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روحاين: احلكومــــة 
لــن ت�ستقيــل

الإمارات تطالب قطر 
بوقف دعم الإرهاب

القبـ�ض علــــى عمالــة 
خمالفــة باجلنوبيــة

الرئي����س  رف����س  العربية.ن���ت:   - دب���ي 
الإي���راين ح�سن روح���اين الدعوات الت���ي اأطلقها 
ن���واب و�سيا�سي���ون ل�ستقال���ة حكومت���ه حت���ت 
دواعي احت���واء الحتجاجات ال�سعبية على خلفية 
ا�ستم���رار الأزم���ة القت�سادي���ة وانهي���ار العملة 
الوطنية، وتده���ور الو�سع املعي�سي للمواطنني 
وغ���اء الأ�سعار.وق���ال روحاين، يف كلم���ة مبا�رشة عرب 
التلفزيون الر�سمي، الأربعاء، اإن احلكومة لن ت�ستقيل 
لأنها فازت باأ�سوات 24 مليون ناخب، واليوم متتلك 

ثقة 81 مليون مواطن اإيراين”.

دب���ي - قن���اة العربية: طلب���ت الإمارات من 
قطر التوقف عن دعم اأفراد وجمموعات اإرهابية، 
كما نف���ت اأمام حمكمة العدل الدولية التهامات 
بانته���اك حق���وق ال�سع���ب القطري.وق���ال �سفري 
الإم���ارات لدى هولن���دا �سعيد النوي����س، اأمام حمكمة 
الع���دل الدولي���ة، اإن الإم���ارات طلبت من قط���ر مرارا 
التوقف عن هذا ال�سل���وك، م�سيفا اأنها تعهدت اأكرث 

من مرة بذلك، لكنها مل تِف بالتزاماتها.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رشح مدير عام 
مديرية �رشطة املحافظ���ة اجلنوبية، اأنه بناء على 
توجيهات حمافظ اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة 
بن علي اآل خليفة مبكافح���ة ظاهرة العمالة غري 
النظامية واملخالف���ني لاأنظمة والقوانني، فقد 

متكنت �رشطة املديرية من القب�س على 
عدد من العمالة املخالفة.

جلنة لو�سع ت�سورات حتقق التوازن املايل
ن�سكر ال�سعودية والكويت والإمارات لدعم البحرين... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: يف اجتم���اع عمل خ�سه �سموه 
ملتابع���ة ال�س���اأن القت�س���ادي، اأع���رب رئي����س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة عن بال���غ ال�سكر والعتزاز 
ملوق���ف الأ�سقاء يف اململك���ة العربية ال�سعودية 
ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة 
للتزامهم املق���در عاليا يف توفري الدعم الازم؛ 
لتعزيز الأو�ساع املالية بالباد، موؤكدا �سموه اأن 

احلكومة توا�سل جهوده���ا الدءوبة و�سيا�ساتها 
حتقي���ق  بغي���ة  القت�سادي���ة؛  الإ�ساح���ات  يف 
التوازن بني الإي���رادات وامل�رشوفات مبا يكفل 

تعزيز ا�ستقرار الأو�ساع املالية العامة.
وكان �سم���وه ق���د تراأ�س اجتم���اع عمل بق�رش 
الق�سيبية �سب���اح اأم�س تدار�س �سموه من خاله 
عددا م���ن اخليارات والبدائل الت���ي ت�ساعد على 

دعم الو�سع القت�سادي وال�ستقرار املايل.

ووجه �سموه جلن���ة خمت�سة بو�سع ت�سورات 
تكفل حتقيق التوازن املايل على املدى الق�سري 
واملتو�س���ط والبعي���د م���ع احلر�س بع���دم اإثقال 
كاهل املواطنني وحفظ ما حتقق لهم من تنمية 
ومكت�سبات، وتكون برئا�سة نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س اللجنة الوزاري���ة لل�سوؤون املالية 

و�سب���ط الإنفاق وع�سوي���ة وزير املالية 
وحمافظ م�رشف البحرين املركزي.

اأمريكا: البحرين الأولى مبكافحة الجتار بالأ�سخا�ض

اخلريطة على  البيع  لرتخي�ض  مهلة  اآخر  اأغ�سط�ض   31

م�سر متثل عمقا ا�سرتاتيجيا للأمة

تطبيق معايري كفاءة املكيفات بعد غد

املنام���ة - بن���ا: حققت مملك���ة البحري���ن اإجناًزا 
نوعي���ا غري م�سب���وٍق يف مكافحة الجت���ار بالأ�سخا�س 
لتح���ل يف الفئ���ة الأول���ى )TIER 1( �سم���ن فئ���ات 
ت�سنيف الدول اخلا�س مبكافحة الجتار بالأ�سخا�س 
الذي تعلنه �سنوًيا وزارة اخلارجية الأمريكية. واأثنت 
اخلارجي���ة الأمريكية الت���ي اأ�س���درت تقريرها م�ساء 
اأم�س على جه���ود اململكة يف و�سع الأط���ر القانونية 
ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س وو�سع الآليات املنا�سبة 

للتعامل مع اأي حالت م�ستبه بها.
واأكد التقرير اأن حكومة البحرين حققت اللتزام 

الكام���ل مبعايري الق�س���اء على الجت���ار بالأ�سخا�س، 
م�س���رًيا اإلى اأن اململك���ة حققت منج���زات رئي�سة يف 

الفرتة ال�سابقة وا�ستحقت مكاًنا يف الفئة الأولى.
من جانب اآخ���ر، كّرمت وزارة اخلارجية الأمريكية 
الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل رئي�س 
اللجنة الوطنية ملكافحة الجت���ار بالأ�سخا�س اأ�سامة 
العب�سي، �سمن 10 �سخ�سيات عاملية قدمت جهوًدا 
متميزة عل���ى �سعيد مكافح���ة الجت���ار بالأ�سخا�س، 

ويعد العب�سي اأول �سخ�سية ر�سمية خليجية 
تنال التكرمي.

املنامة - بنا: ك�سف الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري ال�سيخ حممد بن 
خليف���ة بن عب���داهلل اآل خليفة ع���ن ترخي�س 
الكثري من م�ساري���ع البيع على اخلريطة بعد 

اأقل من 4 اأ�سهر من بدء عمل املوؤ�س�سة.
واأك���د ����رشورة ا�ستخراج جمي���ع مطوري 
م�ساري���ع البي���ع عل���ى اخلريط���ة رخ�سة من 

املوؤ�س�سة قبل انتهاء فرتة توفيق الأو�ساع 
امل�سم���وح به���ا والت���ي تنته���ي بتاريخ 31 
اأغ�سط����س 2018.ج���اء ذل���ك ل���دى لقائه مع 
اأع�س���اء جمعية التطوير العق���اري البحرينية 
برئا�سة ع���ارف هجر�س لإطاعه���م على اأهم 

امل�ستج���دات والق�ساي���ا املتعلق���ة 
باملطورين العقاريني خ�سو�سا.

اأو�س���ى  موؤمت���ر و�سائ���ل الإع���ام ب���ني الواق���ع 
والتطلع���ات يف الوقاية من املخ���درات ب�رشورة “بناء 
ا�سرتاتيجي���ة اإعامي���ة جدي���دة تواك���ب املتغ���ريات 
املت�سارع���ة يف و�سائ���ل الإعام التقليدي���ة واحلديثة 
ل�سيم���ا و�سائ���ل التوا�سل الجتماع���ي”. وقال وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل 
خليف���ة يف كلم���ة اأم���ام امل�سارك���ني يف املوؤمتر اأم�س 
“ن���رى الي���وم اأ�س���كال خمتلفة من املخ���درات ت�سل 
اإل���ى البل���دان وعرب احل���دود باأ�سالي���ب خمتلفة )...( 

وت�ستهدف فئة ال�سباب حتديدا”.

          علي الفردان من املنامة

قالت مدي���رة اإدارة املوا�سفات واملقايي�س 
يف وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة، من���ى 
العلوي، اإن البحرين �ستبداأ مرحلة اأعلى يف تطبيق 
بطاقة كف���اءة الطاقة لأجهزة التكييف يف اأ�سواق 

اململكة اعتبارا م���ن بعد غد الأحد 1 يوليو؛ حيث 
اإن هناك جدول للمتطلبات يراعي التدرج.وبينت 
�مل�سوؤول���ة �أن���ه مبوجب نقاط �لنج���وم، فيجب �أن 
تك���ون اأجه���زة التكيي���ف اجلدي���دة حا�سلة على 

ا�سته���اك  يف  اأعل���ى  كف���اءة  مع���دلت 
الطاقة.
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• �سمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع عمل لبحث ال�ساأن القت�سادي	

تاأجيــر اأرا�س على �ساطــئ خليج البحرين 
بـ 2.4 مليون دينار

هايلي تدعو الهند اإلى “اإعادة النظر” 
يف عالقاتها مع طهران

منتخبنــا يواجــه عمالقــة ال�سعوديـــة يف ثاين 
لقاءاته باإياب الت�سفيات الآ�سيوية لل�سلة

اقتصاد البالد

بالد العالم
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فرقة الإخوة البحرينية تقدم 
اإبداعاتها الكال�سيكية يف الكويت

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

اأجرى ات�سال هاتفيا مع ال�سي�سي... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: ج���رى ات�سال هاتف���ي م�ساء 
اأم����س بني عاه���ل الب���اد �ساحب اجلال���ة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، واأخيه رئي�س جمهورية 
م����رش العربية ال�سقيقة عبدالفت���اح ال�سي�سي، مت 
خال���ه ا�ستعرا����س العاقات الثنائي���ة التاريخية 
املتطورة ب���ني البلدين وال�سعب���ني ال�سقيقني، 
كم���ا مت بحث عدد م���ن املو�سوع���ات والق�سايا 
ذات الهتم���ام امل�س���رتك. واأ�س���اد جال���ة امللك 
خ���ال الت�س���ال باملواق���ف امل�رشف���ة جلمهورية 

م�رش العربية جتاه مملك���ة البحرين وق�سايا الأمة 
العربية، منوها جالته اإلى اأن م�رش ال�سقيقة متثل 
عمقا ا�سرتاتيجي���ا لاأمة العربي���ة. واأعرب جالته 
ع���ن اإعجابه مبا ت�سهده جمهورية م�رش العربية من 
تق���دم وتطور بف�س���ل قيادة الرئي����س ال�سي�سي 
احلكيم���ة، معرب���ا جالت���ه ع���ن اأ�س���دق متنيات���ه 
مل�رش قيادة و�سعبا مبزي���د من التقدم والزدهار 
وموا�سل���ة دوره���ا ال�سرتاتيج���ي والري���ادي يف 
املنطقة ن�رشًة لق�سايا اأمتينا العربية والإ�سامية.

ا�سرتاتيجية اإعلمية جديدة ملكافحة املخدرات

• وزير الداخلية يلقي كلمته	 4• اأ�سامة العب�سي	

• رئي�س جمهورية م�رش العربية	 • جالة امللك	

بدور املالكي
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املنامة - بنا: كّرمت وزارة اخلارجية االأمريكية 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظي���م �ش���وق العمل 
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س، 
اأ�شامة ب���ن عبداهلل العب�شي، �شم���ن 10 �شخ�شيات 
عاملي���ة قدموا جهوًدا متميزة عل���ى �شعيد مكافحة 
االجت���ار باالأ�شخا�س، وبهذا التكرمي يعترب العب�شي 
اأول �شخ�شية ر�شمي���ة خليجية حتظى بهذه املكانة 
الدولي���ة يف هذا املجال. ورف���ع العب�شي بالغ ال�شكر 
واالمتن���ان اإل���ى ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، على الثقة 
والدع���م الالحمدود، وتوجيهات���ه ال�شديدة ومتابعة 

اللجن���ة التن�شيقي���ة الت���ي اأولت مو�ش���وع مكافحة 
االجتار باالأ�شخا�س اهتمام���ا كبريا، من خالل الدعم 
الكامل لتوفري كافة امل���وارد واالإمكانيات ل�شمان 
جن���اح جه���ود مملك���ة البحري���ن واللجن���ة الوطني���ة 
ملكافح���ة االجت���ار باالأ�شخا����س. واأك���د اأن التكرمي 
مبثاب���ة اعرتاف دويل باجلهود الت���ي تبذلها مملكة 
البحري���ن يف جم���ال مكافح���ة االجت���ار باالأ�شخا����س 
ويف االرتق���اء ببيئة العم���ل وتطوير نظ���ام الوقاية 
لتجن���ب وقوع �شحايا، وحماي���ة ال�شحية اإن وجدت، 
اإلى جانب و�ش���ع االآليات الرادعة ملحا�شبة مرتكبي 
ه���ذه اجلرائم، وهذا ما ي�شمن حفظ حقوق االأطراف 
كاف���ة دون متييز، معرًبا عن فخره واعتزازه بالعمل 

وامل�شاهمة يف جهود مملكة البحرين بهذا املجال.
وتق���وم وزارة اخلارجي���ة وكجزء م���ن تقريرها 
ال�شن���وي لت�شنيف الدول يف جم���ال مكافحة االجتار 
باالأ�شخا����س، بتكرمي 10 �شخ�شي���ات على م�شتوى 
دول الع���امل، وه���م الذي���ن اأ�شهموا ب�ش���ورة كبرية 
يف مكافح���ة االجت���ار باالأ�شخا�س عل���ى امل�شتويات 
املحلي���ة واالإقليمي���ة، وغالًب���ا م���ا ت�شم���ل قائم���ة 
احلكومي���ة  غ���ري  املنظم���ات  موظف���ي  املكرم���ن 
وامل�شوؤولن احلكومين والق�شاة، الذين يلتزمون 
باإنهاء االجتار باالأ�شخا�س ورفع م�شتوى الوعي حول 

املمار�شات االإجرامية اجلارية يف بالدهم وخارجها.
وياأتي تكرمي اأ�شام���ة العب�شي كاأحد القيادات 

الدولية املنجزة والفاعلة الذين بذلوا جهوًدا كبرية 
ومتمي���زة يف مكافحة االجت���ار باالأ�شخا�س واإخال�شه 
العم���ل يف هذا امللف ال���دويل الهام من خالل مراكز 
عمل���ه املتع���ددة يف الق�ش���اء على الظاه���رة، حيث 
حقق���ت مملك���ة البحري���ن تقدًم���ا كب���رًيا يف جم���ال 
مكافح���ة االجتار منذ تب���وء العب�شي رئا�ش���ة اللجنة 
الوطني���ة ملكافحة االجت���ار باالأ�شخا����س اإلى جانب 
عمله كرئي�س لهيئة تنظيم �شوق العمل، اإذ انتقلت 
البحري���ن من قائم���ة املراقبة اإلى الفئ���ة الثانية يف 
الع���ام 2015 وفق���اً لتقري���ر اخلارجي���ة االأمريكي���ة 
املتعلق بت�شنيف الدول يف مكافحة االجتار، و�شوالً 

اإلى الفئة االأولى )TIER 1( هذا العام )2018(.

املنام���ة - بن���ا: حققت مملك���ة البحري���ن اإجناًزا 
نوعيا غ���ري م�شب���وٍق يف مكافحة االجت���ار باالأ�شخا�س 
لتح���ل يف الفئ���ة االأول���ى )TIER 1( �شم���ن فئ���ات 
ت�شني���ف الدول اخلا�س مبكافحة االجتار باالأ�شخا�س 
ال���ذي تعلنه �شنوًيا وزارة اخلارجية االأمريكية. واأثنت 
اخلارجي���ة االأمريكية الت���ي اأ�ش���درت تقريرها م�شاء 
اأم�س اخلمي�س املواف���ق 28 يونيو 2018 على جهود 
اململك���ة يف و�ش���ع االأطر القانوني���ة ملكافحة االجتار 
باالأ�شخا����س وو�شع االآليات املنا�شبة للتعامل مع اأي 
حاالت م�شتبه بها. واأك���د التقرير اأن حكومة البحرين 
حققت االلت���زام الكامل مبعايري الق�شاء على االجتار 
باالأ�شخا����س، م�شرًيا اإل���ى اأن اململكة حققت منجزات 

رئي�ش���ة يف الفرتة ال�شابقة وا�شتحقت مكاًنا يف الفئة 
االأول���ى. ولف���ت التقري���ر اإل���ى اأن اإجن���ازات اململكة 
ت�شم���ل اإجراءات حكومي���ة مثل ت�رصي���ح العمل املرن 
كاأول م����رصوع على م�شتوى املنطقة لت�شحيح اأو�شاع 
العمال���ة املخالفة مب���ا يجنبها اال�شتغ���الل اأو االبتزاز 
اأو االجتار وهو امل�رصوع الت���ي اعتمدته االأمم املتحدة 
كاأحد اأف�ش���ل املمار�شات الدولية، كم���ا د�شنت اأول 
مرك���ز �شامل حلماية ودعم العمال���ة الوافدة يت�شمن 
مركًزا الإي���واء ال�شحايا وم�شاع���دة اأي �شخ�س يحتمل 
يف حتول���ه الى �شحية، اإلى جان���ب تد�شينها �شندوق 
لدع���م �شحاي���ا االجت���ار باالأ�شخا�س به���دف حت�شن 
اأو�شاعه���م االإن�شاني���ة واملالي���ة للعمال���ة يف مملك���ة 

البحري���ن عرب خمتلف الربامج الت���ي يتبناها، وكذلك 
اعتم���اد اململك���ة العق���د الثالث���ي للعمال���ة املنزلية 
وال���ذي ينظم العالقة بن مكتب التوظيف، و�شاحب 
العمل )رب االأ����رصة( والعامل املن���زيل، وباتت جميع 
مكات���ب التوظيف ملزم���ة بتطبيقه. وم���ن االإجراءات 
الت���ي قامت به���ا البحرين وبواأها للو�ش���ول اإلى هذا 
االإجن���از تد�شينه���ا لنظ���ام االإحالة الوطن���ي ل�شحايا 
االإجت���ار باالأ�شخا����س والذي ُيع���د االأول على م�شتوى 
دول املنطق���ة، وال���ذي يه���دف اإلى تعزي���ز اإجراءات 
مكافحة االإجتار باالأ�شخا����س، وتو�شيح وتنظيم دور 
خمتل���ف اجلهات واآليات تعاملها مع اأي حالة اإجتار اأو 

ي�شتبه يف اإمكانية حتولها اإلى حالة اإجتار.

كما قام���ت اململك���ة بالعمل ال���دوؤوب بربنامج 
باالأ�شخا����س  االجت���ار  اخلا�ش���ة مبكافح���ة  التوعي���ة 
والذي كان ل���ه اأثره الكبري، اإلى جانب اإ�شدار اإدانات 
ق�شائي���ة ملذنب���ن يف جم���ال االجت���ار باالأ�شخا����س، 
وكذل���ك التع���اون مع مكت���ب االأمم املتح���دة املعني 
مبكافحة اجلرمية واملخدرات يف دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي لعمل عل���ى اإن�شاء مركز اإقليم���ي للتدريب 
وبن���اء الق���درات ملكافح���ة االإجت���ار باالأ�شخا����س يف 
مملكة البحرين والذي �شي�شكل اإ�شافة نوعية جلهود 
اململك���ة يف جم���ال مكافح���ة ه���ذه اجلرمي���ة ورعاية 
�شحاياها وحماية احلق���وق االإن�شانية لكل من يعي�س 

على اأرا�شيها.

املنامة - بنا: اأعرب عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة عن اعت���زاز مملكة 
البحري���ن يف حتقي���ق الفئ���ة االأولى يف تقري���ر وزارة 
اخلارجية االأمريكية اخلا����س بت�شنيف الدول مبجال 

مكافحة االجتار باالأ�شخا�س.
واأ�ش���اد جالل���ة املل���ك بجه���ود وزارة اخلارجي���ة 
وهيئة تنظيم �شوق العمل واللجنة الوطنية ملكافحة 
االجت���ار باالأ�شخا�س من خ���الل املب���ادرات والربامج 
الت���ي تبذلها والرامية الى تعزي���ز ورفع �شوق العمل 

مبا يحقق االأهداف املن�شودة.
وكان �شاح���ب اجلالل���ة امللك قد تلق���ى برقية 
تهنئ���ة من الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة تنظيم �شوق 
العم���ل رئي����س اللجن���ة الوطني���ة ملكافح���ة االجت���ار 
باالأ�شخا����س  اأ�شامة العب�شي، مبنا�شبة حتقيق مملكة 
البحري���ن الفئ���ة االأول���ى يف تقري���ر وزارة اخلارجي���ة 

االأمريكية مبكافحة االجتار باالأ�شخا�س، هذا ن�شها:
 ح�رصة �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اأرفع اإلى مقام جاللتكم ال�شامي اأ�شدق التهاين 
والتربي���كات مبنا�شبة حتقيق مملك���ة البحرين الفئة 
االأولى يف تقري���ر وزارة اخلارجي���ة االأمريكية اخلا�س 

بت�شنيف الدول مبجال مكافحة االجتار باالأ�شخا�س.
�شيدي �شاحب اجلاللة...

لق���د كان وال ي���زال لتوجهات جاللتك���م وروؤاكم 
اأعظم االأثر يف حتقيق كل منجز ي�شجل با�شم البحرين، 
وال ي�شتثن���ى من ذلك تبوء اململك���ة املكانة الدولية 
الرفيعة كاأول دولة يف منطقة ال�رصق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا حت�شل على هذا الت�شنيف العايل.
�شيدي �شاحب اجلاللة...

اإن االإجن���از الدويل ياأت���ي كاإ�شافة جديدة �شمن 
منجزات امل�شرية التنموية ال�شاملة املباركة جلاللتكم 
واملكت�شبات التي حتققت يف عهدكم الزاهر للوطن 
واملواط���ن ولكل من يعي�س عل���ى ترابها الغايل على 

جميع االأ�شعدة والتي من بينها تنامي حقوق االإن�شان 
يف ظل دولة املوؤ�ش�شات والقانون والتي جعلتم منها 
جاللتك���م منوذجا مهما عل���ى هذا ال�شعي���د ب�شهادة 

دولي���ة نفتخر الي���وم بتحقيقها متقدم���ن بها على 
الكث���ري من الدول الت���ي �شبقت جتربتن���ا وهو اإجناز 
ي�شج���ل اليوم بتظاف���ر جهات كثرية اأك���دت عطائها 

ال�شخي من اأجل مملكة البحرين ورفعة �شاأنها.
 وبه���ذه املنا�شب���ة العزي���زة ي�رصفن���ي اأن اأع���رب 
ال�شك���ر و العرف���ان  اآي���ات  اأخل����س  جلاللتك���م ع���ن 
عل���ى الثق���ة الغالي���ة التي �رصفتم���وين به���ا، معاهداً 
جاللتكم على موا�شلة العط���اء واجلهد يف خدمة روؤى 
وتوجيهات جاللتكم نحو كل ما فيه ازدهار ومناء هذا 
الوط���ن العزيز �شارعاً اإلى املول���ى العزيز القدير اأن 
ميد جاللتكم مبوفور ال�شحة والعافية والعمر املديد 

ملوا�شلة امل�شرية املباركة.
  

اأ�شامة بن عبداهلل العب�شي
الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل

االجت���ار  ملكافح���ة  الوطني���ة  اللجن���ة  رئي����س 
باالأ�شخا�س

املنام���ة - بن���ا: بع���ث ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
برقية تهنئ���ة اإلى الرئي�س التنفي���ذي لهيئة تنظيم 
�شوق العمل رئي����س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 
باالأ�شخا����س اأ�شام���ة العب�شي، مبنا�شب���ة تكرميه من 
وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة �شم���ن 10 �شخ�شي���ات 
عاملي���ة قدمت جه���وًدا متميزة عل���ى �شعيد مكافحة 

االجتار باالأ�شخا�س، هذا ن�شها:
ال�شيد اأ�شامة بن عبداهلل العب�شي املحرتم

الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة تنظيم �شوق العمل، 
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االإجتار باالأ�شخا�س

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�شع���دين اأن اأهنئك���م مبنا�شب���ة تكرميك���م من 
وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة �شم���ن ع����رص �شخ�شيات 
عاملي���ة قدمت جه���وًدا متميزة عل���ى �شعيد مكافحة 
االجت���ار باالأ�شخا�س، يف تقدير دويل رفع ا�شم مملكة 
البحري���ن عالي���اً نظ���ري عملكم اجل���اد واملوؤث���ر الذي 
اأ�شه���م يف حتقيق اململكة خطوات كب���رية بانتقالها 
م���ن قائمة املراقبة اإلى الفئة الثانية يف العام 2015 
وفقاً لتقرير اخلارجي���ة االأمريكية املتعلق بت�شنيف 
الدول يف مكافحة االجت���ار، لت�شعد اإلى الفئة االأولى 
ه���ذا الع���ام )2018( لتك���ون اأول دول���ة يف منطق���ة 
ال����رصق االأو�شط و�شمال اأفريقيا ت�شل هذا الت�شنيف 
املتق���دم. لق���د ج�ش���د عملك���م ال���دوؤوب العديد من 
املب���ادئ الت���ي ت�شمنتها م�ش���رية التنمي���ة ال�شاملة 
بقي���ادة ح�رصة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة عاه���ل البالد املف���دى حفظ���ه اهلل ورعاه 
م���ن احلر�س عل���ى موا�شلة خطى التطوي���ر يف جميع 
املجاالت مع االعتن���اء ب�شون قيمة االإن�شان وكرامته، 

ومن هنا تاأتي اأهمية هذا االإجناز الدويل الكبري، فلقد 
اأ�شهمتم ب�شكل ملمو�س يف تنفيذ عدد من املبادرات 
الهامة التي من �شاأنه���ا رفد م�شارات النمو ويف ذات 
الوقت حماية حقوق القوى العاملة الوافدة التي لها 

جهودها امل�شكورة يف العديد من القطاعات.
اإننا اإذ نهنئك���م بهذا التك���رمي، كاأول �شخ�شية 
ر�شمي���ة خليجي���ة، لنهن���ئ اململكة وجمي���ع اجلهات 
احلكومي���ة واالأهلية الت���ي عملت بج���د للتعاون على 
حتقي���ق ه���ذه النقل���ة النوعي���ة يف تقري���ر اخلارجية 
االأمريكي���ة املتعل���ق بت�شني���ف ال���دول يف مكافح���ة 
االجت���ار بالب�رص م���ن خالل اللجن���ة الوطني���ة ملكافحة 
االجت���ار بالب����رص الت���ي تراأ�شونها اإلى جان���ب مهامكم 
كرئي����س تنفيذي لهيئ���ة تنظيم �ش���وق العمل التي 
عمل���ت كذلك على مبادرات وبرامج جت�شدت نتائجها 

يف هذا التقرير الدويل الهام.
اإن بل���وغ مملكة البحرين ه���ذه املرتبة املتقدمة 
ي�شتلزم من اجلمي���ع موا�شلة بذل اجلهود للمحافظة 
عليه���ا وللبن���اء على م�شام���ن هذا االإجن���از لتحقيق 
مكت�شب���ات اأكرث ع���رب املبادرات النوعي���ة وال�شاملة، 
ونح���ن على ثق���ة اإنه بقي���ادة ح�رصة �شاح���ب اجلاللة 
املل���ك املف���دى حفظ���ه اهلل ورع���اه ودع���م �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل وعطاء اأبناء البحرين 
املخل�ش���ن يف جميع املواقع �شتتمك���ن اململكة من 

بلوغ املزيد من االإجنازات باإذن اهلل.
ودمتم بعون اهلل �شاملن موفقن،،

�شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العه���د نائب القائ���د االأعل���ى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
وتلقى �شاحب ال�شم���و امللكي ويل العهد نائب 

القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
برقي���ة �شك���ر جوابية م���ن الرئي�س التنفي���ذي لهيئة 
تنظيم �شوق العمل رئي����س اللجنة الوطنية ملكافحة 

االجتار باالأ�شخا�س، هذا ن�شها:
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقي���ت ببالغ االعت���زاز وال�رصور برقي���ة �شموكم 
املهنئ���ة يل على �رصف تكرميي ب���ن ع�رص �شخ�شيات 
دولي���ة يف اإط���ار اإ�شدار تقري���ر اخلارجي���ة االأمريكية 
ح���ول مكافح���ة االجت���ار بالب����رص، واأرفع ال���ى �شموكم 
الكرمي اأ�شمى اآيات ال�شكر واالمتنان على ما ت�شمنته 
برقيتك���م م���ن مع���ان نبيلة �شتك���ون عون���ا لنا وكل 
منت�شب���ي هيئة تنظيم �شوق العم���ل ونعاهدكم على 
تكري����س كاف���ة اجلهود للحف���اظ على م���ا مت اإجنازه 

بنيل مملكتن���ا الغالية الفئة االأول���ى يف تقرير وزارة 
اخلارجية االأمريكية.

�شيدي �شاحب ال�شمو...
اإن ه���ذا االإجناز الدويل ال���ذي حققت به اململكة 
املكان���ة الدولي���ة الرفيع���ة كاأول دول���ة يف منطق���ة 
ال�رصق االأو�ش���ط و�شمال اأفريقيا مل يكن ليتحقق لوال 
النهج الذي ا�شتط���اع م�شرية التنمية ال�شاملة حل�رصة 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
عاه���ل البالد املف���دى حفظه اهلل ورع���اه توجيهاتكم 
�شموكم ال�شدي���دة وروؤاكم اال�شت�رصافية الثاقبة التي 
و�شع���ت البحري���ن يف اأرف���ع الدرجات عل���ى ال�شعيد 
الدويل، والدعم الالحمدود من قبل اللجنة التن�شيقية 
برئا�شة �شموكم والتي وفرت كافة اإمكانيات النجاح 
والتقدم للجنة الوطنية ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س، 
والإدارة ه���ذا امللف على ه���ذا امل�شتوى، وهو ما اأدى 

اإلى حتقيق هذا االإجناز الدويل الكبري.
�شيدي �شاحب ال�شمو...

به���ذه املنا�شب���ة ي�رصفن���ي اأن اأع���رب ل�شموك���م 
ع���ن اأخل����س اآي���ات ال�شك���ر واالمتن���ان عل���ى ثقتكم 
وتوجيهكم ودعمكم امل�شتمر، موؤكداً ا�شتمرار العمل 
بثبات وعزم ملوا�شل���ة االإجناز بامل�شتوى الذي يلبي 
تطلعاتكم ململكتن���ا الغالية، �شم���ن ركب امل�شرية 
التنموي���ة ال�شاملة التي اأر�شى دعائمها �شيدي ح�رصة 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 
الب���الد املفدى حفظه اهلل ورع���اه، معاهدين �شموكم 

موا�شلة العطاء لرفعة الوطن على جميع االأ�شعدة.
اأ�شامة بن عبداهلل العب�شي

الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل
االجت���ار  ملكافح���ة  الوطني���ة  اللجن���ة  رئي����س 

باالأ�شخا�س

اأول �شخ�شية خليجية حتظى بالتكرمي من اخلارجية االأمريكية

البحرين حتقق الفئة الأولى مبكافحة الجتار بالأ�شخا�ص

نعتز بتحقيق البحرين الفئة الأولى مبكافحة الجتار بالأ�شخا�ص

تكرمي اخلارجية الأمريكية تقدير دويل رفع ا�شم البحرين عاليا

العب�شي �شمن 10 �شخ�شيات عاملية م�ؤثرة مبكافحة الجتار بالأ�شخا�ص

�شمن التقرير ال�شنوي للخارجية االأمريكية وكاأول دولة �رصق اأو�شطية

م�شيدا بجهود تعزيز �شوق العمل مبا يحقق االأهداف املن�شودة... جاللة امللك:

�شمو ويل العهد مهنئا العب�شي:

املنام���ة - بن���ا: �ش���در ع���ن عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى ال خليفة 
اأمر ملكي رقم )31( ل�شنة 2018 بتعين مدير 
ع���ام باالأمانة العام���ة للمجل�س االأعل���ى للمراأة، 
جاء في���ه: املادة االأول���ى: تع���ن ال�شيخة دينا 
بن���ت را�ش���د اآل خليفة مديرا عام���ا لل�شيا�شات 
والتطوير باالأمانة العامة للمجل�س االأعلى للمراأة 
بدرجة وكيل وزارة م�شاعد. املادة الثانية: على 
�شاحبة ال�شمو امللك���ي رئي�شة املجل�س االأعلى 
للم���راأة تنفي���ذ هذا االأمر، وُيعم���ل به من تاريخ 

�شدوره، وين�رص يف اجلريدة الر�شمية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة من  الرئي�س التنفي���ذي لهيئة تنظيم 
�ش���وق العمل رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 
باالأ�شخا����س اأ�شامة العب�شي، مبنا�شبة حتقيق مملكة 
البحري���ن الفئ���ة االأول���ى يف تقري���ر وزارة اخلارجي���ة 

االأمريكية مبكافحة االجتار باالأ�شخا�س، هذا ن�شها:
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته،،،

ي�رصفن���ي يا �شاحب ال�شمو اأن اأرفع الى مقامكم 
اأ�ش���دق التهاين مبنا�شب���ة حتقيق مملكتن���ا الغالية 
الفئ���ة االأولى يف تقري���ر وزارة اخلارجي���ة االأمريكية 

مبكافحة االجتار باالأ�شخا�س.
�شيدي �شاحب ال�شمو...

اإن ه���ذا االإجناز ال���دويل الذي اأو�ش���ل اململكة 
للمكانة الدولية الرفيعة كاأول دولة يف منطقة ال�رصق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا ت�شنف �شمن الفئة االأولى 
يف تقري���ر مكافحة االجتار باالأ�شخا����س، ياأتي كنقلة 
نوعية متمي���زة مل يكن لها اأن تتحق���ق دون ت�شافر 
جه���ود جمي���ع ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة وفق 
منظوم���ة موحدة ومتكاملة حتت قي���ادة �شموكم، يف 
ظ���ل امل�شرية التنموية ال�شاملة التي اأر�شى دعائمها 
ح�رصة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وبه���ذه املنا�شب���ة، ي�رصفني يا �شاح���ب ال�شمو 
اأن اأع���رب ع���ن اأخل����س اآي���ات ال�شكر واالمتن���ان على 
توجيهاتكم ودعمكم الكرمي امل�شتمر، راجياً املولى 
القدير اأن ميكننا من حتقي���ق التطلعات، واالإ�شهام 
باملزي���د م���ن اجله���ود لرفع���ة الوط���ن عل���ى جميع 

االأ�شعدة.
داعي���ا اهلل العل���ي القدي���ر اأن ميت���ع �شموك���م 
مبوف���ور ال�شحة وال�شع���ادة وطول العم���ر ملوا�شلة 

م�شرية العطاء واالإجناز لهذا الوطن الغايل.

اأ�شامة بن عبداهلل العب�شي
الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل

االجت���ار  ملكافح���ة  الوطني���ة  اللجن���ة  رئي����س 
باالأ�شخا�س

املنامة - بنا: بعث ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة برقية تعزي���ة وموا�شاة اإلى �شيخ االأزهر 
ال�رصي���ف ف�شيلة االإمام االأك���رب اأحمد الطيب يف 
وف���اة �شقيقته. واأعرب �شم���و ويل العهد فيها 
عن خال�س تعازيه و�ش���ادق موا�شاته لف�شيلة 
�شي���خ االأزهر ال�رصيف، داعيا �شم���وه املولى عز 
وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته ور�شوانه 

وي�شكنها ف�شيح جناته.

املنام���ة - بنا: بع���ث ممثل جالل���ة امللك 
لالأعم���ال اخلريي���ة و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي����س 
جمل����س اأمناء املوؤ�ش�ش���ة اخلريية امللكية �شمو 
ال�شي���خ نا����رص بن حم���د اآل خليف���ة برقية عزاء 
اإلى �شيخ االأزه���ر ال�رصيف ف�شيلة االإمام االأكرب 
اأحمد الطيب، وت�شمنت الربقية خال�س العزاء 
واأ�ش���دق م�شاع���ر املوا�شاة يف وف���اة املغفور 
له���ا ب���اإذن اهلل تعالى �شقيقت���ه، �شائالً �شموه 
اهلل العل���ي القدير اأن يتغم���د الفقيدة بوا�شع 
رحمت���ه واأن ي�شكنها ف�شي���ح جناته مع النبين 
وال�شديق���ن وال�شه���داء وال�شاحل���ن وح�شن 
اأولئ���ك رفيقا، واأن يلهم اأه���ل الفقيدة جميعا 
ال�ش���رب وال�شل���وان وح�ش���ن الع���زاء واأن يجنب 
واأن ميتعه���م  مك���روه  الكرمي���ة كل  واالأ����رصة 

مبوفور ال�شحة والعافية وطول العمر.

اأمر ملكي بتعين دينا بنت را�شد 
مديرا عاما باأمانة “االأعلى للمراأة”

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى 
تهنئة من العب�شي

�شمو ويل العهد يعزي 
�شيخ االأزهر

نا�رص ب�ن حم�د يع�زي 
�شي�خ االأزه�ر

• جاللة امللك	

• �شمو ويل العهد	
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�سم���وه اطل���ع عل���ى عر�ض م���ن وزي���ر امل�لي���ة وحم�ف���ظ “املرك���زي” ب�س����أن امل�ستجدات

جلنة لو�صع ت�صورات تكفل حتقيق التـوازن املالـي
ال للم�س��ض مبكت�سب�ت املواطن واإثق�ل ك�هله... �سمو رئي�ض الوزراء:

املن�م���ة - بن����: يف اجتم����ع عمل خ�س���ه �سموه 
ملت�بع���ة ال�س�أن االقت�س�دي، اأع���رب رئي�ض الوزراء 
�س�ح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلم�ن اآل 
خليفة عن ب�لغ ال�سكر واالعتزاز ملوقف االأ�سق�ء يف 
اململكة العربية ال�سعودي���ة ودولة الكويت ودولة 
االإم�رات العربية املتح���دة اللتزامهم املقدر ع�لي� 
يف توف���ري الدعم ال���ازم؛ لتعزي���ز االأو�س�ع امل�لية 
ب�لباد، موؤكدا �سموه اأن احلكومة توا�سل جهوده� 
الدوؤوبة و�سي��س�ته���� يف االإ�ساح�ت االقت�س�دية؛ 
بغية حتقيق الت���وازن بني االإيرادات وامل�رصوف�ت 

مب� يكفل تعزيز ا�ستقرار االأو�س�ع امل�لية الع�مة.
رئي����ض  امللك���ي  ال�سم���و  �س�ح���ب  وك�ن 
الوزراء ق���د تراأ�ض اجتم����ع عمل بق����رص الق�سيبية 
�سب����ح اأم����ض تدار�ض �سم���وه من خاله ع���ددا من 
اخلي�رات والبدائل الت���ي ت�س�عد على دعم الو�سع 
االقت�س����دي واال�ستقرار امل�يل، حيث وجه �س�حب 
ال�سمو امللك���ي رئي�ض الوزراء جلنة خمت�سة بو�سع 
ت�س���ورات تكف���ل حتقي���ق الت���وازن امل����يل على 
امل���دى الق�س���ري واملتو�سط والبعي���د مع احلر�ض 
بع���دم اإثق����ل ك�ه���ل املواطنني وحف���ظ م� حتقق 
له���م من تنمية ومكت�سب�ت، وتك���ون برئ��سة ن�ئب 
رئي����ض جمل����ض ال���وزراء رئي����ض اللجن���ة الوزارية 
لل�س���وؤون امل�لية و�سب���ط االإنف����ق وع�سوية وزير 
امل�لية وحم�فظ م����رصف البحرين املركزي واإمك�ن 
اال�ستع�ن���ة ب�جله����ت ذات العاق���ة ورف���ع ت�سور 
بهذا ال�س�أن لدرا�ست���ه يف اللج�ن املخت�سة متهيدا 
للعر�ض على �سموه التخ�ذ م� يلزم يف اأقرب فر�سة 

ممكنة.
وقد اأثنى �س�حب ال�سمو امللكي رئي�ض الوزراء 
خ���ال االجتم�ع عل���ى املوقف ال���ذي اأعلنته الدول 
الث���اث ال�سقيقة لدع���م االإ�ساح����ت االقت�س�دية 
وا�ستق���رار االأو�س����ع امل�لية وو�سفه �سم���وه ب�أنه 
موقف ي�س�ف اإلى املواقف امل�رصفة التي اتخذته� 

ه���ذه ال���دول جت�ه مملك���ة البحري���ن، والتي جت�سد 
االأخ���وة وامل�س���ري امل�س���رك مبعن�هم���� العمي���ق، 

وتعك�ض التع�ون املثمر والبن�ء بني االأ�سق�ء.
ون���وه �سموه ب�أنه تعودن� م���ن اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ودولة الكويت ودولة االإم�رات العربية 
املتحدة الوقوف اإلى ج�ن���ب مملكة البحرين دوم�، 
وم���� ه���ذا املوق���ف االأخ���ري اإال واحدا م���ن مواقفه� 
امل�رصفة التي نعتز به� عل���ى الدوام، موؤكدا �سموه 
اأن ه���ذه املب�درة م���ن االأ�سق�ء لي�س���ت مب�ستغربة 

على دول تربطه� ب�لبحرين االأخوة واملواقف التي 
�ستظ���ل دائم���� حمط����ت م�سيئة يف ت�ري���خ عاقة 

مملكة البحرين بهذه الدول اخلليجية ال�سقيقة.
واأك���د �س�حب ال�سم���و امللكي رئي����ض الوزراء 
اأن احلكوم���ة توا�س���ل �سعيه���� ال���دءوب وعمله���� 
املتوا�س���ل؛ لتعزي���ز ا�ستدامة التموي���ل احلكومي 
وبن����ء االحتي�ط�ت النقدية الت���ي تكفل اال�ستقرار 
واملاءة امل�لية ودعم االقت�س�د الوطني وتقويته.

وخ���ال اجتم����ع العم���ل، اطلع �س�ح���ب ال�سمو 

امللكي رئي�ض الوزراء على عر�ض من وزير امل�لية 
وحم�فظ م�رصف البحري���ن املركزي ب�س�أن تطورات 
وم�ستجدات الو�سع االقت�س����دي وامل�يل للمملكة 
واخلي����رات التي تعزز الق���وة االقت�س�دية ململكة 
البحري���ن خ��س���ة يف ظ���ل التحدي����ت االقت�س�دية 
الراهن���ة، حيث وج���ه �سموه ب�ال�ستم���رار يف درا�سة 
اخلي����رات املت�ح���ة وتبني االأف���ك�ر وال���روؤى التي 
ت�سه���م يف االرتق�ء ب�الأن�سط���ة االقت�س�دية وزي�دة 

معدالت النمو وحتقيق اال�ستقرار امل�يل.

• �سمو رئي�ض الوزراء يراأ�ض اجتم�ع عمل لبحث ال�س�أن االقت�س�دي	

ن�����س��ك��ر ال�������دول ال����ث����اث ع���ل���ى دع�����م االإ�����س����اح�����ت االق���ت�������س����دي���ة يف امل��م��ل��ك��ة

احلكومة م�ستمرة 
ببذل اجلهود 

لتعزيز اال�ستقرار 
امل�يل 

تبني االأفك�ر 
الرامية لتعزيز 

االأن�سطة 
االقت�س�دية 

وزي�دة النمو 

�سموه تدار�ض 
عددا من 

اخلي�رات الكفيلة 
بتقوية الو�سع 

االقت�س�دي
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ب��ال��ب��ح��ري��ن اجل��ام��ع��ي��ن  ل��ل��ط��اب  بحث”  “اأف�ضل  م�����ض��اب��ق��ة  اإط�����اق  ع���ن  الإع������ان 

ال ميكننا �أن نحقق طموحاتنا و�أهد�فنا �إال مبجتمعات نقية و�صاحلة
موؤمتر املنامة يو�ضي ببناء اإ�ضرتاتيجية اإعامية تواكب املتغريات... وزير الداخلية:

اأعرب وزير الداخلية الفريق الركن ال�ضيخ را�ضد 
بن عب���داهلل اآل خليفة ع���ن �ضكره وتقدي���ره جلهود 
اللجنة العليا املنظمة ملوؤمت���ر “و�ضائل الإعام بن 
الواق���ع والتطلع���ات يف الوقاي���ة م���ن املخ���درات”، 
وجناحه���ا يف ر�ضالته���ا يف مكافحة املخ���درات، ودرء 
اأخطارها عن املجتمع على مدار العام، مو�ضا �ضكره 
ل���كل امل�ضاركن من خرباء ومتحدث���ن من البحرين 
ومن دول اخللي���ج العربي، والذين اأثروا املوؤمتر مبا 

قدموه من اأوراق عمل.
واأكد وزي���ر الداخلية اأن املوؤمتر تناول حمورين 
رئي�ض���ن ويف غاية الأهمية، وهم���ا الإعام، والوقاية 
م���ن املخدرات، موؤك���دا �رضورة التوا�ض���ل والتفاهم 
للجان���ب الأمني م���ع الإعام يف تاأدي���ة مهمة مكافحة 
املخدرات، م�ضريا اإل���ى اأن حتقق الوقاية يف مكافحة 
املخدرات اأمر �ضعب؛ لأنه���ا م�ضكلة عاملية ولي�ضت 
حملي���ة، مو�ضح���ا اأن العم���ل اجل���اد لرج���ال الأم���ن 
بالبحري���ن يف هذا اجلانب هو حماية املجتمع من خطر 
املخدرات، ومن خ���ال عدة حماور واجتهادات، مبينا 
اأن املجتمع البحريني واع و�ضغري، ا�ضتطعنا اأن نعمل 
عل���ى اأداء ر�ضالتن���ا املهم���ة في���ه، وخ�ضو�ضا حماية 

الفئة امل�ضتهدفة، وهي فئة ال�ضباب.
واأ�ض���ار الوزير يف كلمته الرجتالية اأن تو�ضيات 
املوؤمت���ر �ضتكون على جدول اأعم���ال اللجنة الوطنية 
ملكافح���ة املخدرات خ���ال اجتماعها الق���ادم، واأكد 
اأن العم���ل يف هذا اجلانب يتطل���ب من اجلميع العمل 
ب�ض���كل م�ض���رتك، وه���و ل يت���م اإل من خ���ال الوعي 
ومنوه���ا،  املجتمع���ات  عل���ى  املخ���درات  بخط���ورة 
موؤك���دا اأنن���ا ل ميكننا اأن نحقق طموحاتن���ا واأهدافنا 
امل�ضتقبلي���ة اإل من خال جمتمع���ات نقية و�ضاحلة، 

فاملخدرات تهدم املجتمع ال�ضالح.
وقال الفري���ق الركن ال�ضيخ را�ض���د بن عبداهلل 
“نرى اليوم اأ�ضكال خمتلفة من املخدرات ت�ضل اإلى 
البلدان وعرب احلدود باأ�ضاليب خمتلفة، وانت�رض خال 
الفرتة الأخ���رية الرتويج لأنواع عدي���دة من احلبوب، 
اإ�ضافة اإلى املخدرات الرقمية، والتي ت�ضتهدف فئة 
ال�ضباب حتديدا، اإ�ضافة اإلى خمدرات تاأتي باأ�ضكال 
واأنواع خمتلفة، وهنا يربز التحدي الوا�ضح لعملنا يف 
مكافحته���ا وحماية املجتمع منه���ا ومن الأخطار التي 
حتمله���ا، مو�ضح���ا اأن م���ن يتورط ويخال���ف القانون 
�ضينال اأ�ض���د العقوبة، على اأن ي�ضتم���ر عملنا جميعا 
يف خل���ق وع���ي �ضامل ل���دى كل املجتم���ع وخ�ضو�ضا 
ال�ضباب، م���ن خال اأن تكون لديه���م الإرادة لرف�ض 
كل ما ي�رضه���م، واأن نعمل معا م���ن خالكم وخالهم 

ملواجهة هذا اخلطر.  

