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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�شة - م�رص : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

اإن�ساء كلية عبداهلل بن خالد للدرا�سات الإ�سالمية
جهود رائدة للفقيد يف خدمة الدين والوطن... جاللة امللك ي�أمر:

املنام���ة - بنا: اأمر عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة  باإن�ش���اء كلية جديدة للدرا�شات االإ�شالمية 
تخت�س بتدري�س علوم القراآن والق�شاء ال�رصعي والفقه االإ�شالمي 
والفق���ه املقارن واأن ي�شمى ال�رصح التنويري با�شم �شمو ال�شيخ 
عب���داهلل بن خالد اآل خليف���ة )رحمه اهلل( تقدي���راً لعطاء الفقيد 

واإجنازاته اجلليلة والكبرية التي قدمها يف م�شرية عمله.
وكان جاللت���ه قد ا�شتقب���ل يف ق�رص ال�شافري���ة م�شاء اأم�س، 
اأبن���اء واأحفاد �شم���و ال�شيخ عبد اهلل بن خالد ب���ن علي اآل خليفة 

)رحم���ه اهلل(، لل�شالم على جاللة املل���ك، حيث رفعوا اإلى جاللته 
اأ�شم���ى اآي���ات ال�شك���ر والتقدي���ر واالمتنان على تع���ازي جاللته 

وموا�شاته يف وفاة فقيدهم )رحمه اهلل(.
وخ���الل اال�شتقب���ال، ا�شتذك���ر جالل���ة امللك ب���كل التقدير 
والعرف���ان مناقب وماآثر الفقيد �شمو ال�شي���خ عبد اهلل بن خالد 
ب���ن علي اآل خليفة )رحم���ه اهلل(، واإ�شهاماته املتعددة وجهوده 

الرائدة يف خدمة الدين والوطن وما له من مكانة رفيعة 
وما يت�شف به من حكمة وراأي �شديد.

• جاللة امللك املفدي م�شتقبال اأبناء واأحفاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة )رحمه اهلل( 	
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ت�سهيالت للتجار ال�سغار املفل�سني

تعت���زم البحري���ن تطبيق اإج���راءات خا�ش���ة ومي����رصة ملعاجلة حاالت 
اإفال�س �شغار التجار الذين ال تتجاوز مديونيتهم مبلغ 10 اآالف دينار، مع 
اإقرار اململكة الأول قان���ون �شامل حلماية التجار املع�رصين من الدائنني. 
فقد اأجاز القانون ت�شكيل جلنة خا�شة من قبل وزير العدل بالتن�شيق مع 
وزي���ر التجارة، مل�شاعدة املوؤ�ش�شات ال�شغرية يف تكاليف تقدمي طلبات 

االإفال�س اأو احلماية من الدائنني، على اأن متول اللجنة من خزينة 
الدولة واجلهات الداعمة.

التحالف ي�سن اأكرب هجوم يف 
حرب اليمن بق�سف احلديدة
عوا�ش���م � وكاالت: بداأت ق���وات التحالف 
العرب���ي اأم����س هجوم���ا عل���ى مدين���ة احلديدة 
ال�شاحلية يف اليم���ن، يف اأكرب معركة يف احلرب 
امل�شتمرة منذ نحو 3 �شن���وات؛ بهدف اإخ�شاع 

احلوثي���ني ومن���ع تفاق���م اأ�ش���واأ اأزمة 
اإن�شانية يف العامل.

تاأييد الإعدام لآ�سيوَيني قتال 
اآخر وغطيا جثته بالإ�سمنت

اإجناز 87 % من حمطة ا�سترياد الغاز

رف�شت حمكم���ة اال�شتئن���اف العلي���ا اجلنائية 
االأولى، اأم�س، ا�شتئنايف اآ�شيوَيني على حكم االإعدام 
لقت���ل اآخر من جن�شيتهم���ا يف النعي���م، ودفن جثته 

مبنزل قيد االإن�شاء، وتغطيتها باالإ�شمنت.

املنامة - وزارة الداخلية: ذكرت وزارة النفط اأن م�رصوع حمطة 
البحرين ال�شترياد الغاز الطبيعي الذي ميثل جزًءا من ا�شرتاتيجية 
البحري���ن لتاأمني الطاقة، من املقرر االنتهاء من تنفيذه يف الربع 
االأول م���ن العام املقبل بعد اإجناز 87 % منه حتى االآن. جاء ذلك، 

يف اجتم���اع برئا�شة وزير الداخلية رئي�س املجل�س الفريق 
9الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة.
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واف���ق جمل�س ال�شورى خ���الل جل�شته 
اال�شتثنائي���ة اأم����س عل���ى م����رصوع قانون 
اإ�شالح نظام التقاعد املدين والع�شكري.

ورف����س التعدي���ل 3 �شوري���ني هم: 
�شيد �شياء املو�ش���وي، وعادل املعاودة، 

وعبدالعزيز اأبل.
ون����س التعدي���ل الت�رصيع���ي باأحكام 
القان���ون رق���م )3( ل�شن���ة 2008 ب�ش���اأن 
االجتماع���ي،  للتاأم���ني  العام���ة  الهيئ���ة 
بالتعدي���ل الذي اعتمدت���ه جلنة اخلدمات 

باملجل�س باإ�شافة الفقرة )ج( اإلى املادة 
الثامنة من م�رصوع القانون ون�شها االآتي: 
“يف جمي���ع االأحوال ال يجوز االنتقا�س من 
املزاي���ا التقاعدية اأو زي���ادة اال�شرتاكات 
اإال مبوافق���ة جمل�س الوزراء”، بعد اأن كان 
ذلك من �شالحيات جمل����س اإدارة الهيئة 
العام���ة للتاأم���ني االجتماع���ي وفق م�رصوع 

القانون الوارد.
للتاأم���ني  العام���ة  الهيئ���ة  واأك���دت 
االجتماعي و�شن���دوق التقاعد الع�شكري 
يف بيان اأم�س اأن التعديالت لن ت�رصي على 
املعا�شات امل�رصوفة اأو احلقوق املكت�شبة 

قبل �رصي���ان القانون، كم���ا اأنها لن مت�س 
حق���وق االأ�شخا����س الذي���ن �شمح���ت لهم 
القوان���ني التقاعدي���ة والتاأميني���ة ب�رصف 
اأك���ر من معا�س واح���د، باالإ�شافة اإلى اأن 
التعدي���الت لن تت�شم���ن م�شا�شاً مبكافاأة 
نهاية اخلدم���ة للموظفني اأو الع�شكريني 
اأو املوؤم���ن عليهم، كما �شيتم االإعالن عن 
نتائج الدرا�شات االكتوارية التي جتريها 
القانون  التقاعدية مبوج���ب  ال�شنادي���ق 
كل 3 �شنوات يف و�شائل االإعالم املختلفة 
ليكون اجلميع على عل���م ودراية باأو�شاع 

ال�شناديق التقاعدية.

اخلدمة  نه�ية  مبك�ف�أة  م�س��س  ال  الع�سكري”:  “الت�أمني” و”التق�عد 

املعدل التقاعد  “ال�سورى” يقر 
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أمنيات العيد... أمن وسالم

تألقي على طريقة نجمات الخليج في العيد
18

وجهات سياحية لقضاء إجازة العيد
سبكار:  استخدموا منصات التواصل... بهذه الطريقة

تصوير عبدالعزيز عسكر

اهتم�م حكومي بدميومة املوارد و�سون امل�ل الع�م... �سمو رئي�س الوزراء:

حري�سون على دعم الت�سريعات للم�سلحة العامة

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة حر�س �شموه 
اأن تكون الت�رصيع���ات داعمة للم�شلحة العامة وم�شالح 
املواطنني وبال�شكل الذي ال يخل بالنظرة امل�شتقبلية 

ال�شتدامة املوارد واملكت�شبات.
و�شدد �شموه، ل���دى ا�شتقباله رئي�س جمل�س 
ال�ش���ورى علي ال�شال���ح بق����رص الق�شيبية �شباح 
اأم����س، على اأن احلكومة ت�شع ن�شب اأعينها دائما 

دميوم���ة امل���وارد و�ش���ون امل���ال العام 
واحلفاظ على احلقوق واملكت�شبات.

املنامة - بنا: �شدر عن رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة تعميم ب�شاأن عطلة عيد الفطر املبارك لعام 
1439 ه�. وجاء يف التعميم اأنه مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1439 
ه�����، ُتعطل وزارات اململك����ة وهيئاتها وموؤ�ش�شاته����ا العامة يوم العيد 
واليوم����ني التالي����ني له، وحي����ث اإن يومي اجلمعة وال�شب����ت ي�شادفان 

�شمن العطلة، فيعو�س عنهما بتمديد العطلة يومني اآخرين.

�سمو رئي�س الوزراء ي�سدر تعميم عطلة العيد

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

عبا�س اإبراهيم

10

علي الفردان
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, مجمع السيف - المحرق الطابق ٢مجمع انماء - الرفاع الطابق ١ سيتي سنتر البحرين الطابق ٢ ,

BAHRAIN.SHARAFDG.COMالرقم المجاني : ٨٠٠٠٨٠٠٧ SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE

at SHARAF DG & Get Carry Charge Waived OFF 
Buy Any TV upto     inch50 

JET AIRWAYS

Buy Any

UPTO32% DISCOUNT
INKJET, LASERJET, INK TANK PRINTERS

  From 

MOIC/PC/7673/2018 | MOIC/PC/2536/2018

العروض متوفرة من 14 يونيو حتى 27 يونيو ٢٠١٨

بطاقة هدايامجانامجانا
على كل عملية شراء من شرف دي جي

 استرجع
 من مشترياتك الشهرية بقيمة

BD30أو أكثر

 في ادفع مع
Sharaf DG

تطبق الشروط وا�حكام

BD5bwallet

*

@

6 STAR RATING

EXGA18FCZP2S
SPLIT AC

BD 249.990
YOU PAY BD 209.990

• 1.5 Ton Capacity,18000 Btu
• Scroll compresor, 5 Years Compressor waranty
• 4 Meter Pipe kit

Scroll compressor

DELIVERY

FREE
1.5
Ton

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 249.990
YOU PAY BD 189.990

BRI950
IPL EPILATOR
• 250 000 flashes With unique
  curved attachments, 5 light energy settings
• For use on body and face With
    SmartSkin sensor
• Both cordless and corded use
• 2-years global guarantee

ONLINE
BUY
Now Available

BD 239.990
YOU PAY BD 219.990

• 2 Ton Capacity, 24000 btu, Rotary Compressor
• 3D cool Xtreme,5M pipe Kit
• 5 Years Compressor waranty

ROTARY compressor

6 STAR RATING

SPOW4244/3D
SPLIT AC

2
Ton

DELIVERY 

FREE

ONLINE
BUY
Now Available DELIVERY &

INSTALLATION

FREE

BD 159.990
YOU PAY BD 129.990

CS 1482D3/1-80
FRONT LOAD WASHER
• 8Kg Capacity, 1400rpm,
• White Door, Smart, NFC
• Class A+++ , 2D Jing, 220/50 

8Kg

BEST DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

BD 32.990
YOU PAY BD 27.990

TDC1800 001
VACUUM CLEANER
• 1800W Tank Cleaner, Black
•  Plastic Pipes, 6Mtr Cable
•  Cloth filter, Metal Tank

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 49.990
YOU PAY BD 39.990

• Wirelessly connect
• 12 hours of playtime
• IPX7 Waterproof

FLIP4
WATERPROOF
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER SQUAD

ONLINE
BUY
Now Available

BD 289.990
YOU PAY BD 179.990

CRAZY DEAL
GALAXY S8 SMG950F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 5.8” Super AMOLED, Android OS
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz), 4GB RAM
• 12MP Rear Camera, 8MP Front Camera
• Iris & Fingerprint  scanner, 3000mAh Battery

ONLINE
BUY
Now Available

BD 71.990
YOU PAY BD 39.990

GALAXY J3 SMJ320F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 8GB
• 5.0 inches Super AMOLED,  Dual SIM
• Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7, 2GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 5 MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 b/g/n,

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEALBEST DEAL

OFFER VALID TILL 17TH JUNE 2018

BD 100.000
YOU PAY BD 90.000

GALAXY J7 PRIME2
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB
• 5.5'' PLS TFT Touchscreen, Android OS
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 13 MP Primary & 13 MP Secondary Camera
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Fingerprint

ONLINE
BUY
Now Available

NEW LAUNCH

BD 129.000
YOU PAY BD 119.000

GALAXY A6 SMA600F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 5.6” Super AMOLED, Dual SIM
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 4 GB RAM
• 16 MP rear, 16 MP Front
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Fingerprint

ONLINE
BUY
Now Available

Offical RRP BD 284.990
YOU PAY BD 219.990

APPLE IPHONE 7
SMARTPHONE 32GB
(SILVER/BLACK)
• 4.7” LED-backlit IPS LCD,3D Touch display,  iOS
• Apple A10 Fusion, Quad-core, 2 GB RAM
• IP67 certified - dust and water Resistant
• 12 MP Rear Camera, 7 MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Fingerprint

ONLINE
BUY
Now Available

OFFER VALID TILL 20TH JUNE 2018

BD 271.990
YOU PAY BD 246.990

• 6.0” AMOLED Screen, Android OS
• Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73
   & 4x1.8 GHz Cortex-A53), 4 GB RAM
• Dual: 12 MP Rear & 8 MP Front Camera
• Fingerprint, Fast Charging (58% in 30 min)

MATE 10 PRO
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

ONLINE
BUY
Now AvailableAPPLE IPHONE 8 

SMARTPHONE 64GB
RED SPECIAL EDITION

Offical RRP BD 305.990
YOU PAY BD 279.990

• 4.7” Screen, 3D Touch display, iOS 11
• Apple A11 Bionic Chipset, 2 GB RAM
• 12 MP Rear & 7MP Front Camera,
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
• Fingerprint, Qi wireless charging

ONLINE
BUY
Now Available

Offical RRP BD 439.990
YOU PAY BD 399.990

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant 
• Face ID, wireless charging,  iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 

APPLE IPHONE X
SMARTPHONE 64GB
SPACE GREY

BEST DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 449.990
YOU PAY BD 379.990

5577INS1142
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 7700HQ , 16 GB RAM
• 1 TB  Hard Disk + 128 GB SSD
• 15.6"  FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

4 GB Nvidia™ 
GeForce®
GTX 1050 
Graphics

ONLINE
BUY
Now Available

FX503
GAMING LAPTOP

BD 424.990
YOU PAY BD 378.990

• Intel Core i7 7700HQ 2.8Ghz
• 16 GB RAM, 1 TB  HDD + 8GB SSD
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

CRAZY DEAL

4 GB Nvidia™ 
GeForce®
GTX 1050 
Graphics

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 369.990
YOU PAY BD 299.990

15BS105
LAPTOP
• Intel Core i7 8550U 2.7 Ghz Processor
• 16 GB RAM, 2 TB  Hard Disk
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS

8
GEN
PROCESSOR

TH

ONLINE
BUY
Now Available

BD 309.990
YOU PAY BD 269.9908

GEN
PROCESSOR

TH

5379INS1139
CONVERTIBLE TOUCH
LAPTOP
• Intel Core i5 8520U, 8 GB RAM
• 1 TB  Hard Disk, Shared Graphics
• 13.3"  FHD Screen, Windows 10 OS 
• Bluetooth/WIFI/Webcam

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 309.990
YOU PAY BD 249.990

15BS108
LAPTOP
• Intel Core i7 8550U Processor
• 6 GB RAM, 1 TB  Hard Disk
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS

8
GEN
PROCESSOR

TH

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 159.990
YOU PAY BD 139.990

IDEAPAD 320
LAPTOP
• AMD A6 2.5GHz Processor
• 4 GB RAM, 1 TB  Hard Disk
• 2 GB Dedicated Graphics
• 15.6" HD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

ONLINE
BUY
Now Available

2018 MODEL
KD85X8500F
UHD 4K SMART LED TV
• 55” 4K UHD Smart LED TV
• 4K HDR, 4K HDR Processor
• Android TV, Motion Flow XR800
• HDMI X 4, USB X3

BD 1799.990
YOU PAY BD 1699.990

85’’
UHD 4K SMART

LED TV

85’’
UHD 4K SMART

LED TV

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

• 75” 4K UHD Smart LED TV
• Resolution 3840 x 2160
• HDR (High Dynamic Range)
• HDMI x 3, USB x 2

75’’
UHD 4K SMART

LED TV

75’’
UHD 4K SMART

LED TV

UA75MU7000KXZN
UHD 4K SMART LED TV

BD 1099.990
YOU PAY BD 899.990

Offer Valid till 23rd June 2018

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

NEW LAUNCH
2018 MODEL

65’’
OLED SMART

LED TV

65’’
OLED SMART

LED TV

KD65A8F
OLED SMART LED TV
• 65” OLED Android LED TV
• 4K HDR, 4K X-Reality pro
• Android TV, Acoustic Surface
• HDMI X 4, USB X 3

BD 1299.990

ONLINE
BUY
Now Available

BD 699.990
YOU PAY BD 624.990

• 65" Full HD Smart LED TV
• Smart Remote, Auto Depth Enhancer
• Mobile to TV Mirroring
• HDMI X 3, USB X 2

UA65MU8000K
PREMIUM UHD
LED SMART LED TV65’’

PREMIUM UHD
LED TV

65’’
PREMIUM UHD

LED TV

Offer Valid till 23rd June 2018

ONLINE
BUY
Now Available

BD 449.990
YOU PAY BD 349.990

• 55" Full HD Smart LED TV
• Smart Remote, Auto Depth Enhancer
• Mobile to TV Mirroring
• HDMI X 3, USB X 2

UA55MU8000K
PREMIUM UHD
LED SMART LED TV55’’

PREMIUM UHD
LED TV

55’’
PREMIUM UHD

LED TV

Offer Valid till 23rd June 2018

ONLINE
BUY
Now Available

FREE FOOTBALL

50’’
UHD 4K SMART

LED TV

50’’
UHD 4K SMART

LED TV
• 50” UHD 4K Smart LED  TV 
• SlimTV, Netflix, Youtube
• T-cast ,Bluetooth, HDMI 2.0, USB 2.0
• HDR, Sports mode
• Plastic casing Black

LED50P6200US
4K UHD SMART LED TV

BD 159.990
YOU PAY BD 149.990

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

ltrs
470

• 470 Ltrs. Capacity
• Silver color
• Top Mount Refrigerator

BD 209.990
YOU PAY BD 169.990

FN-475S3E
REFRIGERATOR

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ONLINE
BUY
Now Available

BD 89.990
YOU PAY BD 74.990

HR1922
JUICER
• Centrifugal Juicer, 1200W with Fiber Boost
• 2 speeds, 1ltr juice jug
• juice with upto 50% more fibers
• Stainless steel body, XXL feeding tube
• 2.1ltr pulp container, 2 Years Warranty

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BEST DEAL

BD 16.990
YOU PAY BD 14.990RVST2412ARB

HAIR STRAIGHTNER
• Ceramic Coating , Cool Tip, Light Indicator, 16 mm Tong
• Built-in Stand, Swivel Cord,Sleeve Brush, On / Off Switch

ONLINE
BUY
Now Available

ZETIME ORIGINAL
PETITE BRUSHED
SMART WATCH
SILICONE FLAT
SILVER/BLACK

BD 89.990
YOU PAY BD 74.990

BEST DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
MMEF2ZE/A
WIRELESS AIRPODS

BD 72.990
YOU PAY BD 64.990

• Wireless earphones
• For iPhone, Apple Watch, iPad
• Automatically Connecting
• Built-In Microphone
• 5 Hours of Listening
• Includes Fast Charging Case

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 359.990
YOU PAY BD 269.990

D5600
DSLR  CAMERA
+AF-P 18-55MM VR LENS
• 24.2MP, 3.2" Vari-Angle Touchscreen
• Full HD, ISO 100-25600, 5 fps Shooting
• Bluetooth and Wi-Fi with NFC
• Time-Lapse Movie Recording 

ONLINE
BUY
Now Available
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ونلتقي في بطولة  '' ناصر 12 ''

 عيدكم مبارك
 وكل عام وأنتم بخير
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اإن�ساء كلية للدرا�سات الإ�سالمية حتمل ا�سم عبداهلل بن خالد
ب�سم�ت فقيد البحرين �ستبقى خ�لدة يف ذاكرة الوطن... جاللة امللك ي�أمر:

املن�م���ة - بن�: ا�ستقبل ع�هل البالد �س�حب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليفة يف ق�رص ال�س�فرية م�س�ء 
اأم����س، اأبن�ء واأحف�د �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خ�لد بن علي 
اآل خليف���ة )رحمه اهلل(، لل�سالم عل���ى جاللة امللك، حيث 
رفعوا اإلى جاللته اأ�سمى اآي�ت ال�سكر والتقدير واالمتن�ن 
عل���ى تع����زي جاللته وموا�س�ت���ه يف وف����ة فقيدهم �سمو 

ال�سيخ عبداهلل بن خ�لد بن علي اآل خليفة )رحمه اهلل(.
وخ���الل اال�ستقب����ل، ا�ستذك���ر جالل���ة املل���ك ب���كل 
التقدير والعرف�ن من�قب وم�آثر الفقيد �سمو ال�سيخ عبد 
اهلل بن خ�لد بن عل���ي اآل خليفة )رحمه اهلل(، واإ�سه�م�ته 
املتع���ددة وجهوده الرائدة يف خدم���ة الدين والوطن وم� 
له من مك�نة رفيعة وم� يت�سف به من حكمة وراأي �سديد.
ويف اللق����ء اأمر جالل���ة امللك تقدي���راً مل�آثر الفقيد 
ب�إن�س����ء كلي���ة جدي���دة للدرا�س����ت االإ�سالمي���ة تخت����س 
بتدري�س علوم القراآن والق�س�ء ال�رصعي والفقه االإ�سالمي 
والفق���ه املق�رن واأن ي�سمى ال�رصح التنويري ب��سم �سمو 
ال�سي���خ عبداهلل بن خ�ل���د اآل خليفة )رحم���ه اهلل( تقديراً 
لعط�ء الفقي���د واإجن�زاته اجلليلة والكب���رة التي قدمه� 
يف م�س���رة عمله. واأ�س�د جاللته ب�ل���دور الذي ا�سطلع به 
�سم���وه يف خدمة واإثراء م�سرة الق�س�ء البحريني وتطوير 
خمتل���ف القط�ع����ت الديني���ة و�سعي���ه ال���دوؤوب خلدمة 
الدين احلنيف ون�رص تع�ليمه وقيمه ال�سمحة والدعوة اإلى 

اخلر وال�سالح، ب�الإ�س�فة اإل���ى اإ�سه�م�ته يف العديد من 
املج�الت االإن�س�نية واخلرية والثق�فية والت�ريخية. 

واأك���د جاللته اأن فقيد البحرين العزيز ترك ب�سم�ت 
مهم���ة و�سرة عط���رة �ستبقى خ�ل���دة يف ذاك���رة الوطن 
وت�ريخ���ه، �س�ئ���اًل الب����ري ع���ز وج���ل اأن يتغم���ده بوا�سع 
رحمت���ه وي�سكن���ه ف�سيح جن�ت���ه. كم� اأ�س����د جاللة امللك 
ب�لعط�ء املتوا�سل الأهل البحرين يف ك�فة مي�دين العمل 
الوطن���ي وتف�نيهم واإخال�سه���م يف خدمة وطنهم وحم�ية 

مكت�سب�ت���ه، واحلف����ظ عل���ى قي���م الت�س�م���ح والتع�ي�س 
ون�سي���ج االأ����رصة الواحدة ال���ذي متيزت ب���ه البحرين عرب 
ت�ريخه���� العري���ق.  وم���ن ج�نبهم، اأع���رب اأبن����ء واأحف�د 
الفقي���د ع���ن خ�ل����س ال�سك���ر واالمتن����ن جلالل���ة امللك 
على م�س�ع���ر جاللته الطيبة النبيل���ة، داعني اهلل �سبح�نه 
وتع�ل���ى اأن يحفظ جاللته ويرع�ه وميتعه مبوفور ال�سحة 
وال�سع�دة ويدميه عًزا وذخًرا و�سنًدا، واأن يحقق للمملكة 

و�سعبه� الكرمي املزيد من الرفعة والتقدم.

• جاللة امللك م�ستقبال اأبن�ء واأحف�د �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خ�لد بن علي 	

نا�رص بن حمد ينظم ق�سيدة “�سيدي” يف جاللة امللك

املكت����ب االإعالم����ي: نظم ممث����ل جاللة امللك 
لالأعم�ل اخلرية و�س����وؤون ال�سب�ب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�سب�����ب والري��سة رئي�س اللجنة االوملبية 
البحريني����ة �سم����و ال�سي����خ ن��رص بن حم����د اآل خليفة 
ق�سي����دة مهداة ال����ى ع�هل الب����الد �س�حب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة حمل����ت عنوان 
“�سي����دي” مبن��سبة عيد الفطر املب�����رك واعتزازا 
من �سم����وه ب�الجن�����زات التي حققته����� اململكة يف 
العه����د الزاه����ر ل�س�ح����ب اجلاللة املل����ك يف �ستى 
املج�الت.واعت���زازا م���ن �سمو ال�سي���خ ن��رص بن حمد 
اآل خليف���ة ب�ل�سب�ب البحرين���ي وابداع�ته خ��سة يف 
املج����ل الفني فقد من���ح �سموه الق�سي���دة للفن�ن 
البحرين���ي اأحمد الهرمي لغن�ئه���� والذي ق�م بدوره 
بتلحينه���� والتع����ون مع العديد م���ن املخت�سني يف 
هذا املج����ل الظه�ره� ب�ل�سورة املتميزة حيث ق�م 
ب�لتوزي���ع �سرو����س عي�سى، مك����س وم��سرت ج��سم 
والت�سجي���ل عب���داهلل   B pro ا�ستودي���و  حمم���د - 
عبداملجي���د ا�ستودي���و اللي�يل، والتنفي���ذ واالإخراج 

للتلفزيون زكري� العلوي و�سيتم بث االأغنية اعتب�را 
من اأول اأي�م عيد الفطر املب�رك.

متي���زت الق�سيدة الت���ي نظمه� �سم���و ال�سيخ 
ن��رص بن حم���د اآل خليفة يف جاللة امللك ب�جلمع بني 
املدار�س ال�سعرية، وبين���ت قريحة متدفقة ومعجم 
لغوي متج���دد وظف �سموه مفردات���ه بدقة ال مت�نع 
العفوي���ة كم���� اأن املتلقي للق�سي���دة يجده� مليئة 
ب�الأح��سي����س والوجداني����ت الدقيق���ة التي حتمله� 
ورق���ة وعذوب���ة الكلم����ت، ور�س�لة �س�دق���ة تتعلق 
ب�العت���زاز واملحب���ة ب�س���ورة واقعي���ة والبعي���د عن 

التكلف.
وتربز يف الق�سيدة اإعداد �سمو ال�سيخ ن��رص بن 
حمد اآل خليفة لكلم�ت عذبة جت�ه جاللة امللك وعرب 
لغت���ه اخل��س���ة والتي متث���ل عالقة ب���ني االإح�س��س 
واملو�سيقى ال�سعرية، وذلك جلم�ل اجلملة ال�سعرية 
وتركيبه���� البدي���ع لي�سور جاللة املل���ك يف �سورته 
املط�بق���ة للواقع واإب���راز اأعم�له اخل���رة واجن�زاته 

جت�ه �سعبه واأمته العربية واالإ�سالمية والع�مل.
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البحرين تتطلع لفتح اآفاق جديدة للتعاون امل�شرتك مع الفلبني
ا�ستقبل مبعوث الرئي�س دوتريتي لدول التعاون... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
بق����ر الق�سيبي���ة �سب���اح اأم����س، مبع���وث رئي����س 
جمهوري���ة الفلب���ن ل���دول جمل����س التع���اون لدول 

اخلليج العربية امابيل اغيلو�س.
وخالل اللق���اء، نق���ل اغيلو�س ل�ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء حتي���ات رئي����س جمهورية 
الفلب���ن رودريغ���و روا دوتريتي ومتنيات���ه ل�سموه 
مبوفور ال�سحة وال�سع���ادة وململكة البحرين املزيد 
م���ن التق���دم والزده���ار، وتقديره الكب���ري ل�ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء مل���ا حتظى به اجلالية 

الفلبينية يف مملكة البحرين من رعاية واهتمام.
واأ�س���اد �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء 
مبا يربط البلدين من عالق���ات وثيقة، موؤكًدا �سموه 
حر����س مملكة البحري���ن على تطوير ه���ذه العالقات 
يف خمتل���ف املج���الت وتطلعها لفتح اآف���اق جديدة 
للتع���اون امل�سرتك بن البلدين مب���ا يحقق م�سالح 

البلدين ال�سديقن.
واأكد �سموه اأن مملك���ة البحرين تفخر مبا تبديه 

اجلالي���ة الفلبينية وغريها من اجلاليات من اإ�سادات 
بالأج���واء التي تتواف���ر لها يف مملك���ة البحرين التي 
جعلت اململكة خياًرا مف�سالً لها، لفًتا �سموه اإلى اأن 
�سعب البحرين وما يتميز به من حمبة و�سيافة �سكل 

اإ�سافة كب���رية للميزات التي جعلت البحرين املكان 
املف�سل للجاليات.

وكل���ف �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
اغيلو����س بنق���ل حتيات���ه اإل���ى الرئي����س الفلبين���ي 

ومتنيات���ه له موف���ور ال�سح���ة وال�سع���ادة ولل�سعب 
والفلبيني التقدم والزدهار.

من جانب���ه، اأعرب مبع���وث رئي����س الفلبن عن 
تقدي���ر ب���الده ملا حتظ���ى ب���ه العالق���ات البحرينية 

الفلبيني���ة م���ن دع���م واهتمام م���ن �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي����س الوزراء، واأ�ساد مب���ا تقدمه احلكومة 
البحريني���ة برئا�س���ة �سم���وه م���ن ت�سهي���الت ورعاية 

للجالية الفلبينية يف البحرين.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال مبعوث الرئي�س الفلبيني لدول جمل�س التعاون 	

عوايل - املحافظة اجلنوبي���ة: ا�ستقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة عددا م���ن كب���ار امل�سوؤول���ن وال�سخ�سيات 
�لب���ارزة و�ضب���اط وز�رة �لد�خلي���ة ووجه���اء و�أعيان 
واأهايل املحافظة اجلنوبي���ة، وذلك يف جمل�س �سموه 

الأ�سبوعي باملحافظة اجلنوبية.
 ويف م�ستهل اللقاء، رحب �سمو حمافظ اجلنوبية 
ب���رواد املجل�س، موؤكدا �سم���وه اأن املحافظة ما�سية 
يف نهجه���ا القائ���م عل���ى التوا�سل م���ع الأهايل عرب 
خمتلف الو�سائل و الطرق، وم�سددا �سموه على نهج 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف البقاء على مقرب���ة وب�سكل 
مبا�ر مع املواطنن والأهايل لتفقد اأحوالهم العامة.

واأ�س���ار �سموه اإلى اأن املحافظة اجلنوبية �سعت 
يف �سه���ر رم�سان املب���ارك اإلى تعزي���ز التوا�سل مع 
اأه���ايل املحافظ���ة م���ن خ���الل الزي���ارات املتوا�سلة 
ملجال�س اأه���ايل املحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
م���ع  التوا�س���ل  �سب���ل  بتعزي���ز  احلكيم���ة  القي���ادة 
املواطن���ن ودعم وتنفيذ املب���ادرات اخلريية خالل 

�سهر رم�سان املبارك.
وقال �سموه اإننا ن�ستع���د لتوديع �سهر رم�سان 
املب���ارك، داعي���ا �سم���وه املول���ى عز وج���ل اأن يعيد 
ال�سه���ر الف�سي���ل اأعواما عدة واأزمن���ة مديدة باخلري 
واليم���ن والربكات على مملكة البحرين، حتت قيادة 
عاهل البالد القائد الأعلى �ساحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الوال���د الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
وويل العد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة.
واأكد �سم���وه اأن جمل����س املحافظ���ة الأ�سبوعي 

ه���و جمل����س للمواطنن والأه���ايل ال���ذي ن�سعد من 
خالل���ه بلقائهم وو�سلهم وال�س���وؤال عنهم ومناق�سة 
احتياجاته���م يف خمتل���ف اجلوانب، موؤك���داً �سموه اأن 
اللقاءات املبا�رة وامل�ستم���رة عادة اأ�سيلة متوارثة 

من الآباء والأجداد.
واأ�س���اد �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة بتوجيه���ات 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء فيما يخ�س 
بي���ع الأرا�س���ي والعق���ارات يف منطق���ة ال���زلق، ويف 
بع����س الق���رى واملدن الأخ���رى ل�سمان ع���دم تاأثري 
عمليات البيع على الرتكيبة ال�سكانية واخل�سو�سية 
املجتمعية والتاريخية لالأحياء والقرى واملدن، ومبا 

ل ي�ر بالعملية ال�ستثمارية.
واأكد �سموه اأن تنظيم عملية بيع و�راء العقارات 

يف منطق���ة ال���زلق وو�س���ع ال�سواب���ط والإج���راءات 
�سي�ساه���م يف احلفاظ على خ�سو�سية هذه املناطق، 
واحلفاظ على ن�سيجها الجتماع���ي وهويتها، موؤكدا 
�سم���وه حر����س املحافظ���ة اجلنوبية عل���ى التوا�سل 
الدائ���م مع اأهايل هذه املناط���ق ومتابعة احتياجاتها 
التنموي���ة واخلدمي���ة والجتماعية، لتحقي���ق التنمية 
ال�سامل���ة يف خمتلف القطاع���ات والأ�سع���دة، واإبراز 
الهوي���ة التاريخي���ة والثقافي���ة واخل�سو�سي���ة التي 

تتحلى بها هذه املحافظة. 
وا�ستذك���ر �سم���وه مناق���ب وماآث���ر واإجن���ازات 
املغفور له باإذن اهلل تعال���ى رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�س���وؤون الإ�سالمية �سم���و ال�سيخ عب���داهلل بن خالد 
اآل خليف���ة، م�سيدا �سموه مبواق���ف الفقيد الوطنية 

وعطائ���ه  احلاف���ل  وتاريخ���ه  الب���ارزة  وم�ساهمات���ه 
الالحم���دود، م���ن خالل منا�س���ب ع���دة تقلدها خالل 
خدمته طيلة حياته، وحتى رحيله )رحمه اهلل( اأ�سدى 
فيه���ا ماآثر جم���ة يف خدمة دين���ه ووطنه ب���كل تفاٍن 

واإخال�س.
واأك���د �سم���وه اأن مملك���ة البحري���ن و املحافظة 
اجلنوبي���ة فقدت قامة فكرية نرية، وكنزا من العلم، 
وث���روة تاريخي���ة واأدبي���ة هائل���ة، و�ستظ���ل ذك���راه 
و�سريت���ه العط���رة باقية، موؤك���دا �سم���وه اأن الراحل 
الكب���ري ت���رك ب�سم���ات خالدة عل���ى م�س���رية العمل 

الإن�ساين يف داخل البحرين وخارجها. 
كم���ا ع���رب احل�سور ع���ن اعتزازه���م وتقديرهم 
لزي���ارات حماف���ظ اجلنوبي���ة �سم���و ال�سي���خ خليفة 

بن عل���ي بن خليف���ة، موؤكدين تعاونه���م الكبري مع 
اجله���ود وامل�ساع���ي الت���ي يقوم به���ا �سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة لبل���وغ الغاي���ات التي حتق���ق ال�ستدامة 
والنم���و يف اأرج���اء املحافظ���ة، وجتع���ل م���ن ال���روؤى 
واملبادرات التي تبنته���ا املحافظة ركيزة اأ�سا�سية 
لزي���ادة الرتاب���ط الجتماعي وتر�سيخ مب���داأ ال�راكة 
املجتمعية، م�سيدي���ن بجهود �سموه يف دعم م�سرية 
البناء والنه�س���ة التي ت�سهدها املحافظة اجلنوبية، 
ودوره الكب���ري يف تعزي���ز اأوا����ر التوا�سل مع اأهايل 
املحافظة، داع���ن اهلل العلي القدير اأن يدمي نعمة 
الأم���ن وال�ستقرار على مملك���ة البحرين، واأن يدمي 
عليه���ا متا�س���ك اأبنائه���ا ووحدتهم ل�س���ون الوطن 

وخدمة تقدمه وازدهاره.

