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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي باس

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

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

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

وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي واألمة اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعاده اهلل علىالجميع باليمن والخيرات والبركات

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

29.5x26cm.indd   1 6/12/2018   11:10:42 AM

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

 حضرة صاحب الجاللة الملك
  حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
 وصاحب السمو الملكي األمير

   خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير
   سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد الفطر المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات



أسمى آيـات التـهـاني والتـبريكـات نرفعهـا إلى مقـام
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى شعب البحرين الوفي وا�مة العربية وا�سالمية بمناسبة
عيد الفطر المبارك

أعاده ا� علينا بالُيمن والبركات
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تنمية ال�سناديق التقاعدية بكفاءة اأكربالتوظيف الأمثل للموارد مع حفظ املكت�سبات
تكليف “التجارة” اإعداد �سوابط للتاأجري بالباطن... �سمو رئي�س الوزراء:التعاون بني ال�سلطتني اأ�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية... العاهل:

املنامة - بنا: اأك���د عاهل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة اأن املواط���ن هو 
دائما حمور التنمي���ة واأ�صا�صها، واأن 
كل جه���د واإ�صه���ام م���ن املواطن يف 
رفعة الوطن دعما للم�صرية التنموية 
ال�صاملة هو جهد مقدر وم�صدر فخر 
واعتزاز للجميع، واأكد جاللته توفري 
مزيد من احلياة الكرمية للمواطنني، 
توف���ري  ا�ص���تدامة  عل���ى  واحلر����ص 
والتوظي���ف  املتكامل���ة  اخلدم���ات 

الأمث���ل للموارد الوطني���ة مع مراعاة 
املحافظ���ة على حقوق ومكت�ص���بات 

املواطنني.
ا�ص���تقبل،  ق���د  جاللت���ه  وكان 
بح�صور رئي�ص الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمري خليف���ة بن �صلمان اآل 
خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلم���ان بن حم���د اآل خليفة، يف ق�رص 
جمل����ص  رئي����ص  اأم����ص  ال�صافري���ة 

الن���واب اأحمد امل���ال، ورئي�ص جمل�ص 
ال�صورى علي ال�صالح.

�صك���ره  ع���ن  جاللت���ه  واأع���رب 
وتقدي���ره ل�صاح���ب ال�صم���و امللكي 
رئي����ص ال���وزراء، و�صاح���ب ال�صم���و 
امللك���ي ويل العه���د، عل���ى التعاون 
التنفيذي���ة  ال�صلط���ة  ب���ني  القائ���م 
ل���ه  وال���ذي  الت�رصيعي���ة،  وال�صلط���ة 
اإ�صهام���ات ب���ارزة يف تعزي���ز م�صرية 
التنمية والبناء التي ت�صب يف �صالح 

الوطن واملواطن.

رئي����ص  اأك���د  بن���ا:   - املنام���ة 
الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة، لدى 
متابعته الأو�ص���اع املالية لل�صناديق 
عل���ى  الرتكي���ز  ����رصورة  التقاعدي���ة، 
حتقي���ق النمو لل�صنادي���ق وفق اإدارة 
اأمث���ل للمخاط���ر وال�صع���ي للتعام���ل 
بكف���اءة اأك���ر م���ع منتج���ات التاأمني 
وا�صتثماراتها. وكان �صموه قد راأ�ص 
اجتم���اع عمل، �صب���اح اأم�ص، مبكتب 
�صموه بق�رص الق�صيبية خ�صه �صموه 

لبحث عدد من الق�صايا ذات ال�صلة 
بال�ص���اأن القت�ص���ادي والت�رصيع���ات 
الت���ي تكف���ل احلماي���ة الجتماعي���ة 
وت�صم���ن  الدخ���ارات  وتدع���م 

دميومتها.
ون���وه �صم���وه اإل���ى اأن مراجع���ة 
القوانني تفر�صه���ا ال�رصورة امللحة 
التاأميني���ة،  ال�صنادي���ق  ل�صتدام���ة 
املواطن���ني  حق���وق  مراع���اة  م���ع 
وم�صاحله���م، عل���ى ق���دم امل�صاواة، 
للو�ص���ول اإلى احلل���ول التي حتقق 

�صالح ور�صا اجلميع وطنا و�صعبا.
ووجه �صموه اإلى و�صع ال�صوابط 
ب�ص���اأن التاأج���ري م���ن الباط���ن، مب���ا 
التاأث���ري  ا�صتغالل���ه يف  دون  يح���ول 
على الن�س���اط التج���اري اأو امل�سا�س 
الأن�صط���ة  ممار�ص���ة  يف  باحلري���ات 
القت�صادي���ة اأو التاأث���ر عل���ى الأمن 
القت�ص���ادي، وكل���ف �صم���وه وزي���ر 
ال�صناعة والتج���ارة وال�صياحة اإعداد 
جمل����ص  اإل���ى  ورفعه���ا  ال�صواب���ط 

الوزراء.

• •جاللة امللك وبح�صور �صمو رئي�ص الوزراء و�صمو ويل العهد ي�صتقبل رئي�صي جمل�ص النواب وال�صورى 	 �صمو رئي�ص الوزراء يرتاأ�ص اجتماع عمل	
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 جاللة امللك ي�سدر مر�سوما 
بالعفو اخلا�ص والإفراج عن 155 نزياًل

املنام���ة - بن���ا: تف�صل عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�صى 
اآل خليف���ة باإ�صدار مر�ص���وم ملكي بالعفو 
اخلا�ص والإفراج عن 155 نزيالً حمكومني 
يف ق�صايا خمتلفة، بعد اأن ق�صوا فرتة من 

العقوبات ال�صادرة بحقهم.

وياأتي الف���راج عنه���م مبنا�صبة �صهر 
الفط���ر  عي���د  وحل���ول  الك���رمي  رم�ص���ان 
املب���ارك، وذلك جري���اً على ع���ادة جاللته 
الكرمي���ة وحر�ص���ه عل���ى اإتاح���ة الفر�صة 
مل���ن �صملهم العفو لالندم���اج يف املجتمع 

وامل�صاركة يف م�صرية البناء والتقدم.

78

الفطر بعيد  “$” تهنئ 
الته���اين  اآي���ات  اأ�صم���ى  “الب���الد”  ترف���ع 
والتري���كات اإلى مقام عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليف���ة، ورئي�ص الوزراء 
�صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة، وويل العهد �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة، واإلى �صع���ب مملكة 
البحرين الويف؛ مبنا�صبة حلول عيد الفطر املبارك، 
داعي���ة اهلل اأن يعي���د ه���ذه املنا�صب���ة عل���ى �صعب 
مملكة البحرين، وعلى الأمتني العربية والإ�صالمية 

باخلري واليمن والركات.
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تتقدم شركة البحرين للتسهيالت التجارية
 بأسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجاللة  حضرة صاحب 
ملك البالد المفدى حفظه ا� ورعاه

الملكي األمير  خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو 
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

خليفة آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
عيد الفطر المبارك

أعاده ا� على الجميع باليمن والخير والبركات
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جاللته امللك 
يتلقى مزيدا من 

االت�صاالت الهاتفية
... وجاللته يتبادل التهاين مع خادم احلرمني واأمري الكويت

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاهل 
البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة ات�صاالت 
هاتفية اأم�س م���ن كل من اإخوانه، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي بدولة االإمارات 
العربية املتحدة ال�صقيقة �صاحب 
ال�صمو ال�صي���خ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، وويل عه���د دولة الكويت 
ال�صقيق���ة �صاحب ال�صم���و ال�صيخ 
نواف االأحمد اجلابر ال�صباح، وويل 
عه���د اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�صلح���ة بدولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة �صاح���ب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زاي���د اآل نهيان، 
واأمري املنطق���ة ال�رشقية باململكة 
ال�صقيق���ة  ال�صعودي���ة  العربي���ة 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي االأم���ري 
�صع���ود بن ناي���ف ب���ن عبدالعزيز 
اآل �صع���ود، واأم���ري منطق���ة تبوك 
ال�صعودي���ة  العربي���ة  باململك���ة 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي االأم���ري 
فهد ب���ن �صلطان ب���ن عبدالعزيز 
االت�ص���االت  يف  ومت  �صع���ود.  اآل 
تب���ادل الته���اين مبنا�صب���ة حلول 
ال�صعي���د �صائل���ن  الفط���ر  عي���د 
اهلل العل���ي القدي���ر اأن ُيعيد هذه 
املنا�صب���ة املبارك���ة عل���ى مملكة 
البحري���ن، وعل���ى �صع���وب ه���ذه 
وامل�رشات  باخلري  ال�صقيقة  الدول 
وعلى االأمتن العربية واالإ�صالمية 

بالعزة والرخاء.

... وجاللته يتلقى 
تهنئة �صيخ االأزهر 

تلق���ى عاهل الب���الد �صاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة ات�صاال هاتفي���ا من �صيخ 
االأزه���ر ف�صيلة االإمام االأكرب اأحمد 
الطي���ب. وهن���اأ �صي���خ االأزه���ر يف 
االت�ص���ال جاللة امللك بحلول عيد 
الفطر ال�صعيد، �صائال الباري جّلت 
قدرت���ه اأن يعي���د ه���ذه املنا�صبة 
الكرمي���ة عل���ى جاللت���ه مبوف���ور 
ال�صح���ة وال�صع���ادة، وعلى مملكة 
البحري���ن و�صعبها ال�صقيق وكافة 
الع���رب وامل�صلم���ن بوافر اخلري 

والُيمن والربكات.

ج���رت  بن���ا:   - املنام���ة 
ات�ص���االت هاتفي���ة اأم����س بن 
عاه���ل الب���الد �صاح���ب اجلاللة 
اآل  عي�ص���ى  ب���ن  حم���د  املل���ك 
خليفة، وكل م���ن اإخوانه عاهل 
ال�صعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
احلرم���ن  خ���ادم  ال�صقيق���ة 

ال�رشيف���ن املل���ك �صلم���ان بن 
عبدالعزي���ز اآل �صع���ود، واأم���ري 
دولة الكويت ال�صقيقة �صاحب 
ال�صم���و ال�صي���خ �صب���اح االأحمد 

اجلابر ال�صباح. 
ومت يف االت�ص���االت تبادل 
الته���اين مبنا�صب���ة حل���ول عيد 

الفطر املب���ارك داعن املولى 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة 
املباركة عل���ى مملكة البحرين، 
و�صعوب ه���ذه الدول ال�صقيقة 
بالُيمن واخلري والربكات وعلى 
االأمت���ن العربي���ة واالإ�صالمي���ة 

بالعزة والتقدم.
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“بـوليتكنـك” هـيئـة عـلمية م�ستقلـة

الكلية الإ�سالمية تعك�ص احلر�ص على خدمة الدين

يف قانون اأ�صدره جاللة امللك

م�صيدا بحمل ال�رصح التنويري ا�صم عبداهلل بن خالد... “الأعلى الإ�صالمي”:

املنامة - بنا: �صادق عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�صى اآل خليف���ة واأ�صدر قانون رقم 
)26( ل�صن���ة 2018 ب�ص���اأن كلي���ة البحري���ن التقني���ة 
)بوليتكنك البحرين(، بعد اقراره من جمل�س ال�صورى 

وجمل�س النواب. ون�س القانون على ما يلي:
م���ادة ) 1 (: يه���دف هذا القانون اإل���ى منح كلية 
البحري���ن التقني���ة )بوليتكن���ك البحري���ن( ال�صخ�صية 
املعنوية العامة، واإعادة تنظيمها ب�صورة هيئة علمية 
م�صتقلة، م���ن اأجل حتقيق الأهداف الت���ي اأن�صئت من 
اأجله���ا، مب���ا ي�صمن ا�صتدام���ة اخلدم���ات والتو�صع يف 
براجمها لتحقيق متطلبات القت�صاد الوطني وتزويد 
اململك���ة باملتخ�ص�ص���ن والفني���ن واخل���راء وفقاً 

ملتطلبات �صوق العمل بكفاءة وفاعلية.
التقني���ة  البحري���ن  كلي���ة  تك���ون   :)  2  ( م���ادة 
)بوليتكنك البحرين( املن�صاأة مبوجب املر�صوم رقم ) 
65 ( ل�صنة 2008، هيئة علمية م�صتقلة ذات �صخ�صية 
معنوي���ة عامة، وتخ�ص���ع لإ�رصاف ورقاب���ة الوزير الذي 

ي�صدر بت�صميته مر�صوم.
مادة ) 3 (: اأ - تتكون املوارد املالية للكلية من:

1 - العتم���ادات الت���ي تخ�ص����س للكلية �صمن 
امليزانية العامة للدولة.

2 - عائد ا�صتغالل اأموالها الثابتة واملنقولة.
اخلدم���ات  ور�ص���وم  الدرا�صي���ة  الر�ص���وم   -  3
التعليمي���ة والبح���وث ومقابل اخلدم���ات ال�صت�صارية 

والدرا�صات والتدريب.
4 - ح�صيلة كافة اأن�صطة الكلية.

والهب���ات  والترع���ات  والإعان���ات  املن���ح   -  5
والو�صاي���ا والوقف، الت���ي يقرر جمل�س اأمن���اء الكلية 

قبولها.
ب – يرح���ل الفائ����س يف موازن���ة كلي���ة البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين( من �صنة اإلى اأخرى.
م���ادة )4(: اأ - يك���ون لكلي���ة البحري���ن التقني���ة 
)بوليتكن���ك البحري���ن( هيكل تنظيم���ي ولئحة تنظم 
�ص���وؤون العامل���ن فيها م���ن اأع�صاء هيئ���ة التدري�س 
والتدري���ب والباحث���ن وغريه���م م���ن العامل���ن يف 
الكلية من حيث اإجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم 
ونقله���م وحتدي���د مرتباتهم ومكافاآته���م ومميزاتهم 
واإجراءات واأحكام تاأديبهم واإنهاء خدماتهم وغري ذلك 

من �صوؤونهم، مب���ا يتنا�صب وطبيع���ة الكلية وبالقدر 
الالزم لتمكينها من حتقيق اأهدافها ومبا�رصة مهامها، 
وي�ص���در بهم���ا ق���رار م���ن الوزي���ر املعن���ي بالإ�رصاف 
والرقاب���ة على اأعم���ال الكلي���ة بناًء عل���ى تو�صية من 
جمل�س اأمنائها، وبعد موافقة املجل�س الأعلى لتطوير 

التعليم و التدريب.
ب- يف ح���ال حتق���ق لكلي���ة البحري���ن التقني���ة 
)بوليتكنك البحرين( الكتفاء الذاتي ماليا لت�صغيلها 
دون احلاجة اإلى تخ�صي�س اأية اعتمادات من امليزانية 
العام���ة للدولة، ي�صب���ح الخت�صا�س ملجل����س الأمناء 
باإ�ص���دار وتعدي���ل الهيكل التنظيم���ي ولئحة �صوؤون 

العاملن يف الكلية.
م���ادة )5(: ُيعم���ل باملر�ص���وم رق���م )65( ل�صنة 
التقني���ة  البحري���ن  كلي���ة  وتنظي���م  باإن�ص���اء   2008
)بوليتكن���ك البحرين( والق���رارات املعمول بها وقت 

�صدور هذا القانون فما ل يتعار�س مع اأحكامه.
مادة )6(: على رئي����س جمل�س الوزراء والوزراء- 
كل فيما يخ�صه- تنفيذ اأح���كام هذا القانون و ُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�رصه يف اجلريدة الر�صمية.

اجلف���ري - املجل�س الأعلى لل�ص���وؤون الإ�صالمية: 
اأ�ص���اد املجل�س الأعل���ى لل�ص���وؤون الإ�صالمية يف بيان 
اأ�ص���دره اأم�س بالأم���ر ال�صامي من ل���دن عاهل البالد 
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
باإن�صاء كلية للدرا�ص���ات الإ�صالمية تخت�س بتدري�س 
عل���وم الق���راآن والق�ص���اء ال�رصعي والفق���ه الإ�صالمي 
والفقه املقارن.  واأكد املجل�س اأن اإن�صاء هذه الكلية 
يعك����س حر�س واهتمام �صاحب اجلاللة امللك بخدمة 
الدي���ن احلنيف والق���راآن الك���رمي، وتعزيز خمرجات 
العل���وم ال�رصعي���ة والدرا�ص���ات الإ�صالمي���ة يف البالد، 
وياأت���ي يف �صياق م���ا يوليه جاللته م���ن رعاية ودعم 
لطلب���ة العلوم الدينية، ويف اإط���ار ما حتقق يف عهده 

الزاهر من منجزات كبرية يف خدمة الدين. 
���ن املجل�س يف الوقت نف�صه، اللفتة امللكية  وثمَّ
الكرمي���ة بت�صمية ه���ذا ال�رصح التنوي���ري با�صم �صمو 
ال�صي���خ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة رحمه اهلل تقديًرا 
لإ�صهامات �صموه املتعددة وجهوده الرائدة يف خدمة 
الدين احلنيف ون�رص تعاليمه وقيمه ال�صمحة والدعوة 
اإلى اخلري وال�ص���الح، ودوره يف اإثراء م�صرية الق�صاء 
البحرين���ي وتطوي���ر خمتل���ف القطاع���ات الديني���ة، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى اإ�صهاماته يف العديد م���ن املجالت 

الإن�صانية واخلريية والثقافية والتاريخية. 
واأ�ص���ار املجل����س اإل���ى اأن هذه اللفت���ة ال�صامية 
توؤك���د حر����س �صاح���ب اجلالل���ة امللك عل���ى تكرمي 

ال�صخ�صي���ات الريادي���ة يف الب���الد، وتخلي���ًدا لدورها 
التاريخ���ي يف خدمة الدين والوط���ن والنا�س.  ولفت 
اإل���ى اأن اإن�صاء كلية للدرا�ص���ات الإ�صالمية كان اأمنية 
ت���راود اجلمي���ع، وق���د حتقق���ت ب�ص���دور ه���ذا الأمر 
ال�صام���ي، ويف خ���ري ال�صهور �صهر رم�ص���ان املبارك، 
ويف الع����رص الأواخر املباركة، اإمياًنا من جاللته باأهمية 
تتويج �لن�س���اط �لديني يف �لبحري���ن بكلية �إ�سالمية 
متخ�ص�ص���ة ترفد الب���الد بخريجن موؤهل���ن واأكفاء 
للنهو����س بال���دور احليوي املاأمول منه���م، �صائلن 
اهلل العل���ي القدير اأن يحف���ظ جاللته ويطيل يف عمره 
ويجعل���ه �صن���ًدا وعزًّا للدي���ن والوط���ن واملواطنن، 

ويجعل هذا العمل الطيب يف ميزان ح�صناته.

عبدالرحمن بن حممد رئي�سا لـ “الأعلى الإ�سالمي”
املنام���ة - بنا: �ص���در عن عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة اأم���ر ملكي رق���م )29( ل�صن���ة 2018 
بت�صكيل املجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية. 
وجاء يف امل���ادة الأولى من الأمر امللكي: 
ُي�صكل املجل����س الأعلى لل�ص���وؤون الإ�صالمية 
برئا�صة ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�صد 

اآل خليفة، وع�صوية كل من:
خل���ف  عبداحل�ص���ن  ال�صي���خ  ف�صيل���ة   .1

الع�صفور.. نائباً للرئي�س.
 2. ف�صيل���ة ال�صي���خ الدكت���ور عبداللطي���ف 

حممود املحمود.
 3. ف�صيل���ة ال�صي���خ الدكت���ور فريد يعقوب 

املفتاح. 
4. ف�صيلة ال�صيخ عدنان عبداهلل القطان. 

5. ف�صيل���ة ال�صيخ حممد مال اأحمد ح�صن علي 
التوبالين.

 6. ف�صيلة ال�صيخ من�صور علي حمادة.
 7. ف�صيل���ة ال�صيخ حمم���د ح�صن عبداملهدي 

ال�صيخ. 
8. ف�صيل���ة ال�صي���خ الدكت���ور �صليم���ان ب���ن 

ال�صيخ من�صور ال�صرتي.
 9. ف�صيلة ال�صيخ جميل حممد اإبراهيم ح�صن 

الق�صاب.
 10.ف�صيل���ة ال�صي���خ ع�ص���ام حمم���د اإ�صحاق 

العبا�صي. 

11. ف�صيل���ة ال�صي���خ ج���واد عب���داهلل عبا�س 
ح�صن. 

12. ف�صيل���ة ال�صي���خ حمم���د جعف���ر حمم���د 
اجلفريي.

 13. ف�صيل���ة ال�صي���خ را�ص���د ح�ص���ن اأحم���د 
البوعينن. 

اإبراهيم را�صد  14. ف�صيلة ال�صيخ الدكت���ور 
املريخي. 

15. ف�صيلة ال�صيخ عبدالرحمن �رصار ال�صاعر. 
وتك���ون م���دة ع�صويته���م يف املجل����س اأربع 

�صنوات. 
امل���ادة الثاني���ة: ُيعمل بهذا الأم���ر من تاريخ 

�صدوره، وُين�رص يف اجلريدة الر�صمية.

التوظيف الأمثل للموارد مع املحافظة على حقوق ومكت�سبات املواطنني
جاللته �صكر �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد على تعاون ال�صلطتن... العاهل:

املنام���ة - بنا: ا�صتقبل عاه���ل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة، بح�صور 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �صلم���ان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، يف 
ق����رص ال�صافرية اأم�س رئي����س جمل�س النواب اأحمد 

املال، ورئي�س جمل�س ال�صورى علي ال�صالح.
واأع���رب جاللته عن �صك���ره وتقديره ل�صاحب 
ال�صم���و امللكي رئي�س ال���وزراء، و�صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي ويل العه���د، عل���ى التع���اون القائم بن 
ال�صلط���ة التنفيذية وال�صلطة الت�رصيعية، والذي له 
اإ�صهام���ات بارزة يف تعزيز م�ص���رية التنمية والبناء 

التي ت�صب يف �صالح الوطن واملواطن.
كم���ا اأع���رب ع���ن �صك���ره لرئي�ص���ي واأع�ص���اء 
جمل�صي ال�ص���ورى والنواب على دورهم وجهودهم 
يف تبني واإجناز ت�رصيعات متطورة، ت�صهم يف تعزيز 
مكانة مملكة البحرين املتميزة يف تكامل اخلدمات 
وتوفري البيئة املنا�صبة لال�صتثمار التي ت�صهم يف 
خلق الفر�س النوعية للمواطنن، وتر�صيخ قواعد 
الدول���ة املدني���ة القائمة على العدال���ة وامل�صاواة 
وحماية احلق���وق واحلريات واحرتام القانون، ون�رص 

قيم الو�صطية والت�صامح.
واطماأن جاللته على مدى التعاون القائم بن 
ال�صلطت���ن التنفيذية والت�رصيعي���ة يف هذه الأيام 
املبارك���ة من �صهر رم�ص���ان الف�صيل الذي يتعزز 
فيه اإعالء قيم الدين الإ�صالمي املتمثلة يف الت�صامح 
والتاآل���ف ووحدة القلوب املتجهة اإلى اهلل �صبحانه 

وتعال���ى، داعًي���ا املولى ع���ز وج���ل اأن يعيد �صهر 
رم�صان املبارك على اجلميع باخلري والركة وعلى 
مملك���ة البحرين واأهلها الك���رام بالأمن والزدهار. 
ونوه جاللته باأن املواط���ن هو دائما حمور التنمية 
واأ�صا�صها، واأن كل جه���د واإ�صهام من املواطن يف 
رفعة الوطن دعم���ا للم�صرية التنموية ال�صاملة هو 

جهد مق���در وم�صدر فخ���ر واعتزاز للجمي���ع، واأكد 
جاللته توفري مزيد من احلياة الكرمية للمواطنن، 
واحلر�س على ا�صتدامة توفري اخلدمات املتكاملة 
والتوظي���ف الأمث���ل للم���وارد الوطنية م���ع مراعاة 

املحافظة على حقوق ومكت�صبات املواطنن.
م���ن جانبه���م، رفع رئي�ص���ا جمل�ص���ي ال�صورى 

والن���واب اإلى جالل���ة املل���ك بالغ ال�صك���ر وعظيم 
التقدير والمتنان على دور جاللته الكبري ودعمه، 
�صائل���ن اهلل اأن يحفظ جاللت���ه ويوفقه ملوا�صلة 
م�ص���رية اخلري التنمي���ة والتط���ور يف اململكة التي 
تنع���م بف�صل قيادة جاللته بالأمن والأمان والرخاء 

وال�صتقرار.

• جاللة امللك وبح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد ي�صتقبل رئي�صي جمل�س النواب وال�صورى   	

• ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�صد	

�سمو ويل العهد يتلقى برقيات مزيدا من التعازي
املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي 
الأم���ري �صلمان بن حمد اآل خليفة برقيات 
تعزي���ة وموا�ص���اة م���ن ويل عه���د دول���ة 
الكوي���ت ال�صقيق���ة �صم���و ال�صي���خ نواف 
الأحمد اجلابر ال�صباح، وويل عهد اململكة 
املتحدة اأمري ويلز �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري ت�صارل���ز، ورئي����س وزراء مملك���ة 

تايلن���د اجلرنال براي���وت ت�ص���ان اأوت�صا، 
ورئي����س وزراء جمهوري���ة �صنغاف���ورة يل 
ه�ص���ن لون���غ، يف وف���اة �صاحب���ة ال�صمو 

�ل�سيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة.
اأح���ر تعازيه���م و�ص���ادق  �صمنوه���ا 
موا�صاته���م ل�صم���و ويل العه���د ولأ����رصة 
الفقي���دة، متمنن ل�صم���وه دوام ال�صحة 
والعافي���ة ول�صع���ب البحري���ن مزيدا من 

التقدم والزدهار.

امل����واط����ن حم�����ور ال��ت��ن��م��ي��ة واأ����ص���ا����ص���ه���ا ون����ق����در ك����ل ج���ه���د ي���دع���م امل�������ص���رية ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 
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حتقيق �لنمو لل�صناديق �لتقاعدية وفق �إد�رة �أمثل للمخاطر
مراجعة القوانني مع مراعاة حقوق املواطنني وم�ساحلهم... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: راأ�س رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليفة اجتماع عمل، �سباح اأم�س، مبكتب �سموه 
بق����ر الق�سيبي���ة خ�سه �سم���وه لبحث عدد من 
الق�ساي���ا ذات ال�سل���ة بال�س���اأن القت�س���ادي 
والت�ريع���ات الت���ي تكفل احلماي���ة الجتماعية 

وتدعم الدخارات وت�سمن دميومتها.
ويف الجتم���اع، اأكد �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء ����رورة احلد م���ن املمار�سات 
التجارية ال�سلبية التي توؤثر على حرية الأن�سطة 
التجاري���ة، موجها �سموه �سمن هذا ال�سياق اإلى 
و�سع ال�سوابط ب�س���اأن التاأجري من الباطن، مبا 
يح���ول دون ا�شتغالله يف التاأث���ر على الن�شاط 
التج���اري اأو امل�سا����س باحلري���ات يف ممار�س���ة 
الأن�سط���ة القت�سادي���ة اأو التاأث���ر عل���ى الأم���ن 
القت�س���ادي، وكل���ف �سم���وه وزي���ر ال�سناع���ة 
والتج���ارة وال�سياح���ة اإع���داد ال�سوابط ورفعها 
اإلى جمل�س الوزراء. من جانب اآخر، تابع �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س ال���وزراء الأو�ساع املالية 
لل�سنادي���ق التقاعدي���ة، اإذ اأك���د �سموه �رورة 
الرتكي���ز على حتقي���ق النم���و لل�سناديق وفق 
اإدارة اأمثل للمخاطر وال�سع���ي للتعامل بكفاءة 

اأكرب مع منتجات التاأمني وا�ستثماراتها.
و�س���دد �سم���وه عل���ى اأهمي���ة حف���ظ حقوق 
املواطنني من خالل �شمان دميومة ال�شناديق 
التاأميني���ة و�سم���ان موا�سلة تق���دمي خدماتها 
واحليلولة دون ما يوؤثر على و�سعها الكتواري.
ون���وه �سم���وه اإل���ى اأن مراجع���ة القوان���ني 
تفر�سها ال�رورة امللحة ل�ستدامة ال�سناديق 
املواطن���ني  حق���وق  مراع���اة  م���ع  التاأميني���ة، 
وم�ساحلهم، على قدم امل�ساواة، للو�سول اإلى 
احللول التي حتق���ق �سالح ور�سا اجلميع وطنا 

و�سعبا.

• �سمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع عمل	

ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��واط��ن��ني ع���رب دمي���وم���ة ال�����س��ن��ادي��ق وم��ن��ع ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى و���س��ع��ه��ا الك���ت���واري
اإع��������داد ����س���واب���ط ب�������س���اأن ال���ت���اأج���ري ب���ال���ب���اط���ن مل���ن���ع ال���ت���اأث���ري ع���ل���ى الأن�������س���ط���ة ال��ت��ج��اري��ة
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جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يتبادلون التهاين
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد

املنام����ة - بنا: تلقى عاهل الب����الد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س 
الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد، فيما يلي 

ن�سها:
ح�����رة �ساحب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�سى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فاإن����ه مل����ن دواعي �رورن����ا اأن نع���� رّ جلاللتكم عن 
خال�����س تهانينا وت يكاتنا مبنا�سب����ة حلول عيد الفطر 
املب����ارك، داع����ن املولى ع����ز وجل اأن يحف����ظ جاللتكم 
ويرعاك����م، واأن يعي����د هذه املنا�سبة الكرمي����ة واأمثالها 
على جاللتكم، وعلى �سعب البحرين الويف والأمة العربية 

والإ�سالمية بوافر اليمن واخلري وال كات.
وان����ه لي�سعدن����ا كث����رياً يف ه����ذه الأي����ام املباركة، 
اأن نوؤك����د اعتزازن����ا بقيادتك����م احلكيم����ة مل�سرية اخلري 
والتق����دم والنم����اء يف بلدن����ا العزي����ز، ومب����ا توا�سل����ون 
جاللتك����م حتقيقه من اإجن����ازات كب����رية، حتقيقا لأماين 
وتطلع����ات �سعبكم ال����ويف املحب جلاللتك����م، داعيا اهلل 
�سبحان����ه وتعال����ى اأن يحف����ظ جاللتك����م وي�سب����غ عليكم 

موفور ال�سحة وال�سعادة انه �سميع جميب الدعاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

وبعث �ساح����ب اجلاللة امللك برقي����ة �سكر جوابية 
اإلى �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، هذا ن�سها:

�ساح����ب ال�سمو امللكي العم العزي����ز الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فلق����د تلقينا برقي����ة �سموكم العزي����ز املهنئة لنا 
مبنا�سب����ة عيد الفط����ر املبارك للع����ام 1439ه�����، واإننا 
اإذ ن�سك����ر �سموكم خال�����س ال�سكر لنبع����ث اإلى �سموكم 
باأطي����ب التحيات و�س����ادق التمنيات مبوف����ور ال�سحة 
والعافي����ة، داع����ن اهلل، اأن يعي����د عل����ى �سموك����م هذه 
املنا�سبة املباركة، وعلى مملكتنا العزيزة و�سعبنا الويف 

والأمة العربية و الإ�سالمية، باليمن وال كات.
ون�ساأل����ه تعالى اأن ميتعك����م بالعافية وطول العمر 

اإنهُ �سميع جميب ودمتم بحفظ اهلل �ساملن.
حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

وتلق����ى عاهل الب����الد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليف����ة برقية تهنئة من ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد، وفيما يلي ن�سها:
�سيدي ح�رة �ساحب اجلالل����ة الوالد العزيز امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�رفن����ي اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم الكرمي اأ�سمى 
اآي����ات التهاين والت ي����كات مقرونًة بخال�����س الأمنيات 
مبنا�سب����ة حلول عيد الفطر ال�سعي����د، داعياً اهلل �سبحانه 
وتعالى يف ه����ذه املنا�سبة املبارك����ة اأن يحفظ جاللتكم 
ويحق����ق كل ما تتطلع����ون اإليه من رفع����ة وتقدم لهذه 
اململكة الغالية و�سعبها الويف، واأن يعيد هذه املنا�سبة 
الكرمية واأمثالها على جاللتك����م واأنتم تنعمون مبوفور 
ال�سح����ة وال�سعادة وطول العمر وعل����ى الأمتن العربية 

والإ�سالمية باخلري واليمن وال كات.

ودمتم �سيدي بحفظ اهلل �ساملن موفقن،،،
ابنكم املخل�س

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �ساح����ب اجلاللة امللك برقي����ة �سكر جوابية 
اإل����ى �ساح����ب ال�سمو امللك����ي ويل العهد نائ����ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، هذا ن�سها:
�ساح����ب ال�سمو امللكي ابنن����ا العزيز الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العه����د نائب القائ����د الأعل����ى - النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اإن����ه ملن دواعي الغبط����ة اأن تلقينا برقية �سموكم، 
املهنئ����ة لنا بحلول عيد الفطر املبارك للعام 1439ه�، 
واإنن����ا اإذ ن�سك����ر �سموك����م خال�����س ال�سك����ر لنبعث لكم 
باأطي����ب حتياتن����ا ومتنياتن����ا، اأن يعي����د ه����ذه املنا�سبة 
ال�سعي����دة على �سموكم، وعلى مملكتنا العزيزة و�سعبنا 
الويف والأمتن العربية والإ�سالمية باخلري وامل�رات.

ون�ساأل����ه تعال����ى اأن ميتعك����م بال�سح����ة والعافي����ة 
وال�سعادة حفظكم اهلل ورعاكم، ودمتم 

بحفظه �ساملن. 
والدك

حمد بن عي�سى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقية تهنئة من ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد فيما يلي ن�سها:

�ساحب ال�سم����و امللكي العم العزي����ز الوالد الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�سع����دين مبنا�سبة حل����ول عيد الفط����ر ال�سعيد اأن 
اأرف����ع اإلى مق����ام �سموكم الكرمي  اأ�سم����ى اآيات التهاين 
والت يكات مقرونًة بخال�س الأمنيات، واإذ اأكرر خال�س 
الته����اين ل�سموك����م، لأ�ساأل اهلل العل����ي القدير اأن يدمي 
على �سموكم موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر وان 
يحق����ق للمملكة مزيداً من التق����دم والزدهار واأن يعيد 
هذه املنا�سبة على الأمت����ن العربية والإ�سالمية باخلري 
واليم����ن وال���� كات، انه �سميع جمي����ب. ودمتم �سموكم 

بحفظ اهلل �ساملن موفقن،،،
ابنك�����م

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

وبع����ث �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء 
برقي����ة �سك����ر جوابية اإل����ى �ساحب ال�سم����و امللكي ويل 
العه����د نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، هذا ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللك����ي البن العزيز الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

فلق����د اطلعنا مبزيد التقدير عل����ى برقية �سموكم 
الكرمية املهنئة لنا مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك، 
واإنه لي�رنا يف هذه املنا�سبة املباركة اأن نعرب ل�سموكم 
ع����ن اعتزازن����ا مب�ساعرك����م النبيلة، كما ون����ود اأن نبعث 
اإليك����م بخال�����س الته����اين والت يكات به����ذه املنا�سبة 
يحفظك����م  اأن  القدي����ر  العل����ي  اهلل  داع����ن  الكرمي����ة، 
ويرعاك����م، واأن ي�سبغ عليكم موف����ور ال�سحة وال�سعادة 

اأنه �سميع عليم جميب الدعاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

... ويتبادلون التهاين 
مع قادة الدول اخلليجية 

والعربية والإ�سالمية
تبادل عاهل البالد �ساح����ب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة وويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
برقي����ات تهنئة مبنا�سبة حلول عي����د الفطر ال�سعيد مع 
قادة ال����دول اخلليجية والعربي����ة والإ�سالمية ال�سقيقة، 
معربن ع����ن اأطي����ب تهانيهم وخال�����س متنياتهم لهم 
موف����ور ال�سحة وال�سع����ادة، �سائال اهلل تعال����ى اأن يعيد 
هذه املنا�سبة ال�سعيدة على الدول و�سعوبها ال�سقيقة 

بوافر اخلري واليمن وامل�رات.

... ويتلقون برقيات التهنئة 
من اأ�سقاء جاللة امللك

تلق����ى عاهل البالد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة وويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي����ات تهنئة مبنا�سبة حلول عي����د الفطر ال�سعيد من 

كل م����ن رئي�����س احلر�س الوطن����ي الفري����ق الركن �سمو 
ال�سي����خ حممد بن عي�س����ى اآل خليفة ورئي�س نادي را�سد 
للفرو�سي����ة و�سب����اق اخلي����ل �سم����و ال�سيخ عب����د اهلل بن 
عي�س����ى اآل خليفة ووزير �سوؤون الدي����وان امللكي �سمو 
ال�سي����خ علي بن عي�س����ى اآل خليفة، رفع����وا فيها اأ�سمى 
اآي����ات الته����اين والت يكات اإلى جالل����ة امللك و�ساحب 
ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء و�ساح����ب ال�سمو امللكي 
ويل العه����د به����ذه املنا�سب����ة املباركة، �سارع����ن اإلى 
الب����اري جلت قدرت����ه اأن يعيده����ا على جاللت����ه مبوفور 
ال�سحة وال�سعادة وعلى مملكة البحرين و�سعبها الكرمي 

باخلري وال كات. 

... ويتلقون برقيات 
التهنئة من كبار اأفراد 

العائلة املالكة وامل�سوؤولن
تلق����ى عاهل البالد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة وويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي����ات تهنئة مبنا�سبة حلول عي����د الفطر ال�سعيد من 
كبار اأف����راد العائلة املالكة الكرمي����ة ورئي�سي جمل�سي 
النواب وال�سورى، والوزراء وكبار امل�سوؤولن يف اململكة 
والوجه����اء والأعيان واأع�ساء جمل�س����ي النواب وال�سورى 
واأع�ساء املجال�����س البلدية واملحافظن و�سفراء مملكة 
البحري����ن يف اخل����ارج وروؤ�س����اء البعث����ات الدبلوما�سي����ة 
املعتمدين لدى اململكة وروؤ�ساء اجلمعيات والحتادات 

والأندية الريا�سية واملواطنن.
وع����  اجلمي����ع يف برقياته����م عن اأطي����ب تهانيهم 
وخال�س متنياتهم جلاللة امللك و�ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء و�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي ويل العهد 
بهذه املنا�سب����ة الكرمية، داعن اهلل العل����ي القدير اأن 
يعيدها عليهم اأعواما عديدة مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
وعلى مملكة البحري����ن و�سعبها الويف مبزيد من التقدم 
والزده����ار والرخ����اء يف ظل قي����ادة جالل����ة امللك وعلى 
الأمتن العربية والإ�سالمية باليمن واخلري وال كات. 