ختام المؤتمر   
اإط���ار جهوده���ا  الداخلي���ة ويف  حر�ض���ت وزارة 
ملكافح���ة جرائ���م املخ���درات، ومبنا�ضب���ة الحتفال 
بالي���وم العامل���ي ملكافح���ة املخ���درات، عل���ى عقد 
موؤمتر اإقليمي تناول العديد من املحاور التي حتقق 
اأهدافه وذلك على مدار 5 جل�ضات �ضباحية وم�ضائية 
مت خالهما عر����ض ومناق�ضة اأكرث من 20 ورقة عمل 
تناولت اجله���ود الوطني���ة واخلليجي���ة والدولية يف 
مكافحة املخ���درات ودور الإع���ام يف توجيه وتوعية 
ال�ضب���اب باأ�رضار املخ���درات والوقاي���ة منها، كما مت 
ا�ضتعرا�ض جه���ود وزارة الداخلي���ة ووزارات الدولة 
املعني���ة يف ن�رض الثقاف���ة الأمني���ة والتوعية مبخاطر 

تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية.

التوصيات 
ا�ضتعر�ض رئي�ض اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر 

العميد عبدالعزيز الرميحي جمموعة التو�ضيات التي 
خرج، وهي:

1. بن���اء ا�ضرتاتيجي���ة اإعامي���ة جدي���دة تواكب 
املتغريات املت�ضارع���ة يف و�ضائل الإعام التقليدية 
واحلديث���ة ل�ضيم���ا و�ضائ���ل التوا�ض���ل الجتماع���ي 
امل�ضتحدث���ة والأك���رث انت�ضارا وتاأثريا ب���ن ال�ضباب 
واأف���راد املجتم���ع؛ به���دف ن����رض الثقاف���ة التوعوية 
الراف�ض���ة لتعاط���ي املخ���درات م���ع ال�ضتف���ادة من 

التجارب الناجحة للدول الأخرى يف هذا املجال. 
2. دع���وة الأجه���زة الإعامي���ة التابع���ة للجهات 
املفاهي���م  توحي���د  اإل���ى  املختلف���ة  الوطني���ة 
وامل�ضطلحات امل�ضتخدمة يف بث ر�ضائلها التوعوية 
للجمهور؛ بهدف توحيد نهج اإعامي مدرو�ض وموجه 
للت�ضدي مل�ض���كات املخ���درات وانعكا�ضاتها على 

الفرد والأ�رضة واملجتمع.  
3. العم���ل على تنمية الوعي الأ�رضي واملجتمعي 
من خ���ال خطة اإعامية مدرو�ض���ة متكن املجتمع من 
القي���ام ب���دوره امل�ضاند وامل�ض���ارك لأجهزة مكافحة 
لتل���ك اجلرائ���م وحماي���ة  املخ���درات يف حماربته���ا 

املجتمع من خماطرها والوقاية منها. 
4. الت�ضدي لاآث���ار ال�ضلبية ل�ضبكات التوا�ضل 
الجتماع���ي الداعمة لرتوي���ج املخ���درات والت�ضجيع 
والن���دوات  الفعالي���ات  باإقام���ة  تعاطيه���ا  عل���ى 
واملوؤمت���رات الثقافية والتوعوية للتنبيه من خماطر 
تعاطي املخدرات واأ�رضارها وحت�ضن اأفراد املجتمع 

واأبنائه. 
5. زي���ادة امل�ضاح���ة الإعامية الرامي���ة لتحفيز 
التوعية مبفاهي���م جودة احلياة ل���دى ال�ضباب وزرع 
الأم���ل والقيم الفا�ضلة، وت�ضجي���ع ممار�ضة الأن�ضطة 
الريا�ضي���ة والثقافي���ة، وذل���ك يف مواجه���ة ر�ضائل 
الإع���ام ال�ضلبي���ة املحبط���ة، والتي ق���د ت�ضجع على 
تعاط���ى املخ���درات كو�ضيلة لله���روب من م�ضكات 

احلياة وحتدياتها.  

6. درا�ض���ة �ضب���ل تنمية نهج التفك���ري النقدي 
ل���دى الن�ضء لدعم قدراته عل���ى التمييز بن ما يبث 
من م���واد ور�ضائل اإعامية خمتلفة، �ض���واء الإيجابية 
لتعظيم اآثاره���ا اأم ال�ضلبية، منها مبا ي�ضمن تفادي 
اآثارها املدم���رة، اأخذا يف العتبار اأن مواقع التوا�ضل 
الجتماع���ي ق���د باتت ج���زءا اأ�ضا�ضيا يف حي���اة الفرد 

والأ�رضة واملجتمع. 
7. اإع���داد خطة تنموي���ة �ضبابية ت�ض���ارك فيها 
كافة موؤ�ض�ض���ات الدولة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
م���ن خال اللجنة الوطنية ل�ض���وؤون املخدرات، وذلك 
للنهو�ض بال�ضب���اب وتثقفهم وتوعيتهم باعتبارهم 

الفئة الأكرث ا�ضتهدافا لتعاطي املخدرات. 
8. دع���وة امل����رضع لدرا�ض���ة تقري���ر العقوب���ات 
و�ضائ���ل  ا�ضتخ���دام  لإ�ض���اءة  املنا�ضب���ة  والتداب���ري 
التوا�ضل الجتماع���ي يف الرتويج لتعاطي املخدرات 

واملوؤثرات العقلية.  
9. دع���وة اجه���زة املكافح���ة املتخ�ض�ض���ة اإلى 
حتويل الت�ضال ع���رب و�ضائل التوا�ضل احلديثة اإلى 
�ضيغة املحادث���ة التفاعلية املبا����رضة، باإن�ضاء كيان 
اإداري فن���ي متخ�ض����ض “اإدارة”، ق���ادر على متابعة 
ما يروج له يف ف�ضاء ال�ضبكات الفرتا�ضية والتدخل 
الفوري املتزامن للت�ض���دي لل�ضائعات واملعلومات 
املغلوط���ة، والت���ي ت���روج وت�ضج���ع اأف���كار تعاط���ي 

املخدرات واملوؤثرات العقلية. 
10. منا�ض���دة القائم���ن على اإع���داد الر�ضائل 
الإعامي���ة واملناه���ج التعليمية ل����رضورة ال�ضتعانة 
وال�ضرت�ض���اد باخل���رباء واملتخ�ض�ض���ن يف جمالت 
الأم���ن وال�ضح���ة وعل���وم النف����ض والجتم���اع ل���دى 
تناولهم ملو�ضوعات املخ���درات واأ�رضارها والوقاية 
منه���ا، مع التاأكي���د على اأهمية ت�ضلي���ط ال�ضوء على 
الواقع املوؤمل ال���ذي يعي�ضه مدمن املخدرات واآ�رضته 
واإبراز التجارب الناجحة يف جمال العاج من الإدمان.   
11. اإي���اء عناي���ة خا�ض���ة مب�ضارك���ة موؤ�ض�ضات 

املجتم���ع امل���دين يف احلم���ات الإعامي���ة واجله���ود 
الرامي���ة للتوعية مبخاطر املخدرات و�ضلبيات اإ�ضاءة 

ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
والبح���وث  الدرا�ض���ات  مراك���ز  ت�ضجي���ع   .12
واجلامع���ات والأكادميي���ات على القي���ام بدرا�ضات 
الإعامي���ة  متخ�ض�ض���ة ع���ن مو�ضوع���ات املعاجل���ة 
مل�ضكل���ة املخ���درات يف و�ضائ���ل الإع���ام التقليدية 
وو�ضائ���ل التوا�ض���ل األجتماع���ي من خ���ال التحفيز 
املعن���وي وامل���ادي واعتم���اد تل���ك املو�ضوعات يف 
ر�ضائ���ل املاج�ضت���ري والدكت���وراة وتوف���ري املراجع 
العلمي���ة املتخ�ض�ض���ة واإن�ض���اء قواع���د للمعلومات 

والبيانات عن حجم م�ضكلة املخدرات وتعاطيها.
13. ت�ضجي���ع اإنتاج الأف���ام الق�ضرية املتميزة 
كاأح���د الأدوات املهم���ة يف التوعي���ة والوقاي���ة م���ن 
تعاطي املخدرات وذلك مل���ا حتدثه تلك الأفام من 
تاأث���ري مبا����رض ومهم يف امل�ضاهد مع ����رضورة بث تلك 
الأف���ام على كاف���ة املواقع الإلكرتوني���ة، ف�ضاً عن 

الو�ضائل الإعامية الأخرى. 
اللت���زام مبيث���اق  اأهمي���ة  التاأكي���د عل���ى   .14
ال�رضف املهن���ي لاإعامين لدى ن�رض ما يثار بو�ضائل 
التوا�ض���ل الجتماعي واللتزام بالتدقيق فيما يروج 
ل���ه من اإح�ضاءات اأو تقديرات اأو مو�ضوعات قد ُتبث 
لأهداف مغر�ضة، وي�ضار يف هذا ال�ضدد اإلى مو�ضوع 
“املخ���درات الرقمية” الذي اأث���ار الكثري من اجلدل، 
وانته���ى الأمر فيه من خ���ال منظمة ال�ضحة العاملية 
والأجه���زة الدولية املتخ�ض�ض���ة يف جمال املخدرات 
والعدي���د م���ن املوؤمترات وب�ض���كل حا�ضم اإل���ى اأنها 
لي�ض���ت م���ن املخ���درات ال���وارد ذكره���ا باجل���داول 
املرفق���ة بالتفاقات الدولي���ة اأو القوانن الوطنية، 
واأن الرتوي���ج له���ا بو�ضائل التوا�ض���ل كان لأغرا�ض 

م�ضبوهة. 
وزارة  جت���ارب  م���ن  لا�ضتف���ادة  الدع���وة   .15
الداخلي���ة مبملك���ة البحري���ن املتمثل���ة يف “برنام���ج 

الت�ض���دي  يف  املجتمعي���ة  لل�رضاك���ة  الداع���م  مع���اً” 
مل�ضكلة املخدرات واملع�ضكر ال�ضيفي الذي تنظمه 

الأكادميية امللكية لل�رضطة. 
 16. دع���م اأجه���زة الإعام والباحث���ن يف جمال 
املخ���درات باملعلومات ال�ضحيحة واملتاحة من خال 
قاع���دة معلوم���ات وتقاري���ر ر�ضمية اأمني���ة و�ضحية 
وق�ضائي���ة، متثل مرجعي���ة واقعية تتف���ادى اللجوء 
اإل���ى التكهنات والتف�ضريات غري اخلبرية، مع �رضورة 
حت�ضن اإح�ضاءات املخدرات وزيادة توافرها بحيث 
تك���ون متوافق���ة مع خارط���ة الطري���ق الدولية التي 
مت اعتماده���ا من جان���ب اللجنة الإح�ضائي���ة التابعة 

للمجل�ض القت�ضادي والجتماعي بالأمم املتحدة.

الوقاية وعالج اإلدمان 
عل���ى  وبن���اء  اأن���ه  الرميح���ي  العمي���د  واأعل���ن 
التوجيه���ات الكرمي���ة لوزير الداخلية ب�ض���اأن اإطاق 
م�ضابق���ة “اأف�ض���ل بح���ث جامع���ي”؛ للوقاي���ة م���ن 
املخدرات للطاب اجلامعين داخل البحرين، تفعيا 
ل���دور ال�ضب���اب يف مواجه���ة تل���ك الظاه���رة وكذلك 

تفعيا ملبداأ ال�رضاكة املجتمعية.
واأ�ض���ار يف كلم���ة اإل���ى اأن تنظي���م البحرين مثل 
ه���ذا املوؤمتر مب�ضارك���ة كوكبة متمي���زة من اخلرباء 
اخلليجين املتخ�ض�ضن، ينبع من رغبتها ال�ضادقة 
يف و�ضع ت�ضور مهم للدور الذي من املمكن اأن تلعبه 
و�ضائ���ل الإع���ام بجوانبها التوعوي���ة والإر�ضادية يف 
تناول ق�ضية املخدرات و�رضورة التوعية املجتمعية؛ 
للح���ّد م���ن تل���ك الظاهرة املدم���رة، وكذل���ك عر�ض 
اأث���ر املواد املخ���درة يف تعطي���ل الق���درات العقلية 
وال�ضلوكية لاإفراد وتركه���ا اآثارا مدمرة على الفرد 
واملجتم���ع، ف�ضا ع���ن و�ضع الت�ض���ور املتكامل عن 
كيفية مواجهة تلك الآفة يف و�ضائل الإعام من خال 
تغطي���ة متمي���زة وديناميكية مبا يتنا�ض���ب مع واقع 
كل جمتم���ع وعاداته وتقالي���ده.  وقال رئي�ض اللجنة 
العلي���ا املنظمة اإن تنظيم املوؤمت���ر ياأتي من اقتناع 
امل�ضوؤولن يف البحرين باأهمي���ة دور و�ضائل الإعام 
املختلف���ة �ضواء املق���روءة اأو امل�ضموع���ة اأو املرئية 
اأو و�ضائ���ل التوا�ض���ل الجتماع���ي يف تغيري ال�ضلوك 
الإن�ض���اين وتغي���ري الثقافات واملعرف���ة والقيم عن 
طريق املناق�ض���ة والإقناع �ضم���ن براجمه املختلفة، 
ف�ضا عن اأن ه���دف التوعية الإعامية يكمن يف خلق 
م�ضاركة فاعلة لاأفراد واجلماعات واملجتمع يف برامج 
الوقاي���ة؛ للحد من هذه الظاهرة اخلطرية، وذلك من 
خ���ال الواقعية يف عر����ض امل�ضكلة بكاف���ة اأبعادها 
والرغب���ة ال�ضادقة يف و�ضع احلل���ول لتلك امل�ضكلة 
املدم���رة مو�ض���ع التنفيذ، وانطاقا م���ن ذلك، فاإننا 
نعتق���د اأن امل�ضارك���ة والتعاون اخلليج���ي والعربي 
والإقليم���ي والدويل يف هذا املج���ال هو �رضورة مّلحة 
حت���ى ل تكون التو�ضيات ال�ض���ادرة جمرد حرب على 
ورق، وتك���ون هن���اك بارق���ة اأم���ل يف ت�ض���ور جمتمع 

اإن�ضاين ل يعاين من م�ضكلة املخدرات.
واأكد الرميحي اأن البحرين حتر�ض على احت�ضان 
وتنظيم وامل�ضاركة يف مثل تلك املوؤمترات املهمة، 
ف�ضا عن م�ضاركته���ا يف ع�ضوية املنظمات الدولية 
املعني���ة مب�ضكلة املخدرات، فلي����ض ذلك اإل ترجمة 
وا�ضح���ة ع���ن ا�ضت�ضعاره���ا خط���ورة تل���ك امل�ضكلة 
واإميانه���ا العمي���ق ب���اأن م�ضكل���ة املخ���درات لي�ضت 
م�ضكل���ة حملي���ة فح�ض���ب، ب���ل ه���ي م�ضكل���ة عاملية 
الأبعاد والآث���ار، واأن خطرها يهدد املجتمع الإن�ضاين 
كله، وكذل���ك اإميانها ال�ضادق ب���اأن خطر املخدرات 
يتجاوز احلدود الإقليمي���ة لأي دولة ليهدد املجتمع 
الإن�ضاين باأكمله، لذل���ك كان تعاون ال�ضعوب والأمم 
وال���دول ملجابهة تلك الآفة ه���و مبثابة �ضمام الأمن 
وال�ضتق���رار لتل���ك ال���دول، معرب���ا عن ج���ل �ضكره 

وتقديره لوزير الداخلية لرعايته املوؤمتر.

• وزير الداخلية يح�رض فعاليات اليوم الأخري من املوؤمتر	

�مل�صاركون: �ملوؤمتر يهدف لتعزيز �لتعاون �الأمني
اأك���د مدي���ر اإدارة الأدل���ة اجلنائي���ة 
يف �رضط���ة اأبوظب���ي العمي���د عبدالرحمن 
احلمادي، وممثل مكت���ب الأمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية حامت علي، 
ومدي���ر اإدارة الإعام الأمن���ي يف الإدارة 
العام���ة لإ�ضعاد املجتم���ع يف �رضطة دبي 
القا�ضم���ي، واخلب���ري  املق���دم في�ض���ل 
بالأمم املتح���دة اإبراهيم الدبل، واأ�ضتاذ 
الع���ام باجلامعة الأهلي���ة زهري �ضيف، 
وع���دد من امل�ضاركن يف املوؤمتر اأهمية 
عق���ده، ومو�ضوعاته الت���ي مت تناولها، 
واأث���ره يف تعزيز وتوثي���ق �ضبل التعاون 
ب���ن اأجهزة الدول���ة املختلف���ة املعنية 

والدولي���ة،  الإقليمي���ة  واملوؤ�ض�ض���ات 
وتفعي���ل التع���اون يف كاف���ة اجلوان���ب 

املرتبطة مبحاور املوؤمتر.
واأ�ض���اد امل�ضارك���ون يف ت�رضيحات 
ل���� “الب���اد” بجهود واإ�ضهام���ات مملكة 
البحرين يف الت�ضدي مل�ضكلة املخدرات، 
وبالنتائج املتميزة التي حققتها اللجنة 
الوطنية ل�ضوؤون املخدرات برئا�ضة وزير 
الداخلي���ة الفريق الرك���ن ال�ضيخ را�ضد 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة، مثمنن رعايته 
لأعمال املوؤمتر امله���م، �ضاكرين ح�ضن 
التنظي���م وكرم ال�ضياف���ة، معتربين اأن 
املوؤمتر اأ�ضبح من�ض���ة عاملية واإقليمية 

لنقل اخلربة يف هذا اجلانب.
بينما اأ�ض���ار حامت اإل���ى اأن املوؤمتر 
يعترب م���ن اأهم املوؤمت���رات التي تقدم 
من خاله اخل���ربة البحريني���ة املتطورة 
يف ه���ذا اجلانب؛ لتك���ون منوذجا لباقي 
الدول يف املنطق���ة لتحذو حذوها، مبينا 
اأن���ه ياأتي يف وق���ت اأدت في���ه الظروف 
القت�ض���ادي  والرك���ود  القت�ضادي���ة 
بع����ض  زراع���ة  زي���ادة  اإل���ى  العامل���ي 
املخ���درات اإلى 25 % لتحقيق الك�ضب، 
ويف ظل بع�ض الظروف ال�ضيا�ضية التي 
اأدت اإلى انهيار بع�ض الأنظمة والدول.

وزير �لد�خلية ينزل من �مل�رسح لتكرمي �لباحثة �صو�ف
كرم وزي���ر الداخلية الفريق الركن 
ال�ضي���خ را�ض���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة، 
جميع الفعالي���ات الداعم���ة وامل�ضاركة 
واملنظم���ة للموؤمت���ر، واملتحدث���ن من 

الدول اخلليجية.
ويف ملح���ة اإن�ضاني���ة عامرة، لم�ضت 
قل���وب اجلميع، تخل���ى وزي���ر الداخلية 
ع���ن ال�ضخ�ضي���ة الع�ضكري���ة النمطي���ة 
التي تعودنا عليه���ا، وانحاز ل�ضخ�ضيته 
الإن�ضانية، عندما ت���رك مكانه ونزل من 
م����رضح التك���رمي، حام���ا درع التك���رمي 
اإل���ى �ضيفة املوؤمت���ر امل�ضاركة باإحدى 
اأه���م الأوراق الباحث���ة وا�ضت�ض���اري علم 

النف�ض ال�ضعودي���ة منى �ضواف، والتي 
مل تكن ت�ضتطي���ع ال�ضعود اإلى امل�رضح؛ 
كونه���ا ت�ض���ري عل���ى كر�ض���ي متح���رك، 
بعد تعر�ضها حلادث م���روري فجر يوم 
املوؤمت���ر وه���ي يف طريقه���ا للبحري���ن 
اأدى لإ�ضابته���ا بك�ض���ور بليغة، ولكنها 
رف�ض���ت الرج���وع واأ�رضت عل���ى متابعة 
الطري���ق بعد الع���اج، لتق���دم ورقتها 

اأمام املوؤمتر.
ال�ض���واف اأك���دت ل� “الب���اد” بعد 
التك���رمي اأن املوق���ف اأذهلها، فقد مت 
اإباغها م���ن اللجنة املنظم���ة اأنه �ضيتم 
رفعه���ا بالكر�ض���ي املتح���رك م���ن قبل 

اأف���راد وزارة الداخلي���ة املوجودي���ن يف 
ولكنه���ا  ح����رضوا،  وبالفع���ل  املوؤمت���ر، 
وجدت ال�ضيخ را�ض���د ي�ضري لها بالبقاء 

مكانها.
�ضيت���م  اأن���ه  “ت�ض���ورت  وقال���ت 
ت�ضليم���ي التكرمي بع���د احلفل، ولكني 
وج���دت راأ����ض الهرم ينزل حي���ث اأكون 
ويكرمن���ي، واأعت���رب ه���ذا اأع���ز تك���رمي 
ا�ضتلمته يف حيات���ي”.  ووجهت الباحثة 
اأ�ضم���ى ال�ضكر لوزي���ر الداخلية، موؤكدة 
اأن���ه مثال التوا�ض���ع والإن�ضاني���ة، التي 
نعرفه���ا يف اأفعالها اخل���رية ومواقفها 

الإن�ضانية دائما.

بدور �ملالكي
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رفد ال�شباب البحريني باخلربات واإبراز طاقاتهم

بالكونغو البحرين ت�شت�شيف حفالً لدعم حممية “فريونغا” 

يف حفل تخريج الفوج الثاين من “نا�رص للتدريب”... نا�رص بن حمد:

على هام�ش اجتماع جلنة الرتاث العاملي الـ 42

املنامـــة - بنـــا: اقيـــم حتت رعايـــة ممثل جاللة 
امللـــك لالأعمـــال اخلريية و�شـــوؤون ال�شبـــاب رئي�ش 
جمل�ش اأمناء مركز نا�ـــرص للتاأهيل والتدريب املهني 
�شمـــو ال�شيخ نا�ـــرص بن حمد اآل خليفـــة، حفل تخريج 
الفـــوج الثاين مـــن طلبة املركز، الذيـــن بلغ عددهم 
208 طـــالب، بقاعـــة ال�شيـــخ عبدالعزيـــز بن حممد 
اآل خليفـــة بجامعـــة البحريـــن بح�شور وزيـــر الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي وعدد من م�شوؤولني الدولة.

وبهـــذه املنا�شبة اأكد �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة اأهمية تدريب وتاأهيل ال�شباب البحرينيني 
وتزويدهـــم بـــكل الإمكانـــات والقـــدرات واخلربات 
ملنحهم املجال الكايف لإطالق طاقاتهم، بجانب رفد 
خمتلف القطاعـــات يف اجلهـــات احلكومية واخلا�شة 
بالكـــوادر البحرينيـــة املوؤهلة التـــي متتلك خمتلف 
مقومـــات النجاح، الأمر الـــذي ي�شمن للمملكة تعزيز 
موقعهـــا الريـــادي وتطوير خمتلـــف اأركانها وهو ما 
يتوافق مـــع توجيهات عاهل البـــالد �شاحب اجلاللة 
امللـــك حمـــد بن عي�شـــى اآل خليفـــة والداعيـــة دوما 
اإلـــى تطوير منظومة ال�شبـــاب والعمل على تدريبهم 
ب�شـــورة مثالية واإعطائهـــم فر�شة الإم�شـــاك بزمام 
املبادرات التي ت�شعـــى لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
للمملكـــة. وبني �شموه اأن مملكة البحرين توؤمن اأنه ل 
ميكن بناء منظومة �شاملة لتطوير قطاعات اململكة 
والو�شـــول اإلـــى التنميـــة ال�شاملـــة مـــن دون �رصاكة 
حقيقيـــة مع ال�شبـــاب وتاأهيلهـــم وتدريبهم ب�شورة 
علمية وتزويدهم باخلربات العملية والعلمية املبنية 
على واقع اململكة واحتياجاتهم يف املرحلة املقبلة، 
موؤكـــدا اأهميـــة توفري بيئـــة منا�شبة ميكـــن لل�شباب 
فيها اأن يبدع ويبتكر ويكون م�شاهما فعال يف تنمية 

املجتمع ورفعته.
واأ�شـــار �شمـــوه اإلـــى اأن مركـــز نا�ـــرص للتاأهيـــل 
والتدريب املهنـــي يقوم بدور فعال جدا يف املرحلة 
احلاليـــة مـــن خـــالل ا�شتقطـــاب نخبـــة مـــن �شبـــاب 
البحريـــن لتدريبهـــم وتعليمهـــم واإعطائهم خربات 
عملية وتوجيههم نحـــو الإبداع والعمل احلريف اجلاد، 
وتخريج كفاءات وطنية على م�شتوى عال من التميز 

واملهنية، من خالل توفـــري م�شار تعليم مهني بديل 
لل�شبـــاب البحرينـــي وتطويـــر �شخ�شيـــة الطالـــب؛ 
متهيدا ال�ستكم���ال درا�سته���م اأو االنخراط يف �سوق 
العمـــل، م�شريا �شمـــوه اإلى اأن مركـــز نا�رص متكن من 
تعزيز مفهوم قطاع التعليم املهني والفني ومتكن 
مـــن ا�شتقطاب عـــدد كبري مـــن ال�شبـــاب لتدريبهم 
وتاأهيلهم. وهناأ �شمـــو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
الطـــالب اخلريجني واأولياء اأمورهـــم بهذا النجاح الذي 
حققـــوه، متمنيا لهـــم التوفيـــق والنجـــاح يف املرحلة 
املقبلة وم�شيـــدا يف ذات الوقت بجهود وزارة الرتبية 

والتعليم. 
لئحـــة ال�رصفوخالل حفـــل التخـــرج األقى وزير 
الرتبية والتعليم كلمًة رحب فيها ب�شمو ال�شيخ نا�رص 
بن حمد اآل خليفة يف هذا الحتفال، الذي ياأتي تاأكيًدا 
علـــى جناح املركز يف حتقيق الأهداف التي اأن�شئ من 
اأجلها، �شمن الروؤى ال�شاميـــة جلاللة امللك، اإذ يوؤكد 
جاللتـــه دائًما �ـــرصورة العنايـــة بال�شبـــاب البحريني، 
والإحاطة بهـــم يف خمتلف جوانب احلياة، مبا يوؤهلهم 
ليكونوا م�شاهمني ب�شكل فعال يف امل�شرية التنموية 

لوطننا العزيز، يف ظل قيادته احلكيمة. 
واأ�شــــار الوزيــــر اإلى اأن جهــــود الــــوزارة اأ�شهمت 
ب�شورة فاعلة يف تطوير اأداء املركز وخمرجات طلبته، 
والدليل على ذلك ارتفاع نتائج الطلبة اخلريجني هذا 
العــــام، وح�شــــول معظمهم على نتائــــج م�رصفة، بل اإن 
لئحة ال�رصف للعــــام الدرا�شي احلايل �شمت 23 طالًبا 
مــــن ذوي الأداء العايل، وناأمــــل اأن يرت�شخ هذا التميز 

ب�شكل اأكرب يف املرحلة املقبلة باإذن اهلل تعالى.
حلم التخرجبعدها األقى الطالبان علي اليافعي 
ونـــوح املرباطي كلمـــة اخلريجني باللغتـــني العربية 
والإجنليزية، عربا فيها عن �شعادتهم بلحظة التخرج 
التـــي حلموا بهـــا كثرًيا، ورغم مـــرور 3 �شنوات اإل اأن 
هـــذا املركز احت�شن اأحالمهم ونهلوا من معينه العلم 
والنـــور، على يد نخبة عملت على اإعدادهم وتعليمهم 
بجهـــود حثيثة �شادقـــة خمل�شة، وبتوا�شـــٍل علمي؛ 
ليكونـــوا موؤهلني وقادرين علـــى القيام بواجبهم يف 
اإكمال م�شرية البناء بتّميز م�شهود، معتمدين يف ذلك 
على اهلل العلي القديـــر، وبالتزام م�رصّف بامل�شوؤولية 

العلمية والأخالقية جتاه الوطن الغايل والعزيز. 

املنامـــة - هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار: 
متوحدين حول الرتاث الإن�شاين، لّبى م�شاركو اجتماع 
جلنة الرتاث العاملي الثـــاين والأربعني، الذي تراأ�شه 
وت�شت�شيفـــه مملكـــة البحريـــن، نـــداء مركـــز الرتاث 
العاملـــي وهيئـــة البحريـــن للثقافة والآثـــار حل�شور 
احلفـــل اخلريي “ليلـــة من اأجـــل فريونغـــا”، اإذ اأقيم 
احلفـــل يف بنـــك اأركابيتـــا م�شـــاء اأم�ـــش الأول؛ دعما 
ملحميـــة “فريونغـــا” الوطنيـــة بجمهوريـــة الكونغو، 

وامل�شجلة على قائمة الرتاث العاملي.
و�شهـــد احلفل ح�شـــور رئي�شـــة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار ال�شيخة مي بنت حممـــد اآل خليفة، 
ومديـــرة مركز الرتاث العاملـــي بالعا�شمة الفرن�شية 
باري�ـــش مي�شتلـــد رو�شلـــر، اإ�شافـــة اإلـــى العديد من 
ال�شخ�شيـــات املهتمـــة بالـــرتاث العاملـــي واخلرباء 
واملتخ�ش�شـــني. وياأتي هـــذا احلفل اخلـــريي، الذي 

يقـــام بتعاون من منظمـــة )ICCN(، يف ظل تعر�ش 
حمميـــة فريونغـــا الوطنيـــة بالكونغو اإلـــى اعتداءات 
متوا�شلـــة وهجمـــات م�شلحـــة، اأودت اآخرهـــا بحياة 6 
حّرا�ش و�شائـــق.  وكان حوايل حوايل 175 �شخ�شا قد 

فقـــدوا حياتهم منـــذ العـــام 1996 يف الهجمات على 
املحميـــة. و�شيعـــود ريع احلفـــل اإلى اأهـــايل احلّرا�ش 
املتوّفـــني اأثنـــاء تاأديتهـــم واجـــب حمايـــة املوقـــع 

الطبيعي.

• �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد يكرم الفوج الثاين من طلبة املركز	

• جانب من احلفل	

بحث التعاون التعليمي مع الإمارات

“الرتبية” تعتمد نتائج الدور الثاين لكل املراحل

مي بنت حممد ت�شتقبل �شفري الإمارات بقرية اليون�شكو

“طريق اللوؤلوؤ” يحت�شن امل�شاركني باجتماع “الرتاث العاملي”

مدينة عي�شى  - وزارة الرتبية والتعليم: 
ا�شتقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
مبكتبـــه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى �شفري 
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة لدى 
مملكة البحرين ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن 
زايد اآل نهيـــان؛ مبنا�شبة توليـــه مهام عمله 

الدبلوما�شي اجلديد يف اململكة.
واأعـــرب الوزيـــر عـــن تهانيـــه لل�شفـــري 
بتعيينـــه يف من�شبـــه اجلديد، متمنًيـــا له كل 
التوفيق لـــكل ما من �شاأنـــه تطوير وتر�شيخ 

العالقـــات الأخويـــة التاريخيـــة الوثيقة التي 
ال�شقيقـــني،  وال�شعبـــني  البلديـــن  تربـــط 
م�شيـــًدا مبا ي�شهـــده التعـــاون امل�شرتك من 
تقدم وتطور يف املجـــالت كافة، مبا يف ذلك 
املجال التعليمي. وقـــد مت خالل اللقاء بحث 
جمالت التعاون التعليمي بني البلدين، كما 
قـــدم الوزير �رصًحا عـــن اأبرز خدمـــات الوزارة 

وم�رصوعاتها التطويرية.
ح�رص املقابلة الوزير املفو�ش بال�شفارة 

الإماراتية لدى اململكة علي النعيمي.

الرتبيـــة  وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
الرتبيـــة  وزارة  اعتمـــدت  والتعليـــم: 
مـــن  الثـــاين  الـــدور  نتائـــج  والتعليـــم 
الدرا�شـــي  العـــام  نهايـــة  امتحانـــات 

2017/2018 جلميع املراحل الدرا�شية. 
وقد بـــداأت املدار�ش يف توزيـــع النتائج 
على الطلبة، مع اإمكان الطالع عليها عرب 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�شتقبلـــت رئي�شـــة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار ال�شيخـــة مي بنـــت حممـــد اآل خليفة 
�شباح اأم�ـــش، ال�شفري الإماراتي لدى البحرين 
ال�شيـــخ �شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
وذلـــك يف قريـــة اليون�شكـــو التـــي حتت�شـــن 
اجتماع جلنة الرتاث العاملي الثاين والأربعني 

يف العا�شمة املنامة.
ورّحبت ال�شيخة مـــي ال�شفري، معربًة عن 
تقديرهـــا لهتمام وحر�ش �شعادته باحل�شور 
يف خمتلف الفعاليات الثقافية املهمة، الأمر 
الـــذي يعك�ـــش عمـــق العالقـــات بـــني مملكة 
البحريـــن ودولة الإمـــارات العربيـــة املتحدة 
ال�شقيقـــة، ومـــا يجمع بـــني البلديـــن حكومًة 

و�شعًبا من روابط اأخوية م�شرتكة.
وخالل اللقاء اأطلعت ال�شيخة مي ال�شفري 
علـــى ما تقدمه قريـــة اليون�شكو من معار�ش 
وفعاليـــات جانبيـــة ُتعنـــى بالـــرتاث الثقايف 
والإن�شـــاين، تقـــام علـــى هام�ـــش ا�شت�شافة 

جل�شات الجتماع حتى 4 يوليو املقبل.
من جانبه، �شكر ال�شفري الإماراتي ال�شيخ 
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان ال�شيخة 
مي بنـــت حممد اآل خليفـــة، م�شيـــدا بالإجناز 
الـــذي حققتـــه مملكـــة  والعربـــي  اخلليجـــي 
البحرين واملتمثل يف رئا�شـــة الدورة الثانية 
والأربعـــني لجتماع جلنـــة الـــرتاث العاملي، 
مثمًنـــا دور هيئة البحريـــن للثقافة والآثار يف 

تنظيم مثل هذا احلدث الدويل املهم.

املنامـــة - بنـــا: �شمـــن الربنامـــج 
امل�شاحـــب جلل�شـــات الجتمـــاع الثاين 
والأربعني للجنـــة الرتاث العاملي الذي 
ت�شت�شيفـــه وتراأ�شه يف مملكة البحرين، 
زار عـــدد من اأع�شاء الوفـــود امل�شاركة 
يف الجتماع موقع طريـــق اللوؤلوؤ- ثاين 

موقع تراث اإن�شاين مبملكة البحرين.
وتعـــرف امل�شاركون علـــى املوقع 
عـــن قرب مـــن خالل زيـــارة مركـــز زوار 
قلعـــة بوماهر الـــذي يعد بوابـــة طريق 
اللوؤلـــوؤ: �شاهد على اقت�شـــاد اجلزيرة، 
كمـــا زار امل�شاركون عـــدًدا من البيوت 
الرتاثية التي تقـــع �شمن طريق اللوؤلوؤ 
التـــي توثـــق حقبـــة مـــا قبـــل اكت�شاف 
النفـــط، حيث كان اللوؤلوؤ عماد اقت�شاد 
اجلزيـــرة، قبـــل اأن يختتمـــوا جولتهـــم 

بزيـــارة دار املحـــرق التـــي توثق تراث 
البحريـــن غري املادي عـــرب فن ال�شوت 
وفنون الغناء التقليدية التي ا�شتهرت 

بها البحرين.
يذكر اأن جل�شات اجتماع جلنة الرتاث 
العاملي الثاين والأربعني حتى 4 يوليو 
القادم، وذلك بقرية اليوني�شكو بفندق 
الريتز كارلتـــون التي �شّيدت خ�شي�ًشا 
لهذا احلـــدث، حيث �شاهـــم الفندق يف 
ت�شهيل تنظيـــم وت�شييـــد القرية، كما 
قـــام مكتب ت�شميـــم “ا�شتوديـــو عمار 
ب�شـــري لالإبـــداع الفني” ببلـــورة واإخراج 
فكرة قرية اليوني�شكو. و�شبق للمكتب 
اأن قـــام بالرتويـــج ململكـــة البحرين يف 
العامليـــة ممثـــاًل  اليوني�شكـــو  حمافـــل 

لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

التح�شري للم�شاركة يف منتدى التنمية امل�شتدامة
تنفيًذا لتوجيهات �شمو رئي�ش الوزراء... املطوع:

املنامة - بنا: تراأ�ش وزير �شوؤون جمل�ش الوزراء، 
رئي�ـــش اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومات حممـــد املطوع 
اأم�ش، اجتماًعا يتعلق بالتح�شريات اخلا�شة مب�شاركة 
مملكة البحرين يف املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى 
املعنـــي بالتنميـــة امل�شتدامـــة، الـــذي يعقـــد حتـــت 
رعاية املجل�ش القت�شـــادي والجتماعي التابع لالأمم 
املتحـــدة يف نيويـــورك خالل الفرتة 9 اإلـــى 18 يوليو 
املقبل، و�شتقدم البحرين من خالله تقريرها الوطني 
الطوعي الأول حول تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة 

.2030
ورحب املطـــوع خالل الجتماع الذي عقد بح�شور 
وزير الإ�شـــكان با�شم احلمر، ووكيـــل وزارة اخلارجية 
لل�شـــوؤون الدولية ال�شيخ عبـــداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 
باأع�شـــاء الوفـــد، معرًبا عـــن �شكره وتقديـــره لفريق 
العمـــل على اجلهـــود التي بذلهـــا يف اإعـــداد التقرير 
الوطنـــي واإخراجه بال�شورة التـــي تتنا�شب مع مكانة 
اململكـــة ومـــا حققتـــه من اإجنـــازات كبـــرية يف جمال 

التنمية امل�شتدامة.
ونّوه الوزير اإلى اأن م�شاركة البحرين يف املنتدى 
الـــدويل رفيـــع امل�شتوى تاأتـــي بناًء علـــى توجيهات 
رئي�ش الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة الذي اأكد خالل جل�شة جمل�ش الوزراء 
اأهمية امل�شاركة لإبراز جهـــود البحرين واإجنازاتها يف 

جمال التنمية امل�شتدامة.
وقـــال اإن اللجنة التن�شيقيـــة برئا�شة ويل العهد 

نائـــب القائـــد الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�ش جمل�ش 
الـــوزراء �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي الأمـــري �شلمان بن 
حمـــد اآل خليفة اطلعت على تقريـــر البحرين الوطني 
الطوعـــي وما يت�شمنه من موؤ�ـــرصات تر�شد ما حققته 

مملكة البحرين على �شعيد التنمية امل�شتدامة.
وقال املطوع اإن الإ�شهام الر�شمي الوا�شح الذي 
بذلته الوزارات وموؤ�ش�شـــات الدولة يف اإعداد التقرير 
اأف�شـــى اإلى مرحلة متقدمة من الإجنـــاز التي مت على 

اأ�شا�شها و�شع التقرير.
كمـــا اأعـــرب عـــن اعتـــزازه بامل�شاركـــة الفاعلـــة 
ملوؤ�ش�شـــات املجتمع املـــدين والأكادمييني والقطاع 
اخلا�ش ورجال الأعمـــال وخمتلف القطاعات من خالل 
ور�ـــش العمل، والذين اأغنـــوا التقرير بروؤى عززت من 

مكانة مملكة البحرين يف الأمم املتحدة.
واأ�شـــار اإلـــى اأن التقرير مت اإعـــداده على قاعدة 

وا�شعة مـــن املوؤ�ـــرصات والأهداف التنمويـــة الوطنية 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن، موؤكـــًدا اأن اأهميـــة 
م�شاركـــة البحريـــن يف هـــذا احلـــدث الـــدويل املهـــم 
تاأتي لكونـــه يوفر منرًبا دوليًّا لإبـــراز جهود اململكة 
وم�شاعيها يف جمال التنمية امل�شتدامة، كما اأن تقدمي 
التقريـــر �شيكون اإ�شافة جديدة ملـــا حققته البحرين 

من اإجنازات تنموية نالت تقدير املنظمات الدولية.
ونّوه اإلى اأنه مت تد�شني موقع اإلكرتوين لتوثيق 
هذه الإجناز �شوف يتـــم تزويده بكل موؤ�رصات التنمية 
امل�شتدامة يف مملكة البحريـــن التي تتواءم مع اأجندة 

واأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 2030.
كمـــا مت خـــالل الجتمـــاع ا�شتعرا�ـــش حمتويات 
التقرير الطوعـــي وو�شع الإطار العـــام للوقوف على 
ما يت�شمنـــه من معلومات وموؤ�ـــرصات، وال�شتماع اإلى 

مالحظات ومرئيات اجلهات ذات العالقة.

• وزير �شوؤون جمل�ش الوزراء يرتاأ�ش الجتماع	



ت�صمن اخلرب املن�ص���ور يف �صحيفة 
وزارة  م���ن  وال���وارد  اأم����س،  “الب���اد” 
م����روع  بتكلف���ة  واملتعل���ق  الأ�صغ���ال 

تطوير �صارع 47 مبنطقة �صند اأن كلفة 
امل����روع ت�ص���ل اإلى 1.2 ملي���ار دولر، 
بينم���ا التكلف���ة ال�صحيح���ة للم�روع ل 
تتع���دى 484 األ���ف دين���ار، لذلك وجب 

التنويه.

رئي�س امل�ساحة يكرم املتقاعدات

بدء الت�سجيل باملع�سكر ال�سيفي 1 يوليو

خفـر ال�سواحـل يكـرم مراكـز غـو�س

484 األف دينار لتطوير �سارع 47 ب�سند

ال ميكن اأن تنه�س الربملانات بالدول اإال مب�ساندة ال�سعب
“ال�صورى” يقر بجل�صته الأخرية هيئة ق�صائية خليجية وتعديل “املرور”... ال�صالح:

جل�صت���ه  خ���ال  ال�ص���ورى  جمل����س  واف���ق 
ال�صتثنائي���ة والأخ���رية يف دور النعق���اد العادي 
الرابع م���ن الف�صل الت�ريعي الراب���ع على م�روع 
قان���ون بالت�صديق على النظام الأ�صا�صي للهيئة 
الق�صائية القت�صادية ملجل�س التعاون اخلليجي، 
وم����روع قان���ون بتعدي���ل بع����س اأح���كام قانون 
املرور ال�صادر بالقانون رقم )23( ل�صنة 2014.
ويه���دف امل����روع للتخفي���ف ال�صغ���ط على 
املحاكم والنيابة العامة يف نظر الق�صايا املرورية 
الت���ي ل ي�صتدع���ي الأمر فيه���ا اتخ���اذ الإجراءات 
املتبع���ة لل�ص���ري يف الدع���وى اجلنائي���ة، ولك���ون 

املتهم حماطا ب�صمانات اأهمها قبول الت�صالح.
واختتمت اجلل�صة بكلمة رئي�س املجل�س علي 
ال�صال���ح مبنا�صبة ف�س دور النعق���اد، قائا “اإن 

املجال����س الت�ريعية مهما اأخل�ص���ت يف تعاونها، 
وارتقت يف حوارها وقراره���ا، وارتفعت كفاءتها 
واأُحكمت �صيا�صاتها، ل ميكن اأن تنقل الدول اإلى 
ع�ره���ا، وتنه�س بها اإلى حلمه���ا، ما مل ي�صاندها 
�صع���ب يتطلع اإل���ى امل�صي قدًما م���ع م�صاريعها 
الدميقراطي���ة والإ�صاحي���ة، التي تع���رب ب�صدق 
ع���ن روؤية قيادتها، و�صع���ي موؤ�ص�صاتها، ل�صمان 

م�صتقبل اأبنائها”.
واختت���م ال�صال���ح كلمت���ه ب�صك���ر ال�صحاف���ة 
ومندوبيه���ا الذين تولوا تغطي���ة اأعمال املجل�س 
وجلانه، والطاقم التلفزيوين والإذاعي الذي تولى 
تغطية وقائع اجتماعات املجل�س طوال فرتة دور 
النعق���اد، ولرجال اأم���ن املجل�س عل���ى جهودهم 

الكبرية يف حماية هذا ال�رح الدميقراطي.

املنام���ة - جهاز امل�صاحة والت�صجيل 
العق���اري: ك���رم رئي����س جه���از امل�صاحة 
والت�صجي���ل العقاري ال�صي���خ �صلمان بن 
عبداهلل بن حمد اآل خليفة يف مكتبة عددا 

من املوظفات املتقاعدات باجلهاز.
واأثنى على ما بذلوه من جهد وتفان 
خ���ال ف���رتة عمله���ن يف جه���از امل�صاحة 
والت�صجيل العقاري، موؤكداً الدور املهم 
الذي توؤديه امل���راأة البحرينية يف م�صرية 

التطور والبناء يف مملكة البحرين. متمنيا 
للموظف���ات املتقاع���دات كل التوفي���ق 

والنجاح يف حياتهن القادمة.
املوظف���ات  ع���ربت  جانبه���ن،  م���ن 
�صكره���ن  خال����س  ع���ن  املكرم���ات 
وتقديرهن للرئي�س وجلميع امل�صوؤولني 
والزم���اء يف جه���از امل�صاح���ة والت�صجيل 
العقاري على ما لقينه من اهتمام ودعم 

خال فرتة عملهن يف اجلهاز.

