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السنة العاشرة - العدد 3561 
األحد

15 يوليو 2018 
2 ذي القعدة 1439

�سمو رئي�ص الوزراء يحر�ص على حتقيق اأهداف التنمية
�إن�شاء “�لوطنية للمعلومات” كفل ريادة �ململكة �إقليميا ودوليا

املنام���ة - بنا: �شكل ق���رار رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة يف مار����س 2015 باإن�ش���اء “اللجن���ة 
الوطني���ة للمعلوم���ات” برئا�شة وزي���ر �شوؤون 
املتابع���ة وع�شوية معظم اجله���ات احلكومية 
ذات العالق���ة، منعطًف���ا مهًم���ا ودفع���ة قوي���ة 
جلهود التنمي���ة امل�شتدامة يف مملكة البحرين.
ويتبن���ى �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة دوًما فك���ر ال�شتدامة 
يف م�شاعي���ه الدوؤوب���ة لرف���ع م�شت���وى معي�شة 
املواطن ويعتمد نهًجا موؤ�ش�شًيا ويحر�س على 
�شمان التن�شيق والتكامل بني جهود اجلهات 
والقطاعات كافة لتظل مملكة البحرين �شباقة 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، واللجنة 
الوطني���ة للمعلوم���ات الت���ي اأن�ش���اأت مبوجب 
ق���رار �شموه يف العام 2015 هي اإحدى الآليات 
املهم���ة لتحقي���ق ه���ذه الغايات.فق���د حظ���ي 

التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين 
عن تنفيذ اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة 2030، 
وال���ذي �شيت���م عر�شه ومناق�شت���ه يف الجتماع 
الوزاري للمنت���دى ال�شيا�شي الرفيع امل�شتوى 
التاب���ع  باملجل����س القت�ش���ادي والجتماع���ي 
لالأم���م املتحدة يف يولي���و 2018 يف نيويورك، 
باهتمام كبري من اللجن���ة الوطنية للمعلومات 
يف ظل حر�س �شمو رئي�س الوزراء على م�شاركة 
اجلميع يف تنفيذ الأهداف الوطنية وال�شتفادة 
م���ن كل اجلهود البناءة، ودع���م �شموه للقطاع 
اخلا����س وموؤ�ش�ش���ات املجتمع امل���دين لإميان 
�شم���وه باأهمية دورهم يف دف���ع جهود التنمية.

واأ�رشف���ت اللجنة على اإع���داد التقرير الطوعي الأول 
للمملك���ة لتنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030، 
وو�شع���ت خريطة طريق لإع���داد التقرير بعقد عدد 

من الجتماعات وور�س العمل امل�شغرة.

ال جتديد لرتخي�ص عمل العقاريني دون موؤهل

العقاري���ني  جمعي���ة  رئي����س  اأك���د 
البحريني���ة نا����رش الأهل���ي، اأن���ه ل���ن يت���م 
التجدي���د لأي و�شي���ط اأو عام���ل يف جم���ال 
العق���ارات يف �شجالت موؤ�ش�ش���ة التنظيم 
العقاري م���ن دون احل�شول على موؤهالت 
و�شه���ادات متخ�ش�شة؛ �شمن املتطلبات 
اجلدي���دة التي وردت يف قان���ون التنظيم 

العقاري.

واأ�شدرت موؤ�ش�ش���ة التنظيم العقاري 
فئ���ة جدي���دة م���ن الرخ����س وه���ي لوكالء 
املبيعات، اإذ يتم توظيف وكيل املبيعات 
اأو التعاق���د معه بوا�شط���ة و�شيط عقاري 
مرخ�س من قبل املوؤ�ش�شة؛ من اأجل اإيجاد 
امل�شرتين والبائعني املهتمني والتعامل 

معهم حتت اإ�رشاف الو�شيط. 
ورخ�ش���ت البحري���ن لل���وكالء ب�ش���كل 
موؤقت؛ ليتاح لهم ال�شتفادة من الربامج 

8التدريبية التي �شيتم طرحها.

جو�د حبيب... من بيع “�للومي” 
المتالك “نا�شية �ملحا�شبة”

��شتمر�ر �حتجاجات �لعر�ق... ورفع 
حالة �ال�شتنفار �الأمني

�أحمر �ل�شلة ي�شتهل م�شو�ره مبو�جهة 
تون�س �ليوم
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “�ل�شحافة �ال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “�لتحقيق �ل�شحايف” 
فئة “عمود �لر�أي”

علي الفردان

�شمو حمافظ �جلنوبية: “رعاية �لو�لدين” توؤ�شل �لقيم

االإعداد للن�سخة اخلام�سة من “وفاء الأهل العطاء”

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأ�ش���اد 
حماف���ظ اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليفة بن 
عل���ي اآل خليفة مبا ت�شهم به جمعية البحرين 
لرعاي���ة الوالدي���ن من جه���ود مباركة خلدمة 
العم���ل اخلريي والإن�ش���اين وكل ما من �شاأنه 
الرعاية والإح�شان لكبار ال�شن، موؤكدا �شموه 
اأن اأن�شط���ة وفعالي���ات اجلمعي���ة وما تقدمه 
من اأن���واع الرعاية لكبار ال�شن يوؤ�شل اأ�شمى 
والرتبوي���ة. والجتماعي���ة  الديني���ة  القي���م 

وا�شتم���ع �شمو حمافظ اجلنوبية، ل���دى ا�شتقباله 
مبكت���ب �شم���وه باملحافظة رئي�س جمل����س اإدارة 
اجلمعي���ة اأحم���د البن���ا، لإيج���از عن ا�شتع���دادات 
اجلمعي���ة لتنظي���م الن�شخ���ة اخلام�شة م���ن جائزة 
�شم���و ال�شي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليف���ة للعمل 
اخلريي “وفاء لأه���ل العطاء” التي تقام يف الأول 
م���ن اأكتوبر املقب���ل بالتزامن مع الي���وم العاملي 

للم�شن���ني، والت���ي �شيعل���ن ع���ن فر�س 
4امل�شاركة فيها يف الفرتة املقبلة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح����رش وزير 
اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة، حف���ل افتتاح مبنى �شفارة جمهورية 
الهن���د اجلديد ل���دى مملكة البحري���ن، الذي 
افتتحته وزيرة ال�شوؤون اخلارجية بجمهورية 
الهن���د �شو�شم���ا �ش���واراج، وبح�ش���ور وزير 
البلدي���ات والتخطي���ط  الأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
العم���راين ع�ش���ام خلف.واأك���د وزي���ر اخلارجية 
اأن افتت���اح مبنى �شف���ارة جمهورية الهند اجلديد 
يف املنام���ة يعك����س عمق عالق���ات ال�شداقة بني 
البلدي���ن، وحر�شهم���ا عل���ى امل�ش���ي قدًما بتلك 

العالقات وفتح جمالت جديدة للتعاون 
والعمل امل�شرتك ب�شكل مثمر.

ح�شر حفل تد�شني مبنى �ل�شفارة �جلديد...  وزير �خلارجية:

فتح جماالت جديدة للتعاون مع الهنـد

• وزير اخلارجية يح�رش حفل افتتاح مبنى ال�شفارة الهندية لدى البحرين	 3

• �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبال رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين	

• املرحلة الأولى من امل�رشوع	

املايل االعتماد  بانتظار  �سدد  ر�سف  من  الثالثة  املرحلة  “االأ�سغال”:  
املنام���ة - وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: اأكدت وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اأنه���ا انته���ت من 
املرحلت���ني )الأول���ى والثاني���ة( من م����رشوع اأعمال 
ر�شف الطرق الرتابية ملجمع 1038يف منطقة �شدد، 
كما اأنه���ا انتهت من اإعداد الت�شامي���م التف�شيلية 
للمرحلة الثالث���ة للم�رشوع املذكور، و�شيتم التنفيذ 
بعد احل�شول عل���ى العتماد امل���ايل لذلك، م�شرية 

اإلى اأن امل�رشوع ين���درج �شمن برنامج عمل 
6احلكومة لر�شف الطرق الرتابية.
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خريطة طريق لإعداد التقرير الطوعي الأول بعقد اجتماعات وور�ش عمل م�صغرة

�سمو رئي�ص الوزراء يتبنى فكر اال�ستدامة ويحر�ص على حتقيق اأهداف التنمية
اإن�شاء “الوطنية للمعلومات” كفل ريادة البحرين اإقليميا ودوليا

املنام���ة - بنا: �شكل قرار رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة يف مار�س 2015 
باإن�ش���اء “اللجنة الوطني���ة للمعلومات” برئا�ش���ة وزير �شوؤون 
املتابع���ة وع�شوية معظ���م اجلهات احلكومي���ة ذات العالقة، 
منعطًف���ا مهًم���ا ودفعة قوية جله���ود التنمي���ة امل�شتدامة يف 
مملك���ة البحري���ن، وج�ش���د حر�س �شم���وه على انتظ���ام تدفق 
املعلومات ال�شليم���ة وو�شع خمتلف االأطر ال�شامنة ملوا�شلة 
هذه اجلهود ورفده���ا مبختلف اال�شرتاتيجي���ات اال�شتباقية، 
الت���ي توؤك���د الق���راءة ال�شاملة ل�شم���وه ملعطي���ات البيئتني 
الداخلي���ة واخلارجية، والتعامل معه���ا بكل اقتدار ومبا يكفل 
ململك���ة البحرين الري���ادة يف جمال التنمية عل���ى ال�شعيدين 
االإقليمي والدويل يف عامل تقوم فيه املعلومات بدور حموري 
وتكت�شب اأهمية اأكرب من اأي وقت م�شى.وجاء اإن�شاء اللجنة يف 
اإط���ار �شيا�شة �شمو رئي�س الوزراء التي تقوم على املوؤ�ش�شية 
يف جميع جماالت العم���ل، فكان حر�س �شموه على توفري اآلية 
موؤ�ش�شية معلوماتية ت���وؤدي اخت�شا�شاتها بكفاءة عالية ويف 
اإط���ار نظام وطني متكامل للمعلومات مبا ميكن �شانع القرار 
من التعرف عل���ى امل�شتجدات والتطورات يف جماله وحتديث 
نظم اال�شتفادة من املعلومات وتوظيفها للتطوير التنموي، 
واكت�ش���اف جوانب الق�ش���ور ومعاجلة الثغ���رات يف التوقيت 

املنا�شب.
ف�شم���و رئي�س الوزراء وم���ن خالل اإن�ش���اء اللجنة الوطنية 
للمعلوم���ات يه���دف اإلى تنمي���ة القدرة عل���ى اال�شتفادة من 
املعلوم���ات املتاحة، وكذلك من اخلربات املختلفة، وتر�شيد 
وتن�شيق ما تبذل���ه الدولة من جهد تنموي، و�شمان القرارات 
ال�شحيحة يف جميع القطاعات، حيث اإن �شهولة احل�شول على 

املعلومات تعد عامالً مهًما التخاذ القرار. 
واإ�شاف���ة له���ذا البعد التنم���وي يف عمل اللجن���ة الوطنية 
للمعلوم���ات، وال���ذي يتمثل يف �شمان متابع���ة تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�شتدامة 2030 وموائمتها مع برامج عمل احلكومة، 
فاإنه���ا تع���د اأي�ًشا حلق���ة و�شل مهم���ة بني مملك���ة البحرين 
والع���امل اخلارج���ي، ومن�شة لتعزي���ز �شورة البحري���ن اإقليميا 
ودوليا، واإبراز ما حققته اململكة من منجزات �شاملة ومتكني 
املنظم���ات الدولية من معرفة ما و�شل���ت اإليه من م�شتويات 
متقدمة يف كافة املجاالت االقت�شادية واالجتماعية والثقافية 
وغريها، اإ�شاف���ة اإلى االطالع على اأف�شل التجارب املتبعة يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ولقد حمل قرار �شمو رئي�س الوزراء املقومات االأ�شا�شية 
لنج���اح عمل اللجن���ة، حيث حدد بو�شوح مهم���ات عمل اللجنة 
وه���ي متابعة اأجن���دة التنمية مل���ا بعد الع���ام 2015 وربطها 

بربنامج عمل احلكومة من خالل ما يلي:
اأ. اال����راف عل���ى اإن�شاء قاع���دة معلومات وطني���ة �شاملة 
يف اجله���از املرك���زي للمعلومات تهدف اإل���ى توفري وتقدمي 
املعلوم���ات والبيان���ات الر�شم���ة ال�شحيح���ة واملحدثة وذات 
اجلودة العالية التي ت�شتجيب ملتطلبات التنمية امل�شتدامة.
ب. دع���م اجلهاز املرك���زي للمعلوم���ات للنهو�س بدوره 
يف تنظي���م العمل االإح�شائ���ي واملعلومات���ي وللقيام مبهامه 
يف اإر�ش���اء االأليات الفنية الإنتاج وجم���ع االإح�شاءات والبيانات 
املتوف���رة لدى ال���وزارات واالأجه���زة احلكومي���ة واإيداعها يف 
قواع���د معلوم���ات مركزية عل���ى اأن تتولى اجله���ات املزودة 

للبيانات م�شوؤولية �شحتها وحتديثها.
ت. اعتم���اد املعلوم���ات والبيان���ات الر�شمي���ة وحتدي���د 

اجلهات امل�شوؤولة عن اإنتاجها ومواقيت ن�رها دوريا.
ث. و�شع االإج���راءات املنا�شبة لتنظيم تبادل املعلومات 

بني اجلهات احلكومية.
ج. تقيي���م اداء القاع���دة املعلوماتي���ة من خ���الل تكليف 
جه���ات عامة اأو خا�شة معنية باإجن���از درا�شات لتح�شني جودة 

املعلومات الر�شمية.
كما ح���دد �شموه اآلية عمل اللجنة، حيث تعقد اجتماعاتها 
مرة على االأق���ل كل ثالثة اأ�شهر بدعوة من رئي�شها يف الزمان 
وامل���كان ال���ذي يح���دده ويك���ون اجتماعها �شحيح���ا بح�شور 
غالبي���ة اأع�شائها عل���ى اأن يكون من بينه���م الرئي�س اأو نائبه 
وت�شدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها بغالبية اأ�شوات االأع�شاء 
احلا�ري���ن وعند ت�ش���اوي االأ�شوات يرجح اجلان���ب الذي فيه 

رئي�س االجتماع.
وتواف���رت للجن���ة الوطني���ة للمعلوم���ات عوام���ل النجاح 
والفاعلي���ة، والق���درة عل���ى اإنتاج معلوم���ات تت�ش���م بالدقة 

واملالئمة والو�شوح وال�شمولية واملرونة.

وبف�ش���ل ه���ذا االهتمام والرعاي���ة من لدن �شم���و رئي�س 
ال���وزراء، با�رت اللجنة اأعماله���ا، حيث عقدت اجتماعها االأول 
برئا�شة وزير �شوؤون املتابعة حممد املطوع بتاريخ 29 مار�س 
2015، وفي���ه مت ا�شتعرا�س الربنامج املقرتح لعمل اللجنة، 
وانتخ���اب نائب رئي�س للجنة، ثم عقدت اجتماعا ثانيا بتاريخ 
5 اأبريل 2015، حيث مت اإقرار اآلية عمل اللجنة ومت االتفاق 
على ت�شكيل جلنتني فرعيتني واحدة ملوؤ�رات االأداء واالأخرى 
معني���ة بالعالق���ات اخلارجي���ة، ين�ش���وي حتتهما ف���رق عمل 
من اجله���ات املخت�ش���ة، ويرتاأ�س اللجنت���ني مكتب تنفيذي 
برئا�شة وزير �شوؤون املتابعة، وتهدف هذه اللجان اإلى اإمداد 
قاع���دة البيانات يف اجله���از املركزي للمعلوم���ات بالبيانات 
واملعلوم���ات ال�شحيح���ة والدقيق���ة املتعلق���ة باملوؤ����رات 

الوطنية والدولية وبالعالقات اخلارجية.
وكان له���ذا التنظيم املوؤ�ش�شي؛ من حي���ث وجود اللجنة 
الوطني���ة للمعلوم���ات، دور كب���ري يف تبن���ي اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة يف جمي���ع القطاع���ات احلكومي���ة، والب���دء بجم���ع 
وتبوي���ب املوؤ�رات اخلا�ش���ة بها، واإعداد تقاري���ر اال�شتدامة 
وتزويده���ا تباعا لهيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة االإلكرتونية، 
موؤ�ش�ش���ا بذلك نظام���ا للر�ش���د واالإبالغ عن تل���ك املوؤ�رات، 

وتبادل املعلومات املتعلقة بالتنمية بني كل ال�ركاء.
وخ���الل االجتم���اع الثال���ث للجن���ة الوطني���ة للمعلوم���ات 
ال���ذي عقد بدي���وان �شاحب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء، 
ا�شتعر�شت اللجنة م���ا مت التو�شل اإليه يف عملية ربط غايات 
اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة 2030 باإج���راءات برنامج عمل 

احلكومة احلايل، والتو�شيات املتعلقة بهذا ال�شاأن. 
كم���ا ناق����س االجتماع م���ا مت التو�ش���ل اإلي���ه يف موؤ�رات 
اأهداف التنمية امل�شتدامة، مبا فيها من تقييم للو�شع احلايل 
للموؤ����رات وف���رق العمل امل�شكل���ة لهذا ال�ش���اأن من خمتلف 
اجله���ات احلكومي���ة، وا�شتعرا����س االآلية املقرتح���ة العتماد 
املعلوم���ات والبيان���ات الر�شمي���ة، بحيث يتم اعتم���اد جميع 
املعلوم���ات عن طريق اللجنة قب���ل تعميمها ون�رها، ومتابعة 
االإ����راف على اإن�شاء قاع���دة معلومات وطني���ة �شاملة وو�شع 

االإجراءات لتنظيم تبادل املعلومات.
وا�شتطاعت اللجنة الوطنية للمعلومات، ويف فرتة وجيزة 
حتقي���ق الكثري من االإجنازات واخلطوات املهمة يف اإطار عمل 
اللجن���ة، حيث قام���ت باإع���داد ومراجعة العديد م���ن التقارير 
الوطني���ة املهمة متثل���ت اأبرزها يف التقري���ر الوطني للموئل 
الثالث لالأمم املتح���دة املعني باالإ�ش���كان والتنمية احل�رية 
امل�شتدامة والذي مت تقدميه ملوؤمتر االأمم املتحدة لالإ�شكان 
والتنمية احل�رية امل�شتدام���ة )املوئل الثالث( يف االإكوادور 
يف اأكتوب���ر 2016، والتقري���ر التحليل���ي الو�شف���ي ال�شتبانة 
الواق���ع ال�شكاين اخلا�شة بلجنة ال�شيا�ش���ات ال�شكانية االأمانة 
العام���ة ل���دول جمل�س التع���اون اخلليجي وال���ذي مت تقدميه 
يف االجتماع اخلام����س ع�ر للجنة ال�شيا�ش���ات ال�شكانية بدول 
جمل����س التع���اون املنعقد يف مار����س 2015 باالأمان���ة العامة 

لدول جمل�س التعاون بالريا�س.
وحظ���ي التقرير الوطني الطوع���ي االأول ململكة البحرين 
حول تنفيذ اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة 2030، والذي �شيتم 
عر�ش���ه ومناق�شته خالل االجتماع الوزاري للمنتدى ال�شيا�شي 
الرفي���ع امل�شت���وى باملجل�س االقت�ش���ادي واالجتماعي التابع 

لالأم���م املتح���دة يف يوليو 2018 يف نيوي���ورك، باهتمام كبري 
من اللجن���ة الوطني���ة للمعلومات يف ظل حر����س �شمو رئي�س 
ال���وزراء عل���ى م�شارك���ة اجلمي���ع يف تنفيذ االأه���داف الوطنية 
واال�شتف���ادة م���ن كل اجلهود البن���اءة، ودعم �شم���وه للقطاع 
اخلا����س وموؤ�ش�شات املجتم���ع املدين الإميان �شم���وه باأهمية 

دورهم يف دفع جهود التنمية.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، قام���ت اللجن���ة باالإ�راف عل���ى اإعداد 
التقري���ر الطوع���ي االأول للمملك���ة لتنفي���ذ اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة 2030، وو�ش���ع خريط���ة طريق الإع���داد التقرير 
م���ن خالل عقد عدد من االجتماع���ات وور�س العمل امل�شغرة، 
مب�شارك���ة ممثلي العديد من ال���وزارات والهيئات احلكومية، 
وحتدي���د اجله���ات ذات العالق���ة مبا����رة باأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة ال�شبع���ة ع����ر، اإ�شافة اإل���ى تتب���ع تقاطعات كل 
ه���دف مع بقية االأهداف ال�شتة ع�ر. ثم البدء بجمع املعلومات 
والبيانات الالزمة، وق���د اأعدت كل جهة تقريرها مع ا�شتيفاء 
املوؤ����رات اخلا�شة بها من قائمة موؤ�رات التنمية امل�شتدامة 

.2030
ومت ت�شكي���ل فريق عمل من املخت�ش���ني ملتابعة عملية 
االإعداد اأوال ب���اأول، وعقد �شل�شلة من االجتماعات مع الوزرات 
واالأجهزة احلكومية؛ الطالعهم على �شري عملية اال�شتعرا�س، 
كما �شارك ممثلو منظمات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�س، 
واالأكادميي���ون، ومراك���ز البحوث والدرا�ش���ات، واملوؤ�ش�شات 
التعليمي���ة واالإعالمية، والن�شاء، وال�شباب يف ثالث ور�س عمل 
يف اأبريل 2018 �شمن االإعداد للتقرير الطوعي االأول لتنفيذ 
اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة 2030، حيث كان���ت امل�شاركة 
فيها مفتوحة جلميع املهتم���ني بق�شايا التنمية امل�شتدامة، 
وه���و ما �شاهم يف التعرف على خمتلف املرئيات ورفع الوعي 

اجلماهريي باأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 ومقا�شدها.  
ولثق���ة �شمو رئي�س ال���وزراء بقدرة مملك���ة البحرين على 
التع���اون البن���اء م���ع املنظم���ات الدولي���ة مبا يخ���دم حتقيق 
اأهدافها يف دفع جهود التنمية واإر�شاء ال�شالم يف العامل، مت يف 
مار�س 2018 التوقي���ع على وثيقة مبادرة التعاون امل�شرتك 
ب���ني اللجن���ة الوطني���ة للمعلوم���ات وبرنامج االأم���م املتحدة 
االإمنائ���ي، وذلك لدعم اإعداد التقري���ر الوطني الطوعي االأول 
لتنفي���ذ اأهداف التنمية امل�شتدامة، ومواءم���ة اأهداف التنمية 
امل�شتدامة 2030 وموؤ�راتها مع خطة عمل احلكومة )-2015 

.)2018
وخ���الل التوقي���ع عل���ى ه���ذه االتفاقي���ة، اأثن���ى املن�شق 
املقيم الأن�شطة االأمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي اأمني ال�رقاوي، على جهود حكومة البحرين 
يف دم���ج اأهداف التنمية امل�شتدام���ة يف �شيا�شاتها وبراجمها، 

وت�شميمها على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030. 
ونالت هذه اجله���ود اإ�شادة �شارا����س جاغوانث من اإدارة 
التنمية امل�شتدامة ب���اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية 
لدى االأمم املتحدة التي اأعربت عن �شكرها وتقديرها حلكومة 
البحرين على تعاونها وترحيبها لتبادل املعرفة واملعلومات 
واال�شتف���ادة من اخلربات يف اإع���داد التقرير الوطني الطوعي 

االول للمملكة.
كم���ا عقدت اللجن���ة الوطني���ة للمعلوم���ات برئا�شة وزير 
�شوؤون جمل�س الوزراء يف مايو 2018 اجتماعا مع وفد من اإدارة 
التنمية امل�شتدامة ب���اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية 
ل���دى االأمم املتحدة لبحث اأوج���ه الدعم الفني والتعاون الذي 
تقدم���ه االأمم املتح���دة للم�شاهمة يف اإع���داد التقرير الوطني 
الطوع���ي االأول للمملك���ة لتنفيذ اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة 

.2030
ويف ظ���ل ه���ذه الرعاي���ة من قب���ل �شم���و رئي�س ال���وزراء 
لعمل اللجن���ة الوطنية للمعلوم���ات واأدائه���ا، متكنت اللجنة 
من���ذ تاأ�شي�شه���ا من املواءمة ب���ني اأهداف ومقا�ش���د التنمية 
امل�شتدام���ة 2030 وب���ني برنام���ج عم���ل احلكوم���ة 2015 - 

2018، وجنحت يف دمج نحو 78 % من املقا�شد فيه.
ف�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
يف م�شاعي���ه الدوؤوبة لرف���ع م�شتوى معي�ش���ة املواطن يتبنى 
دوًم���ا فكر اال�شتدام���ة ويعتمد نهًجا موؤ�ش�شًي���ا ويحر�س على 
�شمان التن�شي���ق والتكامل بني جهود اجله���ات والقطاعات 
كاف���ة لتظل مملكة البحرين �شباقة يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة، واللجنة الوطنية للمعلومات التي اأن�شاأت مبوجب 
قرار �شموه يف العام 2015 هي اإحدى االآليات املهمة لتحقيق 

هذه الغايات.
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البن���اء والتنمي���ة وجه���ان لعملة واح���دة، االأول 
ُي�شيد، واالآخر يحق���ق النماء، اأيهما اأو كالهما يكمالن 
بع�شهم���ا البع����س، وي�شب���ان يف جم���رى اقت�شادي 
واح���د، وينهالن من نهر عطائي حم���دد، النهر يروي 
واملجرى يحمي، النهر مين���ح احلياة، واملجرى يوجه 

املياه.
رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري 
خليفة ب���ن �شلمان حفظه اهلل ورعاه ل���دى ا�شتقباله 
االأح���د املا�شي لوزي���ر االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف، وحمافظ املحافظة 
اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي وفقه اهلل، كان 
�شغل���ه ال�شاغل ه���و كيفية و�شول جمي���ع اخلدمات 
واملراف���ق احليوية اإلى خمتل���ف حمافظات ومناطق 
البحري���ن، االآلي���ة الت���ي يتم م���ن خالله���ا النهو�س 
بامل�شاريع العمرانية املخطط لها م�شبًقا وتلك التي 
ت�شمله���ا ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدام���ة باأبعادها 
الزمنية الطويلة وبجداوله���ا املربجمة ح�شب الروؤية 

ال�شاملة والتفا�شيل الدقيقة.
اإن م�ش���وار البن���اء �شاأن���ه يف ذلك �ش���اأن معادلة 
التنمي���ة يحت���اج اإل���ى حكمة م���ن اأعلى راأ����س الهرم 
االإداري يف الدول���ة، متاًم���ا مثلم���ا يرتب���ط بقوة دفع 
حكومية و�شن���د �شعبي ق���وي وديناميكية فعل ورد 

فعل يف جميع االجتاهات.
من هنا ميكن ترجمة اللقاءات املتوا�شلة ل�شمو 
الرئي�س م���ع امل�شوؤولني عن تنفيذ م�شاريع التنمية، 
وم���ن خاللها تك�شف املعاين وال���دالالت عن الدوافع 
الت���ي حتفز هوؤالء امل�شوؤولني عل���ى تاأكيد التزامهم 
مبواعيد ت�شليم امل�شاريع اال�شرتاتيجية واهتمامهم 
بجودة التنفيذ، ومن ثم انعكا�س ذلك كله على قيمة 

املنتج ومدى مطابقته للموا�شفات املطلوبة.
ه���ذه الروؤية ه���ي ذاتها كان���ت و�شتظل مبثابة 
احلاف���ز الكب���ري الذي غر�ش���ه اجلد العظي���م يف قلب 
احلفي���د املجتهد، وهي يف الوق���ت نف�شه اأحد مبادئ 
الفر�شان التي يتمتع بها �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 
وهو يتابع ع���ن كثب توجيهات ج���ده احلكيم عندما 
يك���ون االأم���ر مرتبًطا مب�شلح���ة الوط���ن واحتياجات 

املواطن.
اإنه���ا بو�شلة متع���ددة اال�شتخدام���ات وماكينة 
عم���ل م�شتم���رة تتحرك باجت���اه القيم العلي���ا عندما 
تتبناها ُمثل اأعلى، واأخالقيات اأرقى يف �شباب اليوم، 
ه���ي مق���ود احلرك���ة عندم���ا يت�شلمه رب���ان يف كامل 
اللياق���ة ومت���ام االإمكانية من ربان رائ���د وهو يف عز 

العطاء، وبهاء الوطنية.
م����روع “اجلنوبي���ة” اأو م�شاري���ع اأخ���رى كثرية 
اأ�شبحت يف اأيد اأمينة، وباتت يف قب�شة اأخالق حميدة، 
وال يخف���ى عل���ى اأي متابع اأنها قي���د التنفيذ يف ظل 

اإدارة متمر�شة، وخربات على اأعلى م�شتوى.
قبل اأيام واأنا اأت�شفح ال�شحف ال�شادرة االثنني 
املا�ش���ي ق���راأت كي���ف كان اهتم���ام االأب الرئي����س 
كبرًيا ب�رورة الق�ش���اء على االختناقات املرورية يف 
امل���دن واملناطق املتكد�شة بال�ش���كان وحركة الب�ر 
والعمران، وكيف اأن التو�ش���ع االأفقي ميكن اأن يبلغ 
مداه البعيد، ونحن ُن�شيد املدن اجلديدة على اأ�ش�س 
من التخطيط ال�شليم، واالأريحية مل�شتهلكي اخلدمة 

وم�شتخدمي الطرق.
كل ذلك يوؤكد حر�س �شم���و الرئي�س وهو يوجه 
اإل���ى �رعة ا�شت كم���ال املنظوم���ة اخلدماتية جلميع 
املحافظات م���ن دون تفرقة اأو ا�شتثن���اء، وكيف اأن 
�شموه كان ُم�شدًدا على �رورة التوزيع العادل لتلك 
اخلدم���ات م���ن منطلق اإمي���ان �شم���وه بحتمية توفري 
تل���ك اخلدمات جلمي���ع املواطنني ب����رف النظر عن 
عرق���ه اأولونه اأومذهبه، فالنا�س �شوا�شية يف احلقوق 
والواجب���ات، وه���م كذل���ك يف منطقة االأم���ان الدائم 
ال���ذي يح���ول دون االإيقاع بهم يف ����رك املغالطات 
االأيدلوجي���ة واالدعاءات الراديكالي���ة، واالنق�شامات 

املذهبية.
نح���ن نع���رف اأن مملك���ة البحري���ن م�شتهدف���ة 
من جه���ات اإقليمي���ة ودولية، واأن ه���ذا اال�شتهداف 
�شوف ل���ن يجد �شبي���اًل للحياة طامل���ا اأدركنا كيفية 
قط���ع الطريق عليه، وطاملا فهمن���ا اأن احلب واحلب 
املقابل هو نعمة زرعه���ا اخلالق يف نفو�س مواطنينا 

جتاه قادتهم واأوطانهم.
“ي���د تبني واأخرى تربت عل���ى االأكتاف”، �شعار 

املرحلة وكل مرحلة.

• �شمو رئي�س الوزراء	



املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح����ر وزي���ر 
اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحم���د بن حممد اآل 
خليفة، حف���ل افتتاح مبنى �شف���ارة جمهورية 
الهن���د اجلديد ل���دى مملك���ة البحري���ن، الذي 
افتتحت���ه وزيرة ال�ش���وؤون اخلارجية بجمهورية 
وزي���ر  �ش���واراج، وبح�ش���ور  الهن���د �شو�شم���ا 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال 

العمراين ع�شام خلف. 
واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة اأن افتت���اح مبنى 
�شف���ارة جمهورية الهن���د اجلدي���د يف املنامة 
يعك����س عمق عالق���ات ال�شداقة ب���ن مملكة 
البحرين وجمهورية الهند وما ت�شهده من تقدم 
م�شتمر على امل�شتويات كافة، وحر�شهما على 
امل�ش���ي قدًما بتلك العالق���ات وفتح جمالت 
جدي���دة للتع���اون والعم���ل امل�ش���رك ب�شكل 
مثمر وحتقيق تطلعات البلدين وال�شعبن يف 

املزيد من الرخاء والتنمية.
واأعرب وزير اخلارجية عن خال�س التهنئة 
الهن���د  جمهوري���ة  ودبلوما�شي���ي  ل�ش���واراج 
واجلالية الهندية يف مملك���ة البحرين لفتتاح 
مبن���ى ال�شف���ارة اجلدي���د يف املنام���ة، متمنًيا 

جلمهورية الهند مزيدا من الرقي والزدهار.
وم���ن جهته���ا، اأعرب���ت الوزيرة �ش���واراج 
ع���ن �شعادتها باحل�ش���ور يف مملك���ة البحرين 
وافتت���اح مبن���ى ال�شف���ارة الهندي���ة اجلديد، 
الذي يج�ش���د الروابط التاريخي���ة واحل�شارية 
ب���ن مملكة البحرين وجمهورية الهند، موؤكدة 
اأن هذه اخلطوة �شت�شه���م يف تعزيز العالقات 
ب���ن البلدي���ن وال�شعب���ن ال�شديقن ودعم 

اجلالية الهندية املوجودة يف مملكة البحرين، 
معربة ع���ن تقديرها للثقة املتبادلة واجلهود 
اأعل���ى امل�شتوي���ات؛ م���ن  املتوا�شل���ة عل���ى 

اأج���ل تطوي���ر العالقات الثنائي���ة على خمتلف 
الأ�شع���دة ومب���ا ي�ش���ب يف �شال���ح البلدي���ن 

ال�شديقن.
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اإجناز عائ�شة بنت را�شد يحّفز ال�شباب على املثابرة

فتح جماالت جديدة للتعاون مع الهند

على نهج �شمو رئي�س الوزراء وتوجيهاته ال�شديدة... ال�شالح:

ح�ر تد�شن مبنى ال�شفارة اجلديد... وزير اخلارجية:

الق�شيبي���ة – جمل����س ال�ش���ورى: بع���ث رئي����س 
جمل����س ال�شورى عل���ي ال�شال���ح، برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، مبنا�شب���ة الإجناز الكبري واملتميز 
ال���ذي حققته �شمو املالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة 
بنت را�ش���د اآل خليفة، من خالل قيامه���ا باأول طلعة 

جوية لطائرة قتالية.
واأعرب رئي�س جمل�س ال�شورى عن خال�س تهانيه 
وتربيكاته املقرونة باأ�شمى م�شاعر ال�شعادة والفخر 
والعت���زاز ملنا�شب���ة الإجناز التاريخ���ي العظيم الذي 
قامت به �شمو املالزم ثاين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت 
را�شد اآل خليفة، موؤكًدا اأن هذا الإجناز عك�س املكانة 
الرفيع���ة للم���راأة البحريني���ة، وم���ا يتطلع ل���ه �شباب 

مملكة البحرين لبلوغ الغايات واأ�شمى الدرجات.
واأك���د رئي����س جمل�س ال�ش���ورى اأن ه���ذا الإجناز 
يع���د ثمرة لت�شجيع �شمو رئي�س الوزراء، ودعم �شمّوه 
وم�شاندته ل�شباب مملكة البحرين، لتخطي ال�شعاب 

وحتقيق الآمال الوطنية لرفعة مملكة البحرين.
واأ�شار ال�شالح اإلى اأن هذا الإجناز غري امل�شبوق، 
ال���ذي ي�شكل دافًع���ا لأبناء الوطن م���ن جيل ال�شباب 
الذي���ن �شيحمل���ون امل�شوؤولي���ة الوطني���ة على نهج 
�شمو رئي�س ال���وزراء، وتوجيهاته ال�شديدة يف حتفيز 
ال�شباب عل���ى روح املثابرة من اأج���ل الوطن الغايل، 
داعًي���ا اهلل العلي القدير اأن يوفق �شمو املالزم ثاين 
طيار ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�ش���د اآل خليفة للتقدم 

والنجاح يف ظل رعاية �شمّوه الكرمية.

اإ�شافة نوعية ل�شجل املراأة البحرينية 
هناأ �شمو رئي�س الوزراء باإجناز حفيدته... نائب رئي�س الربملان العربي:

القاهرة - بنا: بعث نائب رئي�س الربملان 
العرب���ي ع���ادل الع�شوم���ي برقية تهنئ���ة اإلى 
رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 
خليفة بن �شلم���ان اآل خليف���ة مبنا�شبة الإجناز 
التاريخ���ي والكبري الذي حققت���ه حفيدة �شموه 
امل���الزم ثاين طيار ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�شد 
اآل خليف���ة، باإقالعها بنج���اح يف اأول طلعة جوية 

بطائرة مقاتلة من قاعدة ال�شيخ عي�شى اجلوية 
ومبا اأظه���رت خالل حتليقها من متكن وعزمية 

وثقة.
واأ�شار النائ���ب الع�شومي اإل���ى اأن ال�شيخة 
عائ�ش���ة بنت را�شد اآل خليفة متيزت باحرافية 
عالية وعك�ش���ت قدراتها وكفاءتها الرفيعة يف 
قي���ادة اأول طلعة جوي���ة بطائرة حربي���ة، الأمر 

الذي اأهلها وبجدارة لبلوغ الإجناز امل�رّف الذي 
�شكل اإ�شافة نوعية جديدة �شمن �شجل املراأة 
البحرينية الزاخر بالإجنازات يف كافة املجالت.

ودع���ا نائب رئي����س الربمل���ان العربي اهلل 
العل���ي القدي���ر اأن يحفظ �شمو رئي����س الوزراء 
واأن ميتع���ه بواف���ر ال�شحة وال�شع���ادة وي�شدد 

خطاه ملا فيه خري و�شالح مملكة البحرين.

• وزير اخلارجية يح�ر حفل افتتاح ال�شفارة الهندية لدى البحرين	

ا�شتقبل وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد 
ب���ن اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، وزيرة 
الهن���د  بجمهوري���ة  اخلارجي���ة  ال�ش���وؤون 
�شو�شم���ا �ش���واراج، وذلك ل���دى و�شولها 
يف زي���ارة ر�شمي���ة اإل���ى مملك���ة البحرين.

و�شتلتق���ي �ش���واراج م���ع كب���ار امل�شوؤول���ن 
مبملكة البحري���ن، كما �شت�ش���ارك يف الجتماع 
الث���اين للجنة الهندي���ة البحريني���ة امل�شركة 

التي �شتعقد اليوم.

ح����ر وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، حفل ال�شتقب���ال الذي اأقامته 
�شف���ارة اجلمهوري���ة الفرن�شية لدى مملكة البحري���ن؛ مبنا�شبة اليوم الوطن���ي للجمهورية الفرن�شية. 
وتق���دم وزير اخلارجي���ة بخال�س التهاين والتربي���كات اإلى اجلمهورية الفرن�شي���ة و�شعبها ال�شديق، 
معرًب���ا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعالقات التاريخية املتميزة مع اجلمهورية الفرن�شية، وما و�شلت 
اإلي���ه م���ن تطور ومناء عل���ى الأ�شعدة كافة، موؤكًدا حر����س مملكة البحرين على تعزي���ز اأوجه التعاون 
والتن�شي���ق امل�شرك مبا يدعم م�شال���ح البلدين ويعود عليهما وعلى �شعبيهم���ا ال�شديقن بالنفع 

واخلري، متمنًيا للجمهورية الفرن�شية دوام التقدم والزدهار.

البحرين حتت�شن اجتماع 
اللجنة امل�شركة مع الهند
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... ويح�رض حفل ال�شفارة الفرن�شية باليوم الوطني

• رئي�س جمل�س ال�شورى	
قصيدة مرفوعة الى

 رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 بمناسبة اإلنجاز التاريخي لحفيدة سموه

المالزم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة
 بإقالعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة.

اللي يقود بحزم يف اأر�س حلرار 
بحرين دار العز دار الأماين

واللي تربت يف ذرى خليفه بن �شلمان
تقدر تقود الطائرة يف �شمانا

يا عاي�شه يا بنت را�شد
يا قوة الدار من حبنا لج قلنا احلى الأغاين

مثل ال�شقر يل طار باأقوى قنا�س
يهجم ول يرده ذعر يف ثواين

وانت حفيده �شيخ ما �شكر الباب 
يف وجه طالب لالأمل والأماين

عربي �شمانا وانظري لالأر�س وما خاب 
من يحمي داره دوم غدر الزماين
واهلل يا عاي�شه بج نرفع الرا�س 
ونراوي مذلول الكرامه �شهامج

ات�رفت بج طائره الهوك والنا�س 
تهتف با�شمج بالفرح والتباهي

والقاعده با�شم الويف عي�شى بن �شلمان
تردد الرحيب وتقول ياين فجر الفخر يبدي مع اطيب اح�شا�س

عاي�شه بنت را�شد اهيه الفخر بزماين

الداعية لكم بطول العمر
الشاعرة : فتحيه عجالن
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الإعداد للن�سخة اخلام�سة من جائزة “وفاء لأهل العطاء”

حر�ص بحريني على تو�سيع التعاون مع الأمم املتحدة

�شمو حمافظ اجلنوبية اأ�شاد باأن�شطة وفعاليات “رعاية الوالدين”

اجتمع مع نائب الأمني العام للأمم املتحدة... املطوع:

عوايل - املحافظ���ة اجلنوبية: ا�شتقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �شم���و ال�شيخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليفة 
مبكتب �شموه باملحافظ���ة اجلنوبية، رئي�س جمل�س 

اإدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين اأحمد البنا.
وخ���لل اللق���اء، اأ�ش���اد �شمو حماف���ظ اجلنوبية 
مب���ا ت�شهم ب���ه اجلمعية م���ن جهود مبارك���ه خلدمة 
العمل اخلريي والإن�ش���اين وكل ما من �شاأنه الرعاية 
والإح�ش���ان لكبار ال�شن، موؤكدا �شموه اأن ما تقوم به 
اجلمعية م���ن اأن�شطة وفعاليات وما تقدمه من اأنواع 

الرعاية لكب���ار ال�شن يوؤ�شل اأ�شم���ى القيم الدينية 
والجتماعية والرتبوية.

كم���ا ا�شتمع �شموه اإلى اإيج���از من قبل البنا عن 
ا�شتع���دادات اجلمعي���ة لتنظي���م الن�شخ���ة اخلام�شة 
من جائ���زة �شمو ال�شي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
للعمل اخل���ريي “وفاء لأهل العط���اء” التي تقام يف 
الأول من اأكتوبر املقبل بالتزامن مع اليوم العاملي 
للم�شنني، والتي �شيتم الإعلن عن فر�س امل�شاركة 
فيه���ا خلل الفرتة املقبلة. وتعد جائزة “وفاء لأهل 

العط���اء” هي الأ�شخم م���ن نوعها يف تكرمي النماذج 
الرائدة مبجال اخلري والب���ذل والعطاء على م�شتوى 

الوطن العربي.
وبل���غ ع���دد املكرم���ني بالن�ش���خ ال�شابق���ة من 
اجلائ���زة من���ذ انطلقه���ا الع���ام 2013 نح���و 114 
�شخ�شي���ة م���ن �شمنهم م�شت�ش���ار �شم���و اأمري دولة 
الكوي���ت عبداهلل املعت���وق، والوجي���ه جمعة املاجد 
م���ن دولة الإمارات وال�شيخ عبداهلل النعيم من مركز 

امللك �شلمان الجتماعي بال�شعودية.

�ش���وؤون  وزي���ر  عق���د  بن���ا:   - نيوي���ورك 
جمل����س ال���وزراء حمم���د املط���وع، م�ش���اء اأم�س 
الأول اجتماع���ا مع نائب الأم���ني العام ملنظمة 
اأمين���ة حمم���د، مبكتبه���ا يف  املتح���دة  الأم���م 
نيوي���ورك، عل���ى هام����س حت�ش���ريات مملك���ة 
البحري���ن للم�شارك���ة يف املنت���دى ال�شيا�ش���ي 
رفيع امل�شت���وى املعني بالتنمي���ة امل�شتدامة 
التابع للمجل�س القت�شادي والجتماعي للأمم 
املتح���دة. وخلل الجتماع اأك���د املطوع حر�س 
مملكة البحرين على تو�شي���ع جمالت التعاون 
مع منظمة الأمم املتح���دة ووكالتها وبراجمها 
ي�شه���ده  الوزي���ر مب���ا  واأ�ش���اد  املتخ�ش�ش���ة. 
التعاون بني اجلانبني م���ن م�شتويات متقدمة 
تعك�س اأهمية تر�شيخ التعاون الدويل لتحقيق 
الأه���داف التنموية واإم�شاء الغاي���ات ال�شامية 
لل�شلم وال�شتقرار يف العامل.وا�شتعر�س املطوع 
ا�شتع���داد مملك���ة البحرين لتق���دمي التقرير الوطني 
الطوع���ي الأول للمملك���ة لتنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة 2030، م�شي���دا مبا قدمت���ه منظمة الأمم 

املتح���دة من تع���اون ودعم فني للم�شاهم���ة يف اإعداد 
التقرير الوطن���ي الطوعي الأول للمملكة. وجرى خلل 
الجتم���اع بحث �شب���ل تعزيز اأفاق التع���اون امل�شرتك 
بني مملكة البحرين ومنظمة الأمم املتحدة ووكالتها 
املتخ�ش�ش���ة. واأ�شادت حممد، بالتع���اون القائم بني 
منظم���ة الأم���م املتح���دة ومملك���ة البحري���ن، والتزام 
البحري���ن بدع���م وم�شان���دة جه���ود ومب���ادرات الأمم 

املتحدة يف كافة املجالت. واأكدت اأن تقدمي البحرين 
لتقريره���ا الطوع���ي الأول لتنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة 2030، يعك�س حر�ش���ا وا�شحا من جانب 
البحري���ن على م�شاركة العامل جتاربه���ا الناجحة لدعم 
اجلهود الأممية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

• وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ملتقيا نائب الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة	

بل���دي  جمل����س   - الرف���اع 
اجلنوبية: اأف���اد رئي�س املجل�س 
البلدي باملنطقة اجلنوبية ممثل 
الدائرة الثالث���ة اأحمد الأن�شاري 
باأن اإدارة الأوقاف ال�شنية انتهت 
م���ن و�ش���ع ت�شامي���م وخرائ���ط 
تو�شعة م�شج���د اجلوهرة الواقع 
ال�شتقلل  بجوار مم�شى �ش���ارع 
اإيذاًن���ا بتو�شعت���ه وحتويله اإلى 
جام���ع يت�شع لأل���ف م�شل.وقال 
الأن�ش���اري اإنه مت عق���د لقاء مع 
الهند�شي���ة  اخلدم���ات  رئي����س 
ب���الإدارة عب���داهلل را�ش���د، حيث 
م�شج���د  ت�شامي���م  مناق�ش���ة  مت 
اجلوهرة مبجم���ع 934 الذي من 
املوؤمل اأن يب���داأ العمل به قريًبا 
وحتويله اإل���ى جام���ع يت�شع اإلى 
األف م�شل ليخدم اأهايل جممعي 
قاطن���ي  وخا�ش���ة  و941   934
�شقق دان���ات الرفاع والعمارات 
وكذل���ك  املج���اورة  باملنطق���ة 
ال�شتق���لل  مم�ش���ى  مرت���ادي 
الريا�ش���ي. واأ�ش���اف اأن تو�شعة 
ياأت���ي تزامًنا  م�شج���د اجلوه���رة 
مع ب���دء وزارة الأ�شغ���ال تطوير 
مواقف مم�ش���ى ال�شتقلل التي 

�شتت�شع لعدد 320 �شيارة.
اإلى ذلك، متت مناق�شة بناء 
م�شجد بالقرب من حمطة بنزين 
�شارع ال�شتقلل، كما مت الطلع 
عل���ى متابعة اأعمال اإن�شاء م�شجد 
يق���ع عل���ى �ش���ارع 39 �شارفت 
النته���اء  عل���ى  بنائ���ه  مراح���ل 
اإ�شافة اإلى امل�شجد الواقع خلف 

دار احلكمة للمتقاعدين.

