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اال�ستثمارية عملياته  اأولى  ال�سناديق” يبداأ  “�سندوق 

غوا�ص و400  رحلة   71 اللوؤلوؤ”...  “اإحياء 

ملجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  ك�ش���ف 
التنمي���ة االقت�شادي���ة، خال���د الرميح���ي اأن 
ال���ذي  )الواح���ة(،  ال�شنادي���ق”  “�شن���دوق 
اأطل���ق قبل نحو �شهري���ن بقيمة 100 مليون 
عمليات���ه  اأول���ى  بالفع���ل  ب���داأ  ق���د  دوالر، 
اال�شتثماري���ة. واأبل���غ الرميح���ي “البالد” اأن 

اللجن���ة اال�شت�شاري���ة ل�شن���دوق ال�شناديق 
بداأت اال�شتثمار يف ثالثة اأو اأربعة �شناديق، 
مو�شًح���ا “نحن ن�شتثم���ر يف ال�شناديق التي 
ت�شتثم���ر يف تقني���ة املعلوم���ات )..( االآن يف 
طور االإج���راءات و�شيتم االإع���الن عن ذلك”. 
واأحج���م الرميح���ي ع���ن االإف�ش���اح ع���ن هذه 

ال�شنادي���ق وحج���م اال�شتثمار، وهل 
هي حملية اأم اأجنبية.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر ال�شناع���ة 
والتجارة وال�شياحة زاي���د الزياين اأن الوزارة 
�رشي���ك اأ�شا�ش���ي يف االإج���راءات واملب���ادرات 
الرامي���ة اإلى اإع���ادة اإحياء �شناع���ة اللوؤلوؤ يف 

اململكة.
وبينّ اأنه مت تنظيم 71 رحلة منذ انطالق 

م�رشوع اإع���ادة اإحياء مهن���ة الغو�س و�شناعة 
اللوؤل���وؤ، يف 11 نوفم���ر املا�ش���ي، يف ح���ي 
بلغ جمم���وع الغوا�شي الذين قاموا برحالت 
غو�س حتى االآن عن طريق الق�شم املخت�س 

بهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س 
حوايل 400 �شخ�س.
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“الغرفة”: لتعديل احت�ساب “االأوفرتامي”... و“النقابات” يتحفظ
ال�شناب����س - الغرف���ة: طالبت غرفة جتارة 
و�شناع���ة البحري���ن بتعديل امل���ادة )54( من 
قان���ون العمل يف القطاع االأهلي رقم 36 ل�شنة 
2012 بخ�شو����س احت�ش���اب �شاع���ات العم���ل 

االإ�شايف يف القطاع اخلا�س.
ورفع���ت الغرف���ة خطابا به���ذا اخل�شو�س 
اإل���ى رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، من رئي�شها 
�شم���ري نا�س مت تقدميه ل�شموه يف اللقاء الذي 
جرى بي جمل�س اإدارة الغرفة و�شاحب ال�شمو 

امللكي رئي�س الوزراء اأم�س االأول.
وطلبت الغرف���ة تعديل القانون الحت�شاب 
�شاع���ات العمل االإ�شايف على االأج���ر االأ�شا�شي 

ولي�س العالوات.

وحتف���ظ االحت���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال 
البحرين عن طلب الغرفة. 

واأبلغ االأمي العام امل�شاعد لالحتاد، كرمي 
ر�ش���ي، “الب���الد” اأن “االحتاد يرف����س ب�شدة 
انتقا����س حق���وق العم���ال يف احت�ش���اب العمل 

االإ�شايف”.
واأ�ش���اف اأن “لدى اإح���دى نقابات االحتاد 
الع���ام حكًما من املحكمة ب���اأن احت�شاب العمل 
االإ�شايف ُيبنى عل���ى جممل االأجر الوارد يف باب 
التعريف���ات و�شيك���ون م���ن التناق�س تعريف 
معام���ل احت�ش���اب ب�ش���كل خمال���ف للقان���ون، 
���ا اأن العم���ل االإ�ش���ايف ينعك����س على  خ�شو�شً

جمم���ل حي���اة العامل التي بن���اء عليها 
9و�شعت البدالت والعالوات الثابتة”.

% حملًيا...   2.3 “الذهب” يرتاجع 
والغرام بـ 13.53 دينار

عائ�ضة بنت جابر تفوز بع�ضوية منظمة 
وا�ضنطن للفنون التعبريية

فعاليات ريا�ضية تثمن الثقة امللكية 
لنا�ضر بن حمد

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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ال�ضارقي: نعتزم اإطالق م�ضابقة “البحرين 
للت�ضوير الفوتوغرايف”

مسافات البالد

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�ضحافة اال�ضتق�ضائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

را�شد الغائب

علي الفردان

درا�سة مالحظات وت�سورات “الغرفة”
البحرين مقرا لالحتاد العربي للتطوع... �ضمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: وجه رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانوني���ة بدرا�شة 
الت�شورات واملالحظات التي رفعها اإلى �شموه 
جمل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�شناعة البحرين يف 
املوا�شيع التي تتعلق بالن�شاط التجاري ودفع 

مناء االأعمال التجارية. وتابع �شموه، لدى تروؤ�شه 
اجلل�ش���ة االعتيادية االأ�شبوعي���ة ملجل�س الوزراء 
بق�رش الق�شيبي���ة �شباح اأم�س، اجلهود املبذولة 
لتطوي���ر �شبك���ة الط���رق والبني���ة التحتي���ة يف 
املناط���ق املختلفة، ومنها ربط القرى مبحافظة 
املح���رق ب�شبك���ة حديث���ة تتنا�ش���ب والتو�ش���ع 

العم���راين مبا يف ذلك ا�شتكمال ال�شارع الدائري 
ا. يف �شمال املحرق وتو�شعة وتطوير �شارع ريَّ

وواف���ق املجل����س عل���ى ت�شجي���ل االحت���اد 
العربي للتطوع مبملكة البحرين كمنظمة دولية 

غ���ري حكومية واتخ���اذ مملك���ة البحرين 
مقرا لالحتاد.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء	
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ال تهاون مع من يتعامل مع جهات خارجية م�ضبوهة...  وزير العدل:

الت�سدي بحزم ملحاوالت امل�سا�ص باالنتخابات

خامتي: اإيران تراجعت 100 �سنة يف الدميقراطية

املنام���ة - بنا: اأك���د وزير الع���دل وال�شوؤون 
االإ�شالمي���ة واالأوق���اف ال�شي���خ خالد ب���ن علي اآل 
خليف���ة اأن االأجه���زة املخت�ش���ة �شتق���وم باتخ���اذ 
االإج���راءات الكفيل���ة بالت�شدي احل���ازم واحلا�شم 
الأية حماوالت ت�شعى للتدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

وامل�شا�س بال�شيادة الوطنية. 
و�ش���دد وزي���ر العدل عل���ى اأنه ال ته���اون مع 
من ي�شتهدف املكت�شب���ات الدميقراطية ململكة 
البحري���ن، اأو م���ن يتعام���ل م���ع جه���ات خارجي���ة 
معروف���ة، تهدف للني���ل من املنج���زات الوطنية 
وتهدي���د اال�شتق���رار واإحل���اق ال����رشر مب�شال���ح 
الوطن واملواطني عر ا�شتخدام اأفراد يخدمون 

اأجندته���ا الهادف���ة اإل���ى االإ�رشار باالأم���ن الوطني 
وامل�شا�س بال�شلطة الت�رشيعية.

واأكد اأن االإجراءات القانونية احلازمة �شتتخذ 
�ش���د كل من يثب���ت تورطه يف التع���اون مع هذه 
اجله���ات لتنفيذ اأجندته���ا الهادف���ة اإلى حماولة 
التاأثري عل���ى �شالمة ونزاهة العملي���ة االنتخابية، 

وا�شتقالل القرار الوطني. 
ون���وه مب�شتوى ما تتمتع ب���ه مملكة البحرين 
من نظام انتخابي متط���ور يف ظل اإ�رشاف ق�شائي 
كام���ل على جمي���ع املراح���ل االنتخابي���ة املقررة 
قانوًنا، من خالل منظوم���ة متكاملة تكفل �شمان 

�شالمة ونزاهة العملية االنتخابية.

طهران � وكاالت: اعتر الرئي�س االإيراين 
االأ�شب���ق حممد خامتي اأن ب���الده عادت 100 
�شن���ة لل���وراء يف م���ا يتعل���ق بالدميقراطية 
“طوف���ان  خماط���ر  م���ن  حم���ذرا  والعدال���ة، 
الف�شاد” عل���ى م�شتقبلها.ويف بيان ن�رشه موقع 
خامتي االإلكرتوين ت�شمن كلمت���ه اأمام فريق من 
ال�شب���اب، ق���ال خامتي “لق���د تراجعن���ا كثريا يف 
حربنا �ش���د الف�شاد وتوفري العدال���ة يف املجتمع 
والت���ي تعد الركيزة االأ�شا����س ملبادئنا”. ونقلت 

عنه �شبكة “بي ب���ي �شي”: “دافع رجل الدين اآية 
اهلل النائين���ي من���ذ 100 �شنة م�ش���ت عن حقوق 
ووج���ود امل�شيحيي والزراد�شتي���ي واليهود يف 
الرمل���ان، فيما اأن اإي���ران الي���وم متخلفة ومتنع 
وجود غ���ري امل�شلمي حتى يف جمل����س املدينة”. 
وح���ث الرئي�س االأ�شبق رج���ال الدين االإ�شالحيي 
على الع���ودة للمبادئ ومعاجلة تف�ش���ي الف�شاد، 

ال���ذي يه���دد اإي���ران والث���ورة االإيرانية 
12ك�”الطوفان”، ح�شب تعبريه.

مروحة ات�ش���االت جارية ب���ي مكاتب 
الن���واب للتو�ش���ل اإل���ى توافق���ات ب�شاأن 
املوق���ف النياب���ي على طاول���ة اجتماعات 
جلنة “ترويكا” التقاعد التي متثل 3 فرق 

من جمل�شي ال�شورى والنواب واحلكومة.
ويف ال�شاعة 1:30 من ظهر اأم�س ت�شلم 
مكتب رئا�شة جمل�س النواب ر�شالة موقعة 
م���ن 13 نائب���ا ي�شعون فيه���ا جمموعة من 
اخلطوط احلمراء على املوقف النيابي على 

طاولة اجتماعات “الرتويكا”.
عل���ى  املوقع���ون  الن���واب  وطال���ب 

الر�شال���ة م���ن رئا�ش���ة الرملان ب���� “عقد 
لق���اءات ت�شاوري���ة ب���ي اأع�ش���اء اللجن���ة 
واأع�شاء جمل�س النواب مع زيادة فاعليتها 

وتب���ادل ال���راأي وحتقي���ق االن�شج���ام بي 
اأع�ش���اء املجل����س وقبل اتخ���اذ اأي قرارات 

نهائية ملزمة”. 
ويف ال�شاع���ة 1:44 ظه���را ورد لري���د 
“البالد” ت�رشيح ر�شمي من جمل�س النواب 
عل���ى ل�ش���ان النائ���ب االأول للرئا�شة علي 
العرادي يدعو جمي���ع النواب لعقد اجتماع 
خا����س �شباح اليوم )الثالث���اء(؛ الإطالعهم 
عل���ى نتائج �شري عم���ل اللجن���ة احلكومية 
الرملانية امل�شرتك���ة، وبحث املقرتحات 
والت�ش���ورات  واملعلوم���ات  واملرئي���ات 

كاف���ة التي يراها الن���واب يف ذات 
املو�شوع.

مروحة ات�ضاالت لك�ضر احتكار املوقف الربملاين على طاولة “ترويكا” التقاعد

خالف على ا�ضتثناء العالوات من �ضاعات العمل االإ�ضايف

اليوم مو�سع  الجتماع  تقود  نائبا   13 مبطالب  تذكري  ر�سالة 

• علي العرادي	
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ال����ت����ج����اري����ة االأع���������م���������ال  ل����ت����ع����زي����ز  “الغرفة”  م�����الح�����ظ�����ات  درا���������ش��������ة 

تـ�ســجـيـل “الـعـربـي للـتـطـوع”... والـبـحـريـن مـقـرا
اإطار تنظيمي لقيد وكالء ت�شجيل امللكية ال�شناعية... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل 
خليفة اجلل�شة االعتيادي���ة االأ�شبوعية ملجل�س 
ال���وزراء وذلك بق����ر الق�شيبية �شب���اح اأم�س. 
واأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء يا�ر النا�ر 

عقب اجلل�شة بالت�ريح التايل:
اهتماما من احلكوم���ة بال�شاأن االقت�شادي 
والتج���اري ودعم���ا منه���ا للقط���اع اخلا����س يف 
تهيئ���ة ال�شب���ل الكفيلة بتح�ش���ني بيئة العمل 
في���ه، فقد وجه �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانونية 
بدرا�شة الت�ش���ورات واملالحظات التي رفعها 
اإل���ى �شموه جمل����س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
البحري���ن يف املوا�شيع التي تتعل���ق بالن�شاط 

التجاري ودفع مناء االأعمال التجارية.
اإل���ى ذل���ك، تابع �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء اجلهود املبذولة لتطوير �شبكة 
الطرق والبنية التحتي���ة يف املناطق املختلفة، 
ومنه���ا ربط الق���رى مبحافظة املح���رق ب�شبكة 
حديثة تتنا�شب والتو�شع العمراين مبا يف ذلك 
ا�شتكمال ال�ش���ارع الدائ���ري يف �شمال املحرق 
ا، حيث كلف �شموه  وتو�شع���ة وتطوير �شارع ريَّ

اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية بذلك.
بعدها اأدان جمل�س الوزراء العمل االإرهابي 
الذي ا�شتهدف نقطة اأمنية يف منطقة الق�شيم، 
البحري���ن  مملك���ة  وق���وف  املجل����س  موؤك���دا 
م���ع اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة 
وت�شامنه���ا معها ب�ش���كل ت���ام يف احلرب على 
االإرهاب والق�شاء على منابعه وتاأييدها لكافة 
االإج���راءات التي تتخذه���ا للحفاظ عل���ى اأمنها 
واأمن املنطق���ة وا�شتقراره���ا، م�شيدا املجل�س 
باجله���ود الت���ي ت�شطلع بها اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة اإقليميا ودوليا يف حماربة 

االإرهاب وتر�شيخ االأمن واال�شتقرار.
بع���د ذل���ك نظ���ر املجل����س يف املذك���رات 
املدرج���ة على ج���دول اأعمال���ه واتخ���ذ ب�شاأنها 

القرارات التالية:
اأوال: بح���ث املجل����س و�شع اإط���ار تنظيمي 
لقي���د وكالء ت�شجيل امللكي���ة ال�شناعية مبا يف 
ذل���ك وكالء ت�شجيل العالمات التجارية، ووافق 
عل���ى م�روع ق���رار ي�ش���در عن وزي���ر ال�شناعة 
والتجارة وال�شياحة بتنظيم قيد وكالء ت�شجيل 
امللكي���ة ال�شناعية، حيث يح���دد م�روع القرار 
اأح���كام القي���د يف ال�شج���ل و�روط���ه وكيفي���ة 
تقدمي���ه، وذل���ك عل���ى النحو ال���ذي اأو�شت به 
اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانوني���ة والتي 
عر�شه���ا نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء رئي�س 

اللجنة املذكورة.
ثانيا: واف���ق جمل�س ال���وزراء على ت�شجيل 
االحت���اد العرب���ي للتط���وع مبملك���ة البحري���ن 
كمنظم���ة دولي���ة غ���ر حكومية واتخ���اذ مملكة 
البحرين مقرا لهذا االحت���اد، واأن يعهد لوزارة 
العمل والتنمي���ة االجتماعية م�شوؤولية املتابعة 
واملراقب���ة عل���ى اأعمال���ه باعتباره���ا جهة ذات 
عالق���ة واخت�شا�س، ويه���دف االحتاد املذكور 
اإل���ى امل�شاهمة يف تطوي���ر العمل التطوعي من 
خالل تاأهيل وتدريب االإن�شان العربي يف برامج 
وم�شاريع رائدة ت�شطلع بها املنظمات العربية 

للنهو�س بحركة العمل التطوعي.

ثالث���ا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى مذكرة 
تفاه���م ب���ني اأمان���ة العا�شم���ة واأمان���ة مدينة 
الرباط؛ بهدف اال�شتفادة من التجربة املغربية 
يف جم���ال العم���ل البل���دي والتنمي���ة احل�ري���ة 
وتقوي���ة وتب���ادل اخل���رات االإداري���ة وفو�س 
املجل�س الوزير اأو امل�شوؤول املخت�س بالتوقيع 

عليها لدخولها حيز التنفيذ.
رابع���ا: اأحال املجل�س اإل���ى اللجنة الوزارية 
لل�ش���وؤون القانوني���ة م����روع ق���رار ت�شمنت���ه 
املذك���رة املرفوع���ة م���ن وزي���ر املوا�ش���الت 
واالت�ش���االت لتعديل الئح���ة تراخي�س اأن�شطة 
النق���ل العام، وي�شمل التعدي���ل اإ�شافة ن�شاط 

جدي���د اإل���ى تراخي����س اأن�شط���ة النق���ل الري، 
وهو ترخي�س تاأج���ر ال�شيارات الفخمة ب�شائق 

)الليموزين(.
خام�شا: اأح���ال املجل�س اإلى اللجنة الوزارية 
لل�ش���وؤون القانونية مذكرة وزي���ر املوا�شالت 
اإدارة  جمل����س  رئي����س  نائ���ب  واالت�ش���االت 
هيئ���ة ج���ودة التعليم والتدريب ب�ش���اأن تقرير 
حم���اذاة االإطار الوطن���ي للموؤهالت م���ع االإطار 

اال�شكتلندي لل�شاعات املعتمدة واملوؤهالت.
ويف اإطار ا�شتعرا�س املجل�س للمو�شوعات 
ومنه���ا  الت�ريعي���ة،  بال�شلط���ة  ال�شل���ة  ذات 
االقرتاحات بقوانني املحالة من جمل�س النواب 

وجمل����س ال�شورى اإل���ى احلكوم���ة لو�شعها يف 
�شيغ���ة م�روع���ات قوانني واإع���داد املذكرات 
ب���راأي احلكوم���ة ب�شاأنه���ا يف اللجن���ة الوزاري���ة 
لل�ش���وؤون القانونية، فق���د اأثنى �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء على اجله���ود الكبرة 
التي تبذلها اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 
برئا�ش���ة نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء جواد 
العري����س واأع�ش���اء اللجن���ة املذك���ورة، واأثنى 
�شم���وه كذلك عل���ى ال���دور ال���ذي ي�شطلع به 
وزير �شئ���ون جمل�شي ال�ش���ورى والنواب الذي 
ميثل احلكوم���ة يف اجتماع���ات جمل�شي النواب 
وال�ش���ورى، م�شي���دا �شم���وه اأي�ش���ا بالتع���اون 

الن���واب  ب���ني احلكوم���ة وجمل�ش���ي  املب���ذول 
وال�شورى. 

جمل����س  اأح���ال  فق���د  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
ال���وزراء اإلى جمل�س الن���واب م�روعي قانونني 
م�شفوع���ن مبذكرة ب���راأي احلكوم���ة ب�شاأنهما 
االأول ب�ش���اأن ت�شجي���ع وحماي���ة اال�شتثم���ارات 
املع���د يف �شوء االق���راح بقان���ون املقدم من 
جمل�س ال�شورى، والث���اين ب�شاأن تعديل قانون 
املرور املعد يف �شوء االقراح بقانون املقدم 
م���ن جمل����س النواب. فيم���ا اأخ���ذ املجل�س علما 
مبجموعة امل�شاريع بقوان���ن التي مت اإقرارها 

يف جمل�شي النواب وال�شورى.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء	

�����ا ريَّ ������ش�����ارع  وت����ط����وي����ر  وت����و�����ش����ع����ة  الدائري”  “املحرق  ا����ش���ت���ك���م���ال 

• يا�ر النا�ر	

ال���ب���ح���ري���ن ت���ق���ف م����ع ال�������ش���ع���ودي���ة يف احل�������رب ع���ل���ى االإره��������اب
“الليموزي���ن”  ب�شائ���ق  الفخم���ة  ال�شي���ارات  لتاأج���ر  الرخي����س 
“الن���واب” اإل���ى  امل���رور”  “تعدي���ل  و  اال�شتثم���ار”  “ت�شجي���ع  اإحال���ة 
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تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك مع اليابان

اإعفاء متبادل من التاأ�شرية للجوازات الدبلوما�شية

حـمـود بـن عـبـداهلل: الأحـ�شــاء ملـتـقــى الـحـ�شــارات

�شناعة �شياحة ثقافية تعزز التنمية امل�شتدامة 

م�سيدا بجهود جمعية االأعمال وال�سداقة يف االرتقاء بالعالقات... �سمو حمافظ اجلنوبية:

تطلع �سيني لفتح جماالت جديدة للتعاون مع البحرين

�ساركت يف حفل ت�سجيل واحة االأح�ساء على قائمة الرتاث العاملي... مي بنت حممد:

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ا�ستقبل 
حماف���ظ اجلنوبي���ة الرئي����س الفخ���ري جلمعية 
االأعم���ال وال�سداقة البحريني���ة اليابانية �سمو 
ال�سي���خ خليفة ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليفة، 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االأعمال وال�سداقة 
البحريني���ة الياباني���ة نا����ر العري�س، مبكتب 
�سم���وه باملحافظ���ة اجلنوبي���ة.ويف اللق���اء، هناأ 
�سم���وه العري����س مبنا�سبة تولي���ه رئا�سة جمعية 
االأعم���ال وال�سداق���ة البحريني���ة الياباني���ة خلفا 
للوجيه مبارك كانو متمنيا له التوفيق يف مهمات 
عمل���ه، م�سيدا �سموه مبا تبذله اجلمعية من جهود 
يف االرتق���اء بالعالق���ات االقت�سادية واالجتماعية 
ب���ن مملكة البحرين وامرباطورية اليابان، موؤكدا 
�سم���وه اأهمي���ة تعزيز اأوج���ه التع���اون والتن�سيق 
الثقافي���ة  املج���االت  خمتل���ف  يف  امل�س���رتك 

واالجتماعية. 
م���ن جهت���ه، اأع���رب العري�س رئي����س جمعية 

االأعم���ال وال�سداقة البحريني���ة اليابانية عن بالغ 
�سك���ره وتقدي���ره ل�سم���و حماف���ظ اجلنوبية على 

دعمه الكبري ومتابعت���ه احلثيثة الأن�سطة اجلمعية 
كاف���ة، موؤكًدا اأن جهود �سموه �ساهمت يف حتقيق 

اجلمعي���ة الأهدافها الرامية اإل���ى تطوير العالقات 
الثنائية بن البلدين.

املنامة - وزارة اخلارجية: اجتمع وزير اخلارجية 
ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة مع م�ست�سار 
الدول���ة وزي���ر خارجي���ة جمهورية ال�س���ن ال�سعبية 
ال�سديق���ة وانغ يي، �سمن الزي���ارة التي يقوم بها 

وزير اخلارجية جلمهورية ال�سن ال�سعبية.
املتمي���ز  بامل�س���ار  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأ�س���اد 
للعالقات التاريخية بن مملكة البحرين وجمهورية 
ال�س���ن ال�سعبية، وما ت�سه���ده العالقات من تطور 
وما حترزه م���ن تقدم م�ستمر يج�س���د اإرادة قيادتي 
البلدين يف امل�سي قدًم���ا بهذه العالقات نحو اآفاق 
اأرحب من التعاون امل�سرتك على امل�ستويات كافة، 
منوًه���ا بال���دور الفاع���ل ال���ذي تقوم ب���ه جمهورية 
االإقليمي���ة  ال�ساحت���ن  عل���ى  ال�سعبي���ة  ال�س���ن 
والدولي���ة وحر�سها عل���ى التوا�س���ل والتن�سيق مع 
الدول العربي���ة يف خمتلف الق�ساي���ا ذات االهتمام 

امل�سرتك.
وع���رب وزير اخلارجية عن تطلع���ه لنجاح الدورة 

الثامنة لالجتماع الوزاري ملنت���دى التعاون العربي 
ال�سين���ي ال���ذي �سيفتتحه اليوم رئي����س جمهورية 

ال�سن ال�سعبية ال�سديقة �سي جن بينغ، واخلروج 
بنتائج بناءة ت�س���ب يف �سالح تعزيز العالقات بن 

اجلانبن العربي وال�سيني على خمتلف االأ�سعدة.
من جانبه، اأعرب وانغ ي���ي عن اعتزاز جمهورية 
ال�س���ن ال�سعبية مبا يجمعها م���ن عالقات �سداقة 
قوية مع مملكة البحري���ن وتطلعها الدائم اإلى فتح 
جماالت جديدة للتعاون امل�س���رتك، متمنًيا ململكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
ومت خ���الل االجتماع بحث عدد من املو�سوعات 
التي تتعلق بتدعي���م العالقات بن مملكة البحرين 
وجمهوري���ة ال�س���ن ال�سعبية، والت�س���اور حول اأهم 
الق�ساي���ا يف املنطق���ة والعامل و�سب���ل اإر�ساء االأمن 

وال�سلم.
كما مت التوقيع على اتفاقية لالإعفاء املتبادل 
من التاأ�سرية حلملة اجلوازات الدبلوما�سية واخلدمة 
واخلا�س���ة، والتوقي���ع عل���ى مذك���رة تفاه���م ب�ساأن 
التعاون يف اإط���ار احلزام االقت�سادي لطريق احلرير 
ومب���ادرة طريق احلري���ر البحري يف الق���رن احلادي 

والع�رين.

املنامة - هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار: 
برعاية رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 
الوطن���ي ال�سعودي���ة �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
االأم���ري �سلط���ان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز، 
واأمري املنطق���ة ال�رقية رئي�س جمل�س التنمية 
ال�سياحي���ة باملنطقة ال�رقي���ة �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري �سع���ود بن نايف بن عبدالعزيز، 
�ساركت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة ووفد بحريني 
م�ساء اأم����س االأول يف احتفالية خا�سة مبنا�سبة 
ت�سجي���ل واح���ة االأح�س���اء عل���ى قائم���ة الرتاث 
العاملي ملنظمة اليوني�سكو، ب�سوق القي�رية 
الرتاث���ي باالأح�ساء.و�سه���د احلفل ح�س���ور رئي�س 
الهيئ���ة العامة لل�سياحة واالآثار يف باململكة العربية 
ال�سعودي���ة �ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمري �سلطان 
ب���ن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، واأمري املنطقة 
ال�رقي���ة �ساحب ال�سم���و امللكي االأم���ري �سعود بن 
ناي���ف ب���ن عبدالعزي���ز، اإ�ساف���ة اإلى وج���ود �سفري 
البحري���ن لدى اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ال�سيخ 

حم���ود ب���ن عب���داهلل اآل خليفة وع���دد م���ن ال�سفراء 
الع���رب وال�سخ�سي���ات الدبلوما�سي���ة وم�سوؤول���ن 
يف جلن���ة الرتاث العاملي. وقال���ت ال�سيخة مي بنت 
حمم���د “اجتمعنا الي���وم احتف���اًء بالهوي���ة الوطنية 
والثقاف���ة االأ�سيل���ة للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية، 

والتي اأثبتت جمدًدا قدرتها على االرتقاء باالأوطان 
و�سناعة املنجز احل�ساري”. وتوّجهت بالتهنئة اإلى 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمري �سلط���ان بن �سلمان 
بن عب���د العزي���ز اآل �سع���ود على ت�سجي���ل املوقع، 
م�سي���دة بجه���وده الدائمة يف حفظ ال���رتاث و�سون 

االآث���ار باململكة، اإ�سافة اإلى دعمه امل�ستمر للحراك 
الثق���ايف واملنج���زات االإن�سانية يف مملك���ة البحرين. 
الرتاثي���ة  املقوم���ات  يف  اال�ستثم���ار  اإن  وقال���ت 
الطبيعي���ة والثقافي���ة واملادي���ة وغ���ري املادي���ة، 
اإ�سافة اإلى دعمها والرتويج لها باإمكانه اأن يرتقي 
باالأوطان، مو�سحة اأن البنية التحتية الثقافة متّهد 
الطري���ق ل�سناع���ة �سياح���ة ثقافي���ة تع���زز التنمية 
امل�ستدام���ة ل���دى املجتمع���ات املحلي���ة.  واأ�سارت 
اإل���ى اأن املقوم���ات التي تكتنزها ال���دول ال�سقيقة 
يف اخللي���ج العربي توؤهلها؛ لتك���ون منوذًجا عاملًيا 

ا�ستثنائية يف االعتناء بالثقافة والهوية الوطنية.
يذكر اأن واحة االأح�ساء تقع يف حمافظة االأح�ساء 
وتنم���و فيها اأكرث م���ن مليون ون�س���ف نخلة، وتعد 
اأك���رب واحة نخي���ل حماطة بالرم���ال يف العامل. وتقام 
بجوارها اأعمال زراعية وا�سعة لوفرة املياه والعيون 
العذبة فيها. وي�ستمل املوقع على معامل عدة وهي: 
م�سج���د جواثى، ق����ر اإبراهيم، ق����ر �ساهود، ق�ر 
حمري�س، ق����ر اأبو جالل، ميناء العق���ري، جبل قاَرة، 

و�سوق القي�رية.

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبال رئي�س جمعية االأعمال وال�سداقة البحرينية اليابانية	

• وزير اخلارجية يوقع االتفاقية مع نظريه ال�سيني	

• رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار ت�سارك يف حفل ت�سجيل واحة االأح�ساء	

املنام���ة - بن���ا: �سدر ع���ن عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة اأم���ر ملكي رقم 
)32( ل�سن���ة 2018، بتعين وكيلن 
م�ساعدي���ن يف دي���وان الرقابة املالية 
واالإدارية.وج���اء يف امل���ادة االأول���ى اأن���ه 
يع���ن وكيالً م�ساع���داً يف دي���وان الرقابة 
املالي���ة واالإدارية كل من: خالد احلو�سني 
وكي���ال م�ساعدا للموارد ونظم املعلومات، 
وقا�س���م املدحوب وكي���ال م�ساعدا لرقابة 
االأداء. وج���اء يف مادت���ه الثاني���ة اأنه ُيعمل 
بهذا االأمر م���ن تاريخ �س���دوره، وُين�ر يف 

اجلريدة الر�سمية.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللك���ي االأم���ري �سلمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة برقيات تعزية اإل���ى امرباطور 
اليابان اكيهيتو، ب�سحايا االأمطار الغزيرة 
والفي�سانات التي غم���رت مناطق عديدة 
جنوب���ي وغربي اليابان وخلف���ت الع�رات 
من ال�سحايا و����ردت مئات االآالف، عربوا 
فيها عن �سادق تعازيه وخال�س موا�ساته 
جلاللة امرباطور اليابان ولل�سعب الياباين 
الرحم���ة  لل�سحاي���ا  متمن���ن  ال�سدي���ق، 
واأن ت�سف���ر عملي���ات البح���ث واالإنقاذ عن 
العثور على مزيد م���ن الناجن وعودتهم 
اإلى مناطقه���م واأن يتمك���ن القائمون يف 
البل���د ال�سدي���ق من تخطي ه���ذه الكارثة 

الطبيعية. 
كم���ا بع���ث �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء و�ساحب ال�سم���و امللكي 
ويل العهد برقيات تعزية وموا�ساة مماثلة 
اإل���ى �سم���و ويل عه���د الياب���ان ال�سديقة 
وزراء  رئي����س  واإل���ى  ناروهيت���و،  االأم���ري 
اليابان �سينزو اآبي، اأعرب �سموهما فيهما 
عن خال�س تعازيهما و�سادق موا�ساتهما 
لهما ولل�سع���ب الياباين ال�سديق راجين 

�سموهما لل�سحايا الرحمة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة حلاكم���ة العامة 
لكومنولث جزر البهاما مارجريت بندليك 

وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها.
واأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب 
تهاني���ه ومتنياته له���ا موفور ال�سحة 
البهام���ا  ج���زر  ول�سع���ب  وال�سع���ادة 
ال�سديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

اأمر ملكي بتعين وكيلن 
م�ساعدين يف ديوان الرقابة

البحرين تعزي اليابان 
ب�سحايا الفي�سانات

جاللة امللك يهنئ جزر 
البهاما بذكرى اال�ستقالل

املنامة - وزارة �س���وؤون ال�سباب 
والريا�س���ة: قال وزير �سوؤون ال�سباب 
ع���دد  اإن  اجل���ودر  ه�س���ام  الريا�س���ة 
الربام���ج الت���ي �ستق���دم يف القري���ة 
ال�سبابي���ة يف مركز املح���رق ال�سبابي 
النموذج���ي �ستقدم 23 برناجما وعدد 
الفر�س التدريبي���ة 650 فر�سة وبلغ 
ع���دد امل�سجل���ن 613 م�س���اركا م���ن 
اعتم���دت  ال���وزارة  اأن  اجلن�سن.وب���ننَّ 
اإ�سرتاتيجي���ة وا�سح���ة للمراك���ز ال�سبابية 
الت���ي  بال�س���ورة  لتفعليه���ا  النموذجي���ة 
تتوافق م���ع �سيا�س���ات املجل����س االأعلى 
لل�سب���اب والريا�سة برئا�س���ة ممثل جاللة 
امللك لالأعمال اخلريية و�س���وؤون ال�سباب 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة 
رئي�س اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية �سمو 
ال�سي���خ نا�ر بن حم���د اآل خليفة والرامية 
اإلى �رورة توف���ري برامج تطوير وتدريب 
غ���ري تقليدية وتواكب التط���ور الكبري يف 
الربام���ج ال�سبابي���ة القائمة عل���ى اأ�سا�س 
التدريب وتهيئة ال�سباب لبناء امل�ستقبل 

االأف�سل للبحرين.

اجلودر: 650 فر�سة تدريبية 
يف “املحرق النموذجي”

الريا�����س - بنا: اأع����رب �سفري مملك����ة البحرين 
ل����دى اململكة العربي����ة ال�سعودية ال�سي����خ حمود بن 
عب����داهلل اآل خليف����ة ع����ن اأجم����ل التهاين اإل����ى رئي�س 
الهيئة العام����ة لل�سياحة والرتاث الوطني ال�سعودية 
�ساح����ب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �سع����ود، واإلى اأم����ري املنطقة ال�رقية 
�ساح����ب ال�سمو امللك����ي االأمري �سعود ب����ن نايف بن 
عبدالعزي����ز اآل �سعود، وذل����ك مبنا�سبة ت�سجيل واحة 

االأح�ساء موقع تراث عامليا يف اليون�سكو.
ج����اء ذل����ك يف ت�ري����ح اأدلى ب����ه ال�سف����ري عقب 
م�ساركت����ه يف االحتفال الذي اأقيم يف �سوق القي�رية 
الرتاث����ي يف املنطق����ة ال�رقي����ة اأم�����س االأول به����ذه 

املنا�سبة التاريخية.

وق����د اأ�س����اد ال�سيخ حم����ود اآل خليف����ة باجلهود 
الطيب����ة الت����ي بذل����ت يف �سبيل حتقيق ه����ذه الغاية 
واإعالن واحة االأح�ساء موقعا تراثيا عامليا م�سجال لدى 
منظم����ة اليون�سكو. وقال اإنني اأرف����ع اأ�سمى التهاين 
اإلى القيادة احلكيم����ة يف اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة واإلى كافة اأبن����اء ال�سعب ال�سعودي العزيز 
بهذا االإجناز الكبري، موؤكدا اأن االأح�ساء موقع تاريخي 
مه����م ي�ستحق اأن ي�سج����ل يف قائمة ال����رتاث العاملي 
االإن�س����اين اخلال����د. منوه����ا اإل����ى اأهمي����ة االأح�ساء عرب 
التاريخ؛ باعتبارها ملتقى للح�سارات وطرق التجارة 
القدمي����ة، وج����زءا مهما م����ن القلب الناب�����س لوحدة 
اجلزيرة العربية وميناء اقت�ساديا كبريا ملنطقة جند 

•و�سمال �رقي ال�سعودية ال�سقيقة. �سفري البحرين لدى ال�سعودية ي�سارك يف االحتفال الرتاثي ب�سوق القي�رية	



اأ�ش���اد اإبراهي���م عب���داهلل ال�شي���خ رج���ل 
الأعمال ومالك �رشكة “مونرتيال لل�شيارات”، 
باملب���ادرات الإن�شانية التي ياأم���ر بها عاهل 
الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، موؤك���ًدا اأنها تعرب ع���ن الإن�شانية 
الت���ي يتمتع بها جاللت���ه يف التعامل مع جميع 
اأبناء الوطن، حتت مب���داأ الأ�رشة الواحدة التي 
اأر�ش���ى دعائمها يف عه���ده الإ�شالحي، م�شرًيا 
اإلى اأن تل���ك املبادرات تثبت اأن جاللة امللك 

يوؤكد اأنه دائًما “ملك الإن�شانية” بال منازع.
اجلالل���ة  “�شاح���ب  اإن  ال�شي���خ  وق���ال 
عاهل البالد يتميز دائًم���ا بالأعمال الإن�شانية 
والأي���ادي البي�ش���اء وامل�شاهم���ات اخلريي���ة 
الدوؤوب���ة ودعم���ه امل�شتمر للخ���ري”، مو�شًحا 
اأن���ه “بالفع���ل كان لهذه الأعم���ال واللفتات 
الكرمي���ة التي قام ويقوم به���ا جاللته تقدير 
بالغ يف حياة ال�شع���ب البحريني، وهو ما جعل 
جاللته حمل اإعجاب وفخر ب�شخ�شه واإن�شانيته، 

من اأبناء وطنه ومن خمتلف ال�شعوب”.
واأثنى ال�شي���خ على “القرارات الإن�شانية 
جلالل���ة امللك الت���ي تعد مبثاب���ة مكرمة بني 
فرتة واأخرى”، م�ش���دًدا على اأن “جاللة امللك 
ي�شمل بعطف���ه ورعايته كل اأبن���اء البحرين”، 
لفًت���ا اإل���ى اأن “املب���ادرات الإن�شانية جلاللة 
ب���ني  تف���رق  البحري���ن ل  اأن  توؤك���د  املل���ك 

مواطنيها”.
وق���ال اإن “املواق���ف الإن�شاني���ة جلاللة 
املل���ك ت�شم���و فوق اخلالف���ات، حي���ث ينظر 
جاللت���ه بع���ني الإن�شاني���ة والأخ���الق والكرم 

واجل���ود”. و�شّدد رجل الأعم���ال ومالك �رشكة 
“مونرتيال لل�شي���ارات” على اأن “املبادرات 
الإن�شانية جلاللة امللك تندرج حتت املواقف 
الإن�شانية التي نعهدها دائًما من جاللته، فهو 
ملك اخلري والأعمال الإن�شانية التي ل تتوقف 
اأب���ًدا”. ون���ّوه اإل���ى اأن “املب���ادرات امللكية، 
توؤكد اأمام العامل اأجمع مدى العالقة الإن�شانية 
القائم���ة بني جاللة امللك و�شعبه”، موؤكًدا اأن 
“جالل���ة امللك هو رجل الع���دل والإن�شاف يف 
التعامل مع اأبن���اء �شعبه ول يفرق يف التعامل 

بني بحريني واآخر”.
وق���ال اإن “تل���ك املواقف اخل���رية التي 
ت�ش���در عن جاللة امللك تدفع �شعب البحرين 
اإل���ى اللتفاف ح���ول ملكه وقائ���ده يف ال�رشاء 
وال����رشاء، وتدفع اإلى مزيد م���ن احلب والولء 
الذي يكن���ه �شعب البحري���ن ل�شاحب اجلاللة 

عاهل البالد”.
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القائد العام يبحث حت�صني جودة اخلدمات ال�صحية

ال�صيخ: مبادرات العاهل توؤكد اأنه ملك الإن�صانية

مريزا يبحث التعاون مع “حجي ح�صن العايل”

تعزيز التن�صيق الدبلوما�صي مع الوليات املتحدة

ما�صون يف تعزيز النهج الدميقراطي واحل�صاري

خلف واجلودر يبحثان امل�رشوعات ال�صبابية والريا�صية

موؤ�رشات واإح�صاءات متميزة يف طب العيون

ا�شتعرا�ض التعاون الأمني مع اأمريكا... وزير الداخلية:

لإخراجها بال�شورة املنا�شبة لتطلعات منت�شبي القطاعني

م�شيدة بجهود الطاقات املبدعة يف “ال�شلمانية”... ال�شالح:

وزي���ر  ا�شتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل 
خليفة نائب م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكية ل�شوؤون 
ال�رشق الأدنى اأندرو بيك والوفد املرافق له، بح�شور 
رئي����ض الأم���ن الع���ام اللواء ط���ارق احل�ش���ن و�شفري 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية لدى مملك���ة البحرين 
جا�شت���ني �شيبريي���ل. ورح���ب الوزي���ر بزي���ارة نائب 
م�شاعد وزي���ر اخلارجية الأمريكي���ة والوفد املرافق، 
والت���ي تاأتي تعزي���ًزا للعالقات الوثيق���ة التي جتمع 
مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية، منوها 
اإلى اأهمية التعاون والتن�شيق بني البلدين خ�شو�شا 
يف املجال الأمني، وموؤك���دا اأن البحرين ما�شية قدما 
يف تعزيز النهج الدميقراطي واحل�شاري الذي اأر�شى 
قواعده امل����رشوع الإ�شالح���ي ال�شام���ل لعاهل البالد 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ومت خالل اللق���اء، ا�شتعرا�ض العالقات الثنائية 

املتمي���زة الت���ي ترب���ط مملك���ة البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمريكية، واأوجه تعزيز التعاون الأمني مبا 
يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني، كما مت بحث عدد 

من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
وق���دم رئي����ض الأم���ن الع���ام للوف���د الأمريكي 
الزائر، اإيجاًزا ب�شاأن الو�شع الأمني عموما والتحديات 

والظ���روف الأمني���ة التي يعمل فيها رج���ال الأمن يف 
اإط���ار جهودهم الهادفة اإلى حفظ اأمن الوطن، منوها 
بتعزي���ز منهج ال�رشاكة املجتمعي���ة للتوا�شل الفعال 
ب���ني رج���ال الأمن واأف���راد املجتمع امل���دين، وتعزيز 
الثق���ة املتبادل���ة فيما بينهم مبا يع���ود بالنفع على 

اأمن و�شالمة املواطنني واملقيمني.

املنامة - وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة: عقد 
وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�ش���ام خل���ف، اجتماًع���ا م���ع وزي���ر �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة ه�شام اجلودر �شم���ن املتابعات الدورية 
ملناق�ش���ة امل�رشوعات امل�شرتكة بني الوزارتني فيما 

يخ�ض اجلانب ال�شبابي والريا�شي. 
ومت ا�شتعرا�ض امل�رشوعات امل�شرتكة بني 
وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين، ووزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة 
القائم���ة حالي���ا، وامل�رشوع���ات امل�شرتكة التي 
�شتق���ام يف امل�شتقب���ل الت���ي �شتخ���دم احلركة 
ال�شبابي���ة والريا�شي���ة يف والبحري���ن، كم���ا مت 
التباح���ث يف موا�شلة التن�شي���ق امل�شرتك بني 
خمتل���ف الإدارات يف الوزارتني م���ن اأجل اإخراج 

امل�رشوع���ات بال�شورة املتمي���زة التي تتنا�شب 
م���ع تطلع���ات منت�شب���ي القطاع���ني ال�شباب���ي 
والريا�شي.واأك���د خلف حر�ض ال���وزارة على تنفيذ 
توجيه���ات القيادة الر�شيدة بتحقيق اأق�شى درجات 

التعاون مع وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة من اجل 
تنفيذ املن�شاآت ال�شبابية والريا�شية التي تتنا�شب 
م���ع الك���م املتزاي���د ملنت�شب���ي احلرك���ة ال�شبابي���ة 

والريا�شية.

وزي���رة  ا�شتقبل���ت  ال�شح���ة:  وزارة  املنام���ة - 
ال�شح���ة فائقة ال�شال���ح يوم الأح���د املا�شي رئي�ض 
ق�ش���م العيون مبجمع ال�شلماني���ة الطبي حممد نعيم، 
الذي قدم لها تقرير اإجن���ازات الق�شم للعام 2017، 

بح�شور وكيل وزارة ال�شحة وليد املانع.
وخالل اللق���اء اأثن���ت ال�شالح باجله���ود الطيبة 
الت���ي بذلها ق�شم العيون عل���ى مدار العام املن�رشم؛ 
لترتج���م يف تقري���ر يعك�ض م���دى النج���اح والتطور، 
ويو�ش���ح موؤ�رشات واإح�ش���اءات متميزة يف جمال طب 
وجراح���ة العي���ون، موؤك���دة اأن التقرير يع���د اإ�شافة 
جدي���دة ل���وزارة ال�شح���ة وجمم���ع ال�شلماني���ة الطبي 
والبحري���ن مب���ا يت�شمنه م���ن قيمة معرفي���ة خا�شة 
بالن�شبة للمجال الطبي واجلهات ذات العالقة يف مثل 

هذه املجالت باململكة.
واأعربت الوزي���رة عن متنياتها جلمي���ع الكوادر 
والطاق���ات املبدعة بدوام التوفيق والنجاح. واأكدت 
اأن ه���ذه امل�شاهمات التي توثق وت���وؤرخ املعلومات 

املهم���ة ب�شكل �شوف ت�شكل حاف���زا لباقي العاملني 
يف هذا املج���ال ببذل مزيد من العط���اء جلمع وكتابة 
وتوثي���ق الإجن���ازات وجعله���ا خم���زون ومبثابة بنك 
معريف ي�شتطيع اجلميع الرجوع اإليه يف اأي وقت كان.

