
اجلنوبي���ة  بل���دي  جمل����س  ع�ض���و  اأف�ض���ح 
عبداللطي���ف حمم���د ل���� “البالد” عن ����روع وزارة 
الأ�ضغال و�ضوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
يف ط���رح مناق�ض���ة اإن�ض���اء �ضبك���ة ت�ري���ف مياه 

الأمط���ار يف ملنطقة وادي ال�ضي���ل. واأ�ضار اإلى اأن 
اأعمال امل����روع التي ت�ضمنتها املناق�ضة �ضملت 
متدي���د اأنابي���ب بط���ول 1172 م���ًرا، واإن�ضاء 75 
فتح���ة ملياه الأمطار، اإلى جان���ب توفري 52 غرفة 

تفتي�س، اإ�ضافة اإلى اإن�ضاء جدار خر�ضاين 
وجميع الأعمال الأخرى املرتبطة به.

          زينب العكري من ال�سناب�س

قال رئي����س جلنة الأ�ض���واق التجارية يف 
غرفة جت���ارة و�ضناعة البحري���ن عبداحلكيم 
ال�ضم���ري، اإن اللجن���ة ه���ي العم���ود الفقري 
للج���ان الغرف���ة ومعاجلة م�ض���اكل التجار يف 
الأ�ض���واق واملجمع���ات التجارية.واأ�ضاف يف 

اجتماع اللجنة اأن جلنة الأ�ضواق التجارية هي 
اأول جلن���ة ت�ض���ع برناجما عملي���ا يف امليدان 
للنزول اإلى ال�ضارع التجاري تلبية لتطلعات 
التجار مب���ا يتعلق باخلدم���ات والت�ضهيالت 
الت���ي تقدمه���ا احلكوم���ة لإق�ض���ار امل�ضافة 

وحتقي���ق اأك���ر ق���در م���ن الفائ���دة 
لالأع�ضاء.

اأبوظبي - �ض���كاي نيوز عربي���ة: اأجرى 
اأع�ض���اء يف الكونغر����س الأمريكي، الأربعاء، 
م�ض���اورات ب�ض���اأن اإدراج تنظي���م الإخ���وان 
املتط���رف �ضم���ن املنظم���ات الإرهابي���ة، 
حي���ث ت�ضتن���د املب���ادرة الت�ريعي���ة اإل���ى 
�ضل���وع اجلماعة املت�ض���ددة يف اأعمال عنف 

وت�ضكيله���ا تهديدا للم�ضالح الأمريكية يف 
اخلارج.

وتبح���ث جلن���ة الأم���ن القوم���ي الفرعية 
م���دى  بالكونغر����س،  الن���واب  جمل����س  يف 
التهدي���دات التي ي�ضكله���ا متطرفو تنظيم 

الإخوان والفروع املرتبطة به.

ت����ر عل���ى حلمه���ا ال���ذي حتمل���ه معه���ا دوما، 
ال�ضم���و امللك���ي رئي����س وزراء،  مبقابل���ة �ضاح���ب 
وتتمن���ى بطفولة بريئة مقابلة �ضم���وه؛ حتى تهدي 
�ضم���وه الك���رمي كتابه���ا الأول. وت�ضي���ف “حلم���ي 
واأمنيتي اأن اأ�ضلم على �ضموه.   �ضاركت بفعاليات 
ُتنظ���م حتت رعاية �ضمو رئي����س الوزراء، ولكن 
مل تتحق���ق اأمنيتي بال�ضالم على �ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي الكرمي”.اإنه���ا الطالب���ة البحريني���ة اأم���ل 
الطريي، اأ�ضغر مدربة تنمية ب�رية، واأ�ضغر بحرينية 
ت�ضدر كتابا عن التنمية الب�رية، اإذ مل يتجاوز عمرها 
الرابعة ع�رة، وهي تعد اأ�ضغر خبرية تنمية ب�رية يف 

الوطن العربي، وا�ضتطاع���ت اأن ت�ضجل يف م�ضوارها 
الإبداعي العديد من الإجنازات.

الربوي���ن  اأنظ���ار  حم���ط  دائم���ا  كان���ت 
ويف  والتعلي���م،  الربي���ة  وزارة  يف  والأكادميي���ن 
مدر�ضته���ا “اأم كلث���وم” لنيلها الدرج���ات العليا يف 
كل مراحلها الدرا�ضية، والتي مل تقل يف اأي �ضنة عن 
ال���� 95 %، اإ�ضافة اإلى اأنها “ف���اأرة قراءة” تقراأ من 

كتابن اإلى 3 كل اأ�ضبوع.
اأم���ل الطريي، الت���ي تطمح لدرا�ض���ة “الرجمة 
ب�ضحيف���ة  حالي���ا  تت���درب  الإ�ضالمي���ة”  الع�ضبي���ة 
“البالد”؛ حلبها مهنة ال�ضحافة، والتي ح�ضدت فيها 

العديد من املراكز املتقدمة يف امل�ضابقات 
املدر�ضية على م�ضتوى البحرين.
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الغالء عالوة  ال�ستحقاق  االأعلى  احلد  دينار   1200
ا�ستحداث فئة رابعة وترتاوح بني 50 و150 دينارا... “هيكلة الدعم” تقرر:

الق�ضيبية - جمل����س النواب: قررت اللجنة 
الق���رارات  م���ن  جمل���ة  امل�ضرك���ة  الرملاني���ة 
والت�ض���ورات، املزم���ع مناق�ضته���ا م���ع رئي����س 
واأع�ض���اء الوف���د احلكوم���ي للجن���ة الت�ريعي���ة 
املقب���ل. الجتم���اع  يف  امل�ضرك���ة  احلكومي���ة 

وتلخ�ض���ت قرارات اللجنة الت���ي اجتمعت اأم�س، 
يف زي���ادة ال�رائح امل�ضتفي���دة من الدعم املايل 

)عالوة الغالء( ليكون احل���د الأعلى لال�ضتحقاق 
1200 دينار.كم���ا تواف���ق اأع�ض���اء اللجنة على 
م�ضاعف���ة خم�ض����س الإعاق���ة اإل���ى 200 دينار 
لذوي الإعاقات ال�ضديدة وهي ال�ضلل الدماغي، 
والتوحد، والإعاقات املتعددة، و�رف خم�ض�س 

100 دينار جلميع ذوي الإعاقة املتو�ضطة.
بالن�ضب���ة لع���الوة حت�ض���ن املعي�ض���ة  اأم���ا 

للمتقاعدي���ن، فتوافق اأع�ض���اء اللجنة على منح 
ع���الوات ملن ل تتج���اوز رواتبه���م 2000 دينار 

�ضيح�ضلون على عالوة 75 دينارا.
اأما بالن�ضب���ة لعالوة ال�ضك���ن، وامل�ضاعدات 
الجتماعية لالأ�ر والأفراد )ال�ضمان الجتماعي( 

فق���ررت اللجن���ة الإبق���اء عل���ى الو�ضع 
احلايل.

• اأمل الطريي	

اأمتنى مقابلة �سمو رئي�س الوزراء الأهديه كتابي “االأمل”

احلد” “�سرق  يف  �سكنية  وحدات   405 لتنفيذ  دينار  مليون   44
طرح���ت وزارة الإ�ضكان يف اجلل�ض���ة الأ�ضبوعية 
ملجل�س املناق�ضات واملزاي���دات اأم�س مناق�ضتن 
لتنفي���ذ و�ضيانة 405 وح���دات �ضكنية مبدينة �رق 

احلد الإ�ضكانية بنحو 44 مليون دينار.

واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رت عل���ى موقع 
املجل����س، تفا�ضي���ل مناق�ضت���ي ال���وزارة، اأولهما 
لتنفي���ذ و�ضيان���ة 159 وحدة �ضكني���ة مبدينة �رق 
احل���د الإ�ضكانية تقدم اإليها 6 عط���اءات اأقلها بنحو 
18 ملي���ون دينار، يف حن اأكرها بقربة 20 مليون 
دين���ار، والثانية لتنفيذ و�ضيانة 246 وحدة �ضكنية 

بذات املدينة تقدم اإليها 6 عطاءات اأقلها بنحو 26 
مليون دينار، واأكرها 29.6 مليون دينار.

وفتح املجل�س 19 مناق�ضة ومزايدة، تابعة ل� 9 
جهات حكومية، باإجمايل 74 عطاء، وبلغ جمموع اأقل 

العطاءات 50.75 مليون دينار، يف حن مت 
تعليق 6 عطاءات تابعة اإلى 5 جهات.
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• جدول تو�ضيحي لقرار اللجنة الرملانية ب�ضاأن ملف الدعم	

اأكبــر بنــك يابانــي يوقـــف
املعامـــالت  مع اإيــــران

توزيع “الإ�سكان” تكمل 
 690 وحدة مب�سروع اللوزي

اليوم  ال�ساب” يغادر  ال�سلة  “اأحمر 
للقاهرة... ويبداأ تدريباته غدا

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

8
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19

عالوة املتقاعدين متتد ملن ت�سل رواتبهم اإلى 2000 دينار
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 ”Skyscraper“ فيلم
يحب�س الأنفا�س لآخر م�سهد

مسافات البالد

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�ضخة: ال�ضعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�ضة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�ضرليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

بدور املالكي

اأمل احلامد
�سيد علي املحافظة

ن�سف مليار دينار التداول العقاري بالن�سف االأول

مناق�سة الإن�ساء �سبكة ت�سريف بوادي ال�سيل

غـدا االأ�سـواق  “الغرفـة” تتفقـد 

الكونغر�س يدر�س و�سع االإخوان بالئحة االإرهاب

          زينب العكري من خليج البحرين

امل�ضاح���ة  جه���از  رئي����س  ك�ض���ف 
والت�ضجي���ل العق���اري ال�ضي���خ �ضلمان بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة عن اأن حج���م التداول 
العق���اري قارب الن�ضف ملي���ار دينار منذ 
مطلع الع���ام اجلاري وحتى الن�ضف الأول، 
معربا ع���ن اأمله يف ا�ضتمرار من���و التداول 
العقاري خ���الل الن�ضف الث���اين من العام 

.2018
واأ�ض���اف ال�ضي���خ �ضلم���ان يف ت�ريح 

لل�ضحافين على هام�س رعايته وح�ضوره 
املطوري���ن  جلمعي���ة  ال�ضن���وي  احلف���ل 
العقارين، اأن ع���دد املعامالت العقارية 
ارتف���ع بن�ضبة 21 % خ���الل الن�ضف الأول 
م���ن الع���ام 2018، م�ض���رًيا اإل���ى اأن ذلك 
يعك����س النمو امل�ضتمر للقط���اع العقاري 
يف ظ���ل الإ�ضالح���ات اجلدي���دة م���ن خالل 
واإ�ضه���ار  العق���اري،  التنظي���م  قوان���ن 
موؤ�ض�ضة التنظي���م العقاري التي �ضيكون 

لها دور كبري اأي�ضا يف منو التداول 
8العقاري يف ال�ضوق املحلية.
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دبي - العربي���ة نت: اأكد الرئي�س الأمريكي، 
دونال���د ترام���ب، اأم����س، اأن اإيران بات���ت تتعامل 
م���ع الولي���ات املتح���دة “بق���در اأك���ر بكثري من 
الح���رام مم���ا كان علي���ه احل���ال يف ال�ضاب���ق”، 
متوقع���اً توا�ضالً بن الطرفن �ضي���وؤدي لتفاق 
ما. وق���ال ترامب، يف موؤمتر �ضح���ايف على هام�س 
قم���ة حلف �ضم���ال الأطل�ضي يف بروك�ض���ل: “اأعلم 
اأن لديه���م الكثري من امل�ض���اكل واأن اقت�ضادهم 
ينهار. اإنهم ي�ضعرون باأمل كبري الآن”. ودعا وزير 
اخلارجي���ة الأمريكي مايك بومبيو، اأثناء حمادثات 
يف بروك�ضل اأم�س، ال���دول الأوروبية الى الوقوف 

وراء الإجراءات الأمريكية مبنع اإيران من 
دخول اأ�ضواق الطاقة العاملية.

بومبيو يح�س “الأوروبي” على اتخاذ موقف مت�سدد من اإيران

اأ�سغر خبرية تنمية ب�سرية يف البحرين والوطن العربي لـ “$”:

ترامب: االإيرانيون ي�سعرون باأمل كبري االآن

• دونالد ترامب ومايك بومبيو اأثناء موؤمتر �ضحايف عقب قمة الناتو يف بروك�ضل اأم�س )اأ ف ب(	 12

5

الدعم 
المالي 
)عالوة 
الغالء(

قرار اللجنة البرلمانيةالوضع الحالي

المستفيدينالدخل الشهريالفئةالدخل الشهريالفئة

37,593من صفر حتى 300فئة 150 دينارمن صفر حتى 300فئة 100 دينار

45,290من 301 حتى 700فئة 100 دينارمن 301 حتى 700فئة 70 دينار

33,223من 701 حتى 1000فئة 75 دينارمن 701 حتى 1000فئة 50 دينار

من 1001 حتى 1200فئة 50 دينار

• )ت�ضوير: خليل اإبراهيم(	 من معر�س جمعية املطورين العقارين  
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حملة توعوية ب�صاأن �صالمة ذوي االحتياجات اخلا�صة
بناء على توجيهات �شمو حمافظ اجلنوبية

الرف���اع -  املحافظ���ة اجلنوبية: ذك���ر مدير عام 
مديري���ة �رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة اأنه بن���اء على 
توجيه���ات حماف���ظ اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليفة 
ب���ن علي اآل خليف���ة لتعزيز مب���داأ ال�رشاكة املجتمعية 
وبالتن�شيق مع برنامج “�شمو” التابع لوزارة ال�شباب 
والريا�ش���ة، نظم���ت �شعب���ة �رشط���ة خدم���ة املجتم���ع 
باملديرية حملة توعوية الهدف منها ك�رش احلاجز بني 
ذوي االحتياجات اخلا�شة واأفراد املجتمع.واأ�شار اإلى 
اأن���ه مت توزيع ع���دة مطويات ورقي���ة، تتعلق ببع�س 
ا�شرتاط���ات ال�شالم���ة التي تواج���ه ذوي االحتياجات 
اخلا�ش���ة يف املن���زل وعل���ى الطريق الع���ام وكيفية 

الوقاية منها.

جاللة امللك يتلقى �صكر اأمري الكويت

القائد العام: م�صتوى “الدفاع” ي�صارع اأرقى اجليو�ش

�رشطة ال�صمالية تبحث التعاون مع “الت�صامح”

اإجناز وطنـي رفيـع للمـراأة البحرينيـةتخريج دورة يف �صالح البحرية امللكي

عائ�صة بن را�صد اأبدت احرتافية عالية

يف برقية تهنئة لعائ�شة بنت را�شد بعد اأول طلعة جوية... قرينة العاهل:

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى برقيات التهاين باالإجناز... قرينة العاهل:

املنامة - بن���ا: بعثت قرينة عاهل البالد رئي�شة 
املجل�س االأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 
�شبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى 
امل���الزم ثاين طي���ار ال�شيخ���ة عائ�شة بن���ت را�شد اآل 
خليف���ة مبنا�شبة قيامها ب���اأول طلعة جوية على منت 

طائرة قتالية تابعة ل�شالح اجلو امللكي.
وفيما يلي ن�س الربقية: 

االبنة العزيزة املالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة 
بنت را�شد اآل خليفة حفظكم اهلل �شالح اجلو امللكي 

- قوة دفاع البحرين
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يطي���ب لن���ا مبنا�شبة قيامكم ب���اأول طلعة جوية 
لك���م على م���نت طائ���رة قتالي���ة تابعة ل�ش���الح اجلو 
امللك���ي، اأن نعرب لك���م عن تهانين���ا اخلال�شة لهذا 
االإجناز الكب���ري الذي حر�شتم على حتقيقه وت�شجيله 
كاإجن���از وطني رفي���ع امل�شت���وى للم���راأة البحرينية، 
التي نفخ���ر ونعتز باإجنازاتها الوطني���ة على الدوام، 
واإنك���م بهذا االأداء املتميز كنتم خري من يج�شد عطاء 
املراأة البحرينية، كراعية لوطنها وقائمة على رفعته 

ومدافعة عن ترابه الطاهر.
كم���ا ن���ود به���ذه املنا�شب���ة اأن ن�شي���د بعزمكم 
املبارك على خو�س واختيار هذا املجال الذي يعك�س 
ما تتحلون به �شجاعة واإق���دام واإ�رشار خلدمة وطنكم 
من هذا املنرب العريق وال���ذي يتيح ملن�شوبيه �رشف 

حماي���ة الوطن والدف���اع عنه. ويف اخلت���ام، نكرر لكم 
تهانينا ومتنياتنا باأن ت�شهد م�شاعيكم كل التوفيق 
وال�شداد يف خدمة وطنكم، داعني املولى عز وجل اأن 

يحفظكم وي�شدد خطاكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليف���ة برقي���ة تهنئة م���ن قرينة عاه���ل البالد 
رئي�شة املجل����س االأعلى للم���راأة �شاحبة ال�شمو 
امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 
ه���ذا ن�شها:اخل����ال العزيز �شاح����ب ال�شمو امللكي 
االأم����ري خليفة ب����ن �شلم����ان اآل خليف����ة حفظكم اهلل 

ورعاكم
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 
لق����د تابعن����ا بكثري م����ن الفخر واالعت����زاز جناح 
االبن����ة ال�شيخ����ة عائ�ش����ة بن����ت را�ش����د اآل خليف����ة يف 
مهام قيادته����ا للطائرة احلربية التابعة ل�شالح اجلو 
امللك����ي البحرين����ي. ونود بهذه املنا�شب����ة املتميزة 
واملفرح����ة، اأن نهنئك����م، حفظكم اهلل، عل����ى اختيار 
ابنتن����ا لهذا املج����ال الهام وقراره����ا ال�شجاع بخدمة 
قواتنا امل�شلح����ة. مباركني ل�شموك����م النجاح الباهر 
لطلعته����ا اجلوية االأولى وما متي����زت به من مهارات 
احرتافية عالية عك�شت قدراته����ا العالية وكفاءتها 
الرفيع����ة، االأم����ر ال����ذي اأهلها وبج����دارة لبل����وغ هذا 
االإجناز امل�����رشّف الذي ياأتي كاإ�شاف����ة نوعية جديدة 
�شم����ن �شجل املراأة البحريني����ة الزاخر باالإجنازات يف 
كاف����ة املجاالت. ويف اخلتام، ندع����و اهلل عز وجل، اأن 
يبارك لكم جهودكم الكب����رية وم�شاعيكم املخل�شة 
يف م�شان����دة م����ا ت�شبو ل����ه الروؤية امللكي����ة ال�شامية 
م����ن اآمال وتطلع����ات لرفع����ة اأبناء وبن����ات البحرين، 
واأن يوف����ق االبن����ة ال�شيخ����ة عائ�ش����ة بن����ت را�شد اآل 
خليف����ة يف م�شريته����ا العملية التي �شيك����ون النجاح 
حليفه����ا، بع����ون اهلل تعال����ى، وبف�ش����ل م����ا تتمت����ع 
ب����ه امل����راأة البحريني����ة من اهتم����ام وتقدي����ر لتكون 
م�شاركتها يف البناء عنواناً را�شخاً وم�شيئاً لنه�شتنا 
الوطنية املجي����دة. وتف�شلوا بقبول خال�س التقدير 

واالمتنان، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

قرينة عاهل البالد املفدى
رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
برقية تهنئة م����ن وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

زايد الزياين، هذا ن�شها:
�شي����دي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
اأطال اهلل يف عمره

�شيدي �شاحب ال�شمو امللكي،،،
اأتق����دم اإل����ى �شموك����م باأ�شم����ى اآي����ات التهاين 

والتربيكات مبنا�شبة احل����دث غري امل�شبوق لقيادة 
حفيدة �شموك����م املالزم ثاين طي����ار ال�شيخة عائ�شة 
بن����ت را�شد اآل خليفة لطائرة حربية مقاتلة )هوك(، 
واأن هذا لي�س بالغريب على �شموكم حيث كنتم وال 
زلت����م الداعم االأول واالأب احلنون للم����راأة البحرينية 
�شاعي����ا على ال����دوام للحفاظ عل����ى ريادتها و�شون 
مكت�شباته����ا. اأن دعمك����م الالحم����دود الأبن����اء وبنات 
البحري����ن �شيبق����ى لالأب����د احلاف����ز االأول للمزيد من 

التمييز واالإجنازات.
حفظكم اهلل للبحرين و�شعبها واأطال يف عمركم 

واأمدكم بال�شحة وال�شالمة.
الداعي ل�شموكم بطول العمر

ولدكم املخل�س ل�شموكم
زايد بن را�شد الزياين

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

وتلق����ى  �شاحب ال�شمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
برقية تهنئة من رئي�����س املكتب ال�شيا�شي بجمعية 

ميثاق العمل الوطني اأحمد جمعة، هذا ن�شها:
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�شعدين وي�رشفني يا �شاح����ب ال�شمو بكل فخر 
واعت����زاز ونيابة ع����ن اأع�ش����اء جمعية ميث����اق العمل 
الوطني، جمعيتكم املخل�شة لكم بالوفاء، اأن اأتقدم 
ب����كل اعت����زاز اإل����ى مقامك����م ال�شامي باأح����ر واأ�شدق 
م�شاع����ر التهنئة مقرون����ة باأ�شمى م�شاع����ر ال�شعادة 
واآيات التهاين باملنا�شبة ال�شعيدة باالإجناز العظيم 
الذي يج�شد بفخ����ر مكانة املراأة البحرينية واملتمثل 
باالإجن����از غ����ري امل�شب����وق للم����راأة البحريني����ة مبجال 

الط����ريان احلرب����ي والع�شكري وذلك م����ن خالل اأول 
طلعة جوية لطائرة قتالية بقيادة حفيدتكم الغالية 
امل����الزم ث����اين طيار ال�شيخ����ة عائ�شة بن����ت را�شد اآل 
خليف����ة، الت����ي قام����ت باالإق����الع بالطائ����رة احلربية 
القتالي����ة، وهو االإجناز الذي �����رشف بلدنا و�شعبنا ملا 
ج�شده من رفعة ومكانة ملا بلغه �شبابنا من م�شتوى 
نفخ����ر به االأم����ر الذي يعك�����س اعت����زاز �شموكم بهذا 
االإجناز وهو ثم����رة لت�شجيعكم ودعمكم وم�شاندتكم 
الدائم����ة له����م لتخط����ي ال�شع����اب وحتقي����ق االآمال 

الوطنية لبحريننا الغالية.
اإن تاأكيد �شموكم بهذه املنا�شبة باأن ذلك حدثا 
فريدا واإجنازا م�شهودا يج�شد العزمية وروح التحدي 
ل����دى املراأة البحريني����ة واالإ�رشار عل����ى خدمة الوطن 
وال����ذود عن����ه يف اأ�شد املجاالت �شعوب����ة لهو احلافز 
الأبنائن����ا من �شب����اب الوطن على امل�ش����ي يف طريق 
حتقيق االإجن����ازات الوطنية ولي�س ذلك بغريب على 

موقفكم الداعم دائماً ل�رشح ال�شباب البحريني.
اإننا ي����ا �شاحب ال�شمو لنفخر به����ذا االإجناز غري 
امل�شبوق الذي ي�شكل دافع����اً الأبناء الوطن من جيل 
ال�شباب الذين �شيحمل����ون امل�شوؤولية الوطنية على 
نه����ج �شموك����م وتوجيهاتك����م ال�شدي����دة يف حتفي����ز 
�شبابن����ا على روح املثاب����رة من اأجل وطنن����ا الغايل، 
متمنيا للمالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد 
اآل خليفة التق����دم والنجاح يف ظل رعايتكم الكرمية 
�شائ����الً العل����ي القدير اأن يحفظ �شموك����م ويرعاكم، 
وي�ش����دد خطاك����م للمزي����د م����ن العط����اء واأن ميدكم 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة.
اأحمد جمعة

رئي�س املكتب ال�شيا�شي بجمعية ميثاق العمل 
الوطني

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة برقية �شكر جوابية من اأمري دولة 
الكوي���ت ال�شقيقة اأخي���ه �شاحب ال�شمو 
ال�شي���خ �شباح االأحم���د اجلاب���ر ال�شباح، 
وذل���ك رداً عل���ى برقية جاللت���ه املهنئة 
ل���ه مبنا�شبة جناح العملية اجلراحية التي 

اأجري���ت للنائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 
ال���وزراء وزير الدف���اع الكويت���ي ال�شيخ 

نا�رش �شباح االأحمد ال�شباح.
واأعرب اأمري دولة الكويت يف برقيته 
عن خال�س �شكره وتقديره جلاللة امللك 
عل���ى م�شاعر جاللت���ه الطيب���ة ال�شادقة، 
متمنياً جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة.

الرف���اع - ق���وة الدفاع: تفق���د القائد 
الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�شري الركن 
ال�شي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليف���ة �شباح 
اأم�س عددا من وحدات قوة الدفاع، وا�شتمع 
اإل���ى اإيج���از ع���ن مراح���ل �شري العم���ل بتلك 

الوحدات.
و�ش���دد عل���ى اأهمي���ة موا�شل���ة تقوية 
اجلاهزية القتالية واالإدارية وتعزيز اخلطط 
والربام���ج التدريبي���ة يف تل���ك الوحدات مبا 
يتواءم مع االحتياجات القتالية واملتطلبات 

االإدارية ملواجهة التحديات كافة .
واأو�شح القائد العام لق���وة الدفاع اإنه 
وهلل تعال���ى احلم���د وال�شك���ر فاإن���ه بف�شل 
الروؤية امللكي���ة احلكيمة اأ�شب���ح امل�شتوى 

القت���ايل ملنت�شبي قوة دفاع البحرين اليوم 
ي�شارع مثيل���ه يف اأرقى اجليو����س العاملية 
اإع���داداً وتخطيطاً، واإدارة عملي���ات، واإدارة 
اأزم���ات، وتنفيذ املن���اورات الربية واجلوية 
والنتائ���ج  االأه���داف،  والبحري���ة، وحتقي���ق 

بجدارة، وجناح كبري.
ق���وة  اأن  اإل���ى  الع���ام  القائ���د  واأ�ش���ار 
الدف���اع خط���ت خط���وات كب���رية يف جم���ال 
البن���اء والتطوير، كان اأهمه���ا جناح العملية 
املدرو�ش���ة لبن���اء قاعدة قوية م���ن الكوادر 
الوطني���ة املوؤهل���ة يف جمي���ع التخ�ش�شات 
العلمية، وذل���ك انطالقاً من االإميان الرا�شخ 
باأهمي���ة املواط���ن يف قي���ادة عملي���ة البناء 

احل�شاري الذي ت�شهده مملكة البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد املدير 
الع���ام ملديرية �رشط���ة املحافظ���ة ال�شمالية، 
ل���دى ا�شتقبال���ه وفدا م���ن جمعي���ة البحرين 
ال�رشاك���ة  اأن  االأدي���ان  وتعاي����س  للت�شام���ح 
املجتمعي���ة نه���ج تعم���ل وزارة الداخلية على 
تطبيق���ه وفق توجيه���ات وزي���ر الداخلية يف 
اإط���ار العمل عل���ى فتح قن���وات التوا�شل مع 
كافة اأطي���اف ومكونات املجتم���ع والو�شول 

الأكرب �رشيحة من موؤ�ش�شات املجتمع املدين. 
�رشب���ت  البحري���ن  مملك���ة  اأن  واأو�ش���ح 
اأروع االأمثل���ة ولديها اإرث كب���ري يف التعاي�س 

ال�شلم���ي والت�شام���ح. ومت يف اللق���اء مع وفد 
اجلمعية، بحث �شبل التعاون والتن�شيق وفتح 
اآف���اق اأو�شع يف جمال العمل امل�شرتك مبا من 

�شاأنه حتقيق امل�شلحة الوطنية.
من جهته، اأع���رب رئي�س جمعية البحرين 
لت�شامح وتعاي�س االأدي���ان عن رغبة اجلمعية 
يف اإعداد برامج وحلقات فكرية للو�شول اإلى 
النا�شئ���ة لتوعيتهم ب�رشورة ع���دم االن�شياق 
االأف���كار  واعتن���اق  النفو����س  �شع���اف  وراء 
الهدامة وم���ا ي�شاحبها م���ن تداعيات �شلبية 

توؤثر عليهم وعلى من حولهم.

املنامة - بن���ا: اأقيم بقوة دفاع البحرين 
�شباح اأم�س، حف���ل تخريج دورة للم�شتجدين 
امللك���ي،  البحري���ة  �ش���الح  يف  الع�شكري���ني 
بح�ش���ور م�شاعد رئي�س هيئة االأركان لالإمداد 
والتموين اللواء الركن بحري يو�شف مال اهلل.

وبداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، ثم 
قدمت كلمة بهذه املنا�شبة. 

كم���ا مت تق���دمي اإيج���از ع���ن الربنام���ج 
النظري والعملي للدورة.

بعده���ا ق���دم اخلريج���ون عر�ش���ا عمليا 
ا�شتمل على امل�ش���ري الع�شكري والذي عك�س 

امل�شتوى االحرتايف الذي يتمتعون به.

وبعد اأداء الق�شم القانوين، �شلم م�شاعد 
والتموي���ن  لالإم���داد  االأركان  هيئ���ة  رئي����س 
اجلوائ���ز  ووزع  للخريج���ني  ال�شه���ادات 

التقديرية على املتفوقني.

• اأول طلعة جوية لل�شيخة عائ�شة بنت را�شد بطائرة قتالية 	

• �شمو االأمرية �شبيكة بنت ابراهيم	 • �شمو رئي�س الوزراء	

• •جاللة امللك	 �شمو اأمري الكويت	
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تعزيز عالقات ال�صداقة مع بروناي

“الإ�صكان” تكمل توزيع 690 وحدة باللوزي

و “اأ�صيلة” اتفاق تعاون بني “درا�صات” 

م�سيدا مب�سار التعاون... �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة:

ا�ستئناف توزيع وحدات مدينة �سلمان الأ�سبوع املقبل

لإحالل التنمية وال�سالم الإقليمي

املنامة - بنا: ا�ستقبل م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س جمل����س الوزراء �سمو ال�سيخ �سلمان 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة مبكتبه يف ق����ر الق�سيبية 
العامر، القائم باأعمال �سف���ارة �سلطنة بروناي دار 

ال�سالم لدى مملكة البحرين نور الهدى اأحمد. 
واأع���رب �سموه عن بال���غ �سك���ره وتقديره ملا 

تقوم به القائم بالأعمال �سفارة �سلطنة بروناي من 
جهود لتعزيز عالقات ال�سداقة القائمة بني مملكة 

البحرين و�سلطنة بروناي دار ال�سالم.
وخ���الل اللق���اء، نوه �سم���وه مب�س���ار العالقات 
وم���ا ي�سه���ده م���ن تع���اون م�س���رك ب���ني البلدين 

ال�سديقني.

م���ن جهته���ا، ع���رت القائ���م باأعم���ال �سفارة 
�سلطن���ة بروناي لدى مملك���ة البحرين عن تقديرها 
ملا تبديه احلكوم���ة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء م���ن حر�س عل���ى تعزي���ز وتقوية 
العالق���ات القائمة ب���ني البلدي���ن ال�سديقني ومد 

ج�سور التعاون بينهما.

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: تنفي���ًذا لأم���ر 
ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر �سلمان بن حمد اآل خليفة بتوزيع 5000 
وحدة �سكني���ة، ويف اإطار توجيهات عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
التي �سدرت يف �سهر رم�سان املبارك مبا يلبي 
احتياج���ات املواطنني ومتابعة جلهود احلكومة 
برئا�س���ة رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة يف تنفيذ 
برنام���ج عمله���ا، اأعل���ن وكي���ل وزارة الإ�سكان 
ال�سي���خ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل خليف���ة عن انتهاء 
ال���وزارة اأم�س م���ن توزيع اأكرث م���ن 690 وحدة 

�سكنية �سمن م�روع اللوزي الإ�سكاين. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن الوزارة انته���ت من توزيع 
كل م���ن م�ساريع اأم احل�س���م الإ�سكاين، ومدينة 

خليف���ة، ومدين���ة �سلم���ان، وع���راد والب�سيتني 
وجمم���ع 609 ب�سرة، و�سق���ق احلجيات، واأخًرا 

م����روع الل���وزي الإ�س���كاين لت�ستاأن���ف الأ�سبوع 
املقبل بتوزيع وحدات مدينة �سلمان.

املنام���ة - مرك���ز درا�س���ات: وق���ع مركز 
البحري���ن للدرا�سات ال�سراتيجي���ة والدولية 
والطاق���ة )درا�س���ات( اأم����س اتفاقي���ة تعاون 
م�س���رك م���ع موؤ�س�سة منت���دى اأ�سيلة الثقايف 
ال���دويل باململك���ة املغربي���ة ال�سقيقة.وق���ع 
التفاقية من جانب مرك���ز “درا�سات” رئي�س 
جمل����س الأمن���اء ال�سيخ عب���داهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة، ومن جان���ب موؤ�س�سة منت���دى اأ�سيلة 
وزي���ر اخلارجي���ة والتع���اون ال���دويل املغربي 
الأ�سب���ق الأم���ني الع���ام للموؤ�س�س���ة حممد بن 

عي�سى.
وتن����س التفاقية عل���ى تعزي���ز التعاون 
الثنائي يف املجالت حمور الهتمام امل�سرك، 
املتنوع���ة،  والأن�سط���ة  الفعالي���ات،  واإقام���ة 

وتبادل اخلرات وال�ست�سارات واملطبوعات. 
يتع���اون  اأي�ًس���ا،  التفاقي���ة  ومبوج���ب 

الطرف���ان يف اإجن���از ال���روؤى البن���اءة؛ لإح���الل 
التنمية وال�سالم وال�ستقرار الإقليمي. 

• �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة م�ستقبال القائم باأعمال �سفارة بروناي	

• جانب من ت�سليم الوحدات	

• توقيع اتفاقية تعاون مع منتدى اأ�سيلة الثقايف 	

النعيمي يبحث التعاون مع جامعة حممد اخلام�س

 وزير اخلارجية: تقدمي كل الدعم للتحالف �صد “داع�س”

حميدان يلتقي اأمني جائزة �صيتة بنت عبدالعزيز

اجتماع اأمني لتنفيذ حظر جمع املال بامل�صاجد

مدينة عي�سى - وزارة الربية والتعليم: 
ا�ستقب���ل وزي���ر الربي���ة والتعلي���م رئي����س 
جمل�س التعلي���م العايل ماج���د النعيمي وفًدا 
م���ن امل�سوؤول���ني بجامعة حمم���د اخلام�س يف 
فرعه���ا باإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية 
املتح���دة ال�سقيق���ة، برئا�س���ة نائ���ب رئي�س 

اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية حممد العدناين، 
اإذ بح���ث معهم جم���الت التع���اون التعليمي، 
واأطلعه���م على اأبرز خطط ال���وزارة وبراجمها 
التطويري���ة. ح����ر املقابل���ة وكيل ال���وزارة 
للم���وارد واخلدم���ات حممد جمع���ة وعدد من 

امل�سوؤولني بالوزارة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �سارك وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة، يف الجتماع الوزاري للتحالف الدويل 
�سد “داع�س”، الذي عقد اأم�س، يف بروك�سل.

واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة خالل كلمت���ه اأن 
مملكة البحرين ع�سو فع���ال وم�ساهم رئي�س 
يف التحالف الدويل �س���د “داع�س”، وحتر�س 
با�ستم���رار عل���ى تق���دمي كل الدع���م جلهود 
التحال���ف ال���دويل املوجهة من اأج���ل الق�ساء 

على كل التنظيمات الإرهابية.
واأع���رب وزي���ر اخلارجي���ة ع���ن تقدي���ره 
لقيادة الوليات املتحدة الأمركية ال�سديقة 
للتحال���ف الدويل �سد “داع����س” وما لها من 
دور حموري وا�سراتيجي  يف حماربة الإرهاب 
على خمتل���ف امل�ستوي���ات  والت�سدي لكافة 

التنظيمات الإرهابية يف انحاء العامل.
وج���دد وزي���ر اخلارجي���ة موق���ف مملك���ة 
البحري���ن الداع���م جله���ود جمهوري���ة العراق 
ال�سقيق���ة يف مكافحة الإره���اب، م�سددا على 
ت�سام���ن ودع���م مملك���ة البحري���ن للم�ساعي 
الدوؤوبة لدولة الدكتور حيدر العبادي رئي�س 

وزراء جمهورية العراق م���ن اأجل حترير جميع 
اأرا�س���ي العراق من قب�س���ة تنظيم “داع�س” 
الإرهابي واإع���ادة اإعمار املناط���ق املت�ررة، 
وب�سط الأمن وال�سلم وحتقيق التنمية والرخاء 

جلميع اأبناء ال�سعب العراقي ال�سقيق.
وحث وزير اخلارجية على �رورة تكثيف 
اجله���ود الدولي���ة الرامي���ة ملحارب���ة الفك���ر 
املتط���رف الذي يغ���ذي “داع�س” وغرها من 
التنظيمات الإرهابية، واأهمية تعزيز التعاون 
والتن�سيق امل�سرك م���ن اأجل الق�ساء نهائًيا 
عل���ى تنظيم “داع����س” الإرهابي ومنع ظهور 

اأي منظمة اإرهابية م�سابهة م�ستقبال.
و�س���دد وزي���ر اخلارجي���ة عل���ى ����رورة 
موا�سلة اجلهود الهادف���ة اإلى التو�سل حلل 
�سيا�س���ي يف اجلمهوري���ة العربي���ة ال�سوري���ة 
�سيطرته���ا  وب�س���ط  الدول���ة  ق���وة  ي�سم���ن 
كل  وخ���روج  اأرا�سيه���ا  عل���ى  و�سيادته���ا 
اجلماع���ات املقاتلة والإرهابي���ة من الأرا�سي 
ال�سوري���ة ومنع التدخ���ل اخلارجي يف �سوؤونها 
مب���ا يحقق طموح���ات اأبناء ال�سع���ب ال�سوري 

ال�سقيق يف التقدم والزدهار.

مدين���ة عي�سى - وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، بالأم���ني العام 
جلائ���زة الأم���رة �سيت���ة بن���ت عبدالعزيز اآل 
�سع���ود للتمي���ز يف العم���ل الجتماع���ي، فهد 
املغلوث، بح�سور رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
البحرين للعمل التطوعي عبدالعزيز ال�سندي.

وخ���الل اللق���اء، مت بح���ث �سب���ل تعزي���ز 
التع���اون يف العم���ل التطوع���ي والجتماعي، 
وال�ستفادة من اخل���رات والتجارب الناجحة 

مت  كم���ا  املج���ال،  ه���ذا  يف  اجلانب���ني  ب���ني 
ا�ستعرا�س اأه���داف اجلائ���زة امل�ستلهمة من 
فكر الأم���رة �سيتة بن���ت عبدالعزيز )رحمها 
اهلل( التي داأبت طيل���ة حياتها على املبادرة 

بالأعمال اخلرية الجتماعية. 
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأكد حمي���دان �رورة 
ا�ست���ذكار عط���اءات رواد العم���ل الجتماعي 
واإحي���اء اإجنازاتهم، م�سًرا اإل���ى عطاء الأمرة 
�سيتة بن���ت عبدالعزيز، اإحدى رائدات العمل 

اخلري والإن�ساين والتطوعي.

املنام���ة - وزارة الداخلية: تنفيذاً لقرار 
حظ���ر جم���ع امل���ال والترع���ات يف امل�ساج���د 
ودور العب���ادة، عقدت مديرية �رطة حمافظة 
املح���رق اجتماع���ا تن�سيقي���ا م���ع ممثلني عن 
وزارت���ي العمل والتنمي���ة الجتماعية والعدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف، للبحث يف 

طبيع���ة التن�سيق والتعاون مبا ي�سمن تنفيذ 
القرار. واأو�سح املدي���ر العام ملديرية �رطة 
حمافظة املحرق اأن املديرية اأمتت جاهزيتها 
لتنفي���ذ القرار وحددت موع���دا لإنهاء ظاهرة 
جم���ع امل���ال والترع���ات يف امل�ساج���د ودور 

العبادة بنهاية ال�سهر اجلاري.

وفد اأمني بريطاين يطلع على اأ�صلحة الإرهابيني
زار عددا من الإدارات من بينها “املباحث”

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: يف اإطار الزيارة التي قام بها وفد �رطة 
مقاطع���ة “دورهام” باململك���ة املتحدة اإلى مملك���ة البحرين والتقى يف 
م�ستهله���ا رئي�س الأمن الع���ام اللواء طارق احل�سن، اطل���ع اأع�ساء الوفد 
عل���ى نظم واآليات العم���ل يف عدد م���ن اإدارات وزارة الداخلية والتجارب 
الناجح���ة التي يتم تطبيقها يف جمالت متعددة، يف اإطار حر�س اجلانبني 
عل���ى تب���ادل التجارب واخل���رات التدريبية والفنية مب���ا ي�سهم يف رفع 

م�ستويات الأداء خ�سو�سا يف املجالت الأمنية. 
وزار وفد �رط���ة مقاطعة دورهام مديرية �رطة املحرق. ومت عر�س 
مهم���ات ودور �رطة خدم���ة املجتمع واأهم الق�سايا الت���ي تتابعها �سواء 
ب�س���اأن العمال���ة ال�سائب���ة وبيوت الع���زاب وامل�ساهم���ة يف تنظيم ال�سر 
بالقرب من املدار����س والأ�سواق، نظراً لطبيعة املحرق، كما اطلع الوفد 

على مهمات مكتب حماية الأ�رة وبرنامج تعايف. 
كما زار الوف���د الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، واطلع على 
اإيج���از ب�ساأن العمل وقام بجولة بني ع���دد من الإدارات وتفقد املعر�س 
ال���ذي اأقيم وت�سمن مناذج من الأ�سلحة واملتفج���رات التي ا�ستخدمتها 
اجلماع���ات الإرهابية ل�سته���داف حياة رجال ال�رطة، كم���ا �سملت جولة 
الوف���د زي���ارة الإدارة العام���ة ملكافح���ة الف�س���اد والأم���ن القت�س���ادي 

والإلكروين.  • جانب من زيارات الوفد الريطاين	



بالدنا4 الجمعة 13 يوليو 2018 
29 شوال 1439
العدد 3559

ال����13 عام���ا اأن تتج���اوز  25 ور�ش���ة بالتنمي���ة الب�رشي���ة وتطوي���ر ال���ذات قب���ل  نظم���ت 
اأح���ب ال�شحاف���ة واأقراأ 3 كت���ب اأ�شبوعي���ا واأطم���ح لدرا�شة الربجم���ة الع�شبي���ة الإ�شالمية
اأع���د للف���وز بجائ���زة حم���دان ب���ن را�ش���د للطال���ب املتمي���ز واأ�شك���ر مرك���ز املوهوب���ن

اأمتنى مقابلة �سمو رئي�س الوزراء 
لأهديه كتابي الأول “الأمل”

أمل... الطالبة والمبدعة

يف عائلت���ي الت���ي تتك���ون م���ن 6 اأف���راد، 4 
بنات وولدي���ن، اأنا اأ�شغره���م. حظينا بدعم كبري 
م���ن الوال���د يف توجهن���ا اإل���ى الدرا�ش���ة والعم���ل 
والإب���داع. كان وال���دي يوؤكد لن���ا اأن القراءة هي 
م�ش���در الإلهام والإب���داع، واأن العم���ل هو ال�رشف 
الذي ي�شنعه الإن�ش���ان وي�شيفه لتاريخه و�شجله 
احل�ش���اري، ولذلك ن�شاأنا ن�ش���ري على هذا املبداأ، 
نق���راأ ك���� “الفئ���ران” كل م���ا يقع حت���ت اأيدينا، 
ون�ش���ارك مبختلف الفعالي���ات املجتمعية، بقلب 
حمب لبلدنا البحرين التي ر�شعنا حبها والإخال�ص 

لها منذ اأن فتحنا اأعيننا على احلياة.

