
ناق�ش���ت جلن���ة اخلدم���ات مبجل����س 
اال�ش���تثنائي  اجتماعه���ا  يف  ال�ش���ورى 
املنعقد اأم�س برئا�شة رئي�س اللجنة جهاد 
الفا�شل، و�ش���ع ا�شتدراك بتقرير اللجنة 
ب�شاأن م�رشوع قانون بتعديل بع�س اأحكام 
القان���ون رق���م )3( ل�شن���ة 2008 ب�ش���اأن 

الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.
وقررت اللجنة اإج���راء تنقيح بتقرير 

�للجن���ة بحيث يجري ��ش���ر�ط �عتماد �أّي 
ق���رار من ال�شالحي���ات اجلدي���دة للهيئة 

العامة للتاأمني االجتماعي.
ومبوج���ب  اإن���ه  الفا�ش���ل  وقال���ت 
التعديل اجلديد فقد جرى اعتماد �شمانة 
مهمة تتمثل يف اإجازة �شمو رئي�س الوزراء 
الأّي ق���رار تتخذه الهيئ���ة العامة للتاأمني 
يتعل���ق  فيم���ا  خ�شو�ش���ا  االجتماع���ي، 
بقر�ر�ت حتديد ن�شبة ��شر�كات �لتقاعد، 
وحتديد مدة �حت�شاب متو�شط �لر�تب �أو 

�لأجر �لذي يتم بناء عليه ت�شوية �ملعا�ش، 
وتقرير منح زي���ادة �شنوية على �ملعا�ش 
�أو وقفها، ويف حالة منحها حتديد ن�شبتها 
و�شو�بطه���ا و�حلد �لأق�ش���ى ملدة منحها 
و�لأح���د �لأعلى للمعا�ش �ل���ذي متنح بناء 
عليه، وحتدي���د �ملدة �ملوؤهلة ل�شتحقاق 
�ملعا����ش، وتقري���ر �ل�شم���اح ب�ش���م مدد 
�فر��شية م���ن عدمه، ويف حال���ة �ل�شماح 

به���ا حتدي���د طريق���ة �حت�ش���اب 
تكلفة �شمها و�آلية �شد�دها.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3529 
األربعاء

13 يونيو 2018 
28 رمضان 1439

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�ش - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�ش - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��شرليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

tango collection 

ت�سوية ال�سراعات الدولية ال تتم اإال باحلوارالعالقات مع االأردن تت�سم باالمتداد التاريخي
العامل يعي�س ع�صر التكتالت الكربى... �صمو رئي�س الوزراء:جاللته تلقى تعازي امللك عبداهلل الثاين بح�صور �صمو ويل العهد... العاهل:

�ملنامة - بن���ا: �أكد عاهل 
�لب���الد �شاحب �جلالل���ة �مللك 
حم���د ب���ن عي�ش���ى �آل خليف���ة 
�لبحريني���ة  �لعالق���ات  عم���ق 
�لأردني���ة و�متد�دها �لتاريخي 
وم���ا متثله م���ن توا�ش���ل دائم 
وتن�شي���ق م�شرك على خمتلف 
اأع���رب  فيم���ا  امل�شتوي���ات، 
�عت���ز�ز  ع���ن  �لأردين  �لعاه���ل 
�لأردن قي���ادًة و�شعب���ا برو�بط 
التع���اون  وعالق���ات  االأخ���وة 
املتميزة ال���ذي جتمعه مبملكة 

�لبحرين.
وتلق���ى �شاح���ب �جلالل���ة 
�ملل���ك بق����ر �لرف���اع بح�شور 
ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
امللكي  ال�شمو  الوزراء �شاحب 
�لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة 
خال����س تعازي وموا�ش���اة اأخيه 
�شاح���ب �جلاللة عاهل �ململكة 
�لأردني���ة �لها�شمي���ة �ل�شقيقة 
�ل�شيخة  �ل�شم���و  بوفاة �شاحبة 

هال���ة بنت دعي���ج �آل 
خليفة )رحمها اهلل(.

املنام���ة - بن���ا: ق���ال رئي����س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
�لأمري خليفة ب���ن �شلمان �آل خليفة 
الدولي���ة  ال�رشاع���ات  ت�شوي���ة  “اإن 
�أًي���ا كان نوعه���ا ل تت���م �إل باحلو�ر 
و�ملفاو�شات، وهو ����رط لأن يعم 
ال�ش���الم واال�شتقرار الع���امل وينعم 

�جلميع بخريه”.
و�أك���د �شم���وه، ل���دى ��شتقباله 

بق�ر �لق�شيبية �شب���اح �أم�ش وفد 
جمل���ة “نيوزوي���ك” �لأمريكي���ة، �أن 
�لبحري���ن متتلك جترب���ة متميزة يف 
�لتنمي���ة �لب�ري���ة و�مل�شتد�م���ة ول 
ت���ز�ل تو��ش���ل م�شريته���ا لتحقيق 

املزيد من االإجنازات.
واأك���د �شموه اأن الع���امل يعي�س 
ع����ر �لتكت���الت �لك���رى وه���و ما 
يتطلب تعزيز قدرة �ملجتمع �لدويل 

عل���ى مو�جهة �لأخط���ار و�لتحديات 
ب�شكل  والتي ي�شع���ب مواجهته���ا 

منفرد.
و�أ�شاد �شاح���ب �ل�شمو �مللكي 
اللق���اء،  خ���الل  ال���وزراء،  رئي����س 
تبذله���ا  �لت���ي  �خل���رية  باجله���ود 
ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 

االأم���ن  دع���م  يف  ال�شقيق���ة 
و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة. • جاللة �مللك م�شتقبال ملك �لأردن لدى و�شوله	

• �شمو رئي�ش �لوزر�ء م�شتقبال وفد� من جملة “نيوزويك” �لأمريكية	

45

6:31الفطــار:3:14الإم�صاك: 

اليوم تركيا  اإلى  الرحال  ال�سلة” ي�سد  “اأحمر 

ال قرار من “التاأمني” اإال بعد موافقة �سمو رئي�س الوزراء

• 16�شمو �ل�شيخ عي�شى بن علي ي�شد �أزر جنوم �لأحمر	

9

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي: لدينا ثقة كبرية بنجوم منتخبنا

قانونية �صمانة  وت�صع  “التقاعد”...  ل  وتعدِّ ال�صورى” ت�صتدرك  “خدمات 

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

يتـقـدم

رامز محمد العواضي
بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة 
نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة 

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة  
رئيس ديوان سمو ولي العهد

وإلى معالي الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة

وإلى ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الراحلة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة بح�س���ور �سمو ال�سيخ عي�سى 
بن �س���لمان بن حمد اآل خليفة و�س���مو ال�سيخ حممد بن �سلمان 
اآل خليف���ة ورئي�س ديوان �س���مو ويل العهد ال�س���يخ خليفة بن 

دعيج اآل خليفة وال�س���يخ �س���لمان بن دعيج اآل خليفة يف ق�رص 
الرفاع اليوم التعازي واملوا�ساة بوفاة �ساحبة ال�سمو ال�سيخة 
هال���ة بنت دعيج اآل خليفة )رحمها اهلل( من كبار اأفراد العائلة 
املالكة الكرمي���ة ومن رئي�س جمل�س ال�س���ورى والوزراء وكبار 
امل�سوؤولني باململكة، وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية املعتمدة 

ل���دى اململك���ة وجموع من املواطن���ني. داع���ني اهلل اأن يتغمد 
الفقيدة بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنها ف�سيح جناته.

واأعرب �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء عن خال�س �س���كره 

وتقدير للجميع على م�ساعرهم النبيلة يف هذا امل�ساب.

�ش���مو ويل العه���د ي�ش���تقبل املعزي���ن بوفاة �ش���مو ال�ش���يخة هالة
بح�سور �سمو ال�سيخ عي�سى و�سمو ال�سيخ حممد

• �سمو ويل العهد وبح�سور �سمو ال�سيخ عي�سى و�سمو ال�سيخ حممد ي�ستقبل املعزين بوفاة �ساحبة ال�سمو ال�سيخة هالة  	

نقدر اإ�شهامات اجلالية الفلبينية مب�شرية التنمية يف البحرين
جاللته ت�سلم ر�سالة خطية من رئي�س اجلمهورية... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ت�س���لم عاه���ل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ر�س���الة خطية من رئي�س 
جمهورية الفلبني ال�سديقة رودريغو روا دوتريتي تت�سل 
بالعالق���ات الثنائي���ة الوثيق���ة ب���ني البلدين ال�س���ديقني 

وو�سائل دعمها وتطويرها يف املجالت كافة.
و�س���لم الر�س���الة اإلى جاللة امللك، املبع���وث اخلا�س 
لرئي����س جمهوري���ة الفلبني ل���دول جمل�س التع���اون لدول 
اخللي���ج العربي���ة اأمابيل اأغليو����س يف ا�س���تقبال جاللته له 
م�س���اء اأم�س، حيث نقل اإلى جاللته حتيات وتقدير الرئي�س 
الفلبين���ي ومتنياته الطيبة ل�س���عب مملك���ة البحرين مزيدا 
م���ن التط���ور والرق���ي. ورحب �س���احب اجلالل���ة باملبعوث 
الفلبين���ي، وكلفه نق���ل حتياته اإلى الرئي����س رودريغو روا 

دوتريت���ي ومتنياته اخلال�س���ة ل�س���عب الفلبني ال�س���ديق 
دوام التق���دم والنم���اء. واأع���رب جاللته عن اعت���زاز مملكة 
البحرين بامل�س���توى املتق���دم الذي و�س���لت اإليه عالقات 
التع���اون الوطيدة م���ع جمهورية الفلبني وما ت�س���هده من 
منو وازدهار متوا�سل على كل امل�ستويات يف ظل احلر�س 
امل�س���رك من قب���ل القيادتني عل���ى تطويره���ا مبا يخدم 
م�س���الح البلدين ويع���ود باخلري واملنفعة على ال�س���عبني 
ال�س���ديقني. كما اأ�س���اد جاللته بالزيارة الناجحة التي قام 
به���ا الرئي�س الفلبيني اإلى مملكة البحرين العام املا�س���ي 
وما �س���هدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عززت 
م���ن اأط���ر التع���اون البحرين���ي - الفلبين���ي خ�سو�س���ا يف 
املجالت القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية والتعليمية.

واأع���رب جاللت���ه ع���ن تقدي���ره لإ�س���هامات اجلالي���ة 
الفلبينية يف م�س���رية التنمية احل�سارية يف مملكة البحرين، 
موؤكداً اأنها مو�سع حمبة وترحيب من قبل كل اأبناء البحرين.  
واأ�ساد جاللته بدور جمهورية الفلبني يف حميطها الآ�سيوي 
وم���ا حققت���ه م���ن اإجن���ازات مهم���ة يف امليادي���ن التنموية 

والقت�سادية.
من جانبه، اأعرب املبع���وث اخلا�س للرئي�س الفلبيني 
عن �س���كره وتقديره جلاللة امللك على دور جاللته وجهوده 
الفلبيني���ة   - البحريني���ة  العالق���ات  تطوي���ر  املثم���رة يف 
وازدهاره���ا، وعل���ى ما يلقاه اأف���راد اجلالي���ة الفلبينية من 
رعاية واهتمام، موؤكداً �سعي بالده وتطلعها لتوثيق اأوا�رص 

•ال�سداقة والتعاون مع مملكة البحرين. جاللة امللك م�ستقبال املبعوث اخلا�س لرئي�س الفلبني 	

• جاللة امللك م�ستقبال املبعوث اخلا�س لرئي�س الفلبني  	

العاهل يوؤكد عمق العالقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي
جاللته تلقى تعازي امللك عبداهلل الثاين بح�سور �سمو ويل العهد

املنامة - بن���ا: كان عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة يف 
مقدمة م�ستقبلي اأخيه عاهل اململكة الأردنية 
الها�س���مية ال�س���قيقة �س���احب اجلاللة امللك 
عبداهلل الثاين ابن احل�س���ني، لدى و�سوله اإلى 
الب���الد اأم�س، يف زيارة اأخوي���ة لتقدمي التعازي 
بوفاة �س���احبة ال�سمو ال�سيخة هالة بنت دعيج 
اآل خليفة )رحمها اهلل(، كما كان يف ال�ستقبال 

ويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حم���د اآل خليفة.ورحب جاللة 
املل����ك باأخي����ه جالل����ة العاه����ل الأردين، موؤكدا عمق 
العالقات البحرينية الأردني����ة وامتدادها التاريخي 
وما متثله من توا�س����ل دائم وتن�سيق م�سرك على 
خمتلف امل�ستويات، فيما اأعرب العاهل الأردين عن 
اعتزاز الأردن قيادًة و�سعبا بروابط الأخوة وعالقات 

التعاون املتميزة الذي جتمعه مبملكة البحرين.
وتلق����ى �س����احب اجلالل����ة امللك بق�����رص الرفاع 
بح�س����ور ويل العه����د نائ����ب القائد الأعل����ى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري �س����لمان بن حم����د اآل خليفة خال�����س تعازي 
وموا�س����اة اأخي����ه �س����احب اجلالل����ة عاه����ل اململكة 
الأردنية الها�سمية ال�سقيقة بوفاة الفقيدة الراحلة 
رحمها اهلل كما عزى جاللة العاهل الأردين كبار اأفراد 

العائلة املالكة الكرمية واأبناء الفقيدة واأ�س����قائها، 
�س����ائالً املولى عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�س����ع 
رحمته ور�سوانه وي�سكنها ف�سيح جناته، واأن يحفظ 
جاللة امللك وميتعه مبوفور ال�سحة وال�سعادة واأن 

يدميه عزا وذخرا للمملكة و�سعبها العزيز.
واأع����رب �س����احب اجلالل����ة امللك ع����ن تقديره 
جلاللة العاهل الأردين على م�ساعره الطيبة والنبيلة 
املج�س����دة للرواب����ط الوثيق����ة والعالقات الرا�س����خة 

التي جتمع بني اململكتني وال�س����عبني ال�سقيقني، 
متمني����ا جلاللت����ه دوام ال�س����حة وال�س����عادة. وكان 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 
البالد يف مقدمة مودعي اأخيه �ساحب اجلاللة امللك 
عب����داهلل الثاين ابن احل�س����ني ل����دى مغادرته البالد، 
كم����ا كان يف الوداع ويل العه����د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول رئي�س جمل�س الوزراء �س����احب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.

• •جاللة امللك م�ستقبال ملك الأردن لدى و�سوله	 جاللة امللك امللك بح�سور �سمو ويل العهد يتلقى تعازي و موا�ساة ملك الردن   	

املنام���ة - بن���ا: التقى ويل العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة وزير الت�س���امح بدول���ة الإمارات العربية املتحدة ال�س���قيقة ال�س���يخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان، حيث اأعرب عن خال�س تعازيه وموا�س���اته لعاهل 
الب���الد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ول�س���احب ال�س���مو 
امللكي ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
وللعائلة املالكة الكرمية بوفاة �س���احبة ال�س���مو ال�سيخة هالة بنت دعيج اآل 
خليفة )رحمها اهلل(. واأعرب �س���احب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء عن بالغ �س���كره وتقديره لل�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان على م�ساعره ال�سادقة والنبيلة التي جت�سد عمق 
ما يربط البلدين ال�س���قيقني من عالقات اأخوية را�س���خة، داعيا �سموه اهلل اأن 
يحفظ دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة ويحقق لها مزيدا من الرفعة 

والتقدم يف ظل قيادتها احلكيمة.

وزير الت�شامح الإماراتي يقدم التعازي

• �سمو ويل العهد ملتقيا ال�سيخ نهيان بن مبارك 	



بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتـقـدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد

 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد
وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة

ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ت�ضوية ال�رصاعات الدولية ال تتم اإال باحلوار واملفاو�ضات
م�سيدا بجهود ال�سعودية اخلرية يف حتقيق االأمن واال�ستقرار باملنطقة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
بق�رص الق�سيبي���ة �سباح اأم�س وفد جملة “نيوزويك” 
االأمريكية، والذي اأجرى مع �سموه حديًثا �سامالً تناول 
م���ا حققت���ه مملكة البحري���ن من منج���زات على كافة 
االأ�سع���دة، اإ�سافة اإلى روؤية �سم���وه حول التحديات 

التي ت�سهدها املنطقة والعامل.
وخ���الل اللق���اء، رحب �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء بزي���ارة الوفد اإلى مملك���ة البحرين، 
واأعرب �سموه عن تقدي���ره جلهود جملة “نيوزويك” 
يف تناوله���ا لق�سايا املنطقة عموما ومملكة البحرين 

خ�سو�سا.
واأكد �سموه عمق االت�ساالت الوا�سعة بني مملكة 
البحري���ن والواليات املتح���دة االأمريكي���ة ال�سديقة 
و�سموليتها ملختلف جماالت التعاون، م�سيدا �سموه 
مبا ت�سه���ده عالقات التع���اون الثنائية بني البلدين 
من تط���ور م�ستمر يج�سد الرغب���ة املتبادلة يف تنمية 

اأوجه التعاون مبا يلبي التطلعات امل�سرتكة.
ون���وه �سموه خ���الل احلديث اأن مملك���ة البحرين 
بقي���ادة عاهل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، و�سعت نهج���ا للتنمية يقوم على 
تنفي���ذ ا�سرتاتيجية تنموية ت�ستهدف تنويع م�سادر 

الدخل وبناء اقت�ساد قادر على املناف�سة عاملًيا.
واأكد �سموه حر����س احلكومة على تطوير كل ما 
من �ساأنه اأن يعزز املكان���ة االقت�سادية والتناف�سية 
للمملكة، م�سريا �سموه اإلى اأن مملكة البحرين ت�سهد 
حت���والت �رصيعة و�سوال اإلى من���و م�ستدام يف خمتلف 

القطاعات.
وتطرق �سموه اإلى اجله���ود التي بذلتها مملكة 
البحري���ن عل���ى �سعي���د التنمي���ة والت���ي اأهلتها الأن 
تتب���واأ مكانة متقدمة يف كافة املوؤ�رصات االقت�سادية 
العاملي���ة، حيث اأكد �سموه اأن البحرين متتلك جتربة 
متمي���زة يف التنمي���ة الب�رصي���ة وامل�ستدام���ة وال تزال 

توا�سل م�سريتها لتحقيق املزيد من االإجنازات.

وتن���اول �سم���وه اأخ���ر امل�ستج���دات االإقليمي���ة 
والدولي���ة، حيث اأكد �سم���وه اأن الع���امل يعي�س ع�رص 
التكت���الت الك���رى وه���و ما يتطل���ب تعزي���ز قدرة 
املجتم���ع الدويل عل���ى مواجهة االأخط���ار والتحديات 

والتي ي�سعب مواجهتها ب�سكل منفرد.
وق���ال �سم���وه:” اإن ت�سوية ال�رصاع���ات الدولية 
اأًي���ا كان نوعه���ا ال تت���م اإال باحل���وار واملفاو�س���ات، 
وهو �رشط الأن يعم ال�س���ام واال�ستقرار العامل وينعم 
اجلميع بخريه”. واأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء، خ���الل اللقاء، باجلهود اخل���رية التي تبذلها 
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة يف دعم االأمن 
واال�ستق���رار يف املنطقة، موؤكدا �سموه اأن ما ت�سهده 

ال�سعودي���ة م���ن تط���ورات عل���ى ال�سعي���د الداخلي 
لتعزي���ز منوها واقت�سادها ه���و ل�سالح �سعبها، كما 
اأن م���ن �ساأن���ه اأن يع���زز م���ن دورها الفاع���ل يف دعم 

ال�سالم واال�ستقرار االإقليمي والدويل.
من جانبهم، اأعرب اأع�ساء وفد جملة “نيوزويك” 
عن خال����س ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء على ا�ستقباله له���م واحلديث اإليهم 
يف خمتل���ف ال�س���وؤون املحلية واالقليمي���ة والدولية، 
وقال���وا: “اإن ما اأب���داه �سموه م���ن اآراء يف العديد من 
املو�سوعات يعك�س عمق ما ميتلكه �سموه من خرة 
وروؤية وا�سعة ملختلف املو�سوعات التي مت تناولها 

يف اللقاء”.

كم���ا اأعربوا ع���ن اعجابه���م وتقديره���م ل�سعب 
البحرين على ما مل�سوه فيه من وعي وثقافة وانفتاح 
يع���ر عن العمق احل�ساري ململكة البحرين، معرين 
عن �سعادتهم بهذه الزي���ارة وما �ساهدوه من تطور 

وا�سع يعك�س ت�سارع احلراك التنموي يف البحرين.
واأ�ساروا اإلى اأن جملة “نيوزويك” �سوف ت�سدر 
ا عن مملكة البحرين هو االأول من نوعه عن  ملًفا خا�سً
بلدان ال����رصق االأو�سط منذ تاأ�سي����س املجلة قبل 80 
عاًم���ا، يت�سمن ر�سدا وتوثيقا مل���ا ت�سهده البحرين 
م���ن تط���ور ومن���اء يف خمتل���ف القطاع���ات، مبدي���ن 
اعجابه���م باملكان���ة املتقدم���ة التي و�سل���ت اإليها 

البحرين على امل�ستويات كافة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفدا من جملة “نيوزويك” االأمريكية	
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البحري���ن ت�سته���دف تنوي���ع م�سادر الدخ���ل وبن���اء اقت�ساد ق���ادر على املناف�س���ة عاملًيا

القطاعات خمتلف  يف  م�����س��ت��دام  من��و  اإل���ى  و���س��وال  ���رصي��ع��ة  حت���والت  ت�سهد  اململكة 
االإجن���ازات من  مزيد  لتحقيق  وامل�ستدامة  الب�رصية  التنمية  يف  متميزة  جتربة  منتلك 
واال�ستقرار ال�سالم  دع��م  يف  الفاعل  دوره��ا  يعزز  تطورات  من  ال�سعودية  ت�سهده  ما 
املنطقة دول  ع��ن  ن��وع��ه  م��ن  االأول  ه��و  البحرين  ع��ن  ��ا  خ��ا���سً ملًفا  �ست�سدر  املجلة 
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احلفـــــاظ علـى اأمــن “اجلنوبيـــة” علــى راأ�س الأولويــات
خطة لتاأمني امل�شاجد يف �شالة العيد... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

الرفاع - املحافظ���ة اجلنوبية: تراأ�س حمافظ 
اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة اجتم���اع اللجنة الأمنية، وذلك �ش���باح اأم�س 
باملحافظة اجلنوبية، بح�ش���ور مدي���ر عام مديرية 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة لعميد حم���د بن علي 
امل���ري، وعدد من ال�ض���باط الأع�ض���اء من خمتلف 

اجلهات الأمنية.
حماف���ظ  �ش���مو  رح���ب  الجتم���اع،  بداي���ة  يف 
املحافظة اجلنوبية باأع�ش���اء اللجنة، موؤكداً �شموه 
اأن احلف���اظ على اأمن الأهايل يقع على راأ�س قائمة 
اأولويات وم�ش���وؤوليات املحافظة، والتي تلقى من 
�ش���موه الهتمام واملتابعة املبا����رشة لعتبار الأمن 
ركناً اأ�شا�ش���ياً يف م�ش���رة التنمية التي ت�ش���هدها 
مملك���ة البحرين، مثمناً �ض���موه كذلك جهود رجال 
الأم���ن املبذولة لرت�ض���يخ دعائ���م الأم���ن والأمان 
باملحافظ���ة، والتي تاأتي �ش���من توجيهات ا وزير 
الداخلية لفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل 

اآل خليفة.
خالل الجتماع، ناق�س �شموه مع اأع�شاء اللجنة 
عدداً من املوا�ض���يع الأمنية املهمة، من �ض���منها 

ال�ض���تعدادات الأمني���ة ملديرية �رشط���ة املحافظة 
اجلنوبية خالل عيد الفطر املبارك جتنباً لوقوع اأية 
حوادث اأو خمالفات خالل هذه املنا�ضبة ال�ضعيدة، 
حيث ق���دم مدير ع���ام مديري���ة �رشط���ة املحافظة 
اجلنوبية العميد حمد بن علي املري عر�ضاً للخطة 
الأمنية املزمع تنفيذها لتاأمني م�ض���اجد املحافظة 
خ���الل �ض���الة العي���د، موؤك���داً ا�ض���تعداد املديرية 
وجاهزيته���ا لتنفي���ذ كافة الإج���راءات التي تكفل 
الأمن وال�ش���المة للجميع م�شتعر�ش���اً اأبرز الق�شايا 

الت���ي تقع يف منا�ض���بات الأعي���اد وكيفية التعامل 
معه���ا باأكرب قدر من الحرتافي���ة وال�رشعة من قبل 
رج���ال الأمن وف���ق القوانني والأنظم���ة املتبعة يف 

اململكة والتي حتفظ �ضالمة اجلميع. 
كم���ا اطلع �ش���مو ال�ش���يخ خليفة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خلفية على ما قامت ب���ه مديرية �رشطة 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة من حم���الت واأن�ش���طة اأمنية 
خالل �ضهر رم�ض���ان املبارك، والتي جاءت تنفيذاً 
لتوجيهات �شموه يف الجتماع ال�شابق للجنة �شملت 

هذه التوجيهات انت�ضار القوات الأمنية يف اجلوامع 
والطرقات وتواجد ال�رشطة الن�ش���ائية يف م�شليات 
الن�ش���اء باجلوام���ع وتنظيم حمالت اأمني���ة توعوية، 
وذلك حر�شاً من �ش���موه ومديرية �رشطة املحافظة 
اجلنوبية على ال�رشاكة املجتمعية الفعالة واحلفاظ 

على ال�شالمة العامة يف املنطقة.
ه���ذا وق���د اطل���ع �ض���موه عل���ى اأه���م اخلطط 
املروري���ة وال�ض���تعدادات التي و�ض���عتها الإدارة 
العامة للمرور خالل فرتة اإجازة عيد الفطر ال�ضعيد 

لتنظيم �ش���ر احلرك���ة املرورية يف جميع �ش���وارع 
وطرق املحافظة وذلك حت�ض���باً لأي ازدحام مروري 
قد يح���دث ب�ض���بب زي���ادة الفعاليات والأن�ض���طة 
امل�ش���احبة لعيد الفطر ال�شعيد موؤكداً �شموه على 
����رشورة تكثي���ف اجله���ود وت�ض���ديد الرقابة على 
ال�ض���وارع والط���رق التي تك���ر فيه���ا التجاوزات 
وال�ضلوكيات املرورية اخلاطئة التي تهدد �ضالمة 

م�شتخدمي الطريق.
واأك���د �ش���موه اأن اخلط���ط الأمني���ة الوقائي���ة 
وال�ش���تباقية التي تعمل املحافظة على و�ش���عها 
بالتع���اون والتن�ش���يق مع خمتل���ف اجلهات جتعل 
املحافظة على اأمت ال�ضتعداد للتعامل مع خمتلف 
الق�شايا الأمنية امل�شتجدة وت�شمن التعامل معها 

ب�ضكل احرتايف.
بال���غ  احل�ش���ور  ق���دم  الجتم���اع،  خت���ام  ويف 
�ض���كرهم وتقديرهم للمتابعة ال�ضخ�ضية من قبل 
�ض���موه لكل ما من �ضاأنه احلفاظ على اأمن و�ضالمة 
وم�ش���لحة اأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكدين 
تقدميه���م الدع���م الالنهائي ل�ش���موه وا�ش���تمرار 
التن�ضيق والعمل امل�ضرتك حتقيقاً لهذه الأهداف.

• �ضمو حمافظ اجلنوبية يرتاأ�س اجتماع اللجنة الأمنية	

املجال مفتوح اأمام كل جهد وطني للم�ضاهمة يف البناء والنه�ضة
التوا�ضل البناء بني خمتلف املكونات يعزز قيم الوحدة الوطنية... �ضمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك����ي الأمري خليفة بن �ض����لمان اآل خليفة اأن قيم 
الوح����دة التي تعلو يف املجتمع تبع����ث على العتزاز 
وهي التي ُنعّول عليها ملواجهة اأية حتديات تعرتي 
م�ش����ارنا الوطن����ي اأو توجهات الوط����ن التنموية.جاء 
ذلك، خالل ا�ضتقبال �ض����احب ال�ضمو امللكي رئي�س 

ال����وزراء بق�رش الق�ض����يبية �ض����باح اأم�����س، لعدد من 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية وعدد من امل�ضوؤولني 

باململكة.
وخ����الل اللق����اء اأعرب �ض����احب ال�ض����مو امللكي 
والعت����زاز  البال����غ  التقدي����ر  ع����ن  ال����وزراء  رئي�����س 
باملواق����ف امل�ض����يئة ل�ض����عب مملك����ة البحرين عرب 

م�شرته الوطنية.
واأك����د �ض����موه اأن هذه املواقف �ض����تبقى خالدة 
يف الذاكرة الوطنية، وامتدح �ض����موه الدور الطليعي 
لأبن����اء الوطن الذين كان����وا ول يزال����ون حمل الثقة 
والأم����ل املعقود عليه����م واثقون م����ن حتقيقه نحو 
مزيد م����ن الزدهار والرفع����ة للوطن ب�ض����واعد اأبناء 

�ضعبه الذيني يحركون التنمية.
و�ض����ّدد �ض����موه على �رشورة تفعيل التوا�ض����ل 
البناء ب����ني خمتلف مكونات املجتم����ع وتعاونها مبا 
يعّزز من قيم الوح����دة الوطنية التي حتمي املجتمع 

وُتعلي فيه روح البذل والعطاء وحب العمل.
واأكد �ضاحب ال�ض����مو امللكي رئي�س الوزراء اأن 

املجال مفت����وح اأمام كل جهد وطني للم�ش����اهمة يف 
م�ش����رة البناء والنه�ش����ة، وقال �شموه “اإن احلكومة 
اأول����ت خمتل����ف قطاع����ات املجتم����ع ج����ل اهتمامها 
لتذلي����ل اأية عقب����ات اأمامهم و�ض����د النق�����س يف اأي 
جانب خدمي اإن وجد و�ض����ولً اإل����ى الكفاية اخلدمية 

للمواطن”.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبال عددا من افراد العائلة املالكة الكرمية وامل�ضوؤولني	

حممد بن مبارك يودع ال�ضفري الأملاين

املنامة - بن���ا: ا�ش���تقبل نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة، �ضفري جمهورية املانيا الحتادية 
الفريد �ض���ميز بروتز مبنا�ض���بة انتهاء فرتة 

عمله �ضفريا لبالده لدى مملكة البحرين.
واأعرب �ض���مو ال�ض���يخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة ع���ن بال���غ �ض���كره وتقديره ملا 
قام به ال�ض���فري من جه���ود لتعزيز عالقات 
ال�ض���داقة القائم���ة ب���ني مملك���ة البحرين 
وتطوي���ر  الحتادي���ة  املاني���ا  وجمهوري���ة 
تعاونه���ا امل�ض���رتك يف خمتل���ف املجالت 

ملا فيه خر و�ش���الح البلدين و�ش���عبيهما 
ال�ش���ديقني، متمنيا لل�ش���فر التوفيق يف 

مهامه املقبلة.
من جانبه �ضكر ال�ض���فري، �ضمو ال�ضيخ 
حمم���د ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة على ح�ش���ن 
ال�ض���تقبال، معرب���اً ع���ن �ض���عادته بالعمل 
�ض���فرياً لبالده ل���دى اململك���ة التي متنى 
له���ا و�ض���عبها العزي���ز املزيد م���ن التقدم 
والزده���ار والنماء، معرباً ع���ن تقديره مبا 
لقيه من تعاون من قبل كافة امل�ش���وؤولني 

مما اأ�ضهم يف جناح مهامه الدبلوما�ضية.

ال�ضيخ فهد ال�ضباح يقدم التعازي

نهيان بن مبارك يعزي بوفاة ال�ضيخة هالة

امللكة رانيا و�ضما بنت زايد وح�ضة ال�ضباح يقدمن التعازي

حممد بن را�ضد وعبداهلل بن را�ضد ي�ضتقبالن وزير الت�ضامح الإماراتي
بتكليف من �ضمو رئي�س الوزراء...

املنامة - بنا: التقى �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة و�شمو 
ال�ضيخ حممد بن �ضلمان بن حمد اآل خليفة مبجل�س العزاء بق�رش الرفاع ال�ضيخ فهد 
نا�رش �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح، حيث قدم التعازي واملوا�ضاة اإلى عاهل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة  وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 
اآل خليفة واإلى رئي�س ديوان �ض���مو ويل العهد ال�ض���يخ خليفة بن دعيج اآل خليفة 
واإلى ال�ض���يخ �ض���لمان بن دعيج اآل خليفة واإلى اأفراد العائلة املالكة الكرمية يف 
وفاة �ض���احبة ال�ضمو ال�ض���يخة هالة بنت دعيج اآل خليفة )رحمها اهلل(، داعيا اهلل 

�ضبحانه وتعالى اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح جناته.

