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املنامة  -وزارة الداخلية� :رصح قائد خفر
ال�سواحل اللواء ركن بح���ري عالء �سيادي ب�أنه
مت �ضبط  3قوارب ،على متنها � 10أ�شخا�ص،
وبحوزته���م كمية تقدر بنح���و طن من الربيان
املحظور �صيده يف هذه الفرتة من العام.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن���ه مت اتخ���اذ الإج���راءات
القانوني���ة املقررة يف هذا ال�ش�أن ،داعيا جميع
ال�صيادين �إلى �رضورة االلتزام بالقانون ،حتى
ال يعر�ضوا �أنف�سهم للم�ساءلة القانونية.
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�سمو رئي�س الوزراء �شهد �أول طلعة حلفيدته وتابع احلدث البارز ملدة �ساعة

ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد �أول بحرينية تقود طائرة حربية

•ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد جنحت ب�أول طلعة جوية بالطائرة القتالية التابعة ل�سالح اجلو امللكي

املنامة  -بن���ا� :شهد رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
الإجناز غ�ي�ر امل�سبوق للمر�أة البحرينية يف جمال
الطريان احلربي والع�سك���ري ،واملتمثل يف �أول
طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدة �سموه
امل�ل�ازم ثاين طي���ار ال�شيخة عائ�ش���ة بنت را�شد
�آل خليف���ة� ،إذ قامت بالإق�ل�اع بالطائرة احلربية

القتالي���ة (ه���وك) م���ن قاع���دة ال�شي���خ عي�سى
اجلوي���ة� ،صباح �أم����س ،بح�ضور �صاح���ب ال�سمو
امللك���ي رئي�س الوزراء ،يف طلعة جوية ا�ستمرت
�ساعة واح���دة ،حر�ص �سموه على متابعة احلدث
البارز �أولاً ب�أول ،منذ الإقالع حتى الو�صول.
وو�ص���ف �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
ال���وزراء الطلعة اجلوي���ة لل�شيخ���ة عائ�شة بنت

اقتصاد البالد
 2.4مليــــــون دينـــــــار �أربـــــاح “عقــــــارات
13
ال�سيــــف” بالــربــــع الثـــانــــي

بالدنا
وزيـــــــرة ال�صحـــــــة :اجلـــائـــزة العامليــــــة
6
تتويـــج جلهـــود املالكـــي الإعالميـــة

مسافات البالد
“الباجــة” تخفـــف الإجهـــاد والتــــوتـر...
18
و”�ساملــــــك” الأ�شهــــر يف البحـــريـــن

البالد سبورت
بالطــول والعـــر�ض ...القـــوى البحرينيـــة
24
تهــــز بغــــرب �آ�سيــــا الأر�ض

�آ�سيوي يحتال على � 48شركة بـ  6ماليني دينار
علي الفردان

ا�شتكى �أ�صح���اب �أعمال بحرينيون قيام
م�ستثم���ر �آ�سي���وي بعملي���ة احتي���ال وا�سعة
طال���ت �أك�ث�ر م���ن � 48رشك���ة ،وذل���ك بقيمة
�إجمالي���ة تقدر بنحو  6ماليني دينار ،يف حني
ت�ش�ي�ر تقدي���رات �أخ���رى �إل���ى �أن املبلغ قد
ي�صل �إلى  13مليونًا.
وب���د�أت الق�ضي���ة من���ذ تخل���ف �إح���دى
ال��ش�ركات املحلي���ة الت���ي تعم���ل يف جم���ال
املقاوالت والتجارة العامة ،وميثلها م�ستثمر
�آ�سيوي �أ�س�سها مع �رشيك بحريني ،عن �سداد

مالي�ي�ن الدنانري ،وهي م�ستحق���ات لع�رشات
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات املحلية متخ�ص�صة يف
التربيد والتكييف ،واملع���دات ،واخلدمات،
والإلكرتوني���ات ،والأجه���زة الكهربائي���ة،
والنق���ل وال�سف���ر ،وذل���ك قب���ل �أن تكت�شف
امل�ؤ�س�س���ات املت��ض�ررة �سف���ر امل�ستثم���ر
الآ�سي���وي للخارج ،يف ح�ي�ن فقدت املعدات
الت���ي قام���ت ال�رشك���ة املتورط���ة ب�رشائه���ا،
الت���ي ي�شتب���ه �أن امل�ستثمر الآ�سي���وي �أعاد
ت�صديره���ا خل���ارج اململك���ة قب���ل �أن يقوم
هو بالفرار مب�ساع���دة �أفراد �آخرين،
11
بح�سب ما يرويه املت�رضرون.

•�سمو رئي�س الوزراء ي�شهد �أول طلعة جوية لل�شيخة عائ�شة بنت را�شد بطائرة قتالية

را�شد �آل خليف���ة بالطائرة القتالية ب�أنها حدث
فري���د و�إجن���از م�شه���ود يج�سد العزمي���ة وروح
التح���دي لدى امل���ر�أة البحريني���ة والإ�رصار على
خدم���ة الوط���ن وال���ذود عنه يف �أ�ش���د املجاالت
�صعوب���ة ،فيم���ا �أك���د القائد العام لق���وة دفاع
البحري���ن امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد
�آل خليفة ،الذي ح�رض احلدث الكبري �أن ال�شيخة

بحرينية تقود طائ���رة حربية يف تاريخ �سالح اجلو
امللكي ،م�شيدًا �سموه ب�إ�رصارها وعزميتها القوية
يف خو����ض ه���ذا امل�ضم���ار ال�صعب؛ لتك���ون �أول
بحرينية تقود طائرة حربية مقاتلة بعد اجتيازها
بنج���اح املرحل���ة التدريبي���ة ال�شاق���ة يف الطريان
الع�سك���ري ،وتخرجه���ا م���ن كلي���ة
5 4
�ساندهري�ست الع�سكرية العريقة.

عائ�ش���ة �سجل���ت �إجن���ازًا يف تاريخ �س�ل�اح اجلو
امللكي.
وهن����أ �صاحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء
امل�ل�ازم ثاين طي���ار ال�شيخ���ة عائ�شة بن���ت را�شد
بنجاحه���ا ب����أول طلعة جوي���ة بالطائ���رة القتالية
التابع���ة ل�س�ل�اح اجلو امللك���ي ،معربً���ا �سموه عن
االعت���زاز والفخر ب����أن تكون ال�شيخ���ة عائ�شة �أول

خادم احلرمني :متفائلون بطي �صفحة املا�ضي ب�أفغان�ستان
دب���ي ـ العربية نت :ا�ستقب���ل خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
يف ق��ص�ر ال�سالم بجدة� ،أم�س الأربعاء ،وفد العلماء
امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل للعلماء امل�سلمني
حول ال�سالم واال�ستقرار يف �أفغان�ستان.
و�أكد خادم احلرمني ال�رشيفني �أن ال�سعودية
عا�شت م���ع ال�شعب الأفغ���اين يف معاناته ،منذ �أن
بد�أت �أزم���ة �أفغان�ستان ،وما نت���ج عنها من حرب
�أهلية.
و�أ�ضاف “نحن اليوم متفائلون ب�أن جهودكم
�ست�سهم يف طي �صفح���ة املا�ضي وتفتح �صفحة
جدي���دة يف �أفغان�ستان ،حتق���ق لل�شعب الأفغاين
م���ا يتطلع �إليه من �أم���ن وا�ستقرار ،وهذا يتطلب
الأخذ بنهج احلوار والت�صالح والت�سامح
16
وفق ما ميليه علينا ديننا الإ�سالمي”.

•امللك �سلمان م�ستقبال وفد العلماء امل�سلمني امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل

جتار “نكهات ال�شي�شة” يطالبون بخف�ض “االنتقائية”
زينب العكري و�أمين يعقوب

طالب جتار ع�صائر نكهات ال�شي�شة الإلكرتونية
بخف�ض ن�سبة ال�رضيبة االنتقائية على ب�ضائعهم بعد
�أن فر�ض���ت عليه���م احلكومة ن�سب���ة � % 100رضيبة
عل���ى �شحناتهم ،مم���ا �أدى �إلى تعلي���ق بع�ضها لدى
�سلطات اجلمارك والبع�ض الآخر يف الدول امل�صدرة.
و�أبدى �أ�صح���اب ال�ش�أن والعامل���ون ا�ستياءهم كون
ن�سبة ال�رضيبة كبرية ،كما �أنها طبقت دون �إعالمهم،
م�شريي���ن �إلى �أن البحرين م���وزع لكثري من
12
الدول اخلليجية وال�رشق الأو�سط.

•خماوف من انتقال امل�ستثمرين يف القطاع للعمل يف اخلارج
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�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
نرفعها بكل الفخر واالعتزاز �إىل

مقام �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

مبنا�سبة الإجناز التاريخي الكبري وغري امل�سبوق
الذي حققته حفيدة �سموه

املالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد �آل خليفة
ب�إقالعها بنجاح يف �أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة
من قاعدة ال�شيخ عي�سى اجلوية ،ومبا �أظهرته خالل حتليقها من متكن وعزمية وثقة.
والتهنئة مو�صولة �إىل

�سمو ال�شيخة لولوة بنت خليفة �آل خليفة
ومعايل ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة
�إن هذا احلدث الفريد الذي حققته املالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد �آل خليفة
�سوف ي�سجل بحروف من نور يف التاريخ الع�سكري ململكة البحرين ،كعالمة فارقة لإجنازات املر�أة البحرينية،
وما تتمتع به من روح وعزمية وقدرات فائقة.

منتسبو ديوان سموكم العامر

منت�سبو ديوان �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء

2018  يوليو12 الخميس
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�أ�شاد ب�إ�رصار وعزمية حفيدة �سموه القوية يف خو�ض امل�ضمار ال�صعب

�سمو رئي�س الوزراء ي�شهد �أول طلعة للــــــــــ�شيخة عائ�شة بنت را�شد بطائرة قتاليـة
ال�شيخة عائ�شة �أول بحرينية تقود طائرة حربية يف تاريخ �سالح اجل��و امللكي

املنامة  -بنا� :شهد رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليفة الإجناز غري امل�سبوق للمر�أة البحرينية
يف جم���ال الط�ي�ران احلرب���ي والع�سك���ري،
واملتمثل يف �أول طلع���ة جوية بطائرة قتالية
بقي���ادة حفي���دة �سموه امل�ل�ازم ث���اين طيار
ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد �آل خليفة� ،إذ قامت
بالإق�ل�اع بالطائرة احلربي���ة القتالية (هوك)
من قاعدة ال�شي���خ عي�سى اجلوية �صباح �أم�س
بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
يف طلعة جوي���ة ا�ستمرت �ساعة واحدة ،حر�ص
أول
�سم���وه على متابعة ه���ذا احلدث الب���ارز � ،اً
ب����أول من���ذ الإق�ل�اع حت���ى الو�صول.وو�صف
�صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء الطلعة
اجلوية لل�شيخة عائ�شة بن���ت را�شد �آل خليفة
بالطائ���رة القتالية ب�أنها ح���دث فريد و�إجناز
م�شهود يج�س���د العزمي���ة وروح التحدي لدى
املر�أة البحرينية والإ��ص�رار على خدمة الوطن
وال���ذود عنه يف �أ�شد املج���االت �صعوبة ،فيما
�أك���د القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري
الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة الذي
ح�رض احلدث الكبري �أن ال�شيخة عائ�شة �سجلت
�إجنازًا يف تاريخ �سالح اجلو امللكي.
وهن�أ �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
املالزم ث���اين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد
بنجاحها ب�أول طلع���ة جوية بالطائرة القتالية
التابع���ة ل�سالح اجلو امللكي ،معربًا �سموه عن
االعت���زاز والفخر ب����أن تكون ال�شيخ���ة عائ�شة
�أول بحريني���ة تق���ود طائرة حربي���ة يف تاريخ
�سالح اجل���و امللكي ،م�شيدًا �سم���وه ب�إ�رصارها
وعزميته���ا القوي���ة يف خو�ض ه���ذا امل�ضمار
ال�صعب؛ لتك���ون �أول بحريني���ة تقود طائرة
حربية مقاتل���ة بعد اجتيازها بنج���اح املرحلة
التدريبي���ة ال�شاق���ة يف الط�ي�ران الع�سك���ري
وتخرجها من كلي���ة �ساندهري�ست الع�سكرية
العريق���ة لتفتح بهذا الإجن���از امل�رشف املجال
�أم���ام �شاب���ات الوط���ن والعن��ص�ر الن�سائ���ي
لالنخراط يف �رشف حماي���ة الوطن والدفاع عن
ترابه الغايل من خالل �سالح اجلو امللكي.
و�أك���د �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
ال���وزراء �أن قوة دف���اع البحري���ن متثل �رصحا
وطنيا نزه���وا ب�شموخه وينطلق برعاية ملكية
�سامي���ة بخط���ى ثابت���ة وعزمية قوي���ة حمققًا
�إجن���ازات خمتلفة عل���ى �شت���ى الأ�صعدة ويف
جميع املج���االت ،وتنه�ض مب�س�ؤوليات كبرية
متثل���ت يف الدفاع عن الوط���ن واحلفاظ على
�أمنه وا�ستقالله و�صيان���ة مكت�سباته الوطنية
ورعاي���ة تقدم���ه وازدهاره ،منوه���ا �سموه مبا
ت�شه���ده قوة دفاع البحرين من تطور ونقالت
نوعي���ة يف �شتى امليادين ومنه���ا �سالح اجلو
امللك���ي ال���ذي �أ�صب���ح فخ���رًا مل���ا ي�ضمه من
كف���اءات وم���ا يحققه من م�ش���اركات �إقليمية
ناجح���ة بف�ض���ل التوجيه���ات ال�سامية لعاهل
الب�ل�اد القائ���د الأعلى �صاح���ب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة.
و�أك���د �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
الوزراء �أن االنت�ساب لقوة دفاع البحرين �رشف
لكل مواطن ،منوها �سموه بالدور الذي يقوم
به رجاله���ا البوا�سل يف حماية الوطن وتثبيت
ركائز امنه وا�ستق���راره وم�شاركتهم الفاعلة

•�سمو رئي�س الوزراء ي�شهد �أول طلعة جوية لل�شيخة عائ�شة بنت را�شد بطائرة قتالية

م���ع �أ�شقائهم وحلف���اء و�أ�صدق���اء وطنهم يف
الدفاع عن احل���ق العربي ووقف التدخالت يف
�ش�أنه وحماي���ة ال�رشعية وتثبي���ت ركائز الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة.
ورفع���ت امل�ل�ازم ث���اين طي���ار ال�شيخة
عائ�ش���ة بنت را�ش���د �آل خليف���ة �أ�سمى �آيات
ال�شك���ر وعظي���م االمتن���ان ل�صاح���ب ال�سمو

امللك���ي رئي����س ال���وزراء على دع���م �سموه
الالحم���دود لها ،م�ؤك���دة �أن ت�رشي���ف �سموه
لأول طلع���ة جوي���ة له���ا بالطائ���رة القتالية
“اله���وك” ميث���ل �أك�ب�ر دع���م وفخ���ر له���ا
ويدفعها لبذل املزيد من �أجل رفعة الوطن
وازدهاره يف ظ���ل القيادة احلكيمة ل�صاحب
اجلالل���ة امللك ،م�شرية �إل���ى �أن الإجناز الذي

حققته ،والذي ميثل �سابقة �ضمن املنجزات
املتقدمة للم���ر�أة البحرينية ،ي�ؤكد ما توفره
لها احلكومة من �أج���واء حمفزة للم�شاركة يف
خمتلف ميادين العم���ل الوطني ومن �أهمها
و�أ�سماه���ا العمل �ضمن قوة دف���اع البحرين
للدفاع عن �أر�ض الوطن وحيا�ضه.
وتف�ض���ل �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س

الوزراء بت�سلم ن�سخة من كتاب “الطيار الأول
وم�سرية �سالح اجلو امللكي البحريني” والذي
يوث���ق م�سرية �س�ل�اح اجلو امللك���ي البحريني
وال���دور الرائد جلاللة عاه���ل البالد يف تطوير
منظومت���ه والذي ت��ش�رف بتقدميه قائد �سالح
اجل���و امللكي اللواء ركن طيار ال�شيخ حمد بن
عبداهلل �آل خليفة.

الإجن����از يفتح امل��ج��ال �أم���ام العن�رص الن�سائي ل�لان��خ��راط يف ال��دف��اع ع��ن الوطن
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جاللة امللك يتلقى �شكر رئي�س “نقابات م�رص”
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة برقي���ة �شك���ر وامتن���ان م���ن رئي�س
االحت���اد الع���ام لنقابات عمال م��ص�ر رئي�س
جلنة القوى العاملة مبجل�س النواب امل�رصي
جب���ايل املراغ���ي؛ مبنا�سب���ة ت�رشف���ه بلق���اء
جاللت���ه ومب���ا لقيه م���ن حف���اوة اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة وح�سن الوفادة لدى زيارته
والوفد املرافق ململكة البحرين.
ورف���ع رئي�س االحت���اد الع���ام لنقابات
عم���ال م�رص يف برقيت���ه �أ�سمى �آي���ات ال�شكر
والتقدي���ر و�أ�ص���دق عب���ارات االمتن���ان �إلى
جاللة املل���ك على حف���اوة اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة التي �أحيط به���ا والوفد املرافق،
معرب���ا ع���ن ت�رشفهم بلق���اء جاللت���ه وا�صفا
اللق���اء ب�أنه فر�صة غالي���ة وثمينة لال�ستماع
�إلى توجيهاته ال�سامي���ة فيما يخ�ص تقوية
دور العم���ل النقاب���ي وامل���ايل ومكانت���ه يف
كل م���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة م�رص
العربية ال�شقيقة ومتكينه من القيام بدوره

املحوري يف عملية التنمية امل�ستدامة.
و�أك���د املراغ���ي �أن���ه مل�س ل���دى اللقاء
حر����ص جاللت���ه عل���ى دع���م العم���ل العربي
امل�ش�ت�رك و�رضورة وح���دة الكلمة واملوقف
العربي جت���اه خمتلف الق�ضاي���ا ،مبا يحقق
ق���وة الأم���ة وعزته���ا وي�سه���م يف النهو�ض
ب�أو�ض���اع الأم���ة العربي���ة ويحق���ق تطلعات
�شعوبها يف الرفاه واالزدهار يف ظل �أو�ضاع
وحتدي���ات بات���ت ته���دد �أم���ن وا�ستق���رار
و�سي���ادة دول املنطق���ة ،م�شي���دا مبا تلقاه
اجلالي���ة امل�رصي���ة يف البحري���ن م���ن رعاي���ة
واهتمام من ل���دن جاللته مبا ي�ؤكد ما يربط
البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن م���ن عالق���ات ثنائية
مرت�سخة يف عمق التاريخ.
وجدد املراغي يف خت���ام برقيته ال�شكر
والتقدير جلاللة املل���ك على ح�سن الوفادة
وك���رم ال�ضيافة �سائال املول���ى عز وجل �أن
يحفظ جاللته ويرعاه و�أن ي�سدد على طريق
احل���ق واخلري خط���اه و�أن يدميه ذخرا لعمال
الوطن العربي.

 ...وجاللته يتلقى �شكر رئي�س كوبا
املنامة  -بنا :تلقى عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة برقية
�شكر جوابية من رئي�س جمهورية كوبا ميغيل
كاني���ل ،وذلك ردًّا على برقية جاللته املعزية
له يف �ضحايا حتطم طائرة الركاب الكوبية يف
هافان���ا الذي �أ�سفر عن �سق���وط الع�رشات من
ال�ضحايا وامل�صابني.

و�أعرب الرئي�س الكوب���ي يف الربقية عن
خال�ص �شكره وتقديره جلاللة امللك املفدى
على م�شاعر جاللته ال�صادقة والنبيلة ،م�ؤكدًا
فخامته عم���ق العالقات الت���ي تربط البلدين
وال�شعب�ي�ن ،متمنيًّ���ا جلالل���ة املل���ك موف���ور
ال�صحة وال�سع���ادة ول�شعب مملك���ة البحرين
املزيد من التقدم واالزدهار.

 ...ويهنئ رئي�س �ساوتومي وبرين�سيبي
املنام���ة  -بنا :بعث عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة،
برقي���ة تهنئة �إلى رئي�س جمهورية �ساوتومي
وبرين�سيب���ي الدميقراطي���ة �إيفاري�ست���و

كارفالي���و ،وذل���ك مبنا�سبة ذك���رى ا�ستقالل
ب�ل�اده� ،أعرب جاللته فيها ع���ن �أطيب تهانيه
ومتنيات���ه لفخامته مبوفور ال�صحة وال�سعادة
بهذه املنا�سبة الوطنية.

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر نا�رص �صباح
املنام���ة  -بن���ا :تلقى رئي����س الوزراء
�صاحب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة برقي���ة �شك���ر جوابية
من النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء
وزي���ر الدف���اع بدول���ة الكوي���ت ال�شقيقة
�أخي���ه ال�شيخ نا�رص �صب���اح الأحمد ال�صباح؛
ردا عل���ى برقية �سموه املهنئ���ة له بنجاح

�سموه املهنئة ل���ه بنجاح العملية اجلراحية
التي �أجريت ملعاليه.
وع�ب�ر يف برقيت���ه ع���ن خال����ص �شكره
وتقدي���ره ل�سم���و ويل العهد عل���ى م�شاعر
�سم���وه الأخوي���ة النبيل���ة ،متمني���ا ل�سموه
موفور ال�صحة وال�سعادة ،وململكة البحرين
و�شعبها املزيد من التقدم واالزدهار.

�سلمان بن عبداهلل يبحث التعاون مع “العقاريني العرب”

املنام���ة  -جهاز امل�ساح���ة والت�سجيل
العقاري :ا�ستقبل رئي����س جهاز امل�ساحة
والت�سجي���ل العق���اري ال�شي���خ �سلمان بن
عب���داهلل بن حمد �آل خليف���ة رئي�س االحتاد
ال���دويل للعقاري�ي�ن العرب ولي���د مو�سى
والقائ���م ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لغرفة
جتارة و�صناع���ة البحري���ن ورئي�س جمل�س
�إدارة جمعية التطوي���ر العقاري البحرينية
عارف هجر�س.
وخ�ل�ال اللق���اء� ،أك���د رئي����س جه���از
امل�ساحة والت�سجي���ل العقاري ب�أهمية دور
االحتاد ،وما يقدمه من برامج وا�ست�شارات
يف جم���ال التطوير العقاري وتطوير املدن

يف لقاء �سموه مع وزير الداخلية

�سمو حمافظ اجلنوبية يقدم عر�ضا عن �سري امل�شاريع

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :ا�ستقب���ل
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�شي���خ را�شد
ب���ن عب���داهلل �آل خليف���ة �أم����س� ،سم���و حماف���ظ
اجلنوبي���ة ال�شي���خ خليفة ب���ن عل���ي �آل خليفة.
وخالل اللق���اء ،قدّم �سمو املحاف���ظ تقريرًا عن
�سري العم���ل وامل�شاريع اخلدمية والربامج التي
يتم تنفيذه���ا يف املحافظة يف �إطار العمل على
تلبي���ة احتياج���ات املواطن�ي�ن وتعزي���ز قنوات
التوا�صل م���ع كافة فئات املجتمع ،حيث �أعرب
وزي���ر الداخلي���ة ع���ن �شك���ره وتقدي���ره جلهود
�سم���و املحافظ وجمي���ع العامل�ي�ن باملحافظة،
منوهً ���ا �إل���ى �أهمي���ة موا�صلة اجله���ود الهادفة
�إل���ى التعرف على متطلب���ات املواطنني بهدف
االرتق���اء باخلدم���ات املقدم���ة ،وذل���ك يف �إطار
التع���اون والتن�سيق مع كاف���ة اجلهات اخلدمية
و�ضمن منظومة ال�رشاكة املجتمعية.

• وزير الداخلية م�ستقبال �سمو حمافظ اجلنوبية

اعتماد تقرير البحرين يف جمال مكافحة متويل الإرهاب

“التحريات املالية” بـ“الداخلية” حترز مركزا دوليا متقدما

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :ا�ستقب���ل وزي���ر
الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل
خليفة� ،أم�س �أع�ضاء فري���ق وزارة الداخلية امل�شارك
يف اجتم���اع جمموعة العم���ل امل���ايل ( )FATFالذي
عق���د يف باري�س ،ومت خالله اعتماد تقرير البحرين يف
جمال مكافحة غ�س���ل الأموال ومتويل الإرهاب ،حيث
ح�صلت �إدارة التحريات املالية بوزارة الداخلية على
م�ستوى �أ�سا�سي وممتثل كليًّا ،مبا يقارب امل�ستوى
ال���ذي حققت���ه كثري م���ن ال���دول املتقدم���ة يف هذا

املجال.
ورح���ب الوزي���ر ب�أع�ض���اء الفري���ق ،معربً���ا ع���ن
تقدي���ره جلهوده���م الت���ي �أ�سف���رت ع���ن اعتم���اد
تقرير البحري���ن فيما يتعلق بااللت���زام بالتو�صيات
واملعاي�ي�ر والإج���راءات التي تخ����ص جمموعة العمل
امل���ايل ملنطقة ال��ش�رق الأو�س���ط و�شم���ال �أفريقيا،
والإ�ش���ادة بجهود اململكة يف مكافح���ة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب وتطبي���ق التو�صيات واملمار�سات
ذات العالقة وال�ص���ادرة عن املجموعات واملنظمات

الدولية املتخ�ص�صة.
وثمّن وزير الداخلية ،جهود الفريق التي ات�سمت
بالكفاءة والتمي���ز يف الأداء الأمني ومواكبة تطورات
عملي���ات غ�سل الأم���وال ومتويل الإره���اب بالإ�ضافة
�إل���ى االلتزام باملعاي�ي�ر الدولي���ة والتن�سيق الفعال
م���ع اجلهات ذات ال�صلة ،م�ؤك���دًا حر�ص الوزارة على
موا�صلة التعاون والتن�سيق مع املنظمات والهيئات
الإقليمي���ة والدولي���ة يف �إط���ار االلت���زام باملواثي���ق
واملبادئ واالتفاقيات الدولية.

لدى ا�ستقباله ال�سفري اجلديد� ...سمو ال�شيخ �سلمان بن خليفة:

نعتز بالعالقات التاريخية الوطيدة مع الإمارات

العملية اجلراحية التي �أجريت له.
وعرب ال�شيخ نا��ص�ر ال�صباح يف برقيته
ع���ن خال�ص �شكره وتقدي���ره ل�سمو رئي�س
الوزراء على م�شاعر �سموه الأخوية النبيلة،
متمني���ا ل�سموه موفور ال�صح���ة وال�سعادة،
وململك���ة البحري���ن و�شعبه���ا املزي���د من
التقدم واالزدهار.

�سمو ويل العهد يتلقى �شكر نا�رص ال�صباح
املنامة  -بن���ا :تلقى ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال���وزراء �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر
�سلم���ان ب���ن حم���د �آل خليفة برقي���ة �شكر
جوابي���ة م���ن النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
ال���وزراء وزير الدفاع بدولة الكويت ال�شيخ
نا�رص �صباح الأحمد ال�صباح؛ ردًا على برقية

local@albiladpress.com

وا�ستدام���ة ازدهاره���ا .وم���دى �إمكاني���ة
التع���اون بني جه���از امل�ساح���ة والت�سجيل
العق���اري وم�ؤ�س�س���ة التنظي���م العق���اري
واالحتاد الدويل للعقاريني العرب.
وم���ن جانبه� ،أ�شاد مو�س���ى مبا حققته
البحري���ن يف املجال العق���اري وما متتلكه
م���ن ت�رشيعات متقدم���ة ،متطلعًا ملزيد من
التع���اون بني جه���از امل�ساح���ة والت�سجيل
العق���اري ،واالحت���اد ال���دويل للعقاري�ي�ن
العرب.
وح��ض�ر اللق���اء الرئي����س التنفي���ذي
مل�ؤ�س�سة التنظيم العق���اري ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل خليفة.

•م�ست�شار رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الإماراتي

املنامة  -بنا :ا�ستقبل م�ست�شار �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س جمل����س الوزراء �سمو ال�شيخ �سلمان
بن خليفة �آل خليفة مبكتبه يف ق�رص الق�ضيبية �أم�س
�سف�ي�ر دولة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة
لدى مملك���ة البحرين ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن
زايد �آل نهيان ،مبنا�سبة توليه مهام عمله اجلديد.
وخالل اللق���اء ،رحب م�ست�ش���ار �صاحب ال�سمو
رئي����س الوزراء بال�سفري الإمارات���ي وهن�أه مبنا�سبة

تعيينه يف من�صبه اجلدي���د ،متمنيا له كل التوفيق
والنج���اح يف مهام عمل���ه؛ دعما وتعزي���زا للعالقات
الأخوية التاريخي���ة واملتميزة القائمة بني البلدين
ال�شقيقني.
و�أعرب �سمو ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
عن اعت���زازه بعم���ق العالقات التاريخي���ة الوطيدة
والرا�سخ���ة الت���ي تربط ب�ي�ن البلدي���ن وال�شعبني
ال�شقيقني ،والتي تعترب منوذجا يحتذى به ونطمح

�إلى املزيد من تقوية �صلة الرتابط الأخوي وتعزيز
م���ا ي�شه���ده التعاون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن البلدين من
تق���دم وتطور يف املجاالت كاف���ة .من جهته� ،أعرب
�سفري دولة الإمارات ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن
زاي���د �آل نهيان ع���ن �سعادته بلقاء �سم���وه ،م�ؤكدا
حر�صه عل���ى تنمية العالق���ات البحرينية الإماراتية
والو�صول به���ا �إلى �آفاق �أو�سع وتع���اون �أ�شمل يف
�شتى املجاالت.

هن�أت الزميلة بفوزها مب�سابقة “ال�صحة العاملية” لل�صحافة ...وزيرة ال�صحة:

اجلائزة تتويج جلهود املالكي الإعالمية

املنامة  -وزارة ال�صح���ة :ا�ستقبلت وزيرة
ال�صحة فائقة ال�صالح مبكتبها بديوان الوزارة
�صب���اح �أم����س ال�صحافي���ة بق�س���م املحلي���ات
ب�صحيف���ة “الب�ل�اد” الزميلة ب���دور املالكي� ،إذ
هن�أتها مبنا�سبة فوزها باملركز الأول مب�سابقة
منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة ل��ش�رق املتو�س���ط
الت���ي نظم���ت عل���ى م�ست���وى الإقليم ع���ن فئة
“الإعالم املكت���وب واملقروء” (�صحف ومواقع
�إلكرتوني���ة) ،م�ؤكدة �أن الفوز به���ذا املركز يف
امل�سابقة الدولية املهمة والبارزة على ال�صعيد
العامل���ي ج���اء تقدي���را جلهوده���ا امللمو�سة يف
جمال الإعالم على ال�صعيد املحلي و�إ�سهاماتها
امل�ؤث���رة يف املج���ال ال�صحايف.وع�ب�رت وزي���رة
ال�صحة عن فخرها وتقديرها بالنتيجة امل�رشفة،
والت���ي جعلت م���ن مملك���ة البحري���ن �أول دولة
خليجية تف���وز باجلائزة الإقليمي���ة ،باملو�ضوع
امله���م ،الذي قدمت���ه ال�صحافي���ة املالكي عن
ا�ستخدام امل�ضادات احليوي���ة والآثار املرتتبة
على الإف���راط يف ا�ستعمال امل�ضادات واخلطط
والربامج الوطنية ودور منظمة ال�صحة التوعوي
يف هذا اجلانب .وبينت �أن امللف ت�ضمن توعية
ور�سائ���ل �إيجابية للمجتم���ع البحريني مما يعزز
الوعي ال�صح���ي لديهم ،داعية �إل���ى اال�ستمرار

•وزيرة ال�صحة م�ستقبلة الزميلة بدور املالكي

يف هذا املج���ال التوعوي ،وال���ذي يخدم �رشيحة
كبرية من خمتلف فئات املجتمع.
و�أكدت ال�صالح دور الإعالم البارز لإي�صال
الر�سائل ال�صحي���ة واملعلومات املهمة ،والتي
م���ن �ش�أنها حتقيق الأهداف املن�شودة واخلطط
والربام���ج املو�ضوع���ة م���ن جان���ب ال���وزارة مع
اجلهات املعنية نحو جمتمع �صحي و�سليم .كما
�أ�ش���ارت �إلى الت�شجيع الدائ���م من جانب رئي�س
ال���وزراء �صاحب ال�سمو الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،لالهتمام بال�صحافيني والإعالميني،

مب���ا يوائم خط���ط التطوي���ر والتنمي���ة ال�شاملة
مبملكة البحرين.
م���ن جانبه���ا ،ع�ب�رت املالكي ع���ن �شكرها
وتقديره���ا لوزي���رة ال�صح���ة عل���ى حف���اوة
اال�ستقبال والتهنئة ،م�ؤكدة �أن الفوز وحتقيق
ه���ذه النتيج���ة واجب وطن���ي وخدم���ة للبحرين
و�شعبه���ا الك���رمي ،مبينة ا�ستمراره���ا يف عملية
التطوير ودعم برام���ج وخطط وزارة ال�صحة مبا
يحق���ق الأهداف التي ر�سمتها اجلهات ال�صحية
وتوجهات احلكومة الر�شيدة.

بالدنا

local@albiladpress.com
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حممد بن مبارك ي�شيد مبواقف “عمال م�رص”

•�سمو قرينة جاللة امللك م�ستقبلة ،بح�ضور وزير العمل� ،أع�ضاء االحتاد الن�سائي

“الن�سائي” مكون �أ�سا�س لإثراء م�سارات العمل ...قرينة العاهل:

الر�ؤية امللكية خري �ضامن حلفظ مكت�سبات املر�أة
الرف���اع  -املجل����س الأعلى للم���ر�أة� :أكدت
قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
�صاحب���ة ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�رة �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليف���ة �أن الر�ؤية امل�ستنرية لعاهل
الب�ل�اد �صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليف���ة هي خري �ضامن للحف���اظ على تعزيز
مكت�سب���ات امل���ر�أة البحريني���ة وو�صولها لهذه
املرتب���ة الرفيعة يف م�س�ي�رة البن���اء والتحديث
الوطن���ي .ونوه���ت �سموها يف ه���ذا ال�سياق مبا
تتمتع به امل���ر�أة البحرينية من م�ساهمات فاعلة
تت�س���ق مع عراق���ة نه�ضتن���ا الوطني���ة؛ لن�شهد
اليوم م�ستويات غري م�سبوقة مل�ساهمات املر�أة
البحرينية و�إجنازاتها يف ميادين العمل كافة.
ج���اء ذلك خ�ل�ال ا�ستقب���ال �سموه���ا يف مقر
املجل����س ،بح�ض���ور وزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية� ،أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد الن�سائي
البحرين���ي اجلدي���د برئا�سة بدرية امل���رزوق� ،إذ
�أكدت �سموه���ا �أن املجل�س الأعل���ى للمر�أة ومن
خ�ل�ال لقاءاته الت�شاوري���ة الدورية م���ع االحتاد
يف �إط���ار مذكرة التفاه���م امل�شرتكة التي تن�ص
على التن�سيق بني الطرفني يف جماالت نهو�ض
امل���ر�أة البحريني���ة ودع���م م�شاركته���ا يف عملية
التنمية ،يحر�ص على اال�ستماع واال�ستفادة من
مرئي���ات االحتاد الن�سائ���ي ومقرتحاته من خالل
برام���ج العم���ل امل�شرتك���ة على امل�ض���ي قدما؛
لتحقيق مزيد من املكت�سبات للمر�أة البحرينية.
و�أ�ش���ارت �صاحب���ة ال�سم���و امللك���ي خ�ل�ال

املنام���ة  -بنا :ا�ستقبل نائب رئي�س
جمل����س ال���وزراء �سمو ال�شي���خ حممد بن
مبارك �آل خليفة مبكتبه بق�رص الق�ضيبية
رئي����س االحتاد الع���ام لعم���ال جمهورية
م��ص�ر العربي���ة ال�شقيقة جب���ايل املراغي
والوف���د املراف���ق مبنا�سب���ة زيارته���م
ململكة البحرين.ورح���ب �سمو ال�شيخ حممد
ب���ن مبارك �آل خليفة بالزيارة ،م�ؤكدًا ما يجمع
مملك���ة البحرين وجمهورية م��ص�ر العربية من
عالقات �أخوية متميزة و�شاملة بجميع جماالت
التن�سي���ق والتع���اون مل���ا فيه خ�ي�ر و�صالح
البلدي���ن و�شعبيهم���ا ال�شقيق�ي�ن يف ظ���ل
توجيهات قيادتهما احلكيمتني.

و�أ�ش���اد �سم���وه مبواق���ف االحت���اد العام
لعمال جمهورية م�رص العربية امل�ؤيدة ململكة
البحرين يف املحاف���ل الدولية ت�أكيدًا حلر�ص
البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن على تعزي���ز الت�ضامن
والعم���ل العرب���ي امل�ش�ت�رك يف خمتل���ف
املجاالت .و�أعرب رئي�س االحتاد العام لعمال
جمهوري���ة م�رص العربية ع���ن �سعادته والوفد
املرافق بزيارة مملك���ة البحرين وتقديره ملا
لقيه م���ن ا�ستقبال وترحي���ب يعك�س طبيعة
العالقات الأخوية القائمة بني مملكة البحرين
وجمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة عل���ى ال�صعيدين
الر�سم���ي وال�شعبي ،متمنيًّ���ا ململكة البحرين
مزيدا من التقدم واالزدهار والنماء.

تعزيز التعاون مع اليابان يف القطاع اخلا�ص

االجتماع مع االحتاد الن�سائ���ي �إلى مو�ضوع يوم
امل���ر�أة البحريني���ة له���ذا الع���ام ،ال���ذي �سيقام
احتفال���ه الر�سم���ي حت���ت رعاي���ة جالل���ة امللك
لالحتف���اء مب�شاركة امل���ر�أة البحرينية يف املجال
الت�رشيع���ي والعم���ل البل���دي ،لإب���راز ال�ص���ورة
امل�رشقة مل�ساهم���ات و�إجنازات املر�أة يف املجال
الت�رشيع���ي والبل���دي ،وال���ذي ي�أت���ي متزامنًا مع
االنتخابات النيابية والبلدية املقبلة.
و�أعربت �صاحبة ال�سمو امللكي عن تقديرها
جلهود االحت���اد الن�سائ���ي من���ذ ت�أ�سي�سه ،وعن
تطلعه���ا لر�ؤي���ة مزيد م���ن املب���ادرات النوعية
لإث���راء م�س���ارات العم���ل الن�سائ���ي يف الف�ت�رة
املقبل���ة ،م���ع �رضورة الرتكي���ز عل���ى متابعة �أثر
تطبي���ق العدي���د م���ن املكت�سب���ات الت�رشيعي���ة
واحلقوقي���ة وامل�ؤ�س�سي���ة ،وي�أت���ي يف مقدمتها
يف ه���ذه املرحل���ة ،تركي���ز الربامج عل���ى �أهمية

ممار�سة احلقوق ال�سيا�سي���ة ،وتعظيم م�شاركة
املر�أة يف احلياة العامة ومواقع �صنع القرار.
م���ن جهت���ه� ،أ�ش���اد جمل����س �إدارة االحت���اد
الن�سائ���ي البحريني برئا�سة امل���رزوق باجلهود
وامل�ساع���ي احلثيث���ة والنوعي���ة الت���ي يبذله���ا
املجل����س الأعل���ى للم���ر�أة برئا�س���ة قرينة عاهل
البالد وما ي�سهم ذلك من حتقيق نتائج ملمو�سة
يت�ض���ح �أثره���ا الإيجاب���ي يف ا�ستكم���ال مملك���ة
البحري���ن للعديد من احلق���وق ،و�إ�صدار الكثري
م���ن الت�رشيع���ات وال�سيا�س���ات الت���ي تعزز من
ح�ضور وم�ساهمات املر�أة يف خمتلف املجاالت.
كما ن���وه �أع�ضاء االحتاد خالل اللقاء بحر�ص
�صاحب���ة ال�سم���و امللك���ي قرين���ة العاه���ل على
التن�سيق والت�ش���اور الدائم مع االحتاد الن�سائي
ومنظم���ات املجتمع املدين املعني���ة باملر�أة يف
الق�ضايا املهمة ذات ال�صلة باملر�أة.

املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل الرئي����س
التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة
واملعار����ض ال�شي���خ خال���د بن حم���ود �آل
خليف���ة وف���دًا يابانيً���ا برئا�س���ة امل�ساعد
اخلا�ص لوزير ال�ش����ؤون اخلارجية الياباين
�شيج�ي�رو اين���دو وال�سفري ل���دول جمل�س
التع���اون اخلليج���ي ومنطق���ة اخللي���ج
واملبع���وث اخلا����ص م���ن �إك�سب���و 2025
�أو�س���اكا كان�ساي الياب���ان بح�ضور �سفري
الياب���ان ل���دى مملك���ة البحري���ن هيديكي
�إيتو.ومت ا�ستعرا�ض �آلي���ات تعزيز �أوا�رص

التع���اون ب�ي�ن القط���اع اخلا����ص يف كال
البلدين ،كما متت مناق�شة �أبرز املوا�ضيع
املتعلقة مبعر�ض �إك�سبو العاملي ،2025
املزم���ع �إقامت���ه يف الفرتة ما ب�ي�ن  3مايو
 2025حتى  3نوفمرب .2025
و�أك���د ال�شي���خ خال���د ب���ن حم���ود �آل
خليف���ة م�ساعي الهيئ���ة لتعزيز العالقات
الثنائية ،والعمل من �أجل حتقيق الأهداف
امل�شرتك���ة من خ�ل�ال تبني مب���ادرات من
�ش�أنه���ا �أن تع���ود بالنف���ع عل���ى مملك���ة
البحرين واليابان معًا.

تعاون بحريني �إماراتي ب�ش�أن الأداء امل�ؤ�س�سي

وزير العمل والأن�صاري بحثا التن�سيق امل�شرتك

رفع مـ�شـاركـة الـمـر�أة بـ�سـوق العـمـل

الرفاع  -املجل�س الأعل���ى للمر�أة :عقدت
الأم�ي�ن الع���ام للمجل����س الأعلى للم���ر�أة هالة
الأن�ص���اري اجتماع عمل �أم�س م���ع وزير العمل
والتنمي���ة االجتماعي���ة جميل حمي���دان .وجرى
يف االجتماع ،ا�ستعرا����ض مو�ضوعات التعاون
والتن�سي���ق امل�شرتك بني املجل����س والوزارة
لرفع م�شاركة املر�أة البحرينية يف �سوق العمل
وم���ن بينها امل��ش�روع الوطن���ي لتطوير ودعم
العامالت يف دور احل�ضان���ة وريا�ض الأطفال،
وبرنام���ج “�إر�ش���اد” لرفع كف���اءة املر�شدين
املهنيني يف مكاتب التوظيف التابعة للوزارة،
�إلى جان���ب ا�ستعرا�ض مقرتح���ات ب�ش�أن مواد
قان���ون الت�أمني �ضد التعط���ل ،ومقرتح ب�ش�أن
درا�س���ة �أث���ر تنفيذ نظام العم���ل اجلزئي على
القطاع اخلا����ص” ،كما مت خالل االجتماع بحث
مقرتحات لتطوير خدمات التوفيق الأ�رسي من
خالل فتح �أفرع باملراكز االجتماعية.

•اجتماع عمل بني الأمني العام ووزير العمل

لتحقي���ق التطلعات ع�ب�ر �إتاح���ة الت�سهيالت
�أمام امل���ر�أة البحرينية وح���ل امل�شكالت التي
تواجهه���ا ب�ش���كل عمل���ي وواقع���ي م���ن خالل
احل�ص���ول على فر�ص العمل الالئقة و�إدماجها
يف �سوق العمل.

و�أ�شاد الوزي���ر باجلهود املبذولة من قبل
املجل����س الأعلى للمر�أة برئا�سة �صاحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة،
م�ؤكدًا حر�ص ال���وزارة الدائم على دعم املر�أة
البحريني���ة والتع���اون امل�ستم���ر م���ع املجل�س

اجلف�ي�ر  -ديوان اخلدم���ة املدنية:
ا�ستقب���ل رئي����س دي���وان اخلدم���ة
املدني���ة �أحم���د الزايد وف���دا من مكتب
رئا�س���ة جمل�س الوزراء بدول���ة الإمارات
العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة؛ للتعاون
يف الأداء امل�ؤ�س�س���ي وتطوي���ر العم���ل
احلكوم���ي ونق���ل اخل�ب�رات يف املج���ال
الفن���ي والإ�سرتاتيج���ي ،مكوَّن���ا م���ن
م�ساع���د املدير العام لقط���اع القيادات
والقدرات احلكومية يا�رس النقبي ،ومنال
بن �سامل من قطاع القيادات والقدرات
احلكومية.

و�أو�ض���ح مدي���ر عام تنمي���ة املوارد
الب�رشية والأداء عادل �إبراهيم �أن الزيارة
ت�أت���ي يف �إطار نقل التج���ارب واخلربات
يف تطوي���ر الأداء امل�ؤ�س�س���ي ملا تتمتع
ب���ه حكومة الإم���ارات من تط���ور يواكب
املعاي�ي�ر الدولي���ة يف جم���ال الأداء
امل�ؤ�س�س���ي واال�ستخدام الأمثل للموارد
الب�رشي���ة ،والتمي���ز يف اخلدم���ات الت���ي
تقدمها اجله���ات احلكومية؛ لال�ستفادة
منه���ا يف �إ�سرتاتيجي���ة الأداء امل�ؤ�س�سي
“تكام���ل” الذي يقوده دي���وان اخلدمة
املدنية.

�إ�شادة بالتعاون الأمني مع البحرية الباك�ستانية

“اجلنوبية” تناق�ش الو�ضع البيئي �ضمن �سل�سلة ور�ش

ت�أكيد على التخل�ص الآمن من املخلفات

املنامة  -بنا� :ضمن �سل�سلة ور�ش عمل التنمية
اخلدمي���ة يف املحافظ���ة اجلنوبية الت���ي د�شنها �سمو
حماف���ظ اجلنوبية ال�شيخ خليفة بن علي �آل خليفة يف
الثالث من يولي���و املا�ضي ،عقدت املحافظة ور�شة
عمل “الو�ضع البيئي باملحافظة اجلنوبية” ،بح�ضور
عدد من ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�صة.
و�أكد مدير �إدارة اخلدمات الهند�سية واال�ستثمار
باملحافظ���ة اجلنوبية خالد عبداللطي���ف �أهمية طرح
الو�ضع البيئي املتعلق باملنطقة ب�إ�رشاك القطاعني
احلكوم���ي واخلا����ص لرفع م�ست���وى الوع���ي البيئي
واحلفاظ عل���ى البيئة وموارده���ا الطبيعية ،كعنوان
للمجتمع الواعي وعن�رص هام للتنمية احل�ضارية.