لماذا تهوين الصحافة؟

اأعت���رب اأن ال�شحافة والإعالم بالبحرين جتربة 
فريدة وغري م�شبوقة يف دول كثرية؛ لأنها حتظى 
بدعم متوا�ش���ل من لدن رئي�ص ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
ف�شموه الراع���ي الأول لل�شحافة البحرينية، وهذا 
يتاأك���د م���ن اأن �شموه وعل���ى الرغم م���ن ان�شغاله 
رئي�ش���ا للحكومة، يقراأ ال�شح���ف يوميا بعد اأدائه 
�شالة الفجر، ومعروف عن �شموه لدى البحرينين 
اأن �شموه الكرمي ي�شجل كل ال�شكاوى واملطالب 
الت���ي يكتبه���ا مواطن���وه، ويق���وم بالتوا�شل مع 
الوزراء املعنين واجله���ات الر�شمية املخت�شة؛ 
لإيجاد حلول �رشيعة ملعاناة مواطنيه، واأت�شور اأن 
ما يقوم به �شموه يف هذا املجال يج�شد ال�شفافية 
وه���ذه  املواطن���ن،  م���ع  تعامل���ه  يف  املطلق���ة 
ال�شفافي���ة واحلب ال���ذي يحظى ب���ه �شموه جعل 
من ه���ذه الظاهرة عرفا غري م�شب���وق بن القائد 
و�شعب���ه ومواطنيه، حتى و�شل���ت لأبهى �شورها 
املعروف���ة عندم���ا اأ�شبح املواط���ن ينا�شد �شموه 
ويلج���اأ اإليه؛ لأنه يعرف اأنه �شيجد حال ملطلبه، من 
خالل متابعة �شموه الكرمية ل�شكاوى املواطنن.

أصغر خبيرة تنمية بشرية

من���ذ طفولتي تع���ودت على اأن اأق���راأ يوميا، 
وكان التح���دي بينن���ا نح���ن الأ�شق���اء ق���راءة من 
كتاب���ن اإلى 3 يف الأ�شبوع، وبع���د و�شويل ل�شن 
الثالث���ة ع�رشة، بداأت الرتكيز عل���ى كتب التنمية 
الب�رشية، خ�شو�شا كت���ب الراحل اإبراهيم الفقي، 

وث���م اجته���ت اإل���ى متابع���ة كل ما يتعل���ق بهذا 
التخ�ش����ص م���ن برام���ج �شمعي���ة، وفيديويات، 
م���ن  متخ�ش�ش���ن  ومدرب���ن  اأجنبي���ة،  وكت���ب 
الع���امل، وبعدها ب���داأت بتقدمي الور����ص يف هذا 
املجال، ومن ثم تقدمي ال���دورات التدريبية، ثم 
كان “ن�ش���ي” الأول وهو كتاب �شيت���م اإ�شداره 
قريب���ا بعن���وان “الأمل”، وللعلم فاأن���ا اأتعامل يف 
ه���ذا اجلانب من خالل حتوي���ل الف�شل اإلى جناح، 
والت�ش���اوؤم اإل���ى اأم���ل، وهو مبدئ���ي يف التدريب 

والعمل واحلياة.

المشاركة في مسابقة حمدان بن راشد

اأ�شتع���د حالي���ا للم�شاركة مب�شابق���ة حمدان 
بن را�شد للطالب املتمي���ز، واأمتنى الفوز فيها؛ 
لأ�شج���ل ن�رشا ملدر�شت���ي “اأم كلث���وم”، واأنا الآن 
بداأت ومن خالل الدورات التي نظمتها، كاأ�شاليب 
تنمية، �شاأرفقها لالإجنازات التي �شاأ�شارك بها يف 

امل�شابقة.

دعم وزارة التربية والتعليم 

لب���د م���ن الإ�ش���ارة اإل���ى اأن وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م، ممثلة يف الوزير ماج���د النعيمي، كان 
له���ا دور كبري وموؤثر، اإذ قدمت يل الدعم الكامل 
الذي منحني اأفقا اأو�شع للتميز والإبداع، فاأنا من 
خالل هذا الدع���م اأ�شارك بفعالية مع “ا�شتغرام” 

وزارة الرتبي���ة، وبتوجيه���ات م���ن وكي���ل وزارة 
الرتبي���ة مت �شم���ي ع�ش���وا مبرك���ز املوهوب���ن 
يف املدر�ش���ة واملرك���ز، ويت���م دعوت���ي من خالل 
الوزارة لكل الور�ص والدورات، واإ�رشاكي بح�شور 
جل�ش���ات جمل�شي الن���واب وال�ش���ورى، ومتثيلي 
مدر�شت���ي يف املقاب���الت من خ���الل “اإن�شتغرام” 
جمل�شي ال�شورى والن���واب، وبناًء على توجيهات 
وكي���ل وزارة الرتبي���ة للموارد الب�رشي���ة واملوارد 
حمم���د مب���ارك جمع���ة، مت تكلي���ف مرك���ز رعاية 
املوهوبن مبتابعت���ي، واأفتخر اأن الوزارة كتبت 
ملركز املوهوب���ن ر�شالة تقول فيها عني “لقد 
فر�ش���ت الطالبة نف�شها بق���وة من خالل تاأليفها 
كتاب )الأمل(، وكما تبن من اإجنازاتها واأعمالها 
العدي���دة فه���ي طالبة قيادي���ة ومتميزة، متتلك 
موهب���ة ف���ذة وفريدة يف جم���ال التنمي���ة الب�رشية 
الت���ي اكت�شبتها من خ���الل قراءاتها املتنوعة يف 
هذا املجال، و�شاركت اأمل بقراءاتها العديدة يف 
حت���دي القراءة ومت تاأهيلها ملرحلة املحافظات، 
اإ�شاف���ة اإل���ى اأنه���ا امتهنت مهن���ة التدريب منذ 
ال�شغر متاأث���رة بالعامل الكبري يف التنمية الب�رشية 
اإبراهي���م الفق���ي ويف بداي���ة م�شريته���ا الت���ي ل 

تتجاوز ال�شنة قدمت ما يعادل 25 ور�شة.

الورش واإلنجازات

قدمت ور�شا متخ�ش�ش���ة يف التنمية الب�رشية 

وتطوير الذات - الإر�شادات التوعوية، واأعددت 
دورة تدريبي���ة مكون���ة م���ن 6 ور����ص عم���ل مدة 
تطبيقه���ا �شهر ون�ش���ف حتمل عن���وان “الأمل” 

وهي التي األفت عنها كتابي الأول.
كم���ا �شاركت بالعديد م���ن امل�شابقات التي 
حقق���ت فيه���ا نتائ���ج م�رشف���ة ومتمي���زة، اإذ اأكد 
امل�شوؤولون فيها اأنني حماورة بارعة واأمتلك ثقة 
كب���رية بالنف�ص، وكان يل ح���وار مع وزير الرتبية 
والتعلي���م يف م�شابق���ة “بي���دي اأ�شن���ع وطن���ي” 
واأحرزت املركز الأول عل���ى مملكة البحرين، كما 
كان يل ال�رشف مبقابلة الوزير النعيمي، والوكيل 

مبارك، وت�رشفت باإهدائهم ن�شخة من كتابي.
ح�شلت على املركز الأول يف البحث الإجرائي 
“حل���و نعي����ص مب�شوؤولي���ة” يف ����رشح امليث���اق، 
و�شارك���ت يف العدي���د من الف���رق الطالبية التي 
ت�شاهم يف خمتلف الأن�شطة ال�شفية واملجتمعية 
واخلريي���ة والتطوعية، رئي�ش���ة املجل�ص الطالبي 
ورئي�شة جماعة التوجية املهني، وجلنة ال�شحافة 
املدر�شي���ة، وجلن���ة املواطنة وال���رتاث، وفريق 
الإر�شاد الجتماعي، وفريق الريا�شة، اإ�شافة اإلى 
م�شاركت���ي الدائمة واملتوا�شلة يف حمالت اإفطار 

�شائم.
ولع���ل هذه امل�شاركة الفعالة كان لها تاأثري 
اأحيانا على معدلت���ي املدر�شية، فطموحي دوما 
كان ه���و احل�ش���ول على مع���دلت نهائية، ولكن 

ان�شغ���ايل باحل���راك املجتمع���ي واملدر�شي جعل 
معدلت���ي ل تق���ل ع���ن 95 % يف كل ال�شن���وات 
تتج���اوز  ل  درا�شت���ي  ف���رتة  لأن  الدرا�شي���ة؛ 

ال�شاعتن؛ حلبي العمل التطوعي واملجتمعي.
وت�شيف: اأعترب اأن املوهبة هي نعمة من اهلل 
�شبحانه وتعالى يهبه���ا ملن ي�شاء، واأكرمني اهلل 
تعال���ى بنعمة املوهبة واحلفظ والطالع، وموهبة 
التدري���ب والكتابة، وه���ي نعم ف�شيل���ة، ولكن 
يجب احلفاظ عليه���ا ودعمها والهتمام بها؛ من 
اأج���ل تطويرها و�شم���ان ا�شتمراريته���ا، وهو ما 
اأقوم به يف حياتي العلمية والعملية حاليا، واأدعو 
ال�شباب م���ن اجلن�شن اإلى �رشورة تنظيم الوقت 
وح�ش���ن اإدارته؛ ليتمكنوا م���ن حتقيق اأهدافهم، 
واأن تك���ون بلدن���ا البحرين هي الداع���م والدافع 

لتحقيق الإجنازات من اأجلها ولها.

رسالة شكر

اأم���ل  الطالب���ة  ويف نهاي���ة احل���وار وجه���ت 
الطريي ر�شالة �شك���ر وتقدير ل�شحيفة “البالد” 
والقائم���ن عليه���ا، ولرئي����ص التحري���ر موؤن����ص 
املردي؛ مبنحها فر�ش���ة للتدريب يف ال�شحيفة، 
وهي خط���وة توؤكد رعاي���ة “الب���الد” للمواطنن 
املوهوبن، واهتمامها وحر�شها ال�شديدين على 
منحهم فر�ش���ة للتميز والإبداع ق���د ل يح�شلون 

عليها يف مكان اآخر.

بدور املالكي

اأ�شغر خبرية تنمية ب�رشية يف البحرين والوطن العربي ل� “$”:

ت�رش على حلمها الذي حتمله معها دوما، مبقابلة رئي�ص وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وتتمنى بطفولة بريئة 
مقابلة �شموه؛ حتى ته���دي �شموه الكرمي كتابها الأول. وت�شيف “حلمي 
واأمنيتي اأن اأ�شلم على �شموه. �شاركت بفعاليات ُتنظم حتت رعاية �شمو 
رئي����ص الوزراء، ولك���ن مل تتحقق اأمنيت���ي بال�شالم عل���ى �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الكرمي”.�إنه��ا �لطالب��ة �لبحريني��ة �أم��ل �لط��ري، �أ�صغ��ر مدربة 
تنمية ب�ص��رية، و�أ�صغر بحرينية ت�ص��در كتابا عن �لتنمية �لب�صرية، �إذ مل 

يتج��اوز عمرها �لر�بعة ع�ص��رة، وهي تعد �أ�ص��غر خبرة تنمية ب�ص��رية يف 

�لوط��ن �لعربي، و��ص��تطاعت �أن ت�ص��جل يف م�ص��و�رها �لإبد�ع��ي �لعديد من 

�لإجن��از�ت، وكان��ت د�ئم��ا حمط �أنظ��ار �لرتبوي��ن و�لأكادميي��ن يف وز�رة 

�لرتبي��ة و�لتعليم، ويف مدر�ص��تها “�أم كلث��وم” لنيلها �لدرج��ات �لعليا يف كل 

مر�حلها �لدر��صية، و�لتي مل تقل يف �أي �صنة عن �ل� 95 %، �إ�صافة �إىل �أنها 

�أ�صبوع، ون�صطة يف جانب �لعمل  3 كل  “فاأرة قر�ءة” تقر�أ من كتابن �إىل 
�لتطوع��ي و�ملجتمعي وح�صلت على �لعديد من �ملر�كز �ملتقدمة يف م�صابقات 

حملي��ة وخليجي��ة، وتعم��ل حالي��ا وب��كل ثق��ة للم�صارك��ة و�لف��وز بجائزة 

حمد�ن بن ر��صد للطالب �ملتميز.

�أم��ل �لط��ري، �لتي تطم��ح لدر��صة “�لربجم��ة �لع�صبي��ة �لإ�صالمية” 

تت��درب حالي��ا ب�صحيفة “�لبالد”؛ حلبه��ا مهنة �ل�صحاف��ة، و�لتي ح�صدت 

فيه��ا �لعدي��د م��ن �ملر�ك��ز �ملتقدم��ة يف �مل�صابق��ات �ملدر�صي��ة عل��ى م�صت��وى 

�لبحرين.

�أمل لك��ي تعرف منها �ص��ر �لتميز و�لإب��د�ع �لذي  “�لب��الد”، ح��اورت 
ير�فق رحلتها �ملدر�صية و�حلياتية.

• مع رئي�ص التحرير	

• يف احتفالت العيد الوطني	 • يف جمل�ص ال�شورى	

• مع وزير الرتبية والتعليم	

• من مقابلة مع املوهوبن	 • يف اإحدى الور�ص	 • مع الوالد	

• الكتاب الول	
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زيادة املبلغ وا�ستحداث فئة رابعة لعالوة الغالء
ترتاوح بني 50 و150 دينارا... “هيكلة الدعم” تقرر:

الق�ضيبية - جمل�س النواب: عقدت 
اللجن���ة الربملاني���ة امل�ضرتك���ة املعني���ة 
باآلي���ة اإع���ادة هيكل���ة الدع���م احلكوم���ي 
اأم����س برئا�ض���ة  مل�ضتحقي���ه، اجتماعه���ا 
النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب علي 

العرادي.
املو�ضوع���ات  مناق�ض���ة  وبع���د 
املطروح���ة عل���ى ج���دول اأعم���ال اللجنة، 
قررت اللجنة الربملانية امل�ضرتكة جملة 
م���ن الق���رارات والت�ض���ورات، والتي من 
املزم���ع مناق�ضتها م���ع رئي����س واأع�ضاء 
الت�رشيعي���ة  للجن���ة  احلكوم���ي  الوف���د 
احلكومية امل�ضرتكة يف الجتماع املقبل، 
زي���ادة  يف  اللجن���ة  ق���رارات  وتلخ�ض���ت 
ال�رشائ���ح امل�ضتفي���دة من الدع���م املايل 
)ع���اوة الغ���اء(، اإذ ي�ضتفي���د رب الأ�رشة 
ال���ذي ي���رتاوح دخله ال�ضه���ري من �ضفر 
اإل���ى 300 دين���ار عاوة دع���م مايل 150 
دينارا، وذلك مبقدار زيادة 50 دينارا، اإذ 
ي�ضتفيد من هذه الزيادة حوايل 37.593 
األ���ف رب اأ�رشة، بينما يح�ض���ل رب الأ�رشة 
الذي ي���رتاوح دخله ال�ضه���ري بني 301 
و700 دينار على دع���م مايل 100 دينار 
مبقدار زيادة 30 دينارا، اإذ ي�ضتفيد من 
تلك الع���اوة 45.290 األف رب اأ�رشة، اأما 
بالن�ضب���ة لرب الأ�رشة ال���ذي يرتاوح دخله 
ال�ضهري بني 701 و1000 دينار، �ضوف 
يحت�ض���ب ل���ه ع���اوة 75 دين���ارا مبقدار 
زي���ادة 25 دينارا، و�ض���وف ي�ضتفيد من 
تلك الع���اوة ح���وايل 33.223 رب اأ�رشة، 
كم���ا ا�ضتحدث���ت اللجنة فئ���ة رابعة لرب 
الأ�رشة ال���ذي يرتاوح دخل���ه ال�ضهري من 
1001 اإلى 1200 دينار، اإذ يح�ضل على 
ع���اوة 50 دين���ارا وف���ق املعاي���ر التي 

و�ضعتها اللجنة الفنية.
وب�ضاأن امل�ضاعدات الجتماعية لاأ�رش 
والأف���راد )ال�ضم���ان الجتماع���ي( قررت 
اللجنة الإبق���اء على المتي���ازات احلالية 
مل�ضتحقي ال�ضم���ان الجتماعي كما هي، 
وا�ضتفادة م�ضتحقي ال�ضمان الجتماعي 
من زيادة عاوة الغاء من 100 اإلى 150 
دين���ارا وفًق���ا لا�ضرتاط���ات املح���ددة، 
املعي�ض���ة  حت�ض���ني  ع���اوة  واحت�ض���اب 
للمتقاعدين م���ن �ضمن دخل رب الأ�رشة، 
وو�ضع �ضقف ملجموع املبالغ امل�ضتحقة 
للحال���ة الواحدة من ال�ضم���ان الجتماعي 
وع���اوة الغ���اء ل يتج���اوز 350 دين���ارا، 
وي�ضم���ل ذل���ك الأ����رشة والف���رد؛ حتى ل 
يت�ضاوى مع احلد الأدنى الفعلي لرواتب 
امل�ضا����س  دون  العامل���ني،  املواطن���ني 
بامل�ضتحق���ني احلالي���ني، ويطب���ق على 
احلالت اجلديدة فق���ط، واأو�ضت اللجنة 
كذلك بتكثيف اجلهود لإدماج م�ضتحقي 
ال�ضم���ان الجتماع���ي ق���در الإم���كان يف 
م�ضاري���ع التاأهي���ل والتوظي���ف، وكذلك 

م�ضاريع الأ�رش املنتجة.
كم���ا تواف���ق اأع�ض���اء اللجن���ة عل���ى 
م�ضاعف���ة خم�ض����س الإعاق���ة اإل���ى 200 
دين���ار ل���ذوي الإعاقات ال�ضدي���دة وهي 
ال�ضل���ل الدماغ���ي، والتوح���د، والإعاقات 
املتعددة، و�رشف خم�ض����س 100 دينار 
جلمي���ع ذوي الإعاق���ة املتو�ضطة، والتي 
تتمث���ل يف العجز اجلزئ���ي الدائم لبع�س 
ق���درات الف���رد اجل�ضدي���ة اأو احل�ضية اأو 
الذهني���ة وت�ضعف���ه عن القي���ام ببع�س 
الوظائ���ف الأ�ضا�ضي���ة يف احلي���اة ب�ضورة 

م�ضتمرة
اأما بالن�ضبة لعاوة حت�ضني املعي�ضة 
للمتقاعدين، تواف���ق اأع�ضاء اللجنة على 
ع���اوة مقداره���ا 150 دين���ارا ملن تقل 
لرواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما 
ي�ضتحق ممن ترتاوح رواتبهم التقاعدية 
م���ن 700 اإل���ى 1500 دين���ار عاوة 125 
دين���ارا، كما توافق اأع�ض���اء اللجنة ب�ضاأن 
م���ن ت�ضل رواتبهم التقاعدية من 1500 
اإلى 2000 دينار �ضيح�ضلون على عاوة 
75 دينارا، ومن املتوقع اأن ي�ضتفيد من 

هذه العاوات 97 % من املتقاعدين.
اأم���ا بالن�ضب���ة لع���اوة ال�ضك���ن، قرر 
الو�ض���ع  عل���ى  الإبق���اء  اللجن���ة  اأع�ض���اء 
احل���ايل، اإذ يح�ض���ل كل �ضاح���ب طل���ب 
خدمة اإ�ضكانية مر على طلبه الإ�ضكاين 5 
�ضنوات عل���ى قوائم النتظار، عاوة بدل 
�ضكن 100 دينار، �ضواء كان طلبه عباره 

عن وحدة �ضكنية اأو ق�ضيمة.

• اجتماع اللجنة الربملانية امل�ضرتكة املعنية باآلية اإعادة هيكلة الدعم احلكومي مل�ضتحقيه	

مركز درا�سات ت�رشيعية دعما للعمل الربملاين العربي

جلنة فنية لرفع معدالت ال�سالمة على �سارع ريا

مناق�سة الإن�ساء �سبكة ت�رشيف اأمطار بوادي ال�سيل

الن���واب: دع���ا  الق�ضيبي���ة - جمل����س 
الأمني العام امل�ضاعد مبجل�س النواب را�ضد 
بوجنمة اإلى اإن�ضاء م����رشوع مركز للدرا�ضات 
الت�رشيعي���ة والقانونية وفك���رة التعاقد مع 
بيوت اخلربة املتخ�ض�ض���ة يف هذا املجال؛ 
بهدف رف���د املوؤ�ض�ض���ة الربملانية العربية 
باآخ���ر التقاري���ر وامل�ضتج���دات القانوني���ة، 
وال�ضع���ي لتجمي���ع القوان���ني والت�رشيعات 

ذات ال�ضلة ل���كل مو�ضوع؛ جلعلها مرجعية 
جمي���ع  منه���ا  ي�ضتفي���د  زاخ���رة  ت�رشيعي���ة 
الربملان���ات واملجال�س العربي���ة. جاء ذلك 
خ���ال م�ضاركة وفد الأمان���ة العامة ملجل�س 
الن���واب يف ور�ض���ة عم���ل “تعزي���ز ق���درات 
ال�ضياغة الت�رشيعية” يف ختام اأعمال اجتماع 
جمعية الأمن���اء العامني للربملانات العربية 

واملنعقد حاليا يف القاهرة.

مدين���ة عي�ض���ى - الإدارة العامة للمرور: 
اأك���د رئي����س وح���دة احل���وادث واملخالف���ات 
املروري���ة، اأن الإدارة العام���ة للمرور �ضكلت 
جلن���ة فني���ة بالتع���اون م���ع وزارة الأ�ضغ���ال 
العم���راين؛  البلدي���ات والتخطي���ط  و�ض���وؤون 
بهدف رفع ال�ضام���ة املرورية على �ضارع ريا 
مبنطقة املح���رق. واأو�ض���ح اأن اللجنة الفنية 
عملت على رفع تو�ضي���ات ومقرتحات ب�ضاأن 

�ض���ارع ريا بع���د معاينته يف اإط���ار العمل على 
خف����س مع���دلت احل���وادث املروري���ة عل���ى 
ال�ض���ارع و�ضم���ان �ضام���ة م�ضتخدم���ي ه���ذا 
الطري���ق، باإن�ض���اء مرتفع���ات خلف����س �رشعة 
املركبات وتثبيت العواك�س الأر�ضية لزيادة 
تو�ضي���ح منحن���ى ال�ض���ارع، منوه���ا بزي���ادة 
العام���ات املرورية التحذيري���ة ملنع التجاوز 

على هذا الطريق؛ نظًرا خلطورته.

اأف�ض���ح ع�ض���و جمل����س بل���دي اجلنوبية 
عبداللطيف حمم���د ل�”الباد” عن �رشوع وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ض���وؤون  الأ�ضغ���ال 
العم���راين يف ط���رح مناق�ض���ة اإن�ض���اء �ضبك���ة 
ت�رشيف مياه الأمطار يف ملنطقة وادي ال�ضيل.

واأ�ض���ار اإلى اأن اأعمال امل�رشوع التي ت�ضمنتها 
املناق�ض���ة �ضمل���ت متدي���د اأنابي���ب بط���ول 
1172 مرًتا، واإن�ضاء 75 فتحة ملياه الأمطار، 
اإل���ى جانب توفر 52 غرف���ة تفتي�س، اإ�ضافة 

اإل���ى اإن�ض���اء ج���دار خر�ض���اين وجمي���ع الأعمال 
الأخرى املرتبطة به.

ون���ّوه الع�ض���و البل���دي بخطوة ال���وزارة 
يف ط���رح امل����رشوع للمناق�ض���ة وتخ�ضي����س 
البالغ���ة  اأهميت���ه  وموؤك���ًدا  ل���ه،  املوازن���ات 
للمنطق���ة ودوره يف ح���ل م�ضكل���ة جتمع مياه 
الأمط���ار والعمل على ت�رشيفه���ا. ويف خطاب 
 29 وامل���وؤرخ يف  اجلنوبي���ة  بل���دي  ملجل����س 
مايو املا�ضي، اأك���د الوزير ع�ضام خلف طرح 
الوزارة م����رشوع �ضبكة مي���اه الأمطار مبنطقة 

وادي ال�ضيل يف مناق�ضة عامة.
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 ةكرتشملا ةیناملربلا ةنجللا روصت لوح يحیضوت لودج
 ھیقحتسم ىلا لصیل معدلا ةلكیھ ةداعإ میظنت ةیلآب ةینعملا 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 معدلا
 يلاملا
 ةوالع(
 )ءالغلا

 

 ةیناملربلا ةنجللا رارق يلاحلا عضولا

 دادعأ يرھشلا لخدلا ةئفلا يرھشلا لخدلا ةئفلا
 نیدیفتسملا

 ىتح رفص نم رانید 100 ةئف
300 

 150 ةئف
 37,593 300 ىتح رفص نم رانید

 ىتح 301 نم رانید 70 ةئف
700 

 100 ةئف
 45,290 700 ىتح 301 نم رانید

 ىتح 701 نم رانید 50 ةئف
 33,223 1000 ىتح 701 نم رانید 75 ةئف 1000

  1200 ىتح 1001 نم رانید 50 ةئف 

 صصخم
 يوذ
 ةقاعإلا

 ةیناملربلا ةنجللا رارق يلاحلا عضولا

 .د 100  ةقاعإلا يوذ صصخم غلبی •
  ةقاعإلا يوذل ربكأ معد ھیجوت متی ال •

 لخد رابتعالا نیعب ذخؤی الو  ةدیدشلا
 .ھترسأ لخد وأ  ةقاعإلا يوذل

 ىلع ةقفاوملا تمت 2011 ماع يف •
 ًالدب رانید 100 ىلا غلبملا ةفعاضم
 .رانید 50 نع

 ةرئاد ةعسوت مت 2017 ربمفون يف •
  ةقاعإلا يوذ قاقحتساب نیدیفتسملا
 ةأرملا ءانبأ نم نیینیرحبلا ریغ
 .ةینیرحبلا

 لالخ نم ةقاعإلا يوذ معد متی •
 .قاطنلا ةعساو ةیلیھأت تامدخ
 

 )رانید 200( ىلإ  ةقاعإلا يوذ صصخم ةفعاضم •
 ،دّحوتلاو ،يغامدلا للشلا( يھو ةدیدشلا تاقاعإلا يوذل
 .)ةددعتملا تاقاعإلاو
 ةقاعإلا يوذ عیمجل )رانید 100( صصخم فرص •
 ضعبل مئادلا يئزجلا زجعلا يف لَّثمتت يتلاو ةطسوتملا
 نع ھفعضتو ةینھذلا وأ ةّیسحلا وأ ةیدسجلا درفلا تاردق
 ةروصب ةایحلا يف ةیساسألا فئاظولا ضعبب مایقلا
 .ةرمتسم
 زجعلا( يف لَّثمتت يتلاو ةطیسبلا تاقاعإلا يوذ داعبتسا •
 وأ ةیسحلا وأ ةیدسجلا درفلا تاردق ضعبل مئادلا طیسبلا
 فئاظولا بلغأ ةسرامم نع ھقیعت ال يتلا ةینھذلا
 )ةایحلا يف ةیساسألا
 لخد ىلع نولصحی نیذلا ةطیسبلا ةقاعالا يوذ داعبتسا •

 .رانید 500 نم رثكا يرھش
 نس نود( لافطألا نم ةطیسبلا ةقاعالا يوذ داعبتسا •

 نع يرھشلا ھلخد لقی ال لیعم مھیدل نیذلا )لمعلا
 .رانید1500

 ةیلاحلا تالیھستلاو ةیلیھأتلا تامدخلا ىلع ءاقبإلا •
 نیدعبتسملا مھیف امب ةقاعإلا يوذ نم تائفلا عیمجل
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حفيدة المؤسس والتحليق للعالمية
مل تكن الطلعة اجلوية الناجحة للمازم طيار ال�ضيخة عائ�ضة بنت را�ضد اآل خليفة، يوم اأم�س 
الأول، بقاع���دة ال�ضيخ عي�ض���ى اجلوية، وبطائرة حربية من طراز “ه���وك” والتي �رشف ح�ضورها 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمر خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، و�ضمو ال�ضيخ 
خليف���ة ب���ن علي اآل خليف���ة، نائب رئي����س جمل�س الوزراء، جم���رد طلعة جوي���ة ع�ضكرية عادية، 

تقودها �ضابة بحرينية، بل حملت مب�ضامينها دللت عظيمة، اأوجزها كالتايل:
- اأولها اأن البحرين، دولة ناه�ضة، ومتمدنة، واأولى يف املنطقة بدخول التعليم، واخلدمات 
ال�ضحي���ة، واكت�ضاف النفط، وغرها الكثر، فهي ل تفتعل الإجنازات، ول تختلقها، ول ت�رشيها 
بامل���ال، كغرها، ب���ل هي دولة متح����رشة وعريقة، كل م���ا ت�ضهده اليوم م���ن مكت�ضبات زاهرة 
مبختل���ف احلقول، هي خمرجات طبيعية للرتاكمات الثقافية، والجتماعية، والتعليمية الكبرة 

التي تزخر، وتنعم بها.
- ثانًي���ا، جناح املراأة البحريني���ة املت�ضاعد، ب�ضتى جوانب احلي���اة، يف التجارة، والتعليم، 
والربمل���ان، والطب، والتعليم العايل، والهند�ضة، والريا�ضة، وغرها الكثر، هو رديف للدولة 
البحريني���ة احلديثة، والتي كانت من���ذ الأزل، بوابة كربى ملرور و�ضقل املبدعني، واملختلفني 

عن غرهم.
- ثالًث���ا، دخول امل���راأة البحرينية اجلريء يف القطاعات ال�ضعب���ة والتي كانت حكًرا للرجل 
ل�ضنوات طويلة، كالق�ضاء، والنيابة العامة، والطران املدين واحلربي، وتفوقها فيها، يعك�س 
اإرادة بن���ات البلد، بك����رش “تابو” الحتكار هذا، وتقدمي درو�س م�ضتف���ادة ت�ضطر اأجمل ق�ض�س 

النجاح، واأجملها.
- احل�ضور الكرمي ل�ضمو رئي�س الوزراء املوقر لهذا املحفل الرائع، والذي قدمته احلفيدة 
العظيم���ة، ميث���ل ر�ضالة ت�ضجيع من �ضموه لها، ولكل بنات البحري���ن، باأننا معكم واإلى جانبكم، 

وباأن وطنكم بحاجة اإليكم.
واإن���ه لي�رشفني يف �ضياق هذا احلدث الوطني ال�ضتثنائي، اأن اأبارك ل�ضيدي �ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي الأمر خليفة ب���ن �ضلمان اآل خليفة، و�ضي���دي �ضمو ال�ضيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة، 
وال�ضي���خ را�ضد بن خليفة اآل خليفة، هذا الإجناز، الذي ميثل اإ�ضافة للمراأة البحرينية، وللوطن، 

وللمنطقة كلها.
 اإ�ضاف���ة اإل���ى اأن هذا الوطن ال�ضغ���ر بجغرافيته، �ضيظل كبًرا باأبنائ���ه، الذين يخو�ضون 
ب�ضجاع���ة منذ القدم، كل امليادين ال�ضعبة، ليتفوقون ويبدعون بها، ثم يتبعهم الآخرون، كما 

جرت العادة دائًما.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

جداول توضح تصور اللجنة البرلمانية المشتركة
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التقرير الأمريكي ي�ؤكد ارتقاء البحرين مب�ؤ�رشات التنمية الب�رشية
اململكة من اأكرث الدول التزاما بعدم التمييز وت�فري تكاف�ؤ الفر�ص للجميع

اخلارجي���ة  وزارة  تقري���ر  ي�ؤك���د  بن���ا:   - املنام���ة 
الأمريكي���ة، ب�ضاأن ت�ضنيف البحرين �ضمن الفئة الأولى 
يف مكافح���ة الجت���ار بالب����ر، امل�ضاع���ي احلثيث���ة التي 
تبذلها اجلهات املعنية يف اململكة لتنفيذ الت�جيهات 
ال�ضامية لعاه���ل البالد �ضاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ضى اآل خليفة ب�ضاأن اأهمية الرتقاء مب�ؤ�رات التنمية 
الب�ري���ة املختلفة، واأهمي���ة اإعطاء الأول�ي���ة الق�ض�ى 

لحتياجات امل�اطنني واملقيمني على حد �ض�اء.
م���ن اأجل ذلك، ت�ضنف البحري���ن باعتبارها من بني 
اأك���رث ال���دول التزاما بتحقي���ق مبداأ ع���دم التمييز بني 
النا����ص واحل���د من اأوج���ه عدم امل�ض���اواة فيم���ا بينهم 
وت�ف���ري تكاف�ؤ الفر����ص للجميع، وت�ضه���د لها الكثري 
م���ن التقارير وامل�ؤ�ض�ض���ات الدولي���ة والإقليمية باأنها 
من ب���ني اأكرث ال���دول احرتام���ا وتقديرا حلق����ق الب�ر 
دون تفريق بني امل�اطن���ني وبع�ضهم اأو بينهم وبني 

ال�افدين واملقيمني يف عم�مهم.
ولع���ل ما يثبت ذلك، م�ق���ع البحرين �ضمن الدول 
ذات التنمية الب�رية العالية معدل بعامل عدم امل�ضاواة 
بح�ضب تقري���ر برنامج الأم���م املتح���دة الإمنائي العام 
2016، واإدراج اململكة لأع�ام عدة متتالية �ضمن اأكرث 

الدول تف�ضيال لالإقامة والعمل فيها والهجرة اإليها.
ويعك�ص هذا ال�اق���ع جناح جه�د البحرين لتحقيق 
اأهداف التنمية امل�ضتدام���ة ال� 17، خ�ض��ضا الهدفني 
رق���م 5 اخلا����ص بتحقي���ق امل�ض���اواة ب���ني اجلن�ضني، 
ورق���م 10 اخلا����ص باحلد م���ن اأوج���ه عدم امل�ض���اواة، 
وهما الهدفان الل���ذان يت�ضمنان العديد من امل�ؤ�رات 
واملقا�ض���د والغايات، الت���ي تظهر كي���ف اأن اململكة 
اأول���ت اهتماما خا�ض���ا بتحقي���ق مبداأ امل�ض���اواة وعدم 

التمييز لي�ص فقط بني اجلن�ضني واإمنا بني اجلميع.
وت���رز العديد م���ن التقاري���ر طبيع���ة ال�ضيا�ضات 
والإج���راءات الت���ي نفذته���ا البحري���ن خ���الل ال�ضن�ات 
الأخ���رية؛ ل�ضم���ان ال��ض����ل اإل���ى مرات���ب متقدمة يف 
جمالت تقليل فج�ات الف���روق والدخ�ل بني الأفراد، 
ومتكني وتعزيز عملية الإدماج القت�ضادي وال�ضيا�ضي 
للجمي���ع، و�ضم���ان ح�ض�ل كل املقيمني ف����ق اأر�ضها 
عل���ى احل���د الأدنى م���ن املق�م���ات الأ�ضا�ضي���ة للحياة 

الكرمية واخلدمات الجتماعية املنا�ضبة.

ويبدو ذلك وا�ضحا بالنظر اإلى جملة من املنجزات، 
الت���ي ميك���ن اأن يلم�ضه���ا القري���ب والبعي���د، وجت�ضد 
حجم اجله�د احلك�مي���ة واملجتمعية املبذولة لالرتقاء 
والنه��ص بامل�رد الب�ري، وتلبية احتياجاته الأ�ضا�ضية 
بالرغ���م م���ن التحديات الت���ي باتت ت�اج���ه دول العامل 
اأجمع، خ�ض��ضا يف منطقة اخلليج العربي، ولعل من اأهم 
ه���ذه املنجزات املحقق���ة وال�ضامنة ملب���ادئ امل�ضاواة 

وعدم التمييز بني النا�ص والتي منها:
1. م�ؤ�رات دليل التنمية الب�رية ذاته، الذي يعنى 
بتقيي���م اأث���ر وج���دوى ال�ضيا�ضات احلك�مي���ة امل�جهة 
ناحي���ة امل�اطن���ني، حتدي���دا، خ�ض��ضا اأن���ه يعد دليال 
مركب���ا يقي�ص العديد من الأبعاد، منها: احلياة املديدة 
وما تت�ضمنه من م�ضت�ي���ات اخلدمة ال�ضحية املقدمة، 
ون�ضبة وفيات الأطف���ال، ومت��ضط العمر املت�قع عند 

ال�لدة والذي يزيد عن 76 عاما.
2. جناح خطط معاجلة الفج�ات الناجتة عن عملية 
التنمية، وا�ضتهدفت ه���ذه اخلطط دعم الفئات الأكرث 
احتياج���ا يف املجتم���ع، اإذ ا�ضتف���اد 15354 م�اطنا من 
م�ضاع���دات ال�ضم���ان الجتماع���ي بقيم���ة اإجمالية تبلغ 
15.620.950 دين���اراً. كما مت اإعانة 11006 م�اطنني 
من خم�ض�ض���ات امل�ضتفيدين من الإعاقة، وبلغ اإجمايل 
املبال���غ امل�روف���ة 12.047.800 دين���ار. وبل���غ عدد 
امل�ضتفيدين من عالوة الغالء 118.393 اأ�رة بحرينية، 

مببل���غ اإجم���ايل قيمت���ه 91.069.730 دين���ارا، وذل���ك 
بح�ضب تقرير ل����زارة العمل والتنمية الجتماعية العام 

.2017
3. اإيالء الهتم���ام الكايف بامل���راأة البحرينية لي�ص 
فق���ط لأنه���ا متث���ل ن�ض���ف املجتم���ع، واإمنا م���ن حيث 
املكانة والدور، واإميانا من مملكة البحرين بالتزاماتها 
ناحي���ة حتقيق الت����ازن ب���ني اجلن�ض���ني، وجتلى ذلك 
يف العدي���د من امل�اقع؛ بف�ضل اجله����د التي يق�دها 
املجل�ص الأعلى للمراأة برئا�ض���ة �ضاحبة ال�ضم� امللكي 

المرية �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.
وتب���ذل البحرين جه�دا كبرية للح���د من اأي متييز 
ميك���ن اأن تتعر����ص له امل���راأة، اإذ مت ت�ضكي���ل نح� 45 
جلنة لتكاف����ؤ الفر�ص بالأجه���زة احلك�مية، مما �ضاهم 
يف زي���ادة ن�ضبة امل�ظف���ات البحريني���ات العام 2017 
يف القط���اع الع���ام اإل���ى 48 %، وتت�ل���ى حالي���ا 45 % 
من املنا�ض���ب القيادي���ة العليا يف القط���اع احلك�مي، 
وت�ض���ارك يف املنا�ضب الإداري���ة املت��ضطة بن�ضبة 59 
%، كم���ا ارتفعت ن�ضبة م�ضاهم���ة البحرينية يف جمال�ص 
اإدارة ال����ركات اخلا�ض���ة م���ن اأقل م���ن 12.5 % العام 
2010 اإل���ى 13.76 % الع���ام 2013، وبلغ���ت ن�ضب���ة 
امل�ظف���ات البحريني���ات يف القط���اع اخلا����ص 32 %، 
و38 % ن�ضب���ة رائ���دات الأعمال من اأ�ض���ل جمم�ع رواد 
الأعمال يف البالد، و29 % ن�ضبة متلكها لعدد ال�ضجالت 

التجارية من اإجمايل عدد ال�ضجالت يف مملكة البحرين.
وه���� الأم���ر ذات���ه يف جم���ال العم���ل وامل�ضارك���ة 
ال�ضيا�ضية، ف���اإذا كانت امل���راأة البحريني���ة ا�ضتطاعت 
وبجه���د جهي���د ط����ال العق����د الفائتة التغل���ب على 
عقب���ات انخراطه���ا يف العم���ل التج���اري والقت�ض���ادي 
عم�ما، اإذ جتاوزت ن�ضب���ة م�ضاركتها للرجل يف جمالت 
العم���ل والإنت���اج 46 %، كما جنح���ت البحرينية كذلك 
يف الدخ����ل اإلى اأكرث جم���الت العمل الع���ام حكرا على 
الرج���ال، وه���� العم���ل ال�ضيا�ض���ي، وتعك����ص العدي���د 
م���ن الأدوات الت�ريعي���ة والق�انني املنظم���ة للحق�ق 
ال�ضيا�ضي���ة، والت���ي تزيد عن ال���� 50 اأداة، حقيقة عدم 
التمييز ب���ني الرجل وامل���راأة وم�ضاواتهما يف النتخاب 

والرت�ضح وغريها من احلق�ق.

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الأولى 
�ض���اب )17 عام���ا(، باحلب�ص مل���دة �ضن���ة واحدة؛ 
لإدانت���ه بالعتداء عل���ى �رطي يف منطق���ة الدراز 
منعه من املرور باأحد الطرق رغم علمه اأن الطريق 
ال���ذي منع من دخ�له مغل���ق، بعدما اأخذت املتهم 

بق�ضط من الراأفة.
وت�ض���ري اأوراق الق�ضي���ة اإل���ى اأن مركز �رطة 
البدي���ع كان ق���د تلقى بالغا م���ن ال�رطي املجني 
علي���ه، والذي اأفاد فيه اأنه واأثن���اء ما كان م�ج�دا 
عل���ى واجب عمل���ه بتاريخ 23 �ضبتم���ر 2016 يف 
منطق���ة الدراز مبحي���ط اأحد امل�ضاج���د، فقد ح�ر 
ناحيت���ه ال�ضاب املتهم، به���دف املرور من مدخل 
متركزه، عل���ى الرغم من علم املته���م اأن الطريق 
مغل���ق واأن هناك طرقا عدة ت����ؤدي لنف�ص املكان 
ال���ذي يق�ضده. ونظرا لذلك فق���د رف�ص ال�رطي 
ال�ضماح للمتهم باملرور، واأبلغه اأن الطريق مغلق، 
واأن���ه ي�جد العدي���د من الطرق ميكنه���ا اأن ت�ؤدي 
به اإلى امل�ضج���د الذي يق�ضد الت�ج���ه اإليه، اإل اأن 
املته���م رف�ص ال�ضتجابة له و�ضم���م على املرور 

من الطريق الذي كان يتمركز فيه املجني عليه.
واأو�ض���ح ال�رط���ي اأن املتهم ب���داأ يف ال�راخ 
والتع���دي علي���ه بال�ضتم وال�ضب، كم���ا اأنه اعتدى 
علي���ه بال�رب واأ�ضقطه اأر�ض���ا؛ بهدف املرور من 
الطري���ق دون اإرادته، اإل اأن ال�ض���اب تفاجاأ مبرور 
دوري���ة �رط���ة م�ضادف���ة للم���كان املتمركز فيه 
ال�رطي فما كان منه اإل اأن لذ بالفرار من امل�قع، 
واأثن���اء ذلك �ضقطت منه قبعة الراأ�ص وخلع احلذاء 
اخلا�ص به. وتعر�ص ال�رطي املجني عليه لإ�ضابة 
متثل���ت يف انتف���اخ يف اأ�ضفل الظه���ر بعدما دفعه 
املته���م و�ضقط اأر�ضا. واأ�ضف���رت التحريات التي 
اأجريت بعد �ضبط القبع���ة واحلذاء اإلى اأن املتهم 
 )DNA( ه���� �ضاح���ب خالي���ا احلم����ص الن����وي

املرف�عة من امل�ضب�طات.
ه���ذا وثب���ت للمحكمة اأن املته���م بتاريخ 23 
�ضبتمر 2016، اعتدى على �ضالمة ج�ضم ال�رطي 
املجن���ي عليه واأحدث ب���ه الإ�ضاب���ات امل��ض�فة 
بالتقرير الطبي املرف���ق ومل يف�ص ذلك العتداء 
اإل���ى مر�ض���ه اأو عجزه ع���ن اأداء اأعمال���ه ال�ضخ�ضية 
مل���دة تزيد على 20 ي�ما وكان ذلك اأثناء وب�ضبب 
تاأديت���ه ل�ظيفته، بع���د اأن اأ�ضقطه عل���ى الأر�ص 

وتعدى عليه.

حب�ص �ضاب �ضنة �رب �رطيا 
منعه من دخ�ل طريق مغلق تــطــلـــيــــق زوجــــة متــعـــاطــــي مــخــــدرات

تخفيف حكم م�ستاأنفني انتزعا حقيبة �سيدة اأجنبية

لتعر�ضها لل�رب وال�ضب والقذف

�رق�ها ولكمها اأحدهم يف ال�ضدر والرجل

قال����ت املحامية ه����دى ال�ضاع����ر اإن حمكمة 
ال�ضتئناف العليا ال�رعية )الدائرة اجلعفرية(، 
ق�ض����ت بقب�����ل ا�ضتئناف م�كلته����ا �ضكال، ويف 
امل��ض�����ع باإلغ����اء احلكم امل�ضتاأن����ف والق�ضاء 
جمددا بتطليقها من زوجه����ا امل�ضتاأنف �ضده، 
طلق����ة بائن����ة؛ لل�����رر وا�ضتحالة الع�����رة معه، 
واألزمتها بالعدة ال�رعية، كما ل حتل للم�ضتاأنف 
�ض����ده اإل بعق����د ومه����ر جديدي����ن، ولي�����ص لها 
الزواج برجل اآخر اإل بعد �ضريورة احلكم نهائيا 
وبعد اإيقاع �ضيغة الطالق، وانتهاء فرتة العدة 

ال�رعية.
واأكدت ال�ضاعر اأن املحكمة ق�ضت بتطليق 
الزوج����ني؛ نظ����را ملا عانت����ه م�كلته����ا من �ض�ء 
معاملة و�ضب وقذف يف �رفها، ف�ضال عن اإدانة 
امل�ضتاأن����ف �ض����ده بالعديد من وقائ����ع تعاطي 

امل�اد املخدرة.
واأو�ضح����ت وكيل����ة امل�ضتاأنف����ة اأن وقائ����ع 
الدع�����ى تتمث����ل يف اأن ال����زوج كان ق����د اعتاد 
على �����رب م�كلتها و�ضبه����ا وقذفها بالطعن 
يف �رفه����ا دون بين����ة تذك����ر اأو م�ض�����غ م�روع، 
وتقدم����ت امل�ضتاأنف����ة �ض����د زوجه����ا ببالغ����ات 
جنائية عديدة ب�ضدد بع�ص هذه ال�قائع، وقد 

�ضدر احلكم يف بع�ضها باإدانة طليقها.
واأ�ضاف����ت اأن ال����زوج املدعى علي����ه �ضاق 
له����ا يف ال�ضاب����ق اتهام����ات بالباط����ل وقذفه����ا 
مب����ا يطع����ن يف �رفها ويحط م����ن كرامتها على 
خ����الف احلقيقة وال�اقع، بل عل����ى اخلالف فه� 
يف املقابل م����ن ذوي الأ�ضبقيات اجلنائية على 
خلفية ق�ضايا جنائية متع����ددة اأبرزها واأكرثها 

ق�ضايا تعاطي املخدرات.