اأعلن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الأكادميي���ة امللكي���ة لل�رط���ة بالتع���اون مع 
“متكني” عن فتح ب���اب الت�صجيل للمع�صكر 
ال�صيف���ي العا����ر، الذي يق���ام يف الفرتة من 
22 يوليو وحت���ى 9 اأغ�صط�س املقبل، �صمن 

برنامج اإعداد �صباب امل�صتقبل.
ودع���ت الأكادميية الراغب���ني باللتحاق 
اإلى املب���ادرة بالت�صجي���ل يف مقار حمافظات 
اململكة، اعتبارا من 1 يوليو املقبل، وي�شرتط 

اأن يكون املتقدم بحريني اجلن�صية، واأل يقل 
عم���ره ع���ن 12 �صن���ة ول يزيد ع���ن 17 �صنة، 
واأن يك���ون لئق���ا �صحي���ا مع ����رورة اإح�صار 
ن�صخ���ة من ج���واز ال�صفر والبطاق���ة ال�صكانية 

و�صورتني �صخ�صيتني.
يذكر اأن برنامج املع�صكر ال�صيفي لهذا 
العام يت�صم���ن العديد من الربامج التدريبية 
بالتعاون مع جهات عدة يف اململكة، وزيارات 
ميدانية وحما�رات نظرية يف جمالت متنوعة.

تفعي���ًا  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ملب���داأ ال�راك���ة املجتمعي���ة املعم���ول ب���ه يف 
وزارة الداخلي���ة للتوا�صل مع خمتلف اأطياف 
املجتمع املدين، كرمت قيادة خفر ال�صواحل، 
مراكز الغو�س التي �صاعدت يف عملية البحث 
والإنق���اذ عن �صخ�س مفق���ود يف عر�س البحر 

بتاريخ 7 مايو 2018.
وعرب ممثلو مراك���ز الغو�س عن �صكرهم 

وتقديره���م له���ذه املب���ادرة الطيب���ة �صمن 
مب���داأ ال�راكة املجتمعي���ة، م�صيدين باجلهود 
الت���ي يقوم بها خفر ال�صواحل ل�صمان �صامة 
مرتادي البحر، موؤكدين ا�صتعدادهم لت�صخري 
كاف���ة اإمكانياته���م ما تطلب ذل���ك يف �صبيل 
م�صاندة اجلهود التي يقوم بها خفر ال�صواحل 
يف �صبي���ل املحافظ���ة عل���ى الأرواح وال�صامة 

البحرية.

• �صورة جماعية لل�صوريني بعد اجلل�صة الأخرية	
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حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

مهما اختلفنا يف الروؤى فاإن م�سلحة الوطن جتمعنا
�رحان يلقي كلمة نيابة عن ال�صوريني مبنا�صبة ف�س النعقاد:

األق���ى ال�صوري من�صور �رح���ان كلمة بالنيابة 
عن اأع�ص���اء املجل�س مبنا�صبة ف����س دور النعقاد 

ونهاية عمر برملان 2014.
وق���ال: “�صهدت هذه القاعة املباركة تطبيق 
النه���ج الدميقراطي ب���كل اأبعاده اأثن���اء مناق�صتنا 
تقاري���ر اللج���ان عل���ى اختافها، الأم���ر الذي جعل 
جمي���ع اجلل�ص���ات تت�ص���م بالنقا����س املو�صوع���ي 
الهادئ، ال���ذي كانت تغلب علي���ه احلكمة وتزينه 
رجاح���ة العقل واملنطق، وتطغى عليه �صمة الرقي 
امل�صهود يف الختاف ب�صكل ح�صاري متميز مهما 

كانت حدته وعلت نربته”.
الأحي���ان،  بع����س  يف  نتف���ق  “نع���م  واأردف: 
ونختل���ف يف بع����س الأحي���ان كل ح�ص���ب اجتهاده 
الوط���ن  مب�صلح���ة  التم�ص���ك  ويبق���ى  وقناعت���ه، 
واملواط���ن هو هدفن���ا املن�صود ال���ذي ن�صعى اإلى 
حتقيق���ه جميعا، وهذا يعني اأنن���ا مهما اختلفنا يف 

الروؤى، فاإن م�صلحة الوطن جتمعنا”.

ووا�ص���ل: “هناك قول ماأث���ور ن�صه اأن احلياة 
عب���ارة عن �صفينة �راعها الأم���ل ووقودها العمل، 
وهذا الق���ول املاأثور ينطبق عل���ى �صفينتنا التي 
اأبحرت بنا يف 14 دي�صمرب من العام 2014، عندما 
عق���د اأول اجتماع ملجل�س ال�صورى يف دور النعقاد 

العادي الأول من الف�صل الت�ريعي الرابع”.

واأ�صاف: ت�صل �صفينتن���ا اليوم اإلى مر�صاها 
الأخ���ري بعد تل���ك الرحلة املباركة الت���ي قطعتها، 
حممل���ة بثم���ار جه���د ا�صتم���ر زه���اء اأرب���ع �صنوات 
غطى العديد من املرا�صي���م بقوانني، وم�روعات 
القوان���ني، والقرتاح���ات بقوان���ني وم���ا كان لن���ا 
اأن ن�ص���ل اإل���ى حمطتن���ا الأخ���رية حمافظني على 
م���ا جنين���اه ط���وال تلك الف���رتة بالرغم مم���ا واجه 
�صفينتنا من اأمواج ترتف���ع حدتها حينا وتنخف�س 
حين���ا اآخر، لول حكمة رب���ان �صفينتنا علي ال�صالح 
ال���ذي كان يدير دفتها بجدارة تام���ة، منطلقا من 
خربة طويلة يف جم���ال العمل الت�ريعي. وكان كما 
عهدناه يتمتع باحلنك���ة، وبال�صرب و�صعة ال�صدر، 
فه���و احللي���م يف ت�رفات���ه واملت�صام���ح يف ردود 
اأفعاله، وقد زان توا�صعه اجلم على الرغم من علو 
�صاأن���ه و�صمو مكانته، فكان لن���ا اأخا و�صديقا قبل 
اأن يكون لنا رئي�صا، فاليك يا �صاحب املعايل كل 

�صكرنا وتقديرنا وعظيم امتناننا.

• من�صور �رحان	

ال�سعودية تزخر باإرث ح�ساري ومقدرات هائلة
م�صارًكا بافتتاح الدورة “12” من �صوق عكاظ... وزير اخلارجية:

املنامة - وزارة اخلارجية: �صارك وزير اخلارجية 
ال�صي����خ خال����د بن اأحمد ب����ن حممد اآل خليف����ة، اأم�س، 
يف افتت����اح ال����دورة الثاني����ة ع�رة من �ص����وق عكاظ 
يف حمافظ����ة الطائ����ف باململكة العربي����ة ال�صعودية 
ال�صقيقة، وذل����ك بح�صور م�صت�ص����ار خادم احلرمني 
ال�ريفني، اأم����ري منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�صمو 
امللك����ي الأم����ري خال����د الفي�ص����ل، و�صاح����ب ال�صمو 
امللك����ي الأمري بدر ب����ن عبداملح�صن ب����ن عبدالعزيز 
اآل �صعود ورئي�س الهيئ����ة العامة لل�صياحة والرتاث 
الوطني باململكة العربي����ة ال�صعودية رئي�س اللجنة 
الإ�رافية العليا ل�صوق عكاظ �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
وبه����ذه املنا�صبة، تقدم وزير اخلارجية بخال�س 
ال�صك����ر اإلى �صاح����ب ال�صمو امللك����ي الأمري �صلطان 
بن �صلم����ان بن عبدالعزي����ز اآل �صع����ود، على دعوته 
الكرمي����ة حل�ص����ور افتتاح �ص����وق ع����كاظ، معرًبا عن 
اعتزازه بامل�صاركة يف هذا احلدث الثقايف وال�صياحي 

املهم على ال�صعيدين اخلليجي والإقليمي.
واأ�ص����اد باجلهود الكبرية التي تقوم بها الهيئة 
العام����ة لل�صياحة والرتاث الوطن����ي يف تطوير �صوق 
عكاظ ويف اإبراز الرتاث ال�صعودي العريق والتعريف 

ب����ه واملحافظة علي����ه، واإجن����از امل�صاري����ع الثقافية 
وال�صياحي����ة الت����ي توؤكد املكانة املتمي����زة للمملكة 
العربي����ة ال�صعودي����ة وم����ا تزخر به م����ن اإرث تاريخي 
وح�صاري وما متتلكه من اإمكانيات ومقدرات هائلة.

هذا، وي�صهد �صوق عكاظ العديد من الفعاليات 
واملعار�س الت����ي تعك�س الرتاث احل�صاري للمملكة 

العربي����ة ال�صعودي����ة مث����ل: معر�س القط����ع الفائزة 
بجوائ����ز وم�صابق����ات �ص����وق ع����كاظ، ومعر�س اخلط 
العرب����ي، ومعر�����س الفن����ون الت�صكيلي����ة، عرو�����س 
م�صابق����ات �ص����وق ع����كاظ امل�رحية، معر�����س األوان 
ع����كاظ والت�صوي����ر ال�صوئ����ي، وغريها م����ن الربامج 

والعرو�س.

• وزير اخلارجية م�صارًكا يف الفتتاح 	

امل�سري: متاأهبون لتنفيذ املهمات الوطنية

تفق����د  الدف����اع:  ق����وة   - الرف����اع 
القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع البحري����ن 
امل�صري الركن ال�صي����خ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف����ة �صباح اأم�����س اإحدى وحدات 
قوة دف����اع البحرين، وذل����ك ا�صتمرارا 
جله����وده احلثيثة يف املتابعة عن كثب 
ملختل����ف اأ�صلحة ووح����دات قوة الدفاع 
القتالية  وحثها لارتق����اء بجاهزيته����ا 
والإدارية، والعمل على تطوير قدراتها 

التدريبية.
واأك����د اأن كل ما حتقق من اإجنازات 
لقوة دفاع البحري����ن كان بف�صل دعم 
وم�صاندة ومتابعة عاهل الباد �صاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

وذلك عرب م�صرية قوة الدفاع املباركة 
والعم����ل الدائ����م عل����ى تزوي����د خمتلف 
اأ�صلحته����ا ووحداته����ا باأحدث املعدات 
والأجه����زة الع�صكرية احلديث����ة ومدها 

بالطاقات الب�رية الواعدة.
واأو�ص����ح القائد الع����ام لقوة دفاع 
البحري����ن اإن رجال قوة دف����اع البحرين 
قتالي����ه  ق����درات  م����ن  ميلكون����ه  مب����ا 
متقدم����ة واأ�صلح����ة ومنظوم����ات وفق����اً 
لأح����دث و�صائ����ل التكنولوجيا احلديثة 
يقف����ون دائم����ا ب����كل ا�صتع����داد وعزة 
و�صموخ لتنفي����ذ كافة املهام الوطنية 
التى ت�صند اإليه����م؛ للدفاع عن الوطن 

يف الرب واجلو والبحر.

وزير اخلارجية: ما�سون قدما يف تاأكيد حماية االإن�سان 
املنام���ة - بنا: اأكد وزي���ر اخلارجية ال�صيخ 
خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليف���ة اأن الإجناز 
ال���ذي حققت���ه مملك���ة البحري���ن فيم���ا يتعلق 
بالأ�صخا����س  الجت���ار  مكافح���ة  يف  بجهوده���ا 
وح�صوله���ا عل���ى الفئة الأول���ى يف تقرير وزارة 
اخلارجي���ة الأمريكية اخلا����س بت�صنيف الدول 
مبجال مكافحة الجت���ار بالأ�صخا�س كاأول دولة 
يف منطق���ة ال����رق الأو�ص���ط و�صم���ال اأفريقي���ا 
حت�صل على هذا الت�صنيف العايل.. ويف م�صاف 
ال���دول الت���ي اأجن���زت وف���ق م�صتوي���ات عالية 
املعاي���ري يف هذا اجلان���ب، يعك�س م���دى جناح 
اجلهود الر�صمية والأهلي���ة التي ت�صافرت من 
اأجل �صياغة هذا الإجن���از الذي نعتز به.وقال اإن 
مملكة البحرين بلد املوؤ�ص�صات والقانون كما اأرادها 
عاهل الباد �صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليف���ة مبنية عل���ى قيم را�صخة من مب���ادئ الحرتام 
وامل�ص���اواة والع���دل وهو توجه �صارك���ت فيه مملكة 
البحرين املجتمع الدويل واأكدت ح�صورها الداعم يف 
خمتلف املحافل الدولية والإقليمية الرامية ملكافحة 

الجتار بالأ�صخا�س وتعزيز ثقافة حقوق الإن�صان .
واأو�صح وزير اخلارجية اأن هذه الإجناز هو اإ�صارة 
قوية ووا�صحة ل���دور البحرين ملحاربة تلك الظاهرة 
العاملي���ة وي�صاف مل���ا حتققه مملك���ة البحرين على 
اأر����س الواقع يف تنفيذ الربام���ج واللتزام باملعايري 
الدولي���ة املت�صل���ة بحق���وق الإن�صان وه���و جانب ل 
ميك���ن اأن يت���م ل���ول ه���ذا الر�صيد الرتاكم���ي الذي 
متتلك���ه البحرين على هذا النطاق باعتبار اأن الجتار 
بالأ�صخا����س مبثاب���ة انتهاك �صارخ حلري���ة الإن�صان 
و�صلب احلقوق امل�روعة له ومن هذا املنطلق اأخذت 
مملك���ة البحرين عرب هيئة تنظي���م �صوق العمل التي 

اأكدت ريادتها فيما طرحته من مبادرات واإ�صاحات 
مهم���ة على �صعي���د هيكل���ة �صوق العم���ل يف مملكة 
البحري���ن نح���و ال�صري قدما يف تاأكي���د حماية الإن�صان 
ون����ر الوعي بكل ما يت�صل بحق���وق العمالة الوافدة 
وف���ق توجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأمري �صلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة ومتابعة 

اللجنة التن�صيقية.
وهناأ وزير اخلارجية العب�صي على تكرميه اليوم 
يف الحتفال ال���ذي مت لاإعان ع���ن التقرير ال�صنوي 
ل���وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة حول مكافح���ة الجتار 
بالأ�صخا����س ع���ن التقرير ال�صنوي ل���وزارة اخلارجية 
الأمريكية حول مكافحة الجتار بالأ�صخا�س، �صمن 8 
�صخ�صيات عاملية قدموا جهوًدا متميزة على �صعيد 

مكافحة الجتار بالأ�صخا�س. 
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القب�ض على عدد من العمالة املخالفة

خالف زوجي يكلف خم�سيني ال�سجن 3 �سنوات

ب�سارع زايد اإدانة �سابني بو�سع “وهمية” 

بناء على توجيهات �سمو حمافظ اجلنوبية

كامريا اأمنية �سبطته ي�سعل خ�سبا بـ “والعة”

هارب يف اإيران طلب من اأحدهما �سناعة ج�سم حماٍك للمتفجرات

املنامة - وزارة الداخلية: �رصح املدير 
العام ملديرية �رصطـــة املحافظة اجلنوبية 
باأنه بناء على توجيهات حمافظ اجلنوبية 
�سمـــو ال�سيخ خليفـــة بن علـــي اآل خليفة 
مبكافحـــة ظاهـــرة العمالة غـــري النظامية 
واملخالفـــن للأنظمـــة والقوانـــن، فقد 
متكنت �رصطة املديريـــة من القب�ض على 

عدد من العمالة املخالفة.
واأو�ســـح اأن �رصطـــة املديريـــة قامت 
ال�سكـــراب  منطقـــة  يف  تفتي�ـــض  بحملـــة 
بالتن�سيق مع حمافظـــة وبلدية اجلنوبية، 
حيـــث اأ�سفـــرت احلملة عـــن القب�ض على 
عدد من العمالة املخالفـــة لنظام االإقامة 

والعمل.

واأ�ســـار املدير العـــام ملديرية �رصطة 
املحافظـــة اجلنوبية اإلـــى اأنه جـــار اتخاذ 
االإجـــراءات القانونيـــة حيـــال املقبو�ـــض 
عليهـــم، موؤكـــداً اأن املديريـــة ما�سية يف 
تنفيـــذ احلمـــلت التفتي�سية علـــى مدار 
العام وتكثيفها؛ للحد من م�سكلة العمالة 

غري النظامية وخمالفي القانون.

بعـــد خـــلف مـــع زوجتـــه، خـــرج رجـــل اإلى 
الطرقات يتم�سى يف منطقة املنامة فجرا؛ كونه 
كان يف حـــال غ�سب �سديد من اخلـــلف الواقع 
بينهمـــا، واأثنـــاء مـــا كان يف تلـــك احلالـــة اأخرج 
اخلم�سينـــي قداحة )والعـــة( من جيبـــه واأ�سعل 
النـــار يف غطـــاء نايلـــوين )طربـــال( كان يغطي 
كمية من االأخ�ساب واأ�سياء اأخرى مملوكة ل�رصكة 
متخ�س�ســـة يف بيع مـــواد البناء، وبعـــد القب�ض 
عليـــه اإثـــر �سبـــط كامـــريات املراقبـــة االأمنية 
اإليـــه عاقبته املحكمة الكـــرى اجلنائية االأولى 
باحلب�ـــض ملدة 3 �سنـــوات عما اأ�سنـــد اإليه.ويف 
التفا�سيــــل، قال املتهــــم )54 عاما( خلل 
التحقيق معــــه اأنه وب�سبب خلف بينه وبن 
زوجتــــه ل�ساأن عائلــــي ولغ�سبه ال�سديد مما 
هو حا�ســــل بينهما خرج يتجول ما�سيا على 
قدميه يف منطقــــة �سكنه املنامة يف ال�ساعة 

3:30 فجرا.
واأثنــــاء مــــا كان يتم�ســــى حــــول م�سكنه 
الواقــــع على �ســــارع ال�سيخ عي�ســــى الكبري 
و�سل بجانب اإحدى �رصكات بيع مواد البناء 
وعندهــــا �ساهد بالقرب منهــــا جمموعة من 
االأخ�ســــاب، ومعــــدات اأخرى، كانــــت جميها 
مغطــــاة بكي�ض نايلون )طربــــال(، فما كان 
منــــه وهو بتلك احلالــــة اإال اأن اأخــــرج قداحة 

)والعة( من جيبه واأ�سعل النار يف الغطاء.
واأدى ذلــــك احلريق اإلى اإ�سعال النار يف 
االألــــواح اخل�سبية واالأعمدة املعدنية ولوحة 
االإعلنــــات اخلا�سة مبحــــل ال�رصكة، وكذلك 
عدد من امل�سابيح واالأ�ســــلك الكهربائية 

املثبتة اأعلى الباب اجلّرار وجزء من اأكيا�ض 
االألــــواح  التــــي كانــــت بجانــــب  االإ�سمنــــت 
اخل�سبيــــة، وبلغــــت خ�سائــــر ال�رصكــــة نتيجة 

للحريق مبلغ 3000 دينار.
االأمنــــي اخلا�ض  الت�سويــــر  ومبراجعــــة 
بال�رصكة املجني عليها ات�سح وجود �سخ�ض 
كبــــري بال�ســــن يقــــوم باإ�سعال النــــريان يف 
مواد البناء، وبالتدقيــــق يف هوية ال�سخ�ض 
الظاهــــر بالت�سوير متكن �ساحــــب ال�رصكة 
املجني عليها من التعرف عليه، وذلك كون 
اأنه اأحد القاطنن بــــذات املنطقة وي�سكن 

خلف حمــــل ال�رصكة واأبلغ ال�رصطــــة بذلك، اإال 
اأنه ال تربطه به اأية علقة.

للمتهــــم  العامــــة  النيابــــة  فوجهــــت 
اخلم�سينــــي اأنــــه بتاريخ 29 مايــــو 2017، 
اأ�سعــــل املتهم عمدا حريقــــا يف املنقوالت 
اململوكة لل�رصكــــة املجني عليها، وكان من 
�ساأن ذلك تعري�ض حيــــاة النا�ض واأموالهم 
للخطر، واأحالتــــه للمحكمة الكرى اجلنائية 
االأولــــى، والتــــي عاقبتــــه باحلب�ــــض ملدة 3 

�سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهام.

اأدانت املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة 
متهمــــن )16 و23 عامــــا( بو�ســــع قنبلــــة 
وهمية علــــى �ســــارع ال�سيخ زايــــد مبنطقة 
عــــايل، وعاقبت االأول منهمــــا باحلب�ض ملدة 
6 �سهور، وبحب�ض الثاين الذي حر�سه على 
ارتكابها ملدة 3 �سنوات، واأمرت مب�سادرة 

امل�سبوطات.
واأفــــادت املحكمة يف حيثيــــات حكمها 
اأن املتهــــم االأول قــــد بلــــغ اخلام�ســــة ع�رصة 
ومل يتجــــاوز الثامنة ع�ــــرصة من عمره بتاريخ 
يتعــــن  الــــذي  االأمــــر  الواقعــــة،  ارتــــكاب 
معــــه اإعمال العــــذر املخفــــف املبن بن�ض 

املادتن 70 و71 من قانون العقوبات.
وقالــــت املحكمــــة اإن تفا�سيل الواقعة 
تتح�ســــل يف اأن املتهــــم الثــــاين الهــــارب 
خارج اململكــــة باإيران توا�ســــل مع املتهم 
االأول عــــر برنامــــج التوا�ســــل االجتماعــــي 
“االإن�ستغــــرام” وطلــــب منــــه �سناعه ج�سم 
حماٍك الأ�ســــكال املتفجــــرات وو�سعه على 
ال�سارع العام مبنطقة عايل بالقرب من اأحد 
امل�ساجد؛ من اأجل اإيهام ال�رصطة باأنه قنبلة 

حقيقية، فقام ب�سناعته.
واأفــــادت اأن القنبلــــة الوهميــــة كانــــت 
عبارة عن كر�سي �سغري قام بو�سع عبوات 
ماء بل�ستيكيــــة عليه واأل�سق عليهم �رصيط 
ال�ســــق اأحمر اللــــون، ثم توجــــه يف الواحدة 
�سباح يــــوم الواقعــــة وو�سعه علــــى �سارع 
ال�سيخ زايد من مدخل �سارع ال�سيخ خليفة 

بن �سلمان بالقرب من اأحد الدوارات.
واأكــــدت حتريات �ساهــــد االإثبات االأول 
قيــــام املتهم الثــــاين بتحري�ــــض وتكليف 
املتهــــم االأول ب�سناعــــة اجل�ســــم الوهمــــي 
وو�سعــــه على ال�سارع العــــام بق�سد زعزعة 
االأمــــن وترويع االآمنــــن يف مملكة البحرين، 
فاأمر بالقب�ض على املتهــــم االأول ا�ستنادا 
االأعمــــال  مــــن  املجتمــــع  حمايــــة  لقانــــون 

االإرهابية.

وبالقب�ض عليه اعــــرف اأثناء التحقيق 
معه بارتكابه للواقعة بتحري�ض من املتهم 
الثــــاين؛ بهــــدف تخويــــف رجــــال ال�رصطــــة. 
وبعر�ض �جل�ض����م �مل�ضبوط علي����ه، �أقر �أنه 

الذي قام بو�سعه على ال�سارع العام.
وذكر �ساهد االإثبات الثاين )ملزم اأول( 
اأنــــه يف ال�ساعة 2 �سباح يوم 9 يناير 2018 
وبعد ورود بلغ عن وجود ج�سم غريب على 
ال�سارع املذكور، مت قطع احلركة املرورية 
وتاأمــــن املــــكان، وعقــــب ح�ســــور قــــوات 
التدخــــل ال�رصيــــع متكنــــوا مــــن التعامل مع 
اجل�سم، والذي تبــــن اأنه ج�سم وهمي، فتم 

رفعه من قبل اأفراد اإدارة م�رصح اجلرمية.
وثبت من تقرير خمتر البحث اجلنائي 
اأن املتهــــم االأول هو م�سدر اخلليا الب�رصية 

املرفوعة من قنينة املياه البل�ستيكية.
وثبــــت مــــن تقريــــر �سعبــــة الب�سمــــات 

تطابــــق ب�سمات يد املتهم االأول باأكرث من 
12 علمة مميزة مع 8 اآثار ب�سمات اأ�سابع 
واأثــــر ب�سمــــة جــــزء من كــــف علــــى ال�رصيط 

الل�سق االأحمر اللون.
واأ�سارت املحكمة اإلى اأن الثابت يقينا 
للمحكمــــة علــــي وجــــه القطع واليقــــن اأن 
املتهمن بتاريــــخ 9 يناير 2018، ارتكبوا 
االآتــــي: اأوال: املتهــــم االأول: و�سع منوذجا 
حماكيا ل�سكل املتفجرات واملفرقعات يف 

الطريق العام.
ثانيــــا: املتهم الثاين: ا�سرك بطريقي 
التحري�ــــض واالتفــــاق مع املتهــــم االأول يف 
ارتكاب اجلرمية حمل البنــــد اأوال باأن طلب 
منه و�سع ذلك النموذج على الطريق العام 
فتمت اجلرميــــة بناء على ذلــــك التحري�ض 

واالتفاق.

�سجن بحار 10 �سنوات باع ح�سي�سا مل�سدر �رسي

تاأييد حب�ض �ساب اعتدى على �رسطي

عاقبت املحكمة الكرى اجلنائية 
ـــا، يعمل بحـــاًرا ويبلغ من  االأولى �سابًّ
 10 30 عاًمـــا، ب�سجـــن ملـــدة  العمـــر 
�سنوات وبتغرميـــه مبلغ 5000 دينار 
واأمـــرت مب�ســـادرة امل�سبوطات من 
املواد املخدرة التي �سبط متلب�ًسا يف 
كمن وهو يبيعها على اأحد امل�سادر 

ال�رصية.
حيثيـــات  يف  املحكمـــة  وقالـــت 
حكمهـــا اإنـــه نظـــًرا لظـــروف الدعوى 
وملب�ساتهـــا فاإنهـــا اأخـــذت املتهـــم 
بق�سط من الراأفة عمل بحقها املخول 
لهـــا مبقت�سى املـــادة 72 من قانون 

العقوبات.
وجـــاء يف حكم املحكمـــة اأن واقعة 
�سبط املتهم تتمثل فيما جاء مبح�رص 
التحقيـــق مبعرفـــة النيابـــة العامـــة، 
الـــذي ورد فيـــه اأن معلومات كان قد 
تلقاهـــا مـــلزم اأول يف اإدارة مكافحـــة 
املخـــدرات، واأكدتها حترياته ال�رصية، 
مفادها اأن املتهم يحوز ويحرز املواد 
املخـــدرة بق�سد البيـــع والتعاطي، اإذ 
كّلـــف جمري التحريات اأحـــد م�سادره 
ال�رصيـــة ب�ـــرصاء بع�ض من تلـــك املواد 
املخـــدرة، والذي مـــا لبـــث اأن ات�سل 
باملتهـــم هاتفيا حتت م�سمعه واتفق 

معه على �رصاء ما قيمته 100 دينار.
وبالفعل انتقل امل�سدر وال�سابط 
ومعهما ال�ساهد الثاين -�رصطي برتبة 
عريـــف- اإلى حيـــث املـــكان املتفق 
عليـــه، بعـــد اأن زودا امل�ســـدر ال�رصي 
باملبلـــغ املتفـــق عليـــه وتاأكـــدا من 
عـــدم حمله الأية متعلقـــات اأخرى، بعد 
االحتفاظ ب�سورة مـــن املبلغ املتفق 

عليه.
مكـــث  املحـــدد  املوعـــد  ويف 
امللزم غـــري بعيد من املـــكان، فيما 

كان ال�ساهـــد الثاين علـــى مقربة من 
امل�سدر ال�ـــرصي، ويف حالـــة ت�سمح له 
مب�ساهـــدة عملية الت�سليـــم والت�سلم، 
حيث التقى امل�سدر باملتهم و�سلمه 
املبلـــغ املتفـــق عليـــه، فيمـــا �سلمه 
االأخري �سيًئـــا �سلمه له تبن اأنه عبارة 
عـــن لفافـــة �سفافـــة بداخلهـــا قطعة 
ـــا اأنها ملادة  م�ستطيلـــة -ثبت معمليًّ
احل�سي�ض املخـــدرة- فاأعطى لل�ساهد 
الثـــاين االإ�سارة املتفـــق عليها، التي 
تفيد متام عمليتي الت�سليم والت�سلم.
ومتكـــن اأفراد ال�رصطـــة من �سبط 
املتهـــم بوا�سطـــة العريـــف، والـــذي 
عرث بحوزته خـــلل تفتي�سه على مبلغ 
و10  دينـــاًرا   180 مقـــداره  نقـــدي 
ريـــاالت �سعوديـــة، كان مـــن بينهـــا 
املبلـــغ امل�ســـور، وبتفتي�ـــض �سيارة 
املتهـــم مت العثور بداخلها على عدد 
ال�ســـكل واحلجم  29 قطعـــة خمتلفة 
ـــا اأنهـــا ملـــادة  ملـــادة -ثبـــت معمليًّ
احل�سي�ـــض املخـــدرة- كمـــا عرث على 
كي�ض بداخله مادة كري�ستالية -ثبت 
معمليـــا اأنها ملـــادة املوؤثـــر العقلي 
“كاغد”  امليتامفيتامن- وورق لف 

وميزان ح�سا�ض.
وبالتحقيـــق مع املتهـــم اأقر اأمام 
النيابة العامـــة بحيازته للم�سبوطات 
بق�ســـد التعاطـــي، واأن اأفراد ال�رصطة 

عرثوا عليها يف �سيارته.
وثبـــت للمحكمـــة اأن املتهـــم يف 
حـــاز  اأوالً:   ،2018 العـــام  غ�ســـون 
واأحرز بق�سد االجتـــار مادة احل�سي�ض 
املخـــدرة يف غـــري االأحـــوال امل�ـــرصح 
بهـــا قانوًنا، ثانًيا: حـــاز واأحرز بق�سد 
التعاطـــي مـــادة احل�سي�ـــض املخدرة 
واملوؤثر العقلـــي امليتامفيتامن يف 

غري االأحوال امل�رصح بها قانوًنا.

اال�ستئنـــاف  حمكمـــة  رف�ســـت 
العليـــا اجلنائية اخلام�ســـة ا�ستئناف 
مـــدان باالعتـــداء على �سلمـــة ج�سم 
�رصطـــي كانا قد ح�ـــرص للقب�ض عليه، 
كونه مطلوًبا بق�سايا اأمنية، واأيدت 
معاقبتـــه باحلب�ض ملـــدة �سنة واحدة 

فقط.
وتتمثـــل تفا�سيل واقعـــة اإدانة 
امل�ستاأنف يف اأنه بتاريخ 23 نوفمر 
2016 وحال قيـــام ال�رصطين باأداء 
واجب عملهم بق�سم البحث والتحري 
اأمرهما �سابـــط برتبة نقيب بالتوجه 
معـــه لتنفيذ اأمر ال�سبـــط واالإح�سار 
ال�ســـادر يف حق املتهـــم، حيث كان 
االأخـــري متواجـــًدا يف �ســـارع زيـــد بن 

عمرية مبنطقة دم�ستان.
واأو�سحت املحكمة يف حكمها اأنه 
عندما �ساهد فـــردي ال�رصطة املتهم 
اأمرهمـــا النقيب بالرجـــل والقب�ض 
راجلـــن  توجهـــا  وبالفعـــل  عليـــه، 
ناحيتـــه وقـــام نائـــب عريـــف بفتح 
بـــاب ال�سيـــارة التـــي كان ي�ستقلها 
املتهـــم، واأبلغـــه ب�سخ�ســـه واأنه من 
رجـــال ال�رصطة فقـــام املتهم بدفعه 
ا، فح�رص  واإ�سقاطه على ذراعـــه اأر�سً
العريـــف الثـــاين واأحكـــم ال�سيطـــرة 
عليه، واأثناء ذلك قام املتهم ب�رصبه 
بقب�سة يده حمدًثـــا اإ�سابته الواردة 

بالتقرير الطبي.
وبالتحقيـــق مـــع املجنـــي عليـــه 
االأول، ذكر اأنه بحوايل ال�ساعة 1:30 
�سباًحا عندمـــا كان على واجب عمله 
وردت معلومات باأن اأحد املطلوبن، 
وال�ســـادر بحقه اأمر �سبـــط واإح�سار 

بق�سيـــة اأخـــرى، متواجـــد يف �سيارة 
املذكـــور،  ال�ســـارع  علـــى  متوقفـــة 
فتوجه مع النقيـــب وعريف ثاٍن اإلى 

املوقع.
واأ�ســـاف اأنهـــم عندمـــا �ساهدوا 
املطلـــوب متوقًفا بالقـــرب من اأحد 
املحـــلت بال�سيـــارة، اأمـــره النقيب 
بالرجل مـــن الدورية والقب�ض على 
املطلـــوب، فتوجـــه اإليـــه حيث كان 
االأخري بداخل ال�سيـــارة وفتح الباب 
مبا�ـــرصة واأخـــره اأنـــه مـــن ال�رصطـــة، 
وعندها اعتدى عليه املتهم واأ�سيب 
يف كوعه، اإال اأنـــه متكن من االإم�ساك 

باملتهم من رجله لكي ال يهرب.
االأثنـــاء  تلـــك  ويف  اإنـــه  وتابـــع، 
ح�رص العريـــف الثـــاين مل�ساعدته يف 
ال�سيطـــرة على ال�سخ�ـــض كونه كان 
�سخـــم البنيـــة، وخـــلل حماولتهـــم 
ال�سيطـــرة علـــى املتهـــم -ميلك 8 
اال�ستعـــلم  ك�ســـف  يف  اأ�سبقيـــات 
اجلنائي اخلا�ض به- كان يحاول اأن 
يفلت منهم �رصبه املتهم “بوك�ض” 
على يده، حيـــث كان مم�سًكا بالقيد 
احلديـــدي بهـــا، مـــا اأدى الإ�سابتـــه 
يف يـــده جـــراء ذلـــك ثم متكنـــوا من 

ال�سيطرة عليه واأخذوه للدورية.
املحكمـــة  دانتـــه  ذلـــك،  اإلـــى 
 ،2016 نوفمـــر   23 بتاريـــخ  اأنـــه 
اعتـــدى علـــى �سلمة ج�ســـم ال�رصطي 
املجنـــي عليه واأحدث بـــه االإ�سابات 
ومل  الطبـــي  بالتقريـــر  املو�سوفـــة 
يف�ـــض فعـــل االعتـــداء اإلـــى عاهـــة 
م�ستدمية وكان ذلـــك ب�سبب واأثناء 

تاأديته لوظيفته.
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“فيت�ش”: الدعم اخلليجي 
للبحرين يخفف �ضغوط التمويل

دب���ي - روي���رتز: نقل���ت رويرتز ع���ن وكالة 
فيت����ش للت�ضنيفات االئتماني���ة قولها اإن الدعم 
اخلليج���ي للبحري���ن �ضيخف���ف �ضغ���وط التمويل 
عن اململك���ة يف االأمد القري���ب. واأ�ضافت فيت�ش 
اأن “ح���دوث حت�ض���ن اأك���ر ا�ضتدام���ة يف الو�ض���ع 
امل���ايل للبحري���ن �ضيتوق���ف على حج���م وطبيعة 
الدع���م اخلليج���ي، وق���درة اململك���ة عل���ى تنفيذ 
اإ�ض���اح مايل”. وتابعت “نتوقع املزيد من الدعم 
اخلليج���ي للبحرين يف �ضوء االأهمية اال�ضرتاتيجية 

للمملكة”.

اأ�ضهم اأوروبا تهبط جمددا
لندن - رويرتز: انخف�ضت االأ�ضهم االأوروبية جمددا ب�ضبب التوترات التجارية واملخاوف 
ال�ضيا�ضي���ة اأم�ش اخلمي�ش قبل قمة لاحت���اد االأوروبي بعدما التقطت �ضوق االأ�ضهم اأنفا�ضها 

يف اجلل�ضة ال�ضابقة عقب موجة بيع.
وتراج���ع املوؤ�رش �ضتوك�ش 600 لاأ�ضهم االأوروبية 0.1 % بحلول ال�ضاعة 07:25 بتوقيت 

جرينت�ش، بينما ارتفع املوؤ�رش داك�ش االأملاين الذي يتاأثر كثريا بالتجارة بن�ضبة 0.1 %.
و�ضكل���ت اأ�ضهم القطاع املايل وقطاع التعدين اأك���ر �ضغط على ال�ضوق، بينما ارتفعت 
اأ�ضه���م �رشكات ال�ضلع االأ�ضا�ضية التي ت����رشف توزيعات مرتفعة مثل ن�ضتله ويونيلفر، والتي 

تعتر اأكر اأمنا يف االأوقات التي تتعر�ش فيها ال�ضوق ل�ضغوط.
ونزل موؤ�رش قطاع البنوك االأوروبي 0.3 %، ليوا�ضل خ�ضائره احلادة هذا االأ�ضبوع، وكانت 
اأ�ضه���م اإت�ش.اإ�ش.بي.�ضي ويو.بي.اإ����ش وكريدي �ضوي�ش من بني اأك���ر اخلا�رشين. وانخف�ش 

موؤ�رش قطاع التعدين 0.6 %.
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اقتصاد
امل����وح����دة اخل���ل���ي���ج���ي���ة  امل����وا�����ض����ف����ات  يف  ال���ت���و����ض���ع  ت���ع���ت���زم  اخل���ل���ي���ج  دول 

اأكرث من 600 �رشكة بحرينية حت�صل على “اجلودة العاملية”
“ال�ضناعة” و”اليونيدو” تتعاونان لتطبيق املوا�ضفات القيا�ضية

ك�ضف���ت مديرة اإدارة املوا�ضف���ات واملقايي�ش 
من���ى  وال�ضياح���ة،  والتج���ارة  ال�ضناع���ة  وزارة  يف 
العل���وي، اأن اأكر م���ن 600 �رشك���ة بحرينية ح�ضلت 
عل���ى �ضهادة اجلودة العاملية مبختل���ف اأنواعها واأن 
الع���دد يف ازدياد، م�ضرية اإلى اأهمي���ة احل�ضول على 
هذه ال�ضه���ادات يف تطوي���ر االأداء والظفر بالفر�ش 

التجارية لهذه ال�رشكات.
وكان���ت العل���وي تتح���دث عل���ى هام����ش ور�ضة 
اأقامتها الوزارة بالتع���اون مع غرفة التجارة ومنظمة 
االأم���م املتحدة للتنمية ال�ضناعية “اليونيدو” �ضباح 
اأم����ش، ومت خالها مناق�ضة الفر�ش والتحديات التي 
تواجه املوؤ�ض�ض���ات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف تطبيق 

املوا�ضفات القيا�ضية.
واأ�ض���ارت امل�ضوؤول���ة اأن هن���اك زي���ادة كب���رية 
لل����رشكات احلا�ضلة على �ضه���ادات اجلودة مبختلف 
تفرعاته���ا �ضواء يف اأمن املعلومات اأو �ضامة االأغذية 

اأو اال�ضتدامة اأو امل�ضئولية املجتمعية وغريها.
واأبلغ���ت العل���وي ال�ضحافي���ني اأن دول اخلليج 
عازمة على التو�ضع يف اإط���اق املوا�ضفات املوحدة 
اخلليجية وذلك تنفيذا للق���رار الذي �ضدر قبل نحو 
14 عام���اً يف هذا التوج���ه، والذي جع���ل التعامل مع 
م�ضاأل���ة املوا�ضف���ات يتم عر بوابة واح���دة اأو نقطة 
الدخ���ول الواحدة من اأي دول اخللي���ج، اإذ مت اإ�ضدار 
ع���دد من اللوائ���ح لل�ضي���ارات واالإط���ارات واالأجهزة 
الكهربائية واالألعاب اإذ �ضيتم زيادة هذه املنتجات 

عر تبني لوائح فنية موحدة.
واأ�ضاف���ت اأن���ه بنهاي���ة العام اجل���اري �ضيكون 
هناك تفعي���ل اأكر يف م�ضاألة نقط���ة العبور الواحدة 
للمنتج���ات احلا�ضل���ة عل���ى �ضه���ادة املوا�ضف���ات 
اخلليجي���ة املوحدة. وتابعت “اأن هناك درا�ضة جتري 
عر هيئة التقيي�ش اخلليجية اإذ مت انتداب خبري من 
اليونيدو ملعرفة �ضبب ع���دم ا�ضتفادة ال�رشكات من 
احل�ض���ول على �ضهادات املوا�ضفات الدولية والتي 

تعتر �ضهادة عبور للمنتجات الوطنية للعامل”.

وبين���ت امل�ضوؤول���ة اأن هذه الدرا�ض���ة �ضت�ضاعد 
امل�ضئول���ني يف البحري���ن ودول اخللي���ج للوق���وف 
عل���ى التحديات املتعلقة باحل�ض���ول على �ضهادات 
املوا�ضفات، يف و�ضع االأطر املتعلقة باملوا�ضفات.

وا�ضتعر����ش اخلب���ري مبنظم���ة االأم���م املتح���دة 
للتنمية ال�ضناعية )اليوني���دو(، اأ�ضامة عبد احلميد، 
خال الور�ضة الفر�ش التي يوفرها تطبيق املعايري 
واالأنظم���ة املتعلقة باملوا�ضفات واملقايي�ش والتي 

ت�ضاعد املوؤ�ض�ض���ات ال�ضغرية واملتو�ضطة وخمتلف 
ال����رشكات عل���ى ت�ضوي���ق منتجاته���ا واكت�ض���اب ثقة 

العماء والدخول يف خمتلف االأ�ضواق.
املعاي���ري  مو�ض���وع  اأن  احلمي���د  عب���د  واأك���د 
واملوا�ضفات ال يتعل���ق بالقطاع ال�ضناعي فقط بل 
يدخل يف جمي���ع القطاعات االقت�ضادي���ة والتجارية، 
داعياً املوؤ�ض�ضات ال�ضغ���رية واملتو�ضطة القتنا�ش 
الفر����ش باتب���اع املعاي���ري واملوا�ضف���ات العاملية 
خ�ضو�ض���ا فيما يتعلق باملوا�ضفات املجتمعية مثل 

ال�ضفافية واالإف�ضاح واملحا�ضبة والبيئة.
وتطرق عبداحلمي���د اإلى درا�ضة اأو تقرير عاملي 
اأُج���ري على ����رشكات اأمريكية، م�ضريا اإل���ى اأن معظم 
ال����رشكات التي انهارت خ���ال الف���رتة املا�ضية جاء 
ب�ضبب املمار�ضات االأخاقي���ة ولي�ش الأ�ضباب مالية، 
وذل���ك بن�ضبة تق���در بنحو 80 % م���ن ال�رشكات التي 
�ضملته���ا الدرا�ض���ة. ودع���ا عب���د احلمي���د الأن تتبنى 
ال�رشكات ال�ضغ���رية واملتو�ضطة ميثاق اأخاقي لكي 

ت�ضتطيع اال�ضتمرارية.