املنامة - بنا: التقى �شمو ال�شيخ عي�شى 
بن �ش���لمان بن حمد اآل خليفة و�ش���مو ال�شيخ 
حممد بن �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة بق�رش 
الرفاع وزير الت�ضامح بدولة الإمارات العربية 
املتحدة ال�ش���قيقة ال�ش���يخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وال�ش���يخ حممد ب���ن �رشور اآل نهيان 
وال�ش���يخ زاي���د بن ����رشور اآل نهيان وال�ش���يخ 
علي بن عبدالرحمن النعيمي وال�شيخ علي بن 
حممد النعيمي بح�ض���ور رئي�س ديوان �ض���مو 
ويل العهد ال�ض���يخ خليفة بن دعيج اآل خليفة 

وال�ض���يخ �ض���لمان بن دعي���ج اآل خليفة، حيث 
قدموا التعازي يف �ضاحبة ال�ضمو ال�ضيخة هالة 
بنت دعي���ج اآل خليفة )رحمه���ا اهلل(، داعني 
اهلل �ض���بحانه وتعال���ى اأن يتغم���د الفقي���دة 

بوا�ضع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح جناته.
واأع���رب �ض���مو ال�ض���يخ عي�ض���ى و�ض���مو 
ال�ض���يخ حممد عن بالغ �ض���كرهما وتقديرهما 
على تعازيهم وموا�شاتهم م�شيدين بعمق ما 
يربط مملكة البحرين بدولة المارات العربية 

من اوا�رش املحبة وو�شائج القربى.

املنام����ة - بن����ا: و�ض����ل اإل����ى الب����الد اأم�����س كل 
م����ن امللكة راني����ا العب����د اهلل قرينة عاه����ل اململكة 
الأردنية الها�ض����مية ال�ض����قيقة جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين و�ض����مو ال�ض����يخة �ض����ما بنت زاي����د اآل نهيان، 
و�شمو ال�شيخة �ش����ما بنت خليفة بن زايد اآل نهيان، 
و�شمو ال�ش����يخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان، 
و�ش����مو ال�شيخة �شم�شة بنت حممد بن زايد اآل نهيان 
من دول����ة الإمارات العربية املتحدة ال�ض����قيقة، كما 

و�ش����ل كل من ال�شيخة ح�شة �شباح ال�شامل ال�شباح، 
وال�ش����يخة اأمل �ش����باح ال�ش����امل ال�ش����باح، وال�ش����يخة 
فتوح نا�رش �ض����باح الأحمد ال�ضباح من دولة الكويت 
ال�ض����قيقة، حيث قدمن التعازي واملوا�ض����اة لعاهل 
الب����الد �ض����احب اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ض����ى اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
�ضلمان بن حمد اآل خليفة وقرينة عاهل البالد رئي�ضة 

املجل�س الأعلى للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية 
�ض����بيكة بنت اإبراهيم اآل خليف����ة واإلى اأفراد العائلة 
املالكة الكرمية يف وفاة �ضاحبة ال�ضمو ال�ضيخة هالة 

بنت دعيج اآل خليفة )رحمها اهلل(.
واأعربن عن خال�س تعازيهن وبالغ موا�ش����اتهن 
يف وف����اة الفقي����دة الراحل����ة �ش����ائلني اهلل �ش����بحانه 
وتعالى اأن يتغمدها بوا�ض����ع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح 

جناته.

املنامة - بنا: بتكليف من رئي�س الوزراء 
�ض���احب ال�ض���مو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة، ا�شتقبل ال�شيخ حممد بن 
را�ش���د اآل خليفة وال�ش���يخ عبداهلل بن را�شد 
اآل خليف���ة، وزير الت�ض���امح بدول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�ش���قيقة ال�ش���يخ نهيان 
بن مب���ارك اآل نهيان والوف���د املرافق، لدى 
و�ض���وله اإلى مطار البحري���ن الدويل اأم�س يف 
زي���ارة اأخوي���ة لتقدمي واجب الع���زاء يف وفاة 
املغفور لها باإذن اهلل تعالى �ض���احبة ال�ضمو 
ال�ض���يخة هال���ة بنت دعي���ج اآل خليفة )طيب 

اهلل ثراها(.

واأعرب ال�ض���يخ حممد بن را�ضد اآل خليفة 
وال�ش���يخ عب���داهلل ب���ن را�ش���د اآل خليفة عن 
ترحيبهما بزيارة ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان والوفد املرافق له. واأ�ض���ادا مبا يجمع 
البلدين وال�ش���عبني ال�ش���قيقني من عالقات 

اأخوية متميزة.

• ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ عبداهلل بن را�شد ي�شتقبالن ال�شيخ نهيان بن مبارك	

البحرين تدين التفجري الإرهابي بكابول
املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأدان���ت وزارة خارجية مملك���ة البحرين التفجري 
الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية يف مدينة كابول بجمهورية 
اأفغان�ضتان الإ�ضالمية، واأ�ضفر عن مقتل واإ�ضابة الع�رشات من الأ�ضخا�س، معربة 
عن �ض���ادق تعازيها وموا�ض���اتها لأهايل وذوي ال�ض���حايا، ومتنياتها بال�ض���فاء 

العاجل جلميع امل�ضابني جراء هذا العمل الآثم الذي ي�ضتهدف ترويع الآمنني.
واأك���دت وزارة اخلارجية ت�ض���امن مملكة البحرين مع جمهورية اأفغان�ض���تان 
الإ�ض���المية يف جهودها ملكافحة الإرهاب، جمددة موقف مملكة البحرين الثابت 
الذي يرف�س كل �ض���ور العنف والتطرف والإره���اب، والداعي اإلى تكاتف جميع 

اجلهود الدولية للق�ضاء على هذه الآفة اخلطرية وم�ضبباتها.
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من اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات اإجناز 72 % 
“الوطنية للمك�فحة” اطلعت على اخلرائط الهند�سية ملركز املع�جلة والت�أهيل

املن�م���ة - وزارة الداخلية: تراأ�س وزير الداخلية 
الفريق الرك���ن ال�سيخ را�سد بن عب���داهلل اآل خليفة، 
اأم�س، االجتم�ع احل�دي ع����ر للجنة الوطنية ملك�فحة 
املخ���درات، بح�سور وزي���ر الرتبي���ة والتعليم ووزير 
العدل وال�سوؤون االإ�سالمي���ة واالأوق�ف ووزير �سوؤون 
االإعالم ووزي���رة ال�سحة وحم�ف���ظ الع��سمة ورئي�س 
اجلم����رك واملفت�س الع�م، واأع�س�ء اللجنة من ممثلي 
املوؤ�س�س����ت احلكومية.واأ�سد الوزي���ر بجهود اأع�س�ء 
اللجن���ة يف امل�س�هم���ة يف عملي���ة التوعي���ة واحلد من 
خم�طر املخدرات، معرب� ع���ن �سكره وتقديره الإدارة 
مك�فحة املخدرات، التي تقوم بدور رئي�س يف �سبط 
ق�س�ي� املخدرات، يف اإط�ر اجلهود الوطنية للت�سدي 

لهذا اخلطر.
وبع���د ا�ستعرا����س م� مت تنفيذه م���ن تكليف�ت 
يف االجتم�ع�ت ال�س�بقة، بحث���ت اللجنة املو�سوع�ت 
املدرجة على ج���دول االأعم�ل، واطلع���ت على اإيج�ز، 
يتعل���ق بنت�ئ���ج زي�رة املرك���ز الوطن���ي للت�أهيل يف 
اأبوظبي والتع���رف اإلى اأهدافه والربام���ج التعليمية 
والتدريبي���ة التي يقدمه����، واأهمي���ة اال�ستف�دة من 
جتربة دول���ة االإم�رات العربية املتح���دة فيم� يتعلق 
ب�إن�س����ء مرك���ز طبي خمت����س بعالج ح����الت االإدم�ن 

واإع�دة ت�أهيل املدمنني. 
كم� ن�ق�س اأع�س�ء اللجنة، موؤ�رات النج�ح للخطة 
الوطني���ة ملك�فحة املخ���درات واملوؤث���رات العقلية 
ومع���دالت االإجن����ز ب�لتع����ون م���ع ����رك�ء التنفي���ذ، 
عرب اإيج����ز قدمت���ه االإدارة الع�مة للمب�ح���ث واالأدلة 
اجلن�ئي���ة، اإذ بلغ���ت ن�سبة االإجن����ز 79 %، وبلغ عدد 
االإجراءات 283 مت تنفيذ 225 وج�ر تنفيذ 30 اإجراء، 
كم���� مت ا�ستعرا����س التطلع����ت امل�ستقبلية لفريق 

مت�بعة اأهداف اخلطة. 
واأ�س����د وزير الداخلي���ة رئي�س اللجن���ة الوطنية 
بنت�ئ���ج اخلط���ة، موؤك���دا اأهمي���ة الرتكي���ز االإعالم���ي 
عل���ى م���� مت حتقيقه من اإجن����زات تعك����س موؤ�رات 
النج����ح، الفت� اإلى اأهمية الدور الذي تقوم به االإدارة 
الع�م���ة للمب�ح���ث واالأدلة اجلن�ئي���ة يف �سبط ق�س�ي� 

املخدرات.

وبحث���ت اللجن���ة، التقري���ر الذي قدم���ه حم�فظ 
الع��سمة، عن برن�مج “مع�” ملك�فحة العنف واالإدم�ن 
الذي ت�سمن تغطي���ة جميع املدار�س احلكومية وفق 
اآلية جدي���دة وتدري���ب وتخريج دفع����ت جديدة من 
منفذي الربن�مج والرتكيز على املدار�س التي ترتفع 
فيه� ن�سبة ال�سلوكي�ت اخل�طئة مع تنفيذ حم��رات 
الأولي����ء االأم���ور وال���ك�در التدريب���ي، اإذ اأك���د وزي���ر 
الداخلي���ة رئي�س اللجنة الوطنية اأهمية توعية الطلبة 
وتقييم االأداء واخلطط واجلهود املبذولة، منوه� اإلى 
�رورة مراقب���ة الوالدين الأبن�ئهم وم�س�عدة االآب�ء يف 

كيفية اكت�س�ف عالم�ت االإدم�ن على اأبن�ئهم.
وا�ستعر�س���ت اللجن���ة، درا�س���ة تتعل���ق ب�إن�س�ء 
مركز ملع�جلة وت�أهيل مر�سى االإدم�ن، حيث عر�ست 
وزارة ال�سحة للدرا�س���ة الت�سغيلية للمركز املقرتح، 
وقدم���ت اإدارة االأ�سغ����ل بوزارة الداخلي���ة، اخلرائط 
الهند�سية املقرتحة للم�روع، حيث ت�سمنت املرافق 
والعي����دات اخل�رجية وكل متطلب����ت املركز، ووفق 

االإيج����ز، دع���ت الدرا�سة اإلى �رورة احت���واء املركز، 
عل���ى كل اخلدم����ت املطلوب���ة ويلب���ي التطلع����ت 
امل�ستقبلي���ة، ب�الإ�س�ف���ة اإل���ى العم���ل عل���ى تطوير 
ق���درات الك���وادر ال�سحي���ة الع�مل���ة يف جم����ل عالج 
وت�أهيل مر�سى االإدم����ن وتعزيز التع�ون والتن�سيق 
م���ع اجله�ت احلكومية واالأهلية ذات العالقة وتقييم 
اخلدم����ت املقدم���ة م���ن قب���ل بع����س املوؤ�س�س����ت 
االأهلي���ة. كم� دع���ت الدرا�س���ة اإلى تكثي���ف الربامج 
التوعوي���ة والوق�ئي���ة وتنفي���ذ الربام���ج لالكت�س�ف 
والتدخل املبك���ر حل�الت االإدم����ن ومت�بعة تنفيذه� 

وتقييمه�.
ويف االجتم����ع، اطلع���ت اللجن���ة عل���ى درا�س���ة 
قدمته���� وزارة الرتبي���ة والتعليم وتتعل���ق بخطورة 
املخدرات الرقمي���ة وت�أثريه� الكبري عل���ى ال�سب�ب، 
حيث ت�سم���ن االإيج�ز �رورة التوا�سل الع�ئلي ك�أحد 
اأب���رز �سبل الوق�ية، ومنوه� اإل���ى اأن ثورة املعلوم�ت 
وع����ر االإنرتن���ت �س�هم يف ن����ر هذه املخ�ط���ر، كم� 
ن�ق����س اأع�س�ء اللجنة، م���� مت طرحه عن الئحة مع�يري 
تراخي����س املوؤ�س�س����ت ال�سحي���ة للع���الج والت�أهيل 
واال�سرتاط�ت الواجب توافره� يف اجلمعي�ت االأهلية 
التي تقدم خدم����ت الرع�ية للمتع�فني من االإدم�ن، 
وهم� االإيج�زان اللذان قدمتهم���� الرئي�س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم امله���ن واخلدم�ت ال�سحية 
م���رمي اجلالهمة، اإذ دعت اللجنة اإل���ى �رورة مراجعة 
اإجراءات اإدخ����ل مر�سى االإدم�ن اإل���ى امل�ست�سفي�ت 
ووزارة  املخ���درات  اإدارة مك�فح���ة  ب���ني  ب�لتع����ون 

ال�سحة.

• ر�سم هند�سي للمركز املقرتح لعالج االإدم�ن 	

• وزير الداخلية يرتاأ�س االجتم�ع	

 

يف وف�ة ال�سيخة ه�لة بنت دعيج اآل خليفة

جاللة امللك يتلقى برقيات تعزية من القيادة الكويتية

�سمو ويل العهد يتلقى مزيدا من التعازي

املن�م����ة - بن�: تلقى ع�هل البالد 
�س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف����ة برقية تعزية وموا�س�ة من 
اأخي����ه اأمري دول����ة الكوي����ت ال�سقيقة 
�س�حب ال�سم����و ال�سيخ �سب�ح االأحمد 
وف�����ة  يف  وذل����ك  ال�سب�����ح،  اجل�ب����ر 
�س�حب����ة ال�سم����و ال�سيخ����ة ه�لة بنت 

دعيج اآل خليفة.
واأع����رب �سم����و اأم����ري الكويت يف 
برقيت����ه عن خ�ل�����س تع�زيه و�س�دق 
والأ�����رة  املل����ك  جلالل����ة  موا�س�ت����ه 
الفقيدة، مبتهالً �سم����وه اإلى املولى 
عّز وج����ّل اأن يتغمده����� بوا�سع رحمته 

وي�سكنه� ف�سيح جن�ته.
كم� تلق����ى �س�حب اجلاللة امللك 
برقي����ة تعزي����ة وموا�س�����ة مم�ثلة من 

الكوي����ت  العه����د بدول����ة  اأخي����ه ويل 
ال�سقيق����ة �سمو ال�سي����خ نواف االأحمد 
اجل�بر ال�سب�ح، �سمنه� �سموه خ�ل�س 
تع�زي����ه و�س�����دق موا�س�ت����ه جلالل����ة 
امللك بوف�ة الفقي����دة، �س�ئالً �سموه 
املولى تع�ل����ى اأن يتغمده����� بوا�سع 

رحمته وي�سكنه� ف�سيح جن�ته.
تعزي����ة  برقي����ة  وتلق����ى جاللت����ه 
وموا�س�����ة، م����ن اأخيه رئي�����س جمل�س 
الوزراء بدولة الكويت ال�سقيقة �سمو 
ال�سيخ ج�ب����ر املب�رك احلمد ال�سب�ح، 
ع����رّب �سم����وه فيه� ع����ن ب�ل����غ تع�زيه 
وموا�س�ت����ه جلاللة املل����ك املفدى يف 
وف�ة الفقيدة، داعًي� اهلل جلت قدرته 
اأن يتغمده����� بوا�سع رحمته وي�سكنه� 

ف�سيح جن�ته.

املن�م���ة - بن�: تلق���ى ويل العهد 
ن�ئ���ب الق�ئ���د االأعلى الن�ئ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س�حب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ري �سلم�ن ب���ن حمد اآل 
خليف���ة مزيدا م���ن برقي����ت التعزية 
واملوا�س����ة بوف����ة �س�حب���ة ال�سم���و 
ال�سيخة ه�ل���ة بنت دعي���ج اآل خليفة 
)رحمه���� اهلل(، فق���د تلق���ى �سم���وه 
برقي�ت تعزية وموا�س����ة من الن�ئب 
رئي����س  اجلمهوري���ة  لرئي����س  االأول 
جمل����س ال���وزراء القوم���ي بجمهورية 
ال�س���ودان ال�سقيقة الفريق اأول ركن 
بك���ري ح�سن �س�ل���ح ون�ئ���ب رئي�س 
الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء ب�سلطنة 
ُعم����ن ال�سقيقة �س�ح���ب ال�سمو فهد 
بن حمم���ود اآل �سعي���د ون�ئب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزي���ر اخل�رجية بدولة 
الكوي���ت ال�سقيق���ة ال�سي���خ �سب����ح 
خ�ل���د احلم���د ال�سب����ح وم�س�عد وزير 
اخل�رجية ل�سوؤون مكتب ن�ئب رئي�س 
جمل�س الوزراء ووزير اخل�رجية بدولة 
احم���د  ال�سي���خ  ال�سقيق���ة  الكوي���ت 
ن��ر املحم���د ال�سب�ح، حي���ث اعربوا 
يف برقي�ته���م ع���ن خ�ل����س تع�زيهم 
و�س�دق موا�س�ته���م ل�س�حب ال�سمو 
امللك���ي ويل العه���د ن�ئ���ب الق�ئ���د 
االأعلى الن�ئ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء بوف����ة �س�حبة ال�سمو ال�سيخة 
ه�ل���ة بن���ت دعيج اآل خليف���ة )رحمه� 
اهلل(، داعني املولى العلى القدير اأن 
يتغمد الفقيدة الراحلة بوا�سع رحمته 

ور�سوانه وي�سكنه� ف�سيح جن�ته.
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مصلحة الشعب

جلسة 
النـــواب

• وزير الإ�سكان با�سم احلمر	

تركيب منظومات اإنتاج الطاقة ال�شم�شية باملدار�س وامل�شت�شفيات
يبداأ امل�رشوع نهاية هذا العام... مريزا:

وامل���اء  الكهرب���اء  �س����ؤون  وزي���ر  ك�س���ف 
عبداحل�س���ن م���ريزا ع���ن وج�د خط���ة لرتكيب 
منظ�مات اإنت���اج الطاق���ة ال�سم�سية يف املباين 
وامل�ست�سفي���ات  املدار����س  مث���ل  احلك�مي���ة 
وغريه���ا.  واأ�س���اف اأن املرحل���ة الأول���ى م���ن 
امل����رشوع �ستبداأ نهاية الع���ام احلايل، وذلك من 
خالل دع����ة القطاع اخلا����س لال�ستثمار فيها، 
ويعه���د له بن���اء وت�سغي���ل و�سيان���ة املعدات 
وبيع الكهرباء املنتج���ة على احلك�مة من خالل 
م���ا ي�سمى بالتعرف���ة على اأن يت���م تنفيذ هذه 

املبادرة على عدة مراحل.
واأ�سار اإلى اأن امل�رشوع الأكرب لإنتاج الطاقة 
ال�سم�سي���ة يف مملك���ة البحرين وه���� عبارة عن 
حمط���ة مركزية ب�سع���ة 100 ميجاوات يف جن�ب 
مملك���ة البحرين، حيث تعتزم احلك�مة الت�قيع 

على اتفاقية �رشاء الكهرباء املنتجة باتباع نظام 
الإنتاج امل�ستقل.

مكثف���ة  تدريبي���ة  دورة  ُعق���دت  وق���ال: 
خم�س�س���ة للمقاولن وال����رشكات ال�ست�سارية 
ومركب���ي الطاقة ال�سم�سي���ة يف اململكة بغر�س 
والفني���ن  املهند�س���ن  وتاأهي���ل  تدري���ب 
العاملن بها نظمتها وحدة الطاقة امل�ستدامة 
بالتن�سي���ق مع ال�رشك���ة ال�ست�ساري���ة، وذلك يف 

يناير من العام احلايل.
واأردف: “اأود اأن اأ�س���ري كذل���ك اإلى اأن اآلية 
تنفيذ اإنتاج الطاق���ة ال�سم�سية باملنازل بداأت 
منذ يناير من الع���ام احلايل، حيث مت ا�ستخدام 
نظام �سايف العداد اإلى 10 منازل، وه� النظام 
الذي ي�سمح لالأفراد برتكيب وا�ستخدام الطاقة 
ال�سم�سي���ة، وته���دف اخلط���ة اإل���ى زي���ادة عدد 

املنازل التي ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية �سمن 
م�رشوع جتريبي”.

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن هيئة الكهرباء واملاء 
ب���داأت با�ستالم بع�س الطلبات وال�ستف�سارات 
م���ن امل�سرتكن، كم���ا اأن امل�ق���ع الإلكرتوين 
للهيئة ي�سمل جمي���ع املعل�مات التي يحتاجها 
امل�سرتك�ن الراغب�ن يف تركيب اأنظمة الطاقة 
ال�سم�سي���ة يف املراف���ق التابع���ة له���م ملختلف 

القطاعات املنزيل اأو التجاري اأو ال�سناعي. 
يف ال�ق���ت ذاته، اأ�سار ال�زير اإلى اأن اخلطة 
ال�طنية للطاقة املتجددة يف اململكة ت�سمنت 
جمم�عة من املبادرات، حي���ث ن�سعى من خالل 
هذه املب���ادرات اإلى حتقيق 250 ميجاوات من 
م�س���ادر الطاق���ة املتجددة بحل����ل عام 2025 

بالإ�سافة اإلى م�رشوع �سايف القيا�س.

“النواب”يلزم وزير املالية بعر�س اعتماد امليزانية
ملناق�سته قبل انتهاء ال�سنة

واف���ق جمل����س الن����اب بخ�س�����س م�رشوع 
قان����ن بتعدي���ل امل���ادة )24( م���ن املر�س�م 
ب�س���اأن  2002م  ل�سن���ة   )39( رق���م  بقان����ن 
امليزانية العامة، والذي يق�سي باأن ُيلزم وزير 
املالية بعر�س م����رشوع قان�ن اعتماد امليزانية 
عل���ى جمل�س ال����زراء لإقراره قب���ل نهاية �سهر 
اأغ�سط�س من ال�سنة املالي���ة اجلارية، وتقدميه 
ملجل�س���ي ال�س�رى والن�اب قب���ل انتهاء ال�سنة 

املذك�رة ب�سهرين على الأقل.
واأ�سار النائ���ب حممد ميالد اإلى اأن امل�رشوع 
جاء ليخ���رج احلك�مة م���ن ال�سبه���ة الد�ست�رية 

خالل مناق�سة امليزانية يف املجل�س.
وق���ال النائب اأحمد قراط���ة: على احلك�مة 
يجب اأن تقدم ميزانية قبل بدء ال�سنة ب�سهرين 

على الأقل.
واأف���اد النائب خال���د ال�ساعر ب���اأن امل�رشوع 
ي�س���ب يف م�سلح���ة ال�سع���ب، وامل���دة املقررة 
تعطي املجال ملجل�س الن�اب لدرا�سة امليزانية 

ب�سكل مف�سل.
وذكر النائ���ب عي�سى الك�هجي اأن امل�رشوع 
يعطي املجل�س رقاب���ة اأكرب على ال�زير وجمال 
اأو�س���ع ل�سالحي���ات اأك���رب للت�رشي���ع، فيما دعا 
النائ���ب ع���ادل الع�س�مي اإل���ى الت�س�يت على 

امل�رشوع.

مروة خمي�س

نعمل لت�شليم الوحدات ملن ا�شتلموا �شهادة اال�شتحقاقتاأ�شي�س هيئة ق�شائية اقت�شادية خا�شة بدول اخلليج

ال يعد اإيجار االأرا�شي ال�شناعية ر�شًما... اإمنا انتفاع باالأر�س

ت�سليم اأكرث من 7500 بيت اإ�سكان يف الأع�ام املا�سية... احلمر:

قراطة: زيادة الر�س�م بن�سبة 4000 % خمالفة للقان�ن... الزياين:

قال وزي���ر الإ�سكان با�سم احلم���ر اإنه مت ت�سليم 
 7500 م���ن  لأك���رث  ال�سكاني���ة  ال�ح���دات  مفاتي���ح 
م�ستفيد خ���الل الأع�ام الثالثة املا�سي���ة، بالإ�سافة 
اإل���ى ت�سلي���م اأكرث م���ن 11 الف �سه���ادة ا�ستحاق يف 
العام���ن املا�سين. واأ�سار اإل���ى اأنه يف العام 2015 
�سلمنا 3700 مفتاح، ويف العام 2016، �سلمنا 2340 
مفتاحا، و6800 �سهادة ا�ستحقاق، ويف العام 2017، 
�سلمنا اأك���رث من 4600 �سه���ادة ا�ستحقاق، و1500 
مفت���اح. واأردف: نح���ن نعم���ل جادين به���ذه املرحلة 
لت�سليم ال�ح���دات للم�اطنن يف الأيام املقبلة ممن 

ا�ستلم�ا �سه���ادة ال�ستحقاق.واأردف يف تعقيبه على 
ال�س����ؤال املق���دم من النائ���ب ع���ادل الع�س�مي، باأن 
النائ���ب مل يتطرق الى منطق���ة اأو دائرة اأو حمافظة، 
لذل���ك مل نتمك���ن من ال���رد ع���ن ال�س����ؤال مكت�با يف 

امليعاد املحدد.
واأ�سار اإلى اأن وزارة الإ�سكان انتقلت اإلى مرحلة 
جت�يد اخلدمات ال�سكانية التي تقدمها للم�اطنن، 

ملف الإ�سكان بداأ وما يزال يحظى بدعم كبري.
وق���ال: اإنن���ا عملن���ا عل���ى تط�ي���ر ال�سيا�س���ات 
ال�سكاني���ة مبا ي�سم���ن ا�ستمرار اخلدم���ات باجل�دة 

وال�رشع���ة والن�عي���ة املطل�ب���ة، وق���د حر�سن���ا على 
ا�ستمرار اخلدمات ال�سكانية بكلفة معق�لة.

ولف���ت اإل���ى اأن���ه يف ال�ساب���ق فق���د كن���ا نبن���ي 
مئ���ات ال�ح���دات ال�سكنية قبل الع���ام 2014 ون�زع 
ال�سه���ادات ح���ال اكتم���ال امل�ساريع، ولك���ن نتيجة 
طيعي���ة لزيادة الكم والن�ع مل يع���د متاحا لنا ت�زيع 
ال�حدات ح���ال اكتمالها، وخططت ال����زارة يف اتباع 
ن�ع جديد م���ن الت�زيع، وه� الب���دء بت�سليم �سهادة 
ال�ستحق���اق، ث���م ال�سح���ب الإلك���رتوين، ث���م ت�قيع 

العق�د، ومن ثم ت�سليم املفاتيح.

ا�ستنكر النائب اأحمد قراطة زيادة ر�س�م مزاولة 
الأعمال التجاري���ة بن�سبة 4000 % الذي يعد خمالًفا 

للقان�ن، وغري جاذب لل�سياح.
وقال: “الر�س�م زادت من 25 ديناًرا ومت رفعها 
اإلى 1000 دين���ار، وذلك خمالف للقان�ن والد�ست�ر 
ح�سب التباين بن الأعمال التجارية. من جانبه، اأفاد 
وزير التج���ارة وال�سناعة وال�سياح���ة زايد الزياين يف 
���ا على ال�س����ؤال املقدم م���ن النائب اأحمد  رّده كتابيًّ
قراطه، باأن ال�زارة مل ت�ستحدث اأي ر�س�م يف القطاع 
ال�سناع���ي حي���ث ل يعد اإيج���ار الأرا�س���ي ال�سناعية 

ر�سًما واإمنا مقابل انتفاع بالأر�س لغر�س ال�ستثمار، 
م�سرًيا اإلى اأنه مل يطراأ عليه اأي تغيري منذ 30 عاًما.

ا يف  واأو�س���ح اأن ال����زارة اأ�س���درت ق���راًرا وزاريًّ
2015 ب�س���اأن اإع���ادة تخطي���ط املناط���ق ال�سناعية 
وتطبي���ق فئات الإيج���ار، بحيث تطب���ق تلك الفئات 
عل���ى م�ستاأج���ري الق�سائ���م ال�سناعي���ة يف اإدارته���ا 
���ا، بحيث يك����ن ديناًرا  للم���رت املرب���ع ال�احد �سن�يًّ
واحًدا للق�سائ���م ال�سناعية ودين���اًرا ون�سف الدينار 
للق�سائم ال�سناعية امل�سنفة ب�اجهة بحرية، اإ�سافة 
اإلى 9 دنانري للق�سائم امل�سنفة التجارية و4 دنانري 

لق�سائم اخلدم���ات الل�ج�ستي���ة و6 دنانري للخدمات 
الل�ج�ستي���ة ب�اجه���ة بحرية بحيث يت���م اعتماد �سعر 
املناط���ق  خلدم���ات  امل�سنف���ة  للق�سائ���م  ال�س����ق 
ال�سناعي���ة. فيما بّن اأن ر�س����م اخلدمات الفندقية 
�سمن القطاع ال�سياحي ت�سمنت زيادة من 5 % اإلى 
10 % من قيمة اخلدمة املقدمة باملن�ساآت اخلا�سة.

اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بر�س����م ال�سج���ل التج���اري، 
فاأو�س���ح ال�زير يف رّده باأن ال����زارة رفعت الر�س�م 
م���ن 20 ث���م 30 اإلى 50 ديناًرا بن�سب���ة 66.6 % منذ 

ي�ني� 2012

عل���ى  الن����اب  جمل����س  واف���ق 
عل���ى  بالت�سدي���ق  قان����ن  م����رشوع 
النظ���ام الأ�سا�س���ي للهيئ���ة الق�سائية 
القت�سادي���ة ملجل����س التع���اون لدول 
اخلليج العربية، املرافق للمر�س�م رقم 
)25( ل�سنة 2018م، يهدف اإلى تعزيز 
العم���ل اخلليج���ي امل�س���رتك،  تكام���ل 
وذل���ك بتاأ�سي����س الهيئ���ة الق�سائي���ة 

القت�سادي���ة لل���دول الأع�س���اء وفق���ا 
لالتفاقية اخلليجية بنظامها الأ�سا�سي 
ال���ذي مت اعتم���اده م���ن قب���ل املجل�س 
الأعلى ملجل�س التع���اون، لتت�لى هذه 
الهيئة الف�سل يف دع���اوى عدم تنفيذ 
اأحكام التفاقية املذك�رة اأو الق�انن 
امل�ح���دة اأو القرارات ال�سادرة تطبيقا 

لأحكامها.

ت�شوير: خليل ابراهيم

• اأحمد قراطة	

اأي���د اأع�ساء جمل�س الن�اب مترير م�رشوع قان����ن بتعديل بع�س اأحكام 
قان�ن املرور ال�سادر بالقان�ن رقم)3( ل�سنة 2014م، املرافق للمر�س�م 
رق���م )31( ل�سن���ة 2018م، يق�سي الأم���ر فيها باتخاذ الإج���راءات املتبعة 
لل�س���ري يف الدع�ى اجلنائية، ولك�ن املته���م حماطا ب�سمانات اأهمها قب�ل 
الت�سال���ح، اإ�ساف���ة اإلى ت�سهي���ل اإجراءات اإنه���اء الدع�ى اجلنائي���ة ب�ساأن 
اجلرائ���م املروري���ة التي بينه���ا امل�رشع، ف�س���اًل عن ك����ن الت�سالح يحقق 
الفائ���دة املرج�ة لكل من جه���ة الإدارة واملخال���ف، فالأولى تتالفى ط�ل 
الإج���راءات اجلنائية من خالل املحاكم ثم التنفيذ حلن ت�سديد كامل مبلغ 
الغرام���ة املقررة عن املخالفة، اأما الآخر فيتجن���ب املث�ل اأمام الق�ساء ثم 

احلكم عليه مبا قد يزيد على ما يج�ز الت�سالح عليه مع جهة الإدارة.

رف�س جمل�س الن�اب التعديل الت�رشيعي مب�رشوع قان�ن بتعديل املادة 
)31( من القان�ن رقم )15( ل�سنة 2007 ب�ساأن امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات 
العقلي���ة ح�ل جترمي ال�ستدراج اأو ال�ستمالة لدفع القا�رش لتعاطي امل�اد 
املخ���درة وامل�ؤث���رات العقلية. ويه���دف التعديل الت�رشيع���ي لتجرمي فعل 
ا�ست���دراج وا�ستمالة القا�رش، حيث اإن الإيقاع ب���ه قد يك�ن عن طريق هذه 
الأفع���ال فيبدو اأن ق���رار التعاطي نابع من �سخ����س املتعاطي نف�سه دون 
جت���رمي ملا وقع عليه من �سغط نف�س���ي ومعن�ي. واقتنعت اللجنة النيابية 
مب���ربرات احلك�مة ب���اأن م�رشوع القان����ن املعرو�س مل ي���اأِت بجديد ميكن 
اإ�سافته اإلى املادة )31( فقرة )ب( بند )3( من القان�ن رقم )15( ل�سنة 

2007 ب�ساأن امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية.