اخلالف����ات  لتل����ك  ونظ����را  اأن����ه  واأف����ادت 
ب����ني  فيم����ا  الع�����رة  وا�ضتحال����ة  املتع����ددة 
م�كلتها وطليقها فق����د تقدمت بدع�ى طالق 

�ض����ده؛ لل�����رر املتمث����ل يف ال�����رب وال�ض����ب 
والق����ذف بالطع����ن يف �رفها وحلب�����ص املدعى 
علي����ه ولتعاطي����ه املخدرات، ولك�ن����ه من ذوي 
الأ�ضبقيات اجلنائية، مبا ي�ضكل يف جممله اإيذاء 
له����ا بغري وجه حق وعلى خ����الف مقت�ضى واجب 

الع�رة باملعروف.
ولفت����ت اإلى اأن البينة ال�رعية اأقيمت �ضد 
املدع����ى عليه باأق�ال ال�ضه�����د من اأهل الزوجة 
مم����ن �ضمع�ا امل�ضتاأنف �ضده وه� يعتدي على 
امل�ضتاأنفة لفظي����ا وعاين�ه وه� ي�ربها اأو اآثار 
ال�رب عليها، ف�ضال عن �ضهادة بنات الطرفني 
الر�ضي����دات، مما اأث����ار ا�ضتغ����راب املحكمة من 
معرفته����م لأ�ضماء م����ادة التعاطي وم����ا اطلع�ا 
علي����ه من ممار�ض����ات العنف من قب����ل اأبيهم يف 

م�اجهة والدتهم.

خفف���ت جمددا حمكم���ة ال�ضتئن���اف العليا 
اجلنائي���ة معاقبة م�ضتاأنف���ني )31 و38 عاما - 
يعم���الن حار�ضي اأمن باإحدى ال����ركات الأمنية( 
اإل���ى ال�ضج���ن مل���دة 3 �ضن����ات فقط ب���دل من 
ال�ضج���ن 5 �ضن���ني، واملدان���ان ب�اقع���ة �رق���ة 
بالإكراه، حيثاإذ قاما بانتزاع حقيبة يد من �ضيدة 
اأجنبية اجلن�ضي���ة بعد خروجهما من اأحد الفنادق 

مبنطقة اجلفري.
وكانت حمكم���ة التمييز قد ق�ضت يف وقت 
�ضاب���ق بنق�ص احلك���م املطع�ن في���ه، لتطبيق 
القان�ن رقم 18 ل�ضن���ة 2017 ب�ضاأن العق�بات 
اأن املحكم���ة  اإل  البديل���ة بحقهم���ا،  والتداب���ري 
بتخفي���ف  �ضابق���ا  ال�ض���ادر  بحكمه���ا  اكتف���ت 

العق�بة عليهما.
وت�ض���ري تفا�ضي���ل ال�اقعة اإل���ى ورود بالغ 
م���ن املجني عليها الأجنبية ملرك���ز �رطة النبيه 
�ضال���ح، ت�ضمن اإفادتها باأنه���ا وحال �ضريها يف 
منطق���ة اجلف���ري، ح�ر له���ا �ضخ�ص م���ن اخللف 

ومتكن من �رقة حقيبة اليد اخلا�ص بها.

واأ�ض���ارت املجني عليها )42 عاما – طبيبة 
جتمي���ل تعمل يف بالدها( اإلى اأن حقيبتها كانت 
حتت����ي على مبلغ مق���داره 60 دين���ارا واأدوات 
جتمي���ل خا�ص به���ا، واأن ال�ضخ����ص الذي �رقها 
قام بلكمها لكم���ة يف �ضدرها ورجلها، وتعرفت 
على امل�ضتاأن���ف الأول بن�ضب���ة 100 %، م�ضرية 
اإل���ى اأن اأح���د عم���ال ت��ضي���ل الطلب���ات باأح���د 
املطاع���م قال لها اإن هذا ال�ضخ�ص ركب �ضيارة 

ما واأعطاها م�ا�ضفات تلك ال�ضيارة.
وب�ض����ؤال امل�ضتاأن���ف الأول ع���ن ال�اقع���ة 
اع���رتف بارتكاب���ه له���ا مب�ضاركة م���ن زميله يف 
العم���ل )امل�ضتاأنف الثاين( حي���ث اإنهما يعمالن 
حار�ض���ي اأمن باإحدى ال�ركات الأمنية، واأنهما يف 
ليل���ة ال�اقع���ة ت�جها اإلى اأحد الفن���ادق و�ضهرا 
وقاما باحت�ضاء امل�ضكرات، وبعدها خرجا وجل�ضا 
يف ال�ضي���ارة، اإذ ق���ررا �رق���ة حقائ���ب ال�ضيدات 

الأجنبيات.
كما قرر اأنهما �رق���ا يف تلك الليلة حقائب 
3 �ضيدات بنف�ص الطريقة، اأما بالن�ضبة للمجني 

عليه���ا بالق�ضية، فقال اإنه �ضح���ب احلقيبة من 
اخلل���ف، لكنه���ا قام���ت بالإم�ضاك به���ا، فتبادل 

عملية ال�ضحب، حتى متكن من اأخذها وهرب.
وقال���ت املحكمة اإنه وق���ر يف يقينها اأنهما 
يف 13 ي�ني���� 2015، �رقا املنق����لت املبينة 
ال��ض���ف والق���در واململ�ك���ة للمجن���ي عليه���ا 
بطري���ق الإك���راه ال�اق���ع عليها م���ن امل�ضتاأنف 
الأول، ب���اأن �ضح���ب حقيبتها بالق����ة والعتداء 
عليه���ا بال����رب، فتمك���ن بتل���ك ال��ضيل���ة من 
الإكراه م���ن احل�ض�ل على امل�روق���ات والفرار 
بها، ونتج عن ذلك اإ�ضابتها بالإ�ضابات ال�اردة 
يف التقري���ر الطب���ي اخلا����ص به���ا، واأحالتهم���ا 

للمحاكمة.
ي�ض���ار اإل���ى اأن امل�ضتاأنف الث���اين يحمل يف 
�ضجل���ه اجلنائ���ي 18 اأ�ضبقي���ة، اأغلبه���ا �ضدرت 
عليه فيها اأح���كام مرورية حال ارتكابه حل�ادث 
مرورية وه� بحالة �ضكر، والبقية متن�عة ما بني 
ال�رقات بالإك���راه والعتداء عل���ى �ضالمة ج�ضم 
الغري وم�ظف ع���ام والإتالف، ف�ضالً عن �رقات 

عادية، يف ح���ني اأن امل�ضتاأنف الأول تف�ق على 
الثاين بحمله لعدد 30 اأ�ضبقية تت�ضابه غالبيتها 

مع التهم امل�جهة للم�ضتاأنف الثاين.
يذكر اأن امل�ضتاأنفني مدانني ب�اقعة اأخرى 
م�ضابه���ة وب���ذات التهمة، ق���ررت فيها املجني 
عليه���ا الأجنبي���ة اأي�ض���ا )48 عام���ا – �ضكرترية 
تنفيذية( اأن حقيبته���ا كانت حتت�ي على مبلغ 
10 دنانري فقط، وهاتف نقال من ن�ع اآي ف�ن، 
ومكي���اج، مبينة اأنها تعر�ض���ت لإ�ضابات نتيجة 
ل�ربه���ا من قب���ل الل�ص، وبع���د �رقتها قررت 
تعقب هاتفها النقال، فقامت بت�ضغيل برنامج 

الباحث الآيل عن الهاتف عن طريق الإنرتنت.
وتبني للمجني عليها اأن هاتفها م�ج�د يف 
عن�ان معني، فت�جهت م�رعة اإلى ذلك العن�ان 
لتج���ده حمال لبيع اله�اتف، وب�ض�ؤالها العامل يف 
املح���ل عّمن باعه هاتفه���ا النقال امل�روق، قام 
العام���ل بت�ضليمه���ا �ض�رة البطاق���ة ال�ضخ�ضية 
لل�ضخ�ص ال���ذي قام ببيعه الهات���ف، وبناء على 

ذلك الدليل مت القب�ص على امل�ضتاأنف الأول.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم

• املحامية هدى ال�ضاعر	

محاكم

البحرين ت�ستهجن حماولت قطر 
اإقحام ا�سم ال�سع�دية يف “بي اآوت”

املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن وزارة �ض����ؤون الإعالم يف مملك���ة البحرين 
دعمه���ا الكامل لبي���ان وزارة الإعالم يف اململكة العربي���ة ال�ضع�دية، 
وال���ذي ي�ؤكد الرف����ص القاطع للمزاع���م غري امل�ض�ؤول���ة والدعاءات 
الكاذب���ة، ب�ضاأن قر�ضنة البث التي تق����م بها اجلهة املعروفة با�ضم 

“بي اآوت كي�”.
وج���ددت ال����زارة التاأكي���د على رف����ص اململك���ة اأي قر�ضنة اأو 
ب���ث غري قان�ين يتعار�ص مع الأنظم���ة والق�انني لكل دولة، م�ضيدة 
باخلط�ات الفاعلة التي اتخذتها وتتخذها اململكة العربية ال�ضع�دية 

ملكافحة القر�ضنة وحماية حق�ق امللكية الفكرية.
واأعرب���ت ال�زارة ع���ن رف�ضها التام لتهام “ع���رب �ضات”، دون 
دلي���ل وملجرد اأن مقره الرئي�ص يق���ع يف الريا�ص، جمددة التاأكيد اأن 
“عرب�ضات” غ���ري خا�ضع لإدارة احلك�مة ال�ضع�دي���ة، واإمنا ه� هيئة 

�ضبه حك�مية تابعة جلامعة الدول العربية، متلكها 22 دولة.
وعرت ال����زارة عن ا�ضتهجانها للمحاولت املتكررة لدولة قطر 
اإقح���ام ا�ض���م ال�ضع�دية يف “ب���ي اآوت”، م�ضرية اإل���ى اأن هذا الت�رف 
بعي���د كل البعد عن الريا�ضة وم���رده �ضيا�ضي يرتبط بخالف قطر مع 
ال���دول الأربع الداعي���ة ملكافحة الإرهاب، اإ�ضافة اإل���ى التغطية على 
الف�ض���ل التقني الكبري ال���ذي اأثبته ا�ضتمرار قن����ات ما يعرف با�ضم 

“بي اآوت كي�”.
واأكدت ال�زارة تفهمها الكام���ل لالأ�ضباب التي دعت ال�ضع�دية 
ملن���ع قن�ات “بي اإن �ضب�رت����ص” التابعة ل�ضبك���ة اجلزيرة القطرية، 
نظ���ًرا لثبوت ت���ورط القنوات القطري���ة يف ق�شاي���ا م�شبوهة مرتبطة 
بدعم الإره���اب واجلماعات املتطرف���ة يف املنطقة والرتويج خلطاب 

الفتنة والكراهية والتطرف يف املنطقة. 
وعرت ال�زارة عن ا�ضتنكاره���ا البالغ حلملة الت�ض�يه ال�ضيا�ضي 
امل�ضب�ه���ة �ضد اململكة العربي���ة ال�ضع�دية، وانح���راف قن�ات “بي 
اإن �ضب�رت�ص” يف بثها لكاأ����ص العامل 2018 عن ر�ضالتها الريا�ضية، 
به���دف ت�ض�ي���ه �ضمعة اململك���ة، وه� اأم���ر مت ر�ضده ب�ض���كل متكرر 

وتعدى ال�ضتهداف لل�ضع�دية لي�ضمل العديد من الدول العربية.
ودع���ت وزارة �ض����ؤون الإع���الم اإل���ى مراجع���ة امل�ق���ف القان�ين 
لقن����ات “ب���ي اإن �ضب�رت����ص” يف كل دول���ة على �ض����ء امل�ضتجدات 
الأخرية املتمّثل���ة يف اإقحام القن�ات القطري���ة الريا�ضة يف ال�ضيا�ضة 
ب�ض���كل متكرر ظهر ب�ض���كل جلي يف فرتة بث نهائي���ات بط�لة كاأ�ص 
العامل 2018، م�ؤكدة وق�فها التام مع اململكة العربية ال�ضع�دية يف 

كل ما تتخذه من اإجراءات يف هذا ال�ضاأن.
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ر�ص����دت عّدة كت����ب اجن����ذاب الإن�صان 
ب�ص����كل عام نحو الّتدّين]1[ وبع�صها ر�صد 
الّروحانّي����ة]2[  الّتاه����ات  نح����و  اجنذاب����ه 
وم����ن بني اأك����ر احل����ركات الّروَحانّية جذًبا 

للمجذوبني هو الّت�صّوف الإ�صالمي]3[.
امللفت للنظر اأنه يف �صيف عام 2010، 
 The – ن�����رت جري����دة “ذي اآير�����ش ت����امي
”الّت�صّوف  Irish Times” مقالة بعنوان 
يغ����ري العلمانيني]4[” وقب����ل ذلك تطّرق 
كت����اب ”الّت�ص����ّوف واحلداث����ة يف الإ�صالم“ 
املن�ص����ور يف ع����ام 2007]5[ اإل����ى ظاه����رة 
عودة انت�صار الّت�صّوف بني فئات متعددة 
م����ن املجتم����ع. فاملن�ص����وران يتحدثان عن 
اجنذاب فئة من املجتم����ع تتميز بثقافتها 

العلمانّية اإلى الّثقافة الّدينّية.
اخللي����ج العرب����ي اأي�ًصا خا�ص����ع لنف�ش 
الّظاه����رة الكونّي����ة الّراهنة. فهن����اك اإقبال 
بني �صفوف ال�ّصباب والّنا�صجني من ذوي 
اخللفّي����ات العلمانّي����ة، الي�صارّية، املدنّية، 
الليربالّي����ة والال اأدرّية عل����ى خو�ش تربة 
الّت�صّوف بن�صب متفاوتة. فعلى الرغم من 
اإل�صاق �صتى الّنع����وت امُلْنِق�َصة للّت�صّوف 
كم�����روع تعاي�ش اإن�صاين دين����ي منذ مطلع 
ا من قبل ال�ّصيد  القرن الع�ري����ن وخ�صو�صً
ر�صيد ر�صا]6[ ع����رب جريدة ”املنار“، ومن 
ثم م����ن قبل غريهم انطالًق����ا ب�صكل مكّثف 
م����ن ال�ّصبعينّيات من الق����رن املن�رم]7[، 
فاإنن����ا ن�صاه����د رغم كل ذلك ع����ودة البحث 
ع����ن الّت�ص����ّوف والإقبال علي����ه يف املجتمع 

اخلليجي.
القلي����ل م����ن الباحث����ني التفت����وا اإل����ى 
ظاه����رة الّتح����ّول الك����وين نح����و الّت�ص����ّوف 
ا بني العلمانيني]8[. ومن اأعوز ما  خ�صو�صً
نحت����اج اإلى الإجابة علي����ه يرتبط ب�صوؤال: ما 
امل�ّصببات التي اأثمرت مثل هذه الّتحولت 
بات����اه الّت�صّوف يف املجتمع����ات العاملّية 
واخلليجّية؟ وعليه، فاإن هذا البحث ي�صعى 
اإلى و�ص����ع اإطار نظري اأو من����وذج تربيري 
ل�صتي�ص����اح تل����ك اخللفّي����ات الّدافعة اإلى 
ه����ذا الّتح����ول يف حلظ����ة تاريخي����ة متت����از 
بتجاوزه����ا املرحل����ة الّتقليدّي����ة اإلى ثقافة 
ما بعد الّتقليدّي����ة، اأي مرحلة دخول العامل 
ومع����ه منطق����ة اخللي����ج يف اأعم����اق املدنّية 

احلداثوّية.

“التصوف المحاسبي” والغرب 
اأطروحته����ا  املقال����ة  ه����ذه  �صتبن����ي 
ف����وق مالحظ����ات لتغ����رّيات كونّي����ة واأخرى 
عربّي����ة وخليجّي����ة. على م�صت����وى الّتبدلت 
الكونّية �صنتط����رق اإلى كيف دخل ال�صلوك 

الّت�ص����ّويف “املحا�صب����ي” اأو مراقب����ة الّذات 
اإل����ى الأكادميي����ات الأمريكّي����ة والأوروبّية 
ومن ثم كيف اعرتف فال�صفة اأوروبا مبكًرا 
باأهمّية تطوير “الّذات املحا�صبّية” كمنقذ 
لالإن�صان يف حلظة ا�صط����رام احلداثة. اأي�ًصا 
عل����ى امل�صت����وى الك����وين، �صنتط����رق اإل����ى 
ق�صّية ف�صل الأطروحة الراأ�صمالّية يف جلب 
ال�ّصعادة من خ����الل فر�صّية الّنجاح املادي 
وكي����ف اأ�صب����ح احلديث ع����ن “ال�صتيقاظ 
الروح����ي” حديًث����ا رائًج����ا يف الغ����رب. ه����ذا 
املح����ور الك����وين وتطوراته ل����ه تاأثري على 
كل املحلّيات ومنه العرب ومنطقة اخلليج 

العربي.
العربي/ اخلليجي،  لكن على امل�صتوى 
هن����اك اأح����داث خا�ص����ة تهي����ئ لالجن����ذاب 
نح����و الّت�ص����ّوف منه����ا: تف����كك بني����وي يف 
العالق����ة التقليدّي����ة الت����ي نظم����ت قنوات 
الّتعل����م ب����ني ال�صّي����خ وطالب العل����م، مما 
اأعطى ف�صحة من الّتح����رر وم�صافة للتحّرك 
لطالب العلم والّذه����اب بحًثا عن املعرفة، 
فذه����ب بع�صه����م اإل����ى املت�صّوف����ة. اأي�ًصا 
ظه����ور اليوتي����وب اأو “ال�صي����خ الرقم����ي”، 
�صمح لكل “متطفل/ باح����ث” الذهاب اإلى 
قن����وات الّت�ص����وف الرقمّية ب����دون احلاجة 
اإل����ى خو�����ش مرا�صي����م مبايع����ة ال�ّصيخ بناء 
عل����ى الّنه����ج الّطروق����ي. اأي�ًص����ا، انت�ص����ار 
ال�صع����ر ال�صويف قب����ل الإنرتنت بني �صعراء 
احلداث����ة م����ن ذوي ال�صعبية ب����ني جماهري 
املدني����ات والعلماني����ات، وم����ن ث����م بزوغ 
املجتم����ع امل�صتهلك للرواي����ة وعود ال�صعر 
ا كن�����ش يغنيه مغّنون  ال�ص����ويف القدمي جدًّ
على اأنغام اجلاز احلديث. كل هذه الظروف 
فتحت ثغرات بني ال�صائ����د ومثلت �روًطا 
مو�صوعّية �صاهمت يف اجنذاب املجذوبني 
م����ن فئة عربية خليجي����ة ذات خلفّية مدنّية 
والجن����ذاب  الروح����ي  ال�صتيق����اظ  نح����و 

ال�صّويف، اإن �صح التعبري.

“الكتابة المحاسبية” 
�صهد الع����امل الأكادميي يف الثمانينات 
من الق����رن املن�����رم حمن����ة “م�صداقّية”. 
ر�صد هذه املحنة الكات����ب الأنروبولوجي 
الأمريكي الكبري جيم�ش كليفورد يف كتابه 
ذائع ال�ّصيت “املحنة يف عامل الثقافة]9[”. 
اأجاد جيم�ش كليف����ورد القب�ش على جممل 
الأزم����ة حينما و�صفه����ا باأنه����ا اأكادميّيات 
تنعت، جزاًفا، ذواته����ا ب�”املو�صوعّية” يف 
ح����ني اأن خمّرجاتها املعرفّي����ة، نتيجة خلل 
يف مناهجه����ا، اأنتج����ت معلوم����ات تعاين من 
“الإنحيازّي����ة” الت����ي اأغرقته����ا يف الّذاتّي����ة 
وبفقدانه����ا  الالعلمّي����ة.  الالمو�صوعّي����ة 
مل�صداقّيتها العلمّي����ة، انت�ر ال�ّصك بفكرة 

“مو�صوعّية” املخرجات املعرفّية.
امللف����ت اأن جيم�����ش كليف����ورد جع����ل 
Reflexi v( املحا�صب����ي”  “الّنه����ج   �����ن
ity(، وه����ي ريا�ص����ة قائمة عل����ى حما�صبة 
الأن�ص����ب  ال�ّصبي����ل  ومراقبته����ا،  الّنف�����ش 
العلمّي����ة  الإن�صانّي����ة  “املعرف����ة”  لإنق����اذ 
م����ن براث����ن الّتع�ص����ب واملي����ول والنحياز 

والالمو�صوعّية.

”المحاسبية“ فكرة تصوفية 
تقتحم األكاديميات العلمانية 
وتتفاعل في صناعة الهويات 

المدنية 
املو�صوعات  تق����ول  “املحا�صبّية” كما 
عن����د  منت�����رة  الربيطانّي����ة  الجتماعّي����ة 
اأ�صح����اب العرف����ان م����ن اأتب����اع الديان����ات، 
ومنه����م املت�ّصوف����ة، ف����ال ي�صع����ب روؤي����ة 
املتوازّي����ة ب����ني ما طلبه جيم�����ش كليفورد 
من �صّناع املعرفة من اأن ميار�صوا الكتابة 
املحا�صبّي����ة مب����ا حتمل����ه م����ن رقاب����ة على 
م����ا يخط����ه قلم الكات����ب وبني م����ا ميار�صه 
املت�ّصوفة من املراقبة على اأنف�صهم. اأهم 
ما طلب����ة جيم�ش كليفورد م����ن الكاتب هو 
الإكث����ار من الت�صاوؤل حني الكتابة: “ما هي 
اأهدايف الباطنّية؟ هل هناك دوافع �صخ�صّية 
تدفعن����ي للق����ول ب�صيء ما؟ ه����ل اأنا اأخفي 
حقيقة ما بق����ول �صيء ما؟ ه����ل اأنا �صادق 

عندما اأوؤيد فكرة ما اأو اأدح�ش فكرة ما؟”.
اأن  يف  بينهم����ا  الف����رق  ح�����ر  ميك����ن 
كليف����ورد وظ����ف منهج املحا�صبّي����ة لإنتاج 
الكتاب����ة الثقافي����ة يف ح����ني اأن املت�صّوف 
يوظف املحا�صبّية كم�روع يف كافة جمالت 

حياته.

“الّذات المحاسبية” 
ع����اد احلدي����ث ع����ن “املحا�صبّي����ة” يف 
عام 1991 م����ع املفكر الربيط����اين الكبري 
اأنتوين غيدن����ز]10[. فبعد اأن در�ش غيدنز 
الت����ي  الأوروبّي����ة  الإن�صانّي����ة  املجتمع����ات 
ب����داأت وبعن����ف خو�ش حقب����ة م����ا ي�صميها 
“حداثة متاأخرة” اأو “م�صطرمة”. هنا تو�صع 
غيدين����ز يف الرفع من اأهمي����ة “املحا�صبّية” 
العلم����اين  امل�صتقب����ل  اأن  توق����ع  عندم����ا 
العقالين الأوروبي �صيك����ون باتاه انت�صار 
هوية فردانّي����ة متتاز ذواته����ا باأنها تعمل 
“ال����ّذات املحا�صبّي����ة”. فاإن�صان  بخا�صي����ة 
م����ا بعد التقليدّية توف����رت لدية معلومات 
�صخمة مبا�رة من م�صادر �صتى مبا ي�صمح 
لالإن�صان ممار�ص����ة رقابة ذاتية على حتليل 
ه����ذه املعلومات ومن ثم اتخاذ موقٍف خاٍل 
م����ن ميول ونزع����ات الّذات. ف�ص����ح النف�ش 

اأمام النف�ش يدفع بالأوروبي الذي ميار�ش 
نهج “ال����ّذات املحا�صبّية” م����ن عي�ش حياة 

اأقرب اإلى املو�صوعّية.
مبعن����ى اآخر، فاإنه نتيج����ة ت�صدع معريف 
)اأطروحة جيم�ش كليفورد( من جراء ُكّتاب 
مل ميار�ص����وا مراقب����ة ذاتّية عل����ى اأقالمهم 
ونتيجة ت�ص����دع اإن�ص����اين )اأطروحة غيدنز( 
لأفراد مل تراقب هوّياتها، عانت ب�صببه كل 
من الأكادميّيات و�صرية الإن�صان الأوروبي 
الكث����ري. وكان احل����ل الأن�صب ه����و )كاأمنا( 
ال�ص����رتاك م����ع املت�صّوف����ة يف ممار�صة ما 
ميار�صونه م����ن نهج املراقبة على ذواتهم. 
مع الف����ارق اأن دوافع جيم�ش وغيدنز )على 
الّتوايل( حلاجات علمّية ومدنّية يف حني اأن 

دوافع املت�صوفة حلاجات دينية.
الالفت للنظ����ر اأن “املحا�صبّية” دخلت 
املعاق����ل العلمّي����ة “العلمانّية/ املدنّي����ة” 
والليربالّية لتنتج املعرفة يف الأكادمييات 
التي ُتخّرج اأفواًج����ا من العقالنيني. كما اأن 
املحا�صبّية نتيجة تطور الب�رّية الإن�صانّية يف 
حلظات حداثتها بداأت تنت�ر يف جمتمعاتها 
ب�صكل عام. هذه الأج����واء تخرج املئات من 
الطلبة العرب وت�صبعه����م مبقدمات تعل 
من ال�صهولة vبحكم ال�ّصدفةv اأن يتقبلوا 

�صيًئا من الّت�صوف يف امل�صتقبل.

فشل أطروحات السعادة 
المادية واالستيقاظ  

الروحي الكوني
املعادل����ة  اأو  الأطروح����ة  يف  الإن�ص����ان 
الراأ�صمالي����ة تت�صّب����ع م�صامع����ه بخطاب����ات 
مفاده����ا اأن عليه الّتعلم؛ لأنه بعد ال�ّصهادة 
ياأتي العمل ومعه الدخ����ل فال�صعادة. فاإذا 
مل تاأِت ال�صع����ادة، ي�صم����ع اأن عليه الزواج، 
فمع ال����زواج تاأتي ال�صعادة. ف����اإذا مل تاأِت، 
فبعد اإجناب الأطف����ال تاأتي ال�صعادة. واإذا 
مل تاأت، فبعد زواج الأبن����اء تاأتي ال�صعادة. 
واإذا مل ت����اأِت �صتاأتي بع����د الّتقاعد. مع كل 
ه����ذا الرك�ش الدني����وي تظ����ل “ال�صعادة” 

بعيدة املنال]11[.
الراأ�صم����ايل  الأمن����وذج  م����ن  ال�صتي����اء 
ال����ذي ح�ر الإن�صان يف نظ����ام روتيني ممل: 
ال�صتيق����اظ �صباحا، وزحم����ة املوا�صالت، 
و�صغط العمل اليومي، فمتطلبات الأطفال 

واحلياة �صببت �صجرا واكتئابا لالإن�صان.
لكن البع�����ش من الب�ر اأخ����ذ باكت�صاف 
العديد م����ن املدار�����ش الروحانية من خالل 
الأ�صدق����اء والإنرتنت والقنوات الف�صائية 
وال�صحف. فبداأوا يدركون وجود الت�صوُّف 
الريك����ي،  الب�ري����ة،  الطاق����ة  ودرا�ص����ات 
الهندو�صي����ة والبوذي����ة. هن����ا ب����داأ الإن�صان 

العلم����اين املدين يالح����ظ اأن هذه املدار�ش 
تتحدث عن ال�صعادة والأم����ان والروحانية، 
وهي نف�ش الأمور الت����ي وعدت به النماذج 
الراأ�صمالية دون اأن تنجح يف جلب ال�صعادة 

له.
م����ن الأمور املث����رية هنا، ظه����ور كتب 
تتحدث ع����ن ظاهرة “ال�صتيق����اظ الروحي 
]12[”، اأي الن����داء الداخل����ي غري املفهوم 
ال����ذي يدف����ع بالإن�صان نح����و ط����رح اأ�صئلة 
روحية خا�صة تبحث ع����ن اهلل وعن الإن�صان 
وم�صار الإن�ص����ان يف هذه احلياة وغاية حياة 
الإن�ص����ان. ومما عزز هذا ال�صتيقاظ الكوين 
انت�ص����ار رواي����ات ذات مي����ول �صوفي����ة يف 
جمتمعات ت�صتهل����ك الرواية ب�صكل يومي، 
The Alch v( “اخليميائ����ي”   ممنه����ا:
mist( التي �صدرت العام 1988 للروائي 
الربازيلي باولو كويلو. “قوة الآن: الدليل 
 The Power of( ”اإل����ى التنوير الروح����ي
Now( الت����ي �صدرت الع����ام 1997 وهي 
 The( ”م����ن تاألي����ف اإيكهارت ت����ول. “ال�ر
Secret( الذي �صدر العام 2006، وهو من 
تاأليف روندا باي����رن. “طعام، �صالة، حب” 
)Eat، Pray، Love( الت����ي �صدرت العام 
2006، وهي من تاأليف اإليزابيث غيلربت 
 The( ”واأخ����ريا “قواعد الع�ص����ق الأربعون
Fourty Rules of Love( التي �صدرت 
الع����ام 2010، وه����ي م����ن تاألي����ف الرتكية 

األيف �صافاق.

جالل الدين الرومي   
    في اليوتيوب

يف العق����د الأخ����ري، ا�صته����ر مولنا جالل 
الدي����ن البلخي/ الروم����ي كاأمن����ا اكت�ص����ف 
الع����امل �صخ�صي����ة ه����و باأم�����ش احلاج����ة اإلى 

منطها ]13[. 
فه����ذه ال�صخ�صية الت����ي يكتنف �صرية 
حياتها الكثري من عدم ال�صتقرار وتوح�ش 
الزم����ان ال����ذي عا�صه، حروب وغ����زو وموت 
وتقل�ش �صب����ل احلياة و�صع����ف القت�صاد 
وال�صفر من مكان اإلى مكان بحثا عن الأمان 
واأ�صب����اب ال�صتقرار، كل ه����ذا يبدو ماألوفا 
من اأهل زماننا. فحي����اة الإن�صان املعا�ر ل 
تختل����ف كثريا ع����ن هذا، لكن ج����الل الدين 
الرومي كان اإيجابيا. كتب �صعر “املثنوي”، 
وه����و �صعر ل يتمك����ن اأف�ص����ل ال�صعراء من 
جماراته. �صعر مليء باحلكمة واحلب والأمل 
وال�صعادة ]14[. ه����ذا ال�صعر متت ترجمته 
وغّن����اه الباحثون عن ال�صع����ادة بلغات حية 
عدة. ف�صمعه الكثري وم����ع الوقت ا�صتاقوا 
اإل����ى التمثل ببع�ش من حيات����ه مما قادهم 

اإلى الت�صوُّف.
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 Politics.“ Sociology of Religion، vol. 62، no. 1،2001، p.
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Jupp، P v :2[ اأف�ص����ل كتاب يف ه����ذا املو�صوع ب�صكل عام هو[
ter )2006( A Sociology of Spirituality، London: Routv

.ledge
]3[ ق����دم ال�ّصي����د قبيلي اأكمان بحث����اً متميز اً بج����دارة حول عودة 
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]7[ الّت�ص����ّوف اخلليج����ي ب�صفته م�����روع �رعي/ذوقي/فقهي/
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]13[ للح����ب عناوي����ن ع����دة. اأح����د اأ�صهرها هو مولنا ج����الل الدين 

الرومي. لالطالع على �صرية هذا احلب اأن�صح بقراءة كتاب:
“من بلخ اإلى قونيه v �صرية حياة مولنا جالل الدين الرومي” من 
تاأليف ال�ّصي����د بديع الزمان فروزانفر وترجم����ة الأديب ال�صوري ال�صيد 
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م����ع نف�صه ومع املجتمع، وفى �صعيه احلثيث نح����و الّت�صامي فوق �راع 
احلي����اه ومتطلبات العي�ش فيما يقرب م����ن ثالثني األف بيت من ال�صعر 
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.)book/show/24933568vv
 للمزيد اإطلع على ترجمة د. اإبراهيم الد�صوقي �صتا “مثنوي مولنا 
ج����الل الدي����ن الرومي” واملن�صور يف �صتة جملدات م����ن ن�ر عام  2015 

املركز القومي للرتجمة امل�ري.

الهوامش:

حممد الّزكري بقلم



�أكرب بنك ياباين يوقف 
�ملعامالت مع �إير�ن

طوكيو - رويرتز: تفيد وثيقة �طلعت عليها 
روي���رتز �أم����س، �أن بن���ك “ميت�شوبي�شي ي���و.�إف.
جيه”، �أكرب بنوك �ليابان، �شيوقف كل �ملعامالت 
ذ�ت �ل�شلة باإي���ر�ن �لتز�ما بالعقوبات �لأمريكية 
�ملعاد فر�شها على طهر�ن بعد تعليقها مبوجب 
�تف���اق 2015 �لنووي. وتق���ول �لوثيقة �أن �لبنك 
�أخطر عم���الءه يف �ليابان بالقر�ر �ل���ذي يرجع �إلى 
حظر �ملعامالت م���ع �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لإير�نية 
بع���د ف���رتة “ت�شفية �أعم���ال” مدته���ا 180 يوما 

تنتهي يف �لر�بع من نوفمرب.

“�لتجارة” تطلق خدمة �ملحادثة �ملبا�رشة
�ملنام���ة - �ل�شناعة و�لتجارة: د�شنت وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة خدمة �ملحادثة 
�ملبا����رشة “Live Chat” جلميع �أ�شحاب �ل�رشكات �لتجاري���ة و�ملوؤ�ش�شات �لفردية �مل�شجلة 

بالوز�رة.
 ويف بي���ان له���ا به���ذ� �خل�شو����س �أعلنت �ل���وز�رة جلمي���ع �أ�شح���اب �ل����رشكات �لتجارية 
و�ملوؤ�ش�ش���ات �لفردي���ة �مل�شجلة لديها باأن���ه قد مت تد�شني خدمة �ملحادث���ة �ملبا�رش ة حيث 
بالإم���كان ��شتخد�م هذه �خلدمة �شمن باقة من �خلدمات م���ن خالل زيارة �ملوقع �للكرتوين 
“�شج���الت” وهذه �خلا�شية تتيح للم�شتثمر �ملحادثة �ملبا�رشة مع مركز خدمة �لعمالء مبا�رشة 

.”Live Chat“ عرب خدمة
و�شيقوم موظفو خدمة �لعمالء بالرد �لفوري و�ملتابعة حول كافة ��شتف�شار�تكم و�لبحث 
و�ل���رد عن كافة �مل�شاكل �لتي تو�جهك���م وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي من يوم �لأحد �لى يوم 

�خلمي�س من �ل�شاعة 7:30 �شباحاً �إلى �ل�شاعة 3:30 م�شاء.
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اقتصاد
ن�صف مليار دينار حجم التداول العقاري بالن�صف الأول 2018

21 % منو �ملعامالت بالقطاع... �ل�شيخ �شلمان بن عبد�هلل:

         زينب العكري من خليج البحرين

ك�شف رئي�س جهاز �مل�شاحة و�لت�شجيل �لعقاري 
�ل�شيخ �شلمان بن عبد�هلل �آل خليفة، �أن حجم �لتد�ول 
�لعق���اري قارب �لن�شف مليار دينار منذ مطلع �لعام 
�جل���اري وحت���ى �لن�ش���ف �لأول، معرب���ا ع���ن �أمله يف 
��شتمر�ر منو �لتد�ول �لعق���اري خالل �لن�شف �لثاين 

من �لعام 2018.
و�أ�شاف �ل�شي���خ �شلمان يف ت�رشيح لل�شحافيني 
على هام�س رعايته وح�شوره �حلفل �ل�شنوي جلمعية 
�ملطورين �لعقاريني، �أن ع���دد �ملعامالت �لعقارية 
�رتف���ع بن�شب���ة 21 % خالل �لن�ش���ف �لأول من �لعام 
2018، م�ش���رًي� �إلى �أن ذلك يعك����س �لنمو �مل�شتمر 
للقط���اع �لعقاري يف ظ���ل �لإ�شالح���ات �جلديدة من 
خ���الل قو�نني �لتنظي���م �لعقاري، و�إ�شه���ار موؤ�ش�شة 
�لتنظيم �لعق���اري �لتي �شيكون لها دور كبري �أي�شا 

يف منو �لتد�ول �لعقاري يف �ل�شوق �ملحلية.
ولفت �إل���ى �أن �لقطاع �لعقاري ميث���ل �أحد �أهم 
�لقطاع���ات غ���ري �لنفطي���ة يف �لقت�ش���اد �لوطن���ي، 
مو�شح���ا �أن �لقط���اع �لعقاري و�خلدم���ات منا بن�شبة 
3.8 % بح�شب �آخر �لإح�شاء�ت و�لأرقام �ملعلنة من 

قبل هيئة �ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية.
و�أ�ش���اف �أن قط���اع �لتطوي���ر �لعق���اري ي�شاهم 
قط���اع  مث���ل  �أخ���رى  قطاع���ات  تن�شي���ط  يف  �أي�ش���ا 
�لن�شاء�ت و�لقطاع �مل�رشيف وغريها، مبيًنا �أن �شالمة 
قطاع �لعقار�ت ومنوه تنعك�س �آثاره على �لكثري من 

�لقطاعات �ملهمة �أي�شا يف �ل�شوق �ملحلية.
و�أك���د �أن حكوم���ة �لبحرين ت���ويل �هتماما كبري� 
وو��شعا بالقطاع �لعقاري،  من خالل و�شع �لقو�نني 
�جلاذب���ة لال�شتثم���ار�ت، و�لتي حتف���ظ حقوق جميع 
وبائع���ني  مطوري���ن  م���ن  �لقط���اع  يف  �ملتعامل���ني 
وم�شرتي���ن وو�شط���اء عقاري���ني، �إ�شافة �إل���ى �لبنية 
�لتحتية �لقوية �لتي وفرتها حكومة �لبحرين، و�لتي 
حتف���ز �مل�شتثمري���ن وت�شاعد �لقط���اع �لعقاري على 
�لنمو خ���الل �لأعو�م �ملقبل���ة، م�شري�ً �إل���ى �أن �للجنة 
�لتن�شيقي���ة برئا�ش���ة �شاح���ب �ل�شم���و �مللك���ي ويل 
�لعه���د قدمت دعم���ا ب�شكل كبري من �أج���ل �أن يكون 

للقطاع �لعقاري دور �أكرب خالل �ملرحلة �ملقبلة.
و�أ�ش���اد �ل�شيخ �شلمان بن عب���د�هلل بدور جمعية 
�لتطوي���ر �لعقاري يف منو �لقط���اع و�زدهاره، موؤكد� 
يف �لوق���ت نف�ش���ه �أهمية �لدور �ل���ذي ي�شطلعون به 
و�ملتمث���ل يف �إقام���ة �مل�شاري���ع �ل�شتثمارية و�لتي 

ت�شاه���م يف حتريك عجلة �لقت�ش���اد �لوطني، وتوفر 
وح���د�ت �شكني���ة ل�رش�ئ���ح خمتلف���ة م���ن �ملو�طنني 
و�ملقيم���ني، �إ�شافة �إلى ما تخلق���ه �رشكات �لتطوير 
�لعق���اري م���ن فر�س عم���ل ووظائ���ف ي�شتفيد منها 

�ل�شباب �لبحريني.
م���ن جهت���ه، ك�ش���ف رئي����س جمعي���ة �لتطوي���ر 
�لعقاري، عارف هجر�س، ع���ن توقيع �تفاقية تفاهم 
ب���ني �جلمعي���ة و�شحيف���ة “�أم���الك” �ملتخ�ش�شة يف 
�لقط���اع �لعق���اري، �إذ �شيكون �لعم���ل م�شرتكا بني 
�لطرفني للرتويج �إلى �ل�شتثمار يف �لقطاع �لعقاري 

�لبحريني.
و�أعلن عن تنظي���م معر�س “بادبك�س” �لعقاري 
خ���الل عطل���ة عي���د �لأ�شح���ى �ملب���ارك، مو�شح���ا �أن 
�جلمعية �عتادت على تنظيم �ملعر�س يف �ملجمعات 
�لتجاري���ة بهدف �لو�شول �إل���ى �ل�رش�ئح �مل�شتهدفة 
من �ملو�طن���ني و�ل�شائح���ني �خلليجي���ني خ�شو�شا 
�ل�شعوديني �لذي���ن يعتربون �ل�رشيح���ة �مل�شتهدفة 

�لأكرب.
وق���ال �إن �لقط���اع �لعق���اري يف �لبحري���ن ي�شري 
�جلدي���دة  �لقو�ن���ني  بف�ش���ل  �ل�شحي���ح؛  بالجت���اه 
�ملنظمة للقطاع و�لتي حتفظ حقوق �جلميع، �إ�شافة 

�إل���ى �لبنية �لتحتي���ة �لقوي���ة و�لدع���م �مل�شتمر من 
�حلكومة وجهاز �مل�شاحة و�لت�شجيل �لعقاري للقطاع 
وحر�شه���م على تذلي���ل �لعقبات كاف���ة �لتي تعيق 

منوه.
وخالل كلمة �ألقاها يف �حلفل، ��شتعر�س هجر�س 
عدد� م���ن �إجناز�ت �جلمعية �لت���ي تاأ�ش�شت يف �لعام 
2010 و�لتي كانت �أول جمعية للمطورين �لعقاريني 
يف �خللي���ج و�لوطن �لعرب���ي، لفتا �إل���ى �أن �جلمعية 
قام���ت بالعديد من �لأن�شط���ة و�ملعار�س �لرتويجية 
�إ�شاف���ة �إلى تقدمي دور�ت وبر�مج �حرت�فية لأع�شاء 

�جلمعية.
ب���دوره، قال رئي�س �لحتاد �ل���دويل للعقاريني 
�لعرب وليد مو�ش���ى “�إن �حلكومة �لبحرينية �أدركت 
�أهمي���ة �لقط���اع �لعقاري كرك���ن �أ�شا�س م���ن �أعمدة 
�لقت�شاد وعن�رش �أ�شا�شي يف �لنمو و�لتنمية، فاأولته 

�هتماما ��شتثنائيا”.
و�أ�شاف “ب���ادرت �حلكومة �لبحريني���ة �إلى �شن 
�لقو�نني و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لر�مية �إلى تنظيمه بكل 
فروعه ومهنه بحيث تكون �لحرت�فية �شمته، وبذلك 
ي�شب���ح �لقط���اع �لعقاري حم���ل ثقة جمي���ع �لأطر�ف 
�ملعني���ة به وي�شج���ل للمملك���ة يف هذ� �لإط���ار �إقر�ر 

�لقانون رقم 27 ل�شن���ة 2017 ب�شاأن تنظيم �لقطاع 
�لعق���اري و�إن�ش���اء موؤ�ش�شة �لتنظي���م �لعقاري وحظر 
مزاولة اأي ن�شاط يف جمال اإدارة العقارات وت�شغيلها 
�إل بع���د �حل�شول على ترخي����س من �ملوؤ�ش�شة وربط 

هذ� �لرتخي�س باإلز�مية �لتدريب”.
ه���ي  وغريه���ا  �خلط���و�ت  ه���ذه  “�إن  وتاب���ع 
�لأ�شا�ش���ات �لتي يبن���ى عليها قطاع عق���اري �شليم 
وج���اذب للم�شتثمرين وهي جتع���ل �لقطاع �لعقاري 
�لبحرين���ي منوذج���ا يحتذى ب���ه، و�إن تع���اون جمعية 
�لتطوي���ر �لعق���اري �لبحريني���ة مع �لحت���اد �لعقاري 
�لدويل ممثال بفرعه �لعربي �حلديث �لن�شاأة )�لحتاد 
�لدويل للعقاريني �لعرب( ياأت���ي ��شتكمال للور�شة 
�لت�رشيعي���ة و�لتنظيمي���ة �لت���ي ت�شهده���ا �ململك���ة 

و�لهادفة �لى تطوير هذ� �لقطاع”.
ولفت �إل���ى �أن هذ� �لحتاد ه���و �ملنظمة �لأكرث 
متثي���ال للقط���اع �لعق���اري يف �لع���امل وله���ا �شف���ة 
��شتثماري���ة يف �ملجل����س �لقت�ش���ادي و�لجتماع���ي 
�لتاب���ع لالأم���م �ملتح���دة، موؤك���د� �أن �لحت���اد بفرعه 
�لعرب���ي من�شة مهم���ة للقط���اع �لعق���اري �لبحريني 
بكل مكوناته ملا ميلكه م���ن منافع و�أن�شطة وفر�س 

�لتعليم و�لتدريب.

