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• جانب من تغطية “$” ملعر�ض عبداهلل باقر	

“اخلارجية” ت�ؤكد: “املناق�صات”...  بح�صب  العقار  قيمة  ي�رو  ماليني   4 “$” تعقب: 

مبنى �سفارتنا يف بروك�سل بنظام التاأجري املنتهي بالتمليك
ردا عل���ى م���ا مت ن����ره يف “الب���اد” يف عدده���ا 
����راء وزارة  ب�ش���اأن  ال�شب���ت  الأول  اأم����ض  ال�ش���ادر 
اخلارجية مبنى ملقر ال�شفارة يف بروك�شل مبا يقارب 
مليون دينار بحريني، وما ت�شمنه اخلرب املن�شور من 
معلومات مغلوط���ة وغري دقيقة تود وزارة اخلارجية 

تبيان ما يلي:
�شم����ن الإجراءات التي تقوم به����ا وزارة اخلارجية 
لرفع كفاءة ا�شتخدام املوارد املالية ب�شورة تتنا�شب 
مع �شيا�شات �شبط وتر�شيد النفاق، وتنفيذا للخطط 
ال�شرتاتيجي����ة املعتم����دة ل�شتم����اك مق����ار بعث����ات 
اململكة يف اخلارج بدل من نظام الإيجار املعتمد حاليا، 
والت����ي �شت�شاه����م يف ال�شتفادة من امل����وارد املالية 

املتاحة عل����ى اأف�شل وجه، يتم ا�شتخ����دام امليزانيات 
املخ�ش�شة لعملية اإيجار مب����اين مقرات بعثات مملكة 
البحري����ن يف اخل����ارج وحتويله����ا اإلى مبال����غ خم�ش�شة 
ل�راء هذه املب����اين بنظام الإيج����ار املنتهي بالتمليك 

وا�شتماكها با�شم حكومة مملكة البحرين.

تعقيب “$”
وتعقيبا على رد وزارة اخلارجية، توؤكد “الباد” 
اأنه���ا ا�شتق���ت معلومات دقيق���ة ب�ش���اأن كلفة �راء 
مق���ر �شفارة املنامة يف بروك�ش���ل. وحتيل ال�شحيفة 
الإدارة املخت�ش���ة بال���وزارة ملراجع���ة اإعان جمل�ض 
املناق�شات واملزايدات رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن 

قرارات الرت�شية ال�شادرة باملناق�شات يف 
�شهر يناير 2018. 2
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

مقتل 500 حوثي يف معركة احلديدة
امليل�صيات متنع املدنيني من املغادرة التخاذهم دروعا ب�صرية

دب���ي - العربية.نت: اأعلن اجلي�ض اليمني، 
اأم����ض الأحد، عن فتح مم���رات اآمنة اأمام �شكان 
املناط���ق والأحياء التي تدور فيها املواجهات 

مبدينة احلديدة غرب الباد.
ياأت���ي ذل���ك، فيم���ا تفر����ض ميلي�شي���ات 
احلوثي حالة طوارئ غري معلنة وحتفر اخلنادق 
وتقي���م ال�شوات���ر الرتابية يف ال�ش���وارع العامة 
والفرعي���ة داخل مدينة احلدي���دة و�شواحيها، 
و�ش���ط معلوم���ات ع���ن منعه���ا للمدني���ن من 
املغ���ادرة لتخاذه���م دروعا ب�ري���ة، بالتزامن 
م���ع ا�شتمرار تقدم اجلي����ض اليمني واملقاومة 
ال�شعبي���ة، باإ�شن���اد م���ن ق���وات حتال���ف دعم 

ال�رعية يف اليمن، باجتاه املدينة.
واأكد املوقع الر�شم���ي للجي�ض اليمني اأن 
قواته متنح الأم���ان ملن اأراد ت�شليم نف�شه من 

ميلي�شيات احلوثي النقابية.
كم���ا ك�ش���ف ع���ن مقت���ل 500 عن����ر من 
ميلي�شيات احلوث���ي، يف الأيام ال�شتة املا�شية 
يف معرك���ة احلدي���دة، دون ذك���ر مزي���د م���ن 

التفا�شيل.
م���ن جه���ة اأخ���رى، �ش���ن ط���ريان التحالف 
غارات مكثفة، و�شفتها م�شادر ميدانية باأنها 

“الأعن���ف” على موق���ع وتعزي���زات احلوثين 
يف احلدي���دة، بالت���وازي م���ع ا�شتم���رار اجلي�ض 
واملقاوم���ة يف تطه���ري م���ا تبق���ى م���ن مواقع 

وحت�شينات بيد امليلي�شي���ا يف مطار احلديدة 
ب�شقية املدين والع�شكري، وفق موقع 

اجلي�ض الوطني.

• اأفراد من القوات املوالية للحكومة املعرتف بها دوليا يف جنوب احلديدة يف 13 يونيو 2018 )اأ ف ب(	
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نا�سر بن حمد: اأبناء ال�سهداء اأبناوؤنا

املنام���ة - بن���ا: حر����ض ممثل جال���ة امللك 
لاأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�ض املجل�ض 
الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�ض اللجنة الأوملبية 
البحريني���ة �شم���و ال�شيخ نا�ر بن حم���د اآل خليفة 
عل���ى ا�شتقبال ع���دد من عوائ���ل واأبن���اء �شهداء 
الواجب م���ن منت�شبي قوة دف���اع البحرين ووزارة 
الداخلي���ة، مبنا�شبة عي���د الفطر املب���ارك، حيث 
اأق���ام �شم���وه حف���ا ترفيهي���ا ت�شمن ع���ددا من 

الربامج والأن�شطة.
واأك���د �شم���و ال�شيخ نا�ر بن حم���د اآل خليفة 

“لقد حثنا ح�رة �شاح���ب اجلالة امللك املفدى 
عل���ى اإعاء قيم البحرين العليا وتقدير من �شحى 
يف �شبيل اململكة، وهو الأمر الذي ات�شح من خال 
اللتف���اف ال�شعبي الكبري ح�ول �شه���داء البحرين 
وذويهم وعائاتهم واأبنائهم تقديرا لت�شحياتهم 
الت���ي ل تقدر بثمن وعرفانا وامتنانا ملا بذلوه يف 
�شبيل الوطن، واإن كل ما نقدمه لل�شهداء حماولة 
من���ا للوفاء ولرد اجلمي���ل لهم علين���ا، وما هو اإل 

قليل من الوفاء لت�شحياتهم وعظمتهم 
3والوقوف الى جانب عوائلهم”. 

قالت م�ش���ادر بوزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة ل� “الباد” اإنها جّددت تعاقدها 
لإدارة  للمتقاعدي���ن  احلكم���ة  جمعي���ة  م���ع 
وت�شغي���ل دار الكرامة للرعاي���ة الجتماعية. 
وك�شفت اأن مبلغ التعاقد ي�شل لقرابة 124 
األف دينار. وتبلغ كلفة ا�شتئجار مبنى الدار 

من مالكه قرابة 50 األف دينار لعامن.
وق���ال م�شوؤول���ون بال���دار �شابق���ا اإنها 
�شنوي���ة.  ح���الت   110 قراب���ة  ت�شتقب���ل 
وتراجع���ت الوزارة ع���ن اإغاق ال���دار بعد اأن 

�رب التق�شف مرافق حكومية.
وجاء افتت���اح الدار بناء عل���ى املر�شوم 
بقان���ون رقم 5 ل�شن���ة 2007 ب�شاأن مكافحة 

الت�شول والت�رد.
وتتول���ى ال���دار رعاي���ة جمي���ع احل���الت 
املتعلق���ة بالت�ش���ول، والت����رد، والأطف���ال 

من اأ����ر مت�شدعة، والن�ش���اء املت�ررات من 
العن���ف الأ�ري م���ع اأطفالهم، والأ�ر 

املتعر�شة منازلهم اإلى احلريق.

“الكرامة” “احلكمة” لإدارة  بح�ساب  دينار  األف   124

• زيارة وزير العمل لدار الكرامة )اأر�شيفية(	
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را�شد الغائب
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تراث من�سي

حمرر ال�ش�ؤون املحلية - وزارة اخلارجية

• �شمو ال�شيخ نا�ر بن حمد يقيم حفا لعوائل ال�شهداء من منت�شبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية	
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���ش��اع��ات حت��م��ل ت��وق��ي��ع��ات ك��ب��ار ال���ق���ادة وع��ل��ى راأ����ش���ه���م ���ش��م��و رئ��ي�����س ال�����وزراء

مئات الآلف من القطع والأنتيكات النادرة تنتظر التفاتة ر�سمية
“$” تزور متحف عبداهلل باقر الرتاثي بالرفاع

يف زي���ارة ق���ام بها من���دوب ال�شحيف���ة ملتحف 
عبداهلل باقر الرتاث���ي بالرفاع ال�رشقي، والذي يكتظ 
دائم���ا بالزوار، والرواد، والباحثني، واملعجبني، كان 
عامل باقر هنالك مغايرا بالتاأكيد، وكاأنه يقود هوؤالء 
الزوار لرحلة خاطفة عرب مركبة لل�شفر عرب الزمن اإلى 

البحرين ب�شتينات وخم�شينات القرن املا�شي.
فعالوة على الديكور االأني���ق واملميز للمجل�س، 
والغرف املمتدة اإليه من هنا وهنالك، يظهر للتوزيع 
الرائ���ع للقط���ع القدمية والت���ي يغرق به���ا املكان، 
رونق بديع، تدفع ال���زوار لتاأمل القطعة هذه وتلك، 
واحلدي���ث عنه���ا، وا�شت���ذكار املا�ش���ي اجلميل من 

خاللها. 
الواق���ع،  م���ن  اآخ���ر  لع���امل  املتح���ف  وياأخذن���ا 
والذكري���ات، واليومي���ات، هناك قط���ع من املا�شي 
متناث���رة ب���االأركان، تتح���دث، وت�ش���ف، وتوجز، عما 
كان يجري حينها، عن االأج���واء العامة للبلد، واأهلها، 

وكيف كانت الب�شاطة نعمة ال تقدر بثمن.
ومن الزوايا املميزة باملتحف، املكتظ بالتحف، 
و)االأنتي���كات(، زاوي���ة ممي���زة لل�شاع���ات القدمية، 
اأكرث م���ن 600 �شاعة ثمينة، ا�شطفت بجوار بع�شها 
بع�ش���ا بعناي���ة بالغة، ونظافة الفت���ة، وملعان مميز، 
منه���ا �شاعات نادرة حتمل �ش���ور وتوقيعات احلكام 
والروؤ�ش���اء، منه���م رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأم���ر خليفة بن �شلمان اآل خليفة، املغفور 
ل���ه باإذن���ه تعالى �شاح���ب ال�شمو ال�شي���خ عي�شى بن 
�شلم���ان اآل خليفة طيب اهلل ث���راه، املغفور له باإذن 
اهلل �شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ حممد ب���ن �شلمان طيب 
اهلل ث���راه، و�شمو ال�شيخ حممد ب���ن را�شد اآل مكتوم، 
الرئي����س العراقي ال�شابق �ش���دام ح�شني، والرئي�س 
اليمني ال�شاب���ق علي عبداهلل �شالح، وامللك االأردين 

الراحل احل�شني بن طالل، واآخرون كرث.
وم���ن اأه���م ال����رشكات امل�شنعة له���ا، روليك�س، 
اأوميغا، روليفك�س، برتك فيلب�س، و�شتني، املبادو، 
واأغلبه���ا – كم���ا ذك���ر �شاحب املتحف- ن���ادرة، وال 
تق���در بثم���ن، وترجع الأكرث م���ن 50 عام���ا يف عمرها 
الت�شنيع���ي، ومنه���ا اأي�شا اأعداد واف���رة من �شاعات 
اجليب، ماركات كورنر كام���ل، وروليك�س، وبع�شها 

مذهب بالكامل.
وهنال���ك اأي�شا �شاعات قدمي���ة للبواخر، وزاوية 
خا�شة للمكائن احلالقة القدمية، والتي منها مكنات 

تعمل باخليط.
ويف زواي���ة اأخ���رى، تتكد����س اأع���داد كب���رة من 
االأو�شم���ة، قرابة )350 و�شاما(، جت���ذب اإليها الزوار 
باألوانه���ا الفاقع���ة، ومعدنه���ا الرباق ب�ش���كل مميز، 
وبدي���ع، وي�شتعر�س باقر ملن���دوب ال�شحيفة عددا 
من هذه االأو�شمة ب�شع���ادة الفتة، منها و�شام قدمي، 
ولك���ن بحالة ممت���ازة اأ�شدر مبنا�شب���ة افتتاح مدينة 
عي�ش���ى، اآخر مبنا�شب���ة افتتاح ج�رش املل���ك فهد، اآخر 
الفتت���اح �رشكة )األب���ا(، اآخر الفتت���اح الفورموال، ومن 
االأو�شم���ة املمي���زة و�شام خا����س الرئي����س امل�رشي 
بجمال عب���د النا�رش، ا�شتمله باقر كاإهداء من اجلامعة 
العربية، وهنالك اأي�شا و�شام ميثاق العمل الوطني، 

واأخرى كثرة.
ومن االأو�شمة النادرة والالفتة، و�شامان اأحدهما 
للمل���ك عبدالعزيز اآل �شعود رحم���ه اهلل، واآخر للملك 
خال���د اآل �شعود رحمه اهلل، وهنالك اأي�شا و�شام مميز 

اأ�شدر مبنا�شبة افتتاح م�شجد مطار خالد الدويل.
ويقول باق���ر هنا “كل و�شام ل���ه معنى، وميثل 

حمطة تاريخية”.
وبزاوية اأخرى، تتكد�س جمموعة قدمية ومميزة 
م���ن الوالعات، اأغلبها من م���اركات قدمية، ومعروفة 
الأه���ل البحري���ن واخللي���ج وغرهم، كمارك���ة الثالثة 
قطط، نيوكات، البالي���رز، الفايف فايف، وني�شتون، 

مبينا باقر باأن اأغلبهم يعمل بالغاز.
وي�شيف باقر مبت�شما “كل القطع املوجودة يف 
املتحف، ا�شرتيتها، واقتنيتها من البحرين، ال يوجد 

اأي قطع���ة ا�شتوردتها من اخل���ارج، كلها من ال�شوق 
املحلي نف�شه”.

وي�شتعر�س عبداهلل باقر يف اإحدى زوايا متحفه 
الرتاث����ي، جانب����ا مهما م����ن تاريخ الغو�����س واللوؤلوؤ 
البحرين����ي، بتقدمي ما ي�شمى ب������ )ب�شتخته اللوؤلوؤ(، 
م�شيفا “املعرو�شة اأمامك هذه هي اخلا�شة بوالدي 
رحم����ه اهلل، وعمره����ا يتخطى الت�شع����ني عاما، وهي 
عب����ارة عن �شن����دوق خا�س للنواخ����ذة، ومعها ورقة 
خا�شة لدخلة الغو�س، ومعه����ا ورقة اأ�شلية )اإعالن 
من حكوم����ة البحرين( تت�شم����ن الرتخي�س للغا�شة 
بدخول الغو�س، واأي�شا دفرت للوؤلوؤ، وميزان للوؤلوؤ، 

والفطام اخلا�س بالغوا�س، وامللقط”.
وا�شتخ����رج باقر ورق����ة قدمية م����ن ال�شندوق، 
م�شتعر�ش����ا اإياه����ا وهو يقول “ه����ذه ر�شالة قدمية 
من عائلة الدوي ي�شتاأذنون بها النوخذه باأن ي�شمح 

الأبنهم بدخول الغو�س”.
وي�شتعر�����س املتح����ف اأي�شا عددا م����ن االأواين 
املنزلي����ة القدمية والن����ادرة، والت����ي كانت ت�شمى 
بال�شاب����ق )بو اأ�ش����د( وكانت حمط اإعج����اب وتفاخر 
ب����ني ن�ش����اء الفرجان، وهنال����ك اأي�ش����ا زاوية مميزة 
للم�شاب����ح الكهرم����ان العتيق����ة وامللون����ة والنادرة 
)400 م�شبحة(، واأخ����رى للع�شي املميزة امل�شنعة 
من اأغ�ش����ان املامبو، والعاج، وغره����ا )بحدود 20 

قطعة(.
وا�شتعر�����س باق����ر اأي�ش����ا عددا م����ن النظارات 
القدمي����ة، والت����ي هي بحال����ة ممت����ازة، ومبوديالت 
خمتلف����ة، منه����ا طقم ممي����ز لع����دد م����ن النظارات 
الفاخ����رة )12 نظ����ارة(، والت����ي تاأتي بطق����م واحد، 
�شنعت خ�شو�ش����ا للمغفور له باإذنه تعالى �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل 

ثراه. ويق����دم املتحف كذلك زاوي����ة اأنيقة لالأقالم، 
حيث جن����ح عبداهلل باقر باأن يحت����وي املتحف بهذه 
الرك����ن على اأع����داد �شخمة م����ن االأق����الم املختلفة 
واملتنوعة، وهي بحال����ة ممتازة، والتي ت�رشد مراحل 
خمتلفة من تط����ور �شناعة االأقالم، علما اأن الغالبية 
منه����ا ال تزال جديدة يف علبها، وب�ش����وؤال ل� )البالد( 

عن عددها، قال باقر” بحدود 500 قلم”.
ومم����ا مييز املتح����ف، زاوية العم����الت القدمية 
والنادرة ج����دا، خ�شو�شا العم����الت املعدنية، حيث 
ميتل����ك باقر عددا م����ن املجل����دات ال�شخمة، والتي 
حتت�ش����ن اأع����داد كبرة منه����ا، االأوروبي����ة والعربية 
والبحريني����ة، والت����ي منها )عمل����ة الفل�����س، واالآنة، 

واالأردي(.
وتتمي����ز العم����الت امل�رشية القدمي����ة بو�شوح 
يف اأو�ساط ه����ذه املجموعات الن����ادرة، منها عمالت 

اأ�ش����درت ب�شكل ح�رشي بعهد امللك فاروق، واأي�شا 
العمالت االأوروبية القدمية جدا.

والت����ي  التلفون����ات،  زاوي����ة  اأي�ش����ا  وهنال����ك 
حتت�ش����ن ع����ددا وا�شع����ا م����ن التلفونات الن����ادرة، 
خ�شو�ش����ا املنزلية، ومعها ع����دد اأكرب من الهواتف 

النقالة مبراحل تطورها املختلفة.
واختت����م عب����داهلل باق����ر اجلولة داخ����ل املتحف 
املمتع، باأن �شحبنا اإلى غرفة رحبة، ومو�شدة ب�شكل 
جي����د، قبل اأن يفت����ح بابها، وي�شغ����ط على مفاتيح 
االإنارة، وكانت املفاج����اأة احلقيقية، حيث حتت�شن 
اأك����رث من 2000 اآلة ت�شوير نادرة، منها اأول كامرا 
جت�ش�����س �شنعها االأملان باحل����رب العاملية االأولى، 
وكام����را ت�شوير �شينمائي����ة نادرة �شنع����ت العام 
1878، والكامرا التي ا�شتخدمت يف ت�شوير بطولة 
كاأ�����س اخللي����ج االأول����ى، والت����ي عق����دت بالبحرين. 
باالإ�شاف����ة لع����دد كبر م����ن الكام����رات ال�شخ�شية 
الن����ادرة، واملنقر�شة، ومعداته����ا، واأفالمها، وعدد 
م����ن الكام����رات البحري����ة، والكام����رات الربمائية، 

وغرها الكثر.
 غرف����ة الكامرات ه����ذه، متحفا بذات����ه، تاريخ 
له����ذه احلرفة الرائع����ة، وجهد جهي����د بتجميع هذه 
القط����ع املذهل����ة، والت����ي ا�شطف����ت ب�شم����وخ على 
االأرف����ف، وبعناية بالغ����ة وم�شتحق����ة، اأ�شوة بغرها 
من مئ����ات االآالف من القطع و”االأنتيكات” النادرة، 
والتي تنتظر من هيئ����ة الثقافة واالآثار الأن تلتفت 
له����ا، مبوقف يوؤك����د احلر�س والتقدي����ر ملثل هذه 
املواطن����ني  ل����دى  املق����درة  الوطني����ة  املتاح����ف 

اأنف�شهم.

• )اأر�شيفية(	 نائب رئي�س الوزراء �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة لدى زيارته ومبعية �شموه اأجناله الكرام ملتحف عبداهلل باقر 

• )ت�شوير- ر�شول احلجري(	   ” عبداهلل باقر متحدثا ل� “$

• )اأر�شيفية(	 �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي لدى زيارته متحف عبداهلل باقر 

 اإبراهيم النهام

االأمل������ان ���ش��ن��ع��ه��ا  جت�����ش�����س  ك����ام����را  اأول  م��ن��ه��ا  ن�������ادرة  ت�����ش��وي��ر  اآل������ة   2000 
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�أبناء �ل�شهد�ء �أبناوؤنا وفلذ�ت �أكبادنا

بدء توزيع م�رشوع �لب�شيتني �لإ�شكاين

لز�م علينا رد �جلميل ملن �ضحى لوطنه و�أمته... نا�رص بن حمد:

تنفيًذ� لأمر �ضمو ويل �لعهد بتوزيع 5000 وحدة

�ملنامة - بنا: حر�ص ممثل جللة �مللك للأعمال 
�خلريي���ة و�ض���وؤون �ل�ضب���اب رئي�ص �ملجل����ص �لأعلى 
لل�ضباب و�لريا�ضة رئي�ص �للجنة �لأوملبية �لبحرينية  
�ضم���و �ل�ضيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة على ��ضتقبال 
عدد من عو�ئ���ل و�أبناء �ضهد�ء �لو�ج���ب من منت�ضبي 
قوة دف���اع �لبحرين ووز�رة �لد�خلي���ة، مبنا�ضبة عيد 
�لفط���ر �ملب���ارك، حيث �أق���ام �ضموه حف���ل ترفيهيا 

ت�ضمن عدد� من �لرب�مج و�لأن�ضطة.
ونقل �ضم���وه تهاين عاهل �لبلد �ضاحب �جلللة 
�ملل���ك حمد ب���ن عي�ض���ى �آل خليف���ة  لأ����رص �ل�ضهد�ء 
و�أبنائهم بعيد �لفطر �ملبارك، ومتنيات جللته لهم 
بالتوفي���ق و�لنجاح يف خمتلف مناحي �حلياة، كما هناأ 
�ضموه �أبناء �ل�ضهد�ء بعيد �لفطر د�عيا �ملولى �لعلي 

�لقدير �أن ي�ضكن �ضهد�ء �لبحرين جنات �خللد.
وحتدث �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة �إلى 
عو�ئل و�أبناء �ل�ضهد�ء بكلمات ملوؤها �لإ�ضادة و�لوفاء 
ب�ضه���د�ء �لبحري���ن، م�ضتذك���ر� �ضموه حمط���ات عدة 
ومو�قف نبيلة من ت�ضحي���ات �ل�ضهد�ء، وقال �ضموه 
“لق���د تربى �أبناء �لبحرين منذ �أمد طويل على �لقيم 
�لنبيل���ة و�لأخ���لق �لعالية �لتي تعلموه���ا يف مدر�ضة 
�لإ�ض���لم، وم���ن �أبرزه���ا حماي���ة �لوطن و�ل���ذود عن 
مقدر�ت���ه وبث �لأمن و�لأم���ان يف �ملجتمع، بالإ�ضافة 

�لى جندة �مل�ضت�ضعف���ني و�إغاثة �مللهوفني و�إجارة 
�مل�ضتجريي���ن، وه���و �لأمر �لذي �ضط���ره بكل و�ضوح 

�ضهد�ء �لبحرين �لأحياء �لذين عند ربهم يرزقون”.
وتاب���ع �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة “�إننا 
يف كل موق���ف نقف �إج���لل و�حرت�ما لت�ضحيات رجال 
و�بن���اء �لبحرين �لذين �ضّحو� باأرو�حهم من �أجل �إعلء 
ر�ي���ة �لوطن، وحف���ظ �ل�ضتقر�ر و�ل�ض���لم يف مملكة 
�لبحرين من عبث �لعابث���ني و�لإرهابيني، بال�ضافة 
�إلى ��ضت���ذكار ت�ضحياتهم يف �ليم���ن ودعم �ل�رصعية 
�لى جان���ب �أ�ضقائه���م يف �لتحالف �لعرب���ي، وتاأكيد 
قيم �ل���ولء و�لت�ضحية و�لف���د�ء، كمنهج م�ضتَمد من 
ديننا �لإ�ضلمي �حلنيف، �ل���ذي �أعلى مكانة �ل�ضهد�ء 

وجعلهم يف مرتبة ومنزلة عظيمة”.
وخاط���ب �ضمو �ل�ضي���خ نا�رص بن حم���د �آل خليفة 
عو�ئل و�أبناء �ل�ضهد�ء قائل “هنيئا لكم، ونبارك لكم 
�أن من �هلل عليك���م بوجود �ضهيد من عائلتكم �ضحى 
يف �ضبيل بناء غد �أف�ضل لكم وللبحرين و�ضعبها عرب 
حماية مقدر�تها و�إجناز�تها، وهنيئا لل�ضهد�ء �لأبر�ر 
�لذين �أ�ضحو� مدر�ضة يف �لإباء و�لت�ضحيات و�لإقد�م، 
و�لذي���ن حمل���و� �أرو�حهم عل���ى �أكفهم لريتق���و� �إلى 
ذرى �ملج���د �لعظيم با�ضت�ضهادهم يف �ضبيل �هلل ويف 

�ضبيل وطنهم و�أمتهم”.

وتابع �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة “لقد 
رف���ع �ل�ضهد�ء �ضعار� و�حد� �أثناء دفاعهم �مل�ضتميت 
ع���ن �لبحرين و�لأمة �لعربية، �إما �لن�رص و�إما �ل�ضهادة، 
فكانت لهم �ملرتبة �لعظيمة و�ل�ضت�ضهاد، و�ضتفتح 
دماوؤه���م �لزكي���ة �لطري���ق �أم���ام �أبن���اء �لبحرين من 
من�ضبي ق���وة �لدف���اع ووز�رة �لد�خلي���ة للثبات على 
�ملوقف لدحر �لإرهابيني لتحقيق �لن�رص و�لنت�ضار”.

و�أك���د �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة “لقد 
حثنا ح�رصة �ضاح���ب �جلللة �مللك �ملفدى على �إعلء 
قي���م �لبحري���ن �لعلي���ا وتقدير من �ضح���ى يف �ضبيل 
�ململك���ة، وهو �لأمر �لذي �ت�ض���ح من خلل �للتفاف 
�ل�ضعب���ي �لكب���ري ح����ول �ضه���د�ء �لبحري���ن وذويهم 
وعائلته���م و�أبنائه���م تقدير� لت�ضحياته���م �لتي ل 
تق���در بثم���ن وعرفان���ا و�متنانا ملا بذل���وه يف �ضبيل 
�لوط���ن، �أن كل ما نقدمه لل�ضه���د�ء كونه حماولة منا 
للوف���اء ولرد �جلمي���ل �لكبري لهم علين���ا، وما هو �إل 
قليل م���ن �لوفاء لت�ضحياته���م وعظمتهم و�لوقوف 
�لى جانب عو�ئله���م”. و�أ�ضاف �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن 
حمد �آل خليفة “�أن �أ�رص و�أبناء �ل�ضهد�ء، هم �أبناء لكل 
مو�ط���ن يف مملكة �لبحري���ن، ويحظون ب���كل �لإجلل 
و�لإكبار من قيادتهم و�ضعبهم �لذين يقدرون عالياً 

ت�ضحياتهم من �أجل �إعلء ر�ية �لوطن”.

�ملنام���ة - وز�رة �لإ�ض���كان: تنفي���ًذ� لأم���ر ويل 
�لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء �ضاح���ب �ل�ضمو �مللكي �لأمري �ضلمان 
ب���ن حمد �آل خليفة بتوزي���ع 5000 وحدة �ضكنية ويف 
�إطار توجيه���ات عاهل �لبلد �ضاح���ب �جلللة �مللك 
حمد بن عي�ضى �آل خليفة، تز�مناً مع �ل�ضهر �لف�ضيل 
مب���ا يلب���ي �حتياج���ات �ملو�طن���ني ومتابع���ة جلهود 
�حلكوم���ة برئا�ض���ة رئي����ص �ل���وزر�ء �ضاح���ب �ل�ضمو 
�مللكي �لأم���ري خليفة بن �ضلمان �آل خليفة يف تنفيذ 
برنام���ج عمله���ا، �أكد �لوكي���ل �مل�ضاع���د لل�ضيا�ضات 
و�خلدم���ات �لإ�ضكانية خال���د عبد�لرحمن �حليد�ن �أن 
�ل���وز�رة بد�أت �ضب���اح �ليوم بتوزيع وح���د�ت م�رصوع 
�لب�ضيتني �لإ�ضكاين عل���ى �ملو�طنني �مل�ضتفيدين، 

وذلك مع ثالث �أيام عيد �لفطر �ملبارك.
وق���ال �إن �ل���وز�رة وم���ن خ���لل �إد�رة �خلدم���ات 
�لإ�ضكاني���ة ق���د قام���ت بالتو��ض���ل م���ع �ملو�طنني 
�مل�ضتفيدين م���ن م�رصوع �لب�ضيتني من �أجل �حل�ضور 
�إل���ى �لوز�رة يف ثالث �أيام عيد �لفطر �ملبارك لإمتام 
�إجر�ء�ت تخ�ضي�ص وحد�ته���م، وهو �لأمر �لذي لقى 
��ضتح�ضان �ملو�طنني �لذين ح�رصو� �إلى مبنى �لوز�رة 
�لي���وم م�ضتب�رصي���ن بهذه �خلطوة، مثمن���ني �أمر �ضمو 
ويل �لعه���د بتوزيع �مل�ضاريع �ل�ضكانية، ومتوجهني 
بال�ضك���ر �إل���ى �حلكومة �ملوق���رة على م���ا توليه من 

�هتم���ام باملو�طنني وتق���دمي �خلدم���ات �لإ�ضكانية 
لهم. و�أ�ضار �لوكيل �مل�ضاعد لل�ضيا�ضات و�خلدمات 
�لإ�ضكاني���ة �إل���ى �لت���ز�م �ل���وز�رة بت�ضخ���ري طاقاتها 
لتنفي���ذ �أمر �ضمو ويل �لعه���د بتوزيع كافة �لوحد�ت 
�ل�ضكنية �لتي �أمر بها �ضم���وه ح�ضب �جلدول �لزمني 
�ملخط���ط، ذلك با�ضتقبال �ملو�طن���ني �مل�ضتفيدين 
مبختلف �مل�ضاري���ع �لإ�ضكانية عل���ى دفعات منظمة 

متتالية حتى نهاية �أغ�ضط�ص �ملقبل.
ولف���ت خالد �حلي���د�ن �إلى �أنَّ �إج���ر�ء�ت �لتوزيع 
جرت ب�ضل�ضة وو�ضط ��ضتح�ض���ان و�أجو�ء من �لفرحة 
م���ن قبل �ملو�طن���ني �بتهاجاً باأمر توزي���ع �لوحد�ت، 
مبيًن���ا باأن �ملوظفني �ملخت�ض���ني يف �إد�رة �خلدمات 

من �أبرز  �لإ�ضكاني���ة قامو� بتقدمي عر�ص مرئ���ي ت�َضّ
�لإر�ض���اد�ت �لقانوني���ة و�لفني���ة �لتي حت���دد �لبنود 
�لقانوني���ة و�ملالي���ة �ملدرجة يف �لعق���د و�لتي يجب 
�للت���ز�م به���ا. وم���ن جانبه���م، رف���ع �مل�ضتفي���دون 
�ضكره���م و�متنانهم �إلى ح�رصة �ضاحب �جلللة �مللك 
حم���د ب���ن عي�ض���ى �آل خليفة عاه���ل �لب���لد، ورئي�ص 
�ل���وزر�ء �ضاح���ب �ل�ضم���و �مللك���ي �لأم���ري خليفة بن 
�ضلم���ان �آل خليفة، وويل �لعه���د نائب �لقائد �لأعلى 
�لنائب �لأول لرئي�ص جمل�ص �ل���وزر�ء �ضاحب �ل�ضمو 
�مللك���ي �لأمري �ضلمان بن حمد �آل خليفة، وذلك على 
�هتمامه���م ومتابعتهم للخدم���ات �لإ�ضكانية لتوفري 

�ل�ضكن �مللئم للأ�رصة �لبحرينية.

• �ضمو �ل�ضيخ نا�رص بن حمد يقيم حفل لعو�ئل �ل�ضهد�ء من منت�ضبي قوة �لدفاع ووز�رة �لد�خلية	

جاللـــة �مللـــك يهنـــــئ �آي�شلنـد�

خلف و�لع�شومي يبحثان �حتياجات �لق�شيبية و�حلورة

“�لرتبية”: ل قر�ر بتحويل �بتد�ئية مدينة عي�شى للبنني �إلى ثانوية �لبنات

�ملنامة - بن����ا: بعث عاهل �لبلد 
�ضاحب �جلللة �مللك حمد بن عي�ضى 
�آل خليف����ة برقية تهنئ����ة �إلى رئي�ص 
جمهورية �آي�ضلن����د� �ل�ضديقة غودين 
ثورل�ضيو�����ص جوهني�ضون؛ مبنا�ضبة 

�لعيد �لوطني لبلده. 
للرئي�����ص  جللت����ه  و�أع����رب 
�لآي�ضلندي ع����ن خال�ص تهانيه بهذه 
�لوطني����ة، متمنيا لفخامته  �ملنا�ضبة 
و�ف����ر �ل�ضحة و�لعافي����ة، وجلمهورية 
دو�م  �ل�ضدي����ق  و�ضعبه����ا  �آي�ضلن����د� 

�لتقدم و�لزدهار.

�ملنامة - وز�رة �لأ�ضغال و�ضوؤون 
�لعم����ر�ين:   و�لتخطي����ط  �لبلدي����ات 
��ضتقب����ل وزي����ر �لأ�ضغ����ال و�ض����وؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�ضام 
خلف مبكتبه ب�ضوؤون �لبلديات ممثل 
�لد�ئ����رة �لأولى مبحافظ����ة �لعا�ضمة 
�لنائ����ب ع����ادل �لع�ضوم����ي بح�ض����ور 
�لوكيل �مل�ضاعد للطرق هدى فخرو، 
ومهند�����ص �ملنطقة �ض����ادق �لأدرج، 
ومن وحدة �لتن�ضيق و�لتنمية �لبلدية 

ماجد �رصف.
ويف بد�ي����ة �للق����اء، �أثن����ى �لوزير 
عل����ى �جلهود �لت����ي يبذله����ا �لنائب 
طلب����ات  متابع����ة  يف  �لع�ضوم����ي 
و�حتياج����ات �أه����ايل منطقتي �حلورة 
خل����ف  طم����اأن  وق����د  و�لق�ضيبي����ة، 
�لنائب �إل����ى �أن وز�رة �لأ�ضغال تويل 
�هتماماًخا�ضا بامل�ضاريع يف �ملنطقة 

كافة.
وخ����لل �ملقابل����ة، تق����دم ممث����ل 
�لد�ئ����رة �لأولى مبحافظ����ة �لعا�ضمة 
بع����دد م����ن �ملقرتحات م����ن �ضمنها: 
تطوير �ض����ارع �أحمد �لعم����ر�ن مبجمع 
�ل�ض����ارع  تطوي����ر  �حل����ورة،  يف   318
�ملوؤدي �إلى )ح����ورة �حلد�دة( مبجمع 
�لأر�����ص  عل����ى  حاج����ز  و�ض����ع   ،307
�لتابع����ة للبلدية يف �ضارع �لق�ضيبية، 
��ضتكمال ما تبقى من م�رصوع �ل�رصف 
�ل�ضحي وت�رصيف مياه �لأمطار مبجمع 
310، �لعم����ل على تو�ضع����ة �مللعب 
د�خ����ل حديقة �لق�ضيبي����ة، كما تقدم 
�لع�ضوم����ي بطلب تخ�ضي�����ص ك�ضك 

جتاري خلف حديقة �ل�ضلمانية ليخدم 
�أهايل جمم����ع 309 ب����دل ��ضطر�رهم 

للعبور.
كذلك متت مناق�ضة �إعادة تنظيم 
�حلرك����ة �ملرورية مبنطقت����ي �حلورة 
و�لق�ضيبية بتحويل �جتاهات �لطرق 
�إل����ى �جتاه و�ح����د وكذل����ك ��ضتخد�م 
�حلرك����ة  لف�ض����ل  �لو�ضط����ى  �جل����زر 
لل�ض����و�رع ذ�ت �لجتاهني،  �ملرورية 
تنظيم مو�ق����ف �ل�ضي����ار�ت �لتي مت 
�إن�ضاوؤه����ا عل����ى �ض����ارع �لق�ضيبي����ة؛ 
ملنع وق����وف مركبات نق����ل �ل�رصكات 
�خلا�ض����ة فيه����ا م�ضببة �إ�ضغ����ال د�ئم 
لهذه �ملو�قف، ونوق�ص مقرتح بفتح 
�لطريق بالقرب م����ن �أ�ضو�ق �لعو�يف 
باجتاه و�حد للخروج، ومقرتح بدر��ضة 
�إن�ضاء �ملزيد من �ملو�قف لل�ضيار�ت 

مبناطق �لق�ضيبية و�حلورة.
م����ن  �لنته����اء  مت  �أن  وبع����د 
��ضتم����لكات عدد م����ن �لأر��ضي حث 
�لوزير على �لتعجيل بر�ضف �ل�ضاحة 
�ملق����ررة كمو�ق����ف �ضي����ار�ت ما بني 
مق����ربة �حل����ورة ومدر�ض����ة �ملاأمون؛ 

ل�ضمان خدمة �لأهايل و�ملقيمني.
ويف �خلتام، عرب �لنائب �لع�ضومي 
ع����ن تقدي����ره جلهود كاف����ة منت�ضبي 
مهند�ض����ني  م����ن  �لأ�ضغ����ال  وز�رة 
وعامل����ني على ��ضتجابته����م �ل�رصيعة 
ملطالب �ملو�طنني وللتعاون �لد�ئم 
مع �ملقرتحات �ملقدمة، مقدر� جهود 
�ل����وز�رة يف خمتل����ف مناط����ق �لد�ئرة 

�لأولى مبحافظة �لعا�ضمة.

