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دعا للتن�سيق العمايل العربي يف املحافل الدولية� ...سمو رئي�س الوزراء:

نقدر �إ�سهامات الكفاءات امل�صرية يف البحرين

الت�صنيف املتقدم مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص �إجناز عاملي ...العاهل:

ملتزمون بتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان

“نـقـابـات مـ�صـر”� :سـمـو الأمـيـر خـلـيـفـة بـن �سـلـمـان حـكـيـم الـعـرب

•جاللة امللك يت�سلم ن�سخة من التقرير من ال�سفري الأمريكي
•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س احتاد العمال لنقابات م�رص

املنام����ة  -بن����ا� :ش����دد رئي�����س ال����وزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة على
�أهمية التن�سيق العمايل العربي يف املحافل الدولية.
و�أع����رب �سموه ع����ن تقدي����ره لإ�سهام����ات الكفاءات

امل�رصية يف خمتلف قطاعات العمل والإنتاج يف مملكة
البحري����ن .وكان �سموه ق����د ا�ستقبل بق�رص الق�ضيبية
�أم�����س رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال م�رص رئي�س
املجل�س املرك����زي لالحتاد ال����دويل لنقابات العمال

بالدنا
ال�صالح يطلب تفوي�ضا من ال�شوريني:
�ستعب عن ر�أيكم
رِّ
“ترويكا” التقاعد

اخلارجية الأمريكية :نرى بو�ضوح �سلوك �إيران اخلبيث جتاه البحرين
9

“�إعالن بكني” يدين الإرهاب يف البحرين
بك�ي�ن  -بن���ا� :أدان���ت ال���دول العربية
وجمهوري���ة ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة الأعم���ال
الإرهابية التي تتعر�ض لها مملكة البحرين
والت���ي راح �ضحيته���ا عدد م���ن رجال الأمن
واملدنيني الأبرياء ،و�أكدت ت�أييدها الكامل
للإج���راءات والتدابري الت���ي تتخذها مملكة
البحرين حلماية �أمنها وا�ستقرارها.
كما �أ�شار �إعالن الدورة الثامنة لالجتماع
الوزاري �إلى تد�شني مملكة البحرين ملركز
امللك حم���د العاملي للتعاي����ش ال�سلمي يف
مار����س  ،2018وت�أكي���د موا�صل���ة اجلهود

لتعمي���ق احل���وار احل�ض���اري ،وااللت���زام
بالتوا�ص���ل عل���ى ق���دم امل�س���اواة ،وتعزيز
الفه���م املتب���ادل بني الثقافت�ي�ن العربية
وال�صينية وتعزيز التعاون يف نزع التطرف.
أي�ض���ا املواق���ف
وتن���اول الإع�ل�ان � ً
ال�سيا�سي���ة للجانب�ي�ن م���ن الق�ضاي���ا ذات
االهتمام امل�شرتك� ،إ�ضافة �إلى �سبل تعزيز
التعاون يف املجاالت االقت�صادية والتجارية
والتنموي���ة والثقافي���ة وجم���ال تعزي���ز
التوا�ص���ل ال�شعب���ي واالجتماع���ي
7
والإعالمي.

� % 100ضريبة نكهات ال�شي�شة الإلكرتونية
زينب العكري

علم���ت “الب�ل�اد” م���ن م�ص���ادر مطلع���ة �أن
احلكوم���ة �أ�ضافت اخلمي����س املا�ضي ،النكهات
امل�ستخدم���ة يف ال�شي�ش���ة الإلكرتوني���ة �ضم���ن
املنتج���ات اخلا�ضعة ل�رضيبة ال�سل���ع االنتقائية.
وك�شف���ت امل�ص���ادر عن �أن���ه مت فر����ض �رضيبة
 % 100عل���ى �سعر بيع احلب���ة الواحدة من تلك
النكه���ات ،فيم���ا مت توقي���ف ال�شحن���ات الت���ي

الع����رب جب����ايل املراغي.و�أكد امل�س�����ؤول امل�رصي �أن
�صاح����ب ال�سمو امللكي رئي�س ال����وزراء من القيادات
التاريخي����ة الت����ي يجلها كل عرب����ي وم�سلم
4
و�سموه ميثل اليوم حكيم العرب.

املنامة  -بنا :ا�ستقبل عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة يف
ق�رص ال�صافرية �أم����س �سفري الواليات املتحدة
الأمريكية لدى اململكة ج�سنت �سيربيل.و�أعرب
جاللته عن اعتزازه بالإجناز العاملي الرائد الذي
حققته مملك���ة البحرين بح�صوله���ا على الفئة

الأولى يف تقري���ر وزارة اخلارجية الأمريكية عن
مكافحة االجتار بالأ�شخا����ص ،م�ؤكدا �أن الإجناز
يعك�س االلت���زام باملعايري الدولي���ة وم�شاركة
املجتمع الدويل يف التوجهات الهادفة ملكافحة
االجت���ار بالأ�شخا����ص وتعزي���ز ثقاف���ة
3
حقوق الإن�سان.

و�صلت اخلمي�س املا�ض���ي؛ نظرا لبدء خ�ضوعها
ل�رضيبة ال�سلع االنتقائية.
و�أو�ضح امل�ص���در �أن ال�شحنة املعلقة حاليا
يرتاوح حجمها بني  10و 15طنا.
وكان���ت وزارة املالي���ة ق���د ب���د�أت بتطبيق
قانون ال�رضيبة االنتقائية اعتباراً من مطلع العام
 ،2018وفر�ضت ال�رضيبة على التبغ وم�شتقاته
وم�رشوب���ات الطاق���ة بن�سب���ة ،% 100
12
وعلى امل�رشوبات الغازية بن�سبة .% 50

�إدراج “�سرايا الأ�شرت” بقائمة املنظمات الإرهابية العاملية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

رحبت مملك���ة البحرين بق���رار وزارة اخلارجية
الأمريكية ت�صنيف ما ي�سمى “�رسايا الأ�شرت” منظمة
�إرهابية ،م�شددة عل���ى �أن “�رسايا الأ�شرت” من بني
العديد من اجلماعات امل�سلح���ة التي تتلقى دعمًا
وا�سعًا من اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية؛ ي�شمل
نقل الأموال والأ�سلحة واملتفجرات ،والتدريب يف
مع�سك���رات احلر�س الثوري الإي���راين ،و�أنها �أعلنت
م�س�ؤوليته���ا عن العدي���د من الهجم���ات الإرهابية
�ضد املدنيني الأبرياء و�أفراد الأمن.و�أعلنت وزارة
اخلارجية الأمريكية يف بي���ان �أم�س ت�صنيف جماعة
�رسايا الأ�شرت الإرهابية املدعومة من �إيران كمنظمة
�إرهابية �أجنبية .وتهدف اخلطوة �إلى حرمان “�رسايا
الأ�ش�ت�ر” من امل���وارد الالزم���ة لتخطي���ط وتنفيذ
الهجمات الإرهابية.
مبوج���ب الت�صني���ف� ،ستحظر جمي���ع م�صالح
وممتل���كات اجلماع���ة املوجودة يف نط���اق ال�سلطة
الق�ضائية الأمريكية ،كما �سيحظر على املواطنني
الأمريكي�ي�ن الدخول يف �أي معام�ل�ات مع املنظمة.
و�إ�ضاف���ة �إلى ذل���ك ،تعترب حماول���ة توفري الدعم
امل���ادي �أو امل���وارد �أو الت�آم���ر م���ن �أج���ل توفريها
جلماع���ة �رساي���ا الأ�ش�ت�ر الإرهابي���ة م���ن اجلرائ���م
الت���ي يعاقب عليه���ا القانون .و�أ�ش���ارت اخلارجية
الأمريكي���ة �إل���ى �أن الت�صني���ف يدع���م حمل���ة �أكرب
لردع �سل���وك �إيران اخلبيث ووقف دعمها
للإرهابيني يف جميع �أنحاء العامل.
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�أعربوا عن �شكرهم جلاللته على اللقاء

العاهل ي�ستقبل �أجنال �سمو ال�شيخ را�شد بن عي�سى

•جاللة امللك م�ستقبال �أجنال �سمو ال�شيخ را�شد بن عي�سى (رحمه اهلل)

املنامة  -بن���ا :ا�ستقبل عاه���ل البالد �صاحب
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة بق�رص
ال�صافري���ة �أم����س �أجنال �سم���و ال�شي���خ را�شد بن
عي�سى �آل خليفة (رحمه اهلل)� ،سمو ال�شيخ عبداهلل
بن را�شد بن عي�سى �آل خليفة� ،سمو ال�شيخ عي�سى
ب���ن را�شد ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة� ،سم���و ال�شيخ
�إبراهي���م ب���ن را�شد ب���ن عي�سى �آل خليف���ة ،و�سمو

ال�شي���خ �سلم���ان بن را�ش���د بن عي�س���ى �آل خليفة،
ورح���ب جاللة املل���ك باجلمي���ع متمنيا ً له���م دوام
التوفيق وال�سداد.
و�أعرب �أجنال �سمو ال�شيخ را�شد بن عي�سى �آل
خليف���ة (رحمه اهلل) عن �شكرهم وتقديرهم جلاللة
امللك على اللق���اء ،داعني اهلل �سبحانه وتعالى �أن
يحفظ جاللته وميتعه مبوفور ال�صحة وال�سعادة.

جاللة امللك يهنئ منغوليا باليوم الوطني
املنام����ة  -بنا :بعث عاهل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليف����ة برقية تهنئ����ة �إلى رئي�س

جمهورية منغولي����ا خالتاما باتولغا؛
مبنا�سب����ة ذك����رى الي����وم الوطن����ي
لبالده.

و�أع����رب جاللته فيه����ا عن �أطيب
تهاني����ه ومتنياته له موف����ور ال�صحة
وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

لدى ا�ستقباله رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال باجلمهورية ال�شقيقة ...جاللة امللك:

مواقف تاريخية رائدة مل�رص يف الدفاع عن الق�ضايا العربية والإ�سالمية

•جاللة امللك م�ستقبال رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال مب�رص

جاللت���ه يع���رب ع���ن تقدي���ره لإ�سهام���ات اخل�ب�رات امل�رصي���ة يف م�س�ي�رة التنمي���ة والبناء

املنام����ة  -بن����ا� :أع����رب عاه����ل الب��ل�اد �صاحب
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عن اعتزازه
بالعالق����ات الأخوية املتميزة التي تربط بني مملكة
البحري����ن وجمهوري����ة م���ص�ر العربي����ة ال�شقيقة وما
و�صل����ت �إليه من م�ستوي����ات متقدمة يف العديد من
املج����االت ،م�شيدًا مبواقف ال�شقيق����ة م�رص امل�رشفة
والداعم����ة للبحرين يف ظل قي����ادة الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي.

جاء ذلك خ��ل�ال ا�ستقبال جالل����ة امللك يف ق�رص
ال�صافري����ة �أم�����س رئي�����س االحت����اد الع����ام لنقابات
العم����ال بجمهوري����ة م���ص�ر العربية جب����ايل املراغي؛
مبنا�سبة زيارته للبالد.
ونوه جاللته مبثل ه����ذه الزيارات الأخوية التي
ت�سه����م يف تطوي����ر �أوجه التع����اون الوثي����ق وتبادل
التجارب واخل��ب�رات بني احتادات نقاب����ات العمال
يف البلدي����ن مب����ا يخدم القط����اع العم����ايل والكوادر

النقابية.
كما �أعرب جاللة امللك عن تقديره للإ�سهامات
التي قدمتها اخلربات امل�رصية لدعم م�سرية التنمية
والبن����اء مبملك����ة البحرين طوال العق����ود املا�ضية،
م�شي����دًا باجله����ود املتوا�صل����ة للجالي����ة امل�رصي����ة
ال�شقيقة و�إ�سهاماته����ا يف خمتلف م�ؤ�س�سات البالد
والت����ي حتظى ب����كل الرتحي����ب والتقدير م����ن �أبناء
البحرين.

كما �أ�شاد جاللته ب����دور عمال البحرين يف رفعة
وتق����دم وطنه����م و�أنهم مو�ض����ع ثقتن����ا لكفاءتهم
وخرباتهم يف خمتلف مواقع الإنتاج.
و�أكد جاللته �أن م�رص متثل العمق اال�سرتاتيجي
والأمني للأمة العربية والإ�سالمية ملا لها من مواقف
تاريخية رائ����دة يف الدفاع عن ق�ضاياها والذود عن
م�صاحلها.
ومن جهته� ،أعرب رئي�س االحتاد العام لنقابات

العمال بجمهوري����ة م�رص العربية عن �شكره وامتنانه
جلاللة امللك على جه����ود جاللته امل�ستمرة لتطوير
العالق����ات البحريني����ة امل�رصية واالرتق����اء مب�ستوى
التعاون الثنائي على امل�ستويات كافة ،م�شيدًا مبا
حققت����ه اململكة يف ظل قيادته م����ن �إجنازات مهمة
على ال�صعيد العمايل بف�ضل القوانني والت�رشيعات
الت����ي تنظ����م العالقة بني �أط����راف الإنت����اج وتعزيز
م�سرية �سوق العمل يف البحرين وحقوق العمال.

بالدنا

local@albiladpress.com

3

األربعاء  11يوليو 2018
 27شوال 1439
العدد 3557

�أ�شاد بالتعاون الأمريكي مع الدول احلليفة وال�صديقة ...جاللة امللك:

البحرين تدعم تر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
ح�صول البحرين على الفئة
الأولى يف تقرير اخلارجية
الأمريكية مبكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص �إجناز عاملي رائد
جناح البحرين يف حتقيق
الت�صنيف املتقدم يعك�س
التزامها باملعايري الدولية
وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان

•جاللة امللك م�ستقبال ال�سفري الأمريكي

املنام���ة  -بنا :ا�ستقب���ل عاهل البالد
�صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى �آل
خليف���ة يف ق��ص�ر ال�صافري���ة �أم����س �سفري
الواليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة
ج�سنت �سيربيل.
وخ�ل�ال اللقاء� ،أع���رب جاللة امللك عن
اعت���زازه بالإجن���از العامل���ي الرائ���د الذي
حققت���ه مملك���ة البحري���ن بح�صولها على
الفئ���ة الأول���ى يف تقري���ر وزارة اخلارجية
الأمريكية اخلا�ص بت�صنيف الدول الأكرث
جناحً ���ا يف مكافح���ة االجت���ار بالأ�شخا�ص،
م�شي���دًا باجله���ود الطيب���ة الت���ي بذلتها

وزارة اخلارجي���ة ،وهيئ���ة تنظي���م �س���وق
العمل واللجنة الوطني���ة ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص لتحقيق هذا التقدم املهم.
و�أك���د جاللت���ه �أن جن���اح البحري���ن يف
حتقيق ه���ذا الت�صني���ف املتق���دم ك�أول
دول���ة يف منطق���ة ال�رشق الأو�س���ط و�شمال
�إفريقي���ا يعك����س التزامه���ا باملعاي�ي�ر
الدولي���ة وم�شاركته���ا للمجتم���ع ال���دويل
يف التوجه���ات الهادف���ة ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان
يف ظ���ل احلر�ص الدائم على تطبيق القيم
املبنية عل���ى مبادئ االح�ت�رام وامل�ساواة

والعدل.
وق���دم ال�سف�ي�ر الأمريكي �إل���ى جاللة
املل���ك ن�سخ���ة تقري���ر وزارة اخلارجي���ة
الأمريكية اخلا�ص بت�صنيف الدول الأكرث
جناحً ���ا يف مكافح���ة االجت���ار بالأ�شخا����ص
والت���ي حققت مملك���ة البحرين بح�صولها
على الفئة الأولى بالتقرير.
و�أ�ش���اد جاللة امللك بعم���ق العالقات
التاريخي���ة وال�رشاكة الوثيق���ة التي جتمع
بني مملك���ة البحرين والوالي���ات املتحدة
الأمريكي���ة واملبني���ة من���ذ عق���ود طويلة
على الثقة واالحرتام والتن�سيق امل�شرتك

مب���ا يحقق املنفع���ة للبلدي���ن وال�شعبني
ال�صديق�ي�ن ،منوهً ���ا بالتق���دم امل�ستم���ر
الذي ت�شهده هذه العالقات على الأ�صعدة
كافة يف ظل ال�سع���ي املتبادل لتطويرها
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
ون���وه جاللت���ه بال���دور الفاع���ل الذي
ت�ضطل���ع ب���ه الإدارة الأمريكي���ة بالتعاون
مع الدول احلليف���ة وال�صديقة يف تر�سيخ
دعائ���م الأم���ن واال�ستق���رار وحماية الأمن
وال�سل���م يف املنطقة ،م�ؤك���دًا دعم مملكة
البحرين وم�ساندته���ا جلميع هذه اجلهود
وامل�ساعي العاملية.

ال�رشاكة الوثيقة بني
البحرين والواليات املتحدة
مبنية منذ عقود طويلة على
الثقة واالحرتام والتن�سيق
امل�شرتك
دور فاعل للإدارة
الأمريكية بالتعاون
مع الدول احلليفة
وال�صديقة يف تر�سيخ
دعائم الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة

م�شيدا بكفاءة منت�سبيه والروح املعنوية العالية لت�أدية الواجب ...جاللة امللك:

�سالح اجلو امللكي حقق �إجنازات رائدة منذ ت�أ�سي�سه
“الطيــار الأول” يوثق دور العـــاهــل
يف تطـــويــــــــر �ســـالح اجلــــو امللكــي

املنام���ة  -بنا :ا�ستقب���ل عاهل البالد
�صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى �آل
خليفة يف ق�رص ال�صافرية �أم�س قائد �سالح
اجل���و امللكي الل���واء الركن طي���ار ال�شيخ
حم���د ب���ن عب���د اهلل �آل خليف���ة ،واملقدم
الركن طي���ار را�شد الزي���اين ،الذي ت�رشف
ب�إهداء جاللته كتابه بعنوان “الطيار الأول
وم�سرية �س�ل�اح اجلو امللك���ي البحريني”
وال���ذي يوث���ق بال�ص���ور دور جاللة امللك
يف تطوير �س�ل�اح اجلو امللك���ي البحريني
من���ذ ت�أ�سي�سيه �ضمن دع���م جاللته جلميع
�أ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
و�أثنى جاللة امللك على اجلهد الطيب
الذي مت بذله يف �إعداد هذا الكتاب القيم
ال���ذي يوثق م�س�ي�رة �سالح اجل���و امللكي

البحريني ،وما ي�شكل���ه من �إ�ضافة جديدة
�إل���ى الإ�ص���دارات املهم���ة يف املج���االت
الع�سكرية.
و�أ�شاد جاللته بالإجنازات الرائدة التي
حققها �سالح اجل���و امللكي البحريني منذ
ت�أ�سي�سه ،وم���ا ت�شهده قوة دفاع البحرين
مبختل���ف �أ�سلحته���ا ووحداته���ا من تطور
وتقدم عرب م�سريتها العريقة.
و�أع���رب ع���ن تقديره للعم���ل الد�ؤوب
الذي يقوم به منت�سبو �سالح اجلو امللكي
وما يتمتعون به م���ن كفاءة وروح معنوية
عالي���ة تعك�س م���دى جهوزيته���م لت�أدية
واجبه���م يف ال���ذود عن الوط���ن وم�سريته
و�أمن���ه و�أم���ن مواطني���ه ،متمني���ا جاللت���ه
للجميع كل التوفيق والنجاح.

•جاللة امللك يت�سلم كتاب “الطيار الأول وم�سرية �سالح اجلو امللكي البحريني”

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر رئي�س “الغرفة” ...نا�س:

نقدر عاليا دعمكم وم�ساندتكم الكبرية للقطاع التجاري

املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى رئي����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليف���ة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة برقية �شك���ر وامتنان من
رئي����س غرفة جتارة و�صناع���ة البحرين �سمري
نا����س� ،أ�ش���اد فيها بعط���اء �سم���وه الوافر يف
خمتل���ف املجاالت وخا�صة يف جم���االت العمل
التنم���وي واالقت�ص���ادي ،منوه���ا ً باجله���ود
الطيبة الت���ي بذلها �سموه عل���ى �صعيد دعم
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
وفيما يلي ن�ص الربقية:
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /خليفة بن
�سلمان �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

�أت��ش�رف بالأ�صال���ة عن نف�س���ي ونيابة عن
الأ�رسة التجارية وال�صناعية يف مملكة البحرين
ب����أن �أرفع �إل���ى مقامكم الك���رمي �أ�سمى �آيات
االعتزاز والتقدير والإج�ل�ال ،م�شيدين بعطاء
�سموكم الوافر يف خمتلف املجاالت خ�صو�صا
جم���االت العم���ل التنم���وي واالقت�ص���ادي،
منوه�ي�ن يف ه���ذا ال�ص���دد باجله���ود الطيبة
الت���ي بذلتموه���ا حفظك���م اهلل والزلت���م على
�صعيد دعم م�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا�ص التي
جاء دعمها �ضمن حم���اور �سيا�ستكم احلكيمة
ور�ؤيتك���م الثاقبة للدور املحوري الذي تلعبه
هذه امل�ؤ�س�سات يف االقت�صاد الوطني.
�إننا ي���ا �صاحب ال�سمو الأم�ي�ر نقدر عاليا
م���ا قدمتم���وه وتقدمونه من دع���م ال حمدود

وم�ساندة كب�ي�رة للغرفة وللقط���اع التجاري،
ونق���در عاليا ما طرحتموه وتطرحونه حفظكم
اهلل م���ن توجيه���ات ومرئي���ات ور�ؤى و�أفكار
نرية وقيّمة جتاه م�ستقبل العمل االقت�صادي،
ونثم���ن عالي���ا يف ه���ذا ال�ص���دد توجيهاتكم
الكرمية للجن���ة الوزارية لل�ش����ؤون القانونية
بدرا�سة الت�صورات واملالحظات التي رفعها
جمل����س �إدارة غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين
�إل���ى �سموك���م الك���رمي يف املوا�ضي���ع الت���ي
تتعلق بالن�شاط التج���اري ودفع مناء الأعمال
التجاري���ة ،واملتعلق���ة على وج���ه اخل�صو�ص
بتعدي���ل امل���ادة ( )54م���ن قان���ون العم���ل
يف القط���اع الأهل���ي رق���م  36ل�سن���ة 2012
بخ�صو����ص احت�ساب �ساع���ات العمل الإ�ضايف

يف القطاع اخلا�ص.
و�إنن���ا يا �صاح���ب ال�سم���و �إذ ن�شيد بهذه
اخلط���وة ،ف�أننا ن�ؤكد لك���م ب�أنها تعك�س مدى
احلر����ص ال���ذي تولونه حفظك���م اهلل للقطاع
اخلا����ص البحرين���ي ومتكينه ليق���وم بواجبه
وم�س�ؤوليات���ه يف عملية البناء والتنمية يف هذا
العهد الزاه���ر ،وهو ي�ؤكد كذل���ك توجهاتكم
الكرمية والر�ؤي���ة امل�ستقبلية التي تتبنونها
حفظك���م اهلل ورعاك���م وحكومتك���م املوق���رة
الهادفة �إلى حتقيق املزيد من النمو والتطور
االقت�صادي يف مملكة البحرين.
يف اخلت���ام نك���رر �شكرن���ا واعتزازنا على
كل م���ا تقدمونه �سموكم من دع���م وم�ساندة
للقط���اع اخلا����ص ب���كل قطاعات���ه و�أن�شطته،

داع�ي�ن اهلل عز وجل �أن ميتعك���م دوما بنعمة
ال�صح���ة والعافي���ة لتوا�صل���وا م�س�ي�رة اخلري
والعطاء ،ومتمنني م���ن املولى العلي القدير
لك���م دوام التوفيق والنج���اح لتحقيق املزيد
من التطور التنموي واحل�ضاري واالقت�صادي
لهذه اململك���ة الغالية يف ه���ذا العهد الزاهر
حل�رضة �صاحب اجلالل���ة امللك املفدى حفظه
اهلل ورعاه.
وتف�ضلوا يا �صاحب ال�سمو بقبول �أ�صدق
م�شاعر االحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �ساملني.
�سمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين
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الإن�صاف يف الفعاليات العاملية يتطلب تن�سيقا عربيا� ...سمو رئي�س الوزراء:

�إعالء املبادئ والقيم الإ�سالمية يف املحافل الدولية العمالية
“نقاب���ات م�صـ���ر”� :سمو الأمري خليف���ة بن �سلمان من القي���ادات التاريخية وحكيم العرب

•�سمو رئي�س الوزراء

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س احتاد العمال لنقابات م�رص

ال�����ت�����ع�����اون م������ع م�������ص�ر ي���ت���م���ي���ز ب����امل����ت����ان����ة وال�������ق�������وة وت���������ش����ع����ب جم����االت����ه
املنام���ة  -بنا :لدى ا�ستقبال �سموه رئي�س
احت���اد العمال لنقابات م�رص ،دعا رئي�س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليف���ة �إلى �أن يكون �صوت املبادئ والقيم
الإ�سالمية عاليا يف املحاف���ل الدولية العمالية،
فمتى م���ا مت االلتزام بهذه املبادئ كان حقوق
العم���ال حمفوظة وم�صانة ،و�ش���دد �سموه على
�أهمي���ة التن�سي���ق العمايل العرب���ي يف املحافل
ال���دويل لك���ي تُن�صف ال���دول العربي���ة عامليا
ويع���رف العامل ما حتق���ق فيها م���ن مكت�سبات
للعم���ال وما وفرته حكوماتها م���ن بيئة مثالية
للعمل حتفظ حقوق العمال .فيما �أكد امل�س�ؤول
امل��ص�ري �أن �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
الوزراء من القيادات التاريخية التي يجلها كل
عربي وم�سلم و�سموه ميثل اليوم حكيم العرب.
وكان �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
ال���وزراء ق���د ا�ستقبل بق��ص�ر الق�ضيبي���ة �أم�س
رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال م�رص رئي�س
املجل����س املرك���زي لالحت���اد ال���دويل لنقابات
العمال العرب جبايل املراغي.
وخالل اللقاء ن���وه �صاح���ب ال�سمو امللكي
رئي����س ال���وزراء بعمق روابط الأخ���وة والتعاون
الت���ي تربط بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
وم���ا تتميز به من خ�صو�صي���ة تقوم على تاريخ
طويل م���ن املحب���ة والتفاه���م ،م�ؤك���دا �سموه
�أن التع���اون ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن وجمهورية
م��ص�ر العربية ال�شقيقة يتمي���ز باملتانة والقوة
وت�شع���ب جماالت���ه ،معرب���ا �سموه ع���ن متنياته
ب����أن يتم تعزيز ذلك التع���اون مبا يعود بالنفع
عل���ى البلدي���ن وال�شعب�ي�ن ال�شقيق�ي�ن .و�أكد
�سم���وه �أن العالقات البحريني���ة امل�رصية تقوم
على �أ�س�س �صلب���ة و�ستظل كذلك فاجلمهورية
ال�شقيقة لها مكانته���ا عند العرب وهي العمق
الإ�سرتاتيجي له���م لثقله���ا الإقليمي والدويل
و�سيا�ساته���ا املتزنة واملدافعة دوما عن احلق
العرب���ي ،الفتا �سم���وه �إلى �أن مملك���ة البحرين
تق���ف قلبا وقالبا مع جمهوري���ة م�رص ال�شقيقة،
وه���ي ال تن�سى �أبدا املواق���ف امل�رصية الداعمة
للبحرين يف كل جمال وحمفل.
و�أ�ش���اد �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
الوزراء باجله���ود التي تقوم بها جمهورية م�رص

تكثي���ف الزي���ارات واللق���اءات امل�شرتك���ة لتنمي���ة العالقات
العربي���ة ال�شقيق���ة يف تعزيز العم���ل امل�شرتك
يف ظل ما حتظ���ى به من مكان���ة تاريخية وثقل
عل���ى امل�ستوي�ي�ن العرب���ي وال���دويل ،متمنيً���ا
�سموه مل��ص�ر و�شعبها ال�شقيق ا�ستمرار الرفعة
والتط���ور يف ظ���ل قيادة رئي����س جمهورية م�رص

العربية عبدالفتاح ال�سي�سي.
و�أك���د �سموه حر����ص مملك���ة البحرين على
تو�سي���ع �أطر التعاون الثنائي مع جمهورية م�رص
العربي���ة ال�شقيقة وتطويرها يف كافة املجاالت
والبن���اء على م���ا يجمع بني البلدي���ن من روابط

عميقة ،ومبا يلبي امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
وق���ال �سم���وه�“ :إنن���ا نكن مل��ص�ر و�شعبها
كل احل���ب واالح�ت�رام والتقدي���ر ،ونعت���ز مب���ا
يجم���ع بلدينا م���ن عالق���ات وطي���دة ومتميزة،

ونتطلع دائم���ا �إلى االرتقاء بهذه العالقات �إلى
م�ستوي���ات �أك�ث�ر تقدم���ا ومبا يع���زز من جهود
التنمية يف البلدين ال�شقيقني”.
و�أك���د �سم���وه �أهمي���ة تكثي���ف مث���ل ه���ذه
الزي���ارات واللق���اءات امل�شرتك���ة الت���ي م���ن
�ش�أنها تنمية العالق���ات الثنائية وفتح جماالت
جديدة من التعاون البناء واملثمر بني البلدين
ال�شقيقني.
و�أع���رب �سم���وه ع���ن تقدي���ره لإ�سهام���ات
الكف���اءات امل�رصية يف خمتل���ف قطاعات العمل
والإنت���اج يف مملك���ة البحرين ،م�ؤك���دا �سموه �أن
البحرين تنظ���ر باعتزاز كبري �إلى ما قدمته م�رص
م���ن �إ�سهام تاريخي بارز لدع���م جهود البحرين
ال�سيم���ا يف جمال التعليم والثقافة ،والتي كان
له���ا دور مه���م يف و�ض���ع الأ�س�س مل���ا ت�شهده
البحرين حاليا من نه�ضة ح�ضارية متقدمة.
و�أ�ش���اد �سم���وه مبواق���ف جمهوري���ة م��ص�ر
العربي���ة ال�شقيق���ة امل�سان���دة والداعم���ة
ل�شقيقاتها م���ن الدول العربية وم���ا تبذله من
جه���ود للحفاظ على �أمن املنطقة وا�ستقرارها،
م�ستذك���را �سم���وه ب���كل االعت���زاز وق���وف م�رص
�إل���ى جان���ب البحري���ن يف كل م���ا يحف���ظ �أمنها
وا�ستقرارها.
و�أثن���ى �سم���وه على مواقف احت���اد نقابات
عمال م�رص الداعم���ة ململكة البحرين يف خمتلف
املحاف���ل العمالية الإقليمي���ة والدولية ،م�ؤكدا
�سم���وه �أهمية توطي���د التعاون ب�ي�ن احتادات
العمال يف الدول العربية مبا يعزز من املكا�سب
واجلهود التنموية التي ت�شهدها هذه الدول.
من جانبه� ،أ�شاد املراغي مبا يوليه �صاحب
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء م���ن اهتمام
بتطوي���ر العالق���ات الثنائية ب�ي�ن البلدين وما
يتمت���ع به �سم���وه من ر�ؤية وحكم���ة معهودة يف
التعامل مع خمتلف الق�ضايا والأمور.
و�أ�ش���اد مب���ا يجم���ع ب�ي�ن مملك���ة البحرين
وجمهورية م��ص�ر العربية من عالق���ات تاريخية
متمي���زة وم���ا ت�شه���ده م���ن تق���دم عل���ى كافة
الأ�صعدة ملا في���ه �صالح ال�شعبني ال�شقيقني،
منوه���ا مبا ت�شهده البحري���ن من تقدم ومناء يف
�شت���ى الأ�صعدة وما متتلكه من جتربة رائدة يف
القطاع العمايل.

يف برقية �شكر تلقاها �سمو رئي�س الوزراء ...رئي�س “نقابات م�رص”:

اللقاء فر�صة لال�ستماع �إلى توجيهات حكيم العرب

املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى رئي�س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة برقية �شكر م���ن رئي�س
االحت���اد العام لنقاب���ات عمال م��ص�ر رئي�س
املجل�س املركزي لالحت���اد الدويل لنقابات
العم���ال الع���رب جبايل حمم���د املراغي ،هذا
ن�صها:
�صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلم���ان �آل خليفة حفظ���ه اهلل ورعاه رئي�س
جمل�س الوزراء املوقر...

يطيب يل يا �صاحب ال�سمو وقد �سعدت
بزيارة �أر�ض مملكة البحرين الغالية وت�رشفت
مبقابل���ة �سموك���م حفظك���م اهلل� ،أن �أتوج���ه
�إل���ى �سموكم و�إل���ى حكوم���ة و�شعب مملكة
البحري���ن ،ب�أ�صدق عبارات �شكري وامتناين،
على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة التي
�أحطتموين به���ا ،و�أع�ضاء الوفد املرافق يل،
طيلة مقامنا يف بلدكم الكبري.
كم���ا �أت�رشف ي���ا �صاحب ال�سم���و �أن �أرفع
ل�سموكم با�سم���ي ونيابة عن الوفد املرافق

جزي���ل �شكرنا وعظيم امتنانا على تف�ضلكم
بتخ�صي�ص جزء من وقتك���م الثمني للقائنا
برغ���م م�شاغلك���م الكبرية والكث�ي�رة ،حيث
�أعط���ت هذه املقابلة فر�ص���ة لال�ستماع �إلى
توجيهات حكيم الع���رب فيما يخ�ص تقوية
دور العمل النقابي ومكانته يف كل من مملكة
البحري���ن وجمهورية م��ص�ر العربية ومتكينه
من القيام بدوره املحوري يف عملية التنمية
امل�ستدامة ،و�رضورة وحدة الكلمة واملوقف
العربي جت���اه خمتلف الق�ضاي���ا ،مبا ي�سهم

يف النهو�ض ب�أو�ضاع الأم���ة العربية ويحقق
تطلع���ات �شعوبه���ا يف الرف���اه واالزده���ار،
يف ظل �أو�ض���اع وحتديات بات���ت تهدد �أمن
وا�ستقرار و�سيادة دول املنطقة.
كم���ا ال يفوتن���ي ي���ا �صاح���ب ال�سمو �أن
�أ�شي���د مبا تلقاه اجلالي���ة امل�رصية يف مملكة
البحرين م���ن رعاي���ة واهتمام م���ن �سموكم
حفظك���م اهلل مب���ا ي�ؤكد م���ا يرب���ط البلدين
ال�شقيق�ي�ن من عالق���ات ثنائية مرت�سخة يف
عمق التاريخ.

وختام���ا ي���ا �صاح���ب ال�سمو نك���رر لكم
�شكرن���ا وتقديرنا ل�شخ����ص �سموكم الكرمي
على ح�سن الوف���ادة وكرم ال�ضيافة ،داعني
املولى عز وج���ل �أن يحفظكم ويرعاكم و�أن
ي�س���دد على طريق اخلري خطاك���م ويبقيكم
ذخرا لعمال الوطن العربي الكبري.
جبايل حممد جبايل املراغي
رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال م�رص
رئي����س جلن���ة الق���وى العامل���ة مبجل�س
النواب امل�رصي

بالدنا

local@albiladpress.com

خالل تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة الأمنية� ...سمو حمافظ اجلنوبية:

حملة توعوية للحد من حرائق ال�سيارات يف ال�صيف

•�سمو حمافظ اجلنوبية يرت�أ�س اجتماع اللجنة الأمنية

ع����ايل  -املحافظ����ة اجلنوبي����ة :تر�أ�����س حمافظ
اجلنوبي����ة �سمو ال�شيخ خليفة ب����ن علي بن خليفة �آل
خليفة اجتم����اع اللجنة الأمني����ة ،يف قاعة االجتماعات
باملحافظ����ة اجلنوبية بح�ضور ال�ضب����اط الأع�ضاء من
خمتلف اجلهات الأمنية املعنية.
ويف بداي����ة االجتماع ،رحب �سم����و ال�شيخ خليفة
بن عل����ي �آل خليفة ب�أع�ض����اء اللجنة ،م�شي����دا �سموه
باجلهوزية العالية لرجال الأمن يف مواجهة التحديات
واملتغ��ي�رات كاف����ة والوق����وف عل����ى راح����ة و�سالمة
املواطنني بف�ضل توجيهات وزير الداخلية الفريق

الرك����ن ال�شيخ را�ش����د بن عب����داهلل �آل خليفة ،م�ؤكدا
�سموه �أن املحافظ����ة اجلنوبية حتر�ص على املتابعة
امل�ستم����رة مع خمتل����ف اجلهات الأمنية ل����كل ما من
�ش�أنه تعزيز �أركان الأمن مبختلف مناطق املحافظة.
بعد ذلك بحث �سموه م����ع �أع�ضاء اللجنة الأمنية
�أه����م املوا�ضي����ع والتحدي����ات املتعلق����ة بال�سالم����ة
املروري����ة� ،إذ وج����ه �سم����وه ب�إقام����ة حمل����ة توعوي����ة
للتعري����ف باملخاط����ر املحتملة ج����راء ارتفاع درجات
احلرارة يف ف�صل ال�صيف واالحتياطات الالزمة للحد
من حرائق ال�سيارات وكيفية التعامل معها.

كما ا�ستعر�ض �سموه �أبرز احللول والآليات للحد
م����ن املخالفات املروري����ة الناجتة ع����ن ال�سلوكيات
اخلاطئ����ة من قبل بع�ض م�ستخدم����ي الطرق وجتاوز
ال�رسع����ة املحددة يف الطرقات العام����ة؛ للحفاظ على
�سالمة املواطنني و�أرواحهم.
وناق�����ش �سم����و حماف����ظ اجلنوبية م����ع الأع�ضاء
ع����ددا من املوا�ضي����ع املتعلق����ة بالأو�ض����اع الأمنية
باملحافظ����ة؛ للحف����اظ عل����ى املمتل����كات العام����ة
واخلا�ص����ة ودع����م ركائ����ز الأم����ن والأم����ان يف رب����وع
املحافظة اجلنوبية.
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عبداهلل بن حمد ي�ستقبل �سفري الإمارات

املنام����ة  -بنا :ا�ستقب����ل املمثل ال�شخ�صي
جلالل����ة امللك �سم����و ال�شيخ عبداهلل ب����ن حمد �آل
خليفة� ،سف��ي�ر دولة الإم����ارات العربية املتحدة
ال�شقيقة لدى مملكة البحرين ال�شيخ �سلطان بن
حمدان بن زاي����د �آل نهيان ،مبنا�سبة توليه مهام
عمل����ه اجلديد يف اململكة.وخالل اللقاء ،هن�أ �سمو
املمثل ال�شخ�صي جلاللة امللك ال�سفري الإماراتي
مبنا�سبة تعيينه يف من�صبه اجلديد ،متمنيًّا له كل
التوفيق والنج����اح يف مهام عمله دع ًم����ا وتعزيزًا

للعالقات الأخوية التاريخي����ة واملتميزة القائمة
بني البلدي����ن ال�شقيقني ،وما ي�شه����ده التعاون
امل�شرتك بني البلدين من تقدم وتطور يف كافة
املج����االت .و�أعرب �سمو ال�شي����خ عبداهلل بن حمد
�آل خليفة عن اعتزازه بعم����ق العالقات الوطيدة
والرا�سخ����ة الت����ي ترب����ط البلدي����ن ال�شقيق��ي�ن،
م�شيدًا �سموه باملكان����ة الطيبة والإجنازات التي
و�صل����ت �إليها دول����ة الإم����ارات العربية املتحدة
ال�شقيقة على امل�ستويات كافة.

وزير العدل ي�شيد بعمق العالقات مع الإمارات

بعد انقطاعهم عنها لأ�سباب خمتلفة

“الرتبية” تعيد  86طال ًبا �إلى مقاعد الدرا�سة

مدين���ة عي�س���ى  -وزارة الرتبي���ة
والتعليم:ا�ستقب���ل وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م
ماج���د النعيمي منت�سب���ي ق�سم �إل���زام التعليم
بال���وزارة ،مبنا�سبة جن���اح الوزارة خ�ل�ال العام
الدرا�س���ي املن�رصم /2017 2018يف �إعادة 86
طالبًا وطالب���ة بلغوا �سن الإلزام (من � 6إلى 15
�سنة) �إلى مقاعد الدرا�سة ،بعد انقطاعهم عنها
لأ�سباب خمتلفة.
و�أ�ش���اد الوزير بجهود الق�س���م املتميزة يف
عالج حاالت االنقطاع عن الدرا�سة ،م�ؤكدًا حر�ص
ال���وزارة الكبري عل���ى �ضمان احل���ق يف التعليم
للطلبة الذي���ن بلغوا �سن الإل���زام ،جت�سيدًا ملا

•خالل اللقاء

ن�ص عليه قانون التعلي���م يف مادته ال�ساد�سة،
وتعزي���زًا ملكان���ة مملكة البحري���ن املرموقة يف
هذا املجال ،بعد �أن �صنفتها منظمة اليون�سكو
�ضمن قائمة الدول ذات الأداء العايل يف حتقيق

�أه���داف التعليم للجمي���ع ،ويف املرتب���ة الأولى
عربيًّا لع���دة �سن���وات ،وبلوغ ن�سب���ة ا�ستيعاب
الطلب���ة يف التعليم االبتدائ���ي  % 100بح�سب
التقارير الوطنية والدولية.

املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل وزي���ر العدل
وال�ش����ؤون الإ�سالمية والأوق���اف ال�شيخ خالد
ب���ن علي �آل خليفة مبكتب���ه �أم�س �سفري دولة
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة لدى
مملكة البحرين ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن
زايد �آل نهي���ان ،وذلك مبنا�سبة ت�سلمه مهام
عمله �سفريا لبالده لدى البحرين.وح�رض اللقاء
الوزي���ر املفو�ض ب�سفارة دولة الإمارات علي
النعيمي ،ووكيل ال���وزارة امل�ساعد للإح�صاء

والتخطيط واالت�صال دانة الزياين.
ورح���ب وزي���ر الع���دل ب�سف�ي�ر دول���ة
الإم���ارات ،م�شيدًا بعم���ق العالق���ات الأخوية
التاريخية املتميزة ب�ي�ن البلدين ال�شقيقني
قيادة و�شعبا ،وما ي�شهده التعاون امل�شرتك
من تطور ومن���اء م�ستمر يف �شت���ى املجاالت،
مب���ا يف ذلك املجال الع���ديل ،متمنيًا لل�سفري
كل التوفي���ق يف مهام عمل���ه اجلديد ،ولدولة
الإمارات ال�شقيقة دوام التقدم واالزدهار.

القوائم المالية الموحدة المختصرة لشركة عقارات السيف ش.م.ب
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين للثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2018المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في  30يونيو ( 2018مراجعة)
الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات ومعدات أثاث
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
استثمارات عقارية
استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك
موجودات متداولة
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى البنك
مجموع الموجودات

 30يونيو 2018

 31ديسمبر 2017

22.993.163
1.028.908
113.311.653
13.836.755
151.170.479

23.433.146
615.987
113.294.723
8.802.735
146.146.591

2.422.823
9.320.485
11.743.308
162.913.787

1.715.321
17.884.025
19.599.346
165.745.937

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
قرض ألجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات متداولة
أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

46.000.000
20.310.000
297.972
77.879.401
144.487.373
3.678.749
148.166.122

46.000.000
20.310.000
268.709
77.985.655
144.564.364
3.530.248
148.094.612

5.744.617
263.750
6.008.367

6.895.563
312.913
7.208.476

3.440.813
3.274.615
2.023.870
8.739.298
14.747.665
162.913.787

5.310.199
3.385.209
1.747.441
10.442.849
17.651.325
165.745.937

2018

2018

4.570.900

148.501

4.719.401

-

()6.900.000
2.452.076
-

3.678.749

148.166.122
143.473.806
5.202.047

احتياطي استبدال أرباح
مبقاة*
أثاث وتركيبات
دينار بحريني
دينار بحريني
77.985.655
268.709

46.000.000

20.310.000

268.709

77.785.688

مجموع الدخل الشامل

-

-

-

4.570.900

أرباح أسهم معلنة لسنة 2017

-

-

-

()6.900.000

()6.900.000

استرجاع أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

-

-

-

2.452.076

2.452.076

-

محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

-

-

29.263

()29.263

-

-

الرصيد كما في  30يونيو 2018

46.000.000

20.310.000

297.972

77.879.401

144.487.373

الرصيد في  1يناير 2017

-

19.210.000

218.270

74.845.831

140.274.101

3.199.705

مجموع الدخل الشامل

-

-

-

4.986.466

4.986.466

215.581

أرباح أسهم معلنة لسنة 2016

-

-

-

()6.440.000

()6.440.000

-

()6.440.000

محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

-

-

31.510

()31.510

-

-

-

الرصيد كما في  30يونيو 2017

46.000.000

19.210.000

249.780

73.360.787

138.820.567

3.415.286

142.235.853

المجموع
دينار بحريني
144.564.364

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره  348.726دينار بحريني ( 228.529 :2017دينار بحريني) متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2018مراجعة)
 30يونيو 2018

 30يونيو 2017

األنشطة التشغيلية
ربح الفترة

4.719.401

5.202.047

تعديالت للبنود التالية:

للستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2017

اإليرادات
دخل إيجارات العقار ورسوم الخدمة

3.372.433

144.364.397

3.530.248

147.894.645

-

-

-

تأثير تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير
المالية رقم 9
الرصيد في  1يناير ( 2018معاد عرضه)

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2018مراجعة)
للثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2017

()199.967

()199.967

-

()199.967

رأس
المال
دينار بحريني
46.000.000

احتياطي
قانوني
دينار بحريني
20.310.000

الرصيد في  1يناير 2018

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق غير
مسيطرة
دينار بحريني
3.530.248

مجموع حقوق
الملكية
دينار بحريني
148.094.612

3.471.026

6.720.148

6.948.563

الدخل من الشقق الخدماتية

460.922

537.266

975.417

1.050.326

دخل األنشطة الترفيهية والتسلية

475.184

476.381

909.506

877.772

4.308.539

استهالك

718.505

713.549

ربح من ودائع ألجل

()111.370

()146.703

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها – صافي

31.070

22.300

تكاليف التمويل

219.260

198.736

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

230.000

230.000

تبرعات ومساهمات خيرية

170.000

165.000

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

30.381

32.449

حصة المجموعة من ربح المشروع المشترك

()35.513

()40.250

5.971.734

6.377.128

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

()937.364

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

185.590

()86.638

()508.339

4.947.732

6.054.379

4.484.673

8.605.071

8.876.661

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()79.544

()15.589

1.040.173

1.034.036

1.927.285

1.820.320

مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

()230.000

()230.000

إجمالي الربح

3.268.366

3.450.637

6.677.786

7.056.341

دخل تشغيلي آخر

257.654

275.482

517.384

473.127

تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة

()193.956

()177.390

ربح من ودائع ألجل
الربح التشغيلي

34.641
3.560.661

64.229
3.790.348

111.370
7.306.540

146.703
7.676.171

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

4.444.232

5.631.400

صافي التغيرات في ودائع ألجل

106.062

2.865.505

تكاليف الموظفين

490.736

450.064

1.010.225

905.192

مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية

340.068

368.119

652.895

680.074

استهالك

161.311

151.515

309.202

313.072

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-

-

230.000

230.000

تبرعات ومساهمات خيرية

-

-

170.000

165.000

(استرداد) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-

()14.099

31.070

22.300

ربح من العمليات
تكاليف التمويل
حصة المجموعة من ربح المشروع المشترك
الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة
النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح

2.568.546
()113.514
18.491
2.473.523
 5.18فلس

2.834.749
()100.192
22.413
2.756.970
 5.79فلس

4.903.148
()219.260
35.513
4.719.401
 9.94فلس

5.360.533
()198.736
40.250
5.202.047
 10.84فلس

حاملو أسهم الشركة األم

2.384.672

2.662.575

4.570.900

4.986.466

حقوق غير مسيطرة

محسومًا منها :تكلفة اإليرادات

المصروفات

العائد إلى:
88.851

94.395

148.501

215.581

2.473.523

2.756.970

4.719.401

5.202.047

تم اقرار البيانات المالية الواردة أعاله من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  10يوليو  ،2018ووقع عليها كل من:
د .مصطفى السيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يوسف الحمادي
عضو مجلس اإلدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

األنشطة االستثمارية
ربح مستلم من ودائع ألجل

110.195

171.300

شراء عقارات ومعدات وأثاث

()278.522

()162.719

نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

()412.921

()370.916

إضافات إلى استثمارات عقارية

()16.930

()9.518

استثمار في شركة زميلة

()4.998.507

-

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()5.490.623

2.493.652

أرباح أسهم مدفوعة

()6.317.310

()5.860.078

تغيرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

3.391.534

6.386.576

سداد قرض ألجل

()874.517

()374.792

تكاليف التمويل المدفوعة

()219.260

()198.736

األنشطة التمويلية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()4.019.553

()47.030

النقص في النقد وما في حكمه

()5.065.944

8.078.022

النقد وما في حكمه في  1يناير

5.375.273

5.903.092

النقد وما في حكمه في  30يونيو

309.329

13.981.114
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قهوة الصباح
سيد ضياء الموسوي
s.dheyaalmosawi
gmail.com

واشتاقت لط َّلتك البهية شواطئ ونخيل ونوارس
و�أنت تلوح بيدي���ك تزرع يا�سمينا ،وتنرث
وردا� .أع�ي�ن �شع���ب تالحق���ك بالأم���ل ،وتراك
املنق���ذ ،فتتمن���ى ل���و تنْحت لك م���ن الأعني
متثاال.
�أب���ا �سلم���ان� ،أن���ت يف الذاك���رة �أمل ،ويف
احلا��ض�ر �أم�ل�ان ،ويف امل�ستقب���ل �آم���الُ و�آمال.
حنت �إلي���ك عيون ت�سهّ ���دت يف انتظار طلتك
امليمون���ة ،و�شعارك اجلميل� ،أجمل الأيام يوم
مل نع�شه بعد .حنت �إليك ال�شواطئ ،وتطايرت
فرحا نوار�س ،ورق�ص���ت نخيل ،ومتايل �رشاع،
وتلقف���ت �إطاللت���ك �أي���د ،وت�شابك���ت �أهداب
وزاغت عيون وزغردت ن�ساء.
تلك الأيام اجلميل���ة �ستعود ،من املحرق
�إل���ى �سرتة �إل���ى الرفاع الى املنام���ة �إلى بني
جمرة ،بوح���دة وطنية ،قائده���ا حمد ،و�شعب
بحريني ،ومملك���ة هي البحري���ن .وتع�شقناها
جماال ونح���ن نعيد فرحا م�رسوق���ا ،ونحن نراك
كم���ا كن���ت ،وكم���ا �أنت وكم���ا �أن���ت �ستكون،
�ستبق���ى ت���زرع الأمل يف عيون �شعب���ك� ،أطباء
وفنانني وعاملني موظفني �أو متقاعدين.
�أنت من ت�شعر بالوطن واملواطن مي�سورا
�أو مع��س�را ،ف�أم���ل املواطن في���ك -بعد اهلل-
توقظ خب���ز ،وابت�سامة �شم�س كرغيف �ساخن،
وارتفاع “راتب” ،وفرح بيت �إ�سكان .
�أب���ا �سلم���ان ،كم ه���ي جميل���ة �أفراحنا يف
�أي���ام امليث���اق ،و�ستع���ود �أي���ام تزي���د جمال
امليثاق جم���اال ب����إذن اهلل ،وكل �أيامك جمال،
قائ���دا كبريا ،و�شعبا ويف ،يرى فيك كل احلب
واجلمال.