• )ت�شوير: خليل �إبر�هيم(	 �مل�شاركون يف �لفعالية  • �ل�شيخ �شلمان بن عبد�هلل م�رشحا لل�شحافيني 	

“كانو للآليات” تفوز بجائزة اأف�صل موزع باملنطقة
تقدمها �رشكة “�شولري” �لأمريكية

�ملنام���ة - كان���و لالآلي���ات: ف���ازت كان���و 
لالآلي���ات �إح���دى �ل����رشكات �لتابع���ة ملجموع���ة 
يو�ش���ف ب���ن �أحمد كان���و، للم���رة �لثاني���ة على 
�لت���و�يل، بجائ���زة �أف�ش���ل م���وزع يف �ملنطق���ة 
و�لتي تقدمها “�شولري” �إحدى �رشكات جمموعة 
هتا�ش���ي �ملتخ�ش�شة يف �آلي���ات �ل�شغط ومو�د 
�لبن���اء عالية �جلودة، حي���ث ت�شلمت �إد�رة كانو 
لالآلي���ات �جلائزة يف حف���ل �أقيم مبقر “�شولري” 

بولية مي�شيغان �لأمريكية. 
و�أك���د �لقائم باأعم���ال �لرئي����س �لتنفيذي 
ملجموع���ة يو�شف ب���ن �أحمد كانو، ف���وزي �أحمد 
كان���و، �أن �ل����رشكات �لتابع���ة للمجموع���ة تبذل 
ق�شارى جهدها لتقدمي خدمة من �لطر�ز �لأول 
لزبائنه���ا مبين���اً �أن ف���وز كانو لالآلي���ات بجائزة 
�أف�ش���ل موزع يف �ملنطقة يعك�س مدى �لهتمام 

�لذي يوليه �جلميع يف �ملجموعة جتاه �لتميز. 
وقال �ملدير �لعام لكانو لالآليات، نيكال�س 
ب���رون، “�إن �ل�رشك���ة وبحك���م عر�قته���ا كم���وزع 
ل���الأدو�ت �ل�شناعي���ة تدي���ر �شبك���ة م���ن مر�كز 
�ل�شيان���ة و�لور����س �لثابت���ة و�ملتنقل���ة �لت���ي 

ت�شع���ى �أن تق���دم �أف�ش���ل خدمة ما بع���د �لبيع 
للزبائن بحي���ث تتنا�شب هذه �خلدمة مع نوعية 

وجودة �ل�رشكات �لعاملية �لتي متثلها”. 
و تعت���رب كانو لالآليات من �ل�رشكات �لر�ئدة 
يف توف���ري معد�ت �لبن���اء و�لر�فع���ات �ملتنقلة 
و�آلي���ات نقل �ملو�د يف منطق���ة �خلليج �لعربي. 
وم�شو�ره���ا �ل���ذي �نطل���ق يف بد�ي���ة �ل�شتينات 
م���ن �لقرن �ملا�شي جعله���ا متتلك عدة مكاتب 
وقن���و�ت توزي���ع يف دول �ملنطقة م���ن �شمنها 

�لبحرين و�ل�شعودية و�لإمار�ت وُعمان.
�أم���ا “�شولري” فلديها خ���ربة ت�شل �إلى 50 
عام���اً يف �حللول �لهو�ئي���ة �مل�شغوطة ومتتلك 
 ISO 9001 م�شان���ع حا�شل���ة عل���ى �شه���ادة 
للج���ودة يف كل من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�ل�شني و�لهند.

• فوزي كانو	

تداول 3.2 مليون �صهم ب 661.2 األف دينار
�مل�شتثمرون ركزو� على قطاع �لبنوك يف تعامالتهم... “�لبور�شة”:

�ملنام���ة - بور�شة �لبحري���ن: �أقفل موؤ�رش 
�لبحري���ن �لعام �أم����س �خلمي�س عن���د م�شتوى 
1،342.51 بانخفا����س وق���دره 2.38 نقط���ة 
مقارنة باإقفاله �لأربع���اء، يف حني �أقفل موؤ�رش 
�لبحري���ن �لإ�شالمي عند م�شت���وى 1،005.16 
بانخفا�س وقدره 4.91 نقطة مقارنة باإقفاله 

�ل�شابق.
و تد�ول �مل�شتثمرون يف بور�شة �لبحرين 
3.17 ملي���ون �شه���م، بقيم���ة �إجمالية قدرها 
661.24 �ألف دينار، مت تنفيذها من خالل 70 
�شفقة، حي���ث ركز �مل�شتثم���رون تعامالتهم 
عل���ى �أ�شه���م قطاع �لبن���وك �لتجاري���ة و�لتي 

بلغ���ت قيمة �أ�شهم���ه �ملتد�ولة 353.05 �ألف 
دينار �أي ما ن�شبته 53 % من �لقيمة �لإجمالية 
للتد�ول وبكمية قدره���ا 1.45 مليون �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 37 �شفقة.
وج���اء بن���ك �لبحري���ن �لوطن���ي يف �ملركز 
�ملتد�ول���ة  �أ�شهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت  �إذ  �لأول 
191.76 �أل���ف دين���ار �أي م���ا ن�شبت���ه 29.00 
% �إجم���ايل قيمة �لأ�شه���م �ملتد�ولة وبكمية 
قدرها 324.80 �ألف �شه���م، مت تنفيذها من 

خالل 6 �شفقات.
�أم���ا �ملرك���ز �لث���اين ف���كان ملجموعة جي 
�ف �ت�س �ملالية بقيم���ة قدرها 135.49 �ألف 

دينار �أي ما ن�شبته 20.49 % من �إجمايل قيمة 
�لأ�شه���م �ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 933.50 
�ألف �شهم، مت تنفيذها من خالل 12 �شفقة.

ث���م ج���اءت �رشك���ة �لبحري���ن لالت�ش���الت 
)بتلكو( بقيمة قدرها 115.52 �ألف دينار �أي 
ما ن�شبته 17.47 % من �إجمايل قيمة �لأ�شهم 
�ملتد�ولة وبكمية قدرها 479.85 �ألف �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 10 �شفقات.
�رشك���ة،   12 �أ�شه���م  ت���د�ول  �أم����س  ومت 
�رتفع���ت �أ�شع���ار �أ�شه���م 4 ����رشكات، يف حني 
�نخف�شت �أ�شع���ار �أ�شهم 5 �رشكات، وحافظت 
بقية �ل�رشكات على �أ�شعار �أقفالتها �ل�شابقة.

وقفة مع إشادة مجموعة “الفاتف” بالبحرين
�عتمدت جمموعة �لعمل �ملايل “�لفاتف” وهي �ملجموعة �لعاملية �ملعنية بو�شع 
�إج���ر�ء�ت حظر ومكافحة �لأمو�ل ومتوي���ل �لإرهاب على �مل�شتوى �لعاملي مع جمموعة 
�لعمل �ملايل ملنطقة �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا تقرير �لتقييم �مل�شرتك للبحرين 
– �إج���ر�ء�ت حظر ومكافحة �لأمو�ل ومتوي���ل �لإرهاب –وقد �أ�شاد �لتقرير بالإجر�ء�ت 
�لت���ي تقوم بها �ململكة يف مكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب و�لتز�مها بتطبيق 
كاف���ة �لتو�شيات و�ملمار�ش���ات ذ�ت �لعالقة ومو�كبة توجهات �ل���دول �ملتقدمة يف 
حمارب���ة غ�شل �لأم���و�ل ومتويل �لإرهاب. يعترب هذ� �لتقييم م���ن �أبرز �ملوؤ�رش�ت �لتي 
تعزز من تناف�شية وجاذبية �لدول ل�شتقطاب �ل�شتثمار و�لأعمال حيث �أ�شبح �للتز�م 
باملعايري �لدولية ملكافحة غ�شل �لأم���و�ل ومتويل �لإرهاب من �ملتطلبات �لرئي�شية 
ل���دى �ملجتمع �لدويل و�ملق�شود بعملية غ�شي���ل �لأمو�ل هو حتويل �أمو�ل غري �رشعية 
�إل���ى �أمو�ل �رشعية عن طري���ق عمليات بنكية وجتارية حتت غط���اء �مل�رشوعية. وتعترب 
عملي���ة غ�شيل �لأمو�ل من �جلر�ئ���م �لقت�شادية �لأ�شهر �لت���ي يعاقب عليها �لقانون 
ومع �أن هذ� �مل�شطلح يرتدد كثري�ً �إل �أن �لعديد ل يدركون �ملعنى و�لآلية �لتي يتم 
فيه���ا غ�شيل �لأمو�ل وهى �إحدى �شور �جلر�ئ���م �لقت�شادية �لتي تهدف �إلى �إ�شافة 
�ل�شف���ة �ل�رشعية على �لعمليات �لتي تنطوى على ك�شب �أمو�ل �أو حيازتها �أو �لت�رشف 
فيها �أو �إد�رتها �أو حفظها �أو ��شتبد�لها �أو �إيد�عها �أو ��شتثمارها �أو حتويلها �أو نقلها 
�أو �لتالع���ب يف قيمته���ا �إذ� كانت متح�شل���ة من جر�ئم مثل زر�ع���ة وت�شنيع �لنباتات 
�ملخ���درة �أو�جلو�هر و�مل���و�د �ملخدرة وجلبه���ا وت�شديرها و�لإجت���ار فيها و�ختطاف 
و�شائ���ل �لنق���ل، و�حتجاز �لأ�شخا����س وجر�ئم �لإره���اب ومتويله���ا، و�لن�شب وخيانة 
�لأمانة و�لتدلي����س، و�لغ�س، و�لفجور و�لدعارة، و�لجت���ار وتهريب �لآثار، و�جلنايات 
و�جلنح �مل�رشة باأمن �لدولة من جهة �خلارج و�لد�خل، و�لر�شوة، و�ختال�س �ملال �لعام 

و�لعدو�ن عليه، و�لغدر، وجر�ئم �مل�شكوكات وغريها.
 ويف �لبحرين ن�س قانون مكافحة جر�ئم غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب على عدة 
جو�نب لتج���رمي هذه �لظو�هر باأن قدم تعريفات لالأفعال �ملجرمة فيه بجانب تعيني 
وح���دة منفذة ملا فيه من �أن�شط���ة و�خت�شا�شات بجانب �شلط���ات �جلهات �لق�شائية 
حي���ال هذه �جلر�ئم وم���ا قد يتطلبه �لأمر م���ن تطبيق �لعقوبات وتب���ادل �ملعلومات 
وت�شلي���م �ملجرمني يف هذ� �ل�شاأن ومن �أه���م �لتعريفات �لتي �أوردها �لقانون تعريف 
�شج���ل �لعملية وهي جمموع���ة �لبيانات �لتي حتتف���ظ بها موؤ�ش�ش���ات �لدولة ملدة 5 
�شن���و�ت بع���د كل عملية م�شجلة لديها ت�شم���ل بيانات �أطر�ف �لعملي���ة ونوع �لعملية 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي متت من خاللها و��شتيفاء ذلك ببيان �لأمو�ل و�حل�شابات و�حلقوق 
�ملرتبط���ة بهذه �لعملية ولي����س �حل�شاب �لذي يخ�شها فقط وذل���ك حتقيقاً ل�شمول 
بح���ث ورقابة جمي���ع ما قد يرتبط به���ذه �لعمليات وعّم���ا �إذ� كان ي�ش���كل جرمية من 

�جلر�ئم �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �أو ��رش�ر�ً باقت�شاد �ململكة.
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44 مليون دينار لتنفيذ 405 وحدات �سكنية يف “�رشق احلد”
مناق�شة ا�شت�شارات لتطوير نظام الهبوط الآيل باملطار بـ 1.5 مليون دينار

طرحــــت وزارة الإ�شكان يف اجلل�شــــة الأ�شبوعية 
ملجل�س املناق�شات واملزايــــدات اأم�س مناق�شتني 
لتنفيــــذ و�شيانة 405 وحــــدات �شكنية مبدينة �رشق 

احلد الإ�شكانية بنحو 44 مليون دينار.
واأظهــــرت اأحــــدث بيانــــات ن�ــــرشت علــــى موقع 
املجل�ــــس، تفا�شيــــل مناق�شتــــي الــــوزارة، اأولهما 
لتنفيــــذ و�شيانــــة 159 وحدة �شكنيــــة مبدينة �رشق 
احلــــد الإ�شكانية تقدم اإليهــــا 6 عطاءات اأقلها بنحو 
18 مليــــون دينار، يف حني اأكربها بقربة 20 مليون 
دينــــار، والثانية لتنفيذ و�شيانة 246 وحدة �شكنية 
بذات املدينة تقدم اإليها 6 عطاءات اأقلها بنحو 26 

مليون دينار، واأكربها 29.6 مليون دينار.
وم�ــــرشوع مدينــــة �رشق احلــــد الذي يوفــــر 4500 
وحدة وق�شيمة �شكنية، انطلق العمل به العام 2012 
من خالل اأعمال الدفان البحري ثم اإعداد املخططات 
العامــــة والتف�شيلية، و�شولً اإلى املراحل الإن�شائية 
للوحدات واأعمــــال البنية التحتية، وبتمويل من قبل 

برنامج التنمية اخلليجي. 
وت�شهــــد املدينــــة تنفيذ 4 حزم مــــن امل�شاريع 
الإ�شكانيــــة باإجمايل 2132 وحــــدة �شكنية، وتتباين 
ن�شب الإجناز بها، اإذ اإن احلزمة الأولى ت�شهد تنفيذ 
487 وحــــدة �شكنية وقد اكتملــــت ن�شب الإجناز يف 
الأعمــــال الإن�شائيــــة، فيمــــا ت�شهــــد احلزمــــة الثانية 
تنفيذ 398 وحدة �شكنيــــة وبلغت ن�شبة الإجناز بها 
65 %، فيمــــا بلغــــت ن�شبة الإجنــــاز باحلزمة الثالثة 
والتــــي تت�شمن 507 وحدات �شكنيــــة ما ن�شبته 30 
%، واأخــــًرا احلزمة الرابعــــة املوؤلفة من 740 وحدة 
�شكنيــــة وتبلــــغ ن�شبــــة الإجنــــاز بهــــا 41 %، بح�شب 
ت�رشيــــح �شابق لوزير الإ�شــــكان با�شم احلمر يف �شهر 

مايو املا�شي.
وفتــــح املجل�ــــس اأم�ــــس 19 مناق�شــــة ومزايدة، 
تابعة لـ 9 جهات حكوميــــة، باإجمايل 74 عطاء، وبلغ 
جمموع اأقل العطاءات 50.75 مليون دينار، يف حني 

مت تعليق 6 عطاءات تابعة اإلى 5 جهات.
ونظر املجل�ــــس يف 6 مناق�شات ومزايدة لإدارة 
املخــــازن املركزيــــة، اأبرزها مناق�شة ل�ــــرشاء كابالت 
اأر�شية بقــــوة 6.35/11 كيلو فولت تقدم اإليها 3 
عطــــاءات اأقلها بنحو 348.25 األــــف دينار، ومزايدة 
لبيع حمولت كهربائية م�شتخدمة، مفاتيح الت�شغيل 
الكهربائي، قاطع الدائرة الكهربائية بنحو 241.15 

األف دينار، وكان قد تقدم اإليها 6 عطاءات.

كمــــا نظر املجل�ــــس يف 3 مناق�شات ل�رشكة نفط 
البحريــــن “بابكــــو”، اأولهــــا لتوفر خدمــــات تبطني 
الأنابيــــب  باأعمــــال  اخلا�ــــس  بالأ�شمنــــت  الأنابيــــب 
احلديديــــة تقــــدم اإليها عطــــاء وحيد بنحــــو 447.9 
األــــف دينــــار، والثانية لتوفر خدمــــة مناولة املحفز 
ملزدوجة امل�شجــــع وتوفر خدمــــة ت�شليح وخراطة 
يف املوقع علــــى مفاعل مزدوج امل�شجع تقدم اإليها 
عطاء وحيد بنحو 447.8 األف دينار، والأخرة لأعمال 
اإن�شائيــــة مل�رشوع تعزيــــز نظام النفثــــا ب�رشكة بناغاز 
ملعاجلة م�شتويــــات التدفق العالية تقــــدم اإليها 4 

عطاءات اأقلها بنحو 143 األف دينار.

كما نظر املجل�س يف 3 مناق�شات ل�رشكة طران 
اخلليــــج، اأولهــــا لتوفر خدمــــات النقــــل لل�رشكة يف 
البحريــــن، حيث �شيتم توفر حافالت لطاقم ال�رشكة 
تقدم اإليها 9 عطاءات اأقلها بنحو 1.1 مليون دينار، 
والثانية لتوفر امل�رشوبــــات لدرجة ال�شقر الذهبي 
تقدم اإليهــــا 4 عطاءات علق اأحدها واأقل عطاء بنحو 
168.8 األف يورو ما يعادل 74 األف دينار، والأخرة 
لتقــــدمي الدعم الفنــــي وال�شيانة يف مطــــار بنغالور 
الــــدويل بالهنــــد تقدم اإليهــــا عطــــاءان دون اأن يتم 
الإف�شاح عن قيمة اأي منهما. اإ�شافة اإلى ذلك، فتح 
املجل�ــــس مناق�شة لوزارة املوا�شــــالت والت�شالت 

لتقدمي اخلدمــــات ال�شت�شارية مل�رشوع تطوير نظام 
الهبــــوط الآيل مبطــــار البحريــــن الــــدويل يف املرحلة 
الثانيــــة تقدم اإليها عطــــاء وحيد بنحــــو 1.5 مليون 
دينــــار، ومناق�شة لهيئــــة البحرين للثقافــــة والآثار 
للمرحلــــة الثانيــــة من تنفيــــذ اأعمال ترميــــم واإعادة 
تاأهيل ل�شوق القي�رشية وعمــــارات علي را�شد فخرو 
1 و2 تقــــدم اإليهــــا عطــــاء وحيد بعر�شــــني اأقلهما 
1.87 مليون دينــــار، والآخر بقرابــــة مليوين دينار، 

ومت تعليق العطاء.
اإ�شافــــة اإلــــى ذلــــك، فتحــــت مناق�شــــة لهيئة 
الكهرباء واملاء لتعيني �رشكة ا�شت�شارية متخ�ش�شة 

)طرف ثالــــث( مل�رشوع ا�شتبــــدال املحولت مبحطة 
الرفاع تقدم اإليها 4 عطاءات علق اثنان منها واأقل 
عطــــاء 9.7 األــــف دينــــار، ومناق�شة لــــوزارة �شوؤون 
ال�شبــــاب والريا�شــــة لتقــــدمي خدمــــات ا�شت�شارية 
لتطويــــر �شالــــة اجلفــــر الريا�شية تقــــدم اإليها 5 
عطــــاءات اأقلها بنحــــو 39.8 األف دينــــار، ومناق�شة 
لــــوزارة الداخليــــة لطلب تقــــدمي عرو�ــــس لتوريد 
اأجهــــزة حممولة للك�شف عن املتفجرات واملخدرات 
واأجهــــزة الك�شف عن املــــواد الكيماوية تقدم اإليها 
7 عطــــاءات علق اأحدها واأقل عطاء بنحو 52.5 األف 

دينار.

الـــبـــحـــريـــن يف  اخلليج”  “طـــــــــران  نـــقـــل  خلـــــدمـــــات  ديـــــنـــــار  مـــلـــيـــون   1.1
اأمل احلامد

ــــاء ــــط ع  74 ـــــــايل  ـــــــاإجـــــــم ب ومـــــــــــزايـــــــــــدة  مـــــنـــــاقـــــ�ـــــشـــــة   19 فــــــتــــــح 

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

26,027,000.00
Terna -CGCC Joint      

Venture 
6

                     تنفيذ و�سيانة 246 وحدة �سكنية مبدينة
�رشق احلد الإ�سكانية

وزارة الإ�سكان

18,012,000.00
Terna -CGCC Joint      

Venture 
6

                     تنفيذ و�سيانة 159 وحدة �سكنية مبدينة
�رشق احلد الإ�سكانية

1,504,200.00
ADP Ingenierie       Bah-

rain Branch 
1

         اخلدمات اال�شت�شارية مل�رشوع تطوير نظام الهبوط
االآيل مبطار البحرين الدويل - املرحلة الثانية

املوا�شالت واالت�شاالت

1,870,093.58
ALMOAYYED CON-
TRACTING W.L.L. 1

      املرحلة الثانية من تنفيذ اأعمال ترميم واإعادة تاأهيل
 ل�شوق القي�رشية وعمارات علي را�شد فخرو 1 و2

هيئة الثقافة واالآثار

1,104,000.00 Bahrain Limo 9 خدمات النقل لل�رشكة يف البحرين طريان اخلليج

“الغرفة” تتفقد االأ�شواق التجارية غدا لتطبيق برناجمها ميدانيا
تهدف للتعريف باللجنة اجلديدة والطالع على اأبرز ال�شعوبات واملعوقات

قــــال رئي�س جلنــــة الأ�شواق التجاريــــة يف غرفة 
جتــــارة و�شناعة البحريــــن عبداحلكيــــم ال�شمري، اإن 
اللجنــــة هي العمود الفقري للجــــان الغرفة ومعاجلة 

م�شاكل التجار يف الأ�شواق واملجمعات التجارية.
واأ�شــــاف اأن جلنة الأ�شــــواق التجاريــــة هي اأول 
جلنــــة ت�شع برناجمــــا عمليا يف امليــــدان للنزول اإلى 
ال�شــــارع التجاري لتخــــدم توجهات احلكومــــة لروؤية 
2030 وتلبية تطلعات التجار مبا يتعلق باخلدمات 
لإق�شــــار  احلكومــــة  تقدمهــــا  التــــي  والت�شهيــــالت 
امل�شافــــة وحتقيــــق اأكرب قدر من الفائــــدة لالأع�شاء 

الذين ي�شل عددهم اإلى 40 األف ع�شو.
ويف رده على �شــــوؤال ال�شحافيني خالل اجتماع 
اللجنــــة الذي عقــــد اأم�ــــس اخلمي�س عــــن م�شتجدات 
تطوير �شوق املنامة القدمية، قال اإن التوجه ات�شح 
واحلكومــــة اأخــــذت بزمام املبــــادرة للتكفــــل باإجناز 
امل�رشوع بالكامل، مبيًنا اأن هدف الغرفة الذي كانت 

تتطلع اليه �شيتحقق على اأر�س الواقع.
واأو�شــــح اأن �شــــوق املنامة القدميــــة من اأقدم 
الأ�شواق يف منطقة اخلليج وحتمل يف طياتها ثقافة 
غنيــــة متثل عالقــــة البحرين مــــع الدول مــــن العراق 
وحتى الهنــــد، فيما يجد ال�شائــــح والزائر مزيجا من 

التجار داخل ال�شوق.
ويف اأبريــــل املا�شــــي، �ــــرشح وزيــــر ال�شناعــــة 
والتجارة وال�شياحة زايد الزياين باأن طرح مناق�شات 
تطوير �شوق املنامة القدميــــة �شيتم خالل 3 اأ�شهر 
مــــن تقــــدمي الت�رشيــــح، واأن عمــــل الإن�شــــاءات قــــد 
ي�شتغــــرق قرابة 36 �شهــــًرا على اأق�شــــى تقدير، اإذ 
�شتكــــون اأبعــــاد ال�شــــوق التــــي �شتبداأ ب�شــــارع باب 

ا. البحرين نحو 800 مرت طوًل وعر�شً

فيمــــا اتهم جتــــار يف �شــــوق املنامــــة القدمية، 
غرفــــة جتــــارة و�شناعــــة البحرين بـــــ “التن�شل” من 
م�رشوع تطوير �شوق املنامة القدمية و�شحبها الوعد 
بتقــــدمي 3 ماليني دينار لتمويل امل�رشوع، كانت قد 
اأقــــرت من قبــــل اجلمعية العموميــــة، يف حني اأكدت 
“الغرفة” اأنه ل قرار ر�شميا ونهائيا ب�شاأن املو�شوع 

ولكن جتري درا�شته من النواحي القانونية. 
وبح�شــــب مــــا اأعلــــن �شابًقــــا، كان يفرت�ــــس اأن 
ت�شاهــــم كل مــــن الغرفة ووزارة ال�شناعــــة والتجارة 
بتمويل م�رشوع تطوير �شوق املنامة القدمية البالغة 
كلفتــــه التقديريــــة نحــــو 6 ماليني دينــــار منا�شفة 

بينهما.
الــــى ذلك، اأو�شــــح املتحدث الر�شمــــي للغرفة 
والنائــــب الأول للرئي�ــــس خالــــد جنيبي لـــــ “البالد” 
اأن جمل�ــــس الإدارة مل ي�شدر موقفــــا ر�شميا ونهائيا 
ب�شــــاأن املو�شوع، مبينا اأنه ل يوجــــد قرار �رشيح من 

قبــــل اجلمعيــــة العموميــــة بتخويــــل جمل�ــــس الإدارة 
ب�رشف هذا املبلغ يف تطوير �شوق املنامة القدمية.

 واأكــــد جنيبي التــــزام الغرفــــة ب�شــــوق املنامة 
ودعم م�رشوع التطوير، م�شتدركا اأن النقطة الرئي�شة 
تتعلق مبدى قانونية ا�شتخدام اأموال الغرفة يف هذا 

امل�رشوع.
وكانت هيئــــة البحريــــن لل�شياحــــة واملعار�س 
وغرفــــة جتارة و�شناعة البحريــــن قد وقعتا يف العام 
HANK DI T 2016 مع خبر بريطاين عرب �رشكة
TMAR الربيطانيــــة اتفاًقا، لتجري خالله الأخرة 
درا�شــــة مــــن اأجــــل تطوير �شــــوق املنامــــة القدمية، 
لت�شــــكل بذلك اأولــــى خطوات تنفيــــذ امل�رشوع الذي 
يهدف لإعادة اإحيائه، اإذ كلفت الدرا�شة حينها 160 
األف دينار تقت�شم بني “الهيئة” و “الغرفة” بح�شب 

ت�رشيحات م�شوؤولني.
ويقــــوم وفد من الغرفــــة برئا�شة النائب الثاين 

لرئي�ــــس الغرفــــة حممــــد الكوهجــــي، ترافقــــه جلنة 
الأ�شــــواق التجارية للــــدورة احلاليــــة )29( برئا�شة 
ع�شــــو جمل�ــــس الإدارة عبداحلكيــــم ال�شمــــري بجولة 
تفقديــــة اإلــــى الأ�شواق التجاريــــة يف خمتلف مناطق 
البحرين، وذلك يف متام ال�شاعة 8 من �شباح يوم غد 

ال�شبت 14 يوليو 2018.
ويف هذا ال�شدد اأكــــد الكوهجي اأن هذه اجلولة 
تهدف اإلــــى التعريف باللجنة اجلديــــدة واأع�شائها، 
اإ�شافــــة اإلــــى ت�شليــــط ال�شــــوء والطالع علــــى اأبرز 
ال�شعوبــــات واملعوقــــات التــــي يواجههــــا التجــــار 
يف الأ�شــــواق والعمــــل علــــى تذليلها، لفًتــــا اإلى اأن 
هــــذه الزيارة تعك�ــــس مدى اهتمــــام وحر�س الغرفة 
بالأ�شواق التجارية ومعاجلــــة التحديات التي تواجه 
اأ�شحاب الأعمال يف البحرين، م�شًرا يف الوقت نف�شه 
اإلى اأن جلنة الأ�شواق التجارية �شتهتم بجميع الأمور 
املتعلقة بالأ�شــــواق من اأجل تطويرها وخلق قنوات 

للتوا�شــــل املبا�رش مع التجار خــــالل الفرتة املقبلة، 
ممــــا �شيعزز مــــن خطط جلنــــة الأ�شــــواق التجارية يف 
املرحلــــة املقبلة، والتي مــــن �شاأنهــــا اأن ت�شاهم يف 
تطويــــر وتنميــــة هــــذا القطــــاع احليــــوي؛ لينعك�س 
اإيجابا على منــــو وتطور القطاع التجاري والقت�شاد 

الوطني يف مملكة البحرين.
ورحــــب الكوهجــــي بوجــــود ممثلــــي ال�شحافــــة 
املحليــــة والإعــــالم لدورهم املهــــم والفاعل يف دعم 
م�شــــرة عمل الغرفة خــــالل الفرتة املقبلــــة، م�شرا 
اإلى اأن التجمع للجولة �شيكون يف متام ال�شاعة 8 من 
�شبــــاح يوم ال�شبت من مقر بيت التجار على اأن تبداأ 
الزيارات يف ال�شاعة 9 وت�شتمر حتى ال�شاعة 5 م�شاًء، 
وت�شمــــل اجلولــــة ال�شــــوق املركزية، �شــــوق التنني، 
�شــــوق املحرق، �شــــوق واقــــف مبدينة حمــــد، �شوق 
مدينــــة عي�شى ال�شعبية، جممع ال�شيف، جممع �شيتي 

�شنرت، جممع الأفنيوز، �شوق املنامة القدمية.

• اجلولة تهدف لتذليل العقبات التي تواجه التجار	

• اأبرز املناق�شات املطروحة	

)ت�شوير: ر�شول احلجريي(

زينب العكري من ال�شناب�س

فــخــرو ـــي  ـــارات ـــم وع “القي�رشية”  تـــاأهـــيـــل  لإعـــــــادة  ـــار  ـــن دي ــون  ــي ــل م  1.87



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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -101965( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -101504( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بيكاسو أكسبورتس برايف مليتد - فرع لشركة اجنبية

سجل جتاري رقم 95295

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: زينب حسن جواد حسن

االسم التجاري احلالي: بوتيك الشاهر

االسم التجاري اجلديد: الثقه بالعني لنظارات

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: جابر حسن عبداهلل محمد حبيل

االسم التجاري احلالي: اخلط الساخن لتخليص املعامالت

االسم التجاري اجلديد: اخلط الساخن لإلستشارات اإلدارية

بناء على قرار الشركاء في شركة بيكاسو أكسبورتس برايف مليتد - فرع لشركة 
اجنبية املسجلة مبوجب القيد رقم 95295، بتصفية الشركة اختياريا وتعني 

السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال
رقم املوبايل: 39605262 )973+(

jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

قيد رقم: 2-67567قيد رقم: 50901-4

القيد: 1-93955
التاريخ: 12/7/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري شركة شركة تكنولوجيا احلديد العربي العربي 
ش.ش.و ملالكها عبداهلل مصلح حمود النجم

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
العربي ش.ش.و ملالكها  العربي  السادة أصحاب شركة شركة تكنولوجيا احلديد 
عبداهلل مصلح حمود النجم املسجلة مبوجب القيد رقم 93955-1، طالبني تغيير 
اإلسم التجاري من شركة شركة تكنولوجيا احلديد العربي العربي ش.ش.و ملالكها 
عبداهلل مصلح حمود النجم الى شركة عبداهلل النجم للوساطة ش.ش.و ملالكها 

عبداهلل مصلح حمود النجم.
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

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

شركة شركة نيتشر باث للتجارة واخلدمات البيئية والزراعية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السادة/ مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق  
باعتباره املصفي القانوني لشركة شركة نيتشر باث للتجارة 

واخلدمات البيئية والزراعية ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات 
مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم 87808، طالبني إشهار 

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

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
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اأم���� عن لق�ئه املرتقب م���ع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، ف�أك���د ترامب �سيبحث مع 
نظ���ريه “عدة ق�س�ي����”، منه� التدخل الرو�س���ي يف النتخ�ب�ت الأمريكي���ة، وم�س�ألة �سبه جزيرة 
الق���رم. وق����ل ترامب رداً على �س���وؤال حول املوا�سيع الت���ي �سيبحثه� م���ع الرئي�س الرو�سي: 

“�سنطرح اأ�سئلة حول �سوري�، �س�أطرح اأ�سئلة حول التدخل، �سوؤالكم املف�سل”.
كم���� اأك���د ترامب اأنه �سيثري خ���الل حم�دث�ته مع بوتني ق�س�ي� احلد م���ن الأ�سلحة ومتديد 
مع�ه���دة �ست�رت اجلدي���دة وانته����ك�ت رو�سي� ملع�ه���دة الأ�سلحة النووي���ة متو�سطة املدى. 
واأ�س����ف: “�سندخل الجتم�ع دون اأن نن�سد الكثري. نريد اأن نعرف ب�س�أن �سوري�. �سنتحدث عن 

التدخل.. �سنتحدث عن اأوكراني�”.
واعترب ترامب اأن اجتم�عه مع بوتني الأ�سبوع املقبل رمب� يكون اأ�سهل اجتم�ع خالل زي�رته 

لأوروب�.
كم���� �سدد ترامب على اأن بوتني “من�ف�س” ولي�س “ع���دواً”. وق�ل ترامب عن بوتني “اإنه 
من�ف����س... ه���ل هو عدوي؟ اإنه لي�س عدوي... اآمل اأن ي�سب���ح يوم� م� �سديق�. اأن� فقط ل اأعرفه 

جيدا.. هو ميثل رو�سي�، واأن� اأمثل الولي�ت املتحدة”.
وردا على �سوؤاله عم� اإذا ك�ن بوتني ي�سكل تهديدا، ق�ل ترامب: “ل اأريده اأن يكون كذلك 

ولهذا لدين� حلف �سم�ل الأطل�سي”.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالن�ت : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النق�ل: 32224492  -  39615645  -  ف�ك�س: 17580939(              )ال�سرتاك�ت والتوزيع : املكتب 17111432 -  الف�ك�س: 17111434(

�رضبة اأمريكية مرتقبة لالإخوان... التنظيم على لئحة الإره�ب
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

اأج���رى اأع�س�ء يف الكونغر�س الأمريك���ي، الأربع�ء، م�س�ورات ب�س����أن اإدراج تنظيم الإخوان 
املتط���رف �سمن املنظم����ت الإره�بية، حيث ت�ستند املب�درة الت�رضيعي���ة اإلى �سلوع اجلم�عة 
املت�س���ددة يف اأعم�ل عنف وت�سكيله���� تهديدا للم�س�لح الأمريكية يف اخل����رج، وفق م� اأكده 
خ���رباء. وتبحث جلنة الأمن القومي الفرعية يف جمل����س النواب ب�لكونغر�س، مدى التهديدات 
الت���ي ي�سكله���� متطرف���و تنظيم الإخوان والف���روع املرتبطة ب���ه، ف�سال ع���ن ال�سبل املمكنة 

ملواجهة اخلطر الإره�بي للجم�عة.
وت�أتي م�س�ورات الأربع�ء يف �سي�ق جهود بداأت ع�م 2015 لأجل اإقن�ع الرئي�س الأمريكي 

ال�س�بق ب�راك اأوب�م� ب�إدراج تنظيم الإخوان �سمن اجلم�ع�ت الإره�بية.
وا�ستن���د املط�لبون بت�سنيف تنظيم الإخوان �سم���ن اجلم�ع�ت الإره�بية، وقتئذ، اإلى م� 
ق�م به متطرفوه� من اأعم�ل عنف يف عدد من الدول العربية التي �سهدت اأحداث� عقب 2011.
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 دبي ـ العربية.نت: 
�سقط���ت ط�ئرة للق���وات ال�سعودية، 
ك�ن���ت يف مهم���ة تدريبي���ة، اخلمي����س، يف 
منطق���ة ع�س���ري، ب�سبب خلل فن���ي. و�رضح 
املتح���دث الر�سم���ي ب��سم ق���وات حت�لف 
دع���م ال�رضعي���ة يف اليم���ن، العقي���د الركن 
ترك���ي امل�لك���ي، ب�أن���ه ويف مت����م ال�س�عة 
الرابعة واإح���دى واأربعني دقيقة )0441( 
م���ن فج���ر اخلمي����س املواف���ق )28 �سوال 
1439ه�(، تعر�ست اإحدى ط�ئرات قوات 
التح�لف من نوع “تورنيدو” ت�بعة للقوات 
اجلوية امللكي���ة ال�سعودية واأثن�ء عودته� 
من مهم���ة تدريبية اإلى عط���ل فني. واأدى 
�لعطل �لفن���ي، وفق �ملالكي، �إلى �سقوط 

الط�ئرة مبنطقة ع�سري، وجن�ة الطي�رين.

�لتحالف: �سقوط طائرة ب�سبب 
عطل فني وجن�ة الطي�رين

 موسكو – وكاالت:
ق�لت وك�لة رو�سي���ة، اأم�س اخلمي�س، 
اإن الرئي����س ال�سوداين عمر الب�سري �سيزور 
رو�سي���� اليوم اجلمع���ة، دون الإدلء مبزيد 
وك�ل���ة  النب����أ  واأوردت  التف��سي���ل.  م���ن 
“اإنرتف�ك�س” نقال عن م�سدرين، الأول من 
احلكوم���ة ال�سودانية والأخرى من ال�سف�رة 

ال�سودانية يف مو�سكو.
ومل ت����رض الوك�ل���ة اإذ م���� ك�ن الب�سري 

�سيلتقي نظريه الرو�سي فالدميري بوتن.
وك�نت اآخ���ر زي�رة للب�سري اإلى رو�سي� 
يف نوفمرب 2017، عندم���� اجتمع مع بوتن 

يف منتجع �سوت�سي على البحر الأ�سود.

الب�سري يف 
مو�سكو... اليوم

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
رحلت �رضك�ت تعم���ل يف قط�ع النفط 
موظفيه���� الأج�ن���ب من حم�فظ���ة الب�رضة 
جنوب���ي الع���راق، عل���ى خلفي���ة ت�س�ع���د 
الغ�س���ب ال�سعبي والحتج�ج����ت املط�لبة 

بتح�سني اخلدم�ت واإيج�د فر�س عمل.
من�ط���ق  يف  الحتج�ج����ت  وجت���ددت 
متفرقة م���ن املح�فظة، ول�سيم���� الب�رضة 
املدين���ة، للي���وم اخل�م����س، حي���ث قط���ع 
ال�سالجم���ة  منف���ذ  طري���ق  املتظ�ه���رون 
ق�ل���ت  م����  وف���ق  اإي���ران،  م���ع  التج����ري 
م�س����در حملي���ة. كم� عم���د املحتجون اإلى 
اإغالق الط���رق املوؤدية اإلى حق���ل الرميلة 
ال�سم����يل النفطي، مط�لبني مئ�ت بتوفري 
خدم�ت اأف�سل وت�أم���ني الكهرب�ء للمن�زل 
وتوفري املي����ه ال�س�حلة لل����رضب وفر�س 
عم���ل للع�طل���ني. ورددوا هت�ف����ت تدعو 
اإلى ط���رد العم�ل���ة الأجنبية م���ن ال�رضك�ت 
النفطي���ة، مهددي���ن ب�ل�سيطرة على معرب 
ال�سالجمة احلدودي م���ع اإيران، ومنع مرور 

حركة املركب�ت و�س�حن�ت نقل الب�س�ئع.
واندلع���ت مواجه�ت ب���ني املحتجني 
الأم���ن  وق���وات  ب�لب����رضة  القرن���ة  غ���رب 
�لعر�ق���ي، و�سط تقارير عن �سقوط جرحى 
يف �سف���وف املتظ�هرين، الأمر الذي ينذر 

بت�س�عد موجة الغ�سب ال�سعبي.

ا�ستمرار الحتج�ج�ت 
يف الب�رضة

 بيروت/القدس – رويترز:
ه�جم���ت اإ�رضائي���ل مواق���ع جلي�س 
اخلمي����س  اأم����س  ال�س���وري،  النظ����م 
ب�لقرب من احلدود مع ه�سبة اجلولن 
بع���د ت�سل���ل ط�ئرة ب���دون طي����ر اإلى 
جم�له���� اجل���وي لكنه���� اأ�س����رت اإلى 
اأنه� لن تعرق���ل معركة رئي�س النظ�م 
ال�سوري ب�س�ر الأ�سد ل�ستع�دة جنوب 

�سوري� من املع�ر�سني.
واأ�س�ر رئي�س ال���وزراء الإ�رضائيلي 
اإف����دة  يف  نتني�ه���و  بني�م���ني 
لل�سح�فيني الإ�رضائيليني خالل زي�رة 
ملو�سك���و اإل���ى اأن اإ�رضائي���ل لن تعمل 
�سد جهود الأ�سد لكنه� �ستعمل على 
�سم����ن خروج الق���وات الإيرانية التي 

تدعمه من البالد.
ونقل مرا�س���ل ل�سحيفة ه� اأرت�س 
الإ�رضائيلية عن نتني�هو قوله ”مل يكن 
لدين� م�سكلة قط مع نظ�م الأ�سد. على 
م���دى 40 ع�م� )بعد حرب ع�م 1973( 
مل تطل���ق ر�س��سة واحدة على ه�سبة 

اجلولن“.
واأ�س����ف نتني�ه���و بعد ي���وم من 
لق�ئه مع الرئي����س الرو�سي فالدميري 
بوت���ني ”جوهر امل�س�ألة ه���و ا�ستع�دة 
حريتن���� يف العم���ل �س���د م���ن يعم���ل 
�سدن� واإخراج الإيرانيني من الأرا�سي 

ال�سورية“.

اإ�رضائيل ته�جم 
مواقع �سورية

ترامب: الإيرانيون ي�شعرون ب�أمل كبيـر الآن
اأكد اأنه �سيطرح على بوتن اأ�سئلة ب�س�أن التدخل يف �سوري�

• دون�لد ترامب وم�يك بومبيو اأثن�ء موؤمتر �سح�يف عقب قمة الن�تو يف بروك�سل اأم�س )اأ ف ب(	

الواليات  تتعامل مع  باتت  اإي��ران  اأن  اأم�س اخلمي�س،  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأكد 

“بقدر اأكرب بكثري من االح��رام مما كان عليه احلال يف ال�صابق”، متوقعاً توا�صاًل بني  املتحدة 

الطرفني �صيوؤدي التفاق ما.

وقال ترامب يف موؤمتر �صحايف على هام�س قمة حلف �صمال االأطل�صي يف بروك�صل: “اإيران 

�صتت�صل بي يف وقت ما وتطلب التو�صل التفاق و�صنفعل ذلك”.

واأ�صاف ترامب متحدثاً عن االإيرانيني: “اأعلم اأن لديهم الكثري من امل�صاكل واأن اقت�صادهم 

ينهار. اإنهم ي�صعرون باأمل كبري االآن”.

