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نظـام �إيـر�ن يجـب �أن يرحـل
يف ندوات �سبقت موؤمتر املعار�سة بباري�س... خرباء و�سيا�سيون:

دب���ي - العربية نت: �س���بق املوؤمتر ال�س���نوي 
للمعار�س���ة الإيراني���ة يف باري�س، ندوات ناق�س���ت 
�س���يناريوهات تغي���ر النظ���ام يف طه���ران يف ظل 
الحتجاجات ال�س���عبية واملواقف الدولية اجلديدة 
حي���ال اإي���ران.ويف الن���دوة الأول���ى، ناق����س خرباء 
و�سيا�س���يون “اإمكان التغير يف اإيران” يف باري�س 
�سباح اأم�س، دور الحتجاجات ال�سعبية املتوا�سلة 

�سد النظام الإيراين.
ال�س���ابق لوزي���ر اخلارجي���ة  وق���ال امل�س���اعد 
الأمركي يف ال�سوؤون الع�سكرية لينكولن بلومفيلد 
اإن بع���د ان�س���حاب الرئي����س ترام���ب م���ن التفاق 
النووي الذي وقعه اأوباما مع اإيران اأ�س���بحت هناك 
�سيا�س���ية اأمركية جديدة حيال اإيران اأعلنها وزير 

اخلارجية مايك بومبيو يف 12 مطلبا.
وق���ال ع�س���و جمل����س ال�س���يوخ بالكونغر�س 
الأمرك���ي روبرت توري�س���لي يف كلمته اإنه قد حان 

وقت التغير يف اإيران.
واأ�ساف: نظام اإيران يجب اأن يرحل.

و�ستك�س���ف �سخ�س���يات اأمركي���ة رفيع���ة يف 

موؤمت���ر املعار�س���ة الي���وم بباري�س عن تفا�س���يل 
ا�سرتاتيجية وا�سنطن اجلديدة حيال نظام 

طهران.

• �سحافيان من اأ�رسة “كابيتال غازيت” يف اأنابولي�س يعمالن على عدد اأم�س اجلمعة بعد مقتل 5 من 	
العاملني بال�سحيفة يف اإطالق نار اخلمي�س )اأ ف ب(

• اآثار الوجود الع�سكري الأمركي يف �سول حفيظة ال�سكان	

�جلي�ش �لأمريكي ينهي 70 عاما من �لوجود يف �سول

�لتخدير �أدوية  مبخزون  للتحكم  �إجر�ء�ت  “�ل�سحة”: 

اأبوظب���ي - �س���كاي ني���وز عربي���ة: اأغل���ق 
اجلي�س الأمركي ر�سميا اجلمعة مقره املوجود 
يف عا�س���مة كوريا اجلنوبية �سول منذ 70 عاما 

و�سط انفراجة يف �سبه اجلزيرة الكورية.
وطبق���ا لوكالة “اأ�سو�س���يتد بر����س”، فاإن 
امل�س���وؤولني الأمركيني اأكدوا اأن انتقال مقر 
اجلي����س ل عالقة ل���ه بالتطورات ال�سيا�س���ية، 
ول�س���يما القمة التي جمع���ت الرئي�س دونالد 
ترامب والزعي���م الكوري ال�س���مايل كيم جونغ 

اأون يف وقت �سابق من يونيو اجلاري. 
وي�س���ر امل�س���وؤولون اإلى اأن الأمر خمطط 
له منذ 10 �س���نوات، ولكنه تاأج���ل مرات عدة؛ 

ب�سبب م�سكالت البناء والتمويل.

اجلفر - وزارة ال�سحة: اأو�سحت وزارة ال�سحة 
يف بيان �س���ادر لها، ب�ساأن ال�س���كوى املن�سورة عرب 
خمتلف مواقع التوا�سل الجتماعي اأم�س، بخ�سو�س 
“دواء التخدي���ر وتاأجيل بع����س العمليات” يف جممع 
ال�سلمانية الطبي اأنها تابعت ما ن�رس واأنها على اطالع 

على جميع ما يثار يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
وبين���ت ال���وزارة اأنه���ا فعلت اأم����س الأول 

الإجراءات الحرتازي���ة لإدارة املخزون والتحكم 
بامل���وارد املوج���ودة، حفاظ���ا على ان�س���ايبية 
تق���دمي اخلدمات ال�س���حية.وذكرت اأن املعنيني 
مبجم���ع ال�س���لمانية اتخ���ذوا الإج���راءات الحرتازي���ة 
تفاديا لنق�س اأح���د اأدوية التخدي���ر، واإبقاء خمزون 
كاف حل���الت الط���وارئ الت���ي قد تط���راأ مثل حالت 
الك�سور والإ�سابات البليغة واحلروق وما �سابه ذلك، 

مع العلم باأن �سحنة هذا الدواء املعني مت ا�ستالمها 
يف اليوم نف�سه )اخلمي�س(. 

واأ�س���ارت ال���وزارة اإل���ى اأن العملي���ات الكبرة 
والطارئ���ة واملتعلقة بعمليات الط���وارئ والولدات 
وجراحات الأطفال ت�سر بان�سيابية وب�سكل منتظم، 
اأما العمليات الختيارية غر الطارئة حمدودة العدد، 

فتمت اإعادة جدولتها لتجرى يف الفرتة املقبلة.
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تكرمي �ل�سحايا

• ندوات تناق�س �سيناريوهات تغير النظام يف اإيران يف ظل الحتجاجات ال�سعبية 	

�سخ�سيات اأمريكية تك�سف تفا�سيل ا�سرتاتيجية وا�سنطن حيال طهران
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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�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
�ل�سحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

�ل�سيخ حممد بن حمد يف ذمة �هلل
املنامة - بنا: انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى 
ال�سيخ حممد بن حمد بن عبداهلل بن عي�سى اآل 
خليفة، والد كل من وزير املالية ال�سيخ اأحمد 
بن حممد اآل خليفة وال�سيخ حمد بن حممد اآل 
خليف���ة. وكان قد ووري جثمان الفقيد الرثى 

اأم�س بعد �سالة الع�رس مبقربة احلنينية. 
تقب���ل التعازي للرج���ال مبجل�س املغفور 
ل���ه بج���ري ال�س���يخ من���زل رق���م 728، طريق 
2027، جممع 920، بالقرب من مديرية �رسطة 

املحافظة اجلنوبية، وللن�ساء باملنزل نف�سه.

دبي- الوف���د الإعالمي: تاأهل منتخبنا 
الوطني لكرة ال�س���لة اإل���ى املرحلة الثانية 
م���ن الت�س���فيات الآ�س���يوية املوؤهلة اإلى 
كاأ�س اآ�سيا 2021 باأداء بطويل، بعد فوزه 
املث���ر على نظ���ره املنتخب ال�س���عودي 
بنتيج���ة 93/ 91 يف اللقاء ال���ذي جمعهما 
اأم�س على �س���الة ال�سيخ �سعيد بن مكتوم 
بنادي �س���باب اأهلي دبي التي ت�ست�سيف 
مرحلة الإي���اب يف الفرتة ما بني 27 وحتى 

30 يونيو اجلاري.
بالت�سفيات  ويختتم منتخبنا م�سواره 
يف  العم���اين  املنتخ���ب  مبواجه���ة  الي���وم 
بتوقي���ت  والن�س���ف  الرابع���ة  ال�س���اعة 

اإلى  البحري���ن. وي�س���عى منتخبن���ا 
�سمان ال�سدارة بتحقيق الفوز.

تاأهل بجدارة اإلى املرحلة الثانية من الت�سفيات االآ�سيوية

باأد�ء بطويل... منتخب �ل�سلة يفوز على �ل�سعودية

• خالد بن عبداهلل يف �سورة جماعية مع منتخبنا	 17

رجل فرن�سا فـي البحرين وخمطط اجلحيم للمنطقة
اإن قيًما ومفاهيَم، كاحلرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان، هي من اأعظم 
اإجنازات احل�س����ارة الب�رسية التي ت�س����تحق التم�سك بها، والعمل على تعزيزها 

وفر�س احرتامها.
ولكن حينما نرى مثل هذه القيم العظيمة تتعر�س للت�س����ويه والإ�س����اءة، 
فهنا يكون النزعاج، وعندما تاأتي الإ�س����اءة من دول �ساهمت يف تر�سيخ هذه 
القي����م وتدعي اأنها تعمل عل����ى ن�رسها يف خمتلف اأرجاء الع����امل، فيجب القلق 
ة وتتبع اأ�ساليب ملتوية،  واحلذر، خ�سو�س����ا اأن هذه الدول ت�سلك طرقا معوجَّ
حت����ى لتبدو وكاأنها تعلن حرًبا �س����د دول اأخرى لت�س����ل اإل����ى اأهداف وغايات 

اأخرى تتعلق مب�ساحلها وتتوافق مع �سيا�ساتها.
فاحل����روب مل تع����د كما كانت يف ال�س����ابق، عب����ارة عن مواجهات م�س����لحة 
مبا�رسة، بل تغرت �س����ورها وتنوعت اأ�س����كالها، واأ�س����بحت معها قيم احلرية 
والدميقراطي����ة وحقوق الإن�س����ان جم����رد اأقنعة ترتديها بع�����س الدول؛ خللق 
امل�س����اكل وت�سدير الأزمات لدول اأخرى، لدرجة جعلت الكثر من ال�سعوب ل 
تتمنى هذه احلرية والدميقراطية؛ لأنها �ستعني �سياع دولتهم واحتاللها ولو 
بع����د حني، من خالل الإعالم الذي ي����زور احلقائق، واعتماد املعاير املزدوجة 
يف �س����وؤون حقوق الإن�س����ان واحلريات ل�س����الح اأنا�س متعط�سني ملنا�سب اأو 

لأموال.
فقد �س����هد يونيو اجلاري اأحداثا تعترب تدخال �سافرا ومرفو�سا يف ال�ساأن 
الداخلي البحريني، اأو لنقل ا�ستفزازات ت�سكل اأر�سية لبث ال�سكوك وزعزعة 
ال�س����لم الأهلي يف مملكة البحرين، بداأت مبوافقة جمل�س العا�سمة الفرن�سية 
على منح املدعو نبيل رجب املواطنة ال�رسفية، وتبع ذلك تغريدة من ال�سفرة 
الفرن�س����ية لدى مملكة البحرين تنتقد فيها احلكم ال�سادر يف حق نبيل رجب 
اأي�ًس����ا، يف ر�س����الة وا�سحة مفادها اأن فرن�س����ا تريد احلفاظ على رجلها، نبيل 
رجب، وهو املدان ببث الأخبار الكاذبة، ونال املحاكمة العادلة، و�س����در حكم 

باإدانته.
ت املتحدثة با�سم اخلارجية الأمركية هيذر نويرت،  ويف ال�سهر ذاته، عربرّ
يف امللخ�����س اليوم����ي، ع����ن ترحيب بالده����ا بق����رار الق�س����اء البحريني تربئة 
الأمني العام ال�س����ابق جلمعي����ة الوفاق املنحلة علي �س����لمان. وليتها اكتفت 
بذلك، لكنها حثت املدعي العام على عدم ا�س����تئناف احلكم، داعية احلكومة 

البحرينية لإطالق �رساح علي �سلمان واإعفائه من الأحكام ال�سابقة.
ومبا اأن ه���ذه الت�رسيحات تاأتي من دبلوما�س���يني يعرفون جيدا التقاليد 
والأع���راف التي متنعهم من التدخل يف �س���وؤون الغر وتوجب احرتام �س���يادة 
وا�س���تقالل الدول الأخرى، لكنهم يتجاهلون التقاليد وي�رسبون بهذه الأعراف 
عر�س احلائط، فهذا يعزز ما ذكرناه يف مقال �س���ابق اأن هناك ف�س���ال اآخر من 
“اجلحيم” الذي ي�سمونه “ربيعا” يعد )ويطبخ( للمنطقة عن طريق بث الأخبار 
الكاذبة واملت�ساربة وحتريك اخلاليا النائمة؛ لتحقيق ما تريده الدول الكربى 
من �رس ومتزيق اخلليج العربي، من دون اأن نرى لالأ�سف ال�سديد اأي حترك جاد 

وملمو�س حتى الآن لبناء حائط منيع ل�سد هذه املوجه القادمة للمنطقة.
مطلوب م����ن دولنا العربي����ة الكثر والكث����ر لال�س����تعداد ومواجهة هذه 
احل����رب ال�رس�س����ة، التي ل ت����دار بالعت����اد واجليو�����س والأ�س����لحة الثقيلة، بل 
بالأفكار الهدامة والتدخالت احلقوقية وال�س����ائعات املتوا�سلة عن الأو�ساع 
القت�سادية وال�سيا�سية حتت �سعارات احلرية والعدالة وامل�ساواة، وجميعها 

اأ�سد فتًكا من احلروب التقليدية. 
ونتمن����ى اأن ن����رى يف ق����ادم الأيام حت����ركا كفيال بحفظ اأم����ن دول اخلليج 

وحماية مقدرات �سعوبها.

مؤنس المردي
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حماربة الجتار بالأ�سخا�ص �سورة م�رشفة ل�سيانة حقوق الإن�سان

�سنوا�سل جهود مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص

تقدير دويل واإجناز وطني للم�رشوع الإ�سالحي بقيادة العاهل

مكافحة الجتار اإجناز يعك�ص تقديرا عامليا للم�رشوع الإ�سالحي

يف برقية تهنئة تلقاها �شمو ويل العهد... حميدان:

عرب عن فخره واعتزازه باالإ�شادة امللكية... العب�شي:

مبنا�شبة تقدم البحرين يف ت�شنيف مكافحة االإجتار باالأ�شخا�س... رئي�س “النواب”:

تاأكيدا على �شون كافة احلقوق واحلريات... الكوهجي:

تلق���ى ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االم���ر �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة من 
وزير العم���ل والتنمية االجتماعي���ة جميل حميدان 
مبنا�ش���بة االإجن���از التاريخي ال���ذي حققته مملكة 
البحرين بت�ش���نيفها �ش���من الفئة االأولى بتقرير 
وزارة اخلارجي���ة االمركي���ة املتعلق���ة بت�ش���نيف 
الدول يف جمال مكافحة االجتار باالأ�ش���خا�س.. هذا 

ن�شها: 
ي�شعدين اأن اأرفع الى �شموكم الكرمي اأخل�س 
التهاين مبنا�ش���بة االإجناز التاريخ���ي الذي حققته 
مملك���ة البحرين بت�ش���نيفها �ش���من الفئة االأولى 
املتعلق���ة  االأمركي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  بتقري���ر 
االجت���ار  مكافح���ة  جم���ال  يف  ال���دول  بت�ش���نيف 
باالأ�ش���خا�س.اإن هذا االإجناز مل يك���ن ليتحقق لوال 

فكرك���م الن���ر ومبادراتكم الرائدة ول���وال متابعة 
وتوجيهات �ش���موكم، رعاكم اهلل، ال�شديدة والتي 
كانت نربا�ش���ا م�ش���يئا تهتدي به اللجنة الوطنية 
ملكافح���ة االجتار باالأ�ش���خا�س واجله���ات املعنية 
وعل���ى راأ�ش���ها وزارة اخلارجية، حيث ا�ش���تطاعت 
هذه املوؤ�ش�ش���ات اإعطاء �ش���ورة م�رشف���ة لتطبيق 
اأف�شل املمار�شات ل�شيانة حقوق االن�شان عموما 

وحقوق العمالة الوافدة على وجه اخل�شو�س. 
كم���ا كان للم�رشوع���ات الرائ���دة واالإج���راءات 
التنفيذية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة تنظيم 
�ش���وق العمل واالإجراءات القانونية احلمائية التي 
قامت به���ا خمتلف اجلهات وال���وزارات احلكومية 
بدور فاعل يف احلد من ق�ش���ايا االجت���ار بالب�رش يف 
مملك���ة البحري���ن الت���ي وف���رت يف الوقت نف�ش���ه 
خدمات متكاملة ل�ش���حايا االجت���ار بالب�رش مكنتها 

لتتب���واأ مكانة مرموقة على امل�ش���تويني االإقليمي 
والدويل.

اإن ت���وايل االإجن���ازات الت���ي حققته���ا مملكة 
البحري����ن عل����ى �ش����عيد تعزي����ز حقوق االن�ش����ان، 
ويف مقدمته����ا تاأمني حقوق العم����ال وتوفر بيئة 
�ش����ليمة، وفقا ملعاي����ر العمل الدولية، �ش����تكون 
حافزا نحو املزيد من تطوير اخلدمات واملمار�شات 
والت�رشيعات الوطنية مبا يخدم العن�رش الب�رشي الذي 
هو ال�شمان االأمثل ال�شتدامة التنمية ال�شاملة على 
خمتلف االأ�شعدة.حفظكم اهلل ذخرا و�شندا ململكة 
البحري����ن ومواطنيه����ا املخل�ش����ني، و�ش����دد عل����ى 
دروب اخل����ر خطاكم.وتف�ش����لوا �ش����موكم بقبول 

وافر االحرتام والتقدير واالمتنان،،
جميل بن حممد علي حميدان 

وزير العمل والتنمية االجتماعية

�ش���احية ال�ش���يف - هيئة تنظيم �شوق العمل: 
ع���رب الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �ش���وق العمل 
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س 
اأ�شامة العب�شي عن فخره واعتزازه بالت�رشيف ال�شامي 
واإ�ش���ادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة بجهود هيئة تنظيم �شوق العمل 
واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س حيث 
�ش���اهمت املبادرات والربامج التي نفذتها يف بلوغ 
مملك���ة البحرين الفئ���ة االأولى يف تقري���ر اخلارجية 
االأمركية اخلا�س بت�شنيف الدول يف جمال مكافحة 
جرمية االجتار باالأ�ش���خا�س.واأكد العب�ش���ي اأن جميع 
امل�ش���اريع التي اأجنزته���ا الهيئة واللجن���ة الوطنية 
وذكرته���ا اخلارجي���ة االأمركي���ة يف تقريره���ا كبناء 
�ش���لب ت�ش���تحق البحري���ن عليه���ا اأن تكون �ش���من 
الفئة االأولى، قد تاأ�ش�ش���ت عل���ى قاعدة متينة هي 
روؤي���ة جاللة امللك االإ�ش���الحية مل�ش���تقبل البحرين، 
حي���ث هي���اأ امل����رشوع االإ�ش���الحي جلاللته االأر�ش���ية 

ال�شلبة التي تنفذ عليها موؤ�ش�شات الدولة براجمها 
وم�شاريعها مبا يتفق ومبداأ دولة القانون وال�شعي 
احلثي���ث واملخل����س كل ح�ش���ب دوره وموقع���ه يف 

التنمي���ة ال�ش���املة، التي جتعل من مملك���ة البحرين 
دولة الرفاه واحل�شارة.

واأ�شاف “اإننا اإذ ننعم يف اأداء واجباتنا الر�شمية 

بدع���م ورعاي���ة �ش���اميتني من ل���دن جاللت���ه، فاإننا 
ن�شت�شعر امل�ش���ئولية التي ُكلفنا بها، ونغتنم هذه 
املنا�ش���بة لنجدد العهود يف موا�ش���لة العمل وبذل 
اجلهود التي ترتجم التوجهات امللكية االإ�ش���الحية 
على خمتلف االأ�ش���عدة وحتقق روؤية جاللته ململكة 
اأ�شا�ش���ها االأمن والعدل واال�ش���تقرار لكل من عا�س 

على ترابها الغايل حتت رعاية جاللة امللك”.
 من جانب اآخر، اأ�ش���اد العب�ش���ي بالتفاعل رفيع 
امل�ش���توى من رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد امُلال مع 
منج���ز ارتقاء مملك���ة البحرين اإلى الفئ���ة االولى يف 

تقرير اخلارجية االأمركية.
واأكد اأ�ش���امة العب�ش���ي اأن ال�ش���لطة الت�رشيعية 
بتفاعلها االإيجابي مع كل م�ش���اريع تر�ش���يخ البنية 
القانونية للدولة �شيكون االر�شّية ال�شلبة النطالق 
املوؤ�ش�ش���ات نح���و بل���وغ اأهدافه���ا املر�ش���ومة لها 
من قب���ل القيادة �ش���عيا لتحقيق التنمية ال�ش���املة 

ململكتنا الغالية البحرين.

الق�ش����يبية - جمل�����س الن����واب: رف����ع رئي�س 
جمل�س الن����واب اأحمد امل����ال الته����اين والتربيكات 
اإلى مقام ملك البالد �ش����احب اجلالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة مبنا�ش����بة �ش����دور تقري����ر 
اخلارجي����ة االأمركي����ة وحتقي����ق مملك����ة البحري����ن 
الفئة االأولى يف ت�ش����نيف الدول اخلا�س مبكافحة 
االإجتار باالأ�ش����خا�س عن جدارة وا�شتحقاق، وبذلك 
تك����ون مملك����ة البحرين الدول����ة العربي����ة الوحيدة 
�ش����من هذه الفئة املتقدمة يف ت�ش����نيف اخلارجية 
االأمركية، م�ش����ًرا اإلى اأنَّ االإجناز الدويل، باعتباره 
تقدي����ر دويل واإجن����از وطن����ي للم�رشوع االإ�ش����الحي 
بقيادة العاهل، وتوجيهات رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش����مو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
وللجه����ود الك����ربى التي يبذله����ا ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ش����احب ال�شمو امللكي االأمر �ش����لمان بن حمد اآل 

خليف����ة يف اإ�ش����الح �ش����وق العمل م����ن خالل متتني 
البني����ة القانوني����ة والتنظيمي����ة لل�ش����وق والواقع 
االقت�شادي.واأ�ش����اف رئي�����س جمل�س الن����واب اإننا 
يف املجل�س النياب����ي، اإذ نفخر بالتطور الكبر على 
م�شتوى تنظيم ال�شوق املحلية، فاإننا كنا وال نزال 
نراقب امل�ش����اريع التنظيمية التي بادر بها �ش����مو 
ويل العهد يف ال�شنوات املا�شية التي هياأت االأجواء 
املنا�ش����بة الزدهار احل����راك فيه، لياأتي ت�ش����نيف 
اخلارجي����ة االأمركية، وانتق����ال مملكة البحرين من 
الفئ����ة الثانية اإل����ى الفئة االأول����ى كنتيجة طبيعية 
لالإجراءات وامل�ش����اريع التي مت اعتمادها من جانب 
الدول����ة، على �ش����بيل املثال ال احل�رش، ب����دًءا بحرية 
انتقال العامل، مروًرا بالنظام املرن واإن�ش����اء مركز 
دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يت�ش����من مركزاً 
لالإي����واء واإ�ش����دار نظ����ام االإحالة الوطني ل�ش����حايا 
االإجتار باالأ�ش����خا�س، و�ش����وال لتن�ش����يق جهود كل 

املوؤ�ش�شات الر�ش����مية املعنية من خالل جلنة عليا 
تعنى مبحاربة االجتار باالأ�شخا�س.

وبعث رئي�س جمل�س النواب برقية تهنئة الى 

اأ�ش����امة العب�ش����ي الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم 
�ش����وق العم����ل رئي�����س اللجن����ة الوطني����ة ملكافحة 
االجتار باالأ�ش����خا�س، مبنا�ش����بة تكرمي����ه من وزارة 
اخلارجية االأمريكية �شمن ع�رشة �شخ�شيات عاملية 
قدمت جهوًدا متميزة على �ش����عيد مكافحة االإجتار 

باالأ�شخا�س.
واأكد رئي�س جمل�س النواب اأن تكرمي العب�شي 
كاأول �شخ�ش����ية ر�شمية خليجية يف هذا املجال، هو 
تكرمي ململكة البحرين على مبادراتها وم�شاريعها 
وبراجمها يف جمال يف مكافحة االإجتار باالأ�شخا�س، 
ومثمن����ا جه����ود اللجن����ة الوطنية ملكافح����ة االإجتار 
باالأ�ش����خا�س، واأن مملك����ة البحرين تفخ����ر باأبنائها 
املخل�ش����ني عل����ى عمله����م واإجنازاته����م وعطائهم 
وجهودهم ومتيزهم، يف كل موقع مكان؛ ملوا�شلة 
االإجن����ازات واملكا�ش����ب الت����ي ترفع ا�ش����م مملكة 

البحرين عاليا خفاقا يف خمتلف املحافل.

الق�ش���يبية - جمل����س النواب: اأك���د النائب 
عي�ش���ى عبد اجلب���ار الكوهج���ي اأن حتقيق مملكة 
البحري���ن الفئة االأولى يف تقري���ر وزارة اخلارجية 
االأمركي���ة مبكافحة االجت���ار باالأ�ش���خا�س كاأول 
دولة يف ال�رشق االأو�شط و�ش���مال اإفريقيا ت�شنف 
�شمن الفئة االأولى، هو اإجناز دويل رفيع يعك�س 
تقدي���ًرا عاملًيا كبًرا للم�رشوع االإ�ش���الحي لعاهل 
البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليفة واعرتاًفا باجلهود احلثيثة لرئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة يف النهو�س بالو�شع االقت�شادي وفق 
برامج وم�رشوعات متكاملة و�ش���املة، واملبادرات 
النوعي���ة والع�رشي���ة ل���ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االمر �ش���لمان بن حمد 
وتوف���ر  العم���ل  �ش���وق  اإ�ش���الح  اآل خليف���ة يف 
البيئ���ة القانونية والتنظيمي���ة املثالية له.وقال 

الكوهج���ي “اإن ما يتحقق من اإجنازات متوا�ش���لة 
وعاملية ململكة البحرين لهو نتاج طبيعي للنهج 
االإ�شالحي لعاهل البالد الذي ي�شتند ويوؤكد على 
�ش���ون كافة احلقوق واحلري���ات والتعاون البناء 
والواث���ق مع كاف���ة اجلهات االإقليمي���ة والدولية 
من اأجل تعزيز ثقافة حقوق االن�ش���ان وموا�ش���لة 
م�ش���رة التنمية التي ت�ش���هدها مملك���ة البحرين 
يف كاف���ة املج���االت وااللتزام ب�شيا�ش���ة اململكة 
يف االنفت���اح االإيجابي والتوا�ش���ل مع دول العامل 

ومنظماته”.
واأك���د ان العناي���ة الكب���رة والدع���م الدائم 
من قبل �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر �ش���لمان 
بن حمد اآل خليفة للجنة التن�ش���يقية وتوجيهات 
�شموه ال�شديدة اأدت لنجاح جهود مملكة البحرين 
واللجن���ة الوطني���ة ملكافحة االجتار باالأ�ش���خا�س 
له���ذا النجاح العامل���ي واالإجناز ال���دويل، بعد اأن 
�ش���منت توفر كافة امل���وارد واالإمكانيات وكل 

الطاقات الب�رشية.
و�شدد على اأن مملكة البحرين قدمت منوذًجا 
يحتذى لدول الع���امل يف العمل املتكامل واجلهد 
املنظم الفاعل من قبل جميع الوزارات واجلهات 

احلكومي���ة مبا ي�ش���من االلت���زام الكامل مبعاير 
الق�شاء على االجتار باالأ�ش���خا�س، والرد العملي 
الذي يدح�س اأي ت�ش���ويه ب�شاأن الو�شع احلقوقي 
يف مملكة البحرين من خالل الربامج الفريدة التي 
اأجنزته���ا مملك���ة البحري���ن وهيئة تنظيم �ش���وق 
العمل على مدار ال�ش���نوات املا�ش���ية والتي اتت 
بثماره���ا واأثبتت جدواه���ا وفاعليتها ومن بينها 
ت�رشي���ح العمل املرن، واإن�ش���اء اأول مركز �ش���امل 
حلماية ودعم العمالة الوافدة وغرها الكثر من 

الربامج واملبادرات.
وهناأ النائب عي�ش���ى الكوهجي رئي�س هيئة 
تنظي���م �ش���وق العم���ل رئي����س اللجن���ة الوطنية 
ملكافح���ة االجتار باالأ�ش���خا�س اأ�ش���امة العب�ش���ي 
على تكرميه �شمن ع�رش �شخ�شيات عاملية قدموا 
جه���ودا متمي���زة عل���ى �ش���عيد مكافح���ة االجتار 
باالأ�ش���خا�س، موؤك���دا اأن ه���ذا التك���رمي جاء عن 

جدارة وا�شتحقاق.

• اخلارجية االأمركية تكرم اأ�شامة العب�شي	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمر �ش���لمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة، برقي���ات تهنئ���ة اإل���ى رئي�س 
الفدرالي���ة حمم���د  ال�ش���ومال  جمهوري���ة 
فرماج���و، وذل���ك مبنا�ش���بة ذك���رى العيد 

الوطني لبالده.
اأطي���ب  ع���ن  برقياته���م  وع���رّبوا يف 
تهانيه���م ومتنياتهم له مبوفور ال�ش���حة 
وال�شعادة، ولل�ش���عب ال�شومايل ال�شقيق 

املزيد من التطور والنماء.
كم���ا بع���ث �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س ال���وزراء برقية تهنئ���ة مماثلة اإلى 
رئي�س ال���وزراء ال�ش���ومايل ح�ش���ن خري 
املنا�ش���بة  به���ذه  فيه���ا  �ش���موه  مهنًئ���ا 

الوطنية.

بع���ث عاهل الب���الد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����س جمهوري���ة الكونغ���و 
وذل���ك  كابي���ال،  جوزي���ف  الدميقراطي���ة 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
وع���رب جاللت���ه يف برقيته ع���ن اأطيب 
تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

ال��ق�����ش��ي��ب��ي��ة – 
جمل�س ال�شورى:رفع 
رئ����ي���������س جم��ل�����س 
ال�����������ش�����ورى ع��ل��ي 
ال�����ش��ال��ح، اأ���ش��م��ى 
اأي���������ات ال���ت���ه���اين 
وال��ت��ربي��ك��ات اإل���ى 
امل����ق����ام ال�����ش��ام��ي 

لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
حتقيق  مبنا�شبة  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 
 TIER( االأول��ى  الفئة  البحرين  مملكة 
1( �شمن فئات ت�شنيف الدول اخلا�س 
مبكافحة االجتار باالأ�شخا�س الذي تعلنه 
االأمركية.واأكد  اخلارجية  وزارة  �شنوًيا 
لهذا  البحرين  مملكة  حتقيق  اأن  ال�شلح 
اأنها  خ�شو�شا  نوعي،  اإجن��از  هو  الت�شنيف 
الفئة  هذه  �شمن  الوحيدة  العربية  الدولة 
االأمركية،  اخلارجية  ت�شنيف  يف  املتقدمة 
امللك  ج��الل��ة  روؤي���ة  بف�شل  حتقق  م��ا  وه��و 
املوجهة نحو رعاية و�شيانة حقوق االإن�شان، 
امل�����رشوع  م��ق��وم��ات  عليها  ت�شتند  وال��ت��ي 
االح���رتام  م��ب��ادئ  على  القائمة  االإ���ش��الح��ي 
وامل�شاواة والعدل مبا ي�شمل املجاالت كافة، 
�شاحب  ال���وزراء  رئي�س  توجيهات  وكذلك 
اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأم��ر  امللكي  ال�شمو 
ويل  يبذلها  التي  الدوؤوبة  واجلهود  خليفة، 
االأول  النائب  االأع��ل��ى  القائد  نائب  العهد 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
املوجهة  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأم��ر 

الإ�شالح �شوق العمل وهيكلته.
اأن  اإل��ى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 
جهود مملكة البحرين يف هذا املجال متقدمة 
الدول،  من  العديد  مع  باملقارنة  ومت�شارعة 
واالأهلية  الر�شمية  اجلهود  ا�شتمرار  نتيجة 
وت�شافرها،  باالأ�شخا�س  االجت��ار  ملكافحة 
االجت��ار  ملحاربة  الوطنية  اللجنة  يف  ممثلة 
هيئة  رئي�س  يراأ�شها  والتي  باالأ�شخا�س، 

تنظيم �شوق العمل اأ�شامة العب�شي.

البحرين تهنئ ال�شومال 
بذكرى العيد الوطني

العاهل يهنئ الكونغو 
بالعيد الوطني

ال�شالح: جهود البحرين برعاية 
حقوق االإن�شان متقدمة ومت�شارعة

• رئي�س جمل�س ال�شورى	

• جاللة امللك	

• �شمو ويل العهد	

• اأحمد املال	

• عي�شى الكوهجي	
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ذوو االحتياجات �رشكاء يف التنمية

تعزيز برامج اإدماج املواطنني يف “اخلا�ص”

بدء الت�صجيل للملتقى ال�صيفي الرتاثي االأحد

ر�صد 60 حالة مرتبطة باأخالقيات املهنة

يف لقائه مع النائب النجار... حميدان:

بحث التعاون مع م�شت�شارة “العمل الدولية”... الدو�رسي:

�شمن مبادرة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي “اجلنوبية عز وتاريخ”

�رسورة احلفاظ على خ�شو�شية املري�ض وكرامته... “ال�شحة”:

مدينة عي�ش����ى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي����ة: اأك����د وزي����ر العم����ل والتنمية 
االجتماعي����ة جمي����ل حميدان اأن االأ�ش����خا�ض 
ذوي االإعاق����ة يحظون برعاية واهتمام على 
امل�ش����توى احلكوم����ي واالأهل����ي واخلا�����ض 
م�ش����رة  يف  رئي�ش����ن  �����رسكاء  باعتباره����م 

التنمية والعمل الوطني. 
وكان وزي����ر العمل والتنمية االجتماعية 
قد التق����ى يف مكتبه ع�ش����و جمل�ض النواب 

عبداحلميد النجار.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  وكي���ل  اأك���د  االجتماعي���ة: 
االجتماعية �ش���باح الدو�رسي، اأهمي���ة تعزيز التعاون 
الفني بن مملكة البحري���ن ومنظمة العمل الدولية، 
ويف مقدمة ذلك دعم برامج وخطط توظيف الباحثن 
عن عم���ل من املواطن���ن وتاأهيله���م، ودور القطاع 
اخلا����ض يف خلق مزيد من فر�ض العمل ال�ش���تقطاب 
الكفاءات منهم واإدماجه���م يف الوظائف النوعية.جاء 
ذلك يف لقاء الدو�رسي يف مكتبه امل�شت�شارة االإقليمية 
الأن�ش���طة اأ�ش���حاب العمل مبنظم���ة العم���ل الدولية، 
مل���ا عويجان، حيث بح���ث معها، و�ش���ع اآلية لتفعيل 
التعاون ح���ول روؤي���ة البحرين االقت�ش���ادية 2030، 
وتعزيز التعاون الثالثي ب���ن اأطراف االإنتاج الثالثة 

و�شيا�شة بحرنة الوظائف يف �شوق العمل.

عوايل - املحافظة اجلنوبية: �شمن املبادرة 
اال�شتثنائية التي اأطلقها حمافظ اجلنوبية �شمو 
ال�ش���يخ خليفة ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 
مب���ادرة “اجلنوبية عز وتاري���خ” الهادفة الإحياء 
ت���راث املحافظ���ة اجلنوبية، اأعلن���ت مدير اإدارة 
الربامج االجتماعية و�شوؤون املجتمع باملحافظة 
فاطم���ة الغتم ع���ن تنظيم املحافظ���ة اجلنوبية 

للملتقى ال�شيفي الرتاثي.
واأو�ش���حت الغتم اأن املحافظة ت�ش���عى من 
خالل �شل�ش���لة مبادراتها واأن�ش���طتها للو�ش���ول 
ملختل���ف الفئ���ات العمري���ة، اإذ تق���ام الفعالية 
لالأطفال والنا�شئة؛ بهدف تعريفهم وتعليمهم 
احل���رف وامله���ن وال�ش���ناعات القدمي���ة الت���ي 
ا�شتهر بها �شكان املحافظة اجلنوبية وا�شتغالل 

اإجازة ف�شل ال�شيف ل�شغل اأوقات فراغ االأطفال 
بال�ش���كل االأمثل، معلنة عن فتح باب الت�ش���جيل 
يف الف���رتة م���ا ب���ن 1 - 12 يولي���و 2018 عرب 

تطبيق “الوات����ض اب” على الرقم 32234493 
ط���وال اأيام االأ�ش���بوع، كم���ا ميكن اال�شتف�ش���ار 
ملزي���د من املعلومات ع���ن امللتقى على الرقم 

17750590 يف وقت الدوام الر�شمي.
وي�ش���مل امللتقى ال�ش���يفي الرتاثي الذي 
ينطل���ق يف 15 يولي���و 2018 8 ور����ض تراثي���ة 
تت�ش���من تعليم فن العر�ش���ة وتراث املجال�ض 
والع���ادات القدمي���ة وتعلي���م الطبخ ال�ش���عبي 
و�ش���ناعة اأدوات ال�شيد لل�ش���قر ويوم لالألعاب 
ال�ش���عبية ويوم احلنة وتعليم الكرو�شيه وور�شة 
فعالي���ات  تق�ش���م  حي���ث  الرتاثي���ة،  اخلياط���ة 
امللتقى على 4 جمموعات لالأوالد والبنات على 
الفئات العمرية ما بن 8 - 11 �شنة و 12-15 

�شنة.

املنامة - وزارة ال�ش���حة:  افتتحت الوكيل 
امل�شاعد لل�ش���حة االأولية منال العلوي الور�شة 
العلمي���ة الرابعة ع���ن اأخالقيات امله���ن الطبية 
يوم اخلمي����ض 28 يونيو 2018 بفندق اخلليج، 
بح�ش���ور روؤ�ش���اء االأق�ش���ام بالرعاية ال�ش���حية 
االأولية وامل�شاركن من ال�شحة االأولية وال�شحة 
العامة بوزارة ال�ش���حة والهيئة الوطنية.وقالت 
العل���وي يف كلمتها يف حفل افتتاح الور�ش���ة اإن 
حتمل امل�شوؤولية املهنية ال يعني اتباع االأنظمة 
واالأدل���ة االإر�ش���ادية فقط، بل اإن ل���كل حالة يف 
الطب فرديتها التي تتطلب بذل اأف�ش���ل جهد 

ممكن لتقدمي اأف�شل خدمة للمري�ض.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن العم���ل ال���ذي تق���وم به 
اللجنة ال يقا�ض بعدد احلاالت التي مت حتويلها 

اإلى امل�شت�شار القانوين بالوزارة فاق 60 حالة، 
ولكنه يقا�ض باأهمية القرارات واالإجراءات التي 

اتخذت ب�شاأنها.

• حميدان ملتقيا النائب النجار	

• الدو�رسي ملتقًيا امل�شت�شارة مبنظمة العمل الدولية	

• فاطمة الغتم	

• امل�شاركون يف افتتاح الور�شة العلمية 	

عمان وال�صعودية ت�صمان موقعني على الئحة “اليون�صكو”
واحة االأح�شاء ومدينة قلهات م�شدر اإ�شعاع ح�شاري وجذب �شياحي

املنام���ة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
اأق���ر اجتم���اع جلن���ة ال���رتاث العامل���ي الثاين 
واالأربع���ن م�ش���اء اأم����ض واملنعق���د برئا�ش���ة 
وا�شت�ش���افة مملك���ة البحرين ب���ن 24 يونيو 
اجل���اري وحت���ى 4 يوليو املقب���ل، اإدراج واحة 
االأح�ش���اء ال�ش���عودية ومدينة قلهات العمانية 
على الئحة الرتاث االإن�شاين العاملي لليون�شكو 
االأول لتقيي���م املواق���ع املر�ّش���ح  الي���وم  يف 

اإدراجها على الئحة الرتاث العاملي.
 ،)2008 )الع���ام  �ش���الح  مدائ���ن  فبع���د 
والدرعية التاريخية )2010(، وجدة التاريخية 
)الع���ام 2014( والنقو�ض ال�ش���خرية يف حائل 
)العام 2015( وامل�ش���جلة على قائمة الرتاث 
العامل���ي باليون�ش���كو، والتي نظ���را لقيمتها 

التاريخي���ة واحل�ش���ارية ُتعّد م�ش���در اإ�ش���عاع 
ح�ش���اري وجذب �ش���ياحي متمّيز على م�شتوى 
الع���امل يف اململك���ة العربي���ة ال�ش���قيقة، اأق���ّر 

اجتم���اع جلن���ة ال���رتاث العامل���ي اإدراج واح���ة 
االأح�ش���اء على الئحة الرتاث االإن�شاين العاملي 

لليون�شكو.

• جانب من االجتماع	

تعزيز التعاون مع اأمريكا يف الطاقة املتجددة

“احلقوق” تقر ا�صتمارة ر�صد االنتخابات

عائالت بحرينية ت�صتقبل امل�صاركني يف “الرتاث العاملي”

“الوفد الرتاثي” يزور مدافن عايل

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل وزير �ش���وؤون 
الكهرب���اء واملاء عبداحل�ش���ن م���رزا مبكتبه 
�ش���فر الواليات املتحدة االأمركية املعتمد 

لدى مملكة البحرين ج�شتن �شبريل.
واأ�ش���اد الوزي���ر مب���ا يرب���ط البلدين من 
عالق���ات وطي���دة متمي���زة يعززه���ا التعاون 
خ�شو�ش���ا  املج���االت،  �ش���تى  يف  امل�ش���رتك 
جماالت الكهرباء وامل���اء والطاقة املتجددة، 

وا�ش���تعر�ض مع���ه اأب���رز امل�ش���اريع التي يتم 
تنفيذه���ا يف هيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء ووحدة 
اال�ش���تثمار  وفر����ض  امل�ش���تدامة  الطاق���ة 
املتاح���ة لل�رسكات االأمركي���ة يف هذا امل�رسوع 

وامل�شاريع االأخرى.
م���ن جانبه، اأعرب ال�ش���فر االأمركي عن 
ا�ش���تعداده لتعزيز التعاون القائم مبا يخدم 

كل امل�شالح والتطلعات.

�ش���احية ال�ش���يف - املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
حلقوق االإن�شان: عقدت جلنة احلقوق املدنية 
وال�شيا�ش���ية باملوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة حلق���وق 
االإن�شان اجتماعها العادي الثالث ع�رس برئا�شة 
ب���در ع���ادل وع�ش���وية دين���ا اللظ���ى واأحمد 
احل���داد مبقر املوؤ�ش�ش���ة ب�ش���احية ال�ش���يف. 
ومت خ���الل االجتماع مناق�ش���ة جممل القرارات 
والتو�ش���يات ال�ش���ابقة للجنة وما اتخذ فيها 
من اإجراء. كما ناق�ش���ت اللجنة الطلب املحال 

من جمل�ض النواب ب�ش���اأن احل�ش���ول على راأي 
املوؤ�ش�ش���ة فيما يتعلق بتعدي���ل املادة )2( 
من القانون رقم )58( ل�شنة 2006 واخلا�ض 
بحماية املجتمع من االأعمال االإرهابية، والتي 
انتهت باالتفاق م���ع الراأي الوارد يف املذكرة 

املحالة من جمل�ض النواب.
وق���د اأق���رت خ���الل االجتماع اال�ش���تمارة 
اخلا�شة بر�ش���د االنتخابات النيابية والبلدية 

املقرر عقدها يف نهاية 2018.

