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السنة العاشرة - العدد 3562 
االثنين

16 يوليو 2018 
3 ذي القعدة 1439

يوليو �آخر  ك  “�إيكيا” للملاّ “�لكوهجي” ت�سلم 

اأكد املدير الع���ام يف �رشكة “الكوهجي” 
عبدالغف���ار الكوهج���ي، اأنه �س���يتم ت�س���ليم 
م����رشوع “مفرو�س���ات اإيكي���ا” اأواخ���ر يوليو 
اجل���اري للم���اك، وه���م �رشك���ة غ�س���ان اأحمد 
ال�س���ليمان لتجارة املفرو�س���ات املحدودة، 
مبيًنا اأن الب�سائع و�سلت واالفتتاح الر�سمي 
يعود للماك وباالإمكان تنظيمه يف اأغ�سط�س 

اأو �سبتمرب املقبل.

وقال اإن هناك تاأخرًيا يف تنفيذ ال�سوارع 
الرئي�سة املوؤدية للم�رشوع؛ ب�سبب التخطيط 
العمراين والبلديات، مبيًن���ا اأن هناك �سارعا 
فرعيا يوؤدي اإلى امل�رشوع ولكنه �سغري ومن 
املمك���ن اأن ي�سب���ب زحام���ا و�سغط���ا اإذا مت 

االعتماد عليه يف االفتتاح.
و�سيك���ون “اإيكي���ا البحري���ن” االأكرب يف 
املنطق���ة، وي�سم اأكرب مطعم يف اململكة، اإذ 
يحتوي على اأكرث من 800 مقعد على م�ساحة 

25008 مرت مربع.

ر�سا�ص ودماء يف �لب�سرة... وت�سعيد يف وترية �الحتجاجات

املكاملـــــات  انخفـــا�ض  % ن�سبــــــــة   15
عبـــــر “النقـــــال”

ال�سرعيـــــة” تبطـــــل تنــــازل  “الكبـــــــرى 
ولــــديــــن عــــن حقهمــــا بال�سكـــن
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ميــــديــــا” نــــوافــــــذ  “ال�ســــــو�سيــــــل 
ات�ســــال... وانفـ�ســــال

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

زينب العكري

عق���دت اللجن���ة احلكومي���ة الربملاني���ة 
امل�سرتكة املعني���ة ببحث تعديات قانوين 
التقاع���د اجتماعها الثاين اأم�س مبقر جمل�س 
الن���واب، اإذ تراأ����س اجلان���ب احلكوم���ي يف 
االجتم���اع وزي���ر املالي���ة ال�سي���خ اأحم���د بن 
حممد اآل خليفة، بينم���ا �سم جانب ال�سلطة 
الت�رشيعي���ة وف���ًدا نيابًي���ا برئا�س���ة النائب 
االأول لرئي����س جمل�س النواب علي العرادي، 
اإ�ساف���ة لوف���د جمل����س ال�س���ورى برئا�س���ة 
النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�سورى جمال 

فخرو.وناق�س���ت اللجنة اقرتاحات من بينها 
اعتب���ار م���دة خدم���ة الوزي���ر والربملانيني 
مواق���ع  اأي  يف  خدمته���م  مل���دة  امت���داًدا 
اأخ���رى �سبق له���م العمل فيها، م���ع ت�سوية 
امل�ستحق���ات التقاعدية اأ�س���وًة بغريهم من 
املوظفني، واإلغاء ا�ستثناء الوزير من بع�س 
اأح���كام القان���ون اخلا�س���ة بالتقاعد.تعديل 
احت�س���اب متو�س���ط املعا�س التقاع���دي ليكون 
عل���ى اأ�سا�س متو�س���ط الراتب للخم����س �سنوات 
االأخ���رية يف القطاع���ني العام واخلا����س واأع�ساء 
ال�سلط���ة الت�رشيعية واملجال����س البلدية، تفادًيا 
لتاأث���ري املزاي���ا املمنوح���ة عن���د التقاع���د �سلًبا 

عل���ى ا�ستدامة ال�سنادي���ق. وحذر ع�س���و بلجنة 
“تروي���كا” التقاعد من اإم�ساء ورقة املقرتحات 
احلكومي���ة الإ�س���اح ال�سنادي���ق التقاعدية؛ الأن 
بع�سها يت�سمن التفافا على م�رشوعي القانونني 
الذين اأ�سقطهم���ا املجل����س الت�رشيعي املنتخب 

ورف�سهما قطاع عري�س من �سعب البحرين.
وقال ل� “الباد” اإن اجتماع جمل�سي ال�سورى 
والنواب م���ع احلكومة اأم�س مل ي�سهد توافقا كما 
عربرّ عنه البي���ان الر�سمي ال�س���ادر بعد االجتماع 
واإمن���ا كان اجتماع عم���ل ملناق�س���ة اأولية لورقة 

املقرتحات احلكومي���ة وكلمة “توافق” 
اأكرب من جمريات االجتماع.

مقرتحات اجتماع “امل�سرتكة” التفاف على القانونني املرفو�سني... ع�سو بـ “ترويكا” التقاعد لـ “$”:

خف�ص مز�يا بينها �حت�ساب �ملعا�ص من متو�سط 5 �سنو�ت

• حمتجون عراقيون ي�رشمون النار يف اإطارات مبدخل الب�رشة )رويرتز(	
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فر�ص جناح �لتعاون مع �لهند كبرية�لبحرين و�لهند منوذج ر�ئد للعلقات
االتفاقات الثنائية ت�سهم يف تو�سيع العالقات... �سمو رئي�ض الوزراء:دور كبري لالتفاقات يف تعزيز التعاون ال�سيا�سي واالقت�سادي... العاهل:

املنام���ة - بنا: اأكد عاهل الب���اد �ساحب اجلالة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة اأن العاقات البحرينية الهندية تعد منوذًجا 
رائ���ًدا لعاق���ات ال�سداق���ة الرا�سخ���ة والتعاون املثم���ر. وبارك 
جالته، ل���دى ا�ستقباله اأم�س وزيرة ال�سوؤون اخلارجية بجمهورية 

الهن���د �سو�سما �سواراج، االتفاقات املوقع���ة يف االجتماع الثاين 
للجن���ة البحريني���ة الهندي���ة امل�سرتكة، والتي �سيك���ون لها دور 

كبري يف تعزيز اأوجه التعاون الثنائي يف خمتلف اجلوانب 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية.

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة اأن فر�س جن���اح التعاون 
البحريني الهندي كبرية؛ ملا ت�ستند عليه من عاقات متينة متتد 
لتاري���خ طويل عززه التعاون امل�سرتك على ال�سعد االقت�سادية 

والتجاري���ة، ال���ذي يعد من اأب���رز املحط���ات التاريخي���ة لتعاون 
البلدي���ن. جاء ذلك لدى ا�ستقب���ال �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

ال���وزراء بق�رش الق�سيبي���ة �سباح اأم�س وزي���رة ال�سوؤون 
اخلارجية بجمهورية الهند �سو�سما �سواراج.

• •جالة امللك م�ستقبا وزيرة ال�سوؤون اخلارجية الهندية	 �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا وزيرة ال�سوؤون اخلارجية الهندية	
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46 البحرين تقدم التقرير الطوعي االأول لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامةاتفاقيات مع الهند لالإعفاء من التاأ�سرية والتعاون يف الطاقة وال�سحة

رقع���ة  تو�سع���ت  وكاالت:   � الب����رشة 
االحتجاج���ات يف الع���راق، اأم����س االأح���د، حيث 
امتدت اإلى معظم املحافظات اجلنوبية و�سط 
ت�ساع���د املواجهات ب���ني املتظاهرين ورجال 
االأمن الذين اأطلق���وا الر�سا�س على الع�رشات، 
مما ت�صبب يف �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف 
املحتج���ني. و�سق���ط قتل���ى يف مواجهات بني 
ق���وات االأم���ن ومتظاهري���ن يف املثن���ى، حيث 

الدع���وة  اأح���زاب  مق���رات  اإح���راق  مت 
12والف�سيلة واحلكمة.

ا  اجلـــــــودر: 35 مـــركــــــًزا �سبــــــابيًّ
تقــــــدم 430 برناجًما

البالد سبورت
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ال�سلة” يطيح  “�سباب 
17بعمالقة تون�ض

ليلى مال اهلل
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البحـريـن والهنـد منـوذج رائـد لل�صداقـة والتـعـاون
بارك االتفاقات املوقعة يف اجتماع اللجنة امل�شرتكة بني البلدين... جاللة امللك:

املنامة - بنا: اأكد عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة اعت���زاز مملكة 
البحرين بعالقاتها التاريخي���ة العريقة مع جمهورية 
الهن���د ال�شديق���ة، والتي متيزت ع���ر عقود طويلة 
باالح���رتام املتبادل والتع���اون والتن�شيق امل�شرتك 

على ال�شعد كافة.
ج���اء ذلك خ���الل ا�شتقب���ال جاللة العاه���ل اأم�س 
وزيرة ال�ش���وؤون اخلارجية بجمهوري���ة الهند �شو�شما 
حل�ش���ور  للمملك���ة  زيارته���ا  مبنا�شب���ة  �ش���واراج؛ 
االجتماع الثاين للجنة امل�شرتكة بني مملكة البحرين 
وجمهوري���ة الهند، حي���ث نقلت اإل���ى جاللته حتيات 
وتقدي���ر رئي����س جمهورية الهند رام ن���اث كوفيند، 
ورئي����س الوزراء ناريندرا م���ودي ومتنياتهما الطيبة 
ل�شع���ب البحرين دوام الرخاء والتق���دم، فيما كلفها 
جاللت���ه بنقل حتيات���ه اإلى الرئي����س الهندي ورئي�س 
وزرائ���ه وخال����س متنياته ل�شع���ب الهن���د ال�شديق 

باملزي���د من الرفعة واالزده���ار.  واأ�شاد جاللة امللك 
بالنتائ���ج الطيبة الت���ي اأ�شفر عنه���ا االجتماع الثاين 
للجن���ة البحرينية الهندية امل�شرتك���ة، وبارك جاللته 
االتفاق���ات املوقعة يف ه���ذا االجتماع ب���ني البلدين 
ال�شديقني، والتي �شيك���ون لها دور كبري يف تعزيز 
اأوجه التعاون الثنائي يف خمتلف اجلوانب ال�شيا�شية 

واالقت�شادية والتجارية واال�شتثمارية.
وهن���اأ جالل���ة املل���ك الوزي���رة بافتت���اح مبن���ى 
ال�شف���ارة الهندي���ة اجلدي���د يف اململكة، موؤك���ًدا اأن 
العالق���ات البحريني���ة الهندي���ة تع���د منوذًج���ا رائًدا 
لعالق���ات ال�شداقة الرا�شخة والتعاون املثمر يف ظل 
م���ا ميلكه البلدي���ن من مقوم���ات اقت�شادية وموارد 
ب�رشي���ة وتن�شيق م�شتمر ي�شهم يف دفع عجلة التطوير 

والنماء امل�شرتكة. 
واأثن���ى جاللته عل���ى امل�شاركة االإيجابي���ة الأبناء 
اجلالية الهندية يف م�شرية البناء والتنمية يف اململكة، 

والتي حتظى بكل الرتحيب والتقدير من قبل �شعب 
البحرين، منوًه���ا بالدور املحوري ال���ذي ت�شطلع به 
جمهورية الهند على ال�شعيدين االآ�شيوي والعاملي 
واإ�شهاماته���ا املهم���ة يف تعزي���ز االأم���ن واال�شتقرار 
الدولي���ني. وم���ن جهته���ا، اأعرب���ت وزي���رة ال�شوؤون 
اخلارجي���ة بجمهوري���ة الهند عن �شكره���ا وتقديرها 
جلاللة امللك على اللقاء، موؤكدًة دور �شاحب اجلاللة 
امللك وجهوده الكب���رية يف تر�شيخ الروابط الثنائية 
بني البلدين ال�شديقني، واأ�ش���ادت بنتائج زيارتها 
ململك���ة البحري���ن وم���ا حققته من جن���اح يف جماالت 
التعاون املختلفة، موؤكدًة حر�شها على ا�شتمرار هذا 
التع���اون وما لقيته خالل الزيارة من حفاوة وترحيب 
وعل���ى ما تلقاه اجلالية الهندي���ة من ترحيب ورعاية 
واهتم���ام يف البحري���ن، واأك���دت حر����س بالدها على 
تقوية اأوا�رش عالق���ات ال�شداقة والتعاون التاريخية 

مع اململكة.

• جاللة امللك م�شتقبال وزيرة ال�شوؤون اخلارجية الهندية	

املنامة - بنا: �شادق عاهل البالد �شاحب 
اجلال ل���ة  املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
واأ�ش���در قانونا رقم 30 باإ�شدار قانون حماية 
البيانات ال�شخ�شية وقانونا رقم 31 باإ�شدار 
قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ل�شنة 2018 
بع���د اإقرارهما م���ن جمل�س ال�ش���ورى وجمل�س 

النواب.
وج���اء يف القانون االأول رق���م 30 باإ�شدار 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ما يلي:
املادة الأولى:

يعمل يف �شاأن حماية البيانات ال�شخ�شية 
باأحكام القانون املرافق.

املادة الثانية:
ال تخ���ل اأحكام ه���ذا القان���ون باأية حقوق 

واملعاه���دات  االتفاقي���ات  مق���ررة مبوج���ب 
الدولية املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة:
ي�شدر جمل�س اإدارة هيئة حماية البيانات 
ال�شخ�شي���ة الق���رارات الالزم���ة لتنفيذ اأحكام 
ه���ذا القان���ون، وذل���ك يف ميعاد اأق�ش���اه اأول 
ال�شهر التايل مل�شي �شت���ة اأ�شهر على تاريخ 

ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.
املادة الرابعة:

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل 
فيم���ا يخ�ش���ه - تنفيذ هذا القان���ون، ويعمل 
به اعتباًرا م���ن اأول ال�شهر التايل مل�شي �شنة 

على تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.
ون����س القان���ون الث���اين رق���م 31 ل�شنة 

وحماي���ة  ت�شجي���ع  قان���ون  باإ�ش���دار   2018
املناف�شة على ما يلي:

املادة الأولى:
ُيعمل يف �شاأن ت�شجي���ع وحماية املناف�شة 

باأحكام القانون املرافق.
املادة الثانية:

ال تخ���ُل اأحكام القان���ون املرافق باأي مما 
يلي:

اأ. اأي �شلط���ة مق���ررة مبوج���ب اأح���كام اأي 
قان���ون اآخر ل�شال���ح اأي من اأجه���زة الدولة يف 
�شاأن حتديد االأ�شع���ار ومنع االحتكار اأو اتخاذ 

اأي تدابري تكفل توافر املنتجات.
ب. اأي ح���ق مقرر ل�شال���ح �شخ�س حمدد 

مبوجب قانون خا�س.

ج. ممار�ص���ة الن�ص���اط االقت�ص���ادي على 
النح���و الذي ال ي���وؤدي اإل���ى اإعاق���ة املناف�شة 
مكف���ول للجمي���ع، وذل���ك كل���ه وف���ق اأحكام 

القانون.
املادة الثالثة:

ي�شتم���ر العم���ل باالأح���كام الت���ي حتم���ي 
وت�شجع املناف�ش���ة يف االأن�شط���ة االقت�شادية 
وحتظ���ر الرتتيب���ات املعيقة لها ال���واردة يف 
القوان���ني املعم���ول به���ا وقت العم���ل بهذا 

القانون، وذلك فيما ال يتعار�س مع اأحكامه.
املادة الرابعة:

ي�ش���در مر�ش���وم بتحديد اجله���ة االإدارية 
الت���ي تتولى امله���ام وال�شالحي���ات املقررة 
للهيئ���ة مبوج���ب اأح���كام القان���ون املرافق، 

وذل���ك اإل���ى ح���ني ر�ش���د االعتم���اد امل���ايل 
للهيئ���ة يف امليزانية العام���ة للدولة و�شدور 
مر�شوم بت�شكيل جمل�س االإدارة، ويحدد ذلك 
املر�شوم من يتولى باجله���ة االإدارية امل�شار 
اإليه���ا املهام وال�شالحي���ات املقررة مبوجب 
القان���ون املراف���ق لكل م���ن جمل����س االإدارة 

ورئي�س املجل�س والرئي�س التنفيذي.
املادة اخلام�صة:

ين����رش هذا القانون يف اجلري���دة الر�شمية، 
وُيعم���ل باأحكامه اعتبارا من اأول ال�شهر التايل 
مل�شي �شت���ة اأ�شهر على تاري���خ ن�رشه، وذلك 
با�شتثن���اء م���واد الب���اب الثاين والت���ي يعمل 
باأحكامها اعتبارا من اأول ال�شهر التايل لتاريخ 

هذا الن�رش.

جاللة امللك ي�صدر قانوين حماية البيانات ال�صخ�صية وت�صجيع املناف�صة
بعد اإقرارهما من “ال�شورى” و“النواب”

تعزيز العمل امل�صرتك يف القطاعات القت�صادية لتحقيق امل�صالح املتبادلة
دفع العالقات نحو مزيد من التعاون... �شمو ويل العهد:

اأك���د ويل العه���د نائ���ب  املنام���ة - بن���ا: 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة ما ت�شه���ده عالقات مملكة 
البحري���ن وجهورية الهن���د ال�شديقة من تقدم 
م�شتم���ر عل���ى امل�شتويات املختلف���ة، واهتمام 
اململك���ة بدف���ع تل���ك العالقات نح���و مزيد من 
التع���اون الثنائي عر فتح جم���االت جديدة مبا 
يحقق للبلدي���ن وال�شعب���ني ال�شديقني النماء 

واالزدهار.ج���اء ذلك لدى لقاء �شم���وه بق�رش الرفاع 
اأم����س، بح�شور وزير اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحمد 
ب���ن حممد، وزيرة ال�شوؤون اخلارجية بجمهورية الهند 
�شو�شم���ا �ش���واراج التي ت���زور الب���الد للم�شاركة يف 
االجتم���اع الثاين للجنة الهندية البحرينية امل�شرتكة، 
اإذ نوه �شم���وه مبا و�شلت اإليه العالق���ات البحرينية 
م���ن م�شتويات متقدمة، مهنًئ���ا �شموه بافتتاح مبنى 
�شفارة جمهورية الهند اجلدي���د لدى اململكة، الذي 
افتتحته الوزيرة �ش���واراج، مما يعك�س عمق عالقات 

ال�شداق���ة بني البلدين. واأعرب �شم���وه عن اأمله باأن 
يتكل���ل اجتماع اللجنة الهندي���ة البحرينية امل�شرتكة 
بالنج���اح والتوفي���ق يف تطوي���ر عالق���ات التع���اون 
الثنائ���ي امل�ش���رتك ب���ني البلدي���ن ال�شديقني على 
االأ�شع���دة كاف���ة، منوًه���ا ب���دور الزي���ارات الثنائية 
املتبادل���ة بني اجلانب���ني والتي اأك�شب���ت العالقات 
الثنائي���ة زخًم���ا اأك���ر.  ولف���ت �شم���وه اإل���ى تنامي 
دور الهن���د االقت�ش���ادي والتج���اري عل���ى امل�شتوى 
االآ�شي���وي، وتطلعه نحو حتقيق مزي���د من املنجزات 

على �شعيد التعاون فيم���ا بني البلدين ال�شديقني 
انطالًق���ا من العالق���ات الثنائية الوثيق���ة عر تعزيز 
االقت�شادي���ة  القطاع���ات  يف  امل�ش���رتك  العم���ل 
لتحقي���ق امل�شال���ح املتبادل���ة،  وتطوي���ره من خالل 
زي���ادة التعاون التجاري واالقت�ش���ادي بني البلدين 

ال�شديقني الذي ي�شهد منًوا مطرًدا.
واأ�ش���ار �شم���وه يف اللقاء بالدور ال���ذي تقوم به 
القوى العاملة الهندية يف مملكة البحرين، ومبا يلقاه 
اأبن���اء اجلالية الهندية من تقدي���ر من اجلميع على ما 

ي�شهم���ون به من جه���ود لرفد النه�ش���ة التنموية يف 
اململكة. من جهتها، اأ�شارت وزيرة ال�شوؤون اخلارجية 
بجمهوري���ة الهن���د اإلى م���ا يجم���ع البحري���ن والهند 
م���ن عالق���ات متقدم���ة واالهتم���ام بتطويره���ا على 
امل�شتوي���ات املختلفة، معربة عن �شكرها وتقديرها 
ل�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء على ما 
يولي���ه �شموه من اهتمام بتوطي���د عالقات ال�شداقة 

والتعاون بني مملكة البحرين وجمهورية الهند.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال وزيرة ال�شوؤون اخلارجية الهندية   	
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اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان برئا�سة احلمر
�صمو رئي�س الوزراء ي�صدر 3 قرارات

املنامة - بنا: �صدر عن رئي�س الوزراء 
�صاحب ال�صم���و امللكي الأم���ر خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة، 3 قرارات ل�صنة 2018، 
باإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة بنك الإ�صكان، 
املح���رق،  حمافظ���ة  يف  مدي���ر  وبتعي���ن 

وبتعين مدير يف ديوان اخلدمة املدنية.
وجاء يف املادة الأولى من القرار الأول 
رقم 20، اأن���ه يعاد ت�صكي���ل جمل�س اإدارة 
بن���ك الإ�ص���كان برئا�ص���ة وزي���ر الإ�ص���كان 

وع�صوية كل من:
1. حمم���د عبدالرحم���ن بوج���ري نائبا 

للرئي�س.
2. يو�صف عبداهلل تقي ع�صوا.

3. زكريا �صلطان العبا�صي ع�صوا.

4. ريا�س �صالح ال�صاعي ع�صوا.
5. جنالء حممد ال�صراوي ع�صوا.

6. رنا اإبراهيم فقيهي ع�صوا.
7. كمال مراد علي مراد ع�صوا.

8. ال�صيخ حممد بن اإبراهيم اَل خليفة 
ع�صوا.

وتكون م���دة الع�صوي���ة يف املجل�س 3 
�صنوات قابلة للتجديد.

وجاء يف امل���ادة الثانية م���ن القرار اأن 
عل���ى وزي���ر الإ�ص���كان تنفيذ ه���ذا القرار، 
ويعم���ل ب���ه من تاري���خ �ص���دوره وين�رش يف 

اجلريدة الر�صمية.
ون�س الق���رار الثاين رقم 21 يف مادته 
الأول���ى، اأن���ه يع���ن عدنان حمم���د ها�صم 

ال�ص���ادة مديًرا لإدارة الربام���ج الجتماعية 
و�صوؤون املجتمع يف حمافظة املحرق.

وجاء يف امل���ادة الثاني���ة اأن على وزير 
الداخلي���ة تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، ويعمل به 
م���ن تاري���خ �ص���دوره، وين����رش يف اجلريدة 

الر�صمية.
فيم���ا ن����س الق���رار الثال���ث )22( يف 
مادت���ه الأولى على اأن���ه يعن �صعد مبارك 
�صع���د مب���ارك مدي���ًرا لإدارة ال�صيا�ص���ات 
و�صوؤون اللوائح يف ديوان اخلدمة املدنية.

وجاء يف امل���ادة الثانية اأن على رئي�س 
ديوان اخلدم���ة املدنية تنفيذ هذا القرار، 
ويعم���ل به م���ن تاريخ �ص���دوره، وين�رش يف 

اجلريدة الر�صمية.

 رئي�س “الد�ستورية”: عائ�سة بنت را�سد قدوة لل�سابات
املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن 
�صلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة وتربيك من 
رئي�س املحكمة الد�صتورية ال�صيخ خليفة بن 
را�صد بن عب���داهلل اآل خليفة؛ مبنا�صبة الإجناز 
التاريخي والكبر الذي حققته حفيدة �صموه 
امل���الزم ثاين طيار ال�صيخة عائ�صة بنت را�صد 
اآل خليف���ة باإقالعها بنجاح يف اأول طلعة جوية 
بطائ���رة مقاتل���ة من قاع���دة ال�صي���خ عي�صى 

اجلوية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�صاحب ال�صم���و امللكي الأمر خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة حفظه اهلل ورع���اه رئي�س 

جمل�س الوزراء املوقر...
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اإن���ه لي�رشفني يا �صاح���ب ال�صمو اأن اأرفع 
اإلى مقام �صموكم حفظكم اهلل ورعاكم اأ�صمى 

اآيات الته���اين والتربي���كات مبنا�صبة الإجناز 
ال���ذي حققت���ه حفيدة �صموكم امل���الزم طيار 
ال�صيخة عائ�ص���ة بنت را�ص���د اآل خليفة، التي 
اأقلعت بالطائرة احلربية القتالية كاأول طلعة 
جوي���ة قتالية بج���دارة واح���راف، مما يعك�س 
العزمية والإ�رشار اللذين تتمتع بهما ال�صيخة 
عائ�صة لتكون بذلك ق���دوًة ل�صابات اململكة 
يف �صت���ى املجالت لبن���اء م�صتقب���ل البحرين 
الزاه���ر يف ظ���ل قيادة ح����رشة �صاحب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
داعي���اً املول���ى عز وج���ل اأن ي���دمي على 
�صموكم حفظك���م اهلل ورعاكم موفور ال�صحة 
والعافي���ة وط���ول العم���ر واأن يبقيك���م ذخرا 

و�صندا لنا جميعا.
ودمتم �صموكم بحفظ اهلل �صاملن..

رئي�س املحكمة الد�صتورية
خليفة بن را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

ال����ت����ع����اون ت���و����ص���ي���ع ع������الق������ات  اأ�����ص����ه����م����ت يف  ال����ث����ن����ائ����ي����ة  الت������ف������اق������ات 

فــر�س جنــاح التعــاون البحرينــي الهنــدي كبيــرة

تطويـر التعـاون القت�سـادي وال�ستثمـاري مـع ال�سـودان

ا�صتقبل �صواراج واأبدى ارتياحه مل�صار العالقات... �صمو رئي�س الوزراء:

يف جمالت الزراعة والأمن الغذائي والرثوة احليوانية... �صمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �صاح���ب 
ال�صم���و امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة اأن 
فر�س جن���اح التعاون البحريني الهن���دي كبرة؛ ملا 
ت�صتن���د عليه من عالقات متين���ة متتد لتاريخ طويل 
عززه التع���اون امل�صرك على ال�صع���د القت�صادية 
والتجاري���ة الذي يع���د من اأبرز املحط���ات التاريخية 
لتع���اون البلدي���ن، لفًت���ا �صم���وه اإل���ى اأن الزيارات 
املتبادلة ب���ن امل�صوؤولن يف البلدين تعزز من اأفق 
التعاون والتن�صيق بن البلدين املمتد لأبعد احلدود 
بن مملكة البحرين وجمهورية الهند ال�صديقة. جاء 
ذلك خ���الل ا�صتقبال �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
الوزراء بق����رش الق�صيبية �صباح اأم�س وزيرة ال�صوؤون 

اخلارجية بجمهورية الهند �صو�صما �صواراج.
وخالل اللقاء، اأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن الدور الذي ت�صطلع ب���ه اجلالية الهندية 
يف م�ص���رة البن���اء والتقدم كبر وه���و م�صهود له يف 
كل دول العامل ومنه���ا مملكة البحرين، منوًها �صموه 
باخلربات التي متتلكه���ا الهند يف خمتلف املجالت 
مما يفتح جم���الت جديدة اأمام التعاون الثنائي بن 

البلدين.
واأب���دى �صاحب ال�صم���و امللكي رئي����س الوزراء 
الهندي���ة  البحريني���ة  العالق���ات  مل�ص���ار  ارتياح���ه 
وا�صتم���رار منوها يف خمتلف املج���الت، لفًتا �صموه 
اإل���ى اأن التعاون امل�صطرد النمو بن البلدين عززته 
التفاق���ات الثنائي���ة املوقع���ة بن البلدي���ن والتي 
اأ�صهم���ت يف تو�صي���ع عالق���ات التع���اون الثنائي مبا 
يعود بالنف���ع عل���ى البلدين و�صعبيهم���ا يف خمتلف 

املجالت.

واأكد �صموه عمق العالق���ات التاريخية الطويلة 
بن البلدي���ن والتي قوت �رشاكتهم���ا ال�صراتيجية 
يف خمتلف املجالت مبا يخدم م�صاحلهما امل�صركة 
ويحق���ق تطلعاتهما التنموي���ة وجهودهما يف تثبيت 
ركائز الأم���ن وال�صتقرار. كما مت خ���الل اللقاء بحث 
ع���دد م���ن املو�صوع���ات ذات ال�صل���ة بالتط���ورات 

وامل�صتجدات الإقليمية والدولية.
ونوهت وزي���رة ال�ص���وؤون اخلارجي���ة بجمهورية 
الهن���د مبا ت�صهده مملكة البحرين من نه�صة تنموية 
طالت خمتلف املجالت؛ بف�صل ال�صيا�صات الناجحة 
للحكوم���ة برئا�ص���ة �صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء، معربة عن اعتزاز بالدها مبا تهيئه احلكومة 
من اأج���واء حمفزة وت�رشيعية كافل���ة للحقوق للعمالة 
الهندي���ة يف اململكة وما حتظى ب���ه اجلالية الهندية 

من ح�صن رعاية واهتمام.

املنام���ة - بنا: ا�صتقب���ل رئي�س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة بق�رش الق�صيبي���ة اأم�س 
�صف���ر جمهوري���ة ال�ص���ودان ل���دى مملك���ة 

البحرين اإبراهيم حممد احل�صن.
واأع���رب �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
الوزراء ع���ن ارتياحه ملا ت�صه���ده العالقات 
ب���ن مملك���ة البحري���ن جمهوري���ة ال�صودان 
ال�صقيقة م���ن ازدهار وتط���ور طال خمتلف 
املج���الت، مم���ا يعك�س م���ا يجم���ع البلدين 
و�صعبيهم���ا ال�صقيق���ن م���ن اأوا����رش متينة 

قائمة على املحبة والتفاهم.
واأك���د �صم���وه حر����س مملك���ة البحرين 
تطوير اأطر التع���اون مع جمهورية ال�صودان 
يف �صت���ى املج���الت، ول�صيم���ا يف اجلوانب 
وال�صتثماري���ة  والتجاري���ة  القت�صادي���ة 
بال�ص���كل الذي يلبي التطلع���ات وامل�صالح 
اأهمي���ة  اإل���ى  �صم���وه  لفت���ا  امل�صرك���ة، 
ال�صتف���ادة م���ن العالق���ات الثنائي���ة ب���ن 
البلدين لالرتقاء باآفاق التعاون بينهما اإلى 
جمالت خ�صو�صا يف جمالت الزراعة والأمن 

الغذائي والرثوة احليوانية.
وخ���الل اللق���اء اطل���ع �صاح���ب ال�صم���و 
امللكي رئي�س الوزراء من ال�صفر ال�صوداين 
يف  وامل�صتج���دات  التط���ورات  اآخ���ر  عل���ى 
ال�ص���ودان، اإذ اأ�ص���اد �صموه يف ه���ذا ال�صدد 
بجه���ود رئي����س جمهوري���ة ال�ص���ودان عم���ر 

الب�ص���ر يف تعزيز ركائز الأم���ن وال�صتقرار 
يف ال�ص���ودان والرتقاء مبج���الت التنمية يف 
البل���د ال�صقيق. م���ن ناحيته، اأع���رب �صفر 
جمهوري���ة ال�ص���ودان ع���ن خال����س �صك���ره 
وامتنانه وتقديره ل�صاح���ب ال�صمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء على اهتم���ام �صموه بكل ما 
م���ن �صاأن���ه تنمي���ة العالق���ات الثنائية بن 
البلدي���ن ال�صقيقن، لفتا اإلى حر�س بالده 
على الرتق���اء بالعالقات الثنائية مع مملكة 
البحري���ن وفت���ح جم���الت جدي���دة للتعاون 
تع���ود باخل���ر عل���ى البلدي���ن وال�صعب���ن 

ال�صقيقن.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال وزيرة ال�صوؤون اخلارجية الهندية	

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال ال�صفر ال�صوداين   	
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البحرين تهنئ فرن�سا بكاأ�س العامل

... وتهنئ الرئي�س الرو�سي بنجاح التنظيم

مي بنت حممد: الثقافة عنوان البلد الأ�سيل

على ال�سحافة القرتاب اأكرث من املجتمع مبختلف �رشائحه

البحرين والهند تتفقان على التعاون يف علوم الف�ساء

ا�ستئناف توزيع مدينة �سلمان حتى نهاية اأغ�سط�س

�شموه اأ�شاد باإدارة حترير وكوادر “$” يف حتقيق اجلوائز... نائب رئي�س جمل�س الوزراء:

�شناعة امل�شتح�رضات ال�شيدالنية جمال رئي�س يف العالقات الثنائية

تكثيف العمل لزيادة االإنتاجية بعدد الوحدات... وزير االإ�شكان:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة، اأم�س، 
رئي����س جمل����س اإدارة �شحيف���ة “الب���الد” عبدالنبي 
ال�شعل���ة، الذي قدم ل�شم���وه رئي�س ق�ش���م الريا�شة 
بال�شحيفة اأحمد ك���رمي، وال�شحايف بق�شم املحليات 
عل���وي املو�شوي؛ مبنا�شب���ة فوزهما بجائ���زة خليفة 
ب���ن �شلم���ان لل�شحاف���ة يف ن�شختها الثالث���ة عن فئة 

التحقيق ال�شحايف وعمود الراأي.
ويف اللق���اء، ن���وه �شم���و نائ���ب رئي����س جمل����س 
ال���وزراء بالدور ال���ذي ت�شطلع ب���ه �شحيفة “البالد” 
واإ�شهاماتها الوطني���ة كاأحد املنابر احلرة التي تعرب 
ع���ن راأي املجتمع مبهني���ة وم�شداقية، موؤكدا �شموه 
اأهمية اأن تك���ون ال�شحافة قريبة اأك���ر من املجتمع 
مبختل���ف �رضائحه، واأن تعزز م���ن دورها البناء يف نقل 
تطلعات املواطنني وطموحاتهم يف اإطار من املهنية 

وامل�شوؤولية وامل�شداقية.
واأ�شاد �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء باإجنازات 
“البالد” على ال�شعيدين املحلي واالإقليمي، وفوزها 
باجلوائز يف العدي���د من امل�شابق���ات، م�شيدا �شموه 

بالدور الذي ت�شطلع ب���ه اإدارة التحرير يف ال�شحيفة 
وكوادرها ال�شحافية كافة يف حتقيق هذه االإجنازات، 
وفق روؤي���ة واأهداف مر�شومة لذل���ك، متمنيا للجميع 
اأداء الر�شال���ة النبيل���ة  دوام التوفي���ق والنج���اح يف 

لل�شحافة البحرينية.
ورفع عبدالنبي ال�شعلة خال�س ال�شكر والتقدير 

ل�شم���و نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء على دعم �شموه 
امل�شتمر لل�شحافة لال�شطالع بدورها الذي ت�شطلع 
ب���ه منذ ن�شاأتها كقوة يف املجتم���ع ومنرب حر للتعبري 
عن الراأي والفكر، موؤك���دا اأن “البالد” �شتظل �رضيكا 
فاع���ال يف احلف���اظ عل���ى املنج���زات واملكت�شب���ات 

الوطنية من خالل دورها التنويري.

املنامة - وزارة اخلارجية: اجتمع وزير اخلارجية 
ال�شيخ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، مع وزيرة 
ال�ش���وؤون اخلارجية بجمهورية الهند �شو�شما �شواراج 

التي تقوم بزيارة ر�شمية ململكة البحرين.
واأ�ش���اد وزي���ر اخلارجي���ة مبا ت�شه���ده العالقات 
التاريخي���ة الوطيدة بني مملك���ة البحرين وجمهورية 
الهند من تطور عل���ى كل امل�شتويات يعك�س حر�س 
البلدين على اال�شتفادة بكل فر�س التعاون والعمل 
امل�ش���رك وامل�شي قدًم���ا بالعالق���ات الثنائية نحو 

اآفاق اأرحب مبا يعزز م�شالح البلدين وال�شعبني.
ويف �شي���اق مت�شل، عقد االجتم���اع الثاين للجنة 
الهندية البحرينية امل�شركة برئا�شة ال�شيخ خالد بن 
اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، و�شو�شما �شواراج، اإذ اأكد 
وزير اخلارجية اأن البلدين ترتبطان بعالقات تاريخية 
ومتجذرة اأدت اإلى التقارب بني البلدين و�شعبيهما، 
واأن زيارات عاهل البالد ورئي�س الوزراء وويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء جلمهورية الهند فتحت اآفاًقا اأو�شع للتعاون 

امل�شرك.
واأثن���ى وزير اخلارجي���ة على اإ�شهام���ات اجلالية 
الهندي���ة يف تقدم وتط���ور مملكة البحري���ن وتقوية 
العالق���ات الثنائي���ة بني البلدي���ن، م�شي���ًدا بالدعم 
املتب���ادل ب���ني البلدي���ن يف كل املج���االت، وب���دور 
جمهوري���ة الهن���د يف تق���دم امل�شال���ح امل�شركة يف 

االأمن وال�شلم والتطور اإقليميًّا وعامليًّا.
واأك���د وزير اخلارجي���ة اأن البلدين يوليان اأهمية 
ك���ربى لالتفاقي���ات ومذك���رات التفاه���م الت���ي مت 

توقيعها ب�شاأن التعاون امل�شرك.
بينما اأ�شادت �شواراج مبا حتظى به اجلالية 
الهندية يف البحرين من رعاية وتقدير على اأعلى 
امل�شتويات، معربة ع���ن تطلعها للم�شي قدًما 
بعالقات ال�شداقة مع مملكة البحرين مبا يعود 

بالنفع على البدين وال�شعبني ال�شديقني.
وقع���ت البحري���ن والهن���د عل���ى اتفاقي���ة 
االإعف���اء من متطلبات التاأ�ش���رية حلملة جوازات 
ال�شف���ر الدبلوما�شي���ة واخلا�ش���ة/          الر�شمي���ة، 

ومذك���رة تفاه���م ب�ش���اأن التع���اون يف الطاق���ة 
املتج���ددة، مذك���رة تفاه���م ب�ش���اأن التعاون يف 
جمال الرعاية ال�شحي���ة، ومت االتفاق على عقد 
االجتم���اع الثال���ث للجنة يف نيودله���ي، على اأن 
يحدد التاريخ الحقا عرب القنوات الدبلوما�شية.
ورح���ب اجلانبان يف بيان م�شرك بنتائج الزيارة 
الناجحة لوزي���ر الداخلية الفريق الركن ال�شيخ را�شد 
بن عبداهلل اآل خليفة للهند يف دي�شمرب 2015، التي 
مت فيه���ا التوقيع على اتفاقي���ة التعاون يف مكافحة 
االإره���اب الدويل واجلرمية املنظم���ة العابرة للحدود 
واالجت���ار يف املخدرات واملواد املخ���درة واملوؤثرات 

العقلية وال�شالئف الكيميائية.
ويف اإ�شارة اإلى اإدان���ة االإرهاب واالتفاقات التي 
مت التو�شل اإليها للتعاون يف جمال مكافحة االإرهاب 
يف البيان امل�شرك، جدد اجلانبان اإدانتهما لالإرهاب 
باأ�شكال���ه كافة، ونا�شدا جميع الدول رف�س والتخلي 
ع���ن ا�شتخدام االإره���اب �شد الدول االأخ���رى، واتفق 
اجلانب���ان على العمل �شوًيا وب�شف���ة مبكرة؛ من اأجل 
اعتم���اد االتفاقية ال�شامل���ة ب�شاأن االإره���اب الدويل 
املقرحة من قبل جمهورية الهند يف االأمم املتحدة.

واتفقت مملكة البحري���ن وجمهورية الهند على 
ا�شتك�ش���اف الفر����س املتاحة يف ال�شناع���ة والرعاية 

ال�شحي���ة، ورحب���ا بتوقي���ع مذك���رة تفاه���م للتعاون 
يف جم���ال الرعاية ال�شحية، مم���ا �شي�شهم يف تو�شيع 
التعاون بني البلدين ويجع���ل �شناعة امل�شتح�رضات 

ال�شيدالنية جماالً رئي�شاً يف العالقات الثنائية.
كم���ا اتفق اجلانبان اأي�شا عل���ى تعزيز التن�شيق 
ب�ش���اأن الق�شاي���ا القن�شلي���ة م���ع االأخ���ذ يف االعتبار 
احلاالت االإن�شانية يف كال اجلانبني، واتفقا اأي�ًشا على 
العمل من اأج���ل دمج نظام “e-Migrate” مع نظام 

اإ�شدار ت�شاريح العمل يف البحرين.
كما اتفقا على تعزيز التعاون يف جمال الطريان 
امل���دين، و�شجع اجلانب البحرين���ي ال�رضكات الهندية 
على امل�شاركة يف معر����س البحرين الدويل للطريان 
الذي يعترب من املعار�س اجلوية البارزة يف املنطقة.

واتف���ق اجلانب���ان عل���ى العم���ل مًع���ا يف جم���ال 
تكنولوجي���ا الف�شاء، وا�شتك�ش���اف القيام برتيبات 
للتع���اون بني الهيئ���ة الوطني���ة لعل���وم الف�شاء يف 
البحرين والهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء الهندية يف 
جم���االت التدريب وتنمية املوارد الب�رضية وا�شتخدام 
الأغرا����س  الف�شائي���ة  والتطبيق���ات  التقني���ات 
التطوير وغريها، واال�شتف���ادة من اخلربات الهندية 
املنخف�ش���ة التكالي���ف يف ت�شغي���ل واإط���الق االأقمار 

ال�شناعية وجماالت ف�شائية اأخرى.

املنام���ة - وزارة االإ�ش���كان: اأكد وزي���ر االإ�شكان 
با�ش���م احلمر ا�شتئناف ال���وزارة �شب���اح اأم�س توزيع 
اأك���ر م���ن 2800 وح���دة �شكنية من وح���دات م�رضوع 

مدينة �شلمان اجلاهزة باجلزيرتني 13 و14.
جاء ذلك، يف اإطار توجيهات عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، التي 
�شدرت يف �شهر رم�شان املبارك مبا يلبي احتياجات 
املواطنني ومتابعة جله���ود احلكومة برئا�شة رئي�س 
جمل����س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة يف تنفي���ذ برنام���ج عمله���ا، 
وتنفي���ًذا الأمر ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة بتوزيع 5000 وحدة 
�شكني���ة. وتابع وزي���ر االإ�شكان اأن ال���وزارة �شت�شتمر 
يف عملية توزيع وح���دات مدينة �شلمان على دفعات 
متتالي���ة حتى نهاية اأغ�شط�س املقبل، لتكتمل بذلك 
م���ن توزي���ع اأكر م���ن 3000 وح���دة �شكني���ة جاهزة 

مب����رضوع مدينة �شلم���ان خالل خطة توزي���ع ال� 5000 
وحدة �شكنية التي اأمر بتوزيعها �شمو ويل العهد. 

واأ�ش���اف اأن���ه يف اإط���ار برنام���ج عم���ل احلكومة 
�شتكث���ف ال���وزارة العم���ل يف باقي مراح���ل امل�رضوع 

لزي���ادة االإنتاجية اخلا�ش���ة بعدد الوح���دات واأعمال 
املر�ش���ودة  للميزاني���ات  وفق���اً  التحتي���ة،  البني���ة 
لذل���ك، حتى تتمكن ال���وزارة الحًقا من زي���ادة اأعداد 

امل�شتفيدين يف مدينة �شلمان.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليفة ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليفة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
اجلمهورية الفرن�شية ال�شديقة اإميانويل 
ماك���رون، مبنا�شب���ة ف���وز منتخ���ب بالده 
ببطولة كاأ�س الع���امل لكرة القدم 2018 
التي اختتم���ت مناف�شاته���ا يف جمهورية 
رو�شيا االحتادي���ة ال�شديقة م�شاء اأم�س، 

للمرة الثانية يف تاريخه.