حتويل م�شجد 
اجلوهرة اإلى جامع

  

دمعة “ماجستير”... على رصيف البطالة
يق���ول غو�شتاف لوب���ري: “عندما يتحول اجلرح الى قوة جديدة، يل احل���ق اأن اأكتب بيدي املحروقة عن 
�ش���رية النار”. ا�شمح���وا يل اإذا ما نزفت على ورق الكتابة وردا ممزوجا بزج���اج، اأو اإذا ما قمت بح�شو بندقية 
القل���م بذخ���رية حروف غا�شبة، وهي ترى اأكرث من دمعة تت�شلق ر�شيف وجع بحثا عن ح�شن دافئ. ل عليكم 
م���ن وزارة العم���ل، وهي توزع اأرقامها على حب���ال ال�شحافة، ل عليكم من تل���ك الت�رصيحات الدرامية، فكلنا 
نع���رف املطبخ، والطباخ، ونوعي���ة )التتبيل( يف وزارتنا، التي بدل من اأن ت�شاه���م بجدية يف التوظيف �شار 
همها اأن توزع اأرقام “جيني�شت” يف كرثة التوظيف. اأقول لأبنائنا ل عليكم، ثقوا بالأمل وامل�رصوع الإ�شلحي 
والإ�ش���لح الق���ادم، واعلم���وا اأن بقاء احل���ال من املح���ال، وال�شحافة �شتعم���ل لإي�شال الأرق���ام ال�شحيحة، 
ومعاناتكم للقيادة، واأمتنى من اأ�شحاب ال�شهادات العليا العاطلني اإر�شال اأ�شمائهم مع �شور ل�شهاداتهم 
موثقة على الإمييل اأو مقر ال�شحيفة، لأ�شلط ال�شوء عليها كما فعلت �شابقا يف اإجناح ملف جامعة النيلني، 
ومت قب���ول �شهادتهم وتوظيفهم. اأق���ول لوزارة العمل، قمتم بالت�رصيح باأنكم يف خ���لل �شتة اأ�شهر تقريبا 
قمت���م بتوظي���ف 12 األف باحث عن العمل )من �شهر يناير اإلى يوني���و املا�شي(، وهذا يعني اأنكم تقريبا يف 
�شنة واحدة ي�شل عدد الذين يتم توظيفهم ل يقل عن 24 األف مواطن، وخلل خم�س �شنوات توظفون تقريبا 
120 األف عاطل! هل يعقل هذا الكلم؟ األي�س فيه ا�شتخفاف بذكاء املجتمع البحريني، هل تعلمون اأنكم يف 
مو�شوع التوظيف وبث الأرقام ت�شيبون م�شداقيتكم يف مقتل. اأنا اأعلم م�شاعي �شمو رئي�س الوزراء بالدفع 
نح���و توظيف العاطل���ني، ودائما يدفع بهذا الجتاه، ويو�شي يف ذلك، ولك���ن للأ�شف النتائج خميبة للآمال. 
�شن���ني والبع�س منكم يتف���ن يف )مرمطة( املواطن، واأع���رف مواطنني باعوا بيوته���م لأجل �شداد قرو�س 
يدفعونه���ا للدرا�شة اجلامعية لولدهم! اقول للوزارة �شاأكتب مقالت عن عينة من املواطنني البحرينيني، 
ع���ن �شهاداتهم و اأين در�شوا، وبع�شها يف اأعرق جامع���ات العامل وبالتفا�شيل، واأمتنى من الوزارة اأن تقوم 
بال���رد علي، واإن ردي على هذه الأرق���ام الفلكية للتوظيف التي توزعونها عل���ى ال�شحافة �شيكون وا�شحا 
وبلغ���ة اأرقام اأي�شا. هنا اأطرح عينة من جامعيني من حاملي �شه���ادة املاج�شتري والدكتوراه اجلال�شني على 
اأر�شف���ة النتظ���ار.  )ع .ع .ه����( مواطن بحريني يحمل �شه���ادة املاج�شتري من اأ�شرتاليا، در����س يف اأ�شرتاليا 
عل���ى ح�شاب عائلته، وهي متو�شطة احلال، حامل �شهادة بكالوريو�س تقنية معلومات، وات�شالت تخ�ش�س 
حماية وت�شميم �شبكات الإنرتنت، مدة الدرا�شة من 2014-2011 جامعة �شوينبرين - مدينة ملبورن ولية 
فيكتوريا الإ�شرتاليا، بعدها ح�شل على �شهادة ماج�شتري علوم حا�شوب مدة الدرا�شة 2016-2015 جامعة 
ملب���ورن امللكية للتقنية )اأر اأم اأي اأت���ي(- مدينة ملبورن ولية فيكتوريا الإ�شرتالي���ا، قدم اأوراقه لديوان 
اخلدمة املدنية ولأغلب �رصكات الدولة وغريها واإلى الآن هو عاطل عن العمل، و باإمكانه اأن يعمل يف �رصكات 

التقنية اأو ال�رصكات الكبرية التي يكون لديها ق�شم تقنية معلومات اأو يف املجالت التخ�ش�شية الآتية:
حماي���ة املعلوم���ات والبيانات، وحماي���ة وت�شميم �شبكات الإنرتن���ت، واإع���داد واإدارة ال�شبكات واإعداد 

واإدارة الأنظمة، واإعداد و اإدارة اخلادم )�شريفر(، واإعداد و اإدارة ال�شحاب.
اق���ول لوكيل ال���وزارة، وهو اأخ عزيز، اأين ال� 12 األف الذين وظفتموهم وفًقا لت�رصيحاتكم من مثل هذا 

ال�شاب، وغريه كرث، و�شوف اأوافيكم بعينات من حملة الدكتوراه.
اأق���ول: ه���ذا ال�شاب يعطي �شورة ع���ن ال�شاب البحريني اأن���ه طموح وع�شامي، اعتم���د يف درا�شته على 
نف�ش���ه م���ع تلقي بع�س الدعم من اأهله، ولكي يكمل درا�شته اجلامعية، وحلبه للعتماد على النف�س، عمل يف 
وظائف متنوعة يف اأ�شرتاليا، يف )كويف �شوب(، ويف م�شنع للثياب، ويف �رصكة )اأوبر(، كي ي�شتمر يف الدرا�شة، 

وطموحه الى اأكرث.  منذ 8 اأ�شهر، وهو عاطل عن العمل، فهل �شيجد له وظيفة؟.
 �ش���وف ا�شتعر�س حالت اأطباء ومهند�شني جال�شني يف البي���وت بل عمل، اأمل يف اأن تكون هذه الزاوية 

منطلقا حل�شولهم على وظائف ليخدموا الوطن. 
ولكم حتياتي.

مسجات بال تشفير
# �شعادة وزير الرتبية ماجد النعيمي من اأكرث الوزراء الذين اإذا توا�شلت معهم يجيب يف نف�س الوقت، 
ات�شال اأو وات�شاب، وقلبه كبري لإي�شال هموم النا�س، ويف عهده مت ن�رص اأ�شماء املبتعثني مع الن�شب والرقم 
ال�شخ�ش���ي، ونوعية البتعاث، واأ�شماء الدول يف ال�شحافة ب���كل �شفافية. نتمنى اأن يعيدها دعما لل�شفافية 

وما طرحه امل�رصوع الإ�شلحي من قيم، وهذه اإ�شاءة يف تاريخ الوزير، نتمنى عودتها �شاكرين له موقفه.
# اأمتن���ى م���ن كل مبدع بحريني من الرفاع اإلى �شرتة، اإلى املحرق اإلى احلد اإلى ال�شناب�س والبديع، اأن 
ير�شلوا يل ملخ�س اإبداعاتهم مع ال�شور كي اأ�شلط عليها يف هذه الزاوية ال�شوء، فالبحرين ولدة، والدليل 

بطلنا الكبري �شامي احلداد، الذي رفع ا�شم البحرين عاليا. 

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين	
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ف�سل اإدارة اال�ستثم�ر وراء عجز “الت�أمني”

توظيف علوم الف�س�ء خلدمة التنمية خالل 5 �سنوات

تطوير وتنمية اأ�سول “البلدي�ت”

امل�شاركون يف حلقة “املنرب التقدمي” احلوارية ب�شاأن “التقاعد”:

اإطالق اأول قمر �شناعي بحريني بعد 6 اأ�شهر... وزير “االت�شاالت”:

زار بلدية دبي بح�شور مدير اأمانة العا�شمة... اأبو الفتح:

حمل امل�شاركون يف احللقة احلوارية التي 
نظمتها جمعي���ة املنرب التقدمي الدميقراطي 
ب�شاأن منظومة التقاعد، اإدارة هيئة التاأمينات 
يف  احلا�ش���ل  العج���ز  م�شوؤولي���ة  االجتماعي���ة 
ال�شنادي���ق التقاعدي���ة، موؤكدي���ن اأن ن�ش���ب 
اال�شرتاكات والتقاعد املبك���ر ومزايا الوزراء 
والنواب التقاعدية ال جت�شد حقيقة امل�شكلة 

التي تعاين منها الهيئة.
ون�شب���وا العج���ز احلا�ش���ل يف ال�شنادي���ق 
اإل���ى �شع���ف االإدارة احلالي���ة و�ش���وء اإدارتها 
ال�شتثمارات الهيئة، اإذ اإن احلل يبداأ بت�شكيل 
جمل����س اإدارة ناج���ح ذي متثيل عم���ايل موؤثر، 

اإلى جانب جتويد اإدارة اال�شتثمارات.
ج���اء ذلك خ���الل احللق���ة احلواري���ة التي 
نظمتها جمعي���ة املنرب التقدمي الدميقراطي 
اأم�س حول منظوم���ة التقاعد يف البحرين التي 
جاءت حتت عنوان “نحو روؤية جمتمعية الإ�شالح 

هيكلي ملنظومة التاأمني االجتماعي”. 
اإدارة  جمل����س  ع�ش���و  راأى  جهت���ه،  م���ن 
التاأمين���ات )�شابق���ا( ح�شن املا�ش���ي اأن رفع 
ن�ش���ب اال�ش���رتاكات ل���ن ت�شل���ح التاأمينات، 
يف  تكم���ن  ال  امل�شكل���ة  اأن  اإل���ى  م�ش���را 
اال�شرتاكات وال يف العجز االكتواري، حيث اأن 
النق����س يف ال�شيولة احلا�شل يف العام 2016 

مل يتجاوز 60 مليون دينار.
 واأو�ش���ح اأن امل�شكل���ة تكمن يف جهتني، 

االأول���ى اإدارة اال�شتثم���ارات، والثاني���ة اإدارة 
الهيئة، اإذ ينبغي اأن ي�سرتط على امل�س�ؤولني 
ع���ن اإدارة اال�شتثم���ارات يف الهيئ���ة حتقي���ق 
ن�ش���ب معينة م���ن االأرب���اح عل���ى اأي ا�شتثمار 

تدخل فيه. 
وتابع اأن �رشكات اال�شتثمار التي ت�شكلت 
للهيئة تعاين من �شوء اإدارة. وبني اأن التقاعد 
املبكر ال ي�ش���كل خطرا اأو تهدي���دا ال�شتدامة 
ال�شناديق، واأن امل�شكلة احلقيقية تتمثل يف 
عوائ���د اال�شتثمار وراأ�س امل���ال، حيث اإن كل 
درا�شات اجلدوى التي اأطلع عليها كانت تتنباأ 
بعوائد ت�شل اإلى 8 % على اال�شتثمارات، اإال 
اأنه بعد فرتة وجيزة يفاجوؤون باأن راأ�س املال 

قد �شطب.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر املوا�شالت 
واالت�ش���االت الوزي���ر امل�ش���وؤول ع���ن “هيئة 
البحري���ن لعل���وم الف�ش���اء” كم���ال اأحم���د اأن 
الروؤي���ة الثاقبة لعاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة الرامية 
اإل���ى تطوير اإمكانات البحري���ن وفتح جماالت 
تنموي���ة متنوعة ومواكبة التطور املت�شارع يف 
العامل، كانت الدافع الرئي�س لدخول اململكة 
يف قط���اع الف�ش���اء ليك���ون اأح���د القطاع���ات 
االأ�شا�شي���ة الت���ي يت���م االعتم���اد عليه���ا يف 

امل�شتقبل.
 واأ�شار اإلى اأن الهيئة تعمل على تاأ�شي�س 
اأول فريق بحريني موؤهل تاأهيال عاليا؛ لي�شهم 
يف اإطالق اأول قمر �شناعي بعد عامني، وخالل 
5 �شن���وات �شتتمك���ن اململك���ة م���ن حتقيق 
خطوات ملمو�شة نحو توظي���ف علوم الف�شاء 
خلدم���ة التنمي���ة ومواكبة الرك���ب العاملي يف 

هذا القطاع املهم. 
واأ�شار الوزير امل�شوؤول عن هيئة البحرين 
لعل���وم الف�شاء يف لقاء مبا�رش بثته  “بنا” على 
ح�شابها يف “الإن�ستغرام” اإلى االأهمية الكربى 
للقطاع ودوره يف حتديد قوة الدول ومكانتها 
العلمية، فكان البد ململكة البحرين اأن تلحق 
بالرك���ب العامل���ي وتعم���ل عل���ى اال�شتثم���ار 
فيه، فكانت فكرة تاأ�شي����س “فريق البحرين 
بامله���ارات  وتزوي���ده  وتاأهيل���ه  للف�ش���اء” 

واملوؤه���الت املطلوب���ة ليكون ن���واة لتطوير 
القطاع وحتقيق االأهداف املرجوة. 

واأك���د الوزير يف اللقاء ال���ذي �شاهده نحو 
4700 �شخ����س ا�شتم���رار العم���ل وبت�شاف���ر 
اجله���ود كاف���ة؛ لالنته���اء م���ن بن���اء اأول قمر 
�شناع���ي يف عام���ني لي�شج���ل ا�ش���م مملك���ة 
البحري���ن يف الف�ش���اء اأ�شوة بال���دول االأخرى، 
معرب���ا عن اأمله يف اأن يتم االإعالن عن اأول قمر 

�شناعي بحريني يف االأ�شهر ال�شتة املقبلة.

وعن كلفة امل����رشوع قال “اإننا نعمل وفق 
اإمكانات البحرين وما ه���و متاح لنا من موارد 

دون اأن نثقل ميزانية احلكومة”.
و�شك���ر وزي���ر املوا�ش���الت واالت�ش���االت 
االأ�شق���اء يف ال�شعودي���ة واالإمارات على الدعم 
والتعاون الكبرين للربنام���ج باإتاحة املجال 
لال�شتفادة من خربات موؤ�ش�شاتهما الف�شائية 
التي حقق���ت مراحل متقدم���ة يف هذا املجال 

اإ�شافة اإلى اإجراء البحوث امل�شرتكة. 

املنامة - وزارة الأ�سغ���ال و�س�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: قال وكيل �شوؤون البلديات 
ب����زارة الأ�سغال و�س����ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين نبي���ل اأبو الفت���ح اإن “البلديات” تعمل 

على تطوير اأ�شولها وتنمية اال�شتثمارات.
واأ�ش���ار اإلى ال�شعي ملراجع���ة وتقييم الكثر 
م���ن ممتلكاتها والعم���ل على تطويره���ا ب�شورة 
اأف�ش���ل وتنمية املوارد املالي���ة بن�شبة 20 % يف 

الفرتة املقبلة. 
 واأك���د اأن عملية التطوي���ر يف اأ�شول الوزارة 
وتنمي���ة اال�شتثم���ارات ي�شاحبها عملي���ة تطوير 

جلودة اخلدمة التي تقدمها.  
واأو�شح اأبوالفتح، الذي زار االأ�شبوع املا�شي 
بلدية دب���ي مبعية املدير الع���ام الأمانة العا�شمة 
ال�شي���خ حمم���د بن اأحم���د اآل خليف���ة لالطالع على 
جترب���ة االأ�شواق يف مدينة دب���ي، اأن الزيارة تاأتي 
لالطالع عل���ى االأنظمة وتب���ادل اخلربات واالطالع 
عل���ى التجارب التي من املمك���ن اال�شتفادة منها 
لتطوي���ر االأ�ش���واق يف البحرين. وق���ال “بداأنا منذ 

فرتة ما�شي���ة يف ت�شحيح و�شع بع����س االأ�شواق 
واال�شتثم���ارات الت���ي ت�شكل اإي���رادات للبلديات 
مثل �ش���وق مدينة عي�شى ال�شعبي وكذلك منطقة 
�شلماب���اد اإ�شافة اإلى ال�ش���وق املركزية باملنامة 
وغرها من اأمالك البلديات، وهناك خطة متكاملة 
يف ه���ذا ال�شاأن”. واأ�شاف “متتلك مملكة البحرين 
الكث���ر من مقومات ج���ذب اال�شتثمار مما تقدمه 
م���ن ت�شهي���الت وخدم���ات، ويف جم���ال االأ�ش���واق 

لديه���ا جترب���ة جي���دة، اإال اأن التخ�ش����س اأ�شب���ح 
واالأ�ش���واق  العاملي���ة،  للتج���ارة  اأ�شا�ش���ا  الي���وم 
اأ�شبحت اليوم متخ�ش�شة”. واأو�شح اأبو الفتح اأن 
“البلديات” تعمل وفق توجيهات رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة ب�شاأن تطوير اخلدمات واالأ�شواق املركزية 
واأم���الك البلدي���ات مبا يع���ود بالنف���ع العام على 

املواطنني وتنمية موارد البلديات.

• جانب من احل�شور	 • من�شة احللقة الرئي�شة	

• جانب من الزيارة	

بريط�ني� تدعم ج�ئزة االأمرية �سبيكة

بحث تركيب املرحلة الث�نية من �سبكة االإنذار االإ�سع�عي املبكر

للم���راأة:  االأعل���ى  املجل����س   - الرف���اع 
اأ�ش���اد وزير الدول���ة ل�شوؤون ال����رشق االأو�شط 
و�شم���ال اإفريقيا الربيط���اين األي�شتر برت 
بجائ���زة االأم���رة �شبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل 
خليف���ة العاملية لتمك���ني امل���راأة، معرًبا عن 
دع���م احلكومة الربيطاني���ة وم�شاندتها لهذه 
املب���ادرة القيم���ة م���ن خ���الل زي���ادة الوعي 
باجلائ���زة والرتوي���ج له���ا يف نط���اق اململكة 

املتحدة وتوابعها.
وق���ال ب���رت يف خطاب بعث ب���ه ل�شفر 
مملكة البحري���ن يف اململكة املتحدة اإنه ياأمل 
اأن يحظى مر�شحون من اململكة املتحدة بنيل 
اجلائ���زة يف دورته���ا االأول���ى، خ�شو�ش���ا اأنها 
تعك�س اأهمية وتاأثر التزام الدول والهيئات 
واملنظم���ات م���ن خ���الل اأجهزته���ا الت�رشيعية 
والتنفيذية العامة واخلا�شة واملجتمع املدين 
واالأفراد املوؤثرين يف جماالت تنمية ومتكني 
املراأة والعاملني على حتقيق تكافوؤ الفر�س 

بني املراأة والرجل على خمتلف االأ�شعدة.
ويعمل كل م���ن املجل�س االأعل���ى للمراأة 
ووزارة اخلارجية من خالل جلنة تكافوؤ الفر�س 
عل���ى ا�شتثم���ار دور البعث���ات الدبلوما�شي���ة 
يف اخل���ارج، للرتوي���ج للجائ���زة الت���ي حتظى 
باإ�ش���ادة واهتمام وا�شح من قبل املوؤ�ش�شات 
املخت�ش���ة يف الو�ش���ط املحل���ي واالإقليم���ي 

والعاملي.
روؤيته���ا  خ���الل  م���ن  اجلائ���زة  وت�شع���ى 
ور�شالته���ا اإلى تو�شيح درج���ة الن�شج الذي 

ت�شه���ده جترب���ة البحرين عل���ى �شعيد تقدم 
امل���راأة عل���ى امل�شت���وى الوطن���ي، وم�شاعي 
املجل�س االأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شمو 
امللك���ي االأم���رة �شبيك���ة الرائ���دة يف و�شع 
منظوم���ة متكاملة ت�شم���ن ا�شتدامة م�شاركة 
امل���راأة البحريني���ة ك�رشي���ك اأ�شا����س يف البناء 

الوطني.
اأف�ش���ل  اأح���د  �شم���ن  اجلائ���زة  وتاأت���ي 
املمار�شات الفاعلة لتعزيز مركز املراأة على 
امل�شتوى العاملي، وال�شعي نحو تنفيذ اأجندة 
واأه���داف التنمية امل�شتدام���ة 2030 عموما، 
وعلى وجه التحديد الهدفني اخلام�س والعا�رش 
املرتبطني بتحقيق الت���وازن بني اجلن�شني. 
كما ته���دف ب�شكل رئي�س اإل���ى اإبراز وتقدير 
اجله���ود واملبادرات وامل�شاري���ع املوؤ�ش�شية 
والفردي���ة املوجهة الإدم���اج احتياجات املراأة 
مب���ا ي�سه���م يف اإح���داث التغي���ر الإيجابي يف 

واقعها واإنتاجية.

املنامة - بنا : تراأ�س الرئي�س التنفيذي 
للمجل�س االأعل���ى للبيئة حممد بن دينه فريق 
 ”REV2“ متري���ن  يف  امل�ش���ارك  البحري���ن 
املعن���ي بالتعامل م���ع احل���وادث اال�شعاعية 
الط���وارئ  مرك���ز  نظم���ه  ال���ذي  والنووي���ة 
واحل���وادث التاب���ع للوكالة الدولي���ة للطاقة 

الذرية يف فيينا.
وا�ش���ار بن دينه اإل���ى اأن املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة يجري االت�ش���االت الالزمة مع الوكالة 

الدولية للطاق���ة الذرية من اأجل امتام عملية 
����رشاء وتركي���ب املرحل���ة الثانية م���ن �شبكة 
االإن���ذار االإ�شعاع���ي املبك���ر، واال�شتفادة من 
خ���ربات الوكال���ة الوا�شع���ة يف و�ش���ع اأف�شل 
املوا�شف���ات للمحط���ات اجلدي���دة، مو�شحا 
�شعادت���ه اأن الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية 
كان���ت ق���د زودت اململك���ة بخم����س حمطات 
والت���ي تاأتي �شم���ن املرحلة االأول���ى من ن�رش 

�شبكة االإنذار االإ�شعاعي املبكر يف البحرين.

�سيد علي املح�فظة

مبالغة الموثقين في دنانير األتعاب
خ�سخ�س���ة بع�ض مه���ام الت�ثيق �ست�سه���م يف تخفيف ال�سغ���ط على امل�ظفني 
احلكومي���ني. وبات ممكنا اإب���رام معامالت عرب حمام���ني جمازين من الدول���ة، وباأيام 

االإجازات، وب�رشعة تفوق البروقراطية الر�شمية.
يقف وزير العدل ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة وراء اإب�شار امل�رشوع النور، ورعى 
يف مار����س 2018 اجتي���از الدفعة االأول���ى، املوؤلفة من 17 قانوني���ا وحماميا، برناجما 
لرتخي����س مزاولة اأعمال املوثق اخلا�س. اأما الدفعة الثانية ف�شيجري فتح باب تلقي 

طلباتها يف اأكتوبر املقبل.
واأالح���ظ اأن اأك���ر احلا�شلني عل���ى “اللي�شن” بالغ����ا بتحديد الأتع���اب، مقارنة 
بالر�ش���م العام لتوثيق املعامالت، مبا قد يهدم ج���دوى امل�رشوع الرائد. وعلى �شبيل 

املثال ولي�س احل�رش:
- 24 دينارا اأتعاب توثيق توكيل املحامي باملحكمة + )6 دنانر ر�شم التوثيق(.

- 25 دينارا اأتعاب توثيق ت�شديق التوقيعات + )5 دنانر ر�شم التوثيق(.
- 100 دين���ار اأتع���اب توثيق عقود بي���ع املحالت وال�شف���ن + )25 دينارا ر�شم 

التوثيق(.
- 34 دينارا اأتعاب توثيق حمررات اأخرى + )6 دنانر ر�شم التوثيق(.

- 250 دينارا اأتعاب توثيق عقود ال�رشكات امل�شاهمة + )250 ر�شم التوثيق(.
- 100 دين���ار اأتع���اب توثيق عقود تاأ�شي�س باقي ال����رشكات + )30 دينارا ر�شم 

التوثيق(.
واأ�شي���ف “اأتعاب انتقال” من م���كان املوثق اخلا�س، مل���كان �شاحب املعاملة، 

وبحد اأدنى 50 دينارا، وال يزيد عن 100 دينار.
لق���د طال���ب امُل�رشِّعون وزارة العدل، عن���د نظر قانون ا�شتح���داث خدمة التوثيق 
اخلا�س، مبراقب���ة املوثقني اجلدد، وال يكون التدخل بفر����س حتديد االأتعاب بقرار 
وزاري. ورمب���ا االأوفق اإغراق ال�شوق بعدد اأكرب من املوثقني اخلا�شني، وباأ�رشع وقت 
ممك���ن؛ من اأجل �شم���ان االأ�شعار التناف�شي���ة، وخف�س االأتع���اب املتوح�شة، لت�شجيع 

املجتمع على اللجوء لهذه اخلدمة الفعالة.

تيار
�سقراط“من بخل على نف�شه فهو على غره اأبخل”.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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• األي�شتر برت	
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جناحي: 5600 فر�شة تدريبية مبدينة ال�شباب

اإجناز املرحلتني االأولى والثانية... والثالثة بانتظار االعتماد املايل
انتهت من ال�رصف ال�صحي والت�صاميم... “الأ�صغال” تعلق على ر�صف طرق �صدد:

املنام���ة - وزارة الأ�صغ���ال و�ص����ؤون البلدي���ات 
والتخطيط العم���راين: اأكدت وزارة الأ�صغال و�ص�ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اأنه���ا انته���ت من 
املرحلت���ن )الأول���ى والثاني���ة( م���ن م����رصوع اأعمال 
ر�صف الطرق الرتابية ملجمع 1038يف منطقة �صدد، 
كم���ا اإنها انتهت من اإع���داد الت�صامي���م التف�صيلية 
للمرحل���ة الثالثة للم�رصوع املذك����ر، و�صيتم التنفيذ 
بعد احل�ص����ل على العتم���اد املايل لذل���ك، م�صرية 
اإل���ى اأن امل�رصوع يندرج �صم���ن برنامج عمل احلك�مة 
لر�صف الطرق الرتابية.  وذكرت اأن ال�زارة – ويف ما 
يتعل���ق باملرحلة الأولى - اأنها ط�رت خدمات البنية 
التحتي���ة للمنطقة ب��صع طبق���ة الأ�صفلت لعدد من 
الط���رق بط�ل اإجمايل يبل���غ 7.5 كيل�مرتات ط�لية، 
وت�صمنت اأعم���ال امل�رصوع اأعمال الدف���ان والت�ص�ية 
 ،)3813  ،3810  ،38 )�ص���ارع  للط���رق  الرتابي���ة، 
واإن�ص���اء �صبكة لت�رصيف مياه الأمطار وقن�ات اأر�صية 
ل�صتخدامها من قبل اخلدم���ات الأخرى تالفياً لقطع 
الأ�صفلت م�صتقبالً، وتركيب �صبكة الإنارة والعالمات 
املروري���ة والإر�ضادي���ة و�ضباغة اخلط���وط الأر�ضية 
لت�صهي���ل احلرك���ة املروري���ة واحلفاظ عل���ى �صالمة 

م�صتخدمي الطريق.
واأ�صاف���ت: بلغ���ت تكلف���ة املرحل���ة 328،800 
دين���ار، علم���ا اأن���ه يبل���غ ط�ل الط���رق ح����ايل 3.40 
كيل�م���رتات ط�لي���ة.  ومت تنفيذ امل����رصوع من قبل 
ال�صادة �رصكة ال�ردي للمقاولت. اأما املرحلة الثانية، 
فق���د ت�صمن���ت اأعمال الدف���ان والت�ص�ي���ة الرتابية، 
للطري���ق 3813 والط���رق املحيط���ة، اإن�ص���اء �صبك���ة 
لت�رصيف مياه الأمطار وقن����ات اأر�صية ل�صتخدامها 
م���ن قبل اخلدم���ات الأخ���رى تالفياً لقط���ع الأ�صفلت 
م�صتقبالً، اأعمال الر�صف بالأ�صفلت وتركيب الإنارة، 
العالم���ات املروري���ة والإر�ضادي���ة، �ضباغة اخلطوط 
الأر�صية لت�صهي���ل احلركة املروري���ة واحلفاظ على 
�صالم���ة م�صتخدم���ي الطري���ق. وبلغ���ت تكلف���ة هذه 
املرحل���ة 394،202 دين���ار بحريني، علم���ا بانه يبلغ 
ط�ل الط���رق ح����ايل 4.10 كيل�م���رتات ط�لية، مت 
تنفيذ امل����رصوع من قبل ال�صادة �رصك���ة افاق اخلليج 

للحفريات بتكلفة بلغت 394،202 دينار بحريني. 
وبالن�صبة للمرحلة الثالثة، ذكرت ال�زارة اأنه مت 
النتهاء من اإع���داد الت�صامي���م التف�صيلية للمرحلة 
الثالثة من امل����رصوع ويتم العمل والتن�صيق مع كافة 
اجله���ات اخلدمية الأخرى للح�ص����ل على م�افقتهم 
عل���ى رخ�صة ب���دء العم���ل بع���د اأن مت احل�ص�ل على 
م�افقته���م املبدئية على رخ�ص���ة التخطيط متهيداً 
للتقدم للح�ص�ل على م�افقة مبدئية لطرح امل�رصوع 

يف مناق�ص���ة عام���ة، و�صيت���م التنفي���ذ بع���د النتهاء 
من الإج���راءات املذك����رة واحل�ص�ل عل���ى العتماد 
امل���ايل. وت�صمل اأعمال الر�ص���ف املمتدة بط�ل 8،3 
كيل�م���رت والتي تخدم ما يقارب 430 وحدة �صكنية، 
اإن�ص���اء البني���ة التحتي���ة، اإن�صاء �صبك���ة لت�رصيف مياه 
الأمط���ار، و�صع اأعمدة الإن���ارة وو�صع قن�ات اأر�صية 
ل�صتخدامها من قبل اخلدمات تالفياً لقطع الأ�صفلت 
م�صتقبالً وكذلك و�صع الإ�صارات والعالمات املرورية 
التنظيمي���ة والتحذيري���ة الالزم���ة لتحقي���ق ال�صالمة 

املطل�بة على ال�صارع. 
واأ�ص���ارت اإل���ى اإنه مت تنفي���ذ  املرحل���ة الأولى 
والثانية، نظرا لن�صبة العمران يف امل�اقع املرحلتن 
املذك�رت���ن مقارن���ة بالعمران )الأق���ل( يف امل�اقع 
املرحل���ة الثالث���ة حينذاك، علما بان���ه مت النتهاء من 
م����رصوع �صبكة ال�رصف ال�صحي مبجمع 1038 يف �صدد 
املنطق���ة والت���ي �صمل���ت عل���ى متدي���د 4.7 كم من 
اخلط���وط الرئي�ضة و4.3 من اخلط���وط الفرعية وبناء 
335 غرف���ة تفتي�ش للخط���وط الرئي�ضية واخلطوط 
الفرعية و 273 ت��صيل���ة للمنازل والأرا�صي خلدمة 
�ص���كان املنطقة  اأو املنازل حت���ت الإن�صاء 169، كما 
اأن ال����زارة قامت م�ؤخراً – ب�ص����رة م�ؤقتة- باأعمال 
الت�ص�ي���ة الرتابية وو�صع الأ�صفل���ت لت�صهيل حركة 
املرور حت���ى البدء باأعم���ال الر�صف �صم���ن املرحلة 

الثالث���ة. وعليه فاأن من اأهم خدم���ات البنية التحتية 
ه���ي �صبكات ال�رصف ال�صحي، الكهرباء واملاء، وهذه 
مت�فرة، واأم���ا فيما يتعلق باأعم���ال ر�صف الطرق – 
كم���ا ذكرناه اعاله- يتطلب تنفي���ذه ت�فري العتماد 

املايل. 
لحتياج���ات  تلبي���ة  ج���اء  امل����رصوع  اإن  وقال���ت 
امل�اطنن وم�اكبة للتط����ر العمراين الذي ت�صهده 
املنطق���ة، وه� ج���زء من خط���ة اأ�صمل لإن�ص���اء �صبكة 
ط���رق متكاملة يف جميع املحافظ���ات لت�صهيل تنقل 
امل�اطن���ن والقاطن���ن م���ن واإل���ى م�صاكنهم بكل 
ي����رص واأمان، اإلى جانب تقلي���ل امل�اقع املت�رصرة من 

جتمعات املياه خالل م��صم الأمطار.
واأك���دت اأن خط���ة ال����زارة تق����م عل���ى اإعط���اء 
الأول�ية لر�صف الطرق الرتابية يف املناطق العمرانية 
وذلك بالتن�ضيق مع املجال�ش البلدية والأمانة العامة 
للعا�صم���ة لتق���دمي اأف�ص���ل اخلدم���ات للم�اطن���ن 
واملقيمن من خالل حتديد الأول�يات من احتياجات 
املناطق، متمنية من ال�صحيفة حتري الدقة والتاأكد 
من �صح���ة املعل�مات قبل الن�رص، داعية اإلى الثقة يف 
اخلدمات الت���ي تقدمها للم�اطن���ن واملقيمن، اإذ 
اإنه���ا ل تاأل� جهداً يف ت�فري اخلدمات للجميع، مقدرة 
التن�صيق م�صتقبالً مع ال�زارة لت�صهيل احل�ص�ل على 

املعل�مة الدقيقة واملتكاملة.

املنامة - وزارة �ص�ؤون 
ال�صب����اب والريا�صة:  اأكدت 
ال�كي����ل امل�صاع����د لتنمي����ة 
�ص�����ؤون  ب�����زارة  ال�صب����اب 
اإميان  والريا�ص����ة  ال�صب����اب 
جناح����ي، اأن م�����رصوع “مدينة 
�صباب 2030” الذي تنظمه 
ال�زارة بالتعاون مع ال�رصيك 
“متك����ن”،  ال�صرتاتيج����ي 
برعاي����ة ممثل جالل����ة امللك 
و�ص�ؤون  اخلريي����ة  لالأعم����ال 
املجل�ش  رئي�����ش  ال�ضب����اب، 
الأعل����ى لل�صباب والريا�صة، 

الأوملبي����ة  اللجن����ة  رئي�����ش 
البحرينية �صم� ال�صيخ نا�رص 
بن حم����د اآل خليف����ة، يعترب 
الت����ي  املب����ادرات  اإح����دى 

والرامية  ال�����زارة  تقدمه����ا 
بال�صب����اب  الرتق����اء  اإل����ى 

البحريني.
يف  جناح����ي  وقال����ت 
ت�رصي����ح مبنا�صب����ة انط����الق 
الأ�صب�ع  وانق�ص����اء  املدينة 
الأول يف الن�صخ����ة التا�صع����ة 
الن�صخ����ة  اإن  م����ن املدين����ة، 
ب�ص�رة  تط�����رت  اجلدي����دة 
لفت����ة، عل����ى م�صت�����ى عدد 
الربامج والفر�ش التدريبية 
فر�ص����ة   5600 بتق����دمي 

تدريبية.

• املرحلة الأول	

• املرحلة الثانية	

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، 
مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

جامعة البحرين... رقي علمّي 
وتطّور اأكادميّي

�صعت جامعة البحرين منذ اإن�صائها 
يف ع���ام 1986 اإل���ى الّتمي���ز يف ج�دة 
الّتعلي���م والّتدري�ش اجلامعّي، اإ�ضافة 
اإلى اهتمامها بج�دة البح�ث املعّدة، 
وذلك ع���رب اإنت���اج املعرف���ة ون�رصها، 
كم���ا حر�صت عل���ى تط�ي���ر �صخ�صية 
الّطالب العملّي���ة، وذلك عرب جمم�عة 
من الأن�صط���ة الطالبّية التي تعّزز اأهم 
امله���ارات العملّي���ة الت���ي يحتاجه���ا 
الّطالب، كالّثق���ة يف الّنف�ش، واحرتام 
ال���ّراأي، وحتّم���ل امل�ضوؤولي���ة، وغريها 
م���ن امله���ارات احلياتّي���ة الأ�صا�صّية. 
ووفق ر�صال���ة وا�صحة ت�صعى اجلامعة 
احلك�مّي���ة ال�طنّية يف مملكة البحرين 
على تنفيذه���ا، برئا�ضة رئي�ش جامعة 
البحري���ن ريا�ش يو�ض���ف حمزة، فلقد 
�صه���دت اجلامع���ة يف الآون���ة الأخ���رية 
العديد من اجل�انب الّتط�يرّية، وفًقا 
 2016- للع���ام  التط�يرّي���ة  للخط���ة 
2021م، مم���ا ي�صتدع���ي منا ال�ق�ف 
على بع�صها افتخاًرا باإجنازاتها، ومبا 

حتظى به من تطّ�ر ورقي.
البحري���ن  جامع���ة  حقق���ت  فق���د 
تبًع���ا لت�صني���ف جامع���ة ك�اك�ريللي 
تقّدًم���ا  العاملي���ة   )QS( �صيم�ن���دز 
عل���ى م�صت����ى اجلامع���ات العاملّي���ة، 
والّتناف����ش،  الّت�ضني���ف  معاي���ري  يف 
�صم���ن 1000 جامعة؛ لتك����ن جامعة 
البحري���ن ه���ي اجلامع���ة ال�حي���دة يف 
���ا  البحري���ن امل�صّنف���ة عاملًيّ مملك���ة 
عل���ى م�صت����ى اجلامع���ات احلك�مّية 
واخلا�صة، مم���ا ي�صع اجلامعة يف اأعلى 
���ا. كما  اجلامع���ات بن�صب���ة 3 % عاملًيّ
متّيزت اجلامع���ة يف اأربعة معايري اأداء 

تقّي���م عل���ى اأ�صا�صه���ا اجلامعات من 
اأ�ص���ل �صتة، وهي: �صمع���ة اخلّريجن 
ل���دى اأرباب العمل، والبح���ث العلمّي، 
وال�ّصمعة الأكادميّية، وعاملّية الهيئة 
الأكادميّي���ة، وق���د اأح���رزت اجلامع���ة 
ا يف معيار �صمعة  الرتتيب 411 عاملًيّ

اخلريجن لدى اأرباب العمل.
يذك���ر اأن ه���ذا الإجن���از ق���د ج���اء 
بع���د اأه���داف وا�صح���ة، وروؤي���ة ف���ّذة 
ت�ص���ارك يف حتقيقه���ا جمي���ع الطّلبة، 
الإدارّي���ة والتعليمّية  الهيئة  واأع�صاء 
باجلامع���ة، فق���د �صه���دت اجلامعة يف 
ه���ذا الف�ص���ل اأكرب جتم���ع دويل على 
الإطالق، حي���ث ا�صت�صاف���ت اجلامعة 
م���ن  اأك���ر  البحري���ن  زار  QS؛  قم���ة 
300 م���ن الأكادميين م���ن اأكر من 
41 دولة خمتلف���ة، وقد كانت جامعة 
البحري���ن ال�رّصي���ك ال�صرتاتيجي لهذا 
امل�ؤمتر. كما طرحت اجلامعة للف�صل 
الّدرا�ص���ي الأّول جمم�ع���ة جديدة من 
برام���ج الّدرا�صات العلي���ا، وعدًدا من 
ال���دورات التدريبي���ة الت���ي تاأت���ي يف 
 Aws صي���اق م�صاركته���ا يف برنام���ج�
الأم���ور  م���ن  وغريه���ا   ،Academy
الّتط�يرّي���ة التي تثبت للجميع الرقي 
الذي  الأكادمي���ي  والتط����ر  العلم���ي 
ت�صهده اجلامعة، فهنيًئا جلميع طالب 
وخريجي اجلامع���ة احلك�مّية ال�طنّية 
الأق����ى يف مملك���ة البحري���ن، وهنيًئا 
جلمي���ع منت�صبيه���ا على ه���ذا الإجناز 

ال�طنّي والّتقدم العلمّي الأكادميّي.

اإ�رساء عادل جناحّي
Es.janahi@gmail.com

نقص ونفاد أدوية في صيدليات المشفيات الحكومية
نق�ش ونفاد ال���دواء عن الثنائ���ي املدمر وباء 
ال�ضكري وال�ضكل���ر والأمرا�ش الأخرى يف �ضيدليات 
بالن�صب���ة  كارث���ة  يعت���رب  احلك�مي���ة  امل�صفي���ات 
للمر�صى، خ�ص��صا للذي���ن اعتادوا على ا�صتعمال 
ذل���ك الدواء املت���اح يف امل�صفي���ات احلك�مة، ومن 
املع���روف اأن ن�ضبة تف�ضي مر�ش ال�ضكر يف املجتمع 
البحرين���ي اآخ���ذ يف تزاي���د ب�ص���كل مرع���ب وخط���ري 
ويهدد ال�صبي���ة وال�صباب ف�صال عن كبار ال�صن من 
اجلن�ص���ن، والغالبية العظمى م���ن املر�صى اأدمن�ا 

الذه���اب لل�صيدلي���ات احلك�مي���ة باأم���ر الطبي���ب 
ل����رصف لهم اأدويتهم جمانا، ليتفاجاأوا بنفاذ الدواء 
م���ن ال�صيدلي���ات احلك�مية! وه���ذه �صفعة وطامة 
كربى للمتقاعدين وكب���ار ال�ضن؛ لأن املري�ش منذ 
اأن ابتل���ي به���ذا ال�ب���اء القاتل اإل���ى الآن ي�رصف له 
الطبيب م���ن �صيدلية امل�صفى جمان���ا، فكيف بهم 
اإذا حكم���ت عليه���م الظ���روف الراهنة الت���ي تعاين 
منها ال�صيدليات احلك�مي���ة الذهاب لل�صيدليات 
اخلارجي���ة لي�ص���رتي ال���دواء باأ�صعار باهظ���ة يعجز 

املواط���ن عن �رشائها م���ن ثقل الدي���ون والقرو�ش 
وتلبي���ة احتياج���ات البي���ت والأ����رصة، واإذا مل يت�فر 
ه���ذا الدواء يف حينه ووقته الذي اعتاد عليه ف�ص�ف 

يك�ن عر�صة خلطر ل يحمد عقباه. 
فرنج���� من املعني���ن يف وزارة ال�صحة الكرام 
الإ�رصاع بت�فري ال���دواء يف ال�صيدلي���ات احلك�مية؛ 

لإنقاذ املر�صى من التهلكة املبينة.

م�شطفى اخلوخي

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

readers@albiladpress.com

اإلمارات فوق الجميع
التقري���ر ال���ذي اأ�صدرته منظمة العف���� الدولية اأخريا، متهم���ا الإمارات العربي���ة املتحدة باأنها 
تدي���ر �صج�نا يف اليمن، اأع���اد لذاكرتي الإرث امل�صب�ه لهذه املنظمة، التي متهر بت�ظيف تقاريرها 

امل�صي�صة، كاأدوات �صغط، لبتزاز الدول، وا�صتنزافها ماليا.
ه���ذا التاريخ امللوث واملعروف، ملنظمة العفو وغريها من الدكاكني احلقوقية، تذوقنا ال�رشر 
من���ه م���رارا وتكرارا يف البحري���ن، خ�ص��صا اإب���ان اأحداث الع���ام 2011، اإذ كانت تت�ال���ى اإ�صاءاتها، 

باأجندات بعيدة عن العمل احلق�قي الذي ت�صدح به.
وياأخذن���ا هذا التقرير، كردة فعل �صائنة لالنت�صارات امليدانية لق�ى التحالف العربي باليمن، 
والت���ي تعن���ي قرابة وقف ماكنة احل���رب، ودفع ف�اتري احلرب وال�صالح، ومعه���ا بقية هذا “الباكج” 

املربح لأ�صحاب العي�ن الزرقاء.
ول يختلف دور هذه املنظمات )التجارية( عن الأدوار التبادلية والنفعية التي تق�م بها اأجهزة 
املخاب���رات العاملي���ة يف املنطقة العربية، ويف اخلليج حتديدا، والت���ي ترتكز اأعمالها يف بث اخلراب 

وامل�ت، والقر�صنة ونهب الأم�ال، وافتعال الأزمات.
ولطامل���ا لزمت منظمة العف����، و�صقيقاتها الأخري���ات، ال�صمت املطبق، ح���ن تتخطى الدول 
الأوروبي���ة معايري حقوق الإن�ضان املن���ادى بها، منها حني تعاملت حكوم���ة جيم�ش كامريون ب�ضكل 
�رش�ش مع ال�ضطرابات التي عمت املدن الإجنليزية قبل اأعوام عدة، وحني ت�ضددت اأملانيا مع جموع 

الالجئني اأخريا، وكذلك حني لحقت فرن�ضا املنقبات، وغريها. 
اإن ل�ضق التهام لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة يف اإدارة ال�ضجون باليمن، لهو حم�ش 

افرتاء وكذب بالغن، فال�رصعية اليمنية قادرة على اإدارة �صج�نها، وت�صيري اأم�ر الدولة كافة.
ول���ذا، فاإن تدخل منظمة تعرف بحقوق الإن�ضان، عرب هذا التقرير للم�ضي�ش، ميثل �رشبة موجعة 

للحراك احلق�قي العاملي، وملهنيته، وم�صداقيته.
كما اأن دول اخلليج والعرب، ملدع�ون لأن يتحرك�ا كرجل واحد قبالة ف��صى تقارير الدكاكن 
احلق�قي���ة هذه، والت���ي تزايدت وتريتها بال�صن����ات الأخرية، ب�صكل ي�صتهدف الني���ل من اأوطاننا، 

مب�جة هادرة، متثل ال�جه احلديث لال�صتعمار الأجنبي.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• اإميان جناحي	
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المحور المحلي: تفكك بنيوي بين 
عالقة الطالب والفقيه لدى العرب

Dale Eicke l )ححظ الأمريكي ديل اإيكلمان 
mann( بع���د اأن اأجرى بحثا معمقا يف �صلطنة عمان 
]15[ الع���ام 1992، لح���ظ تغرّيا بنيوي���ا يف طبيعة 
العالق���ات ال�صابطة بني ال�صيخ وطالب العلم. ففي 
اإط���ار تلّق���ي املعرفة الديني���ة التقليدي���ة، اكت�صف 
اأيكلم���ان اأنه م���ع ارتفاع م�صت���وى الّتعلي���م العايل، 
اأجاد طال���ب العلم القدرة على حتليل الن�ص الديني 
ب�ص���كل متطور، وبذل���ك مل يعد ال�صي���خ هو امل�صدر 
الوحي���د الق���ادر على حتلي���ل الن�صو����ص املقد�صة. 
انح�صار احت���كار ال�صيادة التاأويلي���ة اأدى اإلى اختالل 
�صي���ادي. ف�صيادة ال�صيخ �صب���ه املطلقة على طالب 

املعرفة اأ�صبحت تت�صاءل ب�صكل ملفت.
ع���اد ايكلمان اإلى اخلليج الع���ام 1999]16[ يف 
كتاب مه���م ليوؤكد لن���ا اأن هناك تغ���ريا جذريا ل يف 
�صلطن���ة عمان فح�صب، ب���ل يف اخلليج العربي وكافة 
اأنح���اء الع���امل العرب���ي. توق���ف اإيكلم���ان ملي�ّ���ا عند 
التكنولوجي���ا )اإنرتنت، اأقم���ار ا�صطناعية، تغطيات 
اأخبار فورية( وقال اإنها �صتغري عالقة الفرد باجلماعة 
الديني���ة الت���ي ينتمي اإليه���ا. وبرر ذل���ك بتغري بنى 
قنوات املعلوم���ات التي ا�صطحب���ت مرحلة احلداثة 
)اأو ما بعد التقليدية(. فاملجتمع احلداثي يف حلظاته 
املتاأخ���رة ي�صمح بحيز اأكرب للف���رد من الو�صول اإلى 
املعلوم���ات التي كان يحتكره���ا تقليديا املركز من 
خ���الل �صخ�صياته. وبع���د متكنه من الو�ص���ول اإليها 
مبا�رشة متجاوزا املركز التقليدي، متكن طالب العلم 
بقدرات���ه املعرفي���ة التعليمية العالية م���ن اأن يحلل 
املعلوم���ات دون احلاج���ة اإل���ى م�صاع���دة تاأويلية اأو 
تف�صريي���ة من املركز. هكذا �صع���ف املركز و�صعف 
احت���كاره التاأويل���ي وبهت���ت قدرت���ه عل���ى تروي���ج 
املعلومات املمزوجة بروؤيته ال�صيا�صية والهوياتية.