مدين����ة عي�ض����ى - وز�رة �لرتبي����ة 
و�لتعليم: تعقيًبا على ما يتم تد�وله 
ع����رب و�ضائ����ل �لتو��ض����ل �لجتماعي 
ب�ضاأن ع����زم وز�رة �لرتبي����ة و�لتعليم 
عي�ض����ى  مدين����ة  مدر�ض����ة  حتوي����ل 
�لبتد�ئي����ة �لإعد�دي����ة للبن����ني �إل����ى 
وتوزي����ع  للبن����ات،  ثانوي����ة  مدر�ض����ة 
�لطلب����ة عل����ى مد�ر�ص �أخ����رى، �أكدت 
و�لإع����لم  �لعام����ة  �لعلق����ات  �إد�رة 
بال����وز�رة �أنه ل �ضحة ملا يتم تد�وله، 

فالوز�رة مل تتخذ قر�ًر� نهائًيا ب�ضاأن 
�ملدر�ضة �ملذكورة، وماز�لت  تدر�ص 
ع����دة �ضيناريوهات بهذ� �خل�ضو�ص؛ 
لتخ����اذ �لق����ر�ر �ملنا�ض����ب بال�ض����كل 

�لذي يحقق م�ضلحة �أبنائنا �لطلبة.
و�أكد �لبيان �ل�ضادر عن �لعلقات 
�لعام����ة �أن �لوز�رة �إذ� ما قررت �تخاذ 
�أي �جر�ء، فاإنه����ا �ضتعلن عنه ر�ضمًيا 
عرب خمتلف و�ضائ����ل �لإعلم، و�ضيتم 

�إخطار �أولياء �لأمور بذلك.

• جللة �مللك	

�ضم���وه �أقام حفل لعو�ئل �ل�ضهد�ء من منت�ضبي “�لدفاع” و“�لد�خلية”
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�أهايل “�ملخارقة” يطالبون باإز�لة عقار �آيل لل�سقوط
مبنى �سفارتنا يف بروك�سل بنظام �لتاأجري �ملنتهي بالتمليك

”24839  /TB / 2018“ 4 ماليني يورو ل�رش�ء �ملبنى ح�سب �ملناق�سة

ردا على “$”... اخلارجية:

“$” تعقب على رد “اخلارجية”... وتن�رش م�ستندا يثبت معلوماتها:

املنامة - وزارة اخلارجية: ردا على ما مت ن�رشه يف 
“الب���اد” يف عددها ال�سادر ام�س االول ال�سبت حول 
�رشاء وزارة اخلارجية مبنى ملقر ال�سفارة يف بروك�سل 
مبا يقارب مليون دين���ار بحريني، وما ت�سمنه اخلرب 
املن�سور م���ن معلوم���ات مغلوطة وغ���ر دقيقة تود 

وزارة اخلارجية تبيان ما يلي:
�سم���ن االإجراءات التي تقوم بها وزارة اخلارجية 
لرف���ع كف���اءة ا�ستخ���دام امل���وارد املالي���ة ب�س���ورة 
تتنا�س���ب م���ع �سيا�س���ات �سب���ط وتر�سي���د االنفاق، 
وتنفيذا للخط���ط اال�سرتاتيجية املعتمدة ال�ستماك 
مق���ار بعثات اململكة يف اخلارج بدال من نظام االإيجار 
املعتم���د حالي���ا، والت���ي �ست�ساه���م يف اال�ستف���ادة 
م���ن املوارد املالي���ة املتاحة على اأف�س���ل وجه، يتم 
ا�ستخدام امليزانيات املخ�س�سة لعملية اإيجار مباين 
مق���رات بعثات مملكة البحري���ن يف اخلارج وحتويلها 

اإل���ى مبالغ خم�س�سة ل�رشاء هذه املباين بنظام االإيجار 
املنتهي بالتمليك وا�ستماكها با�سم حكومة مملكة 
البحري���ن. كما تق���وم وزارة اخلارجي���ة اأي�سا بدرا�سة 
م�ستفي�س���ة قب���ل البت ب���اأي م����رشوع وبالتن�سيق مع 
اجله���ات املخت�سة باململكة حيث يت���م مراعاة االأثر 
ال�سيا�سي والعائد امل���ادي الأي م�رشوع، وتقوم اأي�سا 
بتثم���ن العقارات امل���راد �رشاوؤها م���ن خال �رشكات 
ا�ست�ساري���ة متخ�س�سة ويت���م مقارنة تكلف���ة ال�رشاء 
بتكلفة االإيج���ار داخل دول املقر مع قيا�س الفرتات 
الزمنية التي �ست�ستفيد منها اململكة يف امل�ستقبل.

يذكر باأن املبلغ املخ�س����س ل�رشاء مبنى �سفارة 
مملك���ة البحرين يف مدينة بروك�س���ل عا�سمة االحتاد 
االأوروب���ي م���وزع على 20 عام���ا، حيث ارت���اأت وزارة 
اخلارجية ب���اأن يتم �رشاء هذا املبنى بنظام اال�ستئجار 
املنتهي بالتملك بدال من املمار�سة احلالية وبتكلفة 

مقارب���ة الإيجار املبنى احلايل، ملا له م���ن اأثر اإيجابي 
على اململكة م�ستقبا.

ف���اإن وزارة اخلارجي���ة حتر����س عل���ى  وختام���ا 
املخ�س�س���ة  للميزاني���ات  االأمث���ل  اال�ستخ���دام 
مل�ساريعه���ا يف اخلارج وذلك من خ���ال بناء و�سيانة 
مق���رات البعثات وفقا لاأنظم���ة واالإجراءات املتبعة، 
حيث مت���ر م�ساريعها على القن���وات الر�سمية داخل 
اململك���ة قب���ل تنفيذها، كم���ا حتر�س ال���وزارة على 
�سيان���ة مقراته���ا اململوكة ب�س���كل م�ستم���ر حر�سا 
منها على اإبراز ال�س���ورة احل�سارية ململكة البحرين 

وحفاظا منها على ممتلكات اململكة يف اخلارج.
تاأمل وزارة اخلارجية من ال�سحيفة حتّري الدقة 
قب���ل الن�رش ، حيث جاءت االأرق���ام املن�سورة خافا ملا 
مت �رشف���ه فعليا، مع ����رشورة ن����رش التفا�سيل ب�سكل 

كامل وعدم اجتزائها بح�سب ما تراه ال�سحيفة.

تعقيبا على رد وزارة اخلارجية، توؤكد “الباد” 
اأنه���ا ا�ستقت معلوم���ات دقيقة ب�س���اأن كلفة �رشاء 
مق���ر �سفارة املنامة يف بروك�سل. وحتيل ال�سحيفة 
االإدارة املخت�س���ة بالوزارة ملراجع���ة اإعان جمل�س 
املناق�س���ات واملزاي���دات رق���م )1( ل�سنة 2018 
ب�ساأن ق���رارات الرت�سي���ة ال�س���ادرة باملناق�سات 
خال �سه���ر يناي���ر 2018. ويت�سمن ه���ذا االإعان 
رق���م املناق�س���ة )TB / 2018/  24839(، ون�س 
املناق�سة “�رشاء مبنى ملقر ال�سفارة يف بروك�سل”، 
وقيم���ة العطاء الفائ���ز 4 ماين ي���ورو )اأّي قرابة 

مليون و764 األفا و194 دينارا(.
وم���ع ن����رش �س���ورة �سوئي���ة م���ن امل�ستند مع 
ه���ذا التعقيب، ف���اإن ال�سحيفة تثب���ت اإنها ن�رشت 
معلوم���ات �سحيحة ودقيق���ة ومن م�س���در ر�سمي 
معتمد، ولي����س كما ورد برد الوزارة اإنها معلومات 

مغلوطة وغر دقيقة.

ومل يت�سم���ن رد ال���وزارة اأّي نف���ي لقيمة �رشاء 
املبن���ى باأنه مببل���غ 4 ماين ي���ورو، واكتفى الرد 
بعب���ارة “املبل���غ املخ�س����س ل�رشاء املبن���ى” دون 

حتديده.
اأما فيما يتعلق بنظ���ام �رشاء املبنى، فلم تن�رش 

ال�سحيفة معلومات ب�ساأنه.

يعاين اأهايل العا�سمة املنامة مبجمع 
301 م���ن مبنى قدمي متهالك و�سط حي 
املخارقة مازالت قطع تت�ساقط منه منذ 
�سنوات. وتاأتي مطالب���ة اأهايل العا�سمة 
البلدي���ات  �س���وؤون  االأ�سغ���ال  لوزي���ر 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خلف بعد 
اأن اأبلغ عددا من موظفي اأمانة العا�سمة 
اأنه ل���ن يتم اإزالة العقار، و�سيتم اإحاطته 

باألواح خ�سبية فقط”.
امتعا�سه���م  االأه���ايل  واأب���دى 
وا�ستغرابهم من طريق���ة تعامل البلدية 
مع العقار الآي���ل لل�سقوط التي تهالكت 
جدران���ه على الرغ���م من اخلط���ورة التي 

ي�سكلها على املارة وخ�سو�سا الطلبة.
و قال���وا “من���ذ الع���ام 2003 تقريبا 
ونح���ن نخاط���ب البلدية م���ن اأج���ل اإزالة 
ه���ذا العقار، فق���د كانت اأج���زاء �سغرة 

منه تت�ساق���ط بني احلني والآخ���ر، اإل اأن 
خطاباتنا مل تلق اآذان �ساغية”.

اأن قط���ع  “اإن اهلل �س���رت  واأ�ساف���وا 
احلج���ارة الت���ي ته���اوت من ه���ذا البيت 
كانت فج���را، ولو كان ذل���ك وقت خروج 
الط���اب والطالب���ات لوق���ع م���ا ال يحمد 

عقباه”.
قدم���وا  البلدي���ة  “عم���ال  وتابع���وا 
واأحاط���وا ج���زءا من ه���ذا البي���ت باألواح 
خ�سبي���ة، ولكن م���اذا عن اجله���ة االأخرى 
التي ه���ي ممر لل�سي���ارات والنا�س، وقد 
علمن���ا اأن البلدي���ة ق���د ال تق���وم باإزال���ة 

العقار الأ�سباب ال نعرفها”.
واأ�ساف���وا “ه���ل تنتظ���ر البلدية اأن 
حت���ل الكارثة وي�سقط ه���ذا املنزل على 
اأح���د امل���ارة ال �سم���ح اهلل، م�سرين اإلى 
اأن اأي هب���ة هواء مقبلة عل���ى اململكة اأو 
ال�رشيات و ما ي�ساحبها من رياح �سديدة 
قد ال ي�سمد اأمامها هذا البيت املتهالك.

�إ�ســهـامــات �الآبــاء �الجـتــمــاعــيــة مــحــل تــقــديــر
�سارك امل�سنن فرحة العيد... حميدان:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
االجتماعية: ق���ام وزير العمل والتنمي���ة االجتماعية، 
رئي����س اللجنة الوطني���ة للم�سنن، جمي���ل حميدان، 
مبرافق���ة اأع�س���اء اللجن���ة الوطني���ة للم�سنن وعدد 
م���ن م�سوؤويل ال���وزارة، ام�س، ثالث اأي���ام عيد الفطر 
املب���ارك، بزي���ارة اإل���ى دار بن���ك البحري���ن الوطني 
للم�سن���ن يف مدينة عي�س���ى، وذل���ك مل�ساركة نزالء 
ال���دار فرحة االحتف���ال بالعي���د وزرع ال�سعادة بهذه 
املنا�سب���ة البهيج���ة. وخال الزي���ارة، التقى حميدان 
بالنزالء يف الدار م���ن كبار ال�سن، ومت تبادل التهاين 
ال�سحي���ة  اأو�ساعه���م  عل���ى  واالطمئن���ان  بالعي���د، 
واملعي�سية وتلبية احتياجاتهم، كما مت تقدمي هدايا 
لهم تقديراً لعطائه���م ودورهم الفاعل يف املجتمع، 
م�سي���داً مبا قدموه م���ن م�ساهم���ات يف خدمة الوطن 

وتربية الن�سء وتنمية املجتمع.
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأك���د وزير العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، اأن حكومة مملكة البحرين تويل اهتماماً 
كبراً بفئة كبار ال�سن من خال موؤ�س�ساتها وهيئاتها 
الر�سمي���ة بالتع���اون م���ع منظمات املجتم���ع املدين 
والقط���اع اخلا����س، وذل���ك بهدف توف���ر اخلدمات 
وو�سائل الرعاية الازمة لهم، ومبا يكفل لهم احلياة 
الكرمي���ة، م�س���راً اإل���ى اأن تد�س���ن مكت���ب خدمات 
امل�سنن مبركز عبد اهلل بن يو�سف فخرو االجتماعي 
ياأت���ي تعزيزاً الهتمام الوزارة بتق���دمي اأف�سل اأنواع 
الرعاية االجتماعية وال�سحية والقانونية والتاأهيلية 
وتوف���ر احلماي���ة للم�سنن ورف���ع ج���ودة حياتهم، 
م�سي���داً يف هذا ال�سياق بال�رشاك���ة املجتمعية القائمة 

وبالتع���اون مع منظم���ات املجتمع امل���دين والقطاع 
اخلا�س، حيث يج�سد اجلمي���ع اأهداف وغايات العمل 
الإن�ساين وتقدير عطاء الآب���اء والأجداد والعتزاز مبا 
قدموه طوال م�سرة حياتهم واإ�سهاماتهم الوا�سحة 

جمتمعياً واقت�سادياً وتنموياً.
ويف �سي���اق مت�س���ل، اأ�س���اد حمي���دان بجه���ود 
الكوادر العاملة يف الدار وتفانيهم يف تقدمي خدمات 
الرعاية الازمة للم�سن���ن، داعياً اإياهم اإلى موا�سلة 
متيزهم وعطائهم يف تقدمي اخلدمات النوعية للفئة 

املذك���ورة. بدوره���ا، ذك���رت مدي���رة اإدارة الرعاية 
االجتماعية بالوزارة ه���دى احلمود، ان الوزارة تعمل 
و�سمن االإ�سرتاتيجية الوطنية للتو�سع يف فتح اأندية 
رعاية للم�سنن مب���ا ي�سمن تقدمي اأف�سل اخلدمات 
الازمة لهم يف جميع حمافظات اململكة، الفتة يف هذا 
ال�سي���اق اإلى ان دار بن���ك البحرين الوطني للم�سنن 
تق���دم عدد م���ن اخلدم���ات الرعائي���ة ل )48( م�سناً 
م���ن خال الربام���ج ال�سحية واالجتماعي���ة والنف�سية 
والتثقيفي���ة والرتفيهي���ة لفئ���ة الآب���اء والأمه���ات 

م���ن امل�سن���ن يف البحري���ن، ويعم���ل بال���دار طاقم 
اإداري وفن���ي ي�سم���ل جمي���ع التخ�س�س���ات املهنية 
م���ن اأخ�سائي���ن اجتماعين واأخ�سائي���ن نف�سين 
واأخ�سائ���ي تغذية وممر�سن عملي���ن واأخ�سائين 
عاج طبيع���ي واأخ�سائين العاج بالعمل وم�ساعدي 
خدمات طبية. م���ن جانبهما، اأك���دت رئي�سة دار بنك 
البحري���ن الوطني للم�سنن، هيفاء الدرازي، ورئي�س 
جمل����س اإدارة جمعية احلكم���ة للمتقاعدي���ن، �سعيد 
ال�سم���اك، يف كلمت���ن لهم���ا به���ذه املنا�سب���ة، على 

اأهمية م�ساركة كبار ال�س���ن فرحتهم بالعيد، واإدماج 
امل�سن���ن يف املجتم���ع وتوثيق ال�سل���ة بينهم وبن 
اأ�رشه���م الإدخال البهجة وال����رشور يف حياتهم، منوهن 
اإلى التع���اون القائم واحلر�س امل�سرتك بن اجلميع 
لاإ�سه���ام يف تطوي���ر الربام���ج املوجه���ة للم�سن���ن 
واالرتق���اء باخلدم���ات ورف���ع جودتها مب���ا يعزز من 
قدرات نزالء الدار وزيادة االأن�سطة والفعاليات التي 
تعزز جتربة البحرين الرائدة يف جمال توفر احلماية 

االجتماعية للجميع خ�سو�سا لهذه الفئة املوقرة.

• حميدان لدى زيارته دار بنك البحرين الوطني للم�سنن	

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية
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انطـــــــالق منتــــدى اخلبــــــراء ال�شبــــاب “الرتاثــــي”
على هام�ش ا�ضت�ضافة البحرين اجتماع جلنة الرتاث العاملي

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
انطلق���ت اأعم���ال منتدى اخل���راء ال�ضب���اب يف جمال 
ال���رتاث العامل���ي ب�ضع���ار “حماي���ة ال���رتاث يف عامل 
متغري” وذلك �ضباح اأم����ش. و�ضهد افتتاح املنتدى 
ح�ض���ور مندوبني ع���ن مركز الرتاث العامل���ي التابع 
ملنظمة اليوني�ضكو يف باري�ش، ومدير اإدارة املتاحف 
والآثار بهيئة البحرين للثقافة والآثار ال�ضيخ خليفة 
ب���ن اأحمد اآل خليفة، وم�ضت�ضار هيئة الثقافة ل�ضوؤون 
ال���رتاث العاملي منري بو�ضناقي وتواجد اأكرث من 30 

خبريا �ضابا م�ضاركا من حول العامل.
ورّح���ب ال�ضي���خ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة 
باحل�ض���ور، موؤك���دا اأهمية ا�ضت�ضاف���ة هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار لهذا املنت���دى كونه يع���زز مكانة 

اململكة كمركز ح�ضاري وثقايف اإقليمي وعاملي. 
بدوره توّق���ف بو�ضناق���ي عند تاري���خ تاأ�ضي�ش 
منظم���ة الأم���م املتحدة للرتبي���ة والثقاف���ة والعلوم 

)اليوني�ضك���و(، م�ض���ريا اإلى دوره���ا يف حفظ و�ضون 
ال���رتاث حول الع���امل. كما وقدم �رشح���ا حول عدد من 
اتفاقات حماية الرتاث العاملي، ومن اأهمها اتفاقية 

 .1972
وم���ن خالل عر����ش مرئي، حتّدث���ت مديرة مركز 
الرتاث العاملي التابع ملنظمة اليوني�ضكو مي�ضتيلد 

رو�ضلر للم�ضاركني واحل�ضور، �ضاكرة هيئة الثقافة 
ل�ضت�ضاف���ة للمنت���دى. واأ�ضارت رو�ضل���ر اإلى اأهمية 
الثق���ايف  ال���رتاث  ال�ضب���اب يف احلف���اظ عل���ى  دول 

والطبيع���ي ح���ول الع���امل، داعي���ة �ضب���اب املنت���دى 
للم�ضارك���ة الفاعلة، موؤك���دة اأن اقرتاحاتهم �ضرتفع 

اإلى جلنة الرتاث العاملي التي تنعقد بعد اأيام. 

• جانب من منتدى اخلراء ال�ضباب يف جمال الرتاث العاملي	

124 األف دينار بح�شاب “احلكمة” لإدارة دار الكرامة

لزيادة اأعداد القائمني على العالقات العامة الرقمية باجلمعيات

تن�ضيق مع “العمل” لتقرير اإعانة مالية �ضهرية للمت�ضول واملت�رشد

83 % ن�ضبة ا�ضتثمار املجتمع املدين ل� “ال�ضو�ضيل ميديا”... ماج�ضتري القالف:

قال���ت م�ض���ادر ب���وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية ل� “الب���الد” اإنها جّددت تعاقدها مع 
جمعية احلكمة للمتقاعدين لإدارة وت�ضغيل دار 
الكرام���ة للرعاية الجتماعي���ة. وك�ضفت اأن مبلغ 
التعاق���د ي�ض���ل لقرابة 124 األ���ف دينار. وتبلغ 
كلفة ا�ضتئجار مبنى ال���دار من مالكه قرابة 50 

األف دينار لعامني.
وقال م�ضوؤولون بالدار �ضابقا اإنها ت�ضتقبل 
قراب���ة 110 ح���الت �ضنوية. وتراجع���ت الوزارة 
عن اإغ���الق الدار بعد اأن ����رشب التق�ضف مرافق 

حكومية.

وج���اء افتت���اح ال���دار بن���اء عل���ى املر�ضوم 
بقان���ون رق���م 5 ل�ضن���ة 2007 ب�ض���اأن مكافح���ة 

الت�ضول والت�رشد.
احل���الت  جمي���ع  رعاي���ة  ال���دار  وتتول���ى 
املتعلق���ة بالت�ض���ول، والت����رشد، والأطف���ال من 
اأ�رش مت�ضدع���ة، والن�ضاء املت����رشرات من العنف 
الأ�رشي مع اأطفالهم، والأ�رش املتعر�ضة منازلهم 
اإلى احلري���ق، واملطرودين م���ن منازلهم بحكم 
املحكمة؛ ب�ضبب عدم دفع الإيجار، واملتعر�ضني 

لالإجتار بالب�رش من الرجال، والباعة اجلائلني.

خدمات الدار
املت�ضول���ني  لرعاي���ة  دار  وت�ضم���ى 

للرعاي���ة  الكرام���ة  “دار  ب����   واملت�رشدي���ن 
الجتماعية”، وت�ضعى ب�ضفة عامة اإلى مكافحة 
ظاه���رة الت�ضول والت����رشد، وتقوم على تقدمي 
وال�ضحي���ة  الجتماعي���ة  اخلدم���ات  خمتل���ف 
والنف�ضي���ة للمت�ضولني واملت�رشدين ولها على 

الأخ�ش:
1 - درا�ض���ة احلال���ة الجتماعية للمت�ضول 
اأو املت�رشد الذي ُي�ضل���م اإليها، واإجراء الفح�ش 
الطبي والنف�ضي علي���ه، واإعداد تقرير مف�ضل 
ع���ن حالت���ه بال�ضتعانة باملوؤ�ض�ض���ات العلمية 
وال�ضحي���ة املتخ�ض�ضة، مو�ضح���ة به الأ�ضباب 
الت���ي دعته اإل���ى ممار�ضة الت�ض���ول اأو الت�رشد، 

والتدابري املقرتحة ملعاجلته.

الجتماعي���ة  الرعاي���ة  اأوج���ه  توف���ري   - 2
وال�ضحية والنف�ضي���ة للمت�ضولني واملت�رشدين 

عند ا�ضتقبالهم اأو اإيوائهم.
اجله���ات  م���ع  والتن�ضي���ق  التع���اون   -  3
املختلف���ة لر�ض���د ح���الت الت�ض���ول والت����رشد 

ومكافحتها.
4 - تلقي الت�ضالت الهاتفية عن وجود 
حال���ة ت�ضول اأو ت����رشد والتن�ضيق م���ع اجلهات 

املخت�ضة للتعامل معها.
5 - تنفيذ الرامج املختلفة التي ت�ضاعد 
املجتمع على التخل�ش م���ن ظاهرة الت�ضول اأو 

الت�رشد.
والإح�ض���اءات  الدرا�ض���ات  اإع���داد   -  6

املتعلقة بظاه���رة الت�ضول والت����رشد تت�ضمن 
اأ�ضب���اب ه���ذه الظاه���رة واحلل���ول املقرتح���ة 

ملكافحتها.
7 - و�ضع وتطوير ال�ضيا�ضة العامة للدار 

فيما يتعلق برعاية املت�ضولني واملت�رشدين.
8 - التن�ضي���ق م���ع وزارة العم���ل لتاأهيل 
املت�ض���ول اأو املت�رشد لعمل منا�ضب اإذا كان يف 
حاج���ة اإلى ذلك، اأو تقري���ر اإعانة مالية �ضهرية 
ل���ه خالل م���دة ل جتاوز ع����رشة اأيام م���ن تاريخ 

ت�ضليمه للدار.
املخت�ض���ة  اجله���ات  م���ع  التن�ضي���ق   -  9
لتوف���ري احتياج���ات املت�ض���ول اأو املت�رشد مبا 

يكفل عدم عودته اإلى الت�ضول اأو الت�رشد.

خل�ضت ر�ضالة ماج�ضتري اإل���ى اإن ن�ضبة توظيف 
العالقات العامة يف منظمات املجتمع املدين مبملكة 
البحري���ن لالإع���الم الرقم���ي بلغ���ت 83 %. واأو�ضت 
الر�ضالة بالعمل على زيادة اأعداد القائمني على عمل 
العالقات العامة الرقمية يف منظمات املجتمع املدين 
مبملكة البحرين. وقّدمت الر�ضالة الباحثة اأماين علي 
يعق���وب ربيعه ثاين القالف. وح�ضلت على ماج�ضتري 
اإع���الم وعالقات عام���ة باجلامعة الأهلي���ة، وذلك عن 
ر�ضالتها بعن���وان “العالقات العامة الرقمية ودورها 
يف اإدارة �ضمع���ة منظمات املجتم���ع املدين يف مملكة 
البحري���ن”. واأ�رشف على الر�ضال���ة الروفي�ضور ر�ضا 
عبدالواج���د اأمني م���ن اجلامعة الأهلي���ة. وفيما ياأتي 

ملخ�ش عن الر�ضالة:
- هدف���ت الدرا�ض���ة اإل���ى التع���رف عل���ى دور 
العالقات العام���ة الرقمي���ة يف اإدارة �ضمعة منظمات 
�ملجتم���ع �مل���دين، و�لتع���رف عل���ى �أمن���اط ت�صف���ح 
وم���دى  الرقمي���ة،  ال�ضب���كات  البحرين���ي  اجلمه���ور 
ا�ضتف���ادة اجلمه���ور البحرين���ي من اخلدم���ات التي 
تقدمه���ا منظم���ات املجتمع املدين، وم���دى توظيف 

العالقات العامة لالإعالم الرقمي يف منظمات املجتمع 
املدين مبملكة البحرين الإلكرتونية يف التوا�ضل مع 
اجلمهور، وطبيعة اخلدمات املقدمة من خالل املوقع 
الإلك���رتوين وال�ضبكات الرقمي���ة اخلا�ضة مبنظمات 

املجتمع املدين.
- تكونت عين���ة الدرا�ضة من )400( مفردة من 
اجلمه���ور البحريني منه���م )232( ذك���ور، و)168( 
اإن���اث )42.0 %(. ا�ضتخدم���ت الدرا�ض���ة ال�ضتبان���ة 

كاأداة جلمع البيانات.
- تو�ضل���ت النتائ���ج اأن )94.8 %( م���ن العينة 
ي�ضتخدمون �ضبكات التوا�ض���ل الجتماعي، و)88.3 
اللكرتوني���ة،  املواق���ع  ي�ضتخدم���ون  منه���م   )%
وي�ضتخدم���ون )14.0 %( املدون���ات واملنتدي���ات، 
وتب���ني اأن )55.3 %( من العين���ة يق�ضون �ضاعتني 
فاأك���رث يوميا يف ا�ضتخ���دام ال�ضب���كات الرقمية، واأن 
)98.5 %( م���ن العينة ي�ضتخدمون الهاتف املحمول 

لت�ضفح ال�ضبكات الرقمية.
- تبني م���ن النتائ���ج اأن )72.2 %( من العينة 
قال���وا اإن مفهوم منظم���ات املجتمع املدين هي اأنها 
منظم���ات غري ربحية وغري حكومي���ة، واأن )57.3 %( 
م���ن العين���ة ا�ضتفادوا م���ن اخلدمات الت���ي تقدمها 

البحري���ن  مملك���ة  يف  امل���دين  املجتم���ع  منظم���ات 
كاخلدم���ات التعليمية والطبي���ة، واأن ن�ضبة توظيف 
العالقات العامة يف منظمات املجتمع املدين مبملكة 
البحري���ن لالإعالم الرقمي بلغ���ت )83 %(، حيث عر 
)59.5 %( عين���ة الدرا�ضة ع���ن ر�ضاهم عن م�ضتوى 
اخلدمات املقدمة من خالل العالقات العامة الرقمية 

مبنظمات املجتمع املدين.
اأن  %( م���ن عين���ة الدرا�ض���ة  - قال���ت )89.8 
العالقات العامة الرقمية ت�ضهم يف بناء واإدارة �ضمعة 

منظمات املجتمع املدين مبملكة البحرين.
- تبني من النتائج اأن منظمات املجتمع املدين 
تتمتع ب�ضمعة عالية لدى اجلمهور البحريني وباأهمية 
ن�ضبي���ة )85.4 %(، واأن اأك���رث املج���الت التي ترفع 
م���ن م�ضتوى �ضمع���ة منظمات املجتم���ع املدين لدى 
اجلمهور البحريني هو جم���ال امل�ضوؤولية الجتماعية 
باأهمي���ة ن�ضبي���ة )88.4 %(، تاله املج���ال العاطفي 
والوج���داين باأهمي���ة ن�ضبي���ة )86.4 %(، ث���م جمال 

احلوكمة باأهمية ن�ضبية )86.3 %(.

- اأظه���رت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة 
دال���ة اإح�ضائي���ا ب���ني ا�ضتخ���دام العالق���ات العام���ة 
الرقمية مبنظمات املجتم���ع املدين مبملكة البحرين 
واإملام اجلمهور باملعلومات حي���ال هذه املنظمات، 
وبني ا�ضتخدام العالق���ات العامة الرقمية مبنظمات 
املجتمع املدين مبملك���ة البحرين واإدارة �ضمعة هذه 
املنظم���ات. ووجود ف���روق ذات دلل���ة اإح�ضائية يف 
تقييم العينة لدور العالقات العامة الرقمية يف اإدارة 
�ضمع���ة منظمات املجتمع امل���دين يف مملكة البحرين 
تع���زى ملتغ���ريات الن���وع ل�ضال���ح الإن���اث، والعم���ر 
ل�ضالح العمر من 30 اإلى اأقل من 50 �ضنة، واملوؤهل 
الدرا�ضي ل�ضالح حملة موؤهل درا�ضات عليا، واحلالة 

الجتماعية ل�ضالح املطلقني واملتزوجني.
- بن���اء على النتائ���ج تو�ض���ي الدرا�ضة ب�رشورة 
تفعيل العالقات العامة الرقمية يف منظمات املجتمع 
امل���دين ب�ض���ورة اأكر ع���ن طريق جتديده���ا لالأخبار 
واملعلوم���ات ب�ضورة م�ضتم���رة، واأن تعمل منظمات 
املجتم���ع املدين على اإ����رشاك اجلمهور فيما تن�رشه يف 
الإعالم الرقم���ي، والعمل على زيادة اأعداد القائمني 
على عم���ل العالق���ات العام���ة الرقمي���ة يف منظمات 

املجتمع املدين مبملكة البحرين.

• اأماين القالف خالل مناق�ضة ر�ضالة املاج�ضتري	

را�شد الغائب

مروة خمي�س

بعدم ممار�شة الت�شول اأو الت�رشد اأخذ تعهد على �شيف “الكرامة” 
اإر�ضال قوائم الأ�ضماء لوزارة الداخلية

ا�ضتقب���ال  الكرام���ة عن���د  تتب���ع دار 
الإج���راءات  املت�رشدي���ن  اأو  املت�ضول���ني 

التالية:
اأو املت�رشد  1 - ا�ضت�ضافة املت�ضول 
يف ال���دار اإل���ى اأن تت���م جمي���ع الإجراءات 

املطلوبة.
2 - اإج���راء الفح�ش الطبي والنف�ضي 
على املت�ضول اأو املت����رشد بالتن�ضيق مع 

وزارة ال�ضحة.

3 - اإع���داد تقرير مف�ضل من جانب 
اأو  املت�ض���ول  ع���ن  الجتماع���ي  الباح���ث 

املت�رشد يت�ضمن:

 اأ - الأ�ضباب التي دعته اإلى ممار�ضة 
الت�ضول اأو الت�رشد.

 ب - التداب���ري املقرتح���ة ملعاجلت���ه 
ومعاجلة م�ضكلته.

 ج - م���دى حاجته اإل���ى اإعانة مالية اأو 
ماأوى اأو تاأهيله لعمل منا�ضب.

4 - اأخ���ذ تعه���د عل���ى املت�ض���ول اأو 
املت�رشد بعدم ممار�ضة الت�ضول اأو الت�رشد.

5 - ت�ضليم املت�ضول اأو املت�رشد اإلى 
ال�ضخ����ش امل�ضوؤول عن���ه قانونا بعد اأخذ 
تعهد علي���ه بعدم ممار�ض���ة املت�ضول اأو 

�ملت�رشد هذ� �لن�صاط مرة �أخرى.

6 - عر����ش اأمر املت�رشد اأو املت�ضول 
الأجنب���ي عل���ى النياب���ة العام���ة لتخ���اذ 

الإجراءات القانونية لإبعاده عن البالد.
 

قوائم
تتول���ى الدار اإع���داد قوائ���م باأ�ضماء 
مت  الذي���ن  واملت�رشدي���ن  املت�ضول���ني 
ا�ضتقباله���م واإيداعه���م ال���دار، وتر�ضل 
اإل���ى وزارة  القوائ���م  تل���ك  م���ن  ن�ضخ���ة 

الداخلية واجلهات املعنية الأخرى.
الإج���راءات اخلا�ضة  وُتعام���ل جمي���ع 

باملت�ضول اأو املت�رشد وملفه ب�رشية تامة.

كلفة إدارة جمعية الحكمة لدار الكرامة
املبلغالعام

85 األف دينار2007

171 األف و480 دينارامن دي�ضمر 2009 لغاية دي�ضمر 2011

86 األف دينارمن يناير 2012 لغاية اأغ�ضط�ش 2012

21 األف دينارمن �ضبتمر 2012 لغاية اأكتوبر 2012

53 األف دينارمن نوفمر 2012 لغاية مار�ش 2013

79 األف دينارمن اأبريل 2013 لغاية اأكتوبر 2013

20 األف ديناردي�ضمر 2013

64 األف دينار مايو 2014

155 األف ديناريوليو 2014

132 األف دينار اأبريل 2016

124 األف ديناريناير 2018
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“ال�ستئناف” توؤيد املوؤبد لآ�سيويني جلبا الهريوين

�رشكة تدعي �سدور قرار ر�سمي يعفيها من ر�سوم البلدية

طبقة غري طبيعية بقاع حقيبة اأحدهما ك�سفت امل�ستور

العلي���ا  اال�ستئن���اف  حمكم���ة  رف�س���ت 
اجلنائي���ة، م���رًة ثاني���ة ا�ستئن���ايف �ساب���ن 
اآ�سيوين اجلن�سية )30 و22 عاًما(، واأيدت 
معاقبتهم���ا بال�سج���ن املوؤب���د بع���د نق����ض 
حمكم���ة التمييز للحكم ال�س���ادر عليهما يف 

وقت �سابق.
واأدان���ت املحكم���ة امل�ستاأنف���ن بجلب 
قرابة كيلوغرام من مادة الهريوين املخدرة 
واإخفائه���ا يف ق���اع حقيبة اأحدهم���ا بطريقة 
�رسي���ة، كم���ا اأيدت تغ���رمي كل منهم���ا مبلغ 
5000 دين���ار، واالأم���ر باإبعادهم���ا نهائًي���ا 
ع���ن البالد عق���ب تنفيذ العقوب���ة املق�سي 
به���ا وكذل���ك مب�س���ادرة امل���واد املخ���درة 

امل�سبوطة.
وقال���ت املحكمة اإن تفا�سي���ل الواقعة 
تتح�سل يف اأن امل�ستاأنف االأول قدم ململكة 
البحرين من اإ�سالم اآباد يف باك�ستان، وعقب 
ا�ستالم���ه اأمتعته وتوجه���ه لنقطة التفتي�ض 
اجلم���ارك  �ساب���ط  ا�ستوقف���ه  اجلمرك���ي 

لال�ستباه يف حالته.
وبتمري���ر اأمتع���ة امل�ستاأن���ف االأول على 
جهاز االأ�سعة وجد ال�سابط طبقة غري طبيعية 
يف قاع حقيبت���ه فقام بعر�س���ه على �سابط 

جم���ارك اآخر، وال���ذي عرث فيه���ا على كي�ض 
بداخل���ه م�سحوق م���ادة الهريوي���ن املخدرة 
كانت اأ�سفل غطاء من ال���ورق املقوى خمباأ 
بطريق���ة �رسية، فق���ام بعر�س���ه على مكتب 

مكافحة املخدرات مبطار البحرين الدويل.
وب�س���وؤال امل�ستاأن���ف االأول عن حمتوى 
الكي�ض اأقّر ل�سابط اإدارة مكافحة املخدرات 
اأن �سخ�س���اً يف باك�ستان �سّلم���ه املخدرات؛ 
لي�سلمه اإلى �سخ�ض مقيم يف مملكة البحرين 
مقاب���ل ح�سول���ه عل���ى مبلغ ن�س���ف مليون 
روبية باك�ستانية، واأثناء ذلك تلقى ات�ساالً 
من ال�سخ�ض املذكور حت���ت م�سمع واإ�رساف 
عريف �رسطة والذي يجيد اللغة الباك�ستانية، 
فاأبلغه اأنه و�سل للبحري���ن، فاأمره باخلروج 

واالنتظار حتى يت�سل به مرة اأخرى.
واأ�ساف���ت املحكم���ة اأن���ه يف ذات اليوم 
وعن���د ال�ساع���ة 5 م�ساًء طل���ب املت�سل من 
االأول التوج���ه اإلى مم�سى �ساحل الغو�ض يف 
املحرق حيث �سيلتقي به امل�ستاأنف الثاين.
واأو�سح���ت اأن عري���ف ال�رسط���ة املذكور 
تنك���ر وارت���دى ال���زي الباك�ست���اين وا�ستلم 
احلقيب���ة الت���ي اأح�رسه���ا امل�ستاأن���ف االأول، 
وتوج���ه للمم�س���ى، وهناك قاب���ل امل�ستاأنف 

الثاين والذي طلب من���ه التوجه اإلى دورات 
ع���ن  املي���اه اخلا�س���ة باملم�س���ى، ف�ساأل���ه 

احلقيبة وما بها وا�ستلمها منه وفتحها.
وتابعت اأن الثاين ق���ام بتفتي�ض ما بها 
م���ن مالب�ض حت���ى �ساه���د امل���واد املخدرة 
وتاأكد منها، ثم خرج من احلمامات، وعندها 
اأعطى العريف اإ�سارة ال�سبط فتمت مداهمة 

امل�ستاأنف و�سبطه.
وثب���ت بتحلي���ل عين���ة اإدرار امل�ستاأنف 
االأول احتواوؤها على مادة احل�سي�ض املخدرة.

وق���رر امل�ستاأن���ف الث���اين اأن قريبه هو 
ال���ذي طلب من���ه ا�ست���الم احلقيب���ة، وكان 
�سيحتفظ به���ا اإلى اأن يبلغ���ه املذكور ماذا 

يفعل بها.
وثب���ت بتقري���ر االأدلة املادي���ة اأن وزن 
الكمية امل�سبوطة بلغ اأكرث من 944 غراما.