وقدم���ت �إدارة اخلدم���ات الهند�سية باملحافظة
عر�ض���ا �شاملاً تناول حماور الور�شة البيئية
اجلنوبية ً
التي قدمت �أهم التحديات املتعلقة مبنطقة املحجر
ومك���ب النفاي���ات بنمطقة ع�سكر وج���و ،الذي �سبب
التل���وث ال�ضو�ضائ���ي والتل���وث اجل���وي الناجت من
الأتربة الناعمة ومدى ت�أثريها على املناطق ال�سكنية
الت���ي تقع بالقرب من املنطق���ة ،كما تناول العر�ض
حم���ور ال�سواحل واملرافئ وم���دى ت�أثرها باملخلفات
ال�صناعي���ة الت���ي ت�ؤثر على طبيع���ة ال�ساحل ،وحمور
وجود احلظائ���ر يف املناطق ال�سكني���ة ومدى الأ�رضار
ال�سلبية الناجتة منها.
كم���ا مت التط���رق �إل���ى حم���ور وج���ود الور����ش

ال�صناعي���ة يف الأحياء ال�سكني���ة يف مناطق املحافظة
وم���دى انزع���اج الأه���ايل واملواطن�ي�ن م���ن تكد����س
ال�سي���ارات يف تل���ك الأحي���اء مم���ا ي�سب���ب ازدحامات
مرورية.
واختتم���ت ور�شة العمل بت�أكيد كيفية التخل�ص
الآم���ن م���ن املخلف���ات وو�ض���ع حلول قريب���ة املدى
وحل���ول بعي���دة امل���دى ملختل���ف املحاور م���ن قبل
جمي���ع امل�شاركني ،مع ��ض�رورة الأخذ بع�ي�ن االعتبار
�أهمي���ة العمل باملخرجات اخلا�صة مبو�ضوع الور�شة،
بالتع���اون والتن�سي���ق م���ع اجلهات املعني���ة؛ حفاظً ا
عل���ى البيئة وال�صحة العام���ة للأهايل واملواطنني يف
املحافظة اجلنوبية.

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة� :ش���ارك
قائ���د خف���ر ال�سواحل الل���واء ركن بحري
عالء عبداهلل �سيادي ،يرافقه �آمر ال�ش�ؤون
الإدارية العقيد عارف بوع�سلي ،يف حفل
تخري���ج الدفع���ة التا�سع���ة بع���د املائ���ة
بالأكادميية البحري���ة الباك�ستانية الذي
�أقي���م مبدينة كرات�ش���ي .وخ�ل�ال الزيارة،

التق���ى قائ���د خف���ر ال�سواحل بقائ���د القوات
البحري���ة الباك�ستاني���ة ،وقائ���د وكال���ة الأمن
البحري الباك�ستانية وع���ددًا من ال�شخ�صيات
ذات ال�صل���ة ،م�شي���دًا باجله���ود امل�شرتك���ة
والتع���اون يف خمتلف جماالت الأم���ن البحري
م���ع البحرية الباك�ستانية ،كما مت بحث ال�سبل
الكفيلة بدعم وتعزيز هذا التعاون.
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امليثاق ب�رش مب�ستقبل �أف�ضل لنه�ضة م�ستدامة ...عبداهلل بن �أحمد:

قهوة الصباح
سيد ضياء الموسوي
s.dheyaalmosawi
gmail.com

أعداء المشروع اإلصالحي :إيران وقطر والفساد
لي�سم���ح يل اجلميع �إذا كانت كلماتي حادة كحد �سك�ي�ن �أو مدببة ك�أنياب �سمك قر�ش �أو
ناعمة �أحيانا كجناح فرا�شة زرقاء ،وعلى اجلميع حتمل العمليات اجلراحية لأخطاء املا�ضي.
البع����ض يقول ماذا يريد هذا الكاتب؟ �أنا م�ؤمن بتحقيق مطالب النا�س يف الوزارات؛ لأن
العم���ل يف الوزارة م�س�ؤولية ،ولي����س ت�رشيفا ،ومفهوم الإ�صالح �أن ن�شك���ر الوزارة التي ت�سهر
على راحة املواطن ،وننتقد الوزارة التي “تطف�ش” املواطن.
بع����ض ال���وزارات تقول� :أنا لي����س عندي مطالب و�إمن���ا “�إثارة” ،و�أنا هن���ا الحقا �س�أطرح
مطالب النا�س من كل وزارة بلغة �أرقام ،وليعلم اجلميع �أين كاتب �رش�س يف الدفاع عن امل�رشوع
الإ�صالحي ،وجاللة امللك ،و�سمو رئي�س الوزراء ،و�سمو ويل العهد ،فه�ؤالء هم الأركان الوطنية
و�صمام �أمان وحدتنا حفظهم اهلل.
قلم���ي يف خدمته���م وخدم���ة ال�شعب يف الإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر ،والغريب �أن م���ن تعبوا من
متنفذي���ن من قلمي احلاد مل يجربوا نقدي للوزارات لو �أين ا�ستخدمت اخلطابة يف ما لو حاول
البع�ض الو�شاية لك�رس قلمي.

ستندمون
�أق���ول لبع�ضه���م جربوا ك�رس قلم���ي ولوموا �أنف�سك���م �إذا تعر�ضت �أخطاءك���م الوزارية من
قناتي بـ “اليوتيوب �صوت و�صورة” و�سرتون من العا�شق مل�رشوع الإ�صالح ومن الذي يخاف
النقد.
�أنا عندي القي���ادة والثوابت الوطنية خط �أحمر� ،أما �أي وزارة تت�أخر عن خدمة املواطنني،
فمن حقنا نقدها مبو�ضوعية.
�أن���ا ال �أعرف �أن �أعطي �شه���ادة اعرتاف لتاجر مف�سد� ،أنه قدي����س ي�ست�سقى به الغمام� ،أو
لوزي���ر يعام���ل املواطنني كج���راد ب�رشي يف ا�ستع�ل�اء� ،أو �شاب متوتر يرف���ع �شعارا غري وطني
و�أ�صف���ق له �أو يف املقابل �أال �أنرث وردا على وزي���ر �إ�صالحي بامتياز ووزارته حتب املواطنني،
�أو �شاب وطني عاقل.
�أطرح يف ما �أ�ؤمن به ،و�أنا �آمنت بامل�رشوع الإ�صالحي ،لذلك كما وقفت وبكل قوة يف تبديد
كل الآراء ال�سيا�سي���ة امل�شكك���ة يف امل�رشوع الإ�صالحي خالل  16عاما ،ف�أن���ا �س�أقف يف وجه �أي
مف�س���د �إعالمي� ،أو متنفذ ي�سعى لتخريب امل�رشوع الإ�صالح���ي يف �أعني النا�س ،ويحاول تنفري
اجلماهري البحرينية من امل�شاركة االنتخابية بحجة الدفاع عن امل�رشوع الإ�صالحي.

ذبابة
هن���اك ذبابة �إلكرتونية ت�سعى هذه الأيام ،لتنفري النا����س من امل�شاركة االنتخابية ،ومن
م��ش�روع جالل���ة املل���ك بطريقة طائفي���ة ،دعوها ،فكثري من الذب���اب الب�رشي مر عل���ى البحرين
حماولني �رضب الوحدة الوطنية ،ف�أين هم الآن؟ “بف باف” القدر وال�صرب ق�ضى عليهم.
�أمتن���ى م���ن كل البحريني�ي�ن الرتكيز على امللف���ات املهمة وامل�صريي���ة التي مت�س كل
ال�شارع البحريني والتم�سك بحقوقكم ،ومو�ضوع امل�شاركة االنتخابية ،والدقة يف اختيار نواب
وطني�ي�ن ال ت�أزمييني �أو ال تهمهم م�صلح���ة ال�شعب ،وعدم االن�شغال �أو االجنرار وراء فرقعات
�إعالمية يراد منها حتبيط النا�س من امل�شاركة.
ثقوا �أن كل م�ستفيد من الف�ساد ومن الأماكن الآ�سنة املليئة بالطحالب ،وتقوم م�صاحله
ال�شخ�صي���ة والتجاري���ة على املناخ الفا�سد ،حتى ولو كان تاج���را �أو عقاريا �أو موظفا عاديا يف
يف�ض���ل تنفري النا�س من امل��ش�روع الإ�صالحي ،وامل�شاركة النيابية ،و�أن �أظهر بكاء على
وزارة ّ
امل�رشوع.
فعليك���م �أن تقف���وا مع م�رشوع امللك ب���كل قوة ،هل تعتق���دون �أن ال�رسقة من الوطنية يف
�ش���يء؟ وه����ؤالء الفا�سدون موج���ودون ،قد جتده تاجرا ال يري���د نائبا قويا يف���وز حتى ال �أحد
يحا�سب���ه يف مناق�صاته ،وهو ينخ���ر ك�سو�سة يف املال العام� ،أو جتده كاتبا يحاول دائما ت�أليب
النا�س على بع�ضها.

فداء
نعم �سنبقى �شيعة و�سنة فداء جلاللة امللك ،ولن ن�سمح لأحد �أن ي�رضب وحدتنا الوطنية،
حب���وا بع�ضك���م البع�ض ،تزاوجوا من بع�ضك���م البع�ض لتعود البحرين �أك�ث�ر جماال� .أنا در�ست
ب�إي���ران ،وعرفت حق اليقني �أن الإيرانيني ال يري���دون خريا ال جلاللة امللك وال �شعبه ،و�سعوا
ل�رضب امل�رشوع الإ�صالحي ب�صور خمتلفة ،وعندي من احلقائق ما يثبت ذلك ،وهذا الأمر وقفت
�ض���ده  16عاما �أح���ذر منه ،ومازلت ،ودعوت للم�شاركة ووقفت بنق���د و�رشا�سة �ضد املقاطعة
فلم �أخف لومة الئم ،حبا يف امل�رشوع الإ�صالحي وال�شعب.
و�أقول :ولي�س هنالك مدعاة لل�شك يف �أن احلكومة القطرية حتمل عداء للبحرين ،وامل�رشوع
الإ�صالحي جلاللة امللك ،و�أثبت���ت الدالئل القاطعة ذلك ،وهذا وا�ضح ملن يقر�أ التاريخ لقبل
ع�رشات ال�سنني ف�ضال عن الآن ،و�أقول اليوم ومن خالل وجودي يف ال�سلطة ملا يقرب  12عاما،
اقرتب���ت �أكرث وات�ضحت الر�ؤية �أك�ث�ر بالن�سبة يل فيما يجب �أن نرك���ز عليه مل�صلحة امل�رشوع
الإ�صالح���ي وال�شع���ب والبحرين �أنه كلما دعم���ت ق�ضايا النا�س وحق���وق كل املواطنني كلما
تعمق حب جاللة امللك وامل�رشوع الإ�صالحي يف قلوب ال�شعب وعرب ركائز وتو�صيات فتحملوا
نقدي يا وزارات.
و�أق���ول للنا����س �أوال� :ضعوا يدك���م بيد جاللة املل���ك ،و�سمو رئي�س ال���وزراء ،و�سمو ويل
العهد ،فهم خطوط حمراء دام عزهم.
وثانيا :عالج �أي ق�ضية بالعقل والوطنية ،وبالأطر القانونية والد�ستورية.
ثالث���ا :دعم التجربة الربملاني���ة ،و�إن غيابكم عن امل�شارك���ة �أو الت�صويت وفق املذهب
�أو “ه���ذا �سني هذا �شيعي” ي�سبب و�صول نواب متم�صلح�ي�ن على ح�ساب م�صلحتكم العليا،
فكروا يف الوطني دون النظر النتمائه املذهبي.
رابع���ا :ال تلتفتوا لأي ذبابة �إلكرتونية ت�شو�ش على وحدتكم الوطنية ،وملفاتكم املهمة،
ودعوا القانون ي�أخذ جمراها.
خام�س���ا :ال ت�سمحوا لأي مراهقني �أن يعكروا �صف���و الأمن كلما انبثقت بارقة حل ،فه�ؤالء
بحماقتهم يخربون �أي بادرة ولو بطيئة ولي�سوا �أقل خطرا على م�صالح النا�س من �أي �شي �آخر،
فه����ؤالء �صغار ،ال ت�سمحوا لهم بتخريب ما نقوم ببنائه بوطنية ،وعقل ،فه�ؤالء ي�صنعون بيئة
ومناخ���ا مهيئا لتفريخ الفا�سدين وتكاثرهم وف�ساد املال ،وجت���ار يعتا�شون على غباء ه�ؤالء
ال�صبية احلمقى وعلى غباء �شعاراتهم.

شرس
�أعل���م �أين �رش�س يف نقدي ولكن �أحب �أن �أكون وا�ضح���ا� ،إذا بقي كبار ال�شخ�صيات يف كل
مدين���ة �أو قرية ب�أي منطقة �صامتني �أمام فتي���ان �صغار ،يفر�ضون ر�أيهم ،فكيف �ست�ستقيم
الأم���ور؟ كيف ن�ستطيع دعم امل�رشوع الإ�صالحي والأمن وحقوق النا�س وحماربة الف�ساد املايل
�إذا �سمحنا ل�شاب قا�رص الر�ؤية بخطف امل�شهد؟
�إن �أعداء الإ�صالح وم�صال���ح الوطن والنا�س وامل�رشوع الإ�صالحي هم� :أي �شخ�ص يتطاول
عل���ى القيادة �أو الثوابت الوطنية� ،أي كات���ب �أو �شخ�ص ي�رضب الوحدة الوطنية بقلم طائفي،
�أي متنفذ يريد �أن تتعملق جتارته على الف�ساد.
�أق���ول� :شاركوا بقوة يف االنتخابات املقبلة ،و�أق���ول للمواطنني را�سلوين عرب “الإمييل”
�إن كنت���م تري���دون تقدمي �أي �شك���ر وثناء لأي م�س����ؤول �أو وزير �أو �أي نقد ل���وزارة �أو �إبداء �أي
مالحظة �أو �شكوى.
ختاما �أقول �إن �أعداء امل�رشوع الإ�صالحي ثالثة� :إيران وقطر والف�ساد املايل والإداري.

ا�ستثمار املوارد لتحقيق الرخاء ولي�س ال�رصاعات

املنام���ة  -مرك���ز “درا�س���ات”� :أكد رئي�س
جمل����س �أمناء مركز “درا�س���ات” ال�شيخ عبداهلل
ب���ن �أحمد �آل خليف���ة �أن ميثاق العم���ل الوطني
ميث���ل وثيقة جامعة ،ر�سمته���ا ر�ؤية ملك حكيم
ب�ش�أن حا�رض وم�ستقبل وطن.وقال ال�شيخ عبداهلل
بن �أحمد ،يف كلمته خ�ل�ال افتتاح ندوة “املواطنة يف
امليث���اق الوطني” مبنتدى �أ�صيلة الثقايف الدويل يف
دورت���ه الأربع�ي�ن ،والتي نظمها املنت���دى بالتعاون
م���ع مركز “درا�سات” ،وبح�ضور نخبة من امل�س�ؤولني
والأكادميي�ي�ن واملفكري���ن م���ن مملكت���ي البحرين
واملغ���رب �إن امليث���اق الوطن���ي كبني���ان وم�ضمون
وفل�سف���ة� ،أر�س���ى قواع���د الدولة املدني���ة الع�رصية
وحق���وق املواطن���ة ،وفق م�رشوع ح�ض���اري وحتديثي
بقيادة عاه���ل البالد �صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن
عي�س���ى �آل خليفة ،وج�سد انطالق���ة واعدة يف م�سرية
التحدي���ث ال�شام���ل مل�ؤ�س�س���ات الدول���ة و�سلطاتها
الد�ستورية.
وخل�ص ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة �إلى �أن
ميثاق العمل الوطني ب��ش�ر مب�ستقبل �أف�ضل لنه�ضة
م�ستدام���ة ،ن�شهد كل ي���وم �إجنازاته���ا ومكت�سباتها

•جانب من ندوة “املواطنة يف امليثاق الوطني”

عل���ى �أر����ض الواقع ،و�إطار وطن���ي �سليم تتحقق من
خالل���ه الآمال والتطلعات ،ومملك���ة د�ستورية ت�صان
فيه���ا احلقوق واحلريات .ومب���ا يتنا�سب مع ظروفنا
وم�صلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا.
وق���ال� :إنن���ا يف “درا�سات” ن�سع���ى يف ظل بيئة
�إقليمية عالي���ة املخاطر و�رسيعة التغ�ي�رات �إلى بناء

اجل�س���ور ب�ي�ن وجه���ات النظ���ر املختلف���ة ،وتهيئة
ف�ض���اءات للنقا�ش���ات واحل���وارات البن���اءة مع تبني
ر�سالة مفادها العمل على تعزيز التفاهم عرب تقدمي
خي���ارات ا�سرتاتيجية ،ومبادرات خالق���ة؛ باعتبار �أن
املوارد الت���ي ت�ستنفد يف ال�رصاعات هي موارد يجب
ا�ستثمارها يف حتقيق الرخاء والتقدم.

مبثابة ال�ضوء الأول يف امل�رشوع الإ�صالحي جلاللة امللك ...احلمر:

البحرين حتولت �إلى مملكة د�ستورية ناه�ضة بف�ضل امليثاق

الرب����اط  -بن����ا� :ألق����ى م�ست�ش����ار جالل����ة امللك
ل�ش�����ؤون الإعالم نبيل احلمر خالل ندوة “املواطنة يف
ميث����اق العمل الوطني” املنعق����دة يف مدينة �أ�صيلة
باململكة املغربي����ة ال�شقيقة �ضمن مهرجان �أ�صيلة
الثق����ايف كلم����ة �أك����د فيه����ا �أن م�رشوع ميث����اق العمل
الوطن����ي ه����و ال�ض����وء الأول يف امل���ش�روع الإ�صالحي
مللك الب��ل�اد �صاحب اجلاللة امللك حم����د بن عي�سى
�آل خليفة.
وحر�����ص جاللت����ه عل����ى �أن يتواف����ق ال�شع����ب
البحريني وي�شارك يف و�ضع هذه الوثيقة التاريخية،
ف����كان ق����رار جاللته بت�شكي����ل جلنة امليث����اق وقرار
جاللته بطرح امليثاق ال�ستفتاء �شعبي عام.
و�أك����د م�ست�شار جاللة امللك ل�ش�ؤون الإعالم “�أن

الر�ؤية ال�سامية جلالل����ة امللك يف امل�رشوع الإ�صالحي
تتمث����ل يف تر�سي����خ وتنمية مب����د�أ املواطن����ة ليكون
امل�رشوع الإ�صالحي ينطلق يف �أ�سا�سه للمواطن”.
وق����د كان جالل����ة املل����ك �أوكل للجن����ة �صياغ����ة
امليث����اق م�س�ؤولية �صياغ����ة ميثاق العم����ل الوطني
وه����ي م�س�ؤولي����ة تاريخي����ة ،وكان دور جلنة امليثاق
متمثلاً يف و�ض����ع الأ�س�س امل�ستمدة م����ن ر�ؤية جاللة
امللك املفدى يف �صياغة وثيق����ة متكاملة للإ�صالح
والتحدي����ث يف جمي����ع املج����االت يك����ون �أ�سا�سه����ا
املواط����ن ،وبلورة مل���ش�روع جاللة املل����ك الإ�صالحي
الذي تعهد جاللته به من����ذ تولى مقاليد الأمانة عام
1999م.
و�أكد احلمر �أن جلنة امليث����اق عملت على و�ضع

الأ�س�����س واملقوم����ات احل�ضاري����ة ململك����ة البحرين
الد�ستوري����ة املدني����ة املتقدم����ة ،وهوي����ة البحرين
احل�ضارية التاريخية العربية الإ�سالمية ،واملقومات
الأ�سا�سي����ة للدول����ة واملجتم����ع ،وعالق����ات البحرين
اخلليجية والعربية والدولية.
و�أ�ض����اف “لق����د �رشفني جاللة امللك ب�����أن �أكون
ع�ضوًا يف جلنة �صياغة امليثاق ،وال ميكنني احلديث
هن����ا ع����ن دور �شخ�ص����ي ،فق����د كان عملن����ا يف جلنة
امليث����اق عمالً جماعيًّا ينطلق من احلر�ص على �إعداد
الوثيق����ة الت����ي ي�ستحقها �شعب البحري����ن التي كنا
يف اللجن����ة ن�ستمدها من ر�ؤي����ة جاللة امللك ك�أ�سا�س
للمقوم����ات احل�ضارية ململك����ة البحرين الد�ستورية
املدنية املتقدمة”.

زعيم “العمال” الربيطاين ي�ؤكد �أهمية تعزيز التن�سيق ...فواز بن حممد:

البحرين الأولى يف �إن�شاء مكتب للتظلمات باملنطقة
املنامة  -وزارة اخلارجي���ة :اجتمع �سفري مملكة
البحرين لدى اململكة املتحدة ال�شيخ فواز بن حممد
�آل خليفة مع زعيم حزب العمال ع�ضو جمل�س العموم
الربيط���اين جريميي كوربني ،بح�ض���ور ممثل مكتب
جامع���ة الدول العربية لدى اململكة املتحدة �إبراهيم
حميي الدي���ن� ،إ�ضافة �إلى عدد م���ن ال�سفراء العرب
املعتمدي���ن يف اململك���ة املتح���دة ،وع���دد من نواب
وم�س�ؤويل حزب العمال.
وتط���رق ال�سف�ي�ر يف كلمته �إلى عم���ق العالقات
التاريخية بني البلدين ،والتي متتد لأكرث من قرنني
من الزمان ،و�أكد ب�أن تلك العالقات يتم تعزيزها عرب
الزيارات الثنائي���ة امل�ستمرة واملناق�شات املفتوحة
م���ع جمي���ع الأطراف مب���ا يخ���دم التع���اون ال�سيا�سي
واالقت�صادي والثق���ايف بني البلدين ،كما ا�ستعر�ض
ال�سف�ي�ر �آخر امل�ستجدات عل���ى ال�ساحتني الإقليمية
والدولية والتن�سيق املثمر بني حكومتي البلدين يف
مواجهة املتغريات الطارئة.
كم���ا ق���دم عر�ضا خمت��ص�را ملا قام���ت به مملكة
البحري���ن م���ن �إجن���ازات غ�ي�ر م�سبوق���ة يف املنطقة؛
بهدف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وحتقيق التنمية
الب�رشية امل�ستدامة الت���ي �سعى لها عاهل البالد عرب

•فواز بن حممد يف لقاء مع جريميي كوربني

جمموعة من الت�رشيعات والأنظمة التي مت ا�ستحداثها
خ�ل�ال الأعوام الأخرية املا�ضي���ة ،والتي تبني على ما
مت حتقيقه من �إجنازات انطلقت يف النهج الإ�صالحي
لعاهل البالد جاللة امللك منذ العام .2001
و�أك���د ال�سف�ي�ر يف عر�ض���ه �أن مملك���ة البحري���ن
تع���د الدولة الأول���ى يف املنطقة الت���ي تن�شئ مكتبا
للتظلمات ،والأولى الت���ي تن�رش تقارير حول تفتي�ش
ال�سج���ون و�أماكن االحتجاز ،كما تعد الأولى عربيا من

جه���ة �إلغاء نظ���ام الكفالة وو�ضع نظ���ام يتوافق مع
معاي�ي�ر الأم���م املتحدة يف جمال العم���ل ،كما حققت
�إجن���ازا غ�ي�ر م�سب���وق يف ال��ش�رق الأو�س���ط يف جم���ال
مكافح���ة الإجت���ار بالأ�شخا�ص لتح���ل يف الفئة الأولى
�ضمن فئات ت�صنيف الدول اخلا�ص مبكافحة الإجتار
بالأ�شخا�ص ال�صادر عن الواليات املتحدة الأمريكية،
�إ�ضاف���ة �إلى �إجن���ازات البحرين العدي���دة يف جماالت
متكني املر�أة وال�شباب.
م���ن جهت���ه� ،أك���د زعيم ح���زب العم���ال جريميي
كوربني حر�ص احلزب على تعزي���ز العالقات البناءة
بني ح���زب العم���ال وال���دول العربية ،وعل���ى �أهمية
العالق���ات الإ�سرتاتيجي���ة الت���ي ترب���ط تاريخيا بني
اململكة املتحدة وال���دول العربية ،وحث على �أهمية
وج���ود قن���وات للتوا�ص���ل ب�ي�ن الطرفني؛ م���ن �أجل
ا�ستم���رار التن�سي���ق واحل���وار ح���ول الق�ضاي���ا ذات
االهتمام امل�شرتك.
ومن جهت���ه� ،أ�شار وزي���ر الدولة ل�ش����ؤون ال�رشق
الأو�س���ط ون���زع ال�س�ل�اح يف حكوم���ة الظ���ل فابي���ان
هاميلت���ون ع���ن اعت���زازه بعم���ق عالق���ات ال�صداقة
القائمة مع مملكة البحرين ،م�ؤكدا �أهمية البناء عليها
وا�ستثمارها.

للبحرين نظام انتخابي متقدم ب�إ�رشاف ق�ضائي كامل

احلايكي :نرف�ض كل حماوالت امل�سا�س بال�سيادة الوطنية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�رصح���ت النائ���ب ر�ؤى احلايك���ي ب����أن م�س�أل���ة
التدخ���ل يف ال�ش����ؤون الداخلي���ة للبحري���ن �أو حماولة
امل�سا�س بال�سي���ادة الوطنية م�س�ألة مرفو�ضة رف�ضا
قاطع���ا من اجلمي���ع ،ونوهت ب�أن حماول���ة ا�ستهداف
املكت�سبات الدميقراطية ململكة البحرين للنيل من
املنج���زات الوطنية وتهديد اال�ستقرار و�إحلاق ال�رضر
مب�صالح الوطن واملواطن�ي�ن �أمر خطري جدا يتطلب
من���ا جميعا احليطة واحلذر واتخ���اذ الإجراءات الالزمة
حلماية �سالم���ة ونزاهة العملي���ة االنتخابية و�صونها
م���ن �أي م�ؤثر خارجي وكذلك احلف���اظ على ا�ستقالل
القرار الوطن���ي .و�أو�ضحت احلايك���ي �أن ا�ستهداف
املكت�سب���ات الدميقراطي���ة للمملك���ة �أو التعامل مع

•ر�ؤى احلايكي

جهات خارجية للنيل م���ن املنجزات الوطنية ي�صنف
كجرمية خيانة عظمى ال ميكن القبول بها.
وقال���ت �إن مملك���ة البحري���ن وخ�ل�ال العه���د

الإ�صالح���ي الزاه���ر لعاه���ل الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة
املل���ك حمد بن عي�سى �آل خليف���ة متكنت من �إحداث
نقلة نوعية على م�ست���وى املكت�سبات الدميقراطية
ا�ست�شعره���ا املواط���ن و�أثمرت ع���ن انتخابات نزيهة
خ�ل�ال الف�ص���ول الت�رشيعي���ة الت���ي م�ض���ت .و�أعربت
احلايك���ي عن ثقتها كبرية يف وعي ال�شعب البحريني
ال���ذي يعي متاما ما يدور حوله وهو قادر على حماية
مكت�سبات���ه الدميقراطي���ة ب���كل �إخال����ص .و�أك���دت
احلايكي م���ا جاء يف ت�رصيح وزي���ر العدل قبل يومني
بخ�صو����ص م���ا تتمتع به مملك���ة البحرين م���ن نظام
انتخاب���ي متقدم يف ظ���ل �إ�رشاف ق�ضائ���ي كامل على
جمي���ع املراح���ل االنتخابية املق���ررة قانونًا من خالل
منظوم���ة متكامل���ة تكف���ل �ضم���ان �سالم���ة ونزاه���ة
العملية االنتخابية.

بالدنا

local@albiladpress.com

�إدارة ال�رشكة لـ “ :”$ا�ستمرار توظيف �أكرب عدد ممكن من املواطنني

وقفة نقابة “�أ�رسي”� :أقل ن�سبة بحرنة بتاريخ ال�رشكة والرواتب �ضعيفة
را�شد الغائب

نف���ذ جمل����س �إدارة ال�رشك���ة العربي���ة لبن���اء
و�إ�صالح ال�سفن (�أ��س�ري) وقفات احتجاجية ملدة
رب���ع �ساعة قب���ل بداية ال���دوام الر�سمي؛ حتفظا
عل���ى ق���رارات اتخذته���ا الإدارة التنفيذية �أدت
�إل���ى خف�ض ن�سبة البحرن���ة �إلى  % 25من �إجمايل
العمالة ،وهي �أقل ن�سبة بحرنة بتاريخ ال�رشكة.
وتتلخ����ص انتق���ادات النقاب���ة ل�ل��إدارة
التنفيذي���ة بوجود تفاوت كب�ي�ر يف الرواتب بني
العمال���ة البحريني���ة والأجنبي���ة ،واالنتقا����ص من
احل���ق املكت�س���ب العم���ايل يف الزي���ادة ال�سنوية
باحل���د الأدن���ى وامل�ستحق�ي�ن له���ا ،وا�ستثن���اء
البحرينيني من �إحالله���م �أو توظيفهم مبنا�صب
املديرين واملنا�صب القيادية الأخرى يف ال�رشكة.
وذك���رت النقاب���ة �أن���ه مت توظي���ف �أكرث من
 40عام�ل�ا و�أكرث من  20م�س����ؤوال وجميعهم غري
بحرينيني خ�ل�ال الأ�شهر ال�ستة املا�ضية برواتب
عالية بني م�رشفني ور�ؤ�ساء �أق�سام ور�ؤ�ساء دوائر
وغالبيتهم مكان البحرينيني الذين مت اال�ستغناء
عنهم.

رد اإلدارة
وطلب���ت “البالد” م���ن الإدارة التنفيذية ردا
على الوقفات االحتجاجي���ة ملجل�س �إدارة النقابة
ومطالبها.
وق���ال م�صدر ب�رشك���ة �أ�رسي �إنه م���ع ا�ستمرار
اجلهود من قبل �إدارة ال�رشكة جلعل ال�رشكة من�ش�أة
ربحية م�ستدامة ،والذي من �ش�أنه ا�ستمرار ال�رشكة
يف توظي���ف �أك�ب�ر عدد ممك���ن م���ن البحرينيني
لأجيال قادمة.
و�أ�ضاف :نرحب بجميع الأف���كار البناءة التي
تعظم فر�ص العم���ل البحرينية يف �إطار مربح مبا
يف ذلك الأفكار التي تقدمها النقابة.

بيان النقابة
و�أ�ص���در جمل����س �إدارة النقاب���ة بيان���ا ب�ش�أن
حتركاتها الأخ�ي�رة .وفيما ي�أتي �أبرز ما يت�ضمنه:
حتي���ة نقابي���ة �إل���ى عمالن���ا الأع���زاء يف ال�رشك���ة
العربية لبن���اء و�إ�صالح ال�سف���ن (�أ�رسي) لدعمهم
وم�ساندته���م خلطوات النقاب���ة ،ف�أنتم حمل فخر

•جانب من الوقفة االحتجاجية ملجل�س �إدارة نقابة “�أ�رسي”

واعت���زاز مل���ا تقدمون���ه خ�صو�ص���ا يف ه���ذا اجلو
الالهب و�أ�شعة ال�شم����س املبا�رشة على ال�صفائح
احلديدي���ة على ظه���ر البواخ���ر والعم���ل يف هذه
الظروف القا�سية والور����ش املفتوحة ،تكابدون
الآالم من �أج���ل لقمة العي�ش ،ومزي���د من ازدهار
ال�رشكة وبناء اقت�صاد الوطن الغايل.
�إن نقاب���ة عم���ال �أ��س�ري �أم���ام ك���م كبري من
الق�ضاي���ا العمالي���ة املرتاكم���ة و�آخره���ا �إلغ���اء
حافالت نقل عمال املناوب���ة والطلب من العمال
احل�ض���ور ب�سياراته���م اخلا�ص���ة وتهمي����ش دور
النقاب���ة و�إ�صدار قرارات غ�ي�ر قانونية تتعار�ض
م���ع قان���ون العم���ل البحرين���ي والإ��ص�رار عل���ى
تطبيقه���ا وهي مت����س احلقوق الأولي���ة للعمال،
وت�ص���ادر املكت�سب���ات العمالي���ة املحمية بحكم
القانون ،ومن بينه���ا ت�رسيح البحرينيني والعرب
حت���ى و�صل���ت ن�سبة العمال���ة البحريني���ة حلدود
 % 25وه���ي �أقل ن�سب���ة بحرن���ة يف تاريخ �رشكة
�أ��س�ري ،وترافق ذل���ك مع توظي���ف مت�سارع لغري
البحريني�ي�ن ،وجله���م يف املنا�ص���ب الإ�رشافي���ة
ور�ؤ�ساء الأق�سام.
ه���ذا �إ�ضاف���ة �إل���ى �سل���ب احل���ق الأ�سا�سي
واملكت�سب العم���ايل يف ال�سبع دقائق يف و�صول
العمال �إل���ى �أق�سامهم وخروجه���م نهاية الدوام،
والتميي���ز الفاح����ش ال���ذي جع���ل م���ن روات���ب
ودرج���ات العمال���ة الوطني���ة �ضعيفة ج���دا مهما
كان���ت منا�صبه���م الوظيفي���ة ،واالنتقا����ص من

احل���ق املكت�سب العمايل يف الزي���ادة ال�سنوية يف
احلد الأدنى وامل�ستحقني لها يف العامني 2017
و ،2018وا�ستثن���اء البحريني�ي�ن م���ن �إحالله���م
�أو توظيفه���م مبنا�ص���ب املديري���ن واملنا�صب
القيادي���ة الأخ���رى يف ال�رشك���ة ،مت وف���ق خط���ة
منظمة توظي���ف �أكرث من  40عامال و�أكرث من 20
م�س����ؤوال وجميعهم غ�ي�ر بحرينيني خ�ل�ال ال�ستة
�أ�شه���ر املا�ضي���ة بروات���ب عالي���ة ب�ي�ن م�رشفني
ور�ؤ�ساء �أق�سام ور�ؤ�س���اء دوائر وغالبيتهم مكان
البحريني�ي�ن الذي���ن مت اال�ستغن���اء عنه���م ع�ب�ر
ال�ضغط عليهم للتقاعد مقابل مبالغ مالية ،الأمر
الذي يو�ض���ح اخلطة امل�ستحكمة لط���رد العمالة
البحرينية وتهمي�ش ما تبقى منها.
و�إنه يف ظل ه���ذا الواقع املرير الذي يعي�شه
العم���ال يف �رشك���ة “�أ��س�ري” ف����إن جمل����س �إدارة
نقاب���ة عمال �أ��س�ري وبعد العديد م���ن املحاوالت
واملب���ادرات للو�ص���ول �إل���ى حل���ول �إال �أن���ه �أمام
الق�ضاي���ا العمالي���ة املرتاكمة يج���د نف�سه ملزما
مبوا�صل���ة الوقفات االحتجاجي���ة طاملا ا�ستمرت
الق���رارات غ�ي�ر القانوني���ة املا�س���ة باحلق���وق
واملكت�سب���ات العمالي���ة ،و�إن الوقف���ة النقابي���ة
االحتجاجي���ة تك���ون عن���د ال�ساع���ة � 6صباحا قبل
بداية الدوام وتنته���ي عند ال�ساعة � 6:25صباحا
قبل بداية الدوام لأع�ضاء املجل�س النقابة ،وهذا
القرار ملزم جلميع �أع�ضاء املجل�س.

ن�سب���ة العمالة البحرينية حل���دود  % 25وهي �أقل
ن�سبة بحرنة يف تاريخ ال�رشكة.
 رواتب ودرجات العمال���ة الوطنية �ضعيفةجدا مهما كانت منا�صبهم الوظيفية.
 -االنتقا�ص من احل���ق املكت�سب العمايل يف

الزيادة ال�سنوية يف احلد الأدنى وامل�ستحقني لها
يف العامني  2017و.2018
 توظي���ف �أكرث من  40عام�ل�ا و�أكرث من 20م�س����ؤوال وجميعه���م غ�ي�ر بحرينيني خ�ل�ال ال�ستة
�أ�شهر املا�ضية برواتب عالية.

اجتماع ثنائي بني احتاد العمال وقيادة “بيت التجار”:

اقرتاح تقلي�ص “الأوفر تامي” ي�سري عك�س الأو�ضاع االقت�صادية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ذكر الأم�ي�ن العام لالحتاد الع���ام لنقابات
عمال البحرين ح�سن احللواجي �أن الأمانة العامة
لالحتاد العام التقت برئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة البحري���ن �سمري نا�س وعدد من
�أع�ض���اء �إدارة الغرف���ة �صب���اح �أم����س مبقر بيت
التج���ار ،حيث مت بح���ث الأم���ور امل�شرتكة بني
الطرفني ك�رشيك�ي�ن اجتماعيني وط���ريف �إنتاج
تهمهم���ا مع���ا م�صلح���ة البحري���ن وا�ستقرارها
ورقيها وازدهارها.
وا�سته���ل احللواج���ي االجتم���اع بتهنئة من
االحت���اد العام لرئي�س الغرف���ة وجمل�س �إدارتها
حليازتهم ثقة اجلمعي���ة العمومية ،كما عرب عن
�إعجاب���ه با�سرتاتيجية املئة ي���وم التي اعتمدها
نا����س لتحقي���ق �إجن���ازات معين���ة يف حتدي���ات
حمددة تواجه الغرفة.
و�شك���ر الأم�ي�ن العام ،رئي����س الغرفة على
ح�س���ن ا�ستقباله وف���د االحتاد الع���ام وما �أبداه
من رغب���ة �صادقة للعمل امل�ش�ت�رك مع االحتاد
الع���ام .وق���ال “ناق����ش االحت���اد الع���ام �أهمية
تفعيل بروتوكول العمل امل�شرتك واجتماعات
الطرف�ي�ن الت���ي كان ق���د مت االتف���اق عليه���ا
م���ع �إدارة الغرف���ة الأ�سب���ق ،ومب���ا فيه���ا الآلية
النموذجية للتفاو�ض اجلماعي التي مت للأ�سف
جتمي���د العم���ل بها طويال م���ا يحت���اج لتن�شيط
الآليات من جديد ملا يف ذلك من تلبية حلاجات
ملح���ة يف �سوق العم���ل حتتم تالق���ي الطرفني
والتفاهم معا واالتف���اق على ما ميكن واحرتام
االختالف���ات بني الطرفني مبا يع�ب�ر عن موقع
كل طرف”.
و�أ�ض���اف احللواج���ي “ناق����ش الوف���د م���ع

فجر جديد
إبراهيم النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إي نعم ..كله من إيران

�أبرز مالحظات ومطالب نقابة “�أ�رسي”:
 �إلغاء حافالت نق���ل عمال املناوبة والطلبمن العمال احل�ضور ب�سياراتهم اخلا�صة.
 تهمي�ش دور النقاب���ة و�إ�صدار قرارات غريقانونية وتتعار�ض مع قانون العمل.
 -ت�رسي���ح البحرينيني والع���رب حتى و�صلت
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مث���ل الت�صنيف الأمريكي الأخري ل�رسايا الأ�شرت كمنظم���ة �إرهابية عاملية ،مدعومة
من �إي���ران� ،صفعة جديدة لنظ���ام املاليل املنافق ،والذي ميعن من���ذ عقود بت�صدير
الإرهاب ،والبارود لدول املنطقة ،ويف قتل �أبنائها ،وت�رشيدهم ،وجتويعهم.
ه���ذا الت�صنيف اجلديد ،وال���ذي �أ�شارت له اخلارجية الأمريكي���ة باال�سم ،لكل من
الإرهابي�ي�ن الفاري���ن �أحم���د ح�سن يو�س���ف ،ومرت�ض���ى جميد عل���وي (مرت�ضى جميد
ال�سن���دي) ،يج�س���د اعرتافا جدي���دا بعدالة ق�ضية مملك���ة البحرين ،املن���ادى بها منذ
�سنوات طويلة ،عن �إيران ،وعن تدخالتها ال�صارخة ،والعميقة ،بال�ش�أن الداخلي.
وي�ؤك���د التاريخ البحرين���ي احلديث ،والذي يغ���رق بالتدخ�ل�ات الإيرانية ،والتي
يرف�ض بع�ض ال�رشكاء جمرد النظ���ر �إليها ،و�إلى �شواهدها امللطخة بالدماء ،والأ�شالء،
�أن �إيران ال تريد لنا خريا ،ولن تريد ،حتى زوال نظامها امل�ستبد� ،أو قيام ال�ساعة.
وكم���ا �أن جمهورية ال���دم ت�ستخدم وكالء املوت م���ن �إفريقيا ،و�أوروب���ا ،و�أمريكا
ال�شمالي���ة ،للإ�رضار بن���ا ،وبتو�سيع نفوذه���ا ال�رسطاين يف املنطقة ،وكم���ا �أنها حتاول
الإطاحة باحلكومات ،و�إ�سقاط هيبتها على الأقل.
ف����إن البحرين بدورها ،ومعها بقية احللف���اء ودول اجلوار ،لتمتلك احلق بتوظيف
كل الأدوات ال�سيا�سي���ة والقانونية الدولية ،ويف �إقامة التحالفات الع�سكرية احلافظة
لأمنها ،والرادعة لهذه ال�سلوكيات ال�ضارة ،املهددة للأمن وال�سالم العامليني.
وكما �أن هنال���ك ،من يردد ب�سخرية بكل �شاردة وواردة على ظروف البلد اخلانقة
ب�أنه (كله من �إيران) ،فنحن ن�ؤكد بدورنا ،ب�أنه �شعار ال يناق�ض جوهر احلقيقة قط.
فال ميكن �أن نتجاهل حقيق���ة تداعيات الأزمة االنقالبية العام  ،2011وما خلفته
م���ن �أ�رضار ج�سيمة باالقت�صاد الوطني ،ويف احلراك االجتماعي ،وال�سيا�سي ،نرى �أثرها
(الكاوي) على املواطن ،بكل تفا�صيل حياته اليومية الآن.

بدء العمل باملرحلة الأولى حلديقة املحرق الكربى

املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطيط العم���راين :ك�شف
مدير �إدارة اخلدم���ات البلدية امل�شرتكة
ب���وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين �إبراهي���م اجلودر،
عن بدء العم���ل ر�سميًا يف املرحلة الأولى
من م��ش�روع �إعادة �إن�ش���اء حديقة املحرق
الكربى ،عل���ى �أن يتم االنته���اء من هذه
املرحلة بحلول �شهر فرباير .2019
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن ال���وزارة طرح���ت
مناق�ص���ة املرحل���ة الثانية م���ن امل�رشوع
عرب جمل�س املناق�صات والزايدات ،على
�أن يتم �إغالق باب تق���دمي العطاءات مع
بداية �شهر �أغ�سط�س املقبل.
ولف���ت �إل���ى �أن مناق�ص���ة املرحل���ة
الثانية ت�شتمل على �أعمال تهيئة املوقع
و�إن�شاء �شبك���ة الري وتنفيذ التو�صيالت
الكهربائي���ة والإ�ض���اءة ومبن���ى الإدارة
وبن���اء دورات املي���اه وغرف���ة احلار����س
وغرف���ة امل�ضخ���ة وهياكل الظ���ل ،عالوة
عل���ى �إن�ش���اء مم�ش���ى وجل�س���ات مظلل���ة

حميط���ة باملم�ش���ى م���ع تركي���ب �ألعاب
للأطفال ،كما �سيتم توفري �ألعاب خا�صة
بفئ���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�صة �إ�ضافة
�إلى �أعمال الت�شجري والتجميل.
وتوق���ع �أن تفت���ح احلديق���ة �أبوابها
�أم���ام اجلمهور بحل���ول الرب���ع الأخري من
العام املقبل (.)2019
وذك���ر اجل���ودر �أن “م��ش�روع �إع���ادة
�إن�ش���اء حديق���ة املحرق الك�ب�رى من �أهم
امل�شاري���ع الت���ي تتطل���ع وزارة الأ�شغال
و�ش�ؤون البلديات لتنفيذها ملا للم�رشوع
من �أهمية وملوقع احلديقة اال�سرتاتيجي
بالق���رب م���ن مط���ار البحري���ن ال���دويل
وم�ساحتها الت���ي تزيد على  9هكتارات،
�إذ �أدرجت ال���وزارة م�رشوع تطوير حديقة
املح���رق الك�ب�رى �ضم���ن خط���ة م�شاريع
ال���وزارة لل�سنة املالي���ة 2018 - 2017
عل���ى �أن يت���م تنفي���ذ امل��ش�روع عل���ى
مرحلت�ي�ن لت�رسيع وت�ي�رة تنفيذ امل�رشوع
بعد �صدور احلكم ب�إخالء املوقع من قبل
امل�ستثمر ال�سابق”.

عقار عراد خم�ص�ص ملواقف ال�سيارات ح�سب وثيقة امللكية
•نا�س واحللواجي

رئي����س الغرف���ة عملي���ة التو�أمة ب�ي�ن كل جلنة
�أو قط���اع خمت�ص م���ع نظريه يف االحت���اد العام
وحل املو�ضوعات بعم���ل م�شرتك” ،وقال فيما
يتعل���ق بال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة مبواق���ع
العم���ل خ�صو�ص���ا قط���اع الإن�ش���اءات وتوف�ي�ر
�سكن الئ���ق وت�أخر �أو عدم دف���ع الأجور للعمالة
املهاجرة “مل�سنا يف احلقيقة اهتماما كبريا من
رئي�س الغرفة به���ذه املوا�ضيع ورغبة �صادقة
يف معاجلته���ا” .وفيم���ا يتعل���ق مب���ا �صدر من
غرفة التجارة �أخريا ب�ش�أن معامل احت�ساب قيمة
العم���ل الإ�ض���ايف� ،أو�ضح الأمني الع���ام لرئي�س
الغرف���ة �أن الأجر ه���و املقابل ال���ذي يتقا�ضاه
العامل نظري عمل يقوم ب���ه ،و�أن ما يقدمه رب
العمل من ع�ل�اوات �أو بدالت ه���ي بالأ�صل جزء
م���ن الأج���ر مقابل العم���ل ،و�أن العام���ل يف حال
قيامه بعمل �إ�ضايف ف�إنه ي�ستحق مقابال �إ�ضافيا
ي�ستن���د على جمم���ل الأجر وهذا م���ا التفت �إليه
امل��ش�رع يف قانون العمل رق���م  36ل�سنة 2012

وه���و ما د�أبت حماك���م البحرين عل���ى اال�ستناد
�إلي���ه يف �أحكامها على م���دى ال�سنني املا�ضية،
و�أن تعط���ل العم���ل به���ذه املادة لأك�ث�ر من 6
�سنوات يتحمله امل�س�ؤول عن �إنفاذ القانون.
وم���ن ناحية توقي���ت هذا الطل���ب من قبل
الأخ���وة يف غرف���ة التجارة ،ف�إن���ه يف ظل الو�ضع
احلايل م���ن ت���دين الأج���ور وا�ستح���داث ر�سوم
و�رضائ���ب جديدة يبدو اق�ت�راح تقلي�ص معامل
احت�س���اب العمل الإ�ض���ايف وك�أن���ه ي�سري عك�س
اجتاه الأو�ضاع االقت�صادية التي ت�ستدعي رفع
الأجور وزيادة القوة ال�رشائية وهو ما �سينعك�س
يف النهاي���ة �إيجاب���ا عل���ى اجلمي���ع؛ لأن ازده���ار
ال���دورة االقت�صادي���ة �سيك���ون مفي���دا للعامل
والتاجر.
ويف خت���ام اللق���اء �شك���ر احللواج���ي رئي�س
الغرفة نا�س ،م�شيدا مبا �أبداه من رغبة �صادقة
يف العمل امل�شرتك ب�ي�ن �أطراف الإنتاج الثالثة
يف مملكة البحرين.

املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين :نفت
وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين ما ن��ش�ر ب�صحيفة
“الب�ل�اد” ي���وم  7يولي���و  ،2018ب�ش�أن
أر�ض���ا حلديق���ة ث���م
ا�ستم�ل�اك ال���وزارة � ً
حولته���ا �إلى م�رشوع ملواق���ف لل�سيارات،
و�أكدت �أن ما �أثري ال �أ�سا�س من ال�صحة.
وردًا عل���ى م���ا ن�رشت���ه ال�صحيف���ة،
�أو�ضح���ت “الأ�شغ���ال” �أن العقار مبجمع
 242يف منطق���ة عراد كانت عليه درا�سة
ح�س���ب الإج���راءات املتبع���ة ،وعلي���ه مت
ا�ستمالك���ه وتخ�صي�ص���ه مل��ش�روع �إن�شاء
مواق���ف لل�سيارات ح�سب وثيقة امللكية
والت���ي ن�صت على “لق���د انتقلت ملكية
العق���ار الثابت���ة به���ده الوثيق���ة رق���م
 120286با�س���م حكومة ملك���ة البحرين
ل���وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطيط العم���راين لأجل �إن�شاء مواقف
لل�سي���ارات” ،وبن���ا ًء عل���ى ذل���ك ،قامت
الوزارة ب�إع���داد الت�صامي���م التف�صيلية

للم��ش�روع املذك���ور وال���ذي مت ا�ستمالك
الأر�ض لهذا الغر�ض.
وذك���رت �أنه���ا قام���ت بعر����ض
الت�صامي���م التف�صيلي���ة عل���ى املجل�س
البلدي �آنذاك� ،إذ مت املوافقة عليها ومت
ر�صد امليزانية الالزمة للم�رشوع.
ويف ال�سي���اق ذات���ه� ،أك���دت الوزارة
حر�صه���ا عل���ى ا�ستغ�ل�ال امل�ساح���ات
املتوفرة �ضمن حرم الطريق وامل�ساحات
املخ�ص�صة كمواقف لل�سيارات؛ لتوفري
�أكرب عدد ممكن من مواقف ال�سيارات.
يذكر �أن م�رشوع “مواقف ال�سيارات”
�سيوف���ر  71موقفا تخ���دم �أهايل منطقة
ع���راد مم���ا ي�ساه���م يف احلد م���ن م�شكلة
نق����ص املواقف يف املنطقة والتي ت�ضم
الن�شاط���ات التجارية والكثافة ال�سكانية
املرتفعة .ودعت الوزارة ال�صحيفة �إلى
حت���ري الدقة واحلقائق وعدم ن�رش الأخبار
التي جتانب ال�ص���واب ،داعية �إلى الثقة
واخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا للمواطن�ي�ن
واملقيمني.
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عضوية البرلمان للبحريني بجنسية أصلية
ين�ش���ط به���ذه الفرتة ن�ش���اط انتخابي �إلك�ت�روين لبع�ض العازمني عل���ى الرت�شح
باالقرتاع النيابي املقرر بالربع الأخري من العام اجلاري.
يتمادى بع�ض املر�شحني يف �إطالق ت�رصيحات انتخابية ،ويتطاولون ب�شكل ي�سيء
لل�شخ�صي���ة البحريني���ة ،ويت�صورون �أن “طول الل�سان” طري���ق خمت�رص للو�صول لقبة
الربملان.
م���ن غري املقبول �أن يكون املو�سم االنتخابي ميعادا للرتا�شق �أو الفتنة �أو تعكري
�صف���و الوحدة الوطنية �أو التغريدات الوقحة .الناخب البحريني واعٍ ،ولن تنطلِي عليه
مثل هذه ال�سخافات.
و�أذكِّ ���ر ه�ؤالء املر�شحني وماكيناتهم االنتخابي���ة �أن الق�ضاء ح�سم �إ�سقاط تر�شح
من يحمل جوازا بحرينيا ب�صفة غري �أ�صلية ،فقد ا�ستبعدت املحكمة بانتخابات برملان
 2014مر�شح���ا من ال�سب���اق؛ لأنه يحمل جن�سية دولة خليجي���ة بالأ�صل بالإ�ضافة �إلى
جن�سية البحرين التي اكت�سبها قبل � 8سنوات.
ق���رار املحكم���ة ا�ستند ملا ين�ص علي���ه الد�ستور من ��ش�رط �أن يكون ع�ضو جمل�س
الن���واب بحريني���ا ،و�أن مي�ضي على م���ن اكت�سب اجلن�سية البحريني���ة �10سنوات على
الأقل ،وغ�ي�ر حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحم���ل جن�سية خليجية ب�رشط �أن
تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية.

تيار
“يف العامل من احلمقى �أكرث مما فيه من النا�س”.

هايرن�ش هاينه

االلتزام ب�سقف القبول وعدم ت�سجيل طلبة بربامج موقوفة
مدين���ة عي�س���ى  -وزارة
الرتبية والتعلي���م � :أ�صدر الأمني
الع���ام ملجل����س التعلي���م الع���ايل
عبد الغن���ي ال�شوي���خ تعميمًا �إلى
ر�ؤ�س���اء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ب�ش����أن �سق���ف القب���ول ال�سن���وي
للطلبة ،جاء في���ه �أنه ا�ستنادً ا �إلى
ق���رارات جمل����س التعلي���م العايل
بخ�صو����ص الربام���ج الأكادميي���ة
املقدم���ة يف م�ؤ�س�س���ات التعلي���م
العايل املرخ�صة ،تفتح امل�ؤ�س�سة
ب���اب القبول للطلب���ة اجلدد فقط
للربام���ج املرخ����ص له���ا وغ�ي�ر
املوقوف���ة ،بع���د ورود خط���اب
الأمان���ة العام���ة املت�ضمن حتديد
�سق���ف القب���ول وا�شرتاطات���ه
للم�ؤ�س�سة.
كم���ا يج���ب عل���ى م�ؤ�س�س���ات
التعلي���م العايل االلت���زام ب�سقف
القب���ول ال���ذي يتم حتدي���ده من

قب���ل الأمانة العام���ة �سنويًّا ،على
�أن يكون ع���دد الطلبة املقبولني
بالربامج الت���ي يتم �إعادة فتحها،
�أو الربام���ج امل�ستحدثة ،بقرارات
جمل����س التعلي���م الع���ايل� ،ضمن
ح���دود �سق���ف القب���ول ال�سن���وي
املقرر ل���كل م�ؤ�س�سة ،مع االلتزام
بع���دم ت�سجيل طلبة يف �أي برنامج
�أكادمي���ي موق���وف بق���رار م���ن
املجل����س ،حيث �إن �أي ت�سجيل من
ه���ذا القبيل يُعد غ�ي�ر قانوين وال
يُعتد ب���ه ،وال يتم الت�صديق عليه
من قبل الإدارة املخت�صة.
ونوّه���ت الأمان���ة العام���ة �إلى
�أن خمالف���ة كل م���ا تق���دم تكون
امل�ؤ�س�س���ة م�س�ؤول���ة عن���ه �أم���ام
جمل����س التعليم الع���ايل ،وت�ساءل
عن���ه وفقً���ا للقان���ون واللوائ���ح
والقرارات املنفذة له.

“جودة التعليم” تطلع على جهود توحيد اخلطاب الإعالمي

املنامة  -بنا :ا�ستقبلت الرئي�س
التنفي���ذي لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م
والتدري���ب جواهرامل�ضحك���ي ،وفدًا
من مركز االت�ص���ال الوطني برئا�سة
الرئي����س التنفي���ذي للمرك���ز حممد
عل���ي به���زاد يرافق���ه كلٌّ �سام���ي
هجر����س وعل���ي اجل���ودر وعزي���زة
�سلم���ان ،وبح�ضور عدد من م�سئويل
الهيئة ،وذلك لبح���ث �أوجه التعاون
امل�شرتك بني هيئة ج���ودة التعليم
والتدريب ومرك���ز االت�صال الوطني
وفق املهام املوكلة لكل منهما.
وخالل الزي���ارة ،اطلع وفد مركز
االت�ص���ال الوطن���ي عل���ى م�س�ي�رة
الهيئة منذ �إن�شائها يف العام ،2008
كهيئة م�ستقلة تتبع جمل�س الوزراء
املوق���ر ،مبوجب املر�س���وم امللكي
رق���م )32( :للع���ام  ،2008كم���ا
تع���رف الوفد على امله���ام املوكلة

للهيئ���ة ،كونه���ا �إح���دى مب���ادرات
تطوير التعليم والتدريب يف مملكة
البحري���ن ،وم���ا ت�ضطلع ب���ه من دور
�إل���ى جانب ال��ش�ركاء اال�سرتاتيجيني
يف ن�رش ثقافة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة والتدريبي���ة ،ف�ضال ً عما
حققت���ه من �إجن���ازات خ�ل�ال الأعوام
املن�رصمة.
كم���ا قدّم وف���د مرك���ز االت�صال
عر�ضا تعريفيًّا عن املركز،
ً
الوطن���ي
ومهام���ه ،و�أهداف���ه ،و�صالحيات���ه
القائمة على ه���دف توحيد اخلطاب
الإعالم���ي احلكوم���ي ،و�إب���رازه يف
خمتلف املحافل والو�سائل الإعالمية
املحلي���ة ،والإقليمي���ة ،والدولي���ة
وف���ق خط���ط و�إ�سرتاتيجي���ات عمل
�إعالم���ي موحد بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومي���ة م���ن وزارات ،وهيئ���ات،
ومنظمات يف مملكة البحرين.
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ا�ستئناف توزيع وحدات امل�رشوع الأ�سبوع املقبل ...وزير الإ�سكان:

طرح مناق�صة تنفيذ � 2346شقة �سكنية مبدينة �سلمان

املنام���ة  -وزارة الإ�س���كان� :أعل���ن وزي���ر
الإ�س���كان با�سم احلمر �أن ال���وزارة ب�صدد طرح
مناق�صة تنفي���ذ � 2346شقة �سكنية باجلزيرة
 10و 11و 12خ�ل�ال الفرتة املقبلة ،ذلك بعد
�أن اكتملت ن�سب الإجناز بكال الأعمال الإن�شائية
والبني���ة التحتي���ة ب���ـ  3041وح���دة �سكني���ة
باجلزيرة  13و 14مبدينة �سلمان.
وقال �إن ن�سبة �إجناز �أعمال البينية التحتية
الثانوي���ة الت���ي تخ���دم الوح���دات املُنفذة من
قِ ب���ل القطاع اخلا�ص باملدينة بلغت حوايل 96
 ،%و�إجن���از  % 62م���ن �أعمال البني���ة التحتية
الثانوي���ة باجلزي���رة  10و 11و ،12م�شريًا �إلى
�أن���ه مت تر�سي���ة مناق�ص���ة تنفيذ ج�س���ور تربط
اجلزيرة  9باجلزي���رة  10واجلزيرة 11باجلزيرة
 ،12م�ؤكدًا �أن ن�سبة الإجناز باجل�رس الذي يربط
بني اجلزيرتني  13و 14بلغت  ،% 99و% 99
ن�سب���ة �إجناز حمطة معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي
ب�رشق اجلزيرة .14
ج���اء ذلك ،خالل زيارة تفقدية قام بها �إلى
امل��ش�روع ،يرافقه الوكيل امل�ساع���د للم�شاريع
الإ�سكانية �سامي بوهزاع وعدد من امل�س�ؤولني
واملهند�س�ي�ن للوق���وف عل���ى ن�س���ب الإجن���از
بامل�رشوع ومتابعة العمل من بعد تف�ضل عاهل
الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى
�آل خليف���ة بافتت���اح ه���ذه املدين���ة وت�سلي���م
جاللت���ه �أول  3وح���دات باملدين���ة للمواطن�ي�ن
امل�ستفيدين.
و�رصح احلمر �أن الوزارة �ست�ست�أنف �إجراءات
توزيع �أكرث م���ن  2800وح���دة �سكنية مب�رشوع
مدينة �سلمان الأ�سب���وع املقبل ،بعد �أن �رشعت
بتوزيع���ه م���ع بداية برنام���ج توزيع ال���ـ 5000

وح���دة �سكني���ة التي �أمر بتوزيعه���ا ويل العهد
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س
جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة.
وب�ّي� وزي���ر الإ�س���كان �أن مدين���ة �سلمان
نّ

ا�ستعماالت جتارية متعددة
ٌ
�ست�شه���د م�ستقبالً
مث���ل املح�ل�ات ،املكات���ب ،واال�ستخدام���ات
ال�صناعي���ة اخلفيف���ة ،حي���ث ت�سع���ى ال���وزارة
لأن تك���ون مدين���ة �سلم���ان متكامل���ة املرافق
واخلدمات.

نا�شدوا �إدارة جامعة البحرين �إعادة النظر يف القرار ...طلبة  2017لـ “:”$

عدم ت�صفري املعدل يف حال التحويل “غري منطقي”
احت�س���اب متو�س���ط الدرج���ات يف حال���ة الإع���ادة “تع�س���ف”
ليلى مال اهلل

نا�ش���د طلبة جامعة البحري���ن �إدارة اجلامعة
�إع���ادة النظر يف بع�ض الإج���راءات املطبقة على
الطلب���ة املقبول�ي�ن يف بداي���ة الع���ام اجلامعي
 2018 - 2017وما بعده مطالبني مبعاملتهم
بقرارات الدفعات ال�سابقة.
و�أو�ض���ح الطلب���ة لـ”الب�ل�اد” اعرتا�ضه���م
على ق���رار احت�س���اب جميع الدرج���ات القدمية
واجلديدة التي يح�ص���ل عليها الطالب يف حالة
�إعادته للمقرر �ضمن املعدل الرتاكمي.
كما عرب الطلبة عن ا�ستيائهم من قرار عدم
ت�صف�ي�ر املعدل الرتاكمي يف حالة التحويل من
تخ�ص�ص �إلى �آخر وو�صفوه ب”غري املنطقي”.
وب�ي�ن الطلبة اعرتا�ضهم على قرار ال�سماح
ب�إع���ادة املقرر ملرت�ي�ن فقط ،ولفت���وا �إلى �أن
الطلب���ة يف الدفع���ات ال�سابقة يح���ق لهم �إعادة
املقرر  3م���رات يف حالة الر�سوب كما ي�سمح له
باال�ستمرار يف الدرا�سة عرب منحهم �إنذارات عند
حتقيقه معدال تراكميا اقل من .2.00

العلي���ا يف حال ا�ستم���رار الت�ضييق على الطلبة
بهذه القرارات.
ونا�شد الطلبة عرب “البالد” رئي�س اجلامعة
�إعادة النظر يف هذه القوانني وان يتم معاملتهم
كباقي الدفعات ال�سابقة والتي مل ت�شملها هذه
القرارات.

الوقت المحدد

جميع الدرجات

واعترب الطلبة القرارات املطبقة على دفعة
“ 2017غ�ي�ر من�صفة” وتت�سبب يف ت�أخر تخرج
الطال���ب وانخراط���ه يف �سوق العم���ل يف الوقت
املحدد� ،أو قد تكون �سببا يف طرده من اجلامعة
كم���ا �ستحرم كثريي���ن من موا�صل���ة الدرا�سات

وج���اء يف القرار رق���م  286/2017املوقع
م���ن رئي����س اجلامعة ال�سم���اح للطال���ب ب�إعادة
املق���رر ال���ذي ير�سب فيه مرت�ي�ن على الأكرث،
واحت�ساب جميع الدرجات (القدمية واجلديدة)
الت���ي يح�صل عليها الطالب للمقرر ذاته �ضمن

•�صورة �ضوئية من تعميم رئا�سة اجلامعة

املعدل الرتاكمي عند اعادته للمقرر.
وت�ضم���ن القرار “ال يلغى احت�ساب درجات
الطالب ومعدله الرتاكمي حتى حتويل برناجمه
�أي ال يت���م ت�صف�ي�ر املع���دل الرتاكم���ي عن���د
التحوي���ل لربنامج جديد”،و ف�ص���ل الطالب اذا
ح�صل على معدل تراكم���ي اقل من ( )1.00يف
الف�صل الأول من التحاقه باجلامعة .
وورد يف ذات القرار عدك ال�سماح للطالب
ب�إع���ادة مق���رر اال يف حال���ة الر�س���وب فيه او يف
حالة جناحه وح�صوله على تقدير اقل من 2.00
يف اح���د املقررات عل���ى ان ال تزي���د عدد مرات
الإع���ادة يف هذه احلال���ة على �أربع م���رات فقط
خالل درا�سته يف اجلامعة.

سلبية وظالمة
وتفاع����ل الكث��ي�رون عل����ى موق����ع التوا�ص����ل
االجتماع����ي على و�س����م قوانني دفع����ة  2017على
برنامج التوا�صل االجتماعي تويرت وغريها من برامج
التوا�ص����ل الذي ن�رشت ا�ستي����اء الطلبة وذويهم من
هذه القرارات التي اعتربوها “�سلبية” و”ظاملة”.
واعت��ب�ر �أولي����اء الأم����ور الق����رارات اث����رت على
م�ست����وى الدرا�سي للطالب ال����ذي ي�شعرون بالقلق
عل����ى م�صريه����م وم�سريته����م الدرا�سي����ة يف جامعة
البحرين وهي اجلامعة الوطنية الوحيدة.
وبينوا ان هذه القرارات �ستوثر عدم احل�صول
على مع����دالت تراكمية ت�سمح للطلب����ة بالدرا�سات
العليا.

فتح باب الرت�شح  15يوليو

“الرتبية” تدعو املتفوقني لال�ستفادة من بعثات “بابكو”
مدينة عي�س���ى  -وزارة الرتبية والتعليم:
�أعلن���ت �إدارة البعث���ات وامللحقي���ات ب���وزارة
الرتبية والتعليم عن طرح �رشكة نفط البحرين
(بابك���و) بعثات درا�سية للطلبة خريجي العام
الدرا�س���ي  2018 - 2017م���ن املدار����س
احلكومي���ة واخلا�ص���ة؛ للدرا�س���ة داخل مملكة
البحرين وخارجها.
وت�شم���ل البعث���ات داخ���ل اململك���ة
تخ�ص�صات الهند�س���ة الكيميائية والهند�سة
امليكانيكي���ة والهند�سة الكهربائية وهند�سة
الأجه���زة الدقيق���ة والتحك���م� ،أم���ا البعث���ات
اخلارجي���ة فت�شم���ل تخ�ص�ص���ات الهند�س���ة
الكيميائية والهند�سة امليكانيكية والهند�سة

الكهربائية.
وي�ش�ت�رط يف املرت�ش���ح �أن يكون بحريني
اجلن�سي���ة ،وم���ن خريجي املدار����س احلكومية
واخلا�صة للعام الدرا�سي  ،2018 - 2017و�أال
يقل معدله الرتاكمي عن � % 90أو ما يعادله،
و�أن يك���ون طالب املدار����س احلكومية خريج
توحيد امل�سارات (العل���وم والريا�ضيات)� ،أو
امل�سار الفني واملهني� ،أو النظام املطور من
التعليم الفني واملهن���ي� ،أو خريج مركز نا�رص
للت�أهيل والتدريب املهني.
فعل���ى الطلب���ة الراغب�ي�ن يف التق���دم
لال�ستف���ادة من ه���ذه البعث���ات مراجعة ق�سم
اال�ستقبال ب�إدارة البعثات وامللحقيات مببنى

مركز خدمات املراجعني يف مقر وزارة الرتبية
والتعليم مبدينة عي�سى ،اعتبارًا من يوم الأحد
املوافق  15يوليو  2018ولغاية يوم الثالثاء
املواف���ق  17يولي���و  2018يف الف�ت�رة م���ن
ال�ساعة � 8صباحً ا وحت���ى  1ظهرًا ،م�صطحبني
معه���م �أ�صل ون�سخة �إفادة التخرج من املرحلة
الثانوي���ة ،وبالن�سبة لطلب���ة املدار�س اخلا�صة
تق���دمي �إف���ادة �ص���ادرة ع���ن �إدارة التعلي���م
اخلا�ص بوزارة الرتبي���ة والتعليم مو�ضحًا بها
الن�سب���ة املئوية للمع���دل الرتاكم���ي ون�سخة
منه���ا ،وك�شوف الدرج���ات للمرحل���ة الثانوية
باللغ���ة الإجنليزي���ة ون�سخة منه���ا ،ون�سخة من
جواز ال�سفر وبطاقة الهوية.

�أ�سهم �أوروبا ترتاجع
يف املعامالت املبكرة
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السنة العاشرة  -العدد 3558

الخميس

لن���دن  -رويرتز :تراجع���ت الأ�سه���م الأوروبية يف
املعامالت املبكرة �أم�س الأربعاء مع ت�صاعد نزاع جتاري
بني ال�صني والواليات املتحدة .وبحلول ال�ساعة 0712
بتوقي���ت جرينت����ش انخف����ض امل�ؤ��ش�ر �ستوك�س 600
الأوروب���ي  ،% 1وتراجع امل�ؤ�رش داك����س الأملاين الزاخر
ب�رشكات الت�صدي���ر  % 1.2فيما نزل امل�ؤ�رش فاينن�شال
تاميز  100الربيطاين  .% 1وتراجعت جميع القطاعات
الأوروبية و�سجلت �أ�سهم ال�رشكات الأكرث انك�شافً ا على
الر�سوم اجلمركية �أكرب انخفا�ض على امل�ؤ�رش �ستوك�س.
وتراج���ع م�ؤ�رش قطاع امل���وارد الأ�سا�سية  % 2.6وم�ؤ�رش
قطاع ال�سيارات .% 1.5
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�أمريكا تهدد جمددا بفر�ض ر�سوم على واردات �صينية
�ي�ن /وا�شنطن  -روي��ت�رز� :صع����دت �إدارة الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب

بك�
نزاعها التجاري مع ال�صني وهددت بفر�ض ر�سوم جمركية بن�سبة  % 10على قائمة
واردات �صينية جديدة بقيمة  200مليار دوالر مما �أدى لرتاجع �أ�سواق الأ�سهم ودفع
بك��ي�ن للتحذير من �أنها �ست�ضطر للرد .وقالت وزارة التجارة ال�صينية �أم�س الأربعاء
�إنها ”م�صدومة“ و�إنها �ستقدم �شكوى ملنظمة التجارة العاملية لكنها مل تعلن حتى
الآن كي����ف �سرتد .وو�صفت ال����وزارة الأفعال الأمريكية يف بي����ان ب�أنها ”غري مقبولة
باملرة“.
وقال����ت بكني �إنها �سرتد على ت�صعيد الر�سوم اجلمركية الأمريكية وي�شمل ذلك
“�إجراءات نوعية” ،وهو تهديد تخ�شى ال�رشكات الأمريكية العاملة يف بكني �أن يعني
�أي �شيء بداية من تكثيف عمليات الفح�ص والتفتي�ش التي تخ�ضع لها هذه ال�رشكات
وو�صوال �إلى عرقلة املوافقة على اال�ستثمارات واملقاطعة من امل�ستهلكني.

ا�شرتى ب�ضائع ب�شيكات م�ؤجله و�ص ّدرها للخارج

�آ�سيوي يحتال على � 48رشكة حملية بـ  6ماليني دينار
علي الفردان

ا�شتكى �أ�صحاب �أعمال بحرينيون قيام م�ستثمر
�آ�سيوي بعملي���ة احتيال وا�سعة طال���ت �أكرث من 48
�رشك���ة ،وذلك بقيم���ة �إجمالية تقدر بنح���و  6ماليني
دين���ار ،يف حني ت�شري تقديرات �أخ���رى �إلى �أن املبلغ
قد ي�صل �إلى  13مليونًا.
وب���د�أت الق�ضي���ة من���ذ تخل���ف �إح���دى ال�رشكات
املحلي���ة التي تعم���ل يف جمال املق���اوالت والتجارة
العام���ة ،وميثله���ا م�ستثم���ر �آ�سي���وي �أ�س�سه���ا م���ع
�رشي���ك بحرين���ي ،عن �س���داد مالي�ي�ن الدنانري ،وهي
م�ستحق���ات لع�رشات امل�ؤ�س�س���ات وال�رشكات املحلية
متخ�ص�ص���ة يف التربي���د والتكيي���ف ،واملع���دات،
واخلدم���ات ،والإلكرتونيات ،والأجه���زة الكهربائية،
والنق���ل وال�سفر ،وذلك قبل �أن تكت�شف امل�ؤ�س�سات
املت��ض�ررة �سف���ر امل�ستثم���ر الآ�سي���وي للخ���ارج ،يف
حني فقدت املعدات التي قام���ت ال�رشكة املتورطة
ب�رشائه���ا ،التي ي�شتب���ه �أن امل�ستثم���ر الآ�سيوي �أعاد
ت�صديره���ا خلارج اململكة قب���ل �أن يقوم هو بالفرار
مب�ساعدة �أفراد �آخرين ،بح�سب ما يرويه املت�رضرون.
وكانت ال�رشكة املتورطة ،تق���وم بال�رشاء بالأجل
وت�س���دد ع�ب�ر �شي���كات م�ؤجل���ه يوقعه���ا ال�رشي���ك
الآ�سيوي ،لك���ن التجار فوجئوا خ�ل�ال هذا العام ويف
ماي���و املا�ض���ي حتديدًا ،بعدم وج���ود ر�صيد �أو مبلغ
يغطي املطالبات وتبني �أن امل�ستثمر الأجنبي ،الذي
خ�صو�ص���ا �أنه ميلك
ً
غ���ادر البالد ب���دون �أية عوائ���ق
“الفي���زا املرنة” على ما يبدو هو وعدد من الأجانب
الذي تبني �أنه���م �أع�ضاء يف �شبكة �سهلت �رشاء كمية
كبرية من الب�ضائع وت�صديره���ا �إلى اخلارج ،بح�سب
جتار.
وب���د�أ التج���ار خ�ل�ال الأ�سابيع املا�ضي���ة حتركً ا
للح�ص���ول عل���ى قيم���ة ال�شي���كات الت���ي مت عربها
ت�سديد قيمة امل�شرتيات لل�رشكة املعنية.
وق���ال �صاحب الأعم���ال �أحم���د الدم�ستاين ،وهو

•�أحمد الدم�ستاين

•املحامي حممد املهدي

“� ”GPSأحد املولدات ك�شف وجود الب�ضائع يف دولة جماورة
“الفيزا املرنة” متهمة بت�سهيل ممار�سة �أن�شطة جتارية م�شبوهة
�أح���د املت�رضري���ن �إن عملية االحتيال مت���ت بوا�سطة
“�شبكة” ولي�س عن طريق فرد ،و�أن الآ�سيوي ح�صل
عل���ى م�ساع���دة من موظف�ي�ن بع�ضه���م يعمل حتت
كفالة ال�رشكة و�آخرون بنظام “الفيزا املرنة”.
وب�ّي�نّ �أن ال�رشكة املتورط���ة بالق�ضية هي �رشكة
“�أندو عرب للمق���اوالت” ،وهي متتلك �سجالً جتاريًّا
ك�رشك���ة م�ساهمة حمدودة منذ الع���ام  ،2009وكانت
تعمل بطريقة �سليم���ة وقانونية يف ال�سوق منذ ذلك
الوقت ،لكن امل�شكلة بد�أت تلوح خالل العام ،2018
�إذ قام���ت بال�رشاء م���ن املوردين والتج���ار من بينهم
جتار معروفون يف جماالت خمتلفة مثل الإلكرتونيات
والأجهزة الكهربائية والكمبيوترات وغريها.
وبني الدم�ستاين �أن جهاز حتديد املواقع GPS
كان مثبتً���ا على �أحد املودالت التي �أخذها امل�ستثمر
الأجنبي ع�ب�ر ال�رشكة البحرينية الت���ي �أ�س�سها ،وجود

هذا املول���د يف م�ستودع بدولة خليجي���ة ،و�أن التجار
يعتق���دون �أن كث�ي�رً ا م���ن الب�ضائ���ع الت���ي ا�شرتاها
(متثل جزءًا من غنيم���ة العملية) �أر�سلها للخارج �إلى
هذا امل�ستودع.
ونا�ش���د الدم�ست���اين اجله���ات املعني���ة ب�رسع���ة
التدخ���ل .وق���ال “نطال���ب ال�سلط���ات بالتوا�صل مع
اجلهات املعني���ة بالدولة اخلليجي���ة املعنية لو�ضع
اليد على امل�ستودع وا�سرتداد حقوق التجار”.
و�أ�ش���ار الدم�ستاين �إلى �أن بع����ض الأجهزة التي
ا�شرتاها من �رشكات دون ت�سديد قيمتها ،كان يبيعها
يف البحري���ن بقيمة تقل عن قيمتها احلقيقة” ،فمثال
ا�شرتى كمبيوت���ر بقيمة  400دينار وباعه يف ال�سوق
املحلي���ة بـ  300دينار ،فيما باع بع�ض الأجهزة خارج
البحري���ن” .وبح�س���ب تقدي���رات التجار ،كم���ا يقول
الدم�ست���اين ،ف�إن هن���اك �أكرث من  48تاج���رًا مت�رضرًا

بالتعاون مع “بيكوك كون�سريج”

“البحرين الإ�سالمي” يق ّدم الرفاهية لزبائن “الرثيا”

املنام����ة  -البحري����ن الإ�سالم����ي :وق����ع بن����ك
البحري����ن الإ�سالمي “ ،”BisBم�ؤخراً اتفاقية تعاون
م�شرتك مع �رشكة “بيك����وك كون�سريج” ،وهي �رشكة
متخ�ص�ص����ة يف تقدمي خدمات امل�ساع����د ال�شخ�صي
وخدم����ات الرفاهي����ة يف دول اخللي����ج العرب����ي
وذل����ك لتق����دمي ع����دة خدم����ات ،مث����ل �إدارة املهام
اليومية والتذك��ي�ر بالأن�شط����ة واملنا�سبات العامة،
�إدارة ج����دول االجتماع����ات واملواعي����د ،التعامل مع
ا�ستف�سارات و�شكاوى الزبائن ،امل�ساعدة يف تنظيم
و�إدارة املهام ،تخطيط وترتيب ال�سفرات ،وغريها
الكث��ي�ر .ح�رض توقي����ع االتفاقية كل م����ن مدير عام
اخلدمات امل�رصفية للأف����راد بالبنك ،دالل الغي�ص،
والرئي�����س التنفي����ذي ل�رشكة “بيك����وك كون�سريج”،
ح�سن ال�سويدي ،بالإ�ضافة �إلى عدد من امل�س�ؤولني
من كال الطرفني .وقالت الغي�ص “ن�سعى دائما ً يف
بنك البحرين الإ�سالمي �إلى تلبية احتياجات زبائننا
ليتمكن����وا م����ن �إج����راء معامالته����م امل�رصفي����ة بكل
�سهولة وي���س�ر ،ونتطلع �إلى العمل جنبا ً �إلى جنب مع
�رشك����ة “بيكوك كون�سريج” �ضمن هذه ال�رشاكة التي
�ست�سمح لزبائن خدمات الرثيا باال�ستمتاع مبجموعة
من اخلدمات الفريدة من نوعها والتي �ستقدم لهم

•بع�ض ال�شيكات التي مت �رصفها من دون ر�صيد قيمة امل�شرتيات

فتح ن�سبة حترك �سهم “الوطنية القاب�ضة”
املحرر االقت�صادي

فتح���ت بور�صة البحري���ن ن�سبة حترك
�سع���ر �أ�سه���م �رشك���ة البحري���ن الوطني���ة
القاب�ض���ة بن�سب���ة � % 5إ�ضافي���ة .ون�سب���ة
حت���رك ال�سه���م اجلديدة ه���ي  % 10للحد
الأعلى و % 15للحد الأدنى لتحرك ال�سهم
من �سعر الإغالق.
ومل ي��ش�ر البي���ان املن�ش���ور على موقع
البور�ص���ة �إل���ى �سب���ب فتح ن�سب���ة حترك
ال�سهم� ،إال �أن���ه حالة طبيعية حتدث عندما
يك���ون هناك طلبات ب�أ�سع���ار �أعلى �أو �أقل
ت����ؤدي �إلى حت���رك ال�سهم بن�سب���ة تتجاوز

•�أثناء توقيع االتفاقية

على مدار ال�ساعة ط����وال �أيام الأ�سبوع ،و�سي�ستمتع
زبائنن����ا بخدم����ة “بيك����وك كون�س��ي�رج” الراقي����ة يف
جمي����ع �أنح����اء البحرين من خ��ل�ال خدم����ات الر�سائل
الن�صي����ة املخ�ص�صة ل�رشك����ة “بيك����وك كون�سريج”
البحري����ن التي تهدف �إلى تلبية طلباتهم بكل �رسعة
وكفاءة مع املحافظة على ال�رسية” .ومن جانبه ،قال
ال�سويدي “ تزامنا ً مع م�ساعي البنك لت�سهيل عملية
�إجراء املعامالت امل�رصفية للزبائن وتب�سيط احلياة
اليومية لهم ،مت تعيني جمموعة من املتخ�ص�صني

م���ن العملي���ة ،و�أن بع�ضهم قد ا�ستحق���ت ال�شيكات
امل�ؤجل���ة بالفعل ،لكن �آخري���ن �إلى الآن ال يعلمون �أو
مل يبد�أوا التحرك لع���دم ا�ستحقاق موعد �شيكاتهم.
وحمّ���ل الدم�ست���اين برنام���ج “الفيزا املرن���ة” الذي
�أطلقت���ه هيئ���ة تنظيم �سوق العم���ل يف وقت �سابق،
بالت�سهيل عل���ى بع�ض الأجانب للقي���ام مبمار�سات
غ�ي�ر قانونية ع�ب�ر اكت�سابهم ال�صف���ة القانونية من
الإقامة بعد �أن كانوا يقيمون كـ”فري فيزا” �أو بدون
�إقامة قانونية ،ما �سه���ل عليهم كذلك امل�ساهمة يف
ت�أ�سي����س ال�رشكات التي �أ�صب���ح ت�أ�سي�سها ال يتطلب
وجود ر�أ�س مال يغطي االلتزامات.
وطال���ب وزارة التجارة وال�صناع���ة ب�إعادة النظر
يف درا�س���ة متطلبات الرتخي����ص للأجانب ولل�رشكات
خ�صو�ص���ا مو�ض���وع ال�ضمان���ات النا�شئ���ة
ً
عمومً���ا،
عند وج���ود التزامات مالية على ال��ش�ركات� ،إذ �إنه يف

لإدارة خدم����ات زبائ����ن البن����ك ،حيث �سنق����دم لهم
جمموع����ة من اخلدم����ات الراقية ،مب����ا يف ذلك خدمة
اال�ستقب����ال وامل�ساع����دة لكب����ار ال�شخ�صي����ات،
وباق����ة �إدارة الت�أم��ي�ن ،وخدم����ات التو�صيل ،ونقل
ال�سي����ارات الفاخرة ،وتنظيم العطالت والفعاليات،
واملرا�سل����ة ،وتعيني مدي����ر عالقات خا�����ص لتلبية
جميع االحتياج����ات امل�رصفية ،ومركز لالت�صال على
م����دار ال�ساعة ط����وال �أيام الأ�سب����وع لتوفري خدمات
�شخ�صية للزبائن”.

�أغل���ب الأحيان ر�أ�س امل���ال ال يغطي هذه االلتزامات
م���ع بع�ض ال�سجالت مثل التج���ارة العامة التي ت�ؤهل
ال�رشكة ل�رشاء وبيع خمتلف املنتجات ومببالغ كبرية.
و�أ�شار الدم�ستاين �إلى �أن التجار قاموا بالتوا�صل
مع وزارة التج���ارة وال�صناعة ووزارة الداخلية ،معربًا
عن �شكره لكل اجلهود املبذولة يف هذا ال�سياق.
كما �أفاد �إلى �أنه مت رفع ر�سالة كذلك �إلى غرفة
جتارة و�صناع���ة البحري���ن� ،إال �أن الأخرية مل تتجاوب
بال�شكل املطلوب مع كونها ممثلة لل�شارع التجاري.
وق���ال املحامي حممد املهدي ال���ذي وكله عدد
كبري م���ن التجار املت�رضرين من عملي���ة االحتيال �أنه
ب���د�أ بالتح���رك بح�س���ب الأ�ص���ول القانوني���ة الالزمة
واملتبع���ة ،و�إن �إدارة مكافحة اجلرائ���م االقت�صادية
بوزارة الداخلية تقوم مبتابع���ة الق�ضية ،لكنه رحب
ب����أي جهود تقوم بها غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين
�أو اجله���ات الر�سمي���ة الأخ���رى مل�ساع���دة التج���ار
املت�رضرين.
وتوقع املحامي املهدي �أن يكون عدد ال�رشكات
التي تعر�ضت لعملية الن�صب يرتاوح ما بني � 40إلى
� 50رشكة ،الفتًا �إلى �أن معاجلة الق�ضية �سيحتاج �إلى
وق���ت ،و�أن �أي جهود لت�رسيع ح���ل الق�ضية �ست�ساعد
ال�رشكات املت�رضرة بال �شك.

تل���ك املعتم���دة والبالغ���ة  .% 10و�أقفل
�سعر �سه���م ال�رشكة �أم�س عند �سعر 0.440
دين���ار ،وهو حمافظ على ه���ذا املنوال من
الثبات عل���ى ال�سعر منذ مطلع �شهر يوليو
اجلاري ،وكان �إقفال���ه ال�سابق بتاريخ 27
يوني���و املا�ضي عند �سع���ر  0.410دينار.
وجتاوزت القيمة ال�سوقية لل�رشكة 52.44
ملي���ون دين���ار ،م���ا ن�سبت���ه  % 0.64م���ن
�إجمايل القيم���ة الإجمالية للبور�صة البالغة
 8.25مليار دينار تقريبًا� .أما عدد الأ�سهم
ال�ص���ادرة واملدفوع���ة لل�رشك���ة فتبل���غ
� 119.175ألف �سهم ،والعائد على ال�سهم
 ،% 2.73وربحية ال�سهم  0.020دينار.

“البحرين والكويت”� :صفقة لبيع مليون �سهم
املحرر االقت�صادي

ب���اع م�ساه���م رئي����س يف بن���ك البحري���ن
والكوي���ت مليون �سهم ،م���ن �إجمايل الأ�سهم
البالغ���ة تتجاوز  1.08ملي���ار �سهم مدرجة يف

بور�ص���ة البحرين .وتع���ود تفا�صيل ال�صفقة
الت���ي مت���ت �أم����س الأول �إلى قي���ام م�ساهم
رئي�س���ي بالبن���ك بتنفيذ �صفق���ة بيع مليون
�سه���م بقيمة � 444ألف دينار ،وب�سعر 0.444
دينار لل�سهم الواحد.

ّ
وقع اتفاقا مع بنك الإ�سكان

“الإثمار” ميول امل�ستفيدين من م�رشوع “دانات اللوزي”
املنام���ة  -بن���ك اال�س���كان :وقّ ع بن���ك الإ�سكان
م�ؤخراً اتفاقا ً مع م��ص�رف الإثمار ،يوفر مبوجبه “بنك
الإثم���ار” التموي���ل للمواطن�ي�ن امل�ستفيدي���ن م���ن
“مزاي���ا” (برنامج متويل ال�سكن االجتماعي �سابقا ً)،
والراغبني يف �رشاء وحدات يف م�رشوع “دانات اللوزي”
وذل���ك يف �إط���ار �سعيه لتطوي���ر احلل���ول التمويلية
الإ�سكاني���ة وتوف�ي�ر اخلي���ارات لتلبي���ة احتياج���ات
املواطن�ي�ن مب�شاركة القطاع اخلا�ص .ووقع الإتفاق
للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

كل م���ن مدي���ر عام بن���ك الإ�س���كان ،خال���د عبد اهلل،
ب�صفت���ه رئي�س جمل����س �إدارة �رشكة دان���ات اللوزي،
والرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار� ،أحمد عبد الرحيم.
وع�ب�ر خالد عبد اهلل ع���ن �سعادت���ه بال�رشاكة مع
بن���ك الإثمار بتوقيع ه���ذه االتفاقية لتطبيق برنامج
متوي���ل ال�سك���ن االجتماعي”مزايا” مل��ش�روع “دانات
الل���وزي” وتوف�ي�ر خي���ارات التموي���ل العق���اري من
�أجل ��ش�راء امل�سك���ن املنا�س���ب .و�أكد عب���داهلل على

“�أن البن���ك حري����ص عل���ى ح�ص���ول املواطنني على
التموي���ل املنا�سب لقدراته���م املالي���ة ،واكت�شاف
احلل���ول والفر����ص وذلك م���ن �أجل ت�رسي���ع وت�سهيل
ح�صول املواطنني عل���ى امل�سكن املنا�سب .كما �أنه
حري�ص على �إ��ش�راك القطاع اخلا�ص يف هذا الربنامج
“مزاي���ا” وذل���ك لتوفري فر�ص جمدي���ة مل�ؤ�س�ساته،
وللم�ساهم���ة يف ال�ش����أن الإ�سكاين مما ي�ؤث���ر �إيجابيا ً
عل���ى الو�ض���ع الإ�س���كاين ويحف���ز ه���ذه امل�ؤ�س�سات

عل���ى مواكبة التنمي���ة الإ�سكانية” .وم���ن جانبه قال
�أحمد عبد الرحيم “نح���ن �سعداء بتوقيع هذا االتفاق
لتطبيق برنامج متويل ال�سكن االجتماعي “مزايا” مع
بنك الإ�سكان وذلك مل�رشوع “دانات اللوزي” ،والذي
ي���دل على �أهمية ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص
ويعك����س اهتم���ام البن���ك بامل�ساهم���ة يف امل�شاريع
الإ�سكاني���ة احلكومي���ة وتي�س�ي�ر امت�ل�اك م�ساك���ن
مالئمة من خ�ل�ال تقدمي التمويالت لها ،وهذا بدوره

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

�سي�ؤدي �إل���ى حتقيق التنمي���ة الإ�سكانية والعقارية
امل�أمول���ة يف البحرين” .و�أو�ض���ح �أن ال�رشاكة �ستمكن
جميع املواطن�ي�ن امل�ؤهلني للح�ص���ول على متويل
وحدة �سكنية واال�ستفادة من حلول التمويالت لدينا
واملتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والتي تلبي
متطلب���ات واحتياجات عم�ل�اء البن���ك ،بالإ�ضافة �إلى
فتح جمال للجمه���ور لال�ستفادة من ت�شكيلة وا�سعة
ومتميزة من خدماتنا امل�رصفية.