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�شتقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�ش���ري الركن 
ال�شي���خ خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة رئي�ض 
املجل�ض الأعلى لل�شحة الفريق طبيب ال�شيخ 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة.
ورحب القائ���د العام لقوة دفاع البحرين 

برئي����ض املجل����ض الأعل���ى لل�شح���ة، م�شيدا 
باجله���ود الطيب���ة املبذول���ة الت���ي يقدمه���ا 
املجل����ض الأعل���ى لل�شحة لتطوي���ر وحت�شني 
جودة اخلدم���ات ال�شحي���ة املقدمة ملواطني 
ومقيم���ي مملكة البحرين، كم���ا مت بحث عدد 

من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

املنامة - هيئ���ة �شوؤون الكهرباء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش���وؤون  وزي���ر  ا�شتقب���ل 
عبداحل�شني مريزا عادل العايل رئي�ض جمل�ض 
الإدارة ملجموعة حجي ح�شن العايل وعدد من 

امل�شوؤولني بال�رشكة.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب الوزير باحل�شور 
واأ�س���اد بن�س���اط جمموعة حجي ح�س���ن العايل 
الت���ي ه���ي م���ن اأك���رب ال����رشكات يف البحرين، 

وتعمل على العديد من امل�شاريع، وقدم لهم 
عر�شا مرئي���ا حول خط���ط وم�شاريع احلكومة 
يف جمال الطاقة املتج���ددة مو�شحا ان وحدة 
الطاق���ة امل�شتدام���ة، والتي تعن���ى بت�شجيع 
ال�شتثم���ار يف الطاق���ات املتج���ددة، يهمه���ا 
التعاون وت�شجيع ال�رشكات املحلية يف الدخول 
يف ن�ساط الطاقة املتج���ددة واملحافظة على 

الطاقة.

املنامة - بنا: ا�شتقبلت وكيل وزارة 
اخلارجي���ة ال�شيخ���ة رنا بن���ت عي�شى بن 
دعيج اآل خليفة، بالديوان العام للوزارة 
نائ���ب م�شاع���د وزي���ر خارجي���ة الوليات 
اإي���ران  ل�ش���وؤون  الأمريكي���ة  املتح���دة 
والع���راق اأن���درو بي���ك؛ يف اإط���ار الزيارة 
الر�شمي���ة ململك���ة البحرين.واأكدت وكيل 
وزارة اخلارجي���ة عمق العالقات ال�شرتاتيجية 
الت���ي تربط ب���ني مملكة البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمريكية ال�شديق���ة، التي ت�شتند 
عل���ى اأ�ش�ض متينة، م�شي���دة بجهود الوليات 

املتحدة الأمريكية يف حفظ الأمن وال�شتقرار 
يف املنطقة.

واأ�ش���اد اأن���درو بي���ك مب���ا و�شل���ت اإليه 
عالق���ات ال�شداقة القائمة ب���ني البلدين من 
تطور ومناء، معرًبا عن تطلع بالده اإلى تعزيز 
عالق���ات التع���اون والتن�شي���ق امل�ش���رتك مع 
مملك���ة البحرين اإزاء خمتلف الق�شايا، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
كم���ا جرى خ���الل اللق���اء، بحث ع���دد من 
ال�شاحت���ني  عل���ى  واملو�شوع���ات  الق�شاي���ا 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

• وزير الداخلية م�شتقبال نائب م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكية ل�شوؤون ال�رشق الأدنى 	

• وزير الأ�شغال يعقد اجتماعا مع وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة	

• وزيرة ال�شحة م�شتقبلة رئي�ض ق�شم العيون مبجمع ال�شلمانية الطبي	

اإ�صهامات موؤثرة للمالكي يف املجال ال�صحي
هناأت الزميلة بفوزها بجائزة “ال�شحة العاملية”... وزيرة ال�شحة:

املنام���ة - وزارة ال�شحة: تقدمت وزيرة ال�شحة 
فائق���ة ال�شالح بخال����ض التهاين والتربي���كات اإلى 
الزميلة بدور املالكي مبنا�شبة فوزها باملركز الأول 
مب�شابق���ة منظم���ة ال�شحة العاملية ل����رشق املتو�شط 
الت���ي نظمت على م�شتوى الإقلي���م عن فئة “الإعالم 

املكتوب واملقروء” )�شحف ومواقع اإلكرتونية(.
وقال���ت ال�شالح يف برقية التهنئ���ة “اإن فوزكم 
بهذا املركز يف امل�شابقة الدولية والبارزة حول ملف 
امل�ش���ادات احليوية جع���ل من مملك���ة البحرين اأول 
دولة خليجية تفوز باجلائزة الإقليمية، وياأتي نيلكم 

لهذا الف���وز على ال�شعيد العاملي تقديرا جلهودكم 
ال�شعيدي���ن  عل���ى  الإع���الم  جم���ال  يف  امللمو�ش���ة 
املحل���ي وال���دويل، كم���ا ليج���دد ا�شتحقاقك���م م���ن 
خ���الل اإ�شهاماتك���م املوؤث���رة يف املج���ال ال�شح���ايف. 
كم���ا اأود الإ�ش���ادة بجهودكم املخل�ش���ة واهتمامكم 
باملو�شوع���ات ال�شحي���ة ون�رشها ع���رب ال�شحافة ملا 
يحقق اأكرب ا�شتفادة ممكنة للقراء الأعزاء مبا ي�شب 

يف م�شلحة اجلميع”.
وعربت الوزيرة عن �شكرها وتقديرها للمالكي، 
ومتنت له���ا موا�شلة اجله���ود ال�شحافية يف املجال 

ال�شح���ي مبا ي�شه���م يف الرتقاء باخلدم���ات ال�شحية 
وزيادة الوعي بني املواطنني واملقيمني على اأر�ض 

مملكة البحرين.
وختاما، متنت الوزي���رة للمالكي دوام التوفيق 
وال�ش���داد يف جهوده���ا املباركة، �شائل���ة املولى عز 
وجل اأن يبارك لقيادتنا الر�شيدة خطواتها التنموية 
الكب���رية واأن ي�شخر لها حتقيق مزي���د من النجاحات 
للبحري���ن  ذخ���را  ويدميه���ا  املتتالي���ة  والإجن���ازات 
و�شعبها املح���ب الويف لها ملوا�شلة م�شرية الوطنية 

واحلب والعطاء.

ق���دم رئي����ض الق�ش���م الإعالم���ي بال�شفارة 
ال�شعودية عبدالهادي العتيبي خال�ض التهاين 
والتربيكات اإلى الزميلة بدور املالكي مبنا�شبة 
الفوز “بجائزة منظمة ال�شحة العاملية لل�شحافة 
على م�شتوى الإقليم عن فئة “الإعالم املكتوب 
واملقروء” )�شحف ومواقع اإلكرتونية( اجلائزة 
املرموق���ة للمنظمة على م�شت���وى اإقليم ال�رشق 
املتو�ش���ط، موؤك���دا اأن الإجن���از يعك�ض اجلهود 
والنجاح���ات الإعالمية املتميزة التي حتققت يف 

م�شريتها الإعالمية.

العتيبي: الإجناز يعك�ض 
النجاحات الإعالمية

“ال�صحفيني”: الإجناز يعك�س مكانة ال�صحافة البحرينية

• اإبراهيم عبداهلل	

اجلف����ري - جمعي����ة ال�شحفيني 
البحريني����ة: تق����دم رئي�����ض واأع�شاء 
جمل�����ض اإدارة جميع����ة ال�شحفي����ني 
الته����اين  بخال�����ض  البحريني����ة 
اإل����ى الزميل����ة ب����دور  والتربي����كات 
املالك����ي مبنا�شب����ة فوزه����ا بجائزة 
العاملي����ة لل�شحافة  ال�شحة  منظمة 
الت����ي نظمت على م�شت����وى الإقليم 
عن فئة “الإعالم املكتوب واملقروء 

)�شحف ومواقع اإلكرتونية(”.
واأكدت رئي�����ض واأع�شاء جمل�ض 

اإدارة اجلمعي����ة اأن الف����وز باجلائ����زة 
يدل على اجله����د واملثابرة اللذين 
تبذلهما املالكي لالرتقاء بال�شحافة 
املو�شوع����ات  ع����رب  البحريني����ة 

والكتابات التي تطرحها.
واأ�شافوا اأن الف����وز ياأتي اأي�شا 
تاأكي����دا مل����ا كانت علي����ه ال�شحافة 
“الب����الد”  و�شحيف����ة  البحريني����ة 
الزاهرة، متمنني له����ا كل التوفيق 
والنج����اح يف عملها ال�شح����ايف، واإلى 

مزيد من التاألق والإبداع.
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ر�سالة تذكري مبطالب برملانية من 13 منتخبا تقود الجتماع مو�سع نهار اليوم

84 % ن�سبة االإجناز بـ 1261 وحدة يف “الرملي”

مروحة ات�صاالت لك�رس احتكار املوقف الربملاين على طاولة “ترويكا” التقاعد

احلكومة جادة يف �صعيها حللحلة امللف االإ�صكاين... احلمر:

مروح���ة ات�ص���االت جارية ب���ن مكات���ب النواب 
للتو�ص���ل اإلى توافقات ب�ص���اأن املوقف النيابي على 
طاول���ة اجتماعات جلنة “ترويكا” التقاعد التي متثل 

3 فرق من جمل�صي ال�صورى والنواب واحلكومة.
ويف ال�صاع���ة 1:30 من ظهر اأم����س ت�صلم مكتب 
رئا�ص���ة جمل����س الن���واب ر�صالة موقعة م���ن 13 نائبا 
ي�ضع���ون فيه���ا جمموعة م���ن اخلطوط احلم���راء على 

املوقف النيابي على طاولة اجتماعات “الرتويكا”.
وطال���ب الن���واب املوقع���ون عل���ى الر�صالة من 
رئا�صة الربملان ب� “عقد لقاءات ت�ضاورية بني اأع�ضاء 
اللجن���ة واأع�ضاء جمل����س النواب مع زي���ادة فاعليتها 
وتبادل الراأي وحتقيق االن�ضجام بني اأع�ضاء املجل�س 

وقبل اتخاذ اأي قرارات نهائية ملزمة”.
ويف ال�صاع���ة 1:44 ظه���را ورد لربي���د �صحيف���ة 
“البالد” ت�رسيح ر�صمي من جمل�س النواب على ل�صان 
النائ���ب االأول للرئا�ض���ة عل���ي العرادي يدع���و جميع 
الن���واب لعقد اجتماع خا�س �ضب���اح اليوم )الثالثاء(؛ 
الإطالعه���م عل���ى نتائج �ض���ر عمل اللجن���ة احلكومية 
الربملانية امل�صرتك���ة، وبحث املقرتحات واملرئيات 
واملعلومات والت�صورات كافة التي يراها النواب يف 

ذات املو�ضوع.
وق���ال الع���رادي: الوف���د النياب���ي �ضيتدار����س 
مقرتح���ات الن���واب وعر�ضها يف االجتم���اع املقبل مع 
الوف���د احلكومي ووفد جمل�س ال�ضورى؛ لبحث اأف�ضل 
ال�صبل الكفيلة بحماية حق���وق املتقاعدين واحلفاظ 
عل���ى ال�ضنادي���ق التقاعدي���ة، و�ضم���ان دميومته���ا 

وم�صتقبلها.

لفت نظر
وم���ن اأبرز م���ا ت�ضمنته الر�ضال���ة النيابية “لفت 
نظر اأع�ضاء الوفد النياب���ي باأهمية االلتزام باملوقف 
الذي تواف���ق عليه اأع�ضاء جمل����س النواب بخ�ضو�س 

قانون التقاعد”.
وع���ّددت الر�ضالة حماور التواف���ق النيابي التي 

اأدت الإ�ضقاط م�رشوع قانون التقاعد وهي:
- التاأكي���د عل���ى و�ضع اآلية عم���ل منا�ضبة للجنة 

املكلفة بدرا�صة قانون التقاعد.
- ����رشورة عر����س مرئي���ات اللجنة عل���ى اأع�ضاء 
عل���ى  النهائي���ة  املوافق���ة  اإعط���اء  قب���ل  املجل����س 

التعديالت.
- العم���ل عل���ى �ضم���ان تواف���ق جمي���ع اأع�ض���اء 
املجل����س عل���ى التعدي���الت قب���ل اإق���رار التوافقات 

النهائية عليها.
- االلت���زام بتطبي���ق مب���داأ ال�ضفافي���ة وتب���ادل 

املعرفة بني اأع�ضاء اللجنة وكافة اأع�ضاء املجل�س.
- ����رشورة اختي���ار اأع�ض���اء جمل����س اإدارة هيئ���ة 
التقاع���د )الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن االجتماعي( من 
اخل���راء يف اال�ضتثمار والتخطيط اال�ضرتاتيجي وذوي 
املوؤه���الت العلمي���ة العالي���ة يف املالي���ة والتنظي���م 

واالإدارة.

مطالب
وطلب الن���واب املوقعون عل���ى الر�صالة تثبيت 

عدد من االأمور بعمل اللجنة وهي كاالآتي:
- ع���دم تن���ازل اللجن���ة ع���ن اأّي م���ن �ضالحيات 

و�ضلطة جمل�س النواب.
- اأن توؤكد اللجنة على وجوب معاجلة اأّي خمالفة 

د�صتورية يف م�رسوعي قانوين التقاعد.
- اأن حتر����س اللجنة على االأخ���ذ بجميع مرئيات 
اجلمعي���ات  تناولت���ه  وم���ا  وال�صحافي���ن  الكت���اب 
ال�ضيا�ضي���ة واملهني���ة وموؤ�ض�ض���ات املجتم���ع املدين 

واأ�ضحاب اخلرة.
- التاأكي���د عل���ى ع���دم امل�ضا����س باملكت�ضبات 
واحلق���وق اخلا�ض���ة باملتقاعدين وال�ضع���ي الإ�ضفاء 

امتيازات ومزايا اإ�ضافية.
- تعدي���ل تقاع���د الن���واب وال�ض���ورى والوزراء 
ب�ضيغ���ة عادلة حتف���ظ حقوق املواطن���ني وحقوقهم 
التقاعدي���ة وم�ضتقب���ل ال�ضنادي���ق ويف نف�س الوقت 
ت�ضم���ن و�ض���ول الكف���اءات الوطني���ة اإل���ى ال�ضلطة 

الت�رشيعية واملجال�س البلدية.
- ����رشورة تعزيز الرقابة وامل�ضاءل���ة على اأعمال 

هيئة اإدارة اأموال ال�ضناديق التقاعدية.
- عر����س التقري���ر االكت���واري عل���ى ال�ضلط���ة 

الت�رسيعية.
- ����رشورة اأن ت�ض���دد احلكوم���ة والقطاع اخلا�س 

ن�ضبة ا�ضرتاكهم يف ال�ضناديق.
- تنمي���ة اال�ضتثمارات من خ���الل تنويعها ورفع 

ن�صبتها.
- حتدي���د فرتة انتقالية ال تقل عن �ضنة لتنفيذ 
اأي تعدي���الت يتم االتف���اق عليها ل�ضم���ان ا�ضتقرار 
القانوني���ة للموظف���ني واملحافظ���ة عل���ى  املراك���ز 

الكفاءات وعدم زعزعة االأو�ضاع االجتماعية لالأ�رش.
- االأخ���ذ بجمي���ع املالحظ���ات والتو�ضيات التي 
ت�ضمنه���ا تقاري���ر دي���وان الرقابة املالي���ة واالإدارية 

لل�ضنوات املا�ضية.
- تو�ضي���ع متثيل العم���ال واملوظفني يف هيئة 

اإدارة ال�ضناديق.
- تفعيل مب���داأ ت�ضارب امل�ضال���ح بهيئة اإدارة 

ال�ضناديق ويف اال�ضتثمار.

الموقعون
ووق���ع على الر�صال���ة النيابي���ة 13 منتخبا وهم: 
عي�ضى تركي، وجمال داود، وعلى بوفر�ضن، وحم�ضن 
البك���ري، واأن����س بوهن���دي، وحممد املع���ريف، ونبيل 
البلو�ض���ي، وذي���اب النعيمي، واأ�ضام���ة اخلاجة، وعلي 
املقلة، وخليفة الغ���امن، وعبداهلل بن حويل وابراهيم 

احلمادي.

تصريح العرادي
االأول  النائ���ب  الع���رادي  عل���ي  النائ���ب  ����رشح 
لرئي����س جمل����س الن���واب رئي����س الوف���د النيابي يف 
اللجنة احلكومي���ة الرملانية امل�ضرتكة لبحث قانوين 

التقاع���د امل���دين واخلا�س، اإن���ه تعزي���زا للم�ضوؤولية 
امل�صرتك���ة ودعم���ا ملزيد م���ن ال�صفافي���ة وال�رساكة، 
و�ضعي���ا للو�ضول الأف�ضل ال�ضبل واحللول يف مو�ضوع 
التقاعد، فقد متت دع���وة جميع النواب لعقد اجتماع 
خا����س �ضباح ي���وم الثالث���اء؛ الإطالعهم عل���ى نتائج 
�ضر عم���ل اللجن���ة احلكومية الرملاني���ة امل�ضرتكة، 
وبح���ث كاف���ة املقرتح���ات واملرئي���ات واملعلومات 
والت�ض���ورات الت���ي يراه���ا ال�ض���ادة الن���واب يف ذات 
املو�ض���وع.  واأ�ضاف النائب علي الع���رادي اأن الوفد 
النيابي يحظى باهتمام ومتابعة من اأحمد املال رئي�س 
جمل����س الن���واب لدرا�ضة مو�ض���وع قان���وين التقاعد 
ومب���ا يحق���ق النج���اح املن�ض���ود للملف امله���م وفق 
نه���ج التوافق والت�ضاور الذي اأك���د عليه عاهل البالد 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.
 واأ�ض���ار اأن الوف���د النياب���ي يف اللجنة امل�ضرتكة 
�ضيتدار����س مقرتحات النواب وعر�ضه���ا يف االجتماع 
املقب���ل مع الوف���د احلكومي ووفد جمل����س ال�صورى؛ 
حق���وق  بحماي���ة  الكفيل���ة  ال�ضب���ل  اأف�ض���ل  لبح���ث 
املتقاعدي���ن واحلفاظ عل���ى ال�ضنادي���ق التقاعدية، 
و�ضم���ان دميومتها وم�ضتقبله���ا.  واأ�ضار اإلى اأن وفد 
جمل����س الن���واب يف اللجنة الثالثي���ة �ضيوا�ضل العمل 
امل�ضتمر عل���ى �ضمان حقوق املواطن���ني وامل�ضلحة 
الوطني���ة العام���ة، وا�صتمراري���ة وفاء الهيئ���ة العامة 
للتاأم���ن االجتماع���ي بالتزاماتها جت���اه املتقاعدين 

وامل�ضتحقني واإطالة عمر ال�ضناديق.
 واأو�ضح اأن نتائج االجتماع االأول للجنة امل�ضرتكة 
�ضهدت التوافق على املبادئ الرئي�ضة لعمل اللجنة، 
ودع���م اإ�ضالح قوان���ني التقاعد الهادف���ة اإلى �ضمان 
وحماية احلقوق واملكت�صبات التقاعدية للمواطنن، 
باعتبار اأن مدخ���رات املواطنني يف �ضناديق التقاعد 
ُم�ضان���ة مبوج���ب اأح���كام القان���ون، واأن عم���ل اللجنة 
من�ضب على اإدخال تعديالت على القوانني املعمول 
بها بغية اخلروج باإ�ضالحات عادلة للم�ضرتكني كافة 

يف ال�ضناديق التقاعدية والتاأمينية.
 و�ض���دد الع���رادي عل���ى �ضع���ي اجلمي���ع لتنفيذ 
التوجي���ه امللكي ال�ضامي، وتق���دمي احللول الناجحة، 
ومبا يعزز مب���داأ التكافل االجتماعي باعتباره الركيزة 
االأ�ضا����س للقوان���ني التقاعدي���ة والتاأميني���ة، وذلك 
من خ���الل عدال���ة اال�ضتفادة م���ن املزاي���ا التقاعدية 
للم�ضاهم���ني كافة دون متييز وجتن���ب انتفاع بع�س 
امل�ضرتك���ني من تلك املزايا على ح�ضاب امل�ضرتكني 
االآخري���ن، موؤك���دا الع���رادي م���ا اأ�ضار ل���ه يف االجتماع 
ال�ضاب���ق باأن خر بداية لعمل اللجنة اأن تبداأ بالتوافق 

على حتقيق العدالة واملو�ضوعية بني اجلميع.
يذك���ر اأن الوف���د النياب���ي يف اللجن���ة احلكومية 
تعدي���الت  ببح���ث  املعني���ة  امل�صرتك���ة  الربملاني���ة 
لرئي����س  االأول  النائ���ب  برئا�ض���ة  التقاع���د  قان���وين 
جمل�س النواب عل���ي العرادي وع�ضوي���ة رئي�س جلنة 
ال�ضوؤون الت�رشيعية والقانوني���ة النائب ماجد املاجد، 
ورئي����س جلنة ال�ضوؤون املالي���ة واالقت�ضادية النائب 
عبدالرحم���ن بوعل���ي، ورئي�س جلنة اخلدم���ات النائب 

عبا�س املا�ضي.

املنام���ة - وزارة االإ�ضكان: ����رشح وزير االإ�ضكان 
با�ضم احلمر عن متو�ضط ن�ضبة االإجناز مب�رشوع �ضاحية 
الرمل���ي االإ�ض���كاين، وال���ذي بل���غ 84.3 % باالأعمال 
 ،D11 االإن�صائي���ة ل���� 1261 وح���دة �ضكنية من ن���وع

و46 % باأعمال البنية التحتية.
ولف���ت اإل���ى اأن ن�ضب االإجن���از املتقدم���ة التي 
ي�ضهده���ا امل����رشوع يف املدين���ة اجلديدة من���ذ بداية 
فك���رة اإن�ضائ���ه وحت���ى انط���الق العم���ل يف ال�ضنوات 
االأخ���رة وحتى املراحل املتقدمة الت���ي و�ضل اإليها 
الي���وم يع���د اإجن���اًزا مت يف فرتة زمني���ة قيا�ضية، مما 
يوؤك���د مدى جدي���ة احلكوم���ة يف �ضعيها نح���و حلحلة 
امللف االإ�ضكاين وتوفر ال�ضك���ن االجتماعي املالئم 

للمواطنن.
التفقدي���ة  االإ�ض���كان يف جولت���ه  وزي���ر  واأردف 
بامل�رشوع، والتي تاأت���ي يف اإطار االطمئنان على �ضر 
العمل بامل�ضاريع االإ�ضكاني���ة املدرجة �ضمن برنامج 
تنفيذ 25 األف وحدة �ضكنية املدرجة يف برنامج عمل 
احلكومة، واملنبثق عن التوجيه امللكي ال�ضامي ببناء 
40 األف وحدة �ضكنية، اأن م�رشوع �ضاحية الرملي يعد 
واحدا من اأبرز امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية التي �ضت�ضهم 

اإلى ح���د كبر يف تلبية الطلب���ات االإ�ضكانية املدرجة 
على قوائم االنتظار.

وتاب���ع اأن م�رشوع �ضاحي���ة الرمل���ي �ضيوفر بعد 
االنته���اء م���ن تنفيذه بكام���ل مراحل���ه 4،501 وحدة 
و�ضق���ة �ضكني���ة عل���ى م�ضاح���ة تبل���غ 100 هكت���ار 

ت�صتوعب 29،260 ن�صمة.
واأو�ضح يف الوقت ذاته اأن الوزارة حري�ضة على 
�ض���ر اأعمال تنفي���ذ امل�رشوع وفقا للج���داول الزمنية 
املخ�ض�ضة لها، مثنيًّا عل���ى جهود كافة امل�ضوؤولني 

والقائمني على تنفيذ م�رشوع �ضاحية الرملي.

• •حممد املعريف	 علي العرادي	 • •عي�صى تركي	 جمال داود	

• وزير االإ�ضكان يف جولة تفقدية للم�رشوع	

را�سد الغائب

شفرة الحالقة
�ضموه���ا م���ا �ضئتم غ���رورا، توا�ضع���ا، لعب���ة قلم بجن���اح طاوو�س، 
رق�ض���ة اأنياب، مترد اأظافر، لعبة مع حر اأو نف���خ نار اأو �ضوي م�ضاعر، 
متثي���ل هوليودي خائب لدور “البط���ل املنقذ” على طريقة �صوبرمان 
“�ضحوة �ضمر” ل� “حالج” جديد، �ضحك على ذقون، اأم “موقف وطني 
تاريخي” كل ذلك ال يغر من معادلتي، وقراءتي للحياة، وفل�ضفتي يف 

نظرتي الأي �ضيء اأوؤمن به.
اأن���ا ال اأبحث ع���ن دور تاريخ���ي، وال “تر�ضيح اأنتخاب���ي “ وال “بطل 
قوم���ي” َفَلو كنت اأبحث عن اجلماهرية لكنت �ضعيت لها قبل ع�رشين 
عام���ا، واأعرف مفاتيحها، وال األعب لع���ب ال�ضيا�ضيني يف خطاب معلن، 
وغ���ر معل���ن، فاأن���ا �رشيح ج���دا يف اأف���كاري املزعجة، وما اأوم���ن به بال 
جمام���الت �ضواء فيم���ا يخ�س اجلماه���ر اأو يخ�س ال�ضلط���ة، فاأنا اأوؤمن 
بخط���اب ال�ضدمة االإيجابي الإعادة االأم���ور اإلى �ضوابها، وكل �ضدماتي 
حتمل م�ضاعر حب مل�ضلحة امل�ضدوم �ضواء م�ضوؤوال اأو وزيرا اأو جمتمعا.

فكثر م���ا األقيت على نافذت���ي احلجارة، واأ�ضبح���ت كي�س مالكمة 
لدى بع����س اجلماهر عندما وقفت �ضد املقاطع���ة النيابية، وغرها، 
واأن���ا اليوم اأ�ضد اإ�رشارا على الدعوة للم�ضارك���ة يف االنتخابات النيابية 

القادمة ل� 2018 و�صاأفرد مقاالت عدة للم�صاركة.
التّورم لي�س حال، ومنذ 2002 وهناك وزراء تورموا ب�صبب كتاباتي 
�ضد وزاراتهم اإلى الي���وم، واأعلم اأن هناك وزراء يتورمون اإذا انتقدت 

وزاراتهم.
اأعل���م اأنني ح���اد كخنجر مياين، وبع�س حرويف تتح���ول اإلى �ضفرات 

حالقة �ضعب ابتالعها، ولكن اإمياين بالوطن، وخبز النا�س هو هديف.
اأعتق���د اأن ال�رشائ���ب زادت ب�ضكل جنوين، فالبد م���ن نقده، اأقول- 
وكالمي كله لل���رد على الت�ضاوؤالت التي يف ال�ض���ارع اأو ت�ضلني وتريد 
من���ي االإجابة - اأن���ا اإذا اآمنت ب�ض���ي اأو فكرة اأ�ض���ع كل طاقتي، واأوجه 
كل اأ�ضلح���ة الكتابة، واخلطابة، وكل اأدوات املعرفة يف طرحها دون اأن 

اأخّون الروؤية االأخرى، اأو اأ�ضادرها، وال اأك�رش القانون.
مكتبتي هي اأجمل ع�س اأعي�س فيه مع ع�ضافر الكلمات، واحلروف، 
الت���ي اإذا مل تتحول اإل���ى اأرغفة ياأكله���ا النا�س ولبا����س قومي يلب�ضه 
اجلمي���ع عل���ى حد تعبر نزار قب���اين، فال فائدة منه���ا. و�ضلتني قائمة 
�ض���كاوى ملواطن���ني ع���ر االإمييل الأعر�ضه���ا يف املق���االت عن بع�س 

ال�رشكات واأو�ضاع العمال.
فع���ال فركت عيني عجبت، بع�ضه���ا تق�ضو على املواطن البحريني، 
وتعي����س اجل�ص���ع، ت���زداد اأرباحها دون زي���ادة لروات���ب املوظفن اأو 
العمال حتت حجة “الن�صبة الرحيمة” التي تفر�ضها وزارة العمل عليها 

كحد اأدنى.
يف مقاالت قادمة �ضاأتكلم عن حقوق العمال يف ال�رشكات، اأ�ضحكني 
البع����س عندما قال: ملاذا يكت���ب عن االأوقاف اجلعفري���ة ؟!! البع�س 
يحمل ذاكرة العجائز، فاأنا اأمتلك �رشف تنظيف نفايات ف�ضاد االأوقاف، 
2004 واأعل���م احلام����س النووي له���ا، وكل اأزقتها “زنق���ة” “زنقة”، 
واأعل���م اأنها ا�ضتاقت لكتابتي، واأنا اأعده���ا اأن نعيد العالقة بباقة ورد 
مذبب���ة، لتعود اإلى �ضبابها بعد اأن اأثقلتها االأحزان، فاأ�ضبحت كمقرة 

�صومرية.
ردود الفع���ل عل���ى كتاباتي ت�ضي ب�ض���يء مه���م اأن اجلماهر بكل 
اأطيافه���ا تبحث عن ثقب يف جدار الياأ����س االإعالمي، تتنف�س من خالله 
اأوجاعه���ا، واأحزانها واأن���ا اأ�ضعى مع زمالئي م���ن كل ال�ضحف، الإي�ضال 

نب�س املجتمع اإلى القيادة.
البع����س اأر�ضل يل “اأنا م���ا فاهم �ضي ؟؟!!” لن اأك���رر االإجابات كل 
حلظ���ة ه���ذا اأوال وثاني���ا: ردود الفعل اأوح���ت يل، اأن البع�س يفهمني، 

والبع�س ال يعرف تقا�ضيم جغرافية تفكري، وال ت�ضاري�س اأفكاري.
اأنا قل���ت منذ ثماين �ضنوات يف اأكرث من حلقة يف االجتاه املعاك�س، 
وحتى يف اإ�ضاءات تركي الدخيل، جلدي يتحمل الطعنات، وعنيد بعناد 
اأربع���ني ثورا. اإذا اآمنت بفك���رة، اأو مطلب اأو ق�ضية، فاطرحه بو�ضوح، 
واأنا �ضفاف يف مواقفي كدمعة وكقطعة كر�ضتال، بال رتو�س وال اأ�ضابع 

م�ضتعارة وال وجه �ضمعي.
ال اأدع���ي احلقيق���ة املطلق���ة، لكني رجل كم���ا الفيل�ض���وف يبحث 
ع���ن احلكمة، واأح���ب اأن اأطمئنكم اأين ل�صت مراهق���ا �صيا�صيا، ويف عمر 
ال يغوين���ي اإال �ضيء واح���د ال�ضعادة الداخلي���ة، واأن اأتوافق مع حمكمة 

ال�ضمر مع النف�س.
لقد انتهى زمن اأن تو�ضيل اأوجاع النا�س اإلى الدولة عن اأي مالحظة 
ع���ن اأي وزارة يعتره بع�س الوزراء خطيئ���ة اأو ا�ضتهدافا �ضخ�ضيا اإذا 

ما انتقدنا وزارته.
اأق���ول ل�ضعادة وزيرة ال�ضح���ة، اأما تكرثون من اأ����رشَّة ال�ضلمانية اأو 
نقوم بحملة ترع �ضعبية، لتعي�س الوزارة على نفقة املواطن، كما هو 

تعبر الكاتب جالل عامر.
وزارة الرتبي���ة والتعليم اأعتقد اأن بع����س املعلمني يحتاجون فعال 
اإل���ى تقلي���ل ال�ضغ���وط عليه���م باحلنان ال���وزاري امل���ايل، والدرجات 
واالمتيازات، والبع�س بتقليل احل�ض�س، طبقة املعلمني فعال يك�رشون 

اخلاطر.
�ض���يء اأخر اإلى وزير العمل، اأقوم بجمع كل الطلبات التي ت�ضلني 
للعاطل���ني، فهل اأجمعه���م واأر�ضلهم لوزارتك���م؟ وزارة االإعالم، بع�س 

العاملن ي�صتكون من رواتبهم املتدنية.
وزارة االأ�ضغ���ال: بع����س مناطق �ض���ار �ضوارعها حتت���اج اإلى “بدي 
كر” وتكملة �ضبكة ال�رشف ال�ضحي، وهناك دواعي�س باملحرق، بع�س 

�ضوارعها حتتاج اإلى �ضالون حالقة لت�ضذيبها.
اأخرا اأ�ضكر كل البحرينيني على م�ضاعرهم الطيبة وحتى الناقدين 
يل واأقول لهم را�ضلوين يف اأي �ضكوى اأو طلب تقدمي �ضكر اأو نقد الأي 
وزارة واأنا بدوري اأ�ضلط ال�ضوء عليها، دعونا نبني البحرين باالإيجابية، 

و�صناعة االأمل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح



75 % الإجناز مبدر�شة ال�شيخة موزة ال�شاملة

جامعة البحرين الأولى على م�شتوى اململكة

“ابتدائية البديع” غري مالئم للمرة الثانية

... “الأ�شغال”:  ت�شم 4 مباٍن مكونة من 48 ف�شلاً

”QS“ ح�شب الت�شنيف العاملي

لتدين اكت�شاب الطلبة املهارات الأ�شا�شية يف معظم املواد... “اجلودة”:

املنام���ة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: اأكد وكيل �شوؤون الأ�شغال 
ب���وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين اأحمد اخلياط اأن ن�سبة الإجناز يف م�رشوع 
مدر�ش���ة �شمو ال�شيخة موزة بن���ت حمد اآل خليفة 

ال�شاملة للبنات مبنطقة جو بلغت 75 %.
واأ�س���اف اخلياط اإن���ه مت النتهاء م���ن اإن�ساء 
حمط���ة الكهرباء الفرعي���ة وت�شليمه���ا اإلى هيئة 
الكهرب���اء وامل���اء، كم���ا مت النتهاء م���ن الأعمال 
الإن�شائي���ة جلمي���ع مب���اين املدر�ش���ة مبراحله���ا 
البتدائية والإعدادية والثانوية وغرفة احلار�س، 
ا العمل يف اأعمال الت�شطيبات الداخلية  وجار حالياً
واخلارجية والأعم���ال الكهروميكانيكية واملوقع 
العام وال�سور اخلارجي واأعم���ال الطرق الداخلية 

واخلارجية املوؤدية اإلى موقع املدر�سة.
واأفاد وكي���ل �شوؤون الأ�شغال اأنه يتم ب�شفة 
م�شتم���رة توجي���ه القائم���ن عل���ى امل����روع من 
خمتل���ف اجلهات اإل���ى التع���اون والتن�شيق فيما 
ا  بينه���م للعمل على الإ�راع يف اإجناز امل�روع طبقاً

للخط���ة والربنام���ج الزمن���ي املو�سوع ل���ه حتى 
ميك���ن النتهاء منه وت�شليمه اإل���ى وزارة الرتبية 
والتعليم يف املوعد املتفق عليه، كما اأكد �رشورة 
تطبيق اإجراءات الأمن وال�شلمة يف مواقع العمل.

���ا للم����رشوع تبلغ  وخ�س�س���ت احلكوم���ة اأر�سً

م�شاحته���ا 50 األف مرت مربع، وتبلغ م�شاحة البناء 
26500 مرت مرب���ع، وت�شتوعب املدر�شة 1440 
طالب���ة، وتتك���ون املدر�شة من 4 مب���اٍن للمراحل 
48 ف�ش���لاً  التعليمي���ة املختلف���ة ويوج���د به���ا 

ا. درا�شياً

ال�شخ���ر - جامع���ة البحري���ن: حقق���ت جامع���ة 
البحري���ن مرك���زا متقدم���ا عل���ى م�ست���وى اجلامعات 
العاملي���ة بتفوقه���ا يف معاي���ر الت�شني���ف العاملي 
1000 جامع���ة  والتناف����س �سم���ن   QS للجامع���ات 
تاأهل���ت لت�شني���ف 2019، وبذل���ك تك���ون جامع���ة 
البحرين اجلامعة الوحيدة امل�شنفة عامليا يف مملكة 
البحرين على م�ستوى اجلامعات احلكومية واخلا�سة.

كم���ا اأحرزت جامعة البحري���ن تقدما يف 4 معاير 
اأداء يبن���ى عل���ى اأ�شا�شه���ا تقييم اجلامع���ات، وذلك 
م���ن اأ�ش���ل 6 معايري، وه���ي: �سمع���ة اخلريجني لدى 
اأرباب العمل، والبحث العلمي، وال�شمعة الأكادميية، 
وعاملي���ة الهيئ���ة الأكادميي���ة. وق���د احتل���ت جامعة 
البحري���ن الرتتي���ب 411 عاملي���ا يف معي���ار �شمع���ة 

اخلريجني لدى اأرباب العمل.
واأك���د رئي�س جامع���ة البحرين ريا����س حمزة اأن 
ه���ذا الإجن���از لهو دليل عل���ى تبني خط���ط تطويرية 

فعالة ترتكز على تطوير خمرج���ات التعليم والبحث 
العلم���ي والإبداع والبت���كار، واأن ت�شني���ف اجلامعة 
لهذا العام يعك�س تطور م�ستوى اجلامعة الأمر الذي 
يت�ش���ق مع روؤية مملكة البحري���ن القت�شادية 2030 
الت���ي د�شنها عاه���ل الب���لد �شاحب اجللل���ة امللك 
حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، وبرنامج عم���ل احلكومة 

ومبادراته���ا، وتوجيه���ات املجل����س الأعل���ى لتطوير 
التعلي���م والتدريب، الهادف���ة اإلى توفر تعليم عاٍل 

ذي م�شتوى عاملي يف البحرين.
يذكر ب���ن الت�شنيف العاملي للجامعات QS هو 
ت�شنيف �شن���وي لأف�شل اجلامعات يف العامل، يقي�س 

اأداء اجلامعات واإجنازاتها ال�شنوية. 

�شّج���ل تقري���ر ر�شم���ي لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م 
والتدريب ب�ش���اأن مدر�شة البدي���ع البتدائية للبنن 
ثبات م�شتوى املدر�شة بح�شولها على م�شتوى “غر 

ملئم” يف دورتن متتاليتن.
وذك���ر التقرير اأن الطلب حققوا م�شتويات غر 
ملئم���ة يف ثل���ث درو�س امل���واد الأ�شا�شي���ة تقريباًا، 
وتدين م�شت���وى اكت�شابهم امله���ارات الأ�شا�شية يف 

معظم املواد.
بتوظي���ف  يقوم���ون  املعلم���ن  اأن  وب���ن 
اإ�شرتاتيجي���ات تعلي���م وتعل���م غ���ر فاعل���ة، تاأثرت 
مبحدودي���ة ال�ستفادة من نتائج التقومي يف م�ساندة 
الط���اب، و�سعف اإدارة وق���ت التعل���م، فيما يلتزم 
معظ���م الط���لب ال�شل���وك احل�ش���ن، ومتثله���م قيم 

املواطنة والقيم الإ�شلمية.
وخل�ش���ت بن���ود التقري���ر حول ق���درة املدر�شة 
ال�شتيعابي���ة عل���ى التح�ش���ن بغر ملئ���م؛ حل�شول 
املدر�شة على حكم “غر ملئم” يف دورات املراجعة 
الث���لث، يف ظ���ل حمدودية اأث���ر عملي���ات التخطيط 
الإ�سرتاتيجي يف النهو�س مب�ستوى الأداء يف جمالت 
العم���ل املدر�س���ي، با�ستثن���اء م���ا اأحدثه م���ن تقدم 

منا�شب يف تنمية اجلوانب ال�شخ�شية لدى الطلب.
وبن التقرير حاج���ة املدر�شة اإلى دعم اجلهات 
ملواجه���ة  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  يف  املعني���ة 
حتدياته���ا املتعددة، والتي متثلت يف عدم ا�ستقرار 
القي���ادة العليا منذ زيارة املراجع���ة ال�سابقة، وقدم 
املبن���ى املدر�شي، ونق�س بع�س املرافق التعليمية 

وال�شاحات املظللة.
باملحافظ���ة  جم���رة  بن���ي  يف  املدر�ش���ة  وتق���ع 
ال�سمالي���ة، وتاأ�س�س���ت املدر�س���ة يف الع���ام 1935، 
ويبلغ عدد الطلب���ة 765، ويبلغ عدد الهيئة الإدارية 
11 اإداري���ا، فيما يبلغ عدد اأف���راد الهيئة التعليمية 

63 معلما.

اإلنجاز األكاديمي
وخل�ش���ت نتيج���ة التقري���ر اإل���ى ت�شني���ف اأداء 
املدر�ش���ة باأنه “غر ملئم” يف ت�شنيف حمور “اإجناز 

الطلبة الأكادميي”.
وذك���ر التقرير “يحق���ق الط���لب يف الختبارات 

املدر�شية، والمتحانات الوزارية ن�شب جناح مرتفعة 
يف جميع امل���واد الأ�سا�سية يف العام الدرا�سي 2016 
- 2017 تراوح���ت ما ب���ن 84 و100 %، وجاء اأقلها 

يف اللغة الإجنليزية بال�سف اخلام�س”.
وب���ني التقرير تق���دم الط���اب ذوي التح�سيل 
املت���دين وه���م ال�رشيحة الأك���رب ب�سورة غ���ري مائمة 
يف الدرو����س والربام���ج العاجي���ة، وتق���دم الط���اب 
املتفوق���ن ب�ش���ورة منا�شبة يف معظ���م الدرو�س يف 
حني، يتق���دم طاب �سعوبات التعل���م يف برناجمهم 

اخلا�س ب�سورة جيدة.
واأ�س���ار التقري���ر اإلى جوانب حتت���اج اإلى تطوير 
منها مه���ارات الط���لب الأ�شا�شي���ة يف معظم املواد 
الدرا�شي���ة، وم�شتوي���ات الط���لب يف الدرو����س، مبا 
يتوافق مع ن�شب الإتقان خ�شو�شا يف احللقة الثانية، 
اإل���ى جان���ب حاجة تق���دم الطاب وف���ق قدراتهم يف 
الدرو����س والأعمال الكتابي���ة خ�شو�شا الطلب ذوي 

التح�شيل املتدين.

غير فاعلة 
وجاء يف نط���اق “التعليم والتعلي���م”، اأن معظم 
املعلم���ن يوظف���ون اإ�شرتاتيجي���ات تعلي���م وتعلم 
ب�ش���ورة غ���ر فاعلة يف الدرو�س غ���ر امللئمة، غلب 
عليه���ا الأ�شئلة م���ن اأجل التعل���م، واملناق�شة، وكان 
للمعل���م ال���دور الأك���رب فيه���ا، خ�سو�س���ا يف درو�س 
احللق���ة الثاني���ة وب�س���ورة اأكرب يف درو����س اللغتني 

الإجنليزية والعربية، يف حني يوظف بع�سهم طرائق 
واأ�سالي���ب تعليمي���ة منا�سبة يف الدرو����س املر�سية، 
القليل���ة، كالتعل���م اجلماع���ي،  والدرو����س اجلي���دة 
واملناق�ش���ة واجلوار والتعلم باللع���ب وال�شتق�شاء. 
واأ�ش���ار التقري���ر اإلى اأن���ه ُيوظف املعلم���ون املوارد 
التعليمي���ة املتاح���ة ب�ش���ورة غر فاعل���ة، اإذ توظف 
ال�سب���ورة الذكي���ة ك�سا�س���ة عر����س، وتفع���ل اأوراق 
العمل، والبطاقات التعليمية، وال�شبورات ال�شغرة، 
يف تقدمي اأن�شطة الدرو�س ب�شورة منا�شبة، يف معظم 
درو����س احللق���ة الأول���ى، خ�سو�س���ا يف نظ���ام معلم 
الف�س���ل والعلوم باحللق���ة الثاني���ة، اإل اأنها وظفت 
ب�سورة غري مائم���ة، ول�سيما يف اللغتني الإجنليزية 

والعربية.
وذك���ر التقري���ر “ُيدير املعلم���ون الدرو�س غر 
امللئم���ة ب�ش���ورة غ���ر منتج���ة، تاأث���رت بالإطالة يف 
الأن�سطة ال�ستهالية، والنتقال ال�رشيع بني جزئياتها 
دون التحقق من تعلم الطلب، كما يف معظم درو�س 
اللغ���ة العربية، اإ�ساف���ة اإلى قلة الإر�س���ادات، وعدم 
و�سوحها عن���د تنفيذ الأن�سط���ة الفردية واجلماعية، 

كما يف معظم درو�س اللغة الإجنليزية”.
غ���ري اأن التقري���ر اأظه���ر اأن كادر التعلي���م عزز 
م�ساركات الطاب باأ�ساليب حتفيز متنوعة كعبارات 
ال�سكر والثن���اء والهدايا العينية، اإ�سافة اإلى تفعيل 
لوح���ة تعزيز ال�سلوك الإيجاب���ي بالنقاط والنجوم، اإذ 
�ساهم���ت جميعها يف تعزيز م�ساركات الطاب واإثارة 

دافعيتهم نحو التعلم.