واأعرب���وا يف الربقي���ات ع���ن خال�س 
به���ذه  الفرن�ش���ي  للرئي����س  تهاني���ه 
املنا�شب���ة، م�شيدي���ن بامل�شت���وى الذي 
قدم���ه اأفراد املنتخ���ب الفرن�شي واالأداء 
املتمي���ز، وال���ذي اأهله���م للتتويج بهذا 
اللقب العامل���ي الكبري، متمنيني جاللته 
يف  الفرن�ش���ي  للمنتخ���ب  التوفي���ق  كل 
الريا�شي���ة  وامل�شابق���ات  البط���والت 

املقبلة.
كما بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء برقي���ة تهنئة مماثلة اإلى 
رئي����س الوزراء الفرن�ش���ي اإدوار فيليب، 
�شمنه���ا �شم���وه خال����س تهاني���ه بهذه 

املنا�شبة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة، ورئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة، وويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة رو�شي���ا االحتادي���ة فالدميري 
بوتني مبنا�شبة جناح ب���الده يف التنظيم 

العظيم لنهائيات كاأ�س العامل 2018. 
واأ�ش���ادوا باجله���ود الكب���رية الت���ي 

االحتادي���ة  رو�شي���ا  جمهوري���ة  بذلته���ا 
ال�شديق���ة واال�شتع���دادات الت���ي قامت 
به���ا واالإمكان���ات الت���ي وفرته���ا الإجناح 
البطولة، مما اأ�شه���م يف حتقيق اأهدافها 
النبيل���ة واملن�ش���ودة، متمن���ني للرئي�س 
والنج���اح  التوفي���ق  دوام  الرو�ش���ي 
ولل�شع���ب الرو�شي ال�شدي���ق مزيدا من 

التقدم والنماء.
كما بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء بربقي���ة تهنئ���ة مماثلة 
اإل���ى رئي����س ال���وزراء الرو�ش���ي دميري 

ميدفيديف.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار: اأقامت هيئ���ة البحرين للثقافة 
واالآث���ار احتفالي���ة يف متح���ف البحري���ن 
الوطن���ي اأم����س، بح�شور رئي�ش���ة الهيئة 
ال�شيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة ل�شكر 
املوظف���ني واملتطوع���ني الذي���ن عملوا 
عل���ى اإجن���اح ا�شت�شافة مملك���ة البحرين 
الجتم���اع جلن���ة ال���راث العامل���ي الثاين 

واالأربعني. 

وبهذه املنا�شبة قال���ت ال�شيخة مي 
بن���ت حمم���د “جهودكم اأو�شل���ت ر�شالة 
البحري���ن اإل���ى العامل ال���ذي اأر�ش���ل اإلى 
املنام���ة مندوبي���ه الذي���ن تعرف���وا على 
ثقافة البحري���ن، تراثها واإرثها االإن�شاين 

العريق”. 
واأ�شافت “جتمعنا الثقافة التي هي 
عنوان ه���ذا البلد االأ�شي���ل، ف�شكراً لكم 

من اأعماق قلوبنا”.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبال رئي�س جمل�س اإدارة “البالد” والزميلني اأحمد كرمي وعلوي املو�شوي	

• وزير اخلارجية يوقع االتفاقية	

• وزارة االإ�شكان ت�شتاأنف توزيع وحدات مدينة �شلمان حتى نهاية اأغ�شط�س	

“ال�شعلة”: “$” �شتظل �رضيكا فاعال يف احلفاظ على املنجزات الوطنية



حذر ع�ضو بلجنة “ترويكا” �لتقاعد من �إم�ضاء 
ورقة �ملقرتحات �حلكومي���ة لإ�ضالح �ل�ضناديق 
�لتقاعدي���ة؛ لأن بع�ضه���ا يت�ضم���ن �لتفافا على 
م�رشوع���ي �لقانونني �للذي���ن �أ�ضقطهما �ملجل�س 
�لت�رشيع���ي �ملنتخب ورف�ضهما قطاع عري�س من 

�ضعب �لبحرين.
وقال ل� “�لبالد” �إن �جتماع جمل�ضي �ل�ضورى 
و�لنو�ب مع �حلكوم���ة �أم�س مل ي�ضهد تو�فقا كما 
ع����رّ عنه �لبيان �لر�ضمي �ل�ض���ادر بعد �لجتماع، 
و�إمن���ا كان �جتماع عم���ل ملناق�ض���ة �أولية لورقة 
�ملقرتحات �حلكومية وكلم���ة “تو�فق” �أك� من 

جمريات �لجتماع.
و�أو�ض���ح �أن �لجتم���اع �لأول للجنة “ترويكا” 
�لتقاعد �ضهدت تقدمي �لوفد �حلكومي مقرتحات 
م �لوفد روؤيته  �ضفهي���ة، ويف �جتماع يوم �أم�س قدرّ
مكتوب���ة، وجرى “مرور �لك���ر�م” على ما ت�ضمنته 
�لورق���ة �لتي ��ضتملت عل���ى 17 �قرت�حا لتعديل 
مو�د بقو�ن���ني وتناولت بع����س �لمتياز�ت ومن 

بينها خف�س لبع�س �ملز�يا �لتقاعدية.
وذك���ر �أن م���ن ب���ني �لقرت�ح���ات �حلكومية 
تعدي���ل �حت�ضاب متو�ض���ط �ملعا����س �لتقاعدي 

ليك���ون عل���ى �أ�ضا����س متو�ضط �لر�ت���ب للخم�س 
�ضن���و�ت �لأخ���رة يف �لقطاعني �لع���ام و�خلا�س 
و�أع�ضاء �ل�ضلطة �لت�رشيعي���ة و�ملجال�س �لبلدية، 
بينم���ا �ملعم���ول ب���ه حالي���ا �حت�ض���اب متو�ض���ط 
�ملعا�س على �أ�ضا�س متو�ض���ط �لر�تب لل�ضنتني 

�لأخرتني.
وب���ني �أن هذ� �ملق���رتح �ضيت�ضبب يف �نحد�ر 
مبل���غ �ملعا�س وه���و �أم���ر �ضلب���ي؛ لأن �أيرّ زيادة 
�ضتطر�أ على ر�ت���ب �ملوظف قبل 3 �ضنو�ت على 
�ضبيل �ملثال لن تكون موؤثرة على مبلغ �ملعا�س.
وق���ال �إن جلنة “تروي���كا” �لتقاعد �ضتجتمع 
)غ���د�( �لثالثاء بوفد من �لهيئ���ة �لعامة للتاأمني 
�لجتماع���ي، و�ضيبلور �لوفد �ل�ض���وري و�لنيابي 
مرئياته ب�ضاأن �لورقة �حلكومية وبعد مناق�ضتها 
م���ع وفد �لهيئة، ومن ثم �ضتعود �للجنة لاللتئام 

باأ�ضالعها �لثالثة يف يوم �لأحد �ملقبل.
ودعا �لع�ضو �للجنة لعدم �لت�رشع يف ت�ضجيل 
�أو�ض���اف �إعالمي���ة مثل “�لتو�ف���ق” �أو غرها عن 
جمري���ات �لجتماع قبل �كتم���ال �ضورة �مل�ضهد؛ 
لأن ذل���ك ت����رشرّع ل يعك�س حقيقة م���ا يجري على 

طاولة �لنقا�س بلجنة “�لرتويكا”.
وق���ال “�جلمي���ع يعم���ل يف �ض���وء �لتوجي���ه 
�مللك���ي �ل�ضام���ي م���ن �أج���ل �إ�ض���الح �لقو�ن���ني 
�لتقاعدية و�حلفاظ عل���ى مكت�ضبات �ملو�طنني 
وحتم���ل �للجنة �أثق���ال كثرة وو�جب���ات عديدة، 
م  وعلينا جميعا �أن نك���ون مب�ضتوى �حلدث ونقدِّ
�لكلم���ة �ل�ضاحل���ة ونوؤدي �لعم���ل �لنافع ملا فيه 
�خلر مل�ضلحة �لوطن و�ملو�طنني دون مو�ربة”.

االثنين 16 يوليو 2018 
3 ذي القعدة 1439

العدد 3562 5 بالدنا local@albiladpress.com

حم�صلة التعديالت تبعد العجز االكتواري لعقود

خف�ش مزايا بينها احت�صاب املعا�ش من متو�صط 5 �صنوات بدال من �صنتني

�لتو�فق ي�ضود �لجتماع �لثاين للجنة �مل�ضرتكة لإعادة بحث “�لتقاعد”... وزير �ملالية:

�لق�ضيبي���ة - بن���ا: عق���دت �للجن���ة �حلكومي���ة 
�ل�ملاني���ة �مل�ضرتك���ة �ملعني���ة ببح���ث تعدي���الت 
قان���وين �لتقاع���د �جتماعه���ا �لث���اين �ضب���اح �أم����س 
مبق���ر جمل����س �لن���و�ب، �إذ تر�أ�س �جلان���ب �حلكومي 
يف �لجتماع وزي���ر �ملالية �ل�ضيخ �أحم���د بن حممد �آل 
خليف���ة، بينما �ضم جان���ب �ل�ضلط���ة �لت�رشيعية وفًد� 
نيابًي���ا برئا�ضة �لنائ���ب �لأول لرئي�س جمل�س �لنو�ب 
علي �لع���ر�دي، �إ�ضافة لوفد جمل�س �ل�ضورى برئا�ضة 
�لنائ���ب �لأول لرئي�س جمل�س �ل�ض���ورى جمال فخرو. 
و�أك���د وزير �ملالي���ة �لتوجيه���ات �مللكي���ة �ل�ضامية 
باأن بحث تطوير �لنظ���ام �لتقاعدي يف �ململكة ياأتي 
حفاًظ���ا على حقوق �ملو�طن���ني، و�أن �إ�ضالح قو�نني 
�لتقاعد يه���دف يف �ملقام �لأول �إلى حتقيق �لتو�زن 
و�لعد�لة يف �ل�ضتفادة من �ملز�يا �لتاأمينية للجميع، 
موؤكًد� حر����س �حلكومة على دميوم���ة نظام �لتاأمني 
�لجتماع���ي و�نتف���اع �لأجيال �لقادمة ب���ه، مبا يحقق 
�أهد�فه���ا بتوفر �حلياة �لكرمي���ة ملو�طني �ململكة 
كاف���ة. و�أك���د �لع���ر�دي �أن �ضم���ان �لعد�ل���ة جلمي���ع 
�مل�ضرتك���ني يف �ل�ضناديق �لتقاعدية و�لتاأمينية من 
خالل �لإ�ضالحات �ملقرتحة ه���و هاج�س جميع �أع�ضاء 
�للجنة، �إلى جانب �ملحافظة على حقوق �مل�ضرتكني، 
وجتن���ب �زدو�جي���ة �نتف���اع بع����س �مل�ضرتكني من 
�ملز�ي���ا على ح�ضاب م�ضرتك���ني �آخرين، و�لعمل على 
��ضتح���د�ث مز�يا تقاعدي���ة ي�ضتفي���د منها �ملوظف 
وتدعم ��ضتمر�رية �ل�ضندوق يف �آن و�حد، م�ضًر� �إلى 
�أن م���ا تناق�ض���ه �للجنة �مل�ضرتكة ه���و تعديالت على 
�لقو�ن���ني �ل�ضارية. كم���ا �أردف �أن �للجن���ة ��ضتلمت 
كذل���ك جمموعة م���ن �ملقرتحات و�ملرئي���ات �لقيمة 
م���ن جه���ات خمتلف���ة م���ن �ضمنه���ا: �لحت���اد �لعام 
لنقابات عمال �لبحرين، وجمموعة من �أع�ضاء �ل�ضلطة 
�لت�رشيعية، وكذلك بع�س �جلمعي���ات �ل�ضيا�ضية من 
بينها جمعية جتمع �لوح���دة �لوطنية، وجمعية �ملن� 
�لوطني �لإ�ضالمي. ومن جهته، �أ�ضار فخرو �إلى �أن �أي 
تو�فق على �لإ�ضالحات �ملقرتحة يجب �أن يوؤول �إلى 
�ضم���ان ��ضتد�مة �ل�ضناديق �لتقاعدي���ة و�لتاأمينية، 
���ن ��ضتقر�ره���ا يف ظ���ل مو�جه���ة �لتحديات  و�أن يوؤَمِّ
�إ�ض���الح قو�ن���ني  ب���ات  �إذ  �حلالي���ة و�مل�ضتقبلي���ة، 
�لتقاع���د �رشورة لدعم ق���درة �ل�ضناديق على �لوفاء 
بالتز�ماته���ا جتاه �ملتقاعدي���ن و�مل�ضتحقني عنهم، 
من خالل تقليل �لفجوة ب���ني �ل�ضرت�كات �ملح�ضلة 
و�ملز�يا �ملقدمة. وبناًء على �ملبادئ �لأ�ضا�ضية �لتي 
حتك���م عم���ل �للجنة �مل�ضرتك���ة، و�لت���ي متَّ �لتو�فق 
عليه���ا يف �لجتم���اع �لأول، ق���دم �لوف���د �حلكوم���ي 
عدًد� م���ن مقرتحات �لتعديل عل���ى قانوين �لتقاعد، 
بغية مناق�ضتها و�لو�ض���ول �إلى تو�فق بني �لأطر�ف 
�لثالث���ة ب�ضاأنه���ا.  وت�ضمن���ت �لتعدي���الت �ملقرتحة 
و�ملقدمة من قب���ل �لوفد �حلكومي معا�ضات �لوزر�ء 
و�أع�ض���اء �ل�ضلطة �لت�رشيعية و�لبلدي���ني، و�متياز�ت 
متديد �ض���ن �لتقاعد �لختياري ع���ن �ل�ضن �لإلز�مي، 

وتوحيد �ضو�بط �ل�ضناديق �لتقاعدية حلالت �جلمع 
ب���ني �ملعا�ضات �لتقاعدي���ة و�ل�ضتثناء�ت �ملتعلقة 
به���ا، و�لتعدي���الت �ملتعلق���ة مبز�ي���ا �لتاأم���ني على 
�لأجانب، ومو��ضلة �لتاأمني �لختياري، �إ�ضافة لعدد 
م���ن �لتعدي���الت �ملقرتح���ة و�ل�ضامن���ة للعد�لة بني 
�مل�ضرتك���ني كامل���دد �ملوؤهلة ل�ضتحق���اق �ملعا�س 
�لتقاع���دي و�ضم م���دد �خلدمة �لفرت��ضي���ة وو�ضع 
حد �أدن���ى ل�ضن �لتقاع���د �ملبكر و�ضم م���دد �خلدمة 
�ل�ضابق���ة، وجمموعة من �لتعديالت �ملقرتحة بغر�س 
حتقي���ق �لتو�زن ب���ني ن�ضبة �ل�ض���رت�كات �مل�ضددة 
وقيم���ة �ملعا�ض���ات و�ملز�ي���ا �مل�ضتحق���ة كاحت�ضاب 
�حل���د �لأدن���ى و�لأق�ضى للر�تب �خلا�ض���ع لال�ضرت�ك 
و�ضو�ب���ط عادل���ة للزي���ادة �ل�ضنوي���ة كم���ا ت�ضمنت 
تعدي���الت مقرتح���ة لنقا�س �للجنة ترم���ي يف جمملها 
�إل���ى ��ضتد�م���ة �ل�ضنادي���ق �لتقاعدي���ة و�لتاأميني���ة 
وتوؤمن ��ضتقر�رها كتعديل ن�ضب �ل�ضرت�ك وتعديل 
ح�ضاب �أ�ضا�س متو�ضط �ملعا�س �لتقاعدي وعدٍد من 
�ملحف���ز�ت للموظفني �أو �ملوؤم���ن عليهم لال�ضتمر�ر 
يف �لعم���ل، وقد قام���ت �للجنة �مل�ضرتك���ة مبناق�ضة 

مقرتحات �لتعديالت و�لتي من بينها:
- �عتب���ار مدة خدمة �لوزير يف �ملن�ضب �لوز�ري 
�متد�ًد� ملدة خدمته يف �أي مو�قع �أخرى �ضبق له تويل 
م�ضوؤوليتها، مع ت�ضوي���ة م�ضتحقاته �لتقاعدية �أ�ضوًة 
بغ���ره من �ملوظف���ني، و�إلغ���اء ��ضتثن���اء �لوزير من 

بع�س �أحكام �لقانون �خلا�ضة بالتقاعد.
- �عتبار مدة �لعمل �ل�ملاين �أو �لنيابي لأع�ضاء 
�ل�ضلط���ة �لت�رشيعي���ة و�ملجال����س �لبلدي���ة �مت���د�ًد� 
مل���دة خدمته���م يف جهة عمله���م �ل�ضابق���ة، وت�ضوية 

م�ضتحقاتهم �لتقاعدية �أ�ضوًة بعموم �ملوظفني.

- تعديل �حت�ض���اب متو�ضط �ملعا�س �لتقاعدي 
ليك���ون على �أ�ضا�س متو�ضط �لر�تب للخم�س �ضنو�ت 
�لع���ام و�خلا����س و�أع�ض���اء  �لأخ���رة يف �لقطاع���ني 
�ل�ضلطة �لت�رشيعية و�ملجال�س �لبلدية، تفادًيا لتاأثر 
�ملز�ي���ا �ملمنوحة عن���د �لتقاعد �ضلًبا عل���ى ��ضتد�مة 

�ل�ضناديق. 
- تعدي���ل طريقة ح�ضاب كلفة �ضم مدد �خلدمة 
�لفرت��ضية يف �لتاأم���ني ليتم �حت�ضابها بجدول معد 
�إكتو�رًيا، و�حت�ضاب مدة �ل�رش�ء بعد �ضد�دها بالكامل.

- �حت�ض���اب �حل���د �لأق�ض���ى للر�ت���ب �خلا�ض���ع 
لال�ض���رت�ك يف �لقط���اع �حلكوم���ي مبا يع���ادل ر�تب 
�لوزي���ر عند بدء �لتعيني، حفاًظا على �ملالءة �ملالية 

لل�ضناديق.
- و�ض���ع حد �أدن���ى للر�تب �خلا�ض���ع لال�ضرت�ك 
يف �لقطاع���ني �لعام و�خلا�س مبا يعادل �حلد �لأدنى 
للمعا����س �لتقاع���دي م�ضاًف���ا �إلي���ه ن�ضب���ة 50 %؛ 
لتحقيق �لت���و�زن بني ن�ضبة �ل�ض���رت�كات �مل�ضددة 

وقيمة �ملعا�ضات �مل�ضتحقة
ي�ضار �إلى �أن �إعادة در��ضة م�رشوع قانوين �لتقاعد 
ير�عي تو�ف���ق �ل�ضلطت���ني �لت�رشيعي���ة و�لتنفيذية، 
م���ن خالل طرح �لتعدي���الت �ملنا�ضبة للمحافظة على 
حقوق �مل�ضرتك���ني، و�إطالة عمر �ل�ضناديق، وتعزيز 
��ضتد�مة تق���دمي �ملز�ي���ا �لتقاعدي���ة، �إذ �ضت�ضفي 
حم�ضلة هذه �لتعدي���الت �لطماأنينة على �ملدخر�ت، 
وتبع���د �لعجز �لإكتو�ري عن �ل�ضناديق لعقود مقبلة 
م���ن �لزمن، و�ضتق���وم �للجن���ة �مل�ضرتك���ة مبناق�ضة 
تفا�ضي���ل باق���ي �لتعدي���الت �ملقرتح���ة؛ للتو�ف���ق 
ب�ضاأنه���ا مبا يحقق �ملنفعة جلمي���ع �لأطر�ف، ويدعم 

��ضتد�مة �ل�ضناديق.

• وزير �ملالية يرت�أ�س �جلانب �حلكومي يف �لجتماع	

الكويتي يعلن تر�صحه م�صتقال لالنتخابات الربملانية

“ال�صحة”: نقل “العالج االإ�صعاعي” ملركز االأورام اجلديد

�أعل���ن �لعقي���د �ملتقاع���د حمم���د عي�ضى 
�لكويت���ي عن رغبت���ه يف طرح ��ضم���ه مر�ضحا 
م�ضتقال لالنتخابات �ل�ملانية �ملقبلة 2018 
عن �لد�ئرة �ل�ضاد�ضة يف �ملحافظة �جلنوبية.

�ضه���ادة  عل���ى  حا�ض���ل  و�لكويت���ي 
�لدكت���ور�ه يف جمال �لتطوير �لإد�ري وقيا�س 
�أد�ء �ملوؤ�ض�ض���ات �إ�ضاف���ة �ضهادة �ملاج�ضتر 

يف تكنولوجيا �ل�ضناعة �ملتقدمة.
وي�ضار �إلى �أن �لكويتي قدم ��ضت�ضار�ت 
لع���دد  �ملوؤ�ض�ض���ي  �لأد�ء  يف جم���ال تطوي���ر 
م���ن �ل����رشكات، منه���ا �رشك���ة �لبحري���ن للغاز 
)بناغ���از(، �رشك���ة �لبحري���ن �لأملني���وم )�ألبا( 
و�رشكة خدمات �ملطار. كم���ا قام بكتابة عدد 
من �ملوؤلفات منها “و�ق���ع �لبحث �لعلمي يف 
�لبحري���ن”، و�ضلط فيه �ل�ض���وء على �لعالقة 
ب���ني �أد�ء �ملوؤ�ض�ضات �لإنتاجية ودور �لقطاع 
�خلا����س يف �لتنمي���ة �لقت�ضادية، وهي دون 
�ضك �أ�ضا�ضات لتقدم �ل���دول. وبهذ�، يتطلع 
�لكويتي �إل���ى لقاء �ملو�طنني و�لقيام بحملة 
�نتخابية �إيجابية. وم���ن خالل خ�ته يف تنمية 

�لقطاع���ني �لع���ام و�خلا����س، وم�ضاركت���ه يف 
�لبحث �مليد�ين، فاإن �ملر�ضح حممد �لكويتي 
مدعم بخطط عمل م�جمة، ويف حالة تر�ضيحه 
�ضتكون م���ن مهامه �لأولى �ضم���اع �حتياجات 
و�ض���كاوى �لأف���ر�د، كما �أنه �ضيك���ون منا�رش� 
للمو�ط���ن �لبحرين���ي يف �ضبي���ل بن���اء مملكة 
مزدهرة يتم فيها تعزيز مبادئ �لدميقر�طية 

ومنها �لعد�لة و�مل�ضاو�ة.

علق���ت  �ل�ضح���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
وز�رة �ل�ضح���ة عل���ى م���ا مت تد�ول���ه يف 
�ل�ضح���ف �ملحلي���ة ب�ض���اأن �إغ���الق ق�ض���م 
�لع���الج �لإ�ضعاعي بال�ضلمانية، باأن خدمة 
“�لع���الج �لإ�ضعاعي” مبجم���ع �ل�ضلمانية 
�لطب���ي نقل���ت ملرك���ز �لأور�م �لوطن���ي 
وحتويل �ملر�ضى لتلقي �خلدمة باملركز 
يف م�ضت�ضفى �مللك حمد �جلامعي، وياأتي 
ذل���ك يف �إط���ار �خلط���ط �لتطويرية �لتي 
و�ضعتها �حلكومة؛ من �أجل تقدمي �أف�ضل 
رعاية �ضحية متكامل���ة ملر�ضى �لأور�م، 
�لوقائي���ة  �خلدم���ات  تت�ضم���ن  و�لت���ي 
و�لت�ضخي�ضي���ة و�لعالجي���ة و�لتاأهيلي���ة. 
وقال���ت �لوز�رة �إنها �ضع���ت مع �جلهات ذ�ت 
�لعالقة يف �ملجال �ل�ضحي من �أجل ��ضتمر�رية 
تطوير �خلط���ط و�ل��مج �لعالجي���ة �ملقدمة 
للمر�ض���ى و�تخ���اذ �لقر�ر�ت �لت���ي ت�ضب يف 
�ضاحلهم و�لتي تخفف من معاناتهم، و�لعمل 
نحو تطوير �ضبل �لع���الج، وو�ضع �ل�ضيا�ضات 
باخلدم���ات  و�لرتق���اء  �لعالجي���ة  و�خلط���ط 
�ل�ضحية �ملقدمة مب���ا يحقق طموحاتهم، من 
خالل تد�ض���ني �أول مركز طب���ي متكامل على 
م�ضتوى �ملنطق���ة لع���الج �لأور�م �ل�رشطانية؛ 
�نطالقا م���ن �لتوجيه���ات �ل�ضدي���دة لرئي�س 
�لوزر�ء �ضاحب �ل�ضم���و �مللكي �لأمر خليفة 
ب���ن �ضلم���ان �آل خليف���ة وحر�س �ضم���وه على 
تقدمي �أف�ض���ل �خلدمات �ل�ضحي���ة للمر�ضى 

بكفاءة وذ�ت جودة عالية.
وبعد مر�جعة وتقييم �خلدمات �ل�ضحية 
�ملقدم���ة للمر�ض���ى، مت تنفي���ذ ع���دد م���ن 
لتوجيه���ات  �متث���الً  �لتنظيمي���ة  �لإج���ر�ء�ت 
�حلكوم���ة �لت���ي حت���ث دوم���اً عل���ى �لهتمام 

ب�ضح���ة �ملر�ض���ى، �إذ عق���دت �ضل�ضل���ة م���ن 
�لجتماع���ات �لتن�ضيقي���ة �لدوري���ة بني كبار 
�مل�ضوؤولني بوز�رة �ل�ضحة وم�ضت�ضفى �مللك 
حم���د �جلامع���ي؛ ل�ضم���ان و�ض���ول �خلدمات 
�ل�ضحية ملر�ض���ى �لأور�م على �أكمل وجه ويف 
�لوقت �ملنا�ضب و�ملكان �لالزم و�ملهياأ فنيا 

وطبيا لهذه �لفئة من �ملر�ضى. 
و�أو�ضح���ت �ل���وز�رة �أنه بع���د نقل خدمة 
“�لع���الج �لإ�ضعاعي” ملرك���ز �لأور�م �لوطني 
�جلدي���د خ���دم مر�ض���ى �لأور�م �ملرتددي���ن 
�مل�ضتوي���ات  وباأعل���ى  متق���دم  مب�ضت���وى 
خ�ضو�ض���ا بعد �لطلب���ات �مللح���ة و�ملتكررة 
من �لنو�ب �لذين طالب���و� �آنذ�ك ب�رشعة �إن�ضاء 
�ملرك���ز �لوطني ل���الأور�م، مل�ضاعدة �ملر�ضى 
�لذي���ن يتلق���ون �لع���الج حينها بوح���دة عالج 
�لأور�م بال�ضلماني���ة �لتي ت�ضهد تردد� كثيفا 
و�ضغر م�ضاحته���ا مقارنة بالإعد�د �لتي تاأتي 
ب�ض���كل يوم���ي للع���الج، وقدم���ت ع���دد�ً من 

�ملالحظات و�ملقرتحات من �أجل �لتو�ضعة.
يذك���ر �أن تق���دمي خدم���ة �لأ�ضع���ة بد�أت 
�لعم���ل �لفعل���ي يف ق�ض���م �لع���الج �لإ�ضعاعي 
يف مرك���ز �مللك حمد لالأور�م ي���وم 25 مار�س 
2018 م���ع �نطالق �لتطبيق �لكامل و�ل�ضامل 
جلمي���ع �لتقني���ات �ملتطورة يف ه���ذ� �ملجال 
High Precision Radi -“  مم���ا يعرف ب�

tion Therapy”، وعل���ى غ���ر�ر خطة تنفيذ 
�آلي���ات �لعمل مت وقف �لعم���ل يف ق�ضم عالج 
�آخ���ر  �لطب���ي يف  �ل�ضلماني���ة  �لأور�م مبجم���ع 
�لأ�ضبوع �لأول من �ضه���ر يونيو 2018 ح�ضب 
�خلط���ة �ملو�ضوع م���ن قبل �ملجل����س �لأعلى 
لل�ضح���ة، و�لتي تنفذها كل من وز�رة �ل�ضحة 

وم�ضت�ضفى �مللك حمد �جلامعي. 

ما أصعب التعامل مع الهواة )2(
م���رة �أخ���رى، �ضي���دي �لقارئ، وكم���ا فعل���ت يف �ملقالة �ل�ضابق���ة، فاإين �جل���اأ �إلى 
�مل�ضتغل���ني يف �ل�ضيا�ض���ة لأ�ض���ع �أمام���ك �قتبا�ض���ا لأحده���م، وه���و و�حد م���ن �لدهاة 
�ملحرتف���ني يف مهن���ة �ل�ضيا�ضة وهو ه���ري كي�ضنجر. يقول كي�ضنج���ر و�أخاله يخاطب 
�له���و�ة: “�إذ� كنت ل تع���رف �أين تريد �لذهاب، فكل طريق �ضيذهب بك �إلى ل�ضيء”. 
�نته���ى. وهل هناك �أبلغ قول و�أدق حتلي���ال للو�ضع �لذي يعي�ضه �مل�ضوؤول �لهاوي من 

هذ�؟.
�إنها حالة �لتيه و�لتخبط وفقد�ن �لبو�ضلة �لتي يعي�ضها هذ� �مل�ضوؤول، فهو لديه 
كل �مل���و�رد �ملطلوب���ة لالنط���الق باملوؤ�ض�ضة، ولكنه ورغم ذلك ه���و عاجز عن �لإجناز. 
و�لعل���ة كل �لعل���ة تكمن يف �فتق���اره للقدرة �ملهني���ة، ففاقد �ل�ض���يء ل يعطيه كما 

�أ�ضلفنا �لقول يف مقالتنا �ل�ضابقة.
ه���ذ� �مل�ض���وؤول �لهاوي يعي����س وهما حقيقيا فه���و يظن �أو لنق���ل كان يظن بان 
�ملهني���ة تاأتي تلقائيا م�ضاحبة لقر�ر �لتعيني وهذ� ����رشب من �خليال، بل �نه �خليال 
بعين���ه. ت�ض���ور معي، �ضيدي �لقارئ، ح���ال تلك �ملوؤ�ض�ضة �لت���ي تعمل حتت )قيادة( 
مث���ل تل���ك!. �إنها هدر للمو�رد و�إ�ضاع���ة للفر�س وبعرثة للجه���ود و�لنتيجة �ملتوقعة 

و�ملحتومة هي �لإفال�س و�خلروج من م�ضمار �لتناف�ضية. �ألي�س كذلك؟.
دعن���ي �أعر�س �أمامك، قارئي �لك���رمي، �لو�قع �لذي نعي�ضه وتعي�ض���ه موؤ�ض�ضاتنا، 
وذل���ك من خالل ه���ذ� �لتحليل �لدقي���ق لإد�ري حمرتف هو ت���وم ردل، ومن ثم نحاول 
�لإجابة على �ل�ضوؤ�ل �لذي �ضياأتي لحقا. يقول ردل: “ت�ضاعدت حدة هذه �ملناف�ضة يف 
كل جم���ال، لدرجة �ضيادة قانون �لغاب يف كل مكان يف �لعامل. فاأحد قو�نني �لغاب �أن 
�لغز�ل���ة ت�ضتيقظ كل �ضباح، وهي تدرك �أن �لف�ضل يف �لعدو ب�رشعة تفوق �رشعة �أ�ضود 
�لغابة يعني �أنها �ضتوؤكل حية، بينما يعي �لأ�ضد �أن �لف�ضل يف �لعدو ب�رشعة تفوق �رشعة 

�أبطاأ غز�لة يعني بالن�ضبة �إليه �ملوت جوعا” �نتهى. 
�ل�ضوؤ�ل �ضيدي �لقارئ هو: هل جنازف ولنقل جنروؤ يف و�ضع كهذ� �أن ن�ضلم قيادة 

موؤ�ض�ضاتنا مل�ضوؤول هاٍو؟ �أنت من ميلك �لإجابة؟!.

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

• حممد �لكويتي	

مناق�ضة 17 تعديال 
على �لقو�نني وبع�ضها 

خف�س للمز�يا

�للجنة جتتمع مع هيئة 
�لتاأمني غد� وتعود 
للقاء �حلكومة �لأحد

�لجتماع مل ي�ضهد 
تو�فقا ول يجب �لت�رشع 

يف �إطالق �لأو�ضاف

�لعر�دي: �ضمان �لعد�لة للم�ضرتكني يف �ل�ضناديق �لتقاعدية و�لتاأمينية 

 فخرو: �أي تو�فق يجب �أن يوؤول �إلى �ضمان ��ضتد�مة �ل�ضناديق 

مقرتحات �لجتماع “�لتفاف” على �لقانونني �ملرفو�ضني... ع�ضو ب� “ترويكا” �لتقاعد ل� “$”:

ليلى مال اهلل



البحرين تقدم تقريرها الطوعي الأول اليوم

يف نيويورك احلمر ي�ستعر�ض جتربة “الإ�سكان” 

دعم وتطوير قطاع التعليم وخدمات التدريب وال�ست�سارات

يف اجتماع رفيع امل�ستوى يف نيويورك كنموذج يخدم املجتمع الدويل 

جلعل البحرين مركزا معرفيا على م�ستوى املنطقة... اخلاجة:

نيويورك - بنا: ت�س����ارك مملكة البحرين اليوم 
)االثن����ن( يف اأعم����ال املنت����دى ال�سيا�س����ي رفي����ع 
امل�ست����وى، املعن����ي بالتنمي����ة امل�ستدام����ة، التابع 
للمجل�����س االقت�سادي واالجتماع����ي للأمم املتحدة، 
وال����ذي يعق����د يف نيويورك خلل الف����رة 16 - 18 
يولي����و اجلاري، ويراأ�س وفد مملك����ة البحرين وزير 
�سوؤون جمل�س الوزراء حممد املطوع ومب�ساركة عدد 

من امل�سوؤولن.
وم����ن املقرر اأن يق����دم املطوع خ����لل جل�سات 
املنت����دى التقرير الوطني الطوع����ي االأول للمملكة 
لتنفيذ اأه����داف التنمية امل�ستدام����ة 2030، والذي 
يت�سم����ن ا�ستعرا�سا ملا اأجنزت����ه مملكة البحرين يف 
جمال التنمي����ة امل�ستدامة، وجهودها ملواءمة ودمج 
اأهداف التنمية امل�ستدامة يف برنامج عمل احلكومة.

كم����ا �ست�سه����د م�سارك����ة البحري����ن يف املنتدى 
تقدمي 3 ور�س عم����ل لت�سليط ال�سوء على ق�س�س 
النج����اح الت����ي حققتها اململك����ة يف جم����ال التنمية 
امل�ستدام����ة والتج����ارب الت����ي ميك����ن اأن تقدمه����ا 
للمجتمع الدويل، اإذ تتناول الور�س الثلث اإجنازات 
وزارة االإ�س����كان يف جم����ال توف����ر ال�سك����ن امللئم 
للمواطن����ن من خلل خي����ارات متنوعة عدة، اإ�سافة 
اإلى م����ا حققته كل م����ن هيئة تنظيم �س����وق العمل 
و�سن����دوق العم����ل “متك����ن”، م����ن منج����زات على 
�سعيد اإ�سلح �سوق العمل ودعم العمالة الوطنية.

وتكت�سب م�ساركة مملكة البحرين يف فعاليات 
هذا احل����دث الدويل امله����م اأهمية كب����رة يف �سوء 
م�ساعي اململكة بقيادة عاهل البلد �ساحب اجلللة 
املل����ك حمد بن عي�سى اآل خليف����ة، اإلى دفع اجلهود 
االأممي����ة يف جم����ال التنمية امل�ستدام����ة، وما �سجلته 
من م�ستويات متقدمة يف موؤ�رشات التنمية املختلفة 
وفًقا ملا ر�سدته تقاري����ر االأمم املتحدة والوكاالت 

الدولية املتخ�س�سة.
وت����ويل حكومة مملكة البحري����ن برئا�سة رئي�س 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللكي االأم����ر خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليف����ة، ومب�سان����دة ويل العه����د نائ����ب 
القائد االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللك����ي االأمر �سلمان ب����ن حمد اآل 
خليف����ة، اهتماًما كب����ًرا بالتنمي����ة امل�ستدامة، وهو 
ما انعك�س ب�سورة وا�سح����ة يف احلر�س على مواءمة 
برنامج عمل احلكومة مع اأهداف التنمية امل�ستدامة 
ودم����ج غاياته����ا فيه مب����ا ي�سمن حتقي����ق اأولويات 
احلكوم����ة يف موا�سلة النماء والتق����دم، والبناء على 
الت����ي حققته����ا امل�س����رة التنموي����ة  املكت�سب����ات 

للمملكة ل�سالح االأجيال القادمة.
ومن هذا املنطلق، فاإن تقدمي التقرير الطوعي 
االأول للمملك����ة لتنفيذ اأه����داف التنمية امل�ستدامة 
2030 �سي�سكل فر�سة لي�س فقط لت�سليط ال�سوء 
على ما حققت����ه اململكة من اإجنازات، واإمنا �سيقدم 
البحرين منوذج����ا عامليا يخ����دم املجتمع الدويل يف 
حتقيق اأه����داف التنمية امل�ستدام����ة، مبا لديها من 
ق�س�س جناح وخربات كث����رة واإجنازات على اأر�س 
الواق����ع يف جم����ال التنمي����ة امل�ستدام����ة �ساهمت يف 
تعزي����ز امل�سرة التنموية للمملك����ة من خلل برامج 

عمل احلكومة.
كم����ا �سيكون تق����دمي التقرير اإ�ساف����ة جديدة 
مل����ا حققته مملك����ة البحرين م����ن اإجن����ازات تنموية 
�سكل����ت  اإذ  الدولي����ة،  املنظم����ات  تقدي����ر  نال����ت 
النجاح����ات املتوا�سلة ململك����ة البحرين يف جماالت 
التنمية امل�ستدامة، منوذًج����ا يف القدرة على توجيه 
االإمكان����ات وامل����وارد م����ن اأج����ل حتقي����ق تطلعات 
مواطنيه����ا واحتياجاته����م م����ن خمتل����ف اخلدم����ات 

التعليمية وال�سحية واالإ�سكانية.
وقد كان لنجاح����ات اململكة االأثر الكبر للفت 
انتباه منظمة االأمم املتحدة وبراجمها املتخ�س�سة، 
�سواء من خ����لل املبادرات الت����ي اأطلقتها اململكة 
لدعم اجلهود االأممي����ة يف جمال التنمية امل�ستدامة، 
وعل����ى راأ�سها جائ����زة امللك حمد لتمك����ن ال�سباب 
لتحقيق اأهداف التنمي����ة امل�ستدامة والتي عك�ست 

الت����زام البحري����ن بقي����ادة جللة املل����ك بامل�ساهمة 
يف جع����ل ال�سب����اب العاملي اأ�سا�ًس����ا لتحقيق اأهداف 
التنمي����ة امل�ستدام����ة التي حددتها االأم����م املتحدة، 
وكذلك جائزة اليون�سكو - امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة ال�ستخ����دام تكنولوجيا املعلومات واالت�سال 
يف جم����ال التعليم، والت����ي جاءت يف اإط����ار االأهداف 
اال�سراتيجي����ة لليون�سكو يف جم����ال التعليم، اأو من 
خ����لل اجلوائ����ز الرفيعة العدي����دة الت����ي ح�سدتها 
اململك����ة؛ تقدي����را جلهودها يف هذا املج����ال ومنها 
تك����رمي �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء؛ 
تقدي����را للإجن����ازات التنموي����ة التي حققه����ا �سموه 
النه�س����ة احل�ساري����ة يف  االرتق����اء مب�ستوي����ات  يف 
اململكة، وحت�سن االأو�س����اع املعي�سية للمواطنن 
خدمًيا و�سحي����ا وتعليمًي����ا واإ�سكانًيا، وم����ن اأبرزها 
جائ����زة ال�����رشف للإجن����از املتمي����ز يف جم����ال التنمية 
برنام����ج  م����ن   2006 للع����ام  واالإ�س����كان  احل�رشي����ة 
االأم����م املتح����دة للم�ستوطن����ات الب�رشي����ة، وميدالية 
اب����ن �سينا الذهبية م����ن منظم����ة اليون�سكو 2009، 
وجائ����زة حتقي����ق االأه����داف االإمنائي����ة للألفية لعام 
2010، واجلائ����زة الدولي����ة لتكنولوجيا املعلومات 
واالت�س����االت للتنمية امل�ستدام����ة” من قبل االحتاد 
ال����دويل للت�ساالت لع����ام 2015 وغره����ا. كما اأن 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي ويل العهد نائ����ب القائد 
االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء اأكد 
يف اأك����ر من حمفل اأهمي����ة اإطلق املب����ادرات التي 
تدعيم اأ�س�����س االبتكار واالإب����داع والتوظيف االأمثل 
للإمكانات التي حتوزها اململكة يف تنمية االقت�ساد 
املع����ريف مبا يع����زز القدرات واخل����ربات والكفاءات 
الوطني����ة وي�سهم ب�سكل نوعي يف ا�ستمرار التطوير 
والتحدي����ث؛ لتحقيق اأه����داف التنمي����ة امل�ستدامة 

املن�سودة.
وبالت����ايل فاإنه ينتظر اأن يك����ون تقدمي مملكة 
البحري����ن لتقريره����ا الطوع����ي االأول لتنفيذ اأهداف 
التنمي����ة امل�ستدام����ة 2030 مبثابة �سه����ادة اأممية 
جدي����دة على اأهمي����ة الدور املح����وري الذي ت�سطلع 
ب����ه اململك����ة يف دع����م اجله����ود االأممي����ة يف جم����ال 
التنمي����ة امل�ستدام����ة ع����رب ح�سد جه����ود جميع دول 
الع����امل لتحم����ل م�سوؤوليته����ا يف تنفي����ذ االأهداف ال� 
17 اجلدي����دة للتنمية امل�ستدامة؛ باعتبارها اأهداًفا 
�سامل����ة وطموح����ة يف حتقي����ق التوازن ب����ن االأبعاد 
الثلثة للتنمية امل�ستدام����ة وهو البعد االقت�سادي 
واالجتماع����ي والبيئ����ي؛ م����ن اأج����ل اإح����داث التغير 

االإيجابي املاأمول يف حياة الب�رش.

املنام���ة - بن���ا: تنظم وزارة االإ�س���كان �سباح 
غٍد )الثلثاء( حلق���ة نقا�سية يف مقر معهد ال�سلم 
الدويل بنيويورك بعنوان “ال�سكن امللئم واالآمن 
واملي�سور كاأ�سا����س للتنمية امل�ستدامة”، ذلك يف 
مقر معه���د ال�سلم الدويل بوالية نيويورك، �سمن 
اأجندة املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى املنعقد 
مبق���ر االأمم املتحدة، وعل���ى هام�س تقدمي مملكة 
البحري���ن التقرير الوطني الطوع���ي االأول الأهداف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة 2030 يف االجتم���اع الوزاري 
للمنت���دى ال�سيا�س���ي رفي���ع امل�ست���وى باملجل�س 
االقت�س���ادي واالجتماع���ي التابع للأم���م املتحدة.

وي�ستعر����س احلمر يف احللقة النقا�سية اأبرز ملمح 
التجرب���ة االإ�سكاين يف مملك���ة البحرين منذ انطلق 
امل�س���رة االإ�سكاني���ة، وما ت�سمنته���ا من حمطات 
مهم���ه، وخط���ط وزارة االإ�س���كان لتوف���ر ال�سكن 
امللئ���م للمواطنن، م���ن خلل تطوي���ر اخلدمات 

االإ�سكانية للوزارة، واإر�س���اء مفهوم ت�سميم مدن 
اإ�سكاني���ة ع�رشي���ة ت�ساهي املعاي���ر العاملية يف 
م�ساري���ع م���دن البحرين اجلديدة مب���ا يتما�سى مع 
الهدف احلادي ع�رش من اأهداف التنمية امل�ستدامة.