وقال���ت املحكم���ة اإن���ه ثب���ت يقين���اً اأن 
اأوالً:   ،2015 �سبتم���ر   3 يف  املتهم���ن 
امل�ستاأنف���ان: جلب���ا بق�س���د االجت���ار م���ادة 
الهريوين املخدرة يف غري االأحوال املرخ�ض 
به���ا قانوًن���ا، ثانًي���ا: امل�ستاأن���ف االأول: حاز 
واأح���رز بق�س���د التعاط���ي م���ادة احل�سي����ض 
املخدرة يف غري االأحوال املرخ�ض بها قانوًنا.

رف�س���ت املحكمة الكرى املدني���ة االأولى 
)الدائ���رة االإدارية( دعوى �رسك���ة متخ�س�سة يف 
الدعاية واالإعالن كانت تطالب باإبراء ذمتها من 
اأكرث من 135 األف دينار ل�سالح بلدية املنطقة 
ال�سمالية، والتي قررت اإيقاف �سجلها التجاري 
ومعامالته���ا حتى دف���ع مبالغ م�ستحق���ة عليها 
كر�سوم انتفاع ملواقع اإعالنية، اإذ كانت تطالب 
ال�رسك���ة باإبراء ذمتها من املبالغ امل�ستحقة؛ ملا 
�سملها م���ن اإعفاء من ر�سوم االنتفاع وفق قرار 
ر�سم���ي ادعت �س���دوره ب�ساأن اإعف���اء ال�رسكات 
العامل���ة يف جم���ال الدعاية واالإع���الن من ر�سوم 
االنتفاع.وتتمث���ل وقائع الدع���وى يف اأن ال�رسكة 
املدعي���ة طالبت يف الئحة الدع���وى بندب خبري 
حما�سب���ي الحت�ساب املبال���غ امل�ستحقة لبلدية 
املنطق���ة ال�سمالي���ة بن���اء عل���ى عق���د االنتفاع 
باملواق���ع االإعالنية �سمن ح���دود البلدية بواقع 
3000 دين���ار لكل لوح���ة اإعالنية �سنويا وتزيد 
���ع بينهما ملدة  �سنوي���ا بن�سب���ة 10 %، واملوقَّ
5 �سن���وات من���ذ العام 2009، يف �س���وء القرار 
ال�س���ادر من رئي�ض جمل�ض ال���وزراء املوؤرخ 26 
فراي���ر 2013، وكذلك ب���راءة ذمتها من مبلغ 
وق���دره 135 األف���ا و876 دين���ارا و312 فل�سا، 
واإلغ���اء ق���رار اإيق���اف �سجلها التج���اري ووقف 
معامالتها.وادع���ت ال�رسكة اأن ق���رارا ر�سميا قد 

�س���در يق�سي باإعفاء ال�رسكات العاملة يف جمال 
الدعاي���ة واالإع���الن من ر�سوم االنتف���اع الواردة 
يف امل���ادة )4( من عقود االنتف���اع، واأن البلدية 
تطالبه���ا مببلغ وقدره 373 األف���ا و529 دينارا 
و312 فل�س���ا، يف حن اأن ما تق���ر به ال�رسكة هو 
مبل���غ 237 األفا و635 دين���ارا، اأي بفارق 135 
األف���ا و876 دين���ارا و312 فل�س���ا، باملخالف���ة 

للقرار على حد تعبريها.
م���ن جهتها، ذك���رت املحكم���ة يف حيثيات 
الدول���ة  اأم���الك  اأن  املق���رر  م���ن  اأن  حكمه���ا 
املخ�س�س���ة للنف���ع الع���ام تعتر اأم���واال عامة، 
واأن ت����رسف ال�سخ����ض االإداري يف تل���ك االأموال 
النتف���اع االأف���راد بها ال يك���ون اإال عل���ى �سبيل 
الرتخي�ض، مب���ا ال يوؤثر يف تخ�سي�سها للمنفعة 
العامة، وهذا الرتخي����ض موؤقت بطبيعته وغري 
مل���زم جلهة االإدارة، والتي له���ا دائما - لداعي 
امل�سلحة العامة - احلق يف اإلغائه والرجوع فيه 

قبل حلول اأجله.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن املدعية تطال���ب براءة 
ذمتها من مبلغ وق���دره 135 األفا و876 دينارا 
و312 فل�س���ا، كر�س���وم انتف���اع، عل���ى زعم من 
�س���دور ق���رار ر�سم���ي يق�س���ي باإعفائه���ا من 

الر�سوم الواردة يف املادة )4(.
ولفت���ت اإلى اأن مقطع النزاع الراهن يتمثل 

فيم���ا اإذا كان ق���د �س���در بالفعل ق���رار ر�سمي 
باالإعفاء من �س���داد ر�سوم االنتف���اع من عدمه، 

حتى ميكن للمدعية االرتكان اإليه يف دعواها.
ملا كان ذل���ك واإذ خل���ت االأوراق مما يفيد 
�س���دور ذلك الق���رار، كما مل تق���دم املدعية ما 
يفيد مطالبة البلدي���ة ال�سمالية لها بثمة مبالغ 
باملخالف���ة الأحكام وبن���ود عق���د االنتفاع حمل 
التداع���ي املرم بينهما، وم���ن ثم تكون دعوى 
ال�رسك���ة قائم���ة عل���ى غ���ري �سن���د م���ن القانون 
وجدي���رة بالرف�ض من دون حاجة اإلى ندب خبري 
باعتبار اأن ما تق���دم كان كافيا لتكوين عقيدة 

املحكمة.
وب�س���ان طل���ب اإلغ���اء الق���رار ال�س���ادر من 
املدعى عليها بوقف معامالت �سجلها التجاري، 
فم���ن امل�ستقر علي���ه اأن الق���رار االإداري يحمل 
على �سببه ال�سحيح ما مل يقم الدليل على عدم 
�سحته واأنه ال اإلزام عل���ى جهة االإدارة بت�سبيب 
قراراتها ما مل يلزمها القانون بذلك، خ�سو�سا 
اأن ال�رسك���ة مل توفق اأو�ساعه���ا اأو تزيل اأ�سباب 
ه���ذه املخالفة، ومن ثم فاإن القرار ال�سادر من 
جه���ة االإدارة يف ه���ذا ال�س���اأن يحمل عل���ى �سببه 
ال�سحي���ح وال�سيما اأن املدعي���ة مل تقدم دليال 

على عدم �سحته.

تخفيف عقوبة معتٍد على مالزم و�رشطي

اإلغاء معار�سة مدان بحرق �سيارة نائب

عدل���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائي���ة عقوب���ة �س���اب بحرين���ي اأدين 
بالتجمه���ر واالعت���داء عل���ى �سالمة ج�سم 
مالزم اأول بال�رسب اأثناء حماولته القب�ض 
عليه يف موقع التجمهر، واكتفت بحب�سه 
مل���دة �سنتن عو�سا ع���ن �سجنه ملدة 3 
�سنن، كما ق�ست بتاأييد عقوبة احلب�ض 
مل���دة �سن���ة واح���دة املحكوم به���ا على 
امل�ستاأن���ف الث���اين بالق�سي���ة، واملدان 

بجرمية التجمهر.
وذكرت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اأنه���ا اأيدت احلك���م �سالف البي���ان بحق 
امل�ستاأنف���ن، اإال اأنه ويف جمال تقديرها 
للعقوبة املحكوم به���ا امل�ستاأنف االأول 
ترى اأخذه بق�سط م���ن الراأفة عمال بن�ض 

املادة 72 من قانون العقوبات.
وكانت حمكمة اأول درجة قد ق�ست 
يف وقت �ساب���ق اأوال مبعاقبة امل�ستاأنف 
االأول بال�سجن مل���دة 3 �سنوات، وبحب�ض 

امل�ستاأنف الثاين ملدة �سنة واحدة.
فل���م يقبل امل�ستاأنف���ان هذا احلكم 
ن����ض  اإذ  باال�ستئن���اف،  علي���ه  وطعن���ا 
منط���وق حكمه���ا بحقهم���ا بع���د مداولة 
الق�سي���ة عل���ى االآتي “حكم���ت املحكمة 
بقبول اال�ستئناف �س���كال ويف املو�سوع 
بتعدي���ل عقوب���ة ال�سج���ن املق�سي بها 
على امل�ستاأن���ف االأول واالكتفاء بحب�سه 
ملدة �سنتن، وبتاأيي���د احلكم فيما عدا 

ذلك”.
وتتح�س���ل تفا�سي���ل الق�سية فيما 
ج���اء بحك���م املحكمة من اأن���ه بتاريخ 20 
 8:30 ال�ساع���ة  2017 يف ح���وايل  ماي���و 

م�ساء، جتم���ع امل�ستاأنفان ومعهم اآخرون 
جمهولون يف جتمهر الغر�ض منه االإخالل 
باالأم���ن الع���ام، واأثن���اء ذل���ك مت تفريق 
املتجمهري���ن م���ن قب���ل رج���ال ال�رسطة، 
فق���د تتبع املجني عليهم���ا - مالزم اأول 
و�رسطي اأول - امل�ستاأنَفن حتى متكنوا 
من القب����ض عليهما، وحال القب�ض على 
امل�ستاأنف االأول ق���اوم املالزم باأن قام 
ب�رسب���ه لكم���ة يف وجه���ه، اإال اأن���ه متك���ن 
مب�ساع���دة ال�رسط���ي الثاين م���ن القب�ض 

عليه.
وبالتحقي���ق م���ع امل�ستاأن���ف الثاين 
مبعرف���ة النيابة العامة اع���رتف اأنه اأب�رس 
امل�ستاأن���ف االأول ح���ال قيام���ه بالتعدي 
بوا�سطة قب�سة يده على ال�سابط بلكمه 

“بوك�ض”.
ال�رسع���ي  الط���ب  بتقري���ر  وثب���ت 
اخلا�ض باملالزم اأول املجني عليه االأول 
بالق�سي���ة، اأن���ه يع���اين م���ن اآالم باخل���د 
وخدو����ض بالعنق من الناحية الي�رسى من 

جراء تعدي امل�ستاأنف االأول عليه.
هذا وانتهت املحكمة اإلى القول اإنه 
ثبت لديها يقينا اأن امل�ستاأنفن بتاريخ 
اأوال:  االآت���ي،  ارتكب���ا   ،2017 ماي���و   20
امل�ستاأن���ف االأول: اعت���دى عل���ى �سالمة 
ع�سو ق���وات االأم���ن العام امل���الزم اأول 

اأثناء وب�سبب تاأديته الأعمال وظيفته.
ثاني���ا: امل�ستاأنف���ان االأول والثاين: 
ا�س���رتكا واآخ���رون جمهول���ون يف جتمهر 
مب���كان ع���ام موؤل���ف م���ن اأك���رث م���ن 5 
اأ�سخا����ض الغر����ض منه االإخ���الل باالأمن 

العام وارتكاب اجلرائم.

اعترت حمكمة اال�ستئناف العليا 
االأولى معار�سة ا�ستئنافية  اجلنائية 
ل�ساب من اأ�س����ل 4 متهمن، كاأن مل 
تكن، لتخلف����ه عن احل�سور يف اأي من 
لنظ����ر املعار�سة  اجلل�سات املحددة 
دون ع����ذر، واملحك����وم عليهم جميًعا 
بال�سج����ن ملدة 10 �سنوات؛ الإدانتهم 
بح����رق �سي����ارة النائب حمم����د ميالد 
بالقرب من منزله يف منطقة املعامري 

خالل �سهر مايو للعام 2015.
يذك����ر اأن رئي�����ض نياب����ة اجلرائم 
اأحم����د  الع����ام  املحام����ي  االإرهابي����ة 
احلمادي، �����رسّح يف وق����ت �سابق باأن 
يف  التحقي����ق  م����ن  انته����ت  النياب����ة 
واقع����ة حرق �سي����ارة نائب يف جمل�ض 
الن����واب، ومت اإحالة 4 متهمن، منهم 
اثن����ان حمبو�س����ان، واأ�سن����دت اإليهم 
تهمة احل����رق اجلنائي تنفيًذا لغر�ض 

اإرهابي )...(.
وكان����ت النيابة قد تلق����ت بالًغا 

من االإدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
مفاده قيام جمموع����ة من االأ�سخا�ض 
ح����رق  عل����ى  واالتف����اق  بالتخطي����ط 
�سيارة اأح����د اأع�ساء جمل�����ض النواب، 
ويف الوقت املتفق عليه توجهوا اإلى 
�سيارته مبنطقة املعامري بتاريخ 15 
مايو 2015 وقاموا باإ�رسام النار فيها 
مما اأدى اإلى احرتاقها وحدوث اأ�رسار 

كبريه بها.
وعلى اإث����ر ذلك اأجريت التحريات 
ا�س����رتاك  اإل����ى  وتو�سل����ت  االأمني����ة 
واآخري����ن جمهول����ن يف  4 متهم����ن 
الواقع����ة، ومت القب�����ض عل����ى اثنن 
منهم، والتعمي����م على االآخَرين، واأقّر 
املتهم����ان اأثناء التحقي����ق معهما مبا 

ن�سب اإليهما من اتهام.
واأ�سندت النيابة يف التدليل على 
ثب����وت الته����م يف حقهم عل����ى االأدلة 
القولية ومنها �سهود االإثبات واالأدلة 

الفنية واعرتافات املتهمن.

 27 األـف دينـار م�سـاعـدات رم�سـان وك�سـوة العـيـد
اأ�رس متعففة ت�ستفيد من “مدينة عي�سى اخلريية”... جميل ل� “$”:

ك�سف رئي�ض امل�ساع���دات بجمعية مدينة 
عي�سى اخلريية حممد جميل، عن اأن اجلمعية ويف 
اإطار حر�سها ال�سديد على التوا�سل امل�ستمر 
مع االأ�رس املتعففة، وانطالًقا من حر�سها على 
التخفيف من معاناة االأ�رس املتعففة املنطوية 
حت���ت مظل���ة عمله���ا االجتماع���ي واالإن�س���اين، 
ا يف �سهر رم�سان املبارك، وكعادتها  خ�سو�سً
ال�سنوية فقد قام���ت اجلمعية بتوزيع ال�سالل 
الرم�سانية وكوبونات اإفط���ار اأ�رسة منذ بداية 
ال�سه���ر الف�سيل التي ح�سلت عليها اجلمعية 
من املترع���ن وال�رسكات الداعم���ة، وقد بلغ 
اإجمايل قيمة ال�س���الل الرم�سانية واإفطار اأ�رسة 
لهذا العام ما يقارب 17 األف دينار اأي مبعدل 

100 دينار لكل اأ�رسة.
واأ�سار جميل يف ت�رسيحات ل “البالد” اإلى 
ا على اإدخ���ال مبالغ  اأن اجلمعي���ة تعك���ف حالًيّ
ك�سوة العيد يف ح�سابات االأ�رس املتعففة، حيث 
ي�ستفيد من ه���ذا الرنامج 322 طفالً وطالًبا 
من اأبناء االأ�رس املتعففة بواقع 30 ديناًرا لكل 

فرد ومبيزانية تقدر ب 10 اآالف دينار.
وقال، اإن عم���ل اجلمعية ال�سن���وي، الذي 

نعم���ل جميًعا عل���ى تفعيل���ه خ���الل رم�سان، 
وبدع���م م�ستمر وق���وي من رئي����ض اجلمعية، 
ياأت���ي تعزي���ًزا الإحي���اء الع���ادات والتقالي���د 
واالأعراف الدينية واملجتمعية ال�سامية واإبراز 
روح التعاون بن اأف���راد املجتمع والتي تعد 
�سمة من �سمات املواطن واملجتمع البحريني.
واأو�ضح جميل، اأن هذا الن�ض�ط ي�أتي �ضمن 
العدي���د م���ن االأن�سطة والفعالي���ات والرامج 
اخلريي���ة واالإن�سانية الت���ي تن�سب يف حتقيق 
االأه���داف املرجوة ملب���داأ التكافل املجتمعي 
التي تع���زز االنتماء لوطنن���ا البحرين، وتوؤكد 
اللحم���ة الوطنية واملجتمعي���ة املتاأ�سلة بن 
جمي���ع اأفراده، م�سرًيا اإل���ى اأن هذه املبادرات 
ا  ا وطابًع���ا اإن�سانًيّ االإن�سانية تاأخ���ذ حيًزا خريًيّ

ا خالل �سهر رم�سان الكرمي. مهًمّ
وثّم���ن جميل الدع���م الكبري ال���ذي يقدم 
جلمعي���ة مدينة عي�س���ى من جمه���ور اجلمعية 
وم���ن ال����رسكات امل�ساهم���ة والداعم���ة لعمل 
اجلمعية، منذ انطالقها وحلد االآن وهو ما كان 
له االأثر الطيب يف رفع اجلمعية مل�ساعداتها، 
داعًيا اهلل اأن يك���ون ذلك يف ميزان ح�سناتهم 

جميًعا.
وكان���ت جمعي���ة مدين���ة عي�س���ى اخلريية 

االجتماعية قد افتتح���ت جمل�سها الرم�ساين، 
م���ع بداية �سهر رم�سان الك���رمي، وا�ستقبلت 
خالله جمموعة من ممثلن اجلمعيات اخلريية 
وبع�ض ال�سخ�سيات من منطقة مدينة عي�سى.
من جانبه، اأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 
ن�س���ال البناء، اأن ه���ذه الزيارات جاءت �سمن 
برنام���ج اجلمعي���ة الرم�ساين ال���ذي يت�سمن 
تنظيم زي���ارات للمجال�ض الرم�سانية الداعمة 

للعمل التطوعي يف البحرين الذي يهدف اإلى 
تعزي���ز وت�سجيع الزي���ارات الرم�سانية و�سلة 

االأرحام.
وذك���ر البن���اء، اأن وفد م���ن جمعية مدينة 
عي�س���ى اخلريي���ة االجتماعي���ة زار ع���دًدا م���ن 
املجال�ض الرم�ساني���ة القرانية �سمن عادتها 
والت���ركات  الته���اين  لتق���دمي  ال�سنوي���ة، 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك، م�سرًيا 

اإلى اأن هذه الزيارات تهدف لتفعيل التوا�سل 
م���ع املجتمع واإط���الع مرت���ادي املجال�ض باآخر 
الت���ي  باخلدم���ات  املتعلق���ة  امل�ستج���دات 
تقدمه���ا اجلمعية، وحثهم عل���ى اأهمية اإطالع 
اجلمعية باالأ����رس املتعففة لتتمكن من القيام 

مب�سئولياتها على اأكمل وجه.
ب���دوره، اأف���اد رئي����ض العالق���ات العامة 
باجلمعي���ة ح�سن ال�سرييف ب���اأن وفد اجلمعية 
الذي يقوم بزي���ارة املجال����ض الرم�سانية يف 
خمتلف حمافظات اململك���ة يتقدمهم رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية ن�سال البناء، وعدد من 
اأع�ساء املجل�ض، مق���ام حتى االآن بزيارة عدد 

55 جمل�سا.
تاأت���ي  الرم�ساني���ة  الزي���ارت  اأن  واأردف 
يف اإط���ار توا�سل اجلمعية م���ع خمتلف �رسائح 
فري���ق  ت�سكي���ل  مت  لق���د  مبيًن���ا  املجتم���ع، 
الزي���ارات الن�سائي برئا�س���ة مديحه احلليبي 
الذي ب���دوره يقوم بزي���ارة املجال�ض واملاآمت 
الن�سائي���ة باملنطقة، وم���ن املوؤمل اأن يغطي 
���ا باملنطقة،  الفري���ق ع���دد 15 جمل�ًسا ن�سائًيّ
مبيًنا اأن هذا الرنامج يعد اأحد برامج اجلمعية 
املهم الذي حتر�ض على القيام به خالل �سهر 

رم�سان الكرمي.

• خالل الزيارات 	

اإعداد: عبا�س اإبراهيم محاكم

بدور املالكي



مهنة امليكانيكا حمظورة 
على ال�سعوديات

الريا�ض - رويرتز: م���ع اقرتاب موعد قيادة 
امل���راأة لل�سي���ارة يف 10 �س���وال اجل���اري، �س���دد 
املتح���دث الر�سم���ي ل���وزارة العم���ل وال�س���وؤون 
الجتماعي���ة خال���د اأب���ا اخلي���ل لإح���دى ال�سح���ف 
ال�سعودي���ة، على عدم ال�سم���اح للن�ساء بالعمل يف 
مهن���ة امليكانيكا، م�سيفا اأن هذه املهنة حمظور 
العمل فيها على امل���راأة. يف املقابل اأكدت وزارة 
ال�سوؤون البلدية والقروي���ة على اأن تهيئة البيئة 
املالئم���ة للن�ساء يف الور����ض والأن�سطة امل�ساحبة 

�ستتم درا�ستها مع اجلهات املعنية.

الأردن: ملتزمون مبوا�سلة الإ�سالح القت�سادي
عّم���ان - برتا: مت �سحب م�رضوع قانون �رضيبة الدخ���ل ل�سنة 2018 من جمل�ض النواب الأردين، 
بع���د اأن ناق�ض جمل�ض الوزراء خالل جل�سته الأولى اإبعاد م�رضوع القانون واملالحظات الواردة حوله 

من خمتلف القطاعات.
وق���ال رئي����ض ال���وزراء الأردين عمر الرزاز، اإن م����رضوع القانون �سيخ�سع حل���وار معمق واأو�سع 
ي�س���ارك فيه جمل�ض الأم���ة ب�سقيه، الأعيان والن���واب، بالإ�سافة اإلى موؤ�س�س���ات املجتمع املدين، 
وموؤ�س�س���ات القطاع اخلا�ض، وغ���رف ال�سناعة والتجارة، ورجال الأعم���ال، وغريهم من القطاعات 
ذات الأهمي���ة، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء نافذة اإلكرتونية ل�ستقبال اآراء ومالحظات الأفراد حول م�رضوع 

القانون.
ويف ذات ال�سي���اق، �س���دد رئي�ض الوزراء الأردين يف بيان �سح���ايف، على التزام الأردن بربنامج 
الإ�س���الح املايل وموا�سلة الإ�سالح���ات القت�سادية، مبا يراعي الأبع���اد الجتماعية والقت�سادية 
للمواطنني، موؤكداً �رضورة هذه الإ�سالحات من اأجل حتقيق النمو الالزم لتعزيز القت�ساد الوطني.
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اقتصاد
وجهات �سفر �لبحرينيني: تركيا يف �ل�سد�رة و�سعود �أذربيجان وتر�جع �رشق �آ�سيا

كوريا منطقة �سياحية جديدة... وال�سبب امل�سل�سالت

�سيط���رت تركيا على مكانتها كاأبرز وجهة �سفر 
يف ال�سي���ف ه���ذا الع���ام اإذ ت�ستع���د مكات���ب ال�سفر 
وال�سياح���ة لت�سي���ري مئ���ات الرحالت اإل���ى مدن هذه 
اجلمهوري���ة، يف حني ا�ستمر الرتاجع عن وجهات �رضق 
اآ�سيا مع �سعود دول البلقان الى اخلارطة ال�سياحية.

وذك���ر مدير تطوي���ر الأعم���ال يف �رضك���ة الربيع 
لل�سف���ر وال�سياح���ة، اأحمد احلم���د، اأن �رضكته �ست�سري 
اأك���ر م���ن 120 رحل���ة �سياحي���ة �ساملة، م���ن بينها 
خدمات الإر�ساد ال�سياحي، لفتا اإلى اأن قرابة ن�سف 

هذه الرحالت �ستكون اإلى تركيا.
وب���ني احلمد ل� “البالد” اأن اخلط���ة قبل اأ�سابيع 
كان���ت ت�سيري 50 رحلة لك���ن العدد ارتف���ع اإلى 60 
رحل���ة م���ع الإقبال املتزاي���د على ه���ذه الوجهة التي 
تتمتع بالعديد من املمي���زات منها البيئة ال�سياحية 

وم�ستوى الأ�سعار والثقافة.
وراأى احلم���د اأن هناك اإقب���ال متزايدا للح�سول 
على الرح���الت ال�سياحية ال�ساملة الت���ي يكون فيها 
قائد للرحل���ة ومر�سد �سياحي، وذل���ك بالتنا�سق مع 
طبق���ات املجتم���ع املختلفة، موؤكداً يف ه���ذا ال�سياق 
اأن احلج���وزات عن طريق مكاتب ال�سفر �ستكون اأقل 
�سع���را مما اذا كان امل�سافر ق���د ذهب بنف�سه للحجز 
من ال�رضكات وم���زودي اخلدمات خ�سو�سا مع مو�سم 

ال�سفر الذي تقفز فيه الأ�سعار.

كوريا وجهة جديدة
وب�س���اأن الوجهات اجلدي���دة، اأ�سار احلمد اإلى اأن 
�رضك���ة الربيع لل�سفر وال�سياحة، ب���داأت بت�سيري رحلة 
اإل���ى كوري���ا ال�سمالية مع وج���ود اإقب���ال ن�سبي على 
هذه الوجهة قائال “رمبا يك���ون ال�سبب امل�سل�سالت 
الكورية التي جعلت البحرينيني يتوقون لروؤية هذه 

البالد”.
واأكد حمد اأن الوجهات التقليدية لأوروبا ل تزال 
حمافظة على م�ستواها، م�سريا اإلى وجود رحالت اإلى 
اأوروبا تبداأ بنحو 700 دينار �ساملة جلميع اخلدمات.

وبخ�سو����ض وجهات �رضق اآ�سيا، اأ�سار احلمد اإلى 
اأن هناك منحنى هبوط���ي م�ستمر لهذه الوجهات مع 

ال�سعود اجلديد لدول البلقان مثل تركيا والبو�سنة 
والهر�س���ك وال���دول ال�سياحي���ة الأخ���رى، م�ستدركا 
اأن ماليزي���ا ل ت���زال ت�ستقطب اهتم���ام البحريني اإذ 
�ست�س���ري �سفري���ات “�سربن���غ” نحو 5 رح���الت خالل 

ال�سيف.

 20 رحلة طيران أسبوعية إلى تركيا
ويتف���ق م���ع احلم���د املدي���ر الع���ام ل�سفري���ات 
“�سند”، يو�سف �سلمان بن �سند، وهو الوكيل لعدد 
من ����ركات الطريان من بينها خطوط “بيجا�سو�ض” 
الرتكي���ة، اأن هن���اك تراجعا وا�سحا ل����رضق اآ�سيا على 
مدى ال�سنوات املا�سية، موؤكدا ا�ستمرار بروز تركيا 
كوجه���ة �سياحية مف�سلة يف املنطقة، م�سريا اإلى اأنه 
�سيت���م رفع عدد الرح���الت اإلى اجلمهوري���ة الرتكية 
لنحو 20 رحلة، ت�سريها �رضكة “بيجا�سو�ض” منا�سفة 

بني مطاري البحرين الدويل والدمام.

وقال ب���ن �سند “الرحالت م�سغولة بالكامل وقد 
مت رفع عددها يف ال�سي���ف للتزامن مع هذه الزيادة 
يف الطل���ب )...( ونح���ن م�ستعدون لتلبي���ة اأي زيادة 

اأخرى يف الطلب”.
وراأى ب���ن �سن���د اأن هن���اك جمل���ة م���ن الأ�سباب 
التي تدفع النا�ض اإلى تف�سي���ل تركيا، منها التنوع 
الطبيعي والثقايف ووجود العديد من اخليارات التي 
تنا�سب خمتل���ف اأذواق ال�سياح، اإل���ى جانب الأ�سعار 
التناف�سية للغاية قائال “اأين ميكنك احلجز يف فندق 

مب�ستوى خم�ض جنوم مببلغ 25 دينار فقط؟”.

رحالت أوروبا
وب���ني �سن���د اأن ال�سف���ر اإل���ى اأوروب���ا ل ي���زال 
يعترب م���ن الوجه���ات التقليدية الت���ي حتافظ على 
م�ستوياته���ا خ�سو�سا مع بع�ض الزبائن التقليديني 
الذي���ن يف�سلون ال�سفر دائما اإلى اأوروبا يف ال�سيف 

اأو من بع����ض امل�سافرين الذي���ن ميتلكون ال�سيولة 
املالية العالية.

واأو�س���ح اأن ط���ريان “بيجا�سو����ض” ي�س���ل اإلى 
اأوروبا كذل���ك، اإذ متتلك ال�رضك���ة اأ�سطول مكون من 
100 طائ���رة واأكر من 70 وجهة دولية مع امتالكها 
لأكر من 30 رمزا م�شرتكا مع خطوط طريان عاملية.

وعلى امل�ستوى العربي، اأو�سح بن �سند اأن م�رض 
م�ستم���رة للعودة ال���ى اخلارطة ال�سياحي���ة بقوة واأن 
ال�سياح���ة امل�رضي���ة تتعافى با�ستم���رار وت�سهد طلباً 

متزايداً اأي�سا.

أداء سوق السفر في 2018
وبخ�سو����ض توقعاته عن م�ست���وى الطلب على 
ال�سف���ر وال�سياحة يف ال�س���وق البحرينية خالل �سيف 
ه���ذا العام، اأفاد بن �سند “ 2018 كانت �سنة ترقب 
خ�سو�س���ا مع ارتفاع بع�ض الر�سوم والتكاليف التي 

رمبا توؤث���ر على ال�سفر كخدمة ثانوي���ة، ولكن عندما 
ننظر اإل���ى موؤ�رضات ال�ستة اأ�سه���ر املا�سية نرى اأنها 
فاقت التوقع���ات بالن�سبة ملكتبنا مقارنة مع 2017 

لذلك نحن متفائلون”.

 الوجهات الدينية وأذربيجان 
وم���ع كونه وكي���ا للخط���وط اجلوي���ة العراقية، 
ي�سري بن �سن���د اإلى اأن م�ستوى الطلب على الرحالت 
الديني���ة اإلى العراق ل تزال حمافظ���ة على م�ستواها 
التقلي���دي وال���ذي يرتف���ع خ���الل مو�س���م الإجازات 

ال�سيفية.
وتوق���ع اأن يزي���د التوج���ه اإلى اأذربيج���ان واأنها 
�ستك���ون من الوجهات ال�ساعدة، م���ع متتعها باأجواء 
�سياحية ممتعة وكونها دولة اإ�سالمية تنا�سب كثريا 

من اأذواق ال�سياح البحرينيني.
واتف���ق مع ذل���ك، ابراهي���م مهنا م���ن �سفريات 
“مهن���ا” ال���ذي اأ�سار اإلى اأن هن���اك توجها كبريا من 
قب���ل البحرينيني لل�سف���ر اإلى اأذربيج���ان، موؤكدا اأن 
وجهات ����رضق اآ�سيا اآخذة يف الرتاج���ع خالل ال�سنوات 
املا�سية واأن تركيا مت�س���درة للم�سهد ال�سياحي يف 
البحرين واملنطق���ة. وبخ�سو�ض اأوروبا، اأو�سح مهنا 
اإل���ى اأن م�سكلة التاأ�سريات ل تزال ت�سكل عائقا اأمام 
ال�سف���ر اإلى القارة العج���وز، اإذ ي�ستلزم ال�سفر اليها 
اإ�سدار فيزا �سياحية وهذه ت�ستغرق اأ�سابيعا طويلة 

الأمر الذي يربك خطط امل�سافرين.
وعل���ى امل�ستوى العرب���ي، بني مهن���ا اأن بع�ض 
امل�سافرين رجعوا واأكدوا حجوزاتهم اإلى الأردن بعد 
اأن كان هن���اك ترددا بال�سفر اإليه���ا ب�سبب الأحداث 

الأخرية والتي جرى احتواوؤها.

يتعافىعلي �لفرد�ن والأردن  ال�سياحية  للخارطة  العودة  م�سوار  يف  م�ستمرة  م�رض   
املالية ال�سيولة  لأ�سحاب  التقليدية  مكانتها  على  حتافظ  اأوروب���ا 
 ط��ل��ب ت��ق��ل��ي��دي م��ت��وا���س��ل ع��ل��ى ال���وج���ه���ات ال��دي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة

• يو�سف بن �سند	 • •ابراهيم مهنا	 اأحمد احلمد	

�لكويت ترفع حيازتها من �ل�سند�ت �لأمريكية لأعلى م�ستوى
لت�سل 42.6 مليار دولر بزيادة 5.7 مليار  دولر

الكوي���ت - الأنباء: رفعت الكويت حيازتها من 
ال�سندات الأمريكي���ة لأعلى م�ستوى على الإطالق يف 
�سهر اأبريل املا�س���ي لت�سل اإلى 42.6 مليار دولر 
بزي���ادة 5.7 مليار دولر وبنم���و 15.4 % عن �سهر 
مار����ض املا�سي ال���ذي و�سل���ت في���ه حيازتها من 
ال�سن���دات نحو 36.9 ملي���ار دولر. وتعد م�سرتيات 
الكوي���ت من ال�سندات الأمريكية خ���الل �سهر اأبريل 
والبالغة 5.7 مليار دولر تعد اأعلى وترية منذ العام 

.2006
ومن بداي���ة 2018، ارتفعت حيازة الكويت من 
ال�سندات الأمريكية بنحو بلغت ن�سبته 16 %، حيث 
و�سل���ت حي���ازة الكوي���ت بنهاية الع���ام 2017 نحو 

36.9 مليار دولر.
ال�سن���دات  م���ن  الكوي���ت  حي���ازة  وارتفع���ت 
الأمريكية مقارن���ة باأبريل 2017 بنحو بلغت ن�سبته 
36 %، حيث و�سل ر�سيد ال�سندات الأمريكية لدى 

الكويت يف اأبريل 2017 نحو 31.3 مليار دولر.
وتتوزع ملكي���ة الكويت يف ال�سندات الأمريكية 
على 37.8 ملي���ار دولر �سندات طويلة الأجل و4.8 

ملياv دولر �سندات ق�سرية الأجل.
وج���اءت م�سرتي���ات الكوي���ت م���ن ال�سن���دات 
الأمريكي���ة يف اأبريل بعد ا�ستق���رار م�ستوياتها عند 
م�ستوي���ات 36 ملي���ار دولر دون حت���رك كبري منذ 

نوفمرب 2017.
ومتثل ال�سن���دات الأمريكية 7.2 % من اإجمايل 
ا�ستثم���ارات ال�سندوق ال�سي���ادي الكويتي البالغة 
قراب���ة 590 ملي���ار دولر ح�سب تقدي���رات وكالت 

الت�سنيف الئتماين العاملية.
ووفق���ا لت�رضيح���ات الع�سو املنت���دب ال�سابق 
للهيئ���ة العام���ة لال�ستثم���ار التي تدي���ر ال�سندوق 

ال�سي���ادي للبالد يبلغ حج���م ا�ستثمارات الكويت يف 
اأ�س���واق ال�سن���دات الدولية ب���ني 100 و150 مليار 

دولر.
عليه���ا  ح�سل���ت  ر�سمي���ة،  وثيق���ة  واأظه���رت 
“الأنب���اء”، حتقيق الهيئة العام���ة لال�ستثمار �سايف 
اأرب���اح بقيمة 24.07 مليار دين���ار )ما يعادل 79.5 
ملي���ار دولر( عن ا�ستثمار احتياطات الدولة، ممثلة 
يف اأ�س���ول ال�سن���دوق ال�سي���ادي الكويت���ي خ���الل 
ال�سن���وات الثالث من العام امل���ايل 2014/  2015 

وحتى العام املايل 2016/  2017.
وبذل���ك ي�سل متو�س���ط �سايف الرب���ح ال�سنوي 
ل�ستثم���ارات اأ�سول ال�سن���دوق ال�سيادي الكويتي 
خ���الل ال�سنوات الث���الث املا�سية اإل���ى 26.5 مليار 
دولر بعائ���د �سنوي 4.5 % عل���ى اأ�سا�ض تقديرات 
وكالة فيت�ض للت�سنيف الئتماين لأ�سول ال�سندوق 

ال�سيادي بقيمة 590 مليار دولر.

 ارتفاع العوائد
ويتزامن الرتفاع الكبري يف م�سرتيات الكويت 
من ال�سن���دات الأمريكية مع ارتف���اع كبري يف عوائد 
ال�سن���دات الأمريكية التي تخط���ت م�ستويات 3 % 
يف اأبري���ل املا�سي لتبلغ اأعلى م�ست���وى يف 4 اأعوام 
وكذلك الجت���اه ال�سعودي الذي ينتهجه الفيدرايل 
الأمريك���ي لرفع الفائدة، حيث ق���ام برفعها مرتني 
خ���الل 2018 مع توقع���ات بزيادته���ا 4 مرات خالل 

العام.
الأك���ر  الأمريكي���ة  ال�سن���دات  عائ���د  ويبل���غ 
 10 % واآج���ال   2.8 5 �سن���وات  ا�ستخدام���ا لآج���ال 
�سن���وات 2.92 % فيم���ا ك����رضت خ���الل ال�سهري���ن 
املا�سي���ني عائدات ال�سن���دات لآج���ال 10 �سنوات 

اأعلى م�ستوياتها يف 4 �سنوات.
وي���زداد عائ���د احتف���اظ الكوي���ت بال�سن���دات 

الأمريكي���ة مع زي���ادة وتوقع���ات برف���ع الفيدرايل 
الأمريك���ي الفائ���دة 4 مرات على الأق���ل خالل العام 

.2018
مار����ض   20 يف  �س���ددت  الكوي���ت  اأن  يذك���ر 
املا�س���ي ث���اين دفعات عوائ���د �سنداته���ا التي مت 
طرحه���ا بالأ�س���واق العاملية يف مار����ض 2017 على 

�رضيحتني وبقيمة 8 مليارات دولر.
ال�سن���دات  كوب���ون  ث���اين  الكوي���ت  ودفع���ت 
ال�سيادي���ة بنحو يتخط���ى 140 ملي���ون دولر، وهو 
اإجم���ايل عوائ���د ال�سندات ل�رضيحت���ي 10 و5 �سنوات 
بزي���ادة تبل���غ 30 % ع���ن الكوب���ون الأول الذي مت 

�سداده يف �سبتمرب املا�سي.
 

الصين تواصل الصدارة
وتوا�سل ال�س���ني ت�سدرها حلي���ازة ال�سندات 
الأمريكي���ة با�ستثمارات ت�سل اإل���ى 1.18 تريليون 
دولر بنهاي���ة اأبريل تليها اليابان ب� 1.03 تريليون 

دولر، وثالثا اأيرلندا ب� 300 مليار دولر.
وعربيا، ارتفعت حيازة ال�سعودية من ال�سندات 
الأمريكي���ة بواق���ع 8.7 مليار دولر لتبل���غ يف اأبريل 
159.9 ملي���ار دولر مقاب���ل 151.2 مليار دولر يف 

مار�ض املا�سي.
اخلزان���ة  �سن���دات  م���ن  الإم���ارات  وخف�س���ت 
الأمريكي���ة اإل���ى 59.7 ملي���ار دولر بنهاي���ة اأبري���ل 
2018، بانخفا����ض قدره 500 مليون دولر مقارنة 

ب�سهر مار�ض 2018.
وو�س���ل اإجم���ايل ال�سن���دات الأمريكي���ة بنهاية 
اأبريل 6.16 تريليونات دولر بانخفا�ض ن�سبته 0.7 
% مقارنة مبار�ض البالغة فيه 6.21 تريليون دولر.