• ر�شم تخييلي ملدر�شة ال�شيخة موزة بنت حمد ال�شاملة للبنات	
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

سيد عـباس هاشم
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

ابنــة عمـه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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القضاء حسم تعويض “األوفر تايم”
ل اأتف���ق مع حترك غرفة التجارة وال�سناعة لتعديل مادة بقانون العمل بالقطاع 

الأهلي �ستخف�س تعوي�سات العمال من �ساعات العمل الإ�سايف.
حت���رك الغرفة م�رشوع لتمثيله���ا التج���ار وم�ساحلهم، وتريد اقت�س���ار احت�ساب 
تعوي����س �شاع���ات “الأوفر تامي” من مبل���غ الراتب الأ�شا�ش���ي دون العلوات، وهذا 
يعن���ي انكما�س مبل���غ التعوي�س؛ لأن كثريا من اجلهات تلج���اأ لزيادة اأجر عمالها من 

خلل ا�شتحداث علوات ترفع مبلغ الراتب.
لقد ح�سم الق�ساء البحريني هذا املو�سوع الذي اأثري جدل ب�ساأنه يف فرتة ما�سية 
عندم���ا احتكم عم���ال للق�ساء �س���د اإدارة �رشكة وطني���ة رف�ست احت�س���اب تعوي�س 

�شاعات ال� “الأوفر تامي” من الراتب وعلواته. 
ونطق الق�ش���اء بكلمته الف�شل بوجوب احت�شاب العلوات والبدلت وغرها من 

مزايا �سمن الراتب عند احت�ساب مبلغ التعوي�س عن العمل الإ�سايف.
لقد اأر�سى الق�ساء مبداأ مهما يجب على القطاع اخلا�س المتثال له بكل تقدير؛ 

احرتاما لدولة املوؤ�ش�شات والقانون.
اأما التحرك لنتقا�س املزايا العمالية فهو باب جديد يتعني على قيادة الغرفة 
األ تفتح���ه بهذا التوقيت اخلاط���ئ مع تع�رشرُّ الأو�ساع القت�سادي���ة على جيب الأ�رشة 

البحرينية.
 

تيار
“اجعل ذاتك م�شامية”.

رايرن ماريا

راشد الغائب
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مروة خمي�س

عائ�شة بنت جابر تفوز بع�شوية “وا�شنطن للفنون التعبريية”
وا�شنط���ن - بن���ا: فازت ال�شيخ���ة عائ�شة 
بن���ت جابر اآل خليف���ة بع�شوية جمل����س اإدارة 
منظم���ة وا�شنط���ن للفن���ون التعبري���ة بع���د 
الت�شوي���ت بالإجماع دعما لرت�شيحها، لت�شبح 
املنظم���ة  اإدارة  مبجل����س  الأح���دث  الع�ش���و 
املعني���ة بت�شجيع ودعم الفن���ون يف وا�شنطن 
العا�سمة و�سواحيها، وذلك عرفانا بالهتمام 
الذي اأبدت���ه يف جمالت تعزي���ز الفن الهادف 
ودلي���لاً عل���ى العلق���ات الجتماعي���ة القوية 
التي تربطه���ا بالدوائر املوؤث���رة يف وا�شنطن 
العا�شم���ة. و�شت�شتم���ر ع�شويته���ا يف جمل�س 

اإدارة املنظمة حتى اأغ�شط�س 2020.
وتعت���رب ال�سيخ���ة عائ�س���ة بن���ت جابر اآل 
خليفة م���ن املهتمن �شخ�شي���ا بالفنون كما 
حت���رتف الر�سم، فق���د ح�سلت عل���ى �سهادة 
البكالوريو�س من كلية ما�شات�شو�شت�س للفن 
والت�شميم مبدينة بو�شط���ن الأمركية. ومنذ 
اأن انتقل���ت اإلى الإقام���ة يف الوليات املتحدة 

الأمركية بعد تعين زوجها ال�شيخ عبداهلل بن 
را�شد اآل خليف���ة �شفرا ململكة البحرين لدى 
الوليات املتحدة الأمريكي���ة العام املا�سي، 
اأثار اإعجابها امل�شهد الثقايف والفني الغني يف 
وا�شنطن العا�شمة وتعدد متاحفها واأروقتها 
الفني���ة. يذك���ر اأن منظم���ة وا�شنط���ن للفنون 
التعبريية تاأ�س�س���ت يف العام 1966، وتهدف 
لرب���ط املجتم���ع بالفنان م���ن خ���لل التعليم 
والأداء لفت���ح اآفاق اأو�شع للتفاهم والتعاطف 

يف العامل من خال ا�ستخدام لغة الفن.

• عائ�شة بنت جابر اآل خليفة 	



7 local@albiladpress.comبالدنا

“قاتل والده” له تاريخ طويل بالتعاطي

تعوي�ض م�رشف مبيعات بـ29 األف دينار

طعنه مرتني ب�سكني... الطبيب النف�سي:

 بعد ف�سله تع�سفيا

ت�سلم���ت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
التقري���ر الطب���ي النف�سي اخلا����ص بال�ساب “31 
عاًما - ميكانيك���ي” قاتل والده “59 عاًما”، حال 
كون���ه متعاطًي���ا للمواد املخ���درة، بعدم���ا طعنه 
مرتني با�ستعمال �سكني يف منزله مبنطقة قاليل.
وورد يف التقرير املذكور اأن املتهم م�سوؤول 
ع���ن ت�رصفاته كم���ا اأنه يع���اين من اإدم���ان املواد 
املخ���درة، اإذ اأن���ه يحمل تاريًخا طوي���اًل يف تعاطي 

املخدرات باأنواعها.
وقّررت املحكمة اإرجاء النظر يف الق�سية حتى 
جل�س���ة يوم 11 �سبتمرب الق���ادم، وذلك للت�رصيح 
ب�س���ورة م���ن التقري���ر الطب���ي اخلا����ص باملتهم 
لوكيل���ه، كما اأمرت با�ستمرار حب�سه حلني اجلل�سة 

القادمة.
وج���اء يف التقري���ر امل�سار اإليه���ا والوارد من 
م�ست�سف���ى الط���ب النف�سي اأن املته���م مل تظهر 
علي���ه اأي اعتق���ادات خاطئة اأو هالو����ص �سمعية، 
كم���ا اأن���ه ل توجد به اأي���ة اأعرا�ص ع�سوي���ة، لكنه 
يع���اين من الإدمان عل���ى املواد املخ���درة، اإذ اأنه 
اأح���د املر�سى املتابعني لدى وحدة املوؤيد لعالج 
وتاأهيل مدمني الكحول واملخدرات، ويتابع لدى 
العيادات اخلارجية كونه يحم���ل تاريًخا طويالً يف 
جم���ال تعاطي املواد املخ���درة باأنواعها، وانتهى 
التقري���ر اإل���ى اأن املته���م م�سوؤول ع���ن ت�رصفاته 

وكينونة اأفعاله.
وكانت اأحالت النيابة العامة ال�ساب للمحاكمة 
بعدما اأ�سندت اإليه تهم���ة اأنه بتاريخ 21 نوفمرب 
2017، اأول: قتل عمًدا املجني عليه )والده( باأن 
وجه له طعنتني يف ج�سده، قا�سًدا من ذلك اإزهاق 
روح���ه، فاأحدث به الإ�سابات املو�سوفة بالتقرير 

الطبي التي اأودت بحياته.
ثانًي���ا: ح���از واأح���رز بق�س���د التعاط���ي مادة 
“الكودايني” املخدرة وكذلك موؤثًرا عقليًّا يف غري 

الأحوال املرخ�ص بها قانوًنا.
وتع���ود التفا�سي���ل اإلى م���ا اأبلغت ب���ه ابنة 
املجن���ي عليه ال�رصط���ة، التي قال���ت اإن �سقيقها 
امل�ساج���رة  واأن  املن���زل،  يف  ت�ساج���را  ووالده���ا 
انته���ت بعدما ق���ام �سقيقها بتوجي���ه طعنة اإلى 
�س���در والده���ا، واأن���ه بعدم���ا طلب���ت الإ�سع���اف 
لوالدها ملداركته بالع���الج الالزم يف امل�ست�سفى 
اإل اأن���ه وخ���الل �ساعة واحدة م���ن و�سولة تويف يف 

امل�ست�سفى.
وثب���ت من خ���الل تقرير الطبي���ب ال�رصعي اأن 

الطعن���ه الت���ي تلقاها الأب املجن���ي عليه، نفذت 
اإل���ى اأ�سفل اأح���د الأ�سالع وا�ستق���رت يف رئته، ما 

ت�سببت بنزيف داخلي اأدى اإلى وفاته.
وبالتحقيق م���ع البن اجلاين اعرتف مبا ن�سب 
اإلي���ه، وق���ّرر اأنه وح���ال كونه بحالة غ���ري طبيعية، 
اإذ اأن���ه مدم���ن عل���ى م���ادة “ال�ستوب” م���ن قرابة 
اخلم�ص �سنوات، اإل اأنه مل يكن يق�سد قتل والده، 
بالإ�ساف���ة اإلى اأن���ه يتعالج من اإدمان���ه على هذه 
املادة يف الط���ب النف�سي، كما وت�رصف له الأدوية 

الالزمة ملعاجلته من الإدمان عليها.
وقرر اأي�ًس���ا اأنه يف يوم الواقع���ة ونتيجة اإلى 
كون���ه متعاطًي���ا لتلك املادة املخ���درة املذكورة، 
فاإنه مل يكن قادًرا على �سماع لوم والده له بعدما 
خ���رج م���ن غرفته وه���و يف حال���ة تخدير م���ن تلك 
املادة، كم���ا اأنه ادعى اأن والده وج���ه له األفاًظا ل 
يقبله���ا ك���ون اأن املجني علي���ه كان يف حالة �سكر 

بذلك احلني.
واأ�س���اف اأن �سقيق���ه كان يق���ف وراء وال���ده 
وي�ستفزه بوا�سطة ابت�ساماته واإخراج ل�سانه عليه، 
وحينها فقد ال�سيطرة على اأفعاله ودفع والده فما 
كان من �سقيقه اإل اأن تدخل للدفاع عن والدهما.

واأف���اد باأنه وعق���ب ذلك املوق���ف توّجه اإلى 
املطبخ ليجلب علبة فلفل مطحون خا�سة بالطبخ، 
الت���ي رماها ناحية وال���ده اإل اأنها مل ت�سبه، فرجع 
جم���دًدا للمطب���خ لكنه عاد هذه امل���رة وهو يحمل 
ع���دد اثنتني م���ن ال�سكاك���ني ال�سغ���رية احلجم، 
واملخ�س�ست���ني لتقطي���ع الفواك���ه واخل�رصوات، 
واأم�سكهم���ا بوا�سط���ة ي���د واح���دة بحي���ث كانت 
اإحداهم���ا متقدمة عل���ى الأخرى، فلح���ق ب�سقيقه 

الذي ا�ستفزه وهو يل���ّوح بتلك ال�سكينني، اإل اأن 
والده اعرت����ص طريقه وتفاجاأ باأنهما انغر�ستا يف 
�س���در والده ف�سحبه���ا على الفور، كم���ا وّجه مرة 
اأخ���رى �رصبة ثاني���ة قا�سًدا �سقيقه جم���دًدا اإل اأن 
م���ن تعّر�ص عليها ثانية ه���و والده ولكنها كانت 
يف ظه���ره هذه املرة، وعرّب ال�س���اب عن ندمه عما 
اقرتفته يداه، واأنه يطلب من عائلته اأن ت�ساحمه.
يذك���ر اأن وكي���ل النائب الع���ام بنيابة الأ�رصة 
والطف���ل حمد الق���الف، �رصّح يف وق���ت �سابق من 
�سه���ر اأكتوبر 2017، ب���اأن النياب���ة العامة تلقت 
اإخطاًرا من مركز �رصطة �سماهيج بورود بالغ لغرفة 
العملي���ات الرئي�سية، مفاده قي���ام �سخ�ص “31 
�سن���ة” بالعتداء على وال���ده “59 �سنة” بوا�سطة 
�سك���ني، مما �سبب له طعنتني اإحداهما يف ال�سدر 
والأخ���رى يف الظهر، واأنه ف���ارق احلياة بعد اأن مت 

نقله اإلى م�ست�سفى امللك حمد.
وعليه، ب���ادرت النيابة العامة ف���وًرا مببا�رصة 
التحقي���ق يف الواقع���ة بالنتقال اإل���ى م�ست�سفى 
امللك حمد ومعاينة جثة املتوفى وندبت الطبيب 
ال�رصع���ي للك�سف على اجلثة لبي���ان �سبب الوفاة، 
ال���ذي انتهى اإل���ى اأن �سبب الوفاة ج���رح نافذ يف 
ال�س���در، وم���ن ث���م انتقل���ت اإلى م����رصح اجلرمية 
وانتدبت خ���رباء الأدلة املادية لرف���ع الآثار التي 
العام���ة  النياب���ة  التحقي���ق. وا�ستكمل���ت  تفي���د 
التحقيق���ات ب�سم���اع اأقوال ال�سه���ود وا�ستجواب 
املتهم الذي اع���رتف بقيامه بت�سدي���د الطعنات 
اإل���ى املجن���ي علي���ه وعم���ل الدلل���ة الت�سويرية 
اخلا�س���ة بالواقع���ة رفق���ة املته���م، ووجه���ت له 

النيابة العامة تهمة القتل العمد.

األزمت املحكم���ة الك���ربى العمالية الأولى 
اإح���دى ال����رصكات الأجنبي���ة العامل���ة يف املجال 
ال�سناع���ي اأن تدفع تعوي�سا مالي���ا اإلى م�رصف 
مبيع���ات ف�سلت���ه تع�سفيا بعد خدم���ة امتدت 
لأكرث م���ن 14 �سنة، باأكرث م���ن 29 األف و500 

دينار.
وقالت املحكم���ة اإن وقائع الدعوى تتمثل 
يف اأن املدع���ي كان ق���د رفع دع���واه للمطالبة 
ب���اأن توؤدى ل���ه الأجور املتاأخرة ع���ن الفرتة من 
1 اأبريل 2015 حت���ى 17 يونيو 2015، وبدل 
الإج���ازة ال�سنوية م���ن 2013 اإلى 2015، وبدل 
الإخط���ار وتعوي�س���ه ع���ن الف�س���ل التع�سف���ي 

و�رصف مكافاأة نهاية اخلدمة.
وذك���رت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اأن 
للعامل احل���ق يف التعوي�ص ع���ن اإنهاء �ساحب 
العم���ل لعق���د العمل، م���ا مل يكن اإنه���اء العقد 
ب�سب���ب م�رصوع، ويك���ون عبء اإثب���ات م�رصوعية 

اإنهاء العقد على عاتق �ساحب العمل.
وتابع���ت، اإذا اأنه���ى �ساح���ب العم���ل عقد 
العم���ل غري حم���دد املدة خ���الل الأ�سهر الثالثة 
الأول���ى م���ن تاريخ ب���دء العم���ل، ف���ال ي�ستحق 
العامل اأي تعوي����ص، اإل اإذا كان الإنهاء مبثابة 
ف�س���ل تع�سفي طبقا لأي م���ن اأحكام املادتني 
104 و105 من ه���ذا القانون، ويف هذه احلالة 
ي�ستحق العامل تعوي�سا يعادل اأجر �سهر، واإذا 
ق�س���ى العامل 3 اأ�سهر من تاري���خ بدء العمل، 
فل���ه تعوي�ص مبا يع���ادل اأجر يوم���ني عن كل 
�سهر من اخلدم���ة ومبا ل يقل عن اأجر �سهر ول 

يزيد على اأجر 12 �سهرا.
واأ�ساف���ت اأن املدع���ي عمل ل���دى املدعى 
عليه���ا م����رصف بق�سم املبيع���ات باأج���ر 1000 
دينار، وكان املدعي قد ق���دم الإخطار املوجه 
له من املدع���ى عليها املوؤرخ 17 يونيو 2015 
واملت�سم���ن اإنه���اء خدماته، الأم���ر الذي تكون 
مع���ه املدع���ى عليه���ا قد اأنه���ت عق���د العمل 

باإرادتها املنفرد مما اأ�س���اب املدعي بال�رصر، 
فاملحكم���ة تق�س���ي ل���ه مببل���غ 12000 دينار 
باعتب���ار اأن خدم���ة املدعي 14 �سن���ة و�سهرين 
و25 يوما بع���د اإ�سافة مهل���ة الإخطار ي�ستحق 
عنها تعوي�ص 12 �سهر باعتباره احلد الأق�سى 

للتعوي�ص.
وب�ساأن طل���ب املدعي ب���دل الإخطار، فاإن 
قان���ون العمل اأجاز لكل من طريف العقد اإنهاوؤه 
بعد اإخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء ب� 30 يوما 
على الأقل، ويظل عقد العمل قائما خالل مهلة 
الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع اللتزامات 
النا�سئ���ة عنه، واإذا كان اإنه���اء العقد من جانب 
�ساحب العمل ج���از التفاق على اأن تزيد مهلة 

الإخطار على 30 يوما.
اأم���ا اإذا مت اإنهاء العق���د دون مراعاة مهلة 
الإخط���ار، األزم الط���رف الذي اأنه���ى العقد باأن 
ي���وؤدي للطرف الآخر تعوي�س���ا عن هذه املهلة 
يعادل اأجر العامل عن كامل املهلة اأو ما تبقى 
منها، بح�سب الأح���وال، ومن ثم ي�ستحق مدعى 
تعوي�سا م�ساويا لأج���ره عن مده الإخطار مببلغ 

1000 دينار.
وق���ررت ب�ساأن طلب املدعي ب���دل الإجازة 
ال�سنوي���ة، في�ستح���ق العامل ال���ذي اأم�سى يف 
خدم���ة �ساح���ب العمل م���دة �سنة واح���دة على 
الأقل اإجازة �سنوية ل تقل عن 30 يوما مدفوعة 
الأجر، مبعدل يومني ون�سف عن كل �سهر، واإذا 
قّلت م���دة خدمة العامل عن �سنة ا�ستحق اإجازة 
بن�سب���ة املدة التي ق�ساه���ا يف العمل ول يجوز 
للعام���ل الن���زول عن حق���ه يف الإج���ازة، وله اأن 
يتقا�سى عنها مقابال نقدي���ا، ومبا اأن املدعى 
عليها مل تقدم ما ي���دل على ا�ستنفاد املدعي 
ر�سي���د اإجازته ال�سنوي���ة اأو ح�سوله على البدل 
النق���دي، في�ستح���ق املدعى ب���دل الإجازة عن 
ال�سنتني الأخريتني والك�سور بواقع 36.9 يوما 

تقريبا مبا يوازي مبلغ 1230 دينارا.

الأج���ور  املدع���ي  طل���ب  ب�س���اأن  ولفت���ت 
املتاأخرة، اإلى اأن قان���ون العمل ين�ص على اأنه 
اإذا انته���ت عالقة العم���ل ي���وؤدى للعامل اأجره 
وكاف���ة املبالغ امل�ستحقة له ف���ورا، اإل اإذا كان 
العام���ل قد ترك العمل من تلقاء نف�سه، فيجب 
عل���ى �ساح���ب العمل يف ه���ذه احلال���ة اأداء اأجر 
العام���ل وجميع م�ستحقاته خ���الل مدة ل جتاوز 
7 اأي���ام من تاريخ ت���رك العم���ل، ول ترباأ ذمة 
ع العامل على  �ساحب العمل من الأجر اإل اإذا وَقّ

ما يفيد ت�سلمه الأجر يف ال�سجل املعد لذلك.
وانته���ت اإلى القول اأنه���ا اطماأنت بح�سب 
ما �سهد ب���ه �ساهد املدعي، وال���ذي �سهد باأن 
املدعي عم���ل لدى املدعى عليها م�رصف بق�سم 
املبيع���ات باأجر 1000 دين���ار، وكانت املدعى 
عليه���ا، وهي املكلفة قانون���ا باإثبات �سدادها 
لأج���ر املدعي مل تقدم ما ي���دل على ذلك، ومن 
ث���م تكون ذمته���ا مازالت م�سغول���ة بالأجر عن 
تل���ك امل���دة، وهو م���ا تق���دره املحكم���ة مببلغ 

2600 دينار.
واأك���دت املحكمة اأن املدعي ي�ستحق وفقا 
لأح���كام قان���ون التاأمني الجتماع���ي عند اإنهاء 
عقد عمل���ه مكافاأة بواقع اأج���ر ن�سف �سهر عن 
كل �سن���ة م���ن �سن���وات العمل الث���الث الأولى، 
واأج���ر �سهر عن كل �سنة م���ن ال�سنوات الالحقة 
عليها، وي�ستح���ق العامل املكاف���اأة عن ك�سور 
ال�سن���ة بن�سبة امل���دة التي ق�ساه���ا يف اخلدمة 
ل���دى �ساح���ب العم���ل، وبالتي فاإن م���دة عمله 
تكون 14 �سن���ة و�سهرين و25 يوما، في�ستحق 
عنه���ا مكافاأة نهاية اخلدم���ة بواقع اأجر 381.9 
يوم، مبا يوازي مبلغ 12800 دينار، كما األزمت 
املحكم���ة املدع���ى عليها مب�رصوف���ات الدعوى 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
فله���ذه الأ�سب���اب حكمت املحكم���ة باإلزام 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 29 األفا 

و526 دينارا و664 فل�سا.

رفع م�ستوى اأداء منت�سبي الأمن العام

مقيـم عربــي يقتــل اآ�سيويـا خنقـا

القب�ض على 3 �رشقوا اآ�سيويني و�رشبوهم

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: حتت 
رعاي����ة اآمر الأكادميية امللكية لل�رصطة 
اأقام����ت  ال�سي����ب،  اإبراهي����م  العمي����د 
الأكادميي����ة حفل تك����رمي للموظفني 
املهني����ني، بح�سور مدي����ري الإدارات 
وع����دد من ال�صب����اط و�صب����اط ال�صف 
واملدنيني، وذل����ك تقديًرا ملا قدموه 
خ����الل ف����رتة عمله����م وم����ا بذل����وه من 
جهود كان له����ا الأثر الكبري يف تطوير 

الأكادميية.
اآم����ر  األق����ى  احلف����ل،  بداي����ة  ويف 
الأكادميي����ة امللكي����ة لل�رصط����ة كلم����ة 

ترحيبية اأ�ساد فيها بجهود املكرمني 
يف تعزيز مكانة الأكادميية، مثمًنا دعم 
وم�سان����دة وزير الداخلي����ة وتوجيهاته 
الرامي����ة لت�سجي����ع املوظف����ني عل����ى 
البذل والعط����اء وت�سخري جهودهم مبا 
يعود بالنف����ع على رفع م�ست����وى اأداء 
منت�سب����ي الأمن العام م����ن قدرة على 

التميز واالن�صباط والعمل اجلاد.
ويف اخلت����ام، قام اآم����ر الأكادميية 
وال�سه����ادات  ال����دروع  بت�سلي����م 
املكرم����ني،  للموظف����ني  التقديري����ة 

متمنيًّا لهم التوفيق وال�سداد.

املنامة - بنا: �رصح رئي�ص نيابة 
حمافظ���ة العا�سمة حمم���د املالكي 
ب���اأن النياب���ة العامة تلق���ت اإخطاًرا 
من الإدارة الأمنية املخت�سة مفاده 
العثور عل���ى جثة �سخ����ص اآ�سيوي 
اجلن�سي���ة مكبلة اليدي���ن والرجلني 
وبه���ا بع�ص الكدم���ات والإ�سابات 
مب�سكنه مبنطقة احل���ورة، فبا�رصت 
ذل���ك  ف���ور  حتقيقاته���ا  النياب���ة 
وقامت بالنتقال اإلى مكان الواقعة 
علي���ه  املجن���ي  م�سك���ن  وعاين���ت 
وندب���ت الطبي���ب ال�رصع���ي لفح�ص 
اجلث���ة وبيان �سب���ب الوفاة وندبت 
طاقم م�رصح اجلرمية لرفع العينات 
اإل���ى  الالزم���ة وا�ستمع���ت  والآث���ار 
اأقوال �سه���ود الواقعة وطلبت من 
ال�رصطة تكثيف حترياتها للو�سول 

اإلى الفاعل.
وبعد اإج���راء التحريات من قبل 
الإدارة الأمني���ة مت التو�س���ل اإل���ى 
املته���م حي���ث تب���ني باأن���ه عرب���ي 
اجلن�سي���ة يف بداية العق���د اخلام�ص 
من العم���ر، ومت ا�ستجوابه من قبل 
النياب���ة العامة حي���ث اعرتف بتتبع 
املجن���ي عليه واللحاق ب���ه ودخوله 
اإلى م�سكنه وقتله عن طريق اخلنق 
بعد رب���ط يديه ورجلي���ه ومنعه من 
احلرك���ة وانتهاك حرم���ة جثته بعد 
قتله وحماولت���ه اإخفاء اآثار اجلرمية 
يف امل���كان وتظليل العدالة، وعليه 
اأم���رت النيابة العامة بحب�ص املتهم 
التحقي���ق  ذم���ة  عل���ى  ���ا  احتياطيًّ
الفني���ة  التقاري���ر  ورود  بانتظ���ار 
لإحالة الق�سية للمحكمة املخت�سة.

الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
�رصح املدي����ر الع����ام ملديرية �رصطة 
املحافظ����ة ال�سمالي����ة، ب����اأن �رصط����ة 
املديري����ة متكنت م����ن القب�ص على 
3 اأ�سخا�����ص بحرينيني، اإثر قيامهم 
بالعت����داء بال�����رصب عل����ى �سخ�سني 
اآ�سيويني و�رصق����ة هواتفهم النقالة 
وهوياته����م ال�سخ�سي����ة اإ�سافة اإلى 

مبلغ مايل، يف منطقة �سدد.
تلق����ت  املديري����ة  اأن  واأو�س����ح 

بالًغ����ا يف ه����ذا ال�ساأن، وعل����ى الفور 
مت مبا�����رصة اأعم����ال البح����ث والتحري 
للك�سف ع����ن مالب�س����ات الواقعة، اإذ 
اأ�سف����رت التحريات عن حتديد هوية 

مرتكبي الواقعة والقب�ص عليهم.
واأ�س����ار املدي����ر الع����ام ملديرية 
�رصط����ة املحافظة ال�سمالي����ة اإلى اأنه 
ج����ار ا�ستكمال الإج����راءات القانونية 
املقررة؛ متهيدا لإحالة الق�سية اإلى 

النيابة العامة.
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أخبار الفرح الغائبة
ياأم���ل ابن البلد اليوم، اأكرث م���ن اأي وقت م�سى، ل�سماع اأخبار الفرح، 
والب�س���ارة الغائب���ة، والت���ي ي�ستحقه���ا عن ج���دارة، لكن���ه ل يطالها، ول 
ي�ستن�س���ق رائحته���ا، ول ي�ست�سعر وجوده���ا، بحياته الغارق���ة بالإرهاق، 

والنفاق، واحلاجة، والعوز، والقهر.
وكل م���ا يجري الآن، من اجتماعات، وقرارات، ونقا�سات، وت�رصيحات، 
ه���ي –بواقع الأمر- حم���اولت ت�سحيحية لالأخطاء الغاب���رة، واملرتاكمة، 
والت���ي ل تزال الظ���روف الغام�س���ة حتم���ي مت�سبيه���ا، ومفتعليها، وما 

اأكرثهم. 
ومت���ى ما ظلت “الطبطبة” على الأكتاف عل���ى حالها، ظل احلال كما 
هو عليه، اأ�سوَد، لزجاً، عفنا،  يطال بق�سوته، وظلمه، اجلميع، بال ا�ستثناء، 
ومت���ى ما اأ�سيحت الوجوه، وت�سدت، عمن ميد يده لأخذ ما لغريه، عمقت 
اخل�سارة، والكلفة، وتراكمت فواتري الوطن، الباهظة الكلفة، والتكلفة .

اإن املواط���ن البحريني الطيب، واملحب، وامل���وايل، لبلده، وحلكامه، 
ولرتاب���ه الوطني، بات متعط�سا – اأكرث من اأي وقت م�سى- للمحا�سبات 
القا�سية، لإحالل الكفاءات، لإزاحة الدينا�سورات من مقاعدهم، املغربة، 

واملرتبة.
 بات ينتظر – ب�سغف - احلماية حلقوقه ومكت�سباته املبتورة، والتي 
�ست�سعف���ه على التب�سع بهدوء، والتنزه به���دوء، وتوفري اأ�سا�سيات رغد 
احلي���اة لأفراد الأ�رصة، بهدوء اأي�س���ا، ياأمل بواقع بعيد املنال اليوم، وهو 

اأمر موؤ�سف، وموجع، وموؤمل.

إبراهيم  النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد اإعداد: عبا�ض اإبراهيمحماكم



70 مليون دينار لتغطية 
اأذونات خزانة

املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعلن م�رصف 
البحرين املركزي اأنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم 
ISIN BH0001112042( 1712( من اأذونات 
اخلزان���ة احلكومي���ة الأ�صبوعي���ة الت���ي ي�صدره���ا 
امل�رصف نياب���ة عن حكومة البحري���ن. وتبلغ قيمة 
هذا الإ�ص���دار 70 مليون دين���ار لفرتة ا�صتحقاق 
91 يوماً تبداأ يف 11 يوليو 2018 وتنتهي يف 10 
اأكتوبر 2018، كم���ا بلغ معدل �صعر الفائدة على 
ه���ذه الأذون���ات 3.94 % مقارنة ب�صع���ر الفائدة 
3.93 % للإ�صدار ال�صابق بتاريخ 2 يوليو 2018.

ارتفاع النفط و�صط �صح املعرو�ض
طوكيو - رويرتز: ارتفع���ت اأ�صعار النفط اأم�ض الثنني مع تركيز امل�صتثمرين على �صح 
املعرو�ض يف ال�صوق بعد بيانات �صدرت اأواخر الأ�صبوع املا�صي تظهر تراجع خمزونات اخلام 
الأمريكي���ة اإلى اأدنى م�صتوياتها يف اأكرث م���ن 3 �صنوات.وزاد خام القيا�ض العاملي برنت 49 

�صنتا اأو 0.6 % اإلى 77.60 دولر للربميل بحلول ال�صاعة 0635 بتوقيت جرينت�ض.
وارتفع اخلام الأمريكي يف العقود الآجلة 34 �صنتا اأو 0.5 % اإلى 74.14 دولر للربميل.
واأظه���رت بيان���ات ر�صمية ن����رصت اخلمي�ض اأن خمزون���ات اخلام يف نقط���ة ت�صليم العقود 
الأمريكي���ة الآجل���ة يف كا�صينج بولية اأوكلهوم���ا انخف�صت لأدنى م�صت���وى يف ثلث �صنوات 
ون�ص���ف ال�صن���ة. ون�رصت البيانات بعد يوم م���ن موعدها املعتاد ب�صبب عطل���ة عامة يف الرابع 

من يوليو.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
“الذهب” يرتاجع 2.3 % حملًيا... والغرام بـ 13.53 دينار

19.1 مليون دينار واردات املعدن الأ�صفر يف �صهر

انخف����ض �صع���ر الذه���ب عي���ار 21 قرياطا 
بال�صوق املحلية اإلى 13.53 دينار للغرام خلل 
تعام���لت اأم����ض الإثنني، مقاب���ل 13.86 دينار 

للغرام مايو املا�صي، برتاجع ن�صبته 2.3%.
اإل���ى ذل���ك، هب���ط �صع���ر الذهب عي���ار 24 
قري�ط �إلى 15.46 دينار للغرام خلل تعاملت 
اأم����ض مقاب���ل 15.84 دينار يف ماي���و املا�صي، 

برتاجع بلغت ن�صبته 2.2%.
ويف تفا�صي���ل حرك���ة تغري اأ�صع���ار الذهب 
عي���ار 21 قرياط���ا خ���لل الأ�صبوع فق���د �صجل 
يف مطل���ع يوليو اجل���اري 13.28 دين���ار للغرام 
وانخف����ض الي���وم الت���ايل الإثنني اإل���ى 13.25 
دين���ار وزاد ي���وم الثلثاء، حي���ث �صجل 13.36 
دينار، ووا�ص���ل الرتفاع ي���وم الأربعاء وو�صل 
13.44 دين���ار، وانخف����ض ن�صبي���ا ي���وم  اإل���ى 
اخلمي����ض اإلى 13.42 دينار وا�صتقر على نف�ض 
ال�صع���ر اجلمعة املا�ص���ي، اإل اأن���ه ارتفع يومي 

ال�صبت والأحد عند 13.47 دينار للغرام.

وفيم���ا يتعل���ق بالذهب عي���ار 24 قرياطا، 
ف�صج���ل 15.17 دينار للغرام يف 1 يوليو وهبط 
هبوط���ا طفيفا ي���وم الإثنني املا�ص���ي لي�صجل 
15.15 دين���ار، ث���م زاد ي���وم الثلث���اء لي�صجل 
15.27 دينار للغ���رام، ويف اليوم التايل ارتفع 
15.36 دين���ار، وانخف�ض ال�صعر يوم اخلمي�ض، 
حي���ث �صجل 15.33 دينار، وارتف���ع ن�صبيا يوم 
اجلمعة اإل���ى 15.34 دينار، وارتفع اإلى 15.40 

دينار للغرام يومي ال�صبت والأحد.
وانخف����ض �صعر كيل���و الذهب حملي���ا اإلى 
15،458 دين���ار مقابل 15،844 دينار يف مايو 
املا�ص���ي، بانخفا����ض مق���داره %2.43، فيما 
تراجع �صعر كيلو الذهب عامليا بن�صبة 3.45% 
و�صج���ل 40،531 دولر اأم����ض الإثن���ني مقابل 

41،981 دولر مايو املا�صي.
كما تراج���ع �صعر اأوقية الذهب وو�صل عند 
480.76 دين���ار مقاب���ل 492.73 دين���ار مايو 
املا�ص���ي، فيم���ا و�ص���ل �صعرها العامل���ي اإلى 
1،261 دولر مقارن���ة ب���� 1،306 دولر ماي���و 
املا�ص���ي، علًم���ا اأن جنيه الذه���ب و�صل �صعره 

حملًي���ا اإل���ى 108.21 دين���ار مقاب���ل 110.91 
دين���ار يف مايو 2018 و�صج���ل عاملًيا 283.72 

دولر مقابل 293.87 دولر مايو املا�صي.
اإلى ذلك، ا�صتوردت البحرين اأكرث من 1.1 
مليون قطعة م���ن �صبائك الذهب واملجوهرات 

م���ن 16 دولة بقيم���ة اإجمالية تبل���غ نحو 19.1 
ملي���ون دينار، خ���لل ماي���و املا�ص���ي، بح�صب 
اآخ���ر اإح�ص���اءات هيئ���ة املعلوم���ات واحلكومة 

الإلكرتونية.
وبح�ص���ب البيانات الأولية الت���ي اأ�صدرتها 

�ص���وؤون اجلم���ارك، فق���د ا�صت���وردت اململك���ة 
نح���و 589.4 األف �صبيكة ذه���ب بقيمة اإجمالية 
تتج���اوز 9.2 ملي���ون دين���ار بل���غ وزنه���ا 583 
كيلوغراما م�صتوردة من دولة الإمارات العربية 

املتحدة و�صوي�رصا وتركيا.
فيما بلغت قط���ع احللي واملجوهرات التي 
اأجزاوؤها من ذه���ب 576.5 األف قطعة تزن نحو 
636 كيلوغرام بقيمة اإجمالية تبلغ 9.8 مليون 
دين���ار م�صتوردة من الإمارات العربية املتحدة، 
ال�ص���ني، اململك���ة العربية ال�صعودي���ة، الهند، 
اإندوني�صي���ا،  الأمريكي���ة،  املّتح���دة  الولي���ات 
اإ�صباني���ا، اإيطالي���ا، اأملاني���ا، تايلن���د، تركي���ا، 

�صوي�رصا، فرن�صا، لبنان، هولندا، هونغ كونغ.
فيم���ا مت ا�صت���رياد 5 قط���ع م���ن اأ�صن���اف 
�صياغ���ة م���ن ذه���ب بقيم���ة 60 دين���ارا، فيما 
ا�صتوردت 125 قطعة من اأ�صكال ذهب ن�صف 
م�صغولة اآخر تزن 6 كيلوغرامات بقيمة 2،251 
دينار، كما مت ا�صترياد قطعتي معادن عادية اأو 
ف�ص���ة مك�صوة بق�رصة من ذهب )ن�صف م�صغولة 

اأو خام(.

• تراجع �صعر اأوقية الذهب اإلى 480.76 دينار	

زينب العكري

“اإي بي اإم تريمينالز” تد�شن نظام LIFT الإلكرتوين
اإطالق 71 رحلة وت�شجيل 400 غوا�ص

“ال�شقر لالإ�شمنت” توزع 10 % اأرباًحا

“اإحياء اللوؤلوؤ” يوفر فر�ض عمل لل�صباب البحريني... الزياين:

45.6 مليون دولر اإجمايل الإيرادات

املنامة - بن���ا: اأكد وزير ال�صناع���ة والتجارة 
وال�صياحة زاي���د الزياين اأن الوزارة �رصيك اأ�صا�صي 
يف الإج���راءات واملبادرات الرامية اإلى اإعادة اإحياء 
�صناعة اللوؤلوؤ يف اململكة. وبنّي اأنه مت تنظيم 71 
رحلة منذ انطلق م�رصوع اإعادة اإحياء مهنة الغو�ض 
و�صناع���ة اللوؤلوؤ، يف 11 نوفمرب املا�صي، يف حني 
بلغ جمموع الغوا�صني الذين قاموا برحلت غو�ض 
حت���ى الآن ع���ن طري���ق الق�ص���م املخت����ض بهيئة 
البحرين لل�صياحة واملعار�ض حوايل 400 �صخ�ض.

وقال الوزير يف حديث ل�”بنا” اإن فكرة اإحياء 
م����رصوع اإع���ادة �صناع���ة اللوؤل���وؤ يف البحرين جاءت 
بهدف حماية البيئ���ة البحرية وو�صع اآلية لتنظيم 
�صي���د اللوؤل���وؤ واإحياء ه���ذه املهنة ب���روح جديدة 
للتوا�صل معها كونها مرتبط���ة بالإرث التاريخي 
للآب���اء والأج���داد، كما يه���دف اإلى تعزي���ز مكانة 

البحرين كمركز عاملي للوؤلوؤ الطبيعي.

وبنّي الوزي���ر اأن امل�رصوع �صيخلق فر�ض عمل 
ا ملن  متعددة وجديدة لل�صباب البحريني خ�صو�صً

يهوون هذه احلرفة ويتطلعون للإبداع فيها.

واأو�ص���ح الوزير اأن امل����رصوع نّظم العملية من 
حيث ال�صيد والغو�ض للحفاظ على البيئة البحرية 
وفق اإجراءات معين���ة، )...( ي�صمح للم�صاركني يف 

الرحلت ب�صيد 60 حمارة يف كل رحلة فقط.
ومن املعلوم اأن اإدارة وزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين اأ�صدرت اأكرث من 
1760 رخ�ص���ة ل�صيد وا�صتخ���راج اللوؤلوؤ للأفراد 

حتى نهاية يونيو 2018.
وتط���رق الوزي���ر اإلى معه���د البحري���ن للوؤلوؤ 
والأحج���ار الكرمي���ة “دان���ات”، موؤكًدا اأن���ه م�رصوع 
وطني بامتياز ومملوك ومم���ول بالكامل من قبل 
�رصك���ة ممتل���كات البحرين القاب�ص���ة، وهو يهدف 
للرتقاء مب�صت���وى خدمة فح�ض اللوؤل���وؤ والأحجار 
الكرمي���ة واخل���روج بها اإلى العاملي���ة فهي ي�صم 
كوادر مدرب���ة وخبرية ف�صل ع���ن توفريه لأحدث 

الأجهزة والتقنيات.

املنامة: اأق���رت اجلمعية العامة ل�رصكة ال�صقر 
للأ�صمنت “FCC” تو�صية جمل�ض الإدارة بتوزيع 
اأ�صهم منحة بن�صبة %10 من راأ�ض املال املدفوع 
عل���ى امل�صاهمني لل�صنة املالي���ة املنتهية يف 31 
دي�صم���رب 2017. كم���ا مت يف الجتماع الذي ح�رصه 
م�صاهم���و ال�رصك���ة وتراأ�صه رئي�ض جمل����ض الإدارة 
ه�صام الري����ض، وبح�صور %70 م���ن امل�صاهمني 
مراجعة واعتم���اد النتائج املالي���ة لل�رصكة، والتي 
�صهدت ت�صجي���ل ال�صقر للأ�صمن���ت دخل اإجماليا 
يقدر ب���� 45.6 مليون دولر م���ع �صايف ربح قدره 

8.2 مليون دولر.
بالإع���لن  �صع���داء  “نح���ن  الري����ض  وق���ال 
وامل�صادقة عل���ى النتائج املالي���ة التي حققتها 
ال�رصكة للع���ام 2017، فالأداء الق���وي خلل العام 
املا�صي والتوزيع���ات التي متت املوافقة عليها 
توؤك���د جن���اح ال�رصك���ة يف تنفي���ذ الإ�صرتاتيجي���ة 
املو�صوع���ة على الرغم م���ن التحدي���ات اخلا�صة 
ال�صعي���د  عل���ى  واملناف�ص���ة.  ال�ص���وق  بظ���روف 
الت�صغيل���ي، كان هن���اك تقدم كبري خ���لل العام 
بتحقي���ق من���وا قوي���ا يف مبيعاتن���ا وح�صتن���ا يف 
ال�صوق. ونتيجة لذلك، �صهدنا زيادة يف الإيرادات 
بن�صب���ة %56 لت�صل اإلى 45.6 مليون دولر خلل 
الع���ام، مع زيادة يف  الأرباح بن�صبة %45، وتعترب 
ه���ذه املوؤ����رصات انعكا�ص���ا للخط���وات الوا�صع���ة 

وامل�صتم���رة الت���ي نقوم به���ا يف تطوي���ر اأعمالنا 
وموق���ع ال�رصك���ة كم���زود رئي�ص���ي للإ�صمنت عايل 
اجل���ودة يف ال�ص���وق. �صهدنا عددا م���ن الإجنازات 
الرئي�ص���ة اأدت اإل���ى زي���ادة يف حج���م  املبيع���ات 
وب�ص���كل كبري للأكيا�ض ت�صل اإلى اأربعة اأ�صعاف، 

اإ�صاف���ة اإلى ح�ص���ول ال�رصكة على �صه���ادة الأيزو 
لتح�صني جودة الإ�صمنت. ونعتقد اأن العام 2018 
�صيك���ون عاًما جيًدا اإلى حٍد م���ا بالن�صبة للإ�صمنت 
وقط���اع الإن�ص���اءات  والبناء، ونتطل���ع اإلى تعزيز 

دورنا ك�رصكة رائدة يف ال�صوق”.