• جانب من ور�ضة العمل اأم�ش	

علي الفردان من املنامة

“ال�صناعة” ترفع متطلبات كفاءة املكيفات الأ�صبوع املقبل
املوردون يطلبون اأجهزة ذات توفري اأعلى للكهرباء

قالت مدي���رة اإدارة املوا�ضفات واملقايي�ش يف 
وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، منى العلوي، اإن 
البحري���ن �ضتبداأ مرحلة اأعلى يف تطبيق بطاقة كفاءة 
الطاق���ة الأجهزة التكييف يف اأ�ض���واق اململكة اعتباراً 

من �ضهر يوليو املقبل.
وبينت امل�ضوؤولة اأنه مبوجب نقاط النجوم فاإنه 
عل���ى اأجهزة التكييف اجلديدة اأن تكون حا�ضلة على 
معدالت كف���اءة اأعل���ى يف ا�ضتهاك الطاق���ة اعتباراً 
م���ن االأول م���ن يولي���و 2018، اإذ اإن هن���اك ج���دوال 

للمتطلبات يراعي التدرج.
واأ�ض���ارت العل���وي اأن ه���ذا الرف���ع يف م�ضت���وى 
الكف���اءة مع���د �ضلف���اً واأن امل�ضتوردي���ن وامل�ضانع 
عل���ى علم به، واأن بع�ش امل�ضان���ع ا�ضتبقت اخلطوة 
بالفعل وطلبت مكيفات ذات م�ضتوى توفري اأف�ضل 

يف ا�ضتهاك الطاقة.
واأ�ض���ارت اإل���ى اأنه يف �ضهر فراي���ر املا�ضي مت 
التخل����ش من جمي���ع اأجهزة التكييف غ���ري املطابقة 
للموا�ضفات، اما عر بيعها اأو تفكيكها واال�ضتفادة 

من القطع املوجودة بها.
وبخ�ضو�ش تاأثري اخلطوة على م�ضتوى االأ�ضعار، 
اأو�ضحت العل���وي اأن برنام���ج املوا�ضفات قامت به 
جميع دول اخلليج تقريباً وهذا يجعل امل�ضانع تقوم 
بتخ�ضي�ش منتجات لل�ضوق اخلليجية ككل مما يجعل 

االأ�ضعار يف م�ضتواها املقبول دون ارتفاع.
وكان���ت وزارة ال�ضناع���ة والتج���ارة وال�ضياح���ة 
اأعطت فرتة 6 اأ�ضهر من تاريخ �ضدور القرار الوزاري 
يف 20 اأغ�ضط����ش 2015، اإلى تاري���خ تطبيقه يف 20 

فراي���ر 2016، لتمك���ن التجار من طل���ب اأو ت�ضنيع 
مكيف���ات مطابقة، وكذل���ك لت�رشي���ف املخزون غري 
املطابق لا�ضرتاطات. وبناء على رغبة التجار مددت 
الوزارة مدة ت�رشيف خمزون املكيفات غري املطابقة 
لتك���ون حت���ى نهاية �ضه���ر �ضبتم���ر 2017، وبذلك 

هناك اأكر من �ضنتني للت�رشف بذلك املخزون. 
ولفتت اإل���ى اأن اأي اأجهزة تكييف ال تتوافق مع 
موا�ضف���ات الكفاءة املو�ضوعة ل���ن يتم ال�ضماح لها 

•بدخول اأ�ضواق البحرين. منى العلوي	

القرار ي�صمح لأ�صحاب الأعمال املعنيني بت�صحيح اأو�صاعهم“موديز” متنح معدلت خماطر موؤقتة للبنوك البحرينية
رحبت بتاأجيل اإيقاف مرور “�ضاحنات اللوحة الرتقالية”... “الغرفة”:

ال�ضناب�ش - الغرفة: رحبت غرفة جتارة و�ضناعة 
واالت�ض���االت  املوا�ض���ات  وزارة  بق���رار  البحري���ن 
بتاأجي���ل تطبيق قرار اإيق���اف ال�ضاحنات ذات اللوحة 
اخلا�ض���ة )برتقالية اللون( من العبور عر ج�رش امللك 

فهد اإلى 1 اأغ�ضط�ش 2018. 
واأع���رب القائ���م باأعم���ال الرئي����ش التنفي���ذي 
للغرف���ة ع���ارف اأحم���د هجر�ش ع���ن خال����ش اعتزازه 
وتقدي���ره للقائمني عل���ى ال���وزارة وباالأخ�ش وكيل 
ال���وزارة للنقل ال���ري والري���د مرمي جمع���ان على 
تعاونه���م وجتاوبه���م امل�ضتمر مع الغرف���ة والقطاع 
اخلا����ش يف حل خمتل���ف ال�ضعوب���ات والعوائق التي 
تواج���ه اأ�ضح���اب االأعم���ال، م�ض���رياً اأن تاأجيل تطبيق 
الق���رار ملدة �ضهر واح���د �ضي�ضمح الأ�ضح���اب ال�ضاأن 

ت�ضحيح اأو�ضاعهم قبل تطبيقه.
ونوه هجر�ش اأن الغرفة والوزارة تودان التاأكيد 
عل���ى ما مت االتف���اق عليه خال االجتم���اع التن�ضيقي 
الذي عق���د بينهما موؤخراً بح�ض���ور جمعية موؤ�ض�ضات 

النقل واملعدات الثقيل���ة واملوا�ضات العامة مبقر 
ال���وزارة، باأنه يجب على جميع ال�رشكات واملوؤ�ض�ضات 
الفردي���ة واالأف���راد الراغب���ني بنقل الب�ضائ���ع دولياً 
تق���دمي طل���ب ال�ضتخ���راج ن�ض���اط “النق���ل ال���دويل 

للب�ضائ���ع” وذلك م���ن خال نظام “�ضج���ات” التابع 
ل���وزارة ال�ضناعة والتج���ارة وال�ضياح���ة ودفع ر�ضوم 
تقدمي الطلب ور�ضوم الرتخي�ش امل�ضتحقة للوزارة 
واأي ر�ض���وم اأخ���رى تفر�ضها ال���وزارات االأخرى ذات 
العاق���ة بخ�ضو�ش ا�ضتخراج ال�ضجل التجاري لن�ضاط 
“النقل ال���دويل للب�ضائع” وحتوي���ل جميع اللوحات 
الرتقالية اإلى لوحات �ضفراء لل�ضاحنات العاملة يف 
قطاع نقل الب�ضائع ودفع الر�ضوم امل�ضتحقة لوزارة 
املوا�ض���ات واالت�ض���االت واالإدارة العام���ة للم���رور 
وذلك قبل تاريخ تنفيذ القرار يف 1 اأغ�ضط�ش 2018، 
حيث �ضيتم بعد هذه املهلة وقف اأي �ضاحنة ال حتمل 

لوحة �ضفراء.
وثّمن هجر�ش التعاون البناء القائم بني الغرفة 
ووزارة املوا�ضات واالت�ضاالت والذي ياأتي يف اإطار 
دع���م وتعزي���ز االأدوار امل�ضرتك���ة ب���ني اجلانبني يف 
تطوير وتنظيم جميع تراخي����ش اأن�ضطة النقل العام 

مبا يف ذلك ن�ضاط “النقل الدويل للب�ضائع”.

دبي - مبا�رش: اأ�ضدرت وكالة موديز 
للت�ضنيفات االئتمانية، معدالت خماطر 
موؤقتة ل� 46 م�رشف���اً يف 5 دول خليجية، 
“البحري���ن واالإمارات والكويت و�ضلطنة 
عم���ان وقط���ر، عق���ب التحديث���ات التي 
اأجرته���ا عل���ى و�ضائل ت�ضني���ف البنوك 

ال�ضهر احلايل.
واأو�ضح���ت مودي���ز يف تقريرها، اأن 
التقييم���ات اجلدي���دة تعك����ش اخل�ضائر 
املالية املتوقعة خال الفرتات املقبلة.
وتعتقد الوكالة، اأن االلتزامات لدى 
تلك البنوك اأقل ثقة يف ال�ضداد من حيث 
الودائ���ع والدي���ون. واأو�ضح���ت مودي���ز 
بالن�ضب���ة لبن���ك الكوي���ت والبحرين فاإن 
تقييم العملة املحلية والعمات االأجنبية 

.Ba3 طويلة االأجل تقييم املخاطر عند
اأما بنك البحرين االإ�ضامي، فتعتقد 
اأن العمل���ة املحلي���ة والعم���ات االأجنبية 

.B1 طويلة االأجل تقييم املخاطر عند
واأ�ضارت اإلى البنك التجاري اخلليجي 
للعمل���ة   Ba3 عن���د  املخاط���ر  بتقيي���م 
املحلية والعمات االأجنبية طويلة االأجل.

البحري���ن  ببن���ك  مودي���ز  ونوه���ت 
الوطن���ي مبعدل خماط���ر العملة املحلية 
والعم���ات االأجنبي���ة طويل���ة االأجل عند 

.Ba3
اأم���ا بن���ك اخللي���ج ال���دويل، فمعدل 
خماط���ر العم���ات االأجنبية عل���ى املدى 
الطوي���ل خماط���ر تقيي���م Baa1، فيم���ا 
كان���ت العم���ات االأجنبي���ة عل���ى املدى 

.P - 2 الق�ضري خماطر تقييم
فيم���ا كان البن���ك االأهل���ي املتح���د 
االأجنبي���ة  والعم���ات  املحلي���ة  للعمل���ة 
 ،A1 طويل���ة االأجل تقيي���م املخاطر من
وعلى امل���دى الق�ض���ري خماط���ر تقييم 

.P - 1 االأطراف من

• عارف هجر�ش	

“الغرفة” ت�صارك يف اجتماع نظريتها “العربية الفرن�صية”
تطرَّق لزيادة حجم التبادالت بني اجلانبني

ال�ضناب����ش - الغرفة:  �ض���ارك رئي�ش غرفة 
جتارة و�ضناعة البحري���ن �ضمري نا�ش يف اجتماع 
اجلمعي���ة العمومي���ة العادية ال�ضنوي���ة للغرفة 
التجاري���ة العربي���ة الفرن�ضي���ة يف باري�ش، حيث 
مت خال االجتماع اعتماد حم�رش اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة 46، وتقري���ر اأن�ضط���ة الغرف���ة ل�ضنة 
2017 قدمه با�ضم جمل�ش االإدارة االأمني العام 

�ضالح الطيار.

 ومت خ���ال االجتماع االط���اع على االأو�ضاع 
املالي���ة للغرف���ة التجارية العربي���ة الفرن�ضية، 
للع���ام  اخلتام���ي  احل�ض���اب  عل���ى  واملوافق���ة 
املا�ض���ي 2017، واإب���راء ذم���ة جمل����ش االإدارة 
واأع�ضاء املكتب، اإلى جانب االطاع على تقرير 
اأم���ني ال�ضندوق ح���ول ح�ضابات �ضن���ة 2017، 
وتقاري���ر مراق���ب احل�ضاب���ات ح���ول ح�ضاب���ات 
2017، وامل�ضادق���ة على ح�ضابات �ضنة 2017 

واإق���رار النتائج، كم���ا مت انتخاب جزئي الأع�ضاء 
جدد يف جمل�ش االإدارة.

 اإلى جانب ذلك مت التطرق اإلى ا�ضرتاتيجية 
وخطة العمل للغرفة التجارية العربية الفرن�ضية 
يف الف���رتة املقبل���ة، وا�ضتعرا�ش اأب���رز اأن�ضطة 
الع���ام اجل���اري 2018، مع التاأكي���د على اأهمية 
ت�ضافر اجلهود امل�ضرتكة؛ لتعزيز وزيادة حجم 
•التبادالت التجارية بني الدول العربية وفرن�ضا. نا�ش لدى م�ضاركته يف االجتماع	
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تاأجري اأرا�ض على �شاطئ خليج البحرين بـ 2.4 مليون دينار
990.9 األف دينار لتطوير وتو�سعة مركز �سلمان الثقايف

 طرح���ت هيئة البحري���ن لل�سياحة واملعار�ض يف 
اجلل�سة الأ�سبوعية ملجل����ض املناق�سات واملزايدات 
اأم�ض مزايدة لتاأجري اأرا�ض على �ساطئ خليج البحرين 
بنح���و 2.4 ملي���ون دين���ار، وكان ق���د تق���دم اإليها 7 

عطاءات.
وتتطلع الهيئة للقيام بعقد تاأجري 4 اأرا�ٍض على 
�ساطئ خلي���ج البحرين، وي�سم���ح للمزايدين بتقدمي 
عر�ض على اأر�ض واحدة من الأرا�سي الأربع، وترتاوح 
م�ساح���ة الأرا�سي ما ب���ن 8100 و11400 مرت مربع 
تقريًبا، وت�سل فرتة تاأجري الأرا�سي ال�سواحلية ملدة 
10 �سنوات، وميكن للم�ستاأجر عمل م�ساريع �سياحية 
يف هذه املنطق���ة منها: املطاعم واملع���دات البحرية 
وم�ستلزم���ات ال�سباح���ة وغريه���ا، وفًق���ا للمعلومات 

املتوفرة على موقع املجل�ض.
كم���ا طرح���ت وزارة �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة 
مناق�ست���ن، اأولهما لتطوي���ر وتو�سعة مركز �سلمان 
الثقايف، تق���دم اإليها 7 عط���اءات اأقلها بنحو 990.9 
األ���ف دين���ار واأكربه���ا بقراب���ة 1.5 ملي���ون دين���ار، 
ويت�سم���ن امل�رشوع جتدي���د وتو�سعة املرك���ز القائم 
واخلدم���ات  الأغرا����ض  متع���ددة  للقاع���ة  وجتدي���د 

املوجودة داخل مقره.
اأم���ا الثانية فه���ي لإن�ساء مدرج بن���ادي البحرين 
للتن�ض، على اأن ي�ستوعب ما يقارب من 500 متفرج 
مل�ساهدة جميع بط���ولت التن�ض املقبلة يف البحرين، 
تقدم اإليها 7 عطاءات اأقلها بنحو 309.1 األف دينار.
الت�س���الت  تنظي���م  هيئ���ة  طرح���ت  وكذل���ك 
مناق�ستن، اأولهما للح�سول على خدمات ا�ست�سارية 
ملراجعة اإطار الرتاخي����ض اخلا�ض بقطاع الت�سالت 
يف البحري���ن تقدم اإليه���ا 8 عطاءات فني���ة، والثانية 
لت�سميم نظام اإدارة املعلومات املايل تقدم اإليها 9 

عطاءات اأقلها بنحو 37.8 األف دينار.

* تطوير وأتمتة نظام فواتير “الكهرباء”
اأظه���رت البيان���ات اأن املجل�ض فت���ح اأم�ض يف 
جل�ست���ه الأ�سبوعية 37 مناق�سة ومزايدة تابعة اإلى 

13 جهة حكومية، باإجمايل 213عطاء، وبلغ جمموع 
اأقل العطاءات املقدمة نحو 8.14 مليون دينار، يف 

حن مت تعليق عطاءين تابعن اإلى جهتن.
وفت���ح املجل�ض 8 مناق�س���ات لهيئة الكهرباء 
وامل���اء، اأبرزها مل�رشوع ت�سميم وتطبيق نظام ذكاء 
الأعم���ال تقدم اإليها 17 عط���اء اأقلها بنحو 101.1 
األف دين���ار، ومناق�سة مل�رشوع تطوير واأمتتة نظام 
الفوات���ري وطلبات خدمات امل�سرتكن تقدم اإليها 
11 عطاء اأقلها بنحو 180.1 األف دينار، ومناق�سة 
لتقدمي خدمات نقل وقود الديزل اإلى حمطة حوار 
لإنت���اج الكهرباء واملاء بجزر ح���وار ملدة 3 �سنوات 
تق���دم اإليها عطاء وحي���د بقيم���ة 408 األف دينار، 
وم����رشوع اإن�ساء مرك���ز للتحكم واملراقب���ة ل�سبكات 
الكهرب���اء واملاء تقدم اإليها 3 عطاءات من دون اأن 

يتم الإف�ساح عن قيمة اأي منها، ومناق�سة مل�رشوع 
اإن�س���اء املرحل���ة الثاني���ة من جمم���ع ال���دور لإنتاج 
الكهرب���اء وامل���اء تقدم اإليها عط���اءان من دون اأن 

يتم الإف�ساح عن قيمة اأي منهما.
وفتح املجل����ض 7 مناق�سات ومزايدات لإدارة 
املخازن املركزية، اأبرزه���ا مناق�سة ل�رشاء حمولت 
كهربائي���ة بجه���د 1000 كيلوفول���ت وت���ردد 50 
هريت���ز تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 297.54 
األ���ف دينار، ومناق�سة ل�رشاء كاب���ات اأر�سية تقدم 
اإليه���ا 5 عط���اءات اأقلها بنح���و 102.5 األف دينار، 
ومزايدة بي���ع اأنابيب نحا�ض/ ني���كل بنحو 276.8 
األف دين���ار، وكان تقدم اإليها 5 عطاءات، ومزايدة 
بي���ع جمموعة كابات كهربائي���ة نحا�سية وجمموعة 
كابات كهربائية من الأملنيوم وجمموعة بطاريات 

خمتلف���ة الأحجام بنحو 381.79 األ���ف دينار، وكان 
قد تقدم اإليها 4 عطاءات.

كم���ا فتح املجل����ض 5 مناق�س���ات ل�رشكة نفط 
البحرين “بابكو”، اأبرزها لتوفري خدمات الت�سييج 
جلميع مناط���ق الت�سغيل يف ال�رشكة تق���دم اإليها 8 
عطاءات اأقلها بنحو 765.25 األف دينار، ومناق�سة 
لطل���ب ����رشاء ثنائ���ي ميثي���ل دي�سولفي���د لوح���دة 
الديزل منزوع الكربيت بالهيدروجن رقم 2 التي 
�ستقام يف �سهر نوفم���رب املقبل لعمليات الإيقاف 
والفح�ض الكربى تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 70 
األف دين���ار، ومناق�س���ة لتزويد خدم���ات هند�سية 
وكوادر فنية على امل���دى الق�سري لفرع الهند�سة 
تق���دم اإليها 6 عط���اءات دون اأن يتم الإف�ساح عن 

قيمة اأي منها.

وكذل���ك نظر املجل����ض يف 4 مناق�سات ل�رشكة 
طريان اخلليج، اأبرزها لتعين �رشكة توظيف طاقم 
ال�سيافة ل�رشكة طريان اخلليج تقدم اإليها عطاءان 
م���ن دون اأن يت���م الإف�ساح ع���ن قيم���ة اأي منهما، 
وتوري���د اأن���واع خمتلف���ة م���ن م�ستلزم���ات اخلدمة 
للدرج���ة ال�سياحي���ة تقدم اإليها بنح���و 111.7 األف 

دولر )ما يعادل 42 األف دينار(.
من جه���ة اأخ���رى، فت���ح املجل����ض مناق�ستن 
ل���وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين، اأولهم���ا مل�رشوع اخلدم���ات ال�ست�سارية 
لت�سمي���م اخل���ط الرئي����ض الناق���ل ملي���اه ال�رشف 
ال�سح���ي املعاجل���ة يف منطق���ة احل���د يف جممع رقم 
111 و112 و114 والت���ي ت�سمل املباين ال�سكنية 
احلالي���ة وامل�ستقبلية وتو�سيله���ا باخلط الرئي�ض 
العمي���ق ملنطقة املح���رق تقدم اإليه���ا 3 عطاءات 
اأقلها بنحو 86 األف دينار، والثانية لتزويد الوزارة 
ب� 11 �سائ���ق عربة خفيفة تق���دم اإليها 9 عطاءات 

اأقلها بنحو 102.6 األف دينار.
واأي�ًس���ا فت���ح املجل����ض مناق�ست���ن ل���وزارة 
ال�سح���ة، اأولهم���ا ل�ستب���دال نظام قيا����ض كثافة 
ه�سا�س���ة العظام املعدنية تق���دم اإليها 4 عطاءات 
اأقله���ا بنح���و 18.3 األف دين���ار، والثاني���ة لتزويد 
مبيدات ح�رشية تق���دم اإليها 6 عطاءات من دون اأن 

يتم الإف�ساح عن قيمة اأي منها.
ع����اوة على ذلك، فتح املجل�ض مناق�سة لهيئة 
الت�رشيع والإفتاء القان����وين ل�رشاء 300 جهاز حا�سب 
حمم����ول تق����دم اإليها 11 عط����اء اأقله����ا بنحو 44.7 
األ����ف دين����ار، ومناق�سة ل����وزارة الداخلي����ة لتوقيع 
العقد الزمن����ي ل�سيانة املباين لاأع����وام )2018 - 
2020( تق����دم اإليها 8 عطاءات عل����ق اأحدها واأقل 
عط����اء بنحو 198.8 األ����ف دينار، ومناق�س����ة لوزارة 
الرتبية والتعليم ل�ستبدال لوحات توزيع الكهرباء 
الرئي�سة مببن����ى اإدارة التقنيات والإنتاج املدر�سي 
تق����دم اإليه����ا 16 عط����اء اأقله����ا بنح����و 42.6 األ����ف 
دينار، ومناق�سة ملجل�����ض ال�سورى لأعمال النظافة 
وال�سيافة وخدمة املكات����ب للمجل�ض ملدة �سنتن 
تقدم اإليها 10 عطاءات اأقلها بنحو 232 األف دينار.

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

“البور�شة”: تداول 2.3 مليون �شهم بـ 799 األف ديـنـار
امل�ستثمرون ركزوا تعاماتهم على قطاع ال�سناعة

املنامة - بور�س����ة البحرين: اأقفل 
موؤ�����رش البحرين العام اأم�ض اخلمي�ض عند 
م�ست����وى 1،310.99 بارتف����اع وق����دره 
ي����وم  باإقفال����ه  مقارن����ة  نقط����ة   4.73
الأربع����اء، يف حن اأقفل موؤ�����رش البحرين 
 958.06 م�ست����وى  عن����د  الإ�سام����ي 
بارتفاع وق����دره 11.19 نقط����ة مقارنة 
باإقفاله ال�ساب����ق. وتداول امل�ستثمرون 
ملي����ون   2.32 البحري�����ن  بور�س����ة  يف 
�سهم، بقي�م����ة اإجمالية قدرها 799.18 
األ����ف دي�ن�����ار، مت تنفيذه����ا م����ن خ����ال 
86 �سفق����ة، حي����ث رك����ز ال�م�ستثمرون 
تعاماتهم عل����ى اأ�سهم قطاع ال�سناعة، 
والتي بلغ����ت قي�مة اأ�سهم����ه املتداولة 

487.3 األف دينار، اأي ما ن�سبته 60.98 
% من القية الإجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 2.32 مليون �سهم، مت تنفيذها 

من خال 86 �سفقة.
وج����اءت �رشك����ة اأملني����وم البحري����ن 
“األب����ا” يف املرك�ز الأول، اإذ بلغت قيمة 
اأ�سهمه ال�متداول�ة 487.32 األف دينار، 
اأي ما ن�سبته 30.01 % من اإجمايل قيمة 
الأ�سه����م املتداولة وبكمية قدرها 302 
األ����ف �سهم، ت�م تنفيذه����ا من خال 19 

�سفقة. 
اأم����ا املرك����ز الث����اين، ف����كان ل�رشكة 
البحري����ن لات�س����الت “بتلك����و” بقيمة 
م����ا  اأي  دين����ار،  األ����ف   80.52 قدره����ا 

ن�سبت����ه 10.08 % م����ن اإجم����ايل قيم����ة 
الأ�سهم ال�متداولة وبكمية قدرها 330 
األ����ف �سه����م، مت تنفيذها م�����ن خال 8 

�سفقات.
ث�م ج����اءت عق����ارات ال�سيف بقي�مة 
قدره����ا 53.47 األف دينار، اأي ما ن�سبته 
6.69 % م����ن اإجم����ايل قيم����ة الأ�سه����م 
املتداول����ة وبكمية قدره����ا 231.6 األف 
�سهم، مت تنفيذها من خال 12 �سفقة.
ومت ي�����وم اأم�ض ت����داول اأ�سهم 14 
�رشكة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 4 �رشكات، 
يف ح����ن انخف�س����ت اأ�سع����ار اأ�سه����م 3 
�����رشكات، وحافظت بقي����ة ال�رشكات على 

اأ�سعار اإق�فالت�ها ال�سابقة.
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أقل عطاء اأمل احلامد
بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

2,400,000.00 TAWFEEQ AL ALAWI INVEST-
 MENT WLL 7 تأجير أراٍض على شاطئ خليج البحرين هيئة السياحة والمعارض

0.00 - 8 الحصول على خدمات استشارية لمراجعة إطار التراخيص الخاص 
بقطاع االتصاالت في البحرين تنظيم االتصاالت

990,888.57  Fast and Safe Maintenance
Services 7  تطوير وتوسعة مركز سلمان الثقافي

وزارة الشباب والرياضة
309,100.00 zaedon building construction 7

إنشاء مدرج بنادي البحرين للتنس

85,996.50 p2m middle east 3
مشروع الخدمات االستشارية لتصميم الخط الرئيس الناقل لمياه 
الصرف الصحي المعالجة في منطقة الحد في مجمع رقم 111 

و112 و114
األشغال والبلديات 

765,252.50 ALMAAMEERI CONTRACT-
ING & MAINTENANCE EST 8 توفير خدمات التسييج لجميع مناطق التشغيل في الشركة بابكو

408,000.00  Al Jazeera Shipping Co.
 .W.L.L 1 خدمات نقل وقود الديزل إلى محطة حوار إلنتاج الكهرباء والماء 

بجزر حوار لمدة 3 سنوات
الكهرباء والماء

0.00 - 2 مشروع إنشاء مركز للتحكم والمراقبة لشبكات الكهرباء والماء

التــرخـيـ�ض لـ 226 و�شـيــطــا و47 مــطــورا عـقــاريـا
دعا اأ�سحاب املهن اإلى توفيق اأو�ساعهم قبل انتهاء فرتة ال�سماح... حممد بن خليفة:

املنامة - بنا: اأكد الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التنظيم العقاري ال�سيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل 
اآل خليف����ة اأهمية احلفاظ على بيئ����ة منظمة للقطاع 

العقاري، خللق قطاع عقاري قوي وم�ستدام.
وا�سار ال����ى اأن التفاعل منذ ب����دء عمل موؤ�س�سة 
التنظي����م العق����اري ي�سري ب�س����كل اإيجاب����ي من قبل 
اجله����ات املعنية، �سواء حملي����ا اأو دوليا، مما ينبىء 
باخل����ري لقطاع عقاري حيوي يف البحرين على املدى 
الطوي����ل، ليحقق امل�ساريع واخلط����ط ال�سرتاتيجية 
ال�سادرة عن اللجن����ة التن�سيقية برئا�سة ويل العهد 
نائ����ب القائد الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليف����ة وما تلقاه موؤ�س�س����ة التنظيم العقاري من 
اهتمام ودعم من اللجن����ة التن�سيقية، والتي تهدف 
يف م�ساريعه����ا لتحقي����ق روؤية واهتم����ام عاهل الباد 
�ساح����ب اجلال����ة امللك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
يف تعزي����ز دور خمتل����ف للقطاع����ات غ����ري النفطية، 
وتعظي����م مردوده����ا ب�س����كل م�ست����دام يف القت�ساد 
الوطن����ي مبا يعود نفعه����ا على الوط����ن واملواطن، 
خ�سو�سا اأن القطاع العقاري ياأتي �سمن املبادرات 
احلكومية ذات الأولوية الت����ي لقت ا�ستجابة مهمة 

م����ن احلكومة برئا�سة رئي�ض ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة؛ كون 
تطوي����ر ه����ذا القط����اع  ياأت����ي متما�سياً م����ع اجلهود 
الرامية، نحو تعزيز اإ�سهامات القطاعات احليوية يف 

القت�ساد الوطني.
ج����اء ذل����ك ل����دى لقائ����ه م����ع اأع�س����اء جمعي����ة 
التطوير العقاري البحريني����ة برئا�سة عارف هجر�ض 
لإطاعهم على اأهم امل�ستجدات والق�سايا املتعلقة 

باملطورين العقارين على وجه اخل�سو�ض.
واأع����رب ال�سيخ حمم����د عن �سعادت����ه برتخي�ض 
الكث����ري من م�ساريع البيع على اخلريطة بعد اأقل من 
4 اأ�سهر من بدء عمل املوؤ�س�سة، موؤكدا �رشورة قيام 
جميع مطوري م�ساريع البيع على اخلريطة با�ستخراج 
رخ�س����ة من موؤ�س�س����ة التنظيم العق����اري قبل اإنتهاء 
ف����رتة توفيق الأو�ساع امل�سم����وح بها والتي تنتهي 
2018، وبعده����ا �سيعت����رب  اأغ�سط�����ض   31 بتاري����خ 
اأي م�����رشوع بيع عل����ى اخلريطة اأو مط����ور عقاري غري 
مرخ�ض عر�سة للم�ساءلة القانونية، وعليه �سيخ�سع 

للعقوبات.
واهاب باأ�سحاب جميع املهن املعنية مبوؤ�س�سة 
التنظي����م العقاري ممن مل يتقدم حت����ى الآن لطلب 

الرتخي�����ض اأن ي�سارع لتوفي����ق اأو�ساعه قبل انتهاء 
ف����رتة ال�سماح، ملا متثله عملية الرتخي�ض يف الفرتة 
املقبل����ة من اأهمية على م�ساريعهم، والتي �ست�سكل 
ال�سمان����ة جلمي����ع الأط����راف وخ�سو�س����ا امل�سرتين 

للوحدات م�ساريع التطوير العقاري.
واأ�سار اإلى اأهمية تق����دم املطورين العقارين 

اإلى موؤ�س�سة التنظيم العقاري للح�سول على رخ�ض 
الإع����ان مل�ساريع البيع على اخلريط����ة قبل البدء يف 
عملية البيع، مبينا اأنه باإمكان ح�سول م�ساريع البيع 
عل����ى اخلريطة القائم����ة حالياً على رخ�س����ة انتقالية 
قبل انتهاء ف����رتة توفيق الو�س����اع. مو�سًحا اأنه مت 
حت����ى الآن الرتخي�����ض لنح����و 226 و�سيط����ا عقاريا، 

و47 مط����ورا عقاري����ا، و 12 رخ�سة للبحث امليداين، 
ومثل هذه البيانات متاحة اليوم للجميع عرب املوقع 

الإلكرتوين اخلا�ض مبوؤ�س�سة التنظيم العقاري.
واأك����د الرئي�ض التنفي����ذي ملوؤ�س�س����ة التنظيم 
العقاري����ن  الت����زام املطوري����ن  العق����اري �����رشورة 
بالقان����ون رق����م )27( ل�سن����ة 2017 ب�س����اأن تنظيم 
القط����اع العق����اري مبا يف ذلك اإن�س����اء ح�ساب �سمان 
منف�سل لكل م�����رشوع، وتوفري بيان الإف�ساح جلميع 

امل�سرتين املحتملن .
واأ�س����ار اإلى اأن عملية دف����ع امل�سرتين �ستكون 
متزامنة مع مراحل تطوير امل�رشوع عن طريق تقارير 
م�سدق����ة من قبل م�ساحي كميات معتمدين من قبل 
موؤ�س�س����ة التنظي����م العقاري. �ساك����راً اأع�ساء جمعية 
التطوير العقاري على تعاونهم والتزامهم بتحقيق 
اأه����داف املوؤ�س�س����ة الهادفة اإلى بن����اء قطاع عقاري 

قوي وم�ستدام يف مملكة البحرين.
واأع����رب هجر�����ض ع����ن �سك����ره وجمي����ع اأع�س����اء 
اجلمعي����ة ملا تقدمه موؤ�س�س����ة التنظيم العقاري منذ 
تاأ�سي�سه����ا م����ن خدمات تن�س����ب يف تنمي����ة القطاع 
العق����اري، ل �سيما مع جميع اأ�سحاب امل�سلحة، مبن 

يف ذلك املطورون العقاريون.

• ال�سيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل يجتمع باأع�ساء جمعية التطوير العقاري البحرينية برئا�سة عارف هجر�ض 	



التاريخ: 21/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

CR 2018 -92345 إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

قيد جود سماهيج للخياطة النسائية - 28155-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )1111( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة شركة ستينغ لتشييد املباني - تضامن ألصحابها 

هاشمية سيد حسن مرزوق وشريكها

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة فالش كالود للخدمات ش.ش.و

ملالكها عادل عبداجمليد عبداحلسني الساعاتي
سجل جتاري رقم 118307

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة خديجة عبداهلل لتشيد املباني تضامن 
لصاحبيها خديجة عبداهلل ومجتبى العصفور

سجل جتاري رقم 97922

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة اوسنت تكساس للمقاوالت البناء - تضامن

وملالكها عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق وشركاه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة مرسية للمقاوالت البناء - تضامن وملالكها عيسى 

عبدالنبي عبد العزيز مرزوق وشركاه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )76618( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة فانو ملقاوالت تنسيق وجتميل احلدائق ذ.م.م

التاريخ: 26/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-74996( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة الكاسر ستار لتشييد املباني ذ.م.م

تقدمت إلينا امينه ناصر سعيد ناصر راشد  بطلب حتويل/ احملالت التجارية 

التالي: إلى فاطمة ناصر سعيد ناصر راشد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد/ حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق باعتباره املصفي 
القانوني لـ شركة شركة ستينغ لتشييد املباني - تضامن ألصحابها 
هاشمية سيد حسن مرزوق وشريكها املسجلة كشركة ذات مسؤلية 
محدودة مبوجب القيد رقم 101130، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية وشطبها  تصفية  الشركة 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

 ،118307 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  لشركة  املالك  قرار  على  بناء 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ عادل عبداجمليد عبداحلسني 

الساعاتي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 
رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحرينية  التجارية  الشركات  قانون  من 
)21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي 
جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدع،مة باملستندات 
العنوان  على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة، 

التالي:
عنوان املصفي: السيد / عادل عبداجمليد عبداحلسني الساعاتي

رقم االتصال: 38489991
saati.adel@gmail.com :البريد االلكتروني

تضامن  املباني  لتشيد  عبداهلل  خديجة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  العصفور  ومجتبى  عبداهلل  خديجة  لصاحبيها 
على  حبيب  محمد  مجتبى  السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،97922

إسماعيل العصفور مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحرينية الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي 
تاريخ نشر هذا  يوم من   15 الالزمة، خالل  باملستندات  إليه، مدع،مة  مطالباتهم 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيد / مجتبى محمد حبيب على إسماعيل العصفور

رقم االتصال: 39771010)973(
durazsat@hotmail.com :البريد االلكتروني

بأنه  والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة  تعلن 
عبدالعزيز  عبدالنبي  عيسى  حسني  السيد/  إليها  تقدم  قد 
تكساس  اوسنت  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  مرزوق 
للمقاوالت البناء، املسجلة كشركة - تضامن مبوجب القيد رقم 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،101649
ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 
قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد/ عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق باعتباره املصفي 

القانوني لـ شركة مرسية للمقاوالت البناء - تضامن وملالكها عيسى 
عبدالنبي عبد العزيز مرزوق وشركاه، املسجلة كشركة بحرينية 
تضامن - مبوجب القيد رقم 97591-1، طالبني إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 

وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 
لسنة 2001.

بأنه  والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة  تعلن 
عبدالعزيز  عبدالنبي  عيسى  حسني  السيد/  إليها  تقدم  قد 
مرزوق باعتباره املصفي القانوني لشركة فانو ملقاوالت تنسيق 
وجتميل احلدائق ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة  
مبوجب القيد رقم 98388، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 

لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد/ حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق باعتباره 

املصفي القانوني لـ شركة شركة الكاسر ستار لتشييد املباني 

ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة  مبوجب القيد رقم 
102237-1، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -93927( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -94179( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: حميده عبدالشهيد احمد مرهون

االسم التجاري احلالي: مصباح الهدى للتجارة

االسم التجاري اجلديد: أنوار الهدى للتجارة

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيدة  إلينا  تقدمت 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: فرح عبداهلل حبيب محمد

االسم التجاري احلالي: مركز مصباح الهدى للتعليم والتطوير

االسم التجاري اجلديد: مركز مصباح املعرفة للتعليم والتطوير.

قيد رقم: 110911-1 قيد رقم: 92816-2
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تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة اصحاب شركة 
تغيير  طالبني   ،87205 رقم  القيد  مبوجب  ذ.م.م  الغدائية  للصناعات  العنزروتي 

اإلسم التجاري من:
شركة العنزروتي للصناعات الغدائية ذ.م.م

إلى: شركة جنتي - البحرين للصناعة الغدائية ذ.م.م
اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها  إلى  باعتراضه  التقدم  فعلى من لديه اعتراض 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 87205
التاريخ: 25/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري 

شركة العنزروتي للصناعات الغدائية ذ.م.م تقدم إلينااملعلن أدناه بطلب زسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

اإلعالن بكتاب يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسني محمد احمد علي عبداهلل

االسم التجاري احلالي: اي سوشال ميديا للدعاية واالعالن
االسم التجارية اجلديد: اوت بوكس ميديا للدعاية واالعالن

قيد رقم: -1 105595

التاريخ: 25/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

CR2018 - 66583 إعالن رقم
بشأن تسجيل اسم جتاري
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وقال���ت هايل���ي اإنه���ا تفه���م اأن الهن���د “ال 
ميكنها اأن تغري عالقتها م���ع اإيران خالل يوم” اإال 
اأنها قالت اإنها ا�ستغلت لقاءها مع رئي�س الوزراء 
نارن���درا م���ودي يف نيودله���ي حلثها عل���ى اإعادة 

درا�سة الو�سع.
وقال���ت هايل���ي لتلفزي���ون “ان دي تي يف” 
بعد كلم���ة يف نيودلهي “اعتقد كذلك انه من اجل 
م�ستقب���ل الهند ولكي تكون قادرة على احل�سول 
عل���ى موارد .. فاإنني اأ�سجعهم على اإعادة التفكري 

يف عالقاتهم مع اإيران”.
واأ�سافت “اعتقد اأن على الهند ك�سديقة اأن 
تقرر هل )اإيران( بل���د ترغب يف ا�ستمرار التعامل 

معه”.
وق���ال م�سوؤول���ون اأمريكي���ون اإن وا�سنط���ن 
�ستطلب من كبار م�س���ري النفط االإيراين خف�س 
وارداته���م اإل���ى ال�سفر، حمذرين م���ن انه لن يتم 

ا�ستثناء احد من العقوبات عند فر�سها.
وقب���ل االتف���اق النووي يف 2015 ب���ن اإيران 

والقوى ال�ست الكربى، ح�سل العديد من م�سري 
النف���ط االإيراين من بينهم الهند على اإعفاءات من 

العقوبات االأمريكية.
وتزامنت زي���ارة هايلي الت���ي ت�ستمر يومن 
اإل���ى الهن���د م���ع االإع���الن اأن االجتماع ال���ذي طال 
انتظ���اره بن وزراء الدف���اع واخلارجية يف البلدين 

تاأجل للمرة الثانية.
ونف���ت هايل���ي ال�سائعات عن وج���ود خالف، 
وق���ال انه �سيت���م حتديد موع���د جدي���د لالجتماع 

“قريبا جدا”.
ورغم اأن وا�سنطن اأكدت عالقاتها الع�سكرية 
م���ع الهند ودورها يف مواجهة �سع���ود ال�سن، اإال 
اأن الهن���د ق���د تتاأث���ر بالعقوبات الت���ي فر�ستها 
الوالي���ات املتحدة يف اأغ�سط����س املا�سي على اأي 
بل���د يتعامل م���ع قطاعات الدف���اع واال�ستخبارات 

الرو�سية.
واأك���دت هايلي اخلمي����س اأن “هناك عقوبات 

... على اأي �سخ�س اأو اأي بلد يتعامل مع رو�سيا”.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

التحالف يك�سف خطة ما بعد حترير ميناء احلديدة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ك�س���ف املتح���دث با�سم حتال���ف دعم ال�رشعي���ة يف اليمن العقي���د الركن تركي املالك���ي، عن خطة 
التحال���ف ملا بعد حترير ميناء احلديدة االإ�سراتيج���ي، خالل العمليات الع�سكرية امل�ستمرة منذ اأ�سابيع 
يف جبه���ة ال�ساحل الغربي اليمني. وقال املالكي خالل ت�رشيحات هاتفي���ة ل�”�سكاي نيوز عربية”، اأم�س 
اخلمي����س: “اإذا مت حتري���ر امليناء �سيكون هن���اك عمل م�سرك بن احلكومت���ن ال�سعودية واالإماراتية 

بالتن�سيق مع احلكومة اليمنية، ال�ستمرار عمل امليناء وت�سهيل كافة الت�ساريح”.
واأ�س���اف: “امل�ساع���دات االإن�ساني���ة يف اخلط���ة العملياتة لتحري���ر احلديدة ومينائها م���ن اأولويات 
التحال���ف. اجلانب االإن�ساين وكذلك حماية املدنين”. وتاب���ع امل�سوؤول الع�سكري: “امليلي�سيات عليها 
م�سوؤولية قانونية يف تعطيل العمليات االإن�سانية”. و�سدد املالكي على اأن التحالف “ال يريد اأن ت�ستمر 
املدين���ة حت���ت �سيطرة احلوثين لعقد من الزمان”. وخت���م: “اإن مل تكن هناك حلول �سيا�سية ال بد من 

عمل ع�سكري يتوافق مع القانون الدويل واالإن�ساين، لتحرير املدينة واإعادتها الأح�سان ال�رشعية”.
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 دبي - العربية.نت:
قال رئي�س الربمل���ان العراقي �سليم 
اجلب���وري، اأم�س اخلمي����س، اإن اإعادة الفرز 
اليدوي الأ�س���وات االنتخابات التي اأجريت 

يف مايو �سيبداأ االأ�سبوع املقبل.
وكان الربمل���ان اأق���ر يف وق���ت �سابق 
هذا ال�سهر تعديال قانونيا يجيز اإعادة فرز 
االأ�س���وات يدويا على م�ستوى البالد، لكن 
جلن���ة ق�سائية تتولى حالي���ا عملية اإعادة 
الف���رز قال���ت اإن اخلط���وة �ستقت����رش على 
املناطق التي وردت يف تقارير ر�سمية عن 

مزاعم تزوير اأو يف �سكاوى ر�سمية.
وكان رئي����س ال���وزراء العراقي حيدر 
العب���ادي قد قال الثالثاء اإن���ه يعار�س اأي 
اإعادة لالنتخاب���ات الربملانية التي اأجريت 
اأي ط���رف  اأن  م���ن  ماي���و، حم���ذراً   12 يف 
�سي�سع���ى لتخري���ب العملي���ة ال�سيا�سي���ة 
�سيعاقب، وذلك بعدم���ا اأثارت مزاعم عن 
حدوث تزوير حالة من االحتقان ال�سيا�سي.

ف���رز  باإع���ادة  الربمل���ان  وطال���ب 
االأ�س���وات عل���ى م�ست���وى البالد، م���ا اأثار 

دعوات اإلى اإعادة االنتخابات.

اإعادة فرز انتخابات 
العراق االأ�سبوع املقبل

 باريس – أ ف ب: 
اأعل���ن م�س���در ق�سائي اته���ام �رشكة 
الف���ارج الفرن�سية-ال�سوي�رشي���ة لالإ�سمنت 
�س���د  جرائ���م  يف  “بالتواط���وؤ  اخلمي����س 
االإن�سانية” بع���د اتهامها بتمويل جماعات 

متطرفة منها تنظيم داع�س يف �سوريا.
وبعدم���ا ا�ستمع اإليها، اأم�س اخلمي�س، 
الق�ساة الثالثة املكلف���ون بهذا التحقيق 
غ���ري الع���ادي، وجه���ت اإلى �رشك���ة الفارج 
ا����س.اآي، الت���ي متتلك غالبي���ة االأ�سهم يف 
الفرع ال�س���وري “الفارج �سيمنت �سرييا”، 
اأي�س���ا تهمة “متوي���ل جمموع���ة اإرهابية” 
موظف���ن  حي���اة”  للخط���ر  و”تعري����س 
�سابق���ن يف م�سن���ع اجلالبي���ة يف �سم���ال 
�سوري���ا. وه���ذا القرار “مطاب���ق” ملطالب 
نياب���ة باري����س. وتخ�س���ع الف���ارج ا�س.اآي 
لرقابة ق�سائي���ة �سمنها كفالة بقيمة 30 

مليون يورو.

اتهام �رشكة فرن�سية 
بجرائم يف �سوريا

 القاهرة – وكاالت:
اأعلنت وزارة الداخلية امل�رشية، اأم�س 
اخلمي����س، مقت���ل 10 م���ن املتورطن يف 
ا�سته���داف موكب مدير اأم���ن االإ�سكندرية 
ال�ساب���ق يف 24 مار����س املا�س���ي، موؤكدة 
اأن ما يعرف با�س���م “حركة ح�سم”، اجلناح 
االإرهابي���ة،  االإخ���وان  جلماع���ة  امل�سل���ح 
م�سوؤولة عن تنفيذ احلادث. واأ�سار البيان 
اإل���ى اأن ق���وات االأمن داهمت وك���ر اختباء 
املتورط���ن يف حمافظ���ة البح���رية �سمايل 
البالد وتعاملت معهم، مما اأ�سفر عن م�رشع 
6 اأ�سخا�س والعثور على كمية من االأ�سلحة 
اخلط���ة  “اأ�سف���رت  واأ�س���اف:  بحوزته���م. 
االأمني���ة املو�سوعة لتتب���ع ومالحقة باقي 
ك���وادر الب���وؤرة االإرهابية ع���ن حتديد اأحد 
العنا����رش املنفذة ويدع���ى معتز م�سطفى 
ح�س���ن كام���ل عب���د اهلل، واختبائ���ه باإحدى 
ال�سق���ق ال�سكنية مبحافظ���ة االإ�سكندرية، 
وبا�ستهدافه���ا عقب ا�ستئ���ذان نيابة اأمن 

الدولة العليا اأمكن �سبط املذكور”.

م�رش: مقتل 10 متورطن 
بتنفيذ هجوم اإرهابي

 أديس أبابا – رويترز:
ق���ال م�سوؤول���ون اإن ع���دد القتلى يف 
منطقة بني �سنقول-قمز يف غرب اإثيوبيا 
ارتف���ع اإلى 9 منذ اندالع ا�سطرابات هناك 

يوم االثنن.
ومل يت�س���ح على الف���ور �سبب العنف 
ال���ذي اقت�رش بدرج���ة كبرية عل���ى اأ�سو�سا 
عا�سم���ة الوالية لكن �سكانا اأبلغوا رويرز 
االأقلي���ات  كب���رية تهاج���م  ب���اأن ح�س���ودا 

العرقية املقيمة هناك.
وقم���ز  بريت���ا  جمموعت���ا  وتعت���رب 
العرقيت���ان من ال�سكان االأ�سلين للوالية 
الت���ي تقع على احلدود م���ع ال�سودان لكن 

الوالية ت�سم وجودا كبريا الأقليات اأخرى.
وقال ال�ساذيل ح�س���ن حاكم املنطقة 
اإن 9 اأ�سخا�س قتلوا يف اأعمال العنف حتى 
االآن. واأ�س���اف لل�سحافين اأم�س اخلمي�س 
“لدين���ا 40 م�ستبه���ا بهم قي���د االحتجاز 
ونعتق���د اأنه���م ح�سلوا عل���ى حوافز مالية 
الرت���كاب العن���ف“. ومل يذك���ر مزي���دا من 

التفا�سيل”.

مقتل 9 يف اأعمال عنف 
يف اإثيوبيا

هايلي تدعو الهند اإلى “اإعادة النظر” يف عالقاتها مع طهران
مع اقراب فر�س اأمريكا عقوبات جديدة على م�سري النفط االإيراين

• �سفرية الواليات املتحدة يف االأمم املتحدة نيكي هايلي	

دعت �سفرية الواليات املتحدة يف االمم املتحدة نيكي هايلي الهند اخلمي�س اإىل اإعادة التفكري 

املتحدة  الواليات  فر�س  اقتتراب  مع  بالنفط،  الرئي�سيني  مورديها  اأحتتد  اإيتتران،  مع  عالقاتها  يف 

عقوبات جديدة على م�سري النفط االإيراين.

و�سعدت وا�سنطن �سغوطها على كبار م�سري النفط االإيراين حمذرة من اأنه لن يتم ا�ستثناء 

اأي �سريك جتاري من العقوبات االقت�سادية اجلديدة عندما تبداأ يف الرابع من نوفمرب.

مورد  اكرب  ثالث  اإيتتران  وُتعترب  النفطية،  احتياجاتها  العظمى من  الغالبية  الهند  وت�ستورد 

بالطاقة للبلد البالغ عدد �سكانه 1.25 مليار ن�سمة.