... ويتلقون التهاين من اأجنال 
�سمو الأمري حممد بن �سلمان 

تلق����ى عاهل البالد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة وويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي����ات تهنئ����ة مبنا�سب����ة حلول عي����د الفط����ر ال�سعيد 
من كل م����ن �سمو ال�سيخ اأحمد بن حمم����د بن �سلمان اآل 
خليفة و�سمو ال�سيخ حمد بن حممد بن �سلمان اآل خليفة 
و�سم����و ال�سيخ خال����د بن حممد ب����ن �سلم����ان اآل خليفة. 
وع  اجلمي����ع يف برقياتهم عن اأطيب تهانيهم وخال�س 
متنياتهم جلاللة امللك بهذه املنا�سبة الكرمية، داعن 
اهلل العلي القدير اأن يعيدها على جاللة امللك و�ساحب 
ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء و�ساح����ب ال�سمو امللكي 
اأعواما عدي����دة مبوفور ال�سحة وال�سع����ادة وعلى مملكة 
البحري����ن و�سعبها ال����ويف مبزيد من التق����دم والزدهار 
والرخاء يف ظل قيادة جاللة امللك وعلى الأمتن العربية 

والإ�سالمية باليمن واخلري وال كات.

• •جاللة امللك	 • �سمو رئي�س الوزراء	 �سمو ويل العهد	

ت�سكيل جلنة قراءة الن�سو�س مبهرجان خالد بن حمد للم�رسح   ا�ستعادة احلديدة تعزز فر�س التو�سل حلل �سيا�سي
العمليات الع�سكرية بناء على طلب احلكومة اليمنية... ال�سفري الإماراتي:

املنامة - بنا: اأكد �سفري دولة الإمارات 
العربية املتحدة لدى مملكة البحرين ال�سيخ 
�سلط���ان ب���ن حم���دان ب���ن زاي���د اآل نهيان 
اأن العملي���ات الع�سكري���ة احلالي���ة لق���وات 
التحالف العربي يف اليم���ن لتحرير احلديدة 
ج���اءت بناًء عل���ى طل���ب احلكوم���ة ال�رعية 
اليمني���ة ا�ستنادا اإلى ق���رارات جمل�س الأمن 
الدويل ذات ال�سلة حول الأزمة اليمنية وهي 
2216 و2204 و2201 و2104، واأو�سح اأن 
الهدف من عملي���ات قوات التحالف العربي 
جاء لتحري���ر احلديدة ولكي تتمكن احلكومة 
اليمنية ال�رعية من اإعادة الأمن وال�ستقرار 
اإلى امليناء ولتخفي���ف اآثار الأزمة الإن�سانية 

يف اليمن.
واأ�س���اف اأن ملي�سيات احلوثي ا�ستغلت 
مين���اء احلدي���دة لإطالة اأمد احل���رب وزيادة 
معاناة اليمنين وتده���ور الو�سع الإن�ساين 
الأ�سلح���ة  لتهري���ب  املين���اء  با�ستخ���دام 
اليم���ن  اإل���ى  البالي�ستي���ة  وال�سواري���خ 

وا�ستخدامه���ا ل�ستهداف اململك���ة العربية 
ال�سعودية.

اأن  اأك���د �سف���ري دول���ة الإم���ارات  كم���ا 
ا�ستع���ادة احلدي���دة من ملي�سي���ات احلوثي 
�ستع���زز فر�س التو�سل حل���ل �سيا�سي بعد 

3 �سنوات من اجله���ود و�سيعيد الزخم اإلى 
مفاو�س���ات امل�س���ار ال�سيا�س���ي املتوقفة، 
و�ستدع���م جه���ود املبع���وث ال���دويل اإل���ى 
اليمن مارت���ن غريفت، للتو�س���ل اإلى احلل 

ال�سيا�سي.
واأ�س���ار �سعادت���ه بان التحال���ف العربي 
اأخط���ر الأم���م املتح���دة واملنظم���ات الغ���ري 
حكومي���ة بالعمليات الع�سكري���ة فاحلديدة 
وذل���ك �سمانا ل�سالمتهم كم���ا وفر التحالف 
املم���رات الآمنة ملوظفي تل���ك اجلهات اإلى 
خارج احلديدة قبل ب���داأ العمليات، واأو�سح 
بان ق���وات التحال���ف العربي عل���ى ات�سال 
م�ستم���ر مع الأمم املتحدة واجلهات الإغاثية 
ل�سمان ا�ستمرار �سال�سة انتقال امل�ساعدات 
الإن�ساني���ة وحماية املدني���ن، واأن التحالف 
العرب���ي �سيوا�س���ل التزام���ه بالعم���ل م���ع 
املجتم���ع ال���دويل ل�سمان اأن ت���وؤدي عملية 
حتري���ر ميناء احلديدة اإلى زي���ادة مبا�رة يف 

حجم امل�ساعدات الإن�سانية.

• ال�سفري الإماراتي	

جلنة الإعالم والت�سال - مهرجان خالد بن 
حمد للم����رح ال�سبابي: توا�سل اللجنة املنظمة 
العلي���ا ملهرج���ان جائزة خالد بن حم���د للم�رح 
ال�سباب���ي الراب���ع لالأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز 
حت�سرياته���ا  العزمي���ة،  ول���ذوي  ال�سبابي���ة 
الإعدادية قبل انط���الق الفعاليات حتت رعاية  
النائب الأول لرئي����س املجل�س الأعلى لل�سباب 
والريا�س���ة رئي�س الحت���اد البحرين���ي لألعاب 
الق���وى الرئي����س الفخ���ري لالحت���اد البحريني 
لريا�س���ة ذوي العزمي���ة �سمو ال�سي���خ خالد بن 
حم���د اآل خليفة ، والذي يق���ام بتنظيم من قبل 
وزارة �س���وؤون ال�سباب والريا�س���ة بال�راكة مع 
املكت���ب الإعالمي ل�سمو ال�سي���خ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة، وذل���ك خ���الل الفرتة م���ن 1 لغاية 
15 اأكتوبر املقب���ل، حيث ياأتي هذا املهرجان 
�سم���ن مب���ادرات �سم���وه الداعم���ة لل�سباب يف 
املجال���ن الثق���ايف والإن�س���اين . وانطالق���ا من 
تو�سيات اللجن���ة ال�ست�سارية ملهرجان جائزة 
خالد بن حمد للم�رح ال�سبابي لالأندية الوطنية 
واملراكز ال�سبابية وذوي العزمية، عينت اللجنة 

العلي���ا املنظم���ة اأع�ساء جلن���ة التقييم وقراءة 
الن�سو�س برئا�س���ة ح�سن عبدالرحيم وع�سوية 
كل من: جمال ال�سقر وجمعان الرويعي وطاهر 
حم�س���ن. وا�ستعر����س اأع�ساء اللجن���ة املنظمة 
العليا واأع�ساء جلنة التقييم وقراءة الن�سو�س 
امله���ام الأ�سا�سية التي م���ن �ساأنها رفع جودة 

الأعمال امل�ساركة يف املهرجان.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

�سمو رئي�س الوزراء يهنئ اأمري الكويت وويل عهده ورئي�س الوزراء
املنام���ة - بنا: اأجرى رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
ات�س���ال هاتفيا، اأم�س، باأخي���ه اأمري دولة الكويت 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سب���اح الأحمد 
اجلاب���ر ال�سب���اح، ع���  في���ه �سم���وه ع���ن خال�س 
التهاين واأ�سدق الت ي���كات مبنا�سبة حلول عيد 
الفطر املبارك، داعي���ا اهلل عز وجل اأن يعيد هذه 
املنا�سبة عل���ى �سموه مبوفور ال�سح���ة والعافية 
وعلى دولة الكوي���ت و�سعبها ال�سقيق مبزيد من 
التق���دم والزدهار. فيم���ا اأعرب �ساح���ب ال�سمو 

اأمري دولة الكوي���ت ال�سقيقة عن �سكره وتقديره 
ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء على 
م�ساع���ر �سموه الطيبة، داعي���ا اهلل جلت قدرته اأن 
يعيد هذه املنا�سبة املباركة على �سموه بال�سحة 
وال�سعادة وعلى مملك���ة البحرين و�سعبها باخلري 

ومزيد من الرفعة والتقدم.
كما اأجرى �سم���وه ات�س���الت هاتفية مماثلة 
م���ع اأخيه ويل العهد �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ نواف 
الأحمد اجلابر ال�سباح واأخيه رئي�س جمل�س الوزراء 
�سم���و ال�سيخ جابر املب���ارك ال�سباح، حيث تبادل 

�سم���وه معهم الته���اين والت ي���كات بحلول عيد 
الفطر ال�سعي���د، داعيا املولى ع���ز وجل اأن يعيد 
ه���ذه املنا�سبة الكرمية عل���ى البلدين وال�سعبن 
ال�سقيق���ن وعلى الأمت���ن العربي���ة والإ�سالمية 
باخلري وال كات، فيما ع  �سموهما عن �سكرهما 
ل�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، على م�ساعر �سم���وه الأخوية ال�سادقة 
داع���ن اهلل ع���ز وج���ل اأن ميت���ع �سم���وه بال�سحة 
والعافي���ة، واأن يعي���د هذه املنا�سب���ة على �سموه 

و�سعب البحرين باخلري وال كة.
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منح اجلندي امل�صاب باليمن نوط اخلدمة امليدانية

“الروؤية”: اليوم اأول اأيام العيد

تاأهيل املقاولني لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�صم�صية

“اجلنوبية” تطلق حملة اإلكرتونية للتهنئة بالعيد 

“اخلريية امللكية” تقيم ليلة حنة

ال�صالح واملال ين�صقان اجلهود لالرتقاء بدور “الت�رشيعية”

بيان الربملان الأوروبي جتاهل الإجنازات احلقوقية

جاللة امللك يحر�ص على حماية مكت�صبات حمدودي الدخل

ن�رش القيم الدينية ال�صمحة وتقدمي الربامج الهادفة

لتحقيق تطلعات اجلميع

ال ميكن القبول مب�سا�س نزاهة الق�ساء البحريني وا�ستقالله... “اخلارجية”:

نا�سدت جاللته عر�س اخلالف على تعديل “التقاعد” على “الد�ستورية”... “مكتب النواب”:

كرَّم الفائزين يف “القارئ ال�سغري”... وزير االإعالم:

الق�سيبي���ة – جمل�س ال�س���ورى: اأكد رئي�س 
جمل����س ال�س���ورى عل���ي ال�سالح اأهمي���ة تكامل 
الدور الذي ي�سطلع به جمل�سا ال�سورى والنواب 
واملواطن���ن،  القي���ادة  تطلع���ات  لتحقي���ق 
وتقدمي امل�سلحة الوطني���ة العليا يف التعاطي 
مع خمتلف الق�سايا، م�سرًيا اإلى �رضورة تن�سيق 
اجله���ود لالرتق���اء ب���دور ال�سلط���ة الت�رضيعي���ة 
وتفعي���ل اأدواته���ا، والعمل عل���ى الدفع تعزيز 
الدبلوما�سي���ة الربملانية يف املحاف���ل الدولية 
مل�ساندة ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة، م�سيداً يف 
هذا ال�سياق بالتعاون الكبري الذي يبديه رئي�س 

جمل�س النواب يف هذا املجال.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�ستقباله رئي����س جمل�س 
الن���واب اأحم���د امل���ال، حي���ث جرى بح���ث جممل 
الق�ساي���ا املطروح���ة على ال�سلط���ة الت�رضيعية، 

فيم���ا اأع���رب رئي�س جمل����س ال�س���ورى ورئي�س 
جمل����س الن���واب ع���ن تقديرهما للجه���ود التي 
يوا�س���ل بذلها اأع�س���اء املجل�س���ن، خالل دور 

االنعق���اد الراب���ع، و�سعيه���م احلثي���ث لتقدمي 
امل�سلح���ة الوطني���ة يف التعاط���ي م���ع خمتلف 

املوا�سيع املطروحة اأمام ال�سلطة الت�رضيعية.

املنام����ة - بنا: اأعرب����ت وزارة اخلارجية عن بالغ 
اأ�سفه����ا للق����رار ال�س����ادر ع����ن الربمل����ان االأوروبي، 
اأم�����س، ب�ساأن حق����وق االإن�س����ان يف مملك����ة البحرين، 
وال����ذي ا�ستند اإل����ى معلومات مغلوط����ة، االأمر الذي 
يعك�����س التجاه����ل حلج����م م����ا حتق����ق عل����ى �سعيد 
وواق����ع تعزي����ز وحماي����ة حق����وق االإن�س����ان يف مملكة 
البحري����ن يف املجاالت كاف����ة، املدني����ة وال�سيا�سية 
واالقت�سادي����ة واالجتماعي����ة والثقافي����ة، وال ميكن 
للمملكة قب����ول اأي م�سا�س بنزاهة الق�ساء البحريني 
العري����ق وا�ستقالليته، حيث تط����رق القرار اإلى عدد 
من الق�سايا اجلنائي����ة واملتورطن فيها والتعليق 
عل����ى االأحكام ال�س����ادرة من الق�س����اء رغم �سدورها 
وفق الد�ستور واملعاي����ري الدولية ال�سامنة لقواعد 
املحاكم����ة العادلة، مبا يف ذل����ك حق الدفاع ومتكن 

املتهن من حقوقهم القانونية كافة.

وقالت الوزارة، يف بيان اأم�س، اإن قرار الربملان 
االوروبي يعك�س نظرة �سطحية ويتجاهل التحديات 
التي متر بها املنطق����ة ومملكة البحرين حتديدا من 
التدخ����الت اخلارجي����ة يف �سوؤونه����ا الداخلية وتنامي 
اأعم����ال العن����ف واالإره����اب ال����ذي بات يه����دد االأمن 
واال�ستق����رار، ويقو�����س تنفي����ذ احلكوم����ة لربام����ج 
التطوير والتنمية امل�ستدامة واحلفاظ على مقومات 
حق����وق االإن�س����ان. وكان االأج����در ب����ه اأن يح�����س على 
الدع����وة اإلى وقف العن����ف والتحري�س عليه واحرتام 

حقوق االإن�سان مبا يف ذلك احلق يف االأمن واحلياة. 
واأ�ساف����ت اأن املوؤ�سف اأي�ًس����ا اأن القرار جتاهل 
املمار�س����ات الدميقراطي����ة التي تتحق����ق يف مملكة 
البحري����ن، ومن ذلك ممار�سات ال�سلط����ة الت�رضيعية، 
وانعكا�����س حري����ة التعب����ري م����ن خ����الل اأدوات عدة، 
منها و�شائ����ل الإع����ام املختلفة، وال�شم����اح بن�شاط 

املنظمات غ����ري احلكومية، وحري����ة الدين واملعتقد 
واالجتماع.

وتابع����ت اأن مملك����ة البحري����ن اأك����دت ا�ستمرار 
احلق����وق  اح����رتام  ب�سم����ان  املتعلق����ة  م�سريته����ا 
واحلري����ات يف اإطار م����ا ن�س عليه د�ست����ور اململكة، 
وت�رضيعاته����ا وف����ق التزاماته����ا الدولي����ة يف جم����ال 
حق����وق االإن�سان مبوج����ب اتفاقيات حق����وق االإن�سان 
التي �سادق����ت عليها، والتعاون م����ع كافة اجلهات 
واالآليات الدولية ذات ال�سلة مبا يف ذلك البناء على 
م����ا حتقق من جناحات يف جمال التعاون الثنائي بن 
مملكة البحرين واالحت����اد االأوروبي واآلياته واأجهزته 

املتخ�ش�شة. 
واختتم����ت وزارة اخلارجية بيانه����ا بالقول اإنها 
�ستدر�����س م�سمون الق����رار والرد علي����ه تف�سيالً يف 

وقت الحق.

الق�سيبية - جمل�س النواب: اأعربت هيئة مكتب 
جمل����س الن���واب ع���ن بال���غ اعتزازها وعظي���م ثقتها 
بحكم���ة عاهل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، يف �سون وحماي���ة م�سالح الوطن 
واملواطنن، وتوجيه���ات جاللته ال�سامي���ة، الدائمة 
وامل�ستمرة، لدعم كافة فئات املجتمع، وخا�سة ذوي 

الدخل املتو�سط واملحدود واملتقاعدين.
واأ�س���ارت الهيئ���ة يف اجتماعه���ا املنعق���د اأم�س 
برئا�سة رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد املال، وحيث ان 
امل�رضوع بقانون ب�س���اأن تعديل بع�س اأحكام القانون 
رقم )3( ل�سنة 2008 ب�س���اأن الهيئة العامة للتاأمن 
االجتماع���ي، وم����رضوع قان���ون بتعديل بع����س اأحكام 
املر�سوم بقانون رقم )47( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإدارة 
واخت�شا�ش���ات �شن���دوق التقاع���د ل�شب���اط واأفراد 
ق���وة دفاع البحرين واالأمن الع���ام، قد �سهدا اختالفا 
بن ق���رار جمل�س الن���واب وجمل�س ال�س���ورى، ونظرا 
الأهمي���ة امل����رضوع بقان���ون على م�سال���ح املواطنن 
ومكت�سباته���م، وعل���ى م�ستقبل �سم���ان ا�ستمرارية 
تطوير عم���ل �سناديق التقاعد، وحر�سا على حتقيق 
كاف���ة ال�سمان���ات الد�ستوري���ة، فق���د ق���ررت هيئة 
مكتب جمل�س النواب رف���ع منا�سدة اإلى عاهل البالد 
لعر�س اخلالف حول د�ستورية امل�رضوع بقانون ب�ساأن 

تعدي���ل قان���ون الهيئ���ة العامة للتاأم���ن االجتماعي 
عل���ى املحكمة الد�ستورية، وفق���ا للمادة )106( من 
د�ست���ور ممكل���ة البحري���ن، والتي تن����س يف فقرتها 
االأخرية على: “وللملك اأن يحيل اإلى املحكمة ما يراه 
م���ن م�رضوعات القوانن قب���ل اإ�سدارها لتقرير مدى 
مطابقته���ا للد�ستور، ويعترب التقري���ر ملزًما جلميع 

�سلطات الدولة وللكافة”.
واأك���دت الهيئ���ة، املمثل���ة عن جمل����س النواب 
بكاف���ة اأع�س���اءه، ع���ن ثقته���ا الكامل���ة باملحكم���ة 
الد�ستوري���ة، ومب���ا �ست�سدره املحكم���ة الد�ستورية 
بهذا ال�ساأن، وهي حمكم���ة م�ستقلة، وتتميز باحلياد 

واملو�سوعية، وحتوز على ثقة اجلميع، واأن اأحكامها 
ملزمة جلميع �سلطات الدولة. واإذ تعلن هيئة مكتب 
جمل����س الن���واب ترحيبها ب���اأي حكم وق���رار ت�سدره 
املحكمة الد�ستورية يف ه���ذا ال�ساأن، فاإنها على ثقة 
تامة ومطلقة بحكمة جاللة امللك، وحر�سه على اأن ال 
يتاأث���ر املواطنن من ذوي اأ�سحاب الدخل املتو�سط 
والدخ���ل املحدود من هذا القانون، واأن جاللة امللك، 
ه���و االأحر�س على حماية هذه الفئ���ات ومكت�سباتها، 
فيم���ا ل���و مت تطبي���ق القان���ون. مع الو�س���ع يف عن 
االعتب���ار ما ت���وؤول اإليه نتائ���ج اأعمال جلن���ة مراجعة 

الدعم امل�سرتكة بن احلكومة وال�سلطة الت�رضيعية.

املنام���ة - بنا: اأك���د وزير �س���وؤون االإعالم علي 
الرميح���ي حر����س الوزارة عل���ى ن�رض القي���م الدينية 
واالإن�ساني���ة ال�سمح���ة، وتق���دمي الربام���ج الهادفة 
الت���ي حت���ث اأبن���اء املجتم���ع البحريني عل���ى حفظ 
القراآن الكرمي، وجتويده وتدار�س معانيه وتطبيق 
اأحكامه يف التحلي باالأخالق الكرمية وقيم الو�سطية 
والت�سام���ح، ونبذ الغل���و والتطرف. ج���اء ذلك لدى 
ا�ستقبال الوزير الفائزي���ن باملراكز الثالثة االأولى 
يف م�سابق���ة “الق���ارئ ال�سغ���ري”، والت���ي نظمه���ا 
تليفزي���ون البحري���ن مب�سارك���ة 60 قارًئ���ا �سم���ن 
براجمه الديني���ة لتحفيز االأطفال على تالوة القراآن 
الك���رمي وجتويده، وهم على التوايل: عبداهلل هزاع، 
وحممد ريا�س، وجا�سم اخلدري، حيث قام وبح�سور 
ع���دد م���ن م�س���وؤويل ال���وزارة بتكرميه���م ومنحهم 
�سهادات تقديرية وجوائز مالية، موؤكًدا: “اأن حفظ 

االأطفال القراآن الكرمي وجتويده هو اأف�سل تكرمي 
لهم”. وتقدم وزير �سوؤون االإعالم بال�سكر والتقدير 
اإل���ى اأع�س���اء جلنة حتكي���م برنام���ج امل�سابقة على 

�سا�سة تليفزيون البحرين نا����رض جناحي، وم�سعب 
عبدال���رزاق، وعل���ي عم���ر، وجمي���ع القائم���ن على 

الربنامج من الكوادر االإعالمية والفنية.

الرف���اع - ق���وة دفاع البحري���ن: ا�ستقبل 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�سري 
الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة مبكتبه 
يف القي���ادة العام���ة �شباح اأم����س اجلندي رجا 
اإنعام اهلل خان من جمموعة الواجب العملياتي 
لقوة دف���اع البحرين الذي اأ�سي���ب خالل اأداء 
الواج���ب الوطن���ي املقد����س باحل���د اجلنوبي 
للمملكة العربية ال�سعودية يف عمليات قوات 

التحالف العربي �سمن عمليتي عا�سفة احلزم 
واإعادة االأمل ودعم ال�رضعية يف اليمن. واطمئن 
القائد العام لقوة دفاع البحرين على اجلندي 
رجا، ومنحه نوط اخلدمة امليدانية من الدرجة 
الثاني���ة، داعياً اهلل العلي القدير اأن مين على 
جمي���ع امل�سابن من ق���وات التحالف العربي 
بال�سف���اء العاج���ل واإن يرده���م اإل���ى اأ�رضه���م 

معافن باأذن اهلل تعالى.

املنامة - بنا: اأعلنت هيئة الروؤية ال�رضعية 
يف مملكة البحري���ن اأن اليوم )اجلمعة( هو اأول 

اأيام عيد الفطر املبارك.
ورفع املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية 
مق���ام عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليف���ة، واإلى رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 

�سلم���ان اآل خليف���ة، واإل���ى ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأم�ري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، واإل���ى االأ����رضة املالكة 
الكرمي���ة، واإل���ى �سعب البحرين ال���ويف، واإلى 
الع���امل االإ�سالم���ي، اأجم���ل الته���اين واأزك���ى 

التربيكات بعيد الفطر املبارك.

الكهرب���اء  �س���وؤون  هيئ���ة   - املنام���ة 
وامل���اء: ا�ستقب���ل وزي���ر �س���وؤون الكهرب���اء 
وامل���اء عبداحل�سن م���ريزا املن�سق املقيم 
لالأم���م املتح���دة واملمثل املقي���م لربنامج 
االأم���م املتحدة االمنائ���ي اأم���ن ال�رضقاوي، 
وخ���الل اللقاء قام الوزي���ر باإطالع ال�رضقاوي 
عل���ى الرتتيب���ات واال�ستع���دادات للور�سة 
املقاول���ن  بتاأهي���ل  اخلا�س���ة  التدريبي���ة 

واال�ست�ساري���ن لرتكي���ب اأنظم���ة الطاق���ة 
ال�سم�سي���ة والت���ي �ستعق���د يف 24 يوني���و 
اجل���اري، وهي الور�س���ة التدريبي���ة الثانية 
م���ن نوعها حي���ث عق���د الور�س���ة االولى يف 
يناي���ر من هذا العام. وقال الوزير اأن مثل هذه 
الور�س���ة التدريبية متثل نقلة اإيجابية نحو توفري 
ا�سته���الك الطاقة وت�ساهم يف خل���ق فر�س عمل 

جديدة يف هذا املجال.

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: �سمن 
اإط���ار توجيهات حماف���ظ اجلنوبية �سمو 
ال�سي���خ خليف���ة بن عل���ي بن خليف���ة اآل 
خليف���ة، يف تعزي���ز التوا�سل ب���ن اأفراد 
املجتمع مبناطق املحافظة كافة، اأكدت 
مدير اإدارة املعلومات واملتابعة باالإنابة 
من���رية ال�سبيع���ي اإن املحافظ���ة تعت���زم 
اإطالق تهاين ذات طاب���ع اإلكرتوين مميز 
مبنا�سب���ة عي���د الفطر املب���ارك للتعبري 
عن م�شاعر الفرح وال�رسور عرب ح�شاباتها 
االإلكرتوني���ة كاف���ة، يف تطبيقات مواقع 
التوا�سل االإجتماعي.كما بينت مدير اإدارة 
املعلومات واملتابعة باالإنابة اأن هذه التهاين 
تع���د االأولى من نوعها لتنا�سبه���ا مع التطور 

االإع���الم اجلدي���د وتكنولوجي���ا  احلا�س���ل يف 
املعلوم���ات وم���ا تتمع به م���ن مزايا وخدمات 
عالي���ة امل�ستوى ت�سه���م يف التوا�سل املبا�رض 

مع االأهايل وجميع �رضائح املجتمع.

�ساحية ال�سي���ف - املوؤ�س�سة اخلريية 
اخلريي���ة  املوؤ�س�س���ة  نظم���ت  امللكي���ة: 
امللكي���ة فعالي���ة )ليل���ة حن���ة( يف جمم���ع 
ال�سي���ف ا�ستعداداً ال�ستقب���ال عيد الفطر 
املب���ارك، �س���ارك فيها ح���وايل 250 فتاة 
وامراأة من اأ�رض اخلريية امللكية. ومت نق�س 

احلناء يف اأي���دي ال�سغار والكب���ار، الإدخال 
الفرح والبهج���ة على قلوبهم وم�شاركتهم 
فرحة العيد، كما فتحت املوؤ�س�سة املجال 
للجمه���ور الكرمي للم�سارك���ة يف الفعالية، 
اخل���ريي  للعم���ل  الري���ع  خ�س����س  حي���ث 

للموؤ�س�سة اخلريية امللكية.

• رئي�س جمل�س ال�سورى ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب	

• اجتماع هيئة مكتب جمل�س النواب	

• وزير االإعالم يكرم الفائزين يف م�سابقة القارئ ال�سغري لتالوة القراآن الكرمي وجتويده	

• منرية ال�سبيعي	



الجمعة 15 يونيو 2018 
غرة شوال 1439

العدد 3531 11 local@albiladpress.comبالدنا

        تتقدم أسرة دار »         « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

مـنيـرة الـغـريـب
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

عمتها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

لة
ام

ش���
ة 

���ي
اس

سي
ة 

ي���
وم

ي

اإجراءات وقائية باملطار ملنع انتقال “نيبا”

مراكز لل�رشطة والدفاع املدين وخفر ال�سواحل مبدينة �سلمان

ا�ستفزاز للموؤّمن عليهم موافقة “ال�سورى” 

تراأ�س اجتماعا مو�سعا لدرا�سة الحتياجات الأمنية... احل�سن:

منا�سدا جاللة امللك اإعادة النظر بالقانون... رئي�س احتاد العمال:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تراأ�س رئي�س 
الأمن العام اللواء طارق احل�سن، اأم�س، اجتماعا 
مو�سع���ا، �سم ع���ددا م���ن املديري���ن العامني 
بوزارة الداخلية، ومت تخ�سي�سه لبحث ودرا�سة 

الحتياجات الأمنية املطلوبة ملدينة �سلمان.
ويف الجتم���اع، اأكد رئي����س الأمن العام، اأن 
الجتماع ياأتي بناء على توجيهات وزير الداخلية 
بتلبية كافة املتطلبات الأمنية ملدينة �سلمان، 
يف اإط���ار العمل عل���ى توفري اأف�س���ل اخلدمات 
الأمني���ة للمواطن���ني واملقيمني، مب���ا ي�سمن 

حفظ الأمن وحماية ال�سالمة العامة.
ومت يف الجتم���اع، بح���ث ال�سب���ل الكفيل���ة 
ب�رسعة توف���ري الحتياجات الأمني���ة، وفق اأعلى 
درجات الكف���اءة وال�ستعداد واجلاهزية، حيث 
تت�سم���ن اإن�ساء مراكز لل�رسط���ة والدفاع املدين 
وخف���ر ال�سواحل حتتوي على اأحدث التجهيزات 
وتق���دم كل اخلدمات للمراجع���ني ومبا ي�سمن 
�رسع���ة ال�ستجاب���ة والتعام���ل مع اأي ط���ارئ مع 
درا�س���ة م�رسوع مكافحة احلرائ���ق البحرية، فيما 

اأك���د رئي����س الأمن الع���ام على ����رسورة الإ�رساع 
الأنظم���ة  وتوظي���ف  الكام���ريات،  برتكي���ب 
والتكنولوجي���ا الأمنية احلديثة ومتابعة ت�سيري 
الدوريات الأمنية على مدار ال�ساعة، من منطلق 

دورها املهم يف حفظ الأمن.

و�س���دد رئي����س الأمن الع���ام عل���ى اأهمية 
ح����رس كل الحتياجات الأمنية ودرا�ستها ب�سكل 
واف، مبا ي�سه���م يف العمل على تلبيتها ب�سكل 
عاجل ومب���ا يواكب التنمية العمرانية يف مدينة 

�سلمان.

�رسح الأمني الع���ام لالحتاد العام لنقابات 
عم���ال البحري���ن ح�سن احللواج���ي، يف رده على 
موافق���ة جمل�س ال�سورى عل���ى قانون التقاعد 
اجلديد، باأن املوافقة مثلت ا�ستفزازا للموؤّمن 
عليهم، خ�سو�سا اأنها جاءت بعد رف�س �سعبي 
ونياب���ي ع���ام، و�سخ���ط جمتمعي عل���ى حتميل 
املوؤّم���ن عليه���م ع���بء ال�سيا�س���ات اخلاطئة 
للهيئ���ة ع���ر عق���ود من الزم���ن فيم���ا يتعلق 
بال�ستثم���ار الأمث���ل مل���وارد الهيئ���ة، وهو ما 
مت تو�سيح���ه يف الكثري من مداخ���الت النواب 
وال�سوري���ني قبيل دقائق فقط من الت�سويت 
علي���ه بنعم من قبل الأغلبي���ة، وكاأن مالحظات 
املنتقدي���ن لأداء جمل����س الإدارة ق���د ذهب���ت 

اأدراج الرياح. 
وق���ال الأمني العام اإذا ما اأخذنا يف العتبار 
خمرج���ات جلن���ة التحقي���ق النيابي���ة لل���دورة، 
والت���ي ك�سف���ت اأخط���اء فادح���ة يف �سيا�س���ة 
ال�ستثم���ار يف الهيئ���ة م�ساف���ا اإليها خمرجات 
جلنة التحقي���ق النيابي���ة يف اأول دورة للنواب 
لعرفنا كمي���ة املمار�سات غ���ري ال�سليمة ماليا 
واإداريا، م���ا يجعل من غري املقب���ول اليوم اأن 
يت���م قانونا ت�سليم عه���دة املوؤ�س�سة ال�سامنة 
كما ه���و مفرت�س حلياة كرمي���ة ملئات الآلف 
م���ن املوؤّم���ن عليهم اإل���ى جمل����س اإدارة ي�سري 
بالوترية نف�سه���ا والأ�ساليب املعهودة بغ�س 

النظر عن تبدل الأ�سخا�س. 
ويف تعليق���ه عل���ى ق���ول بع����س اأع�س���اء 
ال�سورى مررين �سب���ب اإقرارهم للقانون باأن 
املوؤّم���ن عليه���م العمال ممثل���ون يف املجل�س، 
ذّك���ر الأم���ني الع���ام اأن هذا على ال���ورق فقط 
فمن���ذ العام 2011 حتى الي���وم، ورغم �سدور 
مر�س���وم رقم 18 ل�سنة 2013 بت�سكيل جمل�س 
الإدارة بع�سوية ممثلي العمال ما تزال مقاعد 
العم���ال �ساغرة، برغ���م ك���رة املخاطبات من 
الحتاد العام لنقاب���ات عمال البحرين اإلى كل 

م���ن وزارة العم���ل وهيئة التاأم���ني الجتماعي 
نف�سه���ا م���ن دون ج���دوى، وهو م���ا يجعل من 
الق���ول ب���اأن املوؤّمن عليه���م ممثل���ون م�ساألة 
نظرية فقط دون اأي تطبيق عملي للمادة رقم 
4 من قانون رقم 3  ل�سنة  2008 ب�ساأن هيئة 

التاأمني الجتماعي. 
واأ�ساف الأمني العام اأن التغييب انتهاك 
للقان���ون ناهيك���م ع���ن اأن التمثي���ل نف�سه يف 
القانون جمحف بحق املوؤّمن عليهم من القطاع 
احلكومي حيث ميثلهم موظفون يف رتبة وكالء 
ومديرين، بدل من موظفي الدرجات العمومية 
الذين هم ال�سوت احلقيقي للعاملني، والذين 
يج���ب اأن يوكل اختيارهم اإل���ى اجلهة النقابية 

املعني���ة ه���و الحت���اد الع���ام لنقاب���ات عمال 
البحرين اأ�سوة بزمالئهم يف القطاع اخلا�س. 

وب�س���اأن اخلط���وات املقبلة، ق���ال الأمني 
الع���ام اإن اهتم���ام الحتاد الع���ام بهذا امللف 
لي�س وليد اللحظة، فلم متر دورة على الحتاد 
منذ تاأ�سي�سه اإل وكانت احلماية الجتماعية يف 
�سلب اهتمامه كعن�رس رئي�س من عنا�رس العمل 
الالئق بح�سب معاي���ري العمل الدولية. وجاءت 
مبادرات الحتاد العام عر ور�س عدة وندوات 
وموؤمترات رفعت مبك���را تو�سياتها من خالل 
اأوراق العمل الت���ي قدمها خراء ونقابيون يف 

هذه الفعاليات. 
وه���ذه املرة �سيعقد الحت���اد العام قريبا 
فعالية جماهريي���ة يجري العمل على الرتتيب 
له���ا، حل�سد راأي عام عم���ايل وجمتمعي م�ساد 
له���ذا القان���ون غ���ري املن�س���ف بح���ق املوؤّمن 
عليهم ورفع التو�سيات اإلى اجلهات املعنية. 
ونا�سد الأمني العام لالحت���اد العام جاللة 
املل���ك، الذي طامل���ا كان وما ي���زال ال�سامن 
حلق���وق العمال، التدخل لوق���ف التعدي على 
مكت�سب���ات مئات الآلف من العم���ال واأ�رسهم، 
واإعطاء مزيد من الوق���ت لإعادة النظر يف هذا 
القانون ويف نتائجه الكارثية على جميع �رسائح 
الطبقة العاملة والطبقة الو�سطى يف املجتمع 
م���ن ناحية، وخلطورة م���ا ت�سمنه من تفوي�س 
ت�رسيع���ي يتعار����س م���ع الد�ستور م���ن ناحية 

اأخرى.

املنام���ة - وزارة الداخلية: اأعلنت اللجنة 
الوطني���ة ملواجهة الك���وارث اأن وزارة ال�سحة 
قام���ت باتخاذ الإج���راءات الوقائية كافة، عر 
منف���ذ مط���ار البحرين الدويل، وذل���ك ل�سمان 
عدم انتقال فريو�س “نيبا” واملنت�رس يف بع�س 
مناطق الهند، لفتة، يف الوقت ذاته، اإلى قيام 
وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
وبالتع���اون مع وزارة ال�سحة و�سوؤون اجلمارك 
مبنع ا�سترياد جميع اأنواع الأطعمة القادمة من 
املنطق���ة املوب���وءة وتعميم ذل���ك على جميع 
املناف���ذ البحري���ة واجلوي���ة والري���ة. و�سدد 
رئي����س الأم���ن العام رئي����س اللجن���ة الوطنية 
ملواجه���ة الكوارث  اللواء ط���ارق احل�سن على 
����رسورة تطبيق ال�سب���ل والإج���راءات الوقائية 
الالزم���ة وت�سديده���ا م���ن خ���الل م���ا ي�سم���ى 

القادم���ة  للح���الت  الوبائ���ي(  ب���)التق�س���ي 
واتخاذ التدابري الالزمة فور اكت�ساف اأي حالة، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى توعي���ة وحتذي���ر امل�سافرين 
الراغب���ني يف الذه���اب للمناط���ق املوبوءة مع 
اإر�ساده���م ب�سبل الوقاية.وا�ستملت الإجراءات 
الوقائي���ة املتخ���ذة يف مط���ار البحري���ن عل���ى 
تخ�سي����س بوابة لدخ���ول القادمني من الهند 
حال���ة  ب���اأي  ال�ستب���اه  ح���ال  لفح�سه���م، ويف 
يت���م اتخ���اذ الإج���راءات الوقائية ف���ورا واإبالغ 
املعنيني يف وزارة ال�سحة لإر�سال املخت�سني 
امل�ستب���ه  وفح����س  عين���ات  لأخ���ذ  بالأوبئ���ة 
باإ�سابته ب�س���كل اأدق، ويف حال ثبوت الإ�سابة 
يح���ال امل�ساف���ر اإل���ى غرف���ة الع���زل ال�سحي 
اخلا�سة مبط���ار البحرين الدويل متهيدا لنقله 
بوا�سط���ة الإ�سع���اف اإلى غرفة الع���زل مبجمع 

ال�سلمانية الطبي لتلقي العالج.