صيدلية اإلمام
الثقاف���ة �إذا مل تتح���ول �إل���ى رغي���ف خبز
�ساخن تبقى يف عاجيته���ا بال طعم ومتكل�سة،
و�إن تو�شح���ت بو�ش���اح الرنج�سي���ة ،ف�ل�ا يحق
للمثق���ف �أو �أي وزي���ر خماطب���ة النا����س م���ن
ف���وق البلكون���ة ،و�أزع���م �أن ثقافت���ي لي�ست
“فا�ستفودية” ،فقد عجنت يف تنور الأحزاب،
و�صدم���ات الواق���ع امل���ر ،ومدن املل���ح غربة
و�شظاي���ا وتخط���ي �أ�س�ل�اك كهربائي���ة ،كثري
منه���ا فكري���ة وبع�ضه���ا عملي���ة يف املهج���ر،
وتخم���رت يف رحم املعان���ات طفولة ،ون�ضارة

�شباب ،وكهول���ة مزجتها بالعل���وم الإن�سانية
ابتالع���ا لكت���ب فتح���ت يل نواف���ذ احل�ض���ارة
و�أزالت من فك���ري �أتربة ،وم�سامري ،وبعد كل
قراءات���ي امل�ستفي�ض���ة ل�سارت���ر وج���ان جنيه
ونيت�ش���ه و�أو�سكار وايل���د وم�شيل فوكو ،بعد
طول ترح���ال مت�سكع على �أر�صف���ة العوا�صم
الأوروبي���ة كان الت���وازن الثق���ايف يف ق���راءة
الوجود ،وفل�سفة احلياة ومعرفة �أ�رسار الوجود
التج����أت �إل���ى قناع���ة فل�سفي���ة �أن �أي �إ�صابة
�أو كدم���ة معرفي���ة �أو �صدم���ة ثقافي���ة التج�أ
�إل���ى �صيدلي���ة الإمام علي علي���ه ال�سالم لأخذ
عقاقريه يف ع�ل�اج �أي هب���وط �سيكولوجي� ،أو
حب الوطن� ،أو يف �إغاثة امللهوف ،و�أن ال �أحمل
حق���دا على �أحد مهما �ألق���ى قذيفة �شتيمة يف
وج���ه موقفي �أو و�ضعني يف قوائم املغ�ضوب
عليهم ،و�إن اجتهد فيم���ا �أراه �صائبا للوطن،
و�إن تفجرت يف وجهي الرباكني.

جماهير سترة
تعودت عل���ى طوفان النق���د والت�شكيك
و�أ�سنان العوا�صف طريقا النبالج خري ،ومترد
�ضوء على ثغرة يف جدار الي�أ�س ،لتمطر ال�سماء
غدقا ومزنا على اجلميع ،و�أ�صبحت عالقتي مع
الزلزال عالقة تقوم على ال�صداقة الدائمة.
�أقول :كنت يف �إيران عندما بد�أ الت�صويت
على ميث���اق العمل الوطن���ي� ،آمنت به حزمت
�أمتعت���ي ،ات���ك�أت عل���ى ع�ص���اي ،وخرجت من
الب���اب الذي يق���ودين �إل���ى حيث يل���وح فيه
يل من بعيد ،بعد �أن �شاهدت جماهري
الوطن �إ ّ
�س�ت�رة الطيب�ي�ن تل���وّح �إل���ى جالل���ة املل���ك،
ت�ستقبل���ه بن�ث�ر ال���ورد� ،أعاده���ا اهلل علين���ا
باليمن والربكات ،واعتليت فر�س الإرادة �إلى
طهران ،حيث �سفارة مملكة البحرين ،و�صوّت
بنعم للميثاق ،وكان من �أجمل ايّام عمري.
حجزت يل حينها مقع���دا لل�سفر .وذرفت
دمع���ة و�أنا �أ�شاه���د من ناف���ذة الطائرة نخيل
املحرق ،والدير ورجعت �إلى ح�ضن بالدي.
�أحن �إلى خبز �أمي
وقهوة �أمي ..
ومل�سة �أمي ..
وتكبرُ يف الطفولة

يوما على �صدر يوم
و�أع�شق عمري لأين
�إذا مت� ،أخجل من دمع �أمي!

يدي بيد جاللة الملك
�أح���ن �إلى �أر�ض ت�ستح���ق منا الكثري ،منذ
حل���ت بي طائ���رة الع���ودة ال���ى البحرين بعد
ت�سكع على حمطات الغربة لع�رش �سنني� ،آمنت
�إميانا وطنيا �أن �أ�ضع يدي يف يد جاللة امللك،
ومازلت ،وا�ضعا تر�سانتي الثقافية ،وقلمي،
و�أع���زف �سمفوني���ة اخلطاب���ة لأج���ل م�رشوعه
الإ�صالح���ي ،ومع هموم النا����س .وكنت دائما
�أراهن عل���ى م�رشوعه خلدمة املجتمع ومازلت،
وجمعتن���ي ع���دة لق���اءات م���ع جاللت���ه ،وكان
�أكرث �أحاديث���ه ت�ستبطن هما كب�ي�را يف خدمة
البحرين ،و�شعب البحرين.
وب�ي�ن �أيديك���م خطوات���ه الإن�ساني���ة يف
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�س���ة امللكية اخلريية يف دعم
�أك�ث�ر من خم�س���ة �آالف يتي���م ،وخم�س���ة �آالف
�أرمل���ة �شهريا واحت�ضان يتام���ى البحرينيني
والأرامل من كل مدن وقرى البحرين ،وكانت
�إر�شادات���ه الدائمة البنه املب���دع ال�شيخ نا�رص
ب���ن حمد �آل خليف���ة ،ال�سهر عل���ى على خدمة
يتام���ى و�أرامل البحري���ن ،و�س�أتكلم يف عمود
خا�ص عن �إجنازات امل�ؤ�س�سة امللكية اخلريية
طوال هذه ال�سنني وم�شاريعها.
ه���ذا ع���دا ع���ن م��ش�روع البي���وت الآيل���ة
لل�سقوط ،ومئات البيوت التي بنيت مبيزانية
�ضخم ،هذا ع���دا عن دع���م واحت�ضان اجلميع
للم�شارك���ة يف التجرب���ة النيابي���ة والنقابات
�إلغاء قانون وحمكمة �أم���ن الدولة ،وت�أ�سي�س
م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين واملحكم���ة
الد�ستورية �إلى م�شاريع بن���اء البنية التحتية
وم�شاري���ع الن���وادي النموذجي���ة ،وامل�شاريع
ال�ضخمة للمدن الإ�سكانية املطلة على البحر.

كنس الفساد
ولي�س �آخ���را وقوفه الأب���وي كقائد حازم
يف �إرج���اع قان���ون التقاعد اجلدي���د للحكومة،
وتغي�ي�ر جمل����س �إدارة الهيئ���ة .كلم���ا ك�ث�ر
ع���دد الرج���ال الوطني�ي�ن املدافع�ي�ن ع���ن

امللك ،وو�ضعوا �أيديه���م بيده قوي امل�رشوع
الإ�صالحي ،وع���م اخلري ،و�ضع���ف الف�ساد يف
امل�ؤ�س�سات.
قلبه كبري ،وهنا يجب �أن نقف مع جاللته
يف دعم م�رشوعه بنقد �أخطاء الوزارات بحرفية
ومنطق ووطني���ة عالية ملزيد م���ن الإ�صالح،
و�أن ال ن�سم���ح لأي هبوب ري���اح �سيا�سية من
الإقليم �أو م���ن �سو�سة بع�ض ال�سفارات ،و�أن
نوا�ص���ل الع���زم يف دعم الإجن���ازات مع الوالء
الوطني ،وال�سعي الدءوب لكن�س �أي ف�ساد �أو
جتاوز �أو �أخطاء تظهر يف �أي وزارة.
�إن دع���م امل��ش�روع الإ�صالح���ي لي����س
بالرتوي���ج �أن البحري���ن �أفالطوني���ة بال �أخطاء
كما يق���وم بع�ض املثقفني �أو بع�ض الكتاب
يف ال�صحافة ،و�إمنا بالكلمة امل�س�ؤولة ،والنقد
البناء الذي يع���زز الوطنية ،ويدعم الإجنازات
مع نق���د ال�سلبيات وكن�س الف�س���اد وتعديل
البيت البحريني ،ه���ذه فكرتي �أعمل بها منذ
الم�ست رجلي تراب البحرين.

ال قطر وال غيرها
امل�رشوع الإ�صالحي جلاللة امللك يحتاج �أن
ن�ضع يدنا بيده يف بن���اء البحرين و�أكرب خدمة
نقدمها للوطن �أن ن�شارك بقوة بدعم التجربة
الربملانية ،ونق���وي الدميقراطية البحرينية،
ونخت���ار نواب���ا وطني�ي�ن �أقوي���اء �رش�س�ي�ن يف
دع���م الإجن���ازات ،وحمارب���ة اخلط����أ بر�صا�ص
الكلم���ة ،وب�أ�سنان احل���رف ،وا�ضعني م�صلحة
القيادة وال�شعب ووحدتن���ا الوطنية و�سيادة

الوطن ف���وق كل اعتب���ار .بوقوفن���ا مع جاللة
املل���ك والوطن وامل�شاركة يف الربملان ال �أحد
ي�ستطيع �أن ي�ضعف جتربتن���ا الرائدة ال قطر
وال غريه���ا .وهذه نظريت���ي القدمية اجلديدة
�إذا ع���زف �أي مواطن عن امل�شاركة الربملانية
�أو يف �أي موق���ع �سيرتكه فارغ���ا ليملأه بع�ض
من يريد �أن بتعملق على ح�ساب الوطن.

قمر ونجمان
بع����ض الكت���اب يروّج���ون لنظري���ة عدم
نقد الوزارات �أو الأخط���اء ،فمع احرتامي لهذا
الطرح ،ف����إن ه���ذه نظرية متكل�س���ة ،وتتكئ
عل���ى نظري���ة “قرو�سطوي���ة” تق���وم عل���ى
مفه���وم “مالئكي���ة الدولة �أو النا����س” يخرج
منه���ا غب���ار التاري���خ ،فمادمنا ب��ش�را ،ونطمح
للتغي�ي�ر والإ�صالح الب���د �أن نكون �رش�سني يف
الدف���اع عن الوط���ن ويف نقد ال���وزارات ،فهم
ب�رش ،له���م وعليهم ،فالتج���اوزات موجودة يف
بريطاني���ا ،وال�سويد والدمنارك و�أعرق الدول
الدميقراطية ،و�إذا مل نقم بت�صحيح �أي وزارة،
فنحن ن�ساعد على تكل�سه���ا وانت�شار طحالب
�أخطاء على جوانبها ولو كانت الوزارة جميلة.
ختام���ا �أق���ول� :ضع���وا يدك���م بي���د جاللة
املل���ك ،و�سم���و رئي����س ال���وزراء ،و�سمو ويل
العه���د ،فامللك قم���ر بني جنم�ي�ن م�شجعني
عطاء وب���دال ،ودعونا نبني البحري���ن ،وندافع
عنه���ا ،فم��ش�روع جالل���ة املل���ك ي�ستح���ق من���ا
الكثري ،وهذا ال�شعب ينتظ���ر منا �أن نتقا�سم
معه �أرغفة احلب و�أرغفة احلرية.

م�ساحة املجل�س احلايل �أقل و�سيوفر � 192ألف دينار خالل � 4سنوات ...بوحمود:

عد�سة “ ”$تواكب انتقال “بلدي ال�شمالية” ملجمع الريف
�سيدعلي املحافظة

واكب���ت عد�س���ة “الب�ل�اد” انتق���ال موظفي
و�أع�ضاء جمل�س بلدي ال�شمالية من مبنى املجل�س
الكائ���ن يف منطقة اجلنبية �إل���ى املقر اجلديد يف
جممع الريف بقرية املالكية.
والتقط���ت العد�س���ة جمموع���ة م���ن ال�ص���ور
ملكاتب وبع�ض زواي���ا املقر اجلديد ،حيث جرى
تق�سيم امل�ساح���ات �إلى �أق�صى حد ممكن؛ لت�سع
مكاتب الأع�ضاء واملوظفني ،مما �أثر بدوره على
حجم مكات���ب الأع�ضاء مقارنة مبكاتبهم ال�سابقة
التي ات�سمت بال�سعة وا�شتمالها على دورة مياه
خا�صة بكل �شقة.
ويب���دو ذلك يعود �إلى ك���ون املبنى ال�سابق
�صم���م مب���ا يت�ل�اءم م���ع ا�ستعمال���ه للأغرا����ض
ال�سكنية ،يف ح�ي�ن �أن املبنى احلايل مت تق�سيمه
ب�شكل �إداري.
ويف ه���ذا ال�سياق ،قال رئي�س املجل�س حممد
بوحم���ود لل�صحيف���ة �إن���ه عل���ى الرغم م���ن �صغر
م�ساح���ة املكات���ب واملقر احل���ايل مقارنة باملقر
ال�ساب���ق� ،إال �أن م���ن �أبرز �إيجابي���ات االنتقال هو
توف�ي�ر �أكرث من ن�ص���ف مبالغ الإيج���ار التي كان
يتم دفعها للمقر ال�سابق.
ولف���ت �إل���ى �أن البلدي���ة �ستوفر م���ن عملية
االنتقال هذه ما يقدر مببلغ � 192ألف دينار على
مدى � 4سن���وات مقبلة ،وهي مدة العقد اجلديد،
حيث تبلغ قيمة �إيجار املقر احلايل � 3آالف دينار
�شهريا ،مقارنة باملبنى ال�سابق الذي يبلغ �إيجاره
� 7آالف دينار �شهريا.
و�أ�ش���ار �إلى �أن م���ن �أبرز مزاي���ا االنتقال هو
ت�سهيل عملية و�صول موظفي املجل�س �إلى مقر
عملهم؛ كون �أغلب املوظفني يقطنون املناطق
القريبة من املقر احلايل ،مما �سيوفر عليهم عناء
الذهاب والعودة من و�إلى مقر عملهم.

•�أحد املكاتب

•اال�سرتاحة العامة

•جانب من جتهيزات عملية االنتقال

•مكتب م�شرتك لع�ضوين بلديني

و�أ�ض���اف ب�ش����أن م���دى ا�ستيع���اب املق���ر
اجلدي���د ملوظف�ي�ن ج���دد كمن�سق�ي�ن للأع�ضاء
وم�ست�شاري���ن� ،أن ه���ذا املو�ض���وع ل���ن ي�ش���كل
عقبة �أمام املجل����س اجلديد يف توفري املزيد من

امل�ساحات للموظفني اجلدد يف حال مت املوافقة
على مطالبات املجل�س بتوفري ه�ؤالء املوظفني.
وذك���ر �أن ا�ستئج���ار املجل����س للمقر احلايل
�ستك���ون ل���ه مناف���ع �أخ���رى غ�ي�ر مبا��ش�رة ،حيث

�ستع���ود مبالغ الإيجار ب�شكل و�آخ���ر ل�صالح دعم
الأ��س�ر املتعففة واجلمعي���ات اخلريية� ،إلى جانب
حتريك ملف املت�أخرات املرتاكمة على امل�ستثمر
عن �إيجارات املبنى.

ي�شار �إل���ى �أن هذا املقر يع���د املقر الثالث
امل�ؤقت منذ بداية عم���ل املجال�س البلدية ،فيما
ال يزال العم���ل جاريا لتخ�صي����ص الأر�ض املراد
�إقامة مقر دائم للمجل�س عليها.

بالدنا

local@albiladpress.com

7

األربعاء  11يوليو 2018
 27شوال 1439
العدد 3557

�أكد الت�أييد الكامل لإجراءات وتدابري اململكة حلماية �أمنها وا�ستقرارها

منتدى التعاون العربي ال�صيني يدين الإرهاب يف البحرين

•وزير اخلارجية ي�شارك يف الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي ال�صيني

بك�ي�ن  -بنا :نقل وزي���ر اخلارجية ال�شيخ
خال���د بن �أحمد ب���ن حممد �آل خليف���ة ،خال�ص
حتي���ات عاهل الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة امللك
حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة� ،إل���ى رئي����س
جمهوري���ة ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة ال�صديقة �شي
جني بينغ ومتني���ات جاللته له موفور ال�صحة
وال�سع���ادة ،يف امل�شارك���ة يف ال���دورة الثامنة
لالجتم���اع ال���وزاري ملنتدى التع���اون العربي
ال�صيني ،والتي افتتح �أعمالها �أم�س يف مدينة
بكني الرئي�س �شي جني بينغ بح�ضور �صاحب
ال�سمو ال�شي���خ �صباح الأحم���د اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت ال�شقيقة.
و�أكد وزير اخلارجية يف الكلمة التي �ألقاها
يف جل�س���ة العم���ل االول���ى ملنت���دى التع���اون
العربي ال�صيني� ،أن املنتدى منذ �إن�شائه قبل
 14عامًا ،حقق الكث�ي�ر من الإجنازات املهمة
الت���ي ت�ؤك���د الإرادة ال�سيا�سي���ة للجانب�ي�ن
العرب���ي وال�صيني وت�صميمهم���ا على تطوير
هذه العالقات وتعزيزها مبا يحقق م�صاحلهما

•جانب من احل�ضور

امل�شرتكة يف خمتلف جماالت التعاون ،وعدم
جعل الق�ضاي���ا ال�سيا�سية ت�ش���كل عقبة �أمام
و�صول
اً
بن���اء الأ�سا�س القوي له���ذه العالقات
�إلى حتقيق الأهداف ال�سامية للمنتدى.
و�أ�ضاف �أن العالقات بني مملكة البحرين
وجمهوري���ة ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة تت�س���م ب�أنها
عالق���ات تاريخي���ة وثيق���ة ،وت�شه���د تقدمً���ا
م�ستمرًا على كاف���ة امل�ستويات ،وخا�صة بعد
الزي���ارة التاريخية املهم���ة  -زيارة الدولة -
التي ق���ام بها عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة� ،إلى جمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة يف �سبتم�ب�ر م���ن الع���ام
 ،2013والتي فتحت �آفاقً ���ا وا�سعة وجديدة
للتع���اون امل�ش�ت�رك يف املج���االت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية وغريها.
و�أ�ش���اد وزي���ر اخلارجي���ة بامل�ضام�ي�ن
املهمة للكلمة االفتتاحي���ة لرئي�س جمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة ،والت���ي و�ضع���ت خط���ة
�شاملة لتطوي���ر العالقات بني الدول العربية

وزير اخلارجية يبحث التطورات مع اجلبري

•وزير اخلارجية م�ستقبال نظريه ال�سعودي

املنام���ة  -وزارة اخلارجية :اجتمع وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد بن �أحمد بن
حمم���د �آل خليفة ،بوزي���ر خارجية اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�شقيقة عادل
اجلبري ،على هام�ش م�شاركة وزير اخلارجية يف الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري
ملنتدى التعاون العربي ال�صيني يف بكني.
ويف االجتم���اع ،مت ا�ستعرا�ض م�سار العالق���ات الأخوية الوطيدة التي جتمع
ب�ي�ن مملكة البحرين واململك���ة العربية ال�سعودية ال�شقيق���ة وما تتميز به من
تقدم وازدهار على امل�ستويات كافة.
كما مت يف االجتماع بحث الأو�ضاع و�آخر التطورات يف املنطقة.

وجمهورية ال�صني ال�شعبي���ة وتعزيز ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية ب�ي�ن اجلانبني التي تقوم على
التع���اون ال�شامل والتنمية امل�شرتكة من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل ،كما �أ�ش���اد بكلمة �سمو �أمري
دولة الكوي���ت ،التي عك�ست املوقف العربي
يف �أهمي���ة تطوير العالقات العربية ال�صينية،
واجله���ود الكبرية الت���ي يقوم به���ا اجلانبان
لتطوير هذه العالقات يف خمتلف املجاالت.
وج���دد وزي���ر اخلارجي���ة دع���م وت�أيي���د
مملك���ة البحرين ملبادرة “احل���زام والطريق”
للرئي����س �شي جني بينغ لإع���ادة �إحياء طريق
احلري���ر الق���دمي ب�شقي���ه ال�ب�ري والبح���ري،
م�ش�ي�رً ا �إلى �أن مملكة البحري���ن �أبدت رغبتها
يف االن�ضم���ام للبنك الآ�سي���وي لال�ستثمار يف
البنى التحتية ،منوهً ���ا �إلى توقيعه يوم �أم�س
مع م�ست�ش���ار الدولة وزير خارجي���ة جمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة ال�صديق���ة وان���غ يي على
مذكرة تفاهم ب�ش����أن التعاون يف �إطار احلزام
االقت�ص���ادي لطريق احلرير ومب���ادرة طريق

احلري���ر البحري يف القرن احل���ادي والع�رشين،
وه���و ما يعك�س دعم والت���زام مملكة البحرين
ب�إجناح هذه املبادرة.
و�أو�ضح وزير اخلارجية �أن مملكة البحرين
ا�ست�ضاف���ت عددًا من الفعالي���ات املختلفة،
منه���ا عل���ى �سبي���ل املث���ال ال���دورة الثالثة
لالجتم���اع ال���وزاري ملنتدى التع���اون العربي
ال�صين���ي الت���ي عق���دت يف املنام���ة يف العام
 ،2008من منطلق حر�ص مملكة البحرين على
دعم املنتدى ،كما ا�ست�ضافت ندوة التعاون
العرب���ي ال�صين���ي يف املج���ال الإعالمي التي
عق���دت يف الع���ام  ،2010ومهرج���ان الفنون
ال�صينية يف مار�س من العام .2012
و�ص���در ع���ن ال���دورة الثامن���ة لالجتم���اع
ال���وزاري ملنت���دى التعاون العرب���ي ال�صيني
�إعالن بكني ،ال���ذي �أدانت فيه الدول العربية
وجمهورية ال�صني ال�شعبية الأعمال الإرهابية
التي تتعر����ض لها مملكة البحرين والتي راح
�ضحيته���ا ع���دد من رج���ال الأم���ن واملدنيني

الأبري���اء ،و�أكدت ت�أييده���ا الكامل للإجراءات
والتداب�ي�ر الت���ي تتخذه���ا مملك���ة البحري���ن
حلماية �أمنها وا�ستقراره���ا .كما �أ�شار الإعالن
�إل���ى تد�شني مملك���ة البحرين ملرك���ز امللك
حم���د العاملي للتعاي����ش ال�سلم���ي يف مار�س
 ،2018وت�أكي���د موا�صل���ة اجله���ود لتعميق
احل���وار احل�ضاري ،وااللت���زام بالتوا�صل على
ق���دم امل�س���اواة ،وتعزي���ز الفه���م املتب���ادل
بني الثقافت�ي�ن العربي���ة وال�صينية وتعزيز
التع���اون يف ن���زع التط���رف .وتن���اول الإعالن
أي�ض���ا املواق���ف ال�سيا�سي���ة للجانب�ي�ن م���ن
� ً
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك� ،إ�ضافة �إلى
�سبل تعزيز التعاون يف املجاالت االقت�صادية
والتجارية والتنموية والثقافية وجمال تعزيز
التوا�صل ال�شعبي واالجتماعي والإعالمي.
ومت التوقي���ع عل���ى �إع�ل�ان بك�ي�ن من قبل
الأمني الع���ام جلامعة الدول العربي���ة �أحمد �أبو
الغيط و م�ست�شار الدولة وزير خارجية جمهورية
ال�صني ال�شعبية وانغ يي.

البحرين م�ستمرة يف دعم ال�رشعية يف اليمن
املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :اجتم���ع وزير اخلارجية
ال�شي���خ خال���د ب���ن �أحمد بن حمم���د �آل خليف���ة ،مع وزير
خارجي���ة اجلمهورية اليمنية خال���د اليماين ،على هام�ش
م�شارك���ة وزي���ر اخلارجية يف ال���دورة الثامن���ة لالجتماع
الوزاري ملنتدى التعاون العربي ال�صيني يف بكني.
و�أع���رب وزي���ر اخلارجي���ة ع���ن اعت���زازه بالعالقات
الأخوي���ة والتاريخي���ة م���ع اجلمهوري���ة اليمني���ة ،م�ؤكدًا
دور مملك���ة البحري���ن والأ�شق���اء يف اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة ودولة الإم���ارات العربية املتح���دة يف دعم
وتثبي���ت ال�رشعية يف اليمن ،ولكل ما فيه �أمن وا�ستقرار
اجلمهورية اليمني���ة وموا�صلة جهودهم �ضمن التحالف
العرب���ي لدعم ال�رشعية يف اليم���ن حتى ي�سود ال�سلم كل
�أنحاء اليمن وفقًا للمبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية
وخمرج���ات احل���وار الوطن���ي وق���رار جمل����س الأمن رقم
 ،)2015( 2216ومب���ا يحف���ظ لليمن وحدت���ه و�سالمة
�أرا�ضي���ه ومين���ع التدخل اخلارج���ي يف �ش�ؤون���ه ويحقق
تطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق يف التنمية والرخاء.
من جانب���ه ،ثمّن اليماين املواق���ف الأخوية ململكة

•وزير اخلارجية جمتمعا مع نظريه اليمني

البحرين ودعمه���ا املتوا�صل للجمهوري���ة اليمنية على
خمتل���ف الأ�صع���دة ،التي ت�ؤكد عم���ق العالقات الأخوية
بني البلدي���ن وتعك�س �سيا�سة مملكة البحرين الرا�سخة

يف دع���م الأ�شق���اء ،وجت�سد الدور املهم ال���ذي تقوم به
مملك���ة البحرين يف �أم���ن وا�ستق���رار املنطق���ة ،متمنيًّا
ململكة البحرين املزيد من التقدم واالزدهار.

رئي�س الأمن العام وقع اتفاقية لإعداد برامج تدريبية معتمدة دوليا

بحث التعاون الأمني وتبادل اخلربات مع �رشطة دورهام
املنامة  -وزارة الداخلية :ا�ستقبل رئي�س الأمن
الع���ام اللواء طارق احل�سن ،وف���دا من �رشطة مقاطعة
“دوره���ام” باململك���ة املتح���دة برئا�س���ة مفو����ض
اجلرائم رون ه���وغ ،يف م�ستهل الزيارة التي قام بها
الوفد �إلى مملكة البحرين.
ومت يف اللق���اء ،بحث �سبل التع���اون والتن�سيق
الأمن���ي يف تب���ادل التج���ارب واخل�ب�رات التدريبي���ة
والفنية و�آفاق تطويرها مبا ي�سهم يف رفع م�ستويات
الأداء خ�صو�ص���ا يف املج���االت الأمني���ة .كم���ا مت يف
اللق���اء ،التوقيع على اتفاقي���ة يف جمال �إعداد برامج
تدريبية معتمدة دوليا ،يف �إطار حر�ص اجلانبني على
تعزيز التعاون والتن�سيق الأمني.
يف �سي���اق مت�ص���ل ،زار وف���د �رشط���ة مقاطع���ة
دورهام عددا م���ن �إدارات وزارة الداخلية ،من بينها
الإدارة العام���ة للإعالم والثقاف���ة الأمنية ،حيث اطلع
عل���ى �إيجاز عن مرك���ز الإعالم الأمن���ي و�آليات العمل
يف ب���ث ر�سائل �إعالمية متط���ورة وحتليل امل�ضامني
الإعالمية املختلفة.

•رئي�س الأمن العام يوقع االتفاقية

كما زار الوفد مركز رعاية الأحداث ،حيث كانت
يف ا�ستقبال���ه املدير العام لل�رشط���ة الن�سائية ،وقام
بجول���ة مبرافقه واطلع على ما يقدمه يف جمال رعاية
الأح���داث ،ومنها االهتمام بالتعليم من خالل مدر�سة

مرك���ز رعاية الأحداث و�إقام���ة امل�سابقات الريا�ضية
ومعار����ض ملنتجات الأحداث �سواء يف جمال الأ�شغال
اليدوي���ة �أو النجارة �أو اخلياط���ة ،وزيارة امل�ؤ�س�سات
واملرافق املهمة وتنظيم جوالت خارجية وامل�شاركة

يف امل�سابق���ات الفني���ة والثقافي���ة ،كم���ا زار الوفد
الأكادميية امللكي���ة لل�رشطة ،حيث كان يف ا�ستقباله
�آمر الأكادميية وم�ساعد رئي�س الأمن العام للعمليات
والتدري���ب ،وا�ستم���ع الوف���د �إل���ى �رشح ع���ن النظام

الدرا�سي بالأكادميية و�أهدافه وجودة التعليم فيها
ونظام التعليم الإلكرتوين املطبق ،كما جتول الوفد
مبراف���ق الأكادميية وال�صف���وف التعليمي���ة ومبنى
الدرا�سة.
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بحث اال�ستفادة من اخلربات الهند�سية واال�ست�شارية ...خلف:

�أمانة العا�صمة تزيل فر�شات يف �سوق جدحف�ص

تعزيز ال�صادرات امل�رصية من الفواكه واخل�ضار

املنام����ة  -وزارة الأ�شغ����ال و�ش�����ؤون
البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين :ا�ستقب����ل
وزير الأ�شغال و�ش�����ؤون البلديات والتخطيط
العمراين ع�صام خلف مبكتبه ب�ش�ؤون الأ�شغال
�سفري جمهورية م�رص العربية �سهى الفار.
وا�ستعر�����ض خل����ف العالق����ات الأخوي����ة
املتميزة التي تربط بني البلدين ال�شقيقني،
كما �أ�ش����اد بجهود ال�سف��ي�رة يف �سبيل تعزيز
تل����ك الرواب����ط يف خمتلف املج����االت ،م�شيدا ً
بامل�ست����وى املتق����دم ال����ذي و�صل����ت �إلي����ه
الرواب����ط الأخوي����ة ب��ي�ن املنام����ة والقاه����رة،
و�أع����رب وزير الأ�شغال ع����ن �أمنياته ال�صادقة
لل�سف��ي�رة امل�رصي����ة بالتوفي����ق والنج����اح يف
مهمات عمله.
كم����ا تباح����ث الوزير م����ع ال�سف��ي�ر �سهى
الفار يف �سبل تعزي����ز التعاون امل�شرتك بني
اجلانب��ي�ن و�إم����كان اال�ستفادة م����ن اخلربات
الهند�سي����ة واال�ست�شارية للك����وادر امل�رصية،

املنام���ة � -أمانة العا�صم���ة� :أزالت �أمانة
العا�صم���ة �أم����س فر�ش���ات خمالف���ة لأ�شغال
الطري���ق الع���ام يف منطقة �س���وق جدحف�ص،
و�أو�ضح���ت يف بيان �أن “بلدية �أمانة العا�صمة
قامت ب�إزالة  11فر�شة على م�ساحة ما يقارب
 250م�ت�رً ا م���ن �شارع جدحف����ص جممع 423
مقابل �س���وق جدحف�ص الت���ي ت�ستخدم لبيع
الفواك���ه واخل��ض�روات والأ�سم���اك” .وذكرت
�أمانة العا�صمة يف بيانها “�أنه وبح�سب املادة
رق���م ( )2من املر�س���وم اخلا����ص ب�إ�شغاالت
الط���رق العامة �أنه ال يج���وز بغري ترخي�ص من
وزارة الإ�س���كان والبلدي���ات والبيئ���ة �إ�شغال
الطريق الع���ام يف اجتاه �أفق���ي �أو ر�أ�سي ،وال
يجوز الإ�شغال الناجت عن �أعمال احلفر والبناء
والهدم والر�ص���ف ،ومد الأنابي���ب والأ�سالك

•وزير الأ�شغال م�ستقبال ال�سفرية امل�رصية

بجان����ب التعاون يف املج����ال الزراعي والرثوة
احليوانية من حيث تعزيز ال�صادرات امل�رصية
للبحرين من الفواكه واخل�ضار الطازجة.
م����ن جهتها� ،أ�ش����ادت ال�سف��ي�رة امل�رصية
مبتانة الأوا�رص التي جتمع ال�شعبني البحريني

وامل�رصي ،معربة ع����ن تقديرها للجهود التي
تق����وم به����ا وزارة الأ�شغ����ال يف جم����ال البنية
التحتية يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين،
متمنيا للبحرين و�شعبه����ا مزيدا من النه�ضة
والتطور.

�إنتاج � 899ألف طن من املخلفات يف � 5أ�شهر� ...أبوالفتح:

ا�سرتاتيجية متكاملة لإدارة النفايات تقابل زيادة ال�سكان
املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين :ك�شف���ت �إح�صائي���ة لإنت���اج
املخلفات يف مملكة البحرين منذ مطلع العام ،2018
حت���ى مايو املا�ض���ي ،وال�صادرة ع���ن وزارة الأ�شغال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين� ،أن �شهر
مار����س  2018كان ال�شه���ر الأعل���ى من حي���ث كمية
املخلفات والتي بلغت نحو � 387ألف طن ،بينما كان
�شهر يناير املا�ضي الأقل� ،إذ بلغت الكمية نحو 192
�أل���ف طن ،يف حني �أن الإنتاج الكل���ي للمخلفات خالل
الأ�شهر اخلم�سة الأولى من العام اجلاري بلغ نحو 899
�ألف ط���ن� ،إ�ضافة �إلى كمية املخلف���ات املنقولة من
مدفن البحري والتي بلغت � 507ألف طن.
و�أو�ضح���ت الإح�ص���اءات �أن �إجمايل م���ا مت رفعه
م���ن املخلفات بلغ نحو  1.4مليون طن من املخلفات
مبختلف �أنواعها مت رفعها م���ن خمتلف املحافظات،
�إذ �شملت على خملف���ات احليوانات امليتة ،خملفات
البن���اء ،املخلف���ات التجاري���ة والزراعي���ة واملنزلية،
وال�صناعية وخملفات مدفن البحري.
ويف تف�صي���ل �إل���ى الأطن���ان املرفوع���ة م���ن
املخلف���ات� ،أو�ضح وكيل �ش�ؤون البلدي���ات نبيل �أبو
الفت���ح �أنه يف يناير مت �إنت���اج نحو � 192ألف طن ،ويف
فرباي���ر مت �إنتاج � 265أل���ف طن ،ويف مار�س مت �إنتاج
نح���و � 387ألف طن� ،أما يف �أبريل فقد بلغت نحو 309
�ألف طن من املخلفات ،ويف مايو بلغت نحو � 252ألف
طن من املخلفات.
ويف تفا�صيل �أكرث ،قال �أبو الفتح “خالل الأ�شهر
اخلم�س���ة الأولى م���ن مطلع الع���ام اجلاري بل���غ �إنتاج
خملف���ات احليوانات امليت���ة  1846طنا� ،أما خملفات
البناء فقد بلغت نحو � 417ألف طن ،يف حني بلغ �إنتاج
املخلفات التجارية نحو � 152ألف طن”.
وبخ�صو����ص النفايات املنزلية ،ب�ي�ن �أن “�إنتاج

•نبيل �أبو الفتح

النفاي���ات املنزلية بل���غ نحو � 232أل���ف طن ،وبلغت
كمية خملف���ات املواد الغذائي���ة املنتهية ال�صالحية
نحو  515طنا”.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أن نفايات احلدائق بلغت
خالل الأ�شه���ر اخلم�سة الأولى من ه���ذا العام نحو 58
�ألف طن ،يف حني بلغت املخلفات ال�صناعية نحو 35
�ألف طن”.
و�أك���د الوكي���ل �أن الوزارة و�ضع���ت ا�سرتاتيجية
متكامل���ة لإدارة النفاي���ات ،ق���د مت العم���ل عل���ى
ا�سرتاتيجي���ة متكامل���ة ت�ستهدف تقلي���ل املخلفات،
خ�صو�ص���ا يف ظل زيادة عدد ال�س���كان ووجود عوامل
ً
�أخرى �أدت �إلى زيادة كمية املخلفات.
و�أو�ض���ح �أن مقرتح���ات ا�سرتاتيجي���ة معاجل���ة
النفايات وتقليلها لها �أهداف قريبة وبعيدة املدى،
�إذ �إنه���ا تقدم مقرتح���ات لإجراءات �سيت���م تطبيقها
خ�صو�صا �أن
ً
على الأمد القري���ب واملتو�سط والبعيد،
اال�سرتاتيجية و�ضعت ملدة  25عاما؛ بهدف حت�سني
و�ضع النفايات يف مملكة البحرين.

فوق �أو حتت �سطح الأر�ض �أو عمل فتحات يف
الأر�صفة وما �شابه ذلك” .و�أ�ضاف البيان “�أن
�أمان���ة العا�صمة �سبق وان �أخطرت املخالفني
ب��ض�رورة �إزال���ة تل���ك الفر�شات الت���ي تعترب
خمالف���ة للقان���ون وقد مت �إخطاره���م بتاريخ
 25/6/2018ب��ض�رورة ت�صحي���ح �أو�ضاعهم
ومراجعة الأمانة �إال �أن �أ�صحاب تلك الفر�شات
مل ي�ستجيب���وا لتل���ك الإخطارات مم���ا ا�ضطر
الأمان���ة العام���ة وحفاظً ���ا على النظ���ام العام
للقي���ام ب�أعمال الإزالة” .و�أردف���ت الأمانة يف
بيانها “تهي���ب �أمانة العا�صم���ة باملواطنني
ب��ض�رورة التقيد بالأنظم���ة والقوانني حفاظً ا
على النظام العام” م�ؤكدة يف الوقت ذاته من
�أنها لن تتوانى يف تطبيق القانون مبا يحفظ
حقوق املجتمع ويحافظ على النظام العام.

تطوير العالقات ال�شبابية والريا�ضية مع اليابان

و�أ�ش���ار �إل���ى �أن هن���اك زي���ادة كب�ي�رة يف �إنت���اج
املخلف���ات� ،إذ ت���زداد عامً���ا بعد ع���ام ،م�ش���ددًا على
�رضورة �سن �سيا�سات للتحكم يف النفايات ،مبينًا ب�أنه
مت و�ض���ع م�سودة �إلى ال�سيا�س���ات املقرتحة للتحكم
يف النفاي���ات واحلد من �إنتاجه���ا على �أن يتم عر�ضها
قريبًا للتباحث والت�شاور.
وق���ال وكيل �ش����ؤون البلدي���ات “�إن ال�سيا�سات
املقرتحة ج���اءت وفقًا �إلى ا�ستنت���اج املوقف احلايل
لو�ض���ع النفايات يف البحري���ن ،ومت اقرتاح �سيا�سات
مبني���ة على ه���ذا الو�ض���ع ،فم�س���ودة ال�سيا�سات مت
العم���ل عليه���ا و�سيت���م تقدميه���ا قريبً���ا �إل���ى وزير
الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين
ع�ص���ام خل���ف ملناق�شتها لو�ض���ع اللم�س���ات الأخرية
عليه���ا ،ومن املتوقع �أن يتم االنته���اء من مناق�شتها
بحلول �أغ�سط�س املقبل”.
و�أ�ض���اف “ن�سع���ى لتحقي���ق االقرتاح���ات
وال�سيا�س���ات للحد من املخلف���ات على �أر�ض الواقع،
ل���ذا بد�أن���ا بالعم���ل عل���ى احلد م���ن ه���ذه املخلفات
بالتع���اون م���ع مرك���ز �إدارة النفاي���ات (ا�ستدام���ة)،
والذي يُعن���ى ب�صياغة الأنظمة وال�سيا�سات املتعلقة
بالتعامل مع النفايات مبختلف �أنواعها”.
و�أك���د �أن م�س�ؤولي���ة احل���د من �إنت���اج املخلفات
�أو النفاي���ات تق���ع على عات���ق اجلميع ،فه���ي لي�ست
م�س�ؤولي���ة وزارة الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات وحدها،
فهي م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع القطاعات.
و�أ�ش���ار �إلى �أن الوزارة وبالتعاون مع “ا�ستدامة”
تتاب���ع التفا�صيل كاف���ة املتعلقة ب����إدارة النفايات
باهتم���ام بالغ ،وت�سعى جاهدة للخروج ب�أف�ضل الر�ؤى
والدرا�سات املبنية عل���ى معلومات دقيقة وواقعية،
والعم���ل على مواءمتها مع واقع التعامل مع النفايات
يف البحرين.

املنام���ة  -وزارة �ش����ؤون ال�شب���اب
والريا�ض���ة :زار وف���د م���ن وزارة �ش����ؤون
ال�شباب والريا�ض���ة برئا�سة الوكيل امل�ساعد
للتخطي���ط والرتويج وفاء العم���ادي ،اليابان
بهدف تطوير العالقات ال�شبابية والريا�ضية
بني البحرين والياب���ان ،وبحث �سبل التعاون
امل�شرتك مبا يعود بال�ص���ورة الإيجابية على
احلركة ال�شبابية والريا�ضة يف كال البلدين.
وخ�ل�ال لقاء وفد ال�شب���اب والريا�ضة مع
امل�س�ؤول�ي�ن عن احلركة ال�شبابية والريا�ضية
الياباني���ة مت الت�أكي���د عل���ى �أهمي���ة تعزي���ز
ال�رشاك���ة ال�شبابي���ة وتقوي���ة العالق���ات ع�ب�ر
ت�أطريه���ا ب�صورة متميزة ت�ضمن �إقامة برامج
�شبابي���ة م�شرتك���ة وتب���ادل زي���ارات الوفود
ال�شبابي���ة واال�ستف���ادة م���ن كال التجربت�ي�ن
م���ن �أج���ل االرتق���اء بال�شب���اب يف كال البلدين
ال�صديقني.
وخ�ل�ال الزي���ارة اطل���ع الوف���د البحريني
عل���ى التجرب���ة اليابانية يف املج���ال ال�شبابي
والربام���ج الت���ي تقدمه���ا الياب���ان لل�شب���اب

التي تهتم مبختل���ف اجلوانب ،بالإ�ضافة �إلى
االط�ل�اع عل���ى اف�ض���ل املمار�س���ات يف �إدارة
املراك���ز ال�شبابي���ة ،و�أهم الربام���ج التي يتم
�إعدادها لل�شباب يف تلك املراكز.
كما اطلع الوفد على املراكز املتخ�ص�صة
التي ت�ساه���م يف بناء قدرات ال�شباب وتوفري
البيئ���ة املالئم���ة لفه���م �أ�سا�سي���ات العلوم
والتكنولوجيا وتوف�ي�ر بيئة مالئمة للباحثني
ال�شباب وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وامل�ساهمة يف
ن�رش وتعزيز العلوم والتكنولوجيا.
وبهذه املنا�سبة� ،أكدت الوكيل امل�ساعد
للتخطيط والرتويج �أن زي���ارة الوفد لليابان
ت�أتي يف �إطار التعاون امل�شرتك بني البحرين
والياب���ان يف املج���ال ال�شباب���ي ،م�ش�ي�رة �إلى
�أن الزي���ارة �آت���ت �أكله���ا وحقق���ت �أهدافه���ا
باال�ستفادة من التج���ارب ال�شبابية اليابانية
التي بلغ���ت مراحل متط���ورة خا�صة يف جمال
�إدارة الربام���ج ال�شبابية وتنظيمها بالإ�ضافة
�إل���ى ا�سرتاتيجي���ة تفعيل املراك���ز ال�شبابية
واملراكز املتخ�ص�صة.

البحرين حت�رض منتدى �أ�صيلة الـ  40وحتتفي به عرب ن�شاط فني وفكري ...مي بنت حممد:

ن�ستثمر يف الثقافة ل�صناعة تنمية م�ستدامة يف �أوطاننا
املنامة  -هيئة البحرين للثقافة والآثار:
حت��ض�ر مملك���ة البحري���ن بثقافته���ا ،فنونها
و�أدبها للم���رة الأربعني يف “منت���دى �أ�صيلة
الثقايف ال���دويل” باململكة املغربية ،وكانت
مدين���ة �أ�صيل���ة افتتح���ت مو�سمه���ا الثقايف
املتج���دّد برعاية من عاهل اململكة املغربية
ال�شقيق���ة امللك حمم���د ال�ساد����س وب�إ�رشاف
م���ن الأمني الع���ام للمنتدى ،وزي���ر اخلارجية
املغرب���ي الأ�سب���ق حمم���د بن عي�س���ى نهاية
يونيو املا�ض���ي ،متّخذة من “�أفريقا” �ضيف
�رشف املو�سم.
وافتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار
م�س���اء �أم����س الأول باك���ورة م�شاركته���ا يف
املنت���دى ،حيث قدّم���ت معر����ض “�أربعة يف
�أربع���ة :فن���ون من مملك���ة البحري���ن” الفني
ود�شنت كتابا ً يلخّ �ص  40عاما من امل�شاركة
ّ
البحريني���ة يف �أ�صيلة ،وذل���ك مبركز احل�سن
الث���اين للملتقيات الدولي���ة بح�ضور رئي�سة
هيئ���ة البحرين للثقافة والآث���ار ال�شيخة مي
بنت حمم���د �آل خليف���ة ،وحممد ب���ن عي�سى،
وبتواج���د فنان�ي�ن� ،شخ�صي���ات ثقافي���ة
والعدي���د م���ن املهتم�ي�ن بال�ش����أن الثقايف
العربي والبحريني والإعالميني.
وبه���ذه املنا�سب���ة قال���ت ال�شيخ���ة م���ي

بنت حمم���د�“ :أربعون عام���ا والبحرين توجّ ه
بو�صلته���ا نحو �أ�صيلة ،وجه���ة املثقفني يف
كل عام” ،م�ضيفة“ :ن�شارك يف هذا املو�سم
الثق���ايف العري���ق تعزي���زا للح���راك الثق���ايف
العرب���ي وم�ستفيدي���ن من جترب���ة �أ�صيلة يف
ا�ستثم���ار الثقافة ل�صناعة تنمي���ة م�ستدامة
حتق���ق التغيري الإيجاب���ي يف �أوطاننا العربية
الت���ي نريده���ا �أن تك���ون جزءا م���ن امل�شهد
الثق���ايف الإقليم���ي والعامل���ي” .و�أ�ش���ادت
بجه���ود بن عي�سى ،قائل���ة“ :مل يتخلف يوما
عن حب �أ�صيلة وا�ستم���ر �إ�رصاره على جعلها
وجه���ة ثقافية �أمثولة حل���ب مدننا وو�ضعها
عل���ى خارط���ة الع���امل الثق���ايف” .و�أ�ضافت:
“نحتف���ل مع �أ�صيلة هذا العام ب�أربعني عاما
م���ن احل���ب واجلم���ال” ،م�ؤك���دة �أن الره���ان
�سيبق���ى عل���ى الثقاف���ة كو�سيل���ة لتعزي���ز
الهوي���ة الوطنية والرتويج لل�صورة احلقيقة
للعامل العربي.
ب���دوره ،توجّ ���ه ب���ن عي�سى بال�شك���ر �إلى
مملك���ة البحرين ولقيادته���ا الر�شيدة ممثلة
بعاه���ل البالد جالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليف���ة ،وذل���ك للدع���م امل�ستمر ملنتدى
�أ�صيلة ،قائال �إن البحرين ح�رضت منذ بدايات
املو�سم عرب نخبها الثقافة والفنية لت�ساهم

•ال�شيخة مي بنت حممد �أثناء تد�شني كتاب “� 40سنة � -أ�صيلة”

بالن�ش���اط الإبداع���ي والفك���ري والعلم���ي يف
املنت���دى .و�أ�ش���اد بجهود ال�شيخ���ة مي بنت
حمم���د لتعزي���ز احل���راك الثق���ايف يف �أ�صيلة،
معرب���ا عن �سعادت���ه مببادرة �إ�ص���دار كتاب
“� 40سنة � -أ�صيلة”.
وق���ال �إن الأعم���ال الفني���ة البحرينية يف
�أ�صيل���ة من ر�س���م وحفر ونح���ت حتتفظ بها

املدينة كر�صيد �إبداع���ي �ضمن �أملجموعات
الفني���ة الت�شكيلية لأخرى م���ن خمتلف �أنحاء
العامل.
وي�أتي معر�ض “�أربعة يف �أربعة :فنون من
مملك���ة البحرين” ليعك����س املوروث العريق
مل�شاركات البحرين يف مو�سم �أ�صيلة الثقايف.
ويقدّم املعر�ض �أربعة م���ن الفنانني الروّاد

من اململك���ة ،والذين ترك���وا ب�صمة وا�ضحة
يف امل�شهد الفن���ي البحريني ،وهم :الرئي�س
الفخري جلمعية البحرين للفنون الت�شكيلية
ال�شي���خ را�شد بن خليف���ة �آل خليفة ،بلقي�س
فخرو ،عبدالرحي���م �رشيف ،و�إبراهيم بو�سعد.
ويعر�ض كل فنان �أربع���ة �أعمال فنية تتنوع
يف طريق���ة تنفيذها ،املواد التي ا�ستخدمت
لإجنازه���ا واملدار�س الفنية التي تتّبعها من
املدر�سة ال�رسيالية وحتى التجريدية.
�أما كتاب “� 40سن���ة � -أ�صيلة” ،فيوثّق
احل�ض���ور الإبداعي الفني للبحرين يف منتدى
�أ�صيل���ة الثقايف ،ويق���دّم �آراء جمموعة كبرية
من الفنان�ي�ن البحرينيني ح���ول م�شاركتهم
يف املنتدى ،ويعر����ض �صور �أعمالهم الفنية
الت���ي �أ�صبح���ت الي���وم مع���امل �شه�ي�رة يف
املدينة .وانتقلت الأم�سية �إلى ق�رص الثقافة،
حيث قدّمت العازف���ة البحرينية نور القا�سم
حفال مو�سيقيا على �آلة البيانو.
وكانت البحرين حلّت العام � 2014ضيف
��ش�رف منت���دى �أ�صيل���ة يف دورت���ه ال�ساد�سة
والثالث�ي�ن ،حي���ث قدّم���ت خ�ل�ال املو�س���م
جتاربه���ا الإبداعية املتنوعة ما بني معار�ض
فني���ة ت�شكيلية ،حف�ل�ات مو�سيقية ،ندوات
فكرية و�أم�سيات �شعرية و�أدبية.