وهك���ذا قوي الفرد )طالب العل���م( اأمام �صعف 
“ال�صيخ/  الفقي���ه” مم���ا اأت���اح ل���ه ل جت���اوز املركز 
التقلي���دي الذي كان ي���زوده بالتاأويالت للن�صو�ص 
املقد�صة فح�ص���ب، بل اإن الّتمكن اجلديد قاد طالب 
العلم بجراأة اإلى الذهاب اإلى مراكز اأخرى تنتمي اإلى 
مباٍن معرفية اأخرى غري تل���ك التي ن�صاأ عليها وذلك 
لك���ي ميار����ص عملية ت�ص���وق معريف بداف���ع ف�صول 
ذات���ي ومن ثم بعملية التلفي���ق الفقهي اأو الرتجيح 
الن�صبي اأو القطع اجلذري، يتخذ موقفا دينيا جديدا 

وخمتلفا.
اإنه���ا اأج���واء تخلخل العالقات حتم���ا بني ال�صيخ 
واملري���د، فاحت���ًة ثغ���رة لتغي���ري غري م�صب���وق. جند 
جزئيا اأو كليا اأن ال�صيعي يتحرر من �صيادة مرجعّيته 
والعلماين م���ن �صي���ادة اأيديولوجيات���ه واملدين من 
�صيادة قناعاته وال�ّصلفي من �صيادة مرجعياته، ومن 
ثم الّتوجه اإلى �صي���خ مت�صوف واملت�صوفة بحثا عن 

معارف جديدة وخلو�ص جتربة معرفّية جديدة.

مجتمع الشعر في الخليج العربي 
)حقبة ما قبل اإلنترنت(

قد تك���ون ال�صع���وب العربية من اأك���ر �صعوب 
العامل �صغفا وا�صتهالكاً لل�صعر، فعند العرب اأ�صعار 
تتلوها للمنا�صب���ات ال�صغرية قبل الكب���رية. اأ�صعار 
تن�صب اإل���ى العرب القدم���اء واإل���ى الراهنني منهم. 

اأ�صعار تتداولها نواديهم با�صتمرار. 
وال�صع���ر نتيجة ل���رواج �صوقه و�صع���ة انت�صاره، 
ي�ص���ل حمت���واه اإلى وع���ي ووج���دان الأمة م���ن خالل 
قنوات املجال�ص وال�ّصالونات واملنتديات والراديو 
والتلفزيون وال�صبكة العنكبوتّية. يبقى �صوؤالنا هو: 
م���اذا ل���و اأن ال�صعر اأخذ م���ن الرّتاث ال�ص���ويف، فهل 
�صيكون له تاأثري م���ا يف ت�صكيل وعي املتلّقي؟ ماذا 

لو اأن ال�صعر احلديث، وه���و َيروج اأكر ما يروج بني 
الطبقة الأكر حتررا وتعلما ومدنّية وعلمانّية، تو�صح 
ب���رداء م���ن الت�ص���وف )Mysticism(، فهل ي�صل 
الّت�ص���وف اإلى عقول الطبق���ة العربّية احلداثّية التي 

ت�صتهلك ال�صعر العربي احلديث؟
يف درا�ص���ة ن���ادرة ن�رشت حتت عن���وان “توظيف 
ال���رتاث ال�ص���ويف يف ال�صع���ر العربي احلدي���ث، قام 
الأكادمي���ي البحرين���ي د. ح�ص���ني ال�ّصماهيجي ]17[ 
ب�صرب اأغوار مث���ل تلك الأ�صئلة، فتط���رق اإلى اأ�صعار 
احلداثّي���ني الع���رب م���ن ذوي ال�صعبي���ة اجلماهريية 
وا�صع���ة النطاق م���ن اأمثال اأدوني����ص، حممد عفيفي 
مط���ر، �ص���الح عبدال�صب���ور، ج���ربان خلي���ل ج���ربان 
وعبدالوه���اب البّيات���ي. فه���ذه الأ�صم���اء اأ�صته���رت 
بتعاملها مع الرّتاث ال�صويف ووظفته نظريا واإبداعيا 

وذوقيا يف اأعمالها الأدبية. 
الر�صال���ة الأهم املبثوثة يف كت���اب ال�ّصماهيجي 
هي اأن ال�ّصاعر العربي يف حلظة انتقالّية بنيوّية قلقة. 
يف حلظة يو�صك عندها اأن يتخذ ال�صاعر العربي قراراً 
بالنتقال يعرب حينه م���ن مبانيه الثقافّية التقليدّية 
الت���ي األفها اإلى مباين مع���ارف حداثوية غري ماألوفة. 
هنا ير�صد ال�ّصماهيجي اأن الطالئع العربّية ال�صعرّية 
ق���ررت اأن توظف ال���رتاث ال�ّص���ويف ليك���ون عنوانا 

ماألوفا ليدخل معه عامل احلداثة غري املاألوف. 
فال���رتاث ال�ص���ويف من���ذ اأن اأ�صتع���ر يف �ص���در 
الإ�ص���الم، وه���و حال���ة جتّددي���ة. فم���ن احل���الج اإل���ى 
الب�صطامي اإلى �صمنون وابن الفار�ص نحن اأمام “الال 
ماألوف”. ف���رتاث الت�صوف املاألوف ه���و تراث “الال 
ماألوف” املتجدد، وهذا هو ما جعل �صعراء العرب يف 
اخلم�صينات وما تالها يوظفون الرتاث ال�صويف خللق 

توليفة ت�صالح بني دخول ع���امل حداثي جديد علينا 
كع���رب مع الت�صوف. والأهم اأن خ�صلة “املحا�صبية” 
ال�صوفي���ة جتعل كال من ال�صاعر احلداثوي واملتلقي 
العربي ميار�ص جدل ذاتيا ومو�صوعيا ل ي�صعى فقط 
اإلى تطوير الق�صيدة، بل ومعها اإلى تطوير املتلقي 
العربي ومن خاللها تطوير كافة املجتمعات العربية.

م���ع كل ه���ذا احل���راك احلداثي لل�صع���ر العربي، 
ح���دث حراك ناعم متكن وب�ص���كل غري مبا�رش من جعل 
الن�ص ال�صعري احلداثي اأداة جذب اإلى الّت�صوف بني 
�صفوف م�صتهلكي اأ�صعاره، والتي ل م�صناها ب�صكل 
وا�ص���ح عندما تق���دم جيل اخلم�صين���ات وال�صتينات 

العمر يف حلظتنا التاريخية الّراهنة.

الشيخ الرقمي 
املجتمع���ات الرقمّي���ة ذات الهوات���ف الذكّي���ة 
واالألواح املحمولة وهبوط تكلف���ة �صبكات االت�صال 
الرقمية، �صاهم يف خل���ق جمتمع خليجي رقمي هائل 
]18[. الإح�ص���اءات ت�ص���ري ب�صكل ت�صاع���دي لتوؤكد 
اأن املجتم���ع اخلليج���ي يت�ص���در الكث���ري م���ن الدول 
بانخراط���ه الكبري يف مواقع التوا�صل الجتماعي. هذا 
االنخراط قاد املجتمع اخلليجي اإلى اكت�صاف “ال�صيخ 
الرقم���ي”. وم���ن ب���ني ه���وؤلء ال�صي���وخ الرقمّي���ون، 
اكت�صف املجتم���ع الرقمي �صيوخ الّت�ص���ّوف. ال�صيخ 
الرقم���ي ب���ّدل الواق���ع ال�ص���ويف م���ن عالق���ة مبا�رشة 
قائمة عل���ى توا�صل مع ال�صيخ يف حلقته ويف جمل�صه 
اإل���ى توا�صل غري مبا�رش عرب اليوتي���وب. هذا التطور 
الرقم���ي يف املجتمعات الرقمية �صهل عملية الطالع 
عل���ى الّت�صوف دون احلاجة اإل���ى اللتزام مع ال�صيخ، 

وهو اأم���ر ينا�صب اجلي���ل احلديث ومن���ط حياته مما 
�صاهم بت�صجيع اأعداد كبرية من ال�صباب على الطالع 

على الت�صوف الرقمي، ومن ثم الجنذاب نحوه.

مجتمع الرواية في الخليج العربي
يف الثمانين���ات من القرن املا�صي، كان الإقبال 
عل���ى ق���راءة الروايات اأم���را غري معه���ود بني طبقة 
الق���ّراء الوا�صع���ة يف املجتمع اخلليج���ي. كان ال�صعر 
اأك���ر انت�صارا وبعده مب�صافة كب���رية ياأتي ا�صتهالك 
الرواي���ات الطويل���ة اأو الق�صرية ب�ص���كل خجول جدا. 
الأم���ر ب���داأ يتغ���ري يف الت�صعين���ات، لكن م���ع دخول 
الألفية الثالثة �صهدنا تب���دل نوعيا بني فئة القراء، 
حيث ب���رز جمتمع وا�ص���ع وعري�ص يقب���ل على طلب 
جن����ص الرواي���ات من ب���ني خمرج���ات الأدب الناطق 

باللغة العربية. 
وكما اأ�رشنا �صابقا ال���ى اأمثلة من الّروايات ذات 
البعد “الّروحاين/  ال�ّصويف”، وما كان لها من تاأثري يف 
اإيقاظ الهمم الكونّية باجّتاه الّروحانيات والت�صّوف، 
فاإن نف�ص تلك الرواي���ات ترجمت اإلى اللغة العربّية 
وتب���داأ التاأثري على جمتمع الّرواية يف اخلليج العربي. 
هذه قائمة بتاريخ الن�رش لهذه الأمثلة من الّروايات: 

l ن�رشت دار اله���الل امل�رشّية اأول ترجمة لرواية 
“اخليميائي” عام 1996 برتجمة الأ�صتاذ بهاء طاهر.

l ن����رشت دار اخليال اللبنانّية اأول ترجمة لرواية 
“ق���وة الآن: الدلي���ل اإل���ى التنوير الروح���ي” يف عام 

2007 برتجمة موؤيد يو�صف حداد.
l ن����رشت مكتب���ة جري���ر ال�صعودي���ة اأول ترجمة 

لرواية “ال�رش” يف عام 2009.

l ن����رشت ال���دار العربي���ة للعل���وم اللبنانّية اأول 
ترجم���ة لرواية “طع���ام، �صالة، ح���ب” يف عام 2010 

برتجمة زينة اأدري�ص.
l ن����رشت دار الآداب للن����رش والتوزي���ع اللبنانّية 
اأول ترجم���ة لرواية “قواعد الع�صق الأربعون” يف عام 
2013 برتجم���ة حممد دروي�ص. وبع���د مرحلة ترجمة 
الرواي���ات ذات ال�ّصحن���ة ال�صوفي���ة، كت���ب الروائي 
ال�صع���ودي حممد ح�ص���ن عل���وان الرواي���ة ال�صوفّية 
الأولى بعنوان “م���وت �صغري” املتمحورة حول حياة 
حمي الدي���ن بن عرب���ي، والتي ن�رشته���ا دار ال�ّصاقي 
يف ع���ام 2016 وف���ارت بجائ���زة الرواي���ة العربية يف 
الع���ام التايل 2017. ومع نقط���ة النقالب هذه دخل 
اخلليج العربي ر�صميا يف مرحلة اإنتاج ت�صوف روائي 
خا�ص ب���ه ليعك�ص روؤيته يف الوجود املادي من خالل 

روحانية �صبابية جديدة.  

قواعد العشق للمحبين      
والشعر في مجتمع رقمي 

بع���د جناح كبري حقق���ه ال�ص���اب ال�ّصيخ ال�صويف 
الليب���ي املقي���م يف م����رش حمم���د عو����ص املنقو����ص 
ب���ن اأو�صاط جمتم���ع الفي�صبوك العرب���ي املت�صائل 
ع���ن الّت�صوف، ق���ام يف عام 2014 بتق���دمي حلقات 
تلفزيوني���ة على اليوتيوب بعن���وان “قواعد الع�صق 

للمحبني ]19[”.
 قام هذا الربنامج متفاعال يف حلظة تاريخية غري 
م�صبوقة �صه���دت اهتماما �صبابياً كب���ريا بالّت�صوف 
خ�صو�ص���ا بعد ال�ص���دى الكبري ال���ذي اأحدثته رواية 
“قواعد الع�صق الأربع���ون” عندما ن�رشت اأول ترجمة 
له���ا باللغ���ة العربّي���ة يف ع���ام 2013 برتجم���ة حممد 

دروي�ص. 
امللف���ت للنظر اأن الربنامج ت�صمن غناًء لأ�صعار 
�صوفّي���ة ملت�صوفة قدم���اء يف قمة ال���ذوق ال�صويف 
باأداء فنان �صاب �صع���ره طويل ا�صمه الفني “زجزاج 
]20[”، وهو من اكت�صاف املو�صيقار امل�رشي الكبري 
هاين �صن���ودة. اأغاين حلقات برنام���ج ال�ّصيخ ال�ّصاب 
حممد عو����ص املنقو�ص تغنى عل���ى اأنغام مو�صيقى 
“جاز” م���ن جانب “زجزاج” والن����ص امُلغنى لأ�صماء 
�صوفّي���ة قدمية من مثل �صمن���ون املحب )املتوفى 
يف بغ���داد �صن���ة 298 ه�(، ابن الفار����ص )تويف �صنة 
632 ه�( جالل الدي���ن الرومي )604ه� l 672ه�(، 
عبدالغن���ي النابل�صي ) تويف ع���ام 1050 ه�(. اجتمع 
املا�ص���ي بالّراه���ن، اجتم���ع الّتقلي���دي باحلداث���ي، 
اإنه���ا اأطروحة غري م�صبوق���ة. اأطروحة ت�صمح لل�صباب 
بالتوا�ص���ل يف احلداث���ة دون انقط���اع ع���ن الق���دمي 
الإ�صالمي. كل هذا ج���ذب اجليل اجلديد من ال�صباب 

نحو الّت�صوف.

خالصة البحث
�صعت هذه املقالة لفهم �رش اجنذاب فئة علمانّية 
من املجتمعات العربية ب�صكل عام واخلليجّية ب�صكل 
خا�ص نح���و الّت�صوف. بتبيان اأن هن���اك تبدل كونيا 
عاما ي�ص���ري بالب�رشّية نحو البحث ع���ن الروحانّيات يف 
اإط���ار ما ي�صم���ى “ال�صتيق���اظ الكوين” بع���د تراكم 
ف�صل التوجهات املادّية الكوني���ة والدينّية الأخرى. 
ه���ذه ال�صتيقاظ���ات اأخذت تتمدد يف اإط���ار ذي ُبعد 
حمل���ي ي�صمح له���ا بخل���ق ا�صتيقاظ روح���ي ينا�صب 
املحلّي���ة العربية واخلليجّية من خ���الل حماور ال�صعر 
والرواي���ة والتطور الرقمي وتب���دل بنّية العالقة بني 

ال�صيخ وطالب العلم.
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]18[ ظاهرة امل�صلمون الفرتا�صيون عنوان لكتاب مهم يتحدث 

ع���ن املجتمعات العربية الرقمّية م���ن تاأليف غاري اآر l بانت وترجمة 
ع���الء الدين حممود ومن اإ�صدار دار �صط���ور اجلديدة امل�رشّية يف عام 
2011. يف عام 2017 ن�رشت جريدة احلياة اللندنّية معلومات ن�رشتها 
موؤ�ص�ص���ة “موؤ�رش” عن الإعالم الرقمي اأ�صارت الى اأن ال�صعودّية اإحدى 
اأب���رز الدول التي تغذي اأخبار �صب���كات التوا�صل الجتماعي يف العامل 
ويف ال�رشق الأو�صط بالتحديد، موؤكدا اأن 70 يف املئة من موادها تاأتي 
م���ن دول اخللي���ج، مبينا اأن ن�صب���ة ا�صتخدام الإنرتن���ت يف ال�صعودية 
و�ص���ل اإلى 70 يف املئ���ة، وتعدتها دولة الإمارات الت���ي بلغت فيها 
الن�صبة 99 يف املئة من اإجمايل عدد ال�صكان. للمزيد عد اإلى الوا�صل 

التايل:

lيفhttp://www.alhayat.com/article/872516/70l
lدولlم����نlتاأتيlالجتماعيlالتوا�صلlصبكات�lموادlمنlاملئة

اخلليج

 ]19[  هذا الربنامج اأعد من خالل “النهار نور”ن وهي قناة اجتماعّية 
دينّي����ة تابع����ة ل�صبكة تلفزي����ون الّنهار. ع����دد حلقات “قواع����د الع�صق 
للمحب����ني” اأح����د وثالثون حلق����ة )31( وهذا الو�صل����ة لأول حلقة منها: 
https://www.youtube.com/watch?v=vgEDYYg_T6
Q&list=PLlLuqtMQeaE4RtBMvR044WMACLpl5Z

 NRW

]20[ للتعرف على املزيد حول امُلَغّني “زجزاج”، اقراأ “اآخر عنقود 
فرق����ة امل�رشيني.. الفنان ال�ص����اب زجزاج”: اأغنى لإر�ص����اء كل الأذواق 

والتعبري عن هموم النا�ص ومنحهم اأمل يف احلياة”. الرابط:
/http://www.rosaelyoussef.com/news/113515
lغن����ى اأخرlعنقودlفرقةlامل�رشينيlالفنانlال�صابlزجزاجlاأ
lاأملlومنحهمlالنا�صlهمومlعن والتعبري   lالأذواقlكلlلإر�صاء

يفlاحلياة.

الكاتب في سطور
الدكتور حممد الزكري اأنروبولوجي 
بحرين����ي نال درج����ة الدكت����وراه يف علم 
الثقاف����ة الأنربولوجي����ة يف املجتمعات 
الإ�صالمي����ة )درا�صة حالة �����رشق اجلزيرة 
العربية( م����ن جامعة اإك�صرت الربيطانية، 
الع����رب والإ�صالميات،  معهد درا�ص����ات 
2005 باأطروح����ة عنوانه����ا: “املداخالت 
وال�صلفّي����ة  ال�صوفّي����ة  ب����ني  الديني����ة 
مو�ص����وع  العربي����ة:  اجلزي����رة  �����رشق  يف 
بدرا�ص����ة   الزك����ري  يهت����م  الهوّي����ة”.  
اأنروبولوجي����ا املعرف����ة يف املجتمعات 

الإ�صالمي����ة وط����رق اإنت����اج هوّياته����ا يف 
اخللي����ج العربي  بالإ�صاف����ة الى درا�صة 
خ�صو�صا  العربّية/ الإ�صالمّية  اجلماعات 
املت�صوف����ة ودرا�ص����ة الأماكن املرتبطة 
باملعارف خ�صو�صاً املجال�ص واحللقات 
اإ�صافة الى اإهتمام����ه ب�صبكة الإت�صالت 
التوا�ص����ل  وهي����اكل  اجلماع����ات  ب����ني 
ب����ني اخلليجي����ني ومو�صوع����ات الرتاث 
منظ����ور  م����ن  الثقافي����ة  والت�ص����الت 
اأنروبولوج����ي. من م�ولفات����ه:  الّزكري، 
حمم����د )2014(: “التنقي����ب يف الثقافة 

م����ن خ����الل الأح����الم: امل����كان، املعرف����ة 
)لغ����ة  بونlاأملاني����ا:  والإت�ص����ال”، 
اإجنليزي����ة(.  الّزك����ري، حمم����د )2004(: 
املت�صّوف����ة  ب����ني  دينّي����ة  ”مداخ����الت 
وال�ّصلفّي����ة يف �����رشق اجلزي����رة العربي����ة: 
مو�صوع الهّوية“، اإك�صرت: جامعة اإك�صرت 

الربيطانية )لغة اإنكليزية(. 
الذاتي����ة  ال�ص����رية  عل����ى  لالإط����الع   
الكامل����ة للدكت����ور الزك����ري يرج����ى نقر 
www.dropbox. / /:https الرابط: 

  h /com



انخفا�ض اإنتاج النفط       
بحقل ال�رشارة الليبي

بنغ���ازي - رويرتز: قال مهند����ض يف حقل ال�رشارة 
الليبي اإن الإنتاج من احلقل انخف�ض لأقل من 100 األف 
برمي���ل يوميًّا يوم اأم�ض ال�سبت بعد اختطاف اثنني من 
العاملني. وكان اإنتاج حقل ال�رشارة يرتاوح من قبل بني 
200 األف و300 األ���ف برميل يوميًّا. وقالت املوؤ�س�سة 
الوطني���ة للنفط اإنه���ا تتوقع خ�س���ارة 160 األف برميل 
يومي���ا م���ن اإنتاجه. واأ�ساف���ت املوؤ�س�س���ة اأن اأربعة من 
العاملني اختطفوا يف البداية لكن مت الإفراج فيما بعد 
عن اثنني منهم. وق���ال البيان اإن اآبار النفط باملنطقة 

املحيطة بحقل ال�رشارة اأغلقت كاإجراء احرتازي.

“العربي للتنمية” يختار ال�سلوم رئي�ًسا ل� “ال�سغرية واملتو�سطة”
املنام���ة - البحري���ن لتنمي���ة ال�سغرية واملتو�سطة: اخت���ار جمل�ض ال�سب���اب العربي للتنمية 
املتكامل���ة موؤخًرا رج���ل الأعمال اأحمد �سباح ال�سل���وم رئي�ًسا للجنة تنمي���ة املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة ممثال للبحري���ن باملكتب التنفيذي. وي�سغ���ل ال�سلوم ع�سوية جمل����ض اإدارة غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن اإلى جانب اأن���ه موؤ�س�ض ورئي�ض جمعي���ة البحرين لتنمي���ة املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وتاأ�س����ض جمل����ض ال�سباب العربي للتنمي���ة املتكاملة عام 2003، وه���و منظمة جمتمع مدين 

يعمل بالتعاون مع اإدارة ال�سباب بجامعة الدول العربية.
وقال ال�سلوم اإن من الأهداف الرئي�سية لتاأ�سي�ض جمل�ض ال�سباب العربي للتنمية املتكاملة، 
دعم وم�ساندة ال�سباب العربي يف املجالت التنموية وتقدمي التوعية والتثقيف لل�سباب العربي 
وحتفيزه على امل�ساركة يف م�رشوعات القطاع اخلا�ض بكافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التي 

ن�ض عليها ميثاق جامعة الدول العربية التي تعمل اجلامعة على حتقيقها.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
امل�ضعل: رغم التحديات م�ضرية التنمية ما�ضية لغاياتها

الزياين ي�ضيد بح�ضول “طريان اخلليج” على “تقدير املواعيد”

ال جتديد لرتخي�ص عمل العقاريني دون احل�ضول على موؤهل

لت�ضهيل املعامالت العقارية اأيوب يقرتح “منظومة اإلكرتونية” 

قريًبا ال�ضعيد: لقاء ت�ضاوري للمعنيني بـ “ال�ضيافة واملعار�ص” 

طرح �سهادات ر�سميًّا ل� 1300 �سخ�ض بالقطاع ... الأهلي:

ل�رشعة الإجناز وحتفيز امل�ستثمرين... وت�سمينها “الدفع الذكي”

مرّحًبا بكل اأوجه التعاون مع “التجارة”

اأك���د رئي�ض جمعية العقاري���ني البحرينية، نا�رش 
الأهل���ي، اأن���ه لن يت���م التجديد لأي و�سي���ط اأو عامل 
يف جم���ال العق���ارات يف �سج���الت موؤ�س�س���ة التنظيم 
العق���اري دون احل�س���ول عل���ى موؤه���الت و�سهادات 
متخ�س�س���ة، وذلك �سمن املتطلب���ات اجلديدة التي 
واأ�س���درت  العق���اري.  التنظي���م  قان���ون  يف  وردت 
موؤ�س�س���ة التنظيم العقاري فئ���ة جديدة من الرخ�ض 
وهي لوكالء املبيعات، يتم توظيف وكيل املبيعات 
اأو التعاق���د معه بوا�سط���ة و�سيط عقاري مرخ�ض من 
قبل موؤ�س�سة التنظيم العقاري، وذلك من اأجل اإيجاد 
امل�سرتي���ن والبائع���ني املهتم���ني والتعامل معهم 
حت���ت اإ�رشاف الو�سيط، حيث يكون الو�سيط العقاري 
ه���و امل�سئول عن وكيل املبيع���ات، ويجب اأن يكون 
جمي���ع وكالء املبيعات مرخ�س���ني من قبل املوؤ�س�سة 

من اأجل مزاولة الأعمال العقارية يف البحرين.
وقد رخ�س���ت البحري���ن للوكالء ب�س���كل موؤقت 
ليتاح له���م ال�ستفادة من الربام���ج التدريبية التي 

�سيتم طرحها.
وب���داأت موؤ�س�س���ة التنظي���م العقاري���ة بتوف���ري 
اأول���ى �سهادات الدبلوما يف جم���ال التطوير العقاري 
بالتع���اون مع معه���د البحرين للدرا�س���ات امل�رشفية 
واملالية وذلك �سمن جه���ود املوؤ�س�سة التي با�رشت 

اأعماله���ا هذا الع���ام لتنظيم ال�س���وق العقارية التي 
تعترب من  اأهم مهامها الرئي�سية.

ودعا رئي�ض جمعية البحرين العقارية، العاملني 
املب���ادرة  اإل���ى  العقاري���ة  وال����رشكات  يف املكات���ب 
بالت�سجي���ل يف ال���دورات املتخ�س�س���ة الت���ي ب���داأت 
موؤ�س�س���ة التنظيم العقاري بطرحه���ا لهم يف القطاع 
التي من �ساأنها اأن ترفع من م�ستوى تاأهيلهم ، لفًتا 
اإل���ى اأن���ه هناك  نح���و 1300 و�سيط ومثم���ن ووكيل 
مبيع���ات يف جمال العقارات وغريهم من العاملني يف 
ال����رشكات واملكاتب العقارية �سي�ستفيدون من هذه 
الربامج. وبني اأنه �سيتع���ني على جميع العاملني يف 

ال����رشكات العقارية التي يتم الرتخي�ض لها من خالل 
موؤ�س�س���ة التنظيم العق���اري احل�سول على �سهادات 
متخ�س�س���ة يف املج���ال العق���اري كاأح���د متطلب���ات 
الرتخي����ض، لفتا اإل���ى اأنه لن يت���م التجديد لأي من 
رخ����ض العاملني دون احل�سول على هذه ال�سهادات 

وذلك اعتباًرا من العام املقبل.
وب���ني الأهل���ي اأن قراب���ة 3 �آالف �شج���ل ون�شاط 
يعمل يف املجال العقاري ح�سب اآخر البيانات املتاحة 
من وزارة التجارة وال�سناع���ة وال�سياحة، اإل اأن قرابة 
1700 مكتب فقط هي املتخ�س�سة ح�رشًا يف املجال 
العق���اري �س���واء البي���ع وال����رشاء والتاأج���ري وغريها. 
واأ�ساف اأنه ل توجد بيانات ر�سمية دقيقة بخ�سو�ض 
ع���دد املكات���ب املتخ�س�س���ة يف املج���ال العق���اري، 
م�ست���درًكا اأن هن���اك ن�سب���ة تق���در بنح���و 30 % من 
ال�سج���الت املخ�س�سة للمكات���ب العقارية قد تكون 

غري فعالة كما هي املكاتب العتيادية.
وب���ني اأن هذه ال���دورات �ستتاح ب�س���كل خا�ض 
للبحريني���ني بتمويل مع �سن���دوق العمل “متكني”، 
موؤكًدا اأن الرتكيز ينبغي اأن يكون على زيادة تاأهيل 
البحريني���ني وجعله���م مناف�س���ني اأقوي���اء لالأجانب، 
���ا اأن البع�ض يلم�ض ارتف���اع اأداء الأجانب يف  خ�سو�سً
تاأج���ري العقارات مثال يف مناط���ق اجلفري، يف حني اأن 
البحرين���ي لدي���ه فر�سة اأكرب لأخذ م���كان الأجنبي يف 

ال�سوق العقارية.

املنامة - اأمفا القاب�سة: دعا ع�سو جمل�ض اإدارة 
�رشكة “اأمفا القاب�سة”، حممد رجب اأيوب، اإلى املزيد 
من الو�سائ���ط التكنولوجي���ة والإلكرتونية لت�سهيل 
املعام���الت احلكومي���ة يف القطاع العق���اري. واقرتح 
يف هذا ال�سي���اق ابتكار منظوم���ة اإلكرتونية متكاملة 
و�سامل���ة لتق���دمي ومتابع���ة الطلب���ات واملعام���الت 
العقاري���ة وذلك بال�ستفادة م���ن تطبيقات الأجهزة 
الذكي���ة وربطه���ا ب� “اآبل ب���اي” و”�سام�س���وجن باي” 
لتكون متاحة جلمي���ع العمالء. وقال اأيوب “با�ستثناء 
خطوة التوثيق التي تتطلب احل�سور ال�سخ�سي لدى 
كات���ب العدل، فاإن جميع الإج���راءات الأخرى يجب اأن 
تك���ون متاحة يف املنظوم���ة الإلكرتوني���ة وفق نظام 
�سل�ض ي�ستطيع العمي���ل مبوجبه متابعة معاملته من 
خ���الل جهازه الذكي واإنهاء كاف���ة متطلبات املعاملة 

مبا يف ذلك الدفع الذكي”.
واأو�س���ح اأن ذل���ك من �ساأن���ه ت�سهي���ل اإجراءات 
الت�سجيل العقاري وكافة اخلدمات املتعلقة به الأمر 
ال���ذي ي�سّب يف خدمة ت�سجي���ع ال�ستثمار يف اململكة 
وج���ذب املزي���د م���ن امل�ستثمرين يف �ست���ى جمالت 

التطوي���ر العق���اري والإن�س���اء، موؤك���ًدا عل���ى �رشورة 
مواكبة اجله���ات احلكومية املعني���ة باإجناز معامالت 
املواطن���ني وامل�ستثمرين لكاف���ة الو�سائل التقنية 
الت���ي تطّور م���ن اأدائه���ا وت�سهم يف ت�سهي���ل عملها 
و�رشعة اإجناز املعامالت. وفيما نّوه اأّيوب اإلى اجلهود 
الكب���رية الت���ي يبذله���ا جه���از امل�ساح���ة والت�سجيل 

العقاري وموؤ�س�سة التنظيم العقاري ووزارة الأ�سغال 
والبلدي���ات يف تق���دمي خدم���ات وخ���ربات موثوق���ة 
ذات ج���ودة عالي���ة يف ت�سهيل معام���الت املواطنني 
وامل�ستثمري���ن وتوف���ري بني���ة حتتي���ة متكامل���ة من 
يف  والعق���ارات  بالأرا�س���ي  املتعلق���ة  املعلوم���ات 
اململكة، اأّك���د يف ذات الوقت على �رشورة ال�ستمرار 
يف تطوير وابتكار برامج وتطبيقات اإلكرتونية تكون 
ق���ادرة على تلبية الحتياج���ات امل�ستقبلية والتطور 

ال�رشيع وامل�ستمر يف الو�سائل التكنولوجية.
واأ�سار اإلى ما توّفره تلك التطبيقات من ميزات 
متنوع���ة ت�سه���م يف راح���ة امل�ستثمري���ن وحتفيزهم 
ملزي���ٍد من ال�ستثمارات التي من �ساأنها توفري كافة 
املقومات الالزمة ل�ستقطاب ال�ستثمارات اخلارجية 

ومنو القت�ساد الوطني.
ون���ّوه اإل���ى توّج���ه العدي���د م���ن ال���دول الرائدة 
يف جم���ال ال�ستثم���ار اإل���ى ال�ستف���ادة الق�سوى من 
كاف���ة الو�سائ���ل التكنولوجي���ة والتقني���ة يف تطوير 
اأداء اأجهزته���ا لت�سهيل كاف���ة املعامالت واخلدمات 

املقدمة للم�ستثمرين واملواطنني.

اأع���رب رئي�ض جلن���ة ال�سياف���ة وال�سياحة بغرفة 
جت���ارة و�سناعة البحرين كاظ���م ال�سعيد عن اعتزازه 
وتقديره لوزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد بن 
را�سد الزيانى ملا اأبداه من تاأكيد على التزام وزارته 
بتوف���ري كافة �سبل التعاون من اأجل اإجناز مهام جلنة 
ال�سياف���ة وال�سياحة بالغرفة، موؤك���ًدا تطلعه للعمل 

امل�سرتك خدمة لهذا القطاع ولالقت�ساد الوطني.
واأ�س���اف ال�سعيد اأنه تلقى م���ن الوزير الزيانى 
خطاًبا اأكد فيه على الهتمام بالعمل امل�سرتك، وقال 
“اإننا حري�س���ون على هذا التعاون والو�سول به اإلى 
اآفاق جديدة ت�سب يف خدمة منو وتطور القطاع الذي 
متثل���ه اللجنة ب���دًءا من قطاعي ال�سياف���ة وال�سياحة 
م���روًرا بقطاع���ي املعار����ض واملوؤمت���رات، م�سيًفا 
اأن اململك���ة ت�سه���د حرك���ة ملحوظ���ة م���ن امل�ساريع 
واملن�س���اآت والربام���ج ف���ى كل تلك املج���الت، مما 
ي�س���ري اإلى توقع���ات متفائلة لنمو ه���ذه القطاعات، 
خا�سة مع ال�سيا�س���ات والتوجهات التي مت�سي بها 
ال���وزارة وهيئة ال�سياحة واملعار����ض، م�سرًيا اإلى اأن 

م�رشوع مدينة املعار����ض واملوؤمترات اجلديدة الذي 
�سي�سيد بالقرب من حلب���ة البحرين الدولية مبنطقة 
ال�سخ���ري، �سي�ساه���م ب�س���كل كبري يف حتقي���ق نقلة 
نوعي���ة يف جذب ومنو املعار�ض واملوؤمترات املحلية 

والإقليمية والدولية وتعزي���ز تناف�سية البحرين فى 
�سناع���ة املعار�ض واملوؤمت���رات وال�سيافة ومن ثم 

احلركة ال�سياحية.
واأك���د ال�سعي���د وه���و اأي�ًس���ا رئي����ض اجلمعي���ة 
البحريني���ة للمعار����ض واملوؤمت���رات اأن اللجنة التي 
ت�سكل���ت حديًثا �سمن جلان الغرف���ة �ست�سع برنامج 
عم���ل مدرو�ض م���ن جان���ب اأع�ساء اللجن���ة ي�ستهدف 
تعزيز التع���اون مع اجلهات الر�سمي���ة، ويف املقدمة 
منه���ا وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة، وهيئة 
البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����ض، وجمل����ض التنمي���ة 
القت�سادي���ة، و”متك���ني” من اأج���ل النهو�ض بهذه 
القطاعات وتعزيز قدراته���ا على مواجهة التحديات 
وحتقيق التنمي���ة امل�ستدامة له���ا، خا�سة واأن لهذه 
القطاع���ات دور مهم من حيث م�ساهمتها فى الناجت 
املحلي الإجمايل وزيادة معدلت توظيف البحرينيني 
مب���ا يحقق اأهداف روؤية البحرين القت�سادية 2030، 
م�س���رًيا اإل���ى اأن البحري���ن متتل���ك اإمكان���ات وا�سعة 
وفر�ض موؤاتية للنمو والتطور يف كل تلك املجالت.

ذكر حملل ال�سئ���ون القت�سادية 
موؤ����رشات  اأن  امل�سع���ل  يو�س���ف 
اقت�سادية توقعت منو الناجت املحلي 
دولر  ملي���ار   35.5 اإل���ى  البحرين���ي 
مع نهاي���ة 2018 بع���د اأن كان 33.9 
مليار يف العام املا�سي 2017 م�سجالً 
بذل���ك من���واً بن�سب���ة 4.5 %. وت�سري 
التقديرات اإل���ى اأن اإجمايل امل�ساريع 
ال�ستثمارية ق���د ارتفع بن�سبة 20 % 
تقريًب���ا، وذلك بقيادة م���ن امل�ساريع 
الت���ي  ال�سرتاتيجي���ة  الأولوي���ة  ذات 
تبل���غ قيمتها 32 ملي���ار دولر، ويتم 
تنفيذها كما ه���و خمطط لها وت�سمل 
هذه امل�ساريع حتديث مطار البحرين 
�رشك���ة  م�سه���ر  وتو�سع���ة  ال���دويل، 
اأملني���وم البحري���ن “األب���ا”، وحتديث 

م�سفاة �رشكة نفط البحرين “بابكو”.
واأكد امل�سعل اأن البحرين توا�سل 
�سخ���م  ا�ستثم���اري  برنام���ج  تنفي���ذ 
لتحري���ك النم���و القت�س���ادي ت�س���ل 
قيمت���ه اإلى نحو 32 مليار دولر، منها 
5 ملي���ارات  لتحدي���ث م�سفاة بابكو 
و3.5 ملي���ار خل���ط ال�سه���ر ال�ساد�ض 
يف األب���ا ون�س���ف بلي���ون دولر مليناء 
ا�ست���رياد الغاز امل�س���ال كما يت�سمن 
م�ساري���ع برنام���ج التنمي���ة اخلليج���ي 
بقيم���ة 7.5 ملي���ار دولر موزعة على 
البني���ة التحتي���ة والإ�س���كان ومط���ار 
ال���دويل وال�سح���ة والتعليم  البحرين 
والط���رق وغريها اإلى جان���ب نحو 15 
القط���اع  ا�ستثم���ارات  دولر  ملي���ار 
العقاري���ة  امل�ساري���ع  يف  اخلا����ض 
وال�سناعي���ة وال�سياحي���ة واخلدمي���ة، 
وُي�س���اف اإل���ى ذل���ك قيم���ة م�ساريع 
البنية التحتي���ة ال�سياحية يف اململكة 
التي تخطت 13 ملي���ار دولر بح�سب 
بيانات جمل�ض التنمي���ة القت�سادية، 
اإذ ا�ستثم���ر القطاعان العام واخلا�ض 
يف 14 م�رشوًع���ا لدع���م من���و ال�سياح���ة 
والرتفي���ه يف البحري���ن حي���ث ي�سهد 
ه���ذا القط���اع زخًم���ا يف النم���و عل���ى 
م�ستويات كث���رية اإل اأن النمو الأعلى 
كان ملحوًظ���ا يف عدد ال�سياح ما يزيد 
من اأهمي���ة تطوير القط���اع ال�سياحي 
للم�ساهم���ة ب�س���كل اأك���رب يف تطوي���ر 

التنوع القت�سادي ودعمه.
 وا�ستط���رد امل�سع���ل ن���درك كل 
التحدي���ات التي مّر فيه���ا القت�ساد 
البحرين���ي ول ي���زال طيل���ة ال�سنوات 
الأرب���ع املا�سي���ة ول نقلل م���ن الآثار 

ال�سلبي���ة التي تركتها هذه التحديات 
عل���ى حي���اة املواط���ن الع���ادي كما ل 
نتوقع حل���ولً �سحرية تنقل القت�ساد 
ب���ني ليل���ة و�سحاه���ا اإلى خ���ارج تلك 
التحدي���ات لكنن���ا دائًم���ا نف�س���ل اأن 
نك���ون يف موقع اإيجاب���ي يف النظر اإلى 
هذه املوا�سي���ع ونك���رر دعواتنا اإلى 
العمل وتكاتف كل اجلهود اخلرّية من 
احلكومة وال�سلطة الت�رشيعية والقطاع 
اخلا����ض واملواطن���ني وال�ستمرار يف 

البذل والعطاء لعبور هذه املرحلة.
التنمي���ة  م�س���رية  “اإن  وتاب���ع   
ما�سي���ة  البحري���ن  يف  القت�سادي���ة 
التق���دم وه���ي لي�س���ت امل���رة  نح���و 
الأول���ى الت���ي ن�سهد فيه���ا مثل هذه 
الظ���روف القت�سادية وعل���ى رغم اأن 
كل الدول التي تعتم���د على ت�سدير 
النف���ط مرت يف تقلب���ات كثرية �سواء 
اأو  الت�سعين���ات  اأو  الثمانين���ات  يف 
بعد الأزم���ة العاملي���ة 2008 اأو حاليًّا 
حافظت م�سرية البحرين القت�سادية 
على توازنها ودميومتها وا�ستطاعت 
بناء مرتكزات متينة وم�ساريع �سخمة 
لالقت�ساد الوطني حتقق له موا�سلة 

الأداء املتنامي والواعد”.
 واأ�ساف “لعل من املهم الإ�سارة 
اأي�ًس���ا اإل���ى اأن م���ا ميي���ز البحرين هو 
وج���ود قط���اع م���ايل متط���ور يخ�س���ع 
لبيئة ت�رشيعي���ة ورقابية تطبق اأحدث 
ازده���ر  الدولي���ة، ولذل���ك  املعاي���ري 
القت�س���اد الوطن���ي خ���الل ال�سنوات 
املا�سي���ة لأنه متن���وع امل�سادر فيما 
الدخل احلكومي وب�سبب اعتماده �سبه 
الكلي عل���ى النفط هو الذي تراجع يف 
ال�سنوات الأخرية ب�سبب تراجع اأ�سعار 

النفط”.

املنامة - طريان اخلليج: اأ�ساد وزير 
ال�سناعة والتج���ارة ورئي�ض جمل�ض اإدارة 
�رشكة طريان اخلليج، زايد را�سد الزياين، 
بالق���وى العامل���ة يف الناقل���ة الوطني���ة، 
وذلك يف �سوء ح�سول ال�رشكة موؤخًرا على 
تقدير خا�ض للتزامها مبواعيد الرحالت 
يف الوق���ت املح���دد يف دول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة. وجاء يف بيان �سادر عن 
الوزي���ر “اأن هذا التقدير الذي حظيت به 
طريان اخللي���ج يف كل من دبي واأبوظبي 
يعد اعرتاًف���ا قيًما بجمي���ع اجلهود التي 
يبذله���ا موظف���و �رشك���ة ط���ريان اخلليج 
للعمل مًع���ا للم�ساهمة يف ت�سغيل رحالت 
�رشك���ة الطريان يف الوق���ت املحدد. مع 8 
رحالت يومية اإل���ى مطار دبي و4 رحالت 
يومية اإل���ى مطار اأبو ظبي، يعمل كل من 
مدير مطار دبي يف ط���ريان اخلليج اأحمد 
حاف���ظ ومدي���ر مط���ار اأبو ظب���ي بال�رشكة 
طارق العلوي بال كلل ل�سمان وعد �رشكة 
الط���ريان يف التنق���ل ال�سل�ض م���ن واإلى 
البحري���ن وع���رب �سبك���ة ط���ريان اخلليج 
املمتدة. يعد ه���ذا التقدير مثالً �سغرًيا 
ملا تقدمه الناقلة وموظفونا املخل�سون 
الأ�سا�سي���ة  الدعام���ة  ميثل���ون  الذي���ن 
ل�رشكتن���ا. اأود اأن اأ�سك���ر جمي���ع موظفي 

الذي���ن ي�ساهم���ون يف  ط���ريان اخللي���ج 
ه���ذه الإجنازات وخا�س���ة حافظ والعلوي 

وفريقهم يف هذه املنا�سبة”.
ط���ريان  “تتمت���ع  البي���ان  واأ�س���اف 
اخللي���ج ب�سمع���ة ممت���ازة ع���رب عملياتنا 
العاملية للتزامه���ا مبواعيد الرحالت يف 
الوق���ت املحدد، وهو اأمر ذو اأهمية بالغة 
مل�سافري الناقلة الوطنية. ي�سعدين هذا 
الإجن���از، واأتطلع اإلى روؤي���ة �رشكة طريان 
اخلليج توا�سل التف���وق يف عملياتها يف 

جميع اأنحاء العامل”.
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“الغرفة” ت�ستمع لل�سكاوى بالأ�سواق التجارية يف البحرين
اأجنزت 70 % من برنامج الزيارات امليدانية

اأمل احلامد من املنامة  

ا�ستعر�س���ت الزيارة امليداني���ة لوفد من غرفة 
جت���ارة و�سناعة البحرين، اإلى جمموع���ة من الأ�سواق 
التجاري���ة امل�ساكل الت���ي تواجه الأ�س���واق ال�سعبية 
والقدمية، منه���ا تطوير املرافق ال�سحية واخلدمية، 
ومعاجل���ة ظاه���رة العمال���ة ال�سائبة فيه���ا، وهذا من 
�ساأن���ه اأن ي�ساه���م يف تطوي���ر وتنمي���ة ه���ذا القطاع 
احلي���وي؛ لينعك����س بال�س���كل املطل���وب عل���ى منو 

وتطور القطاع التجاري يف البالد.
وا�ستم���ع وفد الغرفة خالل الزي���ارة اإلى العديد 
م���ن املعوقات التي تواجه الأ�سواق، اإذ طالب التجار 
ب����رورة تكاتف جمي���ع اجلهات يف الدول���ة ملواجهة 
التحدي���ات التي تواجه الأ�س���واق والعمل معا خلدمة 

التجار واملت�سوقني.
وكان وفد الغرفة برئا�سة النائب الثاين لرئي�س 
الغرف���ة حمم���د الكوهج���ي ترافق���ه جلن���ة الأ�س���واق 
برئا�س���ة ع�س���و   )29( احلالي���ة  لل���دورة  التجاري���ة 
جمل�س الإدارة عبداحلكيم ال�سمري، وع�سوي جمل�س 
الإدارة �سوني���ا جناحي واأحم���د ال�سلوم، ومدير حماية 
امل�ستهل���ك ب���وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة 
�سنان اجلابري، بزيارة ميدانية اإلى الأ�سواق التجارية 
�سباح يوم اأم�س؛ به���دف الطالع عن قرب على اأبرز 
ال�سعوب���ات واملعوق���ات الت���ي يواجهه���ا القط���اع 
والعم���ل على تذليلها من خالل التوا�سل مع اجلهات 
املعنية بالدولة، اإذ مت زيارة ال�سوق املركزية، �سوق 
املح���رق، �سوق التن���ني، �سوق واق���ف مبدينة حمد، 
�سوق مدينة عي�سى ال�سعبي، جممع الأفنيوز، و�سوق 

املنامة القدمية.