بيروت – أ ف ب: 

قت���ل 25 مدنياً عل���ى االأقل، اأم�س 
اخلمي�س، يف غارات ا�ستهدفت حمافظة 
درعا، يف ح�سيلة هي االأكرث دموية منذ 
بدء قوات النظام ال�سوري هجومها �سد 
الف�سائل املعار�س���ة يف هذه املنطقة 

اجلنوبية.
وت�سن قوات النظ���ام منذ نحو 10 
اأيام عملية ع�سكرية وا�سعة يف حمافظة 
درع���ا، ان�سمت اإليه���ا حليفتها رو�سيا 
قبل اأيام وحققت بف�سلها تقدماً �رشيعاً 

على ح�ساب الف�سائل املعار�سة.
واأج���ربت العملي���ة ع����رشات االآالف 
عل���ى الف���رار م���ن بلداته���م وقراه���م 
خ�سو�س���اً يف الري���ف ال�رشق���ي، توج���ه 
معظمه���م اإل���ى املنطق���ة احلدودية مع 
االأردن، ال���ذي اأكد اأن���ه �سيبقي حدوده 

مغلقة.
وح�س���ت االأم���م املتح���دة بدورها، 
اأم�س، عم���ان على فتح احل���دود. وقال 
رئي����س جمموعة االأمم املتح���دة للعمل 

االإن�س���اين يف �سوري���ا ي���ان ايغالن���د يف 
فت���ح  عل���ى  االأردن  “نح����س  جني���ف 

حدوده”.
احلربي���ة  الطائ���رات  وتوا�س���ل 
ال�سورية والرو�سية اخلمي�س ا�ستهداف 
مناطق �سيطرة الف�سائل املعار�سة يف 
ريفي درع���ا ال�رشق���ي والغربي بع�رشات 
ال�رشبات اجلوية، كم���ا تلقي مروحيات 

النظام الرباميل املتفجرة.
ال�س���وري حلقوق  واأف���اد املر�سد 
 25 مقت���ل  ع���ن  اخلمي����س  االإن�س���ان 
مدنياً عل���ى االأقل جراء غ���ارات رو�سية 
ا�ستهدف���ت بل���دات ع���دة. وكان اأف���اد 

�سابقاً عن مقتل 22.
وق���ال مدي���ر املر�سد رام���ي عبد 
الرحم���ن لوكالة فران����س بر�س اإن “17 

مدني���اً م���ن ه���وؤالء، بينه���م 5 اأطفال، 
قتلوا ج���راء غارة ا�ستهدفت قبواً كانوا 
يحتم���ون في���ه يف بل���دة امل�سيف���رة”، 
م�س���رياً اإل���ى اأن “اأك���رث م���ن 35 غ���ارة 
رو�سية ا�ستهدفت البلدة منذ ال�سباح” 
غداة خروج م�ست�سفى فيها من اخلدمة 

جراء غارات رو�سية اأي�ساً.
“االأك���رث  احل�سيل���ة  ه���ذه  وتع���د 
عل���ى  الت�سعي���د  ب���دء  من���ذ  دموي���ة” 
حمافظة درعا يف التا�سع ع�رش من يونيو، 

وفق عبد الرحمن.
وتاأتي هذه احل�سيل���ة غداة مقتل 
21 مدني���اً جراء الغارات، فيما ارتفعت 
ح�سيل���ة القتل���ى املدني���ن من���ذ بدء 
الت�سعيد اإلى 93 مدنياً، وفق املر�سد.

ودان���ت دول غربي���ة ع���دة داعم���ة 
الوالي���ات  راأ�سه���ا  عل���ى  للمعار�س���ة، 
الهجوم،  املتحدة وبريطاني���ا وفرن�سا، 
ق�سفه���ا  بوق���ف  مو�سك���و  مطالب���ة 
للمنطق���ة الت���ي ترع���ى فيه���ا اتفاق���ا 

خلف�س الت�سعيد منذ عام.

غارات دموية على درعا تقتل 25 مدنيًا على األقل
األمم المتحدة حضت األردن على فتح حدوده

وا�سنطن تبحث مع مو�سكو ان�سحاب اإيران من �سوريا روحاين: احلكومة لن ت�ستقيل

نقل���ت �سحيفة “احلي���اة” عن م�سدر 
اأن  عن���ه  تك�س���ف  مل  غرب���ي  دبلوما�س���ي 
االإدارة االأمريكية �ستفاو�س مو�سكو على 

ان�سحاب اإيراين كامل من �سوريا.
وقال���ت ال�سحيفة اإن ه���ذا املو�سوع 
�سيكون م���ن اأولويات القم���ة التي ُتعقد 
منت�س���ف ال�سهر املقبل ب���ن الرئي�سن 
والرو�س���ي  ترام���ب  دونال���د  االأمريك���ي 

فالدميري بوتن.
واأ�سافت اأن امل�سوؤولن االأمريكين 

ُيدرك���ون اأن رو�سيا ل���ن تدفع ثمناً باهظاً 
لبقاء اإيران يف �سوريا.

واأف���ادت م�سادر “احلي���اة” اأي�ساً اأن 
وا�سنط���ن منفتح���ة يف مرحل���ٍة الحقة على 
بق���اء الرئي�س ب�سار االأ�س���د، ومنحه �سوءاً 
اأخ�رش ال�ستعادة كل املناطق التي ت�سيطر 

عليها املعار�سة.
وك�سف امل�سدر اأن االإدارة االأمريكية 
ورو�سيا عازمتان على جتريد املجموعات 
املوج���ودة يف اجلنوب، كالن�رشة وخالد بن 

الوليد من ال�سالح.

رف����س الرئي�س االإي���راين ح�س���ن روحاين 
الدع���وات الت���ي اأطلقه���ا ن���واب و�سيا�سيون 
احت���واء  دواع���ي  حت���ت  حكومت���ه  ال�ستقال���ة 
االحتجاج���ات ال�سعبي���ة عل���ى خلفي���ة ا�ستمرار 
االأزم���ة االقت�سادية وانهي���ار العملة الوطنية، 
وتده���ور الو�سع املعي�س���ي للمواطنن وغالء 

االأ�سعار.
وق���ال روحاين، يف كلم���ة مبا�رشة بثت عرب 
التلفزي���ون االإيراين الر�سمي، يوم االأربعاء، اإن 
احلكومة لن ت�ستقيل الأنها فازت باأ�سوات 24 

ملي���ون ناخب، واليوم متتلك ثق���ة 81 مليون 
مواطن اإيراين”، ح�سب تعبريه.

واأ�س���اف اأن���ه “اإذا كان البع����س يعتق���د 
اأن احلكوم���ة خائف���ة و�ستتنح���ى فهو خمطئ، 

فاحلكومة لن ت�ستقيل”.
وعل���ى غرار خطاب���ات �سائ���ر امل�سوؤولن 
االإيراني���ن، عزى الرئي����س االإي���راين االأزمات 
امل�ضتع�ضية يف البالد اإلى ال�ضغوط اخلارجية، 
قائ���ال اإن “الواليات املتح���دة االأمريكية زادت 
من ممار�ضة ال�ضغوط ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 

�سد اإيران”.

 نيودلهي – أ ف ب: 

 دبي - العربية.نت:  دبي ـ قناة العربية: 

بيروت )رويترز(: 

قالت وحدة االإعالم احلربي 
اهلل  ح���زب  جلماع���ة  التابع���ة 
اللبناني���ة، اأم����س اخلمي�س، اإن 
ال�س���وري �سيطر  جي�س النظام 
عل���ى مدينة احل���راك يف جنوب 
غ���رب الب���الد. وي�س���ن اجلي�س 
هجوما على مقاتلي املعار�سة 
يف جنوب غ���رب البالد، اأحد اآخر 
معقل���ن للمعار�س���ة امل�سلحة 
يف �سوري���ا. و�سيط���ر اجلي����س 
على مناطق جم���اورة يف االأيام 

القليلة املا�سية.

“حزب اهلل”: جي�س 
النظام ال�سوري 

ي�سيطر على احلراك

• دخان يت�ساعد فوق درعا خالل غارات نفذتها القوات ال�سورية اأم�س االأول )اأ ف ب(	
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ك����ر م����ن اأه����ل اله����وى الإي����راين ال�سيا�سي 
والفكري الذين كانوا يراهنون على تعررّ امل�سار 
يه  ال����ذي اأطلقه الأمري حممد بن �سلم����ان منذ تولرّ
ولية عهد امللك �سلمان ب����ن عبدالعزيز، وهوؤلء 
�رضب����وا اأخما�س����اً باأ�سدا�����س وو�سع����وا متنياتهم 
حم����ل وعيهم ال�سقي وافرت�سوا اأن اجلمود اأقوى 
واأمنت من اأن تهزرّ اأركانه رياح التحديث ومواكبة 

الع�رض والزمان.
ناً ول ب�سيطاً،  والواقع اأن التحدي مل يكن هيرّ
زة  ولأن����ه كان كذلك، جاءت النتيج����ة كبرية ومميرّ
ودللته����ا ب����ارزة، والأم����ر يف اإح����دى ظواهره هو 
تعديل قوانني ت�سمح للم����راأة ال�سعودية بقيادة 
ال�سيارة والتماث����ل يف ذلك مع كل خلق اهلل اأينما 
كانوا، لكنه يف عمقه تعديل يف اأعراف بدت اأقوى 
من الن�سرّ الد�ست����وري اأو القانوين، وم�ستنداتها 
ب����ة وت�ستم����ل عل����ى اأبع����اد اجتماعي����ة بق����در  مركرّ
ا�ستماله����ا اأبع����اداً دينية، والأم����ران يف واقع حال 

اململكة متداخ����ان يف الكثري الكثري من النواحي 
وال�سوؤون الكبرية وال�سغرية.

بهذا املعنى خرق الأمري ال�ساب جملة �سدود 
دفع����ة واحدة، واعتمد ويعتم����د يف ذلك الخرتاق 
�����س ذات����ه لك����ن برحابت����ه  عل����ى املخ����زون املقدرّ
ه����ا ح����دود، ثم  واعتدال����ه و�سعت����ه الت����ي ل حتدرّ
اعتم����د على قوة دفع اآتية م����ن تراكم اأداء احلكم 
�س الراح����ل املل����ك عبدالعزيز  من����ذ اأي����ام املوؤ�سِّ
رحم����ه اهلل، وه����ذا الرتاكم عماده ثق����ة ال�سعودي 
بقيادت����ه، ومبناقبي����ة �ساحب ال�س����اأن ووطنيته 
ة، وو�سعه اأهله ونا�سه وربعه يف  اخلال�س����ة والتامرّ
اأ�سا�س الأهداف الرعائية والتنموية التي عزرّزتها 
و�سمح����ت بنموه����ا ال����روة النفطي����ة وعائداتها، 
وه����ذا يف كل ح����ال، اأنت����ج تل����ك التوليف����ة التي 
ة على الكيد والفنت  جعلت وجتعل اململكة ع�سيرّ

والتخريب والإرهاب.
يف الت�سورّر العام ال����ذي جاء القرار الأخري يف 

�سياق����ه، ُيدِخ����ل ويل العهد ال�سع����ودي، باده يف 
ا �سبق، ويت�رضرّف يف هذا ب�سجاعة ل  طور يختلف عمرّ
�سك فيها، لكنه يت�رضرّف قبل ذلك وفق قيا�سات 
علمي����ة دقيقة وا�ستناداً اإل����ى معطيات مدرو�سة 
عل����ى البارد اإذا �سحرّ التعب����ري، اأي اأنه يتعامل مع 
حقائ����ق واأرقام، ل م����ع اآراء ووجه����ات نظر، اأكان 
ذل����ك يتعلق بالقت�ساد الوطن����ي العام، والعمل 
عل����ى تقلي�����س مركزي����ة اعتم����اده عل����ى الناجت 
النفط����ي، وتوزيع وتو�سي����ع امل�سادر الأخرى مبا 
فيها اخلدمات املترّ�سلة باحلج والعمرة، اأو تعلرّق 
ذل����ك ب�سناعة الرتفي����ه وفتح الأب����واب املغلقة 
يف �ل�صينم����ا و�مل�رسح و�الختالط و�ص����والً �إلى ك�رس 
“التابو” اخلا�س بقيادة امل����راأة لل�سيارة، مروراً 
بطبيعة احلال بفتح معرك����ة كبرية �سدرّ الإرهاب 
مة للتداب����ري الأمنية وحمات  واعتم����اد اآليات متمرّ
ال�س����اأن  يف  والتثقي����ف، خ�سو�س����اً  ال�ستيع����اب 

الديني الرتبوي والتعليمي. “امل�ستقبل”.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ميكنني القول اإنه خ���ال الأربع �سنوات 
املا�سية مل يتكرم علينا نائب واحد بالتحدث 
عن دعم املثقف البحريني وحركة تطورنا يف 
ه���ذا املي���دان، بل مل جند اأي���ة جهود �رضيحة 
وخمل�س���ة متحم�س���ة لنقل هم���وم املثقفني 
والأدب���اء والفنانني اإلى الربمل���ان، ول دعم 
اجلمعيات والكيان���ات الثقافية واحلث على 
ال�ستف���ادة الق�سوى م���ن براجمها. مل يخرج 
اأي نائب للتحدث ع���ن دعم الكتاب ال�سباب 
ومعاجل���ة اأو�س���اع امل�س���ارح واملو�سيقيني 
والت�سكيليني والأدباء وحتفيزهم واإبعادهم 
عن واقعهم املعقد ال�سع���ب، جميع النواب 

اأهمل���وا عن تعمد عملية اخلل���ق والإبداع، مع 
العل���م اأن اأي جمتمع اإن�ساين ل ي�سمن وجوده 
اإل ع���ن طريق الثقافة والف���ن، والدول التي 
ل تهتم بالثقاف���ة واملبدعني تفقد قدرتها 

على الندماج مع العامل املعا�رض.
يق���ول الأول���ون “الل���ي �س���ار �س���ار”، 
وال�سع���ف يف اجل�سد الربمل���اين احلايل فيما 
يتعل���ق بدع���م املثقفني نتمن���ى اأن يتحول 
اإل���ى ق���وة وعنف���وان يف الربمل���ان الق���ادم، 
ونري���د على الأقل نائبا واحدا تكون رئته من 
القوة بحيث تتحمل كل �سيء يف �سبيل دعم 
املثقفني والتحدث عن م�ساكلهم احلقيقية 

واحلل���ول ملع�ساته���م ال�سعب���ة، �سخ�سي���ا 
ل اأع���ول عل���ى الأ�سم���اء الت���ي �سترت�سح من 
اجلمعي���ات الدينية، لأنها ل ت�ستطيع ترجيح 
كفة املي���زان للثقافة، ناهي���ك عن رغبتهم 
ال�سادق���ة يف حماربة كل املبدعني وتعطيل 
كل الكيان���ات الثقافي���ة والأدبية )لو ح�سل 
له���م(، واإمن���ا نعول على من يهم���ه الأمر من 
املرت�سح���ني  املهتم���ني باحلي���اة الثقافية 
واملوؤمن���ني بال���دور العظيم ال���ذي يقوم به 
املثقف يف املجتم���ع، اأي من يدرك عن قرب 
اجل���و الثقايف العام وم�س���رية احلركة الأدبية 
ويدعو من حتت قب���ة الربملان اإلى الهتمام 

وحتدي���د الأر�س الت���ي يقف عليه���ا املبدع 
وتلم�س اخلطر الذي قد يتعر�س اإليه.

يف الربمل���ان �سمعنا م�ساريع واقرتاحات 
وقوان���ني ع���ن كل �س���يء، كل �س���يء، حتى 
حظ���ر غ�سل ال�سي���ارات اأو غريه���ا اأو اأي عمل 
م�ساب���ه يوؤدي جلري���ان املاء يف ال�س���وارع اأو 
املمرات والأزقة، وغريه من القوانني، لكننا 
مل ن���ر �سوءا ومل ن�سم���ع اأي �سوت يدافع عن 
املثقف���ني ويط���رح م�رضوع���ا، اأي م�رضوع كان 
يف الربمل���ان، وكاأن هناك رغبة م���ن ال�سادة 

النواب يف الق�ساء على املثقف ق�ساء تاما.

في البرلمان... لم نر ضوءا ولم نسمع 
صوتا يدافع عن المثقفين

ير�س���خ الجتم���اع ال�سن���وي للجن���ة ال���رتاث 
العامل���ي حلماية وحفظ ال���رتاث الثقايف الإن�ساين 
يف الع���امل ومواقعه م���ن العب���ث والندثاراملكانة 
الثقافي���ة الإقليمية والعاملي���ة للبحرين، وُي�سري 
اإلى دورها امله���م يف اإدارة وحماية مواقع الرتاث 
املعر�سة لاندثار، ما يجعل البحرين نقطة جذب 

ثقايف و�سياحي.
وململكة البحرين دور ريادي وبارز يف الكثري 
من الأن�سط���ة الثقافية والرتاثية منذ اأن ان�سمت 
اإل���ى منظم���ة اليون�سك���و يف 1971م، ومار�س���ت 
دوره���ا الثق���ايف يف احلف���اظ عل���ى ال���رتاث اأكر 
من���ذ اأن وقعت على اتفاقي���ة الرتاث العاملي يف 

1972م وعدد من التفاقيات الثقافية والفنية 
الأخ���رى م���ا جعلها حتق���ق الكثري م���ن املنجزات 
الثقافي���ة والفني���ة، ومنه���ا جائ���زة اليون�سك���و 
خليف���ة  اآل  عي�س���ى  ب���ن  حم���د  املل���ك  )جائ���زة 
ل�ستخ���دام تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�س���ال 
يف جم���ال التعليم ����� 2005م( لت�سجيع ا�ستخدام 
تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف خمتلف اأنواع 
الإب���داع، وجع���ل البحرين مقًرا للمرك���ز الإقليمي 
العربي للرتاث العاملي الذي تاأ�س�س يف 2010م 
ويعم���ل حت���ت رعاي���ة اليون�سكو، وهو م���ا يوؤكد 
قدرة البحري���ن على حماية املواق���ع التي تتمتع 

باخل�سائ�س الرتاثية. 

وتزخ���ر مملكة البحرين بالكث���ري من املواقع 
الأثرية والرتاثي���ة احل�سارية والتاريخية املمتدة 
على جغرافية البحرين والتي جت�سد ِعبق التاريخ 
املجي���د ال���ذي تتمتع ب���ه البحرين ع���رب الع�سور 
املختلفة، وتربط املا�س���ي باحلا�رض وامل�ستقبل، 
وتربط بني الوط���ن واملواطن، وُتَع���ِرف الإن�سان 
بتاريخ ب���اده وح�سارته���ا وقيم اأج���داده وطرق 
حياته���م، مما يوؤدي اإلى زي���ادة النتماء وتقريب 
الإن�س���ان من وطن���ه اأكر وتعزي���ز هويته وغر�س 

القيم الوطنية.
لاآث���ار ومواق���ع ال���رتاث اأهمي���ة اقت�سادية 
كربى، فه���ي توفر اإيرادات مالي���ة وتعترب مكاًنا 

لتوظي���ف الأي���دي العاملة، ومن خ���ال تطويرها 
وا�ستثماره���ا ت�ستطيع اأن توفر الكثري من فر�س 
العم���ل امُلتعلق���ة باخلدمات ال�سياحي���ة يف �سوق 
العمل، وبذلك فاإن الآثار واملواقع الرتاثية قادرة 

على اأن ت�ساهم يف القت�ساد والناجت املحلي.
بف�س���ل اهلل تعال���ى وبتوجيه���ات القي���ادة 
ال�سيا�سي���ة ا�ستطاع���ت هيئ���ة الثقاف���ة والآث���ار 
البحرينية اأن حتفظ الهوية احل�سارية والتاريخية 
والرتاثي���ة ململكة البحرين، ومتكنت من الرتويج 
له���ا يف املحاف���ل الإقليمية والدولي���ة، ومتكنت 
من ت�سجيل موقع���ني على قائمة الرتاث العاملي 

الإن�ساين.

الدور التنموي لآلثار والتراث الوطني

علي نونفي االتجاه الصحيح )1(

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

اهتم���ام جالة املل���ك و�سمو 
�سغ���ل  مب���ا  ال���وزراء  رئي����س 
وقل���ق  خ���وف  م���ن  املواطن���ني 
كبريين حول ما اأثري عن تعديات 
قان���ون التقاع���د، يعك�س �سورة 
القي���ادة  ب���ني  للتاح���م  رائع���ة 
وال�سع���ب، واجلمي���ع يتاأمل خرياً 
بعد قرار ت�سكي���ل جلنة حكومية 
للو�س���ول  م�سرتك���ة  برملاني���ة 
حتف���ظ  توافقي���ة  �سيغ���ة  اإل���ى 
حق���وق املواطن���ني وال�سناديق 

التقاعدية.
حق���وق املواطن���ني اأولً ث���م 
تاأتي ال�سناديق التقاعدية، فكل 
الأخطاء واملخالفات ال�سابقة وما 
نتج عنه���ا من عج���ز بال�سناديق 
الإداري���ة  التقاري���ر  ك�سفت���ه 
واملالية عاماً بعد عام، ول ميكن 
دف���ع الثم���ن من جي���ب املواطن 

بحرمانه من حقوقه التقاعدية. 
وما اأثلج قل���وب املواطنني، 
ل�ساح���ب  اليومي���ة  املتابع���ة 
اجلالة عاهل الباد و�سمو رئي�س 
اليوم���ي  وتوجيههم���ا  ال���وزراء 
للجنة امل�سرتك���ة مبعاجلة و�سع 
ال�سناديق التقاعدية والتاأمينية 
ل�سمان دميومتها دون امل�سا�س 

مب�ستحقات املواطنني.
وكان القرار احلكي���م باإعادة 
الهيئ���ة  اإدارة  ت�سكي���ل جمل����س 
الجتماع���ي  للتاأم���ني  العام���ة 
تتحل���ى  بكف���اءات  وتطعيم���ه 
باخل���رة و�ملهني���ة و�الن�صب���اط 
معاجل���ة  يكف���ل  مب���ا  الإداري 
اخل�سائ���ر  وتعوي����س  الأخط���اء 
ال�سابقة، وذلك يدل على الإ�رضار 
على متري���ر القانون مب���ا يحقق 
احلق���وق،  ويحف���ظ  الإن�س���اف 
فاأم���وال النا����س لب���د اأن تو�سع 
باأي���د اأمين���ة ويتول���ى �سوؤونه���ا 
اأه���ل  م���ن  اأنا����س  وا�ستثماره���ا 

اخلربة والأمانة.
وم���ا ع�سن���اه وقلقن���ا علي���ه 
كان  ال�سابق���ة  الف���رتة  ط���وال 
ب�سب���ب الأقاوي���ل والت�رضيح���ات 
القانون  غ���ري املدرو�س���ة ح���ول 
اأ�سبح���ت  حي���ث  اجلدي���د، 
ب�ساأن قوانني  ال�سورة �سبابي���ة 
وق���رارات م�سريية مت�س معي�سة 
املواطنني، وه���و اأمر غري �سحي 
وي�سع املواطن يف مربع ال�سياع 
والجن���رار وراء ال�سائع���ات، ف���ا 
يج���د م�س���درا ر�سميا ي���رد عليه 
واجل���واب كان اإلى ح���ني �سدور 
القان���ون، م���ع تلميح���ات تزي���د 
الكثريين لتخاذ  خماوفه وتدفع 
ق���رارات م�سريي���ة ب�س���اأن وقت 
التقاع���د دون درا�س���ة اأو معرفة 
م���ا يحمل���ه القان���ون اجلديد من 
تعدي���ات وهل ما يق���ال �سحيح 

اإم اإ�ساعات؟.

قانون التقاعد

ا�ستب�رضن���ا خ���رياً من���ذ انطاق 
هيئ���ة احلكوم���ة الإلكرتوني���ة يف 
اأغ�سط�س 2007، وهي اجلهة التي 
تكفل���ت مبه���ام غاي���ة يف الأهمية 
تهدف �سمن �سيا�ستها الإن�سائية 
اإل���ى حت�س���ني م�ست���وى اخلدمات 
احلكوم���ة  قب���ل  م���ن  املقدم���ة 
و�سا�س���ة  الإج���راءات  وت�سهي���ل 
تدف���ق املعلومات بني موؤ�س�سات 

الدولة املختلفة.
وم���ن خ���ال تد�س���ني اخلدمة 
الإلكرتوني���ة وتطبيق���ات الأجهزة 
الذكية اأ�س�ست الهيئة ع�رضاً جديداً 
من اخلدمات احلكومية املتقدمة، 
بالرغم من بع�س ال�سعوبات التي 
واجهته���ا يف م�ساأل���ة تاأم���ني هذه 
اخلدمات واحلاجة الورقية العالقة 
الت���ي مل تتمك���ن من اخل���روج من 
اعتبارات  �سطوته���ا بع���د، وف���ق 
الأم���ن املعلوماتي و�سم���ان خلو 
الإج���راءات احلكومي���ة م���ن خ���ال 
اخلدم���ات الإلكرتوني���ة املقدم���ة 
من اأي تزييف اأو تاعب اأو تزوير، 
وتاأكي���د اللتزام القان���وين التام 
وم�سداقي���ة  الأط���راف  كل  م���ن 
املعلوم���ات املتداول���ة، ول ننكر 
اأن الهيئ���ة قطعت �سوط���اً كبرياً 
يف ذل���ك. وق���د اأثني���ت يف مق���ال 
�سابق عل���ى هذا الإجن���از الوطني 
امل����رضف، ولك���ن وبع���د م���رور ما 
يقارب 11 عاماً، مازالت اخلدمات 
الإلكرتوني���ة م���ن خ���ال املوق���ع 
م���ن  تخل���و  ل   bahrain.bh
امل�ساكل التقنية؛ فاملوقع يبقى 
مل���دد طويلة ق���د تتع���دى اليوم 
الواح���د عاط���ًا ع���ن العم���ل، كما 
اأن هن���اك م�ساكل تقني���ة عديدة 
تواجه مرتادي املوق���ع، وبالتايل 
ع���دم ت�سهيل اإج���راءات اخلدمات 
امله���ام  م���ن  وه���ي  احلكومي���ة؛ 
الأ�سا�سية املناطة بهيئة احلكومة 
الإلكرتونية، ولبد من تدارك هذا 
اخلل���ل؛ لأن���ه يوؤثر عل���ى م�ستوى 
اخلدم���ات املقدم���ة م���ن قبله���ا، 
وبالتايل تنتفي املهمة الأ�سا�سية 
بالدرج���ة  املواط���ن  ته���م  الت���ي 
الأولى وه���ي �رضعة و�سهولة اإجناز 
املعام���ات احلكومي���ة م���ن خال 
هيئ���ة مناط بها ت�صهي���ل وت�رسيع 
ه���ذه الإجراءات م���ع �سمان جودة 

اخلدمات. 
من الواجب اأن نوؤكد مرة اأخرى 
اأن احلكوم���ة الإلكرتوني���ة اليوم، 
رغم بع�س هذه العراقيل، متكنت 
منظوم���ة  توف���ري  م���ن  بالفع���ل 
اإلكرتوني���ة تخ���دم كل  خدماتي���ة 
املواطن���ني واملقيمني واجلهات 
احلكومي���ة، اإل اأنن���ا نتطل���ع اإل���ى 
املعلوماتي���ة  الإدارة  حت�س���ني 
بعد  وجودة اخلدم���ات خ�سو�س���اً 
عل���ى  الأع���وام  تل���ك  كل  م���رور 

تاأ�سي�سها.

الحكومة اإللكترونية

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

باإلذن
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بداأت الفنانة ريهام حجاج التح�ضريات الأولى 
مل�ضل�ضلها اجلديد، الذي ينتمي لنوعية م�ضل�ضالت 
الـ60 حلقة، من اإخراج ح�ضني �ضوكت، ومن املقرر 

انطالق ت�ضويره خالل الفرتة املقبلة.

ويف ال�ضياق ذاته تعمـــل ال�رشكة املنتجة حاليا 
علـــى التعاقـــد مع عـــدد مـــن الفنانـــني، للبدء يف 
الت�ضويـــر مبا�رشة، كما يتم الإعالن عن ا�ضم العمل 

مع بداية الت�ضوير اأي�ضا.

مسافات

القاهـــرة  ملتقـــى  اأعلـــن 
ال�ضينمائي عن فتح باب تقدمي 
لة  املوؤَهّ ال�ضينمائية  امل�رشوعات 
له، بدايـــة من 26 يونيو اجلاري، 
 ،2018 �ضبتمـــر   14 وحتـــى 
لت�ضتقـــر جلنـــة امللتقـــى بعدها 
علـــى 15 م�رشوعاً، كحـــد اأق�ضى، 
للم�ضاركـــة يف فعاليـــات دورته 
اخلام�ضـــة التـــي ُتقـــام ملـــدة 3 
اأيام من 26 وحتـــى 28 نوفمر، 
�ضمن الدورة الأربعني ملهرجان 

القاهرة ال�ضينمائي الدويل.
لفتـــح  امللتقـــى،  ويعـــود 
من�ضتـــه اأمام م�رشوعـــات الأفالم 
من جميع اأنحاء العامل، بعد غيابه 
العـــام املا�ضـــي، ويهـــدف اإلـــى 
توفـــري الدعـــم ل�ضتكمـــال هذه 

الأفالم.
وقـــال حممد حفظـــي رئي�س 
املهرجان، اإن امللتقى ياأتي هذا 
العـــام �ضمن الـــدورة الأولى من 
اأيام القاهرة ل�ضناعـــة ال�ضينما، 
وهـــي من�ضة يقدمهـــا املهرجان 
ال�ضينمـــا  مركـــز  مـــع  ب�رشاكـــة 
العربيـــة ملدة 5 اأيـــام من 25 - 
29 نوفمـــر، وت�ضت�ضيـــف نحـــو 
80 �ضخ�ضيـــة فاعلـــة يف كافـــة 
ب�ضناعـــة  املتعلقـــة  املجـــالت 

ال�ضينما اإقليميا ودوليا.
عـــن  “حفظـــي”،  واأعـــرب 
�ضعادتـــه بعـــودة امللتقـــي بعد 
غيابه العـــام املا�ضي، موؤكًدا اأنه 

�ضيتم الإعالن قريًبا عن عدد من 
التـــي �ضتدعم  القيمة،  اجلوائـــز 

امل�ضاريع الفائزة يف امللتقي. 

الشروط
املهرجـــان  رئي�ـــس  وتابـــع 
امللتقـــى  “ي�ضتقبـــل  قائـــاًل: 
�أن  ب����رط  �مل�روع���ات  طلب���ات 
يحمـــل املخـــرج جن�ضيـــة اأو مـــن 
اأ�ضول تنتمي لإحدى دول العامل 
العربي، علـــى اأن يكون �ضبق له 
اإخراج فيلم واحـــد على الأقل اأياً 
كانـــت مدتـــه اأو نوعـــه، ويكـــون 
�مل����روع �مُلقدم للملتقى طويالً 
)روائي اأو غري ورائي(، يف مرحلة 

التطوير اأو ما بعد الإنتاج”.
وي�ضعى امللتقى ل�ضت�ضافة 
�صناع 15 م�رشوعاً - كحد اأق�ضى 
- يف مرحلـــة التطويـــر ومرحلـــة 
مـــا بعـــد الإنتـــاج، وبعـــد اختيار 
امل�رشوعات املوؤهلـــة للم�ضاركة، 
يتم دعـــوة ممثليها اإلى القاهرة 
ملدة 3 اأيام حل�ضور جمموعة من 

الجتماعـــات مع جمهـــور عري�س 
ال�ضينمـــا،  �ضناعـــة  خـــراء  مـــن 
املنتجني املحليـــني والدوليني 

واملوزعني.

دعم
من جانبه ا�ضار املدير الفني 
للمهرجـــان الناقد يو�ضف �رشيف 
القاهـــرة  ملتقـــى  ان  اهلل  رزق 
ل�صن���اع  م�صاح���ة  �ل�صينمائ���ي، 
الأفالم العرب تتيح لهم تاأ�ضي�س 
عالقـــات، وتوفـــري الدعـــم الذي 
يحتاجونـــه ل�ضتكمـــال اأفالمهم، 
جلنـــة  امللتقـــى  وي�ضت�ضيـــف 
مـــن �ضينمائيني  حتكيم تتكون 
حمرتفـــني بارزيـــن لختيار عدد 
من امل�ضاريع التي �ضتتلقى دعًما 
مالًيـــا وخدمـــات اإنتاجية كجوائز 
امللتقـــى.  �ـــرشكاء  مـــن  مقدمـــة 
وتتولى علياء زكي من�ضب مدير 
اأيام القاهرة ل�ضناعـــة ال�ضينما، 
واملخرجـــة ماجي مرجـــان، مدير 

ملتقى القاهرة ال�ضينمائي.

ذكرى رحيل 
المخرج الكبير 
عاطف الطيب

وسط تجاوب الجمهور

فرقة اإلخوة البحرينية تقدم إبداعاتها الكالسيكية في الكويت

ولد �ملخرج �مل����ري �لكبري عاطف �لطيب 
 ،1947 العـــام  دي�ضمـــر   26 يف  �ضوهـــاج  يف 
وتخرج يف املعهد العايل لل�ضينما ق�ضم الإخراج 
العـــام 1970، وعمـــل اأثنـــاء الدرا�ضـــة م�ضاعًدا 
لالإخـــراج مع مدحت بكري يف فيلـــم )ثالثة وجوه 
للحـــب العام 1969(، ثم عمـــل يف العام 1973 
م�ضاعـــدا للمخرج �ضـــادي عبد ال�ضـــالم يف فيلم 
“جيو�س ال�ضم�س” ويف العام 1978 قام باإخراج 
فيلـــم ق�ضري من اإنتاج املركـــز التجريبي ا�ضمه 

“املقاي�ضة”.

ويف العام 1979 عمل م�ضاعد خمرج ثاين مع 
املخرج يو�ضف �ضاهـــني يف فيلم “اإ�ضكندرية.. 
ليـــه؟”، ويف العام 1981 مع املخرج حممد �ضبل 
يف فيلـــم “اأنياب”، و�رتبط ��صمه �رتباطا مبا�ر� 
ووثيق���ا بق�صاي���ا �ملو�ط���ن �مل����ري �لب�صيط 
وبحقوقـــه، ولذلك فقـــد كانت ول تـــزال اأغلب 
اأعماله مثـــرية للجدل النقدي وغري النقدي، ملا 
تتطرق اإليه من ق�ضايا تتعلق باحلريات العامة 
واخلا�ضـــة علـــى ال�ضـــواء وق�ضايا احلـــرب �ضد 
ال�ضتعمار بجميع اأ�ضكاله، واأي�ضا الق�ضايا التي 

تخ�ص �لعالقة بني �ملو�طن و�ل�صلطة ممثلة يف 
اأي من اأجهزتهـــا وموؤ�ض�ضاتها وهو ما ميكن اأن 

نالحظه.
ومن اأهم اأفالمه “احلب فوق ه�ضبة الهرم” 
و”الـــريء” العـــام 1986، و”كتيبـــة الإعدام” 
العـــام 1989، و”الهروب” العـــام 1991 الذي 
يعتـــر مـــن اأجـــراأ الأفـــالم امل�رشيـــة، و”ناجـــي 
العلي” العام 1992 الذي مت منعه من العر�س، 
ومل ميهلـــه القـــدر ليقـــدم املزيد مـــن روائعه 

ال�ضينمائية وتويف يف العام 1996.

قدمـــت فرقة “الإخوة” البحرينية الرائعة حفلة 
متميـــزة موؤخرا علـــى م�رشح عبداحل�ضـــني عبدالر�ضا 
بدولـــة الكويت، �ضمـــن فعاليات الـــدورة احلادية 
والع�رشيـــن من مهرجان املو�ضيقـــى الدويل، والذي 
ينظمه �ملجل�ص �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، 
حيث قدمـــت الفرقة و�ضلتـــني مو�ضيقيتني و11 
اأغنيـــة. وا�ضتمتع جمهور امل�ـــرشح من حمبي الفرقة، 
وتفاعلوا مع بدايات احلفل التـــي بداأتها “الإخوة” 
مبعزوفة مو�ضيقية من اأحلانهم، بعدها اأغنية مك�س 
لأغـــاين “مريت وحا�ضب نف�ضـــك وغريب وخ�ضارة”، 
وبعدهـــا اأغنيـــة “جم عانيـــت”، واأغنيـــة “ب�ضك من 
الروحـــات”، كلمـــات علي عبـــداهلل خليفـــة، واأحلان 
طارق �جل���ار. و�زد�دت وترية �لتفاعل رويد� رويد� 
بني اأغنيـــة واأخرى، حيث كانـــت �ضفقات اجلمهور 
قـــد مـــالأت الأرجـــاء، وغنـــت الفرقة “برتحـــل”، من 

كلمات فرقة الإخوة، واأحلان علي بحر.
وم���ع تو��صل �حلفل، وو�ص���ط جتاوب �جلمهور 
الالفـــت امتزجـــت اأ�ضـــوات املو�ضيقـــى اجلميلـــة، 
لت�ضـــكل لوحة فنية رائعـــة باأغنية “ا�ضقـــد اأحبج”، 
و�ضهد احلفل ق�ضة حب مبا�رشة جمعت بني اجلمهور 
من جهـــة، وفرقة الإخـــوة من جهة اخـــرى، وجتاوب 
اجلمهور مـــع الفرقة بالغنـــاء يف اأغنيـــة “البارحة”، 

لت�ضكل الفرقة مع اجلمهور “ديو”.

زادت  قلبـــي  البارحـــة  الأغنيـــة:  اأجـــواء  ومـــن 
مواويله/ والعني والعره ت�رشح تنادي له/ يا نا�س 
مكتوبي منهو يودي له/ي�ضكي له عن حايل �ضهران 
كل ليل���ه/ �لنا�ص لينامت طاب���ت بي جروحي حتى 

القمـــر ليغاب ظليت انا بروحـــي/ ليقلت انا بن�ضاه 
تت�ضحلـــي جروحـــي ويزيد بقلبـــي ال�ضـــوق وتزيد 
همومـــي. وانتقلت الفرقـــة لغناء “ح�ضافـــة اإنتي”، 
“تالقينـــا”، “اأرجـــوج”، “ترحـــل” واأخـــريا “جمـــال 

الكون” لتطرب ��صماع �جلمهور.
وعلى هام�س احلفل، �رشحـــت فرقة الإخوة باأن 
زيارة الكويت هي الثانية لهم يف اأقل من �ضهرين، 
وا�ضت�ضعـــروا املحبة من اجلمهـــور الكويتي، وخالل 

زيارتهـــم ذهبـــوا اإلى جممـــع الأفنيـــوز، وعروا عن 
�ضعادتهم واإعجابهم به.

واحت�ضـــد اجلمهـــور، الذي تكون مـــن العائالت 
و�ل�صباب، قبل دخول �لفرقة ب�صوق وحما�ص ل�صماع 
اأغانيها ال�ضهرية، والتي يحفظها اجلمهور عن ظهر 
قلب، وا�ضتعادت تلك الليلة اأجواء املا�ضي اجلميل 
باأجـــواء من الفـــرح والغناء ا�ضتمـــرت نحو �ضاعتني 

عا�ضها احل�ضور با�ضتح�ضان واإعجاب كبريين.
وقدمـــت احلفل املذيعـــة نورة عبـــداهلل، التي 
عرفـــت اجلمهـــور باأع�ضـــاء الفرقة، وهـــم �ضلطان 
�ضامل عازف الرك�ضن، وحممد را�ضد عازف اجليتار، 
ووجيـــه ح�ضـــن عازف الدرامـــز، وبا�ضـــل عبدالكرمي 
عازف البيـــز جيتار، وجا�ضم جواد عازف الكي بورد، 
ويف الغناء والأداء الفني الفنان عبداهلل مطر، واأخريا 
قبل ا�ضتهالل الفرقة و�ضالتها الغنائية مت تكرمي 

قائد الفرقة ح�ضن بوح�ضني.
وحـــول جديدهـــم، اأو�ضحـــوا ملوقـــع اجلريـــدة 
اللكـــرتوين اأن هنـــاك تعاونـــا مع �ضعـــراء ملحنني 
مـــن البحريـــن، والكويـــت، وعمـــان، اأمـــا جولتهـــم 
القادمـــة ف�ضتكـــون يف �ضلطنة عمـــان للم�ضاركة يف 
خريـــف �ضاللة. وب�ضاأن ر�ضالتهـــم كفرقة ذكروا اأن 
فرقـــة الإخوة عرفت �ضعبيتهـــا، “وجئنا حتى نقول 
للجمهـــور اإن الفرقـــة موجـــودة”، م�ضرييـــن اإلى اأن 
الفنـــان علـــي بحر متنـــى قبـــل وفاتـــه ا�ضتمرارية 

الفرقة واأل تتوقف.
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لوحة “سلفاتور ُمندي” لدافينشي 
تعرض في اللوفر أبوظبي

اأعلن���ت دائ���رة الثقافة وال�شياح���ة - اأبوظبي اأنه 
�شيت���ّم الك�شف عن لوح���ة “�شلفاتور ُمن���دي”، منقذ 
العامل، للفن���ان العاملي ليوناردو دافن�شي يف اللوفر 
اأبوظب���ي ي���وم 18 �شبتمرب من هذا الع���ام، والتي مت 
اقتناوؤها من قبل دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 
الع���ام املا�شي، ومتّثل بذلك اأحدث اإ�شافة فنية اإلى 
جمموعة املقتنيات الثقافية اخلا�شة باإمارة اأبوظبي. 
وتع���ود اأهمية و�شهرة هذا اللوح���ة الفنية اإلى كونها 
واحدة من اأقل من ع�رشين لوحة معروفة الأهم ر�شامي 
النه�ش���ة االإيطالي���ة، واآخ���ر عم���ل فني يت���م اقتنائه 

الأ�شهر فنان يف التاريخ. 

وبه���ذا ال�ش���دد، ق���ال رئي����س دائ���رة الثقاف���ة 
وال�شياحة - اأبوظبي حممد خليفة املبارك، : “تعك�س 
لوح���ة �شلفاتور ُمن���دي جوهر ال����رشد املتحفي للوفر 
اأبوظب���ي، وكذل���ك مهم���ة اأبوظب���ي يف نق���ل ر�شائل 
الت�شام���ح وال�ش���الم وقبول االآخ���ر اإلى �شائ���ر العامل. 
وه���ي فر�شة لقاطن���ي اأبوظب���ي وزوارها م���ن جميع 
اأرجاء العامل مل�شاهدة تلك التحفة الفنية التي تتمتع 
بقيم���ة ثقافية عاملية كبرية هن���ا يف اللوفر اأبوظبي، 
فبع���د اأن كانت بعي���دة عن االأنظار لف���رتة طويلة يف 
ملكي���ة خا�شة، فاإننا نعيد تقدميه���ا اليوم هدية من 
اأبوظبي للعامل، لت�شبح بذلك ملكاً لكل من �شيحظى 
بفر�ش���ة الوق���وف اأمامه���ا وتقدي���ر اإب���داع وبراع���ة 

ليوناردو دافين�شي”.

أحداث

متر عالقت���ك العاطفية بتجرب���ة دقيقة، وقد 
تقع حتت خطر القطيعة اأو البعاد اأو االفرتاق.

املطلوب اإليك البناء على اأ�ش�س ثابتة واإ�شاعة 
التفاوؤل لدى ال�رشيك واإ�شفاء الفرح عليكما.

فّك���ر وحّلل، ح���ان الوق���ت لتج�شي���د اأمنياتك 
وحتقيق رغبة املحيطني بك باالرتباط ر�سمًيا.

تتح�س���ن االأح���وال ويك���ون اجل���و غ���ر مقلق 
وتتخل�س من التوّتر واالنفعاالت والت�شنجات.

ا�شتغل الفر�س التي ال تزال معرو�شة. 
بدالً من تنفيذ كل �شيء بالقوة.

اإذا كنت ت�شتيقظ وت�شعر باأنك متعب 
من وقًتا اإ�شافًيا وال تطل ال�شهرات.

قد تعي�س م�شاك�شة ما اأو تعالج خطاأً مفاجًئا 
اأو تواجه ببع�س االأخبار املربكة عاطفًيا.

م���ا اإن تتخذ القرار بالتوق���ف عن التدخني 
حتى تن�شاه وتعود اإلى هذه العادة ال�شيئة.

اعد النظ���ر يف بع����س قرارات���ك ال�شابقة اإذا 
ا، حتّرك. كنت جتد قراًرا اأف�شل واأ�رشع حالًيّ

وفر على نف�شك القيام مبهام االآخرين واكتف 
باملطلوب منك فقط لرتتاح بع�س ال�شيء.

جت���د نف�ش���ك حم�ش���ورا يف زاوي���ة العم���ل 
واملنزل، اإال اأن هذا هو املطلوب منك فعال.

ال تفر�س على ال�رشيك ما ال تريده لنف�شك، 
فامل�شاواة هي مفتاح النجاح.
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:
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السرطان:

العقرب: 
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 1928

البن�سلني  دواء  اكت�ساف 
على يد األك�شندر فلمنج.

 1938
املجل�س  انتخابات  اإج���راء 
الت�رشيعي يف الكويت، وهو 
اأول جمل�س ت�رشيعي فيها، 
ومت خالل هذه االنتخابات 
14 ع�سوا من بني  اختيار 

20 مر�شحا.

 1949
احلاكمة  البي�شاء  االأقلية 
يف جنوب اأفريقيا تبداأ يف 
الف�سل  قوانني  تطبيق 
ال��ع��ن�����رشي ���ش��د ال�����ش��ود 
ف��ي��م��ا ع����رف ب�����ش��ي��ا���ش��ة 

االأبارتيد.

 1960
فيدل  الكوبي  الرئي�س 
ك���ا����ش���رتو مي��ن��ع ���رشك��ة 
ال�����ب�����رتول االأم���ريك���ي���ة 
»ت��ك�����ش��اك��و« وي�����ش��ادر 

ممتلكاتها.

 1964
الكوبي  الرئي�س  �شقيقة 
من  تفر  كا�شرتو  فيدل 
ت�رصيحات  وتطلق  كوبا 

مناه�شة له.

 1965
التي  االأمريكية  القوات 
تبداأ  فيتنام  اإلى  اأر�شلت 
القتالية  عملياتها  اأول 
فيتنام  قوات  جانب  اإلى 

اجلنوبية.

 1974
اإي��زاب��ي��ال ب����ريون اأرم��ل��ة 
ال��رئ��ي�����س خ����وان ب��ريون 
ت��ق�����س��م ال��ي��م��ني ك����اأول 
رئ���ي�������س���ة جل���م���ه���وري���ة 

االأرجنتني.