احلد -اإي ب����ي اإم تريمينالز: 
د�صنت �رصكة اإي بي اإم تريمينالز 
البحرين، ال�رصكة امل�صغلة مليناء 
 LIFT �صلم����ان،  ب����ن  خليف����ة 
نظ����ام الإلكرتوين، وه����ي من�صة 
اإلكرتونية متكن زبائن اخلدمات 
الربي����ة يف اململك����ة م����ن اإج����راء 
كافة خدم����ات املين����اء ب�صهولة 
وبتكلفة فعالة، وهي  و�صفافية 
تعت����رب خطوة كب����رية نحو رقمنة 

وت�صهيل اخلدمات اللوج�صتية.
املوا�ص����لت  وزي����ر  وق����ام   
والت�ص����الت كم����ال ب����ن اأحم����د 
حمم����د، بتد�صينه����ا اأم�����ض خلل 
كب����ار  بح�ص����ور  ر�صم����ي  حف����ل 
واأ�صاد  اخلا�����ض.  القطاع  ممثلي 
الوزي����ر بجه����ود ال�رصك����ة الرامية 
احلل����ول  اأح����دث  تق����دمي  اإل����ى 
والأنظم����ة الرقمي����ة التي ت�صاعد 
عل����ى حت�صني جترب����ة الزبائن يف 
اإلى  امليناء وتطوي����ر العمليات، 
جان����ب اختيار البحرين من �صمن 
اأول بلدي����ن يت����م فيه����ا اإط����لق 
من�صة LIFT للمرة الأولى على 

امل�صتوى العاملي.
امل�صتخدم����ني  وباإم����كان 
 LIFT ال�صتف����ادة من خدم����ات
www.lift.ap -  �����رب زي����ارة
terminals .com/bah-
معرف����ة  حي����ث ميكنه����م   ،rain
ب�صائعه����م  حت����ركات  كاف����ة 
ب�ص����كل اآين، اإ�صاف����ة اإل����ى حج����ز 
املواعيد املتعلقة بعدة خدمات 
ال�صح����ن والتفري����غ ودفع  مث����ل 
الر�صوم وا�صتلم جميع الفواتري 
اإلكرتونًيا، مع توفر الدعم الفني 
على م����دار ال�صاعة. وي�صاعد هذا 
العم����لء عل����ى توفري  التطبي����ق 
الوق����ت واجله����د، اإ�صاف����ة اإل����ى 
تقلي����ل التكالي����ف بف�صل عدم 
ال�صط����رار للذه����اب اإلى امليناء 

�صخ�صي����ا والنتظ����ار يف مكت����ب 
املواعي����د. و�صيتمك����ن العمي����ل 
اأي�ص����ا م����ن الط����لع عل����ى حركة 
الب�صائ����ع ب�صفافي����ة تام����ة اإل����ى 
جانب معرفة املقاعد املتوفرة، 
يف  ب����دوره  �صي�صاه����م  مم����ا 
ال�صحن  ت�صهيل تخطي����ط عملية 

للم�صتوردين.
املدي����ر  ق����ال  جانب����ه،  م����ن 
م����ارك  لل�رصك����ة  التنفي����ذي 
هاردميان “تعت����رب التكنولوجيا 
عام����ل رئي�����ض يف عملي����ة تي�صري 
يف  كفاءته����ا  ورف����ع  اخلدم����ات 
قط����اع املوان����ئ، ل�صيما يف ظل 
تو�صع �صل�صل التوريد العاملية. 
منتل����ك م�صوؤولية تعزي����ز البنية 
التحتي����ة الرقمية ملين����اء خليفة 
بن �صلمان لدع����م تقدم قطاعي 
النقل واللوج�صتيات يف البحرين، 
اخلدم����ات  ه����ذه  و�صتحق����ق 
يف  املتمث����ل  هدفن����ا  املب�صط����ة 
تقدمي خدمات متكاملة وفريدة 

من نوعها لعملئنا”.
وقال املدير الإقليمي ل�رصكة 
البحري����ن �صامرات  ما�ص����رتكارد 
راج “ل�ص����ك اأن قط����اع التج����ارة 
البحرين يزدهر  الإلكرتوني����ة يف 
ب�ص����كل ملح����وظ، وهن����اك طلب 
م�صتم����ر للحل����ول التجارية التي 
ت�صاه����م يف ان�صيابي����ة الإجراءات 
العم����ل.  يف  الكف����اءة  وحتقي����ق 
تطم����ح البحري����ن لبن����اء جمتم����ع 
رقم����ي ل يعتم����د عل����ى الأوراق 
النقدي����ة، وي�صاع����د ه����ذا الن����وع 
من املب����ادرات على حتقيق هذا 
الهدف، ونح����ن نثني على جهود 
ال�رصكة بعد اإط����لق LIFT التي 
تثب����ت تفانيه����ا يف تعزيز قطاع 

العمل يف البحرين”.

• اجتماع “عمومية” ال�صقر للإ�صمنت	

• زايد الزياين	
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“الغرفة”: احت�ساب “الإ�سايف” على الأجر الأ�سا�سي ولي�س العالوات
رفعت خطاًبا ل�سمو رئي�س الوزراء تلتم�س فيه تعديل القانون

ال�سناب����س - الغرف���ة: طالب���ت غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن بتعدي���ل امل���ادة )54( من 
قان���ون العمل يف القطاع الأهل���ي رقم 36 ل�سنة 
العم���ل  �ساع���ات  احت�س���اب  2012 بخ�سو����س 
الإ�س���ايف يف القطاع اخلا�س. وقد رفعت الغرفة 
خطاب���ا به���ذا اخل�سو�س اإل���ى  رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، من رئي�سه���ا �سمري نا�س مت تقدميه 
ل�سم���وه يف اللقاء الذي جرى ب���ن جمل�س اإدارة 
الغرفة و�ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
يوم الأح���د 8 يوليو اجلاري، وق���د نا�سدت فيه 
�سموه باإ�س���دار توجيهاته الكرمية لوزير العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة للت�س���اور والتن�سيق مع 
الغرف���ة والأخذ براأيها حي���ال بع�س مواد قانون 
العمل احلايل وبحث اإم���كان تعديلها مبا يحفظ 
حقوق جمي���ع الأط���راف، ومن �سمنه���م القطاع 
اخلا����س املعني به���ذا القانون ال���ذي وبح�سب 
بي���ان الغرف���ة مل ين�س���ف القط���اع اخلا�س، بل 
�سع���ى اإل���ى حتقي���ق مكا�س���ب اجتماعي���ة على 
ح�ساب قدرة وتناف�سي���ة املوؤ�س�سات وال�رشكات 

البحرينية.
واأكد نا����س اأن الغرف���ة ل تعرت�س على اأي 
مكا�سب عادلة ومو�سوعية ت�ساف اإلى موظفي 
وعم���ال القط���اع الأهل���ي، اإل اأنها توؤك���د للراأي 
الع���ام ولل�س���ارع التج���اري باعتباره���ا املمثل���ة 
للقطاع اخلا�س باأن هذا القانون قد �سدر دون 
التن�سي���ق امل�سبق معها ب�ساأن ع���دد من املواد 
الواردة فيه، حيث اإن الكثري من هذه املواد قد 
مت تغيريها واإ�سافة مواد اأخرى تختلف اختالفا 
كليا عن تلك امل���واد الواردة يف م�رشوع القانون 
ال���ذي �سبق عر�سه على الغرف���ة واأخذ مرئياتها 

ب�ساأنه، مما اأح���دث الكثري من البلبلة واللغط يف 
ال�سارع التجاري.

 واأف���اد نا����س اأن الغرف���ة تلق���ت من قطاع 
وا�س���ع ميث���ل فعالي���ات القط���اع اخلا����س من 
�رشكات ك���رى وموؤ�س�سات �سغ���رية ومتو�سطة 
يف اململك���ة ما يفي���د بتحفظها عل���ى احت�ساب 
�ساع���ات العم���ل الإ�سافي���ة على اأ�سا����س الأجر 
ال�سام���ل ح�سب م���ا عرف���ه القانون رق���م )36( 
ل�سن���ة 2012 باإ�سدار قان���ون العمل يف القطاع 
الأهلي يف الفق���رة )6( من املادة )1( منه، واأن 
الغرف���ة وبع���د التن�سي���ق مع اللجن���ة امل�سرتكة 
لل�رشكات الكرى ترى اأن���ه من ال�رشوري تعديل 
ن����س املادة )54( من القانون رقم )36( ل�سنة 
2012 باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي 
باإ�ساف���ة كلمة “اأ�سا�سيا” عل���ى الفقرة الثانية 
م���ن هذه امل���ادة بحيث تت���م �سياغتها لتكون: 
“يجوز ل�ساح���ب العمل ت�سغيل العامل �ساعات 
عم���ل اإ�سافية اإذا اقت�ست ظ���روف العمل ذلك. 
ومين���ح العام���ل اأج���را اأ�سا�سي���ا ع���ن كل �ساعة 
اإ�سافية يوازي الأجر الذي ي�ستحقه م�سافاً اإليه 
%25 عل���ى الأقل عن �ساع���ات العمل النهارية 

و%50 عن �ساعات العمل الليلية”.
وبن نا�س مررات ه���ذا التعديل املقرتح 
وذلك ا�ستنادا اإلى الأ�سباب والدواعي القانونية 

التالية:
- اأول: لق���د بن امل�رشع يف قانون العمل يف 
القطاع الأهلي للعام 2012 اأن احت�ساب �ساعات 
العمل الإ�سايف ي�ستند اإلى “الأجر”، واملق�سود 
به ح�سب م���ا ن�ست عليه املادة )6/1( من هذا 
القان���ون اأنه ما يح�سل علي���ه العامل لقاء عمله 
اأي���ا كان نوع���ه ، ثابت���ا اأو متغريا نق���دا اأو عينا، 

وي�سم���ل الأجر الأ�سا�سي وملحقاته من العالوات 
والعم���ولت  واملكاف���اآت  واملن���ح  والب���دلت 
واملزاي���ا الأخرى”، وكان من ه���ذه العنا�رش ما ل 
ي�ستحق���ه العامل اإل اإذا حتقق���ت اأ�سبابه، ومنها 
م���ا يح�س���ل علي���ه العام���ل عو�سا ع���ن نفقات 
يتكبدها ب�سبب م���ا يقت�سيه تنفيذ العمل مثل 
ع���الوة الهاتف اأو ع���الوة املوا�س���الت اأو عالوة 
الوجب���ات اأو النوبات اأو ال�سك���ن وما �سابهها ل 
يعت���ر ج���زءا من الأج���ر؛ لأنه ل يدفع ل���ه مقابل 
العم���ل، بل مقابل م���ا ينفقه اأو م���ا يتحمله من 
اأعب���اء يف �سبيل اأدائه عمل���ه، ومنها ما هو متغري 
وغ���ري ثابت ومنها اأي�سا م���ا هو عيني، وبالتايل 
ل ميثل قاع���دة من�سبطة ميكن اأن يعول عليها 
يف ح�س���اب الأجر الأ�سا�سي مم���ا يوازيه من الأجر 

الإ�سايف.
- ثاني���ا: على العك�س م���ن ذلك، فاإن الذي 
يت�سم���ن قاع���دة من�سبط���ة حل�س���اب احلق���وق 
العمالي���ة بخ���الف تل���ك املن�سو����س عليه���ا يف 

امل���ادة )54( م���ن القانون هو الأج���ر الأ�سا�سي 
الذي عرفه امل�رشع يف الفقرة )5( من املادة )1( 
وهو “املقابل املحدد يف عقد العمل الذي يدفع 
للعام���ل ب�سفة دوري���ة م�سافا اإلي���ه الزيادات 
التي تطراأ عليه اإن وجدت”، الأمر الذي نرى معه 
اأنه الأوف���ق يف اعتباره املعي���ار يف ح�ساب الأجر 
الإ�س���ايف ل�سيما اأن امل�رشع ق���د خرج عن قاعدة 
الأجر النقدي الأخري الذي ُي�رشف للعامل ب�سفة 
دورية ومنتظمة الت���ي كان من�سو�س عليها يف 
امل���ادة )67( من املر�سوم بقان���ون رقم )23( 
ل�سن���ة 1976 باإ�سدار قان���ون العمل يف القطاع 
الأهل���ي وغريه���ا بالقاعدة التي ن����س عليها يف 
املادة )47( من القانون احل���ايل، والتي اأعتمد 
فيه���ا يف ح�س���اب احلق���وق املن�سو����س عليها 
فيها، وهي مكافاأة نهاية اخلدمة ومقابل ر�سيد 
الإج���ازات ال�سنوية بالأجر الأ�سا�سي م�سافا اإليه 

العالوة الجتماعية اإن وجدت.
- ثالث���ا: اإن اإدخ���ال تل���ك النفق���ات �سمن 
ح�سبة �ساعات العمل الإ�سافية �سيكبد ال�رشكات 
اأعباء مالي���ة اإ�سافية تف���وق %40، اإ�سافة اإلى 

اأنها متثل ازدواجية يف الدفع.
- رابعا: يرجع ه���ذا التعديل اإلى اأن غالبية 
قوان���ن العم���ل املعم���ول به���ا يف دول جمل�س 
التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة بالإ�سافة اإلى 
قان���ون العم���ل الأمريك���ي تتواف���ق مع���ه عن���د 
احت�ساب �ساعات العم���ل الإ�سايف باعتماد الأجر 

الأ�سا�سي.
واأ�س���اف رئي����س الغرف���ة اأن ه���ذه امل���واد 
لالعتب���ارات  ح�س���اب  ت�س���ع  مل  القانوني���ة 
القت�سادي���ة الت���ي حتك���م العملي���ة الإنتاجية 
برمتها، حيث اأ�ساف القانون الكثري من الأعباء 

والتكاليف على ال����رشكات واملوؤ�س�سات وجميع 
فئات اأ�سحاب الأعمال دون مراعاة للم�سوؤوليات 
واللتزام���ات الت���ي يتحملها اأ�سح���اب الأعمال، 
والت���ي ت�ساعفت كث���ريا يف ال�سن���وات الأخرية 
ج���راء تطبيق قوانن وم�ساري���ع وقرارات مت�س 
قطاع العمل، كما اأن بع�س مواد القانون احلايل 
مل ت�س���ع البع���د القت�س���ادي واحلال���ة الراهنة 
لالقت�س���اد الوطن���ي مو�س���ع العتب���ار وركزت 
على البعد الجتماع���ي وحده، مما افقد القانون 
الت���وازن املطلوب ب���ن البعدي���ن القت�سادي 
والجتماع���ي؛ ل�سم���ان �سحة و�سالم���ة العملية 
الإنتاجي���ة؛ لأن حتقي���ق املكا�س���ب يف العم���ل 
وانت���زاع املزيد من املزاي���ا الجتماعية ل ميكن 
اأن ياأتي على ح�ساب قدرة املن�ساأة القت�سادية 
عل���ى البق���اء وال�ستدامة اأو عل���ى قدرتها على 
حتقي���ق من���و منا�س���ب لأعماله���ا، بل ب���ات من 
امل�سل���م به الي���وم على امل�ست���وى العاملي باأن 
املن�س���اآت القت�سادية امل�ستدام���ة هي وحدها 
القادرة على النمو والربحي���ة، وبالتايل تو�سيع 
دائ���رة املكا�سب الجتماعي���ة ملن�سوبيها وخلق 
فر����س عمل جدي���دة للباحثن ع���ن العمل، كما 
اأن التعديل املقرتح ي�ستهدف يف الأ�سا�س رفع 
الق���درة التناف�سية لالقت�س���اد الوطني وزيادة 

اإنتاجيه القطاع اخلا�س. 
ونا�سد نا�س الغرفة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء باإحالة هذا التعديل املقرتح على 
ن����س املادة )54( من قان���ون العمل يف القطاع 
الأهل���ي اإلى اجلهات املخت�سة؛ لدرا�سته والبت 
في���ه بال�رشع���ة املمكنة، وهو م���ا ي�ساهم بال�سك 
يف التخفيف م���ن الأعباء املالي���ة التي يتحملها 

القطاع اخلا�س عموما.

ّول امل�ستفيدين من “دانات اللوزي” “ال�سالم” يمُ
يبداأ اأولى عملياته ال�ستثمارية الرميحي: “�سندوق ال�سناديق” 

تت�سمن م�ساريع “تقنية املعلومات”

   علي الفردان من املنامة

التنفي����ذي ملجل�����س  الرئي�����س  ك�س����ف 
التنمية القت�سادي����ة، وهي اجلهة املعنية 
ع����ن ا�ستقط����اب والرتوي����ج لال�ستثمارات 
يف البحري����ن، خالد الرميح����ي اأن “�سندوق 
ال�سنادي����ق” )الواحة(، وال����ذي اأطلق قبل 
نح����و �سهري����ن بتوجيهات م����ن ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى رئي�س جمل�س التنمية 
القت�سادية، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلم����ان ب����ن حم����د اآل خليف����ة، بقيمة 100 
مليون دولر، قد بداأ بالفعل اأولى عملياته 

ال�ستثمارية.
واأبل����غ الرميح����ي “الب����الد” اأن اللجن����ة 
ق����د  ال�سنادي����ق  ل�سن����دوق  ال�ست�ساري����ة 
اجتمع����ت برئا�سة ال�سي����خ حممد بن عي�سى 
اآل خليف����ة، وقد بداأ ال�سن����دوق ال�ستثمار 
يف ثالث����ة اأو اأربع����ة �سنادي����ق، وقال “نحن 
ن�ستثم����ر يف ال�سنادي����ق الت����ي ت�ستثمر يف 
تقني����ة املعلوم����ات )..( نح����ن الآن يف طور 
الإجراءات و�سيتم الإعالن عن ذلك”. واأحجم 
الرميح����ي عن الإف�ساح عن هذه ال�سناديق 
وحجم ال�ستثمار، وهل هي حملية اأم اأجنبية.

وت�سم اللجن����ة ال�ست�سارية لل�سندوق 
�رشكة ممتل����كات البحري����ن القاب�سة، وبنك 
“بتلك����و”،  البحري����ن الوطن����ي، وجمموع����ة 
و�سندوق العمل “متكن”، وبنك البحرين 
للتنمي����ة - ال�رشي����ك العام املعن����ي باإدارة 
ال�سندوق، اإذ وافقت اللجنة على تخ�سي�س 
35 ملي����ون دولر ملجموعة من ال�سناديق 

ال�ستثمارية ملبا�رشة ال�ستثمار.
واأك����د الرميح����ي اأن اإط����الق ال�سندوق 

ياأت����ي ملعاجل����ة مو�س����وع التموي����ل �سمن 
بيئة حتفيزية لل�����رشكات النا�سئة، مو�سحاً 
“�سندوق ال�سناديق هو املفتاح ملو�سوع 
التمويل ال�رشكات )..(  يجب اأن تكون هناك 
بيئ����ة كاملة ت�سم����ل احلا�سن����ات وم�رشعات 
الأعم����ال والتمويل اإلى جانب تطوير برامج 
التدري����ب، كم����ا نري����د اأن ت�ساه����م خمتلف 
املوؤ�س�س����ات والبنوك وال�����رشكات يف البالد 
يف هذه اجلهود، نهدف اإلى تفعيل القطاع 

التقليدي لي�ساهم يف بلورة هذه الروؤية”.
وتطرق الرميحي ال����ى  جهود  ت�رشيعية 
من خالل �سن القوانن وحتديث الت�رشيعات 
لت�سهي����ل تاأ�سي�����س الأعم����ال وخل����ق بيئة 
منا�سبة لل�رشكات النا�سئة، قائالً “من ناحية 
القوان����ن احلكومة قام����ت بخطوات كبرية 
مثل قانون الإفال�س، واإلغاء متطلبات راأ�س 
امل����ال يف تاأ�سي�س ال�رشك����ة و�سن ت�رشيعات 
للبيئ����ة التجريبي����ة الت�سغيلي����ة للتقنيات 
املالية )الفينت����ك(، كلها جهود تتناغم يف 

نف�س الجتاه”.
وكان بن����ك البحري����ن للتنمي����ة اأطل����ق 
م�����رشوع راأ�س امل����ال ال�ستثماري “�سندوق 
ال�سناديق” يف ماي����و املا�سي بقيمة 100 
ملي����ون دولر، وهو ما يعت����ر دفعة نوعية 
للبيئ����ة الداعم����ة للم�رشوع����ات النا�سئ����ة يف 
البحرين ومنطقة ال�رشق الأو�سط، وي�ستثمر 
�سندوق ال�سناديق )الواحة( يف الر�ساميل 
ال�ستثماري����ة يف البحرين، وه����و ما �سيتيح 
راأ�����س املال الإ�سايف ال����الزم لدعم ومتويل 
امل�رشوع����ات النا�سئ����ة يف البحرين ومنطقة 

ال�رشق الأو�سط.
ومت اإط����الق “�سن����دوق ال�سناديق” يف 
موؤمتر بوابة اخللي����ج الذي حتت رعاية ويل 
العه����د نائب القائد الأعل����ى رئي�س جمل�س 
التنمية القت�سادية �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة. 
ال�سنادي����ق”  “�سن����دوق  و�سي�ساع����د 
الر�سامي����ل  م����ن  املزي����د  ا�ستقط����اب  يف 
ال�ستثماري����ة اإلى البحري����ن وتعزيز البيئة 
الداعم����ة للم�رشوع����ات النا�سئ����ة اإلى جانب 
توف����ري الر�سامي����ل الإ�سافي����ة للم�رشوعات 
النا�سئة يف املنطقة. وقد ا�ستفادت البيئة 
الداعم����ة للم�رشوعات النا�سئ����ة يف البحرين 
م����ن العديد من الإ�سالحات القت�سادية يف 
ال�سنوات الأخرية، ومن �سمنها تقليل احلد 
الأدنى م����ن راأ�س امل����ال لإط����الق الأعمال، 
وو�سع املعايري لتمكن التمويل اجلماعي 
يف خدم����ات التمويل التقليدية واملتوافقة 
مع ال�رشيعة اإلى جانب تقدمي مبادرة البيئة 
الرقابية التجريبية مل�رشوعات التكنولوجيا 

املالية.

املنام���ة - بن���ك الإ�س���كان: وّق���ع بن���ك 
الإ�س���كان موؤخ���راً اتفاقاً مع م����رشف ال�سالم-

البحري���ن، يوف���ر مبوجب���ه الأخ���ري، التموي���ل 
للمواطنن امل�ستفيدين من برنامج “مزايا” 
لل�سكن الجتماع���ي، الراغبن يف �رشاء وحدات 
يف م����رشوع “دانات الل���وزي” وذل���ك يف اإطار 
�سعيه لتطوير احلل���ول التمويلية الإ�سكانية 
احتياج���ات  لتلبي���ة  اخلي���ارات  وتوف���ري 

املواطنن مب�ساركة القطاع اخلا�س. 
ووق���ع الإتف���اق كل م���ن مدير ع���ام بنك 
الإ�س���كان، خال���د عب���د اهلل، ب�سفت���ه رئي����س 
جمل����س اإدارة �رشكة دانات الل���وزي، والنائب 
الأول للرئي����س التنفيذي، اأن���ور مراد، ممثالً 

عن م�رشف ال�سالم-البحرين. 
البن���ك،  “اأن  اهلل  عب���د  خال���د  واأك���د 
وبتوجيهات ودعم م�ستمر من وزير الإ�سكان، 
رئي����س جمل����س الإدارة، با�س���م ب���ن يعقوب 
احلم���ر، يحر�س وي�سع���ى دائم���ا ل�ستك�ساف 
حل���ول وفر����س م���ن اأج���ل ت�رشي���ع وت�سهيل 
ح�س���ول املواطنن على التموي���ل املنا�سب 
لقدراتهم املالية ووفق رغبتهم يف احل�سول 

على امل�سكن املنا�سب، ومواكبة امل�ستجدات 
على م�ست���وى القت�س���اد املحل���ي، وتعك�س 
ا�سرتاتيجيته تطوير احلل���ول البداعية التي 
تو�س���ع خي���ارات امل�ستفيدين م���ن اخلدمات 
الإ�سكاني���ة، حتقيق اأه���داف توفري امل�ساكن 
للمواطن���ن  الفر�س���ة  واإتاح���ة  املالئم���ة، 
لال�ستف���ادة املثلى من برنام���ج “مزايا”، مبا 

يتالءم ومتطلبات الأ�رش البحرينية الع�رشية.
وم���ن جانبه، ق���ال اأنور م���راد “باعتبارنا 
م�رشفاً حملياً م�سوؤول نحو تطوير املجتمعات، 
نح���ن �سع���داء بتوقيع ه���ذه ال�رشاك���ة مع بنك 
الإ�سكان الذي ي�ستمر يف تقدمي دور اجتماعي 
فع���ال لتطوير العق���ارات ال�سكنية امل�سممة 
ال�سكني���ة  الحتياج���ات  لتوف���ري  خ�سي�س���اً 
البحريني���ن.  للمواطن���ن  واملتطلب���ات 
و�سنوا�سل يف التزامن���ا لدعم مبادرات وزارة 
الإ�سكان وبن���ك الإ�سكان الذي يعزز من روؤية 
2030 وامل�سوؤولي���ة  القت�س���ادي  البحري���ن 
الجتماعية م���ن خالل تقلي�س قائمة النتظار 

لطلبات الإ�سكان من قبل الأ�رش البحرينية”.

• �سمري نا�س	

رف�س الحتاد العام لنقابات عمال البحرين 
انتقا�س حقوق العمال من خالل احت�ساب الأجر 
الإ�س���ايف على اأ�سا����س الأج���ر الأ�سا�سي ولي�س 
الع���الوات. واأبلغ الأمن العام امل�ساعد لالحتاد 
الع���ام لنقابات عم���ال البحرين، ك���رمي ر�سي، 
“الب���الد” اأن “الحتاد يرف����س ب�سدة انتقا�س 

حق���وق العمال يف احت�ساب العمل الإ�سايف، كما 
اأن ل���دى اإحدى نقابات الحت���اد العام حكًما من 
املحكمة باأن احت�ساب العمل الإ�سايف ُيبنى على 
جممل الأجر الوارد يف باب التعريفات و�سيكون 
م���ن التناق�س تعريف معام���ل احت�ساب ب�سكل 
���ا واأن العمل الإ�سايف  خمالف للقانون خ�سو�سً
ينعك����س عل���ى جممل حي���اة العامل الت���ي بناء 

عليها و�سعت البدلت والعالوات الثابتة”. 

واأ�س���اف ر�سي اأن “العم���ل الإ�سايف لي�س 
جم���رد جه���د ج�سم���اين يبذل���ه العام���ل بل هو 
جمم���وع فاقد احلياة الطبيعي���ة وما يعنيه ذلك 
م���ن انعكا�س �سلب���ي على حي���اة العامل كفرد 
وعلى حي���اة اأ�رشته ويوؤثر على ح���ق هذه الأ�رشة 
ون�سيبه���ا م���ن اهتم���ام معيلها، وه���و ن�سيب 
كم���ا تعل���م لي�س حم�س���وًرا يف الإعال���ة املادية 
املعي�سية بل يف املتابع���ة للتالميذ واملر�سى 

واملحتاجن للرعاية يف الأ�رشة واأي�ًسا يوؤثر على 
العالق���ة العائلية بن الزوجن وب���ن الأب اأو 
الأم وجمم���وع اأفراد الأ����رشة، لذلك كان �سكوت 
امل�رشع يف القان���ون هنا باًبا ي�سم���ح با�ستفادة 
العام���ل من تف�س���ري تعريف كلم���ة )الأجر( من 
جه���ة واأي�ًس���ا باًبا ل�ستم���رار من ج���رى العرف 
والأنظم���ة الداخلية لديهم عل���ى احت�ساب بدل 

العمل الإ�سايف بناء على الأجر املجمل”.

وتاب���ع “نعتق���د اأن التنقي���ب فيم���ا تركه 
امل����رشع م�سكوًت���ا عن���ه اأو ترك تف�س���ريه لباب 
الأح���كام العامة والتعريف���ات هو تنقيب �سيء 
ا وموؤ����رش موؤ�سف عل���ى حما����رشة العامل يف  ج���دًّ
اأب�سط مكا�سبه خا�سة واأن احت�ساب بدل العمل 
الإ�سايف بناء على مطل���ق الأجر لن ي�سكل ذلك 
العبء املادي املخي���ف الذي ي�ستدعي تعديالً 

كهذا”.

يرف����س انتقا����س حق���وق العم���ال “احت���اد النقاب���ات” 
املحرر القت�سادي

يف ت�رشيح ل� “$”... كرمي ر�سي:

• خالد الرميحي	



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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

) CR2018 -96847( 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: محسن حمزه علي مبارك

االسم التجاري احلالي: الودود للخياطة الرجالية
االسم التجاري اجلديد: الودود للخياطة

إعالن بحل وتصفية

شركة جيه سي هبي تريتس ش ش و ملالكتها جيهان محمد البلوشي

شجل جتاري رقم 86996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
االفذاذ للمقاوالت ش.ش.و
شجل جتاري رقم 95503

محمد  جيهان  ملالكتها  و  ش  ش  تريتس  هبي  سي  جيه  شركة  في   قرار  على  بناء   
البلوشي املسجلة مبوجب القيد رقم 86996، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ 

كولون ديكسترلينوس جوزيف 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 :36479994 )973+( 
colin@chatmangroup.com :البريد االلكتروني

االفذاذ  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للمقاوالت ش.ش.و ملالكها جمشير محمد حاجي علي نسيمي واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 95503 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني جمشير محمد حاجي علي 

نسيمي كمصفي 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 :
املصفي: جمشير محمد حاجي علي نسيمي

الهاتف :33177717 )973+( 
dr.ali@execs.com :البريد االلكتروني

املنامة - البحرين

السيدة  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فردية(  )مؤسسة  للتنظيفات  العربي  احللم  املالكة  حسن  علي  مكي  احمد  عرفات 
لها  اململوكة  الفردية  املؤسسة  حتويل  تطلب   ،120685 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1. عرفات احمد مكي علي حسن

2. يوسف بن احمد بن عبداهلل الغامن
العربي  احللم  شركة  الى  للتنظيفات  العربي  احللم  من  التجاري  االسم  وتغيير 

للتنظيفات تضامن بحرينية ألصحابها يوسف الغامن وشريكه
املذكورة خالل مدة خمسة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد: 120685 -  التاريخ :2018/7/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )00( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية  إلى شركة تضامن

قيد رقم: 1-50820

القيد: 68968 - التاريخ: 8/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )100537( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم اجملموعة لشركة جلوبال هاوس 

للتطوير العقاري واملقاوالت ش.ش.و

القيد: 76888 - التاريخ: 8/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة كراب العاملية للصناعات الغذائية ذ.م.م

 التاريخ: 8/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
اعالنبشأن تغيير االسم التجاري

القيد: 75297 - التاريخ: 8/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم كوماوت للمقاوالت 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة شركة جلوبال هاوس للتطوير العقاري واملقاوالت ش.ش.و 

املسجلة مبوجب القيد رقم 68968، طالبني تغيير اسم اجملموعة  التجاري من:
شركة جلوبال هاوس للتطوير العقاري واملقاوالت ش.ش.و

إلى: شركة الدوسري للثقافة واالبداع ش.ش.و
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة كراب العاملية للصناعات الغذائية ذ.م.م املسجلة مبوجب 

القيد رقم 76888، طالبني تغيير االسم  التجاري من:
شركة كراب العاملية للصناعات الغذائية ذ.م.م

إلى: شركة اللؤلؤة القابضة ش.ش.و
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها جرين 
روك للمقاوالت تضامن ألصحابها حسن عباس محمد غلون وشركائه واملسجلة 

حتت قيد رقم 82384، بطلب تغيير االسم التجاري للفرع رقم 3 من:
أسواق جرين روك

Green Rock Markets
إلى: كافتريا الكرك األنيق

CHIC KARAK CAFETERIA
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

تغيير  طالب   ،75297-4 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  للمقاوالت  كومارت  أصحاب 

االسم  التجاري من:

كومارت للمقاوالت 

إلى: شركة أزياء املعتوق - شركة تضامن بحرينية

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

8/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

) CR2018 -100834( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة السجل التجاري

) CR2018 -95925( 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: منير عبداهلل حسن عبداهلل

االسم التجاري احلالي: املنير لالستشارات وتنظيم املؤمترات
االسم التجاري اجلديد: املنير لتنمية املوارد البشرية

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: مروه علي حسني الرمضان

االسم التجاري احلالي: وادي اشبيلية للداللة
االسم التجاري اجلديد: وادي اشبيلية للمقاوالت والعقارات وتخليص املعامالت

قيد رقم: 2-82807قيد رقم: 82834-1

5/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -99798( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسني سلمان حسني حسن

االسم التجاري احلالي: بوتيك أبو البنات
االسم التجاري املطلوب: أبو البنات للخاطة

األنشطة التجارية املطلوبة: تفصيل وخياطة وحياكة املالبس

قيد رقم

90911-01

شقة / محل 

159

بناية

5283

طريق

1239

مجمع

812
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الأمثل  هو  ال�سيا�سي  احلل  اأن  اإلى  واأ�سار 
بالن�سبة لليمن بعيدا عن التعنت احلوثي.

هو  احل��وث��ي  التعنت  اأن  املالكي  واأك���د 
العائق الوحيد اأمام مهمة املبعوث الأممي يف 
اليمن غريفيث. وقال املتحدث با�سم حتالف 
وميلي�سيا  الإي���راين  النظام  اإن  ال�رشعية  دع��م 
حزب اهلل اللبناين ميولون ميلي�سيات احلوثي.
اإلى ذلك، متكنت طائرات التحالف العربي 
من تدمري اآليات ع�سكرية مليلي�سيات احلوثي 
املتمردين  ع�رشات  قتل  وق��ت  يف  الإي��ران��ي��ة، 
امل�سرتكة  اليمنية  القوات  مع  ا�ستباكات  يف 

مبديرية التحيتا مبحافظة احلديدة.
تابعة  اأبات�سي  طراز  من  طائرات  ودمرت 
كانت  والآليات  الدبابات  من  عددا  للتحالف 
بني  تخفيها  لإي���ران  املوالية  امليلي�سيات 
مدينة  جنوبي  امل����زارع  بع�ض  يف  الأ���س��ج��ار 

التحيتا، على ال�ساحل الغربي لليمن.
القوات  �سمن  العمالقة  األ��وي��ة  ون��ف��ذت 
الأبات�سي  ط��ائ��رات  من  مب�ساندة  امل�سرتكة 
مت�سيط  عمليات  العربي،  للتحالف  التابعة 
وا�سعة يف املزارع الواقعة يف منطقة املغر�ض 
جنوبي التحيتا. و�سقط خالل عمليات التم�سيط 
ع�رشات القتلى واجلرحى يف �سفوف ملي�سيات 
اإذ  التحيتا،  مدينة  غربي  النقالبية،  احلوثي 
كان يختبئ يف املنطقة اأفراد من املتمردين. 
كما وا�سلت األوية العمالقة عمليات تطهري ما 
تبقى من جيوب احلوثيني يف مناطق ال�سوب 
احلديثة  واملنطقة  العامة  املوا�سالت  وخط 

�رشقي مدينة التحيتا.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

الأمن ال�سعودي يت�سدى لهجوم ويقتل اإرهابيني يف الق�سيم
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 قال املتحدث الأمني لوزارة الداخلية ال�سعودية، م�ساء الأحد، اإن تبادلً لإطالق النار جرى 
م���ع جمموعة اإرهابية هاجمت نقطة اأمنية يف الق�سيم، “اأ�سفر عن مقتل اثنني من الإرهابيني 

وا�ست�سهاد رجل اأمن واأحد املدنيني”، بح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�ض(.
وذكر املتحدث اأنه عند ال�ساعة 3 و45 دقيقة من ع�رش يوم الأحد، تعر�ست نقطة ال�سبط 
الأمني املتمركزة يف طريق بريدة الطرفية مبنطقة الق�سيم اإلى اإطالق نار من ثالثة اإرهابيني 
ي�ستقلون �سيارة من نوع “هونداي اإلنرتا “ موديل 2018. وقالت الداخلية “اقت�سى املوقف 
التعام���ل معهم باملثل مما نتج عن���ه مقتل اثنني من الإرهابيني واإ�ساب���ة الثالث ونقله اإلى 
امل�ست�سف���ى، فيم���ا ا�ست�سه���د الرقي���ب اأول �سليم���ان عبدالعزيز العبداللطي���ف، ومقيم من 
اجلن�سي���ة البنغالدي�سية”. وبا�رشت اجلهات الأمنية اإج���راءات ال�سبط اجلنائي للجرمية التي ل 

تزال حمل املتابعة الأمنية.
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لندن ـ رويترز: 
ا�ستقال وزير اخلارجية الربيطاين 
بوري�ض جون�س���ون، اأم�ض الثنني، بعد 
ل رئي�سة الوزراء ترييزا  اأيام من تو�سّ
م���اي اإل���ى موافق���ة وزراء كب���ار ب�سق 
الأنف����ض على ا�سرتاتيجية للخروج من 

الحتاد الأوروبي.
وج���اء يف بي���ان �سادر ع���ن مكتب 
م���اي، “قبلت رئي�سة الوزراء بعد ظهر 
الثنني ا�ستقالة بوري�ض جون�سون من 
من�سب وزير اخلارجية. �سيعلن قريًبا 
ع���ن ا�سم من �سيخلفه. وت�سكر رئي�سة 

الوزراء بوري�ض على عمله”.
وتاأتي ا�ستقالة جون�سون بعد يوم 
م���ن ا�ستقالة وزير �س���وؤون الن�سحاب 

من الحتاد الأوروبي ديفيد ديفيز.
واخت���ارت احلكوم���ة الربيطاني���ة 
وزير الإ�سكان ال�سابق، دومينيك راب، 
لتويل م�سوؤولية التفاو�ض للخروج من 
الحتاد الأوروبي بعد ا�ستقالة ديفيز.

ا�ستقالة وزير اخلارجية 
الربيطاين

اديس ابابا ـ أ ف ب: 
اأعلنت اثيوبي����ا واريرتيا انتهاء حالة 
احل����رب بينهم����ا، يف بي����ان م�س����رتك وقع 
اأم�����ض الثن����ني غ����داة عقد لق����اء تاريخي 
بني رئي�����ض احلكومة الثيوبي ابيي اأحمد 
والرئي�ض الري����رتي اي�ساي�ض افورقي يف 

ا�سمرة.
واأعلن وزير الإع����الم الريرتي مياين 
ج����رب مي�سكي����ل عل����ى “توي����رت” نقال عن 
“بيان �سالم و�سداقة م�سرتك” وقع بني 
الطرف����ني، اأن “حالة احل����رب التي كانت 
قائمة ب����ني البلدين انتهت. لقد بداأ ع�رش 
جديد م����ن ال�سالم وال�سداق����ة”. واأ�ساف 
اأن “البلدي����ن �سيعم����الن مع����ا لت�سجي����ع 
تع����اون وثي����ق يف املج����الت ال�سيا�سي����ة 
والقت�سادي����ة والجتماعي����ة والثقافي����ة 
والأمنية”. وتابع اأن التفاق وقعه رئي�ض 
حكوم����ة اثيوبي����ا ورئي�ض اريرتي����ا �سباح 

الثنني يف ا�سمرة.

اإثيوبيا واإريرتيا تعلنان 
انتهاء حالة احلرب

اسطنبول ـ رويترز: 
اأدى الرئي�����ض الرتك����ي رج����ب طيب 
لف����رتة  الد�ستوري����ة  اليم����ني  اإردوغ����ان 
رئا�سية اأخرى اأم�ض الثنني؛ ليحقق بذلك 
رغبت����ه يف احلك����م ب�سالحي����ات تنفيذي����ة 
جدي����دة يف بلد يهيمن على ال�سيا�سة فيه 

منذ 15 عاما.
وقال اإردوغ����ان يف مرا�سم بالربملان 
يف اأنق����رة نقله����ا التلفزيون عل����ى الهواء 
مبا�����رشة ”ب�سفتي الرئي�����ض، اأق�سم ب�رشيف 
اأمام ال�سع����ب الرتكي العظي����م والتاريخ 
اأن اأعم����ل كل ما بو�سع����ي حلماية ومتجيد 
وتكرمي جمهورية تركي����ا واأداء الواجبات 
الت����ي ا�سطلعت به����ا بنزاه����ة“. وباأدائه 
اليم����ني الد�ست����وري كاأول رئي�ض لرتكيا 
بع����د التحول للنظ����ام الرئا�سي، �سيتمتع 
اأردوغان ب�سالحيات �سب����ه مطلقة �سمن 
اأك����رب تعدي����ل لنظام احلك����م املعمول به 
منذ تاأ�سي�ض اجلمهورية الرتكية احلديثة 
على اأنقا�ض الإمرباطورية العثمانية قبل 

قرن تقريبا.

اإردوغان يوؤدي اليمني 
لفرتة رئا�سية جديدة

الخرطوم ـ دب أ: 
عنّي الرئي�ض ال�س���وداين عمر الب�سري، 
مدي���ر ال�ستخب���ارات ال�ساب���ق حمم���د عطا 
�سف���رًيا لدى الولي���ات املتح���دة، وفق ما 
ذك���رت و�سائ���ل اإع���الم حملي���ة، وذلك يف 

م�سعى لتعزيز العالقات الثنائية.
وياأت���ي تعي���ني عطا يف وق���ت دخلت 
العالقات بني اخلرط���وم ووا�سنطن مرحلة 
جدي���دة بع���د رف���ع العقوب���ات الأمريكي���ة 
املفرو�س���ة عل���ى ال�سودان من���ذ عقود يف 
العقوب���ات،  رف���ع  2017. ورغ���م  اأكتوب���ر 
اأبقت وا�سنطن على ال�سودان �سمن لئحة 
“الدول الراعية لالإرهاب” اإلى جانب كوريا 

ال�سمالية واإيران و�سوريا.
���ا  حاليًّ البلدي���ن  م�سوؤول���و  ويناق����ض 
كيفي���ة رف���ع ا�سم ال�س���ودان م���ن الالئحة، 
ومن املتوق���ع اأن يلعب عط���ا دوًرا حا�سًما 
يف املفاو�س���ات. ويف الراب���ع م���ن يولي���و 
اجل���اري، تعهد القائم بالأعم���ال الأمريكي 
يف اخلرط���وم العمل مع ال�س���ودان من اأجل 
اإخراجه من لئحة “الدول الراعية لالإرهاب”.

ال�سودان يعني مدير 
ا�ستخبارات �سفرًيا لدى اأمريكا

املالكي: تدمري منظومة االت�صاالت احلوثية يف �صعدة
مقتل ع�رشات املتمردين... وتدمري دبابات خمباأة بالتحيتا

• اأفراد من القوات اليمنية امل�سرتكة	

�إن  �الثنني،  �أم�س  �ليمن،  يف  �ل�شرعية  دعم  با�شم حتالف  �ملتحدث  �ملالكي  تركي  �لعقيد  قال 

منظومة �الت�شاالت �حلوثية توزعت على 5 مو�قع يف �شعدة، م�شري� �إىل �أن منظومة �الت�شاالت 

�حلوثية �لتي مت تدمريها ح�شلت عليها من ميلي�شيات حزب �هلل. و�أ�شاف خالل موؤمتر �شحايف 

يف �لريا�س، �أن هناك خرب�ء �أجانب لتدريب �مليلي�شيات �حلوثية. وعر�س �ملتحدث با�شم حتالف 

دعم �ل�شرعية �شور� لعمليات ��شتهد�ف منظومة �الت�شاالت �حلوثية.

قتلى اإيرانيون يف ق�صف طال مطار التيفور الع�صكري بحم�ص
دبي ـ العربية نت:

 اأكد املر�س����د ال�سوري حلقوق الإن�سان، م�ساء 
الأحد، �سقوط قتل����ى اإيرانيني يف غارة ا�ستهدفت 

مطار التيفور الع�سكري بريف حم�ض.
واأعلن����ت و�سائ����ل اإعالم النظ����ام اأن الدفاعات 
اجلوي����ة ال�سوري����ة ت�س����دت للهجوم ال����ذي �سنته 
طائ����رات اإ�رشائيلي����ة عل����ى املط����ار، ومتكن����ت من 

اإ�ساب����ة اإح����دى املقات����الت واأ�سقط����ت ع����ددا من 
ال�سواري����خ، م�سرية اإلى اأن الأ�����رشار اقت�رشت على 
الأ�����رشار املادية. م����ن جهتها، رف�س����ت املتحدثة 
الع�سكري����ة الإ�رشائيلي����ة التعلي����ق عل����ى ال�رشبات 
الت����ي ا�ستهدف����ت املط����ار. بينم����ا اأف����اد املر�سد 
ال�سوري حلقوق الإن�س����ان باأن الق�سف ال�ساروخي 
طال عنا�����رش اإيرانيني يف حرم املط����ار واآخرين من 

ميلي�سي����ا حزب اهلل اللبناين. وق����ال �سابط بجي�ض 
النظ����ام يف ال�سحراء ال�سورية اجلنوبية: “اإن اأنظمة 
الدف����اع اجل����وي اأ�سقط����ت �سواري����خ انطلقت من 

جنوب منطقة التنف باجتاه املطار يف حم�ض”.
واأفاد مدير املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
رامي عبد الرحمن اأن “ق�سفا �ساروخيا طال مطار 
التيفور وحميطه ق����رب تدمر يف حمافظة حم�ض”، 

والذي كان تعر�ض يف ال�سابق ل�رشبات عدة اتهمت 
دم�س����ق اإ�رشائيل بتنفيذها. واأو�سح عبدالرحمن اأن 
الق�سف طال “مقاتلني اإيرانيني يف حرم املطار”.

ويتواجد يف املكان مقاتلون اإيرانيون، اإ�سافة 
اإلى جي�ض النظام ال�سوري، وعنا�رش من ميلي�سيات 
ح����زب اهلل اللبناين يف مطار التيفور، وفق املر�سد 

ال�سوري.