ن�شعى للبقاء على مقربة من املواطنني لتفقد اأحوالهم
فقدنا ثروة تاريخية واأدبية هائلة برحيل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد... �سمو حمافظ اجلنوبية:

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبال عدد من امل�سوؤولن واملواطنن يف جمل�سه الأ�سبوعي 	

احلكومة تهتم بدميومة املوارد و�شون املال العام وحفظ املكت�شبات
اأعرب عن العتزاز بدور ال�سلطة الت�ريعية يف العمل الوطني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: ا�ستقبل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
رئي�س جمل�س ال�سورى عل���ي ال�سالح وذلك بق�ر 
الق�سيبية �سب���اح اأم�س، حيث ا�ستم���ع �سموه اإلى 
وجهة نظر جمل�س ال�سورى حول عدد من القوانن 
والت�ريع���ات، وذل���ك يف اإط���ار لق���اءات الت�س���اور 
والتن�سي���ق والتع���اون التي يحر����س عليها �سموه 
مع ال�سلطة الت�ريعي���ة. وخالل اللقاء، اأكد �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء حر�س �سموه على اأن 
تكون الت�ريعات داعمة للم�سلحة العامة وم�سالح 
بالنظ���رة  يخ���ل  ل  ال���ذي  وبال�س���كل  املواطن���ن 
امل�ستقبلي���ة ل�ستدام���ة امل���وارد واملكت�سب���ات، 
و�س���دد �سم���وه عل���ى اأن احلكوم���ة ت�س���ع ن�س���ب 
اأعينها دائما دميوم���ة املوارد و�سون املال العام 
واحلفاظ على احلق���وق واملكت�سبات. واأكد �سموه 
اأن احلكومة حتر�س على اأن يكون منتج الت�ريعات 

داعما لتوجهاتها يف املواءمة بن م�سلحة املواطن 
و�سمان دميوم���ة املكت�سبات للم�ستقبل والأجيال 
القادم���ة يف اإطار من التواف���ق والت�ساور والتالقي 

الدائم على امل�سلحة الوطنية العليا. كما مت خالل 
اللقاء ا�ستعرا�س جملة من املو�سوعات املت�سلة 
بالتعاون القائم بن احلكومة وجمل�س ال�سورى يف 

كل م���ا فيه حتقيق ال�سال���ح الوطني، حيث اأعرب 
�ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء عن العتزاز 
بال���دور ال���ذي ت�سطلع ب���ه ال�سلط���ة الت�ريعية يف 

م�سرية العم���ل الوطن���ي، منوها �سم���وه بالتعاون 
البن���اء الذي ي�س���ود اأجواء العمل ب���ن ال�سلطتن، 

والذي اأ�سهم يف تر�سيخ منجزات الوطن.
ورفع رئي����س جمل�س ال�س���ورى خال�س ال�سكر 
والتقدي���ر ل�ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
على م���ا يبديه �سموه من حر����س دائم على تعزيز 
اأط���ر التع���اون والتن�سيق م���ع ال�سلط���ة الت�ريعية 
مما جع���ل التع���اون ب���ن ال�سلطتن ياأخ���ذ دائما 
منحا ت�ساعديا اإيجابي���ا باجتاه املزيد من التطور، 
ويك���ون عالمة فارقة يف التجرب���ة الربملانية. واأكد 
ال�سال���ح اأن جمل����س ال�س���ورى رئي�س���ا واأع�س���اء 
ينظرون بالتقدير البالغ لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء لكافة ال���وزارات والأجهزة 
احلكومية املوؤكدة دائم���ا على توثيق التعاون مع 
ال�سلط���ة الت�ريعية؛ لتحقيق املزي���د على �سعيد 

ازدهار الوطن وتنمية �سعبه.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س جمل�س ال�سورى   	

توجيه���ات �سم���و رئي�س الوزراء بتنظيم بيع العقارات يف ال���زلق حتفظ هوية املنطقة
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�شمو ويل العهد ي�شكر اجلميع على موا�شاتهم بوفاة ال�شيخة هالة
تلقى التعازي بح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى و�شمو ال�شيخ حممد

املنام���ة - بنا: تلق���ى ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ر �شلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
بح�ش���ور �شمو ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة و�شم���و ال�شيخ حممد ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
ورئي����س ديوان �شم���و ويل العهد ال�شي���خ خليفة بن 
دعي���ج اآل خليفة وال�شيخ �شلمان بن دعيج اآل خليفة 
يف ق����ر الرف���اع اأم����س التع���ازي واملوا�ش���اة بوفاة 
�شاحب���ة ال�شمو ال�شيخ���ة هالة بنت دعي���ج اآل خليفة 
)رحمه���ا اهلل( من كبار اأفراد العائلة املالكة الكرمية 
وال���وزراء وامل�شوؤولني باململك���ة، وروؤ�شاء البعثات 
الدبلوما�شي���ة املعتم���دة ل���دى اململك���ة، و�شيوف 
اململكة الذي���ن وفدوا لتقدمي التع���ازي وجموع من 
املواطن���ني. داع���ني اهلل اأن يتغمد الفقي���دة بوا�شع 

رحمته ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح جناته.

واأع���رب ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �شاح���ب امللكي الأمر 
�شلم���ان بن حم���د اآل خليفة ع���ن بالغ ال�شك���ر وعميق 
التقدي���ر للمواطن���ني عل���ى موا�شاته���م وتعازيه���م 
ال�شادق���ة يف وف���اة �شاحب���ة ال�شم���و ال�شيخ���ة هال���ة 
بن���ت دعي���ج اآل خليفة )رحمه���ا اهلل( والت���ي عك�شت 
نب���ل م�شاعرهم. كم���ا اأعرب �شموه ع���ن تقديره البالغ 
للأ�شق���اء يف دول جمل����س التعاون اخلليج���ي والدول 
العربية ال�شقيقة على موا�شاتهم وتعازيهم ال�شادقة 
�ش���واء باحل�ش���ور اأو من خلل برقياته���م، ودعا �شموه 
اأن يحف���ظ اجلميع واأن يجنبه���م كل مكروه واأن يتغمد 

الفقيد ة بوا�شع رحمته ور�شوانه انه �شميع الدعاء.

... وسموه يتلقى مزيدا من برقيات التعازي 
 تلق����ى ويل العهد نائ����ب القائد الأعلى النائب 

ال�شم����و  �شاح����ب  ال����وزراء  جمل�����س  لرئي�����س  الأول 
امللك����ي الأم����ر �شلمان بن حم����د اآل خليف����ة برقية 
تعزي����ة وموا�ش����اة م����ن اأخيه اأم����ر منطق����ة الريا�س 
�شاحب ال�شم����و امللكي الأمر في�ش����ل بن بندر بن 
عبدالعزيز اآل �شعود، واأمر منطقة املدينة املنورة 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر في�شل بن �شلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �شعود، ونائب اأم����ر منطقة املدينة 
املن����ورة �شاحب ال�شم����و امللكي الأم����ر �شعود بن 
خال����د الفي�ش����ل، و�شاح����ب ال�شمو امللك����ي الأمر 
في�ش����ل بن احل�شني يف وفاة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة 

هالة بنت دعيج اآل خليفة. 
واأع����رب اجلميع يف برقياته����م عن اأحر تعازيهم 
و�ش����ادق موا�شاته����م ل�شم����و ويل العه����د ولأ�����رة 
الفقيدة، �شائل املولى عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.

•      �شمو ويل العهد وبح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى و�شمو ال�شيخ حممد ي�شتقبل املعزين بوفاة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة هالة بنت دعيج	

مجلس الرئيس... عيدكم مبارك
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

يه���ل علين���ا عيد الفطر املبارك هذه الأي���ام والأمتني العربية والإ�شلمية تواج���ه من التحديات ما 
يندى له اجلبني، القد�س يف مهب الريح، واليمن يحت�ر، و�شوريا يف املجهول.

يهل علينا العيد ال�شعيد وكلنا اأمل يف غد جديد، يف يوم اآخر، نرفع فيه الرايات عالية �شاخمة فوق 
ق���لع بلدنا العربية التي تعاين، وحول اأ�ش���وار املدينة القدمية حيث الأق�شى املبارك، وبيت املقد�س 

والأرا�شي الطاهرة املغت�شبة.
هن���ا حت����رين اأكرث من مقولة واأكرث من كلمة �شامية لرئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
خليف���ة بن �شلمان حفظه اهلل ورعاه يف جمل�شه املهيب: الأمة مهددة مبخاطر خارجية، حلمتنا هي القوى 
ال�شارب���ة التي ميكن من خللها درء الأخطار ونبذ الفرقة والنق�ش���ام، وواأد الفتنة يف مهدها، والق�شاء 

على التمييز باأ�شكاله كافة واأثوابه واألوانه وماآربه.
اإن الأمة تطفو فوق بركان، واخلليج عموماً ومملكة البحرين على وجه اخل�شو�س ل ميكن اأن تعي�س 
مبع���زل عن ق�شاي���ا اأمتها، عن املرتب�س بها واملت���داول حولها، واملتناثر اأمامه���ا وخلفها من �شظايا، 

و�شحايا، واأطلل.
�شوريا التي هلكت، والعراق الذي يئن، واليمن الذي ي�شيع، وليبيا التي تتداعى، جميعها مل تنتبه 
ملا يحاك عليها من موؤامرات اإقليمية ودولية، وجميعها كانت تعي�س حالة من ال�شتقرار والزدهار الذي 
مل ي�شب���ق ل���ه مثيل يف تاريخها احلدي���ث، م�شكلتها اأنها مل تعتمد على �شعوبه���ا يف بناء �شور مكني من 
الوحدة الوطنية وال�رامة الأخلقية، واللتفاف حول القيادة الوطنية، حدث ما حدث، و�شار ما �شار وما 
زال���ت الأمنيات بغد اأف�شل ت���رتاءى اأمامنا ونحن على مقربة من عيد الفطر املبارك، نعي�س اأياماً كرمية 
بفحواه���ا الديني، ومنطقها الإن�شاين، وناأمل اأن تك���ون اأمتنا هي الأكرث اإ�راقاً، والأقل اأفولً، هي الأبعد 
اأث���راً، والأقرب اإلى القلب والعقل وال�شمر، هي الأنقى �ريرة، والأنبل يف منظومة ال�شكر هلل والت�شبيح 

بحمده.
الع����رة الأواخر �شهدت الكثر من الأحداث والقرارات التي يج���ب اأن نتوقف عندها طويلً، اأهمها 
توجي���ه �شمو رئي�س الوزراء ب����رورة الإ�راع يف م�روع اإ�شكان �شار، وا�شتيع���اب طلبات اأهلها يف م�روع 
الهملة الإ�شكاين ومدينة �شلمان، وهو ما يوؤكد على حر�س �شموه اأن يتمتع كل مواطن بامل�شكن امللئم 
والآم���ن واملنا�ش���ب له يف كل الظروف، ه���ذا عمل كرمي يف �شهر كرمي ويف اأي���ام مباركة يجعل اهلل منها 

اأيام خر وازدهار.
الع�رة الأواخر كانت ما بني الأيام العابدة والأخرى الذاهبة، �شللة ع�شق يف ح�رة ال�شهر الف�شيل، 
وم�شبحة ل تتقطع بها ال�شبل نحو الدعاء لقيادتنا احلكيمة باأن يوفقها اهلل جل وعل يف جت�شر الفجوات 
بني الأ�شقاء وتعبيد الطرق اأمام طموحات الأمة، وتي�شر ال�شعب والع�شر من اأجل وطن اأقدر، ومواطن 

اأ�شعد، ومنظومة متاألقة على مر الزمان.
يف الع����رة الأواخر، ل منلك اإل اأن ندعو لك ي���ا �شاحب ال�شمو، بالغد ال�شعيد، والعمر املديد ودوام 
ال�شح���ة وموفور العافية، حتى تنعم البلد، وينعم العباد مب�شتقبل زاهر، وواقع قادر، واأمنيات جملجلة 

ققة باإذنه تعالى. حمحُ
كل ع���ام واأنتم والعائلة اخلليفي���ة الكرمية ومملكة البحرين و�شعبها ال���ويف باألف خر، وعيد فطر 

�شعيد وع�شاكم من عواده.

�شمو ال�شيخ عي�شى و�شمو 
ال�شيخ حممد ي�شتقبلن 
الأمر �شلمان بن حممد

املنامة - بنا: التقى �شمو ال�شيخ عي�شى بن 
�شلم���ان بن حمد اآل خليف���ة و�شمو ال�شيخ حممد 
ب���ن �شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة بق����ر الرفاع 
�شاحب ال�شمو امللكي الأم���ر �شلمان بن حممد 
ب���ن نواف اآل �شعود، بح�شور رئي�س ديوان �شمو 
ويل العه���د ال�شي���خ خليفة بن دعي���ج اآل خليفة 
ومدير عام مكتب النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء ال�شي���خ �شلمان ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
اإذ ق���دم �شموه التعازي يف وف���اة �شاحبة ال�شمو 
ال�شيخ���ة هالة بنت دعي���ج اآل خليفة رحمها اهلل، 
داعي���اً اهلل �شبحانه وتعال���ى اأن يتغمد الفقيدة 
بوا�ش���ع رحمت���ه وي�شكنها ف�شي���ح جناته.واأعرب 
�شمو ال�شيخ عي�شى و�شمو ال�شيخ حممد عن بالغ 
�شكرهم���ا وتقديرهم���ا ل�شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ر �شلمان بن حممد بن نواف اآل �شعود على 
تعازي���ه وموا�شاته وم���ا اأبداه م���ن م�شاعر نبيلة 
يف ه���ذا امل�ش���اب، م�شيدي���ن مبا يرب���ط مملكة 
البحري���ن وال�شقيق���ة الكربى اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة م���ن عم���ق التوا�شل ال���ذي يعك�س 
روح املحب���ة والإخاء التي اأر�ش���ي دعائمها الآباء 
والأجداد داع���ني اهلل اأن يحفظ اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة وي���دمي عليها العز والرخاء 
يف ظل قي���ادة خادم احلرم���ني ال�ريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.

• �شمو ال�شيخ عي�شى و�شمو ال�شيخ حممد ي�شتقبلن �شمو الأمر 	
�شلمان بن حممد بن نواف 

البحرين تهنئ امللكة اإليزابيث بعيد ميالدها
املنام����ة - بنا: بعث عاه����ل البلد �شاحب 
اجللل����ة املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة 
ورئي�س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي الأمر 
خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �شاحب ال�شمو امللك����ي الأمر �شلمان 

ب����ن حمد اآل خليف����ة برقيات تهنئ����ة اإلى ملكة 
اململك����ة املتحدة وايرلن����دا ال�شمالية ورئي�شة 
الكومنول����ث �شاحبة اجللل����ة امللكة اليزابيث 
الثانية، مبنا�شب����ة الحتفال بذكرى عيد ميلد 
جللته����ا، اأعرب����وا فيها ع����ن اأطي����ب تهانيهم 
ومتنياته����م له����ا موف����ور ال�شح����ة وال�شعادة 

ول�شع����ب اململك����ة املتح����دة و�شم����ال اإيرلندا 
ال�شدي����ق باملزي����د م����ن التق����دم والزده����ار، 
العلق����ات  بعم����ق  املل����ك  جلل����ة  م�شيدي����ن 
التاريخي����ة الوثيق����ة واملتمي����زة الت����ي تربط 
البلدي����ن وال�شعبني ال�شديق����ني وما ت�شهده 

من تطور ومنو يف املجالت كافة.
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وزير اخلارجية: تقدمي كل الدعم الجتماع “الرتاث العاملي”

“اجلنوبية” تهدي 130 اأ�رسة مالب�س تراثية

“اجلوازات” تطلق حملة بعنوان “اإقامة بال خمالفات”

من حمطة ا�سترياد الغاز الطبيعي اإجناز 87 % 

اتفاقية لالإ�رساف على تنفيذ “الت�سلب اللويحي”

اأ�ساد بتقدير �سمو رئي�س الوزراء للتعامل االحرتايف مع حريق ال�سيف... جمل�س الدفاع املدين:

وقعتها “االأ�سغال” و“البحرين الوطني”

املنام����ة - وزارة الداخلية: تراأ�����س وزير الداخلية، 
رئي�����س جمل�����س الدفاع امل����دين الفريق الرك����ن ال�سيخ 
را�سد بن عب����داهلل اآل خليفة، اأم�س االجتماع احلادي ع�رش 
للمجل�س، بح�سور وزراء �سوؤون الكهرباء واملاء، االأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين، وال�سح����ة، 
وال�سناعة والتجارة وال�سياحة، و�سوؤون االإعالم، والنفط، 
ورئي�����س االأمن الع����ام، والرئي�����س التنفي����ذي للمجل�س 

االأعلى للبيئة.
ويف االجتم����اع، نق����ل وزير الداخلي����ة رئي�س جمل�س 
الدفاع امل����دين اإلى االأع�س����اء، تقدير واإ�س����ادة �ساحب 
ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء باجلهود املتميزة للدفاع 
امل����دين وتعامله االحرتايف مع احلري����ق الذي �سّب موؤخًرا 
يف اأحد املباين قيد االإن�ساء ب�ساحية ال�سيف، الذي متكن 
الدف����اع املدين من اإخماده بعدما و�سل للموقع يف وقت 
قيا�سي “3 دقائق” وتعامل م����ع احلادث بحرفية عالية 
رغم ظروف الطق�س و�رشعة الرياح يف حينه التي و�سلت 
اإل����ى 35 عقدة.ومن جانبه، اأثنى وزير النفط على تعامل 
الدف����اع امل����دين يف ح����وادث �سابق����ة ومن بينه����ا حريق 
اأنب����وب النفط يف ب����وري وحريق م�سف����اة التكرير، حيث 
كان����ت اخل�سائر �ستكون عاليه، لوال ه����ذا االأداء املتميز 

للدفاع املدين.
بعد ذلك، انتقل جمل�س الدفاع املدين اإلى مناق�سة 
بن����ود ج����دول االأعمال، حيث ق����دم رئي�س االأم����ن العام، 
اإيج����اًزا يتعلق با�ستع����داد مملكة البحري����ن للتعامل مع 
حاالت الطوارئ الق�س����وى، اأطلع فيه املجل�س على دور 
اللجن����ة الوطني����ة ملواجهة الك����وارث، يف اإع����ادة تقييم 
ا�ستع����دادات البحرين يف �س����وء املخاطر التي ا�ستجدت 
عل����ى املنطق����ة، وذل����ك بالتع����اون م����ع كلي����ة الطوارئ 
الربيطاني����ة، حي����ث اأك����د وزي����ر الداخلية �����رشورة اإعداد 
درا�س����ة متكامل����ة يف ه����ذا ال�س����اأن وحتدي����د املتطلبات 

الالزمة يف اإطار اجلهود املبذولة حلماية وتاأمني ال�سالمة 
العامة لكافة املواطنني واملقيمني.

م����ن جهة اأخ����رى، دع����ت وزارة واالأ�سغ����ال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين، اإل����ى �����رشورة عر�س 
طلبات تراخي�س الور�س ال�سناعية والكراجات وحمالت 
تعبئة الغ����از على االإدارة العامة للدفاع املدين وتطبيق 
اال�سرتاط����ات اخلا�سة بها يف ه����ذا ال�ساأن، بهدف تعزيز 
متطلب����ات ال�سالمة لهذه املواق����ع، منوهة اإلى اأهمية اأن 
تتوف����ر بتلك املحالت، ا�سرتاط����ات تتدخل فيها البيئة 
والدفاع امل����دين مبا ي�سمح ب�سهول����ة الو�سول اإليها يف 
ح����ال حدوث حري����ق، حيث وّج����ه وزير الداخلي����ة، رئي�س 
االأم����ن العام اإلى العمل على حتدي����د املتطلبات االأمنية 
لتلبي����ة ذلك االأم����ر. وخالل االجتماع، اطل����ع املجل�س من 
خالل اإيج����از قدمت����ه وزارة النفط، على اآخ����ر م�ستجدات 
م�����رشوع حمطة البحري����ن ال�سترياد الغ����از الطبيعي الذي 
ميثل ج����زًءا من ا�سرتاتيجي����ة البحرين لتاأم����ني الطاقة، 
حي����ث من املقرر االنته����اء من تنفيذ امل�����رشوع يف الربع 
االأول من العام املقبل وذلك بعد اإجناز 87 % منه حتى 
االآن. واأو�س����ح االإيجاز اأن امل�����رشوع، ي�سم 3 اأجزاء، وهي 
مرف����ق بحري ال�ست����رياد الغاز، حمط����ة معاجلة، خط نقل 
الغ����از للمناطق ال�سناعية واملن�ساآت االأخرى. من جهته، 
قدم الرئي�س التنفيذي للمجل�����س االأعلى للبيئة، اإيجاًزا 

ح����ول �سبكة حمط����ات الر�س����د االإ�سعاع����ي يف البحرين، 
منّوًها اإل����ى اأن املجل�س قام ومن خ����الل م�رشوع للتعاون 
التقني نفذه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية برتكيب 
منظوم����ة لالإن����ذار االإ�سعاعي املبك����ر، ت�سمل 5 حمطات، 
تعم����ل بالطاقة ال�سم�سية، وتتولى قيا�س معدل اجلرعة 
االإ�سعاعية من خالل نظام حا�سوب لت�سغيلها ومراقبتها 
وعر�����س بياناتها وقراءاتها وقاع����دة بيانات لالحتفاظ 
بتل����ك الق����راءات، وا�سرتجاعه����ا عند احلاج����ة، ومت ربط 
املنظوم����ة باملجل�����س االأعل����ى للبيئ����ة من خ����الل �سبكة 
املعلوم����ات احلكومية، كما مت ربطه����ا باملركز الوطني 
الإدارة ح����االت الطوارئ يف االإدارة العامة للدفاع املدين. 
واأو�سح االإيج����از اأن معدالت اجلرع����ات االإ�سعاعية التي 
قا�سته����ا املنظومة، ت�سري اإل����ى انخفا�س قيم التعر�س 

االإ�سعاعي ب�سكل عام. 
ويف ه����ذا ال�سياق، اأكد وزير الداخلية رئي�س جمل�س 
الدفاع املدين �����رشورة تو�سيع �سبك����ة الر�سد من خالل 
زيادة ع����دد املحطات لتغطي م�ساح����ة اأكرب، مع حتديد 

الن�سب الطبيعية لالإ�سعاع يف كل منطقة. 
وخ����الل االجتم����اع، اأ�سارت وزي����رة ال�سح����ة اإلى اأن 
الوزارة، طلبت م����ن منظمة ال�سحة العاملية، اإجراء م�سح 
يتعلق مب����دى العالقة ب����ني اأبراج االت�س����االت وال�سحة 

العامة.

املنام���ة - وزارة اال�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: وق���ع وزير االأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلديات والتخطي���ط العمراين ع�سام خلف، ورئي�س 
جمل����س اإدارة بن���ك البحرين الوطني ف���اروق املوؤيد 
اتفاقية لالإ�رشاف على تنفيذ مركز الت�سلب اللويحي 
يف جممع املحرق الطبي. ومبوجب االتفاقية، �ست�رشف 
وزارة االأ�سغ���ال عل���ى تنفيذ م�رشوع مرك���ز الت�سلب 
اللويحي ال���ذي كان قد تربع بتمويل���ه بنك البحرين 
الوطن���ي لوزارة ال�سحة بكلف���ة تقارب مليونا و700 
األ���ف دينار.وذك���ر وزير االأ�سغ���ال اأن تنفيذ امل�رشوع 
يج���يء بتوجيهات من رئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
�سم���ن املخط���ط العام ال���ذي و�سع للمجم���ع الطبي 

مبحافظ���ة املح���رق لالرتق���اء باخلدم���ات ال�سحي���ة 
باململكة، وي�سم باالإ�سافة ملركز الت�سلب اللويحي 
مرك���ز العناي���ة لالإقام���ة الطويل���ة ب�سع���ة 100 �رشير 
)مت توقي���ع اتفاقية تنفي���ذه يف االأ�سبوع املا�سي(، 
وم�ست�سف���ى للوالدة ب�سعة 85 �رشي���راً ومركزاً لرعاية 

امل�سنني.
واأ�ساف خل���ف اأن بنك البحري���ن الوطني تعاقد 
م���ع مكتب عادل اأحمدي لت�سمي���م امل�رشوع واالإ�رشاف 
عل���ى تنفيذه، مبيناً اأنه �سوف يتم اإن�ساء املركز على 
م�ساح���ة 800 مرت مربع، وبناء عل���ى الربنامج الزمني 
م���ن املوؤمل االنتهاء من تنفي���ذ امل�رشوع يف منت�سف 

العام 2020. 
اأم���ا وزي���رة ال�سح���ة فائق���ة ال�سال���ح فاأ�سارت 

اإل���ى اأن االهتم���ام بالقطاع ال�سح���ي ياأتي من �سمن 
اأولوي���ات احلكوم���ة برئا�سة �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء، وعربت ع���ن �سكرها ل�سم���وه حلثه 

الدائم على االهتمام والعناية باملواطن واملقيم.
من جانبه، قال رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطني فاروق املوؤيد “نحن يف البنك ملتزمون دائماً 
بتقدمي كل اأوجه الدع���م مل�ساريع احلكومة الريادية 
التي ت�سب يف �سالح االرتقاء مبعي�سة املواطنني”. 
وقال الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الوطني 
ج���ان كري�ستوف دوراند اإن االتفاقية تاأتي ا�ستكماالً 
جله���ود البن���ك يف خدم���ة املجتم���ع املحل���ي وتعزيز 
م�سوؤوليته االجتماعي���ة، واحلر�س على موا�سلة دعم 

كافة امل�ساريع اخلدمية يف القطاعني.

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل وزي���ر اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، 
مبكتبه بالديوان العام للوزارة، اأم�س، رئي�سة 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار ال�سيخة مي 
بنت حمم���د اآل خليف���ة. وخالل اللق���اء، رحب 
وزي���ر اخلارجي���ة بال�سيخ���ة م���ي بن���ت حممد 
للجه���ود  تقدي���ره  ع���ن  معرًب���ا  خليف���ة،  اآل 
الدوؤوب���ة التي تق���وم بها من اأج���ل التعريف 
باملكت�سب���ات احل�ساري���ة والثقافية ململكة 
البحري���ن، ومبادراته���ا املهم���ة للحفاظ على 

البحريني���ة،  والرتاثي���ة  التاريخي���ة  املواق���ع 
���ا ا�ست�سافة مملكة البحرين وهيئة  م�ستعر�سً
البحرين للثقافة واالآثار الجتماع جلنة الرتاث 
يوني���و   24 واالأربع���ني يف  الث���اين  العامل���ي 
2018، موؤك���ًدا اأن وزارة اخلارجي���ة �ستق���دم 
كل الدع���م ال���الزم لتحقيق اأعل���ى م�ستويات 
النجاح لالجتماع، وت�سهي���ل التوا�سل مع كل 
املنظم���ات العاملية املخت�سة به���ذا ال�ساأن، 
مبا م���ن �ساأنه تعزي���ز مكانة مملك���ة البحرين 

الثقافة واحل�سارية بني دول العامل.

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: �سمن 
اإطار مب���ادرة املحافظة اجلنوبي���ة “اجلنوبية 
عز وتاريخ”، قامت اإدارة الربامج االجتماعية 
و�س���وؤون املجتمع بتقدمي املالب�س البحرينية 
الرتاثي���ة الأك���ر م���ن 130 اأ�رشة م���ن خمتلف 

مناطق املحافظة اجلنوبية.
وقال���ت مدير اإدارة الربام���ج االجتماعية 
و�سوؤون املجتمع باملحافظة اجلنوبية فاطمة 
الغت���م اإن املحافظة ت�سع���ى من خالل مبادرة 
اجلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ الغتنام الفر����س باأن 
تقدم له���م هداي���ا ترم���ز للتاري���خ والرتاث 

الذي تتميز ب���ه املحافظة اجلنوبية وم�ساركة 
االأه���ايل فرحة عي���د الفطر املب���ارك، موؤكدة 
اأن املحافظ���ة اجلنوبي���ة م�ستم���رة يف اإقام���ة 
الفعاليات التي تعك�س املوروث الغني التي 

تزخر به املحافظة اجلنوبية.
 �سملت املالب����س الرتاثية ثوب الكورار 
وهو عبارة عن زي ن�سائي تراثي يحاك يدوياً 
بخيوط خا�صة ويتميز بجمال تطريزه ويلب�س 
خ���الل االأعي���اد ومنا�سب���ات االأف���راح، اإ�سافة 
لث���وب “ال�سلح���ات” وه���و زي تراث���ي رجايل 

يتميز باأكمامه الطويلة الف�سفا�سة.

املنامة - وزارة الداخلية: اأطلقت �سئون 
اجلن�سية واجل���وازات واالإقامة حمل���ة توعوية، 
بعن���وان “اإقامة ب���ال خمالف���ات” �سمن جهود 
تعزي���ز مب���داأ ال�رشاك���ة املجتمعي���ة، و�سم���ان 
تطبيق���ه ع���رب مثل ه���ذه احلم���الت التوعوية. 
املقيم���ني  توعي���ة  اإل���ى  احلمل���ة  وت�سع���ى 
والوافدي���ن حول ����روط و�صواب���ط الإقامة يف 

اململكة، بهدف تقليل عدد خمالفات االإقامة، 
باالإ�سافة اإلى تعزيز ثقافة االلتزام بالقوانني، 
وتخلل���ت احلملة فعالي���ة اإفط���ار �سائم التي 
تتي���ح فر�سة التوا�سل املبا����رش مع املقيمني 
وتق���دمي التوعي���ة الالزم���ة له���م، اإل���ى جانب 
اإر�سادهم اإلى القنوات املخت�سة خلدمتهم يف 

�سئون اجلن�سية واجلوازات واالإقامة.

• اأثناء توقيع االتفاقية	

فتح باب “الت�رسيع” للطلبة امل�سجلني يف االأول االبتدائي
الرتبي���ة  وزارة    - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: اأكد وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي اأن ال���وزارة م���ن منطل���ق رعايته���ا 
املواه���ب الطالبية، �سوف تفتح باب الت�رشيع 
امل�سجل���ني  الفائق���ني  للطلب���ة  االأكادمي���ي 
املدار����س  يف  االبتدائ���ي  االأول  ال�س���ف  يف 
احلكومية واخلا�سة، من مواليد 31 اأغ�سط�س 
2012، وفقاً ملا ن�ست عليه املادة ال�ساد�سة 
م���ن قان���ون التعليم. واأ�س���ار الوزي���ر اإلى اأن 

الطلبة امل�سجل���ني يف ال�سف االأول االبتدائي 
املر�سحني من املدر�سة بناء على تو�سية من 
اللجنة امل�سكلة له���ذا الغر�س، وبعد موافقة 
ويل االأمر، �سوف يخ�سع���ون الختبار حتريري 
ومقابل���ة �سخ�سية يت���م اإجراوؤهما خالل �سهر 
اأكتوب���ر 2018 وفق���ا ملا حت���دده الوزارة من 
�سواب���ط واأدوات، بحي���ث يتمك���ن الناجحون 
منهم من االنتقال مبا����رشة اإلى ال�سف الثاين 

االبتدائي.

ا�ستكمال حملة “برك ال�سباحة” يف يوليو

اجلنبي����ة – املحافظ����ة ال�سمالي����ة: تراأ�����س 
حمافظ ال�سمالية عل����ي الع�سفور اجتماع اللجنة 
االأمني����ة باملحافظ����ة �سب����اح اأم�����س االأربعاء 12 
يونيو اجلاري، اإذ مت التباحث ب�ساأن ا�ستعدادات 
اجلول����ة الثانية من حملة “برك ال�سباحة”.  وقال 
الع�سف����ور اإن العم����ل �سم����ن اخلط����ة لتعدي����ل 
اأو�ساع الربك غري املرخ�سة واملخالفة م�ستمر، 

عالوًة عل����ى التاأكد من التزام ال����ربك املرخ�سة 
با�سرتاط����ات االأمن وال�سالم����ة، فيما من املوؤمل 
اأن تب����داأ احلمل����ة يف االأ�سب����وع االأول م����ن يولي����و 
ا�ستخ����دام  اأهمي����ة  الع�سف����ور  املقبل.واأك����د 
ال�سبطي����ة القانونية ل����وزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياح����ة مع ال����ربك غري املرخ�س����ة لالن�سياع 

ل�سلطة احرتام القانون والنظام العام.

جلنة للتن�سيق مع وكاالت االأمم املتحدة
يجب تواءم التعاون مع اأولويات برامج احلكومة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: �سدر ع���ن رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
ق���رار رقم )19( ل�سن���ة 2018 باإن�ساء جلنة التن�سيق 
واملتابعة بني مملكة البحرين ووكاالت منظمة االأمم 

املتحدة.
وج���اء يف امل���ادة )1( من الق���رار: تن�ساأ يف وزارة 
اخلارجية جلنة ت�سمى “جلنة التن�سيق واملتابعة بني 
مملك���ة البحري���ن ووكاالت منظمة االأم���م املتحدة”، 
ي�س���ار اإليها يف هذا القرار بكلم���ة “اللجنة”، وت�سكل 
برئا�س���ة وزارة اخلارجية وع�سوية كل من: ممثل عن 
ديوان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، وممثل 
ع���ن مكت���ب النائ���ب االول لرئي�س جمل�س ال���وزراء، 
وممثل عن وزارة �س���وؤون جمل�س الوزراء، وممثل عن 
وزارة املالي���ة، وممثل ع���ن وزارة اخلارجية. وي�سدر 
بت�سمي���ة اأع�سائها قرار من وزي���ر اخلارجية بناًء على 

تر�سيح اجلهات امل�سار اإليها اأعاله.
املادة )2(: تكون مدة الع�سوية يف اللجنة ثالث 
�سنوات قابلة للتجديد مل���دد مماثلة، واإذا خال مكان 
اأي م���ن اأع�س���اء اللجن���ة الأي �سبب، يح���ل حمله بذات 
االأداة من ميثل ذات اجله���ة، ويكمل الع�سو اجلديد 
م���دة �سلفه، ويك���ون للجنة مق���رر الأعماله���ا ي�سدر 

بتعيين���ه ق���رار من رئي����س اللجنة من ب���ني موظفي 
وزارة اخلارجية.

امل���ادة )3(: تخت�س اللجنة مبا يلي:  التاأكد من 
اأن م�ساري���ع ومب���ادرات التعاون م���ع وكاالت منظمة 
االأمم املتحدة تتواءم مع اأط���ر واأولويات برامج عمل 
احلكومة، وروؤي���ة مملكة البحري���ن االقت�سادية حتى 
الع���ام 2030، واخلطط وال�سيا�س���ات الوطنية التي 
ت�سته���دف حتقيق التنمية امل�ستدام���ة، والتاأكد من 
توافر االعتمادات املالية الالزمة لتمويل املبادرات 
واأولويته���ا  املتح���دة،  االأم���م  منظم���ة  وكاالت  م���ع 
للخطط التنموي���ة الوطنية مبا مينع ازدواجية تنفيذ 
امل�ساري���ع ويحق���ق اال�ستخ���دام االأمث���ل للميزانيات 
املر�س���ودة، ومتابعة امل�ساريع املتف���ق عليها بني 
مملك���ة البحري���ن ووكاالت منظم���ة االأم���م املتحدة، 
وب�سف���ة خا�س���ة امل�ساريع التي ت�ساه���م اململكة يف 
متويلها، واالإ�رشاف على �سري عمل امل�ساريع املوقعة 
بني مملك���ة البحرين ووكاالت منظمة االأمم املتحدة، 
والتاأك���د م���ن تنفيذها طبق���اً للمتطلب���ات املحددة 
يف وثائ���ق امل�ساري���ع، والنظ���ر يف مقرتحات اجلهات 
املخت�س���ة اإن�ساء مكاتب اأو مراك���ز للوكاالت التابعة 
املنظم���ة االأمم املتح���دة يف مملك���ة البحري���ن، واأية 

مو�سوعات اأخرى يحيلها اإليها رئي�س اللجنة.
املادة )4(: جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها، يف 
امل���كان والزمان الذي يحددهم���ا، وال يكون االجتماع 
�سحيح���اً اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائه���ا على اأن يكون 
م���ن بينهم الرئي����س اأو من ينيبه م���ن اأع�ساء اللجنة، 
وت�س���در اللجن���ة قراراتها باأغلبية اأ�س���وات االأع�ساء 
احلا�رشين، وعن���د الت�ساوي يرج���ح اجلانب الذي منه 
رئي����س االجتماع، وت�س���ع اللجن���ة يف اأول اجتماع لها 

الئحة بالقواعد واالإجراءات املنظمة الأعمالها.
امل���ادة )5(: للجنة اال�ستعانة مب���ن تراه منا�سباً 
م���ن ذوي اخلربة واالخت�سا�س حل�س���ور اجتماعاتها، 
دون اأن يك���ون ل���ه �سوت معدود يف ق���رارات اللجنة 

اأو تو�سياتها.
املادة )6(: ترفع اللجنة لوزير اخلارجية تقريراً 
ن�س���ف �سن���وي لعر�س���ه عل���ى اللجن���ة التن�سيقي���ة، 
كما تعد اللجن���ة تقريراً �سنوي���اً ُيعر�س على جمل�س 

الوزراء.
امل���ادة )7(: عل���ى وزي���ر اخلارجي���ة تنفيذ هذا 
الق���رار، وُيعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �س���دوره وين�رش يف 

اجلريدة الر�سمية.