خا�ص

تحت رعاية خادم الحرمين

خالد الفيصل يدشن فعاليات “سوق عكاظ 12” بالطائف
حت���ت رعاية خادم احلرمني ال�رصيفني امللك 
�شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز د�ش���ن م�شت�ش���ار خادم 
احلرم���ني ال�رصيفني اأم���ر منطقة مك���ة املكرمة 
االأم���ري خال���د الفي�شل ب���ن عبدالعزي���ز، بح�شور 
االأم���ري �شلطان بن �شلمان ب���ن عبدالعزيز رئي�س 
الهيئة العام���ة لل�شياحة والرتاث الوطني رئي�س 
اللجن���ة االإ�رشافية العلي���ا ل�شوق ع���كاظ، الدورة 
الثاني���ة ع�رشة من �شوق عكاظ، التي ت�رشف عليها 
الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني، ومتتد 
خالل الفرتة من 27 يونيو اإلى 13 يوليو 2018.
وو�ش���ل االأم���ري خال���د الفي�ش���ل اإل���ى مقر 
�ش���وق ع���كاظ التاريخي بالطائف، ال���ذي تنظمه 
الوطن���ي.  العام���ة لل�شياح���ة وال���رتاث  الهيئ���ة 
وكان يف ا�شتقبال���ه فور و�شول���ه: رئي�س الهيئة 
العامة لل�شياحة وال���رتاث الوطني رئي�س اللجنة 
االإ�رشافية العلي���ا ل�شوق عكاظ االأمري �شلطان بن 
�شلمان، االأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز، 
بح�شور االأمري بدر بن عبداملح�شن بن عبدالعزيز، 
ووزي���ر االإعالم الدكتور عواد ب���ن �شالح العواد، 
ومدي���ر جامعة الطائ���ف ح�شام ب���ن عبدالوهاب، 
ووزير اخلارجية البحرين���ي ال�شيخ خالد بن اأحمد 
اآل خليف���ة، ووزي���رة الثقاف���ة امل�رشي���ة اإينا����س 
عبدال���دامي، و�شفري مملك���ة البحري���ن ال�شقيقة 
ل���دى اململك���ة ال�شي���خ حم���ود ب���ن عب���داهلل اآل 
خليفة، و�شفري دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
ال�سقيقة لدى اململكة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 
اآل نهي���ان، ونائبة وزير االآث���ار يف جمهورية م�رش 
العربي���ة اإلهام �ش���الح الدين ، ورئي����س الهيئة 
امل�رشية للتن�شيط ال�شياحي اأحمد حلمي يو�شف، 
وكب���ار �سيوف �سوف عكاظ م���ن الدبلوما�سيني 

وامل�سوؤول���ني واملثقفني واالأدب���اء واالإعالميني 
م���ن داخل اململكة وخارجه���ا بح�سب موقع �سبق 

االلكرتوين.
وتعد هذه الدورة من ال�شوق الدورَة الثانية 
بعد �سدور اأمر خ���ادم احلرمني ال�رصيفني امللك 
�شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز بت���ويل الهيئ���ة العامة 
لل�شياح���ة والرتاث الوطن���ي م�شوؤولي���ة االإ�رشاف 
عل���ى �سوق ع���كاظ، بالتن�سيق الكام���ل مع اإمارة 
منطق���ة مك���ة املكرم���ة واالأجه���زة التنفيذية يف 

حمافظة الطائف.
وبع���د ال�ش���الم امللك���ي وت���الوة اآي���ات من 
الق���راآن الكرمي، عر�شت �شا�ش���ة امل�رشح كلمات 
مل�ست�سار خادم احلرم���ني ال�رصيفني اأمر منطقة 
مكة املكرمة االأمري خالد الفي�شل بن عبدالعزيز، 
واالأم���ري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
الهيئة العام���ة لل�شياحة والرتاث الوطني رئي�س 
اللجن���ة االإ�رشافية العليا ل�شوق ع���كاظ، اأكدا من 
خالله���ا اأهمية ال�شوق التاريخي���ة، واهتمام قادة 

هذه البالد بهذه احلركة الفريدة من نوعها.
اإث���َر ذل���ك مت ا�شتعرا�س الفائزي���ن بجوائز 
�ش���وق ع���كاظ يف ن�شخت���ه ال�12، الت���ي مت اإعالن 

نتائجها، وجاءت على النحو االآتي:
جائ���زة �ش���وق ع���كاظ الدولية ل���الأدب لهذا 
العام وفاز بها “نا�رش بن �شعد الر�شيد”، وجائزة 
�ش���وق عكاظ الدولي���ة لل�شعر العرب���ي الف�شيح 
وفاز به���ا جا�شم حمم���د ال�شحي���ح - ال�شعودية 
وقيمته���ا 300000 ري���ال، جائزة �ش���وق عكاظ 
الدولي���ة لل����رشد العربي “كتاب���ة �شيناريو لعمل 
����رشدي”، وفاز به���ا حممد اأحمد حمم���د الناغي – 
م����رش وقيمته���ا 100000 ري���ال، وجائ���زة �شوق 
ع���كاظ الدولية للخ���ط العربي “ف���رع الت�شكيل 
باخل���ط”، وف���از به���ا عبداملجيد حمم���د االأهدل 
)املرك���ز االأول( م���ن اليم���ن وقيمته���ا 40000 

ريال.
ويف اجلائ���زة نف�سها فاز �سع���ود �ساكر خان 
)املرك���ز الثاين( – ال�شعودي���ة - 25000 ريال، 

وحمم���د عب���داهلل اأبو ناج���ي )املرك���ز الثالث( - 
االأردن - 15000 ري���ال، وف���از بجائ���زة �ش���وق 
عكاظ للفن الت�سكيلي ثامر حممد اإبراهيم رباط 
)املرك���ز االأول( ال�شعودي���ة 50000 ريال، وفاز 
�شالح �شامل ال�شهري )املركز الثاين( ال�شعودية 
30000 ري���ال، ور�س���ا حمم���د �سدي���ق )املركز 

الثالث( - ميامنار 20000 ريال.
اإ�شاف���ة اإلى ذل���ك فاز بجائ���زة �شوق عكاظ 
لالبتكار فار�س بن دبا�س ال�شويلم – ال�شعودية 
100000 ري���ال، وبجائ���زة �شوق ع���كاظ لريادة 
االأعمال ماجد حممد فايز - ال�شعودية 100000 
ري���ال. كما ف���از باملرك���ز االأول يف جائ���زة �شوق 
ع���كاظ مل�شابق���ة اخلط العرب���ي “ف���رع االأ�شالة 
باخل���ط”: بالل خمت���ار عطي���ة - م����رش، واملركز 

الثاين فاز به اأحمد عادل حممد اأمني - م�رص.
اإثر ذلك ت�رشف الفائزون بجوائز �شوق عكاظ 
بال�شالم على اأمري منطقة مكة املكرمة يف من�شة 
احلفل، وعل���ى رئي����س الهيئة العام���ة لل�شياحة 

والرتاث الوطني.
احلف���ل، مت  وخ���الل فق���رات  ذل���ك  عق���ب 
تق���دمي عمل فني كبري يت�شم���ن لوحات م�رشحية 
و�سعرية وغنائي���ة اأعّدها االأم���ر ال�ساعر بدر بن 
عبداملح�شن، و�ش���ارك يف تنفيذها عدد من كبار 
املمثلني منه���م را�سد ال�سمراين وفايز املالكي، 
وكب���ار املطرب���ني ال�سعودي���ني، وم���ن اأبرزه���م 
الفن���ان حممد عبده، تخلله���ا عديد من العرو�س 

امل�رشحية والثقافية، واالإن�شادية.
وت�شمنت فق���رات منّوعة وممّيزة يف امل�رشح 
عل���ى جتهيزه���ا  العم���ل  لل�ش���وق مت  الرئي����س 
مب�شت���وى ع���اٍل م���ن التنظي���م واالإخ���راج ال���ذي 
يعتم���د عل���ى االإمت���اع الب����رشي واالأداء احلرك���ي 
اأح���دث التقني���ات  وال�شوت���ي، ووظف���ت في���ه 
الب�رشي���ة واالإبداعية، مع الرتكيز على اإبراز البُعد 
احل�ش���اري الغني الذي تختزنه ه���ذه البقعة من 
اململكة وما زالت حتتف���ظ بالتعاقب احل�شاري 

الذي كانت م�رشًحا له.



ك����ي حت�ص����ل على فوائ����د تن����اول القهوة 
كامل����ة واأن يك����ون له����ا م����ردود اأف�ص����ل على 
�صحتك، ل حتت�ص����ي فنجانك الأول يف ال�صباح 
الباكر ول جتعلها اأولى عاداتك اليومية، حيث 
اأثبت����ت الرباهني العلمي����ة يف 127 درا�صة عن 
مل����ف احت�صاء القهوة واأكدت ب�صكل ل ي�صدق 
م����دى النف����ع العائد عل����ى �صحة الإن�ص����ان اإثر 
تناوله����ا ف�ص����ا عن دوره����ا يف اإطال����ة العمر، 

ولكن ب�رشوط.

ومن أبرز الفوائد التي أثبتتها 
الدراسات عن القهوة:

الإ�صاب����ة 	• خماط����ر  تقلي����ل  يف  دوره����ا 
بال�رشطان بن�سبة 20 %.

خماط����ر 	• تقلي�����ص  يف  الفع����ال  دوره����ا 
الإ�صابة باأمرا�ص القلب بن�صبة 5 %.

دورها اأي�صاً يف احلد من الإ�صابة مبر�ص 	•
ال�صكري من النوع الثاين بن�صبة 30 %.

دورها القوي يف تقليل معدلت الإ�صابة 	•
مبر�ص ال�صلل الرعا�ص بحوايل 30 %.

وحتق����ق املواد املنبه����ة يف حبوب القهوة 
مفعوله����ا اجلي����د حينم����ا تغ����دق عل����ى ج�ص����م 
الطبيعي����ة  الأك�ص����دة  مب�ص����ادات  الإن�ص����ان 
بالإ�صاف����ة اإل����ى دوره����ا يف اإ�ص����اح احلم�����ص 
النووي اخلا�ص بك، وما توؤديه من دور عظيم 
يف تخفيف ال�صغ����ط الع�صبي واجل�صدي الذي 
�صببه الإجه����اد لك، وحت�صني كفاءة الإنزميات 
املنظم����ة لاأن�صول����ني واجللو�ص����ني باجل�صم. 
لذل����ك ل عجب يف اأن ن����درك اأن للقهوة دور يف 
اإطالة عمر م����ن يحت�صيها مقارنة بهوؤلء الذين 

ل يتناولونها على الإطاق.

بشروط
بالرغم ما قد مت ذك���ره �صابقاً، اإل اأن املبالغة 
و�لإف���ر�ط يف �حت�سائها م���ن �ساأن���ه �أن يقلب تلك 
�ملو�زي���ن ر�أ�ساً على عقب. ل���ذ� هناك �رشوط يجب 
مر�عته���ا يف ����رشب �لقه���وة حي���ث �أن تناولها عدة 
م���رات ويف اأوقات خمتلفة على م���دار اليوم الواحد 
رمب���ا تزيد اأو تقلل م���ن فوائدها وه���و ما �صيعود 
بال�صل���ب اأو الإيجاب عل���ى �صحة الإن�ص���ان، وذلك 
بح�ص���ب درا�ص���ة بحثي���ة يف علوم الأع�ص���اب كانت 
قد تطرقت اإلى كيفية عم���ل املنبهات مع اأو �صد 

النظام البيولوجي الطبيعي لاإن�صان.
تف�صيات علمية دقيق���ة، ت�صري الدرا�صة اإلى 
�أن هناك جزء من �لدم���اغ �لب�رشي يطلق عليه علمياً 
“الن���واة ف���وق الت�صالبة” وهو اجل���زء املتحكم يف 
هرمون الكورتي���زول وهو امل�صوؤول عن م�صتويات 
التوت���ر يف اجل�صم فعن���د التقدم لإلق���اء خطاب اأو 
حما����رشة فيمدك ه���ذ� �جلزء م���ن عقل���ك بالتنبيه 
الع���ال حيال ما توؤديه، اأو ال�صعور باخلمول والرغبة 
يف النوم حني تقرر الغي���اب عن العمل، وتعد هذه 
�لوظيف���ة �لدماغي���ة مهمة منوط به���ا �أي�ساَ حبوب 

�لقهوة عند تفاعلها مع �أن�سجة �لدماغ �لب�رشي.

الكورتيزول
من جانب���ه اأو�صح طبي���ب الأع�ص���اب �صتيفن 
�إل ميل���ر، وزميل �أبحاث م���ا بعد �لدكتور�ه يف كلية 
جيزيل للطب يف دارمت���وث بالوليات املتحدة اأن 
احت�ص���اء القهوة حينما يكون هرم���ون الكورتيزول 
ن�س���ط وقائ���م ب���دوره يف زي���ادة مع���دلت �لنتباه 
والرتكي���ز من �صاأن���ه اأن يح���د من ح���دوث التاأثري 
الإيجابية املرغوب فيها، . ومبعني اآخر فاإن حبوب 
القهوة م�صاف اإليها هرمون النتباه الن�صط بفعل 

الكورتي���زول �صتكون نتيجته على الفور توتر عال 
والذي يعود اأثره بال�صلب على �صحة الإن�صان.

باملقاب���ل، ف���اإن تن���اول فنج���ان قه���وة اأثناء 
انخفا�ص معدلت النتباه املتحكم بها الكورتيزول 
�صيوؤدي اإل���ى حتول الو�صع القائ���م حيث �صيميل 
مز�ج���ك �لعقل���ي للن�س���اط فيم���ا �سين���ال �جل�سم 
م�صتوي���ات عليا م���ن الطاقة والتي م���ن �صاأنها اأن 
ت�صاع���دك عل���ى اإمتام اأكرب قدر ممك���ن من املهام 

دون اأن ت�صاب باأي توتر.
للعلم، فبالن�صبة لاإن�صان العادي فاإن معدلت 
الكورتي���زول تكون يف قم���ة ن�صاطه���ا يف الأوقات 

التالية:
من 8 اإلى 9 �صباحاً.

�لو�حدة ظهر�ً.
من 5 ون�صف اإلى 6 ون�صف م�صاء.

لذلك يت�صح لنا مما �صبق ذكره اأن الأ�صخا�ص 
من اأ�صح���اب املهام ال�صخمة كاملدي���ر التنفيذي 
ل�رشك���ة “اأبل” تيم كوك، وال���ذي ي�صتيقظ عادة يف 
حدود الرابع���ة �صباحاً، من الأن�صب ل���ه هو احت�صاء 
اأول فنج���ان قهوة بع���د ثاث �صاع���ات على الأقل 
م���ن موعد نهو�صه م���ن النوم. اأم���ا الذين يفيقون 
يف متام �لعا����رشة �سباحاً فاإن تناول �لقهوة مبا�رشة 
��ستيقاظه���م لي�ست هي �لع���ادة �ل�سليمة �سحياً، 
ولكن ينبغي عليهم النتظار ما ل يقل اأي�صاً عن 3 

�ساعات ل�رشب �أول فنجان لهم.
اأف�صل اأوق���ات احت�صاء القهوة وتنال فوائدها 
كامل���ة اأن تكون يف النهار ما بني ال�صاعة 9 ون�صف 
حت���ى 11 ون�صف �صباح���اً، اأما بع���د مت�صف اليوم 
فاأن�سب �أوقاتها ما بني �لر�بعة ع�رش�ً حتى �ل�ساد�سة 
م�صاء، عل���ى اأن ل يزيد معيار القهوة امل�صافة عن 
8 اأوقيات اأو ما يعادل ملعقتان ون�صف امللعقة يف 

الفنجان الواحد.

حم����ص  بل���ورات  ترتاك���م  عندم���ا 
اليوري���ك يف املفا�صل ت�صبب التهابات 
وم�صاكل يف احلركة، وتوؤدي امل�صتويات 
العالي���ة م���ن ه���ذا احلم�ص اإل���ى مر�ص 

النقر�ص. 
وعند وجود زيادة يف حم�ض �ليوريك 
باجل�ص���م ين�صح الأطباء باحل���د من الأطعمة 
و�مل�رشوب���ات �لغني���ة باحلم����ض، مث���ل �للحوم 
�حلمر�ء و�مل�رشوبات �لغازية و�ل�سكرية، وزيادة تناول 
فيتامني “�صي”. يقوم فيتامني “�صي” باإز�لة حم�ض �ليوريك و�لتخل�ض منه عن طريق 
الكليتني، فينخف�ص م�صتوى احلم�ص يف الدم، وي�صاهم باعتباره اأحد م�صادات الأك�صدة 
�لقوية يف تقليل �ل�رشر �لناجت عن وجود حم�ض �ليوريك.وميكنك تناول ع�سري �لليمون 
م���ع الوجبات الأ�صا�صية، كما يوجد الفيتام���ني يف كثري من الفواكه التي ميكن تناولها 
كوجبات خفيفة، مثل �جلو�فة، و�لكرز، و�لأنانا�ض، و�لعنب، و�لفر�ولة )�لفريز(.ويوجد 
فيتام���ني “�صي” �أي�ساً يف �لفلفل، و�لقرنبيط، و�لربوكلي و�لطماطم، وميكنك زيادته 

بع�رش ن�سف ليمونة با�ستمر�ر على �خل�سار.

فيتامين “سي”

إنجاب

سماعات األذن
اأف���ادت درا�صة هولندي���ة اأن الأطفال 

املو�صيق���ى  اإل���ى  ي�صتمع���ون  الذي���ن 
رمب���ا  الأذن  �صماع���ات  با�صتخ���دام 
يكونون اأكرث عر�ص���ة ل�صعف ال�صمع 

املرتبط بال�صجيج.
ودر�ص الباحثون نتائج اختبارات 

لل�صم���ع �صمل���ت 3316 طف���ًا ترتاوح 
�أعماره���م بني �لتا�سع���ة و�حلادية ع�رشة، 

كم���ا �صاأل���وا الآباء ع���ن �ص���كاوى اأطفالهم 
م���ن م�صكات يف ال�صم���ع، والوقت الذي يق�صيه 

الأطفال يف ال�صتماع للمو�صيقى عرب �صماعات الأذن ومدى ارتفاع ال�صوت عادة. 
ووجد الباحثون اأن 443 طفاً عانوا على الأقل من �صعوبات ال�صمع يف الرتددات 
العالية. وعادة ما يكون ال�صبب يف �صعف ال�صمع هو التعر�ص لل�صجيج. وبغ�ص 
النظ���ر عن طول املدة التي ي�صع فيها ال�صغ���ار �صماعات الأذن اأو مدى ارتفاع 
ال�صوت، تو�ص���ل الباحثون اإلى اأن الأطفال الذين ا�صتخدموا اأجهزة املو�صيقى 

املحمولة ليوم اأو يومني اأ�صبوعياً معر�صون مل�صكات ال�صمع اأكرث.

�أظهرت در��سة �أمريكية �أن �لأزو�ج 
الذين يتناول���ون املاأكولت البحرية 

اأك���رث  اجلن����ص  ميار�ص���ون  بك���رثة 
وينجبون �أ�رشع من غريهم.

زوج   500 الباحث���ون  وتتب���ع 
وزوجة يف مي�سيجان وتك�سا�ض ملدة 

عام وطلبوا منهم ت�صجيل ا�صتهاكهم 
ون�صاطه���م  البحري���ة  املاأك���ولت  م���ن 

�جلن�سي. و�أظه���رت �لدر��سة �أنه تزيد فر�ض 
ممار�صة اجلن�ص بن�صبة 39 % يف الأيام التي يتناول 

فيه���ا الزوجان املاأكولت البحرية. وبحلول نهاية العام كانت ن�صبة 92 % 
م���ن �لزوجات �لالئي تناولن مع �أزو�جهن �ملاأك���ولت �لبحرية �أكرث من مرتني بالأ�سبوع 
ق���د حمل���ن باملقارنة مع 79 % م���ن �لأزو�ج �لذين تناولو� ماأك���ولت بحرية �أقل. وظل 
الرب���ط بني تن���اول املاأكولت البحرية ودرج���ة اخل�صوبة قائما حتى بع���د ا�صتبعاد اأثر 

تواتر مرات ممار�صة اجلن�ص.

العد����ص من البقوليات الت���ي ل يخفى على اأحد اأهميتها الغذائي���ة وال�صحية كونها 
م�ص���در مهم للربوتني النباتي الذي يحتاجه الكث���ريون خا�صة ال�صخا�ص الذين يتبعون 
احلمي���ة النباتية.وقد اأ�صارت درا�صة حديثة اإلى اأن العد�ص يحمل العديد من اخل�صائ�ص 

الفريدة التي جتعله فعال يف حت�صني عمل الغدة الدرقية والقلب والأوعية الدموية.
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ملصقــــات األطعمــــة تخــدعــك

أنسـب وقـت الحتسـاء قهـوتـك

الـوزن الزائــد يحمــي مــن سـرطــان الثــدي
عل���ى �لرغم من �رتباط �ل���وزن �لز�ئد 
و�لبد�ن���ة بخط���ر �لإ�سابة ب�رشط���ان �لثدي 
لدى ال�صيدات يف مرحلة متقدمة من العمر 
منة تلعب دوراً اإيجابياً يف حماية  اإل اأن ال�ُصّ
امل���راأة حتى منت�صف العمر من هذا الورم، 
وفقاً لأبح���اث جديدة. وتقدم هذه النتائج 
�صورة خمتلف���ة عن العتق���اد ال�صائع باأن 
�ل���وزن �لز�ئد ي�سبب متاع���ب �سحية على 
طول �خلط. وبح�س���ب �لدر��سة �لتي ُن�رشت 
يف جملة “جاما” �لطبية، يقلل �لوزن �لز�ئد 
م���ن خط���ر �إ�سابة �مل���ر�أة ب�رشط���ان �لثدي 
بن�صب���ة 23 % يف �صن ب���ني 18 و24 عاماً، 
وبن�صب���ة 15 باملائ���ة يف �صن بني 25 و34 
عاماً، وبن�صب���ة 13 باملائة يف �صن بني 35 
و44 عام���اً، وبن�صبة 12 % يف �صن بني 45 

و54 عاماً.

كيف تواجه ارتفاع درجة الحرارة في السيارة؟
الغذائية  ت�ص���رتك معظ���م احلمي���ات 
�لتي تهدف �إلى �إنقا�ض �لوزن، بالعتماد 
على التخفيف من كمية ال�صعرات احلرارية 
التي يت���م تناولها ب�صكل يوم���ي، وتلتزم 
�رشكات ت�سنيع �لأغذية عادة، باإدر�ج كمية 
املكونات الداخل���ة يف عملية الت�صنيع. اإل 
�أن �لعدي���د من �ل�رشكات، تلج���اأ �إلى بع�ض 
�حلي���ل، �لتي من �ساأنها زي���ادة مبيعاتها، 
وحث �مل�ستهلكني على �رش�ء �لأغذية �لتي 
ت�صّنعها، مدعية اأنها ل حتتوي على كمية 
كبرية م���ن ال�صع���رات احلراري���ة اأو املواد 
�مل�سبب���ة لزي���ادة �ل���وزن، يف �لوقت �لذي 

تكون احلقيقة عك�ص ذلك.
وم���ن الناحي���ة القانوني���ة، على جميع 

�رشكات �إنتاج �لأغذي���ة، �أن تو�سح حمتوى 
الأطعم���ة الت���ي تنتجها، وه���ذا بالفعل ما 
تفعل���ه ه���ذه �ل����رشكات، مع حيل���ة ب�سيطة 

يغف���ل عنها الكثريون، وه���ي اإدراج كمية 
ال�صعرات احلراري���ة، املوجودة يف جزء من 

العبوة، ولي�ص العبوة بكاملها.

ل يع���د ارتف���اع درجة احل���رارة داخل ال�صيارة اأم���راً مزعجاً 
لقائده���ا فح�صب، لكنه ينط���وي اأي�صاً على خط���ر �صديد على 

حياته ب�صبب ال�صعور بالتعب وعدم الرتكيز. 
 ADAC ولتجنب هذا اخلطر يقدم خرباء نادي ال�صيارات
الأملاين الن�صائح التالية خلف�ص درجة احلرارة داخل ال�صيارة:

تجنب ساعات الذروة
ينبغ���ي جتن���ب القي���ادة يف ال�صاعات، الت���ي ترتفع فيها 
درجات �حلر�رة، وحماولة جعل �لرحالت �لطويلة خالل �ساعات 
ال�صب���اح اأو امل�صاء، ويف�صل ال�صرتاح���ة يف الظل بني ال�صاعة 

12 و15 ظهر�ً.

قبل بدء السير
يو�ص���ي اخل���رباء بفتح اأب���واب ونواف���ذ ال�صي���ارة وفتحة 
ال�صق���ف – اإن وجدت – خلروج اله���واء ال�صاخن خارج ال�صيارة، 
و�صبط التهوية يف البداية على اأعلى امل�صتويات، وعدم البدء 

يف القيادة طاملا اأن عجلة القيادة �صاخنة.

الحماية من الشمس
حلماي���ة جيدة من اأ�صعة ال�صم�ص ميك���ن تغطية النوافذ 
اجلانبي���ة بوا�صطة واقيات ال�صم�ص املخ�ص�صة لذلك، والتي 

ل تق���وم بحج���ب الأ�صع���ة ف���وق البنف�صجية فح�ص���ب، ولكن 
اأي�صاً حتجب الأ�صعة حت���ت احلمراء امل�صوؤولة عن احلرارة يف 

ال�صيارة.

مكيف الهواء
يتع���ني األ يزيد الفرق بني درجة احل���رارة خارج ال�صيارة 
وداخله���ا ع���ن 6 درجات، جتنب���اً لاإ�صابة مب�ص���اكل يف الدورة 
�لدموية.ويت���م �سب���ط جميع فتح���ات �لتهوية بحي���ث يتم ن�رش 
الهواء البارد اأعلى كتف الأ�صخا�ص اجلال�صني يف الأمام، جتنباً 

لاإ�صابة بنزلت الربد والزكام.

التزود بالسوائل
����رشب كميات كب���رية من �ملاء �أم���ر مهم ج���د�ً خا�سة عند 
ال�صفر، ويف�صل اأن ت�صل الكمية، التي يتم اإمداد اجل�صم بها، 
اإلى 3 لرتات يف اليوم �صواء كانت ماء اأو ع�صري اأو �صاي. �صف 
ال�صي���ارة لانتظ���ار يتعني �ص���ف ال�صيارة لانتظ���ار يف الظل، 

ومراعاة م�صار ال�صم�ص على مدار اليوم. 
واإذا مل يك���ن هناك مفر من ال�صف حت���ت اأ�صعة ال�صم�ص، 
فاإنه يتعني و�صع حاجب لل�صم�ص خلف الزجاج الأمامي. وميكن 
تغطي���ة مقاعد �لأطف���ال بقطعة قما�ض خفيف���ة، لكن ل يجوز 

ترك الأطفال اأو احليوانات يف ال�صيارة على اأية حال.
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يخوض منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة 
اليوم يف متام الس��اعة الرابعة والنصف 
بتوقيت مملكة البحرين ثاين لقاءاته يف 
مرحلة االياب من التصفيات اآلس��يوية 
املؤهل��ة إىل كأس اس��يا 2021 والت��ي 
تس��تضيفها مدين��ة ديب بدولة االمارات 
العربية املتحدة الش��قيقة خالل الفرتة 
ما ب��ن 27 وحت��ى 30 يوني��و الجاري 
مبش��اركة منتخبات البحرين واالمارات 
والس��عودية وعامن، ويواج��ه منتخبنا 
ش��قيقه املنتخب الس��عودي عىل صالة 
الش��يخ س��عيد بن مكتوم بنادي شباب 

أهيل ديب )فرع املمزر(.
وكان رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة أول املهنئ��ن بفوز منتخبنا عىل 
نظريه االمارايت حيث أجرى اتصاال هاتفيا 
مب��ارشة بعد انتهاء اللق��اء وتحدث مع 
مدير املنتخبات الوطنية غس��ان قاروين 
إىل جانب املدرب سلامن رمضان، وأشاد 
س��موه باألداء الرجويل والروح القتالية 
العالي��ة التي تحىل بها العب��و منتخبنا، 
وهنأهم بهذا الفوز املس��تحق وطالبهم 
بب��ذل مزيد م��ن الجه��د يف املباريات 
املتبقية، وقدم س��موه شكره إىل جميع 
أف��راد البعث��ة وأك��د ثقت��ه بإمكانيات 
منتخبن��ا يف تخط��ي ه��ذه املرحلة من 
التصفي��ات اآلس��يوية املؤهلة إىل كأس 

اسيا 2021.
ويويل س��موه اهتامماً خاصاً باملنتخبات 
الوطنية وقد وف��ر كل الدعم املطلوب 
م��ن أج��ل تحقي��ق أفض��ل النتائج يف 
املش��اركات الخارجية، يذكر أن منتخبنا 
أعد بشكل أكرث من رائع لهذه املشاركة 
يف التصفيات اآلس��يوية حيث شارك يف 
بطول��ة البحري��ن الدولي��ة التي حرص 
س��موه عىل أقامته��ا يف البحرين خالل 
ش��هر رمضان املبارك مبشاركة منتخبات 
مرص ولبن��ان والعراق، كام أقام منتخبنا 
معس��كراً تدريبياً خارجياً يف تركيا خاض 

من خالله 5 مباريات تجريبية.
ويسعى منتخبنا إىل تحقيق فوزه الثاين 
يف مرحلة االياب بعد أن متكن من تخطي 
عقبة أصح��اب األرض منتخب االمارات 
بفوزه املثري عليه بنتيجة 79/73 بعد أن 
قدم مستوى متميزا وأداء جامعيا رائعا 
وروحا قتالي��ة عالية، ويع��ول منتخبنا 
عىل اللعب الجامعي وتطبيق تعليامت 
الجهاز الفني املكون من سلامن رمضان 
ومس��اعده حس��ن قاه��ري إىل جانب 
خبري الدارت فش حسن ميك الذي بذل 
جهد كبري لتحليل نقاط القوة والضعف 
عند املنتخب الس��عودي وقد لخصها يف 
مقاطع فيديو تم عرضها عىل الالعبن يف 

االجتامع الذي عقد يوم أمس.
وكان منتخبنا قد خرس أمام الس��عودية 
بنتيج��ة 69/62 يف لق��اء الذهاب الذي 
أقيم يف فرباي��ر املايض مبملكة البحرين، 
ولذلك يسعى منتخبنا إىل رد اعتباره من 
خسارته عىل أرضه وبن جامهريه، يذكر 
أن منتخبنا كان نداً قوياً للس��عودية يف 

تل��ك املواجهة ولكن عام��ل التوفيق مل 
يحالفه وخصوصاً يف التصويبات الثالثية 
حيث سجل ثالثية واحدة فقط من 27 

محاولة.
وخاض منتخبنا حص��ة تدريبية واحدة 
ي��وم أمس وكان��ت يف الفرتة املس��ائية 
عىل صالة نادي ش��باب أهيل ديب )فرع 
النهدة(، وسبق الحصة التدريبية اجتامع 
بن الجهاز الفني والالعبن تم من خالله 
ايض��اح نقاط القوة والضعف وتحركات 
أب��رز العبي املنتخب الس��عودي وذلك 
م��ن خالل برنامج ال��دارت فش، وتبدو 
معنوي��ات العبي منتخبنا عالية ولديهم 
عزمية وارصار من أجل الخروج بالنتيجة 
املرج��وة وحس��م التأه��ل إىل املرحلة 
الثانية من التصفيات اآلس��يوية املؤهلة 

إىل كأس اسيا 2021.
وميتل��ك منتخبنا مجموع��ة ممتاز من 
الالعبن وهي مزيج بن أصحاب الخربة 
والش��باب أمثال حس��ن ش��اكر، أحمد 
عزيز، محمد كويد، بدر عبدالله جاسم، 
ميث��م جميل، عيل ش��كر الله، هش��ام 
رسحان، محمد أمري، صباح حسن، أحمد 

نجف، حسن نوروز، ومحمد بوعالي.
ويفتق��د منتخبن��ا إىل عن��رص الط��ول 
مقارنة م��ع املنتخب الس��عودي الذي 
ميتل��ك العب��ن عاملقة، ولكن��ه يعوض 

ذل��ك باللعب الجامعي والرسعة واألداء 
القتايل والتصويبات الثالثية واالخرتاقات 

والهجامت العكسية الرسيعة.

اإلمارات تقابل عمان

وتقام يف متام الساعة السادسة وخمس 
وأربعن دقيقة بتوقيت مملكة البحرين 
مباراة ثانية تجمع بن املنتخبن االمارايت 
والعامين، ويسعى فيها املنتخب االمارايت 
املستضيف إىل تعويض خسارته األخرية 
أمام منتخبن��ا واالبقاء عىل حظوظه يف 
املنافسة عىل التأهل إىل املرحلة الثانية 
م��ن التصفي��ات اآلس��يوية املؤهلة إىل 
كأس اس��يا 2021 وخاصة أنه س��يالقي 
املنتخب الس��عودي يف ختام مش��واره 
بالتصفيات ويأمل أن يكرر فوزه عليه، 
وتب��دو حظوظ املنتخ��ب االمارايت هي 
األرج��ح لتحقي��ق الف��وز يف ظل فارق 
الفردي��ة ب��ن  االمكان��ات وامله��ارات 
الالعبن إىل جان��ب جاهزية املنتخبن، 
وميتلك املنتخب االم��ارايت يف رصيده 6 

نقاط من انتصارين وخسارتن، يف حن 
ميتل��ك املنتخب الع��امين يف رصيده 4 
نقاط من أربع هزائم ويلعب من أجل 
تقديم املس��توى املرشف بعد أن خرج 

رسمياً من دائرة املنافسة عىل التأهل.

علي شكر اهلل: نستطيع مجاراة 
السعودية

أك��د عيل ش��كر الل��ه الع��ب منتخبنا 
الوطني لك��رة الس��لة أن منتخبنا قادر 
عىل تقديم املس��توى املرشف ومجاراة 
املنتخب الس��عودي رغم ف��ارق البنية 
الت��ي تنصب يف  الجس��امنية واألطوال 
صالح املنافس، وأضاف: يف لقاء الذهاب 
خرسنا بصعوبة أمام الس��عودية بسبب 
ع��دم التوفي��ق يف التصويب��ات الثالثية 
بإضاع��ة 26 محاول��ة وتس��جيل ثالثية 
واح��دة فقط يف 40 دقيقة، وبن ش��كر 
الله أن من أس��لحة منتخبنا التصويبات 
الثالثية التي تعوض غياب عنرص الطول، 
وق��ال ش��كر الله أن ف��وز منتخبنا عىل 
االم��ارات كان خطوة مهم��ة يف طريق 
التأهل وقد أسهمت يف تقليل الضغوط 
عىل الالعبن بنسبة كبرية، وكشف شكر 
الله أن الجهاز الفني حرض بشكل ممتاز 
له��ذه املواجهة واملطل��وب الرتكيز من 

الالعبن يف تطبيق تعليامت املدرب.

حسين قاهري: لدينا الحلول 
ونأمل التوفيق

م��ن جانب��ه قال امل��درب املس��اعد يف 
منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة حس��ن 
قاه��ري إن الجه��از الفني ق��ام برصد 
نق��اط الق��وة والضع��ف ل��دى عن��د 
املنتخ��ب الس��عودي س��واء يف مباراة 
الذه��اب بالبحرين وكذلك اللقاء األخري 
للس��عودية أم��ام عامن، وأك��د قاهري 
أن الحل��ول موجودة رغم ف��ارق البنية 
الجس��امنية واألطوال مؤك��داً يف نفس 
الوق��ت عىل صعوبة املواجهة، لكنه بن 
أن منتخبنا قادر عىل التعامل مع املباراة 
بالش��كل املطلوب يف ظل وجود العبن 
أصحاب خربة وميتازون بالرسعة واملهارة 

العالية والذكاء الفني.

أرقام من لقاء الذهاب

فاز املنتخب الس��عودي ع��ىل منتخبنا 
بنتيج��ة 69/62 يف لق��اء الذهاب الذي 
أقيم يف فرباي��ر املايض مبملكة البحرين، 
وكان��ت أبرز أس��باب خس��ارة منتخبنا 
غي��اب التوفيق يف التصويب��ات الثالثية 
حيث س��جل فقط ثالثية واحدة جاءت 
عرب الالع��ب أحمد عزي��ز فيام ضاعت 
26 محاولة، كام أضاع منتخبنا 6 رميات 

ح��رة حيث س��جل 15 من أص��ل 21، 
ودفاعي��اً كان واضح��اً تف��وق املنتخب 
السعودي يف املتابعات حيث حصل عىل 
الكرة 51 مرة مقاب��ل 39 مرة ملنتخبنا، 
وكان أفضل املس��جلن م��ن منتخبنا يف 
تل��ك املباراة أحمد حس��ن الدرازي 17 
نقطة وعيل ش��كر الله 12 نقطة، يذكر 
أن الدرازي يغيب عن صفوف املنتخب 
يف هذه املرحلة وذلك بعد انقطاعه عن 
تدريب��ات ومباريات فريق��ه املحرق يف 
الفرتة األخرية من املوس��م املنرصم وهو 
ما جعل الجهاز الفني يختار الجاهز فنياً 

وبدنياً.

السنحاني لم يغادر الصالة

حرص املنتخب الس��عودي عىل متابعة 
لقاء منتخبنا أمام االمارات حيث شاهد 
الالعبون الش��وط األول كام��اًل وغادروا 
بع��د انتهائه، بينام بق��ي الجهاز الفني 
بقيادة املدرب عيل السنحاين يف الصالة 
إىل نهاية مباراة منتخبنا، وشوهد املدرب 
املس��اعد وهو يقوم بتصوير املباراة من 
أج��ل رصد نقاط الق��وة والضعف لدى 
منتخبن��ا واالم��ارات اللذين س��يقابالن 
املنتخب الس��عودي يف باقي مش��واره 

بالتصفيات.

سمو الشيخ عيسى بن علي أول المهنئين بفوز منتخب السلة على اإلمارات
منتخبنا يواجه عمالقة السعودية في ثاني لقاءاته بإياب التصفيات اآلسيوية

من لقاء الذهاب بين البحرين والسعودية

دبي          الوفد اإلعالمي

منتخب السعودية لكرة السلةمنتخبنا الوطني لكرة السلة

علي شكر اهلل

سمو الشيخ عيسى بن عليحسين قاهري

 أك��د رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليف��ة أهمية الخطوات 
املتخذة يف س��بيل متهي��د الطريق 
الريايض  االح��رتاف  تطبي��ق  نحو 
يف اململك��ة، مش��ريا اىل أن مته��ن 
الرياضين ألول م��رة يف البحرين، 
واعتب��ار االح��رتاف الريايض مهنة 
معتمدة س��تكون له انعكاس��ات 

إيجابية عىل الرياضة البحرينية.

وبن سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة أن تفضل عاهل البالد 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن 
عيىس آل خليفة مبن��ح أول جواز 
يحم��ل مهن��ة املح��رتف الريايض 
للبطل العاملي يف كامل األجس��ام 
سامي الحداد يؤكد اهتامم جاللته 
بدعم الحركة الرياضية يف اململكة 
وه��و األم��ر ال��ذي يتواف��ق مع  
اهتامم الحكومة برئاس��ة صاحب 

الس��مو املل��يك األم��ري خليفة بن 
س��لامن آل خليفة يف دعم القطاع 
الريايض كام ينسجم مع رؤية ويل 
العهد نائ��ب القائد األعىل النائب 
ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة.
وأشاد سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة بجهود ممث��ل جاللة 
وش��ؤون  الخريية  لألع��امل  امللك 

الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة يف 
االحرتاف  اسرتاتيجية  وتنفيذ  دعم 
الري��ايض والت��ي م��ن املؤمل أن 
تك��ون نتائجه��ا اإليجابية متميزة 
ع��ىل الرياض��ة البحريني��ة ومنح 
الالعب��ن الثق��ة األكرب م��ن أجل 

تحقيق اإلنجازات. سمو الشيخ عيسى بن علي

انعكاسات إيجابية العتبار االحتراف الرياضي مهنة معتمدة
أم الحصم          اتحاد السلة

مشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد في تنفيذ االستراتيجية... سمو الشيخ عيسى بن علي:



أك��د النائ��ب االول لرئي��س املجل��س 
االعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني اللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة إىل أن دعم 
رشكة الخليج لصناع��ة البرتوكيامويات 
“جيبك” للدوري يأيت بفضل السياس��ة 
املتميزة التي تتبعه��ا الرشكة وحرصها 
عىل تقديم الدعم واملس��اندة للشباب 
البحرين��ي والرياضة البحرينية، مدركة 
أهمية توفري كل س��بل الدعم من أجل 
تعزيز دور الش��باب البحريني وتطوير 

الرياضة البحرينية.
وأشاد سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة بدعم رشكة “جيبك” ملنافسات 
دوري خال��د ب��ن حم��د لك��رة ق��دم 
الص��االت والذي يعترب م��ن املبادرات 
املهمة التي تجمع الش��باب البحريني 
من أج��ل مامرس��ة هوايته��م يف كرة 
القدم، مشرياً سموه إىل أن هذه الرعاية 
ستسهم بال شك يف توفري عوامل النجاح 
لل��دوري والذي تحظى دامئاً مبش��اركة 
شبابية كبرية من قبل شباب البحريني 
الحري��ص دامئاً عىل إنج��اح الفعاليات 
الرياضي��ة الت��ي تقام خدم��ة لتطوير 

الحركة الرياضية يف اململكة.
ومن جانبه، أش��اد رئيس رشكة الخليج 
لصناع��ة البرتوكياموي��ات عبدالرحمن 
جواه��ري بالجهود التي يبذلها س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة من 
أجل توفري كافة أسباب النجاح للدوري 
من الناحية التنظيمية واإلدارية، معترباً 
أن إهتامم س��موه سيس��هم يف إنجاح 
هذا التجمع الش��بايب الهام، مؤكداً أن 
دع��م رشك��ة “جيبك” ج��اء من خالل 
اميانه��ا الكب��ري بال��دور الفع��ال الذي 
يقوم ب��ه الدوري م��ن تنمية ملواهب 
الشباب وإكتش��اف املواهب الرياضية 
األمر الذي يتوافق مع السياسة العامة 
للرشك��ة والتزامه��ا بح��س املس��ئولية 
البحريني  الش��باب  اإلجتامعية تج��اه 
الت��ي وضعتها  لإلس��رتاتيجية  وتطبيقاً 
مجل��س إدارة الرشك��ة لتك��ون ج��زءاً 
رئيس��ياً من الدعم املقدم للش��باب يف 

مملكتنا الغالية.
م��ن جهة أخ��رى، عرب ضي��وف دوري 
خال��د بن حمد لكرة قدم الصاالت عن 
س��عادتهم بالتواجد يف امللتقى الشبايب 
ل��دوري خال��د ب��ن حمد لك��رة قدم 
الص��االت الس��ادس الذي يق��ام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي العزمي��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة، وال��ذي يقام بتنظيم 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة، 
وتحت ش��عار #ملتقى_األجيال وذلك 
خالل الف��رتة 24 يوني��و الحايل وحتى 
9 أغس��طس املقب��ل، حيث ي��أيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات سموه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين.

ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراك��ز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
جاء ذلك خالل زي��ارة الضيوف رئيس 
ن��ادي الحالة جاس��م رش��دان، ونائبه 
محم��د عبدالكريم وامل��درب الوطني 
عبدالن��ارص حس��ن، ملع��رض البطولة 
وس��ط حضور مدير املكت��ب اإلعالمي 
لس��مو الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل 
خليفة عمر عبدالعزيز بوكامل، ومدير 
الدوري عيل العريب وعدد من رؤس��اء 
اللجنة املنظمة، باإلضافة إىل حضورهم 
للمب��اراة األوىل الت��ي جمعت مركزي 

شباب رأس الرمان والرفاع الرشقي.

رشدان: دور كبير لخالد بن حمد

وأوض��ح رئيس ن��ادي الحالة جاس��م 
رشدان الدور الكبري الذي يلعبه الدور 
يف تحقيقه لألهداف الشبابية املختلفة، 
مؤك��دا أن رعاي��ة املواه��ب والكوادر 
والطاق��ات املتمثلة يف ممث��يل املراكز 
الش��بابية واألندية املشاركة يأيت ضمن 
أبرز األه��داف، وتحدث رش��دان عن 
اتس��اع رقعة املش��اركة واملنافس��ة يف 
الدوري وتحت شعار )ملتقى األجيال(، 
وأك��د أن��ه يحم��ل يف طيات��ه انطباعا 
باهت��امم القي��ادة الرياضي��ة مبختلف 
فئ��ات املجتم��ع، خصوص��ا وأن هذه 
النسخة من الدوري تشهد إقامة دوري 
خاص لكل م��ن ال��وزارات، الجاليات، 
األندي��ة الوطنية، مؤك��دا أن ذلك يأيت 
بتوجيه من قبل س��مو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

عبدالكريم: نظرة متوافقة

م��ن جانب��ه، اعترب نائ��ب رئيس نادي 
الحال��ة محم��د عبدالكري��م أن إقامة 
دوري خ��اص للوزارات وآخر للجاليات 
إىل جان��ب دوري��ات الفتي��ات وذوي 
العزمية ي��أيت متوافقا مع نظرة القيادة 
الرشيدة يف اململكة باالهتامم مبختلف 
رشائح املجتمع البحريني، باإلضافة إىل 

التوافق مع اللفت��ات الكرمية من قبل 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لدع��م كافة فئات املجم��ع، مؤكدا أن 
ذلك يعترب خط��وة لدمج هذه الفئات 
وإعطائهم الفرصة إلظهار مواهبهم مبا 
يشكل مكس��با إضافيا لرياضة اململكة 
لخدم��ة املنتخب��ات الوطني��ة ل��ذوي 
اإلعاقة، مؤكدا يف ذات الوقت أن هذه 

الفئات جزء ال يتجزأ من املجتمع.

عبدالناصر حسن: جهود كبيرة

وبدوره، قال املدرب الوطني عبدالنارص 
حس��ن، ان إقامة ال��دوري يأيت ضمن 
والرياضية  الش��بابية  الربامج  سلس��لة 
الهادف��ة، إىل جان��ب مبادرات س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مجددا 
يف الوقت ذاته الثناء عىل الجهود التي 
تبذله��ا اللجنة املنظمة يف س��بيل إبراز 
منافسات دوري خالد بن حمد للمراكز 
الشبابية لكرة قدم الصاالت، مبا يعكس 
تطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة يف إنجاح هذا الحدث الريايض 

املميز.