االنتهاء من 70 % من الزيارات لألسواق
واأ�س���ار الكوهجي اإل���ى النتهاء م���ن 70 % من 
الزي���ارات اإلى الأ�سواق التجارية، عل���ى اأن ت�ستكمل 
بقية الزيارات خالل الأ�سبوع املقبل بتفقد 5 اأ�سواق 
وه���ي )�سوق الرف���اع ال�رق���ي، �سوق �س���رة، �سوق 
البدي���ع، �س���وق جدحف�س و�سوق �سلماب���اد(؛ بهدف 
تغطية غالبية الأ�سواق يف اململكة، موؤكًدا اأن الهدف 
م���ن الزي���ارات ال�ستم���اع مل���ا يح���دث يف الأ�سواق، 

متوقًعا معاودة الزيارات كل 6 اأ�سهر.
واأكد اأن الزيارات اإلى الأ�سواق التجارية تهدف 
ملعاجلة التحديات كافة التي تواجه اأ�سحاب الأعمال 
يف البحري���ن خ�سو�سا ال�سغ���رة واملتو�سطة، مبيًنا 
اأن الأ�س���واق التجارية يف اململك���ة تلعب دوًرا حيوًيا 
يف دع���م احلركتني التجارية وال�سياحية مما يعزز من 

ق���وة ومتانة القط���اع اخلا�س البحرين���ي والقت�ساد 
الوطني، م�سًرا اإل���ى تد�سني رقم �ساخن للجنة وهو 
38212030 عل���ى م���دار ال�ساعة ميّك���ن التجار من 

التوا�سل املبا�ر مع اللجنة.
واأو�س���ح الكوهج���ي اأن �سب���ب الزي���ارة ه���و اأن 
الأ�س���واق حتتوي على 36 األف ع�سو بالغرفة، ويجب 
اأن يعرف كل ع�سو منهم ما هو دور الغرفة، كما اأننا 
نهدف من الزيارة ال�ستطالعي���ة لالأ�سواق لال�ستماع 
لقراحات وم�ساكل اأع�ساء الغرفة، وكيف ت�ستطيع 

الغرفة م�ساعدتهم عموما.
واأ�س���ار اإلى اأن جلنة الأ�س���واق التجارية �ستهتم 
بالأم���ور كافة املتعلقة بالأ�سواق من خالل التوا�سل 
م���ع وزارات وموؤ�س�سات الدول���ة املخت�سة خ�سو�سا 
فيم���ا يتعلق بالأ�سواق ال�سعبي���ة والقدمية من خالل 
تطوير املراف���ق ال�سحية واخلدمية، ومعاجلة ظاهرة 
العمالة ال�سائبة فيها والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف 
تطوير وتنمية هذا القطاع احليوي لينعك�س بال�سكل 
املطلوب على منو وتطور القطاع التجاري يف البالد.

واأك���د اأن جمل����س اإدارة الغرف���ة بدورته احلالية 
“29” برئا�س���ة �سم���ر نا�س حري�س عل���ى الهتمام 
مبختل���ف القطاعات القت�سادي���ة ومواكبة تطلعات 
احلكوم���ة برئا�س���ة رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة وويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، يف دع���م القطاع التج���اري يف 

البحرين.

اإلعالن عن برنامج خالل 10 أيام
بدوره، اأك���د ع�سو جمل����س اإدارة الغرفة رئي�س 
جلنة الأ�سواق القدمية عبداحلكيم ال�سمري اأن اللجنة 
عازمة عل���ى الرتق���اء مب�ست���وى الأ�س���واق التجارية 
يف اململك���ة، مو�سًح���ا اأن اللجن���ة �ستوا�سل جهودها 
احلثيثة م���ن خالل عق���د الجتماعات واللق���اءات مع 
امل�سوؤول���ني املعني���ني؛ حل���ل معوق���ات وحتديات 

التجار بالأ�سواق.
واأو�سح ال�سمري اأن “اللجنة قامت كخطوة اأولى 
بالنزول اإلى غالبية اأ�سواق البحرين يف زيارة خاطفة؛ 
 م���ن اأجل اإ�سعار جتار تلك الأ�سواق باأنها هي املعنية 
مبتابع���ة املعوق���ات واملقرحات الت���ي تواجههم، 
وجنحن���ا يف زيارة ع���دد لي�س بالقليل م���ن الأ�سواق، 
وحم�سلته���ا �سيتم ترجمتها من خالل الربنامج الذي 
�سيعل���ن عنه خ���الل 10 اأيام م���ن الآن،  وه���و برنامج 
حاف���ل يحت���وي عل���ى كثر م���ن الأم���ور منه���ا زيارة 

امل�سوؤول���ني اأو دع���وة امل�سوؤول���ني لزي���ارة الغرفة؛ 
لال�ستم���اع لوجه���ات  النظ���ر الت���ي رفع���ت من خالل 
هذه الزيارة، كذلك دع���وة امل�سوؤولني املعنيني يف 
وزارات الدول���ة اخلدمي���ة لزيارة م�سرك���ة اإلى تلك 
الأ�س���واق، ول �سك باأن العمل �سخ���م وي�ستدعي منا 
القيام بزي���ارة م�ستقبلية لكل �س���وق على حدة؛ من 
اأج���ل رفع  التحديات التي تواجه تلك الأ�سواق ب�سكل 
علمي يت���م التعامل معه ب�سكل اح���رايف مع اجلهات 

املعنية”.
وفيم���ا يتعل���ق باأب���رز التحدي���ات الت���ي تواجه 
الأ�سواق، اأو�سح ال�سم���ري اأن  ما مت الإجماع عليه هو 
جمموعة م���ن ال�س���كاوى اأهمها عدم توف���ر املواقف 
ال�سي���ارات، و عدم توف���ر النظاف���ة املطلوبة، وعدم 
توفر املراف���ق ال�سحية اأو كرا�سي لراح���ة الزوار، اأو 

ا يف فرة ال�سيف. مظالت خ�سو�سً

اإليجارات واإلدارة األجنبية
وتابع “البع�س اأبرز م�سكل���ة البلدية بحكم اأنها 
امل����رف الرئي�س عل���ى الأ�سواق، مثل �س���وق مدينة 
 عي�س���ى ال�سعبي���ة، فهنالك ح�سب م���ا �سمعنا تع�سف 
يف التعام���ل مع امل�ستاأجرين ورف���ع لالإيجارات مبا ل 
يتنا�سب م���ع  اأ�سواق الأ�سعار الإيجارية يف باقي مدن 
اململكة”، م�سًرا اإل���ى اأن ال�سوق ال�سعبية خم�س�سة 
ل�ريح���ة معين���ة وه���ي �ريح���ة  حم���دودي الدخ���ل؛ 
لأج���ل اإب���راز امل�سغ���ولت ال�سعبي���ة اأو بي���ع الأدوات 
امل�ستعمل���ة، وبالت���ايل يج���ب اأن تك���ون الإيج���ارات 
 رمزية اأكرث منها ربحي���ة، واأي�ًسا هنالك اعرا�س من 
اأن ال�س���وق يتم اإدارتها من قب���ل �ركة اأجنبية، وهذا 
حقيق���ة  ي�سعرنا باخلجل؛ لأنه���ا مرفقا وطنيا يهدف 
اإل���ى توفر �سلع للمواطن���ني باأ�سعار ب�سيطة  فكيف 

ي���دار من قبل �ركة اأجنبية وهو م�روع ب�سيط جًدا ول 
ي�ستدعي تقنيات عالية.

العمالة السائبة
وتطرق ال�سمري اإلى اأنه خالل زيارة �سوق واقف 
مبدينة حمد “ا�ستمعنا اإل���ى م�سكلة رئي�سة م�سركة 
مع باقي الأ�س���واق ال�سعبية األ وهي مناف�سة العمالة 
ال�سائبة  اأو ممار�سة الأعمال التجارية من غر ترخي�س 
م���ن وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة، وا�ستغالل 
الأر�سف���ة لأغرا�س جتارية م���ن دون ت�ريح من قبل 
اجله���ات ذات العالقة، ولذا يحت���اج الأمر اإلى تنظيم 
وتعدي���ل”، م�س���ًرا اإلى اأن اأكرب مع�سل���ة لدى �سوق 
مدين���ة عي�سى ال�سعبي هي ارتفاع اأ�سعار الإيجارات، 
ووج���ود 50 % من املحالت �ساغرة مما يعني اأن عدد 

الزوار قليل.
واأ�س���اف اأن ه���ذه الأ�سواق ال�سعبي���ة ل ميكنها 
ال�ستم���رار دون وج���ود فعالي���ات �سياحي���ة جت���ذب 
ال���رواد اإليها يف املنا�سب���ات املختلفة وهذا ما تعيه 
املجمع���ات التجاري���ة ال�سخم���ة والت���ي ل تاألو جهًدا 
يف و�س���ع عدد م���ن امل�سابق���ات مثل عر����س جوائز 
ال�سي���ارات والتخفي�س���ات  يف اأج���واء مريحة ومواقف 
�سيارات متوفرة، وخدمات متقدمة مع وجود مطاعم، 
بينم���ا ال�س���وق ال�سعبية تفتق���ر اإلى كث���ر من هذه 

املقومات.

التنين: 12 % من المستأجرين بحرينيون
واأ�س���ار اإل���ى اأن ما يهمن���ا يف �س���وق التنني هو 
ت�سهيل و�سول املرتادين لل�سوق )...( اليوم تقريًبا 
12 % م���ن امل�ستاأجري���ن هم مواطن���ون بحرينيون، 

ون�سبة الإ�سغال اأ�سبحت عالي���ة جًدا مقارنة بالفرة 
املا�سي���ة، م�سيًفا اأن الغرف���ة تبحث عقد اجتماع مع 
التجار ب�سوق التنني مبا�رة؛ للوقوف على امل�ساكل 
اللوج�ستي���ة الت���ي تواجههم يف ما يتعل���ق با�ستراد 
الب�سائ���ع اأو اإع���ادة ت�سديره���ا اإل���ى دول اخللي���ج 
العرب���ي؛ لأن  70 اإل���ى 80 % من زبائنه هذه ال�سوق 
من اململكة العربي���ة ال�سعودية وباقي دول اخلليج، 
وبالت���ايل لن تنج���ح ال�سوق يف لع���ب دور كبر لرفد 
القت�س���اد الوطني ما مل يتمك���ن التجار من ت�سدير 
ب�سائعه���م، موؤكًدا اأنهم ي�سع���وا اإلى اأن تكون �سوق 
التنني �سوق���ا للجملة ملواد البن���اء والأثاث واملواد 

الكهربائية.
ولف���ت اإل���ى اأن �س���وق املح���رق تق���ع يف �سلب 
اهتمامات الغرفة  وم���ن خالل جلنة الأ�سواق �ستنبثق 
جمموعة عم���ل من اأج���ل متابع���ة الأ�س���واق ال�سعبية 
ا اأن احلكومة  ممثلة ب�سوق املنامة واملحرق،  خ�سو�سً

اأكدت التزامها بتطوير هاتني ال�سوقني.

السلوم: مشكلة العقود اإلدارية
اإل���ى ذلك، ا�ستعر�س ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة 
نائ���ب رئي�س اللجنة التن�سيقية للج���ان الغرفة اأحمد 
ال�سل���وم بع����س امل�ساكل الت���ي تواجهه���ا الأ�سواق 
ومنها العمالة غر القانونية، وقلة مواقف ال�سيارات 
 ملرت���ادي الأ�س���واق التجاري���ة، كما لوح���ظ يف بع�س 
الأ�س���واق اأن م�سغل���ي ال�س���وق ياأخ���ذون املواق���ف 

وبالتايل ل يجد املراجعني مواقف.
واأ�س���اف اأن العقود الإداري���ة يف بع�س الأ�سواق 
احلكومي���ة كانت فكرة قب���ل �سدور قان���ون الإيجار 
يف البحرين، اأما الي���وم فيوجد قانون لالإيجارات، لذا 
م���ن الأف�سل اأن تك���ون اإيجاراتهم حت���ت مظلة هذا 
القانون ل�سمان ال�ستمرارية والنتقال، مما ي�سمن 
للم�ستثمر اأن هنالك قانون و�سوابط قانونية ت�سمن 

العالقة ما بني املالك وامل�ستاأجر.
واأو�سح اأن العقود الإدارية ل يوجد فيها حقوق 
للم�ستاأجر، فاجله���ة امل�سدرة للعق���د با�ستطاعتها 
اإلغاء العقد ملخالفة اأي بنود من البنود دون الرجوع 
اإل���ى طرف ثال���ث لبيان اإذا خالف م���ن عدمه، كما اأن 
يف حال الوفاة ل ينتق���ل العقد اإلى الورثة اإمنا يجب 
عليهم التنازل، ويقرر �ساحب العقار التاأجر عليهم 
م���ن عدمه وهل ياأج���ر بذات الثم���ن اأم ل، م�سًرا اإلى 
اأن “ه���ذا النوع من العقود وجد لع���دم وجود قانون 
الإيج���ارات اآن���ذاك، اأما الآن فهناك قان���ون، مت�سائال 
مل���اذا ل تلج���اأ الإدارات احلكومي���ة لقان���ون يحك���م 

العالقة ما بني املوؤجر وامل�ستاأجر؟”.

• الزيارة اإلى �سوق املنامة القدمية	

يف حتقيق التوازن بني التجار والعمال نا�س ي�سيد بدور “احلر” 
التقى الرئي�س التنفيذي ل� “الحتاد” ووفدا م�ريا مرافقا له

ال�سناب����س - الغرفة: اأ�ساد رئي�س 
غرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين �سمر 
نا�س بالأدوار الإيجابية والفاعلة التي 
يقوم بها الحت���اد احُلر لنقابات ُعمال 
البحري���ن يف �سبي���ل حتقي���ق التوازن 
ب���ني اأ�سح���اب العم���ل والعم���ال. جاء 
ذلك خ���الل الجتماع ال���ذي عقد ببيت 
التجار ب���ني رئي����س الغرف���ة ورئي�س 
واأع�س���اء الحتاد احل���ر يرافقهم وفد 
من الحتاد الع���ام لنقابات عمال م�ر 
برئا�س���ة رئي�س الحتاد العام لنقابات 
عمال م����ر، جبايل املراغ���ي، ورئي�س 
جلنة الق���وى العاملة مبجل����س النواب 
امل�ري والوفد املرافق له، معرًبا عن 
ترحيبه بالتعاون مع الحتادين يف كل 

ما ي�سب مب�سلح���ة العمل والعمال يف 
البحري���ن، كم���ا اأثنى عل���ى املبادرات 
العدي���دة التي يقومان به���ا يف �سبيل 
الروي���ج لال�ستثم���ار ب���ني اجلانب���ني 
وتعزي���ز الروابط الأخوي���ة بني قيادة 

و�سعبي البلدين ال�سقيقني.
ورحب نا�س بالتعاون بني الغرفة 
والحتاد احُل���ر لنقابات عمال البحرين 
يف كل م���ا م���ن �ساأن���ه خدم���ة م�سالح 
خمتل���ف  ومعاجل���ة  والعم���ال  العم���ل 
ال�سئ���ون واملوا�سي���ع ذات الهتم���ام 
اأن من���و اجلان���ب  امل�س���رك، موؤك���ًدا 
القت�س���ادي وتط���وره ل���ن يتحقق اإل 
بال�ستقرار والتناغم بني كافة اأطراف 
الإنتاج وبتكاتفهم يًدا بيد، كما اأعرب 

ع���ن ترحيب الغرف���ة والقطاع اخلا�س 
البحريني بزي���ارة وفد الحت���اد العام 

لنقابات عمال م�ر .
الرئي����س  اأع���رب  جانب���ه،  م���ن 
التنفي���ذي لالحت���اد احُل���ر للنقاب���ات، 
يعقوب يو�سف حممد والوفد املرافق 
له ع���ن تقديرهم واعتزازه���م بالأدوار 
الكبرة والفاعلة التي توؤديها الغرفة 
يف �سبي���ل ت�سجيع تدفق ال�ستثمارات 
اخلارجية والرويج للمناخ القت�سادي 
للمملك���ة، معرًب���ا يف الوق���ت ذاته عن 
رغب���ة الحتاد بالتعاون م���ع الغرفة يف 
�سبي���ل تذليل كاف���ة ال�سعوبات التي 
قد تواجه اأ�سح���اب العمل والعمال يف 

البالد.

“الغرفة” و“الحتاد العام للنقابات” يبحثان الق�سايا العمالية
من بينها الأجر الإ�سايف وتناف�سية القطاع اخلا�س

ال�سناب����س - الغرف���ة: التقى رئي�س 
غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن �سمر 
نا����س، برئي����س الأمان���ة العام���ة لالحتاد 
الع���ام لنقاب���ات عمال البحري���ن برئا�سة 
الأم���ني العام لالحت���اد ح�س���ن احللواجي 
يرافق���ه اأع�س���اء جمل����س اإدارة الحت���اد. 
ومت خالل اللقاء بح���ث عدد من الق�سايا 
املت�سل���ة بال�ساأن العمايل، ويف مقدمتها 
تعزيز احلوار الثالثي بني اأطراف الإنتاج 
والدف���ع به اإل���ى م�ستوي���ات متقدمة مبا 
يخدم امل�سالح امل�سركة. واأ�ساد رئي�س 
الغرفة خالل اللقاء بالدور الذي ي�سطلع 
به الحتاد الع���ام لنقابات عمال البحرين 
والنقاب���ات يف  الحت���ادات  م���ن  وغ���ره 
البحري���ن يف املحافظة عل���ى املكت�سبات 

العمالي���ة التي حققته���ا اململكة يف هذا 
العهد الزاهر لعاهل البالد ح�رة �ساحب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
موؤكًدا حر�س الغرفة واهتمامها بتدعيم 
جم���الت التع���اون والتن�سي���ق امل�ستمر 
خلدم���ة ق�ساي���ا العمل والإنت���اج وتعزيز 
فر����س العم���ل امل�س���رك ب���ني اأطراف 

الإنتاج الثالثة.
م���ن جانب���ه، اأك���د احللواج���ي حر�س 
التع���اون  الع���ام عل���ى تعزي���ز  الحت���اد 
امل�سرك م���ع الغرفة وتطويره مبا يخدم 
اأط���راف الإنت���اج الثالث���ة، م�سي���ًدا بنهج 
الغرفة وتعاطيها الإيجابي مع املنظمات 
النقابي���ة، وحر�سه���ا الدائم على تكثيف 
احل���وار الثالث���ي، لتعزيز م�س���رة �سوق 

العمل يف البحرين والرتقاء ببيئة العمل 
وتعزيز املكا�سب التنموية التي حتققت 

بف�سل امل�روع الإ�سالحي للعاهل.
ومت تط���رق اجلانب���ان اإل���ى مو�سوع 
مطالب���ة الغرفة باحت�ساب �ساعات العمل 
الإ�سايف يف القط���اع اخلا�س على اأ�سا�س 
الأج���ر الأ�سا�س���ي ولي�س الع���الوات، ويف 
ه���ذا ال�س���دد لفت نا�س اإل���ى اأن مطالبة 
الغرفة بتعديل امل���ادة )54( من قانون 
العم���ل يف القطاع الأهل���ي رقم 36 ل�سنة 
�ساع���ات  احت�س���اب  بخ�سو����س   2012
اخلا����س،  القط���اع  الإ�س���ايف يف  العم���ل 
اأ�س���وة بقوان���ني العم���ل املعم���ول به���ا 
يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي ويف 

القت�ساديات املتطورة عامليًّا.



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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ال���وزراء  العب���ادي، رئي����س  واأ�ص���در حي���در 
والقائد الع���ام للقوات امل�صلحة، هذا الأمر الليلة 
قب���ل املا�صي���ة يف توجيه ع�صك���ري اطلعت عليه 

“رويرتز”.
وجتددت املظاه���رات يف الب����رة عند منفذ 
�صفوان احلدودي مع الكويت، مطالبني بتح�صني 

اخلدمات وتوفري فر�س عمل.
ويف حمافظة بابل، اقتحم متظاهرون مكاتب 
حلزب���ي الدع���وة والف�صيل���ة يف مدين���ة القا�ص���م 

جنوبي املحافظة. 
كم���ا قط���ع املتظاه���رون �ص���وارع رئي�صة يف 

مدينة احللة مركز حمافظة بابل.
وا�صتوؤنفت الرح���ات اجلوية يف مطار النجف 
الدويل جنوب���ي العا�صمة بغ���داد، �صباح ال�صبت، 
بع���د ان�صح���اب املتظاهري���ن الغا�صب���ني، فيم���ا 
رفع���ت ال�صلط���ات العراقي���ة حظر التج���وال عن 
املدينة بع���د يوم م�صح���ون بالتظاه���رات. وكان 
مئ���ات العراقيني ق���د اقتحموا املط���ار واأوقفوا 
احلرك���ة اجلوي���ة، مو�صع���ني نط���اق احتجاج���ات 
على �صع���ف اخلدم���ات احلكومي���ة والف�صاد بعد 
مظاهرات يف مدينة الب����رة اجلنوبية. وتعر�صت 
الق���وى الأمني���ة بال����رب لبع����س املتظاهرين، 
الذي���ن اأ�صيبوا بج���روح ونقلوا اإل���ى امل�صت�صفى، 
فيما وا�ص���ل اآخرون احتجاجه���م وو�صل بع�صهم 

اإلى م���درج املط���ار مع و�ص���ول تعزي���زات اأمنية 
كبرية، وفق “فران�س بر�س”.

من جهتها، رفعت ال�صلط���ات العراقية حظر 
التج���وال ع���ن مدين���ة النج���ف جنوب���ي العا�صمة 
بغداد، بينما قام متظاهرون باإحراق مكاتب حزب 
الدعوة وتيار احلكمة واملجل�س الأعلى يف حمافظة 

مي�صان خال الحتجاجات.
ون����ر نا�صط���ون �ص���ورا مت تداوله���ا عل���ى 
من�ص���ات و�صائ���ل التوا�ص���ل الجتماع���ي تظه���ر 

اإح���راق مقرات كتائب ح���زب اهلل يف مدينة النجف 
العراقي���ة، اإ�صاف���ة حل���رق من���ازل �صيا�صيني يف 
النجف. كما اأفادت تقارير باإطاق نار كثيف داخل 
اأروق���ة جمل�س حمافظ���ة مي�صان جنوب���ي العراق، 
عقب وف���اة متظاهر متاأثرا بجروح اأ�صيب بها اإثر 
مواجهات مع اأجهزة الأمن يف املحافظة. وتتوا�صل 
التظاه���رات يف الب����رة جنوب���ي الع���راق للي���وم 
ال�صاد����س على التوايل احتجاجا عل���ى البطالة، ما 
ا�صطر رئي�س الوزراء حي���در العبادي للتوجه اإلى 

املنطقة. وعقد املجل�س ال���وزاري لاأمن الوطني 
العراقي اجتماعا طارئا، يف �صاعة متاأخرة من م�صاء 
اجلمع���ة، برئا�صة رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اإذ 
اتهم من و�صفهم ب� “املند�صني” بافتعال اأعمال 
العنف. وناق�س املجل�س تداعيات الحتجاجات يف 
بع����س املناطق العراقية، ل�صيم���ا جنوبي الباد، 
وما رافقها من “تخريب من قبل عنا�ر مند�صة”، 
وف���ق م���ا ذك���ر بي���ان للمجل����س عق���ب الجتماع. 
واأكد املجل����س اأن ال�صلط���ات العراقية “�صتتخذ 
الإج���راءات الرادع���ة كافة بحق ه���وؤلء املند�صني 
وماحقتهم وفق القان���ون”، م�صيفا اأن “الإ�صاءة 
للقوات الأمنية تعد اإ�صاءة بحق البلد و�صيادته”.

واأعرب املجل�س عن وقوفه “مع حق التظاهر 
ال�صلم���ي واملطال���ب امل�روع���ة للمتظاهري���ن”، 
م�ص���ريا اإل���ى اأن احلكومة “تب���ذل اأق�صى اجلهود 
لتوفري اخلدمات للمواطنني”. وبداأت املظاهرات 
يف الب�رة جنوبي العراق قبل نحو اأ�صبوع، احتجاجا 
عل���ى البطالة و�صوء اخلدم���ات، مما ا�صطر رئي�س 

الوزراء اإلى التوجه هناك للوقوف على الأزمة.
وتبل���غ ن�صبة البطالة ب���ني العراقيني ر�صميا 
10.8 %، وي�صكل من هم دون 24 عاما ن�صبة 60 
% من �صكان العراق، مما يجعل معدلت البطالة 

اأعلى مبرتني بني ال�صباب.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اعتقال نواز �ريف وابنته بعد عودتهما لباك�صتان
اسالم أباد ـ رويترز: 

اعتقل���ت ال�صلط���ات الباك�صتانية رئي�س ال���وزراء املعزول نواز �ري���ف وابنته مرمي بعد 
و�صولهم���ا للباد؛ ليواجها اأحكاما مطولة بال�صجن بع���د اأن قاما بح�صد التاأييد حلزبهما قبيل 
انتخابات عامة جترى يوم 25 يوليو. وقال �صحايف من رويرتز كان على الطائرة اإن رجال بزي 
ر�صم���ي رافقوا �ريف وابنته من الطائرة عقب هبوطها مبا����رة يف مدينة لهور و�صط الباد. 
و�ص���درت �صد �ريف وابنته اأحكام غيابية بال�صجن يف ق�صي���ة ف�صاد الأ�صبوع املا�صي. واأكد 
متحدث با�صم حزب الرابطة الإ�صامية الباك�صتانية - جناح نواز �ريف اأنهما اعتقا بعد ذلك. 
وذك���رت حمطة جيو التلفزيونية املحلية اأنهما ا�صطحبا لطائرة اأخرى كانت منتظرة لتقلهما 
اإل���ى خارج لهور، حيث احت�صد فيها اأكرث م���ن 10 اآلف من اأن�صار �ريف.وقد تت�صبب عودتهما 
يف تغي���ري كبري يف ال�صباق النتخابي ال���ذي تتزايد فيه التهامات باأن اجلي�س يعمل من خلف الكوالي�س 

لرتجيح كفة بطل الكريكت ال�صابق عمران خان الذي و�صف �ريف باأنه “جمرم” ل ي�صتحق الدعم.
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الرياض ـ واس: 
امللك���ي  اجل���وي  الدف���اع  ق���ام 
ال�صب���ت، باعرتا�س  اأم�س  ال�صع���ودي، 
وتدم���ري �ص���اروخ بالي�صت���ي اأطلقت���ه 
م���ن  الإيراني���ة  احلوث���ي  ميلي�صي���ات 
مدينة �صعدة اليمني���ة باجتاه اأرا�صي 

اململكة.
وق���ال املتح���دث الر�صم���ي با�صم 
قوات حتالف دع���م ال�رعية يف اليمن، 
العقي���د الركن تركي املالكي، اإنه “يف 
مت���ام ال�صاع���ة 12:52، ر�صدت قوات 
الدفاع اجلوي للتحالف اإطاق �صاروخ 
بالي�صتي من قب���ل امليلي�صيا احلوثية 

التابعة لإيران”. 
واأو�ص���ح اأن ال�صاروخ كان باجتاه 
مدينة جنران، واأطلق بطريقة ُمتعمدة 
ل�صته���داف املناطق املدني���ة الآهلة 
بال�صكان، اإل اأن ق���وات الدفاع اجلوي 
امللكي ال�صعودي متكنت من اعرتا�صه 
وتدم���ريه، ومل ينتج ع���ن اعرتا�صه اأية 

اإ�صابات، وفق ما ذكرت وكالة وا�س.

ال�صعودية تعرت�س 
�صاروخا حوثيا على جنران

القاهرة ـ اف ب: 
ق�صت حمكمة اجلنايات امل�رية، 
اأم�س ال�صب���ت، باأح���كام بال�صجن بحق 
27 متهما من تنظيم الإخوان الإرهابي 
بتهم���ة “التحري����س �ص���د الدول���ة”، 
بينه���م 12 عوقب���وا بال�صج���ن املوؤبد 

)25 عاما(.
وقال م�صوؤول ق�صائي ل� “فران�س 
بر����س”: “عاقب���ت دائ���رة الإرهاب يف 
حمافظة ال�رقي���ة بال�صجن املوؤبد 12 
م���ن اأع�ص���اء تنظي���م الإخ���وان بتهمة 
وحي���ازة  العن���ف  عل���ى  التحري����س 

من�صورات حتري�صية �صد الدولة”.
واأ�ص���اف “كم���ا عاقب���ت املحكمة 
اآخري���ن   15 الزقازي���ق(  )جناي���ات 

بال�صجن ملدة 3 �صنوات”.
امل�ري���ة  ال�صلط���ات  وت�صّن���ف 
تنظيم الإخوان “منظمة اإرهابية” منذ 

نهاية العام 2013.

م�ر.. اأحكام بال�صجن ل�27 
من تنظيم “الإخوان”

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 
“داع�����س”  تنظي����م  م�صلح����و  متك����ن 
الإرهاب����ي، اأم�����س ال�صبت، م����ن ا�صتعادة 
ال�صيط����رة على حقل ال�صيج����ان النفطي 
يف ريف دير الزور ال�رقي بعد ا�صتباكات 
مع قوات �صوري����ا الدميقراطية. وذكرت 
م�صادر حملية ل� “�صكاي نيوز عربية” اأن 
ال�صباكات بني م�صلحي تنظيم “داع�س” 
وق����وات �صوري����ا الدميقراطي����ة تتوا�صل 
ق����رب مدين����ة هجني بري����ف دي����ر الزور، 
بالتزامن م����ع ق�صف تتعر�س له املنطقة 

يف حماولة منها لقتحام املدينة.
وق����ال نا�صط����ون اإن ق����وات �صوري����ا 
الدميقراطي����ة فتحت مع����را مائيا بينها 
و ب����ني ق����وات النظ����ام ال�ص����وري يف بلدة 

ال�صبحة �رقي دير الزور.
وياأت���ي ذل���ك يف وقت ن����رت فيه 
ق���وات النظام ج�را نهريا جديد؛ بهدف 
الو�ص���ول اإلى �ص���وق مدينة هجني عر 

ج�ر حربي عائم.

“داع�س” ي�صتعيد ال�صيطرة 
على حقل نفطي بدير الزور

مقديشو ـ اف ب: 
قال �صابط بال�رط����ة ال�صومالية، 
 3 الأم����ن قتل����ت  ق����وات  اإن  ال�صب����ت، 
متطرفني واأحبطت حماولة ل�صن هجوم 
تبنت����ه حرك����ة ال�صب����اب الإرهابية على 
الق�ر الرئا�صي يف العا�صمة مقدي�صو.

وذكر اأح����د عنا�����ر ال�رطة، حممد 
ح�ص����ني، اأن 6 اأ�صخا�����س ُقتل����وا بينهم 
النتح����اري قائ����د ال�صي����ارة امللغومة، 

وقال اإن الو�صع حتت ال�صيطرة.
وبداأ هج����وم منت�صف النهار عندما 
بالق����رب  مفخخ����ة  �صي����ارة  انفج����رت 
م����ن نقطة تفتي�����س قريبة م����ن الق�ر 
الرئا�صي، بعدما ا�صتبكت قوات الأمن 
م����ع امل�صلح����ني، و�صم����ع دوي انفج����ار 
�صي����ارة اأخ����رى يف نف�����س املنطقة بعد 

فرتة وجيزة.
وياأتي ذل����ك بعد اأ�صبوع من هجوم 
مماثل عل����ى جمم����ع وزارة الداخلية يف 
مقدي�صو اأ�صفر ع����ن مقتل 9 اأ�صخا�س 

على الأقل.

قتلى باإحباط هجوم على 
ق�ر الرئا�صة مبقدي�صو

ا�ستمرار احتجاجات العراق... ورفع حالة ال�ستنفار الأمني
عودة الرحات اجلوية يف مطار النجف واحلكومة تتهم “مند�صني” بافتعال العنف

• الحتجاجات انطلقت من الب�رة وامتدت ملحافظات جنوبية عدة	

ملحافظات  وامتدت  املعي�شية  الأو�شاع  �شوء  ب�شبب  عدة؛  عراقية  مدن  يف  املظاهرات  تتوا�شل 

عدة، بينما رفعت ال�شلطات حالة ال�شتنفار الأمني وتوعدت باإجراءات رادعة �شد من و�شفتهم 

باملند�شني.

وقالت م�شادر باملخابرات الع�شكرية ووزارة الدفاع العراقية، اإن العراق و�شع قوات الأمن يف 

حالة تاأهب ق�شوى اأم�س ال�شبت اإثر احتجاجات يف حمافظات باجلنوب.

ق�سف اإ�رسائيلي مكثف على غزة... والف�سائل ترد بال�سواريخ
�سقوط �سهيدين بالقطاع... و�سفارات الإنذار تدوي يف ع�سقالن

القدس المحتلة ـ وكاالت:

 قال م�ص���وؤول يف احلكومة الإ�رائيلية، اأم�س 
ال�صبت، اإن باده ق���ررت “اتخاذ اإجراء قوي �صد 
ع���دوان غ���زة”، بعد اأ�ص���واأ تب���ادل للق�صف منذ 
احل���رب الإ�رائيلي���ة يف غزة الع���ام 2014، فيما 
ا�صت�صه���د فتي���ان فل�صطيني���ان يف غ���ارة عل���ى 

القطاع.
وق�صف اجلي�س الإ�رائيلي ع�رات الأهداف 
مل�صلحني يف قط���اع غزة، بينم���ا اأطلق م�صلحون 

فل�صطينيون ع�رات ال�صواريخ عر احلدود.
وا�صت�صه���د فل�صطينيان على الأقل يف غارة 
جوي���ة اإ�رائيلية، يف حني اأ�صي���ب 3 اإ�رائيليني 

على الأقل من جراء اإطاق �صواريخ من غزة.
وكانت قوات الحتال الإ�رائيلي قد اأطلقت 
�صفارات الإن���ذار يف م�صتوطنات اإ�رائيلية على 
حدود قطاع غ���زة، فجر ال�صبت. ق���ال �صاهد من 
روي���رتز اإن �صف���ارات الإن���ذار دوت يف مدين���ة 
ع�صق���ان الإ�رائيلي���ة اأم�س ال�صب���ت حتذيرا من 
�صواريخ مقبلة من قطاع غ���زة، واإن اإ�رائيليني 
اأ�صيبا بجروح جراء �صواريخ فل�صطينية �صقطت 

يف بلدة اأخرى.
ومل يت�ص���ح ما اإذا كان���ت ع�صقان تعر�صت 
لأي �صواري���خ.  وا�صته���داف ع�صق���ان �صيكون 
دلل���ة عل���ى اأن امل�صلحني يح���اول الو�صول اإلى 
م�صاف���ة اأعمق داخ���ل اإ�رائي���ل.  وراأى �صاهد من 

روي���رتز امراأت���ني اأ�صيبتا على الأرج���ح من جراء 
�ص���اروخ �صقط يف مدينة �صدي���روت الإ�رائيلية 

قرب احلدود.
باملقابل، �صنت مقات���ات الحتال �صل�صلة 
غارات عل���ى اأه���داف يف قطاع غ���زة، بينها نفق 
بح�ص���ب جي����س الحت���ال. واأطلق���ت الف�صائ���ل 
اعرت�ص���ت  17 �صاروًخ���ا، حي���ث  الفل�صطيني���ة 
منظوم���ة القبة احلديدي���ة 5 منه���ا، فيما �صقط 

اأحدها داخل م�صتوطنة.
وبح�ص���ب اجلي����س الإ�رائيل���ي ف���اإّن قنابل 
يدوي���ة وقنابل مولوت���وف اأُلقيت عل���ى اجلنود 

الإ�رائيليني واأ�صيب اأحدهم بقنبلة يدوية.
وج���اء يف بيان اجلي�س اأنه نف���ذ غارات جوية 
ع���دة على اأه���داف يف القطاع. واأو�ص���ح اأّن نظام 

القبة احلديد اعرت�س قذائف اأُطلقت من غزة.
وذكر �صهود عيان فل�صطينيون من جهتهم، 
اأّن الغ���ارات الإ�رائيلي���ة ا�صتهدف���ت “مرت���ني 
متتاليت���ني وب�صواري���خ عدة”، موقع���ا لكتائب 
الق�ص���ام - اجلن���اح الع�صكري حلرك���ة حما�س - 

�رق خميم الريج و�صط القطاع.
واأو�صح���وا اأّن موقع���ني اآخري���ن للق�صام يف 

�صمال القطاع ا�صُتهدفا اأي�صا ب�صواريخ عّدة.

واأكد ال�صهود اأن الطريان الإ�رائيلي ق�صف 
ا زراعية �رق منطقة  “بعدد من ال�صواريخ اأر�صً
الزيت���ون، �رق مدين���ة غزة، وق�ص���ف ب�صواريخ 
ع���ّدة اأر�صا زراعية غري ماأهولة قرب معر �صوفا 

الإ�رائيلي �رق رفح يف جنوب القطاع”.
يف ال�صي���اق، اأّكد �صهود عي���ان اأّن م�صلحني 
فل�صطينيني اأطلقوا نحو 30 قذيفة هاون وعددا 
من ال�صواريخ يف اجتاه بلدات اإ�رائيلية حماذية 

للقطاع.
واأعل���ن الناط���ق با�ص���م “كتائ���ب املقاومة 
الوطني���ة” ع���ن ا�صته���داف ع���دد م���ن مواق���ع 
اإ�رائيلي���ة قرب قط���اع غزة ب�صواري���خ “107” 
وقذائ���ف الهاون بالتن�صيق م���ع غرفة العمليات 
امل�صرتكة للمقاوم���ة، م�صددا على موا�صلة الرد 

على العدوان الإ�رائيلي.
ويف بي���ان ن�رت���ه وكال���ة “فران����س بر�س”، 
قال ف���وزي بره���وم املتحدث با�ص���م حما�س اإّن 
الهجم���ات الفل�صطيني���ة ته���دف اإل���ى “�صم���ان 
ت�صكيل حال���ة توازن ردع �ريع���ة وكافية لإجبار 
الع���دو على وق���ف الت�صعيد وع���دم التمادي يف 
ال�صتهداف”، م�صيفا اأن “حماية �صعبنا والدفاع 

عنه مطلب وطني وخيار ا�صرتاتيجي”.
و�رح رئي����س حركة حما�س يحي���ى ال�صنوار 
باأن احلركة لن توقف الرد طاملا ا�صتمر الحتال 
بالتوغل �ص���د ال�صعب الفل�صطيني، موؤكدا اأنهم 

�صيقابلون الت�صعيد برد قا�س.

واشنطن ـ وكاالت:

 وجه���ت هيئ���ة حملف���ني احتادي���ة كرى 
اتهامات اإلى 12 �صابطا يف املخابرات الرو�صية 
فيما يتعلق باخرتاق �صبكات كمبيوتر للحزب 
الدميقراطي يف 2016 يف اأكرث اتهام تف�صيا 
ومبا����رة م���ن الولي���ات املتح���دة ملو�صك���و 
بالتدخ���ل يف النتخاب���ات الرئا�صي���ة مل�صاعدة 
لئح���ة  وزادت  ترام���ب.  دونال���د  اجلمه���وري 

التهام، التي تت�ص���ل مبوؤامرة وا�صعة النطاق 
لتنفي���ذ عملي���ة اخ���رتاق معقدة ون����ر وثائق 
على مراحل حم�صوب���ة، من التكهنات املحيطة 
بالقمة املرتقبة التي �صتعقد غدا الثنني بني 
الرئي����س الأمريكي ونظريه الرو�صي فادميري 
بوت���ني. وجاء يف لئحة الته���ام اأن �صباطا من 
جهاز املخابرات الع�صكرية الرو�صي راقبوا �را 
اأجهزة الكمبيوتر التابعة للجان حملة املر�صحة 

الدميقراطية هياري كلينتون و�رقوا كميات 
�صخمة م���ن البيانات. وق���ال رود روزن�صتاين 
نائ���ب وزير العدل يف موؤمت���ر �صحايف “اإ�صافة 
اإلى ن����ر وثائق ب�صكل مبا����ر للمواطنني قام 
املتهمون بنق���ل وثائق م�روقة ملنظمة اأخرى 
مل يذك���ر ا�صمه���ا يف لئح���ة الته���ام وناق�صوا 
توقيت ن����ر الوثائق؛ من اأجل زي���ادة التاأثري 

على النتخابات”.

ولئح���ة الته���ام اأعدها املحق���ق اخلا�س 
روبرت مولر فيم���ا يتعلق بتحقيقه اجلاري يف 
تدخ���ل رو�صيا يف انتخاب���ات 2016 والتي فاز 
فيه���ا ترام���ب. واتهامات اجلمعة ه���ي الأولى 
من مول���ر التي توج���ه ب�صكل مبا����ر للحكومة 
الرو�صي���ة بالتدخ���ل يف النتخاب���ات التي فاز 
فيه���ا ترام���ب عل���ى غ���ري املتوق���ع وقتها. 

وينفي الكرملني اأي تدخل له يف الأمر.

قبل قمة ترامب وبوتين... أميركا تتهم 12 جاسوسا روسيا بالقرصنة
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كرث يعلمون اأن ال�ص����كان الأ�صليني 
لأم����ركا كانوا هن����ودا حم����را، واأن جمازر 
اأقيم����ت للتخل�����ص من ه����وؤلء باعتبارهم 
عال����ة على احل�صارة اجلدي����دة التي رغب 
لها اأن تولد يف الأر�ص الأمركية وبفكرة 
لي�صت بعيدة ع����ن فكرة احتالل الأرا�صي 
واإقام����ة دول����ة جدي����دة ل  الفل�صطيني����ة 
اأ�صا�ص له����ا، �صبقتها ق�ص����ة اإقامة دولة 
ي�صكنه����ا  كان  اأرا�ص����ي  عل����ى  اأمركي����ة 

الهنود احلمر يف الأ�صا�ص.
لقد مت ت�صوير الهنود احلمر ب�صورة 
همجي����ة قد تك����ون بعي����دة كل البعد عن 
حقيقته����م ول نعلم م����ا ال�صبب الرئي�صي 
لإظهاره����م بتل����ك ال�ص����ورة، رغ����م وجود 
تاأكيدات بكون الهنود احلمر اأمة م�صلمة.

واأري����د هن����ا اأن اأقتب�����ص م����ن كت����اب 
الربوفي�ص����ور “لي����ون فرني����ل” بعنوان 
حي����ث  اأمري����كا”،  واكت�ص����اف  “اأفريقي����ا 
يق����ول “اإن كري�صتوف����ر كولومب�����ص كان 
واعي����اً الوعي الكامل بالوج����ود الإ�صالمي 
يف اأم����ركا قب����ل جميئه اإليه����ا، وقد اأورد 
كولومب�ص ذل����ك بنف�صه يف مذكراته حني 
ق����ال “اإن الهن����ود احلمر يلب�ص����ون لبا�صاً 
قطني����اً �صبيه����اً باللبا�����ص ال����ذي تلب�صه 
الن�ص����اء الغرناطيات امل�صلم����ات”، وذكر 

اأنه وجد م�صجداً يف كوبا. 
رب����ان  اأن  الكث����رون  يعرف����ه  م����ا ل 
ال�صفن الت����ي حملت كولومب�����ص واأتباعه 
كان م�صلما، كما اأن اأول وثيقة هدنة بني 
كري�صتوف����ر والهن����ود احلم����ر موقعة من 
رج����ل م�صلم ا�صمه حممد، وه����ذه الوثيقة 
موجودة يف متحف تاري����خ اأمركا بتوقيع 

عربي وا�صح ل يخطئه الناظر.
اجلدير بالذك����ر اأن درا�صات تاريخية 
متخ�ص�ص����ة اأكدت اأن اأق����دم الكنائ�ص يف 
املك�صيك كانت يف الأ�صل م�صاجد بدليل 
وج����ود املح����ارب واملاآذن، وذك����ر العرب 
امل�صلم����ون يف كثر م����ن كتبهم القدمية 
اأن خل����ف الأندل�ص قوما من امل�صلمني ول 

عجب.

