�ية.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن ل�كالة 
فران����س بر�س “�شّنت ق�ات النظ���ام �شباح االأحد 
�رصب���ات ج�ي���ة عل���ى بل���دة اأم املي���اذن يف ريف 
درع���ا اجلن�بي ال�رصقي، م���ا اأ�شفر عن مقتل ثاثة 
مدنيني”، م�شيفاً “بع���د الق�شف العنيف، بداأت 
تلك الق�ات باقتحام البلدة” ال�اقعة �شمال معرب 

ن�شيب احلدودي مع االأردن.
وا�شتهدف���ت الطائ���رات احلربي���ة ال�ش�ري���ة 
اأي�ش���اً االأحي���اء ال�اقعة حتت �شيط���رة الف�شائل 
املعار�ش���ة يف مدينة درع���ا، ما اأ�شف���ر عن مقتل 

مدين، بح�شب امل�شدر ذاته.
وكان م���ن املفرت�س اأن تبداأ عملية اإجاء غري 
الراغبني بالت�ش�ية �شب���اح االأحد بعد جتهيز مئة 
حافلة لنق���ل الدفعة االأولى، وفق املتحدث الذي 
اأ�ش���ار اإلى اأنه���ا تاأجلت اإلى وقت الح���ق “تقريًبا 

ي�مني”.
وخ���ال العام���ني االأخريين، �شه���دت مناطق 
ع���دة يف �ش�ريا اتفاقات مماثل���ة ت�شميها دم�شق 
باتفاقات “م�شاحل���ة”، اآخرها يف الغ�طة ال�رصقية 
قرب دم�شق، ومت مب�جبها اإجاء ع�رصات االآالف من 
املقاتلني واملدنيني اإلى �شمال الباد. وغالًبا ما 
�شه���د تنفيذ اتفاقات مماثلة عراقيل عدة، بينها 

انتهاكات ل�قف اإطاق النار، ما ي�ؤخر تنفيذها.

لندن ـ العربية نت: 

اأعلنت �رصكة الطريان اله�لندية عن عزمها 
وق���ف رحاتها م���ن العا�شم���ة اأم�ش���رتدام اإلى 
طهران من �شبتم���رب القادم.وقالت �رصكة “كي 
ال اأم” اله�لندي���ة يف بي���ان “نظ���ًرا للت�قعات 
االقت�شادي���ة ال�شلبي���ة، ق���ّررت ال�رصك���ة وق���ف 
رحاته���ا اإل���ى طهران ب���دًءا من تاري���خ 24 من 
�شبتمرب القادم”. دون مزيد من التفا�شيل عن 
ا اأنه ياأتي متزامًنا مع ع�دة  هذا الق���رار خ�ش��شً

العق�ب���ات االأمريكي���ة �ش���د طه���ران واعتقال 
اإيراني���ني حاول����ا القيام بعملي���ات اإرهابية يف 

اأوروبا.
االإلك���رتوين  ال�رصك���ة يف م�قعه���ا  وقال���ت 
اإنها �شتق����م بالتن�شيق لرح���ات بديلة للذين 
حجزوا تذاكر ال�رصكة بعد التاريخ املعلن ل�قف 

الرحات اإلى العا�شمة االإيرانية طهران.
وكان���ت �رصك���ة الط���ريان اله�لندي���ة ق���د 
اأوقفت رحاتها اإلى اإيران يف عام 2013، لكنها 

ع���اودت ن�شاطه���ا يف التحليق اإل���ى طهران من 
جديد يف ع���ام 2016 اأي بعد اأ�شه���ر من ت�قيع 

االتفاق الن�وي.
وتزامن ق���رار وقف رح���ات �رصكة الطريان 
اله�لندية اإلى اإيران مع اإعان طرد دبل�ما�شيني 
اإيراني���ني اثن���ني بعد اتهام طه���ران مبحاوالت 

اغتيال ملعار�شني اإيرانيني يف اأوروبا.
وياأتي هذا االإعان اله�لندي بينما تتعاون 
حاليًّا كل من فرن�شا واأملانيا والنم�شا مع بلجيكا 

لت�شليم مدبر الهج�م الفا�شل بقنبلة على م�ؤمتر 
منظم���ة “جماهدي خلق” االإيرانية، يف 30 ي�ني� 
املن����رصم بباري����س، وه� الدبل�ما�ش���ي االإيراين 
اأ�ش���د اهلل اأ�ش���دي )47 عاًم���ا( ال���ذي اعتقل يف 
اأملانيا، ورفعت النم�ش���ا احل�شانة الدبل�ما�شية 
عنه، متهيًدا ملحاكمت���ه يف بروك�شل مع منفذي 
اجلن�شي���ة  يحم���ان  اإيراني���ان  وهم���ا  الهج����م 
البلجيكية، باالإ�شافة اإلى 3 معتقلني اآخرين مت 

اإلقاء القب�س عليهم يف فرن�شا.

شركة الطيران الهولندية توقف رحالتها إلى إيران

عواصم ـ وكاالت: 

الداخلية اليمنية: 
ال �شج�ن �رصية 

باملحافظات املحررة
عدن ـ وكاالت: 

نف���ى نائب وزير الداخلي���ة اليمني، الل�اء 
الركن علي نا����رص خل�شع، اأم�س االأحد، وج�د اأي 
�شج�ن �رصي���ة باملحافظات املح���ررة يف اليمن 

من اأيدي ميلي�شيات احل�ثي االإيرانية.
وحّذر خل�شع مم���ا �شماه “و�شائ���ل االإعام 
املتحزب���ة واملاأج�رة”، الت���ي تق�م مبا و�شفه 
“ن����رص ال�شائعات ح�ل �شج�ن �رصية”، يف اإ�شارة 

اإلى ما تردد عن حمافظة ح�رصم�ت.
وقال خل�شع: “ال �شج�ن �رصية مبطار الريان 
يف ح�رصم����ت. اإن جميع ال�شجن���اء م�ج�دون يف 
ال�شجن املرك���زي يف امل���كا، وو�شائل االإعام 
املتحزبة واملاأج�رة، تعم���ل على ن�رص �شائعات 

ح�ل �شج�ن �رصية”.
واأ�ش���ار نائ���ب وزير الداخلي���ة اليمني اإلى 
اأن���ه “ال وج�د لل�شج�ن ال�رصي���ة يف املحافظات 
اليمني���ة املح���ررة، والق�ش���اء ي����رصف على كل 
ال�شج����ن يف املناطق املح���ررة”. وقال خل�شع 
اإن اجلماعات االإرهابية متار�س اخلطف وتق�م 

بتجنيد املختطفني لتنفيذ عملياتها.
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�إنه����ا م�ساأل����ة نف�سي����ة جعلتني م����ا �إن �أفتح 
مرفق����ا �سوتيا لأحدهم يقول: “يا جماعة �خلري”، 
حت����ى �أبادر �إلى �إغالقه عل����ى �لفور حتى من دون 
�أن �أكم����ل ما يريد قوله... نع����م �إنه ت�رصف خاطئ، 
فلرمبا حتم����ل �لر�سال����ة �ل�سوتية ما ه����و مفيد، 
ولكنه����ا يف �لغالب �لأعم حتم����ل ر�سالة ��ستجد�ء 
و“ط����ر�رة” م�سّمخ����ة بعب����ار�ت ت�ستوجب �خلجل 

لكرثة ما فيها من “مت�سكن” ل يليق.
�أق����ول ل يلي����ق لأن �سع����ب �لبحري����ن �نبنى 
– �أ�سا�س����اً – عل����ى �أنه يهند�س م�س����ريه، يكدح 
ويعم����ل، يدر�س ويجته����د، يبّز �أقر�ن����ه لكرثة ما 
لدي����ه من �إ�����رص�ر وحما�س وق����درة، ل لأنه �أف�سل 
جيني����اً من غ����ريه، �أبد�ً، ولكن����ه مل يتنّعم بالعي�س 
�لرغد �ل�سهل، ومل ي�س����ُح يوماً على ثروة هبطت 
علي����ه من حيث ل يدري فحّول����ت حياته �إلى جملة 
ل متناهي����ة من �ملجانيات، على �لرغم من �لوفرة 
�ملادي����ة )�لطفرة �لأولى( �لتي ت�سببت بها حرب 
�أكتوب����ر 1973، �إل �أنها �أ�سهمت حملياً يف �لكثري 
م����ن م�ساريع �لبنية �لتحتي����ة �لتي بد�أت �لتهالك 
�لتح����ولت  يف  ت�سه����م  مل  �أي�س����اً  ولكنه����ا  �لآن، 
�ملجاني����ة �لك����رى عل����ى م�ست����وى �لأف����ر�د، و�إن 

�أ�سميت دول �ملنطق����ة جميعها بالدول �لريعية، 
و�لأنظم����ة �لأبوي����ة �لت����ي تكف����ي �أبناءه����ا موؤونة 
�لتفكري و�مل�سقة، وحتميهم حتى من ت�رصفاتهم 

�لطائ�سة على �مل�ستوى �ملادي على �لأٌقل.
ج����اءت �لطف����رة �لثاني����ة يف �لن�س����ف �لأول 
م����ن �لع�رصي����ة �لأولى من ه����ذ� �لق����رن، و�أنع�ست 
�لكث����ري من �لأعمال، وجعلت �ل�سب����اق على �أ�سده 
على تعايل �لأبر�ج و�إن�س����اء م�سارف �جلملة �لتي 
تر�جع����ت �لي����وم كما ترت�ج����ع �لأمو�ج بع����د �ملّد، 
ولكنه����ا �أت����ت �أي�س����اً يف ظل �سباق����ات يف �لدول 
�ملحيطة يف مّد �أفر�د �سعوبها مبكا�سب مل ن�سمع 
يف �لتاري����خ، حديثه وقدميه، �أنه����ا جرت للنا�س، 
وذل����ك بالزي����اد�ت �ملتالحق����ة يف �لرو�تب فقط 
لأن هناك فو�ئ�����س مالية ب�سب����ب �لإنتاج �لغزير 
للنف����ط، ومنه����ا رف����ع �لرو�تب يف بع�����س �لدول 
بن�سب����ة 100 %، وه����ذ� �أم����ر يف منته����ى �لغر�بة، 
و�ل�س����وؤ�ل: ه����ذه �مل�ساعف����ة يف مقابل م����اذ�؟ ل 
يه����ّم �جل����و�ب، ولكن بات �لأمر وكاأن����ه لز�م على 
�حلكوم����ة هن����ا �أن ت�ساع����ف �لرو�تب �أي�س����اً لأن 
�لبحري����ن “دول����ة نفطية” كما يج����ري تكر�ر هذه 
�لعب����ارة ب�رصف �لنظر عن حجم ما تنتجه من نفط، 

ويقارن �أ�سح����اب “يا جماعة �خل����ري” بيننا وبني 
جري�نن����ا )ز�دن����ا �هلل و�إياهم نعيم����اً ورزقاً ح�سناً( 
ب����اأن يج����ري علينا ما يج����ري على �أهلن����ا، وهذ� ما 
جتري �ملنا�سدة ب����ه يف �لكثري من �لأحيان ب�سكل 
مق����زز ي�ستلهم �حللول �ل�سهلة، ويرّبي يف �لنا�س 
�نتظ����ار “غودو” �ل����ذي ل ياأت����ي، وتاأجي����ل �لكّد 
و�لك����دح و�لإنت����اج، وتنومي �لفاعلي����ة و�لجتهاد 
و�لتناف�سية، و�سي����وع �سهولة �حللول و�لت�ساهل 
�إز�ء �مل�س����اكل و�مللّم����ات، لأّن �لدول����ة �أحّن على 
�أبنائه����ا �لذي����ن �قرت�سو� م����ن دون ح�س����اب، �أو 
تهاونو� يف بناء ذو�تهم لأنهم يقلدون �ملرتفني، 
فل����ن ترتكه����م لل�سي����اع، ويك����ون هن����اك ترّقب 
جماع����ي �إذ “ق����د” تاأتي مكرمة للنا�����س ب�سكل �أو 
باآخر، فت�سقط عنهم ديونهم �ل�سخ�سية، �أو تز�د 
رو�تبهم بن�سٍب عالية، فتحّل م�ساكلهم فجاأة من 

دون جهد.
وعندما يطول �لنتظار ل����� “قد” هذه، ومتّر 
�ملنا�سب����ات تل����و �ملنا�سبات ول يل����وح يف �لأفق 
م����ا �أوه����م �أنا�س كث����ريون �أنف�سهم ب����ه، و�أوهمو� 
�لآخرين، تبد�أ �ملنا�س����د�ت �لتي تتنوع بد�ياتها، 

ومن �سمن تنويعاتها “يا جماعة �خلري...”.

د. أحمد حسن

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�إذ� كنا نري���د لدميقر�طيتنا �أن ت�ستحق 
هذ� �ل�س���م، و�أن تك���ون عن�رص بن���اء حلياتنا 
�جلديدة، فالبد �أن يختار �ملو�طن من ميثله 
يف الربمل���ان بكامل حريته بعيدا عن �ضغوط 
�جلمعيات �لديني���ة �لتي بد�أت من �لآن خلق 
�لزعام���ات �لدينية �ملزيف���ة و�لإ�سباغ عليها 
مب���ا ل ت�ستحق���ه م���ن �سف���ات، وت�سخريه���ا 
خلدمتها ب�سكل �أو باآخر ل ل�سيء، �إل �لو�سول 
�إل���ى مقع���د �لرمل���ان، و�ل�سدف���ة وحده���ا 
قادتني للتحدث مع قريبة يل نقلت �سيناريو 
خميفا ب���د�أت �جلمعيات �لدينية جتني ثماره 
عن���د �لب�سط���اء من �لنا�س �لذي���ن ل ميلكون 

خلفي���ة و��سعة عن ده���اء “�لإ�سالميني” وما 
يفعلون���ه ح���ني يق���رتب وق���ت �لنتخابات، 
و�ل�سيناري���و يتمث���ل يف �إعطاء وع���ود �أكيدة 
بالتحرك حي���ال طلبات �لإ�س���كان �ملتاأخرة، 
و�تخاذهم ه���ذه �حليلة كطعم ي�سطادون به 
“ �لل���ي ير�ك�س” �سن���و�ت عديدة ور�ء بيت 
�لإ�س���كان، �إذ يقدم���ون ل���ه ت�سكيل���ة منوعة 
م���ن �لإغ���ر�ء�ت قبل �لنتخاب���ات بفرتة حتى 
يبتلع �لطعم وعندما يدخل وقت �لنتخابات 
يك���ون �ملو�طن قد “��ست���وى على �لآخر” يف 
�أفر�نهم... �أف���ر�ن �لعون و�لتوفيق �ملزيفة، 
وبذل���ك ي�سمن���ون �سوت���ه و�س���وت عائلته 

و�لقريبني و�لبعيدين.
�إن هذه �لظو�هر و�لت�رصفات �لتي تقوم 
بها �جلمعيات �لإ�سالمية و�أبطالها �خلارقون، 
يفرت����س �أن متن���ع ويك���ون هناك ن���وع من 
�ملر�قبة �لفعلي���ة لأن�سطتهم �لغبية ونر�ت 
�أ�سو�ته���م �ل�ساذة �ملرتفع���ة �ملخالفة لكل 
�ملفاهيم و�لقيم و�لأعر�ف، فال ميكن تركهم 
ي�سحك���ون على �لنا�س مب�ساريع وهمية ومن 
ثم ح�سد �لثم���رة �ليانع���ة و�ملولود �جلديد 
وهو “كر�س���ي �لرمل���ان”، و�هلل �لعامل رمبا 
تكون هناك خطط �أخ���رى لل�سحق و�ملحق �أو 
تطور�ت جديدة يف �لتمثيل و�ملونتاج ت�سبق 

�إطالق مدفع �لأكاذيب و�ل�سعار�ت، و�ل�سيء 
�مللف���ت لالأنظ���ار ه���و �أن “�لوع���ود �لكاذبة 
و�ل�سع���ار�ت �لرنان���ة” �سبيله���م �لوحي���د يف 
�سب���اق �لنتخاب���ات، وه���ذ� لي����س تهجما ول 
حماول���ة لالإ�س���اءة لأح���د، �إمنا ه���ي �حلقيقة 
�إلى �أبع���د �حلدود و�لقو�ع���د �لتقنية يف فن 

�ملونتاج �لذي ي�ستهرون به. 
لينتب���ه �لنا����س من �حلفر �لت���ي �أمامهم 
وم���ن يتوج���ه نحوه���م م���ن تل���ك �جلمعيات 
بغر�س �لعون و�مل�ساعدة و�لكالم �ملع�سول، 
فالو�س���ع �أ�سب���ه برجل ملث���م يناولهم �سيئا 

غريبا ومي�سي يف �سبيله.

فن المونتاج الذي تشتهر به 
الجمعيات اإلسالمية

مل تكن مفاجاأة م���ا �أ�سفرت عنه �لنتائج 
�لأولي���ة لالنتخابات �ملحلية �لتي �أجريت يف 
جمهورية �إندوني�سيا يف �ل�سابع و�لع�رصين من 
يونيو 2018، و�لتي ك�سفت هزمية �لأحز�ب 
�لإ�سالمي���ة �لت���ي حاول���ت خط���ف �مل�سه���د 
�لنتخاب���ي بعي���د� ع���ن ق�ساي���ا �ملو�ط���ن 
وتطلعاته، حيث منيت هذه �لأحز�ب بخ�سارة 
يف �لعديد من �لوليات و�ملدن �لتي �أجريت 
فيها هذه �جلول���ة من �لنتخاب���ات �ملحلية 
�سم���ن �مل����رصوع �لإ�سالح���ي �ل���ذي �أطلقته 
لإعادة بناء �لدول���ة ما بعد “�سوهارتو” عام 
1998، �إذ �سه���دت جمهوري���ة �إندوني�سي���ا 
�لعديد من �لإ�سالحات �سيا�سيا و�قت�ساديا 

و�جتماعيا، وكانت �لنتخابات �ملحلية و�حدة 
من �أبرز ه���ذه �لإ�سالح���ات، �إذ عك�ست تلك 
�لنتخابات روؤي���ة �لدولة �جلديدة يف كيفية 
بن���اء �لوطن عل���ى �أ�س�س م���ن �لدميقر�طية 
�ل�سعبي���ة �لقائم���ة على �مل�سارك���ة �لفعالة 
للمو�ط���ن �لإندوني�سي �ل���ذي �أدرك خطورة 
�للحظ���ة و�سعوباته���ا و�نعكا�ساته���ا عل���ى 
جممل �س���وؤون حياته �ليومي���ة، فجاء رف�سه 
للخطاب���ات �ملت�سددة �لت���ي حاولت بع�س 
�لأح���ز�ب �لإ�سالمية رفعه���ا يف غمار �لعملية 
�لنتخابي���ة يف حماول���ة للتاأث���ري على �سوته 
�لنتخاب���ي بعي���د� ع���ن �مل����رصوع �لوطن���ي 
�لذي يتبن���اه �لرئي����س �لإندوني�سي “جوكو 

ويدودو” �لذي فاز يف �لنتخابات �لرئا�سية 
�لتي ج���رت يف يولي���و 2014، ذلك �مل�رصوع 
�لقائم على تر�سيخ �لعد�لة بني �ملو�طنني 
و�سم���ان تكاف���وؤ �لفر����س و�حلق���وق فيما 
بينهم، وهو ما �نعك�س �إيجابيا على م�ستوى 
معي�سة �ملو�طن بعد فرتة طويلة فقد فيها 
هذ� �ملو�طن �لكثري من �حلقوق و�حلريات.  
�إن م���ا �أفرزت���ه ه���ذه �لنتخاب���ات م���ن 
ف���وز للمر�سح���ني �لإقليمي���ني �مل�ستقلني 
�ملوؤيدي���ن للرئي����س “جوكو” م���ن �ساأنه �أن 
مينح���ه فر�سة قوية يف �إعادة �نتخابه رئي�سا 

للبالد لفرتة ثانية يف �أبريل 2019.
ما ن���ود �أن نوؤك���د علي���ه �أن �مل�رصوعات 

�لإ�سالحية �لتي تتبناه���ا �لدول لإعادة بناء 
نه�سته���ا على �أ�س����س دميقر�طية و�سليمة 
تظ���ل �ل�سمان���ة �لوحي���دة يف �حلف���اظ على 
وح���دة �لدول���ة ومتا�سكه���ا يف مو�جه���ة كل 
�ملخططات �لتي ُتر�سم للوقوع بها يف بر�ثن 
�لنهي���ار و�لف�سل، وهو م���ا يذكرنا مبا جرى 
يف مملكة �لبحرين يف ظل �مل�رصوع �لإ�سالحي 
�ل���ذي �أطلقه جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة يف بد�ية �لألفي���ة �لثالثة و�لذي كان 
نقط���ة �لنط���الق �لرئي�سة نحو بن���اء مملكة 
د�ستورية عل���ى �أ�س�س دميقر�طي���ة، و�لأمر 
�لث���اين، �إن �أع���د�ء �لد�خل �لذي���ن يحاولون 
��ستغ���الل تل���ك �ل�ستحقاق���ات �لوطنية يف 

بث �سمومه���م و�أفكارهم �لهد�مة لن يجدو� 
طريق���ا للتنفيذ طامل���ا �أن �ملو�طن ميتلك 
�لروؤي���ة و�لفك���ر �لقادر عل���ى �لتمييز، فهو 
حائ���ط �ل�س���د يف مو�جه���ة تل���ك �جلماعات 
و�أفكاره���ا �مل�سمومة، وهو م���ا حتقق �أي�سا 
يف مملك���ة �لبحرين بعد �لأح���د�ث �ملوؤ�سفة 
فر�ي���ر  �سه���ري  خ���الل  �سهدته���ا  �لت���ي 
ومار����س 2011، حيث لذ �ملو�طن بقيادته 
�ل�سيا�سي���ة لإف�س���ال كل تل���ك �ملخططات 
و�حلف���اظ عل���ى �للحم���ة �لوطني���ة ووح���دة 
و�سي���ادة دولت���ه، فالتج���ارب �ملت�سابه���ة 
ُت�سه���م يف �خلروج بدرو�س م�ستفادة يف بناء 

�لأوطان.

االنتخابات المحلية في إندونيسيا... نموذج للديمقراطية التشاركية

بثينة
خليفة قاسم
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زبدة القول

�مل�سوؤول���ني  كب���ار  �أن  يب���دو 
�لإير�نيني بد�أو� يفقدون �ل�سيطرة 
عل���ى �أع�سابهم يف �لف���رتة �لأخرية 
ب�سبب �خل���وف من �حل�سار �لقادم، 
خ�سو�سا منعهم م���ن بيع نفطهم، 
وهو ما ي�سي���ب �لقت�ساد �لإير�ين 
يف مقت���ل. قا�س���م �سليم���اين �أطلق 
ت�رصيح���ا مته���ور� �أر�د م���ن خالل���ه 
تهدي���د �جلمي���ع يف �ملنطقة، حيث 
ق���ال �إنه عل���ى ��ستع���د�د ملنع بيع 
�لنفط يف �ملنطق���ة بكاملها �إذ� مت 

منع بالده من بيع نفطها.
�لإي���ر�ين  �لرئي����س  وكان 
ح�سن روح���اين قد �سب���ق �سليماين 
بالتهدي���د بنف����س �لكلم���ات، وهو 
ما جعل �سليماين يبع���ث له ر�سالة 
يقول ل���ه فيه���ا: �أقبل ي���دك على 
هذه �لت�رصيحات، �سليماين �إذ� قرر 
تبني خي���ار �سم�س���ون “علي وعلى 
�أعد�ئ���ي”، وهو خي���ار غري حم�سوب 
لأن���ه �إن فع���ل ذلك �سيك���ون عليه 
وعل���ى بقية �مل���اليل ولي����س على 

�أعد�ئه.
�حلقيقة �لتي يج���ب �أن يعيها 
ماليل �إير�ن �أن �خلن���اق بد�أ ي�سيق 
�لت�رصيح���ات  و�أن  ف�سيئ���ا،  �سيئ���ا 
�لرنان���ة و�لعاطفي���ة ل جدوى منها 
لال�سته���الك  حت���ى  ت�سل���ح  ول���ن 
�ملحلي لأن �ل�سع���ب �لإير�ين �لذي 
ح���اول �أكرث من مرة �أن يتخل�س من 
قي���د حكم �ملاليل ل���ن ي�ستطيع �أن 

ي�سر هذه �ملرة.
هذيان �سليم���اين ل نتيجة منه 
لأن �ليم���ني �لأمريك���ي �مل�سيط���ر 
عل���ى �لبي���ت �لأبي����س �تف���ق م���ع 
�إ�رص�ئيل على كل �سيء، ومن بني ما 
�تفقو� عليه �أن تكون �إير�ن ن�سيب 
تر�م���ب من �حل���رب �إذ� مل تتخل�س 

من برناجمها �لنووي.