رأس الرمان يعبر                       
الرفاع الشرقي برباعية

دّشن مركز شباب رأس الرمان مشواره 
يف الدوري بقوة ونجح يف عبور خصمه 
مركز ش��باب الرف��اع الرشق��ي بأربعة 
أه��داف مقابل هدف��ني، ليضع أول 3 
نق��اط له، فيام فش��ل الرف��اع الرشقي 
يف الحص��ول عىل أول النق��اط، وأنهى 
رأس الرمان الشوط األول متقدما ب 3 

أهداف لهدف.
وقاد رأس الرمان للف��وز العبه املتميز 
قاس��م حس��ن الذي قدم نفسه واحدا 
من نج��وم املب��اراة بتس��جيله لثالثية 
“هاتريك” يف حني س��جل زميله كميل 
ب��در الهدف الرابع، فيام س��جل هديف 
مركز شباب الرفاع الرشقي العبه الدويل 

عيل صالح وأمين عيل يف الثانية األخرية 
من عمر املباراة، وشهدت املباراة تألق 
حارس رأس الرمان سيد محمد عبدالله.

جدحفص يبدأ مشواره                  
بفوز كبير على جرداب

تخط��ى فريق مركز ش��باب جدحفص 
عقب��ة خصمه مرك��ز ش��باب جرداب 
بخمس��ة أه��داف دون مقاب��ل ليضع 
النق��اط الث��الث يف رصيده م��ع بداية 
مش��واره يف الدوري لحساب املجموعة 
الثامنة، وعىل رغم سيطرته الكبرية عىل 
مجريات اللعب إال أن جدحفص فشل 
يف الوصول لش��باك خصمه يف الشوط 
األول ال��ذي انتهى بالتعادل الس��لبي 

بدون أهداف.
ويف الش��وط الثاين نج��ح جدحفص يف 
زي��ارة ش��باك جرداب 5 م��رات بدأها 
حس��ني القصاب وأضاف س��يد حسني 
فيصل هدفني آخري��ن، وأكمل زميليه 
ع��يل عبدالل��ه العلواين وس��يد محمد 

عيىس هاشم انتصار الفريق.

السنابس يفرض أسلوبه        
على كرزكان ويفوز بخماسية 

متكن فريق مركز ش��باب السنابس من 
الفوز عىل مركز شباب كرزكان بخمسة 
أهداف مقاب��ل هدفني ضمن مباريات 
املجموع��ة الس��ابعة س��جلهم قاس��م 
حسن )1 و26(، أحمد عبدالجليل )24 
و32( ومحمد عبدالكريم )4(، وس��جل 

لكرزكان حسن عيل )5 و33(.

امتاز الشوط األول بالندية بشكل أكرب 
من الثاين وال��ذي انتهى بهدفني مقابل 
هدف للسنابس ومل يظهر الفارق كثرياَ 
يف البداية رغم أن السنابس أضاع ثالث 
فرص قرب خط املرمى عن طريق فالح 
عباس تألق حارس كرزكان قاس��م زين 
الدين مرتني، لكن الش��وط الثاين شهد 

توسيع الفارق إىل أربعة أهداف بتقّدم 
السنابس بخمسة أهداف مقابل هدف 

حتى قبل نهاية املباراة ب7 دقائق.

الحورة والقضيبية ينتصر 
بصعوبة على كرانة

حقق مركز ش��باب الحورة والقضيبية 
ف��وزاً صعباً ع��ىل مركز ش��باب كرانة 
بهدف��ني مقابل هدف واحد س��جلهام 
س��مري بش��ري )9( وعصام أن��ور )17(، 
وس��جل لكران��ة الس��يد رشف فيصل 

.)39(
استغل العبو الحورة والقضيبية الوضع 
وسجلوا هدفني يف الشوط األول لينتهي 
لصالحه��م بهدفني نظيف��ني مقابل قلة 
ف��رص كران��ة، ونتيج��ة الضغ��ط عىل 
حام��ل الكرة اضطر كران��ة إىل العودة 
للوراء لخلق الثغرات، فيام كان الحورة 
والقضيبية أكرث رسع��ة وامتاز بالتحرك 
ب��دون الك��رة، وفّوتت القائ��م األيرس 
فرصة هدف من تسديدة جاسم أحمد.
وتحّس��ن أداء كرانة يف الش��وط الثاين 
لك��ن  وكاد أن يس��جل يف مناس��بتني 
الح��ارس صالح جناحي ص��د كرتني يف 

النصف األول من الشوط.

اللجنة المنظمة تصدر            
كتيب دوري خالد بن حمد

حرص��ا م��ن اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 
واالندي��ة الوطني��ة ول��ذوي العزمي��ة 
والفتيات الوزارات والجاليات الخامس 
لكرة ق��دم الصاالت ع��ىل توثيق كافة 
الفعاليات املقامة يف النسخة السادسة 
م��ن ال��دوري فق��د أص��درت اللجنة 
بالدوري  الخ��اص  الكتي��ب االفتتاحي 

الذي تم توزيعه يف افتتاح الدوري.
وحم��ل غ��الف الكتيب ص��ورة رائعة 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب االول لرئي��س املجلس االعىل 

للش��باب والرياض��ة رئي��س االتح��اد 
البحرين��ي أللعاب القوى كام اش��تمل 
الكتيب عىل كلمة لس��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة حمل��ت عنوان 
“ملتقى ريايض يرتقي بالشباب” حيث 
اش��اد س��موه فيها باملش��اركة الكبرية 
والواس��عة يف ال��دوري وح��رص كافة 
الجه��ات عىل العم��ل ب��روح الفريق 
الواح��د من أج��ل الوصول اىل رس��الة 
وقيم واه��داف ال��دوري باإلضافة اىل 

مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد.
ك��ام تضمن الكتاب أيض��ا كلمة لوزير 
والرياض��ة هش��ام  الش��باب  ش��ؤون 
الج��ودر اضاف��ة اىل اعض��اء اللجن��ة 
املنظمة العليا للدوري والكادر االداري 
والتنظيمي املرشف عىل تنظيم الدوري 
كام يتضم��ن ايضا الكتي��ب معلومات 
ع��ن جوائز الدوري، ونبذة عن ش��عار 
الدوري والشخصية كام احتوى الكتيب 
ع��ىل الئحة الدوري، فضال عن أس��امء 
الفرق املش��اركة يف الدوريات الس��تة 
وصور للنسخ الس��ابقة للدوري وقصة 
“كابنت” والذي يسلط الضوء عىل قصة 
تعارف بني العبني من املراكز الشبابية.

وته��دف اللجن��ة املنظم��ة م��ن وراء 
الكتيب اىل تأكيد أهداف وقيم ورسالة 
الدوري الرامية اىل تهيئة األجواء املثالية 
أمام الشباب البحريني ملامرسة أنشطته 
وبرامجه االبداعي��ة وتنمية مهاراته يف 
مختل��ف القطاعات ليتمكن الش��باب 
من اخ��ذ مواقعهم الحقيقية يف عملية 
التنمية التي تشهدها اململكة باإلضافة 
اىل دعم جيل الشباب وتشجيعهم عىل 
مامرسة الرياضة يف اجواء مثالية وآمنه 
وتعميق التواصل االجتامعي والريايض 
الش��باب البحريني باعتبار أن الدوري 
واحدا من اهم الربامج التي تهدف اىل 
تحقيق مب��دأ التع��ارف والتالقي ومد 
جس��ور التعاون بني جميع الشبابية يف 

مختلف محافظات اململكة.

دعم “جيبك” يعكس حس المسؤولية الوطنية تجاه الشباب
إشادة بدور سموه في الحركة الرياضية والشبابية... خالد بن حمد: 

لجنة اإلعالم واالتصال         دوري خالد بن حمد

هشام الجودر سمو الشيخ خالد بن حمدعبدالرحمن جواهري أحمد عبدالجليل يتسلم جائزة أفضل العب

من لقاء رأس الرمان والرفاع الشرقيكبار الضيوف مع اللجنة المنظمة
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عقدت اللجنة املنظمة العليا 
للنسخة الثانية من بطولة “أقوى 

رجل بحريني” اجتامعا برئاسة 
مدير املكتب اإلعالمي لسمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
رئيس اللجنة العليا املنظمة 

للبطولة عمر بوكامل؛ ملتابعة 
تحضريات اللجان العاملة وبحث 

آخر املستجدات للبطولة التي 
ستقام تحت رعاية النائب األول 

لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 

العزمية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، والتي سينظمها 

املكتب اإلعالمي لسموه تحت 
شعار “خلك وحش” يف الفرتة 21 

- 23 فرباير 2019، والتي سيسبقها 
إقامة التصفيات التأهيلية يف 

الفرتة 6 - 8 سبتمرب املقبل مبجمع 
السيف، حيث تأيت هذه البطولة 

ضمن املبادرات التي أطلقها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

والهادفة لدعم الشباب البحريني 
يف املجال الريايض واإلنساين.
وناقش االجتامع العديد من 

املواضيع عىل جدول األعامل، إذ 
تم اعتامد إقامة 4 دورات للحكام 

األوىل يف الفرتة 29 - 30 يونيو 
الجمعة والسبت بفندق اس 

هوتيل بضاحية السيف والثانية 

خالل شهر يوليو املقبل، والتي 
ستنظمها اللجنة العليا املنظمة 

بالتعاون مع اللجنة األوملبية 
البحرينية واالتحاد البحريني لرفع 

األثقال. كام تم االتفاق عىل تنظيم 
زيارات لألندية وصاالت كامل 

األجسام، والتي ستنطلق يوم 2 
يوليو املقبل.

اعتماد إقامة دورة للحكام والفنيين والمنظمين لبطولة “أقوى رجل بحريني 2”
الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



أعرب بطل كامل األجس��ام العاملي 
س��امي الح��داد عن أس��مى آيات 
الش��كر والتقدي��ر إىل جاللة امللك 
عىل دعم واهتامم جاللته بالرياضة 
والرياضيني، مبديا اعتزازه بالحصول 
عىل أول ج��واز يع��رف بالرياضة 
كمهن��ة احرافي��ة من ي��د عاهل 
الب��الد، معت��را ذل��ك ترشيفا لكل 
الرياضي��ني يف اململكة، كام أش��اد 
باهتامم ومس��اندة ممث��ل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، والذي 
ش��هدت الرياض��ة يف عه��ده نقلة 
نوعية عىل جميع األصعدة، ليكون 
مته��ني الرياضي��ني ش��اهدا جديدا 
عىل ما يقدمه س��موه من مساندة 

لجميع الرياضيني.
وأض��اف الحداد “إنه لرشف عظيم 
ب��أن أكون أول ري��ايض محرف يف 

مملك��ة البحرين، وما يزيدين فخرا 
واعت��زازا أن أن��ال الج��واز من يد 
سيدي جاللة امللك، وبحضور سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
يف لحظة تاريخية س��تظل عالقة يف 
األذهان لتعلن عن مرحلة جديدة 

ستعيشها الرياضة البحرينية..”.
وأوضح الحداد أن متهني الرياضيني 
يؤك��د حرص جاللة امللك عىل دعم 
الحركة الرياضية، وهو يعتر إنجازا 
للرياض��ة البحرينية وميثل انطالقة 
ملواصل��ة التط��ور وتحقيق العديد 
من اإلنجازات مل��ا لذلك القرار من 
انعكاس��ات إيجابي��ة عىل مس��رية 
يحلمون  كان��وا  الذين  الرياضي��ني 
ليتحول  بالرياضة كمهنة،  االعراف 
الحل��م إىل حقيق��ة األم��ر ال��ذي 
س��يفتح الباب أمام كل الرياضيني 
لتفجري طاقاتهم وإبداعاتهم بصورة 

أكر خالل املرحلة القادمة.
وأضاف الحداد “كنت أنوي االعتزال 
بعد مش��اركتي األخ��رية يف بطولة 

الت��ي حصلت  إس��بانيا للمحرفني 
فيها ع��ىل املرك��ز األول وامليدالية 

الذهبي��ة، ولكن بعد منحي الجواز 
باعتباري أول ريايض محرف ميتهن 

الرياض��ة يف اململك��ة، فقد قررت 
مواصل��ة العطاء يف ميدان الرياضة 

بلعب��ة ك��امل األجس��ام، حيث إن 
ت��رشيف مبقابلة جالل��ة امللك يعتر 
وس��ام فخر واعت��زاز، وقد منحني 
طاقة إيجابية ودافعا كبريا ملواصلة 
اللعب لعرش سنوات قادمة لتمثيل 

بلدي خري متثيل..”.
وأشار الحداد بأنه يستعد للمشاركة 
يف بطول��ة “مس��ر أوملبي��ا” التي 
ستقام بوالية الس فيغاس األمريكية 
بشهر سبتمر املقبل، والتي يتطلع 
من خالله��ا لتحقيق نتيجة متميزة 
لرياضة كامل األجس��ام البحرينية، 
حيث املركز الس��ادس يعتر أفضل 
مرك��ز حص��ل عليه بآخر نس��خة، 
وأن��ه يتطلع ألن يك��ون من ضمن 
الخمسة األوائل، الفتا النظر إىل أن 
التأهل إىل بطولة “مس��ر أوملبيا” 
يعت��ر بح��د ذات��ه إنج��ازا؛ كونها 
واحدة من أقوى بطوالت املحرفني 

عىل مستوى العامل.

االعتراف بمهنة الرياضة حلم تحول إلى حقيقة على يد جاللة الملك
تراج��ع ع��ن االعت��زال وأك��د مواصلت��ه العط��اء... الحداد:

  سامي الحداد يتشرف بتسلم الجواز من جاللة الملك )أرشيفية(

ضاحية السيف                  اللجنة األولمبية

االتح��اد  رس  أم��ني  كش��ف 
البحرين��ي للريش��ة الطائ��رة 
واإلسكواش هشام العبايس عن 
االس��تضافات القادمة لالتحاد 
خالل النصف الثاين من العام 
الجاري 2018، حيث يس��عى 
االتحاد الس��تضافة 3 بطوالت 

قادمة.
وأضاف العب��ايس بأن االتحاد 
تقدم بطلب استضافة البطولة 
الدولية للريشة الطائرة والتي 
م��ن املؤم��ل أن تق��ام خالل 
الفرة م��ن 30 أكتوبر ولغاية 
4 نوفمر املقبلني إال أنه الزال 
بانتظار املوافق��ة النهائية من 

البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة 
الحتضان البطولة والتي يتوقع 
أن تش��ارك فيه��ا ع��ددا من 
املنتخب��ات اإلقليمية والقارية 

والدولية.
إن  العب��ايس  أوض��ح  ك��ام 
اس��تضافة  يعت��زم  االتح��اد 
البطول��ة العربية لإلس��كواش 
خ��الل الف��رة م��ن 17 لغاية 
23 أكتوب��ر املقب��ل والبطولة 
الطائرة من  للريش��ة  العربية 
5 لغاية 10 نوفمر، مشرياً إىل 
أن االتحاد يس��عى ألن تكون 
مملكة البحرين وجهة للعبتي 
الريش��ة الطائرة واإلس��كواش 

الع��ريب وأن  ع��ىل املس��توى 
يس��اهم م��ع باق��ي ال��دول 

الريش��ة  لعب��ة  خصوص��ا يف 
الطائ��رة الت��ي يحتض��ن مقر 
اتحادها الع��ريب مبا يؤكد عزم 
مملك��ة البحري��ن يف االرتقاء 
باللعب��ة يف ظ��ل الجهود التي 
تق��وم به��ا الدكتورة سوس��ن 
تق��وي رئيس االتح��اد العريب 

للريشة الطائرة.
وأكد بأنه يف حال الحصول عىل 
املوافقات النهائية الس��تضافة 
كافة  وإك��امل  البطولة  تل��ك 
اإلجراءات فإن االتحاد سيقوم 
بتش��كيل كافة اللجان العاملة 

إلنجاح تلك االستضافات.

يستعد منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم لتدش��ني مبارياته الودية يف 
معس��كره املقام حاليًّا يف العاصمة 
التشيكية )براغ(، ويستمر حتى 16 

يوليو املقبل.
م��ن  املع��د  الرنام��ج  وبحس��ب 
قب��ل الجهاز الفني، ف��إن املنتخب 
)الس��بت(  غ��د  ي��وم  س��يخوض 
املوافق 30 يونيو الج��اري لقاءين 
مختلفت��ني،  بتش��كيلتني  ودي��ني 
 Vysocina فريق  س��يواجه  حيث 
الف��رة  التش��ييك خ��الل   Jihlava
الصباحية، وهو أح��د أندية دوري 
الدرجة األوىل، فيام سيلعب اللقاء 
 Dukla Praha الثاين أمام فري��ق
Prague((، وهو فريق من الدوري 
التشييك املمتاز، وذلك خالل الفرة 

املسائية.
وكان املنتخ��ب قد وص��ل يوم 25 
يونيو الجاري إىل التش��يك؛ إلقامة 
املعس��كر الذي ي��أيت ضمن خطة 
اإلعداد لنهائيات كأس آسيا 2019.

األيام  خ��الل  التدريبات  وترك��زت 
املاضية تحت قيادة املدرب التشييك 
مريوسالف سكوب عىل تطبيق عدد 
من الخط��ط يف الش��قني الدفاعي 
والهجوم��ي، يف ح��ني ش��هد مران 
يوم الثالثاء امل��ايض إراحة الالعب 
س��يد ضياء سعيد بس��بب إصابته 

بتمزق بس��يط يف العضلة الخلفية، 
كام خضع الالعب عبدالله يوس��ف 
للراحة أيًضا بسبب إحساسه بأمل يف 
عضلة الفخذ األمامية، قبل أن يعود 
الالعبان وينخرطا يف التدريبات من 

جديد.
ويرأس وفد “األحمر” يف معس��كر 
التشيك عضو مجلس إدارة االتحاد 
القانونية  الش��ؤون  لجن��ة  ورئيس 
س��لطان الس��ويدي، ويضم أعضاء 
الجهازين الفن��ي واإلداري: مدرب 
س��كوب،  مريوس��الف  املنتخ��ب 

مس��اعد املدرب خالد ت��اج، مدير 
عبدال��رزاق،  ع��ارف  املنتخ��ب 
اإلداري��ان عبدالله املط��وع ونبيل 
اللياق��ة أندي،  إبراهي��م، م��درب 
اختصايص  الحراس ج��ريي،  مدرب 
الع��الج الطبيعي ش��وقي الش��نو، 
املدل��كان راج��ان وأنيميش، عامل 

املهامت جريش.
واختار املدرب سكوب قامئة مكونة 
من 24 العًبا هم: س��يد شر علوي، 
كمي��ل عبدالل��ه، أحم��د عبدالله، 
إبراهيم أحم��د حبيب، عيل مدن، 

محمد س��هوان )النجمة(، أبو بكر 
آدم، كميل األسود، عيل حرم، سيد 
رض��ا عي��ى ومه��دي عبدالجبار 
)الرف��اع(، أحم��د جمع��ة، جامل 
راشد، عيى موىس وعبدالله عبدو 
)املحرق(، س��يد مهدي باقر وسيد 
ضي��اء س��عيد )الن��ر الكويتي(، 
م��وىس  وأحم��د  وحي��د  أرشف 
وحس��ني  عيى  ع��يل  )املنام��ة(، 
جميل )الش��باب(، جاس��م الشيخ 
)األه��يل(، أحمد بوغ��امر )الحد(، 

عبدالله يوسف )الرفاع الرشقي(.

بانتظار الموافقة لتنظيم البطولة الدولية

العباسي: نتطلع الستضافة البطولة العربية للريشة واإلسكواش

األحمر يدشن ودياته في معسكر التشيك... غًدا

حسن علي

اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

هشام العباسي

من تدريبات المنتخب في معسكر التشيك

اليوم انطالق الجولة الثانية 
لدوري الجوجيتسو

الحالة يضم عبدالعزيز فالح

أم الحصم – اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس: تحت رعاية رئيس 

اتحاد البحرين للدفاع عن النفس 
أحمد الخياط، تنطلق اليوم الجمعة 
منافسات بطولة الدوري البحريني 
للجوجيتسو يف جولته الثانية وذلك 

عىل صالة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة، حيث ستنطلق املنافسات 
عند الساعة الثانية ظهرًا وتستمر 

حتى الفرة املسائية.
وسيشارك يف الجولة الثانية 90 العًبا والعبة ميثلون 6 أندية هي: مركز 

رضا للفنون القتالية، KHK، cobra fitness، UFC، أكادميية الشمس، 
GFT. وللمرة األوىل، سوف يشارك العبني من اململكة العربية 

السعودية ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة مع األندية 
البحرينية، حيث سيزيد تواجدهم من قوة وإثارة الجولة الثانية.

وأوضح رضا منفردي أن األوزان املعتمدة للبطولة هي: للرجال: تحت 
62 كيلوغراًما، تحت 69 كيلوغراًما، تحت 77 كيلوغراًما، تحت 85 

كيلوغراًما، تحت 94 كيلوغراًما، تحت 110 كيلوغرامات، وللسيدات 
ستقام أوزان: تحت 49 كيلوغراًما، تحت 55 كيلوغراًما، تحت 62 

كيلوغراًما، تحت 70 كيلوغراًما، تحت 90 كيلوغراًما.
وأكد رضا منفردي أن نظام الدوري سيكون عىل نظام جمع النقاط 
وسيحصل أصحاب أعىل نقاط عىل املكافآت يف ختام املوسم، وقال: 

“سيكون الدوري مستمر حتى نهاية نوفمر القادم حيث سيتم تنظيم 
الدوري كل شهرين”، وأضاف “سيحصل صاحب امليدالية الذهبية يف 
كل وزن عىل 9 نقاط، وامليدالية الفضية 5 نقاط، وامليدالية الرونزية 

3 نقاط، إضافة إىل حصول الفائزين عىل مكافآت مالية يف نهاية 
املوسم”. كام كشف رضا منفردي أن هناك جائزة ألفضل ناد مشارك 

وأفضل مدرب وأفضل العب وأفضل العبة، مبيًنا أن الباب كان مفتوًحا 
لكافة الالعبني حتى األجانب لكن رشيطة أن يكون الالعب مسجاًل 

لدى ناد أو أكادميية تابعة لالتحاد.

أعلن نادي الحالة 
عن التعاقد مع 

الالعب عبدالعزيز 
فالح، ليمثل صفوف 

الفريق األول لكرة 
القدم بدًءا من 
املوسم الريايض 

املقبل 2018/2019.
وجرت مراسم توقيع 

العقد يوم أمس األول يف مقر نادي الحالة بحضور رئيس جهاز الكرة 
عدنان ثاين واإلداري أحمد محمد والالعب عبدالعزيز فالح.

ويأيت التعاقد الحاالوي مع الالعب رغبة يف تعزيز صفوف “الرتقايل” 
خالل املوسم الجديد، الذي سيشهد عودة الفريق ملصاف أندية 

الدرجة األوىل. ويعتر عبدالعزيز فالح من الالعبني الشباب أصحاب 
اإلمكانات الجيدة، سوبق له متثيل عدد من األندية املحلية باإلضافة 

إىل منتخباتنا الوطنية
يف الفئات العمرية، يف حني شارك حديًثا يف دورة سمو الشيخ نارص بن 

حمد الرمضانية الرابعة لأللعاب الرياضية )نارص 11(.
وسيشكل تواجد عبدالعزيز فالح تعزيزًا جيًدا لتشكيلة املدرب 

الوطني عارف العسمي يف املوسم الجديد.

عبدالعزيز يتوسط اإلداريين 
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رضا منفردي

أحمد مهدي
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“وداًعا يا ميسي”
 تثير جنون المشجعين

وكاالت: عىل غرار األغاين الرس��مية 
األغنية  تحولت  الكبرية،  للبطوالت 
الت��ي ألفه��ا أنص��ار الس��امبا عن 
ونجوم��ه  األرجنتين��ي  املنتخ��ب 
البارزي��ن، ويف مقدمته��م ليونيل 
يف  مش��رك  عام��ل  إىل  مي��ي، 
احتف��االت العديد م��ن منتخبات 

املونديال.
وأمام اس��تاد كريستوفسيك مبدينة 
س��ان بطرس��رج، أطلق مش��جعو 
املنتخ��ب الرازييل، ال��رارة، يوم 
رددوا  عندم��ا  امل��ايض،  الجمع��ة 
األغني��ة للمرة األوىل كاش��فني عن 
أمنياته��م يف أن ي��ودع املنتخ��ب 

األرجنتيني ونجمه الش��هري ليونيل 
مي��ي، البطولة مبك��رًا من الدور 

األول.
وتجم��ع ع��دد كب��ري م��ن أنصار 
السامبا أمام استاد “كريستوفسيك” 
قب��ل مب��اراة املنتخب��ني الرازييل 
والكوس��تارييك يف الجول��ة الثانية 
من مباريات املجموعة الخامس��ة، 
بال��دور األول لبطول��ة كأس العامل 

2018 بروسيا.
وبدأ املش��جعون وقته��ا يف ترديد 
األغنية التي باغتت الجميع، وذلك 
بع��د س��اعات قليلة من خس��ارة 
املنتخ��ب األرجنتين��ي أمام نظريه 

الكروايت، الخميس املايض، يف نفس 
الجولة باملجموعة الرابعة.

وردد مش��جعو الس��امبا “وداًعا يا 
ميي.. ميي وداًعا وداًعا وداًعا.. 

فريق األرجنتني يبيك”.
ونظ��رًا لس��هولة كل��ات األغنية 
وبس��اطتها، انض��م العدي��د م��ن 
مش��جعي املنتخب الكوس��تارييك 
وكذل��ك مش��جعي روس��يا وعدد 
من املنتخبات األخ��رى، إىل أنصار 
السامبا، يف ترديد األغنية وتكرارها 
بش��كل مس��تمر يف احتفال هائل 

أمام االستاد.
وتكرر الحال عق��ب انتهاء املباراة 

 ،2-0 الرازي��يل  املنتخ��ب  بف��وز 
وتعزيز موقفه م��ن التأهل للدور 
الثاين حي��ث كانت جزًءا أساس��يًّا 
م��ن احتفاالت مش��جعي الرازيل 
وباقي املشجعني املتواجدين حول 

االستاد.
وع��ىل الرغم من نج��اح املنتخب 
األرجنتين��ي يف الف��وز عىل نظريه 
النيج��ريي، وانت��زاع بطاقة التأهل 
لل��دور الث��اين بصعوبة ش��ديدة، 
ظلت ه��ذه األغنية حارضة يف كل 

تجمعات املشجعني الرازيليني.
ومبج��رد انته��اء مب��اراة املنتخب 
األملاين مع نظريه الكوري الجنويب، 

الس��امبا ع��ن  كش��ف مش��جعو 
كراهيتهم وعدائهم الش��ديد تجاه 
املانشافت، الذي ال يقل عن نظريه 

تجاه التانجو األرجنتيني.
وبدأ مش��جعو الرازي��ل األربعاء، 
يف طريقه��م إىل اس��تاد أتكريت، 
بالعاصم��ة الروس��ية موس��كو، يف 
تحري��ف األغني��ة لتت��اىش م��ع 
اس��م  باس��تبدال  األملانية،  الكبوة 
ميي بالنج��م األملاين توين كروس، 
واس��تبدال دي ماريا وماس��كريانو 
بأساء عدد من العبي املانشافت 

بالتبادل.
لك��ن املثري أن مش��جعي املنتخب 

الرصيب، الذي التقى نظريه الرازييل 
عىل استاد أتكريت أمس، بدأوا يف 
استغالل نفس األغنية يف تشجيعهم 
ضد الس��امبا، حيث استبدلوا اسم 
ميي بالالعب ني��ار، وهكذا مع 

باقي األساء يف األغنية.
ويف داخل محطات م��رو األنفاق 
إىل  األغني��ة  تحول��ت  مبوس��كو، 
احتف��ال هائل من أنصار الس��امبا 
الذين حمل عدد كبري منهم، نسخ 
مقلدة م��ن كأس الع��امل، ليؤكدوا 
أنه��م ل��ن يع��ودوا إىل بالدهم إال 
بالنسخة األصلية بعد التخلص من 

منافسيهم تباًعا.

وي��يل  وج��ه  وكاالت: 
كاباي��ريو، ح��ارس مرم��ى 
املنتخب األرجنتيني، رسالة 
إىل جاهري التانجو، وذلك 
املتواضع،  املس��توى  عقب 
الذي ظهر به خالل بطولة 

كأس العامل يف روسيا.
ع��ر  كاباي��ريو،  وكت��ب 
ع��ىل  الرس��مي  حس��ابه 
االجتاعي  التواصل  موقع 
الفوز  “عق��ب  إنس��تغرام 
والتأهل لدور ال� 16، هناك 
قص��ة يل، فش��ل أو خط��أ 
آخ��ر، هن��اك  أو أي يشء 
أش��ياء أتقبله��ا، ألنها كرة 
القدم، ولكن هناك أش��ياء 
ال أتقبلها، مثل التهديدات 
والتعليقات السيئة تجاهي 

وتجاه عائلتي”.
أق��دم  “ولك��ن  وأض��اف 
دعمني،  من  لكل  الش��كر 
أو  قريب��ني  كان��وا  س��واء 
بعيدي��ن، ولكن��ي ال أمتنى 
أب��ًدا أن تعيش عائلتي، يف 

هذه األجواء السيئة”.
وأت��م “لقد رأي��ت قميص 
األرجنتين��ي  املنتخ��ب 
وتعلمت منه القيم، أشكر 
كل من س��اندين ودعمني، 

أشكر عائلتي كثريًا”.

رسالة كاباييرو 
للجمهور جرانكفيست نجم السويد

وكاالت: رغم وجود العديد من 
اآلراء، الت��ي تدعي أن املنتخب 
السويدي، فقد الكثري من قوته، 
إبراهيموفيتش،  بغياب زالت��ان 
يبقى املنتخب السويدي، يشعر 
أن��ه ال زال قويًّ��ا بدونه، بعدما 
تأهل، أمس األربع��اء، إىل دور 
الستة عر بكأس العامل، حيث 
يواج��ه نظ��ريه الس��ويرسي، يف 

سان بطرسرج.
ولكن مل يكن هناك أي عالمة عىل 
افتقاد إبرا، أمس األول األربعاء، 
مع قيام بديله يف قيادة الفريق 
الذي  جرانكفيس��ت،  أندرياس 
كان مثاال يقتدى بتس��جل ثاين 
ركالت الرجيح له يف املونديال، 
ليس��اعد فريقه يف التغلب عىل 

املنتخب املكسييك.
وقال جرانكفيس��ت بعد الفوز 
املنتخب  بثالثي��ة نظيفة ع��ىل 
املكس��ييك “ال يه��م كث��ريًا من 
أن  أعتق��د  اآلن.  س��نواجهه 

الجميع قلق بعض اليشء”.
في��ا أوض��ح أوجوستينس��ون، 
التي  “الطريقة  الس��ويد  العب 

نف��ذ به��ا جرانكفيس��ت ركلة 
الج��زاء تلخصه. كان��ت مباراة 

حاس��مة ب��كأس الع��امل ولكنه 
تقدم ونفذ التسديدة بالطريقة 

التي نفذها”.
وأضاف “لهذا السبب هو قائدنا. 
فهو قادر عىل فعل هذه األشياء 

لنا. إنه مهم لغاية للفريق”.
وأوض��ح الظهري األي��رس لفريق 
ف��ريدر برمي��ن األمل��اين عق��ب 
ملنتخب  األول  تس��جيله هدفه 
ب��الده يف أك��ر مباراة مبس��ريته 
حت��ى اآلن “أعت��ذر، أن��ا ف��ظ 

للغاية”.
وأض��اف “لطاملا حلم��ت بهذا 
وال��يشء الغري��ب ه��و وجود 
شعور راودين بأنني سأسجل يف 
هذا املوندي��ال. ولكن فوق كل 
هذا، فخور للفريق. لقد التزمنا 
بخط��ة اللعب بنس��بة 100 %، 

وبالفعل نستحق التأهل”.
وأردف “نعم��ل بك��د لبعضن��ا 
البعض، وليس فقط من أجل ال� 
11 العًب��ا املتواجدين بامللعب. 
كل الع��ب يجلس ع��ىل مقاعد 
الب��دالء جاه��ز للقي��ام بالجزء 

الخاص به”.

• جرانكفي�ست خالل مباراة املك�سيك	

وكاالت: مل يع��رف م��درب املنتخ��ب املكس��ييك خ��وان كارلوس 
أوس��وريو ما إذا كان عليه أن يضحك أم يبيك، بعد خس��ارة فريقه 
أم��ام الس��ويد، بثالثي��ة دون رد، يف الجولة األخرية م��ن مباريات 
املجموعة السادس��ة، لكن ذلك مل يحول دون التأهل لدور الس��تة 
عر ملونديال روسيا.وقال أوسوريو مدرب املكسيك “لقد تأهلنا ألننا 

فزنا عىل أملانيا وكوريا الجنوبية”.
وأضاف “مل نتمكن من إنهاء خطواتنا وسمحنا لهم بالتحكم يف املباراة، 

بالتأكيد علينا أن نصحح ما حدث”.
وأشار “ال أتفق مع طريقة اللعب التي اتبعتها السويد، لكني احرمها”.

وتاب��ع “مل يتخل��وا أبدا عن اللع��ب الدفاعي، لكنهم تعاملوا بش��كل 
رائ��ع مع طريقة لعبهم، ال أعتقد أنهم قدموا كرة قدم حقيقية، لكني 

معجب باللعب الجاعي لهم”.
ولدى س��ؤاله حول م��ا إذا كان يفضل أن يربح، باتب��اع طريقة لعب 
الس��ويد أم يخرس باتباع طريقته يف اللعب، قال أوس��وريو “إنه سؤال 

رائع، احتاج لوقت للتفكري به”.
وأكد “أعتقد مبا أننا تأهلنا، فإنني أفضل أن أخرس ونحن نلعب بشكل 

جيد، ولكن لو مل نتأهل كنت سأفكر بطريقة مختلفة”.
وأوضح “اله��دف هو تقديم كرة قدم ممتعة، وكذلك الفوز عىل فرق 

تلعب بنفس طريقة السويد”.

أوسوريو ينتقد السويد

جمهور البرازيل تتغنى في ميسي

وكاالت: أكد الفرني صامويل أومتيتي، 
العب برش��لونة، أن األرجنتيني ليونيل 
ميي، ال ميكن مقارنته بأي العب آخر.
الفرن��ي ملواجهة  املنتخب  ويس��تعد 
نظ��ريه األرجنتين��ي ضمن منافس��ات 
دور ال16، لبطول��ة كأس العامل 2018 
بروس��يا. وقال أومتيت��ي يف ترصيحات 
نقلتها صحيفة “لوباريزيان”: “الجميع 
يريدون أن يصبحوا مثل ليونيل ميي، 

ال ميكنك مقارنته بأي شخص آخر”.
وواصل: “ميي ش��خص لطيف يحب 
الفوز دامئًا، يعطي كل ما لديه من أجل 
الفري��ق وأنت تش��عر بذل��ك بعد كل 

هدف يسجله وكل مباراة يلعبها”.
وتاب��ع: “ه��و الع��ب اس��تثنايئ ولديه 
صفات اس��تثنائية، من الصعب إيقافه، 
أن��ا معه من��ذ عامني وحت��ى اليوم يف 
التدريب��ات أحياًنا يك��ون األمر معقًدا 

بالنس��بة يل”. وأض��اف: “لقد حققت 
العدي��د من األح��الم عندم��ا وصلت 
إىل برش��لونة وأحده��ا كان اللعب مع 
مي��ي”. وأردف: “نح��ن أصدقاء لكن 
يوم الس��بت س��يتغري األمر، يجب أن 
نكون فخورين باللعب ضد ميي ألننا 

نلعب أمام عمالق”.
وع��ن اخت��الف مس��توى مي��ي مع 
األرجنتني وبرش��لونة، ق��ال: “عليك أن 

تفه��م أن الزم��الء مختلف��ون، وهناك 
ضغط آخ��ر مع املنتخ��ب، لكني أرى 
أنه دامئا يكون حارضا عندما يحتاجون 
إلي��ه، كان ل��دى األرجنت��ني مجموعة 
صعبة وال يستطيع ميي فعل كل يشء 

مبفرده”.
وأتم: “نحن مل نتواصل منذ فرة، أعتقد 
أن ذل��ك أمر جيد، ألنن��ا اآلن يجب أن 

نركز عىل املباريات املقبلة”.

ميسي ال يُقارن

كاباييرو

درس قاس
وكاالت: أك��د ميجي��ل اليون، 
املكس��ييك،  املنتخ��ب  نج��م 
أن فريق��ه اس��تحق الوصول 
إىل دور الس��تة عر لبطولة 
بروس��يا،   2018 الع��امل  كأس 
رغم سقوطه األربعاء، بثالثية 

نظيفة أمام السويد.
وق��ال لي��ون “نح��ن يف دور 
الستة عر، بفضل ما قدمناه، 
لق��د فزن��ا مبباراتني، ولس��وء 
املباراة األخرية  الحظ خرجت 

بهذا الشكل”.
وأض��اف: “ه��ذه ه��ي ك��رة 
القدم، مباراة الس��ويد مل تكن 
كا كن��ا نأم��ل، ولكننا قدمنا 
مبارات��ني كبريتني، هذا ما أتاح 
لن��ا أن نك��ون يف املكان الذي 

نحن فيه”.

وأتاح��ت هزمية أملاني��ا أمام 
للمنتخب  الجنوبي��ة،  كوري��ا 
املكس��ييك أن يحت��ل املرك��ز 

الثاين يف املجموعة السادس��ة، 
برصي��د 6 نق��اط، وهو نفس 
رصيد منتخب الس��ويد الذي 
احت��ل املرك��ز األول بف��ارق 

األهداف.
وتابع اليون قائال “لقد نجحوا 
لعبه��م،  أس��لوب  ف��رض  يف 
البدنية،  مميزاتهم  واس��تغلوا 
كنا نعرف أن املباراة س��تكون 
معق��دة، يف النهاية نجحوا يف 
الوصول إىل غايتهم يف املباراة، 
ه��ذا درس كب��ري م��ن أج��ل 

املستقبل”.
اإلثن��ني  وتلتق��ي املكس��يك، 
املقب��ل يف دور ال��� 16 م��ع 
منتخ��ب الرازي��ل، صاح��ب 
املجموع��ة  يف  األول  املرك��ز 

الخامسة.

ميجيل اليون
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لوف يعترف بالمعاناةالكابوس سيطارد هوملز

)وكاالت(: قال مات��س هوملز مدافع 
املاني��ا إن الفرصة الت��ي أهدرها قرب 
النهاي��ة أم��ام كوريا الجنوبي��ة وكان 
ميك��ن أن تصع��د باملنتخ��ب إىل دور 
الس��تة عرش لكأس العامل لكرة القدم 
”ستطارده“ بعدما ودعت بطلة العامل 
البطولة م��ن دور املجموعات.وأهدر 
املداف��ع فرصة منح املاني��ا التقدم يف 
الدقيق��ة 87 م��ن املب��اراة األخرية يف 
املجموعة السادسة بعد متريرة عرضية 

من مسعود اوزيل.
وبدال من أن يحول الكرة برضبة رأس 
يف الشباك اصطدمت بكتفه إىل خارج 
امللع��ب. وأح��رزت كوري��ا هدفني يف 
الوقت املحتسب بدل الضائع لتفوز 2 
- صف��ر وتودع املانيا البطولة من دور 
الصحافيني  هوملز  وأبلغ  املجموعات. 
“اتيح��ت يل فرصة خطرية وكان يجب 
عيل التسجيل. هذه الفرصة ستطاردين 
لعدة أسابيع. الكرة ملست كتفي بدال 
م��ن رأيس ل��ذا رمبا مل أك��ن يف املكان 
املناس��ب ورمب��ا أردت توجي��ه الكرة 

بقوة”.
ال��ذي ش��ارك يف  ومل يك��ن هومل��ز 
الهزمي��ة 1 - صف��ر أمام املكس��يك يف 

املب��اراة األوىل لكنه غاب عن الفوز يف 
اللحظات األخرية عىل الس��ويد بسبب 
إصابة يف الرقبة مس��تعدا لتحمل لوم 
فشل املانيا يف الفوز عىل كوريا بشكل 

فردي.
وأض��اف “حصلنا عىل ع��دد كبري من 
الفرص للتس��جيل. اتيح��ت لنا 3 أو 4 
فرص. مل نسجل يف هذه املباراة وأيضا 

ضد املكسيك وهذا ليس كافيا”.
وق��ال املداف��ع البالغ عم��ره 29 عاما 
وال��ذي لع��ب دورا كب��ريا يف الف��وز 
باللقب يف الربازيل قبل 4 أعوام إنه ال 
ميلك الكلامت لوصف ما هي األخطاء 

التي ارتكبها الفريق يف روسيا.
وتابع “بالتأكيد نشعر بخيبة أمل كبرية 
من أنفسنا ومن النتيجة والبطولة التي 
قدمناها، توقعاتن��ا كانت كبرية لكني 
اعتقد أننا فشلنا يف تحقيقها يف أي من 
املباريات الثالث. ال توجد مباراة ميكن 
القول إننا لعبنا فيها بأس��لوبنا املعتاد 
واملتوقع. يجب أن نش��عر بخيبة أمل 

بعد هذه البطولة”.
وأض��اف “حقا ال اس��تطيع رشح ماذا 
حدث. ال أعرف ملاذا مل نستطع اللعب 

بطريقتنا املعتادة”.

)وكاالت(: لي��س فقط خ��روج املنتخب 
األمل��اين، حام��ل اللق��ب، م��ن مونديال 
روس��يا، كان صادما، ولكن أيضا الطريقة 
التي سقطت بها املاكينات األملانية، أمام 

كوريا الجنوبية.
وظهر الفريق األملاين، تحت قيادة مدربه 
يواكيم لوف، مبستوى باهت للغاية، خالل 
هزميته أمام كوريا الجنوبية، بهدفني دون 
رد، يف ختام فعاليات املجموعة السادسة، 

األربعاء.
ومل ُيظهر الفريق األملاين، ما يش��فع له يف 
البق��اء بالبطولة حت��ى مراحلها األخرية، 
وأنهى مش��واره يف روس��يا بتذيل ترتيب 

املجموعة السادسة.
وبعد أربع��ة أعوام م��ن التتويج بلقب 
كأس العامل، قدمت أملانيا، أس��وأ أداء لها 
يف املوندي��ال، منذ نس��خة 1938، عندما 

خرج الفريق من الدور األول.
وبع��د الهيمنة عىل كرة الق��دم العاملية، 
خصوص��ا يف العقد األخري، ق��دم الفريق 
األمل��اين، مب��اراة أق��ل ما توص��ف بأنها 
متدنية أم��ام الفريق الكوري الذي خرس 

أول مباراتني له يف املونديال.
ويف الش��وط األول، فش��ل أبط��ال العامل 
يف الذه��اب ول��و بفرصة واح��دة ملرمى 

الخص��م، يف الوق��ت ال��ذي أه��در فيه، 
الفريق الكوري فرصتني خطريتني.

ويف بداية الش��وط الثاين، تصدى الحارس 
الكوري جو هيون وو، لرضبة رأس قوية 
من ليون جوريتسكا، قبل أن يبدأ الفريق 
األمل��اين، يف الضغط عىل مرم��ى الخصم 

بحثا عن هدف الفوز.
وأهدر ماتس هوميلز، فرصتني للامكينات، 
كام أهدر ماريو جوميز فرصة محققة، يف 
الوق��ت الذي أحرز في��ه الفريق الكوري 
هدفني من هجمتني مرتدين، عن طريق 
ك��ني يون��ج جون وس��ون هيون��ج مني، 

ليقتنص الفوز.
واع��رف لوف “مل تس��نح لن��ا أي فرصة 
للتقدم، لقد تراجعن��ا للخلف، علمنا أن 
الس��ويد تقدمت عىل املكس��يك وكنا يف 
حاجة للمزيد من الضغط عىل الخصم”.

وأضاف “فريقنا يف تلك املباراة افتقد إىل 
األداء الراقي الذي اعتاد عىل تقدميه”.

وقال الحارس األمل��اين مانويل نوير “لقد 
أهدرن��ا فرصة عظيمة، كان��ت لدينا ومل 

نستغلها”.
وأض��اف “علينا أن نق��ول بوضوح أننا ال 
نس��تحق األمر، مل نظهر بش��كل مقنع يف 

أي مباراة”.

يواكيم لوفماتس هوملز

)وكاالت(: عاد املنتخب األملاين، إىل بالده 
أمس الخميس بعد خروجه املفاجئ من 

بطولة كأس العامل املقامة يف روسيا.
وعاد الفري��ق ملقر إقامته يف فاتونتينيك 
بالقرب من موس��كو لقضاء آخر ليلة يف 
روسيا عقب الخسارة 0 - 2 أمام منتخب 

كوريا الجنوبية يف كازان.
وودع املنتخب األمل��اين، الفائز بالبطولة 
أرب��ع م��رات وبط��ل الع��امل يف 2014، 
البطول��ة م��ن دور املجموع��ات للمرة 

األوىل.
وغادرت بعث��ة الفريق أمس عىل رحلة 
الطائ��رة يف مط��ار  خاص��ة وهبط��ت 
فرانكفورت يف الس��اعة 25: 12 بتوقيت 

جرينتش.
وأدت هذه الخس��ارة إىل تكهنات حول 
مس��تقبل يواخيم لوف، مدرب الفريق، 
الذي توىل املس��ؤولية عق��ب مونديال 
2006 ومدد عقده مؤخرا حتى مونديال 
2022، ك��ام بات مس��تقبل العديد من 

الالعبني الدوليني مثار شك كبري.
ومل يس��تبعد لوف االستقالة من منصبه، 
وقال يف لق��اء تلفزيوين:”من املبكر جدا 
بالنسبة يل الرد عىل هذا السؤال.. نحتاج 

لساعتني لرؤية كل يشء بوضوح”.
وأضاف: “الحزن بداخيل عميق، مل أكن 

أتخيل أن نخرس أمام كوريا الجنوبية”.
وقال رينه��ارد جريندل رئي��س االتحاد 
األملاين، إن لوف وجهازه الفني سيقومون 

بتحليل أداء الفريق يف روسيا.
وتابع: “س��يتعني عليهم رشح ما حدث 

لنا ومن ثم سنتخذ القرار املنطقي”.
ورغم أن املنتخب األملاين مل يسبق له من 
قب��ل الخروج م��ن كأس العامل بعد دور 
املجموع��ات، إال أنه عاىن م��ن الخروج 
املبكر 3 مرات يف البطولة األوروبية، ويف 
كل مرة يرحل املدير الفني، حيث رحل 
يوب ديرفال يف 1984 وإريش ريبيك يف 

2000 ورودي فولر يف 2004.