واالث���ار:  الثقاف���ة  هيئ���ة   - املنام���ة 
ا�ش���تقبلت جمموعة من العائ���الت البحرينية 
الدولي���ة  الوف���ود  ام����ض  م�ش���اء  الكرمي���ة 
امل�ش���اركة يف اجتم���اع جلنة ال���رتاث العاملي 
الثاين واالأربعن والذي ت�شت�شيفه وترتاأ�شه 
اململكة خالل الفرتة م���ن 24 يونيو وحتى 4 

يوليو املقبل. 
وكان���ت العائ���الت ق���د فتح���ت اأبوابها 
لع����رسات االأفراد من ال�ش���يوف امل�ش���اركن، 
كبادرة غر م�ش���بوقة على م�شتوى اجتماعات 
جلنة الرتاث العاملي، لتق���دم للعامل منوذًجا 

واقعًي���ا لطبيع���ة االإن�ش���ان البحريني املحب 
تناغ���م  عل���ى  كذل���ك  وتوؤك���د  وامل�ش���ياف، 
املجتمع املحل���ي وتفاعله مع احلراك الثقايف 
املهم الذي ت�ش���هده مملك���ة البحرين يف هذه 

الفرتة.
م���ن جانبه���ا، اأ�ش���ادت هيئ���ة البحري���ن 
للثقافة واالآثار باملبادرة املميزة، م�شرًة اإلى 
اأن جناح فعالي���ات االجتماع الثاين واالأربعن 
للجنة الرتاث العاملي جاء عرب تكاتف اجلهود 
امل�ش���رتكة والتي تهدف يف املقام االأول اإلى 

تعزيز ال�شورة احل�شارية للبحرين.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
نظمت هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار ام�ض 
زي���ارة اإلى مدافن ع���ايل االأثرية ملجموعة من 
امل�ش���اركن يف اجتماع جلنة الرتاث العاملي 
الثاين واالأربعن.وا�شتك�ش���ف امل�شاركون يف 
الزي���ارة املداف���ن الدملونية الت���ي تنت�رس يف 
مناط���ق خمتلفة م���ن مملكة البحري���ن، اإال اأن 
اأك���رب جتمع لها ي�ش���تقر يف منطقة عايل التي 
ت�ش���م نحو 11 األف مدفن تختلف يف اأحجامها 

واأ�شكالها. 
كم���ا وتعرف���وا برفق���ة م�شت�ش���ار االآثار 
بهيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار بير لومبارد 

على اأمناط املداف���ن الأثرية التي يوجد منها 
4 رئي�شة وتعود اإلى ع�رس ح�شارة دملون، اأي 

نحو 4000 عام قبل امليالد.
وت�ش���م مداف���ن ع���ايل االأثري���ة جمموعة 
من املداف���ن امللكية املمي���زة والتي تعطي 
فك���رة للزائر ع���ن طبيعة املجتم���ع الدملوين 

وممار�شاتها الثقافية واالجتماعية. 
وكان���ت هيئ���ة الثقاف���ة قد ك�ش���فت يف 
وقت �ش���ابق ع���ن العثور على اأ�ش���ماء ملكن 
دملوني���ن حكم���ا يف الع�رس الربون���زي، وهو 
م���ا اأدى اإل���ى فه���م اأعم���ق لتاري���خ املنطقة 

وعالقتها باحل�شارات االأخرى.
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قرب�ص - �ل�ش���عبة �لربملاني���ة: �أكد وفد 
�ل�ش���عبة �لربملاني���ة �أهمية �لعم���ل �لربملاين 
�مل�شرتك، ودوره يف �إر�ش���اء عالقات �لتعاون 
و�لتن�ش���يق �مل�ش���تمر بني �لدول �لآ�ش���يوية، 
معترًب� �لربملانات �لو�ش���يلة �لفعالة و�ملثلى 
لتوحيد كل �جلهود و�لطاقات وتعزيز م�شرية 

�لتنمية و�لزدهار.
ويف خت���ام م�ش���اركته يف �أعم���ال �جلمعية 
�لربملاني���ة �لآ�ش���يوية، لف���ت وف���د �ل�ش���عبة 
�جلمعي���ة  �جتماع���ات  �أن  �إل���ى  �لربملاني���ة 
هام���ة  فر�ش���ة  تع���د  �لآ�ش���يوية  �لربملاني���ة 
للتباح���ث ح���ول م�ش���تقبل �لدول �لآ�ش���يوية، 
و�آليات تطوير �لعمل �مل�شرتك، بالإ�شافة �إلى 
�لتعرف عن كثب على كل ما من �شاأنه �إحد�ث 
�لتغيري �لذي يطمح �إليه �جلميع على م�شتوى 
�ل�شيا�ش���ات، و�خلط���ط، و�لرب�م���ج �لت���ي من 
�شاأنها �لرتقاء مب�شتوى �لتنمية �لقت�شادية 
و�لجتماعي���ة و�لثقافية و�ل�شيا�ش���ية يف دول 

�لآ�شيوية
و�أك���د رئي����ص جلن���ة �ل�ش���وؤون �خلارجية 
و�لدف���اع و�لأم���ن �لوطن���ي مبجل�ص �ل�ش���ورى 
رئي�ص وفد �ل�شعبة �لربملانية حممد �خلز�عي 

�أهمي���ة �لعمل �لربملاين �مل�ش���رتك، ودوره يف 
�إر�ش���اء عالقات �لتعاون و�لتن�ش���يق �مل�شتمر 
ب���ني �ل���دول �لآ�ش���يوية، معت���رًب� �لربملانات 
�لو�شيلة �لفعالة و�ملثلى لتوحيد كل �جلهود 
و�لطاقات وتعزيز م�شرية �لتنمية و�لزدهار، 
لفًتا �إل���ى �أن �جتماعات �جلمعي���ة �لربملانية 
�لآ�ش���يوية تعد فر�ش���ة مهمة للتباحث ب�شاأن 
م�ش���تقبل �لدول �لآ�ش���يوية، و�آلي���ات تطوير 

�لعمل �مل�شرتك.
و�أ�ش���ار �خلز�ع���ي �إل���ى �أن �جتم���اع �للجنة 
�لقت�ش���ادية  بال�ش���وؤون  �ملعني���ة  �لد�ئم���ة 
و�لتنمية �مل�ش���تد�مة بحث عدة ق�شايا مهمة 
وم�ش���رتكة لدول �آ�شيا، م�ش���يًفا باأن جمالت 
�لتعاون �لقت�ش���ادي و�لبيئي و�لطاقة كانت 
حا�رضة بقوة خالل �لجتماع، لفًتا �إلى �أن جميع 
�لدول �مل�ش���اركة �أكدت �شعيها �لى ��شتقر�ر 
�لق���ارة وفر�ص �ل�ش���لم و�لأمن، كما �ش���ددو� 
على مكافحة �لرهاب و�لتطرف وعدم �لتدخل 
يف �ل�ش���وؤون �لد�خلية للدول، و�حلد من �لفقر 

و�لتاأكيد على �لتنمية �مل�شتد�مة.
من جانب �آخر، �أكد �لنائب عبا�ص �ملا�شي 
�رضورة توجيه م���و�رد و�إمكانات �لعامل جلهود 
�لتنمي���ة، و�لتخلي عن �ل�رض�ع���ات و�حلروب، 

و�لعمل على م�شاعدة �لدول �لنامية و�لفقرية 
عل���ى �لنهو�ص ببيئ���ة جمتمعاته���ا، ومتكني 
�ش���كانها م���ن �لعي����ص بكر�مة ك�ش���ائر �لب�رض، 
م�شري� �إلى �رضورة مو�جهة �لتحديات �لإمنائية 
و�لقت�ش���ادية و�لجتماعي���ة �لت���ي تو�جهه���ا 
�ل���دول �لنامي���ة م���ن �أج���ل حتقيق م�ش���تقبل 

�أف�شل و�أكرث �زدهاًر� ورخاًء ل�شعوبها.
من جانبه �أ�ش���ار �لنائ���ب �أحمد قر�طة �إلى 
�أن �جلمعية �لربملانية �لآ�ش���يوية �تفقت على 
م����رضوع قر�ر ي�ش���ب يف خانة �ش���مان �جلهود 
م���ن �أجل حتقي���ق �لنم���و �لقت�ش���ادي، حيث 

دع���ا �لقر�ر �حلكومات �لآ�ش���يوية لتخاذ نهج 
جدي���د لتطوي���ر ��ش���رت�تيجيات يحق���ق منًو� 
�أكرث �ش���مولً، ويحافظ على �لنمو �لقت�شادي 
ب�ش���كل مرن ومت���و�زن وم�ش���تد�م، وتدفقات 

روؤو�ص �لأمو�ل �لكبرية
م���ن جهته، ذكر عبد �لعزيز �أبل �ن �حلاجة 
باتت ما�ش���ة �إلى �إيجاد و�ش���يلة متكن �لدول 
�لآ�ش���يوية م���ن ��ش���تغالل �لطاق���ة �لنووي���ة 
و�ل�ش���تفادة منها يف جمال تولي���د �لكهرباء، 
�ش���اأنها �ش���اأن �لعديد م���ن دول �لع���امل �لتي 
جلاأت �إل���ى �لطاقة �لنووية ل�ش���د حاجتها من 

توف���ري �لطاق���ة، لفًت���ا �إل���ى �أن �لربملانيني 
مدعوي���ن �إلى �ش���ّن �لت�رضيعات �لتي ت�ش���من 
�ل�ش���تخد�م �لأمثل للطاقة �لنووية، و�ل�شعي 

ل�شتخد�م طاقات بديلة ونظيفة.
ب���دوره �أكد ع�ش���و جلنة �ملر�ف���ق �لعامة 
و�لبيئة مبجل�ص �ل�ش���ورى ع�ش���و وفد �ل�شعبة 
�لربملانية فوؤ�د �حلاجي �أهمية تعزيز �جلهود 
�لبيئ���ة  عل���ى  للحف���اظ  �لر�مي���ة  �لآ�ش���يوية 
ومو�رده���ا ونظمها، م�ش���رًي� �إل���ى �أن �حلفاظ 
عل���ى �لبيئ���ة ل���ن يتاأت���ى �إل بوج���ود منظومة 

ت�رضيعية متطورة.
م���ن جهته �أ�ش���ار �لنائب حمم���د �لعمادي 
�إلى �أن �للجنة �أقرت م�رضوع قر�ر ب�ش���اأن “دور 
�لربملانات �لأع�ش���اء يف �جلمعي���ة �لربملانية 
�لآ�ش���يوية يف دع���م وتنفي���ذ �أه���د�ف �لتنمية 
�مل�ش���تد�مة”، �أك���دت م���ن خالله عل���ى �أهمية 
�إن�شاء جلنة للتحقق من تنفيذ �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ش���تد�مة يف بع�ص �لربملانات �لآ�ش���يوية، 
�إ�شافة �إلى �عتماد �آليات لر�شد تنفيذ �أهد�ف 
2030 للتنمية �مل�شتد�مة، و�لعمل على �إن�شاء 
مركز معلومات �آ�شيوي من �أجل توفري بيانات 
علمية م�ش���تقلة وموثوقة ومعلومات حتليلية 

فيما يتعلق مبوؤ�رض�ت �لتنمية �مل�شتد�مة.

الربملانات الو�سيلة الفعالة واملثلى لتعزيز م�سرية التنمية واالزدهار
يف ختام م�شاركته باأعمال �للجنة �لقت�شادية و�لتنمية �مل�شتد�مة... وفد “�ل�شعبة”:

• خالل �مل�شاركة يف �جتماعات �جلمعية �لربملانية �لآ�شيوية 	

بلدية ال�سمالية تزيل 43 �سيارة خربة يف 3 اأيام

وقف ترخي�ص بناء على �سارع حيوي يف�سل جدحف�ص عن اإ�سكانها الغربي

ت�شكل خطًر� وم�شدًر� للتلوث �لبيئي

بعد جتاهل “�لأ�شغال” و�أمانة �لعا�شمة وجمل�شها... �لأهايل ينا�شدون �شمو رئي�ص �لوزر�ء:

ذت  �لبدي����ع - بلدي����ة �ملنطق����ة �ل�ش����مالية: نفَّ
بلدية �ملنطقة �ل�ش����مالية حملة مكثفة على �ملو�قع 
�لتي حتت����وي على �ل�ش����يار�ت و�لهي����اكل �لتالفة، 
ياأت����ي ذل����ك يف �إط����ار جه����ود �لبلدي����ة يف مكافح����ة 

�لظو�هر �ل�شلبية.
و�أ�شارت �لبلدية �إلى �أن هذه �ل�شيار�ت ت�شكل 

خطًر� وم�شدًر� للتلوث �لبيئي باملنطقة.
�رضح����ت بذل����ك مدي����ر �إد�رة �خلدم����ات �لفنية 
ببلدي����ة �ملنطق����ة �ل�ش����مالية ملياء �لف�ش����الة �لتي 
قال����ت �إن �لف����رق �مليد�نية مبتابعة �شخ�ش����ية من 

قبل مدير عام �لبلدية يو�شف �لغتم، تقوم مبتابعة 
هذه �ملخالفات ب�شورة م�شتمرة و�إز�لتها �أولً باأول.

و�أ�ش����ارت �إلى �أن �لبلدية قامت بتكثيف �لفرق 
�مليد�ني����ة �لتي تعمل على مر�قب����ة كافة �لأحياء يف 
خمتل����ف حمافظة �ل�ش����مالية للحد من �نت�ش����ار مثل 

هذه �لظو�هر �ل�شلبية.
و�أو�ش����حت �لف�ش����الة �أن �لبلدية قامت بحملة 
مكثف����ة ملدة ثالث����ة �أي����ام لنقل هياكل �ل�ش����يار�ت 
�لتالف����ة و�حلاف����الت �لقدمي����ة و�ملرتوكة ب�ش����كل 
خمال����ف، حيث مت نقل )43( �ش����يارة وحافلة تالفة 

م����ن جميع �لأحياء د�خل نط����اق �لبلدية، ونقل كمية 
كب����رية م����ن �لأخ�ش����اب و�ملخلفات �لأخ����رى. وبّينت 
�أن �لبلدي����ة �شتو��ش����ل �جل����ولت �لرقابي����ة يف تلك 
����ا على �إبعاد كل ما ميكن �أن يت�شبب  �ملو�قع، حر�شً
يف �لتلوث �لبيئي، موؤكدة م�شاعفة �جلهود للق�شاء 

على �ملخالفات.
و�أهاب����ت �ملهند�ش����ة ملياء بكاف����ة �ملو�طنني 
و�ملقيم����ني �لتعاون م����ع �لبلدية و�ملب����ادرة باإز�لة 
كافة �إ�ش����غالت �لطرق غري �ملرخ�ش����ة حفاًظا على 

�شحة �لبيئة وجمال �ملنظر �لعام.

نّفذت جمموعة م���ن �أهايل مدينة جدحف�ص 
ا يف�شل  وقفة �أمام بناء �ش���يغلق �ش���ارًعا حيويًّ

مدينة جدحف�ص عن �إ�شكانها �لغربي.
ونا�ش���د �لأه���ايل رئي����ص �لوزر�ء �ش���احب 
�ل�شمو �مللكي �لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة 
�إ�ش���د�ر توجيهاته �ل�ش���امية للجهات �ملخت�شة 
لإيق���اف ت�رضي���ح �لبناء �ل���ذي مت منحه ملو�طن 
عل���ى �ل�ش���ارع �ملوؤدي م���ن �إ�ش���كان جدحف�ص 
�لغربي �إلى مدينة جدحف�ص، و��شتمالك �لأر�ص 

لإبقاء �ل�شارع مت�شالً.
وحمل �لأهايل لفتات حتمل �ش���ورة �ش���مو 
رئي�ص �لوزر�ء، وحتم���ل �لالفتات عبارة “�أهايل 
�إ�ش���كان جدحف����ص �لغرب���ي ينا�ش���دون �ش���مو 
رئي�ص �لوزر�ء” و”ملنع �لبناء على �ل�شارع �لذي 
يرب���ط بني �إ�ش���كان جدحف�ص �لغرب���ي ومدينة 

جدحف�ص”.
ولف���ت �لأهايل �إلى �أن �ل�ش���ارع �ملق�ش���ود 
يحمل رقم 1101، وياأتي �متد�ًد� ل�شارع 2539 

مبجمعي 411 و425.
وب���ني �لأهايل �أنهم رفع���و� خطابات عاجلة 
لوزير �لأ�ش���غال و�ش���وؤون �لبلديات و�لتخطيط 
�لعمر�ين ع�شام خلف ومدير عام �أمانة �لعا�شمة 
�ل�شيخ حممد بن �أحمد �آل خليفة ورئي�ص جمل�ص 

�أمان���ة �لعا�ش���مة حمم���د �خلز�ع���ي �إل �أنه���م مل 
يحرك���و� �ش���اكًنا، ولهذ� �رضع �ش���احب ترخي�ص 

�لبناء لإغالق �ل�شارع �حليوي بني �ملنطقتني.

وحت���دث �لأه���ايل ع���ن �أن �إغ���الق �ل�ش���ارع 
�لو��ش���ل ب���ني �ملنطقت���ني �ش���يقطع توف���ري 
�خلدم���ات م���ن �ملح���الت �لقريب���ة مما ي�ش���طر 

�ل�ش���كان للدخ���ول يف متاهة مرورية ت�ش���تغرق 
وقًت���ا طويالً لتاأم���ني �حتياجات �أ�رضية ب�ش���يطة 
كان���ت ت�ش���تغرق دقائق يف حال وجود �ل�ش���ارع 

�لو��شل بني �ملنطقتني، وذلك لوجود حمالت 
�خلدم���ات بتخ���وم مدين���ة جدحف����ص، و�فتقار 

�إ�شكان جدحف�ص �لغربي لذلك.

•  حملة مكثفة على �ملو�قع �لتي حتتوي على �ل�شيار�ت و�لهياكل �لتالفة	

• جانب من �لوقفة �أمام �ل�شارع �ملغلق	

• �شاحب �لرتخي�ص �رضع يف �شب �لأ�شا�شات و�إغالق �لطريق	

• غلق �لطريق	

• خمالفة دون تفا�شيل	

حمرر ال�سوؤون املحلية

ل�����ش����ت����م����الك �لأر������������ص و�إب�������ق�������اء �ل�����������ش�����ارع م��ت�����ش��الً

�إغ���الق �ل�ش���ارع يقطع توف���ري �خلدم���ات من �ملح���الت �لقريبة

����ش���اك���ًن���ا ي����ح����رك����و�  مل  �ل����ب����ل����دي����ون  �مل�����������ش�����وؤول�����ون 
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م�ؤمتر عن ُحكم �آل خليفة يف �شبه جزيرة قطر

يحق للبحرين �أن تفتخر بتجربتها �لتعليمية لذوي �الحتياجات

�لبحرين ت�يل دور �لعبادة �هتماما كبري�

ينظمه “درا�سات” اليوم وي�ستعر�ض اأحداثا تاريخية مل تنل حقها من البحث واالهتمام

جنحت يف دمج املكفوفني يف املدار�ض... النعيمي:

يف حفل نظمه جامع علي كانو... املفتاح:

مرك���ز  ينظ���م  “درا�س���ات”:  مرك���ز   - املنام���ة 
البحرين للدرا�سات اال�س���راتيجية والدولية والطاقة 
“درا�س���ات” غ���دا موؤمترا بعن���وان: “ُحك���م اآل خليفة 
يف �س���به جزيرة قطر... التاريخ وال�س���يادة”، بح�س���ور 
وم�س���اركة نخب���ة متمي���زة م���ن اأكادميي���ني وباحثني 
ومتخ�س�س���ني ومهتمني، يف جم���االت الفكر والتاريخ 
والثقافة.ويت�س���من املوؤمتر 3 جل�س���ات متخ�س�س���ة، 
ملناق�س���ة 3 حم���اور رئي�س���ة، وه���ي: املح���ور االأول: 
“الزبارة عا�س���مة اآل خليفة يف �سبه جزيرة قطر وُجزر 
البحري���ن”، واملح���ور الث���اين: “التم���رد عل���ى �رشعية 
اآل خليف���ة فى �س���به جزي���رة قطر”، واملح���ور الثالث: 

“الُعدوان القطري على الديبل يف العام 1986”.
ويتن���اول املوؤمتر حقب���ة زمنية مهم���ة من تاريخ 
خليف���ة  اآل  حك���م  وه���ي  العرب���ي،  اخللي���ج  منطق���ة 
و�س���يادتهم على �س���به جزيرة قطر، منذ بداية اإن�س���اء 

دولة اآل خليفة يف الزبارة العام 1762.
واأو�س���ح رئي����ض جمل����ض اأمن���اء املركز ال�س���يخ 
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة اأن مركز “درا�سات” حر�ض 
على دعوة وا�ستقطاب رواد الفكر والبحث التاريخي، 
لتق���دمي �س���هادات ومرئي���ات ت�س���تند اإلى م�س���ادر 
موثوقة ل�رشد احلقائق عن حقبة حكم اآل خليفة ل�س���به 
جزيرة قطر، والتي قدمت اإجنازات مزدهرة وم�سهودة 
لعموم املنطقة يف ظل دولة حديثة عا�سمتها الزبارة، 
ا�س���طلعت مبه���ام وم�س���وؤوليات داخلي���ة ودولي���ة، 

و�سنعت تاريخا مازال قائما حتى االآن و�سيظل حا�رشا.
واأ�س���ار رئي����ض جمل����ض االأمن���اء اإل���ى اأن املوؤمتر 
ي�س���تعر�ض العدي���د من االأح���داث التاريخي���ة يف تلك 
الفرة الرثية بالوقائع، والتي مل تنل حقها من البحث 
واالهتمام، مثل: ن�سب ع�سرية اآل خليفة وارحتالها من 
�س���به اجلزيرة العربية اإلى �سبه جزيرة قطر، وتاأ�سي�ض 
دولة اآل خليفة، بعد مبايعة قبائل املنطقة الآل خليفة، 
والتحالف���ات القائمة اآنذاك، وجناح حكام اآل خليفة يف 
حتقي���ق االزدهار التج���اري والعلمي واالإن�س���اين حتى 
غدت الزب���ارة معلما للثقاف���ة والتق���دم والرخاء. كما 

�س���يتم ت�س���ليط ال�س���وء على اأطماع وفنت ح���كام اآل 
ثاين، ودورهم يف تاأزمي الو�س���ع ال�سيا�سي فى منطقة 
اخلليج العربي، من خالل حتري�ض القبائل على التمرد 

ونق�ض العهود.
واأ�س���اف اأن املوؤمت���ر �س���يقدم اأي�س���ا ق���راءة يف 
االعتداء ال�س���افر الآل ثاين الذي وق���ع يف العام 1937 
على قبيلة النعيم التي كانت ت�س���كن الزبارة، وتدين 
بوالئها تاريخًيا الأ�رشة اآل خليفة، وترتب على العدوان 

احتالل الزبارة، والتهجري الق�رشي ل�سكانها. 
وب���ني اأن الع���دوان تك���رر عل���ى الديب���ل الع���ام 
1986 مما �س���كل انتهاكا �س���ارخا ل�س���يادة البحرين 
على اأرا�س���يها، وخمالف���ة �رشيحة للمواثي���ق الدولية 
واالإن�س���انية، وا�س���تمرارا للممار�س���ات العدائية جتاه 
مملكة البحرين، والتدخل يف �سوؤونها الداخلية، ويظهر 
ذلك يف دع���م جماعات االإره���اب والتجني�ض االنتقائي 

واالإعالم املحر�ض وغريها.
و�س���دد رئي�ض جمل�ض االأمناء على اأن اأية اإجراءات 
�رشعية �س���د النظام القائم يف �س���به جزيرة قطر، جراء 
ت�رشفات���ه غ���ري امل�س���وؤولة، ل���ن توؤثر عل���ى العالقات 
االأخوية الوثيقة مع اأهلنا يف �س���به جزيرة قطر ك�سعب 
واح���د، يجمعنا يف ذلك وحدة املن�س���اأ والن�س���ب وعهد 
ال���والء الدائم. واأفاد باأن املوؤمتر �س���وف ت�س���در عنه 
تو�س���يات ختامية ب�ساأن ما �سوف يتم ا�ستعرا�سه من 

اأحداث و�سواهد.

مدينة عي�س���ى - وزارة الربي���ة والتعليم: رعى 
وزير الربي���ة والتعليم ماجد النعيم���ي احلفل الذي 
اأقام���ه املعه���د ال�س���عودي البحرين���ي للمكفوف���ني 
لتكرمي الطلبة اخلريجني واملتفوقني، مبقر املعهد 

مبدينة عي�سى.
واأكد الوزير اأن املنا�سبة حتمل مدلوالت اإن�سانية 
عظيمة لكونها تعد تتويًجا جلهوٍد كبرية بذلها طلبة 
املعه���د والقائمون عليه يف حتدي ال�س���عاب وتلقي 
العلم واملعرف���ة، لذلك فاإننا نفخ���ر بهم وبعطائهم 
جت���اه وطنهم وجمتمعهم.واأ�س���اف الوزي���ر اأنه يحق 
ململكة البحرين اأن تفتخر بتجربتها يف توفري التعليم 
املنا�سب للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، مبن 
فيهم ذوو االإعاقة الب�رشية واملكفوفني، م�سرًيا اإلى 
جن���اح وزارة الربي���ة والتعليم يف احت�س���ان املئات 
م���ن هوؤالء االأبن���اء يف مدار�ض الدم���ج احلكومية، بعد 

تهيئتها بكافة املتطلبات الالزمة.

املنامة - وزارة العدل وال�س���وؤون 
وكي���ل  اأك���د  واالأوق���اف:  االإ�س���المية 
ال���وزارة لل�س���وؤون االإ�س���المية ب���وزارة 
العدل وال�سوؤون االإ�س���المية واالأوقاف 
فري���د املفت���اح اأن دور العبادة حتظى 
باهتم���ام كب���ري م���ن جان���ب القي���ادة 
احلكيم���ة مل���ا له���ا م���ن دور يف تعزيز 
القي���م الديني���ة واالأخ���الق النبيلة بني 
كافة اأفراد املجتمع، واإ�سهامها الفعال 
يف تعزي���ز املواطن���ة ال�س���احلة، حيث 
حظي���ت باهتمام خا�ض يف ظل امل�رشوع 
االإ�سالحي لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، وما 
جامع علي حممد كانو اإال واجهة متميزة 
ا�ستطاعت اأن تفر�ض نف�سها من خالل 
التمي���ز يف الربام���ج والفعالي���ات، مبا 
يعك����ض التوجه العام لقيادة �س���احب 
اجلالل���ة امللك، موؤكدا اأن الوزارة تفخر 
بهذا اجلامع وجلان العمل فيه؛ بو�سفه 

اأحد عالمات التميز يف العر�ض من خالل 
اخلطاب االإ�سالمي الو�سطي.

ج���اء ذل���ك خ���الل احلف���ل اخلتامي 
ال���ذي نظم���ه جام���ع عل���ي حمم���د كانو 
الكائ���ن مبدين���ة احل���د موؤخ���را خلت���ام 
اأن�س���طته وبراجمه الرم�س���انية، وذلك 
بح�س���ور عدد م���ن امل�س���ايخ والوجهاء 

ورواد اجلامع.
بداأ احلفل بت���الوة عطرة من الذكر 
احلكي���م، بعده���ا األقى اإم���ام وخطيب 
جامع علي حممد كانو ال�سيخ عبدالنا�رش 
عب���داهلل االإبراهي���م كلم���ة ق���دم فيها 
ال�سكر لوكيل الوزارة على رعايته لهذا 
احلفل، م�سيدا بالدعم ال�سخي ملجموعة 
�رشيف الداعم الر�سمي لربامج رم�سان 

لل�سنة الرابعة على التوايل. 
واأ�س���ار اإلى اأن اجلامع يحر�ض على 
تنفي���ذ العدي���د م���ن املب���ادرات التي 
من �س���اأنها تعزيز ر�س���الة امل�س���جد يف 

االإ�سالم، واأن الربامج التي ُنفذت خالل 
�س���هر رم�سان ت�س���ب يف الهدف ذاته، 
مثمن���ا رعاية وزارة �س���وؤون االإعالم من 
خ���الل قناة القراآن الك���رمي للعديد من 

مبادرات اجلامع القراآنية والدعوية.
اإدارة  األق���ى رئي����ض جمل����ض  ث���م 
جمموع���ة �رشي���ف الوجيه عثم���ان حممد 
�رشي���ف الري����ض كلمة اأثن���ى فيها على 
الربامج واالأن�س���طة املتمي���زة باجلامع، 
موؤك���دا اأن جمموعة �رشيف م�س���تمرة يف 
تقدمي الدعم له���ذا اجلامع اإميانا منها 
بدورها االجتماعي يف دعم كل ما ميكن 

اأن ي�سهم يف خدمة بيوت اهلل.
وبع���د عر����ض مقط���ع مرئ���ي حول 
اأن�س���طة اجلامع يف �س���هر رم�سان، كرم 
وكيل ال�سوؤون االإ�سالمية مبعية الوجيه 
عثمان حممد �رشيف الري�ض امل�ساهمني 
يف اإجن���اح برام���ج اجلام���ع خالل �س���هر 

رم�سان.

• وزير الربية يكّرم خريجي ومتفوقي املعهد ال�سعودي البحريني للمكفوفني	

• جانب من احلفل	

“مًعا” يغطي جميع �ملد�ر�س �لعام �ملقبل

وفد بحريني يزور �رشطة �أب�ظبي

املنام���ة - حمافظة العا�س���مة: اأكد 
حمافظ العا�س���مة رئي�ض جلن���ة مكافحة 
العنف واالإدمان )مًعا( ال�س���يخ ه�سام بن 
عبدالرحم���ن اآل خليف���ة اأن اللجنة ت�س���ع 
ن�س���ب عينيه���ا ����رشورة تطبي���ق اخلطة 
االإ�سراتيجية للربنامج يف جميع مدار�ض 
البحري���ن يف ال�س���نة الدرا�س���ية املقبل���ة 
2018 - 2019 �س���عيا لرف���ع م�س���توى 
التاأث���ري االإيجاب���ي للربنام���ج، و�س���مان 
توعي���ة واإر�س���اد الطلب���ة للتعام���ل م���ع 
خمتل���ف ال�س���لوكيات والظواهر الدخيلة 
على املدار�ض.وبحث رئي�ض جلنة “معا” 
اأثن���اء زيارت���ه مديري���ة �رشط���ة اجلنوبية 
التع���اون امل�س���رك م���ع املدي���ر الع���ام 
للمديري���ة العميد حمد امل���ري؛ لتغطية 
جميع املدار�ض يف اجلنوبية واال�ستفادة 

م���ن جه���ود �رشط���ة املجتم���ع التابع���ني 
للمديري���ة وذلك بنظام ال���دوام اجلزئي 
وتغطي���ة  باملحافظ���ة،  مدر�س���ة  كل  يف 
املدار����ض الت���ي مل يطبق به���ا الربنامج 

والبالغ عددها 14 مدر�سة.
واأ�ساد باجلهود الكبرية التي تبذلها 
مديرية اجلنوبية يف حفظ اأمن املواطنني 
حتقي���ق  عل���ى  وحر�س���ها  واملقيم���ني 
ا�ستقرار املجتمع واأفراده بجميع اأطيافه 
وفئات���ه، وم���ا اأبدته من تع���اون مع جلنة 

“معا” لتغطية جميع مدار�ض اجلنوبية.
ح����رش االجتم���اع رئي�ض مرك���ز �رشطة 
الرفاع الغربي املقدم ال�سيخ �سلمان بن 
اأحمد اآل خليفة، ومدير اإدارة الوقاية من 
اجلرمية مدي���ر برنامج “مًعا” علي اأميني 

وعدد من �ضباط املديرية الأمنية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: يف اإطار 
تب���ادل اخل���ربات والتج���ارب الناجحة مع 
الدول ال�س���قيقة وال�سديقة، بحث مدير 
العقي���د  املجتم���ع  خدم���ة  �رشط���ة  اإدارة 
عبداهلل العنزي ومدير قطاع اأمن املجتمع 
ب�رشط���ة اأبوظبي بدولة االإم���ارات العربية 
املتحدة ال�س���قيقة اللواء حماد احلمادي، 
ع���ددا م���ن املو�س���وعات ذات االهتمام 

وتب���ادل  التع���اون  واأهمي���ة  امل�س���رك 
اخل���ربات واالإط���الع على التج���ارب بني 
اجلانبني. جاء ذلك يف زي���ارة مدير اإدارة 
�رشط���ة خدم���ة املجتمع والوف���د املرافق 
له، لقيادة �رشط���ة اأبوظبي، لالطالع على 
يف  وممار�س���اتها  املجتمعي���ة  جتربته���ا 
جم���االت العم���ل ال�رشطي مبا ي�س���اهم يف 

تعزيز الوقاية من اجلرمية.

• ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد	
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�سجن مراهَقني اآ�سيويني جلبا املاريجوانا لرتويجها

7 �سنوات لـ 4 خطفوا �سابا وعّذبوه و�سّوروه

“الإدارية” ترف�ض ت�سنيف قا�رص من ذوي الإعاقة

�شبطته جمارك املطار بالأ�شعة

�شديقه التقط رقم �شيارة املتهمني وقت اإطالق �رساحه

اأكدت اأن مر�شها ل يعترب “عجًزا” وفقا للقانون

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  عاقب���ت 
الأول���ى متهمني من جن�ش���ية اآ�ش���يوية )17 
و16( بال�ش���جن مل���دة 10 �ش���نوات، واأمرت 
بتغ���رمي كل منهم���ا مبل���غ 5000 دينار، مع 
الأمر باإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ 
العقوبة املق�شي بها بحق كل منهما، وذلك 
لإدانتهما بجلب م���ادة املاريجوانا املخدرة 
من بالدهم���ا اإلى اململكة ع���رب املطار، كما 

اأمرت مب�شادرة امل�شبوطات.
وقال���ت املحكم���ة اإن���ه ونظ���را لظروف 
الدعوى ومالب�شاتها وكون املتهمني �شغار 
ال�شن اإذ مل يتما الثامنة ع�رس من عمرهما بعد 
فقد عملت بحقهما العذر املخفف القانوين 
املن�ش���و�ص عليه يف املادتني 70 و71 من 

قانون العقوبات.
وتتح�ش���ل وقائ���ع �ش���بط املتهمني يف 
اأن املتهم الأول كان قد و�ش���ل اإلى مملكة 
البحرين عرب مطار البحري���ن الدويل، واأثناء 
عملي���ة تفتي����ص اأمتعته عرب جهاز الأ�ش���عة 
ال�ش���ينية )X-Ray( ا�ش���تبه فيها �ش���ابط 
اجلم���ارك، اإذ لح���ظ وج���ود ع���دد 4 ك���رات 

بداخلها مادة �شفافة وفيها نقاط.
فاأم���ر ال�ش���ابط بتتب���ع �ش���احب تل���ك 
احلقيبة، وتبني اأنها مملوكة للمتهم الأول، 
فاأمر �شابط جمارك اآخر بتحويله اإلى امل�شار 

الأحمر للتدقيق يف عملية تفتي�شه.
وبالفع���ل مت���ت عملي���ة التفتي�ص ومت 
العث���ور عل���ى الك���رات الأربع، الت���ي كانت 

خمفية بني مالب�ص املتهم.
وات�شح اأن الكرات الأربع عبارة عن ورق 
جرائد ملفوفة بال�ش���ق �شفاف اللون، وعند 
فتحه���ا تبني اأن بداخلها م���ادة ثبت معمليا 

اأنها مادة املاريجوانا املخدرة.
وبل���غ اإجمايل وزن الك���رات الأربع قرابة 
رب���ع كيلوج���رام، ومت اإب���الغ اإدارة مكافح���ة 
املخ���درات بالواقع���ة، وبفح����ص عين���ة من 
امل���ادة  ل���ذات  اأن���ه متع���اط  تب���ني  اإدراره 

املخدرة.
وب�ش���وؤاله ع���ن الواقع���ة، ك�ش���ف لأفراد 
ال�رسط���ة اأن املته���م الث���اين -�رسيك���ه- من 
املفرت�ض اأنه ينتظره يف �ش���الة ا�ش���تقبال 
امل�ش���افرين لي�ش���تلم منه امل���واد املخدرة 

التي بحوزت���ه، والذي تبني اأن���ه يعمل على 
ترويج تلك امل���واد املخدرة على املدمنني 

يف اململكة، فتم القب�ص عليه.
املتهم���ني  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت  ه���ذا 
بتاري���خ 24 نوفم���رب 2017 ارتكب���ا الآتي: 
اأول: املتهم الأول: جلب بق�شد الجتار مادة 
املاريجوانا املخدرة يف غري الأحوال امل�رسح 
بها، ثانيا: املتهم الثاين: ا�ش���رتك بطريقي 
التفاق وامل�ش���اعدة مع املته���م الأول على 
ارت���كاب اجلرمية حم���ل التهم���ة الأولى باأن 
اتفق معه عل���ى جلب املادة املخ���درة اآنفة 
البيان وم�ش���اعدته عل���ى ارتكابها برتويجه 
لها داخل البالد ومت���ت اجلرمية الأولى بناء 

على ذلك التفاق وتلك امل�شاعدة.

حكمت املحكمة الك���ربى اجلنائية الرابعة 
بال�شجن ملدة 7 �شنوات على 4 �شبان، دانتهم 
بحج���ز حرية اآخ���ر بعد اختطاف���ه والعتداء على 
�ش���المة ج�ش���مه بالتعذيب باإح���دى املزارع يف 
منطقة دار كليب؛ ليتمكن���وا من انتزاع اأقوال 
من���ه عل���ى ادع���اء باأن���ه متع���اون م���ع الأجهزة 
الأمنية )خمرب( واأر�ش���لوا الت�ش���وير لقادتهم 
الإرهابي���ني املوجودين خارج مملكة البحرين، 

واأمرت املحكمة مب�شادرة امل�شبوطات.
واأف���ادت املحكم���ة اأن تفا�ش���يل الواقعة 
تتمث���ل يف اأن املتهم الرابع ق���د كّلف املتهم 
الأول بخط���ف املجن���ي علي���ه، مدعي���ا اأنه علم 
بكونه خمربا لرجال الأمن، فوافق املتهم الأول 
على ذلك وا�شتعان باملتهمني الثاين والثالث 
مل�ش���اركته، بعدما ا�ش���تلم من الراب���ع كامريا 
ت�شوير فيديو لت�شوير الواقعة؛ متهيدا لن�رس 

الفيديو على اأحد املواقع الإلكرتونية.
وتقابل املتهمون من الأول وحتى الثالث 
وا�ش���تقلوا �شيارة الأخري، وتوجهوا اإلى منطقة 
�ش���هركان، وعن���د م�ش���اهدتهم للمجن���ي عليه 
اأم���ر املته���م الأول املتهمني الث���اين والثالث 
بخطف���ه، فقاما بالإم�ش���اك ب���ه وتغطية وجهه 

وجلبه اإلى ال�شيارة التي كان يقودها الأول.
واأ�شارت اإلى اأنهم توجهوا اإلى اأحد املباين 

مبنطقة دار كليب، ويف غرفة فيه �شور املتهم 
الأول الواقع���ة، يف ح���ني ق���ام املته���م الثاين 
بالتحقي���ق مع املجني عليه، وال���ذي قرر لهما 
اأنه خمرب لرجال الأمن ويتعاون مع ال�رسطة، فما 
كان منه���م جميعا اإل اأن �رضبوه بوا�ش���طة لوح 
خ�شبي واأنبوب بال�ش���تيكي )هوز( على اأماكن 

متفرقة من ج�شده.
كم���ا هدد املتهمون املجن���ي عليه باأنه يف 
حال اإبالغ���ه ال�رسطة بالواقعة اأو التعامل معهم 
جمددا �شيتم خطفه و�رضبه مرة اأخرى، واأرجعوه 
اإلى منطق���ة دار كليب، وترك���وه هناك ولذوا 

بالفرار هاربني.
لكن املجن���ي عليه ومبج���رد اأن مت اإطالق 
�رساح���ه متكن اأحد اأ�ش���دقائه الذي �ش���اهدهم، 
وه���م ينزلون���ه منه���ا م���ن التقاط رق���م لوحة 
واأبل���غ  ي�ش���تقلونها،  كان���وا  الت���ي  ال�ش���يارة 
والده ال�رضط���ة مبا تعر�ض اإلي���ه ابنه كما نقله 
اإلى امل�شت�ش���فى لتق���دمي العالج ال���الزم اإليه 

وفح�شه.
وقال يف التحقيق معه اأنه فوجئ بح�ش���ور 
�ش���يارة به���ا 3 اأ�ش���خا�ص نزل منها �شخ�ش���ان 
ملثمان و�ش���حباه اإلى ال�شيارة بالقوة، وتغطية 
وجه���ه بقطع���ة “خي�ش���ة” واأخ���ذوه اإل���ى غرفة 

خ�شبية.

ولف���ت اإلى اأنه���م بعد ا�ش���تقرارهم بذلك 
املكان اأزال���وا عنه قطعة “اخلي�ش���ة” من على 
وجهه، وحققوا معه، وادع���وا باأنه يعمل خمربا 
لرج���ال الأمن، وقام���وا ب�رضبه بقطعة خ�ش���بية 
واأنبوب بال�شتيكي )هوز( واأيديهم على اأنحاء 

متفرقة من ج�شده وت�شويره.
ولأن���ه كان خائفا منهم اع���رتف اإليهم اأنه 
خمرب لرج���ال ال�رضط���ة، فه���ددوه بع���دم اإبالغ 
ال�رضط���ة اأو التعام���ل معهم، واإل �ش���يتم خطفه 
و�رسبه، ثم قاموا با�ش���طحابه اإل���ى منطقة دار 

كليب.
وتو�ش���لت حتريات ال�رسطة اإلى املتهمني 
واأنهم من ارتك���ب الواقعة، ويف ذلك ذكر اأحد 
�ش���هود الإثبات اأن املتهمني اأج���ربوا املجني 
علي���ه بالع���رتاف قاموا بت�ش���ويره، واأر�ش���لوا 
املقط���ع امل�ش���ور اإل���ى القي���ادات الإرهابية 

املتواجدين خارج اململكة.
وكانت اأحال���ت النيابة العام���ة املتهمني 
الأربع���ة للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأنه���م بتاريخ 
31 يناي���ر 2018، اأول: املتهم���ون م���ن الأول 
وحتى الثالث: -1 اأحلقوا اأملا ج�ش���ديا �شديدا 
بال����رسب،  علي���ه  بالتع���دي  علي���ه  باملجن���ي 
وال���ذي كان حمتجز لديهم وحتت �ش���يطرتهم 
بغر����ص احل�ش���ول من���ه عل���ى معلوم���ات عن 

عمل ي�ش���تبه اأنه بق�ش���د تخويفه واإكراهه على 
الإدلء باملعلوم���ات ونتج عن ذل���ك التعذيب 
الإ�شابات املو�ش���وفة بتقرير الطب ال�رسعي. 
قب�ش���وا على املجني عليه اأو حج���زوه وحرموه 
م���ن حريت���ه وا�ش���تعملوا الق���وه مع���ه انتقاما 
منه وذل���ك بتغطيه وجه���ه واركبوه ال�ش���يارة 
التي ي�شتغلونها حتى ا�ش���تقروا باأحد املزارع 
واعتدوا عليه بال�رسب تنفيذا لغر�ص اإرهابي.

-2 اختطفوا املجني عليه باأنف�ش���هم باأن 
اجتهوا اإليه مبكان تواجده مبنطقه �ش���هركان، 
واقت���ادوه اإل���ى ال�ش���يارة الت���ي ي�ش���تقلونها 
ونقلوه اإلى اإحدى امل���زارع مبنطقه دار كليب 
واأبقوه هناك تنفيذا للجرائم املذكورة �شلفا.