دبي ـ العربية.نت: 

دخلت ق���وات رئي����س النظ����م ال�سوري 
ب�س�ر الأ�س���د، اأم�س اخلمي����س، اأحي�ء ي�سيطر 
عليه���� مق�تل���و املع�ر�س���ة يف مدين���ة درع� 
جنوب �سوري�، بح�سب م� اأعلنت وك�لة الأنب�ء 

الت�بعة للنظ�م ال�سوري “�س�ن�”.
وق����ل مرا�س���ل للوك�ل���ة يف امل���ك�ن، اإن 
وحدات من جي�س النظ�م ال�سوري دخلت اإلى 
منطقة درع� البلد ورفع���ت العلم يف ال�س�حة 

الع�مة اأم�م مبنى الربيد.
وك�نت “�س�ن�” اأف����دت، الأربع�ء، اأنه مت 
التو�س���ل اإلى اتف����ق بني النظ����م ال�سوري 
وف�س�ئ���ل املع�ر�سة امل�سلح���ة يق�سي ب�أن 
تق���وم الف�س�ئ���ل املتواجدة يف درع���� البلد 

بت�سليم اأ�سلحته�.
وق�ل���ت الوك�لة اإن التف����ق ين�س على 
ت�سليم الف�س�ئل �سالحه� الثقيل واملتو�سط، 

يف اإ�س�رة اإلى ف�س�ئل املع�ر�سة.
واأو�سح���ت اأن التف����ق “ي�سم���ل من�طق 
درع���� البلد وطري���ق ال�سد واملخي���م و�سجنة 
واملن�سية وغ���رز وال�سوامع” وه���ي اأحي�ء يف 

املدينة.
وت�سيطر ق���وات النظ�م ح�لي����ً على نحو 

80 % م���ن حم�فظة درع����، ول تزال تتواجد 
الف�س�ئ���ل املع�ر�س���ة يف نح���و 15 % منه�، 
وامل�س�ح���ة الب�قي���ة حتت �سيط���رة “ف�سيل 

خ�لد بن الوليد” الذي ب�يع تنظيم داع�س.
اإل���ى ذلك، ق����ل م�سوؤول���ون ب�ملع�ر�سة 
ال�سوري���ة و�س�ه���د اإن وفداً ع�سكري����ً رو�سي�ً 
رفيع�ً دخ���ل منطقة حتت �سيطرة املع�ر�سة 
يف مدينة درع� بجنوب �سوري� اأم�س اخلمي�س، 
وب���داأ مف�و�س����ت ب�س����أن ت�سليمه���� لقوات 

النظ�م ال�سوري.
مدرعت����ن حتم���الن  مركبت����ن  ودخل���ت 
�سب�ط����ً رو�س����ً، منطقة ال�سي����ح يف املدينة 

القدمية املدمرة.
وب���د�أ �ل�سب���اط حمادث���ات مع ق���ادة من 
�جلي����ش �ل�س���وري �حلر ب�س���اأن تطبيق �رشوط 
اتف����ق ا�ست�س���الم مت التو�س���ل اإلي���ه ي���وم 
اجلمع���ة امل��سي ي�سمل اأي�س���� اإجالء مق�تلي 

املع�ر�سة وت�سليم اأ�سلحتهم.

رفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد

قـوات األسـد تـدخـل أحـيـاء للمـعـارضـة في درعـا

بومبيو يح�س الحت�د الأوروبي على اتخ�ذ موقف مت�سدد من اإيران

دع���� وزي���ر اخل�رجي���ة الأمريكي م�ي���ك بومبيو، 
اأثن����ء حم�دث����ت يف بروك�سل اأم����س اخلمي�س، الدول 
الأوروبية الى الوقوف وراء الجراءات المريكية مبنع 

ايران من دخول اأ�سواق الط�قة الع�ملية.
وك�ن بومبي���و �سم���ن الوفد املراف���ق للرئي�س 
الأمريكي دون�ل���د ترامب الذي �س�رك يف قمة احللف 
الطل�س���ي وه�ج���م خالله���� العالق����ت التج�رية بني 
اأمل�ني� ورو�سي����. ومل يدل بومبيو ب����ي ت�رضيح اأثن�ء 
توجه���ه اإلى الجتم�ع، اإل انه عربرّ عم���� يدور يف راأ�سه 
على توي���رت فقد كت���ب يف تغريدة “اإي���ران توا�سل 
اإر�س����ل الأ�سلحة اإلى ال�رضق الأو�سط يف انته�ك �س�فر 

لق���رارات جمل�س الأم���ن الدويل”. واأ�س����ف “النظ�م 
الاإي���راين يري���د اأن يفتع���ل امل�س����كل يف اأي م���ك�ن 

ي�ستطيعه. وم�سوؤوليتن� هي اإيق�فه”.
وقب���ل بدء املح�دث�ت ق����ل “نطلب من حلف�ئن� 
�سغوطن����  حمل���ة  يف  الين����  الن�سم����م  و�رضك�ئن���� 

القت�س�دية �سد النظ�م الإيراين”.
واأ�س����ف “يج���ب ان نقط���ع جميع ال�سب���ل التي 
ي�ستخدمه���� النظ����م لتموي���ل الره����ب واحل���روب 

ب�لوك�لة”.
وت�ب���ع “ل ميكنن� التنب���وؤ متى �ستح����ول اإيران 
اإث����رة الره�ب والعنف وزعزع���ة ال�ستقرار يف احدى 

دولن� ت�لي�ً”.

 بروكسل – وكاالت:

 بروكسل – أ ف ب: 

جنيف – رويترز: 

الع�ملية،  ال�سح���ة  دع���ت منظم���ة 
اأم����س اخلمي����س، اإل���ى اإت�ح���ة الو�سول 
اإل���ى 210 اآلف ن�زح فروا من القت�ل يف 
جنوب �سوري���� ويف ح�جة ع�جلة لالأدوية 
بينه���م  وم���ن  ال�سحي���ة،  واخلدم����ت 
م�س�ب���ون يتع���ني اإجالوؤه���م. وذك���رت 
املنظمة الت�بعة لالأمم املتحدة يف بي�ن 
اأن���ه يف ظل ارتف�ع درج����ت احلرارة اإلى 
45 درج���ة مئوي���ة، لقي م���� ل يقل عن 
15 �سوري����ً، بينه���م 12 طفال، حتفهم 
اجلف����ف  ب�سب���ب  امل��س���ي  الأ�سب���وع 
واأمرا����س ن�جم���ة ع���ن تل���وث املي����ه. 
وق�لت املنظمة اإن 3 من 4 م�ست�سفي�ت 
ومراكز �سحية ع�مة يف درع� والقنيطرة 

مغلقة اأو ل تعمل بك�مل ط�قته�.

“ال�سحة الع�ملية”: 
�سوريون ميوتون جراء 
احلر واملر�س ب�جلنوب

• جنود �سوريون يف ريف درع� يوم 10 يوليو )رويرتز(	
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سوالف

الدقيق���ة  اال�سرتاتيجي���ة  اإن 
العلم���ي  والتخطي���ط  والتنظي���م 
املدرو����س ل���وزارة الداخلي���ة اأحبط 
الكثري من العمليات االإرهابية، ومت 
حتديد هوية العديد من التنظيمات 
االإرهابي���ة واكت�س���اف اخلالي���ا، م���ا 
�ساهم يف �سع���ور املواطنني باالأمن 
وزارة  اإع���الن  وياأت���ي  واال�ستق���رار، 
اخلارجي���ة االأمريكية ت�سنيف جماعة 
�رسايا االأ�سرت منظمة اإرهابية حت�سل 
على اأ�سلح���ة ومتفجرات م���ن اإيران 
مع�سك���رات  يف  اأع�ساءه���ا  وت���درب 
احلر�س الثوري االإيراين تاأكيدا على 
ال���دور الكبري الذي تق���وم به وزارة 
الداخلية ورج���ال االأمن االأبطال على 
كل امل�ستوي���ات، والتحديد الدقيق 
خليوط الإره���اب واأ�صول���ه، فوزارة 

الداخلية �سجلت مواقف واإجنازات يف 
مواجهة االإرهاب، واأعلنت اأمام العامل 
يف موؤمترات �صحافية متلفزة اإحباط 
املخططات االإرهابية ل�رسايا االأ�سرت، 
والقب����س على عدد م���ن القياديني 
امليداني���ني واملنفذي���ن بالتنظيم 
�سل�سل���ة  بارت���كاب  واملتورط���ني 
م���ن اجلرائ���م االإرهابي���ة اخلط���رية، 
وحددت ب�ص���كل بارز ومميز وب�صكل 
ق���وي االأنظم���ة واحلكوم���ات الت���ي 
تاآمرت عل���ى البحري���ن وا�ستخدمت 
اأحق���ر االأ�ساليب لتو�سع���ة العدوان 
واالإرهاب، وك�سفت كل ما تعر�ست 
ل���ه البحرين طوال االأع���وام ال�سابقة 
ا�ستخدم���ت  اإرهابي���ة  اأعم���ال  م���ن 
فيه���ا كميات هائل���ة م���ن االأ�سلحة 
واملتفج���رات واالأعمال واالعتداءات 

الوح�سية التي تعر�س لها ال�سهداء 
من رجال االأمن.

االأمريك���ي  االع���رتاف  ه���ذا  اإن 
الر�صم���ي يب���ن بو�ص���وح اأن مملكة 
البحري���ن كانت ول ت���زال بلد الأمن 
واال�ستق���رار وال�س���الم الدائم، ولها 
�صمعته���ا املمي���زة يف الإطار الدويل 
وال�صط���اع اجل���دي مب�صوؤولياته���ا 
التاريخي���ة وتو�سي���ع اأف���ق التعاون 
والرتاب���ط ب���ني اجلمي���ع م���ن اأج���ل 
م�سلحة االإن�سانية واالأوطان، واإزاحة 
ج���ذوره،  واقت���اع  الإره���اب  ����رور 
واأ�سبح���ت بال اأدنى �سك تلعب دورا 
حا�سم���ا يف ر�سم القرارات التاريخية 
التط���رف  اأ�س���كال  كل  وحمارب���ة 
واالإرهاب، فقد حاول االأعداء ت�سويه 
�سمع���ة هذا الوطن الغ���ايل من فوق 

خمتلف املناب���ر الدينية واالإعالمية، 
وا�صطن���اع  الأحداث غ���ر احلقيقية 
والكاذب���ة من اأج���ل �سياغة مفاهيم 
خاطئ���ة، ولكنه���م ف�سل���وا وكان���ت 
عتمته���م قا�سي���ة ومات���وا يف حريق 

ال�سقاء واخل�سارة.
مازلنا نتذكر “�سوق املفربكني” 
يف اجلريدة ال�سفراء وجوقة الطبالني 
للمنظم���ات احلقوقي���ة العفنة وكل 
مظاهر اخل���داع والطاق���ات الهائلة 
لقلب وتزييف احلقائق، لقد انتهى 
للح���ق  الغلب���ة  وكان���ت  �س���يء  كل 
والكلمة اخلرية التي �سقت طريقها 
اإل���ى العامل، ف�سك���را وزارة الداخلية 
مبقيا�س اأنفا�س كل مواطن بحريني 

ومقيم.

سرايــا األشتـــر منظمـــة إرهــابيـــة... 
الغلبـــة للحــق والبحـــريـــن

قبل اأيام اأمر جالل���ة امللك عاهل البالد املفدى 
بت�سهيل اإجراءات �سف���ر عي�سى قا�سم لتلقي العالج 
خ���ارج اململكة، وغ���ّرد وزير اخلارجي���ة يف “تويرت”: 
“�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 
حفظ���ه اهلل ياأم���ر بت�سهي���ل اإج���راءات �سف���ر ال�سيخ 
عي�سى قا�سم للع���الج يف اخلارج، وذلك ح�سب رغبته 

وراأي اأطّبائه، وتغطية اأية تكاليف يتطلبها العالج”.
اإن تطبي���ق العف���و عند املق���درة يتطلب حكمة 
وحلما واإن�سانية وذلك بالتجاوز عن الذنوب واالأخطاء، 
وموقف جاللة امللك فيه الكثري من احلكمة التي قد 
ال يفهمه���ا اأو ي�ستوعبها الكث���ريون، ولنتذكر قول 
 َ َفُحوا َوَتْغِفرُوا َفاإِنهَّ اهللهَّ ْن َتْعُفوا َوَت�سْ اهلل تعال���ى )َواإِ

َغُفوٌر َرِحيٌم(، نعم لو تعلمنا من تعاليم ديننا لقابلنا 
الهج���ر بالو�س���ل، واالإعرا�س باالبت�سام���ة، واالإ�ساءة 
باالإح�س���ان، واجلفاء باملودة، ول���ردد قول الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم “اللهم اهدين الأح�سن االأخالق 
فاإن���ه ال يهدي الأح�سنها اإال اأنت، وا�رسف عني �سيئها 

فال ي�رسف عني �سيئها اإال اأنت”.

جاللة الملك... 
 fatin.hamzaفاتن حمزةالحكمة واإلنسانية

@gmail.com

    رؤية مغايرة

نعي����س يف هذه الف���رتة اأياما جميل���ة وم�سوقة، 
حيث املتابعة اجلماهريية الكبرية من جميع الفئات 
واالأعمار الأح���داث وفعاليات مونديال 2018 امُلقام 
حالي���اً يف رو�سيا، ويتفق مع���ي اجلميع باأنه، وب�سبب 
البطول���ة، اعتك���ف الكث���ري م���ن النا����س يف بيوتهم 
ملتابعة اأح���داث ومباري���ات هذه البطول���ة العاملّية 
التي جتت���ذب املاليني من ع�ساق ك���رة القدم حول 
العامل، بينما يرتاد عدد كبري من املتابعني املقاهي 
���ة لا�صتمت���اع مب�صاهّدة  والأندي���ة العاّم���ة واخلا�صّ
جماعّي���ة حا�س���ّدة للمباريات التي تت�ّس���م باحلما�س.

كات���ب املق���ال كغريه من حمب���ي ه���ذه اللعبة حتى 
النخ���اع، ومتابع جي���د جلميع اأحداثه���ا وم�صابقاتها، 
واأعتربه���ا يف واق���ع االأم���ر فر�سة ذهبي���ة للم �سمل 
االأه���ل واالأ�سدق���اء يف اأج���واء حما�سّي���ة وترفيهّي���ة 

رائّع���ة، خ�صو�ص���ا اأن اجتماع النا����س ببع�صهم هذه 
االأيام اأ�سبح نادراً ومقت����رساً فقط على  املنا�سبات 
الجتماعّي���ة يف الأف���راح والأت���راح، لذل���ك يكون من 
الرائ���ع اأن يجتم���ع االأ�سدق���اء حول مب���اراة مثرية يف 
ك���رة الق���دم، ويتعّن علين���ا هنا الإ�ص���ادة مبختلف 
اجله���ات الت���ي ب���ادرت بتخ�سي�س قاع���ات خا�سة 
له���ذا احل���دث امل�س���ّوق، والتكّفل بو�س���ع �سا�سات 
كبرية، وتوفري �ُسبل الراح���ة ملرتادي هذه االأماكن، 
حيث قامت جهات كثرة مبخاطبة خمتلف ال�ركات 
واملوؤ�ص�ص���ات يف الدولة لتق���دمي الرعاية ملثل هذه 
التجمع���ات، وُوف���ّق الكث���ريون �س���واء يف الرتوي���ج 

الأنف�سهم اأو يف زيادة االإيرادات.
من االأ�سياء اجلميلة كذل���ك يف هذه املنا�سبات 
االلتق���اء بجميع املكونات واالأطي���اف وال�سخ�سيات 

يف املجتم���ع بعيًدا عن الروتني والعالقات الر�سمية، 
وُيك���ن اعتبار هذه املنا�سبات كذلك فر�سة ذهبية 
لإذابة اأي���ة حواجز بن النا�س، ول �ص���ك يف اأن الآثار 
االجتماعّي���ة املرتتّبة عليها بالطب���ع رائعة واإيجابية 
ج���ًدا. ويف ه���ذا املق���ام، ت���راودين فك���رة اأو اقرتاح 
متوا�ص���ع اأمتنى ل���و تتبن���اه وزارة �ص���وؤون ال�صباب 
والريا�صة، ممثّلة بالطبع يف وزيرها الدينمو واملبدع 
ه�سام اجلودر، الذي اعت���اد ترجمة تطلعات القيادة 
الر�سي���دة وتوجهاته���ا يف كل م���ا م���ن �ساأن���ه جلب 
الفائ���دة لقطاع ال�صباب ومبا يخدم توجهات وميول 

هذه الفئة الغالّية.
ي�سمل اقرتاحي قيام الوزارة املوقرة با�ستغالل 
ع���دد من ال�ساالت الريا�سي���ة القتبا�س نف�س فكرة 
الأندية اخلا�صة، حيث تتمّيز تلك ال�صالت مبواقعها 

املتمّيزة القادرة عل���ى ا�صتقطاب اجلمهور وتوفر 
اأجواء ريا�سّية جميلة، وُيك���ن اإدراج �سحوبات على 
جمموعة من اجلوائ���ز الت�صجيعّية، كما ميكن تنظيم 
م�صابق���ات م�صّوقة كما فعلت بنج���اح اإحدى �صحفنا 
املحلّية. اإن ال�سباب الي���وم باأم�س احلاجة اإلى برامج 
وفعالي���ات جتمعهم، واأنا على ثقة باأن هذا القرتاح 
املتوا�ص���ع �صيجد الرتحيب املاأمول من امل�صوؤولن 
يف الدول���ة، خ�صو�صا اأن مث���ل هذا القرتاح ل يحتاج 

اإلى ميزانيات �صخمة. 
ال���وزارة  يف تقدي���ري ال�سخ�س���ي، تق���ع عل���ى 
م�صوؤولي���ات ج�صيم���ة حتّت���م عليه���ا و�ص���ع اخلطط 
املدرو�سة علمًيا لتنظي���م فعاليات ُت�سهم يف خدمة 
ال�صب���اب على م���دار العام، فنح���ن نتوّقع املزيد من 
الربامج يف املجاالت الريا�سية والثقافية والعلمية.

ztawfeeqiزهير توفيقيالمونديال والشباب
@gmail.com

    روح القانون

التنظي����م الرائ����ع واجله����ود املبذول����ة يف 
دوري خال����د ب����ن حم����د لك����رة ق����دم ال�ساالت، 
والهتم����ام البال����غ بال�صب����اب مب����ن فيهم ذوي 
العزمي����ة والفتي����ات واجلالي����ات، اأم����ر يف غاية 
الروع����ة، واأمام هذه اجلهود ينبغي على و�سائل 
االإع����الم املختلفة ت�سليط ال�س����وء ب�سكل كبري 
عل����ى هذا املحفل الريا�ص����ي املتميز، والدعوة 
للم�سارك����ة يف مب����ادرة ذات غاي����ات ريا�سي����ة 

واجتماعية عميقة الدالالت.
اإن التنام����ي امللح����وظ يف دوري خال����د بن 
حمد منذ انطالقه على م�ستوى الفرق امل�ساركة 
لي�سل هذا العام 2018 اإلى 83 فريقاً يثلون 
اجله����ات غري املن�سوية حتت احت����اد الكرة، اإن 
دل فاإمن����ا ي����دل عل����ى النجاح ال����ذي حققه هذا 
ال����دوري طوال االأع����وام املا�سي����ة، وامل�ساركة 
باحل�سور اأو �سمن الفرق يف هذا املحفل ت�سجع 
ا�صتمراريته، وحتقق مزيداً من اأهدافه واأبعاده 
التي وج����ه على �سوئه����ا الإقامت����ه؛ فمثل هذه 
املبادرات الريا�صية لها اأثر بالغ واإيجابي على 

املجتمع. 
دوري خالد بن حم����د لكرة قدم ال�ساالت � 

من وجهة نظري املتوا�سعة�
 ياأت����ي تاأكي����داً ملق����والت �سم����وه الداعية 
اإلى ا�ستثم����ار القدرات واالإمكاني����ات ال�سبابية 
لتحقي����ق كل ما يعد م�ستحيالً، والنهو�س بهذه 
الطاق����ات ال�سبابي����ة ل�سمو ورفع����ة البحرين يف 
جمي����ع املحاف����ل الريا�سي����ة، وهي مب����ادرة من 
�سمن مب����ادرات �سمو ال�سيخ خال����د بن حمد اآل 
خليف����ة الريا�سي����ة واالإن�ساني����ة العدي����دة التي 

ت�ستحق منا كثرياً من البذل والثناء.

دوري خالد بن حمد 
واستثمار الطاقات الشبابية

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

عادل عيسى  
المرزوق

إنجاز عائشة بنت راشد...
إضافة للمرأة البحرينية 

والعربية
بالفع���ل، هو اإجناز غري م�سبوق للمراأة 
احلرب���ي  الط���ران  جم���ال  يف  البحريني���ة 
والع�سك���ري، والذي �سهده �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
رئي����س ال���وزراء املوق���ر ، فاحل���دث كبري 
مه���م، وهو اأول طلعة جوية بطائرة قتالية 
بقي���ادة حفيدة �سموه امل���الزم ثاين طيار 
ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة، وهو 
اإجناز بح���ق، ي�ساف اإلى امل���راأة البحرينية 
والعربية، فال�سيخة عائ�سة نق�ست ا�سمها 
لكل ثبات وجدارة كاأول امراأة تقود طائرة 
حربي���ة قتالية من طراز )ه���وك(، وت�سطر 
بذلك �سفحة من االإرادة والتحدي واالإ�رسار 

على النجاح يف ملف املراأة البحرينية.
وهذا هو املحور االأبرز، ولذلك و�سفه 
�سمو رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، باأنه 
)احل���دث الفريد واالإجن���از امل�سهود الذي 
يج�صد العزمي���ة وروح التحدي لدى املراأة 
البحريني���ة واالإ����رسار عل���ى خدم���ة الوطن 
والذود عن���ه يف اأ�سد املج���االت �سعوبة(، 
عل���ى اأن هن���اك حم���وًرا مهًم���ا اأي�ًسا لفت 
اإلي���ه �سموه م���ن بوابة ه���ذا احلديث، وهو 
النهو�س بامل�صئوليات الكبرة يف الدفاع 
عن الوطن واحلف���اظ على اأمنه وا�ستقالله 
و�سيانة مكت�سباته الوطنية ورعاية تقدمه 
وازدهاره، ومن الوا�صح مبكان لدينا اأمام 
هذا احل���دث، جعل من امل���الزم ثاين طيار 
ال�سيخ���ة عائ�س���ة بن���ت را�س���د اآل خليف���ة 
اأمنوذًجا وق���دوة ل�صباب البحرين واخلليج 
والع���امل العرب���ي م���ن اجلن�س���ني، فه���ذا 
املجال، اأي الطريان الع�سكري، والطريان 
ب�سكل عام، هو من اأكرث املجاالت �سعوبة 
والق���درات  الذاتي���ة  للمه���ارات  وتطلًب���ا 
العقلية واجل�سدية، وهو بذلك يثل اأعلى 
مرات���ب اجل���دارة والتمي���ز، وكذلك ميثل 
م�صاًرا للتح���دي والو�صول اإلى النجاح مما 

نن�سده يف �سبابنا جميًعا.
االإجن���از  ه���ذا  حتق���ق  ه���ل  ولك���ن، 
ب�سهول���ة؟ كال بالطب���ع، لق���د حتق���ق عرب 
التحل���ي باملثاب���رة وال�س���رب واالجته���اد 
وقبل كل ذلك الت���وكل على اهلل واالإيان 
العظي���م بخدمة الوطن م���ن جانب املالزم 
ثاين طيار ال�صيخ���ة عائ�صة بنت را�صد مبا 
يف ذلك الدرا�ص���ة املكثفة يف جمال علمي 
وتقني وا�س���ع املعارف، ومراحل التدريب 
ال�ساق���ة يف الط���ريان الع�سك���ري يف كلية 
�ساندهري�ست الع�سكري���ة العريقة، ونحن 
نعيد م���ا قال���ه �سم���و رئي�س ال���وزراء من 
معن���ى عظي���م يف اأبع���اده :” تفت���ح بهذا 
االإجناز امل�رسف املجال اأمام �سابات الوطن 
والعن�ر الن�صائي لانخراط يف �رف حماية 
الوط���ن والدفاع عن ترابه الغايل من خال 

�صاح اجلو امللكي”.
اإن قائم���ة اأ�سم���اء الن�س���اء العربيات 
وامل�سلمات امل�سجالت يف قائمة الرائدات 
من قبي���ل الرتكية �سبيحة جوك�سني التي 
تعت���رب اأول ام���راأة تقود طائ���رة حربية يف 
الع���ام وكان ذل���ك يف الع���ام 1937 وهي 
التي مت اإطالق ا�سمها على املطار الدويل 
الثاين يف اإ�سطنبول، ومن بني الن�ساء اأي�ًسا 
ال�سومالية اأ�سلي عبادي التي حازت على 
لق���ب اأول �سيدة �سومالي���ة تقلع بطائرة 
حربية الع���ام 1976، ولعل القائمة تتاألق 
باأ�سم���اء فتي���ات عربي���ات وم�سلمات مثل 
الباك�ستاني���ة عائ�سة ف���اروق، وال�سعودية 
ملى الزي���ن والإماراتية م���رمي املن�صوري 
واليمني���ة عف���راء حمب���وب عل���ي، واالإجناز 
التاريخي الذي اأمامن���ا هنا هو كتابة ا�سم 
امل���الزم ثاين طي���ار ال�سيخ���ة عائ�سة بنت 
را�سد اآل خليفة يف تاري���خ اإجنازات املراأة 
البحرينية واخلليجي���ة والعربية وامل�سلمة 
قتالي���ة  طائ���رة  تق���ود  بحريني���ة  كاأول 
ع�سكرية، وقد اخت�رس معايل امل�سري الركن 
ال�سي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة القائد 
العام لقوة دف���اع البحرين الذي ح�ر هذا 
احل���دث الكبري تاريخية ذلك احلدث بقول 
معالي���ه: “ال�سيخ���ة عائ�سة �سجل���ت اإجناًزا 
ي تاري���خ �صاح اجلو امللك���ي البحريني”، 
وبالطب���ع، ه���ذا الإجن���از نعت���ز ب���ه جميًعا 

كبحرينيني وي�رسفنا كذلك بني االأمم.
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يوا�صل الفنان راغب عالمة ح�صد جناح اأغنيته اجلديدة “اللي 
باعنا” على خمتلف االأ�صع���دة واملجاالت. وقد ت�صدر راغب عالمة 
 Official Lebanese Top 20 املرتب���ة االأول���ى يف اإح�ص���اءات
لهذا االأ�صبوع وذلك وفًق���ا لعدد املرات التي تبث فيها االإذاعات 

االأغني���ة عرب االأثري اللبن���اين. اجلدير ذكره اأن اأغني���ة “اللي باعنا” 
هي من كلمات حممد البوغ���ة، اأحلان حممود خيامي، توزيع مدحت 
خمي����س اأما العمل امل�صور فهو من اإخراج زياد خوري واإنتاج �رشكة 

Backstage Production اخلا�صة براغب عالمة.

مسافات

Arabs Got Talent انطالق المرحلة الثانية من اختبارات

انطل����ق املرحل����ة الثاني����ة من 
اختب����ارات جت����ارب اأداء املو�ص����م 
A r برنام���� ج م����ن   لل�صاد�����س 

abs Got Talent يف ع����دد م����ن 
العوا�صم واملدن العربية، مبزيد 
اجلماه����ريي  اال�صتقط����اب  م����ن 
واحلما�ص����ة واالإقب����ال م����ن كاف����ة 

الفئات العمرية.
وبع����د انته����اء اجلول����ة االأولى 
امل����دن  م����ن  ع����دداً  زارت  الت����ي 
العربية يف منطقة اخللي ج واملدن 
االأوروبي����ة، ب����ن �صه����ري اأبري����ل 
ماي����و من الع����ام احل����ايل، يرتّقب 
اال�صتثنائية  املواه����ب  اأ�صح����اب 
يف كل م����كان م����ن الع����امل العربي 
اجلولة الثاني����ة من جتارب االأداء، 
باعتباره����ا دع����وة للتاألق وحتدي 
ال����ذات واإثبات الكف����اءة وحتقيق 
ال�صه����رة يف مواه����ب، ق����د تكون 

فريدة وغري تقليدية.
تنطلق هذه اجلولة من تون�س 

تليها املغرب عرب مدينتي طنجة 
والدار البي�صاء، فم�رش يف مدينتي 

القاهرة واالإ�صكندرية، ثم االأردن 
واأخرياً لبنان.

اختتــام فعاليــات ليالــي جلجــامــش والريــف الثقــافيــة

يعرض بنجاح في البحرين حاليا

فيلــم Skyscraper.. يحبـــس األنفـــاس آلخـــر مشهـــد

اختتم���ت فعالي���ات “لي���ايل جلجام����س والريف 
الثقافية” ي���وم الثالثاء املا�صي حتت رعاية ال�صيخة 
هال بنت حمم���د اآل خليفة، وذلك يف ال�صالة الثقافية 
باجلفري.وك���رم م�رشحا جلجام����س والريف امل�صاهمن 
يف اإجن���اح الليايل م���ن مقدمي الور����س وامل�صاركن 
فيه���ا واملخرجن واملمثلن الذي���ن قدموا جتاربهم 
امل�رشحي���ة. و�صه���د اخلتام عر�ص���ا م�رشحي���ا لل�صباب 
امل�صاركن يف ور�صة اإع���داد املمثل التي قدمها كل 

من الفنانة اإميان قمرب والفنان علي مرهون.

من جانبه، اأو�صى الفن���ان عامر اخلف�س باالإكثار 
من الور�صات امل�رشحية لل�صباب بكافة نواحي امل�رشح 
م���ن قبل خمت�ص���ي م�رشح اأك���ر من اأنا����س معروفن 

بامل�رشح، واحلذر اأك���ر يف اختيار العرو�س امل�صاركة 
التي متثل اأيا من فريقي جلجام�س اأو الريف.

 ودع���ا اخلف�س اإلى تظافر جه���ود م�رشحي الريف 

وجلجام����س، وامل�صارح االأخ���رى يف اململكة للمواظبة 
على تعمي���م ثقافة امل�رشح لت�صبح عرفا وطنيا دارجا 
وثابت���ا م���ن خ���الل كل الف���رق البحريني���ة امل�رشحية، 

وموؤكدا اأن امل�رشح كان ث���روة وطنية بال�صابق ويجب 
اأن يتجدد االآن.

ودع���ت زه���راء املن�ص���ور اإلى البحث ع���ن فكرة 
اأ�صيل���ة وجدي���دة عن���د الب���دء بكتابة ن����س م�رشحي، 
والتدري���ب مطوال عل���ى الت�صكيل اللغ���وي، وخمارج 
املنا�صب���ة  ال�ص���وت  ن���ربة  وا�صتخ���دام  احل���روف، 
لل�صخ�صية. واأو�صت املن�ص���ور بعدم التفرد بالعمل 
امل�رشحي واأخذ اأكر م���ن دور لعنا�رش العر�س كاجلمع 
بن التمثيل والتاأليف واالخراج، واالإقدام على العمل 
امل�رشحي ب���روح املبتكر الذي ي�صي���ف للعمل ولي�س 

املنفذ التقليدي.

قدمت �رشك����ة فوك�����س �صينك����و البحرين هذا 
اال�صب����وع يف �صا�صاته����ا االمياك�����س واالخرى فيلم 
االك�صن الذي ياأخذ االنفا�س Skyscraper للنجم 
املحب����وب دوي����ن جون�ص����ون تزامنا م����ع عر�صه يف 
Un r  لل�صاالت ال�صينمائية االأمريكية، ومن انتاج

versal Pictures وكعادته����ا حر�ص����ت ال�رشك����ة 
بدع����وة ال�صحافي����ن ومعجبينه����ا يف ال�صو�صي����ال 
ميدي����ا يف البحري����ن حل�ص����ور العر�����س احل�����رشي 
اخلا�����س، وكان����ت م�صاف����ات الب����الد حا�����رشة ه����ذا 

العر�س.
اأح����داث الفيل����م ال����ذي ينتمي لنوعي����ة اأفالم 
االأك�ص����ن تدور حول قائد فري����ق اإنقاذ الرهائن يف 
مكت����ب التحقيق الفريدايل “وي����ل �صاوير”، الذي 
يقوم بتقييمات اأمني����ة لناطحات ال�صحاب، وخالل 
تواج����ده يف ال�ص����ن يجد الن����ريان ت�صتعل يف اأكر 
املباين اأماًنا يف العامل فج����اأة، فيتولى مهمة انقاذ 

املبنى ومن داخله.
من اال�صي����اء اجلميل����ة يف الفيلم ع����ودة جنمة 
�صل�صل����ة “�صك����رمي” احل�صن����اء نيف كامب����ل، وفيه 

جت�صد دور زوجة �صواير. 
ومتثل جناحات دواين جون�صون اأو”ذي روك” 
يف ال�صينما دليالً على �صعبيته والكاريزما العاملية 
الت����ي يتمتع بها، حيث حتقق اأفالم����ه جناحاً كبرياً 
ب�صب����اك التذاكر االأمريكي والعامل����ي، واأ�صبح من 
جن����وم ال�ص����ف االأول يف هولي����وود موؤخ����راً، وذلك 
نظراً لتنوع����ه يف طرح موا�صيعه ما بن الكوميديا 

الر�ص����وم  اأف����الم  وحت����ى  واالأك�ص����ن  والرتاجي����دي 
املتحركة، كما انت ج موؤخرا فيلما وثائقيا عن اإحدى 
بطالت امل�صارعة احلرة للمحرتفات يف اإ�صارة اإلى 
عدم تخليه ع����ن اخللفية التي اأت����ى منها اإلى عامل 
ال�صينم����ا، ويظهر يف الفيل����م عندما كان اأحد جنوم 
ه����ذه الريا�صة العنيفة التي حتظى ب�صعبية كبرية 

يف الواليات املتحدة. 

وبالع����ودة ال����ى الفيل����م الذي يعر�����س حاليا 
ف ب�صا�ص����ات ال�صينم����ا البحرينية، يق����دم مغامرة 
مف�صل����ة ل����ه ولع�صالت����ه، حي����ث يق����دم جون�صون 
في����ه �صخ�صي����ة وي����ل �صواي����ر، العمي����ل ال�صاب����ق 
باال�صتخب����ارات الفيدرالي����ة، املتقاع����د من����ذ ع�رش 
�صن����وات، نظرا الإ�صابة �صابق����ة حلقت ب�صاقه جراء 
تفجري، مما ا�صطره لرتكي����ب �صاق �صناعية، وهو 

م����ا ي�صفي بعدا اإن�صانيا على االأحداث فبالرغم من 
هذه االعاق����ة يدافع ب�صجاعة عن اأ�رشته �صد اال�رشار 
واالإرهابين. ويف الق�صة يعي�س بعد اعتزال العمل 
مع اأ�رشت����ه يف اأعلى ناطحة �صح����اب واأكرها تاأمينا 
وحرا�ص����ة بهوجن ك����وجن، يطلق عليه����ا “ال بريال”. 
يتول����ى �صواير م�صوؤولية احلرا�ص����ة والتاأمن بهذا 
املبن����ى ال�صخم. ت�صغل �رشك����ة مهمة االأدوار العليا 
م����ن املبنى، ويوؤكد امل�صوؤول����ون بها اأنها حم�صنة 
متاما وال ميكن اقتحامه����ا. ومع ذلك تتغري االأمور 
متاما عندم����ا تقوم جماعة اإرهابية م�صلحة باقتحام 
ناطحة ال�صح����اب وتت�صبب يف حريق باالأدوار العليا 

مما يعر�س حياة �صواير واأ�رشته للخطر. 
 Skyscraper يتوقع �صناع الفيلم اأن يحظى
با�صتجابة طيبة من جانب اجلمهور يف دور العر�س. 
ووفقا ملوقع “بوك�س اأوفي�س موجو” من املنتظر 
اأن يحق����ق الفيلم اإيرادات تق����در بنحو 44 مليون 
دوالر خ����الل اأول عطل����ة نهاي����ة اأ�صب����وع من عر�صه 
واأن ت�ص����ل اإلى 128 مليون����ا يف الواليات املتحدة 
وحده����ا، لي�صبح واح����دا من اأف�ص����ل االأعمال التي 
عر�ص����ت خالل هذا املو�صم، واإجن����از جديد ي�صاف 

مل�صرية جون�صون ال�صخرة على ال�صا�صة.

    BUZZ      
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الفنانة هند البحرينية في حفالت أبها الفنية

إقبال جماهيري كبير تشهده خيمة نخول

دانة وحسن “أغراب”

“إلى ريا” جديد مسرح أوال للمخرج الغيالن

�شتغن���ي الفنانة هن���د البحرينية يف ال�شعودية حلف���ل غنائي يقام 
للمرة االأول���ى بال�شعودية على م�رسح “املفتاحة” �شمن حفالت ال�شيف 
يف مدين���ة اأبه���ا مب�شاركة الفنانة وع���د وبحفل خم�ش����س للن�شاء فقط 
وذل���ك يوم اجلمعة 20 يوليو اجلاري بدعم م���ن الهيئة العامة للثقافة، 
وبتنظي���م من �رسكة روتان���ا، �شمن �شل�شلة من احلف���الت الغنائية التي 
اأعدتها الهيئة للمتذوق الفني من اجلمهور ال�شعودي، وذلك على م�رسح 

“املفتاحة” يف مدينة اأبها، والذي يت�شع لنحو 4000 متفرج.
�شيحظ���ى اجلمهور الن�شائ���ي الزائر ملهرجان اأبه���ا يجمعنا، باإحياء 
الفنانة ال�شعودية وعد والفنانة البحرينية هند حلفل غنائي يقام للمرة 
االأول���ى بال�شعودي���ة على م����رسح “املفتاحة” �شمن حف���الت ال�شيف يف 
مدينة اأبها. وتكت�شب حفلة وعد وهند اأهمية خا�شة؛ كونها االأولى لهما 
يف ال�شعودي���ة من جانب، والأن اأبها تعد من اأبرز املدن التي اأقيمت بها 
احلف���الت الغنائية، وذل���ك قبل ع�رسين عاًما، وتغّن���ى فيها مطربون من 

اخلليج مبا يقارب 40 فناًنا.

أحداث

�رسف���ك الذك���ي يو�شل���ك اإل���ى نتائج 
جيدة ممتازة.

التفاتات عديدة وتداخالت من �شاأنها 
اأن تعطيك حلوال.

الوق���ت منا�شب للخو����س يف م�رسوعك 
اجلديد.

متتع بالب�ش���رة احلادة وتب�رس اخلفايا 
على بعد م�شافات. 

بل  ال�����ش��غ��رة  ب����االم����ور  ت��ه��ت��م  ال 
بالكبرة. 

الدرا�ش���ة مهم���ة قب���ل الدخ���ول يف اأي 
مواجهة. 

االه���ل بحاج���ة ال���ى اخل���روج يف رحل���ة 
بحرية.

هن���اك مفاج���اآت �ش���ارة فيم���ا يخ����س 
عالقتك باأ�شدقائك.

مع الثقة �شت�شبح اأكرث قدرة على بناء 
خطوط.

اهتم ب�شحتك قبل فوات االوان، واحم 
نف�شك. 

اأن���ت حتت���اج اإل���ى االبتع���اد ع���ن تلك 
االأن�شطة املجهدة. 

راح���ة يف نهاي���ة  ال���ى  ان���ت حتت���اج 
اال�شبوع. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

نخ���ول  خيم���ة  اأركان  وت�شتقط���ب 
املختلف���ة ح�ش���وًرا ممي���ًزا، ال �شّيما ركن 
امل�رسح، الذي نال���ت عرو�شه منذ انطالق 
مهرجان �شي���ف البحرين ر�ش���ا واإعجاب 
اجلميع، حي���ث تعمل العرو����س الدورية 
كالفرق���ة املو�شيقية لل�رسطة التي تقدم 
عرو�شها خالل �شه���ري يوليو واأغ�شط�س 
يف مت���ام ال�شاع���ة 6:45 م�ش���اء، وعرو�س 
فرق���ة حممد بن فار�س يف 13 و17 يوليو 
اجل���اري يف مت���ام ال�شاع���ة 8:15 م�ش���اًء 
كعام���ل ج���ذب لل���زوار للتعري���ف باألوان 

الفن البحريني.
وتعزي���ًزا للتع���اون الثق���ايف القائم 
م���ع �شفارات ع���دد من ال���دول يف مملكة 
البحرين، يقدم مهرج���ان �شيف البحرين 
دول  م���ن  ال�شعب���ي  الفلكل���ور  عرو����س 
الزاف���ن  رق�ش���ة  كعر����س  خمتلف���ة 
املاليزية 27-25 يوليو يف متام ال�شاعة 
8:15 م�شاء، عر����س الفلكلور ال�شوداين 
 8:15 ال�شاع���ة  اأغ�شط����س  و3   1 يوم���ي 
م�شاء. كم���ا يح�رس الفلكل���ور اليمني اأيام 
7،9، 14 و16 اأغ�شط����س ليقدم للجمهور 
لوحات فنية لرق�ش���ات �شعبية تعرب عن 
التنوع الثقايف لدى ال�شعب اليمني. فيما 
ت�شارك الوالي���ات املتحدة االأمركية من 
خالل عر����س بينوكيو امل�رسحي يف اخليمة 

يوم 4 اأغ�شط�س ال�شاعة 7:00 م�شاء. 
ويف ذات ال�شي���اق ت�شتقب���ل ال�شالة 
الثقافية فعاليات متنوعة �شمن مهرجان 
العر����س  فت�شتقب���ل  البحري���ن  �شي���ف 
بدي���ع  “مقام���ات  املغرب���ي  الكومي���دي 
الزمان الهم���داين” 19 يولي���و ال�شاعة 8 
م�شاء، باالإ�شافة اإل���ى امل�رسحية املغربية 
اأغ�شط����س8:00   10 ي���وم  “بولعي���الت” 

م�شاء. 
ولتحقي���ق اأك���رب ق���دٍر م���ن املتع���ة 
والفائ���دة، مت ت�شمي���م برنام���ٍج متكامل 
لور�س عم���ل اإبداعية لالأطفال وعائالتهم 
على مدار �شهرين كاملن كور�س العمل 

االإبداعية والريا�شية واالأن�شطة الفنية. 
ومت تق�شيم ور�س العمل على ثمانية 

اأ�شابيع حيث انطلقت مع بداية املهرجان 
يف 18 يونيو املا�ش���ي وت�شتمر حتى 18 
اأغ�شط����س 2018 تتن���وع ه���ذه الور����س 
لت�شمل جماالت فنية كتعليم امل�شاركن 
اأعمال التلوي���ن والر�شم، والنحت واإعادة 
التدوير والت�شوير الفوتوغرايف وغرها، 
وور�س عمل مو�شيقية تهدف اإلى تعريف 
اجلمه���ور مبهارات العزف والغناء وور�س 
عم���ل علمية واأدبية وغره���ا الكثر. كما 
وتق���ّدم خيم���ة الفعالي���ات ور����س عم���ل 
م�رسحي���ة من ال�شال���ة الثقافي���ة يقدمها 
م����رسح مي�شوال ح���ول االرجت���ال والدراما 
ا م���ن اإدارة املهرجان  والتمثي���ل. وحر�شً
على توفر ق�شٍم خا�س للريا�شة واأن�شطة 
اللياق���ة البدنية، يتواج���د يف اخليمة ركن 

الريا�ش���ة والذي في���ه مب�شاركة مدربن 
حمرتف���ن لتقدمي اأن�شط���ة اجلمباز، كرة 
الق���دم، التايكواندو، وك���رة ال�شلة. ومن 
اأج���ل الرتوي���ج لعنا����رس ال���رتاث الوطني 
االأ�شي���ل، ت�شت�شي���ف خيم���ة الفعاليات 
رك���ن ال�ش���وق ال�شعب���ي لالأطف���ال الذي 
يع���ّرف ال�شغار في���ه على ع���امل التجارة 
الذي مار�شه اأجداده���م من خالل تقم�س 
�شخ�شيات احلرفيني والباعة. ويف ن�شاط 
اآخ���ر، تق���ّدم خيم���ة الفعالي���ات معار�س 
خمتلفة خ���الل يوليو واأغ�شط�س كمعر�س 
الدمى ال�شعبية معر����س الفنان ال�شغر 

ومعر�س العلوم الطبيعية. 
اأم���ا ركن �شينم���ا االأطف���ال يف خيمة 
الفعالي���ات بجان���ب قلع���ة ع���راد ففي���ه 
يق���دم نادي البحري���ن لل�شينما ومهرجان 
ال�شارق���ة الدويل ل�شينما االأطفال ومعهد 
جوت���ه جمموع���ة اأف���الم ر�ش���وم متحرك���ة 
عاملية واأفالم ق�شرة من �شنع االأطفال 
وذلك طيلة ف���رتة املهرجان. كما يحظى 
االأطف���ال الزائرون خليم���ة نخول بفر�شة 
ق�ش���اء وق���ت ممت���ع يف رك���ن املج���اّلت 
لالأطفال، ركن االألعاب الرتفيهية وركن 

االألعاب ال�شعبية.

يعر�س تلفزي���ون الكويت يف �شهر 
�شبتمرب املقب���ل امل�شل�ش���ل االجتماعي 
قب���ل  ت�شوي���ره  مت  ال���ذي  »اأغ���راب«، 
عامن، وهو من تاألي���ف واإنتاج الكاتب 
�شيف اهلل زيد، اإخراج ح�شن اأبل، بطولة 
جا�ش���م النبه���ان، علي جمع���ة، اأ�شمهان 
توفيق، مالك، اأحمد العونان، عبدالعزيز 
ك�ش���ار، ومن مملكة البحرين ح�شن حممد 
ودانه ال�شامل، وق���د مت ت�شويره ما بن 
الكوي���ت والهن���د، ويطرح ع���دة ق�شايا 

اجتماعية واإن�شانية.