وبدأت الهلوسة 
اإليرانية

عطا 
الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

�أزمته���ا  �إي���ر�ن  �خت����رصت 
�لقت�سادية �لر�هنة يف �سخ�س و�حد 
حت���اول �إقناع �سعبها باأنه �مل�سوؤول 
عما يحدث م���ن �نهي���ار �قت�سادي 
يتز�م���ن مع توت���ر �جتماع���ي وترد 

معي�سي لأبناء �ل�سعب �لإير�ين.
مل ت�ساأ �إير�ن �لبحث يف �لأ�سباب 
�حلقيقي���ة  و�ملعاجل���ة  �جلوهري���ة 
لالحتجاج���ات �ل�سعبي���ة �ملتو��سلة 
�لتي  �لأو�س���اع  عل���ى  و�ملتز�ي���دة 
متر بها وحال���ة �لتباين �ملخلة بني 
�لتعج���رف �لإي���ر�ين عل���ى �ل�سعيد 
كدول���ة  تب���دو  حي���ث  �خلارج���ي، 
تعي����س يف رفاهي���ة وت����رصف ببذخ 
على جهات و�أح���ز�ب يف دول �أخرى 
وتقدم �لدعم لها لتحقيق رغباتها 
�لتو�سعية و�أهد�فها يف ن�رص �لإرهاب 
وب���ني  �ملنطق���ة،  يف  و�لفو�س���ى 
�لته���اوي �لد�خل���ي �ل���ذي ت�سهده 
�إي���ر�ن يف �أو�ساعه���ا �لقت�سادي���ة 

و�ملالية و�لجتماعية. 
�إي���ر�ن تلقي كل �لل���وم وكامل 
�أطلقت  �مل�سوؤولي���ة على �سخ����س 
علي���ه �سلط���ان �لعم���الت �لذهبية، 
�أعلن���ت �ل�رصط���ة �لإير�ني���ة �لقب�س 
علي���ه لأنه جمع طن���ني من �لعمالت 
�لذهبي���ة، ل�ستغالله���ا يف �لتالعب 
بال�سوق ع���ر رفع وخف�س �لأ�سعار 
بع���د �أن متكن بالتع���اون مع �رصكاء 
م���ن جم���ع ح���و�يل 250 �أل���ف عملة 

ذهبية، خالل �أقل من عام م�سى.
�أعلنت���ه  م���ا  �سحيح���ا  كان  �إن 
�ل�رصطة �لإير�ني���ة باأن هذ� �ل�سخ�س 
جمع طن���ني من �لعم���الت �لذهبية، 
وه���و ما يف���وق �حتياط���ات �لعديد 
من �لدول م���ن �لذه���ب �لتي تزيد 
قليال ع���ن �لطن ون�س���ف �لطن من 
هذ� �ملعدن يف غالب �لأحو�ل، �إل �أن 
�ل�سلط���ات تتجاه���ل �لأ�سباب �لتي 
دفعت �لتجار حتديًد� �إلى �لإ�رص�ب، 
و�لإير�نيني عموًما �إلى �رص�ء �لذهب 
لتخوفه���م وقلقه���م م���ن �حلا����رص 
و�لقت�سادي  �مل���ايل  و�مل�ستقب���ل 
للب���الد و�لرت�جع �لرهي���ب يف قيمة 
�لتومان �لإير�ين، وحتاول �ل�سلطات 
�أن ت����رصف �لأنظار ع���ن ق�سايا �أهم 
و�أخط���ر و�خت���اللت هيكلي���ة �أعقد 
يتطل���ب ت�سحيحها قر�ر�ت �سجاعة 
و�إر�دة و��سحة لأنها تعني تغيري�ت 
�لإير�ني���ة  �ل�سيا�س���ات  يف  جذري���ة 
وتوقف���ا فوريا حلروبه���ا �خلارجية، 
ومو�جه���ة �ستك���ون “خا����رصة” م���ع 
رجال �لدين �لذين يجنون مليار�ت 
�ل���دولر�ت م���ن موؤ�س�س���ات خريية 

ومز�ر�ت دينية.
فوفًق���ا لتقدي���ر�ت ودر��سات 
موؤ�س�سات عدة م���ن بينها موؤ�س�سة 
بورغن �لعاملي���ة �ملعنية مبكافحة 
�لفق���ر، وجمل���ة “فورب����س”، ف���اإن 
�أغلب �لقت�ساد �لإير�ين يقع حتت 
�أي���دي رج���ال �لدي���ن، و�أن �ملر�سد 
خامنئ���ي، يرتبع عل���ى عر�س هوؤلء، 
بامر�طوري���ة مالي���ة تق���در ب� 95 

مليار دولر.

سلطان الذهب

ghassan.shihaby
@gmail.com

أناشدكم... أشّد 
غسان الشهابيعلى أياديكم )1(
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ا�شتاأنف���ت املمثلة امل�رصي���ة رانيا يو�شف ت�شوي���ر م�شاهد يف 
فيلم���ي “ع�ش الدبابري” و”دماغ ال�شيط���ان”، بعد الإجازة الق�شرية 
الت���ي ح�شل���ت عليه���ا لل�شف���ر اإل���ى لبنان، حي���ث ع���ادت لت�شوير 
الفيلم���ن بنف�ش التوقيت. فيلم “دماغ ال�شيطان” من بطولة رانيا 

يو�شف، با�ش���م �شمرة، �شلوى خطاب، عمرو عاب���د، يا�رص الزنكلوين، 
اأ�شامة عبد اهلل، ونادية خريي، من تاأليف عمرو الدايل، واإخراج كرمي 
اإ�شماعي���ل. اأم���ا “ع�ش الدباب���ري” في�شاركها البطول���ة جمدي كامل 

و�شارة �شالمة، من تاأليف حمدي يو�شف، واإخراج عادل الأع�رص.

مسافات

أمور صادمة للزوجات في العام األول من الزواج

يعد العام الأول من الزواج هو العام الأكرث اأهمية يف حتديد العالقة بني الزوجني ويف حتديد م�صري الزواج.

فبعد النتهاء من �صهر الع�صل حتدث بع�ض املفاجاآت ال�صادمة للزوجة خ�صو�صا، والتي قد تثري خماوفها وقلقها 

على م�صري عالقتها بزوجها نذكر منها:

  خ�شوع ال���زوج لأمه واإ�رصاكها يف حياته الزوجية: ما من 
اأحد ينكر ف�شل الأم على اأولدها، ولكن هناك اأمور قد حتدث 
م���ن الزوج تقلل من احرتام زوجته له كعدم قدرته على اتخاذ 
قراراته وقرارات الأ�رصة بنف�شه والعتماد على قرارات والدته 
والإ����رصار على تنفيذها، وبذلك تك���ون اأم الزوج هي املتحكم 
الأول يف احلي���اة الزوجية ما يثري خماوف الزوجة على ا�شتقرار 
حياته���ا خا�ش���ة واأنها مهم�شة ل دور لها اأب���دا، ويعد ذلك من 

اأكرث الأمور ال�شادمة التي تفاجئ بها الزوجة بعد الزواج.
  حب الزوج لداء ال�شيطرة: فقد ت�شدم الزوجة يف كثري 
م���ن الزيجات باخت���الف كبري يطراأ على الزوج بع���د الزواج، اإذ 
تالح���ظ حب زوجها ل���داء ال�شيط���رة والتحكم وت�شل���ط الراأي، 
خا�ش���ة واأن ذلك الأمر مل تعرب عنه اأي من املواقف اأثناء فرتة 

اخلطوبة، فيظهر عليها النزعاج.
  اأن يكون الزوج م�رصفا اأو بخيال: وهو من الأمور ال�شادمة 

للزوج���ة، والتي توؤث���ر على �شعوره���ا بالأم���ان، فالعتدال يف 
الإ����رصاف مطلوب و�رصوري يف بداية تكوين الأ�رصة وبخا�شة اإذا 
حدث احلمل مبكرا يف اأول الزواج، ويف حالت اأخرى قد ت�شدم 
الزوجة ببخل الزوج وظهور مظاهر البخل وب�شدة، فتزيد عليها 
الأعباء النف�شية مبج���رد التفكري يف حالها مع هذا الزوج الذي 
ا�شتطاع اأن يخدعها خافيا لهذه ال�شفة الأب�شع على الإطالق.

  ندم الزوج على الزواج: فقد ت�شدم الزوجة، اإذا لحظت 
ندم زوجها على الزواج، وتذكره لأيام العزوبية وتلميحه لذلك 

بعبارات جارحة، فتظل حائرة على �شبب حدوث ذلك.
  الأعب���اء وامل�شوؤولي���ات اأكرث م���ن توقعاتها: يف بع�ش 
الأحي���ان ل ت�شتطيع بع����ش الزوجات ا�شتقبال م���ا عليها من 
اأعب���اء وم�شوؤوليات جتاه املنزل وجت���اه زوجها، فينتابها قلق 
�شدي���د وتب���داأ بالتذم���ر وال�شك���وى لت�شط���دم بالواقع الذي 

يتعن عليها اأن تقبل به لنجاح حياتها الزوجية.

كيف رد صاحب 
الكتاب الذي 
حاول محمد صالح 
إخفاءه؟

جديد المخرج البحريني حسان أحمد وِكلڤن ميديا Sicario: Day of the Soldado شاهدت لكم: فيلم األكشن الناجح
“َتْسويف” بين أرباب العمل 

والعمال وتأثير ذلك في المجتمع

بعد اأن �شج���ت مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي ف�شول ملعرفة 
عنوان الكتاب الذي كان الالعب امل�رصي حممد �شالح، يقراأه خالل 
رحلة عودته من بريوت برفقة اأ�رصته بعد ق�شاء عطلة هناك، والذي 
تب���ن لحقا اأن���ه يحمل عنوان “ف���ن الالمبالة” للكات���ب الأمريكي 

ال�شاب، مارك مان�شون، غرد الأخري عن املو�شوع.
وق���ال الكات���ب الأمريكي ال�ش���اب يف تغريدة له عل���ى ح�شابه 

بتويرت”الكثري من احلب ملو �شالح . ا�شتمتع”.
ووفق���ا ملوق���ع العربي���ة، �شدر كتاب م���ارك مان�ش���ون حديثاً 
وير�ش���م �شمن ف�شول���ه معامل الطري���ق حلياة �شعي���دة واإيجابية، 

باإيجابياته���م  الب����رص  م���ع  للتعام���ل  ا�شرت�شادي���اً  ويق���دم دلي���اًل 
و�شلبياتهم.

واأثارت �شورة التقط���ت ل�شالح خالل رحلة عودته من بريوت 
وهو مي�شك بكتاب يقراأه ف�شول حمبيه، ذلك اأن ال�شورة مل تك�شف 
ا�ش���م الكتاب ول غالفه، وهو الأمر الذي دفع امل�رصين للبحث عن 

هذا الكتاب مت�شائلن عن �شبب حماولة �شالح لإخفائه؟
ويق���دم الكتاب ن�شائح للو�شول اإل���ى النجاح واحلفاظ عليه، 
ومواجه���ة احلقائ���ق املوجع���ة والتغل���ب عليها، مطالب���ا بالتفكري 

الإيجابي للو�شول اإلى حياة �شعيدة ثرية.

يبداأ اجل���زء الثاين م���ن الفيلم 
 Sicario: Day of the الناج���ح 
Soldado وال���ذي يعر����ش بنجاح 
كب���ري يف البحري���ن حالي���ا بهج���وم 
اإرهاب���ي على طريق���ة “داع�ش” يف 
“�شوبرمارك���ت” مبدينة كن�شا�ش، 
ثم ننتق���ل اإلى ال�شاب���ط الغام�ش 
م���ات غريفر ي�شتج���وب م�شتبهاً يف 
ال�شوم���ال، ث���م نعل���م اأن مهاجمي 
كن�شا�ش دخل���وا الوليات املتحدة 
املخ���درات،  مهرب���ي  طري���ق  ع���ن 
الذي���ن امتهنوا تهري���ب الب�رص عرب 

– املك�شيكية،  الأمريكي���ة  احلدود 
وال�شل�شل���ة من املق���رتح اأن تكون 
اأج���زاء، حي���ث تت�شاع���د احلرب   3
�شد املخ���درات على ط���ول حدود 
الأمريكي���ة  املتح���دة  الولي���ات 

واملك�شيك.
ت�شند احلكومة الأمريكية مهمة 
�رصية اإلى غريفر، وهي اإ�شعال حرب 
بن اأكرب ع�شابت���ن يف املك�شيك 
بطريقة ب�شيطة الفكرة وغري هينة 
التنفي���ذ: قت���ل حمام���ي ع�شاب���ة، 
واإبالغه���ا باأن الأخ���رى فعلت ذلك، 
ث���م اختط���اف ابنة زعي���م الع�شابة 
الأخ���رى، واإبالغه���ا ب���اأن الع�شاب���ة 

انتقام���اً  ذل���ك  فعل���ت  الأول���ى 
ملقت���ل حماميها، وهك���ذا ت�شتعل 
ح���رب �ش���وارع ب���ن الع�شابت���ن، 
بالق�شاء على بع�شهما  فتن�شغالن 
بع�شاً، ما ق���د ي�شاعد على الق�شاء 
على م�شكلة التهريب على احلدود 

اجلنوبية للوليات املتحدة.
م���ع  للتع���اون  غريف���ر  يلج���اأ 
م�ش���دره الق���وي األيخان���درو حيث 
اإن الثن���ن يتفق���ان عل���ى حقيقة 
واحدة: اللعبة القذرة وحدها حتقق 
اله���دف. هناك اأي�ش���اً ق�شة فرعية 
عن مهرب مك�شيك���ي على اجلانب 
الأمريكي يجند قريبه ميغيل للعمل 

معه، وه���و املق�ش���ود باجلندي يف 
العن���وان، وق�شة اإيزابي���ل ريز ابنة 
زعي���م الع�شاب���ة املختطف���ة، التي 

�شتتفرع لتاأخذ خطاً �شبه م�شتقل.
الفيل���م مت ط���رح اجل���زء الأول 
منه الع���ام 2015، وقامت ببطولته 
النجم���ة العاملي���ة اإميل���ي بالن���ت، 
و�شاركها البطول���ة النجمن جو�ش 
برول���ن، وبيني�شي���و دي���ل ت���ورو، 
وتدور اأحداثه ح���ول عدد من عمالء 
يقوم���وا  والذي���ن  الفيدرالي���ن، 
مبهمة م�شتحيل���ة من اأجل الإم�شاك 
بع���دد م���ن جت���ار املخ���درات على 

احلدود بن اأمريكا واملك�شيك.

“ي�شتع���د املخ���رج البحريني 
وِكلڤ���ن  اأحم���د  ح�ش���ان  ال�ش���اب 
البحريني  الفيل���م  ميديا لتقدمي 
“َت�ْشوي���ف” الذي ي���دور يف طابع 
اجتماع���ي درام���ي يط���رح ق�شية 
العم���ل وتاأخ���ري روات���ب  اأرب���اب 
العم���ال التي نتمن���ى اأن تتال�شى 

يف العامل اأجمع.
“َت�ْشويف”  مت ت�شوير فيلم 
يف عدة اأماكن مبملكة البحرين مع 
نخبة من ممثل���ي ال�شو�شل ميديا 
والوج���وه املوهوبة اجلديدة التي 

يحب املخرج ح�شان م�شاركتها يف اأعماله الفنية لإعطاء املجال للمواهب املوجودة يف اململكة.
وياأم���ل فريق العم���ل اأن توؤثر تلك الر�شالة يف املجتمع وللمعني���ن خا�شًة واأن ينال اإعجاب 
اجلمه���ور عموما كما اأن فيلم اأنتظ���ر �شي�شارك به يف م�شابقة الحتاد الع���ام لنقابة العمال التي 
ُطرحت يف اإبريل 2018 ووجه ح�شان اأخرياً �شكره اإلى كل من �شاهم يف اإنتاج هذا العمل، خ�شو�شا 

ور�شة اأ�شوار وحممية ogikland_knl وحممد اأحمدي.
فيلم “َت�ْشويف” من اإنتاج �رصكة ِكلڤن ميديا، وبطولة علي العويناتي، ح�شن الف�ش، حممد 
رحم���ة، �شيد ها�شم، يو�شف عبداهلل، رباب ربيع وح�شن احلجريي، مدير ت�شوير: اإدري�ش اأحمدي، 
ت�شوي���ر: حم�شن العايل. هند�ش���ة �شوتية: فا�شل احل���الل، مونتاج: ادري����ش اأحمدي، مو�شيقى 
ت�شويري���ة: حامد اجلبيلي، بو�شرت الفيلم: �شهد اإ�شحاق وحم�شن احلجريي، منظم �شك�شن: �شيد 
اآدم العلوي، ترجمة: اأمل معتوق، عالقات عامة: فاطمة حبيب، م�شاعد خمرج: ادري�ش اأحمدي وهو 

من �شيناريو واإخراج: ح�شان اأحمد.
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“غوغل” تخطط لمنافسة “بالي ستيشن” و”إكس بوكس”

هل يحيي الشباب طقوس العرس البحريني القديم؟

ك�شف تقرير جديد اأن �رشكة غوغل تعمل حاليا على تطوير من�شة 
األع���اب خا�شة به���ا ملناف�شة باقي ال����رشكات والعمل عل���ى الو�شول 
ملرك���ز ال�ش���دارة، حيث ت�شعى غوغ���ل ملناف�شة اأجه���زة اإك�س بوك�س 

وبالي �شتي�شن، من �رشكتي �شوين ومايكرو�شوفت.
ووفقا ملا ن�رشه موقع android central االأمريكي، ت�شعى �رشكة 
غوغ���ل لتطوير من�شة برجمية لالألعاب، ف�شال عن تطوير اأجهزة تابعة 
له���ا، مع جلب املطورين للعمل �شمن فري���ق ال�رشكة لتطوير االألعاب 
للمن�ش���ة اجلدي���دة، وذلك م���ن خالل التوظي���ف املبا����رش اأو من خالل 

اال�شتحواذ على �رشكات االألعاب النا�شئة للح�شول على مطوريها.
ويحم���ل م����رشوع من�شة األع���اب غوغ���ل يف الوقت الراه���ن اال�شم 
الك���ودي Yeti، وق���د ق���ام ممثل���و ال�رشك���ة مبقابلة عدد م���ن ممثلي 
����رشكات االألعاب خالل الفرتة املا�شية خ�شو�شاً يف موؤمتر االألعاب يف 
اآذار املا�ش���ي، فيما اأ�شارت بع����س التقارير اإلى اأن غوغل تعمل على 
تطوير من�شة �شحابية لالألع���اب مثل GeForce Now من نيفيديا، 
وه���و االأمر الذي يعني و�شول خدماته���ا الأكرب عدد من الالعبني دون 

احلاجة الأعلى املوا�شفات يف اأجهزتهم.

أحداث

ح���اول اأن تن�ش���ح االآخري���ن بطريق���ة 
لطيفة دائما

ت�شري االأمور اليوم على ما يرام واحلمد 
هلل يف البيت

يتيح ل���ك زمالوؤك فر�شة الرتكيز على 
اأهدافك اليوم

انتب���ه لطريقة معاملت���ك لالآخرين الأن 
كلماتك قد جترح م�شاعرهم

الي���وم اأن���ت يف حالة جي���دة و�شلوكك 
اإيجابي يف العمل

ال تاأخ���ذ ال���كالم عل���ى حمم���ل اجلد وال 
تهتم بكل التفا�شيل

�شتتعلم اليوم بع�س الدرو�س املهمة، 
تاأكد اأنك م�شتعد ملواجهتها

يتح���ول اليوم العن���اد والع���دوان اإلى 
�رشاع ورمبا اإلى حرب

فر�شت���ني  اأو  فر�ش���ة  تكت�ش���ف  ق���د 
لتح�شني االأمور

اأنت بحاجة اإلى تعديل بع�س القرارات 
من اأجل التوافق مع البع�س

مل  واإن  ال�شع���اب  ملواجه���ة  الي���وم 
ت�شتطع عليك اأن تكرر املحاولة

هن���اك بع�س االأمور م���ن املفرت�س اأن 
تظل جمهولة بع�س الوقت

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

لكل �شع���ب طقو����س تقليدية خا�ش���ة بالزواج 
ت���وّرث جي���ال بع���د جي���ل مب���ا ي�شم���ن ا�شتمراريتها 
كع���ادات متّي���ز املجتمعات، ولكن يف ظ���ل املواكبة 
ال�شبابي���ة للزم���ن احلدي���ث واملعا����رش ه���ل يحييها 
ال�شب���اب كلها ب�شكلها القدمي؟ اأم اإنه يطبق بع�شها 
ويلغي االآخر منها؟ “م�شافات البالد” ا�شتطلعت اآراء 
عدد من ال�شباب البحريني ب�ش���اأن املمار�شة احلالية 

لتقاليد االأعرا�س البحرينية القدمية.

حداثة
تقول فاطمة حمم���د: اإن ظهور بع�س الطقو�س 
احلديثة للزواج �شاهمت يف عزوف ال�شباب عن اإحياء 
موروث���ات العر����س التقلي���دي. واأ�شاف���ت “ظهرت 
بع����س الطقو����س احلديثة مث���ل �ش���االت االأعرا�س، 
البوفيه���ات، وح�شور املغني���ات باالأعرا�س بدال من 
الزفات ال�شعبي���ة القدمية، وهذا يع���ود اإلى اعتقاد 
البع����س اأن الطقو�س اأ�شبحت قدمي���ة وال تتنا�شب 

وتواكب التطورات يف ع�رشنا احلايل”.

تكاليف
املالي���ة  التكالي���ف  اأن  اأحم���د  ح�ش���ان  وي���رى 
للطقو����س تعد ال�شبب االأهم يف ع���زوف ال�شباب عن 
اإحيائها. مو�شح���ا “عند مقارنة نق����س احلنة بالزمن 
الق���دمي كان���ت ال تكلف �ش���وى قراب���ة 30 ربية )3 
دنان���ري( لب�شاطته���ا اآنذاك، اأما حالي���ا فهي بني 50 
دينار و150 كنق�س فقط، غري م�شاريف حفلة احلنة 
نف�شها، ولكننا اأ�شبحن���ا يف ع�رش االنفتاح االجتماعي 
واالجنذاب الأفكار الغرب، فاأتوقع اأن يقت�رش العر�س 

على تلبي�س اخلامت و�شفر العرو�شني”.

حنين
وتعتق���د ح���وراء جعف���ر اأن احلن���ني ه���و ال�رش يف 
ا�شتمرار ممار�شة البحرينيني لبع�س طقو�س الزواج 
التقليدي���ة، وتوؤك���د “اإن حن���ني ال�شع���ب البحريني 
لالأي���ام املا�شي���ة ومعرفته اجلي���دة بقيمتها وجمال 
االأعرا����س يف ذل���ك الزم���ن كليلت���ي احلن���ة واجللوة، 
فاالأعرا�س اليوم تغ���ريت وفقدت بريقها كما يقول 
االأجداد لنا، لكني اأعتقد اأن ثمة اأمور ممكن اأن يقوم 
ال�شب���اب باإعادة اإحيائه���ا، كاأن يقام العر�س يف بيت 
العرو�س و�شط م�شاعدة االأهل واجلريان يف جتهيزات 

احلفل واإعداد احللوى”.