ثاني���ا: املته���م الراب���ع: ا�ش���رتك بط���رق 
التحري����ص والتفاق وامل�ش���اعدة م���ع املتهم 
الأول يف ارت���كاب اجلرائ���م، ب���اأن حر�ش���ه على 
القب����ض عل���ى املجن���ي علي���ه وخطف���ه وحجز 
حريته وتعذيبه باإحلاق الأمل اجل�ش���دي ال�شديد 
للح�ش���ول على اعرتاف من���ه، واتفق معه على 
اختيار اأ�شخا�ض مل�شاعدته يف تنفيذ ذلك بعد 
اأن قام بر�ش���د وتعقب الأخري، كما اأمد املتهم 
الأول بكام���ريا لت�ش���وير تل���ك العملي���ة، وقد 
وقعت تلك اجلرمي���ة بناء على ذلك التحري�ص 

والتفاق وتلك امل�شاعدة.

ق�ش���ت املحكمة املدني���ة الأولى )الدائرة 
الإداري���ة( برف�ص دعوى مواط���ن كان يطالب 
باحلكم �ش���د وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
الإعاق���ة  ذوي  ت�ش���نيف  عل���ى  باحل�ش���ول 
واحل�شول على مميزاتهم ل�شالح ابنته القا�رس 
باعتباره الويل الطبيعي لها، مبا يف ذلك �رضف 
خم�ش�ص اإعاقة اإليها بواقع 50 دينارا �شهريا.
ورف���ع الأب الدع���وى بعد قرار �ش���لبي من 
الوزارة املذكورة، مفاده المتناع عن اعتبارها 
م���ن ذوي الإعاق���ة، وذل���ك لأن تقري���ر اللجان 
الطبية نفى اأن تكون من �شمن امل�شنفني من 
ذوي الإعاق���ة ول تعاين من اأي���ة اإعاقة، بالرغم 
من اأنه���ا تعاين منذ ولدتها من متالزمة احلبل 

النطاقي يف ان�شقاق العمود الفقري.
وتتمث���ل وقائ���ع الدع���وى يف اأن املواطن 
املدع���ي طال���ب يف دع���واه بندب خب���ري لبيان 
احلال���ة ال�ش���حية لبنت���ه القا�رس، لبي���ان مدى 
اأحقيته���ا يف احل�ش���ول عل���ى ت�ش���نيف ذوي 
الإعاق���ة واحل�ش���ول عل���ى مميزاته���م، واإلغاء 
الق���رار ال�ش���لبي ال�ش���ادر من املدع���ى عليها 
الإعاق���ة  اعتباره���ا م���ن ذوي  بالمتن���اع ع���ن 
وحرمانها من الإعانة اخلا�ش���ة، واإلزام املدعى 

عليها امل�رسوفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
وقال يف دعواه �شارحا ذلك اإن ابنته تعاين 
منذ ولدتها مبر�ص متالزمة احلبل النطاقي يف 
ان�شقاق العمود الفقري، مما ترتب عليه وجود 
اإعاق���ة دائم���ة لها، ورغ���م ذلك فقد رف�ش���ت 
املدع���ى عليها اعتم���اد الطفلة من اأ�ش���حاب 

الإعاقة الدائمة.
ولفت���ت املحكمة اإل���ى اأنه خالل جل�ش���ات 
الدع���وى ق���دم وكي���ل املدعى عليه���ا مذكرة 
دفاع بالرد مرفقا بها ن�ش���خة من تقرير اللجنة 

ال�شت�شارية للجنة تقييم الإعاقة.

وق���ررت املحكم���ة ن���دب اللج���ان الطبية 
كخبري يف الدعوى لأداء املاأمورية، وورد تقرير 
اللجان الطبية الذي انتهى اإلى اأن ما تعاين منه 
بنت املدعي ل يدخل �ش���من تعري���ف الإعاقة 

واأنها ل تعاين من اأية اإعاقة “عجز”.
وذك���رت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اأن 
امل���ادة )2( م���ن القرار رقم 24 ل�ش���نة 2008 
يف �ش���اأن معايري ا�ش���تحقاق خم�ش����ص الإعاقة 
واملعدل بالقرار رقم )12( ل�شنة 2016 تن�ص 
على اأنه )ي�رضف خم�ش�ض اإعاقة بواقع خم�شني 
دينارا �شهريا لكل معاق م�شاب باإعاقة واحدة 
اأو اأك���ر من ب���ني الإعاق���ات التالي���ة: الإعاقة 
اجل�ش���دية، الإعاقة الذهني���ة، الإعاقة الب�رسية، 
الإعاق���ة ال�ش���معية، التوحد، ال�ش���لل الدماغي، 
الإعاق���ة املتع���ددة، ويكون �رسف املخ�ش����ص 

وفق���ا خلط���ة ال���وزارة ويف ح���دود العتمادات 
املالية املخ�ش�ش���ة لذل���ك يف ميزانيتها، ويف 
حال���ة ع���دم كفايته���ا تك���ون اأولوي���ة ال�رسف 
طبقا لأ�ش���بقية التقدم بالطلب وبح�شب درجة 
الإعاق���ة و�ش���دتها واحلال���ة املادي���ة للمع���اق 

وعائلته(.
وتابع���ت، اأن القان���ون ين����ص عل���ى اأن���ه 
)ي�ش���رتط فيمن ي�ش���تحق املخ�ش�ض اأن يكون 
معاق���ا تثب���ت اإعاقت���ه م���ن قبل جلن���ة تقييم 
الإعاق���ة، واأن يكون بحريني اجلن�ش���ية ويكون 
مقيم���ا يف مملكة البحري���ن(، واأن امل�رسع، دعما 
منه لذوي الإعاقة، فقد قرر منحهم خم�ش����ص 
اإعاقة بواقع خم�شني دينارا �شهريا لكل معاق 
م�شاب باإعاقة واحدة اأو اأكر من بني الإعاقات 

املحددة.

واأ�ش���ارت اإل���ى اأنه م���ن املق���رر اأن القرار 
الإداري يحمل على �ش���ببه ال�ش���حيح ما مل يقم 
الدليل على عدم �شحته، واأنه ل اإلزام على جهة 
الإدارة بت�شبيب قراراتها ما مل يلزمها القانون 
بذلك، واأن عيب اإ�ش���اءة ا�ش���تعمال ال�شلطة اأو 
النح���راف به���ا هو م���ن العيوب الق�ش���دية يف 
ال�شلوك الإداري، قوامها اأن يكون لدى الإدارة 
ق�ش���د اإ�شاءة ا�ش���تعمال ال�ش���لطة اأو النحراف 

بها.
اأن  اأن���ه م���ن امل�ش���تقر علي���ه  واأ�ش���افت 
ال�ش���تعانة باأهل اخل���ربة كاإجراء م���ن اإجراءات 
الإثب���ات ه���و اأم���ر م���رتوك تقدي���ره ملحكم���ة 
املو�شوع، واإذا ما راأت ال�شتعانة براأي اخلبري، 
فاإن له���ا التقدير املو�ش���وعي لكاف���ة عنا�رس 
الدع���وى وهى ل تلتزم اإل مب���ا تراه حقا وعدل 
من راأى لأهل اخلربة، ولها اأن تاأخذ مبا تطمئن 
اإلي���ه من تقرير اخلبري ولها اأن تطرح ما انتهى 

اإليه اخلبري كله اأو بع�شه.
كم���ا قررت اأنه ملا كان ما تقدم من تقرير 
اللج���ان الطبية - الذي اطماأن���ت اإليه - اأن ما 
تعاين منه ابنة املدعي ل يدخل �ش���من تعريف 
الإعاقة واأنه���ا ل تعاين من اأي���ة اإعاقة “عجز”، 
الأم���ر الذي يك���ون معه الق���رار املطعون عليه 
ال�ش���ادر من اللجنة ال�شت�ش���ارية للجنة تقييم 
الإعاق���ة بعدم انطباق ����رضوط ومعايري الإعاقة 
عل���ى ابنة املدعي، قائما على �ش���ببه القانوين 
ال�ش���حيح الذي يق���وى على حمل���ه، مبناأى عن 
الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه يف 

غري حمله، حريا بالرف�ص.
فلهذه الأ�ش���باب حكم���ت املحكمة برف�ض 
ت�ش���نيف ابنة املدعي من �شمن ذوي الإعاقة 
واحل�ش���ول على مميزاته���م، واألزمت املدعي 

امل�رسوفات.

م���ن الرغم من اخت���الف الأديان والأوطان 
واملل���ل والعقائد والطوائ���ف والأحزاب اإل اأن 
اجلمي���ع يتحد �ش���د اآف���ة املخدرات، وا�ش���بح 
مكافحته���ا واج���ب دين���ي واأخالق���ي ووطني، 
ول يتوق���ف الأم���ر على املكافح���ة فقط واإمنا 
ينبغي اأي�ش���اً الإر�ش���اد ع���ن املعلومات التي 
تفي���د يف وق���ف انت�ش���ار املخ���درات، كما انه 
على اأولياء مراقبة ت�رسفات ابنائهم ليتمكنوا 
م���ن اكت�ش���اف امل�ش���كلة -ل ق���در اهلل- قبل 
تفاقمه���ا، فتعاطي املخدر ينته���ي غالباً اإلى 
اإدمانه واإدمانه يهدد �شحاياه املبا�رضين وغري 
املبا�رضي���ن باأخط���ار فادح���ة، فاملخ���در ُيتلف 
تدريجًيا مداركه���م وينتهي بعدد كبري منهم 

اإلى اجلنون اأو النتحار اأو ال�شجن.
وهن���اك دلئ���ل ت�ش���ري اإل���ى التعاط���ي، 
والواق���ع يق���ر اأن تعاط���ي املخ���درات يحدث 
اأ�ش���واأ الأثر يف املدمن فرتاه ع�شبي املزاج ل 
يتحمل ال�ش���غط الع�شبي الناجت من امل�شاكل 
احلياتي���ة، وميي���ل لالبتع���اد والنط���واء وقد 
ينهار عاطفياً، ويفقد الإح�شا�ص بامل�شوؤولية 
الجتماعي���ة اأو العائلية اأو الزوجية، كما اأكدت 
جميع الدرا�ش���ات العلمية اأن املتعاطي يتميز 
ب�ش���عف الإرادة وامليل اإلى الالمبالة ويبتعد 
ع���ن الدرا�ش���ة ويكره العل���م والعمل، ف�ش���اًل 
ع���ن اأن ويل الأم���ر ميك���ن اأن يالح���ظ تده���ور 
�ش���حة ابنه، وقد يتاأخر بع�ض اأولياء الأمور يف 
اكت�شاف هذه الأمور اخلطرية وبالتايل يتحول 
ال�شخ�ض من متعاٍط اإلى مدمن ي�شعب عالجه، 
فالإدم���ان هو اخلراب والدمار ولذا ننبه اأولياء 
الأمور اإلى �رسورة مالحظة وجود اآثار تدل على 
الإدمان وهي �ش���مور ج�ش���م املدمن و�شحوب 
وجه���ه وتغ���ري يف طريق���ة م�ش���يته و�ش���عف 
اأع�شابه، واملدمن ي�شتنفد م�رسوفه اليومي اأو 
الأ�شبوعي ب�ش���كل �رضيع، اأما يف مرحلة متاأخرة 
من الإدم���ان فاإن املدم���ن يلجاأ اإل���ى ارتكاب 
جرائم جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات 
�شديدة دون اأدنى اإرادة لأن املدمن هدفه هو 
�رساء املخدر �شواء ح�شل على املال بال�رسقة اأو 

الحتيال اأو باأية طريقة اأخرى.
وميكن ل���ويل الأمر اأن يتعرف على بع�ص 
العالم���ات الت���ي ت�ش���ري اإل���ى درج���ة الإدمان 
وت�ش���ري اأي�ًش���ا اإلى الفرتة الزمني���ة للتعاطي 
وهذه الدلئل ترتاوح من ب�ش���يطة اإلى خطرية 
وهي احمرار العني با�شتمرار والتعرق يف اجلو 
الب���ارد و�رسع���ة الإح�ش���ا�ص بالتع���ب والإرهاق 
والبتع���اد عن الألعاب الريا�ش���ية رغم تعلقه 
به���ذه الألع���اب، وال�ش���هر ليالً خ���ارج املنزل 
ومرافقة املدمنني والإهمال املتزايد يف كافة 
الأن�ش���طة، واإن راأى ويل الأم���ر ظه���ور بع����ص 
من ه���ذه الدلئ���ل فعليه اأن يعر����ض املدمن 
على املخت�ش���ني واأن ي�رسع ويح�ش���ن الت�رسف 
فالوقاية خري من العالج، لنتقي �رض املخدرات.

�ش���جنت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
متهما اآ�شيويا �شبط يف كمني وهو يبيع املوؤثر 
العقل���ي )ال�ش���بو(، مل���دة 5 �ش���نوات، واأم���رت 
بتغرمي���ه مبلغ 3000 دينار، ف�ش���ال ع���ن الأمر 
باإبع���اده نهائيا عن البالد بع���د تنفيذ العقوبة 
املق�ش���ي به���ا ومب�ش���ادرة امل�ش���بوطات من 

املواد املخدرة.
املته���م  العام���ة  النياب���ة  اأحال���ت  كان���ت 
للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنه بتاري���خ 26 فرباير 
2018، ق���دم املوؤثر العقل���ي امليتامفيتامني 
)ال�ش���بو( مبقابل مايل يف غري الأحوال املرخ�ض 

بها قانونا.
وجاء يف اأوراق التحقيق مع املتهم مبعرفة 
النياب���ة العامة اأن بالغا كان ق���د ورد اإليها من 
اإدارة مكافح���ة املخدرات، مف���اده اأن معلومات 
طري���ق  ع���ن  الإدارة  اإل���ى  وردت  ق���د  كان���ت 
م�ش���ادرها ال�رسية، باأن �ش���خ�ص اآ�ش���يويا يحوز 
ويح���رز املواد املخدرة واملوؤثرة عقليا بق�ش���د 
البيع والتعاط���ي، وبعد التاأكد من �ش���حة تلك 
التحريات، فتم التفاق مع اأحد امل�شادر ال�رسية 
ل�رساء كمية من تلك املواد، فوافق املتهم على 
ذلك. ويف املوعد املحدد واملكان املتفق عليه 
مبنطق���ة �ش���لماباد مت اإط���الق امل�ش���در ال�رسي 
بالق���رب من اأح���د الكراج���ات يف املنطقة، بعد 
التاأك���د من ع���دم حمله لأي���ة اأ�ش���ياء اأخرى غري 
املبلغ امل�شور �شلفا للكمني، وبعد متام عملية 
ال�ش���تالم والت�ش���ليم اأطلق امل�ش���در الإ�ش���ارة 
املتف���ق عليها، والت���ي تفيد ا�ش���تالمه للمواد 
املخدرة، فتمت مداهمة املتهم والقب�ص عليه، 
والذي عر بحوزته على املبلغ امل�ش���ور �ش���لفا 

للكمني.

دلئل تعاطي املخدرات
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فيودور دوستويفسكي

 “الحداثة الممتنعة في الخليج العربي”
و�جهتني م�سكلتان �أ�سا�سيتان و�أنا �أقر�أ كتاب 
�لربوف�س���ور باق���ر �لنج���ار، �لأول���ى ق���رب �لكاتب، 
و�لثانية متعلقة بكونك تكتب و�أنت �لقادم من �أحد 
جمالت �لعلوم �لطبية. فاللغة �ملكتوبة ومفاهيمها 
تب���دو يف بع�ض �لأحيان غام�س���ة �أو با�س���تخد�م �أحد 
تعابري بروف�س���ور �لنجار ع�سية على �لفهم �ل�رسيع. 
�إل �أن م���ا �أعانن���ي عل���ى تخطي ذلك �أنن���ي يف �إحدى 
�ل�س���نو�ت �لتي �نتظمت فيها بالدر��س���ة يف جامعة 
هارف���رد قبل قر�بة �أربع �س���نو�ت كان مطلوبا مني 
�أن �أكت���ب بحث���ا عن تاأث���ري �لبيئ���ة �لجتماعية على 
�لأمر�����ض �أو �ملر����ض، وقد وجدت نف�س���ي �أقر�أ يف 
كتابات عامل �لجتماع �لأمريكي تالكوت بار�س���ونز 
ع���ن نظرية �لفعل �لجتماع���ي و�لوظيفية �لبنائية. 
وه���و كاتب قد �ت�س���مت لغته بقدر من �ل�س���عوبة، 
كما بدت م�سطلحاته �لكتابية جديدة على �لقارئ، 
�إل �أن توظيفه لتخ�س�س���ة �لأ�سا�ض يف علوم �لأحياء 
يف �ملجال �لجتماعي قد قرب فهمي ملا كتبه. وهو 
�لأم���ر �ل���ذي �أعانني يف نهاية �لأمر عل���ى �أن �أتخطى 
حاجز �لقرب وطبيعة �لتخ�س�ض. وقد حر�ست على 
�أن �أنقل للقارئ �أف���كار �لكاتب وكلماته كما جاءت 

يف كتابه.

البروفسور باقر النجار في سطور
 ��ستغل �لربوف�س���ور �لنجار بدر��سة جمتمعات 
�خلليج لأكرث من �أربعة عقود، �أنتج خاللها ل يقل عن 
مئة وع�رسين بحثا و�لعديد من �لكتب �لتي تناولت 
يف جلها جمتمع���ات �خلليج �لعربي، وه���و بحق �أحد 
�أبرز علم���اء �لجتماع �لعرب و�خلليج و�أكرثهم عمقا 
يف �لإنتاج، كما كان م�س���اهما يف ج���ل تقارير �لالأمم 
�ملتح���دة عن �لتنمية �لإن�س���انية يف �لع���امل �لعربي، 
وع�س���و �لكثري من جلانها �ل�ست�سارية عن �ملنطقة 
�لعربية، كما كان ع�سو� يف جمل�ض �ل�سورى ورئي�سا 
لق�سم �لعلوم �لجتماعية يف جامعة �لبحرين وعميد� 
لكلي���ة �لآد�ب فيها. وكان كذلك �أ�س���تاذ� ز�ئر� يف 
جامع���ة �أك�س���ر يف بريطانيا، وباحث���ا ز�ئر� يف مركز 

در��سات �ل�رسق �لأدنى بجامعة هارفرد.

لماذا يكتب؟
بخ���الف �لكثريي���ن يف �ملنطق���ة، فق���د �حرف 
�لربوف�س���ور �لنجار �لكتابة عن �ملنطقة؛ كونه جزء� 
منه���ا، فهو يف ذل���ك م���درك للكثري م���ن دقائقها 
�أفر�ده���ا  وير�س���م يف خميلت���ه �س���ور  �ل�س���غرية، 

وتوقعات �سلوكهم ومنط عالقاتهم.
�ل�س���ابقان: �حل���ركات   و�إذ� م���ا كان كتاب���اه 
�لدينية يف �خلليج �لعربي و�لدميقر�طية �لع�س���ية 
يف �خلليج �لعربي قد مثال مدخال مهما يف فهم قوى 
وديناميات �لتغ���ري وجماعاته يف جمتمعات �خلليج، 
فاإن كتابه �لأخري �ل�سادر عن د�ر �ل�ساقي هذ� �لعام 
2018، و�ل���ذي حمل ��س���م “�حلد�ث���ة �ملمتنعة يف 
�خلليج �لعربي” ميثل حماولة على درجة كبرية من 
�لعمق و�لتحليل. فالكتاب من حيث مو�سوعاته كما 
هي غ���ز�رة معلوماته وعمق مد�خله �لتحليلية ميثل 
بحق حماولة جديدة يف �لدر��س���ات �ل�سو�سيولوجية 
على م�س���توى �ملنطقة عموما. فعن���و�ن �لكتاب يف 
حد ذ�ت���ه يخت�رس حال���ة �حلد�ثة و�لتنمي���ة يف عموم 

�ملنطقة �لعربية وع�رس ولوجنا �إليها. 
ويف نظرة تاأملية �رسيع���ة على عمليات �لتنمية 
يف �ملنطق���ة �لعربي���ة جن���د �أن �لع���امل �لعرب���ي هو 
�لأقالي���م �لقليلة يف �لع���امل �لتي �ت�س���م �لتحديث 
فيه���ا بقدر من �لتلك���وؤ �إن مل تكن �لنتكا�س���ة، �أي 
�أن عمليات �لتنمي���ة فيها وبخالف �أقاليم كثرية يف 
�لعامل: يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا �لالتينية مل تخرب 
عملي���ات �لتنمية فيه���ا منو� تر�كمي���ا �أو �أن حتدث 
�خر�قا مهم���ا. هذ� �إذ� ما ��س���تثنينا جتربة دبي يف 
ذلك، بل �إن قدر� من �لتلكوؤ و�لنكو�ض قد �ت�سمت 
به ل�س���بب قد يكون �أحدها غياب �لروؤية و�لتخطيط 
�لإ�سر�تيجي، وثانيا تعطل تطور �لدولة كموؤ�س�سة 
ق���ادرة على قي���ادة �لتغي���ري و�إحد�ث���ه. وفوق هذ� 

وذ�ك غي���اب ثقافة �لر�كم يف �لعمل �ملوؤ�س�س���ي، 
وه���و غياب قاد لأن يب���د�أ كل قادم جديد من نقطة 

�ل�سفر.
يعترب كت���اب �لربوف�س���ور �لنجار عم���ال علميا 
كبري�، و�إذ� ما كان قد متنى �أن يكون عمله مب�ساف 
�أعم���ال مهم���ة حلليم ب���ركات عن �ملجتم���ع �لعربي 
وعم���ل حنا بطاطو �ل�س���خم عن �ملجتم���ع �لعر�قي، 
ف���اإن عمله يف ذل���ك ل يقل قيم���ة و�إ�س���افة علمية 
وفهم���ا ملجتمع���ات �خللي���ج �لعربي ع���ن �أي �أعمال 

�أخرى ذ�ت �إ�سافة علمية عن �ملجتمع �لعربي.
 ويق���ع �لكتاب يف �كرث من خم�س���مئة �س���فحة، 
موزعة على �سبعة �أبو�ب، وثالثة ع�رس ف�سال، يناق�ض 
فيها �لكاتب ق�سايا كثرية بع�سها قد خ�سع لقدر 

كبري من �لتغري وبع�سها �لآخر يقاومه.
 وي�س���تهل �لنجار كتابه بالق���ول “لقد �أخرت 
لكتاب���ي هذ� عنو�نا حمل ��س���م “�حلد�ث���ة �ملمتنعة 
يف �خللي���ج �لعرب���ي، وه���و �متن���اع لي����ض ل�س���ببب 
خ�سو�س���يتها �لثقافي���ة �أو طبيعته���ا �لقبلي���ة �أو 
تفردها �ل�سيا�سي �أو نتيجة ملوقعها �جلغر�يف �لذي 
يق���ع يف ناحي���ة �جلنوب �ل�رسقي من �لع���امل �لعربي، 
و�إمنا هي ممتنعة لأن �لتغيري و�لتحديث ل ياأتي يف 
جو�نبه وجمالته �ملختلفة مت�سقا وبذ�ت �مل�ستوى. 
فالتحدي���ث ل يرتبط فح�س���ب يف جو�نب���ه �ملادية، 
و�إمن���ا هو كذل���ك كما يقول ع���امل �لجتماع �لأملاين 
�لر�ئد ماك����ض فيرب لبد �أن ي�س���بقه تغيري مهم يف 
جو�نب���ه �لالمادية �لتي حتك���م توظيفاتنا ملاديات 
�حلد�ث���ة ونتاجاته���ا، �إذ يوؤك���د �لنج���ار �أن �جلو�نب 
�لالمادي���ة يف �لثقافة هي عنا����رس على درجة كبرية 
من املمانعة للتغيري؛ كون بع�صها يت�صف بارتباط 
عالئق���ي بالبناء �لجتماعي للق���وة يف �ملجتمع، كما 
ه���ي ذات ارتب���اط يف بع�ص���ها مبعتق���دات النا�س 

�لثقافية و�لروحية.
و�لتغ���ري يف �لالمادي���ات كم���ا يق���ول �لنجار ل 
تاأت���ي عنا����رسه �رسيعا �أو ق���د ل تاأت���ي �إل بعد عقود 
من �لزمان �أو �أنها قد ل تاأتي كما ي�س���تهي �لبع�ض 
ويبغي. واحلداثة لها �رشوط اقت�ص���ادية و�صيا�صية 
وثقافي���ة و�جتماعية ل يعتقد �أنه���ا مكتملة لدينا. 
وهي ����رشوط ونتيج���ة ملمانعات الداخ���ل وجماعاته 
وممانع���ات �خل���ارج وق���و�ه �ملوؤثرة، قد �أ�س���بحت 
ممتنع���ة �أو متلكئ���ة �لت�س���كل. وهو تلكوؤ �س���تحمل 
�ملنطق���ة جزء� من م�س���احباته ل�س���نو�ت �إن مل يكن 
عق���ود قادم���ة لتجع���ل من �س���عودنا نح���و �حلد�ثة 
ممكنا، لكن �ص���من ����رشوط قد حتمل ق���درا من الال 
ت���و�زن، �أو �أنه���ا حد�ثة نتيجة لردد ��س���تو�ئها قد 
تقود �إلى بع�ض �لخت���اللت بني قوى �لد�خل على 
�أهد�فه���ا �أو مع ق���وى �خلارج ملحاول���ة عرقلتها �أو 

�حلد من ت�سارعها �أو لرمبا �إف�سال ��ستكمالها.
فاحلد�ث���ة بالن�س���بة للنج���ار هي عملي���ة كلية، 
وه���ي متثل ����رسورة �سيا�س���ية و�جتماعي���ة ودينية 
وثقافية قبل �أن تكون �قت�س���ادية. و�إن �ل�س���عود 
�لآ�س���يوي: يف �ليابان وكوريا �جلنوبية و�سنغافورة 
و�ل�س���ني وماليزيا ما ه���و �إل نتيجة له���ذ� �لتو�زن 
�لكل���ي يف عملياته���ا. و�إن �خليبات �لتي جاءت على 
�ملنطق���ة �لعربية ما ه���ي �إل نتيجة حلالة �لال تو�زن 
�لت���ي جاءت على عملياتها �أو �خلوف من نتائجها �أو 
تعطيل حدوث بع�س���ها لأ�س���باب قد يكون بع�سها 

�جتماعيا �أو دينيا �أو �سيا�سيا.
فاحلد�ثة بالن�س���بة �إليه متث���ل حتديا ل ميكن 
�لهروب منه �إلى �ملا�س���ي. فاملا�سي يبقى ما�سيا 
ل يحمل حلول �حلا�رس، ول ميكن �أن يكون يف �أمناطه 
بديال م�س���تقبليا. بل �إن كل ذلك يتطلب منا كعرب 
�لدخ���ول يف ه���ذ� �لتح���دي وحتمل تبعاته و�ل�س���رب 
عل���ى نتائجه و�إن ج���اءت يف غري �س���الح �لبع�ض �أو 
�جلماعات. وهي كعملية ل ن�س���تطيع �أن نختار منها 
�جلزئي���ة �لتي تريحن���ا دون جزئياته �لأخ���رى �أو �أن 
من�س���ي يف م�س���ارها �لقت�س���ادي دون �مل�س���ار�ت 
�لأخ���رى �لتي بهما تكتمل �حلد�ث���ة ودونهما تتلكاأ 

عملياتها �أو تت�س���وه. و�إن �لنموذج �ل�س���يني يبقى 
يف ذلك منوذجا ذ� خ�سو�س���ية ق���د ل تتكرر يف كل 
�ملجتمعات و�لثقافات. وهو يبقى مع ذلك متعر�سا 
ل�ص���غوطات يف الداخل واخلارج يح���اول اأن يتكيف 
مع بع�سه �إل �أنه يبقى منوذجا قد يجرب مع ذلك لأن 

ي�سري يف �مل�سار�ت �لتي قد ل يرغب فيها.
يقول �لنجار يف مناق�سته حلالة �لتغري يف منطقة 
�خللي���ج “�إن �لتغري�ت �لتي حتدث يف جمتمعاتنا �أو 
م���ن حولنا حتدث ق���در� من �ل�س���غط و�لتوتر، وهو 
توتر يتطلب قدر� مهما م���ن �ملرونة و�لقدرة على 
التكي���ف، وهي عملية ال ميك���ن اأن تتم اإذا ما اأخذت 
هذه �لتغري�ت على �أنه���ا دخيلة �أو غريبة ولبد من 
وقفها و�إمنا من جه���ة �أن هذه �لتحولت متثل حتد 
ل ميك���ن مو�جهت���ه �إل بالأخذ بالكثري من �أ�س���بابه، 
وق���د تك���ون �لبد�يه ل���ه بتبن���ي خط���و�ت تكيفية 
تفر�ض علينا قدر� من �لتغري �ل�سخ�س���ي و�لتغيري 
�ملوؤ�س�ساتي، وقدر� من �لتغيري يف �لروؤى و�لآليات 
�لت���ي نعالج بها م�س���كالتنا �أو �لطريق���ة �لتي ندير 
بها موؤ�س�س���اتنا، بها قد ن�س���تطيع �أن نتجاوز بع�ض 

�لإخفاقات و�لتلكوؤ�ت.
اإن هناك من يعتقد اأن �صغوط التحوالت التي 
نتعر����ض لها ما هي �إل جزء من موجة جديدة موؤقته 
�أو عا�س���فة غبارية تاأتي وتغادر وق���د تاأتي بدرجة 
اأخ���ف وقد ال تاأتي. اإال اأنن���ا نعتقد اأن ما نتعر�س له 
جزء من تغري�ت عامة �س���املة ل ت�س���يب منطقتنا؛ 
لأنها م�س���تهدفة بذلك، و�إمنا لكوننا جزء� من نظام 
َكْم ح���دد موقعنا فيه جتاور�تنا �جلغر�فية  كوين حمحُ
و�أهمي���ة �لنف���ط و�لغ���از لالقت�س���اد �لعامل���ي . �إن 
�ملنطقة كما هو �لعامل قد �أ�س���بح يف خ�س���م مرحلة 
جدي���دة م���ن �لتغ���ري�ت و�لتحولت حتدث �س���عور� 
بال�س���طر�ب �أو ��س���طر�با حقيقي���ا قائم���ا بالفعل 
وما هذ� �ل�س���طر�ب �لذي نر�ه يف �لد�خل �لأمريكي 
وبني �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية و�لدول �لغربية 

�إل �أحد متثالته و�إرها�ساته.
 وتهيم���ن فكرة �لتغيري و�ملمانعة تقريبا على 
جل �أجز�ء �لكت���اب، فهو يف �لباب �لأول منه يناق�ض 
�لتغري�ت �لت���ي جاءت على �لدولة و�لفاعلني فيها 
كم���ا على �ملوؤ�س�س���ات �لقائم���ة مبهامها. ويف ذ�ت 
�لوقت يرى �أن �ملمانعات تخلقها �لكثري من �لقوى 
و�لجتماعية و�ل�سيا�سية وما ي�سميها بالت�سامنيات 
�مل�س���كلة للدولة �أو �ملوؤثرة فيها، وهي قوى باتت 
يف بع�س���ها ت�س���وغ هيكل �لدول���ة ووظائفها. كما 
ويناق����ض �لتح���ولت و�ملمانعات �لت���ي جاءت على 
هي���كل �لر�تبي���ات �لجتماعية. وه���ي تر�تبية كما 
يرى، لي�ض موؤثر يف ت�سكيلها �ملعطى �لقت�سادي، 
ب���ل حتكمه���ا متغ���ري�ت ومعطي���ات �أثني���ة وقبلية 
و�جتماعي���ة. وهي متغ���ري�ت تعيد ت�س���كيل �حلالة 
�لر�تبية وفق مو�قعها و تاأثري�تها د�خل �ملجتمع.

�أم���ا يف �لباب �لثاين، فيناق�ض هيكل �ل�س���كان 
وموقع �لعمالة يف �س���وق �لعمل وطرق ��س���تقد�مها 
وتاأثرياتها على الهوية وحتديدا يف اأو�صاط االأجيال 
�جلدي���دة منها. تل���ك �لأجيال �لتي ولدت ون�س���اأت 
يف جمتمع���ات �ل�س���تقبال، و�لت���ي �رتبط���ت بهذه 
�ملجتمع���ات من خ���الل �لعمل ومن خ���الل مو�قعها 

يف �لهي���كل �لجتماع���ي و�لقت�س���ادي ملجتمع���ات 
�خلليج.

ويف �لب���اب �لثل���ث �لذي يقع يف ثالثة ف�س���ول 
يناق����ض �لنج���ار �لتح���ولت �لتي ج���اءت على موقع 
�مل���ر�أة و�أدو�رها يف �ملجتمع وحتدي���د� مو�قعها يف 
�لعمليات �لإنتاجية و�لعملية �ل�سيا�س���ية وق�س���ايا 

متكني �ملر�أة.
ويخ�س����ض �لباب �لر�بع ملو�س���وعني مهمني 
هما �لتعلي���م �لعايل يف �ملنطقة، وق���درة جامعاتنا 
�خلليجية على �سياغة، وت�س���كيل �لأجيال �جلديدة 
م���ن �ل�س���باب وتاأث���ري كل ذل���ك عل���ى �لعملي���ات 
�لقت�س���ادية و�لجتماعية. و�ت�س���ال بذلك يناق�ض 
�لكت���اب م�س���رية �لتنمي���ة �لب�رسي���ة وحتدياته���ا يف 
�ملنطقة تل���ك �لتحديات �لتي يرى �أولها متمثال يف 
ق���درة جمتمعات �خلليج عل���ى �لنتقال من طابعها 
�خلدمي �لرعائي �إلى طابعها �لتنموي �لإنتاجي. �أما 
ثاين ه���ذه �لتحديات، فيتمثل لي����ض يف قدرة هذه 
�ملجتمعات على �ل�ستمر�ر يف تقدمي هذه �خلدمات 
كما وكيفا، و�إمنا يف �لرتقاء بها و�بتد�ع �جلديد يف 
جمالها. �أم���ا ثالث هذه �لتحدي���ات، فري�ه يف قدرة 
�ملوؤ�س�سات �لقائمة على �بتد�ع �حللول للم�سكالت 
�ملر�كم���ة �أمام �لنظ���ام و�لنا����ض و�ملجتمع، وهي 
م�س���كالت يف بع�س���ها ظ���ريف، �إل �أن بع�س���ها �لآخر 

بنيوي. 
و�أخري� يعيد �لنجار �لفكرة �لتي بد�أ بها كتابه، 
وهي حتدي قدرة جمتمعات اخلليج على التكيف مع 
�ملتغري�ت �لعاملية �جلديدة يف جمال �لتكنولوجيا 
و�لقت�س���اد و�ل�سيا�س���ية ولرمب���ا فوق ه���ذ� وذ�ك 
�مل�سكالت �لتي قد تخلقها جماعات �سكانية تفوق 
يف �أعد�ده���ا يف بع�ض جمتمعات �ملنطقة ما يتجاوز 

الن�صف ولرمبا ما يفوق ذلك كثريا.
ويناق����ض �لب���اب �خلام����ض وق���ع �لعوملة على 
جمتمعات �خلليج من خالل مقاربة مو�سوعي �لأ�رسة 
و�ملدينة، وهي حتولت �إعادة ت�س���كيل �لإن�سان يف 
�ملنطقة من حيث �س���ورته لذ�ته وعالقته مبجتمعه 

وبالآخرين.
ويخ�س����ض �لكاتب �لباب �ل�س���اد�ض ملناق�سة 
مو�سوع �لهوية وت�سكيالتها وعالقتها باحلالة �لتي 
ب���ات �لنا�ض عليه���ا و�ملجتمع. كم���ا يربط كل ذلك 

بق�سايا �ملو�طنه وتطورها يف �ملنطقة.
ويف �لب���اب �ل�س���ابع، يناق����ض �لنج���ار ق�س���ايا 
�لثقاف���ة وحتدياته���ا �لت���ي ي���رى �أنها يف بع�س���ها 
تاأت���ي م���ن د�خ���ل �ملجتم���ع ذ�ت���ه وم���ن �لقائمني 
بالفع���ل �لثق���ايف ومن �خل���ارج من خ���الل تاأثري�ت 
االأمن���اط الثقافي���ة الت���ي باتت العوملة تفر�ص���ها 
عل���ى �لد�خل. وه���ذه �لتاأث���ري�ت بدت و��س���حة يف 
االأمناط اجلديدة املت�ص���كلة من الثقافة وما ي�صميه 
يت�س���مون  �لذي���ن  �جل���دد”  �لكاتب”باملثقف���ني 
ب�ص���عف بنائهم الثقايف وجه���ل مبداخلها احلديثة 
وب�س���طحية منتوجه���م �لثق���ايف. وترتب���ط �لثقافة 
لديه مبا ي�س���ميه بحقيقة �لتي���ار �لثقايف �لقائم يف 
�ملنطقة، و�ل���ذي ير�ه �لنجار �أقرب �إلى �أن ي�س���كل 
جي���وب ليرب�لية منها �أن يكون تيار� ي�س���بط �إيقاع 

�ملجتمع ويحدد �جتاهات �أفر�ده.
 و�أخ���ري� �إذ� م���ا كان لن���ا كلمة �أخ���رية نقولها، 
ف���اإن �لكتاب ميثل �إ�س���افة نوعي���ة مهمة يف جمال 
�لدر��س���ات �ل�سو�س���يوجلية يف �ملنطقة، وهو عمل 
يق���ف يف م�ص���اف اأعم���ال �صو�ص���يولوجية رئي�ص���ة 
يف �ملنطق���ة �لعربي���ة. وه���و كتاب يه���م �لفاعلني 
�ل�سيا�س���يني كما يهم �لباحث���ني و�ملهتمني بفهم 
�آليات �لفعل يف �ملنطق���ة و�لديناميات �لتي تعمل 
يف �إطاره���ا �لقوى �لجتماعية و�جلماعات. مالحظتي 
�لوحيدة عن �لكتاب �أنه قد خال من مناق�سة �مل�ساألة 
�لقت�س���ادية، و�لت���ي جاء على معاجلته���ا يف �لباب 
�لأول من خالل مناق�سة ق�سايا �لدولة و�لر�تبيات 

�لجتماعية.

متابعات

�لعام���ة  �لهيئ���ة  �أ�س���درت 
لق�س���ور �لثقافة �لع���دد �جلديد 
من جمل���ة �لثقافة �جلديدة �لتي 
ير�أ�ض حتريرها �ل�س���اعر �س���مري 

رئي�ساً  دروي�ض، وت�سمن ملفاً 
بعن���و�ن �لتوحي���د يف �لأدي���ان 

�ل�سماوية، �سارك فيه كل 
من:  م�سطفى �لن�سار.

وك�����ت�����ب رئ���ي�������ض 
التحرير مقدمة امللف ومما جاء 

و�لب�رس  بتفا�سيلها  �حلياة  متابعة  فيها: 
و�جلماد  و�ل��ب��ح��ار  و�لنباتات  و�حل��ي��و�ن��ات 
و�لإن�����س��ات  وت��ن��وع��ه��ا،  ت�سكيالتها  ب��ك��ل 
�إل���ى �لأ����س���و�ت، وت��اأم��ل �لأل����و�ن، و�جل��ري 
�ل��ن��ظ��ري��ات  ور�ء 
�ل���ف���ل�������س���ف���ي���ة 
و�لك���ت�������س���اف���ات 
هذ�  كل  �لعلمية، 
�لإميان  �إلى  يقود 
ب�������وج�������ود ق�����وة 
�لكون  ور�ء  كربى 

�ل�سا�سع.

�مل�رسي���ة  »�ل���د�ر  �أ�س���درت 
�ل�س���عودية« بالقاه���رة طبعة جديدة من 
كت���اب »مد�خل �لنق���د �لأدبي �حلديث« 
للدكت���ور حممد ح�س���ن عبد�هلل، �أ�س���تاذ 
النق���د االأدبي احلديث. يق���ول املوؤلف: 
حمتوى �لكتاب �سنعه ما ر�أيته �رسورياً، 
من �لناحي���ة �ملنهجي���ة، لتدري�ض �لنقد 
�لأدبي �حلديث، يف كلي���ة د�ر �لعلوم يف 
م�رس، ويف كلية �لآد�ب بالكويت من قبل، 
فمكونات���ه ثمرة لختب���ار�ت، و�ختيار�ت 
ع���رب  م�س���تمرة 
طو�ل،  �س���نو�ت 
فيه���ا  در�س���ت 
�ملق���رر،  ه���ذ� 
م���ن  ولحظ���ت 
�سلوكيات بع�ض 
�أع�س���اء هيئ���ات 

�لتدري�ض.

بيعت لوحة للر�سام �لهولندي فن�سنت فان غوخ �جنزها يف �سبابه، باأكرث من 7 ماليني يورو خالل مز�د 
نظمت���ه يف باري����ض د�ر �رتكوريال. وهذ� �ول مز�د عل���ى �حد �عمال �لفنان �لهولندي يقام يف فرن�س���ا منذ 

ع�رسين عاما.
و��س���رى لوحة »ر�تقات �سباك �ل�س���يد على كثبان �لرمل« )1882( ب�سعر 7 ماليني و65 الف يورو، جامع اعمال 
فني���ة �مريك���ي »بعد معركة حمتدمة«، يف حني كان �س���عر هذ� �لعمل مقدر� بني 3 مالي���ني و5. وكانت د�ر �ملز�د�ت 

�عتربت عملية �لبيع بانها “حدث مهم”.

منح »�حتاد �ملوؤرخني �لعرب« �لتابع جلامعة �لدول �لعربية �لربوفي�سور �بر�هيم بي�سون �سهادة 
و�س���ام �ملوؤرخ �لعربي، وذلك تكرمياً مل�س���اهماته يف جمال �لتاأريخ و�لعلوم �لإن�سانية، وتقدير�ً لدوره 
�لعلمي يف خدمة تاريخ �لر�ث �لعربي، ناقالً �إياه من �لرو�ية �إلى �لبحث و�لتحليل �لعلمي و�ملو�سوعي 
يف �آن. �لربوفي�س���ور �إبر�هيم بي�سون موؤرخ مو�س���وعي، ومرجع يف در��سة �لتاريخ �لعربي و�لإ�سالمي. حاز دكتور�ه من 
جامعة غرينوبل يف فرن�ص���ا، بتقدير م�رشف جداً، ودكتوراه دولة يف التاريخ االإ�ص���المي من جامعة القدي�س يو�ص���ف يف 

بريوت بتقدير �متياز، وو�سام �ملوؤرخ �لعربي من “�حتاد �ملوؤرخني �لعرب”.