االي���ام  خ���الل  اأوال  م����رسح  ي�شتع���د 
املقبل���ة لتق���دمي م�رسحي���ة بعن���وان “اإلى 
ريا” م���ن تاألي���ف الكاتب والفن���ان جمال 
ال�شق���ر واخ���راج جم���ال الغي���الن ومتثيل 
بروي���ن وح�ش���ن الع�شف���ور و�شينوغرافيا 
علي ح�شن.  يج���در بالذكر اأن م�رسح اأوال 
كان قد اأنهى قبل نح���و 3 اأ�شهر مهرجانه 
امل�رسح���ي احلادي ع����رس بنج���اح باهر ومن 

املق���رر اأن ت�شه���د ال���دورة القادم���ة من 
وا�شع���ة  دولي���ة  م�ش���اركات  املهرج���ان 
ومتميزة. من جانب اآخر يعترب العام 2018 
عام���ا ثري���ا للكاتب الفنان جم���ال ال�شقر 
على كافة امل�شتويات، حيث نال اإ�شادات 
على الن�شو�س امل�رسحية التي كتبها لعل 
اأهمه���ا م�رسحية “�شاأبحر” التي �شاركت يف 
مهرجان الكويت ال���دويل للمينودراما مع 
الفن���ان ح�شن حمم���د وا�شتحق���ت املركز 

االأول من حيث راأي النقاد.

1837
امللك����ة فيكتوري����ا 
بريطاني����ا  ملك����ة 
ق�رس  اإل����ى  تنتق����ل 
لت�شبح  بكنغه����ام 
يف  ملك����ة  اأول 
بريطاني����ا  تاري����خ 
تنتق����ل اإل����ى ه����ذا 
م����ا  ال����ذي  الق�����رس 
الر�شمي  املقر  زال 
امللكية يف  لالأ�����رسة 

بريطانيا.

1854
م�رس  وايل  اغ��ت��ي��ال 
االأول  حلمي  عبا�س 

يف ق�رسه يف بنها.

1930
بطولة  اأول  انطالق 
ل����ك����اأ�����س ال���ع���امل 
ل���ك���رة ال����ق����دم يف 

االأوروغواي.

 1979
م�����������ش�����ل�����ح�����ون 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
ال�شفارة  يحتلون 
تركيا  يف  امل�رسية 
اح����ت����ج����اج����ا ع��ل��ى 
ات���ف���اق���ي���ة ك��ام��ب 
ب���ن م�رس  دي��ف��ي��د 

واإ�رسائيل.

2006
ق���������ش����ف م����ط����ار 
رف��ي��ق   - ب�����روت 
احل���ري���ري ال���دويل 
م���ن ق��ب��ل اجل��ي�����س 
االإ���رسائ��ي��ل��ي ال��ذي 
ومنع  امل��دارج  دمر 
االأجواء  يف  الطران 

اللبنانية.

حمرر م�سافات

عل����ى م����د�ر 4 �أ�شابي����ع، �شه����دت خيم����ة نخ����ول م����ن موقعه����ا 

بالق����رب من قلعة ع����ر�د ح�شوًر� جماهريًي����ا الفًتا، من خمتلف 

فئ����ات �ملجتم����ع �لبحريني ممن يق�شون عطل����ة �ل�شيف يف ربوع 

�ململك����ة، حيث يتو�فد �الآالف يومًيا لال�شتمتاع بفعاليات خيمة 

نخول �لتي تفتح �أبو�بها للزو�ر يومًيا ماعد� �ل�شبت من �ل�شاعة 

م�شاًء.  9 �ل�شاعة  وحتى  ع�شًر�   4 اأ�سامة املاجد

• ح�شن حممد	

زهرة عرفات بطلة “حبيبي حياتي”

عر����س  املوؤك���د  حك���م  ب���ات يف 
ال���ذي  حيات���ي”  “حبيب���ي  م�شل�ش���ل 
ت�ش���ارك يف بطولت���ه الفنان���ة زه���رة 
عرفات عل���ى الف�شائي���ات اخلليجية 
خ���الل االي���ام املقبلة وهو م���ن اإنتاج 
الفن���ان ح�ش���ن الب���الم وم���ن تاألي���ف 
فوزية الدريع واخ���راج خالد الف�شلي 
وي�شارك في���ه نخبة م���ن النجوم مثل 
انت�ش���ار ال����رساح، عبداالإم���ام عبداهلل، 
�ش���وق، حممد رم�شان، ه���دى �شالح، 
مب���ارك املان���ع، فه���د البن���اي، يا�شة 

اأحداث���ه يف حقب���ة  وت���دور  واآخري���ن، 
ال�شبعينات من القرن املا�شي.

• زهرة عرفات	

حمرر م�سافات 



ه��ن��اك ع��دد م��ن الأط��ع��م��ة التي 
وال��ت��ي ميكن  ال�����ص��داع،  م��ن  حتمي 

تو�صيحها فيما يلي:

الشوفان
دقيق  بتناول  الأط��ب��اء  يو�صي 
واأمرا�ض  ال�صداع  لعالج  ال�صوفان 
اجل����ه����از ال���ع�������ص���ب���ي، لأن������ه غ��ن��ي 
و  B3و  B2و  B1 بالفيتامينات 
النيا�صني  اإل��ى  بالإ�صافة   ،Dو  E
والكال�صيوم  والكاروتني  والكربيت 
وال���ف���و����ص���ف���ور وال���ب���وت���ا����ص���ي���وم 
وال�صوديوم واحلديد واملاغني�صيوم 

والنحا�ض والزنك.

الحبوب الكاملة
احلبوب الكاملة مفيدة يف عالج 
لأنها  منه،  ال��وق��اي��ة  ويف  ال�����ص��داع 
حتتوي على الألياف التي ت�صاعد يف 
احلفاظ على توازن م�صتوي ال�صكر 
يف الدم، بالإ�صافة اإلى ذلك ت�صاعد 
من  الوقاية  على  الكاملة  احلبوب 
غنية  اأن��ه��ا  كما  الذهني،  الإج��ه��اد 
والكال�صيوم   Eو  B بالفيتامينني 

واحلديد والزنك، اإذا كان النظام 
ال��غ��ذائ��ي 

منخف�ض  ب��ال�����ص��خ�����ض  اخل���ا����ض 
امل�صدر  ف�صيقل  الكربوهيدرات، 
كما  امل���خ،  يف  للطاقة  الرئي�صي 
ي�صبب ذلك فقدان ال�صوائل ب�رسعة 
ي��ح��دث ج��ف��اف يف  ث��م  م��ن اجل�صم، 
اجلفاف  ي�صبب  اأن  وميكن  اجل�صم، 

وقلة الطاقة يف حدوث ال�صداع.

الفواكه الغنية بالماء
ي��ع��د اجل���ف���اف اأح����د الأ���ص��ب��اب 
املهم  م��ن  ل��ذا  لل�صداع،  ال�صائعة 
الإك���ث���ار م��ن ����رسب امل��ي��اه وت��ن��اول 
الأطعمة الغنية باملياه، مثل البطيخ، 
وحتتوي الفواكه الغنية باملياه على 
املاغني�صيوم  مثل  مهمة،  م��ع��ادن 
ال����ذي ي��ع��د م��ف��ت��اح ال���وق���اي���ة من 

ال�صداع.

الموز
ي���ع���د امل������وز م�������ص���دراً غ��ن��ي��اً 
حيث  واملاغني�صيوم،  بالبوتا�صيوم 
م��ت��و���ص��ط��ة احلجم  امل����وزة  حت��ت��وي 
البوتا�صيوم  كمية  م��ن   ٪  10 على 
املو�صى  واملاغني�صيوم 

يومياً،  با�صتهالكها 
اأن  وميكن 

ال�صداع  م��ن  املاغني�صيوم  يخفف 
ال��ن�����ص��ف��ي وال�������ص���داع ال��ن��اج��م عن 
على  يعمل  وه��و  النف�صي،  الإج��ه��اد 
ا���ص��رخ��اء الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، وق��د 
بني  الدرا�صات  من  العديد  ربطت 
نق�ض املاغني�صيوم وحدوث ال�صداع 
اإلى ذلك يتميز  بالإ�صافة  الن�صفي، 
مهدئة،  ب��ت��اأث��رات  املاغني�صيوم 
تخفيف  يف  فعالً  عن�رساً  يعد  لذلك 
التوتر،  ب�صبب  يحدث  الذي  ال�صداع 
واللوز  املجفف  امل�صم�ض  ويحتوي 
كميات  على  البني  والأرز  والكاجو 

كبرة من املاغني�صيوم.

الثوم
يحتوي على الكثر من املعادن 
التي حتمي �صد ال�صداع، مثل الزنك 
 Aو C واملاغني�صيوم والفيتامينات
يحدث  ولكي   ،Eو  B3و  B2و  B1و
الأف�صل  من  للثوم،  القوي  التاأثر 
ت���ن���اول م���ن اث��ن��ني اإل����ى ث��الث��ة 

ف�صو�ض من الثوم يومياً.

بذور السمسم
غنية  ال�����ص��م�����ص��م  ب�����ذور  ت��ع��د 
على  ي�صاعد  ال���ذي   E بفيتامني 
ا����ص���ت���ق���رار م�����ص��ت��وي ه��رم��ون 
الإ����ص���روج���ني وال���وق���اي���ة من 
ال�����ص��داع ال��ن�����ص��ف��ي خ��الل 
ال�صهرية،  ال����دورة  ف��رة 
تعد  ذل��ك  اإل��ى  بالإ�صافة 
بذور ال�صم�صم م�صدراً غنياً 
والذي  اأي�صاً،  باملاغني�صيوم 
الوقاية  على  ي�صاعد  بدوره 
اأطعمة  ال�صداع، وهناك  من 
كميات  على  حتتوي  اأخ���ري 
عالية من فيتامني E، مثل املك�رسات 

وزيت الزيتون والقمح.

الزنجبيل
للغثيان،  عالجا  الزجنبيل  يعد 
م�صادة  بخ�صائ�ض  يت�صف  فهو 
للهي�صتامني،  وم�صادة  لاللتهابات 

كما اأنه مفيد يف عالج ال�صداع.

الكرفس
اأنواع اخل�صار  اأحد  الكرف�ض  يعد 
ال�صداع،  تخفف  ق��د  التي  الرائعة 
كميات  ع��ل��ى  ال��ك��رف�����ض  وي��ح��ت��وي 
والبوتا�صيوم  الفو�صفور  من  كبرة 
مما   ،Eو  B1و  C وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
ي��ج��ع��ل��ه غ�����ذاء رائ���ع���ا يف م��ك��اف��ح��ة 
ال�صداع ال�صديد، لأن هذه املكونات 
الن�صيطة ميكن اأن تهدئ الأمل، ومبا 
اأن الكرف�ض مدر للبول، فهو ي�صهم 
اأي�صاً يف مكافحة ال�صداع الناجم عن 

ارتفاع �صغط الدم.

الجزر
اخل�رسوات  اأغنى  من  اجل��زر  يعد 
يف  املهمة  واملعادن  بالفيتامينات 
م�صاكل  ع��ن  الناجم  ال�����ص��داع  ع��الج 
بالفو�صفور،  غني  واجل���زر  ال��ب�����رس، 
الذهني  التعب  اإزال��ة  يف  فعال  وهو 

والتعب الع�صبي.

األسماك الدهنية
مثل  ال��ده��ن��ي��ة،  الأ���ص��م��اك  تعد 
واملاكريل،  وال�صلمون  التونة  �صمك 
الن�صفي،  ل��ل�����ص��داع  م��ف��ي��داً  دواء 
الدهنية  ب��الأح��م��ا���ض  غنية  لأن��ه��ا 
اأن  وميكن  واأوميجا3-،  الأ�صا�صية 
الذي  اللتهاب  من  اأوميجا3-  يقي 
غالباً ما يوؤدي اإلى ال�صداع الن�صفي، 
ل  اإذا كان  ال�صخ�ض  يقلق  األ  ويجب 
بل  يومياً،  ال�صمك  تناول  ي�صتطيع 
ال�صمك  زيت  مكمالت  تناول  ميكنه 
واجلوز  الكتان  بذور  مثل  والأطعمة، 
اأحما�ض  ومكمالت  ال�صويا  وف��ول 

اأوميجا3- يف نظامه الغذائي.

بذور دوار الشمس
م�صدراً  الزهرة  ه��ذه  ب��ذور  تعد 
ب��ف��ي��ت��ام��ني E وال��ف��و���ص��ف��ور  غ��ن��ي��اً 
واملاغني�صيوم والبوتا�صيوم، وميكن 
اأن تكون جيدة جداً ملكافحة ال�صداع، 
كما  حمم�صة،  اأو  نيئة  ت��وؤَك��ل  وه��ي 
املخبوزات  اإل���ى  ت�صاف  اأن  ميكن 

املختلفة اأي�صاً.

وفقاً لدرا�صة للجامعة الرنويجية 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف���اإن 
الأ�صخا�ض الذين يعانون من الأرق، 
م�صاعفة  خل���ط���ورة  ي��ت��ع��ر���ص��ون 

لالإ�صابة بق�صور يف القلب.
 54،273 يف  الدرا�صة  وبحثت 
 20 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح  �صخ�صاً، 
جتاوزت  �صنوات  فرة  يف  عاماً،   89  -
الذين  الأ�صخا�ض  اأن  فوجدت  ع��ام��اً.   11
يعانون من 3 اأعرا�ض لالأرق، اأو اثنني على الأقل، 
يتعر�صون خلطورة اأكرب ب� 3 اأ�صعاف لزيادة تطوير ق�صور يف القلب لديهم، 

مقارنة باأولئك الذين ل يعانون من اأية اأعرا�ض لالأرق.
وتت�صمن اأعرا�ض الأرق الثالثة: �صعوبة يف النوم، وم�صكالت ال�صتغراق يف 
النوم، والنهو�ض من النوم مع فقدان �صعور الن�صاط يف كل �صباح. ويطالب 

الباحثون الرنويجيون اإجراء مزيد من الدرا�صات لتاأكيد هذه النتائج.

األرق

عدم إرضاع األطفال

ماء المخلل
اأمًرا  الغالب يعد �رسب ماء املخلل  يف 

هناك  املقابل  ويف  منا،  لكثر  حمبًبا 
هذه  يف  الإف��راط  من  طبية  حتذيرات 
فوائد  ذل��ك، فهناك  ورغ��م  ال��ع��ادة. 
ومنها  امل��خ��ل��ل،  م��اء  ل�����رسب  �صحية 
“ويب  ح�صب  اجل��ف��اف،  من  احلماية 

طب”.
واإذا كان ال�صخ�ض ميار�ض التمارين 

تزيد  ل  وملدة  احلدة  متو�صطة  الريا�صية 
امل��اء  م��ن  اأك���ر  يحتاج  ل  فقد  ال�صاعة،  على 

العادي حلمايته من اجلفاف. لكن الأمر يختلف اإذا ما كانت التمارين 
الريا�صية حادة جًدا اأو اإذا كان ال�صخ�ض يتمرن لفرة اأكر من �صاعة متوا�صلة، 

ل�صيما يف الطق�ض احلار.
ال�صوديوم  على  يحتوي  م�رسوب  تناول  ي�صاعد  الالحقة،  احلالة  ففي 
والبوتا�صيوم يف توفر الرطوبة التي يحتاجها اجل�صم، ويخ�رس اجل�صم ال�صوديوم 

والبوتا�صيوم اأثناء التعرق عادة.

الأم  حليب  اأن  درا�صة  ظهرت 
تقوية  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  ي�����ص��اع��د 
جهازهم املناعي وحمايتهم من 
ال��ف��رو���ص��ات وال��ب��ك��ري��ا. لكن 
ال��دول  يف  الأم��ه��ات  من  الكثر 
اأطفالهن  ير�صعن  ل  النامية 

لأ�صباب عدة اأبرزها اجلهل ودعاية 
�رسكات الأغذية.

ذا  “�صيف  ملنظمة  درا���ص��ة  ق��ال��ت 
اإن طفال   ،”Save the Children ت�صيلدرن 

وهذا  اأم��ه.  حليب  ر�صع  لو  يعي�ض  اأن  املمكن  من  كان  ثانية،   38 ميوت كل 
يعني اأن 830 األف طفل ميوتون �صنويا جراء عدم اإر�صاعهم حليب اأمهاتهم 
بعد ولدتهم مبا�رسة. ووفقا للدرا�صة يح�صل الطفل الر�صيع عن طريق حليب 
الفرو�صات  املناعي وحمايته من  ت�صاعده يف تقوية جهازه  الأم على عنا�رس 
رئوي  بالتهاب  لالإ�صابة  ير�صعون  ل  الذين  الأطفال  ويتعر�ض  والبكتريا. 

اأكر ب� 15 مرة ممن ير�صعون.

ك�صفت درا�صة جديدة اأن تناول كمية قليلة من اجلوز يومياً قد يقلل من خطر الإ�صابة بال�صكري من النوع 
الثاين اإلى الن�صف تقريبا.

واأظه���رت الدرا�ص���ة التي �صارك فيها 34 األفاً من البالغني الأمركيني، اأن تناول اأي نوع من اجلوز يومياً 
�صيقلل من احتمال الإ�صابة باملر�ض، حيث كان متو�صط ال�صتهالك 1.5 ملعقة طعام يف اليوم، اإل اأن م�صاعفة 

تلك الكمية اإلى 3 مالعق ارتبطت بانخفا�ض معدل انت�صار ال�صكري من النوع الثاين بن�صبة 47 %.
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الشوكوال الداكنة للمقبالت على الزواج

 أطعمـة 
تحمــي مـــن الصـــداع

األسبريـــن يقــي مـــن الزهـــايمـــر
تو�صل���ت درا�صة جدي���دة اإلى اأن 
الأ�صربين ق���د يقلل من خطر الإ�صابة 
باخل���رف، خ�صو�ص���ا مر����ض الزهامير 
ال���ذي يعترب اأح���د اأ�صكال���ه الرئي�صة، 
حي���ث يبطئ م���ن تط���ور املر�ض لدى 
“�صاين�ض ديلي”  امل�صابني، وذكرت 
اأن���ه يف التج���ارب الت���ي اأجري���ت على 
الفئ���ران، لوح���ظ اأن جرع���ة منخف�صة 
م���ن اأقرا�ض الأ�صربي���ن ال�صائعة دون 
الربوتين���ات  دم���رت  طبي���ة  و�صف���ة 
املارق���ة التي تقت���ل اخلاليا الع�صبية 
يف الدم���اغ. كم���ا يقل���ل الأ�صربين من 
اللتهاب���ات اجل�صدي���ة الت���ي ت�صب���ب 
معظ���م الأمرا�ض اخلط���رة. ول�صنوات 

ح���اول علم���اء معرف���ة اآلي���ة تن�صي���ط 
خالي���ا التنظي���ف يف الدم���اغ للتخل�ض 

م���ن النفايات الربوتيني���ة منه واإبطاء 
املر�ض، وهو ما يحدث يف الأ�صربين.

أسوأ 7 أطعمة يمكن تناولها قبل النوم

ال��داك��ن��ة،  ال�����ص��وك��ول  متتلك 
التي تبلغ فيها ن�صبة الكاكاو 70 
%، فوائد عديدة لالإن�صان، اأبرزها 

فائدتها لل�صحة الإجنابية.
الداكنة  ال�صوكول  وحت��ت��وي 
ع��ل��ى م���ادة م�����ص��ادة ل��الأك�����ص��دة، 

حت�صن  وال��ت��ي  اأرج��ي��ن��ني،  ت�صمى 
الدقيقة  لل�رسايني  ال���دم  ت��دف��ق 
واأع�صاء اجل�صم، وهو ما يزيد من 

جودة البوي�صات.
وت���ن���اول ال�����ص��وك��ول، خ��ا���ص��ًة 

و�صيلة  ي��ع��د  ال��داك��ن��ة، 

وال���ذي  ال��ت��وت��ر،  لتخفيف  ف��ع��ال��ة 
فر�ض  اإعاقة  يف  �صلبي  دور  يلعب 
الإخ�صاب. وتقلل ال�صوكول الداكنة 
وهي  لالأن�صولني،  اجل�صم  مقاومة 
احلالة التي ترتبط بكثر من الن�صاء 

مبتالزمة تكي�ض املباي�ض.
��ا على  ك��م��ا حت��ت��وي اأي�����صً
ت���ول���ي���ف���ة م����ن امل����ع����ادن، 
والزنك  والنحا�ض  كاحلديد 
وال��ك��ال�����ص��ي��وم وب��ع�����ض 
ت�صاعد  التي  الإنزميات، 
الهرمونات،  توازن  على 
وهو عامل مهم 
عملية  لإجن��اح 
الإخ�����������ص�����اب 

والإبا�صة.

يوؤدي تناول الطعام مبا�رسة قبل النوم الى عوار�ض 
من  التمكن  وعدم  القلق  ال��وزن،  زي��ادة  منها   متعددة 
بالإ�صافة  العوار�ض  من  وغرها  املريء  ارجتاع  النوم، 
الى ارجتاع املريء ال�صامت الذي ُي�صيب الكثرين من 

دون علمهم.
واأكدت العاملة باأمرا�ض احلنجرة الأمركية جاميي 
اأن  �صنة،   30 ح��وايل  ا�صتمرت  درا�صات  بعد  كوفمان، 
الذي  بالوقت  يرتبط  العوار�ض  لهذه  الرئي�ض  ال�صبب 
تناول  يجب  اأنه  كوفمان  وذكرت  الع�صاء.  فيه  نتناول 
الأقل  3 �صاعات على  ب�  النوم  الى  الع�صاء قبل اخللود 

واأ�صافت اأن الوجبات اخلفيفة لها نف�ض العوار�ض.
اإذا اأردت تناول اأي �صيء قبل النوم، فاإليك  ولكن 

قائمة بالأ�صياء التي عليك جتنبها:
القهوة  عليه  حتتوي  ال��ذي  الكافيني  اإن  القهوة: 
يولد حمو�صة زائدة يف املعدة. فاإذا ا�صطررت اإلى تناول 

القهوة فمن الأف�صل اأن تكون خالية من الكافيني.
اإذا توجب  ال��وزن. ولكن  زي��ادة  الى  ت��وؤدي  اجلبنة: 
اجلبنة  اأو  ال��ب��ارم��ي��زان  فجبنة  م�����ص��اًء،  تناولها  عليك 
اخلفيفة  اجلبنة  اأن��واع  من  اأق��ل  عوار�صها  ال�صوي�رسية 

كالفيتا اأو املوزاريال.
الى  اأي�صا  ي��وؤدي  ما  الد�صم  كثرة  ال�صوكولته: 

ارتخاء ال�صمامات، بالإ�صافة اإلى احتوائه الكافيني.
احلمو�صة  من  عالية  ن�صبٍة  على  يحتوي  الليمون: 
�صيكون  التفاح  ع�صر  اأو  الليمون  ع�صر  من  فكوب 

اخليار الأ�صواأ.
الأنواع احلم�صية  اأكر  الغازية: هي من  امل�رسوبات 

بالإ�صافة اإلى اأن الكربونات تزيد من �صغط املعدة.
ال�صحية،  الوجبات  من  اأنه  عن  النظر  بغ�ض  اجلوز: 
من  ال�صوداين  والفول  الكاجو  النوم.  قبل  جتنبه  عليك 

الأ�صواأ اأما اللوز فُيعد الأف�صل.
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رف��ع النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اتحاد 
دول غرب آس��يا أللعاب القوى رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أطيب 
الته��اين والتربي��كات إىل مق��ام عاهل 
البالد صاح��ب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليف��ة، وإىل رئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األم��ر خليفة 
بن س��لامن آل خليفة، وإىل ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 

األمر سلامن بن حمد آل خليفة، وإىل 
ممثل جالل��ة امللك لألع��امل الخرية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة؛ مبناس��بة تحقيق 
منتخبنا الوطني أللعاب القوى للرجال 
والس��يدات إنج��ازا تاريخي��ا جدي��دا 
متمثال يف بطولة غرب آسيا الثالثة التي 
أقيمت يف األردن بتحقيق 35 ميدالية 
ملونة منه��ا 20 ذهبية و12 فضية و3 
برونزي��ات واحت��الل املرك��ز األول يف 

جدول الرتتيب العام للدول املشاركة.
وأكد س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة أن اإلنجاز يأيت استمرارًا لسلسلة 
اإلنج��ازات التي اعتادت ألعاب القوى 
البحريني��ة ع��ىل تحقيقه��ا مبختل��ف 
املحاف��ل الخارجية؛ بفض��ل ما يحظى 
ب��ه االتح��اد والع��داءون والعداءات 
م��ن رعاي��ة واهتامم من قب��ل جاللة 
امللك والحكومة، ومتابعة ودعم سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مشرًا 
س��موه إىل أن ما تحق��ق هو انعكاس 
حقيقي لج��دارة أم األلعاب البحرينية 

والتي أصبحت واجهة مرشفة للرياضة 
البحرينية يف السنوات األخرة. 

وأش��اد س��موه باألداء املتمي��ز الذي 
قدموه الالعب��ون يف البطولة والجهود 
الكب��رة لألجه��زة الفني��ة واإلداري��ة 
واملتابعة الحثيثة من قبل املس��ؤولني 
يف االتح��اد، معتربًا س��موه أن تكاتف 
الجهود أدى إىل مثرة هذا اإلنجاز الذي 
سيضاف وسيسجل يف سجالت الرياضة 
البحريني��ة عموم��ا ورياض��ة ألع��اب 

القوى خصوصا.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة أن هذا اإلنجاز سيدفع مجلس 

إدارة االتحاد لتقديم املزيد من الدعم 

ملواصلة  والعداءات  للعدائني  والرعاية 

النجاحات املتمي��زة للرياضة  مس��رة 

البحريني��ة، والس��يام يف االس��تحقاق 

دورة  يف  املتمث��ل  املقب��ل  الق��اري 

األلعاب اآلسيوية 2018 التي ستقام يف 

إندونيس��يا، مبدًيا سموه تفاؤله وثقته 

يف ق��درة الق��وى البحريني��ة بتحقيق 

إنجاز مرشف آخ��ر للرياضة البحرينية 

يف املحفل اآلسيوي الريايض األكرب.

حققت ألعاب القوى البحرينية إنجازًا 
تاريخًي��ا جدي��ًدا يضاف إىل س��جالت 
وللرياضة  تحدي��ًدا  البحرينية  الق��وى 
غ��رب  ببطول��ة  عموم��ا،  البحريني��ة 
آس��يا الثالث��ة أللعاب الق��وى للرجال 
والسيدات التي أقيمت يف األردن خالل 
األيام املاضية مبشاركة 9 دول إىل جانب 
البحري��ن وهي األردن )املس��تضيف( 
والكوي��ت وع��امن واإلم��ارات وقطر 

واليمن والعراق ولبنان وفلسطني.
للق��وى  التاريخ��ي  اإلنج��از  ومتث��ل 
البحريني��ة بع��د أن حص��د الالعبون 
35 ميدالي��ة ملون��ة عىل م��دار 4 أيام 
انقسمت عىل 20 ميدالية ذهبية و12 
فضي��ة و3 برونزيات؛ لتتج��اوز القوى 
البحرينية اإلنجاز السابق الذي تحقق 
يف بطول��ة غ��رب آس��يا األوىل يف العام 
2010 مبدين��ة حل��ب والت��ي حققت 
خاللها 27 ميدالية بواقع 11 ذهبية و7 

فضيات و9 برونزيات.
واحتلت ألعاب القوى البحرينية املركز 
األول يف جدول الرتتيب العام للبطولة، 
وحل��ت األردن يف املرك��ز الث��اين فيام 
ج��اءت الكويت يف املركز الثالث، وكان 
حصاد الفريق الرج��ايل 15 ميدالية )7 
ذهبيات و7 فضيات وبرونزية واحدة(، 
فيام حص��دت الس��يدات 20 ميدالية 

)13 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتان(.
ويف خت��ام البطول��ة توج��ت البعث��ة 
البحريني��ة ب��كأس املرك��ز األول وت��م 
تس��ليمه إىل رئي��س الوف��د وأمني رس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى راش��د 

البوعينني.
ويعترب إنجاز ألع��اب القوى البحرينية 
يف ه��ذا التجمع الغرب آس��يوي دافعا 
كبرا قبل املش��اركة األكرب واألهم بعد 

ش��هر ونصف عندما تعود للواجهة من 

جديد؛ من أج��ل تحدي أكرب يتمثل يف 

رصاع حصد امليداليات يف دورة األلعاب 

اآلسيوية 2018 )األسياد( والتي ستقام 

يف العاصمة االندونيسية جاكرتا.

حصاد اليوم األخير

يف اليوم األخر من منافس��ات البطولة 
متكنت الق��وى البحرينية من جلب 8 
وبرونزية  وفضيت��ان  ذهبية  ميداليات 
واح��دة، إذ واصل��ت البطل��ة هاج��ر 

العم��ري تألقه��ا الالف��ت يف البطولة 
وحقق��ت ذهبي��ة 200 م��رت وحل��ت 
زميلته��ا إميان عي��ىس يف املركز الثالث 
وحصدت الربونزية، ويف ذات املسابقة 
200 م��رت للرجال حقق العداء يعقوب 

سامل املركز األول وامليدالية الذهبية.

يوس��ف  أمينات  الع��داءة  وخطف��ت 
ذهبي��ة مس��ابقة 400 م��رت حواج��ز 
دون منافس��ة، وكذلك بالنسبة للعداء 
إبراهام روتج الذي أحكم سيطرته عىل 
س��باق 800 مرت وح��ل يف املركز األول، 
ويف نهايئ س��باق 5000 مرت رجال تألق 

العداء ألربت روب وحل يف املركز األول 
فيام ج��اء زميل��ه داويت في��كادو يف 

املركز الثاين.
ويف نه��ايئ س��باق 1500 مرت س��يدات 
حص��دت البحرين الذهبي��ة والفضية 
بواس��طة العداءتني تايجس��ت جاتشو 
واس��تطاعت  جربيزهجني،  وكالكيدان 
الالعبة نورة جاس��م من تحقيق ذهبية 

دفع الجلة.
ويف آخ��ر مس��ابقتني متكنت س��يدات 
البحري��ن من تحقي��ق ذهبي��ة تتابع 
م��ن  املك��ون  الفري��ق  ع��رب   400×4
الع��داءات أديديون��غ اوفين��ام ومارتا 
هرباتو وإميان عيىس وأمينات يوسف، 
أما الفريق الرجايل فقد حل ثانًيا خلف 
الفريق العراقي ومثل الفريق البحريني 
العداءين عبدالرحمن خميس ومحمد 

أيوب وعباس أبوبكر وسعد مبارك.

آسيا غ���رب  ف��ي  البحرينية  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  ت��اري��خ��ي  إن��ج��از 

القوى البحرينية توجه رسالة شديدة اللهجة قبل األسياد

سموه يبارك لجاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد... خالد بن حمد:

توجت بالمركز األول بـ 35 ميدالية

فرحة محمد جالل مع الالعبين

راشد البوعينين حامال الكأس الفرحة البحرينية

الرفاع                            المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

عمان                          الوفد اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد

الفرحة البحرينية

كان األمني العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة األمني العام 

اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 

عسكر يف مقدمة مستقبيل أبطال 

وبطالت املنتخب البحريني أللعاب 

القوى العائدين يوم أمس من اململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة محملني 

ب� 35 ميدالية بينها 20 ذهبية 

محققني املركز األول عىل جدول 

الرتتيب العام يف بطولة غرب آسيا 

أللعاب القوى للرجال والسيدات، 

التي اختتمت هناك يوم أمس األول 

األربعاء، ومتقدمني عىل كل من األردن 

والكويت، يتقدمهم رئيس الوفد 

راشد البوعينني ومدير االتحاد يوسف 

عبدالقادر.

 كام كان يف االستقبال مدير دائرة 

اإلعالم والعالقات العامة والتسويق 

باللجنة األوملبية محمد لوري ورئيس 

قسم االتحادات الرياضية فادي 

حميدان. وقدم عسكر باقتي ورد إىل 

كل من رئيس الوفد ومدير االتحاد، 

كام قدم الورود إىل األبطال وهنأهم 

بهذا اإلنجاز املرشف ونقل لهم تحيات 

وتهاين ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، ومتنيات سموه 

لهم بدوام التوفيق والنجاح ومواصلة 

حصد امليداليات فيام هو مقبل من 

استحقاقات. وأكد عسكر أن هذا 

اإلنجاز ليس بغريب عىل اتحاد ألعاب 

القوى الذي يشق طريقه بثبات منذ 

أن توىل النائب األول لرئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة رئاسة 

االتحاد، مشرا إىل اإلنجازات املتعددة 

التي حققها أبطال ألعاب القوى عىل 

مختلف األصعدة معربا عن تفاؤله 

بتحقيق املزيد من اإلنجازات فيام 

هو مقبل من مشاركات لعل أبرزها 

املشاركة يف األلعاب اآلسيوية املقبلة 

التي ستحتضنها العاصمة اإلندونسية 

جاكرتا الشهر املقبل.

من جهته، عرب رئيس الوفد راشد 

البوعينني عن جزيل شكره وامتنانه 

إىل اللجنة األوملبية البحرينية وخص 

بالشكر األمني العام عبدالرحمن عسكر 

عىل ما يقدمه من عون ومساندة 

ومتابعة لجميع فعاليات االتحاد، 

مؤكدا أن طموحات اتحاد ألعاب 

القوى لن تتوقف عند إنجاز غرب 

آسيا، بل سيسعى جاهدا لتحقيق ما 

هو أكرب تعزيزا للمكانة التي تتمتع بها 

القوى البحرينية عىل الساحتني القارية 

والعاملية، معربا عن فخره واعتزازه 

مبا قدمه الالعبون من جهود تكللت 

بوضعهم عىل قمة الهرم غرب اآلسيوي 

بجدارة واستحقاق.

ع����س����ك����ر 
ي��س��ت��ق��ب��ل 
األب�����ط�����ال

ضاحية السيف                         اللجنة األولمبية البحرينية
عسكر يتوسط األبطال  عبدالرحمن عسكر يقدم باقة ورد إلى راشد البوعينين 



ش��هد دوري خالد بن حم��د لكرة قدم 
الص��االت الس��ادس - ال��ذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحرين��ي لرياضة ذوي العزمية 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
ضمن مبادرات س��مو الداعمة للشباب 
يف املجالني الريايض واإلنس��اين وبتنظيم 
من قبل وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
بالرشاك��ة م��ع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت 
ش��عار “ملتق��ى األجي��ال” يف الفرتة من 
24 يوني��و امل��ايض ولغاية 9 أغس��طس 
املقب��ل - ش��هد حض��ورا ممي��زا وفاعال 
من الش��خصيات الرياضية من مختلف 

الهيئات الرياضية والشبابية.
وزار الدوري كل من رئيس مجلس إدارة 
مركز شباب حالتي النعيم والسلطة راشد 
النعيمي، واألمني امل��ايل للمركز عبدالله 
ربيعة الش��يخ، ورئيس نادي عايل حسني 
العايل، ورئي��س نادي الن��ر عبداألمري 
عطية جاس��م، رئيس نادي النبيه صالح 
ص��ادق أحم��د دروي��ش، رئي��س نادي 
سامهيج محمد إبراهيم حسن، والالعب 
الدويل السابق بدر سوار، وزميله الدويل 
السابق غازي الكواري، واملدرب الوطني 

عيل عاشور.
ويق��ام ال��دوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واسعة من قبل املراكز الشبابية واألندية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 

والوزارات والجاليات. 

سعداء بالحضور بين شباب المملكة

ع��ر رئيس نادي عايل حس��ني العايل عن 
س��عادته بالحضور بني ش��باب اململكة. 
ج��اء ذلك ع��ىل هامش زيارت��ه ملعرض 

ومنافسات الدوري.
وقال العايل إن مبادرات س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة ش��ملت جميع 
الجوانب واحتوت جميع رشائح املجتمع 
خصوصا مع اتس��اع رقعة املش��اركة من 
مختل��ف الهيئات والفعاليات الرس��مية 
يف اململك��ة، مؤك��دا أن نجاحه��ا طوال 
الس��نوات املاضية دليل عىل أهميتها ال 
س��يام م��ع االنعكاس��ات اإليجابية التي 
حملتها ع��ىل األندية واملراكز الش��بابية 

ومنتخباتنا الوطنية.
تجمع مختلف الفئات

بدوره، ق��ال رئيس مركز ش��باب حالتي 
النعي��م والس��لطة راش��د النعيم��ي إن 
مبادرات س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة مثالية لجميع الفئات وتحس��ب 
لس��موه، خصوصا أنها تجم��ع مختلف 

فئات املجتمع والس��يام مع حرص سموه 
ع��ىل مش��اركة ذوي العزمي��ة والفتيات 
واملوظفني من الوزارات وإدماج الجاليات 
يف ه��ذا الع��ام، ووافق عبدالل��ه ربيعة 
الش��يخ ما قاله زميل��ه النعيمي، معترا 
أن زيادة رقعة املش��اركة يف الدوري هذا 
العام دليل عىل نجاحه، مشيدا بالعملية 
التنظيمية واإلدارية التي تواكب الحدث 

ومتمنيا للجميع بالنجاح. 

صدى واسع

أم��ا رئيس نادي الن��ر عبداألمري عطية 
فقال “مبادرات س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة القت صدى واس��عا 
من مختل��ف الفعاليات الرياضية نتيجة 
الرعاي��ة واالهتامم الت��ي تحظى بها من 
قبل س��موه”، مؤكدا س��عادته بشامركة 

ناديه يف نسخة هذا العام.
م��ن جهته، قال رئيس نادي النبيه صالح 
صادق أحم��د درويش “تحققت العديد 
من األه��داف من تنظيم الدوري أبرزها 
التفاف الجميع مبا يجس��د وحدة وطنية 
مثالي��ة لش��باب وأبناء اململك��ة، وأيضا 
رعاي��ة املواه��ب والخام��ات الرياضية 

وغريه��ا م��ن األه��داف”، وأك��د رئيس 
نادي س��امهيج محم��د إبراهيم أهمية 
مثل هذه امللتقيات الش��بابية يف تقوية 
الروابط املجتمعية مام يساهم يف ترابط 
املجتمع ويزيد من أوارص املحبة واألخاء 

بني الجميع.

دوري مهم

واتفق الدوليان السابقني سوار والكواري 
عىل أهمية مثل هذه املنافس��ات يف رفد 
األندي��ة واملنتخب��ات الوطنية باملواهب 
والخامات القادرة ع��ىل خدمة الرياضة 
البحريني��ة، مؤكدي��ن أن الحصول عىل 
الكفاءات الرياضي��ة ليس مقترا فقط 
عىل الجوان��ب الرياضية، بل تعدى ذلك 
ليش��مل الجوانب التنظيمي��ة واإلدارية، 
وأخريا فإن املدرب الوطني عيل عاش��ور 
أش��ار إىل الدور البارز الذي يقدمه سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من أجل 
الرقي بال��دوري والوصول ب��ه إىل أعىل 
املستويات، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم 
يف بل��وغ ال��دوري إىل أعىل املس��تويات 
حتى باتت س��معته كبرية؛ نظراً للتنظيم 
املميز إضافة للكم الكبري من املش��اركني 

فيه، والس��يام مع إدم��اج أبناء الجاليات 
وال��وزارات إىل جانب املراكز الش��بابية 
العزمي��ة  وذوي  الوطني��ة  واألندي��ة 

والفتيات.

أول تعادل سلبي في الدوري 
بين عالي والنصر

ش��هدت مواجهة ناديي عايل والنر أول 
تعادل س��لبي بدون أه��داف يف دوري 
خال��د ب��ن حمد لك��رة ق��دم الصاالت؛ 
ليحص��د كل فري��ق نقط��ة ولحس��اب 

املجموعة الثالثة.
وش��هدت املب��اراة ندية وإث��ارة كبريتني 
بني الفريقني تسيد مجرياتها فريق عايل 
الذي فرض أس��لوب لعبه واستحوذ عىل 
الكرة غالبية أوقات املباراة، إال أنه فشل 
يف الوصول ملرمى وش��باك خصمه النر 
الذي لعب بأسلوب دفاعي قوي أوصله 

لنتيجة التعادل يف نهاية املباراة. 

سماهيج يتجاوز النبيه صالح ويضع 
أول 3 نقاط له في الدوري 

حص��د فريق ن��ادي س��امهيج أول فوز له يف 

الدوري عىل حساب نادي النبيه صالح بعدما 
تفوق علي��ه بثالثي��ة يف املب��اراة التي جرت 
بينهام لحس��اب املجموعة الرابع��ة؛ ليحصد 
النق��اط الث��الث األوىل له، فيام تكب��د النبيه 
صال��ح م��رارة الخس��ارة األوىل وبقي رصيده 

خاليا من النقاط. 
وأنهى س��امهيج الشوط األول متقدما بهدف 
جاء عن طريق عيل عبدالحسن الحاييك، ويف 
الش��وط الثاين واصل الفري��ق أفضليته وعزز 
م��ن تقدمه بهدف ثان جاء عر عيل حس��ني، 
واختتم محمد يوس��ف حسني أهداف فريقه 

واملباراة بهدف ثالث.

سار يستعرض بالتسعة في 
شباك النويدرات

رضب نادي سار بقوة وتصدر املجموعة 
الثالثة يف دوري األندية ب� 3 نقاط بالفوز 
عىل النويدارت )9/ 1(، وسجل له حسن 
مجيد )17 و20 و26(، حس��ني حميد )2 
و40(، صالح حميد )16(، حسن العكري 
)23(، السيد محمد يوسف )25( وحسني 
ع��يل )36(، وس��جل ه��دف النويدرات 

الوحيد محمد درباس )30(.
بدأ سار الشوط األول بقوة وسجل هدفاً 

مبكراً لكنه مل يس��جل اله��دف الثاين إال 
قبل 3 دقائق من نهاية الشوط، واستغل 
الفرص ليضيف هدفني آخرين أنهى بهام 

الشوط األول متقدماً )4/ 0(.
وع��اب فري��ق النويدارت ك��رة فقدان 
الك��رة بس��هولة والتمري��رات الخاطئة 

وبطء العودة إىل الدفاع.

داركليب يتصدر المجموعة 
الرابعة بفارق األهداف 

قاد العب فريق نادي داركليب مصطفى 
يعق��وب فريق��ه إىل ف��وز كب��ري )7/ 2( 
سجلهم نجمه يعقوب )1 و14 و15 و22 
و24 و31( وعباس عبدالله )32(، وسجل 
ه��ديف مقابة عيل إبراهيم )28( ومحمد 

عيل )37(.
أخذ فريق داركليب األس��بقية وسجل 3 
أهداف أنهى بها الش��وط األول وحافظ 
ع��ىل مرماه رغ��م حصول العب��ي نادي 
مقابة ع��ىل فرصتني للتس��يجل؛ لينتهي 
الش��وط األول بتق��دم داركلي��ب ب��� 3 
أه��داف دون مقابل، وتص��در داركليب 
املجموع��ة الرابع��ة بف��ارق األه��داف 
أمام س��امهيج. ويف الشوط الثاين واصل 
داركليب السيطرة، وعاىن مقابة من عدم 
الرتكيز عند اس��تخالص الك��رة، كام عابه 
التمرير الخاطئ وإضاعة الفرص السهلة 

أمام املرمى.

4 مواجهات في ختام الجولة الثانية

تختتم اليوم الجمعة مواجهات الجولة الثانية 
من دوري األندية بإقام��ة 4 مباريات يلعب 
يف األوىل فريق��ا داركلي��ب م��ع النبيه صالح 
عند الساعة 5 ولحس��اب املجموعة الرابعة، 
فيام يلعب يف الس��اعة 6 ولحساب املجموعة 
الثالث��ة فريقا س��ار وع��ايل يف أصعب وأقوى 

املباريات.
ويخوض س��امهيج مواجهته م��ع مقابة عند 
الساعة 7 لحساب املجموعة الرابعة والهدف 
بينه��ام النقاط الثالث لالقرتاب أكر من الدور 
الث��اين، ويف آخ��ر املواجه��ات يلع��ب النر 
والنويدرات عند الساعة 8 لحساب املجموعة 

الثالثة.

المجتمع شرائح  مختلف  واحتوت  الجوانب  جميع  شملت  حمد  بن  خالد  مبادرات 
وس��ط مش��اركة ممي��زة وفاعل��ة ف��ي دوري س��موه الس��ادس للصاالت:

فريق نادي سار

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

علي فتيل يتسلم الجائزة

محمد عبداهلل يتسلم الجائزة

لجنة اإلعالم واالتصال                 دوري خالد بن حمد
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من لقاء عالي والنصر

حرض نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 

راشد للفروسية وسباق الخيل سمو 

الشيخ عيىس بن سلامن بن حمد 

آل خليفة، أمس، فعاليات مهرجان 

»نيوماركت« وسباق كأس البحرين 

للخيل يف نسخته السابعة والعرشين، 

والذي يعتر أحد أهم سباقات الخيل 

العاملية املقامة يف إطار فعاليات 

مهرجان نيوماركت العريق يف اململكة 

املتحدة. وقد أعرب سموه عن تقديره 

للقامئني عىل هذا املهرجان الذي يقام 

عىل مضامر نيوماركت والذي شهد 

انطالق سباق كأس البحرين للخيل 

يف هذا البلد الصديق منذ عام 1978 

تأكيدا عىل حضور مملكة البحرين يف 

سباقات الخيل عىل املستوى العاملي.