• رئي�س الأمن العام يرتاأ�س اجتماعا مو�سعا لدرا�سة الحتياجات الأمنية ملدينة �سلمان	

• ح�سن احللواجي	

مواطن كويتي نفخر به
قب���ل اأيام مع���دودة، واأثناء زيارتي لأحد املجال�س املعروفة بالرف���اع، اأثار اإعجابي – واأي 
اإعج���اب- حديث موؤثر، لأحد املواطنني الكويتيني، الذي اأثرى اجلل�سة بكالمه الطيب، حموره 

الأول، حمبة البحرين، واأهلها. 
املواطن الكويت���ي حممد بن �سامل القحطاين، الذي ي�سغل من�سب مدير العالقات العامة 
مب�سم���ار فرو�سي���ة الأحمدي، وع�سوية جمل����س الإدارة اأي�ًسا، اأكد بحزم عل���ى غالوة البحرين، 
واأهله���ا، ومكانتهم العالية عند �سعوب اخللي���ج، والكويت خ�سو�سا، بقوله “فرحنا بالكويت 
فرح���ة كبرية ملا �سمعنا خر اكت�ساف حقول الغاز والنف���ط عندكم، اأنتم اأطيب النا�س يا اأهل 

ا بالعمل وتفوًقا من زمان، وت�ستاهلون اخلري الذي اأتاكم”. البحرين، واأكرهم اإخال�سً
وق���ال “اأمتنى من اأولدكم، والفال فيهم طيب، ال�ستفادة الواعية من التجارب ال�سابقة 
الت���ي مرت عليكم، فالبحرين –والكل منكم عارف- تواجه با�ستمرار التحديات والتهديدات، 
الداخلية واخلارجية، بواقع قا�س، يلزم اأهلها باأن يكونوا على درجة وافية من الوعي، واحلذر، 
ا لالأخبار املتداولة بح�ساب���ات التوا�سل الجتماعي امل�سبوهة، التي حتاول اأن ت�رسب  خ�سو�سً
اللحم���ة الوطنية، وتذك���ي الطائفية، والتق�سيم، و�سق ال�سف، وتاأج���ج ال�سغينة �سد احلكام 

الكرام، ع�سى اهلل يطول يل باأعمارهم”.
واأردف “بلدكم �سغري مب�ساحته، لكنه عامر باأهله، وبقلوبكم الكبرية”.

واأ�س���اف القحطاين جلم���ع احل�سور الذي اكتظ بهم املجل����س “البحرين لها مكانة خا�سة 
عندن���ا بالكويت، لأننا ن�ساهد فيها حالة ا�ستثنائية يف التعاي����س، والود، والرحمة، والهتمام 
بالآخ���ر، والك���رم، وهي اأمور مل تتغري بالرغم من كل الظروف الت���ي مرت بها الديرة، ولو اأنها 
كان���ت ببلد ث���ان، لكان الو�سع اأ�سواأ واأدمى واأوجع بكثري، انظ���روا عوا�سم الربيع العربي اأين 

و�سلت؟ ع�سى اهلل يحفظكم”.
وق���ال “ما يف �سيء يفرحني ك���ر زيارة البحرين، واإين اأوايف اأهلها الطيبني، اأنتم �سرمت 
كث���رًيا، والفرج اآتيكم باإذن اهلل، والبلد عامر بالرجال الأخيار، وامل�سلحني، واأ�سحاب املبادئ 

والقيم، ونحن معكم، وب�سفكم، ولكم”.
ويف نهاي���ة حدي���ث القحطاين، انهال علي���ه احل�سور بكمي���ات وافرة من كلم���ات ال�سكر 
والثن���اء، والطي���ب، ومنهم من قال “اأنت خري من متثل بلدك يف اخلارج يا بو �سيف”، اآخر قال 

“اأنتم يا اأهل الكويت غالني، وحكامكم غالني، واأمريكم احلكيم غال وواف، ونحن نحبكم”.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

اأخط���اء فادحة يف �سيا�سة ال�ستثمار بالهيئة 
متثي���ل العم���ال مبجل����س اإدارة التاأمني “كالم عل���ى الورق”
مقاعد العم���ال �ساغرة منذ تعيني جمل����س اإدارة الهيئة اجلديد
ممثل���و احلكومة موظفون برتب���ة وكالء بدل الدرج���ات العمومية

حمرر ال�سوؤون املحلية

ليمنعها من تنفيذ حكم “�رشعي”! مواطن يقا�سي “الرتبية” 
 املحكمة رف�ست الدعوى

ق�س���ت املحكمة الك���رى املدني���ة الأولى 
)الدائرة الإداري���ة( برف�س قبول دعوى اأقامها 
مواط���ن يطالب فيه���ا باإبطال الق���رار الإداري 
ال�س���ادر م���ن اإدارة التعلي���م اخلا����س ب���وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م واملق���رر فيه اإق�س���اوؤه من 
ممار�س���ة حق���ه ال�رسع���ي والقان���وين يف متابعة 
اأبنائ���ه، والقت�س���ار يف التوا�س���ل عل���ى رق���م 
والدته���م احلا�سنة له���م، ووالدها ج���د الأبناء؛ 
وذل���ك ب�سبب عدم كونه ق���رارا اإداريا، اإذ ما هو 
اإل جمرد اإف���ادة بقرار املحكمة ال�رسعية يف �ساأن 

ح�سانة الأبناء.
وج���اء يف دع���وى الأب املدع���ي اأن���ه توج���د 
نزاع���ات ق�سائية بينه وب���ني زوجته - املدعى 
عليه���ا الثاني���ة - تتعل���ق بالط���الق والنفق���ة 
واحل�سانة وغريها، وقد فوجئ ب�سدور قرار من 
اإدارة التعلي���م اخلا�س بوزارة الرتبية والتعليم 

باإق�سائه من ممار�سة حقه ال�رسعي والقانوين يف 
متابعة اأبنائه، والقت�سار يف التوا�سل على رقم 
والدته���م احلا�سنة ووالدها ج���د الأبناء، وذلك 

باملخالفة لأحكام قانون الأ�رسة.
وبع���د مداول���ة الق�سية قال���ت املحكمة يف 
حيثي���ات حكمها اإن اخل�سوم���ة يف دعوى الإلغاء 
ه���ي خ�سوم���ة عينية مناطه���ا اخت�س���ام القرار 
الإداري يف ذاته ا�ستهداف���ا ملراقبة م�رسوعيته، 
واأن القرار الإداري تتوافر مقوماته وخ�سائ�سه 
اإذا ما اجته���ت الإدارة اأثن���اء قيامها بوظائفها 
اإل���ى الإف�ساح عن اإرادته���ا الذاتية امللزمة مبا 
لها من �سلط���ة مبقت�سى القوانني واللوائح يف 
ال�س���كل الذي يتطلب���ه القانون بق�س���د اإحداث 
اأث���ر قانوين معني مت���ى كان ذلك ممكنا وجائزا 
قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء م�سلحة عامة.

وذكرت املحكمة اأنه وفقا مبا جرى به ق�ساء 
حمكم���ة التميي���ز اأن دور املحاكم يف املنازعات 
املتعلق���ة بالق���رارات الإدارية يقت����رس بح�سب 

الأ�صل عل���ى بحث �رشوط �صحة ه���ذه القرارات 
واإلغاء املعي���ب منها دون اإ�س���دار حكم باإلزام 
جه���ة الإدارة ب���اأداء عم���ل اأو المتن���اع عن عمل 

تخت�س به اإعمال ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات.
ولفتت اإلى اأنه وبح�سب ما تقدم، فاإن اأوراق 
الدعوى خل���ت الأوراق من ثمة ق���رار اإداري مما 
يجوز الطعن عليه بالإلغاء، واأن القرار املطعون 
علي���ه ال�سادر م���ن اإدارة التعليم اخلا�س ما هو 
اإل جمرد اإف���ادة بقرار املحكمة ال�رسعية يف �ساأن 
ح�سان���ة اأبناء املدع���ي، وبالتايل ل يع���د قرارا 
اإداري���ا ول تتواف���ر في���ه مقوم���ات وخ�سائ�س 
الق���رار الإداري وفق���ا للمفهوم، مب���ا يعني اأن 
طلب���ات املدعي، مل ت�سادف حم���ال، الأمر الذي 
ي�ستتب���ع الق�س���اء بعدم قبول الدع���وى لنتفاء 
الق���رار الإداري ال���ذي ه���و مو�س���وع اخل�سومة 

وحملها يف دعوى الإلغاء.
فله���ذه الأ�سب���اب حكم���ت املحكم���ة بعدم 

قبول الدعوى، واألزمت املدعي امل�رسوفات.

عبا�س اإبراهيم



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

البور�صة تقفل على 
ارتفاع 11.5 نقطة

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 206 املركزي باأنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم
الإ�صالمية  ال�صل���م  م���ن �صكوك   )BH0006836546
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
ع���ن حكوم���ة البحرين.وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحق���اق 91 يوم���اً تب���داأ يف 20 يونيو 
2018 اإل���ى 19 �صبتمرب 2018. ويبلغ العائد املتوقع 
  %  3.40 % مقارن���ة ب�صع���ر   3.75 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 23 مايو 2018، علما باأنه قد 

متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

ب��ور���ص��ة   - امل��ن��ام��ة 
ال��ب��ح��ري��ن: اأق���ف���ل م��وؤ���رص 
ال��ب��ح��ري��ن ال���ع���ام اأم�����س 
اخل��م��ي�����س ع��ن��د م�����ص��ت��وى 
1،307.33 بارتفاع وقدره 
م��ق��ارن��ة  ن��ق��ط��ة   11.48
حني  يف  الأرب��ع��اء  ب�اإق�فاله 
اأق���ف���ل م�����وؤ���رص ال��ب��ح��ري�����ن 
م�صتوى  ع��ن��د  الإ���ص��الم��ي 
حافظ  حيث   ،1،000.89
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اإق��ف��ال��ه 

مقارنة ب�اإق�فاله ال�صابق. 
كمية  اإج���م���ايل  وب��ل��غ 
املتداولة  املالية  الأوراق 
2.99 مليون �صهم ووحدة، 
ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة ق��دره��ا 
مت  دي�نار،  األ��ف   588.80
 42 خ���الل  م��ن  تن�فيذه�ا 

�صفقة. 
امل�صتثمرون  وتداول 
���ص��ه��م،  م��ل��ي��ون   2.95
 583.85 ق��دره��ا  بقي�مة 
تنفيذها  ت�م  دينار  األ��ف 
�صفقة،   41 خ����الل  م���ن 
ت�عامالت�هم  رك�زوا  حيث 
ع���ل���ى اأ�����ص����ه����م ق�����ط��اع 
بلغت  والتي  الإ�صتثمار، 
قي�مة اأ�صهمها ال�متداول�ة 
اأي  دي�نار،  األف   323.90
من   %  55.01 ن�صبته  ما 
لالأوراق  الإجمالية  القيمة 
املالي�ة املتداولة وبكمية 
�صهم،  األف   2.16 قدرها 
ت�م تنفي�ذها من خالل 14 

�صفقة.

العراق يحظر زراعة الأرز ل�صح املياه
بغ���داد - روي���رتز: ق���ال م�صوؤول ب���وزارة الزراع���ة العراقية اأم����س اإن الع���راق حظر على 
املزارع���ني زراعة الأرز وبع�س املحا�صي���ل الأخرى الكثيفة ال�صتهالك للمياه ب�صبب اجلفاف 
وتقل�س تدفق���ات املياه العذبة.واأظهر خطاب من وزير امل���وارد املائية ح�صن اجلنابي 
اإلى مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي اطلعت عليه رويرتز اأن الوزارة قررت ا�صتثناء 
الأرز والذرة من خطة الزراعة ال�صيفية للحكومة لإعطاء الأولوية ملياه ال�رصب وال�صناعة 
واخل�رصاوات. واأو�صح املتحدث با�صم وزارة الزراعة اأن الوزارة لي�صت �صعيدة بالقرار، 
لك���ن ل ميكنها وقف���ه. واأ�صاف املتحدث حميد النايف “الأرز وال���ذرة ال�صفراء اأُخرجا 
م���ن اخلطة الزراعي���ة ال�صيفية لعدم توفر املي���اه، ونحن كوزارة زراع���ة يف اإحراج من 
الأمر، ل�صيما اأن املح�صولني من املحا�صيل الإ�صرتاتيجية والفالحني هياأوا اأرا�صيهم 

لزراعة املح�صولني”.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

القائمة الموحدة للتدفقات المالية القائمة الموحدة للدخل  القائمة الموحدة للمركز المالي
2017 مارس 31 2018 مارس 31 2018 مارس 31للفترة المنتهية في  2018 مارس 31للفترة المنتهية في  2017 ديسمبر 31 2018 مارس 31  2018 مارس 31 كما في 

 (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية) (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية) (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية)

 الموجودات
(1,903) (4,431) الخسارة للفترة الدخل من العمليات الغير مصرفية 8,172 8,864  نقد وأرصدة لدى البنوك

:تعديالت إلى إيرادات رسوم وعموالت 6,588 6,806  إيداعات لدى مؤسسات مالية
(100) (1,189) من بيع أستثمارات (أرباح)/ خسارة صافي الربح من أستثمارات 8,956 4,330  ذمم تمويالت مدينة
(959) 931 إيرادات اإليجار تغيرات القيمة العادلة ألستثمارات في أوراق مالية 70,644 60,082  استثمارات

1,381 85 إيرادات التمويل حصة البنك من تغيرات االستثمارات في شركات زميلة 125,035 125,502  استثمارات في شركات زميلة
566 404 صافي الخسارة من أستثمارات في شركات زميلة األهالك واألستهالك   224,873 224,882  استثمارات عقارية

(5) (136) إيرادات أخرى أستهالك الصكوك 28,483 39,236  موجودات أخرى
(994) (66) من تحويل العمالت األجنبية (الخسارة)/الربح مخصصات األضمحالل 9,491 9,245  معدات
(2,014) (4,402) إجمالي الدخل 482,242 478,947  مجموع الموجودات

:تغيرات في
5,385 4,692 مصروفات من العمليات الغير مصرفية ذمم تمويالت مدينة  المطلوبات وحقوق الملكية

(4,328) (10,813) تكلفة الموظفين موجودات أخرى  المطلوبات 
777 (1,915) مصروفات التمويل مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية 71,342 67,847  مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

2,581 1,740 مصروفات قانونية ومهنية مبالغ مستحقة لعمالء 167,372 169,112  مبالغ مستحقة لعمالء
5,346 2,349 اإلستهالك مطلوبات أخرى 53,570 55,919  مطلوبات أخرى
7,747 (8,349) تكلفة المباني 292,284 292,878  مجموع المطلوبات

مصروفات تطوير األعمال
األنشطة األستثمارية مصروفات إدارية أخرى  حقوق  الملكية

(233) (98) شراء معدات, صافي
8,423 14,249 عائدات من بيع أستثمارات في أوراق مالية مجموع المصروفات 207,962 207,962  رأس المال  

(10,690) (3,293) شراء أستثمارات 664 664  احتياطي قانوني
- (9) عائدات من بيع أستثمارات عقارية ربح الفترة قبل مخصصات األضمحالل / (خسارة) 487 487  احتياطي القيمة العادلة 

(5,179) (4,637)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
مخصصات األضمحالل (خصم)/أنعكاس (115,687) (121,361)  خسائر متراكمة

(2,500) 10,849 المولد من األنشطة األستثمارية/ (المستخدم في)صافي النقد 
ربح الفترة / (خسارة)  مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي 

األنشطة التمويلية :العائد إلى 88,247 83,115 البنك
(1,940) (1,608) سداد مستحقات تمويلية مساهمي الشركة األم 101,711 102,954  حصص غير مسيطرة
(1,940) (1,608) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية حصص غير مسيطرة 189,958 186,069  مجموع حقوق الملكية

3,307 892 الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة / (النقص)صافي  482,242 478,947  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
(1) 18 تأثير تعديالت تحويل العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

23,881 14,760 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
27,187 15,670 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

:يتمثل النقد وما في حكمه في 
16,153 8,864 نقد وأرصدة لدى البنوك
11,034 6,806 إيداعات لدى مؤسسات مالية
27,187 15,670

 القائمه  الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
            (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية) 2018 مارس 31 للفترة المنتهية في 

:فقرة مدققي الحسابات
 المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والتي تناقش األمور المتعلقة وبوضع السيولة والخسائر المتراكمة2.1دون التحفظ على أستنتاجنا نلفت األنتباه إلى الفقرة 

للمجموعة ومتطلبات كفاية رأس المال التنظيمي, وآثارها على أسس تحضير القوائم المالية الموحدة مع خطة  اإلدارة للتعامل مع هذه المتطلبات,  لم يتم 
.تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه المتطلبات

: كما تمت اإلشارة في فقرة مدققي الحسابات-  أساس اإلعداد 2.1فقرة 

:فرضية األستمرارية
, األلتزامات التعاقدية الحالية للمجموعة أجتازة األصول السائلة, فمقدرة المجموعة بالوفاء أللتزاماتها عند أستحقاقها تعتمد2018 مارس 31كما في  189,958 101,711 88,247 (115,687) (5,179) 487 664 207,962 2018 يناير 1 كما في 

باألضافة لذلك, فأن نسبة كفاية رأس مال البنك.  على قدرتها على تجديد المطلوبات قصيرة األمد مع وجود أيداعات لألصول في الوقت المناسب
هذه العوامل تشير إلى وجود شكوك قد تلقي بظاللها على  قدرة البنك على .  كانت أقل من الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية2018 مارس 31كما في  (4,431) 1,243 (5,674) (5,674) - - - - ربح السنة/ (خسارة)

قامت إدارة البنك بإتخاذ العديد من المبادرات من ضمنها التنقاش مع الدائنين والذين ابدوا قبولهم إلعادة تدوير المبالغ المستحقة.  األستمرار في العمل 18 - 18 - 18 - - -  فروقات تحويل العمالت األجنبية
قصيرة األجل مسبقاً, باإلضافة  إلى خطط بيع الموجودات  والدعم من قبل المالك الرئيسيين والذين أعطوا دعمهم في السابق عند حاجته, أيضا تعمل 524 - 524 - 524 - - -  حصة  البنك من تغيرات احتياطيات استثمارات في شركات زميلة

قام مجلس اإلدارة بمراجعة هذه المبادرات حيث أبدى المجلس رضاه . اإلدارة على تحويل البنك إلى شركة قابضة وفًقا لما وافق عليه المساهمون
.عن الفرضيات المالئمة لفرضية األستمرارية إلعداد هذه القوائم المالية الموحدة

186,069 102,954 83,115 (121,361) (4,637) 487 664 207,962  2018 مارس 31كما في 
www.bankalkhair.com: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع البنك

 مرخص كمصرف إسالمي بالجملة من مصرف البحرين المركزي
198,076 94,246 103,830 (98,478) (6,469) 151 664 207,962 2017 يناير 31كما في 

2018 يونيو 14تم تدقيق هذه القوائم المالية الموحدة من قبل إرنست ويونغ وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  (1,903) 1,238 (3,141) (3,141) - - - - ربح السنة/ (خسارة)
(1) - (1) - (1) - - -  فروقات تحويل العمالت األجنبية

630 - 630 - 227 403 - -  حصة  البنك من تغيرات احتياطيات استثمارات في شركات زميلة

196,802 95,484 101,318 (101,619) (6,243) 554 664 207,962 2017 مارس 31كما في 
يوسف عبدهللا الشالش  ماجد عبدالرحمن القاسم   
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

(5,674)(3,141)
1,2431,238

(4,431)(1,903)

54
815

16,345

66

(4,431)

994

(1,903)

(4,497)

2017

2,316
404

156
64

11,848

7,460
2,264
1,073
606
336

(1,381)
-

566

(9)
10,349

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية

العائد إلى مساهمي البنك

احتياطي القيمة 
العادلة احتياطي قانوني رأس المال

13,246

(2,897)

267
137
1,116

460

229

حصص غير 
مسيطرة خسائر متراكمة

مجموع حقوق 
الملكية المجموع

 مارس31 مارس31

8,047

2018

2,544
265
606
251

(85)

4,817 5,215
3,563 3,904
2,742 2,986

(مقفلة)ب .م.الخير شبنك

3.9 مليون دينار ل�ست�سارات اإن�ساء منافذ “�رشق احلد” الإ�سكاين
ا�صتثمار وت�صغيل متنزه مدينة حمد العام ب� 3 ماليني دينار ... “املناق�صات”:

طرح���ت وزارة الأ�صغ���ال يف اجلل�ص���ة الأ�صبوعية 
ملجل����س املناق�ص���ات واملزاي���دات اأم����س مناق�صة 
للعط���اءات املالي���ة لتق���دمي خدم���ات ال�صت�صارات 
الهند�صي���ة مل�رصوع اإن�ص���اء �صارع احلو����س اجلاف – 
املنافذ اخلارجية مل����رصوع �رصق احلد الإ�صكاين تقدم 
اإليه���ا 3 عط���اءات اأقلها بنحو 3.9 ملي���ون دينار، يف 

حني اأكربها بقرابة 6.98 مليون دينار.
كما طرحت الوزارة مزاي���دة ل�صتثمار وت�صغيل 
متن���زه مدينة حم���د الع���ام )حديقة النبات���ات( بنحو 
2.98 ملي���ون دين���ار، وكان قد  تق���دم اإليها عطاء 

وحيد.
و�صتتكفل ال�رصكة امل�صتثمرة يف امل�رصوع باإعداد 
اخلرائ���ط والر�صوم���ات الهند�صية واإ�ص���دار الرخ�س 
والت�صاريح الالزمة لإن�ص���اء واإدارة وت�صغيل املنتزه 
طوال مدة التعاقد 25 �صنة، على اأن حت�صل الوزارة 
خ���الل مدة العقد عل���ى مبلغ بدل انتف���اع �صنوي عن 
موقع امل����رصوع، وذلك وفًقا للبيانات املن�صورة على 

موقع املجل�س.
 22 الأ�صبوعي���ة  جل�صت���ه  يف  املجل����س  وفت���ح 
مناق�ص���ة ومزاي���دة، تابع���ة اإل���ى 12 جه���ة حكومية، 
باإجم���ايل 125عط���اء، يف حني مت تعلي���ق 5 عطاءات 

تابعة اإلى 4 جهات.
وبلغ جمموع اأق���ل العطاءات املقدمة نحو 10.3 
ملي���ون دين���ار، وهي تت�صم���ن 107عط���اءات؛ نظًرا 
ل�صتثن���اء 18 عط���اء، )لك���ن عل���ى ما يب���دو املبالغ 
املتقدم���ة لها عالق���ة بتفا�صيل فنية غ���ري متوافرة 

على موقع جمل�س املناق�صات(.
ونظ���ر املجل����س يف 6 مناق�ص���ات ل�رصك���ة نفط 
البحري���ن “بابك���و”، اأبرزه���ا لتوقي���ع عق���د خدمات 
الت�صغي���ل وال�صيان���ة مل����رصوع البحري���ن التجريب���ي 
لتوليد الطاق���ة با�صتخدام الأل���واح ال�صم�صية تقدم 
اإليه���ا 9 عط���اءات علق اثنان منها واأق���ل عطاء بنحو 
253.6 األ���ف دين���ار، ومناق�ص���ة لتوف���ري اخلدمات 
الكهربائية ال�صناعية لإدارة هند�صة الوحدات تقدم 
اإليه���ا 7 عط���اءات اأقلها بنح���و 621.3 األ���ف دينار، 

ومناق�صة لتجميع النقود من حمطات تزويد الوقود 
واخلدمات تق���دم اإليها عطاءان اأقلهم���ا بنحو 90.6 

األف دينار.
كما نظر املجل�س يف 5 مناق�صات لهيئة الكهرباء 
وامل���اء، اأبرزها لتوفري اتفاقي���ة تراخي�س املوؤ�ص�صة 
لربام���ج نظام ESRI يف نظ���م املعلومات اجلغرافية 
ل���دى هيئة الكهرب���اء واملاء مل���دة 3 �صنوات، تقدم 
اإليها عط���اء وحيد بنحو 447 األ���ف دينار، ومناق�صة 
لتزوي���د خدمة اأيدي عاملة غري ماه���رة حملية للعمل 
يف �صيانة حمطات اإنتاج الكهرباء واملاء باإدارة اإنتاج 
الكهرب���اء ملدة عام���ني، تقدم اإليه���ا 16 عطاء علق 

اأحدها واأقل عطاء بنحو 560.8 األف دينار.

وكذل���ك نظ���ر املجل����س يف مناق�صت���ني ل�رصكة 
ط���ريان اخللي���ج، اأولهم���ا لتوفري ال�صك���ن املنا�صب 
لطاقم ال�صيافة التابع لل�رصكة يف بانكوك يف تايلند، 
تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 1800 بات تايلندي 
)ما يع���ادل 21.2 دينار(، والثاني���ة لتقدمي خدمات 
الأم���ن يف مط���ار فرانكف���ورت ال���دويل تق���دم اإليها 
عطاءان )عل���ى ما يبدو املبال���غ املتقدمة لها عالقة 
بتفا�صي���ل فني���ة غري متواف���رة على موق���ع جمل�س 

املناق�صات(.
اإ�صافة اإلى ذلك، فتح املجل�س مناق�صة لوزارة 
الرتبية والتعلي���م لتوفري اأجهزة ومع���دات تدريبية 
لتغطية احتياجات اأق�ص���ام الديزل مبدار�س التعليم 

الفن���ي واملهن���ي، تق���دم اإليه���ا 5عط���اءات اأقله���ا 
بنح���و 22.6 األ���ف دين���ار، ومناق�صة لل�رصك���ة العامة 
للدواج���ن لت�صوي���ر موقعها تق���دم اإليه���ا 11 عطاء 
اأقلها بنحو 78 األف دين���ار، ومناق�صة لوزارة �صوؤون 
الإعالم لطرح مناق�ص���ة عامة )حملية( مل�رصوع توفري 
خدم���ات التغطية التلفزيوني���ة ملباريات كرة القدم 
والفعالي���ات اخلا�ص���ة داخل اململكة تق���دم اإليها 5 
عط���اءات )على ما يبدو املبال���غ املتقدمة لها عالقة 
بتفا�صي���ل فني���ة غري متواف���رة على موق���ع جمل�س 

املناق�صات(.
كم���ا فت���ح املجل����س مناق�ص���ة لإدارة املخازن 
املركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء ل����رصاء قواط���ع 

كهربائية تق���دم اإليها عطاء وحيد بنح���و 37.6 األف 
دين���ار، ومناق�صة لوزارة �ص���وؤون ال�صباب والريا�صة 
لإن�ص���اء ملعب من النجيل ال�صناعي مع مبنى خدمات 
يف منطقة ع�صكر تق���دم اإليها 8 عطاءات اأقلها بنحو 
189.3 األف دينار، ومناق�صة لوزارة العمل والتنمية 
الجتماعية لإدارة وت�صغي���ل مركز املرتوك للتاأهيل 
الإر�ص���ادي لذوي ال�صلل الدماغ���ي والإعاقة الذهنية 
ال�صدي���دة، تقدم اإليها عط���اءان اأقلهما بنحو 295.5 
األف دينار، ومناق�صة ل�رصكة تطوير للبرتول لتوقيع 
عق���د لثالث �صنوات على ح�صب الطلب ل�رصاء وتوريد 
مع���دات الوقاي���ة ال�صخ�صية تقدم اإليه���ا 4 عطاءات 

اأقلها بنحو 152 األف دينار.

• اأبرز املناق�صات املفتوحة	

اأمل احلامد
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

3,900,622.06
Saudi Tech Engineering & Geological Consultant 

 (in JV with KEO International Consultants) 3 العطاءات المالية لخدمات االستشارات الهندسية لمشروع إنشاء شارع 
الحوض الجاف – المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد اإلسكاني

األشغال

2,980,508.40 Bluescape Properrties W.L.L 1  مزايدة استثمار وتشغيل منتزه مدينة حمد العام
 (حديقة النباتات)

295,500.00 Emergency Medicine & Disaster Institute 2 إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل اإلرشادي لذوي الشلل 
الدماغي واإلعاقة الذهنية الشديدة

التنمية 
االجتماعية

189,266.76 Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L. 8 إنشاء ملعب من النجيل الصناعي مع مبنى خدمات في منطقة 
عسكر

الشباب 
والرياضة

90,600.00 Almoayyed Security 2 تجميع النقود من محطات تزويد الوقود والخدمات بابكو

ج���ه���ة  12 ل����������  ت�������ع�������ود  وم�����������زاي�����������دة  م�����ن�����اق�����������ص�����ة   22 ف������ت������ح 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة ال���ط���اق���ة  ل��ت��ول��ي��د  ال��ب��ح��ري��ن  م�������رصوع  ت�����ص��غ��ي��ل  ع��ق��د  “بابكو”: 
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“اإيجل هيلز ديار” ت�ستعر�ض مرا�سي البحرين يف “الأفنيوز”
يف �لفرتة من 17 يونيو �إلى 16 يوليو

�ملنام���ة - �إيج���ل هيلز دي���ار: ت�ستعد 
�رشك���ة �إيجل هيلز دي���ار، لتنظيم معر�سها 
�ملتنق���ل يف جمم���ع �لأفني���وز كج���زء م���ن 
معر�ض خارج���ي ي�ستمر مل���دة �سهر كامل 
يف �لف���رتة م���ن 17 يونيو �إل���ى 16 يوليو. 
ويق���ع هذ� �ملعر�ض، �لأول من نوعه، خارج 
�ملركز �لتج���اري بالقرب م���ن �لبو�بة رقم 
2، و�سيوف���ر �لزو�ر و�لزبائ���ن �ملحتملني 
بفر�س���ة �لتعرف على كل ما تقدمه �ل�رشكة 
من تطوي���ر فاخر للم�رشوع، م���ع �ل�ستفادة 
من نظام �خل�سم �لذي �أطلقته �رشكة �إيجل 
هيلز ديار موؤخ���ر� على �لوحد�ت �ملتعددة 

للم�سرتين �جلدد.
وق���د مت �إطالق هذ� �لعر����ض عند �رش�ء 
وحدتني �أو ثالث �أو �أربع وحد�ت للم�سرتين 

�لر�غب���ني، �لذين �سيحظ���ون بخ�سم ي�سل 
�إل���ى 5 %، وذلك تبعا لعدد �لوحد�ت �لتي 

يتم �رش�وؤها يف �مل�رشوع �ملذكور.
�سيتمكن ه���وؤلء �ملهتم���ون من زيارة 
�سالة �لعر�ض من �ل�ساعة 10 �سباحا حتى 
10 م�س���اء من �ل�سبت �إل���ى �لأربعاء، وحتى 

�ل�ساعة 12 �سباحا �أيام �خلمي�ض و�جلمعة.
وي�س���م �ملخط���ط �لرئي�س���ي مل����رشوع 
مر��سي �لبحري���ن وحد�ت �سكنية، وجتارية 
وفندقي���ة فاخرة مث���ل مر��س���ي رزيدن�زس، 
ومر��سي �سورز رزيدن�زس، مر��سي بوليفارد، 
مر��س���ي جالرييا، وفن���دق �لعنو�ن وفندق 
في���د�، ف�س���ال ع���ن �إمكانية �لو�س���ول �إلى 
حمالت جتارية ومطاعم متتد على و�جهات 

بحرية و�سو�طئ رملية بطول 2 كيلو مرت.

“التجارة”: مناق�سة مالحظات كبار امل�ستثمرين ومتابعتها

�ملنامة - �ل�سناعة و�لتجارة: عقد 
وزي���ر �ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياحة 
ز�ي���د �لزي���اين، �جتماع���اً مو�سع���اً مع 
كب���ار �مل�سوؤولني بال���وز�رة ملناق�سة 
�ملالحظ���ات �لت���ي وردت م���ن كب���ار 
�مل�ستثمري���ن و�حل�س���ور يف �جلل�س���ة 
�لنقا�سية �لتي عقدته���ا �لوز�رة على 
هام�ض �لغبق���ة �ل�سنوية �لتي نظمتها 
موؤخر�ً، وو�سع خطة عمل متكاملة فيما 
يتعلق بهذه �ملالحظات، مقدر�ً يف هذ� 
�ل�سدد كاف���ة �ملالحظات �لتي وردت 
يف �جلل�سة وموؤكد�ً حر�ض �لوز�رة على 
تلقي كافة �ملالحظات ومتابعتها بكل 
�هتم���ام و�سفافية لتعزي���ز �مل�سلحة 
و�أف�سل  �لت�سهي���الت  �لعامة وتقدمي 
�خلدم���ات لتعزي���ز �لقط���اع �لتج���اري 

و�ل�ستثماري يف �لبحرين.
وكان �لوزير ق���د ��ستعر�ض خالل 
�جلل�س���ة �لنقا�سية �لت���ي عقدت على 
هام�ض �لغبقة �ل�سنوية للم�ستثمرين، 
تط���ور�ت �ل���وز�رة و�جله���ات �لأخرى 
م�سوؤوليات���ه  حت���ت  تن�س���وي  �لت���ي 
و�إ�رش�ف���ه �ملبا����رش، و�لإجن���از�ت �لتي 
حققتها يف كافة �لقطاعات، �ل�سناعة 
�إلى  بالإ�سافة  و�ل�سياح���ة،  و�لتج���ارة 
ط���ري�ن  و�رشك���ة  �لبحري���ن  بور�س���ة 
�خللي���ج، ومت يف ه���ذه �جلل�س���ة طرح 
�لعديد من �ملالحظ���ات و�ملقرتحات 
�لت���ي �أخذتها �ل���وز�رة بعني �لهتمام 
�أعل���ى  عل���ى  مبناق�سته���ا  وب���ادرت 
م�ستوى، ومت و�سع خطة عمل متكاملة 

ب�ساأنها.

“التجارة” تنذر 8 مقاٍه يف منطقة الهملة
تقدم خدماتها خارج �ملكان �ملرخ�ض به

�ملنام���ة -�ل�سناعة و�لتجارة: وجهت 
و�ل�سياح���ة  و�لتج���ارة  �ل�سناع���ة  وز�رة 
�إنذ�ر�ت حتذيرية لعدد 8 مقاٍه يف منطقة 
�لهملة قامت بتق���دمي �ل�سي�سة للزبائن 
يف مركباته���م �خلا�سة ويف منطقة خارجة 
عن حدود �ملنطقة �ملرخ�ض لهم مبز�ولة 
عمله���م فيها، مما يع���د خمالفة لقو�نني 

و�أنظمة �لبحرين. 
ومن خالل �حلم���الت �لتفتي�سية �لتي 
ق���ام بها �ملخت�س���ون بال���وز�رة مبنطقة 
�لهملة عل���ى مقاهي تقدمي �ل�سي�سة ويف 
�أوق���ات خمتلفة، تبني م���ن خاللها قيام 
8 مق���اٍه بتق���دمي �ل�سي�سة خ���ارج حدود 

�ملنطق���ة �ملرخ�سة له���م مبز�ولة �لعمل 
فيه، وعليه، فقد مت �إنذ�رهم بعدم تكر�ر 

هذ� �لعمل �ملخالف لالأنظمة و�لقو�نني.
وتاأت���ي ه���ذه �لإج���ر�ء�ت �نطالقا من 
�سع���ي �لوز�رة �مل�ستمر يف تعزيز �لرقابة 
عل���ى �ملح���الت �لتجارية، وعلي���ه تهيب 
�لوز�رة بجميع �أ�سحاب �ملقاهي ب�رشورة 
�للت���ز�م يف ح���دود �ملناط���ق �ملرخ�س���ة 
له���م بتق���دمي خدم���ات �ل�سي�س���ة خارج 
�ملنطق���ة �ملخ�س�سة للمقه���ى و�للتز�م 
بالقو�ن���ني و�لأنظمة �لت���ي حتكم مز�ولة 

هذه �لأن�سطة.

“املتحدة ل�سناعة الورق” توزع 25 % اأرباًحا للم�ساهمني

و�فق���ت �جلمعي���ة �لعمومية لل�رشكة 
�ملتح���دة ل�سناع���ة �ل���ورق عل���ى توزيع 
�أرب���اح نقدية عل���ى �مل�ساهمني بح�سب 
�إف�س���اح لل�رشكة عل���ى موق���ع �لبور�سة 

�أم�ض.
وجاء يف �لإف�س���اح �أنه �نعقد �جتماع 

�جلمعية �لعامة �لعادية لل�رشكة �ملتحدة 
ل�سناع���ة �لورق ي���وم �لثالث���اء �ملو�فق 
12 يونيو 2018 وذلك بن�ساب قانوين 

قدره 83.28 %.
وقد متت �ملو�فقة على جميع بنود 
جدول �لأعمال مبا فيه���ا �ملو�فقة على 
توزي���ع �أرب���اح نقدية عل���ى �مل�ساهمني 

بن�سبة 25 % من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع.