قراءة نقدية في كتاب

• �سلمان �لنجار	

ع�رس �لرو�ية، �ملقولة �لتي �س���بق �أن 
قالها �لناقد �لأدبي �لكبري جابر ع�سفور، 
جدده���ا �لناق���د �لأدب���ي �س���الح ف�س���ل 
يف كتاب���ة �لذي �س���در �أخري�ً ع���ن »�لد�ر 
�مل�رسي���ة �للبناني���ة« بعن���و�ن »�أن�س���اق 
�لتخيي���ل �لرو�ئي«، وفيه �أكد �أن �لرو�ية 
�أ�س���بحت م���الذ �ملوهوب���ني يف �ل�س���عر 
و�ملو�س���يقى و�لر�سم و�ل�س���ينما، لياأتي 
�إق���ر�ر �لناقدين ع���ن و�ق���ع معا�ض فعالً 
جمدد�ً �لت�س���اوؤلت �مل�ساحبة عن كيفية 

جمع �أكرث من جن�ض �أدبي و�أ�سبابها؟
ف�س���ل  �س���الح  كت���اب  مي�س���ي 
»�أن�س���اق �لتخيي���ل �لرو�ئي«عل���ى درب 
جاب���ر ع�س���فور، موؤك���د�ً �أن �لرو�ي���ة قد 
�أ�س���بحت جمم���ع �لفنون �جلميل���ة كلها، 
يلوذ به���ا �ملبدعون يف جمي���ع �ملجالت 
لينفث���و� فيه���ا ذوب جتاربه���م �حليوية 
وخال�س���ة مغامر�ته���م �جلمالية، م�س���ري�ً 
�إلى �أن �لأعمال �لفنية �لفذة متتاز بقدر 
�جر�حه���ا �إل���ى تقنيات جدي���دة مبتكرة 
مل توظف �ص���ابقاً، وت�ص���بح مهمة القراء 
�ليقظ���ني، و�لنق���اد منه���م خ�سو�س���اً، 
وقيا����ض  �لخر�ق���ات،  ه���ذه  م�س���اءلة 

جدو�ها �جلمالية �ملوؤثرة.
 7 �س���م  �ل���ذي  �لكت���اب  يحتف���ي 
�أق�س���ام هي: �لتخييل �لذ�تي، و�لتخييل 
�جلماعي، و�لتخييل �لتاريخي، و�لتخييل 
�لفانت���ازي،  و�لتخيي���ل  �لأ�س���طوري، 
و�لتخييل �لب�رسي و�مل�سهدي، و�لتخييل 
�لعلم���ي باأ�س���ماء تن����رس رو�ياته���ا للمرة 
�لأول���ى، كما ن���وع جغر�في���ة �لكتابة، �إذ 
�ختار رو�يات من م�رس، و�ليمن، و�سورية، 
ولبن���ان، و�لكويت، و�لع���ر�ق، و�ملغرب، 
و�ل�س���عودية،  و�لإم���ار�ت،  وتون����ض، 

و�ل�سود�ن، و�لأردن، وفل�سطني.
ويق���ول ف�س���ل: »تفج���رت ينابي���ع 
�لإبد�ع �لرو�ئي �لعرب���ي يف كل �ملناطق 
�أو قا����رسة،  �لت���ي كان���ت �س���به قاحل���ة 
�مت�س���ت ن�سغ �حلياة من �أنابيب �لثقافة 
�لعربي���ة �مل�س���تطرقة يف �للغ���ة وث���ورة 

�لت�سالت«.

ف�سل: �لرو�ية جممع 
�لفنون �جلميلة



الذهب: 1252.5 دوالر للأوقية
لندن - رويرتز: ارتفع الذهب خلل تعاملت 
اأم�س تزامًنا مع هبوط الدوالر، لكنه يتجه لت�سجيل 
اأ�س���واأ اأداء �س���هري من���ذ نوفم���ر 2016. وارتفع 
�سعر العقود االآجلة للذهب ت�سليم اأغ�سط�س بنحو 
0.1 % اإلى 1252.5 دوالر للأوقية. كما زاد �سعر 
الت�س���ليم الفوري للمعدن االأ�سفر عند 1251.3 
دوالر للأوقية بن�سبة ارتفاع 0.2 %. وعلى الرغم 
م���ن تعايف الذهب الن�س���بي اإال اأن���ه ال يزال يعاين 
هبوط قرب اأدنى م�س���توى يف 6 اأ�س���هر. و�س���هد 
املع���دن االأ�س���فر �س���غوًطا خمتلف���ة يف الف���رة 
املا�س���ية، اأبرزه���ا تاأييد مزيد م���ن عمليات رفع 

�سعر الفائدة.

جمل�س تاأديب بحق “بيت اال�ستثمار العاملي”
الكويت - اأرقام:  اأعلنت هيئة اأ�س���واق املال عن �سدور قرار جمل�س التاأديب يف جل�سته 
املنعق���دة يوم اخلمي����س املواف���ق 28/6/2018 يف املخالفة املقيدة برق���م )2018/34 

جمل�س تاأديب( )2018/46 هيئة( �سد: �رشكة بيت اال�ستثمار العاملي.
وذلك: “بخ�س���و�س ما ن�سب اإليها يف املخالفة الثانية باإنذارها لعدم احتفاظها ب�سجلت 
دقيقة لعملئها“. وتاأتي هذه العقوبة ب�س���بب خمالفتها حك���م البند )1( من املادة )-6 2( 
م���ن الكت���اب الثامن )اأخلقيات العمل( م���ن اللئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س���نة 2010 
وتعديلتهم���ا، لوجود اأخطاء تقنية باأنظمتها االإلكرونية الثابت باإقرار ال�رشكة، حيث اإن تلك 
االأخطاء ترتب عليها عدم تطابق �س���جلت اأنظمة ال�رشكة مع �س���جلت عملء، حيث ظهرت تلك 
املحافظ بح�س���ابات مك�س���وفة مما نتج عنها اختلف التقارير ال�س���هرية املر�سلة للعملء عن 
التقارير التي مت تزويدها لفريق التفتي�س التابع للهيئة، ف�س���ًل عن عدم انتظام �س���جلت 

الر�سوم االإدارية ب�سبب تداخل �سفقات البيع وال�رشاء مع ح�ساب ر�سوم حمفظة العملء.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“موديز”: الدعم اخلليجي يعزز ت�صنيف البحرين االئتماين

480 مليون دوالر واردات �صعودية غري برتولية للبحرين
يف الربع االأول من 2018... و�سّدرت ب� 352 مليوًنا

بلغ���ت قيم���ة واردات البحري���ن ال�س���لعية غ���ر 
البرولي���ة م���ن اململكة العربية ال�س���عودية يف الربع 
االأول م���ن الع���ام اجلاري ح���وايل 480 ملي���ون دوالر 
)1.8 مليار ريال( مقابل 430.6 مليون دوالر )1.61 
مليار ريال( يف الفرة نف�سها من العام املا�سي، اأي 

بن�سبة زيادة و�سلت اإلى 11.4 %.
واأ�س���ارت بيان���ات حديثة �س���ادرة ع���ن الهيئة 
العامة للإح�س���اء ال�سعودية اإلى اأن هذا املبلغ )الربع 
االأول م���ن العام اجلاري( ينق�س���م اإل���ى 931 مليون 

ريال �سادرات وطنية و868 مليوًنا اإعادة ت�سدير.
واأظه���رت نف����س البيانات اأن البحرين �س���درت 
لل�س���عودية يف الرب���ع االأول من 2018 �س���لًعا بحوايل 
352 مليون دوالر )1.32 مليار ريال(، مقابل 379.2 
ملي���ون دوالر )1.42 ملي���ار ري���ال( يف الفرة ذاتها 
م���ن 2017، وبذل���ك مال املي���زان التجاري ل�س���الح 
ال�سعودية يف ال�سهور االأولى من العام اجلاري بواقع 

128 مليون دوالر )480 مليون ريال(.
وب�س���كل ع���ام، تراجعت ال�س���ادرات ال�س���لعية 
غ���ر البرولي���ة للمملك���ة العربي���ة ال�س���عودية، اإلى 
دول جمل����س التعاون اخلليجي خ���لل الربع االأول من 
2018، بن�سبة 1.6 % وهي تعادل 127 مليون ريال.

وقال بيانات الهيئة العامة للإح�س���اء، اإن قيمة 
ال�سادرات ال�سلعية غر البرولية بلغت 21.4 مليار 
دوالر )8.02 ملي���ار ريال( يف الربع االأول من 2018، 
مقابل 21.7 مليار دوالر، )8.1 مليار ريال( يف الربع 

املماثل من 2017.

ال�س���لع امل�س���توردة م���ن دول  وبلغ���ت قيم���ة 
جمل�س التع���اون اخلليجي خلل الربع االأول من العام 
اجل���اري 15.3 مليار ريال، مقاب���ل 11.3 مليار ريال 
خلل الربع االأول من العام املا�س���ي، بارتفاع نحو 4 

مليارات ريال، اأي بن�سبة 35.1 %.
واأ�س���ارت نف�س البيانات بح�سب موقع “مبا�رش” 
اأن قيم���ة ال�س���لع الت���ي مت اإع���ادة ت�س���ديرها لدول 
اخلليج بلغ يف الربع االأول من 2018 حوايل 3.8 مليار 
ري���ال، مقاب���ل 4.1 مليار يف الفرة ذاته���ا من العام 
ا و�سل  املا�س���ي.  و�س���جلت ال�س���عودية عجًزا جتاريًّ
اإلى نح���و 7.3 مليار ري���ال مع دول جمل����س التعاون 

اخلليجي خلل الربع االأول من العام اجلاري.

وا�س���تحوذت دولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 
على 56.3 % من �سادرات ال�سعودية يف الربع االأول 
من 2018 بقيمة 7.1 مليار ريال )1.9 مليار دوالر(، 
كم���ا اأنها كانت ال�رشيك االأكر عل���ى جانب الواردات 
حيث �س���يطرت عل���ى 80.3 % م���ن واردات اململكة 
بقيمة 12.31 مليار ريال )3.3 مليار دوالر(، ب�ساف 
فائ����س للإمارات قيمت���ه 5.21 مليار ري���ال )1.39 
ملي���ار دوالر(. وخلل عام 2017، حققت ال�س���عودية 
ا بنح���و 4.6 مليار ري���ال )1.23 مليار  فائ�ًس���ا جتاريًّ
دوالر( م���ع دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي، مقابل 
فائ�س بلغت قيمت���ه 7.56 مليار ريال )2.02 مليار 

دوالر( يف العام 2016.

لن���دن – رويرز: قالت وكالة موديز 
للت�س���نيفات االئتماني���ة اإن الت�س���نيف 
االئتم���اين للبحري���ن �س���يلقى دعًم���ا من 
تعه���د دول خليجي���ة اأخرى مب�س���اعدتها 
ه���ذا االأ�س���بوع، طاملا كان الدع���م كبًرا 

ويت�سم باملرونة.
والكوي���ت  ال�س���عودية  وقال���ت 
واالإمارات العربية املتحدة اإنها �س���تقدم 
متويل اإلى البحرين ملواجهة ال�سعوبات 

املالية وعجز املوازنة.
وذك���رت مودي���ز اأن التعه���د املايل 
اخلليج���ي اجلديد »�س���يقدم دعًما فعاال 
للت�س���نيف االئتماين ال�س���يادي اإذا كان 
)الدع���م اخلليج���ي( كب���ًرا بالنظ���ر اإلى 

االحتياجات املالي���ة للحكومة على مدى 
ال� 12 – 18 �سهًرا القادمة«.

كما يقت�س���ي ذلك اأي�ًس���ا اأن يت�سم 
وكيفي���ة  �رشوط���ه  »بو�س���وح  الدع���م 
تقدمي���ه، وم���ا اإذا كان يت�س���م باملرونة 
ل�سمان اإمكانية احل�سول على االأموال يف 
حالة ا�س���تمرار تعرث الق���درة على اللجوء 

لل�سوق لفرة طويلة«.
وت�س���نف موديز حاليًّا البحرين عند 

.B1 م�ستوى
يف ال�س���ياق، قال���ت وكال���ة فيت����س 
الدع���م  اإن  االئتماني���ة  للت�س���نيفات 
اخلليج���ي للبحري���ن �س���يخفف �س���غوط 

التمويل عن اململكة يف االأمد القريب.

املحرر االقت�صادي

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: زينب العكري

41.9
مليون دينار

63.1
مليون دينار

السعودية

نسبة االنخفاض

%3.6
نسبة االرتفاع

%0.81

الـواردات الصـادرات

46.6
مليون دينار

27.1
مليون دينار

اإلمارات

الـواردات الصـادرات

20.8
مليون دينار

مصــر

الصـادرات

13.4
مليون دينار

الهند

الصـادرات

36
مليون دينار

أميركا

الـواردات

65.1
مليون دينار

الصين

الـواردات

18.6
مليون دينار

ُعمان

الصـادرات

26.2
مليون دينار

اليابان

الواردات

صادرات المملكة السلعية غير النفطية ووارداتها خالل شهر مايو 2018

قيمة واردات المملكة غير النفطية قيمة صادرات وإعادة صادرات المملكة غير النفطية

 506.6
مليـــون دينـــار

أبريل 2018

488.8
مليـــون دينـــار

مايو 2018 

 220.5
مليـــون دينـــار

أبريل 2018

222.4
مليـــون دينـــار

مايو 2018 

266.4
مليـــون دينـــار

قيمة العجز بالميزان التجاري

أكبر 5 دول مصدر إليها ومستورد منها

اأظه���رت البيان���ات االأولي���ة لتقرير التجارة اخلارجية لل�س���لع غر النفطية الذي ت�س���دره �س���وؤون اجلم���ارك وتن�رشه هيئة 
املعلوم���ات واحلكومة االإلكروني���ة، اأن اإجمايل واردات البحرين غر النفطية بلغت 488.8 مليون دينار يف مايو املا�س���ي، يف 
حني بلغ اإجمايل ال�سادرات غر النفطية 222.4 مليون دينار خلل الفرة ذاتها، مما يعني اأن قيمة العجز يف امليزان التجاري 

خلل ال�سهر املا�سي بلغت 266.4 مليون دينار.

وجاءت ال�س���عودية يف املرتبة االأولى من الدول امل�س���در اإليها بقيمة 63.1 مليون دينار، ثم االإمارات بقيمة 27.1 مليون 
دينار، تليها م�رش ب� 20.8 مليون دينار، و�سلطنة ُعمان رابًعا بقيمة 18.6 مليون دينار، والهند خام�سا ب� 13.4 مليون دينار.

فيم���ا جاءت ال�س���ني كاأكر دولة م�س���تورد منها بقيمة 65.1 مليون دينار، ثم االإمارات بقيم���ة 46.6 مليون دينار، تليها 
ال�سعودية بقيمة 41.9 مليون دينار، واأمريكا رابًعا ب� 36 مليون دينار، واليابان باملرتبة اخلام�سة بقيمة 26.2 مليون دينار.
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102.5 مليـــون دينـــار ل�شــــراء الأدويــــة املــوحـــد
17 �صيدلية تفوز باملناق�صة

ف���ازت 17 �ص���يدلية حملي���ة مبناق�ص���ة 
�ل�رش�ء �ملوحد للأدوية، بقيمة �إجمالية و�صلت 
�إل���ى 102.49 مليون دينار. و�أر�ص���ى جمل�س 
�ملناق�ص���ات و�ملز�ي���د�ت خلل �ص���هر يناير 
�لأعل���ى  للمجل����س  مناق�ص���ات   3 �ملا�ص���ي، 
لل�ص���حة بنح���و 102.5 ملي���ون دين���ار، و14 
مناق�صة لوز�رة �ل�صحة بقيمة �إجمالية تقارب 
�أما �لقيم���ة �لإجمالية  28.94 ملي���ون دينار، 
 131.44 ملناق�ص���ات �جلهت���ن فتج���اوزت 

مليون دينار.
وكانت �أبرز �ملناق�ص���ات للمجل�س �لأعلى 
لل�ص���حة، لل�رش�ء �ملوحد للأدوية بنحو 102.49 
ملي���ون دين���ار، تقدم���ت �إليها 17 �ص���يدلية، 
تلتها مناق�ص���ة وز�رة �ل�ص���حة لل����رش�ء �ملوحد 
للأدوي���ة م���ن خ���لل جمل����س �لتع���اون بقيمة 
جتاوزت 26.89 مليون دينار، وتقدمت �إليها 

16 �صيدلية.
وبلغت �مليز�نية �ملر�صودة ل�رشف �لأدوية 
يف �لعام �ملا�صي نحو 50 مليون دينار، وزعت 
على �أدوية �لأمر��س �ملزمنة كالقلب و�أمر��س 

�ل�صكري و�أدوية �لأور�م وغريها. 
وتعم���ل وز�رة �ل�ص���حة على توف���ري �أكرث 
م���ن 1300 �ص���نف دو�ئ���ي ملختل���ف �حلالت 

�ملر�صية.
وكان وكي���ل وز�رة �ل�ص���حة ولي���د �ملانع 
�أو�ص���ح يف �ص���هر �أبريل �ملا�ص���ي، �أن �لوز�رة 
تق���وم بتوف���ري �لأدوية من خلل مناق�ص���تن 
رئي�ص���يتن وه���ي مناق�ص���ة �ل����رش�ء �خلليجي 

�ملوح���د �ل���ذي يغطي ن�ص���بة �مل�ص���اركة فيها 
ح���و�يل 80 % م���ن �حتياج���ات �ل���وز�رة م���ن 
�لأدوية، و�ملناق�ص���ة �ملحلية �لتي تغطي نحو 
20 % فقط من �لحتياج �لتي تت�صمن بع�س 
�لبن���ود غري �ملدرجة يف �ل�رش�ء �خلليجي �ملوحد 
حيث �إن جميع هذه �لأدوية م�صجلة يف �لبحرين 
�أو �إحدى �لوكالت و�لهيئات �لدولية �لعاملية 

وذلك ل�صمان جودتها وفاعليتها. 
وق���ال �إن �لبحري���ن ت�ص���رك م���ع جمي���ع 
دول �خللي���ج يف �ل����رش�ء �ملوح���د و��ص���تخد�م 
�لأدوية �جلني�ص���ة �ل���ذي ياأتي بع���د �تباع عدة 
�إج���ر�ء�ت ل�ص���مان كفاءته���ا، �إذ تق���وم بع�س 
�ل���دول �ملتقدمة ب�ص���ناعة �لأدوية �جلني�ص���ة 
مبو��ص���فات عالي���ة حي���ث يبلغ ��ص���تخد�مها 

�إلى �أكرث من 70 % كاأدوية جني�ص���ة ب�ص���مان 
كفاءتها بديل للأ�صلية يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

�لت���ي مت���ت  �لأخ���رى،  �ملناق�ص���ات  �أم���ا 
تر�ص���يتها ل���وز�رة �ل�ص���حة، فكان���ت: لتوفري 
خدم���ات �لنقل و�ملو��ص���لت بالوز�رة ملدة 4 
�ص���نو�ت بقيمة 456 �ألف دينار، و49.14 �ألف 
دينار لتوفري 21 �ص���ائق خدمات �صحية، ونحو 

127.34 �ألف دينار ل�ص���يانة �أجهزة �لغ�ص���يل 
�لكلوي، و592.78 �أل���ف دينار لتزويد �أدوية، 
و244.67 �ألف دينار لتزويد �أم�صال ولقاحات، 
�ملوح���د  لل����رش�ء  دين���ار  �أل���ف   35.27 ونح���و 
ملناق�ص���ة �لنظائر �مل�ص���عة من خ���لل جمل�س 
�ل�ص���حة لدول جمل�س �لتعاون، و175.63 �ألف 
دين���ار تقريًبا ل����رش�ء وتوفري كميات �إ�ص���افية 
من مو�د خمتربية خمزنة ح�ص���ب �صعر مناق�صة 
�لأمان���ة �لعام���ة، وكذل���ك �رش�ء وتوف���ري �أدوية 

خمزنة بنحو 372.19 �ألف دينار.
كما مت���ت تر�ص���ية مناق�ص���تن للمجل�س 
�لأعلى لل�ص���حة ل�رش�ء وجتديد عقد دعم لنظام 
�إد�رة �مللف���ات و�لوثائ���ق بنح���و 11.42 �ألف 

دينار.
ي�ص���ار �إل���ى �أن ع���دد �لزي���ار�ت لعياد�ت 
�ملر�كز �ل�ص���حية ل�ص���نة 2017 بل���غ ما يعادل 
3.604.132 ملي���ون زيارة م���ا بن �لعياد�ت 
�لعام���ة و�لعياد�ت �لتخ�ص�ص���ية �لتي ت�ص���مل 
عياد�ت �ل�ص���كر �ملركزية، عياد�ت �لإقلع عن 
�لتدخن، عياد�ت �ل�ص���حة �لنف�ص���ية، عياد�ت 
�ل�صحة �جلن�ص���ية، عياد�ت فقر �لدم �ملنجلي، 
عي���اد�ت �لتغذي���ة، عي���ادة �لك�ص���ف �ملبك���ر، 

وعيادة �لأمر��س �ملزمنة.
�أما عي���اد�ت �ص���حة �لفم و�لأ�ص���نان فقد 
بل���غ جمم���وع �لزي���ار�ت له���ا 259.493 �أل���ف 
زيارة، وع���دد �لزيار�ت خلدمات رعاية �لأمومة 
وع���دد  زي���ارة،  �أل���ف   344.186 و�لطفول���ة 
�لزيار�ت لق�ص���م �لأ�صعة 265.175 �ألف زيارة 
ولق�صم �لعلج �لطبيعي 211.683 �ألف زيارة 

ولق�صم �لبحث �لجتماعي 85.02 �ألف زيارة.

• يحقق �ل�رش�ء �ملوحد للأدوية على م�صتوى �خلليج وفًر� ماليًّا كبرًي� يف مو�زنة �ل�صحة	

اأمل احلامد

الدولر يرتاجع اأمام العمالت الرئي�شة “جيه بي مورجان” ي�شم دولً خليجية مبوؤ�رش لل�شندات
نيوي���ورك - روي���رز: ب���د�أ جيه.ب���ي مورج���ان 
م�ص���اور�ت ب�ص���اأن �ص���م دول خليجية �إل���ى موؤ�رش�ته 
لل�ص���ند�ت �حلكومية للأ�ص���و�ق �لنا�صئة �لتي حتظى 
مبتابعة و��صعة، على �لرغم من �أن عدًد� من �لق�صايا 
ما ز�لت �صائكة.  وموؤ�رش جيه.بي مورجان �إي.�م.بي.�آي 
�أحد �أكرث �ملوؤ�رش�ت تتبعا من قبل م�صتثمري �لأ�صو�ق 
�لنا�ص���ئة �لذين ي�صتخدمونه كمقيا�س للأد�ء. ولهذ�، 
فاإن �لن�ص���مام �إل���ى �ملوؤ�رش قد ي�ص���جع عمليات �رش�ء 
مبئ���ات �ملليار�ت من �ل���دولر�ت يف �ص���ند�ت �لبلد 
�ملن�صم �إلى �ملوؤ�رش مبا يخف�س تكاليف �لقر��س.

 و�أظه���ر عر�س تقدمي���ي جرى �إع���د�ده يف �إطار 
”م�صاور�ت �حلوكمة“ �ل�صنوية �خلا�صة مبوؤ�رش �لبنك 
�أن���ه مت �لنظ���ر �أول يف خمتل���ف �ملعاي���ري �ملرتبط���ة 
بدول �خلليج، �لتي د�ئًما ما تكون م�ص���تويات دخلها 
�ملرتفعة ن�ص���بيا غري متنا�ص���بة مع �لتعريف �لنمطي 
لل�ص���وق ”�لنا�ص���ئة“.  لك���ن دول جمل����س �لتع���اون 
�خلليجي، �ل�ص���عودية و�لبحرين و�لكويت و�ص���لطنة 
عم���ان وقط���ر، �أ�ص���درت 25 % م���ن �أدو�ت �لدي���ن 
�جلديدة �لتي باعتها �لأ�ص���و�ق �لنا�ص���ئة يف كل �صنة 
من �ل�ص���نو�ت �لثلث �ملا�ص���ية. ومتث���ل تلك �لدول 
�لآن 14 % م���ن �إجم���ايل �أ�ص���ول �لدين يف �لأ�ص���و�ق 
�لنا�ص���ئة.  و�أحجم متحدث با�صم �لبنك عن �لتعقيب 
على �حتمال ح�صول دول �خلليج على �ل�صوء �لأخ�رش 

يف �لتحديث �لق���ادم للموؤ�رش، �لذي جرت �لعادة على 
�إعلنه يف �صهر �صبتمرب تقريًبا.

 و�أبل���غ م�ص���در بالبن���ك روي���رز �أن ”موؤ����رش�ت 
)�لبنك( تعمل وفق قو�عد �ص���ارمة للتاأهل و�إن هذ� 
�لت�ص���ور �لذي ُي�ص���اع ب�صاأن )�ن�ص���مام( دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي قد ل يحدث على �لإطلق“.
 و�أظهر �لعر�س �لتقدميي كيف �أن دول جمل�س 
� عل���ى موؤ�رش  �لتع���اون �خلليج���ي يف مرتب���ة عالية جدًّ
�لبن���ك �لدويل لت�ص���نيف �لدخ���ول �ملرتفعة تتجاوز 
�ملعاي���ري �لعادي���ة �لت���ي توؤه���ل ل���لإدر�ج يف موؤ����رش 

�لأ�صو�ق �لنا�صئة.

 بيد �أنه م���ن �ملمكن �أن تكون هناك طرق �أخرى 
لبحث �لأمر، مثل ن�ص���ب تعادل �لق���وة �ل�رش�ئية �لتي 
ي�صتخدمها �ص���ندوق �لنقد �لدويل ومنظمة �لتعاون 
�لقت�ص���ادي و�لتنمية للمقارن���ة بن ثرو�ت خمتلف 
�لدول. وهذه �لطريقة �صت�ص���ع دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �صمن ت�صنيف �لأ�صو�ق �لنا�صئة.
 و�رشع حمللون وم�ص���تثمرون يف ح�ص���اب �لأرقام 
�لت���ي �ص���ترتب عل���ى �لإدر�ج فيم���ا يتعل���ق ب����رش�ء 
�ل�ص���ند�ت.  ووفًقا لتقدي���ر�ت جيه.بي مورجان، فاإن 
��ص���تثمار�ت بنحو 360 ملي���ار دولر تتب���ع موؤ�رش�ته 

لديون �لأ�صو�ق �لنا�صئة بالعملة �ل�صعبة.

دب���ي - مبا����رش: تر�ج���ع �لدولر 
�لأمريك���ي �أمام �لعملت �لرئي�ص���ة 
خلل تعاملت �أم�س، و�ص���ط ترقب 
للتطور�ت �لتجارية، لكنه يتجه نحو 
�أ�ص���بوعية و�أول  ت�ص���جيل مكا�صب 

مكا�صب ف�صلية بعام ون�صف.
�ليورو  �أم���ام  �لدولر  و�نخف�س 
بنحو 0.6 % �إل���ى 1.1635 دولر، 
فيما �صعد �أمام �لن عند 110.62 

ين بن�صبة زيادة 0.1 %.
وجاء �رتفاع �ليورو بعد تو�صل 
�لحتاد �لأوروبي �إلى �تفاق ب�ص���اأن 
“دونال���د  كت���ب  حي���ث  �لهج���رة، 
تو�ص���ك” رئي�س �ملجل�س �لأوروبي 
على �ص���فحته على موقع “توير” 
�أنهم تو�صلو� �إلى “نتائج �لقمة مبا 

يف ذلك ما يتعلق بالهجرة”.
�لأمريكي���ة  �لعمل���ة  وهبط���ت 
�أم���ام �جلنيه �لإ�ص���رليني بن�ص���بة 
0.2 % عن���د 1.3105 دولر، بينما 
�نخف�ص���ت �أمام �لفرنك �ل�صوي�رشي 

بنحو 0.3 % عند 0.9944 دولر.

�أما موؤ�رش �لدولر �لرئي�صي �لذي 
يقي����س �أد�ء �لعمل���ة �أمام 6 عملت 
رئي�ص���ية فانخف����س بنح���و 0.4 % 

�إلى 94.894 دولر.
وخف�ص���ت �لولي���ات �ملتح���دة 
�لقت�ص���ادي  للنم���و  تقدير�ته���ا 
يف �لرب���ع �لأول م���ن �لع���ام �جلاري 
بالق���ر�ءة �لأخ���رية عن���د 2 % على 
�أ�صا�س �ص���نوي مقابل �رتفاع بنحو 
2.2 % يف �لق���ر�ءة �لثانية ومقابل 
2.9 % يف �لربع �لأخري من 2017.

كم���ا �أن �ل�ص���بابية �لتي حتيط 
مب�ص���ري �لتج���ارة �لعاملية ُت�ص���كل 
�صغطاً على تعاملت �مل�صتثمرين، 
يف ترق���ب �أي تعريفات جديدة يتم 
�إعلنه���ا يف �لقت�ص���اديات �لكربى 

يف �لعامل.
ومن �ملقرر �إعلن يف وقت لحق 
من �ليوم بيان���ات �لدخل و�لإنفاق 
�ل�صخ�صي �لأمريكي، وبيانات موؤ�رش 

�صيكاغو للإنتاج �ل�صناعي.

“ه���اريل  ق���ررت  �أرق���ام:   - �لريا����س 
ديفيد�ص���ون” �لت���ي تع���د �إح���دى �لعلم���ات 
�لتجاري���ة �لأمريكية �لأيقونية ذ�ت �ل�ص���عبية 
�ملحلية �لو��ص���عة، نقل بع�س عمليات �لإنتاج 
خارج �لبلد لتجنب �لتعريفات �جلمركية �لتي 
فر�ص���ها �لحتاد �لأوروبي، وبطبيعة �حلال مل 
مير هذ� �لق���ر�ر دون �نتقاد لذع وتهديد من 

�لرئي�س �لأمريكي “دونالد تر�مب”.
لكن حتى رغم رف�س و��ص���تياء “تر�مب” 
ترى �ل�رشكة نقل عملي���ات �لإنتاج خارج �لبلد 
باعتب���اره �خلي���ار �مل�ص���تد�م �لوحي���د جلع���ل 
در�جاتها �لنارية يف متناول عملئها يف �لحتاد 
الأوروب���ي، واحلفاظ على ن�ش���اط جتاري فعال 
يف �لقارة �لعجوز، بح�صب تقرير ل�”فورت�صن”.

وفر�ص���ت �إد�رة “تر�مب” ر�صوًما جمركية 
عل���ى �ل�ص���لب و�لأملني���وم �مل�ص���تورد مبا يف 
ذلك �ل�ص���حنات �لقادمة من بلد�ن حليفة مثل 
�لحت���اد �لأوروبي و�ملك�ص���يك وكند� يف وقت 
�ص���ابق م���ن يوني���و، يف خطوة يق���ول �لرئي�س 
�لأمريكي �إنها �ُصممت حلماية وظائف مو�طني 
�لولي���ات �ملتحدة، لكنها عل���ى �جلانب �لآخر 

�أثارت غ�صًبا عامليًّا.
و��صتجابة لتعريفات “تر�مب” ي�صتهدف 
�لحتاد �لأوروبي �ملنتج���ات �لأمريكية �لأكرث 
�ص���هرة مثل �لدر�جات �لنارية و�جلينز �لأزرق، 
وقرر رفع �لر�ص���وم �جلمركي���ة على �لدر�جات 
�لنارية �لقادمة من �لوليات �ملتحدة �إلى 31 
% من 6 %، وهو ما ي�ص���كل زيادة ت�ص���ل يف 

�ملتو�صط �إلى 2200 دولر للوحدة �لو�حدة.
وتق���ول �ل�رشكة: هذه �لزي���ادة يف �لتكلفة 
�صيكون لها �أثر �صار فوري ود�ئم على �أعمال 
“هاريل ديفيد�ص���ون” يف �ملنطقة، وبدًل من 
رفع �ص���عر �لتجزئ���ة �ملقرح من قبل ُم�ص���نع 
�لدر�جات �لنارية لتغطية تكاليف �لتعريفات 
�لنتقامي���ة، �ص���يكون على �ل�رشكة ��ص���تيعاب 

هذه �لتكاليف بنف�صها.
“ه���اريل ديفيد�ص���ون” �لتكلفة  وتق���در 
�لإ�ص���افية �لت���ي �ص���تتحملها خ���لل �لف���رة 
�ملتبقي���ة من عام 2018 مب���ا ير�وح بن 30 
ملي���ون و45 ملي���ون دولر، فيما تق���در �لأثر 
�ل�ص���نوي بنح���و 90 ملي���ون �إل���ى 100 مليون 
دولر، وبن���اًء على ذلك ق���ررت �ل�رشكة معاجلة 

ع���بء هذه �لتكاليف عن طري���ق حتويل �إنتاج 
در�جاته���ا �ملوجه���ة للحت���اد �لأوروب���ي م���ن 

�لوليات �ملتحدة �إلى م�صانعها يف �خلارج.
ويف �لأ�صا�س، حتاول “هاريل ديفيد�صون” 
جاه���دة مو�جه���ة تر�ج���ع �لطل���ب يف �لوليات 

�ملتح���دة من خلل زي���ادة �ملبيعات يف �خلارج 
�إل���ى 50 % م���ن �إجم���ايل �ملبيعات �ل�ص���نوية 

ا. مقارنة ب�43 % حاليًّ
وخ���لل �لعام �ملا�ص���ي، باع���ت �ل�رشكة ما 
يق���رب م���ن 40 �ألف در�ج���ة ناري���ة يف �أوروبا، 

وه���و ما ميث���ل �أكرث م���ن 16 % م���ن مبيعات 
�ل�رشك���ة �لإجمالي���ة يف 2017، ويعترب �لحتاد 
�لأوروب���ي ثاين �أكرب �ص���وق ملبيع���ات “هاريل 
ديفيد�ص���ون” بع���د �لوليات �ملتح���دة، لكن 
�لق���ارة �لعج���وز كان���ت �لأ����رشع من���وًّ�، حي���ث 
�ص���جلت معدل منو �صنوي يبلغ 8.1 % مقارنة 

بانكما�س ن�صبته 12 % يف �أمريكا.
م���ن جانب���ه، ق���ال “�إدو�رد �أل���دن”؛ كبري 
�لزم���لء مبجل�س �لعلقات �خلارجية �لأمريكي، 
وهو مركز بحثي م�صتقل، ل�”بزن�س �إن�صايدر”: 
�أعتق���د �إن خطوة “هاريل ديفيد�ص���ون” جمرد 
بد�ية يف �صل�ص���لة من نقل عمليات �مل�صنعن 

�لأمريكين �إلى �خلارج.
وتابع: معظم �لتجارة �لعاملية تعتمد على 
�لت�ص���نيع، ومن �ص���اأن �لتعريف���ات �لأمريكية 
و�لإج���ر�ء�ت  و�لأملني���وم،  �ل�ص���لب  عل���ى 
�لنتقامي���ة للبلد�ن �لأخرى، زي���ادة �لتكاليف 
عل���ى �لعديد م���ن �ل����رشكات، �لت���ي �أتوقع �أن 
ت�ص���طر عل���ى م�ص����س �إل���ى نق���ل عملياتها 
�لإنتاجي���ة كم���ا فعلت “هاريل ديفيد�ص���ون” 

للحفاظ على فاعلية ن�شاطها.

نقل عملياتها خارج اأمريكا؟ ملاذا قررت “هاريل ديفيد�شون” 



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

إعالن بحل وتصفية
شركة سيمي التجارية ذ.م.م

شجل جتاري رقم 92386

القيد: 87205
التاريخ: 13/6/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة شركة أوريغون للمقاوالت ذ.م.م

التاريخ 2017 / 06 / 28
CR2018 - 73725 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

القيد: 56804
التاريخ: 27/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة 
شركة البحرين للمنتجات الصناعية 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 مصطفى السلمان القابضة ش.ش.و

 بناء على قرار الشركاء في شركة سيمي التجارية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
92386، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / صالح محمد عبدالرحمن حسني 

الصباغ مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

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

الهاتف :39530011 )973+( 
s.alsabbagh@hotmail.com :البريد االلكتروني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة اصحاب شركة 
اإلسم  تغيير  طالبني   ،91681 رقم  القيد  مبوجب  ذ.م.م  للمقاوالت  أوريغون  شركة 

التجاري من:
شركة أوريغون للمقاوالت ذ.م.م 

إلى: شركة قروب 3 ذ.م.م 
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

ادناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض  الينا السيد املعلن  تقدم 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

إليها به مايعزز اعتراضه تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املسجلة  ذ.م.م  الصناعية  للمنتجات  البحرين  شركة  شركة  اصحاب  السادة 

مبوجب القيد رقم 56804، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
شركة البحرين للمنتجات الصناعية ذ.م.م

إلى: شركة البحرين للمنتجات ذ.م.م
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد/ مصطفى إبراهيم عبدعلي السلمان باعتباره املصفي 

القانوني لشركة شركة املطفى السلمان القابضة ش.ش.و املسجلة 
كشركة ذات مسؤلية محدودة  مبوجب القيد رقم 67620، 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 -75380( 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: السيد ابراهيم محمد ابراهيم ال معتوق

االسم التجاري احلالي: مطعم ليالي الوديان

االسم التجاري اجلديد: ليالي الوديان إلدارة املطاعم

قيد رقم: 24306-3

عبدالعزيز مكي محمد املوالنياسم التاجر

العنود لالملنيوم والنجارةاالسم التجاري احلالي

مؤسسة العنود للحام واحلداده والفبركةاالسم التجاري املطلوب

صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية - مصنعاالنشطة التجاري املطلوب
جتارة/ بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات

السباكة والتدفئة ولوازمها
ورشة حلام وحدادة وفبركة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -95015( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -94138( 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: عباس جاسم احمد السماك

االسم التجاري احلالي: فالمنجو للطباعة

االسم التجاري اجلديد: فالمنجو ميديا

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: فايز مضحي سليمان العلي

االسم التجاري احلالي: اجلواد االصيل لتنظيف السيارات

االسم التجاري اجلديد: اجلواد االصيل لتنظيف املباني

قيد رقم: 1-83578قيد رقم: 2-33340
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واأ�ض����اف اأن����ه التقى خالل الأيام املا�ض����ية 
م����ع الرئي�س اليمني عبد ربه من�ض����ور هادي يف 
مدينة ع����دن اجلنوبية، مق����ر احلكومة املوؤقت، 
وكبري مفاو�ض����ي احلوثيني حممد عبد ال�ضالم. 
وقال “اأك����د يل الطرفان كالهما ا�ض����تعدادهما 
للجلو�س اإلى الطاولة ل�ضتئناف املفاو�ضات”. 
اإلى ذل����ك، توقع غريفيث مزيدا من املحادثات 
يف الأي����ام القليلة القادمة حتى تت�ض����ح الأمور 

املتعلق����ة بتوقيت املفاو�ض����ات بني اجلانبني 
وتفا�ض����يلها. وتاب����ع قائ����الً اإن: “اله����دف م����ن 
عملية ال�ض����الم التي اأرج����و اأن نتمكن من بدئها 
يف امل�ض����تقبل القريب هو اأن نعيد لدولة اليمن 
حكوم����ة وح����دة وطني����ة جديدة وكذل����ك احتكار 
الق����وة يف اأيدي ال�ض����لطة ال�رشعية، الذي نعتربه 

طبيعيا يف اأي بلد اآخر”.
ميدانيا، وا�ض����لت قوات املقاومة اليمنية 

امل�ض����ركة باإ�ض����ناد م����ن حتالف دع����م ال�رشعية 
تطهري جي����وب املتمردين يف مديريتي التحيتا 
وزبيد يف جبهة احلديدة، و�ضط فرار للمتمردين 

احلوثيني من املنطقة، اأم�س اجلمعة.
وقالت م�ضادر ميدانية اإن قوات املقاومة 
امل�ض����ركة تقدم����ت بعم����ق 30 كيلوم����را اإلى 
م�ض����ارف مديريت����ي التحيت����ا وزبي����د يف جبه����ة 
احلدي����دة، وتوا�ض����ل حالي����ا عملياته����ا لتاأمني 

اخلط ال�ضاحلي املمتد من اخلوخة اإلى اجلبهات 
املتقدم����ة يف الأطراف اجلنوبية الغربية ملدينة 
احلدي����دة. واأ�ض����افت امل�ض����ادر اأن املقاوم����ة 
متكنت من اأ�رش 60 عن�رشا من ميلي�ض����يا احلوثي 
الإيرانية، بينما فرت باقي العنا�رش من املنطقة.

وذك����رت اأن ميلي�ض����يات احلوثي جلاأت اإلى 
ا�ض����تخدام املدني����ني دروعا ب�رشي����ة يف التحيتا 

وزبيد مع تقدم القوات امل�ضركة.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�ضي�ضتاين: ل تن�ضغلوا عن “داع�س” بالنتخابات
كربالء – أ ف ب:

 دع���ت املرجعي���ة الدينية ال�ض���يعية العليا يف الع���راق، اأم�س اجلمعة، احلكومة اإلى عدم التغا�ض���ي 
عن الق�ض���اء على الإرهابيني والن�ضغال بالنتخابات، منتقدة تقاع�س ال�ضلطات يف اإنقاذ رهائن عرثت 

القوات الأمنية على جثثهم قبل يومني بعدما اأعدمهم تنظيم داع�س.
وقال املتحدث با�ض���م اآية اهلل علي ال�ضي�ضتاين ال�ض���يخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة 
يف كرب���الء “تلقينا وتلقى العراقيون جميعا، ببالغ الأ�ض���ى والأ�ض���ف، نباأ العملي���ة الإجرامية التي قامت 
بها ع�ضابات داع�س، باختطافها وقتلها عددا من الإخوة العاملني يف اإ�ضناد القوات الأمنية وال�رشطة”.

اإلى ذلك نفذت ال�ض���لطات العراقية حكم الإعدام، اخلمي�س، بحق 13 جهاديا مدانا، بناء على اأوامر 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي، بح�ض���ب بيان �ض���ادر اأم�س اجلمعة من وزارة العدل التي مل حتدد هويات 
املحكومني. ون�رشت وزارة العدل اأم�س، يف �ض���ابقة عراقية، �ض���ور املدانني قبل عملية الإعدام وبعدها، 

يف ما ي�ضري اإلى ال�ضخط احلكومي.
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غزة – أ ف ب:
قتل فتى فل�ض����طيني يبلغ من العمر 
نحو 13 عاما وا�ض����يب نح����و 300 بنريان 
اجلي�����س الإ�رشائيل����ي يف مواجهات اجلمعة 
ق����رب احل����دود ال�رشقي����ة لقطاع غ����زة مع 
اإ�رشائي����ل، وف����ق م����ا اأعلن الناطق با�ض����م 

وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية.
وقال ا�����رشف الق����درة يف بيان تلقت 
وكالة فران�س بر�س ن�ضخة منه “ا�ضت�ضهد 
طفل يبلغ من العمر 13 عاما جراء اإ�ضابته 
بعي����ار ناري يف الراأ�����س اأطلقه عليه جنود 
الحت����الل �����رشق خ����ان يون�����س و ل ي����زال 
جمه����ول الهوية”. واأكد القدرة “اإ�ض����ابة 
310 مواطنني بر�ض����ا�س قوات الحتالل 
وقناب����ل الغاز )امل�ض����يل للدم����وع( وبني 
الإ�ض����ابات 3 ح����الت خطرية”. و�ض����ارك 
اآلف الفل�ضطينيني يف الحتجاجات قرب 
احلدود بعد ع�رش اجلمعة لنحو 3 �ضاعات.