اأعلن���ت وزارة  دب���ي - العربية.ن���ت: 
الإ�س���كان ال�سعودية بالتعاون مع �سندوق 
التنمية العقاري عن الدفعة ال�ساد�سة من 
اأ�سماء امل�ستفيدين من املنتجات ال�سكنية 
والتمويلي���ة املقدم���ة عرب برنام���ج الدعم 

ال�سكني �سكني للعام اجلديد 2018.
وق���د بلغ���ت الدفع���ة ال�ساد�س���ة من 
برنام���ج �سكني 23.769 األف ما بني منتج 
�سكن���ي ومتويل���ي، حيث �سمل���ت الدفعة 
اجلديدة م���ن الربنام���ج تخ�سي�ض 7644 
وحدة �سكنية، و5715 اأر�ض �سكنية �سمن 

املنتجات ال�سكنية املقدمة.
كم���ا ت�سمل الدفع���ة ال�ساد�سة 8300 
م�ستفي���د م���ن برنام���ج القر����ض العقاري 
“التمويل املدعوم”، حيث يقوم �سندوق 
التنمي���ة العقاري���ة ب�سداد اأرب���اح التمويل 
ع���ن امل�ستفيد ب�سكل كلي اأو جزئي، ويتم 
حتدي���د الدع���م ح�سب ع���دد اأف���راد الأ�رضة 
وم�ست���وى الدخ���ل والعمر، ويك���ون الدعم 
100 % ملنخف�س���ي ومتو�سط���ي الدخل؛ 

ح�سب اأنظمة ولوائح ال�سندوق.
واأك���دت ال���وزارة اأن���ه مت الإعالن هذا 
العام 2018 عن اإطالق الن�سخة الثانية من 
الربنامج تكليال لنج���اح الربنامج مبرحلته 
الأول���ى، حيث يه���دف الربنام���ج بن�سخته 
اجلدي���دة لتقدمي 300 األ���ف منتج �سكني 
ومتويل���ي، حي���ث و�سل م���ا مت تخ�سي�سه 
خالل الأ�سه���ر اخلم�سة الأول���ى من �سكني 
اجلدي���د 128000منتج �سكن���ي ومتويلي 

للم�ستفيدين.

ال�سعودية تطرح 23.7 األف 
منتج �سكني ملواطنيها
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من “اأوبك” زيادة الإنتاج

5.6 مليار دولر الإيرادات 
ال�سنوية لقناة ال�سوي�س

73.6 دولر لربميل “اأبو�سعفة” مطلع يونيو
بزيادة 4.2 دولًرا يف �سهر ومتما�سًيا مع الأ�سعار العاملية

و�س���ل �سع���ر برمي���ل حق���ل اأبو�سعف���ة يف الأ�سواق 
العاملي���ة بداية �سه���ر يونيو اجلاري اإل���ى 73.6 دولًرا، 

وذلك يف تخطي م�ستمر حلاجز ال� 70 دولًرا.
و�سهد متو�سط �سعر الربميل ارتفاًعا ب� 4.2 دولًرا، 
م���ا ن�سبت���ه 6.1 %، حيث بلغ يف )الفرتة م���ن 30 اأبريل 
املا�س���ي اإل���ى 4 ماي���و املا�س���ي( 69.4 دولًرا، قيا�ًسا 
ب�سعره يف )الفرتة م���ن 28 مايو اإلى مطلع يونيو( الذي 
بل���غ 73.6 دولًرا، وكان اأعل���ى �سعر و�سل اإليه متو�سط 
�سعر برميل حقل اأبو�سعفة يف هذه الفرتة 75.7 دولًرا، 
وفًقا لأحدث بيانات ح�سلت عليها “البالد” عن متو�سط 
�سع���ر برميل احلق���ل النفط���ي امل�سرتك ب���ن البحرين 

وال�سعودية.
وبلغ متو�سط �سع���ر الربميل هذا احلقل يف )الفرتة 
من 28 مايو املا�سي اإلى 1 يونيو اجلاري( 73.6 دولًرا، 
برتاج���ع 2.1 دولر، ما ن�سبت���ه 2.8 %، قيا�ًسا ب�سعره يف 

)الفرتة من 21 - 25 مايو( حيث بلغ 75.7 دولر.
كما بلغ متو�سط �سع���ر برميل اأبو�سعفة يف )الفرتة 
من 21 – 25 مايو( 75.7 دولًرا، بزيادة دولر واحد، ما 
ن�سبته 1.3 %، قيا�ًس���ا ب�سعره يف )الفرتة من 14 – 18 

مايو( اإذ بلغ 74.7 دولًرا.
وات�س���ح من البيان���ات اأن متو�سط �سعر الربميل يف 
)الفرتة من 14 اإلى 18 مايو( كان 74.7 دولًرا، بزيادة 
دولرين، م���ا ن�سبته 2.75 %، قيا�ًسا ب�سعره يف )الفرتة 

من 7 اإلى 11 مايو( حيث بلغ 72.7 دولًرا.
وو�سل متو�سط �سعر الربميل يف )الفرتة من 7 اإلى 
11 مايو( اإلى 72.7 دولًرا، بزيادة 3.3 دولر، ما ن�سبته 
4.8 %، قيا�ًس���ا ب�سعره يف )الفرتة من 30 اأبريل اإلى 4 

مايو املا�سي( اإذ بلغ 69.4 دولًرا.
يف ح���ن اأن متو�سط �سعر برميل “اأبو�سعفة” تراجع 
0.72 % يف )الفرتة من 30 اأبريل اإلى 4 مايو املا�سي(، 

قيا�ًسا للفرتة من 23 – 27 ابريل اإذ بلغ 69.9 دولًرا.
وكان ا�ستط���الع اأجرته وكالة روي���رتز ن�رشت نتائجه 
ي���وم اخلمي����س 31 مايو املا�س���ي قد ك�س���ف اأن النفط 

�سيظ���ل اأعلى من 70 دولًرا للربميل ه���ذا العام ب�سبب 
قوة الطلب وتعط���ل حمتمل لإمدادات اإي���ران وفنزويال 
وه���و ما �سيفر����س �سغوطا على املخزون���ات العاملية، 
عل���ى الرغم م���ن اأن ال�سعودية ورو�سي���ا تدر�سان زيادة 
الإنت���اج م���ع بقية ال���دول امل�س���درة للنف���ط يف منظمة 
“اأوبك”. وتوقع ال�ستطالع، الذي �سمل 36 حملالً وخبرًيا 
اقت�سادًي���ا، اأن ي�س���ل متو�س���ط �سع���ر خام برن���ت اإلى 
71.68 دولر للربمي���ل يف 2018، مب���ا يزيد نحو اأربعة 
دولرات ع���ن 67.40 دولر يف ا�ستط���الع �سه���ر اأبري���ل 
املا�س���ي ويتجاوز قليال متو�سط ال�سعر منذ بداية العام 

احلايل والبالغ 70 دولرا للربميل.
وبلغ متو�سط اإنتاج البحري���ن من النفط 197.276 
األف برمي���ل يف اليوم خالل الع���ام 2017، وهو ما ي�سري 
اإل���ى انخفا�س بن�سبة 2.4 % ع���ن متو�سط العام 2016 
البال���غ 202.063 األ���ف برمي���ل يف الي���وم. واملتو�س���ط 
اليوم���ي لإنت���اج حق���ل البحري���ن يف الرب���ع الأول 2017 
بل���غ 42.668 األ���ف برميل، كم���ا و�سل الإنت���اج البحري 

اإل���ى 126.463 األف برميل يف الي���وم بانخفا�س ن�سبته 
4.8 % عل���ى اأ�سا�س ربع �سنوي و19.5 % على اأ�سا�س 
�سنوي، وذلك وفًقا لآخر الإح�ساءات والأرقام املن�سورة 
يف التقري���ر القت�س���ادي الف�سلي ال�س���ادر عن جمل�س 

التنمية القت�سادية.
وق���درت ميزانية البحري���ن للعامن 2017 و2018 
عل���ى اأ�سا�س �سعر برمي���ل النفط عند 55 دولًرا يف حن 
حتتاج البحرين لأجل الو�س���ول اإلى توازن يف ميزانيتها 
ل�سع���ر 119 دولًرا للربمي���ل يف 2017 و114 دولًرا يف 
2018. وو�س���ل اإنتاج حقل البحرين اإلى 47 األف برميل 
يومًي���ا يف 2017 ونحو 45.6 األ���ف يف 2018، فيما يبلغ 
اإنت���اج حقل اأبو�سعف���ة امل�سرتك نح���و 150 األف برميل 

يومًيا خالل العامن.
يذك���ر اأن البحري���ن ت�ست���ورد من اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة 270 األ���ف برميل من النفط اخل���ام، ويقدر 
اإنتاج البحرين من حق���ل اأبو�سعفة نحو 150 األف برميل 

يومًيا، و45 األف برميل يومًيا من حقل البحرين.

مو�سك���و -اأ ف ب: ذك���ر وزير 
الطاق���ة الرو�س���ي األك�سندر نوفاك 
اأن رو�سي���ا وال�سعودي���ة �ستطلبان 
من منظمة الدول امل�سدرة للنفط 
)اأوب���ك( زيادة الإنت���اج بواقع 1،5 
الرب���ع  يف  يومي���ا  برمي���ل  ملي���ون 

الثالث من العام اجلاري.
يف  الرو�س���ي  الوزي���ر  وق���ال 
الأنب���اء  وكال���ة  بثته���ا  ت�رشيح���ات 
اإن  نوفو�ست���ي”  “ري���ا  الرو�سي���ة 
مو�سكو والريا�س “تقرتحان زيادة 
)يف الإنت���اج( يف الف�س���ل الثال���ث 
بواقع 1،5 )ملي���ون برميل يوميا( 

ومراقبة و�سع ال�سوق بعد ذلك”.
“نقرتح ذلك للف�سل  وا�ساف 
الثالث فق���ط. يف �سبتم���رب ندر�س 

الو�سع يف ال�سوق ونقرر امل�سار”.
يف  “حالي���ا  نوف���اك  وتاب���ع 

الف�س���ل الثال���ث، �ستك���ون هناك 
زيادة يف الطل���ب، لذلك هذا النوع 

من املقرتحات مفيد فعال”.
الرو�س���ي  الرئي����س  والتق���ى 
فالدميري بوتن ونوفاك ويل عهد 
ال�سعودي���ة الأمري حممد بن �سلمان 
اخلمي�س قبل مب���اراة افتتاح كاأ�س 

العامل يف مو�سكو.
ومذ بداية 2017، يطبق اتفاق 
للح���د م���ن اإنت���اج اأوب���ك و�رشكائها 
اأتاح رف���ع اأ�سعار اخلام. لكن بع�س 
العر�س  الأط���راف تخ�س���ى تراج���ع 
ب�سبب انخفا�س الإنتاج الفنزويلي 

والعقوبات الأمريكية على ايران.
ال�سعودي���ة  م���ن  وترغ���ب كل 
واإيران رفع �سق���ف الإنتاج املحدد 
يف التف���اق وتناق�س���ان حاليا حجم 

هذه الزيادة.

القاه���رة - رويرتز: قال بيان 
مبوقع هيئة قن���اة ال�سوي�س اأم�س 
الأح���د اإن اإي���رادات القن���اة لل�سنة 
املالي���ة احلالي���ة 2017 - 2018 
م�ست���وى  اإل���ى   %  11.5 زادت 
قيا�سي يبلغ 5.585 مليار دولر، 
غري اأن ال�سنة املالية مل تنته بعد. 
وتبداأ ال�سن���ة املالية مب�رش يف اأول 
يوليو وتنته���ي يف 30 يونيو. ومل 
تو�سح هيئة القناة ملاذا اأ�سدرت 

الأرقام قبل نهاية ال�سنة املالية.

وقناة ال�سوي�س هي اأ�رشع خط 
مالح���ي بن اأوروب���ا واآ�سي���ا واأحد 
امل�سادر الرئي�سة للعملة الأجنبية 

للحكومة امل�رشية.
الت���ي  العائ���دات  وكان���ت 
حققتها القناة من���ذ بداية 2018 
عل���ى النح���و الت���ايل: 451 مليون 
ملي���ون  و435  يناي���ر،  يف  دولر 
دولر يف فرباي���ر، و463 ملي���ون 
دولر يف مار����س، و479 مليون يف 

اأبريل.

اأمل احلامد
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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
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تظاهرات بطهران الإطالق �رساح ن�رسين �شتوده
دبي - العربية.نت:

 تظاه���ر الع�رسات من املحامني والن�شطاء االإيرانيني اأمام �شج���ن “اإيفني” بالعا�شمة طهران للمطالبة 
باالإف���راج عن املحامية املدافعة عن حقوق االإن�شان ن�رسين �شتوده، التي اعتقلت، االأربعاء املا�شي، لق�شاء 
حك���م بال�شجن ملدة 5 �شنوات م���ن اأجل دفاعها عن ملف الفتيات املعتق���الت ب�شبب مناه�شتهن للحجاب 
االإجب���اري. وذكرت وكال���ة “هرانا” التابعة ملجموع���ة نا�شطي حقوق االإن�شان يف اإي���ران، التي ن�رست مقطعاً 
ع���ن التجم���ع االحتجاجي عرب ح�شابها على موقع “تويرت”، اأن االحتجاج مت من���ذ �شباح االأحد من قبل ع�رسات 
املحام���ني والنا�سطني الذين رفع���وا لفتات تطالب بالإفراج الفوري عن �ستوده واإ�سقاط التهم عنها. من 
جهته���م، ذكر نا�شطون عرب مواقع التوا�شل اأن عنا�رس االأمن اعتقل���وا خالل التظاهرة عدداً من النا�شطني، 
م���ن بينهم ر�شا خندان، زوج ن�رسي���ن �شتوده، واآخرون بتهمة التجمع غري القانوين. وكانت االإدانات الدولية 
قد توالت �شد ال�شلطات االإيرانية العتقال املحامية االإيرانية املدافعة �شتوده، وعربت اخلارجية االأمريكية 

عن “قلق �شديد” على م�شري املحامية التي نالت جوائز يف اخلارج اللتزامها الدفاع عن حقوق االإن�شان.
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بيروت – أ ف ب: 

بريسبس )اليونان( – رويترز:

أبوجا – أ ف ب: 

زغرب – أ ف ب:

اأعلن جه���از االأمن الداخلي االإ�رسائيلي 
)�شني بيت(، يف بيان اأم�س االأحد، اعتقال 
اأك���ر م���ن 20 عن����رسا يف حرك���ة حما�س يف 
�شم���ال ال�شف���ة الغربي���ة املحتل���ة، كانوا 

يعدون لهجمات على اأهداف اإ�رسائيلية.
واأورد البي���ان اأن ه���وؤالء ينتمون اإلى 
خلي���ة ن�شطت بني اأكتوب���ر 2017 واأبريل 
2018 ح���ني مت تفكيكها، الفت���ا اإلى اأن 
معظمه���م يتح���درون م���ن مدين���ة نابل�س 
�شم���ال ال�شف���ة الغربي���ة الت���ي تديره���ا 
ال�شلط���ة الفل�شطيني���ة برئا�ش���ة حمم���ود 
عبا����س. وق���ال م�ش���وؤول كب���ري يف ال�شني 
بي���ت اإن “ه���ذه االعتق���االت تثبت جمددا 
نية حما����س وجهودها الإقام���ة بنى حتتية 
اعت���داءات يف  ارت���كاب  به���دف  اإرهابي���ة 
اإ�رسائي���ل”. واأ�شاف “لقد جتنبنا اعتداءات 

خطرية، ما اأتاح اإنقاذ” مدنيني.

اليون���ان  خارجي���ة  وزي���را  وق���ع 
ومقدوني���ا اتفاق���ا، اأم����س االأحد، على 
تغيري ا�شم اجلمهورية اليوغو�شالفية 
مقدوني���ا  جمهوري���ة  اإل���ى  ال�شابق���ة 
التاريخ���ي يف  االتف���اق  ال�شمالية.وياأت���ي 
اأعق���اب حمادث���ات غ���ري حا�شم���ة ا�شتمرت 
لعق���ود ووت���رت العالق���ات ب���ني البلدين 
يف  الواقع���ة  الدول���ة  ان�شم���ام  وعطل���ت 
منطقة البلق���ان لالحت���اد االأوروبي وحللف 
�شمال االأطل�شي. ويتع���ني موافقة برملاين 
البلدي���ن عل���ى االتف���اق واإج���راء ا�شتفت���اء 
وزراء  رئي����س  وق���ال  مقدوني���ا.  يف  علي���ه 
اليونان األيك�شي�س ت�شيربا�س اأثناء مرا�شم 
التوقي���ع يف ح�شور نظريه املقدوين زوران 
زاي���ف “علين���ا م�شوؤولية تاريخي���ة اأال يظل 
ه���ذا االتفاق معلق���ا واأنا على ثق���ة من اأننا 

�شنتمكن من ذلك”.
ومبوج���ب االتف���اق �شتتخل���ى اليونان 
عن معار�شتها الن�شم���ام مقدونيا لالحتاد 

االأوروبي وحلف �شمال االأطل�شي.
واليونان على خالف م���ع مقدونيا منذ 
ع���ام 1991، وتق���ول اإن اال�شم قد يت�شمن 
مطالبة باأرا����س يف اإقليم مقدونيا اليوناين 

و�شلب ثقافة وح�شارة اليونان.

يف  االأق���ل  عل���ى  �شخ�ش���ا   31 ُقت���ل 
نفذه���ا  و�شاروخي���ة  انتحاري���ة  هجم���ات 
جهاديون ي�شتب���ه بانتمائهم جلماعة بوكو 
ح���رام يف بل���دة يف �شم���ال ����رسق نيجرييا، 
بح�شب ما اأعلن، اأم�س االأحد، م�شوؤول حملي 
وزعي���م اإحدى اجلماع���ات امل�شلحة لوكالة 
فران����س بر����س. وم�شاء ال�شب���ت ا�شتهدف 
انفجاران اأ�شخا�ش���ا عائدين من احتفاالت 
عي���د الفط���ر يف منطق���ة دامب���وا يف والية 
بورن���و، يف هج���وم يحمل ب�شم���ات جماعة 
بوكو ح���رام. وبعد التفجريين االنتحاريني 
اأطلق اجلهاديون قذائ���ف �شاروخية على 
احل�شود التي جتمعت يف موقع التفجريين 
ما ت�شبب بارتفاع ح�شيل���ة القتلى. وقال 
زعيم جماعة م�شلحة حملية يدعى باباكورا 
كولو “وقع هجوم���ان انتحاريان وانفجرت 
قذائف �شاروخية يف دامبوا ليلة اأم�س مما 

اأ�شفر عن 31 قتيال وعدد من اجلرحى”.

غرق���ت �شفين���ة �شحن تركي���ة حمملة 
باملغني�شي���وم وامل���واد النفطي���ة قبال���ة 
�شواحل كرواتيا ومت اإجالء طاقمها املوؤلف 
م���ن 13 بح���ارا، بح�شب م���ا اأعلن���ت وزارة 
النقل الكرواتية، مو�شحة اأنه مل يتم ر�شد 
اأي تلوث. وبداأت، م�شاء اأم�س، عملية اإنقاذ 
الطاقم املوؤلف م���ن 11 تركيا وهنديني، 

والذي مل يتعر�س اأي من اأفراده الأذى.
وغرق���ت ال�شفينة التي ترف���ع العلم 
الرتكي �شمال جزيرة في�س يف و�شط البحر 

االأدرياتيكي، بح�شب بيان وزارة النقل.
اتخ���اذ  مت  ان���ه  ال���وزارة  واأو�شح���ت 

االحتياطات لتفادي ح�شول تلوث.
وكانت ال�شفينة تنقل 3 اآالف طن من 
املغني�شيوم املتكل����س الذي ي�شتخدم يف 
�شنع امل���واد املقاومة لدراج���ات احلرارة 
املرتفع���ة، باالإ�شاف���ة اإل���ى 70 طن���ا من 

الوقود ومواد الت�شحيم.

اإ�رسائيل تعتقل عنا�رس 
من حما�س يف ال�شفة

اتفاق تاريخي على 
تغيري ا�شم مقدونيا

مقتل 31 �شخ�شا يف 
هجمات بنيجرييا

غرق �شفينة �شحن 
تركية قبالة كرواتيا

فتح ممر�ت �آمنة ملدنيي �حلديدة ومقتل 500 حوثي يف 6 �أيام
امليل�شيات االنقالبية فر�شت حالة طوارئ غري معلنة

واأك���د املوق���ع الر�شمي للجي����س اليمني اأن 
قوات���ه متنح االأم���ان ملن اأراد ت�شلي���م نف�شه من 

ميلي�شيات احلوثي االنقالبية.
كم���ا ك�ش���ف ع���ن مقت���ل 500 عن����رس م���ن 
االأي���ام  ال�شت���ة  خ���الل  احلوث���ي،  ميلي�شي���ات 

املا�شي���ة يف معرك���ة احلدي���دة، دون ذكر مزيد 
م���ن التفا�شي���ل. من جه���ة اأخرى، �ش���ن طريان 
التحال���ف غ���ارات مكثف���ة، و�شفته���ا م�ش���ادر 
ميداني���ة باأنها “االأعنف” عل���ى موقع وتعزيزات 
احلوثي���ني يف احلدي���دة، بالتوازي م���ع ا�شتمرار 

اجلي����س واملقاومة يف تطهري ما تبقى من مواقع 
وحت�شين���ات بي���د امليلي�شيا يف مط���ار احلديدة 
ب�شقي���ة املدين والع�شكري، وف���ق موقع اجلي�س 
الوطني. واأو�شح م�شدر ع�شكري اأن خطة اجلي�س 
واملقاومة بالتن�شيق مع ق���وات التحالف، تقوم 

عل���ى حما�رسة ميلي�شي���ات احلوث���ي وتطويقها، 
مب���ا ي�سمن حتري���ر املدين���ة دون �سقوط قتلى 
يف �شف���وف املدنيني، موؤك���داً اأن ذلك التكتيك 
�شيفاجئ امليلي�شيات التي تخطط حلرب �شوارع 

يف احلديدة واالحتماء باملدنيني كدروع ب�رسية.

• م�شاكن ع�شوائية يف احلديدة	

دبي - العربية.نت:

اأم���ام �سكان املناطق  اآم��ن��ة  اأم�����س الأح���د، ع��ن فتح مم��رات  اأع��ل��ن اجلي�س اليمني، 

البالد.ياأتي ذلك، فيما  املواجهات مبدينة احلديدة غرب  التي تدور فيها  والأحياء 

تفر�س ميلي�سيات احلوثي حالة طوارئ غري معلنة وحتفر اخلنادق وتقيم ال�سواتر 

و�سط  و�سواحيها،  احل��دي��دة  مدينة  داخ��ل  والفرعية  العامة  ال�����س��وارع  يف  الرتابية 

مع  بالتزامن  ب�سرية،  دروع��اً  لتخاذهم  املغادرة  من  للمدنيني  منعها  عن  معلومات 

دعم  حتالف  ق��وات  من  باإ�سناد  ال�سعبية،  واملقاومة  اليمني  اجلي�س  تقدم  ا�ستمرار 

ال�سرعية يف اليمن، باجتاه املدينة.

غريفيـث: زيارتـي �صنعـاء مهمـة خا�صـة
دبي - العربية.نت:

 اأك���د املبعوث االأمم���ي اإلى اليم���ن مارتن 
غريفي���ث، الذي ي���زور العا�شمة �شنع���اء حاليا 
اأن مهمت���ه وزيارته احلالي���ة “ُتعد مهمة خا�شة، 
وتاأت���ي يف وق���ت ح���رج بغي���ة وق���ف اأي تهديد 
جله���ود ال�ش���الم”. واأكد غريفي���ث، اأم�س االأحد، 
ا�شتم���راره يف بذل اجله���ود وامل�شاع���ي لوقف 
القت���ال و”الولوج املبا����رس يف عملية مفاو�شات 

�شيا�شي���ة و�ش���وال لت�شوي���ة �شيا�شي���ة �شامل���ة 
تعيد االأم���ن واال�شتق���رار اإلى ال�شع���ب اليمني 
وتلب���ي طموحات���ه”، وفق ما ن�شبت���ه اإليه وكالة 
االأنب���اء اليمني���ة اخلا�شعة ل�شيط���رة احلوثيني، 
خ���الل لقائه وزير اخلارجي���ة يف حكومة االنقالب 
احلوثية غري املع���رتف بها، ه�شام �رسف، ونائبه 

ح�شني العزي.
م���ن جهته���ا، اأف���ادت م�ش���ادر خا�ش���ة اأن 

غريفي���ث مل يتو�ش���ل اإلى اأي نتيج���ة حتى االآن 
مع قيادات امليلي�شيا بخ�شو�س ان�شحابهم من 
احلديدة لتجنيبها العملية الع�شكرية، والدخول 
يف مفاو�ش���ات حل �شيا�شي، موؤك���دًة اأنه ينتظر 
ترتيبات لقائ���ه بزعيم املتمردي���ن، عبدامللك 
احلوثي يف حماولة اأخرية للموافقة على املقرتح 
الذي يحمله، خا�شة مع تباين وجهات النظر بني 

قيادات امليلي�شيات حول القبول اأو الرف�س.

وُتعد زيارة املبعوث االأممي للقاء قيادات 
احلوثي���ني يف �شنع���اء، قبي���ل جل�ش���ة جمل����س 
االأم���ن ال���دويل اخلا�ش���ة باليم���ن املق���ررة يف 
18 يوني���و اجل���اري اآخر فر�شة الحت���واء معركة 
احلدي���دة �شلمي���ا، يف وق���ت ي�شتع���د اجلي����س 
اليمن���ي واملقاومة ال�شعبي���ة باإ�شناد من قوات 
التحال���ف، القتح���ام مدينة احلدي���دة ومينائها 

اال�شرتاتيجي وتطهريها من امليلي�شيات.

بيروت – فرانس برس: 

اأعلن���ت قوات �شوري���ا الدميقراطي���ة، االأحد، 
ال�شيط���رة على بلدة الد�شي�شة التي كانت تخ�شع 
ل�شيطرة تنظيم داع�س، موؤكدًة اأن مقاتليها باتوا 
على م�شافة 3 كيلومرتات من احلدود مع العراق.

وُقتل اأكر من 30 متطرفاً منذ م�شاء ال�شبت 
يف املع���ارك م���ع ق���وات �شوري���ا الدميقراطي���ة، 
وهي حتالف ف�شائل كردي���ة وعربية مدعومة من 
وا�شنطن، اإث���ر ا�شتعادتها ال�شيط���رة على البلدة 
القريب���ة م���ن احلدود مع الع���راق، ح�شب م���ا اأفاد 
املر�ش���د ال�ش���وري حلق���وق االإن�ش���ان. ويحتف���ظ 
التنظي���م املتطرف ب�شيطرته على جيوب �شغرية 
يف �رسق �شوريا، بعد خ�شارته خالل االأ�شهر االأخرية 
م�شاح���ات وا�شعة يف حمافظ���ة دير ال���زور الغنية 
بالنف���ط واحلدودي���ة مع الع���راق. وكتب���ت قوات 
�شوري���ا الدميقراطية على موقعه���ا اأن مقاتليها 
�شيطروا على الد�شي�شة “باتوا على م�شافة 3 كلم 
من احل���دود ال�شوري���ة العراقي���ة”. واأو�شح مدير 
املر�ش���د رام���ي عبدالرحم���ن اأن الد�شي�شة كانت 
“معق���ال اأ�شا�شي���ا” لتنظي���م داع����س يف حمافظة 

احل�شك���ة وتق���ع يف “مم���ر حي���وي” كان يرب���ط يف 
ال�شاب���ق االأرا�ش���ي التي كانت خا�شع���ة ل�شيطرة 
املتطرفني يف �شوريا والعراق. وا�شتعادت قوات 
�شوريا الدميقراطي���ة ال�شبت ال�شيطرة على قرية 
تل ال�شاير املجاورة، بح�ش���ب املر�شد. ويف االأول 
من مايو، اأعلنت قوات �شوريا الدميقراطية اإطالق 
املرحل���ة “النهائي���ة” م���ن هجومها عل���ى تنظيم 

داع����س يف �رسق البالد. ويف حمافظ���ة دير الزور، ال 
يزال التنظيم ي�شيطر على 3 بلدات ت�شكل معقال 

بارزا له، هي هجني وال�شعفة و�شو�شة.
وبع���د خ�شارت���ه اجل���زء االأك���رب م���ن مناط���ق 
�شيطرت���ه يف �شوري���ا، مل يع���د داع����س ي�شيطر اإال 
على اأقل من 3 % من م�شاحة �شوريا مقابل قرابة 

ال�50 % يف اأواخر عام 2016، بح�شب املر�شد.

“سوريا الديمقراطية” تطرد “داعش” من بلدة في الحسكة
الدشيشة كانت “معقال أساسيا” للتنظيم

• عنا�رس من قوات �شوريا الدميقراطية )اأر�شيفية(	

�رسبات جوية تركية تقتل 35 
م�شلحا كرديا �شمال العراق

أنقرة – رويترز:

 قال اجلي�س الرتك���ي اإن طائرات حربية 
تركي���ة قتل���ت 35 م�شلح���ا من ح���زب العمال 
الكرد�شتاين يف �رسب���ات جوية يف منطقة جبل 
قندي���ل ب�شم���ال الع���راق ي���وم اجلمع���ة. كان 
الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغان قال 
يوم ال�شبت اإن طائرات حربية تركية ق�شفت 
اجتماعا حلزب العم���ال الكرد�شتاين املحظور 
يف منطقة قنديل واأ�شاف اأنه يعتقد اأن عنا�رس 
قيادي���ة اأ�شيبت. ومل يح���دد اجلي�س الرتكي 
يف البي���ان الذي اأ�ش���دره اأم�س االأحد ون�رس عرب 
“تويرت” ما اإذا كان���ت ال�رسبات اجلوية التي 
اأ�ش���ار اإليها هي نف�س ال�رسب���ات التي حتدث 
عنه���ا اأردوغان ي���وم ال�شب���ت. وكثف اجلي�س 
الرتك���ي �رسبات���ه اجلوي���ة يف �شم���ال الع���راق 
م�شتهدفا قواعد حزب العمال الكرد�شتاين يف 
قنديل القريبة من احلدود العراقية االإيرانية 
حيث ت�شتبه اأنقرة بوج���ود قياديني من هذه 

اجلماعة امل�شلحة هناك.
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يب���دو اأن الربمل���ان الأوروبي 
يف  الإن�س���ان  حق���وق  ومنظم���ات 
الغ���رب، يعتمدون يف معلوماتهم 
وتقييماتهم للدول العربية على 
م���ا ي���ردده اأو يكتبه له���م بع�ض 
ول  الآفاق،  و�س���ذاذ  املعار�سني 
يلتفت���ون اإل���ى اأي���ة حقائق على 
الأر����ض، فل���م جن���د م���رة واحدة 
تقريرا �سادرا من هذه املنظمات 
على اأ�سا�ض علمي حمرتم وموثق، 
فكل التقارير �سلبية، وكاأن على 
الع���رب اأن يرتك���وا بالده���م نهبا 
املنظم���ة،  واجلرمي���ة  لالإره���اب 
وكاأن ال�سحاي���ا الذين ي�سقطون 
ب�سبب الإرهاب ل حقوق لهم مثل 

قاتليهم.
حكاي���ة التحيز وع���دم الدقة 
يف التقاري���ر الت���ي ت�س���در م���ن 
�سدن���ا  الغربي���ة  املنظم���ات 
اأ�سبحت اأ�سطوانة م�رشوخة ويجب 
األ نلتفت اإليه���ا لأنها مف�سوحة 
الهدف وغري نزيه���ة، ولي�ض هذا 
فقط، فالكي���ل مبكيالني، ورمبا 
مبكاييل متعددة من قبل الحتاد 
الأوروبي وغريه، يدفعنا اإلى عدم 
احرتام ما ي�س���در عنه من تقارير 
ح���ول حق���وق الإن�س���ان بال���ذات، 
بل يجعلن���ا نت�ساءل ع���ن تعريف 
احلقوق ل���دى الحت���اد الأوروبي 
ونت�س���اءل ع���ن تعري���ف الإن�سان 

نف�سه.
واأوله���ا  الغربي���ة  ال���دول 
الوليات املتح���دة اتخذت كثريا 
ال�ستثنائي���ة  الإج���راءات  م���ن 
واأحيان���ا غ���ري الإن�ساني���ة من اأجل 
حماية نف�سها من الإرهاب، فلكي 
الوالي���ات املتح���دة من  حتت���اط 
الإره���اب عل���ى امل���دى الطويل، 
قامت بحظر دخول مواطني دول 
كامل���ة اإلى اأرا�سيه���ا، كما قامت 
ال���دول الأوروبي���ة الت���ي ميثلها 
باإج���راءات  الأوروب���ي  الربمل���ان 
و�سيا�س���ات ا�ستثنائي���ة حلماي���ة 
نف�سه���ا من الإره���اب، فهل على 
راأ�ض الإرهابيني يف العامل العربي 

ري�سة؟
ال���ذي  م���ا  الأه���م  وال�س���وؤال 
فعل���ه الربمل���ان الأوروب���ي جتاه 
اأطف���ال ون�ساء فل�سط���ني الذين 
قتل���وا داخل اأرا�سيه���م ل ل�سيء 
راف�سني  اأنه���م تظاه���روا  �سوى 
قرارا ظاملا وخمالفا لكل حقائق 
التاري���خ ون�سو����ض التفاق���ات 
الدولي���ة، وهو ق���رار اأمريكا نقل 
�سفارته���ا يف اإ�رشائي���ل للقد����ض 
وال�سغط عل���ى العامل لكي يفعل 

مثلها؟.

قرار البرلمان 
األوروبي ليس قرآنا

اأخذُت هذا العن���وان من كتاب �سدر يف بداية 
ت�سعينات القرن املا�س���ي للواء علي اأبونّوار، عن 
ف���رتة حرجة من فرتات الأمة العربية وهي الواقعة 
م���ا ب���ني 1948 و1964، واأعتق���د اأن تلك الفرتة 
الت���ي تال�سى فيها الع���رب، واإن كن���ُت قد اأخذت 
عل���ى نف�سي عهداً غ���ري ملزم بالتخفي���ف من جلد 
ال���ذات والن���واح، فاإنني ل اأجد ما ميك���ن اأن اأطلق 
عليه على هذه الأمة يف الأحداث التي ميكن جمعها 

يف ب�سعة اأيام فقط.
فهناك انف�سا����ض متزايد ومتكاثر ومت�سارع 
عن مفه���وم “الأمة”، وكاأن الأم���ة العربية لعنة اأو 
من الأمرا�ض اجلائح���ة التي يفّر منها النا�ض، اإنها 
طاعون الع�رش بهذا الن�سق، فكنا ن�سمع الكثري من 
العراقيني يف اأوقات ال�سدة على الإذاعات يقولون 
اإن اأه���ّم م���ا لديه���م اأن يبتعد الع���رب عنهم، واأن 
العرب هم الذين قّووا حكم �سدام ح�سني عليهم، 

والي���وم ل يريدون منهم �سيئ���اً، ولو ا�ستمعنا اإلى 
عدد من ال�سوريني لراأيناهم يقولون نف�ض قولهم 
هذا، �سواء الواقفون مع هذا ال�سطر اأو ذاك، فالكل 
ي���رى اأن الع���رب ال�سب���ب الأول والأ�سا�ض للخراب 
والدمار والقت���ل والت�رشيد الذي حاق بهم، فهناك 
من يدعم النظ���ام اأو يقلل من جرائمه، وهناك من 
ي�سلح امليلي�سيات املتوالدة من بع�سها البع�ض، 
واملتقاتلة مع بع�سها البع�ض، وهناك طرف واحد 
فقط ل غري يدف���ع ثمن النت�سار والنك�سار يف اآن 

واحد، وهو ال�سعب: اخلا�رش الأكرب.
وهناك امل�ساري���ع املت�سهين���ة وامل�سبوهة، 
م���رة،  وال�سعبوي���ة  م���رة،  الر�سمي���ة  وامل���ربرات 
قي���ادات ال���راأي م���رة، واملثقفون م���رة، طنني يف 
جمي���ع و�سائل التوا�س���ل الجتماع���ي، ومتييع يف 
املحط���ات التلفزيونية، وه���ي ل تنظر اإلى ال�رشاع 
العرب���ي ال�سهي���وين بنظرة جدي���دة، ول مبراجعة 

بع�ض املواقف، ولكن الأم���ر فيه �سيء غري قليل 
م���ن التخلي، و�سار الرئي�ض امل����رشي الراحل اأنور 
ال�س���ادات ه���و اأعق���ل الع���رب عندما عق���د �سلحاً 

منفرداً مع دولة الكيان املحتل.
احل���ال ين�سحب حتى على الريا�سة التي �سار 
مبقدوره���ا نب�ض ما بني العرب م���ن كائنات لزجة 
تختبئ حتت ق�رشة رقيقة م���ن املجامالت، ولكنها 
ميك���ن اأن تتفجر يف لقاء ريا�سي مثالً، فاإذا التقى 
فريق���ان عربيان، فاإنهما يبذلن م���ا ل يبذلنه مع 
الغرباء، فباأ�سهم بينهم �سديد! هل ن�سينا ما الذي 
ح�س���ل ب���ني م����رش واجلزائ���ر يف 2009؟ فقد كان 

امل�سهد برمته يدعو للخجل.
�سي���دي الل���واء اأبون���وار، من يف ق���ربك قرير 
الع���ني، فاأنت مل ت�سه���د اإل اجتياح بلد عربي لبلد 
عربي قبل اأن تغم�ض عيني���ك، واحمد ربك اأنك مل 

تع�ض لرتى التال�سي الفعلي... ل قّدر اهلل.