املن�م���ة - بن�: اأكدت الهيئة الع�مة للت�أمني 
اأن  الع�سك���ري  التق�ع���د  و�سن���دوق  االجتم�ع���ي 
التعدي���ات لن ت�رصي عل���ى املع��س�ت امل�رصوفة 
اأو احلق���وق املكت�سب���ة قبل �رصي����ن الق�نون، كم� 
اأنه���� لن مت����ص حقوق االأ�سخ�����ص الذين �سمحت 
له���م القوان���ني التق�عدي���ة والت�أميني���ة ب����رصف 
اأك���ر من مع�����ص واحد مثل )االأرمل���ة التي جتمع 
ب���ني مع��سه���� التق�ع���دي ومع��سه� ع���ن زوجه� 
املتوفى، املع��س�ت امل�رصوف���ة لاأوالد والبن�ت 
عن والديهم، اأو املع��س�ت امل�رصوفة لاأب واالأم 
ع���ن اأبن�ئه���م اأو بن�تهم، اأو مع�����ص الزوج الع�جز 
ع���ن نف�سه وع���ن زوجت���ه اأو اجلمع ب���ني املع��ص 

التق�عدي واملع��ص االإ�س�بي(.
اأن  اإل���ى  وال�سن���دوق  الهيئ���ة  واأ�س����رت 
التعدي���ات ل���ن تت�سمن م�س��س� مبك�ف����أة نه�ية 
اخلدم���ة للموظف���ني اأو الع�سكري���ني اأو املوؤم���ن 
عليهم، كم� �سيتم االإعان ع���ن نت�ئج الدرا�س�ت 
االكتوارية الت���ي جتريه� ال�سن�دي���ق التق�عدية 
مبوجب الق�نون كل 3 �سنوات يف و�س�ئل االإعام 
املختلفة ليكون اجلميع على علم ودراية ب�أو�س�ع 
ال�سن�دي���ق التق�عدية، كم� توؤك���د الهيئة الع�مة 
للت�أمني االجتم�عي و�سندوق التق�عد الع�سكري 
م���رة اأخرى اأن حقوق جمي���ع اخل��سعني للقوانني 
التق�عدية والت�أمينية واملتق�عدين وامل�ستحقني 

عنهم م�س�نة بحكم الق�نون.
والت�أم���ني  التق�ع���د  اأنظم���ة  اأن  واأ�س�ف���� 
االجتم�ع���ي تخ�س���ع ب�س���كٍل م�ستم���ر للمراجع���ة 
والتعدي���ل لتواك���ب التغي���رات الدميوغرافي���ة 
اإن  الع����مل، وحي���ث  واالقت�س�دي���ة وامل�لي���ة يف 
القوانني التق�عدية املعمول به� ح�لي� وال�س�درة 
يف �سبعين����ت الق���رن املن�رصم م���رت ب�لكثر من 

التعديات.
وق����ال اإن���ه ونتيج���ة للتحدي�ت الت���ي تواجه 
مائم���ة  ع���دم  ب�سب���ب  التق�عدي���ة  ال�سن�دي���ق 
املن�ف���ع املقدمة م���ن ال�سن�دي���ق التق�عدية مع 
االإي���رادات املح�سلة من اال�س���راك�ت الت�أمينية، 
فق���د تكفل���ت احلكومة يف االآون���ة االأخرة بتحمل 
تكلف���ة الكثر من املزاي� التق�عدي���ة والت�أمينية 
امل�ستحدث���ة مبوجب قوان���ني مت اإقراره�، وذلك 
حر�س���� منه� عل���ى ا�ستدام���ة ال�سن�ديق و�سم�ن 
قدرته� على الوف�ء ب�لتزام�ته� جت�ه املتق�عدين 
وامل�ستحق���ني ك�ف���ة، ومب���� ي�سمن له���م احلي�ة 

الكرمية.
وق�ل���ت الهيئ���ة وال�سن���دوق اإن �رصكة اإدارة 
االأ�س���ول - حقق���ت ب�عتب�ره� اجله���ة املخت�سة 
ب����إدارة اأ�سول ال�سن�دي���ق التق�عدية – اإيرادات 
الع�مل���ي  االأداء  مع���دل  جت����وز  ا�ستثم�ري���ة 
ال�ستثم����رات ال�سن�دي���ق املم�ثل���ة يف ال�سنوات 
القليل���ة املن�رصمة وحتديدا من���ذ ت�ريخ اإن�س�ئه�، 

ومتثل تل���ك العوائ���د دعم� م�ستم���را لل�سن�ديق 
التق�عدية من خال ا�ستثم�ر اأ�سوله� يف م�س�ريع 
تهدف اإلى حتقيق ع�ئد جمٍز مع �سم�ن اأقل ن�سبة 
من املخ�طر وف���ق املع�ير املعمول به� للحف�ظ 
على مدخ���رات ال�سن�دي���ق التق�عدية، وذلك من 
خ���ال اتب����ع �سي��س���ة ا�ستثم�ري���ة وا�سراتيجية 
حم���ددة يف توظيف االأم���وال يف اأ�س���ول حقيقية 
واأدوات اأ�ستثم�رية خمتلف���ة داخل وخ�رج مملكة 

البحرين.
وذك���را اأن جمي���ع الدرا�س����ت الت���ي اأع���دت 
مبوج���ب اأحك�م الق�ن���ون لتحدي���د املركز امل�يل 
لل�سن�دي���ق التق�عدي���ة ح���ذرت م���ن العجوزات 
املتوقع���ة لل�سن�دي���ق واأو�س���ت ب����رصورة اإجراء 
اإ�ساح����ت على القوانني التق�عدي���ة والت�أمينية 
املعم���ول، لذا ل���زم االأمر اإج���راء اإ�ساح�ت فورية 
على القوان���ني التق�عدي���ة والت�أميني���ة ال�س�رية 
ت�سمن دميومته� ولتف�دي اإجراء اإ�ساح�ت ح�دة 

وموؤثرة م�ستقباً.
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“�لعلوم �لتطبيقية” �لأولى يف “ورتل �لقر�آن”

“العمل” : ا�ستحقاق الإعاقة للمقعد بعد ا�ستيفاء ال�رشوط

فريق “مت” ينظم اإفطارا جماعيا لألفي عامل

“ال�سنية” تنفذ م�رشوعي الإفطار وك�سوة العيد

“بي اأم اأم اآي” تدعم “حفظ النعمة”

“ال�سورى” يقر قانون “التقاعد” املعدل

تاأييد الإعدام لآ�سيوَيني قتال اآخر وغطيا جثته بالإ�سمنت

املو�سوي واملع�ودة واأبل رف�سوا الت�رصيع

ب�سبب 50 دين�را

واف���ق جمل�ص ال�سورى خال جل�سته اال�ستثن�ئية 
اأم�ص على م�رصوع ق�نون اإ�ساح نظ�م التق�عد املدين 

والع�سكري.
ورف����ص التعديل 3 �سوريني ه���م: �سيد �سي�ء 

املو�سوي، وع�دل املع�ودة، وعبدالعزيز اأبل.
ون�ص التعديل الت�رصيع���ي ب�أحك�م الق�نون رقم 
)3( ل�سن���ة 2008م ب�س����أن الهيئ���ة الع�م���ة للت�أمني 
االجتم�ع���ي، وذل���ك ب�لتعدي���ل ال���ذي اعتمدته جلنة 
اخلدم�ت ب�ملجل�ص ب�إ�س�ف���ة الفقرة )ج( اإلى امل�دة 
الث�منة من م�رصوع الق�ن���ون ون�سه� االآتي: “يف جميع 
االأح���وال ال يجوز االنتق��ص م���ن املزاي� التق�عدية اأو 
زي����دة اال�سراك�ت اإال مبوافقة جمل�ص الوزراء”، بعد 
اأن ك�ن ذل���ك م���ن �ساحي����ت جمل����ص اإدارة الهيئة 
الع�م���ة للت�أم���ني االجتم�ع���ي وف���ق م����رصوع الق�نون 

الوارد.
وراأى املجل����ص اأن التعدي���ل �سي�سم���ن حق���وق 
عنه���م  وامل�ستحق���ني  املتق�عدي���ن  ومكت�سب����ت 
مب���� يتوافق مع م���� درج علي���ه امل����رّصع يف ت�رصيع�ت 
اأخ���رى مرتبط���ة بحق���وق االأف���راد ومنه� م���� ت�سمنه 
ق�ن���ون اخلدم���ة املدني���ة مبثل ه���ذا الن����ص والذي 
مبوجب���ه خّول رئي�ص جمل�ص ال���وزراء حتديد الرواتب 

واملزاي� الوظيفية، وه���ذا �سيعد �سم�نة للمواطنني 
ومكت�سب�تهم. وقرر املجل�ص بعد ا�ستكم�ل مداوالته 
املوافقة على تو�سي���ة اللجنة، كم� مت اأخذ املوافقة 
على م�رصوع الق�ن���ون يف جمموعه واملوافقة النه�ئية 

وذلك من�داة ب�ال�سم.
جلن���ة  تقري���ر  مبن�ق�س���ة  اجلل�س���ة  واختتم���ت 
اخلدم����ت بخ�سو�ص م����رصوع ق�ن���ون بتعديل بع�ص 
اأح���ك�م املر�س���وم بق�نون رق���م )47( ل�سنة 2010م 
ب�ضاأن اإدارة واخت�ضا�ضات �ضندوق التقاعد ل�ضباط 

واأفراد قوة دف�ع البحري���ن واالأمن الع�م البحرينيني 
وغ���ر البحرينيني املن�س�أ مبوج���ب املر�سوم بق�نون 
رقم )6( ل�سنة 1991م، واملت�سمن تو�سية املجل�ص 

ب�ملوافقة من حيث املبداأ على م�رصوع الق�نون.
االأع�س����ء  ا�ستكم���ل  اأن  بع���د  املجل����ص  وق���رر 
مداخاته���م ب�س�أن���ه املوافق���ة على تو�سي���ة اللجنة، 
كم���� مت املوافقة على م�رصوع الق�نون مبجموعه واأخذ 
ال���راأي النه�ئ���ي ب�ملوافق���ة من�داة ب�ال�س���م يف ذات 

اجلل�سة.

حمكم���ة  واأع�س����ء  رئي����ص  ث�ني���ة  م���رة  اأجَم���ع 
اال�ستئن����ف العلي���� اجلن�ئية االأولى ي���وم اأم�ص، على 
رف����ص ا�ستئن����يف اآ�سيوَيني، مدانني بقت���ل اآخر من 
نف����ص جن�سيتهم���� يف منطق���ة النعيم، ودف���ن جثته 
بع���د و�سعه���� يف حقيب���ة �سف���ر كبرة احلج���م بفن�ء 
من���زل قي���د االإن�س����ء، ك�ن امل�ست�أنف���ني يعمان يف 
بن�ئه مبنطقة الل���وزي كونهم� من عم�ل البن�ء )فري 
فيزا(، وغطي�ه� ب�الإ�سمنت؛ وكل ذلك لعدم موافقة 
املجن���ي علي���ه اإقرا����ص امل�ست�أن���ف االأول مبل���غ 50 
دين�را، م� اأدى لغ�سبه وا�ستع�نته ب�مل�ست�أنف الث�ين 
يف ارتك�ب جرميتهم�.واأي���دت املحكمة ب�إجم�ع االآراء 
احلك���م ال�س����در �سدهم� ب�الإعدام عم���� اأ�سند اإليهم� 
عن تهمة القت���ل العمد مع �سبق االإ����رصار والر�سد، 
واملقرنة بجرمية ال�رصقة من املجني عليه، ف�سا عن 
مع�قبتهم���� ب�حلب�ص ملدة 10 اأي�م نظرا لعدم جتديد 
رخ�س���ة اإق�متهم� ب�لباد واالأمر ب�إبع�دهم� نه�ئي� عن 

الباد عقب تنفيذ العقوبة.
وق�ل���ت املحكم���ة يف حيثي����ت حكمه���� اأنه ورد 
اإليه� تقرير من رئي�ص اللج�ن الطبية بوزارة ال�سحة، 
يفيد فيه اأنه ثبت للجنة اأن امل�ست�أنفني ال يع�ين اأي 

منهم� من اأي م�سكلة نف�سية اأو عقلية ومدرين مت�م� 
لت�رصف�تهم� واأفع�لهم�.

وك�ن���ت حمكمة التميي���ز نق�ست يف وقت �س�بق 
احلكم املطعون فيه واأم���رت ب�إع�دة احلكم للمحكمة 
الت���ي اأ�سدرت���ه لتحكم فيه���� من جديد؛ بع���د ت�أييد 
احلكم عليهم� يف وقت �س�بق ب�سهر اأكتوبر من الع�م 
2015. واأو�سحت حمكمة اأول درجة يف حيثي�ت حكمه� 
ب�س����أن الدفع بعدم توافر �سبق االإ�رصار والر�سد، اأن 
االأخرة ه���ي ح�لة ذهنية يف نف�ص اجل����ين وت�ستنتج 
من ظ���روف الدعوى وعن��رصه�، وهي ث�بتة ومتوافرة 
يف ح���ق املتهم���ني م���ن اعرافهم� ب�لتحقيق����ت، اأو 
م���ن توافر الب�ع���ث على القتل وه���ي ال�سغينة التي 
يختزنه���� املته���م االأول للمجني علي���ه، والتي ك�نت 
ب�سبب خاف ن�سب بينهم� قبل الواقعة ب�سهر وحدث 
به� املته���م الث�ين، والذي لب���ى م�س�ركته يف جرمية 
القت���ل، فبيت���� النية واأعما فكرهم���� يف هدوء وروية 
لتحدي���د اخلطة الت���ي ق�م� بر�سمه���� والو�سيلة التي 
�سي�ستخدم�نه����، وه���ي خنق املجني علي���ه بوا�سطة 
تكمي���م فمه واأنف���ه وخنق رقبت���ه، وعزمهم� اأكر من 
مرة قب���ل الواقعة على تنفي���ذ جرميتهم�، وهو االأمر 
ال���ذي يدل على ارتك�ب اجلرمي���ة بعيداً عن الغ�سب 

وبفكر ه�دئ بق�سد االنتق�م.

واأ�س�ف���ت اأنه اأم� ب�س�أن الر�س���د هو اأن تر�سد 
اجل�ين للمجني عليه وترقبه فرة من الزمن يف مك�ن 
يتوق���ع قدومه اإلي���ه ليتمكن من االعت���داء عليه، هو 
ث�بت يف الدعوى من اعراف�ت املتهمني، حيث قررا 
اأنهم���� انتظ���را املجني علي���ه ح�ل نزوله م���ن م�سكنه 
وكمن له املتهم االأول اأم�م ال�سلم بينم� مكث الث�ين 
اأم����م غرف���ة االأول وق����م املته���م االأول بتكميم فم 
املجني عليه، بينم� ق����م املتهم الث�ين ب�إم�س�كه من 
رجليه، وحماه اإلى غرفة االأول ومن ثم قتاه بوا�سطة 

اخلنق ب��ستعم�ل من�سفة، ولف� االإزار حول رقبته.
واأ�س�ف���ت املحكمة حول تواف���ر ظرف االقران 
اأن���ه يكف���ي لتغلي���ظ العقوب���ة اأن يثب���ت ا�ستق���ال 
اجلرمي���ة املقرنة ع���ن جن�ية القت���ل ومتيزه� عنه� 
وقي����م امل�س�حبة الزمنية بينهم����، حيث الث�بت من 
م�دي����ت الدع���وى اأن م� اأت����ه املتهمني م���ن اأفع�ل 
بق�س���د قتل املجن���ي عليه ي�سكل جن�ي���ة قتل عمد، 
وم���� وق���ع بع���د ذلك م���ن �رصقتهم���� ح�فظ���ة نقوده 
وه�تفه ي�سكل جرمية ال�رصقة، ويوفر يف حقهم� ظرف 
االق���ران، لوق���وع اجلرميتني يف م���ك�ن واحد وزمن 
ق�سر وبفعل م�دي م�ستقل لكل جرمية، االأمر الذي 
يتوافر في���ه ظرف االقران عم���ًا بن�ص امل�دة 333 

من ق�نون العقوب�ت.

العل���وم التطبيقي���ة:  �س���رة - ج�مع���ة 
اختتمت يف ج�معة العلوم التطبيقية م�س�بقة 
“ورت���ل الق���راآن” بن�سخته���� الث�ني���ة والتي 
اأق�مه� جمل����ص طلبة اجل�معة بدورته احل�دية 
ع�رصة حتت رع�ية وكيل وزارة العدل وال�سوؤون 
االإ�سامي���ة واالأوق�ف فري���د املفت�ح الأف�سل 
تاوة وجتوي���د للقراآن الك���رمي على م�ستوى 

ج�مع�ت مملكة البحرين احلكومية واخل��سة، 
وبح�س���ور رئي�ص اجل�معة غ�ّس����ن عّواد ونخبة 
من اأع�س�ء االإدارة العلي� ب�جل�معة.و�س�رك يف 
امل�س�بق���ة 14 ط�لب� م���ن 7 ج�مع�ت بحرينية 
خ��سة وحكومي���ة، واأ�سفرت النت�ئج النه�ئية 
عن فوز الط�لب حمم���د طه اجلنيد من ج�معة 

العلوم التطبيقية ب�ملركز االأول.

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العمل: اأف�دت 
وزارة العمل والتنمية االجتم�عية اأن املواطن 
املتق�ع���د ال���ذي ن��س���د جري���دة “الب���اد” 
احل�سول على خم�س�ص ذوي االإع�قة، وبعد 
اطاع االإدارة املعنية على بي�ن�ته ات�سح اأنه 
ي�ستل���م خدمة الدعم امل�يل )ع���اوة الغاء( 
و)ال�سم����ن االجتم�ع���ي( ب�س���كل م�ستم���ر، 
وق���د مت التوا�س���ل معه وتوجيه���ه للتقدم 
بطلب احل�سول على خم�س�ص ذوي االإع�قة 
يف املرك���ز االجتم�ع���ي القريب م���ن منطقة 

�سكنه، وذلك نظًرا لكونه يع�ين من م�س�كل 
يف الظه���ر اأقعدت���ه عل���ى كر�س���ي متحرك. 
واأكدت الوزارة يف بي�ن له� اأم�ص، ردت فيه 
على اخل���ر املن�سور يف جريدة “الباد” يوم 
االثن���ني 21 م�ي���و امل��سي، ح���ول من��سدة 
مواط���ن م�س�عدته لتج����وز ظروفه ال�سعبة، 
اأنه ويف ح���ال ا�ضتيفائه ل����روط ومتطلبات 
ا�ستحق�ق خم�س����ص االإع�قة، ف�إنه� �ستقوم 
مبب�����رصة ����رصف املخ�س����ص يف اأ����رصع وقت 

ممكن.

املن�مة - بن�: نظ���م فريق برن�مج “مت” 
التلفزيوين اإفط�را جم�عي� لعدد 2000 ع�مل 
اأجنب���ي مبنطقة العدلية ب�لقرب من م�سجده� 
الكبر، مبن��سبة خت�م حلق�ت الرن�مج، الذي 
يبث يومي� عل���ى �س��سة تلفزيون البحرين يف 

�سهر رم�س�ن.
و�س�رك يف تنظيم واإع���داد االإفط�ر اأكر 

م���ن 500 �س����ب و�س�ب���ة م���ن جمي���ع من�طق 
مبهم����ت  للقي����م  توزيعه���م  مت  البحري���ن، 
كث���رة، من بينه� توف���ر ال�ُسّف���رات واإعداد 
وجتهي���ز اأم�كن االإفط�ر، وتوزي���ع االأكل على 
االأم�ك���ن املخ�س�س���ة لتن�ول وجب���ة االإفط�ر، 
والقي�م ب�لت�سوي���ر والتوثيق االإعامي لهذه 

الفع�لية.

ال�سني���ة:  االأوق����ف  جمل����ص   - املن�م���ة 
�رصح رئي����ص جمل�ص االأوق����ف ال�سنية ال�سيخ 
را�سد بن حمم���د اله�جري ب����أن االإدارة نفذت 
و�سم���ن م�س�ريعه���� املو�سمي���ة العدي���دة يف 
�سهر رم�س�ن املب����رك م�رصوعي اإفط�ر �س�ئم 
وك�سوة العيد، حيث بلغت ميزانية امل�رصوعني 
63000 دين����ر مت تنفيذه���� عل���ى 4 اأق�س�م. 
واأ�س�ف انه مت تخ�سي�ص مبلغ 20000 دين�ر 
مل�رصوع اإفط�ر االأ�رص البحرينية من خال كوبون 
م�سري����ت ا�ستف�دت منه� 500 اأ�رصة، كم� مت 

تخ�سي�ص مبلغ 20000 دين�ر ملوائد االإفط�ر 
اجلم�ع���ي يف امل�س�جد وجتمع����ت االإفط�ر مت 
خاله���� توزي���ع 20000 وجب���ة، اأم� م���� يخ�ص 
م�رصوع اإفط�ر على الطريق فقد دعمت االإدارة 
امل�رصوع مببلغ 8000 دين�ر �س�همت من خاله 

يف توزيع 20000 وجبة اإفط�ر على الطريق.
 كم���� اأو�س���ح اأن 1000 طف���ل ا�ستف����د 
من م����رصوع ك�سوة العيد ه���ذا الع�م، حيث مت 
ر�سد 15000 دين�ر، يتمكن الطفل من خاله 

اختي�ر م� ين��سبه من ماب�ص العيد.

النعم���ة”،  “حف���ظ  جمعي���ة  وّقع���ت 
وه���ي منظمة خري���ة حملي���ة، واملجل�ص 
االأعل���ى للبيئة يف البحرين، موؤخراً مذكرة 
تف�هم لتمكني كا الهيئتني من توحيد 
جهودهم� لن����رص الوعي ب���ني املواطنني 
فيم���� يخ����ص اإه���دار االأطعم���ة وتعزي���ز 

ت�أثر كل من اجلمعي���ة واملجل�ص االأعلى 
يف املجتم���ع املحل���ي. ووقع���ت الهيئت����ن 
االتف�قي���ة يف امللتق���ى االأول ل����رصك�ء حف���ظ 
النعمة، ال���ذي رعته كل من جمموعة بي اأم اأم 
اآي وفندق داونت�ون روت�ن�، وانعقد اخلمي�ص 

)10 م�يو 2018(. 
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26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 154 املركزي باأنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم
BH0002C36618( من �صك���وك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحق���اق 182 يوًما تب���داأ يف 14 يونيو 
2018 اإل���ى 13 دي�صمرب 2018. ويبلغ العائد املتوقع 
 %  3.61 % مقارن���ة ب�صع���ر   3,90 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 10 مايو 2018, علًما باأنه قد 

متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

بوجريي ي�صتقيل من اإدارة “امل�رصف اخلليجي”

اأعلن امل�رصف اخلليجي التجاري اأم�س عن ا�صتقالة نائب رئي�س جمل�س الإدارة عبدالكرمي 
بوجريي اعتبارا من 11 يونيو اجلاري, وتعيني ال�صيخ اأحمد بن عي�صى اآل خليفة خلفا له.

ون�رص امل�رصف القرار على موقع بور�صة البحرين, من دون اإعطاء اأية تفا�صيل.
وبح�ص���ب املوقع الر�صمي للبور�صة فاأن جمل����س اإدارة امل�رصف ي�صم اإ�صافة اإلى ال�صيخ 
اأحم���د, كل من جا�ص���م حممد ال�صديقي, رئي�صا, وع�صوية كل م���ن ه�صام اأحمد الري�س, حممد 
عبداملح�ص���ن الرا�صد, م�صطفى غازي خريبا, فوؤاد ط���ارق خان, عبد اهلل عبد الكرمي �صويطر, 

خالد حممد اخلزرجي, يو�صف اإبراهيم الغامن.
ومن املعلوم اأن كب���ار امل�صاهمني يف امل�رصف اخلليجي هم بيت التمويل العاملي بواقع 

47 % و�رصكة قولديلوكز انف�صتمنت 9.98 % وبنك الإمارات الإ�صالمي 8.41 %.
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اقتصاد

اإغالق اإداري لـ 5 حمالت جتارية

“الغرفة” تتنازل عن جميع الدعاوى �ضد اأع�ضائها

ت�ضهيالت للتجار املفل�ضني ممن ال تتجاوز ديونهم 10 اآالف دينار

“اأ�رسي” توقع عقد �ضيانة مع “العربية لنقل البرتول”

التطبيق االإلزامي مليثاق حوكمة ال�رسكات مطلع �ضبتمرب

جلنة حكومية مل�صاعدتهم على حتمل تكاليف “احلماية” من الدائنني

لرتكيب اأنظمة معاجلة مياه ال�صابورة

�صادر بتاريخ 29 مار�س 2018

تعت���زم البحري���ن تطبيق اإج���راءات خا�صة 
ومي����رصة ملعاجلة حالت اإفال����س �صغار التجار 
الذي���ن ل تتج���اوز مديونيتهم مبل���غ 10 اآلف 
دين���ار, وذلك مع اإق���رار اململك���ة لأول قانون 

�صامل حلماية التجار املع�رصين من الدائنني.
فق���د اأجاز القان���ون ت�صكيل جلن���ة خا�صة  
م���ن قب���ل وزي���ر الع���دل بالتن�صيق م���ع وزير 
التج���ارة, مل�صاعدة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية يف 
تكاليف تقدمي طلبات الإفال�س اأو احلماية من 
الدائنني, على اأن متول هذه اللجنة من خزينة 

الدولة ومن اجلهات الداعمة.
وينتظر تطبي���ق قان���ون الإفال�س اجلديد 
وال�صام���ل الق���رارات الوزاري���ة الالزم���ة للبدء 
بتنفي���ذ القان���ون عل���ى الأر����س, وم���ن بينها 

تاأ�صي�س �صجل حكومي للتجار املفل�صني.
ويعطي قانون الإفال����س اجلديد اأف�صلية 
م���ن حيث الإج���راءات حيث يت���م تقلي�س عدد 
م���ن اإج���راءات معاجلة ح���الت اإفال����س �صغار 
املدينني اإلى الن�صف, وا�صتثناء �صغار التجار 
من اإجراءات معقدة ت�صمل تعيني جلنة دائنني 

وتعي���ني اأمني تفلي�ص���ة ما مل تق���رر املحكمة 
ذلك. 

وج���اء يف القان���ون رق���م 22 ل�صن���ة 2018 
باإ�ص���دار قان���ون اإعادة التنظي���م والذي �صدر 
الأ�صبوع املا�صي, اأنه اإذا تبني بعد جرد اأموال 
املدي���ن اأن قيمته���ا ل تزي���د عن ع����رصة اآلف 
دين���ار, جاز للمحكمة من تلق���اء نف�صها اأو بناء 
على طلب من اأمني التفلي�صة اأو اأحد الدائنني, 
اأن تاأم���ر بال�صري يف اإج���راءات الإفال�س مبراعاة 

عدد من الأحكام.
ومن بني الأحكام اخلا�صة التي ن�س عليها 
القانون, اأنه يف حالة املنازعة يف الديون ُيدعى 
الدائنون للمداولة يف ال�صلح خالل املدة التي 
حتدده���ا املحكمة مبا ل يتج���اوز ع�رصة اأيام من 
تاريخ انتهاء املحكمة من الف�صل يف املنازعة, 
كما ُيعد اقرتاح خطة اإعادة التنظيم مقبولً, اإذا 
وافقت عليه اأغلبية الدائنني الذين لهم احلق 
يف الت�صويت عدداً وقيمة, وذلك بعد ا�صتنزال 
ديون وع���دد الدائنني الذي���ن مل ي�صرتكوا يف 
الت�صويت وا�صتثن���اًء من ذلك, يجوز للمحكمة 
امل�صادقة على خطة اإعادة التنظيم اإذا وجدت 
اأن م���ن �صاأنه���ا اأن حتقق امل�صلح���ة الف�صلى 

لأ�صول التفلي�صة.
 وجاء م���ن بني الت�صهيالت ملعاجلة �صغار 
التجار املع�رصين, اإن�صاء جلنة لدعم املوؤ�ص�صات 
ال�صغ���رية واملتو�صطة, اإذ ج���اء يف القانون اأنه 
يجوز لوزير العدل م���ع الوزير املعني ب�صئون 

التج���ارة, اأن ت�صكل بقرار من���ه جلنة يكون من 
ب���ني اأع�صائه���ا ممثلون عن القط���اع اخلا�س, 
وذل���ك بغر�س تق���دمي الدعم امل���ايل لتغطية 
ر�ص���وم ونفق���ات وتكاليف اإج���راءات الإفال�س 
واملتو�صط���ة  ال�صغ���رية  املوؤ�ص�ص���ات  ع���ن 

واملدينني  الذين لي�صت لديهم اأ�صول كافية 
غ���ري م�صمونة لتحمل اأعب���اء اإجراءات الإفال�س, 

ويبني القرار قواعد واإجراءات عمل اللجنة.
وتتكون امل���وارد املالية للجن���ة املعنية, 
بح�ص���ب القان���ون, مم���ا تر�ص���ده ال���وزارة من 
م�صاهمة مالية واأية م�صاهمات يقررها �صندوق 
العمل وغرفة جتارة و�صناع���ة البحرين, اأو اأية 
م�صاهم���ات اأو م�ص���ادر يواف���ق عليها جمل�س 

الوزراء. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن القان���ون اجلدي���د يلغ���ي 
قانون الإفال�س وال�صل���ح الواقي منه ال�صادر 

باملر�صوم بقانون رقم 11 ل�صنة 1987.
ومن املتوق���ع اأن يح�ص���ن الت�رصيع اجلديد 
م���ن موق���ع البحري���ن يف موؤ����رص البن���ك الدويل 
يف �صهول���ة ممار�ص���ة الأعمال م���ع توفري بيئة 
�صديقة لبدء الأعمال, مما يتيح لرواد الأعمال 
حماول���ة الكرة وتاأ�صي����س اأعم���ال جتارية بعد 
اخل���روج م���ن حالة اإخف���اق �صابق���ة, مع تقدمي 
احلماي���ة م���ن القي���ود الق�صائية عن���د تقدمي 
املدينني دع���اوى ق�صائية �صدهم, مما يتيح 
لهم اإع���ادة هيكل���ة الن�ساط التج���اري و�سداد 

امل�صتحقات.

احلد - اأ����رصي: وقعت ال�رصك���ة العربية لبناء 
واإ�ص���الح ال�صف���ن “اأ����رصي” اتفاقية م���ع ال�رصكة 
 ”AMPTC“ العربي���ة البحري���ة لنقل الب���رتول
ومقره���ا جمهوري���ة م�رص لرتكي���ب اأنظمة معاجلة 
مي���اه ال�صابورة عل���ى جزء من اأ�صط���ول الأخرية, 
حي���ث مت بالفع���ل البدء بتفعيل ه���ذه التفاقية 
عل���ى اإحدى ناقالت النفط التابعة لل�رصكة اإ�صافة 
اإلى اأعم���ال م�صابهة على ناقلت���ني خالل الأ�صهر 
القليل���ة املقبلة بينما ت�صتم���ر املحادثات لبقية 

الأ�صطول للعامني 2018 و2019. 
وقال مدي���ر عام اإ�صالح ال�صف���ن يف “اأ�رصي” 
جم���دي ال�رصق���اوي “لدين���ا عالقة �رصاك���ة طويلة 
وقوية مع ال�رصك���ة العربية البحرية لنقل البرتول 
كم���ا ه���ي مع العدي���د من العم���الء, نح���ن �صعداء 
باأن���ه قد وق���ع الختي���ار علينا ك�رصي���ك لتح�صني 
اأ�صطوله���م البح���ري عن طري���ق تركي���ب اأنظمة 

معاجلة مياه ال�صابورة”. 
واأ�ص���اف “اأن العديد م���ن عمالئنا احلاليني 
يتجهون لرتكيب اأنظم���ة معاجلة مياه ال�صابورة 
وقد قمنا بالعمل معهم ب�صكل وثيق مل�صاعدتهم 
من منطلق منظ���وري الهند�صة والرتكيب وذلك 

ل�صمان اتخاذهم القرارات املثلى”. 
من جانبه, قال املدير الفني بال�رصكة العربية 

البحري���ة لنقل البرتول, اأحمد دمردا�س “اإن اأ�رصي 
هي خيارنا الأول لهذا النوع من الرتكبيات, حيث 
اإنه���م ميتلكون اخل���ربة الكافية م���ع املتطلبات 
الهند�صي���ة بالإ�صاف���ة اإلى �صبكة م���ن ال�رصاكات 
التي ميكننا العتماد عليها”.واأ�صاف “لقد قاموا 
بالعتن���اء باأ�صطولن���ا البحري ب�ص���كل جيد لعدة 
�صن���وات وهذه التفاقي���ة ما ه���ي اإل ا�صتمرارية 

لهذا التعاون”.
و�صيت���م تركي���ب اأنظمة هيون���داي ملعاجلة 
مياه ال�صابورة على �صفن ال�رصكة العربية البحرية 
لنقل البرتول حيث متتلك “اأ�رصي” مذكرة تفاهم 
م���ع هيون���داي لتك���ون �صاح���ة الإ�ص���الح البحري 
الأمث���ل لرتكيب نظ���ام معاجلة مي���اه ال�صابورة 

.Scrubbers وحتديث اأجهزة ت�صفية العادم

اأك���دت   : والتج���ارة  ال�صناع���ة   - املنام���ة 
وزارة ال�صناع���ة والتجارة وال�صياح���ة اأن ميثاق 
حوكم���ة ال����رصكات اجلديد ال�ص���ادر بتاريخ 29 
مار�س 2018, وال���ذي ن�رص يف اجلريدة الر�صمية 
بعدده���ا رق���م )3360( ال�صادر ي���وم اخلمي�س 
5 اأبري���ل 2018 �صيب���داأ تطبيقه ب�صكل اإلزامي 
على ال�رصكات امل�صاهم���ة اعتبارا من 1 �صبتمرب 
2018 با�صتثن���اء ال����رصكات املرخ����س لها من 
م����رصف البحرين املركزي. واأ�صارت الوزارة اإلى 
اأن���ه عل���ى ال����رصكات املعنية بامليث���اق اجلديد 
ال�صتع���داد بتوف���ري املتطلب���ات كاف���ة الت���ي 
يطلبها امليثاق بحيث ت�صتكمل هذه الإجراءات 

قبل حلول التاريخ املذكور.
ويهدف امليثاق اإل���ى حت�صني املمار�صات 
املحلي���ة مب���ا يتوافق م���ع اأف�ص���ل املمار�صات 
الدولي���ة, وال���ذي �صينعك�س اإيجاب���ا على جودة 
عملي���ات اإدارة ال����رصكات وامل�صاهم���ة يف بن���اء 
موؤ�ص�صات جتارية تعمل وفقا ملتطلبات مهنية 

و�صوابط قانوني���ة, خ�صو�صا مع اإدخال العديد 
م���ن التعديالت على قانون ال����رصكات التجارية 
ال�ص���ادر يف 2001 ومب���ا يتنا�صب مع متطلبات 
حوكمة ال�رصكات العاملية, لفتة باأننا نعي�س يف 
ع����رص يت�صم ب�رصعة التطور والتغيري؛ الأمر الذي 
يحت���م �رصورة املراجع���ة امل�صتم���رة لت�رصيعاتنا 
ونظمن���ا, ومنها ميثاق حوكم���ة ال�رصكات, لفتة 
اإل���ى اأن ميث���اق حوكمة ال����رصكات اجلديد ياأتي 
ليو�ص���ع من قاع���دة ال�رصكات امللزم���ة بتطبيق 
احلوكمة لي�صمل ال����رصكات امل�صاهمة املقفلة, 
وذل���ك بعد م�ص���ي اأكرث من �صب���ع �صنوات على 
�صدور ميثاق احلوكمة يف العام 2010 وتطبيقه 

على ال�رصكات امل�صاهمة العامة املدرجة.
واأ�صاف���ت ال���وزارة اأن هن���اك حزم���ة م���ن 
الت�رصيع���ات الت���ي �صتح���دد حوكم���ة ال����رصكات 
العائلي���ة وغريها من ال����رصكات التجارية, حيث 
ميكن لهذه ال����رصكات اأن تتبنى تطبيق ما ورد 
يف امليثاق وفقاً لطبيعة ال�رصكة التجارية بحيث 

تتبنى جزء من عنا�رص امليثاق اأو كّله, منوهة اأن 
ميثاق احلوكمة يحتوي عل���ى الأ�ص�س والقواعد 

التي ت�صمن اأداًء اأف�صل للعمل. 
وي�صاهم امليثاق اجلديد حلوكمة ال�رصكات 
مب���ا يت�صّمنه م���ن قواعد اإ�صافي���ة, يف حت�صني 
بيئ���ة العم���ل يف ال����رصكات ويق���دم �صمان���ات 
اإ�صافي���ة للتنظيم وحتّري الدقة والو�صول اإلى 
اأف�ص���ل م�صتويات ال�صفافي���ة والإف�صاح, التي 
ُتعترب عنا����رص كفيلة باإدارة الأخط���ار ومواجهة 
الأزم���ات والتغل���ب عليه���ا, ف�ص���ال ع���ن دوره 
يف حتقي���ق العدال���ة للجميع واحلماي���ة الفاعلة 
للم�صاهمني, وتعزي���ز ثقة املتعاملني, كما من 
�صاأن���ه تعزيز القناعة باأهمية ه���ذه املتطّلبات؛ 
حتى تتمّتع ال�رصكة باأف�صل املمار�صات لالإدارة 

الر�صيدة.
وميكن لل�رصكات واأ�صحاب الأعمال الطالع, 
واحل�ص���ول عل���ى ن�صخ���ة م���ن ميث���اق حوكم���ة 

ال�رصكات مبوقع الوزارة الإلكرتوين.