مقتل فل�ضطيني 
واإ�ضابة 300 يف غزة

بيروت/جنيف – رويترز: 
حلق���وق  ال�ض���وري  املر�ض���د  ق���ال 
الإن�ض���ان، اأم�س يوم اإن اأكرث من 120 األفا 
فروا م���ن ديارهم يف جنوب غرب �ض���وريا 
من���ذ اأن ب���داأت ق���وات النظ���ام ال�ض���وري 
هجوم���ا هن���اك قب���ل اأ�ض���بوع يف حني حذر 
م�ض���وؤول رفيع بالأمم املتح���دة من كارثة 
بفع���ل تعر����س املدني���ني للح�ض���ار بني 
الأط���راف املتحاربة. وحتقق قوات النظام 
وحلفاوؤه���ا على ما يبدو انت�ض���ارات مهمة 
يف ����رشق حمافظة درعا حيث ق���ال الإعالم 
الر�ض���مي اإنه���م دخلوا عدة بل���دات. وقال 
م�ضوؤول باملعار�ض���ة اإن اخلطوط الأمامية 
لقوات املعار�ضة انهارت. وقال املر�ضد 
ال�ض���وري اإن الهجوم الذي تدعمه رو�ض���يا 
اأ�ض���فر عن مقتل ما ل يقل ع���ن 98 مدنيا 

منهم 19 طفال منذ يوم 19 يونيو.
واأ�ض���اف املر�ض���د ال���ذي يتخ���ذ من 
بريطاني���ا مق���را اأن الهج���وم دف���ع ع�رشات 
الآلف م���ن الأ�ض���خا�س نح���و احل���دود مع 
الأردن بينم���ا ذه���ب اآلف اآخ���رون باجتاه 

ه�ضبة اجلولن التي حتتلها اإ�رشائيل.

حتذير اأممي من كارثة 
اإن�ضانية جنوب �ضوريا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
للق���وات  العام���ة  القي���ادة  ح���ذرت 
امل�ض���لحة الليبي���ة، اأم�س اجلمع���ة، اأطرافا 
دولي���ة مل ت�ض���مها، من “ال�ض���عي لإن�ض���اء 
وج���ود ع�ض���كري له���ا يف بع����س مناط���ق 
اجلن���وب الليب���ي”. وق���ال بي���ان للجي�س 
الليبي: “تردن���ا معلومات عن رغبة بع�س 
الأطراف الدولية باإن�ض���اء وجود ع�ض���كري 
لها يف بع�س مناطق اجلنوب الليبي، بحجة 

الت�ضدي للهجرة غري ال�رشعية”.
و�ض���دد البي���ان عل���ى اأن ه���ذا العمل 
“يعت���رب انتهاكا �ض���ارخا لقواعد القانون 
ال���دويل، واعت���داء �ض���افرا عل���ى الدول���ة 
الليبي���ة”. كما اأك���د اأن القوات امل�ض���لحة 
الإج���راءات  جمي���ع  “�ض���تتخذ  الليبي���ة 
الكفيل���ة بحماية الدولة الليبية و�ض���عبها 
وموؤ�ض�ض���اتها، ومب���ا يكفل الت�ض���دي لأي 

عدوان اأو انتهاك لل�ضيادة الوطنية”.

اجلي�س الليبي يحذر 
اأطرافا دولية

أنابوليس – أ ف ب: 
“كابيتال غازيت”  حر�ضت �ض���حيفة 
التي ت�ض���در يف اأنابولي�س بولية ماريالند 
الأمريكية، وتعر�ض���ت لهجوم اأ�ض���فر عن 
�ض���قوط 5 قتلى، اخلمي�س، على ال�ضدور، 
اأم�س اجلمعة، تاركة �ض���فحتها املخ�ض�ضة 

ملقالت الراأي فارغة، تكرمياً لل�ضحايا.
وب���دلً من املق���الت املاألوفة، كتبت 
ال�ض���حيفة “يعج���ز الكالم عن الو�ض���ف”، 
غ���داة اإطالق ن���ار قام به يف قاع���ة التحرير 
رج���ل يف الثامن���ة والثالث���ني م���ن العم���ر، 
كان���ت لديه خالف���ات ونزاعات ق�ض���ائية 
مع �ض���حيفة املدينة التي تبعد �ضاعة عن 
وا�ض���نطن. وكتبت ال�ض���حيفة اأي�ضا حتت 
اأ�ضماء القتلى اخلم�ضة، وهم 4 �ضحافيني 
وموظف���ة ت�ض���ويق، “غ���دا، �ض���تعود هذه 
ال�ضفحة اإلى هدفها الأ�ضلي الذي يق�ضي 
بعر����س الآراء امل�ض���تنرية عل���ى قرائنا”. 
وبني القتلى امل�ضوؤول عن �ضفحة مقالت 

الراأي جريالد في�ضمن.
وعم���ل الناج���ون بعد ظه���ر اخلمي�س 
خارج قاعة التحرير، داخل �ض���ياراتهم، يف 

موقف لل�ضيارات.

“كابيتال غازيت”: يعجز 
الكالم عن الو�ضف

غريفيث يب�رش با�ستئناف مفاو�سات �ليمن.. يف غ�سون �أ�سابيع
املقاومة تقدمت يف عمق احلديدة... واأ�رشت ع�رشات احلوثيني

• مبعوث الأمم املتحدة اإلى اليمن لدى و�ضوله مطار �ضنعاء الدويل يف 16 يونيو 2018 )اأ ف ب(	

طاولة  �إىل  �ل�����ص��ر�ع  ط��ريف  ع���ودة  غريفيث  م��ارت��ن  �ليمن  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث  ت��وق��ع 

�إىل  �لعودة  �أكد� رغبتهما  �لطرفني  �إن  �صنو�ت. وقال  �لأوىل منذ  للمرة  �ملفاو�صات قريباً، وذلك 

�ملفاو�صات. و�أو�صح غريفيث يف مقابلة مع �إذ�عة �لأمم �ملتحدة يف وقت متاأخر �خلمي�س “�أود جمع 

و�أن  �ملقبل،  �لأ�صبوع  �لأم��ن  �أن يجتمع جمل�س  و�أمتنى  �لأك��ر،  �أ�صابيع على  �لطرفني يف غ�صون 

نعر�س عليه خطة ب�صاأن كيفية ��صتئناف �ملحادثات”.

باريس – العربية.نت: 

�ض���بق املوؤمتر ال�ضنوي للمعار�ض���ة الإيرانية 
يف باري�س، ندوات ناق�ض���ت �ض���يناريوهات تغيري 
النظ���ام يف طه���ران يف ظل الحتجاجات ال�ض���عبية 

واملواقف الدولية اجلديدة حيال اإيران.
خ���رباء  ناق����س  الأول���ى،  الن���دوة  وخ���الل 
اأمريكي���ون  و�ضيا�ض���يون وم�ض���وؤولون �ض���ابقون 
واأوروبي���ون “اإمكانية التغيري يف اإي���ران” بفندق 
“حياة ريجن�ض���ي” يف باري�س �ضباح اأم�س اجلمعة، 
دور الحتجاجات ال�ضعبية املتوا�ضلة �ضد النظام 

الإيراين و�ضبل دعم هذا احلراك.
وق���ال ال�ض���فري والرئي����س الفخ���ري ملرك���ز 
�ضتيم�ض���ون وامل�ض���اعد ال�ض���ابق لوزير اخلارجية 
لينكول���ن  الع�ض���كرية  ال�ض���وؤون  يف  الأمريك���ي 
بلومفيلد، الذي تولى اإدارة اجلل�ضة الأولى للندوة، 
اإن بع���د ان�ض���حاب الرئي����س ترام���ب م���ن التفاق 
النووي الذي وقعه اأوباما مع اإيران اأ�ضبحت هناك 
�ضيا�ض���ية اأمريكي���ة جديدة حي���ال اإي���ران اأعلنها 
وزي���ر اخلارجية مايك بومبي���و يف 12 مطلبا. وقال 
وزي���ر اخلارجية واملبعوث الإيطايل ال�ض���ابق لدى 
الأمم املتحدة جوليو تريزي اإن �ضيا�ض���ات النظام 
الإيراين دم���رت حياة املواطن���ني الإيرانيني. من 
جهته���ا، قالت مدي���رة العالقات العامة ال�ض���ابقة 

للبيت الأبي�س ليندا ت�ضافيز اإنها تتمنى اأن تتخذ 
اإدارة الرئي�س ترامب خطوات عملية، واأن تتحدث 

للمعار�ضة الإيرانية ومطالبها.
بالكونغر����س  ال�ض���يوخ  اأم���ا ع�ض���و جمل����س 
الأمريك���ي روبرت توري�ض���لي فق���ال يف كلمته اإنه 
قد حان وقت التغيري يف اإيران، واإن “مفاو�ض���ات 

جديدة مع املاليل ل جتدي نفعا”.
وق���ال املتح���دث ال�ض���ابق ل���وزارة اخلارجية 
الأمريكية وال�ض���فري الأمريكي ال�ضابق يف البحرين 

ال�ض���عودية  العربي���ة  اململك���ة  “اإن  اإي���ريل  اآدام 
والإمارات العربية املتحدة حتركتا ب�ض���جاعة ل�ضد 

النفوذ الإيراين املخرب يف اليمن واملنطقة”.
ومت���ت، يف الن���دوة الثاني���ة بعد ظه���ر اأم�س، 
مناق�ض���ة دور قوات احلر�س الإي���راين والتدخالت 
الع�ض���كرية الإيراني���ة يف املنطق���ة والت���ي اأدارها 
املتخ�ض����س يف �ض���وؤون الإرهاب ال���دويل وال�رشق 
الأو�ض���ط وامل�ضت�ض���ار ال�ض���ابق للحملة النتخابية 

للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وليد فار�س.

ندوات حول تغيير النظام اإليراني بمؤتمر المعارضة بباريس

التحالف: ال�ضماح ل� 4 �ضفن بالتوجه اإلى احلديدةبومبيو: خامنئي يطيل معاناة اليمنيني ويجب حما�ضبته

اأعل���ن وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي ماي���ك 
اإي���ران  دع���م  اأن  اجلمع���ة،  اأم����س  بومبي���و، 
مليلي�ض���يات احلوثي يف اليمن ل ي�ض���مح فقط 
مبهاجم���ة دول اجلوار، بل يهدد بتفاقم الأزمة 
الإن�ض���انية يف اليمن. ودع���ا بومبيو، يف تغريدة 
عل���ى ح�ض���ابه يف موق���ع توي���ر، اإل���ى ����رشورة 
حما�ضبة مر�ض���د النظام الإيراين علي خامنئي، 

عل���ى زعزع���ة ا�ض���تقرار اأم���ن اخللي���ج واإطالة 
معان���اة ال�ض���عب اليمن���ي. وح�ض���ت الوليات 
املتح���دة، الأربع���اء، �رشكاءها ال����14 يف جمل�س 
الأمن الدويل على فر����س عقوبات على اإيران 
رداً على “�ضلوكها اخلبيث” يف ال�رشق الأو�ضط.

واتهم نائب ال�ض���فرية الأمريكية يف الأمم 
املتح���دة، جوناثان كوهني اإي���ران باأنها تزّود 
احلوثي���ني يف اليم���ن بال�ض���واريخ، يف انتهاك 

حلظر دويل على ت�ضدير الأ�ضلحة اإلى اليمن.

اأعلنت قوات حتالف دعم ال�رشعية يف 
اليمن منح 4 ت�ض���اريح ل�ض���فن متوجهة 
اإل���ى ميناء احلدي���دة خالل ال� 24 �ض���اعة 

املا�ضية.
وقال���ت اإن 6 �ض���فن تق���وم بتفريغ 
حمولتها يف ميناء احلديدة، واإن 7 �ضفن 

اأخرى تنتظر الإذن بالدخول.
واأ�ض���ارت ق���وات التحال���ف اإل���ى اأن 

ال�ضفينة Great K دخلت ميناء احلديدة 
بعد تعطيله���ا ملدة 68 يوم���اً من جانب 

امليلي�ضيات احلوثية.
واأ�ض���افت اأن امليلي�ض���يات احلوثية 
عطلت دخ���ول ال�ض���فينة Volante اإلى 

ميناء احلديدة لأكرث من 39 يوما.
وذكرت ق���وات التحالف اأن �ض���فينة 
توج���د مبيناء ال�ض���ليف و�ض���فينة اأخرى 

تنتظر دخول امليناء.

العربية.نت/ سكاي نيوز عربية:

دبي - قناة العربية:دبي- العربية.نت:

• جانب من الندوات التي �ضبقت املوؤمتر	

احتجاجات غا�ضبة باإيران: 
“با�ضم الدين �رشقونا”

خرج ح�ض���د كب���ري م���ن مواطن���ي مدينة 
املحمرة جنوب غربي اإيران هاتفني ب�ضعارات 
�ض���د ال�ضلطات يف بالدهم، احتجاجاً على �ضِحّ 
املياه وتلوثها، بعد اأن اأ�ض���بحت غري �ضاحلة 
ل لل����رشب ول حت���ى للغ�ض���ل، ب�ض���بب كثافة 
الرب���ة فيها ح�ض���ب مقاط���ع فيدي���و ن�رشها 

نا�ضطون عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي.
وم���ن بني اأب���رز ال�ض���عارات التي رددها 
املحتجون الثنني قرب م�ضجد “اجلامع” اأمام 
بع�س امل�ض���وؤولني املحللني: “با�ضم الدين 
�رشقونا احلرامية”. وح���اول قائم مقام مدينة 
املحم���رة ويل اهلل حيات���ي تهدئ���ة الأو�ض���اع 
حيث ح�رش ب���ني املحتجني، لكن���ه واجه وابالً 
م���ن ال�ض���عارات التي دعت���ه اإلى ال�ض���تقالة 
من من�ض���به. و�ض���بق ذلك بيوم واحد، خروج 
مظاهرات م�ض���ابهة يف مدينة عبادان التي ل 
تبعد �ضوى اأميال قليلة عن املحمرة احتجاجاً 

على تلوث املياه وكرث ملوحتها.

 لندن - العربية.نت: 
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سوالف

فجر �بني حممد �س����ؤ�ال �أمامي كاد 
يزيل طالء وجهي م���ن ق�ته و�سع�بة 
�الإجابة عنه يف �ل�قت نف�سه، وه� “متى 
�سيك����ن عندنا دوري ك���رة قدم ق�ي 
مث���ل بقية �لدول، ومل���اذ� ال نتط�ر يف 
�للعبة، يف �ل�قت �لذي ت�جد فيه دول 
فقرية يف ق���ارة �إفريقيا ال متلك حتى 
ق�ت ي�مها �سبقتن���ا �سن��ت �س�ئية 
يف ه���ذ� �ملج���ال، و�أ�سب���ح وج�دها يف 

كاأ�س �لعامل �سيئا متعارفا عليه؟”.
�إن ق�سية تاأخرنا يف لعبة كرة �لقدم 
وما تعانيه بحاجة �إلى در��سات لي�ست 
قليل���ة، و�أك���ر من ذل���ك، �إنن���ا بحاجة 
لفتح ملف �لبحث لنجيب على �أ�س���ئلة 

�س���ديدة �الإحل���اح، �إل���ى متى �س���تبقى 
كرة �لق���دم �لبحرينية يف هذ� �ل�س���ف 
�ملتاأخ���ر، و�أي���ن �الأبحاث و�لدر��س���ات 
�لتي �أجنزت “هذ� �إذ� كانت قد �أجنزت 
من �الأ�س���ل”، �أم �س���تبقى �أور�قا على 
�لرف�ف �أو جمرد وثائق ت�س���اعد لنيل 
كاملاج�س���تري  �جلامعي���ة  �ل�س���هاد�ت 
و�لدكت�ر�ه؟ ما �مل�س���افة بني طم�حنا 
يف خل���ق دوري ق����ي وب���ني �ل��ق���ع، 
وبكلم���ة �أكر حتدي���د�، �أي���ة علة تلك 
�لت���ي حترمن���ا م���ن ثم���ار دوري ك���رة 
ق���دم ق����ي ومنتخب يفرت����س طريق 
�لبط�الت؟ ملاذ� عندنا ت��سع يف �لبناء 
و�لتط�ير و�لت�سييد و�ل�سناعة، ونتخذ 

�لعل���م منهجا وروؤي���ة يف كل خط�ة، �إال 
ك���رة �لق���دم - �لت���ي �أ�س���بحت �لي�م 
�سناعة بكل ما حتمله �لكلمة من معنى 
- تعاين من جملة مع�قات وال حت�س���د 
�إال ثمار� �سامرة كال�س����ك و�لع��سج، 
وتفتق���د �إل���ى “�لعلم���اء” و�لكثري من 

�لدعم، وت�سري بال تخطيط.
البد من بحث �أم�ر معاجلة �ل��قع.. 
و�ق���ع ك���رة �لق���دم �لر�ه���ن وتاأخرن���ا 
ع���ن �لرك���ب، نح���ن يف 2018 ومازلنا 
�الأقل تقدم���ا يف �للعبة على م�س���ت�ى 
ق���دمي  “دوري  ودورين���ا  �ملنطق���ة، 
منخ�ر و�س����ته وحيد و�س���د�ه بليد”، 
بال �رشوط وح�س���ابات وال معايري، وهذا 

ما �نعك�س على م�ست�ى �الأد�ء، و�س�ف 
ن�هم �أنف�س���نا ل� ت�س����رنا �أن �أو�ساع 
كرة �لق���دم يف �لبحرين بخري، و�أق�لها 
�رشاحة، كلنا م�سوؤولون وعلى كل واحد 
منا حتى �ل�س���حافة و�الإعالم، ممار�سة 
متطلبات امل�سوؤولية ب�رشاحة و�سدق، 
وحبذ� ل���� يك�ن هن���اك تخطيط عاجل 
واتخ���اذ موق���ف �رشيح وعملي ل�س���بل 
�ل�س���ع�د وبل�غ �لهدف، نريد وقفات 
له���ا �إ�س���اء�ت ب���ارزة وع���زم ومثابرة 
ليك�ن دورينا على �الأقل يف م�س���ت�ى 
بقي���ة دول �ملنطقة ولك���ن لي�س �أقل 

منها.

“قديم منخور وصوته وحيد وصداه بليد”

يعرف �س���م� �الأمري حممد بن �سلمان متاماً 
ماذ� يفع���ل، ويعرف �أين ي�س���ع قدميه، لذلك 
جنح���ت خط��ته �لتي خطاها على مدى �ملرحلة 
�ملا�س���ية رغم دّقة بع�سها وح�سا�سيته، ورغم 
كرة �لتحّديات و�ملخاطر �ملتاأتية من �لغل��ء 
�الإير�ين و�ت�س���اع رقعتها وو�س����لها يف �ليمن 
اإلى خطوط التما�س م���ع حدود اململكة، اأي اأنه 
ُيعيد ب�س���كل �أو باآخر ت�س���كيل �ل�عي �لعام، �أو 

باالأحرى يعمل على �إعادة �س���ياغة ذلك �ل�عي 
�نطالق���اً من ع���ّدة �ل�س���غل �ملحلي���ة �لقائمة ال 
من خارجه���ا، و�نطالق���اً من �مل����روث �لديني 
و�الجتماع���ي ولي�س م���ن خارج���ه، و�نطالقاً من 
ث��بت وقيم ر��س���خة ولي�س من خارجها، و�أهم 
�أ�س���لحته �إذ� ج���از �لق�ل، تاأّكده م���ن �أن غالبية 
عظم���ى من �ل�س���ع�ديني ت��كبه عل���ى �مل�جة 
�حلد�ثي���ة �أو �لتحديثي���ة ذ�ته���ا، وتتطّل���ع �إلى 

�لدنيا م���ن �أب��ب مفت�حة ولي�س���ت مغلقة وال 
حتجبها تاأويالت �أو فت���اوى �أو �إر�د�ت ماأزومة، 

بل �لعك�س متاماً.
مبع���ارك  و�ح���دة  حرب���اً  يخ�����س  �أن���ه  �أي 
كثرية، د�خلية وخارجية، �قت�س���ادية وتنم�ية 
و�جتماعية وفكرية وفقهية وع�سكرية )�ليمن( 
و�سيا�س���ية متعّددة �الأبعاد و�لعناوين. ويعرف 
بالتاأكي���د �أن �خلي���ار �ل�حي���د �أمامه ه���� �لف�ز 

بتل���ك �حلرب لتثبيت حقيق���ة �أن �ململكة ركن 
�الإ�سالم و�مل�س���لمني و�أ�سا�س �لعرب، و�سمانة 
�أمنهم �لق�م���ي و��س���تقر�رهم، ودولة مكتملة 
املوا�س���فات وال����رشوط، واأو�س���ع واأك���ر م���ن 
�لنمط �لريعي �لذي كان ُمعتمد�ً، و�قت�س���ادها 
وم�ؤ�س�س���اتها �أم���ن م���ن �أن تهّزهم���ا �أ�س���عار 
�أن ت�ؤّث���ر يف  �أو  �أو هب�ط���اً،  �لطاق���ة �س���ع�د�ً 
م�سارهما �لعام تاأويالت جمتز�أة للن�س �لديني.

متك���ني �مل���ر�أة �ل�س���ع�دية م���ن قي���ادة 
�ل�س���يارة ه� م�س���ار و�ح���د من جملة م�س���ار�ت 
ت�س���ع �ململكة �ملحرو�س���ة باإذن �هلل و�ملرعية 
�لطري���ق  عل���ى  ورحمت���ه،  ور�س���اه  باألطاف���ه 
�ل�س���حيح و�ل�س���ليم �إل���ى غ���ٍد �أف�س���ل، �أك���ر 
ا�س���تقراراً ورخاًء واإ�رشاقاً ومنواً، ومبا يليق بها 
ودوره���ا �ملح����ري و�لقطبي �إ�س���المياً وعربياً 

و�إقليمياً ودولياً. “�مل�ستقبل”.

في االتجاه الصحيح )2(

الهجرة غري ال�رشعية اأ�سبحت 
�أكرب م�س���در لهم�م دول �لغرب 
الغني���ة، فاأوروب���ا ت�رشخ وحتاول 
�ل��س����ل �إل���ى �أي ح���ل ب�ق���ف 
م�ج���ات �لهج���رة �لت���ي تكلفهم 
لت�ف���ري  �ل���دوالر�ت  مالي���ني 
�الجتماعي���ة  و�لرعاي���ة  �الإقام���ة 
وت�ف���ري  �ملهاجري���ن  له����ؤالء 
�لتعليم الأبنائهم، هذ� �إلى جانب 
متابعتهم �أمني���ا خ�فا من وج�د 
�إرهابيني بني �سف�فهم، وحتى 
�الآن مل تنت���ج �جله����د �الأوروبية 
�لتي تب���ذل د�خلي���ا وخارجيا �أي 
تقدم حلل هذه �الأزمة، ومل يفلح 
حظر �ل�س���فر �لذي فر�سه تر�مب 
عل���ى م��طن���ي بع����س �لدول يف 
تخفيف ح���دة �الأزمة يف �ل�اليات 
�ملتحدة، ومل يحقق جد�ر تر�مب 
�لعايل عل���ى حدود كن���د� �لغاية 

منه، فم�جات �لهجرة كما هي.
و��س���طر �لرئي����س �الأمريكي 
�إلى �إجر�ء�ت غري �إن�سانية �أ�ساءت 
�إل���ى �لقيم �الإن�س���انية م���ن �أجل 
معاقبة �ملهاجري���ن �لذي قدم�� 
بالفع���ل لل�اليات �ملتحدة وردع 
�لذين مل ياأت�� بعد مثل �لف�س���ل 
بني �الأطفال و�آبائهم و�أمهاتهم، 
وه� �الإجر�ء �لذي نددت به �لدنيا 
كلها و��ستهجنه �ل�سعب و�الإعالم 

�الأمريكي.
يب���دو اأن الهجرة غري ال�رشعية 
عق���اب �هلل للح�س���ارة �لغربي���ة 
�لت���ي طامل���ا �س���عى �أهله���ا �إلى 
�الإبق���اء على �لفج�ة �حل�س���ارية 
�س���ع�ب �جلن�ب،  وب���ني  بينهم 
��ستعمارية  �سيا�س���ات  وو�سع�� 
و�قت�سادية من �ساأنها ��ستنز�ف 
�لفقر�ء يف جن�ب �ملت��سط و�أخذ 
خري�تهم و�ل�س���غط عليهم بكل 
�ل�سبل لكي يك�ن�� د�ئما �سعفاء 
وجم���رد م�س���تهلكني مل���ا تنتجه 

�حل�سارة �لغربية.
�سابقا قام �لغرب بغزو دول 
جن�ب �ملت��س���ط و�أخذ خري�تها 
ومنع تقدمه���ا ومل يغادرها قبل 
�أن يزرع بذور �ل�سقاق و�لطائفية 
و�لعرقية بني �س���ع�بها، و�لي�م 
�ملعدم���ني  �لفق���ر�ء  دور  ج���اء 
�لذين ال يهاب�ن �مل�ت يف �لبحر 
�ملت��سط لكي ميار�س�� دورهم 
يف غ���زو �ل�س���مال ب���ال �أ�س���لحة �أو 
�س�����ريخ، لك���ن لديه���م ما ه� 
�أخط���ر، وه���� �أنه���م ال يخاف����ن 
�مل����ت  الأن  نف�س���ه،  �مل����ت 
ينتظرهم �أي�س���ا يف بالدهم �لتي 
ي�رشبها الفقر ومتزقها احلروب.

هجرة غير شرعية 
أم عقاب إلهي؟

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

يف 2011 قام���ت مملك���ة �لبحرين 
�لدولية  �التفاقي���ة  بالت�س���ديق على 
�الحتياج���ات  ب���ذوي  تعن���ى  �لت���ي 
�خلا�س���ة، ومنذ ذلك �لتاريخ ��س���تمر 
�لدع���م و�الهتم���ام م���ن قب���ل �لدولة 
و�حلك�م���ة به���ذه �لفئ���ة �لعزي���زة يف 

�ملجتمع �لبحريني.
حا����رشا ويف ظل “�س���غربة” �إعادة 
�لدع���م �حلك�مي مل ت�س���لم تلك �لفئة 
باالإبق���اء عل���ى م���ا حت�س���ل علي���ه من 
خم�س�س���ات مالي���ة، فت�ج���ه �للجن���ة 
�مل�س���رتكة ب���ني �حلك�مة و�ل�س���لطة 
�لتنفيذية باالأخذ باملدخ�ل �ل�س���هري 
�أم���ر ذوي  �ل���ذي يح�س���ل علي���ه ويل 
�الحتياجات �خلا�س���ة في���ه ظلم كبري 
يتجاوزع���دد  ال  �لت���ي  �لفئ���ة  له���ذه 
�أفر�ده���ا 1558، �إن ذوي �الحتياجات 
كث���رية  متطلب���ات  له���م  �خلا�س���ة 
وخمتلف���ة ال تت�س���ع �لز�وي���ة لذكرها، 
وذلك بح�س���ب �حلالة �لتي يعي�س�نها 
و�مل�س���تجد�ت غ���ري �ملت�قع���ة �لت���ي 

تطر�أ يف حياتهم �لي�مية.
كل تل���ك �الأم����ر تتطل���ب �ملزيد 
م���ن �لدعم �مل���ادي و�ملعن����ي لهذه 
�لفئة �لق�ي���ة �لتي تعد جزء� فاعال يف 
�ملجتم���ع �ملحلي، وذلك م���ن منطلق 
�إن�ساين بحت كي يعي�س �أولئك �الأعز�ء 
يف و�س���ع حيات���ي ومعي�س���ي مقب�ل، 
وعليه ن�سم �س���وتنا مع هذه ال�رشيحة 
من �أبناء �ل�طن، وننا�سد دو�ئر �لقر�ر 
باأن ال ي�س���يق�� وال يبخل�� على ه�ؤالء 
“�للي من���ه وفينه”، و�لذين ن�س���تمد 
طاقاتنا �الإيجابية منهم، فهم �أ�سحاب 
و�ل�س���رب  و�الإر�دة  و�الجتهاد  �لعزمية 
بالنف����س  و�لثق���ة  و�الأم���ل  و�لكف���اح 
وحب �حلياة، ولنقدم لهم جميع �أن��ع 
�لدع���م و�لفر�س �ملتاح���ة كي ينتج�� 
وي�س���اهم�� يف تنمي���ة وتق���دم �لبالد. 

وع�ساكم عالق�ة.

“ضغبرة” الدعم ستطال 
ذوي االحتياجات أيضا!

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

باإلذن

�لتف���ات �ملرت�س���حني �إل���ى �النتخاب���ات 
�لنيابي���ة عل���ى ح�س���اب �ملجال����س �لبلدي���ة 
ظاهرة جديدة علين���ا، فالغالبية ولت وجهها 
ع���دة  تبق���ى  م���رة  والأول  �لربمل���ان،  �س���طر 
دو�ئر بال مرت�س���ح مبدئي و�حد، حتى ��سطر 
�ملجل�س �لنيابي �إلى مناق�س���ة زيادة مكافاأة 
“�خلدمي���ني” لع���ل وع�س���ى! قل���ة �حلما�س 
للم�س���اركة يف ال�س���طر اخلدمي م���ن امل�رشوع 
االإ�سالحي موؤ�رش لتعجل ال�سخ�سيات النا�سطة 
يف �ملجتم���ع، و�إغفالهم و�ج���ب خدمة �لنا�س 

وتلم�س احتياجاتهم املبا�رشة.

الدينار البحريني 
�الأنباء �ملختلقة ح�ل نزول قيمة �لدينار 
�لبحرين���ي كانت مبثابة جر����س �إنذ�ر ململكة 
البحري���ن لت�رشي���ع عملي���ة التنمي���ة والبن���اء، 
وتفعي���ل جه����د مكافح���ة �لف�س���اد، ونح���ن 
بانتظار ما �ست�سفر عنه عمليات �لتنقيب عن 

كن�ز �لنفط و�لغاز �ملكت�سفة حديثا ومن ثم 
�حلفاظ على �ملكت�س���بات �القت�س���ادية غري 
النفطي���ة، وهناك موؤ�رشات اأخ���رى جيدة منها 
عدد �ل�س���ياح �إلى �ململك���ة، ويت�جب ت�فري 
بر�مج وخدم���ات ن�عية مل�س���اعفة �إنفاقهم، 
كما يجب �لت�سديد على �ل�سناعات �لثقافية 
�ملرغ�بة دوم���ا، ذ�ت �ملردود �القت�س���ادي 

�ملرتفع. 

دروس كأس العالم 
��س���تمرت مفاج���اآت كاأ�س �لع���امل 2018 
ومنه���ا تعط���ل �ملاكينات �الأملاني���ة على يد 
منتخب ك�ريا �جلن�بية �ملت���س���ع تاريخيا، 
و�س���عدت منتخبات �أخ���رى كبرية ب�س���ع�بة 
بالغة ويفيِ �لرمق �الأخري، ومن �لن��در و�س����ل 
منتخ���ب �لياب���ان مب�س���اندة قاع���دة �للع���ب 
�لنظيف بعد تعادل���ه يف جميع �ملعطيات مع 
�ملنتخب �ل�س���نغايل م���ا عد� ع���دد �الإنذ�ر�ت 

�لتي �أهلت �لفريق �الآ�س���ي�ي، �لدر�س �لذي 
نتعلمه: ال ت�ست�س���لم، وال ت�ستهرت مبناف�سك 

�أبد�. 
  

محمد صالح
فر�س النجم امل�رشي حممد �سالح نف�سه 
جنماً على �ل�س���احة �لكروية �لعاملية و�أ�سبح 
قدوة للكبار و�ل�س���غار بفنه �لرهيب و�أخالقه 

�لعالية. 
يحزنن���ي �أن �أتلم����س كر�هي���ة تعليقات 
فئة م���ن �لنا����س �لذين يتناول�ن جن�س���يات 
�لالعب���ني، ومنهم بحريني�ن من بلد �ل�س���الم 
و�لتعاي����س، ه���ذ� �لبل���د �ل���ذي يع���رف �أهله 
�جلمي���ع،  وحمب���ة  و�لت�س���امح  بالت���س���ع 
كم���ا �س���اءتني تعليق���ات عن�رشي���ة نالت من 
بحريني���ني و�لدته���م من �أ�س���ل عرب���ي، �إلى 
مت���ى ه���ذ� �جلهل و�لغ���رور؟ ومتى �س���تجرم 

العن�رشية؟.

محمد صالح 
MusabBH@واالنتخابات البحرينية مصعب الشيخ صالح
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يعقد الفنان حممد رم�ضان جل�ضات عمل حت�ضريية مع 
م�ض���وؤويل اإحدى �رشكات االنتاج ال�ض���ينمائي؛ للوقوف على 
التفا�ضيل املبدئية لفيلمه اجلديد “بطل العامل”، تاأليف 
حممد عبد املعطى، املقرر طرحه بدور العر�ض ال�ضينمائي 

يف اأواخر العام اجلاري، ويف حالة حدوث اي طوارئ �ضيطرح 
الفيلم يف �ض���يف 2019، ومل ت�ض���تقر ال�رشكة املنتجة على 
خمرج العمل حتى االآن، و�ض���يتم التعاقد معه خالل الفرتة 

املقبلة واالعالن عن تفا�ضيل الفيلم.

مسافات

“كوكا كوال” وكأس العالم... عالقة ال تنتهي

ن�ض���اأت �رشك���ة كوكاك���وال الع���ام 1886 يف اأتالنت���ا بعد اأن 
ابتكرها ال�ض���يديل “جون �ض���تيث مببرتتون”، حيث كان يخلط 
�ض���ائال بل���ون الكراميل وقام مبزجه مب���اء غازي، واأ����رشع به اإلى 
�ضيدلية جاكوب املجاورة له وبداأ يقدمه للزبائن الذين وجدوا 
�ض���يئا مميزا به، وبعد ذلك اأ�ض���بحت �ضيدلية جاكوب تبيع هذا 

امل�رشوب.
ويرجع ا�ض���م “كوكاكوال” الى فرانك روبن�ض���ون، حما�ض���ب 
مبربتون، حيث قام بت�ضميم اال�ضم بخط يده، وال يزال ي�ضتعمل 

ت�ضميمه الى يومنا هذا ومل يطراأ عليه اأي تغيري.
 وتويف بيوبرتون �ضنة 1888 دون اأن ي�ضهد جناح امل�رشوب 
ال���ذي اخرتعه، وبعد مرور 3 �ض���نوات على ذلك ا�ض���رتى ال�رشكة 
اآ�ض���ا غريغز كاندلر، رجل اأعمال باأتالنتا، واأ�ض���بح بعد ذلك اأول 

رئي�ض لل�رشكة واأول من و�ضع ا�ضرتاتيجية ال�رشكة.
وبداأ كالندر بتحويل امل�رشوع الب�ض���يط ال���ى �رشكة حقيقية 
م�ض���تخدما العدي���د من الو�ض���ائل الذكي���ة لت�ض���ويق امل�رشوب 
اجلدي���د، وق���ام بتوزيعه���ا ب���كل مكان حت���ى اأ�ض���بحت العالمة 
التجارية م�ض���هورة بكل من �ض���يكاغو وداال�ض ولو�ض اأجنلو�ض. 
ويف الع���ام 1895 ق���ام جو�ض���يف بيدنه���ارن، وهو رج���ل اأعمال 
من امل�ضي�ض���يبي، بتعبئة م�رشوب الكوكاكوال يف زجاجات، حيث 

جنحت الفكرة والقت رواجا كبريا.
ويف العام 1928، انتهز روربرت الفر�ضة ليدخل كوكاكوال 
للم���رة االأول���ى اإلى ع���امل االأوملبي���اد باأم�ض���رتدام، وا�ض���تخدم 
املربدات، وغريها من االبتكارات التي متكن امل�ضتهلكني من 

اال�ضتمتاع بكل �ضهولة مب�رشوب كوكاكوال.
وقام���ت �رشكة كوكاك���وال يف العام 1993 بتجربة الر�ض���وم 
املتحركة احلا�ض���وبية، وبداأت حملة “األويز كوكا كوال” ال�ضعبية 
يف �ضل�ض���لة من االإعالنات التي حتمل الدببة القطبية املتحركة، 
حيث ا�ضتغرق كل اإعالن 12 اأ�ضبوعا الإنتاجه. و�ضكلت الدببة يف 
ذلك احلني، �رشبة كبرية لتج�ض���يدها العديد من املفاهيم مثل 

الرباءة، االأذى واملرح يف ان واحد.
و�ض���عت كل احلمالت الدعائية لدى كوكاكوال لتاأكيد اأنها 

رمز لل�ضعادة والفرحة، منها حملة “open happiness” العام 
2009 التي القت رواجا كبريا يف املتاجر والقنوات التلفزيونية 

واالعالنات املطبوعة.
جت���در االإ�ض���ارة اإل���ى اأن �رشك���ة كوكاك���وال ترتب���ط بعالقة 
طويلة االأمد مع كاأ�ض العامل بداأت منذ العام 1974، واأ�ض���بحت 
كوكاكوال الراعي الر�ضمي لكاأ�ض العامل لكرة القدم )فيفا( منذ 
العام 1978. وتطلق �رشكة كوكاكوال حمالت �ض���خمة عند حلول 
كاأ�ض العامل ليتمكن النا�ض من الو�ض���ول وامل�ضاركة من جميع 

اأنحاء العامل.

أحمد حلمي يتحّضر للموسم 
الجديد من “آراب غوت تالنت”

“سما دبي” تواكب “مفاجآت الصيف” 
بباقة برامج مبتكرة

ي�ضتعد املمثل امل�رشي اأحمد حلمي 
للم�ض���اركة يف جلن���ة حتكي���م املو�ض���م 
ال�ض���اد�ض من برنامج املواهب ال�ضهري 
“اآرب غوت تالنت” الذي من املقرر ان 
يعر�ض يف اأوائل �ضهر �ضبتمرب املقبل، 
الى جانب الفنانة جن���وى كرم والعميد 
علي جاب���ر. ويعد “اراب غ���وت تالنت” 
م���ن اك���ر الربام���ج �ض���عبية يف الوطن 
العربي، اذ انه يحظى بن�ض���ب م�ض���اهدة 
عالي���ة. اجلدي���ر ذكره ان املمث���ل اأحمد 
حلمي كان قد �ضارك موؤخرا يف م�ضل�ضل 

“عوامل خفية”، م���ن تاأليف اأمني جمال 
وحممد حم���رز وحممود حم���دان، وتولى 

انتاجه واخراجه رامي اإمام.

اأعلنت قناة �ضما دبي عن قائمة برامج حيوية وثرية 
خا�ض���ة بفعاليات الدورة احلادية والع�رشين من مفاجاآت 
�ض���يف دبي والتي تق���ام يف الفرتة ما ب���ني )22 يونيو 
ولغاية 4 اأغ�ضط�ض( وت�ضتمل على العديد من الفعاليات 
املتنوع���ة والعرو�ض الرتويجية واجلوائ���ز القّيمة، حيث 
تر�ضد �ض���ما دبي لهذه الفعالية النوعية جمموعة برامج 
مبتك���رة وتغطي���ات مبا�رشة م���ن خمتلف مواق���ع احلدث 

الكرنفايل الذي يقام �ضنوياً يف خمتلف اأرجاء االإمارة.
وتقدم االإعالمية االإماراتية ميثاء اإبراهيم واالإعالمي 
االإمارات���ي اأحمد الكتبي، الربنام���ج الرتفيهي “مفاجاآت 
�ض���يف دبي” مع جمموعة م���ن املفاج���اآت املتنوعة من 
العرو�ض الرتويجية واالن�ضطة الرتفيهية والتخفي�ضات 
التي تنا�ض���ب جميع افراد االأ�رشة، اإلى جانب امل�ضابقات 
والتغطي���ات للفعالي���ات املتنوعة و�ض���حوبات املراكز 
التجارية، وهو من اإخراج اإميان ال�ض���ويدي واأن�ض �ضيف، 
واملنت���ج املنفذ مرمي عي�ض���ى النعيمي، وذلك من االأحد 
اإلى اخلمي�ض ال�ضاعة 17:00 بتوقيت االإمارات، واالإعادة 

ال�ضاعة 14:30 يف اليوم التايل.
واإل���ى جان���ب جمموعة الربام���ج اخلا�ض���ة مبفاجاآت 
�ض���يف دبي، حتر�ض �ض���ما دب���ي على تق���دمي باقة من 

الربام���ج اجلدي���دة والت���ي تعك�ض توجه القن���اة لتقدمي 
كل ما هو متميز وي�ض���اهم يف نقل النه�ض���ة احل�ض���ارية 
واالإبداعي���ة والنجاحات التي ت�ض���هدها خمتل���ف اإمارات 
الدولة، حيث يعود الربنامج ال�ض���باحي “البث املبا�رش” 
مع االإعالمي االإماراتي را�ض���د اخلرجي ابتداء من ال�ض���اعة 

07:00 �ض���باحاً ولغاية ال�ضاعة 09:00 �ضباحاً بتوقيت 
االإمارات، كما ي�ضتمر برنامج الطبخ “هني وعافية” على 
مدار االأ�ض���بوع.. يف ال�ض���اعة 13:00 بتوقي���ت االإمارات، 
والربنامج االقت�ض���ادي “تداول” من االأحد اإلى اخلمي�ض 
ابت���داء من ال�ض���اعة 15:30 بتوقيت االإم���ارات، فيما مت 
حتدي���د ال�ض���اعة 16:00 موع���داً ثابتاً لتقدمي م�ضل�ض���ل 
الكرتون “�ضعود و�ضارة”، يليه يف ال�ضاعة 16:30 اإعادة 
حللقات م�ضل�ضل “�ضعبية الكرتون”، وابتداء من ال�ضاعة 
20:00 �ض���يتابع اجلمه���ور حلق���ات برنامج “�ض���ند” مع 
االإعالمي االإماراتي حامد بن كرم من االأحد اإلى اخلمي�ض، 
فيما �ض���يتم تقدمي حلقة من الربنامج الرتاثي “خطار” 
مع االإعالمي االإماراتي جمعة بن ثالث كل خمي�ض ال�ضاعة 
17:00 بتوقي���ت االإمارات. وابتداء من ال�ض���اعة 21:30 
بتوقي���ت االإم���ارات، �ض���يتابع اجلمه���ور من االأح���د اإلى 
اخلمي����ض، جمموعة من الربامج التي تب���داأ يوم االأحد مع 
برنام���ج “بامتي���از” مع االإعالمي���ة دياال عل���ي، واالإثنني 
“مزي���ون” م���ع االإعالمي���ة االإماراتي���ة رح���اب املهريي، 
وي���وم الثالثاء حلقة جديدة م���ن الربنامج الرتاثي “لول 
م���ا حت���ول”، االأربعاء حلقة م���ن برنامج “معاً ن�ض���تطيع” 
م���ع اأحمد عب���د الك���رمي، واخلمي����ض الربنامج ال�ض���بابي 

“ك�ضتات” مع االإعالمي االإماراتي اأحمد الكتبي.
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ميس قمر سعيدة بأنني 
قضيت العيد في البحرين

اأنهت الفنان���ة العراقية مي�ض قمر 
ن�ض���اطها على خ�ض���بة امل�رشح يف مملكة 
البحري���ن، بعدم���ا واجه���ت اجلمهور يف 
م�رشحية حتم���ل عنوان “ريو�ض”، والتي 
ب���داأت عرو�ض���ها من���ذ اأول اأي���ام عي���د 
الفط���ر املبارك.  قمر قالت: “�ض���عيدة 
باأنن���ي ق�ض���يت العيد ه���ذا العام على 
خ�ض���بة امل����رشح يف مملك���ة البحرين من 
خ���الل م�رشحية )ريو����ض(، ولالأمانة فور 
و�ض���ويل اإل���ى هن���اك وج���دُت الكث���ري 
و�ض���عدُت  والتقدي���ر،  احلف���اوة  م���ن 
جداً مبواجه���ة اجلمهور يف ه���ذا العمل 
املتمي���ز، وه���و م���ن تاألي���ف ومعاجل���ة 
يو�ض���ف،  وه�ض���ام  ال���ربدويل  حمم���د 
العوينات���ي، ومتثيل  واإخ���راج ح�ض���ني 
كوكبة م���ن الفنانني م���ن بينهم اأمني 
ال�ض���ايغ واأحمد جملي واآخرون، كما اأن 
العمل كوميدي الطاب���ع”. واأكدت قمر 
اأنها تعتزم، بع���د فراغها من العرو�ض 
تق�ض���ي  اأن  البحري���ن،  يف  امل�رشحي���ة 
فرتة راحة وا�ض���تجمام برفق���ة اأ�رشتها، 
ومبا����رشة االأم���ور االأ�رشي���ة خا�ض���ة بعد 
والعرو�ض  والتدريبات  الت�ضوير  تعب 

امل�رشحية.
وعن اآخر ما قدمت���ه يف التلفزيون 
الكوي���ت  يف  “�ض���موم”  م�ضل�ض���ل 
و”�ضتب�ض���ات” يف الع���راق، قالت مي�ض 
قمر ملوقع الراي االلكرتوين: “تلقيت 
الكث���ري م���ن ردود االأفعال امُلر�ض���ية 
جداً عن العملني، وقد �ض���عدُت للغاية 
ويف  و�ض���لتني...  الت���ي  باالإ�ض���ادات 
و�ضخ�ض���ية  دوراً  قدم���ُت  )�ض���موم( 
املا�ض���ي  كوي���ت  ف���رتة  يف  ي���دوران 
م���ا قب���ل النف���ط، والعمل كان فر�ض���ة 
للوجود الفني مع القدير �ضعد الفرج... 
اأم���ا م�ضل�ض���ل )�ضتب�ض���ات( فه���و عمل 
كوميدي اأعدنا الب�ض���مة م���ن خالله اإلى 

اجلمهور العراقي”. 
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مسلسل غادة عبدالرازق وزينة وأحمد عز األسوأ في رمضان

ر الفنان البحريني في بلده... فاطمة عبدالرحيم:  أتمنى أن يُقدَّ

“ال أخشــى الفنـانـات الجـديــدات... 
لكـل مّنـا جمهـورهـا ومحبيهـا”

والتقيي���م  الر�ش���د  جلن���ة  اأ�ش���درت 
االإعالم���ي امل�رصي���ة، وه���ي اإح���دى ف���روع 
املجل�س االأعلى لالإعالم، بياًنا اأ�شارت فيه 
اإلى امل�شل�ش���الت التي نالت لقب “اأ�ش���واأ 
امل�شل�ش���الت يف رم�ش���ان”؛ ب�ش���بب وجود 
بع�س امل�شاهد اأو الق�شايا التي اعتربتها 

الهيئة �شادمة للجمهور.
ومن �شمن امل�شل�شالت التي ت�شدرت 
قائمة امل�شل�شالت الرم�شانية االأ�شواأ لهذا 
العام هو م�شل�شل “�ش���د جمهول” والذي 
اأدت في���ه املمثل���ة امل�رصي���ة غ���ادة عب���د 
ال���رازق دور البطول���ة، واأعلن���ت اللجنة اأن 
ال�ش���بب يعود الى اأحد امل�شاهد ال�شادمة 
يف امل�شل�ش���ل، حيث تقوم فيه االأم بغ�شل 

ابنتها املقتولة على يد جمهول.
واعت���ربت اللجن���ة اأن ه���ذا امل�ش���هد 

�ش���ادم جًدا للم�ش���اهد باالإ�ش���افة الى اأنه 
احتل م�شاحة كبرية يف عر�شه على ال�شا�شة 

لوقت طويل.
اأما امل�شل�ش���ل االآخر الذي ح�شل على 
لقب االأ�ش���واأ �ش���من ه���ذا البي���ان، فكان 
م�شل�ش���ل “اأبو عمر امل����رصي”، والذي قام 
ببطولت���ه الفن���ان اأحم���د عز، وق���دم خالل 
اأحداثه م�ش���هًدا ي���درب فيه اأب���و عمر ابنه 
عل���ى القت���ل وا�ش���تخدام ال�ش���الح، وه���و 
امل�شهد الذي اعتربته اللجنة من امل�شاهد 

ال�شيئة.
“ممن���وع  زين���ة  الفنان���ة  م�شل�ش���ل 
مل  االآخ���ر  ه���و  الت�ش���وير”،  اأو  االق���رتاب 
مي���ر مرور الك���رام، فقد نوه���ت اللجنة يف 
تقريره���ا اأنه يحتوي على م�ش���هد يحر�س 

على العنف، وي�شيء لذوي االإعاقة.