كما �سيتطرق وزير االإ�سكان اإلى جهود حكومة 
البحري���ن يف بن���اء اآالف الوح���دات ال�سكني���ة حتت 
مظل���ة االأمر امللك���ي ال�سامي ببن���اء 40 األف وحدة 
�سكنية، واملنبثق عنه االلتزام االإ�سكاين الوارد يف 
برنام���ج عمل احلكومة ببناء 25 األف وحدة �سكنية، 
ف�س���ًل ع���ن مبادرات تفعي���ل ال�رشاكة م���ع القطاع 
اخلا�س لتوفر ال�سكن االجتماعي للمواطنن وما 
نتج عنها من اآثار اإيجابية اأ�سهمت يف ت�رشيع وترة 

تنفيذ امل�ساريع وت�سليمها للمواطنن.
وم���ن املق���رر اأن ت�سه���د احللق���ة النقا�سي���ة 
م�سارك���ة فاعل���ة م���ن ال���وزراء املعني���ن ب�سوؤون 
االإ�س���كان والتنمي���ة احل�رشي���ة يف كل م���ن ماليزيا 
وبارغ���واي واأنغ���وال وبلغاريا، والت���ي لها جتارب 
ناجح���ة يف جمال توفر ال�سك���ن االجتماعي، و�سط 
ح�س���ور كب���ر م���ن وزراء ووف���ود ال���دول االأخرى 

امل�ساركة يف املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى.

اأكد ع�س���و غرفة جتارة و�سناعة البحرين رئي�س 
جلنة التعلي���م بالغرفة وهيب اخلاج���ة اأهمية تطوير 
قط���اع التعلي���م والتدري���ب جلع���ل البحري���ن مركزا 
تعليمًيا ومعرفًيا عل���ى م�ستوى املنطقة، االأمر الذي 
ميكنه���ا م���ن تطوي���ر قطاع���ات ال�سياح���ة الطلبية 
وخدمات التدريب واال�ست�س���ارات وا�ستقطاب طلبة 
من خارج البحرين وي�ساع���د على جذب اال�ستثمارات 
االأجنبية لتحقي���ق التكامل بن مكون���ات االقت�ساد 
التقلي���دي واآلي���ات االقت�س���اد املع���ريف للم�ساهمة 
يف رف���د خزين���ة الدول���ة وم�ساعدته���ا عل���ى مواجهة 
التحديات االقت�سادية. واأو�سح اخلاجة يف ت�رشيحات 
عق���ب اختي���اره رئي�ًس���ا للجن���ة التعلي���م اأن اللجن���ة 
�س���وف توا�سل العمل لتطوير ودع���م قطاع التعليم 
والتدريب باململك���ة؛ لتحقيق روؤي���ة واعدة للقطاع 

كج���زء مه���م وحي���وي يف دع���م االقت�س���اد الوطن���ي 
خ�سو�س���ا يف ظل انتقال البحري���ن اإلى مرحلة جديدة 
تهدف اإل���ى تنويع م�سادر الدخل، وتخفيف االعتماد 

على عائدات النفط والغاز الطبيعي.
وذكر اأن مهام جلنة التعليم تتمثل مبتابعة كل 
ما يتعل���ق بالتعليم اخلا�س والتدري���ب واملوا�سيع 
اخلا�سة بال�سياحة التعليمية، اإ�سافة اإلى التعاون مع 

احلكوم���ة يف ا�ستحداث جماالت تعليم حديثة تواكب 
متطلبات �سوق العمل والقط���اع اخلا�س، منوًها اإلى 
اأن اللجن���ة �س���وف ت�سع���ى جاهدة لتحقي���ق االأهداف 
والتدري���ب،  التعلي���م  قط���اع  لتطوي���ر  املن�س���ودة 
و�سوف تعقد لقاءات ت�ساورية مع اللجان املعنية يف 
احلكومة والعاملن بالقطاع لو�سع ت�سورات وبرامج 
عمل ت�ساعد عل���ى النهو�س بهذا القط���اع وتطويره 
وزيادة م���ردوده عل���ى االقت�س���اد الوطن���ي. واأ�سار 
اخلاج���ة اإلى اأن اللجنة �سوف تعمل على درا�سة و�سع 
قطاع التعلي���م واخلروج بتو�سيات وحلول ت�سهم يف 
دعم وتطوير القطاع مبا يتوافق مع توجيهات جللة 
امللك وجمل����س التنمية االقت�سادي���ة وا�سراتيجية 
التعليم العايل التي ته���دف اإلى جعل البحرين واحة 
للتعلي���م خ�سو�س���ا يف ظ���ل التوجه���ات احلكومي���ة 
لتنويع م�س���ادر الدخل، اإذ تعترب ال�سياحة التعليمية 

رافدا مهما للقت�ساد الوطني.

االثنين 16 يوليو 2018 
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رئي�ض الأمن العام يتفقد “الوطني للأمن ال�سيرباين”

“بنا” تبحث التعاون الإعلمي مع “كونا”

ق���ام  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
رئي�س االأمن الع���ام اللواء طارق احل�سن 
بزي���ارة تفقدي���ة اإل���ى املرك���ز الوطني 
العام���ة  ب���االإدارة  ال�سي���رباين  للأم���ن 
االقت�سادي  واالأم���ن  الف�س���اد  ملكافحة 
واالإلكروين.وتاأت���ي هذه الزي���ارة للطلع 
عن كث���ب عل���ى �س���ر العم���ل واالإج���راءات 
املتخ���ذة الت���ي م���ن �ساأنها تق���دمي اأف�سل 
اخلدم���ات االأمني���ة. وخ���لل الزي���ارة، اطل���ع 

رئي����س االأم���ن الع���ام عل���ى اأه���داف املركز 
الوطن���ي للأمن ال�سيرباين وم���ن اأبرزها خلق 
�رشاكة وطيدة م���ع القطاعن العام واخلا�س 
واملنظمات الدولي���ة املعنية بحماية الطفل 
من اأجل الت�س���دي للهجمات واملخاطر التي 
ي�سهده���ا الع���امل يف وقتن���ا احل���ايل، اإ�سافة 
للرتقاء مبكان���ة مملكة البحرين اإلى م�ساف 
الدول املتقدمة، وتعزي���ز اجلهوزية االأمنية 

باالإ�سراتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين.

املنامة - بنا: اأ�ساد املدير العام لوكالة 
اأنب���اء البحرين )بنا( اأحم���د املناعي مبجاالت 
ا  التعاون ب���ن البحرين والكوي���ت خ�سو�سً
يف املج���ال االإعلم���ي، انطلًقا مب���ا يتمتع به 
البلدان من و�سائج القربى ومتانة العلقات 
االأخوي���ة والتاريخية الوطي���دة، وما ت�سهده 
من تط���ور ومناء على االأ�سعدة وامل�ستويات 
كاف���ة يف ظ���ل قي���ادة عاهل الب���لد �ساحب 

اجللل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
واأخيه اأمر دولة الكوي���ت ال�سقيقة �ساحب 
ال�سمو ال�سي���خ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح.

جاء ذلك، يف م�سته���ل زيار املناعي اإلى مقر 
وكالة االأنباء الكويتية )كونا( ولقائه رئي�س 
جمل�س االإدارة واملدير العام للوكالة، رئي�س 
احتاد وكاالت االأنب���اء العربية )فانا( ال�سيخ 

مبارك دعيج االإبراهيم ال�سباح.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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• وزير االإ�سكان	

�سهادة اأممية توؤكد 
اأهمية دور اململكة 

يف دعم جهود التنمية 
امل�ستدامة

 تقدمي 3 ور�س عمل عن 
ق�س�س النجاح والتجارب 

التي حققتها البحرين 

السقف مرتفع
“الو�سيل���ة االإعلمي���ة التي ت�سلط ال�سوء فقط على االإيجابي���ات وتتحا�سى احلديث عن 
اأية �سلبيات، تفق���د جمهورها يف النهاية”... بهذه العبارة احلكيمة يوؤكد نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة اأن البحرين ال تكفل لل�سحافة حريتها فح�سب، 
بل ت�سجعها على ممار�سة دورها الوطني كمراقب الأداء االأجهزة احلكومية، عرب ك�سف احلقائق 

وتوجيه النقد البناء مبهنية ومو�سوعية. 
اأم����ِس كانت “البلد” عل���ى موعد مع حدث مه���م، اإذ ا�ستقبل �سمو نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء، مبكتبه، رئي�س جمل�س اإدارة ال�سحيفة عبدالنبي ال�سعلة، الذي قدم ل�سموه الزميلن 
اأحمد كرمي وعلوي املو�سوي، مبنا�سبة فوزهما بجائزة خليفة بن �سلمان لل�سحافة، عن فئتي 

التحقيق ال�سحايف وعمود الراأي.
خلل اللقاء �سدد �سموه على اأهمية اأن تكون ال�سحافة منربا قريبا من النا�س ومعربا عن 

راأي املجتمع مبو�سوعية، وناقل اأمينا لتطلعات وطموحات املواطنن.
م���ا قاله لنا �سم���و ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة ع���ن دور ال�سحافة ور�سالتها، توؤكده 
الدرا�س���ات العملية التي ت�سر اإلى اأن م�سداقية و�سائل االإعلم تتاآكل تدريجيا اإذا ما اقت�رش 
دورها على اإبراز اجلوانب االإيجابية يف املجتمع، وعتمت على ما فيه من اأوجه ق�سور و�سلبيات؛ 

الأنها بذلك تغفل مبداأ ال�سفافية، الذي يعد اإحدى الركائز االأ�سا�سية ملهنة ال�سحافة.
حدي���ث �سم���وه معنا يوؤك���د اأن ال�سحاف���ة يف البحرين تنع���م ب�سقف مرتفع م���ن احلرية، 
ت�ستطيع من خلله اأن توؤدي دورها التنويري ور�سالتها النبيلة من دون اأي معوقات، ويحملها 
يف الوقت ذات���ه م�سوؤولية حتري الدقة واملو�سوعية؛ الكت�س���اب ثقة واحرام القارئ، وحتى 

تكون جديرة بالعمل حتت هذا ال�سقف املرتفع.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

• وهيب اخلاجة	
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م�رص ترف�ض املحاولت الإقليمية لزعزعة اأمن البحرين 

اإبطال تنازل ولدين عن حقهما بال�سكن

واإعفاء املر�سد عنه من العقوبة �سجن بائع “�سبو” 

ت�سلم ر�سالة خطية من �سمو رئي�س الوزراء... مدبويل:

والدهما ا�ستغل �سغر �سنهما للتوقيع يف ق�سية اأخرى

املحكمة قررت حب�س املعفي واآخر �سنة للتعاطي

املنام���ة - وزارة اخلارجية: �سل���م �سفري مملكة 
البحرين لدى جمهورية م�رص العربية املندوب الدائم 
يف جامع���ة الدول العربية عمي���د ال�سلك الدبلوما�سي 
العرب���ي بالقاهرة ال�سي���خ را�سد ب���ن عبدالرحمن اآل 
خليفة، رئي�س وزراء جمهورية م�رص العربية م�سطفى 
مدب���ويل وزي���ر الإ�س���كان واملراف���ق واملجتمع���ات 
العمراني���ة، ر�سالة خطية من رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 

تتعلق بالعالقات الأخوية القائمة بني البلدين.
جاء ذلك خالل ا�ستقب���ال رئي�س الوزراء امل�رصي 
اأم����س مبكتبه مبق���ر جمل�س ال���وزراء، �سف���ري مملكة 
البحرين ل���دى م�رص ال�سيخ را�سد ب���ن عبدالرحمن اآل 

خليفة.
وق���دم ال�سيخ را�سد بن عب���د الرحمن اآل خليفة، 
ته���اين مملكة البحرين اإلى مدب���ويل على ثقة رئي�س 
جمهورية م�رص العربية الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي، 
باختي���اره رئي�ًس���ا ملجل�س ال���وزراء، وتطل���ع حكومة 
البحرين برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة، اإلى تطوير اآفاق التعاون بني 
البلدين يف خمتلف املج���الت، متمنًيا له التوفيق يف 

من�سبه اجلديد.
وج���رى يف اللقاء، تناول ال�سب���ل الكفيلة بتعزيز 
وتنمي���ة العالق���ات الثنائية، كما مت تب���ادل وجهات 
النظ���ر ب�س���اأن الأو�س���اع والتط���ورات اجلاري���ة على 

م�ستوى املنطقة، ذات الهتمام امل�سرتك.
واأ�ساد ال�سفري بعمق ومتان���ة العالقات الأخوية 
والتاريخي���ة الوثيقة والوطيدة ب���ني مملكة البحرين 
وجمهورية م����رص العربية ال�سقيقة، وم���ا ت�سهده من 

تقدم ومناء وازدهار يف خمتلف املجالت على اأ�س�س 
را�سخة من الأخوة واملحبة والتكامل ال�سرتاتيجي.

واأك���د م�سان���دة ودعم مملك���ة البحري���ن بقيادة 
عاهل البالد جلميع الإجراءات والتدابري التي تتخذها 
ال�سقيقة م�رص من اأجل �سون اأمنها وموا�سلة خطوات 
الإ�س���الح القت�س���ادي، كدعام���ة وركي���زة اأ�سا�سية 
لل���دور الريادي امل����رصي يف حماي���ة وتعزيز منظومة 
العم���ل العرب���ي امل�س���رتك، ومثمنا يف ه���ذا ال�سدد 
املواقف الثابتة والوا�سحة مل�رص جتاه اأمن وا�ستقرار 
مملك���ة البحرين، ورف����س اأية حم���اولت للتدخل يف 

�سوؤون اململكة الداخلية.
وق���دم دول���ة رئي����س جمل����س ال���وزراء امل�رصي 
م�سطف���ى مدبويل، ال�سكر والتقدير ململكة البحرين 
قيادة وحكومة و�سعبا، على مواقفها امل�رصفة يف دعم 

م�رص للنهو�س القت�سادي، ويف حربها �سد الإرهاب، 
م�س���ددا عل���ى رف����س ب���الده القاطع لأي���ة حماولت 

اإقليمية معادية لزعزعة اأمن وا�ستقرار البحرين.
واأ�س���اد رئي����س جمل�س ال���وزراء امل�رصي بحر�س 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على تعزيز 
وتنمية عالق���ات التعاون بني البلدي���ن ال�سقيقني، 
م�سيدا بالإجن���ازات التنموية الرائدة واملتميزة التي 
حتققها حكومة مملكة البحرين، كنموذج لالأداء رفيع 

امل�ستوى، وفق اأعلى املعايري العاملية.
واأك���د مدب���ويل اأهمي���ة ا�ستمرار زي���ادة التبادل 
التجاري، وت�سجيع ال�ستثمارات البينية، وتذليل اأي 
عقبات اأمام حركة ال�ستثمار، لالرتقاء باأطر التعاون 
الثنائي، معربا ع���ن تطلعه لزيارة مملكة البحرين يف 

اأقرب فر�سة ممكنة.

قالت املحامية ابت�سام ال�سباغ اإن املحكمة الكربى 
ال�رصعية الأولى )الدائرة ال�سنية( ق�ست ببطالن اتفاقية 
�سل����ح بني اأب )43 عاما( وابن����ه )17 عاًما( وابنته )14 
عاًم����ا(، التي تق�س����ي بتنازلهما عن حقهم����ا يف ال�سكن 
وحقوق اأخ����رى، واأكدت املحكمة عل����ى اأن ابني املدعى 
عليه مل يبلغا �سن الر�سد واأنه ل يحق للمدعيني التنازل 

عن التزام �رصعي يقع على عاتق والدهما.
 واأف����ادت باأن املدعى عليه اأق����ام دعوى �رصعية يف 
وق����ت �ساب����ق اخت�سم فيه����ا املدعي جنله وغ����ريه اأمام 
املحكم����ة ال�سغرى ال�رصعي����ة، وباإح����دى اجلل�سات تقدم 

املدعى عليه باتفاقية �سلح مكونة من 7 بنود.
واأ�ساف����ت املحامي����ة اأنه بجل�س����ة 27 مار�س 2018 
اأ�سدرت املحكم����ة حكمها ب�سحة التف����اق املدون بني 
الطرف����ني وباإعطائ����ه ق����وة ال�سند التنفي����ذي، ثم طعن 
املدع����ي عل����ى ه����ذا احلك����م بطري����ق ال�ستئن����اف لدى 
املحكمة الك����ربى ال�ستئنافية، التي ق�ست بتاريخ 24 

اأبريل 2018 برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.
من جهته����ا، قالت املحكمة اإنه مل����ا كان ال�سلح ل 
يك����ون اإل يف حق متنازع عليه ب����ني �سخ�سني مبقت�ساه 
يتنازل اأحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائه 
وينهي النزاع القائم بينهما، ولبد اأن تتوافر فيه اأركان 
الت�رصف القانوين من ر�سا وحمل و�سبب واأهلية قانونية 

لإبرام الت�رصفات.
كما اأن الثابت م����ن اأوراق الدعوى اأن املدعي يبلغ 
من العمر 17 عاًم����ا وتنازل مبوجب التفاقية عن حقوق 
مالي����ة مقررة ل����ه �رصعا مبوج����ب القان����ون، واأن املدعى 
علي����ه ا�ستغل �سغ����ر �سن ابنه وعدم بلوغ����ه �سن الر�سد 
ودفعه للتنازل، مما اأحلق باملدعي �رصار ج�سيما بحقوقه 
ال�رصعي����ة، الأمر الذي حدا باملدع����ني لرفع هذه الدعوى 

بالطلبات ال�سابقة.
وحي����ث اإن الثاب����ت ب����الأوراق اأن املدع����ي يبلغ من 
العم����ر 17 عاًما واأخته املدعي����ة الثانية 14 عاًما، وتنازل 
عن حقوق مالي����ة مقرر لهما وحقوق �رصعية اأخرى مقررة 

لهم����ا مبوجب قان����ون الأ�رصة، وقد وقع����ا على التفاقية 
دون اأن تتواف����ر فيهما الأهلية الت����ي يتطلبها القانون 

لإبرام مثل هذا الت�رصف.
وتابع����ت، كم����ا اأن الثاب����ت بالتفاقي����ة مو�س����وع 
الدعوى اأن املدعي واملدعية الثانية �سغريي ال�سن ومل 
يبلغ����ا �سن الر�سد واأنهما تنازل عن حق ال�سكن باعتباره 
التزاًم����ا �رصعيًّا يقع على عاتق املدعى عليه والدهما، ول 
يحق لهما التنازل عنه قانون����ا و�رصعا، الأمر الذي يعيب 

اإرادة املدعني يف اإبرام التفاقية مو�سوع الدعوى.
ولفتت اإلى اأن ت�رصف املدعيني ب�ساأن عقد ال�سلح 
مو�سوع الدعوى جاء �سارًّا �رصًرا حم�ًسا بهما وبحقوقهما 
املالية وال�رصعية، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء ببطالن 
التفاقية مو�سوع الدع����وى لورودها على حقوق ل يرد 

ال�سلح عليها.
اأم����ا ب�س����اأن امل�رصوف����ات فق����ررت اأنه����ا تل����زم بها 
املدع����ى علي����ه عمال بن�����س امل����ادة )523( م����ن قانون 

الإجراءات اأمام املحاكم ال�رصعية.
فله����ذه الأ�سب����اب حكم����ت املحكم����ة اأول: ببطالن 
اتفاقي����ة ال�سل����ح املقدم����ة يف دع����وى اأخ����رى بجميع ما 
احت����وت علي����ه من بن����ود واعتبارها كاأن مل تك����ن، ثانًيا: 
اإلزام املدعى علي����ه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سة 

دنانري مقابل اأتعاب املحاماة.

دانت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 3 متهمني 
بق�سي���ة بي���ع وتعاطي موؤث���ر عقلي، وعاقب���ت املتهم 
الث���اين منهم بال�سجن مل���دة 5 �سن���ني وبتغرميه مبلغ 
3000 دين���ار، فيم���ا حب�ست املتهم���ني الآخرين �سنة 
واح���دة فق���ط وبتغ���رمي كل منهم���ا مبل���غ 500 دينار، 
واأعف���ت اأحدهما من تهم���ة البيع لإر�س���اده عن املتهم 
الث���اين واملحكوم عليه بعقوبة البيع، واأمرت مب�سادرة 
امل�سبوطات.وذكرت املحكمة اأن وقائع الدعوى تتمثل 
���ا يف اإدارة مكافحة املخ���درات برتبة عريف  يف اأن �رصطيًّ
كان ق���د تلق���ى معلومات تفي���د اأن �سخ�ًس���ا -املتهم 
الأول- يح���وز ويح���رز امل���واد املخ���درة بق�س���د البيع 
والتعاطي والرتويج ملادة “ال�سبو”، اإل اأن التحريات مل 

ت�سفر عن ا�سمه الكامل.
ل����ذا، اأع����د العري����ف كمين����ا ل�سب����ط املتح����رى عنه 
وا�ستعان يف ذل����ك باأحد امل�سادر ال�رصي����ة، الذي ات�سل 
����ا حت����ت م�سمع واإ�����رصاف من  باملته����م املذك����ور هاتفيًّ
العريف �سال����ف الذكر، وطلب منه �����رصاء كمية من مادة 
امليتامفيتام����ني “ال�سب����و” بقيم����ة 80 دين����اًرا، فوافق 

املتحرى عنه على طلبه.
ويف الزمان واملكان املتفق عليهما مبنطقة مدينة 
عي�س����ى بالقرب مدر�س����ة ثانوية للبنات ح�����رص امل�سدر 
ال�رصي رفقة بفريق ال�سبط وت�سلم املبلغ امل�سور �سلًفا 
بع����د التاأكد من حمله �سيئا خمالفا للقانون، وحتت ب�رص 

�رصط����ي اأول ح�رص املته����م الأول )40 عاًما( راجالً وركب 
مع امل�سدر ال�����رصي يف �سيارته، الذي �سوهد وهو ي�سلم 
املبل����غ امل�س����ور للمته����م الأول، ث����م ترج����ل الأخري من 

ال�سيارة وتوجه نحو منطقة �سكنية.
وات�سل امل�سدر ال�رصي بالعريف واأبلغه اأن املتهم 
�سيتوج����ه اإل����ى �سخ�س اآخ����ر ليجلب منه م����ادة “ال�سبو” 
املتفق عليها بعدما ت�سلم منه قيمتها، ومتكن املتهم 
الأول عندما متت متابعته من التواري عن الأنظار، وبعد 
ف����رتة عاد وركب م����ع امل�سدر ال�����رصي، و�سوهد املتهم 
ي�سلم للم�سدر ال�رصي �سيئا ما. وبعد انتهاء العملية رجع 
امل�س����در للعري����ف و�سلمه ما ا�ستلم م����ن املتهم الأول، 
الذي تبني اأنه كي�س يحتوي على مادة كري�ستالية، ثبت 
ا اأنها مادة املوؤثر العقلي )امليتامفيتامني( فتم  معمليًّ
القب�س عل����ى املتهم الأول، وبتفتي�سه مبعرفة ال�رصطي 
�سال����ف الذك����ر مت العث����ور بحوزته عل����ى قر�سني ثبت 
معمليا احتواوؤهما على املوؤث����ر العقلي )النيرتازيبام(، 
وقطع����ة داكنة الل����ون ثبت معمليا اأنها م����ادة احل�سي�س 

املخدرة، واملبلغ امل�سور كان يف جيب بنطاله.
وب�ص����وؤال املته����م امل�صب����وط عن م�ص����در ح�صوله 
عل����ى املخدرات قّرر اأنها من املتهم الثالث )37 عاًما(، 
واأ�ساف انه �سيلتقي به بعد فرتة من الزمن بالقرب من 
املدر�س����ة، وبالفعل ات�سل باملتهم الثالث حتت م�سمع 
واإ�رصاف العريف وطلب من����ه املتهم النتظار يف املكان 

املح����دد، وبعد م�س����ي فرتة �سوه����د الثالث يقرتب من 
املتهم الأول ويلتقي به.

وعلي����ه، واإزاء الدلئل الكافي����ة لالتهام قب�س على 
املتهم الثالث، ال����ذي ب�سوؤاله عن م�سدرها قرر اأنه من 
املته����م الث����اين )42 عاًما(، واأ�ساف اأن����ه على اتفاق مع 
املتهم الثاين على اأن ي�سرتي منه مادة “ال�سبو” مقابل 
مبل����غ 160 دين����اًرا، عل����ى اأن يح�رص املته����م الثالث اإلى 

منزله عند منت�سف الليل.
ويف موع����د الكم����ني الث����اين ح�����رص املته����م الثاين 
والتق����ى باملتهم الثالث والذي �ساه����ده ال�رصطي يقوم 
بت�سليم املتهم الثاين مبلغ 160 ديناًرا امل�سور م�سبًقا 
وا�ستل����م منه �سيئا ما، فت����م القب�س على املتهم الثاين 
و�سل����م املتهم الثال����ث للعريف ما ا�ستل����م من املتهم 
الثاين، الذي تبني اأنه مادة كري�ستالية ثبت معمليا اأنها 
مل����ادة امليتامفيتامني. وبتفتي�س املته����م الثالث مت 
العثور بحوزته على مبلغ 377 ديناًرا من �سمنها املبلغ 
امل�س����ور وكي�س����ني يحتوي����ان م����ادة “ال�سب����و” وميزان 
وقنينت����ني  التعاط����ي  يف  ت�ستخ����دم  واأدوات  ح�سا�����س 

زجاجيتني ثبت احتوائهم على ذات املادة.
وبفح�����س عينة م����ن اإدرار املتهم����ني الثالثة ثبت 
)امليتامفيتام����ني(  العقل����ي  املوؤث����ر  عل����ى  احتوائه����ا 
بالإ�سافة ملادة احل�سي�س املخ����درة بالن�سبة للمتهمني 

الثاين والثالث.

•  رئي�س وزراء م�رص يت�سلم الر�سالة من �سفري البحرين لدى القاهرة	

• ابت�سام ال�سباغ	

�سنة مع وقف التنفيذ ل�ساب �رصب عامال مبحل والده
ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
بحب�س �س���اب )24 عاًما( �سنة واحدة، واأمرت 
بوق���ف تنفيذ العقوبة مل���دة 3 �سنوات تبداأ 
���ا، لإدانته  من تاريخ �س���ريورة احلكم نهائيًّ
بالعت���داء عل���ى �سالمة ج�س���م اآخ���ر اآ�سيوي 
اجلن�سي���ة )31 عاًما( يعم���ل يف حمل مملوك 
لوال���ده والكائن باملنام���ة وت�سبب له بعاهة 
تق���در بن�سب���ة 5 %، نظ���ًرا لتن���ازل املجني 
عليه على حقه بالق�سية التي حدثت ب�سبب 
ت�سفية ح�سابات بني املتهم واملجني عليه.

وقالت املحكم���ة اإنه نظًرا لظ���روف الدعوى 
ومالب�ساته���ا فاإنا اأخذت املته���م بق�سط من 
الراأف���ة عم���ال بن�س امل���ادة )72( من قانون 

العقوبات، وتنزل عليه بالعقوبة اإلى احلب�س 
�سنة وتاأمر بوق���ف تنفيذها عمال باملادتني 
)81( و)83( من قان���ون العقوبات، ل�سيما 
واأن وكي���ل املتهم قدم اإق���رار تنازل موثق 
�سادر من املجني عليه يفيد تنازله عن حقه 
اجلنائي قب���ل املتهم، وكذلك خل���و الأوراق 

من وجود �سابقة جنائية للمتهم.
اأن  ال�رصع���ي  الطب���ي  بالتقري���ر  وثب���ت 
املجني علي���ه يعاين من ك����رص يف عنق عظمة 
الفخ���ذ الأي����رص، وه���ي اإ�سابة ر�سي���ة جائزة 
ا، ونتج عن ذلك  احلدوث من ال�صق���وط اأر�صً
اآلم بالفخ���ذ الأي����رص، وه���و م���ا يع���د بحالته 

الراهنة عاهة تقدر بن�سبة 5 %.
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مناشدة وزير الداخلية عن طفل “بحريني مع وقف التنفيذ”
الطف���ل “عل���ي” مواطن مع وق���ف التنفيذ من���ذ 21 اأكتوبر 2016؛ لأن وال���ده البحريني 

م طلبا ليح�سل ابنه على اجلن�سية. تراخى ب�سكل موؤٍذ له ولوالدته، ومل ُيقدِّ
م���ا نتيجة ذل���ك؟ اإذا و�س���ل ل�س���ن التعلي���م ف�سرتف�س املدار����س ت�سجيل���ه، ول ميكن 

للم�ست�سفيات عالجه، وقائمة طويلة من احلرمان من اخلدمات واحلقوق.
لذت اأم عل���ي بالق�س���اء؛ لأنها توؤم���ن باأنه ميزان العدالة، وحام���ي احلقوق، وما خاب من 

اعتنق الإميان باملوؤ�س�سات الد�ستورية.
رفعت دعوى ق�سائية �سد الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة. وحكمت املحكمة 
الك���ربى املدني���ة الأولى يف 26 اأكتوبر 2017 باإل���زام الإدارة اإ�سدار ج���واز �سفر للطفل علي 

وت�سليمه لوالدته.
ا�ستخدمت الإدارة العامة حقه���ا القانوين. ونق�ست احلكم. نطقت املحكمة ال�ستئنافية 
العلي���ا املدنية الثاني���ة يف 30 ابريل 2018 برف�س طعن الإدارة، واأيدت احلكم باإلزام اإ�سدار 

اجلواز للطفل، وت�سليمه لوالدته، لأنها تتولى ح�سانته بعد هروب والده للخارج.
وقالت املحكمة باحليثي���ات: اجلن�سية ثابتة للطفل علي بامليالد لأب بحريني اجلن�سية، 
ويحق له احل�سول على جواز، ولي�س للجهة الإدارية �سلطة تقديرية يف منح اأو منع اجلواز، لأن 

�سلطتها مقيدة بالقانون.
واأنقل ل�ساحب املعايل وزي���ر الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 
منا�س���دة وال���دة الطفل علي، لي�س���در الوزير توجيهات���ه للمعنيني، ب���الإدارة العامة، لت�رصيع 
اإ�س���دار اجلواز.  وقلت لذوي الطف���ل علي اإن معايل الوزير بقلبه الكب���ري، ومكاتبه املفتوحة 
للمواطنني، ل يرتدد يف رفع اأّي مظلمة يتعر�س لها بحريني، وموؤكد �سين�سف علي ووالدته.

تيار
“املغامرة لي�ست خارج املرء بل داخله”.

جورج اإليوت

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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الإمارات ت�ستثمر 10 مليارات 
دولر بجنوب اإفريقيا

جوهان�س����رغ - روي����رز: قال����ت رئا�س����ة 
جن����وب افريقي����ا اإن دولة الإم����ارات تعهدت 
با�ستثم����ار ع�رشة ملي����ارات دولر يف اقت�ساد 
ال�سياح����ة  قطاع����ي  ذل����ك  يف  مب����ا  الب����اد، 
والتعدين.وتعه����دت ال�سعودية مببلغ مماثل 
م����ع الركيز عل����ى قطاع الطاقة خ����ال زيارة 
اإل����ى ال�رشق الأو�س����ط قام به����ا رئي�س جنوب 
افريقي����ا �سرييل رامافو�سا الذي و�سع هدفا 
طموحا جل����ذب ا�ستثمارات بقيمة 100 مليار 

دولر لتحقيق النطاقة لاقت�ساد املعتل.

“زين” تزود “جا�سنمال” باإنرنت عايل ال�رشعة
املنام���ة - زين البحري���ن: اأعلنت �رشكة زين البحرين، عن عقده���ا لتفاقية �رشاكة جديدة 
م���ع  �رشكة جا�سنمال، حيث �ستقوم ال�رشكة بتزويد متاجر جا�سنمال الت�سعة يف اململكة بخدمة 
اإنرن���ت عالية ال�رشعة.ووقع على اتفاقية ال�رشاكة اجلديدة كل من  مدير مبيعات ال�رشكات يف 
زي���ن البحرين،يزن زيتون، و املدي���رة العامة ل�رشكة جا�سنمال البحرين،غ���زلن ال�سيابري، و 
نائب املدير العام جلا�سنمال،اآي اآر ناير، وذلك يف مقر �رشكة زين البحرين.  ومبوجب اتفاقية 
ال�رشاك���ة، �ستزّود زين البحرين خدم���ة اإنرنت عالية ال�رشعة جلميع موظف���ي متاجر جا�سنمال 
الت�سع���ة يف البحري���ن. وتعد ه���ذه التفاقية مثالً عل���ى ا�سراتيجية زي���ن البحرين املعتمدة 

لتقدمي خدمات مبتكرة لعمائها.
وق���ال زيتون “نود اأن نتقدم بال�سكر اإلى �رشكة جا�سنمال لختيارها زين البحرين كمزّود 
معتمد لتقدمي خدمة اإنرنت عالية ال�رشعة، اإذ تدرك زين البحرين اأهمية توفري حلول جديدة 

ومبتكرة لعمائها لت�سهل لهم تقدمي جتربة معززة للم�ستخدم النهائي”.
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اقتصاد
“الكوهجي” ت�سلم “اإيكيا” للُمالك اأواخر يوليو اجلاري

تاأخري يف تنفيذ ال�سارع الرئي�س املوؤدي للم�رشوع

“الكوهج����ي”،  �رشك����ة  الع����ام يف  املدي����ر  اأك����د 
عبدالغف����ار الكوهج����ي، اأن����ه �سيت����م ت�سلي����م م�رشوع 
“مفرو�سات ايكيا” اأواخر يوليو اجلاري للماك وهم 
�رشك����ة غ�سان اأحم����د ال�سليمان لتج����ارة املفرو�سات 
املح����دودة، مبيًن����ا اأن الب�سائ����ع و�سل����ت والفتتاح 
يف  تنظيم����ه  وبالإم����كان  للم����اك  يع����ود  الر�سم����ي 

اأغ�سط�س اأو �سبتمر املقبل.
وق����ال اإن هن����اك تاأخ����رًيا يف تنفي����ذ ال�س����وارع 
التخطي����ط  ب�سب����ب  للم�����رشوع  املوؤدي����ة  الرئي�سي����ة 
العم����راين والبلديات، مبيًنا اأن هن����اك �سارًعا فرعيًّا 
ي����وؤدي اإلى امل�����رشوع ولكنه �سغري وم����ن املمكن اأن 
ي�سب����ب ازدحاًم����ا و�سغًط����ا اإذا مت العتم����اد عليه يف 

الفتتاح. 
ويعد م�����رشوع “ايكيا البحري����ن” واحًدا من اأكرث 
امل�ساريع التجارية املرتقبة يف اململكة، حيث تولت 
�رشكة الكوهجي للمقاولت م�سوؤولية تنفيذ وت�سييد 
امل�رشوع، وهي ال�رشكة البحريني����ة التي تتمتع باأكرث 

م����ن 40 عاًما م����ن اخلرة يف جمال البن����اء والهند�سة 
املدني����ة وخدم����ات الت�سمي����م على م�ست����وى ال�رشق 

الأو�سط.
وياأتي تطوير ه����ذا امل�رشوع تلبية ل�سراتيجية 
العربي����ة  اململك����ة  ل “ايكي����ا”  الإقليم����ي  التو�س����ع 
ال�سعودي����ة الت����ي تعد ج����زًءا من �رشكة غ�س����ان اأحمد 
ال�سليمان لتجارة املفرو�سات املحدودة، و�سيكون 
“ايكي����ا البحرين” الأكر يف املنطق����ة، وي�سم اأكر 
مطع����م يف اململك����ة، اإذ يحتوي على اأك����رث من 800 

مقعد على م�ساحة 2500 مر مربع.
وي�سم املتجر اأي�ًسا �سال����ة عر�س رئي�سة تبلغ 
م�ساحتها 6.2 األف م����ر مربع، وقاعة ت�سوق �سعتها 
6 اآلف م����ر مرب����ع، اإلى جان����ب تخ�سي�س م�ساحة 5 
اآلف م����ر مرب����ع لأن�سطة اخلدم����ة الذاتي����ة و4 اآلف 
م����ر للخدمات املتكاملة، كم����ا يحتوي امل�رشوع على 
مقه����ى و�س����وق للم����واد الغذائي����ة ال�سويدي����ة على 
م�ساح����ة اإجمالي����ة تبلغ 500 م����ر مرب����ع، الأمر الذي 
يوفر فر�سة للح�سول على وجبات خفيفة والت�سوق 

ال�رشيع ب�سكل م�ستمر.

و�سيخ�س�س �سمن امل�����رشوع م�ساحة 220 مًرا 
مربًع����ا ل�سالة األع����اب جمانية لاأطف����ال توفر رعاية 
ومتابعة م����ن قبل موظفن خمت�س����ن يف “ايكيا”، 
الأم����ر ال����ذي يجع����ل جتربة الت�س����وق ل����دى “ايكيا” 
ممتعة وممي����زة، وحتمل �سالة الألع����اب حتمل ا�سم 

“�سمولن����د” وه����ي بلدة �سغ����رية يف ال�سويد، حيث 
بداأ “ايكي����ا” موؤ�س�س �سل�سلة متاج����ر ايكيا ن�ساطه. 
و�سيوف����ر امل�����رشوع كذل����ك اأكرث م����ن 1100 موقف 
لل�سي����ارات. ومن املعروف اأن “ايكي����ا” تعتر اأكر 
�سل�سلة متاجر جتزئة منتجة لاأثاث املنزيل والأجهزة 

ا اأكرث من  املنزلية يف العامل، ومتتلك ال�سل�سلة حاليًّ
385 متج����ًرا موزعة عل����ى 48 بلًدا، ومن املتوقع اأن 
يزور “ايكي����ا البحرين” اأكرث من 1.2 مليون �سخ�س 

كل عام.
وتبلغ التكلف����ة الإجمالية للم�����رشوع يف البحرين 
ح����وايل 125 ملي����ون دولر، واإن افتت����اح املزيد من 
الف����روع �سيت����م اتخ����اذ الق����رار ب�ساأنه ح�س����ب حاجة 
ال�س����وق البحرينية، وبعد اإج����راء درا�سات م�ستقبلية 
ونتائجها لتقييم ال�سوق وعل����ى �سوء ذلك �ستتخذ 
“IKEA” القرار املنا�س����ب. و�سيتوفر نحو 7800 
منتج يف املعر�س بالبحرين، واأن الأ�سعار �ستكون يف 
متناول اجلميع و�ستتبع ال�رشكة �سيا�ستها يف ت�سعري 
املنتج ليك����ون مناف�سا يف ال�سوق البحرينية وكذلك 
يف �سالح امل�ستهلك. كما اأن املعر�س �سيوفر خدمة 
التو�سي����ل للمن����ازل، وهي �سيا�س����ة متبعة يف جميع 
معار�����س ال�رشك����ة، وهي خدم����ة تقدم ب�سع����ر اإ�سايف 
مناف�����س، يف حن رغب الزب����ون ال�ستفادة من هذه 

اخلدمة الإ�سافية.

• “اإيكيا” تعتر اأكر �سل�سلة متاجر جتزئة منتجة لاأثاث املنزيل	

• جانب من الرنامج التدريبي	

“BIBF” يربم �رشاكة مع “مورغان انرتنا�سونال”
“االت�ساالت”: انخفا�ض املكاملات عرب “املتنقل” بن�سبة 15 %

موظفو “البحرين الوطني” ي�ستكملون “اإدارة خماطر العقوبات”

ازدياد ا�ستخدام البيانات بنحو 16 % بن 2016 و2017

”ICA“ خا�س ب�سهادة اجلمعية الدولية لامتثال

�ساحية ال�سيف - تنظيم الت�سالت: اأظهرت 
درا�س���ة لهيئ���ة تنظي���م الت�س���الت بالبحرين اأن 
اأ�سعار خدمات النطاق العري�س الثابتة واملتنقلة 
يف اململكة تعتر من الأق���ل �سعًرا على امل�ستوى 
العربي. وبينت الدرا�سة اأن اأ�سعار خدمات النطاق 
العري�س الثابتة انخف�س���ت بن�سبة ت�سل اإلى 33 

% بن عامي 2016 و2017. 
واأعدت الهيئة هذه الدرا�سة نيابة عن ال�سبكة 
العربي���ة لهيئ���ات تنظي���م الت�س���الت وتقني���ة 
املعلوم���ات، وق���د قام���ت الهيئة بتكلي���ف �رشكة 
ا�ست�سارية  Strategy Analytics، وه���ي �رشكة 
م�ستقلة متخ�س�س���ة يف مقارنات تعرفات خدمات 
الت�سالت لإجراء هذه الدرا�سة. وتقارن الدرا�سة 
اأ�سعار خدم���ات الت�سالت يف ال���دول العربية مع 
القت�سادي  التعاون  منظمة  دول  يف  الأ�سع���ار 

.”OECD“ والتنمية
واأظهرت الدرا�سة اأن عرو�س خدمات الهاتف 
املتنقل وحتدي���داً خدمات البيان���ات قد �سهدت 
تغ���ريات ملحوظ���ة يف معظم ال���دول العربية خال 
العام 2017 فيما يتعلق بالأ�سعار وحجم البيانات 
التي تت�سمنه���ا تلك العرو�س. واأن جميع عرو�س 
خدم���ات الهاتف املتنق���ل يف البحري���ن تت�سمن 
خدمة البيان���ات بالإ�سافة اإلى خدمة ال�سوت. كما 
اأك���دت الدرا�س���ة اأن م�سغلي خدم���ات الت�سالت 
املتنقل���ة يف البحري���ن يقدم���ون ه���ذه اخلدم���ات 

باأ�سع���ار اأك���رث تناف�سي���ة مقارن���ًة ب���دول جمل�س 
التعاون اخلليجي.

وعلى الرغم من عدم ا�ستمرار م�سغلي خدمات 
الت�س���الت املتنقلة يف توفري خدم���ات البيانات 
غري املح���دودة )مع تقليل �رشع���ة تنزيل البيانات 
بعد ا�ستهاك احل���د الأق�سى للبيانات( وقيامهم 
بخف����س نطاق باق���ات الهواتف املتنقل���ة، اإل اأن 
حجم البيانات املقدمة مع هذه العرو�س قد ازداد 
ب�سكل كبري يف العام 2017. واأظهرت الدرا�سة اأن 
46 % م���ن باقات الهات���ف املتنقل املقدمة من 
امل�سغلن يف البحرين تت�سمن بيانات ب�سعة اأكرث 
من 10جيجا بايت، وذل���ك يف العام 2017 مقارنة 
ب���� 9 % يف الع���ام 2016. وتاأت���ي ه���ذه الزي���ادة 

الكب���رية يف حج���م البيان���ات املقدمة م���ع عرو�س 
الهات���ف املتنقل لتواك���ب الزي���ادة يف ا�ستخدام 
البيان���ات.  فا�ستناًدا اإلى اأح���دث بيانات ال�سوق، 
انخف�س متو�س���ط عدد دقائق املكاملات املحلية 
ال�س���ادرة من الهاتف املتنق���ل بن�سبة 15 %، يف 
حن زاد ا�ستخدام بيانات الهاتف املتنقل بن�سبة 
16 % ب���ن عام���ي 2016 و2017. وبلغ متو�سط 
اال�شتخدام ال�شهري للبيانات عرب خطوط الهاتف 
املتنق���ل يف اململكة 9 جيجابي���ت يف العام 2017 
مقارن���ة ب���� 2 جيجابيت يف 2013. كم���ا اأن 80 % 
م���ن امل�سرك���ن يف خدم���ات الهات���ف املتنق���ل 
م�سرك���ن يف خدم���ات البيان���ات بنهاي���ة 2017 

مقارنة ب� 50 % يف منت�سف العام 2013.

املنام���ة - البحرين الوطن���ي: ا�ستكمل موظفو 
بنك البحرين الوطني برناجما تدريبيا يف اإدارة خماطر 
العقوب���ات والذي يعد من متطلبات �سهادة اجلمعية 
الدولي���ة لامتثال “ICA”، ويه���دف الرنامج الذي 
ا�ستمر مل���دة 4 اأي���ام اإلى توعي���ة املوظفن ب�سكل 
كام���ل ب�سعوب���ات التعامل م���ع الأط���راف امل�سمولة 
بالعقوب���ة وم���ا قد ينجم ع���ن العقوب���ات من خماطر 

حمتملة.
وركزت ور�س العمل التي قامت باإدارتها مديرة 
التدري���ب والتعلي���م والتطوير يف جم���ال تكنولوجيا 
املعلوم���ات والت�س���الت، بيكا دير، عل���ى م�ساعدة 
موظفي البنك على معرفة اأف�سل للعقوبات املحلية 
والدولية الت���ي قد تفر�س على الأف���راد والكيانات 
واملجموعات والدول وحت���ى الأن�سطة التجارية ومن 

خ���ال قطاع���ات حم���ددة، والأث���ر ال�سلب���ي املحتمل 
لعدم المتث���ال لهذه العقوبات عل���ى البنك لت�سمل 
الغرام���ات املالي���ة وغريها م���ن عقوب���ات واإجراءات 

متخذة من قبل الأجهزة الرقابية. 
وقال���ت الرئي����س التنفي���ذي للم���وارد الب�رشية 
بالبن���ك، دانة بوحج���ي “يعتر تعزي���ز المتثال جزءا 
بال���غ الأهمي���ة يف ا�سراتيجي���ة التحول ل���دى البنك 
ولدع���م جه���وده املن�سب���ة نح���و اإدارة جمي���ع اأن���واع 
املخاط���ر باقت���دار وكف���اءة عالية. كم���ا و�سنوا�سل 
العم���ل م���ع �رشكاءن���ا العاملي���ن لتاأهي���ل كوادرن���ا 
الب�رشي���ة وفق اأف�س���ل املمار�س���ات العاملية و�سقل 
مهاراته���م باملعرف���ة والأدوات ال�رشوري���ة لتحقيق 
اأعلى م�ستويات احلرفي���ة يف العمل والمتثال جلميع 

جوانب الأنظمة امل�رشفية املحلية منها والدولية”. 