بالدنا

local@albiladpress.com

مقرتحات النواب “ر�ؤية عمل” للفريق املنتخب باالجتماعات ...م�صادر “:”$

ال�صالح يطلب تفوي�ضا من ال�شوريني“ :ترويكا” التقاعد �ستعرب عن ر�أيكم
ه���دف ر�سال���ة ال�صال���ح الت�أكد م���ن ني���ل اللجنة ثق���ة ال�شوريني
م��ه��ل��ة �أ����س���ب���وع ل��ل�����ش��وري�ين ل���ل���رد ع��ل��ى ر���س��ال��ة ال��رئ��ا���س��ة
را�شد الغائب

علمت “البالد” �أن رئا�سة جمل�س ال�شورى طلبت
م���ن �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي املعني احل�صول على
تفوي�ض ب�أن يكون موقف فريق املجل�س على طاولة
�أعم���ال جلنة “ترويكا” التقاع���د معربا عن ر�أي جميع
ال�شوري�ي�ن .وح�صلت “البالد” على ن�سخة من ر�سالة
وجهها الرئي�س علي ال�صالح �أم�س لأع�ضاء املجل�س،
يطل���ب منهم �إفادت���ه بر�أيهم مكتوب���ا �أو عرب الربيد
الإلكرتوين حول اللجنة.
وب���رر الطل���ب بـ “ه���دف الت�أكد ب����أن اللجنة قد
نال���ت ثقتك���م ،و�إن التقري���ر الذي �ستقدم���ه اللجنة
يعرب عن ر�أي جميع �أع�ضاء املجل�س”.
و�أمه���ل الرئي�س ال�صالح الأع�ض���اء �أ�سبوعا للرد
على طلبه.

•جانب من احل�ضور باالجتماع النيابي الت�شاوري عن مو�ضوع التقاعد

القرار التنفيذي
و�أ�شار ال�صالح بر�سالته �إلى �أنه �شكل فريقا من
املجل�س على �ضوء التوجي���ه امللكي ال�سامي ب�إعادة
احلكوم���ة بحث م�رشوعي قان���وين التقاعد مع ال�سلطة
الت�رشيعي���ة .وبني �أنه �أ�صدر ق���رارا تنفيذيا بت�شكيل
جلن���ة من ممثلي جمل�س ال�شورى للم�شاركة يف اللجنة
امل�شرتكة بني ال�سلطة الت�رشيعية واحلكومة.
ويتك���ون وف���د املجل����س م���ن نائ���ب الرئي����س
جم���ال فخ���رو ،ورئي�س���ة جلن���ة ال�ش����ؤون القانوني���ة
والت�رشيعي���ة دالل الزاي���د ،ورئي����س جلن���ة ال�ش����ؤون
املالية واالقت�صادية خالد امل�سقطي ،ورئي�سة جلنة
اخلدمات جهاد الفا�ضل.

•فاطمة الع�صفور ونبيل البلو�شي وحمد الدو�رسي

االجتماع النيابي
عق���د اجتماع ت�ش���اوري مفتوح لأع�ض���اء جمل�س
للن���واب م���ع الفري���ق النياب���ي يف اللجن���ة الثالثي���ة
امل�شرتك���ة بني ال�سلطت�ي�ن الت�رشيعي���ة والتنفيذية
لبحث قانوين التقاعد املدين.
وق���ال النائ���ب االول لرئي����س جمل����س الن���واب
رئي����س الوف���د النيابي عل���ي الع���رادي� ،إن االجتماع
الت�ش���اوري الذي ح�رضه جمموعة م���ن النواب ،مت من
منطلق تعزيز امل�س�ؤولية امل�شرتكة ودعما ملزيد من
ال�شفافية وال�رشاكة ،و�سعيا للو�صول لأف�ضل احللول
يف مو�ض���وع التقاعد ،وبحث �أف�ض���ل ال�سبل الكفيلة
بحماية حقوق املتقاعدين واحلفاظ على ال�صناديق
التقاعدية ،و�ضمان دميومته���ا وم�ستقبلها للأجيال
القادمة .وثمن اهتمام ومتابعة رئي�س جمل�س النواب
�أحمد املال ،ودعمه لآلية الت�شاور والتوا�صل مع جميع
�أع�ضاء املجل�س النيابي.
و�أ�ض���اف �أنه من منطلق حر�ص اللجنة امل�شرتكة
على ال�شفافي���ة وفتح �آفاق وباب احل���وار والت�شاور
البن���اء امل�شرتك���ة مع كاف���ة الأط���راف ذات العالقة،
واحلر����ص على اط�ل�اع اجلميع عل���ى نتائج �سري عمل
اللجن���ة ،فق���د مت تخ�صي�ص جل�س���ة مفتوحة للنواب
لبح���ث كاف���ة املقرتح���ات واملرئي���ات واملعلومات
والت�ص���ورات املرفوع���ة يف ذات ال�ش����أن ،والتي مت
تقدميها وعر�ضها خ�ل�ال االجتماع ال�سابق املنعقدة
م���ع الوف���د احلكوم���ي .ومت خ�ل�ال االجتم���اع تناول

تيارات
راشد الغائب
rashed.ghayeb
@albiladpress.com

“صباح العرب” في الصين
حمل���ت زيارة �أم�ي�ر دولة الكوي���ت �صاحب ال�سم���و ال�شيخ �صب���اح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح،
لل�صني ،ر�سائل خليجية ،وعربية ،وللم�ستقبل الكويتي ،بعيون قائد وطن النهار.
ال ميك���ن ف�صل هذه الزي���ارة التاريخية ،لأثقل بلد بالعامل� ،سواء �سكاني���ا �أو اقت�صاديا �أو
تنمويا �أو ع�سكريا� ،إال من باب ر�ؤية احلكيم بدهاليز ال�سيا�سة والدبلوما�سية ،و�أن توجه العرب
�رشقا يحقق مزيدا من التقدم للكويت واخلليج والعرب.
وح�رضت الأرقام  -بوزنها الثقيل  -بكلمة �سمو �أمري دولة الكويت مبنتدى التعاون العربي
ال�صيني� ،إذ بلغ م�ستوى التبادل التجاري العربي  -ال�صيني  191مليار دوالر بالعام .2017
التعاون اخلليج���ي  -ال�صيني يحظى برعاية �أمريية ،وباهتمام من قبل زعماء دول اخلليج.
واخلط���وة التالية �إقامة منطقة جتارة حرة بني دول اخلليج وال�صني ،والتي �ستمثل بابا لتعزيز
اجلهود العربية  -ال�صينية؛ لتحقيق مزيد من اخلري للأمة العربية.
ويتيح م�رشوع احلزام والطريق ال�صيني فر�صة عربية واعدة للتعاون بني القارات ،وت�سهيل
حرك���ة النقل وم�ضاعفة اال�ستثم���ارات وعوائدها� ،إذ توجد لدى ال�ص�ي�ن “رو�شتة” العالج ،لأيّ
داء اقت�ص���ادي ،من خالل عقولها املتعددة االخت�صا�صات ،واحلجم املهول من خدمات العر�ض
والطلب ،وانخفا�ض كلفة الإنتاج ،وهي �أمور حمفزة لأيّ ر�أ�س مال ،يبحث عن جني الفوائد ب�أقل
املخاطر.
يبني �سمو �أمري الكويت دولة امل�ستقبل ،باقت�صاد متنوع ،قائم على املعرفة ،واال�ستثمار
يف البني���ة التحتي���ة الذكية ،وله���ذا تعترب مذكرة التفاه���م الكويتية مع �رشكة “ه���واوي” بداية
واع���دة ،لبناء مدن ذكية تعتمد عل���ى التحول الرقمي ملختلف ال�صناع���ات ،ومن �أبرزها حتويل
ميناء مبارك �إلى “ميناء ذكي”.
و�أغب���ط الكويت �أنها �أول دولة وقعت مذكرة تفاهم مبب���ادرة احلزام والطريق بعد �إعالنها
بالعام  ،2013وهي مبادرة �صينية �ستحيي طريق احلرير الربي والبحري ،ومتثل ممرا اقت�صاديا
عامليا لل�صناعات وتنويع اال�ستثمارات وتبادل املعرفة.
و�أفرحن���ي توقيع وزير خارجية بالدي البحرين ال�شيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة على املذكرة
�أم�س؛ لأنها �ستعزز من حجم التجارة بني املنامة وبكني ،وبخا�صة �أن ال�صني تعترب ثالث �رشيك
جتاري غري نفطي و�أكرب م�صدر واردات للبحرين.
ومب���ادرة احلزام والطريق �سكة عب���ور �آمنة ،للم�ستقبل ،لتنفيذ ر�ؤى دول اخلليج الطموحة،
�س���واء ر�ؤية البحري���ن االقت�صادية � ،2030أو ر�ؤية الكويت � ،2035أو ر�ؤية ال�سعودية � ،2030أو
ر�ؤية �أبوظبي .2030
وكل التقدي���ر للموقف البحريني والكويتي ،الذي جاء معربا عن ال�صوت اخلليجي ،والر�ؤية
العربي���ة ،لفتح �آفاق �أو�س���ع للتعاون امل�شرتك مع ال�صني باملج���االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية؛ لأن �صني اليوم لي�ست مثل الأم�س.

تيـــار
“التفكري �أبو العمل”.

توما�س كارليل

الن�صوح ي�شيد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

•�صورة �ضوئية من ر�سالة رئي�س ال�شورى للأع�ضاء

مقرتح���ات وتو�صي���ات الن���واب والت���ي ت�ص���ب يف
حتقي���ق م�صلح���ة الوط���ن واملواطن .وق���دم النواب
امل�شارك���ون مبقرتح���ات قيم���ة ومو�ضوعي���ة ح���ول
القوانني التقاعدية ومت االتفاق على ان ت�شكل هذه
املقرتحات والتو�صيات ر�ؤي���ة عمل الفريق النيابي
يف اللجن���ة امل�شرتك���ة .كما مت االتفاق عل���ى �أن يتم
موا�صل���ة العمل وفق منهجية االجتماعات الت�شاورية

خالل بحث املو�ضوع م�ستقبال .يذكر �أن الوفد النيابي
يف اللجن���ة احلكومي���ة الربملاني���ة امل�شرتكة املعنية
ببح���ث تعديالت قان���وين التقاعد برئا�س���ة العرادي
وع�ضوية رئي�س جلنة ال�شئون الت�رشيعية والقانونية
النائ���ب ماجد املاجد ،ورئي�س جلن���ة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادي���ة النائ���ب عبدالرحمن بوعل���ي ،ورئي�س
جلنة اخلدمات النائب عبا�س املا�ضي.

دعاهم عرب “ ”$الحرتام املبد�أ الق�ضائي باحت�ساب “الأوفر تامي” من الرواتب وعالواته

“احلر” لـ “الغرفة” :نحرتمكم لتحقيق م�صالح التجار ولكن لي�س على ح�ساب العمال
�أي مطــالبــــــات خل�صـــــم حقـــــوق العــمـــــــال “غيــــــر مقبــولـــــة”
�أ�ؤي���د التوافق وال �أ�سمح باالعت���داء على مكت�سبات العم���ال والتغول عليها
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أع���رب رئي����س االحت���اد احل���ر لنقاب���ات عم���ال
البحري���ن يعق���وب يو�سف عن رف�ض���ه ملقرتح غرفة
جت���ارة و�صناع���ة البحري���ن تعديل امل���ادة ( )54من
قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم  36ل�سنة 2012
بخ�صو�ص احت�ساب �ساعات العمل الإ�ضايف يف القطاع
اخلا�ص؛ من �أجل احت�سابها على الأجر الأ�سا�سي بدالً
من ال�شامل ،م�ؤك���داً �أنه على ثقة من رف�ض احلكومة
لذلك املقرتح حر�صا على حقوق ومكت�سبات العمال.
و�أك���د �أن �أي مطالب���ات �أو حت���ركات تخ�صم من
حقوق ومكت�سبات العمال غ�ي�ر مقبولة على الإطالق
يف جمي���ع االحي���ان وبخا�ص���ة يف ه���ذا التوقيت الذي
يواجه العمال فيه حتديات معي�شية كبرية.
وقال يعق���وب“ :من حق غرفة جت���ارة و�صناعة
البحري���ن التي نك���ن ملجل����س �إدارته���ا كل التقدير
واالح�ت�رام �أن حتقق م�صالح التج���ار الذين متثلهم،
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•يعقوب يو�سف

لك���ن لي�س على ح�س���اب حقوق ومكت�سب���ات العمال
التي اكت�سبوه���ا بالقانون و�أحكام الق�ضاء و�أ�صبحت
من الثواب���ت التي ال ميكن التنازل عنها �أو امل�سا�س
بها ب�أي �شكل من الأ�شكال”.
و�أ�ض���اف“ :على غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين

والقطاع اخلا�ص احرتام املبد�أ الق�ضائي الذي �أر�سته
�أح���كام ق�ضائية بوج���وب احت�ساب �ساع���ات الوقت
الإ�ضايف م���ن الراتب ال�شامل بعالوات���ه وبدالته ،كما
�أن عليها احرتام وتقدير الظروف املعي�شية ال�صعبة
التي مي���ر بها العمال يف ظ���ل ارتفاع �أ�سع���ار ال�سلع
واخلدمات وزي���ادة حجم امل�س�ؤولي���ات امللقاة على
عاتقه���م” .وتاب���ع رئي�س االحتاد �أن���ه يكن لأ�صحاب
الأعم���ال والقط���اع اخلا�ص كل تقدي���ر واحرتام وهو
حري����ص على بناء عالق���ات وطيدة معه���م ودائما ما
يعتم���د املنهج التوافق���ي يف التعامل مع امل�شكالت
التي تن�ش����أ بني العمال و�أ�صح���اب الأعمال ،لكن لن
ي�سمح على الإطالق باالعتداء على حقوق ومكت�سبات
العمال والتغول عليها بهذا ال�شكل.
ودعا غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين �إلى �رضورة
�سح���ب املقرتح وعدم فت���ح باب لأزم���ة البحرين يف
غن���ى عنه���ا يف ه���ذا الوقت ال���ذي يتعر����ض العمال
ل�ضغوط اقت�صادية غري م�سبوقة.

املنامة  -بن����ا :تقدم ممث����ل الدائرة
ال�ساد�سة يف جمل�����س املحرق البلدي علي
الن�ص����وح ،بال�شك����ر �إل����ى رئي�����س الوزراء
�صاح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم��ي�ر خليفة
بن �سلم����ان �آل خليف����ة لتوجيهات �سموه
ال�سدي����دة بتطوي����ر �شبكة الط����رق العامة
خ�صو�صا ق����رى املحرق بتطوي����ر ال�شارع
الدائري و�شارع ريّا احليوي.وقال الن�صوح
�إن التوجيه����ات �أتت يف وقته����ا ،حيث �إن
املحرق بات����ت �شوارعها مزدحمة ،يف حني
�أن منافذه����ا وطرق العبور من منطقة �إلى
�أخرى �آخذة بالتطور التدريجي ،وهو جهد
م�شكور م����ن احلكومة ومن وزارة الأ�شغال
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين.
وتق����دم الن�ص����وح بالثن����اء �إلى عاهل
الب��ل�اد �صاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ،ورئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة ،وويل العهد نائ����ب القائد الأعلى
النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء
�صاح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم��ي�ر �سلمان

•علي الن�صوح

ب����ن حم����د �آل خليف����ة الذي����ن ال يدخ����رون
جه����دا يف �سبيل توفري متطلب����ات احلياة
الهانئ����ة ملواطنيه����ا بالعناي����ة بالتنمي����ة
الب�رشي����ة وتوفري البني����ة التحتية املالئمة
واخلدمات التي تت�صل بحياتهم اليومية
مما جع����ل اململكة تتب����و�أ مرك����زا متقدما
�ضم����ن قائمة ال����دول التي تق����دم �أف�ضل
اخلدمات احلكومية و�أرقاها.

“بيبا” يعر�ض �أف�ضل املمار�سات الإدارية يف “”IIAS

�ضاحية ال�سيف  -معهد الإدارة العامة
�أك���د املدير العام ملعه���د الإدارة العامة
“بيبا” رائ���د �شم�س �أن اال�ستثمار يف البحوث
العلمي���ة و�أف�ض���ل املمار�س���ات خا�ص���ة يف
جم���ال الإدارة العام���ة يع���د ركي���زة �أ�سا�سية
لالرتق���اء مبنظومة العمل احلكومي ،عرب ربط
�صناعة ال�سيا�سات احلكومي���ة ب�أ�س�س علمية
ممنهجة ،وهو الو�سيلة املثلى كذلك لتذليل
ال�صعوب���ات والتحدي���ات الت���ي يواجهها كال
القطاعني الع���ام واخلا�ص ع�ب�ر �إيجاد حلول
علمية ترتكز على الأدلة والرباهني.
جاء ذلك خالل م�شاركة املعهد يف م�ؤمتر

املعهد ال���دويل للعل���وم الإداري���ة “”IIAS
الذي عُقد م�ؤخرا يف تون�س .و�أ�ضاف بن �شم�س
�أن جل�س���ة �أف�ض���ل املمار�سات الت���ي قدمها
املعهد وحملت عنوان “املرونة الإدارية بني
التحدي���ات والفر����ص” مت الإع�ل�ان عنها من
قبل “ ”IIASيف ختام �أعمال امل�ؤمترك�أف�ضل
جل�سة م���ن حيث م�ضمونه���ا العلمي ال�شامل،
واعتمادها عل���ى  11ورقة حمكمة علميًا ذات
تنوع جغرايف ودميوغرايف� ،إ�ضافة �إلى ربطها
مو�ض���وع الدرا�س���ة ،وه���و املرون���ة الإدارية،
بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
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محاكم

رف�ض ا�ستئناف مدان ب�رسقة �آ�سيوية بالإكراه
ق�ض���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا
اجلنائي���ة اخلام�س���ة برف�ض ا�ستئن���اف مدان
ب�رسقة مبلغ  350دينارًا وهاتفني نقالني من
�شابة �آ�سيوي���ة بالإكراه حال دخولها م�سكنها
الكائ���ن مبنطق���ة املنام���ة ،و�أي���دت معاقبته
بال�سجن مل���دة � 3سنوات .وذك���رت املحكمة
يف حيثي���ات حكمها �أن اال�ستئن���اف ا�ستوفى
�أو�ضاع���ه ال�شكلي���ة املقررة قانونً���ا ،ومن ثم
فهو مقبول �شكالً ،حيث �إن احلكم �صادر �ضد
امل�ست�أنف منذ تاريخ  12يناير  2009وطعن
عليه بتاريخ  17يناير .2018
ويتبني م���ن �أوراق الق�ضية �أن تفا�صيل
الواقع���ة تتح�ص���ل يف �أن املته���م بتاريخ 18
يولي���و  2008و�أثن���اء دخ���ول املجن���ي عليها
البناية التي تقطن بها ،دخل خلفها امل�ست�أنف

و�آخ���ر ح���دث ،وهدده���ا الأخري ب�سك�ي�ن ل�شل
مقاومته���ا ،فيما �سح���ب امل�ست�أنف حقيبتها
التي حتتوي على مبلغ  350دينارًا وهاتفني
نقال�ي�ن و�أوراقها الثبوتي���ة ،وعندما قاومته
جذبها بالقوة منها والذ اجلناة بالفرار.
وثب���ت للمحكم���ة �أن امل�ست�أن���ف و�آخ���ر
حدث بتاريخ  18يولي���و � 2008رسقا الأ�شياء
املبين���ة و�صفا وقيم���ة ب���الأوراق واململوكة
للمجني عليها الآ�سيوية وذلك بطريق الإكراه
الواق���ع عليه���ا ب����أن هددها املته���م احلدث
ب�سكني ف�ش���ل مقاومتها ومتك���ن امل�ست�أنف
م���ن اال�ستي�ل�اء عل���ى حقيبتها والف���رار بها،
وقد ترك الإكراه الواق���ع باملجني عليها �أثرًا
للجروح املو�صوف���ة بالتقرير الطبي املرفق
بالق�ضية.

القب�ض على م�شتبه به �رشع ب�رسقة منزل بالرفاع ال�رشقي
املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :متكن���ت
مديرية �رشطة املحافظ���ة اجلنوبية من ك�شف
مالب�سات عملي���ة ال�رشوع يف �رسقة �أحد املنازل
مبنطقة الرفاع ال�رشقي.
و�أو�ض���ح مدي���ر ع���ام املديري���ة �أنه فور
تلقي بالغ بالواقعة م���ن ابن �صاحب املنزل،
مف���اده حماولة �شخ�ص جمه���ول الدخول �إلى

املن���زل غ�ي�ر �أن���ه مل يتمك���ن �إثر عم���ل جهاز
الإنذار ما �أجربه عل���ى الفرار ،فقد مت مبا�رشة
�أعم���ال البحث والتح���ري ،الت���ي �أ�سفرت عن
حتديد هوية امل�شتبه به والقب�ض عليه.
و�أ�شار مدير عام مديرية �رشطة املحافظة
اجلنوبية �إلى �أنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة حيال الواقعة.

ال�سجن � 5سنني خلليجي جلب “الأمفيتامني”
عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى
متهمً���ا “ 33عامًا -خليج���ي اجلن�سية” دانته
ببي���ع امل���واد املخ���درة على �شاب�ي�ن ،وذلك
ب�سجن���ه ملدة � 5سنني و�أم���رت بتغرميه مبلغ
 3000دينار ،كما �أم���رت ب�إبعاده نهائيًّا عن
البالد عقب تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.
فيما حب�ست ال�شابني الآخرين “ 19و22
عامً���ا – بحرينيني اجلن�سي���ة” ملدة � 6شهور،
و�أم���رت بتغ���رمي كل منهما مبل���غ  500دينار
لثبوت تعاطيهم���ا امل�ؤثرات العقلية ،و�أمرت
مب�صادرة امل�ضبوطات.
وتتح�صل وقائع �ضبط املدانني الثالثة
يف �أن���ه وحال ق���دوم املته���م الأول من بالده
ع�ب�ر ج�رس املل���ك فه���د مت تفتي����ش �سيارته
باملنطقة اجلمركية مبعرفة �ضابط اجلمارك،
الذي متكن م���ن العثور بحوزته على عدد 50
قر�ص���ا -ثب���ت معمليًّ���ا �أنها للم�ؤث���ر العقلي
ً
الأمفيتامني ،كما �أن املدان قرّر لل�ضابط �أنه
جلبه���ا بق�صد بيعها على املتهم الثاين ،فتم
ت�سليمه لإدارة مكافحة املخدرات.
و�أ�ضاف���ت �أن���ه ومبعرف���ة �أف���راد �إدارة
مكافح���ة املخ���درات ات�ص���ل املته���م الأول
باملتهم الث���اين حتت م�سمع و�إ��ش�راف عريف
ب���الإدارة ،واتفق م���ع املتهم الث���اين على �أن

يلتقيا لي�سلمه امل�ؤثر العقلي الذي جلبه له.
وبالفع���ل اجت���ه املته���م الأول برفق���ة
ع���دد من �أفراد ال�رشطة للم���كان املتفق عليه
م���ع املتهم الثاين ،ويف املوع���د املحدد كمن
العري���ف املذك���ور عل���ى مقربة م���ن املتهم
الأول ،فيما توجه الأخري للمتهم الثاين ،الذي
ح�رض ب�سيارته وبرفقته املتهم الثالث ،وقام
بت�سلي���م املته���م الث���اين كي�س فيم���ا �سلمه
املتهم الثاين �شيئا �سلمه للعريف ،تبني �أنه
مبلغ نقدي يعادل  140دينارًا بحرينيًّا.
ف�أمر العريف ب�ضب���ط املتهمني ،فتمت
مداهمتهم���ا والقب�ض عليهم���ا ،وبتفتي�شهما
مت العثور بح���وزة املتهم الثاين على الكي�س
الوهمي ،فيما عرث بحوزة املتهم الثالث على
قر�ص�ي�ن ون�ص���ف ،ثب���ت معمليًّا �أنه���ا لذات
امل�ؤث���ر العقلي ،وب�س�ؤالهم���ا اعرتفا بتعاطي
املواد املخدرة.
وثب���ت للمحكم���ة �أن املدان�ي�ن جميعً���ا
بتاري���خ  11نوفم�ب�ر � ،2017أوال :املته���م
الأول :ح���از و�أح���رز بق�ص���د االجت���ار امل�ؤث���ر
العقلي الأمفيتامني يف غري الأحوال املرخ�ص
بها قانونًا ،ثانيً���ا :املتهمان الثاين والثالث:
حازا و�أح���رزا امل�ؤثر العقل���ي الأمفيتامني يف
غري الأحوال امل�رصح بها قانونًا.

� 11سبتمرب ل�سماع �شهود انتهاك �شاب جلثة �آ�سيوية
قرّرت املحكم���ة الكربى اجلنائية الأولى
ت�أجي���ل النظ���ر يف ق�ضي���ة نح���ر وقت���ل �شابة
أي�ضا
�آ�سيوية من قبل �شاب “ 28عامًا” متهم � ً
بتعمّ���د ف���قء عينها الأخرى عندم���ا مل يتمكن
من اقت�ل�اع الأولى من مكانها ،ال���ذي �أنكر ما
ن�س���ب �إلي���ه مدعيًا �أن املجن���ي عليها حاولت
ا�ستمالته جن�سيًّا ما دعاه لقتلها ،حتى جل�سة
� 11سبتم�ب�ر القادم ،وذلك لال�ستماع لأقوال
ال�شهود من الأطباء ،مع الأمر با�ستمرار حب�س
املتهم حلني اجلل�سة القادمة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�ضي���ة ح�سبما جاءت
يف اعرتاف���ات املته���م �إلى �أنه وبع���د مغادرة
�صديقت���ه الآ�سيوي���ة للمملك���ة حاول���ت
�صديقته���ا -املجن���ي عليه���ا -ا�ستمالت���ه
وا�ستدراجه �إلى �إقامة عالقة جن�سية لأكرث من
مرة فيما بينهما� ،إال �أنه كان دائمًا ما يرف�ض
ذل���ك ،لكنه���ا عندم���ا تطلب من���ه م�ساعدتها
بالأموال كان ال يرف�ض طلبها.
و�أ�ض���اف �أن���ه يف ذلك الي���وم طلبت منه
املجني عليها �أن يح��ض�ر مل�سكنها الكائن يف
منطق���ة الب�سيتني ،وتفاج����أ عندما التقى بها
مبحاولتها معانقته ،فما كان منه �إال �أن دفعها
بعيدًا عنه ،فتم�سكت به ب�شدة حتى متكن من
التوجه للمطب���خ و�أخذ من���ه �سكينًا حال كون
املجني عليه���ا مم�سكة برقبت���ه ،ف�أم�سك هو
الآخر برقبتها ب�إح���دى يديه وطعنها بالأخرى
يف خ�رصها ،وم���ن ثم نحر رقبته���ا من اليمني
�إلى الي�رسى.
كم���ا قرّر �أن���ه بع���د نحرها ظلّ���ت ترجف
�إل���ى �أن �سكن ج�سده���ا ال�ساقط على الأر�ض،
فتيقن �أنها ماتت ،عندها حاول اقتالع عينها
اليمن���ى لكنه مل يتمكن من ذلك ،ففق�أ عينها
الي��س�رى بوا�سط���ة �إ�صبع���ه ال�سباب���ة ،وغ�سل
ال�سكني امل�ستعمل���ة باجلرمية ورماها �أ�سفل

�رسير املجني عليها وغادر م�سكنها.
�إال �أنه مل يكت�شف �أحد طوال � 4أيام جرمية
املتهم ،حت���ى حاولت �صديقةٌ للمجني عليها
االت�ص���ال بها عدة مرات دون جدوى ،فقررت
التوجه مل�سكنها وال�س����ؤال عنها واالطمئنان
عليه���ا ،وهناك الحظ���ت �أن املكيف يعمل يف
حني �أن الباب مغل���ق وال �أحد يرد عليها ،فما
كان منها �إال �أن ات�صلت ب�رشطة النجدة ،الذين
متكنوا من فتح الباب واكت�شاف اجلرمية.
وج���اء يف تقري���ر الطبي���ب النف�س���ي
اخلا����ص باملته���م �أن الأخ�ي�ر مل يك���ن يعاين
م���ن �أية �أعرا����ض �أو عاهات عقلي���ة �أو نف�سية
م�ؤث���رة عل���ى �إدراك���ه وق���ت وق���وع احلادث،
فيم���ا �أو�ضحت اللجنة الطبي���ة �أنه كان مدركً ا
لأفعاله وت�رصفاته متامًا ومل يكن واقعًا حتت
ت�أثري �أي مر�ض عقل���ي �أو ذهني ،وبذلك يعد
م�س����ؤوال م�س�ؤولية كاملة ع���ن ت�رصفاته حيال
الواقعة.
اجلدير بالذك���ر �أن وكي���ل النائب العام
بنيابة حمافظة املحرق عامر العامر� ،رصح ب�أن
النياب���ة العامة �أجنزت حتقيقاته���ا يف واقعة
قتل عمد وانتهاك حرم���ة جثة ،و�أمرت ب�إحالة
املتهم �إلى املحكمة الكربى الأولى اجلنائية
مع ا�ستمرار حب�سه (.)...
وكان���ت النياب���ة العامة قد تلق���ت بالغًا
من الإدارة العام���ة للمباحث والأدلة اجلنائية
م�ضمون���ه العث���ور عل���ى جث���ه ب�أح���د ال�شقق
ال�سكني���ة الم���ر�أة �آ�سيوي���ة اجلن�سي���ة وبه���ا
�إ�صابات ت�شري �إلى وجود �شبهه جنائية.
وعل���ى الف���ور انتقل���ت النياب���ة العام���ة
مل��س�رح اجلرمي���ة وعاين���ت اجلث���ة ،والحظت
وج���ود ج���رح قطع���ي يف العن���ق و�إ�صاب���ة يف
العني ،ومبعاينة م�رسح اجلرمية مت �ضبط �أداة
اجلرمية وحتريزها ،و�أمرت بفح�صها.

اعداد  -عبا�س �إبراهيم

local@albiladpress.com

اخلارجية الأمريكية :نرى بو�ضوح �سلوك �إيران اخلبيث جتاه البحرين

�إدراج “�رسايا الأ�شرت” بقائمة املنظمات الإرهابية العاملية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أعلن���ت وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة
ت�صني���ف جماع���ة �رساي���ا الأ�ش�ت�ر الإرهابي���ة
املدعوم���ة من �إيران كمنظمة �إرهابية �أجنبية
مبوج���ب البن���د  219م���ن قان���ون الهج���رة
واجلن�سية يف الواليات املتحدة .كما �أدرجتها
ال���وزارة �أي�ضا �ضم���ن املنظم���ات الإرهابية
العاملي���ة املن�ضوي���ة حت���ت البن���د ( 1ب)
م���ن الأم���ر التنفيذي رق���م  .13224وكانت
اخلارجي���ة الأمريكية قد و�ضع���ت يف مار�س
 ،2017فردين تابعني ل�رسايا الأ�شرت بقائمة
الإره���اب ،هم���ا �أحمد ح�سن يو�س���ف وال�سيد
مرت�ضى جميد رم�ضان علوي املعروف �أي�ضا
با�س���م مرت�ض���ى جمي���د ال�سن���دي يف قوائم
الإرهاب.
وذك���رت اخلارجي���ة الأمريكي���ة ،يف بيان
�أ�صدرت���ه �أم�س� ،أن ه���ذه اخلطوة تهدف �إلى
حرم���ان جماعة �رساي���ا الأ�ش�ت�ر الإرهابية من
املوارد الالزمة لتخطي���ط وتنفيذ الهجمات
الإرهابي���ة .ومبوجب ه���ذا الت�صنيف �سيتم
حظر جمي���ع م�صالح وممتل���كات اجلماعة يف
نطاق ال�سلط���ة الق�ضائية للواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،كم���ا �سيحظر عل���ى املواطنني
الأمريكي�ي�ن الدخول يف �أي معامالت مع هذه
املنظمة .و�إ�ضافة �إل���ى ذلك ،تعترب حماولة
توفري الدعم املادي �أو املوارد �أو الت�آمر من
�أجل توفريها جلماعة �رسايا الأ�شرت الإرهابية

من اجلرائم التي يعاقب عليها القانون.
و�أ�شارت اخلارجية الأمريكية �إلى �أن هذا
الت�صني���ف يدعم حمل���ة �أكرب ل���ردع �سلوك
�إيران اخلبيث ووق���ف دعمها للإرهابيني يف
جميع �أنحاء العامل.
و�أ�ض���اف البي���ان �أن من�س���ق مكافح���ة
الإرهاب ب���وزارة اخلارجي���ة الأمريكية ناثان
�سيلز �أكد �أن �إيران ت�ستخدم وكالء �إرهابيني
يف �إفريقي���ا و�أوروب���ا و�أم�ي�ركا ال�شمالي���ة
و�آ�سي���ا واخللي���ج العرب���ي به���دف تو�سي���ع
نفوذها اخلبي���ث وزعزعة ال�سلم واال�ستقرار
العاملي�ي�ن ،م�شددا عل���ى �أن �رساي���ا الأ�شرت
واح���دة �ضمن قائم���ة طويلة م���ن اجلماعات
الإرهابي���ة الت���ي تدعمه���ا �إي���ران ومتار����س
القتل بالنيابة عن نظام طهران الفا�سد.
وتابع البيان �أن “�إع�ل�ان اليوم ي�ؤكد �أن
الواليات املتحدة ترى بو�ضوح �سلوك �إيران
اخلبي���ث جت���اه البحري���ن من خ�ل�ال وكيلها،
جماعة �رسايا الأ�شرت الإرهابية”.
وذك���ر البي���ان �أن �رسايا الأ�ش�ت�ر منظمة
�إرهابي���ة تدعمها �إي���ران ت�أ�س�س���ت يف العام
 2013بهدف قل���ب نظام احلكم ،و�أن �رسايا
الأ�ش�ت�ر �أعلنت م�س�ؤوليتها ع���ن العديد من
الهجمات الإرهابية التي ا�ستهدفت ال�رشطة
والأمن يف البحرين.
ويف مار����س  2014نف���ذت �رسايا الأ�شرت
هجومً���ا بقنبل���ة �أ�سفر عن مقت���ل اثنني من
�ضباط ال�رشطة البحرينيني و�ضابط من دولة

الإم���ارات العربية املتح���دة .يف يناير 2017
�أطلقت اجلماعة الن���ار وقتلت �ضابط �رشطة
بحرين���ي .كم���ا تدعو جماع���ة �رساي���ا الأ�شرت
الإرهابي���ة ،عرب و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية،
�إلى العنف �ضد حكومات البحرين وبريطانيا
وال�سعودية والواليات املتحدة.
ويف يناي���ر ع���ام � 2018أعلن���ت جماعي���ة
�رساي���ا الأ�شرت ر�سميا والءه���ا لنظام طهران،
�إ�س���وة باحلر�س الثوري الإي���راين (،)IRGC
لت�ؤك���د دورها كجزء من �شبكة �إيرانية مكونة
م���ن جهات حكومية وغري حكومية تعمل �ضد
الوالي���ات املتح���دة وحلفائه���ا يف املنطقة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ح�صل �أع�ضاء جماعة �رسايا
الأ�ش�ت�ر عل���ى �أ�سلحة ومتفجرات م���ن �إيران،
وتلقوا تدريبات يف مع�سكرات تابعة للحر�س
الث���وري الإيراين يف العراق ،وجل�أ كبار �أع�ضاء
�رساي���ا الأ�شرت �إل���ى �إيران هربا م���ن املالحقة
الق�ضائية من قبل ال�سلطات البحرينية.
و�أ�ضاف البيان �أن �إجراء اليوم ير�سل �إلى
ال�شع���ب الأمريكي واملجتمع ال���دويل ر�سالة
ب����أن جماعة �رساي���ا الأ�ش�ت�ر منظم���ة �إرهابية
ارتكبت �أعم���اال �إرهابية وت�شكل خطرًا كبريًا،
مبين���ا �أن ه���ذا الت�صني���ف يك�ش���ف ويع���زل
املنظم���ات الإرهابي���ة و�أع�ضاءه���ا ويحرمهم
من الو�ص���ول �إلى النظام امل���ايل الأمريكي.
ع�ل�اوة عل���ى ذل���ك ي�ساع���د �إج���راءات �إنفاذ
القان���ون التي تقوم بها الأجه���زة الأمريكية
واحلكومات الأخرى.

البحرين ترحب ب�إدراج اخلارجية الأمريكية للتنظيم على قائمة الإرهاب“ ...اخلارجية”:

“الأ�شـتـر” تـتـلـقـى دع ًمـا وا�س ًعـا مـن �إيـران

املنامة  -وزارة اخلارجية :رحبت مملكة
البحري���ن بق���رار وزارة خارجي���ة الوالي���ات
املتح���دة الأمريكي���ة ت�صني���ف م���ا ي�سمى
“�رساي���ا الأ�شرت” منظم���ة �إرهابي���ة ،معربة
ع���ن �شكرها وتقديره���ا للواليات املتحدة
الأمريكية ال�صديقة على هذه اخلطوة التي
تعك����س احلر�ص على �أمن وا�ستقرار مملكة
البحرين وجت�س���د عمق العالقات التاريخية
واال�سرتاتيجية ب�ي�ن البلدين ال�صديقني،
م�ؤك���دة �أن دع���م احللف���اء امل�ستم���ر ع�ب�ر
الإعالن عن اجلماعات الإرهابية من �ش�أنه �أن
يدعم اجلهود الرامية �إلى حماية اال�ستقرار
والأمن الدوليني.
و�ش���ددت مملك���ة البحري���ن عل���ى �أن

“�رساي���ا الأ�ش�ت�ر” م���ن ب�ي�ن العدي���د م���ن
اجلماع���ات امل�سلح���ة الت���ي تتلق���ى دعمًا
وا�سعًا م���ن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
�إذ ي�شمل هذا الدعم نقل الأموال والأ�سلحة
واملتفج���رات ،والتدري���ب يف مع�سك���رات
احلر����س الث���وري الإي���راين ،و�أنه���ا �أعلنت
م�س�ؤوليته���ا ع���ن العدي���د م���ن الهجم���ات
الإرهابي���ة �ض���د املدنيني الأبري���اء و�أفراد
الأم���ن وت�سبب���ت يف �إحل���اق �أ��ض�رار بالغ���ة
باملمتلكات العامة واخلا�صة.
و�أك���دت مملك���ة البحري���ن التزامه���ا
التاريخي مع الوالي���ات املتحدة الأمريكية
يف مواجهة التهديدات امل�شرتكة والق�ضاء
على الإرهاب بكافة �صوره و�أ�شكاله ،ف�إنها

جت���دد دعوتها للمجتمع ال���دويل ملوا�صلة
دع���م جه���ود مكافحة الإره���اب وخلق بيئة
�أكرث �أمانا للجميع.
وكان���ت الإدارة الأمريكي���ة قد �صنفت
يف �شه���ر مار����س  2017قائدي���ن م���ن
“�رساي���ا الأ�شرت” �ضمن قائم���ة الإرهابيني
العامليني ،وي�أتي ق���رار الواليات املتحدة
الأمريكي���ة بعد ت�صني���ف اململكة املتحدة
يف �شهر دي�سم�ب�ر املا�ضي ل�رساي���ا الأ�شرت
كمنظم���ة �إرهابي���ة ،كم���ا �صنف���ت اململكة
املتح���دة �رساي���ا وع���د اهلل ،و�رساي���ا اهلل
الإ�سالمي���ة ،و�رسايا الإم���ام املهدي ،و�رسايا
احليدري���ة ،و�رساي���ا املخت���ار كمنظم���ات
�إرهابية كذلك.

لعدم �إ�ساءتها ا�ستعمال �سلطاتها

مواطن يطالب “البلديات” مبنحه ترخي�صا و“الإدارية” ترف�ض

رف�ض����ت املحكمة الكربى املدنية الأولى
(الدائ����رة الإداري����ة) دعوى مواط����ن كان قد
�أقامه����ا �ض����د قرار �سلب����ي �صادر م����ن وزارة
الأ�شغ����ال و�ش�����ؤون البلدي����ات والتخطي����ط
العمراين ،التي مل متنح����ه ت�رصيحًا با�ستكمال
البن����اء ال����ذي �أقامه على عق����ار دون ترخي�ص
منها ،مما ترتب علي����ه ت�سجيل خمالفات بناء
�ض����ده و�ص����دور �أح����كام عليه بالغرام����ة ،كما
�ألزمت املحكمة رافعها بامل�رصوفات ،م�ؤكدة
يف حكمه����ا ع����دم �إ�س����اءة ال����وزارة ا�ستعم����ال
�سلطاته����ا بهذا ال�ش�����أن� ،إذ مل يقدم املدعي
�أية دالئل على ذلك.
وذك����رت املحكم����ة يف حكمه����ا �أن وقائع
الدع����وى تتمث����ل يف �أن املواط����ن املدع����ي
تق����دم بالئحة دعوى ذكر فيه����ا �أنه �أقام بناء
يف منطق����ة الرفاع ،وق����د مت حترير خمالفات
�ضده ،للبناء بدون ترخي�ص� ،إذ �صدرت �ضده
�أحكام ق�ضائية بتغرميه عن هذه املخالفات،
و�أنه حت����ى الآن مل يتمكن م����ن احل�صول على
الرتاخي�����ص الالزم����ة ال�ستكمال بن����اء العقار
واالنتف����اع به ،وهو ما دفع����ه للمطالبة ب�إلغاء
الق����رار ال�سلب����ي ال�ص����ادر م����ن البلدي����ات
باالمتن����اع عن �إ�صدار الرتاخي�����ص الالزمة له،
و�إلزامهم����ا باملوافقة على منح����ه الرتاخي�ص
الالزمة تنفيذًا لأحكام الق�ضاء.
و�أو�ضح����ت املحكمة يف حيثي����ات حكمها
�أن الب�ّي�ننّ م����ن مطالعة �أحكام قان����ون تنظيم
املباين �أنه ال يجوز ت�شييد بناء �أو �إقامة �أعمال
�أو �إ�ضاف����ة �أي جزء �إليها �أو هدمها �أو هدم �أي
ق�سم منها �أو �إجراء �أي تعديل فيها بالتو�سعة
�أو التعلية �أو الدعم �سواء يف ال�شكل اخلارجي
للبن����اء �أو يف العمل �أو يف ترتيبه الداخلي ،كما

ال يج����وز تغي��ي�ر معامل �أي����ة �أر�����ض بحفرها �أو
ردمها �إال بعد احل�ص����ول على ترخي�ص بذلك
م����ن البلدية ،وعلى الأخ��ي�رة �أن تبت يف طلب
الرتخي�ص يف خالل مدة ال جتاوز  30يومًا على
تقدمي الطلب.
و�أ�ضاف����ت �أن القان����ون �أك����د �أن����ه م����ن
امل�ستق����ر عليه �أن����ه ال يج����وز �إن�شاء مب����ان �أو
�إقام����ة �أعمال �إال بعد احل�ص����ول على ترخي�ص
من اجله����ة الإداري����ة املخت�ص����ة ،وي�ستهدف
الرتخي�����ص �أ�صال مطابقة م�رشوع البناء لأحكام
وا�شرتاط����ات تنظيم البناء ،ال����ذي يتعني �أن
يك����ون الرتخي�ص ال�ص����ادر مطاب ًق����ا ومراعيًا
له����ا ،و�إال كان م�شوبًا بعيب خمالفة القانون.
وتابع����ت� ،أن �أي ترخي�����ص ه����و ق����رار �إداري
نهائ����ي تف�صح مبوجب����ه اجله����ة الإدارية عن
�إرادتها امللزمة مبا لها من �سلطات مبقت�ضى
القوانني واللوائ����ح بق�صد حتقيق امل�صلحة
العام����ة ،وتتمت����ع يف منحه ب�سلط����ة تقديرية
وا�سع����ة ،فيح����ق لها رف�ض طل����ب الرتخي�ص
�إذا م����ا ر�أت �أنه يتعار�ض م����ع اعتبارات الأمن
الع����ام �أو ال�صح����ة العامة �أو حرك����ة املرور �أو
جمال تن�سيق املدينة �أو احلي ،وهذه ال�سلطة
لي�س����ت مطلقة ،بل مقيدة بع����دم التع�سف �أو
االنح����راف ،ومن ثم تخ�ض����ع جهة الإدارة وهي
متار�س هذه ال�سلط����ة لرقابة الق�ضاء ،وذلك
للت�أكد مم����ا �إذا كانت هذه املمار�سة متت يف
نطاق ال�ضوابط املحددة لها �أم ال.
ولفت����ت املحكمة �إل����ى �أنه م����ن امل�ستقر
علي����ه �أن الق����رار الإداري يحم����ل عل����ى �سببه
ال�صحيح ،ما مل يقم الدليل على عدم �صحته،
و�أن����ه ال �إل����زام عل����ى جه����ة الإدارة بت�سبي����ب
قراراتها ،م����ا مل يلزمها القان����ون بذلك ،و�أن

عيب �إ�س����اءة ا�ستعمال ال�سلط����ة �أو االنحراف
بها ه����و من العي����وب الق�صدي����ة يف ال�سلوك
الإداري ،قوامه����ا �أن يكون لدى الإدارة ق�صد
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو االنحراف بها ،و�أن
القرار الإداري ال�سلبي يتحقق عندما ترف�ض
اجلهة الإداري����ة �أو متتنع عن اتخاذ �إجراء كان
من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.
وبين����ت �أن من����اط قي����ام الق����رار ال�سلبي
اجلائ����ز الطعن علي����ه �أن تكون هن����اك قاعدة
قانوني����ة عام����ة تقرر ح ًّق����ا �أو مرك����زًا قانونيًّا
الكت�س����اب ه����ذا احل����ق ،بحيث يك����ون تدخل
الإدارة لتقري����ره �أم����رًا واجبًا عليها متى طلب
منه����ا ذلك ،ويتمث����ل ذلك امل�سل����ك ال�سلبي
�إم����ا برف�����ض اجله����ة الإدارة �رصاح����ة �أو �ضمنًا
باالمتناع عن اتخاذ الإجراء امللزمة ب�إ�صداره.
وق����ررت �أن����ه يتفرع ع����ن ذلك �أن����ه �إذا مل
يك����ن ثم����ة �إلزام عل����ى اجله����ة الإداري����ة ب�أن
تتخذ موق ًف����ا �إيجابيًّا ومل تق����م باتخاذه ،ف�إن
رف�ضه����ا �أو �سكوتها ال ي�شكل حينئذ االمتناع
املق�صود ،وبالتايل ال يوجد يف هذه احلالة �أي
قرار �إداري �سلبي مما يجوز الطعن عليه.
و�أ�ضاف����ت املحكم����ة �أن امتن����اع اجله����ة
الإدارية املدعى عليها عن �إ�صدار الرتاخي�ص
الالزم����ة ال�ستكم����ال بن����اء العق����ار مو�ض����وع
التداعي هو �أمر ترتخ�ص فيه وفقًا ل�سلطتها
التقديرية وال يحدها يف ذلك �سوى �أن يكون
ر�أً م����ن �شائب����ة �إ�س����اءة ا�ستعمال
قراره����ا م��ب� ّ
ال�سلط����ة ،وه����و م����ا مل يق����م علي����ه دليل من
الأوراق ،الأمر الذي تغدو معه الدعوى املاثلة
 واحلال����ة ه����ذه  -قائمة على غ��ي�ر �سند منالقان����ون جدي����رة بالرف�����ض ،و�إل����زام خا�رسها
مب�رصوفاتها.