تعديل اأحكام “املرور” لالإجراءات 
املتبعة لل�سري بالدع�ات اجلنائية

ل جترمي �رشيحا لال�ستدراج 
وال�ستمالة لدفع القا�رش للتعاطي



وال�ش����ؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الع���دل  وزي���ر  والأوقاف:اأك���د  الإ�شالمي���ة 
وال�ش����ؤون الإ�شالمية والأوق���اف ال�شيخ خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليفة اأن يف ليل���ة القدر تتجدد 
الفر�ش���ة للتاأكيد عل���ى قيم �شه���ر رم�شان 
الف�شيل، وه���ذه الليلة ال�رشيف���ة، قيم اخلري 
والتع���اون  والت�شام���ح  والألف���ة  والت�ا�ش���ل 
والأ�رشة ال�احدة، و�شيبقى هذا الدين مببادئه 
احل�شاري���ة التي دعت اإلى منه���اج ال��شطية 
وال�ش���الم ونب���ذ الغل� والتط���رف، وه� النهج 
الرا�ش���خ ململك���ة البحرين الت���ي اتخذت من 
مبادئ الإ�شالم ال�شامية وقيمه النبيلة منهاجا 
ح�شاري���ا متقدم���ا، وتتعاق���ب الأجي���ال على 
اأر�شه���ا دع���اة لل�ش���الم، يف م�ش���رية ح�شارية 
يت�جها عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة، مب�رشوع ح�شاري، 
يحم���ل يف طياته ركائ���ز التعاي����ش الإن�شاين، 
واحل����ار احل�شاري، حيث ت�ال���ت املبادرات 
امللكية ال�شامي���ة التي احت�شنته���ا البحرين 
برعاي���ة �شامية من قبل جاللت���ه، منها م�ؤمتر 
م�ؤمت���ر  ث���م  امل�شيح���ي،  الإ�شالم���ي  احل����ار 
التقري���ب بني املذاهب الإ�شالمية، ثم م�ؤمتر 
ح�ار احل�ش���ارات والثقافات، ويف هذا ال�شاأن 
د�شن جاللته م�ؤخرا مركز امللك حمد العاملي 
للتعاي�ش ال�شلم���ي، ليج�شد هذه الروؤية وهذا 
املبداأ الإ�شالمي الرا�شخ يف العمل من اأجل ن�رش 
ال�شالم وحتقيق احلي���اة الآمنة والكرمية لكل 

الب�رشية.
جاء ذلك خالل الحتفال ال�شن�ي بذكرى 
ليل���ة القدر املباركة، الذي ب���داأ بتالوة عطرة 
م���ن الذكر احلكيم للقارئ خليل بن�شي بجامع 
مرك���ز اأحم���د الف���احت الإ�شالمي اأم����ش الأول، 
بتنظيم م���ن اإدارة ال�ش�ؤون الدينية واملجل�ش 

الأعل���ى لل�ش����ؤون الإ�شالمية، بح�ش����ر نائب 
رئي����ش املجل����ش الأعلى لل�ش����ؤون الإ�شالمية 
ال�شي���خ عبدالرحم���ن ب���ن حممد ب���ن را�شد اآل 
خليفة، وال�شيخ خال���د بن علي بن عبداهلل اآل 
خليفة، ووكيل ال����زارة لل�ش����ؤون الإ�شالمية 
فريد املفت���اح، اإلى جانب ع���دد من اأ�شحاب 
الف�شيلة وال�شماحة امل�شايخ والق�شاة، وعدد 
م���ن ال�شف���راء ورج���ال ال�شل���ك الدبل�ما�شي، 

وجمع من امل�اطنني واملقيمني.
بعده���ا، األق���ى وكي���ل حمكم���ة التمييز 
ال�رشعية عدنان القطان كلمة حتدث فيها عن 
خ�شائ�ش ليل���ة القدر، حيث ق���ال: قد خ�ش 
اهلل تعالى الأمة املحمدية بخ�شائ�ش عظيمة 
وجليلة، ومن الف�شل الإلهي والعطاء الرباين 
الذي اخت�ش اهلل تعالى به الأمة املحمدية عن 
�شائ���ر الأم���م، اأن تف�شل عليه���ا بليلة واحدة 
يف الع���ام، و�شعت عبادته���ا يف كفة، وعبادة 
األف �شهر، اأي م���ا ي�شاوي ثالثا وثمانني �شنة 
واأربع���ة اأ�شهر من عمر الإن�شان يف كفة اأخرى، 

فرجحت كفة عبادة ليلة القدر.
األق���ى القا�ش���ي مبحكم���ة  م���ن جانب���ه، 
التميي���ز اجلعفرية نا�رش الع�شف�ر كلمة، قال 
فيه���ا: ليلة الق���در ليلة ا�شتثنائي���ةٌ ومبكان 
من الأهمية، لي�ش يف حياتن���ا و�ش�ؤننا كاأفراد 
واأ�شخا�ش ب���ل كاأمة وجمتمع���ات، فالأمم اأذا 
فزعت اإلى اهلل تعال���ى وت�جهت اإليه ب�شدق 
واإخال����ش وبني���ة �شادق���ة وقل����ب طاه���رة 
ح�له���ا من ال�شدة اإلى الرخ���اء ومن الع�رش اإلى 
الي����رش ومن العن���اء اإل���ى الراح���ة وال�شتقرار 
والطمئنان، فليلة القدر دع�ة لالأمل والنظر 
اإلى احلياة بتفاوؤل واإيجابية، وللعمل بكل جد 

وفاعلية.
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وزير العدل: البحرين اتخذت من مبادئ الإ�ضالم منهاجا ح�ضاريا

“الأعلى الإ�ضالمي” يعلن حتري هالل �ضوال م�ضاء غد

“البلديات”: �ضور احلديقة املائية ل يكلف 6.6 مليون

عن املزايا اإل بعد موافقة �ضمو رئي�س الوزراء ل قرار من “التاأمني” 

داود لـ “$”: تطبيق منع الرت�ضح للربملان باأّي انتخابات مقبلة

مزايا تقاعدية توؤدي ل�ضتنزاف اأموال ال�ضندوق 

ل “التقاعد”... وت�شع �شمانة قان�نية “خدمات ال�ش�رى” ت�شتدرك وتعدِّ

قان�ن حظر اأع�شاء اجلمعيات املنحلة اأوقع البع�ش بخلط يف فكرة الأثر الرجعي

اإذا ما ق�رنت بال�شرتاكات التي تدخل على ال�شندوق... ممثل� “التاأمني”:

ناق�شت جلن���ة اخلدمات مبجل����ش ال�ش�رى خالل 
اجتماعها ال�شتثنائي املنعق���د اأم�ش برئا�شة رئي�ش 
اللجنة جهاد الفا�شل، و�شع ا�شتدراك بتقرير اللجنة 
ب�ش���اأن م�رشوع قان����ن بتعديل بع�ش اأح���كام القان�ن 
رق���م )3( ل�شنة 2008 ب�ش���اأن الهيئة العامة للتاأمني 

الجتماعي.
وقررت اللجنة اإجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث 
يج���ري ا�ص���راط اعتم���اد اأّي ق���رار م���ن ال�صالحيات 

اجلديدة للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.
وقال���ت الفا�شل اإنه ومب�ج���ب التعديل اجلديد 
فق���د جرى اعتماد �شمانة مهمة تتمثل يف اإجازة �شم� 
رئي�ش ال�زراء لأّي قرار تتخذه الهيئة العامة للتاأمني 
الجتماعي، وخ�ش��شا فيم���ا يتعلق بقرارات حتديد 
ن�شب���ة ا�ش���رتاكات التقاع���د، وحتديد م���دة احت�شاب 
مت��ش���ط الراتب اأو الأجر ال���ذي يتم بناء عليه ت�ش�ية 
املعا�ش، وتقري���ر منح زيادة �شن�ية على املعا�ش اأو 
وقفه���ا، ويف حالة منحها حتدي���د ن�شبتها و�ش�ابطها 
واحل���د الأق�شى ملدة منحها والأح���د الأعلى للمعا�ش 
ال���ذي متن���ح بن���اء علي���ه، وحتدي���د امل���دة امل�ؤهلة 
ل�شتحق���اق املعا����ش، وتقري���ر ال�شم���اح ب�ش���م مدد 
افرتا�شي���ة من عدم���ه، ويف حالة ال�شم���اح بها حتديد 

طريقة احت�شاب تكلفة �شمها واآلية �شدادها.
واأك���دت اأن ه���ذا التعدي���ل ياأت���ي من�شجًم���ا مع 
ق�انني اأخرى معم�ل بها، مثلما ين�ش قان�ن اخلدمة 
املدني���ة يف امل���ادة )15( عل���ى اأن “حت���دد الرواتب 
واملزاي���ا ال�ظيفية و�ش�اب���ط ا�شتحقاقها بقرار من 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء بناء على اقرتاح دي�ان اخلدمة 

املدنية”.
ولفت���ت الفا�شل اإن التعدي���ل اجلديد �شيخ�شع 
ق���رارات الهيئة العامة للتاأم���ني الجتماعي للح�كمة 
م���ن �شم� رئي�ش ال����زراء وما ميثل���ه �شخ�ش �شاحب 

ال�شم���� امللكي الأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
من حر����ش ورعاية اأب�ي���ة ل�شعب البحري���ن، و�شعيه 
مزده���را  امل�اطن���ني  حا����رش  يك����ن  لأن  امل�شتم���ر 
ال�شك���ر  الفا�ش���ل كل  مث���ل م�شتقبله���م. وقّدم���ت 
والتقدير جلمي���ع امل�اطنني واجلمعيات والحتادات 
وال�شحاف���ة والإع���الم وو�شائل الت�ا�ش���ل الجتماعي 
الذي���ن تفاعل�ا مع امل��ش�ع���ات املطروحة للنقا�ش 
بلجان جمل�ش ال�ش����رى، وم�ؤكدة اأن �ش�تهم م�شم�ع 
م���ن قبل اأع�ش���اء املجل����ش، والذين ميثل����ن �ش�ت 
البحري���ن والبحرينيني حتت قب���ة الربملان، وقد جاء 
التنقيح بتقرير اللجنة لعر�شه باجلل�شة ال�شتثنائية 
ملجل�ش ال�ش����رى الي�م )الأربعاء( ا�شتدراكا لالأهمية 
الق�ش�ى ملحت�ى م�رشوعي القان�نني وللم�ازنة بني 
ح���ق الدول���ة يف ا�شتدامة عمر ال�شنادي���ق التقاعدية 
و�شمان ا�شتمرار عملها بكفاءة وبني حق امل�اطنني 
باحلر����ش على احلفاظ على حق�قه���م التقاعدية بال 
انتقا����ش، واإن التنقي���ح بتقرير اللجنة ج���اء مت�خيا 
امل�شلح���ة ال�طني���ة العلي���ا، ومراعي���ا ملقت�شي���ات 
املرحلة القت�شادية الراهنة، وما تتطلبه من اجلميع 
باأن يك�ن يف م�قع امل�ش�ؤولية ال�اعية ليتخذ قرارات 
تخ���دم البحري���ن وحتاف���ظ عل���ى اأمنه���ا الجتماع���ي 

وا�شتقرارها القت�شادي. 
و�شيجري اقرار التعديل بجل�شة جمل�ش ال�ش�رى 

ال�شتثنائية املقررة الي�م.

ق���ال النائب جم���ال داود ل� “الب���الد” اإن قان�ن 
حظر تر�ش���ح قيادات واأع�شاء اجلمعي���ات ال�شيا�شية 
املنحل���ة لالنتخابات النيابية اأوق���ع البع�ش بخلط يف 
فك���رة الأثر الرجع���ي. وي�ش���ري داود لت�رشيح للنائب 
الأ�شب���ق فريد غ���ازي الذي �رشّح ل�شحيف���ة زميلة اإن 
القان����ن ل يطب���ق باأث���ر رجع���ي، وبالت���ايل ل ي�شمل 

اجلمعيات ال�شيا�شية املنحلة حديثا.
واأو�شح دواد: جمال تطبيق الن�ش املعدل باأثر 
مبا�رش ف�ري يعني بال�رشورة منع تر�شح الفئات التي 
وردت يف الن�ش املعدل من الرت�شح يف اأي ا�شتحقاق 

انتخابي مقبل.
وتابع: مما يعزز هذا الكالم اأن الراأي الذي يق�ل 
ل���� اأخذنا به فر�شا، ف���اإن م�ؤداه ه� غ���ل يد ال�شلطة 
الت�رشيعي���ة فيم���ا يتعل���ق ب�ش�اب���ط الرت�ش���ح، وه� 
نط���اق حم�ش����ر اخت�شا�شا لها، ع���الوة على اأن ك�ن 
النتخابات التي قد مينع منه���ا اأع�شاء اجلمعيات مل 
تت���م الدع�ة لها، ولي�شت قائمة وتنطبق عليها وفقا 
لالأث���ر الف�ري واملبا����رش ن�ش امل���ادة وال�شرتاطات 

اجلديدة ال�اردة فيها.
الأع�ش���اء  عب���ارة  اإل���ى  بالن�شب���ة  اأم���ا  واأردف: 
الفعلي���ني، فهي عبارة حمال���ة اأوجه حتتمل اأن يك�ن 
املق�ش����د بها جمي���ع الأع�شاء املقيدي���ن يف ق�ائم 
اجلمعي���ة وم�دعة ب����زارة الع���دل، ومن جه���ة اأخرى 
يحتم���ل اأن تك�ن لعدد من الأع�ش���اء الذين لهم دور 
فعل���ي يف اجلمعي���ة، �ش�اء كان����ا يف منا�شب قيادية 

وفقا ملا ن�شت عليه املادة ١١ من قان�ن اجلمعيات 
ال�شيا�شية، اأو حتى من غري القيادات.

وق���ال: اأم���ا من ثب���ت جتميد ع�ش�يت���ه اأو طلب 
�شحبه���ا اأو اأبدى م�قف���ا خمالفا للجمعي���ة حتى قبل 
حله���ا فال يك����ن م�شم����ل بالن�ش. واأك���د اأن الق�شد 
اأنه من املمك���ن ان يطلب الع�ش� �شحب ع�ش�يته اأو 
جتميده���ا ومل يب���ت فيها جمل����ش الدارة اأو اجلمعية 
العم�مي���ة وم���ا يرفع الم���ر ل����زارة الع���دل ل�شحب 
ا�شمه م���ن ق�ائم الأع�شاء امل�دع���ة يف ال�زارة، فه� 
يف ه���ذه احلال���ة ل يعد ع�ش����ا فعليا. ولف���ت الى اإن 
ا�ش���دار القان�ن مبثاب���ة وقاية للمجتم���ع من خماطر 
التهدي���دات التي ما زالت ت�شته���دف اأمن وا�شتقرار 
ال�طن، وه���ذا القان�ن مبثابة ب�ابة �شلبة ملنع مرور 
كل م���ن يحم���ل اأجن���دة تتعار�ش مع القاع���دة العامة 

بحماية ال�طن ومكت�شباته.

اأو�ش���ح وزي���ر املالية اأن م����رشوع قان�ن تعديل 
التقاعد امل���دين والع�شكري يهدف اإل���ى املحافظة 
التقاعدي���ة و�شم���ان  ال�شنادي���ق  ا�شتدام���ة  عل���ى 
ا�شتمراريته���ا، واأن املب���ادئ واملعاي���ري التي متنح 
على اأ�شا�شه���ا املزايا التقاعدية حتت���اج اإلى تغيري 
م���ن وقت اإلى اآخر ح�شب الظروف القت�شادية، الأمر 

الذي ينعك�ش بدوره على حال تلك ال�شناديق.
ولف���ت باجتماع مع جلنة اخلدم���ات قبل تعديل 
تقريره���ا الأخ���ري، اأن جمل����ش اإدارة الهيئ���ة العامة 
للتاأمني الجتماعي يتم ت�شكيل���ه من رئي�ش واأربعة 
ع����رش ع�شً�ا، بينه���م ممثل�ن عن احلك�م���ة ب�شفتها 

�شاح���ب عم���ل، واأع�ش���اء ميثل����ن اأ�شح���اب العمل 
يف القط���اع الأهل���ي تختارهم غرفة جت���ارة و�شناعة 
البحري���ن، واأع�ش���اء ميثل����ن العامل���ني يف القط���اع 
احلك�م���ي، واأع�ش���اء ميثل����ن العامل���ني يف القطاع 
الأهل���ي يختاره���م الحت���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال 
البحرين، وهذا الت�شكيل مين���ح اطمئناًنا بخ�ش��ش 
الت��شي���ات والق���رارات مب���ا فيه���ا تل���ك املتعلقة 
بتعدي���ل املزاي���ا التقاعدية اأو ا�ش���رتاكات التقاعد 

التي يقرها جمل�ش الإدارة. 
واأف���اد ممثل� الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 
باأن بع�ش املزايا التقاعدية التي متنح للمتقاعدين 

ت�ؤدي اإل���ى ا�شتنزاف اأم�ال ال�شندوق اإذا ما ق�رنت 
بال�شرتاكات التي تدخل على ال�شندوق. 

 واأو�ش���ح ممثل���� الهيئ���ة اأن م���ربرات م����رشوع 
القان�ن تتمثل فيما يلي:

 اأ. �شم���ان ا�شتم���رار الهيئ���ة العام���ة يف تنفيذ 
التزاماتها كافة جتاه املتقاعدين.

 ب. اإعطاء �شالحي���ات اأو�شع ملجل�ش اإدارتها يف 
تنظيم ال�ش�ؤون التقاعدية من مزايا وحق�ق.

 ج. تنفيذ ت��شيات اخلبري الكت�اري مبا يهدف 
اإلى اإطالة عمر �شندوق التاأمني الجتماعي واحلفاظ 

على اأم�اله وتفادي اأي عجز مت�قع م�شتقبالً.

املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن املجل����ش الأعلى 
اأن  الك���رمي  للجمه����ر  الإ�شالمي���ة  لل�ش����ؤون 
هيئة الروؤي���ة ال�رشعية �شتعقد جل�شتها بقاعة 
الجتماعات مببنى املجل����ش الأعلى لل�ش�ؤون 
الإ�شالمي���ة م�ش���اء غ���د اخلمي����ش 29 رم�شان 
1439 ه� امل�افق 14 ي�ني� اجلاري، لتلقي 
الأنب���اء وال�شهادات بروؤية ه���الل �شهر �ش�ال 
لعام 1439 ه�. ودعا املجل�ش يف بيان كل من 
تك����ن لديه �شهادة اأو نباأ عن روؤية الهالل اأن 
ي�شارع بالت�شال بهيئة الروؤية ال�رشعية لإبالغ 

ذلك م�شك�ًرا وماأج�ًرا.
وقال املجل�ش بهذه املنا�شبة “نهنئ من 
�شام �شهره وقام ليله، وط�بى ملن ا�شتقبل 
عي���ده بالبهجة وامل�رشات، وهنيًئا ملن امتدت 
يده بال�شدقات للفق���راء وامل�شاكني، وملن 
ك�ش���ا الأيت���ام واملع�زي���ن، �شدق���ة تبع���ث 

يف النف�����ش ال����رشور والطماأنين���ة، وتغمره���ا 
بالفرحة مبا نالته من الإح�شان، فبهذا يتقبل 
اهلل ع���ز وجل من ال�شائم �ش�مه في�شاعف له 

الأجر والث�اب يف �شجل الربرة والأخيار”.
واأ�شاف املجل����ش يف بيانه “اللهم تقبل 
منا �شيام �شهرك الك���رمي، اللهم احفظ هذا 
البل���د اخلري م���ن تي���ارات ال����رشور واأعا�شري 
الفنت، واجعله بل���ًدا اآمًنا مطمئًنا يعمه الرخاء 
والرفاهي���ة والزدهار حتت ظل مليكنا عاهل 
الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، ورئي����ش ال�زراء �شاح���ب ال�شم� 
امللك���ي الأمري خليفة بن �شلم���ان ال خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ش جمل�ش ال�زراء �شاحب ال�شم� امللكي 
الأمري �شلم���ان بن حمد اآل خليفة... اإنه �شميع 

جميب الدعاء”.

و�ش����ؤون  الأ�شغ���ال  وزارة  اأو�شح���ت 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين اأن ما ُن�رش 
ب�ش���اأن ميزاني���ة م����رشوع تط�ي���ر احلديقة 
املائية والتي �شتبلغ- وفق ما ذكر - 6.6 

ملي�ن دينار غري �شحيح. 
واأ�شارت ال�زارة اإلى اأن م�رشوع تط�ير 
احلديقة املائية ت�ش���ري وفق ما اأعد له من 
خط���ط يف ال����زارة، م�ش���ريا اإل���ى اأن ما مت 
طرح���ه يف املناق�ش���ة ه� اإع���ادة بناء �ش�ر 
احلديقة املذك�رة بتكلفة 300 األف دينار 

وهذه تعد املرحلة الأولى من التط�ير. 
وذك���رت اإل���ى اأنه���ا تعك���ف حاليا مع 
جمل����ش املناق�شات من اأج���ل الإعالن عن 
مناق�شة تط�ير احلديقة املذك�رة، نافية 
اعتماد مبلغ مع���ني لأعمال التط�ير، حيث 
اإن العطاءات التي �شيتقدم بها املقاول�ن 
-لحقا- هي الت���ي �شتحدد تكلفة تط�ير 

احلديقة وفق الإجراءات املتبعة.
وزارة  رد  عل���ى  “الب���الد”  وتعق���ب 
الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط 

العم���راين بكلف���ة اإجن���از مراح���ل تط�ي���ر 
احلديقة املائية. وترفق ال�شحيفة م�شتند 
�رشيحة معرو����ش باجتماع ر�شم���ي لل�زارة 

يفيد بتفا�شيل الإجناز.

• اجتماع جلنة اخلدمات	

•  وزير العدل خالل الحتفال باإحياء ليلة القدر	

• جمال داود	

حمرر ال�ضوؤون املحلية

را�ضد الغائب

 حمرر ال�ضوؤون املحلية

جمال تطبيق القان�ن باأثر 
مبا�رش ف�ري يعني منع 

الرت�شح يف اأي انتخابات

الأع�شاء الفعليني عبارة 
حمالة اأوجه حتتمل اأن يك�ن 
املق�ش�د بها جميع الأع�شاء 

من ثبت جتميد ع�ش�يته 
اأو ا�شتقال من اجلمعية فال 

يك�ن م�شم�ل باحلظر

اإ�شدار القان�ن 
وقاية للمجتمع من 
خماطر التهديدات 

التعديل ياأتي 
من�شجًما مع قان�ن 

اخلدمة املدنية 

اإخ�شاع قرارات 
“التاأمني” للح�كمة 

من �شم� رئي�ش ال�زراء 

حر�ش ورعاية اأب�ية 
من �شم�ه ل�شعب 

البحرين 

امل�ازنة بني حق الدولة 
واحلفاظ على احلق�ق 
التقاعدية بال انتقا�ش 

الفا�شل للم�اطنني والإعالم: �ش�تكم م�شم�ع وجرى تنقيح تقرير اللجنة



الذهب ينزل بفعل قوة الدوالر
لندن - رويرتز: تراجعت اأ�سعار الذهب اأم�س 
الثالث���اء مع ارتفاع الدوالر عقب قمة اإيجابية بني 
الوالي���ات املتحدة وكوريا ال�سمالي���ة، اإذ ترتقب 
االأ�سواق قيام جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك 
املرك���زي االأمريك���ي( عل���ى االأرجح برف���ع اأ�سعار 

الفائدة.
وانخف����س الذه���ب يف املعام���الت الفوري���ة 
0.1 % اإلى 1297.96 دوالر لالأوقية )االأون�سة( 
بحل���ول ال�ساعة 0719 بتوقي���ت جرينت�س، ونزل 
املع���دن يف العق���ود االأمريكي���ة االآجل���ة ت�سلي���م 
اإل���ى 1301.90 دوالر  اأغ�سط����س 0.1 % اأي�ًس���ا 

لالأوقية.

“املطار” تهيب بامل�سافرين التواجد املبكر اأثناء عيد الفطر
املح���رق - �رشكة املطار: ن�سحت �رشكة مطار البحري���ن، امل�سافرين خالل اإجازة عيد الفطر املبارك 
اإل���ى ����رشورة التواجد قب���ل ثالث �ساعات من موع���د اإقالع رحالته���م، وذلك جتنًب���ا الأي تاأخري، وذلك يف 
ظ���ل الزيادة املتوقعة يف حرك���ة امل�سافرين خالل هذه الفرتة. وميك���ن للم�سافرين عرب مطار البحرين 
ا�ستخدام املواقف الواقعة يف خلف فندق املوفنبيك، كما يوجد موقف اإ�سايف لل�سيارات يت�سع حلوايل 
4 اآالف �سيارة يف منطقة قاليل، حيث ميكن للم�سافرين الو�سول اإلى هذا املوقف اإما عن طريق �سارع 
احلو����س اجل���اف اأو �سارع عراد، باالإ�سافة اإلى مواقف ال�سيارات A مقابل مبنى امل�سافرين. كما تتوفر 
اأي�ًس���ا خدم���ة احلافالت املتجول���ة جماًنا لرواد املطار، وذل���ك لنقل امل�سافرين ب���ني موقف ال�سيارات 
ومبن���ى ال���ركاب ب�سفة منتظمة كل 30 دقيقة، كم���ا ي�سم املوقف اأي�ًسا اأماك���ن انتظار مكيفة الهواء 

للم�سافرين، باالإ�سافة اإلى مرافق دعم اأخرى.
وتن�س���ح �رشكة مطار البحري���ن جميع امل�سافرين برك���ن �سياراتهم يف املناط���ق املخ�س�سة �سمن 

اأرا�سي مطار البحرين الدويل واالمتناع عن ركنها بجانب الطرق العامة.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
59.4 مليون دولر اإجمايل الأرباح والدخل لحتياطي الأجيال

يف تقريره ال�سنوي للعام 2017

املنامة - وزارة املالية: اأعلن احتياطي االأجيال 
القادمة اإغالق ح�ساباته اخلتامية - املدققة من قبل 
دي���وان الرقابة املالي���ة واالإدارية واملدقق اخلارجي 
- لل�سن���ة املالي���ة املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2017، 
حيث اأظهرت هذه احل�سابات اأن جمموع اأرباح ال�سنة 
والدخ���ل ال�سام���ل يف ال�سنة املذكورة ق���د بلغ 59.4 
مليون دوالر، وذلك بعائد اإيجابي على اال�ستثمارات 
بن�سب���ة 10.04 % يف املتو�س���ط، االأم���ر الذي يعني 
اال�ستم���رار يف حتقيق عوائ���د اإيجابية بال انقطاع منذ 
اإن�س���اء االحتياطي مبوجب القان���ون رقم )28( ل�سنة 

2006 ال�سادر يف 17 يوليو 2006.
وق���ال الوكي���ل امل�ساعد للم���وارد واملعلومات 
بوزارة املالي���ة والقائم باأعم���ال الرئي�س التنفيذي 
الحتياط���ي االأجيال القادمة، اإبراهي���م حممد اأبل، اإن 
كافة املوؤ�رشات املالية االأخرى اأظهرت بو�سوح قوة 

اأداء االحتياطي خ���الل العام املا�سي، حيث جتاوزت 
القيم���ة االجمالية للعوائ���د )59.4 مليون دوالر كما 
�سبق الذكر( الأول م���رة جمموع امل�ساهمات النفطية 
الناجمة ع���ن ت�سلم االحتياط���ي دوالر واحد من �سعر 
كل برمي���ل نف���ط خام يزي���د ع���ن )40( دوالراً ويتم 
ت�سديره خ���ارج البحري���ن )بلغ اإجم���ايل امل�ساهمات 
النفطي���ة 55.6 ملي���ون دوالر(، كما فاق���ت القيمة 
االإجمالي���ة للعوائ���د تل���ك الت���ي مت حتقيقه���ا خالل 
ال�سن���وات االأربعة ال�سابقة على ال�سنة املالية 2017 

جمتمعة.
ون���وه بزي���ادة اإجم���ايل االأ�س���ول خ���الل 2017 
مبق���دار 114.6 ملي���ون دوالر لي�س���ل اإل���ى 729.7 
ملي���ون دوالر، وحتقي���ق عائ���د بن�سب���ة 7.5 % على 
متو�س���ط املوج���ودات املدرة للدخ���ل، و%1.9 على 
الودائ���ع الثابت���ة، م���ع م�ساهم���ة العوائ���د يف �س���وق 

االأ�سهم العاملي بن�سبة 62 % من االإيرادات و42 % 
من اأجمايل العوائد، وهو ما يعد اأداء مالياً ا�ستثنائياً.

واأو�س���ح اأنه على امل�ستوى ال���دويل فقد كانت 
ال�سم���ة املمي���زة للعام املا�سي ه���ي االأداء االإيجابي 
الأ�س���واق االأ�سهم وتزاي���د ثق���ة امل�ستثمرين يف هذا 
املجال، �سواء يف اأ�سواق الواليات املتحدة االأمريكية 
اأو اأوروبا اأو اليابان اأو غريها، خا�سة مع تقل�س ن�سبة 
املخاطر الى م�ستويات تاريخية منخف�سة يف اأ�سواق 
ال�سن���دات ذات العائ���دات العالية، مقاب���ل ا�ستقرار 
ملح���وظ يف قطاع���ي العق���ار والبنية التحتي���ة، االأمر 
ال���ذي اأتاح الحتياطي االأجي���ال القادمة فر�سة جيدة 
لال�ستفادة من هذه العوامل، م�سرياً اإلى اأن االأولوية 
االأ�سا�سية متثل���ت يف االأداء املتحفظ وعدم املبالغة 
يف التحم����س ب�شكل مفرط يف ه���ذه املرحلة املت�أخرة 
م���ن مراحل ال���دورة االقت�سادية، م���ع تنويع حمفظة 

اال�ستثمار، وتو�سي���ع اال�ستثمار يف االأ�سول البديلة، 
وتعزيز اال�ستثمارات مع �رشكاء حمليني. 

وفيم���ا يتعل���ق باجلوانب الت�سغيلي���ة ركز على 
ما �سهده الع���ام 2017 من تطوي���ر م�ستمر لقدرات 
يف  املتخ�س�س���ة  الب�رشي���ة  وك���وادره  االحتياط���ي 
اال�ستثمار من خ���الل برامج تدريبي���ة تواكب اأف�سل 

املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
كم���ا اأعرب عن اعت���زازه مبا انته���ت اإليه نتائج 
املالي���ة  البيان���ات  اأن  م���ن  واملراجع���ة  التدقي���ق 
لالحتياطي تظه���ر ب�سورة عادلة، م���ن كل اجلوانب 
اجلوهرية، مركزه واأدائه املايل والتدفقات النقدية 
خالل 2017، وذلك وفقاً ملتطلبات املعايري الدولية 

الإعداد التقارير املالية.
واأ�سار اإلى اأن الرتكيز يف ا�سرتاتيجية اال�ستثمار 
خالل املرحلة املقبل���ة �سيكون على حتقيق م�ستوى 

متكام���ل م���ن تنوي���ع املحاف���ظ واالإدارة املتمكن���ة 
واالأوعي���ة  ل���الأدوات  االأولوي���ة  واإعط���اء  للمخاط���ر، 
اال�ستثماري���ة التي ت�ساهم يف رف���ع العائد واحلفاظ 
عل���ى مكونات االحتياط���ي باأقل خماط���ر ممكنة، مع 
ا�ستيع���اب التط���ورات املت�سابك���ة حلرك���ة االأ�سواق 

والتعامل معها بكفاءة.