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

الخميس  12يوليو 2018
 28شوال 1439
العدد 3558

12

اقتصاد

business@albiladpress.com

البحرين توزع نكهات ال�شي�شة �إلى دول املنطقة ...جتار:

نرجو �إعادة النظر يف ن�سبة “االنتقائية” و� 6أ�شهر مهلة لتعديل الأو�ضاع
جت�����������ار :غ���ي���ر م�����ع�����ق�����ول ت����ع����ل����ي����ق �����ش����ح����ن����ات����ن����ا ح�����ت�����ى دف���������ع ال��������ض��رائ�����ب
زينب العكري و�أمين يعقوب

فر�ض���ت احلكوم���ة �رضيب���ة �سل���ع انتقائي���ة على
ع�صائ���ر نكه���ات ال�شي�ش���ة الإلكرتوني���ة بن�سبة 100
 ،%بعد تطبي���ق قانون ال�رضيب���ة االنتقائية يف يناير
املا�ض���ي وا�ستحدث���ت م�ؤخ���را ب�إ�ضاف���ة النكهات يف
القائم���ة ،ما �أدى ذل���ك لتعليق �شحن���ات يف اجلمارك
و�أخ���رى يف ال���دول امل�صدرة.و�أبدى �أ�صح���اب ال�ش�أن
والعامل���ون يف ه���ذا املج���ال ا�ستياءه���م ك���ون ن�سبة
ال�رضيبة كبرية ،كما �أنها طبقت دون �إعالمهم؛ من �أجل
�أخ���ذ التدابري الالزمة ،م�شريي���ن �إلى �أن البحرين موزع
لكثري من الدول اخلليجية و�أخرى بال�رشق الأو�سط.
وكان مين���ع التج���ارة يف ه���ذا املج���ال� ،إال �أنه مت
فتح���ه يف العام  2016من جان���ب وزارة التجارة حتت
مظلة ن�ش���اط الإلكرتونيات �أو التجارة العامة ،مبينني
�أنه لأجل احل�صول عل���ى الرتخي�ص ال ي�شرتط موافقة
وزارة ال�صحة.
وكان���ت وزارة املالية قد ب���د�أت بتطبيق قانون
ال�رضيب���ة االنتقائية اعتب���ارا من مطل���ع العام ،2018
وفر�ض���ت ال�رضيبة عل���ى التبغ وم�شتقات���ه وم�رشوبات
الطاق���ة بن�سب���ة  ،% 100وعل���ى امل�رشوب���ات الغازية
بن�سبة .% 50
و�أك���د بائع اجلملة يف “فيب وورل���د” �سيد علي،
ت�رضر جت���ار ال�شي�شة من �أمور ع���دة �أهمها ر�أ�س املال
والب�ضائ���ع العالقة يف اجلمارك حت���ى الآن ،التي يجب
�أن تدفع �رضيبتها التي �أقرت من دون علم م�سبق.
وذك���ر �أنه يف ي���وم اخلمي����س  5يولي���و فاج�أتهم
اجلم���ارك ب�رضورة دف���ع �رضيبة  % 100عل���ى ال�شحنة
الوا�صل���ة ،والتي ي�صل مبلغه���ا لرقم كبري ،فيما قام
بت�أجي���ل �شحنتني من ماليزي���ا و�أمريكا حتى الو�صول
حلل يف هذا املو�ضوع .وقال “من املفرت�ض �أن تكون
الن�سبة على (الكو�ست) ال تتجاوز  ،% 10وهذا من حق
احلكومة ،ولك���ن الآن بعد فر�ض و�إقرار هذه ال�رضيبة،
ف�إنه���ا جمرد فرتة و�سينتهي ه���ذا ال�سوق من الوجود
يف البحرين و�سيلج�أ الكثري لال�ستثمار يف دول �أخرى”.
و�أ�ضاف “يوجد نحو � 10أ�شخا�ص يف اليوم الواحد
ل��ش�راء كمي���ات باجلمل���ة وت�صديرها خل���ارج البحرين
كم���ا �أن  % 95من الزبائ���ن خليجيني و % 90من بيع
التجزئة يعتمد على ال�سعودية”.
و�أو�ض���ح �أن البحري���ن تعت�ب�ر �أق���وى الأ�س���واق
اخلليجي���ة وال�رشق الأو�سط يف هذا املجال وتوزع لدول
اخللي���ج ودول ال�رشق الأو�سط ،داعيا �إلى تغيري القرار
قب���ل انته���اء ال�س���وق وانتق���ال ر�أ�س امل���ال الفتتاح
م�شاريع خارج البحرين.
و�أكد وج���ود حاالت �إق�ل�اع عن التدخ�ي�ن بف�ضل
ال�شي�شة الإلكرتونية م���ا يعني م�ساهمتها يف احلد من
تدخني ال�سجائر.
وق���ال �صاحب حمالت “فيب مان” ح�سني �شبيب
�إن التجارة يف �أجهزة ال�شي�ش���ة الإلكرتونية والع�صائر
امل�ستخدم���ة فيه���ا (النكهات) كان���ت ممنوعة �سابقا

فيما فتح املج���ال منذ الع���ام  ،2016وافتتح الكثري
من ال�شباب حمالت ب�سجالت جتارية لهذا الغر�ض.
و�أ�ض���اف“ :فوجئن���ا من���ذ اخلمي����س املا�ض���ي 5
يولي���و بتعليق �شحناتنا و��ض�رورة دفع قيمة ال�رضائب
ال�ستالمه���ا فر�ض���ت ال�رضيبة م���ن دون �ساب���ق �إنذار،
ولدينا حاليا �شحنة يرتاوح حجمها بني � 10أطنان �إلى
 15طنا يف اجلمارك”.
وتاب���ع“ :م���ا ال�رضيب���ة الت���ي فر�ضت عل���ى تلك
املنتج���ات ،حيث ال تدخ���ل مواد التب���غ يف �صناعتها؟
وكل حمل يبيع ال�سلعة ب�سعر �آخر  ..ال توجد م�شكلة يف
�أن يكون للحكومة ج���زءا من هذه التجارة ،ولكن يجب
�أن تكون ن�سبة ال�رضيبة معقولة”.
و�أو�ض���ح �أن���ه يوج���د يف اململكة حالي���ا �أكرث من
 25حم�ل�ا جتاريا يف هذا املج���ال ،وقد وظف فيه نحو
 200عام���ل بحرين���ي ما يعني �أن���ه �ساهم يف توظيف
البحريني�ي�ن وتقلي���ل ن�س���ب البطالة ،كم���ا �أن هناك
��ش�ركات �شحن جدي���دة مت ت�أ�سي�سه���ا و�ساعدت على
التوظيف .ولف���ت �إلى �أنهم ي�ساهم���ون يف ن�رش توعية
الإق�ل�اع ع���ن التدخني وغري م��ض�ر بال�صح���ة ح�سب ما
�رصحت به منظمة ال�صحة العاملية ،وال توجد �أي حاالت
�صحي���ة مت��ض�ررة من التدخ�ي�ن الإلك�ت�روين ،مبينًا �أن
هناك �أطب���اء زبائن ي�ؤك���دون �إقالعهم ع���ن التدخني
واجتاههم لل�شي�شة الإلكرتونية.
ودع���ا �شبيب �إل���ى �إعطاء �أ�صح���اب هذه املحالت
مهلة � 6أ�شهر؛ ملناق�شة املو�ضوع مع اجلهة املخت�صة
و�إع���ادة النظر حول ن�سبة ال�رضيب���ة ،م�شريًا �إلى �أنه من
غري الع���دل تعليق ال�شحنات حتى دفع ال�رضائب التي
ال يعرف التجار �شيء عنها وغري م�سبقة.
وب�ّي� “�أن هناك منتجات حملية ومنتجات خا�صة
نّ
مبحل���ه التجاري يكوّنها يف البحرين وتنتجها امل�صانع
يف �أم�ي�ركا ،من املفرت�ض �أال تت�ضمنها ال�رضيبة ،حيث
�إنه���ا منت���ج حملي ،الفتًا �إل���ى �أنه ينت���ج  10منتجات،
ويتم ت�صدير ما بني � 20ألف �إلى � 30ألف حبة �شهريا
�إل���ى الكويت والهند وبريطانيا ،كم���ا �أن �أمريكا ت�أخذ
عددا من هذا املنتج لبيعها هناك”.
من جانبه ،قال �صاحب حمالت “عرب فيب” علي
الق�ص���اب �إن الب�ضاعة اجلديدة للمحل مت تعليقها يف
اجلم���ارك بعد فر�ض ال�رضيبة م���ن دون تعميم �أو خرب
م�سب���ق ،مبينًا �أن �سعر البيع عامليا ال يتجاوز  6دنانري
ومن غ�ي�ر املعقول فر�ض �رضيب���ة  % 100على �سعر
البيع ،ك�أمنا ندخل يف �ساح���ة ميدان التحدي .و�أ�ضاف

•خماوف من انتقال امل�ستثمرين يف القطاع للعمل خارج البحرين

م���ب���ال���غ ال�����ض�ري���ب���ة ع���ل���ى ال�����ش��ح��ن��ات
ال��ع��ال��ق��ة ك��ب�يرة وال ي�ستطيعها التجار
“ه���ذه التجارة جلبت الكثري م���ن ال�سياح وامل�شرتين
م���ن خ���ارج البحري���ن ،بع�ضه���م ي�ش�ت�ري باجلمل���ة،
وبع�ضه���م ال�ستخدامه ال�شخ�ص���ي ،دور حمالتنا كبري
يف اقت�صاد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر”،
مو�ضح���ا �أن ال�رضيبة �ست�ؤثر �سلب���ا على التجار يف هذا
املج���ال ،و�سيلج�أ امل�ستهلكون �إل���ى ال�رشاء من الدول
املجاورة� ،إذ �ستكون �أ�سعارها �أقل من البحرين.
ودع���ا الق�ص���اب �إل���ى ��ض�رورة �إيجاد ح���ل و�سط
ب�ي�ن الطرفني و�إعادة النظر يف ن�سب���ة ال�رضيبة ،مبينًا
�أن اجلمي���ع غ�ي�ر معرت�ض�ي�ن عل���ى �أخذ الدول���ة ن�سبة
� % 5أو حت���ى  % 10ك�رضيب���ة ،ولك���ن  % 100ن�سبة
كبرية ،حيث �إن امل���واد امل�ستخدمة يف �صناعة ع�صري
النكه���ات ال يدخل فيه���ا التبغ ما ه���ي �إال “جل�رسين”
ونكه���ات طبيعي���ة ون�سب���ة ب�سيطة م���ن النيكوتني؛
لت�ساعد املدخن على الإقالع عن تدخني ال�سجائر.
و�أ�شار �إل���ى �أن ال�شي�شة الإلكرتوني���ة ومنتجاتها
غري م�رضة مث���ل التبغ وال�سجائر ،الفتً���ا �إلى �أن بع�ض

ال���دول الأوروبي���ة تبي���ع الع�صائ���ر يف ال�صيدلي���ات
كبدي���ل للتدخني ،و�أن منظمة ال�صحة العاملية تن�صح
املدخن�ي�ن باللج���وء للتدخ�ي�ن �إلكرتوني���ا ،حي���ث �إن
الدخان اخلارج ما هو �إال بخار.
ب���دوره ،قال �صاحب حمالت “فيب وورلد” للبيع
باجلمل���ة �سيد حمم���د �إن التج���ارة يف جم���ال ال�شي�شة
االلكرتوني���ة ب���د�أت يف الع���ام  2016بع���د �أن كان���ت
ممنوعة ،ومت الرتخي�ص لتلك املحالت ملمار�سة جتارة
�أجهزة وع�صائر ال�شي�ش���ة حتت الن�شاط الإلكرتوين �أو
جتارة عامة وال�صحة مل تتدخل يف هذا املجال.
و�أ�ضاف “�أن مبلغ ال�رضيبة على ال�شحنات العالقة
كب�ي�ر وال ي�ستطيع �صاحب املح�ل�ات دفعها ،مبينًا �أن
ذلك �سي�ؤدي لهروب ر�ؤو�س الأموال وجلوء امل�شاريع
خلارج البحري���ن وا�ستمرار عملها هناك بنف�س ال�سعر،
الفتًا �أنه ب���دل دفع املبلغ الهائ���ل ك�رضيبة �سي�ضطر
التاج���ر الفتت���اح م�رشوعه يف دول جم���اورة كر�أ�س مال
واالن�سحاب من �سوق البحرين ،ولكن �سي�ؤثر هذا على

جتار :تدخل �سمو رئي�س الوزراء �أملنا الوحيد
نا�ش���د جت���ار بحريني���ون ،ع�ب�ر “البالد”،
رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة التدخ���ل لإعادة
النظ���ر يف مو�ض���وع فر����ض ال�رضيب���ة عل���ى

منتجاته���م ،حي���ث �إن تطبي���ق الق���رار �سي�ؤثر
�سلبا وب�شكل مبا�رش على �أرزاقهم.
وقال���وا �إنه بع���د تطبيق قان���ون ال�رضيبة
�سيكون م���ن امل�ستحيل العمل يف هذا املجال،

و�سي����ؤدي الق���رار �إل���ى �إغ�ل�اق كل املح�ل�ات
وت�رسيح جميع العاملني؛ ب�سبب الكلفة العالية
التي �ستنتجه���ا ال�رضيبة وعزوف امل�ستهلكني
عن ال�رشاء ب�سبب القدرة ال�رشائية املحدودة.

املوظفني يف هذا القطاع”.
و�أ�ش���ار �إلى �أنه وكيل لنح���و  4عالمات جتارية يف
ع�صائ���ر ال�شي�شة الإلكرتونية ويوزع على دول اخلليج
وبع����ض دول ال��ش�رق الأو�سط ،مو�ضحً���ا �أن  % 20من
الكميات فقط تباع يف البحرين والباقي ت�صدر.
ولف���ت �إل���ى “�أن القائم���ة الب�ضائ���ع �أ�سعاره���ا
ع�شوائي���ة� ،إذ مل يتم النظر لو�ض���ع ال�سوق والزبائن،
مو�ضحً���ا �أن زبائن اجلمل���ة �سينتقلون لل�رشاء من دولة
الكوي���ت وعلى هذا الأ�سا�س �أنق���ل ب�ضائعي للكويت
والطل���ب يكون ع�ب�ر االت�صال والإر�س���ال عرب �رشكات
ال�شحن من الكويت بال�سعر املعتاد”.
و�أ�ضاف “�أن كل دول الع���امل مل ت�صنف منتجات
الفي���ب �ضم���ن م�شتق���ات التب���غ� ،إذ �إن���ه ال تدخل يف
�صناعت���ه �س���وى النيكوت�ي�ن ال���ذي ي�ساع���د املدخن
للإقالع ع���ن التدخ�ي�ن ،م�ؤكدا �أن هن���اك منتجات من
دون نيكوتني”.
ومن جان���ب اقت�ص���ادي ،قال املدي���ر التنفيذي
ل�رشك���ة جفكون لتح�س�ي�ن الإنتاجية �أك�ب�ر جعفري �إن
ال�سبب من ال�رضيبة التي فر�ضت على ع�صائر ال�شي�شة
الإلكرتونية احرتازي و�صحي �أكرث من الدخل املايل.
و�أو�ض���ح �أن احلكوم���ة تفر�ض �رضائ���ب انتقائية
للحد من ا�ستعمال هذه املواد ،مبينًا �أن ال�رضائب على
ال�سجائر �أثرت ب�شكل مبا�رش على ذوي الدخل املحدود
واملدخنني ب�رشاهة ،حيث بد�أوا بتقليل الكميات.
و�أ�ضاف �أن املحالت التجارية التي تبيع ال�شي�شة
الإلكرتوني���ة ولوازمه���ا م���ن امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة
ومتناهية ال�صغر ،ولي�س له���ا دور مايل يف االقت�صاد
البحرين���ي ،ولكنه���ا تق���دم �سلع وخدم���ات ت�صب يف
االقت�صاد العام ،ولكن ت�أثريها املايل هام�شي.
وب�ّي� �أن احلكومة ت�شجع تلك املحالت لتوفريها
نّ
الوظائ���ف واحلد من هجرة الأم���وال ،كما �أنها فر�ضت
ال�رضيب���ة لتعال���ج امل�ستهلك�ي�ن م���ن ا�ستخ���دام هذه
املواد ،حيث �إنها ت�رصف الكثري لعالج املت�رضرين رغم
عدم تواجد ح���االت مت�رضرة من مدخن���ي الإلكرتونية،
مبينً���ا �أن ذلك يعود لعدم تواج���د اخلربات املرتاكمة
يف ه���ذا املو�ض���وع ،ونحت���اج �سن���وات �أك�ث�ر لتثبيت
ذل���ك ،وحتا�شيا لأي �رضر ،ف����إن احلكومة و�ضعت هذه
ال�ضغوطات.
و�أك���د عدم وج���ود �رضيب���ة انتقائية له���ذا النوع،
ولكنه���ا احرتازية حفاظ���ا على �صح���ة امل�ستهلكني،
ولي�ست جلني الأموال.
م���ن جانب���ه ،ق���ال رئي����س جمعي���ة امل�ؤ�س�س���ات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة �أحم���د ال�سل���وم �إن احلكوم���ة
فر�ض���ت �رضيب���ة  % 100من قيم���ة ال�سع���ر النهائي
لع�صائ���ر ال�شي�ش���ة الإلكرتوني���ة ،معت�ب�رة �أي���اه نوعا
م���ن �أن���واع التدخني والأ�شي���اء امل��ض�رة بال�صحة مثل
امل�رشوبات الغازية وم�رشوبات الطاقة.

ك�رس حالة الك�ساد يف الأ�سواق

ك�أ�س العامل� ...أرباح وحراك يف املقاهي وحمال “ال�ستاليت”
علياء الغيث

وف���رت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم فر�صة
ملح�ل�ات بي���ع “ال�ستاالي���ت” واملقاه���ي ال�شعبية
والكويف �شوب لتحقيق بع�ض الأرباح اال�ستثنائية
وتعوي�ض حالة الك�ساد التي تعرتي معظم �أ�سواق
اململكة مبختلف القطاعات.
وقدّر عاملون يف ه���ذه القطاعات ن�سبة زيادة
الأرباح خالل فرتة البطولة التي متتد نحو  32يوما
بـ  ،% 40فيما قال �آخرون �إنها مل تتجاوز الـ % 10
بح�سب نوع عملهم.
ومن املعل���وم �أن حمبي كرة القدم ال يفوتون
فر�ص���ة م�شاه���دة املباري���ات مهما بل���غ الثمن ،يف
الوقت الت���ي توفر فيه املقاه���ي وحمالت الكويف
�ش���وب �شا�ش���ات كب�ي�رة ال�ستقط���اب الزبائن مع
بع�ض العرو�ض التي ال تخلو من الت�شويق.
وانطلق���ت ن�سخة بطولة ك�أ�س الع���امل الـ ،21
الت���ي ت�ست�ضيفها رو�سي���ا ،يف  14يونيو املا�ضي
وت�ستمر حتى  15اجلاري.
و�أكد �أحد العاملني يف حم���ل لبيع ال�ستااليت،
�أن بطولة ك�أ�س العامل حركت ال�سوق وزادت ن�سبة
املبيع���ات ب�شكل ملف���ت ،خ�صو�صا تل���ك الأجهزة
“غري القانوني���ة” التي تواج���دت بالأ�سواق قبيل
انط�ل�اق البطولة والت���ي ي�صل �سع���ر الواحد منها

�إل���ى  40دينارا تقريبا ،قيا�س���ا بالأجهزة الر�سمية
العائدة لقن���وات “بني �سب���ورت” التي تبلغ 200
دينار.
ومن املعلوم �أن قنوات “بني �سبورت” متتلك
احلق احل��ص�ري لنقل وب���ث مباريات ك�أ����س العامل
باتف���اق مع االحتاد ال���دويل لكرة الق���دم “فيفا”،
فيم���ا ظهرت حمطة تنقل املباري���ات “يقال” �إنها
تبث من دول���ة كوبا حتت ا�سم “ب���ي �آوت كيو” ال
تلت���زم بحق البث ،وتباع �أجه���زة التقاط ترددها بـ
 40دينارا فقط.
وبالطب���ع هذه الأجهزة تباع ب�شكل غري قانوين
وبعيدا عن �أعني الرقابة.
و�أ�ضاف العامل يف حمل ال�ستاليت الذي ف�ضل
عدم ذك���ر ا�سمه خوفا من املالحق���ة� ،أنه كان يبيع
مع بداية البطولة وقبلها ب�أيام بني  10و 20جهازا
يوميا م���ن �أجهزة “ب���ي �آوت كي���و” .وتابع “هناك
طلب على �أجهزة “بني �سبورت” لكنه قليل جدا.
و�أك���د �أن املو�س���م حق���ق له���م �أرباح���ا جيدة
وعو�ض بع����ض الك�ساد الذي �أ�ص���اب الأ�سواق مع
بداية مو�سم ال�صيف.
م���ن جهت���ه قال �صاح���ب كويف �ش���وب يف جزر
�أم���واج بات�صال هاتفي مع “الب�ل�اد” �إن حمله حقق
�أرباح���ا جيدة بف�ت�رة البطولة ،الت���ي �ستنهي خالل

�أيام ،حيث زاد الزبائن وبالتايل العمل والإيرادات
بن�سب���ة ال تق���ل عن  ،% 40معتربا ه���ذه البطوالت
فر�صة كبرية لإنعا�ش القطاع.
وتن�ص���ب معظ���م املقاه���ي وحم�ل�ات الكويف
�شوب �شا�شات عر�ض كبرية تنقل عليها املباريات
ال�ستقطاب الزبائن.
و�أو�ضح �أن حمله ا�ستعد جيدا قبيل بدء بطولة
ك�أ����س العامل ،حيث �أعاد برجمة دوام العمالة لديه،

ف�ضال عن زي���ادة �أعداده���ا “دوام جزئي” للتمكن
من تقدمي خدمة جيدة تليق بزبائنه.
و�أ�ضاف “�أعدن���ا ديكور املح���ل ليتنا�سب مع
احل���دث )...( ،علقن���ا �أع�ل�ام ال���دول امل�شارك���ة يف
البطولة وزدنا عدد �شا�شات العر�ض”.
وقال م�س�ؤول يف كويف �شوب �آخر �إن حمله قدم
عرو�ض���ا وتخفي�ضات ت�ص���ل �إلى  % 50على قيمة
امل�رشوب���ات والأطعم���ة يف ح���ال ف���از الفريق الذي

ي�شجعه الزبون ،كنوع من الت�سلية وزيادة احلما�س
والإثارة.
وجميع املقاهي والكويف �ش���وب تقريبا توفر
الب���ث بالطريقة القانوني���ة ،من خالل قنوات “بني
�سب���ورت” وه���ي عملي���ة تكلفها نح���و  200دينار
�سنويا.
ويقول عامل���ون يف املقاهي ال�شعبية �إنهم مل
ي�ستفيدوا كثريا من البطولة كونهم يعتمدون على
الأر�صف���ة وال�ساح���ات اخلارجية لإجال����س الزبائن،
وبطبيع���ة احل���ال الطق�س واحل���رارة والرطوبة غري
م�شجعة على الإطالق.
و�أ�ضاف���وا “كم���ا �أن �أجهزة ب���ي �آوت كيو تباع
ب���ـ  40دينارا فقط )...( ،م���ن الطبيعي �أن ي�شرتي
الزب���ون جه���ازا وي�ستمت���ع بح�ض���ور املباريات يف
البي���ت �أو املجال����س وحت���ت املكي���ف” .و�أ�ش���ار
بع�ضهم �إلى �أن ه���ذه الأ�سباب قللت عدد الزبائن
املتوقع�ي�ن وبالت���ايل مل تزد الربحي���ة عن % 10
بحدها الأق�ص���ى .ويف خطوة جدي���دة ،وفرت �رشكة
البحري���ن لل�سينم���ا للجمه���ور الريا�ض���ي �إمكاني���ة
ح�ضور املباريات من خ�ل�ال بث مبا�رش بنظام HD
يف جميع �ص���االت ال�سينما مبجمع���ي ال�ستي �سنرت
وال�سي���ف و�سار وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها
يف اخلليج.
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بانخفا�ض  % 10.4عن الفرتة املماثلة من العام املا�ضي

 2.4مليون دينار �أرباح “عقارات ال�سيف” بالربع الثاين

املنام���ة  -عقارات ال�سي���ف :حققت �رشكة
عق���ارات ال�سي���ف �أرباح���ا �صافي���ة مل�ساهم���ي
ال�رشك���ة قدرها  2.38مليون دين���ار خالل الربع
الث���اين  2018بانخفا����ض بن�سب���ة ،% 10.4
مقارن���ة مببل���غ  2.66ملي���ون دين���ار للف�ت�رة
املماثلة من العام املا�ضي .كما �سجلت ال�رشكة
�إي���رادات ت�شغيلية بقيم���ة  4.31مليون دينار
مقارن���ة نح���و  4.48مليون دينار م���ع انخفا�ض
طفي���ف يق���در بن�سب���ة  % 3.9لنف����س الفرتة
من العام املا�ضي .وبلغ���ت الأرباح الت�شغيلية
لل�رشكة  3.56مليون دين���ار مقارنة بنحو 3.79
مليون دينار ملثل الفرتة العام املا�ضي ،بينما
بلغ ربح ال�سهم للرب���ع الثاين من العام ،2018
 5.18فل�س مقارن���ة  5.79فل�س للفرته ذاتها
العام املا�ضي.
و�شهدت فرتة ال�ستة �أ�شهر احلالية� ،أرباحا
�صافية مل�ساهم���ي ال�رشكة قدرها  4.57مليون

•�أحمد يو�سف

دينار مقارنة بنحو  4.99مليون دينار يف الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي بن�سبة انخفا�ض بلغت
 .% 8.33كما بلغ���ت الأرباح الت�شغيلية 7.31
مليون دينار مقارنة بنحو  7.68مليون دينار يف

•عي�سى جنيبي

الفرتة ذاتها  2017بن�سبة انخفا�ض بلغت 4.8
 .%وعل���ى �صعيد الإيرادات� ،شهدت انخفا�ضا
طفيف���ا يف الف�ت�رة احلالي���ة مق���داره � 271ألف
دين���ار� ،أي بن�سب���ة  % 3.1مقارنة بذات الفرتة

يهدف لإك�ساب “الرواد” املعارف وتخطي التحديات

“متكني” يطلق برنامج توجيه الأعمال

املنام���ة  -متك�ي�ن� :أطلق �صن���دوق العمل
“متك�ي�ن” الن�سخة اجلديدة م���ن برنامج توجيه
الأعمال الذي يهدف �إلى توفري فر�صة اكت�ساب
املع���ارف ل���رواد الأعم���ال ،وم�ساعدته���م على
تخطّ ي التحديات التي تواجههم عرب ربطهم يف
عالقات توجيهية مع موجّ هني من رواد الأعمال
ذوي اخلربة.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لل�صن���دوق
�إبراهي���م جناحي �إنّ هذه املبادرة لي�ست الأولى
م���ن نوعها الت���ي يقوم “متك�ي�ن” ب�إطالقها يف
هذا املجال �ضمن باق���ة خدماتها اال�ست�شارية،
و�أ�ض���اف “ت�أت���ي ه���ذه املب���ادرة ا�ستكم���االً
جلهودن���ا يف دعم من���و امل�ؤ�س�سات يف البحرين،
وتعزيز ثقاف���ة ريادة الأعمال يف اململكة ،حيث
ارت�أين���ا �إطالق هذا الربنام���ج بعد جناح الن�سخة
التجريبية التي �أطلقناه���ا كمرحلة �أولية �ضمن
مظلة خدماتن���ا اال�ست�شارية التي تقدم احللول
اال�ست�شاري���ة للأف���راد وامل�ؤ�س�س���ات عرب جميع
مراحلهم التنموية”.
من جانبه� ،أكّ د الرئي�س التنفيذي للعمليات
يف �صن���دوق العملي���ات ،ق�ص���ي العري����ض� ،أن
امل�شه���د االقت�صادي يف البحرين يزخر بالعديد

•جانب من تد�شني الن�سخة اجلديدة من “توجيه الأعمال”

من النم���اذج الريادي���ة الناجحة الت���ي �ساهمت
يف من���و وازدهار القط���اع اخلا�ص يف اململكة يف
خمتلف التخ�ص�صات .و�أ�ضاف “نحن يف متكني
ن�ؤمن ب����أن من واجبنا مد ج�س���ور التوا�صل بني
رواد الأعم���ال البحريني�ي�ن م���ن ذوي اخل�ب�رة
واملعرف���ة ورواد الأعم���ال النا�شئ�ي�ن الذي���ن
يرغبون يف دخول عامل الريادة مل�ساعدتهم على
فه���م متطلبات ال�سوق واحتياجاته ،وتوجيههم
فيم���ا يتعل���ق بكيفي���ة �إدارة م�شاريعه���م مب���ا

ي�ضم���ن جناحه���ا وا�ستدامته���ا” .و�سيح�ص���ل
املوجهون على فر�صة ل�صقل مهارات القيادة
والتو�ص���ل ،واال�ستماع ،والإدارة العامة� .إ�ضافة
�إل���ى تنمية ذكائه���م العاطفي ،وزي���ادة الوعي
الذات���ي لتطوير امله���ارات القيادية ،وحتقيق
فهم �أك�ب�ر للبيئة الريادي���ة يف البحرين وواقع
امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة يف �سوق
العم���ل ،ليكون���وا �أع�ضاء ن�شط�ي�ن وم�ؤثرين يف
بيئة ريادة الأعمال يف اململكة.

تقول منال عبدال�س�لام حممد� ،ص��احبة م�ش��روع “طباخ البيت” �إنها تع�شق الطبخ
منذ الطفولة ،وتتلذذ ب�إعداد املوائد والوجبات ،خ�صو�ص��ا البحرينية ال�ش��عبية ،لكنها
مل تفك��ر يوم��ا بتحويل حبها ه��ذا �إىل مهنة وم�ص��در رزق .بعد تخرجه��ا من اجلامعة،
حاول��ت من��ال البح��ث ع��ن عم��ل ،لك��ن دون ج��دوى ،فب��د�أت تلهي نف�س��ها ومت�ل�أ وقتها
مب�ساعدة والدتها ب�أعمال املنزل �إىل �أن �أوكلت �إليها م�س�ؤولية الطبيخ ب�شكل ر�سمي.

العام املا�ضي من  8.88مليون دينار �إلى 8.61
مليون دينار ،بينما بلغ ربح ال�سهم  9.94فل�س
مقارن���ة  10.84فل����س للف�ت�رة ذاته���ا .2017
وبلغ �إجمايل حق���وق امل�ساهمني  144.5مليون
دين���ار ،مقارنة بنح���و  144.6ملي���ون دينار يف
الفرتة املماثل���ة من املا�ضي ،بينما بلغ �إجمايل
الأ�ص���ول  162.9ملي���ون دين���ار حت���ى يوني���و
 2018وذلك مقارنة بنحو  165.7مليون دينار
الع���ام املا�ضي .وق���ال رئي�س جمل����س الإدارة
عي�س���ى جنيبي “ت�ستمر �رشكة عق���ارات ال�سيف
بالعمل نحو حتقيق �أهدافها املالية التي ظلت
مرن���ة على الرغم من ظروف ال�سوق ال�صعبة� ،إال
�أننا نتطلع قُدما ً لتحقيق نتائج مالية متميزة يف
الفرتة املقبلة وذل���ك بف�ضل �إدارتنا ملجموعة
كب�ي�رة م���ن الأ�صول يف جمي���ع �أنح���اء البحرين،
مم���ا يُ�ساهم يف تعزيز مكانتن���ا م�ؤ�س�سة جتارية
قوية مدعومة مبحفظة �أعمال متنوعة” .و�أ�ضاف

“نحن على ثقة تامة من �أن امل�شاريع العقارية
املتمثل���ة يف م��ش�روع ليوان وامل��ش�روع العقاري
متعدد اال�ستخدام���ات يف املنطقة الواقعة بني
اجل�رسي���ن يف املحرق �سي�ش���كالن ب�صمة متميزة
مبا يحويان من مقومات ا�ستثنائية لدى الزوار،
حي���ث �سي�ساهم���ان يف حتقيق من���و يف القطاع
العقاري� ،إ�ضافة الى دعم تطوير البنية التحتية
ال�سياحية وامل�ساهم���ة يف االقت�صاد الوطني”.
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �أحمد
يو�س���ف “ننته���ز ه���ذه الفر�صة لن�شك���ر جميع
املوظفني الذين كر�سوا جهودهم نحو حتقيق
الأه���داف املرج���وة ل�رشك���ة عق���ارات ال�سي���ف.
ون�سعى دوم���ا �إلى تعزيز مكان���ة جممع ال�سيف
كوجهة عائلي���ة رائدة يف البحرين ،حيث لطاملا
حر�صن���ا عل���ى و�ض���ع ر�ض���ا الزبائن عل���ى قمة
�أولوياتن���ا� ،إ�ضاف���ة �إلى جت���اوز توقعاتهم عرب
اال�ستمرار بتقدمي جتارب فريدة من نوعها”.

“طريان اخلليج” حت�صد جائزة االلتزام باملواعيد يف الإمارات
املح���رق -ط�ي�ران اخللي���ج :ح�صل���ت
طريان اخللي���ج على تقدير خا����ص اللتزامها
مبواعي���د الرحالت يف دولة الإم���ارات العربية
املتح���دة ،حي���ث ح�صل���ت على جائ���زة الفئة
الأول���ى لاللت���زام مبواعيد الرح�ل�ات يف حفل
توزي���ع اجلوائز ال�سنوي الث���اين للتميز الذي
�أقيم هذا العام يف فندق بارك حياة دبي� .إلى
جانب ذلك ،حازت طريان اخلليج على تقدير
�آخ���ر من قبل مطار �أبوظب���ي الدويل اللتزامها
مبواعيد الرح�ل�ات طوال �شه���ر مايو ،2018
وال���ذي حقق���ت الناقل���ة م���ن خالل���ه التزاما ً
بن�سب���ة  % 94يف مواعي���د رحالتها وجتاوزت
بذلك هدفه���ا املحدد يف ه���ذا املجال .يذكر
�أن االلت���زام مبواعيد جميع الرحالت املغادرة
من مطار �أبوظب���ي الدويل يجب �أن ي�صل �إلى
ن�سبة .% 80
وقال نائب الرئي����س التنفيذي لطريان
العلوي”ت�س�ّي�
رّ
اخللي���ج ،ولي���د عبداحلمي���د
طريان اخللي���ج رحالتها �إلى دب���ي منذ العام
 1960و�إل���ى �أب���و ظب���ي منذ الع���ام ،1954
ونح���ن ملتزم���ون بدعم عالقاتن���ا الطويلة مع
الإم���ارات� .إن حتقي���ق هذا االلت���زام الدقيق
باملواعي���د يف الأداء الت�شغيل���ي لط�ي�ران
اخلليج عرب مطار دبي الدويل ومطار �أبو ظبي
ال���دويل هو نتيج���ة جهودنا وااللت���زام الكبري
م���ن قبل قوانا العامل���ة .نعمل �سوية ون�سعى

جاهدين لتحقيق وعدنا ب�إي�صال الركاب �إلى
وجهاته���م يف الوق���ت املنا�سب ،مما مينحهم
�أف�ضل جتربة �سفر ممكنة”.
�أما مدير مطار دبي لطريان اخلليج �أحمد
حاف���ظ ومدي���ر الناقلة ملط���ار �أبوظبي طارق
العلوي فعقّب���ا بقولهما “ن���درك احلاجة �إلى
�أن يكون لدى امل�سافري���ن ناقلة موثوق بها
وفعال���ة عل���ى �أ�سا�س ثاب���ت� .إن وجود �سجل
قوي لاللتزام مبواعيد الرحالت يعد �أمراً بالغ
الأهمية لأي �رشكة ط�ي�ران ،ونلتزم يف طريان
اخلليج ب�أدائنا يف الوق���ت املحدد والو�صول
لأهدافن���ا على نحو �أعلى من املتوقع من قبل
�سلطات املطار املحلية”.

مساهمة الشركات في القيمة اﻹجمالية

بور�صة البحرين تك�سب  10.1نقطة

البالد :المحرر االقتصادي

منال عبدالسالم..

حكاية نجاح من مطبخ المنزل
وت�ضي��ف “�أع�ش��ق الأكل ال�شعب��ي
البحرين��ي و�أتقن��ه� )...( ،أح��اول كث�يرا
�إ�ضاف��ة بع���ض اللم�س��ات علي��ه ،لك��ن م��ع
�ضرورة احلفاظ عل��ى النكهة التي تعودنا
عليها من �أيدي �أمهاتنا وجداتنا”.
كان��ت البداية ب�شهر رم�ض��ان املبارك،
وامل��كان يف مطب��خ �صغ�ير مبن��زل الأه��ل،
لك��ن “ال�صدف��ة” هي التي فتح��ت لها باب
االنط�لاق نح��و �إع��داد وجتهي��ز “الطبيخ
البحريني” بح�سب الطلب.
وت�ؤك��د من��ال �أن ال�صدف��ة ه��ي الت��ي
�ساقته��ا �إىل �إط�لاق امل�ش��روع ،ال��ذي تعده
م��ازال ولي��دا ،فه��ي تتعامل مع ع��دد قليل
م��ن الزبائن ،لكنه مر�ضي لها خ�صو�صا �أنها
انطلقت منذ �شهر رم�ضان فقط �أي� ،شهرين
تقريبا.
وعن تفا�صي��ل احلكاية تقول “�أر�سلت
طب��ق جمبو���س روبي��ان �إىل خالت��ي الت��ي
كانت حتتفل بعودة ابنتها من رحلة عالج،
و�أقامت م�أدبة ع�شاء جلاراتها و�صديقاتها
بهذه املنا�سبة”.
�أكل��ت املدع��وات الطع��ام ،وجذبه��ن
طبق املجبو�س و�أ�ش��دن به ،قالت �إحداهن
“جمبو�س��ك لذي��ذ ي��ا �أم فه��د” ،فقال��ت
خالت��ي �أنه من �صن��ع بنت �أخت��ي ،ف�أخذت

ال�ضيف��ة تلف��وين وكلمتن��ي وطلب��ت من��ي
�إع��داد نف�س الطب��ق لتقدم��ة ل�ضيوفها يف
منا�سبة خا�صة.
قل��ت لها ب�أنن��ي ال �أعمل به��ذا املجال،
و�إمن��ا كان الطب��ق خلالت��ي كم�شارك��ة يف
حفله��ا ،ف�أ�ص��رت )...( ،خجل��ت منه��ا
ووافقت على طلبها.
وتابعت منال “وبالفعل �أعددت الطبخ
وجاء ابنه��ا و�أخذه من بيتنا ورف�ضت �أخذ
املال مقابله ،لت�أتي بعدها املفاجئة ،حيث
انهال��ت االت�صاالت م��ن �ضيفات هذه املر�أة
يطلنب مني �إعداد نف�س الطبخ لهن”.
ت�شاورت مع والدتي ،و�أخي ،ف�شجعاين،
مل ال؟” ،فالعم��ل نظيف و�شريف،
وق��اال “ َ
وخ�صو�ص��ا �أن��ك ل��ن تخرج��ي م��ن البيت،
وه��ي م�س�ألة مهمة ج��دا بالن�سبة يل ،ف�أنا
فت��اة منقبة وي�صعب عل��يَّ العمل يف �أماكن
مفتوح��ة وفيه��ا اختالط ،وم��ن هنا بد�أت
حكاية امل�شروع.
 -لكن كيف تديرين عملك حاليا؟

العم��ل ي�سري ب�سال�سة وم��ن دون جهد،
ف�أن��ا �ص��رت معروفة على م�ست��وى الفريج،
والأق��ارب والأ�صدقاء ،والعم��ل واالتفاق
يت��م من خ�لال الهات��ف ،وما عل��ى الزبون

�سوى �إبالغي بع��دد الأ�شخا�ص و�أنا �أتكفل
بكل �شيء عدا التو�صيل.
ي�ساعدين �أخي ب�شراء املواد و�أنا �أقوم
ب�إع��داد كل �ش��يء ويبق��ى عل��ى اخلادم��ة
التنظيف وجتهيز الأواين فقط.
 -هل تفكرين بتطوير امل�رشوع؟

ب�صراحة ال �أفكر كثريا بتو�سيع العمل
�أو اخل��روج م��ن املنزل ،ف�أن��ا مرتاحة على
ه��ذا ال�ش��كل ،الوق��ت ال ي�سم��ح وامل��كان ال
يحتم��ل زي��ادة الطلب��ات )...( ،الفك��رة
جم��رد هواية ،ف�أن��ا �أحب الطب��خ و�أحاول
�إتقانه خ�صو�صا الأكل ال�شعبي.
 -هل ت�ستفيدين من خربات الأهل؟

بالطب��ع ،ف�أم��ي معلمت��ي الأوىل ،وهي
�صديقت��ي و�أق��رب النا�س يل ،وه��ي �سيدة
طب��خ م��ن الط��راز الأول ،فق��د ورثت ذلك
عن جدتي (والدتها) ،لكنني طورت بع�ض
التفا�صيل و�أ�ضفت مل�ساتي اخلا�صة.
وم��ن الطبخ��ات التي تف�ضله��ا وتعتقد
ب�أنها تتقنها تق��ول منال ،جمبو�س ال�سمك
وجمبو�س الروبيان ،والكب��اب البحريني،
وال�صالون��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل الأرز ب�أنواع��ه
املعروفة.

املنامة  -بور�ص���ة البحرين� :أقفل م�ؤ�رش �أ�سهمها الـمتداول���ة � 420.51ألف دينار� ،أي
البحري���ن الع���ام �أم����س الأربعاء عن���د م�ستوى م���ا ن�سبت���ه � 45.27%إجمالـي قيم���ة الأ�سهم
 1,344.89بارتف���اع وق���دره  10.10نقط���ة املتداولـ���ة وبكمي���ة قدره���ا  2.86ملي���ون
مـقارنـ���ة ب�إقفال���ه ي���وم الثالث���اء ،يف ح�ي�ن �سهم ،مت تنفيذه���ا من خالل � 23صفقة� .أمـا
�أقف���ل م�ؤ�رش البحرين الإ�سالم���ي عند م�ستوى املركز الث���اين ،فكان للبن���ك الأهلي املتحد
 1,010.08بارتف���اع وق���دره  10.33نقط���ة بقيم���ة قدره���ا � 233.30أل���ف دين���ار� ،أي ما
مقارنة ب�إقفاله ال�سابق .وتداول امل�ستثمرون ن�سبت���ه  25.11%م���ن �إجمايل قيم���ة الأ�سهم
يف بور�ص���ة البحري���ن  6.06ملي���ون �سه���م ،املتداولـ���ة وبكمي���ة قدره���ا � 954.91أل���ف
بقيـم���ة �إجمالية قدره���ا � 928.97ألف دينار� ،سهم ،مت تنفيذه���ا مـن خالل � 35صفقة .ثم
مت تنفيذه���ا م���ن خ�ل�ال � 130صفق���ة ،حيث جاء الـم�رصف اخلليجي التجاري بقيـمة قدرها
رك���ز الـم�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى �أ�سهم � 112.07أل���ف دينار� ،أي ما ن�سبته 12.06%
قـطـ���اع اال�ستثمار ،والتي بلغت قيمة �أ�سهمه م���ن �إجمايل قيمة الأ�سه���م املتداولة وبكمية
Page 1 of
املتداولـة � 471.00ألف ديـنـار� ،أي ما 1
قدرها  1.19مليون �سه���م ،تـم تنفيذها من
ن�سبته
 51%من القيم���ة الإجمالية للتداول وبكمية خالل � 23صفقة .ومت يـوم �أم�س تداول �أ�سهم
قدره���ا  3.27مليون �سه���م ،مت تنفيذها من � 15رشكـ���ة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 9رشكـات،
خ�ل�ال � 42صفق���ة .وجاءت جمموعـ���ة جي اف يف ح�ي�ن حافـظت بقية ال��ش�ركات على �أ�سعار
ات�ش الـماليـة يف املركـز الأول� ،إذ بلغت قيـمة �إقـفاالتها ال�سابقة.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -102740
معاملة مشتركة
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9/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -99987
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -101402
معاملة مشتركة

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 :فاطمه عبداهلل علي ناصر
االسم التجاري احلالي :البنادرة للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد :البنادرة ملناولة البضائع

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 :محمد غلوم عباس علي
االسم التجاري احلالي :ادمير لاللكترونيات
االسم التجاري :ادمير لتخليص املعامالت

قيد رقم49933-11 :

قيد رقم9-36954 :

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة دكان خلدمات املعلومات ذ.م.م .
سجل جتاري رقم 84988

11/6/2018
اعالن رقم ()CR2018-88435
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري

بناء على قرار الشركاء في شركة دكان خلدمات املعلومات ذ.م.م .املسجلة مبوجب القيد
رقم  ،84988بتصفية الشركة اختياريا و تعيني السادة  /جرانت ثورنتون  -عبدالعال
مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لعام  2001وعمال 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 :
جرانت ثورنتون  -عبدالعال
جاسم حسن يوسف عبدالعال
)+973( 39605262
Jassim.abdulaal@bh.gt.com

تقدم إلينا املعلن أدناه :حسن علي محمد بابا بطلب حتويل احملل
التجاري التالي :الى السيد /علي حسن علي محمد
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

4182-1

خدمات علي بابا للسيارات

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 :سعديه نصار احمد عبداجمليد دل محمد
االسم التجاري شكرجار خلدمات البضائع
االسم التجاري :شكرجار اوتو سبيربارت
قيد رقم4-94463 :

القيد70485 :
التاريخ26/4/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )67322لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة زهرة الطيبة للعبايات
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليها السادة أصحاب شركة مجموعة الطيبة التجارية ش.ش.و ملالكها
محمد غلوم عباس علي املسجلة مبوجب القيد رقم  ،70485طالبني
تغيير اإلسم التجاري للفرع الثالث من زهرة الطيبة للعبايات الى الطيبة
ملكسرات وشكوالته
فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
القيد / 1-109894 :التاريخ11/7/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )102472لسنه 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد
تقدم إليها مالك شركة بحر روس القابضة ش.ش.و ملالكها عصام
الدين صديق محمد احمد املسجلة مبوجب القيد رقم ،1-109894
طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات
مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5000دينار بني كل من:
 .1عصام الدين صديق محمد احمد
 .2منيف بن حمد بن علي العنزي
 .3السيد موسى جعفر محمد هاشم

القيد / 4-70485 :التاريخ17/5/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )73584لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري للفرع  4لشركة شركة مجموعة الطيبة التجارية
ش.ش.و ملالكها محمد غلوم عباس علي واملسجل حتت اسم جنمة االطفال لالزياء
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد صاحب
شركة مجموعة الطيبة التجارية ش.ش.و ملالكها محمد غلوم عباس علي املسجلة مبوجب
القيد رقم  ،70485طالبا تغيير اإلسم التجاري للفرع  4للشركة من:
جنمة االطفال لالزياء
CHILDRENS STAR FASHION
إلى :شركة وردة البوري للمكسرات والشوكوالته ش.ش.و ملالكها محمد غلوم عباس علي
WARDAT ALBURY NUTS & CHOCOLATES COMPANY S.P.C
OWNED BY MOHAMED GHULOOM ABBAS ALI
فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ  2018:يوليو 4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى فرع مؤسسة فردية

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة اية إلدارة الفنادق ش.ش.و ملالكها عبداحلسن إبراهيم املدوب
واملسجلة مبوجب القيد رقم  64327بطلب حتويلها إلى فرع من
مؤسسة فردية املسماة عبداحلسن إلدارة املطاعم واملقاهي ملالكها
عبداحلسن إبراهيم املدوب واملسجلة مبوجب القيد رقم 37978
فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
31/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -83446
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 :حمد عبدالرحمن ناصر الدوسري
االسم التجاري احلالي :مؤسسة كوزموبولينت الدارة الفنادق والعقارات
االسم التجاري املطلوب :كوزموبولينت إلدارة الضيافة والعقارات
األنشطة التجارية املطلوبة :أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال
األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود  -الداللة في العقارات
إعالن بحل و تصفية شركة
شركة مطبخ شيريز ذ.م.م
سجل جتاري رقم 105802
بناء على قرار الشركاء في مطبخ شيرير ذ.م.م .املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،105802بتصفية الشركة اختياريا و تعيني السادة  /مكتب عبدالعال اخلليج
للتدقيق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لعام  2001وعمال
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:
السادة  /مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق
التلفون39605262 :
منامة  -مملكة البحرين

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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ﻟﻠﺒﻴـــــــــﻊ ﻓﻠﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺧﺎﺹ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻛ�ﺔ
ﺼﺎﻟﺔ3 ,ﻏرف
4ﺤﻤﺎﻤﺎت
ﻤطﺒﺦ  ,ﻤوﻗﻔﻴن
BD 126,000
V003923

ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع
دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ
4ﻏرف  ,ﺤﻤﺎﻤﻴن
ﻤطﺒﺦ  ,ﻤوﻗﻔﻴن
ﻨﺼﻒ ﻓرش  ,ﺤد�ﻘﺔ
BD 130,000
V003925
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ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰTel: 17564422 - Fax: 17564442 :
ﺠﻌﻔراﺤﻤد - 36779771 :أﺤﻤدﺴﻠﻤﺎن 36744700 :
jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com

ﻻﺗﻔﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ  ,,ﻓﻴﻼ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﺴﻌﺮ ﺧﻴﺎﻟﻲ BD 125,000 :

ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ ﻓﻲ ﺩﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ :
 3ﺻﺎﻻﺕ  5 ,ﻏﺮﻑ  5 ,ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ  ,ﻣﻄﺒﺦ
ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ ﺴﺘرة
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ  ,ﻏﺮﻓﺔ ﺷﻐﺎﻟﺔ
دور واﺤد  ,ﺼﺎﻟﺔ
ﻏﺮﻓﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﻣﻼﺑﺲ
 4ﻏرف  4 ,ﺤﻤﺎﻤﺎت
ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﻤطﺒﺨﻴن  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ �رز�ﺎن
ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
BD 130,000
دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺘﻴن
V003927
5ﻏرف  5 ,ﺤﻤﺎﻤﺎت

ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ
ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ
 3أدوار
ﺼﺎﻟﺘﻴن
ﻤطﺒﺨﻴن  ,ﻤوﻗﻔﻴن ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ ﺼدد
ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻤد
3ﻏرف
دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺘﻴن
ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ ﻓﻲ ﺴﻨد
 5ﺤﻤﺎﻤﺎت دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ 7 ,ﻏرف
ﻟﻠﺒ�ﻊ ﻓ�ﻼ
ﺨﺎرﺠﻲ
ﻤطﺒﺦ
 5ﺤﻤﺎﻤﺎت  ,ﻤطﺒﺨﻴن دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻏرﻓﺘﻴن
4ﻏرف  4 ,ﺤﻤﺎﻤﺎت ﻓﻲ دﻤﺴﺘﺎن
ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم
ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم
ﻤوﻗﻔﻴن
,
ﻤطﺒﺨﻴن
 3ﺤﻤﺎﻤﺎت  ,ﻤطﺒﺦ
ﻤوﻗﻔﻴن  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم
دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺘﻴن 4 ,ﻏرف
ﻤوﻗﻒ ,ﻓرش �ﺎﻤﻞ ﻨﺼﻒ ﻓرش  ,ﺤد�ﻘﺔ
ﻨﺼﻒ ﻓرش
ﻨﺼﻒ ﻓرش
5ﺤﻤﺎﻤﺎت  ,ﻤطﺒﺨﻴن  ,ﻤوﻗﻔﻴن
BD 180,000
BD 140,000
BD 155,000
BD 100,000
 BD 120,000ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﻓرش �ﺎﻤﻞ  ,ﻨظﺎم ﺤﻤﺎ�ﺔ
V003909
V003907
V003906
V003905
V003926
BD 135,000 - V003910
36779771
36744700

الكونغر�س مع و�ضع تنظيمات
الإخوان على قائمة الإرهاب
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

�أك���دت جلن���ة يف الكونغر����س
الأمريك���ي �أم����س الأربع���اء �أن تنظي���م
الإخ���وان الإرهابي ي�ش���كل تهديدا على
الأمن القومي للبالد.
وخ�ل�ال مناق�شتها خط���ر التنظيم
على امل�ستوى العامل���ي� ،أكدت الأمن
القوم���ي الفرعية على تبن���ي الإخوان
للإره���اب .و�ش���دد متحدث���ون عل���ى
�رضورة “و�ضع جميع تنظيمات الإخوان
عل���ى قائمة الإره���اب” ،مو�ضحني �أن
“الإخ���وان تنظي���م مت���دد يف العدي���د
م���ن ال���دول” .ولفت���وا �إل���ى �أن دوال
مثل م�رص والإم���ارات العربية املتحدة
وال�سعودي���ة و�ضع���ت الإخ���وان عل���ى
قائمة الإرهاب .كم���ا �أ�شاروا �إلى دعم
دول مث���ل املغ���رب والأردن وتون�س
للوالي���ات املتح���دة يف احل���رب عل���ى
تنظيم داع�ش املتطرف.
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احتجاج �سعودي بالأمم املتحدة على “التجاوزات الإيرانية”
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

تقدم���ت اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ،يوم الثالث���اء ،مبذكرة احتج���اج لدى الأم���م املتحدة� ،ضد
التعدي���ات والتجاوزات املتكررة للق���وارب والزوارق الإيرانية باملياه الإقليمي���ة ال�سعودية يف اخلليج
العربي ،وفق ما �أوردت وكالة الأنباء ال�سعودية “وا�س” .و�أ�شارت املذكرة �إلى �أن االنتهاكات الإيرانية
تط���ال املناطق املحظورة حلق���ول ومن�صات البرتول التي تقع يف مياه اململك���ة باخلليج العربي وفقًا
خل���ط احل���دود البحرية ال���ذي مت تعيينه مبوجب االتفاقي���ة املربمة بني البلدين الع���ام  .1968ودعت
ال�سعودية احلكومة الإيرانية �إلى وقف هذه التجاوزات الإيرانية .و�أو�ضح املندوب ال�سعودي لدى الأمم
املتحدة عبداهلل املعلمي� ،أنه على الرغم من مذكرات االحتجاج املوجهة �إلى احلكومة الإيرانية والأمني
الع���ام للأم���م املتحدة� ،إال �أن التعديات التي تقوم بها ال���زوارق الإيرانية تكررت ب�شكل متزايد يف مياه
اململك���ة واملناطق املحظورة حلقوق البرتول املعلن عن �إحداثياتها واملو�ضحة على اخلرائط املالحية
العاملية التي تقع يف البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها االقت�صادية اخلال�صة يف اخلليج العربي.