بالدنا

local@albiladpress.com

ن�سب الإجناز ترتاوح بني  % 40و ...% 100وزير الإ�سكان:

مدينة خليفة جت�سّ د النهج اجلديد يف ت�صميم املدن الإ�سكانية

املنام���ة  -وزارة الإ�سكان :ك�ش���ف وزير الإ�سكان
با�سم احلمر عن متو�سط ن�س���ب الإجناز مبدينة خليفة
الت���ي بلغت نح���و  % 93بالأعم���ال الإن�شائية و% 65
ب�أعمال البنية التحتي���ة لـ  1105وحدات �سكنية تُنفذ
يف الوقت احلايل.
جاء ذلك ،خالل زي���ارة تفقدية قام بها احلمر �إلى
امل�رشوع ،يرافقه الوكيل امل�ساعد للم�شاريع الإ�سكانية
�سام���ي بوه���زاع وع���دد م���ن امل�س�ؤول�ي�ن ومهند�سي
الوزارة؛ للوقوف على ن�سب الإجناز بامل�رشوع.
و�أ�ض���اف الوزي���ر �أن م��ش�روع مدينة خليف���ة يُنفذ
عل���ى مراحل عدة ،حيث بلغت ن�س���ب الإجناز باملرحلة
الأول���ى ن�سبً���ا متقدم���ة للغاية ترتاوح م���ا بني % 40
و ،% 100بواق���ع  % 95بالأعم���ال الإن�شائي���ة لـ 555
وح���دة �سكنية يف ح���ي العليم ،و % 80ل���ـ  499وحدة
�سكني���ة بح���ي املحادير بن�سب���ة �إجن���از  % 65ب�أعمال
البني���ة التحتي���ة ،ف�ض�ل� ًا ع���ن و�ص���ول ن�سب���ة الإجناز
بالأعمال الإن�شائية لـ 51وحدة �سكنية �إ�ضافية يف حي
النعيمات �إل���ى  ،% 40م�ؤكدًا �أن الوزارة حري�صة على
الإ�رساع يف وت�ي�رة تنفيذ هذا امل�رشوع وكافة امل�شاريع
الإ�سكاني���ة مبختلف املحافظ���ات واملدرجة يف برنامج
عمل احلكومة.
وتابع �أن ال���وزارة انتهت من تنفي���ذ كل الأعمال
الإن�شائي���ة والبني���ة التحتية بـ  421وح���دة �سكنية يف
حي النعيمات التي �شه���دت ت�سليم مفاتيح وحداتها
للمواطن�ي�ن امل�ستفيدي���ن م�ؤخ���رًا ،فيم���ا تعك���ف يف
الوق���ت احلايل عل���ى تنفي���ذ الت�صامي���م التف�صيلية
اخلا�ص���ة باملراح���ل الأخ���رى بع���د �أن مت م�ؤخ���رًا طرح
مناق�ص���ة ت�صميم املراحل امل�ستقبلية ،م�شريًا �إلى �أن
املدين���ة �ست�ستوع���ب بعد ا�ستكماله���ا � 54ألف ن�سمة
بتوفريها ما يقارب  6000وحدة �سكنية.
و�أ�ض���اف احلم���ر �أن ه���ذه املدينة جت�س���د النهج
اجلدي���د يف ت�صميم امل���دن الإ�سكانية من حيث النمط
املعماري للوحدات ال�سكنية ،وتخطيط الطرق ونظام
املوا�ص�ل�ات ،وج���ودة املراف���ق واخلدم���ات ال�شاملة،
كاملراكز واملجمع���ات التجارية ،واملن�ش����آت ال�صحية
والأندية واملراكز ال�شبابية.
وق���ال�“ :إن م��ش�روع مدين���ة خليف���ة ،يع���د �أح���د
امل�شاري���ع الرئي�سة املدرجة �ضم���ن برنامج تنفيذ 25
�أل���ف وحدة �سكنية املدرج���ة يف برنامج عمل احلكومة،
واملنبث���ق ع���ن التوجي���ه امللك���ي ال�سامي ببن���اء 40
�ألف وح���دة �سكنية ،م�ؤك���دًا �أن ت���وايل تنفيذ وتوزيع
امل�شاري���ع املدرجة يف برنامج عم���ل احلكومة مبختلف
مراحلها ي�ؤكد �أن الوزارة ت�سري على الطريق ال�صحيح
نحو تنفيذ التزامها الوارد بالربنامج”.
و�أكد الوزير �أن تقدم ن�سب الإجناز يف هذه املدينة
يعد نتاجً ا للرعاية امللكي���ة ال�سامية للملف الإ�سكاين
ب�ش���كل عام وم�رشوع مدينة خليفة ب�شكل خا�ص ،منوهً ا
�إلى الزيارة امللكي���ة امليمونة التي تف�ضل بها عاهل
الب�ل�اد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
�إلى املحافظة اجلنوبية ،و�إطالق جاللته م�سمى “مدينة
خليف���ة” على امل�رشوع الإ�س���كاين باملدينة ،يف جت�سيد
واقعي لرعاية جاللته للملف الإ�سكاين.
كم���ا �أ�شار �إلى املتابعة امل�ستم���رة والتوجيهات
ال�سديدة لرئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

فجر جديد
إبراهيم النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

اإلسكان وإشاعة األمل
النج���اح امل�ستم���ر واملت�س���ارع الذي حتقق���ه وزارة الإ�سكان ممثل���ة ب�أعلى ر�أ�س
اله���رم فيها� ،سعادة املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر ،مبختلف م�شاريعها الكربى
باململك���ة ،تقدم للبحرين ول�شع���ب البحرين ،وللوزارات ،وبقي���ة اجلهات احلكومية
الأخرى ،ق�صة وم�سرية جناح ،ودرو�س م�ستفادة ،لوزارة متكنت من �أن ت�شق طريقها
الوعر ،وال�صلب ،بكل �إ�رصار وعزمية وجناح.
هذا التفوق املعلن ،واملعروف للجميع ،يقر�أ بو�ضوح عرب الت�رصيحات والبيانات
ال�صحفي���ة التي ت�صدرها الوزارة–با�ستم���رار -للر�أي العام ،والتي ت�شيع من خاللها
الطم�أنين���ة للمواطنني ،ب�أن هنالك �إجنازات على الأر�ض لأجلكم ،ولأجل �أبنائكم ،ب�أن
هنالك عمران���ا ،وبيوتا ت�شطب ،وبنى حتتية جديدة� ،أملنا �أن تكون مر�ضية لكم ،بل
هو �أكرث من ذلك.
وكن���ت قد ر�صدت خ�ل�ال عملي ال�صحفي ،اهتم���ام القارئ يف تتب���ع �أخبار �سري
امل�شاريع الإ�سكانية ،وكيف جنح �سعادة املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر ،وفريقه
املعاون ،ب�أن يحولوا الأخبار الر�سمي���ة اجلامدة ،لأخبار عارمة بالروح ،و�إ�شاعة الأمل،
حول احلياة اجلديدة ،الآمنة ،والقريبة.
وت�أخذن���ا لغة الأرقام ،والتي تع���زز الوزارة من وجودها با�ستم���رار ،يف البيانات
ال�صحفي���ة ،والت�رصيح���ات الر�سمية لو�سائ���ل الإعالم ،ومن خالل اللوح���ات ال�ضخمة
اجلاثمة عند مداخ���ل امل�شاريع الكربى ،والتي ت�رسد بدقة متناهية ،كم �أجنز (مئويا)
من بناء بيوت املرحلة الأولى ،والثانية ،والثالثة� ...إلخ ،وكم �أجنز من م�شاريع البنى
التحتية والطرق ،مع تذييل تواريخ الإجناز املتوقع ،وبو�ضوح تام.
ه���ذا الواقع اليومي ،يقودنا ب�أن هنالك ثقة عارمة ،ملن يعمل ،ويجتهد ،وي�سهر
الليل والنهار بطولهما ،لت�رشيف مهنته ،وبلده ،لأداء الر�سالة كما يجب ،ف�شكراً لكل
من يهب اخلري وال�سعادة لغريه ،وملن يثبت على املبادئ ،مهما �شقت عليه احلياة،
وتكالبت عليه ظروفها.

حمافظ العا�صمة ي�شارك يف القمة العاملية للمدن ب�سنغافورة

خليفة بن �سلمان �آل خليفة لهذا امل�رشوع باعتباره �أحد
رواف���د خطة تنفيذ � 25ألف وح���دة �سكنية املدرجة يف
برنامج عم���ل احلكومة ،التي �ساهم���ت يف تقدم ن�سب
الإجن���از ،ف�ض�ل�ا ع���ن �أوام���ر ويل العهد نائ���ب القائد
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة بتوزيع

وحدات املرحلة الأول���ى للم�رشوع �ضمن برامج التوزيع
التي �أمر بها �سموه ،وقد �أ�سفر هذا االهتمام والرعاية
عن توفري اال�ستقرار للمواطنني امل�ستفيدين ،م�ؤكدًا
حر����ص ال���وزارة على موا�صل���ة اجله���ود لتنفيذ كافة
التزاماته���ا يف مدينة خليفة وم���دن البحرين اجلديدة
الأخرى.

يدمر الهيكل الداخلي للقدم والعظام واملفا�صل والأربطة

الدفرت يحذر امل�صابني مبر�ض ال�سكري من “�شاركو”
بدور املالكي

ح���ذر ا�ست�شاري���ون وخمت�ص���ون يف �أمرا����ض
الغ���دد وال�سكري ،و�أطب���اء عائل���ة ،يف ت�رصيحات
خا�ص���ة لـ “البالد” مر�ضى ال�سك���ري البحرينيني
واملقيمني يف املمكلة م���ن الوقوع يف فخ مر�ض
“�شاركو” ،والذي اليعرفه الكثري من امل�صابني
مبر����ض ال�سكري ،النه ي�صيب م���ن جتاوز الـ 10
�سنوات من بدء الإ�صابة باملر�ض.
وك�ش���ف ا�ست�ش���اري الأمرا����ض الباطني���ة
والغ���دد ال�صماء وال�سكري ،زميل الكلية امللكية
الإيرلندي���ة �أ�سع���د الدفرت ،ل���ـ “الب�ل�اد” �أن هذا
املر����ض ي�صيب ن�سب���ة ب�سيطة ،وه���ي واحد من
ب�ي�ن كل  700مري�ض بال�سكر ،مبين���ا �أنه يتميز
بالتدم�ي�ر التدريج���ي للهي���كل الداخل���ي للقدم
“العظ���ام  -املفا�صل – الأربط���ة” ،م�شريًا �إلى
�أن املري����ض الي�شعر ب����أي �أمل خالل املر�ض حتى
تتحول القدم يف النهاي���ة �إلى كي�س من العظام،
ف�ل�ا ت�ستطي���ع حم���ل وزن اجل�س���م وتتعر����ض
مل�ضاعف���ات كث�ي�رة �أهمه���ا ق���رح بط���ن القدم،
تف�ش���ي الع���دوى امليكروبية ،الت�ش���وه والتورم
الكب�ي�ر يف �ش���كل الق���دم ،والك�س���ور املتك���ررة
بعظيم���ات الق���دم ،مو�ضحا �أن مري����ض ال�سكري
اليح����س بهذا املر�ض ،وق���د ال يراجع الطبيب �إال
عندم���ا حتدث ت�شوهات وت���ورم �شديد �أو حتدث
م�ضاعف���ات يف مراح���ل مت�أخرة ج���دا ب�سبب تلف
االع�صاب احل�سية.
و�أو�ضح الدف�ت�ر �أن هذه الأع�صاب هي التي
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تقوم بحفز ال�شع�ي�رات الدموية على االنقبا�ض،
والت���ي ي�ؤدي تلفه���ا �إلى متدد ه���ذه ال�شعريات
الدموية مع حدوث الإ�صابات ،وعدم رجوعها �إلى
طبيعته���ا مما يزي���د كميات ال���دم املتدفق �إلى
العظ���ام واملفا�صل ب�شكل غري طبيعي ويت�سبب
يف ت�آكلها وتفتت العظام ،وهو ال�سبب يف ارتفاع
درج���ة حرارة القدم والذي يظن بع�ض االطباء �أنه
ب�سبب وجود التهابات ميكروبية .و�أ�شار �إلى �أن
�صعوب���ة ت�شخي����ص املر�ض يف بدايت���ه تكمن يف
وجود تورم يف القدم ب�سبب اال�ستق�ساء ،مو�ضحا
�أن اخلط����أ يف الت�شخي�ص ي�ؤخر بدء العالج ال�سليم
ويتي���ح الفر�ص���ة للمر�ض لأن ي�ستم���ر يف تدمري
القدم لوقت �أط���ول قبل التدخل العالجي ،داعيا
املر�ض���ى �إلى �رضورة مراجع���ة الأطباء املعاجلني

للقدم ال�سكري ملعرفتهم بعالج هذا املر�ض.
وقال ا�ست�شاري الأمرا����ض الباطنية والغدد
ال�صم���اء وال�سك���ري �إن املر�ض���ى امل�صاب�ي�ن بـ
“�شارك���و” ،ه���م املر�ض���ى الذي���ن ال ي�ضبطون
م�ست���وى ال�سك���ر يف ال���دم بحي���ث ي�ستم���ر ه���ذا
امل�ستوى عاليا لفرتات طويلة ،واملر�ضى الذين
يعان���ون من ال�سكر لفرتة م���ن � 10إلى � 12سنة،
وع���ادة م���ا يف�ض���ل “�شاركو” املر�ض���ى يف �سن
الأربعين���ات �أو اخلم�سينات م���ن العمر ،م�ؤكدا �أن
املر�ض ي�صيب الرج���ال والن�ساء على ال�سواء� ،إال
�أن���ه �أكرث انت�شارا لدى الن�ساء بعد �سن الـ  50من
العم���ر ،وبن�سبة قد تتجاوز ال�ضع���ف ،مو�ضحا �أن
املر�ض مير مبراحل عدة قبل �أن ي�شوه القدم.
وحذر الدف�ت�ر املر�ضى امل�صابني بال�سكري
لف�ت�رة تزي���د عل���ى �10سن���وات م���ن الوقوع يف
ف���خ مر����ض “�شاركو” ،و��ض�رورة متابع���ة القدم
ومفا�صلها يوميا ،ومالحظ���ة �أي تقرحات حديثة
يف القدم ،و�رسعة مراجعة الطبيب املخت�ص.
وقال �إن م�ضاعفات مر�ض ال�سكر على القدم
تعد من �أهم �أ�سباب برت القدمني وي�صاب بها من
� % 10إلى  % 25من مر�ضى ال�سكر ،كما يحتاج
 % 1م���ن املر�ضى لإج���راء عمليات البرت �سنويا،
مو�ضحا �أن ن�سب���ة الإ�صابة بالقدم ال�سكري تزيد
يف ال�سي���دات عن الرجال بن�سب���ة � 1إلى  ،2مردفا
�أن عدم انتظام ال�سكر ل���دى املر�ضى ،وارتفاعه
ب�سب���ب عدم االنتظ���ام يف الع�ل�اج� ،أو االهمال يف
تن���اول الأدوي���ة املنظم���ة لل�سكر ،تع���د �أحد �أهم
اال�سباب يف الوقوع يف فخ “�شاركو”.

املنام���ة  -حمافظ���ة العا�صم���ة:
�شارك حمافظ العا�صم���ة ال�شيخ ه�شام
ب���ن عبدالرحم���ن �آل خليف���ة يف االجتماع
الع���ام للقم���ة العاملية التا�سع���ة لأمناء
امل���دن بجمهوري���ة �سنغاف���ورة ،والذي
عقد حتت رعاي���ة نائب رئي����س الوزراء
ال�سنغاف���وري تي���و ت�شي هي���ان ،و�سط
ح�ض���ور كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن باحلكومات
وامل�ؤ�س�س���ات العاملي���ة واملحافظ�ي�ن
وعم���داء املدن من خمتل���ف دول العام.
وت�ضمن االجتماع حلق���ات نقا�شية وحوارية
متنوعة� ،شملت حماور عدة من �أبرزها �آليات
و�سب���ل تطوي���ر امل���دن ،والتغ�ي�ر املناخي،
و�إدارة املي���اه ،والتحدي���ات البيئ���ة ،و�إدارة
املوا�ص�ل�ات� ،إ�ضاف���ة �إل���ى مناق�ش���ة �أهمية

االبتكار وا�ستحداث حلول ت�ساهم يف حت�سني
العي����ش باملدن.ونوه املحاف���ظ ،يف ت�رصيح
له على هام�ش االجتم���اع ،ب�أهمية اال�ستفادة
واال�سرت�ش���اد بتج���ارب امل���دن وامل�شاري���ع
امل�شاركة بالقمة ،وبحث �إمكان ا�ستن�ساخها
وتطويرها مبا يتواءم مع الإمكانات املتاحة.
كما �شه���د املحاف���ظ حفل جائ���زة “يل
كوان ي���و للمدن العاملية” ال���ذي �أقيم على
هام�ش �أعمال القمة ،برعاية رئي�سة جمهورية
�سنغافورة ال�سيدة حليمة يعقوب� ،إذ قامت
بتكرمي عمدة مدينة �سول الكورية اجلنوبية
باك وون �سون باجلائزة للعام  ،2018والتي
متن���ح كل �سنتني لإح���دى املدن التي تقوم
ب�أف�ض���ل ممار�س���ات يف احلل���ول العمراني���ة
واحل�رضية املبتكرة.

زيادة املراكز ال�صحية املزودة بكامريات ت�صوير ال�شبكية
املنام���ة  -بنا :ك�ش���ف رئي�س ق�سم
العيون مبجم���ع ال�سلمانية الطبي حممد
نعي���م ع���ن و�ص���ول ع���دد م���ن الأجهزة
قريب���ا �ست�ساه���م يف تطوي���ر �أداء ق�سم
العيون وتعزي���ز خدماته املقدمة ،الفتا
�إلى �أن الق�سم جنح يف ال�سنوات الأخرية
يف االرتق���اء بالأداء مما �ساه���م يف �إجناز
الكث�ي�ر ،كما �سيت ّم خ�ل�ال العام اجلاري
زي���ادة عدد املراك���ز ال�صحّي���ة املزوّدة
بكام�ي�رات ت�صوير ال�شّ بكي���ة من �سبعة
�إل���ى ت�سع���ة مراكز موزّع���ة على خمتلف
املناطق.و�أ�شار �إل���ى �أنّ عدد امل�ستفيدين
من خدمات ق�سم العي���ون مبجمع ال�سّ لمانية
الطّ ب���ي ا�ستم��� ّر بالزي���ادة خ�ل�ال الأع���وام
لي�صل العدد �إلى  63537مري�ضا
املا�ضيةِ ،
ا�ستقبَلته���م العي���ادات اخلارجيّ���ة بق�س���م
العيون خ�ل�ال العام  ،2017مبع���دّل 5300
مراجع يف ال�شّ هر بينَما بلغ عدد احلاالت التي
ا�ستَقبلها طوارئ ق�س���م العيون خالل نف�س
مبتو�س���ط  1267حالة
ّ
الع���ام  15152حالة،
يف ال�شّ هر.
و�أ�ض���اف“ :لق���د �أج���رى ق�س���م العيون
بنجاح  985عملية جراحية خالل العام ،2017
من �ضمنه���ا  570عملية لإزالة املاء الأبي�ض
وزراعة العد�س���ات ،وعمليّ���ات �أخرى عديدة
تخ�ص�ص���ات (اجللوكوما) وجراحة العيون
يف ّ
التجميليّ���ة� ،إ�ضاف���ة �إلى عمليّ���ات ال�شّ بكية

لعالج م�ضاعفات اعت�ل�ال ال�شبكيّة ال�سكّري
وعالج انف�صال ال�شّ بكيّة ،حيث يقوم الق�سم
ب�إج���راء الك ّم الأكرب من ه���ذه العمليّات على
م�ست���وى اململكة ،ويت ّم حتوي���ل معظم هذه
احلاالت م���ن خمتلف م�ست�شفي���ات البحرين
�إلى جمم���ع ال�سّ لمانية الطّ ب���ي وذلكَ لتوافر
الأجه���زة والك���وادِر القادرة عل���ى �إجراء هذا
النّوع من العمليّات”.
و�أو�ض���ح نعيم �أن تطوي���ر ق�سم العيون
با�ستخ���دام الأجه���زة والآلي���ات احلديث���ة
يتما�شى ب�ش���كل مواز مع تطوي���ر الكفاءات
والكوادر املهنية.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أنّ ق�س���م العي���ون ي�سعى
دائم���ا ملواكب���ة التط���وّر املُ�ستم���ر يف جمال
ط���بّ وجراح���ة العي���ون ،م���ن خ�ل�ال توف�ي�ر
�أح���دَث الأجهِ���زة والتّقني���ات لت�شخي����ص
وع�ل�اج �أمرا�ض العي���ون ،م�ؤك���دا �أنّ اخلطط
امل�ستقبليّ���ة للق�س���م خالل الف�ت�رة املقبلة
تت�ضمّن توف�ي�ر جهاز ليزر حدي���ث لتثبيت
القرني���ة “ ”Crosslinkingلعالج مر�ضى
القرنيّة املخروطية� ،إ�ضافة �إلى جهاز يعتمد
تقنية الت�صوير املقطعي للتما�سك الب�رصي
الوعائ���ي “ ”OCT-Angioلت�صوي���ر
طبق���ات ال�شبكي���ة و�شبكة الأوعي���ة الدموية
الدقيقة يف ال�شبكي���ة ،والذي يعترب الأحدث
والأمثل يف ت�شخي�ص حاالت اعتالل ال�شّ بكيّة
املُختلِفة.

 26مليون دينار لتغطية
�صكوك ت�أجري ق�صرية الأجل
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األربعاء

املنامة  -امل�رصف املركزي� :أعلن م�رصف البحرين
املركزي ب�أنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم ISIN( 155
 )BH0001407855م���ن �صك���وك الت�أجري الإ�سالمية
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة
ع���ن حكوم���ة البحرين.وتبلغ قيمة الإ�ص���دار  26مليون
دين���ار لفرتة ا�ستحق���اق  182يوما ً تب���د�أ يف  12يوليو
� 2018إل���ى  10يناي���ر  .2019ويبل���غ العائد املتوقع
له���ذه ال�صك���وك  % 4.14مقارن���ة ب�سع���ر % 3.90
للإ�ص���دار ال�سابق بتاريخ  14يوني���و  ،2018علما ب�أنه
قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة .% 100

 11يوليو 2018
 27شوال 1439

النفط فوق  79دوالرا للربميل بفعل �إ�رضاب وتعطل �إمدادات
طوكي���و /لن���دن  -رويرتز :ارتفعت �أ�سعار النفط �أكرث من دوالر للربميل يوم �أم�س الثالثاء بفعل
تنام���ي تعطل الإم���دادات عامليا مع �إغالق الرنويج حلقل نفطي يف الوقت ال���ذي بد�أ فيه مئات العمال
�إ�رضابا عن العم���ل و�إعالن ليبيا انخفا�ض �إنتاجها �أكرث من الن�صف يف الأ�شهر الأخرية.وتعزز التعطيالت
املخ���اوف ب�ش�أن املعرو����ض يف �أنحاء العامل .وانهار �إنت���اج فنزويال ب�سبب نق����ص اال�ستثمارات وتواجه
ال�ص���ادرات الإيراني���ة �صعوبات بفعل عقوب���ات �أمريكية .ويف غ�ضون ذلك ف����إن الطاقة الفائ�ضة لدى
�أوبك ل�سد الفجوة تعد حمدودة يف الوقت الذي يت�سارع فيه الطلب على اخلام.
وبحل���ول ال�ساعة  0915بتوقيت جرينت����ش زادت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت 1.13
دوالر للربمي���ل مب���ا يعادل � % 1.4إلى  79.20دوالر للربميل بعد �أن �صعد ال�سعر  % 1.2يوم االثنني.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي اخلفيف � 53سنتا �أو � % 0.7إلى  74.38دوالرا.
وق���ال بن���ك ميت�سوبي�شي يو.اف.جيه �إن تزايد املخاوف ب�ش����أن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85
دوالرا للربميل.

اقتصاد

business@albiladpress.com

خالل مايو  2018وم�رص �أكرب امل�ستوردين

 34دولة ت�ستورد �أملنيوم من البحرين بـ  66.3مليون دينار
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة ،الهن����د ،الوالي����ات
املتّحدة الأمريك ّي����ة ،تركيا ،تون�����س ،كينيا ،لبنان،
م�رص ،نيوزيلندا.
وج����اءت يف املرتب����ة الثانية �سلع����ة خالئط من
�أملني����وم خ����ام وبلغ����ت قيم����ة الكمي����ات الت����ي مت
ت�صديره����ا  15.5ملي����ون دين����ار م�ص����درة �إلى 18
دولة وه����ي� :أ�سرتالي����ا ،الأردن ،الكويت ،املغرب،
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة ،الهن����د ،الياب����ان،
اندوني�سي����ا� ،إيطالي����ا ،باك�ست����ان ،تايالن����د ،تركيا،
تون�س ،جمهوري����ة كوريا اجلنوبي����ة� ،سلطنة عمان،
م�رص ،مقاطعة تايوان ال�صينية ،وهولندا.
و�سلع����ة �أل����واح م�ستطيلة من خالئ����ط �أملنيوم،
يزيد �سمكه����ا عن  0,2مم ،جاءت يف املرتبة الثالثة
حي����ث مت ت�صدير كميات بقيمة  10.7مليون دينار
�إل����ى  18دولة وه����ي� :أ�سرتاليا ،االحت����اد الرو�سي،
الإم����ارات العربي����ة املتح����دة ،اململك����ة العربي����ة
ال�سعودي����ة ،الرنوي����ج ،الهن����د ،الوالي����ات املتّحدة
الأمريك ّي����ة ،الياب����ان� ،إيرلن����دا� ،إيطالي����ا ،تركي����ا،
تون�س ،جمهوري����ة كوريا اجلنوبي����ة� ،سلطنة عمان،
�سنغافورة ،فيتنام ،نيوزيلندا ،وهولندا.
و�سجل����ت �سلع����ة �أملني����وم خ����ام غ��ي�ر خملوط،

زينب العكري

�صدَّرت البحرين �أك��ث�ر من  2.4مليون طن من
الأملنيوم �إلى  34دولة بقيمة �إجمالية بلغت 66.38
مليون دينار خالل مايو املا�ضي.
و�أو�ضحت بيانات �إدارة اجلمارك� ،أن م�رص جاءت
يف املرك����ز الأول من حيث قيم����ة ت�صدير الأملنيوم
حي����ث بلغت قيمته����ا  14.4ملي����ون دين����ار ،تليها
تركيا بقيم����ة  11.4ملي����ون دينار ،ث����م ال�سعودية
ب����ـ 11مليون دينار ،فالوالي����ات املتحدة الأمريكية
بقيم����ة  8.4مليون دين����ار ،و�إيطالي����ا خام�سً ا بقيمة
 3.5ملي����ون دين����ار ،واملغ����رب باملرك����ز ال�ساد�س
بقيمة  3.1مليون دين����ار ،تليها هولندا بقيمة 2.7
مليون دين����ار ،ثم الهن����د ثامنا بقيم����ة  2.6مليون
دينار ،والإمارات باملركز التا�سع بقيمة  1.7مليون
دينار ،والكويت باملرتبة العا�رشة بقيمة  1.2مليون
دينار.
وت�ص����درت �سلع����ة �أ�س��ل�اك م����ن �أملني����وم غري
خملوط يتجاوز مقا�س عر�ضها  7مم املرتبة الأولى
حي����ث بلغت قيم����ة الكميات امل�ص����درة  24مليون
دينار مر�سل����ة �إلى  11دولة وهي :الأردن ،املغرب،

� % 100رضيبة نكهات ال�شي�شة الإلكرتونية
املحرر االقت�صادي

علم���ت “البالد” م���ن م�ص���ادر مطلعة
�أن احلكوم���ة �أ�ضاف���ت اخلمي����س املا�ضي،
النكه���ات امل�ستخدم���ة يف ال�شي�ش���ة
الإلكرتوني���ة �ضم���ن املنتج���ات اخلا�ضعة
ل�رضيبة ال�سلع االنتقائية.
وك�شفت امل�صادر �أنه مت فر�ض �رضيبة
 % 100على �سع���ر بيع احلبة الواحدة من
تلك النكهات ،فيم���ا مت توقيف ال�شحنات
التي و�صلت اخلمي�س املا�ضي؛ نظرا لبدء
خ�ضوعها ل�رضيبة ال�سلع االنتقائية.
و�أو�ضح امل�ص���در �أن ال�شحنة املعلقة
حاليا يرتاوح حجمها بني � 10إلى  15طنا.
وكانت وزارة املالية قد بد�أت بتطبيق
قانون ال�رضيبة االنتقائية اعتباراً من مطلع
العام  ،2018وفر�ضت ال�رضيبة على التبغ
وم�شتقاته وم�رشوب���ات الطاقة بن�سبة 100
 ،%وعلى امل�رشوبات الغازية بن�سبة .% 50
و�ص���در القان���ون رق���م ( )39ل�سن���ة
 2017ب�ش����أن الت�صدي���ق عل���ى االتفاقية

املوحدة لل�رضيب���ة االنتقائية لدول جمل�س
التعاون لدول اخللي���ج العربية ،والقانون
رق���م ( )40ل�سن���ة  2017ب�ش����أن ال�رضيب���ة
االنتقائية.
يذكر �أن تطبيق ال�رضيبة االنتقائية يف
اململكة ي�أتي ا�ستن����اداً �إلى قرار املجل�س
الأعل����ى يف دورت����ه ال�ساد�س����ة والثالث��ي�ن
(الريا�����ض 9-10 ،دي�سم��ب�ر )2015
املت�ضم����ن تفوي�ض جلن����ة التعاون املايل
واالقت�صادي با�ستكمال جميع املتطلبات
الالزم����ة لإقرار االتفاقية املوحدة لل�رضيبة
االنتقائي����ة ل����دول جمل�س التع����اون لدول
اخللي����ج العربي����ة والتوقي����ع عليه����ا ،ث����م
توقي����ع دول املجل�����س عل����ى االتفاقي����ة
املوح����دة لل�رضيب����ة االنتقائي����ة يف نوفمرب
 ،2016وق����رار املجل�����س الأعلى يف دورته
ال�سابعة والثالثني (مملكة البحرين7-6 ،
دي�سم��ب�ر  )2016تفوي�ض جلن����ة التعاون
املايل واالقت�ص����ادي بتحديد جدول زمني
جلاهزي����ة تطبي����ق دول املجل�����س لل�رضيبة
االنتقائية.

املرتبة الرابعة بكمي����ات بلغت قيمتها  6.7مليون
دين����ار مت ت�صديره����ا �إل����ى  9دول وه����ي :الإمارات
العربي����ة املتح����دة ،اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة،
الياب����ان� ،إيطالي����ا ،بلغاريا ،تركي����ا� ،سلطنة عمان،
م���ص�ر ،وهولندا .خام�سً ����ا �سلعة غريها م����ن “�أ�سالك
وكواب����ل (امرا�����س) م����ن �أملني����وم ،غ��ي�ر معزول����ة

كهربائي����ا” ،وبلغ����ت قيم����ة الكمي����ات الت����ي مت
ت�صديره����ا للخ����ارج ح����وايل  2.1مليون دين����ار �إلى
 6دول وه����ي� :أ�سرتالي����ا ،الأردن ،اململكة العربية
ال�سعودي����ة ،تون�س� ،سلطنة عم����ان ،وم�رص .فيما مت
ت�صدي����ر �أ�س��ل�اك كهربائي����ة من �أملني����وم لها قلب
فوالذي (�صلب) ،غري معزولة ،ك�أكرب �ساد�س �سلعة

مت ت�صديرها خالل مايو املا�ضي بقيمة  1.6مليون
دينار �إلى دولتني وهما� :أ�سرتاليا ،وم�رص .ثم �سلعة
�أ�سالك من �أملنيوم خمل����وط يتجاوز مقا�س عر�ضها
7م����م باملرتبة ال�سابع����ة بقيمة  1.4ملي����ون دينار
مت ت�صديرها �إلى  7دول����ت وهي :الأردن ،اجلزائر،
املغ����رب ،اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة� ،إ�سبانيا،
تون�س ،وم�رص .وجاءت �سلعة “ �أ�شكال خا�صة جموفة
من خالئط الأملنيوم” باملرتبة الثامنة حيث �سجلت
قيم����ة الكميات امل�ص����درة ما يق����ارب � 921.2ألف
دين����ار مر�سلة �إلى  3دول وه����ي :الكويت ،اململكة
العربية ال�سعودية ،و�سلطنة عمان.
ويف املرتبة التا�سعة جاءت �سلعة م�ساحيق غري
رقائقية الرتكيب من �أملنيوم بقيمة �إجمالية بلغت
� 657.5ألف دينار م�صدرة �إلى  7دول وهي :الهند،
الوالي����ات املتّح����دة الأمريك ّي����ة ،الياب����ان� ،إ�سبانيا،
�أملانيا ،جمهورية كوريا اجلنوبية ،ومقاطعة تايوان
ال�صيني����ة .فيما �سجلت �سلع����ة “غريها من ق�ضبان
وعي����دان م����ن خالئ����ط �أملني����وم” املرتب����ة العا�رشة
بكميات بلغت قيمتها � 506ألف دينار م�صدرة �إلى
 3دول وهي :اململكة العربية ال�سعودية ،الواليات
املتّحدة الأمريكيّة ،ومقاطعة تايوان ال�صينية.

ثبتت املتانة املالية للبنك

“كابيتال انتليجن�س” ت�صنف “اخلليج الدويل” عند +BBB

املنام���ة – اخلليج الدويل� :أعل���ن بنك اخلليج
ال���دويل �أن وكال���ة الت�صني���ف االئتم���اين الدولية
“كابيت���ال انتليجن����س” قام���ت م�ؤخ���را بتثبي���ت
ت�صنيف املتانة املالي���ة للبنك مبعدل “”+BBB
مع نظ���رة م�ستقبلية م�ستقرة ،مم���ا يعك�س التنوع
اجلغرايف للميزانية العمومية لدى البنك خالل دول
جمل�س التعاون اخلليجي ذات الت�صنيف ال�سيادي
العايل ،وال�سيولة القوي���ة ،و�إمكانية الو�صول �إلى
�أ�س���واق ر�أ�س امل���ال ،بالإ�ضافة �إل���ى كفاية ر�أ�س
املال اجليدة .كما ثبتت الوكالة ت�صنيف تعامالت
النقد الأجنبي الطويلة والق�صرية الأجل للبنك عند
“ ”+Aو” ”A1على التوايل.
وبح�س���ب التقري���ر ال���ذي �أ�صدرت���ه الوكالة،
ف����إن ملكية بن���ك اخلليج الدويل ما ت���زال العامل
الأ�سا�سي لتحقيقه ت�صنيف���ات �أ�سا�سية �إيجابية،
وه���و م���ا يعك����س دعم���ا ً قوي���ا ً وا�ستثنائي���ا ً م���ن
جان���ب امل�ل�اك امل�ساهم�ي�ن وال �سيم���ا �صن���دوق
اال�ستثم���ارات العام���ة اململوك حلكوم���ة اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة .كما ت�ضم���ن التقرير عوامل

•عبدالعزيز احللي�سي

�أخ���رى دعمت تثبي���ت ت�صني���ف تعام�ل�ات النقد
الأجنب���ي ،منه���ا �أن الغالبي���ة العظم���ى لأ�ص���ول
املخاط���ر وتدفق���ات الإي���رادات والتموي���ل خالل
بن���ك اخلليج ال���دويل م�ستم���دة م���ن دول جمل�س
التعاون اخلليجي عالي���ة الت�صنيف ،غالبيتها من
ال�سعودي���ة وبدرجة �أقل من �أوروبا الغربية .ولهذا

ف����إن ت�صنيف���ات بنك اخلليج ال���دويل غري مقيدة
بالتقييم���ات ال�سيادي���ة للبحرين م���ن قبل وكالة
كابيتال انتليجن�س.
و�أو�ضح تقري���ر “كابيتال انتليجن�س” �أن بنك
اخللي���ج الدويل يدار ب�شكل جي���د وميتلك �سيا�سة
ائتماني���ة وا�ستثماري���ة حمافظ���ة وم�ستوى خماطر
مر����ض وذل���ك بف�ض���ل ع���دة مب���ادرات �أطلقته���ا
ٍ
�إدارة البنك خ�ل�ال ال�سابق خلف�ض م�ستوى خماطر
املوازنة العامة.
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك اخلليج
الدويل ،عبدالعزيز احللي�سي “ي�ؤكد تثبيت م�ستوى
ت�صنيف���ات البنك جن���اح ا�سرتاتيجيتنا واخلطوات
الكب�ي�رة التي اجنزناها حت���ى ن�صبح م�رصفا ً عامليا ً
قويا على م�ستوى منطقة اخلليج العربي .ويف �إطار
�سوق تناف�سي ومليء بالتحديات ،نوا�صل حتقيق
النجاح خ�ل�ال تنويع �أن�شطة �أعمالنا وتقوية مركزنا
املايل م���ن خالل �سيا�س���ات حكيمة ونه���ج �شديد
الرتكيز على �إدارة املخاطر .ونتطلع �إلى مزيد من
التطور والنمو خالل جميع جماالت الأعمال”.

ت�أهل � 8رشكات نا�شئة لدورتها الأولى

“فــالت  6البـز” تفتـح ر�سميــا �أبوابهــا يف بــرج “الوطنــي”

املنامة  -ف�ل�ات  6البز :د�شنت “فالت  6البز-
البحري���ن” ،بدع���م من �صن���دوق العم���ل “متكني”،
مكتبه���ا يف اململك���ة وذل���ك �ضم���ن م�ساعيه���ا التي
تكللت بالنجاح الفتتاح مكاتب لها يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال افريقيا.
و�سيخدم املقر اجلديد لـ”فالت  6البز” ،والذي
يق���ع يف الطابق اخلام����س ع�رش يف برج بن���ك البحرين
الوطن���ي ،كم�ساح���ة عمل ل���رواد الأعم���ال بالإ�ضافة
�إل���ى كونه مرك���زاً للبيئة الداعمة لل��ش�ركات النا�شئة
يف البحري���ن� ،إذ �سيتيح �إمكاني���ة عقد اللقاءات بني
خمتلف فرق وجمموعات التطوير املندرجة يف البيئة
الداعمة �إلى جانب تقدمي العرو�ض املختلفة.
وقال الرئي�س التنفيذي لـ”فالت  6البز” ،رامز
ال�ص�ي�ريف “ميثل افتت���اح مكتبن���ا يف البحرين وجهة
رئي�سة الجتذاب ال�رشكاء من كافة املجاالت للتفاعل
والدع���م وامل�ساعدة يف تطوي���ر ال��ش�ركات النا�شئة،
حي���ث راعين���ا يف ت�صمي���م مكتبن���ا �أن ي�ش���كل بيئة
م�شجعة ومي�رسة لتعزيز التفاع���ل والإنتاجية ،و�إتاحة
الفر�ص���ة �أم���ام ال��ش�ركات النا�شئ���ة للعم���ل ب�صورة
م�ستمرة جنبا ً �إلى جنب مع الآخرين”.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

و�أك���د الرئي����س التنفي���ذي ل�صن���دوق العم���ل
“متك�ي�ن”� ،إبراهيم حممد جناح���ي ،على �أهمية دعم
هذه املب���ادرة التي ت�شكل �إ�ضاف���ة جديدة للرتويج
للم�شهد الريادي يف اململك���ة ،وقال “ت�ؤدي متكني
دورًا حيويً���ا يف تعزي���ز البيئ���ة الريادي���ة يف البحرين
وذلك ع�ب�ر توفري احللول التي ت�ساع���د امل�ؤ�س�سات
النا�شئ���ة يف جت���اوز املعوق���ات الت���ي تواجهه���ا
يف م�سريته���ا الريادي���ة ،ونح���ن �سع���داء ب�رشاكتن���ا
وم�ساهمتنا يف �إطالق  3م�رسع���ات �أعمال عاملية ومن
�ضمنها “فالت  6البز”.
و�أ�ض���اف “ ت����ؤدي م�رسعات الأعم���ال دورًا فعاالً
يف دع���م امل�ؤ�س�سات النا�شئ���ة وم�ساعدتها يف �إيجاد
ر�ؤية �أو�ضح لفر�ص من���و �أعمالها ،ون�ؤمن ب�أن �إطالق
هذه امل�رسعات يف اململكة �سي�ساهم يف دعم اقت�صاد
اململك���ة .وق���د �شهدنا جناح جتربة ف�ل�ات  6البز يف
العدي���د من الدول مما جعلنا نتطل���ع �إلى ا�ستقطاب
ه���ذه التجرب���ة للمملك���ة م���ن خ�ل�ال تطبي���ق �أف�ضل
املمار�س���ات وتق���دمي �أك�ب�ر ق���در من الدع���م لرواد
الأعمال البحرينيني”.
ومن جانبه ق���ال الرئي�س التنفيذي ملجل�س

•رامز ال�صرييف

التنمي���ة االقت�صادي���ة ،خالد الرميح���ي “ي�شكل
االفتت���اح الر�سم���ي لـ”ف�ل�ات  6الب���ز” �إ�ضاف���ة
نوعي���ة للبيئ���ة الداعم���ة للم�شاري���ع النا�شئة يف
اململك���ة وذل���ك باعتباره من ب�ي�ن برامج ت�رسيع
منو امل�ؤ�س�سات النا�شئة املتميزة على م�ستوى
منطق���ة ال�رشق الأو�س���ط و�شمال �إفريقي���ا ،و�إننا
جن���د ب�أن انطالق���ة “فالت  6الب���ز” بالتعاون مع

• خالد الرميحي

“متك�ي�ن” �ستعزز من البيئ���ة الداعمة لل�رشكات
النا�شئ���ة ،و�ستتي���ح فر�ص���ا ً عديدة �أم���ام رواد
الأعمال به���دف البدء يف �إطالق وتطوير �أعمالهم
يف املنطق���ة ،كم���ا ن���درك ب�أن���ه من �ش����أن هذه
اخلط���وة �أن تزيد من جاذبي���ة البحرين الجتذاب
ال��ش�ركات النا�شئ���ة الت���ي بات���ت حم���ركا ً مهما ً
للتنويع االقت�صادي يف اململكة”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

وقبلت “ فالت  6البز – البحرين” ثماين �رشكات
نا�شئ���ة وذلك بع���د ا�ستالمه���ا �أكرث م���ن  150طلبا ً
م���ن �أكرث م���ن  30دولية وذلك لالن���دراج يف دورتها
التمهيدية ،حيث ي�أتي ذلك من بعد الإعالن الر�سمي
وندائه���ا الأول لل��ش�ركات النا�شئة لتق���دمي طلباتها
هذا العام.
ومتث���ل ال��ش�ركات النا�شئ���ة الثماني���ة التي
مت اختيارها عدة قطاع���ات من �ضمنها التعليم،
والتجارة ،و�صناعة الألعاب ،وال�ضيافة ،والرعاية
ال�صحي���ة ،حي���ث �ست�ستل���م ه���ذه ال��ش�ركات كالً
عل���ى حدة � 30أل���ف دوالر كتمويل من ال�صندوق
النقدي� ،إلى جانب جمموعة �أخرى من االمتيازات،
حي���ث �ست��ش�رع يف برنامج ت�رسيع موج���ه ملدة 16
�أ�سبوع���ا ً لتحوي���ل �أفكاره���م �إلى ��ش�ركات جاهزة
لال�ستثمار.
تتيح فالت  6البز فر�صا ً للتمويل لأي رائد
�أعم���ال يرغ���ب يف �إن�شاء �أو تو�سي���ع نطاق عمل
م�رشوعه اخلا�ص وذلك عن طريق التقدم بطلب
ع���ن طريق موقع “ف�ل�ات  6الب���ز” الإلكرتوين
(.)www.flat6labsbahrain.com

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد
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�أ�شاد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء للجنة الوزارية القانونية ...نا�س:

تعديل القانون الأهلي يهدف لتعزيز تناف�سية “اخلا�ص” واملكا�سب العمالية

ال�سناب����س  -الغرفة� :أ�شاد رئي�س غرفة جتارة
و�صناعة البحرين �سمري نا�س بالتوجيهات الكرمية
ال�صادرة عن رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة خ�ل�ال تر�ؤ�س
�سم���وه جل�سة جمل����س ال���وزراء �صباح �أم����س الأول
�إل���ى اللجنة الوزاري���ة لل�ش�ؤون القانوني���ة بدرا�سة
الت�صورات واملالحظ���ات التي رفعها جمل�س �إدارة
الغرف���ة �إل���ى �سم���وه يف املوا�ضي���ع الت���ي تتعلق
بالن�ش���اط التجاري ودف���ع مناء الأعم���ال التجارية.
وقال رئي�س الغرف���ة �إن هذه التوجيهات ال�سديدة
تعك����س اهتمامً���ا م���ن احلكوم���ة املوق���رة بال�ش�أن
االقت�ص���ادي والتجاري ودعمًا للقط���اع اخلا�ص يف
تهيئة ال�سبل الكفيلة بتح�سني بيئة العمل فيه.
و�أ�ض���اف �أن هذه التوجيه���ات احلكيمة ت�ؤكد
حر����ص �سموه على توفري كاف���ة املقومات الالزمة
لرفع القدرة التناف�سية لالقت�صاد الوطني وزيادة
�إنتاجي���ة القط���اع اخلا����ص وم�ساع���دة م�ؤ�س�س���ات
القط���اع خا�صة ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة منها على
جت���اوز ال�صعوبات التي تواجهها ،كما �أنها تنم عن
ر�ؤية واعية وحكيمة خا�صة و�أن الظروف والأو�ضاع

الراهنة تقت�ضي ا�ستمرار وترية النمو االقت�صادي
والعمل ال���د�ؤوب لفتح �آفاق جدي���دة لتحقيق هذا
الهدف مع مراع���اة احلر�ص التام على احلفاظ على
حقوق العمال ومزاياهم.
ولفت نا����س �إلى �أن مطالب���ة الغرفة بتعديل
امل���ادة ( )54من قانون العم���ل يف القطاع الأهلي
رقم  36ل�سن���ة  2012بخ�صو�ص احت�ساب �ساعات
العم���ل الإ�ضايف يف القطاع اخلا����ص ،ب�إ�ضافة كلمة
“�أ�سا�سيًّ���ا” عل���ى الفقرة الثانية م���ن هذه املادة
بحيث تت���م �صياغتها ب�أن “يج���وز ل�صاحب العمل
ت�شغيل العام���ل �ساعات عمل �إ�ضافية �إذا اقت�ضت
ظ���روف العمل ذلك .ومين���ح العامل �أج���رًا �أ�سا�سيًّا
عن كل �ساعة �إ�ضافي���ة يوازي الأجر الذي ي�ستحقه
م�ضافً ���ا �إليه  % 25على الأق���ل عن �ساعات العمل
النهاري���ة و % 50ع���ن �ساع���ات العم���ل الليلية”،
لي����س بدعة جدي���دة بل هي �أ�س���وة بقوانني العمل
املعم���ول به���ا يف دول جمل����س التع���اون اخلليجي
ويف االقت�صادي���ات املتط���ورة عامليًّ���ا ،وق���د كان
اله���دف منها هو حفظ حقوق جمي���ع الأطراف ومن
�ضمنه���م القطاع اخلا����ص املعني به���ذا القانون،

•�سمري نا�س

لتنمي���ة قدرت���ه وتناف�سيت���ه ليك���ون ق���ادرًا على
اال�ستمرارية واال�ستدامة ب���ل والتو�سع يف ن�شاطه،
جم���دداً ت�أكي���د الغرف���ة على �أنه���ا ال تعرت�ض على
�أي مكا�س���ب مو�ضوعي���ة ملوظفي وعم���ال القطاع
اخلا�ص ،بل كانت على الدوام حري�صة كل احلر�ص

عل���ى توفري بيئة عمل منا�سب���ة ومالئمة للطرفني،
كونهم���ا طريف املعادل���ة الإنتاجية ،كم���ا �أن تنمية
قدرة م�ؤ�س�سات القط���اع اخلا�ص بال �شك �سي�ؤدي
�إلى زيادة املكا�س���ب العمالية ،فالغرفة تدعو �إلى
ح�ساب االعتبارات االقت�صادية التي حتكم العملية
االقت�صادي���ة برمته���ا ب�ي�ن ال��ش�ركاء االجتماعيني
وحتقي���ق الت���وازن ب�ي�ن حق���وق وواجب���ات ط���ريف
الإنت���اج ،ب���ل �إنها ت�ؤي���د تو�سيع دائ���رة املكا�سب
االجتماعي���ة للعمالة الوطني���ة ،ولكن ذلك يجب �أن
يخ�ض���ع حل�ساب���ات دقيقة خا�صة يف ظ���ل الظروف
والأو�ض���اع الراهنة التي تلق���ي بظاللها على �سري
�أعمال الكثري من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات.
وب�ّي� نا����س �أن بع�ض مواد قان���ون العمل يف
نّ
القطاع الأهلي وم���ن �ضمنها املادة ( )54مل ت�ضع
البع���د االقت�ص���ادي واحلال���ة الراهن���ة لالقت�ص���اد
الوطن���ي مو�ض���ع االعتب���ار ورك���زت عل���ى البع���د
االجتماع���ي وح���ده ،مم���ا �أفق���د القان���ون التوازن
املطلوب ب�ي�ن البعدين االقت�ص���ادي واالجتماعي
ل�ضمان �صحة و�سالمة العملية الإنتاجية لأن حتقيق
املكا�س���ب يف العم���ل وانت���زاع املزيد م���ن املزايا

االجتماعي���ة ال ميك���ن �أن يت�أت عل���ى ح�ساب قدرة
املن�ش����أة االقت�صادي���ة على البق���اء واال�ستدامة �أو
على قدرتها على حتقيق منو منا�سب لأعمالها ،بل
ب���ات من امل�سلم به اليوم عل���ى امل�ستوى العاملي
ب�أن املن�ش�آت االقت�صادي���ة امل�ستدامة هي وحدها
القادرة على النمو والربحية وبالتايل تو�سيع دائرة
املكا�س���ب االجتماعي���ة ملن�سوبيه���ا وخل���ق فر�ص
عمل جديدة للباحثني عن العمل .و�أعرب نا�س عن
�أمل���ه يف �أن ت�سفر جهود اللجن���ة الوزارية لل�ش�ؤون
القانوني���ة يف التو�صل �إل���ى معاجلة مر�ضية جلميع
الأطراف وحتقق م�صالح اجلميع.
بدوره� ،أ�شاد النائب الأول للرئي�س واملتحدث
الر�سم���ي با�سم الغرفة خالد جنيبي ب�رسعة ا�ستجابة
�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان
�آل خليف���ة ملنا�ش���دة الغرف���ة بالنظ���ر يف مقرتحها
بتعدي���ل القان���ون بخ�صو����ص احت�س���اب �ساع���ات
العمل الإ�ض���ايف يف القطاع اخلا����ص .وقال �إن هذا
ي�ؤك���د �أن �سموه حري����ص كل احلر�ص عل���ى �إيجاد
البيئ���ة املالئمة التي ت�سهم يف منو القطاع اخلا�ص
وتطوره.