دوالر م��ل��ي��ون   729.7 اإل�����ى  ل��ت�����س��ل  االأ�����س����ول  اإج����م����ايل  زي������ادة 

البحرين ت�شهد اأعلى زيادة يف الإ�شغال الفندقي باملنطقة
بن�سبة 10.6 % يف الربع االأول من 2018

دبي – اإرن�ست ويونغ: ك�سف اأحدث تقرير ل�رشكة 
اإرن�س���ت ويونغ )EY( حول قطاع ال�سيافة يف منطقة 
ال����رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ب���اأن �سوق ال�سيافة 
يف هذه املنطقة �سهد منواً ثابتاً يف معدالت االإ�سغال 
الفندق���ي خ���الل الربع االأول من الع���ام 2018. وذكر 
التقرير اأن البحرين �سهدت زيادة بلغت 10.6 نق�ط 
مئوي���ة يف معدالت االإ�سغال الفندقي من 49.1 % يف 
الرب���ع االأول م���ن 2017 اإل���ى 59.7 % يف الربع االأول 
من 2018. وم���ع ذلك، انخف�س متو�سط �سعر الغرفة 
بن�سب���ة 6.2 % م���ن 187 دوالر يف الربع االأول 2017 

اإل���ى 176 دوالر يف الرب���ع االأول 2018. وم���ع ذل���ك، 
�سجل���ت ال�سوق البحريني���ة منًوا يف اإي���رادات الغرفة 
الواحدة املتاحة بن�سبة 14.1 % من 92 دوالر بالربع 
االأول م���ن 2017 اإل���ى 105 دوالر بالرب���ع االأول م���ن 
2018. وميكن اأن يعزى االرتفاع يف معدالت االإ�سغال 
الفندق���ي يف الرب���ع االأول اإل���ى مهرج���ان البحري���ن 
للت�س���وق، والذي جذب 122 األف زائ���ر اإلى اململكة.  
وبا�ستثناء جدة، وبريوت، والدوحة، �سهدت معدالت 
االإ�سغ���ال الفندق���ي يف جمي���ع اأنح���اء منطق���ة ال�رشق 
االأو�سط و�سم���ال افريقيا زي���ادة باملقارنة مع الربع 

االأول من العام 2017.وحققت دبي خالل الربع االأول 
من الع���ام 2018 اأعلى معدالت االإ�سغ���ال الفندقي، 
واأعلى متو�سط ل�سعر الغرفة، واأعلى اإيرادات للغرفة 
الواح���دة متفوق���ة على جمي���ع اأ�س���واق منطقة ال�رشق 
االأو�س���ط و�سمال افريقيا. وبلغ���ت معدالت االإ�سغال 
الفندق���ي يف دبي 86.9 %، بينم���ا بلغ متو�سط �سعر 

الغرفة 293 دوالرا.
ال�سياف���ة يف  �س���وق  �سجل���ت  ال�سعودي���ة،  ويف 
املدين���ة املن���ورة ومك���ة املكرم���ة والريا����س زيادة 
يف مع���دالت االإ�سغ���ال الفندقي، بينم���ا �سهدت جدة 

���ا بواق���ع 5.7 نق����ط مئوي���ة م���ن 54.4 %  انخفا�سً
يف الرب���ع االأول 2017 اإل���ى 48.7 % يف الرب���ع االأول 
2018. و�سهدت �سوق ال�سيافة يف الكويت ارتفاًعا 
بواقع 2.5 نق�ط مئوية يف معدلت الإ�شغ�ل الفندقي 
من 65.1 % يف الرب���ع االأول من 2017 اإلى 67.5 % 
يف الرب���ع االأول من 2018. ويف �سلطنة عمان، �سجلت 
�س���وق ال�سياف���ة يف م�سقط زيادة يف جمي���ع موؤ�رشات 
االأداء، وارتفع���ت معدالت االإ�سغ���ال الفندقي بواقع 
1.1 نقط���ة مئوية من 83.3 % يف الربع االأول 2017 

اإلى 84.4 % يف الربع االأول 2018.

وال�سياف���ة  العق���ارات  قط���اع  رئي����س  وق���ال   
واالإن�ساءات ملنطقة ال����رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
يف EY، يو�س���ف وهبة “�سهدت اأ�س���واق ال�سيافة يف 
خمتلف اأرج���اء منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال افريقيا 
من���ًوا ثابًتا يف الرب���ع االأول م���ن 2018، نتيجة عوامل 
اإيجابية يف بلدان مثل االإمارات وال�سعودية والبحرين. 
ووا�سل���ت مع���دالت االإ�سغال الفندق���ي منوها خالل 
الرب���ع االأول من العام، وهو ما يظهر جاذبية املنطقة 
لل���زوار الذي���ن يرغ���ب العدي���د منه���م باال�ستمت���اع 

بالطق�س اجليد قبل اأن ت�ستد احلرارة يف ال�سيف”.

املنام����ة - بور�س����ة البحرين: اأقف����ل موؤ�رش 
البحري����ن الع����ام اأم�����س الثالث����اء عن����د م�ستوى 
نقط����ة   6.74 وق����دره  بارتف����اع   1،287.91
مقارن����ة باإقفاله ي����وم االثنني، يف ح����ني اأقفل 
موؤ�رش البحرين االإ�سالمي عند م�ستوى 997.41 
بانخفا�س وق����دره 2.33 نقطة مقارنة باإقفاله 
ال�ساب����ق. وبل����غ اإجم����ايل كمي����ة االأوراق املالية 
املتداول����ة يف البور�س����ة 3.02 ملي����ون �سه����م 
ووحدة، بقيم����ة اإجمالية قدره����ا 891.74 األف 

دينار، مت تنفيذها من خالل 61 �سفقة. 
وتداول امل�ستثم����رون 2.92 مليون �سهم، 
بقيم����ة قدرها 881.74 األف دينار مت تنفيذها 
م����ن خ����الل 60 �سفق����ة، اإذ رك����زوا تعامالتهم 
على اأ�سه����م قطاع ال�سناعة الت����ي بلغت قيمة 
اأ�سهمه����ا املتداول����ة 543.29 األف دينار اأي ما 
ن�سبته 60.93 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 876.28 األف 

�سهم، مت تنفيذها من خالل 13 �سفقة.
وج����اءت اأملنيوم البحري����ن )األبا( يف املركز 
املتداول����ة  اأ�سهمه����ا  قيم����ة  بلغ����ت  اإذ  االأول، 
543.29 األ����ف دينار اأي م����ا ن�سبته 60.93 % 
من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية املتداولة 
مت  �سه����م،  األ����ف   876.28 قدره����ا  وبكمي����ة 

تنفيذها من خالل 13 �سفقة.
اأم����ا املركز الثاين ف����كان ملجموعة جي اف 
ات�س املالية بقيمة قدرها 220.51 األف دينار 
اأي م����ا ن�سبته 24.73 % م����ن القيمة االإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 1.48 
مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 17 �سفقة.
ثم ج����اءت �رشكة جمم����ع البحري����ن لالأ�سواق 
احلرة بقيم����ة قدرها 43.20 األ����ف دينار اأي ما 
ن�سبت����ه 4.84 % من القيم����ة االإجمالية لالأوراق 
املالي����ة املتداول����ة وبكمي����ة قدره����ا 60 األ����ف 

�سهم، مت تنفيذها من خالل �سفقتني.

بور�سة البحرين تك�سب 
6.74 نقطة

• اإبراهيم اأبل	
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�نتخابات “�لبحرين �لعقارية” قريبا... و�لأهلي: لن �أر�سح نف�سي

“جمل�س �لبنوك” و”�مل�سارف �لعربية” ينظمان “�ملنتدى �لإ�سالمي”

اجلمعية �رشيك فاعل يف �شاأن القطاع طوال 20 عاما

يف الفرتة من 25 - 26 �شبتمرب املقبل باخلرطوم

ك�شف رئي�س جمعي���ة البحرين العقارية، نا�رش 
الأهل���ي، اأن اجلمعي���ة �شتعق���د اجتم���اع جمعيتها 
العمومي���ة بعد عيد الفطر املب���ارك وذلك لعر�س 
التقريرين الأدبي وامل���ايل وانتخاب جمل�س اإدارة 

جديد للدورة ال�شاد�شة التي ت�شتمر ملدة عامني.
واجلمعي���ة تعد اأول كيان متخ�ش�س يف ال�شاأن 
العق���اري اذ اأ�ش�ش���ت مطلع الألفية م���ع بزوغ فجر 
امل����رشوع الإ�شالح���ي ال�شام���ل ال���ذي ق���اده عاهل 
البالد جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، حيث 
باتت اجلمعية حمل اع���رتاف من اجلهات الر�شمية 
عند �ش���ن القوانني والقرارات التي تخ�س القطاع 

العقاري.
واأكد الأهلي ل� “الب���الد” اأنه لن يعيد تر�شيح 

نف�ش���ه واأن���ه يف�ش���ل دخ���ول الدم���اء اجلديدة يف 
اجلمعية التي اأ�شبحت مهياأة ملمار�شة اأدوار اأو�شع 
بف�شل الت�رشيعات العقارية املتطورة مثل قانون 
التنظيم العقاري وغريها من التي اأقرتها البحرين 
والت���ي �شت�شاهم بال �شك يف تط���ور القطاع، حيث 
�شاهمت اجلمعي���ة يف و�شع املقرتحات ب�شاأن هذه 

الت�رشيعات والقوانني لرتى النور موؤخرا.
ويتك���ون جمل�س اإدارة اجلمعي���ة من 7 اأع�شاء 
مب���ا فيه���م الرئي����س، حي���ث يت���م اختيارهم عرب 
النتخ���اب ملدة عام���ني متتاليني، وق���د تاأ�ش�شت 
اجلمعي���ة قبل نحو ع�رشي���ن عاماً م���ن بينها عامني 

ل�شتكمال اإجراءات التاأ�شي�س والنطالق.
ودع���ا الأهلي اأع�شاء اجلمعية لالنخراط ب�شكل 
وا�شع يف ن�شاط اجلمعية العقارية من خالل احل�شور 
الكثي���ف لجتماع اجلمعي���ة العمومي���ة اأو الرت�شح 

ل�شغ���ل ع�شوية، لفتا اإل���ى اأن م�شارك���ة الأع�شاء 
الفاعل���ة يف جمي���ع فعالي���ات اجلمعي���ة يع���د حجر 
الأ�شا����س لتحقيق النجاح وتفعي���ل جميع الربامج 
الت���ي تعن���ى ب�ش���اأن الأع�ش���اء والقط���اع العقاري 
عموم���اً. واأبدى الأهلي تفاوؤله بدخول وجوه جديدة 
مع اإبداء رغبة بع����س الأع�شاء يف تر�شيح اأنف�شهم 

ل�شغل ع�شوية جمل�س الإدارة اجلديد. 
واأ�ش���ار اإلى اأن اجلمعية ت�شم نحو 143 ع�شواً 
من الو�شطاء ومكاتب الو�شاطة العقارية املرخ�شة 
يف البحرين. وبني رئي�س جمعية البحرين العقارية 
اأن اجلمعي���ة جنحت يف اكت�ش���اب العرتاف بدورها 
وبتمثيلها للو�شطاء والعاملني يف القطاع العقاري 
طوال العقدي���ن املا�شيني، واأن عليها عبء لعب 
اأدوار كربى يف املرحلة املقبلة، ومن اأهمها تاأهيل 
الو�شطاء والعاملني يف القطاع العقاري لكت�شاب 

املعرفة واخلربة الالزمة ملواكبة التطورات يف ظل 
الت�رشيعات اجلديدة التي تفرت�س اأن يكون جميع 
الو�شط���اء على قدر من اخلربة واملعرفة للح�شول 

على رخ�س العمل يف هذه املهنة.
ورغ���م تاأكي���د ع���دم تر�شيحه لنف�ش���ه للدورة 
املقبل���ة، اأك���د الأهلي اأن���ه �شيظل م���ن الداعمني 
الأ�شا�شي���ني للجمعي���ة وجمل����س اإدارته���ا اجلديد 
�ش���واء باحل�شور لفعالياته���ا واأن�شطتها اأو تقدمي 
خربته العقارية اأو يف �شاأن اجلمعية من خالل كونه 
اأحد املوؤ�ش�شني اإلى جان���ب تروؤ�شه للجمعية لعدة 
دورات، لفتا اإل���ى اأنه من الأخطاء املوؤ�شفة انزواء 
بع�س اأع�شاء جمال�س الدارات ال�شابقة عن اأن�شطة 
جمعياتهم وموؤ�ش�شاتهم التطوعية بعد اأن يخرجوا 
من جمل�س الإدارة، م�شريا اإلى اأنه ل يريد اأن يكون 

كذلك.

املنام���ة - بن���ا: ينظ���م املجل�س الع���ام للبنوك 
واملوؤ�ش�شات املالي���ة الإ�شالمية، بالتعاون مع احتاد 
امل�ش���ارف العربية، يوم���ي 25 و26 �شبتمرب 2018، 
يف العا�شمة ال�شوداني���ة اخلرطوم، منتدى ال�شريفة 
الإ�شالمي���ة بعن���وان: “التمويل الإ�شالم���ي والأهداف 

التنموية لالأمم املتحدة: الرتكيز على اأفريفيا”.
وذك���ر املجل�س يف بيان اأنه بع���د جناح املنتدى 
امل�ش���رتك الأول ال���ذي عق���د يف �شبتم���رب 2016 يف 
تون�س، “يجتمع احتاد امل�ش���ارف العربية واملجل�س 
العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية جمدًدا 
ملناق�ش���ة التموي���ل الإ�شالم���ي والأه���داف التنموية 

لالأمم املتح���دة: الرتكيز على اأفريفي���ا” م�شرًيا اإلى 
اأن���ه “يف الوقت الذي ت�شعى في���ه الأمم املتحدة اإلى 
تنفي���ذ اأجندته���ا الإمنائية من خالل اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة يف اأفريقي���ا، �شي�ش���كل املنت���دى حافًزا 
ا لطرح اأبرز الفر�س لتنمية القت�شاد احلقيقي  مهمًّ
م���ن خالل التموي���ل الإ�شالمي وت�شلي���ط ال�شوء على 
تناف�شية املوؤ�ش�ش���ات املالية الإ�شالمية يف اأفريقيا، 
وارتباط اأهدافه���ا التنموية باأه���داف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�شتدامة”.
وقال البي���ان اإن املنتدى �شيبح���ث “يف كيفية 
م�شاهم���ة التموي���ل الإ�شالم���ي يف حتقي���ق الأهداف 

الإمنائي���ة لالأم���م املتح���دة، م���ع زي���ادة ال�رشاكة بني 
احلكوم���ات والقط���اع اخلا����س واملجتم���ع امل���دين 
وغريه���م من اأ�شح���اب امل�شلحة واجله���ات الفعالة، 
و�شُيت���اح للم�شارك���ني يف املنت���دى الفر�شة لطرح 
اآرائهم ومقرتحاته���م لكيفية حتفيز النمو ومناق�شة 
الفر�س والتحديات التي تواج���ه التمويل الإ�شالمي 
يف الأ�ش���واق الإفريقي���ة، مب���ا يتما�ش���ى م���ع اأهداف 
واأجن���دة الأمم املتحدة”. مو�شًح���ا اأن خرباء ال�شناعة 
من خمتل���ف ال���دول �شيعر�شون اآراءه���م حول �شبل 
وا�شرتاتيجي���ات ا�شتغالل الفر�س وحتقيق الأهداف 
امل�شرتك���ة. واأ�ش���اف اأن املنت���دى �شيجمع “خمتلف 

اأ�شح���اب امل�شلحة م���ن �شناعة التموي���ل الإ�شالمي 
واملوؤ�ش�شات الإمنائية املتعددة الأطراف والهيئات 
التنظيمي���ة الدولي���ة و�شن���اع ال�شيا�ش���ات وق���ادة 
العمل امل����ريف والأو�شاط الأكادميي���ة حتت �شقف 
واح���د ملناق�ش���ة كيفية تنمي���ة الأ�ش���واق احلدودية 
الع���ام  املجل����س  اأن  يذك���ر  الإ�شالم���ي”.  للتموي���ل 
للبنوك واملوؤ�ش�شات املالي���ة الإ�شالمية يعد منظمة 
دولي���ة تاأ�ش�شت يف الع���ام 2001، ومقرها الرئي�شي 
يف البحري���ن، ويتب���ع املجل�س الع���ام منظمة التعاون 
الإ�شالم���ي )OIC(، وميث���ل املجل�س الع���ام املظلة 
الر�شمي���ة لل�شناعة املالية الإ�شالمي���ة على م�شتوى 

الع���امل، ويهدف اإلى دعم وتطوي���ر �شناعة اخلدمات 
املالي���ة الإ�شالمي���ة وحمايتها، ودع���م التعاون بني 
اأع�ش���اء املجل�س العام واملوؤ�ش�ش���ات املالية الأخرى 

ذات الهتمام والأهداف امل�شرتكة.
وي�ش���م املجل����س الع���ام يف ع�شويت���ه اأكرث من 
125 موؤ�ش�شة مالية، موزعة على اأكرث من 33 دولة، 
ت�ش���م اأهم الفاعل���ني يف ال�شوق املالي���ة الإ�شالمية، 
وموؤ�ش�ش���ات دولية متع���ددة الأط���راف، وموؤ�ش�شات 
وجمعي���ات مهني���ة يف ال�شناع���ة، ويع���رف باأن���ه اأحد 
املالي���ة  بني���ة  يف  الرئي�ش���ة  واللبن���ات  املنظم���ات 

الإ�شالمية.

• نا�رش الأهلي	

 علي �لفرد�ن



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

السادة/  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدمت 
ماجيك سمايل  مالكة شركة  عن  نيابة  االستثمارية  االعتماد  مؤسسة 
واملسجلة  صادق،  محمد  شمسة  ملالكتها   - و  ش  ش  الطبية  للخدمات 

مبوجب القيد رقم 103591 بطلب تغيير اإلسم التجاري
من:

ماجيك سمايل للخدمات الطبية ش ش و - ملالكتها شمس محمد 
صادق

MAGIC SMILE Dental Clinic APC - Owned by Shamsah Mohammed Sadiq
فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  أرو  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،81805 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

القيد: 103591
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن 
بشأن تغيير اإلسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة أرو لألسهم والسندات ذ.م.م

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
ذ.م.م،  املالية  لألوراق  سفانا  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  ذ.م.م  املالية  لألوراق  سفانا  كشركة  املسجلة 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،1-82611 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  ساترن  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،1-89242 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )70206( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة سفانا لألوراق املالية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )76085( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة ساترن لألسهم والسندات ذ.م.م

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  تيمبر  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،89185 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  تانغو  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،89186 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة تيمبر  لألسهم والسندات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة تانغو لألسهم والسندات ذ.م.م
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والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
املالية  لألوراق  كريستال  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،82613 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة كريستال لألوراق املالية ذ.م.م

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  نبتيون  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،89243 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
املالية  لألوراق  ميركوري  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،81856 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة نبتيون لألسهم والسندات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة ميركوري لألوراق املالية ذ.م.م

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
ذ.م.م،  املالية  لألوراق  كيوي  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،1-81853
ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون 

.2001 لسنة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )70358( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة كيوي لألوراق املالية ذ.م.م

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
والسندات  لألسهم  بلوتو  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره 
القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م، 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،89244 رقم 
وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001 21 لسنة  رقم 

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عواجي  أحمد  حسن  علي  جميل   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 
ذ.م.م،  املالية  لألوراق  رواسي  القانوني لشركة  املصفي  باعتباره 
مبوجب  ذ.م.م  املالية  لألوراق  رواسي  ذات  كشركة  املسجلة 
تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،1-81857 رقم  القيد 
التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 
باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة بلوتو لألسهم والسندات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )70213( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة رواسي لألوراق املالية ذ.م.م
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�شبط اأ�شلحة قطرية مبنزل زعيم للقاعدة بدرنة
اأبوظبي - �شكاي نيوز: اأعلن الناطق الر�شمي للجي�س الليبي اأحمد امل�شماري العثور على 
اأ�شلح���ة حتمل �شعار اجلي�س القطري داخل منزل زعي���م القاعدة يف منطقة �شيحة بدرنة.وقال 
امل�شم���اري ل�شبكة “�شكاي نيوز”، اأنه مت العثور عل���ى االأ�شلحة خالل عملية تطهري اجلي�س الليبي لعدة 

اأحياء باملدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.
وبث���ت مواق���ع التوا�شل االجتماعي اقتح���ام اجلي�س الليبي ملنزل عطية ال�شاع���ري زعيم ما ي�شمى 

“جمل�س �شورى درنة” االإرهابي مبنطقة �شيحة.
واأ�ش���ار امل�شماري اإلى اأن القوات عرثت على �شناديق مليئة بالذخرية، اإ�شافة اإلى اأ�شلحة متنوعة 

وخمتلفة ظهر عليها �شعار اجلي�س القطري، م�شابهة لتلك التي مت العثور عليها يف بنغازي.
و�ش���دد امل�شماري، على اأن اجلي�س الليبي يتقدم ب�ش���كل جيد بالرغم من “اعتماد االإرهابيني على 
العملي���ات االنتحاري���ة”، وكان اآخرها م�شاء االإثنني وراح �شحيتها اثنان م���ن اجلنود. اإلى ذلك، قال اآمر 

غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد ال�شالم احلا�شي، اأن الق�شاء على االإرهابيني اأ�شبح م�شاألة وقت.
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سنغافورة ـ تاس:

اسطنبول ـ األناضول:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

القدس المحتلة ـ رويترز: 

اأعرب الرئي����س االأمريكي دونالد 
ترامب عن اأمله يف اأن تعود طهران اإلى 
النووي،  برناجمها  ب�شاأن  املفاو�شات 
ط���راأت  مهم���ة  تغ���ريات  اأن  معت���را 
عل���ى اإي���ران وتوجهاته���ا ال�شيا�شي���ة 
يف الف���رتة االأخ���رية. وق���ال ترامب يف 
موؤمت���ر �شح���ايف يف �شنغاف���ورة اأم�س 
الثالثاء: “اآمل باأنهم �شيعودون لبحث 
�شفقة جدية يف الوقت املنا�شب بعد 
فر�س عقوب���ات، �شب���ق اأن قلت اإنها 
�شتك���ون �شدي���دة... لك���ن الوقت مل 
يحن لذل���ك بعد”. واعت���ر ترامب اأنه 
النووي، باتت  “فيما يتعلق باالتفاق 
اإي���ران االآن تختل���ف عما كان���ت عليه 
قبل 3 اأو 4 اأ�شهر”. واأو�شح: “ال اأظن 
اأنهم يعريون االهتمام نف�شه مبنطقة 
البح���ر املتو�ش���ط و�شوري���ا، كما كان 
االأمر �شابقا. مل يعودوا ميتلكون ذات 
الثقة الكامل���ة )بالنف�س( التي كانت 

لديهم يف املا�شي”.

قال وزير الدفاع الرتكي نور الدين 
تركي���ا  اإن  الثالث���اء،  اأم����س  جانيكل���ي، 
�شتبق���ى يف �شمال العراق حلني الق�شاء 
عل���ى كل اجلماع���ات االإرهابية. واأ�شاف 
جانيكلي، يف مقابلة مع وكالة االأنا�شول 
لالأنب���اء، اإن تركي���ا عر�شت عل���ى اإيران 
تنفيذ عملي���ة حمتملة �ش���د امل�شلحني 
االأك���راد املتمركزي���ن يف جب���ال قنديل. 
واأو�شح اإن اإيران اأبدت دعمها للهجوم، 
موؤكدا اأن تركيا “متفقة متاما مع بغداد 
ب�ش���اأن العملي���ة”. وياأت���ي ت�رصيح وزير 
الدفاع الرتكي و�شط حتذيرات حكومية 
متزايدة من العملية الع�شكرية يف جبال 
قندي���ل. وق���ال اجلي����س الرتك���ي اأم�س 
الثالث���اء اإنه دمر 12 هدفا حلزب العمال 
الكرد�شتاين يف �شمال العراق يف �رصبات 
جوية خ���الل الليل حي���ث يكثف اجلي�س 
عملياته �ش���د اأهداف املقاتلني االأكراد 

يف منطقة قنديل.

قت���ل واأ�شي���ب عدد م���ن املدنيني 
يف ق�ش���ف �شاروخي مكث���ف ا�شتهدف 
اأم����س الثالثاء، مرك���زا خم�ش�شا لتوزيع 
امل���واد االإغاثي���ة، يف ريف حم���اة و�شط 
�شوري���ا، وذلك خ���الل جتم���ع املدنيني 
ال�شت���الم امل�شاع���دات. وذكرت م�شادر 
اإن املع�شكر الرو�ش���ي املتمركز جنوبي 
مدينة حلفايا ا�شتهدف مدينة اللطامنة 
ب�شواري���خ �شدي���دة االنفج���ار، م���ا اأدى 

ل�سقوط قتلى وجرحى من املدنيني.
ويف �شياق مت�ش���ل، �شنَّت مقاتالت 
جوي���ة  غ���ارات  ع���دة  �شوري���ة  حربي���ة 
ا�شتهدفت االأحياء ال�شكنية يف املدينة، 
ما ت�سبب يف �سق���وط جرحى ودمار كبري 
يف املمتل���كات.  وكان���ت �رصب���ات جوية 
مكثفة على اإدل���ب قد ت�شببت موؤخرا يف 

مقتل ع�رصات االأ�شخا�س بينهم اأطفال.

اإنه���ا  االإ�رصائيلي���ة  ال�رصط���ة  قال���ت 
بنيام���ني  ال���وزراء  رئي����س  ا�شتجوب���ت 
نتنياه���و الأول مرة �شم���ن حتقيق خا�س 
ب�شفق���ة قيمته���ا ملي���ارا دوالر، تتعلق 
ببي���ع 3 غوا�ش���ات اأملاني���ة م���ن �شن���ع 
�رصك���ة “تي�ش���ن ك���ورب” اإل���ى اإ�رصائيل. 
كما ا�شتجوب���ت  ال�رصطة نتنياه���و ب�شاأن 
�رصك���ة  اأك���ر  م���ع  املزعوم���ة  معامالت���ه 
ات�شاالت اإ�رصائيلية يف واحدة من 3 ق�شايا 
ف�ش���اد تلق���ي بظالله���ا عل���ى م�شتقبله 
تق���ل  �شي���ارة  وتوقف���ت  ال�شيا�ش���ي. 
�سباط �رشطة عند مدخ���ل املقر الر�سمي 
لرئي����س ال���وزراء بينما طالب���ت جمموعة 
من املحتجني نتنياه���و باال�شتقالة على 
خلفية التحقيقات. وامتنعت ال�رصطة عن 
التعليق لكن “رادي���و اإ�رصائيل” قال اإنه 
جرى ا�شتجواب نتنياهو ب�شاأن مزاعم عن 
منح���ه مزايا م���ن جهات تنظيمي���ة ل�رصكة 
االت�ش���االت االإ�رصائيلية “بي���زك” مقابل 
احل�شول على تغطية اإعالمية اإيجابية يف 
موقع اإخباري ي�شيطر عليه مالك ال�رصكة، 

ح�شب “رويرتز”.

ترامب: اإيران تغريت 
و�شتبحث �شفقة جديدة

تركيا باقية حتى حتقيق 
“هدفها” ب�شمال العراق

قتلى وجرحى بق�شف 
مركز اإغاثة و�شط �شوريا

نتنياهو يخ�شع لال�شتجواب 
يف ق�شية ف�شاد

قمة �سنغافورة التاريخية تنهي “احلرب الباردة”
ترامب وكيم تعهدا بنزع ال�شالح النووي وباأمن كوريا ال�شمالية

وق���ال ترام���ب اإن���ه يتوقع ب���دء عملي���ة نزع 
ال�ش���الح النووي “ب�رصع���ة جدا”. وذك���ر البيان اأن 
مفاو�ش���ات بني وزير اخلارجي���ة االأمريكي مايك 
بومبيو وم�شوؤولني كوري���ني �شماليني �شتعقب 

القمة و�شتجرى “يف اأقرب موعد ممكن”.
لك���ن البيان مل يذكر اأي تفا�شيل عن كيفية 
حتقيق نزع ال�شالح النووي كما مل يذكر �شيئا عن 
العقوب���ات الدولي���ة التي كبل���ت اقت�شاد كوريا 

ال�شمالية ب�شبب برناجمها النووي.
اأخ���ريا  ومل يتح���دث البي���ان ع���ن التوقي���ع 
عل���ى معاه���دة �ش���الم اإذ كانت كوري���ا ال�شمالية 
والوالي���ات املتحدة خ�شم���ني يف احلرب الكورية 
الت���ي ا�شتمرت من 1950 اإلى 1953 ومازالتا يف 
حال���ة حرب من الناحية الر�شمي���ة. وراح املاليني 

�شحية هذه احلرب التي انتهت بهدنة فح�شب.
لكن البي���ان ن�س عل���ى اأن اجلانب���ني اتفقا 
عل���ى اإعادة رف���ات اأ����رصى احل���رب واملفقودين 

وت�شليمها.
ورحب الرئي�س الكوري اجلنوبي، مون جاي-
اإن، ، باتف���اق �شنغاف���ورة ب���ني الرئي����س ترامب 
والزعيم كيم يون���غ اأون، باعتباره “حدثاً تاريخياً 

ينهي احلرب الباردة”.
وق���ال مون بعد القم���ة التاريخية اإن “اتفاق 
12 يوني���و �شيبق���ى يف التاري���خ  �شانتو�ش���ا يف 

العاملي كحدث اأنهى احلرب الباردة”.
وقب���ل توقيع ما و�شفها ترامب باأنها وثيقة 
“�شاملة”، قال كي���م اإن الزعيمني عقدا اجتماعا 
تاريخي���ا وقررا جت���اوز املا�شي. وتاب���ع “العامل 

�شي�شهد تغيريا كبريا”.
وق���ال ترام���ب اإنه ك���ون “عالقة جي���دة” مع 
كي���م واإن العالق���ة مع كوري���ا ال�شمالية �شت�شبح 
خمتلفة ج���دا. واأ�شاف “�شينده�س النا�س للغاية 
و�شي�شعدون و�شنتعامل م���ع م�شكلة خطرية جدا 

يف العامل”.
وردا عل���ى �شوؤال عم���ا اإذا كان �شيدعو كيم 

للبيت االأبي�س قال ترامب “قطعا �شاأفعل”.
وو�شف ترامب كيم باأنه “ذكي جدا... وجدير 

باالحرتام ومفاو�س �شعب للغاية”.
وق���ال ترامب “اإنه رج���ل موهوب جدا ويحب 

بالده ب�شدة”.
ال���ذي  الفن���دق  حدائ���ق  يف  جول���ة  وخ���الل 
ا�شت�ش���اف القم���ة يف �شنغاف���ورة ق���ال ترام���ب 

اإن االجتم���اع �ش���ار “ب�شكل اأف�شل م���ن توقعات 
اجلميع”.

وكان كي���م يق���ف اإلى ج���واره �شامت���ا لكنه 
و�ش���ف القمة يف وقت �شابق باأنها “مقدمة جيدة 
لل�ش���الم”. وبدا احلذر واجلدية على الزعيمني مع 
و�شولهما اإل���ى مقر القمة يف فن���دق كابيال على 

جزيرة �شنتو�شا يف �شنغافورة.
لك���ن �رصع���ان ما عل���ت االبت�شام���ة وجهيهما 
وت�شافح���ا قبل اأن يقود ترامب كيم اإلى املكتبة 
التي عقدا فيها اجتماعا برفقة املرتجمني فقط.

وبينما اجتمع الزعيمان، قامت �شفن البحرية 
يف �شنغاف���ورة وطائ���رات هليكوب���رت م���ن طراز 
اأبات�ش���ي بدوريات كم���ا حلقت طائ���رات مقاتلة 

وطائرة جلف �شرتمي 550 لالإنذار املبكر.

• اللقاء التاريخي لرتامب وكيم يف جزيرة �شنتو�شا ب�شنغافورة 	

سنغافورة ـ رويترز:

 تعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون اأم�س الثالثاء 

بالعمل على نزع ال�شالح النووي بالكامل من �شبه اجلزيرة الكورية فيما تعهدت وا�شنطن بتقدمي 

�شمانات اأمنية لغرميتها ال�شابقة بيونغ يانغ.

“التزم  �شنغافورة  يف  وكيم  ترامب  بني  التاريخية  القمة  بعد  �شادر  م�شرتك  بيان  يف  وج��اء 

الرئي�س ترامب بتقدمي �شمانات اأمنية اإىل جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية واأكد الزعيم 

كيم جونغ اأون من جديد التزامه ال�شارم واجلازم بنزع ال�شالح النووي بالكامل من �شبه اجلزيرة 

الكورية”.