املحرر القت�سادي



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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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

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد علي عبداهلل علي صباص املالك لـ مؤسسة الصباح للمقاوالت )الفرع 
10816 طالبا حتويل  اخلامس من مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
الفرع اخلامس من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 50000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
٫1 علي عبداهلل علي صباح

MAHENDRAN MAHALINGGAM ٫2

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ريكو  مؤسسة  لـ  املالك  عن   نيابة  البوعينني  ابراهيم  عبداهلل  احمد  السيد 
للفبركة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 8423 طالبا حتويل الفرع 
الرابع من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

3000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
٫1 حسن عبداهلل ابراهيم بوخماس البوعينني

PARIYARATH BALASUBRAMANIAN ٫2

القيد: 10816  -  التاريخ: 12/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )84048( لسنة 2018
بشأن حتويل الفرع اخلامس من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 8423  -  التاريخ: 12/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )86740( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2018 -86656 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد عبدالرحمن علي جاسم   بطلب حتويل  احملالت التجاري التالي: 
إلى السيد حسن عبداهلل ابراهيم البوعينني

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

االسم التجاريرقم القيد

تيليفيي لإللكترونيات 63506-9
والسالمة
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كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من 

اعتراضه. يعزز  ما  به  مرفقاً  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر 
عبداهلل علي  اسماعيل  فاطمة  التاجر:  اسم 

الزفاف فساتني  وتأجير  لبيع  منارس  احلالي:  التجاري  االسم 
املنزلي لالثاث  منارس  اجلديد:  التجاري  االسم 

1-35806 القيد:  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

 )CR2018-84983( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد/ امين عبدالقادر صالح تقي

باعتباره املصفي القانوني لشركة شركة مد مانهاتن للتنظيفات 
ذات مسئولية محدود مبوجب  ذ.م.م،  املسجلة كشركة  والصيانة 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،113101 رقم  القيد 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

املسجلة مبوجب  ذ.م.م  للتجارة  التيار  في شركة  الشركاء  قرار  على  بناء 
بحرين  / مال  السادة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،9994 رقم  القيد 

بروفيشونال بودي - تضامن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 
جميع  املصفي  بدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص  وعمال   >2001
الالزمة،  باملستندات  إليه، مدعومة  تقدمي مطالباتهم  إلى  الشركة  دائني 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

األسم: السيد / حسني صالح حسني عبداهلل محمد
منامة ـ مملكة البحرين
هاتف: 97339696506+

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد بن شيخ علي بن حسني

االسم التجاري احلالي: بوتيك دار أنا
االسم التجاري اجلديد: دار أنا لصناعة امللبوسات

قيد رقم: 99326-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن بحل وتصفية شركة
شركة التيار للتجارة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 99994

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 )CR2018-86865( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة مكتب ميال بحرين بروفيشونال بودي - تضامن نيابة عن 
درويش  داود  وليد  مروان  وملالكها  ش.ش.و  األعمال  وقت  شركة  مالك 
املسجلة مبوجب القيد رقم 105200، طالبني حتويل الشكل القانوني 
للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدرخ 

10000 عشرة آالف دينار بحريني، بني كل من:
٫1 مروان وليد داود درويش
٫2 منذر وليد داود درويش

٫3 أحمد وليد داود درويش
٫4 اسامه وليد داود درويش

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

سلمان  علي  محمد  جابر   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه 

فردية(  )مؤسسة  الفاطمية  نور  كافتريا  لـ  املالك 

حتويل  يطلب   1-112787 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 

املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد، برأسمال 

وقدره 250 دينار لتصبح مملوكة من السيد.

القيد: 105200  -  التاريخ: 13/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )88456( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 112787  -  التاريخ: 12/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )1111( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد
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احلكومة االأردنية اجلديدة ت�شحب قانون ال�رضائب
عمان ـ وكاالت: 

اأعل���ن رئي�س الوزراء االأردين عمر ال���رزاز، اأم�س اخلمي�س، �شحب م����رضوع القانون املعّدل 
ل�رضيب���ة الدخ���ل، خالل اجلل�ش���ة االأولى ملجل�س ال���وزراء التي عق���دت اأم����س.وكان الرزاز قد 
تعه���د ب�شحب م�رضوع قانون �رضيبة الدخ���ل من عهدة جمل�س النواب فور اأداء احلكومة اليمني 
الد�شتورية اأم���ام العاهل االأردين امللك عبداهلل الث���اين. وكان العاهل االأردين امللك عبداهلل 
الث���اين، كّلف الرزاز الذي كان ي�شغل من�ش���ب وزير الرتبية والتعليم بت�شكيل حكومة جديدة 

خلفا حلكومة امللقي التي ا�شتقالت على وقع احتجاجات على قانون �رضيبة الدخل اجلديد.
واأدت احلكوم���ة االأردنية اجلديدة، اليم���ني الد�شتورية اأمام امللك عبداهلل الثاين، لت�شم 
اإل���ى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 �شيدات. و�شمت احلكومة اجلديدة 14 وزيرا من حكومة 
امللق���ي، اإذ حاف���ظ وزي���ر اخلارجي���ة اأمين ال�شف���دي ووزي���ر الداخلية �شم���ر مبي�شني على 

موقعيهما، فيما �شمت احلكومة رجائي املع�رض نائبا لرئي�س الوزراء.
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دبي ـ وكاالت: 

القاهرة ـ رويترز: 

بنغازي ـ أ ف ب: 

كيب تاون ـ رويترز:

ي���زور ويل العه���د ال�شع���ودي االأم���ر 
حمم���د بن �شلمان رو�شي���ا ا�شتجابة لدعوة 
م���ن الرئي����س الرو�شي فالدمي���ر بوتني، 
بح�شب م���ا اأوردت وكالة االأنباء ال�شعودية 
اأم�س اخلمي����س. وح�شب الوكالة، �شيلتقي 
ويل العه���د بالرئي�س الرو�شي بوتني، كما 
�شيح�رض حفل افتتاح بطول���ة كاأ�س العامل 
21 ومب���اراة املنتخ���ب ال�شعودي ونظره 
الرو�شي.  واأفادت وكالة رويرتز باأن وزراء 
الرو����س وال�شعوديني  الدف���اع والطاق���ة 
ب���ني  املرتق���ب  اللق���اء  �شي�شارك���ون يف 
الرئي����س الرو�شي فالدمي���ر بوتني وويل 

العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان.
وتاأتي الزيارة بناء على �شدور توجيه 
من العاه���ل ال�شعودي املل���ك �شلمان بن 

عبدالعزيز، ح�شب وكالة “وا�س”.

عينت م�����رض اأم�س اخلمي�����س وزيرين 
جديدين للدفاع والداخلية �شمن حكومة 
جدي����دة برئا�شة م�شطف����ى مدبويل وزير 
االإ�ش����كان ال�شاب����ق. واأدى الفري����ق حممد 
اأحمد زكي، الذي كان ي�شغل من�شب قائد 
احلر�����س اجلمهوري، اليم����ني الد�شتورية 
وزيرا للدفاع خلف����ا للفريق اأول �شدقي 
�شبح����ي. وت�شمن����ت احلكوم����ة اجلدي����دة 
تعي����ني الل����واء حمم����ود توفي����ق، ال����ذي 
كان ي�شغ����ل من�ش����ب رئي�س جه����از االأمن 
الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء 
جم����دي عبدالغف����ار. وعر�����س التلفزيون 
الر�شمي امل�����رضي لقطات لزكي وتوفيق 
وهم����ا يوؤدي����ان اليم����ني الد�شتورية اأمام 
الرئي�س مع بقية وزراء احلكومة اجلديدة 
الت����ي تاأتي يف م�شتهل الف����رتة الرئا�شية 
الثاني����ة لل�شي�شي. وا�شتقال����ت احلكومة 
ال�شابقة برئا�شة �رضيف اإ�شماعيل يف وقت 
�شابق هذا ال�شه����ر، يف اإجراء روتيني بعد 
اأداء ال�شي�شي اليمني الد�شتورية لواليته 

الثانية.

اأف���اد م�ش���در ع�شك���ري ان م�شلحني 
هاجم���وا اأم����س اخلمي����س من�ش���اآت نفطية 
خا�شع���ة ل�شيط���رة امل�ش���ر خليف���ة حفرت 
يف ����رضق ليبي���ا وا�رضم���وا الن���ار يف خ���زان 
نفط واح���د على االق���ل. و�شن���ت الهجوم 
“كتائب دفاع بنغازي” املوؤلفة خ�شو�شا 
م���ن مقاتل���ني طردته���م ق���وات حفرت يف 
ال�شنوات املا�شية م���ن بنغازي بح�شب ما 
ا�ش���اف امل�شدر نف�شه. ووقعت مواجهات 
بعدها يف جنوب املن�شاآت النفطية يف راأ�س 
الن���وف وال�ش���درة والتي تعر�ش���ت ال�رضار 
خط���رة نتيجة املعارك ب���ني اجلانبني يف 
الع�شكري  2016 و2017. وتابع امل�شدر 
اأن اأح���د اخلزانات اأ�شي���ب اآنذاك ب�شاروخ 

اأطلقته “كتائب دفاع بنغازي”.
وق���ال متحدث با�ش���م قوات حفرت 
اإن���ه مت �ش���د الهج���وم واإن “الق���وات 
اجلوية تط���ارد الكتائب االإرهابية التي 

الذت بالفرار”.

ُقتل �شخ�شان طعن����ا واأ�شيب اآخران 
اأم�س اخلمي�س يف م�شجد قرب مدينة كيب 
تاون ال�شياحية يف جنوب اإفريقيا على يد 

مهاجم قبل اأن ترديه ال�رضطة قتيال.
ياأت����ي هذا الهج����وم بعد م����رور �شهر 
عل����ى واقع����ة اقتح����ام 3 رج����ال م�شلحني 
بال�شكاكني م�شجدا �شمايل دربان ومقتل 
�شخ�س واحد واإ�شابة اثنني اآخرين بجروح 

بالغة.
االإ�شالم����ي  الق�ش����اء  وق����ال جمل�����س 
يف جن����وب اإفريقي����ا اإن امل�شل����ني كان����وا 
معتكفني يف امل�شجد عندما دخل امل�شلح 

وان�شم ل�شالة الفجر.
“بع����د  بي����ان  واأ�ش����اف املجل�����س يف 
الثالث����ة �شباحا بفرتة وجي����زة، وحني بداأ 
امل�شل����ون يف اال�شرتاحة، هاج����م امل�شلح 
اإم����ام امل�شج����د اأوال ث����م قت����ل اثن����ني هبا 

للدفاع عن االإمام”.
وقال����ت ال�رضط����ة اإن احل����ادث ق����رب 

دربان ي�شر اإلى “عنا�رض تطرف”.

ويل العهد ال�شعودي يزور 
رو�شيا لالجتماع ببوتن

م�رض تعني وزيرين 
جديدين للدفاع والداخلية

هجوم على من�شاآت 
نفطية يف �رضق ليبيا

قتيالن يف هجوم ب�شكني 
يف م�شجد بجنوب اإفريقيا

“الن�رص الذهبي” تهدف لوقف عمليات تهريب الأ�سلحة
كيلومرتان يف�شالن املقاومة اليمنية عن مطار احلديدة... التحالف:

وذكرت م�شادر ميدانية اأن ا�شتباكات عنيفة 
جتري يف منطقة النخيلة، مع تقدم قوات املقاومة 
امل�شرتكة باجتاه املطار ومنطقة ق�شبة وال�شجرة 
وحمطة مع�شلي، باإ�شناد من حتالف دعم ال�رضعية.

وق�شف����ت مدفعي����ة ق����وات املقاوم����ة مواقع 
الت����ي  املنطق����ة،  ه����ذه  يف  احلوث����ي  ميلي�شي����ات 

ا�شتهدفت اأي�شا بغارة من طائرات التحالف.
وا�شتهدف����ت طائرات التحال����ف فجر اخلمي�س 
حتركات وحت�شين����ات ميلي�شيات احلوثي يف اخلط 
ال�شاحلي يف مديرية الدريهمي، على اأطراف مدينة 
احلدي����دة. كم����ا �شن ط����ران حتالف دع����م ال�رضعية 
غارات على مواقع املتمردي����ن غربي مديرية زبيد 
بال�شاح����ل الغرب����ي ملحافظ����ة احلدي����دة، ومع�شكر 
م����ا كان ي�شم����ى احلر�����س اجلمه����وري، يف منطق����ة 
كيلو 16 �رضق����ي احلديدة. ومتكن����ت القوات خالل 
ال�شاعات املا�شية م����ن حترير مناطق ا�شرتاتيجية 
جديدة ووا�شعة يف مديرية الدريهمي وحميط مطار 
احلديدة، بعد اخ����رتاق ال�شفوف االأمامية مل�شلحي 
امليلي�شيات وك�رض حت�شيناتها جنوبي املدينة، مما 

اأ�شفر عن انهيار دفاعاتها.
وا�شتجابًة لطل����ب احلكومة اليمني����ة ال�رضعية، 
ودعًم����ا جلهود اجلي�س اليمن����ي، اأطلق حتالف دعم 
ال�رضعي����ة يف اليمن عملية “الن�����رض الذهبي” لتحرير 
ميناء احلديدة غرب اليم����ن، بهدف �شمان و�شول 
امل�شاع����دات االإن�شاني����ة دون عوائق اإل����ى ال�شعب 
اليمن����ي ع����ن طريق حتري����ر املين����اء، اإ�شاف����ة اإلى 
تاأمني املم����رات املائية الدولي����ة؛ يف اإطار اأهداف 
عملي����ة “اإع����ادة االأمل” مب����ا يتما�شى م����ع االأ�شباب 
الت����ي دعت اإلى تدخل التحال����ف ع�شكرًيا يف اليمن 
املتمثل يف طلب احلكوم����ة ال�رضعية وقرارات االأمم 
املتح����دة ذات ال�شلة ل�شن����ة 2015 وخا�شة القرار 

رقم 2216.
وي�ش����كل حترير مين����اء )احلدي����دة( اأداة مهمة 
الإع����ادة العملي����ة ال�شلمي����ة اإلى م�شاره����ا، واخلروج 
من حالة اجلم����ود التي تلف الت�شوي����ة التفاو�شية 

نتيج����ة تعن����ت احلوثيني ك����ون املين����اء ميثل لهم 
�رضياًنا رئي�ًشا لتهريب االأ�شلحة االإيرانية اإلى اليمن 
باالإ�شاف����ة اإل����ى ا�شتيالئهم كحرك����ة وكاأفراد على 
اإيرادات امليناء، االأمر الذي انعك�س على اإطالة اأمد 
ال�����رضاع حيث عملت اإيران على تزويد امليلي�شيات 
احلوثي����ة باالأ�شلح����ة الثقيلة خ�شو�ش����ا ال�شواريخ 
)البالي�شتية(، ما اأدى اإلى رف�شهم املتكرر جلميع 
املب����ادرات واحلل����ول ال�شيا�شية الت����ي ُطرحت من 
خمتلف االأط����راف الدولية واالإقليمية للتو�شل اإلى 
حل �شيا�شي ير�شي خمتلف االأطراف اليمنية، ومبا 
يتوافق م����ع الق����رارات الدولية وخمرج����ات احلوار 

الوطني واملبادرة اخلليجية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

حققت قوات املقاومة امل�شرتكة تقدما جديدا يف احلديدة غربي اليمن، اأم�س اخلمي�س، وباتت 

املدينة الذي يتح�شن به م�شلحو ميلي�شيات احلوثي الإيرانية،  على بعد كيلومرتين من مطار 

ح�شبما اأفادت م�شادر “�شكاي نيوز عربية”.

وتوا�شل قوات املقاومة تقدمها يف معركة “الن�شر الذهبي” ل�شتعادة ال�شيطرة على احلديدة، 

وتخو�س معارك �شارية �شد ميلي�شيات احلوثي النقالبية جنوبي املدينة.

وا�سنطن متول “اخلوذ البي�ساء” يف �سوريا مباليني الدولرات
واشنطن ـ رويترز:

 اأعلن����ت وزارة اخلارجي����ة االأمركية 
اأن الرئي�����س دونال����د ترام����ب وافق على 
دوالر  ملالي����ني   6.6 نح����و  تخ�شي�����س 
لتموي����ل عملي����ات م����ا ي�شم����ى بالدفاع 

املدين ال�شوري اأو “اخلوذ البي�شاء”.
واأك����دت املتحدثة با�ش����م اخلارجية 
االأمركي����ة هيذر ن����اورت يف بي����ان لها، 
ن�����رض عل����ى موق����ع وزارة اخلارجي����ة اأم�س 

املتح����دة  “الوالي����ات  اأن  اخلمي�����س، 
تدع����م ب�شدة “اخل����وذ البي�ش����اء” الذين 
اأنقذوا حياة اأكرث م����ن 100 األف �شخ�س 
منذ بداي����ة الن����زاع، مبن فيه����م �شحايا 

الهجمات الكيميائية لالأ�شد”. 
وي�ش����ار يف البيان اإلى اأن هذا املبلغ 
خم�ش�س اأي�شا لدعم االآلية الدولية غر 
املتحي����زة امل�شتقل����ة )IIIM( التابع����ة 
لالأمم املتحدة، والتي تتولى التحقيقات 

يف انتهاكات القانون الدويل يف �شوريا. 
يذكر اأن دم�شق ومو�شكو كانتا قد وجهتا 
اتهامات ملنظمة “اخلوذ البي�شاء” بدعم 
االإرهابي����ني يف �شوري����ا، ومب�شاركتها يف 
اإع����داد “متثيلي����ات” حل����االت ا�شتخدام 
الت����ي  الكيميائ����ي املزعوم����ة،  ال�ش����الح 
اتهم����ت وا�شنطن ال�شلط����ات يف دم�شق 
بالوقوف وراءه����ا واتخذتها ذريعة ل�شن 

�رضبات �شد القوات ال�شورية.

دبي ـ العربية نت: 

�شن����ت ق����وات االأم����ن االإيراني����ة حملة 
اعتق����االت ع�شوائي����ة يف االأه����واز، يوم����ي 
الثالث����اء واالأربع����اء، طال����ت اأك����رث من 20 
نا�شطا، كما يف كل عام قبيل م�شرات عيد 
الفطر، بح�شب ما اأفاد نا�شطون اأهوازيون.
االإن�ش����ان  حق����وق  منظم����ة  واأف����ادت 
االأهوازي����ة، يف بي����ان، ب����اأن ق����وات االأم����ن 
اعتقلت ع�����رضات النا�شطني العرب يف حي 
الدائ����رة ومنطقة املال�شي����ة دون مذكرات 
واقت����ادت  اته����ام،  توجي����ه  اأو  ق�شائي����ة 

املعتقلني اإلى مكان جمهول.
ه����ذه  ج����اءت  املنظم����ة،  وبح�ش����ب 
لق����وات  ا�شتعرا�����س  عق����ب  االعتق����االت 
ال�رضط����ة ليل����ة الثالث����اء يف �ش����ارع فرحاين 
يف ح����ي الدائ����رة باالأه����واز، بح�ش����ور قائد 
ه����ذه الق����وات العمي����د حيدر عبا�����س زاده 

)برازج����اين( وحار�شه م�شاعد ال�شابط علي 
زادة ورئي�����س وحدة الوقاية العقيد خليفة 
الكعبي، وكذلك ق����وات من االأمن الداخلي 
ووح����دات من قوات العملي����ات اخلا�شة يف 

االأهواز.

وتقول املنظمة اإن ال�شلطات االإيرانية 
تقوم كل ع����ام باعتقال ع�رضات النا�شطني 
العي����د  قبي����ل  االأهوازي����ني  واملواطن����ني 
لك����ن ال�شباب الع����رب يتحدون اآل����ة القمع 
والرتهي����ب ويقيم����ون م�ش����رات حا�ش����دة 

�ش����د  �شلمي����ة  احتجاج����ات  اإل����ى  تتح����ول 
�شيا�ش����ات النظام العن�رضي����ة، الرامية اإلى 
حمو هوية وتراث ووج����ود ال�شعب العربي 
االأهوازي”، بح�شب البيان. ودانت املنظمة 
االعتق����االت الع�شوائي����ة، وطالبت باإطالق 
“�رضاح املعتقلني وكذلك ال�شماح لل�شعب 
العرب����ي االأه����وازي بحرية عق����د التجمعات 
ال�شلمي����ة يف عي����د الفط����ر وفق����ا للمبادئ 
العاملية حلقوق االإن�ش����ان وحرية ال�شعوب 
وعباداته����ا  وطقو�شه����ا  جتمعاته����ا  يف 
وعاداته����ا وتقاليدها”. ويف نف�س ال�شياق، 
كانت ال�شلط����ات االإيرانية قد اعتقلت 36 
من عم����ال جمموعة �رضك����ة ف����والذ االأهواز، 
الذي����ن جتمع����وا م�ش����اء االثن����ني املا�شي؛ 
لالحتج����اج عل����ى تهديده����م بطرده����م من 
وظائفه����م وكذل����ك املطالب����ة برواتبه����م 

املتاأخرة.

إيران... اعتقاالت عشوائية في األحواز قبيل مسيرات العيد

ال�شعودية تعرت�س �شاروخا حوثيا فوق خمي�س م�شيط

بومبيو: العقوبات على كوريا ال�شمالية �شت�شتمر

الرياض ـ واس: 

اأعل����ن املتح����دث با�ش����م ق����وات حتال����ف 
دع����م ال�رضعية يف اليمن العقي����د الركن تركي 
املالكي، اأم�����س اخلمي�س، ر�شد قوات الدفاع 
اجلوي للتحالف اإط����الق �شاروخ بالي�شتي من 
قبل امليلي�شي����ات احلوثية التابعة الإيران من 

داخل اليمن نحو اأرا�شي اململكة.
وقال املالك����ي “ر�شدت ق����وات الدفاع 

اجلوي للتحالف اإط����الق �شاروخ بالي�شتي من 
قب����ل امليلي�شي����ا احلوثية التابع����ة الإيران من 
داخل االأرا�شي اليمنية وحتديدا مدينة �شعدة 
باجت����اه اأرا�شي اململك����ة”. واأو�شح املتحدث 
اأن ال�شاروخ كان متجها �شوب مدينة خمي�س 
م�شيط جنوب����ي ال�شعودية، واأطلقه احلوثيون 
ال�شتهداف املناطق املدنية، ومتكنت قوات 
الدفاع اجلوي امللكي ال�شعودي من اعرتا�شه 
وتدمره، من دون اأن ينجم عنه اأية اإ�شابات.

بكين/ موسكو ـ رويترز: 

قال وزي���ر اخلارجي���ة االأمركي 
اإن  اأم����س اخلمي����س  ماي���ك بومبي���و 
ال�ش���ني واليابان وكوري���ا اجلنوبية 
اأق���رت باإح���راز تق���دم عل���ى �شعيد 
الكوري���ة.  اجلزي���رة  �شب���ه  ق�شي���ه 
واأ�شاف يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع 
وزير اخلارجي���ة ال�شيني وانغ يي يف 
بكني اأن ال���دول الثالثاء اأقرت ببقاء 
العقوبات على كوريا ال�شمالية حتى 

تنتهي عملية نزع االأ�شلحة بالكامل. 
اإل���ى ذلك، طل���ب الرئي����س الرو�شي 
امل�ش���وؤول  م���ن  بوت���ني  فالدمي���ر 
الك���وري ال�شم���ايل كي���م ي���وجن نام 
خ���الل لقائهم���ا اأم����س اخلمي�س نقل 
دعوة لزعي���م كوري���ا ال�شمالية كيم 
جوجن اأون لزيارة رو�شيا يف �شبتمرب. 
وكي���م يوجن ن���ام هو رئي����س اللجنة 
التنفيذية الدائمة يف جمل�س ال�شعب 

االأعلى )الربملان(.

• القوات ال�رضعية على م�شارف مدينة احلديدة	

• اعتقاالت ع�شوائية يف االأحواز قبيل م�شرات العيد	
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ومضة قلم

جدي���د  م���ن  العي���د  وي�أت���ي 
ا�ستثن�ئي���ة  حلظ����ت  ليمنحن���� 
م���ن الف���رح ال حت���دث يف احلي�ة 
اإالّ ن����دراً، ي�أت���ي العي���د ليم�سح 
الغب�ر املرتاكم من���ذ اأ�سهر على 
وجوهن�، كي نتن��سى م� علق من 
مت�عب وهموم، هن�ك من اختزل 
العي���د بو�سفه من��سب���ة للنف�ق 
االجتم�ع���ي، ف�ل�س���ام م�ستعجل 
الدق�ئ���ق  يتج����وز  ال  ح���د  اإل���ى 
م�سطنعة  واالبت�س�م�ت  اخلم�س، 
ب�هت���ة والكل يف عجلة م���ن اأمره 
اأ�سبحت  وحتى زي����رة االأق����رب 

مو�سمية خال االأعي�د فقط.
واآخ���رون ي���رون اأن ال �س���يء 
يبعث عل���ى الف���رح الأّن القلوب 
متعب���ة،  والنف�سي����ت  موجوع���ة 
لذا لي�س م�ستغرب���� اأن تت�س�فح 
االأي�دي ونر�سم االبت�س�م�ت التي 
تفتقد ح���رارة اأي�م زم�ن، ويبقى 
االأطف�ل مبرحه���م وبراءتهم هم 
وحدهم من ير�سمون لوحة العيد 
الزاهي���ة االأل���وان، وهن����ك م���ن 
يدعو اإل���ى االبت�س�مة ولو جم�ملة 
حتت �سع�ر “اإن مل ت�ستطع �سنع 
ف�أقف���ل  جتميله����  اأو  ابت�س�م���ة 
عليك غرفتك”، ففي هذا الع�رص 
الغ�رق يف ب�س�عته ت�سبح ح�جتن� 
كبرية اإل���ى الفرح كي نخفف من 
الواق���ع ومنن���ح اأنف�سن���� حلظ�ت 
م���ن االأم���ل والتف����وؤل، �سحي���ح 
اأّن االأح���داث اليومي���ة الت���ي متر 
به� االأمة جعلتن���� �سعوب� حمبطة 
وي�ئ�س���ة وف�قدة لاأمل، لكنن� يف 
ذات الوق���ت بح�ج���ة اإل���ى الفرح 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
وكم تب���دو احل�ج���ة للتف�وؤل 
اإال  يتحق���ق  ل���ن  وه���ذا  كب���رية 
بن�رص الف���رح، ويق���ول د. توفيق 
الق�سري يف كت�ب���ه “كيف تكون 
�سعيدا” اإّن االإن�س����ن بح�جة اإلى 
واالخت���اط  االإيجابي���ة  الطاق���ة 
يك�سبن����  املريح���ن  ب�لن�����س 
ط�قة اإيج�بي���ة موؤثرة تبعث على 
الطم�أنينة والبهجة وتبعد الك�آبة 
واالنقب�����س، وال اأدل عل���ى هذا 
م���ن اأّن املري�س ي�سعر ب�الرتي�ح 
وترتفع ط�قته عندم� يكرث زواره 
حي���ث يكت�س���ب منه���م الط�ق���ة 

االإيج�بية ويتع�فى �رصيع�.
ويبقى الق���ول اإّن العيد مير 
�رصيع����ً وغريب�ً مث���ل كل االأ�سي�ء 
اجلميل���ة يف حي�تن���� ف�الأجدر بن� 
اأن ال نف���وت فر�س���ة كهذه دون 
اأن نت�س����رك ونتق��س���م حلظ�ت 
الن�س���وة مع من نحبهم، وكل ع�م 

واأنتم بخري.

تظاهروا بالفرح

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يف ظ���ل ه���ذا احلم�����س امللته���ب 
والت�سمي���م الك�م���ل عل���ى ال�س���ري يف 
االإره�بي���ة  املنظم����ت  دع���م  طري���ق 
واحللم ب�لبطوالت اخل�رقة، لي�س غريب� 
اأن تدخ���ل قط���ر يف “عزل���ة” وتختفي 
خل���ف �ست����ر حدي���دي �سيبعده���� عن 
خريطة الع�مل وم�سرية االإن�س�نية، فقد 
اأ�سبح���ت قطر اليوم وبع���د مرور �سنة 
واحدة فقط م���ن املق�طعة بلدا بدون 
وزن يعي����س ويقت�ت عل���ى املوؤامرات 
اجلم�ع����ت  وتقدي����س  واخل�س���وع 
االإره�بية، وذلك ميثل ب�لن�سبة لنظ�م 
احلمدي���ن قم���ة املح�س���ول االإن�س����ين 

والرتاث.

�سن���ة واحدة  من املق�طعة ت�سببت 
م���ن ن�س���ف اجل�س���د  اأك���رث  يف دف���ن 
القط���ري، ومل يتب���ق اإال الراأ����س الذي 
تت�س�قط عليه ح�لي���� قطرات العذاب 
والهزمية وتلمع اأهداب العن ب�لع�ر، 
�رصك�ت توقفت و�سوق خمنوق مري�س 
وبكتريي���� القلق توا�س���ل �سريه� نحو 
املواطن القط���ري املغلوب على اأمره 
وامل�س����درة حريت���ه، وكل م� يقوم به 
نظ����م احلمدين ه���و اإعط����ء املواطن 
بع����س امل�سكن�ت يف ح���ن عاج هذه 
االأمرا����س اجل�سيم���ة يحت����ج اإلى عاج 
النتيج���ة  اإل���ى  ي���وؤدي  لرمب����  خ�����س 
املرج���وة، ورغم الكثري من امل�رصحي�ت 

والتمثيلي����ت التي يح����ول من خاله� 
نظ����م “احلمدي���ن” الزع���م ب����أن لديه 
القدرة على التحكم يف االأ�سي�ء وميلك 
دواء اجل�سم والنف�س اإال اأن التمثيلي�ت 
وامل�رصحي�ت نوع من االأدب، واالأدب يف 
جممله يحم���ل “الرمز” وجمموعة ك�ملة 

من الت�سورات. 
احل�لة القطرية ذات ط�بع ف�نت�زي، 
بلد ي�سري نح���و اله�وية ويغرق يف ليل 
الهزائ���م وال�رصب����ت ت�أتي���ه عن ميينه 
وعن �سم�له وم���ن فوقه وحتته، والن�ر 
املوع���ودة تق���رتب م���ن وجه���ه، لكنه 
ي�سنق نف�سه ب�الأوه�م والتخيات ب�أنه 
البل���د الق���وي الق�در عل���ى التحكم يف 

الع�مل وم�سك القمر والنجوم وال�سم�ء، 
اقت�س����د منه�ر وجوع ق����دم ال حم�لة 
ولكن���ه ي����رص عل���ى اإ�سع����ل م�س�بيح 
والعن����د  الزائ���ف  الكربي����ء  �سي����رة 
امللفوف ب�لع���ذاب الدفن، ويريد اأن 
يظهر للع����مل ب�أنه يتمتع بروح الب�حث 
يح�س���ل  م����  واأن  واخلب���ري،  املج���رب 
ل���ه ق�سي���ة لي�س���ت حط���رية وب�إمك�نه 
موا�سل���ة العم���ل وال�س���ري يف الطريق، 
اجل���رح يف���ور دم���� ونظ����م احلمدي���ن 
م�زال “يرقع  بلزقة” ال يتعدى طوله� 
�سنتيم���رتات، نظ�م غري���ب ال يريد اأن 
يعرتف ب�أن���ه ك�أي زج�ج ق���د ينك�رص يف 

اأية حلظة.

المقاطعة تسببت في دفن 
أكثر من نصف جسد قطر

ي�ستقب���ل امل�سلم���ون يف جمي���ع اأنح����ء 
الع�مل عيد الفطر املب�رك بعد �سي�م �سهر 
رم�س�ن، وي�ستع���د الن��س لهذا العيد ب�رصاء 
املاب�س اجلديدة واإع���داد اأم�كن ا�ستقب�ل 
�سي���وف العيد اأو جتديده����، ف�لعيد فرحة 
ومتع���ة للكبري وال�سغري من الن��س، ف�لُكل 
يفرح بقدر معرفت���ه بعظمة العيد ومك�نته 

يف قلب كل م�سلم.
نح���ن يف مملك���ة البحرين نف���رح كثرًيا 

بق���دوم عي���د الفط���ر ال�سعيد، فه���و اإعان 
لنه�ية ومت�م ركن م���ن اأرك�ن االإ�سام وهو 
ال�سي�م، وهو حمطة جلمع الن��س يف البيوت 
واملج�ل����س واالأم�ك���ن الع�م���ة. العيد كلمة 
�سغ���رية يف حروفه���� وكب���رية يف مع�نيه�، 
كلمة جتمع يف حروفه� الفرح واحُلب واالألفة 
واللق�ء وال�سمو وكل �سيٍء جميل يف احلي�ة.

اإن���ه يوم الرتاح���م بن االأه���ل والتزاور 
ب���ن االأ�سدق�ء وق�س����ء ح�ج����ت االآخرين، 

ي���وم املودة واملحب���ة والرحم���ة والتع��سد 
االأُ�رصي والتك�فل االجتم�ع���ي، و�ُسمَي عيًدا 
الأن���ه يعود كل ع�م ب�لف���رح على امل�سلمن 
بع���د اأدائهم فري�سة ال�سي����م، وي�أتي اإلين� 
ب�ملع����ين الديني���ة واالإن�س�ني���ة والنف�سية، 
فهو امت���داد للوح���دة االإن�س�ني���ة والدينية 

للم�سلمن.
يف كل ع�م ي�أتي العيد علين� ونتمنى اأن 
يكون ح�لن� اأف�سل واأن تزول اآالمن� وتختفي 

احل���روب ع���ن اأعينن����، ويرج���ع املهج���رون 
والاجئ���ون اإل���ى اأوط�نه���م، وينتهي نزيف 
ال���دم ويطوى مل���ف االإره����ب، واأن تتحقق 
العدال���ة االجتم�عي���ة واالإن�س�ني���ة يف جميع 

البلدان. 
اإن العي���د من��سبة ت����رص جميع املحتفن 
به����، الأنه فرحة للقل���ب والعن واليد التي 
ت�س�ف���ح كل من تلق����ه يف الطريق. عيدكم 

مب�رك وكل ع�م واأنتم بخري.

عيدكم مبارك

مبن��سب���ة العي���د اأق���ول لكل 
اأه���ل البحري���ن كل ع����م واأنت���م 
ي�أتين����  اأن  اهلل  واأدع���و  بخ���ري، 
العيد دوم� ونحن هكذا يف �سام 
واأم�ن واطمئن�ن، فبدون ال�سام 
واالأم�ن ت�سبح االأعي�د با معنى، 
فق���د �س����ع االأمن واالأم����ن وحل 
حمله اخلوف والرعب يف كثري من 
البلدان الت���ي حتيط بن�، واأ�سبح 
فيه� كل �سيء با طعم وحتولت 
احلي����ة اإلى مع�ن�ة مت�سلة، �س�ع 
م���ن �س�ع يف ح���روب ب���ا معنى، 
وت����رصد من ت����رصد، وت���رك الباد 
االأ����رصة  م���ن تركه���� وتق�سم���ت 
الواح���دة ب���ن ق����رات خمتلفة، 
هذا هو احل�ل دون مب�لغة وتلك 
الواعظون  اأبلغ موعظة يقدمه���� 

ل�سعوب مثل �سعبن� الطيب.
يف ي���وم العي���د اأق���ول احلمد 
اأبن�ئ���ي  ب���ن  اأجل����س  اأنن���ي  هلل 
دون توت���ر اأو خوف م���ن �سقوط 
�سواري���خ الغ���در واخلي�نة فوق 
روؤو�سن����، يف ي���وم العي���د اأقول 
الأهلي وجرياين: ا�سكروا اهلل على 
نعمته فمن اأوت���ي االأمن واالأم�ن 
يف ه���ذه االأي����م فق���د اأوتي خريا 
كث���ريا، يف ي���وم العي���د ا�سكروا 
العظي���م �س�حب  والق�ئ���د  االأب 
اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة ع�هل الب���اد املفدى 
على �سي��س�ته وقراراته احلكيمة 
التي جعلتن� نرى العيد ونعي�سه، 
ف�لف�سل بع���د اهلل مل� نحن فيه 
يع���ود حلكمة القي����دة واملنهج 
االأبوي ال���ذي يتبعه جالة امللك 

يف اإدارة بلدن� الطيب.
الت�ري���خ ب���ه اأمثل���ة عدي���دة 
حلك�م عظم�ء ا�ستط�عوا احلف�ظ 
على بادهم يف حلظ����ت اخلطر، 
وب���ه اأمثل���ة اأك���رث حل���ك�م ج���روا 
باده���م اإلى التهلك���ة، ونحن يف 
البحري���ن حمظوظ���ون بقي�دتن���� 
احلكيم���ة الت���ي ح�فظ���ت عل���ى 
البحرين واأمنه� واأم�نه�، رغم اأن 
البحري���ن ك�نت يف نظ���ر اأعدائه� 
موؤهل���ة اأكرث م���ن غريه� للدخول 
فيم� دخل في���ه غريه� من خراب 
ودم�ر. كل ع����م واأنتم بخري اأيه� 
املل���ك االأب، وكل ع�م والبحرين 
ورج�له���� املخل�س���ون و�سعبه���� 

الطيب يف خري واأمن و�سام.

كل عام وأنتم بخير

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

الت�س���وق الع�سوائي و�سعف الوعي بكيفية 
اختي����ر الغذاء ال�سح���ي م�سكلة ترتت���ب عليه� 
خ�س�ئر �سحية واقت�س�دية لاأ�رصة والدولة ككل، 
وت�س���ري الدرا�س�ت اإل���ى اأن 30 % فقط ب�لع�مل 
العرب���ي يق���راأون البط�ق���ة الغذائي���ة للمنت���ج، 
مق�رن���ة ب���� 80 % يف اأم���ريك�، “البط�قة” حتمل 
ت�ريخ ال�ساحية وبلد املن�س����أ واال�سم التج�ري 
ون�سبة املكون�ت الغذائية وال�سعرات احلرارية.

الكث���ري ينق����د وراء العرو����س الرتويجي���ة 
ملنتج����ت رديئة اجل���ودة اأو �ساحيته���� قريبة 
االنته����ء، والبع�س ال يقراأ ت�ري���خ ال�ساحية يف 
ح���ن اأن ت�ريخ االإنت�ج اأهم م���ن ت�ريخ االنته�ء، 
ويهت���م اآخ���رون ب�ل�سع���ر على ح�س����ب اجلودة، 
لعدم وعيهم بوج���ود منتج�ت ذات جودة و�سعر 

من��سب. 
بع����س املنتج�ت حتت���وي عل���ى معلوم�ت 

ن�ق�س���ة اأو مب�ل���غ فيه�، واحل���ل يف الوعي الذي 
يبداأ بق���راءة البط�قة الغذائي���ة بدقة واحت�س�ب 
ال�سعرات احلرارية ومعرفة بدائل لل�سلع ب�هظة 
الثمن، ف�ل�رصاء وفق االحتي�ج  والبعد عن التبذير 
وتكدي�س ال�سلع، وظ�هرة الته�فت الكبري على 
االأ�س���واق خ�سو�س� يف املن��سب�ت والعطل ب�رصاء 
منتج����ت دون ح�جة، ت�ستدعي حم���ات توعوية 
م�ستم���رة، وه���ذا االأمر دف���ع التج����ر وال�رصك�ت 
امل�سنع���ة للتاعب ب�لعرو����س واالإعان�ت وّجر 

امل�ستهلك لل�رصاء الع�سوائي.
على ربة املنزل اأن تكون واعية وق�درة على 
�رصاء االأغذية وفق�ً الأعم�ر اأفراد االأ�رصة واأوزانهم، 
وتتمتع بدراية ك�فية الختي�ر االأف�سل من حيث 
ال�سعر واجلودة، وذلك �سينعك�س ب�سكل اإيج�بي 
عل���ى الو�س���ع االقت�س����دي وال�سح���ي لاأ����رصة، 
و�سيوفر على الدول���ة ميزانية مع�جلة االأمرا�س 

املزمنة الناجتة عن �سوء اأمناط التغذية.
الوع���ي ال�سح���ي ي�س�عد ال�سخ����س ال�سليم 
واملري����س يف معرفة كمي���ة العن�����رص الغذائية 
ب�ملنتج�ت وب�لت�يل ����رصاء املن��سب وفق ح�لته 
ال�سحية، والو�سع احل�يل يتطلب برامج اإعامية 
ومن�ه���ج تربوي���ة لتوعي���ة امل�ستهلك���ن ب���كل 
االأعم�ر، على اأن يكون ذلك �سمن برن�مج وطني 
�س�مل لتجن���ب خطر االأمرا�س املرتبطة ب�لغذاء، 
وم���ن ال����رصوري التمييز بن خمتل���ف ال�رصك�ت 
امل�سنع���ة ومعرفة بل���د املن�س�أ وم���دى االلتزام 

ب�ال�سرتاط�ت واملق�يي�س الغذائية.
ال�سح���ة املب����درة والتع����ون  عل���ى وزارة 
يف ه���ذا املج�ل م���ع جمعي���ة حم�ي���ة امل�ستهلك 
واملوؤ�س�س����ت الطبي���ة، لتثقي���ف امل�ستهلكن 
بكيفية اختي�ر الغ���ذاء املن��سب من حيث الكم 

والنوع.