م���ن املالح���ظ اأن اخلط���ر بداأ 
يح���دق باملواطن م���ن كل مكان، 
واملواطن امل�سحوق ل يزال يبحث 
ع���ن الذي يدافع ع���ن لقمة عي�سه 
املهددة، وعلى ال�سعيد اخلارجي 
هناك تهدي���دات ومطامع اإيرانية 
وجارة �سوء ل ت���زال تنبح لرت�سخ 
مفهوم الإ�رشار على اخلالف داخل 
البي���ت الواح���د، وموؤخ���راً ع���ادت 
قط���ر لتلفق الأكاذي���ب كعادتها 
ع���ن من���ع ال�سعودي���ة مواطنيه���ا 
م���ن احل���ج والعم���رة، لتوؤك���د من 
جدي���د حج���م احلقد والغ���ل الذي 
تكنه لل�سعودي���ة ودول املنطقة، 
م�ستم���رة  واأكاذي���ب  اف���رتاءات 
يف  وال�سك���وك  الفتن���ة  لإث���ارة 
اإدارة  عل���ى  ال�سعودي���ة  ق���درة 
العمرة واحلج، وع���الوة على ذلك 
امل�ستمرة  واتهاماتها  ت�رشيحاتها 

لدول املنطقة.
ورغ���م م���ا ي���دور يف اخل���ارج 
والقلق امل�ستمر من القادم، هناك 
اأمر اآخ���ر فر�ض نف�سه بالقوة على 
قلمي وحاد بي عن طريق الكتابة 
يف �س���اأن جارة ال�س���وء، وهذا الأمر 
ه���و القلق املتزايد لدى املواطن 
الذي ب���داأت تكتنفه املخاوف من 
كل �سوب، ل���راأف به ومب�ساعره، 
ولنه���دئ م���ن روع���ه وخماوف���ه، 
فيكفي���ه م���ا ي���راه وي�سمع���ه من 
اخلارج، فلنوفر له يف الداخل بيئة 
مريحة �ساحل���ة للعطاء بعيدة عن 
التوتر وال�ضغوط، يكفيه ما يبيت 
علي���ه كل يوم من قل���ق ب�سبب ما 
يج���ري حوله وم���ا ي�سمع���ه ويراه 
م���ن اأخب���ار توؤرق���ه وتزي���د روعه، 
�سواء عل���ى ال�سعيد ال�سيا�سي اأو 

القت�سادي.
الأو�س���اع ل حتتم���ل املزي���د 
من القرارات التق�سفية املوؤرقة، 
ق���رارات تزي���د الطني بل���ة، نحن 
م���ع الدول���ة يف بع����ض قراراته���ا 
على  التق�سفية وندعمه���ا حفاظاً 
م�ستقب���ل الأجي���ال القادمة، لكن 
اإن اأ�سبح جيب املواطن املنتوف 
الوحي���د  واملنق���ذ  امل�سته���دف 
لتقلي�ض امل�رشوفات حتماً �ستعم 
الفو�س���ى و�ست�سبح بالدنا مليئة 
بال�سجيج وال����رشاخ الذي يطالب 

بوقف مثل هذه القرارات! 
املواط���ن  ع���ون  يف  اهلل  كان 
ال���ذي عجز عن ترقي���ع جيبه، ينام 
وي�سب���ح عل���ى ق���رارات جمحف���ة 
اأبنائه،  ت�ستقط���ع قوت���ه وق���وت 
اأ�سبح ل يعل���م ما يخبئه له الزمن 

�سواء من الداخل اأو اخلارج.

المواطن بين 
أعداء الخارج 

وهواجس الداخل!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

هن���اك اأم���ر مالح���ظ وه���و قل���ة املج���الت 
املتخ�س�س���ة بالطف���ل يف البحري���ن، با�ستثناء 
املجلت���ني اللت���ني ت�سدرهم���ا وزارة الرتبي���ة 
مدار����ض  “جمل���ة  الداخلي���ة  ووزارة  والتعلي���م 
– جمل���ة وطن���ي” دوري���ا، وما عدا ذل���ك فهذا 
الل���ون م���ن األ���وان املعرف���ة غائ���ب متام���ا عن 
ال�ساح���ة الأدبية وه���ذا يدفعنا اإل���ى الت�ساوؤل، 
ما �سب���ب ابتعادنا عن اإ�س���دار جمالت لأطفالنا 
املتعط�س���ني للثقاف���ة ب���كل األوانه���ا، وملاذا 
ل يك���ون عندن���ا مرك���ز لكت���ب الأطف���ال يهتم 
بالدرا�سات والبحوث والتخطيط لكتب وجمالت 
الطفل ويعمل عل���ى ت�سجيع الكتاب���ة لالأطفال 

ماديا واأدبيا وفنيا ويقدم حوافز ملوؤلفي كتب 
وجم���الت الأطفال �سواء للجهات اأو املوؤ�س�سات 
اأو حت���ى الأف���راد، فال اأح���د ينكر قيم���ة املجلة 
الت���ي يجد فيها الطفل اإمتاعا فكريا ووجدانيا، 
“مث���ل  فاملجل���ة  العقلي���ة،  قدرات���ه  ي�سق���ل 
جمل���ة ماجد” ج����رش اإلى القيم واملث���ل الرتبوية 
واحل�سارية واملبادئ والرتاث، فهي تنقل اإلى 
الطفل كل ذلك باأ�سلوب وا�سح مب�سط وب�سكل 

فني جذاب.
م���ن الغري���ب فعال ونح���ن بلد الري���ادة يف 
العل���م والثقاف���ة واملعرفة اأن نك���ون مق�رشين 
جدا وب�سورة خمجل���ة يف طباعة واإ�سدار جمالت 

لالأطفال، وتعاين مكتباتنا من فراغ كبري للمنتج 
البحريني ولي�ض املنتج العربي، فاأنا ل اأحتدث 
ع���ن املج���الت والق�س����ض اخلا�س���ة بالأطفال 
التي تاأتينا من كل ح���دب و�سوب ومعظمها ل 
يحم���ل القيم الرتبوية الإيجابي���ة، وهدفها غري 
مع���روف، اإمنا اأحتدث عن جملة بحرينية خال�سة 
بال�رشوط الثقافية واالجتماعية العامة ال�ضائدة، 
تط���رح يف اأ�سواقنا املحلية وفيها من الق�س�ض 
التاريخي���ة وال�سعبية امل�سه���ورة، واملعلومات 
والأخبار وكذلك تب�سيط الروائع الأدبية يف اأدب 
الكبار، فاملجلة كم���ا ي�سفها النقاد و�سط بني 
الكت���اب وال�سحيفة، وتلعب دورا خطريا يف ن�رش 

الثقاف���ة وت�سجيل كل اإب���داع وابتكار وتتفادى 
احتمالت ت�رشب امللل اإلى نفو�ض القراء ب�سبب 
تن���وع مو�سوعاتها عك�ض الكت���اب الذي يقدم 
جانب���ا واحدا، ويفرت����ض اأن تك���ون عندنا خطة 
عام���ة و�ساملة للدخول يف ه���ذا امل�سمار ب�سكل 
جدي لنقتحم ع���امل جمالت الأطفال مثلما برعنا 
يف برامج الأطفال باأنواعها يف الهواتف الذكية، 
فللمجل���ة مناف���ع وا�سح���ة وكث���رية وه���ي على 
جانب كبري من الأهمي���ة ول ي�سعنا اإل اأن ن�سكر 
وزارتي الداخلية والرتبية والتعليم على اإ�سدار 
املجلتني، ونطم���ح اأي�سا م���ن �سحفنا املحلية 

اإ�سدار مالحق لالأطفال.

ندرة مجالت األطفال في البحرين... 
ما السبب؟

كان هذا هو التعليق الذي كتبته العراقية 
�س����ارة عيدان عل����ى ال�سورة الت����ي جمعتها مع 
الإ�رشائيلية اأدار غانديل�سم����ان يف القد�ض، بعد 
اأن جمعتهم����ا �س����ورة اأخ����رى قبل ع����دة �سهور، 
عندم����ا كانت �سارة متث����ل الع����راق يف م�سابقة 
مل����كات اجلم����ال ع����ام 2017 يف ل�����ض فيغا�ض 
والتقط����ت �س����ورة “�سيلفي” م����ع ملكة جمال 
اإ�رشائيل غانديل�سم����ان، ون�رشتها على الإنرتنت، 
وكتبت تعليق����ا عليها، قائلة: “�سالم وحب من 

ملكة جمال العراق وملكة جمال اإ�رشائيل”.
ل خ����الف عل����ى القي����م التي تتح����دث عنها 
�سارة كال�سالم واحلب ومل ال�سمل، ولكن اخلالف 

حول كيفية حتقيق هذه القيم واحرتامها ومن 
ال����ذي يحتاج اإليه����ا وي�سعى اإليه����ا وامل�سوؤول 
عن غيابه����ا، وكيفية التعامل مع����ه، فالق�سية 
تتع����دى �سورة اأخ����ذت واأ�����رشت �ساحبتها على 
ن�رشها والتعبري عن موقفها من ق�سية م�سريية 
حت����ى ل����و كان راأيه����ا خمالف����ا لل����راأي الر�سمي 
لبلدها ومعظم اأفراد �سعبها وال�سعوب العربية 

والإ�سالمية كلها.
يج����ب اأن نت�س����اءل ونهت����م بالأ�سباب التي 
جتعل اأمثال “�سارة” يقدمون طواعية على مثل 
هذه الت�رشفات التي يعلمون جيدا اأنها �ستكون 
حمل �سخط وا�ستي����اء وا�سعني، ويعلمون متاما 

اأنها ل تخدم الق�سي����ة الفل�سطينية وتزيد ثقة 
اإ�رشائيل باأن ال�س����الح الأقوى ورمبا الوحيد الآن 
وه����و املقاطع����ة ال�سعبي����ة اإل����ى زوال دون اأن 
تق����دم هي على تنازلت باجت����اه اإعطاء ال�سعب 
الفل�سطين����ي حقوقه ومل �سمل اأبنائه الذين هم 
بحاج����ة ما�سة ملثل ه����ذه امل�ساع����ر والعواطف 
التي ع����ربت عنها �سارة ولكنها ذهبت بالجتاه 

اخلاطئ ويف التوقيت اخلاطئ.
اأو  اإ�رشائي����ل ل ت����رتك مث����ل ه����ذه الأم����ور 
تقل����ل من اأهميتها كما نفع����ل نحن اأو كما يرى 
البع�ض، فقد رحب اأوفري جيندملان، املتحدث 
با�سم رئي�ض ال����وزراء الإ�رشائيلي، بزيارة �سارة 

اإ�رشائيل، مغردا بالقول: “العالقات الودية بني 
الإ�رشائيلي����ني والعرب ت�سه����م يف بناء م�ستقبل 
اأف�سل لنا جميع����ا يف ال�رشق الأو�سط”، ورغم اأن 
�س����ارة اختلف����ت قليال حينما اعت����ذرت لكل من 
اعترب �سورتها م�سيئ����ة للق�سية الفل�سطينية، 
موؤك����دة اأنها مل تق�س����د �سوى الدع����وة لل�سالم 
والتعبري عن اأملها بحل الأزمة، اإل اأن الأمر جدير 
بالدرا�س����ة والعم����ل عل����ى الت�س����دي ملحاولت 
ت�سوي����ه الوع����ي العربي واإع����ادة ت�سكيله مبا ل 
يتوافق م����ع قيمنا ومبادئنا، وعل����ى اجلميع اأن 
ي�س����اه يف احلفاظ على وعينا الأ�سيل بق�سايانا 
وي�سمن مت�سكنا والتزامنا بتقاليدنا وعاداتنا.

ghassan.shihabyغسان الشهابيحين تالشت العرب
@gmail.com
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فاتن 
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رؤية مغايرة

Ata2928عطا الشعراويلم شمل األختين
@gmail.com
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B7747
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“غرايب عجايب”.. هدية الغرير والرميثي للجمهور في العيد

قدم���ت �رشك���ة فار�س ميدي���ا لإنتاج 
امل�رشحي���ة العائلي���ة “عجاي���ب غراي���ب” 
للنجم���ن عل���ي الغرير وخلي���ل الرميثي 
واملخ���رج فه���د زين���ل، وهي م���ن تاأليف 
الكاتب الكويتي عثمان ال�شطي. مع اأول 
اأي���ام عيد الفطر املقبل على خ�شبة مركز 
املحرق ال�شبابي النموذجي يف الب�شيتن 

و�شط ح�شور كبري.
“عجايب  البحرينية  م�رشحية الأطفال 
غرايب”، مب�شاركة الطفلة املوهوبة نور 
اخلن���ة وهي من تاألي���ف الكاتب الكويتي 
عثم���ان ال�شط���ي، واإخ���راج فه���د زين���ل، 

م�شاع���د خم���رج ح�ش���ن عجاج���ي ورا�ش���د 
بوه���زاع، مدي���ر اإنت���اج عب���داهلل اإلهامي، 
اإ����رشاف اأمين���ة اخلنة، ومت التع���اون فيها 
الإ�ش���اءة  م�شمم���ي  م���ن  جمموع���ة  م���ع 

وال�شتعرا����س من الكوي���ت وفريق اآخر 
بحريني.. وهذه �ش���ور من العر�س الول 
للم�رشحي���ة الت���ي �شت�شتم���ر ط���وال ايام 

العيد ال�شعيد.

ريم ارحمة أكبر 
عيدية حصلت عليها 
كانت 5000 دينار 
بحريني وحقيبة يد

“البكري” يفتتح أمسيات هيئة الثقافة بمناسبة عيد الفطر المباركشيماء سبت توجه رسالة حادة اللهجة إلى طارق الحربي

قالت الفنانة البحرينية رمي ارحمة عن ذكرياتها مع عيد الفطر: “اإن مل تخني 
الذاك���رة ف���اإن اأول عيد فطر بع���د اأول رم�شان �شمته كنُت حينه���ا يف عمر ال� 10 
�شن���وات و�شيام���ي فيه كان ب�شكل متقط���ع، لكن عندما و�شلت اإل���ى عمر ال� 12 

�شمُته بالكامل”. 
واأردف���ت: “اأذك���ر اأن ذكريات عيد الفطر يف طفولتي ق���د ق�شيتها كلها يف 
بل���دي الغ���ايل البحرين، اإذ اأم�شيت اأجم���ل اأيامي فوق اأر�شه���ا، وخّزنت يف ذهني 
ذكري���ات من امل�شتحي���ل اأن ُتن�شى وُتحى، وعندما ك���رت واأ�شبحت ممثلة تغرّي 
ه���ذا الو�شع واأ�شبحت اأق�شي عيد الفطر خارج اململكة ب�شبب ظروف العمل التي 
جت���رين عل���ى ذلك، كما اأتذك���ر اأن اأول م�رشحيتن قد ح�رشتهم���ا قبل دخويل اإلى 

املجال الفني هما بعنوان )نار يا حبيبي نار( و)بيت خا�س جداً(”. 
واأكمل���ت اأرحمه: “ما مييز عيد الفطر م���ن وجهة نظري هو هذا الرابط القوي 
ل�شل���ة الرح���م والتوا�شل مع الأه���ل والأ�شدقاء، �ش���واء كانوا يعي�ش���ون معي يف 
البل���د نف�شه، اأو يف بلدان جماورة، واأذك���ر اأن اأول مرة بداأت فيها باإعطاء العيادي 
للأطف���ال عندما و�شلت اإلى عمر ال� 26، وه���ذا الأمر مل يتعار�س مع م�شاألة الأخذ، 
لأنن���ي باملقاب���ل ا�شتمررت باأخذ العيادي اإلى اأن اأ�شبح���ت اأماً بعدها توقفُت عن 
الأخ���ذ واكتفيت بالعطاء”، متابع���ًة: “اأتذكر اأن قيمة اأك���ر عيدية ح�شلت عليها 
عندم���ا كنت طفل���ة كانت 30 ديناراً بحرينياً فقط، اأم���ا اأكر قيمة عيدية ح�شلت 

عليها عندما كرت فو�شلت قيمتها اإلى 5000 دينار بحريني وحقيبة يد”.

اأعربت الفنانة البحرينية �شيماء �شبت عن 
ا�شتيائها ال�شديد من �شخرية الفنان ال�شعودي 
طارق احلربي من فوز �شقيقتها النجمة �شيلء 
عن   2018 لعام  مذيعة  اأف�شل  بجائزة  �شبت 
مهرجان  فعاليات  �شمن  ا�س”  “ثري  برنامج 

املميزون بدورته 11.
عر  ت��دوي��ن��ات  ع���دة  “�شيماء”  ون�����رشت 
ح�شابها الر�شمي على تطبيق “�شناب �شات”، 

وج����ه����ت م����ن خ��لل��ه��ا 
اللهجة  ر�شالة حادة 

 ، ” بي حلر ا ” ل
وق���ال���ت: 

“يا طارق احلربي ياللي كنت بديل غري موفق 
و�شعفك  تكنك  ولعدم  برنامج  من  اأك��ر  يف 
وتتنقل  ا�شتمريت  م��ا  والتمثيل  بالتقدمي 
من مكان الى اخر وما عندك برنامج ثابت ول 
بالدنيا عندي  اهم مذيع  عمل درامي م�شهودا 

ن�شيحة لك”.
للبنات  اتركها  البنات  “�شوالف  وتابعت 
ول تدخل نف�شك والكويت بلد قادرة و�شباقة 
واعطاء  التكرمي  يختارون  ويعرفون  بالفن 
اجلوائز ملن ويوم �شيلء اختي يا حمرتم فازت 
كاأف�شل مذيعة خليجية قدمت هل  وكرمت 
�شنة برنامج بالكويت وا�شحة املعلومة ول 

ا�رشح زيادة”.
يالظريف  اأختي  “و�شيلء  واأ���ش��اف��ت: 
ياللي ت�شتخف دمك ما قالت انا مذيعة حمنكة 
هي متوا�شعة وب�شيطة وع طبيعتها وهي 
ال��ه��واء  على  ت��ع��رتف  بنف�شها 
ب��رن��ام��ج  اق����دم  م���رة  اأول  ان���ا 
وا����ش���وي اأخ���ط���اء ب��ال��ت��ق��دمي 
ما  بالرنامج  اختاروها  وي��وم 
الرنامج  لأن  اوب��را  لأنها 
عمرها  م��ن  ممثلة  ي��ب��ون 
تقدم واأختي وبنات �شبت 
اأحد  على  غلطنا  ما  عمرنا 
وه��ذا  ب��اأح��د  ا�شتهزئنا  او 
ا���ش��ا���س ت��رب��ي��ت��ن��ا ل��ك��ن اذا 
اأن���ت غ���ريان م��ن ���ش��ي��لء اأخ��ت��ي 
ل��ه��ذا احل���د وان���ت ت�����ش��وف نف�شك 
روح  رزك  منها وحمرتق  اكر  كيوت 
مميزون  مهرجان  لدارة  تظلم  ق��دم 

بعدها  وتقدر  ويعطونك  اجل��ائ��زة  وي�شحبون 
تنام وانت مرتاح”.

لي�س  ان��ت  ���ش��وؤال  “يعني  وا�شتطردت: 
املذيع  لي�س  وقلت  برجل  نف�شك  قارنت  ما 
الرجال  املفرو�س  جائزة  على  ح�شل  الفلين 
زمن عجيب  واهلل  بنت  من  رجال مب  من  يغار 
غريب وكيوت واذا �شيلء ما عرفت ترد عليك 
رج��ال يعرفون  خ��وات عن ع�رش  وراه��ا  ان  تاأكد 
زمن  ع  ب�س  ح�شافة  عنها  ويدافعون  ي��ردون 
املذيعن  زملئي  على  و�شلمي  اجلميل  الفن 
ال��راق��ي��ن امل��ح��رتم��ن يف اجليل  وال��ف��ن��ان��ن 
القدمي الذين كانوا دعم لنا ويف قمة الرجولة 

ياليت تتعلمون منهم يا جيل الكيوت”.
والتقدير  ال�شكر  “كل  قائلة:  واختتمت 
للكويت ولل�شيخ دعيج اآل �شباح والأخ العزيز 
اهداء  املميزون  مهرجان  مدير  ال�شمري  نايف 
هذه ال�شورة لأي �شخ�س كيوت معرت�س لنه 
اكيت كياته اكر من �شيول ويح�س انه اف�شل 
لن  وزع��لن  �شيلء  عن  بديل  خليجية  مذيعة 
بي�شة  ب�شيء حتى  فاز  ما  بحياته  عليه  واعليه 
كندر ما عطته جائزة احنا ما نغلط على اأحد ب�س 

اللي يطق بابنا يجيه اجلواب معلقة”.
�شاخر  ب�شكل  احلربي  طارق  الفنان  وعلق 
مذيعة  اأف�شل  بجائزة  �شبت  �شيلء  فوز  على 
املذاع  “رادار طارئ”  برناجمه  2018 يف  لعام 
�شيلء  “اأعتقد  وق���ال:  خليجية،  روت��ان��ا  على 
تبكي”  اي  ت�شيح  مذيعة  اأك��ر  بجائزة  ف��ازت 
على حد تعبريه بعد اأن قام بعر�س عدة م�شاهد 
الذي   ”3s“ برنامج  يف  تبكي  وهي  ل�”�شيلء” 

تقدمه ‘اإلى جانب الإعلمي �شالح الرا�شد.

الثقافي���ة  ال�شال���ة  ا�شت�شاف���ت 
16 يوني���و  ال�شب���ت املواف���ق  م�ش���اء 
2018 اأم�شية مو�شيقية مميزة قّدمها 
الفن���ان البحريني حممد البكري، حيث 
تاأتي هذه الأم�شية �شمن برنامج هيئة 
البحرين للثقافة والآثار للحتفاء بعيد 

الفطر املبارك. 
وخ���لل احلف���ل ا�شتح����رش الفنان 
حمم���د البك���ري اإرث الفن���ان اأب���و بكر 
�شامل من خلل تقدمي جمموعة متنوعة 
لأجم���ل م���ا غن���ى الراح���ل م���ن كلمات 
�شاغه���ا كب���ار ال�شعراء وحلنه���ا نخبة 
م���ن اأهم امللحنن الع���رب. وت�شمنت 
الأغاين التي قّدمه���ا الفنان: �رش حبي، 
اأب���و جناح���ن، يا �شم���ار، ي���ا �شهران، 

�شلم، يا طري �شاوي وغريها. 
وكان حمبو املو�شيق���ى الأ�شيلة 
عل���ى موعد مع حفل مب���ادرة هارموين 
من مهرج���ان ت���اء ال�شباب ي���وم اأم�س 
ال�شال���ة  يف  مو�شيقي���ة  اأم�شي���ة  يف 
الثقافية، حيث ت�شمن احلفل جمموعة 

والغنائية  املو�شيقي���ة  الأعم���ال  م���ن 
مراح���ل  م���ن  والعربي���ة  البحريني���ة 
زمني���ة خمتلفة، يقدمه���ا جمموعة من 
البحرينين  والفنان���ن  املو�شيقين 
ال�شب���اب منهم حممد اأ�شريي و يو�شف 

اجلابري.
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ق���ال املمث���ل عمرو يو�ش���ف، اإنه تعل���م اللهج���ة ال�شعيدية 
لتقدميه���ا يف م�شل�ش���ل “طايع” خلل 3 اأ�شه���ر، على يد م�شحح 
اللهج���ة عبدالنبي اله���واري. واأ�شاف يو�شف، ، اأن���ه كان يلتقي 
الهواري 5 �شاعات يومياً، متابعاً: “رغم اعتقاد البع�س ب�شهولة 
اللهج���ة ال�شعيدي���ة، اإل اأن تثيله���ا ي�شتل���زم حتويله���ا للهجة 

العادي���ة لناطقه���ا، لذلك كنت اأحت���دث بها داخ���ل املنزل ومع 
اأ�شدقائ���ي، حيث تعاي�شت معها لتقدميه���ا ب�شكل تلقائي كما 
ظه���ر للجمهور”. و�ش���ارك يف بطولة “طايع” عم���رو عبداجلليل، 
و�شب���ا مبارك، و�شه���ري املر�شدي، واأحمد دا����س، واأحمد عبداهلل 

حممود، و�شلوى حممد علي.

حمرر م�سافات
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ارتِد قميص منتخبك في كأس العالم عبر “سناب شات”

“الثقافة” تطلق مهرجان صيف البحرين

ت�شتخدم كل م���ن �رشكتي اأديدا�س 
اخلا����س   Bitmoji تطبي���ق  وناي���ك 
بت�شمي���م االأفات���ار املع���ر ع���ن �شكل 
امل�شتخدم، لتمك���ن ع�شاق كرة القدم 
خالل ه���ذا ال�شيف م���ن ارت���داء االأزياء 
الريا�شي���ة املف�شل���ة خ���الل جمري���ات 
كاأ����س الع���امل الت���ي �شتنطل���ق اليوم 

اخلمي�س.
و�شيت���اح لع�شاق ك���رة القدم حول 
Bi -  للعامل ع���ر ا�شتخدامهم لتطبيق
moji فر�س ارت���داء قمي�س املنتخب 
ال�شعودي االأبي�س من نايك، اأو قمي�س 
املنتخب الرازيل���ي االأ�شفر من نايك، 
اأو قمي����س املنتخ���ب االأمل���اين، حامل 

اللقب، من اأديدا�س.
ومل تتوق���ف ال�رشكت���ان عن���د ه���ذا 

احل���د، حي���ث اأقدم���ت �رشك���ة اأديدا�س 
على توف���ر قم�شان جمموع���ة وا�شعة 
م���ن املنتخب���ات امل�شارك���ة مث���ل م�رش 

وال�شوي���د ورو�شيا  واإ�شباني���ا وبلجيكا 
واملك�شي���ك  وكولومبي���ا  واالأرجنت���ن 

واليابان.

يف ح���ن �شتوف���ر بدوره���ا ناي���ك 
وبولن���دا  اإجنل���رتا  منتخ���ب  قم�ش���ان 
والرتغ���ال وكرواتيا وفرن�شا ونيجريا 

واأ�شرتاليا وكوريا اجلنوبية.
Bi - يت���م حتدي���ث اأن   مبمبج���رد 

moji، �شيتمكن امل�شتخدم من انتقاء 
القمي�س الريا�شي املف�شل وم�شاركة 
ال���� Bitmoji بحلت���ه الريا�شي���ة م���ع 
اال�شدق���اء يف اأي م���كان.  حي���ث ميكن 
ا�شتخدامه���ا على تطبي���ق �شناب �شات 
 Bitmoji ع���ر املل�شقات وعد�ش���ات
AR ثالثية االأبع���اد، اإلى جانب قابلية 
تفعيل���ه عل���ى كل م���ن غوغل ك���روم و 
Google extensions ولوحة التحكم 
اخلا�ش���ة بكل من اأجه���زة اأندرويد و اآي 

اأو اإ�س.

أحداث

ال جتع���ل العم���ل ي�شتحوذ عل���ى كامل 
اهتماماتك

راق���ب جي���داً م���ا ي���دور حول���ك فق���د 
تكت�شف حقائق حرتك طويالً 

انتبه اإلى و�شعك ال�شحي احلرج واأقلع 
عن التدخن 

تتاح لك فر�شة جي���دة الإيجاد قوا�شم 
م�شرتكة مع ال�رشيك 

مار����س الريا�ش���ة ب���ال تاأخ���ر، الأن م���ا 
تبا�رشه يتطور جيداً 

لدي����ك رغب����ة �شادق����ة بالتع����اون م����ع 
االآخرين يف العمل

يخي���ل اإليك اأن���ك م�ش���اب باأمرا�س ال 
وجود لها

ت�شع����ر باأن����ك ال تنجز املطل����وب، وقد 
تخرج يف اإجازة ق�شرة

تره���ن ع���ن تفاوؤل���ك وتث���ر اإعجاب 
اجلميع بحبك للحياة 

انطلق وا�شتفد من التجارب املا�شية 
اليوم

ق���د متي���ل اإلى تو�شي���ع رقع���ة ن�شاطاتك، 
امل�شاريع كثرة واال�شتعدادات ممتازة

تتمتع بن�شبة ذكاء عالية، وهذه امليزة 
متّهد لك الطريق لتحقيق النجاح 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يف وجه���ة جدي���دة للف���رح يف اململك���ة، ياأتي 
مهرج���ان �شيف البحرين يف الع���ام 2018م حممالً 
بالعديد من املفاج���اآت م�شتقراً يف مدينة املحرق 
ه���ذه املرة ومتوا�ش���اًل ملدة �شهري���ن متتالين، 
وذل���ك انطالقاً من الي���وم االثنن يف متام ال�شاعة 
5:30 م�شاًء. وي�شتمر املهرجان يف تقدمي ن�شاطه 
م���ن ال�شاعة 5:00 م�شاًء وحت���ى 9:00 م�شاًء يومياً 
ما عدا اأيام االأحد يف خيمة نخول بجانب قلعة عراد. 
وي�شت���درج مهرج���ان �شيف البحري���ن مالمح 
ثقافي���ة م���ن ح���ول الع���امل عل���ى اأ�شع���دة الفن، 
املو�شيق���ى، الت�شكي���ل وامل����رشح وغره���ا ع���ر 
عرو����س وحف���الت تقام عل���ى خ�شبة م����رشح خيمة 
نخ���ول باملح���رق وال�شال���ة الثقافي���ة يف املنامة. 
وياأت���ي املهرجان هذا الع���ام بالتزامن مع احتفاء 
هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار ب�”املحرق عا�شمة 
للثقافة االإ�شالمية 2018”. ومتثل االأن�شطة التي 
يقدمه���ا مهرجان ال�شي���ف وجه���ة مالئمة جلميع 
اأفراد العائلة، حيث تع���ر هذه الفعاليات العامة 
للجمه���ور عن منوذج متمي���ز للتوا�شل احل�شاري 

والتبادل الثقايف.
ويف اأول اأيام���ه، ي�شت���درج مهرج���ان �شي���ف 
البحري���ن اإلى م�رشح خيمة نخول عر�س فرقة حممد 
بن فار�س وذلك يف متام ال�شاعة 8:15 م�شاء، حيث 
�شتقدم الفرقة العديد م���ن املقاطع املو�شيقية 
البحرينية االأ�شيلة. و�شتعاود الفرقة ح�شورها يف 
اخليمة اأيام 20، 22 و27 يونيو و اأيام 4، 13 و17 

يوليو 2018. 
املو�شيقي���ة ح�شورها  العرو����س  وتوا�ش���ل 
يف خيم���ة الفعالي���ات بجان���ب قلعة ع���راد فتح�رش 
م���ن مملكة البحري���ن الفرق���ة املو�شيقية لل�رشطة 
لتق���دمي عرو�شه���ا خ���الل اأ�شه���ر يوني���و ويوليو 
واأغ�شط�س يف مت���ام ال�شاعة 6:45 م�شاء، اأما فرقة 
“مو�شيقي���ون بال حدود” فتق���دم اأجمل املقاطع 
االآالت  عل���ى  املعزوف���ة  العاملي���ة  املو�شيقي���ة 
الوترية يوم 6 يونيو يف متام ال�شاعة 8:15 م�شاء. 
ومن اأجل �شناعة توا�شل ح�شاري مع �شعوب 
الع���امل، تقدم خيمة الفعالي���ات عرو�س الفلكلور 
ال�شعبي م���ن دول خمتلفة كعر�س فرقة ر�شا من 
م�رش يوم���ي 28 و29 يونيو يف متام ال�شاعة 8:15 
م�ش���اء، عر����س رق�شة الزاب���ن املاليزي���ة يومي 
25 يوني���و و27 اأغ�شط�س يف مت���ام ال�شاعة 8:15 
م�ش���اء، عر�س الفلكلور ال�ش���وداين اأيام 30 يونيو 
و1 و3 اأغ�شط�س ال�شاعة 8:15 م�شاء. واأخراً يح�رش 
الفلكل���ور اليمن���ي اأي���ام 7،9، 14 و16 اأغ�شط�س 
ليقدم للجمه���ور لوحات فنية لرق�ش���ات �شعبية 

تعر عن التنوع الثقايف لدى ال�شعب اليمني. 
االأن�شط���ة اال�شتعرا�شي���ة وامل�رشحية كان لها 
ن�شيب من برنامج مهرجان �شيف البحرين، حيث 
تقدم اخليمة بجانب قلعة عراد عر�س الدمى خالل 
اأ�شه���ر يوني���و، يوليو واأغ�شط�س يف مت���ام ال�شاعة 
7:00 م�ش���اء وعر�س اخلدع الب�رشي���ة خالل اأ�شهر 
يوني���و، يولي���و واأغ�شط�س يف مت���ام ال�شاعة 7:00 
م�ش���اء. ومن الوالي���ات املتح���دة االأمركية يح�رش 
اإل���ى م�رشح خيمة الفعاليات عر�س بينوكيو يوم 4 

اأغ�شط�س ال�شاعة 7:00 م�شاء. 
ومن املحرق اإلى مدينة املنامة، ينتقل �شيف 
البحري���ن ليق���دم يف ال�شال���ة الثقافي���ة العر�س 
الزم���ان  بدي���ع  “مقام���ات  املغرب���ي  الكومي���دي 
الهمداين” اأيام 25، 26 و27 يونيو ال�شاعة 8:15 
م�شاء، كم���ا وحت�رش ي���وم 10 اأغ�شط����س امل�رشحية 
املغربي���ة “بولعي���الت” اإل���ى ال�شال���ة الثقافي���ة 

ال�شاعة 8:00 م�شاء. 
وتعود ال�شخ�شيات املحبوبة ملهرجان �شيف 
البحري���ن نخ���ول ونخول���ة اإل���ى خيمة نخ���ول التي 
تق���ام اإلى جانب قلع���ة عراد. و�شيك���ون االأطفال 
وعائالته���م على موعد مع الكثر م���ن الفعاليات 
املمتدة على مدار �شهرين كاملن كور�س العمل 

االإبداعية والريا�شية واالأن�شطة الفنية. 
وتق�شم ور�س العمل على ثمانية اأ�شابيع تبداأ 
من 18 يونيو وت�شتمر حتى 18 اأغ�شط�س 2018م 
وتتن���وع الور�س ما بن ور�س عم���ل فنية لتعليم 
امل�شارك���ن اأعم���ال التلوي���ن والر�ش���م، والنحت 
واإعادة التدوير والت�شوي���ر الفوتوغرايف وغرها، 
ور�س عمل مو�شيقية تهدف اإلى تعريف اجلمهور 

مبهارات العزف والغناء وور�س عمل علمية واأدبية 
وغرها الكثر. كما وتقدم خيمة الفعاليات ور�س 
عمل م�رشحية من ال�شال���ة الثقافية يقدمها م�رشح 

مي�شوال حول االرجتال والدراما والتمثيل. 
ويف زاوية اأخرى من خيم���ة الفعاليات بجانب 
قلعة ع���راد، ي�شتقر ركن االأطف���ال ال�شغار يقدم 
مهرجان �شيف البحرين اأن�شط���ة اللياقة البدنية، 
اأن�شط���ة االهتم���ام بالبيئة وغرها. كم���ا ويتواجد 
يف اخليم���ة ركن الريا�ش���ة والذي في���ه �شيتواجد 
مدب���رون حمرتفون لتقدمي اأن�شط���ة اجلمباز، كرة 
القدم، التايكوندو وكرة ال�شلة. ومن اأجل تعريف 
اجلمه���ور بال���رتاث االأ�شي���ل ململك���ة البحري���ن، 
ت�شت�شي���ف خيمة الفعاليات ركن ال�شوق ال�شعبي 
لالأطفال والذي �شيتع���رف ال�شغار فيه على عامل 
التج���ارة الذي مار�شه اأجداده���م من خالل تقم�س 
�شخ�شي���ات �حلرفي���ن و�لباعة. ويف ن�ش���اط �آخر، 

الفعالي���ات  خيم���ة  تق���دم 
معار����س خمتلف���ة خ���الل اأ�شه���ر يوني���و، يولي���و 
واأغ�شط����س كمعر����س الدم���ى ال�شعبي���ة معر�س 

الفنان ال�شغر ومعر�س العلوم الطبيعية. 
ول�شناع���ة جترب���ة ممتعة متكامل���ة لالأطفال، 
يق���دم �شي���ف البحرين رك���ن �شينم���ا االأطفال يف 
خيم���ة الفعالي���ات بجانب قلعة ع���راد وفيه يقدم 
نادي البحرين لل�شينما ومهرجان ال�شارقة الدويل 
ل�شينم���ا االأطف���ال ومع���ده جوت���ه جمموع���ة اأفالم 
ر�ش���وم متحركة عاملية واأف���الم ق�شرة من �شنع 
االأطف���ال وذلك على مدار �شه���ري املهرجان. كما 
و�شيحظى االأطفال الزائرون خليمة نخول بفر�شة 
ق�شاء وقت ممتع يف ركن املجالت لالأطفال، ركن 

االألعاب الرتفيهية وركن االألعاب ال�شعبية. 
ومن اأج���ل التوا�شل مع كافة �رشائح املجتمع، 
يقدم مهرج���ان �شي���ف البحرين هذا الع���ام ركناً 

خا�شاً بذوي االحتياجات اخلا�شة فيه تقدم ور�س 
عمل خمتلفة مالئمة لالأطفال من ذوي االحتياجات 
اخلا�شة يف جماالت الفن وامل�رشح واالأدب وغرها. 
وتتوج���ه هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار 
بجزيل ال�شكر واالمتن���ان لداعمي مهرجان �شيف 
البحري���ن وهم مركز ال����رشق االأو�شط الطبي، �رشكة 
  .mii2 و�رشكة االإنتاج AA Car Rent ال�شيارات
ومل�شاهته���م القيم���ة يف اإجن���اح برنام���ج �شي���ف 
البحري���ن فاإن هيئ���ة الثقافة تتوج���ه بال�شكر اإلى 
�شفارات كل من م����رش، املغرب، اليابان، ماليزيا، 
الوالي���ات  ال�ش���ودان،  اإندوني�شي���ا،  فل�شط���ن، 
املتح���دة االأمركي���ة، اليم���ن وتركي���ا. وتتق���دم 
الهيئ���ة بال�شك���ر اأي�ش���اً لهيئ���ة �ش���وؤون االإع���الم 
وكافة االإعالمي���ن مل�شاهمتهم يف تغطية اأن�شطة 
املهرجان باالإ�شافة لكاف���ة الداعمن من �رشكات 

وموؤ�ش�شات خا�شة.

18 يونيو
1940

اجل�����������رال �����ش����ارل 
دي�����غ�����ول ي��خ��اط��ب 
ال�شعب الفرن�شي من 
رادي����و ل��ن��دن وذل��ك 
االأملاين  االحتالل  بعد 

لفرن�شا.

1945
ت����وج����ي����ه االت����ه����ام 
ب��اخل��ي��ان��ة ال��ع��ظ��م��ى 
ل���ل���م���ذي���ع وي���ل���ي���ام 
جوي�شي وذلك لدورة 
العاملية  احلرب  اأثناء 
االإذاع����ة  ال��ث��ان��ي��ة يف 
االأمل���ان���ي���ة امل��وج��ه��ة 

الإجنلرتا.

1953
اإع�����������������الن ق�����ي�����ام 
م�رش،  يف  اجلمهورية 
وت���ن�������ش���ي���ب حم��م��د 

جنيب رئي�ًشا لها.

1954
فران�س  مندي�س  بير 
وزراء  رئا�شة  يتولى 

فرن�شا.