م���ن جانبه���ا، قالت بيك���ا دير “نح���ن م�رشورون 
لدعمن���ا بنك البحري���ن الوطني ال���ذي يتخذ خطوات 
مهم���ة ل�سم���ان جاهزي���ة موظفي���ه يف التعام���ل م���ع 
العقوبات بحرفي���ة عالية. تعتر العقوبات مو�سوعا 
معقدا، كما هو احلال مع كيفية التعامل مع الأطراف 
امل�سمولة بالعقوبة وما ت�سكله العقوبات من خماطر 
لأعم���ال اأي موؤ�س�سة مالية. لق���د قمنا بتطوير وطرح 
برنام���ج تدريبي للبن���ك، والذي ا�ستطعن���ا من خاله 
�سق���ل مهارات املوظف���ن باأدوات نظري���ة وعملية 
ل�سم���ان عدم تعر����س البنك لأي ج���زاءات تنظيمية. 
وتفر����س الهيئ���ات التنظيمي���ة والرقابي���ة حالي���ا 
غرام���ات متعددة عل���ى ال�رشكات، والت���ي ت�سل اإلى 
ملي���ارات ال���دولرات ب�سبب ع���دم المتث���ال للوائح 

واأنظمة العقوبات”.

اجلف���ري - BIBF: وقع معه���د البحرين 
 ”BIBF“ واملالي���ة  امل�رشفي���ة  للدرا�س���ات 
مذكرة تفاه���م مع �رشكة “مورغ���ان الدولية” 
بفر�س���ة  البحريني���ن  املهني���ن  لتزوي���د 
اللتحاق باأف�سل �سه���ادات املحا�سبة عاملياً 
و  ACCA، CFA، CPA، CMA وه���م: 

CIA. ومت توقي���ع مذك���رة التفاهم يف مقر 
املعه���د م���ن قب���ل مدير ع���ام املعه���د اأحمد 
ال�سي���خ، والرئي�س واملدي���ر التنفيذي ل�رشكة 
مورغان الدولية، ف���ادي غني. تقدم مورغان 
الدولي���ة التدريب املهني لرامج ال�سهادات 
الحرافي���ة وور�س العمل والتدريب الداخلي 
يف جم���الت املحا�سب���ة والتدقي���ق واملالي���ة 
و�سل�سل���ة التوري���د واخلدم���ات اللوج�ستي���ة 

والت�سويق الرقمي واملوارد الب�رشية.
و�ستقوم �رشكة مورغان باإدارة املوؤهات 
اخلم�س، وتوفري امل���واد الدرا�سية املطلوبة 
م���ن خ���ال �رشاكاتها م���ع “بيك���ر بروفي�سنال 
 Kaplanو  ،CPA ل�سه���ادة   للتعلي���م” 
ونا�رشي���ن   CFA ل�سه���ادة   Schweser

اآخرين. يعزز ه���ذا التعاون التدريب يف جمال 
املحا�سبة والتدقيق. ول�سمان اأعلى م�ستوى 
م���ن اجل���ودة يف تق���دمي التعلي���م املهن���ي، 
تتعاون �رشكة “مورغان الدولية”  مع مزودين 
عاملي���ن معروفن، مما ي�سم���ن اجلمع بن 
اأف�سل الرام���ج التعليمية والتفاعل من قبل 
اخل���راء، مما مين���ح الط���اب اأف�س���ل جتربة 

تعليمية ا�ستعداًدا لختباراتهم.
 وقال رئي�س مركز الدرا�سات امل�رشفية 
جاي���ا  الدي���ن  بره���ان   ،BIBF معه���د  يف 
“ن�سع���ى من خ���ال ه���ذه ال�رشاكة اإل���ى دعم 
الطل���ب املتزايد عل���ى املهنين املعتمدين 
واملوؤهل���ن يف جم���ال املحا�سب���ة والتدقيق، 
حيث نقدم اأف�سل الفر�س التدريبية لتجهيز 
الطلب���ة ل�ستكمال التدري���ب واحل�سول على 
���ا”. واأ�س���اف  �سه���ادات مع���رف به���ا دوليًّ
“يعت���ر منهج معهد BIBF التدريبي فريًدا 
وم���ع ارتباطه بخرة مورغ���ان الدولية مينحنا 
ميزة اإ�سافي���ة وي�سع معدل جناح املتدربن 

لدينا على م�ستوى اأعلى”.

زينب العكري

 اأ����س���ع���ار خ���دم���ات ال���رودب���ان���د ب��ال��ب��ح��ري��ن الأق������ل ع��رب��ي��اً 
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“�لبور�سة”: تد�ول 4.5 مليون �سهم ب 970.5 �ألف دينار

�ملغرب يعفي �ل�رشكات �ل�سناعية من �ل�رشيبة لـ5 �سنو�ت

“جمل�س �لتنمية”: م�رشوع لرفد �ل�رشكات باملربجمني �لبحرينيني قريباً

�سفقات ل�رش�ء 691 �ألف �سهم من “�خلليجي �لتجاري”

يعزز �لتناف�سية على “�لأ�سا�سي”  ��ستطالع لـ “�لغرفة”: �حت�ساب “�لإ�سايف” 

بالتعاون مع م�ؤ�س�سات عاملية وجامعات حملية

بنح� 66 �ألف دينار

رجال �أعمال �عتربوه يزيد مكا�سب �لعمال

            علي �لفرد�ن من �ملنامة

ك�سف �لرئي�س �لتنفي���ذي ملجل�س �لتنمية 
�القت�سادي���ة، خالد �لرميحي، �أن �ملجل�س يعمل 
عل���ى ط���رح برنام���ج طم����ح لتاأهي���ل �ل�سباب 
يف جم���ال �لربجم���ة وتدريبيه���م عل���ى لغ���ات 
�لربجم���ة �حلديثة قريباً، وه���ي جه�د تتما�سى 
م���ع م�ساع���ي �ملجل����س ال�ستقط���اب �ل�رشك���ات 
�لعاملي���ة لال�ستثمار يف �لبحرين يف جمال تقنية 

�ملعل�مات و�الأنظمة �لذكية.
و�أبلغ �لرميح���ي “�لبالد” �أنه �سيك�ن هناك 
تع���اون م���ع كل م���ن وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م 
وجامعة �لبحري���ن وب�لتكني���ك �لبحرين الإعد�د 
�لكف���اء�ت �مل�ؤهل���ة للع���ب دور يف �ل�رشك���ات 
�لنا�سئ���ة وتاأ�سي����س �الأعم���ال وم���ن بينها تلك 
�الأن�سط���ة �لت���ي تتعل���ق بلغات �لربجم���ة �لتي 
ت�ستخ���دم يف �رشك���ات �لتقنية و�رشك���ات �لذكاء 

�ال�سطناعي وتطبيقات �الأعمال.
وق���ال �لرميحي �إنه خالل �سه���ر �سبتمرب �أو 
�أكت�ب���ر �ملقبل �سيتم �الإعالن عن برنامج جديد 
بالتعاون مع جامعة �لبحرين وب�لتكنيك الإعد�د 
�ملربجم���ني �لبحرينيني مع �رشك���ة عاملية وه� 
برنامج م�س���رتك مل�ساعدة �ل�سب���اب و�ل�سابات 

للتعلم على �لربجمة مع �إتاحة �لتعلم عن بعد.
و�أ�س���ار �لرميح���ي �أن �لربنام���ج مت تطبيقه 

يف دول عربي���ة و�أنه ق���د �أثبت جناحه يف حتقيق 
�ملن�س�د من مثل هذه �لرب�مج.

“�أم���ازون”  �رشك���ة  �أن  �إل���ى  كذل���ك  ون����ه 
خلدمات �ل�سح���اب و�لت���ي ��ستقطبها �ملجل�س 
لتتخذ �لبحرين مقر�ً �إقليمي لها �أطلقت كذلك 
برناجمها �خلا�س لتدريب وتاأهيل �لبحرينيني 
و�ملعل�ماتي���ة  �لتقني���ة  �خلدم���ات  جم���ال  يف 

�خلا�سة بها.
ويعت���رب جمل����س �لتنمي���ة �القت�سادية �أن 
قط���اع �الت�س���االت وتقني���ة �ملعل�م���ات م���ن 
�لقطاعات �الأ�سا�سية �لتي يركز عليها �ملجل�س 

ال�ستقطاب �مل�ستثمرين و�ل�رشكات �سمن خطة 
�لبحرين �القت�سادية �مل�ستقبلية.

ويق����ل �ملجل����س �إن �س����ق �لبحرين، على 
�لرغ���م م���ن �سغ���ره، ي�ست�سي���ف جمم�ع���ة من 
�رشك���ات تكن�ل�جي���ا �ملعل�م���ات يف جم���االت 
وت�زي���ع  �ملعل�م���ات،  تكن�ل�جي���ا  خدم���ات 
تكن�ل�جيا �ملعل�مات، و��ست�سار�ت تكن�ل�جيا 
�ملعل�مات، ومط����ري �لربجميات ومر�كز دعم 
�لعمالء. وقد حازت �لبحرين على �ملرتبة �الأولى 
يف منطق���ة �ل����رشق �الأو�س���ط و�سم���ال �أفريقي���ا 
جلاهزيته���ا يف جم���ال تكن�ل�جي���ا �ملعل�م���ات 
و�الت�س���االت، وه���ي تقدم خدم���ات تكن�ل�جيا 
�ملعل�م���ات و�الت�ساالت �الأكرث تناف�سية وذ�ت 

�لتكلفة �لي�سرية يف �ملنطقة.
�أن  �القت�سادي���ة  �لتنمي���ة  وي���رى جمل����س 
تك�ين بيئ���ة لل�رشكات �لنا�سئ���ة يف �ململكة يف 
خمتلف �ملجاالت وخ�س��سا جمال �لتكن�ل�جيا 
و�ملعل�م���ات تق����م عل���ى منطلق���ات رئي�س���ة 
ت�سم���ل �حلا�سن���ات و�مل�رشع���ات، و�مل�ؤ�س�سات 
�مل�ساركة، و�لتم�ي���ل و�ل�سيا�سات و�لق��نني، 
�إل���ى جانب �لتعلي���م وه� ما ياأم���ل �ملجل�س يف 
�لرتكيز عليه من خ���الل طرح بر�مج تدريبية يف 
جم���ال �لربجمة لرفد �ل�رشكات �لنا�سئة بطاقات 

بحرينية �سابة يف جمال تقنية �ملعل�مات.

�سه���د �سهم �مل����رشف �خلليج���ي �لتجاري، 
�ملدرجة �أ�سهمه يف ب�ر�سة �لبحرين، �إمتام عدة 
�سفق���ات ل�رش�ء 691 �ألف �سهم خزينة بنح� 66 

�ألف دينار.
ووفًق���ا للبيان���ات �ملن�س����رة عل���ى م�ق���ع 
�مل�ساهم���ني  �أح���د  ف���اإن  �أم����س،  �لب�ر�س���ة 
�لرئي�سي���ني بامل�رشف نفذ ع���دة �سفقات ي�م 
�الأربعاء �ملا�سي ل����رش�ء �الأ�سهم، �إذ ��سرتى 29 
�ألف �سهم ب�سع���ر 0.092 دينار لل�سهم �ل��حد، 
و38 �أل���ف �سهم ب�سع���ر 0.093 دين���ار لل�سهم 
�ل��ح���د، و80 �أل���ف �سهم ب�سع���ر 0.094 دينار 
لل�سه���م �ل��حد، و244 �ألف �سهم ب�سعر 0.095 
دين���ار لل�سهم �ل��ح���د، و20 �أل���ف �سهم ب�سعر 
0.096 دينار لل�سهم �ل��حد، و250 �ألف �سهم 
ب�سع���ر 0.097 دينار لل�سه���م �ل��حد، و30 �ألف 

�سهم ب�سعر 0.098 دينار لل�سهم �ل��حد.
وتبلغ �لقيمة �ل�س�قية للم�رشف بالب�ر�سة 
94.5 ملي����ن دين���ار، ما ن�سبت���ه 1.15 % من 
�إجم���ايل �لقيم���ة �ل�س�قي���ة للب�ر�س���ة و�لبالغة 
8.24 مليار دينار تقريًبا.كما يبلغ عدد �الأ�سهم 
�ل�سادرة و�ملدف�عة 1.05 مليار �سهم، وربحية 
�ل�سه���م 0.002 دينار، وبلغت �لقيمة �لدفرتية 
بنهاي���ة �لع���ام �إل���ى 0.118 دين���ار، كما و�سل 

م�ساعف �سعر �ل�سهم �إلى 44.12 مرة.
وك���ان �أعلى �سعر و�سل �إلي���ه �ل�سهم خالل 

52 �أ�سب�ع )عام و�حد( 0.138 دينار، و0.074 
دينار الأدنى �سعر.

وت���د�ول �مل�ستثم���رون يف �لب�ر�س���ة ي����م 
�الأربع���اء 6.06 ملي����ن �سه���م، بقيم���ة �إجمالية 
قدره���ا 928.97 �أل���ف دين���ار، مت تنفيذها من 
خ���الل 130 �سفق���ة، حي���ث رك���ز �مل�ستثمرون 
تعامالتهم على �أ�سهم قط���اع �ال�ستثمار و�لتي 
بلغ���ت قيمة �أ�سهم���ه �ملتد�ول���ة 471.00 �ألف 

دينار، �أي ما ن�سبته 51 % من �لقيمة �الإجمالية 
للتد�ول، وبكمية قدرها 3.27 ملي�ن �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 42 �سفقة.
وبلغت قيم���ة �أ�سهم “�خلليج���ي �لتجاري” 
�ملتد�ول���ة 112.07 �أل���ف دين���ار، �أي ما ن�سبته 
12.06 % من �إجمايل قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة، 
وبكمية قدرها 1.19 ملي�ن �سهم، مت تنفيذها 

من خالل 23 �سفقة.

�ل�سناب����س - �لغرف���ة: نقل���ت غرفة جتارة 
و�سناع���ة �لبحرين عن عدد من �لتجار و�أ�سحاب 
�الأعمال دع�تهم ب����رشورة تعديل �ملادة “54” 
م���ن قان�ن �لعم���ل يف �لقطاع �الأهل���ي رقم 36 
ل�سنة 2012 بخ�س��س �حت�ساب �ساعات �لعمل 
�الإ�س���ايف يف �لقط���اع �خلا����س، باإ�ساف���ة كلمة 
ا” على �لفقرة �لثانية من هذه �ملادة  “�أ�سا�سيًّ
بحي���ث تت���م �سياغته���ا هكذ� “يج����ز ل�ساحب 
�لعم���ل ت�سغي���ل �لعامل �ساعات عم���ل �إ�سافية 
�إذ� �قت�س���ت ظروف �لعمل ذلك، ومينح �لعامل 
���ا ع���ن كل �ساعة �إ�سافي���ة ي��زي  �أج���ًر� �أ�سا�سيًّ
�الأج���ر �ل���ذي ي�ستحقه م�ساًفا �إلي���ه 25 % على 
�الأق���ل عن �ساع���ات �لعم���ل �لنهاري���ة و50 % 
ع���ن �ساعات �لعمل �لليلي���ة”، م�ؤكدين �أن ذلك 
يتطاب���ق م���ع ق��نني �لعم���ل �ملعم����ل بها يف 
دول جمل����س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ويف 

�القت�ساديات �ملتط�رة عامليا.
و�أ�سارو� بح�س���ب ��ستطالع �أجرته “�لغرفة” 
وتلقت “�لب���الد” ن�سخة منه، �إلى �أن �لهدف من 
تعدي���ل �لقان�ن ه� حفظ حق�ق جميع �الأطر�ف 
وم���ن �سمنه���م �لقط���اع �خلا�س �ملعن���ي بهذ� 

�لقان�ن، لتنمية قدرته وتناف�سيته ليك�ن قادًر� 
عل���ى �ال�ستمر�رية و�ال�ستد�م���ة بل و�لت��سع يف 
ن�ساطه وه� �الأمر �ل���ذي �سينعك�س على �ل�طن 
و�مل��طن وعلى �القت�س���اد �لبحريني، على حد 

تعبريهم.
وق���ال رئي����س �للجنة �مل�سرتك���ة لل�رشكات 
�لك���ربى و�لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رشك���ة بناغاز، 
�ل�سي���خ حممد ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة، “�إننا يف 
�ل�رشك���ات �لكربى ومن خ���الل �للجنة �مل�سرتكة 
يف تن�سي���ق م�ستم���ر فيما بينن���ا يف �ستى �الأم�ر 
�لعم���ال  مناف���ع  يف  يتعل���ق  فيم���ا  ���ا  خ�س��سً

وحق�قهم”.
وب���ني �أن �لعامل �خلا�سع لنظ���ام �لن�بات 

يتم تع�ي�سه بالعديد من �لبدالت.
بدوره، قال رجل �الأعمال �بر�هيم زينل “�إنه 
لي����س من �ملنطق���ي �أن يتم �حت�س���اب �ساعات 
�لعم���ل �الإ�سافية على �أ�سا����س �لر�تب �ل�سامل 
خا�س���ة و�أن �لع���الو�ت من بدل �سك���ن وهاتف 
وغريه���ا ال تتغري”، م��سًح���ا �أن �لعمل �الإ�سايف 
يجب �أن ياأخذ عل���ى �أ�سا�س �لر�تب �الأ�سا�سي”، 
د�عًي���ا �إلى �أهمية تف�سري بع�س �لق��نني بطرق 

دقيق���ة وو��سح���ة، و�أع���رب زين���ل ع���ن تاأييده 
ملبادرة �لغرفة بتعديل �ملادة )54( من قان�ن 

�لعمل يف �لقطاع �الأهلي. 
�إلى ذلك، �عترب رجل �الأعمال كاظم �ل�سعيد 
تعدي���ل 54 �سي�س���ب يف م�سلح���ة �جلمي���ع ويف 

مقدمتهم �لعامل.
من جهت���ه، ق���ال �ملن�سق �لع���ام يف �للجنة 
�مل�سرتك���ة لل�رشك���ات �لك���ربى، عل���ي ي��س���ف 
�أحم���دي، �إن �ملق���رتح �ملقدم )تعدي���ل �ملادة 
54( يتما�س���ى مع ما ك���ان معم�ل به يف قان�ن 
�لعمل �ل�سابق، وكذلك مع ما تن�س عليه غالبية 
ق��نني �لعم���ل يف دول �خلليج و�القت�ساديات 

�ملتقدمة.
وبني رجل �الأعمال حممد �مل�سلم �أن �عتماد 
�ملقرتح من قبل �جله���ات �حلك�مية، �سي�سهم 
يف خف����س �لتكاليف على �ل�رشك���ات ويزيد من 
فر�س �لتناف�س، م�س���رًي� �إلى �أن حق �لعامل لن 

يتاأثر.
 عل���ى �سعيد مت�س���ل، �أكد رج���ل �الأعمال، 
ه�سام مطر �أن �ملقرتح ي�سب يف م�سلحة �جلميع 

وخا�سة �مل�ؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملت��سطة.
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة
   النسبة إلى اإلجمالي   )بالدينار البحريني(القيمة   الشركة

% 44.21 429,036.220  البنك األهلي المتحد  
% 18.24 177,000.000  بنك البحرين الوطني  

% 14.95 145,049.770  مجموعة جي اف اتش المالية  
  

 

تقدمت 14 م�ؤ�س�سة تعمل يف �ل�س�ق 
�ملحلي���ة باأن�سط���ة متن�ع���ة �إل���ى مرك���ز 
�لبحري���ن للم�ستثمري���ن �لتاب���ع ل����ز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة بطلبات 
وحت�ي���ل  �لقان����ين،  �سكله���ا  لتغي���ري 
ن�ساطها، �أو �أن�سط���ة فروع تابعة لها �إلى 
�رشك���ات قائمة بذ�ته���ا، بروؤو����س �أم��ل 
ت�س���ل �إلى 336.1 �أل���ف دينار، وذلك يف 

�الأ�سب�ع �الأخري من ي�ني� �ملا�سي.
و�أب���رز �ل�رشكات �لت���ي تقدمت ط�ًعا 
�إلى مرك���ز �مل�ستثمري���ن لتغيري �سكلها 
�لقان�ين وحت�يل ن�ساطها، هي “�أب�عمار 
للعق���ار�ت” �مل�سنف���ة م�ؤ�س�س���ة فردية 
لت�سبح �رشكة ت�سامن بر�أ�سمال 150 �ألف 

دينار، وفًقا الأحدث �لبيانات �لر�سمية.
للعق���ار�ت”  “�أب�عم���ار  وتاأ�س�س���ت 
2015، وه���ي ممل�ك���ة  18 ن�فم���رب  يف 
من قب���ل يا�س���ني �مل�سيم���ع، وتعمل يف 
�الأن�سط���ة �لعقارية على �أ�سا�س ر�س�م �أو 
عق�د )�لدالل���ة يف �لعقار�ت(، و�الأن�سطة 
�أو  �ململ�ك���ة  �ملمتلك���ات  �لعقاري���ة يف 
وحت�س���ري  �له���دم  و�أعم���ال  �مل�ؤج���رة، 

�مل��قع.
وت�زع���ت �ل�رشك���ات �لت���ي تقدم���ت 
بطلب���ات لتح�ي���ل ن�ساطه���ا، كالت���ايل: 

4 م�ؤ�س�س���ات م�سنف���ة م�ؤ�س�س���ة فردية 
لت�سبح �رشكة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة مبا 
ن�سبت���ه 28.57 % من �إجم���ايل �ل�رشكات 
م�سنف���ة  م�ؤ�س�س���ات  و3  �ملتقدم���ة، 
لتح�ي���ل  بطلب���ات  تقدم���ت  “فردي���ة” 
ف���رع ل���كل و�حدة منه���ا �إل���ى �رشكة ذ�ت 
م�س�ؤولي���ة حم���دودة مبا ن�سبت���ه 21.43 
�رشك���ة  م�سنفت���ان  وم�ؤ�س�ست���ان   ،%
ذ�ت م�س�ؤولي���ة حم���دودة لت�سب���ح �رشكة 
�ل�سخ����س �ل��حد مب���ا ن�سبته 14.29 %، 
كم���ا طلبت م�ؤ�س�ست���ان م�سنفتان �رشكة 
�ل�سخ�س �ل��حد �إلى �رشكة ذ�ت م�س�ؤولية 
حمدودة مبا ن�سبته 14.29 %، وتقدمت 
3 م�ؤ�س�س���ات خمتلف���ة �الأن�سطة بطلبات 

لتح�يل ن�ساطها مبا ن�سبته 21.42 %.
و�أبرز �ل�رشكات �لتي تقدمت بطلبات 
لتح�يل ن�ساطها بروؤو�س �أم��لها �جلديدة 
هي: خمابز �لب�ستاين بر�أ�سمال 100 �ألف 
دينار، و”�سفريات باري�س” بر�أ�سمال 20 
�ألف دينار، و”ك���اي �لعقار�ت” بر�أ�سمال 
20 �ألف دينار، و”دلتا ك�ر تكن�ل�جي” 
و”طاه���ر  دين���ار،  �آالف   10 بر�أ�سم���ال 
للمق���اوالت” بر�أ�سم���ال 10 �آالف دينار، 
و”هر�ساد �لتجاري���ة” بر�أ�سمال 10 �آالف 
دينار، و”ف�ك�سد �إي �أفنت” بر�أ�سمال 5 
�آالف دينار، و”خط�ة و�حدة لال�ست�سار�ت 

�الإد�رية” بر�أ�سمال 5 �آالف دينار.

�ملنام���ة - ب�ر�سة �لبحري���ن: �أقفل 
م�ؤ����رش �لبحري���ن �لع���ام �أم����س �الأحد عند 
وق���دره  بارتف���اع   1،343.84 م�ست����ى 
ي����م  باإقفال���ه  مقارن���ة  نقط���ة   1.33
�خلمي����س �ملا�سي، يف ح���ني �أقفل م�ؤ�رش 
�لبحرين �الإ�سالمي عند م�ست�ى 997.87 
بانخفا����س وق���دره 7.29 نقط���ة مقارنة 
باإقفال���ه �ل�سابق. وقد بل���غ �إجمايل كمية 
يف  �أم����س  �ملتد�ول���ة  �ملالي���ة  �الأور�ق 
ب�ر�س���ة �لبحري���ن 4.50 ملي����ن �سه���م 
ووحدة، بقيمة �إجمالي���ة قدرها 970.47 
�أل���ف دين���ار، مت تنفيذها م���ن خالل 88 

�سفقة.
وت���د�ول �مل�ستثم���رون يف ب�ر�س���ة 
�لبحري���ن 4.38 ملي����ن �سه���م، بقيم���ة 
قدره���ا 958.38 �ألف دينار مت تنفيذها 
من خالل 86 �سفقة، وركز �مل�ستثمرون 
تعامالته���م عل���ى �أ�سه���م قط���اع �لبن�ك 
�لتجاري���ة و�لتي بلغ���ت قيم���ة �أ�سهمها 
�ملتد�ول���ة 646.80 �أل���ف دين���ار �أي م���ا 
ن�سبت���ه 66.65 % من �لقيم���ة �الإجمالية 
لالأور�ق �ملالية �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
2.59 ملي�ن �سهم، مت تنفيذها من خالل 

45 �سفقة.
وجاء �لبنك �الأهلي �ملتحد يف �ملركز 
�الأول، �إذ بلغت قيم���ة �أ�سهمه �ملتد�ولة 
429.04 �ألف دينار �أي ما ن�سبته 44.21 

% م���ن �لقيمة �الإجمالية لالأور�ق �ملالية 
�ملتد�ول���ة وبكمية قدره���ا 1.74 ملي�ن 
�سهم، مت تنفيذها من خالل 30 �سفقة.

�أما �ملركز �لثاين فكان لبنك �لبحرين 
�ل�طني بقيمة قدرها 177 �ألف دينار �أي 
ما ن�سبته 18.24 % من �لقيمة �الإجمالية 
لالأور�ق �ملالية �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
300 �أل���ف �سه���م، مت تنفيذها من خالل 

�سفقتني.
ث���م ج���اءت جمم�ع���ة ج���ي �ف �ت�س 
�ملالي���ة بقيم���ة قدره���ا 145.05 �أل���ف 
دينار �أي ما ن�سبته 14.95 % من �لقيمة 
�الإجمالي���ة ل���الأور�ق �ملالي���ة �ملتد�ول���ة 
وبكمي���ة قدرها 1.01 ملي����ن �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 18 �سفقة.
و مت ي����م �أم����س ت���د�ول �أ�سهم 13 
�رشك���ة، �رتفعت �أ�سع���ار �أ�سهم �رشكتني، 
 5 �أ�سه���م  �أ�سع���ار  �نخف�س���ت  ح���ني  يف 
�رشك���ات، وحافظت بقي���ة �ل�رشكات على 
�أ�سعار �أقفاالته���ا �ل�سابقة. كما مت �إبر�م 
�ل�سنادي���ق  وح���د�ت  عل���ى  �سفقت���ني 
يف  �ملدرج���ة  �لعقاري���ة  �ال�ستثماري���ة 
 12 قدره���ا  بقيم���ة  �لبحري���ن  ب�ر�س���ة 
�ألًف���ا و90 ديناًر� �أي م���ا ن�سبته 1.25 % 
من �لقيم���ة �الإجمالي���ة ل���الأور�ق �ملالية 
�ملتد�ول���ة يف ح���ني بلغ���ت �لكمية 124 

�ألف وحدة.

الرباط - رويرتز: قالت وزارة االقت�صاد 
واملالية املغربية اإن الرباط �صتعفي ال�رشكات 
�ل�سناعي���ة �جلديدة من �رشيبة �ل�رشكات ملدة 
خم����س �سن�����ت به���دف حتفي���ز �ال�ستثمار. 
و�أ�س���ارت �ل����ز�رة يف بي���ان �إل���ى �أن �الإج���ر�ء 
يه���دف �إلى ت�سجيع �ال�ستثم���ار يف 24 قطاًعا 
من بينها �ل�سي���ار�ت و�لطري�ن و�ملن�س�جات 
و�ل�سناعات �لتح�يلية و�الأغذية و�ل�سناعات 

�لدو�ئية.
وقال �أحد �ملحللني �إن �حل��فز �ل�رشيبية 
ت�سري �إل���ى �أن �لنظام �ل�رشيب���ي �لقائم لي�س 

كافًي���ا لتحفيز �ل�سناعة و�إل���ى �أنه بحاجة �إلى 
مر�جعة. ياأتي هذ� �الإعفاء �ل�رشيبي يف �ل�قت 
�لذي يت�ق���ع فيه �ملغرب �ملزيد من �لرت�جع 
يف �ال�ستثم���ار �الأجنب���ي �ملبا����رش خ���الل ع���ام 
2019، بعد �أن هبط 17.2 % يف خم�سة �أ�سهر 
حتى ماي� 2018 مقارنة مع �لفرتة ذ�تها من 

�لعام �ملا�سي.
و�جتذبت �ململك���ة ��ستثمار�ت من عدد 
كبري من �مل�ستثمري���ن يف قطاعي �ل�سيار�ت 
و�لطري�ن خالل �ل�سن��ت �الأخرية، مبا يف ذلك 

رين� وبيج� وب�مباردييه وب�ينج و�سافر�ن.

• خالد �لرميحي	

�أمل �حلامد

�أمل �حلامد



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

القيد: 106744 - التاريخ: 5/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )98829( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 2 لشركة ايوب محمد لالعالنات 

التجارية ش.ش.و ملالكها ايوب محمد 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد صاحب 
شركة ايوب محمد لالعالنات التجارية ش.ش.و ملالكها ايوب محمد املسجلة مبوجب القيد 
محمد  ايوب  شركة  من:  الشركة  من   2 للفرع  التجاري  االسم   تغيير  طالب   ،106744 رقم 

لصنع منتجات املعدنيه االنشائيه ش.ش.و ملالكها ايوب محمد
 ayub mohammad for Manufacture of structural metal products co. s.p.c owned by

AYUB MOHAMMED
إلى: شركة ورشة أيوب محمد لألملنيوم ش.ش.و. ملالكها أيوب محمد

AYUB MOHAMMED ALMUINIUM WORK SHOP CO. S.P.C owned by AYUB MOHAMMED
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 81649-1 - التاريخ: 4/7/2018
)CR2018-95579( اعالن رقم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  جاليري  الوراقون  شركة  في  الشركاء  إليها 
القيد رقم 81649-1 طالبا حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية، لتصبح 
ابراهيم بوحسن  ابراهيم عبدعلي خليل  الشركة مملوكة من السيد 
بإجراءات  للقيام  بوحسن  ابراهيم  خليل  عبدعلي  ابراهيم  وتعيني 

التحويل.
قيد رقم

9167-1

االسم التجاري

كراج السنابس خلدمات السيارات

احملل  حتويل  بطلب  كاظم  علي  عباس  السيد  السيد  إلينا  تقدم 
ال  يوسف  عباس  ميرزا  عبدالرسول  السيد/  الى  التالي:  التجاري 

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

يعزز اعتراضه

10/7/2018
)CR2018-101801( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط

صيانة وإصالح املركبات ذات احملركات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -99469( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -97369( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صادق عبداهلل حسني عباس

االسم التجاري احلالي: يوزريسف للخضروات والفواكه
االسم التجاري اجلديد: يوزر سيف لآليسكرمي

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حافظه احمد مثنى ناجي

االسم التجاري احلالي: مطعم درة وادي السيل
االسم التجاري اجلديد: خباز درة وادي السيل

االنشطة احلالية: 1- أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
النشاط اجلديد: 1- صناعة اخلبز البلدي )احمللي(

قيد رقم: 60337-3

قيد رقم:1-81764

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الشقرة التجارية ذ.م.م

سجل جتاري رقم: 90149

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة احلسام العقارية ذ.م.م

سجل جتاري رقم: 100309

 بناء على قرار الشركاء في شركة الشقرة التجارية ذ.م.م املسجلة مبوجب 
مختار   / السيد  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،90149 رقم  القيد 

عبدالقادر حسني خضر املشرع مصفيا للشركة.
من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  ان  املصفي  يعلن  بهذا   
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي:

السيد  / مختار عبدالقادر حسني خضر املشرع 
 )+973( 33111486

Mukhtar.almushara.bh@gmail.com :البريد االلكتروني

 بناء على قرار الشركاء في شركة احلسام العقارية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
أنفال ألصحابها أحمد  100309، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / شركة 

خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( مصفني للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

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

السادة/ شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( 
رقم املوبايل: 33609999 )973+( 

mshehab@anfal.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة أسواق بوابة نوره ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد/ عبدالسالم فيز هايل املصفي 

القانوني لشركة أسواق بوابة نوره ذ.م.م املسجلة كشركة ذات 
مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم 92478، طالبني إشهار 

انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
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للبيـــــــــع فلل متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

36779771
36744700

للبيع فيال في دمستان مكونة من : 
3 صاالت , 5 غرف , 5 حمامات , مطبخ

موقف سيارة  , غرفة شغالة
       غرفة غسيل مالبس 

            التشطيبات تتكون من 
                             أرقى الشركات العاملية

التفوتها من بين يديك ,, فيال للبيع
BD 125,000 : بسعر خيالي للب�ع ف�ال في الرفاع

 دور�ن , صالة 
 4غرف , حمامين 
 مطبخ , موقفين 

 نصف فرش , حد�قة 
 BD 130,000

V003925 

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
دور�ن , صالة , 7غرف
5 حمامات , مطبخين
 موقفين , غرفة طعام
 BD 180,000

V003909 

للب�ع ف�ال في �رز�ان
 دور�ن , صالتين

 5غرف , 5 حمامات
 مطبخين , موقفين

 مطبخ خارجي
غرفة طعام 

 نصف فرش , حد�قة
BD 140,000 

V003906 

للب�ع ف�ال في سترة
دور واحد , صالة

 4 غرف , 4 حمامات
مطبخين , غرفة طعام
 BD 130,000

V003927 

للب�ع ف�ال في سند
دور�ن , صالة , غرفتين 

 3 حمامات , مطبخ 
 موقف, فرش �امل 
 BD 100,000 

V003926 

للب�ع ف�ال 
في تو�لي
 3 أدوار
 صالتين
 3غرف

5 حمامات
غرفة طعام
 نصف فرش

 BD 155,000
V003907 

للب�ع ف�ال 
في دمستان

دور�ن , صالتين , 4غرف
5حمامات , مطبخين , موقفين 

غرفة طعام , فرش �امل ,  نظام حما�ة
BD 135,000  -  V003910 

للب�ع ف�ال  في المالك�ة
 صالة,  3غرف

 4حمامات
 مطبخ ,  موقفين
 BD 126,000 

V003923 

للب�ع ف�ال في صدد
دور�ن , صالتين 

4غرف , 4 حمامات
 مطبخين , موقفين

 نصف فرش
 BD 120,000

V003905 
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وم����ع هذه �ملو�جه����ات، تن�ض����م �لديو�نية �إلى 
حمافظات �لب�رصة ومي�ض����ان وذي قار و�لنجف �لتي 
�ضه����دت مو�جه����ة و�حتجاجات و��ضع����ة �لنطاق، مع 

تف�ضي �لبطالة و�ضوء �خلدمات.
ويف حمافظة ذي قار، �أظهر �رصيط فيديو حلظة 
�إ�ضابة متظاهرين بر�ضا�ص �ل�رصطة، وتكرر �لأمر يف 

حمافظة �لب�رصة �لتي �أ�ضيب فيها 4 على �لأقل.
وقال����ت م�ضادر يف �ل�رصطة �لعر�قية �إن قو�تها 
�أطلق����ت �لن����ار يف �لهو�ء لتفريق مئ����ات �ملحتجني 
ل����دى حماولته����م �قتح����ام مبن����ى حمافظ����ة �لب�رصة 
�أم�����ص �لأحد فيما تظاهر �آخ����رون قرب حقل نفطي، 
مم����ا �أ�ضفر عن �إ�ضاب����ة 48 �ضخ�ضا يف ثامن يوم من 
�ل�ضطر�ب����ات �لت����ي ت�ضهدها مدن جن����وب �لعر�ق 

ب�ضبب تردي م�ضتوى �خلدمات.
وقال����ت �ل�رصطة �إن 8 متظاهري����ن �أ�ضيبو� عند 

مبنى حمافظة �لب�رصة يف �جلنوب.
كما ت�ض����دت قو�ت �لأمن لحتجاجات على بعد 
نح����و 4 كيلومرت�ت من حقل �لزب����ر �لنفطي �لذي 

تديره �رصكة �إيني قرب �لب�رصة. 
وقال����ت م�ض����ادر يف �ل�رصط����ة �إن 40 �ضخ�ض����ا 

�أ�ضيبو� 3 منهم بر�ضا�ص حي.
وعرب �ملرجع �لأعلى لل�ضيعة يف �لعر�ق �آية �هلل 
علي �ل�ضي�ضتاين ع����ن ت�ضامنه مع �ملحتجني، وقال 

�إنهم يو�جهون ”نق�ضا حاد� يف �خلدمات �لعامة“.
ويندر تدخ����ل �ل�ضي�ضتاين يف �ل�ضيا�ضة لكن له 

تاأثر كبر على �لر�أي �لعام.

كم����ا تر�جع����ت ب�ضكل ح����اد خدم����ات �لإنرتنت 
يف �لب����اد. و�إلى جانب �قتحام مق����ر�ت �ملحافظات 
�جلنوبي����ة، �ضب �ملتظاه����رون ج����ام غ�ضبهم على 
مكات����ب �لأح����ز�ب �ل�ضيا�ضي����ة، �لتي �أحرق����و� عدد� 
منها ومن بينها مكتب ح����زب �لدعوة بزعامة نوري 
�ملالك����ي. وقال زياد ف�ضيل )38 عاما( وهو عاطل 
عن �لعمل ”حزب �لدعوة يحكم �لعر�ق منذ 15 عاما 
وقادت����ه مل يتمكنو� من �لوفاء ولو حتى بوعد و�حد 

من �لذي قطعوه“.
وحاولت �حلكومة �لعر�قي����ة �مت�ضا�ص غ�ضب 
�ل�ض����ارع، عرب �ضبل ع����دة، مثل فر�ص من����ع �لتجول 
ون�رص �لقو�ت، كما ز�ر رئي�ص �لوزر�ء، حيدر �لعبادي 

حمافظ����ة �لب�����رصة و�لتق����ى �لنا�ضطني فيه����ا، و�أمر 
بتخ�ضي�����ص 3 ملي����ار�ت دولر للمحافظ����ة. لكن ل 
يبدو �أن هذ� �ضاه����م يف �حلد من �لحتجاجات، �لتي 
جتددت بعد مغ����ادرة �لعبادي، حيث قطع عدد من 
�ملحتجني �لطريق �مل����وؤدي �إلى ميناء �أم ق�رص، �أحد 

�أكرب مو�نئ �لعر�ق مطالبني بتنفيذ مطالبهم.
وي�ض����ع هذ� �لغ�ضب �ملتنام����ي رئي�ص �لوزر�ء 
حي����در �لعب����ادي يف موق����ف �ضع����ب يف وق����ت ياأمل 
فيه بولي����ة ثانية عندما ي�ضكل �ل�ضا�ضة �لعر�قيون 
حكومة �ئتافي����ة جديدة بعد �لنتخابات �لربملانية 
�لت����ي �أجري����ت ي����وم 12 ماي����و و�ضابته����ا �تهامات 
بالتزوير. وذك����رت م�ضادر عر�قية ب����اأن �ل�ضلطات 

ق����ررت �إقالة مدير �رصطة �لنجف �لعميد ماجد حامت، 
وتعي����ني �لل����و�ء ع����اء غريب مكان����ه. وتاأت����ي هذه 
�لإقال����ة عل����ى خلفي����ة �لحتجاجات �لت����ي ت�ضهدها 
�ملدينة، وبلغت ذروته����ا �جلمعة باقتحام �لع�رص�ت 
مط����ار �لنج����ف، حيث �أوقف����و� �حلرك����ة �جلوية فيه. 
وذكرت �رشك����ة اخلطوط امللكي����ة الأردنية يف بيان 
�أم�ص �لأحد �أنها علقت 4 رحات �أ�ضبوعيا �إلى مدينة 
�لنجف �لعر�قية ب�ضب����ب �لو�ضع �لأمني يف مطارها. 
وحذت �رصك����ة فاي دبي حذوها. وذك����ر �لتلفزيون 
�لر�ضم����ي �لإي����ر�ين �أم�ص �أنه �ضيج����رى حتويل م�ضار 
�لرح����ات �لإير�نية �ملقررة ملدينة �لنجف �لعر�قية 

�إلى بغد�د.
�لع����ر�ق،  و�نفج����رت �لحتجاج����ات يف جنوب����ي 
�لأ�ضب����وع �ملا�ضي، يف حمافظة �لب�����رصة عندما خرج 
�ل�ضكان �إلى �ل�ض����و�رع �حتجاجا على تف�ضي �لبطالة 
وللمطالب����ة بتاأم����ني �لكهرب����اء و�ملي����اه �ل�ضاحل����ة 
لل�����رصب لل�ضك����ان. و�أجربت �لحتجاج����ات يف �لب�رصة 
�ل�رصك����ات �لنفطي����ة على �إخر�ج ع�����رص�ت �ملوظفني 
�لأجان����ب من �لعر�ق.  و�أفاد م�ضوؤولون حمليون باأن 
�لحتجاج����ات مل توؤثر عل����ى �إنتاج �لنف����ط يف مدينة 
�لب�����رصة و�لتي تدر �ضادر�ت �لنف����ط منها �أكرث من 
95 % من عائ����د�ت �لعر�ق ع�ض����و منظمة �لبلد�ن 

�مل�ضدرة للبرتول )�أوبك(.
ومن �ض����اأن �أي تعط����ل لاإنت����اج �أن يلحق �رصر� 
�ضدي����د� بالقت�ض����اد �ملتعرث ويق����ود �أ�ضعار �خلام 

�لعاملية لارتفاع.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ل�ضوؤون �لدولية: 17111482(              ق�ضم �لإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434(

�ل�ضعودية تخ�ض�ص ر�بطا �إلكرتونيا ملو�جهة تعنت “�لأوقاف �لقطرية”
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ك�ضف���ت وز�رة �حلج و�لعم���رة يف �ل�ضعودية عن خطوة جديدة خلدمة �حلج���اج �لقطريني، بعد عدم 
جتاوب وز�رة �لأوقاف �لقطرية، ح�ضب ما ذكر بيان �أم�ص �لأحد.