ثقافة التسوق 
 hudahazeemهدى هزيمالغذائي الصحي

@yahoo.com

    الناس
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ن�رش امللح���ن �صمري �صفري �صورة جتمعه بالفنان 
راغب عالم���ة، م�صرياً اإلى حفل �ص���وف يحييه ال�صوبر 
�صت���ار رابع اأي���ام عي���د الفط���ر يف اململك���ة العربية 

ال�صعودية.

وعلق �صفري على ال�صورة بالقول: “ترقبوا حفلة 
ال�صوب���ر �صتار راغب عالمة بتاري���خ 18 يونيو 2018 
رابع يوم العيد يف مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية 

مبحافظة اربع مدينة جدة.. ليلة من العمر”.

مسافات

األفــالم العربيــة فــي عيــد الفطــر

تناف�س يف عيد الفطر املقب���ل 5 اأفالم �صينمائية يف 
البحري���ن وم�رش، وهي “حرب كرم���وز” و”كارما” و”قلب 
اأم���ه” و”االأبلة ط���م طم”، و”ليل���ة هنا و����رشور”. وكانت 
خرجت م���ن املناف�صة عدة اأفالم، بع���د اأن اأعلن �صناعها 
منذ ف���رة اأنها �صتعر����س يف عيد الفط���ر 2018، لكنها 
خرج���ت الأ�صب���اب خمتلف���ة:- البطولة الن�صائي���ة تتواجد 
م���ن خالل يا�صمني عب���د العزيز فق���ط، اإذ يعر�س لها يف 
البحرين فيلم “االأبلة طم طم” وي�صارك يف بطولته حمدي 
املريغني وبيومي فوؤاد، تاأليف اأمين وتار واالإنتاج ل�رشكة 

“اأو�صكار” وائل عبد اهلل، واإخراج علي اإدري�س.
- �صي���وف ال�رشف حا�رشون بق���وة يف املو�صم ومنهم 
اأحم���د ال�صق���ا يف “حرب كرم���وز”، وه�ص���ام اإ�صماعيل يف 
“االأبل���ة طم طم” واأحم���د فهمي يف “ليل���ة هنا و�رشور”، 

وح�صن الرداد يف “قلب اأمه”.
- بع����س الفنانني ي�صاركون باأكرث من دور يف اأفالم 
عيد الفط���ر، فاملنتج حمم���د ال�صبكي ه���و موؤلف “حرب 
كرموز”، كما اأن خمرج الفيلم بير ميمي كتب ال�صيناريو 
للعمل، كم���ا اأن �صيك���و وه�صام ماجد هم���ا موؤلفا “قلب 
اأمه”، واملخرج خالد يو�ص���ف هو موؤلف فيلم “كارما”. - 
فيلم واحد فقط من نوعي���ة االأك�صن يناف�س يف املو�صم، 

وهو “حرب كرم���وز” بطولة اأمري ك���رارة وحممود حميدة 
وغ���ادة عب���د ال���رازق وم�صطف���ى خاط���ر وتاألي���ف حممد 

ال�صبكي و�صيناريو واإخراج بير ميمي.
- الدرام���ا االجتماعية حا�رشة اأي�ص���ا بفيلم “كارما” 
بطول���ة عمرو �صع���د وغادة عب���د الرازق وخال���د ال�صاوي 
وماجد امل�رشي ووفاء عامر وزين���ة، وتاأليف واإخراج خالد 

يو�صف.
- املواه���ب الكوميدي���ة ال�صاب���ة الت���ي تاألق���ت يف 
“م����رشح م�رش” و”snl بالعربي” تظه���ر يف اأكرث من عمل 
يف عي���د الفط���ر، ومنهم اأحم���د �صلطان وحمم���ود الليثي 
وحممد اأ�صام���ة يف “قلب اأمه” وم�صطفى خاطر يف “حرب 
كرموز” وحممد عبد الرحمن يف “ليلة هنا و�رشور” وحمدي 

املريغني يف “االأبلة طم طم”.
- مل يفوت بيومي فوؤاد الفر�صة اإذ يظهر يف فيلمني 
وهما “االأبلة طم طم” و”حرب كرموز”، لكنه لي�س وحده 
فق���ط الذي يظه���ر يف عملني بل اأي�صا غ���ادة عبد الرازق 

التي تظهر يف “كارما” و”حرب كرموز”.
- الكوميديا ت�صيطر عل���ى مو�صم اأفالم عيد الفطر، 
وذلك ب 3 اأفالم هي “االأبلة طم طم” و”ليلة هنا و�رشور” 

و”قلب اأمه”.

عيد الفطر في البحرين.. فرحة وبهجة تعم المملكة

وغالبا ما يخ�ص����س اليوم االأول من 
عيد الفطر لزيارة االأقارب وتناول وجبة 
الغداء يف “البيت العود” وهو بيت اجلد 
اأو االأب اإذ يجتم���ع جميع اأف���راد العائلة 
يف من���زل كب���ري العائل���ة له���ذا الغر�س 
فيم���ا تق�ص���م باق���ي اأي���ام العي���د على 
زي���ارة االأ�صدقاء وا�صطح���اب االأطفال 
اإل���ى املنتزهات و�ص���االت اللعب. ومن 
العادات الراثي���ة التي مازالت متار�س 
يف بع����س ق���رى البحري���ن جتمعهم بعد 
�ص���الة العي���د وزي���ارة جمي���ع املن���ازل 
ب�ص���كل جماع���ي فيم���ا يق���وم اأ�صحاب 
املنازل بتقدمي املاأك���والت والع�صائر 
اأو م���ا ي�صم���ى يف البحري���ن ب�”القدوع” 
للزائرين. فيما يت���م تنظيم العديد من 
االحتف���االت واملهرجان���ات يف املناطق 

املختلفة من البحرين.
وهن���اك عديد م���ن املنتزهات التي 
تعترب م���ن اأه���م االأماكن الت���ي يزورها 
البحريني���ون يف اأي���ام العي���د اإلى جانب 

املجمعات، 
وتزخر 

جميعه���ا بالفعالي���ات الرفيهية التي 
قل���وب  يف  والفرح���ة  البهج���ة  تبع���ث 

املواطنني واملقيمني.
الع���ادات  م���ن  جمموع���ة  وهن���اك 
املتبعة يف كيفية االحتفال بعيد الفطر 
املبارك حيث يتبادل 
ن  يني���و لبحر ا
ت  ا ر ي���ا لز ا
بينهم  فيم���ا 
للتهنئ���ة 

يت���م  و
مي  تق���د

م���اء ال���ورد والعود حيث يق���وم االأهايل 
بتهنئ���ة بع�صهم البع����س. وحت�رش االأ�رش 
البحرينية للعيد ب�رشاء املالب�س اجلديدة 
والعطور واالأطياب واحللى واملاأكوالت 
وم���ن  البحرين���ي  بال�صع���ب  املتمي���زة 
االأ�صن���اف الت���ي تزخ���ر بها اأي���ام العيد 
احللوى البحريني���ة ال�صعبية واملك�رشات 
وال�صمبو�ص���ة احلل���وة ترافقه���ا القهوة 
العربية بالهي���ل والزعفران هذا بخالف 
االأكالت ال�صعبي���ة التي يت���م تق�صيمها 
الرئي�صي���ة  الث���الث  الوجب���ات  عل���ى 
فالفطور ي�صم يف قائمته طبق البالليط 

وهو ال�صعرية املحالة مع البي�س املقلي 
والع�صي���د وغريه���ا، يف ح���ني اأن وجب���ة 

الغداء ال يراد اأن يت�صدرها �صوى طبخة 
العيد ال�صعبية الغوزي وهي حتوي االأرز 
مع اللحم اأو الدج���اج املزين باملك�رشات 
بجانب �ص���الل الفواكه واأ�صناف م�صكلة 

من ال�صلطات والع�صائر.
ومل تختل���ف الع���ادات كث���ريا ب���ني 
مظاه���ر  وهن���اك  واحلا����رش،  املا�ص���ي 
وعادات قدمية يف هذا اليوم ال�صعيد يف 
مملك���ة البحري���ن ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي ما زال كثري منها م�صتمر حتى 
وقتن���ا هذا، ومن ه���ذه العادات تعطيل 
االأعمال حي���ث كان اخلليجيون يعطلون 
اأ�صغاله���م مل���دة اأ�صب���وع كام���ل ويت���م 

التح�صري للعيد قبل قدومه بفرة.
 وترتي���ب البي���ت حتى يك���ون الئقا 
به���ذه املنا�صب���ة وير����س مب���اء ال���ورد 
خملوط���ا بالعطور اخلا�ص���ة اإ�صافة اإلى 
البخ���ور واملعم���ول وغريه���ا. واملالب�س 
اجلدي���دة حيث تخ���اط املالب����س للكبار 
ولل�صغ���ار وجتهيز احللوي���ات وعر�صة 
العي���د حيث تقام حف���الت العر�صة كل 
نهار ويقوم الرجال بالرق�س يف العر�صة 
يف البنادق وال�صيوف وي�صدون االأنا�صيد 
احلما�صي���ة. وكل ه���ذه املظاهر الإدخال 

البهجة والفرحة يف هذا اليوم ال�صعيد.
اإن ي���وم العي���د ه���و ي���وم البهج���ة 
والفرحة ولذل���ك على اجلميع اأن ي�صعى 
لب���ث ال�صعادة على م���ن حوله من االأهل 
واالأ�صدق���اء واجل���ريان واأبن���اء الوط���ن 
عموًم���ا وجمي���ع املقيم���ني عل���ى اأر�س 

اململكة الغالية.
كل ع���ام واأنتم جميًع���ا بخري ون�صال 
اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�صبة 
عل���ى البحري���ن واأهلها وعل���ى االأمتني 
االإ�صالمي���ة والعربية بالرفع���ة والرخاء، 
وقيادته���ا  البحري���ن  اهلل  يحف���ظ  واأن 
و�صعبه���ا ويدمي نعمة االأمن واال�صتقرار 

على كافة ربوعها.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

18

بالت�صافح  العيد وبعدها يقومون  ال�صباح لأداء �صالة  العيد من  البحرينيون يف يوم  يتجمع 

والتزاور بني بع�صهم بع�صاً و�صط مظاهر الفرحة والبهجة التي تعم كل مكان، حيث يتلون العيد 

املواطن  عمق  يف  انغر�س  ال��ذي  العريق  وتراثه  املا�صي  باأ�صالة  ترتبط  جذابة  مبظاهر  اململكة  يف 

البحريني، وو�صط فرحة الأطفال الذين ميرحون ويلهون مع اأقرانهم يف احلدائق ويف املجمعات 

مبالب�صهم اجلديدة تعلوهم الفرحة وال�صعادة واحلبور. اإن عيد الفطر هو فر�صة �صخية للتوا�صل 

الجتماعي بني البحرينيني فهم يحر�صون على تبادل الزيارات وا�صتقبال الأهل والأقارب واجلريان 

وتقدمي التهاين لهم والتقارب بني اجلميع، كما اأن العيد يعترب منا�صبة للقاء من مل نرهم منذ 

زمن ب�صبب الن�صغال و�صيق الوقت، وفر�صة للت�صالح و�صفاء الأنف�س واإنهاء اخلالفات وال�صغائن.

حمرر م�سافات
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األسواق الشعبية البحرينية في العيد... نكهة خاصة

حتاف����ظ اال�شواق ال�شعبي����ة يف اململكة 
انت�ش����ار  م����ن  بالرغ����م  املهم����ة  مبكانته����ا 
املجمع����ات التجاري����ة املنت�����رة يف خمتلف 
مناطق البحرين والتي تقدم احدث الب�شائع 

من خمتلف انحاء العامل.
ومن اهم اال�شواق ال�شعبية يف البحرين 
ي����رز �شوق املحرق القدمي ال�شوق ال�شعبي 
مبدينة عي�شى الذي يقدم الب�شائع اخلا�شة 
ب����ه والت����ي ين����در وجوده����ا يف املجمع����ات 
التجاري����ة. وعل����ى الرغ����م من احل����ر ال�شديد 
يف فرتة ال�شيف وانت�ش����ار املحال التجارية 
املفتوح����ة التي ال تقي من ا�شع����ة ال�شم�س 
ف����اإن وج����ود الزبائ����ن م�شتم����ر بخا�ش����ة يف 
الف����رتة امل�شائية التي يك����ر فيها الزبائن 
اخلليجيني مم����ن يبحثون عن ب�شائع خا�شة 

بال�شوق مثل احلل����وى البحرينية والبهارات 
الت����ي تنتجه����ا امل�شانع املحلي����ة ال�شغرية 

خ�شو�شا اليام العيد ال�شعيد.
ونظ����را لق����رب املنطق����ة ال�رقي����ة من 
مملك����ة البحري����ن، اجته كثري م����ن ال�شيدات 
والفتي����ات للتب�ش����ع م����ن البحري����ن و�����راء 
الكث����ري م����ن امل�شتلزم����ات واحلاجي����ات من 
اأ�شواقه����ا رغم اأن كثريا من تل����ك الب�شائع 
متوفر باالأ�ش����واق ال�شعودي����ة، وعلى الرغم 
من �شغ����ر م�شاحة البحري����ن مقارنة بغريها 
م����ن دول اخلليج اال انها ت�ش����م عددا كبريا 
من االأ�ش����واق ال�شعبية واملجمعات التجارية 
والت����ي دخلت يف احلقب����ة االأخ����رية مناف�شة 
قوية م����ع اأ�شواق دول اخللي����ج ملحافظتها 
عل����ى تراثها ال�شعبي، لتحظ����ى با�شتقطاب 
ال�شعودي����ات  والفتي����ات  ال�شي����دات 

واخلليجيات.

أحداث

ت���وؤدي دوراً مهم���اً يف جم���ع ال�شمل اأو 
التخفيف من اأعباء 

االأج���واء املريح���ة متواف���رة وم�شاعدة 
للقيام باأي ن�شاط 

ال تبح���ث عن فر�س اإرادت���ك اأو اإظهار 
قوتك على ال�شديق

علي���ك مبخط���ط ريا�ش���ي لبقي���ة هذا 
ال�شيف

ال ت�شت�شل���م اأمام البدان���ة وال اأمام كل 
ما يغريك 

اخل����روج يف نزهة اآخ����ر االأ�شبوع مهم 
جدا 

ا�شتغ���ل عطل���ة العي���د للرتفي���ه ع���ن 
النف�س والراحة

تنطل���ق يف ع���دة اجتاه���ات، وت�ش���ّوي 
اأمورك العاطفية

ال ت�شتعج���ل االأمور وكن �شبوراً، قريباً 
حتقق اأمنيتك

ق���اوم االإغراءات التي يح���اول االآخرون 
اإيقاعك فيها 

جتّن���ب اخلالف���ات والعدائي���ة والكالم 
اجلارح 

ت�شعر بعدم اال�شتق���رار ومع ذلك جتد 
هدفك يتحقق

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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وق���������وع م���ع���رك���ة 
ق����و�����ش����وة ال���ت���ي 
ان�����ت�����������ر ف���ي���ه���ا 
العثماين  ال�شلطان 
على  االأول  م����راد 

اجلي�س ال�ربي.

 1775
القاري  الكونغر�س 
ي��ق��رر  اأم���ريك���ا  يف 
ت��ع��ي��ني اجل�����رال 
ج�����ورج وا���ش��ن��ط��ن 
للجي�س  عاماً  قائداً 

االأمريكي اجلديد.

1918
احل�����رب  ن���ه���اي���ة   

االأهلية يف فنلندا.

1940
النايلون  اجل��وارب 
تعر�س يف االأ�شواق 
الأول  االأم���ريك���ي���ة 

مرة.

 1948
م���������ر و�����ش����وري����ا 
وال���������ش����ع����ودي����ة 
ول��ب��ن��ان  واالأردن 
يهاجمون  والعراق 
االإ�رائيلية  القوات 
االأرا��������ش�������ي  يف 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

املحتلة.

1957
بريطانيا تفجر اأول 
هيدروجينية  قنبلة 

لها.

حمرر م�سافات

تنوعت ما بين الكوميدية ولألطفال..

أبـرز المسرحيـات البحرينيـة والخليجيـة فـي العيـد
�شيكون اجلمهور البحريني واخلليجي 
اأي�ش����ا على موعد طوال عطلة عيد الفطر 
مع 4 اأعمال م�رحية تلبي خمتلف االذواق 
وكافة اأف����راد الأ�رسة، وهذا الن�شاط ي�شري 
اإل����ى اأنتعا�����س حركة امل�����رح يف البحرين 
وحتريك املياه الراكدة، امل�رحية االأولى 
بعنوان “عجايب غراي����ب” للنجمني علي 
الغري����ر وخلي����ل الرميث����ي وه����ي م�رحية 
اأطفال كتبه����ا الكويتي عثم����ان ال�شطي 
وت�ش����دى الإخراجه����ا ال�ش����اب فه����د زينل 
ومتثيل جمموعة من الوجوه ال�شابة منهم 
فوز ال�رقاوي ونورة اخلنة، واحمد ر�شيد 
جنم، واحمد ال�شادة وغريهم من ال�شباب، 
والديك����ور لعزيز �ريف و�شعود املرزوق 
وجالل عبيد واملكياج ل�ش����ارة ال�شايجي. 
و�شتعر�����س عل����ى م�����رح مرك����ز املحرق 

النموذجي بالب�شيتني.
اجلدي����د يف ه����ذه امل�رحي����ة اأنها من 
اإنت����اج النجم����ني الغري����ر والرميثي حيث 
�شيدخ����الن الأول مرة عملي����ة االإنتاج ومن 
املوؤم����ل اأن يقدمان عم����ال جديدا خمتلفا 
عن بقي����ة م�رحيات االأطف����ال املعهودة 

لدى اجلمهور.

“عجايب غرايب”... مسرحية 
أطفال برؤية جديدة

ويف ت�ري����ح �شاب����ق ل�”الب����الد” علق 
الغرير على ذلك بالقول:

لقد كان م�روع اإنتاج م�رحية م�روع 
قدمي يعود اإلى �شت �شنوات ولكن نظرا 
الن�شغالنا الدائ���م “اأنا وخليل” يف اأعمال 
خ���ارج البحري���ن كان م���ن الطبيع���ي ان 
يتم تاأجي���ل م�روع االإنت���اج، لغاية العام 
املا�ش���ي حني �شاهدنا م�رحي���ة لزميلنا 
ال�شاب فه���د زينل وطاقم فريقه الواعد 
والن�ش���ط والذين ينتظره���م م�شتقبل يف 
الفن فاأعجبتنا واأردنا تقدمي م�رح طفل 
خمتلف متام���ا عن ما يق���دم يف البحرين 
م���ع احرتام���ي لبع����س االأعم���ال القليلة 
والناجح���ة الت���ي تق���دم، م�شتندين على 
�شمعتن���ا عند اجلمه���ور وح�شورنا وهذه 
نعمة م���ن اهلل تعال���ى، فمحب���ة اجلمهور 
للفن���ان نعمة كبرية، ولكن���ي اأوؤكد ان ما 
�شنقدم���ه �شيكون خمتلف متام���ا وكليا 

عن املاألوف.

اأم����ا خم����رج امل�رحي����ة ال�ش����اب فهد 
زينل فق����د اأكد على انه����ا جتربة ال تخلو 
م����ن التحدي����ات الكثرية ك����وين الأول مرة 
ا�شتغ����ل م����ع جنوم كب����ار من امث����ال علي 
الغرير وخليل الرميث����ي، و�راحة وجدت 
الثق����ة  ومنح����اين  منهم����ا  التع����اون  كل 
واإح�شا�ش����ي كمخرج ومل ا�شع����ر فقط باأي 
تدخل وتعال منهما. عك�س بع�س النجوم 
الذي����ن ي�رون عل����ى التدخ����ل خا�شة اذا 
كان املخ����رج �شاب����ا، واإن �ش����اء اهلل نكون 

عند ح�شن ظن اجلمهور.

“ريوس”... قضايا أجتماعية 

في قالب كوميدي
كم����ا يعود الفن����ان واملخ����رج ح�شني 
العوينات����ي مب�رحي����ة فكاهي����ة اجتماعية 

ا�شتعرا�شية بعنوان “ريو�س” من اإخراجه 
وتاألي����ف ومعاجلة الن�س ه�ش����ام يو�شف 
وحممد الردويل و�شتعر�����س على م�رح 
الن����ادي االأهلي وهي م����ن متثيل. كوكبة 
م����ن النج����وم منه����م الفنان احم����د مبارك 
والفن����ان ام����ني ال�شاي����غ والفن����ان احمد 
جملي، الفن����ان حممد با�س م����ن الكويت 
ومن الع����راق الفنانة مي�س قمر، والفنانة 
ن����ورة ال�شاي����غ والفن����ان ح�ش����ن املاج����د 
ومن�ش����ور اجل����داوي والعوينات����ي نف�شه 

واآخرون:
“تتحدث امل�رحية عن العنف االأ�ري 
وبع�����س الق����رارات الغ����ري مدرو�شة التي 
يخ����رج علين����ا به����ا بع�����س امل�شوؤول����ني 
اإ�شاف����ة اإل����ى ط����رح ع����دد م����ن الق�شايا 
االجتماعي����ة يف قال����ب كومي����دي ه����ادف 

حمبب عن اجلمهور”.

“مافيا سكراب”... الجزء 
الثالث

 من جانب اآخر �شيطل فريق امل�رحية 
“مافي����ا �شكراب”  ال�شهرية  الكوميدي����ة 
مع تق����دمي اجل����زء الثالث م����ن امل�رحية 
عل����ى خ�شبة م�رح مدر�ش����ة كانو الدولية، 
وه����ي من تاأليف واإخ����راج ح�شن االإ�شكايف 
ومتثي����ل نخبة من الفنان����ني وهم �شامي 
ر�شدان، عب����داهلل �شوي����د، الب�شام، ح�شن 
حممد، جعفر ال�شاري، خليل املطوع، هبة 
ه�شام، جعفر التمار واآخرون، وقد حققت 
ه����ذه امل�رحي����ة يف جزئه����ا االأول والثاين 
جناح����ا كبريا منقطع النظ����ري حتى اأ�شبح 
اأ�شمه����ا عالمة فنية �شه����رية، و�شتتمحور 
ق�شة امل�رحية يف ه����ذا اجلزء حول �رقة 

بنك.

عباس السماك يعود 

بـ”أبو صفرية”
وبع����د غي����اب طوي����ل يع����ود املخرج 
والفنان البحرين����ي عبا�س ال�شماك بعمل 
م�رح����ي جديد م����ن اإخراجه بعن����وان “اأبو 
�شفرية” من تاأليف الفنان اإبراهيم را�شد 
الدو�ري ومتثيل جمموع����ة من الفنانني 
املن�ش����ي  واإبراهي����م  ب����در  عل����ي  منه����م 
وغريهم. واالإ�راف العام عبداهلل القطان، 
و�شوف تعر�س امل�رحي����ة ابتداء من اأول 
اأي����ام عيد الفطر وملدة 5 اأيام على م�رح 

نادي االحتاد الريا�شي والثقايف.

اأ�سامة املاجد



يعود �ملمث���ل �لهندي �سلمان خان �إلى �أفالم 
�لأك�س���ن بفيل���م “ر�ي����ض 3”، �ل���ذي يعر�ض 

حاليا يف �لبحرين.
وقال �سلم���ان )52 عاما( حول م�ساهد 
�لأك�س���ن يف �لفيل���م: “ه���ذ� �لفيل���م ب���ه 
�لكثري م���ن م�ساهد �لأك�سن، ولقد حاولنا 
�أن تك���ون و�قعي���ة عل���ى ق���در �لإمكان”، 

متابع���ا: “�لأك�س���ن يجب �أن يب���دو حقيقيا 
وغ���ري م�سطن���ع حت���ى ل ي���وؤدي �إل���ى �سحك 

�مل�ساهدين”.
و�أو�س���ح �سلم���ان، يف ت�رصيح���ات �سحافي���ة، �أنه من 

�ل�سهل ��ستخد�م �ملوؤثر�ت �خلا�سة من �أجل م�ساهد �لأك�سن، ولكن 
�لقائمني على �لفيلم قررو� �أل ي�ستخدموها لكي تبدو �مل�ساهد �أكرث و�قعية”.

وي�س���ارك يف بطولة �لفيلم مع �سلمان �ملمثلت���ان جاكلني فرينانديز وديزي 
�ساه، وقال �سلمان ب�ساأنهما: “ميكنهما توجيه �رصبات قوية، لقد تدربتا ب�سورة 

جيدة”.

�أعرب���ت ع�س���و�ت فرق���ة “ليت���ل مك����ض” عن 
�أغني���ة  “�أف�س���ل  بجائ���زة  للف���وز  �سعادته���ن 

بريطاني���ة” يف حف���ل توزيع جو�ئ���ز بريت عن 
 ”Shout Out To My Ex“ �أغنيته���ا 

متفوقات على فرق �سهرية جد�ً.
و�سعرت فرقة “ليت���ل مك�ض” بالرتياح 
لهذه �ملكاف���اأة �مل�ستحقة، ل�سيما �أنها جاءت 

عقب تق���دمي �أعمال نال���ت ��ستح�سان �جلمهور 
و�لنقاد على حٍد �سو�ء.

ونال���ت �لفرق���ة، �ملوؤلف���ة م���ن 4 فتي���ات، ه���ذ� 
�ل�ستحق���اق بكل ج���د�رة، ل�سيما �أن �ملناف�س���ة كانت �رص�سة جد� مع ف���رق عاملية خالل 
�مل�سابق���ة �لتي تعد من �أرفع �جلو�ئ���ز �ملو�سيقية يف بريطانيا، و�سقت �لفرقة طريقها 

لعامل �ل�سهرة من خالل م�ساركتها يف �لربنامج �لتلفزيوين “�إك�ض فاكتور”.
ي�س���ار �إلى �أن “ليتل ميك����ض” هي فرقة بريطانية تاأ�س�ست ع���ام 2011 عن طريق 

برنامج �كت�ساف �ملو�هب �لربيطاين “ذ� �إك�ض فاكتور”.

واقعية

“ليتل مكس”

األربعين

 ،Oliver Twist للتفاو�ض مع �أديل للم�ساركة يف فيلم مو�سيقي جديد بعنو�ن Disney ت�سعى
�ملاأخوذ عن رو�ية �أوليفر توي�ست للكاتب �لربيطاين ت�سارلز ديكنز �لعام 1837.

وذكرت تقارير �إعالمية �أن �أديل �ستقوم بالأد�ء �ل�سوتي ل�سخ�سية “نان�سي”، يف حني ي�ساركها 
�لنجم �لعاملي �إيدي ريدماين �لفيلم، �إذ يقوم بدور فاجن. ويف حالة مو�فقة �ملطربة �سيتم �إخ�ساعها 

لختبار�ت �لأد�ء �ل�سوتي للتاأكد من �أنها �ستكون منا�سبة للدور كممثلة ل كمطربة فقط.

�نتهى فريق عمل �رصكة ظبي لالأفالم من عمليات 
ت�سوي���ر �لفيل���م �ل�سينمائي �خلليج���ي “هجولة 2” 
وذل���ك بعد 30 يوم م���ن �لت�سوير يف 4 �إمار�ت وهي 
�أبوظبي ودبي ور�أ�ض �خليمة و�أم �لقيوين مبا يعادل 

300 �ساعة ت�سوير و�أكرث من 15 موقعا للت�سوير
يع���د ه���ذ� �لفيل���م م���ن �لإنتاج���ات �ل�سينمائية 
�ل�سخم���ة يف �ملنطقة حيث �س���ارك طاقم عمل كبري 
يف ه���ذ� �لفيل���م من جن�سيات خمتلف���ة بقيادة طاقم 
�مار�ت���ي متحم����ض لالب���د�ع و�لتطوي���ر، و�س���ارك يف 
عملي���ات ت�سوي���ر ه���ذ� �لفيل���م طاقم كب���ري ي�سل 
عدده �ل���ى 30 فني ومتخ�س�ض م���ن دولة �لمار�ت، 
�ل�سعودي���ة، �لهن���د، �لفلبني، م����رص، �لأردن، �سوريا 

و�ملغرب.
كم���ا �س���ارك يف �لتمثي���ل نخبة ر�ئع���ة وخمتارة 
م���ن فن���اين دول���ة �لم���ار�ت و�ل�سعودي���ة و�لعر�ق 
م���ن �ملحرتف���ني يف ريا�سات �ل�سي���ار�ت و�لدرفت 
و�لهجولة و�سيوف �رصف من لبنان و�لهند و�ملغرب 
و�ل�س���ود�ن و�سوري���ا حي���ث بل���غ ع���دد �ملمثل���ني 
و�مل�ساعدين يف �حلركات �خلطرية و�لكومبار�ض ما 

يقارب �ل� 50 ممثال.
يذك���ر �ن �لطاق���م �لرئي�س���ي لفيل���م هجولة 2 
يتك���ون من م���ن �ملخ���رج �لأول �إبر�هي���م بن حممد 
و�ملخ���رج �لث���اين ح�سن �جلاب���ري ومدي���ر �لت�سوير 
�لأميل حم���زة ومدير �لنتاج ولي���د �لبلو�سي ومنتج 
�لعم���ل عل���ي �ملرزوق���ي م���ن �رصك���ة ظب���ي لالأفالم 

و�ملنتج �مل�سارك �رصكة �إمباير �إنرتنا�سيونال 
وم���ن ناحية �أخرى، فاإن �لفيل���م ي�سهد يف جزئه 
�لثاين ح�سور� �سعودياً لفتاً من خالل م�ساركة بطل 
�لدرفت �ل�سعودي �لكابنت عبد�هلل �ليو�سف يف دور 

بطول���ة بهذ� �لفيل���م، كما �أنه يتق���دم منتج �لفيلم 
بال�سكر �جلزي���ل للهيئة �لعام���ة للريا�سة و�لحتاد 
�ل�سعودي لل�سيار�ت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
على دعمهم للمو�هب �لريا�سية يف جمال �ل�سيار�ت 

لرفع ��سم �ململكة يف كل مكان.
و�أعرب خم���رج �لفيل���م �لأول �إبر�هيم بن حممد 
عن �رصوره مبنا�سبة �نته���اء عمليات �لت�سوير حيث 
����رصح ب���ان فيل���م هجولة 2 ه���و يف �أك�س���ن وجرمية 
وكوميدي���ا يف نف�ض �لوق���ت مت تنفيذه بفكر جديد 

وق�سة وح�سور خمتلفني.
وق���ال خمرج �لفيل���م �لثاين ح�س���ن �جلابري �ن 
فيل���م هجولة 2 يعت���رب جتربة خمتلفة ج���د� خا�سة 
يف تعامل���ه م���ع جن�سي���ات خمتلف���ة و�دو�ر متنوعة 
حي���ث نح�رص فيلم���ا ��ستثنائيا جلمه���ور �ل�سينما يف 

�ل����رصق �لأو�س���ط و�ساركت “ك�سون���ة” �ملعروفة يف 
�خللي���ج باملوهب���ة �لن�سائية �ملمي���زة يف ريا�سات 
�ل�سي���ار�ت يف �أد�ء دور متثيلي مميز يف هذ� �لفيلم، 
كم���ا �سيظه���ر �لفن���ان ح�سني �حلو�سن���ي �ملعروف 
با�سم “م�سرتقام���ي” ب�سخ�سي���ة كوميدية مفاجئة 
جد� و�سي�سق ��سم���ه كو�حد من �ف�سل �ل�سخ�سيات 
�لكوميدي���ة يف �ل�ساح���ة �ل�سينمائي���ة يف �لم���ار�ت 
و�خللي���ج، و�لفن���ان عل���ي �ملرزوق���ي ب�سخ�سيت���ه 
�لكوميدي���ة �جلميل���ة، �إ�ساف���ة لبط���ل �للع���ب �حلر 

�لكابنت عمر �لها�سمي.
كم���ا قال منت���ج �لعم���ل مدير ع���ام �رصكة ظبي 
لالأف���الم علي �ملرزوقي باأن فيل���م هجولة 2 ي�سكل 
تط���ور� هاما يف �عمال �ل�رصك���ة و�سيمثل عالمة بارزة 
يف م�س���رية �سناع���ة �لأف���الم �ل�سينمائي���ة يف دول���ة 
�لم���ار�ت حيث عك���ف �لفريق �لإبد�ع���ي يف �ل�رصكة 
عل���ى �لعمل يف مرحلة كتابة �ل�سيناريو و�لعد�د ملا 
قبل �لت�سوير ملدة قاربت �ل�سنة و�لن�سف ل�سمان 
�نت���اج عمل متطور ج���د� وبامكانه �ر�س���اء �جلمهور 

و�لنقاد على حد �ل�سو�ء 
و�أك���دت �إمباي���ر �نرتنا�سيون���ال عل���ى �إميانها 
بقدر�ت �سناع �لأفالم �لإمار�تيني يف �سناعة �لفرق 
يف �لنت���اج �ل�سينمائ���ي �ملحلي وخا�س���ة يف �لأفالم 
�لتي حتمل �لأفكار �لمار�تية و�خلليجية و�لق�س�ض 
�ملحلية و�لتي جت���ذب قاعدة عري�سة من �جلماهري 
وقد قدمنا كل �لدعم و�لتمويل ل�سناع فيلم هجولة 
لثقتن���ا بقدر�ته���م و�إمكانياته���م �لر�ئع���ة و�أكدت 
�ل�رصكة بان عر�ض فيل���م هجولة 2 �سيكون يف �سهر 

نوفمرب 2018.
كم���ا تتق���دم �إد�رة �رصكة ظبي لالأف���الم بال�سكر 
�جلزيل �إل���ى �لر�عي �لر�سمي للفيلم هيئة �لإمار�ت 
للمو��سف���ات و�ملقايي����ض لدعمه���ا �ل�سخ���ي لهذ� 
�لفيل���م، وكما �أب���دت عدة �رصكات �أخ���رى رغبتها يف 

تقدمي �لرعاية لهذ� �لفيلم.
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اإعداد: طارق البحار

Engines Mortal أغلى 5 مسلسالت في “نتفليكس”ماليين المشاهدات لتريللر
ت�سيطر �رصك���ة “نتفلك�ض” �لأمريكية 
ل�سناع���ة وعر����ض �ل�سينم���ا عل���ى �س���وق 
�لعاملي، عرب موقعها وتطبيقاتها �لآخذة 
يف �لنت�س���ار عل���ى نط���اق و��سٍع ج���ًد�، مع 
�أفالم وم�سل�سالت خا�سة بها عملت �ل�رصكة 
عل���ى �إنتاجه���ا بنف�سها لنف�سه���ا، وقامت 
بعر�سه���ا ح�رصًي���ا على من�ساته���ا وبيعها 
على �سيدي���ات. ويف ما يل���ي �مل�سل�سالت 
�لأكرث ح�سوًل على �مليز�نيات يف �ل�رصكة:

5 مسلسل “بيت األوراق” – هاوس 
أوف كاردز: 60 مليون دوالر للموسم

در�م���ا  م�سل�س���ل  ه���و  و�مل�سل�س���ل 
�سيا�سية �أمريك���ي، ويتحدث عن �سيا�سي 
�أمريك���ي وزوجته ف�س���ل يف �حل�سول على 
من�س���ب وزي���ر �خلارجية �لأمريك���ي فيبد�أ 
رحل���ة �نتقام���ه حتى ي�سل، �أخ���رًي�، للبيت 
�لأبي�ض وي�سبح رئي�ًسا. و�مل�سل�سل من 6 
�أجز�ء، عر�ست منه 5 �أجز�ء حتى �لآن، لكن 
ومع �لف�سائح �جلن�سية �لتي لحقت بطل 
�مل�سل�س���ل كيفني �سبي�س���ي، من �سمنها 
�لتحر����ض مبمثل���ني وممث���الت يف طاق���م 
�لعم���ل و�أثناء �لت�سوي���ر، مت �إبعاد �ملمثل 
ع���ن �مل�سل�سل، و�أعل���ن �أن �جلزء �ل�ساد�ض 

�ملقبل هو �لأخري �سمن �ل�سل�سلة.

4 ماركو بولو – 90 مليون دوالر 
للموسم

وهو م�سل�سل در�ما تاريخية �أمريكي، 
م�ستوح���ى من �سرية �لرحال���ة ماركو بولو، 
�أثن���اء زيارت���ه مل���ك �ململك���ة �ملغولي���ة، 

قوبالي خان.
ري�سيلم���ي،  لورين���زو  �ملمثل���ون: 

بينيديكت وونغ، ج���و�ن ت�سني، ريك يون 
وعمرو و�كد.