خلق قنوات للتوا�صل املبا�رش مع التجار

“الغرفــــة” تتفقــد الأ�سـواق بالبحريــن ال�سبــت املقبــل
ال�سناب����س  -الغرف���ة :يتفقد وف���د من غرفة
جت���ارة و�صناع���ة البحرين برئا�س���ة النائب الثاين
لرئي����س الغرف���ة حمم���د الكوهج���ي يرافقه جلنة
الأ�سواق التجارية لل���دورة احلالية “ ”29برئا�سة
ع�ض���و جمل����س الإدارة عبداحلكي���م ال�شم���ري،
الأ�س���واق التجاري���ة يف خمتل���ف مناط���ق البحرين
وذلك يف مت���ام ال�ساعة  8من �صب���اح يوم ال�سبت

 14يولي���و  .2018و�أك���د الكوهج���ي �أن ه���ذه
اجلول���ة تهدف �إل���ى التعري���ف باللجن���ة اجلديدة
واع�ضائه���ا� ،إ�ضافة �إلى ت�سلي���ط ال�ضوء واالطالع
عل���ى �أبرز ال�صعوبات واملعوق���ات التي يواجهها
التج���ار يف الأ�س���واق والعمل عل���ى تذليلها ،الفتًا
�إلى �أن هذه الزي���ارة تعك�س مدى اهتمام وحر�ص
الغرف���ة بالأ�س���واق التجارية ومعاجل���ة التحديات

الت���ي تواجه �أ�صحاب الأعم���ال يف البحرين ،م�شريًا
يف الوقت نف�س���ه �إلى �أن جلنة الأ�س���واق التجارية
�ستهت���م بكاف���ة الأم���ور املتعلقة بالأ�س���واق من
�أج���ل تطويرها وخلق قن���وات للتوا�ص���ل املبا�رش
م���ع التجار خ�ل�ال الفرتة املقبلة ،مم���ا �سيعزز من
خط���ط جلنة الأ�سواق التجارية يف املرحلة املقبلة.
ورحب الكوهجي بتواجد ممثلي ال�صحافة املحلية

والإع�ل�ام لدورهم امله���م والفاعل يف دعم م�سرية
عم���ل الغرف���ة خالل الف�ت�رة القادمة ،م�ش�ي�را �إلى
�أن التجمع للجولة �سيك���ون يف متام ال�ساعة  8من
�صب���اح ي���وم ال�سبت من مقر بي���ت التجار على �أن
تبد�أ الزي���ارات يف ال�ساعة  9وت�ستمر حتى ال�ساعة
 5م�ساءً ،و�سيكون برنامج اجلولة كما يلي :ال�سوق
املركزي عند ال�ساعة � 9صباحً ا� ،سوق التنني عند

ال�ساعة � 9:20صباحً ا� ،س���وق املحرق عند ال�ساعة
� 10صباحً ا� ،سوق واقف مبدينة حمد عند ال�ساعة
� 10:50صباحً ا� ،سوق مدينة عي�سى ال�شعبي عند
ال�ساعة � 11:50صباحً ا ،جممع ال�سيف عند ال�ساعة
 12:45ظه���رًا ،جمم���ع �سيتي �سنرت عن���د ال�ساعة
 01:30ظه���رًا ،جمم���ع الأفني���وز  02:15ظه���رًا،
و�سوق املنامة القدمي  04:20ع�رص ًا.

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2018
ﺇﺟﻤـﺎﻟـﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺩﻳﻨـــﺎﺭ 222.4
220.5
ﻣﻠﻴـــﻮﻥ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ

%0.81

ﻣﻠﻴـــﻮﻥ ﺩﻳﻨـــﺎﺭ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 1,808

ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﻣﺎﻳﻮ 2018

ﺃﻛﺒﺮ  5ﺩﻭﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ

175.6

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻣﻠﻴـــﻮﻥ ﺩﻳﻨـــﺎﺭ

36.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﺃﺑﺮﻳــﻞ 2018

180.5

ﻣﻠﻴـــﻮﻥ ﺩﻳﻨـــﺎﺭ

ﻣﺼــﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ

%2.8

ﻣﺎﻳﻮ 2018

44.9

ﻣﻠﻴـــﻮﻥ ﺩﻳﻨـــﺎﺭ
ﺃﺑﺮﻳــﻞ 2018

13.4
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

18.6
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

41.8

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ

%6.9

ﻣﺎﻳﻮ 2018
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16.67

ﺍﻟﻬﻨﺪ

ُﻋﻤﺎﻥ

ﻣﻠﻴـــﻮﻥ ﺩﻳﻨـــﺎﺭ

27.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

20.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ

ﺟﺴﻮﺭ ﻭﺃﺟﺰﺍﺅﻫﺎ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
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32.2
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ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺣﺪﻳﺪ
ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ

ﺗﺼﻤﻴﻢ :ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻘﺎﻱ

10.7

ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ

35.7

ﺧﻼﺋﻂ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﺧﺎﻡ

5/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -99798
تسجيل اسم جتاري

14

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تغيير 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 :حسن سليمان حسني حسن
االسم التجاري احلالي :بوتيك أبو البنات
االسم التجاري املطلوب :أبو البنات للخياطة
األنشطة التجارية املطلوبة :تفصيل وخياطة وحياكة املالبس
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -101114
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
بشأن حتويل فرع ملؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :يوسف عبداهلل يوسف زينل
االسم التجاري احلالي :توتنجي لألكالت الشامية واملشاوي
االسم التجاري اجلديد :اجلوز بيتزا

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
السيد  /محمد احمد امني اخلاجه ،املالك لـ خدمات اخلاجه للسيارات
(مؤسسة فردية) ،واملسجلة مبوجب القيد رقم  1-35855طالبا حتويل الفرع
رقم ( )1من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره
 5000دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .1محمد احمد امني اخلاجه
MD.NURUL ISAM MD. TAZUDDIN .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )1111لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة التيار للتجارة ذ.م.م

قيد رقم4-71079 :

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بأنه قد تقدم إليها السيد /حسني صالح حسني عبداهلل
محمد باعتباره املصفي القانوني لشركة التيار للتجارة ذ.م.م،
املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم
 ،99994طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية
اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم  21لسنة .2001

قيد رقم

شقة  /محل

بناية

طريق

مجمع

90911-01

159

5283

1239

812

4/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2018-85361
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن أدناه :منى ابراهيم جاسم عبداهلل بطلب حتويل
احملل التجاري التالي :الى السيد /السيد سعيد مكي سعيد ابراهيم
علوي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما
يعزز اعتراضه
قيد رقم

االسم التجاري

61854-3

اكسترا للشحن والتجارة

9/7/2018
سجل رقم98660 :
إعالن بحل وتصفية
بناء على قرار مالك شركة ليتوال دور للمواد اإلنشائيه والديكور ش.ش.و
(شركة الشخص الواحد) سجل جتاري رقم  ،98660فقد تقرر تصفية
الشركة اختياريا وتعيني السيد  /محمد حميده محمد جاب اهلل مصفيا
للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لعام 2001
وعمال بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة
الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل  15يوم من تاريخ
نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي
الهاتف )+973( 36463535:
البريد االلكترونيfadeela.abdulla78@hotmail.com :
املنامة  -مملكة البحرين

3/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -94542
تسجيل اسم جتاري
تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :معصومه علي نوح علي
االسم التجاري احلالي :خياطة أبره وخيط
االسم التجاري اجلديد :فل كب كافيه
قيد رقم10297-2 :

القيد - 122554 :التاريخ 2018/7/5:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )999لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

التاريخ 2018/7/8:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن بشأن
حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -85872
معاملة مشتركة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
السادة الشركاء في شركة العزب للتخزين ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،122554طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن
برأسمال وقدره  10٫000دينار  ،بني كل من:
 .1العزب أن أس سي إنترناشيونال ش.ش.و ملالكها العزب أن أس سي
إنترناشيونال ليميتد
 .2بسمه علي احمد محمود سالنه منصور

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شطورة
الدارة املمتلكات العقارية ش.ش.و ملالكها سميره بدير امني الطير
واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،104377بطلب حتويلها إلى شركة
تضامن برأسمال وقدره  500خمسمائة دينار بحريني وذلك بإدخال
بسمة علي احمد محمود سالمه منصور كشريكة معها في
السجل.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل
مدة خمسة عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :والء احمد رمضان السليم
االسم التجاري احلالي :مطعم ليل الروابي
االسم التجاري اجلديد :ليل الروابي لقطع الغيار
االنشطة احلالية .1 :أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
النشاط اجلديد .1 :جتارة /بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها
قيد رقم2-81550 :

مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :
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ال�سعودية ت�ست�ضيف
م�ؤمتر م�صاحلة الأفغان
جدة ـ روسيا اليوم:

با��ش�ر م�ؤمتر امل�صاحل���ة بني اجلهات
املتناح���رة يف �أفغان�ست���ان� ،أعمال���ه �أم�س
الثالث���اء يف مدين���ة جدة ال�سعودي���ة ،علّها
تتف���ق عل���ى و�ض���ع ح���د للفرق���ة والقتل
والتدمري يف �أفغان�ستان.
ويف تعلي���ق على ه���ذا احل���دث ،قال
الأمني الع���ام ملنظمة التع���اون الإ�سالمي
يو�سف بن �أحمد العثيمني� ،إن �أفغان�ستان
م���رت بظ���روف ع�صيبة و�شه���دت الفرقة
والقتل والتدمري ،و�أكد �أن منظمة التعاون
الإ�سالمي ،تثمّن دع���وة العاهل ال�سعودي
املل���ك �سلمان ح���ول �أفغان�ست���ان .و�شدد
العثيمني عل���ى �أن امل�ؤمتر ،يهدف لوقف
م���ا ت�شهده �أفغان�ستان م���ن قتل وتعطيل
للتنمي���ة ودع���ا احلكوم���ة الأفغاني���ة �إلى
التج���اوب مع امل�ؤمت���ر .ويح��ض�ر الفعالية
علم���اء دي���ن �أفغ���ان ونخب���ة م���ن العلماء
امل�سلم�ي�ن م���ن �أنح���اء الع���امل ويه���دف،
�إل���ى امل�ساع���دة يف جهود حتقي���ق ال�سالم
واال�ستقرار يف �أفغان�ستان ،و�إدانة الإرهاب
والتطرف يف جميع �أ�شكالهما ومظاهرهما.

�إ�رسائيـــــل تـ�شـــــــرع
مبعـــاقبـــــة غـــــزة
غزة  -دب أ:

�رشع���ت ال�سلط���ات الإ�رسائيلية �صباح
الثالث���اء ،بتنفيذ العقوبات الت���ي �أقرّتها
عل���ى قطاع غزة بحج���ة ال�ضغط على حركة
“حما����س” لوق���ف الأخرية ظاه���رة �إطالق
الطائرات الورقي���ة احلارقة باجتاه جنوب
�إ�رسائيل.
وذكرت و�سائ���ل �إعالم فل�سطينية �أن
ال�سلط���ات الإ�رسائيلي���ة يف معرب ك���رم �أبو
�سامل �سمح���ت ب�إدخال �شاحنة واحدة فقط
كان���ت حممّل���ة باالحتياج���ات .وي�أتي ذلك
تنفي���ذا للقرار الذي �أعلنه رئي�س احلكومة
الإ�رسائيلي بنيام�ي�ن نتنياهو يوم االثنني
مبن���ع ت�صدي���ر �أو �إدخ���ال �أي منت���ج م���ن
القط���اع با�ستثناء �أ�صناف حمددة مع �إلغاء
ق���رار تو�سيع ال�رشيط البح���ري لل�صيادين
يف القط���اع .من جهته ،ق���ال رئي�س جمعية
رج���ال الأعمال الفل�سطينيني يف غزة ،علي
احلايك� ،إن العقوبات الإ�رسائيلية اجلديدة
من �ش�أنها �أن تعمل عل���ى تعميق الأزمات
الإن�ساني���ة واالقت�صادية يف القطاع ،ورفع
ن�سب البطالة والفق���ر واالنعدام الغذائي
يف البالد.

ترامـــب :لقاء بوتيــــن
�أ�سهل من قمة الناتو
واشنطن ـ رويترز:

ر�أى الرئي����س الأمريك���ي دونال���د
ترامب �أم����س الثالثاء �أن لقاءه مع الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني يف هل�سنكي قد
يك���ون �أ�سهل م���ن قمة احلل���ف الأطل�سي
يف بروك�س���ل ،وحت���ى زيارت���ه لربيطانيا،
يف ت�رصي���ح �أدلى به قب���ل انطالقه يف جولة
�أوروبية لأكرث من �أ�سبوع.
وق���ال ترام���ب �إن���ه لي����س بو�سعه �أن
يطلق عل���ى الرئي�س الرو�س���ي �صديقا �أو
عدوا ،لكنه و�صفه باملناف�س.
وقال ترامب يف �سياق عر�ض برناجمه
عل���ى ال�صحافي�ي�ن يف حدائ���ق البي���ت
الأبي����ض ،معلق���ا ً على �أول قم���ة ثنائية له
مع بوتني االثنني “هناك احللف الأطل�سي
واململك���ة املتح���دة ( )...وهناك بوتني”،
م�ضيفا “ب�رصاحة ،قد يكون بوتني الأ�سهل
بينهم جميعا ،من كان ليظن ذلك؟”.

بـــــرليــــــن تــــــالحـــــق
العثمانيني اجلـــدد
برلين ـ دب أ:

حظ���رت �أملاني���ا ن�ش���اط جمموعة من
راكبي الدراجات النارية ،املن�ضوين حتت
راية ما ي�سم���ى بجماعة عثماني���ي �أملانيا،
لال�شتب���اه بتورطها يف اجلرمي���ة املنظمة،
وتهديد �أمن املواطنني.
وقال وزير الداخلية الأملاين هور�ست
زيهوفر �أم�س الثالثاء� ،إن عمليات تفتي�ش
ج���رت يف  4واليات عل���ى �صلة بحظر نادي
عثماني���ي جريماني���ا الأمل���ان للدراج���ات
الناري���ة .و�أ�ش���ارت ال�سلط���ات الأملاني���ة،
�إلى �أن���ه بالإ�ضافة �إلى تورط املجموعة يف
اجلرمي���ة ،ي�شتبه ب�صلته���ا بحزب الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان ،و�ضلوعها يف
ترهيب منتقديه يف �أملانيا .وذكرت وزارة
الداخلية �أن املجموع���ة ،التي ت�أ�س�ست يف
 ،2015له���ا  16فرعا يف �أنحاء �أملانيا ومل
يتعر�ض منتموها لالعتقال قبل ذلك.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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الدفاع اجلوي ال�سعودي يعرت�ض �صاروخا حوثيا
الريا�ض ـ وا�س :متكنت قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي� ،أم�س الثالثاء ،من
اعرتا�ض �صاروخ �أطلقته ميلي�شيات احلوثي الإيرانية �صوب حمافظة ال�شقيق جنوبي
اململكة ،وفق ما �أوردت وكالة الأنباء ال�سعودية “وا�س”.
ونقلت “وا�س” عن املتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف العربي لدعم ال�رشعية
يف اليم���ن ،العقي���د الرك���ن تركي املالك���ي قوله �إن���ه “ر�صدت ق���وات الدفاع اجلوي
للتحال���ف �إطالق �صاروخ بالي�ستي م���ن قبل امليلي�شيات احلوثي���ة التابعة لإيران من
داخل الأرا�ضي اليمنية من (مدينة �صعدة) باجتاه �أرا�ضي اململكة”.
و�أو�ض���ح العقي���د املالك���ي �أن ال�صاروخ كان باجت���اه حمافظة (ال�شقي���ق) و�أطلق
بطريق���ة مُتعمدة ال�سته���داف املناطق املدنية والآهلة بال�س���كان ،وقد متكنت قوات
الدف���اع اجل���وي امللكي ال�سع���ودي م���ن اعرتا�ضه وتدم�ي�ره ،ومل ينتج ع���ن اعرتا�ض
ال�صاروخ �أي �إ�صابات.

�شدد على حرمان طهران من قدراتها املالية ملنع ا�ستمرار �سلوكها ال�سيئ

بومبيو يحذر ايران ...ويتعهد بتحجيم ميلي�شياتها يف املنطقة

�أبوظبي ـ �سكاي نيوز عربية� :أكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،يف لقاء خا�ص مع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالت�صدي لل�سلوك الإيراين ال�شرير ،حمذرا
النظام من �أن ممار�ساته اخلبيثة �ستكلفه باهظا.
و�شدد على �أن بالده تعمل على حتجيم ميلي�شيات طهران يف اليمن والعراق ولبنان ،بالإ�ضافة
وق���ال “كل �شيء يب���د�أ بال�سل���وك ال�سيئ
لإي���ران و�إط�ل�اق ال�صواري���خ م���ن اليم���ن التي
ت�سته���دف كل دول اخلليج .لذا ،ف�إن ال�سيا�سة
الأمريكية تهدف �إلى ردع مثل هذه الأمور”.
و�أ�ضاف “ويف ما يتعلق بهذه التهديدات،
ف�إن عل���ى العامل �أجم���ع �أن يعي ب����أن الواليات
املتحدة ملتزمة باملحافظة على خطوط املالحة
البحري���ة وتدفق النفط �إل���ى �أنحاء العامل كافة.
ه���ذا هو الت���زام الواليات املتح���دة منذ عقود،
و�سن�ستمر يف هذا االلتزام”.
وتطرق���ت املقابل���ة �أي�ضا لأن�شط���ة �إيران
املزعزع���ة لال�ستق���رار يف دول ع���دة باملنطقة
وعل���ى ر�أ�سها اليمن والع���راق ولبنان و�سوريا،
وكيف �ستعمل الواليات املتحدة لتحجيم هذه
الأعمال.
ويف هذا ال�سياق ،ق���ال بومبيو “من الأمور
الرائع���ة هو �أننا نحظى ب��ش�ركاء رائعني يف دول
مثل الإم���ارات وال�سعودية ،والعديد من الدول
الأخرى .البحرينيون يعملون معنا لردع ال�سلوك
الإيراين ال�رشير .ونعم���ل على حتجيم احلوثيني
يف اليمن ،وحزب اهلل يف �سوريا ولبنان”.
ويف مل���ف اليم���ن ،حي���ث يدع���م التحالف
العرب���ي ال�رشعي���ة ،ق���ال بومي���و “�إن الواليات
املتح���دة ت�ساع���د عل���ى �ضم���ان من���ع ح�صول
احلوثي�ي�ن عل���ى الأ�سلح���ة الت���ي ت�سم���ح لهم
بتهديد املنطقة”.
و�أك���د �أن ب�ل�اده عمل���ت م���ع الإم���ارات
وال�سعودي���ة على تقليل خطر التهديد الإيراين
يف اليم���ن� ،إذ �ساعدت �أي�ض���ا يف ر�صد وك�شف
عمليات تهريب الأ�سلحة الإيرانية �إلى املنطقة.

•وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو

و�أردف قائ�ل�ا “يف الع���راق و�سوريا ،تعمد
امللي�شي���ات ال�شيعية �إلى �إحل���اق �رضر حقيقي
باملواطن�ي�ن العاديني .لذا ،ف�إننا ننوي القيام
ب�أمور عدة .و�أكرث الأمور التي نركز عليها اليوم
ه���ي حرمان �إيران م���ن الق���درات املالية التي
متكنها من اال�ستمرار يف �سلوكها ال�سيئ”.
و�أو�ض���ح وزي���ر اخلارجي���ة “ه���ي �سل�سل���ة
وا�سعة من العقوبات التي ال ت�ستهدف ال�شعب
الإيراين ،بل تهدف �إلى �إقن���اع النظام الإيراين
ب�أن �سلوكياته ال�رشيرة غري مقبولة ،و�سيرتتب
عليها كلفة باهظة”.

العقوبات الأمريكية تالحق �رشكة طريان �إيرانية
وا�شنط���ن ـ رويرتز :فر�ض���ت وزارة اخلزانة
الأمريكي���ة ،عقوب���ات على وكي���ل مبيعات مقره
ماليزيا ل�رشكة “ماه���ان �إير” ،وهي �رشكة طريان
�إيرانية تخ�ض���ع لعقوبات �أمريكية ،ب�سبب “دعم
�إي���ران للإره���اب ال���دويل” .ونقل���ت رويرتز عن
بيان ل���وزارة اخلزانة الأمريكي���ة “نتيجة للإجراء
ال���ذي اتخ���ذ اليوم ،يت���م جتمي���د كل ممتلكات
(ماه���ان) لل�سف���ر وال�سياح���ة املوج���ودة حت���ت
الوالية الق�ضائية الأمريكية” .ي�أتي ذلك يف ظل
ترق���ب �إيران لب���دء دخول العقوب���ات الأمريكية
حيز التنفيذ� ،إذ من املنتظر �أن تدخل العقوبات
الأمريكية ال�صارم���ة �ضد القطاع املايل الإيراين

ل�سوريا ،حيث ت�سعى وا�شنطن للتو�صل �إىل حل �سيا�سي ينهي النزاع امل�ستمر منذ .2011
ويف املقابلة ،ك�شف بومبيو عن ال�سيناريو الأمريكي للت�صدي للتهديدات الإيرانية الأخرية
والتلويح بتعطيل حركة املالحة النفطية يف املنطقة و�إغ�لاق م�ضيق هرمز ،بعد �إع��ادة فر�ض
وا�شنطن عقوبات على �إيران.

حي���ز التنفيذ خالل الأ�شهر املقبلة وهو ما يقلق
نظ���ام امل�ل�ايل؛ ب�سبب نف���اد الأم���وال .و�أعلنت
وا�شنطن عن عقوبات جديدة على �إيران وطلبت
م���ن جميع ال���دول وق���ف ��ش�راء النف���ط الإيراين
بحل���ول نوفمرب املقبل ،ومن ال��ش�ركات الأجنبية
وق���ف التعامل مع �إيران و�إال �ستدرج على قوائم
�س���وداء .وال�سبت املا�ض���ي� ،أعلنت �رشكة “�سي.
�إم�.إيه �سي.ج���ي�.إم” الفرن�سية ،وهي واحدة من
ك�ب�رى �رشكات ال�شحن يف الع���امل وقف �أن�شطتها
يف �إيران ،خوفا من الوقوع حتت طائلة العقوبات
الأمريكي���ة ،بع���د �أن ان�سحب���ت �أم�ي�ركا يف ماي���و
املا�ضي ،من االتفاق النووي املربم يف .2015

و�أكد �أن وا�شنطن تدرك �أن االتفاق النووي
م���ع �إي���ران كان طريق���ا لتمل���ك �س�ل�اح نووي
و�ستمنع ذلك ،م�شريا �إلى العمل مع الأوروبيني
على خلق خط���ة جديدة لوقف الربنامج النووي
الإيراين.
و�ش���دد الوزي���ر الأمريكي على ��ض�رورة �أن
ي���درك النظ���ام الإي���راين �أنه ل���ن يكاف����أ على
ممار�سات���ه اخلبيث���ة والو�ض���ع االقت�صادي لن
يتح�سن حتى تعود �إيران دولة طبيعية.
وك�شف عن �أن الوالي���ات املتحدة �ستعمل
عل���ى �ضمان الت���زام العامل بتنفي���ذ العقوبات

التي فر�ضتها عل���ى �إيران ،م�ؤكدا �أن احل�صول
على النفط الإيراين بعد  4نوفمرب �سيعد خرقا
للعقوبات الأمريكية.
وردا على �س�ؤال ب�ش����أن التعامل الأمريكي
بناء على ت�أكيد �إيران مرارا نيتها �إبقاء قواتها
يف �سوريا ،قال بومبيو “على �إيران اخلروج من
�سوريا .لي�س لديهم ما يفعلونه هناك”.
و�أك���د بومبيو �أن���ه “ال يوجد �سبب لبقائهم
هن���اك .كان هناك نفوذ �إي���راين لفرتة طويلة.
على الق���وات الإيرانية وامللي�شي���ات الإيرانية
مغادرة �سوريا”.

الأمني العام للناتو� :صواريخ �إيران تقلقنا
بروك�س���ل ـ �إنرتفاك����س� :أع���رب
الأمني العام حلل���ف �شمال الأطل�سي
ين����س �ستولتن�ب�رغ عن قل���ق احللف
�إزاء برنامج �إيران ال�صاروخي ،م�ؤكدا
�أن النات���و �سيوا�ص���ل تطوير قدراته
الدفاعية ال�صاروخية حلماية حلفائه.
وقال �ستولتنربغ لـ “�إنرتفاك�س”
الرو�سي���ة ع�شي���ة قم���ة النات���و يف
بروك�س���ل“ :ال ت���زال ال�صواري���خ
البالي�ستية الإيراني���ة ت�شكل م�صدر
قلق للحلف .طهران مازالت توا�صل
تطوي���ر واختبار �صواري���خ بالي�ستية

�أك�ث�ر ق���وة ،ميكنه���ا �أن ت�ص���ل �إلى
حلفاء الناتو الأوروبيني”.
وتابع“ :احللف �سيوا�صل تطوير
قدراته الدفاعية ال�صاروخية حلماية
حلفائه من التهدي���د املتزايد لتلك
ال�صواريخ”.
و�أك���د �ستولتن�ب�رغ التزام احللف
مبعاه���دة التخل���ي ع���ن ال�صواري���خ
متو�سط���ة وق�ص�ي�رة امل���دى،
ودع���ا رو�سي���ا لل���رد عل���ى املخاوف
الأمريكية من “االنتهاكات الرو�سية
للمعاهدة”.

اليمن ...هادي يلتقي المبعوث األممي ويدرس مقترحاته
ع���دن ـ وكاالت� :أعل���ن الرئي����س اليمني ،عبد
ربه من�صور هادي� ،أم����س الثالثاء� ،أن االنقالبيني
احلوثي�ي�ن ال يرغب���ون بال�س�ل�ام ،و�إمن���ا يحاولون
ك�سب الوقت ب�سبب تراجعهم وانك�سارهم ،جمددا
الت�أكي���د على “املرجعي���ات الث�ل�اث” لإيجاد حل
�سيا�سي يف البالد.
وج���اءت ت�رصيح���ات ه���ادي ،خ�ل�ال اللقاء مع
مبعوث الأمم املتحدة �إلى اليمن ،مارتن غريفيث،
يف العا�صمة امل�ؤقتة عدن ،بح�ضور رئي�س الوزراء
�أحم���د عبيد بن دغ���ر؛ للوقوف على �آف���اق ال�سالم
و�إمكاناته املتاحة.
وخ�ل�ال اللق���اء �ش���دد الرئي����س اليمني على
مرجعي���ات ال�س�ل�ام املتمثلة باملب���ادرة اخلليجية
وخمرجات احل���وار والوطني والق���رارات الدولية،
خ�صو�صا قرار جمل�س الأمن الدويل .2216
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية “�سب�أ”
ع���ن ه���ادي ت�أكي���ده يف رغبت���ه ،ورغب���ة ال�شع���ب
اليمني ،ودوّل التحال���ف العربي ،يف ال�سالم الذي
ال يع���ي معن���اه ومفهومه االنقالبي�ي�ن احلوثيني،
بل يظه���رون الرغبة فيه “ظاهريًا” عند �شعورهم
بالرتاجع واالنك�سار ،لك�سب مزيد من الوقت لزرع
الألغام والدمار .ولفت الرئي�س اليمني �إلى معاناة

•اجتماع هادي مع املبعوث الأممي

املواطن�ي�ن مبحافظ���ة احلدي���دة م���ن ممار�سات
ميلي�شيات احلوثية الإيرانية وعبثها بامل�ساعدات
الإن�سانية وتهري���ب الأ�سلح���ة الإيرانية وتكري�س
م���وارد املين���اء لإطالة �أم���د حربها عل���ى ال�شعب
اليمن���ي ،ف�ض�ل�ا ع���ن اعتداءاتها املتك���ررة على
املالحة الدولية وتهديد دول اجلوار.
وق���ال غريفيث ،م���ن ناحيت���ه “�سنعمل على

الت�ش���اور م���ع الأط���راف لبل���ورة ال���ر�ؤى والأفكار
املمكنة املت�سقة مع مرجعي���ات ال�سالم والت�أكيد
على اجلوانب الإن�سانية يف هذه املرحلة”.
و�أ�ض���اف “لق���اء مثم���ر م���ع الرئي����س اليمني
وركزنا عل���ى اجلوانب الإن�سانية يف عموم اليمن”،
متابع���ا “حتدثن���ا عن مب���ادرة �إطالق ��س�راح جميع
الأ��س�رى واملعتقلني م���ن كل الأط���راف ،ون�شكره

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

على مبادرته يف هذا الإطار”.
ووفق���ا للوكالة اليمنية فق���د �شكل الرئي�س
هادي جلنة ب�إ�رشاف رئي�س ال���وزراء الدكتور �أحمد
عبي���د بن دغر لبل���ورة الأفكار ب�ش����أن امل�شاورات
التي ت�سب���ق �أي مفاو�ضات مبا��ش�رة بني الأطراف
ولدرا�سة مقرتح���ات م�ستقبلية يقدمها املبعوث
الدويل.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com
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Osama.almajed
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الدميقراطي���ة العميق���ة وال�شامل���ة على
خمتل���ف امل�ستوي���ات ال تعني دخ���ول �سباق
االنتخابات النيابية والبلدية “حيا اهلل ا�سم”
دون فك���ر وا�س���ع وح�صاف���ة وذكاء ومعرفة
بالقوان�ي�ن والت�رشيع���ات ،وال �أعلم ما الدافع
احلقيق���ي الذي جع���ل جمموعة م���ن الأ�سماء
الت���ي ال ت�صلح حت���ى لالن�ضم���ام �إلى فرقة
م�رسحي���ة تعل���ن تر�شحه���ا للمجل����س النيابي
والبل���دي وت�سع���ى جاه���دة ملحاول���ة ك�سب
ود الناخب�ي�ن مبك���را و�إبعاده���م ع���ن متزيق
الغ�ش���اوة التي عل���ى �أعينه���م وتعيقهم عن
�أن ي���روا الأمور ب�صورته���ا احلقيقية� .أ�سماء

ومضة قلم

من الثرثرة في “القهاوي”
إلى الترشح للبرلمان

أسامة الماجد

جته���ل كلي���ا معن���ى املمار�س���ة الد�ستورية
والإداري���ة ،وال متل���ك �أدنى خ�ب�رة يف املجال
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف والرتبوي،
وتق���دم نف�سه���ا على �أنه���ا ممثل���ة لل�شعب
و�ستقوم بالدور احلقيقي يف الدفاع عنه.
ه���ذه قناعتي ...من ال ميل���ك �أدنى خربة
يف العم���ل الربمل���اين ،ويري���د �أن يرت�ش���ح
لالنتخاب���ات ،يكون كمن يعي����ش يف غياهب
ال�صح���اري القاحل���ة ،وينبط���ق علي���ه القول
�إنه يري���د دخ���ول املجل�س للك�س���ب املادي
وامل�صلح���ة الذاتي���ة ب���كل مع���اين التحليل
والتفكري ،و�إال كيف ل���ك �أن تدخل الربملان

و�أن���ت مكب���ل باجله���ل واله���وان ور�صيدك
املع���ريف �صف���ر ،كل م���ا عرفن���اه وعرف���ه
الباحث���ون واملتخ�ص�ص���ون �أن الواع���ي
واملثق���ف واملدرك لطبيعة العمل الربملاين
ه���و ال�شخ����ص املنا�س���ب ال���ذي ي�ستح���ق
اجللو�س عل���ى كر�سي الربمل���ان ،ولي�س �أي
�شخ�ص خ���رج على التقاع���د و�سئم اجللو�س
على دكة املقاهي والرثثرة مع فالن وعالن،
�أو �صاح���ب اجتاه تقليدي يف احلياة بعيد عن
املناح���ي الفكرية والثقافي���ة وال يقر�أ حتى
ال�صحف املحلية وال يعرف “فك اخلط”!
مثلم���ا �شهد العلم���اء وامل�ؤرخ���ون لأبي

محمد
المحفوظ
sm.adnan56

احل�س���ن ال�شاذيل وه���و من �أع�ل�ام الت�صوف
جانبه العلمي والفكري� ،أي�ضا �شهد جمتمعنا
البحرين���ي عل���ى بع����ض الأ�سماء الت���ي تريد
الرت�شح للمجل�س النياب���ي والبلدي ب�ضحالة
الفكر واملعرفة والثقافة والدرا�سة والنجاح
فق���ط يف قرقع���ة الأ�صاب���ع وغ�سي���ل وك���ي
الثياب والرثثرة يف “القهاوي”.
العمل الربمل���اين تنظيم حمك���م ولي�س
نزه���ة �أو رحلة ون�صب خي���ام وطباعة برنامج
وتلوي���ن ال�ش���وارع بالإعالن���ات وال�ص���ور
والأقوال ،فكل �شخ�ص قادر على فعل ذلك،
فالأمر ال يتطلب �سوى “�شوية خردة”.

الناس
هدى هزيم
hudahazeem
@yahoo.com

“ديرتك أولى”
توجي���ه �سم���و ال�شي���خ خال���د ب���ن
حم���د �آل خليف���ة النائ���ب الأول لرئي����س
املجل����س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ض���ة
بتطبيق مبادرة �سم���وه “ديرتك �أولى”،
بجمي���ع املدار����س احلكومي���ة واخلا�صة،
ي�أت���ي كم��ش�روع وطن���ي خللق جي���ل واع
بامل�س�ؤولي���ة واالنتماء والعمل الإن�ساين،
حيث نف���ذت باكورة �أعمال املبادرة بعد
االنتهاء م���ن ترميم بيت �آي���ل لل�سقوط
مبحافظ���ة املح���رق ،ون�أم���ل م���ن وزارة
الرتبي���ة والتعليم و�ضع خط���ة مدرو�سة
ومتكامل���ة لتطبي���ق املب���ادرة وحتقيق
اال�ستفادة منها لأكرب ع���دد من الطلبة،
بحي���ث ترم���م البي���وت ب���كل حمافظ���ة
ب�أيادي �أبنائها الطلب���ة ،وذلك من �ش�أنه
تقوية العالق���ات الإن�سانية بني الأهايل
ون��ش�ر ثقافة التط���وع ،ونق�ت�رح تكرميا
�سنويا لأف�ضل تطبيق للمبادرة ،و�شكرا ً
لطلبة مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية.

السمنة ال تليق بي
ن�سب���ة ال�سمنة يف البحرين تعدت 50
 %عند الرجال و % 70عند الن�ساء ،و14
 %عن���د الأطف���ال ،م�ؤ�رش خط�ي�ر لل�صحة
العامة ،وامل�شكل���ة تكلف الفرد والدولة
�أم���واال طائلة �سنوي���ا ً ...حملة “ال�سمنة ال
تلي���ق بي” للنا�شطة االجتماعية د .كوثر
العيد ،ب���ادرة للتوعية مبخاط���ر ال�سمنة
وت�شجي���ع اجلمي���ع عل���ى �أ�سل���وب حي���اة
�صح���ي ،ووفقا ً للأرق���ام ،نحتاج حلمالت
�سنوي���ة بجمي���ع املدار����س واجلامع���ات
ومواق���ع العم���ل ،م���ع �أهمي���ة الزي���ارات
التوعوي���ة لرب���ات البي���وت ،وبالإم���كان
تنظيمه���ا من قبل ف���رق تطوعية وطلبة
اجلامع���ة �ضم���ن متطلب���ات الدرا�س���ة
و�أن�شطة اجلامعة.
رفع م�ستوى الوع���ي يتطلب تعاون
ع���دة وزارات وجهات �أهلي���ة وتعليمية،
الو�ضع ب���ات خطريا ً ،ونن�ص���ح بالتوعية
�ضمن املناهج الدرا�سي���ة ،لترتجم تلك
املفاهي���م �إل���ى قناع���ات و�سلوكي���ات
�صحي���ة و�أ�سل���وب حي���اة ل���دى اجلي���ل
ال�صاعد.

نقطة أول السطر

قنابل موقوتة...
حذار أن تنفجر
قناب���ل موقوتة خطرة ،للأ�س���ف ال�شديد ُتزْرع
هذه الأيام بو�سائ���ل التوا�صل االجتماعي وبع�ض
ال�صح���ف ،وال يدرك مروجوها خطورة تلك القنابل
لو انفجرت بهذا الوقت الدقيق احل�سا�س ،فالبلد
ب�صغر حجمه���ا اجلغ���رايف وحمدودي���ة �إمكانياتها
املادية وح�سا�سية موقفها اال�سرتاتيجي باملنطقة
وما متثله من دور يف مواجهة التحديات الإقليمية
بوج���ه القوى الك�ب�رى والتهدي���دات اخلارجية ،ال
حتتم���ل �أن تواج���ه بالإ�ضاف���ة �إلى ذل���ك ت�رصفات
و�سلوكي���ات خرق���اء من بع����ض مواطنيها وبع�ض
و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي املحلية التي
تزي���د الطني بلة فوق ما تعانيه البالد من اخلارج،
فم�ؤخراً ب���رزت �أ�صوات �إعالمي���ة و�صحافية تكيل
اتهامات خطرية وح�سا�سة وذات ت�أثري �سلبي على
و�ض���ع البحرين الدقيق يف املنطق���ة دون �سند �أو
دليل وبال حتدي���د للم�س�ؤولية عن هذه االتهامات
الت���ي تزي���د م���ن م�ست���وى ال�شك���وك واالرتب���اك
والت�شوي����ش على و�ض���ع البحرين ،وه���ذه لي�ست
امل���رة الأولى التي ت�صدر فيها مث���ل هذه الأخبار
من نف����س امل�صدر ،فقد �سب���ق �أن انطلقت حملة

أحمد جمعة
الفتنة التي تلقفتها و�سائل التوا�صل االجتماعي،
ومل يطف���ئ نارها �سوى تدخل �سمو رئي�س الوزراء
حفظه اهلل الذي لواله لذهبت الأمور ملجرى خطري،
وال�س����ؤال مل�صلح���ة من؟ ومل���اذا يف ه���ذا الوقت
تُطل���ق تلك الت�رصيحات التي ال اعرتا�ض عليها لو
كانت م�سندة ومدعمة بالدالئل والإثباتات؟
م���ن جهة �أخرى �شاعت م�ؤخ���راً كذلك �أ�صوات
بو�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،أغلبه���ا ن�سائي
ودون م�س�ؤولي���ة وال وع���ي وال حت���ى �أدن���ى فهم،
وهذا حم���رج وم�ستغرب تته���م املواطنني ب�شتى
التهم والنعوت حني يدافع���ون عن لقمة عي�شهم
و�سمعة بلدهم ،بل ذهبت تل���ك الأ�صوات العتبار
املواطن �أخط�أ حني طالب بحقه وحفظ لقمة عي�شه
وتدع���وه لأن يخر�س وال ينط���ق وال يعرت�ض حني
مت����س لقمة �أوالده ،وهذا �أم���ر غريب لأننا مل نعهد
ذلك من قب���ل ،ف�سمو رئي�س وزرائنا املوقر بذاته
يدعو دائما ل�سماع �صوت املواطن ويوجه للتعبري
�إذا كان بالو�سائ���ل ال�سليم���ة الهادئ���ة ويف حدود
اللياق���ة ،فلم���اذا ي�ستنكر البع����ض على املواطن
املطالبة بحقه �إذا ما تهدد؟
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ahmedjuma44

@yahoo.com

باملقاب���ل هن���اك �أ�ص���وات م�شبوه���ة حتاول
بالتعب�ي�ر ال�شعب���ي �أن تعمل من احلب���ة قبة� ،أي ما
�إن يُطرح مو�ضوع للنقا�ش �أو فكرة �أو م�رشوع حتى
تربز تلك الأ�صوات وتلتق���ط تلك الفكرة وت�شوه
�سمع���ة البحري���ن ،وك�أنه���ا تنتقم م���ن اال�ستقرار
ال���ذي تعي�شه البالد بع���د �سنوات م���ن الفو�ضى،
هذه الأ�ص���وات معروفة ومك�شوفة وخربناها وهي
مدعوم���ة من �إيران واخل���ارج وال نخ�شى منها لأنها
عدمي���ة الفعالي���ة ،لكن م���ا نخ�شاه ح�ي�ن تتفاعل
معها فئة من الداخل بنية �أو بدونها وتلتقط تلك
الر�سائ���ل املدم���رة وامل�شوهة وتق���وم بتعميمها
حتى تتح���ول لقناب���ل موقوتة �أخطر م���ن القنابل
املتفج���رة ،فاحلريق ي�أتي من �أ�صغ���ر ال�رشر وهذا
م���ا مل ينتبه ل���ه املواط���ن البحريني ومع���ه �أجهزة
الإعالم وال�صحافة التي تزرع تلك القنابل التي �إن
مل تنفجر الي���وم فغداً بعد تراك���م وت�ضخم النفخ
فيها.

تنويرة:
م���ن ي�ضع���ون الأقنعة معروف���ون �أكرث من
غريهم.

@hotmail.com

تنمية القرى..
مشروع مؤجل
امل��ش�روع ال���ذي كان���ت انطالقته
يف 2006م وكان يه���دف �إل���ى تنمية
القري���ة البحريني���ة و�أدرج حتت خطته
الطموح���ة دع���م الأ��س�رة البحريني���ة
حم���دودة الدخ���ل وم�ساعدته���ا يف
حت�س�ي�ن امل�ست���وى املعي�ش���ي �ضمن
ر�ؤي���ة البحري���ن االقت�صادي���ة ،2030
�أ�صب���ح الي���وم متعرثا �أو عل���ى �أح�سن
الأح���وال بطيئ���ا ً .نتذك���ر �أنّ اخلط���ة
املر�سوم���ة لتنفيذ امل�رشوع ت�ستهدف
تنمية ع�رش قرى بحرينية ،واليوم وبعد
م�ضي ما يقارب  12عاما على امل�رشوع
ميكن الق���ول �إنّ هناك عقبات عديدة
�أ�سهمت يف بطء التنفيذ.
�أهايل الق���رى كان���ت طموحاتهم
�أن جت���د امل�شاكل املزمن���ة وامل�ؤرقة
حال كتجمعات مياه الأمطار وما خلفته
من كوارث كانت �سببا يف �إعاقة حركة
املرور وت�صليح الطرق وغريها ،وزارة
الأ�شغال عملت عل���ى �إجراء �إ�صالحات
حمدودة جدا وبقيت امل�شاكل الكربى
معلق���ة حت���ى اللحظ���ة ،ونود هن���ا �أن
نذّكر امل�س�ؤولني بالوزارة مب�رشوعات
وعدت به���ا منذ �سن���وات ومل تف بها
ك�إعادة تخطي���ط ال�ش���وارع الرئي�سية
بالق���رى ،الأه���ايل عندم���ا يلتق���ون
�أي م�س����ؤول يذكرون���ه بالت�رصيح���ات
والوعود لكنهم يفاج�أون ب�أنّ امل�رشوع
مت ترحيل���ه �أو ت�أجيل���ه دون حتدي���د
تاريخ التنفي���ذ ،ومن تلك امل�رشوعات
�شارع �سار املتفرع م���ن �شارع البديع
الذي وعد ب���ه منذ ما يزيد على خم�سة
ع��ش�ر عام���ا ،ورغ���م ت�أكيدات ال���وزارة
و�إر�س���اء املناق�صة ف�إن���ه ال يزال حتى
اللحظ���ة يف عل���م الغيب ،ق���د يت�ساءل
البع����ض ملاذا التذك�ي�ر بهذا امل�رشوع
بالتحديد؟ والإجابة بب�ساطة انّ الت�أخر
يف التنفي���ذ ي�ضاع���ف حج���م املعاناة،
ذلك �أنّ عدد �سكان املنطقة ت�ضاعف
ع��ش�رات امل���رات دون �أن يط���ر�أ �أي
تخطيط �أو تو�سع���ة على بنية وهيكلة
ال�شارع ،ناهيك عن ما �أحلقته و�ضعية
ال�شارع احلايل وك�ث�رة املنعطفات يف
االجتاهني م���ن ح���وادث بع�ضها كان
�سببا مبا�رشا يف حدوث وفيات.
امليزاني���ة املعل���ن عنه���ا والتي
تقدر مبليونني و�أربعمئ���ة �ألف دينار
بحرين���ي لع��ش�ر قرى تبدو غ�ي�ر كافية
�إذا و�ضعن���ا يف االعتب���ار ما حتتاج �إليه
الق���رى م���ن م�رشوع���ات عاجل���ة ،وكنا
نتمنى ل���و �أن اال�سرتاتيجي���ة املعلنة
�شمل���ت امل�رشوع���ات الت���ي ال حتتمل
الت�أجي���ل ب�رصف النظر ع���ن املنطقة،
ون�أم���ل يف الأي���ام القادم���ة الإ�رساع يف
تنفيذ م��ش�روع البيوت الآيلة لل�سقوط
لأهميت���ه الق�ص���وى وكون���ه يتعل���ق
بح���االت �إن�ساني���ة ت�ستدع���ي �رسع���ة
التنفيذ.

َو ْخـ َز ُة ُحب

قرآني سعادتي
حتر�ص الدول���ة على تنظيم اجلوائز
وامل�سابق���ات يف جم���ال حف���ظ الق���ر�آن
الك���رمي ،منه���ا تد�شني برنام���ج “قر�آين
�سعادت���ي” من قب���ل امل�ؤ�س�سة اخلريية
امللكي���ة لت�شجي���ع املراك���ز امل�شارك���ة
يف الربنام���ج عل���ى احت���واء فئ���ة الأيتام
والأرامل املنت�سبني للم�ؤ�س�سة.
نق�ت�رح و�ض���ع مب���ادرات لت�شجي���ع
تعليم القر�آن الكرمي وحفظه باملدار�س
احلكومية واخلا�ص���ة ،فالكثري من �أولياء
الأمور ي�شك���ون �ضعف املناهج الدينية،
ومث���ل تلك املب���ادرات واجلوائز لها �أثر
طي���ب يف ت�شجي���ع الطلب���ة عل���ى درا�سة
القر�آن �ضمن املناهج الدرا�سية.

لنكن جميعا سفراء السعادة
نح���ن �أمة ال تع���رف كي���ف ت�صنع الف���رح ،ميّالة
ب�ش���كل دراماتيك���ي �إل���ى �صناعة احل���زن ،وتوزيعه،
ون��ش�ره يف كل مكان! �أال ترون �أنن���ا تربينا على تكرار
“الله���م اجعله خريا” يف كل مرة نك���ون فيها و�سط
حالة ف���رح ،يف عمقنا �ص���وت يخاف م���ن التعامل مع
حلظات ال�سع���ادة والأن�س واملرح ،وك�أننا على قناعة
ب�أن���ه ال يوجد ف���رح خال�ص ،وال �سع���ادة تتحقق لأجل
ال�سع���ادة نف�سها ،نحن ال ن�صدق الف���رح ،و�إن كنا يف
موجة �ضحك ،ومرح ودعابات �ساخرة!
نح���ن �أم���ة تخ�شى من ع�ي�ن احل�س���ود ،وكل المّة
وهامّ���ة ،وتعي�ش هواج�س النك���د يف كل ابت�سامة ،فال
هي به���ا م�ستمتعة� ،آن�سة ،وال ه���ي م�ستقرة را�ضية؛

فتح�س���د نف�سه���ا بنف�سها عل���ى كل نعم���ة ،وتراقب
خط �سري �سعادتها يف و�سو�س���ة ،وك�أنها تنتظر عينًا
يق�ض م�ضجعه���ا؛ فتعمد بق�صد
ت�صيبه���ا� ،أو �سحرًا ّ ُ
�أو م���ن دون ق�ص���د �إل���ى تخريب ح���االت الفرح بكل
�أ�شكالها!
وبالفع���ل (م���ا يح�سد امل���ال �إال �أ�صحاب���ه) ،وما
يُف�س���د ال�سعادة احلقيقية �إال ه���ذا ال�صوت الداخلي
ال�شيط���اين املرع���ب ،ال���ذي يح���ذرك م���ن الف���رح،
ويخوف���ك من الوق���وع فيه! فما املطل���وب �إذا؟ يبدو
�أن املطل���وب �أن تعي�ش احل���زن ،وتنغ�ص على �أيامك
�صفوها وبهاءها ،و�أن جتلد ذاتك ملجرد �أنها فكرت
ممار�سة الفرح ،وترجع �إلى و�ضعية الهمّ ،واالكتئاب،

د .زهرة حرم
وامل�شاكل ،وك�أنها احلالة الطبيعية ،وك�أنها الأ�صل،
وك�أنها هي ما يجعل���ك متوازنًا يف هذه احلياة ،عجبي
من البع�ض؛ بل الكثري منا؛ كيف �أنه ال يتقن التعامل
مع �ضحك القلب؛ فيقلبه �إلى بكاء!
اهلل جميل يحب اجلمال ،وممار�سة الفرح عبادة ال
يُتقنه���ا �إال م�ؤمن ر�سخ احلب يف قلبه؛ فا�ستقر وهد�أ
واطم����أن ،لذلك؛ فاحلب – م���ن دون مبالغة � -إميان
يقودك �إلى كل خري ،ويفت���ح �أمامك مغاليق و�أبواب
الف���رح واملتعة والعي�ش الهنيء ال�سعيد ،فكن جميال
ترى الوجود جمي�ل�ا ،وال تكن مُ�ستقبِحا لهذا الوجود؛
�ضنَكا ،وتعا�سة!
فرتاه �أ�سود ،واحلياة َ
لنتعلم كي���ف ن�صنع الفرح ،ونخي���ط تفا�صيله،

ون�ستمتع ب���ه قطعة قطعة ،ونر�سم���ه بفر�شاة ملونة
زاهي���ة ،لنتعل���م �أن يف عم���ق الف���رح يقبع ف���رح �آخر،
و�أنه ال �ص���وت يف الداخل �سوى الفرح نف�سه ،لنتعلم
�أال نت�ش���اءم من الفرح؛ فنقلبه �إل���ى غ ّم وحزن ،لنكن
�سعداء يف املظهر واملخ�ب�ر ،يف ال�سطح والعمق ،و�أن
تراف���ق ابت�سامة ال�شف���اه ابت�سامة �أخ���رى �أكرث عمقا
يف القل���ب ،وحينه���ا؛ �سنتعل���م كيف ن���وزع ال�سعادة
يف كل م���كان ،ومع كل الأ�شخا����ص ،كفرا�شات تخرج
من���ا؛ لتنت�رش يف الأرجاء ،لنكن جميعا �سفراء ال�سعادة،
ور�سل ال�سالم واحلب ،وكفانا �إقحام احلزن يف الفرح،
وكفان���ا ت�شويها ملفاهي���م الدي���ن ،بال�سحر والعني
واحل�سد؛ فتهرب منا ال�سعادة �إلى الأبد!.