العالم
international@albiladpress.com

قطر تقرت�ض مليارات
ل�رشاء مقاتالت
دبي ـ رويترز:

ق���ال م�ص���دران مطلع���ان لوكال���ة
“رويرتز”� ،أم����س الأربعاء� ،إن قطر ت�سعى
للح�صول على قر�ض مبليارات الدوالرات
لتموي���ل �صفقة طائرات مقاتل���ة �أوروبية
من ط���راز “تايف���ون” .و�ستدع���م وكاالت
ائتمان الت�صدي���ر ،التمويل الذي قال �أحد
امل�صدرين �إنه يبلغ نحو  4مليارات دوالر.
و�أبرم���ت قط���ر �صفق���ة بقيمة 5
ملي���ارات جني���ه �إ�سرتلين���ي (6.62
ملي���ار دوالر) م���ع �رشك���ة “بي.ايه�.إي
�سي�ستم���ز” الربيطاني���ة الدفاعي���ة
يف دي�سم�ب�ر  2017ل��ش�راء 24
مقاتل���ة “تايف���ون” .وق���ال م�س�ؤول
قط���ري ل���ـ “روي�ت�رز” �إن “طائ���رات
تايف���ون اجلدي���دة �ستط���ور اجلهود
اال�سرتاتيجي���ة القطري���ة لتحقي���ق
اال�ستق���رار� .أ�سلوب الدفع و�آلياته مل
حتدد بعد” .ومثلت طائرات تايفون
نح���و ثلث مبيع���ات ال�رشك���ة يف العام
 ،2016ح�سب “رويرتز”.

م�رص ...الأمن يقتل 11
�إرهابيا يف العري�ش
القاهرة ـ أش أ:

قال���ت وكال���ة �أنب���اء ال��ش�رق الأو�سط،
�أم����س الأربع���اء� ،إن قوات الأم���ن امل�رصية
قتل���ت “ 11تكفرييً���ا” يف تب���ادل لإطالق
الن���ار يف مدينة العري����ش عا�صمة حمافظة
�شم���ال �سين���اء ا�ستم���رارًا حلمل���ة تهدف
ل�سح���ق تنظيم “داع����ش” .ونقلت الوكالة
عن م�صدر �أمن���ي مل تذكر ا�سمه قوله “�إن
تبادل �إطالق الن���ار وقع �أثناء مداهمة وكر
للمتطرفني مبنزل مهجور يف العري�ش”.
وق���ال امل�ص���در �إن الأجه���زة الأمنية
“جنحت يف ا�ستهداف �إحدى الب�ؤر الإرهابية
مبنزل مهجور بحي العم���ران بدائرة ثالث
العري�ش” .و�أ�ضاف امل�صدر “عقب تبادل
�إطالق الن�ي�ران ،لقي  11عن��ص�رًا تكفرييًا
مقتلهم و�ضب���ط بحوزتهم  3بن���ادق �آلية
وبندقي���ة خرطو����ش ،ومت تفكيك عبوتني
نا�سفتني كانتا بحوزتهم”.
ومل ي��ش�ر التقرير ل�سقوط �أي قتلى �أو
م�صابني يف �صفوف قوات الأمن.

�أثينا ت�ؤكد عزمها طرد
دبلوما�سيني رو�سيني
أثينا  -رويترز:

�أكد املتحدث الر�سمي با�سم احلكومة
اليونانية دميرتي�س تزاناكوبولو�س� ،أنباء
حتدثت عن ق���رار �أثينا طرد دبلوما�سيني
رو�سيني على خلفة اتهامهما بالتدخل يف
�ش�ؤون بالد الداخلية.
و�أ�ض���اف املتح���دث يف مقابل���ة
تليفزيوني���ة ام����س الأربع���اء� ،أن اليون���ان
�أثبت���ت يف �سيا�سته���ا �أنها تري���د عالقات
جيدة مع جميع ال���دول�“ ،إال �أنه على جميع
ال���دول اح�ت�رام القوانني الدولي���ة ،وت�رص
احلكومة على ع���دم قبول ال�سلوك الذي ال
يحرتم الدولة اليونانية”.
من جهته���ا ،نقل���ت وكال���ة رويرتز
عن م�صدر دبلوما�س���ي يوناين زعمه� ،أن
�سبب الط���رد هو ت���ورط الدبلوما�سيني
املعني�ي�ن يف تنظيم فعالي���ات يف البالد
�ضد االتفاق م���ع مقدونيا ب�ش����أن تغيري
ا�سم تل���ك الدولة ،علمًا ب����أن ذلك يفتح
الب���اب �أمام ان�ضم���ام الأخ�ي�رة �إلى حلف
الناتو ،وهو �أمر تعار�ضه رو�سيا.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

•امللك �سلمان م�ستقبال وفد العلماء امل�سلمني امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل

ا�ستقبل امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل للعلماء امل�سلمني

امللك �سلمان :متفائلون بطي �صفحة املا�ضي يف �أفغان�ستان

دبي ـ العربية نت:

ا�ستقبل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود يف ق�صر
ال�سالم بجدة� ،أم�س الأربعاء ،وفد العلماء امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل للعلماء امل�سلمني
وق����ال خ����ادم احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن “�أنت����م
خري م����ن يعم����ل خلدم����ة الإ�س��ل�ام وامل�سلمني،
وتوحيد كلمتهم ،وجم����ع �شملهم ،و�إزالة ما حل
يف الع����امل الإ�سالم����ي من ح����روب و�أزمات ،ومن
�آف����ات التط����رف والإره����اب ،واململك����ة �رشفها

اهلل بخدم����ة احلرمني ال�رشيف��ي�ن وهذا ما عملناه
ونعمل����ه دائ ًم����ا م����ن عهد والدن����ا �إل����ى اليوم”.
و�أكد خ����ادم احلرمني ال�رشيف��ي�ن �أن ال�سعودية
عا�ش����ت مع ال�شعب الأفغاين يف معاناته ،منذ �أن
بد�أت �أزم����ة �أفغان�ستان ،وما نتج عنها من حرب

حول ال�سالم واال�ستقرار يف �أفغان�ستان.
ورحب خادم احلرمني ال�شريفني بالعلماء ،مقدرًا لهم وملنظمة التعاون الإ�سالمي
َّ
عقد هذا امل�ؤمتر.
�أهلية� ،إذ قدمت اململكة امل�ساعدات الإن�سانية
واالقت�صادي����ة ،وبذل����ت جه����ودًا �سيا�سي����ة
متوا�صل����ة لنب����ذ الفرق����ة واخلالف ب��ي�ن فئات
ال�شعب الأفغاين ال�شقيق .و�أ�ضاف “نحن اليوم
متفائلون ب�أن جهودكم �ست�سهم يف طي �صفحة

موسكو تحجم طهران ...واألخيرة تتحدث عن “خيانة”

زيارة نتانياهو لروسيا تربك إيران ...و”الغنيمة السورية” بخطر
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

�سيت�ص����در وج����ود الق����وات الإيراني����ة،
وامللي�شي����ات املوالي����ة له����ا ،عل����ى الأرا�ض����ي
ال�سورية ج����دول املباحثات بني رئي�����س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتانياهو ،والرئي�س الرو�سي
فالدميري بوت��ي�ن ،يف مو�سكو ،الأمر الذي تخ�شى
طهران �أن يف�ضي �إلى �إخراجها من �سوريا خاوية
الوفا�ض.
وبد�أ نتانياهو� ،أم�����س الأربعاء ،زيارة ت�ستمر
يوم��ي�ن� ،إلى رو�سيا للمرة الثانية خالل �شهرين،
التا�سعة خ��ل�ال عام��ي�ن� ،إذ �سيتباحث مع بوتني
ب�ش�����أن امل�صال����ح امل�شرتك����ة ب��ي�ن البلدي����ن،
خ�صو�صا فيما يتعلق بامللف ال�سوري.
ورئي�����س وزراء �إ�رسائي����ل ي����رى يف بوت��ي�ن
العنوان الرئي�س ل����كل ما يحدث يف �سوريا ،فيما
يعترب الرئي�س الرو�سي ،نتانياهو اجل�رس امل�ؤدي
�إل����ى البيت الأبي�ض والرئي�����س الأمريكي دونالد
ترامب.
وت�رص �إ�رسائيل يف كل مرة على �إر�سال ر�سائل
قوية للنظام الإيراين ،ل�سحب قواته وميلي�شياته
م����ن �سوري����ا .وق����ال ال�صح����ايف املتاب����ع لل�ش�أن
الإيراين ،م�صطفى فح�����ص ،ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” �إن �إ�رسائيل لن تخو�ض حربا بالوكالة من
�أجل �إخراج �إيران من �سوريا ،م�شريا �إلى �أن هدف
نتانياهو م����ن زيارة مو�سكو �أمن����ي وا�سرتاتيجي
بالدرجة الأولى.
و�أو�ضح فح�����ص �أن �إ�رسائيل ترغب يف حماية
حدوده����ا م����ن خ��ل�ال �إبع����اد الق����وات الإيراني����ة،
م�ضيفا “نتانياهو يريد جتنب ال�صدام مع �إيران
يف املنطق����ة ،لكن����ه يف نف�س الوقت ل����ن يحارب
طهران بالوكالة.”..
و�أردف قائ��ل�ا “نتانياه����و يعل����م �أن رو�سي����ا

املا�ضي وتفت����ح �صفحة جديدة يف �أفغان�ستان،
حتقق لل�شعب الأفغ����اين ما يتطلع �إليه من �أمن
وا�ستق����رار ،وهذا يتطل����ب الأخذ بنه����ج احلوار
والت�صالح والت�سامح وفق ما ميليه علينا ديننا
الإ�سالمي”.

�إ�رسائيل تعرت�ض
“درون” �سورية
قرب اجلوالن
القدس المحتلة  -اف ب:

•�إ�رسائيل تريد حماية حدودها من خالل �إبعاد القوات الإيرانية

وحده����ا ب�إمكانه����ا احلدي����ث م����ع �إي����ران لتهدئة
الأو�ض����اع ،لكن يف نف�س الوقت ،مو�سكو مقتنعة
ب�أنه����ا غري قادرة عل����ى تغطية املي����دان يف حال
�إخراج �إيران من �سوريا ،ال�سيما و�أن هذه الأخرية
هي �رشيكة رو�سيا يف الغنيمة ال�سورية”.
وا�ستبع����د فح�ص وقوع �ص����دام بني النظام
ال�س����وري ونظ��ي�ره الإي����راين� ،إذ ق����ال “ال �أتوقع
�صداما بني الأ�سد و�إيران ..قدما لبع�ضهما دعما
وا�ستفادا معا ..العالقة لن تتغري”.
�إال �أن مدي����ر املر�ص����د ال�س����وري حلق����وق
الإن�سان ،رامي عبدالرحمن ،كان له ر�أي �آخر ،فهو
اعترب �أن �إيران تعت��ب�ر �أنها تعر�ضت للخيانة من
قب����ل الأ�سد الذي انحاز �إل����ى الرو�سي ،مع �إدراكه
جيدا �أهمية عدم �إغ�ضاب الإ�رسائيلي.
وقال ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �إن اتفاقا
فعلي����ا حدث بني بوتني ونتانياهو يق�ضي بعدم
تعطيل �إ�رسائي����ل ا�ستعادة نظام الأ�سد ال�سيطرة
عل����ى احل����دود ،مقاب����ل �إبق����اء الق����وات الإيرانية

وميل�شياتها بعيدة عن تلك احلدود.
وب�ش�����أن نتائ����ج الزي����ارة احلالي����ة ،ك�ش����ف
عبدالرحمن عن �أن “النتائج قد تكون غري معلنة،
لك����ن رو�سيا ب����د�أت بالفعل حتجي����م �إيران داخل
�سوريا” ،م�شريا �إلى �أن طهران ت�صف ما يقع لها
حالي����ا يف �سوريا باخليانة من ط����رف الأ�سد نظرا
للت�ضحيات التي قدمتها يف املنطقة”.
م����ن جهت����ه� ،أك����د الدبلوما�س����ي الرو�س����ي
ال�ساب����ق ،فيت�ش�س��ل�اف مات����وزوف� ،أن نتانياه����و
�سب����ق و�أكد �أن �إ�رسائيل لن تت�سامح مع �أي تواجد
للقوات الإيرانية يف الأرا�ضي ال�سورية.
و�أو�ض����ح مات����وزوف ،ملوق����ع “�س����كاي نيوز
عربي����ة” �أن����ه “بالرغ����م م����ن �أن �إيران تنف����ي �أي
وج����ود ع�سكري قوي يف �سوري����ا با�ستثناء بع�ض
م�ست�شاريه����ا وخربائها ،ف�إن نتانياهو �سي�رص من
جدي����د خ��ل�ال اجتماعه ببوتن على ���ض�رورة �سحب
�إيران قواتها وقوات الف�صائل املوالية لها مثل
حزب اهلل”.

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

�أعل���ن اجلي����ش الإ�رسائيل���ي،
الأربع���اء� ،أن طائ���رة جمهول���ة م���ن
دون طيار من ناحية �سوريا ت�سببت
يف انط�ل�اق �صافرات �إن���ذار و�إطالق
�صاروخ باتريوت العرتا�ضها.
و�أك���د املتحدث با�س���م اجلي�ش
الإ�رسائيل���ي افيخ���اي �أدرعي� ،إطالق
�صاف���رات الإنذار يف اجل���والن وغور
الأردن نتيج���ة اعرتا����ض �ص���اروخ
باتريوت لـ “قطعة طائرة” من دون
طي���ار اقرتبت م���ن جه���ة الأرا�ضي
ال�سورية.
ون��ش�رت �صحيف���ة “يديع���وت
�آحرونوت” الإ�رسائيلية على موقعها
الإلكرتوين� ،ص���ورة تظهر �صاروخا
م�ض���ادا م���ن ط���راز “باتري���وت” يف
�سم���اء اجل���والن .ونقل���ت �صحيف���ة
“يديعوت” ع���ن �سكان يف املنطقة
�أنه���م �شاه���دوا دخان���ا �إث���ر �إط�ل�اق
�صاروخ واحد على الأقل ،بعد وقوع
االنفجار .وي�أتي ذلك بعد يوم واحد
من تهديد وزير الدفاع الإ�رسائيلي،
�أفيغ���دور ليربم���ان خ�ل�ال زي���ارة
لله�ضب���ة ،اجلي����ش ال�س���وري ،قائال
“�أي جندي �سوري يدخل يف املنطقة
العازلة يعر�ض نف�سه للخطر”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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ال يكف���ي �أن تك���ون عن���دك مناظر
وم�شاه���د طبيعي���ة خالب���ة و�أن���ت غري
مهت���م بنوعي���ة اخلدمة الت���ي تقدمها
للزائ���ر ،وه���ذه املعادل���ة ميكنن���ي �أن
�أطلقه���ا عل���ى خدم���ات مواق���ف مطار
البحري���ن ال���دويل الواقع���ة يف ق�ل�ايل
والت���ي تبلغ تعرفتها دين���ارا واحدا يف
الي���وم بعد �أن كان���ت  500فل�س ،فقد
اكت�شف���ت �أن ه���ذا القط���اع املرتب���ط
بالط�ي�ران يحت���اج �إل���ى تطوي���ر �إذا ما
�أردن���ا الرتويج للبحرين كوجهة مثالية
لل�سياح���ة ،فبتاري���خ  7يولي���و و�صلت
بعد رحل���ة طويلة م���ع عائلتي يف متام
ال�ساع���ة الثالث���ة فجرا ،وبع���د االنتهاء

مواقف مطار البحرين بقاللي...
نقص في الخدمات

م���ن �إج���راءات ال�سف���ر والتع���ب ينخ���ر
عظامن���ا ونواف���ذ الأوك�سج�ي�ن مغلقة
بالكامل ،خرجنا ننتظر البا�ص اخلا�ص
الذي �سينقلنا �إلى موقف قاليل التابع
للمطار لن�أخذ �سيارتنا “ونتوكل” ،كنا
نت�ص���ور �أن م���دة انتظارنا �أم���ام بوابة
املطار لن تتعدى ب�ضع دقائق ولكننا
انتظرنا ح���وايل  30دقيقة والبا�ص مل
ي�أت ،يف ح�ي�ن كان البا�ص املخ�ص�ص
ملواق���ف ال���ـ  3دنانري يح���وم كالنحلة
�أمام البوابة وينق���ل امل�سافرين بينما
م���ن �سيدفع دينارا واحدا عليه �أن ينام
على الر�صيف.
عندم���ا �ضاق بنا الو�ض���ع وانهارت

قوانا وكان معنا م�سافر خليجي ذهبت
�إلى �أحد ال�سائق�ي�ن و�س�ألته عن موعد
قدوم با����ص مواقف قاليل ،فرد وك�أنه
ين�ش���د �شعرا رقيق���ا “�سائ���ق البا�ص
ذه���ب للم�سج���د ي�صل���ي الفج���ر”...
ي���ا �س�ل�ام عل���ى اخلدم���ة الت���ي تقدم
للم�سافري���ن ،عوائل ن���ال منها التعب
من ال�سفر وتريد الو�صول �إلى املنزل
للراحة وال�سائق املكلف بنقلهم ذهب
لل�ص�ل�اة واال�ستغف���ار ،وه���ذا يعط���ي
انطباعا �أكيدا عن نق�ص عدد ال�سائقني
ونق�ص اخلدمات والت�سهيالت ال�شاملة
الت���ي يفرت�ض �أن تق���دم للم�سافرين،
حت���ى وقت حترك البا�صات من املطار

سالم
الكتبي

�إلى املواقف والعك�س طويل جدا “15
�إل���ى  20دقيقة” مقارن���ة بالكثري من
املط���ارات العاملي���ة ،والبا����ص �أي�ضا
يحتاج �إلى مكان �أو�سع للعف�ش وحتمل
الأوزان عن طريق و�ضع قاطرة �صغرية
يف اخللف ولي�س كما ه���و حا�صل الآن،
ع�رشات احلقائب”متالمية “ خلف مقعد
ال�سائق والفو�ضى تنت�رش يف كل مكان.
نتمنى من اجله���ة امل�س�ؤولة �إعطاء
مواق���ف ق�ل�ايل املزي���د م���ن الأهمي���ة
كم���ا تفعل مع املواق���ف ذات التكلفة
العالي���ة ،فامل�ساف���ر “الل���ي عل���ى قد
حال���ه” م���ن حق���ه �أن ي�ستفي���د م���ن
اخلدمات.

زبدة القول
بثينة خليفة
قاسم

الكاريكاتير

B7747

@hotmail.com

التعاون العربي الصيني

عقد منتدى التعاون العربي ال�صيني
الثامن يف بكني ،وح�رضته  21دولة عربية،
ممثلة يف وزراء اخلارجية ،وح�رضه �سمو �أمري
الكوي���ت �صب���اح الأحمد ووزي���ر اخلارجية
ال�صيني وافتتحه الرئي����س ال�صيني �شي
جني بين���غ ،وهو ما يب�ي�ن �أن العرب بد�أوا
ينظ���رون �إل���ى ال��ش�رق ،وه���و �أم���ر غاية يف
الأهمي���ة يف ه���ذا التوقيت ال���ذي متر فيه
الأمة العربية بظروف �صعبة جدا.
الب���د �أن ننظ���ر لل��ش�رق ،لي����س بهدف
حتقي���ق التع���اون التج���اري ب�ي�ن العرب
وال�ص�ي�ن ولكن لأ�سباب عديدة ،فال�صني
بال �أدنى �شك القوة القادمة التي ينتظرها
الع���امل لكي ت�صنع الت���وازن اال�سرتاتيجي
وتخرج املظاليم من ع�رص الهيمنة والكيل
مبكيالني ،فال�صني رغم م���ا و�صلت �إليه
من ق���وة اقت�صادية وع�سكري���ة وب�رشية ال
ت���زال تخط���و بخط���ى واثقة و�رسيع���ة نحو
املزي���د م���ن التق���دم يف كل املجاالت ،وال
يزال اليوم الواحد ي�صنع اجلديد.
ال�صني منوذج تنم���وي رائع يجب �أن
ي�ستفي���د منه العرب وي�سعوا �إلى حماكاته
بن�سب���ة ما ،فقد جنح���ت احلكومة ال�صينية
يف تخلي����ص حوايل  400مليون �صيني من
الفق���ر املدقع ،وال�ص�ي�ن ب�صدد تد�شني
م�رشوع طريق احلرير اجلديد الذي �سي�صنع
املج���د له���ا ويجعله���ا حم���ورا للتج���ارة
العاملية ويحقق التنمية ل�رشكائها يف �أنحاء
العامل .ال�صني منوذج �أ�سطوري ي�شار �إليه
بالبنان ،والأمثلة التي ت�ساق حول التقدم
ال�صين���ي غ�ي�ر قابل���ة للح��ص�ر ،والتعاون
العرب���ي م���ع ال�ص�ي�ن يجب �أن ي�ص���ل �إلى
�أعل���ى الدرج���ات املمكنة ،لي����س فقط من
�أج���ل اال�ستف���ادة االقت�صادي���ة م���ن ه���ذا
النموذج ،لك���ن لأن ال�ص�ي�ن تتميز مبيزة
لي�س���ت لدى غريها من الق���وى ،وهي �أنها
ال ت�ضع �رشوط���ا �سيا�سية مقدمة لتعاونها
م���ع الدول وال تتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لل���دول ،وال�صني ميكنه���ا �أن تلعب دورا
�أك�ث�ر نزاهة يف عملية ال�س�ل�ام بني العرب
و�إ�رسائيل.

ذرائع

أناشدكم ...أشد
على أياديكم ()2
وانتهين����ا �إل����ى م����ا انتهين����ا �إلي����ه يف
املق����ال نف�س����ه املن�ش����ور ي����وم االثنني
املا�ض����ي ،وذل����ك بالن�سب����ة للمنا�شدات
الت����ي ت�سعى �سعي����ا ً �إل����ى احل�صول على
املكت�سبات ب�أيّة طريقة ،ومقارنة ال�شعب
البحرين����ي بال�شعوب اخلليجي����ة الأخرى،
متعامي����ة هذه املنا�شدات التي تتخذ من
الإعالم االجتماع����ي �صهوات النطالقتها،
عن احلقائ����ق والف����وارق ،ولكنه����ا تريد
احل�ص����ول على ما ميك����ن احل�صول عليه،
وال�ضغط الكثيف على هذا اجلانب ،حتى
�أ�صبح����ت لكرثة ترداد ه����ذه املنا�شدات
بالط����رق املقيت����ة يف بع�����ض الأحي����ان،
وامل�سفّ ة يف بع�ض الأحيان ،وغري الالئقة
بكرام����ة قائلها؛ �أ�صبح����ت مبثابة حقائق
لدى الكثري م����ن النا�����س ،وك�أنها حقوق

غسان الشهابي
مكت�سبة ال �أحد ي�س�أل عن �أ�سا�سها.
�أم����ا ال�ش����ق الث����اين م����ن املنا�شدات،
وه����و حم����ور ه����ذه الزاوي����ة ،املنا�شدات
لف لفه����ا ،املنا�شدات
ال�سيا�سي����ة ،وم����ا ّ
التي تنبن����ي عليها ق����رارات مهمة �سواء
يف الأم����ور اخلدماتي����ة �أو احلياتي����ة �أو
الت�رشيعي����ة ،و�ص����ارت ه����ذه املنا�شدات
ت�ستعط����ف ب�أ�صوات غا�ضب����ة �أو متهدجة
تقارب البكاء� ،أو �صوت امر�أة يقطع نياط
القل����وب ،ه����ذه املنا�ش����دات تنطلق من
تلقائه����ا من الأف����راد� ،أو �أحيانا ت�ستلمها
املن�صات الرائجة فيت�سع نطاق االنت�شار
ّ
والذي����وع ،وت�صب����ح م����ا قالت����ه “بن����ت
البحري����ن” �أو “املواط����ن املقه����ور” �أو
غريها من الت�سميات وك�أنها احلق الأبلج
الذي ال ي�أتيه الباطل من �أي من جهاته.

ghassan.shihaby

@gmail.com

ال تذه����ب كل ه����ذه املنا�ش����دات
�س����دى ،فبع�ضه����ا ي�ستجاب ل����ه ،وبع�ض
هذه املنا�شدات الت����ي تت�سع ويتالقفها
النا�س ويتفاعلون معها ويزيدون عليها،
تقوم اجلهات امل�شك���� ّو �ضدها بالتعامل
م����ع امل�شتك����ي بالتوا�صل ب����ه �شخ�صيا ً،
وحما�رصة امل�شكلة.
ق����د تحُ ����لّ ه����ذه الأم����ور الفردي����ة
ع��ب�ر التوا�ص����ل املبا���ش�ر ،ع��ب�ر الر�سائل
املكتوب����ة ،والربام����ج الإذاعي����ة ،وبع�ض
الرت�شح
ّ
املطالب ت�أتي للمع����ان من �أجل
يف دورات انتخابي����ة ،فلعب����ة املنا�شدات
ع��ب�ر الإع��ل�ام االجتماع����ي خ�صو�ص����ا ً
�ص����ارت من الب�ضائ����ع الرائجة ذات ر�أ�س
امل����ال ال�صفري ،واملخاط����رة ال�صفرية،
واملكا�سب العالية.

االقتصاد يدمر نظام الماللي ()1
تابعت يف الأ�سب����وع املا�ضي العديد
م����ن الدع����وات املوجه����ة �إل����ى ال�شع����ب
الإي����راين ،منها م����ا �صدر ع����ن م�س�ؤولني
يف الإدارة الأمريكي����ة ،ومنها ما �صدر من
ت�رصيحات يف هذا ال�ش�أن عن رئي�س الوزراء
الإ�رسائيل����ي بنيام��ي�ن نتنياه����و ووزي����ر
خارجيت����ه ليربمان ،جممل الدعوات ت�شري
�إل����ى اجلرائم الت����ي ارتكبها نظام املاليل
بح����ق �شعبه ،وكي����ف �أه����در املليارات يف
تنفي����ذ م�رشوع����ه التو�سع����ي الطائفي يف
�سوري����ا والع����راق واليمن ت����اركا ً ال�شعب
الإي����راين يع����اين حت����ى انه����ارت العمل����ة
واالقت�ص����اد مبج����رد ان�سح����اب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي وقبل توقيع
�أية عقوبات!
هذه الدعوات وغريها لن يكون لها،
بر�أي����ي ،ت�أثري كب��ي�ر يف جمريات الأمور يف
�إيران ،بل ميكن �أن يوظفها النظام جيداً
يف ت�أكي����د خطاب����ه القائ����م عل����ى تعر�ض
�إيران مل����ا يزعم �أنه “م�ؤام����رة” ،وبالتايل
فه����ي ت�رصيح����ات ميك����ن �أن ت�ص����ب يف
خدمة النظ����ام ال�سيما يف ظل ما عرف عن
الثقافة الإيراني����ة من �سمات هوياتية يف
التعامل مع مثل هذه الأمور.
�أعتقد �أن الذي �سينهي �أحالم املاليل
بالفع����ل هو االقت�صاد ولي�����س ال�سيا�سة،
فالو�ض����ع االقت�صادي يف �إيران على �شفا
االنهي����ار ،والرئي�س روحاين يعاند ويكابر
ويرف�����ض االع��ت�راف مب����ا ارتكب����ه فريقه
احلكومي من �أخطاء ،وو�صلت االحتجاجات
بالفعل �إلى معظم مدن �إيران ومناطقها،
وازدادت �رشا�سة االحتجاجات وقوتها بعد
�إ�رضاب “الب����ازار” الذي بعث ر�سالة قوية
�إل����ى ال�شعب الإيراين ب�أكمله ،ودفع نواب
جمل�����س ال�شورى الإي����راين �إلى االنتفا�ض
وتوجي����ه ر�سالة حتذير قوي����ة وحادة �إلى
الرئي�س الإيراين.
هن���اك حت���رك الف���ت م���ن ثلث���ي
الن���واب الإيراني�ي�ن حيث وجه���وا خطابا ً
�إل���ى الرئي����س ح�س���ن روح���اين طالب���وه
فيه بتغي�ي�ر فريق���ه االقت�ص���ادي نظراً
“للنتائ���ج ال�سيئ���ة” الت���ي حققته���ا
احلكومة ،وورد يف مقتطفات من الر�سالة
ح�سبما ن��ش�ر� ،أن “النتائ���ج ال�سيئة لكبار
امل�س�ؤولني االقت�صادي�ي�ن يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ت�سببت يف زيادة انع���دام الثقة
ل���دى املواطن�ي�ن �إزاء الق���رارات الت���ي
مت الإع�ل�ان عنه���ا �أو تنفيذه���ا يف الأمور
االقت�صادي���ة” .وه���ذا اخلط���اب ال���ذي
وجه���ه  187نائب���ا ً م���ن �أ�ص���ل  290يف
جمل�س ال�شورى ،دعا روحاين �إلى التحرك
“ب�شكل عاجل م���ن �أجل �إحداث تغيري يف
قي���ادة الفري���ق االقت�ص���ادي” ،به���دف
جعله يتحل���ى “بالديناميكية” و”يفهم”
الو�ضع االقت�صادي قبل �أن يتخذ جمل�س
ال�ش���ورى قراراً بهذا ال�ش����أن .ما يعني �أن
هناك تلويحا بتدخ���ل برملاين مرتقب ما
مل يتح���رك روحاين ،وهنا جت���در الإ�شارة
�إلى �أن الد�ست���ور ،مينح جمل�س ال�شورى
�سلطة �إقال���ة الوزراء �أو الإع�ل�ان ب�أغلبية
ثلث���ي الأ�ص���وات ع���ن “عج���ز” رئي����س
اجلمهوري���ة ،الأم���ر الذي يفت���ح الطريق
�أم���ام عزل���ه م���ن قب���ل املر�ش���د الأعلى.
“�إيالف”.

ياسمينيات

رحلة إلى الموت
مهدي����ة الب���ص�ري ،ميث����م مت����ام ،زه��ي�ر
يو�س����ف ،علي احلداد ،واملئات من الأ�سماء
ال�شاب����ة التي �سجل����ت على قائم����ة �ضحايا
مر�ض����ى ال�سكل����ر ،وجميعه����م مل تتع����د
�أعماره����م الأربعني ،ذاق����وا ويالت الإهمال
وج�����أروا بال�شكوى عندم����ا كانوا يتنف�سون،
�إل����ى �أن �أخم����دت �أنفا�سه����م ،ث����م ووري����ت
�أج�سادهم الرتاب.
مر�ض����ى ال�سكل����ر� ،أك��ث�ر م����ن 9600
م�ص����اب ،ونح����و � 65ألف حام����ل للمر�ض يف
البحري����ن ،بح�س����ب الإح�ص����اءات الر�سمية،

�أي �أن � 83أل����ف مري�����ض يع����اين م����ن ه����ذا
املر�����ض اللع��ي�ن� ،أال تكفي ه����ذه الأرقام
لت�ستوع����ب وزارة ال�صح����ة حج����م امل�شكلة
وتعطيه����ا الأهمية الالئق����ة؟ وجتد طريقة
لرعايتهم وتوفري العناية ال�صحية والعالج
الت�سكين����ي لآالمهم؟ نعلم �أنه ال يوجد عالج
جذري للمر�ض ،ولكن هذا ال يعني �أن تُهمل
ق�ضيته����م ،ويرتك����وا ليعان����وا وي�صارعوا
املر�ض حتى �آخر نف�س لهم.
نع����م ،ال رعاية �صحية الئق����ة ،وال عالج
منا�سب ،فق�ضيتهم ال ت�ؤرق وزارة ال�صحة

لتب����ذل اجله����ود للتقليل من ع����دد الذين
يت�ساقط����ون يف �شهري����ا ً من ه����ذا املر�ض،
لنب����د�أ رحل����ة مر�ض����ى ال�سكل����ر من����ذ بداية
افرتا�����س املر�����ض �أج�ساده����م النحيلة ،ثم
تب����د�أ النوبة� ...إن كان ق����ادرا ً على التحرك
�سيذهب بنف�سه �أو برفقة �أحد من �أهله �إلى
املرك����ز ال�صحي ليح�صل على �إبرة ت�سكني
الآالم ،و�أول م����ا ي�ستقبل����ه ه����و نظ����رات
“البع�ض” التي تتح����دث وتقول “مدمن”
ج����اء لأخ����ذ جرعت����ه املخ����درة ،يف �أول ظلم
يتلق����اه يف املركز ،هذا �إن مل ميتنع املركز

ياسمين خلف
ع����ن �إعطائه اجلرع����ة ويطلب من����ه مراجعة
ق�سم الطوارئ يف جممع ال�سلمانية الطبي.
و�إن كان يف نوب����ة �شدي����دة وعج����ز ع����ن
احلركة �أو التنف�س وطلب �سيارة الإ�سعاف،
ف��ل�ا ت�ستبعد �أبدا ً �أن يطلب����وا منك االنتظار
ن�ص����ف �ساع����ة �أو �ساع����ة كامل����ة لت�صل����ك
ال�سي����ارة ،وك�أن املري�����ض طل����ب خدم����ة
�رسيع����ة وعاجل����ة ،ال لأنه يجد امل����وت �أقرب
�إلي����ه من حب����ل الوريد ب����ل يري����د �أن ي�أخذ
جولة يف �سي����ارة الإ�سع����اف! وال تدعوا غري
ذل����ك ،وال تكذبون����ا فعندنا ح����االت موثقة

yasmeeniat

@yasmeeniat.com

ت�شهد �ضدكم ،والأدهى والأمر �أن يتم الرد
ب�أ�سلوب غري الئق وهجومي على املت�صل،
دون �أدنى مراعاة للحالة التي يكون عليها
املري�ض و�أهله يف حاالت النوبات ال�شديدة
التي يرى املري�ض فيها املوت ب�أم عينيه.
وبعد �أن ي�صل الطوارئ ،ورغم و�صوله
يف �سيارة الإ�سعاف ال يجد يف حاالت كثرية
م����ن يعاي����ن حالت����ه ،وينقل حيث ه����و �إلى
الأ�رسة البي�ضاء لينتظر م�صريه.
يا�سمين����ة :الرحل����ة مازال����ت يف �أولها...
فلنا تتمة يف مقال مقبل.

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم
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“رجع���ت لعيلت���ي” ،هك���ذا علق���ت النجمة ن���وال الزغبي على
عودته���ا للتعاون جمددا مع �رشكة “روتانا” لل�صوتيات واملرئيات.
ون��ش�رت النجمة اللبناني���ة منذ دقائق قليلة ،ع�ب�ر ح�سابها الر�سمي
عل���ى موقع ال�ص���ور والفيديو “�إن�ستغرام”� ،ص���ورة جمعتها مبدير
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مسافات

�رشك���ة “روتان���ا” لل�صوتيات واملرئي���ات� ،سامل الهن���دي ،وعلقت
عليها قائلة“ :رجعت لعيلت���ي الأ�سا�سية ،كتري مب�سوطة بالتعامل
من جديد مع �أخي و�صدي���ق العمر” .اجلدير بالذكر �أن نوال الزغبي
ت�ستعد لتقدمي جمموعة �أغان جديدة خالل الفرتات املقبلة.

18

tariq.albahar@albiladpress.com

“الباجة” تخفف اإلجهاد والتوتر ...و”سالمك” األشهر في البحرين
طارق البحار

ي�شته���ر البحريني���ون بتن���وع
�أكالته���م ال�شعبي���ة و�سمعته���ا عل���ى
�صعي���د املنطق���ة ،خ�صو�ص���ا الت���ي
و�صل���ت اليه���ا م���ن ال���دول املجاورة
ومن تل���ك االكالت ال�شهرية “الباجة”،
فهذه الأكل���ة ال�شعبية التي ت�صنع من
ر�أ�س اخلروف امل�سل���وق مع الكراعني
والكر�ش���ة وغريه���ا م���ن التفا�صي���ل
االخ���رى والتي تقدم كم���ا هو معروف
مع اخلب���ز الياب�س املنقع مب���اء اللحم،
وغريه���ا م���ن احل�شوات ح�س���ب الرغبة
وامل���زاج والطل���ب ج���اءت الين���ا م���ن
ب�ل�اد الرافدي���ن من���ذ الق���دم وجنحت
يف �شهرته���ا عن���د البحريني�ي�ن ،حيث
ي�شتهر مطع���م “�ساملك” الذي غطت
�شهرت���ه البحري���ن يف طب���خ الباجة يف
الرف���اع ال�رشقي قدميا وجزيرة املحرق
حديث���ا ،وكان يق���دم الباج���ة يف وقت
الفج���ر فقط يف الق���دم ام���ا اليوم ثم
ح���دث التح���ول يف ال�سن���وات الأخرية
حيث �أ�صبحت وجب���ة م�سائية مبكرة �أو
الظهر.
الباج���ة عن���د �س���امل ال�شه�ي�ر ب���ـ
“�سامل���ك” واوالده الي���وم كان���ت
ومازالت الأكلة الأكرث �شهرة يف اوائل
ال�سبعينات والثمانينات والت�سعينات
الى يومنا هذا ،حيث كانت الباجة هي
الوجب���ة ال�صباحية ملعظ���م العاملني،
الذين اعتادوا على افتتاح �صباحاتهم
بتناول هذه الوجب���ة الد�سمة امل�شبعة

بالده���ون لي�ستطيعوا اكم���ال يومهم
املتع���ب بالعمل ،ام���ا الآن فهي تقدم
من دون تقيد بوجبة الغداء او الع�شاء.
الباج���ة �أو پاچ���ة هي �أكل���ة عراقية
مكونة من �أرجل ور�أ�س و�أح�شاء وحوايا
اخل���روف امل�سلوقة واملح�شي���ة بالرز
وقط���ع �صغرية من اللح���م ،وميكن ان

حنان رضا تقدم أغنية شيرين
عبدالوهاب “كنت تسيبني”

تك���ون م���ن العج���ول �أو البق���ر .تعرف
الباج���ة كذل���ك يف دول اخلليج العربي
والبحري���ن بنف����س اال�س���م ويف �سوريا
باملق���ادم �أو الق�ش���ة ويف م�رص واليمن
تعرف بالكوارع ويف فرن�سا مت اقتبا�س
الباجة اال انها ت�ش���وى يف ال�شواية كما
ي�شوى الدجاج.
الباج���ة من اكرث الأطب���اق الد�سمة
الت���ي يك�ث�ر تقدميه���ا يف ال�شت���اء،
وازدادت �شعبيته���ا يف البحرين ودول
اخللي���ج العرب���ي من���ذ الق���دم النه���ا
متن���ح ال�شعور بال���دفء ومتتاز بنكهة
لذيذة خ�صو�صا ب�شوربتها ،حيث يتم
اعداده���ا باكرا م���ع �أذان الفجر وتقدم
�ساخن���ة كوجبة فط���ور �أ�سا�سية ،وكان
حمظورا تناولها كغداء �أو ع�شاء ويرجع

ذل���ك لأنها تعترب ثقيل���ة على املعدة
وفيه���ا الكثري من ال�شحم والد�سم مما
يتطل���ب ب���ذل مزيد من طاق���ة حركية
حلرقه���ا ،باال�ضافة الى احتوائها على
فوائ���د غذائية عالي���ة ج���داً م�صدرها
مكونات الطب���ق كافة التي تخفف من
�أعرا����ض الإجه���اد والتوت���ر الع�صبي،
وت�ساع���د على تخفيف �أعرا�ض التوتر،
كما يقولون.
بل �إن اال�ساطري حولها تقول �إنها
ت�ساع���د عل���ى معاجلة العق���م وتقوية

اخل�صوبة ل���دى اجلن�سني وهي فياجرا
الفقراء كما يطلق���ون عليها ،وتن�شط
عم���ل الغ���دة الدرقية ،وحتت���وي على
مقويات للعظام مثل مادة الكال�سيوم.
ويعتمد �إعداد الباجة او الكراعني
بالدرجة االولى عل���ى كمية الكراعني،
حيث ي�ستغرق وقت الطهي من  3الى
� 5ساع���ات �أو �أك�ث�ر ،وحت�رض بت�سخني
املاء قرابة  80درجة مئوية ثم ت�ضاف

البه���ارات م���ع امللح ومن ث���م ت�ضاف
الكراع�ي�ن بع���د تنظيفه���ا جي���دا م���ع
ر�أ�س���ي بق���ر �أو ر�أ�سي غن���م منزوعتي
اجلل���د عنه متاما ،وي�ت�رك من  3الى 5
�ساع���ات ويقدم مع اخلب���ز العربي ،يف
حني يف�ضله البع�ض ب�إ�ضافة الفلفل
احلار مع الليمون العماين.

مل جتد الفنانة حنان ر�ضا �صوتا �أف�ضل من �شريين عبد الوهاب للتوا�صل مع
جمهورها من خالله �صباح اليوم ،ون�رشت “حنان” عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
ال�ص���ور والفيديو “�إن�ستغرام” ،مقطعا م�صورا لها وهي ت�ؤدي �أغنية �أغنية “كنت
ت�سيني” ل�شريين عبد الوهاب.
ون���ال املقطع امل�صور �إعج���اب الكثريين من جمهوره���ا ومتابعيها ،و�أ�شادوا
باختيارها لهذه الأغنية التي تنا�سب �صوتها ب�شكل كبري.

المغربية جيهان شعيب تصور جديدها في البحرين

خا�ص
ت�ستع���د الفنانة املغربية جيهان
�شعي���ب لط���رح كلي���ب �أغنيته���ا
اجلدي���دة “ارفع ايدك” ،التي انتهت
م���ن ت�صويره���ا م�ؤخ���را يف البحري���ن
حتت �إ�رشاف املخرج البحريني “ح�سن
املاجد”.
الفيدي���و كلي���ب ج���اء بفك���رة
كوميدية خفيف���ة� ،ستظهر من خالله
جيه���ان بـ� 3أ�ش���كال كوميدية� ،سواء
م���ن حيث اللبا�س �أو ت�رسيحات ال�شعر
�أو املكياج ،كم���ا تعترب فكرة جديدة
وخمتلفة عن باقي �أغانيها امل�صورة
�سابقا.
“ارفع �أيدك” من كلمات ال�شاعر
الغنائ���ي �أ��ش�رف حممد �أدي���ب� ،أحلان
ر�ضوان الديري وتوزيع ر�شيد حممد
علي ،حي���ث مت ت�سجيلها يف املغرب
با�ستوديوه���ات Mori Prod
وب�إ��ش�راف من امللح���ن البحريني بدر
الذوادي.
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 11يوليو
1907
املكتب اال�ستعماري
الأمل������������اين ل�����ش�رق
�إف���ري���ق���ي���ا ي��ن��ظ��م
العقوبات اجل�سدية
ال����ت����ي مي���ك���ن �أن
ت�����ف�����ر������ض ع���ل���ى
ال�سكان الأ�صليني
يف امل�ستعمرات

19
الحمل:

1921

ويغي
رّ
النج���اح الكب�ي�ر يكون حليف���ك
�سري الأمور

ب����دء ث�����ورة ال��ري��ف
بقيادة عبدالكرمي
اخل�����ط�����اب�����ي ع��ل��ى
االحتاللني الفرن�سي
والإ�سباين للمغرب.

الثور:
تنت��ص�ر عل���ى م�صاعب���ك ال�صحي���ة
بالتفا�ؤل والأمل

الجوزاء:

CARTOON

تبح���ث ع���ن الظ���رف املالئ���م ال���ذي
ي�ساعدك على النجاح

1941

السرطان:
تق���اوم العوام���ل النف�سي���ة ال�ضاغطة
التي تواجهك

األسد:

ت�صبو الى الأف�ضل ،ويفتح �أمامك هذا
اليوم الأبواب

العذراء:

تزي���دك النجاحات التي حتققها مهنيًا
وعاطفيًا ثقة بالنف�س

“الجونة السينمائي” في المهرجان العربي للسينما

الميزان:

يب���دو ه���ذا الي���وم دقيقًا ج���دًا ،ما قد
يعني حركة عامة

ح���ض�ر فري����ق عم����ل مهرج����ان اجلون����ة ال�سينمائ����ي من
املهرج����ان العرب����ي لل�سينم����ا يف باري�����س ،معربي����ن ع����ن
�سعادته����م لوجود مهرجان����ات �أخرى تدعم �صن����اع الأفالم
العربية.
وتعق����د جلن����ة مهرج����ان اجلون����ة ال�سينمائ����ي جل�سات
عم����ل الختيار الأفالم الت����ي �ستعر�ض بال����دورة الثانية من
املهرجان ،املقرر انطالق دورته الثانية خالل �شهور قليلة.
وكان����ت �إدارة مهرج����ان اجلون����ة ال�سينمائ����ي افتتحت
باب التقدمي لفئة الأف��ل�ام الوثائقية ،والروائية الطويلة،
والأفالم الق�صرية ،يف ال����دورة الثانية من املهرجان والتي
تقام خالل الفرتة بني � 28 - 20سبتمرب املقبل.
و�أعلن����ت ادارة اجلون����ة ال�سينمائي ع����ن م�شاركة فيلم
“ي����وم الدي����ن” للمخرج �أبو بكر �شوق����ي يف م�سابقة دورته
الثاني����ة .وقد �أكمل �شوقي �شخ�صي����ة “ب�شاي” بطل فيلمه
الوثائق����ي وليخ����رج منه �شوق����ي قبل � 10سن����وات بعنوان
“امل�ستعمرة” ،تناول فيه واق����ع م�ستعمرة مر�ضى اجلذام

العقرب:

ال تقح���م نف�س���ك يف �أعم���ال الآخري���ن
ال�صعبة

القوس:

ي�سهل عليك هذا اليوم الأمور ،ويفتح
�صفحة جديدة

الجدي:

ت�شع���ر ب����أمل خفيف بع����ض املفا�صل،
يكون ال�سبب الربد

الدلو:

جتنّب اخلو�ض يف نقا�شات قد تت�سبب
يف ارتفاع �ضغطك

الحوت:
اتخذ قرارًا ب�ش�أن الإقالع عن التدخني،
ف�إرادتك �أمام امتحان

احل������رب ال��ع��امل��ي��ة
ال���ث���ان���ي���ة :ت��وق��ي��ع
اتفاق للتعاون بني
بريطانيا واالحت���اد
ال�����س��وف��ي��ات��ي ال��ذي
ي��واج��ه ه��زائ��م �أم��ام
القوات الأملانية.