1956
ج������الء اآخ�������ر ج���ن���دي 
ب��ري��ط��اين ع���ن ق��ن��اة 
ال�������ش���وي�������س مب�����رش 
ت��ن��ف��ي��ًذا الت��ف��اق��ي��ة 

اجلالء.

1965
اجل��ي�����س االأم���رك���ي 
ي���������������ش�������ت�������خ�������دم 
بي52-  ق����اذف����ات 
���ش��رتات��وف��ورت��ري�����س 
جبهة  مقاتلي  ���ش��د 
يف  الوطنية  التحرير 
ف��ي��ي��ت��ن��ام اجل��ن��وب��ي��ة 
وذل�����ك اأث���ن���اء ح��رب 

فيتنام.
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تيمن���ا ب�شه���ر اخل���ر والعط���اء وعلى م�ش���ارف عيد 
الفط���ر املبارك، نظمت اللجنة االجتماعية بالبنك االأهلي 
املتح���د ماأدبة اإفطار ملجموعة من االأيتام اأقيمت يف اأحد 
كب���ار مطاعم البالد بالتعاون مع جمعي���ة الكوثر للرعاية 
االجتماعية، وذل���ك يف اإطار مبادرات التكافل االجتماعي 
للبن���ك وبرنامج فعاليات���ه وتربعاته؛ دعم���ا للعديد من 

االأن�شطة واجلمعيات اخلرية يف البالد.  

وقد  ح����ر الفعالية عدد من موظفي البنك والذين 
�شاركوا �شيوفهم الغالني مائدة اإفطار واحدة، كما قاموا 
بتوزي���ع هدايا وق�شائم العي���د عليهم متمنني لهم عيدا 
�شعي���دا واأياما حافلة دائما بالبهج���ة وال�شعادة والنجاح.  
وبالنيابة عن جمعية الكوث���ر للرعاية االجتماعية، والتي 
تاأخ���ذ على عاتقها ب�ش���كل خا�س رعاي���ة االأيتام، قامت 
مدير عام اجلمعي���ة زهرة الديلمي بتقدمي درع تقديرية 

للبنك، م�شيدة بدعم البنك وتنظيمه لهذه الفعالية التي 
متثل لفتة نبيل���ة ومل�شة حانية اأ�شع���دت املحتفى بهم 

واأدخلت الفرحة والبهجة اإلى نفو�شهم.  
وبدوره���م، اأعرب موظفو البنك عن االعتزاز العميق 
بامل�شارك���ة يف ه���ذه الفعالي���ة، معتربي���ن باأنه���ا واجب 
اإمي���اين واإن�شاين ومنا�شب���ة يتمنون تكراره���ا جتاه هذه 

الفئة العزيزة الغالية على قلوب اجلميع.

“البركة اإلسالمي” يكرم الموظف المثالي

السيارات األوروبية تطلق عروضا على طرازات مختارة

Super Series ماكالرين” تعين أندرياس بمنصب مدير إنتاج مركبات“

 كرم بنك الربكة االإ�شالمي البحرين املوظف 
املثايل للربع االأول من العام 2018، وقد منحت 
اجلائزة لكل من فاطمة اأجننر من ق�شم عمليات 
التمويل – دائرة العمليات و�شارة اأحمد العمادي 
من ق�شم اخلدم���ات امل�رفية لالأف���راد والفروع 

املحلية.
وحتفي���ز  لتطوي���ر  اخلط���وة  ه���ذه  وتاأت���ي 
العامل���ني؛ م���ن اأجل اإب���راز مواهبه���م وقدراتهم 
وت�شجيعه���م ملزي���د م���ن العط���اء واالإنتاجية يف 
العم���ل، ومن اأجل ت�شجي���ع االآخرين على املثابرة 
واجل���د، وق���د ح�شل م���ن �شملهم التك���رمي على 

�شه���ادة تقديرية وجائ���زة نقدية خ���الل مرا�شم 
جرت بح�شور الرئي����س التنفيذي وع�شو جمل�س 
االإدارة  حمم���د املطاوع���ة، ورا�شد العليوي نائب 
املدير العام ملجموعة االإعمال، وعي�شى العبيديل 
م�شاع���د املدير العام للم���وارد الب�رية وال�شئون 
االإداري���ة، ويعق���وب باق���ي مدي���ر اأول لدائ���رة 
العملي���ات.  واأكد الرئي�س التنفي���ذي اأن العن�ر 
الب����ري وجناح���ه يف عمله ه���و ال���روة احلقيقية 
للبن���ك، يذكر اأن جائ���زة موظ���ف ال�شهر املثايل 
جاءت لتحفيز العاملني وتهيئة جو من التناف�س 

االيجابي وتثمني اجلهود املخل�شة.

 مبنا�شبة عيد الفط���ر املبارك، اأعلنت �ركة 
ال�شيارات االأوروبية، امل�شتورد واملوزع احل�ري 
ل�شي���ارات جاكوار والند روڤر يف مملكة البحرين، 
ع���ن اإطالقها عرو�ش���ا وتخفي�ش���ات مذهلة على 
طرازات خمتارة م���ن �شيارات جاكوار امل�شتعملة 
 .APPROVED برنام���ج  �شم���ن  واملعتم���دة 
انطالقا م���ن حر�س �رك���ة ال�شي���ارات االأوروبية 
جاك���وار الند روڤر على تق���دمي اأف�شل اخلدمات 
والعرو����س لزبائنه���ا الك���رام، اأ�شب���ح باالإمكان 
امتالك اأي من طرازات جاك���وار املختارة باأ�شعار 
تناف�شي���ة. ميت���د العر����س م���ن 20 يوني���و اإلى 
20 يولي���و، وه���و مين���ح العمالء الك���رام فر�شة 
ا�شتثنائي���ة القتناء اإح���دى الراوئ���ع الفاخرة من 
جاكو�ر باأق�ض���اط �ضهرية منخف�ضة تبد�أ من 299 
د.ب. وي�شم���ل العر����س املذهل كال م���ن �شيارة 
جاكوار XE 3.0L و جاكوار F-PACE، اإ�شافة 

.E-PACE جلاكوار
وتتواف���ر بالعر����س مي���زات قيم���ة عدي���دة 

ت�شمل خدم���ة �شيان���ة جمانية، و�شم���ان جماين، 
اإ�شافة الى خدمة امل�شاعدة على الطريق.

وبهذه املنا�شب���ة، �رح  املدير العام ل�ركة 
ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الن���د روڤر �شتيفن 
ال�شي���ارات  �رك���ة  ع���ن  “بالنياب���ة  قائ���اًل:  الي، 
اأتق���دم  اأن  اأود  االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر، 
باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات لقيادة مملكة 
البحري���ن وعم���وم �شعبه���ا مبنا�شبة حل���ول عيد 
الفط���ر ال�شعيد اأع���اده اهلل على اجلمي���ع باليمن 
والربكات. وقد ارتاأينا عرب هذه املنا�شبة اأهمية 
ط���رح هذه احلمل���ة القيمة ومن���ح عمالئنا اأف�شل 
عرو�س املو�شم. ونت�رف بدعوة اجلميع لزيارتنا 
مبعر�س �ركة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند 
روڤر، واال�شتفادة من مزاي���ا اأحدث عرو�شنا مع 
����راء اإح���دى مركباتنا الفاخرة املخت���ارة. ومتتاز 
هذه احلملة بكونها ت�شم ثالث من اأكر �شيارات 
جاك���وار رواًج���ا وبتخفي�شات مذهل���ة، مما يجعل 

اقتنائها اأ�شهل من اأي وقت م�شى”.

ع���ن  اأتوموتي���ڤ  ماكالري���ن  �رك���ة  اأعلن���ت 
تعي���ني اأندريا����س باريي����س مبن�ش���ب مدي���ر خط 
 .Super Series اإنتاج املركبات لعائل���ة منتجات
و�شيتولى باري�س من�شبه اجلديد اعتباراً من �شهر 
يولي���و، ليعمل ب�شكل مبا�ر حت���ت اإ�راف الرئي�س 

التنفيذي للعمليات ينز لودمان.
و�شيك���ون باريي�س م�شوؤوالً عن اإدارة عمليات 
 ،Super Series تطوير اجليل الثاين من �شيارات
املكون االأ�شا�شي ملجموع���ة ال�شيارات الريا�شية 
واخلارقة التي تنتجها عالمة ماكالرين الربيطانية، 
والتي بداأت مع اإط���الق �شيارة 12C وباتت اليوم 
ت�شتمل على ط���راز 720S. و�شت�شتمل م�شوؤولياته 

عل���ى اإدارة تطوير املنتج���ات من مرحل���ة االأفكار 
واملفاهي���م و�شوالً اإل���ى عملية التطوي���ر الفعلي 
واالختب���ار، وم���ن ثم اإطالقه���ا يف االأ�ش���واق. وكان  
باريي����س قد ان�شم ل�رك���ة ماكالرين العام 2012 
كمدير تنفيذي لق�شم اجلودة، حيث قام بتاأ�شي�س 
ق�ش���م اجل���ودة واإدراج عمليات جدي���دة ا�شتمرت 
حت���ى يومنا ه���ذا. وبعد ثالث �شن���وات، مت تعيني 
باري����س مبن�ش���ب املدير العام لل�رك���ة يف منطقة 
ال�رق االأو�شط واإفريقيا، حيث كان يخ�شع الإ�راف 
مبا����ر م���ن جان���ب املدي���ر التنفي���ذي للمبيعات 
العاملي���ة والت�شوي���ق جولي���ون نا����س، ليتم منحه 
الحقاً مهم���ًة اإ�شافيًة متثل���ت بالتاأ�شي�س حل�شور 

عالمة ماكالرين يف �شوق اأمري���كا الالتينية. وبهذا 
ال�شدد، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي للعمليات لدى 
عالمة ماكالرين اأتوموتي���ڤ ينز لودمان،: “ميتلك 
اأندريا����س جترب���ًة وخ���ربًة وا�شع���ًة وغ���ر عادي���ة 
بالن�شب���ة للعالمة واملنتج، كم���ا اأنه يتمتع مبعرفة 
فني���ة وت�شغيلية كبرة، ف�شال ع���ن فهمه العميق 
ملتطلب���ات العمالء والوكالء. و�شيكون الدور الذي 
 Super شيلعبه حموريا يف قيادة النجاح امل�شتمر�
Series كمركبات يرغب عمالوؤنا اجلدد واحلاليون 
بامتالكه���ا وقيادتها واال�شتمتاع به���ا. واأنا اتطلع 

قدما للرتحيب به �شمن فريقنا”.

“مطار البحرين” تحتفل بعيد الفطر المبارك

 “كريدي مكس” و”Visa” تعلنان عن الفائزين بحملة كأس العالم 

نظم����ت �رك����ة مط����ار البحري����ن، اجله����ة امل�شوؤول����ة 
ع����ن اإدارة وت�شغي����ل مط����ار البحرين ال����دويل، العديد من 
االأن�شط����ة يف مطار البحري����ن الدويل مبنا�شب����ة عيد الفطر 
املب����ارك، والت����ي تاأت����ي �شم����ن اإ�شرتاتيجي����ة امل�شوؤولية 
املجتمعي����ة الت����ي تتبناها ال�رك����ة؛ به����دف امل�شاهمة يف 
رف����اه املجتمع املحلي، حيث قدمت ال�ركة تهنئتها بهذه 
املنا�شبة لعم����ال مطار البحرين ال����دويل الذي ال يدخرون 
جهدا عن تق����دمي خدماتهم لكاف����ة امل�شافرين ويعملون 
بج����د واإخال�س على م����دار ال�شاعة الأج����ل م�شاعدتهم، كما 
وا�شتمت����ع امل�شاف����رون بالر�ش����وم الكاريكاتوري����ة الت����ي 
قدمه����ا ر�شام الكارتون �شالح االإدري�شي يف اأول اأيام عيد 

الفطر املبارك يف �شالة املغادرة.

 اأعلنت �ركة كريدي مك�س عن اأ�شماء الفائزين 
حلمل���ة كريدي مك����س و�رك���ة Visa لكاأ�س العامل 
FIFA 2018 وذل���ك خالل �شحب مت اإجرائه مبقر 
كري���دي مك�س الرئي�ش���ي بتاري���خ 8 اأبريل 2018 
بح�ش���ور جلن���ة ال�شحب مب���ن فيها مندوب���و وزارة 
التج���ارة وال�شناع���ة وال�شياحة واملدق���ق الداخلي 
لل�ركة. الته���اين للفائزين جا�شم ح�شن عبدالعال، 
وحممود خواجة �شيد. وحظي الفائزون املحظوظون 
بفر�شة ح�ش���ور مب���اراة كاأ�س العامل لك���رة القدم 
يف رو�شي���ا، حيث ح�ش���ل كل فائز عل���ى تذكرتني 
ملب���اراة االفتت���اح ب���ني ال�شعودي���ة ورو�شيا، وقد 
ا�شتمل���ت اجلائزة على تذاكر ال�شف���ر واإقامة ملدة 
4 لياٍل يف غرفة مزدوجة فاخرة، وخدمة اال�شتقبال 
باملطار يف املدينة امل�شيفة، ووجبة اإفطار يومية، 
ووجبات خفيفة وم�روب���ات، ومنتجات بطاقة فيزا 
م�شبق���ة الدف���ع، والرتحي���ب بال�شي���وف، واأن�شطة 
جماعي���ة، وتوفر خدم���ة النقل جلمي���ع الفعاليات 
وتذاكر مباراة فيفا لكاأ�س العامل FIFA مع تقدمي 
خدمة �شيافة قب���ل املباراة. وبهذه املنا�شبة، قال 
يو�ش���ف م���رزا: “نهن���ئ الفائزي���ن املحظوظني، 
وناأمل اأن ي�شتمتعوا باجلائزة الفريدة، كما نود اأن 

ندعو جمي���ع زبائننا الكرام لال�شتم���رار بامل�شاركة 
يف كافة احلم���الت امل�شتقبلية. تاأت���ي هذه احلملة 
بالتوافق مع م�شاعين���ا الرامية الى مكافاأة عمالئنا 
عرب تق���دمي مزايا مبتكرة وذلك عن���د ا�شتخدامهم 
لبطاقات Visa كري���دي مك�س و اأي�شا متا�شيا مع 

احلدث العاملي االأبرز يف عامل الريا�شة”.
و اأ�ش���اف قائ���اًل: “تقدم كري���دي مك�س اأي�شا 
بطاقتها اجلديدة احل�ري���ة بطاقة “كريدي مك�س 

لكاأ�س الع���امل FIFA 2018” حم���دودة االإ�شدار، 
م���ع مزايا ت�شتمل على دخول جماين ل�شالة املطار، 
وخ�شوم���ات رائعة وعرو�س متنوع���ة متوفرة على 
املوق���ع االإلك���رتوين agoda.com، واإ�شافة اإلى 
عرو����س املطاع���م واملح���الت عل���ى ال�شعيدي���ن 
خدم���ات  عل���ى  وخ�شوم���ات  والعامل���ي،  املحل���ي 
اال�شتقب���ال يف املط���ار والعدي���د م���ن العرو����س 

املجزية على جمموعة من الفنادق الفاخرة.

“ األهلي المتحد” يوزع  
هدايا العيـد علـى األيتـام
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أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سللمو الشلليخ عيىس بن عللي آل خليفة 
بالدور الكبري لنادي سرتة يف منظومة كرة 
السلة البحرينية. جاء ذلك خالل استقبال 

سمو الشلليخ عيىس بن عي لرئيس نادي 
سرتة عي السواد وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة النادي. وأثنى سموه عىل دعم إدارة 
نادي سرتة للعبة كرة السلة، مؤكدا سموه 

أن نادي سللرتة يعللد واحدا مللن األندية 
األساسللية املنضوية يف االتحللاد البحريني 
لكرة السلة. من جانبه، أعرب عي السواد 
عن عظيم شللكره وامتنانه لسللمو الشيخ 

عيىس بللن عللي آل خليفة عللىل تفضل 
سموه برعاية البطولة الرمضانية بالنادي، 
مؤكللدا أن هذا اليشء يللدل عىل اهتامم 
سللموه بكافة أنشللطة اللعبة يف مختلف 

األندية.
كام مثن السواد الدعم الكبري الذي يحظى 
به نادي سللرتة من سللموه، مشريا إىل أن 
هذا التواصل من جانب سموه مع األندية 

الوطنية يساهم يف االرتقاء مبستوى العمل 
يف لعبة كرة السلللة داخللل هذه األندية؛ 
نظرا ملتابعة سللموه وحرصه عىل االرتقاء 

مبستوى اللعبة يف هذه األندية.

كشللف رئيس نللادي بللوري محمد 
حسني عن تقدم ناديه بطلب رسمي 
إىل االتحاد البحرينللي للكرة الطائرة 
لالنضامم تحت مظلة االتحاد ليكون 
عضوا يف الجمعية العمومية، مشللريا 
إىل أن وفللدا من االتحللاد زار النادي 
واطلللع عللىل اسللتعدادته الحتضان 
نشللاط الكللرة الطائللرة، وأن النادي 
بانتظار الرد من مجلس إدارة االتحاد.
وأضاف حسني لل “البالد سبورت” أن 
النللادي ميتلك ملعبا للكللرة الطائرة، 
وهناك العديد من شباب قرية بوري 
الذين يهوون مامرسللة لعبللة الكرة 
الطائرة، والنادي يسللعى الستقطاب 
أكرب عدد من فئة الشباب إلدماجهم 
يف األنشللطة الرياضيللة انطالقللا من 
دور النادي ومسللؤوليته تجاه شباب 
الوطللن عمومللا، وشللباب املنطقللة 

خصوصا.
وتابللع “لقد تقدمنا بطلب رسللمي، 
وهناك بعض االحتياجات واملتطلبات 
التللي تقدم بها االتحاد، ونحن نعمل 

عىل توفريها جميعا، ولدينا استعداد 
كامل للمشللاركة يف نشللاط اللعبة، 
ونأمللل بأن نحظى مبوافقللة االتحاد 
والجمعيللة العموميللة. ويف الحقيقة 
إننا وجدنللا تجاوبا وترحيبا كبريا، بل 
إن هناك موافقة مبدئية من االتحاد، 
خصوصا وأن هناك وفدا من االتحاد 
زار النللادي، وهو مللا يعكس جدية 
االتحاد بخصوص طلبنا، ولدينا صالة 
رياضية سيتم االنتهاء من العمل بها 

خالل 3 4- أشهر ..”.
وأكد حسللني أن نادي بللوري يعترب 
من األندية التي ساهمت يف تأسيس 
االتحللاد البحرينللي للكللرة الطائرة، 
وهناك توجه كبري من جانب الشباب 

يف القرية ملامرسة اللعبة.
الطائرة  الكرة  اتحاد  وافق  حال  ويف 
انللضللامم نللادي بلللوري، فإنه  عللىل 
يف  عرش  الخامس  العضو  سيكون 
الجمعية العمومية بعد كل من أندية 
النجمة،  داركليب،  املحرق،  األهي، 
جمرة،  بني  عايل،  البسيتني،  النرص، 

الدير،  صالح،  النبيه 
املللعللامللري، اتللحللاد 

الشباب،  الريف، 
التضامن.

أندية  وكانت 
الللبللحللريللن 
واللللللرفلللللاع 

والحد  الرشقي 
قد  والللللرفللللاع 

عضويتهم  جّمدوا 
وأوقفوا نشاط اللعبة.

جاهزون لكرة القدم

وكشف حسللني لل “البالد سبورت” بأن 
ناديه تقدم رسميا كذلك بطلب رسمي 
لالنضامم إىل عضوية اتحاد كرة القدم، 
لكنه مل يتلق الرد لغاية اآلن وأنه مازال 

قيد الدراسة.
وأضاف بأنه يف حال وافق اتحاد الكرة 
عىل طلب النادي، فإنه جاهز لتشكيل 
الفئات  سواء  بالنادي  الفرق  جميع 
ظل  يف  األول،  الفريق  أو  العمرية 

من  يقارب  ما  وجللود 
من  مللدربللني   10
القرية حاصلني 
شهادات  عىل 
عللللللليلللا يف 
الللتللدريللب 
ة  معتملللد
االتحاد  مللن 
اآلسللللليلللللوي، 
تواجد  إىل  إضافة 
العبا   40 مللن  أكلللر 
من  األنللديللة  مبختلف  يلعبون 
خارج قرية بوري عىل مستوى الفئات 
أن  إىل  النظر  الفتا  األول،  والفريق 
نحو  يبلغ  للقرية  السكاين  التعداد 
الشباب،  من  أكرهم  نسمة  آالف   10
ونسبة الذين تبلغ أعامرهم من 10 إىل 
35 سنة من كال الجنسني تقدر بل 70 
% معظمهم يعشقون مامرسة الرياضة 
من  أكر  وهناك  القدم،  كرة  خصوصا 
معربا  الوطنية،  املنتخبات  مثل  العب 
شباب  حلم  يتحقق  أن  يف  أمله  عن 

القرية باالنضامم إىل االتحاد البحريني 
لكرة القدم.

لعبة كرة الطاولة

وقال رئيس نادي بوري إن النادي سبق 
وأن تقدم كذلك بطلللب االنضامم إىل 
االتحللاد البحريني لكللرة الطاولة، وقد 
حصللل عللىل املوافقة املبدئيللة، حيث 
إن النادي مقبل عىل اسللتكامل العمل 
بالصالللة الرياضية، والتي سللتوفر بيئة 
مثاليللة إلقامللة الحصللص التدريبيللة 
واملباريات يف لعبة الكرة الطاولة، فيام 
سللبق وأن حصل النادي عىل املوافقة 
الرسللمية لالنضامم إىل عضوية االتحاد 
البحرينللي أللعاب القوى، وشللارك يف 

مسابقات محلية عدة نظمها االتحاد.

األلعاب الجماعية هدفنا

وذكر رئيس نادي بللوري بأن الهدف 
األساس ملجلس اإلدارة هو االنضامم إىل 
اتحادات األلعاب الجامعية ملا لها من 
شللعبية كبرية والقدرة عىل استقطاب 

أكرب عدد من الشباب بخالف األلعاب 
الفردية، مشللريا يف الوقللت ذاته بأن 
النللادي ال يقلللل من شللأن األلعاب 
الفردية والدليل مشللاركته يف ألعاب 
القوى وطلبلله التحاد كللرة الطاولة، 
ولكن تظللل األلعللاب الجامعية هي 
التللي تسللتهوي الرشيحللة األكرب من 
الشللباب، وعىل هللذا األسللاس، فإن 
النادي يتمنى الحصللول عىل موافقة 
اتحادي كرة القدم والطائرة لالنضامم 
إىل عضويته، ملا لذلك من انعكاسللات 
إيجابيللة عىل شللباب املنطقة لتفجري 
طاقاتهم وإبداعاتهم، وشللغل أوقات 
الفراغ لديهم مبا ينفعهم ويسللاهم يف 
بروز مواهب متثل وطنها خري متثيل يف 
املنتخبات الوطنيللة مبختلف املحافل 
الخارجيللة، إضافة إىل ما تسللاهم به 
تلللك العضوية يف تخريللج نخبة من 
املدربللني والكوادر اإلداريللة والفنية 
القادرة عىل خدمة تلك االتحادات يف 

املستقبل.

دور كبير لنادي سترة في منظومة السلة البحرينية

 “بوري” يطلب االنضمام التحاد الطائرة... وينتظر رد اتحاد الكرة

خالل استقبال سموه لإلدارة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

لديه ملعبان والصالة الرياضية ستفتتح قريبا

أم الحصم           اتحاد السلة

حسن علي

مشاركة كبيرة ألبناء قرية بوري في كرة القدمأحد أنشطة النادي التي استقطبت أعداد كبيرة من العبي الفئات السنيةمحمد حسين

وضعللت األنديللة املحليللة واملتمثلة يف 
كل من املحرق، الرفللاع، النجمة، البديع، 
البسلليتني، الديللر، النرص، سللرتة والحالة 
ثقتها بسلللطان الغانم مزكية إياه ليشغل 
منصللب رئاسللة االتحللاد البحريني لرفع 
األثقال خلفاً للشيخ عبدالله بن راشد آل 
خليفة الذي قللدم الكثري للرياضة عموما 
والرياضات املنضوية تحت مظلة االتحاد 

البحريني لرفع األثقال خصوصا.
ويشغل الغانم منصب رئيس اتحاد غرب 
آسلليا لبناء األجسام واللياقة البدنية وهو 
عضو املكتب التنفيذي باالتحاد اآلسيوي 
لبناء األجسللام واللياقللة البدنية والنائب 
األول لرئيللس اتحللاد غللرب آسلليا لرفع 
األثقال ومسللاعد رئيس االتحللاد العريب 

لرفع األثقال.

وقد خاض الغانم العمللل الريايض العام 
2011، حيث أثبت طللوال الفرتة املاضية 
وحتى اآلن جدارته ونشللاطه الذي امتاز 
به، ويعتللرب الغانم من القادات الرياضية 
الشللابة، وقللد بللدأ مشللواره يف املجال 
الريللايض كأمني عللام لالتحللاد البحريني 
لرفللع األثقللال ثم شللغل منصللب نائب 

الرئيس لدورتني متتاليتني.
وقد وجلله الغانم جزيل شللكره وعظيم 
امتنانه لألندية املحلية التسعة للرياضات 
املنضوية تحت مظلللة االتحاد البحريني 
لرفع األثقال عىل ثقتها به لرئاسة االتحاد 
للفرتة القادمللة، مؤكداً أن إجامع األندية 
وثقتهللا الكرمية هي إلزامللا له ببذل كل 
ما ميكنه لتذليل جميع املصاعب متى ما 
وجدت وتخطي جميع العقبات لتحقيق 

تطلعاتها، ووعد مبواصلة العطاء وتحقيق 
املزيللد من املكتسللبات واالنجللازات يف 
طريق الريللادة والدور البارز الذي خطه 
الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، حيث 
شللهد االتحاد مرحلللة انتقاليللة وطفرة 
نوعيللة خللالل الفللرتة التي تللرأس فيها 
االتحللاد وحقللق العديد مللن االنجازات 
الرياضية، مؤكللداً أنه وأخوانه يف مجلس 
االدارة سلليواصلون الجهللود الحثيثة مبا 
وتوجهات  تطلعللات  ويحقللق  يتللامىش 
املجلس األعىل للشباب والرياضة واللجنة 
األوملبية البحرينية برئاسللة وقيادة ممثل 
جاللللة امللك لألعللامل الخريية وشللؤون 
الشللباب رئيس املجلس األعىل للشللباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

نظم اتحللاد البحريللن للدفاع عن 
لالعبني  تحفيزية  النفس محللارضة 
والكادر الفنللي واإلداري ملنتخبات 
الكاراتيلله حللارض فيها بطللل لعبة 

كامل األجسام سامي الحداد.
وشهدت املحارضة التحفيزية حضور 
أمني رس لعبة الكاراتيه األمني املايل 
باالتحاد مجدي الشافعي وأمني رس 
التايكوندو خالد الحسن وعدد من 
األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
وتحدث البطل سللامي الحداد عن 
العديللد مللن الجوانللب اإليجابية 
والتحفيزية التي من شللأنها إعطاء 
الالعبني دفعة معنويللة عالية قبل 

خوض التصفيات.

وتللأيت املحللارضة ضمللن اهتللامم 
البحريللن  اتحللاد  إدارة  مجلللس 
للدفللاع عن النفس برئاسللة أحمد 
الوطنية، حيث  باملنتخبات  الخياط 
تعترب هللذه املحارضة من الجوانب 
التحفيزية التي يسللعى من خاللها 
األجللواء  لتهيئللة  االدارة  مجلللس 
املشاركات  قبل  للمنتخبات  املثالية 

الخارجية.
ويف هللذا الصللدد، أكللد مجللدي 
الشافعي أن املحارضة كانت مميزة 
وتحللدث فيها سللامي الحداد عن 
العديد من الجوانللب املهمة التي 
الالعبللني دفعللة معنوية  أعطللت 
كبرية، وسللاهمت املحارضة بزيادة 

تحفيز الالعبني السلليام أن سللامي 
الحداد يعترب من الالعبني املؤثرين 
واملهمللني يف اململكللة وسللبق للله 

تحقيق العديد من االنجازات.
وأشار الشللافعي أن مجلس االدارة 
برئاسللة أحمد الخياط حريص عىل 
تحفيللز الالعبللني وتهيئللة األجواء 
املثاليللة لهم قبللل االسللتحقاقات 
الخارجية، مشللرياً إىل أن املحارضة 
ستسللاهم بشللكل كبللري بتقديللم 

الالعبني أفضل املستويات.
ويف نهايللة املحللارضة، قدم مجدي 
الشللافعي درعللا تذكاريا لسللامي 
الحللداد وأثنى عىل جهللوده التي 

بذلها يف املحارضة.

سامي الحداد يحفز العبي منتخب الكاراتيهالغانم رئيسا التحاد رفع األثقال بالتزكية
أم الحصم           اتحاد البحرين للدفاع عن النفسأم الحصم          االتحاد البحريني لرفع األثقال

جانب من اللقاء سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال إدارة نادي سترة



أحمد مهدي صافرة البالد

اآلس��يوي  الح��كام  مقي��م  أك��د 
ورئي��س قس��م ش��ؤون الح��كام 
القدم  لك��رة  البحريني  باالتح��اد 
جاس��م محمود أن حك��م مباراة 
وفق  واألرجنتني  آيسلندا  منتخبي 
يف احتس��اب ركلة ج��زاء ملنتخب 
الحكم  املب��اراة  األرجنت��ني.وأدار 
مارس��يناك،  س��يمون  البولن��دي 
وعاونه باويل سوكولنييك وتوماس 
ليس��تكفيفس، والحك��م الراب��ع 

ويلامر ألكسندر رولدان برييز.

وأش��ار جاس��م محمود يف تقييمه 
عرب “البالد س��بورت” إىل أن ركلة 
الجزاء التي تحصل عليها املنتخب 
األرجنتيني وأضاعها الالعب مييس 
كان��ت بقرار صحيح م��ن الحكم، 
مش��يدا بأداء الحكم خالل الحالة 
خصوص��ا واملب��اراة عموما.ولفت 
إىل أن املب��اراة كانت دفاعية مع 
االعتامد عىل الهج��امت املرتدة، 
واس��تطاع فيها الحك��م التعامل 
بش��كل جيد عرب تركيزه خصوصا 

داخل منطقة الجزاء مع مختلف 
الحاالت التي حدثت وبينها ركلة 
الجزاء ملنتخب األرجنتني، مش��ريا 
إىل أن املطالبة يف الش��وط األول 
باحتس��اب ركلة ج��زاء ملنتخب 
األرجنتني بعد مالمسة الكرة ليد 
الالعب اآليسلندي غري مرشوعة، 
وأن الق��رار الحكم التقديري كان 

صحيحا.
ولف��ت إىل متي��ز الح��كام يف رفع 
س��قف األخط��اء واالحت��كاكات، 

وه��و أم��ر مس��تحدث ومطلوب 
حالي��ا يف لعبة ك��رة القدم.وحول 
أوض��ح  الحك��م،  ألداء  تقييم��ه 
جاس��م محمود أن املباراة كانت 
متوس��طة الصعوب��ة، واس��تطاع 
الحك��م الحصول عىل تقدير جيد 
جدا بواقع 8.5 ومبثلها للمس��اعد 

األول واملساعد الثاين.
م��ن جهة أخرى، تحدث جاس��م 
محم��ود ع��ن اس��تعامل تقني��ة 
الفيديو يف املباريات، مش��ريا إىل 

أن ح��كام الفيدي��و يتدخلون يف 

القرارات األكي��دة، مؤكدا أن أي 

قرار تقديري ال يتدخل فيه حكم 

الفيديو.

التقدي��رات مرتوكة  أن  وأوض��ح 

لحك��م الس��احة، في��ام التداخل 

من جان��ب حكام الفيديو يأيت يف 

الحاالت األكي��دة التي مل يلحظها 

جاسم محمودالحكم.

محمود: جزائية األرجنتين صحيحة... واستخدام الفيديو للقرارات األكيدة

)وكاالت(: خ��اض منتخ��ب م��ر 
مبش��اركة نجمه محمد صالح الذي 
يتعاىف م��ن إصابة قوية يف الكتف، 
مترينه األخري يف غروزين أمس األحد 
قبل انتقاله إىل س��ان بطرس��بورغ 
ملالق��اة املضيف��ة روس��يا الثالث��اء 
يف الجول��ة الثانية م��ن املجموعة 
ك��رة  يف   2018 ملوندي��ال  االوىل 
الق��دم.وال يزال ص��الح )26 عاما( 
يكافح للع��ودة إىل املباريات بعد 
إصابته بالتواء يف املفصل األخرمي 
الرتقوي يف املباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروب��ا بني فريقه ليفربول 
اإلنجليزي وريال مدريد اإلس��باين 
يف 26 مايو، بعد تدخل عنيف من 

املدافع سريخيو راموس.
وش��ارك ص��الح يف التامرين عىل 
ملع��ب “أحمد أرين��ا” يف غروزين 
األحد، وأنهاها ب� “تقس��يمة” مع 
التشكيلة االحتياطية التي مل تخض 
مباراة األوروغواي، األوىل للفراعنة 

يف املونديال بعد غياب 28 عاما.

بهدف  الجمع��ة  م��ر  وخرست 
قاتل يف الدقيق��ة 89، بعدما قدم 
العبو امل��درب األرجنتيني هكتور 
خصوص��ا  منضبط��ا  أداء  كوب��ر 

دفاعيا.
وبع��د بقائه خالل املب��اراة األوىل 
عىل مقاعد البدالء، شدد مسؤولو 
املنتخ��ب ع��ىل أن ص��الح ب��ات 
الثانية.  املب��اراة  لخوض  “جاهزا” 
واألحد، قال مدير املنتخب إيهاب 

لهيطة “صالح أفضل بكثري”.
للمرة  التقس��يمة  أضاف “دخ��ل 
الثالثة. نأمل يف أن يكون متواجدا 
يف املب��اراة. لو مل يكن بحال جيدة 

لقلنا ذلك”.
وكان م��درب املنتخ��ب كوبر قد 
أكد عش��ية مباراة األوروغواي أن 
صالح “جاهز تقريبا بنس��بة 100 
%”، إال أن��ه فض��ل خاللها إبقاءه 
عىل مقاعد البدالء. والسبت، أفاد 
طبيب املنتخ��ب محمد أبو العال 
فران��س ب��رس أن “ص��الح جاهز 

لخوض مباراة روسيا من بدايتها”.
وبعد ظهر األح��د، أقلعت طائرة 
املنتخب باتجاه س��ان بطرس��ربغ 

ليالقي روس��يا متصدرة املجموعة 
بعدم��ا س��حقت الس��عودية 5 - 

صفر يف املباراة األوىل الخميس.

ويحت��اج منتخ��ب م��ر الف��وز 
منطقي��ا ليبقي عىل آم��ال ببلوغ 
دور ال��� 16 كمتص��در أو وصيف 

ملجموعت��ه، خصوصا بع��د الفوز 
الس��عودية.  عىل  الكب��ري  الرويس 
الفراعن��ة  منتخ��ب  ويخ��وض 
مواجهت��ه الثالث��ة ض��د املنتخب 
 25 يف  فولغوغ��راد  يف  األخ��ر 
األخري  التدريب  وخ��الل  الجاري. 
قبل الس��فر، خرج قائد املنتخب 
األوروغ��وي  مب��اراة  امل��ري يف 
الظهري املخرم أحمد فتحي باكرا 

بسبب مشكلة عضلية.
وعلق لهيط��ة بأن فتح��ي “عاىن 
ش��دا خفيفا، ونأم��ل يف أن يكون 

موجودا”.
محاب��اة  م��ن  التخ��وف  وع��ن 
تحكيمية لصاحب األرض الرويس، 
ق��ال لهيط��ة “ال أب��دا، ليس من 
طبيعتنا التش��كيك يف هكذا أمور. 

نعتمد عىل اللعب النظيف”.
إىل  املري��ة  البعث��ة  وتع��ود 
صب��اح  الشيش��اين  معس��كرها 

األربعاء.

وكاالت: هي فرصة عظيمة املشاركة 
يف نهائيات كأس العامل، محطة رائعة 
ومعنى كب��ري للنجاح ألي ش��خص، 
ليست فقط للمنتخبات أو الالعبني 
أو املدرب��ني،  ب��ل الح��كام أيض��اً، 
تواج��دك يف هذا الحدث يضاف إىل 
تاريخ��ك ويعني الكث��ري يعني أنك 
وصلت لهذا النجاح، نجاح املشاركة 

يف كأس العامل.
ومشاركة الحكام يف كأس العامل تعد 
نجاح��ا فرديا وش��خصيا كب��ريا؛ ألن 
الحكم دامئاً يصل مبفرده عىل عكس 
تص��ل كمجموعة  التي  املنتخب��ات 

مكونة من مدربني والعبني.
وش��هد تاريخ كأس العامل مش��اركة 
العدي��د من ح��كام الع��رب، الذين 

يف  ومجهوده��م  نجاحه��م  كلل��وا 
واألعرق  األك��رب  بالحدث  الحض��ور 
كروياً عرب كل التاريخ نهائيات كأس 
الع��امل. النجاح ال ينح��ر فقط يف 
املنتخب��ات املش��اركة أو الالعب��ني، 
فهناك من رشفنا كعرب باملشاركة يف 
نهائيات كأس العامل سواء منظمني أو 
حكام ومنهم من قدم مردودا جيدا 

للعامل ورشف الوطن العريب.
هن��ا يف ه��ذا التقري��ر نتعرف عىل 
أش��هر الحكام العرب الذين شاركوا 
يف نهائيات كأس العامل عرب التاريخ..

علي قنديل )مصر(

يعد الحك��م املري ع��ي قنديل 
أول حكم عريب يش��ارك يف نهائيات 

كأس الع��امل، بعدم��ا أوكل��ت إليه 
الفيفا قيادة مباراة تش��يي وكوريا 

الشاملية يف مونديال 1966.

علي بن ناصر )تونس(

الحك��م الذي أدار املباراة األش��هر 
يف تاريخ ك��رة القدم بني األرجنتني 
أغرب  ع��ىل  وش��هدت  وإنجل��رتا، 
هدف يف تاريخ نهائيات كأس العامل 
عندما س��جل مارادونا هدف باليد 
التونيس  ال��دويل  الحكم  احتس��به 

عي بن نارص.

سعيد بلقوله )المغرب(

رمب��ا ه��و الحكم األه��م يف تاريخ 
الح��كام العرب، الحكم الذي كلف 

م��ن االتحاد ال��دويل لك��رة القدم 
فيفا بإدارة نهايئ كأس العامل بالعام 
1998 بني منتخبي فرنسا والربازيل 

بالعاصمة الفرنسية باريس.