وأكد سموه أن كأس البحرين للخيل 

مثل سلسلة نجاحات مهمة تنعكس 

يف حرص الفرسان ومالك الخيل من 

مختلف دول العامل لنيل رشف الفوز 

به، والذي شكل جانبا من الدعم الكبري 

التي تحظى بها الفروسية وسباقات 

الخيل من عاهل البالد صاحب الجاللة 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة 

وتعزيزها لتبقى ململكة البحرين 

ريادتها يف الحفاظ عىل هذا اإلرث 

األصيل ومبا يعكس مكانتها عىل هذا 

املستوى العاملي.

كام نوه سموه بالتعاون القائم بني 

الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية 

برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيىس 

آل خليفة، ومضامر نيوماركت يف إقامة 

هذا الحدث السنوي والتطلع املستمر 

نحو االستفادة من الخرات التنظيمية 

لهذا املضامر يف سباقات الخيل. وقد 

قام سموه بتقديم كأس البحرين للفائز 

 David( باملركز األول الفارس ديفيد ألن

Allan( عىل الحصان ويلس فراح جو 

)Wells Farhh Go(، مهنئا سموه 

الفارس الفائز بالكأس، مشيدا بالنجاح 

املتميز للمهرجان وسباق كأس البحرين 

السنوي عىل مضامر نيوماركت. وقد 

رافق سمو الشيخ عيىس بن سلامن بن 

حمد آل خليفة، لدى حضوره مهرجان 

»نيوماركت« وسباق كأس البحرين 

للخيل كل من سمو الشيخ سلطان 

الدين بن محمد بن سلامن آل خليفة، 

وسمو الشيخ خالد بن عيل بن عيىس 

آل خليفة، وسفري مملكة البحرين لدى 

اململكة املتحدة الشيخ فواز بن محمد 

آل خليفة.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل حضوره المهرجان سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتابع المهرجان

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يحضر مهرجان نيوماركت لسباقات الخيل
بنا

سموه أشاد بنجاح النسخة 27 لسباق كأس البحرين
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يغادر اليوم الجمع��ة منتخبنا الوطني 
لك��رة الس��لة للش��باب متوجه��ا إىل 
جمهوري��ة م��ر العربية؛ للمش��اركة 
يف البطولة العربية ال�17 لكرة الس��لة 
الت��ي  عاًم��ا(،   18( تح��ت  للش��باب 
ستستضيفها العاصمة املرية القاهرة 
يف الفرتة من 15 إىل 24 يوليو الجاري.

وسيش��ارك يف البطول��ة الت��ي س��تقام 
منافس��اتها مبجم��ع الصاالت باس��تاد 
القاهرة ال��دويل، منتخبات عربية عدة 
من بينها املنتخب املري املستضيف، 

ومنتخبنا الوطني.
وسيس��تقر منتخبنا فور وصوله بفندق 
“تولي��ب الج��اء” مقر إقام��ة الوفود 

املش��اركة يف البطول��ة مبدين��ة م��ر 
الجدي��دة، ع��ى أن يب��دأ تدريباته يف 

القاهرة غدا السبت.
وي��رتأس وف��د منتخبن��ا الوطني عضو 
مجلس إدارة االتح��اد البحريني رئيس 

لجنة املسابقات السيد أنور رشف.
وتضم قامئة وفد منتخبنا املغادرة اليوم 
الجهازي��ن الفن��ي واإلداري واملك��ون 
م��ن: مدير املنتخبات الوطنية غس��ان 
قاروين الذي سيلتحق باملنتخب الحًقا، 
اإلداري م��وىس جعفر، مدرب املنتخب 
سلامن رمضان، واملس��اعدين للمدرب 
حسني قاهري وحسن ميك، اختصايص 
العاج الطبيعي مركو نيكوالس، والوفد 

اإلعام��ي املكون من محم��د الدرازي 
وعبدالرسول الحجريي، والحكم محمد 
السلم. واستقر املدرب الوطني ملنتخبنا 
س��لامن رمض��ان ع��ى قامئ��ة لتمثيل 
“األحمر” يف االستحقاق العريب، وتضم: 
كريم محمد، عيل حسني، راشد أحمد، 
مزمل أمري، مصطفى حسني، باقر عيىس، 
نواف نبيل، عيىس أحمد، أحمد حسني، 
أحمد خليفة، عبدالله الكوهجي، عيل 

جابر وسيدعيل محمود.

محمد السلم يمثل حكامنا

يش��ارك حكمنا الدويل محمد الس��لم 
يف إدارة مباري��ات البطول��ة، مرافق��ا 

ملنتخبنا الوطني. ويعترب الحكم محمد 
السلم من الكفاءات التحكيمية الشابة 
يف مجال لعب��ة الكرة الس��لة، وميتلك 
خربة كب��رية يف مثل هذه املناس��بات، 
إذ ش��ارك يف تحكيم مباري��ات العديد 
من البطوالت الخارجية، مام يدل عى 
قدرت��ه وجدارت��ه يف س��لك التحكيم، 
ويتمت��ع بالهدوء والقرارات الس��ليمة 
واملتابعة لكل ما هو مستجد يف مجال 
قانون اللعبة، ونال الشارة الدولية العام 
2012. وس��بق ل��ه أن ش��ارك يف إدارة 
البطولة الخليجي��ة لألندية بإمارة ديب 
يف 2013، وبطول��ة الخليج للمنتخبات 
بإم��ارة الش��ارقة يف 2016، وبطولت��ي 

األندية الخليجية ال���37 بالبحرين وال� 
38 بع��امن، إىل جان��ب العدي��د م��ن 

البطوالت القارية والدولية.

الحجيري ومحمد الدرازي 
موفَدين إعالمَيين

 ق��رر االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
ابتع��اث وفد إعامي يواكب مش��اركة 
منتخبن��ا الوطني يف البطول��ة العربية 
للشباب تحت 18 عاًما والتي ستقام يف 

العاصمة املرية القاهرة.
ويتك��ون الوف��د اإلعامي م��ن املحرر 
الزميل  “الب��اد”  بصحيف��ة  الصح��ايف 
الصحايف  ال��درازي، واملص��ور  محم��د 

الزميل رسول الحجريي.
وتأيت ه��ذه الخطوة من قب��ل االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة تقديرا لوسائل 
اإلع��ام والرشاك��ة املتمي��زة مع رجال 
الصحاف��ة واإلع��ام، إذ ي��ويل اتح��اد 
الس��لة اهتامم��ا بالًغا بعمل وس��ائل 
اإلعام املختلف��ة والتي يعتربها رشيكا 
من رشكاء النجاح ال��ذي يحققه اتحاد 

السلة.
وس��يوفر الوف��د اإلعام��ي للصحاف��ة 
املحلي��ة ومواقع التواص��ل االجتامعي 
بالص��ور  مدعوم��ة  يومي��ة  رس��الة 
واملقاب��ات املصورة لتغطية مش��اركة 

منتخبنا الوطني للشباب.

“أحمر السلة الشاب” يغادر اليوم للقاهرة... ويبدأ تدريباته غدا
للشباب عشرة  السابعة  العربية  البطولة  في  للمشاركة 

جانب من التدريبات األخيرة لمنتخبنا الوطني للشباب

اتحاد السلة                   المركز اإلعالمي

تتضاف��ر جه��ود ال��وزارات والهيئ��ات 
الحكومية م��ع االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة النج��اح اس��تضافة البطول��ة 
اآلس��يوية ال�� 19 لفئة الش��باب تحت 
20 عاما التي س��تقام عى صالتي اتحاد 
الطائرة واتحاد الطاولة الش��هر الجاري، 
إذ اعتم��دت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
للبطولة برئاس��ة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليفة يف وقت س��ابق خطة العمل 
التي قطعت يف تنفيذها شوًطا كبريًا من 

قبل الجهات املعنية.
وعن اس��تعدادات اللجن��ة الطبية قال 
مرشف نوبة خدمات االس��عاف بوزارة 
الصح��ة عض��و اللجنة املنظم��ة العليا 
بالبطولة عيىس عاشور إن وزارة الصحة 
س��توفر طاقمني طبيني ل��كل صالة من 
الصالتني اللتني س��تحتضنان املواجهات 
اآلس��يوية بش��كل يومي؛ لضامن أقىص 
درجات األمن والس��امة وتحس��ًبا ألي 
طارئ، وأضاف أن س��يارات اإلس��عاف 

س��تكون موجودة يف جميع املواجهات 
حسب الجدول الرسمي الصادر بطاقمها 
الطب��ي، مش��ريًا إىل أنه وم��ن منطلق 
واجبه��ا الوطن��ي وتنفي��ذا لتوجيهات 
وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح 
فإن الوزارة س��تقدم مختلف الخدمات 
الطبية للمشاركني يف البطولة عى مدار 
الس��اعة عرب مجمع الس��لامنية الطبي 

أو املستش��فيات الحكومية األخرى مبا 
يضمن سامة الجميع.

 وأض��اف عي��ىس عاش��ور أن الطاقمني 
الطبي��ني يف صالتي البطولة س��يقدمان 
األولية  اإلس��عافات  مختلف خدم��ات 
ومبا تقتضيه اإلصابات الرياضية املتوقع 
أن يتع��رض له��ا بع��ض الاعبني خال 
مواجهات البطولة اآلسيوية مع اتخاذت 
اإلجراءات الرسيع��ة ألي طارئ ال قدر 
الله، مشددا عى رضورة التنسيق معه 
من قب��ل مرافقي املنتخبات املش��اركة 
يف حالة وج��ود أي حالة خطرة؛ بهدف 
تأمني أقىص درجات الس��امة وتسهيل 
أمور العاج يف املستشفيات الحكومية، 

إذ ستكون البطاقة التعريفية املعتمدة 
هي الوسيلة الرسمية إلنهاء اإلجراءات 
اإلداري��ة وفق اآللية املتبعة، معرًبا عن 
ثقته الكبرية يف الكادر الطبي عرب تقديم 
أفضل الخدمات الطبية، فجميع أعضاء 
اللجنة املنظمة العليا واللجنة التنفيذية 
تش��رتك يف ه��دف واحد وه��و تقديم 
أفضل الخدمات للمش��اركني؛ من أجل 
الخروج بوجه حضاري مرشف الحتضان 
اململك��ة للبطول��ة اآلس��يوية لش��باب 
الك��رة الطائرة وترشيف البحرين ورفع 
رايته��ا عاليا يف جميع املحافل اإلقليمية 

والدولية.

حث رئيس مجلس إدارة نادي الشباب 
مريزا أحم��د اإلداريني واملدربني لفرق 
الفئات لكرة الق��دم بالنادي إىل بذل 
قص��ارى جهدهم؛ من أج��ل تحقيق 
األهداف املرجوة التي وضعها مجلس 
إدارة النادي للموس��م الريايض املقبل 

 .2019 - 2018
 جاء ذلك خال االجتامع الذي عقده 
مجل��س إدارة الن��ادي برئاس��ة مريزا 
أحمد باألجهزة الفنية واإلدارية لفرق 
فئات امل��اروين بالنادي، بحضور نائب 
الرئيس حس��ن س��عيد، األم��ني املايل 
الكامل، عض��و مجلس  س��يدمحمود 
اإلدارة عبداألمري عبدالرس��ول، رئيس 
جه��از الكرة عيل س��عيد الس��بيعي، 

وعضو لجنة كرة القدم حميد ربيع. 
 ويف بداي��ة االجت��امع، رح��ب رئيس 
الن��ادي باإلداريني واملدرب��ني، ومتنى 
لهم كل التوفيق يف مهامهم باملوس��م 

الجديد. 
 وب��ني م��ريزا أحمد خ��ال االجتامع 
أه��داف واس��ترياتيجية مجلس إدارة 
الن��ادي لقط��اع الفئ��ات العمرية يف 
املوس��م الجديد، القامئة عى تنش��ئة 
الاعبني الصغار وتوفري البيئة املامئة؛ 
ليتم صقل مواهبهم االبداعية بالشكل 
الس��ليم إلعداد العبني متميزين عى 
مس��تويات فنيى عالي��ة، األمر الذي 
س��ينعكس إيجاب��ا ع��ى الن��ادي يف 
املس��تقبل من خال تخريج الاعبني 
ليشكلوا الرافد األساس لفريق الرجال. 
 م��ن جهته، قال نائ��ب رئيس النادي 
حس��ن س��عيد إن ما يقطف��ه النادي 
حالي��ا ليس س��وى مثرة عم��ٍل طويل 
ودؤوب ب��دأ منذ أع��واٍم عدة، وأفرز 
تباًعا أس��امء مميزة أعط��ت الفريق 
الوطني��ة  الكث��ري واملنتخب��ات  األول 
ع��ى حد س��واء، لذا مل يك��ن مفاجئا 

أن يحق��ق الن��ادي بطولت��ي الدوري 
وال��كأس للناش��ئني ودوري الرباع��م 

واملركز الثالث لدوري الشباب. 
 وأك��د أن اله��دف األول ليس الفوز 
باأللقاب، بقدر تنشئة العبني ميكنهم 
أن يشكلوا إضافة مهمة للفريق األول. 
 وقال حسن سعيد إن مجلس اإلدارة 
حري��ص عى توفري جمي��ع متطلبات 
واحتياجات الف��رق الرياضية للظهور 
باملس��توى الفني املأم��ول، الذي من 
ش��أنه وضع نادينا دامئًا عى املس��ار 
الصحيح للوصول إىل املراكز األوىل يف 

جميع الفئات. 
 بدوره، حث عضو لجنة الكرة حميد 
ربيع املدرب��ني واإلداريني عى رضورة 
والتفاين  والدق��ة  باالنضب��اط  التحيل 
الفانل��ة  يف العم��ل واس��تدعاء روح 
املاروني��ة؛ م��ن أج��ل قي��ادة العمل 
املكتس��بات  عى  واملحافظة  بكفاءة، 

الت��ي حققها الن��ادي عى مس��توى 

الفئات العمرية يف السنوات املاضية. 

 وأك��د أننا أم��ام مس��ؤولية تتطلب 

تضافر الجهود وتعاون الجميع وإنكار 

الذات وإعاء مصلحة النادي فوق كل 

اعتبار، متمنًيا لهم التوفيق يف مهامهم 

وخدم��ة الن��ادي.   وأكم��ل مجلس 

إدارة النادي، تشكيل األجهزة اإلدارية 

والفني��ة لف��رق الفئات لك��رة القدم 

الجديد.    الري��ايض  للموس��م  بالنادي 

وعين��ت إدارة النادي محمد س��لامن 
مدرًبا لفريق الش��باب، وميثم البوري 
مس��اعًدا ل��ه، بينام س��يكون محمود 

منصور مرشًفا إدارًيا عى الفريق. 
 ويف درج��ة الناش��ئني، ُع��نينّ أحم��د 
يعقوب مدرًبا للفريق وعيل العسبول 
مس��اعًدا له، وس��يكون حسني حبيب 

مرشًفا عى الفريق. 
 وعى مستوى األشبال، سيكون محمد 
للفريق، وسيدهاش��م  مدرًب��ا  عباس 
للم��درب، ويعقوب  علوي مس��اعًدا 

إسحاق مرشًفا عى الفريق. 
 ولفئة الرباعم، س��يكون سيدحس��ني 
ع��يل مدرب��ا للفريق، محم��د كرميي 

مساعًدا له. 
 وس��يكون ع��يل فت��اح مرشًف��ا عاًما 
عى قطاع الفئ��ات العمرية بالنادي، 
لح��راس  وس��يدعاء خلي��ل مدرب��ا 

الفئات.

لتقديم أفضل الخدمات الطبية... عاشور:

طاقمان طبيان في قلب حدث آسيوية شباب الطائرة

“الشباب” يشكل األجهزة اإلدارية والفنية لفئات الكرة

الرفاع            االتحاد البحريني للكرة الطائرة

نادي الشباب                   المركز اإلعالمي

عيسى عاشور

 جانب من اجتماع اإلدارة باألجهزة اإلدارية والفنية لفئات الكرة 

عبدالرسول الحجيريمحمد الدرازيمحمد السلمسلمان رمضان

سعيد يفاوض المدينة ويدرس عرضين آخرين

قال الاعب 
سعيد محمد 

منصور ل� “الباد 
سبورت” إنه ال 

زال يف مفاوضات 
مستمرة مع نادي 

مدينة عيىس؛ 
ملواصلة متثيل 

الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي خال املوسم الريايض الجديد 2018 - 2019. وذكر 

سعيد منصور أن املفاوضات مستمرة خال الوقت الراهن مع إدارة 
نادي مدينة عيىس، مشريا إىل أنه تلقى عرضني آخرين من ناديني يف 

دوري الدرجة الثانية.
وأشار إىل أنه يف الفرتة الحالية يدرس العروض املقدمة له، عى أن 

تشهد الفرتة املقبلة مزيدا من الوضوح بالنسبة ملستقبله خال املوسم 
الكروي الجديد. وأوضح أن الرتيث سيكون السمة البارزة، إذ ينوي 

االطاع عى التفاصيل كافة قبل اتخاذ قرار التوقيع ألي ناد للموسم 
املقبل. يشار إىل أن سعيد منصور سبق له اللعب لعدد من األندية 

املحلية، وكان آخرها نادي مدينة عيىس يف املوسم املايض، إذ قدم 
مستويات جيدة مع الفريق يف دوري الدرجة الثانية.

ويعترب الاعب سعيد منصور من الاعبني أصحاب اإلمكانات الجيدة، 
وبا شك سيكون إضافة جيدة وتعزيزا مناسبا ألي فريق ينضم إليه، 

خصوصا مع الخربة التي اكتسبها ومتثيله أكرث من فريق.

لقطة لالعب سعيد منصور

أحمد مهدي
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اإلقبال الجماهيري الكبير 
يتواصل في قاعة عذاري

شهدت قاعة متنزه عذاري حضورا 
مميزا وكبريا م��ن جانب الجامهري 
العاشقة لكرة القدم العاملية، خالل 
عرض لقاء منتخبي فرنسا وبلجيكا، 
وإنجل��را، يف  كرواتي��ا  ومنتخب��ي 
اليومني املاضيني )الثلثاء واألربعاء(، 
ضمن منافس��ات نصف نهايئ كأس 
العامل 2018 املقامة حاليا يف روسيا. 
ي��أيت ذل��ك ضم��ن إط��ار الرشاكة 
املتبادلة بني صحيفة “البالد” ورشكة 
LEYAN EVENTS MAN-
AGEMENT، إذ خصص��ت رشكة 
LEYAN EVENTS MAN-
AGEMENT صال��ة كبرية مبتنزه 
عذاري؛ لنقل جميع مباريات كأس 
العامل 2018 املقامة حاليا يف روسيا. 
الح��ارضة  الجامه��ري  وتفاعل��ت 
املباراتني  م��ع مجري��ات  بح��رارة 
اللت��ني عرضت��ا يف شاش��تي عرض 
كبريت��ني، كام تفاعل��ت بحرارة مع 
التأهل املس��تحق لفرنسا وكرواتيا 

الرشك��ة  وتواص��ل  النه��ايئ.  إىل 
توجي��ه الدع��وة لجمي��ع محب��ي 
ك��رة الق��دم واملش��جعني لحضور 
القاعة واالس��تمتاع مبشاهدة نهايئ 

املونديال العاملي.

5 جوائز

وتخصص الرشكة 5 جوائز ألصحاب 
املتعلقة بكل  الفائ��زة  التوقع��ات 

مباراة م��ن مباري��ات كأس العامل، 
إذ تم خالل جمي��ع مباريات كأس 
الجوائ��ز،  الس��حب ع��ى  الع��امل 
جوائزه��م.  الفائزي��ن  وتس��ليم 
والجوائ��ز املخصصة هي كوبونات 
بقيم��ة 25 دين��ارا، إذ س��تخصص 
5 كوبون��ات لكل مب��اراة، مبا فيها 
مب��اراة املركز الثال��ث والرابع يوم 

السبت والنهايئ يوم األحد.

معرض مصاحب

وتواصل اإلقب��ال الكبري من جانب 
العائ��الت والزوار يف قاع��ة متنزه 
عذاري عى املعرض املصاحب، مع 
وجود تشكيلة متنوعة من مختلف 
املنتج��ات واألغذي��ة واملأك��والت 
واملرشوب��ات، إضاف��ة إىل مع��رض 
ألبس��ة وأزي��اء خاص ع��ر عرض 

التصفية ملنتجات من سوريا وتركيا 
ومرص واألردن وفلطسني والكويت 
مختلفة،  أللبسة  متنوعة  بأش��كال 
ع��الوة عى تش��كيلة ممي��زة من 
العط��ور، إذ إن ع��روض التصفي��ة 

تصل إىل 70 %.

أجواء حماسية

ي��أيت ذلك وس��ط أجواء حامس��ية 

الهبة لالس��تمتاع مبش��اهدة نجوم 
الكرة العاملية يتنافسون عى لقب 
املوندي��ال، مع وج��ود ركن خاص 
لألطف��ال والعائ��الت، خصوصا أن 
الدخول مج��اين مع فرص��ة الفوز 
بإحدى الجوائز، عالوة عى االطالع 
عى مختلف األزياء واأللبس��ة، فال 
تفوتوا فرصة الحض��ور يف املبارتني 

املتبقيتني من املونديال.

وكاالت: أعل��ن االتحاد التونيس، 
الخمي��س، إنه س��يبحث طلب 
م��درب املنتخب نبي��ل معلول، 
ت��رك منصب��ه لتدري��ب ن��ادي 

الدحيل.
وأعلن االتحاد، يف بيان له مساء 
األربع��اء، أن نبيل معلول طلب 
اإلعفاء من منصب��ه، بعد تلقيه 

عرضا لتدريب فريق الدحيل.
ك��ام أف��اد االتحاد ب��أن الفريق 
القطري، كان وج��ه طلبا بدوره 
إىل االتح��اد، يلتمس فيه متكينه 

من التعاقد مع معلول.
ودع��ا االتحاد، إىل إجراء اجتامع 
القرار املناس��ب،  عاجل، التخاذ 
قبل أش��هر قليلة من اس��تئناف 
املنتخب ملش��وار تصفيات كأس 
أمم افريقي��ا 2019 بالكامريون، 

يف سبتمر املقبل.
وودع��ت تون��س، املونديال من 
الدور األول بعد خس��ارتها أمام 
إنجلرا وبلجي��كا، ثم الفوز عى 

بنام.

مصير معلول  نهاية “الدون” 
مع اليوفي

ال���ن���ائ���ب ال����ه����ارب ي��ه��ن��ئ ب���إن���ج���از ك���روات���ي���ا!

م��ن  أي��ام  بع��د  وكاالت: 
املدوي��ة،  الصفق��ة  إمت��ام 
أك��د وكي��ل أع��امل النجم 
كريس��تيانو  الرتغ��ايل 
رونالدو، أن موكله س��ينهي 
نادي  الكروية مع  مس��ريته 
انتق��ل  ال��ذي  يوفنت��وس 
ليختم مس��رية  إليه مؤخرا، 
وق��ال  “رائع��ة”.  كروي��ة 
مينديز،  خورخ��ي  الرتغايل 
وكي��ل أعامل رونال��دو، إن 
يوفنتوس س��يكون آخر ناد 
يلعب ل��ه النج��م الرتغايل 
النهايئ.وقال  االعت��زال  قبل 
مينديز لصحيفة “سبورت”: 
لكرستيانو..  “أنا سعيد جدا 
يوفنت��وس س��يكون نادي��ه 
األخري وأنا س��عيد أنه اتخذ 

هذا القرار. مع هذا الفريق 
سينهي مشوارا رائعا”.

وحصل مينديز نفس��ه عى 
ي��ورو مقاب��ل  12 ملي��ون 
عمله عى صفق��ة االنتقال 

“الضخمة”.
وج��اءت تأكي��دات مينديز 
وسط توقعات كثرية بانتقال 
املتحدة  للوالي��ات  رونالدو 
أو الص��ني، إلنهاء مش��واره 
الك��روي، مث��ل الكث��ري من 

النجوم العامليني.
وميت��د عق��د رونال��دو مع 
“الس��يدة العجوز” 4 أعوام 
 ،2022 صي��ف  وينته��ي 
وتجاوزت قيمة انتقاله 100 

مليون يورو.

زدرافك��و  يف��وت  مل  وكاالت: 
ماميتش، النائب الس��ابق لرئيس 
االتحاد الك��روايت، والهارب خارج 
البالد بعد الحكم عليه بالس��جن 
يف قضايا فس��اد، الفرصة لتقديم 
التهنئة ملنتخب بالده بعد وصوله 
إىل نهايئ بطولة كأس العامل 2018 
بروس��يا، معربا عن سعادته بهذا 

اإلنجاز.
وقال القيادي السابق يف الرياضة 
الكرواتية عقب فوز كرواتيا 2 � 1 
عى إنجل��را يف الدور قبل النهايئ 

للموندي��ال األربع��اء: “إذا كنت 
أحلم فمن فضلكم ال توقظوين”.

وأضاف ماميتش الذي يقيم حاليا 
يف البوس��نة والهرس��ك عر موقع 
التواصل االجتامعي “فيس��بوك”: 
“مرة أخرى ثبت م��ا كنت أقوله 
دامئ��ا: ك��رة الق��دم ه��ي أفضل 
يشء متتلكه كرواتيا، نش��كركم يا 

أبطال”.
وترأس ماميتش )58 عاما( طوال 
عدة س��نوات نادي دينامو زغرب 
الك��روايت باإلضاف��ة إىل منصب��ه 

كنائب لرئيس اتحاد كرواتيا لكرة 
القدم.

وأصدرت محكمة كرواتية الشهر 
املايض حكام بالسجن ضده وضد 
شقيقه، وعدد من األشخاص، ملدة 
6 س��نوات ونصف ع��ى خلفية 
إدانته باخت��الس 17 مليون يورو 

تخص صفقات انتقال الالعبني.
وقب��ل ص��دور الحك��م، ه��رب 
وانتقل  كرواتي��ا  م��ن  ماميت��ش 
للعيش يف البوسنة والهرسك التي 

يحمل جنسيتها أيضا.

يذكر أن الحكم الذي صدر الشهر 
املايض ليس نهائيا.

املنتخب  قائد  ولوكا مودريت��ش، 
الكروايت، هو أحد أطراف القضية 
التي أدين فيه��ا ماميتش، حيث 
جه��ات  أم��ام  بش��هادته  أدىل 
التحقي��ق ولكنه ع��اد بعد ذلك 
وقام بتغيري محتواها لتتم إدانته 

بارتكاب جرمية الشهادة الزور.
ويف ح��ال ثبتت ه��ذه التهمة يف 
ح��ق مودريتش فإنه ق��د يواجه 

عقوبة السجن ملدة عام.

عشاق يوفنتوس بانتظار قدوم رونالدو

زدرافكو ماميتش

وكاالت: أك��د األمل��اين مانوي��ل 
نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، 
أن��ه لن ينح��از ألي م��ن طريف 
املباراة النهائية ملونديال روس��يا 
بني فرنسا وكرواتيا، األحد املقبل.
ونرش نوير، عر صفحته الرسمية 
عى موقع التواص��ل فيس بوك 
املقبل،  “س��أكون محايًدا األحد 
وكل منتخب به العب لدي معه 

عالقة جيدة”.
وأض��اف “أن��ا مل أفق��د تواصيل 
مع إيف��ان راكيتيتش، منذ وقتنا 
معا يف شالكه، وكورنتني توليسو، 
زمي��يل يف باي��رن ميونخ، وأمتنى 

للثنايئ مباراة جيدة”.
ُيذكر أن نوير، ساهم مع املنتخب 
األملاين يف مونديال روس��يا، قبل 
أن ي��ودع حامل اللقب بش��كل 
كاريث من دور املجموعات، بعد 
هزميت��ني ضد املكس��يك وكوريا 
الجنوبي��ة، وانتص��ار وحيد عى 

السويد.

حيادية نوير

من الحضور )تصوير: رسول الحجيري( أحمد مهدي
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وكاالت: أكد الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق مانشسرت يونايتد، 
أن الشعب اإلنجليزي يجب أن يشعر بالتفاؤل رغم خروج املنتخب من نصف 

نهايئ كأس العامل 2018 بروسيا. وقال مورينيو يف ترصيحات نقلتها شبكة “سكاي 
سبورت”: “لدى إنجلرتا سبب للبكاء ألنها كانت قريبة جداً من الوصول إىل 

نهايئ كأس العامل، لكن لديها أيًضا سبب للتفاؤل”. وأضاف: “لقد تحسن الفريق 
كثريًا باملقارنة بالسنوات السابقة، إنه فريق شاب، سيلعب معظم الالعبني يف 
كأس العامل املقبل مع املزيد من الخربة”. وعن مستقبل جاريث ساوثجيت، 

املدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، قال: “لو كنت مسؤوالً عن االتحاد اإلنجليزي 
فليس هناك شك يف أنني سأبقي عليه وسأمنحه الفرصة لقيادة املنتخب يف 

بطولة اليورو وكأس العامل املقبل”. وواصل: “الالعبون والفريق وكل املشاركني يف 
املونديال لديهم سبب ألن يعودا لبالدهم وهم يشعرون بالفخر، بعد تقدميهم 
كل يشء لوطنهم”. وتابع: “بالرغم من الهزمية من كرواتيا ولكن إنجلرتا ظهرت 

بشكل رائع”. وأتم: “ماحدث إنجاز للمنتخب الكروايت، ألن الدوري املحيل صغري، 
ومعظم الالعبني يلعبون خارج كرواتيا”. وودع املنتخب اإلنجليزي بطولة كأس 

العامل، من نصف النهايئ عقب الهزمية أمام نظريه الكروايت، بهدفني مقابل هدف.

مورينيو متفائل لإلنجليز فيدا يعتذر عن مقولة “المجد ألوكرانيا”
وكاالت: بع��د التأهل املبدع ملنتخب 
كرواتيا، إىل نهايئ مونديال روسيا عىل 
حساب إنجلرتا، قدم املدافع الكروايت 
دوماجوي في��دا، اعتذاره مجددا عن 
ترصيحاته املس��جلة، الت��ي أدىل بها 
بعد الفوز عىل روسيا يف دور الثامنية.
وق��ال فيدا، ع��رب التليفزيون الرويس 
بعد الفوز عىل إنجلرتا، مساء األربعاء 
يف املرب��ع الذهبي “لق��د كان خطأ، 

علينا أن نتعلم من أخطائنا”.
وفرض االتحاد ال��دويل، غرامة مالية 
قدرها 15 ألف دوالر، بحق املسئول 
مبنتخب كرواتيا، أوجنني فوكويفيتش 

بسبب السلوك غري الريايض.
الك��روايت،  الك��رة  اتح��اد  وأعف��ى 
فوكويفيت��ش من منصب��ه يف الجهاز 

الفني للمنتخب، مع إلغاء اعتامده.
وتقدم االتحاد الك��روايت لكرة القدم 
باعتذاره إىل روسيا، بعد تداول مقطع 
فيديو عرب اإلنرتن��ت، يظهر فيه فيدا 
وهو يحتفل بفوز بالده عىل روسيا يف 
دور الثامني��ة لكأس العامل، من خالل 

التطرق لألزمة الروسية األوكرانية.
وذكر اتحاد الكرة الكروايت يف بيان له 
“االتح��اد الكروايت لكرة القدم يرغب 
يف االعتذار للجامهري الروسية، بسبب 

ترصفات أعضاء من بعثة املنتخب”.
لجن��ة  أن  بيان��ه  يف  الفيف��ا  وذك��ر 
عاقب��ت  ل��ه،  التابع��ة  االنضب��اط 
فوكويفيتش كنتيجة لتسجيل الفيديو 
الذي قال خالله “هذا الفوز لدينامو 

كييف، وألوكرانيا”.
وأكدت لجنة االنضب��اط أنها أخذت 
يف عني االعتبار، أن املس��ئول واتحاد 
الكرة الك��روايت تقدما باعتذارهام يف 
وقت مناس��ب، واتخذ اتح��اد الكرة 
الك��روايت أيض��ا التداب��ري الداخلي��ة 

املعتمدة عىل الفور.
وبع��د الف��وز ع��ىل روس��يا يف دور 

الثامني��ة لكأس الع��امل، صاح فيدا يف 
مقطع الفيديو قائال “املجد ألوكرانيا” 
قبل أن يقول الالعب الكروايت السابق 
أوجن��ني فوكويفيتش “هذا الفوز من 
أجل دينام��و وأوكراني��ا.. انطلقي يا 
كرواتيا”. ولعب في��دا وفوكويفيتش 
س��ويا يف دينام��و كيي��ف، علام بأن 
األخ��ري كان يت��وىل منص��ب مراقب 

املنتخب الكروايت.
وقال فيدا ال��ذي رحل عن دينامو يف 
2017، إن ترصيحاته “ليس لها عالقة 
بالسياس��ة” وكان��ت “مج��رد مزحة 

ألصدقايئ”.

الجمهور بين التعصب والشغف
وكاالت: يق��ول ب��ويب ش��ارلتون، نجم 
اإلنجليزي  واملنتخب  يونايتد  مانشسرت 
يف الس��تينات، إن الفضائل واملش��اعر 
التي توحد اإلنسانية يف كرة القدم، هي 
ما يجعلها الرياض��ة الوحيدة التي من 

الواجب اخرتاعها.
مل يقصد شارلتون بكالمه مامريس هذه 
اللعب��ة من ه��واة أو محرتف��ني فقط، 
ب��ل الجمه��ور، واملش��جعني عىل وجه 
التحديد. هؤالء الذي��ن يداومون عىل 
الذهاب إىل املالعب يف عطلة األسبوع، 
والطبول.  والزمام��ري  الراي��ات  حاملني 
يطل��ون وجوهه��م بأل��وان فريقه��م، 
يتخلون  والهتافات،  األناش��يد  يرددون 
عن الراحة أمام التلفزيون من أجل أن 
يك��ون كل واحد منهم هو الالعب رقم 
12، وغالب��اً يك يكونوا هم الحكم الذي 

يصدر األوامر الصائبة.

حب وتعصب.. ولحظات فرح

كل هؤالء.. ما الذي يجمعهم؟ العاطفة 
وحب الفريق. إذا س��ألت أي مشجع، 
مهام كانت جنس��يته، ملاذا تشجع هذا 
الفري��ق، فل��ن يكون لدي��ه إال جواب 
واح��د: ألين أحب��ه. الح��ب والعاطفة 
هام كل التش��جيع. هذا ما نتعلمه من 
جمه��ور ليفربول وأغنيتهم الش��هرية: 
 You’ll Never( ”ًلن تسري وحدك أبدا“

.)Walk Alone
وإذا كن��ت مواطن��اً لندني��اً، ال يكفي 
انحيازك ملدينتك يك تحب نادياً بعينه، 
ففي لندن وحدها أكرث من عرشة أندية، 
ولكل منها جمهوره��ا املتعصب الويف. 
ميكن��ك أن تج��د كتالونيني يش��جعون 
اسبانيول ضد برشلونة تحديداً. ميكنك 
أن ت��رى مواطنني من أي دولة يف العامل 

مينح��ون هذا الح��ب للفريق الربازييل 
وحده، وبعضنا ال يحب سوى إيطاليا.

كل هؤالء.. ما الذي يجمعهم؟ العاطفة 
وحب الفريق. إذا س��ألت أي مش��جع، 
مهام كانت جنس��يته، ملاذا تشجع هذا 
الفري��ق، فل��ن يكون لدي��ه إال جواب 
واحد: ألين أحب��ه. لكن يف أحيان كثرية، 
التش��جيع هو انت��امء أيض��اً. يف العام 
2013، وألول مرة من��ذ طرد “طالبان” 
من العاصمة كاب��ول، اجتمع الجمهور 
األفغ��اين لتش��جيع منتخب��ه الوطن��ي 
يف مب��اراة مبواجهة باكس��تان. االس��تاد 
املتواض��ع بال��كاد يتس��ع لس��تة آالف 
ش��خص، ومع ذلك فإن بهجة االنتصار 
0-3 ع��ىل الج��ارة الل��دودة، أحيت يف 
هذا البلد مشاعر نادرة بالروح الوطنية 
وبلحظات من الفرح والس��الم والحياة 
العادية. غالباً ما كانت كرة القدم التي 
تجم��ع الناس ه��ي املدخ��ل للخروج 
من مش��اعر الح��رب، أو للتخفيف من 
العداوة بني الش��عوب. املب��اراة األوىل 
الت��ي جمعت إي��ران وأم��ريكا يف كأس 
العامل 1998، شهدت مصافحة نادرة بني 
اإليرانيني وأبناء “الشيطان األكرب”. تبادال 
الس��الم والوقوف بوقار أمام النشيدين 
التذكارية،  الص��ور  والتق��اط  الوطنيني 
فيام كان الجمه��ور يصفق طوياًل. بعد 
الحرب العاملية الثانية، كان من عالمات 
عودة الحياة إىل أوروبا، انتشار مالعب 
كرة القدم، واستفاقة األندية وتكاثرها، 
واس��تئناف اللعب يف املدن وعرب البالد، 
الوطني��ة، كذلك  البط��والت  وانتظ��ام 
بوصفها  القاّري��ة  املنافس��ات  تنظي��م 
مناس��بات للق��اء الش��عوب األوروبية 
وتعارفها مجدداً وبث روح التسامح، أو 

“الروح الرياضية” يف ما بينها.

مسرح األهواء العامة

البل��دان املهزومان يف الح��رب، إيطاليا 
وأملاني��ا، صارت��ا موطنني لك��رة القدم، 
كونها البديل التعوييّض عن السياس��ة 
من ناحية، وعن الهزمية العسكرية من 
ناحية أخرى. لكن األهم أن كرة القدم 
بات��ت يف أوروبا، وخصوص��اً يف إيطاليا 
وأملاني��ا التعبري املش��هدي ع��ن إعادة 
بناء املجتم��ع والدولة وانضباط الحياة 
العامة، وب��ث روح االنت��امء للمدينة 
الواحدة ومن ث��م للبلد الواحد. كانت 

بلساًم للروح الجريحة.
دوم��اً بدت كرة القدم أكرث من رياضة، 
فه��ي أوالً مدرّج��ات الجامهري، حيث 
فيه��ا يتم “ترصيف” العنف العمومي، 
والرقاب��ة،  الس��يطرة  قواع��د  وف��ق 
املفروضة قانوناً عىل س��لوك الجمهور. 
عنف رمزي وغرائز مشحونة ومكبوتة 
تنرسب وتنطلق وفق طقوس التشجيع 
واملنافس��ة، والتقل��ب ب��ني االحتف��ال 
باالنتص��ارات ورف��ع الك��ؤوس أحياناً، 
وبني تقب��ل الهزائم واعتياده��ا أحياناً 
كثرية. بهذا املعنى، كانت كرة القدم وال 
تزال، مرسح األه��واء العامة، ومالعبها 
مرآة لنجاح��ات املدن والبل��دان، كام 

الضطراباتها ونزاعاتها السياسية.
تاري��خ “املوندي��ال” بره��ن أن ك��رة 
القدم ليس��ت مناس��بة للنزال والنزاع، 
وال الس��تئناف الح��روب والرصاع��ات، 
وجمه��ور ك��رة القدم بره��ن كثرياً أن 
حامسته وتش��جيعه وهوسه ولحظات 
جنون��ه ليس فيها ضغائن وأحقاد، فهو 
هنا من أجل تلك العاطفة والحب، من 
أجل “الكرنفال” و”االحتفال” و”اللهو” 

و”اللعب” و”الرياضة”.

عــــدنـــــا يـــــا تــــــورام
)وكاالت(: حقق جيل لوكا مودريتش 
ما عجز عنه أي منتخب كروايت، وبلغ 
نهايئ كأس العامل يف كرة القدم ملالقاة 
فرنس��ا األحد عىل ملعب لوجنييك يف 
موس��كو، يف مواجهة س��يتناول فيها 

الكرواتيون طبق ثأر عمره 20 عاما.
يف 12 يوليو 1998 أحرزت فرنسا لقبها 
األول والوحي��د يف املونديال، متفوقة 
عىل الربازيل يف النهايئ -3صفر. قبلها 
بأيام، أقىص “الديوك” يف نصف النهايئ 
جيال كرواتيا يقوده دافور شوكر، كان 
يحم��ل أحالم منتخب يش��ارك للمرة 

األوىل كدولة مستقلة.
بع��د 20 عاما، يعود جيل الورثة، لوكا 
مودريتش وايف��ان راكيتيتش وماريو 
ماندزوكيتش، ملواجهة فرنسا مجددا، 
بعدما تف��وق األول يف نصف النهايئ 
عىل انجلرتا 1-2 بعد التمديد )1-1 يف 
الوقت األصيل( األربعاء، غداة تفوق 

الثاين عىل بلجيكا -1صفر.
أنهت كرواتيا موندي��ال 1998 ثالثة، 
وتطمح يف روسيا اىل لقب عاملي أول 
لدول��ة ال يتج��اوز عدد س��كانها 4,1 
ماليني نس��مة، يف مواجه��ة منتخب 

طم��وح بل��غ النه��ايئ للم��رة الثالثة 
أم��ام  خ��رس  ح��ني  و2006   1998(
ايطاليا(. مل ين��س الكرواتيون الثامن 
م��ن متوز/يولي��و 1998 ع��ىل ملعب 
ستاد دو فرانس يف ضاحية سان دوين 
الباريس��ية. تقدم��وا يومها بهدف يف 
مطل��ع الش��وط الثاين ع��رب هدافهم 
ش��وكر، الرئيس الحايل التحاد اللعبة، 
قبل ان يظهر بطل فرنيس غري متوقع 
ويسجل هدفني: الظهري األمين ليليان 
تورام. يذكر الكرواتيون اس��مه جيدا. 
قالها امل��درب زالتكو داليتش برصيح 
العبارة “ت��ورام... كان موضوع نقاش 

طوال األعوام العرشين املاضية”.
فرنسا مل تنس الظهري األمين الذي عرب 
بها اىل النهايئ للمرة األوىل يف تاريخها، 
وكرواتي��ا مل تغف��ر لهدف��ني حرماها 
حلم التتويج بأول ألقابها، واالحتفال 
بحضوره��ا الك��روي املس��تقل ع��ن 
يوغوسالفيا. مثة اس��م آخر لن تنساه 
ع��ىل األرجح: قائد فرنس��ا 1998 هو 

مدربها الحايل، ديدييه ديشان.
الجي��ل الك��روايت الح��ايل كان ع��ىل 
وش��ك تجرع الكأس املريرة نفس��ها 

ضد انجلرتا وتش��كيلتها الش��ابة ليل 
األربع��اء. تق��دم “األس��ود الثالث��ة” 
بقيادة ه��اري كاين، به��دف لكريان 
تريبيري يف الدقيقة الخامسة من ركلة 

حرة مبارشة.
هيم��ن االنجليز ع��ىل بداي��ة اللقاء 
عىل حس��اب منتخب كروايت متعب 
وضائع.عزمي��ة القادم��ني م��ن البلد 
الصغري كان��ت أق��وى، واالرادة عىل 
أرض امللعب كانت أصلب من س��عي 
االنجليزي��ة  الكروي��ة  االمرباطوري��ة 
للع��ودة اىل النهايئ للم��رة الثانية يف 
تاريخه��ا، واألوىل من��ذ لقبها الوحيد 

عام 1966.
انتفض��ت كرواتيا وحقق��ت التعادل 
عرب إيفان برييشيتش يف الدقيقة 68. 
كانت قاب قوس��ني أو أدىن من الفوز 
بع��د محاول��ة لالعب نفس��ه ارتدت 
من القائ��م، اال انه��ا متكنت من جر 
املب��اراة اىل وق��ت اض��ايف، وفيه كان 
ماندزوكيتش حاسام يف الدقيقة 109، 

بهدفه الثاين يف املونديال الرويس.
طاردت ذك��رى 1998 الكرواتيني عىل 
أرض امللعب. بدا انهم يركضون خلف 

الكرة، ويركضون هربا من الذكريات. 
لحظة أخرى كانت تؤرقهم: ان يالقي 
جيلهم الذهبي مصري الجيل البلجييك 
الذي أق��ي الثالثاء عىل يد فرنس��ا، 
لي��ودع إدين ه��ازار وروميلو لوكاكو 

وكيفن دي بروين املونديال.
مل يرغ��ب الكرواتي��ون يف ان يفوتوا 
الفرص��ة. اآلن أو رمب��ا انتظار لعقود. 
قبل 20 عاما، تواجد ش��وكر وروبرت 
بيليت��ش  وس��الفن  بروسينيتش��يك 
وأليوشا أسانوفيتش وزفونيمري بوبان. 
وراكيتيت��ش  مودريت��ش   ،2018 يف 
وماندزوكيت��ش وبرييش��يتش... متى 

يأيت الجيل املقبل؟ ال أحد يعرف.