أحداث

ال تتوقف طوياًل عند حمطة متعرثة اإال 
اإذا كانت تعني لك كثرًيا.

بالإمكان حماية ا�س���تقرار العالقة �رشط 
التعاطي مع الظروف بتعقل.

اأجواء م�شتقرة اليوم عاطفًيا واالأو�شاع 
هادئة جدا يف البيت.

حتاول الرتفيه عن نف�شك بالقيام باأي 
ن�ساط يلهيك عن التفكري.

يعزز هذا اليوم الرومان�ش���ية ويجعلك 
اأكرث جاذبية وبهاًء

نبهك من التكرب على احلبيب، بل بادر 
اإلى االعتذار.

ح���اول ق���در االإم���كان التخفي���ف م���ن 
انفعاالتك وخذ االأمور بب�شاطة.

ت�ش���مد يف وجه االأيام التي �شتحالفك، 
وتكون عواطفك جيا�شة.

حت���اول ق���در االإم���كان التخفي���ف من 
التدخني وم�شاعفة ممار�شة الريا�شة.

يوم منا�ش���ب ل�رصاء عقار جديد فاحلظ 
يحالفك.

ت�ش���عر بالقوة على مواجه���ة الظروف 
الطارئة وتتمتع باإرادة قوية 

حاول اأن تقوي عالقت���ك بزمالء العمل 
فاأنت بحاجة اإلى دعمهم هذا اليوم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

30 يونيو

 1815
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ت��وق��ع امل��ع��اه��دة مع 

اجلزائر.

 1908
وق�����������وع ان����ف����ج����ار 
ت����ون����غ����و�����ش����ك����ا يف 

�شيبرييا برو�شيا.

 1920
الع�رصين  ثورة  ان��دالع 

يف العراق.

 1925
الرتكية  ال�����ش��ل��ط��ات 
الكردي  الثائر  تعدم 
مع  ب���ريان«  »�شعيد 

46 من رفاقة.

 1946
�شحنة  اأول  ت�شدير 

نفط كويتية.

 1960
الكونغو  ا���ش��ت��ق��الل 
كين�شا�شا عن بلجيكا.

 1980
يبطل  االأم���ن  جمل�س 
اإ���رصائ��ي��ل ب�شم  ق��رار 

القد�س.

 1991
اإلغاء �شيا�شة التفرقة 
جنوب  يف  العن�رصية 

اأفريقيا.

 1997
������ش�����دور رواي�������ة 
وحجر  ب��وت��ر  ه���اري 
للكاتبة  الفيل�شوف 
ج���������وان رول���ي���ن���غ 

موراي.

“املنت���ج يف ال�ش���ابق كان �ش���خياً، قب���ل 
اأن يتب���دل الو�ش���ع حالي���اً على نح���و متدٍن”. 
بهذه الكلمات، اأو�ش���حت الفنان���ة البحرينية 
فاطمة عبدالرحيم اأ�ش���باب غيابها عن الدراما 
الكويتي���ة، عازية االأمر اإل���ى اأن املنتج احلايل 
اأ�ش���بح “اقت�ش���ادياً من الدرجة االأولى”، ومل 
تعد االأمور كما جرت عليه احلال يف ال�ش���ابق، 
الأن���ه - وعل���ى حد قوله���ا - اأ�ش���بح من يريد 
التواج���د يف االأعمال الكويتي���ة عليه اأن يبقى 
مقيم���اً يف الكوي���ت، وحتّمل تكالي���ف االإقامة 

واملعي�شة واملوا�شالت بالكامل. 
ال���راي  م���ع  حواره���ا  ويف  عبدالرحي���م، 
الكويتية، ك�شفت عن عمرها الفني الذي بلغ 
هذا العام 20 �ش���نة، موؤكدًة اأنها حققت خالل 
تلك ال�ش���نوات الكث���ري من االأمني���ات، لكنها 
ا�ش���تدركت قائل���ًة: “اأحالم���ي وطموحات���ي ال 
�شقف لها، بل هي تكرب وتتزايد يف كل عام”، 
ولفتت اإلى اأنها لي�ش���ت نادم���ة على اأي دور 
قدمته طوال م�ش���وارها الفني، بل اإنها تتوق 
لتج�ش���يد اأدوار جديدة يف الدرام���ا التاريخية 

والبدوية.

بعد موسم درامي ساخن، ماذا في 
جعبتك من مشاريع جديدة؟ 

- حالي���اً، اأنا يف فرتة نقاه���ة، لكن لدّي 

عدداً من الن�ش���و�س الفنية التي �ش���اأعكف 
عل���ى قراءتها خالل االأي���ام املقبلة، متهيداً 

للمفا�شلة بينها الختيار االأن�شب يل.

م��ا الوجه��ة المفضلة ل��ك، لقضاء 
إجازة فصل الصيف؟ 

- اأحب �رصق اآ�شيا اأكرث من اأي قارة اأخرى، 
خ�شو�شاً اإذا كانت الرحلة مبعية االأهل.

• هل تحبين زيارة األماكن السياحية 
التس��وق  تفضلي��ن  أم  الطبيعي��ة، 

والتبضع من هناك؟
- هذا يعتمد على طبيعة “ال�شفرة”، فاإذا 
كانت م���ع االأهل فاإننا �ش���نقوم بعمل برنامج 
�ش���ياحي وترفيهي �ش���امل، لكل املتنزهات 
واالأماكن الطبيعية اخلالب���ة وغريها. لكن اإذا 
�ش���افرت مع �شديقاتي تكون االأمور خمتلفة، 
فاإما اأن نذهب جميعنا للت�شوق اأو الأخذ ق�شط 
من الراحة واال�ش���رتخاء واخل�ش���وع جلل�ش���ات 

“ال�شبا”.

من الشخص الذي يالزمك في معظم 
أوقاتك؟

- اإنها والدتي )اهلل حفظها(، فهي التي 
ربتني منذ طفولتي على اأن نكون �شديقتني، 
فكان���ت بحق نعم ال�ش���ديقة واالأخت واالأم يف 

كل املواقف والظروف.

حس��نًا، كم مضى على وجودك في 
الوسط الفني؟

- 20 عاماً.

هل تحقق كل شيء بالنسبة إليك؟
- لق����د حقق����ت الكثري م����ن االأمنيات 
واحلمد هلل، غري اأنه ال �ش����قف لطموحاتي 
واأحالمي التي اأراها تكرب �ش����يئاً ف�ش����يئاً، 
واأنا اأ�ش����عى حثيثاً اإلى حتقيق املزيد من 

النجاح عاماً بعد عام.

تودي��ن  كن��تِ  الت��ي  األعم��ال  م��ا 
المشاركة فيها؟

- متنيُت الظهور يف الدراما التاريخية اإلى 
جان���ب الدراما البدوية، لك���ن اأمنيتي مل تب�رص 
الن���ور لغاي���ة االآن، علماً اأنن���ي تلقيُت الكثري 
من العرو�س للم�ش���اركة يف ه���ذه النوعية من 
االأعم���ال، كما اأبرمت اتفاقات اأولية مع بع�س 
املنتج���ني، اإال اأن تل���ك االتفاق���ات اأ�ش���بحت 

�شيئاً من املا�شي.

بصراحة، ما األدوار التي ندمتِ على 
تجسيدها؟

- مل اأن���دم على دور قدمته يف م�ش���واري 
على االإطالق، بل بالعك�س اأحببت كل �شخ�شية 
اأديته���ا، لكن هناك اختالفاً ب�ش���يطاً يف مكانة 
وال�شخ�ش���يات  االأدوار  ه���ذه  وم�ش���تويات 
بالن�ش���بة اإيّل، فبع�ش���ها حتظى مبكانة كبرية 
يف وجداين، وبع�شها االآخر تكون اأهميتها اأقل 

بقليل عن غريها.

ظه��ور ه��ذا الك��م م��ن الفنان��ات 
تهدي��دًا  يش��كل  ه��ل  الجدي��دات، 
فاطم��ة  موق��ع  عل��ى  حقيقي��ًا 
عبدالرحيم في الدراما التلفزيونية؟
- ال اأبداً، ال اأخ�ش����ى اأي تهديد، فلكل 
فنان جمه����وره وحمبوه، ومهم����ا اختلفت 
م����ن  اأجي����ال جدي����دة  االأزم����ان وظه����رت 
الفنان����ات، يبق����ى ل����كل �ش����خ�س مكانته 
الفنية والكاريزما اخلا�ش����ة ب����ه. �رصيهان 
مث����الً، الت����ي وبرغ����م �ش����نوات غيابها عن 
ال�شاحة الفنية، ال يزال ع�شاقها يرتقبون 
اإطالله����ا على ال�شا�ش����ة حت����ى يومنا هذا، 
وه����ذا دلي����ل عل����ى اأن الفن����ان ال يفق����د 
مكانت����ه، الأن املعدن احلقيقي ال ي�ش����داأ 

اأبداً.

م��ا نوعي��ة المنافس��ة بين��ك وبي��ن 
زميالتك الفنانات؟

- “م���ا عمري فكرت باملناف�ش���ة” �ش���واء 
يف بالتوهات الت�ش���وير اأو خارجه���ا، بل اإنني 
قنوع���ة جداً ب���اأن كل الفنان���ات الالئي عملت 
معه���ن يف اأعم���ال �ش���ابقة ه���ن �ش���ديقاتي 
وزميالتي، و�شكلنا جمعياً داخل “اللوكي�شن” 

عائلة واحدة ي�شودها احلب والتقدير.

ممث��الت  مش��اركة  تؤيدي��ن  ه��ل 
م��ن جنس��يات عربي��ة ف��ي الدرام��ا 

الخليجية؟ 
- م���ن زم���ان هن���اك م�ش���اركات عربي���ة 
يف اأعمالن���ا الدرامي���ة، وه���ذا لي����س بجديد، 
�ش���هد  حينم���ا   2004 الع���ام  يف  وحتدي���داً 
م�ش���اركة  وعوا�ش���ف”  “ه���دوء  م�شل�ش���ل 
الفنانتني ال�ش���وريتني رن���ا االأبي�س وروعة 
يا�ش���ني، اإلى جانب م�شل�ش���ل “عل���ى موتها 
اأغن���ي” ال���ذي تولى بطولت���ه الفن���ان منذر 
الرياحنة. اأي�ش���اً، م�شل�شل “مالمح ب�رص” �شهد 
ه���و االآخر م�ش���اركة الفن���ان ال�ش���وري ميالد 
يو�شف. اأنا مع م�شاركة اإخواننا العرب ول�شُت 
�ش���د هذا االأم���ر عل���ى االإط���الق، لكنني ويف 
املقابل اأمتنى م�شاركة فنانني من جن�شيات 
خليجي���ة يف اأعمال عربي���ة، على غرار ما حدث 
يف م�شل�ش���ل “غرابيب �شود” الذي عر�س يف 

�ش���هر رم�شان من العام املا�ش���ي، اإذ �شكل 
العمل مزيجاً رائعاً من الفنانني العرب.

ما الذي يقف وراء غيابك عن الدراما 
الكويتية؟

العل���م عن���د اهلل - لك���ن واقعي���اً - كان 
املنتج يف ال�ش���ابق اأكرث �شخاًء، قبل اأن يتبدل 
الو�ش���ع حالياً عل���ى نحو متدن، فاأ�ش���بح من 
يريد التواج���د يف االأعمال الكويتي���ة عليه اأن 
يبق���ى مقيم���اً يف الكوي���ت، وحتم���ل تكاليف 
االإقامة واملعي�ش���ة واملوا�شالت بالكامل الأن 
املنتج �ش���ار اقت�ش���ادياً من الدرجة االأولى، 
وهذا لي�س عيباً عل���ى االإطالق الأنه يف النهاية 

يريد الربح وال يود اخل�شارة.

هل لديكِ رس��الة عتب، موجهة ضد 
شخص معين؟

- لي����س ل���دّي عتب �ش���د اأح���د، حتى اإن 
ت�ش���ايقت من بع�س الت�رصف���ات واملواقف، 

ة ودر�شا. �شاأعتربها ِعربرْ

في الختام، ما أمنياتك؟
ر الفن���ان البحريني يف  - اأمتن���ى اأن ُيق���دَّ
بل���ده، الأن اململك���ة واّلدة للنج���وم الذين هم 
بحاجة اأي�شاً اإلى حا�شنة، والأر�س خ�شبة لكي 

ينطلقوا منها.
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مدارس أمــا الدوليـــة تنظــم حفـــل التكــريـــم السنـــوي
نظمت مدار�س اأما الدولية حفل التكرمي 
ال�ش���نوي لعام 2018 بح�ش���ور وكي���ل وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م ف���وزي اجلودر وبح�ش���ور 
مدير مدار�س اأما الدولية ماريتا �شيكات حفل 
تك���رمي الط���الب االأوائل يف املراح���ل واملواد 

الدرا�شية املختلفة. 
وكذل���ك مت تك���رمي املعلم���ن، يف حفل 
كبري ب�شحبة اأولياء اأمور الطالب املتفوقن. 
واألقى اجلودر كلمة اأثنى فيها علي جهود 
املدر�ش���ة والط���الب املتفوقن، ث���م وزعت 
عليه���م ميدالي���ات ال����رف والتفوق، و�ش���ط 

فرحة وتربيكات االآباء واحل�شور جميًعا.
وخ���الل احلف���ل، اأك���د الط���الب موا�ش���لة 
النج���اح والتف���وق بدعم من اإدارة املدر�ش���ة، 

ووف���ق خطة تعليمية حتقق له���م طموحاتهم 
وت�شعهم على طريق امل�شتقبل املاأمول.

“سيتي سنتر” يوفر هدايا بمناسبة كأس العالم

“الوطنية للسيارات” تكرم الفائزين في “هوندا أكورد للتصوير” GS8و GS4 التسهيالت للسيارات” تطلق طرازات 2019 من“

يوفر »�شيتي �ش���نرت البحرين« التابع 
ل�ركة »ماجد الفطي���م«، الرائدة يف جمال 
تطوي���ر واإدارة مراك���ز الت�ش���وق، واملدن 
املتكاملة ومن�شاآت التجزئة والرتفيه على 
م�شتوى ال�رق االأو�ش���ط وافريقيا واآ�شيا، 
اأجم���ل الهداي���ا واملقتني���ات التذكاري���ة 
لل���زوار مع بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 
2018، التي تتوا�ش���ل لغاي���ة 14 يوليو 

.2018
ويح�ش���ل ال���زوار ال���ذي ينفق���ون 50 
دين���ارا على هداي���ا ومقتني���ات تذكارية 
حتمل �ش���عارات وموا�ش���يع بطولة كاأ�س 
العامل بكرة القدم. وقد مت ت�ش���ميم هذه 
الت���ذكارات الرائع���ة عل���ى �ش���كل الدمى 
الرو�شية التقليدية، وهي عبارة عن دمية 
تت�ش���من داخلها عدة دمى اأخ���رى باأحجام 
متناق�شة، بحيث ان االأكرب حتوي االأ�شغر 
منه���ا. وميك���ن االختيار بن 8 ت�ش���اميم 
لهذه الدمى، اإذ يج�شد كل ت�شميم ثقافة 
دولة خمتلفة، و�شتتوافر هذه الدمى ذات 
االإ�ش���دارات املح���دودة على اأ�ش���ا�س من 

ي�شل اأوالً.

كرم���ت ال�رك���ة الوطنية لل�ش���يارات 
امل�شاركن والفائزين يف م�شابقة “هوندا 
اأك���ورد 2018 للت�ش���وير الفوتوغ���رايف” 
وذلك يف حفل اأقامته يوم الثالثاء املوافق 
26 يونيو اجلاري يف معر�س هوندا الواقع 

يف منطقة �شرتة.
وح�ر حفل التكرمي رئي�س العالمات 
التجارية عبد اهلل الوداعي ومدير مبيعات 
هوندا جميل مدن باالإ�ش���افة اإلى عدد من 
امل�شاركن وهواة الت�شوير الفوتوغرايف.

وع���رب الوداع���ي عن �ش���كره وامتنانه 
جن���اح  يف  و�ش���اهم  �ش���ارك  م���ن  ل���كل 
م�ش���ابقة “هوندا اأكورد 2018 للت�ش���وير 
الفوتوغ���رايف” متمني���ا للجمي���ع التوفيق 
والنج���اح. كم���ا اأ�ش���اف م���دن: “ان���ه ملن 
دواعي فخرن���ا واعتزازنا ه���ذه النخبة من 
امل�ش���ورين الذين هم اأ�ش���ا�س جناح هذه 
امل�شابقة النوعية والتي تقام الأول مرة يف 
مملكة البحرين يف قطاع ال�شيارات خا�شة، 
االأم���ر الذي يعطين���ا دافعا لال�ش���تمرارية 

وحتقيق االأف�شل يف املحافل القادمة”.
حموري���ن  امل�ش���ابقة  وت�ش���منت 
اأ�شا�ش���ين مو�ش���وعهما ت�ش���وير �شيارة 
هون���دا اأكورد 2018 يف اأماكن خ�ش�ش���ت 
لذل���ك. وق���د مت ت�ش���نيف امل�ش���ابقة يف 
حمورين اأ�شا�ش���ين، االأول يعنى بت�شوير 
ال�ش���يارة من الداخل اأو اخل���ارج مع مراعاة 
اجلوان���ب الفني���ة للت�ش���وير، اأم���ا املحور 
الث���اين يتعل���ق بت�ش���وير ال�ش���يارة م���ن 

اخلارج مع اأحد معامل مملكة البحرين. وجاء 
ترتيب الفائزين كالتايل يف املحور العام: 
امل�ش���ور علي عب���د اجلليل ال�ش���لمابادي 
)املركز االأول(، امل�ش���ور �ش���عيد عبد اهلل 
�ش���احي )املركز الثاين(، امل�ش���ور حممد 
الثال���ث(.  )املرك���ز  الع�ش���فور  �ش���ادق 
اأم���ا الفائزي���ن يف املح���ور اخلا����س فهم: 
امل�ش���ور حممود �ش���هاب الدين �ش���المي 

)املرك���ز االأول(، امل�ش���ور عبد اهلل حممد 
عب���د اهلل )املركز الثاين( وامل�ش���ور علي 
عبد اجلليل ال�شلمابادي )املركز الثالث(. 
يذك���ر اأن اختي���ار الفائزين ج���اء من قبل 
جلنة حتكيم خمتارة من نخب امل�ش���ورين 
املحرتف���ن متثلت يف امل�ش���ور �ش���ادق 
م���رزوق، امل�ش���ور حمم���د جان البلو�ش���ي 

وامل�شور علي املرزوق.

الت�ش���هيالت  �رك���ة  اأعلن���ت 
لل�شيارات الوكيل واملوزع احل�ري 
الرائ���دة   GAC Motor لعالم���ة  
يف مملكة البحري���ن عن عزمها طرح 
 GS4 2019 ل�ش���يارتي  مودي���الت 
GS8 & واللتن تاأتيان بت�ش���ميم 
ُيربز ال���دور الذي تلعب���ه ال�ركة يف 
اإحداث التغيري يف �ش���وق ال�شيارات 
العاملية، م�ش���تلهمًة ت�شميمها من 
من اإرث GAC Motor يف ت�شنيع 
اأح���دث الط���رازات له���ذه العالم���ة 
التجاري���ة الرائ���دة والت���ي تواك���ب 

متطلبات الزبائن. 
و�رّح املدير العام برير جا�شم، 
قائال اإن جميع طرازاتنا تاأتي ب�شغف 

ريادة ُيعرّب عن اإح�شا�س دراماتيكي 
يجمع بن القوة يف االأداء، الر�شاقة 
يف الت�ش���ميم والإب���داع يف املظه���ر 

اخلارجي والداخلي.

“�ش���يتمتع  جا�ش���م  واأ�ش���اف 
زبائنن���ا الكرام با�ش���تخدام العديد 
من االأنظم���ة التي �شت�ش���اعدهم يف 
القي���ادة باأم���ان، فتتمي���ز �ش���يارة 
GS8 بالعديد م���ن املميزات التي 
تع���رب ع���ن �ش���غف الري���ادة، منه���ا 
مثبت ال�رع���ة، و4 كامريات للروؤية 
املحيطية، اإ�ش���افة اإل���ى كامريتن 

للنقطة العمياء”. 
وعن ت�ش���ميم ال�شيارة اجلديدة 
“اإن���ه متّخ����س ع���ن  كلي���ا، فق���ال 
ع�ش���ارة خ���ربة العديد م���ن �ركات 
العاملي���ة، حيث  والتطوير  البح���ث 
اإح�ش���ا�س  ُيع���رّب ع���ن  اأن  ا�ش���تطاع 
ه���ذه  ب���ه  لتق���ود  دراماتيك���ي، 
م���ن  جدي���دة  حقب���ة  ال�ش���يارات 
 GAC Motor ل���دى  الت�ش���ميم 
فت�ش���تمد ال�ش���يارات اجلدي���دة من 
�ش���ابقاتها املئ���زر االأمامي املطلي 
بالك���روم، اإ�ش���افة اإل���ى ك�ش���افات 
العامل���ة بتقنية  النه���اري  ال�ش���وء 
واآخ���ر  امل�ش���يئة،  )الداي���ودات( 
�ش���يحات التكنولوجيا يف ا�شتخدام 
 LED Head االأمامي���ة  االأن���وار 
Lights ذات الت�ش���ميم امل���زدوج 
ثالث���ي االأبعاد، كما متتاز ال�ش���يارة 
اجلدي���دة من خالل ك�ش���وة العتبات 
اجلانبي���ة باإطالل���ة ممي���زة تر�ش���ي 

معايري جديدة ل�شياراتها”.

“المهندسين” تدخل البهجة على األطفال المرضى

نظم���ت جلن���ة االأن�ش���طة العام���ة وخدمة 
املجتمع بجمعية املهند�شن البحرينية زيارة 
ميداني���ة لق�ش���م االأطفال مبجمع ال�ش���لمانية 
الطب���ي وذلك يوم الثالثاء املوافق 19 يونيو 

.2018
اللجن����ة  مدي����رة  قال����ت  جانبه����ا،  م����ن 
املهند�ش����ة رمي خلفان: “تاأت����ي هذه الزيارة 
يف اإط����ار حر�����س اجلمعي����ة عل����ى امل�ش����اركة 
ولكاف����ة  اأ�ش����كالها  مبختل����ف  املجتمعي����ة 
فئ����ات املجتمع البحرين����ي، اإذ حر�ش����نا هذا 
الع����ام على م�ش����اركة االأطفال مم����ن منعتهم 

ظروفه����م ال�ش����حية االحتف����ال بعي����د الفطر 
ال�ش����عيد وذلك ع����رب التوجه له����م وزيارتهم 
على اأ�رَّتهم البي�ش����اء مب�شت�شفى ال�شلمانية 
الطب����ي وتقدمي الهدايا له����م؛ بهدف اإدخال 
الفرح����ة وال�����رور اإلى قلوبهم”. و�ش����ارك يف 
الزيارة مديرة االإعالم والعالقات العامة هدى 
�ش����لطان، ومدير جلنة املوؤمترات واملعار�س 
جمي����ل العل����وي، ومدي����ر التدري����ب وتقني����ة 
املعلومات هادي العطار، وعدد من اأع�ش����اء 
جلن����ة االأن�ش����طة وخدم����ة املجتم����ع وعدد من 

مهند�شي ومهند�شات اجلمعية.
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تأه��ل منتخبنا الوطني لكرة الس��لة إىل 
املرحلة الثانية من التصفيات اآلس��يوية 
املؤهلة إىل كأس آس��يا 2021 وذلك بعد 
فوزه املثري عىل نظريه املنتخب السعودي 
بنتيج��ة 93/91 يف اللقاء الذي جمعهام 
يوم أمس عىل صالة الش��يخ س��عيد بن 
مكتوم بنادي ش��باب أه��ي ديب بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة التي 
تستضيف مرحلة اإلياب يف الفرتة ما بني 

27 وحتى 30 يونيو الجاري.
بالتصفيات  مش��واره  منتخبن��ا  ويختتم 
اليوم مبواجه��ة املنتخب العامين يف متام 
الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مملكة 
البحرين. ويس��عى منتخبن��ا إىل ضامن 
الص��دارة بتحقي��ق الف��وز، في��ام تتجه 
األنظار إىل املواجه��ة الخليجية املرتقبة 
بني اإلمارات والس��عودية عند السادسة 
وخم��س وأربع��ني دقيقة، وه��ي التي 
س��تحدد هوية املنتخب الث��اين املتأهل 

بعد منتخبنا.
وعم��ت الفرح��ة جمي��ع أف��راد البعثة 
وتب��ادل الالعب��ون التربي��كات يف غرفة 
تبدي��ل املالب��س، وش��اركت الجامه��ري 
البحرينية التي حرضت إىل صالة منتخبنا 

فرحته.
واحتاج منتخبنا إىل ش��وط اضايف ليطيح 
بعاملقة املنتخب الس��عودي وذلك بعد 
انتهاء املب��اراة يف وقتها األصي بالتعادل 
79/79، وق��دم منتخبن��ا أداء بطولي��ا، 
وخصوص��ا يف الرب��ع األخ��ري والش��وط 
اإلض��ايف حيث متك��ن من قل��ب تأخره 
بف��ارق 12 نقطة إىل انتصار مثني، ولعب 
منتخبنا بأس��لوب جامعي ومميز وقدم 
جمي��ع الالعب��ني األداء املتوق��ع منهم، 
كام كانت قراءة املدرب س��لامن رمضان 
وتبديالته ناجح��ة وحتى خططه الفنية 

الدفاعية والهجومية.
وق��دم املنتخبان أداء مميزا، واتس��مت 
املب��اراة بالندية واإلثارة يف جميع فرتاتها 
وحتى يف الش��وط اإلضايف، وشهد اللقاء 
تبادل املنتخبني التسجيل يف التصويبات 
الثالثية هي س��جل منتخبن��ا 12 ثالثية، 
بين��ام س��جل املنتخ��ب الس��عودي 13 

ثالثية.
 ،)17/23  ( الف��رتات:  نتائ��ج   وج��اءت 
 ،)14/12( ،)27/20( ،)15/20( ،)20/16(
وكان نجم املب��اراة الالعب محمد كويد 
بتس��جيله 28 نقط��ة وب��در عبدالل��ه 

جاسم 15 نقطة وهو الذي سجل ثالثية 
التع��ادل يف نهاية الوق��ت األصي ومدد 
عمر املباراة، وبرز حسني شاكر بتسجيله 
16 نقطة وأحمد نج��ف 12 نقطة فيام 
سجل حسن نوروز 6 نقاط وأحمد عزيز 

5 نقاط وهشام رسحان 5 نقاط.

الشوط األول

بدأ منتخبنا اللقاء بتش��كيلة مكونة من 
حسني شاكر وصباح حسني ومحمد كويد 

وهشام رسحان وبدر عبدالله جاسم.
افتت��ح املنتخب الس��عودي التس��جيل 
عن طريق��ه العمالق محمد الس��ويلم 
الذي حصل ع��ىل رميتني حرتني نجح يف 
تسجيلهام، ورد منتخبنا بثالثية أوىل من 
حسني شاكر، وتقدم املنتخب السعودي 
بنتيج��ة 14/6 بع��د ثالثيت��ني من مثنى 
املرواين، وأجرى مدرب منتخبنا س��لامن 
رمض��ان تبدي��ل بدخول أحم��د نجف 
مكان هشام رسحان بهدف زيادة عنرص 
الطول، وعزز املنتخب السعودي تقدمه 
18/8 قبل أرب��ع دقائق من نهاية الربع 
األول ليتدخ��ل س��لامن رمض��ان بطلب 
وقت مستقطع وأجرى بعض التبديالت، 
وواصل املنتخب السعودي تفوقه 21/10 
عرب الثالثي��ات الناجحة، وحاول منتخبنا 
ع��رب الدف��اع الق��وي والرسع��ة تقليص 

الفارق لكن الف��رتة األوىل انتهت بتقدم 
املنتخ��ب الس��عودي بنتيج��ة 23/17. 
ودخ��ل منتخبنا الربع  الثاين بتش��كيلة 
مكونة م��ن أحمد عزيز وب��در عبدالله 
جاس��م وأحم��د نجف وعي ش��كر الله 
وحسن نوروز، وحاول منتخبنا التقليص، 
ولكنه أضاع العديد من الفرص يف الوقت 
الذي واصل فيه الس��ويلم التسجيل من 
تحت الحلق ليواصل املنتخب السعودي 
املنتخ��ب  واس��تمر   ،31/23 تقدم��ه 
السعودي يف تفوقه 39/27 بعد التنويع 
يف الهجوم عرب التسجيل من تحت الحلق 
وخارج القوس، وتدخل س��لامن رمضان 
بطل��ب الوقت املس��تقطع الثاين قبل 4 

دقائق م��ن نهاية الف��رتة الثانية ونجح 
منتخبنا يف تس��جيل 6 نقاط متتالية عرب 
ثالثيتني من هشام رسحان وحسني شاكر 
ليقلص النتيجة إىل 39/33 ويجرب مدرب  
املنتخب الس��عودي عي السنحاين عىل 
طلب وقت مس��تقطع، وواصل منتخبنا 
عرضه القوي وأستطاع أن يقلص النتيجة 

إىل 39/37 يف نهاية الربع الثاين.

الشوط الثاني

أدرك حس��ني ش��اكر يف انط��الق الربع 
الثالث التعادل األول ملنتخبنا يف املباراة 
39/39، وعاد املنتخب السعودي للتقدم 
45/41 بع��د ثاليت��ني ناجحت��ني، وقلص 

حس��ني ش��اكر النتيج��ة 45/44 بثالثية، 
ونج��ح منتخبن��ا يف الحد م��ن خطورة 
عاملقة الس��عودية ولك��ن يف املقابل مل 
يتمكن من ايقاف الثالثيات حيث تقدم 
املنتخ��ب الس��عودي 50/46 ليتدخ��ل 
س��لامن رمضان بطلب وقت مس��تقطع 
وحاف��ظ  التبدي��الت،  بع��ض  وأج��رى 
املنتخب الس��عودي ع��ىل تقدمه حتى 

نهاية الربع الثالث بنتيجة 59/52.
س��جل أحمد عزيز وب��در عبدالله أربع 
نقاط متتالي��ة ملنتخبن��ا يف بداية الربع 
النتيج��ة إىل 59/56،  لتتقل��ص  األخ��ري 
وس��جل محم��د كوي��د ثالثي��ة ليقلص 
النتيج��ة إىل 61/59، وأدرك أحمد نجف 
التع��ادل 61/61 بتس��جيله نقطتني من 
تحت الحلق، ومنح بدر عبدالله بثالثية 
منتخبن��ا أول تق��دم يف املب��اراة بنتيجة 
64/61، وع��زز محم��د كوي��د بثالثيتني 
تق��دم منتخبنا 72/70، وس��جل محمد 
كوي��د نقطتني من اخ��رتاق ليعزز تقدم 
منتخبن��ا 74/71 قب��ل 3 دقائ��ق م��ن 
النهاي��ة، وخ��رس منتخبنا جهود حس��ن 
نوروز ال��ذي خرج مصاباً، وس��جل عي 
ش��كر الله رميتني حرتني ليتقدم منتخبنا 
76/73 قبل دقيقتني من النهاية، وعادل 
محمد املرواين بثالثي��ة النتيجة 76/76، 
وتدخ��ل س��لامن رمض��ان بطلب وقت 

مس��تقطع قب��ل 1.36 دقيق��ة، وحصل 
الس��ويلم عىل رميتني حرتني للسعودية 
نجح يف تس��جيل نقطة ليتقدم املنتخب 
السعودي 77/76، وعزز السويلم تفوق 
السعودية 79/76 قبل 40 ثانية ليتدخل 
س��لامن رمضان مج��دداً بطل��ب وقت 
مستقطع ونجح بدر عبدالله يف تسجيل 
ثالثي��ة معادالً النتيج��ة 79/79 قبل 27 
ثاني��ة، وطلب مدرب الس��عودية وقت 
مستقطع، وحاول منتخبنا منع املنتخب 
الس��عودي من التسجيل ونجح يف ذلك، 
وتبق��ى من الوق��ت 3.7 ثاني��ة وحاول 
منتخبنا التسجيل عرب حسني شاكر لكنه 
مل ينج��ح لتنته��ي املب��اراة بالتعادل يف 

وقتها األصي بنتيجة 79/79.

الشوط اإلضافي

تق��دم املنتخب الس��عودي 81/79 ورد 
محم��د كوي��د بثالثية ليتق��دم منتخبنا 
82/81، وجاء رد السعودية رسيع بثالثية 
ليعود املنتخب السعودي للتقدم 84/82، 
وخرج عمالق السعودية السويلم متأثراً 
باالصابة، واس��تطاع محمد كويد ادراك 
التع��ادل 84/84، ومن��ح محم��د كويد 
منتخبن��ا التق��دم 86/84 لك��ن محمد 
امل��رواين ع��ادل النتيج��ة 86/86، وعاد 
محم��د كويد للتألق من جديد وس��جل 
نقطت��ني مانحاً منتخبن��ا التقدم 88/86، 
وحصل حس��ني شاكر عىل 3 رميات حرة 
نجح يف تسجيل 3 نقاط قبل 1.15 دقيقة 
ليع��زز منتخبنا تقدم��ه 91/86، وقلص  
املنتخب الس��عودي النتيجة إىل 91/88، 
وحصل أحمد عزيز ع��ىل رميتني حرتني 
نجح يف تس��جيل نقطة ليزيد الفارق إىل 
4 نق��اط بواقع 92/88 قب��ل دقيقة من 
النهاية، وحاول منتخبن��ا بالدفاع القوي 
منع املنتخب الس��عودي من التس��جيل 
ونج��ح يف ذلك، وطلب س��لامن رمضان 
الوقت املستقطع األخري ملنتخبنا قبل 25 
ثانية، وحصل أحم��د نجف عىل رميتني 
حرتني س��جل منهام نقطة واحدة ليعزز 
تق��دم منتخبن��ا 93/88 قب��ل 23 ثانية، 
وتدخل مدرب الس��عودية بطلب وقت 
مس��تقطع، وقلص املنتخب الس��عودي 
النتيج��ة إىل 93/91  وحاف��ظ منتخبن��ا 
ع��ىل التقدم وخ��رج فائزاً ب��كل جدارة 

واستحقاق.

منتخبنا بأداء بطولي وبعد شوط إضافي يطيح بالسعودية
تأهل بجدارة إلى المرحلة الثانية من التصفيات اآلسيوية

من لقاء منتخبنا أمام السعودية

دبي                    الوفد اإلعالمي

أشاد مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة سلامن رمضان باألداء البطويل 

الذي قدمه الالعبون، وخصوصا يف 
الجانب الدفاعي، وأضاف: طبق 

الالعبون التعليامت املطلوبة بشكل 
أكرث من رائع وكانت األخطاء قليلة، 

نا لهذه املواجهة  وتابع: لقد حرضرّ
منذ فرباير املايض عندما خرسنا أمام 

السعودية بفارق 7 نقاط، وقال 
رمضان إنه كان واثقا من تقديم 
منتخبنا مستوى كبريا وتسجيل 
معدالت جيدة يف التصويبات 

الثالثية، بعد أن مل يحالفنا التوفيق يف 
املواجهة األوىل.

وبدوره قال حسني شاكر إن منتخبنا 
استحق التأهل عن منطقة الخليج، 
بعد أن تفوق عىل اإلمارات مرتني 

والسعودية مرة واحدة، وبالتايل 
أصبح أول املتأهلني، وقال إن املرحلة 

القادمة من التصفيات ستكون 
أصعب وتحتاج إىل إعداد أقوى.

في المؤتمر الصحافي: 

ح���س���ي���ن ش�����اك�����ر: ال���م���رح���ل���ة ال����ق����ادم����ة أص���ع���ب

بطولية م���ب���اراة  ق��دم��ن��ا   : رم��ض��ان  س��ل��م��ان 

جانب من المؤتمر الصحافي

جانب من حضور الجماهير البحرينية

خالد بن عبداهلل: القادم أفضل للسلة البحرينية

محمد كويد: حالفني التوفيق في الثالثيات

قادما من العاصمة أبوظبي 
حرض الشيخ خالد بن 

عبدالله آل خليفة السفري 
البحريني لدى دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة لقاء 
منتخبنا يوم أمس أمام نظريه 
السعودي من أجل مساندة 

الالعبني، وقام بتهنئة جميع 
أفراد البعثة بالتأهل إىل 

املرحلة الثانية من التصفيات 
اآلسيوية، وتحدث إىل الالعبني 

قائاًل إن االنسان البحريني 
يظهر يف الشدائد وأنتم 

أثبتم أنكم رجال وأبطال 

وتستحقون الدعم الذي 
حصلتم عليه من قبل رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيىس بن عي، 

وتابع: القادم أفضل ورياضة 
كرة السلة من الرياضات 

املميزة يف مملكة البحرين.

قال نجم املباراة العب منتخبنا 
محمد كويد الذي سجل 28 نقطة 

يف سلة السعودية أن التوفيق حالفه 
يف التصويبات الثالثية حيث سجل 

جميع محاوالته الخمس لريجح كفة 
منتخبنا للفوز، وأهدى كويد هذا 

التأهل إىل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عي، وإىل الجامهري البحرينية 
التي ساندت املنتخب يف مشواره 

مبرحلة الذهاب من التصفيات، 
وأوضح أن هذا التأهل جاء مثرة دعم سموه ونتيجة جهود الجهاز 

الفني واإلداري والالعبني يف فرتة اإلعداد التي سبقت هذه املباريات، 
وبني كويد أن بداية منتخبنا مل تكن جيدة يف املباراة، ولكن املدرب 

سلامن رمضان تدارك ذلك عرب التبديالت وتغيري طريقة الدفاع، وتابع: 
قدمنا مستوى كبريا أمام منتخب مرشح للتأهل إىل كأس آسيا، بفضل 
الرتكيز والعزمية والروح القتالية لدى جميع الالعبني الذين قاتلوا يف 

الدفاع أمام عاملقة السعودية، وأضاف: مل أكن موفقا يف الشوط األول، 
واستبدلني املدرب، ولكن عندما عدت إىل امللعب كنت جاهزا وعازما 
عىل تحقيق يشء، وبالفعل نجحت يف تسجيل نقاط حاسمة مبساعدة 

زماليئ الالعبني.