• التفاقية تت�صمن تركيب اأنظمة معاجلة مياه ال�صابورة 	

• الت�رصيع اجلديد يح�صن من موقع البحرين يف موؤ�رص البنك الدويل	

املنامة - ال�صناعة والتجارة: �صبطت 
 5 وال�صياح���ة  والتج���ارة  ال�صناع���ة  وزارة 
حمالت جتارية, وهي تزاول اأن�صطة �صيانة 
واإ�صالح املركبات ذات املحركات واأن�صطة 
جت���ارة / بي���ع قطع غي���ار املركب���ات ذات 
املح���ركات وملحقاتها م���ن دون ترخي�س؛ 
الأمر ال���ذي ا�صتدع���ى غلقها غلق���اً اإداريا 
وفقا ملا ن�س عليه قانون ال�صجل التجاري 
رقم “27” ل�صن���ة 2015, بهذا ال�صاأن. كما 
�صيتم ا�صتكمال جميع الإجراءات القانونية 

حيال املخالفني.  
وتاأت���ي ه���ذه احلم���الت انطالق���ا م���ن 
حر�س الوزارة, ويف اإط���ار �صعيها امل�صتمر 
يف تعزي���ز الرقابة على املح���الت التجارية 

و�صم���ن الإ�صرتاتيجية املعتم���دة لتطبيق 
الإج���راءات الوقائي���ة والتوعي���ة واجلزائية 
والتطويرية, فيما يتعلق باجلانب الوقائي 

حماية للبيئة التجارية يف البحرين.
والتج���ارة  ال�صناع���ة  وزارة  اأن  يذك���ر 
اخلط���ة  خ���الل  م���ن  ت�صع���ى  وال�صياح���ة 
ال�صج���الت  عل���ى  الرقاب���ة  املو�صوع���ة يف 
التجاري���ة بتكثي���ف حمالته���ا التفتي�صي���ة 
�ص���د املخالفني, كما تدعو ال���وزارة جميع 
اأ�صحاب ال�صجالت التجارية ب�رصورة جتديد 
�صجالته���م يف موعد ال�صتحق���اق للحيلولة 
دون اإلغائها قانوني���ا, ولتجنب الوقوع يف 
خمالف���ة مزاول���ة اأن�صطة جتاري���ة من دون 

ترخي�س ب�صبب الإلغاء القانوين.

ال�صناب�س - الغرفة: وجهت غرفة 
جت����ارة و�صناع����ة البحري����ن حماميها 
ملخاطبة اجلهات الر�صمية املخت�صة 
الإج����راءات  اتخ����اذ  منه����ا  والطل����ب 
الالزم����ة للتنازل عن جمي����ع البالغات 
والدع����اوى اجلنائي����ة املرفوعة �صد 
اأع�صائه����ا, وذل����ك رغبة م����ن جمل�س 
اإدارة الغرف����ة يف تغلي����ب م����ا يجم����ع 
ويوّحد ال�صف وبناء الثقة مع ال�صارع 
التج����اري, وفت����ح �صفح����ة جديدة مع 
اأع�صائه����ا الكرام قائم����ة على الثقة 
والحرتام املتبادل ولرت�صيخ ثقافة 
ممار�صة ح����ق النقد وفًق����ا لل�صوابط 
وتنفي����ًذا  القان����ون,  حدده����ا  الت����ي 
للق����رار ال�صادر ع����ن اجتماع اجلمعية 
العمومي����ة العادية للغرف����ة املنعقد 
بتاريخ 22 اأبري����ل 2018 بخ�صو�س 
مو�صوع البالغات والدعاوى اجلنائية 

املرفوعة من الغرف����ة �صد اأع�صائها 
وال����وارد حتت بن����د “م����ا ي�صتجد من 

اأعمال”. 
وقال����ت الغرف����ة يف بي����ان اأم�����س 
“اإن هذه اخلط����وة تاأتي متوافقة مع 
خطة ال� 100 يوم التي ت�صعى �صمن 
ركائزه����ا اإلى جع����ل الغرفة احلا�صنة 
جلميع الأع�ص����اء وممثلة بحق للقطاع 
اخلا�س وحتويل “بي����ت التجار” اإلى 
من�صة لل�صارع التجاري, تخدم التاجر 
بجمي����ع خلفياته واأعراق����ه وتوجهاته 
خدم����ة لالقت�صاد ودعمها للتوجهات 
العليا للدولة بجع����ل البحرين حمطة 
مهم����ة خلدم����ات امل����ال والأعمال يف 
املنطقة, موؤكدة اأنها ب�صدد الإعالن 
عن املزيد من املبادرات وامل�صاريع 
النوعية خالل الفرتة القريبة املقبلة 

التي تخدم القت�صاد الوطني”.

املحرر االقت�ضادي

علي الفردان من املنامة
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فعالية “حلول فنتك يف التجارة الإلكرتونية” 25 يونيو

“الثورة ال�سناعية الرابعة” موؤمتر لـ “املهند�سني” فرباير املقبل

11.8 مليون دينار اإيرادات “الت�سالت” العام املا�سي

خبري يحذر البنوك من الت�ساهل يف “حماية البيانات الأوروبي”

ارتفعت بن�سبة %103 عن 2016

يف ندوة نظمتها “م�سارف البحرين”

بلغ���ت الإي���رادات ال�سافي���ة لهيئ���ة تنظيم 
بيان���ات  )اأح���دث  املا�س���ي  الع���ام  الت�س���الت 
متواف���رة( 11.82 مليون دين���ار، مقارنة ب� 5.82 
مليون يف الع���ام 2016، اأي بزيادة كبرية و�سلت 

اإلى 103 %.
واأظه���رت البيان���ات الر�سمي���ة للهيئ���ة ع���ن 
الع���ام املا�سي، اأن جمموع الإي���رادات قبل خ�سم 
امل�رصوف���ات بلغت نح���و 17 مليون دين���ار، وهي 
بذل���ك تك���ون ارتفعت ع���ن اأرق���ام 2016 بن�سبة 
68.8 %، حي���ث �سجلت الع���ام قبل املا�سي 10 

ماليني دينار.
ملي���ون   2.37 مبل���غ  الإي���رادات  وت�سمن���ت 
دينار ب���دل ر�سوم تراخي����ص )تراجعت من 2.89 
ملي���ون يف 2016( وح���وايل 5.64 ملي���ون ر�سوم 
الرتدد والنطاق، )مقاب���ل5.61 مليون العام قبل 

املا�س���ي( ومليون دين���ار ر�سوم اإ�س���دار الأرقام 
)1.27 مليون يف 2016(، ونحو 7.44 مليون اإيراد 
التنظيم الذي مل يكن موج���وًدا يف 2016، وقرابة 
ال���� 471.4 األف دين���ار حتت بند اإي���رادات اأخرى، 

)532.3 األف يف 2016(.
اأما امل�رصوف���ات فقد بلغت يف العام املا�سي 
5.16 مليون دينار، مقارنة ب� 4.2 مليون يف العام 

2016، اأي بزيادة 22.8 %.
اأن  وه���ذا يعن���ي، بح�س���ب نف����ص البيان���ات 
بلغ���ت  ال�سافي���ة(  )الإي���رادات  ال�سن���ة  فائ����ص 

11.82 ملي���ون دينار مقارنة ب���� 5.82 مليون يف 
العام قبل املا�سي. وذك���رت البيانات املالية اأن 
الهيئ���ة ا�سرتت عقارات ومع���دات العام املا�سي 
بنح���و 162.8 األف دين���ار مقارنة ب���� 659.9 األف 

ا�ستخدمتها لذات الغاية يف 2016.
واأو�سح���ت اأنه���ا حولت ل���وزارة املالية العام 
املا�سي 9.26 ملي���ون دينار مقابل 13 مليونا يف 

العام قبل املا�سي.
وبلغ جمموع املوجودات العام املا�سي 25.2 
ملي���ون دين���ار مقارنة ب���� 20.5 ملي���ون يف العام 

.2016
وتاأ�س�ست هيئة تنظيم الت�سالت يف 2002، 

وهي ت�رصف على قطاع الت�سالت يف اململكة.
وم���ن املعل���وم اأن قطاع الت�س���الت من اأهم 
القطاع���ات يف القت�س���اد الوطني حيث خلق اأكرث 
من 2600 وظيفة منذ عام 2000، وي�سكل نحو 4 

% من الناجت املحلي الإجمايل. 

اأك���د  امل�س���ارف:  جمعي���ة   - املنام���ة 
امل�ست�سار القانوين عبد القادر ور�سمه غالب، 
اأهمي���ة ا�ستعداد البن���وك البحريني���ة لالإيفاء 
مبتطلب���ات قانون حماي���ة البيان���ات لالحتاد 
الأورب���ي الذي بداأ تطبيقه ح���ول العامل نهاية 
مايو املا�سي، حمذًرا من اأن الإخالل مبتطلبات 
هذا القانون يعر�ص البن���ك لدفع غرامة تبلغ 
4 % م���ن العائدات العاملية ال�سنوية لل�رصكة 
اأو 20 ملي���ون ي���ورو اأيهما اأك���ر، اإ�سافة اإلى 
فق���دان البن���ك مل�سداقيته وعق���ود عمله يف 

دول الحتاد الأوربي.
جاء ذل���ك، خ���الل ن���دوة نظمته���ا جمعية 
م�سارف البحرين يف املقر الرئي�سي ملجموعة 
الركة الإ�سالمية بح�سور ممثلني عن م�سارف 
بحرينية خمتلفة م���ن امل�سوؤولني يف الإدارات 

القانونية والمتثال واملعلوماتية وغريها.
حماي���ة  قان���ون  اأن  غال���ب  واأو�س���ح 
البيان���ات لالحت���اد الأورب���ي يح���دد كيفي���ة 
قي���ام ال����رصكات واملنظم���ات بالتعام���ل م���ع 
املعلوم���ات ال�سخ�سي���ة اخلا�س���ة بالعم���الء، 
ويتي���ح للم�ستخ���دم فر�س���ة اأك���ر يف حماية 
بياناته واملعلومات املتداول���ة ب�ساأنه، وقال 
“تعرف البيانات اخلا�سة بالقانون هنا باأنها 
اأي �س���يء يتم نقله ع���ر الرجميات ل�سخ�ص 
لثالث، ويحمى القان���ون الأ�سخا�ص من خالل 

ع���دم ال�سماح باحل�س���ول عل���ى اأي معلومات 
�سخ�سي���ة عنه���م دون احل�سول عل���ى اإذنهم 
م�سبًق���ا، بالإ�ساف���ة اإل���ى تو�سي���ح الغر����ص 
م���ن ا�ستخدامها ودائًما وقب���ل اأي خطوة يتم 

اتخاذها ي�ساأل ال�سخ�ص اأول”.
واأ�س���ار اإل���ى اأن القانون يط���ول اأي �رصكة 
تطل���ب معلوم���ات �سخ�سية م���ن الأفراد قبل 
العم���ل معهم، مبا يف ذلك امل�سارف و�رصكات 
التاأم���ني و�رصكات الو�ساط���ة املالية و�رصكات 
الت�سوي���ق، مب���ا يف ذلك اأي�سا ����رصكات كرى 
مثل اأمازون وفي�سبوك وجوجل واآبل، و�رصكات 

خدمات العمالء، وغريها.
ال����رصكات  عل���ى  �سيك���ون  اأن���ه  واأك���د 
واملنظم���ات يف البحرين وحول العامل حتديث 
بياناته���ا وط���رق عمله���ا مب���ا يتما�س���ى م���ع 
متطلب���ات ه���ذا القان���ون، وق���ال “يجب على 
جمي���ع ال����رصكات واملنظم���ات اإع���ادة كتاب���ة 
ال�سيا�سيات والإج���راءات املتعلقة بال�رصية يف 
التعامل مع البيانات ال�سخ�سية، وعلها اإ�سدار 
لوائ���ح جديدة ح���ول �رصية حماي���ة املعلومات 
ال�سخ�سية، والطلب من املتعاملني املوافقة 

عليها”.

• جانب من الندوة	

املنامة - ال�سناعة والتجارة: ت�ستعد 
اإدارة التج���ارة الإلكرتوني���ة وتكنولوجيا 
املعلوم���ات ب���وزارة ال�سناع���ة والتجارة 
وال�سياح���ة، بالتعاون م���ع خليج البحرين 
للتكنولوجي���ا املالي���ة، لتنظي���م فعالية 
“حلول فنتك يف التج���ارة الإلكرتونية”، 
وذل���ك يف خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا 
املالي���ة مببنى اآركبيتا ي���وم الإثنني 25 
يوني���و 2018. وتاأت���ي ه���ذه الفعالي���ة 
�سمن جهود الوزارة لتعريف املوؤ�س�سات 
التجاري���ة وال����رصكات عل���ى اخلدمات يف 

جمال التكنولوجي���ا املالية ولال�ستفادة 
حي���ث  الإلكرتوني���ة،  التج���ارة  منه���ا يف 
�سيت���م ا�ست�ساف���ة متحدث���ني م���ن عدة 
Asend Eve -  ����رصكات اأبرزها �رصك���ة
 BitArabiaو  Adsertorو  tures
وم����رصف البحري���ن املرك���زي، وتركز يف 
مناق�ساته���ا على اأربعة حماور رئي�سة من 
اأهمها ال�ست�س���ارات الرقمية يف تقنيات 
فنتك وحتلي���ل البيان���ات و�سل�سلة ربط 
احل�ساب���ات )بلوك ت�س���ني( والت�رصيعات 

القانونية ذات العالقة.

اجلف���ري – جمعي���ة املهند�س���ني: 
تنظ���م جمعية املهند�س���ني البحرينية 
موؤمت���ر ومعر����ص “الث���ورة ال�سناعية 
الرابع���ة – القابلي���ة والتح���ول ل���دول 
جمل�ص التعاون” الأول، يف اخلام�ص من 

فراير املقبل. 
هيث���م  املوؤمت���ر  رئي����ص  وق���ال 
القحطاين، اإن احلدث ميثل نقطة التقاء 
ب���ني املهتم���ني واملعني���ني و�سناع 
القرار يف ا�ستخدام التقنيات الرقمية، 
ل �سيما واأن ما مييز الثورة ال�سناعية 
الرابعة هو ا�ستخدام التقنيات الرقمية 
مث���ل: الذكاء ال�سناعي )Al( واإنرتنت 
الأ�سي���اء )lOT( والواقع الفرتا�سي 
 )3D( امل�ساف���ة  والطباع���ة   )Vl(
ومعاجل���ة   )Robotic( والروبوت���ات 
 )Big Data( الك���رى  املعلوم���ات 
والإنتاجي���ة.  اخلدمي���ة  العملي���ات  يف 
واأو�سح اأن املوؤمت���ر �سيجمع نخبة من 
اخلراء وال�سناعيني حتت �سقف واحد 
لدرا�س���ة اآثار تلك التقني���ات الرقمية 
عل���ى بع�ص ال�سناعات التي ت�سهم يف 

اقت�ساديات دول جمل�ص التعاون.
واأ�س���اف “�سريك���ز املوؤمت���ر على 
درا�س���ة اآث���ار التقني���ات الرقمية على 
والعملي���ات  ال�ستك�س���اف  اآلي���ات 

النفطي���ة وحتلي���ل البيان���ات الكبرية 
يف اإنت���اج النفط ال�سخ���ري، اإلى جانب 
اآثاره���ا عل���ى تولي���د ونق���ل وتوزي���ع 
يف  واإ�سهاماته���ا  وبدائله���ا  الطاق���ة 
زيادة التحكم يف ال�سناعات املعدنية 
العملي���ات  كف���اءة  زي���ادة  وكيفي���ة 
الأمث���ل يف  وال�ستخ���دام  اللوج�ستي���ة 

املمار�سات الهند�سية.
���ا  معر�سً املوؤمت���ر  وي�ساح���ب 
لل����رصكات واملوؤ�س�س���ات املخت�سة يف 
تطوير وحتول ال�سناع���ات اإلى اجليل 

الرابع.

ل هوايته و�شغفه بالعمل  �ش����رحان علي... �شاب طموح حوَّ

يف ت�شلي����ح اأعط����اب واأعطال اأجه����زة الكمبيوت����ر وال�شبكات 

م����ن خالل اخل����رة التي اكت�شبها ملدة 13 عاًم����ا ليحولها اإىل 

م�ش����روع يعتر االأول من نوع����ه يف البحرين واخلليج، اأال وهو 

م�ش����روع ال�شرتجاع البيان����ات من االأقرا�����ص ال�شلبة “هارد 

دي�ش����ك” املتعطل����ة اأو التالف����ة اأج����زاء منه����ا واإعادتها للعمل 

مرة اأخرى.  “الب����الد” التقت �شرحان علي �شاحب موؤ�ش�شة 

“الو�شط  “بوابة الو�شط لتقنية املعلومات”، واأحد موؤ�ش�شي 
للكمبيوتر” و�شريك �شابق فيها، واأجرت معه حوارا ق�شريا: 

المشروع األول من نوعه في البحرين

سرحان علي: استرجاع البيانات من “األقراص التالفة”

أمل الحامد

 ه���ل ل���ك اأن حتدثنا ع���ن طبيعة عمل���ك، ومتى 
اأطلقته؟ 

ب���داأت العم���ل كفن���ي كمبيوت���ر يف الو�س���ط 
للكمبيوت���ر يف الع���ام 2003 حت���ى الع���ام 2012، 
حي���ث اكت�سب���ت خالله���ا خ���رة يف اإ�س���الح اأجهزة 

.”Networks“ الكمبيوتر والرجمة وال�سبكات
واجهتن���ا م�سكلة وحي���دة يف العمل مل نتمكن 
من حلها، اإل وه���ي تعطل “الهارد دي�سك”، اإذ مع 
التطور احلا�سل يف التكنولوجيا اأ�سبحت البيانات 
مهمة للزبائن منذ العام 2012 ويبحثون عن حلول 
ا اأنها حتوي ذكريات الزبائن  ل�ستعادتها خ�سو�سً
و�سوره���م، ول���ذا ياأت���ي البع�ص منه���م ول يهتم 
باملبال���غ النقدية الت���ي �سيدفعها نظري ا�سرتجاع 
بيانات���ه يف حال عطب وتل���ف يف “الهارد دي�سك” 
ومواجه���ة م�سكلة يف اجله���از نف�سه “ه���ارد وير” 
ولي�ص الرجم���ة “�سوفت وي���ر”، ومل يكن هنالك 
اأحد متخ�س�ص يف البحرين واملنطقة لإ�سالح هذه 

امل�سكلة.
 Data“ ولذا اخرتت جمال ا�سرتجاع البيانات

recovery” كفك���رة مل�رصوع جدي���د؛ لأن هنالك 
حتديا فيه، وبعد القيام ببحث عام عن هذا املجال 
ملدة عام كام���ل، واجهت �سعوب���ات منها ارتفاع 
�سع���ر الأجهزة امل�ستخدم���ة يف ا�سرتجاع البيانات، 
والعامل���ني يف هذا املجال ل يتبادلون املعلومات 

عن الأ�ساليب املتبعة يف هذا املجال.
ويف العام 2013 افتتحت م�رصوع بوابة الو�سط 
لتقني���ة املعلوم���ات، ومنه���ا انطلق���ت يف جم���ال 
ا�سرتج���اع البيان���ات م���ن “الهاردي�س���ك” التالف 
يف البحري���ن ودول اخللي���ج، وكذل���ك ل�سرتج���اع 
البيان���ات لبنوك و�رصكات كبرية عاملة يف البحرين 
منه���ا “بابكو”.العم���ل �سعب، وتكلف���ة ا�سرتجاع 
البيان���ات مرتفع���ة؛ نظ���ًرا للحاج���ة لإيج���اد نف�ص 
مودي���ل الهاردي�سك املتعطل و�رصائ���ه ل�ستبدال 
القطعة املتعطلة؛ لنتمكن من ا�ستعادة البيانات.
 ه���ل ا�ستف���دت م���ن جترب���ة اجلي���ل ال�سابق يف 
اإدارة الأعمال، وهل تتلق���ى الن�سيحة من اأفراد 

العائلة؟ 
نعم. ح�سلت على الدعم املادي واملعنوي يف 

عملي م���ن والدي، كما اكت�سبت من���ه الإ�رصار على 
اإجناز العمل، وهو ما مكنني من جتاوز ال�سعوبات 

التي واجهتها.
 كيف تدير عملك اخلا�ص، هل تتواجد با�ستمرار 
اأم ت�سع اخلطط والرنام���ج للعاملني لديك، ما 
هو اأ�سلوبك يف الإدارة، وكيف تطوره متا�سيا مع 

املتغريات؟ 
اأتواج���د دائًم���ا بالعمل، حيث اأعم���ل يف ق�سم 
ا�سرتج���اع البيان���ات، وق�س���م اآخ���ر للدع���م الفني 
والتوا�سل مع الزبائ���ن. وقد �سممنا برامج لإدارة 

العمل يف املوؤ�س�سة. 
 هل تفكر بتطوير وتو�سيع اأعمالك؟

نع���م، نعم���ل عل���ى اإ�ساف���ة خدم���ات جديدة 
يف ا�سرتج���اع البيان���ات، اإذ �سنتو�س���ع م���ع اإ�سافة 
خدمة اإ�سالح اأجه���زة املوبايل وا�سرتجاع بياناتها 
و�سيتم افتتاح ور�سة متخ�س�سة يف هذا املجال يف 
غ�سون 3 اإلى 6 اأ�سهر، كم���ا با�رصنا باإ�سافة ق�سم 

لت�سميم الرجميات.

مازن الن�سور

•  هيثم القحطاين	

امل�رصف املركزي يرفع �سعر الفائدة الأ�سا�سي
البحري���ن  م����رصف   – املنام���ة  
املركزي: قرر م�رصف البحرين املركزي 
اأم�ص، وباأثر ف���وري، رفع �سعر الفائدة 
الأ�سا�س���ي على ودائ���ع الأ�سبوع الواحد 
بواق���ع 25 نقط���ة اأ�سا�ص، من 2.00 % 

اإلى 2.25 %.
 كم���ا مت رف���ع �سع���ر الفائ���دة على 

ودائ���ع الليلة الواحدة م���ن 1.75 % اإلى 
2.00 %، و�سع���ر الفائ���دة عل���ى ودائع 
ال�سهر الواحد من 2.65 % اإلى 3.00 %. 
ه���ذا بالإ�سافة اإلى تغي���ري �سعر الفائدة 
ال���ذي يفر�س���ه امل�رصف املرك���زي على 
م�سارف قطاع التجزئة مقابل ت�سهيالت 

الإقرا�ص من 3.75 % اإلى 4.00 %.

اأوبر بنك النم�ساوي ين�سحب من اإيران
فيين���ا - روي���رتز: ق���ال اأوب���ر بن���ك 
اأوائ���ل  م���ن  كان  ال���ذي  النم�س���اوي، 
البن���وك الغربي���ة التي اأبرم���ت اتفاقات 
لتق���دمي متوي���ل مل�رصوع���ات يف اإي���ران، 
اإن���ه �سين�سحب م���ن هناك ب�سب���ب تزايد 
املخاطر على ال�رصكات الأوروبية يف �سوء 

عقوبات اأمريكية حمتملة.
وقال البن���ك على موقعه الإلكرتوين 
عديدي���ن  زبائ���ن  بن���ك  اأوب���ر  “دع���م 
العام���ني  يف  اإي���ران  يف  واأن�سطته���م 
املنق�سي���ني... التهدي���د ال���ذي ت�سكله 
عل���ى  الثانوي���ة  الأمريكي���ة  العقوب���ات 

عل���ى  يرغمن���ا  الأوروبي���ة  ال����رصكات 
الن�سحاب”.

اإج���راء  اأوب���ر بن���ك بالفع���ل  واتخ���ذ 
احرتازي���ا بتجمي���د م�ساريع���ه التمويلية 
املعام���الت  اإن  الآن  ويق���ول  اإي���ران.  يف 
وخطاب���ات الئتم���ان املتعلق���ة باإي���ران 
للعق���ود  ح�رصي���ا  تقدميه���ا  �سيج���ري 

امُلوقعة قبل الثامن من مايو.
واأ�س���اف اأن���ه ين�سح زبائن���ه بامتام 
املعام���الت املرتبطة باإي���ران على الفور 
واأن املدفوع���ات م���ن املرج���ح اأن تكون 

متعذرة بدءا من الرابع من نوفمر.

“وكالة الطاقة”: “اأوبك” قد ت�سطر لزيادة اإنتاجها
باري�ص - اأ ف ب: راأت وكالة الطاقة 
الدولي���ة اأن انخفا�ص النتاج النفطي يف 
اإي���ران وفنزويال قد يج���ر منظمة الدول 
امل�سدرة للنفط )اأوبك( ورو�سيا على اأن 
تق���رر يف وقت لحق م���ن ال�سهر اجلاري، 
زيادة اإنتاجها.وقالت الوكالة اأنه حتى مع 
�سد فجوة الإنت���اج التي جنمت عن اإعادة 
الوليات املتحدة عقوباته���ا على اإيران 
والأزم���ة ال�سيا�سي���ة يف فنزويال، �ستبقى 
�سوق النفط على الأرجح معر�سة لرتاجع 

المدادات العام املقبل.
واأ�سافت الوكال���ة اأن ا�سعار النفط 
ارتفعت م���ذاك اإلى اأعلى م�ستويات منذ 
�سنوات ب�سبب املخاوف من حرب جتارة 

عاملية ثم تراجعت من جديد.
وبلغت ال�سعار الذروة يف اآواخر مايو 
عندم���ا و�سلت اإل���ى 80 دولرا للرميل 
الواح���د يف عقود برن���ت الآجلة و72،24 

دولرا لنفط تك�سا�ص.
ويعق���د وزراء النف���ط يف دول اأوبك 
التي مل تتعاف بعد من تقلبات ال�سابيع 
يف  يوني���و   22 يف  اجتماعه���م  الأخ���رية، 

فيينا.
وتابعت الوكال���ة اأن اإمدادات اأوبك 
بقي���ادة ال�سعودي���ة كان���ت اأ�سا�سا اأكر 
يف ماي���و، موؤك���دة اأن اململك���ة م���ا زالت 
تطب���ق اتف���اق فيين���ا. وذك���رت وكال���ة 
النباء بلومرغ لالخب���ار املالية نقال عن 
“اأ�سخا�ص مت اطالعهم على املناق�سات” 
اأن “ال�سعودية عر�ست العديد من خطط 
زيادة الإنتاج على زمالئها يف الكارتل”.

واأ�ساف���ت الوكالة اأن���ه على هام�ص 
املوندي���ال اجلمع���ة، �سيجتمع  افتت���اح 
الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني وويل 
العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان 

ملناق�سة ال�سيا�سة النفطية.
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“البحرين والكويت” يح�صل على 

”PCI DSS“ صهادة� البحرين ت�صتورد 3492 �صيارة بـ 33.9 مليون دينار يف اأبريل
اأعادت ت�صدير 442 مركبة... وال�صني باملركز الأول

 ا�صت���وردت البحرين اأكرث من 3400 �صيارة 
جيب وخا�صة من 25 دولة بقيمة اإجمالية بلغت 
اأك���رث من 33.9 مليون دينار خالل اأبريل 2018، 
يف ح���ني اأع���ادت ت�صدير 442 �صي���ارة منها 78 
�صيارة خا�ص���ة و364 �صيارة جيب، خالل الفرتة 
ذاتها، بقيمة اإجمالية بلغت اأكرث من 7.9 مليون 
دين���ار. وفيما يتعل���ق بال�صي���ارات امل�صتوردة، 
اأظه���رت بيان���ات ر�صمية �ص���ادرة ع���ن �صوؤون 
اجلم���ارك من�صورة على موق���ع هيئة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية اأن حجم ا�صترياد اململكة 
م���ن �صيارات اجليب خالل �صه���ر اأبريل املا�صي 
بل���غ 1387 �صي���ارة بقيمة اإجمالية جت���اوزت ال� 

19.1 مليون دينار.
واأو�صحت بيانات اإدارة اجلمارك اأن اليابان 
ج���اءت يف املركز الأول م���ن حيث قيمة ا�صترياد 
�صي���ارات اجلي���ب، حي���ث بلغت قيمته���ا 10.3 
مليون دينار، تليها الوليات املّتحدة الأمريكّية 
بقيم���ة 3.6 مليون دينار، ث���م اململكة املتحدة 
ب���� 1.8 ملي���ون دين���ار، فاأملاني���ا بقيم���ة 1.4 

مليون دين���ار، واملك�صيك خام�صا بقيمة 881.5 
األف دين���ار، وال�صني باملرك���ز ال�صاد�س بقيمة 
386.5 األ���ف دين���ار، ثم النم�ص���ا بقيمة 228.8 
األف دينار، تليها اإندوني�صيا بقيمة 129.3 األف 
دين���ار، ثم ال�صوي���د بقيمة 110.3 األ���ف دينار، 
واإ�صبانيا باملركز العا�رش بقيمة 85.4 األف دينار.
يف حني ا�صتوردت البحرين نحو 2105 األف 

�صيارة خا�صة خالل �صه���ر اأبريل املا�صي باأكرث 
م���ن 14.7 ملي���ون دين���ار، وت�ص���درت القائمة 
اليابان بقيمة 3.3 مليون دينار، تليها الوليات 
املّتح���دة الأمريكّي���ة بقيمة 2 ملي���ون دينار، ثم 
اأملانيا ب���� 1.9 مليون دين���ار، فجمهورية كوريا 
اجلنوبي���ة بقيم���ة 1.8 ملي���ون دين���ار، والهن���د 

باملرتبة اخلام�صة بقيمة 1.5 دينار.

اململك���ة  ج���اءت  ال�صاد����س  املرك���ز  ويف 
املتحدة بقيمة 1.1 مليون دينار، تليها تايالند 
بقيم���ة 853.8 األف دين���ار، واإندوني�صيا ثامنا ب� 
606 األف دينار، وتا�صع���ا جاءت اإيطاليا بقيمة 
296.2 األف دينار، وتركيا باملركز العا�رش بقيمة 
195 األف دين���ار. واأو�صحت البيان���ات اأن حجم 
الت�صدير واإع���ادة الت�صدي���ر يف اأبريل املا�صي 
بل���غ 442 �صي���ارة، وبلغ���ت قيم���ة ال�صي���ارات 
امل�صدرة واملع���اد ت�صديرها حوايل 7.9 مليون 
وف���ق  الت�صدي���ر  ت�صني���ف  وبح�ص���ب  دين���ار،  
ال���دول من حيث الكمية، فق���د جاءت ال�صني يف 
املرك���ز الأول بنحو 223 �صي���ارة، ثم ال�صعودية 
137 �صيارة، والإم���ارات 19 �صيارة، والأردن 9 

�صيارات، وتون�س 9 �صيارات.
وبح�ص���ب ت�صني���ف ال�صي���ارات امل�ص���درة 
واملعاد ت�صديرها وفق الدول من حيث القيمة، 
فق���د ج���اءت ال�ص���ني يف املرك���ز الأول بقيم���ة 
3.9 ملي���ون دينار، ث���م ال�صعودي���ة بقيمة 2.8 
ملي���ون دينار، وبلجيكا بقيم���ة 325 األف دينار، 
والإم���ارات بقيمة 241.5 األ���ف دينار، واململكة 

املتحدة بقيمة 155 األف دينار.

• اململكة ت�صتورد �صيارات يابانية ب� 3.3 مليون دينار	

املنامة – البحرين والكوي���ت: ح�صل بنك البحرين 
والكوي���ت على �صهادة اعتماد يف المتثال ملعايري اأمن 
 PCI( 2018 البيانات اخلا�ص���ة ببطاقات الدفع للعام
DSS(، والتي ت�صدرها �رشكة �صي�صا لأمن املعلومات، 
ال�رشك���ة الرائدة املعتم���دة واملتخ�ص�صة يف تقييم اأمن 

املعلومات يف منطقة ال�رشق الأو�صط. 
وقد ح�ص���ل البنك على ه���ذه ال�صه���ادة لنجاحه يف 
ا�صتكم���ال والمتث���ال للمعاي���ري الأمني���ة ال�رشامة على 

بطاقات الدفع.  
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي للبن���ك ريا����س �صاتر 
“ا�صتكم���ل بن���ك البحري���ن والكويت بنج���اح متطلبات 
 PCI معاي���ري اأمن البيان���ات اخلا�صة ببطاق���ات الدفع
DSS للع���ام 2018 يف 31 مار����س 2018، وياأتي هذا 
الإجن���از نتيج���ة للتع���اون الوثي���ق بني خمتل���ف جهات 
الخت�صا����س داخ���ل البن���ك وخارج���ه يف اإط���ار مواكب���ة 
وحتدي���ث اأمن وحماي���ة البيان���ات واملعلومات اخلا�صة 

بالبنك وزبائنه”.
من جانبه، قال الرئي����س التنفيذي وموؤ�ص�س �رشكة 
�صي�ص���ا لأم���ن املعلوم���ات، دار�ص���ان �صانثامورثي “اإن 
املوؤ�ص�صات التي تتماث���ل عملياتها مع معايري �صهادة 
PCI DSS ل تتعر����س كثرًيا لالخ���رتاق املعلوماتي، 
لذا ي�صبح من ال�رشوري على املوؤ�ص�صات املالية تاأمني 
اإجراءاتها اخلا�صة بالتعامل مع البيانات، وامل�صي قدًما 
نحو حتقي���ق اأهداف اخلدم���ات امل�رشفي���ة الإلكرتونية 
والرقمي���ة الآمن���ة. اإنن���ا �صع���داء بنج���اح بن���ك البحرين 
والكوي���ت يف المتث���ال جلمي���ع املعاي���ري واملتطلبات 
ل�صه���ادة PCI DSS، مب���ا ي�صمن تعزي���ز اأمن وحماية 

معلومات عمالئه”.