وق���ال �لبي���ان، “�إحلاقا لبيان وز�رة �حلج و�لعمرة.. وما ت�ضمنه باأنه���ا �ضتحدد ر�بطا مبا�رص� للحجاج 
�لقطري���ني، بعد عدم جتاوب وتع���اون وز�رة �لأوقاف �لقطرية مع �جله���ات �ملعنية يف �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودي���ة لإنهاء ترتيبات �ضوؤون ومتطلب���ات �حلجاج �لقطريني..”. و�أ�ضاف “فق���د �أنهت وز�رة �حلج 
و�لعم���رة �لرتتيبات �لازمة خلدمة �حلجاج �لقطريني �لر�غب���ني يف �أد�ء فري�ضة �حلج لهذ� �لعام.. حيث 
خ�ض�ض���ت �لوز�رة �لر�بط �لإلك���رتوين  )https://qh.haj.gov.sa(، لتمك���ني �ملو�طنني �لقطريني 
�لأ�ضق���اء من ت�ضجي���ل بياناتهم و�ختيار �خلدمات �لت���ي تتنا�ضب مع �حتياجاته���م”. و�أكدت �لوز�رة �أن 
حكوم���ة �ململكة �لعربي���ة �ل�ضعودية، بتوجيهات م���ن �لعاهل �ل�ضعودي، �مللك �ضلم���ان بن عبد�لعزير، 

ترحب بقدوم جميع �مل�ضلمني من �حلجاج و�ملعتمرين و�لزو�ر من خمتلف �أقطار �لعامل.
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دبي ـ العربية نت: 
نفذت ق���و�ت �لتحالف �لعربي يف 
اليمن عملية اإ�سقاط جوي للم�ساعدات 
�لإن�ضانية و�لإغاثي���ة �إلى �أهايل �ضمال 
مديري���ة �لتحيتا يف حمافظة �حلديدة، 
للتخفيف من وط���اأة معاناة �ملدنيني 
هن���اك.ومت توجي����ه الإ�سق����اط املظلي 
�آليا ع����رب �أجهزة حتدي����د �ملو�قع �لتي 

تثبت يف �أعلى �ل�ضال �لغذ�ئية.
�لإغاث����ي  �جل�����رص  �أهمي����ة  وتكم����ن 
�جلوي يف �لو�ضول �إلى مناطق ي�ضعب 
�لو�ضول �إليها. وته����دف هذه �لعملية 
�مل�ضاع����د�ت  م����ن  طن����ا   13 �إي�ض����ال 
للمناط����ق �لأكرث �حتياج����ا يف �حلديدة، 
تو�ضي����ل  عملي����ات  �إط����ار  يف  وذل����ك 
�مل�ضاع����د�ت �مل�ضتمرة �لتي يقوم بها 

�لهال �لأحمر �لإمار�تي.
�لت����ي  �مل�ضاع����د�ت،  وت�ضمن����ت 
��ضتف����اد منها 1700 �ضخ�ص، �أكرث من 
240 �ضلة غذ�ئي����ة يف �لرحلة �لو�حدة، 

�إ�ضافة �إلى توفر مياه �ل�رصب.

�إنز�ل جوي ل�240 �ضلة 
غذ�ئية ل�ضكان �لتحيتا

غزة ـ  دب أ: 
ذكر م�ضوؤول���ون يف قطاع �ل�ضحة يف 
غزة، �أن فل�ضطيني���ني قتا و�أ�ضيب �آخر 
يف �نفجار وقع �أم�ص �لأحد يف مبنى بقطاع 
غزة. ومل يعرف بعد �ضبب �لنفجار �لذي 
وقع بع���د �ضاع���ات قليل���ة م���ن �لإعان 
ع���ن وقف لإط���اق �لن���ار ب���ني �إ�رص�ئيل 

و�لن�ضطاء �لفل�ضطينيني يف �لقطاع.  
�لقتيل���ني  �إن  �مل�ضوؤول���ون  وق���ال 
هم���ا �أب و�بن���ه. ه���ذ� وق�ض���ف �لحتال 
�لإ�رص�ئيل���ي لي���ل �ل�ضبت مو�ق���ع يف غزة 
قبل دخ���ول وقف �إطاق �لنار �ملفرت�ص 
حي���ز �لتنفيذ. و��ضتهدف جي�ص �لحتال 
من�ضة لإطاق قذ�ئف هاون بحجة �إطاق 
قذيفتني عل���ى م�ضتوطنة �إ�رص�ئيلية من 

قطاع غزة.
وكان���ت حرك���ة �جله���اد ق���د �أعلنت 
�لتو�ض���ل لتفاق وقف لإط���اق �لنار يف 

غزة بني �لف�ضائل و�إ�رص�ئيل.

مقتل �ضخ�ضني بانفجار 
“غام�ص” يف غزة

أنقرة ـ اف ب: 
 �أ�ض���در �لرئي����ص �لرتك���ي، رج���ب 
طيب �أردوغان، مر�ضوما يق�ضي بو�ضع 
هيئة �لأرك���ان �لعامة حتت �ضلطة وزير 
�لدفاع، و�إع���ادة هيكلة جمل�ص �ل�ضورى 

�لع�ضكري �لأعلى.
�ل�ض���ورى  جمل����ص  �إل���ى  و�ض���م 
�لع�ضك���ري �أع�ض���اء مدني���ني، هم نو�ب 
�لرتبي���ة  ووزي���ر  �جلمهوري���ة  رئي����ص 
بالإ�ضاف���ة �إل���ى وزي���ر �ملالي���ة بر�ت 

�ألبرق، وهو �ضهر �أردوغان.
وبه���ذ� �لتعدي���ل، ي�ضب���ح غالبي���ة 
�أع�ض���اء �ملجل����ص من �ملدني���ني، فيما 
ي�ضم �ملجل�ص م���ن �لع�ضكريني رئي�ص 
هيئ���ة �لأركان وق���ادة �لق���و�ت �لربية 

و�جلوية و�لبحرية.
ويخت�ص جمل�ص �ل�ضورى �لع�ضكري 
�لأعل���ى باتخ���اذ ع���دد م���ن �لإج���ر�ء�ت، 
م���ن بينها ق���رارات ترقي���ة ال�سباط اأو 

�إحالتهم للتقاعد.

�أردوغان يجرد �جلي�ص 
من “��ضتقاليته”

لندن ـ رويترز: 
بريطاني���ا،  وزر�ء  رئي�ض���ة  ح���ذرت 
تري���ز� م���اي، م���ن �حتم���ال �أل “يكون 
هن���اك خ���روج م���ن �لحت���اد �لأوروب���ي 
على �لإط���اق” ب�ضبب حم���اولت نو�ب 

تقوي�ص خطتها يف هذ� �ل�ضدد.
وقالت ماي، يف �ضحيفة “ميل �أون 
�ضند�ي”، �إن “ر�ضالتي للباد يف نهاية 
هذ� �لأ�ضبوع ب�ضيطة، �أل وهي �أن علينا 
�لرتكيز ب�ض���كل ثابت على �جلائزة. �إذ� 
مل نفع���ل ذل���ك نخاطر ب���اأن ينتهي بنا 
�لأمر باأل يكون هناك خروج من �لحتاد 

�لأوروبي على �لإطاق”.
وكان وزير�ن كبر�ن قد ��ضتقال، 
�لأ�ضبوع �ملا�ض���ي، �حتجاجاً على خطط 
ماي للتجارة مع �لحت���اد �لأوروبي بعد 
�ن�ضحاب بريطانيا من �لتكتل يف مار�ص 
�ملقب���ل. وتعر�ض���ت خطته���ا بعد ذلك 
لنتقاد خال مقابلة �ضحافية للرئي�ص 
�لأمركي، دونال���د تر�مب، وهو موقف 
تر�جع عنه خال �جتماع مع ماي �جلمعة.

ماي: قد ل يكون هناك 
خروج من �لحتاد �لأوروبي

ر�صا�ص ودماء يف الب�رصة... وت�صعيد يف وترية االحتجاجات
تو�ضع رقعة �ملظاهر�ت لليوم �لثامن على �لتو�يل

• حمتجون عر�قيون ي�رصمون �لنار يف �إطار�ت مبدخل �لب�رصة )رويرتز(	

تو�سعت رقع االحتجاجات يف العراق، اأم�س االحد، حيث امتدت اإىل معظم املحافظات اجلنوبية 

الع�سرات،  الر�سا�س على  اأطلقوا  الذين  االأمن  املتظاهرين ورجال  املواجهات بني  و�سط ت�ساعد 

بني  مواجهات  خللال  قتلى  و�سقط  املحتجني.  �سفوف  يف  وجرحى  قتلى  �سقوط  يف  ت�سبب  مما 

اأحللزاب الدعوة والف�سيلة واحلكمة.  اإحللراق مقرات  قوات االأمن ومتظاهرين يف املثنى، حيث مت 

وقالت م�سادر حملية اإن 10 اأ�سخا�س اأ�سيبوا من جراء اإطاق االأمن الر�سا�س على متظاهرين 

غا�سبني حاولوا اقتحام مبنى حمافظة الديوانية.

هجوم عنيف على ريف القنيطرة... واأكرث من 800 قذيفة
بدء �إجاء مقاتلني من مدينة درعا نحو �ل�ضمال �ل�ضوري

بيروت ـ وكاالت:

 �أف���اد �ملر�ضد �ل�ض���وري حلق���وق �لإن�ضان باأن 
قو�ت �لنظام �ل�ضوري ت�ضن حملة ق�ضف مكثف منذ 
فجر �لأحد يف حمافظة �لقنيطرة جنوب �لباد، حيث 
�ضيطرت على �أولى �لبلد�ت يف ريف تلك �ملحافظة 

�لإ�ضرت�تيجية �لقريبة من �جلولن �ملحتل.
وق���ال مدي���ر �ملر�ض���د، ر�م���ي عب���د �لرحم���ن، 
�أن �ملنطق���ة “��ضُتهدف���ت باأكرث م���ن 800 قذيفة 
مدفعي���ة و�ضاروخية، وعل���م �ملر�ضد �ل�ض���وري �أن 
قو�ت �لنظ���ام متكنت من �لتق���دم و�ل�ضيطرة على 
بل���دة م�ضحرة، �لو�قعة يف �لقط���اع �لأو�ضط من ريف 
�لقنيط���رة، فيم���ا مل ت���رد معلوم���ات ع���ن �خل�ضائر 
�لب�رصية حت���ى �للحظة”. كذلك لفت �إلى �أن �لق�ضف 
ط���ال كذل���ك بل���د�ت يف حمافظ���ة درع���ا �ملجاورة 

للقنيط���رة. وبعد �ل�ضيطرة على دم�ضق و�ضو�حيها، 
�ضنت قو�ت �لنظ���ام، باإ�ضناد رو�ضي، هجوماً يف 19 
يونيو على حمافظة درعا و�ضيطرت على 85 % من 

�ملحافظة، يف مو�جهة ف�ضائل �ملعار�ضة.
وبد�أ مقاتل���و �لف�ضائل �ملعار�ض���ة وعائاتهم 
�أم�ص �لأحد �خلروج من مدينة درعا يف جنوب �ضوريا 
تنفيذ� لتفاق يوؤدي لإعادة مهد �حلركة �لحتجاجية 
�لت���ي �ندلعت يف �لباد منذ �أكرث من 7 �ضنو�ت، �لى 
كنف �لدولة. وذكر مر��ض���ل وكالة فر�ن�ص بر�ص �ن 
“مئات �ملقاتل���ني و�أفر�د عائاتهم ��ضتقلو� �لأحد 
15 حافلة، حاملني حقائبهم �لتي حتوي حاجياتهم 
و�أو�ض���ح  �لتجم���ع.  نقط���ة  وغ���ادرو�”  �ل�ضخ�ضي���ة 
�ملر��ضل �أن “غالبي���ة �ملغادرين هم من �ملقاتلني 
ومعه���م بع����ص �لعائ���ات” م�ضر� �لى �ن���ه “ح�ضب 

�ل�ضجات �ضيخرج 750 �ضخ�ضا” من درعا.

عواصم ـ وكاالت:

 �عت����رب �لرئي�����ص �لأمركي دونال����د تر�مب، 
�أن رو�ضي����ا و�لحتاد �لأوروب����ي و�ل�ضني “�أعد�ء” 
للوليات �ملتحدة لأ�ضباب عدة، وذلك يف مقابلة 
مت بثها ع�ضي����ة لقائه �لأول مع نظ����ره �لرو�ضي 

فادمير بوتني يف هل�ضنكي.
وقال تر�م����ب يف مقابلته �لت����ي �أجرتها معه 
�ضبكة “�ضي بي �إ�ص” ن�����رصت �أم�ص �لأحد “�أعتقد 
�أن لدين����ا كثًر� م����ن �لأعد�ء. �أعتق����د باأن �لحتاد 
�لأوروبي عدو ب�ضب����ب ما يفعلونه بنا يف �لتجارة. 
رو�ضي����ا هي عدو يف بع�ص �جلو�نب. �ل�ضني عدو 
�قت�ض����ادي، بالتاأكيد هي عدو، لكن هذ� ل يعني 
�أنهم �ضيئون، هذ� ل يعني �ضيئا. هذ� يعني �أنهم 

مناف�ضون”.
ياأت����ي ه����ذ� �لت�رصيح فيم����ا ت�ضتع����د مدينة 
هل�ضنكي ل�ضتقبال �لقمة �لأولى بني �لرئي�ضني 
و�ض����ط  �لثن����ني  �أم�����ص  و�لرو�ض����ي  �لأمرك����ي 

ت�ضدي����د�ت �أمني����ة وترق����ب دويل، ومتت����از هذه 
�ملدينة باأنها �حت�ضن����ت 3 قمم �أمركية رو�ضية 

�ضابقة منذ ع�رص �لحتاد �ل�ضوفييتي.

��ضتع����د�د�ت �أمنية و�أخ����رى �جتماعية تليق 
باللق����اء �لأول بني تر�مب وبوت����ني يف �لعا�ضمة 
�لفنلندي����ة هل�ضنك����ي �لت����ي حتم����ل �لكث����ر من 

ذ�ك����رة �لبلدين تعود غالبيته����ا �إلى �أيام �حلرب 
�لب����اردة، حي����ث �ضه����دت ه����ذه �ملدين����ة 3 قمم 
�أمركية رو�ضية، �أبرزها قمة جورج بو�ص )�لأب( 

وميخائيل غوربات�ضوف عام 1990.
قوى �لأمن �نت�رصت عل����ى �لطرقات �ملوؤدية 
للق�����رص �لرئا�ضي �ملو�جه لل�ضاحل، و�ضيتم �إغاق 
�ل�ض����وق �ملركزي �لذي يع����د �أحد �أك����رث �لأماكن 
حيوية يف �لباد، فيما رفعت �ل�ضعار�ت �لرتحيبية 
�لد�عية لل�ضام باللغت����ني �لرو�ضية و�لأمركية. 
كم����ا مت �لإع����ان ع����ن �إغ����اق مين����اء �لعب����ار�ت 
و�لو�جه����ة �ل�ضياحية منه يف م�ضه����د يندر حدوثه 
مع بد�ية كل �أ�ضبوع. هذ� �لت�ضديد �لأمني ر�فقه 
تفاوؤل كبر م����ن �ضكان �ملدينة �لذين ��ضتب�رصو� 
به����ذه �لقمة. �أما �ملرك����ز �لإعامي ففر�ص رقابة 
�أمنية للمعلومات و�لإنرتنت، ومت �إ�ضعار �أكرث من 
�أل����ف وخم�ص مئة �ضحايف م�ض����ارك لتغطية �لقمة 

قادمني من 60 دولة خمتلفة بذلك.

ترامب عشية لقائه بوتين: روسيا وأوروبا والصين أعداؤنا

البصرة ـ وكاالت: 

• تر�مب وبوتني	

• تنطلق �لدفعة �لأولى من مهجري درعا �إلى �ل�ضمال �ل�ضوري	
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حينما ُين�رش ه���ذا املقال، تكون مناف�سة القمة 
بني فرن�سا وكرواتيا قد انتهت اإّما برت�سيع الأولى 
جنم���ة ثانية ف���وق ديكه���ا الف�سي���ح، اأو اأن حتيك 
الثانية جنمته���ا الأولى اأعلى ال�سعار الكرواتي ذي 
املربع���ات احلم���راء والبي�س���اء، وهذا ح���ال بطولة 
كاأ�س العامل الذي ل يوفر اإل مكاناً واحداً على اأعلى 

القمة.
وعلى الرغم من املتعة التي ي�سعر بها مليارات 
من الب�رش جراء متابعتهم هذه اللعبة ال�سعبية الأولى 
يف الع���امل، اإل اأن وراء هذه اللعبة التي كانت تلعب 
يف الأزقة واحل���واري، ويلعبها الأطفال حفاة و�سبه 
عراة يف الكثري من ال���دول الفقرية، وراءها الكثري 
من الق�س�س التي بداأت تتعقد على مّر ال�سنوات، 
لأنها ما ع���ادت “لعبة �سعبية”، ولكن تقف وراءها 
عوامل النف���وذ العاملي الكثرية، واإب���راز احل�سور 
�سيا�سي���اً، وذلك ب���دءاً من الت�ساب���ق على الرت�سح 
للف���وز با�ست�ساف���ة ه���ذه امل�سابق���ات، واحلديث 
الدائم عن الرِّ�سا والف�ساد يف اأجواء الحتاد الدويل 
لك���رة الق���دم )فيف���ا(، والف�سائ���ح املالي���ة التي 
ك�سف عنه���ا والتي ل تزال حبي�سة الأدراج، �سحيح 
اأنها توفر اأم���والً للمدن امل�ست�سيفة، واأنها جتعل 
البلد امل�ست�سي���ف مق�سداً للعامل باأ�رشه على مدى 

ثالث���ني يوماً، لكن الأمر يتعدى الأموال وال�سياحة، 
و�سولً اإلى ال�سيا�سة.

واإل م���ا ال���ذي يجعل بل���داً ل تعني ل���ه اللعبة 
الكث���ري، كالولي���ات املتح���دة، تتناف����س للف���وز 
باحت�سان الت�سفي���ات، حتى اأن قنوات تلفزيونية 
ا�سط���رت لأن ت�رشح للجمهور كي���ف ياأتي الهدف، 
وكي���ف يف���وز الفري���ق لأن ال�رشيح���ة الأك���ر م���ن 

اجلمهور ل يعرفون الكثري عن هذه الريا�سة.
اأم���ا ق�س���ة اليابان مع ك���رة الق���دم فهي اأحد 
النم���اذج التي حتت���ذى، فعلى الرغم م���ن تاأ�س�س 
الحت���اد الياب���اين لك���رة الق���دم �سن���ة 1921، اإل 
اأن���ه ق���رر يف الثمانين���ات اأن يكون للياب���ان مكان 
عل���ى اخلريط���ة العاملي���ة، لأن���ه اأراد تعزي���ز قوته 
القت�سادية، بال�سمعة والنف���وذ، فاأر�سل جمموعة 
كب���رية من الالعب���ني ال�سغ���ار لياأخ���ذوا ح�سة من 
الفن���ون الرازيلية، وعزز �سغ���ف اليابانيني بهذه 
اللعبة عر اأفالم الر�سوم املتحركة، وا�ستقدم اأحد 
اأ�ساطري الرازيل وهو الالعب ال�سابق زيكو ليتولى 
تدري���ب املنتخ���ب، حت���ى ا�ستطاع ه���ذا املنتخب 
ال���ذي يعت���ر حمطة ا�سرتاح���ة للف���رق املتناف�سة 
قارياً، رقماً �سعباً، وبات يفوز ببطولة كاأ�س اآ�سيا، 
ويناف�س بقوة ل ي�ستهان بها للو�سول اإلى الأدوار 

املتقدمة يف كاأ�س العامل.
يف ه���ذا املوندي���ال، مت التاأكيد جم���دداً على 
اأن الريا�س���ة بعمومه���ا، وكرة الق���دم بخ�سو�سها 
ما ع���ادت لعبة املوهوب���ني والفلت���ات، اإنه العلم 
والداأب والتخطيط والنف����س الطويل، فمنذ العام 
1962 والكاأ����س تنتقل مرة اإل���ى اأمريكا اجلنوبية 
ومرة اإلى اأوروبا، هك���ذا بالتبادل، ولكن ما اإن اأخذ 
العلم مكانه ومكانته يف العامل الريا�سي، وحتولت 
الك���رة اإل���ى خمططات ون�س���ب مئوي���ة وح�سابات، 
وتغذي���ة ومواعيد واإع���داد بدين وجرع���ات نف�سية 
تاأخ���ذ مكانه���ا الأ�سا����س يف الريا�س���ة، حتى بانت 
الف���وارق بني التنظيم والفو�س���ى، بني املهارات 
والتخطي���ط الذي يك�س���ب يف النهاي���ة املباريات، 
وي�سل اإلى الكاأ�س، فللبطولة الرابعة )16 عاماً( مل 
يفز منتخب اأمريكي جنوبي بالكاأ�س، بل مت اإق�ساء 
جميع العمالقة املناف�سني منذ دور الثمانية ليغدو 

الدور ربع النهائي الأخري اأوروبياً �رشفاً.
ق���د تكون لدى ال�سعوب مواه���ب، ولكنها لن 
تقف اأم���ام العمل العلمي املنظم، قد تفقد اللعبة 
مل�ساتها اجلميلة ال�ساحرة، ولكن التاريخ �سيكتب 

من فاز ولي�س من لعب ب�سكل اأجمل.

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

بداأت حمى النتخابات مبكرا، 
غري اأّن الذي يث���ري النتباه لي�س 
فق���ط عدد م���ن ين���وون الرت�سح 
الذي يعد خياليا بكل املقايي�س، 
ب���ل الأه���م م���ن وجهة نظرن���ا اأن 
ن�سب���ة ل ي�سته���ان به���ا منهم ل 
املطلوب���ة  املوؤه���الت  متتل���ك 
لتكون باملجل�س النيابّي القادم، 
اأحدهم ق���ال بن���رة ملوؤها الثقة 
اإّنه ينوي عند فوزه تقلي�س عدد 
ال���وزارات اإلى ث���الث فقط! مثل 
هذا ال���كالم اإذا قبلناه من اإن�سان 
ب�سيط فاإنه لي����س مقبولً اإطالقا 
م���ن اإن�سان يع���د نف�س���ه ليكون 
ع�سوا برملانيا. اإّن عدم منطقية 
هذا القول تاأت���ي من كونه لي�س 
عملّي���ا ول واقعيا ويفتقر لأب�سط 
اأ�س����س العقل، فلي����س جائزا ول 
ممكن���ا اأن تنه�س ث���الث وزارات 
بعم���ل احلكوم���ة نتيجة مل���ا يقع 
عليها م���ن اأعباء، ولأن���ه من جهة 
اأخرى ل ي�س���كل الهم الأكر لدى 

املواطن.
كن���ا نتمنى ل���و مت���ت اإعادة 
النظر يف املعايري التي تتم على 
والتي  الرت�س���ح  �سوئه���ا عملية 
الق���راءة  “اإج���ادة  يف  تتلخ����س 
والكتاب���ة”، نعتقد اأن هذا ال�رشط 
بالتحدي���د ه���و ما دف���ع كل هذه 
الأع���داد لإعالن الرت�س���ح، ول�سنا 
هنا ب�س���دد اإج���راء عملية تقومي 
لأداء املجل����س املنق�سية وليته 
امل�ست���وى  دون  ك���ان  وال���ذي 
املاأم���ول، غ���ري اأنن���ا نعج���ب من 
التهام���ات التي ت�ساق دون وجه 
ح���ق للناخب البحريني باأنه يدفع 
مبرت�سح���ني اإل���ى قب���ة الرملان 
اأثبت���ت الأي���ام ف�سله���م الذري���ع 
يف اإجن���از احل���د الأدنى م���ن اآمال 
املواط���ن، �سحي���ح اأّن هناك من 
ت�ساءل قبيل عملية النتخاب ملن 
مين���ح �سوته، رمبا لأن���ه مل يكن 
مقتنعا مبن ير�سح، لكّن الناخب 
نه����س باملهم���ة الوطني���ة بكل 
م�سوؤولي���ة واأمانة والتي تتلخ�س 
يف اختي���ار اأف�س���ل املرت�سح���ني 
من وجهة نظ���ره، واإذا كان هناك 
تخاذل فلي����س منطقيا اأن نحمله 
خذلن ممثليه ونكثهم وعودهم.

اإن املواطن���ني فقدوا ثقتهم 
النياب���ّي  املجل����س  اأع�س���اء  يف 
لأنه���م مل يكونوا جديرين بالثقة 
اأّن  ونعتق���د  له���م،  املمنوح���ة 
اإع���ادة الثق���ة لي�س���ت بال�سهولة 
ظ���ل  يف  يت�سورونه���ا  الت���ي 
تقاع�س الكثريي���ن عن النهو�س 
اأم���ام  وتعهداته���م  بواجباته���م 

الناخبني.

ُحّمى االنتخابات 
النيابية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

نظرة فاح�سة يلقيها املالحظ على التحولت 
وال�سطرابات التي حتدث يف اإيران اليوم تريه اأن 
ما يحدث �سيء طبيعي يف هذه الدولة ال�ستبدادية 
الإرهابية التي ل تقيم لالإن�سانية اأي وزن، والفرد 
فيه���ا لي�ست ل���ه اأي���ة قيم���ة، فالف���رد يف الدولة 
ال�ستبدادي���ة الإيراني���ة عاجز ويحت���اج دائما اإلى 
من ي�رشح ل���ه كيف يت�رشف وياأم���ره ب�سلوك معني 
م���ن دون الطري���ق الآخر، فهو مغي���ب متاما بفعل 

احلروب والثورات وذكريات املوت والدمار.
التقي���ت مواطن���ا اإيراني���ا �ساح���ب مطعم يف 
تايلند، راأى يف تلك البلد ح�سب قوله اأر�سا �ساحلة 

للعي����س، حيث هرب من بط����س وا�ستعمار املاليل 
ع���ام 1980، وحكى يل ق�س�سا ع���ن املاآ�سي التي 
يتعر�س لها ال�سعب الإي���راين والعبودية والواقع 
املوؤمل الذي تعي�سه الطبقات امل�سحوقة، خ�سو�سا 
يف الأح���واز، وكل م���ن يرف����س حك���م الديكتاتور 
خامنئ���ي وع�سابته، ت�سوروا اأن مر�سدهم خامنئي 
ه���و الوحيد ال���ذي يتحك���م يف اأحواله���م احلياتية 
واملعي�سي���ة وياأخ���ذ اأرا�س���ي واأم���الك املواطنني 
عنوة، ويف بع�س الأحي���ان يختارون له من البيوت 
الن�ساء اجلميالت ويقتل���ون البقية، فاحلكم هناك 
مطل���ق للماليل وق���ادة احلر�س الث���وري الإرهابي 

والع�سابات، اأم���ا املواطن الإيراين العادي فلي�س 
من حق���ه اأب���دا اأن يعي�س يف ترف ورخ���اء، اأر�سيف 
�سخ���م بالأرق���ام والوثائ���ق ع���ن ال�سواع���ق التي 
يتعر����س لها ال�سع���ب الإيراين جراء م���ا يف اأعماق 
نفو����س امل���اليل م���ن اأورام نف�سية �س���د ال�سعب 

والب�رشية والإ�سالم واخلري.
يق���ول املواط���ن الإيراين اأي�س���ا “ل يوجد يف 
قامو�س املاليل �سيء ع���ن النزاهة واخلري ومعاين 
التق���دم، كم���ا اأنه���م ل يعرتف���ون اأ�س���ال مببادئ 
الإ�س���الم الداعي���ة اإلى ع���دم تف�سي���ل عربي على 
اأعجمي اإل بالتقوى، وهناك “فقرة” يف د�ستورهم 

ال���ذي و�سع���ه اخلمين���ي تبي���ح الف�س���اد والظلم 
واخل���راب ودع���م ل�سو����س البحار وقط���اع الطرق 

والإرهابيني من اأجل متا�سك النظام”.
بالرغم من كل املاآ�سي والعذاب الذي يعي�سه 
ال�سع���ب الإي���راين، اإل اأن���ه – اأي املواطن �ساحب 
املطع���م - على ثقة تام���ة ب�سقوط وزوال جرثومة 
نظام املاليل وانت�سار ث���ورة ال�سعب اجلائع الذي 
دخل مرحل���ة احل�سم، وي���رى الع���امل باأكمله اليوم 
بو�س���وح ب�سمات اأق���دام ال�سع���ب املقهور الذي 
�سيول���د اإيران جدي���دة وعاملا جدي���دا على طريق 

التحرر والعي�س ب�سالم وا�ستقرار.

ماللي إيران... أورام نفسية
 في األعماق ضد اإلسالم والخير

�سيا�سي���ة  ممار�س���ة  النتخاب���ات 
واجتماعية وثقافية تخ����س البلد الذي 
جت���ري في���ه، ول يحق لأح���د التدخل يف 
�سوؤونه���ا، ل الدول ول املنظمات، ويتم 
تنظي���م النتخابات يف مملك���ة البحرين 
م���ن  مبوج���ب د�ستوره���ا، وه���ي ج���زء 
ال�سيا�س���ة العامة للدول���ة وجزء ل يتجزاأ 
من ال�سيادة الوطنية، والتدخل اخلارجي 
الإقليمي من قبل الدول اأو املنظمات يف 
م�سارها اأو قوانينها اأو طريقة تنظيمها 
اأو نتائجه���ا ُيعت���ر تدخ���اًل يف ال�س���وؤون 
الداخلية البحرينية و�سيادتها، وهو اأمرٌ 
يتعار�س مع د�ستور البحرين والأعراف 

الدولية وقوانينها. 
وال�س���وؤون  الع���دل  وزي���ر  ووج���ه 
اإل���ى  ر�سال���ة  والأوق���اف  الإ�سالمي���ة 
الذي���ن ُت�سول له���م اأنف�سه���م التدخل 
يف ال�س���اأن النتخابي البحرين���ي موؤكًدا 
“اتخ���اذ الإجراءات الكفيل���ة بالت�سدي 
احلازم واحلا�سم لأي���ة حماولت ت�سعى 
للتدخل يف ال�سوؤون الداخلية وامل�سا�س 
بال�سيادة الوطنية”. ورف�س تدخل اأية 
دولة اأو منظم���ة اأو اأفراد يف النتخابات 
البحريني���ة يعن���ي: اأوًل اأن النتخاب���ات 
وتنظمه���ا  وطن���ي،  ق���رار  البحريني���ة 
وتديره���ا هيئ���ة وطني���ة م�ستقلة يتم 

ت�سكيله���ا وفًقا ملعاي���ري اإدارية وفنية 
وقانونية وله���ا �سخ�سيتها العتبارية، 
وتعمل على ت�سجيل الناخبني والقوائم 
لالنتخاب���ات  والتح�س���ري  النتخابي���ة 
واخل���ارج  بالداخ���ل  الق���رتاع  ومراك���ز 
وتق�سيم الدوائر، ثانًي���ا اأن النتخابات 
البحريني���ة تت���م بنزاه���ة تام���ة واإ�رشاف 
ل�سم���ان  متاًم���ا  ُم�ستق���ل  ق�سائ���ي 
ال�سفافية يف النتخاب���ات وفرز واإعالن 
النتائ���ج، ثالًثا اأن النتخابات البحرينية 
يف دوراته���ا الأربع حازت ثق���ة ال�سعب 
يف جمي���ع مراحلها، رابًع���ا اأن املمار�سة 
النتخابي���ة يف البحري���ن ب���داأت مع بدء 

املل���ك،  جلالل���ة  الإ�سالح���ي  امل����رشوع 
املكت�سب���ات  م���ن  العدي���د  واأثم���رت 
الدميقراطي���ة وال�سيا�سي���ة للبحري���ن، 
و�ساهم���ت الت�رشيع���ات الت���ي �سدرت 
يف اإحداث نقل���ة نوعية كبرية يف احلياة 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادية والجتماعية، 
خام�ًس���ا اأن النتخاب���ات ح���ق من حقوق 
ال�سعب البحريني ال�سيا�سية والإن�سانية 
وفًقا لد�ستور مملكة البحرين والأعراف 
والقوانني واملواثيق والعهود الدولية، 
والتدخل يف ال�ساأن النتخابي البحريني 
يوؤث���ر �سلًبا عل���ى هذه احلق���وق و�رشف 

الدميقراطية البحرينية.

االنتخابات والسيادة

علي نون

باإلذن..

اإي����ران يف نواحين����ا  واأّي����ة مفارق����ة: عّم����ال 
ي�ستح�رشون ذكرى حرب متوز العام 2006 ومعها 
كل ع����ّدة ي����وم القيام����ة، فيما بنيام����ني نتنياهو 
ي�ستك�س����ف يف مو�سك����و م����دى جدّي����ة وواقعي����ة 
“الو�ساط����ة” الرو�سية ب����ني اإ�رشائيل واإيران، ول 
ين�سى باملنا�سبة، ت�رشي����ب خرية “عدم تهديد” 
بقايا �سلطة الرئي�س ال�سابق ب�ّسار الأ�سد، اإذا مّت 
حتجيم واإبع����اد “التهديد الإي����راين” عن احلدود 

اجلنوبية ال�سورية.
و”الإبع����اد  “الو�ساط����ة”  والأم����ران، 
والتحجي����م” متّمم����ان يف الواق����ع لبع�سهم����ا واإن 
بَدي����ا متناق�َسني، حي����ث اإن تثبي����ت الأ�سد رغم 
معرفة اإ�رشائيل م����دى التهّتك الذي بلغته اأحواله 
وقّوت����ه و�سلطاته وقدراته، يعني يف زبدة الكالم 
واحل�س����اب ع����دم القط����ع النهائ����ي واحلا�سم مع 
طهران وا�ستثماراته����ا املديدة فيه ويف �سوريا، 
واإ�س����ارة ميكن البن����اء عليها وتطويره����ا، اإلى اأّن 
اأم����ور الدنيا بني الطرفني لي�ست على حافة يوم 
القيامة! ول حتى يف الطري����ق اإليه رغم الأنا�سيد 

التي ُتطلق من اجلانبني.
�س����اأن  يف  الإ�رشائيلي����ة  التطمين����ات  اأن  اأي 
الأ�سد، تبدو موّجهة اإلى طهران اأكرث من مو�سكو 
باعتب����ار اأن ل �س����يء )فعلياً ل �س����يء!( ميكنه اأن 
يوؤّثر �سلباً يف عالق����ات الطرَفني “املتينة” التي 
ل يرتك فالدميري بوتني، منا�سبة اإل وُي�سّدد على 
متانته����ا. وُيب����دي وُيظهر كل ا�ستع����داد لتوثيق 
عراها اأكرث فاأكرث، اأي مبعن����ى اأو�سح، اإذا ارتاأت 
القيادة الرو�سية مثالً اأن موجبات تاأمني ا�ستقرار 
معقول ن�سبياً يف �سوريا ت�ستدعي تغيري الديكور 
والإتيان ب� “رئي�س” اآخر فال باأ�س! لكن اإذا ارتاأت 
اإ�رشائيل اأن ذلك �سيعني هزمية تاّمة ومنجزة )ول 
داع����ي لها!( لإيران، فال باأ�س اأي�ساً، بانتظار يوم 
اآخ����ر! املهم يف الأ�س����ل، اأن عالقة الطرفني اأبدى 
واأول����ى م����ن اأي معط����ى اآخر، فكيف احل����ال وهما 
يتمتعان بو�سعية مريحة لكليهما، ترفها فائ�س 
وف�سفا�����س! ول اإمكاني����ة فعلي����ة ول رغب����ة عند 
اأحد لتعك����ري تفا�سيلها وعمومياتها: ل التهديد 
الإيراين ممك����ن وجّدي ومطل����وب! ول العرتا�س 
الأمريكي وارد اأو حمتَمل بل العك�س! ول الرتكي 
م����اأزوم اأو مت�رشّر بعد اأن ارت����اح مبدئياً وميدانياً 
م����ن الهّم الك����ردي اأقّله من اجله����ة ال�سورية! اأي 
يف الإجمال ل توج����د “ق�سية” �سلبية بينهما، بل 

“ق�سايا” اإيجابية كثرية وثقيلة ورا�سخة!
معن����ى ذل����ك، اأن جت����د مو�سك����و نف�سها يف 
و�سع الو�سيط املمكن والق����ادر بني الإيرانيني 
اأمكنه����ا ميداني����اً  والإ�رشائيلي����ني: وه����ي الت����ي 
وف�سائي����اً يف �سوري����ا �سناع����ة معج����زة �سغ����رية 
متّثل����ت بالقتال م����ع الإيراني����ني واأتباعهم �سد 
الأكرثي����ة ال�سوري����ة املعار�س����ة، والتن�سي����ق مع 
الإ�رشائيليني يف الوقت نف�سه ومن دون �سوابط 
مبا يف ذلك التفّرج عل����ى ع�رشات الغارات اجلوية 
مواق����ع  عل����ى  الإ�رشائيل����ي  للط����ريان  املدّم����رة 

الإيرانيني واأتباعهم!
امل�ستجّد يف الأمر، هو اأّن اإيران على ال�سمع! 
وتع����رف اأّن خياراته����ا يف �سوري����ا �ساقت كثرياً، 
وهي براغماتي����ة م�سهودة ترتاجع اأم����ام الأقوى! 
وُتظهر “واقعية” يف �ساعة اجلّد! ولي�س اأدّل على 
ذل����ك من اإظهار االلت����زام التام )الت����ام!( ب�رشوط 
“معرك����ة” درعا بداي����ة، وبالبتع����اد عن احلدود 
اجلنوبية تالي����اً، واإر�سال علي اأك����ر وليتي اأحد 
م�ست�ساري املر�سد اإل����ى مو�سكو من اأجل ح�سور 
مباري����ات كاأ�����س الع����امل! �س����وى اأّن ذل����ك تزامن 
�سدفة مع وجود نتنياهو هناك... وللغاية ذاتها!

امله����م الذي يعنينا ه����و اأّن اإيران يف مكان، 
واأتباعها يف نواحينا، يف مكان اآخر!. “امل�ستقبل”.

إيران.. إسرائيل.. موسكو!

ghassan.shihaby
@gmail.com

 بعد اإلفاقة 
غسان الشهابيمن كأس العالم

   ذرائع
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ك�ش���ف املنت���ج �ش���ادق ال�شباح ع���ن تر�شيح 
ا�ش���م املمث���ل ال�ش���وري تيم ح�ش���ن لني���ل جائزة 
 IARA“ اأف�ش���ل ممث���ل عامل���ي �شم���ن جوائ���ز 
AWARDS” ع���ن دوره يف م�شل�ش���ل “الهيبة - 

العودة”.ون����ر عرب �شفحته اخلا�ش���ة باأحد مواقع 
التوا�ش���ل الجتماعي �شورة م���ن الإعالن الدعائي 
للجائ���زة، والتي �شمت �شورة تيم اإلى جانب عدد 

من املمثلني العامليني.

مسافات

“السوشيل ميديا” نوافذ اتصال... وانفصال

حتول����ت و�شائل التوا�ش����ل الجتماعي ملن����اأى اآمن يلج����اأ اإليه 
الأف����راد لبناء واقع مغاي����ر، وفتح نوافذ ات�ش����ال معنوية مع العامل 
الفرتا�ش����ي، وارت����داء قن����اع خمتلف لإخف����اء واقعه����م وحقيقتهم 
احلياتي����ة، فمن الالفت اليوم هو اإتباع الكث����ر من م�شتخدمي هذه 
الو�شائل )في�شبوك، تويرت، اليوتيوب، الن�شتغرام، ال�شناب �شات( 
لنم����ط حياتي معني خمال����ف لواقعهم مبا يفر�����ص عليهم تقم�ص 
�شلوكي����ات وممار�شات مل ياألفوه����ا اأو ي�شبق لهم ممار�شتها، فقط 
لإظه����ار مثاليات مبالغ فيه����ا اأمام املتابعني، فاإل����ى اأي مدى بات 
الأف����راد حبي�ش����ي هذا الع����امل الفرتا�ش����ي؟ ومتى �شيطلق����وا �راح 
اأنف�شه����م ويتح����رروا من قي����وده ليعي�شوا اللحظ����ات الواقعية بكل 
حذافرها؟ وه����ل �شي�شتمروا يف ارتداء القناع اأم انهم �شي�شطدموا 
بالواق����ع فيخلع����وه؟ واأي انعكا�����ص لإدمان تطبيق����ات “ال�شو�شيل 
ميدي����ا” على ا�شتقرارهم النف�شي؟ ت�شاوؤلت ل زالت تطرح بوترة 
مت�شاعدة يف ظل تعاظم انف�شال الأ�شخا�ص عن حميطهم الواقعي 

وات�شالهم بالوهم التكنولوجي.
يف  ن�����رت  درا�ش����ة  ويف 
جملة “نييورك تاميز” متت 
الإن�ش����ان  اأن  اإل����ى  الإ�ش����ارة 

ال����ذي يتعر�����ص ل�”�شو�شي����ل 
معر�����ص  با�شتم����رار  ميدي����ا” 

للتعا�ش����ة، فوفق����ا للنتائ����ج التي 

خل�ص اإليها فريق البحث فاإن املجموعة التي مل تتعر�ص لتاأثرات 
ه����ذه الو�شائل ه����ي الأكرث �شع����ادة، بينما املجموع����ة التي تدمنها 
فه����ي الأك����رث كاآبة، لكن عل����ى الرغم من ذلك لزال����ت فئات كبرة 
م����ن الأ�شخا�ص جتد فيه����ا �شعادتها املطلقة بالنظ����ر اإلى حياتهم 
الواقعي����ة ال�شعبة، فرناهم يعتربونها �شبي����ال للرتويح عن النف�ص 
و�خلا�����ص م����ن �ضغ����وط �لعم����ل، وم����اذ� للتعب����ر ع����ن �أو�ضاعهم 
العاطفي����ة والجتماعي����ة خ�شو�ش����ا اذا كان����وا عاجزين ع����ن التعبر 

الكالمي املبا�ر عن مكنوناتهم الداخلية.
اإن اأ�ش����واأ م����ا خّلفته و�شائ����ل التوا�شل الجتماع����ي هو الإخالل 
بقدرة الأف����راد على �شبط توازن عالقاتهم م����ع البيئة الفرتا�شية 
فيها، فرناه����م ي�شّيدون يف ح�شاباتهم عل����ى جدرانها بيوتا وهمية 
يقطنونه����ا، ويخلق����ون كون����ا خا�شا به����م يقطعون ع����ربه �شلتهم 
بالواق����ع احلقيق����ي، رمب����ا ليعو�ش����وا النق�ص الجتماع����ي واملادي 
املحي����ط به����م، فالكثر ي�شتعر�����ص �شورا حتوي اأم����وال يف الوقت 
ال����ذي يكون����وا فيه يف حال����ة عوز، ول يختل����ف الأمر كث����را بالن�شبة 
لطالب����ي ال�شهرة مث����ل “الفا�شني�شت����ات” اللوات����ي ت�شبحن 
اأ�ش����رات لع����ادات معين����ة متار�شنها 
على ال�شو�شيل ميديا دون 
توقف، فيكون �شغلهن 
ال�شاغل هو ال�شتعرا�ص 
الدائ����م لكاف����ة تفا�شيل 
حياته����م لك�ش����ب الإعجاب 

ونيل اأموال الإعالنات.