1945
احل������رب ال��ع��امل��ي��ة
ال���ث���ان���ي���ة :ب���داي���ة
���س��ل�����س��ل��ة غ�����ارات
على طوكيو وم��دن
يابانية �أخ���رى دمر
منها ع�رش على الأقل
ب�شكل كامل.

1994

يف منطق����ة �أب����و زعب����ل ب�سيناري����و فيلمه الروائ����ي الطويل
الأول “يوم الدين” ،حي����ث يكمل رحلة ال�شخ�صية الرئي�سة

“ب�ش����اي” ،الرجل القبطي ،جامع القمام����ة ،الذي �شفى من
اجلذام ،لكن �آثاره ما زالت باقية على ج�سده ووجهه.

املحكمة الد�ستورية
االحت��ادي��ة الأملانية
ت�������س���م���ح ل��ل��ج��ي�����ش
الأمل��اين بامل�شاركة
يف عمليات ع�سكرية
يف العامل.

جيل جاسم شريدة والبوعينين أم جيل الغرير ورشدان؟

أيهما برع في المواقف الكوميدية وبهجتها ونكهتها؟

•ابراهيم البنكي

•�سعد البوعينني

•م�رسحية �سوق املقا�صي�ص

•علي الغزيز و ابراهيم البنكي وخليل الرميثي

�أ�سامة املاجد

هل ن�ستطيع القول �إن اجلمهور البحريني قد
ت�شبع بنوع مع�ي�ن و�صورة معينة م���ن الكوميديا
الت���ي قدمه���ا جيل ال���رواد م���ن امث���ال الفنانني
�سع���د البوعينني وابراهيم البنكي والراحل جا�سم
�رشي���دة وغريهم ،والذين تخرجوا من مدار�س فنية
تقليدي���ة جادة ورفيع���ة وكانوا العن��ص�ر اال�سا�س
والأول يف تكوي���ن امل�رسح الكوميدي ،واجته اليوم
– اي اجلمه���ور -الى اجلوان���ب الفكرية والفنية
الت���ي يقدمه���ا الفنانني ال�شب���اب الذين برزوا يف
الكوميديا م���ن �أمثال علي الغرير و�سامي ر�شدان
وخلي���ل الرميثي وعب���داهلل �سويد واحم���د مبارك
و�أمني ال�صايغ واحمد جملي وغريهم؟
لي����س م���ن االن�ص���اف ان نق���ول ان تاري���خ
الكوميدي���ا يف البحري���ن مل ي�شه���د اي حماولة من
ال�ش���د واجلذب واخلروج ب�أج���واء جديدة ومبواقف
خمتلفة ،فاجليل االول كان يت�صور انه جيل بعيد
عن املر�ض او اخلط�أ واالنحراف وي�ستحيل ان يقدم
الهب���وط اواال�سفاف ،ولعلي هن���ا ا�ستذكر مقولة
للفن���ان الراح���ل جا�سم �رشيدة يف اح���دى اللقاءات
وهي “نحن من و�ضع قواع���د وقوانني الكوميديا
يف امل��س�رح البحريني” ..ومن هنا يظهر لنا حقيقة
ال�رصاع على الريادة يف ا�ضحاك اجلمهور والتم�سك
بفن���ون ال�ضحك وقوت���ه ال�سحرية ،كم���ا �أن هناك
مقول���ة �شائعة ن�سمعه���ا كثريا وه���ي ان م�رسحية
“الرباح���ة” الت���ي كتبها عقي���ل �س���وار واخرجها
عب���داهلل يو�س���ف يف الثمانين���ات تعد م���ن اف�ضل
االعم���ال الكوميدية على مر تاريخ امل�رسح ،ولي�س
هناك يف االفق ما يوح���ي بتقدمي م�رسحية مماثلة،
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•�سامي ر�شدان وعبداهلل �سويد

وان���ا �شخ�صيا اعرت����ض ب�شدة على ه���ذه املقولة
كما اعرت�ض الكثري من النقاد والكتاب على لقب
“�أم�ي�ر ال�شع���راء” لأحمد �شوقي ،حي���ث يرون ان
هن���اك العديد من ال�شعراء الذين يفوقون �شوقي
يف البالغة والقوة ونظم الق�صائد ،واملت�أمل اجلاد
يرى ان اللقب ال ي�ستحقه.
اع���ود الى ج���ذور املو�ضوع وه���و ..ما الفرق
بني كوميديا اجليل رق���م  1وكوميديا جيل علي
الغري���ر واحم���د مب���ارك والرميث���ي؟ واي���ن موقع

•�أمني ال�صايغ و�أحمد جملي

اجلمهور وامل�شاهد البحريني من املحطتني؟ اوال
البد ان نع���رف اننا ن�شهد اليوم ظاهرة ا�ضمحالل
الكوميدي���ا يف امل��س�رح واحلرف���ة وامله���ارة تقل
تدريجيا وهذا ب�سبب اجت���اه معظم الفنانني الى
االعم���ال الدرامية التلفزيونية بحث���ا عن ال�شهرة
واملال ،وهناك فرق بني ال�ضحك العميق ال�صادر
م���ن القلب وال�ضحك الطفويل الذي ي�شغل هموم
النا����س ويعي���د للإن�س���ان ثقت���ه الذاتي���ة وثقته
يف النا����س واحلي���اة ،وه���ذا الذي ن���راه يف بع�ض

امل�رسحي���ات التجارية التي تق���دم يف املنا�سبات،
فه���ي وان كان���ت ذات حمت���وى �ضعي���ف اال انها
م�رسحيات م�ضحك���ة للغاية ..وميك���ن ان ن�سميها
م�رسحي���ات ال�ضح���ك ال�ص���ادر م���ن روح املواطن
وقدرته اال�صيل���ة على مواجه���ة الأ�سى والهموم
والهزمية واالنتكا�س���ات مواجهة مبا�رشة بالنوادر
واحلكاي���ات ،فحني تكون النكت���ة �صورة حية من
�ص���ور الن�ضال وم�ص���در ال�ضحك ه���و التناق�ض
الكام���ن يف كل �ش���يء اوعل���ى اال�ص���ح تفج���ر

•�سامي
ر�شدان

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

املتناق�ضات داخل النف�س او داخل احلياة ،فلي�س
ثمة ما ي�ضحك اكرث من مواجهة املتناق�ضات بني
نواحي احلياة اليومي���ة املختلفة ،او بني االقوال
واالفعال ،او بني االلفاظ ومعانيها احلقيقية.
اجلي���ل االول قدم هيكل اال�سلوب الكوميدي
ثوري���ا متح���ركا ميي���ز ال�شخ�صي���ات الكوميدي���ة
باملتفرج نف�سه ،وه���ذا ميكن مالحظته يف االدوار
الت���ي يقدمها الفن���ان ابراهيم البنك���ي او الفنان
�سع���د البوعين�ي�ن ،اما عل���ى الغرير عل���ى �سبيل
املثال او �سامي ر�شدان فهما يجعالن امل�شاهدين
ج���زءا ال يتجز�أ من احلدث الكومي���دي ،وهنا يكمن
الف���رق .البنك���ي والبوعين�ي�ن يقدم���ان كوميديا
“برنارد�شو” اي ال�ضح���ك املنغلق املنف�صل عن
النا����س وعن احلي���اة ،اما علي الغري���ر ور�شدان ال
يرتكان املتفرج حرا يجل�س وي�رسق الوقت يف اكل
“ احلب” والتثا�ؤب والتململ.
اجلي���ل االول بالرغم من انه له طابعه اخلا�ص
�إال انه وح�سب ر�أي���ي ال�شخ�صي مل ينبغ يف م�ضمار
امل��س�رح الكوميدي با�ستثناء ا�سم او ا�سمني فقط
ومنه���م الفن���ان القدي���ر �سعد البوعين�ي�ن الرائد
االول يف م�ضم���ار الفكاه���ة يف ال�ساح���ة الفني���ة
البحريني���ة ،اما اجلي���ل الثاين وال���ذي اطلق عليه
جي���ل الغري���ر ور�شدان واحمد مب���ارك فقد برع يف
املواقف الكوميدي���ة وبهجتها ونكهتها وبالتايل
ف�إنها ق���د نالت ر�ضا اجلمهور ال���ذي اقتنع بنقاء
الفكاهة و�صفائها ،ومهما يكن من �شيء ف�إن من
امل�ؤكد ان للجيلني حق اللجوء الى �شتى اال�ساليب
امل�رشوع���ة وغ�ي�ر امل�رشوعة من اج���ل الو�صول الى
غايته واحلكم الأخري للم�شاهد واجلمهور.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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بالدنا
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البحرين �سباقة يف دعم العمل العربي امل�شرتك يف �شتى املجاالت ...بوهزاع:

محاكم

ت�أييد ال�سجن  3و� 10سنوات لـ � 3أتلفوا دورية �أمنية
عبا�س �إبراهيم

�أي���دت حمكم���ة اال�ستئناف العلي���ا اجلنائية
الأولى معاقب���ة  3م�ست�أنفني من �أ�صل  13مدانا
ب�إلقاء العبوات احلارقة (املولوتوف) على دورية
�أمنية والت�سبب ب�أ�رضار فيها خالل جتمهر مبنطقة
الدراز ،واملحكوم على اثنني منهم بال�سجن ملدة
� 10سن���وات وبحب����س الأخري � 3سن���وات؛ بعدما
نق�ضت حمكم���ة التمييز احلك���م يف وقت �سابق.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها �إنها اطم�أنت
�إلى جدي���ة التحريات؛ لكونها ت�ضمنت معلومات
ح���ددت �شخ�صية الطاع���ن بالتميي���ز امل�ست�أنف
الأول (املحك���وم عليه الراب���ع) وميزته عن غريه
م���ن الأ�شخا�ص فا�شتملت عل���ى ا�سمه اخلما�سي
ورقمه ال�شخ�صي وحمل �إقامته على نحو مف�صل،
وبينت �أنه �ضم���ن مرتكبي الواقعة حمل الدعوى
الراهنة.
وتابعت �أنه ويف كل ذلك ما يقطع وبال ريب
�أن التحري���ات �أحاطت بامل�ست�أنف و�أنه املق�صود
به���ا وتعقبت���ه عل���ى نحو ينف���ي ع���دم جديتها،
وت�ضمن���ت مقوم���ات جديته���ا الت���ي تبعث على
االطمئن���ان عل���ى �صحة م���ا جاء بها ،ومم���ا ي�ؤكد
اطمئنان املحكم���ة جلديتها �أقوال ال�شاهد الأول
جم���ري التحري���ات بتحقيق���ات النياب���ة العامة،
والتي اطم�أنت �إليها املحكمة هي الأخرى.
و�أف���ادت �أنه لي�س بالزم �أن يف�صح ال�ضابط
ع���ن م�ص���در حترياته ،و�أن���ه ال يعي���ب الإجراءات
�أن تبق���ى �شخ�صي���ة املر�ش���د غري معروف���ة ،و�أال
يف�صح عنها رجل ال�ضبط الق�ضائي الذي اختاره
ملعاونت���ه يف مهمته ،و�إن حل ما �أثاره الدفاع �إلى
جدل مو�ضوعي يف تقدي���ر الدليل الذي اطم�أنت
�إليه املحكمة وهو من �إطالقات املحكمة وال يجوز
جمادلته���ا �أو م�صادرتها يف عقيدتها ،ويكون ما
يث�ي�ره الدف���اع غري �سدي���د ،ومن ث���م فاملحكمة
تلتفت عنه ،وملا �سل���ف يكون احلكم امل�ست�أنف
قد خل�ص �صائبا �إلى �إدانة امل�ست�أنفني ب�أ�سباب
�سائغة و�أ�سانيد �سليم���ة ت�أخذ بها هذه املحكمة
مكملة حلكمه���ا ،الأمر الذي تق�ضي معه املحكمة
يف مو�ض���وع اال�ستئناف���ات برف�ضه���م وت�أيي���د
احلكم امل�ست�أنف بحقهم.
وبين���ت املحكم���ة يف حكم���ا �أن امل�ست�أن���ف
الأول مل يرت�ض حكم حمكمة اال�ستئناف ال�سابق،
بت�أيي���د احلك���م امل�ست�أنف بحقه ،ل���ذا فقد طعن
علي���ه بطريق التميي���ز ،وبجل�سة  6فرباير 2017
ق�ضت حمكمة التمييز بقب���ول الطعن �شكال ويف
املو�ض���وع بنق�ض احلكم املطع���ون فيه ،و�أمرت
ب�إعادت���ه بالن�سب���ة للطاع���ن واملحك���وم عليه���م
الثالث واخلام�س؛ للق�صور يف الت�سبيب والإخالل
بح���ق الدف���اع لعدم بي���ان ال�صل���ة ب�ي�ن �إ�صابة
الطاعن و�إقراره ا�ستدالال.
وكانت حمكمة �أول درجة قد ق�ضت يف وقت
�ساب���ق مبعاقب���ة  12مدانا منه���م بال�سجن ملدة

� 10سن���وات ،وبحب�س م���دان واح���د (امل�ست�أنف
الثالث بالق�ضية) مل���دة � 3سنوات؛ نظرا ل�صغر
�سن���ه ،يف ح�ي�ن عاقبت امل���دان ال�ساب���ع بعقوبة
�أخرى بال�سجن � 3سن���وات �إ�ضافة لـ� 10سنوات؛
حليازته ذخائر �سالح “�شوزن”.
وقالت املحكمة ب�ش�أن احلكم بحب�س املتهم
اخلام����س (امل�ست�أن���ف الثالث) �إن���ه و�إن كان قد
جت���اوز عم���ره اخلام�س���ة ع��ش�رة �إال �أن���ه مل يتجاوز
الثامنة ع�رشة مما يتوافر بحقه العذر املخفف عمال
بن�ص املادتني  70و 71من قانون العقوبات.
وذك���رت حمكم���ة �أول درج���ة يف حكمه���ا �أن
الواقع���ة تتح�ص���ل يف قيام املدان�ي�ن بالتجمهر
عل���ى ال�شارع العام مبنطقة ال���دراز ،وقاموا �أثناء
ذلك ب�إلق���اء عب���وات “املولوتوف” عل���ى �إحدى
الدوري���ات فا�شتعلت فيها الن�ي�ران ،مما �سبب
��ض�ررا بال�سي���ارة ،والذ املتجمه���رون بالفرار من
املكان.
وب�إج���راء التحري���ات املكثف���ة لك�ش���ف
امل�شارك�ي�ن يف الواقع���ة ،مت التو�ص���ل �إل���ى �أن
امل�ست�أنف�ي�ن وباق���ي املتهمني جميع���ا �شاركوا
يف ارتكابه���ا� ،إذ مت القب�ض على  6منهم �أثناء ما
كانوا ي�ستقلون �سيارة يقودها �أحدهم.
وعند تفتي�شهم عرث يف ال�سيارة على ذخائر
ل�س�ل�اح “ال�شوزن” تعود ملكيته���ا ملتهم �آخر مل
يكن برفقتهم ،حمكوم عليه يف الق�ضية بال�سجن
� 10سنوات عن حرق الدورية و� 3سنوات حليازته
بندقي���ة ر�ش (�شوزن) وذخائره���ا وتغرميه مبلغ
 500دينار.
و�أثن���اء التحقيق مع املتهم الأول اعرتف �أنه
يف �أغ�سط����س  ،2014تلقى ر�سال���ة عرب “البالك
بريي” من �صاح���ب ال�سالح يخ�ب�ره فيها بوجود
عملية ت�ستهدف الهجوم على دورية ال�رشطة على
ال�ش���ارع العام بالدراز ،وال���ذي طلب منه ت�صوير
وقائ���ع العملية م���ن �سطح منزل �أح���د املدانني
فوافق.
و�أ�ضاف �أنه توج���ه �إلى املكان املتفق عليه
مع م���دان �آخ���ر كان يحمل كامريا �أخ���رى ،وهناك
�شاه���د املدان�ي�ن مع���ه بالواقع���ة ،وكان لديهم
عبوات “مولوتوف” وعبوة برتول ،و�سلمه �أحدهم
الكامريا التي �سي�صور بها العملية.
و�أ�ش���ار �إلى �أنهم���ا توجها �إل���ى �سطح منزل
املته���م الثال���ث� ،إذ كان���ت مهمتهم���ا ت�صوي���ر
الواقع���ة ،وهن���اك �شاه���دا الباق�ي�ن ينتظ���رون
الدوري���ات الأمنية وعند م���رور  4دوريات قاموا
برميه���م بعب���وات “املولوتوف” الت���ي �أ�صابت
�إحداهم ثم الذوا بالفرار.
وثب����ت بتقرير فح�����ص الأدل����ة املادية �أن
الذخ��ي�رة امل�ضبوط����ة عب����ارة ع����ن  4طلق����ات
لبن����ادق “ال�ش����وزن” ،كل واح����دة طوله����ا يبلغ
� 5.8سم ،وقطرها � 1.98سم وقاعدة نحا�سية،
وه����ي �صاحلة لال�ستخ����دام يف بن����ادق ال�شوزن
عيار  12ملم.

رف�ض ا�ستبدال عقوبة بائع خمدرات
رف�ض���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا
اجلنائي���ة الأول ا�ستئناف مدان ببيع وتعاطي
امل���واد امل�ؤث���رة عقلي���ا ،و�أي���دت معاقبت���ه
بال�سج���ن مل���دة � 3سن�ي�ن والأم���ر بتغرمي���ه
مبل���غ  1000دينار وم�ص���ادرة امل�ضبوطات،
ورف�ضت ا�ستبدال عقوبته وفق القانون رقم
 18ل�سنة  2017بع���د نق�ض حمكمة التمييز
للحكم يف وقت �سابق.
وكان نقي���ب يف �إدارة مكافحة املخدرات
تلق���ى معلومات ،مفادها �أن امل�ست�أنف يعمل
على ترويج املواد املخ���درة وحتديدا امل�ؤثر
العقل���ي امليتامفيتامني بق�صد االجتار فيه،
فتم �إجراء حتريات �أكرث للت�أكد من �صحة تلك
املعلومات ،حتى مت الت�أكد من �صحتها ،فتم
ا�ست�ص���دار �إذن من النياب���ة العامة لتفتي�ش

�شخ�صه وم�سكنه.
وبالفعل متت مداهمة م�سكن امل�ست�أنف
ومت �إلقاء القب�ض عليه.
وع�ث�ر �أثناء تفتي����ش م�سكنه على امل�ؤثر
العقل���ي امليتامفيتامني ،ف�ض�ل�ا عن العثور
عل���ى لفافت�ي�ن حتتوي���ان م���ادة كري�ستالية
و�ضب���ط �أدوات ع���دة ت�ستخ���دم يف تعاط���ي
املواد املخدرة ومبال���غ مالية خمتلفة يعتقد
�أنها ح�صيلة بيع مواد خمدرة.
وثب���ت بتقري���ر خمت�ب�ر الأدل���ة املادية
احتواء املواد امل�ضبوطة على مادة الهريوين
املخدرة وامل�ؤثر العقلي امليتامفيتامني.
وثبت بفح����ص عينة من �إدرار امل�ست�أنف
احتوا�ؤه���ا عل���ى م���ادة املورف�ي�ن املخ���درة
وامل�ؤثر العقلي امليتامفيتامني.

ال�سجن � 5سنوات لـ � 5أحرقوا �سيارة “�سكراب”
عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى،
ح�ضوريا ملتهم وغيابيا لـ � 4آخرين ،بال�سجن
ملدة � 5سنني؛ لإدانتهم بتعمد �إ�شعال حريق
يف �سي���ارة قدمي���ة “�سك���راب” عل���ى �ش���ارع
ال�شيخ جاب���ر الأحمد ال�صب���اح تنفيذا لغر�ض
�إرهابي.
وتتمثل وقائ���ع الق�ضية و�ضبط املتهم
الأول ح�سبم���ا ورد يف حك���م املحكم���ة يف �أن
املتهم�ي�ن وبع���د توفريه���م �سي���ارة قدمية
“�سك���راب” اتفقوا عل���ى �إحراقها على �شارع
ال�شي���خ جابر الأحمد ال�صب���اح مبنطقة �سرتة،
وهدفه���م يف ذل���ك تعطيل حركة امل���رور� ،إذ
متكن املتهم الرابع من توفري ال�سيارة لهم،
فيم���ا زودهم املتهم اخلام����س بعبوة مملوءة

بالبنزين ال�ستعمالها يف عملية احلرق.
ويف ي���وم الواقعة م�س���اء توجه املتهمان
الأول والث���اين وتبعهم���ا املته���م الثال���ث
ب�سيارت���ه لت�صوي���ر الواقع���ة� ،إذ �سك���ب
املتهمني الأول والثاين البنزين على املقعد
اخللف���ي لل�سيارة ،وم���ن ثم انطلق���ا بها �إلى
ال�ش���ارع الع���ام ،و�أوقفاه���ا مبنت�صف���ه� ،إذ
�أ�شعل���وا فيها الن�ي�ران والذوا بالفرار جميعا
من املوقع.
وبعد �إج���راء التحري���ات ب�ش����أن مرتكبي
الواقع���ة مت التو�ص���ل لهوية املته���م الأول،
وال���ذي ب�ضبطه اعرتف مبا ن�س���ب �إليه ،وقرر
�أثن���اء التحقيق مع���ه مبعرفة النياب���ة العامة
مب�شاركة باقي املتهمني فيا لواقعة.

�سمو رئي�س الوزراء �أ�س�س قـواعد امل�س�ؤولية االجتماعية ودعم العمل التطوعي
جائزة �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي للعمل التطوعي باتت احلدث العربي الأبرز
احت�ضان البحرين ملقر االحتاد ي�ساعدنا على حتقيق ر�سالتنا و�إطالق املبادرات

املنام���ة  -بن���ا� :أع���رب االحت���اد العربي
للتط���وع ح�سن بوه���زاع ،عن اعت���زازه الكبري
بقرار جمل�س ال���وزراء برئا�سة رئي�س الوزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلم���ان �آل خليفة ،باملوافق���ة على ت�سجيل
االحتاد كمنظمة دولية غ�ي�ر حكومية واتخاذ
البحري���ن مق���را له ،م�ؤك���دا �أن ه���ذه اخلطوة
لي�س���ت بغريب���ة عل���ى اململكة الت���ي كانت
والزال���ت تعمل على توطي���د و�شائج القربى
يف العالقات العربية ،وكانت احلا�ضنة لهذه
املب���ادرة الأهلي���ة و�ساهم���ت يف تطويره���ا
وت�شجيعه���ا ،بف�ض���ل قي���ادة عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليفة.
ورف���ع بوه���زاع �أ�سم���ى �آي���ات ال�شك���ر
والتقدي���ر �إلى مقام رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليف���ة ،على ق���رار جمل����س ال���وزراء ،م�ؤكدا
�أن���ه خطوة تدع���و �إل���ى الفخر واالعت���زاز مبا
و�صل���ت �إليه اململكة م���ن مكانة رفيعة على
ال�صعيدي���ن الإقليم���ي وال���دويل يف جم���ال
االهتم���ام بالتطوع ورعاي���ة م�ؤ�س�ساته �سواء
املحلية منها �أو الإقليمية.
وقال �إن مملك���ة البحرين كانت والزالت
�سباق���ة يف دعم العمل العرب���ي امل�شرتك يف
�شت���ى املج���االت ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية
واالجتماعي���ة ،وان احت�ضانه���ا ملق���ر االحتاد
العرب���ي للتط���وع ،يعك����س �إمي���ان القي���ادة
احلكيمة جلاللة امللك ،ب�رضورة تعزيز م�سرية
العمل العربي امل�شرتك ع�ب�ر تع�ضيد �أوا�رص
العالق���ات ب�ي�ن منظم���ات املجتم���ع املدين
العامل���ة يف جم���ال التط���وع ،الذي ب���ات �أحد
املقومات الأ�سا�سية لتق���دم املجتمعات يف
العامل.
و�أردف قائ�ل�ا “�إن رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليف���ة �أ�س����س قواع���د را�سخ���ة للم�س�ؤولية
االجتماعية ودعم العمل التطوعي يف البحرين
واخلليج العربي و�سائر ربوع العامل العربي”.
و�أ�ض���اف �أن االحت���اد العرب���ي للتط���وع
ومن���ذ ن�ش�أت���ه �أخذ عل���ى عاتقه حم���ل ر�سالة
تق���وم عل���ى جم���ع القوا�س���م امل�شرتكة بني
الأ�شق���اء و�أن ي�صب���ح العم���ل التطوع���ي يف
الع���امل العرب���ي ركي���زة �أ�سا�سية م���ن ركائز
التنمية امل�ستدامة ،االقت�صادية والإن�سانية،
ويكون قادرا ً على تعزي���ز دور جيل ال�شباب
وتق���دمي خدم���ات وبرامج ذات ج���ودة عالية
ت�سهم يف حتقيق العمل الإمنائي للمجتمعات
العربي���ة ،بالإ�ضافة �إل���ى النهو�ض مب�ستوى
�أداء اجلمعيات واملتطوعني العرب وال�شباب
ب�ش���كل ع���ام ،وتعزيز الربط ب�ي�ن اجلمعيات
التطوعي���ة وب�ي�ن القطاع�ي�ن احلكوم���ي
واخلا����ص يف العامل العربي ،ومتكينها  -عرب
التطوي���ر والتدري���ب والتموي���ل  -م���ن �أجل
جن���اح م�رشوعاتها وتق���دمي خدماتها النوعية
ملجتمعه���ا املحل���ي ،م���ع تو�سي���ع ميادي���ن
التط���وع �أم���ام جي���ل ال�شباب مب���ا ي�سهم يف
توفري فر�ص تطوعية لهم حتقق اال�ستفادة
الق�ص���وى منهم يف خدمة جمتمعهم ووطنهم
وتعزيز التما�سك االجتماعي والعمل الإمنائي
العربي.
و�أك���د رئي����س االحت���اد العرب���ي للتطوع
�أن االحت���اد لع���ب دورا كب�ي�را يف خمتل���ف
اجلوان���ب احلياتي���ة يف املجتم���ع ابت���دا ًء من
تكوينه ككيان عرب���ي موحد جمع العديد من
املنظم���ات الأهلي���ة االجتماعي���ة والتطوعية
حت���ت مظل���ة واح���دة الت���ي بل���غ عددها 17
مِ ن ال���دول العربية ،وذل���ك لتوحيد اجلهود
يف الأعم���ال والأن�شط���ة والربام���ج ل�صال���ح
املجتمع العرب���ي واكت�ساب وتبادل اخلربات
والثقافات ،وعق���د اللق���اءات الدورية التي
ت�سه���م ب�ش���كل كب�ي�ر يف تو�ضي���ح العالق���ة
واالنتماء العربي الذي ي�شعرهم ب�أنهم جزء ال
يتجز�أ من بع�ضه���م ،وهو ما يجعله واحدا من
�أهم التجمعات الإقليمية يف جمال التطوع.
ولف���ت �إل���ى �أن االحت���اد حق���ق �إجنازات
ت�ؤكد ادراكه حلجم التحديات التي يواجهها
العامل العرب���ي ومنها �إط�ل�اق احلملة الأهلية
العربية للت�سام���ح والتعاي�ش ال�سلمي يف كل
�أنح���اء الوطن العربي مبنا�سبة اليوم العاملي
للت�سام���ح ال���ذي ي�ص���ادف  16نوفم�ب�ر من
كل عام ،والتي القت جناح���ا كبريا وانت�شارا

•ح�سن بوهزاع

وا�سع���ا �ش���ارك فيها الكثري م���ن املنظمات
الأهلية والفرق التطوعية وم�ؤ�س�سات خا�صة
وحكومية كما تفاع���ل معها مئات الآالف من
الأ�شخا�ص يف و�سائ���ل التوا�صل االجتماعي،
بالإ�ضاف���ة �إلى اطالق حملة تر�شيد ا�ستهالك
املي���اه مبنا�سبة الي���وم العاملي للمياه الذي
ي�صادف  22مار�س من كل عام.
و�أك���د بوه���زاع �أن جائ���زة �سم���و ال�شيخ
عي�س���ى بن علي بن خليف���ة �آل خليفة للعمل
التطوعي باتت احلدث العربي الأبرز يف �إطار
االحتف���االت العربي���ة بالي���وم العربي للعمل
التطوعي ،و�أ�سهم���ت يف حتقيق نقلة نوعية
يف دعم العم���ل التطوعي وت�شجيع امل�شاركة
فيه على م�ستوى الأفراد واملراكز التطوعية،
وه���ي �إح���دى ثم���ار التع���اون امللمو�س بني
االحت���اد العرب���ي للتطوع ومملك���ة البحرين،
والت���ي جنحت خ�ل�ال ال�سن���وات املا�ضية يف
�أن حتت���ل موقع���ا متمي���زا يف م�س�ي�رة العمل
امل�شرتك ما دفع جامع���ة الدول العربية �إلى
احت�ضان احتفالية توزيعها العام املا�ضي.
كما �أكد �أن قرار مملكة البحرين باحت�ضان
مقر االحت���اد �سوف ي�سهم يف تطوير عمله يف
الفرتة القادمة وهو ما ي�ساعدنا على حتقيق
ر�سالتنا و�إط�ل�اق املب���ادرات اجلديدة التي
تعم���ل على تو�سيع ميادي���ن التطوع وغر�س
مفاهيم ح�ضاري���ة للعمل التطوعي يف بالدنا
العربية من املحيط �إل���ى اخلليج ،مع ال�سعي
لإ��ش�راك م�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين العربي
عموم���ا ً واملنظم���ات التطوعي���ة الأع�ضاء يف
االحتاد على وج���ه التحديد يف عملية التنمية
يف �إطار منظومة العمل العربي امل�شرتك.
ون���وه بوه���زاع �إل���ى جه���ود وزارة العمل
والتنمي���ة االجتماعي���ة وعلى ر�أ�سه���ا الوزير
جمي���ل حمي���دان ال���ذي كان م�سان���دا لعم���ل
االحت���اد العرب���ي للتطوع من خ�ل�ال متابعته
احلثيث���ة لعمل���ه يف تطوير العم���ل التطوعي
م���ن خالل ت�أهيل وتدريب الإن�سان العربي يف
برامج وم�شاريع رائدة ت�ضطلع بها املنظمات
العربية للنهو�ض بحركة العمل التطوعي.
م���ن جانبه� ،أع���رب نائب رئي����س االحتاد
العرب���ي للتط���وع حمم���د الع�صف���ور م���ن
اململك���ة املغربي���ة ع���ن �سعادت���ه بت�سجيل
االحتاد مبملك���ة البحرين كمنظمة دولية غري
حكومية ،قائال :يف البداية �أتقدم �إلى �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليفة ب���كل �آي���ات االمتن���ان وال�شك���ر على
ه���ذه االلتفاتة جتاه االحتاد العربي للتطوع،
م�شي���دا بالدع���م الالحمدود من قب���ل �سموه
لالحتاد وجلائزة �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليف���ة للعم���ل التطوعي من���د انطالقها
�سنة .2011
و�أ�ض���اف “ي�أتي ق���رار الت�سجيل كو�سام
لالحت���اد يف م�سريته التطوعي���ة لي�ضاف �إلى
االعرتاف���ات املتتالي���ة باالحت���اد كمنظم���ة
عربي���ة ،فبعد التنظيم امل�شرتك بني االحتاد
وجمعية الكلمة الطيبة وجامعة الدول العربية
جلائ���زة �سم���و ال�شي���خ عي�س���ى ب���ن علي بن
خليفة للعمل التطوعي يف ن�سختها ال�سابعة،
وذل���ك خالل االحتفالية الت���ي احت�ضنها مقر
جامعة ال���دول العربية خالل الف�ت�رة � 13إلى
� 15سبتمرب  ،2017للم���رة الأولى يف تاريخ
اجلائ���زة ،ج���اءت رعاي���ة اجلامع���ة العربي���ة
وح�ضوره���ا وم�ساهمتها الفعلية يف املنتدى
العربي الأول للتنمية املجتمعية الذي نظمه
املرك���ز املغربي للتط���وع واملواطنة ب�رشاكة
مع االحتاد العرب���ي للتطوع والذي احت�ضنته
اململكة املغربية خالل الفرتة � 1إلى � 5أبريل
 ،2018كم���ا �أن ه���ذا الت�سجيل ي�أتي تتويجا

للعم���ل املتمي���ز االحت���اد العرب���ي للتط���وع
برئا�سة البحرين منذ اجلمعية العمومية التي
�أقيمت م�ؤخرا باملنامة يف �سبتمرب 2015م”.
و�أردف قائ�ل�ا� :إذا كان هذا الت�سجيل هو
اع�ت�راف مبجه���ودات االحتاد يف ن��ش�ر ثقافة
العمل التطوعي يف املجتمعات العربية ،وكذا
مل���ا يقوم به م���ن �أعمال ومب���ادرات ت�صطف
جنبا �إلى جنب مع اجلهود احلكومية الر�سمية
يف حتقيق رفاه املجتمع وتلبية حاجاته ،فهو
يف ذات الوق���ت م�س�ؤولية جدي���دة �ستدفعنا
وحتفزنا لالبتكار واال�شرتاك يف برامج العمل
التطوعي يف �أف�ض���ل املمار�سات االجتماعية
واملبادرات االبداعية يف جمتمعاتنا العربية”.
و�أك���د �أن هذا الت�سجي���ل� ،إن كان يرتجم
العرف���ان والتقدي���ر والثقة الت���ي اكت�سبها
االحت���اد العرب���ي للتط���وع بف�ض���ل قيادت���ه
اجلدي���دة ،فه���ذا مل يك���ن يت�أت���ى �إال بف�ضل
الب�صم���ات الطيب���ة واملجه���ودات املباركة،
وبف�ض���ل توجيه���ات عاه���ل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة،
ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة ،وويل العهد
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلم���ان ب���ن حم���د �آل خليفة ،وك���ذا الرعاية
الكرمية من قبل �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي
بن خليفة ،و�سهر �سموه على كل التفا�صيل،
وال���ذي بف�ضل جائزته �أ�سهم يف �إ�ضافة ثقل
كبري لالحتاد على م���دار ال�سنوات املا�ضية،
وحق���ق نقلة نوعية يف دع���م العمل التطوعي
وت�شجيع امل�شاركة فيه على م�ستوى الأفراد
واملراكز التطوعية.
م���ن جهت���ه� ،أكد الأم�ي�ن الع���ام لالحتاد
العرب���ي للتط���وع عبدال���رزاق املري�س���ي من
اجلمهورية اليمنية �أن موافقة جمل�س الوزراء
عل���ى ت�سجي���ل االحت���اد كمنظم���ة دولي���ة يف
البحرين ،هو �أمر غ�ي�ر م�ستغرب من اململكة
التي وفرت حا�ضنة �إيجابية لالحتاد� ،أ�سهمت
يف دعمه وتعزيز ح�ض���وره الإقليمي والدويل
يف �شتى املجاالت.
و�أ�ضاف �أن �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء كان الداعم الأول جلهود االحتاد التي
ت�ص���ب يف خدمة التط���وع يف الع���امل العربي
ك�أح���د العوام���ل الفعالة يف ت�أهي���ل ال�شباب
العرب���ي وت�شجي���ع احل�س االنتمائ���ي لديهم
من �أجل بناء جمتمعاتهم على �أ�س�س �سليمة،
ولكي يك���ون للمجتمع امل���دين والأهلي دور
فعال يف خطط التنمية امل�ستدامة.
و�ش���دد على �أن االحت���اد العربي للتطوع
ا�ستط���اع �أن يوفر الفر�ص���ة الالزمة لتحقيق
التق���ارب بني اجلمعي���ات التطوعية العربية
لكي ت�صيغ ا�سرتاتيجية وخطة عمل مبني على
ر�ؤية �صحيحة تقوم على اجلمع بني القوا�سم
امل�شرتكة بيننا ،وت�شجيع املبادرات اخلالقة
وا�ستثمار الطاقات الت���ي تذخر بها بلداننا،
م�ش�ي�را �إلى �أن االحت���اد العربي للتطوع عمل
على تو�سيع ميادين التطوع وغر�س مفاهيم
ح�ضارية للعمل التطوعي يف بالدنا العربية.
واك���د املري�س���ي �أن جائزة �سم���و ال�شيخ
عي�س���ى بن علي للعم���ل التطوع���ي �أحد �أهم
الأن�شط���ة والفعاليات الت���ي �أقامها االحتاد
العرب���ي للتط���وع برعاي���ة كرمية م���ن �سمو
ال�شي���خ عي�س���ى بن عل���ي بن خليف���ة والتي
�صارت احلدث الأبرز عربيا يف جمال التطوع،
م�ش�ي�را �إلى الأن�شطة الهام���ة التي يقوم بها
�أع�ض���اء االحت���اد يف الوطن العرب���ي ،وهو ما
�شجع جامعة الدول العربية على ت�شجيع هذه
املبادرة اخلالقة التي جمعت منظمات �أهلية
من �شتى �أنحاء العامل العربي.
وق���ال �إن ق���رار اململك���ة �س���وف يدف���ع
االحتاد العرب���ي للتطوع و�أع�ضاءه على مزيد
من العم���ل لتحقيق �أهداف���ه وتو�سيع �شبكة
العالق���ات ب�ي�ن منت�سبي���ه وا�ستثم���ار ه���ذه
الدفع���ة الإيجابي���ة الكبرية الت���ي وفرها لنا
الق���رار من �أجل تنفيذ مزي���د من امل�رشوعات
امل�شرتك���ة الت���ي تخ���دم العم���ل العرب���ي
امل�شرتك.

رياضة

sports@albiladpress.com

21

الخميس  12يوليو 2018
 28شوال 1439
العدد 3558

ال��ب��ح��ري��ن تستكمل ت��ح��ض��ي��رات��ه��ا ك���اف���ة ...خ��ل��ف��ان:

آسيوي الطائرة سيقر غرامة مالية على االتحاد األوزبكي لالنسحاب
الرفاع

أوضح رئيس اللجنة التنفيذية بالبطولة
اآلس��يوية للكرة الطائرة جهاد حس��ن
خلفان التي تستضيفها البحرين الشهر
الجاري يف نسختها التاسعة عرشة تحت
 20عام��ا ،أن اللجن��ة املنظم��ة العليا
للبطولة تفاجأت بعدم إرس��ال االتحاد
األوزبيك للكرة الطائ��رة أي معلومات
خاص��ة مبش��اركة منتخ��ب بالده��ا
بالبطولة اآلسيوية حتى الوقت املحدد
أسوة ببقية املنتخبات التي قدمت كل
املعلومات املتعلقة مبش��اركتها كام هو
معم��ول ب��ه يف بطوالت به��ذا الحجم
عىل املستوى اآلسيوي ،وأضاف أن ذلك
حتم ع�لى البحرين كونها مس��تضيفة
البطولة مخاطبة االتحاد اآلسيوي للعبة
بشكل مستعجل من أجل التعرف عىل
مدى مش��اركة أوزبكس��تان بالبطولة
أو ع��دم ،وق��د ج��اء تأكي��د االتح��اد
اآلسيوي بانس��حاب املنتخب األوزبيك
ق��د انس��حب من الس��باق اآلس��يوي
دون معرفة األس��باب إذ مل يتضمن رد
االتحاد اآلسيوي أي تفاصيل أخرى عن
االنسحاب ،وأش��ار خلفان انه سيرتتب
عىل االنسحاب فرض عقوبة مالية عىل
االتحاد األوزب�كي بقيمة ما يقارب من
 50أل��ف دوالر وإيق��اف املش��اركات
اآلسيوية حسب الالئحة ،وهذه العقوبة
مرهونة دون ش��ك بقرار مجلس إدارة
االتح��اد وفق املربرات التي س��تقدمها
أوزبكستان جراء االنسحاب بعد إجراء
مراسيم القرعة.
وتاب��ع خلف��ان قول��ه إن انس��حاب
املنتخ��ب األوزب�كي ل��ن يؤث��ر ع�لى

جانب من اجتماع خلفان والحلواجي بلجنة السكن

س�ير مواجهات مجموعت��ه املجموعة
الس��ابعة التي تضم كال من إندونس��يا
ونيوزيلندا وآلية تصني��ف املنتخبات؛
لتحديد معامل مواجه��ات الدور الثاين،
حي��ث إن ال��دور األول م��ن البطولة
سيتم عىل ضوء نتائج مواجهاته تحديد

تصنيف املنتخبات ،فعىل سبيل املثايل
س��يتنافس أصح��اب املجموعة األوىل
التي تض��م كوريا ،الص�ين وإيران عىل
التنصيف م��ن األول حتى الثالث ،وأن
منتخبنا سيتنافس عىل التنصيف مع 10
حتى  12إذ أوقعته القرعة باملجموعة

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

التنفيذية اس��تكملت كل التحضريات،
وأن البحري��ن أصبح��ت جاه��زة عرب
الجهازية الكاملة النطالق املنافس��ات،
حي��ث أنج��زت كل اللج��ان العامل��ة
اس��تعداداتها ،وان البحري��ن أصحبت
عىل أهبة االستعداد منذ اآلن الحتضان
العرس اآلس��يوي ،وإنها بانتظار وصول
املنتبخ��ات املش��اركة ،موضح��ا أن
اللجنة التنفيذية تجتمع بالحكام المحليين اكرث مش��كلة بس��يطة تواجده اللجنة
التنفيذي��ة ،وه��ي عدم إرس��ال بعض
الرابع��ة بجانب الع��راق وقطر ،وبعد املصنفني من األول حتى الثامن.
الدول مواعيد وصولها للمملكة ،وهذا
االنتهاء من تصنيف املنتخبات ستتضح
استكمال التحضيرات ما يخلق بعض اإلرباك ،ويعطل إصدار
رؤي��ة مواجه��ات الدور الث��اين بحيث
جدول التدريب��ات الخاصة باملنتخبات
يتواجه أصحاب التنصيف من التاس��ع وفيام يخص آخر املس��تجدات الخاصة قبل بدء املنافس��ات رسميا ،حيث البد
حتى  24مع بعض وفق جدول البطولة باحتض��ان البحري��ن لالس��تحقاق وأن تت��درب كل املنتخبات عىل الصالة
ملعرفة املتأهل للدور الــ  16ومواجهة اآلس��يوي قال جهاد خلفان إن اللجنة الرئيسة ،وان هذا يضع بعض اللجان يف
حال ط��وارئ لعدم وضوح رؤية موعد
وصول تلك املنتخبات حيث إن اللجنة
التنفيذي��ة تس��عى دون ش��ك لتقديم
أفضل الخدمات للمشاركني ،موضحا أن
االتحاد اآلسيوي اعتمد جدول تدريبات
املنتخبات من��ذ الي��وم األول للبطولة
حت��ى يومها األخ�ير ،وتاب��ع قوله إن
اللجنة التنفيذية كثفت من تحضرياتها
يف الفرتة األخرية واجتامعاتها مع اللجان
العاملة؛ من أجل متابعة كل التفاصيل،
والتأكيد عىل الوص��ول ألقىص درجات
التحض�ير من خالل اللق��اءات املبارشة
مع رؤساء اللجان ،وأنه ومدير البطولة
ف��راس الحلواجي ع�لى اطالع عىل كل
املس��تجدات والتطورات ومتابعة سري
العمل وفق الخطة املوضوعة.
عودة منتخب شباب الطائرة للبحرين بعد ختام تحضيراته الخارجية بمصر

شباب الطائرة يختتم معسكره التدريبي بسلوفينيا والقاهرة
الرف��اع  -االتح��اد البحرين��ي للك��رة
الطائ��رة :ع��اد ي��وم أم��س منتخبنا
لشباب الكرة الطائرة للمملكة بعد أن
اختتم تحضرياته الخارجية اس��تعدادًا
لخ��وض منافس��ات اآلس��يوية يف الــ
 19التي س��تحتضنها البحرين ،حيث
حيث خاض معس��كرين يف سلوفينيا
ومرص عىل الت��وايل خاض خالله عدة
مواجهات ودية من أجل وقوف الجهاز
الفني عىل جاهزية الالعبني ،وقد عاد
منتخبنا من العاصمة املرصية القاهرة
يوم أمس بعد أن أقام معسكرًا تدريبيًّا

يرا خ��اض خالل ع��دة مواجهات
قص� ً
أمام منتخب مرص للشباب والناشئني
وقد سجل العبونا نتائج إيجابية أمام
الفرعون املرصي يف مواجهاته الودية.
وسوف يعاود منتخبنا التدريبات بعد
الراح��ة اإلجبارية ع�لى صالة االتحاد
لوضع اللمس��ات الفني��ة األخرية من
قب��ل امل��درب يوس��ف خليف��ة التي
تس��بق املش��اركة بالبطولة اآلسيوية
حيث أوقعت القرع��ة منتخبنا ضمن
املجموع��ة الرابع��ة بجان��ب العراق
وقطر.

بعد اعتماده��ا من مجلس إدارة اتحاد الك��رة ...الرميثي:

منهجية تطوير الفئات مشروع وطني لالرتقاء “فنيا”
اتحاد الكرة

أك��د عض��و مجل��س إدارة االتح��اد
البحرين��ي لكرة الق��دم ورئيس لجنة
التدري��ب والتطوير ي��ارس الرميثي أن
منهجية تطوي��ر عمل الفئات العمرية
باألندي��ة اعتم��دت من قب��ل مجلس
إدارة االتحاد برئاس��ة رئي��س االتحاد
الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة.
وأوض��ح الرميث��ي أن مجل��س اإلدارة
اطلع عىل تقرير مفص��ل أعدته لجنة
التدريب والتطوير خالل الفرتة املاضية
ويتضمن دلي ًال إرش��اديًّا لتطوير عمل
الفئات العمري��ة باألندية عرب منهجية
فني��ة أعدت م��ن قبل أعض��اء اللجنة
برئاسته.
وأكد أن املنهجي��ة التي باركها مجلس
مهم
إدارة االتحاد تعد مرشوعًا وطنيًّا اًّ
يف مش��وار االتح��اد البحرين��ي لكرة
الق��دم ،موضحً ا أن تواج��د نخبة من
املحارضي��ن واملدربني املش��هود لهم
بالكفاءة سيس��هم يف تعزيز توجهات

رئيس االتحاد خالل استقباله للجنة التدريب والتطوير في وقت سابق

ياسر الرميثي

اللجنة املتامش��ية مع رؤى االتحاد يف
االرتق��اء بالعمل الفن��ي لألندية عىل
مس��توى الفئات العمرية مبا ينعكس
إيجابًا عىل كرة القدم البحرينية.
وأش��ار إىل أن املنهجية ق��ام بإعدادها
نخب��ة م��ن املحارضي��ن الدولي�ين
واآلس��يويني واملدربني الوطنيني ،وذلك

المركز اإلعالمي

بناء عىل ما أفرزت��ه الزيارات امليدانية
التي قام��ت بها اللجنة لجميع األندية
الـ  19األعضاء باالتحاد البحريني لكرة
القدم .وأوضح قائال“ :س��خرت اللجنة
جهودها منذ بداية تشكيلها بالتعاون
م��ع قس��م ش��ؤون الفني��ة يف إعداد
برنامج خاص لتطوير الفئات باعتبارها

المالود رفاعي ويوقف  6أشهر ويغرم ماليًا
مع ناديي الرفاع والمحرق
العقد.
اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي :قررت لجنة
االنضباط باالتحاد البحريني لكرة القدم عددا من وفيام يتعلق بصحة العقود وأحقية
األندية بتسجيل الالعب من عدمه،
القرارات املتعلقة مبوضوع الالعب عبدالوهاب
فقد اكتفت لجنة االنضباط مبا هو
املالود.
وقررت اللجنة إيقاف الالعب عبدالوهاب املالود وارد بقرار لجنة شؤون الالعبني
كونها اللجنة املختصة بالفصل يف
مدة  6أشهر وتغرميه مبلغ  3000آالف دينار،
تلك األمور وذلك عىل النحو التايل:
مع رصف  50%من أجر الراتب األسايس والتزام
الالعب بالتامرين ،كام قررت توجيه إنذار خطي اعتامد عقد الالعب عبدالوهاب
املالود مع نادي الرفاع ،عدم اعتامد
لنادي الرفاع وتغرميه مبلغ  1000دينار ،إضافة
عقد الالعب عبدالوهاب املالود
إىل توجيه إنذار خطي لنادي املحرق وتغرميه
مبلغ  1000دينار ،إضافة إىل تغريم نادي املحرق مع نادي املحرق ،إلزام الالعب
عبدالوهاب املالود بإعادة مقدم
 100دينار بسبب عدم تسليم العقد املوقع مع
العقد البالغ  5000دينار إىل نادي املحرق.
الالعب خالل  20يوم عمل من تاريخ توقيع

اللبن��ة األساس��ية لألندي��ة ،إذ زارت
اللجن��ة جميع األندية ع�لى مرحلتني
وتابع��ت عن ق��رب طبيع��ة العملني
الفني واإلداري”.
وبني أن املنهجية الت��ي أعدتها اللجنة
ج��اء ع�بر عمل فن��ي متق��ن يضمن
تحقي��ق أفض��ل النتائ��ج يف الفئ��ات

العمري��ة لألندي��ة ،خاصة م��ع كونها
عص��ب اللعب��ة ،معربً��ا ع��ن أمله يف
اس��تمرار التع��اون اإليج��ايب والكبري
الذي لقته اللجنة خالل فرتة الزيارات
امليدانية .وذكر أن رؤية املنهجية تقوم
عىل خط��ة زمنية متتد لس��نتني يكون
العمل فيها متواص ًال لتحقيق األهداف

املطلوبة من خالل خلق ثقافة التطوير
يرا إىل أن
والتدري��ب الري��ايض ،مش� ً
العمل سيكون مستمرًّا ملا بعد السنتني
لحني تحقي��ق جميع األهداف مبا فيها
خلق ثقافة أهمية تواجد املدير الفني
للفئات العمرية.
وأش��ار إىل غاية اللجن��ة وراء ذلك يف
تحقي��ق أفض��ل النتائ��ج للفئ��ات مبا
يرفع املس��توى العام لألندية الوطنية
ع�بر وص��ول الالعب�ين ملس��توى عال
واس��تقطاب األفضل منهم للمنتخبات
الوطني��ة باإلضاف��ة إىل تطوير املدرب
لوطني.
وأع��رب الرميثي يف خت��ام حديثه عن
ثقت��ه الكب�يرة يف أن تحق��ق املنهجية
األه��داف التي وضع��ت يف صددها،
يرا إىل أن لجنة التدريب والتطوير
مش� ً
س��تواصل عملها خالل الف�ترة املقبلة،
عىل أن تش��هد األيام القليل��ة املقبلة
توضيح تفاصيل متعلقة بآلية العمل.