اأبوظب���ي - �ش���كاي ني���وز عربي���ة: يرتقب 
اليمني���ون حترير مدينة احلديدة ومينائها على 
ال�شاحل الغرب���ي، ملا ت�شكل ه���ذه العملية من 
خطوة مف�شلية عل���ى طريق تدفق امل�شاعدات 
االإن�شاني���ة اإل���ى املالي���ني يف حمافظ���ات عدة، 
باالإ�شاف���ة الأهميته���ا على �شعي���د العودة اإلى 
م�ش���ار احل���ل ال�شيا�ش���ي ع���ر دف���ع احلوثيني 
اإلى طاول���ة املفاو�شات بعد خ�ش���ارة منفذهم 

البحري الوحيد.
واالنت�ش���ارات الت���ي حققته���ا املقاوم���ة 
اليمني���ة امل�شرتك���ة، بدعم وم�شارك���ة القوات 
االإماراتية العاملة �شمن التحالف العربي، على 
جبه���ة ال�شاحل الغربي، ال تقت����رص على اجلانب 
الع�شك���ري، فه���ي حمل���ت اإجن���ازات اإن�شاني���ة، 
وه���ذا ما مل�شه اليمني���ون يف املناطق املحررة، 
يف انتظ���ار احل�ش���م النهائ���ي املتمث���ل بدح���ر 

ميلي�شيات اإيران من مدينة احلديدة.
وال�شك اأن معركة ال�شاحل الغربي، �شتتوج 
بتحرير احلديدة، الت���ي باتت املقاومة اليمنية 
عل���ى م�شارفه���ا، حيث بات���ت تل���وح يف اأفقها 
راي���ات الن�رص وقرب خال����س اأهلها من القب�شة 
احلوثية، التي عاثت ف�شادا يف املدينة وحولت 
ميناءها اإلى م�شدر لتمويل اأن�شطتها االإرهابية 
ومنف���ذا ال�شتقبال االأ�شلح���ة االإيرانية املهربة، 

والتحكم بامل�شاعدات االإن�شانية.
ولتحرير احلدي���دة اأهداف عدة، تتنوع بني 
الع�شكري���ة واالإن�شاني���ة وال�شيا�شي���ة لت�ش���كل 

جمتمع���ة نقل���ة اإيجابي���ة يف م�شار االأزم���ة، التي 
اندلعت عقب �سقوط اليمن بقب�سة ميلي�سيات 
احلوثي ال�شاعية اإلى تنفي���ذ االأجندة االإيرانية، 
قبل اأن يقف التحالف العربي بقيادة ال�شعودية 
�ش���دا منيع���ا بوج���ه ه���ذا امل����رصوع، لي�شتعي���د 
مب�شارك���ة القوات ال�رصعي���ة اأكرث من 80 باملئة 

من م�شاحة البالد.
وعلى ال�شعيد االإن�شاين، �شيتابع التحالف 
بع���د اإع���ادة ال�رصعية اليمني���ة للحدي���دة، نهج 
احل���زم واالأم���ل ال���ذي طبق���ه خ���الل العمليات 
ال�شابق���ة، واملتمث���ل بتحري���ر املحافظات من 
ال�شط���وة الع�شكرية مليلي�شيات اإي���ران، لتبداأ 

بعده���ا مرحلة اإعادة االأمن واال�شتقرار اإلى هذه 
املناط���ق وتق���دمي الدع���م االإن�ش���اين لالأهايل، 
باالإ�شاف���ة اإلى اإعم���ار ما دمرته ح���رب احلوثي 
العبثي���ة. وب�شط �شيط���رة ال�رصعية عل���ى ميناء 
احلديدة �شيوؤدي حتم���ا اإلى تدفق غري م�شبوق 
للم�شاعدات االإغاثية وبالتايل تخفيف املعاناة 
االإن�شاني���ة، ملاليني اليمني���ني، ال�شيما اأنه منذ 
�شيطرتها على املدين���ة ومينائها عام 2014، 
عم���دت ميلي�شيات احلوثي اإل���ى احتجاز وقطع 
الطريق اأمام ع�رصات ال�شفن املحملة مب�شاعدات 

اإن�شانية لل�شعب اليمني.
ويعد مين���اء احلديدة �رصي���ان احلياة الأكرث 

من 8 ماليني ميني، فعره متر معظم الواردات 
واإم���دادات االإغاث���ة، للمالي���ني يف حمافظ���ات 
احلديدة وتعز و�شعدة و�شنعاء، قبل اأن حتوله 
امليلي�شي���ات املتم���ردة اإلى اأحد اأب���رز م�شادر 
متويله���ا، باالإ�شاف���ة اإل���ى ا�شتخدام���ه الإدخال 
االأ�شلح���ة وال�شواريخ البالي�شتي���ة املهربة من 
اإي���ران، وكافة و�شائ���ل الدع���م اللوج�شتي كما 
ا�شتخدمته قاعدة النط���الق عملياتها االإرهابية 

عر البحر ف�شال عن ن�رص االألغام البحرية.
املدين���ة �شيخ���دم  ف���اإن حتري���ر  وعلي���ه، 
اجلانب الع�شك���ري يف اأوجه عدة، ف�شي�شاهم يف 
وقف عملي���ات تهري���ب االأ�شلح���ة وال�شواريخ 
التي ت�شتخدمه���ا امليلي�شيات يف تدمري اليمن 
وتهدي���د دول اجل���وار، باالإ�شاف���ة اإل���ى ح����رص 
امليلي�شيات يف حي���ز جغرايف �شيق، االأمر الذي 
�شيوؤدي حتما اإل���ى اإجبارهم للعودة اإلى طاولة 
املفاو�ش���ات، اأي دف���ع عملي���ة ال�ش���الم ودعم 

جهود احلل ال�شيا�شي.
وبينم���ا حتت���اج اأي مفاو�ش���ات �شيا�شي���ة 
اإل���ى موقف ع�شكري وا�شح عل���ى االأر�س، فاإن 
وحرم���ان  اال�شرتاتيجي���ة  املدين���ة  ا�شتع���ادة 
متويله���م  م�ش���ادر  اأه���م  م���ن  املتمردي���ن 
وت�شليحهم �شيدفعهم اإلى طاولة املفاو�شات، 
ال�شيما اأن���ه منذ انقالبهم عل���ى ال�رصعية، كانوا 
قد اأف�شل���وا م�شاعي االأمم املتح���دة، معتمدين 
عل���ى الدع���م االإي���راين املتمث���ل يف االإمدادات 

اللوج�شتية واالأ�شلحة املهربة.

تحرير الحديدة... خطوة إنسانية جبارة وضربة قاصمة للحوثي

• عنا�رص من ميلي�شيات احلوثي يف اليمن	
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يف برمل���ان روم���ا القدمي���ة، الدول���ة الثاني���ة 
الت���ي �شم���ت ق�شم���ن م���ن برملانه���ا، ال�شي���وخ 
والن���واب، كان جمل�س ال�شي���وخ الروماين الفوقي 
والذي ي�شك���ن برجاً عاجي���اً يت�ش���كل اأع�شاوؤه من 
نخب���ة املجتمع الروماين املخمل���ي املنتمي لطبقة 
التجار والع�شك���ر والنبالء والإقطاعين وقليل من 
ال�شخ�شيات املح�شوبة على الطبقة الو�شطى لذر 
الرم���اد يف العيون، وكانت مهم���ة جمل�س ال�شيوخ 
ذاك الوقوف بوجه ال�شعب كلما اأعطيت له الإ�شارة 
حت���ى اأ�شب���ح املجل�س مبثابة ح�شن مني���ع اإلى اأن 
جاء ي���وم واجه���ت في���ه المرباطوري���ة الرومانية 
حتدي���اً اأخطر من احلرب واأخطر من العدو اخلارجي 
متثل يف اإفال�س اخلزين���ة الرومانية واقرتابها من 
حافة الفقر، حينها �شعر جمل�س ال�شيوخ الروماين 
املكون م���ن نخبة النب���الء والتجار باأن���ه مهدد هو 
نف�ش���ه بعد اأن �شبع كل هذه العقود الطويلة وبلغ 
حد التخم���ة، وكان التحدي هذه امل���رة يف مواجهة 
و�شع���ه كمجل����س اأ�شبح مه���دداً حينه���ا اأدرك اأن 
�شيا�شته التي جرى عليه���ا مل مت�س الفقراء فقط 

ب���ل اقرتبت النار من ذيله وهن���ا حترك ووقف مع 
م�شالح ال�شعب لكن الأوان وقتها قد فات.

اأظن اأن جمل�س ال�ش���ورى بكل اأع�شائه بحاجة 
للق���راءة، خ�شو�ش���ا ق���راءة التاري���خ، ل اأ�ش���ك يف 
اأن البع����س منه���م يقراأ، ول اأ�ش���ك يف اأن بع�شهم 
ل���ه هوايات مث���ل الط���الع واملتابع���ة والحتكاك 
بال�شع���ب، لك���ن ال�شوؤال ه���و اأي نوع م���ن القراءة 
عنده���م؟ واأي نوع من املتابع���ة يقومون به؟ واأية 
فئة م���ن ال�شعب يحتكون به���ا؟ لأن غالبية �شعب 
البحري���ن ل���و �شاألتهم ع���ن اأ�شماء اأع�ش���اء جمل�س 
ال�شورى لن يعرفونهم رغم اأنهم يربزون بو�شائل 
الإع���الم اأكرث من غريهم، لكن اأحت���دى يف م�شابقة 
رم�شانية اأن يعرف اأفراد ال�شعب البحريني من هم 
اأع�ش���اء جمل�س ال�شورى؟ وهذا يف �شاحلهم لأنه لو 
عرف النا�س من ه���م؟ لرمبا كانت يف ذلك م�شكلة 
له���م! ولكن يبقى ال�رضر عل���ى النا�س ولي�س على 

جمل�س ال�شيوخ الروماين كما يحكي التاريخ.
لي�شت امل���رة الأولى ول الأخرية التي ي�شتبق 
فيه���ا اأع�شاء يف ال�شورى جل�شاته���م بالت�رضيحات 

ال�شحافي���ة والإعالمي���ة امل�شتفزة ول م���ن الذكاء 
والدبلوما�شي���ة ا�شتب���اق جل�شاته���م بت�رضيح���ات 
نارية متحدي���ة امل�شاعر، وهذه لي�شت دبلوما�شية 
يفرت����س اأن يتحل���ى به���ا ال�ش���ورى ع���ن النواب 
الفال���ت يف الت�رضيح���ات، لك���ن يب���دو اأن الفطنة 
لي�ش���ت متوف���رة كما يفرت����س يف ع�ش���و النخبة، 
وه���ذا ما يك�شفه يف كل مرة موقفهم املخملي من 
ق�شاي���ا ال�شع���ب وهنا ي�شبح جمل����س ال�شورى يف 
وجه املدفع وهذا ما مل يكن ر�شمه امل�رضع له اأو من 
اختارهم، لأن احلكم���ة تفرت�س اأن يكون ال�شوري 
ه���و املطفئ ولي����س من ي�شب الن���ار، وفات ذلك 
اأع�شاء ال�شورى فوقعوا فيما وقع فيه �شيوخ روما 

القدمية حن ا�شتيقظوا لكن بعد فوات الأوان.
م�شكلة ال�شوري حينما اأ�شعر النا�س حتى قبل 
الت�شوي���ت باأن���ه �شدهم فاته اأن���ه حتى لو �شوت 
معه���م يكون قد فات الأوان، وال�شوؤال هل هم من 

النخبة حقا!؟ ال�شاطر �شيفهم؟

تنويرة: 
ال�شالة ب�شوت عال لي�شت برهان الإميان.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

مناذج متنوعة ت�شري عك����س م�شرية الإن�شان 
والب�رضي���ة ال�شاع���دة وتعي����س الوه���م والتخي���ل 
والطواغي���ت  ال�شيط���ان  م���ع  اللع���ب  وتع�ش���ق 
واملرتزقة وتركي���ز الألوان على الإرهابين، ومن 
ه���ذه النماذج ال�شف���رية الفرن�شية ل���دى اململكة 
“�شي�شي���ل لوجني���ه” الت���ي خرجت ع���ن الأعراف 
الدبلوما�شي���ة وقواع���د اح���رتام قوان���ن ال���دول 
وكتبت تغريدات تنتقد فيه���ا الأحكام ال�شادرة 
بح���ق املدعو نبيل رجب وتعت���ربه من املدافعن 
عن حقوق الإن�ش���ان واملعار�شن ال�شيا�شين يف 
البالد، حي���ث تقول: )فرن�شا التي تتابع عن كثب 
و�ش���ع نبيل رجب، تلقت بقل���ق خرب تاأكيد احلكم 

بال�شجن خم�س �شن���وات على املعار�س البحريني 
واملداف���ع عن حق���وق الإن�ش���ان نبي���ل رجب على 
خلفي���ة ن�رضه تغريدات على توي���رت، تعرب فرن�شا 
عن قلقه���ا العمي���ق اإزاء معامل���ة املدافعن عن 
حق���وق الإن�ش���ان واملعار�ش���ن ال�شيا�شي���ن يف 
البالد، كما توؤك���د فرن�شا مت�شكها باحرتام حقوق 
الإن�شان واحلري���ات الأ�شا�شية مب���ا يف ذلك حرية 

الراأي والتعبري(.
هل ت�شتطيع اأن تخربن���ا ال�شفرية الفرن�شية 
عن طريقة تعام���ل احلكومة الفرن�شية مع كل من 
يه���دد الأمن وال�شلم الأهلي يف فرن�شا ويحاول اأن 
ي�شته���دف جمتمعهم، مثل الأخوان �رضيف و�شعيد 

كوا�شي وغريهم���ا من الإرهابي���ن الذين اأحرقوا 
فرن�شا وقتلوا املئات من الأبرياء يف حوادث هزت 
الع���امل، حتى اأن الرئي�س الفرن�شي هولند قال اإن 
فرن�شا �شتواجه هوؤلء الذين هاجموها “بال رحمة”.  
ي���ا �شع���ادة ال�شف���رية مدعوكم نبي���ل رجب 
مته���م )باإذاع���ة اأخبار واإ�شاع���ات كاذبة ومغر�شة 
يف زمن احل���رب، واإهانة دولة اأجنبية واإهانة وزارة 
الداخلي���ة، فن�رض �شورا لعدد من اجلثث على �شند 
اأنه���ا ناجتة من احلرب يف اليم���ن، يف حن اأن تلك 
ال�ش���ور خا�ش���ة باأح���داث �شوريا يف اإدل���ب، ون�رض 
�ش���ورا لعدد من اجلثث عل���ى �شند اأنها ناجتة من 
احل���رب يف اليمن، يف حن اأن تل���ك ال�شور خا�شة 

باأح���داث فل�شطن )غ���زة(، وكذلك ق���ام باإعادة 
ن�رض تغري���دات اأرفق فيها �ش���وًرا لأ�شخا�س بهم 
اإ�شاب���ات وت�شمن���ت ادع���اء اإ�شاب���ة املئ���ات من 
ن���زلء �شجن جو بك�ش���ور متفرقة عل���ى اأج�شادهم 
ومئات منهم ينزفون من روؤو�شهم نتيجة ال�رضب 

والتعذيب الذي مار�شه درك الأمن بالبحرين(.
فه���ل من يفعل كل هذه اجلرائم والفربكات 
تطلق���ون علي���ه يف فرن�ش���ا م���ن املدافع���ن عن 
حق���وق الإن�ش���ان وم���ا يقوم ب���ه جمرد حري���ة راأي 
وتعبري؟ ملاذا متنح���ون البيئة الإرهابية يف دولنا 
خ�شو�شي���ة النعوم���ة بينم���ا يف فرن�ش���ا تواجهون 

الإرهاب بال رحمة؟.

للسفيرة الفرنسية... كيف تتعامل 
حكومتك مع من يهدد األمن؟

طالعتن����ا جري����دة اأخب����ار اخلليج بتاري����خ 8 يونيو، 
بخرب يحمل عنوان “رغم تطبيق قانون املرور اجلديد... 
ارتف����اع ن�شب����ة املخالفات املروري����ة 38 %” وهنا لبد 
م����ن التعليق على هذا اخلرب الذي اأمتنى اأن ل مير على 
امل�شوؤول����ن بالدولة مرور الك����رام. م�شكلتنا يف العامل 
العربي اأننا قد ل نهتم كثرياً بالتمّعن اأو حتليل الأخبار 
والتقارير ال�شحافية التي يتم ن�رضها يومياً يف �شحافتنا 
املحلّية، حيث تك�شف الكثري من هذه الأخبار والتقارير 
اأمورا قد تكون خمفّية عن اجلميع، بل قد تعطينا موؤ�رضاً 

لوجود خلل ما بحاجة اإلى اإ�شالح اأو تطوير.
يقول اخل����رب اإن عدد املخالف����ات املرورّية بلغت 
842 األفا و697 خمالفة، وهو الرقم الأعلى للمخالفات 
ال����ذي يتم ت�شجيله طيلة 19 عام����ا وذلك وفقاً لالأرقام 
الر�شمي����ة التي ن�رضته����ا اإدارة امل����رور والرتخي�س، كما 
ت�شري تل����ك الأرقام اإلى اأن 47 % م����ن تلك املخالفات 

تت�شل مبا�رضة بال�رضع����ة! بينما تتّوزع بقّية الأرقام على 
املخالفات الأخ����رى، وكل ذلك يتم ت�شجيله على الرغم 
من اإقرار قانون املرور اجلديد منذ عام م�شى تقريباً. 

ونت�ش����اءل هنا عّما اإذا كنا جادين يف معرفة اأ�شباب 
تل����ك الأرقام املتزايدة؟ ومن وجهة نظري املتوا�شعة، 
واأن����ا ل�ش����ت خب����رياً مروري����اً، اأنن����ا اإذا اأخذن����ا مبنط����ق 
العق����ل، ف����اإن الأ�شباب تكمن يف الزي����ادة الكبرية التي 
ت�شهدها �شوارع اململكة يف اأع����داد ال�شيارات اجلديدة 
وامل�شتعمل����ة وذل����ك ب�ش����كل ملح����وظ وغ����ري طبيع����ي، 
بالإ�شاف����ة بالطبع اإل����ى ارتفاع اأع����داد احلا�شلن على 
رخ�����س ال�شياقة وبالذات بن فئ����ة الوافدين، فاأ�شبح 
م����ن الي�شري جداً اقتناء �شيارة بف�شل وجود المتيازات 
املمنوح����ة م����ن وكالء ال�شيارات واملعار�����س املنت�رضة، 
وكذلك وج����ود اأ�ش����واق وا�شعة لل�شي����ارات امل�شتعملة 
وباأ�شع����ار يف املتناول، كما اأن غي����اب الوعي املطلوب 

اأ�شه����م يف تاأجيج الو�ش����ع اإذ مل تعد مقول����ة “ال�شياقة 
ذوق” مطّبق����ة يف �شوارعن����ا، خ�شو�شا م����ن ِقبل اجليل 

اجلديد الذي مل يعد يحرتم قوانن املرور.
ول ينبغ����ي اأن ُنغف����ل هن����ا م�شاألة غي����اب الثقافة 
املروري����ة والإح�شا�س بامل�شوؤولي����ة، وكل ذلك ياأتي يف 
خ�ش����م عجز البنى التحتّية الت����ي مل تعد ت�شتطيع تلبية 
وا�شتيع����اب الزي����ادات الهائل����ة يف اأع����داد ال�شي����ارات 
بالرغم من حماولت احلكوم����ة الر�شيدة اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه من خالل تطوير العديد من ال�شوارع الرئي�شية.

ع����دم وج����ود و�شائ����ل موا�ش����الت حديث����ة يف مدن 
اململكة وُقراها م�شكلة كبرية ت�شتحق الهتمام ومُتّثل 
حتدي����اً بالن�شّبة للحكوم����ة، اإ�شافة اإل����ى اأن وجود عدد 
كبري م����ن عربات النق����ل الثقيلة الت����ي تعمل يف قطاع 
الإن�ش����اءات والبناء ي�شكل �شغط����اً متزايداً على �شوارع 

اململكة.

رج����ال املرور على الرغم م����ن جهودهم امل�شكورة 
وت�شحياته����م الكب����رية اإل اأنه����م يفتق����دون يف بع�����س 
الأحي����ان مه����ارة �رضع����ة التج����اوب والقدرة عل����ى اتخاذ 
القرار، فق����د راأيت جتاوزات مروري����ة وا�شحة وخطرية 
كادت ت�شب����ب ح����وادث مميتة، بينم����ا كان رجل املرور 

واقفاً ل يحرك �شاكناً!
ل اأعلم ما ال����ذي تقدمه وزارة الرتبية والتعليم يف 
مناهجه����ا حول ن�رض الوعي بالثقافة املرورية، وما الدور 
ال����ذي يقوم ب����ه اأولياء الأم����ور يف توعي����ة اأبنائهم بهذا 
ال�ش����اأن، ولكن كل اأملي اأن يلت����زم اجلميع بالعمل بكل 
اإخال�س وتفاٍن مل�شلحة هذه الأر�س الطيبة ومن يعي�س 
فوق ترابه����ا، وما اأمتناه هو روؤية تقري����ر العام القادم 
ب����دون خمالفات، خ�شو�شا تلك املتعلّقة بال�رضعة حيث 
اإنها الأخطر على الإطالق، حمانا اهلل واإياكم من �رض هذه 

احلوادث واأخطارها. واهلل من وراء الق�شد.

الشورى والشاطر 
يفهم!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

فاتن 
حمزة
fatin.hamza
@gmail.com

فق����دت مملك����ة البحري����ن قب����ل 
اأيام واحدا من اأبرز رجالتها الأوفياء 
خدم����ة  يف  حياته����م  اأفن����وا  الذي����ن 
بالده����م ب����كل اإخال�����س، وه����و �شمو 
ال�شيخ عب����داهلل بن خال����د اآل خليفة 
لل�شوؤون  الأعل����ى  رئي�����س املجل�����س 
الإ�شالمي����ة، وترّج����ل الفار�����س الذي 
ارتب����ط ا�شمه بالتب�شري بدخول �شهر 
رم�ش����ان املبارك والعي����د من خالل 
البيان الر�شمي الذي عادة ما يتلوه 

�شخ�شياً.
�شم����و ال�شي����خ عبداهلل ب����ن خالد 
رحم����ه اهلل كان عالمة بارزة يف تاريخ 
البحري����ن املعا�����رض بف�ش����ل عطائه 
وجهوده يف خدمة الوطن يف جمالت 
عطاءات����ه  متي����زت  لق����د  متنوع����ة، 
اخلريي����ة والإن�شاني����ة بتحقيق نقلة 

نوعية يف م�شرية البحرين. 
ع����ن يف ع����ام 1951م قا�شًي����ا 
مبحاك����م البحري����ن حت����ى نهاية عام 
1957م  ع����ام  يف  ومت  1956م، 
تعيينه قا�شًي����ا مبحكمة ال�شتئناف 
العلي����ا حتى ع����ام 1962م، ثم عن 
1975م  ع����ام  يف  للع����دل  وزي����را 
حت����ى 2002م، كما اأن�ش����اأ اأول مركز 
لتحفي����ظ القراآن الك����رمي وهو مركز 
اأبي بن كعب لتعليم القراآن الكرمي 
وتدري�س علومه، ويف 1978م اأ�شدر 
جمل����ة  اأول  وه����ي  الهداي����ة،  جمل����ة 
�شهري����ة اإ�شالمي����ة تراأ�����س حتريرها 
اأثن����اء تولي����ه من�ش����ب وزي����ر العدل 
ال�شيخ  واأ�رضف  الإ�شالمية،  وال�شوؤون 
عبداهلل على م�شح����ف البحرين �شنة 
2013م، كما كان الداعم واملوؤ�ش�س 
الك����ربى  البحري����ن  جلائ����زة  الأول 
للق����راآن الك����رمي من����ذ انطالقتها يف 

1996م.
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد يعد 
من اأبرز امل�شاهم����ن يف بناء الدولة 
احلديثة ململكة البحرين من جوانب 
خمتلفة من بينها جانب تنظيم عمل 
الهالل الأحمر، وذل����ك منذ تاأ�شي�شه 
يف البحري����ن يف �شبعيني����ات الق����رن 
املا�شي، كما كان راعياً للفعاليات 
الدينية بعيداً عن اأية نظرة طائفية، 
وكانت ل����ه اإجنازات كث����رية تنوعت 
ب����ن الثقاف����ة وال�شيا�ش����ة وال�شعر 
والأدب والتاري����خ، والت����ي ل يت�شع 
فق����دت  فع����الً  مق����ال،  يف  ذكره����ا 
البحري����ن رج����ال كان معط����اء ينب�س 

قلبه باملحبة وعقله باحلكمة.
رحم اهلل فقي����د البحرين الراحل 
الكبري �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد 

واأ�شكنه ف�شيح جناته.

وترجل الفارس 
سمو الشيخ 

عبداهلل بن خالد

رؤية مغايرة

رجاء 
مرهون
Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

يرتقب البحرينيون بقل���ق ما قد ت�شفر عنه 
اجلل�ش���ة ال�شتثنائي���ة املقبلة ملجل����س ال�شورى 
الذي يفرت�س اأن يتخذ موقف���ا ب�شاأن “تعديالت 
التقاع���د” ومن���ح جمل����س اإدارة الهيئ���ة العام���ة 
للتاأم���ن الجتماع���ي �شالحيات وا�شع���ة لتحديد 
عمر التقاعد ون�شبة ال�ش���رتاكات - ال�شتقطات 
وغريها، درجة القلق لدينا ارتفعت اإلى م�شتويات 
عالية بعد اأن اأعطت اللجنة الت�رضيعية والقانونية، 
وكذلك جلن���ة اخلدمات مبجل�س ال�ش���ورى ال�شوء 

الأخ�رض للتعديالت واأو�شت باملوافقة عليها. 
الالف���ت يف امل�شهد اأن ال�ش���وري الذي قاعد 
اللجن���ة الت�رضيعي���ة والقانوني���ة للموافق���ة عل���ى 
التعديالت اأكد يف ت�رضيح���ات �شحافية قبل اأيام 
اأنه “م���ن غري املقب���ول ا�شتنزاف م���وارد الهيئة 
العام���ة للتاأم���ن الجتماع���ي، وم���ا يج���ري حاليا 
م���ن اأم���ور خاطئة توؤث���ر عل���ى الأم���ن الجتماعي 
وا�شتقراره”، هذا ن����س كالمه، والغريب اأن ذات 
الع�شو ال�ش���وري �شوت �شابق���ا ل�شالح التو�شع 
يف امل�شتحق���ات التقاعدي���ة املمنوح���ة للن���واب 
وال�شورى ومن دون الكرتاث لو�شع ال�شناديق، 
وذل���ك يف جل�شة عق���دت قبل ع���ام ون�شف ملنح 
م���ا يعرف ب� “ن���واب التكميلية” الذي���ن فازوا يف 
2011 حق���اً يف احل�شول على راتب تقاعدي واإن 

مل يكملوا 4 �شنوات يف اخلدمة.
ال�ش���وري  وت�شه���د عل���ى مواق���ف الع�ش���و 
والتغطي���ات  اجلل�ش���ة  م�شبط���ة  “املتباين���ة” 
الإعالمية الت���ي نقلت عنه تاأييده و�شع التزامات 
اإ�شافي���ة على �شنادي���ق التاأمن  ل�شالح النواب 
وال�شوري���ن، والأغرب من ه���ذا هو حديث بع�س 
ال�شوري���ن عن مواقفه���م املوؤيدة للم�رضوع حتت 
مربر “اأن تفوي�س الربمل���ان لل�شلطة التنفيذية 
ببع�س الأمور لي�س بدع���ة”، وهي مواقف تتباين 
اأي�شاً م���ع رف�شهم القاطع م�رضوعا بقانون يعطي 
�شالحي���ة تعي���ن الأمن���اء امل�شاعدي���ن مبجل����س 

النواب جلاللة امللك بدلً من رئي�س املجل�س. 
كي���ف ي�شتهج���ن ال�شوريون - قب���ل عام – 
اق���رتاح النواب بالتنازل ع���ن �شالحيات حمدودة 
ل مت����س �شوى اجله���از الإداري ملجل����س النواب، 
ويرحبون اليوم بتفوي�س موؤ�ش�شة حكومية واحدة 
�شالحيات وا�شعة مت�س واقع جميع البحرينين؟ 

ال�شوري���ن  اأذك���ر  اأن  اأود  اخلت���ام،  قب���ل 
املتاأهب���ن لتمري���ر التعدي���الت ب���اأن موقفه���م 
اإرادة  �ش���د  بالوق���وف  التاري���خ  �شي�شجل���ه 
البحريني���ن، ولأع�شاء ال�شورى الذين ي�شتعدون 
للت�شوي���ت حتت م���ربر “عدم الجن���رار للعاطفة 
و����رضورة حتكيم العقل”، اأذكره���م باأن ت�رضيعات 
الدول املتقدم���ة �شناعيا واقت�شادي���ا واإن�شانيا 
تن�س جميعها على ����رضورة العودة اإلى الربملان 
لأخ���ذ موافقته يف كل مرة تن���وي احلكومات اإجراء 
تعدي���الت اأو اإ�شالحات على اأنظم���ة التقاعد كما 
ح�شل يف فرن�شا واليونان وكذلك بلجيكا موؤخراً. 

وعليه، ف���اإن ال�شورين مدع���وون اإلى عدم 
الكتف���اء بالنظ���ر اإلى واق���ع �شنادي���ق التقاعد 
الذي مل يكن لل�شواد الأعظم من البحرينين دور 
فيه، فالأهم هو تغليب امل�شلحة الوطنية العليا 
وتعزيز البناء املوؤ�ش�شاتي لدميقراطيتنا الفتية، 
وذلك ع���رب رف�س “تعدي���الت التقاع���د” رف�شا 

�شامالً قاطعاً.

إلى الشوريين... 
مع التحية

ztawfeeqi @gmail.com غياب الثقافة المرورية واإلحساس بالمسؤولية زهير توفيقي
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شارك نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة، يف البطولة 

الكروية الودية التي يقيمها االتحاد الدويل لكرة القدم أمس )الثالثاء( عىل هامش اجتامع الكونغرس الدويل الذي 

سيعقد غًدا يف العاصمة الروسية موسكو.

وتأيت البطولة كفكرة مشابهة للبطولة التي أقيمت يف شهر مايو من العام املايض عىل هامش احتضان مملكة 

البحرين الجتامع الكونغرس الدويل، إذ أقيمت البطولة حينها عىل االستاد الوطني.

وأقيمت البطولة أمس عىل ملعب سيسكا موسكو مبشاركة عدد من الفرق التي تم توزيعها بدًءا من 12 ظهرًا وحتى 

الفرتة املسائية.

وكان الشيخ خالد بن سلامن أول من رفع اللقب األول للبطولة التي أقيمت يف البحرين بعد إحراز فريقه اللقب.

خالد بن سلمان يشارك في “كونغرس الفيفا”

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

أك��د رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
ثقته الكبرية يف ق��درة منتخبنا الوطني 
عىل تخطي مرحل��ة التصفيات األوىل، 
والتأهل للمراحل املقبلة من التصفيات 
اآلس��يوية، وتقدي��م املس��توى ال��ذي 
يتواكب م��ع تطلعات وآمال الش��ارع 

الريايض يف البحرين.
ج��اء ذلك، خالل زيارة س��موه مس��اء 
أم��س األول )اإلثنني( الحصة التدريبية 
األخ��رية ملنتخبنا الوطن��ي عىل ملعب 
صال��ة زين البحرين ب��أم الحصم، قبل 
مغ��ادرة األحم��ر إىل معس��كر تركيا، 
ضم��ن التحضريات الجارية اس��تعداًدا 
الثاني��ة  املجمع��ة  ال��دورة  لخ��وض 
“اإلياب” ملنافسات تصفيات املنتخبات 

الخليجي��ة املؤهلة لبطولة كأس آس��يا 
للرجال 2021، التي س��تقام بإمارة ديب 
بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف 
الفرتة م��ن 27 إىل 30 يوني��و الجاري، 
مبشاركة منتخبات السعودية، اإلمارات، 

عامن ومنتخبنا الوطني.
وحّث س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
الالعبني برضورة ب��ذل الجهود الالزمة 
واللق��اءات  التدريبي��ة  الحص��ص  يف 
الودية التي س��يخوضها املنتخب خالل 
معسكره الخارجي بالجمهورية الرتكية، 
مبا يضمن تحقيق الجاهزية الفنية من 
أج��ل أن تكون للمنتخ��ب القدرة عىل 
تقدي��م األداء امل��رف يف التصفي��ات 

اآلسيوية.
وق��د أع��رب أف��راد الجهازي��ن الفني 
واإلداري للمنتخ��ب وكافة الالعبني عن 

تقديرهم البالغ لس��مو الش��يخ عيىس 
بن ع��يل عىل ه��ذه الزي��ارة والدعم 
املتواصل من قبل س��موه، مؤكدين أن 
هذه الزيارة لها بالغ األثر يف نفوسهم؛ 
وتزيده��م إرصارًا ع��ىل ب��ذل الجهود 
الالزم��ة لتري��ف مملك��ة البحري��ن 

بالصورة املطلوبة.

المغادرة اليوم

ومن املؤمل أن يغادر “أحمر الس��لة” 
صب��اح الي��وم )األربع��اء( متوجًها إىل 
تركي��ا، لخ��وض املحط��ة األخ��رية من 
التحضريات؛ تأهًبا للتصفيات اآلسيوية.