3 سينيت )اإلدراك الحسي( – 108 
ماليين دوالر للموسم

م�سل�س���ل در�ما خي���ال �أمريكي، يدور 
ح���ول ثمانية غرباء م���ن مناطق خمتلفة يف 
�لعامل، يجدون �أنف�سه���م، فجاأة، مت�سلني 
ببع�سهم �لبع�ض ذهنًي���ا، ويعالج ق�سايا 
يف �ل�سيا�س���ة و�لهوي���ة و�سل���وك �لإن�سان 

�جلن�سي ونوع �جلن�ض و�لدين.

2 ذا غيت داون – 120 مليون دوالر 
للموسم

م�سل�س���ل در�مي مو�سيق���ي �أمريكي، 
ت���دور �أحد�ث���ه يف مدينة نيوي���ورك �لعام 
�ملوه���وب  �ل�سب���اب  يالح���ق   ،1977
�ل�سغوف من “جنوب برونك�ض” و�أحالمهم 
و�لإيقاع���ات �جلاحم���ة لإح���د�ث تغيري يف 

تاريخ �ملو�سيقى.

1 ذا كراون – 130 مليون دوالر للموسم

م�سل�سل در�ما و�سرية ذ�تية �أمريكي، 
يتابع ق�سة �مللك���ة �إليز�بيث �لثانية منذ 
زو�جها يف �لعام 1947 حتى �لآن، و�نتهى 
�ملو�سم �لأول من �مل�سل�سل ب�سورة جمال 

عبد �لنا�رص �أثناء ثورة يوليو.

�أك���دت �لعار�سة و�مل�سمم���ة �لربيطانية 
�ل�سه���رية، كاتي بر�ي�ض، رغ���م �أنها �أو�سكت 
عل���ى �لحتف���ال بعي���د ميالده���ا �لربع���ني، 
يف ماي���و �ملقب���ل، �إل �أنها ترى �أنه���ا تبدو يف 

�لثالثني من عمرها. 
ونقل موقع “كونتاكت ميوزيك” �للكرتوين 
�ملعن���ي باأخب���ار �مل�ساهري، عن بر�ي����ض، �لقول: “ل 
�أطيق �لنتظار )حت���ى �أبلغ عامي �لربعني(. �سيكون حفل 
عي���د ميالد �سخم و�حتف���ال كبري.. قد �أبلغ عام���ي �لربعني ولكنني 

�أبدو يف �لثالثني من عمري.. �أحتاج �إلى �أ�سبوع من �لحتفالت ورحلة �إلى فيجا�ض”. 
وي�س���ار �إل���ى �أن بر�ي�ض  �لتي خ�سعت لع���دد كبري من جر�ح���ات �لتجميل على مد�ر 
�ل�سن���ني، م���ن بينها “تكبري ثدييها”، لكي ت�سل �إل���ى مظهرها �حلايل - هي �أم خلم�سة 

�أبناء، هم: هاريف وجونيور وبرين�سي�ض وجيت وباين.

�لر�سمي  �لرتيلل���ر  ��ستطاع 
 Engines Mortal لفيل���م 
�أن يحق���ق ن�سبة م�ساهدة كبرية 
عل���ى موق���ع �لفيدي���و �ل�سهري 
“يوتي���وب”، �إذ و�سل���ت ن�سبة 
م�ساهدت���ه �إل���ى �أكرث م���ن 3.5 
ماليني م�ساهدة خالل يوم و�حد 

فقط.
ت���دور �أح���د�ث �لعم���ل حول 
كفاح �ملدن �لناجية من �حلرب 
لأن تبق���ى وتظل عل���ى �لأر�ض 

�لتي �أم�ست مقفرة قاحلة.

 “ظبـي لألفـالم االماراتيـة” 
تنتهـــي مــن تصـويــر “هجــولــة 2”

ريز ويزرسبون تدعو إلى دعم 
“صانعات األفالم”

دع���ت �ملمثلة �لأمريكية �ل�سه���رية، ريز ويزر�سب���ون، هوليوود، �إلى 
تقدمي �لدعم للمزيد من “�سانعات �لأفالم”.

و�أفاد موق���ع “كونتاكت ميوزي���ك” �لإلكرتوين، �ملعن���ي باأخبار 
�مل�ساه���ري، ب���اأن �ملمثلة �حل�سن���اء، �لتي تعترب موؤي���دة قوية حلركة 
“تامي���ز �أب” �ملناه�سة للتحر����ض �جلن�سي، تعتقد �أن من �ملهم �أن 
ت�سبح �سناعة �ل�سينما متاحة ب�سورة �أكرب لالأ�سخا�ض �لذين لديهم 

وجهات نظر ورو�يات خمتلفة لطرحها.
ونق���ل �ملوق���ع �لإلكرتوين عن جنم���ة هولي���وود ) 42 عاماً(،   
�لقول “ت�سعر باأن���ك ل ميكنك �أن تتوقع �أن يكون كل فيلم قد 
�ُسن���ع على �أيدي �ل� 20 رجالً �أنف�سهم، ثم ت�سعر باأنك �ستح�سل 
عل���ى رو�ي���ات خمتلف���ة”. وتو�س���ح ويزر�سب���ون: “�أعن���ي �أننا 
نتح���دث عن نظرة �لذكور مقابل نظرة �لإناث.. فالن�ساء يروين 
�لق�س�ض بط���رق خمتلفة. فماذ� ل���و كان لدينا هذ� �لنوع من 
�ل�رصد �لق�س�سي �لقوي من وجهات نظر �أخرى، على �أن يكون 
بالقدر نف�سه من �لقابلي���ة للتطبيق جتارياً، كيف ميكننا �أن 

نغري �لعامل؟ و�أعتقد �أننا حقاً ن�ستطيع �لقيام بذلك”.
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تواصل اللجنة املنظم��ة العليا لدوري 
خال��د بن حم��د لكرة ق��دم الصاالت 
الس��ادس تحضرياته��ا اإلعدادي��ة قبل 
انطالق املنافسات تحت رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
يقام بتنظيم من جانب وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتحت شعار #ملتقى_األجيال 
وذلك يف الفرتة 23 يونيو الجاري وحتى 
9 أغس��طس املقب��ل، حيث ي��أيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات سموه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين .
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من جان��ب املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 
العزمي��ة وال��وزارات والجاليات، وذلك 

عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.

اجتماع اللجنة المنظمة

وكانت اللجنة املنظمة لدوري خالد بن 
حم��د قد عق��دت اجتامعا له��ا؛ بهدف 

االط��الع عىل آخ��ر مس��تجدات اللجان 
العامل��ة والرامي��ة إىل تحقي��ق النجاح 
لل��دوري وإبرازه بحل��ة تنظيمية زاهية 
تتناسب مع االسم الذي يحملة الدوري 
الشبايب. ويف بداية االجتامع، أشاد مدير 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة عض��و اللجنة املنظمة 
العلي��ا عم��ر عبدالعزي��ز بوك��امل عن 
الجهود الكبرية الت��ي تبذلها اللجان من 
أجل تأمني عوام��ل النجاح ومتنياته لهم 
بالتوفيق والنجاح يف مهمتهم التنظيمية، 
مش��ددا عىل أهمي��ة مواصل��ة العمل 
والتحضري النطالق الدوري برتم مرتفع؛ 
من أجل الوصول إىل الجاهزية الكاملة.

مناقشة نقاط جدول األعمال

بعده��ا، رشع املجتمعون يف مناقش��ة 
النق��اط املدرجة عىل ج��دول األعامل، 
حيث تم االطالع عىل اإلجراءات املتخذة؛ 
من أجل إصدار كافة البطاقات الخاصة 
بالالعبني واألجهزة اإلدارية والفنية، وتم 
التأكيد ق��رب االنتهاء من إصدار جميع 
البطاقات وذلك بفض��ل التعاون املثمر 
ب��ني اللجنة والف��رق املش��اركة، والتي 
قامت بتسليم جميع كشوفاتها يف الفرتة 
املحددة، كام تم إيضا مناقش��ة بطاقات 

اللجان املنظم��ة واإلمكان دخولها وفقا 
الحتياجات اللجان.

تنظيم المعرض

كام ناق��ش الحارضون ترتيب��ات لجنة 
العالقات العامة لتنظيم معرض الدوري، 
والذي سيقام يف املدخل الرئيس لصالة 
مدين��ة خليف��ة الرياضية، وس��يتضمن 
صورا ومواد مسجله وقصاصات إعالمية 
تحيك مس��رية ال��دوري من��ذ انطالقته 
وم��رورا بأه��م محطات��ه وص��وال إىل 

النسخة السادسة منه.

فقرات حفل االفتتاح

وتباحث أعضاء اللجن��ة املنظمة العليا 

حول فق��رات حف��ل افتت��اح الدوري، 
حيث ت��م ط��رح العديد م��ن األفكار 
ومناقشاتها بصورة وافية، وسيتم تطبيق 
األفكار التي تتناس��ب مع أهداف وقيم 
ورس��الة الدوري، كام تم مناقشة قامئة 
كبار املدعوين، والذين س��توجه اللجنة 

املنظمة العليا الدعوات لهم.

الجدول النهائي

وت��م خ��الل االجت��امع االط��الع عىل 
الج��دول النه��ايئ لجمي��ع مس��ابقات 
الدوري ونس��خته اإللكرتونية التي تم 
توزيعه��ا عىل الفرق املش��اركة، إضافة 
إىل النس��خة املطبوع��ة، والتي س��يتم 
توزيعه��ا يف العدي��د م��ن املواقع بعد 

االنتهاء من طباعتها بصورة نهائية.

أطقم المالبس

وناق��ش املجتمع��ون توزي��ع أطق��م 
املالب��س املخصصة ل��كل فريق، حيث 
تم التأكيد عىل أن أطقم املالبس باتت 
جائزة بعد اس��تكامل عددها، وس��يتم 
توزيعها عىل الفرق املش��اركة يف األيام 
املقبل��ة وبعد االنتهاء م��ن اإلجراءات 

اإلدارية املتبعة يف عملية التوزيع.

االلتزام بالقوانين

وتم خالل االجتامع التأكيد عىل أهمية 
الت��زام جمي��ع املش��اركني بالقوان��ني 
واألنظمة التي تحكم مباريات الدوري 

والتشديد عىل الفرق املشاركة برضورة 
التعاون مع طاق��م التحكيم؛ من أجل 
إيصال املباريات إىل بر األمان والحرص 
عىل انطالقة املباريات يف الوقت املحدد 
له��ا ودون تأخري، إضافة تطبيق اللجان 
العاملة لإلج��راءات املثالية كافة التي 
تضم��ن االنضباط من جان��ب الجميع 
األمر الذي يساهم يف خروج املباريات 
بحلة زاهية ورائعة من النواحي كافة.

جولة في الصالة

بعده��ا، قام أعض��اء اللجن��ة املنظمة 
بجول��ة يف مرافق صال��ة مدينة خليفة 
الرياضي��ة الت��ي س��تحتضن مباريات 
ال��دوري وذل��ك لالط��الع ع��ىل آخ��ر 
التحضريات عن ق��رب ومدى حاهزية 
غ��رف الالعبني والحكام واإلداريني، كام 
تم االطالع عىل مواقع تثبيت اللوحات 

اإلرشادية يف ممرات الصالة الرياضية.
وإثن��اء الجولة يف الصال��ة الرياضية تم 
االطالع عىل أخ��ر التحضريات؛ لتثبيت 
والتي  اإللكرتونية،  اإلعالني��ة  اللوحات 
سيتم من خاللها عرض أسامء وشعارات 
الجه��ات املنظمة لل��دوري، إضافة إىل 

أسامء وشعارات الرشكات الراعية.

اللجنة المنظمة تناقش الترتيبات اإلدارية وحفل االفتتاح ومعرض البطولة
دوري خال��د ب��ن حمد الس��ادس لك��رة الق��دم للصاالت

لجنة اإلعالم واالتصال            دوري خالد بن حمد

توج فري��ق )givova( بلقب بطولة 
الطائرة،  للك��رة  الرمضانية  ش��ووت 
والت��ي نظمه��ا الن��ادي األهيل عىل 
صالته واختتمت مس��اء أمس األول 
lu� )ألألربعاء بعد ف��وز الفريق عىل 
anvi( بثالثة أش��واط مقابل شوطني 
يف املب��اراة النهائي��ة ليحصد الفريق 
كأس املركز األول يف مراس��م التتويج 
الرئي��س  بحض��ور  أجري��ت  الت��ي 
التنفي��ذي لرشك��ة ش��ووت خال��د 
العب��ايس الذي ت��وج الفريق البطل 
 )luanvi( والوصي��ف   )givova(
mi� الش��باب  )االثال��ث منتخ��ب 
 )diadora( في��ام جاء فريق ،)cron
يف املركز الرابع مبشاركة وحضور أمني 
رس النادي األهيل فريد طه وعضوي 
مجلس اإلدارة عالء الحلواجي وجالل 
حسن ومدير املكتب التنفيذي أحمد 

العلوي.
كام تم تكريم أفضل الالعبني من كل 
فريق، وهم محم��د عنان من فريق 
األلع��اب عامد  )givova(، وصان��ع 
سلامن من فريق )luanvi(، والليربو 
 ،)micron( حسني عبدالله من فريق
ومحم��ود عبدالواح��د م��ن فري��ق 
)diadora(. وش��هدت البطولة التي 
أقيمت عىل مدار ثالثة أيام منافسة 
قوية يف ظل مش��اركة مجموعة من 
النج��وم املحلي��ني والدولي��ني مث��ل 
العب��ي األهيل ن��ارص ومحمد عنان 
وعيل الص��رييف وعيل مرهون وعباس 
الخباز والع��ب املحرق فاضل عباس 
والعب��ي داركلي��ب محم��د يعقوب 
وع��يل خري  عبدالواح��د  ومحم��ود 
الله والعب النجمة حس��ني الحاييك 
ويوسف خالد وعامد سلامن وحسني 

الجيش والعبي النرص حس��ني خليفة 
وع��يل س��لطان الذي��ن توزعوا عىل 
الف��رق األربع��ة، حيث ق��اد فريق 
)givova( املدرب حسني عبدالكريم، 
وأرشف عىل )luanvi( املدرب جليل 
الع��رادي وقاد )micron( يوس��ف 
خليف��ة ولع��ب )diadora( بقيادة 

املدرب فؤاد عبدالواحد.
وأدار مباريات البطولة مجموعة من 
الحكام املس��تجدين املعتمدين من 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة، فيام 
قام املعلقان حس��ني األحمد وجعفر 
الشعباين من قناة البحرين الرياضية 
منافس��ات  الداخيل عىل  بالتعلي��ق 
البطول��ة. وت��رأس اللجن��ة املنظمة 
للبطولة عضو مجل��س إدارة النادي 
األهيل رئي��س جهاز الك��رة الطائرة 
عالء الحلواج��ي وضمت اللجنة كال 

من مدير منتخب الش��باب عبدالله 
املح��روس، وإداري الك��رة الطائ��رة 

بالنادي األهيل حسني عبدالكريم.
وتهدف الدورة الت��ي اقيمت بنظام 
ال��دوري م��ن دور واح��د إىل إتاحة 
الش��باب  منتخ��ب  أم��ام  الفرص��ة 
الكتساب املزيد من الخربة؛ استعدادا 
لخ��وض غ��امر منافس��ات البطولة 
اآلسيوية التي ستحتضنها اململكة من 
18 لغاي��ة 29 يوليو املقبل عىل أرض 
اململك��ة، كام أنها ته��دف إىل إحياء 
النش��اط الرمضاين يف النادي األهيل 

وتعزيز قدرات الحكام املستجدين.
وعربت اللجنة املنظمة عن ش��كرها 
وتقديرها لرشكة شووت عىل دعمها 
لتنظي��م البطول��ة وذل��ك يف إط��ار 
حرصها املتواصل ع��ىل دعم الحركة 

الرياضية يف اململكة.

تنظيم مميز من األهلي بمشاركة أبرز نجوم اللعبة

“givova” يتوج ببطولة شووت الرمضانية للكرة الطائرة
حسن علي

صورة جماعية للجنة المنظمة العليا للدوري

لجنة األندية باتحاد الدفاع عن 
النفس تزور مدرسة المحارب

18 يونيو االجتماع الفني 
لشاطئية الطائرة

أم الحصم � اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: زارت لجنة األندية 
باتحاد البحرين للدفاع عن النفس مدرسة املحارب ضمن اإلسرتاتيجية 
التي يسري عليها االتحاد برئاسة أحمد عبدالعزيز الخياط، والتي تعزز 

من مد الجسور بني األطراف كافة وحرصا من االتحاد عىل مواصلة 
النهوض بكافة األلعاب املنضوية تحت مظلته خصوصا أن األندية هي 

املغذي الرئيس للمنتخبات الوطنية. وضم وفد االتحاد نائب رئيس 
اللجنة اإلعالمية رئيس لجنة العالقات العامة والدولية نواف بوعالي، 
وأمني رس لعبة التايكوندو خالد الحسن، ورئيس لجنة املواهب نائب 

رئيس لجنة املسابقات واملنتخبات عبدالرحيم محمود، واملستشار 
واملدير الفني للعبة التايكوندو توفيق نويرص، علام أن اللجنة يرتأسها 

عضو مجلس االدارة أمني الرس املساعد للعبة الجودو ورئيس لجنة 
األندية والالعبني والحكام حمد الجابر. والتقى وفد االتحاد مع إدارة 
مدرسة املحارب برئاسة سيدحسني القصاب الذي أشاد بهذه الزيارة، 
وأكد بأنها إحدى األبواب الواسعة التي ستعزز من التالحم والرتابط 
املستمر بني االتحاد واملدارس واألكادمييات واألندية املنضوية تحت 

مظلة االتحاد، مشيدا بالدعم الالمحدود واملتابعة املستمرة من 
االتحاد برئاسة أحمد عبدالعزيز الخياط. 

حدد مجلس الكرة الطائرة الشاطئية التابع لالتحاد البحريني للكرة 
الطائرة يوم اإلثنني املقبل 18 يونيو الجاري موعدا النعقاد االجتامع 

الفني للبطولة املفتوحة األوىل للكرة الطائرة الشاطئية، والتي ستقام 
عىل مالعب االتحاد الرملية مبدينة عيىس الرياضية مبنطقة الرفاع يف 
الفرتة من 21 لغاية 23 يونيو املقبل، حيث سيقام االجتامع الساعة 

6 مساء بقاعة االجتامعات مببنى االتحاد. وأكد رئيس املجلس 
محمد الفردان أنه يتعني عىل جميع مندويب الفرق املشاركة الحضور 
والتواجد يف االجتامع الفني العتامد مشاركة جميع الفرق واستكامل 

رشوط املشاركة يف البطولة من خالل ملء االستامرات ودفع رسوم 
املشاركة، والتعرف عىل رشوط ونظام البطولة والجوائز املخصصة 

ألصحاب املراكز األوىل واإلجابة عىل استفسارات جميع الفرق، مؤكدا 
رضورة وأهمية حضور مندويب الفرق ملعرفة كافة الجوانب املتعلقة 

بالبطولة واستكامل باقي إجراءات املشاركة. 
وعىل صعيد متصل، استعرض رئيس االتحاد الشيخ عيل بن محمد آل 

خليفة مع مجلس الكرة الطائرة الشاطئية مسودة الالئحة الجديدة 
ملوسم الكرة الطائرة الشاطئية يف االجتامع الذي عقد مؤخرا بهدف 

إعداد الالئحة بصورتها النهائية واعتامدها من جانب مجلس اإلدارة. 
وأكد الفردان بأن الالئحة مازالت يف طور التنقيح والتعديل عىل 
بنودها، عىل أن تستكمل الحقا ويتم املصادقة عليها من جانب 

مجلس اإلدارة، مشريا إىل أن املجلس بصدد العمل عىل تنفيذ قرار 
مجلس اإلدارة باعتامد موسم خاص للكرة الطائرة الشاطئية ابتداء 
من العام املقبل 2019 ميتد من شهر أبريل لغاية سبتمرب من كل 

عام، حيث يتجه االتحاد لتنظيم دوري لفئة الناشئني تحت 18 سنة 
بعد نهاية مسابقاتهم، ودوري للرجال بعد انتهاء املوسم، مؤكدا 

حرص املجلس عىل االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية، والعمل 
عىل اعداد الالئحة بأرسع وقت لتدخل حيز التنفيذ مبا يسهم يف 

تطور اللعبة، وتعزيز قدرة املنتخب الوطني عىل املنافسة مبختلف 
االستحقاقات الخارجية.

دش��ن منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الس��لة ي��وم أم��س األول )األربعاء( 
معس��كره الخارجي مبدينة اسطنبول 
ثال��ث  ضم��ن  تركي��ا،  بجمهوري��ة 
محط��ات إعداد األحم��ر التحضريية؛ 
اس��تعداًدا لخ��وض ال��دورة املجمعة 
الثانية “اإلياب” ملنافس��ات تصفيات 
املنتخبات الخليجي��ة املؤهلة لبطولة 
كأس آسيا للرجال 2021، التي ستقام 
بإم��ارة ديب بدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة يف الفرتة من 27 إىل 30 يونيو 
الجاري، مبشاركة منتخبات السعودية، 

اإلمارات، عامن ومنتخبنا الوطني.
وي��أيت املعس��كر الخارجي اس��تكامال 
ملراحل إعداد أحمر السلة التي دشنت 
مطلع الش��هر املايض، ومش��اركته يف 
بطولة البحرين الدولي��ة الودية التي 
أقيمت يف الفرتة من 24 حتى 27 مايو 
املايض عىل أرايض اململكة، مبش��اركة 
4 منتخب��ات عربية هي مرص، العراق 
ولبنان، إىل جانب منتخبنا الذي احتل 
فيها املرتب��ة الثالثة خلًفا للبطل مرص 

والوصي��ف لبنان، في��ام حل املنتخب 
العراقي رابًعا للبطولة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطن��ي س��لامن رمض��ان إىل وضع 
اللمسات األخرية قبيل املغادرة إىل ديب 
وخوض املرحلة الثانية من التصفيات 
اآلس��يوية، إذ سيشكل املعسكر فرصة 
جيدة ومثالية لإلعداد بشكل مناسب 
للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجهوزية 

اآلس��يوي،  لالس��تحقاق  املطلوب��ة 
خصوص��ا م��ع التدريب��ات املكثف��ة 
واملباري��ات الودي��ة التي س��يخوضها 

منتخبنا عىل هامش املعسكر.
ويضم وف��د منتخبنا مدي��ر املنتخب 
غس��ان قاروين، اإلداري موىس جعفر، 
الجه��از الفن��ي املكون م��ن املدرب 
س��لامن رمضان ومس��اعديه حس��ني 
قاه��ري وحس��ن م��يك، واختصايص 

الع��الج الطبيع��ي مارك��و، إىل جانب 
12 العًب��ا، وهم: أحم��د عزيز، محمد 
كوي��د، محمد أمري، حس��ن ن��وروز، 
ميث��م جمي��ل، أحمد نجف، حس��ني 
شاكر، هش��ام رسحان، صباح حسني، 
بدر عبدالله، عيل ش��كر الله ومحمد 
بوع��الي. يش��ار إىل أن منتخبنا يحتل 
املرك��ز الثاين يف التصفي��ات برصيد 5 
نقاط عق��ب ال��دورة املجمعة األوىل 
“الذهاب” التي أقيم��ت يف البحرين 
خالل الف��رتة من 23 وحت��ى 26 من 
فرباير املايض، خلًفا للمنتخبني اإلمارايت 
والس��عودي، في��ام احت��ل املنتخ��ب 

العامين املركز الرابع.
وس��يحظى املنتخب��ان الحاصالن عىل 
املركزي��ن األول والث��اين فق��ط م��ن 
تصفي��ات منطقة الخليج، بالتأهل إىل 
الدور الثاين من التصفيات اآلس��يوية 
الذي من املؤمل له أن يقام خالل شهر 
س��بتمرب املقبل، إذ تستعد املنتخبات 
الخليجية ب��كل عزم لخ��وض الدورة 

املجمعة الثانية “الحاسمة”.

ضمن ثالث محطات إعداد األحمر

منتخب السلة يدشن معسكره استعداًدا للتصفيات اآلسيوية
محمد الدرازي

منتخبنا الوطني يدشن معسكره بتركيا



ت��وج رئي��س اللجنة املنظم��ة لبطولة 
املغفور له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ 
فيص��ل بن حمد آل خليف��ة لكرة قدم 
الصاالت، عبدالله بن فيصل بن رشيم، 
فريق الش��يخ عبدالله ب��ن خليفة آل 
خليفة بطاًل للبطولة التي أسدل الستار 
عىل منافس��اتها عىل صال��ة فيصل بن 
حم��د بنادي الرفاع، تحت رعاية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة. وجاء حصول فريق الش��يخ 
عبدالله بن خليفة آل خليفة عىل لقب 
البطول��ة بع��د فوزه عىل فريق س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بثالثة 

أهداف نظيفة يف املباراة النهائية.
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة أن نجاح البطولة 
يؤكد أنها تس��ري وف��ق الرؤية التي تم 
وضعه��ا، وحققت األه��داف املرجوة، 
مش��ريا سموه أن التجمع الشبايب تحت 
قب��ة واحدة ه��و أكرب نج��اح للبطولة 
التي تحمل اس��ام غاليا ع��ىل الجميع، 

وهو اس��م املغفور له بإذن الله س��مو 
الش��يخ فيص��ل ب��ن حم��د آل خليفة 
طيب الل��ه ث��راه. وأوضح س��موه أن 
البطول��ة س��جلت نجاحا آخ��ر يضاف 
إىل سلس��لة النجاحات الت��ي حققتها 
اللجنة املنظم��ة العليا ويعطينا الدافع 
الكب��ري ملواصلة االهتامم ودعم ورعاية 
البطول��ة يف الس��نوات املقبل��ة، مبينا 
س��موه أن ه��ذا التجمع الش��بايب هو 
مبثابة العالم��ة الفارقة يف بطوالت كرة 

قدم الصاالت الس��يام أن البطولة تعترب 
أعرق البطوالت الرمضاني��ة التي تقام 

داخل الصاالت املغلقة.
وأش��ار س��موه أن املس��تويات املميزة 
الف��رق ط��وال ف��رة  الت��ي قدمته��ا 
املنافسات يؤكد بأن هناك العديد من 
األهداف قد تم تحقيقها يف العديد من 
الجوانب السيام أن البطولة عامل مهم 
الكتش��اف املواهب الش��ابة؛ من أجل 
صقلها واالهتامم بها متهيدا النضاممها 

للمنتخبات الوطنية يف املرحلة القادمة، 
مبينا سموه أن العنارص الشابة بحاجة 
إىل املزيد من االهتامم، ونحن حريصون 

عىل دعمهم ومساندتهم.
وأشاد س��موه بالتنظيم املميز للبطولة 
والجه��ود الطيبة التي بذلته��ا اللجنة 
املنظمة العليا برئاسة عبدالله بن فيصل 
بن رشيم وكافة أعضاء اللجنة املنظمة 
العلي��ا ورؤس��اء اللج��ان والعاملني يف 
البطولة، مقدما س��موه للجميع الشكر 

والتقدير عىل العطاء املبذول.
كام قدم سموه التهاين إىل فريق الشيخ 
عبدالله بن خليفة آل خليفة؛ مبناس��بة 
تحقي��ق الفريق املركز األول، مش��يدا 
سموه باملس��تويات التي قدمتها كافة 
الفرق. وقد فاز فريق الش��يخ عبدالله 
بن خليفة آل خليفة عىل فريق س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بثالثة 
النهائية  أه��داف نظيف��ة يف املب��اراة 
التي ش��هدت إثارة وندية وحامسة من 

الفريق��ني. وترك الالعب محمد س��عد 
بصمة له يف املباراة بتس��جيله هدفني، 
فيام ج��اء الهدف الثال��ث عن طريق 

الالعب طارق محمد.
وحصل الحارس س��يدفاضل من فريق 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة 

عىل جائزة أفضل حارس يف البطولة.
وحصل الالعب ع��ي صالح من فريق 
الش��يخ عبدالله بن خليف��ة آل خليفة 

عىل جائزة هداف البطولة.

فريق عبداهلل بن خليفة بطاًل لبطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصاالت
ناص��ر ب��ن حمد يش��يد بالتنظي��م ويهن��ئ الفري��ق الفائز

اللجنة اإلعالمية

يس��تعد فري��ق آي��س ريس��ينق 
بطموح عالي��ة إىل تحقيق املزيد 
من النجاح خالل مشاركته الثانية 
عاملي��ا يف نهائي��ات بطول��ة العامل 
للكارتنغ للسنة الثانية عىل التوايل 
ب��كل عزم وإرصار؛ م��ن أجل رفع 
اس��م مملكة البحرين يف املحافل 
العاملية. يس��عى الفريق بتحقيق 
نتائ��ج إيجابي��ة يف بطول��ة العامل 
للكارتين��ج ع��ىل حلب��ة ليجنانو، 
والت��ي س��تنطلق الي��وم مبدين��ة 

فينيس اإليطالية.
س��يخوض فري��ق آيس ريس��ينق 
الس��باق يف مواجه��ة 40 فريًق��ا 
من أقوى الف��رق العاملية، وتضم 
إجاميل 400 س��ائًقا. كام وسيقود 
عي دادي الفريق ضمن منافسات 
فئة الس��ائقني املحرفني يف سباق 
التحمل الذي يس��تغرق 12 ساعة 
إىل جان��ب قم��ر س��ليم ولويس 

سكالسيك. 
يذك��ر أن هذا الفري��ق األول من 
نوع��ه يف الع��امل، حي��ث الفريق 

مكون من أعضاء نادي املارش��ال 
البحريني، والذي يشارك وينافس 

يف مثل هذه البطوالت العاملية.
الجمهوري��ة  الفري��ق إىل  وص��ل 

اإليطالي��ة، وخاض تدريبات وعىل 
أعىل درجه من االستعداد لبطولة 
الع��امل للكارتنغ، وبدء التحضريات 
األولي��ة للس��باق النه��ايئ ال��ذي 

يق��ام اليوم ع��ىل حلب��ة ليجنانو 
مبدينة فيني��س بإيطالي��ا؛ للتأكد 
والوقوف  الفري��ق  من جاهزي��ة 
النهائي��ة  االس��تعدادات  ع��ىل 
للفريق وس��ط أجواء من التفاؤل 
واملعنوي��ات املرتفع��ة؛ لتحقي��ق 
نتيج��ة إيجابي��ة ومتثي��ل مملكة 
البحري��ن يف أكرب محفل ريايض يف 

هذا النوع من السباقات.
ويس��عى الفريق -من خالل هذه 
النتائ��ج اإليجابي��ة- إىل التأه��ل 
لس��باق النهايئ للعام 2018 للمرة 
الثانية عىل التوايل. وأنهى الفريق 
مشاركاته يف العام املايض بتحقيقه 
نتائج إيجابية تضمنت 11 تتويجا، 
احتل فيها املرك��ز األول 6 مرات، 
وأربع بط��والت يف املرك��ز الثاين، 
وبطولة يف املرك��ز الثالث، وبذلك 
يس��تكمل 14 س��باقا وعىل ضوء 
ه��ذه النتائ��ج اإليجابي��ة تأه��ل 
الفري��ق لنهائيات العامل بفرنس��ا 
التي أقيمت يف باريس خالل يونيو 

العامل املايض.

يستعد لخوض المنافسات مع أقوى الفرق العالمية

“آيس ريسينق” يشارك في بطولة العالم للكارتنغ بإيطاليا
البالد سبورت

أعضاء الفريق في جولة بمدينة فينيس اإليطالية

تتويج فريق عبداهلل بن خليفة بالمركز األولتتويج السيد فاضل أفضل حارس في البطولة
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27 سبتمبر موعًدا لـ “سوبر 
اليد” بين النجمة وباربار

اتحاد اليد – املركز اإلعالمي: أكد النائب 
األول لرئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
خالد الحيدان أن اتحاد اليد أجرى تغيريا 

عىل موعد مباراة السوبر البحريني بني 
فريقي النجمة وباربار، وتم اعتامد السابع 
والعرشين من شهر سبتمرب املقبل موعدا 

إلقامته.
وكانت لجنة املسابقات قد حددت يف 

وقت سابق إقامة املباراة منتصف شهر سبتمرب، لكنها أعادت النظر 
يف التوقيت السابق بعد اعتامد اتحاد الكرة موعد كأس السوبر بني 
فريقي املحرق والنجمة يف اليوم نفسه، وأرجع الحيدان هذا التغيري 

إىل حرص اتحاد اليد عىل ضامن نجاح املباراتني يف سوبر اليد، والقدم 
ومن باب املصلحة العامة واملشركة بني االتحادين، وقال إننا نضمن 

بذلك تهيئة األجواء املناسبة من النواحي اإلعالمية أو الجامهريية 
وغريها من األمور التنظيمية والفنية خصوصا وأن مثل هذه 

املسابقات تنال قدرا كبريا من االهتامم واملتابعة لدى الوسط الريايض.
وأضاف النائب األول أن لجنة املسابقات قامت بإجراء الرتيبات 

الالزمة وفقا للموعد الجديد، وسيتم مخاطبة ناديي النجمة وباربار 
بصورة رسمية حيال هذا األمر، مقدرا يف الوقت نفسه تعاون الناديني 

وتفهمهام لهذه التغيريات، والتي تصب يف صالح نجاح املسابقة من 
جميع الجوانب.

يذكر أن كأس السوبر البحريني لكرة اليد يقام للمرة الثانية عىل 
التوايل بداية املوسم الريايض بعد استحداثها يف املوسم املايض، وتجمع 
املباراة بني بطي الدوري والكأس، ويتأهل الفريق الفائز بالبطولة إىل 

خوض كأس السوبر البحريني اإلمارايت املنتظر إقامته يف املوسم الحايل 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

خالد الحيدان

ج��دد ن��ادي النجم��ة تعاق��ده 
م��ع العب ارت��كاز الفريق األول 
للك��رة الطائ��رة حس��ني الجيش 
ليع��زز  واح��د  اض��ايف  ملوس��م 
صفوف الفريق يف املوسم املقبل 

.2018/2019
وج��رت مراس��م توقي��ع العقد 
يوم أم��س الخميس مبقر النادي 
بحض��ور مس��ؤول لعب��ة الكرة 

الطائرة يوسف الزياين.
ويس��عى النجمة م��ن وراء تلك 
الصفق��ة إىل االحتفاظ بخدمات 
قدراته  من  واالس��تفادة  الالعب 
املتميزة يف مركز )3( حيث يجيد 
الهجومية  الكرات  تنفيذ  الالعب 
الرسيعة وتش��كيل حوائط الصد 
وكان ل��ه دور ب��ارز يف تحقي��ق 
بطول��ة الدوري يف املوس��م قبل 
امل��ايض 2016/2017 وه��و أحد 
الواعدي��ن يف صفوف  الالعب��ني 
“الرهيب” والذي حجز له مكانا 

يف التشكيلة األساسية للفريق.
وتعترب صفقة الجيش هي الثالثة 
التي يربمه��ا النجمة بعد تجديد 
عق��د اللي��ربو ص��ادق هرون��ة 
املروك  األلعاب حس��ني  وصانع 
فيام فق��د 5 العبني، م��ن بينهم 
ضارب��ان اثنان مبرك��ز )4( وهام 
حسن عقيل الذي انتقل لصفوف 

طائرة عايل وع��ي مرهون الذي 
عاد لأله��ي، باإلضافة إىل أحمد 
عيىس ضارب مركز )2( الذي وقع 
مع عايل بجانب منصور الفردان 
املعد الثاين باإلضافة إىل املحرف 
الذي  “ليلسون كوستا”  الربازيي 
اعل��ن رحيل��ه ع��ن الفريق بعد 

ثالثة مواسم قضاها معه.

النجمة يجدد عقد الجشي لموسم واحد

الزياني مع الجشي بعد توقيع العقد

حسن علي البالد س��بورت: تصدر فري��ق الوطن 
بقيادة داوود محم��د فرق املجموعة 
الثانية لفئة الكبار بدورة مركز شباب 
الهملة لكرة القدم بعد فوزه يف مباراته 
الثانية عىل فريق األبراج بقيادة كريم 
داوود بع��د أن أمط��ر فري��ق األبراج 
بس��تة أهداف مقابل هدفني س��جلها 
نجم فريق مركز ونادي الهملة س��ابقا 
س��يدعادل عطية الذي صال وجال يف 
وسط ملعب فريق األبراج ومل يتمكنوا 
م��ن ايق��اف خطورته خاص��ة للخربة 
الكبرية التي يحمله��ا الالعب، يف ظل 
مس��اندة كب��رية من املخ��رم جعفر 
داوود  املخ��رم  وامل��درب  عبدلل��ه 
محم��د وقائد وس��ط الوط��ن محمد 
كاظم الهدار، فيام س��جل هديف فريق 
األبراج العب��اه عبدالل��ه خليل وعي 
حسن العقيد، يف مباراة توقع الكثريين 
أن تح��دد هوي��ة بط��ل املجموعة أو 
ورمبا توقعها البع��ض أنها نهايئ مبكر 
ولك��ن العبي فريق الوط��ن مل يعطوا 
فرصة لألب��راج ملجاراتهم طوال وقت 
املباراة، وس��يطروا متاما عىل مجرياتها 

من��ذ بداي��ة الش��وط األول. علام بأن 
الوطن ف��از يف لقائ��ه األول مبباريات 
املجموعة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
هدفني لفري��ق األيام بقي��ادة جعفر 
مهدي، يف مباراة كان��ت متكافئة من 
الطرفني قدما فيها مستوى جميل وكاد 
األيام أن يعادل النتيجة يف نهاية شوط 
املب��اراة بع��د الفرصة التي س��نحت 
ملهاجمه يارس الهدار الذي اضاع فرصة 
محقق��ة أم��ام مرمى الوط��ن وبذلك 
يتصدر فريق الوطن فريق املجموعة 
الثانية لفئة الكبار، وبات عىل مشارف 

التأهل لنصف نهايئ الكبار. فيام متكن 
فريق األب��راج من الحفاظ عىل ترتيبه 
باملجموعة باحتالل��ه املركز الثاين خل 
الوطن بعد ف��وزه الصعب يف مباراته 
األوىل أمام فريق األيام بنتيجة هدفني 
سجلهام الغائب العائد املخرم سيد 
عمران النجداوي ومحمد عي املوييش 
مقابل ه��دف يتيم س��جله مهاجمه 
جمي��ل جعفر، في��ام يقب��ع األيام يف 
ذيل الرتيب به��ذه املجموعة، والتي 
اتضحت فيها معامل تأهل فريق الوطن 

للدور نصف النهايئ.