نور القاسم تعزف في أصيلة لبتهوفن وشوبان

Transylvania Hotel يعرض بنجاح في البحرين حاليا

“كون�رت���و عل���ى بيانو” هو عن���وان احلفل 
املو�شيق���ي ال���ذي قدمت���ه الفنان���ة البحرينية 
ن���ور القا�شم، اخ���را يف اأ�شيلة، وذل���ك يف اإطار 
مو�شمه���ا الثقايف ال���دويل الأربعني )29 يونيو 

- 20 يوليو(.
واأم���ام جمهور غفر غ�ش���ت به جنبات ق�ر 
الثقاف���ة، عزف���ت ن���ور القا�ش���م، املول���ودة يف 
املنامة )البحرين( واملقيمة يف فيينا )النم�شا(، 
مقطوع���ات لبتهوفن و�شوب���ان، اإحداها اأبدعها 

هذا الأخر وعمره ل يتجاوز الع�رين ربيًعا.
وكان���ت القا�ش���م تلق���ت درو�شه���ا الأولى 
يف البيان���و والنظري���ات املو�شيقية يف املعهد 
الكال�شيكي للمو�شيقى قبل اأن تنتقل للدرا�شة 
يف معهد فيين���ا للمو�شيقى والفنون الدرامية، 
ال���ذي تخرجت منه الع���ام 2017 حت���ت اإ�راف 
الأ�شتاذة النم�شاوية اإليزابيت بوملان، وح�شلت 
عل���ى الرخ�شة النم�شاوي���ة للدرا�شات العليا يف 
البيان���و - تخ�ش����ص الأداء. ويف الع���ام 2010، 

ف���ازت القا�ش���م باجلائ���زة الأول���ى يف م�شابقة 
�شوبان يف البحرين، كما �شبق لها اأن فازت �شنة 
2000 باجلائ���زة الأولى يف م�شابقة املو�شيقى 
يف بالده���ا، وح�شلت على عق���ود ما بني 2002 
و2011 م���ع وزارة الثقاف���ة البحرينية لتقدمي 
اأم�شي���ات مو�شيقية كال�شيكي���ة. و�شاركت مع 
اأورك�شرتا الحتاد الأوروب���ي ملو�شيقى الغرفة 
م���ع املاي�شرتو ماتيا����ص فولون���غ، واأورك�شرتا 
مين�ش���ك البيالرو�شي���ة ملو�شيق���ى الغرف���ة مع 
املاي�شرتو يوجني اأو�شنوفيت�ص، ومع اأورك�شرتا 
البحرين مع املاي�شرتو خليفة زميان، ف�شال عن 
ثنائي القانون والبيانو مع العازفة الأذربيجانية 
خمار األكباروفا، وعازف البيانو اللبناين و�شيم 

قي�شي.
وا�شتغلت القا�شم م����ع منظمة اليون�شكو 
يف باري�����ص يف عدد م����ن امل�شاري����ع الثقافية، 
و�شاركت يف مهرجانات مو�شيقية من مهرجان 
البيان����و مبالق����ة )اإ�شبانيا( يف الع����ام 2003، 

ومهرج����ان البيانو باأم�شرتدام يف العام نف�شه، 
ومنت����دى البيانو يف ا�شطنب����ول العام 2009، 
ومو�شم اأ�شيل����ة الثقايف الدويل العام 2006، 
واأيام البحري����ن الثقافية يف الإمارات بكل من 
اأبو ظبي ودب����ي يف العام 2005 بح�شب موقع 

ايالف.

بعد النجاح الكبر للنج���م ادم �شاندلر يف اجلزء 
الول والثاين م���ن Hotel Transylvania، ها هو 
يع���ود لع�شاقه يف البحرين مع الح���داث اجلديدة يف 
اجل���زء الثالث والذي بداأ عر�ش���ه موؤخرا يف �شينمات 
Transylvania: Su -  ملململك���ة. وبعد انط���الق
71 م���ن  ال����  ال���دورة  mer Vaction Hotel، يف 
مهرج���ان ك���ان ال�شينمائ���ي بعر����ص ترويجي �شخم 
قدمت���ه �ركة �شوين، ها ه���و ي�شل البحرين، ويحكي 
الفيلم ق�شة رحلة عائلية على منت �شفينة �شياحية 
فاخ���رة، بحيث يتمك���ن دراكول والوحو����ص بالقيام 
باإج���ازة مميزة ومبج���رد اأن تغادر ال�شفين���ة امليناء، 
يق���ع دراكول يف حال���ة من الرومان�شي���ة حني يلتقي 

بقائدة ال�شفينة الغام�شة “اإريكا”.
 Transylvania: Summer Vaction
Hotel، م���ن اإخراج جين���دي تارتاكوف�شكي ويوؤدي 
اأ�ش���وات ال�شخ�شيات النج���وم اآدم �شاندلر، �شيلينا 

جومي���ز، كيف���ن جيم����ص، اآن���دي �شامب���رغ �شتي���ف 
بو�شيمي، كيجان مايكل كاي  “اإمباير اإنرتنا�شونل”، 
امل���وزع ال�شينمائ���ي احل����ري ل�”�ش���وين بيكت����رز 
ريلي�شن���غ اإنرتنا�شونل” يف ال����رق الأو�شط، اطلقت 
الفيل���م يف اأرج���اء املنطق���ة اإ�شاف���ة اإل���ى الفيل���م 
الجنلي���زي. �شدرت ن�شخة عن الفيلم مدبلجة باللغة 
العربية يف الوقت عينه، وفيها �شوت ريا اأبي را�شد 

وق�شي خ�ر. 
م���ع �ش���دور الن�شخ���ة العربي���ة، تغ���دو “اإمباير 
اإنرتنا�شون���ل” اأول موزع يطلق فيلم ر�شوم متحركة 
مدبلج���اً اإلى اللغة العربي���ة وي�شت�شيف عر�شاً اأولياً 
بح�ش���ور جن���وم يف ال�شعودي���ة، وهي �ش���وق ترتكز 
بقوة على املحتوى العرب���ي. يف بيان له اأثناء اإطالق 
الفيل���م، قال رئي����ص “اإمباير اإنرتنا�شون���ل”، ماريو 
جونيور حداد، “نفخر ج���داً بالعمل على هذا امل�روع 
ال�شتثنائي وبكوننا اأول م���وزع يطلق فيلماً مدبلجاً 
اإلى اللغة العربي���ة يف اململكة. حقق اأول جزئني من 
فيل���م “ فندق تران�شيلفانيا” جناح���اً باهراً يف ال�رق 

الأو�ش���ط وبالن�شخة العربية، نح���ن واثقون متاماً من 
اأن اجلمه���ور اخلليجي �شيع�شق ه���ذا العمل، خا�شة 
بوجود موهبتي الدبلج���ة املحببتني ق�شي وريا اأبي 
را�شد.” ريا اأبي را�شد التي ت�شارك ب�شوت اإريكا يف 
الن�شخة العربية، كانت من�شغلة يف القيام بجولت يف 
املنطقة لكنها عرّبت ع���ن حما�شها ال�شديد لإطالق 

الن�شخ���ة العربي���ة، قائل���ة، “����ّرين ج���داً العمل على 
ه���ذا الفيلم. نت���وق جداً لي�شاه���ده اجلميع يف العامل 
العرب���ي، خ�شو�ش���ا يف اململكة العربي���ة ال�شعودية. 
ب�شفت���ي اأم ومن ع�شاق ال�شينم���ا، اأفهم احلاجة اإلى 
حمت���وى معّرب، وي�رفن���ي جداً اأن اأ�شاه���م يف تلبية 
ه���ذه احلاج���ة يف ال�ش���وق”. من جانبه ع���رب “ق�شي” 

اأي�شاً عن حما�شه حي���ال امل�روع بقوله، “ا�شتمتعت 
كث���راً بوقت���ي يف العم���ل على ه���ذا الفيل���م مع ريا 
وفري���ق “�ش���وين”. اأوؤمن باأهمي���ة الرتويج للمحتوى 
العربي يف اأرج���اء ال�رق الأو�شط وي�شكل هذا الفيلم 

خطوة اأخرى باجتاه حتقيق ذلك”.
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تطبيقات هاتفك تتجسس عليك

مستوحاة من عمل لخالد الشيخ

“إلى ريا”... مسرحية بلون جديد لمسرح أوال

“النبات األبيض” بنادي البحرين للسينما

حمد عتيق سعيد بنجاح “والزبدة”

 زوار خيمة نخول يتجاوزون 
الـ 160 ألفا في األسبوع الرابع

ي�ش���ود اعتق���اد ما ب���ن م�شتخدمي 
الهوات���ف الذكية اأن اأجهزتهم تتج�ش�س 
عليهم ع���ن طري���ق املايكروفون، لكن 
درا�شة جديدة اأعدها باحثون من جامعة 
“ن���ورث اإي�شرتن” االأمريكي���ة تظهر اأن 
التج�ش�س على خ�شو�شيتهم رمبا ياأخذ 

بعدا اآخر.
وح�شب الدرا�ش���ة التي اختربت 17 
األفا م���ن التطبيقات االأكرث �شعبية على 
اأجهزة اآندرويد فاإن معظمها قادرة على 
ن�شخ ما يعر�س على ال�شا�شة اأو ت�شجيل 
فيديوهات، ورمب���ا اإر�شالها اإلى جهات 
اأخرى. واخلطورة يف ت�شجيل الفيديو ملا 
يتم على �شا�شة الهاتف اأنها من املمكن 
اأن تت�شم���ن ح�شابات خا�شة للم�شتخدم 
وحتى الرقم ال����ري اخلا�س به، و�شوال 

اإلى اأرقام البطاقات االئتمانية.
واأظهر البحث اأن معظم التطبيقات 
التي مت فح�شها تتيح اإمكانية ت�شجيل 
م���ا يظهر على �شا�شة الهاتف واإر�شالها 
للتطبيق م���ن دون علم امل�شتخدم. ومل 
تكت���ف بع����س التطبيق���ات بذل���ك، بل 
تق���وم بع����س ال�رك���ات املط���ورة لها، 
باإر�شالها الأطراف اأخرى ليتم اال�شتفادة 
منه���ا على �شعيد اإم���ا معرفة االإعالنات 
الت���ي ميك���ن توجيهه���ا للم�شتخ���دم اأو 

الأغرا�س اأخرى.
وبالرغم من اأن التطبيقات التي مت 
فح�شه���ا تعمل على نظ���ام اآندرويد، اإال 
اأن مع���دي البحث اأ�ش���اروا اإلى اأن اأنظمة 
االأخ���رى لي�ش���ت بال����رورة  الت�شغي���ل 
حم�شنة من ممار�شات تلك التطبيقات.

أحداث

يث���ري ه���ذا الي���وم بع����س النزاع���ات 
املهنية 

قرارات حا�شمة تنتظرك اليوم وعليك 
جمابهتها 

تب���داأ حرك���ة مهنية جّي���دة وتنطلق يف 
بع�س املبادرات 

اجلمال جمال الروح تذكر هذا جيدا 

اإذا كن���ت ت�شعر اأن العالق���ة متذبذبة، 
ابحث عن االأ�شباب 

ل���ن ينجحوا يف م�شعاه���م الأن ر�شيدك 
من النجاح اأكرب 

االأم���ر بات يحتاج اإل���ى مواجهة �ريحة 
وفعلية

التزم يف مواعيدك وال توؤخر املعامالت

ل���ن تنق�شك اجل���راأة للمواجهة وو�شع 
النقاط على احلروف

 تتجّن���ب القي���ام باأعم���ال مرهقة هذا 
اليوم

عار�س مفاجئ يحبطك ويبقيك يف حال 
من الرتاجع 

خفف م���ن املقايل وال�شم���ن والزيوت 
والن�شويات 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ال�شق���ر وجم���ال  الفنان���ان جم���ال  يخو����س 
الغيالن جتربة م�رحية جديدة ذات روؤية خمتلفة، 
حي���ث �شيقدمان خ���الل الفرتة املقبل���ة م�رحية 
بعنوان “اإلى ريا” من اإنتاج م�رح اأوال، فالغيالن 

�شيت�شدى لالإخراج وال�شقر يف التاأليف.
ويف ت�ري���ح خا����س ل�“الب���الد” ق���ال موؤلف 
امل�رحية جم���ال ال�شقر: الأول م���رة اأتعاون فيها 
م���ع امل�رح العري���ق “اأوال” كموؤل���ف، فقد �شبق 
واأن تعاون���ت كممثل، والي���وم اأدخل مع ال�شديق 
العزي���ز جمال الغيالن بروؤية م�رحية جديدة ولون 
جدي���د، فمو�شوع امل�رحي���ة م�شتوحى من جتربة 
“اإلى ريا” للمو�شيقار القدير خالد ال�شيخ، وهي 
فك���رة تالم�س وجدان االإن�ش���ان العربي وق�شاياه 

ولكن بعيدا عن االإ�شقاطات ال�شيا�شية. 
وم���ن جانب اآخر ق���ال خم���رج امل�رحية جمال 

الغي���الن: جترب���ة جدي���دة وخمتلف���ة اأقدمه���ا مع 
املوؤل���ف الفنان جم���ال ال�شقر وفري���ق امل�رحية 
ح�ش���ن،  عل���ي  ال�شينوغرافي���ا  م���ن..  املك���ون 
والبطل���ن ح�ش���ن الع�شف���ور وبروي���ن، و�شان���ع 
الدم���ى الفنان اأحمد جا�ش���م واملوؤلف املو�شيقى 
يو�شف النج���دي، واإن �شاء اهلل نقدم عمال ير�شي 

اجلمهور.
يج���در بالذك���ر ان الفن���ان واملوؤل���ف جم���ال 
ال�شقر قدم قبل فرتة وجي���زة م�رحية “�شاأبحر” 
وهي م�رحية مينودرام���ا من بطولة الفنان ح�شن 
حمم���د وحقق���ت جناح���ا كب���ريا عن���د عر�شها يف 

مهرجان الكويت الدويل للمينودراما.

يعر�س ن���ادي البحرين لل�شينم���ا يوم االأربعاء 
املقبل و�شمن برناجمه االأ�شبوعي الفيلم االأمريكي 
“النب���ات االأبي�س” للمخ���رج بيرت كومن�شكي. مدة 
الفيلم �شاعة وخم�شون دقيقة ومن اإنتاج 2002. 

تعي����س اأ�شرتي���د البالغ���ة من العم���ر 12 عاما 
حي���اة �شعيدة ومثالي���ة مع والدته���ا اإنغريد وهي 

فنان���ة جميلة وفريدة من نوعه���ا ولكن عندما يتم 
اإر�شال اأمها فجاأة اإلى ال�شجن مدى احلياة الرتكاب 
جرمية ت�شبح تائه���ة يف احلياة، حيث جتد نف�شها 
وحي���دة تكافح من اأج���ل اأن جتد نف�شه���ا فتتنقل 
من دار ح�شانة اإل���ى اآخر، ومتر بكثري من التجارب 
يف حياته���ا وتخت���رب احلب املح���رم واالقرتاب من 
املوت واملخدرات واجلوع وكيف ت�شعر باأن تكون 

حمبوبة.

اأعرب الفنان حمد عتيق عن بالغ �شعادته بالنجاح الذي حققته احللقات التوعوية 
“والزب���دة” الت���ي تط���رح ال�شلوكي���ات اخلاطئة يف املجتم���ع عرب و�شائ���ل التوا�شل 
االجتماع���ي، مو�شحا ان احللقات نالت ا�شتح�شان واعجاب امل�شاهدين وهذا يدل على 
مقدرتن���ا يف اإي�ش���ال الر�شالة اإلى امل�شاه���د.  اأما عن جديدة فقد اأك���د عتيق اأنه مثل 
بقي���ة الفنانن البحرينين ينتظرون االعمال ك���ون بيئتنا غري ن�شطة ونعاين من �شح 

يف االعمال.
يجدر بالذكر اأن حلقات “والزب���دة” فكرة وا�راف عام دعيج الذوادي والت�شوير 

علي �شاهن والتمثيل حمد عتيق ومبارك خمي�س وغريهم.

�شتدرج مهرجان �شيف البحرين هذا العام باقة متنوعة من الربامج التي ت�شمل 
جم���االت الف���ن، املو�شيقى، الت�شكيل وامل�رح وغريها م���ن الفعاليات التي تقام يف 
خيم���ة نخول بالقرب من قلعة ع���راد، تزامنا مع االحتفاء باملح���رق كعا�شمة للثقافة 

االإ�شالمية 2018.
وجنحت خيمة نخ���ول منذ انطالقتها يف 18 يونيو املا�شي يف ا�شتقطاب خمتلف 
اأطياف املجتمع ما بن املواطنن واملقيمن باالإ�شافة للزوار اذ جتاوز عدد زوارها 
162،395 األف زائر حتى االآن، كما بلغ عدد االأطفال امل�شاركن يف الور�س 26،223 
م�شاركا. وذكر منظمو خيمة نخول يف ت�ريح لوكالة اأنباء البحرين )بنا( باأنه وانطالقا 
من روؤية هيئة البحرين للثقافة واالثار التي ت�شعى يف خدمة اأطياف املجتمع وتقدمي 
كافة �شبل الراحة لهم فقد قامت بجمع اقرتاحات الزوار من اأجل تطوير اآلية ت�شجيل 
 ))QR CODE(( االأطف���ال لدخ���ول املهرجان، اإذ اأح���رزت اجنازاً من خالل خا�شي���ة
للت�شجي���ل يف هذا العام.  وذكر املنظمون لوكالة اأنب���اء البحرين، ان عملية الت�شجيل 
تب���داأ من خالل اأخذ البطاقة الذكية للطفل امل���راد ت�شجيله باالإ�شافة اإلى ا�شم ورقم 
 )REAST BAND( التوا�ش���ل م���ع ويل اأمر الطفل، ثم يت���م طباعة ا�شوارة ي���د اأو
والت���ي حتتوي على �شفرة ال� QR وتت�شمن على جميع املعلومات اخلا�شة بالطفل، 

وتعترب �رطاً لدخول الطفل جميع فعاليات اخليمة مبرونة.
واأ�شار املنظمون باأنه ا�شوارة اليد اأو )REAST BAND( حتتوي على جمموعة 
م���ن الت�شنيفات اللوني���ة بح�شب الفئات العمري���ة، اإذ ترمز املجموع���ة االأولى للون 
ال���وردي لالأطفال من �شنتن اإل���ى اأربع �شنوات والذين بل���غ عددهم 5657 م�شاركا 
حتى نهاية االأ�شبوع الرابع، بينما ت�شري املجموعة الثانية للون االأ�شفر من خم�س اإلى 

�شبع �شنوات الى جمموع 9410 م�شاركا حتى االأ�شبوع الرابع.

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

16 يوليو 

 622
ال���ت���ق���ومي  ب�����داي�����ة   
هجرة  بداية  الهجري، 
عبد  ب��ن  حممد  النبي 
املكرمة  مكة  من  اهلل 

اإلى املدينة املنورة.

  1212
العقاب  معركة  وقوع 
فيها  ان���ه���زم  ال���ت���ي 
امل���وح���دون وخ�����روا 
م��ع��ظ��م اأم��الك��ه��م يف 

االأندل�س.

 1683
ت�شينغ  �شاللة  قوات   
مملكة  تهزم  البحرية 
معركة  يف  تونغنينغ 
من  بالقرب  بينغهو 

جزر ب�شكادورز.

 1856
قناة  حفر  اأعمال  بداأ   
ال�����ش��وي�����س ب���اإ����راف 
فرديناند  الفرن�شي 
املدعوم  ل�شب�س  دي 

من حكومته.

 1863
 اأع���م���ال ال�����ش��غ��ب يف 
م���دي���ن���ة ن���ي���وي���ورك 
ال��راب��ع  يومها  ت��دخ��ل 
على  احتجاجاً  وذل��ك 

قانون التجنيد.

 1918
ال��ق��ي�����ر  اإع����������دام   
الرو�شي نيقوال الثاين 
اأي��دي  على  وعائلته 
اأ�شدل  مما  البال�شفة 
ال�شتار عن حكم عائلة 
رومانوف الذي ا�شتمر 

ملدة 3 قرون.

• •جمال ال�شقر	 •جمال الغيالن	 خالد ال�شيخ	
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سعيًا نحو تمكين المرأة

األسعار األقل في البحرين

البنفالح تترقى إلى منصب قيادي في “جيبك”

مشاريع المملكة و”غرناطة” يطلقان “جناين الهملة”

انطالقاً م���ن االعرتاف بال���دور الكبري واملهم 
ال���ذي تلعبه امل���راأة يف عملية التنمي���ة ال�شاملة يف 
مملكتن���ا الغالي���ة، وا�شتجاب���ة لتوجيه���ات قرينة 
عاه���ل الب���الد، رئي�ش���ة املجل����س االأعل���ى للم���راأة 
�شاحب���ة ال�شم���و امللك���ي االأم���رية �شبيك���ة بن���ت 
ابراهي���م اآل خليف���ة، اأكدت �رشك���ة اخلليج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات دعمه���ا وم�شاندته���ا لهذا الدور 
وذل���ك باإتباع �شيا�شة مدرو�ش���ة بعناية تهدف اإلى 
من���ح العامالت بال�رشك���ة فر�شاً مت�شاوي���ة، اإ�شافة 
اإل���ى منحهن فر�س التدري���ب والتطور املهني من 
اأجل فت���ح اآفاق جدي���دة اأمامهن وبخا�ش���ة بعد اأن 
اأثبتت املوظفة البحريني���ة كفاءتها  ومهنيتها يف 

العمل بال�رشكة. و�شمن �شيا�شتها لتويل العاملني 
البحريني���ني الوظائف القيادي���ة العليا يف ال�رشكة، 
مت ترقي���ة انت�شار البنف���الح اإلى من�ش���ب مراقب 

امل�شرتيات وذلك اعتباراً من 1 يوليو اجلاري.
واأع���رب رئي�س ال�رشك���ة عبدالرحم���ن جواهري 
ع���ن تهانيه ومتنيات���ه الطيبة للمهند�ش���ة انت�شار 
به���ذا التعي���ني، معرب���اً ع���ن ثق���ة اإدارة ال�رشكة يف 
اإمكاناتها التي �شتوؤهلها باإذن اهلل يف اأداء مهامها 
بكل كفاءة واقتدار، موؤك���داً اأن ال�رشكة م�شتمرة يف 
تطوي���ر منظومته���ا االإدارية ال�شامل���ة التي تهدف 
اإلى التح�شني والتطوير امل�شتمر لالرتقاء بالعن�رش 
الب����رشي يف ال�رشك���ة ك���ي يتمكن من الو�ش���ول اإلى 

اأعلى املنا�ش���ب القيادية، موؤك���داً يف هذا ال�شدد 
اعتم���اد اإدارة ال�رشكة على منهجية مدرو�شة الإحالل 
اأ�شح���اب الكفاءات من عنا����رش ال�رشكة التي تتمتع 

باخل���رة واالإمل���ام الكايف مبتطلب���ات العمل وذلك 
بعد تدريبهم وت�شليحهم باملوؤهالت التي متكنهم 

من االإدارة والقيادة الناجحة. 

وا�ش���ار اإل���ى الرنامج الطموح ال���ذي و�شعته 
ال�رشك���ة للتدريب والتطوير به���دف اإف�شاح املجال 
الوظائ���ف  العت���الء  ال�شاب���ة  الوطني���ة  للطاق���ات 

القيادية يف ال�رشكة. 
كما اأو�شح جواه���ري اأن ال�رشكة تنظر باحرتام 
كبري ل���دور املراأة البحريني���ة العاملة، كما حتر�س 
يف ه���ذا ال�شياق عل���ى م�شاندة جه���ود قرينة جاللة 
املل���ك ورئي�ش���ة املجل�س االأعل���ى للم���راأة �شاحبة 
ال�شم���و االأمرية �شبيك���ة بنت ابراهي���م اآل خليفة ، 
لتمكني املراأة البحريني���ة يف مواقع العمل ومنحها 
فر����س مت�شاوية مع الرجل من اأجل رفع معنوياتها 
وت�شجيعها على التفاين يف العمل والبذل والعطاء.

اأطلقت م�شاريع اململك���ة بالتعاون مع جمموعة 
غرناط���ة العقارية م����رشوع “جناين الهمل���ة” باأ�شعار 
تب���داأ م���ن 104،400 دين���ار وف���ق خط���ة ت�شويقية 

ت�شتهدف ذوي الدخل املحدود. 
من جانب���ه، اأعرب املدير العام ملجموعة غرناطة 
العقاري���ة ح�شن امل�شيمع عن اعت���زازه بهذه ال�رشاكة 
مع �رشك���ة م�شاريع اململكة، اإذ اأك���د اأنها �رشكة رائدة 
يف جم���ال التطوير العقاري وتعمل عر اال�شتثمار يف 
تطوير املن���ازل يف مملكة البحري���ن، وذلك ا�شتجابة 
لدع���وة احلكومة للم�شاركة يف تطوير وحدات �شكنية 
ذات اأ�شع���ار منا�شب���ة للم�شاهم���ة يف حتقيق م�شلحة 
اأن ه���ذه ال�رشاك���ة  املواطن���ني وعوائله���م، موؤك���ًدا 
�شتحق���ق النجاح لكال الطرفني، كما اأعرب عن �شكره 
لثق���ة ال�رشكة يف ق���درة جمموع���ة غرناط���ة العقارية 
عل���ى ترويج م�رشوع “جناي���ن الهملة” باأ�رشع وقت ملا 
تتمت���ع به غرناطة من �شمعة طيب���ة وخرة طويلة يف 

الرتوي���ج مل�شاريع به���ذا احلجم باالإ�شاف���ة المتالك 
غرناطة لقاعدة بيان���ات �شخمة وا�شتخدامها الأحدث 

التقنيات �شمن فريق عمل مهني ومتكامل.
الت�شوي���ق  مدي���ر  اأك���د  ذات���ه،  ال�شي���اق  ويف 

واملبيع���ات اأحمد حبي���ب اأن املجموع���ة وقعت عقًدا 
���ا م���ع �رشك���ة ر.ب م�شاري���ع اململك���ة لرتوي���ج  ح�رشيًّ
امل�رشوع واعت���ر اأن م�رشوع جناي���ن الهملة يعتر من 
اأف�شل امل�شاريع من حي���ث البنية التحية من �شوارع 

واإن���ارة وجم���اري ونوعية البن���اء والنم���اذج الع�رشية 
للفل���ل وجودة الت�شطي���ب، باالإ�شافة اإل���ى اأن جميع 
الوحدات ال�شكنية جاه���زة مبختلف مناذجها وميكن 
للم�ش���رتي اأن ي�شتلم وحدت���ه ال�شكني���ة مبا�رشة بعد 

انتهاء اإجراءات الدفع. واأك���د حبيب اأن هذه االأ�شعار 
ه���ي عر�س خا����س وملدة حم���دودة فقط. ون���ّوه اأن 
ا لذوي  امل�رشوع فر�شة حقيقية قد ال تتكرر خ�شو�شً
الدخل املحدود والأ�شحاب الطلبات االإ�شكانية، اإذ اإن 
امل�رشوع معتمد من قبل وزارة االإ�شكان �شمن برنامج 
مزاي���ا )ال�شك���ن االجتماع���ي( وميكن مل���ن جتاوزت 
اأعماره���م ال���� 35 عاًما التقدم بطل���ب احل�شول على 

الوحدة بعد موافقة اجلهات املخت�شة يف الوزارة. 
كم���ا اأكد حبي���ب اأن هذه االأ�شعار ه���ي االأقل يف 
البحرين حيث تبداأ م�شاحات الفلل ترتاوح بني 190 
و250 مرًتا مربًعا والوحدات متنوعة منها املتال�شقة 
واملنف�شلة وبت�شاميم ع�رشية وراقية مع وجود مطبخ 
داخلي وخارجي وحديقة لكل فيال باالإ�شافة حلديقة 
عامة ومالع���ب، كما اأن جميع اخلدم���ات متوفرة مثل 
املاء والكهرب���اء والبنية التحتي���ة و�شفلتة ال�شوارع 

واالإنارة مع �شوارع وا�شعة وموقع مميز.

“VIVA” تزود “سوفيتيل” بحلول اتصاالت شاملةورشة لموظفي المطار لـ “تطوير اإلنتاجية”
تعزيزاً لمكانة البحرين كمركز رائد في التطور الرقمي

يف اإط���ار جهوده���ا املتوا�شلة لتجهيز 
القطاع���ات الرئي�ش���ة يف البحري���ن باأحدث 
حتوله���ا  عجل���ة  ودف���ع  التقني���ة  احلل���ول 
الرقمي، وقع���ت VIVA البحرين اتفاقية 
�رشاك���ة طويلة املدى مع فن���دق �شوفيتيل 
البحري���ن ال���زالق ثاال�شا �ش���ي و�شبا، حيث 
�شتزود VIVA الفن���دق بحلول ات�شاالت 

�شاملة.
ومن بني هذه احلل���ول التقنية �شيتم 
توفري خدم���ات االإنرتنت املخ�ش�شة لكافة 
مرافق الفندق، اإل���ى جانب خدمات وحلول 
�شبك���ة اجليل الراب���ع 4G LTE. و�شتكون 
VIVA اأي�ش���اً م���زود خدم���ات االإنرتن���ت 
املف�شل لنزالء الفندق، باالإ�شافة اإلى انها 
�شتقدم خدمات االإنرتن���ت لتعزيز عمليات 
الفن���دق و�شبك���ات التوا�ش���ل ب���ني جميع 

املوظفني.
ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
VIVA البحري���ن علي���ان الوتيد “نحر�س 
دوماً على تق���دمي حلولنا التقنية لل�رشكات 
واملوؤ�ش�ش���ات من جمي���ع القطاعات مبا يف 
ذلك قطاع الفنادق بالبحرين، حيث نهدف 
لتح�ش���ني م�شتوى كف���اءة االأعم���ال ب�شكل 
عام واالرتق���اء بقدرات اململك���ة الرقمية. 

وتق���دم �رشاكتن���ا م���ع فن���دق �شوفيتي���ل 
البحرين ال���زالق ثاال�شا �ش���ي و�شبا فر�شاً 
واعدة للغاية، حيث نتطلع لتحقيق اأف�شل 
النتائ���ج م���ع حلولن���ا التقني���ة، وتب�شي���ط 
عملي���ات الفندق اليومي���ة وم�شاعدتهم يف 

مواكبة اآخر التطورات الرقمية العاملية”.
وقال املدي���ر العام ل�شوفيتيل مهدي 
حناي���ن: “متا�شي���اً م���ع روؤي���ة �شوفيتي���ل 
لتق���دمي جترب���ة ا�شتثنائي���ة، فاإنن���ا عل���ى 
 VIVA يق���ني من اأننا بالتع���اون مع �رشكة
�شنتمك���ن من تقدمي خدمات اإنرتنت عالية 
اجل���ودة ال مثي���ل له���ا لنزالن���ا ول�شفرائنا. 
وب�شفتن���ا فن���دق رائ���د يف جم���ال تق���دمي 

جت���ارب ا�شتثنائية للن���زالء، نحن فخورون 
بتعاوننا م���ع VIVA لنوا�شل م�شريتنا يف 

النجاح”.
فن���دق  م���ع   VIVA �رشاك���ة  وتاأت���ي 
�شوفيتي���ل البحري���ن ال���زالق ثاال�ش���ا �شي 
و�شب���ا تو�شيعاً لقاع���دة �رشكاء VIVA من 
قطاع االأعمال، وذل���ك يف اإطار ا�شرتاتيجية 
ال�رشكة التي تهدف لتمكني �رشكات االأعمال 
واملوؤ�ش�ش���ات يف البحري���ن باأح���دث حلول 
تقني���ة املعلوم���ات واالت�ش���االت وتعزي���ز 
مكان���ة البحري���ن كمرك���ز رائ���د يف املجال 

الرقمي.

• اأحمد حبيب	

�شارك ع����رشون موظًفا من �رشكة 
مط���ار البحري���ن يف امل�شت���وى االأول 
من برنامج “تطوير االإنتاجية” الذي 
يهدف اإلى االرتقاء مب�شتوى الكفاءة 
اإل���ى  العم���ل، باالإ�شاف���ة  يف موق���ع 
حتدي���د املج���االت التي حتت���اج اإلى 
تطوير. اإذ قدم���ت �رشكة ا�شت�شارات 
ه���ذا  االإنتاجي���ة  لتطوي���ر  جفك���ون 
الرنام���ج التدريب���ي، واملعتمد من 
جهة اعتم���اد املوؤهالت NOCN يف 

اململكة املتحدة على مدار 3 اأيام.
 و�شاعدت هذه الدورة التدريبية 
امل�شاركني على قيا����س م�شتويات 

االإنتاجي���ة يف موقع العمل با�شتخدام 
اأدوات ُمعرتف بها دولًيا، كما ُتطبق 
نه���ج “التعلم ع���ن طري���ق العمل”، 
وتتاألف م���ن ثالث���ة م�شتويات. وقد 
حا����رش يف ال���دورة التدريبية كل من 
الرئي����س التنفي���ذي واملالك ل�رشكة 
لتح�ش���ني  جفك���ون  ا�شت�ش���ارات 
االإنتاجي���ة وامل�شت�ش���ار االأول اأك���ر 
بال�رشكة  العملي���ات  جعفري ومدي���ر 

اإبراهيم ر�شي.
 ويت�شمن امل�شت���وى الثاين من 
الرنام���ج حتدي���د م����رشوع لتطوي���ر 
االإنتاجي���ة، يف حني يرك���ز امل�شتوى 

االأخري على االإع���داد لتطبيق اخلطة، 
اإل���ى جان���ب تنفي���ذ نق���اط العم���ل 

االأولية.
وُي�ش���كل تطوي���ر راأ����س امل���ال 
الب�رشي اإحدى اأهم ركائز ا�شرتاتيجية 
النم���و يف �رشكة مط���ار البحري���ن، اإذ 
جنح���ت ال�رشك���ة بالفع���ل يف تطوي���ر 
قوى عم���ل عالية امله���ارة والكفاءة 
تفخ���ر بها، وذلك من خ���الل �شل�شلة 
من ور�س العمل والرامج التدريبية، 
م�شارك���ات  زي���ادة  ع���ن  ف�ش���اًل 
الفعالي���ات  ك���رى  يف  املوظف���ني 

العاملية الرائدة.

“الـسـيـف” يـعـلــن الـرابحــيــن بـ 1000 ديــنــار
اأعلن جممع ال�شيف، الوجهة العائلية الرائدة 
للت�ش���وق والرتفيه يف مملك���ة البحرين عن اأ�شماء 
الفائزي���ن لل�شه���ر االأول م���ن حملت���ه الرتويجية 
نق���داً  دين���ار   1،000 واإرب���ح  يومي���اً  “ت�ش���وق 

ا�شبوعياً”. 
ومتت اإقامة ال�شحب بح�ش���ور م�شوؤولني من 
اإدارة جمم���ع ال�شي���ف وممثل ع���ن وزارة ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة.
وف���از علي حم�ش���ن الزمي���ور، وم���رمي اأحمد، 
وخال���د كم���ال، ومرمي ب���ردويل يف �شح���ب جممع 
ال�شيف – �شاحية ال�شيف بينما فاز كل من �شيماء 
�شعود ح�شني، و�شم���ري كوالندي، وزهراء عبداهلل 
عبدعلي، وحممد عظيم يف �شحب جممع ال�شيف – 
املح���رق حيث حظي جمي���ع الفائزين املذكورين 

بجائزة نقدية مقدارها 1،000 دينار لكل منهم.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة عقارات 
ال�شي���ف اأحم���د يو�ش���ف “يج���دد جمم���ع ال�شي���ف 
دعوته ال�شتقب���ال املزيد من الزوار للم�شاركة يف 
احلمل���ة للفوز مببلغ 1،000 دين���ار بحريني نقداً. 

واإنن���ا ن�شجع اجلمي���ع لال�شتمرار بزي���ارة املحالت 
واملطاع���م يف جمم���ع ال�شيف – �شاحي���ة ال�شيف 
واملحرق لزي���ادة فر�شهم بالربح يف هذه احلملة، 
حي���ث انن���ا نفخ���ر بتك���رمي زبائنن���ا االأوفياء عر 
تفاعلهم الدائم يف حمالتنا الرتويجية واختيارهم 

جممع ال�شيف كوجهة رائدة للت�شوق والرتفيه.” 
بينما ع���ر الفائزون عن فرحتهم بهذا الفوز 
غري املتوقع، واأكدوا عل���ى ا�شتمرارهم بالت�شوق 

يف جممع ال�شيف.
كم���ا ت�شتمر احلملة حت���ى تاريخ 31 دي�شمر 

2018 وباإمك���ان املت�شوقني دخ���ول ال�شحوبات 
اال�شبوعي���ة ع���ر اإنف���اق م���ا ي�ش���اوي 20 دين���ار 
اأو اأك���ر يف اأي م���ن حم���الت ومطاع���م املجمعني 
املذكوري���ن للح�ش���ول على فر�ش���ة الفوز مببلغ 

1،000 دينار نقداً.
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 تألق نجوم منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للشباب، وأطاحوا بعاملقة 

املنتخب التونيس بنتيجة 76/61، يف 
مستهل مشوار األحمر يف البطولة 
العربية الـ17 لكرة السلة للشباب 

تحت 18 عاًما، التي انطلقت 
منافساتها يوم أمس )األحد( يف 

العاصمة املرصية )القاهرة(، 
وتستمر حتى 24 يوليو الجاري. 
وسيواجه منتخبنا الوطني اليوم 

صاحب األرض والضيافة املنتخب 
املرصي الساعة 8 مساًء بتوقيت 

مملكة البحرين، ويسعى منتخبنا 
لتقديم األداء الفني العايل نفسه 

وتحقيق فوزه الثاين عىل التوايل يف 
البطولة. 

 وعودة للمواجهة التي جاءت نتائج 
أشواطها كاآليت: 21/14 البحرين، 

29/12 البحرين، 19/13 تونس 
و16/13 تونس، فإن منتخبنا بسط 
أفضليته املطلقة عىل املباراة وظهر 
برتكيز عال وانضباط تكتييك مميزة 

يف الشقني الدفاعي والهجومي، 
واستطاع بأسلوبه الفني التفوق عىل 

عاملقة املنتخب التونيس. 
 وسجل نقاط منتخبنا الـ76 كل من: 

مصطفى حسني )34 نقطة(، مزمل 
أمري )15 نقطة(، عيل كاظم وكريم 
محمد )8 نقاط لكل منهام(، باقر 
عيىس )6 نقاط(، ونواف نبيل )4 

نقاط(. 
  

الشوط األول 

بدأ مدرب منتخبنا الوطني سلامن 
رمضان املباراة بتشكيلة ضمت 
عيىس أحمد، كريم محمد، عيل 

جابر، مصطفى حسني وباقر عيىس. 
 وجاءت بداية املباراة قوية من 
جانب منتخبنا الذي عّول عىل 
التحول الهجومي الرسيع تقدم 

يف النتيجة 4/2 ثم 6/3، مستغال 
األخطاء الهجومية التي وقع بها 

العبو املنتخب التونيس. 
 وأعطى الدفاع القوي ملنتخبنا 

فرصة تعزيز النتيجة ليوسع نجوم 
األحمر الفارق إىل 8/3 ثم 12/3 

يف الدقائق الثالث األوىل، مام دفع 
مدرب تونس التدخل بطلب الوقت 

الفني، ورغم ذلك إال أن منتخبنا 
حافظ عىل تقدمه يف النتيجة 

منتصف الربع األول بتألق مصطفى 
حسني وباقر عيىس 14/6. 

 وحاول املنتخب التونيس تقليص 
النتيجة من خالل االعتامد عىل 
التصويب الثاليث البعيد، غري أن 

معظم محاوالته مل تصب الحلق، 
استغلها العبونا وترجموها لهجامت 

مرتدة رسيعة. 
 ومنحت األخطاء الشخصية 

املتكررة عىل العبينا املنتخب 
التونيس فرصة تقليص النتيجة 
16/11، غري أن ثالثية مصطفى 
حسني أعادت رفع الفارق إىل 

19/11، قبل أن يحسم منتخبنا 
نتيجة الربع األول ملصلحته بواقع 

 .21/14
 وواصل منتخبنا بسيط أفضليته 

مطلع الربع الثاين متمكًنا من 
توسيع الفارق بـ6 نقاط متتالية إىل 

13 نقطة بواقع 27/14. 
 ونجح الدفاع القوي لنجومنا من 

تأخري افتتاح املنافس لنقاطه خالل 
هذا الربع إىل الدقيقة الثالثة. 

 األداء الجامعي املنظم والرتكيز 
الذهني العايل يف الدفاع والهجوم، 
مّكن منتخبنا من تعميق النتيجة 

منتصف الفرتة إىل 36/17، قبل أن 
يرفع نجومنا غلة النقاط إىل 41/17، 

يف طريقه لحسم الشوط األول 
بنتيجة 50/26. 

 

 الشوط الثاني 

 قلص املنتخب التونيس النتيجة 
بداية الشوط الثاين رسيعا إىل 

50/31، مستغال الدخول املتأخر 
لالعبينا يف أجواء الشوط. 

 ومل يعط نجومنا املنافس فرصة 
أكرث، إذ رسعان ما أعاد بسط 

أفضليته عىل مجريات الربع الثاين 
بواسطة الدفاع القوي والهجوم 

املركز. 
 ورغم املحاوالت الهجومية املتنوعة 

التي حاول املنتخب التونيس 
اعتامدها يف الفرتة، إال أن دفاع 
منتخبنا ظل صًدا منيًعا ملعظم 

املحاوالت وأبطل خطورتها، وحّول 
جميع الهجامت املقطوعة إىل 

هجامت مرتدة رسيعة عزز بها 
النتيجة 61/32. 

 ونّوع منتخبنا من طلعاته 
الهجومية، عرب االخرتاق من تحت 
الحلق والتصويب الثنايئ والثاليث، 
كام استغل العبونا األخطاء التي 

تحصلوا عليها وترجموها إىل نقاط 
محققة. 

 ورغم تحسن أداء تونس يف النصف 
الثاين من الربع، إال أن منتخبنا 

حافظ عىل تقدمه وحسم الشوط 
الفرتة ملصلحته بنتيجة 63/45. 
 وتقاسم املنتخبان السيطرة يف 
الربع األخري الذي شهد سجاال 

بينهام، إذ واصل املنتخب التونيس 
االعتامد عىل التصويب الثاليث 

لتقليص الفارق، فيام راح منتخبنا 
يرتجم التصويبات الضائعة منها 
لهجامت خاطفة حافظ بها عىل 

تقدمه منتصف الربع 70/50. 
وأعطى الفارق الكبري منتخبنا 

أريحية يف النصف األخري للربع 
الذي تحول فيه املنافس للدفاع 
الضاغط، قبل أن يحسم نجوم 

األحمر انتصارا مستحًقا بنتيجة 
 .76/61

  تألق الفت لمصطفى حسين 

 ظهر العب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة مصطفى حسني بصورة 

الفتة، حينام تألق بشكل بارز وقاد 
منتخبنا برفقة زمالئه الالعبني إىل 
تحقيق انتصار كبري عىل عاملقة 

املنتخب التونيس. 
 وسجل مصطفى 34 نقطة مبعدل 
51.9 % منها 5 ثالثيات، 24 نقطة 

منها يف الشوط األول مبعدل 58 
% منها 4 تصويبات ثالثية و6 من 

داخل القوس، فيام سجل يف الشوط 
الثاين 10 نقاط وتصويبة ثالثية 

واحدة. 
وقام مصطفى بأدوار دفاعية جيدة 

حينام رسق الكرة من مهاجمي 
الخصم يف 5 مناسبات، إضافة إىل 

متابعة دفاعية واحدة. 
  

باقر: اإلصرار قادنا لتحقيق 
االنتصار.. والمقبل أفضل 

 أعرب قائد منتخبنا الوطني باقر 
عيىس عن سعادته الكبرية بتحقيق 

الفوز األول يف مستهل مشوار 
البطولة العربية. 

وقدم عيىس الشكر للجهازين الفني 
واإلداري وزمالئه الالعبني عىل 

املجهودات التي بذلت، وكللت 
بتحقيق العالمة الكاملة يف لقاء 

األمس. 
وبني قائد األحمر الشاب أن إرصار 

الالعبني كان واضحا منذ بداية 
املباراة نحو تحقيق االنتصار، 

مشيدا بحامس الالعبني، ومؤكدا أن 
املنتخب سيظهر بشكل أقوى يف 
لقاء اليوم أمام املنتخب املرصي. 

  

 لفتة حضارية لنجوم األحمر

 رضب منتخبنا الوطني أروع أمثلة 
اإلميان عرب النظافة التي حث عليها 

ديننا اإلسالمي الحنيف، وعكسوا 
أمثل صورة عىل حضارة ورقي 
مملكة البحرين، وقاموا بلفتة 

حضارية بعد كل مباراة، حيث قاموا 
بتنظيف وترتيب غرفة املالبس 

الخاصة بهم قبل مغادرتها. 
 وتتضافر جهود كل أعضاء منتخبنا 

الوطني الذين يقومون بإعادة 
ترتيب غرفة تبديل املالبس 

وتنظيفها بعد كل مباراة وتدريب، 
إىل جانب تنظيف مقاعد البدالء 

وترك أرضية امللعب نظيفة. 
 وتعترب النظافة هي أساس كل دولة 

وكل حضارة ومجتمع، فاملجتمع 
النظيف يعرف بتقدمه وحضارته. 

 وترك منتخبنا بهذه الخطوة انطباًعا 
جميال لدى مسؤويل االتحاد العريب 

واللجنة املنظمة للبطولة، الذين 
أشادوا بعادة نجوم األحمر الشاب 

ترك غرف تبديل املالبس وأرضية 

امللعب نظيفة بعد نهاية كل مباراة 

وتدريب، مؤكدين أن هذه العادة 

ليست بغريبة عىل أبناء وطننا 

الغايل. 