ويض��م وف��د منتخبنا مدي��ر املنتخب 
غس��ان ق��اروين، اإلداري موىس جعفر، 
الجه��از الفن��ي املك��ون م��ن املدرب 
س��لامن رمض��ان ومس��اعديه حس��ني 

قاهري وحسن ميك، واختصايص العالج 
الطبيع��ي ماركو، إىل جان��ب 12 العًبا، 
وهم: أحمد عزيز، محمد كويد، محمد 
أمري، حسن نوروز، ميثم جميل، أحمد 
نجف، حس��ني شاكر، هش��ام رسحان، 
صباح حس��ني، بدر عبدالله، عيل شكر 

الله ومحمد بوعالي.
فرص��ة  ال��رتيك  املعس��كر  وسيش��كل 
جيدة ومثالية لإلعداد بش��كل مناسب 
للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجهوزي��ة 
املطلوبة لالس��تحقاق اآلسيوي، خاصة 
واملباريات  املكثف��ة  التدريب��ات  م��ع 
الودي��ة التي س��يخوضها منتخبنا عىل 

هامش املعسكر.
يشار إىل أن منتخبنا يحتل املركز الثاين 
يف التصفي��ات برصي��د 5 نق��اط عقب 
الدورة املجمعة األوىل “الذهاب” التي 

أقيم��ت يف البحرين خ��الل الفرتة من 
23 وحتى 26 م��ن فرباير املايض، خلًفا 
للمنتخب��ني اإلمارايت والس��عودي، فيام 

احتل املنتخب العامين املركز الرابع.

الطريق إلى آسيا 2021

وفًقا لرزنامة االتحاد الدويل لكرة السلة 
التي دشنت عام 2017، فإن املنتخبات 
الت��ي مل تتمكن من التقدم يف تصفيات 
كأس العامل ع��ام 2019 واجتياز الدور 
األول واملنتخبات التي مل تش��ارك فيها 
يف التصفيات، س��تخوض ال��دور األول 
من التصفيات التمهيدية لكأس آس��يا 

.2021
ووفًق��ا لربنام��ج االتحاد ال��دويل، فإن 
منافسات الجولة األوىل من التصفيات 
اآلس��يوية، س��تلعب وف��ق تصنيفات 

االتحادات  الق��اري ملناط��ق  االتح��اد 
املباريات خالل  اآلس��يوية، وس��تجري 
الوقت نفسه التي ستقام فيه الجولتني 
الثانية والثالثة من التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لكأس العامل 2019، يف ش��هري 

فرباير ويونيو للعام الجاري.
الحاصالن عىل  املنتخب��ان  وس��يحظى 
م��ن  فق��ط  والث��اين  األول  املركزي��ن 
تصفيات منطقة الخلي��ج، بالتأهل إىل 
ال��دور الثاين من التصفيات اآلس��يوية 
الذي من املؤمل له أن يقام خالل شهر 
س��بتمرب املقبل، إذ تس��تعد املنتخبات 
الخليجي��ة ب��كل عزم لخ��وض الدورة 
املجمع��ة الثاني��ة “الحاس��مة” ب��ديب 
نهاية الش��هر الجاري، وذل��ك بعد أن 
استضافت البحرين الدورة األوىل شهر 

فرباير املايض.

سمو الشيخ عيسى بن علي يؤكد ثقته الكبيرة بنجوم منتخبنا
“أح���م���ر ال��س��ل��ة” ي��ش��د ال���رح���ال إل���ى ت��رك��ي��ا ال��ي��وم

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا العبي المنتخبسموه يشد أزر نجوم األحمرسموه يشد أزر مدرب منتخبنا سلمان رمضان

محمد الدرازي

يغادر منتخبنا الوطن��ي للرجال لكرة 
اليد مساء )اليوم( األربعاء متوجهاً اىل 
العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة يف 
البطولة الدولي��ة الودية التي تقام يف 
الفرتة من 14 وحتى الثاين والعرين 
من الشهر الحايل مبشاركة 3 منتخبات 
الجنوبي��ة  كوري��ا  البحري��ن،  ه��ي 

ومنتخب هولندا.
ومتث��ل ه��ذه البطولة بداي��ة اإلعداد 
للمش��اركة  البحريني  لألحمر  الفعيل 
يف دورة األلع��اب اآلس��يوية القادمة 
والتي تقام بعد ش��هرين يف العاصمة 
اىل  إضاف��ة  جاكرت��ا،  األندونيس��ية 
نهائي��ات كأس العامل بأملانيا والدمنارك 
2019. وي��رتأس وفد منتخبنا يف كوريا 

عضو مجلس إدارة االتحاد اس��امعيل 
باق��ر، ويض��م الوفد كل م��ن املدرب 
الوطني عيل العن��زور واملحلل الفني 
السيد رضا املوسوي، وإداري املنتخب 
الع��الج  وأخص��ايئ  الناج��م  أحم��د 
الطبيعي يوس��ف الخي��اط، باإلضافة 
اىل 16 العب��ًا وه��م: ع��يل خمي��س، 

عبدالله الزميور، عيىس خلف، جاس��م 
السالطنة، عيل عيد، بالل بشام، كميل 
محفوظ، حس��ني البابور، محمد مريزا 
عيل، محمد مدن، عامر املدين، السيد 
عيل التوبالين، عيل الش��عالن، عبدالله 

ياسني، يوسف القاسمي، أحمد عيل.
واكتف��ى منتخب الرجال يف تحضرياته 

ملش��اركة كوريا الجنوبية بالتدريبات 
املحلي��ة الت��ي انطلقت يف األس��بوع 
األول من ش��هر رمضان املبارك بقيادة 
املدرب العنزور، واش��تملت الحصص 
الفني��ة  الجوان��ب  ع��ىل  التدريبي��ة 
والبدنية انتق��اال اىل املباريات الودية 
والتي ألتقى فيها املنتخب مع منتخب 
الش��باب يف مباراتني وديتني قبل شده 

الرحال اىل العاصمة سيؤول.
وخالل تواج��ده يف كوري��ا الجنوبية، 
س��يلعب منتخبن��ا 4 مباري��ات م��ع 
منتخب��ي كوري��ا الجنوبي��ة وهولندا 
بنظام الدوري م��ن دورين وبطريقة 
جمع النقاط لتحديد ترتيب املنتخبات 

يف هذه البطولة.

يشارك في بطولة دولية ودية استعدادا ل� “األلعاب اآلسيوية”

منتخب رجال اليد يغادر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم
اتحاد اليد                   المركز اإلعالمي

منتخبنا الوطني لكرة اليد 

عبداهلل جوهر الماص أهالوي
نجحت إدارة النادي األهيل يف 

التعاقد مع الالعب عبدالله 
جوهر املاص، ليمثل الفريق 

األول لكرة القدم بدًءا من 
املوسم الريايض املقبل 

.2018-2019
وجاء التعاقد األهالوي 

مع الالعب عبدالله جوهر 
املاص، لتعزيز صفوف النسور 
يف خط الدفاع، خصوًصا وأنه 

يجيد الالعب يف مركز املدافع األيرس.
ويعترب عبدالله جوهر املاص من الالعبني الشباب 

أصحاب اإلمكانات الجيدة، وسبق له متثيل املنتخبات الوطنية كام 
لعب لعدد من األندية محليًّا كالرفاع والبحرين والبسيتني.

ويعترب التعاقد معه تعزيزًا جيًدا لصفوف األهيل يف املوسم الجديد 
2019-2018 خالل منافسات دوري الدرجة الثانية، بعد هبوطه 

املوسم املنرصم 2018-2017. وقادت إدارة النادي األهيل عدًدا من 
الخطوات التصحيحية عرب تجديد التعاقد مع بعض الالعبني كحسني 

سلامن ومهدي حميدان وعيل العصفور، باإلضافة إىل استقدام املدرب 
الوطني عيىس السعدون ليكون عىل رأس اإلدارة الفنية.

قال مدرب منتخبنا الوطني للرتايثلون 

الكابنت غانم بدوي أن املشاركة بدورة 

األلعاب اآلسيوية الثامنة عرة التي 

ستحتضنها مدينتي جاكرتا وباملبانغ 

األندونيسيتني من 18 اغسطس لغاية 

2 سبتمرب متثل فرصة مثالية لالرتقاء 

بلعبة الرتايثلون واكتساب املزيد من 

الخربة وتحقيق املزيد من النتائج 

املرفة. وأضاف بدوي أن قامئة 

منتخب الرتايثلون تضم 3 العبني وهم 

حمد املنصوري وعمر عبدالله حمزة 

باإلضافة إىل سمرية البيطار مشريا إىل أن 

الالعب عمر عبدالله يعترب من الالعبني 

الواعدين والذي يعول عليه االتحاد 

الكثري لتأهيله يف املستقبل للمنافسة، 

فهو من واليد 2000م ويتمتع بإمكانات 

جيدة. 

ويشارك منتخب الرتايثلون للمرة 

الثانية بدورة األلعاب اآلسيوية بعد 

أول مشاركة بالنسخة املاضية التي 

اقيمت مبدينة إنشيون بكوريا الجنوبية 

2014. وأوضح املدرب بأن الفريق 

يتدرب باستمرار بهدف الوصول إىل 

أعىل مراحل الجاهزية الفنية والبدنية 

يف الرياضات الثالث الجري والسباحة 

والدراجات الهوائية، مشريا إىل أن 

الفريق يتدرب عىل 3 فرتات بشهر 

رمضان املبارك األوىل والثانية قبل 

اإلفطار والثالثة بعد اإلفطار وحتى 

الساعة الواحدة صباحا وسط اهتامم 

ومتابعة مستمرة من رئيس االتحاد 

البحريني للرتايثلون الشيخ صقر بن 

سلامن آل خليفة.

وشكر بدوي اللجنة األوملبية عىل 

إتاحة الفرصة أمام منتخب الرتايثلون 

للمشاركة مضيفا “ التواجد يف األلعاب 

اآلسيوية هو حلم كل ريايض ونحن 

بدورنا نشكر اللجنة األوملبية ونتمنى 

بأن نوفق يف تحقيق النتائج املرفة 

غانم بدويالتي تليق بسمعة الرياضة البحرينية..”.

بدوي: مشاركة الترايثلون بآسياد جاكرتا فرصة لتطوير اللعبة
حسن علي

بعد المشاركة بدورة إنشيون 2014

خالد بن سلمان

أحمد مهدي



األربعاء 13 يونيو 2018 
28 رمضان 1439

العدد 3529

17 البسيتين يسعى لتجديد استعارة الشيخ
البالد سبورت

تسعى إدارة نادي البسيتني 
لتجديد استعارة العب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الرفاع 

الرشقي عبدالعزيز الشيخ. 
ويرغب جهاز الكرة بنادي 

البسيتني يف متثيل عبدالعزيز 
الشيخ للسفينة الزرقاء ملوسم 
آخر، بعد أن لعب الشيخ مع 

الفريق يف املوسم املنرصم 

2018-2017 وقدم معه أداء 
جيدا، إذ كان قريبا نحو الصعود 

إىل دوري الدرجة األوىل، لكن 
كلمة الحسم كانت لفريق 

الرفاع الرشقي الذي تفوق يف 
مباراة امللحق التي أقيمت 

بنظام الذهاب
واإلياب.

وتسعى اإلدارة البسيتينية 

لبقاء الالعب ضمن صفوفها 
ملوسم جديد، كونه تعزيزًا جيًدا 

لتشكيلة الفريق يف املوسم 
املقبل 2018-2019.

وتنتظر إدارة البسيتني رد نادي 
الرفاع الرشقي بخصوص تجديد 

االستعارة، خصوًصا وأن عقد 
الالعب مع فريق الرفاع الرشقي.

ويعد عبدالعزيز الشيخ من 

الالعبني الشباب أصحاب 
اإلمكانات الجيدة، وسبق له 
متثيل املنتخبات الوطنية يف 

الفئات العمرية. ويجيد الشيخ 
اللعب يف منطقة الوسط، كام 

يجيد اللعب يف خط الدفاع، إذ 
لعب معظم املوسم املايض يف 

خط الدفاع رفقة املدرب مرجان 
عيد الذي أرشف عىل فريق 

البسيتني حينها.
وينتظر أن تشهد األيام املقبلة 

مزيًدا من الوضوح بالنسبة 
لالعب عبدالعزيز الشيخ، 

خصوًصا فيام يتعلق ببقائه مع 
الرشقي الذي سيقوده املدرب 

اإلسباين بيدرو جوميز كارمونا يف 
املوسم الجديد، والذي تعاقدت 

معه اإلدارة الرشقاوية حديًثا.

يربز حض��ور املش��جعني الالتينيني يف 
بجامهري  الخاصة  املش��جعني  منطقة 
الق��دم  لك��رة   2018 الع��امل  كأس 

بالعاصمة الروسية )موسكو(.
الرس��مية  املنطق��ة  وخصص��ت 
للمش��جعني يف منطق��ة “الكرمل��ني” 
مبوس��كو، إذ تش��هد املنطق��ة حراًكا 
قب��ل  م��ن  واس��ًعا  ونش��اًطا  كب��ريًا 
الجامهري املختلفة الت��ي تتوافد عىل 
روسيا اس��تعداًدا لبدء املونديال غًدا 

)الخميس(.
وي��ربز حض��ور الجامه��ري الالتيني��ة 
م��ن قارة أم��ريكا الجنوبية يف املنطقة 
املخصص��ة بش��كل واض��ح وكبري، إذ 
تواف��دت أع��داد كبرية م��ن جامهري 
وعشاق منتخبات كالربازيل واألرجنتني 
واألوروغواي والبريو، وهو األمر الذي 
يعكس حرارة املونديال قبل بدئه عرب 

الالعب رقم 12 يف امللعب.
جامه��ري أم��ريكا الجنوبي��ة ومبا هو 
مع��روف عنها من تش��جيعها الخاص 
واملمي��ز أضف��ت طابًعا فني��ا مميزا 

يف “الكرمل��ني”، وب��دا حضورها الفتا 
لألنظار من خ��الل تقليعاتها الفريدة 
أو أصواته��ا العالية بالتش��جيع رغم 
ع��دم انطالق ركل��ة البداي��ة للعرس 

العاملي الكبري.
معناها  روس��ية  كلمة  و”الكرمل��ني” 
القلعة أو الحصن وتطلق هذه الكلمة 
اليوم عىل مركز موسكو القديم مببانيه 
وسط تصاميم قدمية رائعة حازت عىل 
إعجاب جميع زوار موس��كو، إذ تقبل 
العدي��د م��ن الجامهري ع��ىل التقاط 
الصور التذكارية يف منطقة املشجعني.
وخصصت اللجنة املنظمة للمونديال 
منطق��ة خاص��ة للجامه��ري بأماك��ن 
متع��ددة يف “الكرمل��ني”، عالوة عىل 
وض��ع مجس��م مللعب ك��رة قدم مع 
وجود مدرج��ات تابعة ل��ه صممت 

بشكل رائع والفت لألنظار.
إعالميًّا  تواج��ًدا  املنطق��ة  وش��هدت 
مختلًف��ا لوس��ائل اإلع��الم الروس��ية 
واألجنبية، كام توج��د بعض املناطق 
مخصصة الستديوهات بعض القنوات 

الناقلة للمونديال.
ويتوقع أن يكون الحضور الجامهريي 
أكرب وبش��كل الفت بدًءا من يوم غد 
)الخميس( ال��ذي يعلن فيه رس��ميا 
عن افتت��اح كأس العامل بلقاء منتخبي 
روسيا )املستضيف( والسعودية ضمن 

املجموعة األوىل.
كام يتوقع أن تكون الجامهري الروسية 

عىل موعد مهم ومرتقب يف االفتتاح، 
نح��و تحقي��ق تطلعاته��ا يف نج��اح 
منتخبه��ا عىل غرار نجاح االس��تضافة 
الت��ي باتت روس��يا حت��ى اآلن تقدم 
ص��ورة جميلة لالس��تضافة من خالل 
التنظي��م املميز واإلقب��ال املتزايد من 
الجامهري املختلفة م��ع قرب انطالق 

شارة البداية.

تواجد الفت للجماهير الالتينية في منطقة المشجعين الرسمية
موسكو تستعد النطالق كأس العالم غًدا

أحمد مهدي من موسكو

يكتن��ف الغم��وض مصري الفري��ق األول 
للكرة الطائرة بنادي النجمة بعد مسلسل 
هج��رة الالعبني عن صفوف��ه خالل الفرتة 
املاضية، وهو ما سيؤدي إىل احتامل تغيري 
الالعبني بنسبة 70 إىل 80 % خالل املوسم 
املقب��ل، وبالت��ايل غياب االس��تقرار الفني 
ل��دى “الرهيب”، األمر ال��ذي رمبا يفقده 

القدرة عىل املنافسة.
وفقد النجمة منذ نهاية املوس��م املنرصم 
2017/2018 أربع��ة العب��ني، م��ن بينهم 
ضارب��ان اثن��ان مبرك��ز )4( وهام حس��ن 
عقيل ال��ذي انتقل لصف��وف طائرة عايل 
وعيل مره��ون الذي عاد لألهيل، باإلضافة 
إىل أحم��د عيىس ضارب مرك��ز )2( الذي 
وقع م��ع عايل بجان��ب منص��ور الفردان 
املعد الثاين ال��ذي مل يتم التجديد له ليتم 
تعويضه بالتعاقد مع العب الخربة حسني 

املرتوك.
ويب��دو أن صانع ألعاب الفريق األس��ايس 
حس��ني الحاي��ي يف طريق��ه إىل الرحيل 
عن طائرة النجم��ة بعد التعاقد مع عامد 
س��لامن قادًما من املح��رق يف ظل وجود 
صانع��ي لعب اثنني وهام عامد وحس��ني 
امل��رتوك، كام ج��ّدد النجم��ة تعاقده مع 

الليربو صادق هرونة بينام مل يحسم مصري 
باقي الالعبني ومل يلج��أ إىل إبرام صفقات 
جدي��دة. ومل يعلن النجمة لغاية اآلن عام 
إذا كان سيجدد رسميًّا مع املدرب الوطني 
مش��عل تريك أم ال لقي��ادة الفريق خالل 

املوسم املقبل، فيام بات من املتوقع رحيل 
املحرتف الربازييل “ ليلس��ون كوستا” عن 
طائرة الرهيب بعدما مثله خالل املواس��م 
الثالثة املاضية وس��اهم مع��ه يف تحقيق 
لقب بطولة الدوري مبوسم 2016/2017. 

وكان النجم��ة قد فش��ل يف املحافظة عىل 
لقب بطولة الدوري يف املوسم املايض رغم 
تأهل��ه للمرب��ع الذهبي ك��ام مل ينجح يف 
الفوز ببطولة كأس س��مو ويل العهد رغم 

بلوغه الدور نصف النهايئ.

السادس في الطريق

الع���ب���ي���ن  5 ت���ف���ق���د  ال���ن���ج���م���ة  ط�����ائ�����رة 
حسن علي

النجمة يبرم آخر صفقاته بالتعاقد مع المتروك

جانب من حضور الجماهير البرازيلية في موسكو

الزميل أحمد مهدي مع العب منتخب األكاديمية مهدي توراني في “الكرملين”

نائبا رئيس اتحاد الكرة يشاركان 
باجتماعات دولية وآسيوية

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
يشارك نائب رئيس االتحاد 

البحريني لكرة القدم للشؤون 
الفنية الشيخ خالد بن سلامن آل 

خليفة ونائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية واملالية عيل البوعينني 

يف اجتامع كونغرس االتحاد 
الدويل لكرة القدم “الفيفا”، 

الذي سيعقد اليوم )األربعاء( يف العاصمة الروسية 
موسكو.

وسيشهد اجتامع الكونغرس اختيار الدولة التي 
ستستضيف نهائيات كأس العامل 2026 عرب 

التصويت، إذ يتنافس عىل االستضافة ملفان األول 
للمغرب، والثاين ملف مشرتك بني أمريكا وكندا 

واملكسيك.
وكان نائبا رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم قد 

شاركا يوم أمس األول يف اجتامع اللقاء العام لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم واجتامع املكتب التنفيذي، 

الذي عقد يف موسكو أيًضا بحضور رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 

خليفة ورئيس االتحاد الدويل لكرة القدم جياين 
إنفانتينو.

وشهد االجتامع استعراض االتفاقية الجديدة للحقوق 
التجارية ملسابقات االتحاد اآلسيوي، باإلضافة إىل 

التأكيد عىل التطور الذي حققته كرة القدم اآلسيوية 
يف اآلونة األخرية.

لقطة لالعب عبدالعزيز الشيخ

شارك العب منتخب األكادميية 
مهدي توراين يف برنامج كرة 

القدم ألجل الصداقة، والذي 
اختتم أمس يف العاصمة 

الروسية )موسكو( عىل هامش 
إقامة كأس العامل 2018 لكرة 

القدم.
وخصصت اللجنة املنظمة 
للمهرجان فعاليات لالعبني 
الصغار تحت 12 عاما، إذ 

شارك مهدي توراين يف فعاليات 
ثقافية ورياضية وعلمية عىل 

مدار 5 أيام مبشاركة العبني 

ميثلون أكرث من 200 دولة.
وجاءت مشاركة مهدي توراين 

يف الربنامج بعد ترشيحه 
من قبل االتحاد البحريني 

لكرة القدم بعد تلقيه دعوة 
املشاركة.

واشتملت الفعاليات الرياضية 
عىل حصص تدريبية متنوعة 
لالعبني الصغار تحت إرشاف 
مدربني شباب، كام شهدت 

إقامة مباريات بني فرق 
مختلفة تم توزيعها بشكل 
متنوع لجميع العبي الدول 

املشاركة.
يشار إىل أن برنامج كرة القدم 
ألجل الصداقة يعد من الربامج 

العاملية املدعومة من الدول 
واالتحاد الدويل لكرة القدم 

“الفيفا” واليونسكو وعرشات 
املنظامت واالتحادات الدولية.
ويهدف الربنامج لنرش مبادئ 

املحبة والسالم واألخوة والقيم 
الحسنة واملساواة.

الجدير ذكره أن االتحاد 
البحريني لكرة القدم رشح 
رئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري 
واإلعالمي أحمد مهدي 

والعب منتخب األكادميية 
مهدي توراين؛ للمشاركة يف 
الربنامج الذي يشتمل اليوم 

عىل منتدى خاص يحرضه 
املسؤولون عن الربنامج 
ومسؤولون من اللجنة 

التنظيمية للمونديال، عىل 
أن يختتم بحضور املشاركني 

للمباراة االفتتاحية يوم 
غد )الخميس( بني روسيا 

توراني خالل مشاركته في فعاليات البرنامجوالسعودية.

مهدي توراني يشارك في برنامج كرة القدم ألجل الصداقة

علي البوعينين
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بات��ت كرة القدم اآلس��يوية عىل أعتاب 
عه��د جديد بع��د اإلعالن ع��ن اتفاقية 
تاريخي��ة للحق��وق التجاري��ة لبطوالت 
االتح��اد اآلس��يوي التي أقره��ا املكتب 
التنفيذي لالتحاد القاري برئاس��ة الشيخ 
سلامن بن ابراهيم آل خليفة يف موسكو 
أم��س )اإلثن��ن(، وت��م مبوجب��ه من��ح 
الحقوق لرشكة دي دي ام يس سبورتس 
الدولي��ة وفورتي��س، وذل��ك يف أعقاب 
تقدمها بالعرض األعىل من بن الرشكات 

املشاركة يف مناقصة الحقوق.
الحق��وق  من��ح  االتفاقي��ة  وتتضم��ن 
التجاري��ة والخدمات لجمي��ع بطوالت 
واألندية،  الوطني��ة  للمنتخب��ات  آس��يا 
وتب��دأ االتفاقي��ة من خ��الل التصفيات 
اآلس��يوية لكأس العامل 2022، وتس��تمر 
حتى العام 2028 يف عوائد اجاملية تبلغ 
نحو 7 أضعاف عوائد االتفاقية السابقة 

للحقوق التجارية.
وكان الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليف��ة رئيس االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم قال عقب اتخاذ املكتب التنفيذي 
يف االتح��اد اآلس��يوي لكرة الق��دم قرار 
اعت��امد الرشاكة التجارية مع دي دي ام 

يس فورتيس: االتفاقية الجديدة للحقوق 
التجارية س��وف تضمن اآلن املس��تقبل 
األعض��اء،  الوطني��ة  التحاداتن��ا  امل��ايل 
وكذلك س��وف تس��اعد االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم من أجل تحس��ن مسابقاتنا 

وبرامج التطوير.
وأض��اف: وقال رئيس االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم: نح��ن س��عداء بالحصول 
عىل توصية باعت��امد العرض املقدم من 
الرشكة التي قدمت العرض األكرث إقناعاً، 
واآلن ستقوم اإلدارة يف االتحاد باستكامل 

العقد بأرسع وقت ممكن.
وتم إنشاء رشكة دي دي ام يس وفورتيس 
خصوص��ا من أج��ل املش��اركة يف عطاء 
الحقوق التجارية لالتحاد اآلسيوي، وهي 
تضم مجموعة من الخ��راء العاملين يف 
ك��رة الق��دم، والذين ميتلك��ون املعرفة 

والخرة يف السوق اآلسيوية.
وقد تنام��ت بطوالت االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم بش��كل كبري خ��الل العقد 
األخ��ري، س��واء م��ن ناحي��ة أهميتها أو 
قيمته��ا التجارية، وهو م��ا ينعكس من 
خالل تواجد 5 منتخبات آس��يوية للمرة 
األوىل يف نهائي��ات كأس العامل 2018 يف 

روسيا.
وتس��عى الدورة التجاري��ة الجديدة إىل 
تحقيق مجموعة من األهداف، وأهمها: 
توفري حلول حديثة ومخصصة للمحتوى، 
تطوي��ر الرعاي��ة والحق��وق التجاري��ة 
األخ��رى يك تلب��ي احتياج��ات الس��وق 
املتطور واملتغري.، والرتكيز عىل الجمهور 
واالس��تثامر يف بن��اء العالم��ة التجارية 
والتس��ويق من أج��ل زي��ادة االهتامم 
واملش��اركة يف كاف��ة بط��والت االتح��اد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وقال ريناتو يي رئيس رشكة ووهان دي 
دي ام يس: نح��ن نت��رشف باختيارنا من 
قبل االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم، يك 
نكون رشيكه التجاري الحرصي، دي دي 
ام يس هي رشكة مقرها يف الصن وتحمل 
رؤي��ة عاملي��ة، وهي رائ��دة يف الصناعة 
الرياضية بقارة آس��يا، ولديها خرة كبرية 

يف إدارة الحقوق التجارية الدولية.
وأض��اف: هذه امل��رة األوىل التي تحصل 

فيها رشكة صينية عىل الحقوق التجارية 
الشاملة لهيئة رياضية عاملية كرى.

وأوضح: نحن نؤمن أن رشاكتنا مع رشكة 
فورتيس سبورتيس ستكون مفيدة للغاية 
ل��كال الطرفن، من أج��ل تنفيذ وتقديم 
لالتح��اد  والنتائ��ج  الخدم��ات  أفض��ل 
اآلس��يوي لكرة القدم، من خالل الرتكيز 
جزئياً عىل الس��وق الريايض املتنامي يف 
الصن فإن تعاوننا مع االتحاد اآلس��يوي 
سيس��اعد ع��ىل االرتق��اء بك��رة القدم 

اآلس��يوية إىل مس��تويات أعىل ودخول 
فرتة ذهبية للنمو.

م��ن جهته ق��ال عض��و مجل��س إدارة 
فورتيس س��بورتس باتري��ك موريف : دي 
دي ام يس فورتي��س تؤم��ن بكرة القدم 
اآلس��يوية، سواء من ناحية عدد السكان 
أو حجم السوق، آسيا تعتر قوة عاملية، 
وك��رة الق��دم تعتر الرياضي��ة األوىل يف 
هذه القارة، وحامس جامهري كرة القدم 

كبري للغاية.
وتاب��ع: مقومات تطوير بطوالت االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم واضح��ة، وتفتخر 
دي دي ام يس فورتي��س بحصوله��ا عىل 
ثقة االتحاد اآلسيوي من أجل املساعدة 
ع��ىل تحقيق ه��ذه املقوم��ات، فريقنا 
ميتل��ك خرة كب��رية يف صناع��ة الرياضة 

العاملية ويف كرة القدم اآلسيوية.
وأردف: تركيزنا الرئييس كمنظمة سيكون 
عىل مس��اعدة االتحاد اآلسيوي من أجل 
االرتقاء مبسابقاته يك تكون عىل مستوى 
عاملي، وذلك من أجل صالح كافة أطراف 

اللعبة وجامهري كرة القدم اآلسيوية.

اتفاقية الحقوق التجارية الجديدة تدشن عهدا جديدا في كرة القدم اآلسيوية
بعد قرار المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي باختيار “دي دي أم سي فورتيس”

موسكو           االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

رشعت اللجن��ة املنظمة لبطولة 
“ن��ارص 11” ع��ىل االنته��اء من 
املخصص��ة  الجوائ��ز  توزي��ع 
لجامه��ري املباراة النهائية، حيث 
تم يوم توزيع السيارات الخمس 
الت��ي خصصتها رشك��ة الفخامة 
للس��يارات ع��ىل الفائزين، وتم 
تسليم الس��يارات يف مقر رشكة 
الفخامة للسيارات بحضور رئيس 
اللجن��ة املنظمة العلي��ا لبطولة 
املكت��ب  ومدي��ر   ”11 “ن��ارص 
اإلعالمي لسمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة توفيق الصالحي 
ومدي��ر ع��ام رشك��ة الفخام��ة 
إبراهيم آل سنان واملنسق العام 

للبطولة محمد طوق. 
 من جهته، قال آل سنان “إننا يف 
رشكة الفخامة للس��يارات نؤمن 
بالدور الكبري الذي يقوم به سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
واهتامم سموه الواضح بالشباب 

البحرين��ي وم��ا ج��اءت رعايتنا 
لدورة سموه يف نسختها الحادية 
عرشة إال لرتس��خ دعمها الواضح 
للدورة الرياضي��ة بصورة جيدة 
اللجنة  م��ع  ومتمي��زة ولتدخل 
املنظم��ة يف رشاكة اس��رتاتيجية 
إلنجاح الدورة الرياضية األفضل، 
فقد شاركنا لس��نوات عديدة يف 

للدورة  والدعم  املساندة  تقديم 
وقدمن��ا العدي��د م��ن الجوائز 
الخاصة بالجامهري الذين يراهم 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة من أه��م عنارص النجاح 
للدورة عىل مر السنوات العرش 
املاضي��ة”. وأض��اف آل س��نان 
“نحن فخورون باملشاركة بدعم 

ورعاي��ة دورة ن��ارص ب��ن حمد 
لأللع��اب الرياضي��ة التي أرست 
قلوب الالعبن الش��باب والهواة 
الرياضية  والصحاف��ة  والجمهور 
التواص��ل  مواق��ع  وأش��علت 
لذا  ب��كل صنوفه��ا،  االجتامعي 
فقد حرصنا ع��ىل تقديم دعمنا 
وتخصي��ص  النهائي��ة  للمب��اراة 
خمس سيارات للجامهري تقديرًا 
واحرتاًم��ا لهم ولجهودهم طوال 
الوقوف  املاضي��ة يف  الس��نوات 
إىل جانب فرقهم يف مش��وارهم 
بال��دورة”. وأكد آل س��نان “إن 
دخول الرشكة ضمن قامئة الرعاة 
وتخصيصها  لل��دورة  الرس��مين 
لجوائ��ز املب��اراة النهائية ما هو 
إال واج��ب وطن��ي تقدمه تجاه 
البحرين��ي  الري��ايض  املجتم��ع 
والشبايب وحرصها عىل املساهمة 
تطوي��ر  عملي��ة  يف  الواضح��ة 

الرياضة البحرينية.

“الفخامة” تشهد تسليم جوائز سيارات “ناصر 11”
اللجنة اإلعالمية:

جانب من تسليم السيارات للفائزين

البطوالت اآلسيوية على موعد مع نقلة نوعية في ظل االتفاقية الجديدةسلمان بن إبراهيم 

آل نوح يحجز المقعد الثاني 
لنهائي دورة السقية

السقية - السلامنية: 
حجز فريق آل 

نوح املقعد الثاين 
لنهايئ دورة السقية 

الرمضانية لكرة 
القدم بعد تغلبه يف 
املباراة النهائية عىل 

فريق كراج 2011 
بثالثة أهداف مقابل 

هدفن.
الشوط األول انتهى 

بالتعادل اإليجايب 1/ 1، إذ أحرز هدف آل نوح العبه عادل حسن 
فيام أحرز هدف كراج 2011 العبه عبدعيل الحجريي. ويف الشوط 

الثاين أضاف فريق كراج 2011 هدف التقدم الثاين عن طريق عبدعيل 
الحجريي أيًضا إال أن ياسن محمد عادل النتيجة لفريقه آل نوح، 

لتشتد املباراة يف الدقائق األخرية ليحرز العب آل نوح عيل وامللقب ب� 
“ديغو” هدف الفوز من كرة مخادعة ومسافة طويلة سكنت شباك 
الحارس محمد املرصي. وبهذه النتيجة، رضب فريق آل نوح موعًدا 

قويًّا ومنتظرًا يف املباراة النهائية مبالقاة فريق البحرين الوطني.
ويف ختام املباراة، قّدم رئيس اللجنة املنظمة عبدالرسول أحمد الجائزة 
اليومية واملقدمة من مدير عام رشكة كوكيتو خالد عبدالله جاسم إىل 
العب فريق آل نوح “ديغو” نظري تسجيله هدف فوز فريقه بطريقة 

احرتافية ويعتر من أجمل أهداف الدورة حتى اآلن.