زينب العكري

“متكني” و“الغرفة” يبحثان فر�ص دعم “ال�صغرية واملتو�صطة”
التاأكيد على ال�صتفادة من املوؤ�رشات الإيجابية ل�”اخلا�س”

املنام���ة - متكني: اأكد رئي����س جمل�س اإدارة �صن���دوق العمل 
“متكني”، ال�صيخ حممد بن عي�صى اآل خليفة، اأن الوقوف امل�صتدام 
على فر�س تطوير برامج دعم املوؤ�ص�صات التي يقدمها ال�صندوق، 
ياأت���ي على “راأ�س اأولوياتنا يف تعزيز ا�صتدامة منو القطاع اخلا�س، 
وجعله املح���رك الرئي�صي يف تنمية القت�ص���اد الوطني”. جاء ذلك، 
خ���الل لقاء عقد موؤخ���ًرا بني كل من رئي�س جمل����س اإدارة “متكني” 
ورئي����س غرفة جتارة و�صناع���ة البحرين �صمري نا����س، وذلك لبحث 
فر����س التع���اون امل�صرتك فيم���ا يحقق اأهداف تعزي���ز فر�س دعم 

املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية واملتو�صطة.  وقد جرى خالل اللقاء الوقوف 
عل���ى اأهم جمالت التطوير املمكنة فيم���ا ي�صهم يف حتقيق اأهداف 
التطوي���ر امل�صتم���ر لنم���و القطاع اخلا����س وقطاع ري���ادة الأعمال، 
ول �صيم���ا دعم جه���ود رواد الأعمال البحرينيني وجن���اح امل�صاريع 
النا�صئ���ة.  ون���ّوه رئي�س جمل�س اإدارة “متك���ني” يف �صياق ذلك مبا 
حققت���ه البحرين اإلى اليوم من اإجن���ازات وتد�صني مبادرات تنموية 
�صاهم���ت يف اإحداث حت���رك تنموي نوعي اأث���رى جتربتها يف ازدهار 
القط���اع اخلا����س، ان�صجاًم���ا م���ع الأه���داف ال�صرتاتيجي���ة للم�رشوع 

الإ�صالح���ي جلاللة املل���ك، ومبادراته املختلفة يف دع���م القت�صاد 
الوطن���ي واإ�صالح �ص���وق العمل.  واأ�صاد نا����س باجلهود التن�صيقية 
ملختل���ف اجلهات واملوؤ�ص�ص���ات املعنية، يف بح���ث فر�س التطوير 
املتاحة يف هذه املرحل���ة من تطور ال�صوق ومواكبة م�صتجداته على 
ال�صعي���د املحل���ي والعاملي، لتحقي���ق ال�صتف���ادة امل�صتدامة من 
امل�صاري���ع والربامج التنموي���ة التي د�صنته���ا البحرين بهدف دعم 
القت�صاد الوطني وتعزيز تناف�صيته، مبا يف ذلك برامج الدعم التي 

تقدمها متكني �صمن اإطار برامج دعم املوؤ�ص�صات. 
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االإمارات: التحالف يهدف ملنع اإن�شاء حزب اهلل ثاٍن باليمن
دبي ـ العربية نت: 

اأك���د �شف���ر االإمارات لدى بريطاني���ا، �شليمان املزروع���ي، اأم�س االأربعاء، اأن حتال���ف دعم ال�رشعية 
يف اليم���ن، يه���دف اإلى منع اإن�شاء ح���زب اهلل ثاٍن يف اليمن. واأ�شاف: “اله���دف االأ�شا�شي من تدخل دول 
التحال���ف ه���و منع اإن�شاء حزب اهلل اآخر يف اجلزيرة العربية يف اليمن وال���ذي يتمثل باحلوثي، ومنع اإيران 
م���ن حما�رشة اجلزيرة العربي���ة”. كما اأكد ال�شف���ر االإماراتي يف لندن اأن حتالف دع���م ال�رشعية يف اليمن 
و�شع خططا طارئة الإي�شال امل�شاعدات االإن�شانية اإلى العائالت املحا�رشة يف احلديدة. واأ�شاف: “هناك 
اإج���راءات وخط���ط طارئة، ففي حال تدم���ر امليناء من قبل احلوثي �شتك���ون امل�شاعدات جوية وبرية”. 
واأك���د املزروعي اأن ا�شتعادة ال�شيطرة على مدينة احلديدة ومينائها �شتجرب احلوثيني على التفاو�س، 
ومتنعهم م���ن ا�شتغالل امليناء لتهريب ال�شالح. واأ�شاف: “التحالف ي���رى اأن حترير احلديدة �شي�شمن 
ال�شغ���ط عل���ى احلوثيني للجلو����س على طاول���ة التفاو�س للعملي���ة ال�شلمية، ومنعهم م���ن ا�شتخدامه 

ال�شتراد االأ�شلحة وتهريبها، وتهريب املواد الغذائية واإثراء خزينتهم من ا�شتغالل امليناء”.
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الرياض ـ واس: 

أمستردام ـ رويترز:

بيروت ـ رويترز: 

تبيليسي ـ رويترز:

الدف����اع  ق����وات  اعرت�ش����ت  اأعلن����ت 
اجل����وي ال�شعودي �شاروخ����ا بال�شتيا اأطلقته 
ملي�شيات احلوثي التابع����ة الإيران من مدينة 
�شعدة باجتاه االأرا�شي ال�شعودية بح�شب ما 
اأعلن املتح����دث با�شم حتالف دع����م ال�رشعية 
يف اليم����ن. وح�شب وكالة االأنب����اء ال�شعودية، 
ق����ال العقيد الركن ترك����ي املالكي، اأنه ويف 
فجر االأربع����اء ر�شدت ق����وات الدفاع اجلوي 
للتحال����ف اإطالق �ش����اروخ بال�شت����ي من قبل 
مدين����ة  باجت����اه  كان  احلوثي����ة،  امليلي�شي����ا 
ال�ش����اروخ  اإن  )ج����ازان(.  وق����ال املالك����ي، 
اأطلق بطريقة متعم����دة ال�شتهداف املناطق 
املدني����ة واالآهل����ة بال�ش����كان، وق����د متكنت 
ق����وات الدفاع اجلوي امللك����ي ال�شعودي من 
اعرتا�ش����ه وتدم����ره، ونت����ج عن ذل����ك تناثر 
�شظايا ال�ش����اروخ على االأحياء ال�شكنية دون 
اأن ينتج عن ذلك اأية اإ�شابات. واأكد املالكي، 
اأن اإطالق ال�شواريخ البال�شتية باجتاه املدن 
والقرى االآهلة بال�شكان يعد خمالفاً للقانون 

الدويل االإن�شاين.

قالت منظمة حظر االأ�شلحة الكيميائية 
اأم�س االأربعاء اإن التحاليل اأكدت ا�شتخدام 
غ���از االأع�ش���اب ال�شاري���ن وغ���از الكل���ور 
املحظوري���ن يف هج���وم يف �شم���ال �شوريا 
الع���ام املا�ش���ي. واأ�شاف���ت املنظم���ة يف 
بيان اأن ال�شارين ا�شتخ���دم جنوبي مدينة 
اللطامن���ة يف حمافظة حماة يوم 24 مار�س 
2017. وخل�شت اأي�شا اإلى اأن ”غاز الكلور 
ا�شتخدم عل���ى الأرجح ك�ش���الح كيماوي يف 
م�شت�شف���ى اللطامنة واملنطق���ة املحيطة 
بها ي���وم 25 مار����س 2017“. م���ن جانب 
اآخر، ق���ال مبعوث االأم���م املتحدة اخلا�س 
اإل���ى �شوري���ا، �شتيف���ان دي مي�شت���ورا يف 
بيان، ام����س، اإن م�شوؤولني كبارا من اإيران 
ورو�شي���ا وتركي���ا �شيجتمع���ون يف جنيف 
يوم���ي 18 و19 يوني���و الإج���راء م�شاورات 
م���ع االأم���م املتحدة ب�ش���اأن ت�شكي���ل جلنة 

د�شتورية ل�شوريا.

�شع����د وزي����ر اخلارجية اللبن����اين جربان 
با�شي����ل خالفه م����ع مفو�شية االأم����م املتحدة 
ال�شامي����ة ل�ش����وؤون الالجئ����ني اأم�����س االأربعاء 
عندم����ا اتهمه����ا يف موؤمت����ر �شح����ايف بالعمل 
عل����ى منع ع����ودة الالجئ����ني ال�شوري����ني اإلى 
بالدهم. و�شبق اأن نفت املفو�شية اتهامات 
م�شابه����ة وقالت اإنها تدعم ع����ودة الالجئني 
عندم����ا ي�شب����ح الو�ش����ع اآمنا لعودته����م اإلى 
�شوريا وتقدم امل�شاعدة للراغبني يف العودة 
بتجهي����ز وثائقهم.وق����ال با�شي����ل يف موؤمتر 
�شحايف يف بل����دة عر�شال وه����و يقف ب�شحبة 
الجئ����ني �شوري����ني ”�شيا�شته����م ه����ي من����ع 
العودة... ال�شيا�ش����ة اللبنانية هي ت�شجيعهم 
املن����ع  والت�شجي����ع..  املن����ع  الع����ودة.  عل����ى 

والت�شهيل. هذا هو الو�شع“.
وقالت املتحدثة با�شم املفو�شية روال 
اأم����ني اإن ”مفو�شية االأم����م املتحدة ال�شامية 
ل�ش����وؤون الالجئ����ني ال متن����ع الالجئ����ني م����ن 

العودة“.

اأعلن رئي�س الوزراء اجلورجي غيورغي 
كفريكا�شفيلي عن ا�شتقالته من من�شبه، 
وذلك على خلفي����ة االحتجاجات امل�شتمرة 
منذ عدة اأي����ام. وعمال بالد�شتور اجلورجي، 
فق����د ا�شتقال����ت احلكوم����ة بالكام����ل اإث����ر 
ا�شتقال����ة رئي�شها، ومن املق����رر اأن توؤدي 
احلكومة مهام ت�رشيف االأعمال حتى تعيني 
حكوم����ة جدي����دة. ويتع����ني عل����ى الرئي�س 
اجلورجي اأن يعر�س على الربملان مر�شحا 
اآخ����ر لرئا�ش����ة احلكومة يف غ�ش����ون 7 اأيام، 
لي�شادق علي����ه النواب. وج����اءت ا�شتقالة 
احلكومة اجلورجية على خلفية االحتجاجات 
الت����ي اندلع����ت يف الب����الد من����ذ 31 ماي����و 
املا�ش����ي، ب�شب����ب قرار حمكم����ة تبيلي�شي 
يف ق�شية قتل مدوي����ة. وطالب املحتجون 
با�شتقالة املدعي العام اإيراكلي �شوتادزه 
بع����د اأن قررت املحكم����ة تربئة املتهمني 
بقت����ل املراه����ق دافيد �شارالي����دزه، الذي 
تويف اإثر عراك ب����ني �شبان يف تبيلي�شي يف 

دي�شمرب العام املا�شي.

الدفاع ال�شعودي يدمر �شاروخا 
حوثيا ا�شتهدف جازان

منظمة: غاز ال�شارين 
ا�شتخدم يف �شوريا

وزير اخلارجية اللبناين 
يهاجم مفو�شية الالجئني

ا�شتقالة حكومة جورجيا 
ر�شوخا لالحتجاجات

و�شّع���دت القوات امل�شرتكة، خ���الل ال�شاعات 
املا�شي���ة، م���ن هجماته���ا عل���ى مواق���ع وجتمعات 
احلوثيني يف احلديدة، وذلك يف اإطار اال�شتعدادات 
حل�شم معركة حترير املدين���ة الواقعة على ال�شاحل 
الغربي يف اليمن. واأكدت امل�شادر نف�شها اأن “حال 
م���ن الهل���ع ت�شهدها �شف���وف ميلي�شي���ات احلوثي 
ب�شب���ب تخلي القي���ادات عن امل�شلح���ني”، ما دفع 
عددا كبرا من االنقالبيني اإلى الفرار “من �شاحات 

املعارك من دون قتال”.
والالفت، اأن “التقدم الع�شكري �شد احلوثيني 
مت با�شتخ���دام اأق���ل من 20 % من الق���وة املجهزة 
للمع���ارك”، وف���ق امل�شادر الت���ي اأ�ش���ارت اإلى اأن 
“ميلي�شي���ات احلوثي �شتنهار متاما حني ا�شتكمال 

ا�شتخدام القوة الكاملة املعّدة �شدهم”.
وعم���دت “قي���ادات يف امليلي�شي���ات اإلى قطع 
االت�ش���االت مب�شلحيه���ا يف احلدي���دة وتركتهم من 
دون توجيهات”، االأمر الذي �شاعف من االنهيارات 
يف �شفوف العنا�رش احلوثية على اأر�س املعركة، هو 

ما �شي�رشع من عملية حترير املدينة ومينائها.
وقال اخلبر الع�شكري واال�شرتاتيجي، العميد 
خالد املن�ش���ي، اإن معرك���ة التحري���ر �شتكون �رشبة 
قا�شمة مللي�شي���ات احلوثي االإيرانية، ب�شبب اأهمية 

املنفذ البحري للمتمردين.
وتوق���ع املن�ش���ي، اأن يلجاأ احلوثي���ون اإلى زرع 
االألغ���ام يف مداخ���ل املدين���ة، من اأج���ل اإعاقة تقدم 

املقاومة اليمنية امل�شرتكة.
ومل ي�شتبع���د اخلبر الع�شك���ري حرب ع�شابات 
م���ن قب���ل املتمردي���ن داخل اأحي���اء املدين���ة، ون�رش 
القنا�ش���ة اأعل���ى املب���اين، اإال اأن تل���ك املح���اوالت 

اليائ�شة لن متنع تقدم القوات امل�شرتكة.
ويف وقت �شابق من اأم�س دعا الرئي�س اليمني، 
عبدرب���ه من�شور هادي، اجلي����س الوطني واملقاومة 
ال�شعبي���ة مدعوم���ة بق���وات حتال���ف دع���م ال�رشعية 
يف اليم���ن، اإل���ى اللج���وء للح�شم الع�شك���ري لتحرير 
مدين���ة وميناء احلدي���دة، بعد اأن و�شل���ت االأمور يف 

املحافظ���ة اإل���ى درج���ة الكارث���ة االإن�شاني���ة التي ال 
ميك���ن ال�شك���وت عنها ج���راء املمار�ش���ات احلوثية 
وتعنته���ا يف التو�شل اإلى حل �شيا�شي ينهي االأزمة 
يف اليم���ن، بح�شب م���ا نقلت وكالة “�شب���اأ” اليمنية 
لالأنب���اء.   وقال ه���ادي: “كّن���ا ومازلن���ا ن�شعى للحل 
ال�شلمي امل�شتند اإلى املرجعيات االأ�شا�شية الثالث 
املتمثلة يف املبادرة اخلليجي���ة واآلياتها التنفيذية 
وخمرجات موؤمتر احلوار الوطن���ي ال�شامل وقرارات 
جمل�س االأمن الدويل رقم 2216، وقدمنا الكثر من 
التنازالت لتجنب احلل الع�شكري اإال اأننا ال ميكن اأن 
ن�شم���ح با�شتغالل معاناة اأبن���اء �شعبنا وجعله رهينة 
الإطالة اأم���د هذه احلرب التي اأ�شعلتها امليلي�شيات 

االنقالبية”.
 وكان���ت احلكوم���ة اليمنية ال�رشعي���ة قد اأكدت 

يف بي���ان ر�شم���ي، اأنه���ا ا�شتنفدت كاف���ة الو�شائل 
ال�شيا�شية وال�شلمية الإخ���راج امليلي�شيات احلوثية 
من ميناء احلدي���دة، واأ�شارت اإل���ى اأن امليلي�شيات 
احلوثي���ة داأبت على ا�شتغالل مين���اء احلديدة كممر 
لتهري���ب االأ�شلح���ة االإيراني���ة الإطال���ة اأم���د ال�رشاع 
وقتل اأبناء اليم���ن، حيث بات امليناء من�شة الإطالق 
الهجم���ات الع�شكرية على الق���وات اليمنية وقوات 
التحال���ف، ف�شالً عن تهديد حرك���ة املالحة الدولية 
عرب تهدي���د ال�شفن التجارية التي ت�شتخدم م�شيق 

باب املندب.
 واأ�ش���ارت اإلى اأن ميلي�شي���ات احلوثي ت�شيطر 
على ميناء احلديدة، وتق���وم باال�شتيالء على حمولة 
�شفن امل�شاعدات، ومتنع و�شولها لل�شعب اليمني، 
لتقوم بعد ذل���ك اإما ببيعها يف ال�ش���وق ال�شوداء اأو 

االحتفاظ بها لتوزيعها عل���ى مقاتليها، االأمر الذي 
يح���رم م�شتحقي ه���ذه امل�شاعدات م���ن اال�شتفادة 
منه���ا. وت�ش���كل عملي���ة حتري���ر مدين���ة احلدي���دة 
ومينائها احليوي ركن���ا اأ�شا�شيا يف احلل ال�شيا�شي 
لالأزم���ة اليمني���ة، كونها تتواف���ق مع اأه���داف قرار 
جمل����س االأمن الدويل رق���م 2216 الرامي اإلى اإنهاء 
االأزم���ة يف هذا البلد الذي دمرته ميلي�شيات احلوثي 

االإيرانية.
وح���ّول احلوثي���ون املين���اء اإلى مرك���ز تهريب 
لالأ�شلحة وال�شواري���خ االإيرانية التي وجهت ب�شكل 
ع�شوائي اإلى املدن ال�شعودية م�شتهدفة املدنيني، 
كما هاجم���ت امللي�شيا احلوثي���ة البواخر الدولية يف 
بحر الع���رب، ون�رشت االألغام البحري���ة يف حتد �شافر 

لالأعراف والقوانني الدولية.

• مقاتلون من الع�شائر املوالية للحكومة اليمنية يقفون بجوار دبابة بالقرب من احلديدة.  )رويرتز(	

عواصم ـ وكاالت:

بداأت قوات التحالف العربي اأم�س الأربعاء هجوما على مدينة احلديدة ال�ساحلية يف 

اليمن، يف اأكرب معركة يف احلرب امل�ستمرة منذ نحو 3 �سنوات بهدف اإخ�ساع احلوثيني 

ومنع تفاقم اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل.

وا�ستهدفت طائرات و�سفن التحالف حت�سينات احلوثيني دعما لعمليات برية تنفذها 

قوات مينية واأجنبية احت�سدت جنوبي ميناء احلديدة يف اإطار عملية )الن�سر الذهبي(. 

وقالت م�سادر ميدانية، اإن قوات املقاومة امل�سرتكة تتقدم بثبات على جبهة مدينة احلديدة، و�سط 

انهيارات يف �سفوف ميلي�سيات احلوثي الإيرانية. واأو�سحت اأن تقدم القوات امل�سرتكة، بدعم من 

التحالف العربي، يقابله مواجهات “ل تذكر من ميلي�سيات احلوثي املنهارة” من جراء ال�سربات 

القا�سمة التي تلقتها منذ �سباح الأربعاء.

التحالف ي�صن اأكرب هجوم يف حرب اليمن بق�صف احلديدة
تقدم ثابت للمقاومة... وموؤ�رشات على انهيار �رشيع للحوثيني

بيروت ـ رويترز: 

ق���ال به���روز كمالون���دي املتح���دث با�ش���م 
منظمة الطاق���ة الذرية االإيراني���ة اإن اإيران �شتبداأ 
يف تخ�شيب اليورانيوم يف حمطة فوردو و�شتقوم 
برتكي���ب مع���دات جدي���دة يف من�ش���اأة نطن���ز اإذا 
ان�شحب���ت م���ن االتفاق الن���ووي املوق���ع مع قوى 

عاملية.
وم�ش���ر االتف���اق املوقع الع���ام 2015 غر 
وا�ش���ح بع���د ان�شح���اب الوالي���ات املتح���دة منه. 
واملوقع���ون االآخ���رون علي���ه -رو�شي���ا وال�شني 
واأملاني���ا وبريطاني���ا وفرن�شا- يحاول���ون اإنقاذه. 
ويكب���ح االتفاق برنام���ج اإيران الن���ووي يف مقابل 

رفع بع�س العقوبات االقت�شادية.
ول���دى اإي���ران موقع���ني كبري���ن لتخ�شيب 
اليوراني���وم يف نطنز وفوردو. ويق���ع اأغلب موقع 
نطنز حتت االأر�س وف���وردو مدفون يف قلب جبل 
ويعتق���د على نط���اق وا�شع ان ذل���ك يحميهما من 

الق�شف اجلوي.
وقال كمالوندي يف مقابلة ن�رشت اأم�س االأربعاء 
اإن العم���ل اجلدي���د �شيب���داأ يف الربنام���ج النووي 
باأوامر م���ن الزعيم االأعلى علي خامنئي. ومل يحدد 
ن���وع املعدات اجلديدة الت���ي �شيجري تركيبها يف 
نطنز. من جانب اآخ���ر، قال زوج املحامية االإيرانية 

ن�رشين �شتوده املدافعة ع���ن حقوق االإن�شان على 
�شفحت���ه على في�شبوك اإن ق���وات االأمن االإيرانية 
اعتقلت زوجته اأم����س االأربعاء. وكتب الزوج ر�شا 
خندان يقول ”قبل ب�ش���ع �شاعات اعتقلت ن�رشين 
م���ن منزله���ا واأر�شل���ت اإل���ى حمكم���ة يف )�شجن( 
اإيف���ني“. واأ�شاف ”قلت ذات م���رة للمحققني يف 
غرفة التحقيق ’م���ن بني كل االأ�شياء التي يتعني 
عل���ى احلكومة القي���ام بها من اأج���ل بلدها انتم ال 

تعرفون غر �شيء واحد، اعتقال النا�س‘.“
ومل يذكر خندان االتهامات التي قد تواجهها 

�شتوده.
واالعتقال التع�شف���ي �شائع يف اإيران يف اإطار 
نظام ق�شائ���ي يفتقر لل�شفافية. وتقول جماعات 
مدافعة عن حقوق االإن�شان اإن الكثر من ال�شجناء 
ال�شيا�شي���ني ُيحتج���زون يف حب����س انف���رادي وال 
ي�شمح له���م بروؤية ذويهم لفرتات طويلة. كما اأن 
اإيران من بني اأكرث الدول تنفيذا لعقوبة االإعدام.
ويقول م�شوؤولون من الق�شاء االإيراين اإن من 
واجبهم حماي���ة قيم اجلمهورية االإ�شالمية مبوجب 

ن�شو�س القانون االإيراين.

إيران تهدد: سنبدأ تخصيب اليورانيوم إذا انهار االتفاق
السلطات تعتقل المحامية الحقوقية نسرين ستودة

ه���ادي يدع���و حل�ش���م عملي���ة “الن����رش الذهب���ي” واإنق���اذ املدني���ني م���ن كارث���ة

• املحامية البارزة ن�رشين �شتودة	

ترامب: كوريا 
ال�شمالية مل تعد 

ت�شكل تهديدا نوويا
واشنطن ـ رويترز:

 قال الرئي����س االأمركي دونالد 
ترام���ب بع���د عودت���ه اإل���ى الواليات 
املتح���دة يف اأعقاب قم���ة تاريخية مع 
زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون 
اإن بيون���غ يانغ مل تعد ت�شكل تهديدا 

نوويا.
وكتب ترامب على تويرت “ميكن 
للجمي���ع اأن ي�شع���روا االآن بقدر اأكرب 
من االأمان مقارنة مبا كان عليه احلال 
يف اليوم الذي توليت فيه املن�شب. 
مل يعد هناك تهديد نووي من كوريا 
ال�شمالي���ة. االجتم���اع م���ع كيم جوجن 
اأون كان جترب���ة مثرة واإيجابية جدا. 
هناك اإمكاني���ات هائلة تنتظر كوريا 
ال�شمالية يف امل�شتقبل!“ واأ�شاف اأن 
كوريا ال�شمالية مل تعد ”اأكرب واأخطر 

م�شكلة“ بالن�شبة للواليات املتحدة.
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له���ذا  كب���رة  ب�سع���ادة  �سع���رت 
التح���رك ال�سع���ودي امل����رف للوق���وف 
اإلى جوار اململك���ة الأردنية ال�سقيقة يف 
الأزمة الت���ي متر بها حالي���ا والتي اأدت 
اإل���ى تغي���ر احلكومة وت�سكي���ل حكومة 
جدي���دة هناك، فهذه الأزم���ة التي حلت 
بالأردن ت�ستحق ه���ذا التحرك الذي جاء 
يف الوقت املنا�سب متاما، نظرا خلطورة 
والتبع���ات  والتط���ورات  الأزم���ة  ه���ذه 
الت���ي ترتتب عليها، لي����س على الدولة 
الأردنية فح�سب، لكن على ما تبقى من 
الأمن القوم���ي العربي، فال قدر اهلل، اإذا 
ح���دث مكروه ل���الأردن، �سيك���ون مبثابة 
تدم���ر لرك���ن جدي���د م���ن اأركان الأم���ة 
و�سوف يندم اجلميع يوم ل ينفع الندم.

واإذا كان���ت الأمة العربي���ة تريد اأن 
تتعاف���ى وتعود من جديد بعد الذي حل 
بها من خراب ودمار و�سياع ملقدراتها، 
ل يج���ب اأن ت�سقط، ل قدر اهلل، اأية دولة 
عربي���ة جدي���دة، لأن �أي �سق���وط جدي���د 
معن���اه اأننا �سنبق���ى يف دائرة من العنف 

وال�سياع.
ت���زال  ل  النهاي���ات  اأن  �سحي���ح 
مفتوحة بالن�سبة ل�سوري���ا وليبيا، لكننا 
على اأم���ل اأن تلتئ���م هذه ال���دول خالل 
عام اأو عام���ن، وبالتايل ل يجب اأبدا اأن 
نرتك دولة عربية اأخرى تدخل يف النفق 

املظلم.
وعودتنا اململكة العربية ال�سعودية 
بدوره���ا  القي���ام  الك���رى  ال�سقيق���ة 
العظيم جتاه الأ�سقاء يف حلظات اخلطر، 
وتعودن���ا اأن تك���ون مك���ة ف���األ خر يف 
مداواة اجل���روح، فال نن�س���ى اتفاق مكة 
ال���ذي داوى ج���راح لبن���ان وحفظها من 
الدائرة اجلهنمي���ة للطائفية، ول نن�سى 
اأي�س���ا وقوفه���ا اإلى جان���ب البحرين يف 
حلظ���ة اخلطر، ف�سك���را للمملكة العربية 
ال�سعودي���ة وخادم احلرم���ن ال�ريفن 
امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز على دوره 

التاريخي جتاه ق�سايا الأمة.

الموقف السعودي 
تجاه األردن

بع���د اأن قمن���ا بجولتن���ا العتيادي���ة يف العيد 
حيث بيوت الأهل الت���ي كانت قريبة من بع�سها، 
وحت�سي���ل “العي���ادي” اجلي���دة، قمن���ا نلف على 
بي���وت املنطق���ة، التي كانت متّدن���ا بقطع نقدية 
متفاوتة الأحجام والقيم���ة، مع �سوت حاد لبع�س 
الن�ساء ياأتي من الداخل يقول: “اأنت.. اأنت نعم... 
اأمل ت���اأِت من���ذ قلي���ل لتاأخ���ذ العيدي���ة؟”، فيقوم 
الطفل بالق�سم باأغلظ الأمي���ان اأنها املّرة الأولى، 
ويعتم���د على مهارت���ه يف التمثي���ل، وعلى فرا�سة 
املراأة يف ت�سديقه... بعد هذا كله، ال�سبح يت�رّم 
ويتنحن���ح امل���وؤذن عب���داهلل ك���ور يف فريج حمطة 
ال�سيارات القدمي���ة لأذان الظهر، كنا قد اجتمعنا 
يف بي���ت اأح���د الأق���ارب وثيابنا جدي���دة وجميلة ل 
تزال، ف���اإذا باأحدنا يقول متّرم���اً: “هذا عيد؟!!”، 

فرّد عليه اأحدنا من فوره: “وماذا تريد؟ ليوة؟!”.
عل���ى مدى ال�سن���وات هناك نغم���ة ت�ري بن 
النا����س بال�سيق م���ن ي���وم العيد، واملل���ل الذي 
ي�سبب���ه، واملجام���الت الثقيل���ة التي حت���دث فيه، 
والتكل���ف يف اّدع���اء املحب���ة وال�سف���اء بينم���ا يف 
القل���وب م���ا فيه���ا، ومنهم م���ن يلجاأ اإل���ى ال�سفر 
هرب���اً من العيد، ومنهم من يعكف يف بيته يف ذلك 

الي���وم حتى ل يالقي النا�س، وعند فح�س امل�ساألة 
جت���د اأن الأمر ل يعدو اأ�سطوانات تكرر، ويتلقفها 
النا����س عن بع�سهم البع�س، وحتى ل يغدو الفرد 
غريباً عن حميطه، فعليه قول ما يقولونه، وترديد 

ما يرددون.
الزمي���الت  اإح���دى  زواج  عل���ى  مي����سِ  فل���م 
�سه���ران اأو ثالثة اإل وهي تردد “اهلل يقطع الزواج 
والرجال”، كما تردد غالبية الن�ساء، واإذا مل تر�سل 
م�ساء ال�سبت بكائيات باأن غداً الأحد، وبدء اأ�سبوع 
جدي���د من العمل، فاأنت �ساذ ع���ن املجتمع وتريد 
ا�سطن���اع التفّرد، اإذ على اجلمي���ع اأن يتفّجع على 
انتهاء العطل���ة، وعلى اجلمي���ع اأن يرتاق�س فرحاً 
مهل���اًل ومهّلياً باخلمي�س، وعل���ى اجلميع اأن يتذمر 
م���ن عمله وراتبه، وعلى اجلميع اأن يتمنوا لو كانوا 
يف بل���دان اأخ���رى، وذلك اأ�سهل عليه���م من العمل 
عل���ى اإ�س���الح بلدانه���م، والأمثل���ة يف ه���ذا الباب 

كثرة.
فه���ذا الزمان ال���ذي يجل�س في���ه قريبان اإلى 
جان���ب بع�سهم���ا البع����س، غريبان ع���ن بع�سهما 
البع����س، كل طاأط���اأ راأ�س���ه يرا�س���ل اأبع���د النا�س 
مكاناً، ويت�ساحك م���ع ما ل يعرف، ورمبا من مل ير 

يف حياته، نحن اأحوج فيه اإلى اإعادة دفء العالقات 
الجتماعي���ة فيم���ا بينن���ا، فالكث���ر م���ن النا����س 
ي�رّح���ون اأنهم ل يلتق���ون اإل يف زواج اأو عزاء، اأما 
ما بينهم���ا فامل�ساغ���ل كثرة، والتباع���د حا�سل، 
وامل�ساحن���ات الجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة، ل�س���وؤون 
داخلي���ة اأو خارجية اأكرث من اأن تعد، فهل ن�ستكرث 
على اأنف�سنا اأن نقتن�س منا�سبة ل ت�ستمر اأكرث من 
�سويعات من نهار، اأو رمبا يوماً باأكمله لرنمم هذه 
العالق���ات، ونزّينها مبا ن�ستطيع، نب���دع كثراً يف 
التاأّوه على اأعي���اد الكري�سما�س وال�سنة اجلديدة، 
ونقول هذه هي الأعي���اد، بينما باإمكاننا اأن نوؤثث 
اأعيادن���ا اإن �سئنا، واأن نرثيها بالف���رح والرامج، 
كم���ا كان���وا يف املا�س���ي يلعب���ون ع����راً العر�سة 
والليوة يف الباح���ات والبيوت الكبرة، والن�ساء يف 
العيد يلعنب “امل���راداة”، فقمنا مع الزمان ب�سلخ 
كل ه���ذه املظاهر على ب�ساطته���ا، وعلى تعبرها 
العفوي ال�ساب���ق بهذه املنا�سب���ة، وجل�سنا نتح�ّر 

مت�سائلن: اأين العيد؟
العي���د ل ي�سن���ع الف���رح م���ا مل نذه���ب اإلي���ه 

حاملن يف داخلنا الفرح وال�رور.

كث����را م����ا ت����رددت عل����ى م�سامعن����ا 
عب����اراٌت م����ن مث����ل: اأَخ����ِرج الطف����ل الذي 
بداخلك! وهذا الرجل طف����ل مل يكر! واأنا 
اأ�سع����ر باأنن����ي ل اأزال طف����اًل! ويف املقابل 
طف����ال  تع����د  مل  �ستك����ر!  مت����ى  ن�سم����ع: 
بع����د! وك����ن رج����ال، ول تكن طف����ال! وبن 
عبارات القبول باحلال����ة الطفولية، وبن 
ا�ستنكاره����ا اأو ا�ستهجانه����ا ل����دى الكبار؛ 
هناك حقيقة يغفل عنها الكثرون؛ وهي 
اأنن����ا كب�ر، ونح����ن منر باملراح����ل العمرية 
وانته����اًء  بالطفول����ة،  ب����دًءا  املختلف����ة؛ 
اأو  بالكهول����ة، ل نط����رد الطف����ل بعي����دا، 
نطرح����ه وراء ظهورنا؛ بغر�س جتاوزه اإلى 

املراهقة، فالن�سج! فكيف ذا؟
دعوين اأب�سط املو�سوع اأكرث: لنتخيل 
اأن الإن�سان عبارة عن طبقات يقع بع�سها 
ف����وق بع�����س، بذل����ك؛ تق����ع الطفول����ة يف 
الطبقة الأولى؛ ثم تليها طبقة املراهقة، 
وهكذا حت����ى تنتهي اإلى الأخرة. اإذ ذاك؛ 
ه����ل تعتق����دون اأن الدخ����ول يف املراح����ل 
املتقدم����ة؛ �سيلغ����ي الطبق����ة الأولى؛ اأي 
الطفولة؟ بالطبع ل! م����اذا يعني هذا؟ اإنه 
يعني اأن����ك واأنت تكر، جتر معك املراحل 
ال�سابقة، وتدفعها نحو امل�ستقبل، ومهما 
كان����ت مرحلتك احلالية؛ فاإنك ل ت�ستطيع 
باأي حال من الأحوال اإلغاء ما تقدم عليها، 
نع����م؛ �ستظهر الطبق����ة الأخ����رة للعيان، 
و�ستمتث����ل للنا�����س؛ عل����ى اأنه����ا واقع����ك 
احلايل، فاإْن كن����ت �سابا؛ �سراك الآخرون 
كذل����ك، واإن كن����ت رجال بالًغ����ا؛ �سرتتدي 
زي البالغن، وتت�رف مثلهم. ولكن، هل 
مات الطفل - الطبقة الأولى اأو ما يليها؟ 

بالطبع ل!
قد يحمل كالمي نوع����ا من الفل�سفة، 
وه����و كذلك، غ����ر اأن اله����دف اأْن اأُنبهكم 
اإل����ى ذلك الطفل اجلمي����ل، الذي حتملونه 
معكم يومًي����ا، دون اأن يرتك له الكثرون 
م�ساح����ة للظهور! اله����دف اأن اأُذكركم به؛ 
فه����و موج����ود داخل كل واح����د منكم، غر 
اأن الغالبي����ة من����ا تقمعه! اأَطلق����وا الطفل 
الذي بداخلكم؛ فهو امل�سوؤول عن م�ساحة 
الفرح الكبرة، عن العفوية يف احلياة، عن 
اجل����راأة واملغامرات، ع����ن التعامل براءة 
دون كي����د اأو �سغين����ة، ع����ن الأحا�سي�����س 
واخلي����الت الوا�سعة، ع����ن الإبداعات، عن 
الت�سام����ح، وال�سف����و، وال�س����الم، والكثر 
م����ن الن�سيان، ع����ن الدمعة الت����ي تعقبها 
ابت�سام����ة... اإن����ه امل�س����وؤول ع����ن كثر من 

ال�سعادة؛ فاأفرجوا عنه!
نع����م، كرنا، ودخلن����ا مراحل متقدمة 
على ه����ذا الطفل؛ فنح����ن منار�س الكثر 
من امل�سوؤولي����ات، ونتحم����ل ال�سعوبات، 
ونعي�����س التحدي����ات ب�سكل �سب����ه يومي، 
الكث����ر منا يعيل اأف����راد اأ�رت����ه، ويعمل، 
ا ج�سدية  ويكدح، وبع�سنا يعي�����س اأمرا�سً
مزمنة، وبع�سن����ا الآخر يع����اين الو�ساو�س 
والقهر واأمرا�س الع�ر النف�سية، وبع�سنا 
يتعام����ل م����ع احلي����اة بجدي����ة و�رامة، فال 
ي�ستطعم له����ا لذة، ول ُي����ّروح عن نف�سه؛ 
اأو  حبي����ب  زي����ارة  اأو  �سف����رة،  اأو  بنزه����ة 
قري����ب اأو...! الكالم يط����ول كثرا، غر اأن 
اخت�س����اره ال�سديد ج����ًدا: ل تقتل الطفل 

الذي بداخلك؛ لكيال متوت قبل املوت!.
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سوالف

“تهنئة”
)�سيك���ون ي���وم غ���د اأول اأي���ام عي���د الفطر 
املبارك، وي�رفني بهذه املنا�سبة اأن اأرفع ملقام 
�سي���دي �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة عاهل الب���الد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه، 
واإل���ى مقام �سيدي �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه، واإل���ى مقام �سي���دي �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمر �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء حفظ���ه اهلل ورعاه، اأ�سمى 

اآي���ات الته���اين وخال����س التري���كات مبنا�سب���ة 
حلول عيد الفطر املب���ارك اأعاده اهلل على جاللته 
و�سموهما  باخل���ر واليمن والركات، واأنعم على 
مملكتنا الغالي���ة و�سعبها الويف والأمتن العربية 

والإ�سالمية باليمن واخلر والركات(.
عاد م���ن جديد الإعالم القط���ري اإلى الغمامة 
ال�س���وداء و�سخب الك���ذب وعا�سف���ة الت�سنج يف 
حق ال�سقيقة الكرى اململكة العربية ال�سعودية، 
حي���ث اتهمه���ا مبن���ع املواطن���ن القطرين من 
اأداء منا�س���ك العم���رة يف الع����ر الأواخ���ر من �سهر 
رم�س���ان، وهذه �ملرة رم���ى �سهامه على �خلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة، وق���ال اإنها تلق���ت معلومات 

من ال�سعودية بعدم نق���ل امل�سافرين القطرين 
�إلى �لعم���رة، لكن �لأ�سقاء يف �لكويت يف �خلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة اأحرق���وا وجه نظ���ام احلمدين 
�خلط���وط  �أ�س���درت  حي���ث  �ل���كاذب،  و�إعالم���ه 
الكويتي���ة بيانا ر�سميا عل���ى ل�سان رئي�س جمل�س 
الإدارة يو�س���ف عبداحلميد اجلا�س���م  ذكرت فيه 
اأن “ال�رك���ة مل تتل���ق م���ن ال�سلط���ات ال�سعودية 
التوجيه���ات امل�س���ار اإليها بل تلق���ت توجيهات 
بال�سم���اح للمواطن���ن القطري���ن بال�سف���ر لأداء 
منا�سك العم���رة دون اإذن م�سبق من خالل مطاري 
املل���ك عبدالعزي���ز يف ج���دة والأم���ر حمم���د ب���ن 

عبدالعزيز يف املدينة املنورة”.