انستغرام ال ّنجوم
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BUZZ
�أعرب���ت الفنان���ة ران���دا البح�ي�ري ع���ن �سعادتها
بردود الفعل التي تلقتها ح���ول م�سل�سل “ر�سايل”،
ال���ذي مت طرحه يف رم�ضان املا�ض���ي ،مع الفنانة مي
ع���ز الدين ،من �إنتاج تام���ر مر�سي ،والذي عر�ض على
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مسافات

�شبكة قنوات  .ONوقالت راندا �إنه رغم �صغر دورها
�ضمن �أحداث العم���ل ف�إنه كان م�ؤثرا جدا ،و�أحدث رد
فعل قويا م���ع اجلمهور ،م�شرية �إل���ى �أنها ا�ستمتعت
بالعمل مع فنانة كبرية بحجم مي عز الدين.
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نجاح متميز لفيلم “ ”TAGعن لعبة بسيطة عند الكبار

للمؤلفة البحرينية سحاب...

شجون تعرض مسرحيتها
في السعودية
حمرر م�سافات

طارق البحار

حق���ق فيل���م “� ”TAGإي���رادات جي���دة يف عر�ضه
املحلي يف ال�سينما البحرينية ،وعامليا جتاوزت �إيراداته
 50ملي���ون دوالر ،يف حني و�صلت ميزانية الفيلم �إلى

 28ملي���ون دوالر .الفيل���م الكوميدي ع���ن � 5أ�صدقاء
يلعب���ون لعبة مط���اردة “ ”TAGيف �شه���ر مايو طوال
� 30سنة .يُعترب جريي ملك هذه اللعبة لأنه ال �أحد جنح
يف الإم�ساك به .لذل���ك يقرر الأ�صدقاء الأربعة الآخرون،
�أن ي�ضع���وا ه���ذه ال�سن���ة ح���داً لقدرته عل���ى التمل�ص.

وي�أملون النجاح حقا ً لأنه���م يعرفون �أن جريي �سيكون
يف م���كان حمدد حي���ث يرتب حلفلة زفاف���ه .الفيلم من
بطولة جريمي ريرن ،و�أنابيل والي�س ،و�آيال في�رش ،وجيك
جون�س���ون و�إد هيلمز ،ومن ت�أليف مارك �ستيلن ،وروب
مكيرتيك ،و�إخراج جيف تومزيك.

“السينما” ...تجارب مستقلة في مواجهة الفيلم األجنبي

ك�شف مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام �أحمد املال يف ورقة قدمها
يف الربنامج الثقايف ب�سوق عكاظ عنوانها (من الأفالم امل�ستقلة �إلى �صناعة
ال�سينم���ا ال�سعودي���ة) �أن ال�سعودي���ة هي �أكرب م�ستهل���ك ملوقع اليوتيوب
بواق���ع  90مليون م�شاهدة ،كم���ا �أنها الأولى عاملي���ا ً يف رفع املحتوى على
اليوتيوب ح�سب �إح�صاءات �رشكة غوغل.
ج���اء ذلك خالل ندوة (التج���ارب ال�سينمائية والثقاف���ة) التي نظمتها
اللجن���ة الثقافية بال�سوق .وقد ق�سم امل�ل�ا حقبة ال�سينما يف اململكة �إلى ما
قبل وما بعد  2018عقب �صدور قرار فتح دور ال�سينما يف اململكة ،معتربا ً
�أن احلقب���ة م���ا قبل  2018كانت حقب���ة ال�سينما امل�ستقل���ة ..م�شريا ً �إلى �أن
ال�سينم���ا ال�سائدة يف اململكة هي ال�سينم���ا الق�صرية املمولة متويالً ذاتيا ً،
و�أ�ض���اف�“ :إن التناف����س يف ال�سينم���ا التجارية �سيكون �شدي���دا ً ،لذا يجب
عل���ى ال�سينم���ا ال�سعودية �أن تكون مناف�سة يف هذا املي���دان جنبا ً �إلى جنب
مع الفيلم الأجنب���ي” و�إيجاد ح�صة لها و�سط وجود الفيلم الأجنبي .وتطرق
ال�سيناري�س���ت الإماراتي حمم���د ح�سن �أحمد للتحدي ال���ذي واجهته �صناعة
الفيل���م الإمارات���ي ،قائ�ل�اً“ :كان التحدي هو كي���ف ن�صنع فيلم���ا ً �إماراتيا ً
ي�شبهنا ،فكان���ت البدايات ب�سيطة ب�أفالم فردية م�ستقلة ،فالأفراد هم من

�شكل���وا �صناعة الفيل���م الإماراتي ب�شكل وا�سع” ،م�ست���دركا ً�“ :إننا ال منلك
�صناعة �سينما بل منلك �صناعة �أفالم”.
ث���م ا�ستعر�ض امل�ؤلف والناقد ال�سينمائي فه���د الأ�سطا ،جتربة املر�أة
ال�سعودي���ة يف �صناعة ال�سينم���ا ،وكيف ا�ستنفدت معظ���م وقتها يف تعزيز
ذاته���ا ،مقدما ً �أبرز الإجنازات التي قدمها خمرج���ات �سعوديات ،معترباً �أن
جتربة املر�أة ال�سعودية يف ال�سينما “ناجحة وطموحة و�شغوفة”.

�ستعر�ض الفنانة الكويتية �شجون
م�رسحيته����ا  ،tomorrowالتي عر�ضت
م�ؤخرا بنج����اح يف دولة الكويت يف اململكة
العربي����ة ال�سعودي����ة خ��ل�ال الأي����ام القليل����ة
املقبلة ،وفق خطة للقيام بجولة خليجية تتيح
لها لقاء جمهورها يف دول جمل�س التعاون.
فك����رة امل�رسحي����ة عاملي����ة مقتب�س����ة و�ضع����ت
امل�ؤلف����ة البحريني����ة �سح����اب �أ�سا�سياته����ا واع����داد
الق�ص����ة� ،أما الن�ص الغنائي وامل�رسحي فتولى �صياغته
حمم����د ال�رشي����دة ،و�ص����اغ كلم����ات الأغاين ال�شي����خ دعيج
اخلليف����ة ،والإخ����راج لعب����داهلل عبدالر�ضا ،ب�إ���ش�راف عام من
ح�سني د�شتي ،وللم����رة الأولى ي�شارك مغني الراب الكويتي
“دايف” �ضمن عمل م�رسحي للأطفال ،متول ًيّا مهمة خمرج الغناء
واملو�سيقى.

عرض “تراب الماس” خالل عيد األضحى
ن��ش�رت الفنان���ة من���ة �شلب���ي الربومو
الت�شويق���ي الأول لفيلم “تراب املا�س”،
املنتظ���ر عر�ض���ه قريب���ا يف ال�سينم���ات
امل�رصية والعربية.
وعلق���ت �شلب���ي عل���ى الفيديو من
خالل �صفحتها بـ “في�سبوك”“ :الإعالن
الت�شويق���ي الأول لفيلم تراب املا�س،
قريبا بجميع دور العر�ض”.
وت���دور �أح���داث الفيل���م ح���ول
�ش���اب يدع���ى “ط���ه” ،يعي����ش حياة
باهت���ة رتيب���ة ،ويعم���ل من���دوب
دعاي���ة طبي���ة يف �رشك���ة للأدوي���ة،
ويتمكن بلباقته الكب�ي�رة ومظهره
اجليد يف �أن ي�ستمي���ل �أكرب الأطباء
للأدوي���ة التي ي���روج له���ا ،عندما
حت���دث جرمي���ة قت���ل غام�ض���ة،
يتداع���ى عامل طه ب�أكمله �إلى الأب���د ،ويبد�أ هو يف اكت�شاف
الكثري من الأ�رسار التي تدخل به �إلى عامل جديد قوامه اجلرمية والف�ساد .والفيلم من
ت�أليف �أحمد مراد ،و�إخراج مروان حامد.

“نتفليكس” تستعد لرفع سعر االشتراك أو تقليل المزايا

بد�أت �شبكة  Netflixالأمريكية خطة جديدة لإطالق عرو�ض
ب�أ�سع���ار �أعل���ى يف �أوروبا ،م���ا �سي�ؤدي �إلى جملة م���ن الت�أثريات
ال�سلبية الكب�ي�رة ،وفق �صحيفة  The SUNالربيطانية .وترى
ال�صحيف���ة �أن هذه اخلط���ة اجلديدة �ست�رض بخي���ارات اال�شرتاك
الأخ���رى ،نظ���راً لكونه���ا مبثابة خط���ة لرفع �أ�سع���ار اخلدمات يف
ب�شكل غري علني .وتتيح خطة  Ultraاجلديدة �إمكانية م�شاهدة
الأف�ل�ام وامل�سل�سالت بدقة عر�ض  4kوتقنية الت�صوير باملدى
الديناميكي العايل  ،HDRف�ض�ل� ًا عن �إمكانية عر�ضها على ما
ي�صل �إلى � 4شا�شات يف وقت واحد .فيما تبلغ تكلفة اال�شرتاك
ال�شهري يف هذه اخلدمة  16.99يورو يف �إيطاليا ،وهو ما يعادل
 20دوالرا .و�ستكلّف���ك هذه اخلدمة مبلغ  19.99يورو �شهريا ً،
�أي ما يعادل  23دوالرا� ،إذا كنت يف �أملانيا.
ي�ب�رر امل�س�ؤول���ون يف �رشك���ة نتفليك����س ه���ذا االرتفاع يف
�سع���ر خدم���ة  Ultraباعتمادها عل���ى تقني���ة الت�صوير باملدى
الديناميك���ي العايل  ،HDRلكن ه���ذه اخلا�صية متوفرة �سلفا
يف ح�ساب���ات العرو�ض املمتازة .كم���ا �أن التمتع بتقنية HDR
ي�ستوجب امتالك تلفزيون ذي جودة عالية ،وذلك لزيادة جودة
البك�س�ل�ات على ه���ذا التلفزيون الذي غالبا ً م���ا يتميز بخا�صية
امل�شاه���دة بدقة عر����ض  ،4kما ي�سمح بتح�سني ج���ودة الألوان
وال�صور ومعدل التباي���ن .وال يوجد ق�سم خم�ص�ص لبث مقاطع

الفيديو وفق تقنية  HDRعلى نتفليك�س ،لكن ميكنك متييز
املحت���وى املرئي ال���ذي �سيُعر�ض وفق تقني���ة عر�ض ،HDR
حي���ث تق���وم ال�رشكة املنتج���ة بو�ضع �شع���ار � HDRأو Dolby
 Visionبالقرب من ا�سم الفيلم �أو امل�سل�سل .لكن نتفليك�س
�ستق���وم قريب���ا ً ب�إن�شاء ق�سم خم�ص�ص لعر����ض مقاطع الفيديو
وف���ق تقنية  .HDRوتعر����ض ال�رشكة بالفعل ع���دة م�سل�سالت
وبرام���ج تكر�س ه���ذه التقنية ،على غ���رار   A Series of U n
 fortunate Eventsبالإ�ضافة �إلى  Chef’s Tableوم�سل�سل
 Jessica Jonesالذي تنتجه �رشكة .Marvel
حتدث موقع  Cordcuttingعن خطة  Ultraاجلديدة
اخلا�صة بنتفليك�س م�ؤكداً �أنه���ا جيدة وذات ت�أثري �إيجابي،
�إال �أنها �ستت�سبب يف تغي�ي�ر �أ�سعار العرو�ض الأخرى .ويرى
بع�ض م�ستخدمي خدم���ات نتفليك�س �أنه على الأرجح �سيتم
تخفي����ض مزايا العر����ض املمتاز ،وتقليل ع���دد ال�صفحات
امل�سم���وح بفتحه���ا يف مت�صف���ح الهات���ف �إل���ى اثنني فقط
ب���دالً من � 4صفح���ات ،لتكون هناك م�ساح���ة لتطبيق اخلطة
اجلدي���دة .ويف الوق���ت ذاته� ،سيمل���ك امل�ستخ���دم العادي
احل���ق يف فتح �صفحة واحدة فق���ط بدالً من �صفحتني ،فيما
ل���ن ي�شمل ه���ذا التغيري خط���ط اال�شرتاك بالن�سب���ة لأجهزة
احلا�سوب الثابت.
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ان��ت�����ص��ار ال��ق��وات
ال��ف�لام��ن��ك��ي��ة ع��ل��ى
ال�����ق�����وات امل��ل��ك��ي��ة
الفرن�سية يف معركة
ك������ورت������ري وال���ت���ي
ت�سمى �أي�ضا ً املهاميز
الذهبية.

الحمل:

1811

تتح�س���ن �أو�ضاعك املهني���ة وينتع�ش
ح�ضورك الذهني

ال���ع���امل الإي���ط���ايل
�أماديو �أفوغادرو ين�رش
�أبحاثه ح��ول الهيكل
املويل للغاز.

الثور:

ي�ساع���دك ال�صدي���ق عل���ى اخلروج من
بع�ض الظروف

الجوزاء:

1857

بني ال�سمنة والتخل�ص منها مرحلة من
االلتزامات

السرطان:
ال تدخ���ل نف�سك يف م�شاري���ع �أكرب من
طاقتك

األسد:
رياح التغيري بد�أت تهب وتنذر بح�سم
قريب

العذراء:
ال تعكّ ���ر �صف���و الأج���واء بع���د ث���ورة
الغ�ضب

الميزان:

عدم شرب المياه أثناء القيادة يزيد مخالفاتك المرورية
كث�ي�رون من���ا ال يعرف���ون �أن عدم
�رشبه���م للماء ي�ؤثر عل���ى قدرتهم على
قي���ادة ال�سي���ارة ،ويزي���د م���ن فر�ص
تورطهم يف خمالفات مرورية ،بل وقد
يت�سبب يف وقوعهم يف حوادث مرورية.
و�أظه���رت درا�سة حديث���ة �أجرتها
جامع���ة لوب���ورو الربيطاني���ة� ،أن
اجلف���اف ي�ؤث���ر ب�ص���ورة كب�ي�رة على
احلالة العقلي���ة واجل�سدي���ة ل�سائقي
ال�سي���ارات ،حيث ي�ؤث���ر على رد فعل
ال�شخ�ص و�صنع قراره ،وتركيزه �أثناء
القي���ادة ،وذل���ك بنف�س الق���در الذي
يحدثه جت���اوز احلد امل�سم���وح به من
امل�رشوبات الكحولية.
و�أ�ضافت �أن اجلفاف يت�سبب �أي�ضا
يف �إ�صاب���ة ال�سائ���ق بالتع���ب والدوخة

الغ�ض���ب يعر����ض و�ضع���ك ال�صح���ي
للخطر

العقرب:
رمب���ا تغ�ي�ر تفك�ي�رك الي���وم ب�سب���ب
احلقيقة

القوس:
متهل وك���ن �صب���ورا حت���ى تت�أكد من
معلوماتك

الجدي:
�أنت �سعي���د احلظ فرمب���ا تتخذ خطوة
جديدة نحو هدفك

الدلو:
لدي���ك رغبة ملح���ة يف ال�سيط���رة على
الأمور

الحوت:
لن ي�سبب لك ظه���ور حبك القدمي من
جديد �سوى احل�رسة والأمل

وال�صداع� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابته بت�شنج
الع�ضالت ،مما ي�ؤثر �سلبيا على مهارة
القيادة.
ولفتت ال�صحيفة �إلى �أنه يف الوقت
الذي تت�سب���ب فيه �أخط���اء ال�سائقني
عل���ى الإ�صاب���ة ب���ـ  % 70م���ن حوادث
الط���رق� ،إال �أن اجلف���اف ق���د يك���ون
عام�ل�ا رئي�سي���ا يف فق���دان ال�سائقني
لرتكيزهم وتورطهم يف اال�صطدام.
و�أظهرت درا�س���ة ا�ستق�صائية �أن
ح���وايل  3م���ن كل  5بريطانيني لي�س
لديهم �أي فكرة عن خماطر عدم �رشب
املي���اه ب�ش���كل كاف خ�ل�ال القي���ادة،
ولكن يجب احلذر من الإ�رساف يف �رشب
املي���اه �أثناء القي���ادة حتى ال يت�شتت
انتباهك.

ن����ه����اي����ة احل���م���ل���ة
الفرن�سية امل�سماة
ح��م��ل��ة ج���رج���رة على
م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ب��ائ��ل
ب���اجل���زائ���ر ب���إخ��م��اد
ال���ث���ورة ه��ن��اك و�أ��س�ر
ح��ام��ل��ة ل���واء اجل��ه��اد
اللة فاطمة ن�سومر.

1882
الأ�سطول الإجنليزي
يق�صف الإ�سكندرية
وي������دم������ر ق�ل�اع���ه���ا،
ووا����ص���ل الأ���س��ط��ول
ال��ق�����ص��ف يف ال��ي��وم
ال����ت����ايل ف��ا���ض��ط��رت
املدينة �إلى الت�سليم
ورفع الأعالم البي�ضاء
وا�ضطر �أح��م��د عرابي
�إلى االن�سحاب بقواته
�إلى كفر الدوار و�إعادة
تنظيم جي�شه.

1921
ا�ستقالل منغوليا عن
ال�صني.

مجموعة ترانيم وطن اإللكترونية تدشن أولى أنشطتها
حمرر م�سافات

نظمت جمموع����ة ترانيم وط����ن الإلكرتوني����ة �أولى
فعالياته����ا من خالل لقاء مع الفن����ان والإعالمي يو�سف
حممد وذلك مبقهى �سمر التيه ب�سند حيث مت احلديث
عن تاريخ ومراح����ل وهوية الأغنية الوطني����ة البحرينية
كم����ا �شهد اللقاء توزيع عدد من الإ�صدارات التوثيقية
والروائية لكل من ال�ضيف والكاتبة ندى ن�سيم.
ترانيم وط����ن جمموعة �إلكرتوني����ة ا�س�سها الفنان
والإعالم����ي ع�ص����ام نا���ص�ر وتظ����م نخب����ة م����ن الفنانني
والإعالمي��ي�ن والريا�ضيني واملحام��ي�ن والنا�شطني يف
الع����امل االفرتا�ضي م����ن �أبرزهم الع�ض����و البلدي ح�سني
اخلي����اط والإعالم����ي عل����ي ح�س��ي�ن وال�صح����ايف �إبراهيم
النه����ام والفنانة ابت�س����ام عبداهلل والفنان����ة والإعالمية
يف ال�رشقاوي والكاب��ت�ن نيلة املري �أول بحرينية حا�صلة
عل����ى رخ�صة التحكيم الدولية لرف����ع االثقال والروائية
ن����دى ن�سي����م وال�صحفية فاطم����ة ال�صديق����ي والنا�شط
االجتماعي حمد عبدالعزيز الكوهجي والفنان الت�شكيلي
والنا�ش����ط يف مواق����ع التوا�ص����ل االجتماع����ي عبدالعزيز
الكوهجي واملحامية �شريين الغ����زايل وفاطمة الظاعن
والنا�شط الإلكرتوين عدي احلرمي.
تراني����م وطن مهتمة بكل الفن����ون وكل الإجنازات
النوعية عرب كافة املجاالت .و�سيكون لها ن�شاط نوعي
خارج العامل االفرتا�ضي و�صحيفة �إلكرتونية وح�سابات
على كافة مواقع التوا�صل االجتماعي.

في تجربتها اإلخراجية األولى

سارة ديب تنتصر للمرأة المضطهدة بـ “الروح الموؤدة”
زهراء غريب

م���ا �أن ي�سدل ال�ستار عن م�رسحية “الروح املو�ؤدة”
للممثلة �سارة ديب حتى يخيّل للم�شاهد �أن امر�أة جاءت
من الواق���ع املر �إلى خ�شبة امل�رسح لتب���ث �شكواها �إليه
وتدع���وه لإنه���اء جحي���م ا�ضطهادها من قب���ل الأعراف
االجتماعي���ة والقان���ون ،فاحل���وارات الت���ي �أدّتها بطلة
العمل “حياة” لتق����ص عربها حكايتها الأليمة كان لها
وقعا م�ؤث���را وجاذبا ل�سمع وانتب���اه املتلقي� ،إذ قالت:
كن���ت روح���ا واحلي���اة تغمرين و�أن���ا الآن جم���رد روح يف
ج�سد� ،ضاعت حياتي و�ض���اع العمر هدرا ،لأنني خلقت
�أنث���ى م�ست�ضعفة ،فيحق له���م �أن ي�رضب���وين� ،أنا العار
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

واخلطيئة حتى ولو كنت ال�ضحية �ألي�س كذلك يا �أبي؟
�ألي�س كذل���ك �أيها القانون الع���ادل؟ وتطرح امل�رسحية
الت���ي قدمتها �س���ارة كتجربة متكامل���ة ت�أليفا ومتثيال
و�إخراج���ا ق�ضي���ة فتاة تدع���ى “حياة” تع���اين من منط
حياة قا�س فر�ض���ه عليها والدها ال���ذي تزوج والدتها
رغم���ا عنه للنجاة من عقوبة االغت�ص���اب التي ي�سقطها
القانون ف���ور زواج اجلاين من ال�ضحية ،وتناق�ش حالها
امل�أ�س���اوي الذي �آلت �إليه نتيجة كونها ثمرة عالقة غري
�رشعية ،يف ظل معاملة قا�سي���ة تتلقاها على يد والدها
ال���ذي يعنفها ج�سدي���ا ومعنويا ،ويحج���ب احلياة عنها
باعتبارها “عورة” ،فيحرمها م���ن كل �شيء كالدرا�سة،
ويزوجها ق�رسا من عجوز عاجز جن�سيا.

وعن فك���رة امل�رسحية �رصح���ت �س���ارة لـ”م�سافات
الب�ل�اد” :جاءت فكرتها م���ن اهتمامي بق�ضاي���ا الن�ساء
يف املجتم���ع ،خ�صو�صا يف ال�رشق الأو�س���ط ،ف�أي ق�ضية
يكون فيها ظلم وا�ضطه���اد للمر�أة يف حياتها من قبل
الأ�رسة �أو القانون �أهتم ب�إبرازها.
و�أ�شارت �إلى �أن ه���ذا العمل هو الأول بالن�سبة لها
عل���ى �صعيد االخ���راج مو�ضحة “ا�ضط���ررت بعد كتابة
الن�ص لإخراجه بنف�سي ف�أنا مل �أجد خمرجا يخرجه”.
اجلدي���ر ذك���ره �أن امل�رسحي���ة عر�ضت م�س���اء الأحد
املا�ض���ي �ضم���ن فعالي���ات لي���ايل جلجام����ش والريف
الثقافية الت���ي ترعاها هيئة البحري���ن للثقافة والآثار
وذلك بال�صالة الثقافية باجلفري.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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“مونتريال” تطلق حملة
“امتلك سيارتك الفخمة”
�أطلقت �رشك���ة مونرتيال لل�س���يارات برناجمها
اجلدي���د وه���و التموي���ل املبا��ش�ر بنظ���ام ا�س���ت�أجر
لتمتل���ك وه���و عر����ض يتي���ح جلميع عم�ل�اء ال�رشكة
امتالك �سيارتهم من دون �رشوط معقدة وخالل مدة
زمنية قيا�سية �إ�ضافة �أي�ضا �إلى العديد من الطرق
التمويلي���ة الأخرى املرنة مع جميع البنوك و�رشكات
التموي���ل الكربى التي تالئم جميع رغباتهم ،والتي
�أعدتها ال�رشكة لهم بعد التحالفات وال�رشاكات التي
تقيمها �رشكة مونرتيال لل�سيارات مع جميع البنوك
و��ش�ركات التمويل لإعطاء �أولوي���ات و�رشوط خا�صة
لعمالئها عند اختيارهم �رشكة مونرتيال لل�سيارات.
تعد �رشكة مونرتيال من اكرب �رشكات ال�سيارات
داخ���ل مملكة البحري���ن وتتميز ال�رشك���ة باهتمامها
الكب�ي�ر بال�سيارات الفخمة والفري���دة لهذا ال�سبب
�أن�ش����أت ال�رشك���ة ف���رع متخ�ص�ص فق���ط لل�سيارات
الفخم���ة بجمي���ع �أنواعها م���ن �سي���ارات الريا�ضية
وال�سي���ارات الأوربية والعدد من الأن���واع والأحجام

املختلفة ويقع الفرع يف منطقة ال�سيف.
ويتمي���ز الف���رع يف ت�صميم���ه الراق���ي ال���ذي
يتما�ش���ى مع �أن���واع ال�سيارات الفخم���ة املعرو�ضة
داخل���ه �إ�ضافة �إل���ى اخلدمة اخلا�ص���ة التي تقدمها
ال�رشكة جلميع زائريها.
وتتي���ح ال�رشك���ة جلمي���ع عمالئه���ا الآن طريقة
التموي���ل املبا��ش�ر بنظ���ام “ا�ست�أجر لتمل���ك” ل�رشاء
�سيارتهم عن طريق �رشكة مونرتيال لل�سيارات.
وتقدم ال�رشكة لعمالئها �أي�ضا �أف�ضل �صفقات
اال�ستب���دال من خالل ا�ستب���دال �سيارتهم القدمية
ب�أخ���رى جديدة وب�أ�سع���ار تثم�ي�ن تناف�سية جلميع
فئات ال�سي���ارات وتطرح ال�رشكة كل تلك اخلدمات
يف �إطار ر�ؤية ال�رشكة التي تهدف دوما �إلى الو�صول
�إلى �أف�ضل اخلدم���ات و�أ�رسعها على الإطالق والتي
متن���ح ال�رشك���ة الريادة يف ع���امل تق�سي���ط ومتويل
ال�سي���ارات خ�صو�ص���ا ال�سي���ارات الفخم���ة وجميع
الفئات الأخرى.

“سيتي سنتر” يعلن عن الفائزة األولى بالجائزة الكبرى

اتفاقية بين “كريدي مكس” و”أباريل” لتوفير “”MaxWallet
�أعلن���ت �رشك���ة كري���دي مك����س ع���ن
�رشاكته���ا م���ع جمموع���ة �أباري���ل الت���ي
�ستوف���ر خدمة الدفع بوا�سطة حمفظتها
الإلكرتوني���ة “ ”MaxWalletحلامل���ي
بطاقاتها.
ومت مرا�س���م التوقي���ع مبقر كريدي
مك����س الرئي�س���ي بح�ض���ور الرئي����س
التنفيذي لل�رشكة يو�سف مريزا واملدير
العام ملجموعة �أباريل �سونيل كامربات
ومدي���ر التموي���ل رت����ش كوم���ار ومدير
أي�ضا مدير �أول
الت�سويق بارتي باتي���ا و� ً
عي�س���ى �إبراهيم ،بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤويل
يف كري���دي مك�س خال���د �شويطر وحممد
مطلب.

�أعل���ن �سيتي �سن�ت�ر البحرين ،التابع
ل�رشك���ة ماج���د الفطيم الرائ���دة يف جمال
تطوي���ر و�إدارة مراكز الت�س���وق ،واملدن
املتكامل���ة ومن�ش�آت التجزئ���ة والرتفيه
على م�ست���وى ال�رشق الأو�س���ط و�أفريقيا
و�آ�سيا ،عن ا�سم الفائزة الأولى باجلائزة
الكربى بقيمة � 5آالف دينار.
و�ستت���اح الفر�ص���ة ل���ـ  4فائزي���ن
حمظوظني للفوز به���ذه اجلائزة القيمة
على مدار احلملة الرتويجية التي ينظمها
املركز والت���ي تتوا�صل لغاية  14يوليو
.2018

وف���ازت م���وزة القا�سم���ي باجلائزة
الأول���ى م���ن اجلوائ���ز الأربع���ة الت���ي
يقدمه���ا �سيت���ي �سن�ت�ر البحري���ن خالل
احلملة الرتويجي���ة امل�ستلهمة من �أجواء
موندي���ال رو�سي���ا ،حي���ث ح�صل���ت على
بطاقات “هديت���ي” بقيمة  5000دينار.
و�سيح�صل املت�سوق���ون الذين ينفقون
 30دينارا لدى �أي من متاجر املركز على
كوبونات تخولهم الفوز بجوائز �إ�ضافية.
كم���ا �ستت�ضاعف فر����ص الف���وز للزوار
الذي���ن يت�سوقون لدى متاج���ر املالب�س
والأدوات الريا�ضية يف املركز.

“زين” تطلق مخ ّيم التكنولوجيا لألطفال

“بتلكو” تطلق تطبيقها المشترك مع “”ENTERTAINER
ج����دد ت “بتلك����و” اتفاقية ال�رشاك����ة مع E N
 ،TERTAINERامل����زود الرائد حللول ومكاف�آت
ال����والء ،من �أجل تق����دمي العديد من املزاي����ا الرائعة
لزبائنها.
ويتي����ح التطبيق امل�ش��ت�رك للهوات����ف الذكية
ب��ي�ن بتلك����و و ENTERTAINERوال����ذي �أثبت
جناحه خالل الع����ام املا�ضي� ،سهولة ا�ستفادة عمالء
بتلكو من جمموع����ة وا�سعة من عرو�ض “ا�شرت واحدا
واح�صل على الثاين جمانًا” يف العديد من املتاجر يف
جمي����ع �أنحاء مملكة البحري����ن وعرو�ض الفنادق حول
الع����امل .وتعد بتلكو �رشكة االت�ص����االت الوحيدة على
م�ست����وى اململك����ة يف التعاون وط����رح تطبي ق E N
 - TERTAINERال����ذي يوفر عرو�ض من “ا�شرت
واحدا واح�صل على الث����اين جمانًا” للمطاعم ومراكز
ال�صحة والوجهات ال�سياحية والإقامة يف املنتجعات
والفن����ادق وغريه����ا الكث��ي�ر .وق����د وق����ع االتفاقية
اجلديدة كال من مدير �أول قطاع امل�ستهلكني ب�رشكة
بتلكو مه����ا عبدالرحمن ومدير ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية
يف  ENTERTAINERكون����ور هايالن����د .وكج����زء

م����ن ه����ذا االتف����اق� ،سيح�ص����ل �أع�ضاء ن����ادي الدانة
م����ن بتلك����و ،والزبائن الأوفياء م����ن ذوي اال�ستخدام
الع����ايل ،وامل�شرتك��ي�ن الذي����ن ي�سجل����ون يف �إح����دى
خدم����ات بتلكو املخت����ارة على ت�شكيل����ة متنوعة من
العرو�ض اخلا�صة واخل�صومات التي يوفرها تطبيق

“ ،”Batelco ENTERTAINERكم����ا �سيح�صل
زبائن بتلكو على �إ�شع����ارات ت�ضم جميع التفا�صيل
املتعلق����ة بالعرو�����ض وكيفية احل�ص����ول عليها عن
طري����ق اال�ستف�سار بخدمة العمالء� ،إ�ضافة �إلى توافر
املعلومات على الإنرتنت.

اكتشفوا عالم البحار والرياضات المائية في منتجع الريف

تبد�أ �رشكة زين البحرين يومها الأول
يف خميّ���م زين للتكنولوجيا للأطفال هذا
الأ�سب���وع كجزء من برنام���ج زين البحرين
اجلدي���د للآليات املربجم���ة الذي يهدف
�إل���ى تعزي���ز الوع���ي الثق���ايف وتطوي���ر
الأ�سالي���ب التعليمية املبتكرة ،ولتوفري
فر�صة تعليمي���ة مفي���دة للأطفال خالل
العطلة ال�صيفية.
يتمك���ن الأطف���ال الذي���ن ت�ت�راوح
�أعمارهم بني  6و� 16سنة من اال�ستمتاع
بالربام���ج والأن�شط���ة التثقيفي���ة
والرتفيهي���ة املثرية ،ابتدا ًء من  8يوليو
حتى � 30أغ�سط�س يف خميم زين البحرين
للتكنولوجيا الذي يتم تنظيمه بالتعاون
مع مركز الرواد التعليمي.
ت�شم���ل �أن�شط���ة خميّ���م التكنولوجيا
تعل���م �أ�س����س �صناعة وتركي���ب الآليات

للتواصل مع المحررة 17111509 :

املربجم���ة ،م�شاري���ع  ،STEAMتطوير
الألع���اب ،والعلوم املث�ي�رة ،وغريها من
الأن�شطة الرتفيهي���ة املختلفة كالألعاب
الذهنية والفنون واحلرف اليدوية.
ويق���ام خميّ���م زي���ن البحري���ن
للتكنولوجي���ا عل���ى مدى ن�ص���ف يوم يف
برج زين مبنطقة ال�سيف.
وانطلق املخيم ر�سميًّا هذا الأ�سبوع
من  8يوليو ،وينق�سم �إلى �أربع جمموعات
ط���وال الأ�سبوع ما عادا ي���وم اجلمعة من
ال�ساعة � 9:00صباحً ا �إلى ال�ساعة 12:00
ظه���رًا ،وم���ن ال�ساع���ة  4:00م�س���ا ًء �إلى
ال�ساعة  7:00م�س���اءً .وي�ستهدف املخيّم
الأطف���ال الذي���ن ت�ت�راوح �أعمارهم بني
 6و� 16سن���ة ،و�سيتولّ���ى �أولي���اء الأمور
م�س�ؤولية نقل �أطفالهم �إلى املخيم.

ها قد ع����اد ال�صيف من جديد! اال�سرتخاء التام
واملرح �إلى �أبعد احل����دود ،هو �أق�صى ما تطمح �إليه
الأ���س�ر مع بدء العد التنازيل لق����دوم مو�سم ال�صيف.
و�س����واء كانت وجهتكم يف ق�ض����اء الإجازة يف منتجع
ه����ادئ ي�شبه ال�سفر �إلى ح����د ال�سكون� ،أو امل�شاركة
يف الريا�ض����ات املائي����ة �ضم����ن فعالي����ات ال�صيف،
فه����ذا ه����و الوقت املث����ايل لزي����ارة منتج����ع الريف
البحري����ن وال����ذي ميتاز مبوق����ع ممي����ز ذات اطاللة
�ساحلية الأكرث جماالً عل����ى م�ستوى اململكة ،ويوفر
لزواره العديد من اخلي����ارات الفاخرة لق�ضاء عطلة
رائع����ة خ��ل�ال ه����ذا ال�صي����ف .وبالن�سب����ة لل�ضيوف
الذين يتطلع����ون للخ�صو�صية يف مكان مثايل ،ف�إن
فئات فلل املنتج����ع ت�ضمن للعائ��ل�ات والأ�صدقاء
اال�ستمت����اع بتجرب����ة مت ت�صمي����م تفا�صيله����ا وفقا ً
لطلباته����م ،حيث ميكنهم الإبحار بعيداً واال�ستمتاع
مبجموع����ة كبرية م����ن الريا�ضات املائي����ة .يقع هذا
املنتج����ع اجلمي����ل �صاحب اخلم�س جن����وم بني واحة
هادئة و�شاطئ خالب .يق����دم املنتجع مرافق رائعة
ملمار�سة الريا�ضات املائية ب����دءا بالإبحار والتزلج

عل����ى امل����اء ورك����وب الأم����واج ورك����وب الق����وارب
ال�رشاعي����ة ورك����وب الطواف����ات  ،Raftingواملالحة
ال�رشاعية ،والتجديف ،بالإ�ضافة �إلى ركوب الكاياك
وممار�س����ة الغو�ص ب�ش����كل رئي�س م����ع جمموعة من
املوظفني املحرتفني .هناك العديد من الريا�ضات
املائية املثرية الت����ي ميكن ممار�ستها واال�ستمتاع

بها خالل تواجدكم يف املنتجع وبالتن�سيق مع �رشكة
 .Beaucraft W.L.Lيوفر املنتجع لزواره الكرام
العدي����د من و�سائ����ل الرتفيه املائي����ة ال�شيقة عرب
جمموع����ة كب��ي�رة من الأن�شط����ة اجلماعي����ة والفردية
لتالئم جميع �أعمار املجموع����ة واهتماماتها من �أجل
منحهم جتربة مثالية من الكمال والرفاهية لتقدمي
جتربة فريدة ال تن�سى.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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االنطالقة  26سبتمبر والختام  8أبريل

اتحاد السلة يعتمد روزنامة مسابقاته للموسم الرياضي 2019-2018
البالد سبورت

أقر مجلس إدارة االتحاد البحريني
لك��رة الس��لة نظام املس��ابقات يف
املوس��م الري��ايض ،2019 - 2018
وعىل ضوء هذا اإلقرار ،فقد أصدرت
لجنة املسابقات باالتحاد الروزنامة
الت��ي تتضم��ن جميع مس��ابقات
املوسم ومواعيد انطالقتها.
رصح بذلك رئيس لجنة املس��ابقات
باالتحاد البحريني لكرة السلة أنور
رشف ،والذي أش��ار اىل أن موعد
انطالقة املوس��م الريايض لكرة
الس��لة س��يكون م��ع كأس
الس��وبر الذي سيجمع بني
فريقي املنامة بطل الدوري
وفريق املحرق وصيف بطل
كأس خليف��ة ب��ن س��لامن
بتاريخ  26سبتمرب املقبل.
وس��ينطلق دوري زي��ن لكرة
الس��لة يوم  30س��بتمرب عىل أن
يلعب بنظام دور واحد يشارك فيه

ويتأهل الفريقان أصحاب املركزين
األول والث��اين من الدور الس��دايس
للمربع الذهبي تلقائيا ،بينام يلعب
الفري��ق صاحب املرك��ز الثالث مع
الفريق صاحب السادس  3مباريات
األفض��ل من  3مباري��ات (Best of
)3؛ للتأهل إىل املربع الذهبي ،فيام
يلعب الفريق صاحب املركز الرابع
م��ع الفريق صاحب املركز الخامس
بالطريق��ة األفض��ل ذاته��ا م��ن 3
مباريات ( )Best of 3الس��تكامل
املربع الذهب��ي عىل أن تلعب
املباريات اعتبارا من  31يناير
.2019
وس��يلعب املرب��ع الذهب��ي
فيها ه��ذا املوس��م بتاريخ 3
م��ارس ،حيث س��يلعب األول
م��ن الس��دايس م��ع الفائز من
لق��اء الحاص��ل عىل املرك��ز الرابع
والخام��س م��ن الس��دايس والفائز

كل األندي��ة املنضوي��ة تحت مظلة
اتحاد السلة وعددها  13ناديا ،إضافة
إىل املنتخب الوطني للشباب ،فيام
يتأهل الس��تة األوائ��ل من الدوري
إىل الدور السدايس ،والذي سينطلق
يوم  8يناير  ،2019وسيلعب بنظام
الدوري من دور واحد أيضا.

م��ن مبارات�ين ( )Best of 3يتأهل
اىل نهائي��ات ال��دوري العام ،يلعب
الثاين من الس��دايس م��ع الفائز من
لق��اء الحاص��ل عىل املرك��ز الثالث
والس��ادس م��ن الس��دايس والفائز
من مبارات�ين  Best of 3يتأهل إىل
نهائيات الدوري العام.
وس��يلعب النهايئ بتاريخ  13مارس
 ،2019حي��ث س��يلعب الفريق��ان
املتأه�لان إىل النهايئ بنظ��ام الفائز
من ثالث مباريات  Best of 5ليتوج
بطال للدوري.
أما مس��ابقة الدوري الفيض ،والتي
س��تقام للفرق التي مل تتأهل للدور
الس��دايس ،إضاف��ة إىل الفريق�ين
الخارسي��ن م��ن ملح��ق املرب��ع
الذهبي ،فستلعب بتاريخ  9يناير.
وبخصوص كأس خليفة بن سلامن،
فإنه س��ينطلق بتاري��خ  10فرباير،
وس��تقام قرعة ب�ين الفريقني األول

استعدادً ا للمشاركة ببطولة التضامن األولمبي اإلسالمي

معسكر مكثف لمنتخب التنس في أذربيجان
مدينة عيسى

تش��ارك مملكة البحري��ن يف بطولة
التضام��ن األوملبي اإلس�لامي الثانية
التي تستضيفها جمهورية أذربيجان
خالل الفرتة م��ن  23حتى  28يوليو
الجاري ،بالعاصم��ة باكو ،وقد غادر
اململكة صب��اح أول أم��س الالعبان
يوس��ف إبراهيم وإلياس عبد الرضا
والالعبتان صفاء محمود ونازيل نادر
متوجهني إىل أذربيج��ان للدخول يف
معس��كر إعداد وتدري��ب بأكادميية
باك��و للتنس يف الف�ترة من  9إىل 21
الج��اري  2018اس��تعدادًا للبطول��ة
التي شارك فيها عدد كبري من الدول
الع��ام امل��ايض وتق��ام البطولة عىل
اس��تاد باكو للتنس الذي يتس��ع إىل
 10000متفرج.
ويقيم املشاركون يف فندق (سفران)
ويتدربون عىل فرتت�ين صباحية من

الساعة  12 - 8ومسائية من الساعة
 7 - 4ب��إرشاف مدرب�ين متخصصني
لحني موعد البطولة التي تقام بنظام
فردي وزوجي الرجال والسيدات.
ه��ذا ،وقد رش��حت اللجن��ة الفنية
باالتح��اد محمد عيل س��لامن عضو

مجل��س اإلدارة مدي��ر املنتخب��ات
الوطنية للتنس لرئاسة الوفد.
وتأيت هذه املشاركة بناء عىل توجهات
اللجنة األوملبي��ة البحرينية وحرصها
عىل دعم مشاركة املنتخبات الوطنية
يف مث��ل ه��ذه البط��والت الدولي��ة

املهمة.
وأكد وفد االتح��اد البحريني للتنس
بأنه س��يبذل قصارى جهده من أجل
ترشي��ف اململك��ة يف ه��ذا املحفل
الريايض الدويل الكبري وتحقيق أفضل
النتائ��ج واالس��تفادة القص��وى من
املشاركني فيه ،حيث يتوقع أن تشهد
منافس��ات التنس منافس��ات قوية
وكبرية نظ��رًا للعدد الكبري املش��ارك
والتط��ور املتميز ال��ذي وصلت إليه
لعبة التنس يف املنطقة.
وق��د وص��ل املنتخ��ب العاصم��ة
األذربيجانية باكو وكان يف استقباله
عددًا من القامئني عىل أكادميية باكو
للتنس وتوجه بهم إىل محل السكن
ع�لى أن يب��دأ التدري��ب يف اليوم
التايل.

إكمال إصدار بطاقات المنتخبات التعريفية ...الفردان:

ج��ه��ود ب����ارزة ألع��ض��اء ل��ج��ن��ة ال��س��ك��رت��اري��ة
وع��م��ل��ه��ا م��ت��واص��ل ب��آس��ي��وي��ة ال��ط��ائ��رة
الرفاع

أك��د محم��د الف��ردان رئي��س لجنة
الس��كرتارية بالبطولة اآلسيوية للكرة
الطائ��رة يف نس��ختها الـ��ـ  19تح��ت
 20عامً��ا الت��ي تس��تضيفها البحرين
خ�لال الش��هر الجاري إص��دار لجنته
نس��بة كبرية من البطاقات التعريفية
للمش��اركني باالس��تحقاق اآلس��يوي،
وأض��اف أن اللجن��ة أكمل��ت إصدار
بطاق��ات جميع املنتخبات املش��اركة
فور تلقيها البيان��ات والصور الخاصة
ع��ن كل منتخ��ب بجان��ب املرافقني
لتلك املنتخبات م��ن إعالميني وحكام
وممثيل االتحاد اآلس��يوي للعبة وهم
لجنت��ا االحت��كام والح��كام للمبارشة
بالقيام بأعاملهم من��ذ اللحظة األوىل
لوصوله��م للمملك��ة وف��ق الخط��ة
املوضوعة ،موضحً ا أن اللجنة ستنتهي
قريبًا من إكامل إصدار باقي البطاقات
التعريفي��ة الخاص��ة بأعض��اء اللجان
العامل��ة حتى تكتمل الص��ورة الكلية
وأن عم��ل اللجن��ة ل��ن ينته��ي ب��ل
سيس��تمر بناء عىل املستجدات وعىل
توجيهات اللجنة التنفيذية للبطولة.
وتاب��ع الف��ردان قول��ه إن لجن��ة
الس��كرتارية قام��ت بتنس��يق جدول

والثاين يف ال��دور التمهيدي لدوري
زين ليت��م وضع أحدهم عىل الرقم
 1والفريق الثاين ع�لى رقم  ،13ثم
يت��م إج��راء القرعة لباق��ي الفرق،
وس��يلعب ال��كأس م��ن دور واحد
بطريق��ة إخراج املغلوب من مباراة

السبت وصول العبيدي
لقيادة النجمة
أحمد مهدي

اتحاد التنس

منتخب التنس يغادر ألذربيجان

أنور شرف

واح��د ،ع�لى أن يقام ال��دور الربع
النهايئ من مباراة واحدة بتاريخ 27
فرباي��ر ،فيام س��يلعب الدور نصف
النه��ايئ الفائز من مباراتني (Best 3
 )ofبتاري��خ  30م��ارس  2019عىل
أن تقام املب��اراة النهائية من مباراة
واحدة بتاريخ  8أبريل .2019
أما بخصوص موسم الفئات العمرية،
فقد أش��ار رشف إىل أن مهرجانات
املايكو ستبدأ  29سبتمرب ،ومسابقة
الرباعم  18أغسطس ،دوري األشبال
 17أغسطس  ،2018دوري الناشئني
 2س��بتمرب  ،2018كأس الناش��ئني
 5م��ارس  ،2019دوري الش��باب 8
س��بتمرب  ،2018كأس الش��باب 2
مارس .2019
واختت��م رشف ترصيحه ب��أن لجنة
املس��ابقات أخ��ذت يف االعتب��ار
مش��اركات املنتخب��ات الوطني��ة
واألندية يف البطوالت املختلفة.

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من املؤمل أن يصل املدرب التونيس
فتحي العبيدي إىل أرض اململكة يوم
السبت املقبل املوافق  14يوليو املقبل؛
متهيدًا لقيادة الفريق األول لكرة القدم
بنادي النجمة.
القدم
كرة
جهاز
رئيس
وقال نائب
فتحي العبيدي
بنادي النجمة حمد سلامن إن املدرب فتحي العبيدي سيصل
السبت لبدء مهمته الجديدة من الفريق األول ،مشريًا إىل أن
الجهاز الفني حدد يوم اإلثنني املوافق  16يوليو املقبل موعدًا
لبدء اإلعداد للموسم الريايض الجديد - 2018.2019
وأضاف أن املدرب استقطب أيضً ا معدًّ ا بدنيًّا تونسيًّا سينضم
للجهاز الفني للفريق إىل جانب الطاقم املعاون املحيل واملكون
من مساعدي املدرب يوسف يعقوب وسيد محمود جالل.
وردًّا عىل استفسار “البالد سبورت” حول نية النادي إلقامة
معسكر خارجي إعدادًا للموسم الجديد ،أوضح حمد سلامن
أنه لحد اآلن ال يوجد توجه لذلك ،عىل أن تتضح الصورة خالل
الفرتة املقبلة .يشار إىل أن نادي النجمة يدخل املوسم الجديد
بطموحات كبرية ،خصوصً ا بعد التتويج يف املوسم املايض
- 2017 2018بلقب كأس امللك عىل حساب املحرق ،كام أحرز
الفريق وصافة دوري  NBBألندية الدرجة األوىل.
والعبيدي ليس بغريب عىل املالعب البحرينية ،إذ سبق له
اإلرشاف عىل تدريب فريق األهيل املوسم قبل املايض ،قبل أن
يعفى من منصبه.