اتحاد الكرة يهنئ نظيره التايلندي إلخراج
الالعبين من الكهف
بعث االتحاد البحريني لكرة القدم األسابيع الثالثة املاضية تابع باستمرار موضوع
الالعبني ،معربًا عن تضامنه التام مع االتحاد
رسالة تهنئة إىل نظريه التايلندي
التايلندي لكرة القدم والشعب التايلندي بعد
مبناسبة إخراج جميع الالعبني
التايلنديني املحارصين داخل كهف الفرتة العصيبة التي مروا بها ،ومعربًا عن
سعادته يف عودة الالعبني األطفال بعد ظروف
“ثام لوانغ” رفقة مدربهم.
حالكة مروا بها خالل الفرتة املاضية.
وأعرب االتحاد يف تهنئته
وأشار االتحاد إىل تجديد تضامنه مع االتحاد
بالرسالة عن سعادته بتلقي نبأ
التايلندي وتقديم التهنئة مبناسبة خروج جميع
متكن القوات الخاصة بالبحرية
التايلندية يف إخراج جميع الالعبني الالعبني بسالم ودون أي حاالت فقدان ،مؤكدً ا
أنه عىل تواصل دائم مع االتحادات القارية يف
رفقة مدربهم ،وذلك يف عملية
مختلف الجوانب ،مبا يعكس األهداف النبيلة
إنقاذ يف أعامق مجمع كهوف يف
واالجتامعية والرياضية التي تجمعه معهم من
شامل تايلند.
خالل كرة القدم.
وأورد االتحاد أنه عىل مدار
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من لقاء الدير وباربار

من لقاء أم الحصم والمعامير

من لقاء بوري وبني جمرة

أثناء حضورهم انطالقة منافسة األندية ...ضيوف دوري سموه للصاالت:

مبادرة خالد بن حمد ستسهم في صناعة المواهب وتبنيها واالرتقاء بها
لجنة اإلعالم واالتصال

أش��اد ضي��وف دوري خال��د بن حمد
لكرة ق��دم الص��االت الس��ادس الذي
يقام تح��ت رعاية النائب األول لرئيس
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة،
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 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 ش��ؤون الشباب والرياضة
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت
شعار #ملتقى_األجيال يف الفرتة من 24
يونيو املايض ولغاية  9أغسطس املقبل،
حيث يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات
س��موه الداعمة للش��باب يف املجالني
الريايض واإلنساين ،ويقام الدوري هذا
العام مبشاركة واسعة من جانب املراكز
الش��بابية واألندية الوطني��ة والفتيات
وذوي العزمي��ة وال��وزارات والجاليات
باألهداف النبيلة التي يحملها الدوري
وآث��اره اإليجابية عىل مس�يرة الحركة
الش��بابية والرياضي��ة وتخري��ج جيل
جدي��د من الالعبني أصح��اب املهارات
العالية.
تطوير الحركة الشبابية
والرياضية

وقال وف��د مجالس مدين��ة حمد “إن
املبادرات التي يقودها س��مو الش��يخ
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة مكنت
الحركة الش��بابية والرياضية يف اململكة
م��ن امل�ضي قدم��ا يف مس�يرة التطور
والبن��اء ،وإن تلك املب��اردرات كان لها
األثر اإليجايب عىل الشباب البحريني يف
مل الش��مل والتعارف والتالقي يف قالب
ري��ايض تنافيس مهم س��اهم يف تقدم
الش��باب وتطوير مهاراتهم عالوة عىل
دعم رياضة كرة القدم للصاالت باملزيد
من املواهب الرياضية”.
تخريج المواهب

وقال رئي��س نادي الدي��ر عيل املايض
“اهتامم س��مو الش��يخ خالد بن حمد
آل خليف��ة بتنظيم ال��دوري عىل مدار
السنوات املاضية ساهم كثريا يف تخريج
ع��دد كب�ير م��ن املواه��ب الرياضية
املتميزة يف ك��رة القدم داخل الصاالت
وتلك املواهب قادرة عىل إثراء مس�يرة
املنتخب��ات الوطني��ة ،داعي��ا االندي��ة
الوطني��ة إىل اس��تعالل فرص��ة اقام��ة
الدوري الكتشاف املواهب وضمها إىل
فرقها استعدادا للموسم الريايض.
مبادرات كبيرة

وأثن��ى رئيس نادي باربار عيل حس��ن
عىل املب��ادرات الكبرية الت��ي يطرحها
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
والت��ي تؤك��د دعم س��موه للش��باب
البحرين��ي والرياض��ة البحرينية ،وقال
“إن الدوري سيس��اهم كث�يرا يف اثراء
مس�يرة األندية الوطنية غ�ير منضوية
تحت االتح��اد البحريني لك��رة القدم
من خالل مشاركتها يف الدوري وإشغال
أوق��ات الفراغ لدى الش��باب خصوصا
وإن ال��دوري يعزز م��ن إمكان تواجد
الالعب�ين يف املنتخب��ات الوطنية لكرة
ق��دم الص��االت ،خصوص��ا أن هن��اك
مواهب وخامات مميزة بإمكانها متثيل
املنتخبات يف الفرتة املقبلة”.

دوري خالد بن حمد

سعيد :اللجنة الفنية ومهام
اختيار أفضل العب

الضيوف مع العبي الفريقين

الضيوف يصافحون الالعبين

مواصلة التآلف والوحدة

أما اإلعالمي سامل العثامن ،فقد قال “إن
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة
ال يدخ��ر جه��دا يف التوجي��ه لتنظي��م
الفعالي��ات الت��ي تدفع الش��باب من
الجنسني نحو إبراز مواهبهم ،مبا يخدم
ظهور وج��وه جديدة يف ه��ذه اللعبة
تخدم استمرار لعبة كرة القدم للصاالت
وتس��اهم يف االس��تفادة منه��م ع�لى
مس��توى املنتخب��ات الوطنية ،خصوصا
وإن املتتبع ملس�يرة الدوري يدرك متاما
حجم املواهب التي تشارك فيه”.

أم��ا رئيس نادي بني جم��رة عبداملجيد
إبراهيم ،فقد قال “إن هذا التجمع يؤكد
حرص س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل
خليفة عىل مواصلة التآلف والوحدة بني
املجتمع البحريني وتجمع الشباب تحت
قبة واح��دة ،خصوصا أن س��موه يدرك
متاما أن الشباب البحريني عامد الوطن؛
لذا حرص سموه عىل تقديم هذه البادرة
لالندي��ة الوطنية وضمهم للدوري ،األمر
الذي ساهم يف احتضان الشباب وتوجيه
بوري يتخطى
طاقاتهم واكتش��اف املزيد من املواهب
بني جمرة برباعية
الرياضية عالوة عىل إثراء مسرية األندية
وزيادة حجم الربامج التي تش��ارك فيها افتت��ح نادي ب��وري مبارياته يف دوري
خال��د ب��ن حم��د برباعي��ة يف مرمى
األندية وتحتضن الشباب.
منافس��ة نادي بن��ي جم��رة يف اللقاء
مبادرات متميزة ال��ذي جمعهام يف افتتاح الجولة األوىل
وم��ن جانب��ه ،أكد فهد ياق��وت رئيس لحس��اب املجموع��ة األوىل من دوري
مرك��ز الرفاع الرشقي ورئيس فريق كن األندية الوطنية.
مستعد “أن سمو الشيخ خالد بن حمد وس��يطر نادي بوري من��ذ البداية عىل
آل خليفة يق��دم العديد من املبادرات مجري��ات املب��اراة ،ومل ي�ترك املج��ال
املتميزة يف ش��تى املج��االت الرياضية ملنافس��ه من أجل التقدم كثريا واعتمد
وتحظى تلك املبادرات مبش��اركة كبرية عىل أس��لوب الضغط عىل حامل الكرة
وواس��عة م��ن جانب مختلف ش��باب األمر الذي س��اهم يف وقوع املنافس يف
اململك��ة ونح��ن نثمن دور س��موه يف أخطاء كثرية كلفته نقاط املباراة.
اطالق الدوري وإرشاك املراكز الشبابية وافتتح نادي بوري التسجيل عن طريق
في��ه؛ األم��ر ال��ذي س��اهم يف زي��ادة العب��ه محمد الس��بع  ،15ث��م أحمد
املوايل  ،28فيام س��جل الهدف الثالث
االهتامم باملراكز وتسليط الضوء عليها
عيل جواد  ،37واختت��م بوري أهدافه
باعتبارها حاضنا مهم للشباب”.
عن طريق حس��ن جواد وبذلك يظفر
إبراز المواهب النادي بأول ثالث نقاط له.

الضيوف في معرض الصور

الدير يقتنص النقاط
الثالث من باربار

متكن نادي الدير من اقتناص أول ثالث
نقاط له يف دوري خالد بن حمد بعدما
متكن من تجاوز منافس��ه نادي باربار
بنتيج��ة أربعة أه��داف مقابل هدفني
يف الجولة األوىل من الدوري لحس��اب
املجموعة األوىل.
وش��هد اللقاء تنافسا مثريا بني الفريقن
عىل أمل الحص��ول عىل النقاط الثالث
الت��ي متنجه��م دافع��ا يف املباري��ات
القادم��ة ،لكن فري��ق الدير متكن من
إنه��اء اللقاء لصالحه بفضل اس��تغالل
العبيه للفرص عىل مرمى باربار.
وس��جل أهداف باربار كل من هش��ام
س��عيد  14-17وجعف��ر ع�لي ،33
وعبدالله عبدالحس�ين  ،40فيام سجل
ه��ديف بارب��ار الالعب الس��يد موىس
جفر.15-34
فوز صعب ألم الحصم
على المعامير

حقق فريق نادي أم الحصم فوزا صعبا
عىل حساب فريق نادي املعامري بثالثة
أهداف مقاب��ل اثنني ،يف املواجهة التي
جمعتهام مساء أمس األول ،عىل صالة
مدين��ة خليفة الرياضي��ة ،ضمن إطار
الجولة األوىل للمجموعة األوىل لدوري
األندي��ة الوطنية غ�ير املنضوية تحت
مظلة االتحاد البحريني لكرة القدم.
وج��اءت املب��اراة مث�يرة يف مجرياتها،

إذ كان فري��ق ن��ادي أم الحصم أفضل
نس��بيا ،ومتكن من إنهاء الشوط األول
متقدما بهدفني دون رد ،يف حني بلغت
اإلثارة ذروتها يف الشوط الثاين.
س��جل لفري��ق ن��ادي أم الحص��م كل
من :إبراهي��م يوس��ف وعبدالله عيل
وإبراهي��م نارص يف الدقائ��ق  20و16
و ،39يف حني س��جل للمعامري عبدالله
عبدالعظي��م ومحمد يوس��ف يف  38و
.35
تعادل خماسي
بين العكر وتوبلي

تع��ادل فري��ق نادي توب�لي مع فريق
نادي العكر بخمس��ة أهداف لكليهام
يف املواجهة التي جمعتهام مساء أمس
األول عىل صالة مدينة خليفة الرياضية
ضمن إطار الجول��ة األوىل للمجموعة
الثاني��ة ل��دوري األندي��ة الوطنية غري
املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني
لك��رة القدم .وج��اءت املباراة مثرية يف
مجرياتها ،إذ تقاس��م الطرفان األفضلية
وتقاس�ما نقاط املواجهة يف نهايتها ،إذ
كان التعادل سيد املوقف.
س��جل لفريق ن��ادي توب�لي كل من:
حس�ين عل��وي يف الدقيقت�ين  5و،26
حس��ن محمد هدف�ين يف الدقيقة ،10
أحمد محمد .24
أما أه��داف العكر ،فس��جلها كل من:
محمود عبداللطيف يف الدقايق  8و20
و ،28حسني يوسف  ،29جعفر عبدالله
.34

الضيوف مع اللجنة المنظمة

تدع��م اللجن��ة الفنية جه��ود اللجنة
املنظم��ة لل��دوري م��ن خ�لال أدوار
متمي��زة نوعية تقوم بها برئاس��ة ميك
س��عيد ابتدأته��ا بتس��جيل الالعب�ين
واختي��ار أفض��ل الع��ب يف كل مباراة
بع��د مراقبة األداء ومدى تأثري الالعب
عىل أداء فريقه ومس��اهمته يف نتيجة
املباراة.
وق��ال س��عيد :يتأك��د أعض��اء اللجنة
من جاهزي��ة الالعبني قب��ل املباريات
وتتس��لّم كش��وفات الفرق يوميا قبل
انطالق املباراة.
وأض��اف س��عيد أن اللجن��ة الفني��ة
تتواصل مع لجنة السكرتارية يف عملية
تس��جيل الالعبني مع تس��ليم األلبسة
للفرق قبل ب��دء املباري��ات ،مبينا أن
اللجن��ة ت�شرف عىل عملية تس��جيل
الالعب�ين الج��دد مح��ل املُس��تبدلني
بالتنس��يق مع لجنة الس��كرتارية بعد
اس��تالم التقارير الطبيي��ة ،وهي عرش
حاالت ،فيام س��محت اللجنة حس��ب
تعليامت مس��ؤويل الدوري بتس��جيل
العبني اثنني بدال من زمالئهام املرتبطني
مبهام رسمية يف العمل.
وأش��ار س��عيد إىل أن اللجن��ة الفنية
تقوم بتزوي��د اللجنة اإلعالمية بتقارير
املباري��ات بع��د نهاي��ة كل مب��اراة
بتفاصيله��ا إلع��داد الرس��الة اليومية
للصح��ف املحلية ،مضيف��ا أن اللجنة
قب��ل ذلك تقوم بتجهي��ز غرف تبديل
املالب��س وتحدي��د أماك��ن الفرق مع
الحرص عىل إبعاد الفريقني املتنافسني
عن بعضهام يف الغرف كإجراء وقايئ.
وبي س��عيد أن اللجنة أضافت عنرصا
نَّ
نس��ائيا يف عملها هذه النس��خة ،وهو
م��ا يحدث ألول مرة إميانا منها مبقدرة
العنرص النس��ايئ عىل أداء أدوار كبرية
تخ��دم الف��رق واللجن��ة الت��ي تضم
مس��ؤول التس��جيل وامليقايت ومراقب
املباراة.
 4مواجهات اليوم

تواصلت أم��س الخميس منافس��ات
دوري األندي��ة بإقامة  4مواجهات يف
انطالقة الجول��ة الثانية ،حيث يلتقي
يف املباراة األوىل ولحس��اب املجموعة
الثانية العكر والدير عند الساعة ،5.00
ويسعى الفريقني لحصد نقاط املباراة
الثالث خصوصا الدير الفائز يف مباراته
األوىل ،ويف املب��اراة الثانية ولحس��اب
املجموع��ة األوىل يلع��ب أم الحص��م
وبن��ي جم��رة عند الس��اعة  6.00وال
يختلف الحال يف هذه املباراة والهدف
بني الفريقني هو النقاط الثالث ،ويأمل
أم الحص��م للفوز الث��اين له واالقرتاب
أكرث من بلوغ الدور الثاين.
ويف املباراة الثالثة ولحساب املجموعة
الثاني��ة يلع��ب بارب��ار وتوب�لي عند
الساعة  ،7.00وتختتم املباريات اليوم
بلق��اء متوقع ل��ه الكثري م��ن اإلثارة
عندما يلتقي بوري واملعامري وهدفهام
الف��وز واالق�تراب أك�ثر م��ن صدارة
املجموع��ة األوىل ،والكفة متيل لصالح
بوري الس��اعي لض�مان تأهله للدور
الثاين.
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خالل استقبال سموه لمجموعة من أصحاب مرابط ومالك الخيل العربية

فيصل بن راشد :رياضات الخيل تحظى باهتمام كبير
استقبل رئيس االتحاد املليك للفروسية
وسباقات القدرة س��مو الشيخ فيصل
بن راش��د آل خليف��ة ،يف مقر االتحاد
مجموع��ة من ممثيل م��ريب وأصحاب
مرابط ومالك الخي��ل العربية األصيلة
يف اململكة ،وتن��اول اللقاء العديد من
الجوان��ب أبرزها تط��ور رياضة جامل
الخي��ل يف اململك��ة م��ن حي��ث عدد
الخيول املنتجة محليًّا واالزدياد الكبري
يف عدد الخيول واملرابط املامرسة لهذه
الرياضة العريق��ة التي أصبحت متلك
العديد من السالالت الكبرية واملعروفة
التي ال ب��د من االهتامم بها من خالل
إقامة بط��والت كربى خالل املواس��م
القادمة ،وكذلك املشاركة يف البطوالت

الخارجية العاملية.
كام أش��اد الحضور ومن خالل الشيخ
خالد بن عبدالله آل خليفة ممث ًال عن
املراب��ط واإلس��طبالت والنائب محمد
يوس��ف املعريف والش��يخ عبد الرزاق
بن محمد آل خليف��ة وعبدالله أحمد
ش��اهني املضح�كي والع��ارض س��امي
الري��س وكذل��ك جابر امل��ري بالدعم
الكبري املوصول لرياضة الخيل العربية
األصيلة من لدن س��مو الش��يخ نارص
بن حم��د آل خليفة ،وقدموا الش��كر
الجزي��ل لالتح��اد ع�لى كل الجه��ود
املبذول��ة يف االرتق��اء مبس��توى الخيل
العربي��ة األصيلة يف مملك��ة البحرين
خ�لال الس��نوات املاضية  ،وأش��ادوا

املهمة لبعض املربني ،مش�يرين إىل أن
الجميع يطمح لألفض��ل ملواكبة تطور
ه��ذه الرياض��ة وللحفاظ ع�لى هذا
اإلرث.
س��مو الش��يخ فيص��ل ب��دوره ش��كر
الحضور عىل هذه الزيارة ،وأكد رضورة
التواص��ل مع أهل الخيل لتطوير هذه
الرياضة ،وبني للحضور االهتامم الكبري
التي تحظى به هذه الرياضة من قبل
القيادة الرشيدة يف اململكة وبني الدور
سمو الشيخ فيصل بن راشد مستقب ًال أصحاب مرابط ومالك الخيل العربية الكبري الذي يقوم به سمو الشيخ نارص
ب��ن حمد آل خليف��ة الرئيس الفخري
بحرص العائلة املالكة الكرمية منذ قدم الجالل��ة املل��ك املف��دى وتوجيهات��ه وبات��ت تع��رف بأنها حاضن��ة أفضل لالتح��اد املل�كي البحريني للفروس��ية
التاريخ عىل الحفاظ عىل نس��ل الخيل الس��امية يف هذا الشأن حتى ارتبطت وأنقى س�لاالت الخيل العريب األصيل ،وبش��كل دائ��م بالتوجي��ه إىل االرتقاء
العربي��ة األصيلة حت��ى عهد صاحب مبكان��ة البحرين اإلقليمي��ة والدولية ،كام تم استعراض املشاركات الخارجية بهذه الرياضة إىل أعىل املستويات.

أشارت إلى أهمية توفير المستندات الثبوتية

اللجنة التنفيذية تحدد  5معايير لجائزة امتياز لألندية ريادة للمراكز الشبابية
حددت اللجنة التنفيذية لجائزة امتياز
لألندية الوطنية وجائزة ريادة للمراكز
الش��بابية ،والتي تنظمها وزارة شؤون
الش��باب والرياضة يف نس��ختها الثانية
معايري املشاركة يف الجائزة ،والتي يجب
عىل يلتزم بها النادي واملركز الش��بايب،
إضافة إىل الوثائق واملستندات املطلوبة
التي تثبت تنفيذه لتلك املعايري.
وجاء تحديد اللجنة التنفيذية للجائزة
بعد سلس��ة م��ن االجتامع��ات ،والتي
تم م��ن خالله��ا مناقش��ة العديد من
املقرتحات واألف��كار الرامية إىل تحديد
املعايري املناسبة التي تتوافق مع الواقع
املع��اش يف األندي��ة الوطني��ة واملراكز
الش��بابية ،والتي تح��ث مجالس إدارة
األندية واملراكز ع�لى تطبيقها لتطوير
العمل اإلداري والفني.
وحددت اللجنة خمس��ة معايري رئيسة
يتطل��ب عىل النادي واملركز الش��بابية

االلتزام بها للوصول إىل أهداف الجائزة
واملتمثل��ة يف تعزي��ز ثقاف��ة التميز يف
األندي��ة واملراكز الش��بابية ،وخلق جو
تنافيس رشي��ف يف القطاعني ،وتحفيز
األندي��ة واملراك��ز الش��بابية لالرتق��اء
مبس��تويات أدائها ع�لى كافة األصعدة
والتعريف بأفض��ل املنهجيات اإلدارية
املطبقة عامليا يف مجال األندية واملراكز
الشبابية وتحقيق أفضل النتائج.
وي�برز املعي��ار األول ،وال��ذي خصص
للقي��ادة واإلس�تراتيجيات ويتضم��ن
الخطة اإلس�تراتيجية ،وخط��ة العمل،
ومجل��س اإلدارة والتواصل املؤس�سي
والش��فافية (داخليا  /خارجيا) ،إضافة
إىل إدارة التغي�ير ولتحقيق هذا املعيار
يج��ب أن يقوم الن��ادي واملركز بتوفري
الوثائق التي تثب��ت ذلك وهي الخطة
اإلس�تراتيجية واآللية التي بُنيت عليها،
خط��ة العم��ل والخط��ة املالي��ة م��ع

تقرير س��نوي عن م��دى إنجاز الربامج
ومؤرشاته��ا ،الوثائ��ق الت��ي تبني دور
القي��ادة يف إع��داد الص��ف الثاين من
الق��ادة ،ومن��وذج التواصل املؤس�سي
وقامئ��ة بالصالحيات املح��ددة ونتائج
عمل لجان العالقات العامة ،إضافة إىل
من��وذج واقعي يوض��ح طريقة تطبيق
منهجية التغيري.
أم��ا املعيار الث��اين ،فقد ح��دد إلدارة
امل��وارد وال�شراكات ،ويتضم��ن إدارة
املوارد املالية ،وإدارة املنش��آت ،إدارة
الرشاكات واالس��تثامر ،والرقابة املالية
والتدقي��ق والتكنولوجي��ا ،وتم تحديد
الوثائ��ق املطلوبة له��ذا املعيار ،وهي
الخطة املالية السنوية وتقارير التدقيق
والرقاب��ة املالي��ة ،مس��تندات تب�ين
منهجية إدارة املنش��أة وكيفية تحديد
املخاط��ر فيه��ا ،مع تحدي��د إجراءات
الصح��ة والس�لامة ،وثائ��ق /تبني نوع

ال�شراكات واآللي��ات الت��ي ت��دار بها
املشاريع االستثامرية وآليات أو معايري
اختي��ار وتقيي��م املوردي��ن ،إضافة إىل
حقائق توظي��ف التكنولوجيا الحديثة
واس��تخدامها لدعم اإلب��داع واالبتكار
والتمي��ز .ورك��ز املعي��ار الثال��ث عىل
إدارة األفراد ،ويتضم��ن إدارة الالعبني
(األندي��ة) ،اللج��ان النس��ائية (املراكز
الش��بابية) ،إدارة املدرب�ين (لألندي��ة
واملراكز) ،إدارة اإلداريني ،إدارة الفئات
(املتطوعني ،النساء ،املسنني ،املعاقني)،
التقييم والتقويم والتقدير فيام اشارت
اللجن��ة إىل رضورة توفري املس��تندات
والثبوتي��ات لهذا املعي��ار ،وهي آليات
املواه��ب املكتش��فة واإلحص��اءات
املرتبطة بها وقواعد البيانات املعتمدة
ووثائق تبني االحرتاف الريايض ،توضح
أعضاء اللجنة النسائية وإدارتها وآليات
متكينه��ا ،منهجية اخيار وإدارة وتأهيل

والتقدير والتقويم.
أما املعيار الرابع ،فقد خصصته اللجنة
التنفيذية اىل إدارة العمليات والربامج،
ويشتمل عىل إدارة الفعاليات والربامج،
التخطي��ط الري��ايض الطوي��ل امل��دى
(األندي��ة) ،إدارة العملي��ات والجودة،
إدارة املخاطر ،إدارة املعرفة ،الخدمات
املجتمعي��ة واملواطن��ة ،ولتنفي��ذ هذا
املعي��ار يتطل��ب توفري وثائ��ق تخص
الخط��ة الس��نوية إلدارة الفعالي��ات،
الخط��ة الرياضية طويلة املدى للنادي،
كيفية إدارة العمليات والنتائج ،جدول
املخاط��ر للعملي��ات ،أن��واع املعارف
املرص��ودة وقامئة الربام��ج املجتمعية
والوطنية.
وخصص��ت الجن��ة التنفيذي��ة املعيار
املدرب�ين وآلي��ات تقييمه��م ،آلي��ات الخامس واألخ�ير إىل النتائج ويتضمن
متكني اإلداريني وقياس مستوى أدائهم نتائج األداء العام ،نتائج األفراد ،النتائج
ونتائج الرضا عالوة عىل آليات التقييم املجتمعية ،آليات التحكيم والتقييم.

تاكيدا لحرصها على تأمين االستضافات المثالية
ً

“األولمبية” تطلب من االتحادات موافاتها باالحتياجات المطابقة للمعايير الدولية
ضاحية السيف

انطالقا من حرصها الش��ديد عىل تأمني
االستضافات الرياضية املثالية والحفاظ
ع�لى الس��معة الطيب��ة الت��ي تتميز
به��ا مملك��ة البحرين يف اس��تضافاتها
لألحداث والفعاليات الرياضية ،عقدت
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية يوم أمس
اجتامعا موس��عا مع ممثيل االتحادات
الرياضية املنضوية تحت مظلة اللجنة
األوملبية لبحث مدى مطابقة منش��آت
ه��ذه االتحادات للمعايري الدولية التي
تتوافق مع رشوط استضافات الدورات
والبطوالت الرياضية الدولية إىل جانب
بحث س��بل توف�ير احتياج��ات هذه
االتح��ادات من املطال��ب التي تتعلق
بسد النواقص الحالية؛ لضامن استكامل
ال�شروط و املعاي�ير الدولي��ة يف هذه

املنش��آت .يف بداية االجت�ماع تحدث
األمني العام املس��اعد للمجلس األعىل
للش��باب والرياضة ،أمني ع��ام اللجنة
األوملبية البحرينية صادق عس��كر عن
أهمية ه��ذا االجتامع ،موجها ش��كره
الجزيل إىل جميع االتحادات الرياضية
عىل ما تقوم به من أدوار كبرية لتنفيذ
خططه��ا وإس�تراتيجياتها الرامي��ة إىل
االرتقاء بالرياضة البحرينية.
وأك��د عس��كر أن اللجن��ة األوملبي��ة
البحريني��ة حريص��ة كل الح��رص عىل
تنفيذ توجيه��ات ممث��ل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة فيام

اللجنة األولمبية البحرينية

جانب من اجتماع اللجنة األولمبية مع االتحادات الرياضية حول االستضافات الرياضية

يتعلق باس��تضافة الدورات والبطوالت
الرياضية ع�لى أرض اململكة والحفاظ
ع�لى الس��معة الطيب��ة الت��ي عرفت
به��ا البحري��ن يف هذا املجال ،مش�يرا
إىل أهمي��ة توف�ير املنش��آت الرياضية
املطابق��ة يف محتوياته��ا إىل املعاي�ير

والرشوط الدولية التي دامئا ما تؤخذ يف
االعتبار كرشوط أساسية لقبول طلبات
االستضافة والتنظيم.
بعده��ا ،قدم مدي��ر دائرة املش��اريع
باللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة الوناس
مادن رشحا مفصال ملا هو مطلوب من

االتح��ادات تقدميه ح��ول املواصفات
املتوفرة يف منشاتهم الرياضية الحالية،
وما إذا كانت مكتملة املعايري والرشوط
املطابق��ة للمعاي�ير الدولي��ة أم إنه��ا
بحاج��ة لتحس��ينات تواك��ب املعايري
الدولية ،وقد أب��دت بعض االتحادات

مالحظاته��ا يف ه��ذا الجان��ب عىل أن
يق��وم كل اتح��اد عىل ح��دة مبخاطبة
اللجنة األوملبية رس��ميا بالوضع الحايل
واحتياجاته املس��تقبلية املتعلقة بهذا
الجانب.
أما مدير االتح��ادات الرياضية باللجنة
األوملبي��ة هش��ام البل��ويش ،فق��د عرب
ع��ن ش��كره للحضور ع�لى اهتاممهم
وتلبيته��م الدع��وة ،مؤك��دا ب��أن هذا
الحضور ين��م عن اهت�مام االتحادات
به��ذا املوض��وع امله��م ال��ذي يدخل
ضمن خطط اللجن��ة األوملبية لالرتقاء
مبخرجات عمل االتحادات الرياضية يف
مختلف الجوانب خصوصا فيام يتعلق
بتنظيم واستضافة الدورات والبطوالت
الرياضية.

عبدالعزيز بن مبارك يشارك في مؤتمر االتحاد الدولي للتنس بلندن

الشباب يكمل األجهزة الفنية واإلدارية لفئات القدم

املشرتك ومدى إمكانية دعم االتحاد
البحريني للتنس لزيادة املشاركات
الخارجية وإقامة املعسكرات الدولية
واستضافة املحافل الرياضية التي
يتبناها االتحاد الدويل للتنس .ويرافق
الشيخ عبدالعزيز آل خليفة رئيس
نادي البحرين للتنس خميس املقلة
الذي أبدى بدوره أن املشاركة يف هذا
املؤمتر ستلقي بفوائدها عىل لعبة
التنس مبملكة البحرين وتؤكد عىل
التعاون املشرتك بني االتحاد البحريني
للتنس ونادي البحرين للتنس.

بنادي الشباب من أقوى الفئات عىل
مستوى اللعبة باململكة ،إذ تعد من
املنافسني الحقيقيني عىل مستوى
جميع بطوالت الفئات ،وهي التي ال
تغيب يف كل موسم كروي عن اعتالء
منصات التتويج وحصد أحد املراكز
الثالثة األوىل .وتتمتع فئات الشباب
بوجود أرضية صلبة وقوية ومتينة
يف القاعدة ،إضافة إىل وجود خامات
ومواهب جيدة وطيبة ،دامئًا ما تغذي
الفريق األول واملنتخبات الوطنية
بالعبني عىل مستوى عالٍ من األداء.

األنشطة البدنية والرياضية ،كيفية
غادر البالد نائب رئيس االتحاد
البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن جذب املزيد من السيدات ملزاولة
مبارك آل خليفة متوجهًا إىل العاصمة لعبة التنس ،مناقشة االسرتاتيجيات
الربيطانية لندن ،وذلك للمشاركة يف التي تؤدي لجذب املزيد من الناس
إىل لعبة التنس وكيف ميكن للتقنية
مؤمتر االتحاد الدويل للتنس الذي
من املقرر أن يناقش خالله كثريًا من الحديثة املساعدة يف ذلك .كام
سيلتقي نائب الرئيس مع رئيس
األمور املتعلقة بلعبة التنس وكيفية
االتحاد الدويل للتنس ديفيد هاجاريت
تطويرها ،ومن ضمن املواضيع التي
ورئيس االتحاد اآلسيوي أنيل كانا،
سوف يتم مناقشتها خالل املؤمتر
وستعقد عدد من االجتامعات
الدويل استخدام البيانات املتوفرة
الجانبية للمسؤولني عن لعبة التنس
لالعبني وقياس املستويات بشكل
مبارش ،الفوائد الصحية للمشاركة يف للنظر يف كيفية زيادة التعاون

البالد سبورت :أكمل مجلس إدارة
نادي الشباب الريايض ،تشكيل
األجهزة اإلدارية والفنية لفرق الفئات
لكرة القدم بالنادي للموسم الريايض
الجديد  .2019/2018وعينت إدارة
النادي محمد سلامن مدربًا لفريق
الشباب ،وميثم البوري مساعدًا
له ،بينام سيكون محمود منصور
مرشفًا إداريًّا عىل الفريق .ويف درجة
الناشئني ،عُ نّي أحمد يعقوب مدربًا
للفريق وعيل العسبول مساعدًا له،
وسيكون حسني حبيب مرشفًا عىل

الفريق.
وعىل مستوى األشبال ،سيكون محمد
عباس مدربًا للفريق ،وسيدهاشم
علوي مساعدًا للمدرب ،ويعقوب
إسحاق مرشفًا عىل الفريق.
ولفئة الرباعم ،سيكون سيدحسني
عيل مدربًا للفريق ،محمد كرميي
مساعدًا له .وسيكون عيل فتاح
مرشفًا عامًا عىل قطاع الفئات
العمرية بالنادي ،وسيدعالء خليل
مدربًا لحراس الفئات .هذا ،وتعترب
فرق الفئات العمرية لكرة القدم
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جانب من التتويج

جانب من المنافسات

إنجاز ورقم بحريني جديد قبل نهاية المنافسات

بالطول والعرض ...القوى البحرينية تهز بغرب آسيا األرض

جانب من التتويج

فرحة الوفد بالفوز
عمان

تواصل الحصاد البحريني مبش��اركة
ألع��اب القوى البحريني��ة يف بطولة
غرب آسيا الثالثة للرجال والسيدات
والت��ي تختتم األربع��اء املوافق 11
ش��هر يولي��و يف العاصم��ة األردنية
عامن.
وشهد اليوم الثالث وقبل األخري من
البطولة إضافة الق��وى البحرينية 3
ميداليات ملون��ة إىل الحصيلة منها
ذهبيتان وبرونزي��ة واحدة؛ ليصبح
مجم��وع امليدالي��ات البحرينية يف
هذه املشاركة  23ميدالية بواقع 12
ذهبية و 9فضيات وبرونزيتان ،وهي
الحصيل��ة الت��ي ضمن��ت للبحرين
موقع الص��دارة يف ج��دول الرتتيب
الع��ام للبطولة رغم تبقي يوم كامل
رابع من املنافس��ات س��يحمل معه
ظهور بحريني يف مسابقات مختلفة.
ويعترب ما حققته املشاركة البحرينية
يف البطول��ة حت��ى اللحظ��ة إنجازًا
جديدًا للبحرين ،إذ شهدت النسخة
األوىل م��ن البطول��ة الت��ي أقيمت
العام  2010يف مدينة حلب السورية
تحقيق  27ميدالي��ة ملونة منها 11
ذهبية ،يف حني أن املش��اركة الحالية
تحقق خالله��ا  12ذهبي��ة ويُتوقع
حصول البحرين عىل املزيد منها.
وبالع��ودة إىل برنام��ج الحص��اد
واملش��اركة لليوم الثالث من بطولة
غ��رب آس��يا (الثالثاء) ف��إن الظهور

الوفد اإلعالمي

أحم��د عبدالله املرك��ز الخامس بعد
أن قف��ز ملس��افة  14.99مرت ،يف حني
كان املركز األول م��ن نصيب الالعب
الكويتي خالد السبيعي واملركز الثاين
لالمارايت محمد درويش واملركز الثالث
للعامين سامل الرواحي.
هاجر :سعيدة بما تحقق في
غرب آسيا

البحرين��ي مل يك��ن كب�يرًا إال ع�بر الرسعات ش��ارك العداء يعقوب سامل
مس��ابقات معدودة وم��ع ذلك فإن يف نصف نهايئ سباق  200ومتكن من
النصيب م��ن امليداليات كان حارضًا الحل��ول أولاً ع�لى مجموعته وتأهل
للسباق النهايئ إذ سيطر عىل السباق
يف معظم املشاركات.
وقطعه بزمن بلغ  21.13ثانية.
ذهب تتابع السرعات

أب��رز وأمت��ع الس��باقات يف الي��وم
الثالث من بطولة غرب آس��يا متثل يف
مس��ابقتي رسعات التتابع ()100×4
مرت للسيدات ،ففي املسابقة النسوية
مل تج��د بط�لات الق��وى البحريني��ة
أي صعوب��ة يف تحقي��ق املرك��ز األول
وامليدالي��ة الذهبي��ة ع�بر العداءات
س��لوى عي��د وهاج��ر العم�يري
واديديون��غ اوفين��ام وإميان عيىس إذ
تسيدن السباق وأنهني تفوقهن بزمن
وقدره  44.58ثانية.
وع�لى صعي��د متص��ل بس��باقات

ذهبية الـ 10000

ويف س��باق ال��ـ  10000مرت س��يدات
ش��اركت العداءتان ش��يتاي اش��يت
ودي�سي جيس��ا إىل جان��ب العداءة
اإلماراتي��ة علياء محمد يف الس��باق،
وبعد أن كانت الع��داءات متقاربات
وحظ��وظ املركز األول غ�ير متضحة،
نجح��ت البطلة ش��يتاي اش��يت من
االنفراد بصدارة الس��باق مع تبقي 3
لفات ،إذ وسعت املسافة مع العداءة
اإلماراتي��ة علياء محم��د وزادت من
رسعته��ا يف األمت��ار األخ�يرة؛ لتنه��ي

السباق بأريحية يف املركز األول بزمن
بل��غ  33.37.25دقيق��ة ،في�ما حلت
زميلتها دييس جيس��ا يف املركز الثالث
وحققت الربونزية بزم��ن 33.58.99
دقيقة.

مشاركة الوثب الثالثي

وبعي��دًا عن الس��باقات فقد ش��ارك
الالع��ب أحم��د عبدالله يف مس��ابقة
الوث��ب الث�لايث يوم الثالث��اء وجاءت
مش��اركته إىل جانب  6العبني ،وحقق

أبدت العداءة البطلة هاجر العمريي
س��عادتها الكبرية باإلنج��ازات التي
تحققت للقوى البحرينية يف بطولة
غرب آس��يا ولإلنجازات الش��خصية
الت��ي حققتها كذلك بعد أن حققت
ذهبية  100مرت برقم شخيص جديد
بل��غ  11.17ثاني��ة ،باإلضاف��ة إىل
مش��اركتها الفريق النس��ايئ تحقيق
ذهبية تتاب��ع ( )100×4مرت ،وقالت
العمريي إن ما تحقق هو بفضل دعم
القيادة واتحاد ألعاب القوى وجهود
األجه��زة الفني��ة واإلداري��ة ،وبكل
تأكيد أن ه��ذه اإلنج��ازات تدفعنا
للتطل��ع إىل املزيد م��ن امليداليات،
وأضافت “قمنا مبعسكرات إعدادية
مثالية قبل ه��ذه البطولة وتحديدًا
يف تركيا وما تحق��ق يف بطولة غرب
آس��يا مينحن��ا دافع كب�ير؛ من أجل
الربوز بش��كل أكرب يف املحفل األكرب
املتمث��ل يف أس��ياد جاكرت��ا 2018
الشهر املقبل”.

البحرين للدراجات الهوائية يحقق نتائج إيجابية في سباق دولوميت
البالد سبورت

حقق فريق البحري��ن للدراجات
الهوائي��ة نتائ��ج إيجابي��ة م��ن
خالل املش��اركة يف سباق ماراتونا
دولوميت يف إيطاليا بقيادة الوكيل
املساعد للهيئات واملراكز الشبابية
بوزارة الشباب والرياضة الدكتور
الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة
وإبراهيم عبدالله طوق وعبدالله
عبدالسالم ،يعترب هذا السباق من
أشهر السباقات وأكربها يف أوروبا
حيث يش��ارك فيه أكرث من 9000
دراج م��ن جمي��ع أنح��اء العامل
ويعترب أيضً ا من أصعبها بس��بب
صعوبة مس��ار السباق من حيث

صع��ود مثانية جبال من سلس��لة
جبال الدولومايت مبجموع ارتفاع
اكرث م��ن  4300مرت فوق س��طح
البح��ر ،وتح��دى الفري��ق جميع
الصعوب��ات من حي��ث االرتفاع
وصعوب��ة التنفس يف قمم الجبال
الت��ي بلغ ارتفاعها أكرث من 2400
مرت فوق س��طح البح��ر ،باإلضافة
إىل خط��ورة الن��زول التي بلغت
رسعته��ا  91كيلومرتًا يف الس��اعة،
كل هذه الصعوبات مل تنث الفريق
من إنهاء الس��باق للم��رة الثانية
ع�لى التوايل ،حيث أنهى الش��يخ
صق��ر وإبراهيم عبدالله املس��ار

الطوي��ل  138كيلوم�ترًا مجموع
ارتف��اع  4300مرت ،وأنهى عبدالله
عبدالسالم املس��ار املتوسط 106
كيلومرتات مبجموع ارتفاع ،3130
وش��ارك م��ع الفري��ق البحريني
فريق الوثب��ة للدراجات الهوائية
م��ن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة
املتحدة ،ويهدي الفريق البحريني
هذا اإلنجاز العاملي لعاهل البالد
جالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل
خليفة وإىل س��مو الش��يخ نارص
بن حم��د آل خليف��ة عىل دعمه
الالمحدود لش��باب البحرين وإىل
جميع شعب البحرين الويف.

العبو فريق البحرين للدراجات الهوائية
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ناصر بن حمد يشيد بالظهور الرائع للحكمين شكراهلل وتلفت

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوسط الحكمين الدوليين

أش��اد ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص
ب��ن حم��د آل خليفة بالظه��ور املميز
للحكم�ين البحريني�ين الدوليني نواف
شكر الله ويارس تلفت يف نهائيات كأس
العامل واملقامة حاليا يف روسيا.
وق��ال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد
“لق��د كان الحكامن ش��كرالله وتلفت
خري س��فراء ململكة البحرين يف املحفل
العاملي الكب�ير ،وقدما خالل املباريات
الت��ي أداروه��ا وس��اهموا يف إداراتها
مستويات متميزة وحضور عال ساهموا

يف إيصال تل��ك املباريات إىل بر األمان
األم��ر الذي يؤكد م��دى التطور الكبري
الذي بات يعيشه الحكم البحريني”.
وتابع سموه “يف إطار الرؤية الجديدة
التي ننتهجها إلدارة وتطوير كرة القدم
البحريني��ة وضعن��ا أه��داف محددة
لتطوي��ر مختل��ف مكون��ات منظومة
كرة القدم البحرينية ،ومن بينها قطاع
التحكيم ،حي��ث اتخذ جانبا مهام؛ من
أجل رف��ع املس��توى الفن��ي للحكام،
وجعلهم أكرث خربة لتمثيل اململكة خري
متثيل يف جميع املحافل”.
وأك��د س��موه “الظهور املمي��ز لحكام
مملك��ة البحرين ش��كرالله وتلفت يف

كأس العامل يعزز قناعاتنا بالرؤية املتبعة
وتدفعن��ا من أج��ل املواصلة عىل ذات
النس��ق املرتفع لتوفري البيئة املناس��بة
لالرتق��اء بالحكم البحرين��ي ،وتعزيزه
باملزيد من القدرات واملواهب الش��ابة
القادرة ع�لى حم��ل اإلرث التاريخي،
وتعزيزه بالصوة املثالية”.
وأش��ار س��موه “م��ا حقق��ه الحكامن
ش��كرالله وتلفت يعت�بر إضافة جيدة
ملس�يرة التحكي��م البحرين��ي ،ويثبت
جدارة حكام اململكة يف تويل مسؤولية
إدارة مباريات البطوالت الكروية بكل
كف��اءة واقت��دار بعد أن ظه��ر بصورة
رائعة يف كأس العامل”.