 

اجتماع إداري وفني 

 حرص رئيس بعثة منتخبنا منتخبنا 

السيد أنور رشف والجهازان الفني 

واإلداري ملنتخبنا عىل عقد جلسة 

إدارية وفنية مع نجوم األحمر 

الشاب مساء أمس األول؛ لتأكيد 

التعليامت اإلدارية والفنية. 

 وحث سيد أنور الالعبني عىل 

مواصلة الجهود وامليض قدًما نحو 

تحقيق أهداف املشاركة يف البطولة 

التي متثل تحضريًا قوًيا للبطولة 

اآلسيوية املؤهلة لكأس العامل، مؤكًدا 

أهمية التعاون مع الجهازين الفني 

واإلداري، ومشيًدا بالتزام جميع 

الالعبني خالل املرحة املاضية، ومثنًيا 

عىل تكاتف وتظافر جهود الجميع. 

 من ناحيته، وضح مدرب منتخبنا 

سلامن رمضان بعض الجوانب 

الصحية والفنية التي ينبغي لالعبني 

االلتزام بها خالل فرتة املشاركة 

يف البطولة، كام قام برشح األمور 

الفنية والتكتيكية التي يرغب يف 

انتهاجها خالل لقاءات البطولة، 

ثم بني القيمة الفنية التي متتاز 

بها املنتخبات املنافسة، وأهمية 

االحتكاك مع تلك املنتخبات؛ من 

أجل تحقيق االستفادة الكاملة من 

املشاركة استعداًدا للبطولة اآلسيوية. 

  

الجهاز الفني يرصد المنتخبات 

حرص الجهازان الفني واإلداري 

ملنتخبنا بقيادة املدرب الوطني 

سلامن رمضان ومساعديه حسني 

قاهري وحسن ميك، واإلداري موىس 

جعفر، عىل متابعة جميع لقاءات 

اليوم االفتتاحي للبطولة؛ من أجل 

تحديد مكامن الضعف ونقاط القوة 

وطريقة اللعب لجميع املنتخبات، 

إذ سيالقي منتخبنا جميع املنتخبات 

خالل الدور التمهيدي وفق نظام 

البطولة الذي ينص عىل لعب دوري 

من دور واحد، تلتقي فيه جميع 

املنتخبات السبعة املشاركة.

منتخبنا يطيح بعمالقة تونس ويواجه مصر اليوم
ف����ي ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���رب���ي���ة ل���ش���ب���اب ال��س��ل��ة

القاهرة            محمد الدرازي

جانب من المباراةفرحة الالعبين

العبو منتخبنا يقومون بتنظيف مقاعد البدالء )تصوير: رسول الحجيري(جانب من االجتماع مع الالعبين



امت��دح ضيوف دوري خال��د بن حمد 
لكرة ق��دم الص��االت الس��ادس الذي 
يقام تح��ت رعاية النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة، ويق��ام الدوري 
بتنظيم من قبل وزارة ش��ئون الشباب 
والرياضة بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتحت شعار #ملتقى_األجيال يف الفرتة 
من 24 يونيو املايض لغاية 9 أغسطس 
املقبل، حيث يأيت ه��ذا الدوري ضمن 
مبادرات س��موه الداعمة للش��باب يف 
املجال��ن الريايض واإلنس��اين، امتدحوا 
تنظيم الدوري لس��ت فئات من بينها 
الذي��ن يحتاج��ون إىل  العزمي��ة  ذوي 
مبادرات من هذا النوع حس��بام قالوا، 
منوهن بالبعد اإلنس��اين لهذه املبادرة 
التي تحقق أهداًفا سامية يف مضمونها.
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراك��ز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.

  بوحمود: الدوري شهد 
نقلة نوعية

وق��ال رئيس املجلس البلدي الش��اميل 
محمد خليفة بوحم��ود إن الدوري يف 
نس��خته السادس��ة ش��هد نقلة نوعية 
وبع��ًدا إنس��انيًّا يثل��ج الص��در وه��و 
هدف كبري س��عى من خ��الل الدوري 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لتحقيق��ه وه��و من األه��داف النبيلة 
يف مبادرات س��موه الداعمة لش��باب 

اململكة.
وأضاف بوحمود إن الدوري سيس��هم 
بش��كل كب��ري يف استكش��اف املواهب 
الش��ابة املتميزة كلام مرت الس��نوات 

واستمر الدوري يتطور يف كل عام.
واعترب بوحمود إرشاك ذوي العزمية يف 
الدوري يش��عرهم باهتامم املسؤولن، 
مضيًف��ا: التقي��ت يف الري��اض بأح��د 
املس��ؤولن الس��عودين ال��ذي أل��ف 
كتًبا بعنوان “أنس��نة املشاريع” لتهتم 
بالنواحي اإلنسانية بشكل أكرب، ونحن 
يف البحري��ن نطب��ق ه��ذا املفهوم من 
خالل دم��ج ذوي العزمي��ة يف الدوري 
واس��تقطاب الجاليات التي تعيش عى 
أرض مملك��ة البحري��ن يف مس��ابقات 
تقيمها وزارة شؤون الشباب والرياضة.

ون��ّوه بوحم��ود باألع��داد املتزاي��دة 
لالعب��ن والالعبات معت��رًبا ذلك دليل 
نجاًحا وتطورًا تس��تحقه البحرين عى 
أم��ل زيادته يف النس��خ املقبلة وتعزيز 
املكتس��بات التي ُأنج��زت منذ انطالق 

الدوري وحتى النسخة الحالية.

  زويد: تقوية الروابط 
بين أبناء ا لوطن

امل��درب الوطن��ي صدي��ق زوي��د زار 
معرض الصور وعرب عن شكره إىل سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة عى 
إتاحت��ه الفرص��ة لش��باب اململكة من 

الجنس��ن للتجم��ع يف دوري الصاالت، 
مشيداً بدمج ذوي العزمية يف األنشطة 
الرياضية، معتربًا ال��دوري موقًعا مهامًّ 
بشكل سنوي لتقوية الروابط بن أبناء 

اململكة.
وقال زويد إن الدوري فكرة رائعة تدل 
عى الح��س القيادي ال��ذي يتمتع به 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
يف خلق بيئة متميزة لش��باب البحرين 
يف هذه الفرتة من العام سنويًّا، مبيًنا أن 
الدوري متنفس مه��م لألندية واملراكز 

الشبابية.
وأثن��ى زويد عى التطوير الذي تدخله 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة يف كل 
نسخة ممتدًحا قوة املنافسة بن الفرق 
املش��اركة يف كل الفئات، مضيًفا: تطور 
ال��دوري نحو األفض��ل وظهرت وجوه 
جدي��دة س��تخدم اللعب��ة يف البحرين 
التي انت��رشت يف اآلونة األخرية بفضل 
مجموعة عوام��ل منها دوري خالد بن 
حمد لكرة قدم الصاالت الذي أسهم يف 

بروز عنارص جديدة عى الساحة.

 بوري يتصدر المجموعة 
األولى بتجاوز أم الحصم

رفع فريق نادي بوري رصيده إىل تسع 
نقاط متص��درًا املجموعة األوىل بفوزه 
عى أم الحصم )4/ 3( س��جلهم محمد 
الس��بع )7 و 18(، أحم��د املوايل )17( 
والس��يد أحم��د عباس )30(، وس��جل 
أهداف أم الحص��م إبراهيم نارص )13 
و 31(، عيل الش��مالن )15( وإبراهيم 

يوسف )27(.
وتجّم��د رصي��د أم الحصم عند س��ت 
نقاط الذي بدأ املباراة مس��يطرًا، وبعد 
تقدم��ه بهدف واص��ل أفضليته إال أن 
بوري س��جل هدفن قلب بهام النتيجة 

يف الشوط األول.
ويف الش��وط الثاين س��عى الفريقان إىل 
الفوز لتص��در املجموعة لك��ن الغلبة 
كانت لب��وري وحقق مبتغ��اه ليتأهل 
ملالقاة ثاين املجموع��ة الثالثة يف الدور 

ربع النهايئ.

  باربار يحقق فوًزا صعًبا 
على العكر

تغلب فريق نادي باربار عى منافس��ه 
نادي العكر بهدفن مقابل هدف واحد 
لحس��اب املجموع��ة الثانية، وس��جل 
للفائز الس��يد موىس جعفر )15 و31(، 
فيام س��جل هدف فريق العكر الوحيد 
جعف��ر عبدالل��ه )14(، وذلك يف ختام 
مبارياتهام يف ال��دور التمهيدي وبذلك 
رفع باربار رصيده إىل أربع نقاط، فيام 
ظ��ل العكر عى رصيده الس��ابق أربع 

نقاط.
ع��اىن باربار م��ن إضاعة الف��رص أمام 
املرم��ى لس��وء مترك��ز العبي��ه وتألق 
الحارس محم��د إبراهي��م يف أكرث من 
ثالث كرات وتباط��ؤ العب باربار عيل 
سلامن يف التس��ديد، ويف الشوط الثاين 
ضغ��ط باربار لك��ن التكت��ل الدفاعي 
آخر تس��جيل الهدف الثاين، وش��هدت 
الدقائ��ق األخ��رية تراج��ع العكر عى 

املستوى الهجومي.

 فوز خماسي للمعامير 
على بني جمرة

حقق فريق ن��ادي املعامري فوزًا كبريًا 
ا عى فريق نادي بني جمرة  ومستحقًّ
بخمس��ة أهداف مقاب��ل ال يشء، يف 
اللقاء الذي جمعهام عى صالة مدينة 
خليف��ة الرياضية، ضمن منافس��ات 
الثالث��ة للمجموع��ة األوىل  الجول��ة 
لدوري األندية الوطنية غري املنضوية 
تحت مظلة االتح��اد البحريني لكرة 

القدم.
وس��يطر فري��ق ن��ادي املعام��ري عى 
مجريات املباراة، وكان الطرف األفضل، 
خصوًصا مع اس��تثامره الناجح للفرص 
الت��ي س��نحت إليه، يف ح��ن مل يظهر 
فري��ق بني جم��رة بالص��ورة املتوقعة 
وعاب عليه إضاع��ة الفرص والخلل يف 

الشق الدفاعي.
ويدين فريق املعامري بفوزه إىل الالعب 
محمد يوسف الذي س��جل 3 أهداف 
“هاتري��ك” يف الدقائ��ق 14 و25 و31، 

وهدف لعبدالله أحمد وحسن محمد 
يف الدقيقتن 36 و38.

 توبلي يتخطى الدير برباعية 
مقابل هدف

حقق فري��ق نادي توبيل ف��وزًا كبريًا 
ا ع��ى فريق ن��ادي الدير  ومس��تحقًّ
بأربعة أهداف مقابل واحد، يف اللقاء 
ال��ذي جمعه��ام ع��ى صال��ة مدينة 
منافس��ات  الرياضية، ضمن  خليف��ة 
الجول��ة الثالث��ة للمجموع��ة الثانية 
لدوري األندية الوطنية غري املنضوية 
تحت مظلة االتح��اد البحريني لكرة 

القدم.
وس��يطر فري��ق ن��ادي توب��يل عى 
مجري��ات املب��اراة، إذ كان الط��رف 
األفضل، خصوًصا مع استثامره الناجح 
للفرص التي سنحت إليه، ومتكن بهذا 
الفوز من حصد بطاقة التأهل املؤهلة 
لل��دور ربع النه��ايئ، فيام خرج فريق 

الدير من سباق التأهل.

ويدين فريق توبيل بفوزه إىل الالعب 
ع��يل املال��ي الذي س��جل هدفن يف 
الدقيقتن )2( و )4( وساهمت بشكل 
كب��ري يف حس��م املب��اراة لفريقه، كام 
سجل حسن عيىس وهيثم إبراهيم يف 
الدقيقتن )15( و )34(، فيام س��جل 
الالعب محم��د عبدالش��هيد الهدف 
الوحيد لفريق الدير يف الدقيقة )24(.

المختار: مبادرات خالد بن حمد 
تحمل المعاني الهادفة

ش��هد اليوم األخري من مباريات الدور 
األول التمهي��دي م��ن دوري املراك��ز 
الشبابية حضور الالعب الدويل السابق 
بالنادي األهيل واملحلل بقناة البحرين 
الرياضية محمود املختار ملتابعة جانبا 
من املباريات، وعرب املختار عن إعجابه 
مبا شاهده من عملية تنظيمية، مؤكًدا 
أن مب��ادرات س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة تحم��ل يف طياتها 
الكثري من املفاهي��م واملعاين الهادفة 

إىل تعزيز قدرات الكفاءات الش��بابية 
يف اململكة.

وأضاف املختار “مبادرات س��موه 
تحم��ل الكثري من األه��داف منها 
ما هو ري��ايض مبضمونه التنافيس 
والهدف األك��رب احتضان الخامات 
عى  القادرة  الرياضي��ة  واملواهب 
خدم��ة الرياضة البحرينية س��واء 
يف األندي��ة أو املنتخب��ات، وم��ن 
الكف��اءات  احتض��ان  األه��داف 
الشبابية اإلدارية والتنظيمية وأيًضا 
املبدعن يف مختلف املجاالت سواء 
يف الجوانب الثقافي��ة أو اإلعالمية 
املجتمع  وم��ن مختل��ف رشائ��ح 
ومن خالل توس��يع دائرة املشاركة 
بدم��ج أبناء الجالي��ات واملوظفن 
يف مختلف ال��وزارات”، مؤكًدا أن 
مبادرات س��موه اإلنسانية تخطت 
الجوانب الرياضية ولها الكثري من 
االنعكاسات اإليجابية عى مختلف 

الجوانب.

اليوم ختام دور المجموعات 
بدوري األندية

يس��دل الس��تار الي��وم االثن��ن ع��ى 
منافس��ات دور املجموع��ات ل��دوري 

األندية الوطنية بإقامة 4 مواجهات.
ويلتقي يف املباراة األوىل عند الس��اعة 
5 فريقا النرص وس��ار ضمن املجموعة 
الثالث��ة، وتليه��ا مباراة بن س��امهيج 
الس��اعة 6 ضم��ن  وداركلي��ب عن��د 
املجموع��ة الرابع��ة، واملب��اراة الثالثة 
بن النوي��درات وعايل عند الس��اعة 7 
املواجهات  وتختتم  الثالثة،  للمجموعة 
بلق��اء بن مقاب��ة والنبي��ه صالح عند 

الساعة 8 ضمن املجموعة الرابعة.

دمج ذوي العزيمة واألهداف اإلنسانية النبيلة تعزز مكانة البطولة
امتدحوا مساعي سموه... ضيوف دوري خالد بن حمد:
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لجنة اإلعالم واالتصال       دوري خالد بن حمد

محمد يوسف يتسلم الجائزة

علي المالكي يتسلم الجائزة

كاريكاتير الدوري

محمد صالح أفضل العب في لقاء باربار والعكر

أحمد جليل يتسلم الجائزة

محمود المختار
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أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر أن ال��وزارة منحت 
املراكز الش��بابية هذا العام أولوية 
مهم��ة م��ن أج��ل تنفي��ذ الربامج 
الش��بابية املنوعة التي تس��اهم يف 
حث الش��باب ع��ى تنفيذ أهداف 
باعتبارها متثل  املس��تدامة  التنمية 
الش��بابية  للتجمعات  األبرز  املكان 
الش��باب  م��ن  نخب��ة  وتحتض��ن 
الق��ادر ع��ى تقدي��م  البحرين��ي 
األف��كار الت��ي توص��ل إىل تحقيق 
األهداف ال� 17 األممية، مش��ًرا أن 
فئ��ة الش��باب قادرة ع��ى إحداث 
تأثر يف املجاالت والقطاعات كافة، 
ومنوذج مملك��ة البحرين يف متكني 
الشباب واالهتامم بهم دليل واضح 
ع��ى القدرات التي تتمتع بها هذه 

الفئة املهمة يف الوصول إىل االرتقاء 
باملجتم��ع وتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
ش��ؤون  وزارة  أن  الج��ودر  وب��ني 
الش��باب والرياض��ة حث��ت املراكز 
الش��بابية يف هذا العام إىل تكثيف 
الربامج الش��بابية وتع��دد مجاالتها 
مبا يس��اهم يف تس��ليط الضوء عى 
أهداف التنمية املس��تدامة وكيفية 
اهتامًما  تحقيقها ومن��ح جوانبه��ا 
مضاعًف��ا وإعط��اء الش��باب فرصة 
كامل��ة للتفك��ر االبداع��ي وتنفيذ 
املش��اريع لكونهم الركيزة األساسية 
يف تحمل مسؤولية تحقيق أهداف 
التنمي��ة املس��تدامة، وألنهم الفئة 
األكرث حيوية يف املجتمع مبا ميلكون 
من طاقات بدنية وعقلية وإمكانات 

إبداعية وقدرة عى العطاء.
وبني وزير شؤون الشباب والرياضة 
أن املراك��ز الش��بابية املنت��رة يف 
قرى ومدن اململكة والبالغ عددها 
35 مركزًا ش��بابية سيقدمون خالل 
فرتة النش��اط الصيفي 430 برنامج 
متنوًعا تعّزز الوالء واالنتامء وصقل 
مواهب الشباب وتنمية شخصياتهم 
وإعداده��م للمش��اركة الفاعلة يف 
التنمية الوطنية وترسيخ قيم العمل 
الجامعي والتطوعي لدى الش��باب 

وإكسابهم املهارات الالزمة.
وب��دأت املراكز الش��بابية يف تنفيذ 
430 برنامًج��ا متنوًع��ا يف النش��اط 
الصيفي للجنسني بزيادة بلغت عن 
الع��ام املايض بلغت 121 %، حيث 
قدمت املراكز يف العام املايض 194 

برنامًجا متنوًعا.
وس��تعمل املراك��ز الش��بابية عى 
تقديم برام��ج رياضية عددها 162 
وتنوعت بني دورات رياضية يف كرة 
الق��دم والطائرة وتعليم الس��باحة 
ورك��وب الخي��ل واللياق��ة البدنية 
إىل  باإلضافة  والكراتيه،  والتيكوندو 
برامج تحم��ل التأكيد عى الرياضة 
باعتبارها متثل واقع صحة اإلنسان.

وبلغت الربامج الثقافية 65 برنامًجا 
وهي عبارة عن مس��ابقات ثقافية 
وزيارات  تثقيفية  محارضات  عامة، 
ثقافية مختلف��ة ومنتديات ثقافية 
املج��االت، والربام��ج  يف مختل��ف 
س��تهتم  الت��ي   79 االجتامعي��ة 
بالخدم��ة املجتمعي��ة يف تنظي��ف 
الس��واحل وتزين الشوارع وصباغة 

األرصف��ة وجمع األدوية الفاس��دة 
وتش��جر املناطق وإع��ادة التدوير 
والطاقة النظيفة والربامج الصحية.

ك��ام س��تقدم اللجان النس��ائية يف 

املراكز الش��بابية 70 برنامًجا منوًعا 
خاصة بالنس��اء منتس��بات املراكز 
الشبابية وتشمل الرياضية والثقافية 

واالجتامعية وورش تدريبية.
 وس��تقدم املراك��ز الش��بابية أيًضا 
54 ورشة تدريبية س��يرف عليها 
نخبة من املدربني املتميزين ومنها 
ف��ن إدارة الوقت والعمل الجامعي 
وبناء فري��ق العمل عالي��ة األداء، 
والفعالي��ات،  املؤمت��رات  تنظي��م 
مه��ارات التخطيط واتخ��اذ القرار، 
تنمية امله��رات والتفكر اإلبداعي، 
الخرائط الذهنية وتطبيقاتها، تنمية 
مهارات اإللق��اء والعرض والتقديم، 
تخطيط برامج الشباب، التعامل مع 

وسائل اإلعالم.

ا تق��دم 430 برنامًج��ا الج��ودر: 35 مرك��ًزا ش��بابّيً
البحري��ن نموذج ف��ي تمكين الش��باب واالهتم��ام بهم

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة 
الق��دم فوزا ع��ى فريق “اف يس 
بيسوشفردر” األملاين ب� 3 أهداف 

مقابل 1، يف
اللقاء الذي جمع الطرفني، مساء 
معس��كر  ضم��ن  األول،  أم��س 

املنتخب يف التشيك.
وس��جل أهداف منتخبنا كل من: 
الالعب عبدالله يوسف )هدفان( 
وهدف لالعب سيد ضياء سعيد.

وكان املنتخ��ب قد خ��اض قبلها 
4 مباريات ودية ضمن معس��كر 

التدريب��ي املكث��ف، إذ ف��از يف 
املباراة األوىل

 vysocina jihlava ع��ى فري��ق
التش��ييك بنتيج��ة 0-3، يف ح��ني 
خ��ر املباراة الثاني��ة أمام فريق 
dukla praha التش��ييك بهدفني 

دون رد.
وحقق منتخبنا الف��وز يف املباراة 
الثالث��ة عى حس��اب فريق مالدا 
بوليسالف التش��ييك بهدف دون 
مقاب��ل، يف ح��ني تع��ادل إيجابا 
يف املب��اراة الودي��ة الرابعة أمام 

فريق hardec kralove التشييك 
بنتيجة 1-1.

يش��ار إىل أن املعس��كر الخارجي 
جاء ضم��ن إطار برنام��ج إعداد 
املنتخب نحو االس��تحقاق األهم 
يف  واملتمث��ل  املقبل��ة،  الف��رتة 
نهائي��ات كأس آس��يا 2019 التي 

ستقام بضيافة دولة اإلمارات.
وكانت قرعة النهائيات اآلس��يوية 
قد أس��فرت عن وق��وع منتخبنا 
يف املجموع��ة األوىل إىل جان��ب 

املستضيف وتايلند والهند.

احتضن مقر االتح��اد البحريني 
لك��رة الق��دم اجتامًع��ا جم��ع 
الفنية  الش��ؤون  رئي��س قس��م 
باالتح��اد عاب��د األنص��اري مع 
أعضاء األجه��زة الفنية واإلدارية 
ملنتخب��ات الش��باب والناش��ئني 

واألشبال.
وج��اء االجت��امع ضم��ن إط��ار 
املراجع��ة واملتابع��ة املس��تمرة 
الوطني��ة،  املنتخب��ات  لربنام��ج 
متهيدا لرفع تقرير دوري بانتظام 
للجنة املنتخبات باالتحاد برئاسة 

للش��ؤون  االتحاد  نائب رئي��س 
الفنية ورئيس لجن��ة املنتخبات 
الش��يخ خال��د ب��ن س��لامن آل 

خليفة.
وق��دم أعض��اء األجه��زة الفنية 
واإلداري��ة ملنتخب��ات الش��باب 
عروًض��ا  واألش��بال  والناش��ئني 
تفصيلي��ة كال عى ح��دة تعلق 
بربنامج كل منتخب خالل الفرتة 
املاضي��ة، ال��ذي مر بع��دد من 
املراح��ل قب��ل تصفي��ة القوائم 
واالس��تقرار ع��ى 26 العًبا لكل 

قامئة منتخب.
كام قدم أعض��اء األجهزة الفنية 
واإلدارية عرًضا تفصيليًّا عن سر 
إعداد املنتخبات لشهر أغسطس 

املقبل يف التجمعات القادمة.
واطل��ع املجتمع��ون ع��ى آلية 
تقيمه��ا  الت��ي  التجمع��ات 
املنتخبات بش��كل دوري ضمن 
إط��ار الربنامج الزمني للموس��م 
الريايض 2019-2018، التي يسر 
الريايض بدورياته  فيها املوس��م 

املختلفة لكل الفئات العمرية.

االتح��اد  إدارة  مجل��س  اعتم��د 
البحرين��ي لك��رة الق��دم إقام��ة 
يف  للح��كام  خارج��ي  معس��كر 
جمهورية مرص العربية خالل شهر 

أغسطس املقبل.
ومثن رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
خليفة ال��دورسي الدعم املتواصل 
من مجلس إدارة االتحاد للتحكيم 
البحرين��ي، مش��رًا إىل أن اعتامد 
إقامة املعس��كر يأيت تواصاًل لنهج 
االتح��اد يف توف��ر س��بل اإلعداد 
املناسب للحكام للموسم الريايض 

الجديد 2018-2019.
وأع��رب خليف��ة ال��دورسي ع��ن 
جزي��ل ش��كره وتقدي��ره لرئيس 
االتح��اد البحرين��ي الش��يخ عيل 
ب��ن خليفة بن أحم��د آل خليفة 
ولنائ��ب الرئيس للش��ؤون الفنية 
الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
ونائ��ب رئيس للش��ؤون اإلدارية 
واملالي��ة ع��يل البوعين��ني ولكافة 

أعضاء مجلس اإلدارة واألمني العام 
إبراهي��م البوعين��ني ع��ى الدعم 
املق��دم للجنة الح��كام، منوًها يف 
هذا الص��دد باملوافقة عى إقامة 
املعسكر الذي يعترب تعزيزًا ملشوار 
الحكام اإلعدادي للموسم املقبل.

وأش��ار الدورسي إىل أن املعسكر 
س��يكون يف األكادميي��ة العربي��ة 
للعل��وم البحري��ة باإلس��كندرية، 
وذل��ك خالل الف��رتة 5 وحتى 17 

أغسطس املقبل.
املعس��كر س��يضم 34  أن  وب��ني 
حك��ام ما بني دوليني ودرجة أوىل، 

باإلضافة إىل 5 إداريني.
وأكد الدورسي أن الهدف األسايس 
من إقامة املعس��كر ه��و اإلعداد 
الب��دين املكث��ف لرف��ع مس��توى 

اللياقة البدنية للحكام.
املعس��كر  “س��يتضمن  وق��ال:   
ل��رح  مكثف��ة  مح��ارضات 
التعدي��الت املس��تجدة يف قانون 

اللعب��ة، خصوًص��ا وأنه س��يكون 
إعداًدا قويًّا ومثاليًّا لبداية املوسم 

الريايض الجديد 2018-2019”.
 وتابع: “املعس��كر وما يشمله من 
عوامل زي��ادة التكات��ف واملودة 
وروح العائلة الواحدة بني الحكام 
سيسهم يف التحفيز ملواصلة األداء 

اإليجايب الذي ظه��ر عليه الحكام 
يف املواس��م املاضية، واس��تطاعوا 
م��ن خالل��ه كس��ب الثق��ة عى 
جميع األصعدة وبشهادة الجميع، 
خصوًصا م��ع التكليفات املتعددة 
ألطقمن��ا الدولي��ة ع��ى جمي��ع 
الطاقم  املستويات وآخرها تواجد 

املونديايل يف كأس العامل 2018”.
 م��ن جه��ة أخ��رى، ن��ّوه خليفة 
املس��تحدثة  بالخطوة  ال��دورسي 
من االتحاد خالل املوسم الريايض 
امل��ايض 2018-2017، التي متثلت 
يف رصف مكاف��آت الح��كام عى 
دفع��ات ث��الث، مش��رًا إىل أنه��ا 
الحكام  أس��عدت  إيجابية  خطوة 
املباري��ات  ومراقب��ي  العامل��ني 
ومقيمي الحكام، وتنم عن الدعم 
التي  املتعددة  والتسهيالت  الكبر 
يقدمه��ا مجل��س إدارة االتح��اد 

البحريني لكرة القدم للحكام.

الدوسري يشيد بدعم مجلس اإلدارة

األحمر يفوز 
في خامس وديات معسكر التشيك

اجتماع دوري 
مع األجهزة الفنية للمنتخبات

إق���ام���ة م��ع��س��ك��ر ح��ك��ام ال���ك���رة ف���ي مصر

البالد سبورت

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

 جانب من االجتماع

خليفة الدوسري

بطول����ة المسل��م األول��ى 
لبراع����م الك�������رة

يعتزم نادي الحد الريايض 
إقامة النسخة األوىل لبطولة 

املرحوم غازي بن سلامن 
املسلم لكرة القدم للرباعم 

مواليد )2006 - 2007 - 
 )2010 - 2009 - 2008

وذلك عى مالعب النادي 
مبدينة الحد، حيث 

ستقام منافسات البطولة 
عى مدى يومني السبت 

واألحد املوافق 21 و22 يوليو 2018، وتعترب هذه البطولة بداية 
تنشيطية لرباعم كرة القدم ومن خاللها يتم أكتشاف العنارص 

الواعدة التي متلك املوهبة يف عامل كرة القدم.
وسوف ترصد كؤوس وميداليات، منها سوف يحصل الفريق 

الحائز عى املركز األول كأس البطولة وميداليات تذكارية، 
وميداليات تذكارية للفريق الحاصل عى املركز الثاين، وهناك 

ثالث كؤوس سوف متنح ألحسن العب بالبطولة وكأس لهداف 
البطولة، وكأس أحسن حارس مرمى بالبطولة، فضال عن توزيع 

ميداليات تذكارية عى الحكام املشاركني بالبطولة.
يشرتط أن يكون الالعب املشارك بالبطولة غر مسجل بكشوفات 

االتحاد البحريني لكرة القدم وال ينتمى ألي ناد آخر، للتسجيل 
واملشاركة بالبطولة يرجى االتصال بالكابنت نارص جمعة - موبايل 

36661610 أو الكابنت محمد شبيب - موبايل 66610409.

هشام الجودر
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التحقت بعثة منتخبنا لشباب 
الكرة الطائرة يوم السبت بفندق 

“اس”، حيث مقر سكنها خالل 
مشاركتها بالبطولة اآلسيوية التي 
ستقام بالبحرين الشهر الجاري، 

إذ سيخوض الالعبني معسكرًا 
تدريبيًّا قصريًا حتى موعد انطالقة 

املنافسات رسميًّا وسيخوض خاللها 
مواجهتني وديتني وفق رؤية الجهاز 

الفني بقيادة املدرب يوسف 
خليفة لالطمئنان عىل استعدادات 

الالعبني وتطبيق أسلوب اللعب 
وتصحيح األخطاء، وقد خاض 

العبونا عىل مدار اليومني املاضيني 
ثالث حصص تدريبية عىل صالة 

االتحاد وستستمر حتى موعد 
مواجهة العراق مساء األحد القادم 

يف افتتاح مشواره اآلسيوي ضمن 
املجموعة الرابعة عىل فرتتني 

صباحية ومسائية لكسب مزيد 
من االنسجام والتأقلم بعد التغيري 
املحدود الذي أجري عىل تشكيلة 
املنتخب بعد العودة من املعسكر 

التدريبي الذي أقيم يف سلوفينيا 
ومرص. 

 

 استئناف تدريبات األحمر

 استأنف العبو منتخبنا يوم الجمعة 
املايض تدريباتهم بانتظام جميع 

الالعبني مبا فيهم اإلضافة الجديدة 
املمثلة يف الليربو بدر محمد 

نارص الذي تم استدعائه بدالً من 
عبدالله محمد جعفر بعد ختام 

املعسكر التدريبي الخارجي بناء 
عىل متطلبات املرحلة القادمة 
ووفق رؤية الجهاز الفني، وقد 

حرص رئيس إدارة االتحاد الشيخ 
عيل بن محمد آل خليفة التواجد 

يف الحصص التدريبية من أجل رفع 
معنويات الالعبني وااللتقاء بهم 

من أجل حثهم عىل تقديم أفضل 
املستويات وترشيف الكرة الطائرة 

البحرينية خري ترشيف.
 

 ودية أمام نجوم اللعبة

 ويخوض منتخبنا مساء اليوم 
مباراة ودية أمام مجموعة من 

نجوم اللعبة املحليني متام الساعة 
الرابعة عىل صالة االتحاد، وذلك 
تحضريًا لخوض املعرتك اآلسيوي 

الذي سينطلق بعد أيام مبشاركة 23 
منتخًبا، وذلك وفق خطة الجهاز 

الفني للفرتة املتبقية قبل بدء 
املنافسات اآلسيوي.

 خليفة: خطوة بخطوة

 وعن التحضريات التي ستشهدها 
الفرتة املتبقية حتى موعد بدء 

املنافسات رسميًّا وتفاصيل 
املعسكرين التدريبني الذين خاضهام 

املنتخب يف سلوفينيا ومرص، أشار 
مدرب منتخبنا املدرب الوطني 

يوسف خليفة أن سري التحضريات 
جاء متوافقا مع خطة املرسومة إال 

أن أكرث ما كان ينقص املنتخب خالل 
املعسكرين هو خوض مواجهات 

تجريبية أكرث، إذ لعب ثالث 
مواجهات يف سلوفينيا ومواجهتني يف 
مرص، مضيًفا أن الفرتة املتبقية حتى 
انطالقة مواجهات البطولة سيخوض 

فيها منتخبنا مواجهتني ستعطي 
مؤرًشا أكرث وضوًحا وأين سيكون 

موقع املنتخب باالستحقاق اآلسيوي 
يف كل مرحلة من مراحلها؟، موضًحا 

أن بعض مواجهات املعسكرين 
استطاع الجهاز الفني التقييم بشكل 

واضح ورصيح، وأن الالعبني كانوا 
بحاجة لخوض مواجهات ذات 

مستوى فني أعىل وهذا ما سينطبق 
عىل املواجهتني التجريبيتني األخريتني 

بالبحرين، وأرجع سبب خوض 
12 العًبا للمعسكرين للرغبة يف 

زيادة الرتكيز ولحصول الالعبني عىل 

نسبة تجهيز أكرب أألساسيني منهم 
والبدالء ومنحهم فرصة أكرب ما 

يكون، مشريًا أن هناك تغيري طفيف 
عىل التشكيلة ما بني املعسكرين 

والبطولة مبا تقتضيه أهمية املرحلة 
القادمة.

 وحول حظوظ منتخبنا وفق نظام 
البطولة قال إن حظوظه تختلف 
من مرحلة ملرحلة وإن حظوظنا 

باملرحلة األوىل من املنافسات 
كبرية، وأضاف أن الحظوظ باملرحلة 

الثانية تعتمد بشكل مبارش 
عىل من سيالقي منتخبنا، حيث 

املنافسة ستشتد من مرحلة ألخرى 
والحسابات الفنية ستكون حارضة 

خطوة بخطوة خالل املنافسات، 
وتابع قوله إن الجهاز الفني ملتزم 
بتطبيق اسرتاتيجية إعداد منتخب 
املستقبل وفق رؤية مجلس إدارة 

اتحاد اللعبة التي تم اعتامدها 
قبل ثالثة أعوام، وأن هناك بعض 

العقبات وهي أمور طبيعية إذ 
ال يوجد نجاح كامل وفق تعدد 

املتغريات الخارجية مشدًدا يف 
نفس الوقت أن الحصول عىل أي 

نسبة من النجاح يعترب مكسب 
لتلك االسرتاتيجية وهو أمر إيجايب 
حتاًم، موضًحا أن أكرث ما تواجهه 
االسرتاتيجية من عقبات هي قلة 

املواجهات التجريبية التي يخوضها 
الالعبني بجانب تطوير املسابقات 

املحلية.
 ووّجه يوسف خليفة رسالة 

لالعبيه وهي الظهور بالرتكيز العايل 
واملرشف خالل املواجهات بجانب 

االبتعاد كل البعد عن املؤثرات 
الخارجية التي تشتت أذهانهم فهم 
سفراء البحرين يف البطولة، كام وجه 

رسالة لجامهرينا الوفية مفادها أن 
حضورهم هو داعم كبري لالعبني 

ويحفزهم لتقديم افضل املستويات 
الفنية ويشجعهم عىل الوصول 

ألقىص مرحلة من مراحل منافسات 
البطولة.

 

 اجتماع إيجابي للجنة السكن

 حرصت لجنة السكن برئاسة محمد 
كاظم االجتامع مع إداريت فندق 

جولندن توليب وفندق اس وهام 
مقر سكن الوفود املشاركة بالبطولة، 

حيث تم خالله عمل الرتتيبات 
النهائية الستضافة الوفود مع اقرتاب 

وصولها للمملكة وفق جدولة 
خاصة، وقد جاءت نتائج االجتامع 

إيجابية وتؤكد التعاون ما بني 
اللجنة املنظمة وإدارة الفندفيني، 

وحرض االجتامع أعضاء لجنة السكن 
واملتعهد عبدالحكيم العرادي.

 

 بدء وصول المنتخبات

 تبدأ املنتخبات اآلسيوية بالوصول 
للمملكة فبعضها سيحرص منذ يوم 

غد من أجل التعود عىل األجواء 
وخوض مواجهات ودية قبل 

بدء املنافسات رسميًّا، وسيكون 
املنتخب اإليراين أول الواصلني، ومن 
املتوقع أن يلعب منتخبنا مواجهته 

الودية األخرية أمام نظريه اإليراين 
مساء يوم األربعاء.

 

 التدريب على التسجيل اإللكتروني

 أجرت لجنة الحكام املحلية تطبيق 
عميل عىل التسجيل اإللكرتوين 

املعتمد من قبل االتحاد اآلسيوي 
للعبة، حيث شارك فيه للحكام 

الذين ستوكل إليهم مهمة التسجيل 
اإللكرتوين خالل أيام البطولة 

عىل صالتي اتحاد الطائرة واتحاد 
الطاولة، حيث تم التطبيق العميل 
للتسجيل مع التدقيق عىل جميع 

الخطوات وتصحيح األخطاء 
لتالفيها.

منتخب شباب الطائرة يلتحق بمقر سكنه بفندق “اس”
ي��خ��وض��ون م��واج��ه��ة ت��ج��ري��ب��ي��ة م���س���اء ال��ي��وم

الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ش��هدت الجول��ة التاس��عة من 
منافسات الدوري املايس أللعاب 
أقيم��ت مبدينة  الت��ي  الق��وى 
الرب��اط املغربية تألق��ا جديداً 
للع��داء بريهان��و باالي��و بعدما 
حق��ق املركز الثاين يف س��باق 3 
آالف م��رت ح��ني أنهى مس��افة 
الس��باق بزمن 7:34:26 دقيقة 
ليسجل رقم ش��خيص جديد يف 
سجله وثاين أفضل نتيجة عاملية 

يف سباق 3 آالف مرت للرجال.
وكان الع��داء بريهانو بااليو قد 
أحرز املركز األول بسباق 5 آالف 
م��رت للرجال يف ال��دوري املايس 
بعدم��ا أنهى مس��افة الس��باق 
ليحقق  دقيقة   13:01:09 بزمن 
افضل رق��م عاملي يف هذا العام 
2018، حيث تفوق بريهانو عىل 
كال من العداء األثيويب سيليمون 
باريجا الذي قطع السابق بزمن 
13:02:67 دقيقة ليأيت يف املركز 
الث��اين والعداء األثي��ويب آبادي 

هادس الذي أنهى السباق بزمن 
13:03:62 دقيقة ليأيت يف املركز 

الثالث.
يف  املتمي��زة  النتيج��ة  وبتل��ك 
فإن  الطويلة  املسافات  سباقات 
بريهان��و بااليو ب��ات واحدا من 
أقوى املنافس��ني لخطف املراكز 
الثالثة األوىل بنهاية منافس��ات 

ال��دوري امل��ايس بعدم��ا فرض 
نفسه بقوة يف الجوالت املاضية 
ليس��جل اس��مه كأح��د أق��وى 
العدائني يف س��باقي 3 آالف مرت 
و5 آالف م��رت للرجال ملا يتمتع 
به من ق��درات بدني��ة متميزة 
وإمكان��ات ف��ذة يف س��باقات 

املسافات الطويلة.

ح��رص نائب رئي��س مجل��س إدارة 
االتح��اد البحرين��ي للتن��س الش��يخ 
عبدالعزيز ب��ن مبارك آل خليفة عىل 
التواج��د مبجم��ع وميبل��دون العاملي 
للتنس وحضور جانب من منافس��ات 
بطولة وميبلدون العاملية للتنس التي 
تق��ام منافس��تها بربيطاني��ا، كام كان 
برفقته رئيس ن��ادي البحرين للتنس 
خمي��س املقل��ة واملدي��ر التنفي��ذي 
ألكادميي��ة جي س��يز للتنس جوزيف 

هيرنيكيز.
مبجم��ع  حض��وره  هام��ش  وع��ىل   
وميبل��دون للتن��س ت��م االجتامع مع 
رئي��س االتحاد ال��دويل للتنس ديفيد 
هاج��اريت، وكذل��ك م��ع ع��دد م��ن 
املس��ئولني عىل تنظيم هذه البطولة، 
حي��ث ت��م رشح كيفية اإلع��داد لها 
وكيفي��ة أختي��ار جهاز العم��ل وآلية 
القي��ام عىل إدارة جمي��ع األمور التي 
تؤدي إىل نجاح ه��ذا التجمع الهائل 

من العبني ومنظمني وجمهور.
 الجدي��ر بالذكر أن هذه البطولة تعد 

م��ن أعرق األرب��ع بط��والت العاملية 
الك��ربى يف لعبة التنس، حيث أقيمت 
ألول م��ره عام 1877 وه��ي البطولة 
الك��ربى الوحي��دة الت��ي تلعب عىل 
مالعب عشبية وهي البطولة الوحيدة 
التي يش��رتط عىل الالعبني والالعبات 
ارت��داء الل��ون األبي��ض فق��ط خالل 
املباري��ات وهذا تقلي��د منذ انطالق 

منافساتها آنذاك. 
 ك��ام ح��رص الش��يخ عبدالعزيز بن 
مب��ارك آل خليف��ة بتوجي��ه الدعوة 
ألصحاب الخربة يف هذا املجال لزيارة 
مملكة البحرين وبحث سبل التعاون 
املشرتك لتنظيم البحرين ألحد محافل 
لعبة التنس التي يرشف عليها االتحاد 

الدويل للتنس.

بيرهانو ثانًيا في سباق الدوري الماسي عبدالعزيز بن مبارك يحضر بطولة ويمبلدون
الرفاع        االتحاد البحريني أللعاب القوى مدينة عيسى      اتحاد التنس

العداء بيرهانو بااليو

لجنة السكن خالل اجتماعها بمسؤولي فندقي البطولة 

منتخبنا يلتحق بمقر سكن البطولة اآلسيويةتدريب عملي للحكام على التسجيل اإللكتروني 

يوسف خليفة  علي بن محمد خالل حضوره تدريب منتخبنا

جانب من تدريبات منتخبنا 

جانب من الزيارة
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عدسة املونديال

وكاالت: استقبل امللك فيليب، أمس األحد، بعثة 
املنتخب البلجييك لكرة القدم، بعد الحصول عىل 

املركز الثالث يف مونديال روسيا.
ومن املتوقع احتشاد اآلالف من املشجعني يف 

وقت الحق اليوم، لالحتفاء باإلنجاز غري املسبوق 
للمنتخب البلجييك.

والتقى امللك فيليب بعثة املنتخب البلجييك 
يف قرص اليكن، عىل مشارف بروكسل، واستقل 
الالعبون حافلة مكشوفة يف طريقهم إىل وسط 

العاصمة.
واحتشد حوايل مثانية آالف شخص وسط املدينة 

الستقبال بعثة الفريق، حيث أغلقت الرشطة 
امليدان الرئييس قبل ساعة من وصول الفريق ملنع 

حدوث تكدس مروري.
وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إىل تواجد 
جميع العبي منتخب الشياطني الحمر، باستثناء 
تويب ألديرفريلد نجم توتنهام، الذي غاب بسبب 

املرض.
وغرد منتخب بلجيكا، عرب حسابه عىل موقع 

“تويرت” وقال “لألسف لن يتمكن تويب ألديرفريلد 
من االحتفال معنا بسبب املرض، سوف نفتقدك 

يا تويب ونتمنى لك الشفاء العاجل”. 
وحصد منتخب بلجيكا املركز الثالث يف مونديال 

روسيا، عرب الفوز أمس السبت عىل إنجلرتا، -2 0، 
ليكون هو اإلنجاز األبرز يف تاريخ البالد، بعد أن 

نال الفريق املركز الرابع يف كأس العامل 1986.

وكاالت: أكد أحد أساطري نادي ريال مدريد السابقني 
أنه من الصعب عىل العب واحد تعويض رحيل 

النجم الربتغايل كريستيانو عن صفوف “املرينغي”.
وأوضح خورخي فالدانو أن البلجييك إيدين هازارد  
“سيقدم قفزة نوعية لريال مدريد يف حال قرر ترك 
تشيليس واللعب يف الدوري اإلسباين املوسم املقبل”.