الهنود الحمر

القوة الناعم���ة م�صطلح من اخرتاع جوزيف 
ن���اي م���ن جامع���ة هارف���ارد، ج�صد ب���ه مفهوم 
ال�صيط���رة على الآخر من دون اأ�صلحة، وبو�صائل 
ل ي�صي���ل فيها ال���دم للتاأثر على ال���راأي العام 
الجتماعي واأخ���ذ الدولة اأو املوؤ�ص�صة اأو الأفراد 
رهائ���ن، لكن ما ل يعرف���ه اأولئك الذين انزلقوا 
عندن���ا يف البحري���ن لقتبا����ص ه���ذا املفه���وم 
باأدوات���ه املعق���دة لتطبيقها عل���ى واقع احلال 
اأن الق���وة الناعم���ة تقود حل���روب ناعمة �رسعان 
ما تنعك����ص �صلباً على اجلمي���ع، مبن فيهم من 
ا�صتخ���دم بغباء ورعونة تل���ك الأدوات من خالل 
توظيف اأفراد و�صبكات غر موؤهلة لقيادة تلك 
القوة الت���ي كل زادها ب�صع توجيهات وهدفها 
اإط���الق بالون���ات هن���ا وهن���اك للت�صوي�ص على 
الآخ���ر وعرقلة م�صاريع���ه وزرع الإرباك للت�صلل 
بع���د ذلك وتغي���ر الراأي الع���ام متهيداً خلطط 
مدرو�صة لتحويل و�ص���ع ما ل�صالح طرف ما، اأو 
حماربة الآخر ب�صتى الو�صائل، وعانيت �صخ�صياً 
م���ن هذه ال�صيا�صة حتى كدت اأياأ�ص من الو�صع 
لول وجود �صمو رئي�ص الوزراء خليفة بن �صلمان 
ن�رسه اهلل بقيادة ه���ذا الوطن والتفاف ال�صعب 

حوله.
هذا ما ي���دور لالأ�صف الي���وم بالبحرين من 
قبل فئ���ة راأت اأن اأف�صل و�صيلة للت�صلل وخلق 
بيئ���ة للتغير اإط���الق تلك البالون���ات واإحداث 
البلبلة وتعك���ر املياه وحمارب���ة الآخر لي�صهل 
الدخ���ول باتباع نظري���ة بريطاني���ة ا�صتعمارية 
قدمية تقوم عل���ى �صيا�صة فرق ت�صد حتى يتم 
الت�صلل واإحداث التغير ل�صالح هذه ال�صيا�صة، 
لك���ن ال�ص���وؤال املل���ح اإل���ى اأي���ن تق���ود ه���ذه 
ال�صيا�صة؟ لق���د تخلى اأ�صحاب ه���ذه ال�صيا�صة 
الأوائل عنه���ا بعد اأن اأدركوا اأنه���ا تقود لدمار 
�صامل للمجتمع���ات مبا فيها حتى التي وظفت 
تل���ك ال�صيا�ص���ة، ولالأ�ص���ف مازال الي���وم عندنا 
يف البحري���ن بعد كل التج���ارب والدرو�ص امُلرة 
والقا�صية التي مررنا بها هناك من يظن اأن هذه 
ال�صيا�صة يف �صق املجتمع وخلق الفنت ومتزيق 
اأو�ص���ال البلد �صيا�صة �صاحلة لتمرير الإرادات، 
علم���اً اأن الدر�ص الوحيد ال���ذي اأثبت ف�صل هذه 
ال�صيا�صة هو در�ص تعلمناه من التفاف ال�صعب 
ح���ول �صم���و رئي�ص ال���وزراء خليفة ب���ن �صلمان 
حفظه اهلل حني وقف وقفت���ه امل�صهودة وقال 

ل���ن نخ�صع ولن ن�ص���اوم ولن ن�صت�صل���م مادمنا 
منل���ك اإرادة ال�صع���ب، وقد اأحب���ط �صموه ومعه 
�صعب البحرين املوؤامرة رغم وقوف قوة عظمى 
ودول اإقليمية معادية وطوابر خام�صة بالداخل 
لكن مل تنفع ل �صيا�صة القوة الناعمة ول القوة 
اخلبيثة ول �صالح التفرقة لأن �صموه جمعنا على 

الوحدة ل الفتنة وهذا ما اأنقذ البحرين.
اليوم بظل التخبط والع�صوائية و�رسب هذا 
بذاك وحماولة الت�صوي�ص واإ�صغالنا عن اأهدافنا 
الوطنية يف وقت دقي���ق متر به املنطقة، لي�ص 
يف �صال���ح الوط���ن ول ال�صع���ب وم���ن اخلطورة 
التعوي���ل عل���ى اأولئ���ك الذين ي�ص���رون علينا 
اللتف���ات  م���ن  ولب���د  املدم���رة،  بالن�صائ���ح 
لأولوياتن���ا وهي الأمن وال�صتق���رار والرفاهية 
ل�صعبنا، وهذا ما دعا له �صمو رئي�ص الوزراء منذ 
بدء نه�صة البحرين احلديثة، ولبد من التم�صك 

بهذه الثوابت بدل حرب فرق ت�صد.

تنوي���رة: ل تلق الل���وم على �رساع���ك واأنت 
تبحر برياح عاتية.

عادل عيسى 
المرزوق

م�صرتن���ا البحرينية عل���ى مر التاريخ 
ويف خمتل���ف املنعطف���ات والظ���روف هي 
تل���ك الت���ي امت���ازت ب�صجاي���ا الت�صام���ح 
والب���ذل والتالح���م ب���ني قي���ادة الوط���ن 
الت���ي  وه���ي  ال���ويف،  الك���رمي  وال�صع���ب 
حتاف���ظ على رونقه���ا واأثره���ا اجلميل يف 
نفو����ص املواطنني، وتعودن���ا اأن ن�صتب�رس 
بتوجيه���ات �صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 
حفظه اهلل ورعاه، و�صاحب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة ب���ن �صلمان اآل خليفة رئي�ص 
ال���وزراء املوقر اأط���ال اهلل عمره، و�صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمر �صلم���ان بن حمد اآل 
خليف���ة، ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، تلك 
التوجيهات التي حتمل بني ثناياها معاين 
الإميان العمي���ق والك���رم وال�صفح وفتح 
ال�صفحات املالأى بالعطاء، والتي ينعك�ص 
اأثره���ا الك���رمي بامل�صاعر النبيل���ة لتقوية 

اللحمة الوطنية والن�صيج الجتماعي.
ن�صتب����رس  ح���ني  كمواطن���ني  ونح���ن 
بالتوجيه���ات ال�صامية للقي���ادة، فاأ�صا�ص 
ذلك هو م���ا عهدناه من قيادتنا من رعاية 
واقرتاب من �ص���وؤون املواطن���ني، ومهما 
كان���ت الظروف واخلالف���ات والختالفات، 
وال�ص���الم  املحب���ة  ين����رس  م���ا  كل  ف���اإن 
والطماأنين���ة بني اأه���ل البلد ن���راه مو�صع 
اهتم���ام القيادة، وهذا الأم���ر كان على مر 
ال�صنني من الثواب���ت البحرينية الأ�صيلة، 
ث���م اأ�ص���اف امل����رسوع الإ�صالح���ي جلالل���ة 
املل���ك حفظ���ه اهلل م���ا اأ�صه���م يف اإح���داث 
نقلة تاريخي���ة كبرة ونوعية وح�صارية يف 
خمتل���ف املجالت، لي�ص فقط على �صعيد 
مقوم���ات الدولة احلديث���ة فح�صب، بل ما 
يحم���ل روؤي���ة م�صتقبلية لالأجي���ال القادمة 
ك���ي تعي�ص يف كنف وطن يحت�صن اجلميع 

وت�صاهم يف رقيه وتقدمه.
اإن جاللة امللك املفدى يفي�ص علينا 
بتقدير جاللت���ه اأبناء الوط���ن الذين كانوا 
دائًم���ا و�صيبق���ون اأ����رسة واح���دة متكافلة 
مت�صامن���ة، حي���ث يعي�ص اجلمي���ع يف هذا 
البل���د، وط���ن التعاي����ص والأم���ان وواح���ة 
الأم���ن وال�صتقرار، وه���و بالتاأكيد موطن 
الو�صطي���ة والت�صام���ح والعت���دال، ونفخر 
ب���اأن يحمل كل ف���رد يف ه���ذا الوطن تلك 
ال�صمات وال�صجاي���ا، ذلك اأن امل�صي بثقة 
وتطل���ع للم�صتقبل يل���زم اأن نثق يف الدور 
البحرينية  والك���وادر  بالطاق���ات  املن���اط 
الواع���دة، وتر�صي���خ الأدوار املنطلقة من 
املواطن���ة وامل�صارك���ة يف �ص���وؤون احلياة 
العام���ة، ودف���ع م�صرة التنمي���ة والتقدم، 
ف���كل ال�صواع���د البحريني���ة، كم���ا يقدرها 
�صم���و رئي����ص ال���وزراء، هي الت���ي ت�صيغ 
التطلعات للم�صتقبل، وهي حمور التنمية 
كون الإن�ص���ان البحريني الرثوة احلقيقية، 
وكما ي�صف �صمو ويل العهد، فاإن اجلهود 
التنموي���ة الت���ي تعمل عليه���ا اململكة يف 
املج���الت املختلفة ياأتي املواطن كمحور 
رئي�ص���ي له���ا؛ م���ن خ���الل ال�صتثم���ار يف 

الكفاءات والكوادر الوطنية.
كل فئ���ات املجتم���ع البحريني، وهذا 
الأمر ل يختلف فيه اثنان، موؤمنة بالأهداف 
الوطنية ال�صامي���ة التي تقوم على اأ�صا�ص 
الإجماع الوطن���ي و�صيانة الوحدة الوطنية 
وتق���دمي م�صلح���ة الوطن العلي���ا، والأيام 
القادمة اآتية باخلر مادام اجلميع حري�صا 
على �صالمة ال�صف وقوة التالحم وموا�صلة 
م�صار النه�ص���ة ال�صاملة، عرب امل�صاركة يف 
الإجنازات وخطط العمل التي تعود بالنفع 

على الوطن واملواطن.
وهلل احلم���د، اأثبت اجلمي���ع التفافهم 
حول قي���ادة الوط���ن من جه���ة وتالحمهم 
مع بع�صه���م البع�ص يف البي���ت البحريني 
م���ن جهة اأخ���رى، فاحل���ب الكب���ر للوطن 
والإخال����ص يف خدمت���ه ه���و البل�ص���م وهو 
ب�صائ���ر اخلر الت���ي جتتمع فيه���ا اجلهود 
للحف���اظ عل���ى مكت�صبات الوط���ن الغايل، 
و�صنم�صي بعون اهلل يف �صياغة امل�صتقبل 
الذي يتطل���ع اإليه كل بحرين���ي يوؤمن باأن 

البحرين اأغلى الأوطان.

سجايا التسامح والبذل 
في البيت البحريني

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كل املب���ادرات الت���ي يطلقها �صي���دي �صمو 
ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ اجلنوبية 
حفظ���ه اهلل ورعاه توؤكد اأن هن���اك عمال تخطيطيا 
�صام���ال وتعبئ���ة الإمكاني���ات لتحقي���ق الأه���داف 
املرج���وة، واآخ���ر تل���ك املب���ادرات “قي���ام �رسطة 
اجلنوبي���ة بحملة توعوية، الهدف منها ك�رس احلاجز 
ب���ني ذوي الحتياجات اخلا�صة واأف���راد املجتمع، 
حيث �صاهدنا اإ�رساك ذوي الحتياجات اخلا�صة يف 
توزي���ع مطويات ورقية تتعلق ببع�ص ا�صرتاطات 
ال�صالم���ة التي تواجه ذوي الحتياجات اخلا�صة يف 
املنزل وعلى الطريق العام وكيفية الوقاية منها، 
وقبل اأيام وج���ه �صموه اأي�صا باإقامة حملة توعوية 

للتعري���ف باملخاطر املحتملة جراء ارتفاع درجات 
احل���رارة يف ف�صل ال�صي���ف والحتياطات الالزمة 
للحد من حرائق ال�صيارات وكيفية التعامل معها، 
وا�صتعر�ص خالل اجتماع اللجنة الأمنية كذلك اأبرز 
احلل���ول والآليات للحد من املخالف���ات املرورية 
الناجت���ة عن ال�صلوكي���ات اخلاطئة من قبل بع�ص 
م�صتخدم���ي الط���رق وجت���اوز ال�رسع���ة املحددة يف 
الطرق���ات العام���ة وذل���ك للحف���اظ عل���ى �صالمة 

املواطنني واأرواحهم”.
الإ�رساف عل���ى كل �صيء واملتابعة ال�صخ�صية 
النه���ج الذي ي�ص���ر عليه �صمو حماف���ظ اجلنوبية 
ال���ذي اأحدث نقل���ة نوعية رائدة غ���ر م�صبوقة يف 

عمل ومه���ام املحافظات والتداب���ر املوؤدية اإلى 
حت�صني كل اخلدمات ورف���ع م�صتواها، واملعرفة 
الت���ي ين�صده���ا املجتم���ع،  الوا�صح���ة لالأه���داف 
فالتخطيط الذي ينتهجه �صم���وه اأيده اهلل يعتمد 
على الدق���ة والتو�صي���ات والق���رارات تاأتي بعد 
درا�ص���ات م�صتفي�ص���ة يقوم بها فري���ق عمله كل 
ح�صب اخت�صا�ص���ه، وهذا هو فن واأ�صول القيادة 

والتوجيه والتنظيم وقاعدة البناء احلقيقية.
لق���د اأ�صبح���ت املحافظ���ة اجلنوبي���ة تعي�ص 
حيوي���ة ودينامي���ة متجددة حي���ة وكل يوم ن�صهد 
نقط���ة انطالق نحو م�رسوع جدي���د يف كل املجالت 
وبناء وتطويرا �صامال يف ربوع املحافظة واإجنازات 

�صخمة ب���كل املعاير، فكما اأن ل���كل اأمة ق�صمها 
م���ن احل�ص���ارة العاملي���ة، فللمحافظ���ة اجلنوبية 
وبف�صل قيادة �صمو املحافظ اأيده اهلل ق�صم كبر 
يف م�ص���رة التطوي���ر والتنمية ال�صامل���ة للبحرين 
العزي���زة والأث���ر امللمو����ص يف اأي اإجن���از وجناح، 
وتب���واأت مكانة مميزة على خارط���ة “املحافظات 
اخلليجي���ة والعربية” مبا متلكه م���ن قائد وموجه 
حق���ق املكا�ص���ب والأه���داف يف دروب التطوي���ر 
والأم���ن والأم���ان وال�صتقرار، ف�صك���را من القلب 
�صمو املحافظ على امل�صاريع احليوية وال�رسورية 
املحافظ���ة  ت�صه���ده  ال���ذي  والرخ���اء  والتق���دم 

اجلنوبية.

المحافظة الجنوبية... مكانة مميزة 
على خارطة “المحافظات العربية”

التقاع���د املبكر للمراأة يه���م �رسيحة كبرة من 
الن�صاء العام���الت، ناأمل اأن يحظ���ى باهتمام اللجنة 
امل�صرتك���ة املتخ�ص�ص���ة بدرا�صة تعدي���الت قانون 
التقاع���د، وعل���ى اأع�صائها ال�صتف���ادة من جتارب 
ال���دول الأخرى مع مراع���اة خ�صو�صي���ة جمتمعنا يف 
كل اجلوان���ب ال�صحية والجتماعي���ة والقت�صادية، 
فم���ا ينا�صب الدول املتقدمة لي�ص بال�رسورة يكون 
منا�صباً و�ص���ع وظروف املراأة البحرينية واخلليجية، 
كم���ا نتطلع لدع���م املجل�ص الأعلى للم���راأة بتحريك 
مل���ف تقاعد املراأة املبكر، تزامن���اً مع اأعمال اللجنة 
امل�صرتكة، لتوؤخذ يف العتبار الن�صو�ص القانونية.

املجل����ص الأعل���ى للم���راأة جهة داعم���ة حلقوق 
املراأة، ومواقف���ه م�صاندة للتقاع���د املبكر على اأن 
يكون اختيارياً، وهو اجلهة الأقدر والأكفاأ يف حتديد 
ودرا�ص���ة احتياجات املراأة التقاعدية، كل ما ن�صبوا 
اإليه ترجمة هذا الدعم امل�صوؤول يف القانون اجلديد 
ب�ص���كل من�ص���ف يراعي الظ���روف اخلا�ص���ة باملراأة 

ويحقق لها ال�صتقرار الأ�رسي واملايل.
الق�صي���ة ما ب���ني موؤيد ومعار����ص وذاك �صاأن 
طبيعي، فل���كل امراأة ظروفها ال�صحية والجتماعية 
وطبيعة املهنة التي ت�صغلها، وهي وحدها القادرة 
عل���ى حتدي���د الوق���ت املنا�ص���ب لتقاعده���ا وفق 

�صنوات اخلربة ومتطلبات حياتها الأ�رسية، لذا نوؤيد 
ب�ص���دة و�صع قانون يتي���ح للمراأة فر�ص���ة التقاعد 
املبكر بعد 25 �صنة خربة دون الإخالل بالمتيازات 
الأخرى، ب���ل على العك�ص، نطالب بامتيازات خا�صة 
يف ه���ذه احلالة، حتقيق���اً للم�صلحة العام���ة، اأبرزها 
اإتاح���ة فر����ص التوظي���ف للخريج���ات خ�صو�صا يف 
الوظائ���ف احلكومي���ة، وتو�صع���ة فر����ص الرتقيات 
والتطوي���ر. اإذا لبد من منح امتيازات خا�صة للمراأة 
الت���ي ت�صغل وظيفة تخ�ص�صية، كالطب والهند�صة 
وغرها، فهي تتمتع بخ���ربات نادرة وكفاءة عالية، 
وترغ���ب يف موا�صلة العط���اء. بع�ص الن�صاء ميتلكن 

القدرة والرغبة وت�صعفهن الظروف للعمل اإلى عمر 
ال���� 60، بينم���ا اأغلبيته���ن ي�صعرن برغب���ة كبرة يف 
التقاع���د بعد 25 عاماً من العطاء، ويف�صلن التفرغ 
لأعماله���ن اخلا�ص���ة والأ�رسية، بالطب���ع و�صع املراأة 
يختل���ف عن الرجل يف م�صاأل���ة التقاعد، فاملراأة غر 
ملزمة بالعمل وم�صوؤولياته���ا الأ�رسية اأولى واأهم يف 
ح���ال تعار�صها م���ع موا�صلة العم���ل.  كل ما نتمناه 
يف القان���ون اجلديد، مراع���اة ظروف امل���راأة ومدى 
قدرتها على موا�صلة العمل وفقاً لظروفها ال�صحية 
والجتماعي���ة، ونتطل���ع ب�صغف لفر����ص وامتيازات 

حتقق الأمان املايل للمراأة يف حال التقاعد املبكر.

التقاعد المبكر للمرأة

كفانا سياسة 
فرق تسد

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة
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فولفو
اأعلن���ت “فولف���و” اأنها �ص���وف توا�صل حتركه���ا بعيًدا عن 
الأن�صطة التقليدية املتبعة يف قطاع ال�صيارات، يف خطوة تهدف 
اإل���ى الرتكيز على فعالي���ات م�صممة خ�صي�ًصا م���ن اأجل تعريف 

و�صائل الإعالم والعمالء ب�صياراتها اجلديدة وتقنياتها احلديثة. 
ويدعم التوج���ه نحو مهارات ات�صالت حم���ددة الأهداف، طموح 
ال�رشك���ة الرامية اإلى تعديل عملية توا�صلها مع قاعدة عمالئها بهدف بناء 

عالقات مبا�رشة مع اأكرث من خم�صة ماليني عميل بحلول منت�صف العقد املقبل.  
وي�ص���ار اإل���ى اأن ال�رشك���ة كانت قد ك�صف���ت عن اأحدث طرزه���ا اجلديدة وه���ي “XC40” املدجمة 
الريا�صي���ة املتع���ددة ال�صتخدمات خالل معر�ض مي���الن لالأزياء العام 2017. كم���ا اأزاحت ال�صتارة عن 
ال�صي���ارة العائلية “V60” اجلديدة املتو�صطة احلجم املتمي���زة بالعتماد على جتربة خا�صة مع اإحدى 

العائالت التي تقطن يف �صواحي ا�صتوكهومل.

سيراتو 2019

إم جي RX5 الجديدة

ك�صف���ت �رشكة كيا عن �صرياتو 2019، بعد النجاح الكبري 
الت���ي ح�صلت عليه بجيلها ال�صابق. وباع���ت كيا عامليا اأكرث 
من ملي���وين �صيارة، والتي تتوقع بهذا اجلي���ل اأن تبيع اأكرث 
نظ���را للت�صمي���م الع����رشي والتقني���ة احلديث���ة املتوفرة بها 

مقارنة بفئتها.
 GT ت�صمي���م �صرياتو 2019 م�صتوحى من �صقيقتها �صتينجر

الريا�صي���ة، ويظهر ذلك جلًيا يف املقدم���ة عرب �صبك اأنف النمر، م�صابيح 
LED عل���ى �صكل X، وفتحات التهوية ال�صفلية مع م�صابيح ال�صباب. من اجلانبني تبدو 

�صريات���و 2019 ب�صيطة وخالي���ة من التعقيدات، اأخرًيا من اخللف تظه���ر امل�صابيح LED بزوايا 
حادة، واأ�صفلها مل�صات �صوداء مميزة وخمرج العادم من الكروم. اأما من الداخل فح�صلت �صرياتو 

2019 على تغيري �صامل.

ج���اءت اإم ج���ي RX5 اجلديدة املركب���ة الريا�صي���ة متعّددة 
ال�صتخدامات SUV يف منطقة ال����رشق الأو�صط لت�صّكل املرحلة 
امل�صّوق���ة الأح���دث �صمن عملية اإع���ادة اإحياء العالم���ة التجارية 
الربيطانية ال�صهرية بعد خروجها بحلة خمتلفة �صملت الت�صميم 

الداخل���ي واخلارج���ي، واملتوّق���ع اأن جتذب جمموع���ة متنّوعة من 
���ا ال�صباب الذي���ن يبحثون عن قيمة  العم���الء يف املنطقة، خ�صو�صً

للمال وباق���ة متقّدمة من التجهيزات بحيث ت�صم���ح لهم بالتفّرد عن 
دة مبحّرك وق���ود 1.5T وعلب���ة ترو�ض  غريه���م. وتاأت���ي MG RX5 م���زَوّ

اأوتوماتيكية من 7 �رشعات، وهي متوفرة بطراز STD اأ�صا�صي اأو طراز COM و�صطي.
اأم���ا نظام توليد احلركة 2.0T الأكرث قّوة فيت�صل بعلبة ترو����ض اأوتوماتيكية من 6 �رشعات، وهو 
يتوف���ر بفئة جتهي���زات COM اأو فئة جتهيزات LUX الأعلى �صمن املجموع���ة، مع متّيز هذا الطراز 

الأخري عرب نظام دفع بجميع العجالت.

“نيسان” تسجل نموا مطردا في الشرق األوسط
اأعلن���ت “ني�ص���ان” عن نتائج اأعمال ال�صنة املالية 2017 يف ال�رشق الأو�صط، والتي ع���ززت جناح ال�رشكة يف املنطقة. ففي دول 
اخللي���ج )با�صتثن���اء اململك���ة العربي���ة ال�صعودية(، زادت ح�ص���ة “ني�صان” ال�صوقي���ة ال�صنوية اأكرث من 20 %، كم���ا �صجلت ح�صة 

“ني�صان” ال�صوقية يف منطقة ال�رشق الأو�صط الأو�صع منًوا ثابًتا قارب ال�10 %.
وقال املدير الإداري ل� ”ني�صان” ال�رشق الأو�صط يورغن �صميتز: نحن عازمون على توفري اأف�صل اخلدمات واملنتجات لعمالئنا، 
وتع���د اآخ���ر الأرقام �صاهًدا بارًزا عل���ى اأدائنا املميز. وا�صلت “ني�ص���ان” العام املا�صي م�صرية جناحها يف ال����رشق الأو�صط وحققت 
من���ًوا يف املبيع���ات واحل�صة ال�صوقية وعززت ر�ص���ا العمالء و�صمعة العالم���ة التجارية. ونحن عازمون على موا�صل���ة هذا النمّو من 
خ���الل الرتكي���ز على عمالئنا”. ومن حيث اأداء جمموعة مركبات ني�ص���ان يف اخلليج، حققت ال�رشكة منًوا خالل العام 2017 يف الفئات 

الأ�صا�صية:

• زادت ح�ص���ة جمموع���ة “ني�صان بات���رول” بن�صبة 11.4 	
% مقارن���ة بالع���ام �صاب���ق واأ�صب���ح ط���راز “بات���رول” �صيارة 
الأن�صطة الريا�صية الكب���رية احلجم الأف�صل مبيًعا يف الإمارات. 
وت�صاعفت مبيعات “باترول” 4 مرات منذ العام 2011 وزادت 

ح�صته ال�صوقية بن�صبة 167 %.
• تابع���ت عائلة “ني�صان باترول Y61” حتقيق منّو ثابت 	

يف مبيعاته���ا ال�صنوية اإذ �صجلت ارتفاًعا بن�صبة 263 منذ العام 
2011، ما يثبت مدى رواج هذا الطراز العريق.

•  وت�ص���ّدرت �صي���ارة “ني�ص���ان كيك����ض” فئ���ة �صيارات 	
الكرو����ض اأوف���ر الع���ام 2017 و�صجل���ت ازدي���اًدا �صنوًي���ا يف 

املبيعات بن�صبة 145 %.
• كم���ا �صجلت “ني�صان �صاين” اأداء ملفًتا العام 2017 اإذ 	

زادت مبيعاتها بن�صبة 58 % واحتلت ال�صدارة يف فئتها.

• اأم���ا ح�صة “ني�ص���ان ناف���ارا” ال�صوقي���ة فت�صاعفت 3 	
مرات بني العامني 2016 و2017.

• فيما ت�صاعف حج���م مبيعات “ني�ص���ان اإك�ض - تريل” 	
مرت���ني بني العام���ني 2014 و2017 وزادت احل�صة ال�صوقية 

بن�صبة 155 %.
• ه���ذا ونال���ت “ني�صان” الع���ام 2017 جوائ���ز كثرية اإذ 	

نال���ت 8 جوائ���ز يف حف���ل MENA Cristal Festival لعام 
2018 مب���ا فيها جائ���زة Festival Grand Prix املرموقة. 
كم���ا تلقت ط���رازات “ني�صان األتيم���ا” و ”كيك�ض” و ”جي تي 
- اآر” جوائ���ز يف عدد من احلف���الت على مّر ال�صنة. هذا عدا عن 
اجلائزت���ني اللتني نالتهم���ا حملة “ني�صان” الت���ي حتمل ا�صم 
“اأق���در اأق���ود باأمان” عن فئ���ة اأف�صل حملة ابت���كار يف جمال 

ال�صالمة املرورية تطلقها �رشكة �صيارات.

 رينو “داستر” 
 الجديدة كليا 

تصل إلى 
الشرق األوسط

ترح���ب “رينو 
الأو�صط”  ال�رشق 
جمموعة  �صم���ن 

طرازاتها املتوفرة يف 
املنطقة مبركبة “دا�صرت” )Duster( اجلديدة كلًيا 
والتي ُتعد مركب���ة ريا�صية متع���ددة ال�صتخدامات 
)SUV( ق���ادرة عل���ى خو�ض املغام���رات املختلفة 
بج���راأة عالية. و�صوف ت�صل “دا�ص���رت” اجلديدة اإلى 
اأ�ص���واق جمل�ض التعاون اخلليجي وال�صوق ال�صعودي 
بدًءا من �صه���ر �صبتمرب املقبل، فيم���ا �صيبداأ بيعها 
يف الع���راق باأواخر 2018. وه���ي متوفرة اأ�صا�ًصا الآن 
يف كل من لبنان وم����رش و�صتدخل ال�صوق الأردين يف 
�صهر اأغ�صط����ض. �صتحافظ ال���� SUV املطورة على 
ذات ال�صع���ر القت�صادي والت���ي ت�صتهر به الد�صرت 
ب���ذات الوقت الذي �صتوفر ب���ه املميزات املتعددة 

واجلودة العالية.
تتمتع “دا�صرت” اجلديدة كلًيا بت�صميم خارجي 
جدي���د بالكامل مينح مظه���ًرا فريًدا يتمي���ز باجلراأة 
والق���وة، اإ�صافة اإلى ارتقائه مب�صتويات اجلودة عرب 
مق�صورة داخلية اأعيد ت�صميمها كلًيا لتوفري جتربة 

قيادة مريحة و�صهلة.
مت   ،2010 الع���ام  يف  دولًي���ا  اإطالقه���ا  ومن���ذ 
بي���ع اأكرث م���ن 2.45 ملي���ون مركب���ة “دا�صرت” حول 
 )Dacia( ”العامل حت���ت عالمتي “رين���و” و ”دا�صيا
التجاريت���ني. و�صه���دت ه���ذه املركب���ة الريا�صي���ة 
لال�صتعم���ال  املخ�ص�ص���ة  ال�صتخدام���ات  متع���ددة 
اليوم���ي �سعبي���ة كب���رة ب���ن اأو�س���اط ال�سائق���ن 
يف خمتل���ف اأنح���اء الع���امل، وحققت نتائ���ج مبيعات 
ا�صتثنائي���ة يف كل م���ن رو�صي���ا، الهن���د، الربازي���ل 

وال�رشق الأو�صط.
ولطاملا متتعت “دا�صرت” مبزايا اأ�صا�صية بارزة 
م���ن �صمنه���ا الرحابة وال�صع���ر املقب���ول والقدرات 
العالي���ة على ال���دروب الوعرة، وه���ي عنا�رش ت�صكل 

مزاي���ا اجل���ذب الرئي�صي���ة له���ذه املركب���ة. وتتاب���ع 
الط���رازات اجلدي���دة كلًي���ا ال�صري على ه���ذه اخلطى 

وحمل هذه املزايا املرغوبة جًدا. 
املركب���ة  له���ذه  اخلارج���ي  ال�ص���كل  من���ح  مت 
الريا�صي���ة متعددة ال�صتخدامات مظه���ًرا اأكرث قوة 
بف�صل اإ�صاف���ة �صبك عري�ض بلم�ص���ة كرومية ميتد 
حتى الأ�صواء الأمامية املوجودة عند الزوايا الأمامية 
للمركب���ة. وت�صه���م احلاف���ة الأمامي���ة بتعزي���ز مزايا 
املغام���رة يف “دا�صرت” وت�صمن عدم فقدان املركبة 
ل�صكله���ا الأنيق اأبًدا. ومن خالل وجود اأ�صواء “رينو” 
املميزة بنمط حرف C باللغة الإجنليزية مع م�صابيح 
اإن���ارة نهاري���ة جارية من نوع LED، ف���اإن “دا�صرت” 
ُتعترب مركبة SUV ع�رشية مع �صخ�صية مغاِمرة على 

الدروب الوعرة.
من الداخل، يتم تزويد “دا�صرت” باأنظمة جديدة 
عالية اجل���ودة للم�صاعدة يف القي���ادة بالإ�صافة اإلى 
وجود جتهي���زات جديدة، مما يجع���ل املركبة جاهزة 
خلو����ض املغامرات والتمت���ع بالر�صاق���ة والراحة يف 
القي���ادة اليومي���ة. وعند الدخ���ول اإل���ى املق�صورة، 
يظه���ر مبا����رشة الف���رق يف م�صتويات اجل���ودة - كما 
توج���د باق���ة م���ن اخل�صائ����ض املرتبط���ة مبفه���وم 

“احلياة ال�صهلة” ومن �سمنها نظام التحكم بهبوط 
املنح���درات )Hill Descent Control(، كام���ريا 
الروؤي���ة املتع���ددة )Multiview Camera( م���ع 
 Blind Spot( مي���زة التحذير م���ن النقطة العمي���اء
Warning(، نظام مراقبة الدفع بالعجالت الأربع، 
تكيي���ف اأوتوماتيك���ي للهواء، ت�صغي���ل للمحرك عن 
جمل����ض  )يف   )Remote Engine Start( بع���د 
التع���اون اخلليج���ي فق���ط(، �صا�صة مل����ض قيا�ض 7 
بو�صات وبطاق���ة “رينو” الذكية م���ع نظام الدخول 
بدون مفت���اح - بالإ�صافة اإل���ى جتهيزات وك�صوات 

عالية اجلودة.
تتوف���ر “دا�ص���رت” اجلدي���دة كلًي���ا مبوا�صفات 
 )4WD( عج���الت  و4   )2WD( بعجلت���ني  دف���ع 
وتق���دم ق���درات عالي���ة ه���ي م���ن ب���ني الأف�صل يف 
ال�ص���وق عل���ى ال���دروب الوع���رة. ومن خ���الل توافر 
خيارين من حمركات وقود البنزين، الأول �صعة 1.6 
 CVT 2( يت�صل بنظ���ام نقل حركةx4 ليرت )دف���ع
اأوتوماتيك���ي، والثاين �صع���ة 2.0 ليرت مع نظام نقل 
حركة اأوتوماتيكية )دف���ع 4x4(، فاإنه ميكن اعتبار 
“دا�صرت” مركبة SUV جمهزة خلو�ض املغامرة على 

اأي م�صار.
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بتحديثاته���ا   2019 ت�صارج���ر  ع���ن  دودج  ك�صف���ت 
الب�صيطة، والتي �صتك���ون متوفرة يف الربع الثالث من هذا 
 SXT، GT، :الع���ام. واأتت فئات ت�صارج���ر 2019 كالتايل
وهيل���كات.   ،T Scat Pack /T، R /SXT AWD، R
حتديث���ات ت�صارج���ر �صملت نظ���ام حتكم لالنط���الق يقوم 

بتخفيف عزم املح���رك اإلى العجالت لتت�صارع بال�صيارة من 
دون اأن ت�صيع قوة ال�صي���ارة من خالل حرق الإطارات اأثناء 
النط���الق. اإ�صافة اإلى تقدمي هيل���كات ب�صبك اأمامي جديد 
بفتحت���ني تهوية و3 فتحات يف غط���اء املحرك والذي يولد 

نظام تربيد اأكرث للمحرك.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

اأف�ص���ل الأف�ص���ل”  “ري���د دوت:  ح�ص���دت ف���رياري جائ���زة 
للت�صمي���م امللف���ت الذي تتحّلى ب���ه �صّي���ارة “بورتوفينو” ، وهي 
اأح���دث �صّيارة فرياري من فئة ال�صياحة الريا�صية GT مبحّرك من 

 .V 8 اأ�صطوانات ب�صكل
وه���ذا هو العام الرابع على التوايل ال���ذي ينال فيها احل�صاُن 
اجلام���ح هذا ال����رشف العريق تقدي���ًرا لطراٍز م���ن طرازاته اجلديدة. 

املتع���ددة  الأنيق���ة  املك�صوف���ة   Portofino ف���رياري  وتتمي���ز 
ال�صتعم���الت ب�صقف معدين قاب���ل للطّي واأداء رائ���د وحّيز ممتاز 
لالأمتعة. ولفت ت�صميُمها اأنظار جلنة التحكيم الدولية التي �رشّحت 
قائل���ًة “تبهرنا �صي���ارة ف���رياري Portofino بت�صميمها املذهل 
ال���ذي ينعك�ض بف�ص���ل التح�صين���ات الرائعة الت���ي اأُحدثت فيها. 

وتبدو ال�صّيارة تعبريا رائعا عن �صكل منحوت فاتن”.

فيراري تحصد جائزة التصميم

الت�صمي����م اخلارجي لفورد اك�صبدي�ص����ني اجلديد بات 
يت�س����م بخطوط اأكرث ان�سيابا مع زج����اج اأمامي مائل و�سقف 
منح����در ينتهي اإلى جن����اح خلفي على حاف����ة ال�صقف، فيما 
يربز يف املقدمة �صبك اأمامي جديد واأ�صواء اأمامية جديدة، 
اأم����ا من اجلهة اخللفية فهنا تتجل����ى لغة فورد الت�صميمية 
خ�صو�ص����ا يف ت�صمي����م الأ�ص����واء اخللفي����ة، بينم����ا اأ�صبحت 

املركبة اأطول بقرابة 4 اإن�صات من الطراز ال�صابق.
ومع الهي����كل اخلارجي اجلديد انخف�����ض وزن ال�صيارة 
مبق����دار 136 كغم؛ بف�صل ا�صتخدام مواد جديدة ت�صمنت 
خالئ����ط الأملنيوم، فيما مت �صنع الهيكل القاعدي لل�صيارة 

من الفولذ ال�صلب؛ ليمنح ال�صيارة قدرات جر قوية.

فورد اكسبديشين...
 جديدة في كل شيء
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هل سرقت حال الترك فنانة 
جزائرية في أغنيتها الجديدة؟

البحرينية نورة الصائغ: عيني على الدراما الكويتيةهل تطلب الفتاة البحرينية مهرا غاليا؟

قدمت �رشك���ة “بالتينوم ريكوردز” االأغنية 
اجلديدة للفنانة البحريني���ة ال�شابة حال الرتك، 

والتي حتمل ا�شم “ممنوع اللم�س”.
ومبج���رد ط���رح اأغني���ة ح���ال عل���ى موق���ع 
“اليوتي���وب”، وجه لها الكث���ر من االتهامات 
ب�رشق���ة اأغنيته���ا اجلديدة م���ن اأغني���ة للفنانة 
اجلزائري���ة كاميلي���ا ورد حتم���ل ا�ش���م “اأموته 

باأيدي”.
واأغنية “ممنوع اللم�س” من اإنتاج بالتينوم 
ريكوردز، ومن كلم���ات حمد الغرباوي، واأحلان 

.MOTIFF ميثم عالء الدين، ومن توزيع

واأخ���را حّل���ت الفّنان���ة البحريني���ة ال�شابة 
�شيف���ة عل���ى برنام���ج “ع���رب وود” ، وتطّرق 
احلديث معها اإلى اخلو�س يف بع�س التفا�شيل 

ال�شخ�شية ال�شائكة.
 كم���ا بّين���ت ان�شغاله���ا الف���رتة املا�شية؛ 
ب�شب���ب درا�شته���ا، واأعربت ع���ن �شعادتها باأّن 
جمهورها ُي�شّبهها بامُلمّثلة واملغنية االأمركية 
�شيلينا غوميز. وب�شوؤالها عن عمليات التجميل 
اأّك���دت حال ل���رتك اأّنها مل تخ�ش���ع الأّي عمليات 
جتمي���ل؛ الأّنها فقط بعمر ال���� 16 عاما، فكيف 
ت�شم���ح لنف�شها بت�شويه وجهه���ا يف هذه ال�ِشّن 
ال�شغ���رة، كما اأّنه���ا را�شية ع���ن �شكلها، وال 

تريد تغير �شيء بعد.

أحداث

تعود اإلى ممار�شة عملك ون�شاطك كما 
ال�شابق.

ال�شرب من اأبرز �شفات���ك، وهذا يخدم 
م�رشوعك احلايل.

ال تعامل االأ�شدقاء بجفاء، فالتطورات 
كثرة جدا.

نفقات ب�شبب م�شائل كثرة م�شتجدة 
تفر�س نف�شها. 

ال�رشي���ك اأغلى ما عندك اإال اأنك ال تظهر 
االهتمام الكايف.

االأجواء منا�شبة للم�شارحة والدخول يف 
مرحلة احل�شم.

رك���ز يف عملك اأكرث من اأي وقت م�شى 
فاأنت على موعد مع مفاجاأة.

ت�شيب���ك وعكات كث���رة اإال اأن عالجها 
احلمية والريا�شة.

اعر�س اأو�شاعك عل���ى �شاحب ال�شاأن 
يف اأ�رشع فر�شة.

ال تت�رشع قبل الدخ���ول يف م�رشوع جديد 
الأن التحديات تكرث.

قد ت�شع���ر اأن البدانة تظه���ر ب�رشعة اإال 
اأنك تفر�س نظاما جديدا.

تتخل����س من بع����س امل�شاع���ب هذه 
االأيام بف�شل نزاهتك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

اأ�شبحت عقدة الزواج عند بع�س ال�شباب 
ه���ي املهر، مع اأن امله���ر ال يحدد قيمة الفتاة 
احلقيقي���ة، واأن املادي���ات غر مهم���ة للفتاة 
البحريني���ة، واأن التبذي���ر والب���ذخ موج���ود يف 
االأفالم وامل�شل�شالت فق���ط ولي�س يف الواقع، 
ولك���ن بالنظر لتذمر ال�شب���اب ب�شبب املبالغة 
يف امله���ور وزواجه���م م���ن االأجنبي���ة ب���دال عن 
البحريني���ة، ه���ل فعالاً مه���ر الفت���اة البحرينية 
مبال���غ فيه؟ وه���ل تطلب مهرا يبل���غ 10 اآالف 
من زوج امل�شتقبل؟ هذه ت�شاوؤالت ت�شغل بال 
الكثر وله���ذا “م�شافات الب���الد” ا�شتطلعت 

اآراء عدد من الفتيات ب�شاأن ذلك.

مستلزمات
الفتي���ات  “اإن  اإبراهي���م  اأمين���ة  قال���ت 
البحريني���ات ال يطلنب مهرا مبالغا فيه، فعلى 
العك�س من ذلك، مهر البحرينية اأقل بالن�شبة 
لفتي���ات البل���دان االأخرى، ولك���ن م�شتلزمات 
اجلمال للفت���اة تكون باهظة الثمن مما يوؤدي 

اإلى طلب مهر كبر من الزوج امل�شتقبلي”. 

تباهٍ
 اأكدت �شيخة حمادة اأن الفتاة البحرينية 
تطلب مهرا معقوال. واأو�شحت ”هناك فتيات 
يطلنب مهرا مبالغا فيه؛ من اأجل التباهي اأمام 
النا����س باأن مهورهن اأكرث من 10 اآالف دينار، 
وهذا قد يوؤثر �شلباًا على و�شع الزوج املادي، 
وم���ن املمك���ن اأن ياأخ���ذ قر�شا م���ن اأجل دفع 
امل�شاري���ف، وبحكم ح���ال ال�ش���اب البحريني 
ال�شعي���ف وغ���الء اأ�شع���ار كل �ش���يء يف وقتنا 
احلايل يجب على اأي���ة فتاة مقبلة على الزواج 

اأن تراعي ظروف الزوج امل�شتقبلي”.
 واأ�شافت �شيخة اأن لالأهل دورا كبرا يف 

التاأث���ر على راأي الفتاة ”ولك���ن اأحيانا لي�س 
االأهل فقط م���ن يوؤثر على الفتاة فلالأ�شدقاء 
ا  اأي�ش���ا دور كبر يف التاأث���ر؛ الأن البنت دائماً
تق���ارن نف�شها ب�شديقاته���ا املتزوجات وكم 
طل���نب من مهر، ولهذا ممك���ن اأن تطلب مهرا 
مبالغ���ا في���ه فقط لك���ي يكون اأك���رث من مهر 

�شديقتها وهذا ت�رشف غر �شحيح”. 

مشورة
ت�شر منى حممد اإلى اأنه يتم التاأثر على 
راأي الفتاة م���ن قبل االأهل واالأقارب؛ الأن اهلل 
�شبحان���ه وتعالى قال “و�شاوره���م يف االأمر”، 
اأي جت���ب م�ش���اورة االأهل يف كل اأم���ور احلياة، 
واال�شت�شارة تكون قب���ل اال�شتخارة ”والفتاة 
البحريني���ة عك����س الدول اخلليجي���ة االأخرى ال 
تطلب مهرا مبالغا في���ه؛ الأن مع مرور الوقت 
ارتفع���ت اأ�شعار املعي�شة يف البحرين، فاملهر 
ا”.   يف ع�رشنا هذا يختلف عن املهر قبل 20 عاماً

شراكة
تلفت زه���راء غريب اإلى اأن الزواج �رشاكة 
روحية “ فهو عبارة عن �رشاكة روحية ومعنوية 

قبل اأن تك���ون مادية، وال ي�شتح���ق االأمر عناء 
اأن يثق���ل الرجل مبهر مبال���غ فيه يجربه على 
االقرتا����س مما يوؤث���ر على معي�ش���ة الزوجني 
، وبالن�شب���ة للمهر فاملبل���غ ال�شائع  م�شتقب���الاً
له ه���و 1000 دينار، ولكنه يرتف���ع بناء على 
احلال���ة املادية للرجل، ف���اإذا كان مقتدرا من 
املمك���ن اأن تطلب الفت���اة مبلغا كبرا، ولكن 
للعائل���ة تاأثر كبر على ق���رار الفتاة يف هذا 
ال�ش���اأن، فمعظم االأ����رش تري���د لفتياتها حفل 
زفاف كبر تتباهى به اجتماعيا، ولكن بالرغم 
من هذا التاأث���ر فاإن الفتاة قادرة على اتخاذ 
القرار ال�شائب فيم���ا يتعلق باملهر يف �شوء 

احتياجاتها اخلا�شة بالزواج”.

األهل
 ذك���رت اأم���ل عل���ي اأن االأه���ل يوؤث���رون على 
راأي الفتاة ب�شكل �شلب���ي اأحيانا “فمعظم م�شاكل 
الزوج���ني التي ت���وؤدي اإلى الط���الق �شببها االأهل، 
ونح���ن نعلم كم راتب ال�شب���اب البحريني، ونعرف 
و�شعهم امل���ادي، ولكن يوم الزف���اف هو ليلة يف 
العم���ر، ومن املفرت�س اأن ي�شتمت���ع بها الزوجان، 
ولك���ن اإذا كان���ت بينهم حمب���ة وم���ودة ميكن اأن 

تتعاطف الفتاة مع ظروف الزوج املادية”.

“عيني على الدراما الكويتية”...  هذا ما ك�شفت النقاب عنه 
ملك���ة جمال البحرين الفنانة ن���ورة ال�شائغ، مردفةاً يف زاوية 

اأخ���رى “لدّي ع���دد من الن�شو����س، الأعم���ال م�رشحية من 
املقرر اأن ُتب�رش النور قريباًا”، م�شتدركةاً اأنها ال تزال يف 

طور املفا�شلة بني هذه االأعمال الختيار ما ينا�شبها.
 ال�شائ���غ اأف�شح���ت ملوق���ع ال���راي، ع���ن اأنها 
ا عل���ى ق���راءة اأدوارها الفني���ة بتمعن  تعك���ف حالياً

�شدي���د، قب���ل اإطاللها على خ�شب���ة امل�رشح يف عيد 
االأ�شح���ى املبارك، مع���رّبة عن ت�شوقه���ا ال�شديد 

اإلى امل�شاركة يف االأعم���ال الدرامية الكويتية متى 
�شنحت الفر�ش���ة، وحمبذةاً اأن تك���ون مبعية اإحدى 
الفنانتني القديرتني حياة الفهد اأو �شعاد عبداهلل. 
اأن  ي�رشفن���ي  “بالطب���ع  ال�شائ���غ  وتابع���ت   
اأزور الكوي���ت خ���الل الف���رتة املقبل���ة؛ لت�شوي���ر 

عم���ل تلفزي���وين يجمعني م���ع كوكبة م���ن النجوم 
ا  الكويتي���ني، غ���ر اأنن���ي مل اأتلق حت���ى االآن عر�شاً
���ا”، الفت���ةاً اإل���ى م�شاركته���ا يف م�شل�ش���ل  كويتياً
“اخلطاي���ا الع����رش”، ومو�شح���ةاً “اأن العمل القى 
اأ�ش���داء وا�شعة النط���اق من قب���ل امل�شاهدين 
اإبان عر�ش���ه على �شا�شة رم�ش���ان يف املو�شم 
الدرام���ي الفائ���ت، وهو من تاألي���ف البحريني 

ح�شني املهدي واإخراج مواطنه علي العلي”. 
واأملح���ت ال�شائ���غ اإل���ى �شغفه���ا الكبر 
ب���ة؛ الأنه���ا  بتج�شي���د االأدوار ال�شعب���ة وامُلرَكّ
- عل���ى ح���د قوله���ا - تظل عالق���ة يف اأذهان 

، عل���ى عك�س االأدوار  ا طويالاً امل�شاهدي���ن وقتاً
و “الكراك���رتات” النمطي���ة، الت���ي �رشع���ان ما 

تذروها رياح الن�شيان. 
 ن���ورة ال�شائغ ا�شتهل���ت م�شوارها يف عدد 

من االأعم���ال امل�رشحي���ة والتلفزيونية، و�شبق 
اأن ف���ازت بجائزة اأف�ش���ل ممثلة �شاعدة يف 

مهرجان جنوم الع���رب الذي اأقيم يف م�رش 
يف العام 2014، كما �شاركت يف م�شابقة 

ملك���ة جمال الع���رب املثالي���ة وحازت 
ا  جائ���زة ملكة جم���ال البحري���ن، عطفاً
على ح�شولها عل���ى األقاب اأخرى يف 

جماالت �شتى، من بينها “�شفرة 
”�شف���رة  و  واالإب���داع”،  الف���ن 

االألقاب  العطاء” وغرهما من 
ع���امل  يف  حققته���ا  الت���ي 

املو�شة واجلمال.