بصمة
وي�ش���ري ال�ش���اب علي ح�ش���ن اإل���ى اأن الطقو�س 
التقليدية لل���زواج البحريني ترك���ت ب�شمة جلية يف 
العقول، فه���ذه الطقو�س لها طابع خا�س يف نفو�س 

البحريني���ني وم���ا زال���ت ب�شمتها وا�شح���ة يف عقول 
االأف���راد وم���ا زال لها اأث���ر،  على الرغم م���ن التقدم 
املجتمعي وتطور االإمكانات، وبالرغم اإين ال اأظن اأنه 
�شيكون هنالك توجه الإحياء املزيد من هذه الطقو�س 
م�شتقب���ال؛ لتغ���ري فكر االأف���راد اإال اأنه م���ن ال�رشوري 

احلفاظ عليها للحفاظ على الرتاث البحريني.

تجديد
يف حني توافق���ه الراأي ال�شاب���ة فاطمة جعفر يف 
����رشورة املحافظة على الطقو����س التقليدية للزواج 
البحرين���ي، وتق���ول: حالي���ا اأ�شب���ح لل�شب���اب رغب���ة 
م�شتم���رة يف التجديد ومواكبة كل ما هو حديث، لكن 
على الرغم من ذل���ك ثمة حاجة للحفاظ على طقو�س 

ال���زواج التقليدية الأنها تعترب اإحياء للرتاث القدمي، 
وحمافظ���ة على ا�شتم���راره، اإ�شاف���ة لكونها يف ذات 

الوقت تعرب عن الهوية البحرينية”.

اكتفاء
ويلفت اأحمد االأ�شود اإل���ى اأن الطقو�س حاليا ال 
تويل اأهمية بالغة، ويوؤكد “بالن�شبة يل ال تعطي هذه 
الطقو�س اأهمية كربى، ففئ���ة ال�شباب ال يتقبلونها 
واكتف���وا منه���ا الأن البع����س يراها م�شيع���ة للوقت 
ومدع���اة للخ�شائ���ر املادي���ة، واأعتق���د اأنن���ا ال نحتاج 
للقيام به���ذا الكم م���ن املرا�شيم، حي���ث اإنها تقام 
دون اأي معن���ى ل���ذا اأعتق���د اأن ال�شب���اب �شيكتفون 

باحلد منها”.

تقديس
وت�شري حمي���دة �شباح اإلى اأنه���ا تقد�س تقاليد 
ال���زواج البحريني، وتقول: اأقد����س موروثات الزواج 
مثل اجلل���وة البحرينية التي ترت���دي فيها العرو�س 
امل�شم���ر االأخ�رش املزين بزخارف ذهبي���ة على راأ�شها 
يف ليل���ة ال���زواج وتتجم���ع الن�شوة م���ن حولها لتغني 
االأهازيج املفرحة، واأي�شاً نعترب هذه العادة موروث 
م���ن ال�شي���دة خديج���ة زوج���ة النب���ي االأك���رم )�س(، 
فالقيام به���ا بركة للعرو�شني يف نف����س الوقت، اأي 
يت���م بعدها جلو�شهم���ا متقابلني، ومت�ش���ك الن�شوة 
بامل�شم���ر وت�شع���ه فوقهم���ا )املت���ورم( كم�شم���ى 
بحريني بح���ت، واأع�شق هذه العادة منذ ال�شغر الأنها 

ت�شعرين بال�شعادة البالغة”.

الزفة
ويذك���ر ح�ش���ني عب���د العزي���ز اأن ع���ودة الزف���ة 
ال�شعبية للعري�س يف بع�س املناطق البحرينية ترتبط 
ب���اإدراك اأهمية الطابع التقلي���دي للمجتمع، ويو�شح 
“عادت زفة العري�س ال�شعبية؛ ب�شبب االنتباه الأهمية 
الطابع التقلي���دي وتاأثريه االإيجابي على املجتمع يف 
ظل الت�شارع يف احلي���اة والتباعد االجتماعي، وكذلك 
للحفاظ عل���ى املوروث ال�شعبي، واأعتقد من اجلميل 
املحافظة عل���ى الزفة وليلة احلن���ة واجللوة لوقعها 
اجلميل على اأهل واأ�شدقاء العري�شني، والأنها تهيئ 
ترابط���ا اأ�رشي���ا واجتماعي���ا موؤثرا لبداي���ة عالقة زواج 
جديدة، لذل���ك اأرى جمالية غ���ري منقطعة ومميزة يف 
ه���ذه الطقو����س، وبال�شكل احلايل ال���ذي يوازن بني 

املحافظة على التقليد واملعا�رشة.
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ينجح  زياد  بن  طارق 
على  ال�����ش��ي��ط��رة  يف 
���ش��م��ال اإ���ش��ب��ان��ي��ا يف 
بداية الفتح االإ�شالمي 

ل�شبه جزيرة اأيبرييا.
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االأرجنتني  ا�شتقالل 

عن اإ�شبانيا.
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ميالرد فيلمور يتولى 
رئ���ا����ش���ة ال����والي����ات 
امل��ت��ح��دة ب��ع��د وف��اة 
ال���رئ���ي�������س زك������اري 

تايلور.

1991
جنوب  ان�شمام  اإعادة 
اللجنة  اإل��ى  اإفريقيا 
االأوملبية الدولية بعد 
طردها قبل 30 �شنة.

2002
ت���اأ����ش���ي�������س امل���ق���ر 
اجل�����دي�����د ل����الحت����اد 
اأدي�س  يف  االإف��ري��ق��ي 
حتولت  بعدما  اأب��اب��ا 
ال��وح��دة  منظمة  م��ن 

االإفريقية.

2003
اإطالق الن�شخة العربية 

من ويكيبيديا.

2017
اجلي�س العراقي يعلن 
مدينة  ا�شتعادة  عن 
املو�شل بالكامل من 
قب�شة تنظيم داع�س.
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خلي���ل  اإبراهي���م  �رشك���ة  اأعلن���ت 
ل�شي���ارات  احل����رشي  الوكي���ل  كان���و، 
تويوت���ا يف مملك���ة البحري���ن، عن ا�شم 
الفائز بال�شحب عل���ى اجلائزة الكربى 
الرتويجي���ة  حلملته���ا  املخ�ش�ش���ة 
الرم�شاني���ة. فق���د مت االإعالن عن فوز 

عب���داهلل عل���ي حمم���د ب�شي���ارة تويوتا 
Prius جديدة، وذلك يف اإطار عرو�س 
تويوت���ا احل�رشية يف رم�شان، وكان قد 
ف���از كذلك يف وقت �شاب���ق من احلملة 
الرتويجي���ة كل م���ن حممد عل���ي مكي 
وريذي����س كوندي���ر ب�شيارت���ي تويوتا 

Yaris �شي���دان. ه���ذا باالإ�شاف���ة اإلى 
ا�شتف���ادة ع���دد كبري م���ن العمالء من 
وبرام���ج  احل�رشي���ة  تويوت���ا  عرو����س 
التمويل املي����رشة وكذلك اخل�شومات 
الت���ي ت�ش���ل اإلى 25 % عل���ى خدمات 

زيبارت ولومار.

“الفنادق الوطنية” تتبرع إلى “أوال النسائية”

تربع���ت �رشكة الفنادق الوطنية 
املالكة لفندق الدبلومات رادي�شون 
بل���و اإل���ى جمعي���ة اأوال الن�شائي���ة، 
وذل���ك متا�شًي���ا م���ع ا�شرتاتيجي���ة 
ال�رشكة جتاه امل�شوؤولية املجتمعية 

يف البحرين.
االإدارة  وقّدم م�شت�ش���ار جمل�س 

ل�رشكة الفنادق الوطنية عبدالرحمن 
مر�ش���د �شيك الت���ربع بقيمة 3000 
دين���ار اإل���ى رئي�ش���ة جمل����س اإدارة 
اجلمعي���ة عائ�ش���ة ربيع���ة بح�ش���ور 
املدي���ر الع���ام لفن���دق الدبلومات 
والع�شوة  كوروت�شيدي����س  كو�شتا 

االإدارية يف اجلمعية عائ�شة العامر.

عروض حصرية لحاملي بطاقات امتياز في “الحلي” “البركة” يدشن جهاز صراف آلي جديدا في المطار

“ناس” تدشن “الصحة من أجل صيف آمن”

وقعت �رشك���ة ت�شهيالت البحرين 
اتفاقية م���ع �شوبرماركت احللي يتم 
مبوجبها توفري باقة من التخفي�شات 
حلاملي بطاق���ات امتي���از االئتمانية، 
وذل���ك يف املقر الرئي�ش���ي لل�رشكة يف 
توبل���ي، بح�شور الرئي����س التنفيذي 
ل�رشك���ة البحرين للت�شهيالت التجارية 
ع���ادل حبيل ونائ���ب الرئي����س االأول 
فا�ش���ل املاح���وزي ومدي���ر بطاقات 
واملدي���ر  الع���ايل  ر�ش���ول  االئتم���ان 
التنفيذي ل�رشكة مريزا احللي واأوالده 

�شاكر احللي.
واأكد حبيل اأن االتفاقية �شتمّكن 
االئتمانية  امتي���از  بطاق���ات  حامل���ي 
بجميع فئاتها من اال�شرتداد النقدي 
لن�شب���ة 2 % من قيم���ة م�شرتياتهم، 
وذلك عن طري���ق الت�شوق با�شتخدام 
البطاقة االئتمانية ع���رب اأي من فروع 
�شوبركاركت احللي املنت�رشة يف اأرجاء 

اململكة. 
واأ�شاف حبيل قائ���اًل “تاأتي هذه 

ال�رشاكة بعد دار�ش���ة �شوق املنتجات 
التجزئ���ة،  واأ�ش���واق  اال�شتهالكي���ة 
حي���ث ت�ش���كل ال�شل���ع اال�شتهالكي���ة 
ن�شب���ة كب���رية م���ن م�رشوف���ات االأ����رش 
البحرينية �شواء على اأ�شا�س يومي اأو 
�شهري، ولذل���ك ن�شعى من خالل هذا 
العر�س تق���دمي مزايا ح�رشية حلاملي 
بطاقات امتياز ت�شاعدهم يف حياتهم 

اليومية”. 
كم���ا اأ�ش���ار اإل���ى اأن���ه مت اختي���ار 
اأ�ش���واق احلل���ي بن���اًء عل���ى �شمعتها 
وانت�شاره���ا يف اململكة باالإ�شافة اإلى 
متيزها يف جودة الب�شائع واخلدمات، 
اإذ ت�ش���م اأربعة فروع لالأ�شواق موزعة 

يف �شرتة، جد حف�س، توبلي وعايل.

الربك���ة  بن���ك  د�ّش���ن 
االإ�شالم���ي جه���از ����رشاف اآيل 
البحري���ن  مط���ار  يف  جدي���د 
ال���دويل لريتفع ع���دد اأجهزة 
ال����رشاف االآيل التابع���ة للبنك 
اإل���ى واحد وثالث���ن جهاًزا يف 
كافة مناطق مملكة البحرين. 

و�رشح الرئي�س التنفيذي 
وع�شو جمل����س االإدارة للبنك 
حممد املطاوع���ة قائالً “ي�رشنا 
االإع���الن ع���ن تد�ش���ن جهاز 
يف  اجلدي���د  االآيل  ال����رشاف 
مط���ار البحرين الدويل، وذلك 
لتوف���ري اخلدم���ات امل�رشفية 
امل�شافري���ن  حاج���ة  وتلبي���ة 
املالية ملا له من موقع متميز 
بالق���رب م���ن البواب���ة 15 يف 
مبن���ى امل�شافرين املغادرين 

يف املطار”. 
اإط���الق  “اإن  واأ�ش���اف 
املزي���د م���ن اأجه���زة ال����رشف 
ومراك���ز  املناط���ق  يف  االآيل 

ال�شك���ن والت�ش���وق الرئي�شية 
يف مملكة البحرين ياأتي �شمن 
اال�شرتاتيجي���ة  التوجه���ات 
للبن���ك الرامي���ة اإل���ى تعزي���ز 
العم���الء  م���ع  التوا�ش���ل 
احتياجاته���م  تلبي���ة  ع���رب 
وتطلعاته���م للح�ش���ول على 
متمي���زة  م�رشفي���ة  خدم���ات 
وتغطية كافة مناطق البحرين 
و�ش���وف  البن���ك،  بخدم���ات 
يقدم اجله���از اجلدي���د كافة 
اخلدم���ات امل�رشفي���ة للعمالء 
م���ن عمليات ال�شح���ب وطلب 
ك�شف احل�ش���اب واال�شتف�شار 

عن الر�شيد وغريها”. 
 وم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن 
اجلهاز �شيقدم خدمة ال�شحب 
االأجنبي���ة  العم���الت  ببع����س 
يف القري���ب العاج���ل، وذل���ك 
ا منا على توفري خدمات  حر�شً

متميزة للم�شافرين”.

د�شنت �رشكة نا�س للمقاوالت حملة “�شيف خايل 
من االإجه���اد احلراري” يف يونيو 2018، بالتعاون مع 

وزارة ال�شحة ووزارة العمل. 
وقال رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة نا�س للمقاوالت 
غازي نا�س “ت���درك �رشكة نا�س للمق���اوالت جيًدا اأن 
احلفاظ على ال�شحة وال�شالمة املهنية يجب اأن يكون 
يف قم���ة اأولوياتنا، واأمًرا ال بد من العمل عليه ل�شمان 
جن���اح عملياتن���ا وم�شاريعن���ا. ومن خ���الل التخطيط 
اجلي���د واالإ�رشاف الدائم والرتويج لثقافة االأمان اأوالً، 

�شن�شمن جودة االأداء، ونخف�س جميع املخاطر”. 
وته���دف احلمل���ة اإل���ى عق���د ن���دوات ميداني���ة 
للتعريف عن مب���ادئ ال�شحة وال�شالمة املهنية خالل 
ف�ش���ل ال�شيف جلمي���ع للعاملن يف مواق���ع العمل، 
واملهند�شن وامل�رشفن عل���ى امل�شاريع، باالإ�شافة 
اإلى اإج���راء فحو�شات ع�شوائية عل���ى العمال، والتي 
ت�شم���ل فحو�س �شغ���ط ال���دم وم�شتوي���ات ال�شكر، 
واختب���ارات اجلفاف، وذلك لزي���ادة الوعي باملخاطر 
الت���ي ميك���ن اأن ي�ش���اب به���ا العام���ل خ���الل ف�شل 

ال�شيف. 
وملواجه���ة ح���ر ال�شي���ف، طبق���ت �رشك���ة نا�س 
للمقاوالت بع�س التداب���ري واالإجراءات للحفاظ على 

قواها العاملة من اجلفاف وتاأمن �شالمتهم. 
وزع���ت ال�رشك���ة قناين ����رشب مياه جدي���دة على 
عامليه���ا، والتي �شتعمل عل���ى تخفيف حدة اجلفاف 

يف ال�شي���ف، وتقليل ن�شبة االإجهاد و�رشبات ال�شم�س 
التي يتعر����س لهل العمال على مواق���ع العمل. كما 
واإنه���ا تعمل على رفع االإنتاجي���ة وذلك بتقليل عدد 
م���رات ذهاب العم���ال اإلى اأماك���ن اال�شرتاحات مللء 
املياه م���راًرا وتك���راًرا.  كم���ا قامت ال�رشك���ة بتوفري 
مالب�س �شيفية منا�شبة، م�شنوعة من 65 % بولي�شرت 
و35 % قطن، وهو مزيج مثايل ل�شمان حماية عالية 
م���ن اأ�شعة ال�شم�س. كما واأنها م���ادة �شناعية خفيفة 

الوزن قابلة للتنف�س.
كما مت توزي���ع قم�شان مريح���ة طويلة االأكمام، 
و�رشيعة اجلفاف على جميع مدراء وم�رشيف ومهند�شي 
مواق���ع العمل، حيث متنع القم�ش���ان اجلديدة اأ�شعة 
ال�شم����س فوق البنف�شجية لدرجة ت�شل اإلى 50 درجة 

مئوية. ويف هذا ال�شياغ، قال مدير ال�شحة وال�شالمة 
املهني���ة يف �رشك���ة نا����س للمق���اوالت اأندريا�س فان 
واي���ك: “كجزء من خطة تطوير االأعمال يف �رشكة نا�س 
للمق���االت للعامن 2018/2019، �شت�شبح ال�شحة 
وال�شالم���ة املهنية من االأولوي���ات، فنحن نعمل على 
و�ش���ع ا�شرتاتيجي���ات جدي���دة وحم�شن���ة للح���د من 
حوادث ال�شحة وال�شالم���ة املهنية املرتبطة مبواقع 

العمل”. 
واأ�شاف: “اإن املراقبة امل�شتمرة لدرجات حرارة 
اجل�شم وا�شتخدام التقنيات احلديثة لتربيد درجات 
ح���رارة اجل�شم ب�رشع���ة يف حالة االإجه���اد احلراري، هي 
بع�س االأمثلة الت���ي ن�شتخدمها ملراقبة ومنع خماطر 

ال�شيف على القوى العاملة”.

“تويوتا” تعلن الفائز بالسحب 
على الجائزة الكبرى

اخللي���ج  �رشك���ة  ا�شتقبل���ت 
ل�شناعة البرتوكيماوي���ات عدًدا من 
الطلبة املبتعثن م���ن قبل اجلهات 
املختلف���ة  التعليمي���ة  والهيئ���ات 
للتدرب بال�رشكة، وذلك خالل �شهري 

يوليو واأغ�شط�س 2018م.
وح�رش افتتاح الربنامج التدريبي 
ه���ذا العام نائ���ب الرئي����س للربامج 
والدرا�شات العلي���ا بجامّعة البحرين 
وهيب النا�رش ي���وم االأربعاء املوافق 
4 يولي���و اجل���اري. واأع���رب النا����رش 
عن بال���غ �شعادت���ه مل�شاركت���ه هذا 
االفتت���اح، منوًها باجله���ود الكبرية 
الت���ي تبذلها ال�رشك���ة يف دعم قطاع 

الطلّب���ة وتقدمي الربام���ج واالأن�شطة 
املتمّي���زة له���م الت���ي م���ن �شاأنه���ا 
�شق���ل مهاراتهم وتو�شيع مداركهم 
وتعريفهم بطبيعة العمل يف املجال 
ال�شناع���ي �ش���واء من خ���الل الربامج 
االأكادميي���ة احلديث���ة الت���ي توفرها 
اأكادميّية القي���ادة والتعلم بال�رشكة 
اأو من خ���الل اإتاّحة فر����س التدريب 
العمل���ي يف م�شانع ال�رشكة ومرافقها 
تتّب���ع  الت���ي  واملتط���ورة  احلديث���ة 
اأف�شل النُظ���م العاملّية يف الت�شغيل 
التع���اون  بعم���ق  واأ�ش���اد  واالإدارة. 
وجامع���ة  ال�رشك���ة  ب���ن  والتكام���ل 
البحري���ن، حي���ث يرتب���ط اجلانب���ان 

ب�رشاك���ة حقيقي���ة وفعال���ة ت�شب يف 
م�شلح���ة الطلب���ة، من جانّب���ه، تقّدم 

عبدالرحمن جواهري بال�شكر اجلزيل 
النا�رش لتف�شل���ه باحل�شور،  لوهيب 

���ا كبريًّا للطلبة  واعتربه دفًعا معنويًّ
التدريبّية  الربام���ج  امل�شارك���ن يف 

املختلفة، م�شيًف���ا اأن هذا التدريب 
يتيح للطلبة التعّرف على التحديات 
املحيط���ة ببيئ���ة العم���ل احلقيقّية.  
ونّوه جواه���ري باالإمكان���ات الواعدة 
الت���ي يظهرها ال�شب���اب اجلامعي يف 
كل ع���ام وم���ع كل برنام���ج تدريبي، 
حيث اأكد اأنه يلم�س على الدوام روح 
احلما����س واالإقبال عل���ى العمل لدى 
الطلبة، كما يلح���ظ لديهم الرغبة يف 
معرفة التفا�شي���ل الدقيقة للعمل، 
اإ�شاف���ة اإل���ى تاأقلمه���م ال�رشي���ع مع 
العامل���ن بال�رشكة ب���كل ود وتعاون 

وحمبة.

“جيبـــك” تستضيـــــف المبتعثيـــــن للتـــدريــــب



االثنين 9 يوليو 2018 
25 شوال 1439

العدد 3555 17 sports@albiladpress.comرياضة

   مثن الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة 
والعريب  البحرين��ي  االتحادين  رئي��س 
للك��رة الطائرة رئي��س اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة اآلسيوية ال�� 19 لالعبني 
تحت 20 عاما التي تستضيفها البحرين 
خالل الش��هر الجاري، مثن دعم اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية التحاده واالهتامم 
الالمحدود ألنشطته وبرامجه املختلفة 
ري��ايض  اس��تحقاق  أي  واس��تضافته 

خارج��ي برئاس��ة ممثل جالل��ة امللك 
الش��باب،  الخريية وش��ؤون  لألع��امل 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وأض��اف أن اللجنة البحرينية تش��كل 
املحور األهم التحاده يف تسيري شؤونه 
وبرامج��ه وفق رؤية تطويرية ش��املة 
للعبة عىل املس��تويات كافة، وحرصها 
الدائم عىل الخروج مبس��توى تنظيمي 

ممي��ز، إذ تعت��ر كل النجاح��ات التي 
حققه��ا اتح��اد اللعبة ه��ي مثرة دعم 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
للحركة الرياضية، وسعي سموه الحثيث 
لتقديم كل أشكال الدعم واملؤازرة لها، 
وأن أرسة الكرة الطائرة البحرينية تعتز 
أميا اعتزاز مبا يقدمه س��موه من رعاية 
واهت��امم للعبة تس��اهم يف تحقيق ما 
ه��و أفضل، مش��ددا ع��ىل أن االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة سيس��عى بكل 
ما ميتلك من طاق��ة وإمكانات لتنفيذ 
توجيهات س��موه بخلق منتخب قادر 
عىل ترشيف البحري��ن يف كل املحافل 
الخارجية خري ترشيف. جاء ذلك خالل 
الزي��ارة امليدانية التي ق��ام بها األمني 
العام املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، األمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عس��كر التحاد 

اللعبة مس��اء الس��بت امل��ايض، حيث 
اطلع عبدالرحمن عس��كر خالل زيارته 
عىل آخر استعدادات االتحاد الستضافة 
والتحض��ريات  اآلس��يوي  االس��تحقاق 
التي قامت به��ا اللجنة املنظمة العليا، 
حيث ش��دد عسكر عىل رضورة العمل 
عىل تس��هيل كاف��ة األم��ور التنظيمية 
مع الجهات الحكومي��ة املتعاونة؛ من 
أجل تخط��ى الصعوبات إذا ما وجدت 

للخ��روج مبكتس��بات تنظيمية إضافية 
تس��جل باس��م البحرين عىل املستوى 
اآلسيوي بعد أن س��جلت بطولة العامل 
للناشئني العام املايض حصول البحرين 
عىل أعىل التقديرات من جانب االتحاد 
ال��دويل للك��رة الطائرة، وهي ش��هادة 
تعزز من مكان��ة البحرين رياضيا عىل 
الخارطة العاملية ومبا يتامىش وتطلعات 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

أك��د األمني الع��ام للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلامن 
بن إبراهي��م آل خليفة أن الرعاية 
الكرمي��ة التي تحظى به��ا الحركة 
الرياضي��ة م��ن لدن عاه��ل البالد 
ح��رة صاح��ب الجالل��ة املل��ك 
حمد ب��ن عي��ى آل خليفة، متثل 
ع��ىل ال��دوام الدافع األك��ر لنمو 
الرياضي��ة  املنظوم��ة  وتطوي��ر 
وتحقي��ق املنج��زات الكب��رية عىل 
كافة األصعدة. ومثن الش��يخ سلامن 
بن إبراهيم آل خليف��ة الثقة امللكية 
الس��امية بتعيني ممث��ل جاللة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 

األوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة رئيًسا للجنة املنظمة العليا 
لكأس جاللة امللك لكرة القدم، مؤكًدا 
أن هذه الثق��ة الغالية تعكس حرص 
جالل��ة املل��ك عىل دعم مس��رية كرة 
القدم البحرينية بصورة عامة وتطوير 
مس��ابقة كأس جاللة املل��ك وتعزيز 
إسهاماتها يف النهوض باللعبة الشعبية 

األوىل يف اململكة. 
وأشار الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة أن الثقة امللكية السامية تجّسد 
القدرات القيادية والرؤية الثاقبة التي 
ميلكها س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة ع��ىل صعيد وضع الخطط 

الكفيلة بتطوير املس��ابقات الرياضية 
معرًبا ع��ن ثقت��ه باآلث��ار اإليجابية 
لتعيني س��موه رئيًس��ا للجنة املنظمة 
لكأس املل��ك عىل مس��تقبل البطولة 
عر زيادة منس��وب النجاحات الفنية 
واإلداري��ة والتنظيمي��ة والجامهريية 
وتهيئة البيئة املثالية لتعزيز التنافس 
بني األندية املش��اركة مبا يليق مبكانة 
املس��ابقة باعتبارها أغىل املس��ابقات 

الكروية يف اململكة.
من جهته، أش��اد رئيس مجلس إدارة 
نادي الرفاع الريايض الش��يخ عبدالله 
ب��ن خال��د آل خليف��ة بتعيني س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة رئيًسا 
لبطولة كأس جاللة امللك املفدى لكرة 

القدم. 
وأك��د الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 

خليفة أن هذا التكليف السامي لسمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بهذه 

املهمة لهو دليل رصيح عىل االهتامم 
الالمحدود الت��ي تحظى به لعبة كرة 
القدم من قبل عاهل البالد، حيث إن 

جاللته يعد الريايض األول يف البالد.
وأش��ار الش��يخ عبدالله بن خالد إىل 
أن هذا التكليف املليك من ش��أنه أن 
يساهم يف االرتقاء بالبطولة األغىل يف 
اململكة س��واء عىل الصعيد التنظيمي 
أو الفن��ي، وذل��ك نظرًا مل��ا يتمتع به 
س��مو الش��يخ نارص من كفاءة عالية 
واقت��دار كبري يف املجال الريايض الذي 
حق��ق قفزات نوعية بفض��ل الجهود 
التي يبذلها سموه والدعم الكبري التي 
تحظى به الحركة الرياضية والشبابية 

من قبل الحكومة.