جمال الشريف )سوريا(

الحكم الدويل السوري الذي شارك 
يف 3 مسابقات لنهائيات كأس العامل 
األعوام 1986، 1990 و1994 وتألق 
يف إدارة املباراة الشهرية بني النمسا 
وأم��ريكا يف نهائي��ات كأس الع��امل 

.1990

جمال الغندور )مصر(

شارك الحكم الدويل املري جامل 
الغندور يف نسختي 1998، و2002 
إذ أدار الحك��م املري 6 مباريات 
كثاين أكرث الحكام العرب مش��اركة 
يف نهائي��ات كأس الع��امل، أبرزه��ا 
مب��اراة كوريا وإس��بانيا ربع نهايئ 

كأس العامل 2002.

علي بو جسيم )اإلمارات(

الحك��م الع��ريب األك��رث مش��اركة 
يف تاري��خ كأس الع��امل، إذ أدار 7 
مباريات خالل 3 مشاركات األعوام 
1990، 1998 و2002، كانت أبرزها 
إدارته ملباراة نصف النهايئ الشهرية 

بني الربازيل وهولندا العام 1998.

جمال حيمودي )الجزائر(

إدارة  األك��رث  الع��ريب  الحك��م 
واحدة  نس��خة  للمباري��ات خالل 
فقط يف كأس العامل خالل مشاركته 
الرائع��ة يف املوندي��ال األخري العام 

2014 بالربازيل.

صالح يقترب من العودة

أشهر الحكام العرب

محمد صالح

علي بوجسيم

)سكاي نيوز(: يف خضم سخونة مباريات 
كأس العامل 2018 يف روس��يا، اس��تغلت 
نس��اء إيرانيات الحدث الك��روي األهم 
دولي��ا من أجل الرتويج لقضيتهن، حيث 
إنه��ن ممنوع��ات من دخ��ول املالعب 
كمش��جعات يف بالده��ن من��ذ عرشات 

السنني.
وخارج ملعب س��ان بطرس��ربغ، رفعت 
عرشات اإليرانيات الفت��ات منددة مبنع 
النساء من التواجد داخل املالعب، وذلك 
قبل لق��اء منتخبهن مع نظ��ريه املغريب، 
الجمع��ة املايض، ضمن املجموعة الثانية 
من املونديال، يف احتجاج نس��ايئ، يظهر 
ألول مرة يف تاري��خ املونديال، عىل منع 
الس��لطات اإليرانية النس��اء من دخول 

املالعب منذ العام 1980.
وتحدثت عضوة يف مجموعة تطلق عىل 

نفسها اس��م “افتحوا املالعب” لصحيفة 
“واش��نطن بوس��ت” األمريكية، قائلة إن 
“إيران ال تريد أن ترى نس��اء سعداء يف 
املالعب. إنهم قلقون بش��أن ما ميكن أن 

نطلبه الحقا”.
وأضافت: “دعونا نتحرر. دعونا نش��اهد 

املباريات”.
وقالت مشجعة أخرى: “إنها املرة األوىل 
يل كامرأة إيرانية التي أحر فيها مباراة 

يف امللعب. أنا متحمسة جدا”.
وحم��ل رجل وام��رأة الفتة كتب��ا عليها: 
“قطعنا 4127 كيلومرتا لنكون يف امللعب 

كأرسة”.
وقال الرجل: “يف إيران النساء ممنوعات 
من دخول املالعب. علينا قطع مس��افة 
4127 كيلومرتا لنكون يف امللعب كأرسة”، 
بينام قالت املش��جعة: “أنا سعيدة جدا؛ 

ألنني سأدخل ملعب كرة قدم”.
ومنذ أس��ابيع، أشيع يف إيران أن الرئاسة 
تح��اول عرب قنوات مختلف��ة، رفع حظر 

دخ��ول النس��اء إىل املالع��ب، بع��د أن 
اقرتح��ت نائب��ة يف مايو املايض إنش��اء 

مدرجات خاصة للنساء.

دزاجويف يغيب لإلصابة
وكاالت: حسم االتحاد الرويس لكرة القدم، أمس األحد، 
موقف العب الوس��ط، أالن دزاجويف، من املش��اركة 
يف مواجه��ة مر، غداً الثالث��اء، يف الجولة الثانية من 

مباريات املجموعة األوىل لكأس العامل.
وأعل��ن االتحاد، أن دزاجويف س��يغيب ع��ن مباراة 
ال��دب الرويس أم��ام الفراعن��ة، دون أن يوضح ما إذا 
كان الالعب سيس��تطيع املشاركة يف مرحلة الحقة من 

البطولة من عدمه.
وأش��ار اتحاد الك��رة إىل أن دزاجويف الذي بلغ عامه 
الثام��ن والعرشين، اليوم، لن يس��افر مع الفريق إىل 
س��ان بطرس��ربج لخوض املب��اراة، لكنه سيس��تمر يف 

مرحلة التأهيل يف موسكو.
ويعاين دزاجويف، العب سيس��كا موسكو، من إصابة 
يف أوت��ار الس��اق اليرسى، تع��رض لها خ��الل املباراة 
االفتتاحية للمونديال التي اكتسح فيها الفريق الرويس 

نظريه السعودي، بخمسة أهداف دون رد.
وغ��ادر دزاجوي��ف امللعب مصابا، يف الش��وط األول، 

وسجل بديله دينيس شرييتشيف هدفني.

حق التشجيع

“دعو الناس تدخل إلى المالعب”
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وكاالت: إلتح��ق نجم ك��رة القدم 
اإلسباين الس��ابق، كارلوس مارشينا، 
مبعس��كر منتخب بالده املش��ارك 
حاليا يف بطول��ة كأس العامل 2018 
بروس��يا، لت��ويل املهام الت��ي كان 
يتوالها فريناندو هيريو، قبل إسناد 

تدريب الفريق إليه.
ك��ا طل��ب هي��ريو من مارش��ينا 
املعاون��ة يف قي��ادة الفريق خالل 

الفرتة املقبلة.
وكان االتحاد اإلس��باين لكرة القدم، 
أس��ند مهمة تدريب املنتخب إىل 
لالتحاد،  الري��ايض  املدي��ر  هيريو، 
امل��ايض، خلف��ا  األس��بوع  نهاي��ة 
الذي  لوبيتيجي،  للمدرب جول��ن 
أقي��ل م��ن منصب��ه قب��ل يومن 
فقط من بداية مس��رية الفريق يف 

املونديال الرويس.
وس��يتوىل مارش��ينا مه��ام املدي��ر 
الريايض إىل جانب معاونته هيريو 

يف تدريب الفريق.
وق��ال مارش��ينا، يف مؤمتر صحفي 
اليوم مبقر إقامة املنتخب اإلسباين 

مبدين��ة كراس��نودار: “تحدثت إىل 
فرينان��دو، وطالبن��ي مبس��اعدته. 

الهدف هو املعاونة”.
وكان مارشينا )38 عاما(، ُتوج بلقب 
كأس األمم األوروبية )يورو 2008( 
مع املنتخب اإلس��باين كالعب، كا 
توج معه بلقب كأس العامل 2010 

بجنوب إفريقيا.
ويتوىل مارشينا مهمة حلقة الوصل 
ب��ن الالعب��ن والطاق��م التدريبي 
ومس��ؤويل االتحاد اإلسباين للعبة، 
علا ب�أنه سيتوىل هذا العمل عىل 
سبيل اإلعارة من نادي إشبيلية عىل 
أن يعود، كا أكد بنفس��ه، لعمله 
عق��ب انته��اء مش��اركة املنتخب 

اإلسباين يف املونديال الرويس.
وأوضح مارشينا: “إنني عىل ما يرام 
يف إش��بيلية، هذا الن��ادي العظيم، 
وأعتزم االستمرار معه لفرتة طويلة، 
إذ أستمتع بالعمل يف هذا النادي”.
أساس��يا يف  وكان مارش��ينا العب��ا 
صف��وف املنتخب اإلس��باين بيورو 
2008 تحت قيادة املدرب الراحل 

لويس أراجوني��س، كا كان ضمن 
صفوف الفريق يف مونديال 2010. 
ك��ا لع��ب مارش��ينا لف��رق مثل 

فياريال وفالنسيا وإشبيلية.
وقال مارشينا إن املنتخب اإلسباين 
يجب أن يضع كل تركيزه يف كيفية 

املنافسة بقوة يف املونديال الحايل.
وأضاف: “يج��ب أن تكون النزعة 
الفردية أدىن من مصلحة الجاعة 

والفريق”.
ويرى مارشينا أن املنتخب اإلسباين، 
بال شك، عىل الطريق الصحيح بعد 
تعادل��ه 3 - 3 مع نظ��ريه الربتغايل 
يف أوىل مباريات��ه بالبطول��ة، رغم 
التغي��ري يف اإلدارة الفني��ة للفريق 

قبلها بيومن فقط.
وقال: “هذه املجموعة من الالعبن 

أظهرت شخصيتها”.
ك��ا أك��د أن��ه ال يش��ك أب��دا يف 
إمكاني��ات هي��ريو العالية وقدرته 
عىل قيادة الفريق يف هذه البطولة، 

رغم عدم خربته. 
وقال “ت��ويل هذا ال��دور يف هذه 
الظروف مينح��ه جدارة هائلة. إنه 

مستعد متاما لهذا التحدي”.
ويلتق��ي املنتخب اإلس��باين نظريه 
ي��وم  كازان،  مدين��ة  يف  اإلي��راين 
األربع��اء املقب��ل، فيا س��يختتم 
مسريته يف املجموعة الثانية بالدور 
األول للبطول��ة بلقاء نظريه املغريب 
يف مدينة كاليننجراد، يوم 25 يونيو 

الجاري.
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علي مجيد

شبر: السويد وبلجيكا وإنجلترا أفضل
يرى املدرب الوطني س��يد حسن ش��رب أن كفة منتخبات السويد وبلجيكا وإنجلرتا هي األرجح 
لتحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثالث األوىل يف مش��وارها مبنافس��ات كأس العامل بروسيا عرب 

مبارياتهم التي سيخوضونها اليوم.
وقال ش��رب يف ترصي��ح ل� “البالد س��بورت” الس��ويد يعترب م��ن املنتخبات األوروبي��ة القوية 

ومس��تواها يفوق الك��رة اآلس��يوية املتمثلة يف منتخ��ب كوريا 
الجنوبي��ة، وهذا يعود لقوة ومهارة العبيهم املحرتفن يف مختلف 
الدوريات األوروبية املميزة، إضافة لتميزهم بالقوة الجس��انية 
يف االحتكاك، وهذه األمور تعطيها األفضلية لتحقيق الفوز وعبور 
محطة كوريا التي س��تحاول بقدر املس��تطاع أن تظهر بالش��كل 
الالئق ومحاولة افتعال يشء ُيحس��ب له��ا. مضيفاً رغم األفضلية 
التي يتوقعها للس��ويد، إال أن ذلك ال مين��ع من حدوث مفاجأة، 
وهذا وارد يف كرة القدم بدليل س��قوط األرجنتن يف فخ آيسلندا 

وخسارة السعودية بالخمسة أمام روسيا.
ويف املب��اراة األخرى، أعطى ش��رب األفضلية كله��ا لصالح املنتخب البلجي��ي الذي يضم نجوما 
ومواه��ب من الطراز العايل بالتف��وق عىل بنا الذي يعترب محدود الس��معة والحجم يف عامل 
املستديرة، مبيناً أن بلجيكا يف السنوات األخرية بات لها شأن ومكان يف مختلف املحافل املهمة، 
وتقدم مستويات أكرث من رائعة بفضل العبيها الذين يلعبون يف أفضل وأقوى الدوريات، والتي 
مكنهم من اكتس��اب الخربة والوصول إىل ما وصلوا إليه اآلن. وعا إذا كانت بلجيكا س��تحقق 
نتيجة ثقيلة، وضح ش��رب أن يف منافس��ات كأس العامل من الصعب رؤي��ة حدوث نتيجة كبرية 

بدليل غالبية املباريات التي لعبت حتى اآلن، إذا ما استثينا خاسية السعودية )املفاجأة(.
وأخريا، أكد ش��رب أن مباراة تونس وإنجلرتا قوية للغاية يف ظل ما يتمتع به املنتخب اإلنجليزي 
م��ن أفضلية عىل كافة األصعدة م��ن خربة ونجومية العبيه وثقل فن��ي كبري يؤهلهم لتحقيق 
الف��وز عىل تون��س، متمنيا أن تتجاوز إنجل��رتا عقدتها وتصل لألدوار املتقدمة التنافس��ية مع 

املنتخبات األخرى.

تكتيك

     كارلوس مارشينا

مارشينا يعاون هييرو في تدريب “الماتادور”

وكاالت: هبطت أس��هم ح��ارس مرمى منتخب 
إس��بانيا ديفيد دي خيا بعد الخطأ الذي ارتكبه 

يف مواجهة الربتغال يوم الجمعة املايض.
وطالب��ت بعض الجاه��ري الغاضبة من حارس 
مانشسرت يونايتد بتغيريه يف املباراة املقبلة أمام 

إيرانP بسبب كرثة أخطائه يف الفرتة األخرية.
ونرشت صحيفة “ماركا” نتيجة اس��تفتاء أجرته 

عقب نهاية مباراة ال روخا املاضية.
وفضل الجمهور إرشاك الحارس كيبا أريزاباالجا، 

بدال من دي خيا، يف مباراة الجولة الثانية.
واستقر زوار موقع الصحيفة، عىل رضورة إجراء 
تغي��ريات يف مركز حراس��ة املرم��ى، إذ فضلوا 
إرشاك كيبا بنس��بة 49 %، يف حن اختار 41 % 

منهم دي خيا ملواصلة حراسة عرين ال روخا.
وتس��بب حارس مانشس��رت يونايتد يف استقبال 
هدف خالل الفرتة التحضريي��ة للاتادور أمام 

سويرسا، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.
واخت��ار الجمه��ور، مهاج��م املنتخ��ب دييجو 
كوس��تا، كأفض��ل الع��ب يف مب��اراة الربتغال، 
مؤكدين اس��تمرار مش��اركة آندريس إنييس��تا 

وكويك يف التشكيلة األساسية.
ورغم اله��دف الرائع الذي س��جله ناتش��و يف 
ش��باك الربتغال، إال أن الجمهور يريد رؤية داين 
كارفاخال يف لقاء إيران، بعدما متاثل للشفاء من 
اإلصاب��ة التي تعرض له��ا يف نهايئ دوري أبطال 

أوروبا.

وكاالت: أثنى إياجو أسباس، مهاجم 
منتخب إسبانيا، عىل الهدف الثالث 
لقائد الربتغال، كريستيانو رونالدو، 
يف ش��باك املاتادور، خ��الل املباراة 

التي أقيمت يوم الجمعة املايض.
وأع��رب مهاج��م س��يلتا فيجو، يف 
ع��ن  “م��اركا”،  لصحيف��ة  ح��وار 
سعادته باملش��اركة يف كأس العامل، 
رغم انته��اء أوىل مباريات منتخبه 
بالتعادل مع الربتغال بنتيجة 3-3.

وقال أسباس: “أنا سعيد ولكن كنا 
نس��تحق أكرث بقليل م��ن النتيجة 
التي حققناها يف املباراة املاضية، مل 
أتوقع أن أكون هنا ولكنهم أعطوين 

الثقة وتم استدعايئ للبطولة”.
وأضاف: “كنا نعل��م أنها لن تكون 
مواجهة س��هلة، يف أول 15 دقيقة 
كنا متفوقن، كنا متأخرين بهدفن 
وعدنا بالنتيجة وسجلنا 3 أهداف، 
ويف النهاية األم��ر املهم هو تفادي 
الخس��ارة والحفاظ ع��ىل فرصنا يف 

التأهل كأول املجموعة”.
وعن مستوى زميله دييجو كوستا، 
عل��ق قائال: “لقد قدم مباراة رائعة 
وس��اعد املنتخب بتسجيل هدفن 
)...(، ولكن يف بعض األحيان الكرة 

تكون يف صالحك وأحيانا ال”.

وتواجه إس��بانيا، يف مباراتها الثانية 
باملوندي��ال، منتخ��ب إي��ران، يوم 
األربع��اء املقبل، عىل ملعب كازان 

أرينا.
وبش��أن خطأ دي خي��ا يف الهدف 
الثاين، قال: “ه��و واحد من أفضل 
الح��راس يف العامل، أنا مندهش من 
املطالبة بتغي��ريه، يجب أن نتحىل 

بالهدوء، سبق وأن أنقذنا كثريا”.
وأردف: “لدي القليل من الش��فقة 
بع��د إقال��ة لوبيتيج��ي، ولكن يف 

النهاية كل طرف لديه رأيه، هيريو 
شخص مؤهل للغاية لشغل منصب 
املدي��ر الفن��ي، كان معنا بش��كل 

يومي”.
يس��جل  أن  أتوق��ع  “مل  واختت��م: 
كريس��تيانو رونالدو هدفه الثالث 
م��ن رضب��ة ح��رة، اعتق��دت أنها 
س��رتتطم بالحائ��ط الب��رشي. هذا 
املوسم مل يسجل الكثري من ركالت 
حرة مع ريال مدري��د، ولكنه كان 

هدفا رائعا”.

وكاالت: نرشت صحيفة “ماركا” 
اإلس��بانية قامئ��ة بالعب��ي كرة 
الق��دم املتواجدي��ن حالي��اً يف 
 2018 الع��امل  كأس  نهائي��ات 
للبل��دان  يلعب��ون  ال  والذي��ن 

الذين ولدوا فيها.
وجاء يف مقدمة هذه األس��اء 
وأبرزه��م: األرجنتيني جونزالو 
هيجواين الذي ولد يف فرنس��ا، 
ثم اإلس��باين دييجو كوستا ولد 
يف الربازي��ل، اإلس��باين تياج��و 
ألكانتارا ولد يف إيطاليا، اإلسباين 
الربازي��ل،  يف  ول��د  رودريج��و 
ميلينكوفيتش  س��ريج  ال��رصيب 
سافيتش ولد يف إسبانيا، الرصيب 
ميالن روديتش ولد يف البوسنة، 
ال��رصيب لوكا جوفيت��ش ولد يف 
األوروجوياين فريناندو  البوسنة، 
األرجنت��ن،  يف  ول��د  موس��لريا 
املغريب مهدي بن عطية ولد يف 

فرنسا.
املغ��ريب منري الخوج��ي ولد يف 
إسبانيا، املغريب ياسن بونو ولد 
يف كندا، املغريب رومان س��ايس 
ولد يف فرنس��ا، املغريب مانويل 

دا كوستا ولد يف فرنسا، املغريب 
أرشف حكيمي ولد يف إس��بانيا، 
املغريب يوس��ف آيت بن نارص 
ولد يف فرنس��ا، املغ��ريب مهدي 
بلجي��كا،  ول��د يف  جونزالي��س 
املغريب كري��م األحمدي ولد يف 
بلنهندة  يونس  املغريب  هولندا، 

ولد يف فرنسا،
املغ��ريب حكي��م زي��اش ولد يف 
هولندا، املغريب فيصل فجر ولد 

يف فرنسا.
املغريب س��فيان مراب��ط ولد يف 
هولن��دا، املغ��ريب ن��ور الدين 
مرابط ول��د يف هولندا، املغريب 

مبارك بونصوفة ولد يف هولندا، 
املغ��ريب أم��ن ح��ارث ولد يف 
فرنس��ا، املغريب جال��د بوطيب 
ولد يف فرنس��ا، الربتغ��ايل بيبي 
الربتغ��ايل  الربازي��ل،  يف  ول��د 
رافائيل جوريرو ولد يف فرنس��ا، 
الربتغ��ايل أنثوين لوبي��ز ولد يف 
فرنس��ا، الربتغايل أدريان سيلفا 
ولد يف فرنسا، الربتغايل سيدريك 
سواريس ولد يف أملانيا، الربتغايل 

ويليام كارفاليو ولد يف أنجوال.
الربتغايل جيلسون مارتينيز ولد 
يف كاب ف��ريدي، الكروايت إيفان 
راكيتيت��ش ول��د يف س��ويرسا، 

الك��روايت دي��ان لوفري��ن ولد 
يف البوس��نة، الك��روايت ماتي��و 
كوفاس��يتش ول��د يف النمس��ا، 
شاكريي  ش��ريدان  الس��ويرسي 
ول��د يف كوس��فو، الس��ويرسي 
فالون بيهرامي ولد يف كوس��فو، 
السويرسي بيلريم ديزماييل ولد 
يف مقدوني��ا، اإلنجلي��زي رحيم 

ستريلينج ولد يف جامايكا.
الس��نغايل كيت��ا بال��دي ولد يف 
إس��بانيا، الس��نغايل موىس ساو 
ولد يف فرنس��ا، السنغايل كاليدو 
كوليبايل ولد يف فرنسا، السنغايل 
مب��اي نيان��ج ول��د يف فرنس��ا، 
ال��رويس ماري��و فرينانديز ولد 
فيا لربازي��ل، الفرنيس صامويل 
أومتيت��ي ول��د يف الكام��ريون، 
الفرن��يس س��تيف مانداندا ولد 
يف جمهوري��ة الكونجو، املرصي 
س��ام م��ريس ول��د يف إنجل��رتا، 
التون��يس وهبي الخرزي ولد يف 
فرنسا، التونيس معز حسن ولد 
يف فرنس��ا، التون��يس صايم بن 
يوس��ف ولد يف فرنسا، التونيس 

الياس شقريي ولد يف فرنسا.

“الفيفا” يحتفي بالفيديومطالبة بتغيير دي خيا

)وكاالت(: أع��رب االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، أمس 
األحد، عن رضاه بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو، للمرة 

األوىل يف كأس العامل.
وقال متحدث باس��م الفيفا، إن الق��رارات كانت “مرضية 
ج��دا”، مضيف��ا “كل القرارات س��ارت ع��ىل النحو الذي 

ينبغي، نتمنى أن يستمر األمر عىل نفس املنوال”.
واحتسب الحكم، يوم السبت، رضبة جزاء لصالح منتخب 
فرنس��ا، خالل املباراة التي فازت فيها الديوك عىل أسرتاليا 
1-2، بعد التش��اور مع حكم الفيديو املساعد، ومشاهدة 

إعادة اللقطة عرب شاشة خارج حدود امللعب.
ك��ا جرى اس��تخدام التقني��ة من قبل الحك��م الجامبي، 
باكاري جاساما، خالل املباراة التي جمعت الدمنارك وبريو، 

حيث احتسب رضبة جزاء منحت الفوز لألوىل.
ويجري اس��تخدام تقنية حكم الفيديو يف املونديال، للمرة 
األوىل، بعد أن اس��تخدمت يف كأس القارات، العام املايض، 

وكذلك يف كأس العامل لألندية.

أسباس يشيد بكوستا وكريستيانو

أبرز النجوم المجنسين

• سيد حسن شبر	

إياجو أسباس

األرجنتيني جونزالو هيجواين
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وكاالت: أفل��ت منتخ��ب فرنس��ا 
بيشء من الحظ، من مباراته األوىل 
يف كأس الع��امل، لكن الفريق يدرك 
متاما أن��ه يتحتم علي��ه أن يلعب 
بش��كل أفض��ل إذا كان يرغب يف 
الذهاب بعيدا يف مونديال روسيا.

واس��تفاد منتخ��ب فرنس��ا، م��ن 
اس��تخدام تقني��ة حك��م الفيديو 
املس��اعد للم��رة األوىل يف تاري��خ 
كأس العامل، عندما احتسبت رضبة 
جزاء للفريق س��جل منها أنطوان 
جريزمان ه��دف التقدم للديوك، 
خالل املواجهة أمام أس��راليا أمس 
الس��بت، يف الجول��ة األوىل م��ن 

مباريات املجموعة الثالثة.
أدرك  أس��راليا  منتخ��ب  ولك��ن 
التعادل بواسطة رضبة جزاء أيضا.

واحتاج منتخب فرنسا لتكنولوجيا 
خط املرمى لتسجيل هدف الفوز 
يف الدقيقة 81، لكن تم احتس��اب 
اله��دف باس��م الالعب األس��رايل 
عزيز بيهيش، بدال من بول بوجبا.

وتح��ى ديدييه ديش��امب، املدير 
الفن��ي ملنتخ��ب فرنس��ا، والذي 
قاد الفريق لوصاف��ة يورو 2016، 
ببع��ض الواقعي��ة يف تعقيبه عى 

أحداث املباراة.
وقال ديش��امب “مل نلعب برسعة 
كافي��ة، خط هجومنا مل يكن جيدا 

كام ينبغي”.
ديش��امب مل يك��ن س��عيدا بأداء 
يف  املتمث��ل  الهجوم��ي  املثل��ث 

وعثامن  مبايب  وكيلي��ان  جريزمان 
دميبيل.

عى الورق يبدو املثلث الهجومي 
الفرنس��ية حاس��ام، لكن  للديوك 
كازان،  يظه��ر جلي��ا يف  ذل��ك مل 

باألمس.
وأوضح ديش��امب “مل يكن هناك 
تدفق، الثاليث مل يلعب بانس��جام 
بش��كل  نلع��ب  أن  علين��ا  كاف، 

أفضل”.
البدالء  وأشاد ديشامب مبس��توى 
أوليفيي��ه ج��رو وبلي��ز ماتويدي 
ونبي��ل فق��ر، م��ام قد يش��ر إىل 
يف  تغي��رات  ح��دوث  إمكاني��ة 
التشكيل خالل املباراة املقبلة أمام 

برو، الخميس املقبل.
كام أبدى ديشان إعجابه مبستوى 
بول بوجبا، وق��ال “بول قدم أداء 

طيب��ا، إنه الع��ب رائ��ع صاحب 
إمكانات هائلة”.

وتع��رض بوجبا، العب مانشس��ر 
يونايت��د، للكثر من االنتقادات يف 
إنجلرا وفرنس��ا، بس��بب تذبذب 
لهتافات  تع��رض  ك��ام  مس��تواه، 
االستهجان من الجامهر الفرنسية 
خ��الل املب��اراة التي ف��ازت فيها 
الديوك ودي��ا عى إيطاليا )3 - 1( 

قبل املونديال.
وقال بوجبا “ال يهم رأي الناس يب، 

أقوم بواجبي”.
وأض��اف “مدريب يث��ق يف، الفريق 
يثق يف، واألش��خاص الذين يحبوين 
وعائلتي يساندوين، هذا هو اليشء 

األهم”.
واختتم بالقول “كان األمر معقدا، 

مل نتوقع مباراة صعبة”.

نيجيريا واثقة رغم السقوطديشامب يلمح لتغييرات في تشكيلة “الديوك”
)وكاالت(: عان��ت نيجريا من نقص 
الخ��رة، لتخرس تش��كيلتها الش��ابة 
بس��بب ركلتن ثابتت��ن )0 - 2( أمام 
كرواتيا يف املجموعة الرابعة بنهائيات 
كأس الع��امل لك��رة القدم، الس��بت.
ومتلك نيجري��ا، واحدة من أصغر 
تش��كيالت البطولة مبتوس��ط عمر 
أكر من 26 عاًم��ا، وبذل املنتخب 
األفريق��ي مجه��وًدا كب��رًا لكنه مل 
يرجم ذل��ك إىل أهداف، وس��مح 
لكرواتي��ا بالتس��جيل م��ن ركلتن 

ثابتتن.
واس��تغل املنتخب الكروايت خرته 
الكبرة وس��اهم ل��وكا مودريتش، 
الذي يش��ارك يف كأس العامل للمرة 

الثالثة، يف تسجيل الهدفن.
وس��جل مودريتش اله��دف الثاين 
من ركل��ة جزاء ليضم��ن االنتصار 
لكرواتيا التي تقدمت يف الش��وط 
األول به��دف س��جله أوجينيكارو 
إيتيب��و بطريق الخط��أ يف مرماه، 
عقب ركل��ة ركني��ة نفذها العب 

وسط ريال مدريد.
م��درب  وق��ال جرن��وت روه��ر 
نيجريا: “عندما تخرس مباراة فهذا 
أمر غ��ر محبب، لكنن��ا ندرك أن 
كرواتيا كانت أفضل وارتكب العبو 
فريق��ي الش��بان بع��ض األخطاء. 
الهدف األول جاء بعد ركلة ركنية، 
والهدف الثاين بعد ركلة ركنية أيًضا 

ثم ركلة جزاء”.
وتاب��ع “أعتقد أنَّ ه��ؤالء الالعبن 
الوق��ت  إىل  يحتاج��ون  الش��بان 
للتعلم، وس��ُيعانون لبعض الوقت 
من الس��ذاجة يف ال��ركالت الثابتة 

لكننا نعمل عى عالج ذلك”.
وستلعب نيجريا يف الجولة املقبلة 
مع دولة أصغر لكنها متلك طموًحا 
كب��رًا؛ حي��ث تواجه آيس��لندا يف 
مباراة قد تكون حاس��مة يف فرص 

التأهل.
وحققت أيس��لندا، مفاجأة، عندما 
م��ع   )1  -  1( التع��ادل  فرض��ت 

األرجنتن، بطلة العامل مرتن.
وقال روهر “يجب أن نتقبل هذه 
الهزمي��ة، واآلن يج��ب علينا الفوز 

ع��ى آيس��لندا وكل يشء ال ي��زال 
ممكن��ا. إذا فزنا باملب��اراة املقبلة 
سيكون كل يشء ممكًنا يف التأهل”.
وأض��اف “نح��ن راض��ون بتنظيم 
الفريق دفاعيا لكننا مل نصنع الكثر 
من الفرص للتس��جيل. نحتاج ألن 
نحصد 4 نقاط ع��ى األقل إذا كنا 
نريد التأهل.. األمر يبقى يف أيدينا 
لذا دعونا نتح��ى باإليجابية ونثق 

أن بوسعنا النجاح”.
وتاب��ع “لدين��ا أصغر تش��كيلة يف 
الع��امل خ��الل بطول��ة كأس العامل 
الجاري��ة ل��ذا دعون��ا نتعل��م من 
املباراة. أعتقد أن بوس��عنا الظهور 

بشكل أفضل”.

عنوان صحيفة كوريري ديللو سبورت

ميسي... ماعز ماعز ماعز!
الصح��ف  رك��زت  وكاالت: 
أمس  الص��ادرة صباح  اإليطالية 
األحد، ع��ى ليونيل مييس، نجم 
منتخب األرجنتن، عقب إهداره 
ركلة ج��زاء وتعادل ب��الده أمام 
آيسلندا، يف أوىل جوالت نهائيات 
كأس العامل.وجاء عنوان صحيفة 
“كوريري ديللو سبورت”: “ماعز! 
ماع��ز! ماعز!.. مي��يس فارغ ومل 
يس��تطع ال��رد ع��ى هاتري��ك 
رونال��دو.. لي��و ال ميكن التعرف 
عليه أمام آيسلندا )1 - 1(.. إنه 
قام بكل يشء خاطئ، حتى ركلة 
الجزاء.. الجولة األوىل تذهب إىل 
رونالدو.. واليوم فرصة للمرش��ح 

الثالث نيامر وأملانيا”.
وأضاف��ت “عملية روما مدريد.. 
وصول لوبيتيج��ي يطلق العنان 
يجهزون لرضبة  الريال،  لرغبات 
مزدوجة.. إنها مجرد مسألة أيام 

بالنسبة ألليسون”.

يطال��ب  “لوتيت��و  وتابع��ت 
ملي��ون   150 ع��ى  بالحص��ول 
ي��ورو يف صفق��ة ميلينكوفيتش 
س��افيتش.. وكيل أعامل الالعب 
ي��زور فلورنتينو بريز األس��بوع 
يدع��و  وباري��س  املقب��ل.. 

كريستيانو”.
وأكملت “بالرمو يخرس )2 - 0(، 
وفروس��ينوين بن النج��وم، بعد 
تأهل��ه إىل منافس��ات ال��دوري 
اإليطايل، الفريق يعود للكالتشيو 

بعد موسمن”. 
وخرجت صحيفة “توتوسبورت” 
بعن��وان: “مقابل��ة حرصية مع 
وال��د ميلينكوفيتش س��افيتش، 
والد العب التس��يو يتحدث عن 

مسرة ابنه”.
ونقل��ت الصحيف��ة بع��ض من 
ترصيحات وال��ده: “لقد أخرت 
سرجي أكرث من مرة، البيانكونري 
س��يكون النادي املثايل بالنس��بة 

له، يف تورينو، بإمكانه أن يصبح 
العبا متكامال، ويفوز بكل يشء، 
مبا يف ذلك الك��رة الذهبية.. أما 

مدريد؟ بإمكانهم االنتظار”.
“مي��يس،  الصحيف��ة  وتابع��ت 
األرجنتن  الع��امل..  كأس  كابوس 
تس��قط أمام آيس��لندا، ومييس 
يضي��ع ركل��ة ج��زاء كانت من 
شأنها أن تجعل النتيجة )2 - 1( 
للتانج��و.. مقارنات ال ترحم مع 

كريستيانو رونالدو”.
وأردف��ت “فروس��ينوين يتأه��ل 
ويع��ود إىل ال��دوري اإليطايل!.. 
يهزم بالرمو )2 - 0(.. بينام نادي 
كوزنس��ا يعود إىل دوري الدرجة 
الثانية بعد 15 عاًما، يهزم سيينا 

 .”)1 - 3(
وجاء عنوان صحيف��ة “الجازيتا 
ديلل��و س��بورت”: “رونال��دو - 
الع��امل  - 0(.. كأس  مي��يس، )3 

يشهد مبارزة بن أسطورتن”.

توق��ف  “آيس��لندا  وأضاف��ت 
األرجنتن، واملباراة تنتهي بنتيجة 
)1 - 1(، بع��د أن أض��اع مييس 
ركل��ة ج��زاء، ويخ��رس معركة 
املسافات الطويلة مع رونالدو..
اآلن، هم يف خطر أمام كرواتيا 

متصدر املجموعة”.
وس��لطت الصحيف��ة الض��وء 
عى أبرز مباريات األمس بن 
أملاني��ا واملكس��يك، والرازيل 
ني��امر  وظه��ور  وس��ويرسا، 

املتوقع.
وتابع��ت “فرنس��ا تكاف��ح، 
وتقني��ة الفيدي��و تقوده��ا 
للفوز عى أس��راليا بهدفن 
مقابل ه��دف.. وبرو أيضا 
تس��تخدم تقني��ة الفيدي��و 

أمام الدمنارك بعد احتساب ركلة 
جزاء لصالحهم”.

“اختب��ار  الصحيف��ة  وأكمل��ت 
جيجي، دوناروما وميالن: صيف 

ساخن طويل بن الالعب وسوق 
االنتقاالت.. مس��تقبل غر مؤكد 

للحارس الشاب حتى اآلن”.
ونقلت الصحيفة ترصيح مقتضب 

العب  ملاتويدي، 
وإميري  “جولوفن  اليويف:  وسط 
العبن سوبر”، يف إشارة القرابهام 

من االنضامم للنادي.

 يوسف بولسن )الدنمارك(:
 “يا لها من بداية..”. 

فيدران تشورلوكا )كرواتيا(:
 “بداية رائعة..”.

رافايل فاران )فرنسا(:
 “النار األزرق..”.

الفريد فينبوغاسون )ايسلندا(: 
 “هل شاهدتهم هذا؟.. فخور بفريقي”.ايدين

ديدييه ديشامب
نيجيريا مطالبة بالنهوض امام ايسلندا
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عدسة املونديال

شراكة بين “البالد” و“LEYAN” لعرض مباريات المونديال في متنزه عذاري
تخصيص 5 جوائز لكل مباراة

ضمن إطار الرشاكة املتبادلة بني جريدة 
 LEYAN EVENTS ورشك��ة  الب��اد 
رشكة  خصصت   ،MANAGEMENT
LEYAN EVENTS MANAGE-
MENT صال��ة كبرية مبتن��زه عذاري؛ 
 2018 الع��امل  كأس  مباري��ات  لنق��ل 

املقامة حاليا يف روسيا.
وخصص��ت الرشكة صالة ع��رض كبرية 
يف إح��دى قاع��ات متنزه ع��ذاري، إذ 
توجه الدعوة لجميع محبي كرة القدم 
واملش��جعني لحضور القاعة واالستمتاع 
مبش��اهدة جميع مباري��ات املونديال 

العاملي.
وقال مدير الرشك��ة محمود الجمل إن 
التع��اون القائ��م بني رشكت��ه وجريدة 
الب��اد يأيت ضم��ن إط��ار الحرص عىل 
وضع املش��جعني البحرينيني يف الصورة 
ومنحهم الفرصة لاس��تمتاع مبشاهدة 
أك��ر ح��دث عاملي كروي يق��ام كل 4 

أعوام.
وأش��ار محمود الجم��ل إىل أن الرشكة 
خصصت إحدى قاع��ات متنزه عذاري 
لع��رض جميع مباريات كأس العامل عر 

شاشتي عرض عماقتني.

5 جوائز

وأوض��ح أن الرشكة س��تخصص جوائز 
ألصح��اب التوقعات الفائ��زة املتعلقة 

بكل مباراة من مباريات كأس العامل.
ولف��ت إىل أن الرشك��ة س��تخصص 5 
جوائز لكل مباراة، وذلك عر تخصيص 
الجوائ��ز الخمس ألصح��اب التوقعات 

الفائزة بكل مباراة.
وتواج��د  حض��ور  إىل رضورة  وأش��ار 
املخصص��ة  املنطق��ة  يف  املش��جعني 
لعرض املباريات، إذ س��يتم اإلعان عن 
الفائزين بعد جرد التوقعات بعد نهاية 
كل مباراة، وتسليم الفائزين جوائزهم.
ه��ي  املخصص��ة  الجوائ��ز  أن  وب��ني 
كوبونات بقيمة 25 دينارا، إذ ستخصص 

5 كوبونات لكل مباراة.

معرض مصاحب

م��ن جهته، أوضح محم��ود الجمل أن 
القاعة الكبرية التي تحتوي عىل شاش��ة 
عرض املباريات تش��هد تواجد معرض 

مصاحب للفعالية.
وب��ني أن املعرض يحتوي عىل أقس��ام 
متعددة بإمكان املشجعني زيارته عىل 

هامش متابعتهم للمباريات.
ولف��ت إىل أن املعرض مخصص لعرض 
مختلف املنتجات واألغذية واملأكوالت 
واملرشوب��ات، إضافة إىل تواجد معرض 
ألبس��ة خ��اص ع��ر ع��رض التصفي��ة 
ملنتج��ات م��ن س��وريا وتركي��ا ومرص 

بأشكال متنوعة.
وق��ال: “هن��اك العديد م��ن املنتجات 
كالعط��ور  املع��رض  يف  املعروض��ة 
املتنوعة، وجميعها بإمكان املش��جعني 
وعوائلهم زيارة املعرض ورشاء مختلف 

احتياجاتهم من أفضل البضائع”.