كرمت اللجنة األوملبية البحرينية الرشكات 
الداعمة لدورة األلع��اب الرياضية األوىل 
لألطف��ال والتي اقيمت خالل ش��هر مايو 
املايض مبش��اركة واس��عة من الحضانات 

ورياض األطفال.
واحتف��ى األمن الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحم��ن عس��كر مبمثيل 
ال��رشكات الراعي��ة والداعم��ة للح��دث 
بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليف��ة وبدر نارص محمد عضوي مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبي��ة، ومدي��ر دائ��رة 
املشاريع مادن الوناس، حيث قدم عسكر 
والش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز وبدر 
نارص دروع��ا تذكارية لجمي��ع الرشكات 

املساهمة يف دعم الحدث.
وتم خالل الحفل تقدي��م الدرع الذهبي 
لكل من رعاية األمومة )الراعي الرسمي(، 
مجموع��ة لول��و هايرمارك��ت )الرشيك 
 out of the box االس��رتاتيجي(، رشك��ة
)الرشيك التس��ويقي( باإلضافة إىل تكريم 

وزارة العم��ل والتنمية االجتامعية ووزارة 
الرتبي��ة والتعليم، فيام ت��م تقديم الدرع 
الف��ي لرشك��ة nido، وتقدي��م ال��درع 
 steel mark الرون��زي لكال م��ن رشك��ة
ورشك��ة آل ن��وح ورشك��ة ماجي��ك بابلز 

للدعاية واإلعالن.
ك��ام أقام��ت اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
تكرميا خاصا للطفل راش��د فهد البوعينن 
م��ن ذوي االحتياجات الخاص��ة بحضور 

والديه تقديرا ملش��اركته املتميزة وحرصه 
عىل املش��اركة يف أوملبياد األطفال متحديا 
اإلعاق��ة وتش��جيعا من اللجن��ة األوملبية 
للطفل ووالديه ليواصل مامرس��ة النشاط 
الريايض، حيث تم إهدائه لوحة تذكارية 
عبارة عن صورة شخصية له اثناء تتويجه 
بامليدالي��ة الذهبي��ة باإلضاف��ة إىل هدية 

أخرى.
وبه��ذه املناس��بة، تقدم عس��كر بخالص 

الشكر والتقدير إىل كافة الرشكات الراعية 
الرياضية األوىل  والداعمة لدورة األلعاب 
لألطف��ال، مؤكدا بأن ذل��ك الدعم كان له 
أبلغ األثر يف تحقي��ق النجاح ألول حدث 
ريايض عىل مس��توى األطف��ال يف مملكة 
البحرين، مثمنا دعم جميع الرشكاء وهو 
ما يعكس حرصهم املتواصل عىل االرتقاء 
بالحركة الرياضية ودع��م مختلف برامج 
املجتمع وباألخص تلك املوجهة لألطفال، 

معربا عن اعت��زازه بالرشاكة املتميزة بن 
اللجنة األوملبية وتلك املؤسسات الداعمة 
متمني��ا اس��تمرار التعاون مبا يس��هم يف 

االرتقاء بالعمل الريايض.
كام أش��اد عسكر مبش��اركة الطفل راشد 
فهد البوعينن بأوملبياد األطفال ليش��كل 
أمنوذجا فري��دا من نوعه مل��ا أظهره من 
ش��غف ومحبة كب��رية ملامرس��ة الرياضة 
متجاوزا ظروف اإلعاقة، مشرياً إىل أهمية 

الحدث الذي اقيم مببادرة من سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ئون الش��باب، 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة، 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة، يف تعزيز روح 
الثق��ة واإلندماج االجتامعي لدى األطفال 
وتعزيز القيم الرياضية يف نفوس��هم مثل 
الرشيف  والتناف��س  والصداقة  االح��رتام 
والعمل الجامعي واملثابرة والثقة بالنفس 
والتف��وق، وهي صفات دامئا ما يس��عى 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
غىل ترسيخها يف املجتمع الريايض، مؤكدا 
ع��ىل حرص اللجن��ة األوملبية عىل ترجمة 
توجيهات س��موه بدعم كاف��ة الرياضين 
وم��ن بينه��م ذوي االحتياج��ات الخاصة 
الذي��ن يحظ��ون بعناية خاصة، مش��يدا 
بال��دور ال��ذي لعب��ه وال��دي الطفل يف 
تش��جيعه عىل املش��اركة وهو ما كان له 
أبلغ األثر يف تحقي��ق تقدم ملموس لدى 
الطفل عىل املستوى االجتامعي والريايض.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز وبدر ناصر يكرمان الطفل راشد البوعينين عسكر يتوسط ممثلي الشركات الراعية

اللجنة األولمبية تكرم الشركات الداعمة ألولمبياد األطفال
تكريم خاص للطفل راشد البوعينين

اللجنة األولمبية ضاحية السيف 

تكريم العب آل نوح )ديغو(
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تح��ت رعاية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، تقام مساء اليوم األربعاء 
املباراة النهائية لبطول��ة املغفور له بإذن 
الل��ه س��مو الش��يخ فيصل ب��ن حمد آل 
خليفة طيب الله ثراه لكرة قدم الصاالت 
2018 ع��ىل صالة فيص��ل بن حمد بنادي 

الرفاع. 
 وسوف يتم تتويج الفرق الفائزة والجوائز 
الفردية للبطولة بعد املباراة النهائية التي 
من املتوقع أن تش��هد حض��ورا جامهرييا 
كب��ريا بع��د أن كانت املباريات الس��ابقة 

تشهد حضورا جامهرييا مميزا. 
 وأقيم��ت أم��س مباريات ال��دور نصف 
النه��ايئ، حيث التق��ى يف املب��اراة األوىل 

فريق س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة مع فريق س��مو الشيخ فيصل بن 
حمد آل خليفة، واملباراة الثانية بني فريق 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وفريق 

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة. 
 ومن املتوقع أن تش��هد املب��اراة النهائية 
قوة وإثارة وح��امس وندية بني الفريقني 
املتأهل��ني خصوص��اً أنهم يس��عون لنيل 
اللقب الغايل الذي يحمل اسم املغفور له 
بإذن الله سمو الشيخ فيصل بن حمد آل 
خليفة وتحظى البطولة برعاية كرمية من 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة. 

  جناحي: جاهزون للحفل 
الختامي 

 هذا وأك��د عضو اللجن��ة املنظمة العليا 
للبطولة محمد جناحي أن اللجنة املنظمة 

برئاسة عبدالله بن فيصل بن رشيم أنهت 
كافة الرتتيبات الخاص��ة باملباراة النهائية، 
مش��رياً إىل أن رعاية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة أعطى البطولة رونقا رائعا 
ويؤك��د دامئاً أن س��موه يحرص عىل دعم 
ورعاية البطولة من خالل متابعته الدامئة 

للجنة املنظمة وتقدميه كامل الدعم. 
 وأوضح محمد جناحي أن اللجنة املنظمة 
حرصت عىل تقديم أفضل الس��بل للفرق 
املش��اركة يف الف��رتة املاضي��ة م��ن أجل 
تس��جيل نجاح آخر للبطولة التي تش��هد 
نجاح��ا عام��اً بع��د اآلخر بفض��ل رعاية 
واهتامم س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة. 
 وأش��اد محمد جناحي بالجه��ود الطيبة 
الت��ي بذلته��ا اللجن��ة املنظم��ة بإخراج 
الجوالت املاضي��ة بأفضل صورة تنظيمية، 

مشيداً باملس��تويات الجيدة التي قدمتها 
الف��رق وهو ما يؤكد ب��أن لعبة كرة قدم 
الصاالت تس��ري عىل خط��ى مميزة إضافة 
إىل تحقيق األهداف الكاملة من البطولة. 

  ختام الدور التمهيدي 

 هذا واختتمت منافسات الدور التمهيدي 
بإقام��ة الجول��ة الثالثة حيث ف��از فريق 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
عىل فريق س��مو الش��يخ خليفة بن عيل 
آل خليف��ة بأربعة أه��داف مقابل هدف 
س��جلوهم صالح حمي��د )هدفني( وعيل 
املال��ي )هدفني(، وس��جل هدف الخارس 

الالعب عطية. 
 ويف مباراة ثانية فاز فريق الشيخ عبدالله 
ب��ن خال��د آل خليفة عىل فريق الش��يخ 
عيىس بن طالل آل خليفة بتسعة أهداف 

مقابل هدف، س��جل أهداف الفائز هزاع 
ع��يل )4 أهداف( وهدف لكل من خليفة 
محم��د وس��لامن أحم��د وعبدالرحم��ن 

الحاتم وعادل فرحان. 
 وضم��ن املجموع��ة الثانية، ف��از فريق 
الش��يخ عبدالله ب��ن خليف��ة آل خليفة 
عىل فريق س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة بس��بعة أه��داف مقابل هدف 
س��جلها عيل صالح )6 أهداف( وس��لامن 

مال بخش. 
 وفاز فريق س��مو الشيخ فيصل بن حمد 
آل خليفة عىل فريق سمو الشيخ سلطان 
بن حمد آل خليفة بثامنية أهداف نظيفة 
س��جلها عبدالله املالي )3 أهداف( وعيل 
عبدالرس��ول )هدفني( وه��دف لكل من 

أحمد عبدالرسول وفواز وعمر الدبل. 

  جهود كبيرة للجنة الفنية 

 تب��ذل اللجن��ة الفني��ة جه��ود كبرية يف 
البطولة وتس��عى عىل ال��دوام إلخراجها 

بأفضل صورة. 
 وأكد رئيس لجنة الحكام بالبطولة خليفة 
ال��دورسي أن الح��كام قدموا مس��تويات 
تحكيمية مميزة طوال املباريات السابقة 
ومل تش��هد البطول��ة أي احتجاجات وهو 

دليل عىل سريها بصورة جيدة. 
 وتش��هد البطولة تواجد طاقات بحرينية 
تدي��ر البطولة من الناحي��ة الفنية، حيث 
واالحص��اءات  التس��جيل  يف  يتواج��د 
وامليقايت عىل الطاولة كال من مطر مبارك 
وعبدالرحم��ن الصديق��ي ومحمد الغنيم 

وفهد الدخيل ورفيع عيد. 
 وأدار املباري��ات الس��ابقة الحكم الدويل 
حسني البحار والحكم الدويل عبدالرحمن 

الدورسي. 

اليوم ختام بطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصاالت
تحت رعاية ناصر بن حمد

 جناح��ي: رعاية ناصر بن حمد س��اهمت بالنجاح... وجاه��زون للنهائي 
      اللجنة اإلعالمية

أكد األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، األم��ني العام للجنة 
األوملبية البحريني��ة عبدالرحمن صادق 
عسكر أن اتصال حرضة صاحب الجاللة 
امللك املف��دى حمد بن عيىس آل خليفة 
بالبطل العاملي املحرتف لكامل األجسام 
س��امي الحداد بعد تحقيقه املركز األول 
وامليدالي��ة الذهبي��ة ببطول��ة أس��بانيا 
للمحرتفني، الذي هنأ فيها جاللته البطل 
الح��داد به��ذا اإلنج��از امل��رف، تعترب 
تأكيًدا لدعم جاللته للرياضة والرياضيني 
وتحفي��ز املتميزي��ن لدفعه��م ملواصلة 
العطاء، وهو ما أمثر عن تحقيق سلسلة 
م��ن اإلنج��ازات والنجاح��ات للحرك��ة 

الرياضية.
وأضاف عس��كر أن هذه املتابعة ليست 
باألمر املس��تغرب عىل جاللة امللك الذي 
عودن��ا دوًما عىل متابعاته للمش��اركات 
الرياضي��ة البحريني��ة وباألخص العاملية 
منه��ا واألوملبية وحرص جاللت��ه الدائم 
عىل تش��جيع وتحفيز األبط��ال ودفعهم 

إىل املزيد من الب��ذل والعطاء وكل ذلك 
ناب��ع من تقدي��ر جاللت��ه للمجهودات 
الكبرية التي يبذله��ا الرياضيون وتلمس 
جاللته لحاجة الري��ايض للدعم املعنوي 
خصوًصا وأن جالل��ة امللك كان وما يزال 
ميارس الرياضة ويدرك مشاعر الرياضيني 

وحاجته��م إىل الدع��م والتش��جيع من 
قياداته��م، مش��ريًا إىل أن اتصال جاللته 
ه��و تقدير رفي��ع للبطل الح��داد ولكل 

الرياضيني.
وأعرب عسكر عن عظيم شكره وامتنانه 
لجالل��ة املل��ك عىل ح��رص جاللته عىل 

املتابع��ة الحثيثة للبطل س��امي الحداد 
ولكافة الرياضيني، مش��رًيا إىل أن مبادرة 
جاللت��ه باالتص��ال املب��ارش م��ع البطل 
العاملي الح��داد وتهنئته باإلنجاز كان له 
صدى إيجايب يف نفس الالعب وسيدفعه 

لتحقيق املزيد من اإلنجازات.
كام أش��اد األم��ني العام باإلنج��از الرائع 
الذي حققه البطل س��امي الحداد الذي 
يعترب امتداًدا ملسريته الحافلة بالنجاحات 
يف رياضة كامل األجس��ام عىل املس��توى 
اإلقليمي والق��اري والعاملي ملا يتمتع به 
من ق��درات وإمكانات متميزة ليش��كل 
واجه��ة مرف��ة ململك��ة البحرين عىل 

الدوام مبختلف االستحقاقات الخارجية.
وأض��اف أن الح��داد أوىف بوعده عندما 
حقق املركز األول بكل جدارة واستحقاق، 
متمنيًّ��ا ل��ه كل التوفي��ق والنج��اح يف 
مش��اركاته القادمة وتحقيقه املزيد من 
اإلنج��ازات ململكتنا الغالي��ة، مؤكًدا يف 
الوقت نفسه دعم اللجنة األوملبية له مبا 

يكفل حصد املزيد من اإلنجازات.

أشاد بإنجازات البطل وهنأه بلقب بطولة إسبانيا للمحترفين

عسكر: اتصال العاهل بالحداد يعكس الرعاية الملكية للرياضيين
ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

عبدالرحمن عسكر سامي الحداد

محمد جناحي سمو الشيخ ناصر بن حمد 

الحداد يشيد بدعم وزير 
الداخلية ورئيس األمن العام

أحرز البطل العاملي 
سامي الحداد العب فريق 

وزارة الداخلية لكامل 
األجسام، املركز األول يف 

بطولة إسبانيا للمحرتفني، 
مؤكًدا تأهله لبطولة 

مسرت أوملبيا املرتقبة التي 
يسعى لها أقوى أبطال 
العامل واملحرتفون وتقام 

يف سبتمرب املقبل يف بالس 
فيغاس بالواليات املتحدة 

األمريكية.
وبهذه املناسبة، أعرب الالعب سامي الحداد عن سعادته بهذا 

اإلنجاز الذي يضاف إىل سجل اإلنجازات الرياضية املرفة، 
مشيًدا بالدعم الالمحدود من قبل وزير الداخلية للرياضيني 
بالوزارة واملتابعة الحثيثة من قبل رئيس األمن العام لجميع 

الربامج واإلعداد.
وتنافس الحداد يف قامئة تضم نخبة من أبطال العامل يصل 

عددهم إىل 13 العًبا، وسط منافسة رشسة، حيث جاء الالعبون 
من بطولتني للمحرتفني يف نيوزيلندا وفيجي، حقق فيهام سامي 

الحداد املركز الثاين وامليدالية الفضية.

من منافسات البطولة

البالد سبورت

سامي الحداد

رفع رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء 
األجسام واللياقة البدنية نائب 
رئيس االتحاد البحريني لرفع 
األثقال اإلنجاز سلطان الغانم 

اإلنجاز املرف الذي أحرزه 
البطل العاملي املحرتف سامي 

الحداد ببطولة أسبانيا للمحرتفني 
بتحقيقه للميدالية الذهبية 

إىل عاهل البالد حرضة صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة وإىل رئيس الوزراء 

صاحب السمو امللي األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة وإىل 

ويل العهد نائب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو امللي 
األمري سلامن بن حمد آل خليفة 
وإىل ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية لشئون الشباب والرياضة 
رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة. 
وأشاد الغانم باتصال جاللة امللك 
بالبطل سامي الذي يؤكد اهتامم 

جاللته شخصيًّا بتهنئة أبنائه 
الرياضيني األبطال الذين ميثلون 

اململكة الحبيبة يف املشاركات 
الخارجية وينافسون عىل املراكز 

األول ويحققون اإلنجازات 
املرفة واأللقاب ويرفعون علم 
الوطن عالًيا، وهذا ليس بغريب 

عىل جاللته وحرصه عىل أن 

يكون أول املهنئني، كام أثنى 
الغانم عىل املتابعة واالهتامم 

املبارش والشخيص من قبل قائد 
الشباب والرياضة سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة للبطل 
سامي، األمر الذي جعله يكثف 

من تجهيزاته واستعداداته يف 
هذا العام الذي أطلق عليه 

سموه عام الذهب حتى متكن 
سامي من الوصول للذهب 

ومعانقة الذهب.

وقال الغانم “مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لرفع األثقال 

ا باإلنجازات الرياضية  فخور جدًّ
التي يحققها رياضيو البحرين 

عموًما وما يحققه البطل العاملي 
سامي الحداد، حيث أصبح اليوم 

هذا البطل قدوة للكثري من 
الرياضيني، فالجهود التي يبذلها 
أوصلته للهدف ويف املقام األول 
دعم سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة واللجنة األوملبية”.

الغانم يرفع إنجاز الحداد للعاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد
أكد أن اتصال جاللة الملك وناصر بن حمد يؤكد الدعم الكبير للرياضيين

أم الحصم          االتحاد البحريني لرفع األثقال

سلطان الغانم
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األملاين  املنتخ��ب  انض��م  )وكاالت(: 
حام��ل اللقب الثالث��اء إىل الواصلني 
لروسيا للمش��اركة يف كأس العامل يف 
ك��رة القدم 2018 الت��ي تنطلق غًدا 
الخمي��س، غ��داة توجي��ه املنتخب 
البلجي��ي رس��الة قوي��ة ملنافس��يه 
ب��أداء هجوم��ي مميز يف آخ��ر لقاء 

استعدادي للنهائيات.
كام وصل الثالثاء إىل روس��يا منتخب 
انكلرتا، قبل يومني من افتتاح النسخة 
ال�21 الخميس بلقاء روسيا املضيفة 

والسعودية ضمن املجموعة األوىل.
وقب��ل انط��الق الس��باق املحم��وم 
ع��ى بطاقت��ي التأهل ع��ن كل من 
س��يكون عى  الثامين،  املجموع��ات 
االتحادات األعضاء يف االتحاد الدويل 
للعب��ة )فيف��ا( أن يخت��اروا األربعاء 
ال��ذي سيس��تضيف  البل��د  هوي��ة 
نهائيات 2026 حيث يتنافس املغرب 
مع امللف الثاليث األمرييك-املكسيي-

الكندي.
ويتطلع املنتخ��ب األملاين الذي توج 
باللق��ب العاملي قب��ل 4 أعوام عى 
حس��اب األرجنتني ونجمه��ا ليونيل 
مييس، للحاق بالربازيل ورفع رصيده 
إىل 5 ألقاب، يف مهمة لن تكون سهلة 
السيام إذا قدم العبو املدرب يواكيم 
لوف املستوى نفسه الذي ظهروا به 

يف مبارياتهم االستعدادية.
وعجز “مانشافت” عن تحقيق الفوز 
يف خم��س مباري��ات متتالية قبل أن 
يعاين الجمع��ة يف ليفركوزن لتخطي 
الس��عودية 2 - 1. لكن األملان الذين 

اس��تعادوا خدمات حارسهم مانويل 
نوي��ر يف الوقت املناس��ب، يعرفون 
بقدرتهم ع��ى التعامل مع األحداث 
الكبرية وأب��رز دلي��ل وصولهم أقله 
اىل نص��ف النهايئ يف النس��خ األربع 

األخرية.
ويفتت��ح أبطال العامل مش��وارهم يف 
املجموعة السادس��ة ضد املكس��يك 
األح��د ع��ى ملع��ب “لوجنيي” يف 
موسكو، قبل مواجهة السويد وكوريا 

الجنوبية يف 23 و27 الحايل تواليا.
ويعك��س مدي��ر املنتخ��ب أوليف��ر 
بريه��وف مقاربة األمل��ان للبطوالت 
الكربى، مشدًدا بأن “مانشافت” يأيت 
إىل روس��يا “للف��وز بالبطولة”، وهو 
أمر مل يحقق أي منتخب لنس��ختني 
عى التوايل منذ الربازيل عامي 1958 

و1962.
ويح��ل الثالث��اء يف روس��يا املنتخب 
اإلنكليزي الذي مل يدخل عى الورق 
يف حسابات املرشحني للفوز باللقب، 
لكن ثالث أصغر تش��كيلة تشارك يف 
النهائيات يف تاريخ “األس��ود الثالثة” 
تضم يف صفوفها العبني مميزين مثل 
قائد املنتخب ه��اري كني ودييل آيل 

ورحيم ستريلينغ.
ولخص آيل طموح��ات أبطال 1966 
بالقول “منلك فريًقا ش��ابًّا، متعطشا 
يريد تحقق العظمة. نريد أن نجمع 

البالد معا وتحقيق يشء رائع”.
من جهته، ق��ال كني “نحن فخورون 
بأننا هنا، سنعمل بجهد وطاقة )...( 
لدينا العديد من القدرات الهجومية 

ب��رر”  التس��بب  ع��ى  الق��ادرة 
للمنافسني.

وتش��كل بلجي��كا التهدي��د األك��رب 
لإلنكلي��ز يف املجموع��ة الثامنة التي 
تض��م تون��س وبن��ام، وق��د أظه��ر 
اإلثنني  ذل��ك  الحم��ر”  “الش��ياطني 
للنهائيات  استعداداتهم  أنهوا  عندما 
بف��وز كب��ري ع��ى رفي��ق املونديال 
املنتخب الكوس��تاريي 4 - 1 بفضل 
ثنائي��ة ملهاج��م مانشس��رت يونايتد 

االنكليزي روميلو لوكاكو.
وكانت النقطة الس��لبية الوحيدة يف 
مب��اراة اإلثنني إصاب��ة صانع ألعاب 
تش��ليس اإلنكلي��زي ادي��ن ه��ازار 
وخروجه قبل 20 دقيقة عى النهاية.
وس��تكون موسكو عى موعد منتظر 
عش��ية صافرة انطالق النسخة ال�21 
م��ن النهائيات العاملي��ة، ألن أعضاء 
“فيف��ا” س��يقررون الي��وم األربعاء 
هوية البلد الذي يستضيف مونديال 
2026 الذي يش��ارك فيه 48 منتخبا 

للمرة األوىل.
وحافظ املغرب عى مكانه يف السباق 
نحو استضافة البطولة بعد مصادقة 
لجنة التقييم التابعة لفيفا عى ملف 

ترشيحه املنافس للملف املشرتك.
وتش��ارك يف عملي��ة اختي��ار البل��د 
املضي��ف الدول األعض��اء يف االتحاد 
ال��دويل. وم��ن أص��ل 211 عض��ًوا، 
يحق ل� 207 أعض��اء التصويت، هم 
كل ال��دول املنضوي��ة ضم��ن الفيفا 
املرش��حة.  األربعة  الدول  باس��تثناء 
وهي املرة األوىل التي يحق فيها لكل 

الدول األعضاء التصويت، بعدما كان 
األمر يقترص األمر عى أعضاء اللجنة 

التنفيذية لالتحاد الدويل.
ويف التقري��ر املخت��رص ال��ذي نرشه 
“فيفا”، حددت لجنة التقييم أربعة 
مجاالت عامة ل��� “تقييم املخاطر”، 
التقنية، مجال  هي: مجال املكونات 
االلت��زام والقان��ون، مج��ال األم��ن 
بالحدث،  املرتبطة  واألم��ور  والطب 
ومجال االس��تدامة وحقوق اإلنسان 
وحامية البيئة. وقس��م كل مجال إىل 

فئات فرعية.
وبحس��ب ه��ذا التقيي��م، س��جلت 
اللجنة وج��ود “مخاطر مرتفعة” يف 
امللف املغ��ريب، يف فئتي “املالعب”، 
و”اإلقام��ة والنق��ل”. يف املقاب��ل، مل 
تس��جل أي “مخاط��ر مرتفع��ة” يف 
ملف الرتشيح املش��رتك الذي يواجه 
خط��ر أن يك��ون التصوي��ت له من 

عدم��ه متأثرا باملواق��ف من الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب.

لكن رئيس امللف املش��رتك كارلوس 
كوردي��رو ش��دد اإلثنني م��رة أخرى 
ع��ى رضورة “التصوي��ت لنا وليس 
لرتام��ب”، مضيفا “نؤم��ن حقا بأن 
اس��تنادا إىل م��ن  الق��رار س��يتخذ 
يس��تحقه... نحن نتح��دث عن كرة 
القدم... ما ه��و األفضل لكرة القدم 

ومجتمعنا الكروي”.
وعى صعي��د املقارن��ة يف التنقيط، 
نالت املالعب يف امللف املغريب عالمة 
2,7 من أص��ل 5، مقابل 4,0 للملف 

املشرتك.
وأوردت لجنة التقييم يف مالحظاتها 
أن “املل��ف املغ��ريب مقدم بش��كل 
جيد وقوي لجهة االلتزام الحكومي، 
إال أن��ه يحت��اج إىل أن يبني بش��كل 
جديد معظم البنى التحتية املرتبطة 

األوس��ع.  التحتية  والبنى  بالبطول��ة 
املل��ف املش��رتك يف املقاب��ل، يتمتع 
مبس��تويات واعدة من البنى التحتية 

القامئة والعملية”.
وتفيد التقاري��ر الصحافية ان رئيس 
فيف��ا الس��ويرسي ج��اين انفانتين��و 
مييل اىل تأييد ملف الرتش��يح الثاليث 
املش��رتك، املدع��وم بق��وة أيضا من 
ترام��ب، يف حني يع��ول املغرب عى 
دع��م أطراف ع��دة أبرزه��ا أعضاء 
االتحاد االفريقي للعب��ة، إضافة إىل 

دول أوروبية أبرزها فرنسا.
وتقدم املغرب برتش��يحه الس��تضافة 
املونديال للمرة الخامسة، وهو يأمل 
يف أن يكون ثاين بل��د افريقي ينظم 
العرس العاملي بع��د جنوب افريقيا 

.2010
التي  الحالي��ة  للنس��خة  وبالنس��بة 
شابتها تهم الفس��اد والرىش يف اطار 
الفضائ��ح الت��ي هزت “فيف��ا” منذ 
2015، يحل العامل يف روس��يا وس��ط 
أجواء متش��نجة ب��ني البلد املضيف 
والغرب، السيام بريطانيا عى خلفية 
اتهام موسكو بالوقوف خلف تسميم 
العمي��ل املزدوج الس��ابق س��ريغي 
سكريبال وابنته، وما تالها من تبادل 

يف طرد الدبلوماسيني.
لكن ما يه��م العامل الك��روي هو ما 
يجري عى أرضية امللعب، وستكون 
أنظار املاليني ش��اخصة الخميس إىل 
ملعب “لوجنيي” يف موس��كو الذي 
يحتضن املب��اراة االفتتاحي��ة، وأيًضا 

املباراة النهائية يف 15 يوليو.

أعضاء الفيفا يحددون هوية مستضيف مونديال 2026 اليوم

يواكيم لوف لحظة وصول بعثة منتخب  ألمانيا 

)وكاالت(: تش��تهر الربازي��ل بأنها دولة 
مهووسة بكرة القدم لكن تقريرًا توّصل 
إىل أن 60 % فقط من الربازيليني الذين 
أجريت معه��م مقابالت لديهم اهتامم 

بهذه الرياضة.
وجاءت اإلمارات عى رأس القامئة التي 
أعدتها رشكة نيلس��ن سبورتس ألبحاث 
التس��ويق ورتبت 30 دولة وفًقا لنسبة 
من الس��كان وصف��وا أنفس��هم بأنهم 

مهتمون بكرة القدم.
وبلغ��ت النس��بة يف اإلم��ارات 80 %  
وج��اءت تايالند يف املركز الثاين )78 %( 
ثم تشييل والربتغال وتركيا )75 %( فيام 
احتل��ت الربازيل، الفائزة ب��كأس العامل 

خمس مرات، مركزًا متأخرًا وهو 13.
وتراجعت النسبة يف الربازيل من 72 % 
يف 2013، قبل عام واحد من اس��تضافة 
نهائيات كأس العامل التي شهدت خسارة 
قاس��ية ألصحاب األرض 1-7 أمام أملانيا 

يف الدور قبل النهايئ.
بالتقل��ب  الربازيلي��ني  ويتس��م م��زاج 
الشديد فيام يتعلق بكرة القدم، ويتغري 
الحضور الجامهريي يف املباريات بشكل 
كب��ري وفًقا ملس��تويات الف��رق، وما إذا 
كانت املب��اراة يف مرحلة حاس��مة من 
مس��ابقة، وموعد ركل��ة البداية وحتى 
الطقس. ويف املوسم املايض بلغ متوسط 

الحضور الجامهريي يف الدوري الربازييل 

16418 مشجًعا فقط.

وقال التقرير إن النسبة زادت يف الصني 

م��ن 27 % ع��ام 2013 إىل 32  % يف 

2017 ويف الهن��د م��ن 30 % إىل 45 % 

ويف الوالي��ات املتح��دة م��ن 28 % إىل 

32 %. وج��اءت بريطانيا، رغم امتالكها 

الدوري اإلنجليزي املمتاز، يف املركز 17 

بنسبة بلغت 51 % فقط.

وقال التقري��ر إن كريس��تيانو رونالدو 

مهاج��م ريال مدري��د والربتغال هيمن 

التواص��ل  وس��ائل  اس��تخدام  ع��ى 

االجتامعي بني الالعب��ني متقدًما بفارق 
كبري عى غرميه ليونيل مييس.

وبلغ التفاعل مع رونالدو عرب فيسبوك 
وتويرت وإنس��تجرام 570 مليوًنا يف أول 
خمس��ة أش��هر من العام الح��ايل، وهو 
ما يزي��د بفارق كبري ع��ى نيامر )294 

مليوًنا( ومييس )201 مليون(.
وأش��ار التقري��ر إىل أن التفاعل، وليس 
ع��دد املتابع��ني، ه��و العن��رص األكرث 
أهمية يف فهم قيمة حساب عى مواقع 
التواص��ل االجتامعي، ألن��ه يظهر عدد 
املتفاعلني مع الحس��اب ويعطي فكرة 

أفضل عن التأثري واملفعول.
وأض��اف التقرير أن النجاح يف وس��ائل 
التواص��ل االجتامع��ي ال يرتب��ط دامئًا 

بالنجاح داخل امللعب.
وج��اء س��ريجيو رام��وس مداف��ع ريال 
مدري��د املث��ري للجدل يف املرك��ز الرابع 
بتفاع��ل بل��غ 158 مليوًنا في��ام احتل 
محمد ص��الح مهاج��م ليفربول ومرص 

املركز الخامس )105.3 مليون(.
وع��ى صعيد عدد املتابعني لحس��ابات 
ج��اء  االجتامع��ي،  التواص��ل  وس��ائل 
رونال��دو يف الص��دارة برصي��د 322.8 
مليون يف تويرت وانس��تجرام وفيس��بوك 
بينام امتل��ك نيامر 194.2 مليون متابع 

ومييس 181.9 مليون.