خالد بن عبداهلل 
في صورة 
جماعية مع 
منتخبنا

محمد كويد



أكد ضيوف دوري خالد بن حمد 
لكرة قدم الصاالت السادس الذي 
يق��ام تحت رعاي��ة النائب األول 
لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب القوى الرئي��س الفخري 
لرياضة ذوي  البحرين��ي  لالتحاد 
العزمية س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة، وال��ذي يقام 
بتنظي��م م��ن قبل وزارة ش��ؤون 
مع  بالرشاكة  والرياضة  الش��باب 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
آل خليف��ة،  ب��ن حم��د  خال��د 
وتح��ت ش��عار #ملتقى_األجيال 
وذل��ك خ��الل الف��رة 24 يونيو 
الحايل وحتى 9 أغسطس املقبل، 
حيث ي��أيت هذا ال��دوري ضمن 
مبادرات سموه الداعمة للشباب 
يف املجال��ن الريايض واإلنس��اين، 
أكدوا أن مبادرات س��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة تؤكد 
حرص س��موه عىل دعم الشباب، 
مش��يدين مبب��ادرات س��موه يف 

خدمة الرياضة البحرينية.
ويقام الدوري هذا العام مبشاركة 
واس��عة من قبل املراكز الشبابية 
واألندية الوطنية والفتيات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.

مبادرات ليست بالغريبة

وأشار عضو مجلس النواب رئيس 
مركز شباب سافرة النائب محسن 
البكري أن هذه املبادرات ليست 
بالغريبة عىل س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة الذي عودنا 
دامئ��اً عىل دعم الش��باب، وقال: 
“س��جل دوري خالد بن حمد آل 
خليفة انج��ازات متواصلة طوال 
الس��نوات املاضية، وهناك تطور 
الف��ت يف كل عام حتى وصلنا إىل 
النس��خة السادس��ة التي شهدت 
مشاركة 83 فريقاً وهو دليل عىل 

نجاح الدوري”.
وأض��اف “إن ه��ذا التجمع يؤكد 
حرص سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة ع��ىل مواصلة التآلف 
والوحدة ب��ن املجتمع البحريني 
وتجم��ع الش��باب تح��ت قب��ة 
واحدة، خصوصاً أن سموه يدرك 
متام��اً أن الش��باب البحريني هو 
والبحرين أصبحت  الوطن  عمود 
تفتخر بشبابها بفضل الدعم من 

الحكومة الرشيدة”.

فائدة للشباب

ومن جانبه أش��اد رئيس االتحاد 
البحريني لكرة اليد عيل اسحاقي 
أن مبادرات س��مو الش��يخ خالد 
تؤك��د  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن 
حرص س��موه عىل دعم الرياضة 
البحرينية بشتى قطاعاتها إضافة 
إىل اهتامم ورعاية س��موه بذوي 
اإلعاقة والرياضة النسائية، مشرياً 
إىل أن هذه البادرة الجميلة ترشك 
جميع الشباب البحرينية وتعطي 
فائدة للش��باب يف هذا التوقيت 
بالذات، خصوصاً أنها فرة توقف 
الدراس��ة لدى الجميع مؤكدا أن 
الدوري يعي��ش حالة من التطور 
والن��امء بفضل املش��اركة الكبرية 
والواس��عة م��ن قب��ل الش��باب 

البحريني.

 اكتشاف المواهب

أم��ا امل��درب أحمد عي��ى فقد 
اش��ار اىل أن اهتامم سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بتنظيم 
الس��نوات  م��دار  عىل  ال��دوري 

املاضية س��اهم كث��ريا يف تخريج 
عدد كب��ري من املواهب الرياضية 
املتمي��زة يف ك��رة الق��دم داخل 
الص��االت وتلك املواه��ب قادرة 
ع��ىل اث��راء مس��رية املنتخب��ات 
الوطني��ة داعيا االندي��ة الوطنية 
اىل استغالل فرصة اقامة الدوري 
الكتش��اف املواه��ب وضمها اىل 
فرقها استعدادا للموسم الريايض.

الوسط الفني يتشرف 
بالمبادرات

ومن جانب��ه أكد املمث��ل مبارك 
خمي��س أن س��مو الش��يخ خالد 
يق��دم  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن 
العديد م��ن املب��ادرات املتميزة 
يف شتى املجاالت فالوسط الفني 
والتمثييل يترشف بجائزة س��موه 
للمرسح الش��بايب والت��ي كان لها 
اثر طيب ع��ىل الحركة املرسحية 
والرياض��ة أيضا تت��رشف بتنظيم 
دوري س��موه لكرة القدم مؤكدا 
أن ال��دوري يعت��ر داف��ع كب��ري 
للش��باب ومن املؤك��د أن يكون 
مثرياً ويش��هد منافس��ة قوية بن 
الفرق للتنافس عىل لقب الدوري 

الشبايب.
 

إثراء مسيرة المراكز

وأثن��ى رئيس مركز ش��باب عراد 
محم��د العرادي ع��ىل املبادرات 
الكبرية التي يطرحها سمو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة والتي 
تؤكد عىل دعم س��موه للش��باب 
البحرينية  البحرين��ي والرياض��ة 
مؤك��دا أن الدوري س��اهم كثريا 

يف اثراء مس��رية املراكز الش��بابية 
م��ن خالل مش��اركتها يف الدوري 
واش��غال أوق��ات الف��راغ ل��دى 

الشباب.
 

النعيم يخطف 3 نقاط ثمينة

نج��ح فريق مركز ش��باب النعيم 
يف خط��ف الثالث نقاط األوىل له 
بعد فوزه عىل فريق مركز شباب 
اهداف  ثالث��ة  بنتيج��ة  ال��زالق 
مقابل هدفن يف مباراة حامس��ية 
ضم��ن الجول��ة الثانية لحس��اب 

املجموعة الثانية.
فريق مرك��ز ش��باب النعيم كان 
أكرث تنظيام يف املباراة وس��نحت 
له العديد من الفرص أمام مرمى 
منافس��ه ال��زالق ال��ذي كان هو 
االخ��ر ندا قوية وش��كل خطورة 

واضحة عىل مرمى منافسه.
ويرجع الفض��ل يف تحقيق فريق 
النعيم لالعبيه عيل حس��ن الذي 
سجل هدفن يف الدقائق 24,35، 
والفوز  التق��دم  وليصنع ه��دف 
لزميله حسن يوسف يف الدقيقة 
40، فيام سجل هديف الزالق احمد 

محمد 20، وعطية محمد 28.

المحرق يتخطى كرباباد 
بسداسية

 متكن فريق مركز ش��باب املحرق 
من تخط��ي فريق مركز ش��باب 
كرباباد بنتيجة 6 اهداف دون رد 
وذلك يف حس��اب الجولة الثانية 

من املجموعة األوىل.
ومتكن فريق مركز شباب املحرق 
م��ن ف��رض أس��لوبه يف املب��اراة 

وس��يطرة بص��ورة مطلقة ومتكن 
من تس��جيل ع��ن طري��ق عيل 
عبدالرسول10,29، عبدالله محمد 

32,34,40، وسلامن خالد 38.

عراد يهزم البسيتين 
بخماسية 

حقق فري��ق مركز ش��باب عراد 
فوزا مستحقا ومهام عىل حساب 
فري��ق مرك��ز ش��باب البس��يتن 
بخمس��ة أهداف مقابل اثنن، يف 
اللقاء الذي جمعهام، مساء أمس 
األول، ضم��ن منافس��ات الجولة 
الثانية لدوري  للمجموعة  الثانية 

املراكز الشبابية.
ومتك��ن فريق مركز ش��باب عراد 
من بسط س��يطرته عىل املباراة، 
وكان الطرف األفضل خالل أغلب 
املجري��ات، خصوص��ا م��ع متيزه 
يف الش��قن الدفاع��ي والهجومي 
ناجح  للفرص بشكل  واس��تثامره 
م��ع نجاح��ه أيض��ا يف الهجامت 

املرتدة.
وج��اءت أهداف عراد عن طريق 

عبدالله القطان يف الدقيقة )11(، 
سمري يوس��ف يف الدقائق )18(، 
)33(، )40(، جاسم عبدالله )38(. 
أم��ا أهداف البس��يتن فس��جلها 
البنيك )36( وجاسم  عبدالرحمن 

يحيى )40(.

سافرة يعبر مدينة زايد بـ 5 
أهداف

 كس��ب فريق مركز شباب سافرة 
ف��وزا مثين��ا ومهام عىل حس��اب 
فريق مرك��ز ش��باب مدينة زايد 
ب��� 5 أهداف مقاب��ل 3، يف اللقاء 
الذي جمعهام، مساء أمس األول، 
ضمن منافس��ات الجول��ة الثانية 

للمجموعة األوىل.
وكان فريق سافرة الطرف األفضل 
يف املباراة، خصوصا مع استثامره 
للفرص التي سنحت له عىل النحو 
األفض��ل، يف حن أن فريق مدينة 
زاي��د عاب��ه األخط��اء الدفاعي��ة 
والفراغات بن العبيه رغم تقدميه 

أداء جيدا يف املقدمة.

وج��اءت أه��داف املب��اراة عىل 
النحو اآليت:لس��افرة س��جل نواز 
 )14( الدقيقت��ن  عبدالس��تار يف 
و)20(، عبدالل��ه ش��عبان )18(، 
ن��ارص ه��الل )22(، عبدالرحمن 
ش��عبان )28(، ملدين��ة زايد عامر 
حم��د  و)37(،   )19( ميح��د 

الدورسي )40(. 
 

119 هدفا في الجولة 
األولى

الجول��ة  ش��هدتها  هدف��ا   119
األوىل م��ن ال��دوري توزعت بن 
17 هدف��ا يف املجموع��ة األوىل، 
للثالث��ة،  ومثله��ا  للثاني��ة  و13 
و20 هدف��ا للمجموع��ة الرابعة 
كأكرث املجموعات تس��جيال، و19 
للخامس��ة، و18 للسادس��ة، و13 
للمجموع��ة الس��ابعة، يف ح��ن 
املجموع��ة  مباري��ات  ش��هدت 
الثامن��ة أقل عدد م��ن األهداف 
وش��هدت  أه��داف،   8 بواق��ع 
األش��واط األوىل من املباريات ال� 
16 يف الجولة األوىل تس��جيل 39 
هدفا، وخرجت مباراة واحدة من 
دون أهداف يف شوطها األول هي 
مب��اراة مركزي ش��باب جدحفص 

وجرداب.
 

3 فرق فشلت في هز 
الشباك

 خرج��ت فرق الج��رسة، أبوقوة 
األوىل  الجول��ة  م��ن  وج��رداب 
دون أن تنج��ح يف ه��ز الش��باك 
عندم��ا خ��رست مبارياتها األوىل 
واالفتتاحي��ة، إذ خ��رس الج��رسة 
الذي  س��لامباد  م��ن  بخامس��ية 
حافظ عىل نظافة شباكه، وأبوقوة 
بسداس��ية م��ن ابوصيب��ع الذي 
س��جل فوزا كاس��حا من دون أن 
تهتز ش��باكه، وأخريا تلقت شباك 

جرداب سداسية من جدحفص.

خالد بن حمد يقود حراكا شبابيا رياضيا ساهم في تطوير اللعبة
مشيدين بالدور الكبير لدوري سموه للصاالت

كبار الضيوف مع العبي الفريقين

لجنة اإلعالم واالتصال                   دوري خالد بن حمد

من لقاء سافرة ومدينة زايد

من لقاء النعيم والزالق

من لقاء عراد والبسيتين

من لقاء المحرق وكرباباد
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األعىل  املجل��س  أعرب��ت عض��و 
للش��باب والرياضة، عضو مجلس 
رئي��س  األوملبي��ة،  اللجن��ة  إدارة 
االتح��اد البحريني لك��رة الطاولة 
عبدالعزيز  بن��ت  حياة  الش��يخة 
آل خليف��ة، باألصالة عن نفس��ها 
ونياب��ة ع��ن كافة مجل��س إدارة 
االتحاد واألندي��ة أعضاء الجمعية 
ش��كرها  بال��غ  ع��ن  العمومي��ة 
وامتنانه��ا إىل جاللة امللك لتفضل 
جاللت��ه باعتامد امله��ن الرياضية 
كمهن رسمية معتمدة يف تصنيف 

املهن مبملكة البحرين.
بن��ت  الش��يخة حي��اة  وأك��دت 
اس��تقبال جاللته  أن  عبدالعزي��ز 
العاملي  األجس��ام  ك��امل  لبط��ل 
سامي الحداد ومنحه جواز السفر 
الذي يتضمن االع��راف بالرياضة 
كمهنة يف س��ابقة ه��ي األوىل من 
نوعه��ا، يعكس بجالء مدى الدعم 
والرعاية الت��ي يحظها بها القطاع 
الريايض من ل��دن جاللته، والتي 
س��اهمت يف تحقيق سلس��لة من 
ع��ىل  واملكتس��بات  اإلنج��ازات 

األصع��دة كافة، مش��يدة بجهود 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
الش��باب، رئيس املجلس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يف مؤازرة 
الرياضي��ن كاف��ة ليق��ود الحركة 
الرياضي��ة إىل حقب��ة جديدة من 
التمي��ز والرقي بالرياضة، مش��رية 
إىل أن متهن الرياضين تعد صفحة 
جديدة مضيئة يف س��جل الرياضة 
البحريني��ة الت��ي يقودها س��مو 

الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
بكل جدارة واقتدار.

بن��ت  الش��يخة حي��اة  وأك��دت 
الرياضين  عبدالعزي��ز أن مته��ن 
تعترب خطوة رائدة ومتميزة، وهي 
تحفز جميع الرياضين عىل البذل 
والعطاء؛ من أجل الظهور املرشف 
وإح��راز املزي��د من اإلنج��ازات، 
ك��ام أنها خطوة أس��عدت جميع 
والالعبات  الالعب��ن  أم��ور  أولياء 
أبنائهم  الحريصن عىل مس��تقبل 
الجنس��ن،  كال  م��ن  الرياضي��ن 

مش��رية إىل أن ذلك الق��رار يعترب 
نقط��ة انطالقة جدي��دة للرياضة 
البحرينية، وسيكون له العديد من 
االنعكاسات اإليجابية عىل تحقيق 
مزيد من الرفع��ة والتقدم لقطاع 
الشباب والرياضة باململكة، مشرية 
إىل أن مته��ن الرياضي��ن تعت��رب 
تقدي��را رفيع��ا من جالل��ة امللك 
قادرين  ليكونوا  الرياضين  ألبناءه 
عىل امل��ي نحو تقدي��م االفضل 
واملنافسة دامئا عىل بلوغ منصات 

التتويج.

أك��د رئيس لجنة الس��كن بالبطولة 
اآلس��يوية للكرة الطائرة يف نسختها 
التاس��عة عرش تح��ت 20 عاما التي 
س��تحتضنها اململكة الش��هر املقبل 
لجنت��ه  جاهزي��ة  كاظ��م  محم��د 
الذي  اآلسيوي  االستحقاق  الستقبال 
يش��ارك في��ه 24 منتخب��ا، وأضاف 
ان اللجن��ة باتت جاهزة الس��تقبال 
فرس��ان املعرك اآلس��يوي عىل ارض 
اململك��ة اذ اكملت كاف��ة ترتيباتها 
لذل��ك يف ظ��ل الدع��م واملس��اندة 
الت��ي تلقاها من اللجن��ة التنفيذية 
للبطولة، مش��ريا ان أعض��اء لجنته 
تضم 8 اعضاء وهم: عيىس الشمالن، 

محمد الشمالن، عبدالرضا عاشوري، 
حس��ن عيل، م��وىس جعف��ر، عيل 
واحمد  املنامي  الجصاص، محس��ن 
السامهيجي وهم مختصن بشؤون 
الس��كن والضيافة وسيتم توزيعهم 
البطولة وس��يعملون  فندق��ي  عىل 
ع��ىل تس��كن املنتخبات املش��اركة 
بش��كل رسيع وفق الخط��ة املعدة 
واملرتبط��ة مبواعيد وص��ول رحالت 

السفر للبحرين.
وأوضح انه س��يتم توزيع املنتخبات 
املشاركة عىل فندقي البطولة خالل 
املقبل��ة وس��يكون منتخبنا  االي��ام 
ضمن املنتخبات التي س��تتخذ من 

“فن��دق اس” مق��را لس��كنها ك��ام 
ان لجن��ة االحتكام والح��كام ووفد 
الطائرة  للك��رة  االس��يوي  االتح��اد 
س��يكون بفندق “جول��دن توليب” 
حي��ث تم ترتي��ب كافة إج��راءات 
تس��كينهم وتوف��ري احتياجاتهم من 
غ��رف اجتامعات واألم��ور املتعلقة 
اليومية، وكش��ف  التغذية  بوجبات 
عن احتضان فن��دق جولدن توليب 
لالجتامع الفني العام للبطولة بقاعة 
جلجامش واجتامع االستعالم املبديئ 

بقاعة املكتبة.
حض��ور  مبواعي��د  يتعل��ق  وفي��ام 
بع��ض املنتخب��ات اآلس��يوية مبكرا 

م��ن  بعض��ا  ان  أش��ار  للبحري��ن 
املنتخب��ات املش��اركة س��وف تصل 
قبل موعد البطولة وبانتظار جدول 
مواعي��د وصوله��ا للمملك��ة م��ن 
الس��كرتارية وموع��د وصول  لجنة 
املنتخبات الرسمي هو يوم 19 يوليو 
الجاري، واختتم محمد كاظم حديثه 

املش��اركة  املنتخب��ات  ان  بالق��ول 
سيتنافس��ون عىل اللقب االس��يوي 
الذي تحتضنه البحرين للمرة الثانية 
فيام أعضاء لجنته سيتنافسون عىل 
تأدي��ة واجبهم الوطن��ي عىل اكمل 
وجه لجميع املش��اركن ومبا يسهم 
يف إنج��اح البطولة مش��يدا يف نفس 

الوقت بالكوادر التي تضمها لجنته 
وأعض��اء اللج��ان العامل��ة االخرى 

وخرباتهم الطويلة.

اإلنج��ازات مس��يرة  يع��زز  الرياضيي��ن  تمهي��ن 

“جولدن توليب” و”اس” مقران لوفود آسيوية الطائرة

أشادت بدعم جاللة الملك للقطاع... حياة بنت عبدالعزيز:

أك��د جاهزي��ة لجن��ة الس��كن الس��تقبال المنتخب��ات... كاظم:

ضاحية السيف                     اللجنة األولمبية

الرفاع  االتحاد البحريني للكرة الطائرة

انطلق��ت يوم أم��س الجمعة 
منافس��ات بطول��ة ال��دوري 
البحريني للجوجيتس��و تحت 
البحرين  اتح��اد  رعاية رئيس 
للدف��اع ع��ن النف��س أحمد 
عبدالعزيز الخياط وذلك عىل 
صالة االتح��اد البحريني لكرة 

الطاولة.
منافسات  البطولة  وش��هدت 
قوي��ة يف جولت��ه الثانية بعد 
أن أقيمت منافس��ات الجولة 

األوىل يف شهر مارس املايض.
وش��ارك يف الجولة الثانية 90 
العبا والعب��ة ميثلون 6 أندية، 
وه��ي: مرك��ز رض��ا للفن��ون 
 KHK ،cobra القتالي��ة، 
أكادميي��ة   ،fitness ،UFC

.GFT ،الشمس
وأعط��ى تواج��د العب��ن من 
اململك��ة العربية الس��عودية 
ودول��ة  الكوي��ت  ودول��ة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة 
التي  للبطول��ة  رون��ق رائ��ع 
شهدت منافسات قوية وإثارة 

جميلة ومستويات الفتة.
الصباحية  الفرة  وانطلقت يف 
عملي��ة املي��زان الت��ي أرشف 
عليها اللجنة الفنية، وشهدت 
تواجد املستشار واملدير الفني 

للجوجيتسو رضا منفردي.
البطولة  انطلق��ت  وبعده��ا، 
الت�����ي ش�������هدت األوزان 
املعتم��دة، وه��ي: للرج��ال: 
تحت 62 كيلوغراما، تحت 69 

كيلوغراما، تحت 77 كيلوغراما، 
تح��ت 85 كيلوغرام��ا، تحت 
 110 تح��ت  كيلوغرام��ا،   94

كيلوغرام�����ات، وللس��يدات 
 49 تح��ت  أوزان:  س��تقام 
كيلوغراما، تحت 55 كيلوغراما، 

تح��ت 62 كيلوغرام��ا، تحت 
 90 تح��ت  كيلوغرام��ا،   70

كيلوغراما.
وتواج��د ع��دد م��ن أعض��اء 

مجلس اإلدارة يف املنافسات.
البطولة حضور  ش��هدت  كام 
املنافس��ات  تابع  جامه��ريي 
وأعط��ى رون�����ق جمي�����ل 

للبط��ولة.
وحرص��ا من اتح��اد البحرين 
للدف��اع عن النفس ش��هدت 
طبي؛  طاقم  تواج��د  البطولة 
من أجل سالمة كافة الالعبن 

وتقديم الرعاية لهم.

بمشاركة 90 العبا يمثلون 6 أندية

منافسات قوية في انطالق الجولة الثانية لدوري الجوجيتسو
أم الحصم                    اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

جانب من المنافسات

حياة بنت عبدالعزيز

ختام ناجح لدورة أشبال الهملة الكروية

اختتمت يوم أمس األول دورة مركز شباب الهملة لكرة القدم لفئة 
األشبال عىل ملعب العشب الصناعي الكبري باملركز وبحضور رئيس 
املركز محمد خليل، وأعضاء اإلدارة، إضافة إىل إداريي نادي الهملة 

سابقا، وجمهور من أبناء القرية ومجموعة كبرية من األطفال تابعت 
نهايئ الصغار طوال وقت املباراة. 

وقد قسمت هذه الفرق لفئة الرباعم ألربعة فرق ومبشاركة ما يقارب 
ال� 70 من صغار القرية، لعبت بنظام املجموعة الواحدة من دور 

واحد تأهل بطلها للنهايئ فيام القى صاحب املركز الثاين والثالث، والتي 
حددت هوية الفريق الصاعد للمباراة النهائية، وقد أحرز فريق الصغري 
الواعد مصطفى عباس وقائد الدفاع حسن محمد خليل امللقب بفاران 
بطولة هذا العام بعد فوزهم بنتيجة ثالثة أهداف مقابل ال يشء عىل 

فريق الصغري عيل حميد إسامعيل. وقد أسهمت مهارة قائد خط 
الوسط مصطفى عباس يف فوز فريقه بفضل متريراته الجميلة، فيام 
كان لقائد خط الدفاع حسن محمد خليل الفضل الكبري يف الحفاظ 

عىل مرمى فريقه من دون أهداف أو هجامت خطرية تذكر. وقد قام 
محمد خليل رئيس املركز والحضور بتكريم الفريق الحائز عىل املركز 
الثاين وتسليمه جائزته النقدية وكذلك بطل الدورة وتم تسليم كأس 

البطولة لقائد الفريق حسن محمد خليل وقائد خط الوسط مصطفى 
عباس. ورصح رئيس املركز محمد خليل بأن هذا التجمع الريايض 

البسيط الذي خصص لفئة الرباعم، والذي يقام سنويا وللعام الحادي 
عرش ضمن الدورات التي يسعى من خاللها املركز إىل احتضان الناشئة 
وإدماجهم بأنشطة املركز وزيادة الرابط فيام بينهم، مع التأكيد عىل 
االستفادة من الخامات الصغرية ورعايتها، وهي يف هذا العمر، حيث 
يراوح أعامر الالعبن املشاركن بن الست سنوات إىل العرش سنوات؛ 

من أجل أن يأخذوا فرصتهم بنشاط املركز، مؤكدا أننا نسعى من خالل 
هذا النشاط أيضا إىل زرع روح التعاون بن صغار القرية، مع إعطاء 

الصغار فرصة الختيار مدرب صغري يكربهم سنا لقيادتهم للتعود عىل 
تلقي التعليامت من خالل مدرب الفريق، مؤكدا أن هذه األنشطة 
تسهم يف خلق جو ترفيهي ألبناء القرية الصغار وتجميعهم وزيادة 
الرابط فيام بينهم تأكيدا ألهداف املركز يف احتضان الناشئة. رصح 

بذلك أمن الرس ورئيس العالقات العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

تتويج بطل فئة األشبال

محمد كاظم

شعار البطولة اآلسيوية
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أصداء 
دور المجموعات

األه����������داف ال���ق���ات���ل���ة ت����س����رق األض�������واء

استحوذ.. تخسر!

دور  مباري��ات  خت��ام  م��ع  وكاالت: 
املجموعات ببطولة كأس العامل، كانت 
هن��اك العديد م��ن النق��اط املضيئة، 
التي حملتها املنافس��ات داخل امللعب 
وخارج��ه، لك��ن ال��دور األول، مل يخل 

أيضا من النقاط املظلمة.
فق��د كان تأل��ق املنتخ��ب الك��روايت 
والش��غف الجامهريي بالبطولة يف كل 
أنحاء الع��امل، وكذل��ك التنظيم الجيد 
للبطول��ة بروس��يا، من ب��ن الجوانب 
اإليجابية حتى اآلن، بينام كان الخروج 
الص��ادم املبكر للمنتخ��ب األملاين، من 
بن الجوانب الس��لبية. وفيام ييل نظرة 

عامة عىل أهم مالمح البطولة: 

الحضور الجماهيري

شهدت االستادات املستضيفة ملباريات 
كأس الع��امل، حض��ورا جامهرييا كبريا، 
كام شهدت مختلف املدن املستضيفة، 

فعاليات احتفالية جامهريية.
ولف��ت مش��جعو بع��ض املنتخب��ات، 
وعىل رأسهم منتخبا اليابان والسنغال، 
األنظ��ار من خالل الس��لوك الحضاري، 
حيث تول��وا تنظيف املدرج��ات التي 
تواج��دوا به��ا، مبج��رد س��امع صافرة 
النهاية، كام أن البطولة الحالية ال تزال 
متث��ل احتفالية كروية هائلة خالية من 

أي أحداث عنف كبرية.

التنظيم الروسي

نالت روس��يا، اإلش��ادة ع��ىل التنظيم 
الجيد للبطولة، وقال السويرسي جياين 
إنفانتين��و، رئيس االتح��اد الدويل، إن 
البطولة تش��هد تنظي��ام رائعا من بلد 

مضياف.
أمني��ا  الفعالي��ات، حض��ورا  وتش��هد 
مكثف��ا، دون أي مظاه��ر قمعية، كام 
يتحىل املتطوعون بروح ودية عالية يف 

مساعدة الزائرين األجانب.

تقنية الفيديو

كانت هناك العديد من الش��كوك قبل 
تطبي��ق نظام حكم الفيديو املس��اعد، 
للم��رة األوىل يف نهائي��ات كأس العامل، 

لك��ن التجربة حققت بداية جيدة، وال 
تزال تحظى بانطباع إيجايب بشكل عام، 
رغ��م عدد م��ن الق��رارات التحكيمية 
املث��رية للج��دل، يف املباري��ات األخرية 

بدور املجموعات.

الهدافون

حق��ق النج��م الربتغ��ايل، كريس��تيانو 
تهديفي��ة قوي��ة،  انط��الق  رونال��دو، 
بتس��جيل ثالثي��ة )هاتريك(، ق��اد بها 
منتخب بالده، لتعادل مثري مع إسبانيا، 
بنتيجة 3-3، كام س��جل ه��دف الفوز 
يف ش��باك املغ��رب، وبعده��ا تع��ادل 
معه نج��م الهجوم، البلجي��ي روميلو 
لوكاكو، برصي��د 4 أهداف لكل منهام، 
بين��ام انف��رد النجم اإلنجلي��زي هاري 

كن، بصدارة قامئ��ة الهدافن برصيد 5 
أهداف.

الحصان األسود

رمب��ا ش��كل املنتخ��ب الك��روايت، أكرب 
مفاجأة إيجابية يف البطولة، واس��تغل 
تأل��ق نجمه ل��وكا مودريت��ش، صانع 
ألع��اب ريال مدريد اإلس��باين، ليتأهل 
إىل الدور الثاين، بواقع 3 انتصارات، من 
بينها الفوز ع��ىل املنتخب األرجنتيني، 
بنتيجة 0-3، يف حض��ور النجم ليونيل 

مييس.
وقد ع��زز الفري��ق الك��روايت، طموح 
جامه��ريه يف تك��رار إنج��از مونديال 
1998، عندم��ا أح��رزت كرواتيا، املركز 

الثالث.

نجم صاعد

فرض اآليس��لندي روريك جيسالسون، 
الثاني��ة األملاين،  العب فري��ق الدرجة 
حضوره بق��وة كنجم وحظي بإش��ادة 
هائلة، عرب وسائل التواصل اإلجتامعي.

م��ن  اآليس��لندي  املنتخ��ب  وخ��رج 
ال��دور األول، لكن الالع��ب بات لديه 
أكرث م��ن ملي��ون متابع عىل حس��ابه 
بتطبيق مش��اركة الصور عىل اإلنرتنت 

“إنستجرام”.

حامل اللقب

ب��دا املنتخ��ب األملاين، حام��ل اللقب، 
باهتا، وودع املونديال، من الدور األول 
للم��رة األوىل من��ذ 80 عام��ا، وانضم 

إىل إيطاليا وفرنس��ا وإس��بانيا، يف قامئة 
املنتخب��ات، الت��ي خرجت م��ن الدور 
األول للموندي��ال، يف النس��خة التالية 

لتتويجها باللقب.
وال ي��زال من املحتمل أن تس��فر تلك 
الصدم��ة عن نهاية حقبة يواكيم لوف، 

يف منصب املدير الفني للمنتخب.

الهجوم على الحكام

مل يتامل��ك مالدن كرس��تاييتش، املدير 
أعصابه،  ال��ريب،  للمنتخ��ب  الفن��ي 
وهاجم الحكم األملاين فيليكس بريتش، 
عقب الهزمي��ة أمام س��ويرسا، بنتيجة 
2-1، قائ��ال إنه يف��رتض محاكمته أمام 

محكمة األمم املتحدة لجرائم الحرب.

المنتخبات العربية

العربية  املنتخب��ات  خرج��ت جمي��ع 
األربع��ة، التي تأهل��ت إىل النهائيات، 
حيث ودعت منتخبات تونس واملغرب 
والسعودية ومر، املونديال من الدور 

األول.
وحظي املنتخب املغريب فقط بإش��ادة 
عىل نطاق واس��ع خاصة، ع��رب املباراة 
التي انتهت بالتعادل مع إسبانيا، وكان 
االنتصاران الوحيدان للعرب من نصيب 

السعودية وتونس.

وكاالت: خطفت األهداف القاتلة 
األض��واء يف النس��خة الحالية من 
كأس الع��امل، والت��ي تس��تضيفها 
روس��يا حت��ى منتص��ف الش��هر 
املقبل.وأحرز العب��ون مثل ماركوس 
روخو، الذي هز الش��باك يف الدقيقة 
ف��وزا مث��ريا  ليمن��ح األرجنت��ن   86
ع��ىل نيجريي��ا ليحاف��ظ ع��ىل آمالها 
يف البطول��ة، أهدافا حاس��مة يف دور 
املجموع��ات أكرث من ال��دور ذاته يف 

النسختن السابقتن من البطولة.
وتضمنت واحدة من تل��ك النهايات 
املثرية الخ��روج الصادم ألملانيا حاملة 

اللقب يوم األربعاء.
ومع نهاية الدور األول الخميس تظهر 
اإلحصاءات م��دى أهمية العديد من 

األهداف املتأخرة.
ففي دور املجموعات، تم تسجيل 26 
هدفا بعد الدقيق��ة 80، ومن ضمنها 
13 هدف��ا أو ما ميث��ل 50 %، كانت 
أه��داف فوز أو تع��ادل وفقا لتحليل 

أجرت��ه “رويرتز” لبيان��ات من رشكة 
أوبتا للبيانات الرياضية.

وال يتضمن ه��ذا املجموع عددا آخر 
من األه��داف املتأخرة أض��اف إثارة 
إىل املباري��ات، لكن مل تغ��ري النتيجة 
مثل هدف الربازي��ل الثاين يف الوقت 
املحتسب بدل الضائع ضد كوستاريكا 
أو هدف كوري��ا الجنوبية الثاين أيضا 

ضد أملانيا يف اللحظات األخرية.
ويف املقابل، تم تسجيل 26 هدفا أيضا 
بعد الدقيق��ة 80 يف دور املجموعات 
يف الربازيل الع��ام 2014، لكن 8 منها 
فق��ط أو ما ميث��ل 31 باملئ��ة كانت 

أهدافا حاسمة.
ويف 2010 بجن��وب إفريقيا حس��م 5 
من 20 هدفا متأخرا أو ما ميثل 25 % 

مباريات يف دور املجموعات.
وق��ال ماركو روي��س، الع��ب أملانيا 
بعد الفوز عىل الس��ويد يف املجموعة 
السادسة يوم 23 يونيو بفضل هدف 
ت��وين كروس قب��ل ثوان م��ن صفارة 
النهاية “هن��اك العديد من األهداف 

املتأخ��رة تم تس��جيلها وأنت بحاجة 
للحظ أيضا”.

وبينام ودعت أملانيا البطولة بش��كل 
مفاجئ عقب أحداث مثرية يف مباراته 
ضد منتخب كوريا الجنوبية املتواضع، 

جاءت أغل��ب األه��داف املتأخرة يف 
صالح الفرق الكبرية يف روسيا.

وأح��رز ه��اري ك��ن ه��دف انتصار 
إنجل��رتا يف الوق��ت املحتس��ب بدل 
الضائ��ع يف فوزه��ا 1-2 ع��ىل تونس، 

فيام هز خوس��يه خيمنيز الشباك يف 
الدقيقة 89 ليق��ود أوروجواي للفوز 

عىل مر.
لك��ن الفرق غ��ري املرش��حة حصلت 
ع��ىل نصيبها أيض��ا، فأح��رزت إيران 

هدف��ا م��ن ركل��ة ج��زاء يف الدقيقة 
الثالث��ة م��ن الوقت املحتس��ب بدال 
من الضائع لتتعادل 1-1 مع الربتغال 
وتقدم املغ��رب 2 � 1 يف الدقيقة 81 
عىل إس��بانيا التي أدركت التعادل يف 

الوقت املحتسب بدال من الضائع.
ويب��دو أن غزارة األه��داف املتأخرة 
واملهمة يف روس��يا مرتبطة باستخدام 

نظام حكم الفيديو املساعد.
وقال أليكس أولشانسي، وهو محلل 
مس��تقل لك��رة القدم م��ن نيويورك، 
إن املباري��ات متتد لوق��ت أطول من 
املعتاد بسبب استخدام حكم الفيديو 
املس��اعد، وهو ما يضيف إىل الوقت 
املحتس��ب بدال من الضائ��ع، ويزيد 

فرصة األهداف املتأخرة.
أيضا،  يرهقون  “املدافع��ون  وأضاف: 
من الس��هل مش��اهدة املباريات من 
الالعب��ن  أن  إدراك  وع��دم  املن��زل 
يركض��ون أكرث من 6 أميال يف أقل من 
ساعتن، يف بعض األحيان تفقد الفرق 

تنظيمها يف نهاية املباريات”.

)وكاالت(: االس��تحواذ ع��ىل الكرة بات 
من أهم سامت كرة القدم الحديثة، إن 
مل يستحوذ الفريق فلن يقنع جامهريه 
حتى لو انتر، والكثريون باتوا يأخذون 
نسبة االس��تحواذ كدليل لتفوق فريق 
ع��ىل اآلخر، وأصبحت فكرة الس��يطرة 
عىل الكرة وحرمان الخصم منها تشغل 

بال معظم مدريب العامل.
باالس��تحواذ حقق برش��لونة سداسيته 
التاريخية وصنع فريقا ال يقهر يف عهد 
بي��ب جواردي��وال، ومع نف��س املدرب 
اكتسح بايرن ميونخ البطوالت املحلية 
يف أملانيا، كذلك متكن مانشس��رت سيتي 
م��ن تحقيق لق��ب تاريخ��ي بفوزه يف 

الدوري اإلنجليزي بأرقام قياسية.
األم��ر مل يع��د يقتر عىل ف��رق بيب 
جواردي��وال، فريال مدريد مثال كان من 

أك��رث الفرق اس��تحواذا ع��ىل الكرة يف 
أوروبا خالل الس��نوات األخرية، وحقق 
إنجازات مل يسبق لها مثيل يف عامل كرة 
القدم بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 
مرات عىل التوايل، حتى وإن مل يسجل 
أرق��ام مرعبة باالس��تحواذ، إال أنه كان 
الطرف األك��رث تحكام بالكرة يف معظم 

املباريات.
لكن م��ن الس��ذاجة نس��ب إنجازات 
هذه الف��رق لقدرتها عىل االس��تحواذ 
فقط، فالس��يطرة ع��ىل الكرة هي أداة 
تس��تخدمها الفرق القوية لتقيض عىل 
الخصوم نفس��يا وبدني��ا، ومتنعهم من 
ش��ن الهجامت ع��ىل مرمامه��م، لكن 
أسباب النجاح ال عالقة لها باالستحواذ، 
وإمنا بجودة الالعب��ن وخطط املدرب 
التكتيكي��ة وعن��ارص أخ��رى أيضا من 

ضمنه��ا التوفي��ق. وج��اء كأس العامل 
2018 ليربهن أن االستحواذ عىل الكرة 
ال يعني ش��يئا يف كرة القدم إن مل يكن 
هن��اك رؤي��ة واضحة لكيفي��ة إيصال 
الكرة ملنطقة الجزاء، أو إن مل تكن متلك 
العبن قادرين عىل الحسم أمام املرمى.
أكرث املنتخبات اس��تحواذا عىل الكرة يف 
دور املجموعات كمعدل عام يف املباراة 
الواح��دة هي إس��بانيا )67 %(، أملانيا 
)65 %(، األرجنت��ن )62 %(، الربازيل 
)59 %( وأخريا املنتخب السعودي )57 

.)%
لو نالحظ أن هن��اك منتخبن من أكرث 
5 منتخب��ات اس��تحواذاً قد ودعوا دور 
املجموع��ات، والثالثة اآلخرون انتظروا 
املباراة األخرية؛ لي يحس��موا تأهلهم 
لدور ال��� 16، وهناك 6 مباريات متكن 

فيها طرف من االس��تحواذ بنسبة أكرث 
م��ن 60 %، 3 منه��ا خرسه��ا الفريق 
املس��تحوذ وواحدة انته��ت بالتعادل، 
ومبارات��ان فقط حقق فيه��م االنتصار 

الطرف املستحوذ.

دور  يف  لعب��ت  مب��اراة   48 وخ��الل 
املجموع��ات، انته��ت 23 منه��ا، إم��ا 
بخسارة الفريق املس��تحوذ أو تعادله، 
مام يوض��ح أن االس��تحواذ ليس رشطاً 
أن يعطي��ك األفضلية، بل عىل العكس، 

أحياناً يكون س��بب تع��رثك وهزميتك 
إن مل تحس��ن اس��تغالله أو إن مل يكن 
الالعبن قادري��ن عىل االحتفاظ بالكرة 
كام يجب مثلام حدث مع الس��عودية 

ومع األرجنتن يف مباراة كرواتيا.

تنظيم مميز للمونديال

هدف كروس القاتل أمام السويد

المنتخب الكرواتي الحصان األسودتفاعل جماهيري كبير للمونديال
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هاني اللؤلؤ

 تس��لل الكبار نحو اجتي��از املنعطف األول بدرج��ات متفاوتة من 
الصعوب��ة، وكان واضًح��ا أن مثة قنبلة موقوتة بص��دد االنفجار بأي 

لحظة.. 

االنفج��ار رضب أملانيا، حاملة اللقب واملصنف��ة األوىل وواحدة من 
أبرز املرشحني..!

ح��دث ذلك أمام كوري��ا الجنوبية..! عندما تتح��دى كرة القدم كل 
معاين ومرادفات املنطق والواقع والورق.. 

أملانيا دخلت املونديال بحالة شك كربى، بالحالة الفردية والجامعية، 
وبخي��ارات لوف “مجهولة األهداف”.. لك��ن مع كل خطوة ناقصة، 
أجرب تاريخها الناصع عىل الصرب واالنتظار، ف� “املستحيل ليس أملانيًّا”!

انتهى زمن الكالم.. إىل طي النسيان.! 

أملانيا مل تس��تحق البقاء، وباستثناء ذلك، فقد نجا كل الكبار من فخ  
التقارب وتقلص الفوارق.. ليتأجل الحكم األخري ملرحلة “مميتة” غري 

قابلة للخطأ. 

كريستيانو نجا من البطاقة الحمراء، ومييس أنقذ رقبته من املقصلة.. 
وبني اصطدامهام وجًها لوجه، ترتبص أوروغواي وفرنسا. 

األرجنت��ني خرجت من عن��ق الزجاجة وولدت م��ن جديد.. هدوء 
فرنس��ا يخفي بني الس��طور عالمات اس��تفهام ال نهاية لها؛ هل هذا 

متفق عليه؟ أم هو آخر حدود مالمح الشكل واملضمون؟ 

الربتغال “الجديدة” تسري عىل خطى سيناريو “يورو 2016”.. واقعية 
سانتوس ستخضع الختبار واقعية أوروغواي.! 

الربازيل تجد نفسها تدريجيًّا، مل تعد الربازيل تحتمل صفة “اإلبهار” 
بقدر قبولها وبرىض تام ملتطلبات الرزانة والتوازن واالنضباط.

أي نسخة من املكسيك تنتظر الربازيل؟! 

رغم صورتها الباهتة، إس��بانيا يف مأمن..! روس��يا مبتناولها، حتى من 
دون مدرب.! 

“وحش املونديال” نال واستحق هديته.. كرواتيا ستواجه الدمنارك.!

“آكلة لحوم الكبار” تحت األنظار.. الس��ويد- س��ويرسا: واحدة من 
أكرث املواجهات غموًضا.

إنجل��رتا ترتق��ب الحقيق��ة، والع��امل ينتظره��ا مبواجه��ة “العاصفة 
الصفراء”.. مشهد سيضع الكثري من النقاط فوق الحروف.

الراية اآلس��يوية يف يد من حديد، بيد أن��ه بإمكان اليابان أن تكتفي 
مبا تحقق.! بلجيكا اخت��ارت الطريق األصعب، الذي مير عرب الخصم 

األسهل.

Twitter: haniallulu

هاي اليت

ه�����ل اس����ت����ف����اد ال�����ع�����رب م�����ن م���ش���ارك���ت���ه���م؟

تاريخ جديد لنسور قرطاج

أن  اثن��ان  يختل��ف  ال  الفيف��ا: 
املنتخب التون��يس خرج باكراً من 
 FIFA 2018 كأس الع��امل روس��يا
وُأقيص بع��د مواجهتني فقط أمام 
النتائج  وه��ي  وبلجيكا،  إنجل��رتا 
الت��ي مل يكن ينتظره��ا الجمهور 
التونيس عموما، لكن الفوز األخري 
املحقق أمام منتخ��ب بنام أنىس 
خيبة  الجامه��ري  ال��يء  بع��ض 
اإلقصاء، الس��يام أن نسور قرطاج 
حطم��وا العدي��د م��ن األرقام يف 

البطولة الجارية.