أعرب عدد من املسؤولني وأعضاء من 
مجلس النواب عن اعتزازهم وفخرهم 
باملب��ادرة الت��ي أطلقها عاه��ل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيى آل خليفة 
مبباركة واعتامد جاللته املهن الرياضية 
ضمن تصنيف املهن املعتمدة مبملكة 
البحري��ن مبس��مى ري��ايض مح��رف، 
املب��ادرة دالل��ة  مؤكدي��ن أن ه��ذه 
واضح��ة ع��ىل حرص واهت��امم عاهل 
والرياضيني، مضيفني  بالرياض��ة  البالد 
أن ه��ذه خطوة نحو مزيد من الرفعة 
والتق��دم واالزدهار للحرك��ة الرياضية 
البحريني��ة، مش��يدين يف الوقت ذاته 
بالجه��ود املتميزة الت��ي يبذلها 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 يف س��بيل تنفيذ التوجيهات 
امللكي��ة الس��امية للنه��وض بالقطاع 

الريايض باململكة.

دفعة قوية  

من جانبه، أش��اد وزير ش��ؤون اإلعالم 
عيل محمد الرميحي باملبادرة السامية 
والرائدة لعاهل البالد جاللة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة باعت��امد جاللته 
“متهني الرياضيني” ألول مرة يف مملكة 
البحري��ن، يف خطوة نوعية عىل طريق 
تنفيذ إس��راتيجية االحت�راف الريايض، 
مبا يش��كل دفعة قوية ملسرية الرياضة 
البحريني��ة وإنجازاته��ا ع��ىل الخارطة 

اإلقليمية والدولية.
وأضاف وزير ش��ؤون اإلعالم أن تفضل 
جالل��ة امللك مبن��ح أول ج��واز يحمل 
مهنة املحت�رف الريايض للبطل العاملي 
يف كامل األجسام س��امي الحداد، ميثل 
دالل��ة واضحة ع��ىل اهت��امم جاللته 
بتطوي��ر القط��اع الش��بايب والريايض، 
وتعزي��ز إنجازات��ه يف مختلف األلعاب 

والبطوالت العربية واآلسيوية والعاملية، 
وذلك بدعم ومتابعة مبارشة من سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
ومثن الرميحي جهود سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة يف دع��م وتنفيذ 
إسراتيجية االحت�راف الريايض، وتهيئة 
الظ��روف املثالية أمام إقبال الش��باب 
البحرين��ي ع��ىل مامرس��ة الرياض��ة، 
ومواصل��ة اإلنج��ازات الوطنية يف هذا 
املج��ال ع��ىل أس��س م��ن االحرافية 
واملهنية والكفاءة اإلدارية والتنظيمية، 
مع تأمني املستوى املعييش واالقتصادي 
الالئ��ق له��م وألرسهم،  واالجتامع��ي 
مب��ا يس��هم يف تنمية مواهبه��م، ورفع 
قدراتهم عىل املنافسة واإلبداع والتألق 
يف بيئة رياضية متمي�زة تفس��ح املجال 
أمام إعداد وتخريج املزيد من األبطال 
الرياضيني املؤهلني والقادرين عىل رفع 
اس��م اململك��ة عالًيا يف ش��تى املحافل 

واأللعاب الرياضية.

صناعة رياضة  

من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب 
النائب غازي آل رحمة مببادرة حرة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد املف��دى 
حفظه الله ورع��اه، مبباركة واعتامد 

جاللت��ه املهن الرياضي��ة يف تصنيف 
املهن الرس��مية تحت مسمى ريايض 
مح��رف، مؤك��دا أن ه��ذه املبادرة 
ليس��ت بغريب��ة عىل جاللت��ه، وهو 
الري��ايض األول باململك��ة، مضيفا أن 
هذه الخط��وة هو صفحة جديدة يف 

سامء الرياضة البحرينية.
وق��ال: “فخ��ورون به��ذه املب��ادرة 
الت��ي عكس��ت  الس��امية  امللكي��ة 
بش��كل حقيقي االهتامم املليك من 
ل��دن عاهل البالد لتطوي��ر الرياضة 
البحريني��ة وأبنائ��ه الرياضيني، فقد 
ج��اءت يف توقي��ت مه��م يف ظل ما 
تش��هده الرياضة العاملية من تطور 
متس��ارع، س��يخدم بش��كل واض��ح 
األهداف واإلسراتيجيات التي رسمها 
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
الش��يخ  البحرينية س��مو  األوملبي��ة 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة؛ لرجمة 
التوجيهات امللكية مبواصلة الدميومة 
التنموية يف املجال الريايض من خالل 
خلق التوازن بني املتطلبات الحياتية 
للريايض ومامرسته الرياضة كاحراف 

وعمل، وليس كهواية وتسلية”.

علي بن محمد: نعتز بما يقدمه ناصر بن حمد و”األولمبية” التحاد الطائرة

سلمان بن إبراهيم يشيد بالثقة الملكية في ناصر بن حمد

تمهين الرياضيين دفعة لمزيد من التطور في الحركة الرياضية
أشادوا بمبادرة الملك وجهود ناصر بن حمد... مسؤولون ونواب:

الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة

البالد سبورت

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية البحرينية

عبداهلل بن خالدسلمان بن إبراهيم 

غازي آل رحمة علي الرميحي

أش��اد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيى بن عيل آل 
خليف��ة، بالتكلي��ف املليك م��ن عاهل 
البالد صاحب الجالل��ة امللك حمد بن 
عي��ى آل خليفة، وال��ذي منح  ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ثقة جاللته بتعيينه رئيس��ا 
للجنة املنظمة العليا لكأس جاللة امللك 

لكرة القدم.

ومثن س��مو الش��يخ عيى بن عيل آل 
خليفة التكليف املليك لس��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة، مؤكدا أن 
س��موه جدير بهذه الثقة، وأن س��موه 
يس��ري يف مس��ار اإلنجازات الذي خطه 
التكلي��ف  وأن  البحريني��ة،  للرياض��ة 
والثق��ة امللكي��ة يأتي��ان للحفاظ عىل 
املكتس��بات الت��ي تحققه��ا الرياض��ة 

البحرينية.  
ونوه س��مو الش��يخ عيى بن عيل بأن 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د جدير 
بتطوي��ر الحركة الرياضي��ة يف اململكة 

بصورة عامة ورياضة ك��رة القدم عىل 
وجه التعيني، مشريا إىل أن هذا التكليف 
سيقود به س��مو الشيخ نارص بن حمد 
إىل مزيد من النجاح��ات لبطولة أغىل 
الك��ؤوس، وهي املس��ابقة التي تحمل 
اس��م الري��ايض األول يف اململكة عاهل 
البالد. وقال س��موه إن س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حمد س��يقود البطولة ملزيد 
من التطوير عر نظرة س��موه الثاقبة، 
وم��ا تحمل��ه رؤاه ومبادراته من تطور 

وازدهار للرياضة البحرينية.
وأكد س��مو الش��يخ عيى بن عيل أن 

التكليف املليك سينعكس بشكل إيجايب 
عىل كرة القدم البحرينية، خصوصا أن 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د يعطي 
أهمية بالغ��ة للرياض��ة البحرينية مبا 

فيها كرة القدم اللعبة الشعبية األوىل.
وأك��د أن الثقة امللكية الس��امية تعر 
عن حرص مليك عىل تطوير املس��ابقة 
والوص��ول بها إىل أعىل املس��تويات مبا 
يتامىش ويتناس��ق مع أهميتها، منوها 
بأن سمو الشيخ نارص بن حمد سيقود 
املس��ابقة إىل آف��اق النج��اح وبتطور 

مشهود وملحوظ.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالتكليف الملكي لسمو الشيخ ناصر بن حمد
بعد تعيين سموه رئيسا للجنة المنظمة العليا ألغلى الكؤوس

اتحاد كرة السلة           المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ ناصر بن حمد



أثنى الحكم الدويل الس��ابق يوس��ف 
محم��د عىل فكرة تنظي��م دوري خالد 
بن حمد لكرة قدم الصاالت الس��ادس 
إعجابهم مبا ش��اهدوه من منافس��ات 
لل��دوري، 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 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، ويق��ام ال��دوري بتنظيم من 
جانب وزارة ش��ؤون الشباب 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 الداعمة للش��باب يف املجالني 
الريايض واإلنساين، ويقام الدوري هذا 
العام مبشاركة واسعة من جانب املراكز 
الش��بابية واألندية الوطني��ة والفتيات 

وذوي العزمية والوزارات والجاليات.

استقطاب الجماهير

وق��ال الحكم ال��دويل الس��ابق خالل 
زيارت��ه ال��دوري واملع��رض إن الفكرة 
ممتازة س��تخلق جيال جدي��دا يف كرة 
القدم للصاالت وك��وادر فنية وإدارية 
وتحكيمي��ة، وس��ينعكس ذل��ك ع��ىل 
املنتخ��ب الوطن��ي، وك��رة الص��االت 
الجامه��ر بكرثة  أصبحت تس��تقطب 
يف اآلون��ة األخ��رة، والجمي��ل يف األمر 
ارس  أن مجموعة كب��رة من الالعبني تمُ
اللعب��ة من��ذ صغرها بدال م��ن الفرتة 
املاضي��ة التي تض��م العبني س��ابقني. 
أم��ا اآلن، فق��د ب��دأ غالبي��ة الالعبني 

يتخصصون يف الفوتسال.

نجاح الفكرة

وأضاف محمد: استمرار الدوري للسنة 
السادس��ة ع��ىل الت��وايل دلي��ل نجاح 
الفك��رة، واللطيف أن املس��ابقة تضم 
س��تة دوريات، واقرتح تع��اون االتحاد 
البحريني لكرة القدم واألندية لتنظيم 
دوري خاص بالفوتس��ال واس��تقطاب 

العبي الفئات العمرية ممن ال يجدون 
فرصة يف املالعب العش��بية الس��تغالل 
انضباطهم وتطوي��ر مهاراتهم وتحقيق 
اس��تفادة كربى مغايرة عن وضعهم يف 

أنديتهم لتكوين قاعدة من الناشئني.
وامت��دح محم��د العمل ال��دءوب من 
وزارة شؤون الشباب والرياضة ورؤساء 
وأعض��اء اللجان يف ال��دوري، مبينا أنه 
جهد س��ّهل مأمورية الف��رق والالعبني 
للمباري��ات  الع��ام  الش��كل  وأظه��ر 
والفعالي��ات بش��كل جمي��ل ورائ��ع 
يؤكد الحس اإلداري الراقي والش��عور 
باملسؤولية تجاه شباب اململكة والتميز 
يف العم��ل وتكثي��ف الجه��ود إلنجاح 

البطولة يف كل عام.

الهملة يتفوق على القّرية 
بجدارة

حقق فريق مركز ش��باب الهملة فوزه 
األول ع��ىل فريق مركز ش��باب القّرية 
ضم��ن مباري��ات املجموع��ة الثالث��ة 
بخمس��ة أهداف مقابل ثالثة أهداف 
قب��ل جولة واح��دة من خت��ام الدور 

التمهيدي.
س��جل للهملة حس��ني إبراهي��م )12 
و31 و33(، محم��د صال��ح )25( وعيل 
الهدار )27(، وسجل للقّرية عيل أحمد 
)6(، محس��ن معت��وق )19( وص��ادق 

عبدالعزيز )30(.
املباراة كانت مفتوح��ة نظرا لبمُعدهام 
عن الضغوطات وعن حسابات التأهل 

إىل الدور مثن النهايئ، واس��تمر التعادل 
به��دف ملثل��ه ليتمكن الع��ب القّرية 
محس��ن معت��وق من تس��جيل هدف 
التق��ّدم قبل دقيقة من نهاية الش��وط 
األول الذي انتهى بهدفني مقابل هدف 

للقّرية.
واندفع الهملة يف الش��وط الثاين مقابل 
انخف��اض رت��م األداء لالعب��ي القّرية 
بس��بب ضغ��ط فريق الهمل��ة يف هذا 
الش��وط الذي شهد تنافس��ا كبرا من 
الفريقني سجلوا فيه خمسة أهداف يف 
أوق��ات متقاربة، وبرع العبو الهملة يف 

صناعة وتسجيل األهداف.
وَقَلَب الهملة النتيجة لصالحه متقدماً 
بثالثة أهداف مقاب��ل هدفني وأضاف 
هدفني آخري��ن، ثم عج��ز القّرية عن 
اللح��اق بالنتيجة لينته��ي اللقاء بفوز 

فريق الهملة.

القادسية يزيح سند من 
صدارة المجموعة الثالثة

واصل فريق القادس��ية انتصاراته بفوز 
ثالث عىل فريق س��ند بأربعة أهداف 
دون مقابل ضم��ن مباريات املجموعة 
الثالثة سجلهم أحمد فريد )28 و 40(، 
أحم��د جناحي )20( ويوس��ف محمد 
)34(. الش��وط األول امتاز بالحذر من 
الجانب��ني، ولعب س��ند غالبية الوقت 
بتش��كيلة متغ��رة ومن الص��ف الثاين 
وخلق العبو القادس��ية أكرث من فرصة 
يف النصف الثاين وبرز حارس��ه عبدالله 

عيل كعادت��ه يف صد الك��رات بعد أن 
اضط��ر العبو س��ند إىل التس��ديد من 
بعيد لتامس��ك دفاع القادسية والعودة 
الرسيع��ة للتغطي��ة وإغ��الق املنطقة 

وتضييق املساحات.
وخطف العب القادس��ية راش��د خليل 
هدف��ا م��ن هجم��ة مرتدة خ��دع بها 
الحارس عيل الخياط قبل دقيقة وأربع 
ثواٍن من نهاية الش��وط األول بعد أكرث 

من محاولة بالقرب من املرمى.
وبدأ سند الش��وط الثاين بإرشاك قائده 
محمد ريض )م��ويش( وإخراج الحارس 
لتش��كيل كثاف��ة عددي��ة، وكاد يدفع 
الثمن مرت��ني خالل أول خمس دقائق، 
لكن الدفاع أنقذ املوقف يف املرة األوىل 
وارتطم��ت يف القائ��م يف امل��رة الثانية 
وأنقذ م��ويش انف��رادا يف الثالثة، لكن 
القم اثنني سجل الهدف الثاين للقادسية 
بعد انفراد ثالثة العبني بالحارس مويش.
وبع��د الهدف الثاين للقادس��ية ضغط 
س��ند بقوة نتيجة اعتامده عىل )الباور 
بل��ر( واضط��ر العب��و القادس��ية إىل 
الرتاج��ع ملواجه��ة الكثاف��ة العددي��ة 
لفريق سند ليتمكن القدساوي يوسف 
محمد من، إضافة الهدف الثالث لعدم 

وجود حارس مرمى سند يف مرماه.

فالح عباس ثقل كبير لمركز 
شباب السنابس

يش��كل تواج��د الالعب ال��دويل فالح 
عباس ضمن صفوف فريق مركز شباب 

الس��نابس عام��ال قويا وتعزي��زا مميزا 
لتشكيلة فريقه.

ويعت��رب فالح عباس واح��دا من أفضل 
الالعب��ني عىل صف��وف مس��توى كرة 
الص��االت يف البحرين، ومث��ل منتخبنا 
الوطن��ي يف العديد من االس��تحقاقات 
كان آخره��ا نهائيات كأس آس��يا التي 
أقيم��ت يف الص��ني تايبيه خالل ش��هر 

فرباير املايض.
ويعترب تواجد فالح عباس ضمن صفوف 
فريق مركز الس��نابس تعزي��زا قويا مبا 
يشكله من ثقل فني كبر داخل أرضية 
امللعب، عرب تحركاته ومساهامته سواء 
يف الش��ق الدفاع��ي أو الهجومي، وهو 
األمر ال��ذي يعزز من حظ��وظ فريقه 
نحو الوص��ول إىل مراح��ل متقدمة يف 
الدوري، خصوص��ا مع تواجد عدد من 
العن��ارص املميزة التي مثل��ت منتخبنا 
األول للص��االت كأحم��د عبدالجلي��ل، 

إضافة إىل عنارص أخرى شابة ومميزة.
وق��اد ف��ح عب��اس فريق��ه لص��دارة 
املجموعة الس��ابعة عرب حصد 9 نقاط 
م��ن 3 حاالت ف��وز متتالي��ة دون أي 
خس��ارة، وكان آخرها الفوز عىل الرفاع 
الرشقي والتأهل للدور مثن النهايئ عن 
ص��دارة املجموع��ة. وعن ف��وز فريقه 
ع��ىل الرفاع الرشق��ي، أوضح عباس أن 
املواجه��ة مل تك��ن س��هلة، خاصة وأن 
فريق الرفاع الرشق��ي قاتل آلخر رمق، 
مشرا إىل أن الخربة ساهمت يف ترجيح 

كفة فريقه والظفر بنقاط املباراة.

فاطمة الفردان.. وجه نسائي 
يسجل المباراة

عنرص نسايئ واعد يظهر يف دوري خالد 
بن حمد للصاالت يب��ذل جهودا كبرة 
ومتميزة يف تس��جيل مباريات الدوري 
ويتع��اون بص��ورة إيجابية م��ع طاقم 
التحكي��م والفني املرشف ع��ىل إدارة 

املباريات.
فاطم��ة الفردان وجه جديد يف س��امء 
تس��جيل ومراقبة مباريات دوري خالد 
بن حمد للصاالت تقوم بجهود متميزة 
وتب��ذل قص��ارى جهده��ا؛ م��ن أجل 
التعاون مع الح��كام إلظهار املباريات 

بصورة الئقة من الناحية التحكيمية.
وتقول الفردان “أشعر بالفخر واالعتزاز 
لتواج��دي عىل طاولة تس��جيل دوري 
خالد ب��ن حمد لكرة الق��دم للصاالت 
خاصة وإن الدوري يعترب من الدويات 
املتمي��زة يف هذه اللعب��ة، ومن املؤمل 
أن أخ��رج منه بالعديد من املكاس��ب 
والخربات التي تساعدين يف مسريت”.  

مواجهتان اليوم في ختام الدور 
التمهيدي لدوري المراكز

مباري��ات  اإلثن��ني  الي��وم  تختت��م 
ال��دور األول التمهي��دي من دوري 
املراكز الش��بابية مبواجهتني لحساب 
املجموعة الثالثة ل��ن تغر من واقع 
املتأهل��ني، إذ يلتقي يف املباراة األوىل 
فريقا مركز ش��باب القادسية صاحب 
الص��دارة و9 نقاط مع مركز ش��باب 
القري��ة من دون نقاط عند الس��اعة 
5.00، واملباركة تأيت يف س��ياق تأكيد 
القادس��ية لصدارت��ه خصوص��ا بعد 
نجاح��ه يف إس��قاط س��ند يف املباراة 

املاضية.
ويلتقي يف املباراة الثانية عند الساعة 
6.00 فريق��ا مركز ش��باب الس��هلة 
الش��املية ومرك��ز ش��باب العمل��ة 
وكاله��ام ميل��ك 3 نق��اط يف رصيده 
واملباركة خارج حس��ابات املنافس��ة 
وت��أيت يف س��ياق ترتي��ب املراكز بني 
الفريقني، وحس��م س��ند والقادسية 
بطاقتي التأه��ل عن هذه املجموعة 

منذ الحولة املاضية.

وّج��ه النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب الق��وى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
 BMMAF القتال املختلط��ة لفن��ون 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
منظمة القتال الش��جاع باعتامد إقامة 
النس��خة الرابع��ة عرشة م��ن بطولة 
القتال الشجاع BRAVE مبدينة طنجة 
باململك��ة املغربية يوم 18 أغس��طس 

املقبل. 
 وأكد س��موه أن اختيار املغرب لتكون 
الوجه��ة القادمة لبطول��ة بريف، يأيت 

دعاًم للعالقات البحرينية املغربية التي 
تثل منوذًج��ا لعالقات التعاون الوثيقة 
والتاريخي��ة ع��ىل مختل��ف األصعدة، 
والتي عزز دعامئها سيدي الوالد حرضة 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 
الله ورعاه، وأخيه صاحب الجاللة امللك 
محمد الس��ادس ملك اململكة املغربية 
الشقيقة، التي ساهمت يف تعزيز عمق 
العالقات الراس��خة إىل تجمع البلدين 
والش��عبني الش��قيقني، والذي انعكس 
بش��كل كب��ر يف تنمي��ة أوارص األخوة 
واملحبة والتعاون املشرتك التي وصلت 

ألعىل املستويات. 
 وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة: “إن املغ��رب س��تكون بوابتنا 
األوىل يف ق��ارة أفريقي��ا، حيث نتطلع 
من خاللها ملواصلة التوس��ع يف جميع 
قارات العامل، ال��ذي يدعم الرؤية التي 
رس��مناها لتحقيق مزيد من االنتش��ار 
لهذه البطولة التي تعزز ما وصلت إليه 
مملك��ة البحرين من مكان��ة متقدمة 
ع��ىل صعي��د رياض��ة فن��ون القت��ال 
املختلط��ة، بفض��ل دعم عاه��ل البالد 
املف��دى حفظه الله ورع��اه، واملتابعة 
املستمرة من أخي س��مو الشيخ نارص 

ب��ن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة، 
والجه��ود والخطوات الت��ي اتخذناها 
لدعم الحضور والتواجد البحريني عىل 

املستوى العاملي”.  
 وق��ال س��موه: “إننا نتطل��ع لتحقيق 
نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات 
الت��ي صنعتها هذه البطول��ة، بعد أن 
بدأت مس��رتها من العاصم��ة املنامة 
التي كش��فت النقاب ع��ن أول بطولة 
بحريني��ة املنش��أ عاملي��ة األه��داف، 

لتنطل��ق بعده��ا الرحل��ة نح��و مدن 
وعواص��م الع��امل، الت��ي أك��دت عىل 
جهودن��ا املتواصل��ة يف دع��م مكان��ة 
البحرين عىل خارطة الرياضة العاملية، 
وإسهاماتنا املس��تمرة يف دعم وتطوير 
رياض��ة فنون القتال املختلطة”، معرًبا 
س��موه عن س��عادته بالنج��اح الذي 
حققت��ه البطول��ة الثالثة ع��رشة التي 
احتضنتها مدينة بلفاس��ت اإليرلندية، 
مق��درًا س��موه يف الوق��ت ذات��ه كل 
الجه��ود التي س��تبذلها منظمة القتال 
املثاليني  والتحض��ر  لإلعداد  الش��جاع 

إلقامة البطولة القادمة باملغرب.