شكراهلل :كلمات جاللة الملك لها األثر الكبير ...وتلفت” :البحرين تستاهل”
اتح��اد الك��رة  -املركز اإلعالم��ي :أكد
الحكم الدويل املونديايل نواف شكرالله
أن كل�مات عاهل الب�لاد جاللة امللك
حمد ب��ن عي�سى آل خليف��ة للطاقم
املوندي��ايل قب��ل مغادرته إىل روس��يا
للمش��اركة يف إدارة مباري��ات نهائيات
كأس الع��امل  2018كان لها األثر األكرب
يف الظهور عىل أكمل وجه بأكرب محفل
عاملي كروي.
وقال شكرالله مبناسبة عودته إىل أرض
اململك��ة م��ع الحكم املس��اعد الدويل
املوندي��ايل يارس تلفت بعد املش��اركة
الناجح��ة يف كأس العامل للم��رة الثانية
عىل التوايل“ :الحمد لله أسعدنا جميع
البحريني�ين ع�بر أداء م��رض وناج��ح
يف مبارات�ين أداره�ما الطاق��م تواصال

للنجاح الذي حققه يف الفرتات املاضية
ومشاركته األوىل يف مونديال .”2014
وأضاف“ :كام حصلنا عىل الثقة الدولية
يف البق��اء حت��ى األدوار النهائية ،وهذا
اإلنج��از واألم��ر مل يأت من ف��راغ ،بل
مبجهود كبري”.
وتاب��ع“ :ننوه ونوجه ش��كرنا وتقديرنا
باالهتامم ال��ذي حصل علي��ه الطاقم
من ل��دن ممثل جالل��ة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبي��ة البحريني��ة س��مو الش��يخ
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة ،وذلك عرب
توجيهات س��موه املس��تمرة لالهتامم
بالطاقم”.
وزاد قائال“ :نقدم شكرنا وتقديرنا أيضا

خالل استقبال الطاقم المونديالي

لالتحاد البحريني لكرة القدم برئاس��ة
رئيس االتحاد الش��يخ ع�لي بن خليفة
بن أحم��د آل خليفة ونائ��ب الرئيس
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن
آل خليف��ة ونائ��ب الرئيس للش��ؤون
اإلداري��ة واملالية عيل البوعينني عىل ما

التنوع ومكافحة التمييز
وكاالت :أُقيم��ت ي��وم األربع��اء 11
يولي��و حلق��ة نقاش ح��ول موضوع
التنوع ومكافحة التمييز عىل ملعب
لوجنييك بالعاصمة الروسية موسكو.
وشارك يف الجلسة فيديريكو أديييك،
رئي��س قس��م  FIFAلالس��تدامة
والتنوع ،وأليكيس س��مريتني املكلّف
مبحارب��ة التمييز من االتحاد الرويس
لكرة القدم وسفري كأس العامل ،FIFA
وبيارا باوار رئيس ش��بكة كرة القدم
ض��د العنرصية ،إضافة إىل أس��طورة
 FIFAجريميي نجيتاب.
اتخ��ذ  FIFAيف الس��نوات األخ�يرة
تداب�ير فعلي��ة؛ م��ن أج��ل محاربة
جميع أش��كال التمييز ودعم التنوع
يف ك��رة القدم .وألول م��رة يف تاريخ
نهائي��ات كأس الع��امل  FIFAاعتمد
نظ��ام مراقبة خاص مبكافحة التمييز
يف جميع املباريات .ويف إطار جلسة
النقاش ،ق��ام  FIFAبتقييم التدابري
املتخ��ذة وتحليل النتائ��ج املحصلة
لغاية اآلن.

صامويل اومتيتي (فرنسا):
“نحن في النهائي.”..

أرقام صفقة “رونالدو اليوفي”

شعار حلقة التنوع ومكافحة التمييز

كانت إيجابية بش��كل كبري ،عموما،
كنا نعرف دوما أن كأس العامل تخلق
بيئة خاصة ،وكن��ا نعرف بأن الدولة
الروس��ية إىل جانب االتحاد الرويس
لكرة القدم واللجنة املنظمة يعملون
جاهدين؛ من أجل منع أي حوادث”.
فيديريكو أديييك ،رئيس قسم FIFA
لالس��تدامة والتنوع “كام قالت بيارا،
لقد ش��هدنا بطول��ة كأس عامل وديّة
إذا أمك��ن القول مع مضيفني رائعني
يف كل املدن املس��تضيفة .كان هناك
الكث�ير م��ن الدعاي��ة الس��يئة قبل
انطالق البطولة وخصوصا مبا يتعلّق
أبرز التصريحات بالعنرصي��ة ،وقد تأك��د الجميع أنها
ق��ال رئيس ش��بكة ك��رة القدم ضد كانت خاطئ��ة .وعندم��ا كان هناك
العنرصية  FAREبيارا باوار “تجربتنا أي مش��كالت ،ق��ام  FIFAواللجنة

حظينا به من دعم ومتابعة متواصلة”.
وقال ن��درك جيدا م��دى الثقة الكبرية
الت��ي اكتس��بها الطاق��م يف مختل��ف
املحافل مبا فيها الدولية عرب التواجد يف
كأس العامل مرتني متتاليتني ،وس��يكون
الطاق��م متوج��دا يف ق��ادم البطوالت

املختلفة .بدوره ،أعرب الحكم املساعد
ال��دويل املوندي��ايل ي��ارس تلف��ت عن
بالغ ش��كره وامتنانه لعاهل البالد بعد
استقبال جاللته للطاقم املونديايل قبل
املغادرة لروسيا ،وشكره وتقديره لسمو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة عىل

االهتامم والدعم.
وقال نهنئ امللك وس��مو رئيس الوزراء
وويل العهد به��ذا اإلنجاز الذي تحقق
لك��رة الق��دم البحريني��ة ع�بر تواجد
الطاق��م املونديايل للم��رة الثانية عىل
التوايل يف كأس العامل.
وأض��اف“ :ك�ما نوجه ش��كرنا لالتحاد
البحريني لكرة القدم برئاس��ة الش��يخ
ع�لي بن خليفة بن أحم��د آل خليفة،
ولنائب الرئيس للش��ؤون الفنية الشيخ
خالد بن س��لامن آل خليفة عىل حسن
االس��تقبال م��ع أعضاء لجن��ة الحكام
وزمالئنا الحكام”.
وتابع“ :قدمنا أداء مميزا يف أكرب محفل
كروي ،و”البحرين تس��تاهل” ،ونتطلع
لألفضل دامئا”.

املنظمة املحلية بالتدخّ ل .اإلجراءات
التي وضعناها ساعدتنا عىل معالجة
األمور بأفضل طريقة ممكنة”.
أس��طورة  FIFAجريمي��ي نجيت��اب
“األشخاص الذين تعرّضوا للعنرصية
يعرف��ون أن األمر قد يك��ون صعبا.
تسأل نفس��ك دوما “ملاذا أنا؟” و”ما
املشكلة؟” لذلك أنا سعيد بالتحدث
ع��ن املوضوع .إنها بداية ،ولكن أرى
أنن��ا نتحدث اليوم أك�ثر من املايض.
يمُ كن لكرة القدم أن تقوم بالكثري من
أجل االح�ترام والوحدة .الجميع هنا
س��واء الالعبني أو املدربني أو وسائل
اإلع�لام يجب أن يتح��دث من أجل
مواجهة هذه اآلف��ة التي تؤذي كرة
القدم”.

بول بوغبا (فرنسا):
“هذا رائع ،لكن المهمة لم تُنجز بعد”.

وكاالت :ن�شرت صحيف��ة
“دييل مي��ل” تفاصيل “مثرية”
لعق��د انتقال النج��م الربتغايل
كريس��تيانو رونال��دو من ريال
مدري��د اإلس��باين ليوفنت��وس
اإليطايل ،من ضمنها مس��اهمة
رشك��ة “في��ات” للس��يارات،
ونصي��ب وكيل أع�مال الالعب
من الصفقة.
وانتقل رونال��دو 33 ،عامًا ،إىل
صف��وف يوفنت��وس اإليط��ايل
بشكل رسمي الثالثاء ،يف صفقة
“تاريخية” بلغ��ت قيمتها 132
مليون دوالر.
ووفقًا للصحيف��ة ،حصل وكيل
األع�مال الربتغ��ايل خورخ��ي
ميندي��ز ع�لى مبلغ ق��دره 14
ملي��ون دوالر م��ن الصفق��ة،
وهو الش��خص الذي “هندس”
موض��وع انتق��ال الالع��ب
ليوفنت��وس .وسيتقاس��م ناديا
رونالدو الس��ابقني ،س��بورتنغ
لش��بونة الربتغايل ومانشس�تر
يونايت��د اإلنجليزي 5.8 ،مليون
دوالر ،من الصفقة.
ووافق��ت رشك��ة “في��ات”

أنطوان غريزمان (فرنسا):
“شيء من الخيال”.

قميص رونالدو

للسيارات بتكفل راتب رونالدو
الس��نوي ،الذي تبلغ قيمته 35
ملي��ون دوالر ،األم��ر الذي أثار
اس��تياء ع�مال الرشك��ة الذين
أعلنوا إرضابهم بس��بب إنفاق
الرشكة للماليني من أجل النجم
الربتغايل.
وميلك رئيس ن��ادي يوفنتوس،
أندري��ا أنيي�لي ،قراب��ة % 30
م��ن رشكة “فيات” ،مام س��هل
موض��وع املس��اهمة املادي��ة
لرشك��ة الس��يارات يف تكاليف

انتقال رونالدو.
ووفقًا للعقد الجديد ،سيتقاىض
رونال��دو  662أل��ف دوالر
أس��بوعيًّا ،وهو األجر األعىل يف
الدوري اإليطايل.
وس��يمتد عق��د “ال��دون” مع
يوفنتوس  4أعوام ،حتى صيف
عام .2022
ووفقًا ملصادر عدة ،فإن الصفقة
متت عند زيارة أنيييل لرونالدو
خالل اس��تجاممه مع عائلته يف
اليونان هذا األسبوع.

كيليان مبابي (فرنسا):
“يا له من حلم”..
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الديوك لكتابة تاريخ جديد
وكاالت :انترص العبو املنتخب الفرنيس،
ملدربهم ديدي��ه ديش��امب ،وصعدوا
لنهايئ مونديال روسيا  ،2018بعد الفوز
عىل بلجي��كا ( ،)1-0الثالثاء ،يف نصف
نهايئ البطولة.
ويدين املنتخب الفرنيس بفوزه ملدافعه
صاموي��ل أومتيتي ،ال��ذي ارتقى عاليًا
ملقابلة ركنية أنطوان جريزمان ،برأس��ه
يف شباك الحارس البلجييك تيبوا كورتوا،
يف الدقيقة (.)51
وس��يواجه املنتخب الفرن�سي ،بالنهايئ
يوم األحد املقب��ل ،الفائز من مواجهة
إنجلرتا وكرواتيا ،فيام س��يلعب الخارس
م��ع بلجي��كا ،ع�لى تحدي��د املركزين
الثالث والرابع.
وتأهَّ ��ل املنتخب الفرنيس للمرة الثالثة
يف تاريخ��ه إىل النهايئ ،بعد عام ،1998
والتي توج فيها زمالء زين الدين زيدان
باللق��ب ،وع��ام  2006الت��ي خرسها
الديوك بركالت الرتجيح أمام إيطاليا.
يف املقاب��ل ،أضاع املنتخ��ب البلجييك
فرصة التأهل للم��رة األوىل يف تاريخه
للنهايئ ،وهو ما تكرر عام  ،1986عندما
احت��ل املرك��ز الراب��ع ،كأفض��ل مرتبة
حققها يف بطوالت كأس العامل.
قدَّم املنتخب الفرنيس ،مباراة تكتيكية
كبرية؛ باالرتداد لنصف ملعبه واالعتامد
عىل الهجامت املرتدة ،مستغ ًال رسعات
كيليان مبايب ،وأنطوان جريزمان.

كام ق��دم قلبا دفاع الدي��وك ،صامويل
أومتيت��ي ،ورافائي��ل ف��اران ،باإلضافة
للظهريي��ن بينجامني باف��ارد ،ولوكاس
هريناندي��ز ،والعب��ي الوس��ط نجول��و
كانت��ي ،وبول بوجبا ،وبلي��ز ماتويدي،
مباراة دفاعية رائعة ،وحرموا املنتخب
البلجييك من تشكيل الخطورة الكبرية،
باس��تثناء بع��ض الك��رات ،الت��ي كان
الحارس هوجو لوريس لها باملرصاد.
وفش��ل املنتخب البلجييك يف استغالل
الفرص النادرة التي أتيحت له وعجزت
كل حلول��ه لخلخلة الدف��اع الفرنيس،
خاص��ة مع عدم ظه��ور الثاليث روميلو
لوكاك��و ،وإيدين ه��ازارد ،وكيفن دي
بروين ،باملستوى املأمول يف ظل الرقابة
الشديدة ،وتضييق املساحات عليهم.
ورغم الخسارة ،يشعر روبريتو مارتينيز،
مدرب بلجي��كا بالفخر تج��اه العبيه،
قائالً“ :املب��اراة كانت قريب��ة ،مل تكن
هناك ف��رص كث�يرة ،وكان الفارق بني
الفائز واملهزوم ،ركلة ركنية (التي أُحرز
منها هدف فرنسا)”.
وكش��ف املدرب عن العن�صر املفقود
باملباراة ،قائالً“ :أعتقد أنَّنا افتقدنا قلي ًال
التح��رك أمام املنطقة ،وعدم تس��جيل
الهدف أوالً صعَّب علينا األمور كث ًريا”.
وأض��اف“ :حزي��ن ألننا كن��ا عىل بعد
خط��وة من النهايئ ،لك��ن ال أريد أحد
من الالعبني أن يكون محبطً ا”.

وخت��م“ :سنس��عى إلنه��اء البطولة يف
املرك��ز الثال��ث ،لنحقق رق�ًم�اً جديدًا
للكرة البلجيكية ،لكن بالطبع سنخوض
هذه املباراة مبشاعر متباينة”.
وظهر كيليان مبايب ،مبستوى كبري خالل
هذه املباراة وط��وال البطولة ،وهو ما
دعا الكثري من املحللني لرتشيحه للكرة
الذهبية ،لكن الالعب يرغب يف تحقيق
أمر آخر.
وقال مبايب “التأهل إىل نهايئ املونديال،
أمر ال يُصدَّق .إنَّه حلم الحياة ،كل يشء
ال يصدق ،ليس��ت لدي كلامت ألقولها
يف هذه اللحظات”.
وأض��اف“ :حت��ى يف أحالم��ي مل أك��ن
أتخيل ذلك ،كنت أحلم كث ًريا ،ما زالت
هن��اك خط��وة أمامنا ،كل الفرنس��يني
س��يكونون هناك ،عندم��ا تعمل بجد
بدون غش تحصل عىل املكافأة ،سوف
أحاول مس��اعدة الفريق دامئًا” .وختم
“أنا اآلن ال أهتم بالكرة الذهبية .أريد
فقط كأس العامل”.
وانطلق��ت االحتف��االت عق��ب نهاية
اللق��اء يف أرج��اء العاصمة الفرنس��ية،
باري��س ،وهو ما ح��ذَّر من��ه ديدييه
ديشامب ،مدرب الديوك ،قائالً“ :رأيت
احتفاالت كبرية ،لكنَّ الفوز كان يف قبل
النهايئ ،واألهم هو الفوز يوم األحد”.
واسرتجع ديشامب ذكريات نكسة نهايئ
ي��ورو  ،2016قائ�لاً“ :تعرضن��ا ملوقف

مح��زن يف الي��ورو نتمن��ى أال يتكرر ،وأش��اد مدرب الديوك ،بالت��زام العبيه
ونتمن��ى أن نس��عد جامهرين��ا .اآلن بالتعلي�مات خ�لال املباري��ات ،قائالً:
نحن بعيدون عن فرنس��ا ونتلقى فقط “تطور الفريق مذهل للغاية ،الالعبون
لديهم قدرة تنافس��ية عالية ،أنا فخور
الرسائل ،وهدفنا العودة باللقب”.

دي بروين :قدمنا كل ما لدينا

دي بروين

أقسى “عقاب” للبلجيك
وكاالت :رغم هزمية املنتخب البلجييك
املؤملة أمام نظريه الفرنيس يف مباراة
قبل النهايئ ببطولة كأس العامل لكرة
القدم ،الثالثاء ،اضطر ركاب مرتو
بروكسل إىل سامع أغنية املنتخب
الفرنيس يف محطات املرتو ،وهم يف
طريقهم إىل أعاملهم صباح األربعاء.
ومل يكن السبب يف ذلك هو خسارة
منتخبهم أمام املنتخب الفرنيس
بهدف مقابل ال يشء ،لكن سلطة
النقل العام يف بروكسل خرست رهانا
مع نظريتها الباريسية.
ودخل الطرفان يف تحد قبل املباراة
عرب مواقع التواصل االجتامعي.
وكان الرهان يلزم باريس يف حالة فوز
بلجيكا بتغيري الفتات محطة “سان
الزار” يف العاصمة الفرنسية إىل “سان
هازارد” ،تكرميا السم العب خط
الوسط البلجييك إيدن هازارد.

وكاالت“ :إنها كرة القدم ”.عبارة تردّدت
عىل كل لسان يف معسكر الشياطني
الحمر بُعيد صافرة النهاية التي أعلنت
توقف أحالم بلجيكا يف كأس العامل
روسيا  FIFA 2018مساء الثالثاء يف
سانت بطرسربج ،حيث بدا أن األمر
يتعلق بآلية دفاع نفيس لتجنب الوقوع
يف الحزن العميق واإلحباط الالمتناهي،
بعد الهزمية القاسية عىل يد فرنسا يف
نصف النهايئ (.)1-0
صحيح أن الديوك كانوا يف مستوى
الحدث وفازوا بجدارة واستحقاق ،لكن
الشياطني الحمر يرون األمور من منظور

آخر رُغم أنهم تقبلوا الهزمية بكل روح
رياضية ،حيث قال كيفني دي بروين
معلقاً“ :كانت املباراة متكافئة إىل أقىص
حد ممكن/50 : ،50كنا نعرف أن األمر
سيُحسم بتفاصيل وجزئيات صغرية.
وبالفعل ،فإن ركنية واحدة هي التي
أحدثت الفارق” ،يف إشارة إىل هدف
صامويل أومتيتي من رضبة رأسية
مطلع الشوط الثاين.
يف املقابل ،هناك إحصائيات أخرى
ميكن عىل ضوئها قراءة نتيجة موقعة
الجارين :ذلك أن البلجيكيني تبادلوا
فيام بينهم ما ال يقل عن  594متريرة

هذه املباراة واألداء الذي ظهرنا به يف
كأس العامل .رمبا لعبت فرنسا بخطة
دفاعية ،ولكن جاملية كرة القدم تتجلىّ
يف القدرة عىل اختيار كل فريق طريقة
اللعب التي تناسبه .إنني أحرتم ذلك”.
كام تتجلىّ الخربة البلجيكية يف قُدرة
الشياطني الحمر عىل تقبل الهزمية بكل
روح رياضية ،وهو ما أوضحه صاحب
القميص رقم  7بالقول “يجب أن نركّز
عىل الجوانب اإليجابية عندما يسود
الشعور بأننا قدّمنا كل يشء ”.متاماً كام
كان الحال ضد الربازيل قبل  4أيام،
عندما مالت كفة الحظ لجانبهم.

حسرة بلجيكية
وكاالت :تذوق��ت بلجي��كا مرارة
الهزمي��ة ،الثالث��اء ،عق��ب انتهاء
أحالمها يف بل��وغ أول نهايئ لكأس
العامل ،بفارق ضئي��ل امام جارتها
األكرب فرنسا.
وق��ال دوين بكاري��ت ( 34عاما)
عق��ب مش��اهدته لفرنس��ا وهي
تتغل��ب ع�لى بلجي��كا  1-0يف
مواجهة الدور قبل النهايئ“ ،بدأت
أحلم منذ نحو ش��هر ،لكن فرنسا
فعلتها ثاني��ة ،هذا أمر محبط...ال
ميكنني تحمل ذلك”.
وق��ال ألف��ا أومب��ا ال��ذي يدرس
االقتص��اد “كانت املباراة متقاربة،
لع��ب الفريقان بش��كل جيد ...ال

يوجد ما ميكن أن نفعله”.
ومثل أغلب س��كان الب�لاد البالغ
عدده��م  11مليون نس��مة ،فان
أومب��ا فخ��ور ب��أداء الفري��ق يف
كأس الع��امل وخاصة بعد اإلطاحة
بالربازي��ل من دور الثامنية ،ليضع
كاف��ة اإلحباطات الس��ابقة خلفه
مع ق��درة املدرب روبرتو مارتينيز
عىل صهر تش��كيلة متنوعة تضم
نجوم��ا باملاليني من ع��دة أندية،
لتصبح كتلة واح��دة متلك حوافز
كبرية.
وكتب رئيس وزراء بلجيكا ش��ارل
ميشيل عىل تويرت يقول “أحسنتم
أيها الش��ياطني الحمر ،عقب هذا

األداء ،وألنك��م أدخلتم الس��عادة
علينا وصوال للدور قبل النهايئ”.
وأضاف أومبا ( 18عاما) “كنا نود
الوصول للنه��ايئ ،لكننا قدمنا أداء
جيدا للغاية”.
ومث��ل مارتينيز ذاته ،ف��ان أومبا
يريد أن يح��اول الفري��ق ويفوز
بلقاء السبت.
وال تحظ��ى مباراة املرك��ز الثالث
باالهت�مام الالزم م��ن قبل الكثري
م��ن الجامهري والالعب�ين ،لكن يف
ح��ال ف��وز بلجيكا به��ذه املباراة
فإنها س��تتجاوز ما حققه “الجيل
الذهبي” الذي خرس مبارايت الدور
قب��ل النه��ايئ واملرك��ز الثالث يف

حزن الجمهور البلجيكي

نسخة .1986
وتقر ص��ويف فرانس��ن ( 31عاما)
وه��ي مرصفي��ة ،بأنه��ا ليس��ت
مش��جعة كبرية لكرة القدم لكنها
تش��عر ان البطولة رفعت الحالة
املعنوية للب�لاد ،ووحدت بني من
يتحدث��ون الفرنس��ية والهولندية

وتجمعات املهاجرين.
وقال��ت “ه��ذا جي��د للغاية من
أجل بلجي��كا ،نقف جميعا خلف
عل��م واح��د وفري��ق واح��د ،ما
حدث يدعو للح��زن ،رمبا نتمكن
م��ن القيام مبا ه��و أفضل يف املرة
املقبلة”.

كورتوا :فرنسا لم تتفوق علينا

غضب شديد لهازارد

وكاالت :كشف إيدين هازارد ،نجم
املنتخب البلجييك ،عن غضبه الشديد،
من أسلوب لعب املنتخب الفرنيس
خالل مباراة الفريقني باملربع الذهبي
لبطولة كأس العامل  2018بروسيا.
وقال هازارد ،يف ترصيحات لصحيفة
هيت نيوزبالد البلجيكية “أفضل
الخسارة مع بلجيكا ،عىل الفوز مع
هذا الفريق الفرنيس”.
ودافع املنتخب الفرنيس بعمق هائل،
وحاول مباغتة منافسه عن طريق
الهجامت املرتدة الرسيعة ،فيام فشل
املنتخب البلجييك يف التغلب عىل
دفاع الديوك.

( % 91منها كانت ناجحة) مقابل 345
للفرنسيني ،بينام استحوذ الشياطني
الحمر عىل الكرة بنسبة قاربت ،% 64
لكنهم مع ذلك مل يسدّدوا عىل املرمى
إال يف  3مناسبات فقط.
لكن بالنسبة ألفضل خط أمامي يف كأس
العامل  ،FIFAلعلّ هذا العقم الهجومي
جاء يف أسوأ لحظة عىل اإلطالق من
هذه النهائيات ،حيث وجد دي بروين
ولوكاكو والشاذيل وفياليني أمامهم
جداراً فرنسياً محصّ ناً بشكل جيد .وقال
العب الوسط البلجييك يف حديث مع
“ FIFAلقد جرّبنا كل يشء الخرتاق

هذا الدفاع ،لكن األمور مل ترس اليوم
وفق ما كنا نتوقعه .إنها سُ نة كرة القدم
ويجب عىل املرء أن يتقبل هذا الواقع
عندما يشعر بأنه قد أنجز واجبه عىل
الوجه األمثل”.
ومبا أن معظم العبي كتيبة الشياطني
الحمر عىل وشك إكامل العقد الثالث
من العمر ،فقد عرف نجوم كتيبة
روبرتو مارتينيز كيفية التوفيق بني
املوهبة والخربة خالل أهم مباراة يف
حياتهم .وأوضح دي بروين قائالً“ :لقد
فعلنا ما كان يتعينّ علينا القيام به،
وأنا فخور باملستوى الذي قدّمناه يف

بهم وبعقليتهم”.
وختم “أنا هنا مع الالعبني لكتابة تاريخ
جديد ،ما نفعله ،نتاج إعداد جيد عىل
كل األصعدة”.

تيبو كورتوا

وكاالت :ق��ال تيب��و كورت��وا ح��ارس
مرم��ى املنتخب البلجي�كي ،إن فريقه
خ�سر نصف نه��ايئ املوندي��ال ،رغم
“عدم تفوق الفري��ق الفرنيس” عليه،
يف املب��اراة الت��ي جرت بينهام مس��اء
الثالثاء ،يف مدينة سان بطرسربج.
وأض��اف كورتوا“ :خرسن��ا أمام فريق
ال أعتق��د أن��ه كان أفض��ل من��ا...
نحن نس��عى لالس��تحواذ عىل الكرة،
واملنتخ��ب الفرن�سي كان يعل��م أن
أصعب مبارياتن��ا يف العامني املاضيني
كانت أمام فرق تدافع بـ 11العبا”.

وأش��ار “أحيانا ،إذا نظرت إىل املباراة،
ترى العب�ين مثل ج�يرو أو جريزمان
يقفون عىل بعد  35مرتا من مرماهم،
ولك��ن كل فريق له الح��ق يف اللعب
بالطريقة التي تناسبه”.
ورغم هذا ،مل ي�تردد كورتوا يف انتقاد
أداء فريقه قائال“ :ال أعتقد أننا قدمنا
أفضل مس��توياتنا يف املباراة ،فشلنا يف
اللمسة األخرية ،سمحنا لهم بتسجيل
هدف إثر ركلة ركنية”.
وكانت الفرصة سانحة بقوة أمام هذا
الجي��ل الذهبي للمنتخ��ب البلجييك،

ال��ذي يضم إىل ج��وار كورتوا كل من
كيف��ن دي بروي��ن وإيدين ه��ازارد
وروميلو لوكاك��و ،إلحراز أول لقب يف
البطوالت الكبرية.
ورغم هذا ،أعرب كورتوا عن اعتقاده
بأن كل فري��ق يف املربع الذهبي يرى
أنه يستطيع التتويج باللقب.
وق��ال كورت��وا“ :كل فري��ق خرس يف
املربع الذهبي يرى هذا ،عندما تخرس
أم��ام فري��ق كان أفضل من��ك فإنك
تهنئه ،ولكنني مل أشعر بهذا يف مباراة
فرنسا”.

احتفاالت “مجنونة” في باريس
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المباراة األفضل

وكاالت :اختار رافائيل فاران مدافع منتخب فرنس��ا
مب��اراة بلجيكا يف ال��دور قبل النهايئ ل��كأس العامل،
كأفضل لقاء له بقميص منتخب بالده.
وقال ف��اران“ :مواجهة بلجيكا تطلبت منا أكرب جهد
دفاع��ي منذ بداي��ة البطولة ،ولكن متيزن��ا بالصالبة
والتضام��ن ،وكان عم�لا جامعيا رائع��ا يف كل أرجاء
امللعب أمام بلجيكا ،وكان بإمكاننا تس��جيل الهدف
الثاين من أجل أن نلعب بأعصاب هادئة”.
وأض��اف“ :رمبا مواجه��ة بلجيكا ه��ي أفضل يل مع
منتخب فرنسا ،ولكن وجدت مساندة دفاعية مميزة
م��ن زم�لايئ ،لقد تح��رك نجولو كانت��ي يف كل جزء
بامللعب ،واس��تخلص بول بوجبا العديد من الكرات،
مام جعل مهمتي أسهل”.
وتابع“ :لقاء بلجيكا كان أش��به مبباراة يف الش��طرنج
نس��بيا ،لقد هاجمن��ا ودافعنا ،ولعبن��ا عىل تفاصيل
دقيقة للغاية ،والتزمنا بخطة ديدييه ديشامب ،فهو
يضع الخطوط العريضة ،ونحن نسري عليها وننفذها
داخل امللعب”.
ورفض مدافع ريال مدريد الرد عىل تشكيك الحارس
البلجي�كي تيبو كورتوا يف فوز الديوك وتأهلهم لنهايئ
موندي��ال روس��يا ،مؤك��دا“ :لقد انترصن��ا ،هذا هو
األهم”.
وأت��م رافائيل ف��اران“ :نعم لقد س��جلنا من ركلتني
ثابتت�ين يف مبارات�ين عىل الت��وايل ،ولك��ن زمالءنا
املهاجم�ين يس��اعدوننا كث�يرا يف أدام مه��ام
الدفاع ،وواجبنا أيضا مس��اعدتهم يف الواجبات
الهجومية”.

جانب من االحتفاالت الفرنسية

وكاالت :احتف��ل عرشات اآلالف
من الفرنسيني يف شوارع العاصمة
باري��س وامل��دن الفرنس��ية ليل
الثالثاء ،ببل��وغ منتخب بالدهم
لكرة القدم املباراة النهائية لكأس
العامل  ،2018يف مش��اهد أعادت
التذك�ير باحتف��االت التتوي��ج
باللق��ب العاملي قب��ل  20عاما.
وفازت فرنسا عىل بلجيكا  0 - 1يف
مدينة سان بطرسبورغ الروسية،
لتبل��غ املب��اراة النهائي��ة للمرة
الثالث��ة يف تاريخها ،بعد مونديال
 1998ع�لى أرضها عندما أحرزت
لقبه��ا العاملي الوحيد حتى اآلن،
وموندي��ال  2006عندما خرست
أمام إيطاليا.
واحتش��د نحو  20ألف ش��خص
خارج مق��ر بلدية باريس “أوتيل
دو في��ل” ملتابعة تف��وق فريق
امل��درب ديديي��ه ديش��ان ،قائد
املنتخب املت��وج باللقب العاملي
يف  12يوليو  .1998وبعد انطالق
صاف��رة النهاية للمب��اراة ،عمت
االحتف��االت يف مناط��ق مختلفة
من العاصمة الفرنس��ية ،الس��يام
جادة الشانزيليزيه الشهرية التي

غص��ت بع�شرات اآلالف الذين
أنش��دوا النش��يد الوطن��ي “ال
مارسييز” وأطلقوا العنان ألبواق
السيارات واأللعاب النارية.
وخ��ارج “أوتيل دو في��ل” الذي
غص��ت باحات��ه باملش��جعني اىل
درج��ة دفع��ت العدي��د منه��م
لتس��لق األش��جار ملتابعة املباراة
عرب شاشة عمالقة ،عمت مظاهر
الفرح��ة بع��د ه��دف املداف��ع
صاموي��ل أومتيت��ي يف الدقيق��ة
 51م��ن املب��اراة ،وال��ذي كان
كافي��ا لتأهيل املنتخ��ب .وتبادل
املش��جعون العن��اق والقبل عىل
وقع الهتافات الحامسية.
ورصخ��ت الطالبتان آليا وساش��ا
بصوت مرتفع “عاش��ت فرنس��ا،
عاش��ت الجمهوري��ة ( )...نحن
فخورتان بأننا فرنسيتان!”.
وتوقفت حركة السري يف العاصمة
بع��د املب��اراة ،يف ظ��ل انتش��ار
 1200رجل أمن لضامن س�لامة
املشجعني يف املدينة التي شهدت
سلسلة من االعتداءات يف األعوام
املاضية ،أبرزها يف نوفمرب .2015
وقارن العديد من املشجعني بني

مش��اهد ليل الثالثاء ،ومش��اهد
االحتف��االت الصاخبة يف مختلف
أنحاء فرنس��ا بعد التتويج بلقب
 .1998وقال سيباس��تيان لوكالة
فرانس ب��رس “كن��ت يف الثامنة
عرشة من العمر يف  ،1998وكانت
إحدى أجمل األمسيات يف حيايت.
سنكرر ذلك األحد” ،يف اشارة اىل
موعد املباراة النهائية.
وأضاف “هذا الفريق (التشكيلة
الفرنسية الحالية) رائع!”.
وق��ال رج��ل يف الثالثين��ات من
العمر متوجها لعدد من أصدقائه
“نحن أبطال الع��امل” ،لريد عليه
آخر “كف عن ذلك ،ستجلب لنا
الحظ السيئ!”.
وع�لى هام��ش االحتف��االت يف
الش��وارع ،ل��وح العدي��د م��ن
الفرنسيني بعلم بالدهم (األزرق
واألبيض واألحمر) من الرشفات،
بين�ما ارتدى العديد من األطفال
القمي��ص األزرق ملنتخ��ب
“الديوك”.
وقال تي�يري بريييه (45
عاما) الذي كان برفقة
ابنته البالغة من العمر

 8أعوام “األم��ر مذهل! ( )...كنا
نحتاج اىل هذا يف فرنسا ،نستحق
ذل��ك .لدين��ا أفض��ل الالعب�ين
وبالنسبة اىل معنويات الفرنسيني،
الفوز بكأس العامل سيكون أفضل
هدية عىل االطالق”.
أما لي��ا ( 17عام��ا) التي مل تكن
قد ولدت ل��دى تتويج املنتخب
بلقب��ه يف كأس العامل بفوزه عىل
الربازي��ل  0 - 3قب��ل  20عام��ا،
فقالت لفران��س برس “ما حصل
كان جمي�لا ج��دا.
اآلن سنتخرب العام
 1998الخ��اص
بنا”.

“البساطة” سر نجاح فرنسا
وكاالت :رغ��م كل الخطط املعقدة
وأس��اليب اللعب الحذرة ،اتضحت
بس��اطة كرة القدم م��رة أخرى يف
تأهل فرنس��ا إىل نهايئ كأس العامل
بفضل ركلة ثابتة تقليدية.
وأرس��ل أنطوان جريزم��ان متريرة
عرضية من ركلة ركنية عند الزاوية
القريب��ة قابلها صاموي��ل أومتيتي
برأس��ه متفوقا عىل مروان فياليني
يف الهواء ليس��جل اله��دف الوحيد
ومينح فرنسا الفوز  1-0عىل بلجيكا
الثالثاء ومكانا يف املب��اراة النهائية
يوم األحد القادم.
وصنع الهدف الذي جاء يف الدقيقة
 51الف��ارق بطريقة غري معقدة يف
مب��اراة ضمت العدي��د من العبي
كرة القدم البارعني الذين ميتلكون
مه��ارات رائعة وتح��ركات مدمرة
وانهاء مذهل للهجامت.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا
“كنا أقوياء يف الدفاع خالل الكرات
الثابتة لكن اليوم كان هناك س��وء
حظ .كان الهيكل الدفاعي مناس��با
يف ه��ذه الركلة الركني��ة لكن األمر
يتعلق بسنتيمرتات قليلة”.
وأوح��ت انطالقة كيلي��ان مبايب يف
الجناح األمين خ�لال أول  15ثانية
ب��أن فرنس��ا ستس��حق املنتخ��ب
البلجييك ،لك��ن هذا التفكري تالىش
رسيعا مع اتب��اع املنتخب الفرنيس
لخطة تناقض ذلك متاما.
وتراج��ع الفرنس��يون للدفاع ،ويف
بع��ض األحي��ان م��ن عن��د حافة
منطقة الجزاء ،وسمحوا للمنتخب
البلجي�كي بامتالك الك��رة واختاروا
ب��دال م��ن ذل��ك االعت�ماد ع�لى
الهجامت املرتدة.
ويش��كل إيدين ه��ازارد والكرة يف

حوزت��ه عند حافة منطق��ة الجزاء
وق��درة كيف��ن دي بروي��ن ع�لى
التحك��م يف اللعب خط��ورة ،وكان
ذل��ك مغامرة كبرية م��ن املنتخب
الفرنيس ،لكن عندما سنحت فرصة
ش��ن هجامت مرت��دة كان رسيعا
كالربق وخطريا بالقدر نفسه.
وكان األمر مثل مشاهدة اثنني من
مالكمي الوزن الثقيل وهام يراقبان
بعضهم بعضا وينتظران من تطرف
عينيه أوال.
وحني ج��اء اله��دف األول ،مل يكن
من تحرك س��لس أو مبه��ارة فردية
لكن من موقف معت��اد ،وهو أمر
ال يزال حاس�ما يف أعىل مستويات
اللعبة.
وم��ع زي��ادة تعقي��د ك��رة القدم
بوجود علوم عرصي��ة وتكنولوجيا
الفيديو ،كان هدف فرنس��ا مبثابة

لوريس يحذر من الفرح
وكاالت :قال القائ��د هوجو لوريس
بعد فوز فرنس��ا  1-0عىل بلجيكا يف
الدور قبل النهايئ لكأس العامل لكرة
القدم إن فريقه كان قلقا من تفوق
املنتخب البلجييك يف الكرات الثابتة،
لكن يف تحول مثري لألحداث س��جل
املنتخ��ب الفرنيس م��ن ركلة ركنية
ليحجز مكانا يف النهايئ.
وهز صامويل أومتيتي الش��باك من
ركل��ة ركنية بعد  6دقائق من بداية
الشوط الثاين.
وأبلغ لوريس الصحافيني بعد الفوز
 1-0ع�لى بلجيكا الثالث��اء يف الدور
قبل النهايئ يف س��ان بطرسربج “كنا
نخ�شى تفوقهم يف الك��رات الثابتة
لك��ن يف نهاية املطاف س��جلنا نحن
بهذه الطريقة”.
وتصدى حارس فرنسا أيضا لفرصتني
خطريت�ين ،ليك��رر أداءه البط��ويل

فرنسا إلى النهائي الثالث في تاريخها

تذكرة مبدى بساطة هذه اللعبة.
وأعط��ى اله��دف رخصة لفرنس��ا
من أجل اللع��ب براحة أكرب ،لكن
ليس عىل حساب الشكل الدفاعي
للفري��ق ،وأغل��ق الفرنس��يون كل
املساحات أمام دي بروين وهازارد.

وتص��دى هوج��و لوري��س بصورة
رائعة ملحاول��ة تويب ألديرفرييلد يف
الش��وط األول لكن بعد االسرتاحة
مل يكن عليه س��وى إنقاذ تسديدة
أكس��يل فيتس��ل الصاروخي��ة من
مس��افة بعيدة مع تحكم زمالئه يف

ال يقاوم

هوجو لوريس

يف األدوار الس��ابقة ،لكن��ه قلل من ستخوض فرنسا املباراة النهائية لثاين
بطولة كب�يرة عىل الت��وايل “نحاول
أهمية مستواه الفردي.
وق��ال لوريس متحدثا ع��ن املباراة جميعا مس��اعدة الفريق وس��يكون
الت��ي س��تقام يف موس��كو حي��ث هذا ه��و الحال عندم��ا نلعب يوم

األحد”.
وخرست فرنس��ا بعد وقت إضايف يف
باريس يف نهايئ بطولة اوروبا 2016
أمام الربتغال.
وأضاف لوري��س “كان من الصعب
للغاي��ة تقبل ما ح��دث قبل عامني،
وال نريد تكرار ذلك مرة أخرى .نريد
انهاء هذه البطول��ة بأفضل طريقة
ممكنة”.
لكن قبل ذلك س��يكون هناك وقت
أمام لوريس وزمالئه لالحتفال قليال
بعد انتصار الثالثاء.
وواصل “من الصعب أن نرتك أنفسنا
للبهج��ة بع��د ،لكن��ه ش��عور رائع
(التأهل للنهايئ)”.
وأتم “إنها مجرد خطوة إضافية رغم
أنها مهمة للغاية ،لعبنا مباراة جيدة
ج��دا عىل صعي��د التنظيم ،كنا عىل
مستوى التنافس يف كل الجوانب”.

اللعب.
وبع��د انتق��ادات بس��بب بدايتها
البطيئة للبطولة ،تصل فرنس��ا عىل
ما يبدو إىل قمة مستواها يف الوقت
املناس��ب ورمبا تتطل��ع مرة أخرى
ملزيد من البساطة يف النهايئ.

وكاالت :تغن��ت الصح��ف
الفرنس��ية ،الص��ادرة أمس
األربع��اء ،بإنج��از منتخب
بالده��ا ،بالتأه��ل لنه��ايئ
بطول��ة كأس الع��امل ،بع��د
الفوز ع�لى بلجيكا ،بهدف
دون رد ،مساء الثالثاء.
وعنونت صحيف��ة ليكيب،
غالفها قائل��ة “رأس تجاور
النجوم” ،يف إش��ارة للهدف
ال��ذي س��جله صاموي��ل
أومتيتي.
وكتبت صحيفة لو باريسيان
“لق��د تأهلن��ا للنه��ايئ”.
غالف صحيفة بروفانس
وبنفس صورة عناق ديديه
ديش��امب ،مدرب فرنس��ا ملدافعه صامويل أومتيتي ،صاحب ه��دف الفوز ،كتبت
مجلة فرانس فوتبول ،ع�بر موقعها اإللكرتوين “قليل من الحلم ..قليل من الجنون”.
وأضافت صحيفة لو فيجارو “الحلم مس��تمر” .واس��تعرضت صحيفة بروفانس ،قوة
منتخب فرنسا بجملة “ال يقاوم” .واس��تعجلت صحيفة ليبرياسيون ،املباراة النهائية
بعنوان “األحد عىل وجه الرسعة”.

يومي���ة سياس���ية ش���املة
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السبت  -الثالث والرابع

vs

بلجيكا

إنجلرتا

األحد  -المباراة النهائية

vs

فرنسا

17:00
18:00

كرواتيا

أمس  -نصف النهائي

 1إنجلرتا

كرواتيا 2

الشغف الروسي يتراجع

(وكاالت) :مع خروج منتخبهم الوطني من كأس
العامل ،عىل يد كرواتيا ،يف دور الثامنية ،السبت
املايض ،بدأ اهتامم الروس بالبطولة ،التي تقام عىل
أرضهم ،يف االنحسار .وقالت سيدة عرفت نفسها
بأنها فاسيليسا من سامرا ،عرب حسابها عىل موقع
تويرت “انتهت البطولة عند هذه النقطة .ال جدوى
من متابعة كأس العامل بعد اآلن” .ويف تدوينة
منترشة عىل وسائل التواصل االجتامعي الروسية،
متت مقارنة الفرق املتبقية يف البطولة بالضيوف
الذين يستمرون يف حفل ،بعد أن يخلد املستضيف
للنوم .وقال سريجي تشرييفكو ،وهو أحد مشجعي
روسيا “بدأت األمور تهدأ .االهتامم تراجع .تجاوزنا
الحدث الرئيس وهو فوز روسيا” ،مؤكدا أنه سيتابع
بقية املباريات “لكن الجميع سعداء مبا حققناه”.
وتابع الروس ،نجاح املنتخب الوطني الذي بلغ دور
الثامنية رغم أنه بدأ البطولة وهو األقل تصنيفا بني
الفرق املشاركة.

وكاالت :تج��اوز املنتخ��ب الك��روايت غرمي��ه
اإلنجلي��زي بنتيج��ة  1-2بع��د الوق��ت اإلضايف
بنص��ف النه��ايئ ملونديال روس��يا  ،2018ليصل
للمباراة النهائية للمرة األوىل يف تاريخه.
وب��ادر املنتخب اإلنجليزي بالتس��جيل مبكرا يف
الدقيقة الخامس��ة ،عرب مدافعه ك�يران تريبيري

مارادونا :خروج األرجنتين أمر طبيعي
وكاالت :أك��د النج��م األرجنتيني
السابق ،دييجو أرماندو مارادونا،
أن��ه مل يك��ن يح��دوه أي أم��ل،
فيام يخ��ص منتخب ب�لاده قبل
بطولة كأس العامل  ،2018بس��بب
املش��كالت الداخلي��ة التي يعاين
منها الفريق.
وقال مارادونا ،خالل برنامج “من
يد رق��م  ،”10الذي تبثه ش��بكة
تيليس��ور يف فنزوي�لا “رمبا مل نر
الكثري م��ن امله��ارات الفردية يف
ه��ذا املونديال ،ولكننا رأينا بعض
الفرق التي رغب��ت يف إثبات أنها

متلك هذه املهارات”.
وأض��اف “مل أتوقع من األرجنتني،
تقدي��م أي يشء يف كأس الع��امل،
بس��بب م��ا ملس��ته أنا ش��خصيا
داخل املعسكر” .وأشار مارادونا،
إىل أب��رز الالعبني ،م��ن أصحاب
امله��ارات الفردي��ة الكب�يرة يف
املوندي��ال ،وج��اء ع�لى  رأس
اختيارات��ه ،الفرنيس كيليان مبايب،
يليه مواطنه أنطوان جريزمان ثم
إيدين هازارد وروميلو لوكاكو.
وأكم��ل مارادون��ا “مب��ايب يروق
يل كث�يرا ،أعتق��د أنه أب��رز نجوم

املوندي��ال ،أعتقد نف��س اليشء
بالنس��بة لجريزمان ،وهناك أيضا
هازارد ولوكاكو”.
وأثن��ى مارادون��ا أيض��ا ع�لى 
املجه��ودات التي بذل��ت إلنقاذ
 12طف�لا ينتم��ون ألح��د ف��رق
ك��رة القدم من أح��د الكهوف يف
تايالند ،كام قدم التحية إىل رجال
اإلنق��اذ ،الذين ش��اركوا يف هذه
العملية ،وإىل االتحاد الدويل ،عىل
خلفية قي��ام األخري بدعوة هؤالء
األطفال إىل حضور نهايئ املونديال
يف روسيا.

وعادلت كرواتيا بقدم املهاجم إيفان برييسيتش
يف الدقيق��ة  ،68وس��جل الك��روايت ماري��و
ماندزوكيت��ش الهدف القات��ل يف الدقيقة 109
م��ن الوقت اإلضايف ،لينهي حلم اإلنجليز بتكرار
إنجاز مونديال .1966
وس��يلتقي املنتخب الكروايت بنظريه الفرنيس يف

استبعاد الثنائي
وكاالت :كشف املدرب السابق
لبوروسيا دورمتوند ،وبايرن ميونخ،
أومتار هيتسفيلد عن رأيه يف أزمة ثنايئ
املنتخب األملاين مسعود أوزيل ،وإلكاي
جوندوجان .ونشبت أزمة كبرية بني الثنايئ
أوزيل وجوندوجان ،والجامهري األملانية،
قبل انطالق نهائيات كأس العامل؛ بسبب
صورتهام مع الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان .وقال هيتسفيلد ،يف ترصيحات
ملوقع “سبورت ”1األملاين“ :استبعاد
أوزيل وجوندوجان ،من متثيل املنتخب
كان رضوريًا؛ ألن املشكلة التي تسببت
بها صورتهام مع أردوغان ،مل تؤثر عليهام
فقط ،بل عىل املنتخب ككل”.

نهايئ املونديال املرتقب األحد املقبل عىل استاد
لوجنييك يف موسكو.
وهو لقاء يعيد للذاكرة املواجهة الشهرية لفرنسا
وكرواتي��ا يف باري��س ،بنص��ف نه��ايئ مونديال
 ،1998التي حس��مها املنتخ��ب الفرنيس وقتها
بنتيجة .1-2

جيركوف يعتزل
وكاالت :أعلن يوري جريكوف ،العب
منتخب روسيا ،اعتزاله اللعب دوليا،
وذلك بعد خروج فريقه ،من منافسات
دور الثامنية لبطولة كأس العامل .وقال
جريكوف ( 34عاما) ،يف ترصيحات أمس
األربعاء لصحيفة سبورت إكسربيس “ال
أجد القوة التي تأهلني للمنافسة يف هذا
املستوى” .وأضاف العب نادي زينيت
الرويس “هذا األمر ال يوفر لك الوقت
الكايف لتكون مع عائلتك وأطفالك ،هذا
صيفي الثاين من دون عطلة”.
ومل يشارك جريكوف ،السبت املايض
يف املباراة التي شهدت توديع روسيا
للمونديال ،إثر سقوطها يف دور الثامنية
أمام كرواتيا بركالت الرتجيح.

تحسين الصورة
وكاالت :قال أركادي دفوركوفيتش ،رئيس
اللجنة املنظمة لبطولة كأس العامل ،إن
استضافة روسيا لهذا املونديال ،نجحت
يف تحسني صورة هذا البلد أمام العامل.
وأوضح دفوركوفيتش ،يف كلمة له
األربعاء ،بالعاصمة موسكو “صورة روسيا
اآلن اقرتبت للغاية من حقيقة هذا
البلد” .وقال “النتيجة كانت مبهرة ،روسيا
غريت سمعتها ،روسيا يف الحقيقة أفضل
مام تبدو للكثريين ،خاصة يف الغرب”.
ورصدت روسيا من قبل ،أكرث من 11
مليار دوالر الستضافة هذه البطولة
الهائلة ،حيث خصصت هذه األموال
لتشييد أو تحديث عدة منشآت رياضية.
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