نادي االتحاد يشيد
باستراتيجية اتحاد السلة
البالد سبورت

محمد الفردان

تدريب��ات املنتخب��ات املش��اركة عىل
ص��االت التدري��ب وصالت��ي البطولة
الرئيسيتني حس��ب النظم املتبعة مع
مدي��ر البطولة فراس الحلواجي وبقية
اللج��ان العاملة لضامن أقىص درجات
التنظيم ،والتنس��يق إلصدار تأشريات
زي��ارة البحرين مع الجه��ات املعنية،
كام أن اللجنة نسقت مع لجنة السكن
لعق��د االجتامع الفني الع��ام للبطولة
بقاع��ة جلجام��ش بفن��دق جول��دن
تولي��ب واجت�ماع االس��تعالم املبديئ

جانب من عمل لجنة سكرتارية آسيوية شباب الطائرة

بقاعة املكتبة بنفس الفندق ،وستكون
لجنة الس��كرتارية مسئولة عن إصدار
النرشة اليومية التي تتضمن عىل نتائج
املواجه��ات واإلحصائيات ،مش��يدًا يف
نفس الوقت بدور أعضاء لجنته الذين
وصفهم بأصحاب الخربة كونهم عملوا
يف ه��ذه اللجن��ة بجمي��ع البطوالت
التي احتضنته��ا البحري��ن يف األعوام
املاضي��ة ،إذ يقوم��ون بعمله��م بكل
جدية وإخالص وعىل أكمل وجه وهم
عبدالعزيز أحمد ،عادل البناء ،س��هى

العلوي وزهرة محف��وظ .موضحً ا أنه
ألول مرة يرتأس لجنة الس��كرتارية إذ
سبق وأن كان عىل رأس لجنة االستقبال
والعالقات العامة يف البطوالت السابقة
وأن العمل بلجنة السكرتارية أضافت
إليه العديد من الخ�برات وأن العمل
فيه��ا ج��اء بانس��يابية كب�يرة يف ظل
متتع أعضائه��ا بالعمل الجامعي الذي
س��يكون له دور إيجايب يف بلوغ أقىص
درج��ات نج��اح اس��تضافة البحرين
لالستحقاق اآلسيوي.

أشاد رئيس وأعضاء مجلس
إدارة نادي االتحاد الثقايف
والريايض اعتامد رئيس
االتحاد البحريني لكرة
السلة اسرتاتيجية االتحاد
للفرتة ما بني ،2018-2028
التي تتضمن تصورًا كام ًال
عن تطوير كرة السلة
البحرينية عىل مدار العرش
سنوات القادمة ،وسعي
سموه للعمل بواقعية تامة وبشكل احرتايف من أجل صياغة
اسرتاتيجية النهوض برياضة كرة السلة البحرينية وحرص
سموه منذ اللحظة األوىل عىل تبنيه هذا املرشوع املهم أن
يكون مطابقًا “للواقع الذي تعيشه كرة السلة البحرينية وما
تتضمنه من مقومات فنية وإدارية ،وذلك بهدف الوصول إىل
أفضل النتائج واملخرجات التي تساعدنا عىل النهوض برياضة
كرة السلة ووصولها إىل مستويات أعىل” واألخذ يف عني
االعتبار كل النقاط واملحاور التي تساعد عىل تطوير منظومة
العمل اإلداري والفني يف كرة السلة البحرينية واالتجاه إىل
االرتقاء باألندية الوطنية وأركان كرة السلة فيها ،باإلضافة إىل
املنتخبات الوطنية وأعضاء األجهزة اإلدارية والفنية والطواقم
التحكيمية الكوادر ،وكلها تعترب األساس املتني والقاعدة التي
ننطلق منها نحو بناء منظومة متكاملة لكرة السلة يف اململكة.
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الضيوف أشادوا بنجاح دوري سموه للصاالت ...رئيس اتحاد الدراجات:

مبادرات خالد بن حمد تهدف لتهيئة األجواء المثالية للشباب
لجنة اإلعالم واالتصال

أش��اد رئي��س االتح��اد البحرين��ي
للدراج��ات الهوائية الش��يخ خالد بن
حمد آل خليفة مبا شاهده من تنظيم
ل��دوري خال��د ب��ن حمد لك��رة قدم
الص��االت ،مؤكدا أن اس��تمراره للعام
الس��ادس عىل التوايل يعترب دليال عىل
نجاح��ه وتحقيقه أهداف��ه الذي من
أجل��ه أقي��م ،جاء ذل��ك أثن��اء زيارته
مع��رض ومنافس��ات ال��دوري برفقة
النائب عبدالحمي��د النجار ،واإلعالمي
ع�ماد عبدالله ،ويقام ال��دوري تحت
رعاي��ة النائب األول لرئي��س املجلس
األع�لى للش��باب والرياض��ة ،رئي��س
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى،
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني
لرياض��ة ذوي العزمية س��مو الش��يخ
خالد بن حمد آل خليفة ،وبتنظيم من
جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة
بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي لس��مو
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت
ش��عار #ملتقى_األجيال يف الفرتة من
 24يوني��و املايض ولغاية  9أغس��طس
املقبل ،حيث ي��أيت هذا الدوري ضمن
مبادرات س��موه الداعمة للش��باب يف
املجال�ين الري��ايض واإلنس��اين ،ويقام
الدوري هذا العام مبش��اركة واس��عة
من جان��ب املراكز الش��بابية واألندية أن س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل
الوطني��ة والفتي��ات وذوي العزمي��ة خليفة حريص كل الحرص عىل إطالق
والوزارات والجاليات.
املبادرات املختلفة؛ بهدف ش��موليتها
مبادرات رائعة واحتضان أكرب عدد ممكن من الشباب
البحرين��ي ،مش�يرا إىل امتالك س��موه
وأش��اد الش��يخ خالد بن حمد برعاية نظرة مس��تقبلية لتطوير هذا القطاع
ودع��م س��موه مختل��ف األنش��طة من خالل دعمه ورعايته املبدعني.
والفعاليات الش��بابية س��واء الرياضية وأوض��ح النج��ار “يف ه��ذه النس��خة
منها أو اإلنسانية والثقافية ،مستشهدا وهذا العام نرى مش��اركة واس��عة من
مببادرات��ه اإلنس��انية يف دع��م مرىض مختل��ف الجهات الش��بابية من خالل
الرسط��ان ومش��اركة ذوي العزمي��ة إدماج أبن��اء الجالي��ات واملوظفني يف
يف ال��دوري ،وغريه��ا من املب��ادرات الوزارات وتنظيم دوري خاص باألندية
اإلنسانية ،وأضاف “مل تقترص املبادرات إىل جان��ب املراك��ز الش��بابية وأيض��ا
فق��ط عىل ه��ذا الجانب ،ب��ل تعدت ذوي العزمية والفتي��ات ،وهذا يحقق
ووصل��ت لرعايته األع�مال املرسحية الكثري من الجوانب باحتضان الشباب
والجوان��ب الثقافي��ة وجميعها تصب وتقوية العالقات وملء أوقات فراغهم
يف مرحلة بن��اء الش��باب البحريني” ،بالجوانب املفيدة”.
مؤكدا أن ذلك يعكس اهتامم س��موه
تطوير القدرات
بتهيئة كافة األجواء املناس��بة للشباب
البحرين��ي لإلبداع وإط�لاق قدراتهم من جانبه ،أكد اإلعالمي عامد عبدالله
وإمكاناتهم.
أهمية مثل هذه امللتقيات الش��بابية
ون��وّه رئي��س االتح��اد البحرين��ي يف تنمي��ة الجوان��ب اإليجابي��ة التي
للدراج��ات الهوائي��ة إىل أهمي��ة مثل ميتلكونه��ا من خالل تطوي��ر قدراتهم
هذه املبادرات واملنافس��ات الرياضية اإلبداعية والتنافسية ،الفتا إىل األهداف
الت��ي تجمع رشيحة واس��عة من أبناء النبيل��ة التي تحملها مبادرات س��موه
البحري��ن ،مؤك��دا أن تواصله��ا يعود خصوص��ا يف توحيد كلمة الصف ألبناء
مردوده��ا الفني بش��كل إيجايب عىل وبنات البحرين ،مش��ددا عىل رضورة
الرياضة البحرينية من خالل اكتشاف اس��تمرار مثل ه��ذه الفعاليات ملا لها
املواه��ب والخام��ات الرياضي��ة التي من انعكاس��ات إيجابية عىل مستقبل
ميك��ن االس��تفادة منه��ا يف األندي��ة اململكة.
واملنتخبات الوطنية.
وأضاف عبدالله “الدوري هذا العام
وختم الش��يخ خالد ب��ن حمد حديثه زادت نس��بة مش��اركته لتبلغ أرقاما
بتقديم شكره وتقديره للجنة املنظمة كب�يرة نفتخر به��ا كبحرينيني ،وهذا
العلي��ا للبطول��ة ،مش��يدا بجهوده��ا يدلل ع�لى تطوره واألف��كار املثالية
وبجهود جمي��ع العامل�ين يف اللجان ،التي يحملها ،وإدماج رشيحة جديدة
مؤك��دا أن التنظيم الجي��د يتضح من يف ال��دوري من املجتم��ع البحريني
خ�لال ح��رص الجمي��ع ع�لى القيام يؤكد اللحمة الوطنية التي تعيش��ها
مبهامهم ومسؤولياتهم عىل أكمل وجه .اململك��ة خل��ف قيادتها الرش��يدة”،
نظرة مستقبلية مثمن��ا الجه��ود املبذولة يف س��بيل
إنج��اح الحدث الري��ايض من جميع
ب��دوره ،أكد النائب عبدالحميد النجار العاملني يف الدوري.

جانب من تكريم الفرق المشاركة

دوري خالد بن حمد

الضيوف مع العبي الفريقين

النائب النجار يصافح الالعبين

رئيس اتحاد الدراجات يوقع في معرض الصور

القريَّة يخرج بنقطة املنافسة قبل املباراة ،وسجل أهداف
أمام القادسية السهلة الشاملية وعيل حسني شبيب
وفيصل منصور جواد ،وهديف الهملة
خ��رج فريق��ا القادس��ية والقري��ة ج��اءَا عن طري��ق حس�ين إبراهيم
بالتع��ادل بثالثة أه��داف ملثلها يف جاسم ومحمد حبيب.
آخ��ر مواجهاته�ما يف ال��دور األول
التمهي��دي لحس��اب املجموع��ة اتضاح الصورة النهائية للدور ثمن
النهائي لدوري المراكز
الثالث��ة ،ليؤكد القادس��ية صدارته
لف��رق املجموعة برصي��د  10نقاط اتضحت مع��امل مباريات الدور مثن
وبفارق نقطة واح��دة عن وصيفه النه��ايئ من دوري املراكز الش��بابية
فريق س��ند ،يف حني حص��د القرية بعد نجاح فريقي دمس��تان والزالق
نقطت��ه األوىل يف ال��دوري بع��د  3من التأه��ل عن املجموع��ة الثانية
خسائر.
كآخ��ر املتأهلني لهذا ال��دور ،وبهذا
وأنهى القرية الشوط األول متقدما س��يكون برنامج الدور مث��ن النهايئ
بثالث��ة أهداف نظيف��ة بعدما قدم م��ن الدوري يتكون من س��افرة مع
أفضل مستوياته يف الدوري ،وجاءت سند يف أوىل املباريات ،ومن املتوقع
أهداف��ه عن طريق حس�ين حبيب أن تك��ون اإلث��ارة ح��ارضة يف هذا
حس�ين ،وع�لي أحمد ع�لي ،ووليد اللق��اء ،ويف املباراة الثانية س��يلعب
محمد غالم يف مرماه ،ويف الش��وط القادس��ية مع املحرق حامل اللقب،
الثاين اس��تعان م��درب القادس��ية يف حني يلعب الزالق مع س��لامباد،
بالعبي��ه املؤثرين ،ونج��ح بالعودة ويف املباراة الرابعة س��يلعب املحرق
بق��وة يف املباراة ليدرك التعادل عن الشبايب النموذجي مع دمستان.
طريق راش��د خلي��ل تلفت هدفني ويف املباري��ات األخ��رى س��يخوض
وهدف إىل أحمد محمد جناحي.
أبوصيبع مبارات��ه يف هذا الدور مع
السهلة الشمالية رأس الرمان ،ويلعب الس��نابس مع
والهملة حبايب أبوقوة ،ويف املباراة الس��ابعة يلعب
مدين��ة حمد مع ج��رداب ،ويف آخر
أنهى فريقا السهلة الشاملية والهملة املباري��ات س��يلعب جدحفص مع
مش��وارهام يف ال��دور األول م��ن الديه.
ال��دوري بالتع��ادل بهدف�ين ملثلهام
سافرة بالعالمة الكاملة
لريفع الفريقني رصيديهام إىل  4نقاط
يف املرك��ز الثال��ث خل��ف املتأهلني اس��تطاع فري��ق مركز ش��باب س��افرة
القادسية وس��ند للمجموعة الثالثة ،التأه��ل إىل دور ال��ـ  16لدوري املراكز
وودع الفريقان املنافس��ة من الدور الش��بابية متصدرا املجموعة األوىل عن
األول ،وأنهى الفريقان الشوط األول جدارة واستحقاق.
بالتعادل من دون أهداف.
وإىل جانبه ،ف��إن املجموعة تضم فرق
وجاءت املباراة متوس��طة املس��توى املحرق وكرباباد ومدينة عيىس ومدينة
غلب عىل مجرياتها الهدوء والتكافؤ زايد.
م��ن خ�لال تب��ادل الس��يطرة عىل وج��اء تأه��ل س��افرة ع��ن املجموعة
مجري��ات اللع��ب ،وتأثر مس��توى بعد إح��رازه العالمة الكاملة ودون أي
الفريق�ين بخروجه�ما م��ن س��باق خس��ارة ،إذ تفوق عىل املحرق ومدينة

من لقاء السهلة الشمالية والهملة

الشباب البحريني ومد جسور التعاون
والتآخ��ي وتعزي��ز ال��روح الوطني��ة
والرياضية” نق��ل كتيب الدوري قصة
واقعية س��طر حروفها اثن��ان من أبناء
الوطن.
“قص��ة كابنت” أطلق هذا االس��م عىل
حكاية من حكايات التعارف والتالقي
بني ش��باب البحرين األول قائد فريق
مركز ش��باب الزالق بخيت الدورسي،
والثاين قائد فريق مركز شباب سلامباد
ع�لي املخل��وق ،حيث ب��دأت فصول
الحكاي��ة م��ن دوري خال��د بن حمد،
فكان اللقاء األول بينهام تنافسيا عندما
تالقي��ا يف ملعب صال��ة مدينة خليفة
الرياضي��ة وتحديدا يف نهايئ النس��خة
الثالث��ة من ال��دوري ،وليتح��ول هذا
اللقاء بع��د نهايت��ه إىل عالقة وطيدة
ووثيقة بني الالعبني.
تط��ورت العالقة ب�ين الالعبني لتتحول
أيض��ا اىل عالقة وطي��دة يقيض االثنان
وقت��ا طويال م��ع بعضه�ما البعض يف
األماك��ن الرتفيهية والعام��ة ويتزاوران
وحتى وصلت إىل السفر وقضاء بعض
األيام خارج البالد للرتفيه.
تل��ك القص��ة الواقعي��ة ه��ي نت��اج
مبادرات النائب األول لرئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى س��مو الشيخ
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة ،والذي
يحرص س��موه تقديم املب��ادرات التي
تساهم يف تعارف الش��باب البحريني
وتقاربه��م وتحقي��ق أه��داف وطنية
عليا ،وتسخري الرياضة للوصول اليها.

زايد ومدينة عيىس وأخريا كرباباد عىل
التوايل.
وس��جل س��افرة الف��وز ع�لى املحرق
بنتيج��ة ( ،)5-0قب��ل أن يتف��وق عىل
مدينة زايد ( ،)5-3وعىل مدينة عيىس
( ،)6-4وع�لى كرباب��اد ( ،)5-0ليعلن
ع��ن نواي��اه يف التق��دم ألبع��د حد يف
تكريم الفرق المشاركة في
الدوري واملنافس��ة ع�لى اللقب؛ نظرا
دوري خالد بن حمد
لألداء القوي الذي قدمه الفريق طوال
مبارياته األربع يف دور املجموعات.
ضمن إطار خطة عمل اللجنة املنظمة
الروح الرياضية السمة األبرز لل��دوري لالحتف��اء بالفرق املش��اركة،
دش��نت اللجنة خطوة تكري��م الفرق
تربز ال��روح الرياضية بوصفها الس��مة املشاركة ،والتي أنهت مبارياتها بالدور
األب��رز ملباري��ات دوري خالد بن حمد التمهيدي (املجموعات) لدوري املراكز
الس��ادس لكرة الصاالت .وتسود الروح الشبابية.
الرياضي��ة أج��واء املباري��ات وس��ط وق��ام أعضاء اللجن��ة املنظم��ة العليا
تنافس قوي ورشيف من جانب الفرق وأعضاء اللجان بتكري��م الفرق ،وذلك
املشاركة.
عىل هامش ختام كل فريق مبارياته يف
ويح��رص كل فريق�ين يتواجه��ان عىل الدور التمهيدي من الدوري.
تبادل التحية والس�لام قبل بدء املباراة وستستمر الخطوة تباعا مع ختام جميع
جريا عىل “الربوتوكوالت” املعمول بها الفرق ملبارياتها يف دور املجموعات يف
دوليا ،كام يتبادل الفريقان التحية بعد كل الدوري��ات الس��تة ،علام أن دوري
نهاية املباراة مع مباركة الفريق الخارس املراكز الشبابية ينتهي دور املجموعات
للفائز بكل روح رياضية.
فيه يوم اإلثنني املوافق  9يوليو الجاري.
وت��أيت ه��ذه الس��مة لتك��ون إحدى
 4مواجهات في دوري
الواجه��ات املرشقة واملضيئ��ة لدوري
األندية اليوم
خالد بن حمد لك��رة الصاالت ،والذي
يحرص فيه س��موه عىل دعم الش��باب تتواص��ل الي��وم منافس��ات دوري
البحريني يف املجالني الريايض واإلنساين؛ األندي��ة الوطني��ة بإقام��ة  4مباريات
كونه مكانا مناس��با اللتقاء الشباب يف سيظهر خاللها فرق املجموعتني الثالثة
منافس��ة رياضية رشيفة تتسم بالقوة والرابع��ة ،فف��ي اللق��اء األول يتواجه
والعزمي��ة نح��و إط�لاق اإلمكان��ات فريقا عايل والنرص عند الس��اعة 5.00
والق��درات ،مبا يعكس صورة الش��اب ضمن املجموع��ة الثالث��ة ،ويلعب يف
البحريني القادر عىل التميز واإلبداع .الس��اعة  6.00ولحس��اب املجموع��ة
“قصة كابتن” حكاية الرابعة فريقا النبيه صالح وس�ماهيج،
لتعارف شابين ويخوض س��ار والنويدرات مواجهاتهام
األوىل يف ال��دوري عند الس��اعة 7.00
قص��ة واقعي��ة تؤكد الوص��ول لهدف لحساب املجموعة الثالثة ،وأخريا يختتم
دوري خال��د ب��ن حمد لك��رة القدم فريقا دراكليب ومقابة مواجهات اليوم
للص��االت واملتمث��ل يف “االلتق��اء لحساب املجموعة الرابعة عند الساعة
والتقارب وتوطي��د العالقات فيام بني .8.00

الضيوف مع اللجنة المنظمة
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سموه يشيد برعاية العاهل المغربي للبطولة ...خالد بن حمد:

رعاية الملك محمد السادس لبطولة  BRAVE 14هي النجاح
الرفاع

أش��اد النائ��ب األول لرئي��س املجلس
األع�لى للش��باب والرياض��ة الرئي��س
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال
املختلطة  BMMAFسمو الشيخ خالد
بن حم��د آل خليف��ة ،برعاية صاحب
الجالل��ة املل��ك محمد الس��ادس ملك
اململكة املغربية الش��قيقة ،للنس��خة
الرابعة عرشة من بطولة القتال الشجاع
 ،BRAVEالت��ي س��تقام مبدينة طنجة
يوم  18أغسطس املقبل.
وق��د أش��اد س��موه بعم��ق العالقات
التاريخي��ة الوثيقة الت��ي تربط مملكة
البحرين واململكة املغربية الش��قيقة،
التي عكس��تها العالق��ة األخوية املتينة
ب�ين حرضة صاحب الجاللة امللك حمد
ب��ن عي�سى آل خليف��ة مل��ك مملكة

البحري��ن ،وصاح��ب الجالل��ة املل��ك
محمد الس��ادس ملك اململكة املغربية
الشقيقة ،وما ش��هدته من تطور ومناء
مس��تمر يف مختلف املج��االت ،مؤكدًا
س��موه أن البحرين واملغرب يربطهام
مصري مش�ترك ،وتعاون كبري يف تحقيق
املصلح��ة املش�تركة التي تس��اهم يف
تحقي��ق مزي��د م��ن الرفع��ة والتقدم
واالزدهار للبلدين والشعبني الشقيقني.
وقال س��موه“ :بدايةً ،نتوجّ ه بالش��كر
والتقدير لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة،
عىل تفضل جاللته برعاية بطولة القتال
الشجاع يف نسختها الرابعة عرشة التي
وجهنا إلقامتها مبدينة طنجة املغربية”.
وه��ذا إن دلّ يدل ع�لى حرص جاللته

عىل دعم ه��ذه البطولة التي انطلقت
من العاصم��ة البحرينية املنامة بفكرة
بحرينية خالصة وأهداف عاملية ،لدعم
املكان��ة البحرينية ع�لى صعيد رياضة
فنون القتال املختلطة ،من خالل تعزيز
اله��دف يف تأس��يس منظم��ة مركزها
مملكة البحرين تتناف��س مع مثيالتها
م��ن املنظ�مات الدولي��ة الت��ي تعنى
بهذه الرياضة لفئ��ة املحرتفني ،للتأكيد
عىل الخطوات الت��ي اتخذتها البحرين
يف مجال ه��ذه الرياضة لتك��ون دامئًا
يف املقدم��ة” .واعترب س��موه أن رعاية
العاهل املغريب للنس��خة الرابعة عرشة
م��ن بطول��ة بريف ه��و نج��اح كبري،
ويش��كل فرص��ة كبرية لدع��م الجهود
ملواصلة تحقي��ق املزيد من التطلعات،

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

هي بداية االنطالقة نحو االنتشار عىل
يرا س��موه
مس��توى قارة أفريقيا ،مش� ً
إىل أن املغرب ه��ي واحدة من الدول
الت��ي اس��تطاعت االهت�مام برياض��ة
فن��ون القتال املختلط��ة ،التي صدّرت
للع��امل العب�ين محرتف�ين ذوي قدرات
وإمكانيات قتالية عالي��ة ،من أبرزهم
الالعب عثامن ازعيرت ،الذي استطاع أن
يحقق لقب الوزن الخفيف بالنس��خة
التاسعة من بطولة بريف التي احضنتها
مملكة البحرين يف نوفمرب املايض ،بعد
فوزه عىل املكسييك إليخاندرو مارتنيز
سمو الشيخ خالد بن حمد صاحب الجاللة الملك محمد السادس بالرضبة القاضية ،متمنيًّا سموه الوقت
ذاته أن تشهد هذه النسخة مستويات
التي من ش��أنها تعزيز حضور وتواجد الع��امل ،مؤك��دًا س��موه أن احتض��ان قوية تنعكس عىل إب��راز وإنجاح هذا
هذه البطولة يف مختلف مدن وعواصم املغ��رب لهذه النس��خة م��ن البطولة ،الحدث.

ناصر وخالد بن حمد يتابعان طواف فرنسا للدراجات الهوائية
حرص ممثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة ،والنائب األول لرئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس االتحاد البحريني أللعاب
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة عىل متابعة فريق البحرين
مرييدا يف منافسات املرحلة الثانية

من طواف فرنسا للدراجات الهوائية.
وأثناء متابعته للسباق قال سمو
الشيخ نارص بن حمد “سعداء
بالتواجد يف فرنسا ملتابعة ودعم
فريق البحرين مرييدا للدراجات
الهوائية الذي يعترب من أهم الفرق
يف مجال هذه الرياضة باعتباره
يضم نخبة من الدراجني املتميزين
عىل املستوى العاملي من أصحاب
اإلنجازات الكبرية والخربة العالية
كام أن الفريق حقق إنجازات رائدة

ومتكن من رفع اسم وعلم البحرين
عاليًا يف مختلف املحافل الدولية”.
وأشار سموه “إن املتتبع ملسرية
فريق البحرين مرييدا يالحظ كم
اإلنجازات التي حققها بصورة
تصاعدية ووصوله إىل أهداف
رياضية وأخرى ترويجية ململكة
البحرين وتأكيد أن رياضة الدراجات
الهوائية إحدى العالمات الفارقة
يف اململكة والقادرة عىل تحقيق
التطلعات من خالل املشاركة يف

العديد من البطوالت وتحقيق
اإلنجازات”.
وقال سموه “إن فريق البحرين
مرييدا للدراجات ساهم بشكل
كبري يف الرتويج للبحرين يف الدول
األوروبية يف العديد من مسابقات
الطواف للدراجات الهوائية حيث
سيكون العام الحايل أكرث ترويجً ا
للبحرين وهذا سينصب يف مصلحة
رؤية البحرين لتعزيز دورها
ومكانتها عىل خارطة العامل”.

أكد حفظ حقوق النادي وضمان حصوله على أفضل العوائد

الجودر يبحث مع دادباي ورئيس األهلي تطوير المشروع االستثماري بالنادي
وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل وزير شئون الشباب والرياضة
هش��ام الجودر مبكتبه رئيس مجلس
إدارة مجموع��ة داداب��اي محم��د
دادب��اي ،ورئيس مجلس إدارة النادي
األهيل خالد كانو ،وذلك بحضور مدير
إدارة شئون األندية طارق العريب.
وخ�لال اللق��اء ،بحث وزير ش��ئون
الش��باب والرياضة مع رئيس مجلس
إدارة مجموع��ة دادب��اي ورئي��س
مجل��س إدارة النادي األهيل الس��بل
الكفيل��ة بتطوير االس��تثامر الحايل يف
الن��ادي واالرتق��اء به مبا يس��اهم يف
حفظ حقوق الن��ادي األهيل وضامن
حصول��ه ع�لى مدخول إض��ايف له مبا
يتناسب مع القيمة السوقية للتطوير
املقبل لالس��تثامر القائم ،باإلضافة إىل
فتح املج��ال أمام مجموع��ة دادباي

املستثمرة يف النادي ملامرسة نشاطات
استثامرية إضافية.
وأك��د الجودر حرص الوزارة عىل دفع
عجلة االس��تثامر يف األندية الوطنية،
وط��رح ما متتلكه األندية الوطنية من
مقومات أم��ام جميع املس��تثمرين،
األم��ر ال��ذي يفت��ح آفاق االس��تثامر
مش�يرا
الريايض أمام األندية الوطنية ً
إىل أن الوزارة تسعى دامئا إىل مواكبة
التط��ورات الحاصل��ة يف الجان��ب
االس��تثامري لتحقيق أفض��ل الفرص
االس��تثامرية لألندي��ة ومب��ا يصب يف
خانة االرتقاء مبس�يرة األندية الوطنية
يف اململكة وتحقي��ق عوائد مالية لها
تتناس��ب مع القيمة السوقية لألرض
املراد استثامرها.
وبينّ وزير شئون الشباب والرياضة أن

تطوير املرشوع االستثامري يف النادي
األه�لي يعد م��ن الخط��وات املهمة
واملتميزة التي س��تمنح النادي فرصة
زيادة مدخوله ،األمر الذي س��يمنحه
قدرة إضافية للوف��اء مبتطلبات فرقه
املختلفة ،مؤكدًا أن الوزارة حرصت يف
املقام األول عىل حفظ حقوق النادي
يف تطوير االس��تثامر وضامن حصوله
عىل أعىل دخل منه.
وم��ن ناحيته ،أش��اد دادب��اي باملزايا
االس��تثامرية املتمي��زة الت��ي توفرها
الرياضة البحرينية لقطاع املستثمرين
يف اململك��ة ،مؤكدًا س��عي املجموعة
إىل التعاون مع وزارة ش��ئون الشباب
والرياض��ة ومجل��س إدارة الن��ادي
األه�لي من أج��ل تطوير االس��تثامر
القائم مبا يضم��ن مصلحة املجموعة

والنادي األهيل ،مش��يدًا بحرص وزير
ش��ئون الش��باب والرياضة يف تقديم
كل التسهيالت الالزمة إلنجاح عملية
تطوير االس��تثامر الحايل الذي سيعود
إيجابًا عىل املجموعة والنادي.
من جهته ،قدّم رئي��س مجلس إدارة
النادي األه�لي الش��كر والتقدير إىل
وزير ش��ئون الش��باب والرياضة عىل
دعم��ه املتواص��ل لألندي��ة الوطنية
وحرص وزارة شئون الشباب والرياضة
عىل تحقيق افضل الفرص االستثامرية
للنادي األه�لي وحفظ حقوق النادي
وتحقيق عائد إضايف متميز من تطوير
االس��تثامر القائم حاليًّ��ا ،األمر الذي
سيس��اهم يف زيادة مدخوله ويجعل
الن��ادي ق��ادرًا عىل تطبي��ق خططه
وبرامجه.

أشاد بدعم واهتمام ناصر بن حمد

نتائج مميزة للعلوي ببطولة  Steinhagenاأللمانية لقفز الحواجز
البالد سبورت

شارك الفارس البحريني عدنان العلوي
يف بطول��ة  Steinhagenاألملاني��ة
لقفز الحواجز إح��دى أكرب البطوالت
الوطنية التي شهدت مشاركة واسعة
م��ن  9دول ه��ي (أملاني��ا ،البحرين،
الس��ويد ،الدمنارك ،النمسا ،هنغاريا،
بولندا ،مرص واملكسيك) وأقيمت عىل
مدار  4أيام متواصلة.
وش��هدت البطولة منافس��ة قوية بني
الفرس��ان املش��اركني ،حيث استطاع
الف��ارس البحرين��ي عدن��ان العلوي
تحقي��ق نتائ��ج إيجابي��ة ومتقدم��ة
يف البطول��ة وس��ط املنافس��ة القوية
واملث�يرة يف البطول��ة الت��ي ش��هدت
حض��ور جامه�يري كب�ير بل��غ أكرث

م��ن  2000متفرج .وأع��رب الفارس
البحريني عدن��ان العلوي عن عظيم
شكره وتقديره إىل ممثل جاللة امللك
لألع�مال الخريية وش��ئون الش��باب
رئي��س املجل��س األع�لى للش��باب
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية
البحريني��ة الرئيس الفخ��ري لالتحاد
املل�كي للفروس��ية وس��باقات القدرة
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
عىل دعم��ه الكب�ير ال��ذي قدمه له
يرا إىل أن دعم
طوال مش��اركته ،مش� ً
واهتامم سموه أمثر عن تحقيق نتائج
متقدمة يف البطول��ة .وأوضح الفارس
البحريني عدنان العلوي أن املنافسة
كان��ت قوي��ة يف البطولة وس��عى أن

يحقق أفضل النتائج ،وقال“ :الشك أن
اهتامم ودعم س��مو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة أعطاين دفعة معنوية
كبرية لتقديم أفضل املستويات ،وأود
أن أشيد بهذا الدعم واالهتامم وأقدم
له جزيل الشكر والتقدير”.
وأش��ار عدن��ان العل��وي أن البطولة
ش��هدت منافسة قوية وحضورًا رائعًا،
حي��ث أوض��ح أن النتائ��ج اإليجابية
التي حققها جاءت مثرة دعم واهتامم
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة،
إضافة إىل أن املرس��وم املليك بتطبيق
االحرتاف الري��ايض انعكس باإليجاب
علين��ا كرياضي�ين ونأم��ل دامئًا عىل
تقدي��م أفض��ل املس��تويات يف كافة

املشاركات الخارجية.
وأك��د عدن��ان العل��وي أن النتائ��ج
اإليجابية الت��ي حققها تعطيه الحافز
الكب�ير ملواصل��ة العط��اء يف الف�ترة
القادم��ة ملواصلة تقديم املس��تويات
الجي��دة وتحقي��ق النتائ��ج املرجوة،
مبينًا أنه س��يبذل قص��ارى جهده يف
املش��اركات القادمة ملواصلة تحقيق
النتائج اإليجابية.
وق��دم عدنان العلوي جزيل الش��كر
والتقدير إىل االتحاد املليك للفروسية
وس��باقات القدرة برئاسة سمو الشيخ
فيصل بن راش��د آل خليفة عىل دعم
االتح��اد املتواصل لكافة الفرس��ان يف
مشاركتهم الخارجية.

سموهما يتابعان طواف فرنسا

“شبــاب اليـــد” يـــالقـــي
كوريــا وديــا اليــوم
اتحاد اليد – املركز اإلعالمي :يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة
اليد يف الساعة الرابعة عرصا من مساء اليوم ( األربعاء) املنتخب
الكوري الجنويب يف مباراة ودية تجمع املنتخبني عىل صالة اتحاد اليد
بأم الحصم يف إطار التحضريات الجادة استعدادا للمشاركة يف البطولة
اآلسيوية السادسة عرشة للشباب ،والتي تقام يف مدينة صاللة العامنية
منتصف الشهر الجاري .ومتثل مباراة اليوم أحد التجارب املهمة
لألحمر الشاب؛ للوقوف عىل جاهزيته للمشاركة اآلسيوية ،والتي
يطمح فيها إىل الظفر بإحدى البطاقات املؤهلة ملونديال العامل الصيف
املقبل ،يف املقابل ،فإن الجهاز الفني للمنتخب يسعى إىل اختبار
املستوى الفني والبدين بعد فرتة اإلعداد التي بدأت قبل أكرث من
شهرين .ويعترب املنتخب الكوري من املنتخبات املنافسة يف البطولة،
وهو ما مينح املباراة أهمية كبرية لكال الطرفني يف تقديم املستوى
الذي يليق مبكانة اللعبة لدى البلدين وقبل الدخول يف معرتك البطولة
اآلسيوية التي تنطلق بعد أيام قليلة .واستقر الجهاز الفني ملنتخبنا
عىل  18العبا إىل حني االستغناء عن اثنني من الالعبني والسفر إىل
سلطنة عامن بالتشكيلة النهائية ،وتضم القامئة الحالية كال من :أحمد
جالل ،أحمد حسني ،قاسم الشويخ ،عبدالله عيل ،حسن مريزا ،عبدالله
ياسني ،أحمد زهري ،عيل أنور ،فاضل حسني ،محمد حبيب ،محمد
عيل عيد ،محمود حسني ،قاسم عقيل ،يوسف أحمد ،سيد عيل باسم،
قاسم جعفر ،محمد حسني ،حسني محمود.

اعتماد  10فئات وزنية جديدة
بعالمية رفع األثقال للناشئين
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال :انطلقت فعاليات
ومنافسات البطولة العاملية لرفع األثقال للناشئني التي تحضتنها
العاصمة األوزباكستانية طشقند يف الفرتة من  7ولغاية  14يوليو
الجاري ،حيث عقد اجتامع الكونغرس للدول بحضور رئيس االتحاد
الدويل السيد توماس أيان واألمني العام محمد حسن جلود يف
السادس من يوليو يف الساعة العارشة صباحً ا بفندق انرتناشيونال
مبشاركة  66دولة من مختلف دول قارات العامل .واهم ما تم االتفاق
عليه هو اعتامد  10فئات وزنية جديدة للرجال و 10فئات وزنية
أخرى للسيدات والتي سوف تفعل مطلع شهر نوفمرب القادم ،كام تم
اعتامد النظام الجديد للتأهل لألوملبياد القادمة يف طوكيو  ،2020هذا
وقد بلغ عدد املشاركني يف منافسات هذه البطولة العاملية  246العبًا
والعبة يف مختلف الفئات الوزنية كام مل تشهد املنافسات أية أرقام
قياسيه عامليه لغاية تاريخ ال َي ْومَ .ومن النواحي الفنية والتحكيمية
فقد تم اعتامد حكمنا البحريني عيل عبدالله يف لجنة الجوري وهي
اللجنة االستئنافية العليا يف البطولة للتحقق من مطابقة جميع الحكام
ألنظمة لوائح وقوانني االتحاد الدويل لرفع االثقال فيام وصل عدد
حكام البطولة إىل  40حكماً من الدرجة األوىل.
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خالد بن سلمان يستقبل الطاقم المونديالي
اتح��اد الكرة  -املركز اإلعالمي :كان نائب
رئي��س االتح��اد البحريني لك��رة القدم
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن آل
خليفة يف مقدمة مستقبيل طاقمنا الدويل
املونديايل املكون من حكم الساحة نواف
ش��كرالله والحكم املس��اعد يارس تلفت،
بقاعة الترشيفات مبطار البحرين الدويل،
لدى عودتهم من روس��يا ،بعد املش��اركة
الناجح��ة يف إدارة مباريات نهائيات كأس
العامل .2018
ك�ما كان يف االس��تقبال األم�ين الع��ام
لالتح��اد البحريني لكرة الق��دم إبراهيم
البوعين�ين ،عض��و مجل��س إدارة اللجنة
األوملبي��ة البحرينية عم��ر املاليك ،وعدد
من مس��ؤويل وم��دراء اللجن��ة األوملبية
البحرينية ،ولجنة الحكام باالتحاد برئاسة
خليفة ال��دورسي ،وعضو لجن��ة الحكام
باالتحاد اآلس��يوي مستشار لجنة الحكام
املحلية عبدالرحمن عبدالخالق وعدد من
الحكام الدوليني السابقني إبراهيم الدوي
وجاسم مندي ،املحارض الدويل السعودي
عيل الطريفي ،وعدد من الحكام الدوليني
الحاليني ،وممثل العالقات العامة باالتحاد
خالد خليل وأهايل الحكمني.

خالد بن سلمان خالل استقبال الطاقم المونديالي

واس��تقبل الشيخ خالد بن سلامن الطاقم
املوندي��ايل بالورود ،ونق��ل إليهم تحيات
رئي��س االتح��اد البحريني لك��رة القدم
الش��يخ ع�لي بن خليف��ة ب��ن أحمد آل
خليفة ،مش��يدًا مب��ا حقق��ه الطاقم من
ظهور مرشف يف ثاين مشاركة عىل التوايل
من النهائيات العاملية.
وأكد الش��يخ خالد بن سلامن أن مشاركة
الطاق��م املوندي��ايل عزّزت م��ن الحضور

البحريني عىل املستوى العاملي يف تحكيم
أك�بر املحافل الك��روي ،مؤك��دًا أن هذا
اإلنجاز يضاف إىل سلسلة اإلنجازات التي
حققتها كرة القدم البحرينية بفضل رعاية
ودع��م عاهل البالد جاللة امللك حمد بن
عيىس آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن آل
خليف��ة وويل العهد األم�ين النائب األول
لرئيس مجل��س الوزراء صاحب الس��مو

املليك األمري س��لامن بن حمد آل خليفة،
وممث��ل جاللة املل��ك لألع�مال الخريية
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة لقطاع الش��باب والرياضة ،الذي
ساهم يف أن تحتل مملكة البحرين مكانة
مرموقة عىل صعيد الرياضة العاملية.
وق��ال الش��يخ خالد بن س��لامن“ :ننتهز

الفرص��ة لنهن��ئ األرسة الرياضي��ة بهذه
املش��اركة املرشفة للطاق��م املونديايل يف
نهائي��ات كأس العامل ،إذ يأيت مثرة للجهود
املتميزة للصاف��رة البحرينية عرب تاريخها
الكب�ير والعري��ق يف التواج��د مبختل��ف
األحداث الكروية عىل جميع األصعدة”.
وأضاف أن ه��ذا اإلنجاز هو مثرة الجهود
املتميزة التي يبذلها س��مو الش��يخ نارص
بن حمد آل خليف��ة ،يف الدعم املتواصل

من س��موه لكرة الق��دم البحرينية ،التي
استطاعت أن تشق طريقها بنجاح وتحقق
النتائج املرشفة وتسجل اسم البحرين يف
سجالت املحافل الدولية ،وهذه املرة عرب
تواج��د الطاقم املوندي��ايل وللمرة الثانية
عىل التوايل يف نهائيات كأس العامل .وقال:
“يج��ب علين��ا أن نش�ير هن��ا إىل الدور
الكبري ال��ذي قام به مجلس إدارة االتحاد
برئاسة الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليفة يف تقديم الدعم الالزم للطاقم
املونديايل ،وتسخري كافة اإلمكانات لنجاح
عمله يف املهمة العاملية”.
كام أثن��ى الش��يخ خالد بن س��لامن آل
خليفة عىل عمل القامئني يف لجنة الحكام
وقس��م ش��ؤون الحكام باالتحاد ،منوّهً ا
إىل أن اإلنج��از الكبري الذي حققه الطاقم
املونديايل يف تواجده الالفت واملميز للمرة
الثاني��ة عىل الت��وايل يبعث ع�لى الفخر
واالعت��زاز بالكوادر الوطني��ة التحكيمية
الت��ي باتت تحت��ل مكان��ة مرموقة عىل
جمي��ع األصع��دة مبا فيه��ا الدولي��ة ،إذ
استطاعت كس��ب الثقة بتواجدها حتى
األدوار اإلقصائي��ة ،يف إنج��از جديد لكرة
القدم البحرينية.

سامورا لـ “المتطوعين” :أنتم نبض كأس العالم
الفيفا :مرك��ز املتطوعني يف ملعب
لوجني�كي بالعاصمة موس��كو هو
مكان تسوده أجواء البهجة واملرح.
فهنا مي��رح املتطوع��ون ويلعبون
كرة الطاول��ة ويرقصون ،كام أنهم
اس��تقبلوا ضيوفًا مرموقني يف اليوم
اإلعالمي الخاص بهم.
قام��ت فاطم��ة س��امورا ،األمينة
العامة لـ ،FIFAرفقة األس��طورتني
ميشيل سالجادو وخوليو بابتيستا،
بزيارة املتطوعني ،حيث عبرّ وا لهم
عن امتنانهم للدع��م الكبري الذي
يقدمونه .ويف هذا الصدد ،رصحت
قائلة“ :أنتم دم وروح ونبض هذه
البطولة .لقد جعلتم هذه البطولة
حقيقة عىل أرض الواقع”.

يعم��ل  17040متطوعًا يف جميع
أنحاء روسيا ويف  20مجاالً مختلفًا.
وكان قد ترش��ح للتط��وّع يف هذا
املحفل الكروي العظيم رقم قيايس
بلغ  176870ش��خصً ا! سواء أكان
قبطان ناقلة البرتول أو العبًا سابقًا
لا عامليًّ��ا يف س��باق قوارب
أو بط� ً
التنني ،لكل متطوّع قصة مختلفة،
لك��ن م��ا يجمعه��م هو عش��ق
املس��تديرة الس��احرة واالستعداد
لتقديم املساعدة عىل مدى أسابيع
عدة بكل نشاط وتفان.
 % 36م��ن مجم��وع املتطوع�ين
رجال ،فيام تصل نس��بة اإلناث إىل
 .% 64وم��ن بينهم جدّة حرضت
برفقة حفيده��ا وأزواج وعائالت

دعم استمرار تاباريز
وكاالت :تلقى أوسكار تاباريز ،املدير الفني ملنتخب أوروجواي األول لكرة
القدم دعام كبريا من قبل أحد املرشحني لرئاسة اتحاد الكرة يف أوروجواي،
يدعى أدواردو أبوالفيا ،الذي أكد أنه سيقوم بتجديد عقد املدرب املخرضم
يف حال فوزه مبنصب الرئيس وذلك من خالل االنتخابات التي ستجرى يف 31
يوليو الجاري.
وقال أبوالفيا يف ترصيحات للنسخة اإللكرتونية لصحيفة “األوبسريبادور” التي
تصدر يف أوروجواي“ :من أكون أنا حتى أقول أن عقد السيد لن يجدد”.
وأشار أبوالفيا إىل أنه كان أول من اهتم بالتعاقد مع تاباريز يف العام 1988
عندما كان أحد قيادات اتحاد الكرة يف أوروجواي يف تلك الحقبة ،مؤكدا أنه
أحد أنصار هذا املدرب املخرضم الذي خاض تجربة ناجحة مع املنتخبات
الوطنية يف بالده منذ العام .2006
وأضاف املرشح املحتمل لرئاسة اتحاد الكرة يف أوروجواي ،قائال“ :خالل هذه
السنوات الـ  12كان مرشوع املنتخبات مصدرا من مصادر التدفق النقدي،
إنه ميول نفسه ذاتيا ويوفر أمواال من أجل األنشطة املحلية”.
وسيتنافس أبوالفيا عىل رئاسة اتحاد أوروجواي لكرة القدم مع الرئيس الحايل،
ويلامر بالديز ،الذي أكد أيضا من جانبه أنه سوف يجدد تعاقد تاباريز
صاحب الـ 71عاما.
وعاد منتخب أوروجواي فجر أمس اإلثنني إىل العاصمة األوروجوايانية
مونتفيديو ،بعد خروجه من منافسات دور الثامنية لبطولة كأس العامل
 ،2018إثر سقوطه أمام فرنسا بهدفني دون رد.
ومن املقرر أن يجتمع رؤساء األندية املحرتفة يف أوروجواي يف  31يوليو
الجاري الختيار الرئيس الجديد التحاد أوروجواي لكرة القدم.

أوسكار تاباريز

بأكملها % 93 .من املتطوعني هم
من روس��يا ،بينام متثّل  % 7نسبة
القادمني م��ن  112بل��دًا مختلفًا
حول العامل.
عىل س��بيل املثال ،جاءت هبة من
املغرب وقالت ووجهها يشع بهجة
“إنها تجرب��ة رائعة أن يكون املرء
ح��ارضًا يف ه��ذه البطولة ،ويكون
عىل تواصل مع أشخاص من شتى
أنحاء العامل ”،مضيف ًة “نحن مبثابة
عائلة كبرية”.
انس��جمت س��امورا وس��الجادو
وبابتيس��تا رسيعًا يف هذه األجواء
العائلية ،حيث لعبوا مع املتطوعني
ك��رة ق��دم الطاول��ة ،واس��تمعوا
لتعليقاتهم وأحاديثهم كام أظهروا

فاطمة سامورا برفقة المتطوعين

مهاراتهم يف الرق��ص خالل تجمع
فالش موب الراقص.
أفص��ح خولي��و بابتيس��تا قائ�لاً:
“مس��اعدة املتطوع�ين كانت أمرًا
رائعًا مع كل الطاقة التي ميلكونها.
كأس العامل لن تكون كام هي عليه

بدونهم .هذا أفضل ما رأيته وأود
أشكرهم عىل ذلك”.
وتاب��ع ميش��يل س��الجادو قائالً:
“نح��ن نري��د اليوم أن نش��كركم
للطافتك��م وابتس��اماتكم .فأنتم
الذي��ن جعلتم من أنج��ح بطولة

يف الع��امل ،أي نهائيات كأس العامل،
حدثًا مميزًا للغاية”.
توجّ ��ه الجمي��ع بع��د ذل��ك إىل
الس��احة الحم��راء .وبين�ما كان
املتطوعون يس��اعدون عىل إعداد
الس��احة من أج��ل أفضل الالعبني
يف العامل ،حصلوا كذلك عىل فرصة
إلظه��ار قدراته��م الكروية ،وذلك
يف مواجهة أس��طورتني من أساطري
.FIFA
ويف الختام ،وجّ ه��ت أمينة FIFA
العامة فاطمة س��امورا كلمة شكر
للمتطوع�ين“ :تركتم أثرًا جمي ًال يف
قلب��ي .لقد كان��ت فرحة كبرية أن
ألتقي بكم جميعًا”.