طهران ـ وكاالت:

 اعترب الرئي�ض الإيراين الأ�سبق حممد خامتي 
اأن ب����الده ع����ادت 100 �سنة لل����وراء يف ما يتعلق 
بالدميقراطي����ة والعدال����ة، حم����ذرا م����ن خماط����ر 

“طوفان الف�ساد” على م�ستقبلها.
ويف بي����ان ن�����رشه موق����ع خامت����ي الإلكرتوين 
ت�سم����ن كلمت����ه اأم����ام فريق م����ن ال�سب����اب، قال 
خامتي “لقد تراجعنا كثريا يف حربنا �سد الف�ساد 
وتوفري العدالة يف املجتم����ع والتي تعد الركيزة 

الأ�سا�ض ملبادئنا”.
ونقل����ت عنه �سبك����ة “بي بي �س����ي”: “دافع 
 100 من����ذ  النائين����ي  اهلل  اآي����ة  الدي����ن  رج����ل 
�سن����ة م�س����ت ع����ن حق����وق ووج����ود امل�سيحيني 
والزراد�ستي����ني واليهود يف الربمل����ان، فيما اأن 
اإي����ران اليوم متخلفة ومتنع وجود غري امل�سلمني 

حتى يف جمل�ض املدينة”.
الدي����ن  رج����ال  الأ�سب����ق  الرئي�����ض  وح����ث 
الإ�سالحي����ني عل����ى الع����ودة للمب����ادئ ومعاجلة 
تف�س����ي الف�س����اد، ال����ذي يه����دد اإي����ران والثورة 

الإيرانية ك�”الطوفان”، ح�سب تعبريه.
وح����ذر خامت����ي م����ن “ا�ستي����اء” ال�سعب بعد 
ا�سطرابات يناير املا�سي، حممال جميع الوكالت 

واجلهات احلكومية امل�سوؤولية عما حدث.
ب����اأن  كم����ا انتق����د الإ�سالحي����ني وطالبه����م 
يتفاعلوا مع جميع القوى الوطنية لإحداث التغيري 
املن�س����ود والع����ودة بالب����الد اإل����ى الدميقراطية. 
وتعر�ض خامت����ي يف ال�سنوات الأخ����رية للحد من 
ظه����وره الإعالمي، كما حظر ن�رش �س����وره اأو ا�سمه 
يف ال�سحافة وو�سائل الإع����الم داخل اإيران، وحل 
الق�س����اء الإيراين حزب����ه املع����روف با�سم “جبهة 
امل�ساركة”. م����ن جهة اأخرى، اأمر املر�سد الإيراين 
بت�سكيل غرفة احلرب القت�سادية تعنى باتخاذ 

القرارات املنا�سبة ملواجهة الو�سع القت�سادي 
امل����رتدي يف الب����الد؛ بفعل الن�سح����اب الأمريكي 
الن����ووي والعقوب����ات الأمريكي����ة  م����ن التف����اق 
عليه����م، وما قد يح����دث م�ستقب����ال يف حال حلاق 
الأوروبي����ني بالركب الأمريك����ي. الغرفة اتخذت 
حزم����ة من التدابري ملواجه����ة الو�سع، اأبرزها منع 
1339 منتجا م�ستوردا من الدخول اإلى اأرا�سيها 
بحج����ة توف����ر بدائ����ل يف الداخل. وتب����دو اخلطوة 
ردا عل����ى ف�سل اجتم����اع فيينا اجلمع����ة املا�سية 
يف التو�س����ل اإلى �سيغ����ة جديدة ب�س����اأن التفاق 
النووي، لكون ما عر�ض على الإيرانيني من قبل 
الحتاد الأوروب����ي ل يلبي م�سال����ح طهران، هذا 
عدا عن املوؤ�����رشات املتواترة ب�ساأن ما قد ير�سح 
عن الأوروبيني لحقا، فقد نقلت تقارير اإعالمية 
ع����ن دبلوما�سي فرن�س����ي قول����ه اإن موقف بالده 
م����ن التفاق النووي �سرياعي اأول م�سلحة فرن�سا 

التجارية التي �ستتحكم بالقرارات الفرن�سية.
املتتالي����ة  الن�سحاب����ات  يف�����رش  م����ا  وه����ذا 
لل�����رشكات الفرن�سية من طه����ران، بينها عمالقة 
يف جمالته����ا كتوت����ال النفطية و�رشك����ة “�سي اإم 
اإي����ه �سي جي اإم” امل�سنفة ثالثة عامليا يف قطاع 

ال�سحن البحري.

خاتمي: إيران تراجعت 100 سنة في مجال الديمقراطية
خامنئي يأمر بتشكيل غرفة عمليات للحرب االقتصادية

قرقا�ض: الإمارات تعر�ست حلملة ت�سويه ظاملة يف اليمن
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ق���ال وزي���ر الدول���ة الإمارات���ي لل�سوؤون 
“ل���كل ح���رب  اإن  اأن���ور قرقا����ض  اخلارجي���ة 
واأزم���ة كذبتها الك���ربى، ويف اليمن تعر�ست 
الإمارات حلمل���ة ت�سويه ظاملة؛ لأنها حتملت 
م�سوؤولياته���ا جت���اه اأم���ن املنطق���ة ب�سجاعة 

و�سهامة”.
واأ�س���اف قرقا����ض، يف تغري���دات عل���ى 

الجتماع���ي  التوا�س���ل  مواق���ع  يف  ح�ساب���ه 
“تويرت” اأن “التلفيق حول دورنا يف �سقطرة 
وال�سجون ال�رشية من الأخبار الكاذبة التي بداأ 

يت�سح زورها وبهتانها”.
املنهج���ي  “تعاملن���ا  الوزي���ر  واأك���د 
واحلري����ض �سمن التحال���ف العربي مع ملف 
حترير احلدي���دة وحر�سنا على اأرواح ال�سكان 
املدني���ني والبني���ة الإغاثي���ة اله�س���ة ما هو 
اإل دلي���ل اآخ���ر عل���ى نهجن���ا، نق���وم مبهمتنا 

بكل مهنية اأمام ملي�سي���ا ت�سرتخ�ض الأرواح 
وتختبئ خلف الن�ساء والأطفال”. ولفت وزير 
الدول���ة الإماراتي اإل���ى اأن “الأخب���ار الكاذبة 
والتهامات الباطلة �سد الإمارات، فم�سدرها 
اإما عدو يتجرع الهزمية تلو الأخرى اأو تيارات 
�سيا�سي���ة عاج���زة ميدانها فنادقه���ا، �سجل 
رجال الإمارات �سمن التحالف العربي، وخالل 
ال�سنوات الثالث، مل ي�سهد اإل الن�رش والتقدم 

اإلى الأمام”.

عواصم ـ وكاالت: 

• الرئي�ض الإيراين الأ�سبق حممد خامتي	

ترامب: تهديدات 
زوارق اإيران لالأ�سطول 

الأمريكي انتهت
واشنطن ـ العربية نت: 

اأعلن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
اأن تهدي���دات ال���زوارق احلربي���ة الإيراني���ة 
لالأ�سط���ول الأمريك���ي يف اخللي���ج انته���ت 
خ���الل ه���ذا الع���ام، عل���ى عك����ض ال�سنوات 
املا�سي���ة الت���ي بلغت ع����رشات التهديدات 
والحت���كاكات. وكت���ب ترام���ب يف تغريدة 
له ع���رب ح�سابه على موق���ع “تويرت” �سباح 
البحري���ة  اإح�س���اءات  ع���ن  نق���اًل  الثن���ني، 
الأمريكي���ة، اأن م�سايق���ة الق���وات الإيرانية 
للبحرية الأمريكية خالل العام 2015 كانت 
22 حالة، ويف العام 2016 بلغت 36، بينما 
يف الع���ام 2017 انخف�س���ت اإل���ى 14 حالة، 
لكنه���ا يف 2018 بلغ���ت ال�سف���ر”. وتاأت���ي 
ت�رشيح���ات الرئي����ض الأمريكي اإ�س���ارة اإلى 
احتكاكات الزوارق احلربية التابعة للحر�ض 
الث���وري الإي���راين يف مي���اه اخللي���ج العربي 
خ���الل ال�سن���وات الأربع الأخ���رية، اإذ ذكرت 
العدي���د من ال�سف���ن البحري���ة الأمريكية اأن 
الزوارق الإيرانية اقرتبت منها ب�سكل خطري 

عدة مرات، خالفا لالأعراف البحرية.
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سوالف

�إمن���ا  عيب���ا،  لي�س���ت  �لتناق�س���ات 
�ال�ستمر�ر فيها ه���و �لعيب، فنحن د�ئما 
نوؤكد �رضورة �كت�س���اف �ملو�هب ب�سورة 
مبك���رة وت�سجيعها وتدريبه���ا، لكن على 
�أر����ض �لو�ق���ع ال ن���رى �أي �س���يء فعل���ي 
وملمو�ض، وع���ود و�جتماعات وت�رضيحات 
متع���ددة �الأ�سكال، ويف �لنهاي���ة �لنتيجة 
�سفر و�لتخلي ع���ن �مل�سوؤولية �لعظيمة 

�إز�ء ت�سجيع �ملو�هب �لفنية.
يف �لوق���ت �لر�ه���ن ال ت���ز�ل ت�س���ود 
لدينا عفوي���ة هائلة يف كيفي���ة �كت�ساف 
�ملو�هب وت�سجيعها، فالبد بهذ� �ل�سدد 
م���ن �لعناية باأعم���ال �الأطف���ال و�ل�سباب 
�لفني���ة ب���كل �أ�سكاله���ا، يج���ب م�ساندة 

وت�سجي���ع �لفنانن �ملبتدئ���ن ومنحهم 
�إمكاني���ات �أكرث يف جمي���ع �لفنون للربوز 
بتجربة مو�هبهم �أمام �لر�أي �لعام و�إز�حة 
�لعر�قيل �ملاثلة �أم���ام ت�سغيل �لفنانن 
�ل�سب���اب �ملوهوب���ن، �إذ ال تكف���ي فقط 
�ملختلف���ة  �لفني���ة  �لفعالي���ات  �إقام���ة 
“متثي���ل ور�س���م وت�سوي���ر ومو�سيق���ى 
للنا�سئ���ة  �ملج���ال  وفت���ح  وغريه���ا”، 
و�ل�سب���اب للم�سارك���ة باأعماله���م فق���ط، 
�إمنا �الأهم �ال�ستمر�ري���ة وت�سجيع �لقدرة 
�خلالق���ة ل���دى �ملوه���وب حت���ى نح�س���د 
�لثم���ر�ت �ليانعة �لو�ف���رة، فاملالحظ يف 
جمتمعن���ا ب���روز �ملوه���وب يف �أي جمال، 
و�إبهاره �ملهتمن و�لنق���اد، لكن �رضعان 

م���ا تنطفئ تلك �ملوهب���ة ب�سبب �الإهمال 
وع���دم متابعت���ه و�لتخل���ي عن���ه يف �أه���م 
مرحلة م���ن �ملر�ح���ل وهي مرحل���ة والدة 
�الإبد�ع، و�أقرب مث���ال على ذلك و�أ�سوقه 
هن���ا للع���ربة ومعرف���ة جوه���ر �ل�سجرة يف 
�مل�ستقبل هو �بن���ي �لفنان �لو�عد حممد 
�ملاجد �ل���ذي �سارك منذ نعوم���ة �أظافره 
يف عدد م���ن �مل�سل�س���الت منه���ا “�سوية 
�أم���ل” “�أهل �ل���د�ر” “حز�وين���ا خليجية” 
“بر�يحن���ا” “بطر�ن عاي�ض يومه”، ولفت 
يف كل �أدو�ره نظ���ر �ملخرج���ن و�لكتاب 
وب�سهادته���م  �لبحري���ن  جن���وم  وكل 
�أنف�سهم، وكان بح���ق م�رضوعا لنجم كبري، 
وتنب���اأ له �جلمي���ع مب�ستقبل و�ع���د، لكنه 

��سط���دم بالظاه���رة �ل�سلبي���ة �لبارزة يف 
حياتن���ا �لفنية وهي ن���درة �الأعمال �سكال 
وم�سمون���ا وتركه بعد ذل���ك دون مترين 
وممار�س���ة، فاآخ���ر عم���ل �س���ارك فيه هو 
م�سل�س���ل “�لبط���ر�ن” �ل���ذي �س���ور قبل 
ث���الث �سن���و�ت �أي يف 2015، وبع���د هذ� 
�لعم���ل ظ���ل كغريه م���ن �ملو�ه���ب ياأخذ 
جمر�ه �لوعر يف �لبحث عن �جلديد لتفجري 

�لطاقة و�ال�ستمر�رية بدل �حلرمان.
ليت �مل�سوؤولن يعرفون �أنه ال يوجد 
يف ه���ذ� �مليد�ن م���ا ن�ستطي���ع �أن ن�سميه 
�الكتفاء �لذ�تي، بل من �لو�جب علينا �أن 
نحافظ على �ال�ستمر�رية ورعاية �ملو�هب 

على �ختالفها فهي مبثابة كنوز وطنية.

هذا الميدان ال يوجد فيه اكتفاء 
ذاتي.. فالمواهب كنوز وطنية

تف�س���ل �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري 
خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة رئي�ض �لوزر�ء 
�مُلوق���ر و�أ�سدر �أو�م���ره �لكرمي���ة يف �جتماع 
جمل����ض �ل���وزر�ء �إل���ى وز�رة �ل�سح���ة بو�سع 
خطة جديدة الإد�رة �الأدوية مبجمع �ل�سلمانية 
�لطبي و�ملر�كز �ل�سحية، ما يجعلها متو�فرة 
للمر�س���ى ب�سكل م�ستمر، كم���ا �أ�سدر حفظه 
�هلل ورع���اه توجيهاته �لكرمية برفع �ملخزون 
�ال�سرت�تيجي لالأدوية ل�سمان توفري خمزون 
ف���وري لالأدوي���ة و�أن ُيد�ر بنظ���ام �آيل متقدم 
و�أن  �ملتخ�س�س���ة،  بال����رضكات  باال�ستعان���ة 
تق���وم وز�رة �ل�سحة بال����رض�ء �ملبا�رض لالأدوية 
�ذ� ��ستدعت �حلاجة ذلك بالتن�سيق مع وز�رة 

�ملالية و�للجنة �لوز�رية لل�سوؤون �ملالية.

وتاأتي هذه �لتوجيهات �لكرمية من لدن 
رئي�ض �لوزر�ء �مُلوقر لتحقي���ق مبد�أ �لرعاية 
�ل�سحي���ة جلميع �ملو�طن���ن �إمياًنا منه بدور 
�ل�سحة و�لبدن �مُلعاف���ى يف �لتنمية �لب�رضية، 
ومُيث���ل توفري �الأدوية ب���كل �أ�سكالها �أولوية 
ل���دى جمل����ض �ل���وزر�ء ووز�رة �ل�سح���ة �لتي 
ت�سع���ى جاهدة ب���كل �أطقمه���ا و�إد�ر�تها �إلى 
تقدمي �أف�سل �خلدمات �لطبية بكفاءة عالية 
وج���ودة مهنية فائقة. م���ن ناحية �أخرى متثل 
ه���ذه �لتوجيه���ات �الإن�سانية من ل���دن �سمو 
رئي����ض �ل���وزر�ء ��ستجابة وطني���ة ملا �أثري يف 
�الآون���ة �الأخرية عن نق�ض يف بع����ض �الأدوية، 
وه���ي متابع���ة يومي���ة يحر�ض عليه���ا �سموه 
�لك���رمي لالرتق���اء بخدمة �الإن�س���ان �لبحريني 

وتطوير ما ُيقدم �إليه من خدمات.
�لكرمي���ة  �لتوجيه���ات  له���ذه  وتنفي���ًذ� 
عق���د �ملجل�ض �الأعلى لل�سح���ة �جتماًعا عاجاًل 
للعمل عل���ى توفري كل �حتياجات �ملو�طنن 
م���ن �الأدوية، فم���ا يهم �حلكوم���ة هو تقدمي 
�أف�س���ل �أنو�ع �لرعاية �ل�سحي���ة، وذلك �إمياًنا 
ب���اأن �لرعاي���ة �ل�سحي���ة �ملدخ���ل �حلقيق���ي 
للتنمي���ة �لب�رضية، فهن���اك عالقة ور�بطة بن 
�ل�سح���ة و�لتنمية، فتحقيقه���ا يعني متكن 
�الإن�سان من حتقيق خمتلف حاجاته �ملتنوعة 
يف �حلي���اة، الأن ه���دف �لتنمي���ة وغايته���ا هو 
�الإن�سان، ورفع م�ستو�ه �ل�سحي يجعله قادًر� 
عل���ى �لعطاء و�لب���ذل و�الإنت���اج و�الندماج يف 

�حلياة �لعملية.

 توجيهات سمو 
 رئيس الوزراء لتطوير 
الخدمات الصحية

نقول ح���كام قطر، وال نق���ول قطر �أو 
�ل�سع���ب �لقط���ري، الأن حكام قط���ر �سيء 
و�ل�سع���ب �لقط���ري �س���يء �آخ���ر، �ل�سعب 
�لقطري �سعب �سقيق وال دور له وال ذنب 
يف �ل�س���ري يف طريق �لالع���ودة �لذي م�ساه 
حاكم قط���ر، نقول ه���ذ� �ل���كالم مبنا�سبة 
�ل�سج���ة �لكبرية �لت���ي �أثاره���ا م�سوؤولون 
قطري���ون ح���ول مو�سوع مل يح���دث، وهو 
م���ا زعم���وه ب���اأن دول���ة �الإم���ار�ت �لعربية 
�ل�سقيق���ة تتخ���ذ �إج���ر�ء�ت معين���ة تتعلق 
باإقامة و�سفر �ملو�طنن �لقطرين فيها.

هذه �ل�سجة �الإعالمية �لفارغة تهدف 
لتحقيق هدفن ي�سعى �إليهما حكام قطر، 
�لهدف �الأول هو �ل�سعي �إلى ك�سب �لدعم 
و�لتاأييد �ل�سعبي �لقطري يف �لوقت �لذي 
ب���د�أ في���ه �ل�سع���ب �لقط���ري يتملم���ل من 
�لعزل���ة �لتي �سنعها حكام���ه دون فائدة، 
و�لهدف �لثاين ه���و �ل�سعي �إلى لعب دور 
�ل�سحية و��ستخ���د�م �ملظلومية يف ترويج 

�ل�سورة �لقطرية على م�ستوى �لعامل.
�مل�سوؤول���ون  �ته���م  ذل���ك  وقب���ل 
�ملج���ال  باخ���رت�ق  �الإم���ار�ت  �لقطري���ون 
�جلوي لقطر وبلغ بهم �خليال مبلغه عندما 
رفع���و� �الأمر �إلى �ملحكم���ة �لدولية، ونحن 
هنا نتح���دث عن �لالمنط���ق وبوؤ�ض �حلجج 
�لقطرية يف معاجلتها �أزمتها مع جري�نها. 

فم���ا �لفائ���دة �لت���ي �ستع���ود عل���ى 
�الإم���ار�ت م���ن �لت�سيي���ق عل���ى مو�طنن 
قطري���ن؟ وما �لفائدة �لت���ي تعود عليها 
م���ن �خرت�ق �ملج���ال �جلوي �لقط���ري كما 

زعم قادة تنظيم �حلمدين؟
�خلال�س���ة �أن ح���كام قط���ر يكاب���رون 
ويحاول���ون �لظهور مبظه���ر �الأقوياء �أمام 
�سعبه���م و�لعامل، معتقدي���ن �أن هذ� �الأمر 
�سيو�سله���م �إل���ى نتيج���ة، لك���ن �ل�س���يء 
�الأكيد و�لو��سح ه���و �أنهم بد�أو� يفقدون 

�أع�سابهم.

دور الضحية ال يتناسب 
مع حكام قطر

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

هناك �رضيحة من �لب�رض تعترب من �أكرث �رض�ئح 
�الأر����ض كره���ا لل�سالم���ة و�لثقاف���ة �ملرورية، 
فه���ي حتتق���ر كل مب���ادئ �ل�سالم���ة و�الأم���ن 
و�لثقاف���ة و�ل���ذوق �مل���روري يف دول �خلليج، 
�رضيح���ة ال تعرتف بثقاف���ة �لفر�م���ل وتخفيف 
�ل�رضعة و�اللتز�م بقو�عد و�أنظمة �ملرور، �لفرد 
فيه���ا يعتقد �أنه كلما ز�د �رضع���ة �سيارته فاإنه 
�متل���ك �لدني���ا مب���ا فيه���ا، �رضيحة تعتق���د �أن 
�ل�سارع مل يو�س���ع �إال لها فقط، وعلى �الآخرين 

�إف�س���اح �ملج���ال لها رغما ع���ن �أنفهم، فهي ال 
توؤمن بثقافة ح���ز�م �الأمان، بل تنظر �إليه على 
�أن���ه حبل م�سنق���ة الإزه���اق �الأرو�ح، �رضيحة عند 
قيادته���ا �ل�سيارة ال حت���رتم وال يرق قلبها وال 
تر�عي رجال عج���وز� يقود �ل�سيارة وهو م�ساب 
بال�سك���ري �أو �ل�سغط، وال �مر�أة كبرية بال�سن، 
وال تهت���م �أ�سال باإعطاء �إ�سارة �لدور�ن لليمن 
وال �لي�س���ار، وال ترى �سيئا ��سم���ه �إ�سارة مرور 
لونه���ا �أحمر، فكل ما تر�ه يف ه���ذه �الإ�سارة هو 

�للون �الأخ�رض. 
�أما عل���ى �مل�ست���وى �ل�سح���ي، فهناك مع 
�الأ�سف �رض�ئح من �سعب �خلليج تعترب من �أفقر 
�رض�ئ���ح �سعوب �الأر�ض بالثقاف���ة �ل�سحية، وال 
تعرتف مببادئ وقو�عد �ل�سحة، بل تتحدى كل 
ما ه���و �سحي للج�سد و�لنف����ض �لب�رضية، فرنى 
ن�سب���ة �ل�سكري و�سغ���ط �لدم و�رتف���اع ن�سبة 
�لكولي�س���رتول بالدم و�أمر�����ض �لكلى و�لكبد 
وفقر �لدم وت�سلب �ل�رض�ين و�ل�سمنة، وكل ما 

ل���ذ وطاب من تلك �الأمر��ض �لقاتلة و�ملزمنة، 
بالرغ���م م���ن �جله���ود �جلب���ارة �لت���ي تبذله���ا 
وم�ست�سفياته���ا،  ومر�كزه���ا  �ل�سح���ة  وز�ر�ت 
يف �سبي���ل تثقيف �ملو�ط���ن وحمايته من تلك 

�الآفات �ل�سحية.
�إن نق����ض �لثقافت���ن �ملرورية و�ل�سحية 
وحتديهما كارثة وطنية خليجية، يجب �لتفكري 
فيها بعم���ق، وو�سع �حللول ب���ل �لعقاب لكل 

من يرخ�ض حياة �الآخرين.

tariqد. طارق آل شيخانالثقافة المرورية والصحية
@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة

رجاء 
مرهون
Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

ع���اودت �أزمة �لدين �لع���ام �أو ما 
يع���رف بالدي���ون �ل�سيادي���ة ململكة 
“�سط���ح”  عل���ى  �لظه���ور  �لبحري���ن 
من�س���ات �الإعالم �ملحلي���ة و�لدولية، 
وج���اءت مدفوع���ة مبخ���اوف بع�سها 
م����رضوع وبع�سه���ا �الآخ���ر غ���ري م�رضوع 
و”مفتع���ل”، ويه���دف للت�سكي���ك يف 
قدرتن���ا على �سد�ده���ا فقط، وبعيد� 
ع���ن �لنو�ي���ا �حل�سن���ة �أو �خلبيثة من 
�لط���رح، ف���اإن �إيج���اد خط���ة ملعاجلة 
�لدين �لع���ام ووق���ف تفاقمه مطلب 
جميع �لبحرينين على م�ستوى �لعامة 
و�لنخب، فقد ظل جمل�ض �لنو�ب مثال 
يطال���ب وزي���ر �ملالية به���ذه �خلطة 
يف كل م���رة يح�رض �إلى قب���ة �لربملان 
�ال�ستد�ن���ة  �سق���ف  برف���ع  مطالب���ا 

�مل�سموح �إلى م�ستوى جديد �أعلى.
غ���ري �أن تعاط���ي وز�رة �ملالية ال 
يرتقي الأهمية �حلدث لغاية �للحظة، 
ب���ل يبدو م���ن خ���الل ق���ر�ءة خطو�ت 
�لوز�رة �أنها رفعت “�لر�ية �لبي�ساء” 
و�أعلن���ت عجزها ع���ن �إيج���اد “�خلطة 
�ملرج���وة” وذلك عرب �إ�سنادها �مللف 
�إل���ى �رضك���ة �أمريكي���ة متخ�س�س���ة يف 
�إد�رة �الأ�س���ول و�ال�ست�سار�ت �ملالية 

وتدعى “الز�رد”. 
وبح�س���ب �ملعلومات �لتي ك�سف 
عنها جمل����ض �ملناق�س���ات يف �أبريل 
2017، ف���اإن وز�رة �ملالي���ة تقدمت 
�ل�رضك���ة  ه���ذه  لتكلي���ف  مبناق�س���ة 
��سرت�تيجي���ة  لتطوي���ر   )Lazard(
تظه���ر  ومل  �لع���ام،  �لدي���ن  �إد�رة 
�لبيان���ات �ملعلن���ة وج���ود �أي���ة �رضكة 
�أخ���رى دخل���ت �ل�سب���اق م���ع �ل�رضك���ة 
�الأمريكي���ة، و�أ�سج���ل يف ه���ذ� �ملقال 

جمموعة من �ملالحظات �إز�ء �خلطوة.
مل  �ملعلن���ة  �لبيان���ات  �إن  �أوال: 
تت�سم���ن �أية �إ�س���ارة �إلى �ملبلغ �لذي 
تقدمت به �ل�رضكة يف عر�سها ملجل�ض 
�أ�سا����ض  مب���د�أ  وه���و  �ملناق�س���ات، 
�ملطلوب���ة  �ل�سفافي���ة  مب���ادئ  م���ن 
و�لعج���اف”،  “�ل�سم���ان  �الأوق���ات  يف 
فم���ن ح���ق �لبحريني���ن �أن يعرف���و� 
�لتكلفة و�جبة �ل�س���د�د نظري تقدمي 

�ال�ست�سارة �أو �خلطة �ملرجوة. 
ثاني���اً: بعد م���رور �أك���رث من عام 
عل���ى تر�سي���ة �ملناق�س���ة، مل ت�س���ل 
لعام���ة �لبحريني���ن �أي���ة �إرها�س���ات 
�أو  �لتو�سي���ات  ب�س���اأن  مالم���ح  �أو 
�أو �خلط���و�ت �ملحتملة،  �ملالحظ���ات 
وكل م���ا ي�سدر هو مبثاب���ة ت�رضيبات 
لوكاالت �الأنب���اء �الأجنبية، وال يتعدى 
�أرى يف  “�لعم���ل ج���اري”. ثالث���اً:  �أن 
طلب �ال�ست�سارة من �رضكة �أجنبية “�أيا 
كانت جن�سيتها” بغر�ض �إيجاد حلول 
مل�ساكلنا و�أزماتنا �ملحلية توجها غري 
موفٍق باملرة، فاالأجانب ومهما بلغت 
خرب�ته���م ودر�يتهم ب���اإد�رة �الأ�سول 
و�ال�ستثمار�ت و�لدي���ون، ال ميلكون 
�لف�سيف�س���اء  الأ�سا�سي���ات  فهم���ا 
�ملكون���ة ملجتمعنا وو�قعن���ا، وهناك 
�لع�رض�ت من �الأمثلة �ل�سابقة ل�رضكات 
ح����رضت للبحرين ودر�س���ت و�أو�ست، 
وم���ن ث���م ذهب���ت تو�سيته���ا �أدر�ج 
�لري���اح لع���دم �إمكاني���ة مو�ءمتها مع 

�لو�قع “ماكنزي �أمنوذجا”.
�ال�ست�س���ار�ت  �رضك���ة  �إن  ر�بع���اً: 
“الز�رد” - ولكونه���ا �رضك���ة �أجنبي���ة 
- ال ت���درك “اخلط���وط احلم���راء” وال 
�لبحريني،  جمتمعنا  لدى  “�ل�سفر�ء” 
خط���و�ت  �ق���رت�ح  ف���اإن  وبالت���ايل 
تق�سفية لتقلي�ض �لنفقات قد مي�ض 
هذه اخلطوط، وه���و اأمر وارد اإلى حد 

كبري، ونحن نحذر منه من �الآن. 
ختام���ا، �أود عرب ه���ذ� �ملقال مبا 
يحمله م���ن هو�ج����ض، �أن �أجدد ثقتي 
بقدرة وزير �ملالي���ة �ل�سيخ �أحمد بن 
حممد �آل خليفة على قيادة م�ساور�ت 
حملي���ة تقودنا لبل���وغ ح���ل نو�جه به 
�أزمة عج���ز �ملو�زنة �لعام���ة و�لديون 
�ل�سيادية، و�أطالب مبزيد من �جلدية 

و�ل�سفافية يف هذ� �الإطار.

الديون السيادية... 
واالستشارة األميركية
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تداول عدد من م�صتخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي، عدة 
�صور للمطربة ال�صعودية داليا مبارك، تظهر فيها ببطن ممتلئ 
اإذ تنتظر قدوم مولودها االأول من زوجها رجل االأعمال االأمريكي 

“الهيم”، والتي �رصحت باأنه اأعلن اإ�صالمه قبل زواجه منها.

وكان���ت داليا مبارك ق���د اأحيت حفالً غنائياً له���ا “بال�صالة 
املغط���اة- اجلوهرة” مبدينة ج���دة ال�صعودية، ي���وم 19 يونيو، 
�صم���ن �صل�صلة حفالت عيد الفط���ر املبارك يف ال�صعودية، وذلك 

مب�صارك الفنانة نوال الكويتية.

مسافات

شيماء سبت تهاجم متابعيها بسبب صورة

هاجم���ت الفنان���ة البحريني���ة �صيم���اء �صب���ت ع���ر 
�صفحته���ا الر�صمية يف “�صناب �ص���ات” متابعيها، بعد 
اأن خرجت ع���ن طورها، اإثر تعليقاته���م التي و�صفتها 

بامل�صيئة ب�صبب �صورة ن�رصتها.
وب���ررت �صيماء اأن �ص���ورة و�صعتها على �صفحتها 
يف “اإن�صتغ���رام” وع���ن طري���ق اخلط���اأ اأبق���ت خا�صي���ة 
التعليق���ات مفتوحة، م���ا اأدى اإل���ى مهاجمتها من قبل 

متابعني.
وبداأت “�صبت” حديثها باللهجة البحرينية الدارجة: 
“كنت مرتاحة واي���د الفرتة اللي طافت، الن قررت ما 
افتح الكومن���ت مال ان�صتغرام، الن في���ه وايد نا�س ما 
ي�صتحقون ان همة يتوا�صلون مع اأي �صخ�صية م�صهورة، 
اأو اأي �صخ�صي���ة له���ا و�صعه���ا يف املجتم���ع. بال�صدفة 
اليوم نزلت �صورة، بالغلط، ون�صيت الكومنت مفتوح، 
ولالأ�صف اإن ظني ما خاب، الإن فعال النا�س املتخلفني ال 
زالوا موجودين، وفعال كان قراري �صائب و�صحيح، اإن 
ما اأ�صمح للح�رصات االلكرتونية يدخلون ح�صاباتي، لكن 
لال�صف انت���وا �صم وعلقم ومر، وح�صاف���ة فيكم عندكم 
موباي���ل وفيه ن���ت”. الفتة اإل���ى اأنها تق�ص���د بكالمها 

البع�س ولي�س الكل.
والحًقا، انفعلت �صيماء، وتابعت غا�صبة: “ال تعالوا 

�صبون���ا و�صب���وا اهالين���ا، وغلط���وا علينا، ونح���ن نقعد 
�صاكتني، يعني نحن الزم مالئكة، ال يبة نحن ب�رص، حالنا 

حالكم، تعالوا غلطوا علينا و�صكتوا!”.
واأ�صاف���ت: “احلني عبالك���م ت�صب���ون )..( وال �صنو 
بتحطمون���ا، انت���و تزيدونا جناح، تعرف���ون هاذ غباءكم 
وتخلفك���م متل البرتول اللي ي�صح���ن ال�صيارة، انت كل 
ماتقع���دون مت�صخون���ا اكرث، انت���و امل�صخرة م���و اإحنا، 
الن نح���ن جنحنا اأح�صن من اجنازات���ك وانت قاعد تلعب 

بخ�صمك، قاعد ت�صب م�صاهري ودول”.

للبيع: وجبة برغر 
عمرها 6 سنوات

..”eBay“ على

انتخبته جمعية البحرين للتصوير تنتخب الشارقي رئيسًا لها... الشارقي:

نعتزم إطالق مسابقة “البحرين للتصوير الفوتوغرافي” بعد دراستها

يحم���ل موقع ايباي التج���اري االلكرتوين اأغرب 
املنتج���ات ال�صخ�صي���ة للبيع حول الع���امل اجلديدة 
والقدمية والغريبة احيانا، ولعل اأغرب �صيء يعر�س 
للبيع ما عر�صه مزارع كندي موؤخرا، حيث اأقدم على 
عر����س وجبة “برغر” م���ن �صل�صة مطاع���م م�صهورة 

للرجر عمرها 6 �صنوات للبيع على املوقع.
 Time امل���زارع دي���ف األيك�صاندر ق���ال ملجلة

االأمريكي���ة اآن���ه ا�ص���رتى وجب���ة برغ���ر م���ع البطاطا 
املقلي���ة العام 2012 ومازال���ت كما هي رغم وجود 
بع����س التغريات التي طراأت على البطاطا واجلبنة، 
حتى يتاأكد من نظرية تقول اإن الوجبات ال�رصيعة ال 

تف�صد مثل باقي االأغذية االأخرى.
املقلي���ة  البطاط���ا   Time جمل���ة  وبح�ص���ب   
اأ�صبح���ت �صلبة كاحلجر، وما زال���ت �رصيحة اخلبز يف 
هيئة �صبه عادية من حي���ث املظهر. وبينت املجلة 
االأمريكي���ة اأن املده�س اأي�ص���اً اأن اجلنب مل يتحلل، 

واأ�صب���ح فقط “بن���ي اللون”. اأما ع���ن طريقة حفظ 
امل���زارع لله���ا فق���ل باأن���ه مل يجمدها واأن���ه اكتفى 
بو�صعه���ا على الرف، لكن���ه اأزاح عنها ما تراكم من 
غب���ار يف االآونة االأخرية لكي يبيعها على eBay بعد 
اأن ن�رص اخل���ر على تويرت. وت�صتطي���ع عزيز القارئ 
�رصاء الرغر بطريق املزايدة والتي جتاوزت �صتني 
دوالراً للوجب���ة، ويقول العر�س اإن الوجبة قد تكون 

مفيدة الأبحاث علمية.

اأعل����ن رئي�س جمعية “البحرين للت�صوير 
الفوتوغرايف”، �صفيق ال�صارقي، اإثر انتخابه 
رئي�صاً للجمعية، ان اإدارته اجلديدة �صت�صعى 
جاه����دة الأن ت�ص����ع ن�صب عينه����ا بحث �صبل 
التع����اون امل�ص����رتك ب����ني اجلمعي����ة واإدارة 
الثقافة والفنون ممثل����ة يف �صعادة ال�صيخة 

هال بنت حممد اآل خليفة. 
موؤك����داً “اإنن����ا �صنج����دد ثقتن����ا يف جملة 
االإ�صرتاتيجيات التي ت�صعها هيئة البحرين 
للثقاف����ة واالآث����ار �صم����ن اأولوياته����ا والتي 
كتب����ت بو�صوح ت����ام يف - موقعها الر�صمي 
- اإنه����ا �صتحر�����س دائم����اً واأب����داً على دعم 
املوؤ�ص�صات الثقافي����ة والفنية” كي تتمكن 
االأخرية من االإ�صه����ام يف بناء املجتمع فكرياً 

وثقافيا وفنياً.
“جمعي����ة  �صح����ايف،  ت�رصي����ح  يف  وق����ال 
البحري����ن ت�ص����م نخبة م����ن مثقف����ي وفناين 
زال  وال  كان  ال�صاغ����ل  �صغله����م  البحري����ن 
رفع����ة اأ�ص����م اململك����ة يف املحاف����ل العربية 
والدولي����ة، م�ص����رياً اإل����ى اأن روؤي����ة اجلمعية 
تنطلق م����ن الرغبة يف اأن تك����ون ال�صورة - 
لديها- �صفرياً يعك�س ما تتميز به البحرين 
من �ص����ورة ح�صارية يفخر به����ا اإن�صان هذه 

االأر�س”.
م�صيفاً “�صبق واأن اأ�رصت يف وقت �صابق 
باأن اجلمعي����ة �صتكون حا�صن����ة للم�صورين 

�صتك����ون  اأبوابه����ا  واأن  الفوتوغرافي����ني، 
مفتوح����ة لتجارب الفوتوغرافي����ني ال�صباب 
من املبدعني والهواة باململكة “ واأن رهان 
جمعي����ة “ )البحرين( �صيك����ون االإ�رصار على 
�صنع الفارق يف �صرية التجربة الفوتوغرافية 

باململكة”. 
جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
الفوتوغرايف”  “البحرين للت�صوي����ر  جلمعية 
وال����ذي عق����د م�ص����اء اخلمي�����س املا�ص����ي يف 
م�صاحة “م�صق” للفنون، بح�صور امل�صت�صار 
القان����وين لهيئ����ة البحرين للثقاف����ة واالآثار 
يا�رص اخل����ري، ورئي�س جمل�����س اإدارة اجلمعية 

�صفي����ق ال�صارقي، وبح�ص����ور اأع�صاء جمل�س 
االإدارة واجلمعية العمومية.

با�ص����م  املتح����دث  رح����ب  البداي����ة  ويف 
اجلمعية علي القمي�س مبمثل هيئة البحرين 
لدعمه����م  اجلمعي����ة  وباأع�ص����اء  للثقاف����ة 
وم�صاندتهم مل�صاريع اجلمعية وفعالياتها، 
مقدماً ال�صكر اجلزيل الأع�صاء جمل�س االإدارة 
وروؤ�ص����اء اللج����ان جلهوده����م املخل�ص����ة يف 
تطوير العم����ل باجلمعية معلن����اً ا�صتقالتها 
ر�صمياً، لالإعالن عن ب����دء فعاليات االنتخاب 

لدورة جديدة.
بعد ذلك ق����دم املتحدث با�صم اجلمعية 
عر�ص����اً �رصيع����اِ مل�صام����ني التقري����ر املايل 
واالأدبي ومت اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س االإدارة 
ال�صابق����ة ع����ن الت�رصف����ات املالي����ة للدورة 

ال�صابقة.
ثم تال اأ�صم����اء االأ�صخا�س الذين تقدموا 
لع�صوي����ة جمل�����س االإدارة، وذل����ك الختي����ار 
اأع�صاء جمل�����س االإدارة لل�صنتني القادمتني 

واأتت النتيجة كالتايل:
ف����از بع�صوي����ة اجلمعية كل م����ن �صفيق 
ال�صارق����ي رئي�صاً للجمعي����ة، عي�صى اإبراهيم 
نائباً لرئي�س اجلمعية، منري النجار اأميناً لل�رص، 
رمزي قروف اأمين����اً مالياً، وحميد ال�صاخوري 
رئي�ص����اً للجن����ة االإعالمي����ة، وعل����ي القمي�س 
رئي�ص����اً لالت�ص����ال والعالق����ات العامة، فيما 
اأوكل����ت مهمة جلن����ة االأن�صط����ة والفعاليات 

لناهي علي.
وك�ص����ف ال�صارق����ي بع����د االإع����الن ع����ن 
اجلمعي����ة  ب����اأن  اجلدي����دة،  اإدارت����ه  جمل�����س 

�صتعم����ل خالل الفرتة القريب����ة املقبلة على 
تنظي����م عدد م����ن الرام����ج والفعاليات من 
خالل االأهداف املر�صوم����ة مل�صار ا�صتغالها، 
ومنها امل�صاهمة الفعالة يف عملية النهو�س 
بالفكر والثقافة الب�رصية والفوتوغرافية يف 
البحرين، ودعم مكانة امل�صور الفوتوغرايف 
االجتماعي����ة و�صيانة حقوق����ه واحلفاظ على 
منجزات����ه، وتي�صري �صب����ل م�صاركته يف البناء 

االجتماعي.
كما انتهز هذه املنا�صبة للك�صف عن نية 
اجلمعي����ة يف درا�صة م�رصوع تنظي����م م�صابقة 
و�صناعة  الفوتوغرايف”  للت�صوير  “البحرين 
واملحا�����رصات  الن����دوات  يت�صم����ن  حدث����اً 
واملخترات والور�س مب�صاركة املوؤ�ص�صات 
الفوتوغرافي����ة والثقافي����ة املحلي����ة منه����ا 
والعربي����ة والعاملية اأي�ص����اً، رغبة يف حتقيق 
جمل����ة من العالق����ات املثم����رة والبن����اءة مع 
الو�ص����ط الفن����ي والفوتوغ����رايف يف الداخ����ل 
البحرين����ي وخارجه����ا، وال����ذي �صي�صتدع����ي 
ا�صت�صافة خ����رات فوتوغرافية  بال�����رصورة 
لها ثقلها الفك����ري والفني والثقايف يف هذا 

املجال.
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“كيف تصنع أصدقاء؟” األكثر 
مبيعًا منذ ثالثينيات القرن الـ20

في أول مشاركاتها الفنية بالخارج ومن بين 300 فنان

تم افتتاحه في يناير الماضي

حمدة النشمي تترشح لجائزة أفضل فنان 
صاعد بمعرض فنون دبي العالمي

 بلقيس تعود لنشاطها الفني من بوابة “صاللة”

“اآلنسة بوتر” بنادي البحرين للسينما

ختام معرض الفن في حضارة بالد المسلمين

ك��ت��ب دي����ل ك��ارن��ي��ج��ي يف 
ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب��اً   1936 ال���ع���ام 
يف  وتوؤثر  اأ�شدقاء  ت�شنع  “كيف 
الكتب  اأكرث  من  وهو  النا�س؟”، 
كارنيجي  االآن. وكتب  اإلى  مبيعاً 
اأف�شل  وجد  اأن��ه  الكتاب  هذا  يف 
يف  للفوز  االأر����س  على  و�شيلة 
النقا�س، هي جتنب  اأي  اجل��دال، 

اجلدال ذاته.
تتجنب  كما  اجل���دال  جتنب 
اجلدل  زل���زاالً.  اأو  جملجلة  اأفعى 
���ش��ائ��ع احل�����دوث ب���ن ال��ن��ا���س، 
حياتنا  يف  م�شكالت  ي�شبب  لكنه 
ويف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�شخ�شية 

كثري من االأحيان يبتعد عن نقطة 
امل��ن��ط��ق يف امل��و���ش��وع اجل���اري 
مناق�شته يف االأ�شا�س، لكن هناك 
اجل��دال  لتجنب  اأف�شل  و�شيلة 
وقوع  دون  النقا�س  يف  وال��ف��وز 

تلك اخل�شائر.
تتخيل  اأن  الكتاب  ويقرتح 
اأنك توؤيد و�شع حد اأدنى لالأجور 
بهذه  يقتنع  ال  تناق�شه  وم���ن 
الفكرة، فال ميكنك اأن تقول نعم 
للفكرة، واالآخر يقول ال للفكرة، 
فاأنت ترى اأنه ال يح�شن التفكري 
فيك.  نف�شه  ال�شيء  ي��رى  وه��و 
بهذه الطريقة لن ي�شل الطرفان 

اأبداً، فال يفهمان  اتفاق  اأي  اإلى 
اأ�شا�س  بينهما  ولي�س  بع�شهما 

للنقا�س اأو التنازل اأو التعاون.
وي��ن�����ش��ح��ن��ا امل���وؤل���ف اأن����ه، 
بعر�س  اإذا  اجل��دال،  عن  وبعيداً 
اأ���ش��ب��اب��ن��ا، م��ث��ل ال���ق���ول ب���اأن 
العاملن ال ينبغي اأن يعي�شوا يف 
الطرف  يرد  ثم  الفقر،  من  حالة 
اأخ����رى،  منطقية  ب��ح��ج��ة  االآخ�����ر 

فيقول باأن ارتفاع االأجور 
���ش��ي��ج��ر ال�����رك��ات 
ع������ل������ى ت���ق���ل���ي���ل 

ع��������دد امل����وظ����ف����ن 
وا�شتخدامهم لفرتات اأقل.

أحداث

تفاني���ك يف العمل يوؤدي دوراً كبرياً يف 
طرح ا�شمك 

يفتح اأمامك هذا اليوم اآفاقاً وا�شعة

يت�شب���ب اأحد الزم���الء ببع�س امل�شاكل 
العابرة

تتغلب على �شعوبات كثرية يف العمل 
وتتخطاها 

للقي���ام  جه���دك  توف���ري  ي�شتح�ش���ن 
بالعمل املطلوب منك

خفف من �رب القهوة واملنبهات

طاقت���ك  الأن  ال�شحي���ة  ظروف���ك  راع 
�شعيفة

اأنت الوحيد الق���ادر على التخل�س من 
ال�شمنة 

اأنت مفع���م ن�شاط وحيوية، وهذا �شيء 
جيد 

ال تتدخ���ل يف �ش���وؤون االآخري���ن، واحِم 
عالقاتك 

املع���دة  يف  وت�شنج���ات  ا�شطراب���ات 
و�شداع 

ال تت���ورط يف ق�شي���ة �شائك���ة، راِج���ع 
اأوراقك 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يف اأول م�شاركاته���ا الفني���ة اخلارجي���ة نال���ت 
الفنان���ة الدكت���ورة حمدة الن�شم���ي ثقة املقيمن 
العاملي���ن لرت�شيحها جلائزة اأف�شل  فنان �شاعد 
لعام 2018 وذلك خالل م�شاركتها مبعر�س فنون 
دب���ي العاملي الذي اأقيم يف ب���رج التجارة العاملي 
بدبي، حيث تع���د الفنانة حمده الن�شمي البحرينية 
الوحي���دة امل�شاركة يف ه���ذا املعر�س الذي �شارك 
فيه اك���رث من 300 فنان من خمتل���ف انحاء العامل 
�شارك���وا باأكرث من 4000 لوحة فنية من منحوتات 

ولوحات فنية واعمال تركيبية وفيديو ارت.
وقد عرت الفنان���ة حمده الن�شمي ب�شعادتها 
بامل�شارك���ة يف ه���ذا املعر�س ال���دويل وان يكون 
للبحري���ن موق���ع يف ه���ذا احل���دث العامل���ي، حيث 
�شاركت مبجموعه من لوحاتها من الفن التجريدي 
وكذل���ك مزج فنون البورتريه بالتجريد والذي نال 
ا�شتح�ش���ان احل�شور، وبينت الدكتورة حمده باأنها 

ت�شعى ان تن�ر ب�شمته���ا اخلا�شة الفنية وت�شاهم 
بن����ر االهتمام بالثقاف���ة الفني���ة يف املجتمع وان 
ت�شاه���م باأعماله���ا ولوحاته���ا الفني���ة يف االعمال 
اخلريي���ة، وقد �شب���ق وان �شارك���ت الفنانة حمده 
بعدد من املعار�س من ابرزها املعر�س الذي اأقيم 
مبنا�شبة م���رور خم�ش���ن عاما عل���ى تاأ�شي�س قوة 
دف���اع البحرين يف املتحف الع�شك���ري، واملعر�س 

الفني الثاين الذي نظمته جامعة اخلليج العربي.