هك���ذا ه���و اإع���الم نظ���ام احلمدي���ن، اإع���الم 
الك���ذب والف���رتاء وا�ستئج���ار املرتزق���ة لترير 
مواقفه املخزية، فال�سعودي���ة اأعزها اهلل مل متنع 
اأي ب����ر كان م���ن اأداء منا�س���ك العم���رة وفري�سة 
احل���ج، وجهوده���ا اجلبارة والعظيم���ة يف الهتمام 
ب�سي���وف الرحمن ل ينكرها اإل جاحد وحاقد ممزق 
ومري�س، كما اأن اللقاءات املبا�رة مع املواطنن 
القطرين وهم يف رحاب مك���ة املكرمة ك�سيوف 
معززي���ن مكرم���ن قطع���ت ل�س���ان املرتزقة من 
اأمث���ال “العذب���ه” واأطفاأت اأن���وار عا�سمة الكذب 

التي مل نر مثلها يف كل الأزمنة.

الخطوط الكويتية تدحض 
باألدلة أكاذيب قطر

م���اذا ل���و كان الراح���ل الكبر ج���ران خليل 
جران يعي����س بيننا ويف اأيامنا هذه؟ هل �سيعيد 
ترتي���ب حروف���ه، بع���د اأن تغ���زوه التكنولوجيا، 
ويدمن و�سائل التوا�سل الجتماعي، ويكون من 
الذي���ن يخو�سون م���ع كل خائ�س، ف���ال تبقى له 
خ�سو�سي���ة ول م�ساحة غمو����س يف حياته حتفظ 
ل���ه �سوؤون بيت���ه وا�ستق���رار حيات���ه؟ اأم �سيبقى 
على راأيه عندما قال: “�سافر ول تخر اأحداً، ع�س 
ق�سة حب �سادقة ول تخر اأحداً، ع�س �سعيداً ول 

تخر اأحداً، فالنا�س يف�سدون الأ�سياء اجلميلة!”، 
اأم تراه تنباأ مبا �سيكون عليه حالنا اليوم، فقدم 

لنا ن�سيحته؟ 
الي���وم ل ي�ساف���ر اأح���د اإل واأخ���ر القا�س���ي 
والداين اأن���ه يف املطار الف���الين، ي�سور تذكرته، 
ي�س���ور اأمتعت���ه، ول يبق���ى ع���الن ول فلت���ان اإل 
وعن���ده خر بتل���ك الرحل���ة، يع�سق ف���الن فالنة، 
في�سور وي�سج���ل لنا اأفراحه واأحزان���ه، ويبث لنا 
ليال ونهارا  اأ�سجانه، وكاأن لنا احلق يف قبول حبه 

اأو نكران���ه! ُت�س���ور اأم �سلمان هداي���ا اأبو�سلمان، 
وتوؤك���د لكومار وعدنان اأنه���ا بعيدة عن الأحزان، 
واأنها تنعم بحياة ملئها الفرح وال�سعادة وتتعوذ 
م���ن ال�سيطان، وبع���د كل ما يعلنون���ه وين�رونه 
لل���ذي يعرفونه والذي ل يعرفون���ه، يطلبون من 

النا�س ذكر اهلل وحممد ر�سوله.
رمبا علينا اأن نعيد النظر يف ا�ستعمال كلمتي 
حياتن���ا ال�سخ�سي���ة، فحياتن���ا العامة تب���دو اأكرث 
قرباً لواقعن���ا، فالذي يعرفنا وال���ذي ل يعرفنا، 

يعرف كل �سيء عنا، وباإرادتنا الكاملة، التج�س�س 
اأ�سب���ح عادة اأغلبنا، والف�س���ول اأ�سبح داء يعاين 
من���ه اجلميع، و”الف�ساوه” �سمحت لكل ذلك باأن 
ينت����ر، تعاين من مل���ل “تتطم�س على فالن وين 

راح”، “ما عندك �سالفة ت�سور نف�سك”!
وعجب���ي م���ن اأولئ���ك الذين ي�سع���ون �سور 
اأطفاله���م ويذيلونها ب� “قل هو اهلل”، و”ما �ساء 
اهلل”، وهم الذين مل يحفظ���وا النعمة بنف�سهم... 
ي���ا اأخي وي���ا اأختي ذك���ر اهلل يف كل ح���ن وعلى 

كل م���ا منلك، ولك���ن لي�س من املعق���ول عر�س 
احلي���اة للذين يعنيهم الأم���ر والذين ل يعنيهم، 
وطلب ذكر اهلل، فمادم���ت توؤمن باأن العن حق، 
واحل�سد حق فلم ل حتمي نف�سك وتطلب من اهلل 
حفظك وحفظ عيالك وحفظ نعمتك، بدلً من ن�ر 
تفا�سي���ل حياتك ملن ل تث���ق فيهم وتخاف �رر 

اأعينهم؟ وكل عام واأنتم بخر.
 

يا�سمينة: ل تف�سدوا حياتكم باأيديكم.

الناس يفسدون األشياء الجميلة

أهذا عيد؟!

د. زهرة حرم

وخزة حب

بثينة خليفة 
قاسم
B7747

@hotmail.com

زبدة القول

ghassan.shihaby
@gmail.com

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

غسان الشهابي

ياسمين خلف

    ذرائع

    ياسمينيات
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أكثر من 17 مطربا ومطربة يحيون العيد بالسعودية

�شي�ش���كل عيد الفطر ه���ذا العام يف 
ال�شعودية تغيريا جذريا من خالل م�شاركة 
ال�شعودي���ن  م���ن  17 مطرًب���ا ومطرب���ة 
والع���رب، يف اإحي���اء 11 حف���اًل غنائًي���ا يف 
الفرتة م���ا ب���ن 16 - 23 يونيو احلايل، 
موزع���ة بن ث���الث مدن، ه���ي: الريا�ض، 
ج���دة، والدمام، حي���ث �شتحظ���ى الن�شاء 
بالن�شيب الأوفر من هذه احلفالت، بواقع 
5 حف���الت خا�شة بهن فق���ط، فيما تاأتي 
العائالت يف املرتبة الثانية باأربع حفالت، 
بينما �شيك���ون ن�شيب ال�شباب حفلتن، 
وكلتيهما بالدمام. وتنطلق احلفالت يوم 
16 يوني���و من جدة بحف���ل خا�ض للن�شاء 
حتيي���ه الفنانت���ان ي���ارا، و�شم���ة حمدان، 
وتختت���م بحفل خا�ض للن�ش���اء اأي�ًشا يوم 
23 يوني���و مبرك���ز امللك فه���د الثقايف 

حتييه الفنانة نوال الكويتية.
وهذا جدول حفالت العيد الكاملة:

 اليوم: 16 يونيو 2018
�شمة حمدان، يارا

املكان: جدة
الفئة املخ�ش�شة: الن�شاء فقط

اليوم: 17 يونيو 2018
نبيل �شعيل، ماجد املهند�ض

املكان: ال�شالة املغلقة مبلعب اجلوهرة
الفئة املخ�ش�شة: العائالت

 اليوم: 18 يونيو 2018
حممد عبده

الثق���ايف  فه���د  املل���ك  مرك���ز  امل���كان: 
)الريا�ض(

الفئة املخ�ش�شة: العائالت

 

اليوم: 18 يونيو 2018
راغب عالمة

املكان: مدينة امللك عبداهلل القت�شادية 
بجدة

الفئة املخ�ش�شة: العائالت

 اليوم: 19 يونيو 2018
نوال الكويتية، داليا مبارك

املكان: جدة
الفئة املخ�ش�شة: الن�شاء فقط

 اليوم: 20 يونيو 2018
ماجد املهند�ض، عبداهلل الروي�شد

املكان: الدمام
الفئة املخ�ش�شة: ال�شباب فقط

 اليوم: 20 يونيو 2018
اأ�شالة ن�رصي، كارمن �شليمان

الثق���ايف  فه���د  املل���ك  مرك���ز  امل���كان: 
)الريا�ض(

الفئة املخ�ش�شة: الن�شاء فقط

 اليوم: 21 يونيو 2018
رابح �شقر، عبادي اجلوهر

الثق���ايف  فه���د  املل���ك  مرك���ز  امل���كان: 

)الريا�ض(
الفئة املخ�ش�شة: العائالت

 اليوم: 16 يونيو 2018
اأنغام

الثق���ايف  املل���ك فه���د   مل���كان: مرك���ز 
بالريا�ض

الفئة املخ�ش�شة: الن�شاء فقط

 اليوم: 18 يونيو 2018
ح�شن اجل�شمي، وليد ال�شامي

املكان: الدمام
الفئة املخ�ش�شة: ال�شباب فقط

 اليوم: 22 يونيو 2018
را�شد املاجد

املكان: ال�شالة املغلقة مبلعب اجلوهرة 
بجدة

الفئة املخ�ش�شة: العائالت

 اليوم: 23 يونيو 2018
نوال الكويتية

الثق���ايف  فه���د  املل���ك  مرك���ز  امل���كان: 
)الريا�ض(

الفئة املخ�ش�شة: الن�شاء فقط

    BUZZ      
ي�شتاأنف الفنان عمرو �شعد، ت�شوير اأحداث م�شل�شله اجلديد “بركة”، 
عقب اإجازة عيد الفط���ر، والذي تدور اأحداثه يف اإطار بولي�شي حول �شاب 
�شعيدي يدعى “بركة” ياأتي مع والدته من ال�شعيد اإلى القاهرة، ويعمل 
يف جمال املقاولت لكن مع مرور الوقت، وخالل بحثه امل�شتمر عن الرثوة 
يت���ورط يف م�ساكل كثرية ب�سبب ع���دد من اأ�سحاب النف���وذ، وال ي�سانده 

يف ه���ذه امل�ش���كالت اإل والدته وبنت اجل���ريان التي حتب���ه، ويظل طوال 
امل�شل�شل يبحث عن دليل براءته. 

“برك���ة” تاأليف حمم���د ال�شواف، واإخراج حممود ك���رمي، ومن بطولة 
عمرو �شعد، وهالة �شدق���ي، وكمال اأبو رية، واإ�شالم جمال، واأحمد حالوة، 

وعمر زهران.

قالت الفنان���ة البحرينية �شيالء �شبت، اإنها اكتفت خالل �شهر 
رم�ش���ان 2018 مب�شل�ش���ل “التا�شع م���ن فرباير” للتف���رغ لتجربة 
تق���دمي الربامج مبعية املذيع �شالح الرا�ش���د عرب اإحدى املحطات 
املحلي���ة. وع���ن جتربتها الدرامية ه���ذه، اأ�شافت �شي���الء اأن العمل 
من اإخ���راج �شائد الهواري، “وكلي ثقة يف اإمكاناته وقدرته على اأن 
يقدمن���ي ب�شورة خمتلفة متاما واأراهن عل���ى )التا�شع من فرباير( 
واأزع���م اأن ما يحققه حالياً م���ن ردود اأفعال يوؤكد اأن رهاين كان يف 
حمله. وحول عر�ض الأعمال داخل �شباق رم�شان، اأو�شحت اأنها حتب 
التمثيل عموم���اً بغ�ض النظر عن عر�ض امل�شل�شل داخل رم�شان اأو 
خارج���ه، “الأهم بالن�شب���ة يل اأن اأثبت وجودي كممثل���ة وفنانة، واأن 

اأحتفظ يف اأر�شيفي باأكرب كم من امل�شل�شالت والأعمال اجلميلة”.
واأو�شحت �شي���الء موقفها من الهجوم عل���ى م�شل�شل “�شيف 
بارد” الذي عر�ض قبل فرتة وج�شدت من خالله دور فتاة �شعودية، 

قائل���ة “الهجوم على العمل ل�ش���ت طرفاً فيه 
ب���اأي �شكل م���ن الأ�شكال، وم���ن الأ�شا�ض، 
ومن���ذ ب���داأ الفن كان���ت الفنان���ات زينب 

الع�شك���ري و�شيماء �شقيقتي 
ميثل���ن  ك���ن  وغريهم���ا 
الفت���اة ال�شعودية لعدم 
وجود ممثالت �شعوديات 

بك���رثة، فكانت دائماً الفتاة 
الفت���اة  دور  متث���ل  البحريني���ة 
ال�شعودي���ة، ودوري يف العمل كان 
م�رصف���اً واإيجابي���اً، ول���و كان هناك 
�ش���يء يوؤخذ على �شي���الء لنت�رص يف 

مواقع التوا�ش���ل الجتماعي وهذا مل 
يحدث”.

وح���ول جديده���ا امل�رصح���ي، 
 Lion م�رصحي���ة  اإل���ى  اأ�ش���ارت 

King “و�شعي���دة بالتع���اون 
م���ع )ب���اك �شتي���ج غ���روب(، 
الذي اأعمل معه للمرة الأولى 
التجربة،  له���ذه  ومتحم�ش���ة 
واتطلع دائم���اً للتعاون مع 
م����رصح احلمل���ي، ور�شالتي 
عل���ى  البهج���ة  اأدخ���ل  اأن 

قلوب ال�شغار”.

شيالء سبت: 
 اكتفيت بـ ”التاسع 

من فبراير” ألتفرغ للتقديم

خا�ص 

هند البحرينية 
 تستعد لطرح

 “موت ويعني” 
قريبا

العيد في البحرين.. عادات تراثية تتحدى الحداثة
عي���د الفطر ه���و فر�شة �شخي���ة للتوا�شل 
الجتماع���ي ب���ن البحرينين، فه���م يحر�شون 
على تبادل الزيارات وا�شتقبال الأهل والأقارب 
واجلريان وتقدمي التهاين لهم وعلى التقارب 
ب���ن اجلميع، كما اأن العيد يعترب منا�شبة للقاء 
م���ن مل يلتق���وا بهم منذ زمن ب�شب���ب الن�شغال 
بالعم���ل و�شي���ق الوق���ت، وهو فر�ش���ة كذلك 
للت�شال���ح و�شف���اء الأنف�ض واإنه���اء اخلالفات 

وال�شغائن.
ومل تختل���ف العادات كث���ريا بن املا�شي 
واحلا����رص، فهن���اك مظاهر وع���ادات قدمية يف 
ه���ذا الي���وم ال�شعيد مبملك���ة البحري���ن ودول 
جمل����ض التع���اون اخلليجي م���ازال الكثري منها 
م�شتم���را حتى وقتن���ا هذا، ومن ه���ذه العادات 
تعطيل الأعمال حيث كان اخلليجيون يعطلون 
اأ�شغاله���م مل���دة اأ�شبوع كامل ويت���م التح�شري 
للعي���د قبل قدومه بفرتة. وترتيب البيت حتى 
يك���ون لئقا بهذه املنا�شب���ة واإح�شار املالب�ض 
اجلديدة حيث تخاط للكبار ولل�سغار، وجتهيز 
احللوي���ات وعر�ش���ة العيد حيث تق���ام حفالت 

العر�ش���ة كامل النهار، ويقوم الرجال بالرق�ض 
يف العر�ش���ة بالبن���ادق وال�شي���وف وين�ش���دون 
الأنا�شي���د احلما�شية. وكل ه���ذه املظاهر لأجل 

اإدخال البهجة والفرحة يف هذا اليوم.
وغالب���ا م���ا يخ�ش�ض الي���وم الأول من عيد 
الفط���ر لزيارة الأقارب وتن���اول وجبة الغداء يف 

“البيت العود” وهو بيت اجلد اأو الأب اإذ يجتمع 
جمي���ع اأفراد العائلة يف منزل كبري العائلة لهذا 
الغر����ض، فيما تق�شم باقي اأي���ام العيد لزيارة 
الأ�شدقاء وا�شطحاب الأطفال اإلى املنتزهات 
و�ش���الت اللعب. ومن الع���ادات الرتاثية التي 
مازال���ت متار�ض يف البع�ض من ق���رى البحرين 
جتمعهم بعد �شالة العيد وزيارة جميع املنازل 
ب�ش���كل جماع���ي فيما يق���وم اأ�شح���اب املنازل 
بتق���دمي املاأك���ولت والع�شائ���ر اأو م���ا ي�شمى 
يف البحري���ن ب� ”الق���دوع″ للزائري���ن، كما يتم 
تنظيم العديد من الحتفالت واملهرجانات يف 

املناطق املختلفة من البحرين.
وهناك جمموع���ة من الع���ادات املتبعة يف 
كيفي���ة الحتفال بعي���د الفطر املب���ارك حيث 
يتب���ادل البحريني���ون الزي���ارات يف م���ا بينهم 
للتهنئ���ة ويتم تقدمي ماء ال���ورد والعود حيث 
يق���وم الأهايل بتهنئة بع�شهم البع�ض. وحت�رص 
الأ�رص البحرينية للعيد ب����رصاء املالب�ض اجلديدة 
والعط���ور واحللي واملاأك���ولت التي يتميز بها 

ال�شعب البحريني.

اأعلنت النجم���ة هند البحريني���ة ا�شتعداداتها لطرح عمل 
جدي���د يحمل ا�ش���م “م���وت ويعن���ي”، واعلنت ع���رب ح�شابها 
الر�شم���ي على موقع التدوين���ات الق�شرية “تويرت” من خالل 
اإع���ادة ن�رصة تغريدة خا�شة بها، علق���ت عليها، قائلًة: “جديد 
فرا�ش���ة اخلليج هن���د البحرينية 2018 م���وت ويعني، كلمات 

مزيد، احلان النن، قريبا”.
وكانت النجمة الرائعة قد قدمت موؤخرا اأغنية “اهلل اأعلم”، 
التي طرحتها احتف���اًل بعيد احلب، عرب قناتها الر�شمية على 
موق���ع “يوتيوب”. اأغنية “اهلل اأعل���م”، كلمات الأمري عبداهلل 
بن في�شل بن يزيد اآل �شعود، واأحلان وتر، وتوزيع زيد ندمي، 

ومك�شاج عمرو ها�شم.
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“الثقافة” تقدم أمسيات غنائية مع “البكري” و”هارموني”
الفط���ر  بعي���د  احتف���اًء 
املبارك، تنظ���م هيئة البحرين 
فعالي���ات  واالآث���ار  للثقاف���ة 
مو�ش���يقية وفنية مميزة، حيث 
الثقافية  ال�شال���ة  ت�شت�شي���ف 
ال�شب���ت  العي���د،  اأي���ام  ث���اين 
املوافق 16 يونيو 2018 حفاًل 
غنائًي���ا للفنان حمم���د البكري، 
فيما �شتق���دم مبادرة هارموين 

من ت���اء ال�شباب حفل غنائي ثالث اأي���ام العيد الأحد 
املواف���ق 17 يوني���و اجل���اري يف ال�شال���ة الثقافية 
اأي�ًش���ا.  وي�شتح����ر الفنان البحرين���ي حممد البكري 
اإرث الفن���ان اأبوبكر �شامل م���ن خالل تقدمي جمموعة 
منوعة الأجمل ما غنى الراحل من كلمات �شاغها كبار 

ال�شعراء وق���ام بتلحينها نخبة 
م���ن اأهم امللحن���ن يف الوطن 
مب���ادرة  اأم���ا حف���ل  العرب���ي. 
هارم���وين م���ن ت���اء ال�شب���اب، 
م���ن  جمموع���ة  فيت�شم���ن 
االأعمال املو�شيقية والغنائية 
البحرينية والعربية من مراحل 
يقدمه���ا  خمتلف���ة،  زمني���ة 
م���ن املو�شيقي���ن  جمموع���ة 
والفنانن البحريني���ن ال�شباب منهم حممد اأ�شريي 
ويو�شف اجلابري. يذكر ان جميع احلفالت تقام عند 
ال�شاعة 8 م�شاًء، والدعوة عامة. ملزيد من املعلومات 
ميكنكم زيارة موقع هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار 

www.culture.gov.bh

14 يونيو 
 1800

القائ���د  اغتي���ال   
الفرن�ش���ي  الع�شك���ري 

اجلرنال كليرب.

 1811
الك������اتب�������������ة  والدة 
االأم���ريك���ي���ة ه��اري��ت 
����ش���ت���و، دع������ت اإل����ى 
ال�شود  بن  امل�شاواة 
الواليات  يف  والبي�س 
امل����ت����ح����دة، ووق�����ف 
العمل بقانون التمييز 
كانت  التي  العن�ري 
اآنذاك، وكتبت  �شائدة 
ال��ع��م  “كوخ  رواي������ة 

توم”.

1830
الفرن�شي���ة  الق���وات 
�شيدي  تن���زل مبين���اء 

فرج الحتالل اجلزائر.

1846
امل�شتوطن���ون   
يف  االأوروبي���ن 
كاليفورني���ا يق���ررون 
احلك���م  �ش���د  الث���ورة 

املك�شيكي.

1900
  ه���اواي ت�شب���ح جزءا 
من الواليات املتحدة.

 1952
غوا�شة  اأول  تد�ش���ن 

نووية.

 1962
ت��اأ���ش��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة 
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الرياضة كانت جواز مروري إلى الفن... ميس كمر لـ”$”:

“أحبكـــــم هـــوايــــه” وجئـــت لعيـــون البحـــريـــن

اأ�ش���ادت الفنانة العراقية مي�س كم���ر التي تزور 
البحرين حاليا للم�شاركة يف م�رحية “ريو�س” للمخرج 
ح�شن العويناتي خالل اأيام العيد، باملمثل البحريني 
وو�شفت���ه باأن���ه ميت���از بالق���وة يف االأداء وامله���ارات 
العالية، وبروح العمل اجلماعي، كما اأنها حتب الفنانة 
هيف���اء ح�ش���ن وتربطها عالق���ات اأ�ري���ة وطيدة مع 
الفن���ان الراحل عبداحل�شن عبدالر�شا والذي اعتربته 

الوالد واملربي الفا�شل الذي تعلمت منه الكثري.
ويف ال�شاأن العراقي اأو�شحت مي�س اأنه على الرغم 
م���ن كل ال�شعوب���ات والظ���روف التي مر به���ا العراق 
اال ان الف���ن وامل����رح العراق���ي الزال عظيم���ا وقويا 
ويتنف�س ويعطي، و18 م�رحا يف بغداد جميعها يعمل 
وينت���ج وامل�شاه���د يتف���رج. “البالد” انته���زت زيارة 

مي�س للبحرين واأجرت معها هذا اللقاء:

 هل هذه زيارتك األولى للبحرين؟
ال، انها امل���رة الثانية، زيارت���ي االأولى كانت مع 
الفن���ان الكويتي طارق العلي لتقدمي م�رحية “ قلب 

للبيع”.

 حدثينا عن مشاركتك في مسرحية 
“ريوس” للمخرج حسين العويناتي؟

امل�رحي���ة  يف  مب�شاركت���ي  ج���دا  �شعي���دة  اأن���ا 
الكوميدي���ة الهادفة “ ريو�س” والتي �شتنقل ر�شائل 
الى كافة �رائ���ح املجتمع وت�شلط ال�شوء على الكثري 
من الق�شايا، وقد تفاجاأت حقيقية باملهارات العالية 

التي يتمتع بها الفنان البحريني واالأداء املميز القوي 
الذي بهرين بكل ما حتمل���ه الكلمة من معنى، وكذلك 
املخ���رج الرائ���ع ح�ش���ن العويناتي، ون����س امل�رحية 
اأي�ش���ا. دوري يف العمل �شيك���ون زوجة بومن�شور وهو 
الفن���ان اأحمد مب���ارك و�شات���رك بقية االأح���داث ليوم 

عر�س امل�رحية.

 سبق وان شاركت في عمل مع عمالق 
الكوميديا الراحل الفنان القدير عبدالحسين 

عبدالرضا رحمه اهلل وهو مسلسل “أبو 
الماليين”. كيف كانت التجربة؟

الفني���ة  حيات���ي  يف  م���رت  جترب���ة  اجم���ل  انه���ا 
وال�شخ�شي���ة، فاأن���ا تربطن���ي معه رحم���ه اهلل عالقات 
ا�ري���ة قوية ومع كافة اأف���راد اأ�رته، زوجته الغالية ام 
ب�ش���ار واأبنائه وبناته، وعدم وج���وده يف حياتي مبثابة 
فقد الوالد واملربي الفا�شل الذي تعلمت منه الكثري.

عبداحل�شن عبدالر�شا.. قامة فنية 
ال ميكن اأب���دا اأن تعو�س ومدر�شة تعلم منها ال�شغري 

والكبري واآي فنان يقف اأمامه يكون حمظوظا.
 أين تجد الفنانة ميس قمر نفسها.. 

في المسرح أم في التلفزيون؟
اع�ش���ق االثن���ن ولكن���ي اأمي���ل اإلى امل����رح الأنه 

االأ�شعب كما اإنني من االأ�شا�س ممثلة م�رح.

لك تجربة في عالم الرياضة فقد أحرزت 
لقب أفضل العبة كاراتيه على مستوى 

العراق لعام 1992 وأشرفت على تدريب 
فريق نادي االعظمية الرياضي للجمناستيك، 

كما عملتي كمدربة جودو وحكم 
لمباريات ونلت الحزام األسود وفي سجلك 

الكثير من اإلنجازات.. نبذة عن كل ذلك؟

نعم..فاأن���ا بطل���ة الع���راق يف الكاراتي���ه للعامن 
املنتخ���ب  والعب���ة  الكاراتي���ه،  يف   1993  -  1992
الوطن���ي للجمنا�شتي���ك على م���دى 18 �شن���ة، واأي�شا 

مدربة وحكمة.

كيف استطعت المزج بين الرياضة والفن؟
الريا�ش���ة كانت جواز مروري اإلى عامل الفن، فقد 
اأح���رزت بطول���ة “القطر” للمتقدمن وم���ن ثم جاءين 
الفن���ان الكبري والكوميدي���ان االأول يف العراق الراحل 
را�ش���م اجلميل���ي وعر����س عل���ي التمثي���ل يف م�رحية 
ريا�شية، ا�شمه���ا “االإمرباطور” �شاركت فيها كالعبة 
كاراتي���ه وظه���رت اأي�ش���ا يف ع���دة �شخ�شي���ات، ومبا 
اين العب���ة معروف���ة ويل �شعبية جماهريي���ة يف العراق 
كان م���ن الطبيع���ي ان اأتفوق يف الف���ن وعلى امل�رح 
خ�شو�شا ومن يومها انهالت علّي العرو�س امل�رحية 

والتلفزيونية.

 كيف هو الحراك المسرحي في 
العراق الشقيق اليوم؟

على الرغم من كل ال�شعوبات والظروف التي مر 
به���ا العراق اإال ان الفن وامل�رح العراقي الزال عظيما 
وقوي���ا ويتنف�س ويعطي، 18 م�رحا يف بغداد جميعها 
يعم���ل وينت���ج واجلماهري تتدف���ق بغ���زارة مل�شاهدة 
خمتل���ف االأعم���ال اي���ا كان نوعه���ا، وناأم���ل ان يكون 

امل�شتقبل اأف�شل حاال.

 ماذا تعرفين عن الساحة الفنية في 
البحرين؟

اأح���ب الفنان���ة املتاألق���ة هيفاء ح�ش���ن، كما اين 
التقيت بالعديد م���ن الفنانن والفنانات يف الكويت 
واالإم���ارات وتربطن���ي معهم �شداق���ات، واليوم وكما 
ذكرت ان فريق م�رحية “ريو�س” فريق رائع وابهرين 
بقوت���ه وتفاهمه عل���ى امل�رح، واأمتن���ى كل التوفيق 

لكل ممثل بحريني وممثلة.

 ما أمنيتك كفنانة؟
اأمنيتي كفنانة وكمواطن���ة عراقية ان يعم االآمن 
وال�ش���الم عل���ى كل الب���الد العربية وان يع���م ال�شفاء 

القلوب وتنتهي املاآ�شي من العامل.

 كلمة أخيرة لجمهورك ومحبيك في 
البحرين؟

“اأحبكم هوايه” واأنا جئت لعيون البحرين.

ضمن حفالت عيد الفطر المبارك

• حممد البكري 	

اأ�سامة املاجد

• مع الراحل عبداحل�شن عبدالر�شا يف ابو املالين	 • يف م�شهد من فيلم خمي�س وجمعة	 • البالد حتاور مي�س كمر	

• من بروفات ريو�س	



ينبغي خ���ال �ضه���ر رم�ض���ان اتب���اع العادات 
الغذائية ال�ضحية الت���ي قد يغفلها البع�ض اأحياناً 
نظراً للحرمان من الطعام وال�رشاب ل�ضاعات طويلة. 
ل���ذا اإليك���م بع����ض الن�ضائ���ح مل�ضاعدتك���م على 

احلفاظ على لياقتكم ون�ضاطكم 
طوال هذا ال�ضهر.

اأهم  الإفط���ار ه���ي  وجب���ة 
وجب���ة يف الي���وم، ولك���ن تعت���ر 
وجب���ة ال�ضح���ور )الوجب���ة التي 

ت���وؤكل قب���ل الفج���ر( عل���ى 
الق���در نف�ض���ه م���ن الأهمية 
خ���ال �ضهر رم�ض���ان، فهي 
ت�ضاع���د عل���ى احلفاظ على 
ال�ضوائل يف ج�ضمك، ومتده 
بالطاقة والعنا�رش الغذائية 
حت���ى الوجب���ة التالية عند 
الإفطار. كما اأنها ت�ضاعدك 

يف  الإف���راط  جتن���ب  عل���ى 
تن���اول الطع���ام، عندما تفطر 

عند غروب ال�ضم�ض.
تعت���ر الفواك���ه واخل�رشوات 
وجبة خفيف���ة بامتياز بني وجبات 
الطع���ام الرئي�ضة، وبدي���ا �ضحيا 
الت���ي  واحللوي���ات  للمعجن���ات 
نتناولها عادًة خال �ضهر رم�ضان. 
حتتوي بع�ض الفواكه واخل�رشوات 
بطبيعتها عل���ى كميات كبرية من 

اخليار  وخا�ض���ًة  املي���اه، 
والبطي���خ وال�ضم���ام 

والقرع  والكو�ض���ة 
 . لع�ضل���ي ا
تناول  وي�ضاعد 
هذه الأنواع بعد 

ال�ضيام  �ضاع���ات 

على ال�ضعور بالرتواء.
*جتنب الأطعم���ة امل�صنعة والوجبات ال�رسيعة 
الت���ي حتتوي عل���ى الكربوهي���درات املكررة، مثل 
ال�ضكري���ات والدقي���ق الأبي����ض وكذل���ك الأطعمة 
الد�ضم���ة مث���ل حلوي���ات رم�ض���ان، لأنه���ا حتتوي 
عل���ى ن�ضبة عالية م���ن الده���ون ومنخف�ضة القيمة 

الغذائية.
اأن  يف  �ض���ك  ل 
الأكل  يف  الإف���راط 
بعد يوم من احلرمان 
اأمر مغر،  من الطع���ام 
ولكن تذكر اأن عليك اأن 

تتمهل.
بب�ض���ع  اب���داأ 
مت���رات م���ع امل���اء ث���م 
انتظ���ر قلي���ًا قب���ل ب���دء 
الوجبة الرئي�ض���ة. البلح هو 
م�ض���در مهم لإم���داد اجل�ضم 
بالطاقة، وي�ضاع���ده على اإفراز 
الإنزميات الها�ضم���ة ا�ضتعداداً 
تب���داأ  رمب���ا  القادم���ة.  للوجب���ة 
بع����ض  تن���اول  يف  ذل���ك  بع���د 
احل�صاء الداف���ئ. جتنب الزيوت 
والده���ون الثقيل���ة يف وجبت���ك. 
تاأك���د م���ن اأن���ك ت���اأكل الكث���ري 
من اخل����رشاوات وج���زء كبري من 
الروت���ني والكربوهي���درات مبا 
في���ه الكفاي���ة، م���ع القلي���ل من 
الده���ون. تذك���ر اأن���ك يج���ب اأن 
ت���اأكل بب���طء واأن متن���ح ج�ضمك 

الوقت الكايف له�ضم الطعام.
طعام���اً  احل�ض���اء  يعت���ر 
دافئ���اً، ومهدئاً و�ضه���ل اله�ضم 
عل���ى املع���دة، اإن���ه مي���د اجل�ضم 

بال�ضوائ���ل والفيتامينات واملعادن وهو يف الوقت 
نف�ض���ه و�ضيل���ة رائعة لتن���اول اخل����رشاوات. حاول 
�ضنع احل�ض���اء من اخل�رشاوات امللون���ة، مثل اجلزر 
والطماط���م والق���رع والفلفل وال�ضبان���خ والكو�ضة 
والباذجنان. تذكر اأن تقلل من كمية امللح والزيت 
ال���ذي ت�ضتخدمه يف اإعدادهم. ميكنك اإ�ضافة نكهة 
مميزة من خال اإ�ضافة الأع�ض���اب الطازجة كالروز 

ماري والزعرت.
ا����رسب الكثري م���ن ال�صوائل لرتطي���ب ج�صمك 
يف الف���رتة م���ن الإفط���ار، حت���ى وق���ت ال�ضح���ور. 
ين�ص���ح بعدم الإفراط يف تن���اول م�رسوبات رم�صان 
ال�ضكرية مثل التمر هندي والكركديه وقمر الدين، 
لحتوائه���ا عل���ى ال�صكر بن�صب كب���رية. على الرغم 
م���ن اأن الع�صائ���ر واحللي���ب واحل�صاء مت���د اجل�صم 
بال�ضوائ���ل، اإل اأن امل���اء يظل هو اخلي���ار الأف�ضل، 
لذلك ح���اول ا�ضتهاك امل�رشوب���ات الأخرى ب�ضورة 

معتدلة.
الكافيني مدر للبول مم���ا ي�ضاعد على فقدان 
املاء ب�ضكل اأ�رشع، ويوؤدي اإلى اجلفاف. من الأف�ضل 
جتنب امل�رسوب���ات املحتوية عل���ى الكافيني، مثل 
ال�ض���اي الثقي���ل والقه���وة والك���ول، اأو تناوله���م 

باعتدال.
ح���اول جتن���ب الأطعم���ة املقلي���ة اأو التي يتم 
اإعدادها با�ضتخدام كميات كبرية من الزيت. اإذا مل 
ميكن جتنب القلي نن�ص���ح باحلد من كمية الزيت 
امل�ضتخدمة. ب���دلً من ا�ضتخدام ك���وب من الزيت، 
ميكن���ك خف����ض الكمية اإل���ى ن�ض���ف اأو ربع كوب. 
م���ن الأف�صل جتنب القل���ي ب�صح���وم حيوانية مثل 
ال�ضم���ن. بدلً من ذلك، نن�ض���ح با�ضتخدام الزيوت 
التي حتتوي على الده���ون الأحادية غري امل�ضبعة، 
مثل زيت عباد ال�ضم����ض والكانول، وزيت الذرة. ل 
ين�ضح بقلي الأطعمة بزيت الزيتون لأنه ل يتحمل 
احل���رارة العالي���ة، ومن ثم يح���رتق ويفقد خوا�ضه 

الغذائية وي�ضبح �ضاراً.