دوري سموه لكرة الصاالت فكرة متميزة... وستخلق جيال جديدا في اللعبة

خالد بن حمد يوجه إلقامة “بريف 14” في المغرب

أثنى على مبادرات خالد بن حمد... الحكم الدولي السابق يوسف محمد:

لجنة اإلعالم واالتصال           دوري خالد بن حمد

الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

من لقاء سند والقادسيةيوسف محمد يصافح الالعبين

 سمو الشيخ خالد بن حمد
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يشارك الحكم البحريني عيل 
عبدالله للمشاركة يف تحكيم 

منافسات بطولة العامل للناشئني 
لرفع األثقال، والتي تستضيفها 

العاصمة األوزباكستانية طشقند 
يف الفرتة من 7 ولغاية 14 يوليو 

الجاري.
ويأيت اختيار الحكم البحريني 

الدويل عيل عبدالله ليكون أحد 

طاقم التحكيم يف هذه البطولة 
العاملية لرفع األثقال للناشئني تأكيداً 
ملكانة اململكة عىل الخارطة العاملية 
الرياضية وما وصلت إليه من تطور 

وازدهار يف شتى املجاالت السيام 
املجال الريايض عىل جميع أصعدته، 
والثقة التي باتت تكسبها الكفاءات 

والكوادر الوطنية، وأن تساهم 
يف إدارة وتحكيم بطوالت عاملية، 

كام يؤكد اختيار عيل عبدالله أن 
مملكة البحرين تتلك كفاءات 

وكوادر قادرة عىل تحكيم مثل هذه 
املنافسات واملساهمة يف تحقيق 

أعىل درجات النجاح املنشودة.
وقد هنأ سلطان الغانم رئيس 

اتحاد دول غرب آسيا لبناء األجسام 
النائب األول لرئيس اتحاد غرب 
آسيا لرفع األثقال رئيس االتحاد 

البحريني مساعد رئيس االتحاد 
العريب الحكم البحريني الدويل عيل 
عبدالله باخياره ليكون أحد أعضاء 
الطاقم التحكيمي يف هذه البطولة 
العاملية، مؤكدا إىل ما وصلت إليه 

الرياضية البحرينية عموما، ورياضة 
رفع األثقال خصوصا، حيث باتت 

الكوادر البحرينية مطلوبة من 
جانب أكرب البطوالت العاملية للثقة 

التي اكتسبتها وما قدمته لعبة رفع 
األثقال يف شتى مجاالتها يف الفرتات 

السابقة، ونحن سعداء باختيار 
الحكم عيل اليوم، والذي يعزز من 

موقعنا وموقع اململكة الحبيبة، 
وسنواصل دعمنا للكوادر البحرينية؛ 

من أجل تقديم املزيد ومبا يخدم 
ويعزز من موقع اململكة الحبيبة، 

 علي عبداهللويوصلها ألعىل املراتب واملراكز.

علي عبداهلل يشارك في تحكيم عالمية الناشئين لرفع األثقال
أم الحصم           اتحاد رفع األثقال
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كان ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة ق��اب قوس��ن أو أدىن من 
تحقيق املركز األول يف سباق شانتيه 
كيلوم��رًا،   120 ملس��افة  بفرنس��ا 
عندما متك��ن من الدخول إىل قرية 
القدرة أوالً يف ختام املرحلة الرابعة 
لكن جواده مل يتمك��ن من اجتياز 
الفحص البيط��ري رغم إعادته مرة 

أخرى.
وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة قد قاد الفريق املليك يف 
للقدرة يف السباق الكبري الذي شهد 
مشاركة واس��عة من قبل مختلف 
األبط��ال م��ن اإلم��ارات وفرنس��ا 
وال��دول األوروبية، حيث يأيت هذا 
السباق اس��تعداًدا ملش��اركة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف 
بطولة العامل للقدرة التي ستقام يف 

أمريكا.
وشهد النائب األول لرئيس املجلس 

األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
الخالدية س��مو  قائ��د إس��طبالت 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
الس��باق وكان مؤازرًا لسمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة يف جميع 

مراحل السباق.
 أكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة قائ��د الفريق املليك أن 
النتائج التي حققها فرسان الفريق 
جاءت إيجابية بعي��ًدا عن املراكز، 
حيث حرصنا عىل املش��اركة بأكرب 
عدد من الفرس��ان بهدف كس��ب 
خربة إضافية للفرس��ان دون النظر 
إىل النتائ��ج وه��و م��ا تحقق بعد 
املس��افات  أن دخ��ل فرس��اننا يف 
الثالثة التي ش��اركنا فيها من خالل 

املنافسات طوال املراحل األربع.
وعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة قائ��د الفريق املليك عن 
ارتياحه لهذه املشاركة ولإلمكانيات 
الفني��ة الت��ي توف��رت م��ن خالل 
السباق مؤكًدا أن األرضية مشابهة 
مل��ا ه��و مطل��وب لبطول��ة العامل 

للقدرة التي س��تقام يف أمريكا، كام 
أشاد س��موه بعطاء الفرسان الذين 
ش��اركوا يف السباق مش��يًدا سموه 
بحرصه��م عىل العطاء وبذل املزيد 
من الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن النتائ��ج اإليجابي��ة 
التي حققها فرس��ان الفريق سوف 
تس��اهم يف تحقي��ق نتائ��ج أفضل 
خ��الل البط��والت التي سيش��ارك 
فيها مستقباًل، مشريًا سموه إىل أننا 
نتطل��ع إىل تحقيق نتائ��ج إيجابية 
وممي��زة يف بطولة الع��امل للقدرة 
التي س��تقام يف أمريكا وهو الهدف 
األسمى من وراء املشاركة يف سباق 

فرنسا.
وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن الس��باق سار بحسب 
الخط��ة املوضوعة وق��د متكنا من 
تحقيق رسع��ات ومعدالت متميزة 
تتناسب مع السباق وطبيعة األرض 
التي يق��ام عليها ولكن الفريق قام 
بتغي��ري االس��راتيجية يف املرحل��ة 
لتتناس��ب  الثالث��ة والرابعة وذلك 

مع ح��رارة الج��و املرتفعة وتوزيع 
جه��د الج��واد والف��ارس والتأقلم 
مع الحرارة وضامن إنهاء الس��باق 

بصورة متميزة للفارس والجواد.

يعترب  “الس��باق  وأوض��ح س��موه 
مبثاب��ة تجرب��ة حقيقي��ة ومفيدة 
قبل املغ��ادرة إىل الواليات املتحدة 
بطول��ة  يف  للمش��اركة  األمريكي��ة 

الع��امل وقد تعرفت بصورة حقيقية 
ع��ىل مواطن الق��وة لتعزيزها قبل 
السباق وسأعمل جاهدة من أجل 
رفع املس��توى العام والفني للجواد 
قبل املش��اركة العاملية التي أتطلع 
إىل أن أحق��ق فيها نتائ��ج إيجابية 
تش��كل نقلة نوعي��ة يف اإلنجازات 
الشخصية واإلنجازات باسم مملكة 

البحرين”.
وبننّ س��موه أن الخروج من سباق 
فرنس��ا لن يؤثر عىل مسرية اإلعداد 
لبطول��ة الع��امل ب��ل كان الس��باق 
موضوًع��ا عىل رزنامة املش��اركات 
التجريبية وس��يتم املش��اركة أيًضا 
يف س��باقات قادمة استكامالً لفرة 

اإلعداد قبل بطولة العامل. 
وأش��ار س��موه إىل أن الس��باق مل 
بعد  البيط��ري  الفح��ص  يتج��اوز 
املرحلة األخرية بسبب الظلع ورغم 
إع��ادة الفحص م��رو أخرى بطلب 
من اللجنة البيطري��ة لكنه أيًضا مل 

يتجاوز الفحص.

الفريق قّدم مستويات متميزة وحقق االستفادة
ف���ي س��ب��اق ش��ان��ت��ي��ه ب��ف��رن��س��ا... ن��اص��ر ب���ن ح��م��د:

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد خالل السباق

فرنسا           المكتب اإلعالمي

حسين الدرازي رئيسا للمركز 
اإلعالمي باتحاد السلة

قرر االتحاد 
البحريني لكرة 

السلة يف اجتامعه 
األخري ملجلس 
اإلدارة تعين 

الزميل اإلعالمي 
حسن الدرازي 

رئيسا للمركز 
اإلعالمي باالتحاد، 

وذلك ضمن 
إسراتيجية االتحاد 
الرامية إىل تحقيق 

أعىل درجات 
التواصل بينه وبن 

وسائل اإلعالم املختلفة ومنتسبي رياضة كرة السلة 
والجامهري الرياضية. 

وأكد األمن العام لالتحاد البحريني لكرة السلة 
عبداإلله عبدالغفار أن تعين الدرازي رئيسا للمركز 

االعالمي يأيت استمرارا للسياسة التي ينتهجها االتحاد 
يف استقطاب الكوادر البحرينية املتميزة يف مجال 
اإلعالم؛ بهدف تحقيق أكرب قدر من التواصل بن 

االتحاد ووسائل اإلعالم، مشريا إىل أن تعين الدرازي 
يف هذا املنصب جاء بناء عىل السرية الذاتية اإلعالمية 

التي يتمتع بها وعمله املتقن، والذي سيساهم يف 
ترجمة سياسية االتحاد اإلعالمية عىل أرض الواقع، 
مشيدا يف الوقت ذاته بالجهود الطيبة التي بذلها 
اإلعالمي أحمد جعفر واإلعالمي أمري البقايل أثناء 

عملها يف املركز اإلعالمي باالتحاد يف الفرة املاضية. 
ويتمتع الزميل الدرازي بخربة عملية واسعة يف 

مجال الصحافة الرياضية، حيث عمل يف الصحافة 
الرياضية منذ العام 2004 وعمل يف العديد من 

الصحف البحرينية كام عمل متعاونا مع نخبة من 
الصحف عىل املستوى الخليحي، إضافة إىل تغطية 

كم كبري من البطوالت الرياضية الدولية سواء داخل 
البحرين أو خارجها كموفد إعالمي، فيام شغل أيضا 
منصب رئيس اللجنة اإلعالمية لدورة نارص بن حمد 
لأللعاب الرياضية ملدة ثالث سنوات، وكان مستشارا 

إعالميا لدورة “نارص11” ورئيس لجنة التحرير يف 
دوري خالد بن حمد لكرة القدم للصاالت ملدة ثالث 

سنوات أيضا، إضافة لعضوية اللجنة اإلعالمية يف 
االتحاد البحريني لكرة القدم لعدة سنوات. 

وأعرب الدرازي عن شكره وتقديره لرئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة، ومجلس إدارة االتحاد عىل ثقتهم بتعيينه 
رئيسا للمركز اإلعالمي لالتحاد واعدا بتقديم عمل 

إعالمي متميز وتسخري كافة خربته امليدانية لخدمة 
االتحاد ومبا يتناسب مع إسراتيجية االتحاد يف تطوير 

كافة منظومة العمل يف كرة السلة البحرينية. 
وأكد الدرازي أنه سيواصل البناء عىل ما تحقق من 

إنجازات مهمة للمركز اإلعالمي لالتحاد، والعمل بكل 
جد من أجل تعزيز املكتسبات اإلعالمية يف الفرة 

املقبلة، مقدما شكره إىل لكل اإلعالمين الذين عملوا 
يف املركز اإلعالمي يف الفرة املاضية.

  الزميل حسين الدرازي

افُتتحت مس��اء يوم أمس يف العاصمة 
األردنية عامن بطولة غرب آسيا الثالثة 
أللعاب القوى للرجال والسيدات التي 
تس��تمر منافس��اتها حتى يوم األربعاء 
املواف��ق للح��ادي ع��ر من الش��هر 
الجاري مبش��اركة 10 دول وهي األردن 
الكوي��ت،  البحري��ن،  )املس��تضيف(، 
اإلمارات، عامن، قطر، لبنان، فلسطن، 

العراق، اليمن.
وأقيم حف��ل االفتتاح يف مكان البطولة 
املتمثل اس��تاد مدينة الحس��ن، حيث 
بدأت مراس��م االفتت��اح بوصول راعي 
الحف��ل عزم��ي محافظ��ة نياب��ًة عن 
صاح��ب الس��مو املليك األم��ري فيصل 
بن الحس��ن، ت��ال ذلك عزف الس��الم 
املليك األردين، وت��الوة عطرة من آيات 
الق��رآن الكريم، ثم دخول طابور عرض 

املنتخبات املشاركة يف البطولة.
وبع��د انتهاء دخول طاب��ور املنتخبات 
املش��اركة ألقى رئي��س االتحاد األردين 
أللعاب القوى كلمة مبناس��بة احتضان 
الجمهورية األردنية للحدث عرب تنظيم 
م��ن االتح��اد األردين أللع��اب القوى، 
وألق��ى نائب رئيس اتحاد غرب آس��يا 
نارص املعمري كلمة اتحاد غرب آس��يا 
نيابًة عن رئيس اتحاد غرب آس��يا سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
بعده��ا، ق��ام الالع��ب األردين حمزة 
العشوش بتأدية قسم الالعبن، ثم قام 
الحكم األردين جامل مالح بتأدية قسم 

الحكام.
وبعد انتهاء الكلامت أعلن راعي الحفل 
ع��ن االفتتاح الرس��مي للبطولة، ورفع 
علم البطول��ة وتم تقديم فقرة للفنون 
الش��عبية األردني��ة مع خ��روج طابور 
منافس��ات  بعدها  لتب��دأ  املنتخب��ات 

البطولة يف يومها األول.

يوم حافل

تشهد منافسات اليوم الثاين من بطولة 

غرب آس��يا الثالثة للرجال والس��يدات 
أللعاب القوى يف يومها الثاين )االثنن( 
مش��اركة كب��رية يف يوم حاف��ل للقوى 
البحريني��ة يف الف��رة املس��ائية، حيث 
لن يكون هنالك أي مس��ابقة يف الفرة 

الصباحية.
حي��ث س��تظهر الق��وى البحرينية يف 
مث��ان نهائي��ات مبس��ابقات مختلف��ة، 
ومن املتوق��ع أن يكون هنالك حصيلة 
جيدة من امليداليات امللونة للمشاركة 

البحرينية.
وس��تنطلق املش��اركة البحرينية بنهايئ 
100 م��ر حواجز للس��يدات بالعداءة 
أمينات يوس��ف جامل التي س��تدخل 
الس��باق مبفردها لتمثي��ل البحرين يف 

هذه املس��ابقة وتتطل��ع لتحقيق أحد 
املراكز الثالثة األوىل.

ثم سيش��ارك العداءان عب��اس أبوبكر 
وعبدالرحم��ن خميس يف نه��ايئ 400 
مر رج��ال، يليه نهايئ مس��ابقة 1500 
مر رجال مبش��اركة العداءان الصديق 
ميخو ومحمد أيوب، وستكون العداءة 
املتألق��ة س��لوى عيد ع��ىل موعد مع 
الذه��ب يف نه��ايئ 400 مر س��يدات 
وس��يكون إىل جانبها يف هذه املسابقة 
زميلته��ا الع��داءة إمي��ان عي��ىس، ويف 
مس��ابقات الرسعات للس��يدات كذلك 
سيقام نهايئ 100 مر وستشارك كل من 
هاجر العم��ريي واديديونغ اوفيانم يف 
منافساته. وستتواصل املسابقات اليوم 
)االثنن( وس��يقام نهايئ 100 مر رجال 
ويتطلع العداءان اندرو فير وس��عيد 
العمريي لتحقيق امليداليات من خالله، 
يليه سباق 800 مر للسيدات وسيمثل 
البحرين فيه العداءت��ان مارتا هريباتو 
وتايجست جاتشوا، كام ستقام مسابقة 
نهايئ 3000 مر موانع رجال وس��يمثل 
البحري��ن العداءان فيه��ا جون كيبيت 
وايفانس روتج، فيام املس��ابقة األخرية 
التي سيكون للبحرين حضور فيها عرب 

نورة جاسم يف رمي القرص.

أك��د وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر أن جائزة امتياز لألندية 
الوطني��ة وري��ادة للمراك��ز الش��بابية 
حققت نجاحات كبرية يف النسخة األوىل 
لها، والتي س��اهمت بصورة واضحة يف 
تطوير وتأطري العمل اإلداري يف األندية 
واملراك��ز وجعله أك��ر تنظيميا مؤكدا 
أن وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة 
س��تواصل تنظيم الجائزة يف نس��ختها 
الثاني��ة؛ به��دف البناء ع��ىل املنجزات 
التي تحققت وتعزيز املكتس��بات التي 
ترس��خ نهج اإلبداع يف العمل الش��بايب 
الري��ايض من أج��ل تحقي��ق التطوير 
املنش��ود لهذين القطاع��ن، وهو األمر 
ال��ذي يتواف��ق مع سياس��ات املجلس 
األعىل للشباب والرياضة برئاسة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 

البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة.  

جاء ذلك خالل االجت��امع الذي عقده 
وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة مع 
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لجائزيت 
امتياز لألندية الوطنية وريادة للمراكز 
الش��بابية؛ به��دف االطالع عىل س��ري 

العمل الجائزتن. 
وخ��الل اللق��اء اس��تمع وزير ش��ؤون 

الش��باب والرياض��ة إىل رشح مفص��ل 
ع��ن أع��امل اللجنة واإلج��راءات التي 
اتخذتها يف سبيل إنجاح النسخة الثانية 
م��ن الجائ��زة والخط��وات التنفيذية؛ 
لح��ث األندية واملراكز عىل املش��اركة 
يف الجائزة وضامن مش��اركة أكرب عدد 
من األندي��ة واملراك��ز يف الجائزة، كام 
اطلع عىل املعايري التي حددتها اللجنة 
التنفيذية للمشاركن يف الجائزة، إضافة 

تش��كيل لجنة التحكيم واإلطار الزمني 
االختصاصين  زيارات  وبرنامج  للجائزة 

ولجان التحكيم.  
وخ��الل االجت��امع اطلع وزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة عىل تدشن املوقع 
اإللك��روين للجائزت��ن واملت��اح ع��ىل 
 ،www.mys.gov.bh ال��وزارة  موق��ع 
والذي يتضمن فكرة الجائزة والنموذج 
العام للجائ��زة ومعايري الجائزة وآليات 
التحكيم والتقييم واس��تامرة املشاركة، 
إضافة إىل الفائزين يف النسخة املاضية، 
وكيفي��ة االتص��ال باللجن��ة التنفيذية، 
كام بن أعض��اء اللجن��ة التنفيذية أن 
اإلج��راءات املتخ��ذة تس��ري بحس��ب 
الخط��ة الزمني��ة املوضوعة له��ا، وإن 
آخ��ر موعد لتس��ليم أوراق املش��اركة 
يف الجائزتن ه��و 1 أكتوبر 2018 عىل 
أن يتم بعده��ا تقييم األوراق املقدمة 

والزيارات امليدانية.

8 نهائيات في انتظار القوى البحرينية بـ”غرب آسيا”

الجودر يجتمع مع اللجنة التنفيذية لجائزة امتياز وريادة

عمان          الوفد اإلعالمي

وزارة شؤون الشباب والرياضة

منصة كبار الشخصيات خالل حفل االفتتاح

جانب من االجتماع
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أبطال األمتار األخيرة في العرس العالمي
 FIFA الع��امل  كأس  تحف��ل  الفيف��ا: 
بأسامء العبني تألقوا يف املراحل األوىل 
م��ن املس��ابقة، ولكنهم تحول��وا إىل 
أبطال حقيقني يف األدوار النهائية. ومع 
بلوغ نس��خة هذا العام م��ن البطولة 
FIFA. أطوارها األخرية، يع��ود موقع
com بالذاكرة إىل بعض نجوم املراحل 
النهائي��ة يف العرس الك��روي العاملي، 
وكوكب��ة أس��امء قد ُتض��اف إىل هذه 

القامئة يف روسيا 2018.

1958 - بيليه

كثرياً ما ُيش��ار إىل نسخة العام 1958 
من كأس العامل FIFA عىل أنها بطولة 
بيلي��ه، لكن قالئ��ل يتذك��رون أنه مل 
يش��ارك يف أول مبارات��ني لفريق��ه يف 
دور املجموع��ات: فق��د أدت إصابة 
أملت ب��ه يف املباراة االس��تعدادية إىل 
اس��تبعاد ابن الس��بعة عرش عاماً من 
التش��كيلة الرئيس��ية، وبدالً من ذلك 
كان رأس حرب��ة املنتخ��ب اإليط��ايل 
مستقَباًل جوزيه ألتافيني، هو العنرص 
األس��ايس يف الصفوف األمامية لكتيبة 
السيليساو. ومل يعد بيليه إىل تشكيلة 
راق��ي الس��امبا إال يف املباراة األخرية 
م��ن دور املجموعات أم��ام منتخب 
االتحاد السوفييتي، ومل يكن له بصمة 

كبرية يف ذلك اللقاء.
أما تفجر موهبة “الجوهرة السوداء” 
فقد أت��ت يف املراح��ل اإلقصائية. بدأ 
ذل��ك يف لقاء ربع النهايئ أمام منتخب 
ويل��ز الطم��وح وال��ذي كان مفاجأة 
كان   ،73 الدقيق��ة  فف��ي  البطول��ة. 

َظْه��ر بيليه للمرم��ى، ونجح برباعة يف 
مخادعة املدافعني وهز شباك الحارس 
جاك كيل��ي. كان ذلك الهدف مبثابة 
حافز لهذا املراه��ق املوهوب وبداية 
عرص بيليه الذي سجل ثالثية شخصية 
يف الشوط الثاين من لقاء نصف النهايئ 
أمام فرنسا لُيساعد الربازيل عىل الفوز 
بنتيجة 2-5، ومن ثم التألق يف النهايئ 
التاريخي أم��ام أصح��اب األرض. أما 
هدفاه يف ذلك النهايئ من كرة مقنطرة 
ورأس��ية يف الدقيقة األخرية، فقد كانا 
مؤرشاً عىل صعود نجم أسطورة كروية 

جديدة.

1966 - جيف هيرست

مل يكن من املفرتض أن يقود رأس حربة 
نادي ويستهام يونايتد جيف هريست، 
الذي نال وس��ام الرشف الحقاً وأصبح 
لقبه “س��ري”، املنتخ��ب اإلنجليزي يف 
 FIFA حملت��ه الناجحة يف كأس العامل
ع��ىل ال��رتاب الوطني. فق��د كان من 
املتوق��ع أن ت��وكل مهم��ة االضطالع 
بالخط األمامي لكتيبة األس��ود الثالثة 
إىل بط��ل توتنه��ام هوتس��رب، جيمي 
جريفز. لكن جريفز فشل بهز الشباك 
يف الجولة األوىل من املباريات، وغاب 
عن لق��اء ربع النهايئ أم��ام األرجنتني 
بسبب اإلصابة. ولكن ُحسمت نتيجة 
هذا اللق��اء الهام عىل يد الخيار الثاين 
يف الهجوم جيف هريست، الذي متكن 
من زاوي��ة ممتازة أن يقتنص رأس��ية 

تحولت إىل هدف اللقاء الوحيد.
استمر هريس��ت بالظهور مع الفريق، 

وخ��اض لقاء نص��ف النه��ايئ، واتخذ 
مدرب املنتخب اإلنجليزي السري ألف 
رامي قراراً صعباً باختيار التش��كيلة 
نفس��ها لخ��وض لق��اء النه��ايئ، رغم 
اس��تعادة جريفز للياقته. وقد أثبتت 
األيام أن ذلك كان قراراً حكياًم بالنظر 
إىل أن هريست اقتنص ثالثية شخصية 
من بني األشهر يف تاريخ البطولة ومنح 
 FIFA منتخبه رشف رف��ع كأس العامل

عىل ملعب وميبيل.