الفرصة متاحة

وتوجه الرشكة وجري��دة الباد الدعوة 
ك��رة  ومحب��ي  املش��جعني  لجمي��ع 
الق��دم لزي��ارة القاع��ة يف متنزه عني 
عذاري، واالس��تمتاع مبختلف مباريات 
املوندي��ال العامل��ي يومي��ا، إذ تعرض 
جمي��ع املباريات مبارشة عر شاش��تي 
ع��رض عماقتني، واالس��تمتاع باألجواء 
الحامسية يف مشاهدة كبار نجوم العامل 
يتنافس��ون عىل اللقب الكروي األغىل 

عامليا.

عروض التصفية على المالبس في المعرض من مصر وسوريا وتركيامحمود الجمل جانب من الحضور في القاعة لمتابعة المباريات

ال���ف���رص���ة م���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع ل���الس���ت���م���ت���اع ب�����أج�����واء ال���م���ب���اري���ات
م����������ع����������رض م��������ص��������اح��������ب ب�������م�������ن�������ت�������ج�������ات م�����ت�����ن�����وع�����ة

أحمد مهدي
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تونس تبدأ من إنجلترا

مهمة بمتناول بلجيكا

)وكاالت(: ب��ذل جاريث س��اوثجيت، 
مدرب منتخب إنجلرتا، أقىص ما ميكن، 
ليقلل التوقعات بش��أن منتخب بالده 
الش��اب يف كأس الع��امل، لكن الفريق 
يبدأ مش��واره يف املجموعة الس��ابعة 

أمام تونس، اليوم اإلثنني بثقة عالية.
وعق��ب الخ��روج امل��ذل م��ن الدور 
الثاين عىل يد آيس��لندا، يف بطولة أمم 
أوروبا قبل عامني، والفش��ل يف تجاوز 
دور املجموع��ات يف الربازي��ل 2014، 
ال تتحدث الجامه��ر اإلنجليزية، عن 

الفوز باللقب.
وبالفع��ل، س��يطرت الس��خرية عىل 
العدي��د م��ن الجامهر، لك��ن النهج 
وتش��كيلته  لس��اوثجيت  املتواض��ع 
الش��ابة، نجح��ا يف اس��تعادة بع��ض 

االيجابية.
وقال دان اشورث، املدير الفني لالتحاد 
اإلنجلي��زي “دامئا ما نفعل ذلك كبلد. 
انطالق  منخفض��ة ومبجرد  التوقعات 

البطولة، يبدأ حامس الجميع”.
نيجري��ا  ع��ىل  إنجل��رتا  وتغلب��ت 
وكوس��تاريكا ودي��ا، ومل تؤث��ر ه��ذه 
النتائ��ج ع��ىل توج��ه الجامهر عىل 

خالف املايض.
وتضم التشكيلة، العديد من املوهوبني 
يف الهج��وم، بوجود هاري كني ورحيم 
املتوق��ع مش��اركتهام من  س��رتلينج، 
البداي��ة، وخلفه��ام جي��ي لينجارد 

ودييل آيل.

وه��ذا يعني أن املهاجم��ني ماركوس 
راشفورد وجيمي فاردي، من املحتمل 
جلوس��هام ب��ني الب��دالء، م��ام مينح 
س��اوثجيت، خي��ارات، يف ح��ال عدم 
تحقيق ثنايئ الهجوم املطلوب منهام.

ويف الدفاع، تقل الكفاءة بعض اليشء، 
لكن س��اوثجيت يأم��ل يف أن العبني، 
مثل هاري ماجواير وكران تريبير، قد 
يغران من أداء الدفاع، ليظهر الفريق 

أكرث متاسكا يف روسيا.
وستمثل املواجهة األخرة يف املجموعة 
أمام بلجي��كا، االختبار األصعب، لكن 
التاري��خ الحدي��ث إلنجلرتا، س��يمنع 
وجود أي رض��ا عن النفس، يف املباراة 
االفتتاحية أم��ام تونس أو التالية أمام 
بنام، التي تشارك يف البطولة ألول مرة 

يف تاريخها.
وتكهنت وس��ائل إعالم بريطانية بأن 
س��اوثجيت، م��ن املحتم��ل أن يبدأ 
برحيم س��رتلينج يف الهجوم إىل جوار 
ه��اري ك��ني، واإلبقاء ع��ىل ماركوس 

راشفورد وجيمي فاردي بني البدالء.
ويف الدفاع س��يحصل آشيل يانج عىل 
فرصة املش��اركة من البداية، يف مركز 
الظهر األيرس، عىل حس��اب داين روز، 
بينام سيكون كران تريبير يف الجانب 

املقابل.
وقد يبدأ هاري ماجواير العب ليسرت 
س��يتي، إىل جوار جون ستونز، وكايل 

ووكر، يف قلب الدفاع.

وسيش��ارك جوردان هندرسون العب 
ليفرب��ول، يف مرك��ز الع��ب الوس��ط 
املداف��ع، إىل ج��وار جي��ي لينجارد، 
ب��أدوار  قيامه��ام  م��ع  آيل،  ودي��يل 
هجومي��ة أكرب، بينام م��ن املتوقع أن 

يحرس جوردان بيكفورد املرمى.
وأصبح وهب��ي الخزري وعيل معلول، 
الثنايئ البارز يف منتخب تونس، يف أتم 

جاهزية، للمشاركة اليوم.
ومل يلع��ب الخ��زري، الذي س��يقود 
الهج��وم ع��ىل األرج��ح، من��ذ نهاية 
األوىل  الدرج��ة  ب��دوري  املوس��م، 
الفرن��ي، بع��د معاناته م��ن إصابة 

بعضالت الفخذ، مع فريقه رين.
ك��ام أصي��ب معل��ول، ظه��ر األهيل 
امل��رصي، والعنرص امله��م يف هجامت 
تون��س، يف لق��اء ودي أمام إس��بانيا، 
األس��بوع املايض، لكن قال مسئولون 
إن األشعة أثبتت عدم وجود مشكلة.

وأكد معل��ول أن كل العب��ي الفريق 
جاهزون متاما للمباراة.

  وق��ال معلول: “كلن��ا تحت ترصف 
الجه��از الفني س��واء من س��يكونون 
يف التش��كيل األس��ايس أو عىل مقاعد 
الب��دالء، امله��م أن جمي��ع الالعب��ني 

جاهزون”.
 وق��ال يوهان علوان الع��ب الفريق: 
“نجته��د كث��را ونتدرب كث��را ونركز 
للغاي��ة يف اللق��اء، من أج��ل تحقيق 
نتيجة إيجابية، ونضع اآلن اللمس��ات 

األخرة عىل استعدادنا للمباراة”.
وأض��اف: “ننتظ��ر ه��ذا الح��دث 
العاملي وال نستطيع انتظار مباراتنا 

األوىل”.

وتابع: “لدينا حامس ش��ديد، كأس 
العامل أكرب بطولة ميكن أن يخوضها 

الالعب يف مسرته الكروية”.
ولدى سؤاله عن وجود نحو 8 آالف 

من املشجعني س��يحرضون املباراة، 
علق علوان: “نس��تقبل العديد من 
الرس��ائل م��ن املحبني ون��درك أن 

وراءنا شعبا كامال”.

)وكاالت(: تنظ��ر بلجيكا، ألبعد 
من مباراته��ا األوىل يف نهائيات 
كأس الع��امل، أم��ام بن��ام، التي 
تش��ارك ألول م��رة يف البطولة، 
لكنه��ا تحت��اج النتص��ار كبر، 
لتهدئ��ة أعص��اب جامهره��ا، 
وبن��اء فارق كب��ر يف األهداف، 
يف ظل س��عي الجي��ل الذهبي، 
يف نهاية املط��اف، لتقديم أداء 

مميز كفريق.
وكانت املخاوف بش��أن اإلصابة 
والتي لحقت بالعنارص الدفاعية، 
وخاصة القائد املخرضم فينسن 
كومب��اين، وتوم��اس فرمايل��ني، 
ق��د خفت، بينام أع��اد املدرب 
روبرتو مارتينيز، املدافع البديل 

لوران سيامن إىل بالده.
وبعد أن خاض الفريق، مشوار 
دون  الع��امل  كأس  تصفي��ات 
خس��ارة، تحت قيادة مارتينيز، 
ال��ذي تم التعاق��د معه، عقب 
خروج بلجيكا من دور الثامنية 
يف بطول��ة أوروب��ا 2016، ب��دا 
أن املدرب اإلس��باين جلب معه 
أس��لوب القيادة الفردية، الذي 
إيفرت��ون  يف  تطبيق��ه  اعت��اد 
وويج��ان يف إنجل��رتا، ليصه��ر 
التي  املواه��ب  مجموع��ة من 
تلعب يف الدوري اإلنجليزي، يف 
قالب واح��د يحيط بكيفن دي 
ليشكل  وإيدين هازارد،  بروين 

فريقا حقيقيا.

وعىل الرغم من ثورة الجامهر 
بشأن قراره، باستبعاد ناينجوالن 
العب روم��ا، ألهم مارتينيز، 11 
ملي��ون بلجي��ي، لالعتقاد بأن 
فريقهم ميكن��ه التفوق عىل ما 
حققت��ه التش��كيلة التي بلغت 
الدور قبل النهايئ لنسخة العام 

.1986
توم��اس  مس��توى  ويجس��د 
مونيي��ه، جن��اح باريس س��ان 
واثقة  جرمان، خ��الل مس��رة 
التحضرية، حالة  املباريات  من 
من نك��ران ال��ذات يف الهجوم 
والدف��اع، والت��ي يق��ول الكثر 
م��ن الالعبني، إنه��ا ظهرت مع 

مارتينيز.

وقال مونييه “يرغب مارتينيز يف 
استعادة ما افتقدناه، يف بطولة 

أمم أوروبا املاضية”.

وبالنس��بة له��ازارد )27 عاما(، 
ال��ذي يقارن مارتينيز بينه وبني 
ليوني��ل مي��ي، وه��و يف قمة 

مس��تواه، فإن األربع س��نوات، 
الت��ي مرت منذ الخس��ارة أمام 
األرجنتني بهدف نظيف، يف دور 
الثامني��ة يف كأس العامل األخرة، 

شهدت نضجا كبرا لبلجيكا.
وق��ال ه��ازارد “أصبحن��ا أكرث 
خربة ع��ام كان عليه الحال قبل 
4 س��نوات. كان أمامن��ا مباراة 

واحدة ونبلغ النهايئ”.
ومن الناحية النظرية، ستشكل 
بن��ام، قلي��ال م��ن التهدي��د يف 
س��وتيش، لفريق س��يلعب ب� 3 
مدافعني عىل األرجح، مع وجود 
هازارد ومرتن��ز، خلف روميلو 
مانشس��رت  مهاج��م  لوكاك��و، 

يونايتد.

السويد تتطلع لنسيان إبراهيموفيتش
)وكاالت(: تتطلع السويد للخروج 
إبراهيموفيتش،  من عباءة زالتان 
عندما تواجه كوريا الجنوبية عىل 
اس��تاد نيجني نوفج��ورود، اليوم 
اآلس��يوي  املنتخب  االثنني.وس��يعول 
يف املقاب��ل، عىل موهب��ة وحيدة ذات 
مس��توى عامل��ي، وهو س��ون هيونج-
مني ليقوده يف امللعب، يف ظل محاولة 
املنتخب��ني التخل��ص م��ن عروضه��ام 
الس��يئة، يف املباراة االفتتاحية لهام، يف 

املجموعة السادسة.
الطاغي��ة  الش��خصية  ت��زال  وال 
 62 س��جل  ال��ذي  إلبراهيموفيت��ش، 
هدف��ا يف 116 مب��اراة م��ع املنتخب 
االس��كندنايف، تهيمن ع��ىل األحاديث 
املثارة حول الفريق، عىل الرغم من أن 
املدرب يان أندرس��ون، يسعى لالبتعاد 

عن مثل هذا الحديث.
وقال أندرس��ون عقب تغلب الس��ويد 
عىل إيطاليا يف امللحق األورويب، لتعود 
للع��ب يف كأس الع��امل ألول م��رة منذ 
2006 “ه��ذا ال يص��دق! توق��ف هذا 
الالعب عن اللعب مع السويد قبل عام 
ونصف، لكننا ال زلنا هنا نتحدث عنه، 
يا إلهي.. نحن بحاجة عىل حس��ب ما 
أعتق��د، للحديث عن الالعبني العظامء 

الذين تضمهم التشكيلة”.
لكن الالعب��ني من أمثال، يون جيديتي 
تويفون��ن،  وأوال  فورس��برج  وإمي��ل 

يفتق��دون ليس فق��ط الصخب الذي 
كان يحيط باملتفرد إبراهيموفيتش، بل 
أيضا املس��توى املميز، لي يتمكنوا من 

إخراجه من دائ��رة الضوء، وذلك رغم 
أن السويد باتت أكرث متاسكا يف الوقت 

الحايل.

ومل يعزز من الروح املعنوية للس��ويد، 
فش��لها يف التسجيل يف آخر 3 مباريات 

دولية استعدادية لها.

ويق��دم الفري��ق أداء متفاوت��ا، مثلام 
هو الحال بالنس��بة ملنافس��ه الكوري 
الجنويب، الذي بدا بعيدا عن االبداع يف 

الفرتة االستعدادية للبطولة.
وتشارك كوريا الجنوبية يف كأس العامل 
للمرة التاس��عة عىل التوايل، وستتطلع 
قدم��ا للمهاجم س��ون للع��ب الدور 
القي��ادي، عقب تس��جيله 18 هدفا يف 
كافة املسابقات مع توتنهام هوتسبر، 

املوسم املايض.
وقال س��ون للصحفيني هذا األس��بوع 
“أش��عر بأنن��ي عىل م��ا ي��رام، عندما 
يتحدث الناس عني بش��كل جيد، لكن 
املهم أن أظهر ذلك يف امللعب.. أعرف 
أن الكث��ر من توقع��ات الناس تنصب 
عيل، ل��ذا فإنن��ي أتحمل املس��ؤولية 

أيضا”.
وتس��عى كوريا الجنوبي��ة لتجنب أي 
تك��رار لحالة الغض��ب، التي صاحبت 
عودة التش��كيلة للبالد، عقب نهائيات 

الربازيل قبل 4 سنوات.
وكان انت��زاع الفري��ق لنقط��ة واحدة 
من 3 مباريات ب��دور املجموعات، قد 
قاد الجامه��ر لقذف الفريق بالحلوى 
اختصارا لتعبر “اذهبوا ألكل الحلوى”، 

وهي إهانة يف كوريا الجنوبية.

مواجهة أوروبية- آسيوية مرتقبة

ايدين هازارد
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محمد الدرازي يف الذاكرة

ل��دى كل عاش��ق ل� “الس��احرة 
املستديرة” ذكريات مع املونديال 
ال ميك��ن أن ميس��حها الزمن من 
الكروي  الع��رس  فله��ذا  ذاكرته، 
مالي��ن تنتظ��ره كل 4 أعوام وال 
تخل��و أحاديثهم عن��ه، عن ذلك 
التاريخ الذي صنعه نجوم من كل 
الذهبية.  بأقدامه��م  العامل  أنحاء 
“الب��الد س��بورت” يف  يس��تطلع 
هذه الزاوي��ة ذكريات الرياضين 
م��ع املوندي��ال، فل��كل لحظاته 

املونديالية الخاصة.

1. ما منتخبك العالمي 
المفضل؟

- أبن��اء “السيليس��او” منتخ��ب 
الربازيل.

2. كيف ترى حظوظ 
منتخبك في مونديال 
روسيا؟

- حظ��وظ الربازيل يف املنافس��ة 
عىل استعادة أمجاده بكأس العامل 
قوية، وأتوق��ع أن يصل إىل الدور 
نصف النه��ايئ، إن مل يكن املباراة 

النهائية.

3. من ترّشح إلحراز لقب 
النسخة الـ 21 لكأس 
العالم؟

ملصلح��ة  تذه��ب  ترش��يحايت   -

فريقا  كون��ه  اإلس��باين؛  املنتخب 
متكامال، وميتل��ك عنارص ونجوما 

مميزة.

4. كيف تقرأ حظوظ 
المنتخبات العربية في 
نسخة 2018؟

العربي��ة  املتخب��ات  حظ��وظ   -
ضعيف��ة جدا مقارنة مبس��تويات 
املتطورة،  األوروبي��ة  املنتخب��ات 
أح��د  الظ��روف  خدم��ت  وإذا 
املنتخب��ات واملنتخب املرصي قد 
يكون األق��رب لذلك، فإن مبقدور 
واح��د من منتخباتن��ا العربية أن 
يتخط��ى دور املجموع��ات، لكن 

مجم��ال ال أرى بأنها ق��ادرة عىل 
تجاوز دور الستة عرش.

5. ما أول مونديال كأس 
العالم حظيت بمتابعته؟

- مونديال 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابان.

6. هل لديك طقوس خاصة 
لمتابعة منافسات هذا 
الحدث العالمي؟

- أتابع مباريات املونديال بشكل 
خ��اص م��ع الوال��د، فه��و أح��د 
واملش��جعن  القدامي  املتابع��ن 

للمنتخب الربازييل.

7. حدث ال تنساه في ذاكرتك 
حول كأس العالم؟

- أستذكر املباراة النهائية ملونديال 
العام 2006 بن فرنس��ا وإيطاليا، 
والذي تّوج فيه املنتخب اإليطايل 
بالنجم��ة الرابع��ة، حينام تغلب 
ع��ىل نظ��ره الفرن��ي ب��ركالت 
الرتجيح )3-5( بعد انتهاء الوقتن 
1-( بالتع��ادل  واإلض��ايف  األصيل 
1(، والت��ي فيه��ا “نطحة” زيدان 
الش��هرة لإليطايل ماركو ماترازي 
برأس��ه ع��ىل ص��دره ردا ع��ىل 
اإلهانات اللفظي��ة، وهي املباراة 
الدولي��ة األخ��رة للفرن��ي زين 

الدين زيدان بعد طرده.

الالعب:
 ناصر عنان

)وكاالت(: أعلن اإلس��باين روبرتو مارتينيز مدرب املنتخب 
البلجييك لكرة القدم ان املدافعن القائد فانس��ان كومباين 
وتوماس فرمايلن سيغيبان بس��بب إصابة تعرضا لها قبل 
الوصول اىل روس��يا، ع��ن مواجهة بنام.وق��ال مارتينيز 
الس��بت “لقد تحس��نت حالة توم��اس فرمالن 
)الفخ��ذ( كثرا، كام توقعنا. ل��ن يكون معنا ضد 
بن��ام، وبع��د ذلك س��يتم اتخاذ ق��رار بخصوص 
اس��تخدامه وفقا لحالته ومستواه. اعتقد انه من 
الناحية الطبية، ميكن ان يكون جاهزا للمباراتن 
املقبلتن” ضد تونس وإنجلرتا يف 23 و28 يونيو.

وأض��اف “بالنس��بة لكومباين )املص��اب يف أعىل 
الفخذ(، يجب اتخاذ القرار النهايئ بشأن تواجده 
ضمن التش��كيلة الرس��مية )23 العبا( األحد، 24 
س��اعة قبل بدء بلجيكا ملش��وارها يف النهائيات، 
وفقا للوائح الفيفا. يف حالة انس��حابه يف اللحظة 
األخرة، ميكن اس��تبداله بلوران س��يامن، العب 
ل��وس أنجليس االم��ريك، حتى ل��و أن االخر تم 

السامح له اليوم بالعودة إىل بلجيكا”.
وتاب��ع مارتيني��ز “نحن أيضا عىل ثق��ة كبرة أنه 
مع التقدم املح��رز منذ )إصابته ض��د( الربتغال 
)كومباين( سيكون جاهزا للمباراة الثالثة من دور 
املجموعات” ضد إنكلرتا، مشرا إىل أنه “مع أخذ 
هذا يف االعتب��ار، كان القرار هو االس��تفادة من 

تجربة هذين الالعبن داخل املجموعة”.
وتع��رض كومب��اين القائ��د واملداف��ع الرم��ز ل� 
“الش��ياطن الحمر”، إلصابة يف الفخذ منذ بداية 
اإلعداد وهو مل يت��درب مع املنتخب منذ 
ذل��ك الحن عىل رغم ان��ه أكد ثقته يف 

العودة يف األيام األخرة.
يف املقاب��ل، تعرض مدافع برش��لونة 
اإلسباين فرمايلن لالصابة مطلع مايو 
امل��ايض، بيد انه اس��تأنف التدريبات 
الجامعي��ة لكن دون خوض اي مباراة 

ودية مؤخرا.

ضربة موجعة

وكاالت: س��اهم لبناني��و املهج��ر يف 
أمركا الالتينية بالكثر من اإلنجازات 
السياس��ية والثقافي��ة واالجتامعي��ة 
والرياضي��ة بتل��ك املنطق��ة، ومنهم 
ماريو زاغالو الذي يعد أحد أس��اطر 

كرة القدم يف الربازيل والعامل.
ول��د ماريو جورجي لوبو زاغالو يف 9 
أغسطس العام 1931 مبدينة ماسايو 
عاصم��ة والي��ة االغ��واس بالربازيل، 
لعائل��ة ذات أصول لبنانية واس��مها 
األص��يل زك��ور، وتنتم��ي إىل مدينة 

زحلة اللبنانية.
واس��تطاع زاغالو أن يسطر اسمه يف 
عامل كرة القدم من خالله فوزه بكأس 
العامل مرت��ن كالعب، ومرة كمدرب، 

وأخرى كمساعد مدرب.
وكان زاغالو قد فاز بكأس العامل مرتن 
عندما كان العب��ا، وذلك يف مونديال 
السويد 1958، وكانت أول مرة يفوز 
فيها  منتخب الس��امبا بكأس العامل، 

وفاز أيضا بالكأس يف مونديال تشييل 
1962 ليحتفظ باللقب.

وبعد ذلك متكن “األستاذ” كام يقلب 
يف الربازي��ل من الفوز ب��كأس العامل 
للمرة الثالث��ة يف تاريخ بالده، ولكن 
هذه املرة كمدرب، وذلك يف مونديال 
املكس��يك العام 1970، حيث وصف 
زاغال��و تل��ك البطولة بأنه��ا “أجمل 
ذكرى يف حياته كمدرب”، بحسب ما 

ذكرت صحيفة “ماركا”.
أما آخر م��رة فاز به��ا زاغالو بكأس 
العامل، فكان��ت يف مونديال الواليات 
املتح��دة الع��ام 1994 وعمل وقتها 

مساعدا للمدرب.
وكان��ت املرة املرة الوحي��دة التي مل 
يش��ارك فيها زاغالو يف صناعة أمجاد 
الربازيل يف مونديال 2002 يف اليابان 
وكوري��ا، ليك��ون بذلك ق��د حقق 4 
ألق��اب من أص��ل 5 حازه��ا راقصو 

السامبا.

وبدأ زاغالو مسرته كالعب كرة قدم 
مع نادي أم��ركا الربازي��يل يف العام 
1948 وحت��ى الع��ام 1949، وانتقل 
بعده��ا إىل ن��ادي فالمنغ��و، ولعب 
مع من��ذ العام 1950 وحت��ى العام 
1958، وقد خ��اض مع فالمنغو 217 
مباراة وسجل فيها 30 هدفا، وانتقل 
بعدها للعب يف نادي بوتافوغو منذ 
العام 1958 وحتى العام 1965 الذي 

اعتزل فيه كرة القدم.
ولع��ب زاغالو مع منتخ��ب الربازيل 
لكرة القدم 36 مباراة وسجل فيها 5 

أهداف، وه��و الربازييل الوحيد 
ال��ذي فاز ب��كأس العامل العبا 
ومدربا، وال يش��اركه يف هذا 
أس��طورة  س��وى  اإلنج��از 
ك��رة القدم األملاني��ة فرانز 

بكنباور.
من  العديد  زاغال��و  ودرب 
األندية مثل نادي فلومنيزي 

وفالمنغ��و وبوتافوغ��و وفاس��كو دا 
غام��ا وبانغو ون��ادي الهالل والنرص 
م��ن  العدي��د  وق��اد  الس��عودين، 
املنتخب��ات، مثل منتخ��ب الكويت 
لكرة الق��دم، حيث أوص��ل الفريق 
إىل كاس العامل ألول مرة يف مونديال 
درب  ك��ام   ،1982 الع��ام  إس��بانيا 
منتخب الس��عودية واإلمارات لكرة 

القدم.

ماريو زاغالو لبناني 
صنع أمجاد البرازيل

عنان:  ال أنسى نهائي 2006 بين فرنسا وإيطاليا

يوم ركالت الجزاء
)وكاالت(: ميك��ن ألي الع��ب أهدر 
ركلة جزاء يف مسرته، أن يجد العزاء، 
ألن ليونيل ميي نفسه أهدر الكثر 

من الركالت أيضا.
األوىل  املب��اراة  الجمي��ع  وترق��ب 
لألرجنتن يف كأس العامل، يوم السبت، 
لكنه��ا تعادلت بش��كل مخيب 1-1 
مع أيسلندا، وأضاع ميي ركلة جزاء.
وكان ش��عور مي��ي بامل��رارة أكرب، 
خاص��ة أن غرميه لس��نوات طويلة، 
كريس��تيانو رونالدو، سجل بسهولة 
م��ن ركلة ج��زاء، ضم��ن 3 أهداف 
أحرزها، يف تع��ادل الربتغال 3-3 مع 

إسبانيا، الجمعة.
وكان يوم السبت مميزا، باحتساب 5 
ركالت جزاء، وكرر كريس��تيان كويفا 
العب برو إخفاق ميي، لكنه سدد 
بطريقة أس��وأ، عندما ارتفعت الكرة 

فوق العارضة، خالل الخس��ارة 1-0 
من الدمنارك.

ويف املقابل، س��جلت فرنسا وأسرتاليا 
من عالمة الجزاء، خالل فوز املنتخب 

األورويب 2-1.
وأكمل��ت كرواتيا يوم��ا مثرا، عندما 
بنف��س  مودريت��ش  ل��وكا  س��جل 
الطريق��ة، خ��الل الف��وز 0-2 عىل 

نيجريا، يف املباراة الرابعة واألخرة.
وال يتفوق عىل يوم السبت يف تاريخ 
كأس الع��امل، س��وى عند احتس��اب 
س��ت ركالت جزاء، يف يوم 24 يونيو، 

بنسخة فرنسا 1998.
لك��ن مل تكم��ن اإلث��ارة يف الع��دد 
وحس��ب، ب��ل يف طريقة احتس��اب 
ال��ركالت، بعد اس��تخدام تكنولوجيا 

الفيديو.
أنط��وان جريزمان،  تع��رض  وعن��د 

مهاجم فرنس��ا، لعرقلة من جوش��وا 
ريسدون، مدافع أسرتاليا، ظن الحكم 

يف بادئ األمر أن التدخل قانوين.
لكن عن��د مراجعة الفيدي��و، وبعد 
مشاورات، قرر احتساب ركلة الجزاء، 

وسط اعرتاضات أسرتالية.
ورأى ب��رت ف��ان مارفي��ك م��درب 
أس��رتاليا، أن الحك��م ظل متش��ككا 
حتى بعد مش��اهدة اإلع��ادة، لكنه 
يقدر صعوبة املوق��ف عىل الحكم، 
وسط صيحات اآلالف من املشجعن.
وق��ال امل��درب “إن��ه إنس��ان، وأي 

شخص قد يرتكب أخطاء”.
أحس��ن  ال��ذي  جريزم��ان،  وق��ال 
التعامل مع أول ركلة جزاء، تحتسب 
بعد اللجوء للفيدي��و يف كأس العامل 
“أعتقد أنها ركلة صحيحة، ألنه أعاق 
قدمي اليرسى، ثم نهضت وش��عرت 

ببعض األمل، ومل أدع السقوط”.

وخاب أمل برو، التي كانت الطرف 

األفضل لفرتات طويلة أمام الدمنارك، 

لكنها أه��درت ركلة ج��زاء، قبل أن 

تستقبل الهدف.

ووج��ه امل��درب ري��كاردو جاري��كا 

كلامت تش��جيع لالعبه، كويفا، الذي 

ترك امللعب وهو يخفي وجهه.

وقال جاري��كا “بع��د الركلة ظل يف 
امللع��ب، وطلب متري��ر الكرات له، 

وهذا يظهر شخصية قوية”.
وكشف هانيس هالدورسون، حارس 
آيس��لندا، الذي اخت��ر أفضل العب 
يف املباراة ض��د األرجنتن، أنه درس 
كيفية تس��ديد ميي لركالت الجزاء، 

من خالل الفيديو.
وبع��د ركلتي مي��ي وكويفا، حاول 

البعض اسرتجاع ذكريات قدمية.
الالع��ب  لينيك��ر،  ج��اري  وش��به 
واملحل��ل  الس��ابق،  اإلنجلي��زي 
التلفزيوين، ركلة كويفا بالتي أهدرها 
اإليطايل روبرتو باجيو، وتس��ببت يف 

فوز الربازيل بكأس العامل 1994.
وقال لينيكر ساخرا “ال توجد حاجة 
ملراجعة الفيديو، لرنى كيف ارتفعت 

الكرة فوق العارضة”.

ميسي لحظة تسديد ركلة الجزاء المهدرة 
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)وكاالت(: حقق املنتخب املكسييك مفاجأة 
مدوي��ة، بإس��قاط أملاني��ا، حامل��ة اللقب، 
بهدف نظي��ف، يف املب��اراة التي جمعتهام 

ع��ى ملع��ب “أوملبيس��كس كومبليك��س 
لوجني��يك”، ضمن منافس��ات الجولة األوىل 

من دور املجموعات.

وسجل هريفينج لوزانو، هدف فوز املكسيك 
يف الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليهدي بالده 

3 نقاط غالية يف بداية مشوار املونديال.

سقوط
بطل العالم

الجاسم يتوعد أوروجواي

مارادونا: ما حدث عار
)سكاي نيوز(: حذر الدويل األرجنتيني السابق، 
دييغ��و مارادونا، األحد، م��درب منتخب بالده 
الحايل خورخي س��امباويل م��ن عدم متكنه من 
العودة إىل األرجنتني إذا واصل املنتخب اللعب 
بالطريقة التي خاض بها مواجهة أيس��لندا )1 - 
1(. ورأى مارادونا، الذي قاد األرجنتني اىل لقبها 
العاملي األخري عام 1986، أن ما قدمه املنتخب 
أمام الوافد الجديد أيسلندا يف الجولة األوىل من 

منافسات املجموعة الرابعة “عار”.

ونقلت “فرانس برس” ع��ن مارادونا قوله “أن 
ُيح��ر للمباراة دون أن يأخ��ذ يف عني االعتبار 
أن طول )العبي( أيس��لندا 1.90 م... يس��اورين 

انطباع بأن هناك غضبا عاما داخل الفريق”.
ومل يش��أ مارادونا انتقاد مييس الذي أهدر ركلة 
جزاء عندما كان التعادل )1 - 1( سيد املوقف، 
واكتفى بالقول “من خالل مشاهديت ملييس عى 
أرضية امللعب، شعرت بالحقيقة أنه كان يغيل، 

وكنت ألشعر باألمر ذاته لو كنت مكانه”.

اعتقال مشجعة بيروفية
وكاالت: اعتقل��ت الس��لطات الروس��ية، مش��جعة 
بريوفية السبت يف الس��احة الحمراء وسط موسكو؛ 
بع��د اتهامها برسقة املش��جعني يف مب��اراة منتخب 
بالدها بريو والدامن��ارك ليتم وضعها يف مركز اعتقال 
مؤق��ت. ووفقا لتقرير نرشه موق��ع “ايفا” االخباري 
الرويس، أقامت الس��لطات الروس��ية دعوى قضائية 
ضد املواطنة البريوفية إيفي باتريشيا كيفززاس أياما، 
والتي س��افرت اىل موسكو رأس��ا من عاصمة دولتها 
“لي��ام” قبل يوم��ني من بداية املوندي��ال، حيث تم 

اعتقالها اليوم يف الس��احة الحمراء. وتواجه املواطنة 
البريوفية عقوبة الغرام��ة - وفقا للقانون الجنايئ يف 
روس��يا - والتي تص��ل إىل 200 أل��ف روبل )3300 
دوالر(، أو عقوبة العمل ملدة سنتني أو السجن ملدة 
تصل إىل 5 س��نوات، كام س��يتم إخبار سفارة دولتها 
يف موس��كو بالحادث. ووفق مانرشه املوقع الرويس، 
فإن الفتاة خططت للس��فر إىل مدينة “سارانس��ك” 
الروس��ية ملش��اهدة مباراة بريو والدمن��ارك، والتي 
انتهت بفوز منتخب الدامنارك بهدف مقابل ال يشء.

وكاالت: خطف املنتخب السويرسي 
نقط��ة مثين��ة م��ن موقعت��ه أمام 
املنتخ��ب الربازييل املرّش��ح للفوز 
باللق��ب، بتعادل��ه مع��ه )1 - 1( 
مساء األحد عى ملعب “روستوف 
أرينا”، ضمن منافس��ات املجموعة 
األول.وبه��ذه  بال��دور  الخامس��ة 
املجموعة  تتص��ّدر رصبيا  النتيجة، 
برصيد 3 نقاط بعد فوزها يف وقب 
سابق عى كوستاريكا )1 - 0(، وتأيت 
الربازي��ل وس��ويرسا يف املركز الثاين 
برصي��د النق��اط واأله��داف ذاته.
وباغتت س��ويرسا منافستها بفرصة 
خط��رية يف الدقيق��ة الثالثة، عندما 
تابع دزمياييل متريرة من ش��اكريي 
ف��وق القائم، ردت عليه��ا الربازيل 
يف الدقيقة 11 عندما أرس��ل نيامر 
كرة قصرية من الناحية اليرسى أمام 
متابعتها  باوليني��و  ح��اول  املرمى، 

لكّنها مرّت بجوار القائم البعيد.
وافتتح��ت الربازي��ل التس��جيل يف 
الدقيق��ة 20 عندم��ا قط��ع الدفاع 

الس��ويرسي كرة لتصل إىل املتحفز 
كوتيني��و ال��ذي س��ّددها بطريقته 
املعتادة من خ��ارج منطقة الجزاء 
البعي��دة مبرمى  الزاوي��ة العليا  يف 

الحارس السويرسي يان سومر.
مضاعف��ة  الربازيلي��ون  وح��اول 
النتيجة لكن أغلب كراتهم املرسلة 
داخل منطقة الجزاء مل تكن مرّكزة 
وقطعها الدفاع السويرسي بسهولة. 
حّققت  املجري��ات،  عك��س  وعى 
سويرسا التعادل يف الدقيقة 50، عرب 

رضبة رأس��ية لزوبري يف قلب مرمى 
بيكر،  أليس��ون  الربازييل  الح��ارس 
واع��رتض الربازيليون ع��ى الهدف 
بحج��ة تع��رّض املداف��ع مريان��دا 
للدفاع م��ن الخلف، لك��ن الحكم 
رف��ض االس��تعانة بتقني��ة الفيديو 
املس��اعد. وأض��اع كويتين��و فرصة 
خط��رية للربازي��ل يف الدقيق��ة 69 
عندم��ا هّيا الكرة عى صدره داخل 
منطقة الجزاء قبل أن يسّدد بيمينه 

بجانب املرمى.

وكاالت: تغلب املنتخب الرصيب عى 
نظريه الكوس��تارييك، بهدف دون رد، 
أم��س األح��د، ضمن الجول��ة األوىل 
الخامسة،  املجموعة  منافس��ات  من 

ببطولة كأس العامل 2018.
بالفضل،  ال��رصيب  املنتخب  ويدي��ن 
للمخرم أليكساندر كوالروف، ظهري 
أيرس روما، الذي س��جل هدف اللقاء 
الوحي��د، من ركل��ة ح��رة رائعة، يف 

الدقيقة “57”.
ب��دأ املنتخب الرصيب املباراة، بضغط 
كبري ع��ى نظريه الكوس��تارييك، من 
أج��ل أخ��ذ األس��بقية، حي��ث وجه 
أليكس��اندر ميرتوفيتش رأسية قوية، 
يف الدقيقة الثانية، لكنها مرت بسالم.
وكاد جيانكارلو جونزاليز، أن يس��جل 
الهدف األول للمنتخب الكوستارييك، 
لكنه أضاع فرصة محققة، يف الدقيقة 
“12”. وتأل��ق كيل��ور نافاس، حارس 
مرمى ري��ال مدريد، أمام تس��ديدة 
الرصيب، س��ريجي ميلينكوفيتش، من 
مقصية مزدوجة، بعدما استلم العب 

التسيو عرضية كوالروف، يف الدقيقة 
. “27”، قبل أن يحتسب الحكم تسلالاً
وكان املنتخ��ب الكوس��تارييك خطرياًا 
يف الهج��امت املرتدة، خالل الش��وط 
األول، بين��ام امتل��ك نظ��ريه الرصيب 

الكرة، دون خلق فرص كثرية.
وبدأ املنتخب الرصيب الش��وط الثاين 
بق��وة، محاوال افتت��اح األهداف عن 
يف  ميرتوفيتش،  أليكس��اندر  طري��ق 
الدقيق��ة “51”، لك��ن نافاس تصدى 

النفراد العب رصبيا برباعة.

وواصل املنتخب الرصيب سيطرته عى 
الكرة، ليسجل هدفه الوحيد بواسطة 
ك��والروف، نجم روما، من ركلة حرة، 
يف الدقيق��ة “57” وح��اول املنتخب 
الكوس��تارييك عقب الهدف الرصيب، 
الس��يطرة عى الكرة، وخلق الفرص، 
لكنه فش��ل أمام دفاعات منافس��ه. 
وعى الجانب اآلخر، تعامل املنتخب 
الرصيب بحذر، وحاول تسجيل الهدف 
الثاين ع��رب املرتدات، قب��ل أن يطلق 

الحكم صافرة النهاية.

كوالروف يقود صربيا لتجاوز كوستاريكانقطة ثمينة لسويسرا أمام البرازيل

فرحة العبي صربيا بالفوزلقاء البرازيل وسويسرا

وكاالت: رفع العب املنتخب السعودي، تيسري 
الجاسم، راية التحدي، مؤكدا قدرة األخر عى 

مسح الصورة الباهته التي ظهر بها يف املباراة األوىل 
باملونديال ضد روسيا. وقال الجاسم “سرند عى من 
انتقدنا يف امللعب وليس عرب وسائل اإلعالم”.وتلقى 

العبو املنتخب السعودي انتقادات الذعة، بعد 
الخسارة امام روسيا يف املباراة االفتتاحية )5 - 0(.

واضاف الجاسم: “هدفنا األوحد يف املباريات 
القادمة هو إسعاد الجمهور السعودي”.

ويواجه الفريق السعودي، منتخب أورجواي، 
األربعاء 20 يونيو، يف الجولة الثانية من منافسات 

املجموعة األوىل يف كأس العامل.
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