بداأت الفنانة بلقي����س اأحمد ا�شتعدادها 
للع���ودة الى مزاولة ن�شاطه���ا الفني الغنائي 
املختل���ف م���ن مهرجان���ات وحف���الت غنائية 
خمتلفة، من بواب���ة مهرجان �شاللة ال�شياحي 
2018، والذي �شيق���ام يف م�رح املروج يوم 
اخلمي����س املوافق 19 يولي���و اجلاري، �شمن 
اأهم حفالت هذا العام من “ليايل املهرجان”، 
وذل���ك برفق���ة فرقته���ا املو�شيقي���ة الت���ي 
�شتق���دم معها جمموعة متنوع���ة من اأغنياتها 
للجمه���ور العم���اين واخلليج���ي والعرب���ي يف 

مدينة �شاللة مبحافظة ظفار.
واأعرب���ت بلقي����س ع���ن ا�شتياقه���ا للقاء 
اجلمه���ور م���ن جديد بع���د اإجازته���ا، وقالت: 
“متحم�ش���ة ج���داً للق���اء اجلمهور م���ن جديد، 
كلي �ش���وق وحما�س للقاء جمه���ور �شاللة يف 
الغالية �شلطنة عمان، لقد ا�شتقت لتفاعلهم 
وحما�شه���م اجلمي���ل”، موؤك���دة اأنه���ا اأع���دت 
برناجم���اً غنائياً كب���رياً، �شي�شهده اجلميع مما 

�شيح�ر الى م�رح املروج، حيث ان الدعوات 
عامة والدخول جماناً.

اأي�ش���اً بلقي����س الإحي���اء  ه���ذا وت�شتع���د 
جمموع���ة اأخرى م���ن احلف���الت املتنوعة، الى 
جانب ا�شتعدادها لطرح جمموعة من االأغنيات 
املنف���ردة الوطنية والعاطفي���ة واملنا�شبات 
االجتماعية، حيث قامت بت�شجيل بع�س منها، 
و�شتق���وم بت�شجي���ل وتنفيذ جمموع���ة اأخرى، 

�شيتم الك�شف عنها يف حينها.

يعر����س نادي البحري���ن لل�شينما 
و�شم���ن فعاليات���ه ي���وم غ���د االربعاء 
الفيلم االأمريكي “االآن�شة بوتر” تدور 
اأح���داث الفلم ح���ول موؤلف���ة ق�ش�س 
االأطفال ال�شه���رة بياتر�س بوتر التي 
تبل���غ من العمر ثالث���ن عاما وال تزال 
عازب���ة وتعي�س م���ع والديه���ا اللذين 
يغ�شبان منها ب�شبب رف�شها كل من 
يتقدم للزواج منه���ا وب�شبب ع�شقها 
فاإنه���ا  طفولته���ا  من���ذ  للحيوان���ات 
تب���داأ يف تاأليف العدي���د من الق�ش�س 

عنهم وتنجح يف النهاية يف بيع كتاب 
م���ن ق�ش�شها ع���ن احليوان���ات الأحد 
النا�ري���ن وعلى الرغم م���ن اأن كتاب 
النا����ر  م�شاري���ع  اأول  ه���و  بياتر����س 

االإنتاجية اإال اأن���ه عجبه كثريا ويقع يف 
غرامها اأثناء ا�شتعدادهم لن�ر الكتاب 
يف االأ�شواق وبعد جناح الكتاب الكبري 
جتد بياتر�س يف جناحها فر�شة ذهبية 

للهروب م���ن العي�س م���ع والديها يف 
لن���دن واال�شتقالل بعي���دا عنهما. مت 
تر�شيح الفلم جلائزة اجلولدن جلوب 

الأف�شل ممثلة.

البحرين للثقافة  اأ�شدلت هيئ���ة 
واالآث���ار ال�شتار عل���ى معر�س الفن يف 
ح�ش���ارة بالد امل�شلم���ن – خمتارات 
من جمموعة ال�شباح من دولة الكويت 
ال�شقيقة، حي���ث مت افتتاح املعر�س 
يف 18 يناير املا�شي مبتحف البحرين 
قرين���ة  وح�ش���ور  برعاي���ة  الوطن���ي، 
جالل���ة امللك رئي�ش���ة املجل�س االأعلى 
للمراأة �شاحب���ة ال�شمو امللكي االأمرية 
�شبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة، ، 
وح�ش���ور امل�رف العام على دار االآثار 
االإ�شالمي���ة �شاحب���ة ال�شم���و ال�شيخ���ة 
ح�شة �شب���اح ال�شامل ال�شب���اح، حيث 
اأُقي���م املعر�س �شم���ن فعاليات هذا 
الع���ام ال���ذي يحم���ل �شع���ار “املحرق 
عا�شم���ة الثقاف���ة االإ�شالمي���ة 2018 
وبتنظيم م�شرتك م���ن هيئة البحرين 
للثقاف���ة واالآثار ودار االآثار االإ�شالمية 

بدولة الكويت ال�شقيقة.
وخالل ما يق���ارب 6 اأ�شهر تعرف 
زوار متح���ف البحري���ن الوطن���ي على 
م���ن  املمي���زة،  املعر����س  مقتني���ات 
�شمنه���ا قط���ع خمتارة م���ن مقتنيات 
جمموعة ال�شي���خ نا�ر �شب���اح االأحمد 
ال�شباح وال�شيخة ح�شة �شباح ال�شامل 
ال�شب���اح، واللذي���ن كّون���ا عل���ى مدى 

الفرتة الواقعة من �شبعينيات القرن 
املا�شي وحت���ى الي���وم جمموعة تعد 
واحدة من اأك���رث املجموعات �شمولية 
ومتي���زاً يف فن���ون ب���الد امل�شلمن يف 
الع���امل، باالإ�شافة اإلى ما حوته اأق�شام 
تناول���ت  مقتني���ات  م���ن  املعر����س 

املراح���ل الت���ي ت�شّكل الف���ن يف بالد 
امل�شلم���ن ابت���داًء من الق���رن االأول 
الهج���ري )ال�شابع املي���الدي( اأي من 
الع���ام 622 م عام الهجرة النبوية من 
مك���ة املكرم���ة اإلى املدين���ة املنورة، 
وحت���ى  االإ�شالمي���ة  الدول���ة  ومي���الد 

العظم���ى  االإمراطوري���ات  انت�ش���ار 
يف الق���رن العا����ر الهج���ري. كما �شم 
املعر�س من���اذج ن���ادرة تعك�س غنى 
الفن االإ�شالمي كالقطع امل�شغولة من 
االأحجار، واخل�شب، والزجاج، والن�شيج، 
واخل���زف، باالإ�شافة اإل���ى امل�شغوالت 
املعدني���ة، واجلواه���ر واحلل���ي، وم���ا 
رافق ذلك من تطبيقاٍت لفنون اأخرى 
كفن اخلط، وتطور الزخرفة باالأ�شكال 
النباتي���ة،  والزخ���ارف  الهند�شي���ة، 

وت�شوير االأ�شكال احلية.
يف املقابل �شهد متحف البحرين 
موؤخ���راً اإع���ادة افتتاح قاع���ة املدافن 
اإع���ادة  ال���زوار حي���ث مت  ال�شتقب���ال 
ت�شميم القاعة بالكام���ل وفق اأحدث 
التطورات يف جمال املتاحف، لتواكب 
اآخر ما تو�شل���ت اإليه البحوث االأثرية، 
االأمر الذي يوف���ر جتربة متحف معززة 
وجذاب���ة تدعم مهمة املتحف الوطني. 
وجاءت اأعمال اإعادة الت�شميم لتحقق 
3 اأه���داف رئي�شة، هي: تعزيز م�شاحة 
وال�شم���اح  كب���ري،  ب�ش���كل  العر����س 
للمتح���ف بعر�س اأح���دث جمموعة لها 
بو�شائل متعددة التخ�ش�شات ت�شمل 
اآخر البح���وث االأثري���ة، والتوا�شل مع 

�ريحة اأو�شع من اجلمهور.

10 يوليو
 1645

وق���������وع »م���ع���رك���ة 
الن��غ��ب��ورت« يف اإط��ار 
احل��������رب االأه����ل����ي����ة 
االإجن���ل���ي���زي���ة وذل���ك 
ب���ن اأن�����ش��ار امل��ل��ك 
ت�شارلز االأول واأن�شار 

الرملان.

 1778
لوي�س  فرن�شا  م��ل��ك 
يعلن  ع�ر  ال�شاد�س 
احلرب على بريطانيا، 
ال��ث��وار  م��ع  متحالًفا 
االأمريكين يف حربهم 

التحريرية.

 1789
الكندي  امل�شتك�شف 
ماكينزي،  األك�شندر 
نهر  دلتا  اإل��ى  ي�شل 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ا���ش��م 
تيمًنا  ماكينزي  نهر 

با�شمه.

 1796 
ع����امل ال��ري��ا���ش��ي��ات 
االأمل��������������اين ك������ارل 
ف��ري��دري�����س غ��او���س 
عدد  كل  اأن  يكت�شف 
ميكن  موجب  طبيعي 
كتابته على االأكرث يف 
�شكل جمموع 3 اأعداد 

مثلثية.

1867
 اف��ت��ت��ح��ت ح��دي��ق��ة 
االأ����ش���م���اك ب�����ش��ارع 
اجل��ب��الي��ة ب��ال��زم��ال��ك 
مغارات  بها  وتنت�ر 
فيها  ي�شري  ومم��رات 

الزوار.

اأ�سامة املاجد

خا�ص

 حمرر م�سافات 
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“الحواج” و”كريدي مكس” تختتمان األيام الساخنة بإعالن الفائزين

VIVA و”أوجيلفي” تحرزان المراكز األولى في “لينكس دبي”

اأعلنت موؤخ���راً جمموعة احلواج بالتعاون مع 
كريدي مك�س عن الفائزين بجوائز الثالث ايام 
ال�ش���اخنة والذي نظم حديث���اً يف الفرتة من 28 

الى 30 يونيو املا�شي.
ومت ال�شحب على اجلوائ���ز يوم 3 يوليو يف 

فرع احلواج بال�شلمانية.

واجلوائ���ز عب���ارة ع���ن الفائ���زون الثالث���ة 
 2000 دوالر،   3000 دوالر،   5000 االأوائ���ل 
دوالر وه���م بالرتتيب علي الع�شكاتي )اجلائزة 
االأولى( واأحمد حممد الب�شتكي )الثاين(، وعلي 

احلرز )الثالث(. 
و�شيح�شل الفائزون االآخ���رون على اأجهزة 

تلفزي���ون اإل اإي دي م���ن �شام�ش���وجن وثالجات 
�شام�ش���وجن، وكام���رات �شام�ش���وجن الرقمي���ة، 
الثمين���ة،  وال�شاع���ات  العط���ور،  وجمموع���ات 

وبطاقات هدايا اأومنيا، وغرها الكثر. 
ومت اإج���راء ال�شحب الكبر م���ن قبل املدير 
العام ل�رشكة احلواج جواد احلواج واملدير العام 

عبد الوهاب احلواج. 
وكان م���ن ب���ن احلا�رشي���ن م�شوؤول���ون يف 
كريدي مك�س خالد ال�شويطر، وفاطمة جرا�شي، 
وحممد املطلب وممثل وزارة ال�شناعة والتجارة 
�شفيع البلو�ش���ي وح�شن احلواج واأحمد احلواج 
وحممد احلواج وم�شاع���د مدير العالمة التجارية 

�شي���ام  العملي���ات  ومدي���ر  احل���واج  يو�ش���ف 
نارايانانةومدير التجزئة حازم الرزاق. 

ويعترب العر�س الرتويجي الناجح ل� 3 اأيام 
ه���و جهد م�ش���رتك من احلواج وكري���دي ماك�س 
ال���ذي يقام �شنويا يف كل فروع احلواج يف جميع 

اأنحاء البحرين.

ف���ازت VIVA البحرين وميماك اأوجيلفي 
باأرب���ع جوائ���ز يف مهرجان لينك����س دبي 2018 
الدويل ال�شن���وي لالإبداع عن حملته���ا االإعالنية 
بعنوان “املو�شيق���ى املت�شابكة”، والتي تروج 
ل�شماع���ات املو�شيقى الال�شلكي���ة. وقد فازت 
احلملة باجلائ���زة الذهبية عن فئة “املطبوعات 
الفني���ة اخلارجي���ة”، وباجلائ���زة الف�شي���ة ع���ن 
فئ���ة “الطباع���ة والن����رش”، اإلى جان���ب جائزتن 
برونزيتن عن فئة “االإعالنات اخلارجية” وفئة 

“املطبوعات الفنية اخلارجية”.
من جهت���ه، علق املدير العام ل�رشكة ميماك 
اأوجلف���ي البحري���ن، ع�ش���و اللجن���ة التنفيذي���ة 
يف ميم���اك اأوجيلف���ي ال����رشق االأو�ش���ط غ�ش���ان 
بوجاقلي، قائال: “نحن �شعداء جدا بالفوز باأربع 
جوائ���ز يف مهرج���ان لينك�س دب���ي 2018، فمن 
ب���ن 18 جائزة يف اأرب���ع فئ���ات، مت اإدراجنا يف 
القائمة النهائية لنيل 11 جائزة يف ثالث منها، 
وه���ذا يف ح���د ذاته اإجناز نفخر ب���ه. واإن الف�شل 
يف ذلك كله يرجع اإل���ى الثقة والعالقة الوثيقة 
الت���ي نت�شاركها مع �رشكة VIVA. وهنا اأود اأن 

 VIVA اأع���رب عن خال�س �شكري الأع�شاء فريق
وميم���اك اأوجيلفي االإبداعي الذين كر�شوا وقتا 
وجهدا كبرين لتحقيق ذلك. تهانينا للجميع”.
من جانبة، قال رئي����س العمليات التجارية 
يف VIVA البحري���ن كرمي طبو�س “لطاملا كنا 
قادرين عرب تعاوننا املثمر مع ميماك اأوجيلفي 
عل���ى اجلمع ب���ن التوا�ش���ل الفع���ال واالإبداع؛ 
للو�ش���ول اإل���ى عمل ملمو����س يخ���دم اأهدافنا. 
وهذه اجلوائ���ز هي �شهادة عل���ى ذلك وم�شدر 

اإلهام ملوا�شلة االإبداع والعمل معا”.
و�شت�شاف هذه اجلوائز اإلى قائمة اإجنازات 
فري���ق ميم���اك اأوجيلف���ي- VIVA على مدار 
ال�شنن، فق���د فازت ميماك اأوجيلفي عن حملة 
�شابق���ة ل�رشك���ة VIVA يف الع���ام 2017 على 
ثالث���ة اأ�شود برونزي���ة يف “مهرجان كان الدويل 
اخلام����س واالأربعون لالإبداع” يف فرن�شا، وكانت 
نح الأي �رشك���ة ات�شاالت يف  ه���ذه اأول جائ���زة تمُ
اململك���ة م���ن مهرج���ان كان ال���دويل، مما يربز 
مكانة مملك���ة البحرين عل���ى اخلريطة العاملية 

لالإبداع.

اأعلن���ت �رشكة كريدي مك����س �رشاكتها م���ع اأ�شواق 
املنتزه التي �شتوفر خدم���ة الدفع بوا�شطة حمفظتها 

االإلكرتونية “MaxWallet” حلاملي بطاقاتها. 
ومت مرا�شم التوقيع مبقر كريدي مك�س الرئي�شي 

بح�ش���ور الرئي����س التنفي���ذي لل�رشك���ة يو�ش���ف مرزا 
و�رشيك – ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة املر عبداملنعم 
امل���ر وجالل املر واملدي���ر العام وم�ش���وؤويل كريدي 

مك�س.

“أنا بخير” الخيار األمثل للرعاية الصحية في المملكة
“الزياني” تطلق عوازل “هوبر اوبتك” للتغلب على الصيف مقابل 480 فلسا يوميا

يعد التاأمن ال�شحي املقدم من 
�رشكة الت�شهيالت للتاأمن واالأول من 
نوع���ه يف مملكة البحري���ن )اأنا بخر( 
اأح���د اأبرز املنتج���ات الت���ي تقدمها 
ال�شحية  االحتياج���ات  ال�رشكة خلدمة 

لكافة املواطنن واملقيمن.
ل�رشك���ة  الع���ام  املدي���ر  واأك���د 
الت�شهي���الت للتاأم���ن علي الديلمي 
عل���ى  ح���ازت  التاأم���ن  خدم���ة  ان” 
اإقب���ال وا�ش���ع وكب���ر من���ذ تد�شينه 
�شهر اأبريل املا�ش���ي ملا يقدمه من 
امتي���ازات عدي���دة وب�شع���ر تناف�شي 
يبل���غ 175 دينار �شنوي���اً فقط، كما 
التي  ال���راأي  ا�شتطالع���ات  اأظه���رت 
قمن���ا به���ا م���دى ر�ش���ا العم���الء عن 
م�شتوى وج���ودة اخلدم���ات ال�شحية 

الت���ي تلقوها من خ���الل ا�شتعمالهم 
للبطاقة”. 

واأ�ش���اف الديلمي اأن هذا النجاح 
الذي يحقق���ه منتج التاأمن ال�شحية 

جاء ب�شب���ب الدرا�شة الت���ي قمنا بها 
لت�شمي���م ه���ذا املنت���ج بن���اء عل���ى 
العم���الء ال�شحية واختيار  احتياجات 
امل�شت�شفي���ات املنا�شبة حل�شولهم 
الرعاي���ة املطلوب���ة، وبالتايل  عل���ى 
ليتنا�ش���ب م���ع احتياج���ات العائل���ة 
اأو  للمواطن���ن  �ش���واء  البحري���ن  يف 

املقيمن.
ويوف���ر التاأم���ن ال�شح���ي )اأن���ا 
بخر( تغطي���ة �شاملة ومتكاملة �شد 
املخاط���ر ال�شحية مقابل �شعر رمزي 
وب�شق���ف تغطي���ة ي�شل اإل���ى 1000 
دينار �شنوي���اً، وذلك بهدف تخفيف 
االأعب���اء املرتتبة ع���ن احل�شول على 
اخلدمات ال�شحية ال�شيما مع ارتفاع 

تكلفة الفواتر الطبية.

اأطلق���ت �رشك���ة الزي���اين لل�شي���ارات 
ع���وازل احل���رارة االأملاني���ة بتقني���ة النانو 
�شراميك م���ن هوبر اوبت���ك وهي املكان 
احل�رشي لهذه العالمة التجارية يف اململكة.

م���ن  العدي���د  ال�شائق���ون  يواج���ه 
امل�ش���كالت اأثن���اء القي���ادة خ�شو�ش���ا يف 
ف�شل ال�شيف حي���ث تبلغ درجات احلرارة 
ذروته���ا، مثل ت����رشر العن والب����رشة جراء 
البنف�شجي���ة  ف���وق  لالأ�شع���ة  التعر����س 
ح���رارة  درج���ة  ارتف���اع  اإل���ى  باالإ�شاف���ة 
ال�ضي���ارات املف���رط ناهيك ع���ن الأ�ضواء 
الت���ي ت�ش���در م���ن ال�شي���ارات الت���ي على 
الطريق اأو من خ���ارج الطريق مما قد يوؤثر 
على الروؤية ويزيد م���ن احتمالية التعر�س 

للحوادث.
اإال اأن���ه ميكن���ك التغل���ب عل���ى ه���ذه 
امل�ش���كالت ع���ن طري���ق تركي���ب ع���وازل 
“هوب���ر اوبت���ك” وه���ي الطريق���ة املثلى 
ف�ش���ل  خ���الل  واالأم���ان  الراح���ة  ل�شم���ان 

ال�شيف باالإ�شاف���ة الى العديد من املزايا 
التي تعطيها قيمة اإ�شافية.

اإن “هوب���ر اوبت���ك” الت���ي ت�شتخ���دم 
تقنية النانو �شرامي���ك يف عوازل احلرارة 
املع���ادن  م���ن   %  100 بن�شب���ة  خالي���ة 
واالأ�شباغ اإذ اأن هند�شتها االأملانية جتعلها 

تتف���وق على غرها من الع���وازل احلرارية 
الت���ي تك���ون معر�ش���ة اإل���ى ن���زع املعدنة 
وتغير يف اللون والتال�شي مع مرور الزمن 
وتعر�شه���ا للح���رارة، اإال اأن هوب���ر اوبت���ك 
م�شه���ورة عاملًي���ا مبتانة عازله���ا احلراري 

حيث اأنه يتحمل اأق�شى الظروف البيئية.

 MaxWallet توقيع اتفاقية
بين “كريدي مكس” و”المنتزه”

• علي الديلمي	
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أشاد رئيس ديوان الخدمة املدنية 
أحم��د الزاي��د مببارك��ة واعتامد 
ح��رة صاحب  الب��اد  عاه��ل 
الجالة امللك حمد بن عيىس آل 
خليف��ة، امله��ن الرياضية كمهن 
تصني��ف  يف  معتم��دة  رس��مية 
امله��ن مبملكة البحري��ن، مؤكًدا 
أن ه��ذه الخط��وة املباركة تعد 
تكرمًيا وتشجيًعا لكافة الرياضيني 
وحافزًا للمبدعني واملتميزين من 
أبن��اء مملكتنا الغالية، ملا لها من 
انعكاس��ات إيجابية عىل تحقيق 
مزيد من الرفعة والتقدم لقطاع 

الشباب والرياضة باململكة.
ومثن الزايد العمل الدؤوب املميز 
الذي يقوم به ممثل جالة امللك 
الشباب  الخريية وشئون  لألعامل 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة لتنفيذ توجيهات 
جال��ة املل��ك لارتق��اء بالحركة 
بالكوادر  واالهت��امم  الرياضي��ة، 
لتنفي��ذ  الش��بابية  البحريني��ة 
توجيه��ات جالة املل��ك لارتقاء 
بالحرك��ة الرياضي��ة، واالهت��امم 
بالكوادر البحرينية الش��بابية يف 
مجال الرياضة واملجاالت األخرى 
األمر الذي س��اهم يف رفع اس��م 
إقليميًّا وعامليًّا، موضًحا  البحرين 
أن مبادرة مته��ني الرياضيني التي 
أطلقه��ا س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة تدعم بش��كل 
مبارش االحرتاف الريايض لأللعاب 

الفردية والجامعية.
وبني رئيس ديوان الخدمة املدنية 
أن الدي��وان س��يعمل عىل دعم 
هذه املبادرة من خال التنسيق 
مع الجهات املعنية بش��أن مهن 
بني  م��ن  املحرتف��ني  الرياضي��ني 

املهن املس��جلة ضمن التصنيف 
والتوصي��ف املهن��ي املعتمد يف 

اململكة.
الخدمة  دي��وان  رئيس  واختت��م 
املدنية أحمد الزايد ترصيحه بأن 
دي��وان الخدمة املدني��ة لن يألو 
جهًدا يف املس��اهمة يف دعم كافة 
املبادرات التي تساهم يف االرتقاء 
بالكوادر الوطني��ة التي تعد من 
عنارص نهض��ة وتط��ور مملكتنا 

الغالية.
إىل ذل��ك، أعرب رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 
بن خليفة بن أحم��د آل خليفة 
عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه 
للمب��ادرة الت��ي أطلقه��ا عاهل 
الب��اد، مبباركة واعت��امد جالته 
للمهن الرياضي��ة ضمن تصنيف 
امله��ن املعتمدة مبملكة البحرين 

مبسمى ريايض محرتف. 

وقال رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم إن هذه املبادرة دليل 
ع��ىل حرص جالت��ه يف االهتامم 
خصوًصا  والرياضي��ني،  بالرياضة 
وأن عاه��ل الباد ه��و الريايض 
األول يف اململكة وصاحب نهضة 
اململك��ة عرب مرشوع  وإنجازات 
جالت��ه اإلصاحي الذي يش��مل 
جميع املجاالت مبا فيها الرياضية. 
وأعرب الش��يخ عيل ب��ن خليفة 
باسمه ونيابة عن أرسة كرة القدم 
البحرينية عن بالغ فخره واعتزازه 
به��ذه املب��ادرة، مش��يًدا يف هذا 
الصدد بجهود سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، خصوًصا يف 
تنفيذ س��موه للتوجيهات امللكية 
لتطوير وازدهار  الرامية  السامية 
مملك��ة  يف  الرياضي��ة  الحرك��ة 

البحرين. 
ووصف الش��يخ ع��يل بن خليفة 

املب��ادرة بالنقلة النوعية ملس��ار 
الرياضي��ة، خصوًصا وأن  الحركة 
جال��ة امللك وضع بهذه الخطوة 
الرياضة يف طريق االحرتاف الذي 
ينشده الجميع مبا يكفل استمرار 
البحرين��ي  واإلنج��از  التواج��د 
الريايض عىل جميع األصعدة ويف 

مختلف املحافل. 
وقال إن متهني الرياضيني س��يوفر 
بيئ��ة عم��ل رياضي��ة مناس��بة 
للرياضيني من خال التفرغ التام، 
وبالش��كل ال��ذي يضم��ن تطور 
مس��توياتهم وإمكاناته��م الفنية 
مبا ينعكس إيجاًبا عىل مس��توى 
الرياضة البحرينية وتحقيق مزيد 
من اإلنجازات لها متاشًيا مع خط 
اإلنجازات التي تسري عليه بدعم 
من قبل جالة امللك وسمو رئيس 
الوزراء وسمو ويل العهد وبجهود 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد يف 

االرتقاء بالرياضة البحرينية. 
وأشار إىل دورها يف تعزيز مسرية 
الرياضة البحريني��ة عرب تاريخها 
أنها  مؤكًدا  باإلنج��ازات،  الحافل 
س��تحقق طفرة نوعي��ة للرياضة 
وبآثار إيجابية يلتمس��ها الوسط 

الريايض بشكل ملحوظ.

املس��اعد  الع��ام  األم��ني  مث��ن 
للش��باب  األع��ىل  للمجل��س 
اللجن��ة  والرياض��ة أم��ني ع��ام 
األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر، تكلي��ف عاه��ل الباد 
ح��رة صاح��ب الجال��ة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، ممثل 
جال��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
لتويل رئاسة اللجنة املنظمة العليا 
ملسابقة كأس جالة امللك املفدى 
لك��رة الق��دم للموس��م الق��ادم 
2018/2019، مؤك��ًدا أن س��موه 
ميتلك الق��درة والفك��ر املتطور، 
ال��ذي ميكن من خال��ه إحداث 
نقل��ة نوعي��ة للمس��ابقة األغىل 

كرويًّا مبملكة البحرين.
 وأض��اف أن هذا التكليف املليك 
الس��امي س��يكون له انعكاساته 
اإليجابي��ة ع��ىل املس��توى العام 
الكؤوس، وسيدفع  أغىل  ملسابقة 
بالفرق للظهور باملس��توى الفني 
واألداء األفض��ل، الذي س��يكون 
له بع��د آخر يف تطور مس��توى 
كرة القدم البحرينية، مبا يتوافق 
مع الرؤية التي رس��امها س��موه 

ملونديال 2022. 
وقال عس��كر إن س��مو الش��يخ 

نارص بن حم��د ال خليفة يعترب 
البحريني  أيقونة وملهم الشباب 
يف تحقي��ق النتائ��ج واإلنجازات 
املرشف��ة للبحري��ن يف مختل��ف 
املحافل واملش��اركات، وقد نجح 
بفضل جهوده املتميزة أن يصنع 
املحط��ات  جمي��ع  يف  الف��ارق 
واملج��االت الت��ي يتواج��د فيها 
السيام بالرياضة البحرينية، الذي 
عكس ما يتمتع به سموه من رؤية 
ثاقبة وأفكار تنموية وعشق دائم 
للتح��دي واإلرصار ع��ىل مجابهة 
كل التحديات، مش��ريًا يف الوقت 
ذاته إىل أن تويل س��موه لرئاس��ة 
اللجن��ة املنظمة العليا ملس��ابقة 
كأس جال��ة املل��ك املفدى لكرة 
القدم، س��يضيف الكثري وسريسم 
فصًا جديًدا من النجاحات لهذه 
املسابقة، التي ستعزز من جهود 
لدعم وتطوير  وإسهامات سموه 

الكرة البحرينية.
االتح��اد  رئي��س  مث��ن  ب��دوره، 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 
بن خليفة ب��ن أحمد آل خليفة، 
الثق��ة امللكي��ة الس��امية بتعيني 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، رئيًس��ا للجن��ة املنظمة 
العلي��ا لكأس جال��ة امللك لكرة 

القدم. 
وأكد رئي��س االتح��اد البحريني 
لك��رة الق��دم أن الرعاية الكرمية 

التي تحظى بها الرياضة البحرينية 
من لدن عاهل الباد متثل الدافع 
األكرب لتطوير املنظومة الرياضية، 
مؤكًدا أن س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة جدير بهذه الثقة 
امللكية الس��امية، نظرًا ملا ميتلكه 
سموه من رؤى ثاقبة وأفكار نرية 
س��تقود بالبطول��ة إىل مزيد من 

االزدهار والتطور. 
وأش��ار إىل أن جهود سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة يف 
كونه رئيًسا للجنة املنظمة العليا 
ألغ��ىل الكؤوس س��تكون معززة 
لإلسهامات الرامية للنهوض بكرة 
القدم اللعبة الش��عبية األوىل يف 

مملكة البحرين. 
وهنأ رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم س��مو الش��يخ نارص 

بن حمد آل خليف��ة بهذه الثقة 
امللكية السامية، مؤكًدا أن سموه 
س��يدفع بالبطول��ة إىل تحقي��ق 
النجاح��ات عىل جميع  مختلف 
التنظيمية  فيه��ا  مب��ا  األصع��دة 

واإلدارية والفنية. 
وقال: “س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة رمز لكل ريايض 
للرياضة  وإسهاماته  البحرين،  يف 
البحريني��ة تش��كل دافًع��ا نحو 
التطور واالرتقاء، وبا ش��ك فإن 
سموه أهل للثقة امللكية السامية، 
الت��ي ستش��كل عام��ًا إيجابيًّ��ا 
ومكتس��ًبا آخر يضاف لسلس��لة 
النجاح��ات واملكتس��بات الت��ي 

تحققها بطولة أغىل الكؤوس. 
املل��يك  “التكلي��ف  وأض��اف: 
س��ينعكس إيجاًبا عىل كرة القدم 

البحريني��ة، خصوًصا مع ما يوليه 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة من اهتامم بالغ بالرياضة 
البحرينية عموما وكرة القدم عىل 

وجه التخصيص”. 
إىل ذلك، مث��ن رئيس اتحاد غرب 
آس��يا لبن��اء األجس��ام واللياق��ة 
البدني��ة النائ��ب األول لرئي��س 
اتح��اد دول غ��رب آس��يا لرف��ع 
األثقال رئي��س االتحاد البحريني 
مس��اعد رئي��س االتح��اد العريب 
لرفع األثقال سلطان الغانم الثقة 
امللكي��ة الس��امية بتعيني س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
رئيًسا للجنة املنظمة العليا لكأس 

جالة امللك لكرة القدم.
وأك��د الغان��م أن الرعاية امللكية 
السامية التي تحظى بها الرياضة 

البحريني��ة عىل وجه العموم من 
لدن عاهل الباد إمنا تؤكد اهتامم 
جالته واهتامم القيادة الحكيمة 
البحريني��ة  بالرياض��ة  بالب��اد 
والرياضي��ني، الت��ي تبلورت عىل 
أرض الواق��ع وكان��ت وما زالت 
الداف��ع األب��رز لتطوي��ر الحركة 
الرياضي��ة وتحقيقها للعديد من 
واملكاس��ب  املرشفة  اإلنج��ازات 

العديدة عىل مختلف األصعدة.
وأكد الغانم أن سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة قائد الرياضة 
والش��باب جدي��ر به��ذه الثق��ة 
امللكية السامية ملا ميتلكه سموه 
من رؤى ثاقبة وأفكار نرية وقدرة 
كافي��ة لقي��ادة البطول��ة إىل ما 
يطمح إليه الجميع وتحقيق كافة 
النجاح املنش��ودة التي  عوام��ل 
تليق مبكانة الرياضة البحرينية. 

ويف خت��ام حديث��ه هن��أ الغانم 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة بهذه الثق��ة امللكية 
السامية، مشريًا أنه سموه سيدفع 
بالبطولة لتحقي��ق أعىل درجات 
النجاح فيها يف مختلف الجوانب، 
مضيًفا أن هذا التكليف السامي 
س��ينعكس ايجاًبا ع��ىل الرياضة 
البحريني��ة عموم��اً ورياضة كرة 

القدم خصوًصا.

انضم الطالبان محمد الش��اميس 
وخالد الرميثي من كلية الحقوق 
بجامع��ة البحري��ن إىل برنام��ج 
باالتح��اد  املي��داين  التدري��ب 
البحرين��ي لكرة القدم، يف قس��م 

الشؤون القانونية.
 ويش��ارك الطالب��ان يف برنام��ج 
تدريب��ي خ��اص تح��ت إرشاف 

اتحاد الكرة.

 وق��ال األم��ني الع��ام لاتح��اد 
البحرين��ي لكرة الق��دم إبراهيم 
البوعينني إن انضامم الطالبني يأيت 
ضم��ن مجموعات التدريب التي 
يس��تضيفها االتحاد طوال العام، 
بتوجيه��ات م��ن رئي��س االتحاد 
الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة.

 وأش��ار إىل أن احتض��ان االتحاد 
التزاما  للطلب��ة املتدرب��ني ي��أيت 

من��ه بتطوي��ر الك��وادر الوطنية 
وتأهيلها.

 وبني أن االتحاد يهدف من خال 
برنامج التدريب امليداين إىل دعم 
الكفاءات الوطنية الشابة املقبلة 
عىل التخرج، وإعدادها للعمل يف 

شتى املجاالت.
 وأوض��ح أن الطالبان الش��اميس 
والرميث��ي يتابعان عن كثب آلية 

وطبيعة العمل يف قسم الشؤون 
االثن��ان  يخض��ع  إذ  القانوني��ة، 
القس��م  يف  املي��داين  للتدري��ب 

املعني بتخصصهام الجامعي.
 وأوضح أن مشاركة الطالبني تأيت 
ضم��ن إط��ار مس��ؤولية االتحاد 
االجتامعية تجاه الكوادر الوطنية 
وأهمية دعمها، مشريا إىل أن هذا 
األمر لي��س بولي��د اللحظة وإمنا 

باب اتح��اد الكرة كان وس��يزال 
مفتوحا للطلبة املتدربني؛ متاش��يا 

مع توجيهات رئيس االتحاد.
 وخت��م حديثه قائ��ا إن الربامج 
التدريبية الس��نوية التي يطلقها 
االتح��اد للك��وادر الوطنية توفر 
معايري منهجي��ة وعلمية متطورة 
الكف��اءات  صق��ل  إىل  ته��دف 

وقدرات الطلبة والخريجني.

اإلشادات تنهال بعد مباركة الملك لـ”تمهين الرياضيين”

فعاليات رياضية تشيد بالثقة الملكية بناصر بن حمد

احتضان التدريب الميداني للطالب دعًما للكوادر الوطنية

م����ن����وه����ي����ن ب�����االن�����ع�����ك�����اس�����ات اإلي����ج����اب����ي����ة

الملك  جاللة  لكأس  العليا  المنظمة  للجنة  رئيًسا  سموه  تعيين  بعد 

البوعينين: الكرة...  اتحاد  رئيس  بتوجيهات من 

البالد سبورت

البالد سبورت

اتحاد الكرة                   المركز اإلعالمي

أحمد الزايد

علي بن خليفةعبدالرحمن عسكر سلطان الغانم

إبراهيم البوعينين



أكد ضي��وف دوري خالد ب��ن حمد لكرة 
ق��دم الص��االت الس��ادس إعجابه��م مبا 
ش��اهدوه من منافس��ات للدوري والذي 
يق��ام تح��ت رعاية النائ��ب األول لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتح��اد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
ويق��ام ال��دوري بتنظيم من قب��ل وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة بالرشاكة مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة وتحت ش��عار “ملتقى 
األجي��ال” يف الفرتة م��ن 24 يونيو املايض 
ولغاية 9 أغس��طس املقب��ل، إذ يأيت هذا 
ال��دوري ضمن مبادرات س��موه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين، وأن 
هن��اك العديد من املكتس��بات اإليجابية 
ملبادرات سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة التي س��اهمت بص��ورة واقعية يف 

تطوير الحركة الرياضية يف اململكة.
ويقام الدوري هذا العام مبشاركة واسعة 
من قبل املراكز الشبابية واألندية الوطنية 
وال��وزارات  العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات 

والجاليات.

فخر واعتزاز

أع��رب اإلعالم��ي ف��ؤاد فهد ع��ن فخره 
واعتزازه الكبريين مببادرة س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليفة بإقامة الدوري، 
م��ا ينم عن حرص واهتامم س��موه البالغ 
به��ذه الفئة من الش��باب البحريني التي 
متتل��ك الق��درات واإلمكان��ات واملوهبة 
التي ميكن االس��تفادة منها كام أن إرشاك 
والجالي��ات  العزمي��ة  وذوي  الفتي��ات 
وال��وزارات يؤكد أن الدوري بات مرشوعا 
وطني��ا كب��ريا يحم��ل يف طيات��ه أهدافا 
رياضية واجتامعية تقوي مسرية املجتمع 

البحريني.

دفع الشباب نحو إبراز 
مواهبهم

أما الش��اعر نواف آل محم��ود فقال “إن 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة ال 
يألو جهدا يف التوجي��ه لتنظيم الفعاليات 
التي تدفع الشباب من الجنسني نحو إبراز 
مواهبهم، مب��ا يخدم ظهور وجوه جديدة 
يف ه��ذه اللعبة تخدم اس��تمرار لعبة كرة 
الق��دم للصاالت وتس��اهم يف االس��تفادة 
منهم عىل مس��توى املنتخب��ات الوطنية، 
ال��دوري  املتتب��ع ملس��رية  أن  خصوص��ا 
ي��درك متاما حجم املواهب التي تش��ارك 
فيه والق��ادرة عىل إثراء مس��رية الرياضة 

البحرينية.

شكًرا خالد بن حمد

وقال الالعب الدويل السابق محمد صالح 
الدخيل “نوجه كلمة شكر وتقدير لسمو 

الش��يخ خالد بن حمد الذي سخر جميع 
الظ��روف املثالية لرعاية ودعم الش��باب 
البحرين��ي يف جمي��ع املج��االت خصوصا 
املج��ال الري��ايض، والذي ي��أيت إميانا من 
ح��رص واهت��امم س��موه ع��ىل االرتقاء 
بالش��باب البحريني ودفعهم نحو تنمية 
قدراته��م مبا يخ��دم تطور مس��توياتهم 
وانعكاس��ها عىل الرياضة البحرينية التي 
باتت تس��ري بخط��ى ثابته نح��و التطور 
والن��امء خصوصا مع ال��دور الكبري الذي 
بات يحتله الشباب يف املنظومة الكروية.

مبادرات طيبة

من جهته، أش��ار الالعب الدويل الس��باق 
جمع��ة ه��الل إىل أن “توجيهات س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشمولية 
ال��دوري ل��� 83 فريق��ا يعط��ي انطباعا 
بأن��ه من املب��ادرات الطيب��ة التي حرص 
من خاللها س��موه عىل تش��جيع الشباب 
ملامرسة الرياضة والسيام كرة القدم داخل 
الص��االت، التي باتت تأخذ صيتا واس��عا 
يف األوساط الش��بابية والرياضية خصوصا 
مع املنافس��ة القوية التي تشهدها جميع 

مباريات الدوري”.

تعادل بين مدينتي زايد 
وعيسى 

خ��رج فريقا مرك��ز ش��باب مدينة عيىس 
ومرك��ز ش��باب مدين��ة زاي��د بالتع��ادل 
اإليجايب من املباراة التي جمعتهام ضمن 
منافس��ات الجول��ة الخامس��ة واألخ��رية 
م��ن دوري  األوىل  املجموع��ة  لحس��اب 

املجموعات للمراكز الشبابية.
ومتك��ن الفريقان من تقديم مباراة جيدة 
الفريق��ني  إذ ح��اول العب��وا  املس��توى، 
الس��يطرة عىل مجري��ات املب��اراة، لكن 
التناف��س وتقاس��م املس��توى الفني حال 
دون س��يطرة فريق عىل املب��اراة، كام أن 
العب��ي الفريق��ني متكن��وا من اس��تغالل 

الفرص بصورة جيدة يف املباراة.
وج��اءت أه��داف مدين��ة عي��ىس ع��ن 
طريق حم��د عبدالله الحربان )11(، فهد 
عبدالل��ه )26(، عبدالرحم��ن خالد )33(، 
عبدالوهاب آل محم��ود )39(، وأهداف 

مدين��ة زاي��د كل من عيل هج��رس )29 
و37( حمد ال��دورسي )3(، ومحمود املري 

.)31(

دمستان يتخطى البسيتين 
بسداسية

متك��ن فريق مركز ش��باب دمس��تان من 
تخط��ي منافس��ة فري��ق مرك��ز ش��باب 
البس��يتني بنتيج��ة 6 أه��داف مقابل 1، 
ضمن الجولة الخامسة لحساب املجموعة 

الثانية من دوري خالد بن حمد.
فري��ق دمس��تان كان الط��رف األفضل يف 
املباراة من خالل تحركات العبيه السليمة 
داخ��ل امللعب وس��يطرتهم عىل مختلف 
مجريات املباراة إضافة لالس��تغالل األمثل 
للفرص عىل مرمى املنافس، فيام مل يتمكن 
فريق مركز ش��باب البس��يتني من مجاراة 
منافسه. وس��جل أهداف فريق دمستان 
)20 و30 و37(،  امل��الح  ع��يل  م��ن  كل 
فرقان عبدالنبي )26 و28( مريزا النعيمي 
)31(، فيام سجل هدف البسيتني الالعب 

عبدالرحمن البنيك )13(.

سداسية للزالق في مرمى عراد

حق��ق فري��ق مركز ش��باب ال��زالق فوزا 
مستحقا وس��هال عىل حساب فريق مركز 
ش��باب عراد ب��� 6 أه��داف مقابل 1، يف 
املواجهة التي جمعتهام مساء أمس األول، 
عىل صال��ة مدينة خليفة الرياضية، ضمن 
إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

وجاءت املباراة مثرية يف مجرياتها، إذ كان 
فريق مركز ش��باب الزالق الطرف األفضل 
يف املب��اراة، ومتك��ن م��ن حس��م املباراة 

لصالحه وبنتيجة مستحقة.
أه��داف املب��اراة افتتحها الع��ب الزالق 
عطية محم��د يف الدقيق��ة )15( وأضاف 
هدفني أيضا )20 و25(، كام سجل لفريقه 
ع��داي زع��ال )34( وأحم��د محمد )35 
و38(، أم��ا لفريق عراد فس��جل الالعب 

سعيد عون الهدف الوحيد )27(.

 سافرة يتخطى كرباباد 
بخماسية

حقق فريق مركز شباب سافرة فوزا سهال 

ومستحقا عىل حساب فريق مركز شباب 
كرباب��اد بنتيج��ة )0-5(، يف اللق��اء الذي 
جمعهام ضمن منافسات الجولة الخامسة 

للمجموعة األوىل.
ومل يج��د العبو فريق س��افرة أي صعوبة 
يف حس��م املباراة لصالحهم، والتوقيع عىل 
نتيجة كبرية عىل حس��اب فريق كرباباد، 
رغم انتهاء الش��وط األول بهدف دون رد، 
إال أن س��افرة حسم املباراة بشكل كيل يف 
الشوط الثاين وذلك يف فوز أكد به جدارته 

بصدارة املجموعة.
وس��جل لس��افرة كل م��ن عبدالرحم��ن 
ش��عبان  )13 و24(، محم��د عبدالحافظ 
وحم��زة   )29( عبدالس��تار  ن��واز   ،)24(

عبدالرحمن )38(. 