هدف تاريخي

رغ��م أن��ه مل يك��ن ع��ىل عل��م 
باملوضوع، وعرف فقط بالخرب ملا 
طرحن��ا عليه الس��ؤال بعد نهاية 
املب��اراة مبارشة، ق��ال فخر الدين 
 FIFA.com بن يوس��ف ملوق��ع
عن الهدف التاريخي الذي سجله 
يف مرمى بنام: “س��عيد جداً أنني 
س��جلت اله��دف رق��م 2500 يف 
كأس العامل، وه��ذا االنتصار الذي 
حققن��اه ج��اء بعد 40 س��نة من 

االنتظار، والش��عب التونيس كان 
ينتظر منا أن ننهي هذه السلسلة، 

فأنا فخور بهذا الفوز.”
وقب��ل أن ُيغ��ادر لغ��رف تغي��ري 
املالب��س وبعدها مبارشة يف رحلة 
خاصة م��ع املنتخ��ب إىل تونس، 
ق��ال فخ��ر الدين ال��ذي كان من 
يف  التونس��يني  الالعب��ني  أفض��ل 
الثالث مباريات: “أظن أن القرعة 
كانت قاس��ية جداً عىل املنتخب 
التونيس، وهذا الجيل من الالعبني 
كان قادراً ع��ىل الذهاب بعيداً يف 
املنافس��ة لوال الوقوع مع إنجلرتا 
وبلجي��كا. لكنن��ا تعّلمنا الكثري يف 
روسيا 2018 وسنكون أكرث نضجاً 
تكتيكي��اً وفنياً مس��تقباًل حتى يف 

املنافسات القارية.”

أرقام غير مسبوقة

مل يك��ن الف��وز عىل بن��ام مجرد 
انتصار عادي، ألن تونس حّطمت 
أكرث من رقم قيايس سابق يف هذه 
البطولة، ليصبح وهبي خزري أول 
العب يسجل هدفني يف النهائيات، 

وعلق عىل األمر، قائاًل “فخر كبري 
بالنس��بة إيل دخ��ول تاريخ الكرة 
التونسية ومتثيل بلدي والتسجيل 
يف كأس الع��امل، والفض��ل يع��ود 
إىل زماليئ الذي��ن يزّودوين بكرات 
ممتازة يف الهجوم. غبت ش��هرين 
عن املالعب وخشيت أن تعاودين 
اإلصاب��ة، لكنني أنهي��ت البطولة 

بقوة.”
وكان لوهبي خزري رشف تسجيل 
ه��دف الفوز ملنتخب تونس، فوز 
ج��اء بعد 13 مب��اراة متتالية من 
دون انتص��ار، وأج��اب حول هذا 
األمر قائاًل “فرحت كثرياً بتسجييل 
هدف الفوز، فكنا نطمح إلس��عاد 
بقوة  الت��ي ح��رت  جامهرين��ا 
وكانت م��ن أفض��ل الجامهري يف 
روسيا 2018، فسعداء جداً بإنهاء 
كأس العامل بف��وز والخروج برأس 

مرفوع.”
ك��ام أن هذا الجي��ل من منتخب 
تون��س ه��و األول ال��ذي س��جل 
خمس��ة أهداف يف نسخة واحدة 
م��ن كأس الع��امل FIFA، وعّل��ق 

خ��زري عىل ه��ذا اإلنج��از، قائاًل 
“رغم فارق املس��توى مع إنجلرتا 
وبلجيكا أثبتنا أننا منتخب يلعب 
ك��رة جميلة ويخل��ق العديد من 
فهذا  األهداف،  ويس��جل  الفرص 
الجيل م��ن الالعبني أثبت وجوده 
يف كأس العامل بتسجيل 5 أهداف 

كاملة.”
وقبل الختام، بدا هداف تونس يف 
نهائيات كأس العامل FIFA ُمقتنعاً 
مبش��وار نس��ور قرطاج يف روسيا 
2018، وختم قائاًل “مقتنع بأدائنا 
يف ه��ذه البطول��ة وأظ��ن أننا لو 
تعادلنا مع إنجلرتا ومل نتلق الهدف 
الث��اين لتغريت الكث��ري من األمور، 
هن��اك فارق كب��ري يف اإلمكانيات 
بيننا وب��ني بلجي��كا وإنجلرتا. أما 
بنام فكنا أفضل منهم، ولهذا علينا 
أن نواصل العمل لتقليص الفارق 
يف املس��توى بيننا وبني املنتخبات 
الكب��رية، لك��ن األهم أنن��ا قدمنا 
كل م��ا لدينا ف��وق امليدان يف كل 
مباراة من روسيا 2018 وهذا هو 

األساس.”

فرحة تونسية في مباراة بنما

الفيف��ا: عندم��ا أُجريت القرعة 
النهائي��ة ل��كأس العامل روس��يا 
FIFA 2018 يف ديسمرب املايض، 
تفاءل ُمعظ��م الجمهور العريب 
بالحصيل��ة التي مُيكن أن تخرج 
بها املنتخب��ات العربية األربعة 
املشاركة يف النهائيات بالنظر إىل 
املجموعات التي وقعت بها كل 
من الس��عودية ومرص واملغرب 

وتونس.
مرحل��ة  نهاي��ة  م��ع  ولك��ن 
الخمي��س،  ي��وم  املجموع��ات 
سُيغادر املنتخب التونيس روسيا 
ليكون آخ��ر املنتخبات العربية 
التي أنهت مشاركتها يف العرس 
مخيبة هي  وبحصيل��ة  العاملي 
الخروج م��ن الدور األول حيث 
فشل أي من املنتخبات األربعة 

يف التأهل إىل دور الستة عرش.
وبينام قد ُيسال الكثري من الحرب 
املش��اركة  بتحليل  تأكي��د  بكل 
أن  إال  النهائي��ات،  العربي��ة يف 
موقع FIFA.com ارتأى التطلع 
الدروس  واس��تقاء  للمس��تقبل 
امُلستفادة من هذه املشاركة يف 

روسيا 2018.

مقارعة الكبار

كانت امُلشاركة يف روسيا 2018، 
العربي��ة  للمنتخب��ات  فرص��ة 
من أج��ل مقارع��ة العديد من 

املنتخب��ات الت��ي لها ب��اع كبري 
يف  متقدم��ة  مراك��ز  وتحت��ل 
FIFA/Co- العامل��ي  للتصنيف 

منتخبا  نج��ح  فق��د   .ca-Cola
الس��عودية وم��رص يف إح��راج 
عاىن  الذي  أوروج��واي  منتخب 
للف��وز وبأقل فارق ممكن بينام 
ق��دم املنتخب املغريب أداء عالياً 
مبواجه��ة عمالق��ني مث��ل بطل 
العامل يف 2010 املنتخب األسباين 
والبطل األورويب الحايل منتخب 
ظه��ر  املقاب��ل،  يف  الربتغ��ال. 
املنتخب التونيس مبستوى متميز 
يف مبارات��ه األوىل أم��ام إنجلرتا 
بينام أثرت اإلصابات بشكل كبري 

عليه مبواجهة بلجيكا.

• اللعب مع الكبار س��يكون له 
فائدة كبرية بالنسبة للعديد من 
املنتخبات  يف  الش��باب  الالعبني 

العربية.

90 دقيقة... وأكثر!

دامئ��اً ما ُيقال ب��أن أي مباراة ال 
تنته��ي إال م��ع صاف��رة الحكم 
النهائية وقد ظهر هذا األمر جلياً 
يف عدد من مباريات املنتخبات 
فف��ي  البطول��ة.  يف  العربي��ة 
الدقيقة الخامس��ة م��ن الوقت 
ب��دل الضائ��ع، تلق��ى املنتخب 
املغريب هدف��ًا بالخطأ يف مرماه 

أمام املنتخب اإليراين بينام خرس 
منتخ��ب تون��س مواجهته أمام 
املنتخ��ب اإلنجليزي بهدف من 
هاري كاين يف الدقيقة األوىل من 
الوقت ب��دل الضائع. يف املقابل، 
كافية  واح��دة  دقيق��ة  كان��ت 
لتأكي��د األداء الكبري الذي قدمه 
منتخ��ب مرص أم��ام أوروجواي 
بعدما سجل خوس��يه خيمينيز 

هدف الفوز يف الدقيقة 89.

• الدقائق األخرية كانت موجعة 
العربية  للمنتخب��ات  بالنس��بة 
واملباريات ال تنتهي يف الدقيقة 

90... بل أكرث.

تطوير الفاعلية الهجومية

النس��ق  غي��اب  الفت��اً  كان 
للمنتخبات  امُلنظ��م  الهجومي 
العربية يف روس��يا 2018. فقد 

الع��رب من  املهاجمون  ع��اىن 
الفاعلية أمام مرمى املنتخبات 
حي��ث  البطول��ة  يف  األخ��رى 
م��ا مجموع��ه نصف  انته��ى 
العربية  املنتخب��ات  مباري��ات 
يف البطول��ة دون تس��جيل أي 
العرب وهو  هدف للمهاجمني 
ما يط��رح الكثري م��ن عالمات 
االس��تفهام حول م��دى القدرة 
املهاجمني  مهارات  تطوير  عىل 

يف الدول العربية.

• تحقي��ق التوازن ب��ني الدفاع 
ولك��ن يجب  والهج��وم مهم، 
أك��رث  حل��ول  ع��ن  البح��ث 
فاعلية من أج��ل تطوير األداء 

الهجومي.

البناء للغد... يبدأ اليوم

قبل 4 س��نوات، كان املنتخب 
الجزائري املمثل العريب الوحيد 
يف يف الربازي��ل 2014 قب��ل أن 
يرتفع العدد إىل 4 منتخبات يف 
الحالية. سيكون من  النهائيات 
العربية  بالنس��بة للدول  املهم 
البدء باالستعداد من اليوم من 
أجل املشاركة يف النسخة امُلقبلة 
النهائيات التي ستش��هد  م��ن 
بالتأكيد مش��اركة عربية. عىل 
أم��ل أن ت��رى البطول��ة األوىل 
التي س��ُتقام يف الرشق األوسط 
مشاركة تاريخية من املنتخبات 
العربية لتكون األنجح يف تاريخ 

العرس العاملي.

• عىل املنتخبات العربية البدء 
م��ن اليوم بالتحض��ري من أجل 
التأه��ل للمش��اركة يف العرس 
العاملي بعد 4 سنوات وتقديم 
حصيل��ة أفض��ل من روس���يا 

.2018
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أوروجواي والبرتغال 
تتواجهان بسالح واحد

قمة من العيار الثقل

)وكاالت(: يب��دأ منتخبا أوروجواي 
والربتغ��ال مباراتهام بدور الس��تة 
عرش يف نهائي��ات كأس العامل اليوم 
الس��بت، وهام يتش��ابهان يف كثري 
من األوجه ومنها األسلوب العميل 
وق��وة الدفاع وخط��ورة املهاجمني 

وخربة املدربني املخرضمني.
ورمبا لن تشهد املباراة أهداًفا كثرية 
لكنها تبرش بأداء رائع بني منتخبني 

حققا نجاًحا كبريًا من قبل.
وقدمت أوروج��واي التي تصدرت 
املجموع��ة األوىل بثالثة انتصارات 
أداء أفض��ل من الربتغ��ال، وتدخل 
دور الس��تة ع��رش وه��ي الفريق 
الوحيد الذي مل يس��تقبل أي هدف 

يف دور املجموعات.
يف  طريقه��ا  الربتغ��ال  وش��قت 
إذ  بصعوب��ة،  الثاني��ة  املجموع��ة 
تعادلت مع إسبانيا وإيران وحالفها 
الح��ظ يف الفوز ع��ى املغرب لكن 
ذل��ك ال يثري قلق امل��درب فرناندو 
سانتوس الذي يسعد دوًما مبخالفة 

فريقه للتوقعات.
ويش��ارك س��انتوس )63 عاًم��ا( يف 
نهائي��ات كأس العامل للمرة الثانية، 

بعدما قاد اليونان لدور الستة عرش 
يف نهائيات الربازيل 2014.

وتوىل مهن��دس الكهرباء الس��ابق 
تدري��ب أكرب 3 أندي��ة يف الدوري 
الربتغ��ايل، ول��ه ع��دة تج��ارب يف 
أندية اليونان وتوج مسريته بقيادة 
الربتغ��ال للفوز ببطول��ة أوروبا يف 

.2016
وع��ى الجانب اآلخر، يقود املدرب 
أوسكار تاباريز منتخب أوروجواي 
يف ثال��ث نهائي��ات ب��كأس العامل، 
وسبق له تدريب املنتخب وقيادته 

لنهائيات عام 1990 يف إيطاليا.
وشأنه شأن س��انتوس، فاز تاباريز، 
الذي س��بق له العم��ل بالتدريس 
ويع��اين حاليًّ��ا من م��رض اعتالل 
األعص��اب، ببطولة كوب��ا أمريكا يف 

عام 2011.
وميل��ك الفريق��ان مهاجمني يثريان 
انقس��اما يف ال��رأي الع��ام لكنهام 
تهدي��ف  بس��جالت  يتمتع��ان 

استثنائية.
وسجل الربتغايل كريستيانو رونالدو 
85 هدًفا ملنتخب بالده خالل 153 
مب��اراة، وعندم��ا يلع��ب بقميص 

املنتخب يس��ود أحياًنا اعتقاد بأنه 
املش��كلة والحل يف الوق��ت ذاته، 
ويعتق��د كثري من الناس أن طريقة 
عى  تنطوي  باأله��داف  احتفال��ه 

غطرسة.
ويف املقابل، متلك أوروجواي لويس 
س��واريز الذي س��جل 53 هدًفا يف 
101 مب��اراة دولية، لك��ن يالحقه 
الكث��ري م��ن الج��دل بش��أن أمور 
ع��دة منها إيقاف لتس��ع مباريات 
دولية بعدما عض املدافع اإليطايل 
جورجيو كيليني قبل أربعة أعوام.

األس��لحة  الفريق��ان  ويس��تخدم 
التهديفية بحرص شديد.

واعتاد تاباريز الذي س��بق له تويل 
تدريب بوكا جونيورز وميالنو بناء 
فريقه من الدفاع، ويقول مرارًا إن 
أوروج��واي ال متلك امل��وارد للعب 

كرة هجومية.
ومل يقدم س��انتوس ه��و اآلخر أي 
أعذار ع��ن لجوئه دوًما ألس��لوب 

لعب شديد الحرص.
وق��ال س��انتوس قب��ل البطولة “ال 
أفهم فكرة أن يخرس فريق ويقدم 

مباراة جيدة. هذا أمر يحريين”.

)وكاالت(: بعدم��ا ش��اركت يف أس��وأ 
مباراة بنهائيات كأس العامل يف روس��يا 
حتى اآلن، تلعب فرنسا ضد األرجنتني 
بدور الس��تة عرش اليوم السبت وهي 
ملزمة بتحسني مستواها بشكل جذري، 
يك تتمك��ن من إيق��اف الخطري ليونيل 

مييس.
وأطل��ق بع��ض املش��جعني صيح��ات 
اس��تهجان وغلب النعاس عى بعضهم 
يف تع��ادل فرنس��ا بدون أه��داف مع 
الدمنارك، بينام قدم��ت األرجنتني أداًء 
جيًدا وس��جل مي��يس هدًف��ا رائًعا يف 
الفوز عى نيجريي��ا الذي صعد بها إىل 

دور الستة عرش.
وأثار فريق املدرب خورخي س��امبويل 
إحباط املش��جعني يف مبارايت أيس��لندا 
وكرواتي��ا، لكنه ق��دم يف مباراة نيجرييا 
أداء أفض��ل م��ام قدمت��ه فرنس��ا يف 
مبارياته��ا الثالث، وس��جل هدفني من 

اللعب املبارش.
وتؤكد فرنس��ا أنها ستكون مستعدة يف 
الوقت املناسب اليوم، بعد فرتة تجهيز 
بدين، خاصة لخوض مب��اراة يتوقع أن 
تش��هد أخ��ريًا تأل��ق املهاج��م الخطري 

أنطوان جريزمان.
ويف نهائي��ات أملاني��ا 2006، واجه��ت 
فرنس��ا صعوبات كبرية يف أدوار خروج 
املغل��وب، لكنها ف��ازت عى إس��بانيا 
والربازي��ل والربتغ��ال، يف طريقه��ا إىل 

املباراة النهائية.
ولعب��ت األرجنتني بأس��لوب مامثل يف 
نهائي��ات 1978 عندم��ا ف��ازت بكأس 
الع��امل، بعدما خرست أم��ام إيطاليا يف 

دور املجموعات.
وقال دانييل برتوين الذي سجل يف نهايئ 
كأس الع��امل ذل��ك العام أم��ام هولندا 
“العديد من املنتخبات املرشحة للفوز 
باللقب بدأت البطولة بشكل متواضع 

وبعدها تعافت وتقدمت”.
وتاب��ع “خرسنا من إيطاليا لكن رسعان 

ما انتفض الفريق وطور من أدائه”.
ورمبا يتعلق األمر وقتها مبن س��يتعاىف 
أوال، وقد عرب جريزمان عن ثقته يف أنه 

سيقدم أداء رائعا.
وقال الالعب الفرنيس “يف بطولة أوروبا 
2016، عاني��ت يف دور املجموعات ثم 

تحسنت يف مرحلة خروج املغلوب”.
ويف ظل امتالك ترس��انة مدهش��ة من 
األس��لحة الهجومية تضم كيليان مبايب 
وجريزم��ان وعث��امن دميب��يل ونبي��ل 

فقري وأوليفييه جريو، تس��تطيع فرنسا 
الهج��وم يف أي وقت رغم أن جريزمان 
ومبايب هام من سجال فقط حتى اآلن.

وس��يعول الفرنسيون عى ضعف دفاع 
األرجنتني املتعرث الذي استقبل خمسة 
أه��داف يف ث��الث مباري��ات، خاص��ة 

الهزمية -3صفر أمام كرواتيا.
وظهر العب الوس��ط املداف��ع خافيري 
ماس��كريانو دون مس��تواه، وقد يواجه 
خ��ط الدف��اع األرجنتين��ي صعوبة يف 

وقف رسعة مبايب ودميبيل.
ومل تس��تقبل شباك فرنس��ا أي أهداف 

حتى اآلن سوى من كرات ثابتة، وذلك 
للمرة األوىل من��ذ نهائيات 1998 التي 
أح��رزت لقبها، لكن مس��توى التهديد 
س��يصل ألعى درجاته يف ظ��ل وجود 

مييس املاكر.
لكن املدافع الفرن��يس أومتيتي، زميل 
مييس، )31 عاًما( يف برش��لونة اإلسباين، 
يعتق��د أن أداء املهاجم األرجنتيني يف 
املباري��ات الدولية مختل��ف عن أدائه 

مع النادي.
وقال “لي��س معه نفس نوعية الالعبني 
وطريقة اللعب مختلفة لكنه أنقذهم 

يث��ري  يف مناس��بات عدي��دة”. وم��ام 
الدهش��ة أن جونزالو هيجوين مهاجم 
األرجنتني مل يس��جل أي أهداف يف آخر 

مثاين مباريات دولية.
وأحد العنارص األخرى املهمة س��تكون 
قدرة فرنسا عى منع مييس من استالم 
الكرة من خط وسط األرجنتني وخاصة 
من إيفر بانيجا. وس��تكون هذه مهمة 
نجولو كانتي الذي قّدم أداًء رائًعا حتى 
اآلن وكذل��ك بول بوجب��ا الذي ينبغي 
عليه إثبات أنه جدير بأن يصبح أفضل 

العبي فرنسا مستقبال.

سيناريو 1978القائد.. القيصر

قائ��د  جودي��ن،  دييج��و  يدخ��ل  )وكاالت(: 
أوروج��واي، مباراة الربتغال بدور الس��تة عرش، 
وهو يقود دفاع الفري��ق الوحيد الذي مل يدخل 
مرماه أي هدف يف ال��دور األول بنهائيات كأس 
العامل. وسيحتاج الفريق إىل خربة جودين الكبرية 
التي اكتس��بها يف ناديه أتلتيكو مدريد اإلسباين، 
إليق��اف خطورة كريس��تيانو رونال��دو. وخاض 
جودي��ن 27 مباراة ض��د رونال��دو يف مباريات 
أتلتيكو وريال مدريد، ش��ملت 8 انتصارات و9 
تع��ادالت و10 هزائ��م، وقليل هم م��ن لديهم 
اس��رتاتيجيات لوقف املهاج��م الربتغايل الخطري.

وقد نجح رونالدو الحائز عى جائزة أفضل العب 
بالعامل خمس م��رات يف التفوق عى جودين يف 
مناسبات عديدة، منها ثالثيتان ضد أتلتيكو، لكن 
مدافع أوروج��واي ق��دم أداًء رائًعا ضد مهاجم 
ريال ومنعه من معرفة طريق الشباك يف 13 من 

آخر 20 مواجهة بينهام.

والعالقة بني الالعبني ليس��ت ع��ى ما يرام، فقد 
وكز رونالدو مدافع أتلتيكو بقوة، لكن األخري رد 
علي��ه يف مواجهة العام املايض برضبه يف رأس��ه، 

وأفلت االثنان من البطاقة الحمراء.
ويعد جودي��ن )32 عاًما( واحًدا من أهم العبي 
أوروجواي، وش��ارك يف أول مباراة دولية يف عام 
2005، ولعب يف ثالث نهائيات لكأس العامل وفاز 

ببطولة كأس كوبا أمريكا يف 2011.
وكان هدف جودين برأس��ه حاس��اًم يف الفوز 1 
- صف��ر عى إيطاليا بدور املجموعات، والصعود 

لدور الستة عرش بنهائيات الربازيل.
وكش��ف أوس��كار تاباريز مدرب أوروجواي أنه 
اس��تخدم صورة لرضبة الرأس التي س��جل منها 
جودين الهدف إللهام الالعبني يف االسرتاحة خالل 
مباراة مرص بالدور األول. وتقدم الفريق بعدها 
ليف��وز باملب��اراة 1 - صف��ر يف األنف��اس األخرية 

برضبة رأس مشابهة للمدافع خوسيه خيمنيز.

)وكاالت(: خرست األرجنتني إحدى مبارياتها، يف 
الدور األول لكأس الع��امل 1978، لكنها انتفضت 

لتحرز اللقب يف النهاية.
وق��ال دانيي��ل بريتوين، الذي س��جل هدًفا خالل 
املباراة النهائية، يف بوين��س أيرس، أمام هولندا، 
إن الفريق الحايل يس��تطيع تك��رار هذا األمر، يف 
نسخة 2018. وأشار إىل أن املنتخبات الكبرية، قد 
تع��اين من هذه البداية الصعبة، التي عانت منها 

األرجنتني يف روسيا.
وأضاف بريتوين “العديد من املنتخبات املرش��حة 
للف��وز باللقب، بدأت البطولة بش��كل متواضع، 
وبعدها تعافت وتقدم��ت.. خرسنا من إيطاليا، 
لكن رسعان ما انتفض الفريق وطور من أدائه”. 
وتابع “أثق يف ش��خصية الالعب األرجنتيني، ألنه 
يلعب بروح قتالية وشغف كبريين... لذلك أملك 
الثقة واألمل يف الف��وز باللقب، لكن يجب علينا 
تطوي��ر األداء، ال يجب أن ننظر يف االتجاه اآلخر، 
أو التفك��ري يف أننا ظهرنا بش��كل س��يئ وتحولنا 

لألفضل”. وكان بريتوين ضمن تش��كيلة األرجنتني 
الش��هرية، يف 1978، عندم��ا ش��ارك بدياًل يف أول 
مباراتني بدور املجموعات، وس��جل هدف الفوز 

خالل االنتصار )1-2( عى املجر.
وب��دأ الالع��ب املب��اراة الثالث��ة، الت��ي خرستها 
األرجنت��ني 0-1 أمام إيطاليا. لكن أصحاب األرض 
تأهل��وا للدور الثاين، وس��اهمت ال��روح العالية 
ألداء بريتوين، عى الجناح األمين، يف حجزه ملكان 

بالتشكيلة األساسية.
وأضاف “نعتمد بشكل كبري عى )ليونيل( مييس، 
ونأمل أن يقوم بتحرك أو ما ش��ابه، يستطيع من 
خالله حس��م مباراة، كنا عى ُبعد ثالث أو أربع 
دقائق، م��ن وداع البطولة أمام نيجرييا، وحالفنا 
الح��ظ.. اآلن ميكنن��ا أن نغري تفكرين��ا، لكن من 

ا تغيري طريقة اللعب”. الصعب حقًّ
وختم قائاًل “من الصعب إعادة بناء فريق وسط 
بطولة، لكنني س��عيد للغاية بتأه��ل األرجنتني، 

واآلن أمتنى بلوغ النهايئ”. سيزار راموس

دانييل بيرتوني

دييجو جودين

)وكاالت(: أعلن االتحاد الدويل لكرة 
القدم )فيفا(، عن حكمي أول مباراتني 

بدور الستة عرش لبطولة كأس العامل 
املقامة حاليًّا يف روسيا.

واختري الحكم املكسييك سيزار راموس 
إلدارة مباراة منتخبي أوروجواي 

والربتغال، التي ستقام مبدينة سوتيش 
اليوم السبت، فيام سيتوىل اإليراين 

عيل رضا فاجاين إدارة املواجهة 
املنتظرة بني منتخبي فرنسا واألرجنتني 

يف مدينة كازان يف نفس اليوم.
وسبق لراموس إدارة مبارايت الربازيل 
مع سويرسا وكولومبيا مع بولندا يف 

مرحلة املجموعات بالنسخة الحالية 
للمونديال.

يف املقابل، أدار فاجاين مباراة أملانيا 
مع املكسيك، التي انتهت بخسارة 

منتخب املاكينات بهدف نظيف.

الخطأ ممنوع

منتخب األرجنتينمنتخب فرنسا



السبت 30 يونيو 2018 
1623 شوال 1439 - العدد 3546

سردار آزمون

وكاالت: أعل��ن نج��م املنتخ��ب 
رسدار  الق��دم،  لك��رة  اإلي��راين 
آزم��ون، الذي يلق��ب ب� “مييس 
إي��ران”، وض��ع ح��د ملس��رته 
الدولية رغم أنه مازال يف 23 من 
“إهانات”  نتيج��ة  عمره، وذلك 
قال إنها طالته خالل مش��اركته 
م��ع ب��الده يف مونديال روس��يا 
2018، ما أدى إىل تدهور الوضع 
الصح��ي لوالدته.وق��ال آزمون، 
الذي يلعب يف روسيا منذ العام 
2013، يف بيان نرشه عرب حسابه 
أن  “ق��ررت  إنس��تغرام:  ع��ى 
الوطني  للمنتخب  وداع��ا  أقول 

لبالدي”.
وأضاف: “بالنس��بة لالعب يف ال� 
23 من عمره وصل إىل هنا )حيث 
ه��و حاليا عى الصعيد الكروي( 
بعد الكثر من الصعوبات، فهذا 

)االعتزال( أمر مؤمل جدا”.
وأوض��ح: “وال��ديت تعاف��ت من 

م��رض خط��ر وكن��ت س��عيدا، 
لكن لألس��ف وبس��بب قس��وة 
الن��اس، واإلهان��ات التي  بعض 
مل أس��تحقها أن��ا وزم��اليئ ب��أي 
شكل من األش��كال، ساء وضعها 
الصح��ي”، مضيفا أن “هذا األمر 
وضعني يف موقف صعب، حيث 
يج��ب أن أخت��ار ب��ن أمرين - 

ولذلك اخرتت والديت”.
ورأت وسائل اإلعالم اإليرانية أن 
ه��ذا القرار هو أق��رب إىل خيار 
عاطفي، وقد يكون قابال للعودة 

عنه.
وأصب��ح آزم��ون، م��ن الركائ��ز 
األساس��ية للمنتخب منذ 2015، 
بعد تسجيله هدفن يف نهائيات 
كأس آس��يا، يف أسرتاليا، علام بأن 
مش��واره الريايض ب��دأ يف الكرة 
“تقليد”  ل���  اس��تمرارا  الطائرة، 
عائ��ي، إذ كان وال��ده ضم��ن 

املنتخب اإليراين للعبة.

يف عمر 15 عاما، ابتعد عن الكرة 
الطائ��رة بعد تجرب��ة قصرة مع 
منتخب بالده للش��باب، وانتقل 
إىل كرة القدم. بعد 3 أعوام، وقع 
عق��دا مع روبن ق��ازان الرويس. 
روس��توف  إىل  انتقال��ه  بع��د 

.)2015-2017(
وبات آزمون، من األس��امء التي 
أندي��ة أوروبية،  تث��ر اهت��امم 
السيام يف إنجلرتا وإسبانيا، لكنه 

قرر العودة إىل روبن قازان.
وس��جل آزمون ال��ذي يلقب ب� 
“مييس إيران” )نسبة لألرجنتيني 
ليوني��ل مييس أفض��ل العب يف 
العامل 5 مرات( 23 هدفا يف 33 

مباراة، بينها 11 يف 14 مباراة 
خاضها يف تصفيات مونديال 

يف  عج��ز  لكن��ه  روس��يا، 
النهائيات عن تس��جيل 
أي ه��دف يف املباريات 
خاضها  الت��ي  الث��الث، 

“تيم ميي” ضد املغرب )1 -  0( 
وإس��بانيا )0  - 1( والربتغال )1 

.)1 -
الذي  اإلي��راين  املنتخ��ب  وودع 
الربتغ��ايل كارلوس  يرشف عليه، 
ك��روش، النهائي��ات بعدما حل 

ثالثا يف املجموعة الثانية.

وكاالت: أعل��ن مدرب املنتخب 
روبرت��و  اإلس��باين  البلجي��ي، 
تف��وق فريقه  الذي  مارتيني��ز، 
عى نظ��ره اإلنجلي��زي بهدف 
دون مقاب��ل، يف قم��ة الجول��ة 
ال��� 3 للمجموعة الس��ابعة من 
روس��يا،  موندي��ال  منافس��ات 
البلجي��ي جاهز  املنتخ��ب  أن 
ملواجه��ة أي منتخ��ب. وق��ال 
املدرب اإلس��باين، ال��ذي انترص 
فريقه بهدف عدنان يانوزاي يف 
بلجيكا  لتذهب  الثاين  الش��وط 
إىل النصف األصعب من القرعة: 
“علينا التفكر يف كل خطوة عى 
حدة، لكني أعتقد أننا نستطيع 

مواجهة أي منتخب”.
وأج��اب مارتينيز، عند س��ؤاله، 
ه��ل كان يفضل احت��الل املركز 

كان  إذ  املجموع��ة،  يف  الث��اين 
يكفي بلجيكا التعادل أو الهزمية 
لتحقي��ق ذلك وبدأت ش��كوك 
األداء  بع��د  تزي��د  الجامه��ر 
الش��وط  يف  للفريق  املتواض��ع 

األول: “أنا سعيد للغاية”.
املفاجئ��ة  النتائ��ج  إىل  وأش��ار 
يف البطول��ة بعد خ��روج أملانيا 
حاملة اللقب وصعود األرجنتن 
وصيفة البطلة يف 2014 بصعوبة 
ملواجهة فرنس��ا الفائزة باللقب 

يف 1998 يف دور الستة عرش.
وأوضح مارتينيز، الذي شدد عى 
أن بلجيكا س��رتكز عى مواجهة 
الياب��ان اإلثن��ن: “الحديث عن 
التوقع��ات يف كأس الع��امل رمبا 

أصبح أمرا صعبا”.
لكن��ه مل يتح��دث ع��ن أن فوز 

بلجي��كا س��يجعلها يف مواجهة 
محتمل��ة ض��د الربازي��ل بطلة 
العامل 5 م��رات، والتي بدأت يف 

التألق.
ورمبا يلعب “الجي��ل الذهبي” 
لبلجيكا ضد فرنسا أو األرجنتن 
أو الربتغ��ال بطل��ة أوروب��ا يف 

طريقه إىل النهايئ ألول مرة.
وأضاف مارتيني��ز: “مل ننظر إىل 
أي مس��ار. اآلن أولويتن��ا ه��ي 

اليابان”.
وكان األه��م بالنس��بة ملارتينيز 
ال��ذي أدخل  هو ف��وز فريقه، 
عليه 6 تغيرات عن التش��كيلة، 
التي أح��رزت 8 أهداف يف بنام 
وتونس ع��ى تش��كيلة معدلة 
مارتينيز:  أيضا.وأف��اد  إلنجل��رتا 
“حصلنا عى فرص��ة إظهار كل 

املواه��ب يف ه��ذه املجموعة. 
يج��ب ع��ى بلجيكا أن تش��عر 

بالفخر”.
وأش��ار املدرب اإلس��باين إىل أنه 
ل��ي يتج��اوز الفري��ق النتائج 
املتواضع��ة يف البطوالت الكبرة 

ال��روح  زرع  امله��م  م��ن  كان 
املعنوية العالية داخل التشكيلة 
كله��ا وإظهار قوته��ا؛ من أجل 

أدوار خروج املغلوب.
وقال بعدما جلس إيدن هازارد 
وكيف��ن دي بروين، عى مقاعد 

البدالء مع منح الفرصة للشبان 
مثل ي��وري تيلامنس )21 عاما( 
ويان��وزاي )23 عام��ا(: “الجيل 

الذهبي مل يلعب”.
ك��ام اتيح��ت ملارتيني��ز فرصة 
إرشاك توم��اس فرمال��ن مدافع 
برش��لونة، الذي كان غائبا لنحو 
والقائد  اإلصابة  بس��بب  ش��هر 
فينسن كومباين، الذي مل يلعب 

قبل هذه املباراة للسبب ذاته.
املنتخ��ب  م��درب  ورف��ض 
روبرت��و  اإلس��باين  البلجي��ي، 
مارتيني��ز، الحديث عن املس��ار 
ال��ذي رمب��ا يخوضه  الصع��ب 
فريق��ه نحو نه��ايئ كأس العامل 
لك��رة القدم بعد الف��وز 1 - 0 
ع��ى إنجل��رتا وض��امن صدارة 

املجموعة السابعة.

)وكاالت(: ميثل ليونيل مييس نجم األرجنتن 
هاجسا للمنتخب الفرنيس الذي حاول الكشف 

عن خطة إيقاف نجم التانغو عن التألق.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن أهم 
عامل يفكر فيه ديديه ديشامب املدير الفني 

ملنتخب فرنسا هو كيفية إيقاف مييس مع 
منتخب األرجنتن؛ ألنه ميثل القوة الضاربة للتانغو 

بتحركاته الشديدة وقدراته الكبرة يف التمرير 
والتسديد واملراوغة.

وأشارت الصحيفة إىل أن أفضل طريقة جرى 
اتخاذها إليقاف ليونيل مييس حدثت بالفعل 

يف املونديال وذلك أمام منتخب كرواتيا، حيث 
قام وسط امللعب بغلق جميع املساحات املتاحة 

أمامه؛ من أجل الضغط عليه يك يبتعد عن منطقة 
الجزاء ويعود إىل الخلف من أجل استالم الكرة.

وأوضحت الصحيفة إىل أن التنظيم الدفاعي 
ملنتخب فرنسا وعزل ليونيل مييس عن الكرة هو 

السالم الرئيس؛ من أجل وقف الخطورة الهجومية 
ملنتخب األرجنتن، وبالتايل إمكان تحقيق الفوز 

بسهولة يف دور ال� 16.
وأكدت الصحيفة أن تحديد العب واحد فقط 

لراقب ليونيل مييس قد ميثل خطورة كبرة؛ 
ألنه من املحتمل أن يتجاوزه النجم األرجنتيني 

بسهولة.
وكانت الصحيفة قد وضعت عى صدر غالفها 

5 العبن فرنسين ستكون مهمتهم الرئيسة هي 
إيقاف ليونيل مييس وتضييق املساحات ليه، وهم 
صامويل أومتيتي ورافايل فاران ونغولو كانتي 

وبول بوغبا وبنجامن بافارد.

“ميسي إيران” يعتزل بسبب والدته!

م�����درب ب��ل��ج��ي��ك��ا ي���ن���ذر م��ن��اف��س��ي��ه ب��رس��ال��ة ق��اس��ي��ة

 مانويل نوير )المانيا(: 
“االعتذار للجماهير..”. 

رونالدو )البرازيل(: “شرف كبير التواجد مع بوتين 
وانفانتينو وكاسياس وبويول وماتيوس”. 

 هاري كين )إنجلترا(: 
“كل التركيز على يوم الثالثاء..”.

 ييري مينا )كولومبيا(: 
“تحيا كولومبيا..”.

خطة إيقاف ميسي

روبرتو مارتينيز
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وكاالت: مل يكتف األس��طورة األرجنتينية مارادونا 
بنفي شائعة وفاته أثناء تواجده يف روسيا لحضور 
مباريات كأس العامل، بل قرر مطاردة صاحب هذا 
الخرب الكاذب بعد أن انترش عىل صفحات مواقع 
التواص��ل االجتامع��ي واإلخباري��ة أيضا.وذكرت 

صحيف��ة “س��بورت” اإلس��بانية” أن مارادونا 
رصد مكاف��أة قيمتها 10 آالف دوالر؛ من أجل 
الوص��ول إىل صاحب الش��ائعة بأرسع طريقة 

ممكنة.
وعلق املحام��ي الخاص باألس��طورة مارادونا: 

إذا كان هناك حافز مادي سيكون من املمكن 
الوصول إىل صاحب األخبار الكاذبة، هناك من 
يظن أنه من الصعب معرفة مطلق الشائعات، 

لكن مع وجود جائزة مالية ميكن.

 10 آالف
 لـ “قاتل مارادونا” !

وكاالت: قال االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 
الجمعة، إنه أجرى أكرث من 2700 فحص 

للمنشطات يف نهائيات كأس العامل يف روسيا التي 
انطلقت يف 14 يونيو، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة 
إيجابية حتى اآلن.وأوضح املسؤول عن تنظيم الدورات 

والبطوالت يف الفيفا، كوالن سميث، يف مؤمتر صحايف 
لتقديم حصيلة عن النصف األول من املونديال غداة 
اختتام مباريات دور املجموعات: “تم إجراء أكرث من 

2700 اختبار منشطات، تم فحص كل العب مشارك مرة 
واحدة عىل األقل، وأحيانا أكرث”.

وأضاف: “هناك أيضا فحص عىل 4 العبني عىل األقل يف 
كل مباراة، ثم يتم إرسال العينات إىل مخترب يف سويرسا، 
ومل يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة املنشطات يف هذه 

املرحلة”.
وتابع أنه تم وضع “برنامج شامل جدا” يف هذا الصدد، 

و”نحن راضون عن العملية التي تسري وفق الخطة” 
املرسومة.

رسمًيا.. ال منشطات

وكاالت: قال طبيب املنتخب الربازييل إن 
مرتبة الرسير، التي ينام عليها مارسيلو يف 

الفندق، رمبا تكون وراء األمل الذي أمل به خالل 
الدقائق العرش األوىل من مباراة الربازيل أمام 

رصبيا. واضطر مارسيلو للخروج من املباراة 
عىل إثر شعوره بآالم يف عموده الفقري، إذ 

أظهرت الفحوصات الطبية األولية أنه يعاين 
من مشاكل يف الظهر، وفق ما ذاكرت صحيفة 
“ماركا” اإلسبانية، الجمعة. ونقلت الصحيفة 
عن طبيب منتخب الربازيل رودريغو السامر 
قوله: “رمبا كانت املرتبة التي كان ينام عليها 

يف الفندق أكرث نعومة مام ينبغي، وهذا ما 
تسبب يف عودة املشكلة”. وشكك طبيب 

املنتخب الربازييل بأن تكون إصابة مارسيلو 
خطرية، وقال بعد املباراة مع رصبيا األربعاء 

املايض، إنه سيكون من الرضوري االنتظار 48 
ساعة ملعرفة مدى املشكلة.

وكاالت: فشلت املنتخبات 
اإلفريقية الخمسة يف العبور 
للدور الثاين من كأس العامل 

2018، ليخلو دور ال�16 للمرة 
األوىل منذ تطبيقه يف مونديال 

1986 من أي منتخب من القارة 
السمراء.وبخروج السنغال بفارق 
البطاقات الصفراء من املجموعة 

الثامنة، الخميس، تأكدت عدم 
مشاركة أي منتخب إفريقي يف 

دور ال�16 من النسخة املونديالية 
الروسية. وفشلت كل من 

مرص وتونس واملغرب ونيجرييا 
والسنغال يف التأهل للدور املقبل، 
وهي سابقة أوىل يف النسخ التسع 

األخرية من كأس العامل.

وكاالت: بعد أن أس��دل الس��تار عىل مباريات 
الجول��ة األوىل م��ن موندي��ال روس��يا 2018، 
كش��فت األرقام عن مس��توى الفرق املشاركة 
بالبطولة، التي تخللتها مفاجآت مدوية، أبرزها 
خروج املنتخب األملاين حامل اللقب.وأظهرت 
األرقام أن منتخ��ب بنام حل يف املرتبة األخرية 
كأس��وأ فريق ش��ارك باملونديال، بعد أن خرس 
مباريات��ه الثالث أم��ام فرق إنجل��را وبلجيكا 
وتون��س، وحل يف املرتبة األخ��رية بدون نقاط 
مع تسجيله لهدفني، لكن شباكه استقبلت 11 

هدفا، مام يعني أن الفارق )9-( أهداف.
وس��بق منتخب بن��ام يف ترتيب الف��رق، التي 
سجلت أسوأ مشاركاتها يف املونديال، املنتخب 
امل��رصي بع��د أن خرس ه��و اآلخ��ر مبارياته 

الثالث أمام أوروغواي وروس��يا والس��عودية، 
وودع البطولة بدون نقاط، لكن الفريق سجل 
هدفني عن طريق نجمه محمد صالح، وتلقت 
ش��باكه 6 أهداف، مام يعن��ي أن الفارق )4-( 

أهداف.
إال أن فرقا أخرى حلت قبل بنام ومرص، وهي 
املغرب وكوستاريكا وأسراليا وآيسلندا برصيد 
نقطة واح��دة، مع األخ��ذ يف االعتب��ار تباين 
مس��توى املنافس��ات التي خاضه��ا كل فريق 

داخل املجموعة.
ففرق كوستاريكا وأس��راليا وآيسلندا سجلت 
هدف��ني، ومنيت ش��باكها ب��� 5 أه��داف، أما 
املنتخ��ب املغ��ريب، فقد ح��ل يف مرتبة أفضل 

كونه سجل هدفني وتلقى مرماه 4 أهداف.

مارسيلو ومرتبة السرير الجيش ينتظر كورياقاسيا على األفارقة
وكاالت: كشف تقرير حديث لصحيفة “يو.
إس.ايه توداي” عن وجود توجه يف كوريا 

الجنوبية إللحاق العبي املنتخب األول بالجيش 
بعد اإلخفاق يف التأهل إىل الدور الثاين من 
مونديال روسيا، حيث مل يشفع لهم الفوز 

باملباراة األخرية عىل املنتخب األملاين حامل 
اللقب.

وبحسب التقرير فإن إلزام الالعبني بأداء الخدمة 
العسكرية ملدة عامني، قد ميثل عقابا لهم ما قد 

يؤثر عىل املسرية الرياضية لهم.
ووفقا لقانون الخدمة العسكرية لعام 1949 يف 

كوريا الجنوبية فإن الشباب ما بني 18 و35 عاما 
عليهم إمتام عامني يف الخدمة الوطنية.

إال أن التاريخ الريايض يف كوريا الجنوبية حافل 
بالعديد من األسامء الرياضية املعفاة من أداء 
الخدمة العسكرية لتفوقها الريايض، عىل غرار 

املنتخب الكوري يف مونديال 2002.

أسوأ منتخب بالمونديال

عدسة املونديال

اليوم
17:00
21:00

فرنسا

الربتغالاألوروغواي

األرجنتني
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