وأضاف وفق ما نقلت “يوروسبورت” : “لكن مع 
ذلك، أعتقد أنه ليس الالعب الوحيد الذي قد يبنى 
عليه مرشوع النادي، مبفرده لن يتمكن من تعويض 

رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق”.
وكان ريال مدريد قد وافق عىل بيع رونالدو 33 

عاما لصفوف يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو هذا 
الصيف.

يذكر أن هازارد أكد أن ريال مدريد هو الوجهة 
املفضلة بالنسبة له، حيث تشري التقارير الصحافية 

لرفض الالعب متديد تعاقده مع تشيليس بسبب 
رغبته يف االنضامم للعمالق املدريدي.

وقال هازارد، يف ترصيحات صحفية عقب فوز 
منتخب بالده عىل إنجلرتا )0-2(، السبت: “بعد 6 

سنوات رائعة يف تشيليس، رمبا حان الوقت الكتشاف 
أشياء مختلفة”.

من جهته، قال برايان الودروب العب تشيليس 
السابق إنه تحدث مع هازارد يف األسبوع املايض، 

وأخربه بأنه سينضم إىل ريال مدريد الصيف الحايل.

وكاالت: ذكرت مصادر إعالمية يف فرنس��ا، أن قائد 

كرواتي��ا، ل��وكا مودريتش، يواجه حكاماً بالس��جن 

يصل إىل 5 سنوات، يف سبتمرب املقبل، جراء تورطه 

املحتم��ل يف قضية فس��اد كروية. وبحس��ب ما 

نقلت “فران��س أنفو” ف��إن مودريتش الذي 

ا من أفضل العبي الكرة يف العامل يف  بات واحداً

مونديال روس��يا تربطه عالقة مبسؤول كروي 

أدين يف قضية فساد بكرواتيا.

ودان القضاء الكروايت الرئيس الس��ابق لنادي 

دينام��و زغرب، زدرافك��و ماميك، عىل خلفية 

تأسيس��ه ش��بكة فس��اد، وتقاس��مه مبال��غ 

االنتقاالت مع الالعبني.

ومن املرجح أن يك��ون مودريتش قد وقع يف 

ا يسمح للمسؤول  بداية مس��اره الكروي اتفاقاً

“الفاس��د” بنيل حصة م��ن 21 مليون دوالر 

منحها نادي توتنهام اإلنجليزي، حتى يستفيد 

من خدمات الالعب الكروايت سنة 2008.

واع��رتف مودريت��ش يف 2015 بأنه حول عدة 

ماليني من الدوالرات لرئيسه السابق، لكن يف 

2017 تراجع عن تأكي��ده، وقال إنه ال يعرف 

ش��يئاًا يف املوض��وع، وهو ما حول��ه وقتئذ إىل 

موضوع للسخرية يف كرواتيا.

وكاالت: أك��د النجم الكروايت ماري��و مانزوكيتش أن 
موضوع انتقال الربتغايل كريس��تيانو رونالدو لناديه 
اإليط��ايل يوفنت��وس ال يهم��ه اآلن، وتركيزه منصب 

فقط عىل نهايئ املونديال األحد.
ا( بع��د هزمية إنجلرتا يف  وق��ال مانزوكيتش )32 عاماً
نص��ف النهايئ: “ال يهمني هذا األمر )انتقال رونالدو 
ليوفنت��وس(.. االنتصار ع��ىل إنجلرتا أك��رب إنجاز يف 

مسرييت حتى يوم األحد”.
وسجل مانزوكيتش الهدف الحاسم يف نصف النهايئ، 
عندما س��كنت تس��ديدته الش��باك يف الدقيقة 109 
من الوقت اإلضايف، ليق��ود كرواتيا ألول نهايئ لها يف 

التاريخ.
وعىل الرغم من إشاعات ربطت مانزوكيتش بانتقال 
ملانشسرت يونايتد، إال أن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو 

أليغري أكد أنه لن يستغني عن النجم الكروايت.
وق��ال أليغ��ري: “مانزوكيت��ش بالتأكي��د ب��اق مع 
يوفنتوس. ابتداء من املوسم املقبل سيلعب كمهاجم 

ا، ولن يلعب عىل الجناح مرة أخرى”. مجدداً
وانتقل الربتغايل رونالدو لصفوف يوفنتوس األسبوع 
امل��ايض، يف صفق��ة “ضخمة” تج��اوزت 100 مليون 

يورو. 
وزادت الشكوك بشأن بقاء املهاجم مانزوكيتش بعد 
ا  قدوم النج��م الربتغايل، الذي قد يلعب مهاجاماً أيضاً
م��ع يوفنتوس، لكن مدرب الفري��ق أكد أن الهداف 

الكروايت باق مع الفريق.

استقبال ملكي للبرونزي

تعويض رونالدو صعب

السجن بانتظار مودريتش

انتقال رونالدو ال يهمه

سامباولي مستعد للرحيل
وكاالت: أب��دى خورخ��ي س��امباويل 
موافقت��ه ع��ىل التخيل ع��ن تدريب 
منتخب األرجنتني لك��رة القدم بعد 
الخ��روج املخيب م��ن دور ال�16 يف 
مونديال روس��يا 2018، بحس��ب ما 

أكدت الصحف املحلية، األحد.
وكتبت صحية “أوليه” الرياضية من 
دون ذكر مصادرها “مل يعد خورخي 
س��امباويل مدربا لألرجنتني”، مشرية 
إىل أن االتفاق مع اتحاد اللعبة يقيض 
بدفع “مليوين دوالر أمرييك )كتعويض 

له(، ومل يبق سوى التوقيع”.
ومبلغ التعويض يتوافق مع ما ذكرته 

صحيف��ة “كالري��ن” اليومي��ة، فيام 
أش��ارت صحف أخرى إىل أن اإلعالن 

عن القرار سيصدر االثنني.
وبحس��ب كالري��ن فإن ه��ذا املبلغ 
يصب ملصلحة االتحاد األرجنتيني إذ 
“ترتفع قيمة فسخ العقد إىل أكرث من 

8 ماليني دوالر”.
ومنذ اقص��اء األرجنتني أمام فرنس��ا 
4-3 يف املوندي��ال الرويس، باتت أيام 
املدرب البالغ 58 عاما معدودة عىل 
رأس “التانغ��و”، رغ��م امتداد عقده 
حتى 2022. وكان االتحاد األرجنتيني 
أعلن االس��بوع املايض أنه سيبقي يف 

الوقت الراهن عىل سامباويل، وأوكل 
إليه قي��ادة منتخب دون 20 عاما يف 
دورة ودية يف إس��بانيا يف يوليو، قبل 
أن يج��ري تقيي��ام لتجربت��ه أواخر 

الشهر.
وتسلم سامباويل مهامه مطلع يونيو 
2017، وق��اد املنتخ��ب يف 15 مباراة 
حقق فيها 7 انتص��ارات، 4 تعادالت 

و4 خسارات.
يذكر أن سامباويل أرشف عىل منتخب 
تش��ييل بني 2012 و2016، وقاده إىل 

لقب كوبا أمريكا يف 2015.
وعانت األرجنت��ني مع نجمها ليونيل 

مييس كثريا للتأهل إىل املونديال بعد 
حلولها ثاني��ة يف موندي��ال الربازيل 
2014، وقد رك��زت الصحف املحلية 
عىل حالة الترشذم بني املدرب وكوادر 

املنتخب يف املشوار الرويس.
وبحس��ب الصحاف��ة املحلي��ة ف��إن 
ريكاردو غاريكا مدرب بريو، وماتياس 
أمليدا مدرب تش��يفاس املكسييك من 
أب��رز املرش��حني لخالفة س��امباويل، 
فيام عرب بطال العامل الس��ابقني دييغو 
مارادونا )ارشف سابقا عىل املنتخب 
ب��ني 2008 و2010( وماريو كيمبس 

عن رغبتهام بتويل املنصب.

استقبال ملكي لالعبي المنتخب البلجيكي لوكا مودريتش

ماريو مانزوكيتشإيدين هازارد

خورخي سامباولي
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مصير مالعب روسيا بعد المونديال

وكاالت: استضافت روسيا فعاليات كأس 
العامل 2018 لكرة القدم، التي اختتمت 
أم��س األحد، عىل 12 ملعبا بعضها كان 
قد ش��يد خالل االس��تعدادات للبطولة 
والبع��ض اآلخر كان قد خضع لعمليات 

إصالح وإعادة تجهيز.
ومن ب��ن تل��ك املالعب، ستس��تخدم 
س��تة فقط يف احتض��ان مباريات فرق 
الدوري الرويس املمتاز، وقدرت التكلفة 
الس��نوية للحفاظ ع��ىل املالعب بنحو 
6 ملي��ارات روب��ل رويس )94 ملي��ون 
دوالر( وفي��ا ييل ملحة عن املالعب ال� 
12 ومصريها مع إس��دال الس��تار عىل 

منافسات املونديال:

استاد لوجنيكي بالعاصمة 
موسكو

هو االس��تاد األك��ر أهمي��ة واألكرب يف 
السعة، حيث يستوعب 78 ألف متفرج 
ويعد امللعب الرئييس للمنتخب الرويس. 
ويف ظل حقيقة أن املنتخب الرويس لن 
يخ��وض أكر م��ن 5 أو 6 مباريات عىل 
أرضه يف كل عام، سيس��تخدم االس��تاد 
عىل األرجح يف إقامة حفالت وفعاليات 

أخرى.

استاد سبارتاك في العاصمة موسكو

يقع يف ش��ال العاصمة ويس��ع 45 ألف 
متف��رج ويتوق��ع أن ميتل��ئ باملش��جعن 
بش��كل متكرر، حيث إنه امللعب الرئيس 
لنادي س��بارتاك موس��كو األك��ر تتويجا 
بال��دوري الرويس وصاح��ب الجاهريية 

الكبرية.

استاد كازان

يق��ع اس��تاد كازان عىل ضف��ة نهر فولجا 
ويتضم��ن 45 أل��ف مقع��د، وق��د صمم 
كمرسح متعدد الوظائف، حيث استضاف 
بالفعل أح��داث أخرى م��ن بينها بطولة 

العامل 2015 للسباحة.
ويعد استاد كازان امللعب الرئييس لفريق 
روبن كازان املناف��س يف الدوري الرويس 
املمتاز والذي يحرض له متوسط 10 آالف 

مشجع يف املباراة.

استاد “فيشت” األوملبي يف سوتيش
ويقع ه��ذا االس��تاد يف منتجع س��وتيش 
جنوب غرب البالد، وش��يد هذا االس��تاد 

من أجل دورة األلعاب األوملبية الش��توية 
املاضية )سوتيش 2014(، وأطلق عليه هذا 
االسم نسبة إىل جبل “فيشت” املتاخم له. 
وتبلغ س��عة هذا االس��تاد 43 ألف مقعد 
وس��يصبح امللعب الجديد لنادي اف كيه 
س��وتيش املنافس بدوري الدرجة الثانية، 
والذي كان يطلق عليه يف السابق دينامو 

سان بطرسربج.

استاد سان بطرسبرج

يقع هذا االس��تاد مبدينة س��ان بطرسربج 
ث��اين أكرب امل��دن الروس��ية، واس��تضاف 
املبارات��ن االفتتاحي��ة والنهائي��ة لبطولة 
كأس القارات 2017. وافتتح هذا االس��تاد 
قب��ل بطولة كأس القارات مبارشة وبلغت 
تكلفة تش��ييده نحو ملي��ار دوالر. وتبلغ 

سعة االستاد 67 ألف مقعد.
امللعب س��يبقى ع��ىل حاله، حي��ث إنه 
معقل فريق زينيت سان بطرسربج البطل 
الس��ابق لكأس االتحاد األورويب )الدوري 

األورويب(.

استاد يكاترينبورج آرينا

يقع ه��ذا االس��تاد مبدين��ة يكاترينبورج 

وس��ط روس��يا. وش��يد ه��ذا االس��تاد يف 
الخمس��ينيات م��ن القرن امل��ايض وجرى 
تحديثه من أج��ل املوندي��ال. وتضمنت 
عملية التحديث زيادة سعته إىل 35 ألف 
مقعد. وميثل هذا االس��تاد معقال لفريق 
أورال يكاترينب��ورج حي��ث يحرض يف كل 

مباراة للفريق نحو 10 االف مشجع.

استاد كاليننجراد
ش��يد هذا االستاد يف أقىص الغرب الرويس 
اس��تعدادا لكأس الع��امل وال تضم منطقة 
البلطي��ق فريقاً ينافس بال��دوري الرويس 
املمت��از، ب��ل فقط فريق بالتي��كا الرويس 
املنافس ب��دوري الدرجة الثاني��ة. وتبلغ 
س��عته نح��و 35 أل��ف مقع��د، ويخطط 
منطق��ة  الس��تغالل  املدين��ة  مجل��س 
االستاد إلنش��اء مدارس رياضية ومكاتب 

للمنظات الرياضية حول امللعب.

استاد نيجني نوفجرود

يقع هذا االس��تاد مبدينة نوفجرود بوسط 
روس��يا وشيد هذا االس��تاد من أجل كأس 
الع��امل وتبل��غ س��عته 45 أل��ف مقع��د، 
وكان م��ن املقرر أن يصب��ح معقال لفريق 

أوملبايتس املنافس بدوري الدرجة الثانية، 
ولك��ن الس��لطات تبحث عن مس��تثمر 
أجنب��ي للملعب من أجل االس��تفادة من 

العملة الصعبة.

استاد روستوف آرينا

يق��ع مبدينة روس��توف يف جن��وب غرب 
روس��يا. وش��يد ه��ذا االس��تاد أيضا من 
أج��ل املونديال الرويس. وتبلغ س��عته 45 
أل��ف مقعد كا س��يكون معق��ال لفريق 
روس��توف، لكن الفري��ق الرويس قد يجد 
صعوبة يف مأل مقاعد االس��تاد الذي يتسع 

ل� 45 الف مشجع.

استاد سامارا آرينا

ويقع هذا االستاد يف مدينة سامارا بوسط 
روسيا. وش��يد هذا االستاد من أجل كأس 
الع��امل، وتبل��غ س��عته 45 أل��ف مقعد. 
وس��يكون معقال لفريق كريليا سوفيتوف 

الذي يعني اسمه “أجنحة السوفييت”.
ولكن سلطات املدينة تتشكك يف إمكانية 
امتأل امللع��ب عن آخره خ��الل مباريات 
لتنظي��م  وتخط��ط  س��وفيتوف  كريلي��ا 

فعاليات أخرى عىل أرض امللعب.

 استاد سارانسك موردوفيا 
آرينا

ش��يد اس��تاد “موردوفيا آرين��ا”، بألوانه 
الربتقايل واألحمر واألبيض، من أجل كأس 
العامل. وتبلغ س��عته 45 ألف مقعد أيضا. 
وكان م��ن املقرر أن يصب��ح معقال لفريق 
موردوفي��ا سارانس��ك الصاع��د لل��دوري 
املمت��از مع تقليص س��عته بعد املونديال 
إىل 25 ألف مقعد، ولكن هناك مقرتحات 
باستغالل أجزاء من امللعب يف إقامة مراكز 
تجارية، لكن تم رفض هذه املقرتحات من 

قبل الحكومة الروسية.

استاد فولجوجراد

تبلغ س��عته 45 ألف مقع��د ومن املقرر 
أن يصب��ح معق��ال لفريق روت��ور مبدينة 
فولجوج��راد الواقعة يف الجن��وب الغريب 

بروسيا.
وال تضم مدينة فولجوجراد أي ناد ينافس 
بال��دوري املمتاز، بل فق��ط فريق روتور 
املحيل والذي ميتلك مدرجات تتس��ع ل� 4 
االف مشجع فقط، وبالتايل مل يتحدد بعد 

مصري هذا امللعب.

وكاالت: عرب املدير الفني ملنتخب 
بلجيكا، اإلسباين روبرتو مارتينيز، 

عن سعادته باإلنجاز التاريخي الذي 
حققه الشياطن الحمر، بفوزهم 

باملركز الثالث، يف بطولة مونديال 
روسيا 2018

وقال روبرتو مارتينيز يف ترصيحات 
عقب املباراة: “سعيد جدا بهذا 
اإلنجاز، إنه األفضل لبلجيكا عرب 

تاريخها الطويل يف كأس العامل، نحن 
نستحق ذلك، وعىل الجاهري أن 

تفخر بنا”.
وتابع املدرب: “لقد ظهرنا بشكل 

جيد طوال البطولة، كا أننا كنا أحد 
املرشحن لحصد اللقب، كان لدينا 
10 العبن مختلفن سجلوا أهداًفا، 

هذا الفريق حطم العديد من األرقام، 
نحن عىل الطريق الصحيح”.

واختتم روبرتو مارتينيز ترصيحاته، 
قائال: “منافسنا كان عنيدا جدا، وكان 

لديه العديد من الفرص اليوم، كان 
بإمكانه تسجيل 4 أو 5 أهداف، 

لكننا كنا يقظن، وحافظنا عىل نظافة 
الشباك”.

مدرب بلجيكا سعيد أكثر الجماهير حضورا
وكاالت: متي��ز موندي��ال روس��يا 
انتقلت  قياسية  بحضور جاهري 
لتش��جيع منتخب��ات بالدها من 
كل أرجاء الع��امل، لكن الطريف 
يف األم��ر هو أن أكر املش��جعن 
حضوراً يف روسيا من حيث العدد، 
منتخباتهم غري مش��اركة يف كأس 
الع��امل الحالية.بلغ عدد بطاقات 
املش��جعن التي ت��م توزيعها يف 
مليون  مونديال روس��يا ح��وايل 
ومثاني��ة آالف بطاقة، نصفها كان 
من نصيب املشجعن الروس، يف 
حن حصل املش��جعون األجانب 

عىل نصف تلك البطاقات.
وجاءت بيانات اللجنة التنظيمية 
عىل عكس م��ا كان رمبا يتوقعه 
الكث��ريون، إذ تص��درت جاهري 
الواليات  الصن وبعدها جاهري 
املتحدة األمريكية عدد املشجعن 
األجانب، الذين سافروا إىل روسيا 
ملتابعة كأس الع��امل، بالرغم من 

أن بلدايه��ا مل يش��اركا يف كأس 
العامل الحالية.

وبل��غ عدد املش��جعن الصينين 
)67 ألف( واألمريكين )52000(، 
فيا جاء املشجعون املكسيكيون 
يف املركز الثالث )44000( مشجع، 
وضمت قامئ��ة الع��رة األوائل 
جاهري منتخبن أوروبين فقط، 

وبريطانيا   )29000( أملانيا  وها 
)30000( مشجع.

أنها  التنظيمية  اللجنة  وأش��ارت 
وزع��ت 12 ألف بطاق��ة هوية 
مش��جع إضافية ع��ىل الجاهري 
تأهل منتخب  بع��د  اإلنجليزية، 
“األس��ود الثالثة” ملب��اراة نصف 

النهايئ.

للجاهري  الكب��ري  اإلقب��ال  وعن 
عىل مونديال روس��يا، قال املدير 
العام للجنة التنظيمية، س��وركن 
أليك��يس: “هذا يظه��ر أن الناس 
تخلص��وا من األحكام املس��بقة، 
فنظرة الخارج إىل روسيا تغريت، 
ونح��ن ميكننا لعب ك��رة القدم 
وتنظيم األحداث الكربى بش��كل 

جيد”.
التنظيمي��ة  اللجن��ة  أن  ُيذك��ر 
ملونديال روس��يا اعتمدت بطاقة 
هوية املشّجع )FAN ID(، والتي 
يتق��دم للحصول عليها مجاناً كل 
مشجع حصل عىل تذكرة املباراة.
وتعترب ه��ذه البطاق��ة رضورية 
وتس��تخدم  امللع��ب،  لدخ��ول 
كبديل للتأش��رية أيض��اً، كا أنها 
متنح امتيازات ألصحابها من أجل 

االستفادة من النقل املجاين.

جمهور روسي كثيف في المونديال

وكاالت: يعد مانشسرت سيتي هو أكر 
الفرق متثيال يف كأس العامل 2018 

بروسيا، حيث شارك ب�16 العًبا خالل 
البطولة التي ستنتهي اليوم األحد، 
مبواجهة منتخبي فرنسا وكرواتيا يف 

النهايئ.
وأكدت صحيفة “دييل ميل” 

اإلنجليزية أن مانشسرت سيتي، 
سيحصل عىل 3.9 مليون جنيه 

إسرتليني، نظرًا ملشاركة العبيه رفقة 
منتخبات بالدهم يف املونديال.

وأوضحت أن كل ناد يتلقى 6.400 
ألف جنيه إسرتليني، يف اليوم، نظري 

كل العب مشارك يف البطولة.
ويأيت السيتيزنز عىل رأس قامئة األندية 

املستفيدة من بطولة كأس العامل، 
حيث جاء يف املركز الثاين ريال مدريد 

وسيحصل عىل 3.8 مليون جنيه 
إسرتليني.

ويف املركز الثالث يأيت تشيليس 
وسيحصل عىل 3.5 مليون، بينا 

يجني توتنهام 3.3 مليون يف املركز 
الرابع، بينا يحل برشلونة خامًسا 

وسيتلقى 3.2 مليون.

أكثر األندية استفادة

استاد نيجني نوفجرود استاد كازان استاد لوجنيكي

ويل سميث: نيمار ممثل محترف
وكاالت: رصح املمث��ل األم��رييك 
الش��هري ويل س��ميث أن نيار 
دا س��يلفا نجم منتخب الربازيل، 
وفري��ق باري��س س��ان جريمان 
الفرنيس ممثل محرتف، مشريًا يف 
الوقت نفسه بأن نيار يعد من 

العبيه املفضلن دامئًا.
وتواج��د ني��ار دا س��يلفا م��ع 
يف  الربازي��ل  ب��الده  منتخ��ب 
 2018 الع��امل  كأس  منافس��ات 
والتي اختتمت أمس عىل األرايض 
السيليساو خرج  الروسية، ولكن 

م��ن دور رب��ع النه��ايئ عىل يد 
بهدفن مقابل  بلجي��كا  منتخب 

هدف.
ومل يقدم نيار دا سيلفا املستوى 
املنتظر منه م��ع منتخب بالده، 
عدي��دة  النتق��ادات  وتع��رض 
بس��بب كرة وقوعه عىل أرضية 
امللعب، وادعائه اإلصابة يف أكر 

من مرة.
وتحدث ويل س��ميث يف مؤمتره 
الصحف��ي كونه أحد املش��اركن 
يف األغني��ة الرس��مية للمونديال 

الرويس عن نيار دا س��يلفا قائاًل 
“لق��د عش��ت س��نوات عديدة 
يف الربازي��ل، وأح��ب املنتخ��ب 

الربازييل”.
وأضاف “تربطن��ي عالقة مميزة 
للغاية مع نيار، نحن كنا حرفًيا 
يف املدينة ذاتها، وحاولنا االلتقاء 
ببعضنا البع��ض عرات املرات، 
ولك��ن مل نتقاب��ل هن��اك، نيار 

ممثل محرتف صدقوين”.
وتابع “ني��ار يعترب من الالعبن 
املفضلن بالنسبة يل، عندما كنت 

صغريًا فإن كل يشء كان يتمحور 
حول بيليه فقط، لذلك املنتخب 
الربازي��يل ل��ه مكان��ة خاصة يف 

قلبي”.
وأكم��ل “قلبي يعش��ق الربازيل 
هناك  عملت  لق��د  والربازيلين، 

فرتة طويلة”.
وكشف سميث عن حبه الشديد 
للربتغ��ايل كريس��تيانو رونال��دو 
نجم يوفنت��وس اإليطايل الحايل، 
مش��ريًا إىل أنه يعش��ق أس��لوب 

حياته عموما.

رونال��دو  كريس��تيانو  وتواج��د 
صاح��ب ال� 33 عاًما مع منتخب 
ب��الده الربتغ��ال يف بطولة كأس 
العامل 2018 املقام��ة حالًيا عىل 
األرايض الروس��ية، ولكن��ه خرج 
م��ن دور الس��تة ع��ر عىل يد 

منتخب أوروجواي.
“أح��ب  س��ميث  وي��ل  وق��ال 
كريس��تيانو رونالدو، أحب هذا 
الرجل، لق��د تقابلنا مرة وحيدة، 
ولكن لدي��ه ذوق خاص ورفيع، 

وأعشق أسلوبه يف كل يشء”.

وأضاف “مجرد رؤية األشياء التي 
يفعلها، والطريق��ة التي يتفاعل 
بها م��ع الن��اس، لديه أس��لوب 

خاص، وهو يتميز به دامئًا”.



االثنين 16 يوليو 2018 
323 ذي القعدة 1439 - العدد 3562

إنجاز فريد للمنتخب البلجيكي

وكاالت: “يا لها من مشاعر جياشة، 
حامللًا  كومبللاين  فنسللان  “رصخ 
لنهائيات روسيا  الربونزية  امليدالية 
2018 بيده واالبتسللامة بادية عىل 
محياه، بعد بضع دقائق من نزوله 
من أول منّصللة تتويج يصعد إليها 
الشللياطني الحمللر يف تاريخ كأس 
العامل FIFA. لقد نجح هذا الجيل 
الذهبللي الذي كانللوا يقولون عنه 
أنه غللر قادر عللىل ترجمة اآلمال 
والتوقعللات إىل نتائللج عىل أرض 
الواقللع يف إلقاء هللذا العبء من 
عللىل كاهللله يللوم 14 يوليو ضد 
إنجلللرا )0-2( باحتاله مركزاً ثالثاً 

.FIFA تاريخياً يف كأس العامل
حّققللت كتيبللة الشللياطني الحمر 
انتصارها السادس يف سبع مباريات 
لتختللم مشللوارها التاريخللي عىل 
األرايض الروسللية. وقللال املدافللع 
البلجييك ملوقللع FIFA.com وهو 
مصّمم عىل االستمتاع باللحظة قبل 
التطلع إىل املسللتقبل الذي رسللم 
عىل وجهه ابتسامة أعرض “أنجزنا 

اإليجابية  املشللاعر  بنجاح:  املهمة 
طغت عىل مشللاعر اإلحباط التي 
تلللت خسللارتنا يف الللدور نصف 
النهللايئ. نحللن أوالً وقبل كل يشء 
فخورون مبا حققناه، ونغادر روسيا 
بنية بللذل جهود إضافيللة لنكون 

أفضل يف املستقبل.”
“شللهد أداؤنا   منواً مطرداً يف اآلونة 
األخرة بفضل منهجية أنجع إلعداد 
مبارياتنا. وقد كانت النتائج واضحة 
يف روسيا، “ قال كومباين، البالغ من 
العمللر 32 عاماً، وهللو عاقد العزم 
عىل عدم اإلجابة عىل السؤال الذي 
يطرحه الجميع يف بلجيكا: “أحتاج 
إىل بعللض الوقت ليك أقللّرر ما إذا 
كنت سأستمر مع الشياطني الحمر. 
إنه قللرار مهم للغاية، وال يجب أن 

يؤخذ تحت تأثر العاطفة.”
يف املقابللل، تجللّرأ إيديللن هللازار 
للتطلللع إىل املسللتقبل، حامًا بني 
 Bud Alcohol Free يديه جائللزة
ألفضللل العللب يف املبللاراة للمرة 
الثالثللة يف البطولللة: “يف غضللون 

عامني، سللنكون أقوى. ال شللك أن 
مشللوارنا يف كأس العامل كان ناجحاً 
جداً، ولكنني متأكد بأن مسللتقبلنا 

سيكون أفضل.”
خطف صانللع األلعللاب يف أفضل 
هجوم يف البطولة األضواء مبراوغاته 
الساحرة يف جميع مباريات منتخب 
باده. سّجل هازار ثاثة أهداف يف 
روسلليا وظهر أخراً مبسللتوى أكرث 
مللن رائع بعد عروضلله املتواضعة 
قبل أربع سنوات. كام أخذت هذه 
الفرحللة الجامعية البلجيكية نكهة 
أحىل من خللال رضاهم التام عىل 
أسلللوب لعبهم يف نهائيات روسيا. 
وهذه السللعادة يتقاسمها الكابنت 
والعديد مللن الاعبني. “أعتقد أننا 

قّدمنا أفضل أداء استعرايض يف 
البطولة.”

كام أكد أكسيل فيتسل قبل 
أن يتطلللع إىل املسللتقبل 

بصورة  “ظهرنللا  قائللًا: 
جيدة مللن البداية إىل 
النهايللة بفضل نضجنا 

يف األوقللات الصعبة. لقللد حققنا 
قفللزة نوعية يف األسللابيع األخرة، 
مللام مينحنا ثقة كبرة باملسللتقبل 
واالعتقللاد بأننا سللنكون أفضل يف 
أحد  ختم  القادمللة”،  التحديللات 
جنود الخفاء وهو سعيد مبشاهدة 

بلجيكا ترى النور أخراً.

بلجيكا... االستمتاع بالحاضر والتطّلع للمستقبل

بصمة رونالدو وميسي المحبط في الواجهة
وكاالت: فيام ييل حقائق عن أبرز 
أحللداث منافسللات كأس العامل 
لكللرة القدم، وأشللهر اللحظات 
وأفضل األهداف وأكرث األشللياء 

إحباطا مع ختام املونديال.

أهم 5 لحظات

- مل يرك ليونيللل مييس، بصمة 
يف هذه القامئة لكن كريسللتيانو 
رونالللدو قللدم بعللض ملحللات 
اإلبللداع الفردي التي ستسللتمر 

طويا يف الذاكرة.
وقاد الربتغال للتقدم مرتني عىل 
إسبانيا، قبل أن يسجل هدفا من 

ركلة حرة من 25 ياردة.
- كان من املتوقع إىل حد كبر أن 
يرك نيامر، أغىل العب يف العامل، 
بصمة عىل أبللرز لحظات كأس 
العامل لكن اليشء غر املتوقع أنه 

فعل ذلك بأمر غر جيد.
الربازييل  الاعللب  ورغم تعرض 
لبعللض األخطللاء العنيفة خال 
البطولللة، فللإن مبالغتلله يف رد 
أرض  عللىل  ودورانلله  الفعللل 
امللعب بشكل متكرر أثار استياء 
النقاد ووسائل اإلعام واملدربني، 
وانتللرت اآلالف مللن الصللور 
السللاخرة عىل مواقللع التواصل 

االجتامعي من هذا الترصف.
- كان لكوريا الجنوبية النصيب 
يف الظهور يف هذه القامئة بفضل 
هدف سللون هيونج مللني أمام 
أملانيا حاملة اللقب والسبب يف 
ذلللك يعود إىل مللدى تأثر هذا 

الهدف.
ومل تللودع أملانيا املسللابقة من 
الدور األول منللذ 80 عاما لكن 
تأكللد حدوث ذلللك بعد هدف 
كوري يف الثواين األخرة يف كازان.
- يللدرك الجميللع أن إنجلرا ال 
تسللتطيع الفوز بركات الرجيح 
يف أي نسخة لكأس العامل بعدما 

خرست 3 مرات يف 1990 و1998 
و2006، إضافة إىل خسارة 3 من 

4 مرات يف بطولة أوروبا.
وبدا أن التاريخ سلليعيد نفسلله 
أهدر  عندمللا  كولومبيللا  أمللام 
جوردان هندرسون، ركلة ترجيح 
الكولومبللي  الحللارس  أنقذهللا 
ديفيللد أوسللبينا، لكللن إنجلرا 

فعلتها للمرة األوىل.
- روسيا سجلت لحظتني مهمتني 
وليسللت لحظة واحللدة، ورغم 
أنها كانت املصنفة 70 عامليا قبل 
انطاق البطولة، وعدم تحقيقها 
أي فوز عىل مدار 9 أشهر، فإنها 
بللدأت مسللرتها يف كأس العامل 

بشللكل مذهل لتشللق طريقها 
إىل التأهل من املجموعة األوىل 
أوروجواي  أيضللا  التي ضمللت 

ومرص والسعودية.
ورغم أن التأهل مل يكن متوقعا 
إىل حد كبللر فإن ما حدث بعد 
ذلك كان خارقا إذ تفوقت روسيا 
عىل إسبانيا بركات الرجيح بعد 
تألق الحللارس إيجور أكينفييف 

يف إنقاذ ركلتي ترجيح.

أفضل 5 أهداف

مللع  رونالللدو  كريسللتيانو   -
الربتغال خال التعادل 3-3 مع 

من  الثانية،  باملجموعة  إسبانيا 
ركلة حرة مذهلة إذ نفذ الكرة 
من فوق الحائط لتدخل بقوة 

شباك الحارس ديفيد دي خيا.
- أحمد موىس مللع نيجريا يف 
الفللوز -2 0 عىل آيسلللندا يف 
اسللتحوذ  الرابعة:  املجموعللة 
املهاجم عىل كرة عرضية داخل 
املنطقة بشللكل فنللي رائع ثم 
أطلق تسديد هائلة يف الشباك

- بينجامللني بافارد مع فرنسللا 
يف الفللوز 3-4 عللىل األرجنتني 
يف دور السللتة عللر: تعامللل 
بشكل رائع مع كرة عرضية من 
لوكاس هرنانديز بعدما أطلقها 

بشكل مبارش من حافة املنطقة 
بوجه الحذاء الخارجي لتسكن 

الشباك.
- كيفللن دي برويللن، يف فللوز 
بلجيكا 1-2 عىل الربازيل يف دور 
الثاين  بلجيكا  الثامنية: هللدف 
املتوج  املنتخب  أمام  الحاسللم 
بللكأس العللامل خمللس مرات 
بعدما ركللض روميلللو لوكاكو 
من وسط امللعب ومرر إىل دي 
برويللن الذي أطلق تسللديدة 
منخفضللة ال تصللد يف املرمى 
ليزيللد من معاناة الربازيل قبل 

نهاية الشوط األول.
- دينيس تشرشلليف يف تعادل 

روسلليا 2-2 مع كرواتيا يف دور 
الثامنية : كتب تشرشيف اسمه 
يف البطولة باملساهمة يف مسرة 
روسلليا غر املتوقعللة يف كأس 
العامل وكرر تألقه عندما تبادل 
الكرة وراوغ أحد املدافعني ثم 
أطلق تسديدة هائلة من خارج 
املنطقة يف شباك كرواتيا ليمنح 

التقدم لباده.

 أكثر 5 أشياء محبطة

- ليونيل مييس: انتهت مشاركة 
الاعللب األرجنتيني الرابعة يف 
كأس العامل بشكل محبط بعد 
الخسللارة يف دور الستة عر 
أمام فرنسللا ليهللدر فرصة قد 

تكون األخرة إلحراز اللقب.
- إفريقيا: ألول مرة منذ 1982 
ال ينجح أي منتخب أفريقي يف 

عبور دور املجموعات.
- آسلليا: حققللت املنتخبللات 
بعللض  املشللاركة  الخمسللة 
االنتصارات وهو ما فشلت فيه 
يف كأس العللامل بالربازيللل قبل 
أربع سنوات لكن اليابان فقط 

اجتازت دور املجموعات.
- أملانيللا: رغللم خللروج أيضا 
منتخبني كبرين مثل إسللبانيا 
العللامل  كأس  مللن  والربازيللل 
بشللكل مبكر فإن وداع حاملة 
اللقللب من الللدور األول من 
أكللرث النتائج إحباطا خاصة أن 

شكل الخروج كان محرجا.
- نيكللوال كالينيتللش: اسللتمر 
مهاجم ميان خمسللة أيام يف 
اسللتبعاده من  البطولللة قبل 
قامئة كرواتيا وإعادته إىل باده 
كبديل  املشاركة  بسبب رفضه 
يف أول مبللاراة أمللام نيجريللا 
قائا إنه يعاين من مشللكلة يف 

الظهر.

ظهور مخيب من ميسي

هدف رونالدو في مرمى إسبانيا من أفضل األهداف

نيمار أثار استياء النقاد بسبب سقوطه المتكرر

فوز روسيا على إسبانيا يعتبر حدثًا خارقًا

وكاالت: أكد تويب ألديرفيلد، العب املنتخب 
البلجييك، أن الفرنيس هوجو لوريس، حارس 
مرمى منتخب الديوك، هو أفضل حارس يف 

بطولة كأس العامل 2018 بروسيا.
وقال ألديرفيلد يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
“مرور”: “فرنسللا متتلك خطا قويا يصعب 

تجاوزه حتى تصل لحارس املرمى”.
وأضللاف العب الشللياطني الحمر: “لوريس 
قام بإنقاذ بعللض التصديات الرائعة، هناك 
كللرة كنت أراها هدًفا ولكنلله أنقذها، لقد 

جربنا كل ما يف وسعنا )يف نصف النهايئ(”.
وواصللل: “هذه واحدة مللن أفضل صفاته، 
وردود فعللله وموقعلله، لديه تلللك القدرة 

لسبب ما، يعرف بالضبط أين تأيت الكرة”.
واختتم: “هذا النوع من القدرة مينحك ثقة 
كبللرة كمدافع، إنه يسللاعدك يف اللحظات 

الحاسمة”.

ألديرفيلد: لوريس األفضل

توبي ألديرفيلد
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وكاالت: دخ��ل املنتخ��ب الفرنيس التاريخ من أوس��ع 
أبواب��ه وحقق لق��ب كأس الع��امل 2018، بانتصاره يف 
املب��اراة النهائية عىل غرميه الكروايت بنتيجة 2-4 األحد 

يف موسكو.
وس��جل أهداف املنتخب الفرنيس ماريو ماندزوكيتش 
)بالخط��أ يف مرم��اه( وأنطوان جريزم��ان )ركلة جزاء( 
وبول بوجب��ا وكيليان مبايب يف الدقائ��ق 18 و38 و59 

و65 بينام أه��داف املنتخب الكروايت من توقيع إيفان 
برييس��يتش وماريو ماندزوكيت��ش يف الدقائق 28 و69 

من زمن اللقاء.
وش��هدت املب��اراة إث��ارة كبرية ع��ىل اس��تاد لوجنييك 
مبوسكو مساء األحد، واستطاع فيها الفرنسيون تحقيق 

املونديال الثاين لهم عرب التاريخ، بعد إنجاز 1998.
ودخل��ت املباراة النهائي��ة التاريخ؛ كونه��ا الثانية من 

ناحية “األعىل تس��جيال” يف تاري��خ املباريات النهائية، 
بع��د نه��ايئ موندي��ال 1958، الذي ش��هد 7 أهداف، 

وانترصت فيه الربازيل عىل السويد بنتيجة 5-2.
وعادلت فرنس��ا رقم األرجنتني، بتحقيقها اللقب الثاين 
يف تاريخها، كام أصبح املدرب ديدييه ديشامب الثالث 
تاريخي��ا الذي حمل الكأس الغالي��ة العبا ومدربا، بعد 

الربازييل ماريو زاغالو واألملاين فرانز بيكنباور.

فرنسا تعانق المجد

وكاالت: وزع االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
الجوائز الشخصية عىل الالعبني األفضل يف 

املونديال.
وذهبت جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 
للكروايت لوكا مودريتش، فيام ذهبت الكرة 

الفضية للبلجييك أيدن هازارد، والكرة 
الربونزية للفرنيس أنطوان غريزمان.

كام حقق اإلنجليزي هاري كني عىل “الحذاء 
الذهبي” بعدما أصبح هداف البطولة برصيد 

6 أهداف.
وذهبت جائزة “أفضل العب شاب” للفرنيس 

كيليان مبايب )19 عاما(، الذي تألق يف البطولة 
وسجل 4 أهداف، منها الهدف الرابع يف 

املباراة النهائية.
وأحرز البلجييك تيبو كورتوا جائزة “القفاز 
الذهبي” ألفضل حارس مرمى، وذلك بعد 
تراجع مستوى الحارسان الفرنيس هوغو 

لوريس والكروايت دانيال سوباسيتش يف املباراة 
النهائية.

كام منح الفيفا جائزة اللعب النظيف 
للمنتخب اإلسباين.

أبطال الجوائز الفردية

حفل مبسط 

لختام املونديال

وكاالت: ش��هد ملعب لوجنييك يف العاصمة الروس��ية 
موسكو حفل اختتام مبس��ط لكأس العامل 2018، قبل 

نهايئ فرنسا وكرواتيا األحد.
وعىل أرضية امللعب ُفرش��ت شاش��ة عاكس��ة عرضت 

بعض األهداف واألحداث املهم��ة يف املونديال. وغنى 
األمرييك نييك دجام واأللبانية إيرا اسرتيفي مبشاركة من 
املمثل األمرييك ويل سميث أغنية املشهد األخري لكأس 

العامل.

كام ش��ارك النج��م الربازييل رونالدينيو بش��كل رمزي 
بالعزف ع��ىل اإليق��اع يف أغنية روس��ية تراثية قدمية 

ألهبت حامس الجامهري.
وسلم كابنت منتخب أملانيا سابًقا فيليب الم كأس العامل.

وكاالت: سجل أنطوان جريزمان، 
هدف فرنسا الثاين يف مرمى 

كرواتيا. وذكرت شبكة “أوبتا” 
لإلحصاءات، أن جريزمان وصل 

إىل هدفه الشخيص الرابع يف 
نسخة مونديال روسيا؛ ليصبح 

ثاين هداف للمنتخب الفرنيس يف 
بطولة واحدة، بعد جاست فونتني 
يف نسخة 1958، عندما سجل 13 

هدًفا.

وكاالت: حقق  العب املنتخب 
الكروايت إيفان برييسيتش، رقام 

قياسيا خالل مواجهة فرنسا بنهايئ 
مونديال روسيا، األحد.

وسجل برييسيتش هدفا يف مرمى 
الديوك )1-1(، يف الدقيقة 28 
من املباراة. وبهذا الهدف رفع 

برييسيتش رصيده إىل 7 أهداف، 
إضافة لصناعته 4 أهداف، مع 

كرواتيا يف البطوالت الكربى.

وكاالت: نجح العب فرنسا كيليان 
مبايب، يف تسجيل الهدف الرابع 

ملنتخب بالده، خالل مباراة منتخب 
بالده وكرواتيا، يف نهايئ بطولة كأس 

العامل يف روسيا. وذكرت شبكة 
“أوبتا” لإلحصاءات، أن مبايب يف 

عمر ال�19 عاًما و207 أيام، أصبح 
ثاين أصغر العب يف التاريخ يسجل 

هدًفا يف نهايئ املونديال، بعد 
الربازييل بيليه.

وكاالت: منح مهاجم كرواتيا 
ماريو ماندزوكيتش، هدف التقدم 

للمنتخب الفرنيس، بالخطأ يف مرماه، 
يف نهايئ كأس العامل. وذكرت شبكة 

“أوبتا” لإلحصاءات، أن ماندزوكيتش 
سجل أول هدف عكيس يف تاريخ 
مباريات نهايئ املونديال. وأشارت 

إىل أن أهداف فرنسا الستة يف 
مباريات نهايئ املونديال، جاءت 5 

منها عن طريق الرضبات الثابتة.

رقم قياسي لبيريسيتشجريزمان... ثاني الهدافين ماندزوكيتش يدخل التاريخمبابي خلف بيليه
وكاالت: أعرب ديدييه ديش��امب، املدير الفني للمنتخب الفرنيس، عن 
س��عادته الغامرة، بالتتويج بلقب كأس العامل، بعد الفوز يف النهايئ عىل 
كرواتيا بنتيجة 2-4. وقال ديش��امب يف ترصيحات لقناة TF1 الفرنسية 
عق��ب املباراة: “إنه أمر جميل ورائع، أن يكون أحد الالعبني بطاًل للعامل 
يف س��ن التاس��عة عرش. مل نلعب مباراة كبرية ولكننا أظهرنا جودة عالية 

وعقلية رائعة خالل املواجهة، ونجحنا يف تسجيل 4 أهداف”.
وأضاف: “نس��تحق الفوز، لقد أتينا من بعيد بعد عمل كبري استمر ملدة 

55 يوًما، ونحن اآلن عىل قمة العامل ألربع سنوات مقبلة”.
واختتم: “خس��ارة اليورو أرضت بنا كث��ريًا منذ عامني، ولكننا اآلن حققنا 

التتويج األفضل يف العامل، نحن فخورون لكوننا فرنسيني”.

ديشامب: نحن على قمة العالم
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