 المانشافت 
يغادر روسيا

خروج مثير للشفقة
)وكاالت(: ق��ال مانوي��ل نوير، قائد 
منتخب أملانيا لكرة القدم، إن فريقه 
افتق��د إىل “اإلرادة املطلقة”، وكان 
من املمك��ن أن يخرج م��ن األدوار 
اإلقصائية لبطولة كأس العامل املقامة 

حاليا يف روسيا، حال تأهله إليها.
وودع املنتخ��ب األملاين، بطل العامل، 
عقب  مبك��را،  ال��رويس  املوندي��ال 
خس��ارته املفاجئ��ة )0 - 2(، أم��ام 
منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة، الي��وم 
األربعاء، يف الجولة الثالثة )األخرية( 

باملجموعة السادسة.
وتذي��ل املنتخ��ب األمل��اين ترتي��ب 
املجموع��ة برصيد 3 نق��اط، بفارق 
األه��داف خلف املنتخ��ب الكوري، 
صاحب املركز الثالث، املتساوي معه 
يف نف��س الرصيد، فيام تأهل منتخبا 
الس��ويد واملكس��يك لل��دور الثاين، 
عقب حصولهام عىل املركزين األول 

والثاين عىل الرتيب.

وق��ال نوير، عق��ب الخس��ارة أمام 
كوريا الجنوبي��ة “أعتقد أننا جميعا 
مل نبد الحامس املطلوب للدفاع عن 
اللقب ال��ذي أحرزناه قبل 4 أعوام، 
ومل نتمتع ب��اإلرادة املطلقة إلظهار 
قدرتنا عىل فعل يشء ما يف النسخة 

الحالية للبطولة”.
وأوض��ح نوير “حتى لو كن��ا تأهلنا 
اليوم، لكان األمر انتهى بالنس��بة لنا 
يف األدوار اإلقصائي��ة، بالخس��ارة يف 

املباراة التالية”.
وش��دد قائد فري��ق باي��رن ميونخ 
األملاين، املتوج مع منتخب املاكينات 
ب��كأس الع��امل املاضي��ة التي جرت 
بالربازيل العام 2014، “مل نس��تحق 
ذلك، يجب أن نقول بوضوح شديد 
إننا مس��ؤولون عام ح��دث. إنه أمر 

مريع للغاية، ومثري للشفقة”.
م��ن جانب��ه، علق مات��س هوميلز، 
مدافع املنتخب األملاين عن الخروج 

املبك��ر، قائ��ال “مل نظهر باملس��توى 
املقنع منذ خري��ف 2017، مل نقدم 

أي مباراة جيدة منذ فرة طويلة”.
بالعصبي��ة  أدائن��ا  “اتس��م  وتاب��ع 
املفرطة منذ الدقيق��ة 65 من عمر 

اللقاء، وفقدنا تنظيمنا متاما”.
وأكد هوميلز “إنه��ا أكرب خيبة أمل 
يف حيايت، مل نكن يف املس��توى الذي 

نحتاجه لكأس العامل”.
ورصح العب الوس��ط سامي خضرية 
“إنه��ا أحد أصع��ب اللحظات التي 
مررت بها بالنسبة للفريق وبالنسبة 

يل شخصيا”.
وتاب��ع “قلن��ا إن الالعب��ني الذين 
توج��وا بكأس العامل قب��ل 4 أعوام 
بالربازيل كان ينبغي عليهم تحمل 
املس��ؤولية. األمر ليس سهال ولكننا 
أردن��ا الخ��روج بتل��ك الطريقة”.
وأضاف خضرية “إذا ودعت البطولة 
بتل��ك الطريق��ة القاس��ية، فيتعني 

عليك أن تتحمل املس��ؤولية بنسبة 
100 %. إنني أول من سيقوم بذلك. 
وله��ذا، ينبغ��ي علين��ا التعامل مع 

العواقب”.
وأردف خض��رية “بالتأكيد، مل نظهر 
بالش��كل الجي��د خ��الل فوزنا عىل 
الس��عودية )1-2(، أو الخسارة أمام 
النمس��ا )يف الوديتني اللتني خاضهام 

الفريق قبل املونديال(”.
وأكمل “مل نس��تطع العودة للمسار 
الفري��ق  الصحي��ح. ينبغ��ي ع��ىل 
بأكمله أن يتحمل املسؤولية، خاصة 

الالعبني الرئيسني”.
أما توم��اس مولر، الذي كان يغالب 
دموعه قب��ل إطالق حك��م املباراة 
صافرة النهاية، فقال “شعرنا جميعا 

بصدم��ة. يجب علينا اس��تيعاب ما 
حدث أوال ونتأكد بأننا لن نتحطم”.
يف املقابل، مل يستبعد العب الوسط 
توين ك��روس أن الك��رة األملانية يف 

طريقها لتغيري جيل بأكمله.
وق��ال “كان الحال دامئ��ا يف املايض 
يش��ري إىل أن تلك البط��والت وقت 

للتغيري”.

مانويل نوير

)وكاالت(: ع��رب املش��جعون األمل��ان عن 
ش��عورهم بالصدمة والحزن الشديد بعد 
خروج منتخب بالدهم م��ن الدور األول 
لنهائي��ات كأس العامل لك��رة القدم للمرة 
األوىل من��ذ 80 عاما.وكتب��ت صحيفة بيلد 
واسعة االنتشار كلمة ”خروج“ يف موقعها عىل 
اإلنرنت بعد خس��ارة حامل اللقب 2 -  صفر 
أم��ام كوريا الجنوبية ي��وم األربعاء، ووصفت 

املباراة بأنها كابوس.
وقال��ت الصحيف��ة ”مل نس��تحق أفض��ل من 
ذل��ك. إنها أكرب فضيحة يف كرة القدم األملانية. 
الخسارة 2 -  صفر هي النهاية املحرجة لدور 

مجموعات كاريث“.

ويف لقاء لها بربلني، عربت املستش��ارة األملانية 
أنجي��ال مريكل ع��ن خيبة أملها بع��د الخروج 
املبكر. ويف غرب برلني حيث ينترش املشجعون 
يف العادة، س��اد هدوء مشوب بالحزن. وغلب 
التجهم عىل وجوه املشجعني املرتدين لقمصان 
منتخ��ب بالدهم وهم يخرجون ببطء وهدوء 

من املقاهي والحانات.
وانترش ش��عور بالصدمة بني آالف املش��جعني 
الذي��ن تجمعوا عن��د نصب بواب��ة براندبرج 

ملتابعة املباراة. وانفجر بعضهم بالبكاء.
وقال أحد املش��جعني ويدعى روبرت ”مل ترس 
األم��ور عىل ما يرام منذ البداية. املباراة األوىل 
مل تك��ن جيدة والثاني��ة كذلك وال مجال حتى 

للحديث عام جرى اليوم“.
وأض��اف قائال ”نس��تحق الخس��ارة. وينبغي 
القي��ام بتغي��ري اآلن“. وق��ال يواخي��م ل��وف 
مدرب املنتخب األملاين ملحطة زد.دي.إف إنه 
سيجيب قريبا عىل السؤال بشأن مستقبله مع 
املنتخب. وقال يواخي��م ”إنني محبط للغاية. 

وأحتاج لساعات الستيعاب ذلك“.
ووصف��ت صحيفة دي فيل��ت أداء أملانيا بأنه 
”مخز“. وقالت الصحيفة ”بأداء ضعيف يفتقر 
للرؤية والش��غف اس��تحق الفريق الخس��ارة 
أمام كوريا الجنوبي��ة“. وكتبت وزارة الرياضة 
عىل توير ”معجزة س��وتيش مل تتك��رر اليوم. 
خرجنا م��ن دور املجموعات، ووزارة الرياضة 

حزينة مثلكم جميعا“.  وقال اإلعالمي األملاين 
الساخر يان بومرمان عىل توير ”يف كأس العامل 
املقبلة ستش��كل أملانيا فريقا أوروبيا مش��ركا 

مع إيطاليا وفرنسا والربتغال وهولندا وبولندا 
والدمنرك والسويد وكرواتيا وإسبانيا وسنكون 

بطل العامل بعد ذلك إىل األبد“.

صدمة ومطالب بتغيير شامل

الحزن يخيم على الجماهير االلمانية
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“الفار” في مرمى االتهامات

كــوريا تثــأر بعـــد 16 عــاًما

وكاالت: بالت��وازي مع املتع��ة الكبرية 
الت��ي مينحها مونديال كرة القدم املقام 
يف روس��يا، هذه األيام، ال ت��كاد تخلو 
مباراة من انتقادات للتحكيم، الس��يام 
بعد اعت��امد تقنية “فار”، )االس��تعانة 

بالفيديو(.
وفيام كان��ت االنتقادات، قب��ل بداية 
كأس الع��امل، موجه��ة إىل فكرة اعتامد 
التقنية كبدي��ل للبرش، فإن االنتقادات 

تطال اآلن “سوء استخدام” التقنية.
أب��رز منتق��دي )ف��ار( ه��و املنتخب 
املغريب ومشجعوه، فبعد خروج “أسود 
األطل��س” من الدور األول للمس��ابقة 
خس��ارينت  إث��ر  جامهريي��ة،  األك��ر 
وتع��ادل، انت��رشت صور ومنش��ورات 
ومقاطع مصورة، ع��ر مواقع التواصل 
االجتامع��ي، تظهر غض��ب وعدم رضا 
الجامهري، وبعض العبي املنتخب، عىل 

أداء الحكام يف استخدام التقنية.
آخ��ر االنتق��ادات ج��اءت م��ن العب 
املنتخ��ب املغ��ريب ون��ادي ليغاني��س 
اإلسباين، نور الدين امرابط، إثر التعادل 
م��ع إس��بانيا بهدفني ملثله��ام، إذ وّجه 
نظ��ره وحديثه باتج��اه الكامريا، وقال: 

“تقنية الفيديو هراء”.
وخ��ال املب��اراة، كان الغض��ب جلي��ا 
عىل وج��وه العبي املغرب، أساس��يني 

واحتياطيني، السيام بعد هدف التعادل 
لإلس��بان، خال الوقت بدل الضائع، إذ 
ُألغي بداعي وجود تسلل، قبل أن يلجأ 
الحكم إىل تقنية )فار( ويعود عن قراره 

ويحتسب الهدف.
العب آخر هو الحارس منري املحمدي، 
إذ تساءل يف حوار صحفي بعد املباراة 
عن عدم اس��تخدام )فار( خال مباراة 

منتخب باده السابقة أمام الرتغال.
ع��ىل مواق��ع التواص��ل االجتامع��ي، 
االنتق��ادات  ب��ني  األراء  انقس��مت 
والغضب والش��تائم، كان منها انتشار 
املقطع الذي يش��تم فيه امرابط تقنية 

التحكيم بالفيديو.

“VAR” تنقذ األرجنتني 
أنقذت تقنية الف��ار منتخب األرجنتي 
من احتس��اب ركلة جزاء ثانية ملنتخب 
نيجرييا يف لقائهام مساء الثاثاء، والذي 
انتهى بفوز رفاق مييس بهدفني مقابل 

هدف يف الوقت القاتل.
وملس��ت الكرة ي��د مداف��ع األرجنتني 
داخ��ل منطقة الجزاء، قبل أن تس��قط 
ملهاجم نيجريا الذي سدد خارج املرمى.
وباحتج��اج العبي نيجريي��ا لجأ الحكم 
للفيديو، إال أنه متس��ك مبوقفه، وكانت 
النتيجة يف الدقيقة 77 تشري إىل تعادل 

الفريقني بهدف ملثله.

هل جامل��ت “الفار” رئي��س االتحاد 
الدويل؟ 

ويف واقع��ة أخ��رى، ش��هدت مب��اراة 
منتخب��ي رصبي��ا وس��ويرسا يف الجولة 
الثانية م��ن دوري املجموعات، تغاىض 
الحك��م األملاين فيليش ع��ن ركلة جزاء 

واضحة جدا للمنتخب الرصيب.
الحكم األمل��اين ويف لقطة أثارت الكثري 
م��ن الجدل، بدال م��ن أن مينح مهاجم 
املنتخ��ب ال��رصيب ركلة ج��زاء بعدما 
متت إعاقته من طرف العبني اثنني من 
منتخب سويرسا داخل منطقة جزائهم، 
أعلن ع��ن خطأ ضده ومنحه فيام بعد 

بطاقة صفراء.
العبو املنتخ��ب الرصيب حاول��وا تنبيه 
الحك��م األملاين للرجوع لتقنية “الفار”؛ 
م��ن أج��ل مس��اعدته عىل اكتش��اف 
هفوت��ه التحكيمية، غري أنه رفض ذلك 
وألح عىل اإلعان عن خطأ ضد املهاجم 

الرصيب وليس ركلة جزاء لصالحه.
مدى  التلفزيونية  اللقط��ات  وأثبت��ت 
رشعي��ة ركل��ة الج��زاء غ��ري املعلن��ة 
للمنتخ��ب ال��رصيب، والت��ي منح��ت 
س��ويرسا جرع��ة أمل يف الف��وز بنقاط 
املباراة الثاث يف آخ��ر أنفاس املقابلة 
خصوص��ا أن حظ��وظ تأهله��ا كانت 

ضئيلة قبل تسجيل الهدف.

وكاالت: انتظ��رت كوري��ا الجنوبية 
16 عاًما للث��أر لهزميتها أمام أملانيا 
يف كأس العامل، وبينام جاء فوزها 2 
- 0 أمس األول األربعاء عىل أبطال 
الع��امل يف دور املجموع��ات وليس 
يف ال��دور قبل النهايئ ف��إن مذاقه 
أملانيا،  أق��ل روعة.وحرم��ت  ليس 
املنتخ��ب الكوري بقي��ادة املدرب 
جوس هيدينك من مكان يف النهايئ 
ع��ام 2002، بالفوز 1 - 0 يف س��ول 
بعدما فازت كوريا، التي استضافت 
البطولة باالش��راك مع اليابان، عىل 
كل من بولن��دا والرتغال وإيطاليا 
وإس��بانيا يف طريقه��ا لل��دور قبل 

النهايئ.
ومل يتوق��ع كث��ريون أن تس��تطيع 
كوريا الث��أر يف مباراة األربعاء لكن 
املدرب ش��ني تاي-يون��ج قال قبل 
املباراة “الكرة مس��تديرة وأي يشء 

ميكن أن يحدث”.
وأثبت هدفان يف الوقت املحتسب 
ب��دل الضائع عن طريق كيم يانج-

جوون وسون هيونج-مني ذلك.
ووصفت وس��ائل اإلع��ام الكورية 
أمس الخميس الفوز عىل املنتخب 
األمل��اين صاح��ب املرك��ز األول يف 

تصني��ف االتحاد ال��دويل )الفيفا( 
بأنه “معجزة كازان”.

وكتب��ت صحيفة “كوكم��ني ايلبو” 

أن املنتخ��ب الك��وري تح��ول من 
“فريسة إىل صياد”.

اليومية “عىل  الصحيف��ة  وأضافت 

مدار 88 عاًما هو تاريخ كأس العامل 
كانت أملانيا هي البطلة دامئًا، لكن 
هذا الفريق األملاين خضع للكوريني 

يف كأس العامل 2018 يف روسيا”.
بصحيف��ة  الرياض��ة  صفح��ة  ويف 
هريال��د بيزنس: “العم��اق األملاين 

تح��ول من اله��دوء إىل الدموع يف 
99 دقيقة”.

فيام كتبت وكال��ة يونهاب لألنباء: 
“بع��د هزميت��ني يف 1994 و2002 
نجح��ت كوريا الجنوبي��ة أخريًا يف 

إيقاف الدبابة األملانية”.
“الروح  الك��وري:  االتح��اد  وق��ال 
القتالي��ة للمنتخب الوطني حركت 

البلد بأكمله”.
وقال آه��ن جونج-ه��وان مهاجم 
كوريا الجنوبية السابق الذي أحرز 
ه��دف الفوز ع��ىل إيطاليا يف دور 
الس��تة عرش عام 2002 إن النتيجة 

عرت عن مفاجآت كرة القدم.
وأض��اف آه��ن ال��ذي يعم��ل يف 
تلفزيون كوريا خ��ال كأس العامل: 
“هذه هي ك��رة الق��دم، الرياضة 
الت��ي ميكن تحدث فيه��ا أمور غري 

متوقعة”.
وكان��ت كوري��ا الجنوبي��ة بحاجة 
للف��وز بف��ارق هدفني ع��ىل األقل 
للحف��اظ ع��ىل آماله��ا يف التأهل 
لكن  السادس��ة،  املجموع��ة  م��ن 
الفوز املفاجئ للس��ويد 3 - 0 عىل 
كوريا  أنه��ى مش��اركة  املكس��يك 

وأملانيا يف البطولة.

فرحة كورية وحسرة ألمانية

لوفرين: بوسعنا الذهاب بعيًدا
انتص��ارات   3 برصي��د  وكاالت: 
من نف��س العدد م��ن املباريات، 
حقّقت كرواتيا غّلة ش��به مثالية 
من مرحلة املجموعات يف روس��يا 
2018. ومل يتمّكن أي فريق آخر يف 
البطولة من مجاراة كتيبة زالتكو 
داليتش وأدائه��ا املرشف بعد أن 
حافظت عىل س��جّل االنتصارات 
بفوز بهدفني لهدف أمام أيسلندا 
الواف��دة الجديدة ع��ىل البطولة، 
وذلك يف روس��توف ي��وم الثاثاء. 
وبينام ش��هدت املنافس��ات تألق 
كوكبة من الاعبني، إال أن أبرزهم 
ب��ا منازع هو نجم خط الوس��ط 
ديج��ان لوفرين.وق��ال لوفري��ن 
بفخر كبري: “من��ذ بداية البطولة، 
قّدم خط الدف��اع عروًضا ممتازة. 
نس��تمتع بأدائن��ا الك��روي. وقد 

حجزن��ا بطاق��ة التأه��ل إىل دور 
الس��تة عرش، وه��و األم��ر الذي 
لطاملا كان هدفنا. إين عىل ثقة من 

أننا سنلعب بُحرية أكرث”.
عقدان مّرا من��ذ أن أنجبت الباد 
ويف  الذهب��ي،  الك��روي  جيله��ا 
طليعت��ه داف��ور س��وكر الذي تم 
تتويجه كأفضل هداف يف البطولة 
عندما أنهى املنتخب املنافسات يف 
املركز الثالث يف فرنسا 1998. ومع 
التشكيلة الحالية للفريق، بزعامة 
أس��امء متألق��ة مث��ل مودريتش 
وراكيتيت��ش وماندزوكيتش تعيش 
��ع  أوج مش��وارها الك��روي، ُيتوقَّ
الكث��ري من هذا الفري��ق. وهو ما 

يعتره لوفرين أمرًا طبيعيًّا.
وأض��اف لوفرين “أق��ول منذ 20 
س��نة أن بوس��ع كرواتي��ا تحقيق 

إنجاز كبري يف كأس العامل، وأش��عر 
أن الفرص��ة حقيقية ه��ذه املرة. 
األجواء السائدة يف صفوف الفريق 
عظيم��ة، وال مج��ال ملقارنتها مبا 
كان عليه األمر قبل أربع س��نوات 
يف الرازيل. إنه��ا مختلفة للغاية، 

وكأنهام فريقان مختلفان”.
وأردف ش��ارًحا “عىل سبيل املثال، 
استمتعنا كثريًا عندما َحَلقنا شعرنا 
جميًع��ا يف املعس��كر. أم��ا ماتيو 
كوفاس��يتش املس��كني فق��د كان 
ا عندما كانت الس��يدة  متوترًا جدًّ
تق��ّص ش��عره. ضحكن��ا جميًع��ا 
ويف  س��وية.  بذل��ك  واس��تمتعنا 
النهاية، حصل ماتيو عىل ترسيحة 

شعر رمبا مل يكن يريدها!”
ويقول لوفري��ن إن فضًا كبريًا يف 
األجواء الس��ائدة بصفوف الفريق 

تعود للمقاَربة التي يتبناها املدرب 
يف إدارت��ه لش��ؤون الفريق. وكان 
رّبان س��فينة املنتخ��ب قد رّصح 
البطولة  قب��ل   FIFA.com ملوقع

إنه سيتبنى نهًجا تعاونيًّا: “أتطّلع 
إلقام��ة عاق��ة طيبة م��ع العبي 
فريقي. ليس هذا أم��رًا ُينصح به 
دامئًا، ولكن هذا أس��لويب. أريد أن 

أقّدم دعمي الكام��ل لاعبني وأن 
أتواصل معهم عن كثب”.

وبرأي لوفرين، أتت هذه الفلسفة 
بثامره��ا: “خل��ق امل��درب أجواء 
اس��تثنائية. فهو يدرك متاًما كيفية 
التواصل مع الاعبني، ويقوم بذلك 

بطريقة فريدة”.
وبالنظ��ر إىل هذه النجاحات التي 
يحققه��ا الفريق، ُيصبح الس��ؤال 
ال��ذي يطرح نفس��ه: إىل أي مدى 
عقد املنتخب الكروايت عزمه عىل 
امُل��يّ يف روس��يا 2018؟ يجيب 
نج��م ليفربول قائ��ًا: “إن تحّلينا 
بالشجاعة، بوسعنا الذهاب بعيًدا. 
يف بع��ض األحيان، هن��اك حاجة 
لقلي��ل من الحظ. ولكن بوس��عنا 
أن نك��ون الحصان األس��ود لهذه 

النسخة من كأس العامل”.

ديجان لوفرين
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وكاالت: وج��ه م��درب املنتخب 
الربازييل تيت��ي، وجهازه املعاون، 
أم��ام  املواجه��ة  إىل  أنظاره��م 
املكس��يك، يف دور الس��تة ع��ر 
ملونديال روس��يا، حت��ى من قبل 
عودته��م إىل مق��ر إقامته��م يف 
سوتيش، الخميس، حيث سيقيض 
الالعبون يوم راحة.وبعد التأهل 
لدور الس��تة عر، ع��رب الفوز 
الق��وي عىل رصبيا 2 - 0، أمس 
األربعاء، يف موس��كو، قال تيتي 
إنه سيحتفل بالتأهل عرب تناول 
م��روب، فيام أكد مس��اعده 
كليرب تش��افيري، أن تقييم مباراة 

املكسيك سيبدأ يف الطائرة.
ومل يتط��رق تيت��ي ألداء نجمه 
ني��امر يف مب��اراة أم��س األول، 
وكذل��ك مل يتحدث عن الخروج 
املبك��ر للمنتخب األملاين حامل 
اللقب، والذي كان من املفرتض 

أن يواجه فريقه يف دور الس��تة 
عر، لوال س��قوطه أمام كوريا 

الجنوبية.
وق��ال تيت��ي “ال نعتم��د عىل 
التوقع��ات، ولك��ن نعتمد عىل 

الحقيقة”.
وأضاف “هذه الحقيقة تقول أن 
هناك فريق يتمتع بعقلية تتيح 
له تحم��ل الضغ��وط وتحقيق 

التوازن”.
وتح��دث تيتي عن ترش��يحات 
الصحفي��ني واملحللني للمنتخب 
الربازي��يل للفوز ب��كأس العامل، 
حيث قال: “إن��ه أمر يخصكم، 
ويخص بي��وت املراهنات ولكن 

ال يخصنا نحن”.
من جهته، قال كليرب “نس��تعد 
ملب��اراة املكس��يك، س��نفكر يف 
األم��ر يف الطائ��رة، وسنقس��م 
أنفسنا ملجموعات مختلفة، إنه 

منافس قوي، ظهر بشكل جيد 
أمام أملانيا”.

وأض��اف “بالنس��بة لن��ا علينا 
أن نتع��رف عليه��م متام��ا ليك 
نبن��ي اس��رتاتيجيتنا للمب��اراة، 
كنا مس��تعدين ملواجهة رصبيا 
وعلين��ا أن نفع��ل املث��ل أمام 

املكسيك”.
ومل يصل الفريق الربازييل بعد، 
إىل قمة األداء، لكنه قدم أفضل 
مباراة له حتى اآلن يف روس��يا 
أم��ام رصبيا، بع��د تعادله يف 
أمام س��ويرسا،  الجولة األوىل 

ثم فوزه عىل كوستاريكا.
ك��ام صبت وس��ائل اإلعالم 
غضبه��ا عىل ني��امر، بعد 

ادع��اء الس��قوط أك��ر 
عىل  للحصول  مرة  من 
وكذل��ك  مخالف��ات، 
إنذار  ع��ىل  حصول��ه 

وإهان��ة زميله تياج��و لتمرير 
الكرة إىل الخصم.

ولكن بالنسبة لتيتي فإن كل ما 
يهم هو األداء الجامعي للفريق، 
رافضا التعلي��ق عىل نيامر، وما 
إذا كان الالعب قد 
تصالح مع تياجو 

بعد املباراة.

تيتي يفكر في المكسيك
)وكاالت(: سخرت الجامهري الربازيلية، من الخروج 
املبكر للمنتخب األملاين، من كأس العامل بروسيا، عرب 

وسائل التواصل االجتامعي.
وودع املنتخب األملاين املونديال عقب خسارته من 
املنتخب الك��وري الجنويب 2 � 0 األربعاء يف الجولة 

الثالثة من منافسات دور املجموعات.
وجاءت التغريدات كتصفية حساب عقب الخسارة 
التي تلقاها املنتخب الربازييل أمام نظريه األملاين 1 � 
7 يف الدور قبل النهايئ مبونديال 2014، حيث كانت 
هذه الهزمية هي األكرب للمنتخب الربازييل يف تاريخ 

مشاركاته يف نهائيات كأس العامل.
ويبدو أن الجامهري الربازيلية، تفاعلت مع رس��الة 
الع��ام الجدي��د الت��ي كتبه��ا توين ك��روس، العب 
املنتخب األملاين، الع��ام املايض عرب تويرت، حيث 
متنى للجامهري عاما س��عيدا يف 2017، مستبدال 

رقم 1 بالعلم الربازييل ورقم 7 بالعلم األملاين.
وكتبت الجامهري الربازيلية “عام س��عيد يف 
2018” واس��تبدلت رق��م 2 بعل��م كوريا 

الجنويب، ورقم 0 بعلم أملانيا.

)وكاالت(: م��ا زال الفريق الربازييل 
يف بداي��ة مس��ريته نح��و تحقي��ق 
اله��دف ال��ذي يحل��م ب��ه، ولكن 
احتف��االت جامه��ريه حت��ى اآلن 
ترك��ت انطباع��ا ب��أن الفريق توج 
باللقب أو عىل األقل وصل للمباراة 
النهائي��ة.مل يكد الحك��م اإليراين عيل 
رض��ا فاغ��اين يطل��ق صف��ارة النهاية 
ملب��اراة املنتخب��ني الربازي��يل والرصيب 
ع��ىل اس��تاد “اتكريت��ي” يف العاصمة 
انطلق��ت  حت��ى  موس��كو  الروس��ية 
رشارة االحتف��االت يف كل مكان. ورغم 
انتهاء املباراة يف الحادية عرة مس��اء 
بالتوقي��ت املحيل للعاصمة الروس��ية، 
ظ��ل مش��جعو املنتخ��ب الربازييل يف 
موج��ات م��ن االحتف��االت واألغ��اين 
والرق��ص ع��ىل مدار أكر من س��اعتني 
لتتحول املنطقة املحيطة باالس��تاد إىل 
كتل��ة متوهجة من احتفاالت الس��امبا 

وكرنفاال رائعا ملنارصي السامبا.
ومثل��ام كان الح��ال يف املباراتني اللتني 
خاضه��ام املنتخب الربازييل يف البطولة 
قب��ل هذه املباراة وتع��ادل يف األوىل 1 
- 1 مع س��ويرسا وف��از يف الثانية عىل 
كوس��تاريكا 2 - 0، مل يق��دم املنتخب 
الربازييل يف مباراته أمام رصبيا العرض 

الالئق بتاريخه وإمكانيات العبيه.
ولكن��ه اس��تطاع تحقيق الف��وز الذي 
يريده وتصدر املجموعة الخامس��ة يف 
ال��دور األول للمونديال وتأهل بجدارة 
إىل ال��دور الث��اين ال��ذي يلتق��ي فيه 

املنتخب املكسييك.
ورغ��م ه��ذا، أثبتت جامهري الس��امبا 
أنها تستحق لقب كأس العامل يف روعة 
التش��جيع والحرارة الفائقة يف مساندة 
منتخب بالدها بل إنها فاكهة املونديال 
الرويس حيث رس��م مشجعو املنتخب 
الربازييل البس��مة عىل وج��وه الجميع 
بداية من العاملني باالستاد واملتطوعني 
البطول��ة، وكذل��ك املوظفني  لخدم��ة 
االنتق��االت،  وس��ائل  يف  والعامل��ني 
ب��ل وعىل وج��وه جامه��ري املنتخبات 
املنتخب��ات  م��ن  وغريه��ا  املنافس��ة 

املشاركة يف املونديال.
وقبل أيام قليلة، كان املنتخب الربازييل 
عىل موعد مع مواجهة مامثلة يف القوة 
واألهمية واجتازها الفريق بالفوز عىل 
نظريه الكوس��تارييك 2 - 0 عىل اس��تاد 
“كريستوفسيك” مبدينة سان بطرسربج.
ويف مباراة أم��س االول، حقق الفريق 
فوزا مامثال عىل املنتخب الرصيب العنيد 

وتأهل للدور الثاين باملونديال.

وأثار مشجعو السامبا دهشة وإعجاب 
الجمي��ع س��واء من املواطن��ني الروس 
أو مش��جعي املنتخبات األخرى وذلك 
م��ن خ��الل االحتف��االت الت��ي فاقت 
كل الح��دود املتوقع��ة ب��ل إن بعض 
جامه��ري  أن  إىل  أش��اروا  املش��جعني 
الس��امبا تحول املدن الروس��ية إىل ما 
يش��به مدينة ريو دي جانريو الربازيلية 
من حيث االحتفاالت عقب كل مباراة 

يخوضها الفريق.
وقال املشجع الرويس آرتيوم: “سمعت 
كث��ريا عن احتفاالت جامهري الس��امبا، 
ومل يحالفني الحظ من قبل ملشاهدتها، 
املونديال الحايل أتاح يل فرصة مشاهدة 
احتفاالت العديد من الفرق لكني مل أر 
أفضل وأضخم من احتفاالت السامبا”.

وذكرت يليانا: “احتفاالت الس��امبا لها 
مذاق وش��كل يختلف ع��ن احتفاالت 
ب��ل واحتفاالت  األوروبية  املنتخب��ات 
باقي دول أمري��كا الجنوبية وال يقرتب 
منها يف الواقع سوى احتفاالت مشجعي 
احتف��االت  تك��ون  ورمب��ا  املكس��يك 
الجامهري الروس��ية لها نف��س الحجم 
أو تفوقها يف الحج��م لكنها تختلف يف 
ش��كلها”. وأضافت: “شعرت بالسعادة 
الستمرار املنتخب الربازييل يف البطولة 

ما يعني أننا سنش��اهد مزيدا من هذه 
االحتفاالت، املؤكد أن مباراة املنتخبني 
الربازي��يل واملكس��ييك يف ال��دور الثاين 

ستشهد أجواء غري مسبوقة”.
ورغم الهزمية التي من��ي بها املنتخب 
الرصيب والتي أطاحت به خارج البطولة 
بعدم��ا تجمد رصيده عن��د 3 نقاط يف 
املرك��ز الثال��ث بف��ارق نقطتني خلف 
نظ��ريه الس��ويرسي، تعامل مش��جعو 
املنتخب ال��رصيب مع الهزمية بش��كل 
ه��ادئ رغم الح��امس الش��ديد الذي 
أظه��روه يف املدرج��ات خ��الل املباراة 
والذي وص��ل أحيانا لحد االش��تباكات 
الت��ي رسعان م��ا تدخل أمن االس��تاد 

لفضها ومنع تفاقمها.
وانض��م ع��دد كب��ري م��ن مش��جعي 

املنتخب الرصيب إىل مش��جعي السامبا 
إىل  تس��ابقوا  حي��ث  احتفاالته��م  يف 
التقاط الصور التذكارية مع املشجعني 

الربازيليني والروس.
وق��ال أح��د مش��جعي رصبي��ا: “إنها 
الربازي��ل.. ال يجب أن نغضب بش��كل 
هائ��ل ألي نتيجة تتحق��ق يف مواجهة 
مثل هذا الفريق، كان علينا أن نحس��م 
بطاق��ة التأهل قبل الوص��ول إىل هذه 
املباراة”. ومل يقترص االحتفال عىل فرحة 
الف��وز عىل رصبيا والتأهل للدور الثاين 
وصدارة املجموعة بل كان الهتاف ضد 
املنتخب األملاين )مانشافت( والسعادة 
بخروج��ه املبك��ر م��ن رحل��ة الدفاع 
ع��ن لقبه عامال مش��رتكا ل��دى معظم 

مشجعي املنتخب الربازييل.

ويف املقابل، بدا خروج املانشافت مبكرا 
أمرا س��يئا لعدد من مشجعي السامبا 
الذين كان��وا يريدون مواجهة املنتخب 

األملاين يف املونديال الحايل للثأر منه.

موسكو تكتسي باألصفر

من االحتفاالت البرازيلية

)وكاالت(: كان م��ن املفرتض أن يكون 
ني��امر، نج��م الربازي��ل األول يف كأس 
العامل، لكن بعد 3 مباريات يف روس��يا، 
نال زميله فيليب كوتينيو كل اإلش��ادة، 
وج��دد تألقه خ��الل الف��وز 0-2 عىل 
رصبيا، األربعاء. وأمام رصبيا قدم العب 
برش��لونة حلوال إبداعي��ة، مثلام صنع 
الهدف األول بعد متريرة طويلة متقنة، 

جعلت باولينيو منفردا بالحارس.
وكان من املمكن أن تس��تفيد الربازيل 
بشكل أكرب، من متريرات كوتينيو التي 
ترضب خط��وط الدف��اع، إذا أحس��ن 
ني��امر وجابرييل جيس��وس اس��تغالل 

الفرص املتاحة. وكانت العيون موجهة 
نحو نيامر، أغ��ىل العب يف العامل، لكن 
كوتيني��و خط��ف األنظ��ار يف روس��يا، 
بظه��وره يف أفضل حاالت��ه، مع تقدميه 
إضاف��ة هجومي��ة ممي��زة، ومتريرات 
وبس��بب  هائلة.  وتس��ديدات  متقنة، 
شغفه بالشهرة، نال نيامر تصفيقا، كام 
تع��رض النتقادات بنف��س القدر، لكن 

شخصية كوتينيو تبدو أكر تواضعا.
األس��امء،  رأس  ع��ىل  كوتيني��و  وكان 
التي اختارها تيتي بتش��كيلته، واختري 
كأفضل العب يف مباراتني ضد س��ويرسا 
وكوس��تاريكا، لكن ليس م��ن الواضح 

حت��ى اآلن، إن كان بإمكان��ه أن يكون 
األفضل يف العامل.

وق��ال الع��ب برش��لونة، يف معس��كر 
الربازي��ل، األس��بوع امل��ايض “ال أحب 
الحدي��ث عن نفيس مطلق��ا، هذا أمر 
ال يجول ب��رأيس.. أفكر فقط يف تطوير 
نفيس، ومساعدة الربازيل لتصبح بطلة 
الع��امل.. هل س��أكون أفض��ل العب يف 

العامل؟ سأترك الجمهور ليقرر”.
ومل يص��ل بقي��ة نجوم الربازي��ل، مثل 
ويليان وجابرييل جيسوس ونيامر، إىل 
قمة مستواهم بعد، ويحتاج السيليساو 
للمزيد منهم، لتحقيق اللقب السادس.

كوتينيو يخطف األضواء من نيمار

فيليب كوتينيو

وكاالت: أبدى طبيب املنتخب 
الربازييل رودريجو السامر تفاؤله 

بشأن حالة الظهري األيرس، 
مارسيلو، عقب تعرضه إلصابة يف 
مباراة منتخب بالده أمام نظريه 

الرصيب، ضمن منافسات كأس 
العامل 2018.

وأكد السامر يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “سبورت” إن إصابة 

مارسيلو ليست خطرية.
وأوضح أن مارسيلو تعرض 

لتشنجات يف العمود الفقري، 
ولكنه تحسن بعد املباراة، 

وسينتظر ملدة 48 ساعة ملعرفة 
مدى استجابته للعالج.

وعن مباراة دور ال� 16 أمام 
املكسيك، قال: “من املمكن أن 

يكون متاًحا لتلك املباراة”.
وأضاف: “هناك القليل من 

الوقت، ولكني متفائل”.
وأشار طبيب السيلساو إىل أن 

مارسيلو قد تعرض إلصابة مشابهة 
من ذي قبل. وختم الطبيب 

بأن ما حدث ملارسيلو قد يكون 
بسبب نعومة فراش الرسير، الذي 

ينام عليه الالعب يف الفندق.

مصير مارسيلو
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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البالد س��بورت: أنه��ى منتخب تونس مش��واره يف 
مونديال روسيا بصورة معنوية سعيدة، وكان ذلك 
بفوز معنوي تحقق عىل حساب بنام بهدفني لهدف 
ي��وم أمس الخمي��س وال��ذي أداره حكمنا الدويل 
ن��واف ش��كر الله. وتق��دم بنام ع��رب العب تونس 

ياسني مرعي بالخطئ )33(، ليعادل فخر الدين بن 
يوسف النتيجة )51( ويحرز وهبي الخزري الهدف 
الثاين لتون��س )66(. هذا الفوز أوصل جعل تونس 
يحت��ل املركز الثالث يف مجموعت��ه خلف املتصدر 
بلجيكا والوصيف انجلرتا، ليحتل بنام املركز األخري. 

ويعت��رب هذا الفوز هو الثاين للعرب يف هذا املحفل 
العاملي بعد انتصار الس��عودية ع��ىل مرص، ولكن 
كال الفوزي��ن غ��ري مجدي��ني كونهام غادرا رس��مياً 
املنافسات من الدور األول كحال املنتخبني املرصي 

واملغريب.

 ختامها
 مسك لتونس

وكاالت: شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة 
اللبنانية بريوت، مساء األربعاء، حادثا مأساويا 

أسفر عن مقتل شاب، وذلك عىل خلفية خروج 
املنتخب األملاين من مونديال روسيا وتأهل الربازيل 

للدور الثاين.وقالت وسائل إعالم لبنانية إن شابا يف 
العرشين من عمره كان يحتفل بفوز الربازيل عىل رصبيا 

وتأهلها للدور الثاين، عرب إطالق األلعاب النارية، األمر 
الذي استفّز شابني من أنصار املنتخب األملاين.

وحسب املصادر ذاتها، أقدم الشابان عىل طعن الضحية 
بالسكاكني، ما أسفر عن مقتله عىل الفور، ليذهب 

ضحية التعصب األعمى يف تشجيع املنتخبات.
وكان املنتخب األملاين فقد لقبه كبطل للعامل، بخسارته 

أمام كوريا الجنوبية صفر - 2 األربعاء يف الجولة الثالثة 
األخرية من منافسات املجموعة السادسة يف مونديال 

روسيا.

ضحية “ألمانيا والبرازيل”

وكاالت: سجل األسطورة 
دييجو أرماندو مارادونا، 

اسمه بشكل بارز يف 
نهائيات كأس العامل 

بروسيا، حيث كان نجم 
املباريات الثالث للمنتخب 
األرجنتيني من املدرجات.
وقالت صحيفة “ذا صن” 

اإلنجليزية، إن أسطورة 
األرجنتني يحصل يف كل 

مباراة عىل 10 آالف جنيه 
إسرتليني، من قبل االتحاد 
الدويل لكرة القدم )فيفا(.

وأوضحت الصحيفة 
اإلنجليزية، إن جياين 

إنفانتينو، رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم، حاول 

جلب أسطورة من كل 
منتخب ليجمع بني املايض 

والحارض.
واضطر الفيفا لتحمل 
تكاليف سفر وإقامة 

هؤالء األساطري، الذين 
اعتربهم إنفانتينو سفراء 
ملنتخباتهم يف املونديال 

الرويس، ضمن خطة 
إنفانتينو.

وتصدر مارادونا عناوين 
الصحف يف املباراة األخرية 

ملنتخب األرجنتني أمام 
نيجرييا، التي حسمت 

تأهل فريق التانجو للدور 
القادم، بفوز عسري عىل 

حساب املنتخب األفريقي.

وكاالت: يعد النجم 
الربتغايل رونالدو من 
أكرث نجوم كرة القدم 
“اكتامال” من الناحية 

الفنية والجسدية، 
ويرجع خرباء اللعبة 

األمر النضباطه التام يف 
التدريب والغذاء خارج 

امللعب.
إذ نرش موقع “بزنس 
إنسايدر” تقاليد قائد 

الربتغال، والنظام الذي 
يتبعه أيام املباريات 

املهمة. ويقول املوقع: 
“بعد النوم ملدة 8 

ساعات، يحرص رونالدو 
عىل رشب كميات كبرية 

من املاء خالل يوم 
املباراة؛ للحفاظ عىل 

ترطيب الجسم”.
ويتناول وجبات خفيفة 
أساسها الربوتني والقمح 
يوم املباراة، كام يستمع 
للموسيقى قبل دخول 
امللعب. كام أنه “ينظر 
لنفسه يف املرآة ويبدأ 

بتحفيز نفسه بعد ارتداء 
قميص وحذاء اللعب”.

أما بعد املباراة، فيفضل 
تناول وجبة يف امللعب 

قبل املغادرة، عادة 
ما تتكون من البيتزا 

والفواكه، قبل أن يأخذ 
حامما باردا وآخر ساخنا، 
ثم يسبح ملدة 20 دقيقة.

 مارادونا 
يحصد األموال

رونالدو.. 
طقوس وتقاليد

وكاالت: ضم��ن املنتخ��ب الياباين 
التأه��ل إىل دور ال��� 16 مبونديال 
روس��يا، رغم الخسارة بهدف دون 
رد أمام نظريه البولندي، يف املباراة 
التي جمعتهام أمس الخميس عىل 
ملع��ب “فولجوجراد أرينا”، ضمن 
بدور  الختامية  الجولة  منافس��ات 
املجموع��ات. وجاء هدف منتخب 
بولن��دا عن طريق ي��ان بيدناريك 

)59(؛ ليمنح ب��الده أول انتصار يف 
موندي��ال روس��يا، إال أن��ه مل يكن 

كافًيا للنسور البيضاء.
وتأهل املنتخب الياباين للدور الثاين 
وصيفا للمجموع��ة بعد كولومبيا، 
بعدما تساوى يف النقاط واألهداف 
مع السنغال، لكن اللعب النظيف 
صع��د بالفري��ق اآلس��يوي ع��ىل 

حساب نظريه اإلفريقي.

منتخ��ب  تأه��ل  وكاالت: 
ال��دور مث��ن  كولومبي��ا إىل 
النه��ايئ من كأس العامل، بعد 
فوزه عىل الس��نغال بنتيجة 
)0-1( يف إط��ار منافس��ات 
الجولة الثالث��ة واألخرية من 

دور املجموعات.
ي��اري مينا  املدافع  وأح��رز 
اله��دف الوحي��د للمنتخب 

 74 الدقيقة  يف  الكولومب��ي 
من رضبة رأسية قوية.

رصيد  يرتفع  النتيجة  وبتلك 
كولومبيا إىل النقطة السادسة 
يف ص��دارة املجموعة، بينام 
يتجمد رصيد الس��نغال عند 
النقطة 4 وي��ودع املونديال 
الثالث  املرك��ز  احتالله  بعد 

خلف اليابان.

وكاالت: تصّدرت بلجيكا املجموعة 
الس��ابعة بنهائي��ات كأس الع��امل 
2018 لك��رة الق��دم، بفوزها عىل 
إنجل��رتا 0-1 مس��اء الخميس عىل 
ملعب كالينينجراد يف آخر مباريات 
ال��دور االول.وأحرز عدن��ان يانوزاي 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 51.
ورفع��ت بلجي��كا رصيده��ا يف ختام 
املجموعة إىل 9 نقاط مقابل 6 إلنجلرتا 
علام بأن املنتخب��ني ضمنا تأهلهام إىل 
مثن النهايئ يف الجولة املاضية، ورضبت 
بلجي��كا موع��دا مع الياب��ان يف الدور 

التايل، فيام تتواجه إنجلرتا مع كولومبيا. 
أرشك املنتخب��ان تش��كيلتان رديفتان 
يف ه��ذا اللق��اء، حيث أج��رى مدرب 
املنتخب اإلنجليزي جاري س��اوثجيت 
8 تعديالت عىل تش��كيلته األساس��ية، 
فش��ارك ج��اري كايهيل وفي��ل جونز 
بخ��ط الدف��اع، وإريك داي��ر وفابيان 
ديلف يف الوس��ط، وترينت ألكسندر-
ع��ىل  كظهريي��ن  روز  وداين  أرنول��د 
الطرفني، وماركوس راش��فورد وجاميي 
فاردي يف الخط األمامي، مقابل جلوس 
هّداف الفريق هاري كاين عىل الدكة. 

م��ن ناحيت��ه، أرشك م��درب املنتخب 
البلجي��ي روبرت��و مارتيني��ز 9 العبني 
احتياطيني يف تشكيلته، فلعب توماس 
فريمايلني، ولياندر ديندونكر يف الدفاع، 

ونارص الشاذيل ومروان فياليني وموىس 
دميبي��ي وعدن��ان يان��وزاي وي��وري 
تيليامنز يف الوس��ط، وتورجان هازارد 

وميتيش باتشواي يف الهجوم.

كولومبيا تتأهل لدور الـ 16بولندا تفوز واليابان تتأهل

بلجيكا تهزم إنجلترا

فرحة العبي كولومبيا بهدف االنتصارهدف بولندا في مرمى اليابان

من لقاء بلجيكا وإنجلترا
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