1982 - باولو روسي

ُينظ��ر إىل باول��و رويس باعتباره أحد 
أب��رز نج��وم املراحل املتأخ��رة الذي 
ش��كل تألقهم مفاجأة كب��رية بعد أن 
تحول إىل بطل منطقة العمليات. كان 
رويس أح��د نجوم املنتخ��ب اإليطايل 
يف كأس الع��امل FIFA 1978، ولك��ن 
يف 1982 كان ق��د عاد لت��وه إىل عالَم 
كرة القدم االحرتافية بعد فرتة إيقاف 
مطولة نتيجة فضيحة مراهنات تورط 
فيها. قدم منتخ��ب اآلزوري أداء غري 
مقنع يف الجول��ة األوىل من املباريات، 
وبدا رويس بعيداً عن مستواه وأشارت 
إليه الصحافة الرياضية باعتباره أصبح 

نجاًم من املايض.
وعندم��ا واجه��ت إيطالي��ا منتخ��ب 
الربازيل يف الدور الث��اين من البطولة، 
مل تك��ن اآلم��ال كب��رية ع��ن حظوظ 
األوروبيني. أما الحارس الربازييل فالدير 
برييز فقد أشار قبل املباراة إىل مصدر 
الخط��ر الوحيد ال��ذي يخىش منه: أن 
يعود رويس للرضب من جديد. حصل 

ذلك بالفعل، وس��جل رويس ثالثية يف 
اللقاء ليمنح اإليطاليني مباراة تحولت 
 .FIFA إىل كالس��يكيات كأس الع��امل
استمر رويس بالتألق وسجل هدفني يف 
شباك بولندا يف نصف النهايئ، وساهم 
بآخر يف املب��اراة النهائية أم��ام أملانيا 
الغربي��ة لُينهي البطول��ة مرتبعاً عىل 
صدارة قامئ��ة الهدافني ونجم البطولة 

بال منازع.

2006 - فابيو جروسو

بعد 24 سنة عىل ذلك رفع فريق إيطايل 
آخر الكأس الغالية، ولكن ضمن كتيبة 
تضم كوكبة م��ن النجوم: جيانلويجي 
بوفون، وفابيو كانافارو، وأندريا بريلو، 
وفرانشيس��كو ت��ويت، وآخرين. مقابل 
ذلك كان هناك العب مغمور نس��بياً 
اسمه فابيو جروسو يشغل مركز ظهري 
أيرس، وبدا أنه دخيل عىل التش��كيلة 
اإليطالية. فقد ظهر ضمن التش��كيلة 
الرئيس��ة للمنتخب اإليط��ايل يف أول 
مبارات��ني م��ن البطول��ة دون أن يرتك 
بصمة واضحة أو يقدم مساهمة ُتذكر 

قبل انطالق املراحل اإلقصائية.
يف موقعة اآلزوري يف دور الستة عرش 
أمام أس��رتاليا، تم طرد أح��د الالعبني 
الفري��ق خط��ر  اإليطالي��ني وواج��ه 
اإلقص��اء. لكن بفض��ل اندفاعة خطرة 
لجروسو نحو عرين األسرتاليني، حصل 
املنتخ��ب اإليط��ايل عىل ركل��ة جزاء 
اقتنص منها تويت هدفاً هاماً. اس��تمر 
ظهور جروس��و يف التش��كيلة وزادت 
ثقته بنفس��ه لُيس��جل هدف��اً جمياًل 

يف ش��باك أملانيا املس��تضيفة يف نصف 
النهايئ ليكرس رتابة التعادل يف الوقت 
اإلضايف. ويف النهايئ، تم اللجوء لركالت 
الرتجي��ح أمام فرنس��ا بع��د أن انتهى 
بالتعادل  األص��يل واإلض��ايف  الوق��ت 
به��دف ملثله، وهزت إيطاليا الش��باك 
م��ن ركالتها الخم��س وحصدت لقبها 
العاملي الرابع. أما الالعب الذي س��دد 
خامس ركل��ة ترجيح لُيطل��ق العنان 
الحتفاالت عريضة، فهو فابيو جروسو 

نفسه.

2018 - ؟؟؟

من سينضم إىل أولئك الالعبني العظامء 
يف روس��يا 2018؟ إليكم بعض األسامء 
املرش��حة من املتأهل��ني للدور نصف 

النهايئ:

كيفين دي بروين )بلجيكا(

يلع��ب دي بروي��ن مبوق��ع مرتاج��ع 
أكرث م��ن العادة، ومل ُيقدم مايس��رتو 
مانشسرت س��يتي ما هو منتظر منه يف 
دور املجموع��ات. لكن بغياب دريس 
مريتين��س من املوقعة أم��ام الربازيل، 
تق��دم دي بروي��ن إىل األم��ام وأظهر 
دوره كصان��ع لأللعاب ُمس��جال هدفاً 
مه��اًم وانخ��رط يف هج��امت بلجيكا 
وكذلك الهجامت املرت��دة. فهل هذه 

بداية العاصفة؟

رافاييل فاران )فرنسا(

كان��ت هن��اك الكثري من التس��اؤالت 
بخص��وص الع��ب قل��ب دف��اع ريال 

مدري��د مع انط��الق مرحل��ة خروج 
املغلوب. لك��ن رأس��يته الرائعة التي 
اقتنص منها هدفاً يف شباك أوروجواي 
وافتتح بها س��جل اللقاء، باإلضافة إىل 
تحييد عدة كرات يف نهاية موقعة ربع 
النهايئ، قد تشري إىل أن النجم الفرني 

بدأ ُيقدم أفضل ما لديه.

هاري ماجواير )إنجلترا(

هل بوس��ع مدافع ليس��رت س��يتي أن 
يصب��ح فابي��و جروس��و اإلنجلي��زي؟ 
صعد نجم ه��ذا الالعب إىل قمة عامل 
االح��رتاف بع��د جه��د كب��ري، لُيصبح 
أحد نجوم منتخب األس��ود الثالثة يف 
مش��وارهم نحو املربع الذهبي. ففي 
موقعة ربع النهايئ، كانت له مساهمة 
ب��ارزة عىل املس��تطيل األخرض توجها 
بتس��جيل هدف م��ن رأس��يه ليمنح 

املنتخب اإلنجليزي التقدم.

أندريي كراماريتش )كرواتيا(

الكروايت  املنتخ��ب  كانت جامه��ري 
تتطلع للمزيد من مهاجم هوفنهايم، 
الذي ظهر وغاب بشكل متكرر عن 
التش��كيلة األساس��ية للفريق األول 
منذ املباراة األوىل أمام نيجرييا. فهل 
سيكون للرأسية البارعة التي منحت 
ممثيل البلقان ه��دف التعادل أمام 
روس��يا يف رب��ع النهايئ أثر س��حري 
لجهة إقناع امل��درب زالتكو داليتش 
باإلبقاء عىل كراماريتش يف التشكيلة 
الرئيس��ية أماًل باقتن��اص املزيد من 

األهداف؟

بيليه باولو روسي فابيو جروسو

المربع الذهبي اكتمل والعين على النهائي
وكاالت: اكتمل عق��د املربع الذهبي 
ل��كأس الع��امل 2018 يف ك��رة القدم، 
بانض��امم كرواتيا وإنجلرتا إىل فرنس��ا 
وبلجيكا، إال أّن املنتخبات األربعة لن 
تهنأ طوياًل مبا حققته فالعني دامئًا عىل 

املباراة النهائية... واللقب.
حددت مواجهتا نصف النهايئ: فرنسا 
وبلجيكا يف س��ان بطرس��بورغ الثالثاء 
املكرم��ة(،  مك��ة  بتوقي��ت   21,00(
ويف التوقي��ت نفس��ه األربعاء إنجلرتا 
وكرواتي��ا ع��ىل ملع��ب لوجنييك يف 
موس��كو، أبرز املالعب املضيفة الذي 
احتض��ن املب��اراة االفتتاحي��ة يف 14 

يونيو، ويستعد للنهائية يف 15 يوليو.

المفاجآت... النظام الجديد

انتهت 60 مب��اراة من أصل املباريات 
ال� 64 للحدث الك��روي الذي ينتظره 
مئ��ات املالي��ني م��ن عش��اق الكرة 
املستديرة حول العامل مرة كّل 4 أعوام. 
60 موعًدا حافاًل باملفاجآت واألهداف 
ولحظات الف��رح والحزن واألمل. كربى 
املفاج��آت كانت أملانيا حاملة اللقب، 
أبطال العامل أربع 4 آخرها يف الربازيل 
2014، كان��وا من أبرز املرش��حني ألن 
يصبح��وا أول منتخ��ب يحتفظ بلقبه 
منذ 1962، لكن مصري املانشافت كان 
مامثال إليطاليا واس��بانيا يف النسختني 
األخريتني: حامل لقب يودع من الدور 

األول.
ع��ىل  املفاج��ئ  ال��وداع  يقت��رص  مل 
املنتخبات، بل أخذ يف دربه األس��امء 
أيض��اً، الجمي��ع كان ينتظ��ر الالعبني 

اللذين تقاس��ام جائزة الكرة الذهبية 
ألفض��ل الع��ب يف الع��امل يف األعوام 
الع��رشة األخرية، األرجنتين��ي ليونيل 
ميي والربتغايل كريس��تيانو رونالدو، 
خّي��ب األول اآلم��ال، ب��دأ متعرثًا ومل 
يتمكن من أن يحم��ل منتخب بالده 
إىل أبعد من الدور مثن النهايئ )خسارة 
أمام فرنس��ا 4-3(. الربتغايل من جهته 
دخ��ل املونديال من الب��اب العريض، 
وس��جل “هاتريك” من املباراة األوىل 
ضد إس��بانيا )3-3(، مث��ن النهايئ كان 
أيًض��ا محط��ة الوداع ملنتخ��ب بالده 

بطل أوروبا أمام األوروغواي )1-2(.
حظ إسبانيا بطلة 2010 مل يكن أفضل 
وودعت من الدور مثن النهايئ عىل يد 
روسيا املضيفة بركالت الرتجيح، بعدما 
ب��دأت املوندي��ال عىل خلفي��ة أزمة 
إقالة مدربها جولن لوبيتيغي وتعيني 

فرناندو هيريو بدالً منه.
آخ��ر األس��امء كان الربازي��يل نيامر، 
أغ��ىل العب يف العامل كان يحمل آمال 

وتعويض  الس��ادس  باللقب  مواطنيه 
ال��وداع امل��ذل ملوندي��ال 2014 عىل 
أرض��ه )7-1( يف نصف النه��ايئ أمام 
أملانيا، صفر - 3 أمام هولندا يف مباراة 
املرك��ز الثال��ث(، الرتق��ب كان أك��رب 
حياله بعدما غاب لثالثة أشهر بسبب 
اإلصاب��ة، وع��اد يف الوقت املناس��ب 

للدفاع عن ألوان املنتخب. 
تحس��ن أداؤه الك��روي تدريجيًّا بعد 
املب��اراة األوىل وحت��ى الخ��روج أمام 
بلجيكا يف ربع النهايئ )2-1(، املخيب 
كان ترصفه عىل أرض امللعب: بالغ يف 
التمثيل والس��قوط عن��د كل احتكاك 
م��ع مناف��س، وتصن��ع األمل واإلصابة 
النتق��ادات  عرض��ة  بش��كل جعل��ه 
املدربني ولس��خرية يومية عىل مواقع 

التواصل.
أربع��ة منتخب��ات يف س��باق األمتار 
األخرية، فرنسا تبحث عن لقب ثان يف 
تاريخها بعد 1998، وإنكلرتا تريد األمر 
نفس��ه بعد انتظار يعود لعام 1966، 

بلجيكا وكرواتيا تريدان اللقب األغىل: 
األول. لكليهام فرص��ة ذهبية بجيلني 
من األفضل حالياً، كرواتيا بقيادة لوكا 
مودريت��ش وايف��ان راكيتيش وماريو 
ماندزوكيتش، وبلجيكا مع إدين هازار 

وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.  

حراس األحالم

دامئً��ا ما تك��ون األنظ��ار متجهة إىل 
التمري��رات  صانع��ي  أو  املهاجم��ني 
الحاس��مة أو املوهوب��ني بني خطوط 
املس��تطيل األخ��رض، لك��ن مباريات 
ع��دة يف املونديال الرويس كان صانعو 

التحول فيها حراس املرمى.
بيكفورد  اكتش��فت ج��وردان  انكلرتا 
ال��ذي تكفل يف رب��ع النه��ايئ بإنقاذ 
ش��باكه من محاوالت سويدية خطرة 
كان��ت كفيل��ة مبح��و تق��دم ب��الده 
-2صف��ر، اختري أفضل العب يف مباراة 
ربع النهايئ، وقال عنه مدربه غاريث 
س��اوثغيت إّن��ه “مثال مل��ا يجب أن 

يك��ون عليه ح��ارس مرم��ى حديث، 
يلمس العدي��د من الك��رات )...( يف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، مثة العديد 
من الك��رات العرضية الت��ي ترفع إىل 
داخل املنطقة، هنا نحتاج إىل صفات 

مختلفة”.
مل يك��ن بيكف��ورد الوحي��د الذي برز 
ب��ني الخش��بات الثالث، قائد فرنس��ا 
هوغو لوريس كان حاساًم يف مواجهة 
2-( النه��ايئ  رب��ع  يف  األوروغ��واي 
صف��ر(، ومثله البلجي��يك تيبو كورتوا 
ض��د الربازي��ل وهجومها الكاس��ح يف 
الش��وط الثاين س��عياً لقل��ب التأخري 
2-1، وه��ي نتيج��ة صم��د كورت��وا 
بوجه مح��اوالت تبديلها. ثالثة حراس 
م��ن ال��دوري االنكلي��زي: بيكف��ورد 
)توتنهام( وكورتوا  )ايفرتون(، لوريس 
)تشلي(، انضم إليهم الكروايت دانيال 
سوباشيتش الذي تصدى لثالث ركالت 
جزاء ترجيح ض��د الدمنارك، يف مباراة 
ضمن مثن النهايئ برز فيها أيضا حارس 

األخرية كاس��رب شاميكل. الوحيد الذي 
خّي��ب التوقعات كان اإلس��باين دافيد 
دي خي��ا الذي مل يظه��ر كأحد أفضل 

الحراس عاملياً.

التسجيل مفتوح لمن يرغب

مل ت��أت األه��داف م��ن املهاجمني أو 
الالعب��ني الذين يعرفون طريق املرمى 
ع��ن ظهر قل��ب فق��ط. م��ن افتتح 
التسجيل لفرنس��ا يف ربع النهايئ ضد 
األوروغ��واي؟ قل��ب الدف��اع رافايل 
فاران، من افتتح النكلرتا ضد الس��ويد 
ال��دور نفس��ه؟ املداف��ع ه��اري  يف 
ماغواي��ر. م��ن كان أفض��ل مس��جل 
لكولومبيا التي تض��م الثاليث راداميل 
فال��كاو وخامي��س رودريغيز هداف 
موندي��ال 2014 وخ��وان ك��وادرادو 
يف خ��ط املقدمة؟ املداف��ع يريي مينا 
)3 أهداف(. من كان أفضل مس��جل 
للس��ويد مع هدف��ني؟ املدافع القائد 

أندرياس كرانغفيست.
يف مونديال املفارقات، مل يكن غريًبا أن 
يدون املدافعون اسمهم عىل الئحة أبرز 
الهدافني، ويف ظ��ل اعتامد العديد من 
املنتخبات عىل خط��ط دفاعية، كانت 
للتس��جيل،  مفتاحاً  الثابتة  الرضب��ات 
بدال من الهجامت واالخرتاقات. سيلجأ 
الجمي��ع من مدربني والعبني إىل إجراء 
جردة حساب لألس��ابيع املاضية. بدًءا 
من غد الثالثاء، ستعود عجلة املونديال 
للدوران مجدًدا، وه��ذه املرة، الكأس 
الذهبي��ة مل تع��د بعي��دة. مبارات��ان، 

فوزان، ال أكرث.

لقاء فرنسا واوروغوايمن لقاء السويد وانجلترا
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لوريــس وكــورتــوا.. التحــدي المرتقــب
)وكاالت(: م��ن أجل الذهاب بعيًدا 
يف نهائيات كأس العامل لكرة القدم، 
تحتاج دامئً��ا إىل حارس مرمى كبري، 
وهو ما يب��دو متواف��رًا للمنتخبني 
يلتقيان  اللذين  والبلجييك  الفرنيس 
غ��ًدا الثالثاء يف س��ان بطرس��بورغ 
يف ال��دور نصف النه��ايئ ملونديال 
روس��يا، مع املتألقني هوغو لوريس 
وتيبو كورتوا.وعىل رغم أن لوريس 
وكورتوا يعتربان ب��ني أفضل حراس 
املرم��ى يف الع��امل، ف��إن العم��الق 
البلجي��يك يتمت��ع بش��هرة أوس��ع 
وسجله  االحرتافية  مس��ريته  بفضل 
الحافل مع األندي��ة التي دافع عن 
ألوانها. من املؤك��د أنه اختتم قبل 
أس��ابيع موس��ً� مخيًبا مع فريقه 
الح��ايل تش��ليس اإلنجلي��زي، لكن 
ألقابه تتح��دث عنه. توج البلجييك 
البالغ م��ن العم��ر 26 عاًما بلقب 
يف ال��دوري األورويب “يوروب��ا ليغ” 

 )2013( اس��بانيا  وكأس   ،)2012(
وال��دوري االس��باين )2014( عندما 
كان يداف��ع ع��ن أل��وان اتلتيك��و 
مدري��د. مع تش��ليس، ت��وج مرتني 
بلقب ال��دوري االنكلي��زي املمتاز 
عامي 2015 و2017 وكأس االتحاد 

اإلنكليزي 2018.
يف املقابل، مل يحرز لوريس )31 عاما( 
ال��ذي يدافع عن ألوان توتنهام منذ 
2012، أي لق��ب مع النادي اللندين، 
ويبقى لقبه الوحيد مع األندية التي 
دافع عن ألوانها هو كأس فرنسا مع 
ليون يف موس��مه األخري معه 2012، 
ويبقى أفضل إنجاز له مع املنتخب 
وصافة كأس أوروبا التي استضافتها 

فرنسا عام 2016.
يف ديس��مرب 2017، طلب��ت مجل��ة 
الفرنس��ية  فوتب��ول”  “فران��س 
األس��بوعية خمس��ة حراس سابقني 
لتصني��ف أفضل الحراس حاليا. كان 

األمل��اين مانويل نوي��ر يف الصدارة، 
متقدما ع��ىل اإليط��ايل جانلويجي 
بوفون، وجاء كورتوا يف املركز الثالث 
بفارق ضئيل عن ... لوريس الرابع.

مبارات��ني   102 لوري��س  وخ��اض 
دوليتني مع املنتخ��ب منذ مباراته 
االوىل ع��ام 2008، وهو رقم قيايس 
الحارس  بأش��واط  يف��وق  وطن��ي 
الس��ابق فابيان بارتيز املتوج بلقب 
موندي��ال فرنس��ا 1998، واعت��زل 

اللعب دوليا بعد 87 مباراة.
ظهرت خ��ربة لوري��س خصوًصا يف 
أدائه الرائ��ع يف كأس أوروبا 2016 
عندما أبهر الجميع يف الدور نصف 

النهايئ ضد أملانيا )2 - 0(.
أع��رب إييل بوب، املدرب الس��ابق 
ملرس��يليا الذي كان حارس مرمى يف 
مس��ريته، عن إعجابه بأداء لوريس، 
قائال “مثة هدوء كبري لدى هوغو يف 

مواجهة الضغط”.

من جهته، يتس��لق كورتوا املراتب 
عىل الئح��ة افضل حراس املرمى يف 
العامل. خاض حت��ى اآلن 63 مباراة 
دولية مع “الشياطني الحمر” بفارق 
مب��اراة واح��دة عن النج��م الكبري 
لكرة القدم البلجيكية حارس املرمى 
الس��ابق جان ماري بف��اف، أفضل 

حارس مرمى يف مونديال 1986...
وتألق كل من لوريس وكورتوا بشكل 

رائع يف ربع النهايئ ضد األوروغواي 
)0-2( والربازيل )1-2( عىل التوايل. 
واعترب بوب أنه “من الصعب اتخاذ 
ق��رار بش��أن من األفض��ل بينه�”، 
مضيًفا “أن كاله� ضخم عىل خط 
املرم��ى. ث��م أن كورت��وا أطول من 
لوري��س )1,99 مقابل 1,88 م(. يف 
نص��ف النهايئ، س��يحتاجان إلظهار 
قوته� يف الكرات العالية والثابتة”.

حقق لوري��س واحدة م��ن أفضل 
الص��دات يف كأس الع��امل الحالية: 
بارمتاءة أفقية رائعة انقض عىل كرة 
رأسية للمدافع االوروغوياين مارتن 
كاس��رييس يف أوخار الشوط األول 
ملب��اراة ال��دور ربع النه��ايئ. كانت 
يف لحظة حاس��مة، ومنتخب بالده 
يتق��دم -1صفر. أقر مدرب فرنس��ا 
ديدييه ديشان برباعة حارس مرماه، 
وق��ال “رائ��ع”، مضيف��ا “إنه ليس 

تصديا، إنه هدف تقريبا”.
يف املقابل، قام كورت��وا بالكثري من 
العم��ل أم��ام الرتس��انة الهجومية 
الربازيلي��ة وحقق ايضا تصديا رائعا 
من الطراز الرفيع يف الدقيقة األخرية 
من الوقت بدل الضائع عندما أبعد 
تس��ديدة رائعة ولولبية من خارج 
املنطق��ة للنج��م ني�ر ال��ذي كان 
يحلم بإنقاذ الربازيل من الخس��ارة 

يف اللحظات األخرية.

هوغو لوريس وتيبو كورتوا

نصــف النهائـــي “غيـــر كــاف” للديــوك
وكاالت: اعترب رئي��س االتحاد الفرنيس 
لك��رة القدم نويل ل��و غريت أن بلوغ 
املنتخب الدور نصف النهايئ ملنافسات 
كأس الع��امل يف روس��يا “غ��ري كاف”، 
متوقًع��ا، مب��اراة صعبة ض��د بلجيكا 
يف دور األربعة، تنته��ي بفوز منتخب 

بالده.
يف م��ا ي��أيت نص الحوار م��ع لو غريت 
الذي تس��عى ب��الده بقي��ادة املدرب 
ديدييه ديشان، إلحراز لقب كأس العامل 
للم��رة الثانية يف تاريخها بعد مونديال 

1998 عىل أرضها:

هل تعد كأس العالم الحالية 
ناجحة بالنسبة للمنتخب األزرق؟

ا. كنا نتخيل  “لدينا جزء أول إيجايب جدًّ
أننا س��نصل إىل املربع األخ��ري، ونحن 
في��ه. اآلن، هذا غ��ري كاف. العديد من 
ومنافس��نا  الكبرية خرجت،  املنتخبات 
املقب��ل يتمتع بنوعية جيدة. س��تكون 
ا بالتأكي��د بني  مب��اراة متقارب��ة ج��دًّ
منتخبني يعرفان بعضه� البعض جيًدا. 
لن تكون مباراة س��هلة، إال أن فرنس��ا 
راضية عن بلوغها الدور نصف النهايئ”.

في غياب البرازيل وألمانيا 
وأسبانيا، هل باتت فرنسا 
المرشحة؟

“كال، ال ميكننا أن نقول ذلك. أعتقد 

أننا عملنا بشكل جيد. الدور األول 
كان رمب��ا أصع��ب، إال أنن��ا عربناه 
ب��ال مش��اكل. بع��د ذل��ك، قدمنا 
مبارات��ني كبريتني )ضد األرجنتني يف 
مثن النه��ايئ واألوروغ��واي يف ربع 
النه��ايئ(. كان مثة ترق��ب بالطبع، 
إال أنن��ا مل نكن يف خطر )...( عندما 
نرى املنتخبات األخرى التي تنتهي 
مبارياتها بع��د التمديد أو بركالت 
الرتجيح، )نتأكد بأننا( سيطرنا عىل 

مبارياتنا”.

 ما مفاتيح المباراة في مواجهة 
بلجيكا؟

“مثة العديد م��ن املواهب الفردية 
ورمب��ا  البلجيكي��ة،  التش��كيلة  يف 
تش��كيلتنا تعتمد بشكل أكرب عىل 
املباراة  س��تكون  الج�عي.  العمل 
متقارب��ة ج��دا. تابع��ت مباراتهم 
األخ��رية )ض��د الربازي��ل يف رب��ع 
النه��ايئ(، واس��تحقوا العب��ور )...( 
علين��ا الح��ذر من الالعب��ني الذين 
فني��ة كبرية.  بق��درات  يتمتع��ون 
ا. نش��عر بأنهم  هم رسيع��ون جدًّ

يستمتعون باللعب”.