فرنس��ا يف أفضل أحوالها منذ 1998. 
األداء اململ يف الدور األول، تحول اىل 
مبه��ر يف األدوار االقصائية، بأس��لوب 
سلس ينس��اب كام نهر السني العابر 
لعاصم��ة احتفلت حتى الفجر ببلوغ 
النهايئ. تنتظر باريس ان ترقص حتى 
الثاملة أس��فل ق��وس الن��رص يف 15 
يوليو، بع��د 20 عاما م��ن احتفاالت 
طوبت زين الدي��ن زيدان ملكا عىل 

عرش الجمهورية.
ه��ل تدف��ع كرواتي��ا يف النه��ايئ مثن 
االنه��اك؟ خاضت فرنس��ا يف األدوار 
االقصائي��ة ث��الث مباري��ات من 90 
دقيق��ة، بينام خاض��ت كرواتيا ثالث 

مباري��ات من 120 دقيقة. حس��ابيا، 
خ��اض املنتخ��ب الك��روايت “مباراة” 
أكرث. ال ه��م بالنس��بة اىل مودريش، 
يف النهايئ س��يتواجد “22 محاربا عىل 

أرض امللعب”.
ضد انجلرتا، بدا العبو كرواتيا متعبني 
أحيان��ا، لك��ن كان له��دف التع��ادل 
مفعول الس��حر، وكأن��ه منح أداءهم 
ونشاطهم جرعة دعم خفية ال تفسري 
لها سوى الرغبة بعدم إضاعة الفرصة 
الس��انحة. لعلها قوة أخرى؟ دعوات 

مستجابة لوالدة مثال؟
ق��ال برييش��ييتش العب ان��رت ميالن 
االيطايل الذي ب��دأ كمحرتف يف نادي 
سوشو الفرنيس “تواصلت مع والديت 
عرب الهات��ف، وقالت انه��ا تحلم بأن 
تخوض فرنس��ا وكرواتيا النهايئ. اآلن 

أصبح األمر حقيقة”.
مل يكش��ف م��ا اذا كان��ت والدته قد 
حلمت مبن س��ريفع الكأس الذهبية. 
س��ؤال يحس��م جواب��ه لي��ل األحد: 
هل تضيف فرنس��ا نجم��ة ثانية عىل 
قميصه��ا، أم ان الوق��ت حان لنجمة 

أوىل عىل القميص الكروايت؟

فرحة كرواتيا بالتأهل التاريخي
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)وكاالت(: س��تتجه األنظ��ار يوم األحد 
املقب��ل، يف املب��اراة النهائي��ة ببطولة 
كأس العامل، ص��وب الرصاع الرشس بني 
املدربني، حيث يحاول ديديه ديشامب 
مدرب فرنس��ا، خ��داع زالتكو داليتش، 
م��درب كرواتي��ا. وإذا فاز ديش��امب 
س��ينضم إىل ماري��و زاجال��و وفران��ز 
بيكنباور يف مجموعة النخبة التي فازت 
بلق��ب كأس الع��امل كالع��ب ومدرب، 
حي��ث كان قائدا للمنتخ��ب الفرنيس 

الذي توج بكأس العامل 1998.
أم��ا نج��اح داليت��ش، فس��يرتك بعض 
من؟”  “زالتكو  يتس��اءلون  األش��خاص 
حي��ث جاء داليتش )51 عاما( بش��كل 
الك��روايت،  املنتخب  لقي��ادة  مفاج��ئ 
لينج��ح يف الوص��ول ب��ه إىل املب��اراة 

النهائية للمرة األوىل يف تاريخه.

ومل يكن داليتش الخي��ار األول لخالفة 
أنتي كاسيتش يف أكتوبر املايض، عندما 
قام املنتخ��ب الك��روايت بتغيري مدربه 
قب��ل املب��اراة األخ��رية يف التصفي��ات 
األوروبي��ة املؤهل��ة للموندي��ال أمام 
املنتخب األوكراين وس��ط مخاوف من 

إمكانية غيابه عن املونديال.
وقاد داليتش، املنتخب الكروايت للفوز 
عىل أوكرانيا 0-2، لي��رب موعدا مع 
املنتخ��ب اليون��اين يف امللحق األورويب 

ليفوز به ويصعد للمونديال.
وول��د داليت��ش يف ليفن��و، مدين��ة يف 
البوس��نة والهرس��ك حالي��ا، ومل يك��ن 
أحد العظامء يف املنتخب اليوغوس��اليف 
يف موندي��ال 1990، وش��اهد املنتخب 
الك��روايت يف موندي��ال 1998 يف الدور 

قبل النهايئ أمام فرنسا كمشجع.

وتذكر ذلك الوقت حيث قال األربعاء: 
“كنت يف فرنسا ملتابعة أول 3 مباريات 
كمش��جع، ث��م بعد ذل��ك كان عيل أن 

أسافر لالستعداد للموسم الجديد”.
وال ميلك داليتش تاريخا تدريبيا مذهال 
يف كرواتيا حي��ث مل يقم بتدريب أحد 
الفرق الكربى، كام أن��ه درب أندية يف 

السعودية واإلمارات.
وق��اد داليت��ش فريق الع��ني اإلمارايت 
لنه��ايئ دوري أبط��ال آس��يا يف 2016، 
ولكنهم أقالوه يف النهاية وال يوجد يشء 
آخر قوي يف سريته الذاتية تجعله يفكر 
يف أن يصبح أفضل مدرب يف املونديال 
الرويس، ومل يكن نجاحه دامئا نابع من 
عقله. قيادته جاءت م��ن القلب، لقد 
حظي باالحرتام بسبب قرارته الشجاعة 
مث��ل إعادة املهاجم نيك��وال كالينيتش 

إىل ب��الده ألن��ه رف��ض املش��اركة من 
مقاع��د البدالء يف املب��اراة األوىل بدور 
املجموع��ات أمام املنتخ��ب النيجريي 

معلال ذلك مبشكلة يف الظهر.
وظه��ر أن املنتخب الكروايت اس��تنفد 
كل حلوله منذ املباراة األوىل يف األدوار 
اإلقصائية حيث احتاج للعب أش��واطا 
إضافية يف 3 مباريات من أجل الوصول 

للمباراة النهائية.
ق��ال امل��درب: “ال ميكنن��ي أن أعل��م 
هؤالء الالعبني كرة القدم، أنا مس��ؤول 
عن أش��ياء أخرى، لقد تقبلوا هذا، رمبا 
مل يكن لديه��م ثقة كامل��ة يف البداية 

ولكنهم اكتسبوا الثقة”.
واضطر ماري��و ماندزوكيتش، املصاب، 
ملضاعفة جه��ده ألن الفريق يفتقد إىل 
املهاجمني، ولكنه وجد القوة لتس��جيل 

هدف الفوز يف موس��كو أمس األربعاء 
ليقود فريقه إىل املباراة النهائية.

ويبدو أن الالعبون س��يفعلون أي يشء 
م��ن أجل داليتش. عندم��ا قام املدافع 
سيمي فرس��اليكو باإلمس��اك باملدرب 
ورميه عىل العشب يف ملعب لوجنييك 
عقب صافرة نهاية املباراة أمام إنجلرتا، 
بدا هذا أن��ه مودة من أح��د الالعبني 
الكرواتيني العديدين الذي ال يصدقون 
أنه��م عىل بعد مباراة واحدة من صنع 
تاريخ جديد. وقال ديان لوفرين مدافع 
الفري��ق: “أظهر زالتكو ثقت��ه بنا منذ 
البداية عندم��ا مل يفعل الكثريون، هذا 
ه��و ال��ر وراء نجاحن��ا”. وهذا ليس 

وقتا س��هال لتدريب املنتخب الكروايت، 
حيث جاءت إدان��ة زدرافكو ماميتش 
نائب رئي��س االتحاد الكروايت والرئيس 
التنفيذي لنادي دينامو زغرب بغس��ل 
األموال عن طريق انتقال بعض الالعبني 
الكبار من بينهم لوكا مودريتش لتقسم 

الجامهري الكرواتية.
واستطاع داليتش أن يوحدهم يف قصة 
نجاح ال تتكرر كثريا، وس��يكون الجميع 
خلفه ي��وم األحد عندما يكمل ش��هرا 
مذهال يف روس��يا. وق��ال: “رمبا أعطانا 
الله الفرصة لتعويض خس��ارتنا لكننا ال 
نس��عى للثأر، هذه رياضة، سرنكز عىل 

لعب أفضل مبارياتنا يف البطولة”.

)وكاالت(: عمت فرح��ة عارمة كرواتيا 
عقب تأهل منتخب بالدها اىل املباراة 
النهائي��ة ل��كأس العامل يف ك��رة القدم 
يف روس��يا، عق��ب تغلبه ع��ىل نظريه 
االنجلي��زي 1-2 بعد التمديد، يف الدور 

نصف النهايئ األربعاء يف موسكو.
دم��وع الف��رح، أغ��ان، ألع��اب نارية، 
وناس يتعانق��ون بعفوية... هي بعض 
من األجواء التي سادت عقب الصافرة 
النهائي��ة للحكم الرتيك جنيات ش��كري 
معلنة ع��ن تأهل البل��د الصغري الذي 
يبلغ تعداد س��كانه 4,1 ماليني نسمة، 
اىل املب��اراة النهائية لكأس العامل للمرة 

األوىل يف تاريخه.
ورصخ معل��ق التلفزي��ون الحكوم��ي 
دراغو كوسيتش يف نهاية املباراة “هذا 
جميل جدا.. معجزة املعجزات.. كرواتيا 

يف املباراة النهائية لكأس العامل”.
ويدي��ن املنتخ��ب الك��روايت امللق��ب 
ب “املتوهج��ني” بتأهل��ه اىل مهاج��م 
يوفنتوس االيط��ايل ماريو ماندزوكيتش 
الذي س��جل هدف الفوز يف الش��وط 
االض��ايف الثاين، ليدخل بالده تاريخ كرة 

القدم.
وتجم��ع آالف املش��جعني يف الس��احة 

وتابعوا  زغ��رب  بالعاصم��ة  املركزي��ة 
املباراة عىل شاش��ة عمالق��ة عىل رغم 

هطول االمطار بشكل متقطع.
ونج��ح جيل صان��ع االلع��اب والقائد 
ل��وكا مودريتش يف تخطي انجاز الجيل 
بقيادة  التس��عينيات  الرائ��ع ألواخ��ر 
الهداف رئيس االتح��اد الكروايت حاليا 
دافور ش��وكر وروبرت بروسينيتش��يك 
أسانوفيتش  وأليوش��ا  بيليتش  وسالفن 
وزفونيمري بوبان، والذي كان بلغ نصف 
النهايئ ملونديال فرنس��ا عام 1998 بعد 
3 س��نوات فقط ع��ىل اس��تقالله من 
يوغوسالفيا، حيث خر 2-1 أمام البلد 
املضيف الذي س��يالقيه االحد يف نهايئ 

املونديال الرويس يف موسكو.
وحلت كرواتيا ثالثة يف مونديال 1998 

بفوزها عىل هولندا 2-1.
وقال املدرب زالتكو داليتش يف ترصيح 
للتلفزيون الكروايت الرس��مي “ما قدمه 
الالعبون )هذا املس��اء( هو خيال، هو 
من أجل التاريخ”، مضيفا مل نقل كلمتنا 

األخرية، ولن نتوقف هنا”.
من جهته، قال القائد والنجم مودريتش 
ميك��ن أن نكون فخورين وس��عداء.. ال 

نريد التوقف هنا”.

الفرق  “فق��ط  ماندزوكيتش  وأض��اف 
الكب��رية ميكنه��ا أن متتل��ك الكثري من 
الشجاعة وتقلب النتيجة أمام إنكلرتا”، 
مضيفا “كنا مثل األس��ود. نستمتع عىل 
أرضية امللعب، وهكذا س��تكون األمور 

يف النهايئ”.
وحيت وس��ائل االعالم الكرواتية انجاز 

منتخب بالدها.

وكتبت صحيفة “تبورتال” عرب موقعها 
االلكرتوين “برييش��يتش وماندزوكيتش 
بطالن - كرواتيا املعجزة تقلب الطاولة 
ع��ىل اإلنجلي��ز وتتأه��ل اىل املب��اراة 
النهائي��ة للم��رة االوىل يف تاريخه��ا!”، 
مضيفة “العبو داليت��ش خاضوا مباراة 
دراماتيكية جديدة وجعلونا بهذا الفوز 

املعجزة، نفخر مرة أخرى”.

“سبورتس��يك  صحيف��ة  وكتب��ت 
نوفوس��تي”، “برافو! يج��ب أن يكون 
الجميع س��عداء )...( متوجهو املدرب 
داليتش حققوا أفض��ل إنجاز يف تاريخ 
ك��رة الق��دم الكرواتي��ة”، بين��ام رأت 
صحيفة “فيترشنيي ليست” يف نسختها 
االلكرتونية “لق��د تغلبنا عىل اإلنجليز! 

نحن يف املباراة النهائية لكأس العامل”.

أضاف��ت “برافو البطالنا لقد أحس��نتم 
ونرفع لكم القبعة )...( األحد سيتحدد 
من يلعب أفضل كرة قدم يف العامل. إنها 

كرواتيا بال شك”.
واحتف��ل اآلالف م��ن الن��اس يف أنحاء 
الب��الد بهذا الف��وز، يف ش��وارع رييكا، 
ودوبروفنيك يف الجنوب وأوس��ييك يف 
الرشق. وقال املش��جع ف��ران كوليتش 
)23 عام��ا( ال��ذي كان يحتف��ل م��ع 
أصدقائه وس��ط العاصمة زغرب “انها 
أمسية مليئة العواطف! وأنا فخور جدا 

بذلك، انه فوز كبري بالنسبة لنا”.
أم��ا ميلن��ا باتش��يتش، وه��ي معلمة 
تبلغ 36 عاما ارت��دت القميص األحمر 
واألبي��ض للمنتخب، فكانت ترقص غري 
بعيد عن وس��ط املدينة مع أصدقائها. 

وقالت “سأحتفل حتى الفجر”.
ورددت االذاعات طوال اليوم يف انتظار 
انط��الق مب��اراة نصف النه��ايئ، أغنية 
“العبي ي��ا كرواتيا، عندم��ا أراك قلبي 

يشتعل”.
وأعلنت املحال التجارية انها س��تغلق 
مبك��را، يف ح��ني أن معظ��م قاع��ات 
الحف��الت املوس��يقية ودور الس��ينام 

واملسارح كانت تستعد للمناسبة.

)وكاالت(: عربت الجامهري الكرواتية 
عن سعادتها الكبرية، بعد الفوز 
)2/1( عىل املنتخب اإلنجليزي، 

األربعاء، يف نصف نهايئ كأس العامل 
2018. وألقت املواقع اإللكرتونية 

الكرواتية الضوء، عىل التأهل 
للمباراة النهائية، كأعظم إنجاز يف 
عمر البالد الكروي، الذي بدأ قبل 

27 عاما. وجاءت العناوين الرئيسية 
لبوابتي “24 ساتا”، و”فيرينيش 
ليست” اإللكرتونيتني: “هل هذا 

حلم؟ كرواتيا 2 وإنجلرتا 1، بكاء، 
عناق، احتفال.. اإلنجليز يعودون 
إىل بالدهم”، “أسقطنا اإلنجليز، 

كرواتيا يف نهايئ كأس العامل”. 
وكتبت بوابة “يوتارنجي ليست”: 

“الكروات يحتفلون عرب العامل! ماريو 
ماندزوكيتش سجل هدف عمره، 
وصعد بفريق داليتش إىل أعظم 

إنجاز يف تاريخ كرة القدم الكرواتية”. 
وسلطت البوابة اإلخبارية “اندكس.

اتش آر” تركيزها عىل املدرب، 
زالتكو داليتش، حيث قالت: “حقق 
زالتكو داليتش معجزة.. يف 10 أشهر 
فقط، قلب فريًقا مفكًكا، كان بعيًدا 

عن التأهل للمونديال، إىل املباراة 
النهائية”. ويف أول رد فعل، وعد 

داليتش باملزيد، حيث قال: “أهنئ 
العبي الفريق، إنهم ليسوا عاديني، مل 
أفعل شيئا، كل يشء فعله الالعبون.. 
هذه هي الطريقة التي يلعبون بها، 
متعة خالصة، خاصًة الطريقة التي 

قاتلوا وركضوا بها”.

أسقطنا اإلنجليز حلم الطفولة يراود بيريسيتش
إيف��ان  ش��اهد  )وكاالت(: 
برييسيتش، مباراة الدور قبل 
النهايئ التي جمعت املنتخب 
الك��روايت بنظ��ريه الفرن��يس 
يف نس��خة كأس الع��امل لكرة 
القدم 1998، عرب التليفزيون 
س��يتمكن من  واآلن  كصبي، 
مواجهة املنتخب الفرنيس يف 

املباراة النهائية.
ولعب جناح إنرت ميالن، دورا 
محوري��ا يف منتخ��ب بالده، 
لقيادت��ه للمب��اراة النهائي��ة 
يف كأس العامل، حيث س��جل 
ه��دف التعادل وصنع هدف 

الفوز، أمام إنجلرتا.
وقال برييسيتش “ال ميكن ألي 
ش��خص أن يكون أسعد مني 
ملواجهة املنتخب الفرنيس يف 
املباراة النه��ايئ. تحدثت مع 
والديت وقال��ت يل إنها كانت 
تحل��م أن كرواتي��ا س��تواجه 
فرنس��ا، واآلن أصب��ح الحلم 

حقيقة”.
م��ن  برييس��يتش  وصع��د 
بفري��ق  الش��باب  أكادميي��ة 
ترك  ولكنه  سبليت،  هايدوك 
الن��ادي لالنض��امم إىل فريق 
سوش��و الفرن��يس، وهو يبلغ 

17 عاما.
وميكن القول أن برييس��يتش 
لحظاته عىل  بأفض��ل  يتمتع 
املس��توى الدويل يف روس��يا، 

حيث يظهر املنتخب الكروايت 
مرونة كبرية.

وكان الفريق دون املس��توى 
يف الس��ابق، ومل يتمك��ن من 
عبور دور املجموعات يف آخر 

ثالث بطوالت كأس عامل بعد 
حصوله عىل املركز الثالث يف 

مونديال 1998.
ولك��ن ه��ذه امل��رة، بفضل 
برييس��يتش ولوكا مودريتش 

ف��ازوا  الالعب��ني،  وبقي��ة 
ب��دور  الث��الث  باملباري��ات 
املجموع��ات وتغلب��وا ع��ىل 
منتخ��ب الدمن��ارك ب��ركالت 
الرتجيح يف دور الستة عرش ثم 
عىل روس��يا يف دور الثامنية، 
يتمكن  أول فري��ق  وأصب��ح 
من قلب تأخ��ره بهدف يف 3 

مباريات باألدوار االقصائية.
برييس��يتش:”كانت  وق��ال 
كلنا  للغاي��ة،  مباراة صعب��ة 
نعرف ما ينتظرنا عىل املحك، 
كم كانت مب��اراة الدور قبل 
النهايئ مهمة لبلد صغري مثل 

كرواتيا”.
وتابع “أظهرنا شخصية مثلام 
حدث يف املباريات الس��ابقة 
عندم��ا تأخرنا بهدف. مل نكن 

بهذه املرونة من قبل”.
إنجازه،  برييسيتش من  وقلل 
قائ��ال “ال يه��م من يس��جل، 
املنتخ��ب  يف��وز  أن  امله��م 

الكروايت”.
ولكن كان هناك ش��عور كبري 
بالفخر، بع��د تخطي اإلنجاز 

الذي تحقق يف 1998.
وق��ال “قب��ل 20 عاما كنت 
يف بل��دي وأش��جع كرواتي��ا 
كان  املنتخب.  قميص  مرتديا 
بإم��كاين فق��ط أن أحلم أن 
ألعب للمنتخب الكروايت وأن 

أسجل هدفا مهام”.

إيفان بيريسيتش

)وكاالت(: عقب تأهله التاريخي 
ألول مرة لنهايئ بطولة كأس العامل، 

عىل حساب نظريه اإلنجليزي )-2
1(، بات املنتخب الكروايت الفريق 
الثالث عرش الذي يتأهل للمباراة 
النهائية ألهم وأقوى البطوالت يف 

عامل الساحرة املستديرة.
وسبق ل�12 منتخبا نيل رشف خوض 
املباراة النهائية لكأس العامل، منذ أن 
انطلقت نسختها األوىل العام 1930 

بأوروجواي.
ودامئا ما يجرى نهايئ املسابقة من 

خالل مباراة وحيدة باستثناء نسخة 
املسابقة التي أقيمت بالربازيل 

العام 1950، التي شهدت إقامة 
دورة مصغرة مكونة من 4 منتخبات 

لتحديد املتوج باللقب.
ويحمل املنتخب األملاين )حامل 
اللقب( الذي ميتلك 4 ألقاب يف 

البطولة، الرقم القيايس يف عدد مرات 
التأهل للمباراة النهائية للمونديال 

برصيد 8 نهائيات.
فيام جاء املنتخب الربازييل يف املركز 

الثاين بقامئة املنتخبات األكرث مشاركة 
يف املباريات النهائية برصيد 7 

نهائيات، متقدما عىل إيطاليا صاحبة 
املركز الثالث برصيد 6 نهائيات. 
وجاء منتخب األرجنتني، وصيف 
بطل النسخة السابقة، يف املركز 

الثالث برصيد 5 نهائيات، فيام اشرتك 
منتخب فرنسا الذي تأهل لنهايئ 

النسخة الحالية للمونديال، مع 
منتخب هولندا يف رصيد 3 نهائيات.

في قائمة الكبار

زالتكو داليتش

الجماهير الكرواتية بعد الفوز
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جاريث ساوثجيت

)وكاالت(: قال جاريث ساوثجيت 
بحاجة  فريقه  إن  انجلرتا  مدرب 
هزميته  بعد  باملعاناة“  ”للشعور 
أمام كرواتيا يف الدور قبل النهايئ 
وفهم  القدم  لكرة  العامل  لكأس 
قبل  فيها  ف��رط  التي  الفرصة 
البحث عن إيجابيات يف مسريته 
جيد  بشكل  إنجلرتا  الهائلة.وبدأت 
يف محاولة بلوغ النهايئ للمرة األوىل 
يف 52 عاما لكنها تراجعت يف الشوط 
الوقت  الثاين قبل أن تخرس 1-2 يف 

اإلضايف باستاد لوجنييك.
مرشحة  تكن  مل  أنها  إىل  وبالنظر 
للقب عندما وصلت إىل روسيا ُطلب 
من املدرب ساوثجيت الحديث عن 
اإليجابيات يف املسرية التي بدت أنها 
أصلحت العالقة السيئة بني الجامهري 

اإلنجليزية ومنتخبها الوطني.
رمبا  أنه  ”أعتقد  الصحافيني  وأبلغ 
يف  لكن  أيام  عدة  بعد  ذلك  يحني 
الوقت الحايل نشعر باألمل من هذه 
الهزمية. هل توقعنا أن نكون يف هذا 
املوقف؟ واقعيا ال أعتقد أن أي منا 

إىل  تصل  عندما  لكن  ذلك.  يف  فكر 
كام  جيد  بشكل  وتلعب  الحد  هذا 
الفرص  هذه  استغالل  تريد  فعلنا... 

يف حياتك“.
تبديل  غرفة  يف  ”الوجود  وأض��اف 
املالبس يف الوقت الحايل أمر صعب. 
يف  للتفكري  الوقت  بعض  سنأخذ 
الوقت  يف  الصعب  من  اإليجابيات. 
الحايل الحديث عنها يف هذا السباق. 
ما زال الوقت مبكرا ألنني اعتقد أن 
هذه  من  باملعاناة  نشعر  أن  علينا 

النتيجة أوال“.
من  الكثري  يف  السهل  ”من  وتابع 

األوقات تجاوز األمور“.
القوى  من  العديد  خ��روج  وبعد 
وسهولة  البطولة  من  التقليدية 
بلغت  القرعة  يف  إنجلرتا  طريق 
كبرية  بطولة  يف  النهايئ  قبل  الدور 
للمرة األوىل منذ بطولة اوروبا 1996 
العبي  ضمن  ساوثجيت  كان  عندما 

الفريق.
ومل يسبق لها بلوغ الدور قبل النهايئ 
عندما   1966 يف  سوى  العامل  لكأس 

 1990 ويف  أرضها  عىل  اللقب  نالت 
أنه يحاول  ولذا أشار ساوثجيت إىل 
بفريقه  بالفخر  شعوره  بني  التوازن 

الشاب وتذكر الفرص النادرة.
لنا  رائعة  فرصة  ”كانت  وأض��اف 
مرة  الفرص  هذه  تكرار  نضمن  وال 
الفريق  أن نكون  نريد  لكننا  أخرى. 
الثامنية والدور  الذي يصل إىل دور 
سعينا  ما  هذا  والنهايئ.  النهايئ  قبل 
أنه  واثبتنا  طويلة  فرتة  منذ  خلفه 

ميكن حدوث ذلك.
”أثبتنا ألنفسنا إمكانية حدوث ذلك 
واثبتنا لبالدنا أيضا. اآلن هناك درجة 
من  العديد  التوقعات.  من  جديدة 
أصبحوا  املجموعة  هذه  يف  الالعبني 

ناضجني وأنا فخور بهم“.
خوض  أن  إىل  ساوثجيت  وأشار 
لعب  بانتظام  الكبرية  املباريات 
وأن  العبيه  تطوير  يف  دورا 

كان  الثاين  الشوط  يف  الرتاجع 
بسبب االفتقار للخربة.

وق��ال ”رمب��ا )ك��ان ذلك( 
النتيجة  يف  تقدمنا  بسبب 

بني  من  خربة  األق��ل  الفريق  وأننا 

الفرق التي متلك فرصة بلوغ النهايئ.

يف  علينا  ذل��ك  أث��ر  هل  أعلم  ”ال 

لنا أم  اتيحت  التي  الفرص  استغالل 

ال“.

وتابع ”عندما تصل إىل هذه املرحلة 

يكون  ال��ف��ارق  ف��إن  البطولة  يف 

املنافس  بسيطا... 

من  اس���ت���ف���اد 

حصل  فرصتني 

ومل  ع��ل��ي��ه��ام 

نستطع الرد“.

سـاوثجيـت يضـل الطـريـق

)وكاالت(: أصبح��ت كرواتيا أصغر دولة من حيث التعداد 
السكاين، تبلغ نهايئ بطولة كأس العامل، منذ تغلب منتخب 
أوروج��واي ع��ىل نظ��ريه الربازي��ي، يف املب��اراة الختامية 
ملوندي��ال 1950. وانت��ر املنتخب الك��روايت عىل نظريه 
اإلنجليزي )2/1(، مساء األربعاء، يف موسكو، ليلتقي فرنسا 
يف املب��اراة النهائي��ة للبطولة، األحد املقب��ل. وكان تعداد 
أوروجواي 2ر2 مليون نسمة، عندما تغلبت عىل الربازيل، 
يف املباراة الختامي��ة ملونديال 1950، لتتوج بلقبها العاملي 
الث��اين. وكان املنتخب الربازيي بحاج��ة فقط إىل التعادل، 
يف ه��ذه املباراة، لكنه خ��رس أمام الضيوف، عىل اس��تاد 

“ماراكانا” العريق، يف ريو دي جانريو.
كرواتيا يف سطور:

عدد السكان: 4.1 مليون نسمة.
املساحة: 56 ألًفا و594 كيلومرت مربع.

تصنيف الفيفا: املركز ال�20.
أفضل إنجاز س��ابق للفري��ق: املركز الثال��ث يف مونديال 

.1998
عدد العبي املنتخب الناش��طني بالدوري الكروايت: العبان 

من 23 العبا بالقامئة.
أسطورة املنتخب: توج دافور سوكر هدافا ملونديال 1998، 

برصيد 6 أهداف.
ولعب سوكر لفريقي ريال مدريد وإشبيلية اإلسبانيني، كام 
ف��از بلقب أفضل الع��ب يف كرواتي��ا، يف 6 أعوام، ويرتأس 

حاليا االتحاد املحي للعبة.
م��درب الفريق: توىل زالتك��و داليتش تدري��ب املنتخب 
الكروايت، يف أكتوبر 2017، عندما كان الفريق عىل وش��ك 
الخروج صفر اليدين، م��ن التصفيات املؤهلة للمونديال، 

لكنه قاده بعد ذلك إىل نهايئ البطولة العاملية.
وميث��ل املونديال الح��ايل أول تحٍد كبري، يف مس��رية 
داليتش التدريبية، علام بأنه وقع عقدا مع املنتخب 
حت��ى 2020. ع��دد الالعبني يف س��ن ك��رة القدم 
بكرواتي��ا )م��ن 15 إىل 34 عام��ا(: 534 ألف 
العب. أندي��ة كرة القدم يف كرواتيا: ما يقرب 

من 1500 ناٍد بهم نحو 3500 فريق.

على خطى أوروجواي

)وكاالت(: ودع اإلنجلي��ز األربع��اء 
بحزن وفخر، منتخب بالدهم لكرة 
القدم الذي خرس أمام كرواتيا 1-2 
بعد التمديد )الوقت األصي 1-1( 
يف الدور نصف النهايئ لكأس العامل 
يف روس��يا، ما حرمه بل��وغ النهايئ 
للم��رة األوىل من��ذ 1966. وعل��ق 
االنجلي��ز آماال كبريا عىل تش��كيلة 
املدرب غاريث س��اوثغيت، والتي 
متكن��ت من بل��وغ ال��دور نصف 
النهايئ للمرة الثالثة فقط يف تاريخ 
بالده��ا بع��د 1966 و1990، عىل 
رغم صغر س��ن العبيه��ا وخربتهم 
الدولية املحدودة. إال أن الخس��ارة 
أمام كرواتيا عىل ملعب لوجنييك يف 
موس��كو، بخرت األحالم اإلنجليزية 
بلق��ب عاملي ثان بع��د انتظار 52 
عاما.وتجم��ع نحو 30 آالف مش��جع 
يف متن��زه هايد بارك يف لن��دن، حيث 
خي��م الح��زن والوجوم ع��ىل وجوهم 
بعد الخسارة. وقالت لورا روسون )31 
عاما( “أنا حزينة جدا جدا )...( اال انني 

ال أزال فخورة بهم 100 %”.
وغ��ادرت غالبي��ة املش��جعني بش��كل 
رسيع املتنزه الش��هري يف العاصمة بعد 
الخسارة، بينام بقي البعض متسمرين 
أمام الشاش��ات العمالق��ة التي تابعوا 
عربها املب��اراة، وهم يصفق��ون تحية 

لالعبني.
وكان املش��جعون قد ب��دؤوا االحتفال 
منذ الهدف األول، السيام وان املشاركة 
يف الدور نصف النهايئ للمرة األوىل منذ 
28 عاما، هي انج��از مل يكن يتوقع ان 

يحققه املنتخب يف املونديال الرويس.
وقال املشجع مراد حسينوف )23 عاما( 
ال��ذي لف نفس��ه بالعل��م االنجليزي 
األبيض واألحمر “ه��ذه املرة األوىل يف 
حيايت التي أرى فيه��ا إنجلرتا تصل إىل 
مرحلة متقدمة كهذه )...( أشعر بأنني 

يف حرضة التاريخ”.
التش��كيلة  أع��امر  مع��دل  ويبل��غ 
االنجليزية الت��ي خاضت املونديال 26 
عاما، والعديد من العبيها مل يكونوا قد 
ول��دوا بعد عندما ش��اركت بالدهم يف 

الدور نصف النه��ايئ للمرة األخرية، أي 
مونديال ايطالي��ا 1990 حيث خرجت 
ب��ركالت الرتجيح أمام أملاني��ا الغربية. 
حتى ان املدرب غاريث ساوثغيت، ولد 
بعد 4 أعوام من النهايئ األخري إلنجلرتا 

يف العام 1966.

واستعاد شون بايي )48 عاما( ذكريات 
الخس��ارة اإلنجليزي��ة يف نص��ف نهايئ 
1990 التي تابعها عرب شاش��ة تلفزيون 
صغري خ��الل دراس��ته الجامعية. وقال 
“تغ��ريت األزمنة، ح��دث ذلك منذ 28 
عاما”. وأش��ار إىل أن املنتخب نفس��ه 

تغري، إذ أن التش��كيلة الحالية ال تضم 
أي نجم “ليست لدينا العبون )بارزون 

يف التشكيلة(، لكن لدينا فريق”.
وكان الع��رض العام للمب��اراة يف هايد 
بارك، األكرب من نوعه ملباراة للمنتخب 
اإلنجليزي منذ اس��تضافته كأس أوروبا 

1996 وخس��ارته يف نصف النهايئ أمام 
أملانيا. ووزعت 30 ألف بطاقة بش��كل 
مج��اين، ونف��دت خ��الل دقائ��ق من 
قب��ل منظمي برنام��ج ترفيهي صيفي. 
ونصبت يف املتنزه األشهر يف لندن، أكرث 
من شاش��ة عمالقة ليتابع املش��جعون 
أوس��اط  الفرح��ة  وعم��ت  املب��اراة. 
املش��جعني بعد تسجيل انجلرتا الهدف 
األول. وبع��د التع��ادل الكروايت، حاول 
الهتافات  ت��رداد  مواصلة  املش��جعون 
التحفيزي��ة وان كانوا ع��ىل بعد آالف 
الكيلوم��رتات من ملع��ب لوجنييك يف 
موسكو. وقال مايكل غرانت )36 عاما( 
ان “العدي��د من األش��خاص مل يختربوا 

أمرا مامثال من قبل”.
واعترب مشجعون ان ما قدمه املنتخب 
س��اهم يف توحيد الناس السيام يف ظل 
أزم��ات سياس��ية أبرزها “بريكس��ت” 

)االنفصال عن االتحاد األورويب(.
وقالت لويز سميث ان املنتخب “جمع 
الناس يف وقت كانوا يحتاجون اىل ذلك 

)...( كان من الرائع فعال رؤية ذلك”.

الجماهير اإلنجليزية بعد الخسارة

اإلنجليــز يودعــون بحــزن وفخــر

ديان لوفرين )كرواتيا(: 
“كرواتيا.. فلنجعلها تحرق كل شيء”. 

ايفان راكيتيتش )كرواتيا(: 
“كل التهاني للسيد زالتكو داليتش.. تحيا كرواتيا”. 

ايفان بيريسيتش )كرواتيا(: 
“مانو.. ليو.. دافيد”. 

دانييل سوباسيتش )كرواتيا(: 
“مدرسة زادار..”.
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وكاالت: أش��ادت العدي��د م��ن املواق��ع والصحف 
الرياضية يف العامل باألداء الذي يقدمه النجم الكروايت 
لوكا مودريتش مع منتخ��ب بالده يف نهائيات كأس 
العامل املقامة حاليا يف روس��يا، متوقعة ترشيحه لنيل 

جائزة الكرة الذهبية.
وأثنت صحيفة “ماركا” املقربة من ريال مدريد عىل 
مودريت��ش، وذكرت أنه يس��تحق التقدير حيث أن 
يجعل زمالءه أفضل أداء، ويجب مكافأته عىل ذلك.

وأوضح��ت الصحيفة أن “األمري” يف حال حقق كأس 
العامل س��يكون أبرز املرش��حني لنيل الكرة الذهبية، 
وليق��ي بذلك عىل احت��كار طال أم��ده عىل هذا 
اللق��ب الف��ردي الذي تقاس��مه كل م��ن النجمني 
األرجنتين��ي ليوني��ل مي��ي والربتغايل كريس��تيانو 

رونالد لعقد كامل.
وتوق��ع موق��ع “يورو س��بورت” أن يت��م اختيار 
مودريتش كأفضل الع��ب يف العامل، حيث ذكر يف 

تقرير: “مل يكن لوكا أفضل العبي ريال مدريد، ومل 
يكن حتى يف أفضل حاالته خالل املوسم املنرصم، 
ويف كأس الع��امل كان من نج��وم منتخب كرواتيا 
ولكنه مل يكن النجم األوحد، ولكن هذا السيناريو 
ح��ني حدث م��ع رونال��دو يف 2016 مل يرتدد أحد 
يف ترش��يح ال��دون كأفضل الع��ب يف العامل. األمر 
يستحق أن يتكرر مع مودريتش يف حال رفع كأس 

العامل”.

األمـير 
مودريتش

وكاالت: قررت حكومة بريو، تكريم مدرب املنتخب 
األول ريكاردو جاريكا، ومهاجم الفريق باولو 

جرييرو، العب بايرن ميونخ السابق، رغم اإلقصاء 
من نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.

وبحسب شبكة “يت زد” األملانية، فإن بريو قررت 
إقامة متثالني لهام بالحجم الطبيعي، بعدما قادا 

املنتخب األول لنهائيات كأس العامل ألول مرة بعد 
غياب 36 عاما.

وقالت فيفيان نافارو، املتحدثة الرسمية باسم 
الحكومة املحلية: “هذا اعرتاف بعمل املنتخب 

الوطني تحت قيادة ريكاردو جاريكا وباولو جرييرو 
والتأهل ألول مرة بعد 36 عاًما لكأس العامل”.

وتم وضع التمثالني يف الحديقة األرجنتينية يف 
العاصمة البريوفية ليام، حيث ساهمت الحكومة 

وبعض الرشكات الخاصة مببلغ 6 آالف دوالر 
للمشاركة يف هذا التكريم.

تكريم مدرب بيرو

وكاالت: أظهر املصور املكسييك كورتيز احرتافيته يف عمله بعدما غمرت العاطفة العب 
كرواتيا ماندزوكيتش بتسجيله هدف الفوز عىل إنجلرتا، ليتسبب باحتفاليته يف سقوط 
املصور. كورتيز تفاجئ بسقوط الالعبني فوقه، إال أنه كان سعيد بذلك واستمر بالتقاط 

الصور، وبعدها ساعدوه عىل النهوض واعتذروا منه وقبلوه.
وكاالت: ذكرت تقارير إعالمية أن نادي ليفربول 
اإلنجليزي مستعد لدفع 90 مليون يورو، وذلك 

من أجل التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، األرجنتيني 
باولو ديباال. وأشارت صحيفة “سبورت” 

اإلسبانية، إىل أنه مع قدوم النجم 
كريستيانو رونالدو، فإن بقاء ديباال 
يف صفوف السيدة العجوز سيكون 

صعبا ألن ذلك يعني تراجعه إىل 
الصفوف الخلفية بعد أن كان الفتى املدلل بالنادي 

اإليطايل. وبحسب الصحيفة فإن مهارات وإمكانيات 
ديباال الذي جدد عقده مع يوفنتوس حتى العام 
2022، ستتناسب مع خطط املدير الفني األملاين 

لليفربول يورغن كلوب، والذي يسعى إىل تحقيق 
نتائج أفضل يف املوسم القادم، حيث سيمثل الالعب 
األرجنتيني أفضل عون للنجم املرصي محمد صالح 

يف خط الهجوم.  وكان ديباال قد انضم إىل يوفنتوس 
العام 2010 قادما من بالريمو مقابل 40 مليون يورو، 

وفرض نفسه نجام للنادي اإليطايل، قبل أن يتعاقد 
األخري مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو.

وكاالت: ذكر بيارا بوار، رئيس 
منظمة )كرة قدم ضد العنرصية يف 

أوروبا(، الثالثاء، أن كأس العامل شهد 
نحو 300 حالة من أعامل التحرش 
واملضايقات يف الشوارع مام شوه 

الصورة اإليجابية للبطولة.
وقال بوار رئيس املنظمة، التي 

تراقب التمييز يف كرة القدم 
األوروبية، وتعمل مع االتحاد الدويل 

لكرة القدم )الفيفا(، إن الضحايا 
ضموا روسيات تعرضن لتحرش 

جني من املشجعني، ومراسالت 
تلفزيونيات واجهن مضايقات أثناء 

البث.

وكاالت: عقد وزراء حكومة كرواتيا 
جلسة وهم يرتدون قمصان املنتخب 
الوطني ذات اللونني األحمر واألبيض 

الخميس، احتفاال بفوز منتخبهم 
عىل إنجلرتا. وقال رئيس الوزراء 

أندريه بلينكوفيتش يف بداية جلسة 
الحكومة: “ما حدث يف موسكو هو 

أفضل دعاية ممكنة لبالدنا عىل 
املستوى الدويل. هذا نجاح لبلد 

صغري ذي قلب كبري”.
وكان بلينكوفيتش قد حرض املباراة، 

كام سبق لرئيسة البالد كوليندا 
غرابار كيتاروفيتش حضور مباراة 

ربع النهايئ أمام روسيا.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية 
أملانية، عن وجود أزمة بني نادي 

بايرن ميونخ واملنتخب األملاين، 
بسبب خطأ إعالين خالل مشاركة 

املاكينات يف نهائيات مونديال 
روسيا.وبحسب صحيفة “سبورت 

بيلد” األملانية، فإن بايرن ميونخ دخل 
يف أزمة مع راعي الفريق بسبب 
ظهور اثنني من العبي البافاري 

عىل أحد إعالنات الرشكة الراعية 
للمنتخب األملاين.

وأشارت الصحيفة، إىل أن النادي 
البافاري تقدم بشكوى لالتحاد األملاين 

بخصوص هذه األزمة.
وأضافت الصحيفة: “بحسب االتفاقية 

بني بايرن واملنتخب األملاين، فيجب 
ظهور العب واحد فقط، ولكن تم 

انتهاك االتفاق بظهور جريوم بواتنج 
وجوشوا كيميتش يف الحملة”.

وكاالت: أك��د الفرن��ي ب��ول 
مانشس��رت  الع��ب  بوجب��ا، 
يونايت��د، أن مواطن��ه أنطوان 
جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد 
اإلس��باين، يس��ري ع��ىل خطى 
زي��ن الدين زيدان، أس��طورة 
الك��رة الفرنس��ية.وقال بوجبا 
نقلتها صحيفة  يف ترصيح��ات 
“م��اركا”: “جريزمان س��يصبح 
أس��طورة كرة القدم يف فرنسا، 
فهو يس��ري عىل خطى زيدان، 
وق��ت  يف  ذل��ك  وس��يحقق 

قريب”.

وأضاف: “جريزمان العب كبري، 
وأمتنى أن يسجل هدًفا يف نهايئ 
بطولة كأس الع��امل يوم األحد 

املقبل”.
وتابع نج��م املنتخب الفرني: 
“أمتنى أال نعيد تكرار ما حدث 
يف نهايئ ي��ورو 2016، لقد كان 
شعورا صعبا، نحن نريد الفوز 

بالبطولة”.
وعن منتخب كرواتيا، قال: “أنا 
ال أعرف إذا كان��ت كرواتيا يف 
وضع غري مناسب أم ال بسبب 
الوق��ت اإلض��ايف يف  خوضه��ا 

املباريات الثالث األخرية، إنها مل 
تستسلم أمام إنجلرتا”.

وواصل: “ال أتذكر جيًدا مباراة 
فرنس��ا أمام كرواتيا يف 1998، 
كأس  ع��ىل  نتناف��س  لكنن��ا 
واحد، وسنقدم كل ما لدينا يف 

املباراة”.
واختتم: “اعتقدن��ا أننا حصلنا 
عىل الكأس بفوزنا عىل أملانيا يف 
الدور قبل النهايئ ببطولة يورو 
2016، هذه البطولة ال نريد أن 
نرتكب هذا الخطأ، س��نخوض 

املباراة بطريقة مختلفة”.

ديباال شريك صالح

300 حالة تحرش احتفال استثنائي

أزمة ألمانيا مستمرة

األكثر مشاركة
وكاالت: يستعد الدويل الكروايت إيفان 
راكيتيتش، نجم برشلونة، لخوض نهايئ 

املونديال.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو 

اإلسبانية، أن راكيتيتش، يستعد لخوض 
مباراته رقم 71 هذا املوسم وسيصبح 
أكرث الالعبني خوًضا للمباريات خالل 
موسم 2018-2017، حيث لعب 55 

مواجهة مع البلوجرانا، و16 مباراة مع 
منتخب بالده. وذكرت الصحيفة أن 

الربازييل ويليان، العب تشيلي، هو 
الوحيد الذي لعب 70 مباراة خالل هذا 
املوسم، ولكن سيتخطاه راكيتيتش، بعد 

خوض النهايئ.

جريزمان سيصبح أسطورة

فرحة 

السقوط

السبت - الثالث والرابع
vs

17:00
 إنجلرتابلجيكا

األحد - المباراة النهائية
vs كرواتيافرنسا

18:00
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