ا�ضتن���دت الرابط���ة الأملاني���ة، التي 
تتخذ من مدينة فامي���ر مقراً لها، يف اأن 
التدخ���ني ي�ضع���ف العظام اإل���ى نتائج 
درا�ض���ة اأمريكي���ة حديث���ة مت اإجراوؤه���ا 
بجامعة �ضين�ضيناتي. وقد تو�ضلت اإلى 
اأن تدخني الفتي���ات يف مرحلة املراهقة 
يوؤث���ر بال�صل���ب عل���ى كثاف���ة عظامه���ن، 
ل�ضيم���ا يف الفقرات القطني���ة املوجودة يف 
اأ�ضف���ل العمود الفقري وكذل���ك يف الورك، وهي 
املناطق الت���ي يرتفع بها خطر الإ�ضاب���ة بالك�ضور لدى 
الن�ض���اء امل�ضاب���ات به�ضا�ضة العظام يف مرحل���ة عمرية متقدمة. وذك���رت وكالة الأنباء 
الأملاني���ة اأنه خال اإجراء هذه الدرا�ضة، ق���ام الباحثون مبراقبة تاأثري التدخني على بناء 
العظ���ام لدى 262 فتاة ترتاوح اأعمارهن ب���ني 11 و13 و15 و17 عاماً على مدار ثاثة 

اأعوام، حيث مت قيا�ض كتلة العظام الكلية وكثافة العظام لديهن مرة كل عام.

هشاشة العظام

أوبئة

الشّمام
ي�ضاع���د ال�ضم���ام على ح���رق الدهون 

بف�ض���ل احتوائه على ن�ضب���ٍة عالية من 
ه���ذا  ا�ضته���اك  ان  اإذ  ج؛  فيتام���ني 
الفيتامني حتت امل�ضتوى املطلوب 
ق���د يق���اوم ح���رق وفق���دان الكتل���ة 

الدهنية يف اجل�ضم.
كم���ا اأن الرنام���ج الغذائي الغني 

بفيتامني ج يزي���د من م�ضتويات تكون 
الكولج���ني وه���و الروت���ني املوج���ود يف 

الأن�ضجة ال�ضام���ة يف اجل�ضم، مما يقوي الأن�ضجة 
يف اجللد ويحمي الب�رسة من م�صاكل ك�صب وخ�صارة الوزن.

وي�ضه���ل ال�ضمام عملي���ة اله�ضم وحركة الطعام يف الأمع���اء؛ نظراً لحتوائه 
عل���ى ن�ضبٍة عالي���ة من الألياف واملاء كما مينع الإم�ض���اك ويعزز �ضحة ووظائف 
اجله���از اله�ضمي. وتعتر كل هذه الأمور من اأهم العوامل املوؤدية اإلى خ�ضارة 
ال���وزن ب�صكٍل �صحي. وُي�صاهم تناول ال�صم���ام يف تخفيف الوزن ب�صبب حمتواه 

اجليد من الروتني.

توق����ع باحث����ون ا�ضكتلندي����ون 
ا�ضتمرار انت�ض����ار الأوبئة املازمة 
ملر�ض����ي ال�ضمن����ة وال�ضكري من 
النوع الثاين وم�ضاهمتها بتاأجيج 
الأزم����ات القلبي����ة، الت����ي تعتر 
اأك����ر اأمرا�ض القل����ب وال�رسايني 

املزمن����ة انت�ضاراً يف الع����امل. وهذه 
تل����ك  ملر�ض����ى  حتذيري����ة  اإ�ض����ارة 

الأمرا�ض.
وتوق����ع تقري����ر ا�ضكتلندي اأخ����رياً، تف�ضي 

ال�ضمن����ة وارتفاعها من ن�ضب����ة %25 يف العام 1997 اإل����ى 38 % يف غ�ضون 10 
�صنوات فح�صب، وقد ا�صتمد التوقع من بيانات لأ�صخا�ض اأ�صيبوا م�صبقاً ب�صكتة 
قلبي����ة واحدة على الأق����ل. ويجري حتديد العالقة بني ال�صك����ري والأزمة القلب، 
م����ع وجود خطر م�ضاعف لاإ�ضاب����ة باأزمة قلبية ثانية ل����دى املر�ضى امل�ضابني 
بال�ضكري مع توقع اأعرا�����ض اأ�ضواأ، وزيادة احتمال دخولهم امل�ضت�ضفى والوفاة 

اأي�ضاً، يف مقابل نظرائهم الذين ل يعانون من اأزمات قلبية.

الإقب���ال على تن���اول الروب قد يكون اأف�ض���ل و�ضيلة لدعم خف�ض �ضغط ال���دم املرتفع، وذلك 
بح�ص���ب درا�صة ن�رست خالل اجتماع جمعية القلب الأمريكي���ة وا�صتمرت ملدة 15 �صنة على اأكر من 
2000 متطوع. ودلت على اأن �صبب عدم اإ�صابة 31 % من املتطوعني بارتفاع �ضغط الدم يرجع 
ال���ى تناولهم للروب يوميا. وعليه، ين�ضح بتن���اول الروب كوجبة خفيفة عند ال�ضعور باجلوع وعلى 

اأن يكون خاليا من الد�ضم.
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اإعداد: طارق البحار

من أجل صحة أفضل في رمضان

أسـرار إلنقـاص الـوزن الزائـد فـي رمضـان
يف  الزائ���د  ال���وزن  لإنقا����ض  اأ����رشار 
رم�ض���ان، اأوله���ا امل�ض���ي قب���ل الإفط���ار، 
م�ضريا اإل���ى اأن امل�ضي مل���دة �ضاعة كاملة 
قب���ل موع���د الإفط���ار ب�ضاعتني ل���ه تاأثري 
رائع عل���ى اجل�ضم ور�ضاقته، فهذه ال�ضاعة 
ت�ضمى ال�ضاع���ة الذهبية حلرق الدهون لأن 
الدهون حترق فيها مبعدل اأربعة اأ�ضعاف، 
ب�رسط اأن ل يتعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض ب�صكل 
مبا�رس حتى ل ي�ص���اب بالإنهاك والتعب اأو 

اجلفاف.
ويكم���ن الأمر الث���اين يف تناول �ضنف 
واح���د عل���ى الإفط���ار، وجتن���ب التنويع يف 
الأ�ضناف على وجبة الإفطار، وهذا اأمر مهم 
جداً لإنقا����ض الوزن ل�ضيم���ا اإذا اقت�رشت 

الوجب���ة يف الي���وم الأول عل���ى الروتينات 
كاللحوم اأو الدج���اج، ويف اليوم الذي يليه 

تك���ون ن�ضوية كالأرز اأو املعكرونة مع عدم 
اجلمع بينهما.

ما فوائد الشوربة على اإلفطار؟
فوائد ال�ضوربة على الفطار يف �ضهر رم�ضان، �ضهر اخلري 
والطاع���ات وكذلك �ضهر الفر�ض���ة للتمتع ب�ضحة جيدة وقوية 
وتنظي���ف اجل�صم من ال�صموم بعي���دا عن كرة الكل والطعمة 

الد�ضمة وامل�رشة بال�ضحة.
وتع���د ال�ضورب���ة ابرز واه���م اطباق �ضف���رة رم�ضان، وهي 
الفتتاحي���ة التي يتم به���ا ك�رش �ضيام يوم طوي���ل بعد تناول 
التم���ر، كونها ت�ضه���ل اله�ضم وت�ضاعد على تن���اول ال�ضناف 

الخرى من الطعمة خال وجبة الفطار.
ومتتاز ال�ضوربة بانها �ضائل ميكن تناوله ب�ضهولة ودون 
اي حاج���ة لله�ضم او العلك كما بقية ا�ضناف الطعام، وبالتايل 
فهي وجبة خفيف���ة على املعدة الفارغة طوال اليوم. كما انها 
ت�ضاعد املعدة على ا�ضتقبال ا�ضناف الطعام الخرى وحتافظ 
على عمل اجلهاز اله�ضم���ي ب�ضا�ضة وبعيدا عن ال�ضابة بع�رش 

اله�ضم او التلبك املعوي.
من فوائ���د ال�ضوربة على الفطار يف �ضه���ر رم�ضان نذكر 

اي�ضا:
• تعم���ل ال�ضورب���ة على تدفئ���ة املع���دة واحليلولة دون 

ال�ضابة باملغ�ض او الت�ضنجات.
• تع���د ال�ضورب���ة وجبة �ضحي���ة ومغذية وغني���ة باللياف 
التي حتافظ على �ضحة اجله���از اله�ضمي وحتمي ال�ضائم من 

الم�ضاك وع�رش اله�ضم والنتفاخ.
• حتت���وي ال�ضورب���ة عل���ى ن�ضب���ة عالية م���ن ال�ضوائل ما 

يجعلها تغذي خايا اجللد والب�رشة ب�ضكل كبري.
• تعزز ال�ضعور بال�ضبع وبالتايل ل ي�ضطر ال�ضائم لتناول 

كميات كبرية من الطعام يوميا.

افضل انواع الشوربة على االفطار في شهر رمضان:
تعد ال�ضوربة الغنية باخل�رشوات من اف�ضل انواع ال�ضوربة 
على الط���اق كونها غنية بالفيتامين���ات واملعادن واللياف، 
وبالت���ايل ف���ان �ضورب���ة اخل�ض���ار تت�ض���در قائم���ة ال�ضوربات 

الف�ضل التي ين�ضح بتناولها من قبل ال�ضائمني.
وبالم���كان ا�ضاف���ة اي �ضنف من ا�ضن���اف الروتني الى 
�ضوربة اخل�ضار لتعزيز قيمتها الغذائية، مثل الدجاج او اللحم 

او ال�ضمك.
كم���ا ميك���ن تن���اول �ضورب���ة العد����ض ال�ضحي���ة والغنية 
بالروت���ني وفيتامني ج، وكذلك �ضوربة الدجاج والرز الغنية 

باحلديد والروتني والن�ضويات.
وين�ض���ح دوم���ا بتح�ض���ري ال�ضورب���ة الطازج���ة يف املنزل 
وال�ضتغن���اء قدر الم���كان عن ال�ضوربة اجلاه���زة والتي حتوي 

كمية كبرية من امللح وتزيد ال�ضعور بالعط�ض خال النهار.

الوقت المثالي للذهاب إلى “الجيم” أثناء الصيام

الريا�ض���ة يف  ع���ن ممار�ض���ة  ل تنقط���ع 
رم�ض���ان لأنها �ضت�ضاعدك ب�ض���كل كبري على 
ح���رق ال�ضع���رات احلرارية، وع���دم الزيادة يف 
الوزن، وكث���ري منا يغلبه الك�ضل للذهاب اإلى 
ال�ض���الت الريا�ضية لكن م���ا الوقت املثايل 

للذه���اب اإلى اجليم اأثن���اء ال�ضيام؟ ت�ضتطيع 
ممار�ضة الريا�ضة قب���ل الإفطار وملدة �ضاعة 
كامل���ة، كي تنتهي م���ن مترينك قبل الفطار 
برب���ع �ضاعة فق���ط، وحاول تعوي����ض اجل�ضم 
املفق���ودة  املعدني���ة  والأم���اح  بال�ضوائ���ل 

باأ�رشع وقت ممك���ن. واأي�ضا باإمكانك ممار�ضة 
الريا�ضة بعد تناول الإفطار بحوايل �ضاعتني 
اأو ثاث���ة، حيث يتم خال ه���ذه الفرتة ه�ضم 
الطعام بكفاءة وراحة ليتم ا�ضتخا�ض الطاقة 

واإعادة �ضحنها اإلى اأع�ضاء اجل�ضم احليوية.
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ع��ر ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األعىل  املجلس 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة عن تقديره لرشكة ناس التي 
قدمت دعمها لدورة سموه لأللعاب 
الرياضة يف نسختها الحادية عرشة، 
مش��يدا س��موه بجهود رشكة ناس 
يف دع��م ورعاية مختلف األنش��طة 
الرياضي��ة والش��بابية يف اململك��ة 
وحرصه��ا املوصول ع��ىل أن تكون 
متواجدة يف ه��ذه الفعاليات بقوة 

وترك بصامتها الواضحة يف رعايتها.
وأش��ار س��موه أن دعم رشكة ناس 
لدورة “ن��ارص11” يعت��ر من أحد 
أبرز أس��باب النجاح ال��ذي حققته 
الدورة يف النس��خة الحالية والنسخ 
املاضي��ة واس��تمراريتها، وكان هذا 
الدع��م ومازال مس��اهام كبريا فيام 
وصلت إلي��ه الدورة من مس��توى 
ومكانة كبرية ب��ن جميع البطوالت 

املحيل  املس��توى  ع��ىل  الرياضي��ة 
واإلقليمي حتى وصلت إىل العاملية 
خصوصا بع��د أن حظي��ت الدورة 
بتغطية إعالمية مميزة من مختلف 

وسائل الصحافة واإلعالم.
وأض��اف س��موه إىل أن رعاية رشكة 
ن��اس لل��دورة ه��ي مح��ل تقدير 
الرياضية  الحركة  وإعجاب منتسبي 
والش��بابية ملا لها من آث��ار إيجابية 
عىل مس��رية الدورة التي حققت يف 
األع��وام طوال مس��ريتها الكثري من 
املواهب  إلب��راز  النبيلة  األه��داف 

الرياضية يف مختلف األلعاب.
من جهت��ه، أكد رئيس مجلس ادارة 
رشكة ناس سمري ناس أن دعم الرشكة 
ل��دورة نارص ب��ن حم��د لأللعاب 
الرياضية يأيت ضمن توجهات الرشكة 
يف دعم ورعاية األنش��طة الرياضية 
باململكة ودعم األنشطة املجتمعية، 
وهي سياسة تتبعها منذ فرتة طويلة 
للدخ��ول يف رشاكات مهم��ة م��ع 
مختلف الجهات لالرتقاء بالقطاعن 

الش��بايب والري��ايض، مش��ريا إىل أن 
الرشك��ة دامئا ما تح��رص عىل دعم 
املبادرات التي يقدمها سمو الشيخ 
نارص بن حمد باعتبارها تحمل بن 
طياته��ا أهدافا نبيلة ع��ىل الحركة 
الش��بابية والرياضية، وساهمت يف 
وضع البحري��ن يف مراحل متقدمة 

وتحقيق أبطالها إلنجازات رائدة.

وأش��ار ن��اس إىل أن األف��كار التي 
يقدمها س��موه ساهمت يف تحقيق 
منذ  لل��دورة  التصاع��دي  التط��ور 
النس��خة األوىل وانتش��ارها الواسع 
واإلقليمي،  املح��يل  املس��توى  عىل 
فض��ال عن االنتقال به��ا إىل العاملية 
م��ن خ��الل اس��تضافة نج��وم كرة 
القدم، مبديا ثقته يف قدرة س��موه 

عىل مواصلة مس��رية تطوير الدورة 
وطرح املزيد م��ن األفكار اإلبداعية 
التي س��تجعل من ال��دورة واحدة 
م��ن أهم ال��دورات ع��ىل مختلف 
األصعدة، وصوال إىل تحقيق الهدف 
األسمى يف الرتويج ململكة البحرين 
وتطوير القطاعن الشبايب والريايض.
م��ن جانبه، أكد ف��وزي ناس املدير 

اإلداري أن رعاية الرشكة ملنافس��ات 
وفعالي��ات “ن��ارص11” مصدر فخر 
واعتزاز إلدارة الرشكة الحريصة عىل 
أن تك��ون جزءا من النج��اح الكبري 
لفعاليات ال��دورة التي وصلت إىل 
أعىل املراتب واملراكز بفضل الدعم 
واالهت��امم الكبري ال��ذي تلقاه من 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليفة وأفكاره التطويرية.
وق��ال ف��وزي ن��اس “إن االهتامم 
الكبري والدعم الالمحدود للفعاليات 
الرياضية للشباب من خالل املتابعة 
الحثيثة لسمو الشيخ نارص بن حمد 
ق��د س��اهمت وبص��ورة ملحوظة 
يف االرتق��اء بال��دورة، ووصولها إىل 
نسختها الحادية عرشة بعد أن وضع 
الكفيلة بتطويرها  الخطط والرامج 
والوصول بها إىل أعىل املس��تويات؛ 
األم��ر الذي وج��دت في��ه الرشكة 
مكانا مناسبا لتأكيد دورها الوطني 
يف رعاية الحركة الشبابية والرياضية 

يف البحرين”.

ناصر بن حمد:  دعم “ناس” أحد أبرز أسباب نجاح “ناصر11”
“ناس” أشاد بمبادرات سموه تجاه القطاعين الشبابي والرياضي

دخل أح��د األندية الوطنية 
املنضوية تحت لواء االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة، يف 
مفاوضات جادة مع املدرب 
الس��لوفيني بويان الزيتش؛ 
لقيادة الفري��ق األول لكرة 
الس��لة باملوس��م الري��ايض 

املقبل 2018/2019.
وعلم “البالد س��بورت” من 
مص��ادره الخاص��ة، أن أحد 
أندية السلة خارج العاصمة 
دخل��ت يف مفاوض��ات مع 
لتويل  بوي��ان،  الس��لوفيني 
مهم��ة اإلرشاف الفني عىل 

الفريق األول.
وأشار مصدرنا إىل أن النادي 
يرغب يف التعاقد مع املدرب 
بوي��ان كخطوة أوىل لرتتيب 
الس��الوي  الفري��ق  أوراق 
مضيًفا  الجدي��د،  للموس��م 
النادي  ب��ن  املفاوضات  أن 
واملدرب م��ا زالت قامئة، إذ 
يس��عى األول لحسم هوية 
قبل  الس��لة رسيًعا،  مدرب 
أن يدخل س��وق االنتقاالت 

والتعاقدات.
للم��درب  يس��بق  ومل 

السلوفيني أن خاض تجربة 
تدريبية يف اململكة ذي قبل، 
إذ ستكون هذه هي املهمة 
الفنية األوىل له، حال توصل 
اتف��اق  لصيغ��ة  الطرف��ان 
نهائية تقيض مبوجبها تسلم 
لفريق  الفنية  اإلدارة  بويان 

السلة.
وكان بوي��ان قد درب فريق 
الكويت��ي قبل 5  الكوي��ت 
مواس��م، وحقق معه لقب 
ثم  آنذاك،  ال��دوري  بطولة 
الفريق  تدري��ب  لتويل  عاد 
مطلع املوس��م املايض خلفا 
للرصيب باني��ا، قبل أن ُيقال 
م��ن منصبه بس��بب تراجع 

نتائج الفريق.
بوي��ان  امل��درب  وميت��از 
ا،  ج��دًّ قوي��ة  بش��خصية 
وبفلسفة تدريبية قامئة عىل 

االهتامم بالدفاع.
املنتظر أن تكش��ف  وم��ن 
القليلة  األمور خالل األي��ام 
املقبلة، وخصوًصا أن النادي 
يطب��خ صفقات��ه ع��ىل نار 
هادئة وبعيدة عن الصحافة 

املحلية.

يعك��ف االتح��اد البحريني لكرة 
السلة عىل رصف املكافآت املالية 
للحكام العاملن نظري جهودهم يف 
إدارة مباريات منافس��ات املوسم 

املايض 2017-2018.
وت��أيت ه��ذه الخط��وة بن��اء عىل 
توجيهات رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل آل خليفة برضورة رصف 
مكاف��آت الح��كام يف أرسع وقت 
ممكن بعد انتهاء املوس��م، حيث 
يويل س��موه اهتامًما كب��ريًا مللف 
التحكيم ال��ذي يعتر عنرًصا مهامًّ 

ورئيًسا ضمن عنارص اللعبة.
باالتح��اد  الع��ام  األم��ن  وق��ال 
عبداإلل��ه عبدالغف��ار إن االتحاد 
انته��ى من كافة إج��راءات رصف 
كامل مكافآت الحكام، وإن جميع 
الحكام سيستلمون مكافآتهم هذا 

األسبوع، مشيًدا بعطاء الحكام يف 
املحلية  املسابقات  مباريات  إدارة 
املختلفة طوال املوس��م، خصوًصا 
وأن املوس��م املنرصم يعتر األكرث 
يف تاريخ اتحاد الس��لة من ناحية 

عدد املباريات يف مختلف الفئات 
العمرية.

وأكد عبدالغفار أن قطاع التحكيم 
يحظى باهتامم بالغ من قبل سمو 
رئيس االتحاد، مشريًا إىل أن عنرص 

التحكي��م أحد رشكاء النجاح الذي 
حقق��ه اتحاد الس��لة يف املوس��م 
امل��ايض ال��ذي يعتر واح��ًدا من 
املواسم االس��تثنائية يف تاريخ كرة 

السلة البحرينية.
ومّث��ن األم��ن العام جه��ود لجنة 
برئاس��ة طارق  باالتحاد  الح��كام 
العريب، معرًبا عن ش��كره الجزيل 
ع��ىل  اللجن��ة  أعض��اء  لجمي��ع 
بذلوها  الت��ي  الكبرية  جهوده��م 

طوال املوسم.
م��ن جانبه، أعرب العريب عن بالغ 
شكره وامتنانه لسمو الشيخ عيىس 
ب��ن ع��يل آل خليفة ع��ىل دعمه 
الكب��ري لقطاع التحكي��م وللحكام 
املحلي��ن، مؤكًدا أن ه��ذا الدعم 
واملساندة والثقة التي يحظى بها 
حكم كرة السلة من سموه يساهم 

يف االرتقاء مبستوى التحكيم.

تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ عيسى بن علي

مدرب السلة السلوفيني بويان مطلوب في دورينا

ات�����ح�����اد ال����س����ل����ة ُي����ك����اف����ئ ال���ح���ك���ام

محمد الدرازي

أم الحصم          اتحاد السلة

السلوفيني بويان

فوزي ناسسمير ناسسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

3 أندية ترغب باستعارة 
الرفاعي هزاع

الشباب يوقع مع الحارس 
حسين التيتون

ترغب 3 أندية )اثنان يف الدرجة الثانية( يف االستعانة بخدمات 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع هزاع عيل.

وأبدت أندية الحالة يف الدرجة األوىل ومدينة عيىس والبسيتن 
يف الدرجة الثانية رغبة يف ضم الالعب األشول عىل سبيل اإلعارة 

للموسم الريايض املقبل 2018-2019.
ويعد هزاع عيل من الالعبن الشباب أصحاب اإلمكانات 

الجيدة، ويلعب يف مركز الوسط املهاجم كام يجيد اللعب يف 
األجنحة، ويعتر إضافة فنية ألي فريق، كونه سبق أيًضا أن مثل 

منتخباتنا الوطنية العمرية، وميتلك مهارة وقوة فنية وبدنية، 
وكانت آخر مشاركاته مع املنتخبات خالل تصفيات تحت 23 

عاًما التي أقيمت العام املايض يف العاصمة السعودية )الرياض( 
رفقة املنتخب األوملبي. وسبق لالعب أن مثل عدًدا من األندية 

املحلية بينها نادي البديع ونادي الرفاع الرشقي.
وينتظر أن تكشف األيام املقبلة مزيًدا من الوضوح بالنسبة 

لالعب هزاع عيل ووجهته املقبلة خالل املوسم الجديد.

وقع نادي الشباب مع الحارس 

حسن التيتون؛ ليمثل صفوف 

الفريق األول لكرة القدم بالنادي 

خالل املوسم الريايض املقبل 

.2018-2019

وجاء التوقيع مع الحارس حسن 

التيتون لتعزيز مركز الحراسة يف 

صفوف “املاروين”.

وانضم التيتون بذلك إىل الحارس الدويل عيل عيىس، 

الذي لعب بصفة أساسية مع الفريق املاروين يف املوسم 

املايض، فيام كان بديله حارس فئة الشباب حسن 

العجيمي.

وسبق للحارس حسن التيتون أن مثل عدًدا من 

الفرق املحلية، وكانت آخر محطاته يف دورينا الكروي 

مبنافسات دوري الدرجة الثانية يف املوسمن املاضين 

2017-2016 و 2018-2017، وذلك مع فريق سرتة.

ويعتر التيتون من الحراس الشباب، وجاء تعاقده مع 

املاروين ليمثل صفوف الفريق تحت قيادة املدرب 

السوري هيثم جطل يف املوسم الجديد.

عبداإلله عبدالغفار طارق العربي

حسين التيتون

أحمد مهدي

هزاع علي
البالد سبورت



تأهل فريق سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة وفريق الش��يخ عبدالله بن 
خليف��ة آل خليفة إىل املب��اراة النهائية 
لبطول��ة املغفور ل��ه بإذن الله س��مو 
الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لكرة 
ق��دم الص��االت 2018 واملقام��ة عىل 
صالة فيص��ل بن حمد بن��ادي الرفاع، 
تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
وجاء تأهل فريق سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بع��د فوزه عىل فريق 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة 
بهدفني مقابل هدف بعد مباراة مثرية، 
فيام تأه��ل فريق الش��يخ عبدالله بن 
خليفة آل خليفة بعد فوزه عىل فريق 
الش��يخ عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة 

بهدفني نظيفني.
وظهرت املباراة األوىل بني فريق الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وفريق س��مو 
الش��يخ فيص��ل ب��ن حم��د آل خليفة 
مبستوى فني مرتفع واستطاع األول من 
حس��مها لصالحه بهدفني مقابل هدف 
سجلهام أحمد عبدالجليل وحسن عيل 
العك��ري، فيام س��جل ه��دف الفريق 

الخارس الالعب محمود عبدالرحمن.
ومتكن فريق الشيخ عبدالله بن خليفة 

آل خليفة من الفوز عىل فريق الش��يخ 
عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة بهدفني 
نظيفني س��جلهام الالعب ع��يل صالح 

وسلامن مال بخش.

الرواحي: استفادة كبيرة

قال باس��م الرواحي مدير فريق سمو 

الش��يخ سلطان بن حمد آل خليفة أن 

الفريق والالعبني حققوا استفادة كبرية 
من املش��اركة يف البطولة التي تحظى 
برعاية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، مبيًنا أن املنافس��ة القوية 

الت��ي ش��هدتها البطولة تؤكد س��ريها 
عىل الخط السليم وتطورها عاًما بعد 

اآلخر.
وأثن��ى باس��م الرواحي ع��ىل الجهود 
البارزة الت��ي بذلتها اللجن��ة املنظمة 
وحرصه��ا عىل توفري كاف��ة الخدمات 
للفرق املشاركة، مش��يًدا باملستويات 

التي قدمها فريقه يف البطولة.

سمير محمد: بطولة ناجحة

أكد سمري محمد مدرب فريق الشيخ 
عبدالل��ه ب��ن خال��د آل خليف��ة أن 
البطول��ة حققت نجاًح��ا كبريًا يف ظل 
املستويات البارزة التي قدمتها الفرق 
التي ساهمت بتحقيق النجاح الكامل 
للبطول��ة املمي��زة التي تقام بش��كل 

س��نوي، مبيًنا أنه ح��رص عىل إعطاء 
الفرص��ة لكافة الالعب��ني يف املباريات 
من أجل االحتكاك وزيادة اكتس��اب 

الخربة.
وأوضح سمري محمد أن البطولة كانت 
مميزة وشهدت تنافس قوي بني الفرق 
خصوًصا أن هناك العديد من الالعبني 
املميزين يف لعبة ك��رة قدم الصاالت 
الذين س��بق له��م متثي��ل املنتخبات 
الوطني��ة وهناك العدي��د منهم ممن 

ميثل املنتخب يف الفرتة الحالية.

محمد أحمد: نتمنى االستمرار

أوضح محمد أحمد إداري فريق س��مو 
الش��يخ فيصل بن حم��د آل خليفة أن 
استمرار البطولة سيكون له أثر إيجايب 
كبري عىل مستوى كرة قدم الصاالت يف 
البحري��ن خصوًصا أن البطولة تش��هد 
مشاركة أبرز الالعبني إضافة إىل إخراج 
البطولة العديد م��ن الالعبني املميزين 
البحريني��ة  الذي��ن يخدم��ون الك��رة 

وميثلون املنتخبات الوطنية.
وأوضح أن البطولة حققت العديد من 
املكاس��ب ومتنى أن تس��تمر يف السنة 
املاضي��ة الس��يام أنها تعت��رب من أعرق 
البط��والت التي تقام يف ش��هر رمضان 

املبارك.

فريق ناصر بن حمد يضرب موعًدا مع فريق عبداهلل بن خليفة
ف��ي نهائي بطول��ة فيصل بن حمد لك��رة قدم الصاالت

  اللجنة اإلعالمية
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سمير عبد اهلل  محمد أحمدباسم الرواحي 

جانب من المنافسات

أكد رئيس مركز ش��باب الهملة محمد 
خليل أن توجيهات وزير شؤون الشباب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر كان له��ا 
األثر البالغ يف وضع الخطط الس��ليمة 
املدروس��ة والكفيلة بج��ذب أكرب عدد 
من املشاركني بأنشطة املراكز الشبابية 
خالل النش��اط الرمضاين والصيفي لهذا 
العام، حيث س��عت إدارة مركز شباب 
الهملة إىل زيادة وترية تنظيم األنشطة 
الرمضانية؛ من أجل فتح باب املشاركة 
للجميع ومن مختلف األعامر؛ تحقيقا 
لرغب��ة املركز يف احتض��ان الجميع من 
األعض��اء وأبن��اء القرية جميع��ا، وأن 
يكون املركز هو الوجهة األوىل للجميع 
من أبناء القرية كب��ارا وصغارا، منوها 
للهيئ��ات  املس��اعد  الوكي��ل  دور  إىل 
واملراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب 
والرياضة الش��يخ صقر بن س��لامن آل 
خليف��ة يف ن��ر الرياضة واألنش��طة 
التي تستقطب الشباب وزيادة الوعي 
بأهميتها لدى منتسبي املراكز الشبابية، 
ملا لها من انعكاس��ات إيجابية يف نجاح 
مهامه��ا  أداء  يف  املراك��ز  ه��ذه  دور 
وأهدافها يف احتضان الشباب من خالل 
تفعي��ل الربام��ج واألنش��طة الرياضية 
والثقافية واالجتامعية، مشريا يف الوقت 
ذات��ه إىل حرص ومتابع��ة مديرة ادارة 
املراكز الشبابية نوار املطوع، ومتابعته 
املس��تمرة لألمور كافة املتعلقة بعمل 
املراكز الشبابية واحتياجاتها، والتي يأيت 

من ضمنها مركز شباب الهملة.
ورصح خلي��ل أن مرك��ز الهمل��ة ومن 
خالله نشاطه الرمضاين هذا العام سواء 
الريايض أو الثقايف اس��تطاع استقطاب 
م��ا يفوق ال��� 600 من أعض��اء املركز 
وأبناء القرية من منتسبي املركز خالل 
ليال ش��هر رمضان، خصوصا النش��اط 
الريايض الذي أضحى مهرجانا س��نويا 
يق��ام لجمي��ع أعض��اء املرك��ز، وأبناء 
القري��ة جميعا، حيث يح��رص جميع 
األعضاء صغ��ارا وكبارا عىل املش��اركة 
بهذا النش��اط الريايض الس��نوي، فيام 
أوضح رئيس املركز أن الربنامج الصيفي 
سيس��تمر بع��د رمض��ان ويتوق��ع أن 
تس��تقطب أنش��طة املركز القادمة ما 
يفوق ال�� 600 من أعضاء املركز وأبناء 

القرية جميعا. 
وبنينَّ خليل أن إدارة املركز دشنت رؤية 
املركز ومن خالل شعارها “معا يستمر 
العطاء”، حيث وضع مركز الهملة رؤية 
واضحة يسعى إىل تحقيقها تحت شعار 
“نحو جيل شبايب واع ومثقف”، مبا فيها 
رس��الة املركز الت��ي تضمنت الخطوط 
العريضة ملا يس��عى ل��ه املركز خدمة 
لألعض��اء ومنتس��بيه وأبن��اء القري��ة، 
في��ام تكونت أه��داف املرك��ز، والتي 
يس��عى من خالله��ا جاه��دا لتحقيق 
جملة م��ن األهداف النبيل��ة، وجاءت 
خطتنا لألنش��طة متامشية مع أهداف 
التنمية املس��تدامة تحقيقا لتوجيهات 
وزير شؤون الش��باب والرياضة، حيث 
إن املركز س��عى ومن خالل أنش��طته 

خاصة الرمضانية والصيفية القادمة إىل 
ربط خطة هذه األنش��طة ببعض هذه 
األه��داف، والتي تتعل��ق بضامن متّتع 
الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية 
يف جمي��ع األع��امر من خ��الل تنظيم 
وتحقيق  األع��امر،  األنش��طة ملختلف 
املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء 
والفتيات من خالل الحرص عىل إقامة 
األنشطة التي تعني بالنساء والفتيات، 
مبا فيها تعزيز فرص التعّلم مدى الحياة 
للجمي��ع من خالل األنش��طة الثقافية 

والتعليمية.
وأوض��ح خلي��ل أن��ه ويف إطار س��عي 
املرك��ز الحتضان الجمي��ع تنظم إدارة 
املركز س��ت دورات يف كرة القدم يبلغ 
عدد املش��اركني فيام ما يفوق ال� 500 

العب، ب��دءا من دورة فئة املتقاعدين، 
تلتها دورة فئة الش��باب التي اختتمت 
مبارياتها قبل اس��تئناف بدء مش��اركة 
فري��ق املركز بدوري املراكز الش��بابية 
دورين��ا2 مب��ارشة، خصوص��ا أن هذه 
الدورة تضم أفضل العبي املركز والعبي 
ن��ادي التضام��ن الري��ايض م��ن أبناء 
القرية، ومن هم مس��جلون بكشوفات 
االتحاد من أبناء القرية املش��اركني مع 
األندية األخرى، والتي حظيت مبارياتها 
بحض��ور جامهريي الفت؛ نظ��را لقوة 
مبارياته��ا ومنافس��اتها، ومن ثم دورة 
فئة الناشئني، والتي ستختتم مساء غد، 
فيام انطلقت مباريات فئة الكبار التي 
تظ��م أكرث من ال��� 120 العبا وتتواصل 
بع��د إجازة عيد الفطر الس��عيد، تليها 

دورة فئة األش��بال، ومن ثم دورة فئة 
الرباعم.

وأك��د رئيس مرك��ز ش��باب الهملة أن 
املركز ومن خالل فوزه بجائزة أكرث مركز 
شبايب يف اس��تقطاب الش��باب مبملكة 
البحرين يف العام 2017، جاء تجس��يدا 
ع��ىل الواقع لرؤية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة، والتي أكد 
فيها س��عي س��موه يف أن تكون املراكز 
الشبابية الوجهة األوىل للشباب مبملكة 
البحرين، حيث وضعنا نصب أعيننا أن 
نسعى لتحقيق رؤية سموه وسنواصل 
العمل لتحقي��ق املزيد وملا يتطلع إليه 
قائد الشباب وملهمهم سعيا نحو خلق 
جيل ش��باب واع ومثقف يرعى وطنه 
ويتخذ م��ن قيادته الحكيمة مثال أعىل 
يف جمي��ع املحاف��ل، مؤك��دا أن املركز 
م��ازال يواصل عطاءه خدمة لش��باب 
القري��ة، حي��ث م��ازال الوج��ه األوىل 
لكل ش��بابها، وأصبح ملتقى يوميا من 
خالل الفعالي��ات الرمضانية لهذا العام 
أيضا، ومكان��ا يجتمع فيه الكثري منهم، 
وبدا ه��ذا واضحا من خ��الل التواجد 
الجامهريي بأنش��طة املركز، وسيستمر 
النش��اط  الفعالي��ات ضمن  بتواص��ل 

الصيفي للمركز خالل األيام املقبلة.