كيف تنظرون إلى )البلجيكي( 
إدين هازار؟

“أحب هذا الالعب كث��رًيا. لو كان 

يلع��ب ع��ىل الجه��ة املقابلة )مع 
فرنس��ا( لقلت العدي��د من األمور 
اإليجابية اإلضافي��ة عنه )ضاحًكا(. 
عىل املس��توى التقن��ي، هو الفت 
لالنتب��اه. دامئً��ا ما يق��وم بتحريك 
فريقه. لديه كل الصفات، يس��جل 
األهداف... بالنس��بة إيل هو العب 

هائل”.

ا، هل يمكن المقارنة بين  فرنسّيً
منتخبي 2018 و1998؟

“لطامل��ا اعتقدت أن املقارنة بني 

الحياة  الحقبات صعبة. أساليب 
ا، إال  تتغري. لدينا فريق شاب جدًّ
أن العبيه انس��جموا ك� لو أنهم 
س��ويًّا منذ فرتة طويل��ة. انطروا 
إىل )بنجام��ان( باف��ار، يعطين��ا 
االنطب��اع بأنه العب أس��ايس يف 
تشكيلة املنتخب منذ خمسة أو 
ستة أعوام، أو )لوكاس( هرنانديز 
)...( ل��ن أق��ارن جيل��ني يفصل 
بينه� عقدان من الزمن. عىل أي 
حال، لدى الجميع الرغبة نفسها 
بالف��وز. القميص األزرق يحظى 

باالح��رتام، ه��م مجموعة قوية 
مع احرتام يف م��ا بينهم. ال أحد 

يستخدم ضمري “أنا””.

هل تغير بول بوغبا )...( وهل 
وجدتم أن انطوان غريزمان يعاني 
في المونديال؟

ا  “)بش��أن بوغبا( ه��و جيد جدًّ
يف املجموع��ة. رمبا ميكنه تقديم 
)أداء( أفض��ل بقلي��ل عىل أرض 
امللعب. قلت ل��ه ذلك باألمس، 
لدي��ه إمكاني��ة أن يعطي املزيد 

)...( )بش��أن غريزم��ان( ق��رأت 
تحليالت ال تتالق��ى مع ما أفكر 
به. قد يكون ع��اىن بعض اليشء 
بداي��ة، لكن يف املب��اراة األخرية 
)متريرة حاسمة  بهدفني  س��اهم 
لألول وس��جل الث��اين(. ترون ما 
يقوم به: كرة ضائعة، ظهري أيرس، 
ث��م ظهري أمي��ن... ه��و يقود. ال 
أعرف إذا الحظت��م أن هرنانديز 
)الظه��ري األي��رس( كان مييل إىل 
كب��ري عندم��ا  بش��كل  التق��دم 
كن��ا متقدم��ني ع��ىل األرجنتني، 
وه��و )غريزمان( ق��ال له “إبق، 
توقف”. هو العب متكامل، قوي 

ا تقنيًّا”. جدًّ

ما رأيكم بما قام به كيليان 
مبابي ضد األرجنتين )سجل 
هدفين ونال ركلة جزاء(؟

“كان ظاه��رة. قام ب��كل يشء. هو 
فت��ى يرغب يف تس��جيل األهداف 
ولدي��ه موهبة طبيعي��ة لالحتفاظ 
بالك��رة. هو اس��تثنايئ. 19 عاًما، ال 
يبلغ من العمر سوى 19 عاًما، لكن 

ترون ما يقوم به...”.

توقعاتكم لمباراة بلجيكا؟

“سنفوز. 1 - صفر؟ ال يكفي. هدف يف 
كل شوط: 2 - صفر”.

نويل لو غريت

إنجلترا تسير بخطى ثابتة
)وكاالت(: ب��دون إث��ارة، ب��دون 
أمل، بدون لحظ��ات صعبة، واصل 
منتخب إنجل��رتا يف ثوبه الجديد 
تقدم��ه بالف��وز 2 - صف��ر عىل 
الس��ويد ليتأهل إىل ال��دور قبل 
النه��ايئ يف كأس العامل لكرة القدم 
يوم الس��بت. وبدال م��ن املعاناة 
قدم منتخ��ب إنجلرتا أداء محرتفا 
ومنضبط��ا كان ميكن أن يفخر به 
منتخب أملانيا يف كأس العامل.وبعد 
الجنونية  والس��عادة  والقلق  املعاناة 
يف تغلب إنجلرتا يف دور الس��تة عرش 
عىل كولومبيا تحول هذا االنتصار إىل 
محاول��ة الفوز بأق��ل مجهود يف دور 

الث�نية يف كأس العامل.
وبالتأكي��د كانت مواجه��ة فكر فيها 
عندما  س��اوثجيت  املدرب جاري��ث 
اخت��ار ع��دم البح��ث عن ص��دارة 
مجموعته عندما خ��رس أمام بلجيكا 

يف ختام املجموعة السابعة.
والهزمية أم��ام بلجيكا جعلت إنجلرتا 
يف مواجه��ة مناف��س يعتم��د ع��ىل 

دور  يف  الربازي��ل  ولي��س  االجته��اد 
الث�ني��ة وبين� مل تك��ن مباراة مثرية 
لعب��ت إنجلرتا به��دوء زرعه املدرب 

ساوثجيت يف الفريق.
وتفادى م��درب إنجل��رتا أخطاء من 
سبقوه يف اختياراته للتشكيلة وأثبت 
قراره باالعت�د عىل جوردان بيكفورد 
حارس إيفرتون الش��اب بدال من جو 

هارت صاحب الخربة نجاحه.
ورغم ق��وة إنجل��رتا يف الدفاع كانت 
بحاج��ة للح��ارس البال��غ عم��ره 24 
عاًما الذي تح��ول إىل بطل يف ركالت 
الرتجيح ض��د كولومبي��ا إلنقاذ ثالث 

فرص خطرية ليحبط السويد.
ويف آخر مرة بلغت فيها إنجلرتا الدور 
قبل النهايئ مل يك��ن بيكفورد قد ولد 
بعد ونقل ثقت��ه وإميانه بقدراته إىل 
دفاع��ه. ورمب��ا كان ميكن أن يش��عر 
املدربون السابقون بالقلق من افتقار 
هاري ماجواير للخربة عىل املس��توى 
ال��دويل لكن مرة أخ��رى قدم مدافع 
ليس��رت س��يتي أداء مذه��ال وافتتح 

التسجيل برضبة رأس رائعة.
وأحرزت إنجل��رتا مثانية من 11 هدفا 
له��ا يف البطولة من ال��ركالت الثابتة 
وهو أم��ر يعود الفضل في��ه للعمل 
الذي قام به ساوثجيت ومساعدوه يف 

التدريبات يف هذا الجانب املهم.
لك��ن األهم النجلرتا أكرث من أي يشء 
آخر هو الذكاء يف اتخاذ القرارات عىل 

أرض امللعب.
وأب��رز دليل ع��ىل ذل��ك عندما ملح 
الظه��ري ك��ريان تريبيري تأه��ب دفاع 
الس��ويد للتعامل مع متريرته لهدفه 
املعتاد هاري كني. وغري تريبيري خطته 
ليم��رر الكرة إىل جييس لينجارد الذي 
لعبه��ا لزميله دييل آيل غ��ري املراقب 

ليحرز الهدف الثاين برضبة رأس.
واضط��ر القائد ك��ني للرتاجع للخلف 
أكرث م� تفضل إنجلرتا لكن ذلك أجرب 
دفاع الس��ويد ع��ىل تفكيك خطوطه 
والحصول عىل مساحات لالعبني مثل 

لينجارد ورحيم سرتلينج.
يف  ناضًج��ا  أداًء  “كان  ك��ني  وق��ال 

مباراة متث��ل ضغطا كب��ريا. كنا نعلم 
أنن��ا سنس��تحوذ ع��ىل الك��رة كثريا 
لكني اعتقد أننا س��يطرنا عليها جيدا 

وتحركنا رسيعا”.
ويف الس��ابق عان��ت إنجل��رتا أم��ام 
منافس��ني يرتاجعون للدفاع ويرتكون 
االس��تحواذ عىل الكرة له��ا لكن هذا 
الفريق يتحىل بالصرب والكفاءة الفنية 
وهو م��ا وصفه س��اوثجيت “مرونة 
ذهنية” لالس��تمرار يف تحقيق النتائج 

دون مبالغة.
وكل الف��رق األوروبي��ة الت��ي نالت 
اللق��ب يف النس��خ األخ��رية متتع��ت 
بهذه الكفاءات س��واء كانت املانيا يف 
2014 أو اس��بانيا يف 2010 أو ايطاليا 
يف 2006. وقدمت ه��ذه الفرق أداء 
ممتعا لكنها عندم��ا احتاجت للفوز 

حققته أمام فرق منظمة.
وقال ساوثجيت “واجهنا منافسا ميلك 
ش��خصية واضح��ة ويلع��ب بطريقة 

ج�عي��ة أغلب الوق��ت. بعد إجبارنا 
عىل إظهار كل املش��اعر هذا األسبوع 

اليوم كان اختبارا حقيقيا”.
وأض��اف “كان دليال ع��ىل نضج هذا 

الفريق الذي يتطور أمام أعيننا”.
ويس��تحق  كذل��ك  ه��و  وبالتأكي��د 
س��اوثجيت ال��ذي يب��دو يف املعتاد 
كمعلم يس��اند تالميذه وليس كمدير 
صاحب سلطة اإلشادة بسبب رعايته 

لهذا التطور.

منتخب انجلترا واصل المشوار بهدوء
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أحداث ربع النهائي

فخــــر كبيــــر لـ“الـــدب الروســـي”

وكاالت: اختتمت السبت فعاليات 
الدور ربع النه��ايئ من كأس العامل 
روس��يا FIFA 2018 والذي ش��هد 
مفاج��آت عصف��ت بأح��ام بعض 
املرش��حني للتتويج بلقب املسابقة 

األهم عىل البسيطة.
اكتم��ل عق��د املتأهل��ني إىل الدور 
نصف النهايئ من كأس العامل روسيا 
FIFA 2018 بالتحاق كرواتيا بكل 

من فرنسا وإنجلرتا وبلجيكا.
ومتيزت مباريات الدور ربع النهايئ 
بالتناف��س الش��ديد والحامس مام 
زاد م��ن وه��ج املوندي��ال الرويس 

االستثنايئ بكل املقاييس.
ونس��تعرض فيام ييل أهم أحداث 
ال��دور ربع النهايئ م��ع قراءة لجل 

املواجهات الشيقة.

فرنسا تزيح أوروغواي

واص��ل املنتخب الفرنيس سلس��لة 
عروض��ه الرائق��ة بإزاح��ة نظ��ره 
األوروغواي��اين بهدفني دون رد عىل 
أرضية ملعب “نيجني نوفغورود”.

وأثب��ت فري��ق امل��درب ديديي��ه 
ديش��ان عل��و كعبه عىل منافس��ه 
طوال مجريات اللقاء الذي بس��ط 

خاله الديوك سيطرتهم املطلقة.
وتأل��ق كيلي��ان مبايب ك��ام جرت 
العادة فض��ًا عن الثن��ايئ رافاييل 
ف��اران وأنطوان غريزم��ان يف حني 
مّر زم��اء لويس س��واريز بجانب 

الحدث.
وع��ىل الرغ��م م��ن غي��اب قلب 
الناب��ض باز  املنتخ��ب الفرن��يس 
ماتويدي أحكم الديوك س��يطرتهم 
عىل منطقة وس��ط امليدان بفضل 
مجهودات بول بوغبا ونغولو كانتي 
دون نسيان الدور الكبر الذي قام 

به كورونتان توليسو.
يف الجه��ة املقابل��ة ب��دا منتخ��ب 
بغي��اب هدافه  أوروغ��واي متأثراً 
ونجمه إدينس��ون كاف��اين املصاب 
م��ام قّل��ل م��ن خطورت��ه وجعل 
مهمة دفاع فرنس��ا يسرة يف وقف 

هجامت “ال سيليستي”.

بلجيكا تفاجئ البرازيل

أط��اح املنتخب البلجي��ي بنظره 
الربازييل من ال��دور ربع النهايئ يف 
واح��دة من أكرب مفاجآت مونديال 

روسيا.
وفازت بلجيكا عىل الربازيل بهدفني 
لهدف واحد بعد مب��اراة تاريخية 

ستخّلد ضمن مدونة كأس العامل.
وقّدم “الش��ياطني الحم��ر” مباراة 
تكتيكي��ة بامتي��از اس��تطاعوا من 
خاله��ا إبطال نق��اط قوة منتخب 
بفض��ل  ومباغتت��ه  “السيليس��او” 
رسع��ة الثن��ايئ كيف��ن دي بروين 
وإيدي��ن ه��ازار فضًا ع��ن تألق 

املهاجم العماق روميلو لوكاكو.
يف الجانب اآلخ��ر، تفاجأ املنتخب 

القوية  الربازييل باستهالية بلجيكا 
ورغم مجهودات نيامر وكوتينيو مل 

يقدر عىل التدارك.
تكتيكيا تفوٍّق روبرتو مارتينيز عىل 
تيت��ي إذ متّك��ن من تعطي��ل اآللة 
الهجومي��ة الربازيلي��ة م��ن خال 
إقحام كل من مروان فيايني ونارص 
الش��اديل يف خط وس��ط امليدان يف 
ح��ني عجز مدرب السيليس��او عن 
تعويض الغي��اب البارز لنجم ريال 

مدريد كاسيمرو املعاقب.

إنجلترا على الطريق الصحيح

عربت إنجلرتا بكل هدوء إىل نصف 
نهايئ مونديال روس��يا إث��ر فوزها 
املس��تحق ع��ىل الس��ويد بهدفني 

نظيفني.
ونجح فريق املدرب س��اوثغيت يف 
تخطي عقبة الس��ويد دون مشاكل 
ليقرتب خطوة إضافية من استعادة 

أمجاد األسود الثاثة. 
والح أن السويد غر قادرة عىل صد 
املّد اإلنجليزي ال��ذي يبدو أنه لن 
يتوقف قبل تحقيق إنجاز تاريخي.
فنيا سيطرت إنجلرتا عىل مجريات 
املواجه��ة وتحّصل��ت ع��ىل العدد 
الس��انحة  الف��رص  م��ن  األك��رب 
للتس��جيل في��ام لعب��ت الس��ويد 
عىل حس��ب إمكانياته��ا املحدودة 
وحاولت مباغتة منافس��ها دون أن 

تنجح يف ذلك.

كرواتيا تمّر بعسر

بش��ق  الكروايت  املنتخ��ب  تأه��ل 
األنف��س إىل املرب��ع الذهبي بعد 
بال��ركات الرتجيحي��ة عىل  ف��وزه 
نظره ال��رويس )3-4( بع��د انتهاء 
الوقتني األصيل واإلض��ايف بالتعادل 

اإليجايب بهدفني ملثلهام.
“فيشت”  ملعب  موقعة  واتسمت 
باالندفاع البدين الكبر من الجانبني 
وكانت تنافس��ية إىل أبعد الحدود 
الطفيفة  الفني��ة  رغ��م األفضلي��ة 

لكرواتيا.
وبذل املنتخب الكروايت مجهودات 

مضنية إلزاحة الروس مام قد تكون 
ل��ه عواقب بدني��ة يف نصف نهايئ 

املونديال.
عموم��اً اس��تحقت كرواتيا عبورها 
وكس��بت روس��يا اح��رتام عش��اق 
“الساحرة املستديرة” يف كل أصقاع 

العامل.

الفيف��ا: خرس املنتخ��ب الرويس يف 
الرم��ق األخر أم��ام كرواتيا، وأتت 
هذه الخسارة لتكون نهاية املشوار 
بالنس��بة ألصحاب األرض، مش��وار 
يس��تحق كل عن��ارص الفري��ق أن 
يك��ون فخ��وراً ب��ه، وكذل��ك األمر 
بالنسبة ملشجعي املنتخب الرويس. 
ُي��درك الجمي��ع ب��أن كأس العامل 
FIFA هي بطولة بغاية الصعوبة، 
وأن��ه يجب أن تتضافر عوامل عدة 
لي تسر األمور بشكل جيد. حقق 
أصح��اب األرض والجمه��ور ترتيباً 
ممت��ازاً وتقدم��وا ع��ىل منتخبات 
كروية عريقة مثل أملانيا واألرجنتني 
)التي سقطت  وأس��بانيا  والربتغال 
أمام روس��يا بنتيجة ركات الرتجيح 
يف دور الس��تة ع��ر(، بين��ام تم 
من  وأوروج��واي  الربازيل  إقص��اء 

نفس املرحلة.
ويف تعلي��ق ل��ه بعد املب��اراة، قال 
املدرب ستانيساف تشرتشيسوف 
“إين مم��ن لاعب��ني ع��ىل ه��ذه 
البطول��ة. م��ر 50 يوم��اً وكأنه��م 
ي��وم واحد. ش��كراً للجامهر أيضاً، 

بفضلهم بلغن��ا هذه املرحلة. ليس 
هن��اك نجوم منف��ردون، بل فريق 
متمي��ز بأكمله. يس��تحق الاعبون 
الثاثة والعرون كل االحرتام، فقد 
قدم��وا أفضل ما لديهم. لن نحصد 
محب��ة الجمهور وثقته��م إال ببذل 
الجهود. واآلن ُت��درك الباد برمتها 
مستوى املنتخب. آمل أن نكون قد 

غرنا اآلراء نحو األفضل.”
كتيب��ة  عن��ارص  ُيش��كل  مل 
إله��ام  مص��در  تشرتشيس��وف 
لجمهورهم فقط، بل كذلك عشاق 
املس��تديرة الس��احرة حول العامل، 
حيث تقاطرت اإلش��ادة باملنتخب 
من كل ح��دب وص��وب منذ يوم 
أمس. وقبل انطاق املنافس��ات، مل 
يكن هناك نجوم من العيار الثقيل 
يف صفوف املنتخب، ولكن الجميع 
أكينفيي��ف  إيج��ور  اآلن  يع��رف 
ودينيس تشريشيف وأرتيم دزيوبا 
وماريو  إيجناش��يفيتش  وس��رجي 

فرنانديز وآخرين غرهم.
كذل��ك، تح��ول املنتخ��ب الرويس 
إىل مص��در إله��ام لف��رق أخ��رى 

ع��ىل مس��توى االلت��زام واللياق��ة 
البدني��ة وامله��ارة التكتيكي��ة. وما 
من ش��ك يف أن كتيبة س��بورنايا ال 
تضم يف صفوفه��ا عنارص من طراز 
كيليان مبايب وإيدي��ن هازار ولوكا 
مودريت��ش وه��اري كاي��ن، ولكن 
املنتخب الرويس ظهر كصف واحد 
متامسك ُيبر ببداية حقبة جديدة 

للكرة الروسية.
وقال إيليا كوتيبوف يف ترصيح إىل 

FIFA: “ُأقيم مشاركتنا بأنها كانت 
ُمرضية. رغم أن الكثرين مل يقتنعوا 
بأدائنا قبل انطاق البطولة وأشاروا 
إىل أننا س��نتعرض لإلقصاء من دور 
املجموعات، إال أننا رفعنا الس��قف 
عالي��اً. يعترص قلبي ب��األمل، ولكن 
ذلك س��ينتهي مع نهاية اليوم عىل 
األرجح. س��نتجاوز األمر، وكاعبني 
محرتفني سنتعامل مع األمر ومنيض 
ُقدماً. أعتق��د أن أمام هذا الفريق 

مستقبل )مرف(.”
كان اللقاء أم��ام كرواتيا هو األخر 
للنجم سرجي إيجناشيفيتش الذي 
ال ُيرج��ح أن يتمكن أي العب من 
كرس أرقام��ه القياس��ية قريباً. كام 
أنه  أليكس��اندر س��اميدوف  أعلن 
سيعتزل اللعب مع املنتخب األول 
ويس��تحق النج��امن كل اإلش��ادة 

والشكر عىل ما قدماه.
“أش��عر  إيجناش��يفيتش  وق��ال 

بالس��عادة واله��دوء. ألين أخ��رج 
بانطب��اع إيجايب: رب��ع نهايئ كأس 
الع��امل وفري��ق رائ��ع م��ع مدرب 
مخل��ص والعبني ُيقدمون كل ما يف 
وس��عهم عىل املس��تطيل األخرض. 
العبو كرة القدم يشعرون بالسعادة 
عندما يحيط بهم أشخاص يبذلون 

كل ما لديهم.”
أما أرتي��م دزيوبا فقد أىت ترصيحه 
للقناة الروس��ية األوىل مثالياً لهذه 
املناس��بة “أود أن أتوجه بالش��كر 
لزمايئ ول��كل من كان ج��زءاً من 
الفري��ق. إين فخ��ور به��م وأحبهم 
كعائلت��ي وأصبحنا أرسة كبرة. كان 
هدفنا طيلة حياتنا أن نجعل بادنا 
فخورة بنا، وأن كرة القدم منتعشة 
وبحال��ة طيب��ة هنا. إنن��ا ممتنون 
لبادن��ا عىل هذه املش��اعر. قلوبنا 

محطمة، ولكننا قاتلنا كاألسود.”
مل يتمكن دزيوبا من مغالبة دموعه 
يف نهاي��ة اللقاء. ولك��ن كلمة حق 
يج��ب قولها..ليس هناك ش��ك يف 
أنهم حاربوا كاألسود والباد برمتها 

فخورة بهم.

مودريتش: االفتقار للمغامرة سيكلفنا
وكاالت: بلغ��ت كرواتيا الدور قبل 
النه��ايئ يف كأس الع��امل، بعد الفوز 
بركات الرتجيح للمباراة الثانية عىل 
التوايل الس��بت، لك��ن اإلخفاق يف 
الظهور بش��كل مميز عىل مدار 90 
دقيقة ثم الوقت اإلضايف يتسبب يف 

قلق كبر لهذا الفريق.
وس��تلعب بذلك كرواتيا مع إنجلرتا 
ي��وم األربع��اء املقبل، يف موس��كو 
بعدم��ا خاضت مبارات��ني طويلتني 
ومرهقت��ني ولن تكون ب��كل تأكيد 
املرش��حة األك��رب لانتص��ار أم��ام 

املنتخب اإلنجليزي.
بالنس��بة  الحقيقية  لكن املش��كلة 
للم��درب زالتك��و داليت��ش تتعلق 
بكيفية استخراج أفضل ما لدى أبرز 

العبيه يف املنتخب الكروايت.
ونال ل��وكا مودريتش، جائزة أفضل 
الع��ب يف املباراة للم��رة الثالثة يف 

5 مباري��ات يف كأس العامل الجارية 
بعد سلسلة من التمريرات السلسة 

واملتقنة يف وسط امللعب.
لكن ك��ام كان الح��ال يف املواجهة 
السابقة أمام الدمنارك، حيث فازت 
كرواتيا أيضا ب��ركات الرتجيح بعد 
التع��ادل 1-1، مل ينجح باقي زماء 

مودريتش يف ترك بصمة مؤثرة.
ويف الهجوم كان ماريو مانزوكيتش 
وحي��دا وهادئ��ا بينام ظه��ر إيفان 
إنرتناس��يونايل  الع��ب  بريش��يتش 
وأنت��ي ريبيت��ش الع��ب أينرتاخت 

فرانكفورت بشكل محبط.
ومل يظهر إيف��ان راكيتيتش، العب 
وسط برش��لونة، بنفس مستواه مع 
نادي��ه بينام نجح ماري��و فرنانديز 
الظه��ر األمي��ن ملنتخب روس��يا يف 
التف��وق ع��ىل عدد م��ن املدافعني 
أصح��اب الخ��ربة وأدرك التع��ادل 

ألصح��اب األرض برضبة رأس قرب 
نهاية الوقت اإلضايف.

ومل تظه��ر كرواتيا قدرات هجومية 
كب��رة، وأمل��ح مودريت��ش عق��ب 
املب��اراة إىل أن االفتق��ار للمغامرة 

سيكلف فريقه عاجا أو آجا.