الوطن يمطر األبراج ويتصدر كبار الهملة الكروية

جانب من المنافسات



وكاالت: ك��رة القدم ليس��ت ُمجرد 
لُعبة، مقولة ُيرددها دامئاً عاش��قي 
هذه اللعبة ليواجه��وا بها كل من 
ُيش��كك فيه��ا وليؤك��دوا أن هناك 
قص��ص دامئ��اً م��ا ُتلهم اإلنس��ان 
وتجعله ش��غوفاً ع��ى الحياة أكرث، 
فك��رة الق��دم ال تع��رف بالقيود 
وتخط��ت ذل��ك بكثري ف��ا يوجد 

معنى لكلمة مستحيل بها .
امُلخاط��رة والتح��دي دامئ��اً م��ا 
يجع��ان هناك قيمة لحياة الفرد 
ويف الحياة الواقعية دامئاً يخربونك 
بأنك كلام تقدمت يف العمر عليك 
التقليل من حجم املخاطرة حتى 
ال تخ��ر ما قم��ت ببنائه، فهذا 
ليس خطأ بالتأكيد لكن سيجعل 
هناك روتني يف حياتك ويقتل بها 
الش��غف ، أما كرة القدم تدخل 
يف أع��امق تفك��ريك لتكر قيود 

املجتمع حولك .
كأس الع��امل ُيق��دم ل��ك 9 العبني 
تخط��وا كل كل��امت اإلحباط التي 
حاول املقربون منهم أن يحيطوهم 
بها وحافظوا عى آمالهم يف تحقيق 
أحامه��م وكتابة تاري��خ ُيذكر لهم 
بعد عم��ر طويل، ه��ؤالء الاعبني 
تخطوا حاجز الثاث��ني عاماً لكنهم 
مل يعلنوا إعتزالهم آمًا يف تس��طري 

تاريخ ال ُين��ى مؤكدين أن العمر 
ُمجرد رقم فقط .

عصام الحضري – منتخب 
مصر – 45 عامًا

“قص��ة م��ن أفضل قص��ص حراس 
العامل، الحارس امل��ري الذي كان 
يف أفضل فراته عام 2009 وفش��ل 
يف املحطة األخ��رية للوصول لكأس 
الع��امل لكنه صمم عى اإلس��تمرار 
للوص��ول إىل حلم��ه إىل أن حققه 

رغم إعتزال معظم العبني جيله”.

رفائيل ماركيز – منتخب 
المكسيك – 39 عامًا

“أحد أعظم العبي املكسيك، يقود 
باده يف كأس الع��امل للمره الرابعة 
فهو رقم قيايس صعب تكراره فقد 
نجح يف الحفاظ عى مستواه حتى 
قبل إنطاق البطولة، فا تعتقد أن 
اس��تدعائه رشفياً بل س��يكون أحد 

األساسيني يف املنتخب”.

تيم كاهيل – منتخب أستراليا 
– 38 عامًا

“العب جعل العامل يعرف منتخب 
باده رشف يتمناه أي العب، حامل 
لواء أس��راليا رغم تقدمه يف العمر 

إال إن��ه صاحب التأه��ل التاريخي 
له��م من خال إحرازه لهدفني أمام 
منتخب س��وريا يف املب��اراة األخرية 
له��م يف التصفيات رغم تأخر باده 

يف بداية اللقاء”.

كاري أرنسون – منتخب 
أيسلندا – 35عامًا

“بلد صغري لديه حلم، رفعه هؤالء 
الاعبني وحقق��وا أكرب املعجزات مل 
ينظر أحده��م إىل عمره، تركيزهم 

الحقيق��ي عى هدفه��م لن يكون 
م��ن س��يذكره  أرنس��ون مبف��رده 
التاريخ، بل الفري��ق بأكمله الذي 
لع��ب ألج��ل حلم واح��د وهدف 

واحد”.

بيبي – منتخب البرتغال – 
35 عامًا

“الكل ينس��ب أي نج��اح ملنتخب 
الربتغال إىل كرستيانو رونالدو وهذا 
أمر طبيعي، لكن دامئاً يكون هناك 

جن��دي مجه��ول لذلك فه��و هذا 
الاعب الذي يؤم��ن كثرياً خطوط 

دفاعه ويستبسل يف إنقاذ باده”.

أندرياس إنييستا – منتخب 
أسبانيا – 34 عامًا

“س��احر وفنان كرة الق��دم، اللغة 
العربية وجدت من أجل أن تصف 
جامل األش��ياء لكن إنييستا تخطى 
كل كلامت الوصف، العب ُيعطيك 
قيم��ة أن مهام تقدم��ت يف العمر 

طامل��ا لدي��ك املوهب��ة ل��ن يكون 
أمامك حاجز لتحقيق هدفك”.

باولو جيريرو – منتخب البيرو 
– 34 عامًا

“عاش طوال عمره يحلم بالوصول 
إىل كأس الع��امل وعندما حققه تم 
إيقاف��ه للمنش��طات، مل يي��أس أو 
توق��ف ع��ن التدري��ب لكنه قدم 
الكثري من اإلستئنافات مع مواصلة 
تدريباته حت��ى نجح األمر بالنهاية 

وحقق حلمه باملشاركة”.

رومان توريس – منتخب بنما 
– 32 عامًا

“صاح��ب ه��دف التأه��ل لكأس 
العامل، أس��طورة لبلد مل يكن يعرف 
إسمها الكثريين، لن ينساه التاريخ 
فلحظ��ة واح��ده س��طرت مجهود 

عمر بأكمله”.

جو أوبي ميكيل – منتخب 
نيجيريا – 31 عامًا

“رغم أن جيله تغري بشكل كبري، إال 
أنه القائد الذي إس��تمر يف املعركة 
ليعلم جيل الشباب الجديد معنى 
حم��ل ل��واء باده��م يف املحاف��ل 

الدولية”.
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علي مجيد

القناص: التعادل جيد لمصر
أش��ار امل��درب الوطني لكرة الق��دم عدنان 
إبراهي��م إىل أن كف��ة املنتخب��ني اإلس��باين 
واملغريب هام األرجح يف الظفر بنتيجة الفوز 
من خ��ال لقائه��ام مع نظريه��ام الربتغايل 
واإلي��راين، عى أن يخ��رج املنتخب املري 
بنتيج��ة التع��ادل ع��ى أق��ل تقدي��ر أمام 

أوروغواي.
“الب��اد  ل���  تري��ح  يف  إبراهي��م  وق��ال 
س��بورت” يف املباراة األوىل التي تجمع مر 
واألوروغواي، إن املنتخب املنتمي إىل أمريكا 
الجنوبي��ة يعترب من الف��رق القوية، ويقدم 
مس��تويات عالية وميتلك العبني محرفني يف 

أوروب��ا من الطراز الثقيل، ولكن هذا ال مينع العب��ي “الفراعنة” من الظهور 
الجيد ومقارعة خصمه والخروج بنتيجة إيجابية. مضيفا أن املنتخب املري 
هو اآلخر ميتلك العبني عى مس��توى عاٍل عى كافة الخطوط، وإذا تحققت 
مش��اركة نجمه محمد ص��اح يف املباراة فإن ذلك س��يعطي دافع للمريني 
مبجاراة األوروغواي، والخروج بنتيجة التعادل عى أقل تقدير يعترب مكس��ب 

كبري إذا ما ذكرنا أن الخصم هو األوروغواي.
وب��ني عدن��ان امللقب ب� “القن��اص” أن املنتخب املغريب ميتل��ك األفضلية يف 
تحقي��ق الف��وز األول عى نظريه اإلي��راين بفضل اإلمكان��ات الفنية املتمثلة 
يف العبي��ه املحرفني بالخ��ارج، وأيضاً للقوة البدنية والخ��ربة امليدانية بفضل 
احتكاكهم يف البط��والت واملباريات اإلفريقية. موضح��ا أن املنتخب اإليراين 
سيعاين كثريا يف مباراة اليوم، خصوصا أنه مل يعد كالسابق بتلك القوة والهيبة 

واألسامء الرنانة.
وحول اللقاء األخري، يرى “القناص” أن مواجهة إس��بانيا مع الربتغال أش��به ب� 
“الديريب”، وس��تكون صعبة عى اإلس��بان يف ظل الظروف الطارئة والحرجة 
التي يواجهها وتحديداً يف تغيري املدرب قبل مباراته بيومني فقط. مش��رياً إىل 
أن الصعوب��ة تتمثل أيضاً باملدرب الجديد الذي تم اس��تقطابه لتويل املهمة 
كون��ه ليس طليعاً بالتدري��ب بقدر ما هو ملم باألم��ور اإلدارية. مضيفاً قد 
ينجح األخري يف مهمته ويكون له ش��أن يف البطولة برمتها رشط أن يسري عى 
نهج املدرب الس��ابق. وحول الربتغال، يرى املدرب الوطني أن الربتغال يعول 
عى جهود رونالدو بدرجة كبرية ولكن األخري ال يظهر بالصورة املثى بقميص 

منتخب باده وهذا ما سيضعف آماله يف البطولة.

تكتيك

عصام الحضري

العبون تخطوا الثالثين يلهمونك الحماس

)وكاالت(: يعيش منتخب إنجلرا 
حالة ُكربى للغاية من الذعر بتعرُّض 

الاعب ماركوس راشفورد جناح 
ونجم الفريق لإلصابة قبل يوم واحد 
فقط من انطاق بطولة كأس العامل 

يف روسيا. وكان جناح نادي مانشسر 
يونايتد اإلنجليزي قد تلقى رضبة يف 
الركبة خال التقسيمة 11 ضد 11 يف 

تدريبات منتخب إنجلرا يف سانت 
جورج بارك قبل السفر إىل روسيا، 
وغادر عى إثرها الدورة التدريبية.
وغاب الاعب الدويل اإلنجليزي 

عن تدريبات منتخب باده أمس يف 
روسيا استعداًدا لخوض منافسات 

البطولة األعرق يف العامل ليدق 
ناقوس الخطر لدى مشجعي 

منتخب األسود الثاثة، حيث ُيعد 
أحد أهم العبي املنتخب تحت 
قيادة مدربه غاريث ساوثغيت. 

وأشارت تقارير صحفية بريطانية 
إىل أن راشفورد قد يغيب عن 

املواجهة األوىل ملنتخب إنجلرا أمام 
منتخب تونس يوم اإلثنني املقبل. 

وتحدث مدرب إنجلرا غاريث 
ساوثغيت فور وصول بعثة اإلنجليز 

إىل روسيا حول هذا األمر، قائًا 
“لقد تلقى ماركوس رضبة طفيفة، 

لكن ال يشء خطري”.

فرغ تلفزيون دولة الكويت من 
تنفيذ 4 أغان دعام للمنتخبات 

العربية املشاركة يف مونديال كأس 
العامل يف روسيا، والتي انطلقت 

منافساتها أمس الخميس، وشارك 
يف كتابتها أسامء عدة، بينهم 

الشاعر عيل الفضيل وامللحن فهد 
النارص.

وذكر الوكيل املساعد لشؤون 
التلفزيون مجيد الجزاف لصحيفة 
“القبس الكويتية” أن تلك األعامل 
جاءت بتوجيهات ودعم من وزير 

اإلعام وزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد الجربي، والوكيل طارق 

املزرم، الفتا إىل أن هذه األغاين تم 
إنتاجها خصيصا لدعم مشاركات 

املنتخبات التي متثل العرب يف 
مونديال روسيا، وهي منتخبات 

اململكة العربية السعودية، 
واململكة املغربية، وجمهورية 

تونس، ومنتخب جمهورية مر.

وكاالت: أجرب أكرث من ألف مشجع 
إنكليزي من املشاغبني “هوليغنز”، 
عى تس��ليم جوازات س��فرهم اىل 
الس��لطات املحلية، بهدف منعهم 
من الس��فر اىل روسيا التي تحتضن 
موندي��ال 2018 اعتب��ارا من اليوم 

الخميس وحتى 15 يوليو املقبل.
وأصدرت الحكومة الربيطانية بيانا 
األربعاء أش��ارت في��ه اىل إن هيئة 
أوامر الحظر الكروي - وهي قسم 
م��ن وزارة الداخلية - أمرت 1312 
مش��جعا “هوليغن��ز” م��ن حاميل 
جوازات سفر، تسليمها اىل الرشطة 

األسبوع املايض.
الص��ادرة  األرق��ام  آخ��ر  وتظه��ر 
األربع��اء أن الس��لطات األمنية يف 
إنكل��را وويلز قد ص��ادرت 1,254 
جواز س��فر. ومن املقرر أن يسافر 
مش��جعي  م��ن  آالف   10 نح��و 

انكلرا اىل روس��يا من أجل تشجيع 
املنتخب الوطني يف النهائيات التي 

تنطلق الخميس.
وج��اء يف البيان أن “ه��ذا )1254 
جوازا( ميثل 96 % من الناس الذين 
ه��م حاليا عرضة للحظ��ر الكروي 

ويحملون جواز سفر...”.
وته��دف الس��لطات الربيطانية اىل 
تجنب ما حصل من أعامل ش��غب 
واإلنكليز  ال��روس  املش��جعني  بني 
يف مدينة مرس��يليا الفرنسية خال 
وس��تحتفظ   .2016 أوروب��ا  كأس 
الرشط��ة بج��وازات الس��فر حتى 
نهايئ كأس العامل يف 15 يوليو بغض 
النظر عام إذا كانت إنكلرا ستصل 
اىل املب��اراة النهائي��ة أم ال. وأعرب 
نيك هريد، وزير الرشطة ومكافحة 
الحرائ��ق، ع��ن رض��اه ألن رحل��ة 
مش��جعي كرة القدم يف روسيا لن 

تعكر من قب��ل “بلطجية”، مضيفا 
“كأس العامل مهرجان كرة القدم وال 

مكان للعنف أو الفوىض”.
وأوضح أن “نظ��ام الحظر الكروي 
يف اململك��ة املتح��دة فري��د م��ن 
نوع��ه ويعني أن الن��اس العازمون 
عى التس��بب باملش��اكل يف روسيا 
س��يبقون يف منازله��م. أن��ا ممنت 
لق��وات الرشطة التخ��اذ إجراءات 
اإلنف��اذ الازمة لض��امن أن هؤالء 
البلطجية لن يكون��وا قادرين عى 
تعك��ري البطول��ة عى املش��جعني 
الحقيقيني”. وتفرض املحاكم أوامر 
الحظر الكروي وميكن أن تس��تمر 
ملدة تص��ل اىل 10 أعوام، ومخالفة 
أم��ر املنع جرمي��ة جنائية ميكن أن 
تؤدي اىل غرام��ة تصل اىل 5 آالف 
بالس��جن  اس��رليني وحكم  جنيه 

ملدة 6 أشهر.

راشفورد يرعب اإلنجليز

فرنسا “األغلى”4 أغاٍن تدعم العرب
)وكاالت(: تحظ��ى فرنس��ا باملنتخب 
“األغى” يف نهائيات كأس العامل، بينام 
ُق��درّت “قيمة” النجم املري ب� 171 

مليون يورو.
وبحس��ب دراس��ة نرشها مرصد كرة 
الق��دم “يس آي إي أس” ال��ذي يتخذ 
م��ن س��ويرا مق��را له، تص��ل قيمة 
العب��ي املنتخ��ب الفرنيس يف س��وق 
االنتقاالت حت��ى 1,41 ملي��ار يورو، 
بينه��ا 187 مليون يورو لكيليان مبايب 
الذي س��ينتقل هذا الصيف نهائيا من 

موناكو إىل باريس سان جريمان.
وتتق��دم فرنس��ا عى إنجل��را )1,39 

مليار ي��ورو( والربازي��ل )1,27 مليار 
يورو(.

مهاج��م  أس”  إي  آي  وصن��ف “يس 
توتنهام وإنجلرا ه��اري كاين األغى 
بحس��ب القيمة الحالي��ة بني الاعبني 
املشاركني يف النهائيات )200 ومليون 
يورو(، أمام نجم باريس سان جريمان 
والربازيل ني��امر )196 مليون يورو(، 
علام أن األخري هو حاليا األغى )222 
مليون ي��ورو، قيم��ة انتقاله الصيف 
املايض من برش��لونة اإلسباين إىل نادي 

العاصمة الفرنسية(.
وتستند الدراسة إىل “السعر املناسب” 

الذي يجب عى املش��رين املحتملني 
دفع��ه للتعاقد مع الع��ب معني، مع 
األخذ يف االعتب��ار األداء الريايض لكل 

من الاعبني وأنديتهم.
وتحت��ل إس��بانيا املرك��ز الرابع )965 
مليون ي��ورو( أم��ام األرجنتني )925 

مليون��ا بينه��ا 184 مليون��ا لنجمه��ا 
وقائده��ا ليونيل مييس( وأملانيا )895 

مليونا(.
وإذا كانت مر تحتل املركز الس��ابع 
ع��رش )232 مليونا( خلف س��ويرا 
)246 مليون��ا(، ف��إن نجمه��ا محمد 
ص��اح يعترب أح��د أغ��ى الاعبني يف 
النهائيات بعدما حددت قيمته ب�171 

مليونا.
وتتذيل إيران )40 مليونا( والسعودية 
)21 مليونا( وبنام )15 مليونا( الئحة 
أغ��ى املنتخبات ال� 32 املش��اركة يف 

النهائيات.

منع أكثر من ألف “مشاغب” إنكليزي

عدنان إبراهيم

منع المشاغبين االنجليز
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)وكاالت(: م��ن املف��رض أن يع��ود 
تنظي��م البطول��ة بعوائ��د اقتصادية 
كب��رة عىل روس��يا وإعادة تنش��يط 
االقتصاد الراكد يف مناطق بالبالد، من 
خالل تدفق للسياح واالنفاق. حيث 
توقعت دراس��ة أجرته��ا لجنة الفيفا 
املنظم��ة لبطول��ة كأس العامل 2018 
أن تعزز البطولة منو االقتصاد الرويس 
بنح��و 3 مليارات دوالر س��نويا عىل 

مدى السنوات الخمس املقبلة.
وتب��ن من البطوالت األخرة أن البلد 
املستضيف لكأس العامل يجني منافع 
اقتصادية كبرة، حيث عادت البطولة 
عىل جنوب إفريقيا بنحو 5 مليارات 
دوالر، وت��م خلق 66 أل��ف وظيفة 
جديدة، وزار البالد ما يصل إىل نصف 

مليون سائح أجنبي.
وأنفقت روس��يا 3 أضعاف ما أنفقته 

جنوب إفريقيا، حيث بلغت تكاليف 
كأس الع��امل م��ا يق��ارب 13.2 مليار 
دوالر، لتصبح بطول��ة كأس العامل يف 
روس��يا األغىل يف التاري��خ، حيث تم 
بناء وتجديد 12 ملعبا يف 11 مدينة، 
كام تم تحديث البنية التحتية للنقل، 
مبا يف ذلك املطارات والطرق والسكك 

الحديدية، وتم بناء 27 فندًقا جديًدا 
يف املدن التي ستستضيف البطولة.

ومن املتوق��ع أن ينفق املش��جعون 
عىل السكن والطعام نحو 5 مليارات 
دوالر، ك��ام يع��ول منتج��و وبائعو 
الهدايا التذكارية أن ينفق 1.5 مليون 
سائح أجنبي يتوقع أن يزوروا روسيا 

قراب��ة 1.5 ملي��ار دوالر، أي مبعدل 
100 دوالر للش��خص. وظهر جلًيا أن 
التنافس الشديد بن الدول من أجل 
اس��تضافة املونديال، يعكس الفوائد 
االقتصادي��ة الت��ي تجنيه��ا ال��دول 
املنظمة، حيث تشر تقارير سابقة أن 
كوريا واليابان اللذين اس��تضافا كأس 
الع��امل العام 2002، حققا مكاس��ب 
دوالر،  ملي��ارات   9 بح��وايل  تق��در 
بينام أملانيا التي اس��تضافت نس��خة 
2006 حقق��ت مكاس��ب ق��د تصل 
إىل 12 بلي��ون دوالر، يف حن حققت 
جنوب إفريقيا مكاسب تقدر بقيمة 
5 ملي��ارات دوالر، بينام أنعش كأس 
العامل العام 2014 االقتصاد الربازييل 
مببلغ يقرب من 30 مليار دوالر، فهل 
س��تحقق روسيا االس��تفادة القصوى 

من استضافة كأس العامل؟

أمل كوريا الجنوبية
)وكاالت(: باغت سون هيونج من، 
الجامهر عندما صبغ شعره باللون 

األصفر يف كأس العامل بالربازيل، 
من أجل لفت األنظار، لكن بعد 4 

سنوات يف روسيا، يفضل مهاجم كوريا 
الجنوبية، الجوهر عىل املظاهر، إذ 

يأمل يف الوصول ملستوى التوقعات. 
وكان سون واحدا من مجموعة صغرة 

من الالعبن، لفتوا االنتباه يف كأس 
العامل 2014، بعد خروج كوريا املبكر 
من دور املجموعات. وشكل االنتقال 

إىل توتنهام هوتسبر يف 2015، 
انطالقة مثالية لسون للتألق، وبينام 
يلعب دورا مهام يف هجوم الفريق 

اإلنجليزي، فإن دوره يف املنتخب 
الوطني بال حدود. ولن تكون مبالغة 
لو وصفت آمال كوريا يف بلوغ أدوار 
خروج املغلوب عن املجموعة، التي 

تضم السويد واملكسيك وأملانيا، بأنها 
تقع عىل كاهل سون.

روسيا تأمل في إنعاش اقتصادها

)وكاالت(: قال جيمي فاردي، 
مهاجم إنجلرا، إن األجواء الحالية 

بن العبي منتخب بالده يف نهائيات 
كأس العامل، تتشابه مع أجواء ناديه 

ليسر سيتي، عندما توج بلقب 
الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وأكد فاردي، الذي سجل 24 هدفا، 
عندما حقق ليسر مفاجأة ضخمة، 
وتوج بلقب الدوري املمتاز موسم 

2016-2015، أن وحدة الالعبن 
تعد من أهم عنارص النجاح ألي 

فريق. وأضاف للصحفين قبل 
مواجهة تونس يف الجولة األوىل 
إلنجلرا، اإلثنن املقبل “نحن يف 

حالة مشابهة متاما ملا كنا عليه يف 
ليسر. هناك ضحك ومرح خالل 

املران”.
وتابع “أعتقد أنه عندما نستمتع 

باللعب، فإننا نقدم أفضل أداء 
ممكن. لدينا جميعا عقلية الفوز. 

نريد أن ننترص”.
ويدرك فاردي أنه رمبا ال يشارك 

كثرا يف تشكيلة بالده، بعد موسم 
متوسط، لكن الالعب البالغ عمره 
31 عاما، قال إنه سيبذل قصارى 
جهده. وأضاف “ميكن إرشاك 11 

العبا فقط داخل امللعب، عىل 
الالعب أن يتأكد من بذل قصارى 
جهده يف املران، ويستغل الفرصة 

إذا سنحت له”.

وكاالت: توقع النجم السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش املحرف 
بنادي لوس أنجلوس غاالكيس 

األمريك، فوز منتخب روسيا 
ببطولة كأس العامل، التي تقام 

يف 11 مدينة روسية.
ويف رده عىل سؤال حول 

هوية املنتخب الذي سيظفر 
بلقب مونديال 2018، قال 

النجم السويدي، الذي يتواجد 
حاليا يف موسكو: “روسيا.. 

ألنني هنا. أنا هنا لتفوز 
روسيا”.

وافتتحت مباريات بطولة 
كأس العامل أمس، مبواجهة 

منتخب روسيا ونظره 
السعودي يف إطار منافسات 
املجموعة األوىل، التي تضم 

أيضا منتخبي أوروغواي 
ومرص.

)وكاالت(: يثق جوزيه مورينيو 
مدرب مانشسر يونايتد يف تألق 
منتخب إنجلرا يف نهائيات كأس 

العامل لكرة القدم يف روسيا بسبب 
خربة الالعبن املوجودين يف 

التشكيلة الحالية.
وقال مورينيو لوسائل إعالم 

بريطانية “إنجلرا متلك مجموعة 
جيدة من الالعبن الشبان أصحاب 

الخربة”.
“كلهم يلعبون يف أقوى بطولة 

يف العامل وهي الدوري اإلنجليزي 
املمتاز. كل الالعبن يلعبون ألفضل 

األندية وميلكون خربة اللعب يف 
دوري أبطال أوروبا وهو ما ميثل 
أعىل مستويات كرة القدم بكل 

تأكيد”.
وأشار مورينيو إىل أن الربازيل 

وأملانيا متتلكان أكرث التشكيالت 
املتوازنة وتوقع أال تشهد البطولة 

يف روسيا مفاجأة فيام يتعلق 
باملنتخب الفائز.

وقال “إنهام متتلكان تشكيلتن 
جيدتن لكن التشكيالت الجيدة 
ال تصنع فريقا جيدا... )لكن( ال 

أعتقد أن املنتخبات غر املرشحة 
ستحقق مفاجأة كبرة. يف النهاية 

املنتخبات الكبرة يف أمركا 
الجنوبية وأوروبا ستتنافس عىل 

اللقب”.

أجواء مثالية

فوز روسيا باللقب

تحذير من “أطفال المونديال”مورينيو يثق في إنجلترا
ب��ارزة يف  وكاالت: قال��ت مرشع��ة 
موس��كو األربع��اء، إن عىل النس��اء 
الروس��يات تجنب إقام��ة عالقة مع 
رجال أجانب غر بيض خالل نهائيات 
كأس الع��امل لكرة الق��دم، خوفا من 
أن يصبحن أمه��ات عازبات ألطفال 

مختلطي الجنس، يف املونديال.
وقالت متارا بليتنيوفا، رئيس��ة لجنة 
ش��ؤون األرسة وامل��رأة والطف��ل يف 
الربمل��ان، إن الروس��يات حتى حينام 
يتزوجن من أجانب فإن العالقة غالبا 
م��ا تنتهي عىل نح��و يسء. وأضافت 
أن النس��اء غالبا ما يجدن صعوبة يف 
العودة إىل روس��يا عندما يذهنب إىل 
الخارج وحينام يتواجدن يف بالدهن 
أبنائه��ن.  اس��تعادة  يس��تطعن  ال 
حس��ب رويرز. وكانت تتحدث ردا 
عىل س��ؤال من محطة إذاعية حول 
ما يع��رف باس��م”أطفال األوملبياد” 
بع��د دورة األلع��اب األوملبية التي 
اس��تضافتها موس��كو الع��ام 1980 
حينام كانت وسائل منع الحمل غر 

متوافرة بقدر كبر يف البالد.
واس��تخدم ه��ذا املصطل��ح خ��الل 
الحقبة الس��وفيتية لوصف األطفال 
غ��ر البي��ض مث��رة العالق��ات التي 
أقيم��ت خالل مناس��بات دولية بن 
نس��اء روس��يات ورجال من افريقيا 

الالتيني��ة وآس��يا. وتعرض  وأم��ركا 
العديد من هؤالء األطفال للتمييز.

وقالت بليتنيوف��ا ملحطة جوفوريت 
موس��كفا اإلذاعية “يجب أن ننجب 
أطفالن��ا. هؤالء األطف��ال )مختلطو 
الجنس( يعان��ون وعانوا منذ العرص 

السوفيتي”.
وأضافت “األم��ر واحد إذا كانوا من 
نفس الع��رق ولكن مختل��ف متاما 
إذا كان��وا م��ن جنس مختل��ف. أنا 
لس��ت قومية، لكن م��ع ذلك أعلم 
أن األطفال يعان��ون. لقد تم التخيل 

عنهم، وه��ذا كل يشء، إنهم يبقون 
هنا مع األم”.

وقالت بليتنيوف��ا إنها تود أن يتزوج 
املواطنون الروس “بدافع من الحب 

بغض النظر عن انتامئهم العرقي”.
وق��ال مرشع آخ��ر، إن املش��جعن 
األجانب قد يجلبون الفروس��ات إىل 

كأس العامل ويصيبون الروس.
ويف ترصيح��ات ملحط��ة جوفوريت 
موس��كفا، قال ألكسندر شرين أيضا 
إن ع��ىل الروس أن يكون��وا حذرين 
يف تعامله��م مع األجان��ب ألنهم قد 

يحاولون ترويج مواد محظورة خالل 
البطولة.

ويس��افر اآلالف من مش��جعي كرة 
الق��دم م��ن 31 دول��ة إىل روس��يا 
نهائي��ات كأس  مباريات  ملش��اهدة 
العامل التي انطلقت الخميس بحفل 
افتتاح يف العاصم��ة تليه مباراة بن 

منتخبي روسيا والسعودية.
ولن يرد االتح��اد الدويل لكرة القدم 
)الفيف��ا( أو اللجنة املنظمة للبطولة 
عىل الفور عىل طل��ب للتعليق عىل 

ترصيحات بليتنيوفا.

تحذير لنساء روسيا

انتعاش سوق المراهنات مع انطالق المونديال
م��ع انط��الق ركل��ة البداية للنس��خة 
الحادي��ة والعرشي��ن م��ن كأس العامل 
لكرة القدم 2018 يف العاصمة الروسية 
موس��كو، انتعش��ت س��وق املراهنات 
خالل أعظ��م تجمع ك��روي عىل وجه 

املعمورة.
وتصدرت مباريات مرحلة املجموعات 
من كأس الع��امل 2018، مواقع رشكات 
الق��امر العاملي��ة املختلف��ة، يف ح��ن 
ش��هدت هذه املواقع إقباال واسعا من 
مرتاديه��ا الذين اعت��ادوا عىل الدخول 
يف عملية املراهنات خالل املس��ابقات 

الرياضية املختلفة.
وتعمل رشكات الق��امر عىل احتامالت 
عدي��دة بعضه��ا غاي��ة يف التعقيد من 
للمشاركة  الجامهر  اس��تقطاب  خالل 
يف املراهنات عىل املباريات س��واء عىل 
الفريق الفائز من كل مباراة أو التعادل 
يف املباراة ذاتها، وهذه أشهر املراهنات 
وأبسطها، فيام تزداد صعوبة املراهنات 
من خ��الل تحدي��د النتيج��ة النهائية 
بش��كل دقي��ق كليا، وتحدي��د الفريق 
الفائز يف الش��وط األول فقط والفريق 
الفائز يف الش��وط األول والفريق الفائز 
يف املباراة، وتحديد أول العب يس��جل 
ه��دف يف املب��اراة )غالبا ما تس��رجع 

مبالغ املراهنات يف حال عدم مش��اركة 
الالعب أساس��يا أو اش��راكه يف املباراة 
بع��د تس��جيل اله��دف األول(، إضافة 
إىل توقع فوز فريق معن مع تس��جيل 
الفريقن ألهداف يف املباراة أو تسجيل 
الفري��ق الفائز فق��ط، واملراهنة أيضا 
عىل ع��دد األهداف يف املب��اراة، ولكل 
فريق وفق معدالت تهديفية تحددها 
رشك��ة الق��امر، ع��الوة ع��ىل املراهنة 
ع��ىل الفريقن اللذين س��يتأهالن عن 
كل مجموع��ة للدور مث��ن النهايئ من 
البطولة، كام ميكن لألشخاص الشغوفن 
باملراهن��ات برش��يح املنتخ��ب الذي 
س��يتوج بكأس الع��امل واملراهنة عليه، 
حي��ث تزداد نس��بة الربح كلام رش��ح 
الش��خص منتخب مراجع يف التصنيف 
ال��دويل، إذ تصل نس��بة الربح إىل أكرث 
من 1000 % ملن يرش��ح منتخب بنام 
للفوز باملوندي��ال، وهذا االحتامل من 
االستحالة أن يتحقق فنيا، لذلك ترتفع 
فيه نس��بة الربح تش��جيعا من رشكات 
القامر للدخول يف مثل هذه الرشيحات 
الخارسة، ول��و كان مبلغ الرهان دوالرا 

واحدا يدخل يف خزينتها.
ووضعت العديد من مواقع املراهنات 
املنتخب الربازييل عىل قمة املرش��حن 

بالف��وز يف كأس العامل 2018 من خالل 
وضع أقل نس��بة رب��ح ال تتجاوز 6 % 
ملن يراهن عىل تتويج أبناء السيلس��او 
بال��كأس العاملي��ة للمرة السادس��ة يف 
تاريخه، فيام جاء املنتخب األملاين ثانيا 
يف الرشيحات بنس��بة ربح تصل إىل 7 
%، واملنتخب اإلسباين ثالثا بنسبة ربح 

ال تتج��اوز 8 %، فاملنتخب األرجنتيني 
رابع��ا بنس��بة ربح مل تتج��اوز 9 % يف 

أشهر مواقع القامر العاملية.
وميكن ألي شخص أن يراهن بأي مبلغ 
يرغب ب��ه، بينام تضع مواق��ع القامر 
نس��بة الربح بناء عىل املعطيات الفنية 
للمنتخب��ات املش��اركة يف املوندي��ال، 

فمث��ال نس��بة رب��ح م��ن يتوق��ع فوز 
السعودية عىل روسيا يف االفتتاح عالية 
تصل يف بع��ض املواقع إىل 9 % وتزداد 
هذه النس��بة كلام ازداد عدد األهداف 
التي يسجلها األخرض، فمثال من يراهن 
عىل فوز املنتخب السعودي عىل نظره 
الرويس بنتيجة ثالث��ة أهداف دون رد 

يحصل عىل نس��بة ربح تصل ألكرث من 
150 % يف أغل��ب مواقع القامر، مبعنى 
أن الش��خص الذي يراهن بألف دوالر 
ع��ىل فوز األخرض بثالثي��ة بيضاء يفوز 
مببلغ يصل إىل 150 ألف دوالر، أما من 
يتوقع ف��وز املنتخب الرويس يف املباراة 
االفتتاحية وه��ذا االحتامل هو األرجح 
فنيا، يحصل عىل نس��بة ربح ال تتجاوز 

1.5 % لدى أغلب املواقع.
ورغ��م أن أغلب ال��دول العربية متنع 
املراهن��ات وتحظ��ر ع��ىل مواطنيه��ا 
مواقعه��ا اإللكرونية املنت��رشة، إال أن 
الكث��ر م��ن عش��اق الرياض��ة العرب 
يش��اركون يف املراهن��ات م��ن خ��الل 
خطوت��ن يتج��اوزون فيه��ا األنظم��ة 
والقوان��ن يف دولهم، حيث إن الخطوة 
األوىل تب��دأ بف��ك الحظر ع��ن مواقع 
القامر املحظورة التي يرغبون باملشاركة 
 )VPN( فيها باستخدام أحد تطبيقات
الذي يك��ر حظر املواق��ع املمنوعة، 
ثم الخطوة الثانية تتمثل يف اس��تخدام 
تجنبا  املختلفة؛  اإللكرونية  املحفظات 
للدخول يف معام��الت مرصفية مبارشة 
بن املصارف املحلية ومواقع املراهنات، 
ك��ون أغلب املص��ارف العربي��ة متنع 

التحويالت املالية لرشكات املراهنات.

المراهنات في ازدياد

أحمد جعفر

روسيا تأمل االستفادة االقتصادية من استضافة المونديال



الجمعة 15 يونيو 2018 
25غرة شوال 1439 - العدد 3531

محمد الدرازي يف الذاكرة

“الس��احرة  ل���  عاش��ق  كل  ل��دى 
املستديرة”، ذكريات مع املونديال ال 
ميكن أن ميس��حها الزمن من ذاكرته، 
فلهذا الع��رس الكروي ماليني تنتظره 
كل 4 أع��وام وال تخل��و أحاديثه��م 
عنه.. عن ذل��ك التاريخ الذي صنعه 
نجوم م��ن كل أنحاء العامل بأقدامهم 
الذهبية. يستطلع “البالد سبورت” يف 
هذه الزاوي��ة ذكريات الرياضيني مع 
املونديال، فل��كل لحظاته املونديالية 

الخاصة..
1. ما منتخبك العاملي املفضل؟

- أشجع منتخبي إنجلرتا والسعودية.

2. كيف ت��رى حظ��وظ منتخبك يف 
مونديال روسيا؟

- أتوقع أن يص��ل إنجلرتا للدور ربع 
النهايئ، أّما الس��عودية فمن الصعب 

أن يتخطى دور املجموعات.
3. من ترّش��ح إلحراز لقب النس��خة 

ال�21 لكأس العامل؟
- عطفا عىل مستويات الفرق الفنية، 
فإن الرتش��يحات تطال منتخبي أملانيا 

والربازيل.
4. كي��ف تق��رأ حظ��وظ املنتخبات 

العربية يف نسخة 2018؟
- منتخبا مرص واملغ��رب مبقدورهام 

التق��دم يف البطولة؛ نظ��را المتالكهام 
نجوم تلعب بالدوريات األوروبية.

الع��امل  5. م��ا أول موندي��ال كأس 
حظيت مبتابعته؟

- موندي��ال 94 بالوالي��ات املتح��دة 
األمريكية.

6. هل لدي��ك طقوس خاصة ملتابعة 
منافسات هذا الحدث العاملي؟

- أفضل مش��اهدة املباريات دامئا مع 
األهل ونادرا مع األصدقاء.