ناصر: مهمتنا التنسيق مع 
الضيوف واإلشراف على 
دخول الفرق

أكد رئيس لجنة العالقات العامة والرتويج 
بدوري خالد بن حمد لكرة القدم للصاالت 
خالد نارص أن الدوري يف نسخته السادسة 
يش��هد نجاحا كبريا؛ بفضل اهتامم اللجنة 
املنظمة العليا للدوري وتعاونها املس��تمر 
مع اللجان العاملة؛ من أجل إبراز الدوري 
بص��ورة متميزة تتوافق مع االس��م الكبري 
الذي يحمل��ه وصوال إىل تحقيق األهداف 
الذي وجد من أجل��ه يف االرتقاء بالحركة 

الشبابية والرياضية يف اململكة.
وق��ال ن��ارص “لجن��ة العالق��ات العامة 
والرتوي��ج تق��وم بجهود طيب��ة من أجل 
إنجاح ال��دوري، إذ تعمل بش��كل يومي 
عىل التنسيق مع ضيوف الدوري واملتابعة 
مهم؛ من أجل حضور املباريات والتعرف 
ع��ن قرب ع��ىل أهداف ال��دوري واللقاء 
مع الالعب��ني والس��الم عليه��م ودامئا ما 
تح��رص اللجنة عىل التنوي��ع يف الضيوف 
بني املس��ؤولني النواب واملجالس البلدية 
والالعبني واملدرب��ني والفنانني، ونلقى كل 
التج��اوب منه��م، األمر ال��ذي يدل عىل 
حرصه��م ودعمهم إلنج��اح الدوري الذي 
يعترب من املبادرات املهمة تجاه الشباب”.
وتابع ن��ارص “بعد االنتهاء من التنس��يق 
وتحديد أس��امء الضيوف يتم املتابعة مع 
بقية اللجان؛ لتعريفهم بأس��امء الضيوف 

وموع��د وصولهم؛ ليتم اتخ��اذ اإلجراءات 
اإلدارية املتف��ق عليها والتأكد من أن كل 
تلك اإلجراءات تس��ري بحسب ما حددته 

اللجنة املنظمة العليا للدوري”.
وأشار نارص “قامت اللجنة بجهود متميزة 
قب��ل وأثناء ال��دوري، إذ نرشت مجموعة 
م��ن اإلعالن��ات التعريفي��ة بال��دوري يف 
مختلف املواقع الرئيس��ة يف اململكة ومن 
بينها الش��وارع املهمة، إضاف��ة اىل قيامها 
بتصمي��م اإلعالن��ات اإللكرتوني��ة املثبتة 
حول ملعب املباراة بالصالة الرياضية، كام 
قام��ت اللجنة بطباعة ج��دول املباريات 

وتوزيعه عىل الفرق املشاركة بالدوري”.
وأض��اف “تق��وم اللجنة أيض��ا باإلرشاف 
عىل دخول الفرق املش��اركة والحكام إىل 
ملعب املب��اراة قب��ل انطالقته��ا، ونقوم 
بتنظي��م عملية الدخول لتك��ون متوافقة 
مع اإلجراءات التنظيمية، كام تقوم اللجنة 

بتجهيز شهادات الفرق املشاركة”.
وبني نارص “قمت ش��خصيا بغناء وتلحني 
أغني��ة دوري خال��د بن حم��د للصاالت 
الت��ي تحم��ل عن��وان )ملتق��ى األجيال( 
وتم تس��جيل وتوزي��ع األغني��ة من قبل 
عي��ىس الجار وه��ي من تأليف الش��اعر 
نواف آل محم��ود، وحظيت هذه األغنية 
بالعديد من اإلش��ادات من قبل املشاركني 

والضيوف”. 

بودهيش: عمل دؤوب للجنة 
التجهيزات الداخلية قبل 
المباريات

ب��دأت لجنة التجهي��زات الداخلية عملها 
قب��ل انط��الق مباري��ات دوري خالد بن 
حم��د لتهيئة األج��واء للفرق املش��اركة 
واللج��ان العاملة من خ��الل تجهيز صالة 
مدين��ة خليف��ة الرياضية الت��ي تحتضن 

الدوري.
وي��رتأس لجنت��ي التجهي��زات الداخلي��ة 
والطبية يوس��ف بودهي��ش الذي أكد أن 
تحض��ري الصال��ة عمل مهم قب��ل انطالق 
املنافس��ات والتأك��د من جمي��ع املرافق 
اللج��ان  الداخلي��ة اس��تعداًدا لطلب��ات 
خصوًصا لجنتي الحكام والعالقات العامة، 
مبيًنا أن اللجنة تبدأ عملها منذ س��اعات 
الصب��اح األوىل للتأكد من س��المة األمور 

اإللكرتونية يومًيا قبل بدء املباراة األوىل.
وأوضح بودهيش “نتواصل دامئًا عرب خط 
ساخن مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لتصحيح أي خلل يتعلق بالدوري، ولدينا 
فري��ق خلف الكوالي��س لتذليل الصعاب 
لتجنب ش��كوى من اللج��ان نتيجة خطأ 
ما ق��د يؤخر انطالق املباري��ات أو يعيق 
العمل، لذلك نواصل العمل طوال األسبوع 
حتى يف اإلجازات الرسمية وال نرتك األمور 

تسري دون تأكيد أو متابعة”.
وفيام يتعلق باللجنة الطبية قال بودهيش 
“لدين��ا 15 متطوًعا يتناوب��ون يومًيا فيام 
بينهم لتقديم اإلسعافات للفرق املشاركة، 
ونق��وم بتغطية أي نقص يف املواد الطبية؛ 
نظ��رًا لطول مباريات ال��دوري إىل جانب 
التنس��يق لتأكيد حضور أكرث من مسعف 

من اللجنة يومًيا”.
وقال بودهي��ش “اللجنة الطبية تس��اند 
بش��كل رائ��ع اللجن��ة املنظم��ة وتضفي 
بفض��ل  املش��اركة  للف��رق  االطمئن��ان 
الخدم��ات التي تقدمها للجميع، ويف هذا 
الصدد نش��كر القيادة العامة لقوة دفاع 
البحري��ن خصوًصا املش��ري الركن الش��يخ 
خليفة بن أحم��د آل خليفة القائد العام 
لق��وة دفاع البحرين ع��ىل التعاون الكبري 
منذ انط��الق الدوري وتخصيصه س��يارة 
إس��عاف للبطولة م��ع طاقم مس��عفني، 
ونشكر س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة لتوفريه فرصة املنافس��ة لش��باب 
ترف��ع  رياضي��ة  فعالي��ات  يف  اململك��ة 
لفريق  مس��توياتهم، والش��كر موص��ول 
)كن مستعًدا( التطوعي لقيامه ملشاركته 

بفعالية يف اللجنة الطبية”.

 4 مواجهات اليوم 

تنطل��ق الي��وم الثالثاء منافس��ات دوري 
خالد بن حم��د لألندية الوطني��ة بإقامة 
4 مواجهات لحس��اب املجموعتني األوىل 
والثانية، ويلتقي يف املب��اراة األوىل فريقا 
بن��ي جمرة وب��وري لحس��اب املجموعة 
األوىل عند الس��اعة 5، ويف املباراة الثانية 
يلع��ب الدي��ر وبارب��ار عند الس��اعة 6 

لحساب املجموعة الثانية.
ويلتق��ي يف املباراة الثالث��ة فريقا املعامري 
وأم الحص��م عن��د الس��اعة 7 لحس��اب 
املجموع��ة األوىل، ويف آخر مباريات اليوم 
يلعب العكر وتوبيل عند الساعة 8 ضمن 
املجموعة الثانية، ومن املتوقع أن نش��هد 
إث��ارة كبرية بني الفرق خصوصا مع رغبتها 
وطموحها يف املنافس��ة والتتويج باللقب 
يف نس��خته األوىل، وكانت األندية الوطنية 
شاركت يف النس��خة املاضية ضمن دوري 
املراكز، وفضلت اللجنة املنظمة يف نسخة 
هذا العام فس��ح املجال له��ا للتنافس يف 

دوري خاص لها.

دوري خالد بن حمد إضافة نوعية في البرامج الشبابية والرياضية
اليوم انطالق منافسات األندية الوطنية... والضيوف يؤكدون:

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد
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الدخيل يصافح الالعبين

من لقاء دمستان والبسيتين

الضيوف مع اللجنة المنظمة

من لقاء مدينة زايد ومدينة عيسى

الضيوف مع العبي الفريقين

من لقاء سافرة وكرباباد

من لقاء الزالق وعراد خالد ناصر يوسف بودهيش



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحريني��ة قائ��د الفريق املليك 
للقدرة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ب��أن الفريق 
شارك يف سباق ش��انتيه بفرنسا 
بعدد كبري من الفرسان؛ بهدف 
تحقي��ق جمل��ة م��ن األهداف 
املزيد  اكتساب  أبرزها  املتميزة، 
من الخربات الدولية للفرس��ان، 
وكيفية التعام��ل مع مثل هذه 
تركيزا  تتطلب  التي  الس��باقات 
عالي��ا وق��راءة واعي��ة ملرح��ل 
املشاركة  الس��باق خصوصا مع 
الكبرية م��ن جان��ب نخبة من 

فرسان العامل.
وأشار س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة بأنن��ا نحرص 
ع��ىل املش��اركة يف البطولة من 
أج��ل ترشيف اململك��ة يف تلك 
املحاف��ل والتأكي��د ع��ىل تطور 

البحري��ن  يف  الق��درة  رياض��ة 
الت��ي تحظى برعاي��ة كبرية من 
ل��دن عاهل جالل��ة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة، والدخول 
يف منافس��ات مع فرسان العامل 
البطولة؛  الذين سيش��اركون يف 
من أج��ل اثراء مس��رية رياضة 
الق��درة عىل املس��توى العاملي، 
وتأكي��د تواجد الفري��ق املليك 

للمنافسة عىل األلقاب.
وأضاف سمو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة أن سباق فرنسا 
الس��باقات  أصع��ب  م��ن  كان 
املليك  الفري��ق  الت��ي خاضه��ا 
للقدرة؛ نظ��را لعدة عوامل من 
بينه��ا االرتفاع الكبري يف درجات 
الحرارة واألرضية واملسار الوعر 
للس��باق، والذي ش��كل تحديا 
كب��ريا أمام جميع الفرس��ان من 
املشاركة؛ مشريا  الدول  مختلف 
إىل أن طبيع��ة األرض واألجواء 
الناجحة  التجربة  كانت مبثاب��ة 
للفرق قبل املش��اركة يف بطولة 

العامل.   
وأعرب س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ع��ن تقديره 

للجه��ود التي بذله��ا الطاقامن 
إىل  إضاف��ة  واإلداري،  الفن��ي 
الفرسان الذين نأمل أن يقدموا 

املس��توى الطي��ب للفري��ق يف 
املشاركة املقبلة، وتحقيق نتائج 

إيجابية.

يشيد بنتائج فرسان اإلمارات

أش��اد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بالنتائ��ج اإليجابية التي حققها 
فرس��ان دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف السباق بعد أن متكن اإلمارايت خليفة 
سلامن من تحقيق املركزالثاين وتحقيق 

زميله سامل حمد املركز الثالث.

خالد بن حمد يساند ناصر بن حمد

حرص النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
قائ��د إس��طبالت الخالدية س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
عىل مساندة سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة والفريق املليك يف 
سباق فرنس��ا، حيث تواجد سموه 
مع الفريق منذ انطالقة السباق يف 
الصباح الباك��ر وحتى نهايته، وكان 
س��موه يح��رص يف كل مرحلة عىل 
التواجد مع س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، كام يقوم س��موه 

بتوجيه الفرسان.

الفريق الملكي حقق مكاسب أبرزها اكتساب الخبرات والتواجد في البطوالت
في سباق  شانتيه بفرنسا... ناصر بن حمد:

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

فرنسا                 المكتب اإلعالمي

أكد النقيب أحمد بوبشيت ممثل 
اللجن��ة  عض��و  الداخلي��ة  وزارة 
املنظم��ة العليا للبطولة اآلس��يوية 
ال���� 19 للك��رة الطائ��رة تحت 20 
عاما التي تستضيفها البحرين خالل 
الش��هر الجاري أن الوزارة وتنفيذا 
لتوجيهات وزي��ر الداخلية الفريق 
الركن الش��يخ راش��د ب��ن عبدالله 
آل خليف��ة، ف��إن الوزارة س��تقدم 
كاف��ة مقومات النجاح الس��تضافة 
البحرين االستحقاق اآلسيوي الذي 
يش��ارك في��ه 24 منتخبن��ا، مضيفا 
أن وزارة الداخلي��ة وتأكي��دا ع��ىل 
الحثيث  دورها وواجبه��ا وحرصها 
عىل املشاركة يف نجاح أي استضافة 
رياضي��ة عىل أرض اململك��ة، فإنها 
وضع��ت خط��ة أمني��ة متكامل��ة 
تضم��ن من خاللها تأمني وس��المة 
املش��اركني يف البطول��ة اآلس��يوية 
وكافة منش��آتها وصاالت التدريب 

ومقر س��كن الوفود املش��اركة من 
الدول الصديقة والش��قيقة، وذلك 
بالتواص��ل م��ع املعني��ني باالتحاد 
البحرين��ي للكرة الطائ��رة واللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة؛ بهدف تأمني 
كاف��ة الخدم��ات األمني��ة للوفود 
عرب مكتب أمن��ي خصص للبطولة، 
مش��ددا ع��ىل أن وزارة الداخلي��ة 
حريصة يف تس��خري كافة الخدمات 
األمنية ومبا يكفل التميز التنظيمي، 
حيث س��يعكف رج��ال األمن عىل 
توفري كافة سبل األمن والسالمة يف 
صالت��ي البطولة والعمل عىل راحة 

وامن الوفود املشاركة.
وتاب��ع أحم��د بوبش��يت قوله إن 
رجال األم��ن املتواجدين يف صالتي 
اتحاد الطائرة واتحاد الطاولة اللتني 
س��تحتضنان مواجه��ات البطول��ة 
س��يقومون بضب��ط وتنظيم عملية 
دخول وخروج الجامهري من جميع 

املداخ��ل، وتأمني س��المة حافالت 
املنتخب��ات خ��الل تنقاالتها خالل 
ف��رة البطولة، موضح��ا أن اللجنة 
األمني��ة تعت��رب أحد أه��م اللجان 
اآلس��يوي  باالس��تحقاق  الفاعل��ة 
لدوره��ا امله��م يف توف��ري األم��ن 
املشاركة،  الوفود  لكافة  والس��المة 

حي��ث إن اللجنة تضم نخبة كوادر 
أمنية ذات خ��ربة وكفاءة يف مجال 
أمن املالع��ب، والذين س��بق لهم 
العم��ل يف العديد م��ن البطوالت 
الرياضية التي اس��تضافتها اململكة 
يف األعوام السابقة، ودعا بوبشيت 
يف ختام حديثه أن��ه يجب االلتزام 
اللجن��ة  أقرته��ا  الت��ي  بالقواع��د 
املنظم��ة العليا لدخ��ول الجامهري 
والتع��اون م��ع رجال األم��ن، وأنه 
يج��ب عىل جامهرين��ا التعاون مع 
اللجنة األمنية للمساهمة يف إخراج 
البطول��ة بالص��ورة املرشف��ة، كام 
طالب من أعضاء اللج��ان العاملة 
وجمي��ع املش��اركني التقي��د بلبس 
البطاق��ة التعريفية املعتمدة خالل 
التواجد يف صالتي البطولة، متطلعا 
لتعاون الجميع والخروج مبكتسبات 
البحرينية عىل  إضافي��ة للرياض��ة 

املستوى التنظيمي والفني.

استطاع جان فرودينو ودانيال رايف 
من فري��ق البحرين للتحمل 13 أن 
يحقق��ا لقب بطول��ة أوروبا للرجل 
الحديدي عىل الرغ��م من درجات 
الح��رارة املرتفع��ة ي��وم األحد يف 
فرانكف��ورت. وهذا ه��و انتصارهم 
الث��اين بال��رادف يف هذا الس��باق. 
األول كان يف العام 2015، وقد مهد 
لهام الطري��ق لتحقيق لقب بطولة 
العامل للرجل الحديدي للمرة األوىل. 
واآلن مع العديد من بطوالت العامل 
يف جعبته��م، يؤكد فرودينو ورايف 
اس��تعدادهم الت��ام لتحقي��ق مثل 
اإلنجاز الذي حققاه يف العام 2015. 
يف سباق الرجال، كان عىل فرودينو 
أن يضاعف جهده لتحقيق االنتصار 
وذل��ك ب��ع وج��د نفس��ه متخلفا 
ع��ن جوش أمبريغر ال��ذي خرج يف 
املقدمة يف س��باق امل��اء. وقد كان 
م��ن ب��ني املجموع��ة الت��ي كانت 
تالحق أمبريغ��ر حامل لقب بطولة 
الع��امل للرج��ل الحدي��دي باتريك 
النغ. واس��تطاع فرودينو أن يتقدم 

للصدارة خالل س��باق الدراجة، ومل 
يتخ��ل عنها حت��ى نهاية الس��باق، 
محقق��ا رقام قياس��يا ع��ىل مضامر 
هذا الس��باق بإنهائه سباق الجري 
أن  واس��تطاع  ثاني��ة.   2:39:06 يف 
يعرب خ��ط النهاية يف زم��ن وقدره 
8:00:58 ثانية. وعلق فرودينو عىل 
هذا االنتصار بالقول: “لقد أحتجت 
أن أكون صبورا. يف الحقيقة أصبت 

بالي��أس يف منتصف الس��باق، وقد 
حاول��ت أن أتقدم للص��دارة. لقد 
فق��دت بعضا من صربي وس��عيت 
بأق��ى جه��دي، ولكن مل أس��تطع 
تحقيق ما كنت أطمح له، ولكن يف 
الختام أس��تطعت تحقيق ذلك مع 
قليل من الص��رب واإلرادة”. وأضاف 
قائال: “لقد أتيت إىل هنا وأنا أتطلع 
لتحقي��ق املركز األول. وأنا س��عيد 

لبلوغي هذا اله��دف. اآلن عيل أن 
أستعد لبطولة العامل”. 

من جهتها، مل تلق رايف أي منافسة 
تذكر خالل الس��باق عىل الرغم من 
خروجها من س��باق امل��اء، وهي يف 
املركز الث��اين، حيث كانت يف املركز 
األول س��ارة ترو. واستطاعت رايف 
أن تبني ص��دارة مقدارها أكرث من 
نصف س��اعها عن أقرب منافساتها 
يف س��باق الدراجة الهوائية. وعربت 
راي��ف خط النهاي��ة يف زمن وقدره 
8:38:44 ثانية. وقال��ت بعد نهاية 
الس��باق: “أنا أس��عى لتطوير أدايئ 
دامئ��اً. لق��د عانيت بع��ض اليشء 
بسبب خساريت زجاجة املاء الخاصة 
يب. وقد كانت مستوى الطاقة يب يف 
انحدار، ولكن كان أدايئ من أفضل ما 
قدمته خالل السباقات التي خضتها 
االنتصارين،  يف حي��ايت”. وبهذي��ن 
اس��تطاع فرودينو ورايف أن يحجزا 
مقعديهام يف بطول��ة العامل للرجل 

الحديدي يف كونا.

“الداخلية” تحرص على إنجاح البطولة

خطة أمنية متكاملة لسالمة وفود آسيوية الطائرة

“البحرين للتحمل” ينتصر في بطولة أوروبا

الرفاع                    االتحاد البحريني للكرة الطائرة

البالد سبورت

أحمد بوبشيت

من المنافسات

أبناء موظفي جيبك يزورون 
حلبة البحرين

شرفي عضوا بإدارة اتحاد 
“األلعاب الذهنية”

الصخري – حلبة البحرين الدولية: زار حلبة البحرين الدولية 
األسبوع املايض 200 طفل من منتسبي معسكر النشاط 

الصيفي التابع لرشكة الخليج لصناعة البروكيامويات؛ وذلك 
لالطالع عىل مرافق حلبة البحرين الدولية. وتم تعريف 

األطفال عىل تاريخ إنشاء الحلبة والفعاليات الدولية واملحلية 
التي احتضنتها، إضافة إىل مختلف األنشطة األخرى التي تقام 

يف الحلبة.
وتم تنظيم زيارة معسكر النشاط الصيفي عىل مدى يومني 

متتاليني ل� “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط”، حيث 
قاموا خالل الزيارة بجولة يف مرافق الحلبة ابتداًء من برج 

“صخري” لكبار الزوار واملركز اإلعالمي ومراكز صيانة السيارات 
ومركز التحكم بالسباقات، ومن ثم مركز االستقبال وتعرفوا عىل 

الخدمات التي يقدمها كل مرفق، كام تعرفوا عن كثب عىل 
السيارات العديدة التي توجد يف حلبة البحرين الدولية.

وتعترب هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تستقبلها 
حلبة البحرين الدولية يف فرة الصيف للعديد من املراكز 

والنوادي الصيفية.

ضاحية السيف: اللجنة األوملبية 

البحرينية : صدر عن ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة قرارا بتعيني عيل حسني 

رشيف عضوا مبجلس إدارة االتحاد البحريني لأللعاب 

الذهنية واإللكرونية الذي يرأسه عيل أحمد شويطر، 

ويضم يف عضويته كل من حميد يوسف رحمة  

ووائل محمد بسيوين وخالد عيى الحادي وعيل 

حمد السليطي، ومتتد دورة هذا املجلس حتى العام 

.2020

يذكر أن عيل رشيف يعد واحدا من  الكفاءات الوطنية 

الشابة النشطة يف مجال الشباب والرياضة، وال 

يزال محتفظا بعضويته يف املجلس األعىل للشباب 

والرياضة.

من زيارة المعسكر الصيفي
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أك��د رئيس االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم الشيخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة تضامن 
م��ع  الق��اري  االتح��اد  أرسة 
الالعبني التايلنديني املحارصين 
داخل كهف ثام لوانغ ش��امل 

تاياند منذ أسبوعني.
ومثن رئيس االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة الق��دم جه��ود اإلنقاذ 
البطولية التي أمثرت عن إخالء 
أربع��ة أف��راد، قائ��ال: “نحن 

س��عداء للغاية بتلق��ي األنباء 
حول نجاح إنق��اذ أول أربعة 
أطفال، وأرسة االتحاد اآلسيوي 
املجتمع  تش��اطر  القدم  لكرة 
الدويل متنياته باستكامل إنقاذ 
التس��عة الباق��ني، وندعو لهم 

بالصحة والعودة اآلمنة”.
ب��ن  وق��ال الش��يخ س��لامن 
إبراهيم: “عىل مدار األسبوعني 
اآلسيوي  االتحاد  أكد  املاضيني 
لك��رة الق��دم تضامن��ه م��ع 

االتح��اد التايلندي لكرة القدم 
ع��ىل  التايلن��دي،  والش��عب 
أم��ل العودة الس��املة لالعبني 
ومدربهم ونحن نرى يف صالبة 
وق��وة هؤالء األطف��ال يف ظل 
الصعبة مصدر  الظروف  هذه 

إلهام لنا جميعا”.
ك��ام أع��رب رئي��س االتح��اد 
اآلسيوي لكرة القدم عن أمله 
يف أن يتمك��ن جميع األطفال 
ومدربه��م م��ن قب��ول دعوة 

االتحاد  رئيس  انفانتينو  جياين 
الدويل لك��رة القدم؛ من أجل 
حضور املب��اراة النهائية لكأس 
الع��امل 2018 يف روس��يا ي��وم 
15 يولي��و الجاري عىل س��تاد 
لوجينيك يف العاصمة الروسية 

موسكو.
ب��ن  وق��ال الش��يخ س��لامن 
إبراهي��م آل خليف��ة: “ك��رة 
الق��دم متتلك قوة جلب األمل 
وإمت��اع املاليني يف كافة أرجاء 

العامل، وأنا أمتنى من كل قلبي 
اإلنقاذ،  نج��اح جه��ود  وبعد 
األطف��ال  صح��ة  كان��ت  إذا 
تس��مح، أن ينضم��وا إىل بقية 
العامل يف حض��ور أكرب احتفال 
الق��دم، والش��ك عندي  بكرة 
س��يجعل  حضوره��م  أن  يف 
املباراة النهائية أكرث احتفالية، 
عرب فرح��ة تتج��اوز املفاهيم 
الرياضي��ة إىل أبعاد إنس��انية 

واجتامعية نبيلة”.

برئاسة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، أقر مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
والتعديالت  اإلضاف��ات  بعض 
عىل الئحة املسابقات وشؤون 
واملرحلة  لتتناس��ب  الالعب��ني 
املقبلة من تطوير املس��ابقات 
واالرتقاء بنظامها مبا يس��اهم 
يف تحقي��ق أك��رب ق��در م��ن 
املشاركة  الفرق  بني  التنافسية 
وتحقيق أعىل درجات التنظيم 
اإلداري والفني لها عىل أن يتم 
تطبيقه��ا اعتبارا من املوس��م 

الريايض 2018-2019. 
 ورصح األم��ني الع��ام لالتحاد 

البحريني لكرة السلة عبداإلله 
عبدالغفار، أن��ه وبعد موافقة 
املجلس ع��ىل التعديالت عىل 
بعض مواد الئحة املس��ابقات 
ت��م رفعها  الالعبني،  وش��ؤون 
إىل اللجن��ة األوملبية البحرينية 
العتامده��ا، اس��تنادا لل��امدة 
رقم )40( من النظام األس��ايس 
الرياضية،  لالتح��ادات  املوحد 
األوملبية  اللجنة  اعتمدت  وقد 

البحرينية هذه التعديالت. 
وتاب��ع عبدالغف��ار أن األمانة 
العامة باالتحاد بادرت بتعميم 
التعدي��الت التي حصلت عىل 
املس��ابقات وش��ؤون  الئح��ة 

اعتامدها من  بع��د  الالعبني 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 

عىل االندية األعضاء. 
وأش��ار عبدالغف��ار أن م��ن 
ادخلها  التي  التعديالت  أبرز 
االتحاد البحريني لكرة السلة 
عىل الئحة املسابقات وشؤون 
الالعبني يف هذا املوس��م كان 
االنتق��االت، حيث  ب��اب  يف 
تم اس��تحداث قانون اإلعارة 
الداخلية، وه��ي املرة األوىل 
الت��ي يق��وم فيه��ا االتح��اد 

بترشيع قانون إلعارة الالعبني، 
الالئح��ة عىل  حي��ث نص��ت 
أن��ه يح��ق لألندية إع��ارة أي 

من العبيه��ا لألندي��ة املحلية 
مجموعة  حس��ب  والخارجية 
الت��ي تضمن حقوق  الرشوط 
الن��ادي والالع��ب والطريق��ة 
املثىل لعودة الالعب املعار إىل 

ناديه األم، إضافة اىل الواجبات 
التي يج��ب أن يطبقها النادي 

املعار إليه الالعب. 

تعدي��الت  تضمن��ت  ك��ام   
الالئح��ة عىل تعديالت يف باب 
واملس��ابقات،  األندية  درجات 
وباب املباريات وباب الجوائز 
للمس��ابقات  التش��جيعية 
الرسمية وباب قوائم التسجيل 
وباب  والح��ذف  والبطاق��ات 
باب  إىل  إضاف��ة  االنتق��االت، 

الجزاءات. 
 ويدعو االتحاد البحريني لكرة 
السلة جميع األندية األعضاء أو 
الراغبني يف االطالع عىل الالئحة 
املعدل��ة بص��ورة تفصيلية إىل 
الدخول عىل حسابات االتحاد 
يف مواقع التواصل االجتامعي.

سلمان بن ابراهيم يؤكد تضامن االتحاد اآلسيوي مع الالعبين التايلنديين

ات��ح��اد ك���رة السلة ب��ل��وائ��ح  إض��اف��ات وت��ع��دي��الت 

المحاصرين في كهف )ثام لوانغ(

في المسابقات وشؤون الالعبين

بنا

اتحاد كرة السلة        المركز اإلعالمي

برزت الق��وى البحرينية يف اليوم األول 
لبطول��ة غ��رب آس��يا الثالث��ة للرجال 
والس��يدات املقامة حاليًّ��ا يف العاصمة 
األردنية ع��امن وتختتم ي��وم األربعاء 
املواف��ق للحادي عرش من ش��هر يوليو 

الجاري.
وأطلق��ت البحري��ن جرس إن��ذار منذ 
الي��وم األول بتحقيق أرب��ع ميداليات 
ملون��ة ت��م تحقيقها يف س��باقني اثنني، 
حي��ث كان للبحرين نصي��ب الذهب 
والفض��ة بس��باق 10000 م��ر، حينام 
حق��ق العداء بينس��ون س��وري املركز 
األول بزمن وق��دره 30:34.79 دقيقة، 
فيام ج��اء زميله العداء داويت فيكادو 
يف املرك��ز الثاين بزمن وقدره 00.30:49 
دقيق��ة وس��يطر الع��داءان بينس��ون 
وداويت عىل الس��باق متاماً بعد اللفة 
الثالث��ة ليتنافس��ان لوحده��ام طيل��ة 
الس��باق ال��ذي ش��هد يف ال��� 300 مر 
األخ��رة تفوق بينس��ون ع��ىل داويت 

حتى وصوله إىل خط النهاية.
وع��ىل غ��رار س��باق ال��� 10000 مر 
رجال، كان الحصاد يف سباق 5000 مر 
س��يدات من نصيب البحرين بالذهب 
والفضة، ف��كان املرك��ز األول للعداءة 
بونتو ايداو والتي أنهت السباق يف زمن 
بلغ 16:34.40 دقيق��ة، وحلت زميلتها 
العداءة كالكيدان جربيزهجني يف املركز 
الثاين يف زمن وقدره 16:35.46 دقيقة، 
وجاء الس��باق حامًيا ال سيام يف وجود 
الع��داءة اإلماراتي��ة املتخصص��ة علياء 
محم��د التي كانت قد قادت الس��باق 
من��ذ انطالقت��ه متفوق��ة ع��ىل بونتو 
وكالكي��دان ولكنها مل تصمد يف املقدمة 

مع تبق��ي 300 مر لتجد انطالقة قوية 
ا م��ن العداءتان بونت��و وكالكيدان  جدًّ
لتتنافس��ان ولكن الكلمة كانت لبونتو 

يف األمتار األخرة.
وكان اليوم األول ش��هد أيًضا تأهل كل 
م��ن العداءين س��عيد العمري وأندرو 
فيرش لنهايئ س��باق 100 مر، فقد حل 
العمري أوال عىل مجموعته يف السباق 
التمهي��دي بزم��ن ق��دره 10.41 ثوان، 
وجاء فيرش ثانًيا عىل مجموعته يف زمن 

وقدره 10.28 ثوان.
وس��جل الالعب خليفة مطر مشاركته 
يف مس��ابقة الوثب العايل وقفز بارتفاع 
1.90 م��ر دون أن يتمكن من تحقيق 

أي أحد املراكز الثالثة األوىل.

منافسات اليوم الثالث

تقام الثالثاء منافس��ات الي��وم الثالث 
وبحس��ب برنامج املش��اركة البحرينية 
فإنها س��تكون عىل موعد مع مس��ابقة 

نه��ايئ الوث��ب الث��اليث التي ستش��هد 
مش��اركة أحمد محمد الهوساوي، كام 
سيشارك العداء يعقوب سامل يف نصف 
نهايئ سباق 200 مر، وستكون العداءة 
ش��يتاي أش��يت عىل موعد مع س��باق 
نهايئ 3000 مر موانع، وستعاود شيتاي 
اش��يت الظهور مجدًدا يف نهايئ س��باق 
10000 م��ر بجانب زميلته��ا العداءة 
جيس��ا، كام س��تكون القوى البحرينية 
ع��ىل موعد م��ع نه��ايئ س��باق تتابع 
4*100 للرجال والس��يدات، وينتظر أن 
تحدد األجه��زة الفنية لفريق الرسعات 
أس��امء العدائني والعداءات املشاركات 
يف الس��باق قبل س��اعة م��ن انطالقته 
الختي��ار األس��امء املناس��بة بحس��ب 

جاهزية الالعبني والالعبات.

300 العب والعبة

بلغ عدد الالعبني والالعبات املش��اركني 
يف بطول��ة غرب آس��يا الثالث��ة أللعاب 

الق��وى ما يق��ارب 300 الع��ب والعبة 
يف مختل��ف املس��ابقات وميثل��ون 10 
دول وه��ي البحرين، األردن، اإلمارات، 
الكويت، قط��ر، عامن، اليم��ن، لبنان، 
فلسطني والعراق، ويعترب وفد البحرين 
م��ن أحد أك��رب الوفود من ب��ني الدول 
العرشة املش��اركة حيث يضم أكرث من 
30 العًب��ا والعبة من الجنس��ني الرجال 

والسيدات.

بونتو: سعيدة بأول ذهبية 
للسيدات

أك��دت الع��داءة بونتو اي��داو عن 
سعادتها بتحقيق أول ذهبية للقوى 
البحرينية للس��يدات عندما ظفرت 
باملرك��ز األول يف س��باق 5000 مر 
متفوق��ًة ع��ىل زميلته��ا كالكيداين 
جربيزهجن��ي والع��داءة اإلماراتية 
علياء محم��د، وقالت بعد إحرازها 
املرك��ز األول يف الس��باق “مل يك��ن 
الس��باق س��هاًل يف ظ��ل املنافس��ة 
الثالثية بيني وبني كالكيداين وعلياء 
ولكنني متكنت من قراءة الس��باق 
بش��كل جي��د يف األمت��ار األخ��رة 
ومتكنت من حسم األمور عند خط 
النهاي��ة، وأعتقد بأن الفرة الطويلة 
التي قضيتها يف املعس��كر اإلعدادي 
قبيل هذه البطولة س��اعدتني كثرًا 
عىل الربوز يف هذا السباق، وأهدي 
ه��ذه امليدالية لجميع املس��ؤولني 
يف اتح��اد ألعاب الق��وى واملدربني 
وأمتن��ى أن تك��ون ه��ذه امليدالية 
خ��ر افتتاح للحص��اد البحريني يف 

البطولة”.

أطلقت جرس اإلنذار في أول يوم

القوى البحرينية تحصد ذهبيتين وفضيتين في غرب آسيا
عمان         الوفد اإلعالمي

فرحة بينسون وداويت بالمركزين األول والثاني

سلمان بن إبراهيم

عبداإلله عبدالغفار
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منتخب ألعاب القوى يشارك 
في عالمية الشباب بفنلندا
الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى: يشارك منتخبنا 

الوطني للشباب أللعاب القوى يف بطولة العامل للشباب تحت 
20 عاما والتي تستضيفها مدينة تامرب الفنلندية ابتداء من 

اليوم 10 لغاية 15 يوليو الجاري.
وكانت بعثة املنتخب قد غادرت إىل فنلندا واستقرت يف مدينة 

تامرب، إذ يرأس الوفد عضو مجلس إدارة االتحاد خالد فارس 
القطامي إضافة إىل إداري البعثة مشعل الذوادي وكل من 

العداء موىس عيىس يف مسابقة 400 مر عدو، والالعب مروان 
مدين يف مسابقة رمي القرص، والعداءة “وينفرد” يف سباق 3 

آالف مر موانع.
وأجرى منتخبنا مرانه فور وصوله إىل مدينة تامرب الفنلندية؛ 
من أجل الوصول إىل أعىل مراحل الجهوزية الفنية والبدنية 

استعدادا للمعرك العاملي.
إىل ذلك، أكد رئيس الوفد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

أللعاب القوى خالد القطامي أن مشاركة االتحاد يف بطولة 
العامل للشباب تأيت يف إطار توجيهات النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا 
أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باملشاركة يف مختلف البطوالت 
العاملية؛ من أجل ترشيف سمعة الرياضة البحرينية إضافة 

إىل االحتكاك واالرتقاء مبستوى العدائني الشباب، مؤكدا حرص 
املنتخب عىل الظهور بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف القطامي أن “الركيز يف هذا العام منصب عىل 
املشاركة بدورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام بإندونيسيا الشهر 
املقبل إضافة إىل بطولة غرب آسيا التي تدور رحاها حاليا ومع 
ذلك فإننا حرصنا عىل املشاركة يف بطولة العامل للشباب حرصا 

منا عىل الحضور يف املحفل العاملي واملشاركة مبجموعة من 
الالعبني الواعدين...”.

وأكد القطامي أن بعثة املنتخب باتت عىل أهبة االستعداد 
للمشاركة يف بطولة العامل للشباب، التي تعترب واحدة من أقوى 
البطوالت التي ينظمها االتحاد الدويل أللعاب القوى، متمنيا أن 
تتكلل تلك الجهود بتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة ألعاب 

القوى البحرينية التي تزخر بسجل ناصع من اإلنجازات.
يذكر أن منتخب ألعاب القوى حصد يف النسخة املاضية من 

بطولة العامل للشباب التي استضافتها بولندا العام 2016 عىل 3 
ميداليات ملونة بينها ذهبية وفضية وبرونزية.
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أوزيل مطالب بكسر الصمتالطاقم المونديالي يختتم مهمته
اختتم الحكم الدويل نواف ش��كرالله 
والحكم املس��اعد الدويل يارس تلفت 
مش��اركتهام يف منافسات كأس العامل 
لك��رة القدم 2018، واملقامة حاليًّا يف 

روسيا.
املونديايل  ال��دويل  وأنه��ى طاقمن��ا 
مهمت��ه يف العرس العامل��ي الكروي 
األك��ر بعد مش��اركته املميزة وأدائه 
املرشف خالل املباريات التي أسندت 
ل��ه، وبقاء الطاقم م��ن األطقم التي 
أبق��ى عليه��ا االتحاد ال��دويل لكرة 
القدم )الفيفا( وص��والً للدور نصف 

النهايئ.
 وكان طاقمن��ا املونديايل قد ش��ارك 
للم��رة الثاني��ة عىل الت��وايل يف كأس 
الع��امل، بع��د املش��اركة يف مونديال 
2014 بالرازيل، إذ جاءت املش��اركة 
الثانية مميزة وبتألق الفت ومشهود 
من قبل املتتبعني واملس��ؤولني بلجنة 
التحكيم الدولية، إذ أسندت للطاقم 
مهم��ة إدارة مب��اراة منتخبي بولندا 
والس��نغال بدور املجموعات، ولقاء 
منتخبي بن��ام وتونس يف ذات الدور 
أيًضا، حيث ش��ارك ش��كرالله بصفته 

حكاًم للس��احة وتلفت بصفته حكاًم 
مساعًدا أوال.  كام ش��ارك طاقمنا يف 
إدارة مباراة منتخبي سويرسا ورصبيا 
ب��دور املجموعات، ولق��اء منتخبي 
س��ويرسا والس��ويد يف دور ال��� 16، 
إذ ش��ارك ش��كرالله بصفت��ه حكاًم 
رابًعا وتلفت بصفته حكاًم مس��اعًدا 
احتياطيًّا. وجاءت املش��اركة املميزة 
لطاقمنا بتأل��ق كبري، خصوًصا مع ما 
أظه��ره الحكامن م��ن إدارة مقتدرة 
له��ام،  أس��ندت  الت��ي  للمباري��ات 
ليؤكدان عىل السمعة الطيبة واملكانة 
املرموق��ة الت��ي يحتله��ا التحكي��م 

البحريني، وجعلته كاس��ًبا للثقة عىل 
جميع األصعدة مب��ا فيها الدولية، إذ 
باتت الصافرة البحرينية متواجدة يف 

أكر املحافل الكروية الدولية.
 وتعتر املش��اركة تاريخي��ة لطاقمنا 
املونديايل، خاصة وأنه الطاقم العريب 
الوحي��د الذي أبق��اه االتحاد الدويل 
يف األدوار النهائي��ة، وذل��ك يف داللة 
واضحة عىل ما وص��ل إليه التحكيم 
البحريني من تط��ور كبري وارتقاء يف 
املس��تويات مكنته م��ن التواجد مع 
األطقم املشهود لها بالكفاءة العالية 

واإلدارة املميزة للمباريات.

راينه��ارد  طال��ب  )وكاالت(: 
جريندل، رئي��س االتحاد األملاين، 
مس��عود أوزي��ل، صان��ع ألعاب 
التعلي��ق  ب��رورة  املاكين��ات، 
بشكل رس��مي عىل أزمته األخرية 
مع الجامهري، بس��بب صوره مع 

الرئيس الرتيك أردوغان.
ونش��بت أزمة كبرية ب��ني أوزيل 
والجامه��ري األملانية، قبل انطالق 
نهائيات مونديال روس��يا، بسبب 
صوره هو وإلكاي جوندوجان مع 
التعليق  أوزيل،  أردوغان، ورفض 

عىل األمر حتى اآلن.
وق��ال جرين��دل، خ��الل حواره 
لصحيف��ة كيك��ر “أوزي��ل خيب 
آمال العديد من املش��جعني، ألن 
لديهم أس��ئلة ويتوقعون إجابة، 
لذل��ك حني يع��ود م��ن اإلجازة، 
يجب أن يخرج علنا للحديث عن 

موقفه”.
وأض��اف “نري��د أن ننتظر ونرى 
فهو  مس��عود،  س��يترصف  كيف 
العب أملاين دويل، وأعتقد أنه من 
الع��دل أن مننحه فرص��ة إلعطاء 

اإلجابات”.
وحول استمرار أوزيل، يف اللعب 
للمنتخب األملاين يف الفرتة املقبلة، 
أجاب “هذا األمر س��يعتمد عىل 
الرؤي��ة الفنية للمدرب، أمتنى أن 
يجيب أوزيل بش��كل واضح، عن 
أسئلة الجامهري واالتحاد األملاين”.
التعليقات  نتاب��ع  “نح��ن  وتابع 
االجتامعي،  التواصل  عىل وسائل 
ونتعام��ل بش��كل موضوعي مع 
األم��ر، وإل��كاي جوندوجان عر 
عىل الف��ور عن حزن��ه، وتواصل 
االتح��ادي  الرئي��س  م��ع  ف��ورا 

فالرت  فرانك  أملاني��ا،  لجمهوري��ة 
شتاينامير”.

وك��رر جريندل، دعم��ه ليواكيم 
ل��وف، املدير الفن��ي للمنتخب، 
املنتخب،  وأوليفر بريهوف مدير 
رغ��م اإلخف��اق يف كاس الع��امل 

2018 بروسيا.
وقال جرين��دل “قررنا بدء إعادة 
البناء مع لوف، وال أحد يرى األمر 
اليوم مبنظور مختلف، ومع ذلك، 
نتوق��ع تحليال بعي��د املدى ألداء 
املنتخب وأس��باب الخ��روج من 

الدور األول باملونديال”.

ياسر تلفت مسعود أوزيلنواف شكراهلل

هـــــل يؤثــــر خـــروج روسيــــا علـى شعبيـــة المونديـال؟

الشاذلي ينتشي باألفراح

أبناء المهاجرين... كلمة السر في موقعة اليوم

وكاالت: ينتظ��ر جمي��ع متابعي كأس 
العامل روس��يا 2018 بفارغ الصر عودة 
منافس��ات البطولة الي��وم الثالثاء من 
بواب��ة نص��ف النه��ايئ للتع��رف عىل 
تأثري خ��روج منتخب الدول��ة املضيفة 
للمونديال من “السباق” عىل املسابقة.
غادر املنتخب الرويس منافس��ات كأس 
العامل روس��يا م��ن ربع النهايئ وس��ط 
ترق��ب من الصحاف��ة العاملي��ة لردود 
أفعال جامهري الدولة املضيفة للبطولة 
التي حجزت الكثري من تذاكر املونديال 
أم��اًل يف رؤية منتخب بالدها يف األدوار 

املتقدمة للمسابقة العاملية.
وتبخر حلم املنتخب الرويس يف العبور 

إىل نصف النهايئ عقب هزميته السبت 
أمام نظريه الكروايت بالركالت الرتجيحية 
)3-4( بع��د انته��اء الوق��ت األص��ي 

واإلضايف بالتعادل بهدفني ملثلهام.
وف��ور انتهاء موقعة ملعب “فيش��ت” 
عم الحزن أجواء الجامهري الكبرية التي 
تابع��ت املباراة كام ه��و الحال ألنصار 
الدولة املضيفة للمونديال الذين عاشوا 
مجريات اللقاء من مناطق املش��جعني 
يف موسكو وبقية مدن روسيا االتحادية.

الهدوء يسود األجواء

اتس��مت األجواء يف روسيا بعد خروج 
الدول��ة املضيفة من س��باق املونديال 

بالهدوء والحزن.
ويع��د متابعو كأس العامل من صحفيني 
وحتى نجوم اللعبة الش��عبية األوىل يف 
العامل ه��ذا األمر طبيعي��اً بعد أن كان 
أصح��اب ال��دار مينون النف��س ببلوغ 

املربع الذهبي.
وأك��د أغل��ب م��ن التقيناه��م م��ن 
املتداخل��ني يف البطول��ة العاملي��ة عن 
ثقتهم يف نجاح بقي��ة أطوار املونديال 
الرويس الذي يعتر استثنائياً عىل جميع 

املستويات.

ثقافة جديدة

س��اهم كأس العامل روس��يا يف ترس��يخ 

ثقافة جديدة يف الشعب الرويس وهي 
ثقاف��ة متابعة املباريات من امللعب إذ 
القى املونديال الرويس نجاحاً جامهريياً 

ملفتاً خالل جل مراحل املسابقة األهم 
عىل البسيطة.

وعىل الرغم من تعلق الروس برياضات 

أخرى كالهويك وكرة الس��لة والرياضات 
الشتوية وغريها من األلعاب الرياضية 
فق��د ش��كل موندي��ال 2018 منعرجاً 
حاس��اًم يف ترس��يخ كرة القدم كرياضة 

شعبية أوىل يف البالد.
وتراجعت أسهم كرة القدم يف السنوات 
املاضي��ة عىل األرايض الروس��ية لغياب 
األندية واملنتخبات الروسية عن األدوار 
املتقدم��ة للبط��والت القارية والعاملية 
بيد أن النسخة الحادية والعرشين من 
املوندي��ال جاءت لتحي��ي آمال الروس 
وتعي��د الثق��ة يف كرة القدم الروس��ية 
مام سيكون له وقع كبري عىل مستقبل 

اللعبة يف البلد األورويب.