15 يوليو

 1099
م���دي���ن���ة  �����س����ق����وط   
ال������ق������د�������س ب���ي���د 
اإط��ار  يف  ال�شليبيني 
ال�شليبية  احل��م��ل��ة 

االأولى.

 1840
“معاهدة  ت��وق��ي��ع   
بريطانيا  بني  لندن” 
واالإم������رباط������وري������ة 
وبرو�شيا  النم�شاوية 
واالإم������رباط������وري������ة 
م��ن جانب  ال��رو���ش��ي��ة 
والدولة العثمانية من 

جانب اآخر.

 1948
جمل�س  ق��رار  �شدور   
بوقف   54 رقم  االأمن 
الع�شكرية يف  االأعمال 

فل�شطني.

 1958
الوزراء  اإعدام رئي�س   
ال�����ع�����راق�����ي ن�����وري 
اإ�شدار  بعد  ال�شعيد 
�شده  االإع����دام  حكم 
م���ن حم��ك��م��ة ال��ث��ورة 
جل�شة  يف  ال��ع��راق��ي��ة 
ا���ش��ت��م��رت ل��دق��ائ��ق 

معدودة.

1958
االأم��رك��ي  الرئي�س   
دوايت اأيزنهاور يقرر 
م�شاة  ق��وات  اإر���ش��ال 
ال��ب��ح��ري��ة االأم��رك��ي��ة 
اإل�������ى ل���ب���ن���ان ب��ن��اء 
الرئي�س  طلب  على 
ال����ل����ب����ن����اين ك��م��ي��ل 
���ش��م��ع��ون؛ مل��واج��ه��ة 
العربي  القومي  املد 

املت�شاعد يف لبنان.

حمرر م�سافات

نورة �أنور
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اأ�صع���ب قرار اتخ���ذه حبي���ب كان يف 1980 
حينم���ا ق���رر االنف�ص���ال ع���ن غ���امن واأبوغزال���ة، 
وتاأ�صي����س �رشكته اخلا�صة “جواد حبيب و�رشكاه” 
براأ�صم���ال مل يتجاوز الثالث���ة اآالف دينار و�صبكة 
وا�صعة من العالق���ات يف �صوق البحرين، لي�صبح 
حبي���ب م�ص���وؤوال عن مراجع���ة ح�صاب���ات عدد من 
املوؤ�ص�ص���ات العام���ة واخلا�ص���ة، كم���ا ا�صطل���ع 
مب�صوؤولي���ة اإجراء درا�صات اجل���دوى االقت�صادية 
االإنتاجي���ة  ال����رشكات  م���ن  كب���رة  ملجموع���ة 

وامل�رشوعات يف املنطقة.
واأ�صب���ح جواد حبي���ب و�رشكاه اأي�ًص���ا ع�صًوا 
يف جمموعة كوبرز اأن���د ليرباند الدولية وذلك يف 
الع���ام 1986. ويف بداية 2002 �صار جواد حبيب 
و�رشكاه ع�صًوا يف جمموعة “بي.دي.اأو” العاملية.

تزخر حي���اة �صيفنا بالكثر م���ن التفا�صيل 
واالقت�صادي���ة  االجتماعي���ة  االآراء  عل���ى  ع���الوة 
ن�صاط���ه  جان���ب  اإل���ى  الب���الد،  يف  وال�صيا�صي���ة 
االقت�صادي واالجتماع���ي، وكان له خدمة الوطن 
من خ���الل اختي���اره لع�صوي���ة جمل����س ال�صورى، 
ولتوثي���ق ه���ذه امل�ص���رة، �صدر كت���اب بعنوان 
“ج���واد حبيب ج���واد جا�سم اخلي���اط.. التحديات 
وامل�صتقب���ل” الع���ام املا�ص���ي، اإذ ح���واره في���ه 
الكاتب كرمي بوعكري عن حياته، ومت االقتبا�س 
من���ه يف اللقاء بناًء على طلب رجل االأعمال، اإال اأن 
مهمة اخت�صار حياته وم�صاهداته ملرحلة تاريخية 

طويلة يف ب�صعة �صطور اأمر ع�صر.
فيما يلي ن�س االقتبا�س من ذلك اللقاء:

 هل كان يتوقع جواد حبيب 
جواد أن يدخل عالم األعمال 
خصوصًا أنه نشأ في الريف؟

البداي���ة كانت متوا�صع���ة وموؤث���رة. مل اأكن 
اأتوق���ع يوًما م���ن االأيام يف اخلم�صين���ات اأن اأكون 
الي���وم رجل اأعمال ي���رك ب�صماته على كثر من 
امل�صاري���ع القائم���ة االآن يف الب���الد، فف���ي العام 
1956، وهو ع���ام تخرجي من املرحلة االبتدائية 
فر�س علّي والدي )رحم���ه اهلل( اأن اأدخل معرك 
العم���ل، وط���رح ذل���ك بطريقت���ه اخلا�ص���ة حتت 
م���ربر اأن اأولئك الطلبة الذي���ن يدخلون الثانوية 
يخرب���ون! وه���و تف�ص���ر �صحي���ح، الأنن���ا عائلة 
مكون���ة من 10 اأف���راد وهو عائله���ا الوحيد.. واأنا 
اأكرب االإخوة وهو بحاج���ة اإلى من ي�صاعده يف هذه 
الظ���روف فالتحقت ب�رشكة “بابك���و” وعمري 14 
عاًم���ا، من خالل برنامج التدري���ب املهني، وكان 
راتبي 4 روبيات وربع، واأتذكر اأول راتب �صلمته 

لوالدتي )رحمها اهلل(. 
كل الذي اأعرفه عن الع���ام 1956 اأن والدي 
مت�صم���ن دالية اأو مزرعة لزراع���ة البقل والرويد 
واجلزر، وكنت اأمتط���ي احلمار يف رحلتي اليومية 

اإلى الدالية مل�صاعدة والدي. 

 كيف تبلورت قيمة العمل في 
طفولتك خصوصًا مع نشأتك 

بالريف؟ 
كان هناك اأم���ران يدخالن ال����رشور يف قلبي، 
ع���رب مالم���ح ب���الد الق���دمي اآن���ذاك، اأوله���ا عني 
ق�س���اري الت���ي له���ا طعم خا����ص حينم���ا كانت 
تعانقه���ا اخل�رشة، وكان له���ا امتداد عرب جدولها 
اأو ما يطلق علي���ه “ال�صاب” اإلى املناطق االأخرى 
مث���ل النعي���م واملاحوز لي�سق���ي النخيل وميدها 
بامل���اء العذب، واالأمر االآخ���ر امل�صي لقريتنا بالد 

الق���دمي م���روًرا بفري���ق “بو�رشة” ث���م “املهزع” 
مرورا ب� “�صوق املقا�صي�س”، حتى  و�صط �صوق 
املنام���ة، وي�صتغ���رق هذا امل�ص���وار �صاعة ذهاب 
و�صاع���ة عودة، وهي عادة يومي���ة ومل نكن ن�صعر 

حينها باململ ونحن يف �صن الرابعة ع�رشة. 
اإلى ذلك، كان هناك ن�صاطات حيوية ومفيدة 
�صاهم���ت يف بل���ورة مفه���وم العم���ل وا�صتثم���ار 

الوقت واجلهد.
يف العطل���ة ال�صيفية اأ�صتغل مع خايل �صالح 
املدحوب )رحم���ه اهلل( يف �صوق اخل�رشة باملنامة 
���ا، مينحن���ي “اآنت���ني” ورحل���ة العم���ل تبداأ  يوميًّ
من ال�صب���اح حتى امل�ص���اء قبل غ���روب ال�صم�س 
والذهاب اإلى ال�صوق م�صًيا على االأقدام، والعودة 

م�صاء اإلى القرية.
واأتذكر، والف�سل كله يعود هلل ثم اإلى خايل 
)رحمه اهلل( حيث كان يعطيني “�صباك اللومي” 
الأبيع���ه فيقول يل “الي���وم بيع اللوم���ي الدرزن 
باآنت���ني”، وخ���الل ن�ص���ف �صاع���ة اأبي���ع “�صباك 
اللوم���ي” كله واأعود للقرية منت�صًيا بهذا االإجناز 

الكبر. 
ثم يف الي���وم الثاين يقول يل “اليوم اللومي 
غايل يا ول���دي بيع الدرزن ب� 4 اآنات” وهكذا هو 
احل���ال، كل ي���وم يت�صاعف �صع���ر درزن اللومي، 
واأن���ا ال اأ�صتوعب حقيقة هذه العملية الت�صويقية 
اإال الحًقا، اإذ كان يخف����س �صعر درزن اللومي يف 
الدفع���ات االأولى من جتربتي يف البي���ع اإلى اأقل 
من ن�ص���ف ال�صعر، ليحفزين عندم���ا اأبيع ما لدي 
يف وق���ت قيا�صي حتى تعلمت كي���ف اأتعامل مع 
زبائن���ي واأجتذب اهتمامهم بال�رشاء، و�سار عندي 
رغبة جاحمة يف البيع، واأ�صبح عندي زبائن وعمالء 
منه���م “�صيدلي���ة امل�صقطي” اإل���ى اأن جتاوزت 

�صعر ال�صوق الدارج. 
ه���ذه يف احلقيقة الطريق���ة املثلى لتدريب 
عملية الت�سويق يف العل���م احلديث، وكان العمل 
يف ال�صيف على ه���ذا املنوال، كان ن�صف النهار 
االأول عن���د خ���ايل والن�ص���ف الثاين امل�ص���اء عند 
اجل�ص���ي، وهو دكان ب�صارع ال�صي���خ عبداهلل لبيع 
املالب����س والغ���ر و�صاحبه يعمل �صباح���ا باإدارة 

اجلمارك.
ومن مالمح حياة الطفولة اأي�ًصا ذلك التطور 
الالحق يف طرق املوا�صالت من القرية اإلى �صوق 
“الل���وري” الف�ص���ل  املنام���ة، وكان ل�صي���ارات 
الكب���ر يف اخت�صار اجله���د والوق���ت، فكنا نحن 
ا من  ال�صبي���ة نقف عل���ى ال�صارع العام ننتظ���ر اأيًّ
�صيارات اللوري فنلوح لها باأيدينا، ون�صعر بفرح 

حني تقف اإحداها لتقلنا اإلى �صوق املنامة.

حدثنا عن بداية تألقك بمجال 
المحاسبة القانونية.

�ساءت الأقدار اأن تر�سم لنا �سبالً ممهدة عن 
طري���ق التدري���ب يف ق�سم املحا�سب���ة القانونية، 
وكنا 12 متدرًب���ا ابُتعثنا اإل���ى بريطانيا لدرا�صة 
ه���ذا التخ�ص����س م���ن الع���ام 1966 اإل���ى العام 
1970، واختر لنا اأ�صعب اأق�صام املحا�صبة التي 

ت�صمى املحا�صبة االإدارية القانونية.
بع���د تخرجن���ا �صجعتن���ا “بابك���و” عل���ى اأن 
نتوج���ه اإلى اآف���اق اأرحب م���ن الفر����س املتاحة، 
فثم���ة من توجه اإلى العمل يف ال���وزارات واآخرون 
يف بن���وك، والق�صة الغريبة عندم���ا توجه ال�رشيك 
امل�ص���وؤول ل�صاب���ا و�رشكاه اإلى وزي���ر العمل جواد 
�ص���امل العري�س، وهو اأول وزي���ر عمل، ال�صتخراج 
رخ�صة عمل جللب حما�صبني قانونيني، رد عليه 
الوزي���ر، وتربطني به عالقة عندم���ا كنا يف لندن، 
“ملاذا حما�صبون من اخلارج؟ لدينا بحرينيون”، 
فات�صل بي الوزير العري����س ودعاين اإلى مكتبه 
حي���ث عر�صن���ي عل���ى م�ص���وؤول �صاب���ا و����رشكاه 
فا�صتقلت من “بابكو” العام 1971 وكان راتبي 
150 دين���اًرا، والتحقت ب�رشكة �صابا براتب 325 

ديناًرا.

 ومتى بدأت تأسيس شركة 
“جواد حبيب وشركاه” للتدقيق 

المحاسبي؟
بع���د عام من التحاقي ب�رشك���ة “�صابا”، عاود 
الوزي���ر العري�س االت�صال بي موجها الدعوة اإلى 

زيارة مكتبه، فلبي���ت الدعوة وكان بح�صور علي 
ب���ن يو�صف فخرو )رحم���ه اهلل(، حيث عر�س علّي 
ال�صفر للكويت للقاء �رشار يو�صف الغامن، وهناك 
اتفقنا اأنا و�رشار الغ���امن وطالل يو�صف اأبوغزالة 
على تاأ�صي�س �رشكة عربي���ة للمحا�صبة والتدقيق 
ع���رب ال���دول العربية، وكن���ت اأح���د املوؤ�ص�صني، 
وامل�صوؤول عن البحري���ن وقطر واالإمارات وعمان 
واليم���ن، فبداأن���ا هذا امل�ص���وار الع���ام 1972 - 
1979، بعدها اختلفت م���ع �رشيكي فاأ�ص�صت يف 
يناي���ر 1980 موؤ�ص�ص���ة )ج���واد حبي���ب و�رشكاه(. 
مل اأكن اأتوق���ع اأن اأ�صل اإلى كل م���ا و�صلت اإليه 

اليوم.
عندما قررت تاأ�صي�س )جواد حبيب و�رشكاه(، 
كان ذل���ك اأ�صعب قرار اتخذت���ه يف حياتي، وهو 
من اأ�صعب اخليارات. وبقيت ليايل مل اأذق فيها 
طع���م الن���وم، لأنن���ي تخليت عن وظيف���ة براتب 
ا، اإلى جانب ح�صة اأرباح �رشاكة  800 دينار �صهريًّ
مكونة م���ن 7 اأ�سخا�ص، اأنا واح���د منهم ميلكون 

املوؤ�ص�صة.
ووقعت عل���ى اأوراق التنازل وعدم مطالبتي 
ب���اأي حق���وق فيما بع���د، اأعتقد اأنه ق���رار �صعب، 
رغم ديوين البالغة 60 األف دينار قيمة بناء بيت 
للعائلة ومل اأكن اأمل���ك حينها نقًدا �صوى 3 اآالف 

دينار فقط.
وال�رشاكة التي تخلي���ت عنها متلك 21 فرًعا 

يف الوطن العربي. 
وعندما ق���ررت تاأ�صي�س )ج���واد جواد حبيب 
و����رشكاه( ات�صلت بزميل���ني هنديني يقطنان يف 
بريطاني���ا، ليكون���ا �رشيكني مع���ي، ف�صاأالين عن 
راأ�صم���ايل، فقلت لهما 3 اآلف دينار، ثم �ساألين، 
وم���اذا اأي�ًسا؟ اأجبته���م �سوق البحري���ن بالكامل 
والعالق���ات املوج���ودة عندي، اإن كنتم���ا توؤمنان 
بذلك تعالي���ا نوؤ�ص�س ال�رشك���ة فا�صتجابا، وبداأنا 

امل�صوار دومنا اتفاقية. 
جمرد “اتفاق رجال” وعملنا معا لغاية العام 
1986 حينم���ا قرر اأحدهما االن�صحاب من ال�رشاكة 
والع���ودة اإلى وطنه )الهند( لظ���روف خا�صه به، 
واالآخ���ر ق���رر االن�صحاب يف الع���ام 1997 لظروف 

خا�صة اأي�ًصا.
ث���م دخ���ل العديد من ال����رشكاء اجل���دد فيما 
بعد وعلى ف���رات، واأ�صبح���ت االآن �رشكة )جواد 
حبي���ب و����رشكاه( موؤ�ص�ص���ة مهنية رائ���دة �صمن 
اأك���رب 4 موؤ�ص�صات مهنية حملية تفرع عنها )بي.
دي.اأو ج���واد حبي���ب( يف البحري���ن وقطر وعمان، 
ود�صنت )ج���واد حبيب و�رشكاه( مرحلة جديدة يف 
الع���ام 2002 بع�صويتها مبجموع���ة )بي.دي.اأو( 
العاملي���ة وهي �رشكة عاملي���ة وا�صعة من �رشكات 

املحا�صبة واال�صت�صارات. 

 ذكرت أن أول وزير عمل دفع 
باتجاه توظيف المحاسبين 

البحرينيين، فهل اتبعت هذا 
النهج في شركتك؟

 ن�صب���ة البحرن���ة يف �رشكة ج���واد حبيب جواد 
تفوق 65 %، وتعتمد ال�رشكة على نظام اأ�صا�صي 
قائ���م على التدريب والتعلي���م والتطوير ملا هو 
اأف�صل للبحرينيني، وتدفع ال�رشكة جميع الر�صوم 
املرتبة على ذلك حت���ى املتعلقة بال�صفر خارج 
اململكة لتطوير الكادر البحريني للتفرد والتميز 
واالرتق���اء، واملج���ال مفتوح ل���كل العقول التي 
تتوق وت�صتوعب التطور املهني وترغب الدخول 
برامج التطوي���ر، واإذا كانت ال�رشك���ة تعتمد على 
ثمانية عقول لقادة كب���ار “اأجانب” فنحن نطمح 

اأن يكونوا القادة الكبار بحرينيني.

ما هواياتك؟
مع ك���رة العمل واجلهد حتت���اج النف�س اإلى 
م�صاحة من الراح���ة، ومنط حياتي من ال�صبعينات 
قائ���م على كرثة ال�سفر وا�ستمت���ع بال�سفر، اأحب 
مناطق جنوب فرن�سا، زرت معظم الدول العربية 
واالأوروبية، وحتى يف ال�صتاء اأ�صتمتع يف املناطق 
الريفي���ة اأو قم���م اجلب���ال. وكان يل �سقة يف كان 
جن���وب فرن�صا، ولك���ن ب�صبب م�ص���اكل ال�رشائب 
املفرو�صة على االأجانب، بعتها وا�صريت بديال 
عنه���ا يف “بورمان���ة” على جبل لبن���ان وهي تطل 
على مناظر وجبال، واأنا األتزم بالتفرغ مع عائلتي 

يف رحلة اإلى اخلارج ل�صهر واحد كحد اأدنى.

ما ميولك الثقافية؟
ي�ص���دين �ص���وت �صي���دة الغن���اء العرب���ي اأم 
كلث���وم، واأنا الي���وم اأحتفظ باأكر م���ن 65 اأغنية 
له���ا، كما اأق���راأ كل ما ين�رش ويكتب ع���ن ال�صوؤون 
ال�صيا�صية و�صحيفة احلي���اة، وجملة اإيكونوميك 
وه���ذه  االأمركي���ة،  ت���امي  وني���وز  الربيطاني���ة 

اهتمامات ورثتها من الدرا�صة.

ما أمنياتك في الحياة؟
اأمتن���ى اأن يج���د املجتمع االإن�ص���اين لهاتني 
االآفتني وهم���ا الفقر واجلهل حل���واًل. اأمنيتي اأن 
يتح�ص�س رج���ال االأعمال اآالم الفق���راء واأال يكون 
هذا االإح�صا�س من اأجل االإعالم والوجاهة، ثمة من 
ي�صاعد الفق���راء، وهناك جم���االت وا�صعة للعمل 
االإن�ص���اين يف املجتم���ع، واجله���ل ه���و �صبب كل 
م�سكل���ة، وهو �سبب عدم فه���م الآخرين وي�سبب 
عدم احرام وقب���ول الراأي االآخ���ر، والتعاي�س مع 
االآخ���ر، وهو �صبب اإجن���اب اأطف���ال دون االأخذ يف 
احل�سب���ان تعلميهم وتربيتهم بخلق بيئة �ساحلة 

لهم ليكون منهم جيل �سالح.

• جواد حبيب متحدثا ل�”البالد”	

)ت�صوير: خليل اإبراهيم(

جثثواد حبيثثب رجل حما�سبثثة من الطراز الأول، و�ساحثثب جتربة طويلة ا�ستمرت لأكثثر من 40 عاًما، 

اأ�س�ثثس خاللهثثا اإحدى اأكرب �سركات التدقيق واملحا�سبة يف البحرين. الطفولة كان لها ن�سيب الأ�سد يف 

التاأثثثر على جتربته، ففي خم�سينثثات القرن املا�سي وحينما كان يف �سن الث 14 عاًما، بداأ اأوىل جتاربه 

بالعتمثثاد علثثى نف�سثثه، حيث عمل مع خاله ب�سوق اخل�سثثار يف املنامة اأثناء العطلثثة ال�سيفية، وذلك 

بحمثثل “�سلثثة اللومي” علثثى راأ�سه ليبيعهثثا يف ال�سباح، ويف امل�سثثاء كان يعمل مبحل مالب�ثثس على �سارع 

ال�سيثثخ عبثثداهلل. بْيد اأن اأول عمل با�سثثره باأجر يومي عقب اإكماله املرحلثثة البتدائية، اإذ التحق بث 

اآنات.  و4  روبيات   4 بث  يقدر  راتًبا  فيها  وتقا�سى  “بابكو”، 
ق�سثثة جثثواد حبيثثب مع عثثامل املحا�سبة والتدقيثثق، بداأت حينمثثا اأُبتعثثث للتدريب من قبثثل “بابكو” 

لدرا�سثثة املحا�سبة القانونية يف بريطانيا مطلثثع ال�سبعينات، وذلك قبل اأن ينخرط يف تاأ�سي�س �سركة 

عربية للتدقيق اإىل جانب �سرار الغامن وطالل اأبوغزالة.

تأسيس “جواد حبيب وشركاه” أصعب قرار اتخذه في حياته
والتدقيق المحاسبة  م��ج��ال  ف��ي  ع��ام��ا   40 م��ن  أك��ث��ر 

التحق بـ “بابكو” 
 وهو في سن 

الـ 14 عاما

لم يتوقع أن 
يصل إلى ما 

وصل إليه اليوم

علي الفردان من املنامة

أســس شــركة عربية للمحاســبة مع الغانم وأبوغزالة في الســبعينات 

 جواد حبيب... 
من بيع “اللومي” إلى تملك 

أكبر شركات المحاسبة

عمل في “بابكو” براتب 4 روبيات

ء
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أج��رى رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليف��ة اتص��اال هاتفيا مع 
رئيس بعثة منتخبنا الس��يد أنور رشف؛ 
لالطمئنان ع��ى وفد منتخبن��ا الوطني 
لكرة السلة للشباب املشارك يف البطولة 
العربية ال�17 لكرة السلة للشباب تحت 
18 عاًم��ا، الت��ي تس��تضيفها العاصم��ة 
املرصي��ة )القاه��رة(، وتنطل��ق الي��وم 

وتستمر حتى 24 يوليو الجاري. 
 وأك��د رشف أن س��موه ع��ى متابع��ة 
مس��تمرة ملختل��ف التفاصي��ل املتعلقة 
ببعثة منتخبنا، يف إطار حرص سموه عى 
تذليل العقبات كافة التي تواجه “أحمر 

الشباب”. 
 وأثنى الس��يد أن��ور رشف عى الجهود 
الكبرية التي يبذلها س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن ع��يل آل خليف��ة وأعض��اء مجلس 
اإلدارة، مشيدا باالهتامم املنقطع النظري 
من قبل س��موه يف كل م��ا يتعلق بأمور 
البعث��ة، منوها بأن متابعة س��موه تعد 
حاف��زا معنويا كبريا لالعب��ن وللجهازين 

الفني واإلداري. 

  األحمر يعلن الجهوزية 

  ويف أج��واء ملؤها الحامس واملعنويات 
العالي��ة، أج��رى منتخبن��ا الوطني لكرة 
الس��لة حصت��ه التدريبية األوىل مس��اء 
أم��س )الس��بت(، عى الصال��ة املغطاة 

باستاد القاهرة الدويل. 
 وقاد م��درب منتخبنا الوطني س��لامن 
رمضان يعاونه حس��ن قاهري وحس��ن 
ميك الحص��ة التدريبي��ة األوىل ملنتخبنا 
والتي اس��تمرت زهاء الس��اعة الواحدة 
واش��تملت ع��ى ع��دد م��ن الجوانب 
البدني��ة والفنية بدًءا من إجراء عمليات 
اإلح��امء، دخوالً يف الجوان��ب الفنية، إذ 
ح��رص م��درب “األحمر الش��اب” عى 
تطبيق بعض الجمل التكتيكية والخطط 

التي يود انتهاجها يف املنافسات. 
وص��ل  ق��د  الوطن��ي  منتخبن��ا  وكان   
مس��اء أم��س األول إىل القاهرة؛ لخوض 
منافسات البطولة العربية، حيث يرتأس 
الوفد عضو مجل��س اإلدارة رئيس لجنة 
املس��ابقات الس��يد أنور رشف، والجهاز 
اإلداري املك��ون م��ن مدي��ر املنتخبات 
وإداري  ق��اروين،  غس��ان  الوطني��ة 
املنتخبات م��وىس جعفر، والجهاز الفني 
املك��ون م��ن الكاب��ن س��لامن رمضان، 
واملس��اعد األول للمدرب الكابن حسن 
قاهري، واملساعد الثاين للمدرب الكابن 

حسن ميك. 
وتض��م قامئة “األحم��ر” 13 العبا، وهم: 
كريم محمد، عيل حس��ن، راشد أحمد، 
مزمل أمري، مصطفى حسن، باقر عيىس، 
نواف نبيل، عيىس أحمد، أحمد حس��ن، 
أحمد خليفة، عبدالل��ه الكوهجي، عيل 

جابر وسيدعيل محمود. 

 نظام البطولة

 وس��تقام النس��خة ال�17 م��ن البطولة 
التي تنطل��ق اليوم بنظ��ام الدوري من 
دور واحد، يتأهل في��ه أصحاب املراكز 
من األول إىل الراب��ع للدور قبل النهايئ، 
إذ سيواجه صاحب املركز األول، الفريق 

الحاصل عى املرك��ز الرابع، فيام يلتقي 
الوصي��ف بصاحب املركز الثالث، وصوال 
للمباراة النهائي��ة، عى أن تلعب الفرق 
أصحاب املراكز من الخامس إىل الس��ابع 

لقاءات تحديد املراكز.

  مصر بطل البطولة الماضية

 يدخل صاحب األرض والضيافة املنتخب 
املرصي للش��باب البطولة العربية حامال 
للقبه��ا، بع��د أن ف��از بالنس��خة ال� 16 
املاضي��ة التي اس��تضافها منتخب مرص 
باإلس��كندرية الع��ام 2016، إذ تص��در 
ال��دور التمهي��دي للبطولة آن��ذاك ب�4 
انتص��ارات مقابل خس��ارة واحدة، قبل 
أن يحقق الفوز ع��ى نظريه التونيس يف 
الدور قبل النه��ايئ وثم الفوز عى لبنان 

يف املباراة النهائية.

 مصر تعلن جهوزية 
االستضافة

 أش��اد األمن العام لالتحاد العريب لكرة 
باالس��تعدادات  شلبي،  عبدالله  الس��لة 
والتجهي��زات الت��ي يق��وم به��ا االتحاد 
اس��تعدادا  الس��لة،  لك��رة  امل��رصي 
الس��تضافة البطولة العربية لكرة السلة 
للش��باب تحت 18 س��نة، والتي تجري 
مبجم��ع الص��االت بس��تاد القاه��رة يف 

الفرتة من 15 إىل 24 يوليو الجاري.
وأك��د األمن العام لالتح��اد العريب لكرة 
الس��لة أن االس��تعدادات والتجهي��زات 
التي س��بقت البطولة ج��اءت عى أعى 
مس��توى، مش��ريًا إىل أن االتحاد املرصي 
تتوافر فيه الكوادر التنظيمية ملثل هذه 

البطوالت.
وأضاف “اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة 
محمد فتحي عضو االتحاد املرصي لكرة 
الس��لة تق��وم بجهد كبري، لق��د تفقدت 
أماك��ن اإلقام��ة والصالة املغط��اة، كل 

األمور تسري بشكل رائع”.
أكد أن منتخبنا يسعى لتحقيق االستفادة 

الكاملة من البطولة 

شرف: سمو رئيس االتحاد 
على متابعة مستمرة 
للبعثة 

  ق��ال عض��و مجل��س إدارة االتح��اد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة رئي��س بعثة 
منتخبنا بالقاهرة الس��يد أنور رشف، إن 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
رئي��س االتح��اد البحريني ع��ى متابعة 

مستمرة بأمور البعثة.  
وأك��د رشف أن متابع��ة وحرص س��مو 
الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليف��ة 
الش��خيص تأيت تأكيدا عى مدى اهتامم 

س��موه باملنتخب الوطن��ي، وضامن أن 
تكون كل األجواء مهيئة بصورة س��ليمة 
ألف��راد البعثة البحريني��ة الذين حصلوا 
عى التس��هيالت كافة ومختلف أشكال 

الدعم والرعاية من قبل سموه. 
وب��ن رشف أن جميع األمور اإلدارية تم 
الرتتيب لها بالشكل املطلوب الذي يهيئ 
األج��واء املثالي��ة للمنتخب، مش��ريا إىل 
الت��زام وانضباط الالعب��ن مع توجيهات 

الجهازين الفني واإلداري. 
 وأوض��ح رشف أن األمور تس��ري وفق ما 
هو مخط��ط إليه س��لفا، وأن الجهازين 
الفن��ي واإلداري عم��ال جاهدي��ن عى 
إعداد الالعبن باملس��توى الذي يتناسب 
م��ع حج��م البطول��ة والرغب��ة الجادة 
بالخروج منها بأفض��ل النتائج اإليجابية 

املمكنة. 
للغاي��ة  إيجابي��ة  “األج��واء  وأض��اف   
والالعبون عى مستوى ملفت من األداء 
والحامس، ومثة تطلعات عالية ألن تكون 
املشاركة مرشفة وتعطي االنطباع الجيد 
عن مس��توى الس��لة البحرينية وعن ما 

متتلكه من قدرات وإمكانات”. 
ولفت إىل أن التعاون الكبري الذي يبديه 
الالعب��ون م��ع الجهازي��ن يبع��ث عى 
التفاؤل، مشريا إىل أن ثقة الالعبن كبرية 

يف تحقيق النتائج اإليجابية املرجوة. 

وق��دم رئي��س البعث��ة ش��كره وتقديره 
الكبريين إىل س��فارة اململكة بجمهورية 
م��رص خصوص��ا م��ع تقدي��م مختلف 
التس��هيالت لألحمر الش��اب، كام وجه 
ش��كره إىل اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة؛ 
ملتابعة احتياج��ات املنتخب وتذليل أي 

صعوبات قد تواجهه. 

 رمضان: “العربية” خير إعداد 
للبطولة اآلسيوية 

  أب��دى م��درب منتخبن��ا الوطني لكرة 
الس��لة س��لامن رمضان تفاؤله بتحقيق 
نتيجة إيجابي��ة مرشفة ملنتخبنا يف هذه 

البطولة. 
 وق��ال رمضان إن املش��اركة يف البطولة 
العربي��ة يأيت ضمن خط��ة بعيدة املدى 

2023 املوضوعة للمنتخب. 
 وذكر رمضان أن البطولة العربية تشكل 
خري إعداد ملنتخبنا الذي تنتظره مشاركة 
مهم��ة متمثل��ة يف البطول��ة اآلس��يوية 
املؤهل��ة ل��كأس الع��امل، التي س��تقام 
مطلع شهر أغس��طس املقبل بالعاصمة 

التايلندية بانكوك. 
 وأوض��ح مدرب منتخبن��ا أن املنتخبات 
بالبني��ة  متت��از  البطول��ة  يف  املش��اركة 

الجس��امنية القوية لالعبيه��ا، مؤكًدا أن 
منتخبنا سيجني مثار املشاركة من خالل 

االحتكاك مع تلك املنتخبات. 
 وب��ن رمضان أن منتخبنا س��يكون عى 
مستوى فني عال، مشريًا إىل أننا نستطيع 
مج��اراة املنتخب��ات التي متت��از بالقوة 

الجسامنية من خالل التفوق التكتييك. 

   مقتطفات عربية

 - حظي��ت بعثة منتخبن��ا الوطني عى 
الكثري من الرتحاب والحفاوة من ممثيل 
اللجنة املنظمة للبطولة، والذين حرصوا 
ع��ى تذلي��ل كل العقب��ات وتوفري كل 

متطلبات البعثة.  
- م��ن املؤم��ل أن يفتت��ح الي��وم وزير 
الش��باب والرياض��ة بجمهوري��ة م��رص 
العربية أرشف صبح��ي البطولة العربية 
للش��باب تحت 18 س��نة، بدع��وة من 

مجلس إدارة اتحاد كرة السلة املرصي. 
 - اكتم��ل وص��ول املنتخب��ات العربية 
مس��اء أمس إىل فندق البطولة، بوصول 
منتخبات اإلمارات، تونس واألردن، بعد 
أن وصلت منتخبات الس��ودان، الجزائر، 
إىل جان��ب منتخبن��ا ال��ذي وصل أمس 

األول.

سمو الشيخ عيسى بن علي يطمئن على البعثة... ومنتخبنا يعلن الجهوزية
للشباب السلة  لكرة  الـ17  العربية  البطولة  انطالق  اليوم 

 سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

القاهرة  محمد الدرازي

منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب 

من تدريبات المنتخب         )تصوير: رسول الحجيري(

سيد أنور شرف سلمان رمضان

يفتت��ح الي��وم )األح��د( منتخبنا 
البطول��ة  يف  مش��واره  الوطن��ي 
العربي��ة حين��ام يواج��ه نظ��ريه 
املنتخ��ب التونيس، عند الس��اعة 
الثالث��ة ظه��رًا بتوقي��ت مملكة 
البحرين.وسيواجه األحمر يوم غٍد 
والضيافة منتخب  األرض  صاحب 
مرص، فيام س��يالقي السودان يوم 
الثالث��اء، والجزائر ي��وم األربعاء، 
واألردن ي��وم الخمي��س، قبل أن 
يخض��ع للراح��ة ي��وم الجمع��ة، 

ع��ى أن يختت��م لقاءات��ه بالدور 
التمهي��دي مبواجهة اإلمارات يوم 

السبت املقبل. 
وكان االجت��امع الفن��ي الخ��اص 
بالبطول��ة، قد أقيم مس��اء أمس 
مبق��ر إقام��ة الوف��ود يف فن��دق 
“توليب الجالء”، وحرضه مسؤويل 
اللجنة  الع��ريب وأعض��اء  االتحاد 
الفنية ومدير البطولة، عالوة عى 
ممث��يل املنتخب��ات املش��اركة يف 
التجم��ع العريب، ومثل منتخبنا يف 

االجتامع رئي��س الوفد أنور رشف 

واإلداري موىس جعفر.

وتم خالل االجت��امع إجراء قرعة 

البطولة وإصدار جدول املنافسات 

واس��تعراض اللوائح الداخلية لها، 

إىل جان��ب اعتامد قوائ��م الفرق 

املش��اركة وأهلية الالعبن، إضافة 

إىل آلية إضافة الالعبن لكشوفات 

الفرق خ��الل البطول��ة، وتحديد 

ألوان املالبس املنتخبات.

األحمر يستهل مشواره بمواجهة تونس اليوم



عرب اإلعالم��ي فايز الس��ادة، والالعب 
ومنتخبن��ا  املح��رق  بن��ادي  الس��ابق 
والفنان  العي��ى،  إبراهي��م  الوطن��ي 
يوسف بوهلول عن إعجابهم مببادرات 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
املختلف��ة، ج��اء ذل��ك ع��ى هام��ش 
زيارته��م ملعرض ومنافس��ات الدوري، 
حيث يقام الدوري تحت رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعى للش��باب 
والرياض��ة، رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى، الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ويقام 
الدوري بتنظيم من قبل وزارة الشباب 
والرياضة بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتح��ت ش��عار #ملتقى_األجي��ال يف 
الف��رة من 24 يونيو امل��ايض ولغاية 9 
أغس��طس املقبل، ويأيت ه��ذا الدوري 
ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب 
يف املجال��ن الريايض واإلنس��اين، ويقام 
الدوري هذا العام مبشاركة واسعة من 
قبل املراكز الش��بابية واألندية الوطنية 
والفتي��ات وذوي العزمي��ة وال��وزارات 

والجاليات.

مبادرات متعددة

وقال فايز الس��ادة إن مبادرات سموه 
إعجاب  نال��ت  واملختلف��ة  املتع��ددة 
يف  والهيئ��ات  الفعالي��ات  مختل��ف 
اململكة، وإنها اس��تحوذت عى اهتامم 
مختلف الجهات معتربًا دوري خالد بن 
حمد يف نسخة هذا العام مبثابة امللتقى 
الش��بايب ال��ذي يضم مختل��ف رشائح 
املجتمع البحريني خصوًصا مع دخول 
أبن��اء الجاليات وال��وزارات إىل جانب 
بقية الفئات م��ن أندية وطنية ومراكز 

شبابية والفتيات وذوي العزمية.
وأكد الس��ادة أن املب��ادرات تعزز من 
مب��دأ الوطنية والعالقة االجتامعية بن 
جميع املش��اركن، مش��رًا إىل أن هذا 
التجمع الريايض مينح املساحة للشباب 
إلطالق قدراتهم وإبداعاتهم بلعبة كرة 
القدم، مام يس��هم يف ظهور واكتشاف 
املواه��ب الكروية التي يس��تفاد منها 
عى صعيد األندي��ة املحلية واملنتخب 

الوطني.

أهداف كثيرة وكبيرة

من جانبه، قال العيى “أهداف كبرة 
وكث��رة تحملها مبادرات س��موه وإنه 
ومام ال ش��ك فيه أن فك��رة إقامة هذا 
التجم��ع الريايض فكرة رائ��دة تحقق 
الكثر من التطلعات، باحتضان الشباب 
م��ن مختل��ف محافظات  البحرين��ي 
اململك��ة يف تنافس رشي��ف، وتعطيهم 
إمكانياته��م  إلب��راز  له��م  الفرص��ة 

الرياضية، كام أن هذا التجمع يسهم يف 
توطيد عالقة األخوة والصداقة بن أبناء 
الوط��ن الواحد، والذي يعزز يف الوقت 
ذات��ه مبدأ الوالء والوطنية، الذي يعترب 
أحد األهداف الت��ي تتطلع لها القيادة 
الرش��يدة والرياضية باململكة لتحقيقه 
دامئً��ا من خالل األنش��طة والفعاليات 

بالقطاع الشبايب والريايض”.

تفجير الطاقات واإلبداعات

بدوره، قال الفنان يوس��ف بوهلول إن 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
حمل عى عاتقه يف الس��نوات األخرة 
أفكار مميزة يف تطوير قطاع الش��باب 
م��ن خ��الل االهت��امم بأبناء وش��باب 
اململكة ودعمهم ب��كل ما ميكنهم من 
تفج��ر طاقاته��م وإبداعاتهم، وأضاف 
بوهلول “نثمن الدور املتميز والجهود 
الكبرة التي يقوم بها سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، يف س��بيل اهتامم 
ورعاي��ة ودعم الش��باب بجميع فئاته 
الريايض  الس��يام  الفعاليات  مبختل��ف 
منها، الذي يعكس مدى حرص واهتامم 
س��موه ع��ى توف��ر األج��واء املثالية 
لهم والذي يس��هم يف تطوير قدراتهم 
وإمكانياته��م، مبا ينعك��س عى تطور 

األلعاب الرياضية”.

بالخمسة.. النبيه صالح 
يسقط داركليب

عوض ن��ادي النبيه صالح س��قوطه يف 

املب��اراة األوىل بف��وز مث��ن وغال عى 
حس��اب دراكلي��ب بخمس��ة أهداف 
مقابل هدفن ليضع أول 3 نقاط له يف 
رصيده ويعيد آمال��ه يف التأهل للدور 
الث��اين فيام بقى رصي��د داركليب عى 
3 نق��اط بعد تلقيه خس��ارته األوىل يف 

الدوري.
وانتهى الش��وط األول بالتعادل بهدف 
ملثله، وس��جل أه��داف النبي��ه صالح 
صادق جابر جعفر هدفن وهدف لكل 
من س��يد محمد صالح وحسن محمد 
حسن وعيى عيل خميس، فيام سجل 
هديف دراكليب مصطفى يعقوب وسيد 

إبراهيم أحمد.

عالي في العاللي بهدفين 
في شباك سار

خ��رج نادي عايل بف��وز مثن وضعه يف 
صدارة املجموع��ة الثالثة بعدما تفوق 
عى خصم��ه نادي س��ار بهدفن دون 
مقاب��ل لرفع رصي��ده إىل 4 نقاط فيام 
تكبد س��ار خس��ارته األوىل وبقى عى 

رصيده السابق 3 نقاط.
وج��اءت املب��اراة يف قمة اإلث��ارة بن 
الفريقن نظرًا مل��ا ميلكانه من خامات 
جي��دة يف لعب��ة ك��رة ق��دم الصاالت، 
وانتهى شوط املباراة األول بتقدم عايل 
بهدف جاء عن طريق الخطأ ومن قدم 
العب س��ار حس��ن مجي��د صالح، ويف 
الش��وط الثاين بحث س��ار عن التعادل 
ولكن��ه افتقد الطريق لش��باك خصمه 

ع��ايل والذي نج��ح يف تعزي��ز تقدمه 
بهدف ثان جاء عرب العبه ماجد حسن 

العجمي لينهي املباراة لصالح فريقه.

سماهيج يتخطى مقابة 
بثالثية مقابل هدف

متكن فريق نادي سامهيج من تخطي 
منافسة فريق نادي مقابة بنتيجة ثالثة 
أه��داف مقاب��ل ه��دف، وذلك ضمن 
الجول��ة الثاني��ة لحس��اب املجموع��ة 

الرابعة من دوري خالد بن حمد.
ن��ادي س��امهيج كان الط��رف األفضل 
يف املب��اراة من خالل تح��ركات العبيه 
الس��ليمة داخ��ل امللعب وس��يطرتهم 
عى مختلف مجريات املباراة باإلضافة 
االس��تغالل األمثل للف��رص عى مرمى 
املنافس في��ام مل يتمك��ن فريق نادي 
مقاب��ة من مج��اراة منافس��ه ومنحه 
الفرصة الكاملة للس��يطرة عى املباراة 

والخروج بنتيجتها.
وس��جل أهداف نادي ساهيج كل من 
عيل الحاييك 4، عيل حسن 13، محمد 
يوس��ف 20، فيام س��جل هدف مقابة 

الالعب قاسم عقيل 38.

التعادل إيجابي بين النصر 
والنويدرات

 يف مباراة متكافئة املستوى خرج فريقا 
نادي النرص ونادي النويدرات بالتعادل 
اإليج��ايب م��ن املباراة الت��ي جمعتهام 
ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب 

املجموعة الثالثة من دوري املجموعات 
لألندية الوطنية

ومتك��ن الفريق��ان من تقدي��م مباراة 
جي��دة املس��توى حيث ح��اول العبو 
الفريق��ن الس��يطرة ع��ى مجري��ات 
املباراة لكن التنافس وتقاسم املستوى 
الفن��ي ح��ال دون س��يطرة فريق عى 
املباراة، ك��ام أن العبي الفريقن متكنوا 
من اس��تغالل الفرص بصورة جيدة يف 
املب��اراة ليخرجوا من املباراة بتقاس��م 

النقاط
وكان فري��ق نادي النوي��درات البادئ 
بالتس��جيل ع��ن طريق العب��ه أحمد 
م��رزا املهدي يف الدقيقة 4، فيام عادل 
النرص النتيجة عن طريق العبه يوسف 
عبدالغف��ار يف الدقيقة 9 م��ن املباراة 
التي أدارها الحكم محمد مرشد ووليد 
محمود والحكم الثالث فهد السعدون.

العب بني جمرة يتعرض إلصابة 
قوية وعميد المصورين بخير 

تع��رض العب فريق ن��ادي بني جمرة 
حسن هارون إىل إصابة أثناء مشاركته 
يف مباريات دوري خالد بن حمد لكرة 
الصاالت األمر الذي اضطر إىل نقله إىل 
املستشفى عن طريق سيارة اإلسعاف.