)وكاالت(: ق��ال ه��اري كني قائد 
إنجلرتا إن منتخب بالده س��ينتهج 
أس��لوبا يتس��م بالرشاس��ة خالل 
مبارياته يف كأس العامل لكرة القدم 
مع سعي تشكيلة املدرب جاريث 
س��اوثجيت الش��ابة ل��رتك بصمة 
توتنهام  مهاج��م  روس��يا.ويأمل  يف 
هوتس��بري البالغ من العمر 24 عاما 
أن يحفز اللعب يف كأس العامل، التي 
حقق فيها املنتخب االنجليزي نتائج 
مخيب��ة لآلمال من��ذ اح��راز اللقب 
العام 1966، التشكيلة التي ال تتمتع 

بالخربة.
وأبل��غ كني وس��ائل اع��الم بريطانية 
”الهدف هو اللعب برشاسة وشجاعة 

عند االستحواذ عى الكرة.
”س��تكون هن��اك لحظ��ات صعب��ة 
وأوق��ات صعود وهب��وط. يف بعض 

األحي��ان املش��اركة يف بطول��ة كبرية 
تتعلق بع��دم الخس��ارة وأن تلعب 

بأس��لوب س��لبي لكن بالنس��بة لنا 
ف��إن كل يشء يتعل��ق بك��رة القدم 

الهجومية“.
وأضاف ”نسعى للفوز باملباراة األوىل 
ثم س��نتطلع إىل الثانية، وس��نتعامل 

بهذه الطريقة يف كأس العامل“.
كام يأمل ك��ني، الذي أحرز 41 هدفا 
م��ع توتنه��ام بجمي��ع املس��ابقات 
املوس��م املايض، أن يهز الشباك ألول 

مرة يف بطولة كبرية.
وكان مستواه متواضعا خالل مشوار 
إنجلرتا السيئ يف بطولة أوروبا 2016 
عندما خرجت من دور الس��تة عرش 
عى يد آيس��لندا. وتابع كني ”بشكل 
شخيص، هذا السجل التهديفي أرغب 
يف تغيريه وأمتنى أن يحدث ذلك هذا 
الصيف“. وتلعب انجلرتا ضد تونس 
باملجموعة  االفتتاحي��ة  مباراته��ا  يف 
الس��ابعة يوم االثن��ني املقبل قبل أن 

تواجه بنام وبلجيكا.

كريستيانو فوق الجميع

إنجلترا تتسلح بالشراسة

كريستيانو رونالدو

عودة كارفاخال

)وكاالت(: استأنف املدافع داين كارفاخال أمس الثالثاء تدريباته 
يف كراسنودار، وذلك قبل 3 أيام من املباراة األوىل ملنتخب 
بالده اسبانيا يف مونديال روسيا أمام الربتغال ضمن الجولة 

األوىل من منافسات املجموعة الثانية.
وبدا كارفاخال )26 عاًما( مطمئًنا بخصوص التمزق العضيل 

يف فخذه األمين الذي كان تعرض له يف املباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد يف مواجهته لليفربول 

اإلنجليزي )31( يف 26 مايو املايض.
وتبقى مشاركة املدافع األمين غري مؤكدة يف املباراة األوىل 

إلسبانيا يف سوتيش يوم الجمعة، التي قد يحل محله فيها زميله 
يف النادي امللي ناتشو، بيد أن عودته مكنت املدرب جولن 

لوبيتيغي من اإلرشاف عى تدريب تشكيلته الكاملة ألول مرة 
منذ بدء االستعدادات للمونديال.

وتدرب كارفاخال دون إزعاج يف الدقائق ال� 15 األوىل املفتوحة 
أمام وسائل اإلعالم، كام أن املدافع املدريدي أعطى إشارات 

إيجابية بخصوص قدرته عى البقاء ضمن املجموعة يف نهائيات 
كأس العامل، كون مدرب لوبيتيغي ميلك مهلة حتى 24 ساعة 

قبل انطالق املباراة األوىل إلجراء تغيري يف قامئته ألسباب طبية.
واستدعى لوبيتيغي خيسوس فاييخو ورودري إىل تشكيلة 

املنتخب كالعبني احتياطيني يف حالة عدم تعايف كارفاخال يف 
الوقت املناسب، ولكن يبدو أن عودة مدافع النادي امللي 

تشري إىل أنه لن يستعني بخدمات أي منهام.
وبدا لوبيتيغي يوم الجمعة املايض واثًقا من تعايف كارفاخال 
الذي كان قد غاب عن كأس أوروبا 2016 يف فرنسا بسبب 

اإلصابة، وقال بهذا الصدد “إنه يحرتم املواعيد بشكل صحيح، 
ليس لدي أي شك يف أنه سيتواجد معنا. سرنى ما إذا كان 

سيتعاىف لخوض املباراة األوىل أو الثانية”.
وبخصوص مدافع برشلونة جريار بيكيه الذي اضطر إىل ترك 
الحصة التدريبية االثنني بسبب آالم يف ركبته اليرسى، فقد 

تدرب بشكل طبيعي أمس الثالثاء. 
وتخوض اسبانيا مباراتها الثانية ضد ايران يف يونيو الحايل يف 

قازان، عى أن تلعب املباراة الثالثة األخرية يف الدور األول أمام 
املغرب يف 25 منه يف كالينينغراد.

داني كارفاخال

هاري كين
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“البحريـــــــن الوطنــــي” يوزع كوبونــات خيريـــــــة
وزع بنك البحرين الوطني كوبونات 
مبنا�شب���ة عي���د الفط���ر ال�شعي���د على 
ال�شداقة  التابعة جلمعي���ة  احل�شان���ة 
ال�شع���ودي  واملعه���د  للمكفوف���ن، 
البحرين���ي للمكفوف���ن، ودار رعاي���ة 
للحراك  البحريني  الطفولة، واملرك���ز 
ال���دويل، وذل���ك �شمن برنام���ج البنك 

للهبات والتربعات ال�شنوي. 
وي�شع���ى البن���ك م���ن خ���الل ه���ذه 
املب���ادرة مل�شارك���ة املنت�شبن بهذه 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية فرحة 
العي���د وامل�شاهمة يف ����راء حاجياتهم 
له���ذه املنا�شبة كجزء م���ن واجبه جتاه 
املجتمع و�شعًي���ا منه ليكون باملقربة 

منهم.

“كريدي مكس” تتبرع لمبادرة “ابتسامة”

“البركة” يعلن أسماء الفائزين بجوائز “البركات”
الجائزة األولى 10 آالف دينار

“ إبراهيم خليل كانو” تستضيف شركات التأمين
قدم���ت �ركة كري���دي مك����س تربًعا 
اإل���ى مب���ادرة “ابت�شامة” التابع���ة جلمعية 
ال�شبابي���ة واملعني���ة بتقدمي  امل�شتقب���ل 
لالأطف���ال  النف�ش���ي واالجتماع���ي  الدع���م 
مر�ش���ى ال�رطان واأولي���اء اأمورهم، وذلك 
كدعم للربام���ج وامل�شاري���ع التي تقيمها 
املبادرة ط���وال العام التي تخدم اأكرث من 

120 طفالً.
الرئي����س  الت���ربع  بت�شلي���م  وق���ام 
التنفي���ذي لكري���دي مك����س يو�شف مريزا 
لرئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة امل�شتقبل 
ال�شبابية �شب���اح الزياين، وذل���ك بح�شور 
االأم���ن امل���ايل ورئي�ش���ة فري���ق الدع���م 
النف�ش���ي �شف���اء النا�ر وم�شئول���ة تنمية 
امل���وارد املالية وعالق���ات ال�ركات حنان 

احلادي.
واأك���د م���ريزا “حر�س ال�رك���ة الدائم 
على دعم املبادرات الرامية خلدمة ال�رائح 
املحاجة يف املجتمع البحريني، مثل �ريحة 

االأطفال مر�شى ال�رط���ان، وذلك يف اإطار 
امل�شئولة االجتماعية لل�ركة”.

من جانبه، اأ�ش���اد رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعي���ة امل�شتقب���ل ال�شبابي���ة �شباح عبد 
الرحم���ن الزي���اين بدع���م كري���دي مك����س 
ال�شن���وي ملب���ادرة “ابت�شام���ة”، انطالًق���ا 
من االإميان باأهمي���ة الر�شالة وامل�شوؤولية 

الت���ي تنه����س بها، ومبا ميك���ن القائمن 
عليه���ا من تعزيز جودة الربامج واخلدمات 
املقدم���ة الأك���رث م���ن 120 طف���ال مري�ًشا 
بال�رط���ان حتت�شنه���م مب���ادرة ابت�شامة، 
موؤك���ًدا اعت���زاز املبادرة ب���اأن تكون �ركة 
كري���دي ماك�س �شمن جمموع���ة الداعمن 

الدائمن للمبادرة.

مت اإع����الن اأ�شم����اء الفائزين بجوائ����ز ح�شاب 
ال����ربكات ل�شهر يونيو، وقد بل����غ عدد الفائزين 
له����ذا ال�شه����ر 78 فائ����ًزا بجوائ����ز نقدي����ة قيمة 
ت����رتاوح م����ن 10،000 دينار وحت����ى 300 دينار 
بحريني، حي����ث مت ال�شحب حتت اإ�راف وتدقيق 
م�شئولن من بنك الربكة االإ�شالمي واملدققن 
اخلارجين والداخلي����ن للبنك باالإ�شافة ملمثل 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
وقدره����ا  االأول����ى  باجلائ����زة  ف����ازت  وق����د 
10،000 دين����ار نق����ًدا لهذا ال�شه����ر �شيخة عبد 
اهلل الطهم����ازي. وف����از بجائزة الرات����ب ال�شهري 
بقيمة 555 دينار ملدة �شنة كاملة اأحمد يعقوب 

يو�شف. 
والرئي�����س  االإدارة  جمل�����س  ع�ش����و  وق����ال 

التنفيذي لبنك الربكة االإ�شالمي حممد املطاوعة 
“نحن م�رورون للغاية باأن نفي بوعودنا لعمالء 
ح�شاب الربكات الك����رام، حيث اإننا حري�شون يف 
بن����ك الربكة االإ�شالمي عل����ى ا�شتفادة اأكرب عدد 
ممكن من العمالء م����ن مزايا احل�شاب الذي يجمع 
ب����ن اجلوائز النقدية ال�شهري����ة القيمة واملزايا 

التوفريية واالدخارية الفريدة”.

قام���ت �رك���ة اإبراهي���م خليل 
كانو، الوكيل احل����ري ل�شيارات 
مملك���ة  يف  ولكز����س  تويوت���ا 
البحرين، با�شت�شافة �ركائها من 
قطاع التاأم���ن يف غبقة رم�شانية 

يف فندق اخلليج.
خ���الل الفعالي���ة املنظمة من 

قبل ق�شم اخلدم���ة وبح�شور كبار 
مدراء تويوتا بالزا، حتدث املدير 
الع���ام االأول للخدم���ة مايكل جود 
ع���ن اأهمي���ة العالق���ات الوطي���دة 
م���ع ����ركات التاأم���ن م���ن اأج���ل 
�شم���ان م�شلح���ة العم���الء، قائالً: 
“نح���ن يف �رك���ة اإبراهي���م خلي���ل 

كانو و�ركاوؤن���ا يف قطاع التاأمن 
نوؤم���ن ب���اأن العمي���ل ياأت���ي اأوالً، 
وه���ذه الروؤي���ا امل�شرتك���ة متكننا 
من متابع���ة املطالبات واملوافقة 
الب���دء  عليه���ا ب�رع���ة، وبالت���ايل 
بالعم���ل وت�شليم ال�شيارة للعميل 

خالل اأقل وقت ممكن”.

“سامسونج” تطلق هواتف Galaxy J في البحرين
اأعلن���ت �رك���ة �شام�ش���وجن اخللي���ج لالإلكرتونيات الي���وم عن اإطالق 

هواتفه���ا الذكية Galaxy J4 وGalaxy J6 2018 يف مملكة البحرين. 
���ا بت�شميم اأني���ق ورائع مع  وتتمي���ز اأجه���زة Galaxy J اجلدي���دة كليًّ
كام���ريا اأمامية وخلفية فعالة و�شا�ش���ات �شوبر اأمولد من �شام�شوجن، 

ما يجعلها مثالية لناحية االأداء.
وت�شتم���ر اأجه���زة Galaxy J6 يف ترقي���ة املعاي���ري با�شتخدام 
ت�شميم اإنفينيتي، ما مينح امل�شتخدمن م�شاحة عر�س اأكرب بن�شبة 
15 % دون زي���ادة احلج���م االإجمايل للجهاز. وتتمي���ز هذه االأجهزة 
بن�شب���ة عر����س تبلغ 18.5:9، حي���ث توفر جتربة م�شاه���دة متكاملة 
وم�شاح���ة اأك���رب للت�شفح.  باالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك، مت تزويد جمموعة 
اأجهزة Galaxy J اجلدي���دة بتقنية �شوبر اأمولد من �شام�شوجن التي 

تنتج تباينات اأكرث عمًقا وتوفر جتربة م�شاهدة اأكرث حيوية.
وق���ال رئي�س ق�شم جمموعة املعلوم���ات والهواتف النقالة طارق 

�شباغ “�شي�شهد امل�شتهلك نقلة نوعية لناحية ت�شميم هواتف جمموعة 
Ga Galaxy J مع طرح ت�شميم” اإنفينيتي” من �شام�شوجن على هاتف -

axy J6 الذك���ي. نحن م�شتمرون يف اال�شتم���اع اإلى عمالئنا وتقدمي اأكرث من جمرد هاتف ذكي 
جدي���د. مت ت�شمي���م �شل�شل���ة Galaxy J ب�شكل خا����س جليل االألفية، فه���ي خم�ش�شة لتوفري 
اأف�شل االأداء لناحية وظائف الكامريا والت�شميم الرائع وجمموعة االألوان االإبداعية التي تنا�شب 

ا”. �شخ�شيتهم وباأ�شعار منا�شبة جدًّ

“الزياني للسيارات”: جوائز فورية عند شراء “كانتر”
ا�شتمتع بالفوز بجوائز فورية عند �رائك 
ل�شاحنة فو�ش���و كانرت خالل �شهر رم�شان من 
�رك���ة الزياين لل�شي���ارات، الوكي���ل احل�ري 
مبملك���ة  فو�ش���و  ميت�شوبي�ش���ي  ل�شي���ارات 

البحرين. 
الف�شي���ل  ال�شه���ر  ب���ركات  ومل�شارك���ة 
م���ع زبائنه���ا الك���رام، ت�شعى �رك���ة الزياين 
لل�شي���ارات دائًما لتقدمي اأف�ش���ل العرو�س، 
ولذل���ك قام���ت بدم���ج عر�شها املث���ري على 
جمموع���ة �شاحنات فو�شو كان���رت، التي تتميز 
مبوثوقيتها و�شالبته���ا، مع عر�شها اخلا�س 
مبنا�شب���ة �شهر رم�شان املبارك، حيث اأ�شبح 
باالإم���كان االآن �راء اأي �شاحنة منها مع تقدمي 
دفعة اأول���ى بقيمة 700 دينار بحريني فقط، 
باالإ�شافة للح�ش���ول اأي�ًشا على جائزة فورية 

من �ركة الزياين لل�شيارات. 
وه���ذا العر�س مبثابة فر�شة ال مثيل لها 
وال ميكن تفويتها لرواد االأعمال يف اململكة، 
اإذ اأ�شبح باإمكانهم االآن تعزيز جناح اأعمالهم 
وحتقي���ق املزي���د م���ن العوائد مقاب���ل �شعر 

اأق���ل بكثري. فمثل ه���ذه الفر�شة ال تتوفر اإال 
يف منا�شبات قليل���ة يف قطاع املركبات، ومن 

�شاأنها اأن ت�شنع الفارق يف اأعمال العمالء. 
وباالإ�شاف���ة لذلك، فل���دى جميع الزبائن 
فر�ش���ة الف���وز بجوائ���ز فورية ثمين���ة �شمن 
عر����س �شه���ر رم�ش���ان املب���ارك، وت�شم���ل 
اجلوائز: �شيان���ة جمانية ملدة �شنة واحدة، اأو 
20 األف كلم، وكوبونات بنزين جمانية بقيمة 

1000 لرت والكثري غريها.

ا عروض “ديلز أون ويلز” تحقق نجاًحا استثنائّيً
بع���د النج���اح غ���ري امل�شبوق ال���ذي حققته 
مبيع���ات �شي���ارات معر�س “ديل���ز اأون ويلز”، 
اأعل���ن مدي���ر املعر�س اأحمد طري���ف عن متديد 
ف���رتة العر�س حتى نهاية يونيو اجلاري، الإتاحة 
فر�ش���ة اال�شتف���ادة من عرو�س �شه���ر رم�شان 

املبارك الأكرب عدد ممكن من الزبائن.
ويل���ز”  اأون  “ديل���ز  معر����س  اأن  يذك���ر 
لل�شيارات اجلديدة ق���د ا�شتقبل �شهر رم�شان 
له���ذا الع���ام بعرو����س مبه���رة �شمل���ت تقدمي 
�شيارات ج���ي ايه �شي، �شفرولي���ه، هوندا، جي 
اإم �شي وكادي���الك باأ�شعار خمف�شة مع خدمات 
التاأمن والت�شجي���ل، الداميوند برايت، تظليل 
النوافذ ومان���ع ال�شداأ، باالإ�شاف���ة اإلى ح�شول 
الزب���ون على كوب���ون “ام�شح وارب���ح” يت�شمن 
هداي���ا فوري���ة مبا فيه���ا تلفزيون���ات، هواتف 

ذكي���ة، �شبائ���ك ذه���ب، تذاكر �شف���ر، ثالجات، 
بلي�شتي�شن، اآي باد.

طري���ف  اأحم���د  املعر����س  مدي���ر  وتق���دم 

بالتهنئ���ة والتربيكات للجمي���ع مبنا�شبة قدوم 
عي���د الفطر املبارك، متمنيًّا له���م عيًدا �شعيًدا 

تغمره روح االألفة واملحبة.
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مسافات22
    BUZZ      

قام املخ���رج العاملي مال���ك العقاد، جنل 
املخرج الراح���ل م�سطفى العق���اد، با�ستعادة 
 ،”4K“ الفيل���م التاريخي “الر�سال���ة” بتقنية
وذلك بعد 42 �سنة من حظره يف �ساالت ال�رشق 
االأو�سط. ومر عل���ى اإطالق الفيلم اأكرث من 40 
�سنة، حيث اأ�سعل عن���د عر�سه جدال يف الغرب 
حول ن�سخته االإجنليزية، وكذلك منعت ن�سخته 
العربي���ة من العر�ض يف معظ���م �ساالت ال�رشق 

االأو�سط.
اأم���ا اليوم، فق���د ا�ستطاع مال���ك اأن يعيد 
الفيلم اإلى ال�ساالت العربية بعد �رشاع طويل 
مع هيئ���ات الرقابة، ولكن ه���ذه املرة بتقنية 
K4 عالي���ة الدقة. كما اأن مالك �سار على نهج 
اأبي���ه، فه���و اليوم منت���ج اأفالم عامل���ي، وتابع 
العمل يف �سل�سلة “هالوين” التي بداأها والده 
الراح���ل والت���ي ت�س���ور وتنت���ج يف هوليوود. 
وي���روي فيل���م “الر�سالة” ق�س���ة النبي حممد 
من خالل حياة اأ�سحابه وتابعيه، و�سيعر�ض يف 
عيد الفطر بالن�سخ���ة اجلديدة يف البحرين عرب 
�رشكة البحرين لل�سينما وفوك�ض �سينكو �سمن 
ا�ستعداداتها للعي���د ال�سعيد من خالل توفري 
جدي���د ال�سينما حول الع���امل وملختلف الفئات 

واللهجات:

Hotel Artemis
داخل فن���دق اأرمتي�ض بالق���رب من لو�ض 

اأجنلو����ض الت���ي متزقه���ا اأعم���ال ال�سغ���ب يف 
امل�ستقب���ل وبالتحديد يف الع���ام 2028، تدور 
االأح���داث ح���ول املمر�س���ة الت���ي تدي���ر غرفة 
ط���وارئ �رشي���ة لكاف���ة اخلارجني ع���ن القانون 

الذين يعانون من حاالت طبية طارئة.
من متثيل: �سوفي���ا بوتيال ديف باتي�ستا 

جيف جولدبلوم جيني �سليت جودي فو�سرت.

Adrift
اأح���داث  عل���ى  الفيل���م  اأح���داث  ت�ستن���د 
حقيقية، حينما يق���رر احلبيبان تامي اأولدهام 
وريت�س���ارد �سارب، اأن يقوم���ا مبغامرة العمر، 
بحار مًع���ا عرب املحي���ط، لكنهما مل  ويق���ررا االإ
يتوقعه���ا اأنهما �سي�س���ريان يف مواجهة واحدة 
عا�سري يف تاريخ الب�رشية، وعليهما  من اأعتى االأ
ال�سمود يف وجه ما يحدث لهما من م�ساعب يف 

هذه الرحلة امل�سريية.

Incredibles 2
ت���دور اأحداث اجلزء الثاين من الفيلم حول 
جم���ع �سمل عائلة ب���ار مع ال�سخ�سي���ة اخلارقة 
Frozone، عندما يحني الوقت الإنقاذ العامل.
الفيلم م���ن بطولة العديد م���ن االأ�سوات 
منها هويل هنرت، و�سامويل جاك�سون، وكريج 

تي نيل�سون، وبراد بريد.

Hereditary

ت����رشع عائل���ة )جراه���ام( يف ك�س���ف األغاز 
م���وت جدته���م املنعزل���ة، والت���ي - حتى بعد 
رحيله���ا - ُتلق���ي ظ���الاًل ُمظلمة عل���ى االأ�رشة، 
خ�سو�سا حفيدتها املراهقة �ساحبة اجلاذبية 
اال�ستثنائي���ة )ت�ساريل(. يتال�س���ى ال�سالم من 
حمي���ط االأ����رشة بع���د �سيط���رة الرع���ب القامت 
عليه���م، مما يدف���ع االأم اإل���ى الغو�ض يف عامل 
اأكرث ظلمة للهروب من م�سريهم احلالك الذي 

توارثوه.

Maya the Bee
تدور اح���داث الفيلم ح���ول ”النحلة مايا” 
حيث عندما حترج ماي���ا املتحم�سة دون ق�سد 
منها باالحت���اد مع فريق من احل�رشات املنبوذة 
وتناف����ض يف انت���اج الع�س���ل من اج���ل فر�سة 

النقاذ خليتها.

األبلة طم طم 
تدور ق�سة الفيلم حول هروب جمموعة من 
امل�ساجني من خالل نفق �رشي حتت االأر�ض، ثم 
يفاجئوا انهم داخل مدر�سة منوذجية، ليقرروا 
املكوث فيها حتى اأ�سعار اأخر، يف ظل مقاومة 
م���ن “االأبلة طم طم” الت���ي ُت�سد �سخ�سيتها 

“يا�سمني عبدالعزيز”.
الفيلم م���ن متثيل: يا�سم���ني عبدالعزيز، 

حمدي املريغني، بيومي فوؤاد. 

ليلة هنا وسرور

ت���دور اأحداث���ه ح���ول رج���ل اأعم���ال يدعى 
“����رشور”، وحبيبته وتدعى “هنا” وهى الفنانة 
يا�سمني �سربي، ويقع يف ع�سابة ما، وي�سطر 
لله���رب، ويلتق���ى رئي����ض الع�ساب���ة وال���ذي 
يج�س���ده الفن���ان ف���اروق الفي�س���اوي، وتب���داأ 
ال�رشاعات بينهم���ا، وتتوالى االأحداث، وتاأليف 

م�سطفى �سقر وحممد عز الدين.

Race 3
 من بطولة “ �سلمان خان”، “اأنيل كابور”، 
“جاكل���ني فرنانديز”، “بوب���ي ديول”. وتدور 
ق�س���ة الفيل���م ح���ول رج���ل يق���ع يف ع���دد من 

امل�ساكل الكبرية من قبل بع�ض املجرمني.
وكان اجل���زء الث���اين م���ن ه���ذا الفيلم مت 
عر�سه يف �ساالت ال�سينما الهندية خالل العام 

.2012

 Avengers: Infinity War
يوا�س���ل املنتقم���ون وحلفاوؤه���م حماي���ة 
العامل من تهديدات كبرية جًدا على اأن يتعامل 
اأحدهم معها مبفرده. حي���ث يظهر )ثانو�ض(، 
طاغية جدي���د قادم من الظ���الل الكونية يبث 
اخلوف يف املج���رات، وهدفه هو جم���ع االأحجار 
ال�ست���ة الالنهائية ليبلغ ق���وة ال حمدودة، مما 
ي�س���ع اجلمي���ع اأمام معرك���ة فا�سل���ة يتوقف 

ر�ض. عليها م�سري االأ

Deadpool 2
بعد جنات���ه من ح���ادث الت���واء يف الركبة، 
يكاف���ح امل�ست�س���ار القان���وين امُل�س���وه )وايد 
ويل�سون( من اأجل حتقي���ق حلمه يف اأن ي�سبح 
امُلربي االأ�سه���ر لكالب البول���دوج الفرن�سية، 
بينم���ا يتعل���م التعام���ل م���ع عالق���ة عاطفي���ة 
مفتوح���ة.. وعندم���ا ي�سع���ى واي���د الكت�س���اب 
�سغف���ه باحلياة م���ن جديد، ي�سب���ح لزاًما عليه 
اأن يواجه حماربي النينجا، رجل معدن االأ�سيد، 
و�سخ�سي���ات اأخرى ال تقل خط���ورة. فيكت�سف 
خ���الل معاركه معهم اأهمي���ة عائلته، �سداقته، 

ومنافع عالقته مع حمبوبته.

 Jurassic World: Fallen Kingdom
بعد مرور 4 �سنوات على الدمار الذي جرى 
للحديق���ة اجلورا�سي���ة ب�سب���ب الدينا�سورات 
الت���ي خرج���ت ع���ن ال�سيط���رة متاًم���ا، وبع���د 
ف���وران اإح���دى الرباكني اخلام���دة على �سطح 
اجلزي���رة، يتوجه كل من اأوي���ن )كري�ض برات( 
وكلري )براي����ض داال�ض هوارد( يف مهمة بالغة 
الدينا�س���ورات  اإنق���اذ  �سبي���ل  ال�سعوب���ة يف 

الباقية من املوت.

اإعداد: طارق البحار

أهم أفالم عيد الفطر في سينكو البحرين

يدر�ض حممد هنيدي فكرة تقدمي جزء ثان من م�سل�سله اجلديد 
“اأر����ض النف���اق”، الذي يبث حالياً على عدد م���ن القنوات العربية. 
وقال م�سدر من داخل امل�سل�سل، اإن املنتج جمال العدل كان �ساحب 
فك���رة اجل���زء الثاين، خا�س���ًة اأنه ي���رى اأن اأح���داث امل�سل�سل حتتمل 

تقدمي جزء ثان، م�سيفاً اأن هني���دي اأبدى موافقته املبدئية، ولكنه 
مل يتخ���ذ بعد ق���راراً نهائياً. وي�سارك يف بطول���ة “اأر�ض النفاق” هنا 
�سيحة، و�سامي مغ���اوري، وحممد ثروت، ودالل عبدالعزيز، �سيناريو 

وحوار اأحمد عبداهلل، واإخراج �سامح عبدالعزيز وحممد جمال العدل.

مع عائشة بهلول

مطبخ

)8 أشخاص(

جباب 
الروبيان

المقادير:
يق����رش  روبي���ان،  كيل���و  ورب���ع   1

1250 جم
1 كوب دقيق االأرز 150 جم

1 ملعقة طع���ام بهارات خملوطة 
8 جم

1 ملعقة �ساي ملح 8 جم
مقادير ال�سل�سة:

ربع كي�ض متر هندي 62 جم 
7 اأكواب ماء 1000 مل

4 ب�سالت مفرومة 400 جم
4 ف�سو�ض ثوم مفرومة 20 جم

3 مالع���ق طع���ام كزب���رة خ����رشاء 
مفرومة 24 جم

1 ملعقة طع���ام بهارات خملوطة 
8 جم

1 ملعقة �س���اي م�سحوق الليمون 

االأ�سود 3 جم
1 ملعق���ة �ساي م�سحوق الكيمون 

2 جم
2 طماطم مق����رشة ومفرومة 160 

جم

مقادير الحشوة:
3 ب�سالت مفرومة 400 جم
1 ملعقة طعام زبدة 20 جم

 ربع كيلو روبيان، يق�رش 250 جم
1 ملعقة �ساي به���ارات خملوطة 

3 جم
1 ملعقة �س���اي م�سحوق الليمون 

االأ�سود 3 جم
 ن�سف ملعقة �ساي ملح 4 جم
2 ملعقة طعام زبيب 32 جم

الطريقة:
-1 يق����رش الروبي���ان ث���م يف���رم يف 
والبه���ارات  االأرز  دقي���ق  م���ع  املفرم���ة 
وامللح ويو�س���ع يف الثالجة ملدة )ن�سف 

�ساعة(.
-2 ينق���ع التم���ر الهندي م���ع املاء 

ويرتك جانبا.

-3 حت����رش �سل�س���ة يف ق���در وذلك 
الكزب���رة،  الث���وم،  الب�س���ل،  بتحم���ري 
البهارات، الليم���ون االأ�سود والكمون ثم 
الطماطم فامل���اء املنقوع بالتمر الهندي 
بعد ت�سفيته ويرتك على نار هادئة جداً.

-4 لعم���ل احل�س���وة يحم���ر الب�س���ل 
بالزبدة ثم ي�س���اف الروبيان، البهارات، 
الليم���ون االأ�س���ود واملل���ح ث���م الزبي���ب 

ويرفع عن النار بعد ن�سج الروبيان.
-5 حل�س���و اجلب���اب تك���ور الكبة يف 
الي���د وتعمل حف���رة يف الو�س���ط وحت�سى 
باحل�س���وة ال�سابق���ة وتقف���ل ثاني���ة ث���م 
ت�سق���ط يف ال�سل�س���ة وه���ي عل���ى النار، 
تكرر العملي���ة حتى االنته���اء من الكمية 
ث���م ترتك على نار وهي مغطاة ملدة )15 

دقيقة( وتقدم.
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األخيرة

امل�صور عبدالنبي الفردان يف ذمة اهلل
نع���ت وزارة �ش���وؤون الإع���ام املوظ���ف عبدالنب���ي 
الف���ردان اأح���د اأق���دم اخل���رات الفني���ة م���ن م�شوري 

التلفزيون الذي انتقل الى جوار ربه اأم�س.
ورفع���ت الوزارة تعازيها الى اأهايل الفقيد وجميع 
املوظف���ن بوزارة �ش���وؤون الإعام، م�ش���يدة يف الوقت 
ذات���ه مبا تركه الفقيد الراحل م���ن ب�شمات وا�شحة يف 
جمال الت�شوي���ر التلفزيوين، حيث كان من امل�شورين 
املتميزين ومن ذوي اخلرة، التي اكت�شبها عر خدمته 
الطويلة بتلفزيون البحرين، وكان خالها مثال لدماثة 
اخللق والتعاون اأك�شبته حب زمائه وروؤ�شائه يف العمل.

 Social
media

نيجريي يدفن والده 
يف �صيارة فارهة!

قرر �ش����اب ثري يف نيجرييا توديع والده الراحل بطريق����ة غريبة، فقد قام بدفنه داخل 
�شي����ارة فارهة بدل من و�شعه يف تابوت، ح�شبما اأف����ادت �شحيفة “ديلي ميل” الريطانية. 
وا�شرتى النيجريي اأبوزويك �شيارة فاخرة من طراز “بي اإم دبليو” ب�شعر يبلغ 66 األف جنيه 

اإ�شرتليني )88 األف دولر(، واأنزل والده اإلى قره داخل ال�شيارة.
وجاء قرار النيجريي اأبوزويك تنفيذا لوعد كان قد قطعه لوالده بتمليكه �شيارة فارهة 

اإل اأن املنية مل ت�شعفه يف حتقيق ذلك.
وحف����ر العامل����ون داخ����ل مقرة يف مدين����ة اإيهاليا جنوب����ي الباد، قرا بعم����ق مرت و80 
�شنتمي����رتا حتى يت�شع لدفن الأب الراح����ل. ولقت �شورة الدفن الغريب تفاعا وا�شعا على 
من�شات التوا�شل الجتماعي، فقد اعتر البع�س �شلوك البن عرفانا جتاه والده، فيما راأى 

اآخرون يف اخلطوة جمرد تبديد للمال بدل من اإنفاقه على اأمور ذات اأهمية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س  ح�شن 
ول��ك��ن��ه ح���ار خ��ال  

النهار.

الرياح �شمالية غربية من 
7 اإل���ى 12 عقدة وت�شل من 

13 اإلى 18 عقدة اأحيانا .

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�شواحل، ومن 2 اإلى 4 
اأق���دام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م، وال�شغرى 30 

م. الرطوبة الن�شبية العظمى 70 %، وال�شغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار الباد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:14 
الظهـر:  11:38 

العصــر: 3:03 
المغرب: 6:31 
العشاء: 8:01

مواقيت 
الصالة

• احلرم النبوي ال�رشيف يعج بامل�شلن يف ليلة 27 من �شهر رم�شان املبارك )وا�س(	

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة 
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة 
رئيس ديوان سمو ولي العهد

 وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة 
ولكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأسرة
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• عبدالنبي الفردان	
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