7. حدث ال تنس��اه يف ذاكرتك حول 
كأس العامل؟

- قد تنىس مباراة ما وال تس��تطع 

أن تتذك��ر أحداثه��ا، وق��د تنىس 
تتذك��ر  وال  بأعينه��م  العب��ني 
أسامءهم، ولكن من الصعب جدا 
أن تنىس هدف الس��احر الربازييل 
رونالدينهو، الذي خلد يف سجالت 
الخرافية،  الق��دم  ك��رة  أه��داف 
وظ��ل إىل يومن��ا ه��ذا عالق��ا يف 
أذهان الجمي��ع، إذ تعود الذاكرة 
إىل مباراة ال��دور ربع نهايئ كأس 
الع��امل بكوريا الجنوبي��ة واليابان 
الع��ام 2002، والت��ي جمعت بني 
النسخة  الربازيل وصيف  منتخبي 
السابقة، واملنتخب اإلنجليزي، إذ 

بعد 5 دقائق من بداية الش��وط 
الس��احر رونالدينيو  الثاين فاج��أ 
العامل أجمع عندما س��جل أغرب 
هدف يف البطولة بواس��طة ركلة 
ح��رة نفذها من عىل بعد 35 مرتا 
من الجهة اليمنى وأسكنها بشباك 
مرم��ى الحارس املخ��رم ديفيد 
س��يامن ال��ذي مل يكن مس��تعدا 
لصده��ا ومل يك��ن بوس��ع حارس 
عري��ن األس��ود الثالثة س��وى أن 
يتابع الكرة وه��ي تتجه إىل أعىل 
الزاوي��ة اليرسى، لتمن��ح الربازيل 

بطاقة التأهل لنصف النهايئ. الالعب: حسين شاكر

هدف الساحر رونالدينهو خالد في أذهان “التايقر”

لماذا خسرت المغرب استضافة مونديال 2026؟
للمرة الخامس��ة مل تكسب املغرب 
الدولي��ة  الكروي��ة  األرسة  ثق��ة 
و”الفيف��ا” يف اس��تضافة مونديال 
2026 بعدم��ا حصل��ت ع��ىل 65 
م��ن  مقاب��ل 135 صوت��ا  صوت��ا 
أص��ل 203 لصال��ح امللف األمرييك 
الش��اميل املش��رتك ب��ني كل م��ن 
األمريكية وكندا  املتح��دة  الواليات 
واملكس��يك يف اجت��امع الجمعي��ة 
الذي عقد  )الكونجرس(  العمومية 
يف العاصمة الروسية موسكو عشية 
انط��الق موندي��ال روس��يا 2018.
املغ��رب خرست س��باق  وكان��ت 
الظف��ر بتنظي��م كأس العامل أعوام 

1994 و1998 و2006 و2010.
ويعترب تقدم املغرب مبلف استضافة 
املونديال بحد ذاته إنجازا يحسب 
لها وخطوة تعكس مدى اهتاممها 
باستضافة الحدث الريايض األكرب يف 
الع��امل،  والذي مل تجرؤ دول أخرى 
أكرب منها حجام وس��كانا واقتصادا 
عىل اتخاذ الخطوة املامثلة نفسها، 
بيد أن الخسارة لها أسباب وعوامل 
عدي��دة ونقاط ق��وة رجحت كفة 

امللف الثاليث املشرتك. 
واالقتص��ادي  الس��يايس  النف��وذ 
للواليات املتحدة ورئيس��ها دونالد 
ترام��ب تعترب يف مقدمة األس��باب 

يف  نجاحه��ا  دون  حال��ت  الت��ي 
تحقي��ق حلم االس��تضافة، فأمريكا 
متثل قوة عاملية سياسية واقتصادية 
وعس��كرية ورياضي��ة يف العامل لها 
تأثريها الكبري عىل ق��رارات الكثري 
من الدول، وملن يش��كك يف النفوذ 
األم��رييك ع��ىل املش��هد الري��ايض 
الدويل ما عليه إال أن يتذكر حملة 
االعتق��االت التي طال��ت عدد من 
املس��ؤولني يف الفيف��ا، والتي كان 
املسؤول عنها مكتب االدعاء العام 
التحقيقات  ومكت��ب  بنيوي��ورك، 
الفيدرالي��ة األمري��ي FBI، وجاء 
اس��م الس��ويرسي جوزي��ف بالتر 
الرئيس السابق للفيفا ضمن قامئة 
األش��خاص الذي��ن عك��ف عمالء 
الع��دل  ووزارة  آي”  يب  ال���”إف 
األمريكية يف التحقيق معهم لينتهي 
به املط��اف إىل التع��رض لعقوبة 
اإليقاف عن مامرس��ة نش��اط كرة 
الق��دم ملدة 6 س��نوات، فأمريكا مل 
تتقبل خسارة اس��تضافة مونديال 
2022 ال��ذي فازت ب��ه دولة قطر 
ومازالت الصحف األمريكية تش��ري 
إىل وجود ش��بهات حول دفع رىش 
مالي��ة ألعض��اء اللجن��ة التنفيذية 
لصالح  للتصويت  بالفيفا  السابقني 
اس��تضافتها للموندي��ال، حيث إن 

أم��ريكا حارب��ت االتح��اد ال��دويل 
وأصبح��ت ذات نفوذ قوي يف أكرب 
منظم��ة كروية يف الع��امل، وهو ما 
ساهم بفوزها بنسبة كبرية بتنظيم 
موندي��ال 2026، والت��ي س��يكون 
له��ا نصيب األس��د م��ن املباريات 
مقاب��ل  مب��اراة   60 باحتضناه��ا 
10 مباري��ات يف كن��دا، وباملثل يف 

املكسيك.
وم��ن أهم النقاط التي عززت قوة 

امللف الثاليث املش��رتك هو نس��بة 
األرب��اح املتوقع��ة، حيث تعهدت 
أم��ريكا الش��املية بأن ت��در ربحا 
يبل��غ 11 ملي��ار دوالر، بينام قال 
املغرب إنه س��يجني أرباحا قيمتها 

5 مليارات دوالر.
وسبق للدول الثالث استضافة كأس 
العامل م��ن ذي قب��ل، وكانت آخر 
نس��خة جرت ىف أمريكا الش��املية 
الع��ام 1994 يف الواليات املتحدة، 

املكسيك نسختي  استضافت  بينام 
كن��دا  واحتضن��ت  و1986   1970
كأس العامل للسيدات العام 2015. 
ويع��د اقتصاد الوالي��ات املتحدة، 
وكن��دا، واملكس��يك، م��ن أقوى 3 
منظامت اقتصادي��ة يف العامل عىل 
عكس االقتص��اد املغريب الضعيف 
نس��بيا، ك��ام أن ال��دول الث��الث 
املتنافسة مع املغرب يضمون نحو 
نصف ملي��ار ش��خص تقريبا، مام 

يعطى مؤرشا إيجابيا مهام لحضور 
أك��رب عدد من الجامهري، وهذا هو 
اله��دف األس��مى لالتح��اد الدوىل 

لكرة القدم فيفا.
التحتي��ة  والبني��ة  املالع��ب  أم��ا 
املخصص��ة الس��تضافة كأس العامل 
ىف ملف أمريكا الش��املية، تستطيع 
اس��تقبال 80 منتخب��ا إن تطل��ب 
األم��ر ولي��س 48 فق��ط وذل��ك 
والفنادق  واملالع��ب  املدن  لتعدد 
الرسمية  الوفود  باستقبال  الخاصة 
والجامه��ري، ورأت معظ��م الدول 
بأنه من الصعوبة عىل دولة واحدة 

أن تحتضن 48 منتخبا.
ملونديال  قط��ر  اس��تضافة  وتعترب 
2022 أح��د األس��باب التي ال تقل 
أهمية عن سابقتها، حيث وجدت 
بعض االتح��ادات الوطنية بأنه ال 
ينبغي أن يق��ام كأس العامل يف بلد 
عريب مرتني متتاليتني، ويجب إتاحة 
الفرصة أم��ام بلد آخ��ر الحتضان 
العرس الكروي لنرش اللعبة يف أكرب 

عدد من دول العامل.
تلك األس��باب مبجملها ال تقلل من 
ش��أن املغ��رب التي قدم��ت ملفا 
جيدا قياس��ا بإمكاناته��ا ومواردها 
ع��ىل أم��ل أن يحالفه��ا الحظ يف 

األعوام املقبلة.

حسن علي

الواليات المتحدة تعد ببطولة مختلفة
)وكاالت(: س��تعود بطولة كأس 
العامل لكرة الق��دم إىل الواليات 
املتح��دة بع��د غي��اب 32 عاما 
عن أول بطولة استضافتها البالد 
ووعد املنظمون أن متثل نسخة 
2026 تجرب��ة مختلف��ة متام��ا 
للجامهري التي ستتوافد لحضور 

الحدث.
املتح��دة  الوالي��ات  وف��ازت 
باالش��رتاك مع املكس��يك وكندا 
بحق استضافة نسخة 2026 من 
كأس العامل يف تصويت الجمعية 
العمومي��ة لالتحاد الدويل للعبة 
)الفيفا( يف موسكو يوم االربعاء 
بعد تفوق ملف امريكا الشاملية 

املشرتك عىل املغرب.
ورغم أن املكسيك لها باع طويل 
يف تاري��خ ك��رة الق��دم اضاف��ة 
لدوري محيل مس��تقر منذ فرتة 
طويلة كام انها استضافت كأس 
العامل مرتني عامي 1970 و1986 
إال أن الوالي��ات املتحدة ال يزال 
ينظ��ر إليها ع��ىل أنه��ا حديثة 

العهد بكرة القدم.
وحقق��ت نس��خة 1994 أرقاما 
قياس��ية ال تزال باقية حتى اآلن 

عىل صعيد الحضور الجامهريي 
بفض��ل املالع��ب الضخمة التي 
ع��ادة م��ا تس��تضيف مباريات 
دوري ك��رة القدم األمريكية لكن 
من س��افر إىل الواليات املتحدة 
خالل البطولة الحظ أن السكان 
املحلي��ني مل تك��ن له��م معرفة 

كاملة برياضة كرة القدم.
لكن الحال لن يكون كذلك بعد 

مثاين سنوات من اآلن.
بطول��ة  م��ن  عام��ني  فبع��د 
1994 انطل��ق ال��دوري األمرييك 
للمحرتف��ني وزادت عدد األندية 
املش��اركة لتص��ل إىل 23 فريقا 
تنتمي الندية متث��ل كافة أنحاء 
البالد فضال عن أندية من كندا.

املنتخ��ب األم��رييك يف  وفش��ل 
العامل  كأس  لنهائي��ات  التأه��ل 
التي س��تنطلق يوم الخميس يف 
روس��يا لكن ذل��ك كان مفاجأة 
كبرية بالنس��بة لفريق شارك يف 
كافة نس��خ البطولة منذ 1990 

وبلغ دور الثامنية يف 2002.
ورمبا يكون اليشء األكرث حس��ام 
أن األمريكيني مل يعودوا منعزلني 
ع��ن مجريات اللعب��ة يف العامل 

حيث يشاهد اآلالف منهم دوري 
أبطال أوروبا والدوري اإلنجليزي 
املمتاز وزادت معرفتهم باللعبة 

واملواهب الكبرية.
وكان األم��رييك س��ونيل جواليت، 
نائ��ب رئي��س الفيف��ا ورئي��س 
االتح��اد األم��رييك للعب��ة حتى 
سنوات مضت، ضمن املشاركني 

يف تنظيم نسخة 1994 وقال إن 
ضيوف بطولة 2026 س��يجدون 

جمهورا أكرث دراية باللعبة.
وقال ج��واليت لرويرتز “ال أعتقد 
أن هناك أي شك يف أن الجمهور 
األمرييك صار أك��رث وعيا ودراية 
بكرة القدم بس��بب كأس العامل 
1994 أو لوجود دوري املحرتفني 

الحايل أو مشاهدة كرة القدم عرب 
والتغيريات  التلفزيون  شاش��ات 
التواصل  ووس��ائل  التكنولوجية 
االجتامعي ما س��هل هذا األمر. 
الكثري  تع��رف  الجامهري صارت 

عن اللعبة وهذا يشء جيد”.
ويعتقد كارلوس كورديرو الرئيس 
الحايل لالتحاد األمرييك للعبة أن 

كأس العامل 2026 ستكون مبثابة 
“ضوء الربق” لرياضة كرة القدم 

يف الواليات املتحدة.
وأضاف “ستشكل هذه البطولة 
نوعا من التحول بالنس��بة للعبة 
ت��رتاوح  الذي��ن  األطف��ال  ألن 
الثامن��ة  ب��ني  اآلن  أعامره��م 
والع��ارشة و12 عاما ميكنهم أن 
يحلم��وا باللع��ب يف املنتخ��ب 

الوطني”.
األمني  موجي،  فيلي��ب  ويعتقد 
ام��ريكا  دول  التح��اد  الع��ام 
الشاملية والوس��طى والكاريبي 
يض��م  وال��ذي  )الكون��كاكاف( 
الوالي��ات املتح��دة واملكس��يك 
وكندا، أن القرار الذي اتخذ يوم 
األربعاء س��يمثل دفع��ة هائلة 

للعبة يف الواليات املتحدة.
وقال “أعتق��د أن بطولة 1994 
اظه��رت م��ا ميك��ن أن تفعل��ه 
كأس العامل يف الواليات املتحدة. 
أعتق��د أن��ه خ��الل الس��نوات 
الثامين املقبلة سيكون هناك منو 
هائ��ل ليس فق��ط يف املواهب 
ولك��ن يف منظور وطريقة تفكري 

الجامهري”.

شعار ملف المغرب

اميركا تعد بتنظيم مميز
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ساعة الحقيقة تدق أمام مصر
)وكاالت(: ستدق س��اعة الحقيقة أمام 
منتخ��ب مرص بعد غي��اب 28 عاما عن 
كأس الع��امل لكرة الق��دم، عندما يواجه 
بطل إفريقيا س��بع م��رات األوروغواي 
اليوم الجمع��ة يف ايكاترينب��ورغ ضمن 
الجولة األوىل من مونديال روسيا 2018، 
في��ا ال تزال مش��اركة نجم��ه املصاب 

محمد صالح غري واضحة.
وش��اهد نج��وم م��رص يف رب��ع القرن 
االخري، ع��ى غ��رار محمد أب��و تريكة 
وأحمد حس��ام “ميدو” ومحمد زيدان 
وحسام غايل وأحمد حسن، كأس العامل 
عى شاش��ات التلفزة، لكن جيل صالح 
وتريزيغي��ه وكهرب��ا ورمض��ان صبحي 
س��يكون أمام فرصة أتيحت ملرص مرتني 
فق��ط )1934 و1990(، حي��ث مل ينجح 

بالفوز يف أي من مبارياته األربع.
وترتك��ز األنظار ع��ى إمكان مش��اركة 
صالح، أفضل العب إفريقي ويف إنجلرتا 
للع��ام 2018، بعد تعرض��ه يف 26 مايو 
امل��ايض إلصابة قوي��ة بكتف��ه يف نهايئ 
دوري أبط��ال أوروبا ض��د ريال مدريد 

اإلسباين.
ونظرا لتزامن فرتة األس��ابيع الثالثة التي 
تحتاجها إصابة ماثلة للتعايف مع موعد 
املباراة، قال طبي��ب الفريق محمد أبو 
العال الثالثاء أن مش��اركة صالح ستبقى 

“رهن الدقيقة األخرية”.
وع��اد صالح تدريج��ا إىل التارين، أوال 
لوحده تح��ت إرشاف املعالج الفيزيايئ 
لليفرب��ول روب��ن بون��س ث��م بتمرين 
جاعي جزيئ األربعاء يف غروزين حيث 

تعسكر بالده. ويف غياب صالح، تعادلت 
مرص مع كولومبيا وخرست ضد بلجيكا 

صفر3- يف آخر مباراتني قبل املونديال.
كا ترتك��ز األنظار عى هوي��ة الحارس 
األسايس، حيث يتوقع أن يكون التنافس 
ب��ني محمد الش��ناوي وعصام الحرضي، 
علا أن األخري )إذا لعب( سيصبح بعمر 
الخامسة واألربعني أكرب العب يشارك يف 

تاريخ املونديال.
ويتوق��ع أن يدفع امل��درب األرجنتيني 
هكتور كوبر بتشكيلة تضم قلبي الدفاع 
أحمد حج��ازي وعيل ج��رب والظهريين 
أحم��د فتحي ومحمد عبد الش��ايف، ويف 
الوس��ط الدفاعي محم��د النني وطارق 
حام��د، ويف صناع��ة اللع��ب عبدالل��ه 
الس��عيد، بين��ا يلع��ب ع��ى الجناح 
محمود حس��ن “تريزيغيه” ويف الهجوم 

مروان محسن.
وطالب النني العب أرس��نال اإلنجليزي 
ع��ى توي��رت الجاهري بدع��م املنتخب 
أجلن��ا..  م��ن  الهت��اف  يف  “اس��تمروا 
نس��معكم ونشعر بكم ونس��تمد قوتنا 

من حاسكم.. فاجعلونا أقوياء”.
ويبق��ى مركز بديل ص��الح بحال غيابه، 
حي��ث تبدو حظ��وظ الش��اب رمضان 
صبحي املنتقل حديثا من س��توك سيتي 
اإلنجليزي إىل هادرس��فيلد مرتفعة إىل 

جانب عمرو وردة.
وق��ال نج��م األه��يل ال��دويل واملدرب 
الس��ابق مصطفى يونس لفرانس برس 
“غياب صالح سيكون مؤثرا جدا، لكني 
لس��ت من هواة فريق الالعب الواحد، 

يجب أن يك��ون للمدي��ر الفني حلول 
بديل��ة حت��ى بحال وجود ص��الح؛ ألنه 

سيتعرض للضغط من العبني أو ثالثة”.
ويبق��ى مركز بديل ص��الح بحال غيابه، 
حي��ث تبدو حظ��وظ الش��اب رمضان 
صبحي املنتقل حديثا من س��توك سيتي 
اإلنجليزي إىل هادرس��فيلد مرتفعة إىل 

جانب عمرو وردة.
بيد أن هج��وم األوروغواي، بطلة العامل 
ح��اوة  يش��كل  ق��د  و1950،   1930
حقيقي��ة لدفاع م��رص يف ظ��ل تواجد 
الهداف��ني لوي��س س��واريز )برش��لونة 
اإلس��باين( وادينس��ون كاف��اين )باريس 
سان جرمان الفرنيس( هداف التصفيات 

األمريكية الجنوبية.
وقال قلب الدف��اع دييغو غودين الذي 
سجل أحد هديف “سيلستي” يف املواجهة 
الوحي��دة ب��ني املنتخب��ني يف 2006 يف 
اإلس��كندرية، إن “م��رص فريق صعب 

ومنظم ولديه مدرب بأفكار واضحة”.
أضاف “غي��اب صالح أو مش��اركته لن 
يغري من خططنا وتحضرياتنا.. هو العب 
مه��م والالعب��ون الحاس��مون يصنعون 
الف��ارق”. ويعول املدرب “املايس��رتو” 
أوس��كار تاباريز الذي يعد من املدربني 
القالئ��ل ال��ذي ق��اد فريقا واح��دا إىل 
النهائي��ات 4 م��رات، عى ن��واة مؤلفة 
من الحارس فرناندو موس��لريا وغودين، 
املدافع خوسيه خيمينيز، العب الوسط 
ماتياس فيسينو اىل سواريز )51 هدفا يف 
98 مب��اراة دولية( وكافاين )42 هدفا يف 

100 مباراة دولية(.

األوروغواي تشارك للمرة الثالثة عرشة، 
وقد حلت رابعة يف نسخة 2010 وبلغت 

ال��دور الثاين يف الربازيل 2014. والالفت 
ان األوروغواي مل تس��تهل مواجهاتها يف 

املونديال بانتصار منذ 1970، إذ خرست 
4 مرات وتعادلت يف مثلها.

3 نقاط مفصلية

المغرب يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة

كريستيانو 
رونالدو   

)وكاالت(: مل يكن أش��د املتشامئني 
اإلس��بان يتوقع أن تس��تهل بالده 
مسعاها يف مونديال روسيا 2018، 
لتعويض خيب��ة الخروج من الدور 
األول ملوندي��ال 2014 يف الربازيل 
بوضع مهزوز بعد تبديل عى رأس 
الجه��از الفني ل��� “ال روخا” قبل 
س��اعات من مبارات��ه املرتقبة مع 

الربتغال.
“القمة االيبريية” التي تشكل أبرز 
عنوان الدور األول لكأس العامل يف 
كرة القدم 2018، تدخلها إس��بانيا 
الفائزة باللق��ب يف 2010، بقيادة 
فني��ة جدي��دة بعد إقال��ة جولن 
لوبيتيغ��ي واس��تبداله بفرنان��دو 

هيريو يوم األربعاء.
وس��يكون قل��ب الدفاع االس��باين 
الس��ابق، ع��ى موع��د م��ع تحد 
ال يحس��د علي��ه، عندم��ا يق��ود 
“ال روخ��ا” يف أول مب��اراة ض��د 
كريس��تيانو رونالدو ورفاقه أبطال 

أوروبا 2016.
وفاجأ رئيس االتحاد االسباين لويس 

روبيالي��س الجمي��ع، عندما أعلن 
إقالة لوبيتيغي عى خلفية االعالن 
قبل يوم عن التحاقه بريال مدريد 
بعد النهائيات، رغ��م العقد الذي 
يربط��ه باملنتخب حت��ى 2020. مل 
يرق ألبط��ال العامل 2008 و2010، 
مبس��تقبله  مدرب��ه  ينش��غل  ان 
الخ��اص، وأال يعل��م االتح��اد مبا 
يعت��زم القيام به، يف خضم املرحلة 

التحضريية ألهم بطولة.
وس��يكون هيريو أمام مهمة صعبة 
يف مجموع��ة تض��م أيض��اً إي��ران 
واملغرب، وتعترب إس��بانيا فيها من 
املرشحني للعبور بس��هولة نسبية. 
اال ان هيريو بدا حذرا يف ترصيحاته 
األوىل بع��د تعيين��ه، إذ أك��د ان 
االس��بان س��يكونون “مخطئني إذا 
واصلن��ا التفك��ري يف املايض، وليس 

باملستقبل”.
إقال��ة عناوي��ن  وتص��در إع��الن 
الصح��ف املحلي��ة. وق��ال مدي��ر 
صحيف��ة “آس” الرياضية ألفريدو 
ريالني��و لوكال��ة “فران��س برس”: 

“من بني كل الحلول الس��يئة التي 
تعني عى االتحاد االسباين االختيار 
م��ن بينها، ه��ذا الخيار األس��وأ”.
ويف س��وتيش، عى ضف��اف البحر 
االوىل  القم��ة  األس��ود، س��تجمع 
يف املوندي��ال الرويس ب��ني بلدين 
قام��ا برتوي��ض املحيط��ات وبناء 
إمرباطوري��ات بعدم��ا وضعا خطا 
لتقس��يم الع��امل بفض��ل معاهدة 
تورديس��ياس الش��هرية، قبل 500 
الري��ايض،  الصعي��د  عام.وع��ى 
ستجمع املواجهة بني نجم الربتغال 
رونال��دو و6 من زمالئ��ه يف ريال 
املتوج بلق��ب دوري أبطال اوروبا 
لثالثة مواسم متتالية، هم راموس 
ولوكاس  وناتش��و  كارفاخال  وداين 
فاسكيز وماركو أسينسيو وايسكو.
وتجسد هذه املواجهة بني الالعبني 
نوعا من انعكاس لتاريخ البلدين: 
فبني الجارين اللذان عاشا يف كنف 
مملكة واحدة يف الفرتة بني 1580 
و1640، ثقافات متشابهة وشغف 

مشرتك للكرة املستديرة.

قمة
 من العيار الثقيل

املنتخ��ب  يلتق��ي  )وكاالت(: 
املغ��ريب لكرة الق��دم مع نظريه 
اإلي��راين اليوم الجمعة يف س��ان 
بطرس��بورغ يف مب��اراة مصريية 
يف افتت��اح الجول��ة األوىل م��ن 
الثاني��ة  املجموع��ة  منافس��ات 
ملونديال روس��يا 2018.ومل ترحم 
أوقعتها  املنتخب��ني، حيث  القرعة 
إىل جانب بطيل النس��خات الثالث 
األخ��رية ل��كأس أوروب��ا الربتغ��ال 
)2016(، وبطلة العامل 2010 إسبانيا 
)2008 و2012( اللتني تلتقيان اليوم 
أيضا يف س��وتيش. وي��درك املغرب 
وإيران جي��دا أهمية النقاط الثالث 
يف مواجهتها؛ كونها ستمكن الفائز 
من تعزي��ز حظوظه يف بلوغ الدور 
الثاين. وتكتيس املباراة أهمية كبرية 

عى الخصوص ألسود األطلس الذين 
عادوا إىل العرس العاملي للمرة األوىل 
منذ 1998 والخامس��ة يف تاريخهم 
بع��د 1970 و1986 و1994. وحقق 
املغرب مشوارا رائعا يف التصفيات، 
حي��ث تأهل ع��ن مجموعة صعبة 
ضمت عى الخصوص ساحل العاج 
القوية، والت��ي تغلب عليها يف عقر 
دارها )2 - صفر( يف الجولة األخرية 
الحاسمة، كا أن شباكه مل تستقبل 

أي هدف طوال التصفيات.
ويدي��ن املغ��رب بتألق��ه إىل رونار 
ال��ذي غ��رس يف العبي��ه أخالقيات 
العمل الدءوب واالنضباط الدفاعي 
بقيادة مواهب مخرضمة عى رأسها 
مب��ارك بوصوف��ة ويون��س بلهندة 
بنعطية،  وامله��دي  األحمدي  ومنري 

وأخ��رى واع��دة عى غ��رار حكيم 
زي��اش وأرشف حكيم��ي وحم��زة 

منديل.
من جهتها، تدخ��ل إيران املونديال 
عى خلفية املعان��اة يف التحضريات 
للع��رس العاملي، بعد إلغاء مباراتني 
اليون��ان  ض��د  وديت��ني  دوليت��ني 
مبواجهة  اكتفت  وكوس��وفو، حيث 
اوزبكس��تان )1 - صفر( يف 19 مايو 
امل��ايض وتركي��ا )1 - 2( يف 28 منه، 
وليتواني��ا )1 - صف��ر( يف 8 يوني��و 
الج��اري. ك��ا أن رشك��ة “ناي��ي” 
رفض��ت  الرياضي��ة  للمس��تلزمات 
تزوي��د املنتخب اإلي��راين باألحذية 
للعقوب��ات  احرتام��ا  الرياضي��ة 
ع��ى  املفروض��ة  االقتصادي��ة 

الجمهورية اإلسالمية.
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وكاالت: اكتس��ح املنتخب الرويس 
نظ��ره املنتخب الس��عودي )5 - 
صفر(، عىل اس��تاد أوملبيس��كس 
كومبليكس لوجينييك يف العاصمة 
مباري��ات  افتت��اح  يف  موس��كو، 
نهائي��ات كأس العامل 2018.وقّدم 
املنتخب الس��عودي أداًء جيداً يف 
العرش دقائق األوىل والذي بدأها 
مهاج��ًا، إال أن املنتخب الرويس 
نج��ح بامتصاص ح��اس األخرض 
بعدم��ا س��ّجل هدفاً مبك��راً عند 
الدقيق��ة 12 ع��ن طريق الالعب 
ي��وري كازينس��يك وال��ذي حول 
عرضية زميله أليكسندر جولوفني 
برأسه يف ش��باك الحارس عبدالله 

املعيوف.
الرويس هجومه  املنتخب  وواصل 
وس��ط ارتباك غر مربر من العبي 
ديني��س  العب��ه  وكاد  األخ��رض 
تشرشيف أن يسجل الهدف الثاين 
بعدما س��دد ك��رًة قوي��ة إال أنها 
وجدت الحارس عبدالله املعيوف.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقتني 
متكن الرويس دينيس تشرش��يف 
من تسجيل الهدف الثاين ملنتخب 
ب��الده بع��د تلقيه متري��رة داخل 
منطقة الجزاء م��ن زميله رومان 
زوبن��ني ل��راوغ املداف��ع ي��ارس 
الش��هراين ويس��دد الكرة قوية يف 

شباك الحارس عبدالله املعيوف.
ويف الش��وط الث��اين تحّس��ن أداء 
املنتخ��ب الس��عودي يف الدقائق 
العرش األوىل وكاد املهاجم محمد 
ه��دف  يس��جل  أن  الس��هالوي 
تقليص الفارق بعد تلقيه عرضية 
مميزة من زميله محمد الربيك إال 

أنه فشل يف تحويلها إىل الشباك.
وعند الدقيقة 64 دفع األرجنتيني 
خ��وان بيت��زي م��درب األخ��رض 
املهاجم  بدخ��ول  األول  بتغي��ره 
فهد املولد بدي��اًل لزميله عبدالله 

عطيف.
واستعاد املنتخب الرويس سيطرته 
أن  س��اميدوف  مهاجم��ه  وكاد 

يس��جل الهدف الثالث بعد تلقيه 
متريرة من زميله ترششيف داخل 
منطقة الجزاء ليسدد الكرة إال أنها 
وجدت الحارس عبدالله املعيوف 

الذي تصدى لها بصعوبة.
وعند الدقيق��ة 71 متكن مهاجم 
إيشينكو  أندري  الرويس  املنتخب 
من تسجيل الهدف الثالث بعدما 
ح��ول عرضي��ة زميله أليكس��ندر 
جولوفني برأسه يف شباك املنتخب 

السعودي.
وعند الدقيقة 2+90 متكن دينيس 
تشرش��يف من تس��جيل الهدف 
الراب��ع للمنتخب ال��رويس بعدما 
سدد كرًة قوية من خارج منطقة 
الجزاء اس��تقرت يف شباك الحارس 

عبدالله املعيوف.
اختت��م   90+5 الدقيق��ة  وعن��د 
الكس��ندر جولوفني مهاجم روسيا 
أهداف منتخب بالده بتس��جيله 
اله��دف الخام��س بع��د تصديه 
لخطأ م��ن خارج منطق��ة الجزاء 
ليس��دد الكرة يف ش��باك الحارس 

عبدالله املعيوف.

وس��يلعب املنتخ��ب الس��عودي 
منتخب  أم��ام  الثانية  مواجهت��ه 

أوروغواي يوم األربعاء املقبل.
من جهته، كش��ف خوان أنطونيو 
بيتزي، مدرب املنتخب السعودي 
أن األخ��رض لع��ب مباراة س��يئة 
جدا، مضيفاً أنهم انترصوا بنتيجة 

كبرة دون بذل أي مجهود.
وق��ال بيتزي: لعبنا مباراة س��يئة 
ومل نتمكن من التنافس كا أردنا 
والخصم فاز بنتيج��ة كبرة دون 
بذل أي مجهود، ولكن لتلعب يف 
كأس العامل يج��ب أن تكون عىل 

مستوى هذه املنافسة.
وأضاف أس��امة هوساوي وتيسر 
الجاسم، أن األخرض عاش كابوسا 
بعد الخس��ارة بخاس��ية، إال أن 

األمور مل تنتِه بعد.
كانت  األخطاء  وقال هوساوي: 

استغاللها  واس��تطاع  كثرة 
ولكن  الرويس،  املنتخب 
ال يزال أمامنا مباراتان، 
ع��ىل ال��ورق ال زلن��ا 
ومل  التأهل  نس��تطيع 

تذهب األمور بعيدا حتى اآلن.
وزاد تيس��ر: لعبنا مب��اراة أقوى 
م��ن مب��اراة روس��يا يف الوديات، 
وس��نحاول تعوي��ض الجمهور يف 
املباراتني القادمتني، ومباراة اليوم 
تعد كابوس��ا لن��ا، واس��تقبلنا 5 
أهداف بشكل سيئ، ولكن يجب 
أن نتوق��ف ع��ن التفك��ر بهذه 
املباراة، س��نغر ه��ذه الصورة يف 

لقاءاتنا القادمة.

أبهرت روس��يا الجميع يف افتتاح 
نهائيات كأس العامل 2018 لكرة 
الق��دم، بعد أن قدم��ت صورة 
فني��ة جميلة يف حف��ل االفتتاح 
الذي أقي��م أمس ع��ىل ملعب 
الروس��ية  بالعاصم��ة  لوزني��يك 

)موسكو(.
وش��هد حف��ل االفتت��اح حضور 
الرئي��س الرويس بوت��ني ورئيس 
االتح��اد ال��دويل لك��رة الق��دم 
إنفانتينو ورئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الش��يخ س��لان بن 
إبراهي��م آل خليف��ة وعدد كبر 

من مختلف املسؤولني.
وامتألت مدرجات ملعب لوزنييك 
عن بكرة أبيها بواقع أكرث من 85 

ألف متفرج.
االفتت��اح عىل  واش��تمل حف��ل 
العديد م��ن الفق��رات املتنوعة 
الت��ي أضفت ص��ورة رائعة عىل 
افتتاح أكرب عرس مونديايل كروي.
ك��ا ش��هد الحف��ل جمل��ة من 
االستعراضات باإلضافة إىل األغاين 
باللغة الروسية وسط تفاعل حار 
يف املدرج��ات، إضافة إىل دخول 
أعالم بلدان املنتخبات املش��اركة 
يف النسخة 21 لكأس العامل، والتي 

تحتضنها روسيا للمرة األوىل.
كا شهد الحفل حضور الظاهرة 
الربازيلية والدولية الالعب الدويل 

السابق رونالدو.
وألق��ى الرئي��س ال��رويس بوتني 
كلمة االفتت��اح رحب من خاللها 
الدول  بالضي��وف م��ن جمي��ع 
التوفيق لكافة املنتخبات  متمنيا 

املشاركة.
كا ألقى رئي��س االتحاد الدويل 

لكرة الق��دم إنفانتينو كلمة قبل 
انط��الق املب��اراة االفتتاحية بني 

السعودية وروسيا.
وجاءت عملي��ة دخول املنتخبني 
املب��اراة االفتتاحي��ة بطريقة  يف 
رائع��ة تفاع��ل معه��ا الجمهور 
للملعب  ال��ذي ح��رض  الغف��ر 

وس��ط تفاعل حار، خصوصا من 
األرض  الجاهر صاحب��ة  قب��ل 
التي تفاعل��ت قبل وبأثناء وبعد 

املباراة االفتتاحية.
وسطرت روسيا صورة فنية رائعة 
بنس��خة  إيذانا  االفتت��اح  لحفل 

مميزة لكأس العامل هذا العام.

خماسية قاسية في مرمى السعودية

اف�����ت�����ت�����اح ب������اه������ر ل�����م�����ون�����دي�����ال روس�����ي�����ا

من لقاء السعودية وروسيا

أحمد مهدي من موسكو

أحمد كريم

كم متنيت لو أنني أفهم ما يقوله املعلق، وأنا أش��اهد املباراة 
االفتتاحية لكأس الع��امل عىل القناة الرتكية التي التقطتها وأنا 
أدي��ر القن��وات بالرميوت كن��رتول كا يدير الرج��ل العجوز 

سبحته!
وبعد أن ش��اهدت املباراة بقلب ق��وي حتى نهايتها املروعة، 
مل أك��رتث بجهيل لتلك للغة الرتكية، فا ش��أين أن��ا مبا يقوله 
ه��ذا الرجل، طاملا أنني أعرف جيدا م��ا حدث، وأعرف متاما 
أن املنتخب الس��عودي الذي كان يهمني أمره، سقط بخمسة 
أه��داف أمام منتخب روس��يا، ال��ذي بدا واضح��ا أنه األكرث 
حاس��ة للفوز، رغم أنه ال يرتدي بدلة رسمية لدخول “نادي 

املرشحني لنيل اللقب”.
ولكن��ه حق��ق نتيجة صادمة، مل يتوقعها هو نفس��ه، رغم أن 
البطول��ة تقام عىل أرضه وب��ني جاهره، فا كانت “مخالب 
الدب الرويس” بارزة كا كانت عليه باألمس، وما كان “عيون 
الصقر” حادة كا كانت عليه باألمس، وأستطيع القول إن ما 
ح��دث يف املباراة االفتتاحي��ة ال يخرج عن كونه مفاجئة أوىل 

يف افتتاح املونديال.
وبهذه الطريقة جاءت بداية كأس العامل واعدة؛ باللغة الرتكية 
وليس باللغ��ة العربية، باللغة التي تبدو محايدة يف مونديال 
2018، فاملنتخ��ب الرتيك لقى حتف��ه يف التصفيات األوروبية 

بعد أن قطعه منافسيه كا ُتقطع أسياخ الشاورمة!
وبعيدا عن ذلك، خمس��ة أهداف يف املباراة االفتتاحية تبدو 
مفاجئ��ة، إن��ه رقم مرتف��ع يعطي مؤرش مب��ديئ عىل وجود 
نس��بة عالية من األهداف يف ق��ادم األيام، عىل األقل يف هذه 
املجموعة التي نصفها صائم ونصفها اآلخر مستعد البتالع كل 

ما يجده يف طريقه.. وبرشاهة!
وقبل أن أقول لكم، كل عام وأنتم بخر، يل أمنية أخرة، وهي 
أن يفطر املرصيون عىل شباك أورغواي، وأن يكفوا عن انتظار 
“ه��الل” محمد صالح، ال��ذي بان منه القلي��ل يف تلك البالد 
الب��اردة عندما خاض املران الجاع��ي األول، فا كان هذا 
الظه��ور إعالن عودته إىل اللع��ب، وإمنا إلعطائنا جرعة 

من األمل.. بعد أن خاب ظننا أمس!

a7med.karim@gmail.com

لقطة

5 أهداف باللغة التركية!
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أهدى املنتخب الرويس جامهريه مفاجأة سارة يف 
افتت��اح بطولة كأس العامل الت��ي تقام عىل أرضه، 
بعد فوزه الكبري عىل املنتخب السعودي بخمسة 
أهداف نظيف��ة يف أوىل مفاجآت املونديال الذي 

يش��هد اليوم مباراة مش��وقة تجمع بني املنتخب 
املرصي الشقيق ونظريه األورغواي. 

وش��هد حفل االفتتاح، الذي آذن بانطالقه رئيس 
الفيفا الس��ويرسي جياين إنفانتين��و، حضور ويل 

العه��د اململكة العربية الس��عودية األمري محمد 
بن سلامن ورئيس الوزراء اللبناين سعد الحريري، 
وه��ذه الصورة ألتقطها ه��ذا األخري ونرشها عىل 

حسابه يف انستغرام.

كرة القدم
تتحدث

)سكاي نيوز(: شهد ويل عهد السعودية األمري محمد بن 
سلامن، املباراة االفتتاحية لكأس العامل الذي جمع منتخب 

بالده بصاحب األرض املنتخب الرويس أمس )الخميس(. 
وذكرت وكالة األنباء السعودية “واس” يف بيان لها، إن 
سفر األمري محمد بن جاء استجابة للدعوة املقدمة له 
من الرئيس الرويس فالدميري بوتن لزيارة روسيا ولقائه، 

وحضور حفل افتتاح كأس العامل. وتعود السعودية 
للمشاركة يف كأس العامل ألول مرة منذ العام 2006

ولي العهد السعودي يشهد االفتتاح
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