وق��ال مودريتش “روس��يا قدمت 
مب��اراة جي��دة ج��دا خصوص��ا يف 
الش��وط األول وفاجأتن��ا وضغطت 
بشكل قوي ومل يكن بوسعنا تحضر 

اللعب”.
وأردف “مل نكن نرغب يف املخاطرة 
يف بعض التمريرات التي كان ميكن 

أن متنحنا األفضلية”.
وهذا الحذر كان محبطا لكن اليشء 
داليتش،  للمدرب  بالنسبة  اإليجايب 
أن الفري��ق أظه��ر قوت��ه الذهنية 
مج��ددا وفاز ب��ركات الرتجيح ومل 
يشعر بالرهبة أمام 44 ألف مشجع 

متحمس يف سوتيش.
وقال مودريتش “يف الش��وط الثاين 
من املباراة وخ��ال الوقت اإلضايف 
س��يطرنا ع��ىل اللق��اء وكان يجب 
حسم املهمة قبل ركات الرتجيح”.

لوكا مودريتش

وكاالت: يتطلع دانييل سوباسيتش، حارس مرمى كرواتيا، لتحقيق 
إنجاز تاريخي مع باده يف كأس العامل، بعد التأهل ملاقاة إنجلرتا يف 

الدور قبل النهايئ.
وقال سوباسيتش يف ترصيحات أبرزتها صحيفة )ليكيب( الفرنسية: 

“نسعى لتحقيق إنجاز أفضل مام حققناه يف مونديال 1998، وسيكون 
من األفضل مواجهة فرنسا يف املباراة النهائية”.

وحصد منتخب كرواتيا امليدالية الربونزية العام 1998، كأفضل إنجاز 
له يف تاريخ مشاركاته باملونديال، علام بأنه خرج من الدور قبل النهايئ 

بالخسارة )2-1( أمام فرنسا، مستضيف البطولة حينها.
وأضاف حارس مرمى موناكو: “أمامنا 4 أيام للتحضر ملواجهة إنجلرتا 

يف الدور قبل النهايئ، ستكون مواجهة صعبة للغاية، إال أن التأهل 
للنهايئ فرصة ال تتكرر كثرا”.

وعن تجاوز عقبة روسيا يف دور الثامنية، أشار الحارس الكروايت إىل أن 
منتخب باده استحق التأهل، مؤكدا أنه شعر ببعض اآلالم يف نهاية 
الشوط الثاين، إال أنه أرص عىل استكامل اللقاء، وطالب املدير الفني 

زالتكو داليتش بعدم استبداله.
واختتم سوباسيتش بالقول: “التأهل بركات الرتجيح جزء من النجاح، 

إال أن عامل الخربة يف التصدي لها ال ميكن إغفاله”.
وعرب املنتخب الكروايت بركات الرتجيح مرتني يف املونديال الجاري، 

بعد تعادله مع الدمنارك 1-1 يف الدور الثاين ثم روسيا 2-2 يف ختام 
منافسات دور الثامنية، السبت.

كرواتيا استحقت التأهل

لقطة لمنتخب روسيا
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وكاالت: عرض االتحاد الربازييل لكرة 
القدم عىل م��درب منتخبه الوطني، 
تيتي، البق��اء يف منصبه لفرتة ال تقل 
عن 4 أعوام، وذلك عىل رغم الخروج 
م��ن الدور ربع النه��ايئ لكأس العامل 
يف روس��يا، بحس��ب تقارير صحفية 

برازيلية، السبت.
ويت��وىل تيت��ي )57 عام��ا( تدريب 
املنتخب من��ذ 2016، وق��اد عملية 
إع��ادة بنائ��ه بع��د النهاي��ة املذلة 
ملونديال 2014 عىل أرضه، بالخسارة 
يف نص��ف النه��ايئ أم��ام أملانيا 1-7، 
ومب��اراة املركز الثالث ض��د هولندا 

.0-3
ويف موندي��ال روس��يا 2018، خ��ر 
املنتخب الربازي��يل أمام بلجيكا 1-2 
يف الدور رب��ع النه��ايئ، الجمعة، يف 
كازان، علام بأن هذه الخسارة كانت 

األوىل للسيليساو منذ 13 شهرا.
غلوب��و”  “أو  صحيف��ة  وبحس��ب 
الواسعة االنتش��ار، قام رئيس البعثة 
الربازيلية إىل مونديال روسيا، روجريو 
كابوكلو، والذي سيتوىل رئاسة اتحاد 
اللعب��ة، بتقدي��م ع��رض لتيتي بعد 

الخس��ارة أمام بلجي��كا، للخوض يف 
“م��روع ميتد ل� 4 أعوام عىل األقل، 

كمدرب للمنتخب الوطني”.
وأش��ارت صحيف��ة “فوليا دي س��او 
باولو” إىل أن امل��درب طلب “بعض 
الوقت” قبل الرد عىل اقرتاح االتحاد، 
وذلك ألن��ه يرغب قبل أي يشء آخر 
يف “التواجد م��ع عائلته وأخذ بعض 

الوقت للتفكري”.
وأوضح��ت “أو غلوب��و” أن “تيت��ي 
مل يتح��دث ع��ن موعد لل��رد، إال أن 
االتح��اد الربازييل لك��رة القدم واثق 

من أن رده سيكون إيجابيا”.
ورفض املدرب بع��د مباراة الجمعة، 
اإلجاب��ة بش��كل مبارش عىل أس��ئلة 
الصحافيني بش��أنه مس��تقبله، قائال: 
“ليس ه��ذا ه��و الوقت املناس��ب 
ملناقشة مستقبيل مع املنتخب. بعد 
أس��بوعني، ميكننا تقيي��م األمور بدم 

بارد”.
ويف السياق نفسه، أعلن العديد من 
العبي املنتخب الربازييل، عن دعمهم 
الس��تمرار املدرب “تيتي” يف منصب 

املدير الفني للفريق.

وق��ال املدافع جواو مريان��دا: “أدى 
عم��ال رائعا.. قدم بطول��ة كأس عامل 
جي��دة معنا، وال ميكنن��ا الحكم عىل 
عم��ل املدرب م��ن مب��اراة واحدة، 
أعتقد أنه من الرضوري أن يس��تمر 
الربازييل  املنتخب  وبعدها س��يكون 

عىل الطريق الصحيح”.
وقال ريناتو أوجوس��تو، الذي سجل 
اله��دف الوحيد للفري��ق يف املباراة 
الت��ي خره��ا 1 � 2 أم��ام نظ��ريه 
البلجي��ي يف دور الثامني��ة للبطولة: 
“أفض��ل دامئا منح الوق��ت للمدرب 
خاصة م��ع املنتخب الوطن��ي.. إنه 
)تيتي( مع الفري��ق قدم عمال رائعا 

ويجب أن يستمر”.
وت��رك تيت��ي، الباب مفتوحا بش��أن 
مس��تقبله مع الفريق بع��د الخروج 

من املونديال.
أم��ام  الهزمي��ة  وكان��ت 
البلجي��ي هي  املنتخ��ب 
الثاني��ة ل��ه فق��ط يف 26 
مب��اراة قاد فيه��ا الفريق 
منذ توىل تدريبه يف 2016 

فيام حقق م��ع الفريق 20 

انتصارا.
وق��ال جابريي��ل جيس��وس، مهاجم 
املنتخب الربازي��يل: “يف كأس العامل، 
تتعرض دامئا للمس��اءلة إذا مل تحقق 
الف��وز.. ولكننا جميع��ا نعلم أهمية 
تيت��ي، وكي��ف أحدث ه��ذا املدرب 

طفرة يف مستوى الفريق”.
وأضاف: “م��ن وجهة نظري، وكذلك 
من وجهة نظر املش��جعني، يجب أن 

يستمر”.

وكاالت: تش��ري الع��روض الجريئة التي 
قدمته��ا الس��ويد يف كأس الع��امل، إىل 
مس��تقبل مرق، رغم أنه ليس ممتعا، 

لفريق املدرب يان أندرسون.
وامنح��ت عرات الس��نني م��ن خيبة 
األم��ل يف كأس الع��امل، عندم��ا أط��اح 
املنتخب الس��ويدي بعدة أسامء كبرية 
وبق��ي لف��رتة أط��ول م��ن املتوقع يف 
روس��يا، مس��تفيدا من دفاع��ه القوي 
وميله الس��تغالل األخطاء التي يرتكبها 

منافسوه األفضل منه.
وتفوق��ت الس��ويد ع��ىل هولن��دا يف 
التصفي��ات، وهزمت إيطاليا يف امللحق 
قبل أن تتصدر مجموعتها يف النهائيات 
التي احتلت فيها أملانيا املركز األخري ثم 
فازت عىل سويرا يف دور الستة عر.
ورغم أن تصميمه وتنظيمه ومتاس��كه 
أث��ار اإلعج��اب، مل يحص��ل املنتخ��ب 
الس��ويدي عىل الكثري من املش��جعني 
ألسلوب لعبه الدفاعي يف أغلب األحيان 

والبدايئ، لكن الفعال جدا أيضا.
بع��د  الصحفي��ني  أندرس��ون  وأبل��غ 
الخ��روج من دور الثامني��ة “أبلينا بالء 
حس��نا لنصل إىل هذه النقطة. واجهنا 
منافس��ني أقوياء يف كل مباراة لكننا مل 

نكن جيدين مبا يكفي اليوم”.
وأض��اف “جمعت الالعب��ني يف امللعب 

وقلت لهم إننا قدمنا بطولة رائعة”.
ورغم أن أندرس��ون سئم من الحديث 
قب��ل البطول��ة ع��ام إذا كان زالت��ان 
إبراهيموفيتش س��يعود م��ن االعتزال 
الدويل، ف��إن املنتخب الس��ويدي كان 
ميكن أن يق��دم أداء أفض��ل يف وجود 
ه��داف مثله يف ظل ابتع��اد مهاجميه 

عن التسجيل.
أوال  األساس��يان  املهاج��امن  وب��ذل 
تويفون��ن وماركوس ب��ريج جهدا كبريا 
وس��ط النظام الدفاعي السويدي لكن 
اإلنهاء السيئ للهجامت، خاصة الفرصة 
الت��ي أضاعها بريج أم��ام انجلرتا، حرم 

الفريق م��ن الوصول لنهاية الطريق يف 
روسيا.

نظام للمستقبل
وق��د يفكر بريج وع��دة العبني 

آخرين تخطوا حاج��ز 30 عاما 
مثل سيباستيان الرسون والقائد 
إنهاء  أندرياس جرانكفيست يف 
مس��ريتهم الدولية، لكن النظام 

تم تدشينه من أجل املستقبل.
وسيعود ياكوب يوهانسون من 
إصاب��ة يف الركبة مني بها بعدما 
سجل يف مرمى إيطاليا يف ملحق 

الس��ويد إىل  لتتأهل  التصفيات 
كأس العامل، وأظهر ألبني إيكدال 
يف روس��يا أن��ه يس��تطيع جيدا 

قيادة وسط امللعب معه.
وال يزال املهاجم الواعد الكسندر 
بروس��يا  يف  يتط��ور  ايس��اك 
الجناح كني  وتأل��ق  دورمتون��د 
سيام خالل مش��وار أوسرتشوند 
األورويب  الدوري  الس��ويدي يف 

املوسم املايض.
األداء  ع��ن  النظ��ر  وب��رف 
املتواض��ع أم��ام إنجل��رتا، يعد 
االنتص��ار األكرب ألندرس��ون هو 
إنعاش ثقاف��ة اللعب الجامعي 
واالبتعاد عن األنانية التي كانت 
من س��امت أفض��ل املنتخبات 

السويدية يف السابق.
والتحدي القادم أمامه س��يكون 
الحفاظ عىل ه��ذه الثقافة مع 

ضخ بعض الدماء الجديدة.

السويد الجريئة تودع بروح جديدة

حسرة العبي السويد للخسارة والخروج

وكاالت: احتفلت الجامهري يف جميع أنحاء كرواتيا، بالفوز 
املثري عىل روسيا 4 - 3 بركالت الرتجيح، يف دور الثامنية 

لكأس العامل، مساء السبت.
وتأهلت كرواتيا للمرة الثانية يف تاريخها إىل املربع الذهبي 

للمونديال.
وكتبت بوابة “إيندكس” اإلخبارية: “كرواتيا تعيش النشوة، 

األلعاب النارية مشتعلة يف جميع أنحاء البالد”.
واحتشد حوال 15 ألف مشجع يف جيالسيكا، امليدان 

الرئييس لزغرب، ملشاهدة املباراة عىل الشاشات، كام أن 
املقاهي واملطاعم يف املدينة كانت مكتظة باملشجعني.

واحتفلت الصحف بالفوز املثري عىل روسيا وعلقت عىل 
الفوز بالقول: “رضبات جزاء الروليت” و”دراما رضبات 

الجزاء”.
وكتبت صحيفة “جوتارين ليست”: “الحلم مستمر، كرواتيا 

يف املربع الذهبي بعد اإلثارة، الفريق لعب بقلبه واآلن 
العقبة ستكون إنجلرتا يف موسكو، يف خامس مشاركة يف 
املونديال وصلت كرواتيا للمربع الذهبي للمرة الثانية”.
وأوضحت صحيفة “24 ساتا” “فيفا ال فيدا وراكيتا” يف 

إشارة إىل دوماجوي فيدا وإيفان راكيتيتش.
وذكرت صحيفة “فيسريين ليست” “كرواتيا يف املربع 

الذهبي حيث ستخوض مباراة أخرى تاريخية أمام 
إنجلرتا”.

العرض القوي ملنتخب كرواتيا عىل األقل أزاح مؤقتا 
الغمة التي تعيشها الكرة الكرواتية بسبب 

فضيحة الفساد التي رضبت البالد والتي طالت 
القائد لوكا مودريتش الذي يخضع للمحاكمة.
وكتبت صحيفة “إيندكس”: “ليس من قبيل 
الصدفة أن كرواتيا بدأت تلعب بشكل جيد 

بعد انتهاء عر ماميتش”.

احتفاالت واسعة للكرواتيين

نيمار )البرازيل(: 
“إنها اللحظة األسوأ في مسيرتي، ومن 

الصعب لعب كرة القدم مجدًدا.. فخور 
بكوني جزًءا من هذا المنتخب”.  

هاري كين )إنجلترا(: 
“من الرائع أن نمضي بعض الوقت مع 

األنصار..”.

جوردان هندرسون )إنجلترا(: 
“إلى نصف النهائي.. فخور بهذا المنتخب”.

اندرياس غرانفيست )السويد(: 
“لم يكن هذا ما أردناه اليوم.. لكن نشعر بكل 

فخر”.

السامبــا تغـــازل تيتـــي
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وكاالت: قال��ت صحيف��ة “ذا ص��ن” الربيطانية إن 
الك��روايت دوماغوي فيدا قد يت��م منعه من خوض 
مب��ارة نصف النه��ايئ يف املونديال، بس��بب مقطع 
فيديو “سيايس” نرشه عىل موقع يوتيوب بعد الفوز 

عىل روسيا.
وعقب الفوز عىل روسيا، ظهر فيدا يف مقطع فيديو 

مع زميله أوغن فوكوييفيت��ش، محتفلني باالنتصار 
لك��ن األمر املخالف الذي قام ب��ه فيدا، هو إهداء 
االنتص��ار إىل أوكرانيا، حي��ث ردد يف الفيديو عبارة 
“املج��د ألوكراني��ا” نكاي��ة يف روس��يا. وتابع “هذا 

االنتصار من أجل دينامو كييف وأكرانيا”.
وأثار الفيديو غضبا عارما يف روس��يا، حيث عرضته 

ع��دد من القنوات التلفزيونية واملواقع اإللكرتونية، 
وع��ربت ع��ن غضبه��ا من ت��رف الع��ب كرواتيا 

واحتجت عىل إقحام قضايا السياسة يف الرياضة.
ك��ا أعلن االتحاد الدويل لك��رة القدم بدء تحقيق 
يف الفيدي��و، وه��و ما قد يعرض الالع��ب لإليقاف، 

وبالتايل عدم املشاركة يف مباراة نصف النهايئ.

أثــــــار
 غضب روسيا

وكاالت: نقلت وكالة انرتفاكس الروسية 
لألنباء عن متحدث باسم الكرملني ما قاله 
الرئيس فالدميري بوتن عن الفريق الوطني 
لكرة القدم بعد هزمية روسيا أمام كرواتيا 

بركالت الرتجيح يف دور الثانية لبطولة 
كأس العامل.

وُنقل عن دميرتي بيسكوف املتحدث باسم 
الكرملني قوله إن بوتن” شاهد املباراة 
وكان يشجع الفريق. خرسنا يف مباراة 
نظيفة وقوية. مازلنا نرى أنهم رجال 

رائعون إنهم أبطال. لقد بذلوا جهدا كبريا 
يف امللعب إننا فخورون بهم”.

وكانت إنجلرتا قد فازت يف وقت سابق 
عىل السويد بهدفني نظيفني يف سارا 

وستالقي كرواتيا عىل استاد لوجنييك يف 
موسكو يف الدور قبل النهايئ يوم األربعاء.

بوتين فخور بأبطاله

لست 

فاشال

وكاالت: رفض املهاجم أوليفيه جريو وصف مس��ريته مع منتخب فرنسا 
بالفاشلة أو املحبطة، لعدم تسجيله أي هدف يف 5 مباريات.

وق��ال جريو: “اإلحباط أو الفش��ل كلم��ة كبرية، وطامل��ا الفريق يفوز 
ويتقدم يف املسابقة، سأكون أكرث سعادة، ورمبا تظهر بصمتي يف مباراة 

بلجيكا أو املباراة النهائية”.

)وكاالت(: يعيش فرناندينيو، العب وسط مانشسرت 
سيتي ومنتخب الربازيل، لحظات عصيبة، بعد تسببه 

يف خروج السامبا من منافسات كأس العامل.
وسجل فرناندينيو هدفا بالخطأ يف مرماه، 
ليساهم يف فوز بلجيكا عىل الربازيل 2-1، 

يوم الجمعة، يف دور الثانية ملونديال 
.2018

وأشارت صحيفة )ليكيب( الفرنسية، إىل أن الالعب 
الربازييل تعرض لهجوم عنري شديد من جاهري 

بالده عرب مواقع التواصل االجتاعي.
وأوضحت أن الجاهري الربازيلية شبهت فرناندينيو 

بالقرد، ووصل األمر بالبعض إىل تهديده بالقتل.
ولفتت أيضا إىل أن والدة العب مانشسرت سيتي 
اإلنجليزي، اضطرت إلغالق حسابها الرسمي عىل 
شبكة )إنستجرام(، هربا من اإلهانات الشديدة.

ومل يكن فرناندينيو ضمن الركائز األساسية ملنتخب 
الربازيل، بل اضطر املدير الفني تيتي إلرشاكه أمام 

بلجيكا، لتعويض غياب كاسيمريو العب وسط ريال 
مدريد، بسبب اإليقاف لرتاكم البطاقات.

وكاالت: شن مصطفى أوزيل، والد 
الالعب األملاين، مسعود أوزيل، 

هجوما حادا عىل أوليفر بريهوف، 
مدير منتخب املاكينات، بعد 
تريحاته األخرية ضد نجله.

وكان بريهوف، رصح مؤخرًا أن 
أوزيل رفض االعتذار عن أزمة 
صوره مع الرئيس الرتيك رجب 

طيب أردوغان. وقال والد أوزيل، 
خالل تريحات نقلها موقع 

“سبورت 1” األملاين “تريحات 
بريهوف مجرد مزحة، ويف رأيي قال 

ذلك من أجل تحسني صورته”.

وكاالت: فاز دافيد بيكهام، أسطورة 
الكرة اإلنجليزية، بالرهان الذي 

أبرمه مع زالتان إبراهيموفيتش، 
أيقونة الكرة السويدية، وذلك 

قبل املباراة التي جمعت منتخبي 
بالدها، ضمن منافسات ربع نهايئ 

كأس العامل 2018 بروسيا.
وكان إبرا، قد قال عرب حسابه 

الشخيص مبوقع “إنستجرام”: “إذا 
فازت إنجلرتا عىل السويد سوف 

أشرتي لك )بيكهام( العشاء من أي 
مكان يف العامل، وإذا فازت السويد 

سوف تشرتي يل ما أريده من )أحد 
املتاجر الشهرية(”.

وكاالت: كشف خوسيه ماريا 
خيمينيز، مدافع منتخب 

أوروجواي، عن سبب بكائه يف 
املباراة األخرية لبالده أمام فرنسا، يف 

الدور ربع النهايئ من كأس العامل.
والتقطت عدسات الكامريات، 

الالعب األوروجوياين وهو يبيك 
أثناء تنفيذ رضبة حرة مبارشة 

ملنتخب فرنسا يف الدقائق األخرية 
من املباراة، ما أكسبه تعاطف 

الجميع.
ونقلت صحيفة “ماركا”، تريحات 

نجم دفاع الروخيبالنكوس بعد 
مباراة فرنسا التي انتهت بالهزمية 

بنتيجة )0-2(، والخروج من 
البطولة.

وأشار الالعب إىل أن سبب بكائه 
هو ضياع الفرصة الستكال حلم 

الوصول لنهايئ املونديال.

وكاالت: أعل��ن صاحب أكرب عدد من 
املباري��ات الدولية يف تاريخ روس��يا، 
س��ريغي إجناش��فيتش، اعتزال��ه كرة 
الق��دم، األح��د، بعد خ��روج الدولة 
املضيف��ة م��ن كأس الع��امل ع��ىل يد 

كرواتيا بركالت الرتجيح يف دورال�8.
وقال إجناش��فيتش، يف رسالة مصورة 
ع��ىل وس��ائل التواص��ل االجتاعي: 
“ه��ذه آخ��ر كأس عامل أش��ارك فيها، 
وآخر بطولة وآخر مباراة يف مس��رييت 
مع ك��رة الق��دم. أعتق��د أنني كنت 
س��أنهي مس��رييت مبك��را إذا مل تكن 

هناك كأس العامل”.

وأض��اف: “كأس العامل كان��ت حافزا 
قويا يل لالستمرار”.

وتاب��ع إجناش��فيتش: “أي يشء م��ن 
املمكن أن يحدث يف كرة القدم. لكن 
هن��ا ال يوج��د أحد غ��ري راض، ال يف 
غرفة املالب��س وال يف امللعب. أخطط 
للحص��ول ع��ىل رخص��ة التدريب يف 

ديسمرب. أود أن أصبح مدربا جيدا”.
وكان املدافع الرويس )38 عاما(، الذي 
أمىض مسريته بأكملها يف أندية روسية، 
من العنارص املهمة يف وصول روس��يا 
إىل دور ال�8 يف النهائيات، وش��ارك يف 

كل مباريات بالده، الخميس.

وق��اد إجناش��فيتش أيض��ا تشس��كا 
موسكو للفوز بكأس االتحاد األورويب 

العام 2005.
وخ��اض إجناش��فيتش 127 مباراة يف 
املجمل مع املنتخب الرويس، وس��جل 
9 أهداف ويحم��ل الرقم القيايس يف 

عدد املباريات الدولية يف روسيا.
ونفذ إجناشفيتش محاولته بنجاح يف 
ركالت الرتجيح خالل خس��ارة روسيا 
3-4 أم��ام كرواتيا وهز الش��باك أيضا 
من نقط��ة الجزاء حني فازت روس��يا 
ع��ىل إس��بانيا ب��ركالت الرتجي��ح يف 

دورال�16.

تهديدات بالقتل

والد أوزيل يهاجم بيكهام يفوز

دموع خيمينيز

بلجيكا تستحق
وكاالت: يرى اإلسباين روبرتو مارتينيز، 

املدير الفني ملنتخب بلجيكا، أن الجيل 
الحايل لالعبي فريقه يضاهي بالفعل 

الجيل الذهبي لبلجيكا يف مونديال 
1986. وقال مارتينيز: “لدينا مجموعة 

من الالعبني يستحقون الذهب؛ ألنه 
يف كرة القدم عندما يكون لديك 

الثقة بأنك قادر عىل هزمية الربازيل، 
فهذا كل يشء”. وأضاف: “الالعبون 

يستحقون اعتبارهم قدوة للناس 
يف بلجيكا وألجيال كثرية قادمة، 

هذا الجيل عىل نفس مستوى جيل 
1986” يف إشارة إىل الجيل الذي وصل 

مبنتخب بلجيكا إىل املربع الذهبي 
للمونديال قبل 32 عاما.

أسطورة روسيا يعتزل
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