الفيفا: ال يزال ذلك الشعور الغريب 
ُيراود نارص الشاذيل كلام فّكر يف األمر. 
فقبل ستة أشهر من اآلن، كان يعتقد 

أن لعنة ما تالحقه، حيث أفصح يف 
 FIFA.com حديث خص به موقع

“كنت كلام أعود من اإلصابة، أملت يب 
إصابة أخرى. مل أكن قادرًا عىل تبنينُّ 

ر استعادة لياقتي بالكامل.  سبب تعذنُّ
ويف وقت من األوقات، اعتقدت 

أن ذلك كان مصريي وكان عي أن 
أتقّبله”. لكن مصريه كان حافاًل أيًضا 
باألفراح بعد أشهر من األتراح، حيث 

ُفتحت له أبواب املجد يوم 6 يوليو 

ضد اليابان يف موقعة دور ال�16. 
فبعدما كانت متأخرة بهدفني نظيفني، 
حقّقت بلجيكا أكر عودة لها يف تاريخ 
كأس العامل FIFA، حيث كان الشاذيل 
من بني األبطال الذين كتبوا سيناريو 
تلك امللحمة، إذ قام بتحركات رائعة 

منذ دخوله بدياًل، قبل أن يتحّول 
إىل بطل “الرميونتادا” يف الوقت 

بدل الضائع، مسجاًل هدف التأهل، 
حيث كان عاملقة الرازيل ينتظرون 

الشياطني الحمر يف ربع النهايئ. 
وبعدها بأربعة أيام، لعب أساسيًّا ضد 
السيليساو، حيث كانت موقعة كازان 

أرينا أول مباراة يبدأها أساسيًّا منذ 
أكتوبر 2017 مع ويست بروميتش. 

فقد اعتمد عليه روبرتو مارتينيز 
كأحد الدعائم الرئيسية يف نظامه 

القائم عىل مهاجمني بنزعة دفاعية، 
علاًم أن ابن الثامنة والعرشين هو 

من نفذ الركنية التي افتتح بها 
البلجيكيون التسجيل.

يف املوسم املايض، لعب الشاذيل 215 
دقيقة فقط يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز قبل أن يهبط إىل الدرجة 

الثانية للمرة األوىل يف مسريته. وبعد 
بضعة أشهر عىل تلك الخيبة، يتأهب 

الشاذيل لخوض مباراة نصف نهايئ 
كأس العامل FIFA ضد فرنسا، وهو 

الذي أمىض 199 دقيقة عىل دكة 
البدالء. ويعّلق النجم الدويل البلجييك 

قائاًل: “عشُت موساًم مضطرًبا، كان 
األمر صعًبا للغاية، حتى أنني تساءلت 

مع نفيس إن كنت سأستطيع االستمرار 
يف لعب كرة القدم. إن ما أعيشه 

اآلن رضب من رضوب الخيال. أشعر 
وكأنني أميش فوق السحاب”. عندما 

أعلن روبرتو مارتينيز عن القامئة 
األولية لفريق الشياطني الحمر، فوجئ 

الكثري من املراقبني بوجود اسم نارص 
الشاذيل بني الالعبني يف التشكيلة، بل 

وكان الشاذيل نفسه أول املتعجبني، إذ 
مل ُيخف اندهاشه حيال الفرصة التي 
ُمنحت له، علاًم أنه هو املرشح األكر 

لالضطالع مبركز الظهري األمين ضد 
فرنسا، خلًفا للموقوف توماس مونييه، 

بعدما شغل صاحب القميص رقم 
15 موقع الجناح األيرس ضد الرازيل. 

ويقول بنرة ميتزج فيها االندهاش 
بالطموح: “لقد كان النفق طوياًل 

ومظلاًم. مل أتخّيل أنني سأكون من بني 
األسامء التي سيتم استدعاؤها.

األوروبي��ة،  الق��ارة  تواج��ه  وكاالت: 
مش��كلة كبرية، فيام يخص املهاجرين 
الذين يتدفق��ون إىل أراضيه��ا، األمر 
الذي يهدد ق��وام حضارتها املعارصة، 
والتامس��ك  الحري��ة  يف  واملتمثل��ة 

املجتمعي.
وتستعد كل من فرنسا وبلجيكا، وهام 
دولت��ان تعج��ان باملهاجرين من كل 
حدب وص��وب، إىل مواجهة مصريية 
ستجمع بينهام اليوم الثالثاء، يف الدور 
قبل النهايئ لبطولة كأس العامل 2018 

بروسيا.
وأصب��ح الفريق��ان عىل بع��د خطوة 
واحدة، من نهايئ الحلم بفضل أقدام 
األص��ول  ذوي  املهاجري��ن،  العبيه��ا 

األفريقية.
ويتك��ون 80 باملئة من قوام املنتخب 
أبن��اء  م��ن  “الدي��وك”  الفرن��يس 
املهاجري��ن، في��ام تصل النس��بة بني 
صف��وف املنتخ��ب البلجي��يك إىل 48 

باملئة.
وتع��ود أص��ول كيلي��ان مب��ايب نجم 
“الديوك الفرنس��ية” إىل أب كامريوين 
وأم جزائرية، كام يوجد أيضا يف نفس 
الفري��ق، صاموي��ل أومتيتي صاحب 
األصول الكامريوني��ة، وبليز ماتويدي 

من أنج��وال، وبول بوجبا م��ن غينيا، 
ونجولو كانتي من مايل.

وع��ىل الجانب اآلخر، هن��اك روميلو 
لوكاكو، نج��م بلجيكا، ال��ذي ولد يف 
الكونغ��و، وه��ي الدولة الت��ي تعود 
إليها أصول الالعبني فيسينتي كومباين 

ومييش باتشواي.
ه��ذا باإلضاف��ة إىل الالعب��ني مروان 
فياليني ونارص الشاذيل، اللذين تعود 

أصول عائلتهام إىل املغرب.
وقال لوكاكو، يف عامود له عىل منصة 
ذا باليرز تريبون، عىل اإلنرتنت “عندما 

تس��ري األمور بش��كل جيد، ميكنك أن 
تق��رأ يف الصح��ف عناوي��ن تتحدث 
عن روميلو لوكاكو املهاجم البلجييك، 
ولك��ن عندما ال يك��ون األمر عىل ما 
يرام، يقولون عن��ي املهاجم البلجييك 

صاحب األصول الكونغولية”.

وأض��اف مهاج��م مانشس��رت يونايتد 
اإلنجليزي، الذي س��جل 4 أهداف يف 
املوندي��ال الح��ايل، قائ��ال “إذا كان ال 
يروق ل��ك الطريقة الت��ي ألعب بها، 
حس��نا، ولكنني ولدت هنا وترعرعت 
يف أنتوي��رب وليي��ج وبروكس��ل، أن��ا 
بلجييك، نحن جميعا بلجيكيون، وهذا 
ما يجعل بالدنا جيدة، أليس كذلك؟”.
وتعتر مشاركة لوكاكو مع بلجيكا أمام 
فرنسا، يوم غد مبدينة سان بطرسرج 
الروس��ية أم��را مؤك��دا، إال إذا حدث 

يشء غري طبيعي يحول دون ذلك.
وم��ن املحتم��ل أن تخ��وض بلجيكا 
املب��اراة بتش��كيلة تض��م 3 العب��ني 

ينتمون إىل عائالت مهاجرة.
أم��ا يف فرنس��ا، فم��ن املؤك��د ظهور 
كيليان مبايب وصامويل أومتيتي وبول 
بوجبا وكانت��ي ورافايل فاران، والذين 
تع��ود أصول أرسهم جميعا إىل خارج 

فرنسا.

روميلو لوكاكو بول بوجبا

ناصر الشاذلي

فرحة كبيرة عاشتها روسيا خالل المونديال
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المقعـد األول ينتظــر
)وكاالت(: يش��عر فري��ق املدرب 
روبرت��و مارتيني��ز بالفخ��ر قب��ل 
مواجهة منافس��ه املألوف فرنس��ا 
يف قب��ل نه��ايئ كأس الع��امل لكرة 
القدم، الي��وم الثالثاء، ألنه الفريق 
األكرث تس��جيال لألهداف بالبطولة 
لكن منافس��ه تطور مستواه خالل 
بالثقة  املنافس��ات وبات مفع��ا 

أيضا.
وس��جلت بلجي��كا 14 هدفا يف 5 
مباريات وتألقت بش��دة يف الفوز 
1-2 عىل الربازيل يف دور الثانية، 
حيث أحدث الثاليث روميلو لوكاكو 
وإيدين هازارد وكيفن دي بروين 
تأثريا كبريا يف اإلطاحة ببطلة العامل 

5 مرات.
ويف املقاب��ل، ب��دأت فرنس��ا دور 
املجموعات بش��كل هادئ، حيث 
ف��ازت بفارق ضئيل عىل أس��راليا 
وب��ريو قب��ل التع��ادل س��لبيا مع 

الدمنارك.
للفريق  املبكرة  املعان��اة  وتبدلت 
متاما خالل مواجه��ة األرجنتني يف 
دور الس��تة ع��ر، والت��ي كانت 
واحدة م��ن أكرث مباريات البطولة 

إثارة.
واعتمد املدرب ديديه ديش��امب 
مختلف��ة  لع��ب  طريق��ة  ع��ىل 
مس��تفيدا من رسعة كيليان مبايب 

يف الجان��ب األمين، ليه��دد مرمى 
األرجنتني كثريا يف عرض رائع لكرة 
القدم الهجومية يف انتصار فرنس��ا 

.4-3
وعزز الفوز الروح املعنوية لالعبي 
فرنسا ما س��اعدهم عىل االنتصار 
دور  يف  أوروج��واي  ع��ىل   2-0
الثاني��ة يف مباراة هيم��ن عليها 
الفري��ق األورويب أم��ام مناف��س 

صعب.
وواجهت بلجيكا لحظات صعبة يف 
أوىل مراحل خ��روج املغلوب أمام 
اليابان عندما تسبب قرار املدرب 
اإلسباين بإراحة الالعبني يف املباراة 
األخرية بال��دور األول أمام إنجلرا 

يف نتائج عكسية مرعبة.
وبدأت التشكيلة األساسية لبلجيكا 
بش��كل بطيء أمام اليابان، لتجد 
نفس��ها متأخرة 0-2 م��ع اقراب 

الوقت من النفاد.
ويف رد فع��ل ع��ىل النتيج��ة دفع 
مارتيني��ز مب��روان فياليني ونارص 
الشاذيل يف الدقيقة 65 وسجل كل 
منها هدفا، حيث ضمن الشاذيل 

الفوز يف آخر ملسة يف املباراة.
وأمام الربازيل يف دور الثانية لجأ 
مارتينيز إىل مغامرة خططية حينا 
دفع باملهاجم لوكاكو ملركز الجناح 
ليمن��ح دي بروين فرص��ة القيام 

بدور املهاج��م الوهمي، ونجحت 
هذه االسراتيجية عندما سجل دي 

بروين هدفه األول يف روسيا.
وق��ال املداف��ع الفرن��ي بنيامني 
باف��ارد “إنها مباراة مث��رية للغاية 
تضم العبني رائع��ني من الجانبني. 
س��تكون مواجهة بحاجة لرجال يف 
امللع��ب ويجب أن نظهر بش��كل 

جيد”.
وتبدو فرنس��ا، بطلة العامل 1998، 
مرش��حة أوفر حظ��ا قلي��ال وفقا 
تبقى  لك��ن  التوقع��ات،  ملعظ��م 
بلجيكا جاهزة لالرتقاء إىل مستوى 

منافسها األورويب.
وخ��الل 73 مباراة ب��ني الفريقني 
ف��ازت بلجيكا 30 م��رة مقابل 24 

مرة لفرنسا وتعادال 19 مرة.
ويف حال بل��وغ بلجيكا نهايئ كأس 
الع��امل ألول مرة يج��ب عليها أوال 
الف��وز ع��ىل فرنس��ا ألول مرة يف 

البطولة أيضا.
وخرجت فرنس��ا من دور الثانية 
بدون خسائر، بينا عانت بلجيكا 

بعض اليشء.
وس��يغيب املدافع توماس مونييه 
ع��ن املب��اراة بع��د حصوله عىل 
الث��اين يف البطول��ة أمام  االن��ذار 
الربازيل، بينا من املرجح أن يدفع 
مارتينيز بيانيك كاراسكو بدال منه.

جيرو تحت األنظار
)وكاالت(: رسق كيليان مبايب، األضواء 
خالل املباراة التي جمعت املنتخب 
الفرني، أمام نظ��ريه األرجنتيني يف 

دور الستة عر من املونديال.
ومل يضع أوليفي��ه جريو، بصمته بهز 
الش��باك، مع دي��وك فرنس��ا، خالل 
مش��واره نحو ال��دور قب��ل النهايئ، 
ولكن ال زال يق��ود هجوم املنتخب 

الفرني يف روسيا.
ويتطلع جريو لتسجيل هدف، ليضع 
نفس��ه أمام الفرن��ي العظيم زين 
الدين زيدان يف قامئة أفضل الهدافني 

للمنتخب الفرني.
ويحتل جريو، املرك��ز الرابع مناصفة 
مع زيدان، حيث سجل 31 هدفا يف 
79 مب��اراة، خلف ت��ريي هرني )51 
هدفا( وميش��يل بالتيني )41 هدفا( 
وديفيد تريزيجيه )34 هدفا(، ويأيت 
خلف جريو، العبون أمثال جاس��ت 
فونت��ني وج��ان بي��ري باب��ان ويوري 

دجوركاييف.
ومل يش��ارك جريو كأسايس يف املباراة 
االفتتاحي��ة للمنتخ��ب الفرني، يف 
البطول��ة الحالية، الت��ي فاز بها 2-1 
عىل أسراليا، ولكنه شارك يف الدقيقة 

70 بدالاً من أنطوان جريزمان.
ديدي��ه  فرنس��ا،  م��درب  وفض��ل 
ديشامب، االعتاد عىل رسعة الثنايئ 
عث��ان دميب��ي وكيلي��ان مب��ايب يف 

الوسط، خالل املباراة األوىل.
وقام املدرب بتغي��ري رأيه يف املباراة 
الثاني��ة أم��ام بريو، وق��ال عن جريو 
“فقط عندما ال يكون موجودا ندرك 

مدى فائدته”.
وكانت تس��ديدة جريو، التي مهدت 
ملبايب تس��جيل اله��دف الذي ضمن 

لفرنسا مقعدا يف األدوار االقصائية.
وقال ديش��امب “رمبا ال ميلك أسلوبا 
متوهجا مثل العب��ني آخرين، ولكن 
الفريق يحتاج��ه يف كل مباراة حتى 

لو مل يسجل”.
وأض��اف “ج��ريو مفي��د يف الهجوم، 
ولكن أيض��ا يف األلعاب الهوائية ويف 
الدفاع. يفعل أش��ياء كث��رية ليكون 

الفريق متوازنا”.
وتابع “يس��تفيد الالعب��ون اآلخرون 
من تواج��ده، ألنه يج��ذب اهتام 

املدافعني”.
األلع��اب  قوي��ا يف  ويعت��رب ج��ريو 
الهوائي��ة، وميكنه أن يحتفظ بالكرة، 
ول��ه ملس��ه رائع��ة لجع��ل الالعبني 

يدخلون يف الهجات.
وكان الفرني آرس��ني فينجر، مدرب 
آرسنال الس��ابق، من معجبي جريو، 
الذي س��جل 105 أه��داف يف 253 
م��ع الفريق، ولكن بوصول الكازيتي 
وبعده بيري إميريك أوباميانج، انتقل 

جريو لتشيلي يف يناير املايض.
واآلن، مث��ل مهاجمي فرنس��ا الذي 
يس��بقونه يف قامئة هدايف املنتخب، 
يريد جريو أن يتوج مس��ريته بالفوز 

بكأس العامل.

أوليفيه جيرو

)وكاالت(: تلعب فرنسا أمام بلجيكا يف الدور قبل النهايئ لكأس العامل، 
عىل استاد سان بطرسربج، اليوم الثالثاء.

ووصلت بلجيكا للدور قبل النهايئ للمرة الثانية يف تاريخها، وخرست يف 
املرة األوىل يف نسخة 1986 أمام األرجنتني التي واصلت طريقها لتحقق 

اللقب. ومل يخرس فريق املدرب روبرتو مارتينيز يف 23 مباراة، وكانت آخر 
هزمية يف مباراة رسمية أمام ويلز يف دور الثانية لبطولة أوروبا 2016.

وبلجيكا هي األكرث تسجيال لألهداف يف البطولة برصيد 14 هدفا 
حتى اآلن، وسجل لها يف البطولة 9 العبني مختلفني )باستثناء األهداف 

العكسية(، ومل يتفوق عىل هذا العدد إال إيطاليا يف نسخة 2006 وفرنسا 
يف نسخة 1982 )10 العبني مختلفني(.

وسجل روميلو لوكاكو 17 هدفا وصنع ثالثة أهداف أخرى يف آخر 13 
مباراة مع منتخب بلجيكا. وسيغيب توماس مونييه عن املباراة بسبب 

اإلنذار الثاين، الذي حصل عليه يف مباراة دور الثانية أمام الربازيل.
وبلغت فرنسا الدور قبل النهايئ لكأس العامل للمرة السادسة، وتأهلت 

للنهايئ مرتني عامي 1998 و2006.
وسكنت كل تسديدات فريق املدرب ديدييه ديشامب الست األخرية 

عىل املرمى، شباك املنافسني، يف البطولة.
وأحرز أنطوان جريزمان سبعة أهداف يف آخر 6 مباريات يف أدوار خروج 

املغلوب ببطولة كربى. فيا سكنت شباك فرنسا 4 أهداف فقط يف 
املباريات الخمس التي خاضتها يف البطولة حتى اآلن.

وللفريقني األوروبيني تاريخ طويل من املواجهات، فقد التقيا 73 مرة 
فازت فرنسا يف 24 وبلجيكا يف 30 وساد التعادل بينها يف 19 مباراة.

التاريخ يرتدي األحمر

هنــري يــواجـــه “المعضلــة”
)وكاالت(: عندم��ا يتخ��ذ م��درب 
منصبا يف جه��از منتخب آخر غري 
وطنه، فإن الفرصة تبدو قامئة دامئا 
يف إمكانية مواجهته ملنتخب بالده 

يوما ما يف إحدى البطوالت.
ويبدو أن هذه اللحظة قد حانت 
املعتزل  ال��دويل  الفرني  للنج��م 
ت��ريي ه��رني، الذي يعم��ل حاليا 
مساعدا لإلس��باين روبريتو مارتينيز 
م��درب املنتخ��ب البلجييك، ورمبا 
يكون ه��ذا هو م��ا كان يدور يف 
ذهنه حينا جلس يف الصف األول 
من حافلة الفريق، يف مدينة كازان 

الروسية.
ومل تك��ن ه��ذه هي امل��رة األوىل 
التي تش��هد فيها كأس العامل مثل 
هذا املوقف، حي��ث كانت هناك 
الكثري من األمثلة، يأيت يف مقدمتها 
امل��درب الس��ويدي زف��ن جوران 
إريكس��ون ال��ذي واج��ه منتخب 
ب��الده مرتني يف املوندي��ال، حينا 
كان يتوىل تدريب منتخب إنجلرا.
كا واج��ه النجم األملاين الس��ابق 

يورجن كلينس��ان منتخب بالده، 
عندم��ا كان يتوىل تدريب منتخب 
الوالي��ات املتح��دة يف املوندي��ال 

املايض بالربازيل العام 2014.
لكن مواجهة هرني ملنتخب فرنسا 
س��تكون من العيار الثقيل، حيث 
يستعد النجم األسمر للوقوف ضد 
منتخب ب��الده بالدور قبل النهايئ 

ملونديال روسيا 2018.
ومل يلع��ب ه��رني يف التش��كيلة 
األساس��ية ملنتخب فرنسا يف نهايئ 
نس��خة البطولة العام 1998 التي 
توج بها )الديوك(، حيث كان يبلغ 
م��ن العمر حينه��ا 20 عاما، لكنه 
لعب دورا بارزا يف حصول الفريق 
عىل كأس األم��م األوروبية بعدها 
بعامني، عقب ف��وزه عىل إيطاليا 
يف املب��اراة النهائي��ة الت��ي جرت 

بهولندا.
وتغلبت بلجيكا عىل الربازيل 2/ 1 
يف دور الثانية ببطولة كأس العامل 
املقام��ة حاليا يف روس��يا، لترضب 
موع��دا ناري��ا يف املرب��ع الذهبي 

للمونديال، مع فرنسا، غدا الثالثاء.
وأصبح هرني اآلن ج��زءا مها يف 
الطاق��م التدريب��ي ال��ذي يعمل 
برفقة مارتينيز، حيث بات الفريق 
ع��ىل بعد انتص��ار وحيد من أجل 
التأه��ل لنهايئ كأس الع��امل للمرة 

األوىل يف تاريخه.
وكان هرني من أوائل األفراد الذين 
تلقوا اتصاال من مارتينيز من أجل 
ملنتخب  الفني  للطاق��م  االنضام 
بلجي��كا، عندم��ا ت��وىل امل��درب 
اإلس��باين املهمة عام 2016، خلفا 

للمدرب مارك فيلموتس.
ويعم��ل ه��رني ضم��ن الطاق��م 
املع��اون ملارتيني��ز ال��ذي يض��م 
جونز  جرايم  االنجلي��زي  املدربني 
إيفانز، حيث  ريتش��ارد  والويلزي 
بات ج��زءا ال يتجزأ م��ن الجهاز، 
الذي يض��م مجموعة من الالعبني 
أظهروا قدرتهم عىل املنافسة عىل 
البطول��ة األهم يف عامل الس��احرة 

املستديرة.
وج��اءت رغب��ة مارتيني��ز يف ضم 

ه��رني لطاقم��ه املع��اون، يف ظل 
امتالك��ه خ��ربة الف��وز بالبطوالت 

الدولية الكربى.
وبرغ��م مهارات��ه التدريبي��ة التي 
ميتلكها، كان مارتينيز العب وسط 
مغم��ور يلعب مع أندية انجليزية 
متواضع��ة مثل س��وانزي س��يتي 
وويجان، باإلضافة لفريق ماذرويل 

األسكتلندي.

ويعط��ي هرني الكثري م��ن الثقل 
للجه��از الفن��ي ال��ذي نج��ح يف 
الحصول - حتى اآلن - عىل أفضل 
النتائج م��ن مجموعة من الالعبني 
املتميزي��ن بحجم إيدي��ن هازارد 
وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، 
الذي��ن أخفق��وا يف الحصول عىل 
النجومية التي يس��تحقونها خالل 

البطوالت السابقة.

وانس��حب هرني من ملعب كازان 
ي��وم الجمع��ة امل��ايض، متجنب��ا 
مواجهة الصحفيني الذين انتظروه 
لس��ؤاله عن املباراة املنتظرة أمام 

فرنسا مبدينة سان بطرسربج.
املنتخب  قمي��ص  وارتدى ه��رني 
الفرن��ي يف 123 مب��اراة، حي��ث 
خاض معه أربع نسخ لكأس العامل 

وثالث نسخ يف أمم أوروبا.
وبين��ا ت��وج هرني ب��كأس العامل 
العام 1998 مع املنتخب الفرني، 
ال��ذي كان يرت��دى ش��ارة قيادته 
املدير  آن��ذاك ديديي��ه ديش��ان، 
)الديوك(،  ملنتخ��ب  الحايل  الفني 
فإنه بات يتعني عليه اآلن معاونة 
بلجيكا للتغلب عىل منتخب بالده 
لبلوغ املباراة النهائية يف املونديال، 
التي س��تقام بالعاصمة الروس��ية 

موسكو يوم 15 يوليو الحايل.
وال يساور العبو املنتخب البلجييك 
أي ش��كوك بش��أن إخالص النجم 
الفرن��ي ووالئ��ه ملنصب��ه خالل 

املباراة.

تيري هنري
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روبرتو مارتينيز

)وكاالت(: ب��دا م��ن املحتم��ل 
أن��ه وص��ل إىل نهاية مس��رته 
إقالة  التدريبي��ة، حينام مت��ت 
مارتيني��ز  روبرت��و  اإلس��باين 
م��ن تدري��ب فري��ق إيفرتون 

اإلنجليزي.
ت��ويل مارتيني��ز، تدريب  وكان 
إيفرت��ون مبثابة فرصة كبرة له، 
بعد سنوات من تدريبه لفريق 
سوانزي س��يتي، وكذلك ويجان 
أتلتيك، ال��ذي أحرز معه لقب 
العام  اإلنجليزي  االتح��اد  كأس 
2013، لكن��ه أخف��ق يف اغتنام 

تلك الفرصة يف النهاية.
وبعدم��ا ت��وىل رج��ل األعامل 
فره��اد مش��ري، زم��ام األمور 
يف قلعة جوديس��ون بارك، قام 
ع��ى الفور بوضع حد ملش��وار 
التي  إيفرت��ون  م��ع  مارتيني��ز 

استمرت 3 أعوام.
بتوجيه  اإلنجليزي  النادي  وقام 
الش��كر له بعدما ق��اد الفريق 
للحصول ع��ى “أعى عدد من 
ببطول��ة  تاريخ��ه  يف  النق��اط 

الدوري االنجليزي املمتاز”.
ال��وداع  ه��ذا  خل��ف  ولك��ن 
املهذب، كانت جامهر الفريق 
س��عيدة برحيل مارتينيز، حيث 
كان��وا يش��عرون بأنه س��يقود 

الفريق إىل الهاوية.
روميلو  البلجييك  املهاجم  وكان 
لوكاكو، عى م��ا يبدو، من بني 
مجموعة من الالعبني األساسيني 
الذي��ن مل يؤمنوا بط��رق لعب 

مارتينيز.
وبعد م��رور عامني ع��ى قيام 
مارتيني��ز بالعمل مع لوكاكو يف 
املنتخ��ب البلجي��يك، فإن األمر 
بعدم��ا  اآلن،  أصب��ح مختلف��ا 
استعاد املدرب اإلسباين، سمعته 
التدريبية مع الشياطني الحمر.

وحافظ املنتخب البلجييك عى 
س��جله، خاليا من الهزائم خالل 
23 مب��اراة متتالي��ة، كام أصبح 
عى بع��د مب��اراة وحيدة، من 

أجل التأهل للمباراة النهائية يف 
كأس العامل.

ج��اءت بداي��ة مارتيني��ز م��ع 
املنتخب البلجييك مهتزة، بعدما 
خرس أمام منتخب إسبانيا وديا، 
قبل أن يحقق الفريق انتفاضة 
جامحة تح��ت قيادته، بتحقيق 

18 انتصارا وخمسة تعادالت.
األخ��رة،  الف��رة  يف  وت��ردد 
أن مارتيني��ز س��يصبح املدي��ر 
الفني القادم ملنتخب إس��بانيا، 
املق��ال جولني  للم��درب  خلًفا 

لوبيتيجي.
وكتب الصحفي اإلسباين خاميي 
رينكون، يف صحيف��ة ماركا، إن 
توقيع مارتينيز مع اتحاد الكرة 
اإلسباين، س��يتم يف أقرب وقت 

ممكن.
من جانب��ه، رد ج��رارد لينارد، 
رئي��س اتحاد الك��رة البلجييك، 
عى تلك التقارير قائاًل لصحيفة 
ال دورنييه هي��ور “لدينا اتفاق 
مع روبرت��و مارتينيز. إنه رجل 

نبيل”.
وج��دد اتحاد الك��رة البلجييك، 

عقد مارتينيز حتى العام 2020 
يف ماي��و امل��ايض، لك��ن لينارد 
أضاف “إذا توجنا كأبطال للعامل 
بتقديم عرضا  إس��بانيا  وقامت 
س��خيا ملارتينيز، فل��ن يزعجني 

رحيله عن الفريق”.
ولن يكون املنتخب اإلسباين هو 
الوحيد الذي يرغب يف التعاقد 
م��ع مارتينيز، حي��ث رمبا تأتيه 
دعوات أخ��رى من أندية كربى 

ببطولة الدوري اإلسباين.
ومل تسنح الفرصة أمام مارتينيز 
يف  كالع��ب  وج��وده  إلثب��ات 
ال��دوري اإلس��باين، حيث لعب 
لفرة قص��رة للغاية يف صفوف 

فريق ريال رسقسطة.
أن  املتابع��ني  بع��ض  وي��رى 
مارتيني��ز لع��ب دورا هام��ا يف 

اجتياز منتخب بلجيكا عقبة 
بتغير  قام  الربازيل، بعدم��ا 
الخطة، من خ��الل االعتامد 

ع��ى كيف��ن دي بروي��ن 
كمهاجم وهمي، حيث 
أدى العب مانشس��ر 
اإلنجلي��زي  س��يتي 

بدوره ع��ى أكمل وجه، بعدما 
أحرز هدفا ون��ال جائزة أفضل 

العب يف املباراة.
ويس��تعد مارتينيز اآلن لخوض 
معرك��ة تكتيكي��ة أخ��رى أمام 
ديديي��ه  الفرن��ي  نظ��ره 
ديشامب، حيث يتطلع ملواصلة 
الس��ر عى هذا النهج، من أجل 
التأهل للمب��اراة النهائية، للمرة 
األوىل يف تاري��خ بلجي��كا بكأس 
العامل، وهو األمر 
ال��ذي مل يك��ن 
أح��د يتوقع��ه 
أقي��ل  عندم��ا 
م��ن تدري��ب 
إيفرتون قبل 

عامني.

انتفاضة مارتينيز

وكاالت: اخت��ار االتح��اد ال��دويل لك��رة 
القدم، )فيف��ا( الحكم أندري��اس كونيا، 
م��ن األوروغواي، لقيادة املب��اراة األوىل 
يف ال��دور نصف النهايئ ل��كأس العامل يف 
روسيا، والتي تجمع بني فرنسا وبلجيكا، 

اليوم، يف مدينة سان بطرسبورغ.
وقد يب��دو ق��رار الفيفا مفاجئ��ا لكون 
نظ��ره  أخ��رج  الفرن��ي  املنتخ��ب 
األوروغوياين م��ن الدور ربع النهايئ )-2 
0(، إال أن قوان��ني االتحاد الدويل ال متنع 

ذلك.
وكان الحكم األرجنتيني، نس��تور بيتانا، 
ق��د قاد مب��اراة فرنس��ا واألوروغواي يف 
الدور ربع النهايئ، علام أن بالده أقصيت 
عى يد املنتخ��ب الفرني يف الدور ال�8 

النهايئ )3-4(.
ومبوج��ب أنظم��ة بط��والت م��ن هذا 
الن��وع يقيمها الفيفا، يس��تبعد بش��كل 
تلقايئ الحكام، الذين يحملون جنس��ية 
املنتخب��ات، الت��ي تتق��دم إىل األدوار 

النهائية.
ويبق��ى االعتامد عى ح��كام اختروا 
تتأه��ل  البطول��ة، ومل  يف بداي��ة 

منتخبات بالدهم.

صافرة اليوم أوروغوانية

الحكم أندرياس كونيا

أنطوان غريزمان )فرنسا(: 
“انتصار آخر..”. 

ايدين هازارد )بلجيكا(: 
“استشفاء وراحة.. قبل مواجهة الثالثاء الكبيرة”. 

جوردان هيندرسون )إنجلترا(: 
“مباراة كبيرة أخرى.. قريبا”. 

لوكا مودريتش )كرواتيا(: 
“العب كبير.. ايفان راكيتش”.

غريزمان يعرف مفاتيح الفوز
وكاالت: كش��ف الع��ب املنتخ��ب 
الفرن��ي لك��رة الق��دم أنط��وان 
غريزم��ان االثن��ني أنه كان يش��عر 
“بضغ��ط أك��رب” يف كأس أوروب��ا 
2016 التي اس��تضافتها بالده، من 
مونديال روسيا 2018 الذي تستعد 
فيه لخوض نصف النه��ايئ الثالثاء 

ضد بلجيكا.
وقال املهاجم الفرني يف ترصيحات 
نقله��ا موقع االتح��اد الفرني “يف 
كأس أوروبا كان الضغط أكرب بعض 
اليشء ألننا كنا يف فرنسا، كنا ندرك 
أكرث تبعات ما نقوم به وتردداته”.

وبلغ��ت فرنس��ا املب��اراة النهائية 
للبطول��ة القارية ع��ى أرضها، قبل 
أن تخرس أم��ام الربتغال )صفر1-( 

بعد التمديد.
وأنه��ى غريزم��ان مهاج��م ن��ادي 
أتلتيك��و مدريد اإلس��باين، البطولة 

كأفض��ل الع��ب ومتص��در ترتيب 
الهدافني )6(.

اكتف��ى  ال��رويس،  املوندي��ال  ويف 
غريزمان حتى اآلن بتس��جيل ثالثة 
أه��داف، منها هدف��ان من ركلتي 
جزاء. وردا عى س��ؤال عن مفاتيح 
الفوز عى بلجي��كا يف املباراة التي 
تق��ام اليوم يف س��ان بطرس��بورغ، 
اعت��رب غريزم��ان أن منتخب بالده 
يحتاج إىل أن يكون قويا “يف الخلف 
الفرص  )الدف��اع(، واإلف��ادة م��ن 
القليلة التي س��تتاح لنا للدفع بهم 
إىل العم��ق وإدارة املباراة بش��كل 

جيد وفرض إيقاعنا”.
واعت��رب أن املنتخب البلجييك الذي 
يض��م يف صفوفه نجوم��ا من عينة 
إدي��ن ه��ازار وكيف��ن دي بروين 
“يقدم مسارا جميال يف كأس العامل” 
مكنه من بلوغ الدور نصف النهايئ 

للمرة الثانية يف تاريخه.
ويجم��ع املتابعون عى أن منتخب 

بلجيكا حاليا هو “الجيل الذهبي” 
الذي تعول علي��ه البالد يف تحقيق 

اإلنجاز العاملي األكرب.
وأضاف “س��يكون علين��ا إيقافهم 

والعمل بش��كل جيد دفاعيا، أكان 
ع��رب الدفاع يف منطقتن��ا أو الدفاع 

املتقدم”.
أق��ر  الش��خيص،  أدائ��ه  وبش��أن 
غريزمان أن بدايته “كانت خجولة 
بعض اليشء، السيام لجهة السيطرة 
عى الك��رة، إال أنني أش��عر بأنني 
أتحس��ن تدريجيا. ه��ذه مباريات 
أعش��قها، أما أن تفوز أو أن تخرج، 
ويف ه��ذه املباري��ات ن��رى فع��ال 
مس��توى الالعبني. أنا أفضل، أمتتع 
بثقة كاملة، وأنهي املباريات بشكل 
أفضل، وأتعاىف )بني مباراة وأخرى( 

بشكل أرسع”.
وأض��اف مامزح��ا “مل أعد أش��عر 
بالتعب من التحضرات البس��يطة 
إىل  إش��ارة  يف  خضناه��ا”،  الت��ي 
مباريات الدور األول والدورين مثن 

وربع النهايئ.

أنطوان غريزمان
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وكاالت: أث��ارت توقع��ات املدرب الربتغ��ايل لفريق 
مانشس��ر يونايتد اإلنجليزي جوزيه مورينيو بشأن 
املتأهلني إىل األدوار النهائية يف كأس العامل 2018 يف 
روسيا، سخرية يف صفوف الجامهري الرياضية، بعدما 

أخطأ يف كل تنبؤاته.
وغالبا ما تتهم الجامهري مورينيو مبشاهدة مباريات 
مختلفة عن ما يش��اهده الناس، األم��ر الذي أكده 

بنفسه خالل “تنبؤات املونديال” مع إحدى القنوات 
التلفزيونية.

وتوق��ع موريني��و فوز الربتغ��ال ع��ى األوروغواي 
وإس��بانيا ع��ى روس��يا، كام توق��ع تأه��ل نيجرييا 

والسنغال إىل دور ال� 16 وهو ما مل يحدث.
ويف األدوار النهائي��ة، توقع تأهل الربتغال إىل نصف 
النهايئ عى حساب فرنس��ا واألرجنتني عى حساب 

إس��بانيا. كام تنبأ بف��وز الربازيل عى إنجلرا يف دور 
الربع نهايئ، وأملانيا عى بلجيكا.

مام يعن��ي أن الف��رق املتأهلة إىل املرب��ع الذهبي 
)حس��ب موريني��و( ه��ي: الربتغ��ال - األرجنتني - 
الربازيل - أملانيا، بين��ام مل يتأهل أي منها إىل نصف 
النه��ايئ إذ وصلت كل من إنجلرا وكرواتيا وفرنس��ا 

وبلجيكا.

تنبؤات المونديال

وكاالت: أعلن رئيس االتحاد اإلسباين لكرة 
القدم، لويس روبياليس، يف مؤمتر صحايف، 

االثنني، تعيني لويس إنرييك لتدريب املنتخب 
الوطني.

وسبق للويس إنرييك، العب وسط سبورتنغ 
خيخون وريال مدريد وبرشلونة السابق، الفوز 

بلقب الدوري اإلسباين مرتني ودوري أبطال 
أوروبا مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا 3 مرات 

خالل مسريته كمدرب للنادي الكتالوين من 
2014 وحتى 2017.

وتوىل لويس إنرييك تدريب سيلتا فيغو وفريق 
البدالء يف برشلونة وقىض العام املايض يف إجازة 

بعدما غادر نوكامب يف مايو 2017.
وكان املنتخب اإلسباين غادر املونديال من دور 

ال�16، بعد خسارته أمام روسيا 3-4 بركالت 
الرجيح، عقب التعادل 1-1 يف الوقتني األصيل 

واإلضايف.

إنريكي مدربا للماتادور

وكاالت: نصح النجم الفرنيس، 
باتريس إيفرا، زميله السابق يف 

مانشسر يونايتد، النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، باالنتقال إىل 
يوفنتوس اإليطايل، وفقا لصحيفة 

“ماركا” اإلسبانية.
وقال إيفرا إن يوفنتوس سيكون 
فريقا جيدا لرونالدو، مضيفا، يف 

مقطع فيديو نرشه عى حساباته 
الرسمية باملواقع االجتامعية “مل 

أتحدث إىل رونالدو، لكن نصيحتي 
إليه هي أنه يحتاج إىل االنتقال 

إىل يوفنتوس، ليس هناك أي فريق 
آخر”.

وتابع: “قم بهذا األمر يا رونالدو.. 
اإليطاليون سيحبونك.. لكن إذا 
انتقلت إىل هذا الفريق فعليك 

العمل بجد ألنهم ال يؤمنون 
بالراحة والعطالت يف يوفنتوس”.

)وكاالت(: دعا فالدميري بوتني 
الرئيس الرويس منتخب بالده 

لتكرميه يف “الكرملني” بعد األداء 
التاريخي الذي ظهر به يف نهائيات 
كأس العامل 2018 والخروج املرشف 

أمام كرواتيا بركالت الرجيح 3/4.
ووفقا ملا نرشته قناة “روسيا 

اليوم”، إن بوتني دعا العبي روسيا 
والجهاز الفني بقيادة ستانيسالف 

تشريتشوف للحضور إىل “الكرملني” 
بعد األداء التاريخي واملرشف يف 

املونديال. من جانبه، قال املتحدث 
الرسمي باسم الكرملني، إن بوتني 
متنى حظا سعيدا للمنتخب قبل 
مباراة كرواتيا، يف اتصال هاتفي 

مع تشريتشوف وبعد املباراة أشاد 
باألداء القوي الرائع الذي قدمه 

العبو الدب الرويس أمام كرواتيا يف 
املباراة التاريخية مبكاملة أخرى.

 FIFA وكاالت: اختارت لجنة
للحكام 12 حكاًم و26 حكاًم 

مساعداً و10 حكام فيديو 
مساعدين للمرحلة النهائية.
والحكم الذين تم تعيينهم 

للمرحلة املقبلة هم: آسيا: عيل 
رضا فاجاين )إيران(، أفريقيا: 

ماالنج ديديو )السنغال(، أمريكا 
الشاملية والوسطى والكاريبي: 

مارك جيجر )الواليات املتحدة(، 
سيزار أرتورو راموس باالزويلوس 

)املكسيك(، أمريكا الجنوبية: 
أندريس كونيا )أوروجواي(، نيستور 

بيتانا )األرجنتني(، ساندرو ريتيش 
)الربازيل(.

وكاالت: أدان االتحاد الربازييل لكرة 
القدم، الهجوم العنرصي عى العب 

املنتخب، فرناندينيو، خالل األيام 
املاضية، عقب اإلقصاء من نهائيات 

مونديال روسيا. وأقيص السيلساو 
من البطولة، بعد الهزمية من بلجيكا 

بهدفني مقابل واحد، حيث سجل 
فرناندينيو هدًفا بالخطأ يف مرماه. 

ونرش الحساب الرسمي لالتحاد 
عى “انستغرام”: “االتحاد الربازييل 

يرفض الهجوم العنرصي ضد الالعب 
فرناندينيو وأقاربه”. وأضاف: “كرة 

القدم متثل كل األلوان واألنواع 
والثقافات والشعوب، نحن معكم، 

لن ينجح العنرصيون”.

تكريم روسي بالكرمليننصيحة إيفرا لرونالدو

48 حكمًا استقبال جّيددعم فرناندينيو
وكاالت: تلقى املنتخب الربازييل، 

الذي ودع كأس العامل لكرة القدم، 
تحية من جامهريه فور وصول 
بعثة الفريق إىل مطار ريو دي 

جانريو الدويل األحد.
وخرست الربازيل بطلة العامل 

خمس مرات 1-2 أمام بلجيكا يف 
دور الثامنية يف كازان يوم الجمعة 

املايض. 
وهتفت الجامهري لالعبني وحيتهم 

عقب نزولهم من الطائرة ودخولهم 
صالة املطار بينام توقف الالعبان 
كاسيمريو وفيليب كوتينيو لتحية 

بعض الجامهري والتقاط الصور 
معهم. 

)وكاالت(: بعد استكامل أضالع املربع 
الذهبي بتأهل كرواتيا لتلتحق بفرنسا 
وإنجل��را وبلجيكا يف معركة رشس��ة 
غري محس��ومة عى اللقب متلك فيها 
جميع املنتخبات حظوظا كبرية للفوز 
بكأس الع��امل للم��رة األوىل لكل من 
كرواتيا أو بلجيكا وللمرة الثانية لكل 
من فرنس��ا أو إنجل��را، ولكن بقراءة 
أخ��رى لالعبني املتبق��ني يف املونديال 
يظهر أن ال��دوري اإلنجليزي املمتاز 
“الربميريليغ” حس��م معركته الخاصة 
يف املونديال. الدوري اإلنجليزي أثبت 
مجددا أنه ال��دوري األمتع بالعامل ملا 
يضمه من أفضل الالعبني، بعد النظر 

إىل العبي املربع الذهبي الكتش��اف 
أن “الربميريلي��غ” يضم وبفارق واضح 

أغلب العبي املربع الذهبي.
األرق��ام تش��ري إىل أن 40 العب��ا يف 
املنتخبات املتبقية يلعبون يف الدوري 
اإلنجلي��زي املمتاز، بف��ارق كبري عن 

أقرب الدوريات املنافسة.
أقرب املنافس��ني لل��دوري اإلنجليزي 
املمتاز هام الدوري اإلسباين والدوري 
الفرن��يس ولكل منه��ام 12 و11 العبا 
ع��ى الرتيب يف املرب��ع الذهبي، ثم 
كل م��ن ال��دوري األمل��اين و الدوري 

اإليطايل ب� 9 و8 العبني بالرتيب.
وبنظرة أكرث دقة ميتلك نادي توتنهام 

اإلنجلي��زي أك��رث عدد م��ن الالعبني 
يف ال��دور قب��ل النه��ايئ بإج��اميل 9 
العب��ني، وتلي��ه 3 أندي��ة إنجليزية، 
وهي مانشس��ر س��يتي ومانشس��ر 
يونايتد وتشليس، ب� 7 العبني لقطبي 
مانشسر، و6 العبني لتشليس، وأخريا 

4 العبني يف ليفربول.
يف حني أن أندية إس��بانيا املس��يطرة 
ع��ى بط��والت أوروب��ا لألندي��ة يف 
الس��نوات األخرية متتلك ع��ددا أقل 
من الالعبني يف املربع الذهبي، وميلك 
برشلونة 4 العبني يليه كل من قطبي 
العاصمة اإلسبانية الريال وأتلتيكو ب� 

3 العبني فقط لكل فريق.

البريميرليــــــغ يقـــول كلمتـــه

اليوم - نصف النهائي

غدا - نصف النهائي

vs

vs

فرنسا

21:00

21:00
 إنجلرا كرواتيا

بلجيكا

البالد سبورت: يعترب الربنامج اإلذاعي “FM مونديال” من الربامج الرائعة والجاذبة، 
والذي يس��لط الضوء بتحليل فني واحرايف رفيع عى كافة أحداث مونديال روسيا، 
بطاقة ش��بابية متميزة متمثل��ة يف اإلعالميني هاين اللولو ومحم��د عبدو وضيفهم 
الدويل السابق لكرة الصاالت عيل عبدالرسول. الربنامج لقي متابعة واسعة وإشادة 

كبرية يف ظل الطرح الهادف واملوضوعي واملحايد.

 FM

مونديال
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