ت��م  وأثن��اء تواج��ده يف املستش��فى 
تشخيصه من قبل االختصاصين، حيث 
اتضح أن��ه يعاين من إصابة قوية عبارة 
عن كرس يف كاحل القدم والساق ورضر 
يف الرباط األمر الذي يس��تدعي تدخاًل 

جراحيًّا رسيًعا ملعالجته.
وقام��ت اللجنة املنظمة العليا للدوري 
مبتابعة حالة العب بني جمرة وتتمنى 
ل��ه الس��المة العاجل��ة والع��ودة إىل 

مامرسة حياته الطبيعية.
م��ن جانبه، تع��رض عمي��د املصورين 
البحرينين جعفر عيل إىل إصابة بسيطة 
يف ال��رأس أثناء تغطيته ل��دوري خالد 
بن حمد لكرة الق��دم للصاالت اضطر 
عى اثرها للذهاب إىل املستش��فى عن 

طريق سيارة اإلسعاف.
وتش��ر تفاصيل الحادثة إىل أن املصور 
جعفر ع��يل كان يقف خل��ف املرمى 

عندم��ا ق��ام أح��د الالعبن بتس��ديد 
الكرة بقوة عى مرمى منافس��ة لكنها 
أخط��أت املرمى لرتطم ب��رأس املصور 
جعفر عيل لتسبب له دوران يف الرأس 
ليتدخل املسعفون من العالج الطبيعي 
واإلسعافات األولية ليقرروا بعدها نقل 
عمي��د املصورين إىل املستش��فى عن 

طريق سيارة اإلسعاف.
وأثن��اء تواجده يف املستش��فى عملت 
الالزمة  الفحوصات  املصوري��ن  لعميد 
التي أكدت أنه ال يعاين من إصابة قوية 
وت��م إخراجه من املستش��فى. وكانت 
اللجنة املنظمة العليا للدوري قد قامت 
مبتاعب��ة كافة عمليات إس��عاف ونقل 
املصور عيل إىل املستش��فى واطأمنت 

عليه بعد إخراجه من املستشفى.
5 سهرات عى القناة الرياضية

حرصت اللجنة املنظمة العليا للدوري 
عى التعاون والتنس��يق املس��تمر مع 
القناة الرياضية من أجل إنجاح الدوري 
وضامن التغطية املتميزة له عى القناة 
الرياضية لتس��ليط الضوء عى أهداف 
ال��دوري وقيمه ورس��االته النبيلة عى 

الحركة الشبابية والرياضية.
وس��تقوم القن��اة الرياضي��ة بتقديم 5 
س��هرات عى الهواء مبارشة من مدينة 
خليفة الرياضية اعتبارًا من يوم االثنن 
املقبل، حيث سيتم خالل هذه السهرات 
اس��تضافة العديد من املس��ؤولن عن 
الش��بابية واألندية  املراك��ز  دوري��ات 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 
والجاليات والوزارات باإلضافة إىل عدد 
من املس��ئولن والرياضن للحديث عن 
مبادرات س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة الش��بابية والرياضة املوجهة 
املختلف��ة وإيجابياتها  القطاع��ات  إىل 
عى املجتمع وتنمية مهارات الش��باب 

واكتشاف طاقاتهم يف كرة القدم.
وقد حرصت اللجن��ة املنظمة للدوري 
والقناة الرياضية عى تجهيز االستوديو 
الذي سيستضيف الس��هرات الرياضية 
بصورة متميزة لتتوافق مع اسراتيجية 

الدوري وأهدافه.

ضيوف دوري خالد بن حمد يعبرون عن إعجابهم بمبادرات سموه
م��ن��اف��س��ات ق���وي���ة ب�����دور ال��م��ج��م��وع��ات ل��أن��دي��ة

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة من لقاء سماهيج ومقابة

محمد عبداهلل يتسلم الجائزةعيسى السبع يتسلم الجائزة

من لقاء النبيه صالح وداركليب

لجنة اإلعالم واالتصال                     دوري خالد بن حمد

بدأت لجنتا الحكام والتس��جيل 
#أقوى_رجل_بحريني2  لبطولة 
الصحي��ة  لألندي��ة  زياراته��ا 
والرياضي��ة، وذل��ك للرويج عن 
البطول��ة ورشح أنظم��ة ولوائح 
الثانية  النس��خة  املنافس��ات يف 
م��ن هذا الحدث، الذي س��يقام 
تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة 
البحريني أللعاب  االتحاد  رئيس 
القوى الرئي��س الفخري لالتحاد 
البحرين��ي لرياضة ذوي العزمية 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
املكتب  ينظم��ه  ال��ذي  خليفة، 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حمد بن عيى آل خليفة تحت 
شعار #خلك_وحش يف الفرة 21 
- 23 فرباير 2019، التي سيسبقها 
إقام��ة التصفي��ات التأهيلية يف 
الف��رة 6 - 8 س��بتمرب الق��ادم 

مبجمع السيف، حيث تأيت هذه 
البطول��ة ضمن املب��ادرات التي 
أطلقها س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة والهادفة لدعم 
املجال الريايض واإلنساين مبملكة 

البحرين.  
ن��ادي  اللجنت��ان  زارت  وق��د 

س��بارتن الريايض الواقع مبنطقة 
س��ار باملحافظة الشاملية، حيث 
التقى رئيس لجنة الحكام السيد 
أحمد جمش��ر وأمن الرس العام 
رئي��س لجنة التس��جيل عبدالله 
الس��ياس مبمث��يل الن��ادي، وقد 
قدم��ا رشًح��ا مفصاًل ع��ن آلية 

اللوائح واألنظمة لهذه النس��خة 
من البطولة، التي ستشهد إقامة 
التصفي��ات التأهيلي��ة يف ش��هر 
س��بتمرب القادم يف ألع��اب: بنج 
برس “قوة الدفع”، ولعبة الرفعة 
امليت��ة ولعب��ة الس��كوات “قوة 

الرجلن.   
املكت��ب  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
اإلعالم��ي لس��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد بن عي��ى آل خليفة 
ق��د فتح باب التس��جيل ملرحلة 
للبطول��ة  املؤهل��ة  التصفي��ات 
وأيًضا األلع��اب املصاحبة للكبار 
اإللكروين   املوق��ع  عرب  والصغار 
 ،bhrstrongestman.com
حي��ث س��يكون هن��اك العديد 
املشاركن  بانتظار  املفاجآت  من 
والجمهور عرب الحساب الرسمي 

للبطولة باالنستغرام.

شرح أنظمة ولوائح بطولة أقوى رجل بحريني 2
الرفاع                 المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

نادي سبارتن الرياضي

األحد 15 يوليو 2018 
2 ذي القعدة 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3561 رياضة

ا اتحاد المبارزة يقيم معسكًرا صيفّيً

ضمن الفعاليات الصيفية التي يقوم االتحاد يف كل عام، دعا 
االتحاد البحريني للمبارزة بالتعاون مع األكادميية البحرينية 

اإليطالية للمبارزة للمشاركة والتسجيل يف املعسكر الصيفي لألوالد 
والبنات الذي سيقام من تاريخ 15 يوليو 2018 حتى 15 أغسطس 

2018 بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم، حيث سيقام املعسكر 
يف مدرسة عثامن بن عفان مبدينة عيى لألوالد ومدرسة فاطمة 

بنت الخطاب للبنات، حيث سيبدأ املعسكر من الساعة 10 صباًحا 
حتى 12 ظهرًا أيام السبت واالثنن واألربعاء للبنات وأيام األحد 

والثالثاء والخميس لألوالد وستكون رسوم التسجيل 5 دنانر فقط.
 حيث سيتضمن املعسكر رشح للعبة املبارزة والتدريب عليها 

وتنمية روح الجامعة واالنتامء بن املشاركن وصقل شخصيتهم 
والتعرف عى أصدقاء جدد، وسيتضمن يف نهاية املعسكر رحلة 

لجميع املشاركن.
 لالستفسار والتسجيل يرجى االتصال عى هاتف: 36331143

من أنشطة المبارزة
البالد سبورت



أعلنت مؤسس��ة “أوان ميديا” أنها 
سوف تشارك يف رعاية بطولة العامل 
للطريان الح��ر الداخيل 2018، التي 
ستس��تضيفها مملك��ة البحري��ن يف 
أكتوب��ر القادم بتنظيم من جرافيتي 

اندور سكاي دايفينغ “جرافيتي”. 
وبهذه املناس��بة، قال مدير مؤسسة 
أوان ميدي��ا أني��ل بت��اين، إن هذه 
الرشاك��ة متثل مرحل��ة جديدة من 
يف  املؤسس��ة  دور  تعزي��ز  ش��أنها 
مج��ال دع��م القطاع��ات املهمة يف 
مملكة البحري��ن ومن بينها القطاع 

الري��ايض الذي أصبح يش��هد مزيًدا 
م��ن التطوي��ر والتقدم س��واء عىل 
الصعيد املح��يل أو العاملي، وهو ما 
تحرص علي��ه “أوان ميديا” مبواكبة 

كافة الفعاليات واألحداث 
الرياضي��ة التي تقام عىل 
البحري��ن.  مملك��ة  ارض 

متمنيًّ��ا نج��اح جرافيتي يف 
اس��تضافة وتنظي��م البطولة 

الت��ي ستش��هد إقب��االً جامهرييًّ��ا 
ملحوًظا.

ورحبت مدير ع��ام جرافيتي خولة 

الح��امدي بدخول مؤسس��ة “اوان 
ميدي��ا” ضم��ن قامئة رع��اة بطولة 
العامل للطريان الحر الداخيل 2018، 
مام يؤكد اهتاممها ودعمها للقطاع 

الري��ايض يف البحري��ن بش��كل عام 
بش��كل خاص،  الط��ريان  ورياض��ة 
موضح��ة أن هذا الدعم سيس��هم 
توس��يع  يف  وبالش��ك 
قاع��دة تطوي��ر رياضة 
الداخيل،  الح��ر  الطريان 
االهتامم  م��ن  مزي��ًدا  ويضفي 
واإلقبال من قبل الشباب البحريني 
ق��درات  يع��ّزز  والخليج��ي، م��ام 
البحري��ن يف احتض��ان مث��ل هذه 
الفعالي��ات الرياضي��ة الدولية وهو 

األمر الذي ننشده جميًعا.

“أوان ميديا” تشارك في رعاية بطولة العالم للطيران الحر الداخلي 2018
تستضيفها البحرين أكتوبر المقبل

البالد سبورت

خولة الحمادي  أنيل بتاني

االتح��اد  إدارة  مجل��س  واف��ق 
البحريني لكرة السلة عىل تقديم 
والك��رات  الرياضي��ة  املالب��س 
لألندية املنضوي��ة تحت مظلته، 
م��ن رئيس  بتوجيه��ات  وذل��ك 
البحريني لكرة الس��لة  االتح��اد 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة، وذل��ك لفئت��ي الكب��ار 
للموس��م  بالنس��بة  والش��باب 

الريايض القادم.
 وت��أيت هذه الخط��وة حرًصا من 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة عىل تخفيف األعباء املالية 
عىل األندي��ة األعض��اء يف اتحاد 
الس��لة، حيث تعد هذه املبادرة 
من س��موه واحدة من املبادرات 

التطويرية التي دشنها سموه منذ 
اس��تالمه لدفة قيادة كرة السلة 
البحرينية قبل عامني لتذليل كافة 
العقبات أمام األندية الوطنية من 
خالل مساعدتها بتجهيزها بكامل 
املباري��ات والتدريب��ات  أطق��م 

واللوازم املختلفة كالكرات.
 ويع��د االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة يف الوق��ت الح��ايل كافة 
األم��ور الالزمة للب��دء يف مبارشة 
تقديم املالبس الرياضية والكرات 
واللوازم لألندية الوطنية املنضوية 

تحت مظلته.
 وأك��د األم��ني امل��ايل باالتح��اد 
البحريني لكرة السلة غانم السند 
أن االتحاد يعك��ف عىل االنتهاء 

النهائية قب��ل البدء  من األم��ور 
يف توزيع ه��ذه التجهيزات عىل 
األندي��ة، وذلك لتهيئ��ة الظروف 

املناس��بة له��ا لإلع��داد األمث��ل 
ملنافسات املوسم القادم.

ه��ذه  أن  إىل  الس��ند  وأش��ار   
الخطوة تساعد األندية كثريًا من 
خالل تقلي��ص النفقات املتعلقة 
وذل��ك  واملالب��س،  بالك��رات 
لتوجيه املوازنات يف تلك األندية 
للعنرص البرشي وهذا ما يساهم 
باالرتقاء بالالعبني وينعكس عىل 

مستوياتهم.
 والقت هذه املبادرة ترحيًبا كبريًا 
م��ن قب��ل األندية، حي��ث مثنت 
هذه األندية مبادرة سمو الشيخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة رئيس 
البحريني لكرة الس��لة  االتح��اد 

مبساعدتهم يف هذا الجانب.

يتوّج��ه منتخبنا الوطني للش��باب 
لكرة اليد فج��ر اليوم ) األحد( إىل 
العامنية للمش��اركة  مدينة صاللة 
يف منافس��ات البطول��ة اآلس��يوية 
السادس��ة ع��رش للش��باب الت��ي 
تنطلق يوم اإلثنني املقبل وتس��تمر 
والعرشي��ن من  الس��ادس  حت��ى 
الش��هر الحايل، املؤهل��ة لنهائيات 

كأس العامل القادمة.
 وي��رأس وف��د املنتخ��ب عض��و 
مجلس اإلدارة عبدالواحد اإلسكايف، 
برفق��ة الجهازي��ن اإلداري والفني 
املك��ون م��ن إداري املنتخب عيل 
إبراهيم  الوطن��ي  وامل��درب  ريض 
القالف  أم��ني  عب��اس ومس��اعده 
واملحلل الفني السيد رضا املوسوي 
الطبيع��ي  الع��الج  واختص��ايص 
مصطفى حي��در، باإلضافة إىل 17 
العًب��ا وه��م: أحمد ج��الل، أحمد 
الش��ويخ، عبدالله  قاس��م  حسني، 
عيل، حس��ن مريزا، عبدالله ياسني، 

أحمد زهري، فاضل حس��ني، محمد 
حبيب، محمد ع��يل عيد، محمود 
حسني، قاسم عقيل، يوسف أحمد، 
س��يد عيل باس��م، قاس��م جعفر، 

محمد حسني، حسني محمود.
  وأنهى األحمر الشاب استعداداته 
لتصفيات صالل��ة مبباراتني وديتني 
أم��ام املنتخ��ب الك��وري أقيمت��ا 
ع��ىل أرض اململك��ة حق��ق فيه��ا 
منتخبن��ا نتيجة الف��وز يف املباراة 
الثانية وكانت هاتني  األوىل وخرس 
املباراتني مبثاب��ة االختبار الحقيقي 
لقي��اس جاهزية املنتخ��ب الفنية 
والبدني��ة، وعدا ذل��ك فقد اكتفي 
مبعس��كر داخيل يف األسبوع األخري 
وأعتمد عىل التدريبات املكثفة إىل 
جانب مالقاة منتخب الناش��ئني يف 

عدة لقاءات تجريبية.
 منتخبن��ا الش��اب يب��دأ مهمت��ه 
املقب��ل  الثالث��اء  ي��وم  اآلس��يوية 
مبواجهة منتخ��ب الصني تايبيه يف 

الع��ارشة وخمس وأربع��ني دقيقة 
املنتخ��ب  يالق��ي  في��ام  صباًح��ا 
الس��عودي يوم بعد غ��ٍد األربعاء 
يف متام الثاني��ة والربع ظهرًا وذلك 
ضمن منافس��ات املجموعة الثالثة 
من التصفيات، وع��ىل ضوء نتائج 
مباريات ال��دور التمهيدي تتحدد 
الفرق املتأهل��ة إىل الدور الرئييس 
م��ن البطولة والتي تم توزيعها اىل 
املجموعة  أربع مجموعات ضمت 
األوىل منتخب��ات: كوريا الجنوبية، 
الياب��ان، الصني، لبن��ان، فيام تضم 
املجموعة الثاني��ة منتخبات قطر، 
العراق، س��وريا، واملجموعة الثالثة 
البحرين، السعودية، الصني تايبيه، 
الرابع��ة فتض��م  أم��ا املجموع��ة 
منتخب��ات كل من س��لطنة عامن، 

إيران، الهند واليمن.
  وبحس��ب نظ��ام البطولة، يتأهل 
األول والث��اين من كل مجموعة إىل 
الدور الرئييس بواقع مثان منتخبات 

يتم توزيعه��ا اىل مجموعتني وفًقا 
إىل الئح��ة املس��ابقات باالتح��اد 
اآلس��يوي ومن ثم تحدي��د الفرق 
األرب��ع املتأهل��ة إىل ال��دور قبل 

النهايئ واملباراة النهائية.
   

  مشاركة تحكيمية للوطني وقمرب
  وع��ىل الصعي��د نفس��ه، وص��ل 
الحكامن البحرينيان الدوليان معمر 
الوطن��ي ومحمد قم��رب إىل مدينة 
صالل��ة فجر يوم أمس ) الس��بت( 
مباري��ات  إدارة  يف  للمش��اركة 
البطولة السادس��ة عرش للش��باب 
بعد اختيارهام ضمن اللجنة الفنية 
للبطول��ة، وبدأ الطاق��م البحريني 
اس��تعداداته لهذه املشاركة طوال 
اليومية،  بالتدريبات  املايض  الشهر 
فيام يدخل الي��وم )األحد( اختبار 
الح��كام للوق��وف ع��ىل جاهزيته 
مبعي��ة األطق��م الدولي��ة والقارية 

األخرى املتواجدة حاليًّا يف عامن.

لتهيئة الظروف المالئمة لإلعداد األمثل

اتحاد السلة يجهز األندية الوطنية للموسم الرياضي الجديد

األحمر الشاب يغادر للمشاركة “آسيوية اليد” الـ16

اتحاد كرة السلة        المركز اإلعالمي

المركز اإلعالمي اتحاد اليد  

 غانم السند

منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد معمر الوطني ومحمد قمبر

انطالق برنامج اكتشاف 
المواهب لكرة الطاولة

إسماعيل يشارك في ورشة عمل 
اختيار حكام النخبة اآلسيويين

الرفاع - اتحاد الطاولة: ينطلق اليوم 
األحد برنامج اكتشاف املواهب 

الذي يقيمه االتحاد البحرين لكرة 
الطاولة بالتعاون مع وزارة شئون 

الشباب والرياضة ضمن اسراتيجية 
االتحاد الهادفة إىل اكتشاف املواهب 

وصقلها. 
وأكد أمني الرس العام باالتحاد 

البحريني لكرة الطاولة إبراهيم سيادي أن باب التسجيل 
مازال مفتوًحا للجنسني للمشاركة يف برنامج اكتشاف 

املواهب، مبيًنا أن األعامر تبدأ من عمر السادسة. 
وأوضح سيادي أن االتحاد حرص عىل تنفيذ توجيهات 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة من خالل 
تفعيل الربنامج، مبينا أن هناك العديد من األهداف التي 

ستتحقق بإذن الله من خالل التعاون الالمحدود بني 
االتحاد ووزارة شئون الشباب والرياضة، مشيًدا باالهتامم 

الكبري الذي يوليه وزير شئون الشباب والرياضة هشام 
الجودر وحرصه عىل تقديم كامل الدعم من الوزارة 

لالتحاد. 
 وبنّي إبراهيم سيادي أن الربنامج سيرشف عليه 

نخبة من األجهزة الفنية الغنية عن التعريف، مبيًنا 
أن صالة االتحاد ستحتضن الربنامج، وعىل الراغبني 

باملشاركة الحضور للصالة أو االتصال عىل هاتف رقم 
)33001021(، متمنيًّا كل التوفيق والنجاح لكافة 

املشاركني.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: تلقى 
حكمنا الدويل لكرة القدم إسامعيل 

حبيب دعوة للمشاركة يف ورشة عمل 
اختيار حكام النخبة اآلسيوية للعام 

2019.وستقام الورشة يف العاصمة 
املاليزية )كواالملبور( خالل 

الفرة 6 حتى 9 سبتمرب املقبل، 
وسيتخللها اختبارات بدنية 

واختبارات اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إىل اختبارات 
مواد قانون اللعبة.

وكان إسامعيل حبيب قد شارك يف برنامج اكتشاف 
الحكام اآلسيويني، إذ استطاع اجتياز 3 اختبارات: 
األول عرب امتحانات نظرية وعملية وبدنية، فيام 
اجتاز عملية التقييم خالل إدارته مباراة فريقي 

املالكية واملنامة ضمن دوري بنك البحرين الوطني 
ألندية الدرجة األوىل للموسم 2018-2017،  إذ كان 
املكتشف اآلسيوي اإلمارايت عيل حمد مقيام حينها 
ومكلفا من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كام 

اجتاز إسامعيل أيًضا التقييم يف مباراة فريقي االتحاد 
والرفاع الرشقي ضمن الجولة األخرية لدوري بنك 

البحرين الوطني للموسم 2018-2017، والتي كلف 
بها املكتشف اآلسيوي  األردين عمر بشتاوي.

وتبقى اجتياز ورشة العمل املقبلة الخطوة الوحيدة؛ 
العتامد إسامعيل حبيب ضمن قامئة النخبة اآلسيوية 

للعام 2019.
يشار إىل أن الحكم الدويل إسامعيل حبيب يعد من 

الحكام الشباب الصاعدين، الذين حصلوا عىل الشارة 
الدولية بدءا من العام الجاري )2018(، وإذا ما نجح 

يف االنضامم إىل قامئة النخبة، فإنه سينضم إىل 3 
حكام ساحة دوليني متواجدين ضمن قامئة النخبة 

للعام  الحايل أيًضا وهم نواف  شكر الله، عيل 
السامهيجي وعامر محفوظ؛ لريفع بذلك عدد حكام 

الساحة النخبة البحرينيني إىل 4 حكام.

إبراهيم سيادي

األحد 15 يوليو 2018 
2 ذي القعدة 1439
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وتوجيهات  ومتابع��ات  تكللت جه��ود 
ممث��ل جاللة املل��ك لألع��ال الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة بالنجاح وأس��همت 
يف ح��ل أزمة العب��ي منتخبن��ا الوطني 
أوقف��وا مبط��ار  الذي��ن  للجوجيتس��و، 
“اكت��او” الكازاخس��تاين ألك��ر من 14 
ساعة؛ بس��بب التباس يف تحديد مكان 
إصدار التأش��رية، إذ إن االتحاد اآلسيوي 
للعبة كان قد أبلغ أفراد منتخبنا بتسلم 
تأش��رياتهم م��ن مط��ار “اكت��او” بينا 
املختصون باملط��ار املذكور أبلغوا أفراد 
الفري��ق بأن تأش��رياتهم موجودة مبطار 
آخر هو مطار “امل��ايت” األمر الذي أدى 
إىل هذه األزمة التي تس��ببت يف حرمان 

الفريق من املشاركة يف البطولة!
ووج��ه س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
مبتابع��ة املوض��وع، إذ تواص��ل األم��ن 
العام املس��اعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة األمن الع��ام للجنة األوملبية 

البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر مع كل 
من س��فارة البحري��ن يف أنقرة ومكتب 
العملي��ات بال��وزارة وتحديدا مع وكيل 
الوزارة الش��يخة رن��ا آل خليفة وتوفيق 
املنصور، وأس��فرت هذه التحركات عن 
إقناع املس��ؤولن الكازاخستانن باملطار 
بس��المة التأش��ريات التي بح��وزة أفراد 
الفريق الذين تم الساح لهم بالدخول 
ولكنهم فوجئوا بحرمانهم من املشاركة 
يف البطولة؛ بس��بب غيابهم عن مراسم 
القرعة رغم محاولتهم إقناع املس��ؤولن 
باالتحاد اآلس��يوي ب��أن غيابهم مل يكن 
متعمدا إمنا كان بسبب إجراءات خارجة 
ع��ن إرادتهم مبط��ار “اكت��او”، ونتيجة 
لهذا الوضع وجه س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة اللجنة األوملبية لتسهيل 
وتأمن مهم��ة عودة الفري��ق إىل أرض 
الوطن، حيث كان األمن العام املس��اعد 
للمجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
املن الع��ام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحمن عسكر يف مقدمة مستقبيل 
أف��راد املنتخ��ب العائدي��ن بس��الم إىل 
أرض الوطن مس��اء أمس، حيث هنأهم 

بسالمة الوصول وقدم لهم باقات الورد 
تعبريا ع��ن تقدي��ر الدور ال��ذي قاموا 
ب��ه وتحمله��م املتاعب الت��ي تعرضوا 
لها يف س��بيل متثيل الوط��ن، ونقل لهم 
تحيات سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة ومتنيات س��موه له��م بالتوفيق 
يف االس��تحقاقات املقبل��ة ويف مقدمتها 

املشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية.
وبه��ذه املناس��بة عس��كر عن ش��كره 
الجزيل إىل س��مو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة عىل حرص سموه متابعة أزمة 
الفريق وجهود وتوجيهات س��موه التي 
تكللت بالنج��اح ورفعت من معنويات 
أفراد الفريق وجهازهم اإلداري والفني، 
كا وجه عس��كر الش��كر والتقدير إىل 
وس��فارة  البحريني��ة  الخارجي��ة  وزارة 
مملك��ة البحري��ن ل��دى تركي��ا وخص 
بالشكر كال من وكيل الوزارة الشيخة رنا 
آل خليفة وتوفيق املنصور عىل تجاوبهم 
الرسيع مع توجيهات سمو الشيخ نارص 

ب��ن حم��د آل خليفة ومس��اهمتهم يف 
فك أزم��ة الفريق، مش��يدا باملس��اعي 
الخ��رية التي بذلتها الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة 

اللجنة األوملبية يف هذا الجانب.
من جهت��ه، عرب رئيس االتحاد البحريني 
للدف��اع عن النفس أحم��د الخياط عن 
ش��كره وتقديره إىل س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عىل مساعيه الخرية 
الت��ي أس��همت يف حل أزم��ة املنتخب 

الوطني للجوجيتس��و، مؤك��دا أن هذه 
الجه��ود واملس��اعي تنم ع��ن املتابعة 
الحثيثة من س��موه لكل ما ميس الشأن 
الش��بايب والريايض يف اململكة، كا قدم 
الخي��اط الش��كر إىل كل م��ن اللجن��ة 
األوملبي��ة البحريني��ة ممثل��ة يف أمينها 
الع��ام عبدالرحمن عس��كر وإىل وزارة 
الخارجية ممثلة يف سفارة اململكة لدى 

الجمهورية الرتكية.
كذلك ع��رب كل م��ن م��درب املنتحب 
رض��ا  الكاب��ن  للجوجيتس��و  الوطن��ي 
منف��ردي  ع��يل  والالعب��ون  منف��ردي 
وعبدالل��ه منف��ردي وميثم س��باع عن 
ش��كرهم وتقديرهم إىل س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة، مش��يدين 
بجه��ود س��موه التي أس��همت يف حل 
أزمته��م، ك��ا وجه��وا الش��كر إىل كل 
م��ن اللجنة األوملبي��ة البحرينية ووزارة 
الخارجية، معربن عن أس��فهم الشديد 
لعدم الساح لهم باملشاركة يف البطولة 
التي كانوا عاقدي��ن العزم عىل الخروج 

منها بانتصارات بحرينية مرشفة.

متابعة ناصر بن حمد تحل أزمة منتخب الجوجيتسو بمطار “اكتاو”
ُأوقفوا ألكثر من 14 ساعة بالمطار وحرموا من البطولة

عسكر يتوسط الفريق بعد عودته

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية البحرينية

أكمل��ت لجنة املرافقن بالبطولة 
يف  الطائ��رة  للك��رة  اآلس��يوية 
نسختها ال� 19 تحت 20 عاًما التي 
تستضيفها البحرين خالل الشهر 
الجاري كافة تحضرياتها الستقبال 
والقي��ام  املش��اركة  املنتخب��ات 
مبهامها، حيث ق��ال نائب رئيس 
اللجنة جالل املختار إن املرافقن 
الذي��ن وق��ع عليه��م االختي��ار 
م��ن أصحاب الخ��ربة وغالبيتهم 
س��بق وأن شارك يف نفس اللجنة 
ببطول��ة الع��امل للناش��ئن التي 
أقيمت بالبحري��ن العام املايض، 
وهذا م��ا يعطي م��ؤرًشا ايجابيًّا 
بس��هولة وسالس��ة العمل معهم 
ع��رب معرفتهم بكيفي��ة التعامل 
م��ع الوف��ود املش��اركة والنظام 

املتبع واآلليات التي تتبعها مثل 
الرياضية،  االس��تحقاقات  ه��ذه 
وأوضح أن مدي��ر البطولة فراس 
الحلواج��ي حرص ع��ىل االلتقاء 
بجميع املرافق��ن بحضور رئيس 
ال��ذوادي ورئيس  اللجنة محمد 
اللجن��ة املالي��ة حبي��ب محمد 
عبدالل��ه يف الف��رتة املاضية مبقر 
اتحاد اللعب��ة بالرفاع، حيث تم 
لدور  االجت��اع  التطرق خ��الل 
البطول��ة  إنج��اح  يف  املرافق��ن 
بها،  س��يقومون  الت��ي  وامله��ام 
باإلضاف��ة لالس��تاع للصعوبات 
التي واجهت املرافقن يف بطولة 
الع��امل الع��ام املايض م��ن أجل 
اآلس��يوية  البطول��ة  تالفيه��ا يف 
لتس��جيل نج��اح جدي��د يضاف 

للمملك��ة، وتابع ج��الل املختار 

قوله أنه ت��م رشح مهام املرافق 

لألعضاء خالل االجتاع ورضورة 

التحيل باألخ��الق العالية والصرب 
مب��ا يقتضي��ه موق��ع كل منهم، 
الواجهة  ميثل��ون  إنه��م  حي��ث 
ململكتن��ا  والحقيقي��ة  املرشف��ة 
الغالية البحري��ن، وتم إطالعهم 
ع��ىل توزي��ع املنتخب��ات ع��ىل 
وتس��ليمهم  البطول��ة  فندق��ي 
للبحري��ن  وصوله��م  جدول��ة 
ك��ا س��يتم تزويده��م بجدول 
بعد  التدريبات  البطولة وجدول 
اعتاده��ا للقي��ام مبهامهم عىل 
أكمل وجه، وأنه سيعقد اجتاع 
ثان مع املرافق��ن يوم غد األحد 
مبقر االتحاد بالرفاع إلكال باقي 
األعال ورسم خطة عمل الفرتة 

القادمة.

استكمال التحضيرات لبطولة شباب الطائرة... المختار:

مرافقو المنتخبات يعكسون وجه البحرين 
الحضاري في االستحقاق اآلسيوي

الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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األولمبية شريك أساسي
 في إنجاح االستضافة

الرفاع �� االتحاد البحريني للكرة الطائرة:أكد رئيس اللجنة املالية 
والتجهيز بالبطولة اآلسيوية ملنتخبات شباب الكرة الطائرة حبيب 

محمد عبدالله التي ستنطلق األسبوع القادم عىل أرض اململكة 
أن اللجنة األوملبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة تعترب رشيًكا أساسيًّا واسترياتيجيًّا لنجاح جميع أنشطة 

وفعاليات االتحاد، عىل مستوى املسابقات املحلية أو استضافة 
البطوالت الخارجية عىل جميع املستويات من خالل تقدميها الدعم 

املادي واللوجيستي، وأضاف أن اللجنة األوملبية البحرينية وبناء عىل 
خطة االستضافات التي قدمها مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ عيل بن 

محمد آل خليفة ملنتخب املستقبل يف وقت سابق التي متت مباركتها 
واملوافقة عليها خصصت مبلغ لهذه االستضافة مبا يكفل استمرار 
متيز البحرين يف احتضان البطوالت الرياضية املختلفة عىل وجه 

العموم وبطوالت الكرة الطائرة عىل وجه التخصيص، مشيًدا يف نفس 
الوقت بجهود اللجنة املنظمة العليا واللجنة التنفيذية يف تسخري 

كافة اإلمكانيات للخروج مبكتسبات تنظيمية وفنية إضافية تحسب 
للمملكة، وأوضح أن االتحاد بجانب تلقيه الدعم املادي من قبل 

اللجنة األوملبية البحرينية استطاع الحصول عىل عدة رعاة للبطولة اثر 
التحركات الجادة التي قام بها مجلس االدارة خالل املوسم الريايض 

املنتهي، واضاف ان هذه التحركات أمثرت يف تسويق االستحقاق 
اآلسيوي ومبا يكفل يف تغطية جيمع مصاريفها ودون إرهاق ميزانية 

االتحاد األساسية. إضافة لتلقي االتحاد دعم من قبل االتحاد اآلسيوي 
للكرة الطائرة عىل شكل تجهيزات وأدوات رياضية.

كتبت العداءة “وينفرد ميوتل” اس��مها 
بأحرف من ذهب بعدما حققت إنجازًا 
عامليًّ��ا جدي��ًدا لرياضة ألع��اب القوى 
البحريني��ة إث��ر فوزها باملرك��ز الثالث 
وامليدالي��ة الربونزية يف نهايئ س��باق 3 
آالف مرت موانع للسيدات ببطولة العامل 
للش��باب التي تس��تضيفها مدينة تامرب 
الفنلندي��ة حت��ى يوم األح��د 15 يوليو 

الجاري.
ومتكن��ت وينف��رد م��ن تحقي��ق املركز 
الثالث بعدما قطعت مس��افة الس��باق 
بزم��ن 9:23:47 دقيق��ة، في��ا جاءت 
الع��داءة الكينية “س��يلفن جيبول” يف 
املركز األول لتكس��ب امليدالية الذهبية 
بزم��ن 9:12:78 دقيق��ة، أم��ا العداءة 
فقد  “ب��ريوث جيموت��اي”  األوغندي��ة 
أح��رزت املركز الثاين لتكس��ب امليدالية 

الفضية بزمن 9:18:87 دقيقة.
وكادت وينف��رد أن تحقق نتيجة أفضل 
يف الس��باق لوال تعره��ا يف آخر 40 مرتًا 
بع��د قفزها يف املانع األخ��ري، ومع ذلك 
فإنها صم��دت واس��تعادت توازنها من 
جديد وانطلقت بقوة مرصة عىل اعتالء 
منصة التتويج وترشيف مملكة البحرين 

يف ه��ذا املحفل العاملي الجديد، لتس��ري 
وينفرد عىل خطى العداءة روث جيبيت 
البطلة األوملبية وصاحبة ذهبية س��باق 

3 آالف مرت موانع بأوملبياد ريو 2016.
ويأيت ه��ذا اإلنج��از الجديد بع��د أيام 
قليلة من اإلنجاز ال��ذي حققه منتخب 
ألعاب القوى للرجال والس��يدات بفوزه 
باملركز األول يف بطولة غرب آس��يا التي 
اس��تضافتها اململكة األردنية الهاش��مية 
مؤخ��رًا لتؤكد ألعاب الق��وى البحرينية 
مجدًدا علو كعبه��ا بهذا اإلنجاز العاملي 
ال��ذي عكس م��ا تتمتع ب��ه اللعبة من 
قاع��دة متينة من الع��داءات القادرات 
عىل حمل ل��واء ألعاب القوى البحرينية 

بكل اقتدار.
وبهذه املناسبة، رفع النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اتحاد دول غرب آس��يا أللع��اب القوى، 
رئيس االتح��اد البحريني أللعاب القوى 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
أطي��ب الته��اين والتربي��كات إىل مقام 
عاه��ل البالد ح��رة صاح��ب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ورئيس 
ال��وزراء صاحب الس��مو املل��ي األمري 

خليف��ة ب��ن س��لان آل خليف��ة، وويل 
العهد نائ��ب القائد األعىل النائب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
امللي األمري سلان بن حمد آل خليفة، 
وممثل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وش��ئون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة أن اإلنج��از يعترب مثرة لدعم 

جالل��ة امللك حفظه الله ورعاه واهتام 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مشريًا سموه إىل أن هذا اإلنجاز العاملي 
الجديد يعترب مصدر فخر واعتزاز ألرسة 
ألع��اب الق��وى البحريني��ة ألنه يعكس 
صالب��ة القاعدة وما تزخر به أم األلعاب 
من خام��ات جيدة ق��ادرة عىل تحقيق 

املزيد من اإلنجازات.
وأضاف سموه “لقد برزت ألعاب القوى 
ع��ىل الس��احة العاملية بق��وة وخرجت 

العديد من األساء الالمعة التي فرضت 
نفس��ها بق��وة وحطم��ت العدي��د من 
األرقام وأح��رزت العديد من اإلنجازات، 
وي��أيت إنج��از الع��داءة وينف��رد ليؤكد 
م��ن جديد حرصن��ا املس��تمر عىل رفع 
علم اململكة عالي��ا والعمل عىل تقديم 
كافة أش��كال الدعم واملس��اندة لجميع 
العدائن ليتمكنوا من تحقيق اإلنجازات 

وترشيف سمعة اململكة..”.
وأش��اد س��موه بالعطاء املتميز للعداءة 

وينفرد وم��ا ظهرت عليه من مس��توى 
رائ��ع بتحقيقها له��ذا اإلنج��از العاملي 
الذي رس��خ مكانة اتح��اد ألعاب القوى 
البحرينية عىل الس��احة العاملية، مشريًا 
س��موه إىل أن ألع��اب الق��وى املحلية 
كسبت أساء جديدة، األمر الذي يبرش 
مبس��تقبل أكر متيزًا، مثنًيا سموه كذلك 
ع��ىل دور الجهازي��ن الفن��ي واإلداري 
والدعم الذي قدمه مجلس إدارة االتحاد 

كال بحسب اختصاصه.
وأضاف سموه أن اإلنجاز الجديد سيدفع 
مجل��س إدارة االتحاد لتقديم املزيد من 
والعداءات  للعدائ��ن  والرعاية  الدع��م 
ملواصل��ة مس��رية النجاح��ات املتمي��زة 
للرياضة البحرينية، مبدًيا سموه اعتزازه 
باس��تمرار تحقي��ق اإلنج��ازات النوعية 
والت��ي تعك��س الجه��ود الكب��رية التي 
يبذلها االتحاد واألطقم الفنية واإلدارية 
والالعبن يف س��بيل تحقي��ق اإلنجازات 
ورفع علم اململكة يف املحافل الخارجية، 
متمنيًّا س��موه أن يش��كل ه��ذا اإلنجاز 
حاف��زًا للع��داءة وينفرد لحص��د املزيد 
م��ن النجاحات ع��ىل املس��توى القاري 

والعاملي.

فرحة الوفد مع العداءة وينفرد بالميدالية البرونزية

“وينفرد” تحرز برونزية سباق 3 آالف متر موانع ببطولة العالم للشباب
خالد بن حمد يهنئ باإلنجاز

سمو الشيخ خالد بن حمد

جالل المختار
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)وكاالت(: تلعب فرنس��ا م��ع كرواتيا 
موس��كو،  يف  الع��امل  كأس  نه��ايئ  يف 
الي��وم األح��د، عىل ملع��ب لوجنييك 
يف موسكو، الذي يتس��ع إىل 80 ألف 

متفرج.
- فرنس��ا تظه��ر يف نه��ايئ كأس العامل 
للم��رة الثالثة يف تاريخه��ا بعد فوزها 
باللقب عىل أرضها يف 1998 والخسارة 

أمام إيطاليا يف نسخة 2006.
- مل يسبق لكرواتيا بلوغ نهايئ بطولة 
ك��رى. وصعدت للدور قبل النهايئ يف 
أول ظه��ور لها كدولة مس��تقلة بعد 
تفكك يوغوس��افيا الس��ابقة يف كأس 
الع��امل 1998، لكنها خرست 1-2 أمام 

فرنسا التي توجت وقتها باللقب.
- احتاج��ت كرواتي��ا وقًت��ا إضافيًّ��ا 

وركات ترجي��ح للف��وز عىل الدمنارك 
يف دور الس��تة عرش وروس��يا يف دور 
الثاني��ة. ك��ا خاضت وقًت��ا إضافيًّا 

لتطيح بإنجلرتا يف الدور قبل النهايئ.
- لعبت كرواتي��ا أكرث من 360 دقيقة 
إىل  باإلضاف��ة  الث��اث  املباري��ات  يف 
الوقت الذي استغرقته ركات الرتجيح 
يف مباراتني. ولعبت فرنسا 270 دقيقة 
فقط يف ث��اث مباريات بأدوار خروج 

املغلوب لتبلغ النهايئ.
- بعد تصدر مجموعتها تفوقت فرنسا 
ع��ىل األرجنتني وأوروج��واي وبلجيكا 
لتبلغ النه��ايئ، لكنها مل تكن يف حاجة 
ألكرث من 90 دقيقة من اللعب يف كل 

مباراة.
- س��جلت فرنس��ا 7 أه��داف يف تلك 

املباري��ات الث��اث أكرث م��ن إجايل 
حصيلتها )3 أه��داف( يف 3 مباريات 

بدور املجموعات.
- حصلت فرنسا عىل يوم راحة إضايف 
بعد الفوز ع��ىل بلجيكا 0-1 يف الدور 
قبل النهايئ يوم الثاثاء. وفازت كرواتيا 
1-2 بعد وقت إضايف أمام إنجلرتا يوم 

األربعاء.
- هذا ثاين نهايئ بطولة كرى لفرنس��ا 
يف عامني بعد بلوغ نهايئ بطولة أوروبا 
2016 عىل أرضها قبل الخس��ارة أمام 

الرتغال.
- يتصدر العب الوسط لوكا مودريتش 
الهج��وم ماري��و ماندزوكيتش  وثنايئ 
وإيفان بريسيتش قامئة هدايف كرواتيا 
يف كأس الع��امل برصي��د هدف��ني لكل 

منه��م. وس��جلت كرواتي��ا هدفني يف 
املتوس��ط يف املب��اراة الواحدة، حيث 
هزت الشباك 12 مرة يف ست مباريات 

حتى اآلن.
 - ب��ذل مودريت��ش )32 عاما(، الذي 
س��يكرس الرقم القيايس الكروايت ألكرث 
العب ظه��ورا يف مباري��ات بنهائيات 
كأس الع��امل )11 مب��اراة( ل��و لع��ب 
النهايئ، مجهودا أكرث من أي العب آخر 
يف البطول��ة حيث رك��ض 63 كيلومرتا 

إجاال طبقا إلحصائيات الفيفا.
-  يتصدر أنط��وان جريزمان وكيليان 
مبايب هدايف فرنسا بثاثة أهداف لكل 
منها. وس��جلت فرنس��ا 10 أهداف 
إج��اال لكن ش��باكها اهتزت 4 مرات 

مقابل 5 مرات لكرواتيا.

- س��يغيب الع��ب واحد ع��ن مباراة 
النهايئ يف صف��وف كرواتيا ولن يكون 
حتى بني البدالء وهو نيكوال كالينيتش 
الذي استبعد من املعسكر بعد رفضه 
اللعب بديا يف املباراة االفتتاحية أمام 
نيجرييا. - فازت فرنس��ا ع��ىل كرواتيا 
1-2 يف الدور قبل النهايئ لكأس العامل 
1998 به��ديف ليلي��ان تورام. وس��جل 

دافور س��وكر الرئيس الح��ايل لاتحاد 
الكروايت لكرة الق��دم هدف باده يف 

تلك املباراة.
- إج��اال التقى الفريقان 5 مرات ومل 
تخرس فرنسا حتى اآلن أمام الكروات. 
وفازت يف 3 مباريات وانتهت مباراتان 
بالتعادل من بينها مواجهة يف بطولة 

أوروبا 2004 بنتيجة )2-2(.

فرنسا تتسلح بالتاريخ

• مانزوكيت�ش وجريزمان	

مشوار فرنسامشوار كرواتيا
- ف��ازت 2 - 0 ع��ىل نيجريي��ا يف 
املجموعة الرابعة: بدأت مسريتها 
يف كأس الع��امل بتحقي��ق الف��وز 
ألول مرة منذ 1998، واس��تفادت 
م��ن هدف عكيس ثم أضاف لوكا 

مودريتش هدفا من ركلة جزاء.
- ف��ازت 3 - 0 ع��ىل األرجنت��ني: 
قدمت كرواتيا أفضل مبارياتها يف 
كأس العامل أم��ام املنتخب الفائز 

بكأس العامل مرتني.
- ف��ازت 1-2 ع��ىل أيس��لندا يف 
إجراء  الرابعة: رغ��م  املجموع��ة 
التش��كيلة  تس��عة تغيريات عىل 
وض��ان التأهل حقق��ت كرواتيا 
فوزها الثالث عىل التوايل يف دور 

املجموعات ألول مرة.
-  فازت 2-3 عىل الدمنارك بركات 
الرتجيح عقب التعادل 1-1: بعد 
ثاين  ويف  للغاية،  مبكرين  هدفني 
مباراة فقط يف تاريخ كأس العامل 
أول  يف  املنتخبان  فيها  يسجل 
الفريقان إىل  أربع دقائق، احتاج 
الرتجيح  ركات  ثم  إضايف  وقت 

بطاقة  لحسم 
الصعود.

رك����ات  ويف 
نجح  ال��رتج��ي��ح 

م���ودري���ت���ش يف 
ال��ت��ع��وي��ض ون��ف��ذ 

لكن  بنجاح  التسديدة 
دانييل  الحارس  زميله 

خطف  س��وب��اش��ي��ت��ش 
ركات   3 أنقذ  بعدما  األضواء 

ليقود باده للتأهل.
 - فازت 3-4 عىل روس��يا بركات 
الرتجي��ح عق��ب التع��ادل 2-2: 
إىل  حاج��ة  يف  كرواتي��ا  كان��ت 
أعصاب حديدية مرة أخرى حتى 
تتأه��ل للدور قب��ل النهايئ ألول 
م��رة منذ 1998 كا بذلت الكثري 
من الجهد لتعوي��ض التأخر أمام 

أصحاب األرض.
وتقدم دينيس تشريشيف بهدف 
ي��درك  أن  قبل  لروسيا  رائ���ع 
يف  التعادل  كراماريتش  أندريه 
أن  وب��دا  األول  الشوط  نهاية 

سيفوز  الفريق 

ب���ع���د ه���دف 

فيدا  دوم��اج��وي 

يف  رأس  ب��رب��ة 

ال���وق���ت اإلض����ايف، 

فرنانديز  م��اري��و  لكن 

أن  قبل  لروسيا  تعادل 

سوباشيتش  الحارس  يتألق 

أول  كرواتيا  وتصبح  جديد  من 

منتخب يفوز بركات الرتجيح يف 

العامل  كأس  يف  متتاليتني  مباراتني 

منذ فعلتها األرجنتني يف 1990.

- فازت 1-2 عىل إنجلرتا: تأخرت 

كرواتي��ا به��دف س��جله ك��ريان 

تريبي��ري م��ن ركل��ة ح��رة لكن 

يف  التع��ادل  أدرك  برييس��يتش 

الدقيق��ة 68 ثم انقلب��ت املباراة 

رأسا عىل عقب وبدا أن املنتخب 

الكروايت سيخرج باالنتصار.

أس��رتاليا  ع��ىل   2-1 ف��ازت    -
باملجموعة الثالثة: قدمت فرنس��ا 
يف  عام��ة  بصف��ة  محبط��ا  أداء 
لكنها حققت  االفتتاحي��ة  املباراة 
املطل��وب وهو األم��ر الذي تكرر 
خال مش��وار البطولة.-  فازت 1 
- 0 ع��ىل بريو باملجموع��ة الثالثة: 
دفع ديدييه ديش��ان مدرب فرنسا 
أوليفييه  الخ��رة  بالثن��ايئ صاحب 
جريو وبلي��ز ماتودي يف تش��كيلة 
املب��اراة الثانية وتط��ور األداء لكن 
الفريق عاىن يف الواقع أمام منافسه 

القادم من أمريكا الجنوبية.
اتجاهها  وبع��د تس��ديدة غ��ريت 
من جريو تاب��ع كيليان مبايب الكرة 
داخل الشباك ليسجل هدف اللقاء 

الوحيد.
-  تعادل��ت ب��دون أه��داف م��ع 

الدمنارك باملجموعة الثالثة.
-  فازت 3-4 عىل األرجنتني: مباراة 
تس��تحق أن تق��ام يف نه��ايئ كأس 
الع��امل وكان��ت مثرية م��ن البداية 

وانطل��ق مبايب ملس��افة 
كبرية وحص��ل عىل ركلة 
ج��زاء نفذه��ا جريزمان 
بنجاح بينا أحرز سريجيو 
لألرجنتني  أجويرو هدف��ا 
يف اللحظ��ات األخرية من 

اللقاء املثري.
وب��ني الهدف��ني س��جل أنخيل دي 
ماري��ا لألرجنتني بتس��ديدة بعيدة 
املدى كا أضاف زميل��ه جابرييل 
م��ريكادو هدف��ا في��ا ه��ز مبايب 
الش��باك مرت��ني براع��ة وأض��اف 
زميله املدافع بنجامني بافارد هدفا 

بتسديدة مذهلة.
-  ف��ازت 2 - 0 ع��ىل أوروج��واي: 
تقدمت فرنس��ا بهدف بعد رضبة 
رأس م��ن املدافع رافائي��ل فاران، 
وحافظ الحارس هوجو لوريس عىل 
تقدم فرنسا وأنقذ فرصة من مارتن 
كاس��رييس بينا حس��م جريزمان 
االنتصار بتسديدة سقطت من يد 

الحارس فرناندو موسلريا.