فينجر :هذه أسباب تراجع مستوى أوزيل

وكاالت :كش��ف الفرنيس آرس�ين
فينجر املدير الفني السابق لفريق
آرس��نال اإلنجلي��زي ،الثالثاء ،عن
س��بب تراج��ع مس��توى الالعب
األمل��اين الدويل مس��عود أوزيل يف
بطولة كأس العامل.
وق��ال فينجر إن مس��توى أوزيل
تأثر بالضجة التي أثريت حوله بعد
قراره بالظهور يف بعض الصور مع
الرئيس ال�تريك املثري للجدل رجب
طيب أردوغان.
وظه��ر أوزي��ل نج��م آرس��نال
اإلنجلي��زي ومواطن��ه إل��كاي
جوندوج��ان يف بع��ض الصور مع
أردوغان قبل نحو ش��هر عىل بدء
املنتخب األملاين حملة الدفاع عن

لقبه يف بطول��ة كأس العامل 2018
بروسيا.
وأث��ار الالعب��ان ،الل��ذان ينتميان
ألص��ول تركية ،الكث�ير من الجدل
بش��أن هذه الصور التي التقطت
له�ما خ�لال الحمل��ة االنتخابية
ألردوغان.
وودع املنتخب األمل��اين املونديال
الرويس مبكرا بعدما سقط يف الدور
األول للبطولة ،حي��ث خرس أمام
منتخبي املكسيك وكوريا الجنوبية
وفاز عىل املنتخب السويدي فقط
يف املباريات الث�لاث التي خاضها
مبجموعته يف الدور األول للبطولة.
وأثارت صور الالعبني مع أردوغان
موج��ة م��ن املطالب��ات برضورة

اس��تبعادهام من املنتخب األملاين
املشارك يف املونديال الرويس.
وق��ال فينج��ر ،يف ترصيح��ات
إعالمي��ة ،إن ه��ذه الضجة أثرت
يف مس��توى أوزي��ل باملوندي��ال.
وأوض��ح“ :أع��رف أوزي��ل جيدا.
إنه العب رائع واس��تثنايئ .ولكنه
وجوندوجان عانيا مام حدث قبل
املونديال”.
وأش��اء فينجر إىل أن أوزيل يلعب
بح�ماس ش��ديد دامئ��ا ويحت��اج
إىل التش��جيع ويك��ره املش��اكل،
قائلاً “ :اعتقدت أن��ه ليس أوزيل
الحقيقي الذي أعرفه”.
وأض��اف“ :عندم��ا رأيت��ه يلعب،
كان لدي ش��عور بأن هناك بعض

املواقف التي كان بإمكانه التقدم
فيها لكن��ه فضل لع��ب التمريرة
اآلمنة”.
وكان أوزيل أح��د أبطال املنتخب
األمل��اين املتوج بلق��ب كأس العامل
 2014بالربازي��ل .ولكن��ه وج��د
نفس��ه يف مواجهة ضغوط هائلة
م��ن االتح��اد األملاين للعب��ة بعد
خروج املانشافت من الدور األول
للمونديال الرويس.
واخت��ص أوليف��ر بريه��وف مدير
املنتخب األملاين ورينهارد جريندل
رئيس االتحاد األملاين للعبة أوزيل
باالنتقادات ،مام دفع والد الالعب
إىل مطالبة نجل��ه باعتزال اللعب
الدويل.
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قصة اختيار راكيتيتش لكرواتيا بد ًال من سويسرا
وكاالت :كث�يرون ال يعلمون أن نجم
منتخ��ب كرواتي��ا إيف��ان راكيتيتش
س��ويرسي ،ولعب ملنتخبها الش��اب
تحت  21عام��اً ،قبل أن يعود لبلده
األم كرواتي��ا ويصب��ح أح��د أبطالها
القوميني.
“نتح��دث الكرواتي��ة يف املن��زل
ويوجد عدد م��ن الكروات يف بلدتنا
بسويرسا ،لكن مل نعرف أي يشء عن
بلدن��ا األم ،لقد غ��ادر والدي عندما
اندلعت الحرب العام  1991ومل نعد
أبداً ،ولِدنا أن��ا وأخي ديان يف مولن
الس��ويرسية ،كان��ت كرواتي��ا التي
نعرفها عبارة عن صور فقط”.
بهذه الكلامت ب��دأ راكيتيتش مقاله
التفصي�لي عن قص��ة عودته لوطن
أهله وأج��داده ،ع�لى موق ع �The
 playerstribuneالذي يتيح للفرصة
لالعبني كتابة قصصهم بأنفسهم.
أبع��دت حرب البلق��ان ،العديد من
العائالت الكرواتية ،منهم عائلة نجم
نادي برشلونة ،التي قصدت سويرسا
وصار ابنها العباً يف بازل ثم تدرج يف
الفئات العمرية للبالد.
راكيتيت��ش ال��ذي بلغ نص��ف نهايئ
موندي��ال روس��يا  2018وس��يواجه
منتخ��ب إنكلرتا ،يتحدث عن عالقته
ببل��ده األم كرواتيا التي مل يزرها أول
مرة إال حني أصبح رج ًال بالغاً.

ديك مطاطي
وكاالت :شارك ديك مطاطي
يف متارين منتخب إنكلرتا أمس
الثالثاء تحضرياً ملباراة كرواتيا
اليوم.
وتعامل الالعبون مبرح مع الزائر
الجديد لتدريباتهم يف مركز
التامرين بريبينو املنتجع البحري
الذي يبعد  45كلم شامل-غرب
سان بطرسربغ.
وبدون أي مجال للتأويالت
الخاطئة ،يف إشارة بأنه قد يكون
الديك الفرنيس هو املقصود،
أكد مدرب إنجلرتا ساوثغيت
أنه لطاملا أدرج وسائل تدريب
غري تقليدية يف عمله وذلك
إلضافة يشء من املرح عىل وجوه
الالعبني .ورمبا كانت تلك وسيلة
بسيطة لإلمساك بالديك ومحاولة
تحايش بعض الالعبني اإلنكليز
لبعضهم اآلخر ،ولكن من املعلوم
أن الديك هو رمز فرنسا التي
يواجه منتخبها منافسه البلجييك
اليوم يف نصف النهايئ األول.
وشارك جوردان هندرسون
وجيمي فاردي يف متارين الفريق
بشكل كامل.

“كان م��ن الصع��ب ع�لي كطف��ل
أن أفه��م م��ا يج��ري يف البلقان ،مل
يخ�برين أيب ع��ن الح��رب ،مل يرغب
بالحدي��ث عنها ،أتذك��ر كيف كانوا
يبكون يف بعض األحيان عندما كانوا
يتحدثون عىل الهاتف مع شخص ما
يف كرواتي��ا ،لقد ش��عرت وكأنه حلمٌ
يسء ،كن��ا محظوظ�ين ،ألننا مل نر ما
كان يح��دث .لكن البالد مل تكن أبداً
بعيدة عن أذهان والدي .كان الكثري
من أصدقائهم وعائالته��م قد بقوا،
لقد فقد والدي الكثري من األحباء”.
قرار العودة الصعب

كان لوالد رايك دور كبري يف العودة
إىل كرواتي��ا ،فق��د أه��دى ولديه
قميص�ين ملنتخب بالده ،رغم ذلك،
الفتى اعرتف أنه كان س��ويرسياً يف
ذل��ك الوقت “ولدت يف س��ويرسا،
نشأت فيها ،وذهبت إىل مدارسها،
أصدقايئ منها ،وهكذا كنت فخوراً
بارت��داء قمي��ص س��ويرسا لخمس
سنوات عندما كنت ألعب مع فرق
الشباب ،لكن الجزء األكرب من قلبي
كان يخص كرواتيا”.
تأثير جيل 1998

ش��اهد الطفل الس��ويرسي أبناء
وطن��ه والدي��ه يف مونديال 1998

كيف يسطرون التاريخ مثلام يفعل
هو رفق��ة مودريتش واآلخرين يف
روس��يا ،وتأثر كثرياً مبا فعل رفاق
دافور شوكر يف مونديال فرنسا.
“ش��اهدت أن��ا وش��قيقي م��ن
منزلنا يف س��ويرسا مع والدنا تلك
املباريات ،ومل يُسمح لنا بالتحدث.
مل��دة  90دقيق��ة ،كل ما يهم هو
املباراة عىل التلفزيون ،كان والدي
يفقد عقله .ال أعتقد أنني قابلت
أي شخص أكرث جنوناً بكرة القدم
منه”.
بدأ إيفان مس�يرته املهنية كالعب
يف ب��ازل ،بالتزام��ن م��ع متثي��ل
سويرسا يف منتخب تحت  21عاماً،
وهنا جاءت املفاضلة الكربى التي
غريت مسار حياته بالكامل.
يق��ول يف ه��ذا اإلط��ار“ :ألك��ن
رصيحاً ،كان هناك وقت اعتقدت
في��ه أنن��ي ل��ن ألعب أب��داً ألي
منتخ��ب غ�ير س��ويرسا .مل أفكر
حتى أن��ه أمراً محتمالً .ولكن قبل
 10س��نوات جاء س�لافني بيليتش
(م��درب كرواتي��ا )2006-2012
ملش��اهديت ألعب يف بازل ،التقينا
بعد ذلك للحديث”.
يؤكد رايك أن مدرب كرواتيا آنذاك
مل مي��ارس أي ضغط عليه“ ،أخربين
فقط عن خطط��ه للفريق وكيف

يروي نجم كرواتيا أن أول ش��خص
اتصل ب��ه عندما عرف ق��راره هو
مدرب املنتخب الس��ويرسي “كان
من املهم بالنس��بة يل أن أتصل به
أوالً ،ألرشح ل��ه الس��بب يف ذهايب
للعب يف كرواتيا .قلت له إنه ليس
ق��راراً ضد س��ويرسا ،وبع��د ذلك،
اتصلت سالفن”.
بع��د تبدي��د الضغط الكب�ير ،أراد
الالعب أن ميازح أبيه الذي كان يف
أوج توتره منتظراً ق��رار ابنه فقال
له رايك:
“سأواصل اللعب في
سويسرا”

قال والده“ :حسنا”
أردف رايك ضاحكاً“ :ال ...ال سألعب
دامئاً”.
لكرواتيا”.
كانت املفاضلة بني سويرسا وكرواتيا ثم بدأت الدموع متأل عيني الوالد...
تثقل كاهل راكيتيتش خصوصاً أنه
كان مقاب� ً
لا عىل تجرب��ة احرتافية يخت��م راكيتيت��ش مقال��ه بالقول:
جديدة مع شالكة األملاين.
“أفك��ر يف والدي كلام خطوت عىل
“أردت أن أب��دأ مع ناديي الجديد امليدان وأن��ا بقميص كرواتيا ،أعلم
بعقل واضح ومركز ،كنت جالساً يف أن والدي يرغب يف أن أكون حيث
غرفتي ،ما زلت ال أعرف ماذا أفعل ،أقف وأرتدي حذايئ ،أعلم أن الكثري
ظللت أميش ذهاباً وإياباً وأفكر يف من الك��روات يودون ذل��ك أيضاً،
كل األش��خاص الذين أوصلوين إىل لتكون ق��ادراً عىل اللع��ب لبلدك
حيث كن��ت ،ثم اس��تمعت لنداء والدفاع ع��ن األلوان الخاصة به ...
ال توجد كلامت لوصف ذلك”.
قلبي”.
•راكيتيتش

أراد أن أكون جزءاً منه”.
تأثير بيليتش

مثلام كان هن��اك تأثري هائل لوالد
رايك علي��ه كان هن��اك أيض��اً دوراً
مه ًام لسالفن بعود النجم إىل بالده.
“ماذا ميكنني أن أقول عن سالفن؟
إن��ه أحد أه��م األش��خاص الذين
قابلتهم يف مس�يريت الكروية ،ليس
فقط كمدرب ،ولكن كش��خص ،إنه
مختل��ف .إن��ه مميز للغاي��ة لديه
يشء يجعلك ترغ��ب يف اللعب له

ماغواير من مدرجات أوروبا إلى ميدان المونديال
وكاالت :م��ن مش��جع للمنتخ��ب
اإلنجلي��زي يف كأس أوروب��ا ،2016
أصبح هاري ماغواير بعد عامني ركيزة
أساسية يف خط دفاع “األسود الثالثة”،
وأحد فص��ول قصة خرافية يعيش��ها
اإلنجلي��ز يف نهائي��ات كأس العامل يف
روسيا ،ويالقون فيها كرواتيا يف الدور
نصف النهايئ األربعاء.
اخت�بر البطول��ة األوروبي��ة الت��ي
اس��تضافتها فرنس��ا م��ن املدرجات،
ارت��دى ل��وين املنتخ��ب اإلنجلي��زي
(األحم��ر واألبيض) ،بع��د فرتة قصرية
من صعوده مع فريقه هال سيتي إىل
مصاف الدوري اإلنكليزي املمتاز.
خالل عامني ،قط��ع املدافع البالغ 25
عاماً ،ش��وطاً كبرياً م��ع فريقه الحايل
ليسرت س��يتي الذي انضم إىل صفوفه
الصي��ف امل��ايض ،ليصبح أساس��ياً يف
تش��كيلة املنتخب ،ويقابل بالتصفيق
والتشجيع الحار من املشجعني ،هدفه
برضبة رأس��ية يف املباراة ضد السويد
السبت ( ،)2-0وضع إنجلرتا عىل سكة
نصف النه��ايئ يف كأس الع��امل للمرة
األوىل منذ .1990
أقر ماغواي��ر يف مقابلة مع املنصات
اإللكرتوني��ة لالتح��اد اإلنكليزي لكرة
الق��دم “م��رت س��نتان مميزت��ان...
مسرييت مجنونة إىل ح ٍد كبري”.

إريك داير (إنجلترا):
“هل تريدون تقديم الطلب عندما أصل..؟”.

هاري ماغواير

إذا كان يع��رِف نفس��ه بأنه ش��خص
“مسرتيح وهادئ” ،فقد كان “عمالقاً
يف منطقت��ي الج��زاء” ض��د املنتخب
االس��كندنايف بحس��ب مدربه غاريث
ساوثغيت.
وواصل“ :عندما ش��اهدته خالل هذا “موهوب جداً”
املوس��م ،كن��ت أود أن يبقى يف حالة قال س��اوثغيت“ :لس��ت متأكداً من
جي��دة (لكأس الع��امل) ألنن��ي كنت أنه كان يعتقد أنه سيلعب عىل أعىل
متأك��داً من قدرته ع�لى اللعب عىل مستوى” ،مشرياً إىل أنه “يف أول مباراة
هذا املستوى”.
له (يف ليتوانيا) ،مل يكن يتحدث معي
يعترب ماغواير أحد الوجوه الشابة التي سوى عن عدم ارتكاب األخطاء”.
يع��ول عليها س��اوثغيت يف املونديال ع��اد العم�لاق ( 1,94م) م��ن بعيد،
الحايل ،الالعب الدويل الس��ابق الذي هب��وط ه��ال س��يتي إىل الدرج��ة
توىل تدريب املنتخب عام  ،2016دفع اإلنجليزي��ة األوىل بعد موس��م واحد،

دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا):
“وقت العائلة.”..

مباغواير يف التشكيلة اإلنجليزية للمرة
األوىل يف أكتوبر  ،2017ليفرض نفسه
أساسياً يف الدفاع بجانب جون ستونز
( 24عاماً).

إنجلترا أثارت ضجة

كاد يبع��ده عن األض��واء ،لكنه حط
الرح��ال يف ليس�تر س��يتي وتأل��ق يف
صفوف��ه إىل درج��ة أنه ت��م اختياره
أفضل العب يف صفوف الفريق العام
 2018من طرف زمالئه واملشجعني.
يف روس��يا ،واصل تألقه يف تش��كيلة
س��اوثغيت ال��ذي اعتم��د عىل خطة
لعب من  3مدافعني ،وتفوق بش��كل
الف��ت يف التحك��م بالك��رة يف قدمه
مذك��راً بأي��ام بدايات��ه الكروي��ة مع
ش��يفيلد يونايت��د حيث كان يش��غل
مركز العب وسط.
ض��د كرواتي��ا األربع��اء ع�لى ملعب
“لوجني�كي” يف موس��كو ،س��يكون
ماغواير أمام فرصة املساهمة يف قيادة
إنجل�ترا إىل إنجاز مل تحققه منذ العام
 :1966بل��وغ املب��اراة النهائية لكأس
الع��امل ،وملا ال الس��عي لتك��رار إنجاز
إحراز اإلنجلي��ز لقبهم األول والوحيد
يف كأس العامل ،يف السنة نفسها.
بع��د الف��وز عىل الس��ويد الس��بت،
نرش الالع��ب عىل ش��بكات التواصل
االجتامعي ص��ورة له وه��و يتحدث
إىل صديقته الحميمة ،مرفقة بتعليق
س��اخر جاء فيه “ه��ل ميكنك الطلب
من الج�يران إخراج أكي��اس القاممة
اإلثن�ين؟ لن نعود إىل املنزل يف الوقت
الراهن”.

انتي ريبيتش (كرواتيا):
“هناك ستيرنيتش.”..

وكاالت :أكد واين روين ،مهاجم
دي يس يونايتد األمرييك ،أن
منتخب إنجلرتا ،أثار ضجة حقيقية
يف نهائيات مونديال روسيا ،هذا
الصيف.
ويواجه املنتخب اإلنجليزي ،نظريه
الكروايت ،ضمن منافسات نصف
نهايئ البطولة ،اليوم األربعاء.
وقال روين ،يف ترصيحات لشبكة
سكاي سبورتس “إنهم رائعون،
نأمل أن يتمكنوا من تحقيق
الفوز”.
وأضاف “الجو العام يبدو رائعا.
هناك ضجة حقيقية حول الفريق،
نأمل أن نحقق الفوز ونتأهل إىل
املباراة النهائية”.
وتابع روين “أعتقد أن املباراة
ضد كرواتيا ،ستكون يف فرتة بعد
الظهر يف أمريكا ،لذلك سأحظى
باملشاهدة”.
وواصل “بالنسبة لالعبني واملدرب
جاريث ساوثجيت ،أمتنى لهم حظً ا
سعيدًا .إنهم يجعلوننا فخورين
ونأمل أن يتمكنوا من امليض قدمًا
والوصول للمباراة النهائية”.
وختم روين حديثه بقوله “لقد
استمتعت مبقاطع الفيديو
للجامهري يف إنجلرتا ،نؤمن بهذا
الفريق ،ومع القليل من الحظ
سنحقق هدفنا”.

هاري ماغواير (إنجلترا):
“الفريق.”..
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أبواب التاريخ مفتوحة
إلنجلترا وكرواتيا
وكاالت :س��يتقابل منتخبان يسعيان منذ
زم��ن لتغيري الذكريات املؤمل��ة بالخروج
من الدور قبل النهايئ لكأس العامل ،اليوم
األربعاء يف موس��كو عىل أم��ل الصعود
أخريا للمباراة النهائية.
كان آخر ظه��ور إلنجل�ترا يف الدور قبل
النه��ايئ لكأس الع��امل بنهائي��ات ،1990
حني خرست أمام أملانيا بركالت الرتجيح،
وبعدم��ا بثامنية أعوام وصل��ت كرواتيا
للدور ذاته وخرجت أمام فرنسا صاحبة
الضيافة وبطلة العامل .1998
وبين�ما يعترب كثريون تأه��ل كرواتيا غري
املتوقع للدور قبل النهايئ نجاحا كبريا إال
أن الكثري من الناس داخ��ل البلد الواقع
مبنطقة البلقان ي��رون الخروج يف 1998
فرصة ضائعة.
وكذلك تش��عر إنجلرتا بعد  28عاما عىل
نهائيات إيطالي��ا  1990أن الفريق الذي
ض��م يف صفوف��ه ج��اري لينيك��ر وبول
جاسكوين ،كان ميلك القدرة عىل التقدم
للمباراة النهائية ورفع الكأس.
لكن ال إنجلرتا وال كرواتيا يف حالة مزاجية
للحن�ين إىل امل��ايض أو اتخ��اذه دافع��ا
للتقدم لألمام .ويرى العبو كرواتيا ،الذين
ال يخف��ون إعجابهم بنج��وم جيل 1998

أمث��ال زفونيم�ير بوبان ودافور س��وكر،
املقارن��ات ضغط��ا غ�ير رضوري .وقال
إيفان راكيتيتش ،العب وس��ط كرواتيا”:
“ال نضع مزيدا من الضغط عىل أنفس��نا
مبا تحقق يف .”1998
وأض��اف“ :ما فعلوه كان مدهش��ا لكننا
نرغب يف مواصل��ة كتابة تاريخنا الخاص
واالس��تمتاع مبا نقوم به وهو أمر إيجايب
للغاي��ة” .وتحول��ت خس��ارة إنجلرتا يف
 1990إىل مادة لفيلم وثائقي ،وأصبحت
جزءا أس��طوريا م��ن “ 52عاما من األمل”
منذ فوز اإلنجليز بلقبهم الوحيد يف كأس
العامل العام .1966
لكن املدافع آش�لي يونج ،س��ارع برفض
أهمية ذلك يف ترصيحات له.
وق��ال“ :ما نركز فيه ه��و ما يجري اآلن،
وليس ما حدث يف املايض ،نحن ننظر إىل
املستقبل” .وحرضت إنجلرتا وكرواتيا إىل
النهائيات وهام من الفرق غري املرش��حة
للفوز بال��كأس ،لكن كل منهام قدم أداء
رائع��ا مام يدل عىل أنه�ما ال يناال القدر
الكايف من اهتامم املراقبني.
وكان ف��وز كرواتي��ا  0 - 3عىل األرجنتني
يف دور املجموع��ات رس��الة واضحة بأن
الفري��ق ال��ذي يق��وده العب الوس��ط

املاهر لوكا مودريتش ،قادر عىل تشكيل
تهديد حقيقي ألي منافس مبا ميتلك من
متريرات دقيقة وحركة رسيعة.
ويف مب��اراة دور الثامني��ة ض��د روس��يا
صاحب��ة الضيافة أظه��رت كرواتيا جانبا
آخ��ر بتش��بثها باملباراة عىل م��دار 120
دقيق��ة ،وحفاظها عىل اتزانها أمام أعداد
غفرية من املش��جعني الروس حتى فازت
يف النهاية بركالت الرتجيح.
وقدمت إنجلرتا هي األخرى إشارة قوية
للمنافس�ين بالفوز  6-1عىل بنام يف دور
املجموع��ات ،وخاض��ت مب��اراة مث�يرة
ومضطربة أمام كولومبيا يف دور الس��تة
عرش حسمتها لصالحها يف النهاية بركالت
الرتجيح ،وبدا عليها التامس��ك والنضوج
الكبري يف الفوز  2-0عىل الس��ويد يف دور
الثامنية.
وتدخ��ل إنجلرتا مباراة كرواتيا وهي أكرث
حيوية نظرا للمجهود الضخم الذي بذلته
كرواتيا يف دور الثامنية.
وتتف��وق إنجلرتا ،عىل كرواتيا يف س��جل
املواجهات املبارشة إذ فازت بـ  4من بني
 7مباري��ات ومنها االنتص��ار  5-1يف آخر
مباراة بني الفريق�ين وكانت يف تصفيات
كأس العامل العام .2009

ذكــريــات آيسلنـــدا تخـــدم اإلنجليـــز
وكاالت :نالت مس�يرة إنجل�ترا إىل قبل
نه��ايئ كأس الع��امل لكرة القدم إش��ادة
واس��عة النطاق لكن وسط هذه البهجة
ال يزال العب الوسط دييل آيل ينقد ذاته.
ويلتقي فريق املدرب جاريث ساوثجيت
مع كرواتي��ا ،اليوم األربعاء ،واعرتف آيل،
الذي س��جل الهدف الثاين يف الفوز 2-0
عىل السويد يف دور الثامنية ،بأنه مل يكن
سعيدا مبستواه يف هذه املباراة.
وأبل��غ آيل الصحافي�ين “عىل املس��توى
الش��خيص تحدثت إىل امل��درب وبعض
زماليئ ،مل أش��عر بأنني لعبت جيدا كام
يج��ب” .وأض��اف “تحدث��ت حتى مع
عائلت��ي ،مل أش��عر بأنني لعب��ت جيدا
خاصة يف الشوط األول”.
ويحصل آيل دامئا ع�لى دور هجومي يف

ناديه توتنهام هوتسبري ملساندة املهاجم
هاري كني قائد إنجلرتا ،لكن يف تش��كيلة
س��اوثجيت ميتلك آيل واجب��ات دفاعية
أكرب يف مس��اعدة جوردان هندرسون يف
وس��ط امللعب ح�ين ال تك��ون الكرة يف
حوزة املنتخب اإلنجليزي.
لكن آيل يقول إنه ش��عر بأنه أدى املهام
غري املألوفة بالنس��بة ل��ه بصورة أفضل
م��ن الجزء الذي يربع في��ه ،وهو القيام
بانطالق��ات وس��ط الدف��اع وتش��كيل
خطورة يف منطقة الجزاء.
وقال “عىل الصعيد الدفاعي فقد أديت
مهمت��ي وفعل��ت املطلوب من��ي ،لكن
والك��رة يف حوزيت يرغب امل��رء دامئا يف
صناعة فرص وتش��كيل خطورة .شعرت
بأن تح��ركايت كانت جي��دة لكن والكرة

القمة في أرقام
وكاالت :تشارك إنجلرتا يف الدور قبل النهايئ بكأس العامل ،للمرة األوىل منذ نهائيات
 ،1990حني خرست أمام أملانيا بركالت الرتجيح.
فازت إنجلرتا بكأس العامل مرة واحدة ،حني استضافت النهائيات عىل أرضها العام
.1966
وصلت كرواتيا ،التي استقلت عن يوغوسالفيا السابقة يف مطلع التسعينات ،إىل
املربع الذهبي مرة واحدة من قبل ،وكانت يف نهائيات  ،1998حيث خرست حينها
أمام فرنسا ،البلد املضيف والفائز باللقب.
تصدرت كرواتيا مجموعتها يف كأس العامل الحالية ،بـ 3انتصارات يف  3مباريات،
وسجلت  7أهداف ودخل مرماها هدف واحد ،ومل تخرس حتى اآلن.
أنهت إنجلرتا دور املجموعات يف املركز الثاين ،بعد خسارتها يف املباراة الثالثة أمام
بلجيكا.
الكروايت لوكا مودريتش يتصدر قامئة هدايف فريقه بهدفني ،حتى اآلن.
يتصدر املهاجم اإلنجليزي هاري كني قامئة هدايف كأس العامل ،حتى اآلن ،بأ6
أهداف ،ويتساوى مع مواطنه جاري لينيكر ،بأعىل عدد لألهداف لالعبي إنجلرتا
يف نهائيات واحدة.
سجلت إنجلرتا  8من أهدافها الـ 11بالنهائيات حتى اآلن ،من كرات ثابتة ،ومنها
ركالت جزاء.
أهداف إنجلرتا الـ 11حتى اآلن ،تساوي أكرب عدد ألهداف اإلنجليز يف نهائيات
واحدة ،وتعود لكأس العامل  ،1966التي استضافتها إنجلرتا عىل أرضها وفازت بها.
مل يخرس العب الوسط اإلنجليزي جوردان هندرسون ،يف أي مواجهة من مبارياته
الثالثني األخرية مع منتخب بالده ،وهي أطول مسرية دون خسارة ألي العب
إنجليزي يف التاريخ.
احتاجت إنجلرتا لركالت الرتجيح للفوز عىل كولومبيا ،يف دور الستة عرش ،لكنها
وصلت للدور قبل النهايئ بانتصار خال من املتاعب 2-0 ،عىل السويد.
رغم مسريتها املريحة يف دور املجموعات ،واجهت كرواتيا مشوارا أصعب يف أدوار
خروج املغلوب ،واحتاجت الوقت اإلضايف وركالت الرتجيح ،للفوز عىل الدمنارك
وروسيا.
مل يتقابل الفريقان يف كأس العامل من قبل ،واملباراة الوحيدة بينهام عىل صعيد
املسابقات الكربى ،انتهت بفوز إنجلرتا  4-2يف بطولة أوروبا .2004
وتواجه املنتخبان  7مرات يف املجمل ،حيث حققت إنجلرتا الفوز يف أربع،
وانترصت كرواتيا يف مباراتني ،وانتهت أول مواجهة بينهام يف العام  ،1996بالتعادل
دون أهداف.

مع��ي مل أكن جي��دا بالقدر ال��كايف ومل
أحتفظ بها كثريا كام يجب”.
وأض��اف “لذا تس��جيل ه��دف يعطيك
دفعة .لكني أكرب ناق��د لذايت .أعرف أن
بوسعي اللعب بشكل أفضل”.
ورف��ض آيل ،الذي غاب عن آخر مباراتني
إلنجل�ترا يف دور املجموع��ات بس��بب
اإلصاب��ة ،الحديث عن أن التوتر رمبا أثر
عليه يف دور الثامنية.
وق��ال العب وس��ط توتنهام “مل أش��عر
بالتوت��ر أو أي يشء من ه��ذا القبيل .ال
أتوتر مطلقا عىل أي حال .نعرف كالعبني
أن يف بعض األحيان تأيت مباريات ال يكون
فيها تحكمك يف الك��رة جيدا كام يجب
وال تكون قراراتك سليمة متاما ،وشعرت
بأنها واحدة من هذه املباريات”.

ديلي آلي

وأضاف الالعب البالغ من العمر  22عاما
“لك��ن عندما يحدث ذل��ك يجب عليك
التأك��د من أنك ال زلت مفي��دا للفريق
وتس��اعده بكل ما يف وسعك بعيدا عن

الكرة .ساعدت الفريق مثلام أفعل دامئا
واس��تعدت الك��رة بقدر ما اس��تطعت.
كن��ت يف األماكن الصحيح��ة ،لذا عندما
تك��ون األم��ور كذلك علي��ك التأكد من

فعل األساسيات بشكل صحيح”.
وكان آيل ضم��ن تش��كيلة إنجل�ترا التي
خرجت م��ن بطولة أوروب��ا  2016بعد
الهزمية أمام آيسلندا وقال إن ساوثجيت
شجع الالعبني عىل مواجهة هذه الذكرى
قبل البطولة.
وتاب��ع آيل “بع��د هذه املب��اراة مبارشة
أردت أن تبتلعني األرض .يرغب املرء يف
االختفاء وعدم الخروج من غرفته .تريد
نسيان ما حدث واالبتعاد عنه”.
وأتم مهاجم إنجلرتا “عندما جاء جاريث
كان��ت أول م��رة نس��تعيد فيه��ا هذه
الذك��رى .مل نرغ��ب يف مش��اهدة هذه
املباراة مرة أخرى لكن كنا نعرف أهمية
ذلك قبل كأس العامل ،كان علينا استعادة
هذه الذكرى حتى نصبح أقوى”.

بيكفورد قاهر الخرافات
وكاالت :يف غضون أس��ابيع قليلة ،تغلَّب
حارس املرمى اإلنجليزي الشاب جوردان
بيكف��ورد 24 ،عامً��ا ،ع�لى أس��طورتني،
أو “خرافت�ين” ،حارصت��ا ح��راس املرمى
اإلنجليز ،لفرتة طويلة للغاية.
ورضب بيكفورد ،بع��رض الحائط ،خرافة
عدم ق��درة منتخب إنجلرتا عىل الفوز يف
كأس العامل ب��ركالت الرتجيح” ،كام رضب
الخراف��ة الثاني��ة التي تق��ول إنه “تحت
حك��م امللك��ة إليزابيث الثاني��ة ،ال يولد
حراس مرمى عظامء”.
وصاحب الفشل واإلخفاق ،حراس املرمى
اإلنجلي��زي ،يف العدي��د م��ن البطوالت
املاضية ،خاصة يف النسخ القليلة املاضية
من بطوالت كأس العامل.
لكن بيكف��ورد ،حارس مرم��ى إيفرتون،

لركلة ترجيح حاس��مة س��ددها كارلوس
باكا ليتأهل املنتخب اإلنجليزي ،إىل الدور
التايل ،بعدما ك�سر بيكفورد لعنة ركالت
الرتجيح.
وخالل املباراة أمام املنتخب السويدي يف
دور الثامنية ،كان بيكفورد بط ًال للفريق،
وتصدى ل��ـ 3ك��رات يف غاي��ة الخطورة
ينتظ��ر أن تكون من أفضل التصديات يف
بطولة كأس العامل.
وم��ن املؤك��د أن بيكفورد فرض نفس��ه
ضمن أبرز االكتش��افات باملونديال ،لكنه
جوردان بيكفورد يس��تطيع كتابة التاريخ أيضً ا مع الفريق
إذا ق��اده الجتياز عقبة املنتخب الكروايت
كرس هذه اللعنة بالبطولة الحالية ،وكان والذي يلتقي فيه اليوم األربعاء ،املنتخب الي��وم األربعاء ،يف نصف نهايئ املونديال،
من أب��رز عوامل تأهل الفري��ق للمربع الكروايت .ويف مباراة الفريق بدور الس��تة وبلوغ املباراة النهائية املقررة يوم األحد
الذهب��ي يف بطولة كأس العامل بروس��يا ،عرش للموندي��ال الحايل ،تصدى بيكفورد املقبل.

“أسطورة” مونديال كرواتيا
وكاالت :عندم��ا يبدو الطريق مغلقا
أمام هذا الجي��ل الذهبي للمنتخب
الك��روايت ،بقي��ادة الع��ب الوس��ط
املوهوب ل��وكا مودريتش عىل أرض
امللعب ،تلقى املسؤولية عىل كاهل
ح��ارس املرمى دانيال سوباس��يتش،
الذي نج��ح يف كل م��رة ،أوكلت له
هذه املهمة.
وخالل مبارايت دور مثن وربع النهايئ
يف كأس الع��امل ،احتك��م املنتخ��ب
الك��روايت ،إىل ركالت الرتجيح لتجاوز
عقبت��ي الدمن��ارك وروس��يا ،ع�لى

الرتتيب.
ومل يخيب سوباسيتش ،أمل الفريق
يف املرتني ،حيث تصدى لثالث ركالت
ترجيح أمام الدمن��ارك ولركلة أخرى
أمام روسيا ،ليقود الفريق برباعة إىل
املربع الذهبي يف املونديال الرويس.
وع��ادل سوباس��يتش به��ذا ،إنجاز
األس��طورتني ،األملاين توين شوماخر،
واألرجنتيني سريخيو جويكوتشيا.
وكان ش��وماخر تصدى ألربع ركالت
ترجي��ح أيض��ا يف موندي��ال 1986
باملكس��يك ،فيام تصدى جويكوتشا

ألكرث م��ن ركلة ترجي��ح أيضا ليقود
املنتخ��ب األرجنتين��ي إىل النهايئ يف
مونديال  1990بإيطاليا.
وقد يحتاج املنتخب الكروايت مجددا
إىل جهود سوباس��يتش ،يف التصدي
ل��ركالت الرتجي��ح ،عندم��ا يلتق��ي
الفري��ق ،نظ�يره اإلنجلي��زي اليوم
األربعاء بالعاصمة الروسية موسكو،
يف ال��دور قب��ل النه��ايئ للمونديال
الرويس.
وكان سوباسيتش عىل وشك مغادرة
امللع��ب ،قبل نهاي��ة املب��اراة أمام

املنتخ��ب الرويس بس��بب إجهاد يف
عضل��ة الفخ��ذ ،ولكنه ح��رص عىل
االس��تمرار يف امللع��ب ،حتى جاءت
اللحظ��ة التي يحتاج��ه فيها الفريق
بش��دة ،وتصدى الح��ارس الكروايت
لركل��ة الرتجيح األوىل التي س��ددها
النجم الرويس فيدور سمولوف.
وأصب��ح املنتخب الك��روايت بحاجة
ماس��ة إىل مش��اركة سوباسيتش يف
مباراة اليوم أمام املنتخب اإلنجليزي،
خاصة إذا احتكم الفريقان إىل ركالت
الرتجيح يف نهاية املباراة.

الذهـب فـي انتظـار مودريتـش
وكاالت :ميتلك ل��وكا مودريتش،
نج��م خط وس��ط ري��ال مدريد
اإلس��باين ،الفرصة حالي��ا لقيادة
املنتخب الكروايت إىل التفوق عىل
مواطنه األسطورة دافور سوكر.
وع��ادل املنتخب الكروايت ،أفضل
إنجاز س��ابق له من خالل بلوغ
املرب��ع الذهب��ي يف بطولة كأس
العامل  2018املقامة حاليا بروسيا،
ليحق��ق مودريت��ش م��ا حققه
األس��طورة س��وكر قب��ل عقدين
كامل�ين ،عندم��ا ق��اد الفري��ق
للمرب��ع الذهب��ي يف موندي��ال
 1998بفرنسا.
ولك��ن مودريت��ش ميتل��ك اآلن
الفرصة الذهبي��ة لقيادة الفريق
إىل إنجاز أفضل ،حال حقق الفوز
ع�لى املنتخب اإلنجلي��زي اليوم
األربع��اء ،يف الدور قب��ل النهايئ
للمونديال الرويس.
ويرى س��وكر ،الذي يشغل حاليا
منص��ب رئيس االتح��اد الكروايت
للعب��ة ،أن مودريتش يس��تحق
الف��وز بجائ��زة الك��رة الذهبية
ألفضل العب يف املونديال الحايل.
وق��ال س��وكر “س��أمنح ل��وكا 3
أصوات لو استطعت”.
وكان مودريت��ش ،ق��د س��اعد
املنتخب الك��روايت يف عبور عقبة
املنتخب الرويس صاحب األرض،
يف دور الثامني��ة ،حي��ث أط��اح
ب��ه خ��ارج البطولة ع�بر ركالت
الرتجيح.
وكان مودريتش عىل وشك إهدار
ركلة الرتجيح التي س��ددها بعد
انته��اء املباراة بالتع��ادل ،ولكن
الح��ظ حالفه ،حي��ث ارتطمت
الكرة بيد الحارس الرويس إيجور
أكينفيف ،ثم بالقائم وتهادت إىل
داخل املرمى.
واآلن ،ميكن ملودريتش أن يلعب
ال��دور الكب�ير يف مب��اراة الغد،
ليق��ود الفريق إىل النهايئ العاملي
للمرة األوىل يف التاريخ.
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ساوثجيت يحلق

جاريث ساوثجيت

لوكا مودريتش

وال يهتم مودريتش نفس��ه كثريا
بجائزة الك��رة الذهبي��ة ألفضل
الع��ب يف املوندي��ال الح��ايل ،أو
جائزة أفضل العب يف العامل لهذا
الع��ام ،ألن أه��م يشء لديه هو
املنتخب الكروايت.
وق��ال مودريتش “أنجزنا ش��يئا
بالفعل ،ولكن هذا الفريق ميكنه
تقديم املزيد”.
وت��رك املنتخ��ب الك��روايت عام
 ،1998بصمة هائل��ة عندما فاز
باملركز الثالث يف املونديال ،علام
بأن الفريق ض��م يف هذا الوقت
مجموع��ة من النج��وم البارزين
مث��ل س��وكر وزفونيم�ير بوبان
وج��وران فالوفيت��ش وس�لافني
بيليتش.
ولكن الفريق وقتها ،افتقد وجود
صانع لعب بإمكانيات مودريتش
وهو م��ا ضاعف من الطموحات
الكرواتية لتق��دم الفريق خطوة
أخ��رى إىل األم��ام يف املوندي��ال
الرويس.

وعىل اس��تاد لوجنييك يف موسكو
الي��وم ،سيس��تعيد مودريت��ش،
بع��ض ذكري��ات امل��ايض عندما
يصط��دم باملهاج��م اإلنجلي��زي
ه��اري ك�ين مهاج��م توتنه��ام
اإلنجليزي ،متص��در قامئة هدايف
املونديال الحايل وأحد املنافس�ين
بق��وة ملودريت��ش ع�لى جائ��زة
الكرة الذهبي��ة ألفضل العب يف
املونديال الحايل.
وسبق ملودريتش نفسه أن لعب
لتوتنهام  4س��نوات م��ن 2008
إىل  ،2012قبل االنتقال إىل ريال
مدريد اإلسباين.
وعاىن مودريتش يف بداية مسريته
بال��دوري اإلس��باين ولكنه
أصب��ح اآلن الالع��ب
ال��ذي ال يش��ق ل��ه
غبار يف خط وس��ط
الريال.
ولك��ن املنتخ��ب
الك��روايت ال يزال يف
مرحل��ة البحث عن

لقب بالبط��والت الكبرية ،ويبدو
املوندي��ال الح��ايل ه��و الفرصة
األخ�يرة له��ذا الجي��ل الذهبي
للك��رة الكرواتية ،وال��ذي يضم
إىل جان��ب مودريت��ش ،بع��ض
الالعب�ين املميزين مث��ل حارس
املرمى دانيال سوباسيتش وماريو
ماندزوكيتش وإيفان راكيتيتش.

وكاالت :بع��د مباراة واحدة ق��اد فيها الفريق،
ترك سام أالردايس ،تدريب املنتخب اإلنجليزي
“األس��ود الثالث��ة” لكرة القدم مل يج��د االتحاد
اإلنجلي��زي للعب��ة ،ح ًال س��وى إس��ناد املهمة،
إىل نج��م املنتخب اإلنجليزي الس��ابق جاريث
ساوثجيت يف سبتمرب .2016
كان س��اوثجيت ،مدربً��ا للمنتخ��ب اإلنجليزي
للش��باب (تحت  21عامًا) وتوىل املس��ؤولية يف
املنتخب األول بش��كل مؤق��ت يف البداية قبل
االس��تقرار عىل تعيينه بش��كل نهايئ يف نوفمرب
 2016بعقد ميتد لـ  4سنوات.
وكان��ت الخربة الوحيدة الس��ابقة لس��اوثجيت
يف ع��امل التدري��ب م��ع فري��ق ميدلس�بره ،ما
أثار الش��كوك ل��دى توليه مس��ؤولية املنتخب
اإلنجليزي.
ومع ذلك ،أثبت س��اوثجيت 47 ،عامًا ،أنَّه حازم
وغري خائف من إجراء تغيريات ،والتي تضمنت
التحول إىل االعتامد عىل  3العبني يف خط الدفاع.
لقد جلب له أس��لوبه املدروس واملحنك العديد
من املعجبني ب��ه ،وأصبح اآلن أول مدرب يقود
املنتخ��ب اإلنجلي��زي للدور قب��ل النهايئ
بكأس العامل منذ نجح بويب روبس��ون يف
ذلك العام  1990بإيطاليا.
وق��ال س��اوثجيت“ :نح��اول كتاب��ة
تاريخن��ا .وتحدث��ت إىل الالعبني بهذا
الش��أن .كتب��وا قصصه��م الخاصة .ال
يجب أن نعاين من ضغوط املايض”.

يومي���ة سياس���ية ش���املة
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اليوم  -نصف النهائي

21:00

vs

كرواتيا

إنجلرتا

أمس  -نصف النهائي

 0بلجيكا

فرنسا 1

أفضل العب آسيوي
وكاالت :أحرز نجم الهالل واملنتخب
السعودي سلامن الفرج لقب
أفضل العب آسيوي شارك يف كأس
العامل  2018يف روسيا ،خالل دور
املجموعات.
وأجرى موقع االتحاد اآلسيوي
استفتاء حول أفضل العب ،وتنافس
الفرج مع  4العبني هم األوسرتايل
دانيال أرزاين واإليراين مرتىض
بورعليغنجي والكوري الجنويب شو
هيون والياباين غاكو شيباسايك،
وفق ما نقل موقع صحيفة “سبق”
السعودية.
وودّع املنتخب “األخرض” املونديال
من الدور األول ،بعدما خرس أمام
روسيا واألوروغواي ،بينام حقق فوزًا
يتيماً عىل مرص.

فرنسا
تبلغ النهائي

وكاالت :بل��غ املنتخب الفرنيس املب��اراة النهائية وس��جل املدافع س��امويل أومتيتي هدف املباراة
ملنافس��ات كأس الع��امل يف روس��يا بع��د تجاوزه الوحي��د يف الدقيق��ة  ،51وس��يخوض منتخ��ب
“لج��اره” البلجي�كي بنتيج��ة  1-0ليع��ود لنهايئ “الدي��وك” النه��ايئ الثال��ث بعد نهايئ نس��ختي
 1998و ،2006في�ما س��تخوض بلجي��كا مب��اراة
املونديال بعد غياب  12عاما.

جماهير أوكرانيا تنتقد الفيفا
وكاالت :وجه��ت الجامهري األوكرانية
الغاضب��ة أكرث م��ن  158ألف تعليق
ع�لى صفحة االتح��اد ال��دويل لكرة
القدم (الفيفا) عىل فيسبوك وأغلبهم
كت��ب “املجد ألوكراني��ا” بعد تغريم
مس��اعد م��درب كرواتي��ا بس��بب
استخدام الش��عار ذاته خالل مقطع
فيديو.
وفرض الفيف��ا غرامة ع�لى أوجنيني
فوكوييفيتش مس��اعد مدرب كرواتيا
قدرها  15ألف فرنك س��ويرسي (15
ألف دوالر) م��ع تحذيره بعدما بث
هو واملدافع الكروايت دوماجوي فيدا
مقطع الفيديو املثري للجدل بعد فوز

كرواتي��ا عىل روس��يا يف دور الثامنية
لكأس العامل يوم السبت.
وسبق ملس��اعد املدرب فوكوييفيتش
وفي��دا اللع��ب يف دينام��و كيي��ف
األوك��راين .وقرر االتح��اد الكروايت يف
وقت الحق إقال��ة فوكوييفيتش من
منصب��ه يف الجهاز الفن��ي للمنتخب
الوطني.
وال تزال العالقة بني أوكرانيا وروسيا،
مستضيفة كأس العامل الجارية ،متوترة
منذ ضمت األخرية شبه جزيرة القرم
يف  2014ودعمه��ا النتفاض��ة مؤيدة
لروس��يا يف رشق البالد .وطالب بعض
السياسيني يف أوكرانيا الدول مبقاطعة

دي بروين ومبابي
وكاالت :اعرتف نجم املنتخب
البلجييك ،كيفن دي بروين ،أنه مل
يعرف من هو الفرنيس كيليان مبايب،
عندما واجهه يف دوري أبطال أوروبا
العام املايض .وواجه كيفن دي بروين
وفريقه مانشسرت سيتي اإلنجليزي
نادي موناكو الفرنيس ،الذي كان يضم
الفرنيس الشاب مبايب وقتها ،يف فرباير
 ،2017ضمن منافسات دور الـ 16من
دوري أبطال أوروبا.
وقال دي بروين“ :الرصاحة مل أكن
أعرف من هو (مبايب) عندما لعبت
ضده مع مانشسرت سيتي” ،وفقًا
لصحيفة “ذا صن”.

كأس العامل املقامة يف روسيا.
وبحلول ي��وم الثالث��اء باتت صفحة
الفيفا عىل فيسبوك تضم أكرث من 100
ألف تقييم من نوع النجمة الواحدة
والكثري م��ن التعليقات الغاضبة مثل
“املجد ألوكراني��ا” و”املجد لكراوتيا”
و”عار عىل الفيفا”.
ومل يتس��ن الحصول ع�لى تعليق من
الفيفا عىل هذه التعليقات.
وتلعب كرواتيا م��ع إنجلرتا يف الدور
قبل النهايئ لكأس العامل يف موس��كو
األربع��اء ،بينام خرجت روس��يا من
دور الثامني��ة ،فيام مل تتأهل أوكرانيا
للمسابقة.

عقد رسمي

رحيل
رونالدو

وكاالت :أعلنت رابطة التربع بالدم اإليطالية
عن توقيعها عقدا مع النجم الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،العب فريق ريال مدريد
اإلسباين ،وذلك للرتويج لحملة خاصة
بالتربع بالدم .وأوضحت صحيفة
“غازيتا ديللو سبورت” اإليطالية،
أن هذا اإلعالن كان مفاجئا رغم أن
رونالدو اعتاد الرتويج لحمالت التربع بالدم
خالل السنوات املاضية ،إذ ان التوقيع مع
رشكة إيطالية يؤكد بأنه اقرتب لصفوف
يوفنتوس اإليطايل أكرث من أي وقت مىض.
ونرشت رابطة التربع بالدم اإليطالية ،بيانا
صحفيا تؤكد فيه توقيع صاروخ ماديرا عىل
العقد للرتويج لهذه الحملة .وستظهر صورة
النجم الربتغايل يف عدد من امللصقات اإلعالنية
التي تحث الناس عىل التربع بالدم ،كام
ستصدر الجمعية مقطع فيديو ملهاجم ريال
مدريد يرشح فيه أهمية فعل ذلك ،وفق ما
نقلت “يوروسبورت”.

تحديد املركزين الثالث والرابع للمرة الثانية بعد
مونديال .1986
وس��ينتظر املنتخب الفرن�سي الفائز من مواجهة
إنجلرتا وكرواتيا مساء اليوم.

هازارد فرنسي
وكاالت :انترشت صورة عىل مواقع
التواصل االجتامعي لقائد املنتخب
البلجييك ،إيدن هازارد ،مرتديًا قميص
املنتخب الفرنيس مع أشقائه عندما
كان طفالً .وانترشت صورة هازارد
مرتديًا قميص النجم زين الدين
زيدان بالرقم  ،10وبجانبه شقيقيه
ثورغان ،الذي يشارك يف املونديال،
وكيليان .ووفقًا لصحيفة “ذا صن”،
أصبح هازارد مشجعًا كب ًريا للمنتخب
الفرنيس بعد تحقيقه مونديال ،1998
وكان يبلغ وقتها  7أعوام .وقال هازارد:
“كنت أنا وأخويت دامئًا مشجعني
للمنتخب الفرنيس أكرث من منتخب
بلجيكا ألننا وعينا عىل إنجاز .”1998

وكاالت :أعلن نادي ريال مدريد اإلس��باين ،مساء الثالثاء ،عن رحيل النجم
كريستيانو رونالدو ،إىل نادي يوفنتوس اإليطايل بشكل رسمي .وقال النادي
اإلس��باين يف بيان رس��مي “يعلن ريال مدريد ،أنه وفقًا إلرادة وطلب نجم
الربتغال ،فقد وافق عىل رحيله إىل يوفنتوس”.

غزو برازيلي
وكاالت :تواجد عدد كبري من الجامهري
الربازيلية مبحيط ملعب كريستوفسيك
مبدينة سان بطرسربج ،قبل ساعات من
مباراة املنتخبني الفرنيس والبلجييك
ضمن الدور نصف النهايئ لكأس العامل
 .2018وتم رصد حضورًا جامهرييًّا كب ًريا
من الربازيل حول ملعب قمة الدور
نصف النهايئ ،رغم إقصاء منتخب
السيليساو من الدور ربع النهايئ عىل
يد نظريه البلجييك بنتيجة  .1-2ويبدو
أن جامهري املنتخب الربازييل حرصت
عىل رشاء تذاكر مباراة نصف النهايئ
قبل معرفة طرفيها ،إذ كانوا يثقون
بتأهل منتخب بالدهم.

تجديد الثقة
وكاالت :أعلن االتحاد األرجنتيني
لكرة القدم ،نتائج االجتامع الذي
دار االثنني ،بني رئيسه ،كالوديو
تابيا ،ونائبه دانيال أنجيلييس ،مع
خورخي سامباويل ،املدير الفني
للمنتخب.
وأوضح االتحاد ،يف بيان عرب موقعه
الرسمي ،أن مسؤوليه قرروا أن
يتوىل سامباويل ،اإلرشاف عىل
املنتخب األرجنتيني ،تحت 20
عامًا ،بجانب املنتخب األول.
واستمر االجتامع ملدة ساعة ،حيث
شهد مناقشة موقف التانجو ،عقب
توديع مونديال  2018من مثن
النهايئ ،بالهزمية أمام فرنسا (.)4-3
وأشار االتحاد األرجنتيني ،إىل أنه
سيعقد اجتامعًا آخر ،يف نهاية
الشهر الجاري ،لتقييم موقف
سامباويل من املنتخب األول.
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