 -

ف��ازت 1 - 0 ع��ىل بلجيكا: يف ظل 
وج��ود الهداف التاريخي لفرنس��ا 
تيريي هرني ضمن الجهاز التدريبي 
لبلجيكا ووجود وفرة من املواهب 
يف تش��كيلة املنافس مل تكن مباراة 

الدور قبل النهايئ مليئة باإلثارة.
بنزع��ة هجومية  بلجيكا  ولعب��ت 
أك��ر باالعتاد عىل إي��دن هازارد 
كمص��در للخط��ورة، لكن فرنس��ا 
لعب��ت بتحفظ دفاع��ي وانضباط 
خطط��ي وفازت برب��ة رأس من 

أومتيتي بعد ركلة ركنية.

 التاج العالمي 
بين فرنسا وكرواتيا

)وكاالت(: يأم��ل العب��و كرواتيا أن 
نح��و تحقيق  اس��تاتتهم  متكنهم 
أك��ر إنجاز ري��ايض يف تاريخ الباد 
من القي��ام بهجوم واحد أخري، ضد 
فرنس��ا يف نهايئ كأس الع��امل اليوم 
األحد.وباملثل أيًضا سيس��تميت الفريق 
الفرن��يس الرائع، خاصة وأن��ه مل يتخلص 
بعد من أمل خس��ارة نه��ايئ بطولة أوروبا 
ع��ىل أرضه قب��ل عامني وليس مس��تعدا 

لتكرارها.
وتجل��ب كرواتي��ا التي تظه��ر يف النهايئ 
للم��رة األوىل وجه��ا جدي��دا لقمة أكرث 

األحداث الرياضية متابعة يف العامل.
منتخ��ب البل��د الواقع مبنطق��ة البلقان 
الذي يقطنه 4 مايني نس��مة هو الفريق 
رق��م 13 ال��ذي يصل للنهايئ وسيس��عى 
لينضم لن��ادي حرصي للغاية يضم مثانية 

منتخبات فقط فازت بالكأس.
صع��دت كرواتيا للنه��ايئ للمرة األوىل يف 
تاريخه��ا ملواجهة فرنس��ا الفائزة باللقب 
من قبل يف نهائي��ات 1998 التي نظمتها 
عىل أرضها، وال يتوقع أن تفرط بس��هولة 

يف الكأس الحالية.
هذا الح��اس القوي حم��ل كرواتيا إىل 
ال��دور قبل النه��ايئ يف نهائي��ات 1998 
وه��ي أول كأس عامل تش��ارك فيها تحت 
هذا االسم بعد تفكك يوغوسافيا، لكنها 

خرجت أمام فرنسا صاحبة الضيافة.
وامتدت كل مباري��ات كرواتيا الثاث يف 
أدوار خروج املغلوب بالنهائيات الحالية 
إىل وق��ت إض��ايف ع��ىل ش��وطني، بينا 
تقدمت فرنس��ا للنهايئ دون أي أش��واط 
إضافية فضا عىل حصولها عىل يوم راحة 

إضايف.
ويف االنتص��ار ع��ىل إنجلرتا بال��دور قبل 
النه��ايئ، كان العبو كرواتي��ا هم الطرف 
ال��ذي وجد وس��يلة الحس��م يف الوقت 
اإلض��ايف، وب��دوا أكرث نش��اطا وقوة رغم 
إجهاده��م يف املبارات��ني الس��ابقتني ضد 

الدمنارك وروسيا.
وبين��ا توق��ع البع��ض أن يتوقف العبو 
كرواتي��ا عن الحركة بفع��ل اإلنهاك، قدم 
الاعبون أداء هجومي��ا رائعا مثل مباراة 
األرجنت��ني التي تعد واح��دة من أفضل 

لقاءات دور املجموعات.
وعانت كرواتيا لفرض أسلوبها يف مبارايت 
الدمن��ارك وروس��يا، لكنها عرضت س��مة 
رئيسية أخرى لديها وهي مواصلة القتال 

يف الظروف الصعبة.
وتدخ��ل كرواتي��ا النه��ايئ بعدما عدلت 
تأخره��ا يف كل مبارياتها الث��اث بأدوار 
خروج املغلوب، بينا مل تتأخر فرنس��ا يف 
التس��جيل يف كل مبارياتها الس��ت حتى 
اآلن. وقال زالتكو داليتش مدرب كرواتيا 
عقب الفوز عىل إنجلرتا “نحن ش��عب ال 
يستسلم أبدا ونش��عر بفخر وقد أظهرنا 

ذلك مجددا”.
سيكون من الخطأ القول إن نجاح كرواتيا 
حت��ى اآلن يرجع للمجه��ود الوفري فقط 
خاصة إذا نظرن��ا إىل األندية التي يلعب 

بها معظم أعضاء الفريق.
ميل��ك الفري��ق العبني موهوب��ني يف كل 
املراك��ز ويف مقدمته��م ل��وكا مودريتش 
الذي سيس��جل مباراته الدولية رقم 112 

اليوم.
فقدرة العب الوس��ط عىل امتاك الكرة 

الدامئة تس��تخلص  وتوزيعه��ا وحركت��ه 
أفضل املهارات لدى زمائه.

وتعلم فرنس��ا أن الح��د من خطورة هذا 
الاعب هو أكر تح��د يف املباراة، وتعلم 
أيض��ا أن نجول��و كانت��ي هو الش��خص 

املناسب ألداء املهمة.
مينح ه��دوء كانتي يف إحب��اط هجات 
املنافس��ني الذي ظه��ر جلي��ا يف إحباط 
هجوم العب��ي بلجيكا بالدور قبل النهايئ 
دفاع فرنس��ا مزيدا من الوق��ت لتنظيم 

صفوفه.
ويعرف مدرب فرنس��ا ديدييه ديشامب 
الذي قاد منتخ��ب باده للفوز بنهائيات 
كأس الع��امل يف 1998 مدى أهمية العمل 

الشاق يف نجاح أي فريق.
وهذا ال يعني أن فرنس��ا ال متلك أسلحة 
فتاك��ة خاص��ة يف ظ��ل وج��ود كيلي��ان 
مب��ايب الذي يراه البع��ض أملع موهبة يف 

النهائيات الحالية.
وكانت فرنس��ا مرش��حة بقوة للفوز عىل 
الرتغ��ال يف نه��ايئ بطول��ة أوروبا 2016 
يف باري��س، لكنها مل تتمك��ن من العبور 

وخرست 1 - 0.
ويق��ول ديش��امب إن��ه ال يزال يش��عر 
ب��أمل ه��ذه الهزمي��ة مؤكًدا أن��ه والعبيه 
سيس��تعينون به��ذه الخس��ارة لض��ان 

معاملة كرواتيا بأكر قدر من االحرتام.
وشأنه شأن مدرب كرواتيا، أشاد ديشامب 
بالقوة الذهنية لفريقه خاصة يف املباراة 

الصعبة ضد بلجيكا.
لذل��ك، ومث��ل مباريات نهائي��ات أخرى 
س��ابقة، يتوق��ع أن تبدأ موقع��ة األحد 
بأسلحة املهارات، وتنتهي لصالح أصحاب 

اإلرادة األقوى.
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كــرواتــيا تــوحـــّد شــعــبــها

أكثثر  امتالكهثثا  رغثثم  )وكاالت(: 
التشثثكيالت التي تضثثم مواهب، يف 
نهائيات كأس العامل 2018، فإن فرنسا 
ستخوض نهايئ البطولة، اليوم األحد، 
أمام كرواتيثثا، بنهج عميل يبتعد عن 
روح املغامثثرة، مع تسثثخري املهارات 

الفردية لصالح املجهود الجامعي.
ومل يكثثن طريثثق بطلثثة 1998 إىل 
النهثثايئ الثالث لها يف 20 عاًما، صعبا 
للغاية، بل أن مسارها كان عبارة عن 
توليفثثة محسثثوبة بدقثثة، مع تخيل 
املدرب ديدييه ديشامب عن خططه 
املعتمثثدة عثثى تقديم أداء سثثلس، 
لصالثثح اللعثثب بثثدون أي عثثروض 
جامليثثة، مع الكثري من الفاعلية عى 

املرمى.
وهو ما حثثول الفريق إىل آلة لحصد 
االنتصارات، وحافثثظ له عى نظافة 
شباكه، يف أربع من بني ست مباريات 

خاضها يف البطولة، حتى اآلن.
وكان العرض املميز الوحيد لفرنسا يف 
نهائيات روسثثيا، خالل االنتصار املثري 

3-4 عى األرجنتني، يف دور الث16.
تشثثكيلة  شثثقت  أن  بعثثد  وذلثثك 
الخطوط  عثثر  ديشثثامب طريقهثثا 

غثثري املنضبطثثة، للمنتخثثب الثثذي 
يدربه خورخي سثثامباويل، من خالل 
الهجثثامت املرتدة التي قادها كيليان 

مبايب، مستغال قوته ورسعته.
وعقب تلك اإلثارة، جاء االنتصار 2-0 
عى أوروجثثواي يف دور الثامنية، ثم 
الفوز 0-1 عى بلجيكا يف الدور قبل 

النهايئ.
ويف كلتثثا املباراتثثني، وجدت فرنسثثا 
منفذا من خالل الكرات الثابتة، قبل 
أن ترتاجع بعد التقدم يف كل مباراة، 
وتتخى عن االستحواذ عى الكرة، مع 
حفاظهثثا عى قوتهثثا، واالعتامد عى 

الهجامت املرتدة.
ومل يقثثدم الفريق العثثروض املميزة، 
التثثي اعتقثثد الكثريون أن بوسثثعه 
تقدميهثثا، لكن هثثذا األداء بدا كافيا 
لفرنسثثا، للصعود لثثثاين نهايئ بطولة 
كثثرى عثثى التثثوايل، بعثثد أن غثثري 
ديشثثامب من خططه، لدفع الفريق 

لبلوغ هذه املرحلة.
وبدا واضحا أن قائثثد الفريق، الفائز 
باللقثثب عثثام 1998، ميلثثك خططا 
طموحة لفرنسا، عندما اختار الجناح 
الرسيثثع عثامن دميبثثيل، ضمن ثاليث 

الهجثثوم يف املبثثاراة االفتتاحية، أمام 
أسثثرتاليا، مع جلثثوس املهاجم األكر 
قوة، لكن املفتقر لإلبثثداع، أوليفييه 

جريو، عى مقاعد البدالء.
لكن مع عدم جدوى خطته، واكتفاء 
الفريق بالتعادل 1-1، عاد ديشامب 
إىل املعتثثاد، حيث دفثثع بجريو بدال 
مثثن دميبيل، ولجثثأ للمخثثرم بليز 

ماتويدي، بديال لكورينتني توليسو.
واكتسب الفريق املزيد من التوازن، 
وانتثثزع الفثثوز 1-2 بعد تسثثديدة 

طائشة غريت مسارها.
ومتسثثك ديشثثامب بنفس التشكيلة 
منذ ذلثثك الوقثثت، وكان األسثثايس 
بالنسبة لخطته، هو قدرته عى إقناع 
الالعبني من أصحثثاب املهارات، مثل 
بول بوجبا، للنهوض بثثأدوار دفاعية 

إضافية.
وبفضل مساعدة نجولو كانتي، الذي 
ال يثثكل وال ميل، حثثد أغى العب يف 
العامل سثثابًقا من ميولثثه الهجومية، 

ليصنع حائطا أمام الدفاع.
العثثب  أداء  ديشثثامب  ووصثثف 
مانشسثثرت يونايتد أمثثام بلجيكا، يف 

الدور قبل النهايئ، بأنه “هائل”.

كام قثثال بوجبا إنه سثثعيد بااللتزام 
بطلبثثات مدربثثه، من أجثثل حصد 
الجائثثزة الكرى يف عامل كثثرة القدم، 

وهي كأس العامل.
وقال “أريد الفوز بكأس العامل هذه، 
وللقيثثام بذلك يجب عليثثك تقديم 
بعثثض التضحيثثات.. الدفثثاع ليثثس 
نقطة قثثويت، لسثثت كانتثثي لكنني 
سثثعيد للقيام بذلك، تقدم يب العمر 

وأصبحت أكر نضجا”.
ويضثثم دفثثاع فرنسثثا مجموعة من 
الالعبثثني، مثثن أصحثثاب القثثدرات 
العاليثثة، مثثثل ثنثثايئ قلثثب الدفاع، 
أومتيتي،  فثثاران، وصمويثثل  رفائيل 
وهام عنرصان أساسثثيان يف تشكيلة 
قطبي الدوري اإلسباين، ريال مدريد 

وبرشلونة، عى الرتتيب.
واالثنثثان اسثثتطاعا حسثثم االنتصار 
يف مباريثثات صعبثثة، مبراحل خروج 

املغلوب.
وافتتحت رضبة رأس قوية من فاران، 
إثر ركلة حرة، التسجيل لفرنسا أمام 
أوروجواي، التي ال ترحم، بينام أثبتت 
رضبثثة رأس دقيقة من أومتيتي، أنها 

أحدثت الفارق أمام بلجيكا.

وكان الهدفثثان من صناعثثة أنطوان 
أوروبا  بطولثثة  هثثداف  جريزمثثان، 
2016، الذي متتع بحرية بسثثيطة يف 
الهجوم، لكنه أثبت مدى فاعليته يف 

نواحي أخرى.
وأظهثثرت الخثثرة التثثي يتمتثثع بها 
الظهريان، مدى قوة وصالبة تشكيلة 
ديشثثامب. وميلك لثثوكاس هرنانديز 

وبنجامثثني بافثثارد، الكثثثري من خرة 
اللعثثب يف قلثثب الدفثثاع، وهثثو ما 
يعني أن االثنني ال يندفعان بشثثكل 
أهثثوج لألمام. كثثام أثبثثت الالعبان 
مثثدى نفعهام للفريثثق عى الصعيد 
الهجومي، حيث سجل بافارد هدف 
التعثثادل املؤثر أمثثام األرجنتني، بعد 

متريرة من هرنانديز.

)وكاالت(: بعثثد عقديثثن كاملني عى 
هزميثثة الفريق أمام نظثثريه الفرنيس، 
يف املربع الذهبثثي لبطولة كأس العامل 
1998، سثثتكون الفرصة سثثانحة أمام 
املنتخب الكثثروايت للثأر، عندما يلتقي 
الديوك، اليوم األحد، يف املباراة النهائية 

لبطولة كأس العامل 2018.
وعى مدار سثثنوات طويلة، رمبا شعر 
كثريون يف كرواتيا باليأس من أن يقدم 
فريقهم أداء أو نتيجة أفضل مام حقق 
يف مونديثثال 1998 عندمثثا فاز باملركز 

الثالث يف البطولة.
ولكثثن املونديال الرويس قثثّدم الدليل 
عى عكس ذلك بعدمثثا تأهل الفريق 
للمبثثاراة النهائية مجتثثازًا بهذا إنجاز 
املونديثثال الفرنيس، بل إنثثه قد يحرز 
غثثًدا لقب املونديال، للمثثرة األوىل يف 
تاريخه. ومع مرور كل أربع سثثنوات، 
ويف كل نسثثخة جديدة مثثن بطوالت 
كأس العامل، تعيش كل بلد من البلدان 
الثثث32 املشثثاركني يف املونديال كرنفال 
األمل والتوقعات، التي تنتهي إىل خيبة 

أمل وإحباط، إال بالنسبة لفريق واحد 
فقط هو الفائز باللقب.

واآلن، يشثثعر الكروات بأنثثه بعد 27 
عاًمثثا مثثن اسثثتقالل هثثذا البلد عن 
السثثابقة، وبعد عقدين  يوغوسثثالفيا 
من إنجاز مونديال 1998، حان الوقت 
ليكثثون فريقهثثم هو الفائثثز، لتعيش 

كرواتيا الكرنفال حتى النهاية.
وينتظر أن يراقثثب الجميع يف كرواتيا 
الرويس،  النهائية للمونديثثال  املبثثاراة 

بشغف هائل.
وإذا فثثاز املنتخب الكثثروايت يف مباراة 
اليثثوم، ستسثثود االحتفثثاالت كرواتيا 
كلها خالل األيام املقبلة، خاصة بعدما 
تنحت االنقسثثامات املعتثثادة يف هذا 
البلثثد جانبثثا أمثثام االنتصثثارات التي 
حققهثثا الفريثثق يف األدوار األوىل من 

البطولة.
وقال املديثثر الفني للمنتخب الكروايت 
زالتكثثو داليتثثش: “كتبنا أسثثامءنا يف 
سثثجالت التاريثثخ بعدمثثا أصبحنا مع 
أوروجثثواي أصغثثر بلديثثن من حيث 

لنهثثايئ  يتأهثثالن  السثثكاين  التعثثداد 
املونديثثال.. إذا نظرنا للظروف والبنية 
األساسثثية يف كرواتيثثا، سثثندرك أن ما 

تحقق ميثل معجزة”.
وأوضثثح: “ما نفعله اآلن ونحققه لهذا 

البلثثد واملنطقة ميثل أمرًا رائًعا ومثريًا.. 
بالنسثثبة للكرة الكرواتية وكرواتيا، إنه 

تاريخ يكتب”.
وقبل مبثثاراة الدور قبثثل النهايئ أمام 
إنجلرتا يوم األربعاء املايض، توقف كل 

يشء، أغلقثثت الثثركات أبوابها مبكرًا 
وحتى سالسثثل املتاجر الكبرية أغلقت 

أبوابها، ليشاهد املشجعون املباراة.
ويف العاصمة الكرواتية زغرب، شثثاهد 
50 ألثثف شثثخص املبثثاراة بامليثثدان 

املركزي يف وسط املدينة.
العريقثثة،  دوبروفنيثثك  مدينثثة  ويف 
احتشثثد املشجعون يف الشارع الرئييس 
للمدينثثة. كان األمر هكذا أيًضا يف كل 

بلد ومدينة وقرية.
وبعد الفوز عثثى املنتخب اإلنجليزي، 
انطلقت االحتفاالت يف كل مكان عى 

مدار الليل.
ومنثثذ ذلثثك الحني، مل يكثثن هناك أي 
حديثثث واهتامم إال عن كثثرة القدم، 
مباريات املنتخب الكروايت يف البطولة 
أصبحثثت محور الحديثثث يف املقاهي 

واملطاعم واملستشفيات.
الفخثثر  “مشثثاعر   : داليتثثش  وقثثال 
واملشثثاعر الوطنيثثة هي مثثا يقودنا.. 
إنها الوقود الذي نسثثري به. كرة القدم 

تسعدنا”.
ومنحت كثثرة القدم هثثذا البلد حالة 

نادرة من االتحاد.
وقالت سثثوزانا، إحدى املشثثجعات يف 
زغثثرب “إنهثثا أجثثواء احتفالية. حفل 

كامل”.

داليتش: ال توجد أعذار ونحن جاهزون
الفيفا: التمّتثثع بخمس دقائق من 
الهدوء يف ردهثثة الفندق هو ترٌف 
ال يحظى به زالتكو داليتش مؤخرًا 
مبا أن الطلبثثات ملقابلته والحصول 
عى توقيعه والتقاط صور تذكارية 
معه ال تتوّقف من ِقبل مشثثجعي 
املنتخثثب الكثثروايت. إال أن العثثب 
الوسثثط املدافع السثثابق يستمتع 
بثثكل جوارحثثه بتدريثثب كتيبثثة 
أبناء البلقان يف إطار اسثثتعدادهم 
لخوض املباراة النهائية لكأس العامل 
روسيا FIFA 2018 يوم األحد عى 
ملعب لوجنييك يف موسثثكو، وهي 
مباراة يحلثثم كل مدريب العامل بأن 

يكونوا طرًفا فيها.
ويف ترصيثثح له من فندق املنتخب 
يف وسط موسكو، قال داليتش بكل 
هثثدوء “ال نثثزال نعيثثش الحلم.” 
وبالنظر إىل أن الفرصة مل تسنح له 
عى اإلطالق لتمثيل بالده كالعب، 
مل يثثرتّدد بقبثثول عثثرض تدريثثب 
املنتخثثب األول يف أكتوبثثر املايض 

عندما واجثثه الفريق خطر الغياب 
عن روسيا 2018.

وقثثال داليتثثش: “اخثثرتُت طثثوال 
حيايت ومسثثرييت الطريق األصعب. 
مل أرغثثب بأن أكون مدرًبا عاديًّا يف 
كرواتيا. كان عثثيّل أن أبدأ بالنادي 
األضعف ترتيًبثثا. وخالل عام فقط 
يف آسثثيا، أصبحُت أفضثثل مدرب، 
وأرشفُت عى نادي العني )اإلمارايت( 
لثالث سثثنوات، وهو فريق مبكانة 
ريال )مدريثثد( يف أوروبثثا. كانت 
تلثثك تجربثثة هائلة بالنسثثبة يل. 
دّربثثُت اثنني من أكر أندية آسثثيا، 
ولذلك عندما تم استدعايئ لتدريب 
املنتخثثب الكروايت، مل أتثثرّدد عى 

اإلطالق.”
وبعد عدة أشثثهر فقثثط، تخّطت 
إنجازات داليتش ما حققه سثثلفه 
مريوسثثالف بالزيفيتثثش الذي قاد 
كرواتيثثا لبلثثوغ املركثثز الثالث يف 
الظهثثور األول للبالد يف كأس العامل 
فرنسا FIFA 1998. وقال داليتش 

يف هذا الصثثدد: “مع هذه النتيجة 
نكون  النهثثايئ[،  ]بلثثوغ  العظيمة 
قثثد دخلنا التاريثثخ كإحدى أصغر 
الدول التي تكثثون طرفاً يف املباراة 
النهائيثثة. عند النظثثر إىل الظروف 
التي نعمل فيهثثا، فإننا نتحّول إىل 
ظاهثثرة ومعجزة عامليثثة. فال منلك 
)يف كرواتيا( البيئة املناسثثبة كتلك 
التثثي تتمتع بهثثا الفثثرق الكبرية، 
لدينثثا العبثثون عظيمون،  ولكثثن 
جلبوا لنا هذا املسثثتوى من املتعة. 

وهذا نجاح ملحمّي”.
وقثثارن داليتش مشثثوار كرواتيا يف 
روسيا 2018 باملفاجأة املدوية التي 
حققتها إحدى الدول املتوسطية يف 
كأس األمثثم األوروبية 2004: “أرى 
ذلك الرابط الذي يجمع بني كرواتيا 
وما فعلته اليونثثان يف 2004، رغم 
أن لهام أسثثلوبني مختلفني للعب. 
مل يتوّقع أحد أن بوسثثع اليونانيني 
]ألوروبثثا[،  أبطثثاالً  يكونثثوا  أن 
ولكنهم متّتعوا بفريق ميلك صفوفاً 

مرصوصة، وروحاً جامعية عظيمة”.
وباعتبارهثثا الدولثثة األصغثثر التي 
 FIFA العثثامل  كأس  نهثثايئ  تبلثثغ 
للمرة األوىل منذ أوروجواي سثثنة 
1950، ُيعثثرب داليتثثش عن إميانه 
بثثأن كرواتيثثا متلك مثثن املقومات 
ما يجعلها قثثادرة عى رفع الكأس 

الذهبية مساء األحد.
وقال “سثثيجمع نهثثايئ كأس العامل 
أفضل فريقني يف البطولة. سثثتكون 
املباراة األكر بالنسثثبة لنا والخصم 
األصعثثب بثثكل تأكيثثد. منتخثثب 
ا بالهجثثامت  فرنسثثا خطثثري جثثدًّ
املرتثثدة. لقد مررنثثا برحلة صعبة 
نحو النهايئ ولكثثن ال يوجد أعذار 
ونحن جاهزون للمباراة األخرية يف 

البطولة”.

زالتكو داليتش

رافايل فاران وصامويل اومتيتي

من احتفاالت الجماهير الكرواتية
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)وكاالت(: ترك ديدييه ديشامب 
فرنسا،  منتخب  عىل  بصمته 
شارة  حمل  بسبب  فقط  ليس 
بكأس  الفائز  املنتخب  قيادة 
العامل لكرة القدم منذ 20 عاًما، 
من  الكثري  تلقى  بعدما  لكن 
 6 مدار  عىل  الصعبة  ال��دروس 

سنوات.
غري  وبشكل  وص��ف��ه  وب��ع��د 
خالل  امل���اء”  “بحامل  ع��ادل 
مسريته كالعب وسط يف فرنسا، 
ونبوغه  شجاعته  الرجل  أثبت 
بعد  عىل  اآلن  وبات  كمدرب، 
االلتحاق  من  واح��د  انتصار 

بنادي الصفوة.
ومل ينجح سوى الربازييل ماريو 
بيكنباور،  فرانز  واألملاين  زاجالو 
العامل  ك��أس  لقب  إح���راز  يف 
وسيعادل  وك��م��درب،  كالعب 
قاد  لو  اإلنجاز  هذا  ديشامب 
أمام  العامل  كأس  للقب  بالده 

كرواتيا اليوم األحد.
وعىل مدار 6 سنوات يف تدريب 
فرنسا مل يسجل ديشامب فقط 
رقام قياسيا فرنسيا بتحقيق 52 
تعامل  لكنه  مباراة  فوزًا يف 82 
مع صعوبة إحباط خسارة نهايئ 

قبل  أرضه  عىل  أوروب��ا  بطولة 
إىل  إضافة  الربتغال  أمام  عامني 
انتقادات بسبب استبعاد كريم 

بنزمية.
التهامات  ديشامب  وتعرض 
رس��وم  وظ��ه��رت  بالعنرصية 
بعد  منزله  ج��دار  عىل  ض��ده 
التشكيلة  من  بنزمية  استبعاد 
بعد فضيحة ابتزاز زميل بسبب 
النهاية  يف  لكنه  فاضح  رشيط 
القرارات  اتخاذ  يف  جريًئا  كان 

التي تتوافق مع قناعته.
العبني  تسعة  استمرار  وواق��ع 
فقط من تشكيلة بطولة أوروبا 
يف  يرتدد  مل  ديشامب  أن  يؤكد 
الواعدين  لالعبني  الفرصة  منح 

اآلخرين.
يدفع  أن  الطبيعي  من  وك��ان 
بالشاب كيليان مبايب  ديشامب 
لوكاس  ع��ىل  االع��ت��امد  لكن 
بافارد  وبنجامني  هرينانديز 
أمرًا  كان  أساسيني  كظهريين 

رائًعا بالفعل.
الذي  لديشامب،  وبالنسبة 
أكتوبر، فإن  سيتم عامه 50 يف 
يتعلق  اهتاممه  م��ن  الكثري 

بأجواء العائلة.

الهواتف  اس��ت��خ��دام  ومي��ن��ع 
تناول  ف��رتات  خالل  املحمولة 
لبناء  أولويته  ومينح  الطعام، 
أيًضا  ويهتم  الفريق،  روح 
العامل  كأس  منافسات  بإقامة 
يف  ستيشن”  “بالي  جهاز  عىل 
بعيًدا  لالعبني  ترفيهية  فرتات 

عن تدريبات الكرة.
وأج�����رى دي��ش��ام��ب أي��ًض��ا 
تغيريات يف األساليب الخططية 
املستخدمة وطرق اللعب لكنه 
دامئا ما ينتظر من العبيه اللعب 

بأسلوب دفاعي قوي.
قائد  ل��وري��س،  هوجو  وق��ال 
بعد  فرنسا عن مدربه  وحارس 
الدور  يف  بلجيكا  عىل  التفوق 
يستحق  “إن���ه  النهايئ  قبل 

اإلشادة”.
الشخص  “إن���ه  وأض���اف 

خطط  يختار  ال��ذي 
له،  الفوز  اللعب، 
لقد قمنا بتطبيق ما 

طلبه”.
وق���ال أن��ط��وان 

ج���ري���زم���ان 
م���ه���اج���م 
“نريد  فرنسا: 

ويعرف  الثقة  مينحنا  مدرباً 
كيف يتعامل مع املباريات”.

البطولة  بداية  “منذ  وتابع: 
تعامل بشكل صحيح مع األمر 
يف  ذل��ك  يستمر  أن  وأمت��ن��ى 

النهايئ”.
الفرنيس  االتحاد  رئيس  وقال 
جريت  لو  نويل  القدم  لكرة 
ديشامب  إن  املايض  األسبوع 
سيستمر يف منصبه بغض النظر 
الخسارة يف نهايئ  أو  الفوز  عن 
التعاقد  أن  وأكد  العامل،  كأس 
بني الطرفني يستمر ملدة عامني 

إضافيني.

على أعتاب 

هاني اللؤلؤالتاريخ

الحضور الكروايت يف املش��هد األخري نتيجة منطقية ملونديال 
س��يتذكر التاريخ بأنه املكان والزمان اللذين شهدا والدة كرة 

قدم “معدومة الفوارق” بني الكبار واآلخرين.

أي نوع من أنواع التصنيفات “اإلعالمية” تم إلغاؤه إىل أجل 
غري مسمى.. التاريخ ال ميحى، لكنه أيًضا ال يشفع. 

التاري��خ كان ح��ربًا عىل ورق.. مل يرح��م ومل يضمن للربازيل 
وأملانيا واألرجنتني وإس��بانيا وإنجل��رتا وأوروغواي أي يشء، 

الجميع ودع بحرسة، وبفخر “زائف”. 

ليس مثة “معجزة” يف األمر.. عمل واجتهاد ثم إميان. 

تعاطف العامل مع كرواتيا بات أكرث من الكروات أنفسهم.

العامل ميتلئ باملجتهدين الحاملني من بعد! 

القطع��ة الصغرية من يوغس��الفيا التهم��ت الجميع.. تبقى 
فرنسا!

الخوف من الفش��ل هو خص��م الفرنس��يني األول.. الرضبة 
الثانية لطاملا كانت أشد قسوة من األوىل!

فرنس��ا عالقة بني ذكريات إنجاز 1998 العاملي وفشل 2016 
األورويب.

منتخب ديش��امب أظهر صالبة ذهنية بثوابت فنية واضحة 
أم��ام مختلف الخص��وم وعىل مدار ش��هر كام��ل.. بيد أن 

املباريات النهائية قصة مختلفة دامئًا. 

من غ��ري املقبول التس��ليم ملبدأ “لي��س لكرواتيا ما تخرسه 
اليوم”.

كرواتي��ا أثبتت أنها “م��ن دون قلب”، وه��ذا من أولويات 
متطلبات املباريات النهائية! 

الح��وار الفن��ي املنتظ��ر يبدو غاي��ة يف التعقي��د، قليل من 
الحذر والتوتر س��يطغى عىل البداي��ة، التوازن جرس العبور، 
واملواجهات الفردية هي املكون األساس ملواجهة بني طرفني 

وصال لهذه النقطة بالعمل الجامعي. 

“معركة الوس��ط هي الفيصل”.. خطأ ش��ائع ووصف يفتقد 
للدق��ة! كل الجزئي��ات والف��وارق الصغ��رية والكب��رية هي 

الفيصل.

كرة القدم الحديثة باتت شبيهة إىل حد كبري بلعبة كرة اليد.. 
الكل مسؤول عن الحالة الهجومية، وباملثل متاًما دفاعًيا، عند 

تحول الكرة للخصم. 

املس��احة والتوقي��ت والرؤي��ة، الق��راءة والتحك��م والقرار 
والتنفيذ.. لعبة كرة القدم تدور حول ذلك. 

فرنس��ا - كرواتيا.. املونديال األكرث إثارة سينتهي عىل األرجح 
بفصل أخري سيظل عالًقا يف األذهان عىل مر العصور!

Twitter: haniallulu

هاي اليت

نيمار )البرازيل(:  
“ال أنك��ر أنني أريد أن أك��ون مع أحدكام يف امليدان، لكن كأس 
الع��امل مل يس��مح يل بذلك... أمتنى أن يك��ون لديكام الكثري من 

املرح يوم األحد، وبغض النظر عن النتيجة فأنتم أبطال”.
بول بوغبا )فرنسا(: 

“هذا رائع.. لكن املهمة مل تكتمل بعد”. 

ايفان راكيتيتش )كرواتيا(: 
“ال تعليق.. األسطورتان بوبان وسوكر”.

 ايفان بيريسيتش )كرواتيا(:
 “العشق الكبري..”.

ديدييه 
ديشامب

أقرب من أي وقت مضى
)وكاالت(: يعت��رب العب خط الوس��ط 
الك��روايت ل��وكا مودريتش، م��ن أبرز 
املرش��حني للفوز بجائزة الكرة الذهبية 
كأفضل الع��ب يف بطول��ة كأس العامل 
2018 بروس��يا، بعدما أمسك بالخيوط 
ونج��ح يف قي��ادة فريق��ه بعبقرية إىل 

النهايئ.
ومن ال��روط الواجب توافرها، للفوز 
بالجائ��زة، أن يكون العًبا يصنع الفارق 
يف صف��وف فريقه، وق��ادرًا عىل قراءة 
املب��اراة، وتغيريه��ا وأن يك��ون قائًدا 

حقيقيًّا يف فريقه.
وقال املهاجم الهولندي الس��ابق مدير 
قس��م التطوير باالتحاد ال��دويل لكرة 
القدم ماركو فان باس��ن، الذي يشارك 
حاليًّ��ا مع مجموعة الدراس��ات الفنية 

بالفيفا: “هذا يجعل ش��خًصا ما أفضل 
الع��ب يف البطولة، يف إش��ارة إىل هذه 

املعايري الخاصة باالختيار”.
ورمبا يكون لوكا مودريتش، وضع قدما 
عىل منص��ة التتويج بهذه الجائزة التي 
سيكش��ف الفيفا عن الفائ��ز بها اليوم 
األحد بعد املباراة النهائية للبطولة بني 

كرواتيا وفرنسا.
وم��ن املؤكد أن املب��اراة النهائية اليوم 
ع��ىل اس��تاد “لوجني��ي” بالعاصم��ة 
الروس��ية موسكو، ستس��اعد مجموعة 
الدراسات الفنية يف اتخاذ القرار بشأن 

الجوائز الرئيسية يف هذه البطولة.
ولك��ن يبدو أن املعاي��ري تبدو مطابقة 
ملودريتش بعدما قاد منتخب بالده إىل 
نهايئ املونديال للم��رة األوىل يف تاريخ 

الفري��ق. وكان مودريت��ش )32 عاًما( 
نجم ريال مدريد اإلسباين هو من صنع 
الفارق يف املنتخ��ب الكروايت بالبطولة 
الحالي��ة. وفاز مودريتش بجائزة أفضل 
العب يف 3 من املباريات الست لفريقه 
يف البطولة حتى اآلن، وس��اعد الفريق 
عىل الفوز بركالت الرتجيح يف اثنتني من 

املباريات ال�6 حتى اآلن.
مث��ل  “الع��ب  باس��ن:  ف��ان  وق��ال 
مودريت��ش، يق��رأ املب��اراة ويقوده��ا 
ويقود فريقه، وجود مثل هذا الالعب 
يف فريق��ك ميك��ن أن يدف��ع بالفريق 
لألمام.. لقد قاد فريقه بالفعل ملستوى 

أعىل”.
ويب��دو أن اإلمكانيات التي تش��رتطها 
مجموع��ة الدراس��ات الفني��ة بالفيفا 

وج��دت يف مودريتش، الذي قد يصبح 
مرش��ًحا أيًضا لجائزة أخرى هي جائزة 
أفض��ل العب يف العامل لهذا العام، التي 
يقدمها الفيفا يف حفله السنوي لتوزيع 

جوائز “األفضل”.
وواص��ل ف��ان باس��ن: “األم��ر يتعلق 
والبدنية  والخططية  الفني��ة  بالنواحي 
والذهني��ة، إذا كنت ق��ادرًا عىل صنع 
الف��ارق يف هذه النواح��ي، أعتقد إنك 
أح��د الالعب��ني الذي��ن ميكنه��م الفوز 

بالجائزة يف هذه البطولة”.
وأوض��ح: “ميكن��ه أن يك��ون جيًدا يف 
امله��ارات الفني��ة، ولكنه يحت��اج أيضا 
لقراءة املباراة وتغيريها لصالح زمالئه.. 
م��ن الناحي��ة البدني��ة، إن��ه الالعب 
الذي يقدم م��ا يحتاجه الفريق، ولكن 

م��ن الناحي��ة الذهنية، ه��ل هو قائد 
الفريق؟”

وس��جل مودريتش هدف��ني لفريقه يف 
املونديال الرويس حت��ى اآلن ونجح يف 
اإلفاقة رسيعا بع��د إهدار رضبة جزاء 
لفريق��ه قب��ل دقائق قليلة م��ن نهاية 
الوق��ت اإلضايف ملباراته أم��ام الدمنارك 

يف دور الس��تة عر، وقاده للفوز عىل 
املنتخب الدمناريك بركالت الرتجيح.

وطبق��ا للفيف��ا، مل ينج��ح الع��ب يف 
املوندي��ال الح��ايل يف قطع مس��افات 
باملباريات مث��ل مودريتش الذي قطع 
مس��افة إجاملي��ة يف مباري��ات فريقه 

بلغت 63 كيلومرتا.

لوكا مودريتش
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وكاالت: ف��از املنتخ��ب البلجييك، الس��بت، 
عىل نظريه اإلنجلي��زي 0-2 يف مباراة تحديد 
املركزي��ن الثالث والرابع يف مونديال روس��يا 

.2018
وأحرز الهدف األول توماس مونييه للمنتخب 
البلجي��يك يف الش��وط األول )د4(، وجاء عن 

طري��ق متريرة من جهة اليس��ار من الالعب 
نارص ش��اذيل الذي خرج مصابا خالل الشوط 

األول.
أما الهدف الثاين جاء عن طريق قائد الفريق، 
إيدي��ن هازارد، م��ن متريرة بيني��ة من نجم 
مانشسرت سيتي، كيفني دي بروين يف الدقيقة 

82 محرزا الهدف الثاين.
وس��لم جياين إنفانتينو، رئيس االتحاد الدويل 
لكرة القدم، امليدالي��ات الربونزية للمنتخب 
البلجي��يك الذي حص��د املرك��ز الثالث الذي 
يعترب أفضل إنج��از بعدما حل باملركز الرابع 

بنهائيات العام 1986 يف املكسيك.

وكاالت: قرر الرئيس الرويس فالدميري بوتني، حضور 
نهايئ املونديال، الذي يقام اليوم األحد عىل ملعب 

لوجنييك يف موسكو، بني منتخبي فرنسا وكرواتيا، 
كام سيشارك يف مراسم تسليم الكأس.

وذكرت الرئاسة الروسية يف بيان قصري، أن نحو 
عرشة من رؤساء الدول والحكومات، سيحرضون 

ختام أبرز بطولة يف عامل الساحر املستديرة.
وعالوة عىل الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 

ونظريته الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، 
سيتابع املباراة من مقصورة الرشف، زعامء آخرين.

بوتين يحضر النهائي

كارت 

أحمر

وكاالت: طالب االتحاد الدويل “الفيفا” القنوات التليفزيونية بوقف تس��ليط الضوء 
عىل الفتيات الجميالت الاليت متتلئ بهن املدرجات يف مباريات مونديال روسيا؛ تجنبا 

لتشتيت تركيز الجامهري وإتاحة أكرب فرصة ملتابعة ما يدور عىل أرضية امللعب. وكاالت: تبحث إدارة نادي يوفنتوس اتخاذ 
قرار بتقديم النجم الربتغايل، كريستيانو 

رونالدو، بشكل مسجل ويف غرف مغلقة 
بسبب اعتبارات أمنية تخص 

إيطاليا، عىل أن يتم تقدميه يف 
موعد الحق عىل ملعب آليانز 

ستاديوم مبدينة تورينو دون حضور 
املشجعني.

ويأيت قرار فريق “السيدة العجوز” مع ترقب 
أن يتدافع آالف املعجبني من مشجعي 

يوفنتوس نحو امللعب الرئييس للفريق، األمر 
الذي قد يجعل السلطات تغلق طرًقا رئيسية 

نحو امللعب وقد يتسبب هذا يف زحام 
مروري مبدينة تورينو.

ويتزامن ذلك مع اعرتاضات عامل مصنع 
رشكة “فيات” للسيارات، التي تعود ملكيتها 

لعائلة أنيييل مالكة النادي، عىل قيمة انتقال 
رونالدو.

وكاالت: اعرتف جاريث ساوثجيت، 

املدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، 

بأفضلية نظريه البلجييك.

وقال ساوثجيت، يف ترصيحات 

صحفية عقب املباراة: “بلجيكا 

كانت الطرف األفضل يف املباراة، 

ولكننا عانينا من الحصول عىل يوم 

أقل منهم للتعايف واالستشفاء بعد 

مواجهة نصف النهايئ”. وأضاف: 

“املنتخب البلجييك من الطراز الرفيع، 

وسيفكرون بأن كان عليهم الذهاب 

يف هذه البطولة إىل ما هو أبعد مام 

وصلوا إليه”.

وكاالت: حصل املنتخب 
البلجييك، عىل املركز الثالث، 
يف نهائيات كأس العامل، بعد 
الفوز عىل نظريه اإلنجليزي، 

بنتيجة 0-2، السبت.ونرش موقع 
االتحاد الدويل، بعض اإلحصائيات 

التي تخص اللقاء، ومنها أن منتخب 
إنجلرتا، رغم خسارته، استحوذ عىل 

الكرة بنسبة 57 %، مقابل 43 % 
لبلجيكا.

وسدد املنتخب اإلنجليزي، خالل 
اللقاء، 15 مرة، 5 منها عىل املرمى 

مبارشة، بينام سدد املنتخب 
البلجييك، 12 مرة، 4 منها عىل 

وكاالت: ألقى دييجو مارادونا، 
أسطورة األرجنتني، باللوم عىل االتحاد 
األرجنتيني، يف خروج املنتخب مبكرًا 

من كأس العامل بروسيا.
ودافع مارادونا عن ليونيل مييس، 
قائد املنتخب، ضد االتهامات التي 

وجهت له بالتقصري يف املونديال.
وقال: “لقد أرادوا من مييس أن يقوم 
بكل يشء عىل أرض امللعب، ليو كان 
ميرر الكرة لبيليا وإينزو برييز وعندما 

كان يعود لهام يجدهام ساكنني 
كالحجارة”. وتابع: “املشكلة تكمن 
يف مدى الجودة لدى املسؤولني يف 

االتحاد األرجنتيني، يجب أن يكون 
لدينا اتحاد يعرف كرة القدم يف املقام 

األول.
واختتم ذو ال� 57 عاما ترصيحاته، 

بإطالق لقب “العب الشطرنج” عىل 
املدرب خورخي سامباويل، بسبب 
كرثة إجراء تعديالت يف التشكيلة.

وكاالت:  ق��ال إيدين هازارد، قائد 
منتخب بلجيكا، إنه فخور بالالعبني 

بعد احتالل املركز الثالث.
وأض��اف ه��ازارد يف ترصيح��ات 
صحفية عقب املباراة “لقد صنعنا 
قصتنا، ألن ه��ذه هي املرة األوىل 
التي تنهي فيها بلجيكا كأس العامل 

يف املركز الثالث”.
وأردف “أنا فخ��ور جًدا بالالعبني، 
والبالد، نحن سعداء باللعب لهذا 

الفريق”.
وتابع “أعتقد أننا س��نكون أفضل 
يف غض��ون عامني، ما زلنا نش��عر 

النهايئ،  نص��ف  لخس��ارة  بالحزن 
لكننا كن��ا جيدين مبا يكفي للفوز 

بهذه املباراة”.
النظ��ر  ه��و  “امله��م  واختت��م 
للمس��تقبل اآلن، آم��ل أن يك��ون 
أفضل من اليوم، م��ن الجيد دامئًا 
اللع��ب أم��ام األصدق��اء والزمالء 
م��ن النادي، ولك��ن أهم يشء هو 

الفوز”. 
ويف السياق نفس��ه، أعلن االتحاد 
الدويل لكرة الق��دم )فيفا(، الفائز 
بجائزة رجل مب��اراة تحديد املركز 
الثال��ث يف موندي��ال روس��يا، بني 

بلجي��كا وإنجل��رتا، والت��ي انتهت 
لصالح الشياطني الحمر )2-0(.

إيدين  البلجي��يك،  الجن��اح  وُتوج 
ه��ازارد، بجائزة رجل املباراة، بعد 
أن قدم أداء الفتا، وس��جل الهدف 
الث��اين لب��الده، ليضم��ن حص��ول 
رفاقه عىل املركز الثالث )امليدالية 

الربونزية(.
يذكر أن هازارد سجل اليوم، هدفه 
الثال��ث مع منتخ��ب بلجيكا يف 6 
مباري��ات خاضها خ��الل البطولة، 
كام أن��ه صنع لزمالئ��ه 4 أهداف 

أخرى.

اليوفي يحجب رونالدو

سبب الخسارة األكثر استحواذا

االتحاد سبب اإلخفاق

كين: قدمنا كل شيء
وكاالت: قال الدويل اإلنجليزي، هاري 

كني، إن منتخب “األسود الثالثة” 
أعطى كل يشء، رغم تلقيه لهزميتني 

متتاليتني أمام كرواتيا وبلجيكا، 
واحتالله املركز الرابع مبونديال 2018، 
بعد الخسارة )0-2( عىل يد الشياطني 

الحمر.
وقال كني: “يف الشوط الثاين لعبنا 
بشكل جيد، خاصًة يف أول نصف 

ساعة، ووضعناهم يف مناطقهم، لكن 
مل نتمكن من تسجيل هدف”.

وأضاف: “لقد بدأنا من حارس املرمى 
وضغطنا عليهم، لكن الالعبني مل 

يتمكنوا من تقديم املزيد”.

هازارد فخور بزمالئه

األحد 15 يوليو 2018 - 2 ذي القعدة 1439 - العدد 3561

اليوم - المباراة النهائية
vs كرواتيافرنسا

18:00

إنجاز بلجيكي
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