خليل: أكثر من 600 مشارك في أنشطة مركز الهملة الرمضانية
أك��������د اس�����ت�����م�����راره�����ا ف������ي ال���ص���ي���ف

جانب من أنشطة المركز الرمضانية

مركز شباب الهملة

محمد خليل

صدر عن ممثل جاللة امللك 

املفدى لألعامل الخريية 

وشئون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد ال خليفة قرار يقيض 

بإعادة تشكيل مجلس إدارة 

االتحاد البحريني للسيارات 

برئاسة الشيخ عبدالله بن 

عيىس آل خليفة، وعضوية 

كل من الشيخ سلامن بن 

عيىس ال خليفة – راشد بن 

عبداللطيف الزياين – نواف 

فيصل الحمر – اييل جميل 

سمعان – عبدالرحمن غلوم 

حسن – ممثل لنادي منظمي 

رياضة السيارات – ممثل 

لنادي البحرين للدراجات 

النارية – ممثل لنادي سباقات 

الحلبة – ممثل لنادي البحرين 

لسباق الرسعة وممثل لنادي 

البحرين للكارتنج.

عىل أن يتم العمل بهذا القرار 

عبداهلل بن عيسىاعتبارًا من تاريخ صدوره.

عبداهلل بن عيسى يحتفظ برئاسة اتحاد السيارات
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علي مجيد

محمد: السعودية األفضل
أشار املدرب الوطني جاسم محمد إىل أن حظوظ املنتخب 

السعودي قوية يف تحقيق الفوز اليوم عىل نظريه الرويس يف 
افتتاح املونديال.

وقال محمد يف ترصيح لـ”البالد سبورت” إن املنتخب السعودي 
وعطفا عىل ما قدمه يف املباريات الودية 
ما قبل دخول غامر املونديال وخصوصا 

األخرية التي كانت أمام أملانيا، يعترب 
فريقا متطورا وقد أحرج نجوم األملان 
يف بعض الفرتات، ووضح عىل العبيه 

الثقة بالنفس والتامسك يف أدائهم، وهذا 
سيساعدهم كثريا يف مباريات كأس العامل 

والذي يتطلب ذلك. مضيفاً ال ننىس 
أن العبي السعودية ميتلكون الخربة الكافية للتعامل مع هذه 

املناسبات الكبرية فضاًل عىل الدور اإلداري املتمثل يف العبني ذوي 
خربة سابقني، وهذا من شأنه أن يساهم يف تهيئة الالعبني نفسياً 

داخل وخارج امللعب، ليك يكونوا عىل أمتة االستعداد لكافة 
الظروف.

وبني محمد أن املنتخب الرويس الذي سيكون مستضيف البطولة 
لديه العبون محرتفون وميتلك الخربات، إال أنه مل يقدم ما يوحي 

ويعطي انطباعاً بأن “الدب الرويس” قادر عىل تحقيق يشء 
والوصول ألدوار متقدمة، كونه ومن خالل مبارياته الودية يف 

العام الجاري مل يستطع تحقيق فوز واحد. موضحاً هذه األمور 
تعطي مؤرشاً بأن املنتخب ليس عنده ثبات ويشوب مستواه 
الغموض من الجانب الفني، وقد يكون هذا عنرصا سلبيا يف 
الجانبني النفيس واملعنوي عىل العبيه الذين يدخلون هذه 

البطولة عىل أرضهم وبني جمهورهم، ألنهم مفتقدون لهويتهم 
الفنية.

وأكد محمد وعطفاً عىل األمور التي ذكرها، فهو يرى أن فرصة 
السعودية كبرية لتحقيق الفوز األول من مباراته األوىل والتي 
ستعطيه األفضلية يف مواصلة املشوار، متوقعاً أن ينتهي اللقاء 

لصالح األخرض بنتيجة 1/ 2.

تكتيك
وكاالت: رفع النجم ليونيل 

مييس ، مهاجم برشلونة 
اإلسباىن واملنتخب األرجنتينى، 

وزميله سريجيو أجويرو مهاجم 
مانشسرت سيتى اإلنجليزى، 
شعار ممنوع اإلزعاج منذ 
وصولهام مدينة برونيتىس 

الروسية، استعدادا لنهائيات 
كأس العامل.

وذكرت صحيفة “ماركا” 
اإلسبانية أن ليونيل مييس 

وسريجيو أجويرو الصديقني 
اللذين مل يتفرقا منذ سنوات 

ىف صفوف املنتخب األرجنتينى 
وضعا الصقة عىل باب غرفتيهام 

ىف روسيا تحمل عبارة “ال 
تزعج.. األبطال تسرتيح”.

وتقيم األرجنتني ىف روسيا 
مبدينة برونيتىس، وهى قرية 
تقع عىل نهر موسكوفا عىل 
بعد حواىل 60 كيلومرتًا من 

العاصمة.
ويضم مركز إقامة املنتخب 

األرجنتينى مركزا تدريبيا كامال 
مع أربعة مالعب كرة قدم 

وصالة ألعاب رياضية وحامم 
سباحة داخىل وغرفة ألعاب 

مع تنس الطاولة وشاشات وتم 
تزيينه بصور مييس ونجوم 

املنتخب األرجنتينى ىف أزياء 
محاربني.

وينافس املنتخب األرجنتينى ىف 
املجموعة الرابعة ىف نهائيات 

كأس العامل والتى تضم كال من 
أيسلندا وكرواتيا ونيجرييا.

وكاالت: قال توماس رينجيل املتحدث 
باسم ســيب بالتر إن الرئيس السابق 
لالتحاد الدويل لكــرة القدم )الفيفا( 
تلقــى دعــوة مفتوحة مــن الرئيس 
الرويس فالدميري بوتــني لحضور كأس 
العــامل ويعتــزم تلبيتها.وحضور بالتر 

)82 عامــا( لكأس العــامل قد يجعله 
يف مــكان واحــد مع خليفتــه جياين 
إنفانتيــو الذي يســعى لتجــاوز آثار 
فضيحة الفساد التي رضبت املنظمة. 
وقــال رينجيل إن بالتــر مل يقرر بعد 
موعد الســفر إىل روســيا أو املباراة 

التــي ســيحرضها لكنــه لــن يحرض 
بالطبــع حفــل االفتتــاح أو مبــاراة 
روسيا والســعودية اليوم. وكان بالتر 
عــىل رأس الفيفا حني فازت روســيا 
بحق اســتضافة كأس العامل يف 2010 

متفوقة عىل إنجلرتا وملفات اخرى. 

بلــوين  مالبســه  زج  وكاالت: 
العلم الوطني األحمر واألبيض 
وزين رأســه بتاج ذهبي مزينا 
بكــرات قــدم صغــرية، هكذا 
“أندريــه  البولنــدي  اســتعد 
بوبوفسيك” وعزم النية لحضور 
بطولة كأس العامل لكرة القدم 

للمرة الـ 11.
78 عاًمــا هو عمــر “أندريه، 
الــذي مل يغيــب عــن حضور 
مباريــات كأس العامل منذ عام 
1978 حتــى وإن كان منتخبه 

الوطنــي غــري مؤهــل لكأس 
العامل، ورصح املشــجع الكبري 
إنه ال يشــعر بقلق وأنه حلم 
بفريقه وهو يفوز “حلمت أننا 
النهائية ضد  املباراة  ســنلعب 

روسيا”.
املباريات  وعن خطته لحضور 
املبــاراة  “ســأحرض  فقــال: 
األوىل مع الســنغال يف ملعب 
سبارتاك. ثم أطري إىل كازان… 

ثم إىل فولغوغراد”.
ويلقب الناس “بوبوفسيك” بـ 

“ملك املشــجعني البولنديني”، 
وقــال إن املشــجعني الذيــن 
التقى بهم يف بطوالت ســابقة 
أخــربوه أن يتوقــع “ترحيبــا 

ملكيا” يف كازان.
وشــاهد املعــامري الســابق، 
الذي يشــجع أيضا فريق ليغيا 
فارشــافا يف الدوري البولندي، 
العــامل  كأس  يف  مبــاراة   135
منــذ ســفره إىل األرجنتني يف 
عام 1978 بتذكرة اشــرتتها له 

زوجته.

ممنوع اإلزعاج

بالتر سيحضر

200 ألف منظم
وكاالت: أعلن رئيس اللجنة 

التنظيمية “روسيا2018-”، أليكيس 
سوروكني، األربعاء، أنه تم اعتامد 
أكرث من 200 ألف شخص للعمل 

يف كأس العامل 2018 بروسيا. وقال 
سوروكني يف ترصيحات صحفية: 

“هناك الكثري من الزوار، وسيكون 
لدينا أكرث من 200 ألف شخص 

معتمدين لكأس العامل! أي أنهم هم 
الذين ينظمون البطولة، ميكنك أن 

تتخيل؟ هذا حجم غري مسبوق من 
التدريب، ومقدار القوى املشاركة، 

أتتصور مدى حجم عاملنا؟!”   .

ملك المشجعين

المدرب جاسم محمد

هاني اللؤلؤ

بالنســبة للمنتخبات املرشحة تبدو املعادلة واضحة دامئًا، الخطأ 
متــاح ملــرة واحدة فقــط. وعمليًّــا، نصف خطأ آخــر خالل 7 

مباريات من شأنه تحويل العرس إىل كابوس. 

أملانيــا، حاملة اللقب، ومعها منتخب أســبانيا، البطل األســبق، 
واملدعوون باألمــر، الربازيل، األرجنتني وفرنســا. و”بصفة أقل” 
إنجلرتا والربتغال.. مصري هؤالء يبقى مرهوًنا بتحقيق اللقب وال 

يشء غريه. 

“يف املربع بأســوأ حاالتهــا، بطلة يف الوضــع الطبيعي”، مقولة 
كالســيكية لطاملا ارتبطــت بأملانيا.. وصف تقليــدي آخر يقول: 

“املحافظة عىل القمة أصعب من الوصول إليها”.

بعاصفة يف غري األوان، تدخل أســبانيا املاراثون من أجل محاولة 
استعادة مكانتها ومحو آثار اإلخفافني الكبريين يف 2014 و2016.. 

لوبيتيغي- ريال مدريد؟ حبكة ركيكة ضحيتها املنتخب. 

“كارثــة 2014” ال تزال عالقــة يف األذهان، ولن تدخل صفحات 
النســيان، إال بإعــادة ذكريات كوريا الجنوبيــة واليابان.. رضب 

عصفورين بحجر واحد، هو هدف الربازيل األوحد. 

وصيف النسخة السابقة ومنتخب النجم الواحد، أمام لغز كبري: 
كيف يلعب مييس من أجل األرجنتني؟ وليس العكس.! 

حالــة بطل أوروبا ووصيفه يف غموض، الربتغال وفرنســا متلكان 
كل األسلحة الالزمة للذهاب بعيًدا.. كريستيانو يخوض موندياله 
األخري عىل األرجح، والســجل املرصع بالذهب سيظل ناقًصا من 
دون التاج العاملي الكبري. فرنسا مدججة بالنجوم، لكنها ستبقى 

تبحث دامئًا عن “زيزو” جديد. 

إنجلرتا، أوروغواي وبلجيكا.. الحلم يف متناول الجميع.!

23 منتخًبــا آخــر، سيســتمتعون بالحــدث، ومحاولــة متديــد 
الحجوزات كلام اقتىض األمر..! 

“الحفلــة العربيــة” داخل العرس العاملي تحــت األنظار، كيف 
ميكــن صنع الحــدث؟ وإىل أي مدى ميكن االســتمرار؟ وما هو 

سقف الطموحات؟ 

منطقيًّــا، “رشف التواجد” ال يفرتض أن يكون مصطلًحا مزعًجا.. 
السعودية ومرص، كالهام مطالب بالجشع يف نقاط روسيا، وليس 
لدى املغــرب ما تخرسه أمام أســبانيا والربتغــال، وباملثل متاًما 

بالنسبة لتونس أمام إنجلرتا وبلجيكا.! 

يف العــرف الفني لكرة القدم، االســتمتاع يتعلــق مبدى القدرة 
عىل اللعب يف حالة االســتحواذ.. وهو مــا يتحقق بعد التوازن 
واالنضبــاط، أما االكتفاء بالــدور الدفاعي وحــده، فيعني كرة 

العصور الوسطى.! 

تقنيــة الـــ var.. اختبار كبري ال يجب أن يحول املشــهد ملرسح 
هزيل صغري.!

Twitter: haniallulu

هاي اليت أخيًرا.. عودة صالح
)وكاالت(: شارك النجم محمد 
صالح أمس األربعاء يف مترين 
جامعي مــع املنتخب املرصي 
لكرة القدم، هو األول له منذ 
تعرضه إلصابة قوية يف الكتف 
الشــهر املــايض، وذلــك قبل 
يومني مــن املبــاراة األوىل لـ 
“الفراعنة” يف مونديال 2018.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس 
أن صالح نزل إىل أرض ملعب 
عاصمــة  يف  أرينــا”  “أحمــد 
الجمهورية الشيشانية غروزين 
التــي يتخذهــا املنتخب مقرًّا 
له خــالل املونديــال الرويس، 
وقــام بتامرين الجــري وركل 
الكرة مثله مثل باقي الالعبني، 
وذلك بعدما خاض يف اليومني 

املاضيني متارين منفردة.
وتشــكل مشــاركة صــالح يف 
التامريــن الجامعيــة، دفعــة 
إيجابيــة للفراعنــة وعرشات 
املاليني من مشجعي املنتخب 
آماال  يعلقون  الذيــن  املرصي 
كبرية عــىل قدرة نجــم نادي 
ليفربول اإلنجليزي، بااللتحاق 
باملنتخب لدى خوضه مباراته 
يف  األوروغــواي  ضــد  األوىل 
الجمعــة.  األوىل  املجموعــة 
إال أن مديــر املنتخب إيهاب 

لهيطــة أكــد أمــس األربعاء 
أن عودة صــالح إىل التامرين 
الجامعيــة لن تعني بالرضورة 

مشاركته يف مباراة الجمعة.
وقال يف ترصيحات لصحافيني 
فرانــس برس  بينهم مراســل 
“هناك نســبة تحســن جيدة 
لكن ال قرار قاطع باملشــاركة 

اذ نتابع حالته يوميا”.

وكان طبيــب املنتخب محمد 
أبو العال قد أكد الثالثاء عقب 
مترن صالح بشكل منفرد لليوم 
الثــاين توالًيا “ســننتظر حتى 
قرار  التخاذ  األخــرية  الدقيقة 
املشــاركة”، علاًم أن املنتخب 
الحــق  وقــت  يف  ســيتوجه 
األربعاء إىل ايكاترينبورغ حيث 
يخــوض مباراتــه األوىل ضــد 

األوروغواي، ضمن منافســات 
املجموعــة األوىل التــي تضم 
والســعودية  روســيا  أيضــا 
)يلتقــي املنتخبــان يف املباراة 
االفتتاحيــة للمونديال مســاء 

الخميس(.
ويتعــاىف صــالح )25 عامــا(، 
الــدوري  يف  العــب  أفضــل 
اإلنجليــزي املوســم املنرصم، 
من إصابة قوية بكتفه األيرس 
عبــارة عن التــواء يف املفصل 
األخرمي الرتقــوي، تعرض لها 
خــالل خوضــه مــع ليفربول 
نهايئ دوري أبطال أوروبا ضد 
املتــوج ريال مدريد االســباين 
يف 26 مايــو، بعــد احتــكاك 
مع قلب دفاع ريال ســريخيو 

راموس.
وغــاب صــالح األحــد عــن 
التمريــن األول للمنتخــب يف 
عاصمة الجمهورية الشيشانية 
التي يتخذها “الفراعنة” مقرًّا 
لهــم يف مشــاركتهم الثالثــة 
يف كأس العــامل واألوىل منــذ 
عــام 1990، قبــل أن يخوض 
االثنني والثالثاء متارين منفردة 
مبتابعــة مــن الجهــاز الطبي 
للمنتخب ومعالج ناديه روبن 

بونس.

محمد صالح

بعنــوان “عــريب” طــرح الفنــان 
الشاب فؤاد عبد الواحد مشاركته 
الهامة يف مساندة ودعم وتشجيع 
املنتخبات العربية املشاركة يف كأس 
العامل بروســيا 2018، الســعودية، 
مرص، املغرب وتونس، متعاوناً بها 
مع الشــاعر املرصي أحمد حســن 
راؤول، وامللحــن املرصي مصطفى 
العســال، والتي يقول يف مطلعها: 
ولســة طموحنا  عدينــا وروحنــا 

نعدي كامن وكامن 
أنا مرصي سعودي ومغريب تونيس 

وليا يف روسيا مكان
احمر اخرض ابيض اسود كلنا نفس 

األلوان 
عدينا ولسة هنعدي كامن وكامن 

وألول مرة أربع اعالم عربية قصاد 
الكون 

شــوف كل فريــق فيهــم هيكون 
بيشجعه كام مليون 

زلزال تشجيع من كل كامن أول ما 
هيدخل جول 

زلزال تشجيع أول ما هيدخل جول 
.

وتحمل األغنية التي قام بتسجيلها 
بــني اســتوديوهات القاهرة وديب 
بصمــة املوزع املوســيقي املرصي 
الهامــي دهيمة، مســجاًل تعاونه 
مع يف عملية املكس وماسرتنغ مع 
املهنــدس أحمد حســام، وتحمل 
يف موســيقتها الحامس والتشجيع 
واإليقاع الذي يحمل روح التحدي 
العربية  للمنتخبــات  والتشــجيع 
وجنودهــا الالعبني، حيــث يقول 

فيها أيضاً:

هنغني بالدي بالدي ..... عريب 
وبسارعي للمجد هنادي .. عريب 

وحــامة الحام أمجــادي . ومنبت 
األحرار 

هيهز األرض هتايف .. عريب 
وأنا شايل علمي عىل كتايف .. عريب 
واتجنن لو جبنا الجول .. وهشجع 

تشجيع من نار.
هذا وقد عرضت أغنية “عريب” عرب 
اإلجتامعي  التواصل  جميع وسائل 
ومن خــالل قناة روتانــا يف موقع 
“اليوتيــوب”، إىل جانــب جميــع 

اإلذاعات العربية.

الفنان عبد الواحد يساند المنتخبات العربية

فؤاد عبدالواحد

البالد         خاص
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البالد س��بورت: أك��د الحكم املس��اعد 
الدويل يارس تلفت ع��ن فخره واعتزازه 
الكبريي��ن بتحقي��ق إنجاز املش��اركة يف 
كأس الع��امل للمرة الثاني��ة عىل التوايل، 
الذي جاء بالتزامن أيًضا مع عام الذهب.
وأش��ار إىل أن الطاقم متكن من تحقيق 
أمر غري مس��بوق، مقدًما يف هذا الصدد 
التهنئ��ة لجالل��ة املل��ك وس��مو رئيس 
الوزراء وسمو ويل العهد، وكذلك لسمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، شاكرًا 
جهود س��موه ع��ىل دع��م الطاقم عرب 
التفريغ من العمل الذي ساهم كثريًا يف 

تحقيق اإلنجاز.
وأوض��ح أن الوص��ول مل يكن س��هال بال 
ش��ك، خصوًصا وأن إع��داد الطاقم بدأ 
منذ حوايل العام 2012 من أجل التجهيز 
للعام 2014 الذي حصل فيه الطاقم عىل 
الفرصة وظهر ألول مرة يف املونديال، إذ 
تم اس��تغالل الفرصة عىل الوجه األمثل 

باألداء املميز والالفت.

وقال: “املنافس��ة يف 2018 كانت صعبة 

من الظهور األول، خصوًصا أن الس��باق 

نحو الرتشح عن أطقم تحكيم قارة آسيا 

ب��ات صعًبا بوج��ود العديد من األطقم 

القوية واملنافسة برشاسة، مشريًا إىل أن 

الخربة رجح��ت طاقمنا املحيل من أجل 

التواج��د الث��اين رغم الصعوب��ات التي 

واجهتهم”.
وحول االختالفات التي يش��عر بها قبل 
ب��دء مونديال 2018، أوض��ح تلفت أن 
أب��رز االختالفات تتمث��ل يف أن الظهور 
الثاين س��يكون مصحوًبا بخ��ربة 2014، 
وه��و األمر الذي يعطي الحكم أفضلية، 
كونه تعود عىل األجواء والفرق والالعبني 
والجامهري، ما يس��هل م��ن عمله داخل 

أرضية امللعب.
وأوض��ح أن املش��اركة يف كأس الع��امل 
لألندي��ة وكأس العامل للفئ��ات العمرية 
س��اهم كثريًا يف إعطاء جرعة من الخربة 
للطاق��م عرب االحت��كاك، منّوًها بجهود 
جمي��ع من عمل للطاقم س��واء س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد ع��رب توجيهاته 
بتفريغ الطاقم الذي س��اهم يف اإلعداد 
والتدريب بشكل خاص، والشيخ سلامن 
ب��ن إبراهيم، واتحاد الك��رة، واملرحوم 
أحمد جاسم، والحكم املونديايل السابق 
جاسم مندي، وعبدالرحمن عبدالخالق.

البالد س��بورت: أكد الحكم الدويل نواف 
شكرالله أن مشاركته هذا العام يف كأس 

العامل تأيت بطعم وطابع خاصني.
ولف��ت إىل أن ذلك يع��ود يف كونها تأيت 
بالتزامن مع إطالق 2018 كعام الذهب 
يف مملك��ة البحرين تنفيًذا لرؤية س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأش��ار ش��كرالله إىل أن املشاركة األوىل 
يف 2014 تختلف عن الثانية هذا العام، 
خصوًص��ا مع وج��ود اندف��اع وحامس 
وح��ب الظه��ور يف األوىل، ع��ىل عكس 
الثانية التي نس��عى م��ن خاللها للربوز 
بشكل أكرث، خصوًصا وأن جميع األنظار 
موجهة للطاقم البحريني بعد نجاحه يف 

ظهوره األول.
وبني أن املش��اركة هذا الع��ام تأيت بعد 
ظ��روف صعبة مر بها ع��اىن خاللها من 
اإلصابة حوايل 8 أش��هر، مش��يًدا يف هذا 
الصدد بتوجيهات سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بتفريغ الطاقم املونديايل 
من العمل حوايل أكرث من س��نة ونصف 

لالستعداد األمثل للتمثيل العاملي.
وبنّي أن سموه س��بب رئييس يف إنجازنا 
عرب وصولنا للمرة الثانية عىل التوايل إىل 

املونديال العاملي.
وقال أيًضا: “كام نش��يد بجه��ود اتحاد 
الكرة برئاس��ة الش��يخ عيل ب��ن خليفة، 
وعضو لجنة الحكام اآلس��يوية مستشار 
لجنة الح��كام باتحاد الكرة عبدالرحمن 
عبدالخالق، واألمني العام للجنة األوملبية 
عبدالرحمن عس��كر، وال ننىس املرحوم 

أحمد جاسم”.
وتاب��ع قائاًل: “الجه��ود واقًعا بذلت من 
أجل دعم الطاق��م املونديايل، ونأمل يف 

خري متثيل خالل مونديال روسيا”.
وبني ش��كرالله أن وصول الطاقم ملرتني 
متتاليتني يؤك��د مقولة ال للمس��تحيل، 
خصوًصا أن عنارص التحكيم يف البحرين 
متتل��ك املوهب��ة والكف��اءة والس��معة 
الطيب��ة، مش��ريًا إىل أن اس��م الحك��م 
البحريني بات رناًنا عىل جميع األوساط، 
وأن عىل الحكام االجتهاد والجد واملثابرة 

م��ن أج��ل مواصل��ة مش��وار التحكيم 
البحريني الناجح.

وأع��رب عن طموح��ه يف إدارة مباريات 
أكرث خالل نسخة هذا العام من املونديال 
العامل��ي وترشيف التحكي��م البحريني، 
مهدًي��ا يف ختام حديث��ه اإلنجاز لوالدته 
وزوجت��ه كداعم أرسي س��اهم كثريًا يف 

وصوله إىل العاملية مرتني متتاليتني.

المشاركة في 2018 لها طعم خاصفخور بالمشاركة الثانية األصعب من “األولى”

توجيهات الملك وسام على صدورنا... وبذرة الطاقم بفضل المرحوم أحمد جاسم
أوض��ح رئيس لجنة الح��كام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم خليفة الدورسي 
أن لقاء عاهل البالد جاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة للطاقم التحكيمي 
قبل مغادرته إىل روسيا هو وسام عىل 
صدورن��ا جميًعا يف س��لك التحكيم، 
ومؤك��ًدا أنها أكرب داع��م لبذل املزيد 
م��ن الجهود نحو االرتق��اء بالتحكيم 
وتحقيق املزي��د من اإلنجازات. وأكد 
الدورسي أن ب��ذرة الطاقم املونديايل 
ووصوله ل��كأس العامل ملرتني متتاليتني 
جاء نتاًج��ا للعمل الذي بدأه املرحوم 

أحمد جاسم.
وقال إن مش��وار التحكي��م البحريني 
حاف��ل باإلنجازات، وه��و األمر الذي 

يدل��ل ع��ىل أن البحري��ن له��ا تاريخ 
طويل عىل مس��توى االتح��اد الدويل 
لكرة القدم يف مش��اركات كأس العامل، 
إذ ش��ارك الح��كام إبراهي��م الدوي، 
جاسم مندي، يوس��ف القطان، نواف 
شكرالله، يارس تلفت وإبراهيم سبت 
يف كأس الع��امل للكب��ار، ك��ام ش��ارك 
الحكام س��عد س��لطان، عبدالرحمن 
عبدالخال��ق وأحمد جاس��م يف كأس 

العامل عىل مستوى فئة الشباب.
ولف��ت إىل أن دور لجنة الحكام كان 
متواصال للعمل الذي قامت به جميع 
اللج��ان الس��ابقة، مش��يًدا مب��ا بذله 
للجنة كعبدالعزيز  السابقون  الرؤساء 
قم��رب، يوس��ف محم��د، عبدالرحمن 

باإلضافة  يوسف رشيف،  عبدالخالق، 
إىل مجهودات املرحوم أحمد جاس��م 
بش��كل خاص، وجميع األعضاء الذين 
تعاقبوا عىل اللجن��ة حتى اآلن، مبيًنا 
أن ه��ؤالء أس��اتذتنا يف التحكي��م وال 

ميكن أن ننىس دورهم.
ون��ّوه الدورسي بالدع��م الكبري الذي 
لقي��ه الطاق��م من قب��ل جاللة امللك 
وسمو رئيس الوزراء وسمو ويل العهد، 
وسمو الشيخ نارص بن حمد، باإلضافة 
إىل الشيخ سلامن بن إبراهيم، والشيخ 
عيل بن خليفة وأعضاء مجلس إدارة 
اتح��اد الكرة، مؤك��ًدا أن هذا الدعم 

وسام عىل صدر كل بحريني.
وأوضح أن دور مستشار لجنة الحكام 

باتحاد الكرة عبدالرحمن عبدالخالق 
ورئيس قس��م ش��ؤون الحكام جاسم 
محمود كان الفًتا، خصوًصا مع تواجد 
عبدالخال��ق بصفت��ه عض��ًوا يف لجنة 
الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
ومن قبلها يف االتحاد الدويل، باإلضافة 
إىل متابعة وعمل جاس��م محمود يف 
تجهيز الطاقم بأفضل ش��كل ممكن، 
ع��الوة عىل دور عض��و لجنة الحكام 
باالتح��اد خال��د خلي��ل يف التدريب 
املتواصل بدًءا م��ن 2014، مؤكًدا أن 
لجنة الحكام صارت خلية نحل تعمل 
م��ن أجل الطاقم وض��امن ظهوره يف 

املحفل العاملي.
وب��نّي أن التحكي��م البحرين��ي ب��ه 

كوكب��ة من الحكام املميزين، مش��ريًا 
إىل وجود خطة عم��ل للجنة الحكام 

م��ن أجل االرتق��اء بالعم��ل وتطوير 
مس��توى الحكام، خاصة م��ع تواجد 
الحكمني الشابني أحمد محمد وأحمد 
الغري��ب يف أكادميية الحكام باالتحاد 
اآلسيوي حاليا، عالوة عىل دور أعضاء 
اللجنة يف املس��توى الب��دين عرب خالد 
خلي��ل، واملح��ارضات بتواج��د خالد 
وعبدالرحمن  العبايس  العالن وصالح 
عبدالق��ادر، ورئي��س قس��م ش��ؤون 

الحكام جاسم محمود.
وقال يف ختام حديثه: “أمتنى التوفيق 
للطاق��م البحرين��ي فه��م خ��ري من 
ميثل البحري��ن ويرفع عل��م اململكة 
يف املحاف��ل العاملية وراي��ة التحكيم 

البحريني يف العرس الكروي الكبري”.

خليفة الدوسري

تواجد شكراهلل وتلفت في روسيا 2018 إنجاز للرياضة البحرينية
ت��أيت مش��اركة طاقمنا ال��دويل املكون 
من حك��م الس��احة ن��واف ش��كرالله 
والحك��م املس��اعد الدويل ي��ارس تلفت 
الع��امل 2018  إدارة مباري��ات كأس  يف 
التي تنطلق 14 يوني��و الجاري، كإنجاز 
يضاف لسلسلة اإلنجازات التي تحققها 
الرياضة البحريني��ة عموما، وكرة القدم 

عىل وجه الخصوص يف مجال التحكيم.
نواف ش��كرالله ويارس تلفت يش��اركان 
للم��رة الثانية عىل الت��وايل يف املونديال 
العامل��ي، بعدما مثال التحكيم البحريني 
خري متثي��ل يف كأس الع��امل 2014 رفقة 
املس��اعد الدويل الثاين إبراهيم س��بت، 

الذي يغيب عن هذه النسخة.
بال شك، تعد املش��اركة تاريخية لطاقم 
التحكيم املونديايل، خصوًصا يف الظهور 
بأك��رب ح��دث عاملي عىل مس��توى كرة 
الق��دم وم��ا يصاحب��ه م��ن معطيات 
وظ��روف نوعي��ة متي��ز كأس العامل عن 

باقي املسابقات.
ب��ات التحكيم البحريني عىل مس��توى 
لعب��ة ك��رة الق��دم نقط��ة مضيئة يف 
مس��رية الرياض��ة البحريني��ة، خصوًصا 
مع التمثيل املرشف ع��رب األداء الناجح 
واملتألق لحكامن��ا يف مختلف األحداث 
بنيلهم الثق��ة عىل جميع املس��تويات 
مبا فيه��ا الدولية والقاري��ة واإلقليمية 

واملحلية.

ولعل االلتفاف الكبري والدعم الالمحدود 
الذي حصل عليه الطاقم املونديايل يؤكد 
التوجه الواضح من قبل القيادة الرشيدة 
يف الحفاظ والبناء عىل املكتسبات التي 

حققته��ا الصاف��رة البحرينية عىل مدار 
الس��نوات املاضي��ة وما زال��ت تحققه 
بفضل س��واعد أبن��اء البحري��ن الذين 

ميثلون التحكيم البحريني خري متثيل.

اس��تقبال عاهل البالد جاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليف��ة للطاقم املونديايل 
قبل سفره إىل موسكو لالستعداد لكأس 
العامل، باإلضاف��ة إىل لقاء الطاقم مبمثل 

جالل��ة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة، عالوة عىل اس��تقبال األمني 
العام للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة 
للحكمني أيًضا، باإلضافة إىل دعم االتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم برئاس��ة رئيس 
االتحاد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة جميعها عوامل أس��همت يف 
تهيئة األرضي��ة املثالية للحكام من أجل 

مشاركة تاريخية ثانية.
“البالد س��بورت” يس��لط الض��وء عىل 
املش��اركة التاريخية للطاقم يف مونديال 

روسيا 2018.

كونها في “عام الذهب”... شكراهلل: خبرة 2014 ستنعكس إيجابًا... تلفت: 

“البالد سبورت” يستعرض المشاركة الثانية لطاقمنا الدولي في كأس العالم

رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم:

نواف شكراهللياسر تلفت

أحمد مهدي

الحكمان: دعم ناصر بن حمد سبب رئيس في وصولنا الثاني على التوالي
إشادة بدور الشخصيات الرياضية وعمل من تعاقب على لجنة الحكام 
ثق��ة تام��ة بالقدرة عل��ى التمي��ز والبحرين تنتظ��ر ظه��ور الموندياليين 
خ��ط��وة ب��خ��ط��وة ن��ح��و وص����ول ال��ط��اق��م ل������أدوار ال��م��ت��ق��دم��ة 
إش��������ادة ب�������دور اإلع��������ام ف����ي دع������م م����ش����وار ال��ح��ك��م��ي��ن

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوسًطا الحكمين شكراهلل وتلفتجاللة الملك خالل استقباله للحكمين شكراهلل وتلفت

البالد سبورت
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أك��د عض��و لجن��ة الح��كام باالتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم ومستشار لجنة 
الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم 
الظهور  عبدالرحم��ن عبدالخال��ق أن 
الث��اين للطاقم املونديايل يف كأس العامل 
يدلل عىل االهتامم الكبري الذي تحظى 
به الرياض��ة البحرينية من قبل جاللة 
امللك وس��مو رئيس الوزراء وسمو ويل 

العهد.
وأشار عبدالخالق إىل أن املرحوم أحمد 
جاس��م وضع اللبنة األساس��ية للحكام 
عرب تواجدهم يف العام 2014، مش��رًيا 
إىل أن الحكم املونديايل السابق جاسم 

محم��ود أكم��ل العمل أيًض��ا يف هذا 
الصدد وساهم فيام وصل إليه الطاقم 

حتى اآلن.
وأوض��ح أن تواجد طاقمن��ا هذا العام 
جاء بعد منافس��ة قوي��ة بني 47 دولة 
آس��يوية، مش��ريًا إىل أن حكامنا أثبتوا 
تواجده��م ع��رب كفاءته��م وخربتهم، 
مؤكًدا أن املنافسة بني األطقم املرشحة 
كانت رشسة ومبس��تويات متقاربة بني 

جميع الحكام.
ولف��ت إىل أن املش��اركة يف هذا العام 
تأيت وس��ط جملة من التعديالت عىل 
قان��ون اللعبة ودخ��ول تقنية الفيديو 

ع��ىل مس��توى التطبي��ق يف املونديال 
العاملي.

يف  املش��اركة  فرص��ة  أن  إىل  ولف��ت 
مباريات أكرث خالل مونديال هذا العام 
س��تكون أكرب من 2014، خصوًصا مع 
ما يتمتع به الحك��امن حاليًّا من خربة 

وإملام، متمنيًّا كل التوفيق لهام.
ونّوه عبدالرحم��ن عبدالخالق بالدعم 
ال��ذي حص��ل عليه الطاقم من س��مو 
الشيخ نارص بن حمد عرب التفرغ التام 
للحكام، واتحاد الكرة برئاس��ة الشيخ 
عيل ب��ن خليفة بن أحم��د آل خليفة 
بتهيئة األجواء املثالية للتجهيز، وتواجد 

الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة، 
معت��ربًا إياها جميعها عوامل س��خرت 
الكثري إىل جانب دعم اللجنة األوملبية 
وأمينها العام عبدالرحمن عسكر، وهو 
األمر الذي أمثر عن تكاتف الجهود من 

أجل دعم الطاقم البحريني.
ولفت إىل الدور البارز لوس��ائل اإلعالم 
يف دع��م مش��وار الطاق��م، معرًبا عن 
أمنياته للطاقم بظهور إيجايب، ومؤكًدا 
أنه��ا مس��ؤولية كبرية كونه��م ميثلون 
البحرين والعرب وقارة آس��يا وأن هذا 

اإلنجاز يفخر به الجميع.
ووّجه عبدالخالق رسالة للجنة الحكام 

االهت��امم  رضورة  يف  الك��رة  باتح��اد 
بالعنارص الشباب من الحكام مبا يتوافق 
م��ع متطلب��ات االتحادي��ن اآلس��يوي 
والدويل، مش��رًيا إىل وج��ود صف ثان 
حاليًّ��ا يف التحكيم البحريني قادر عىل 
التميز والربوز خالل الس��نوات الثالث 
املقبل��ة وإثبات تواجده��م بني نخبة 

األطقم التحكيمية.
وأكد أن فرصة املش��اركة للحكمني يف 
إدارة مباريات أكرث ستكون أكرب خالل 
نس��خة هذا العام، خصوًصا مع الخربة 
التي اكتس��بها االثنان مبش��اركتهام يف 

مونديال الربازيل 2014.

عبدالخالق: فرصة كبيرة لطاقمنا في إدارة مباريات أكثر
أثبتوا كفاءتهم وتميزهم بين 47 دولة آسيوية

أحمد مهدي

عبدالرحمن عبدالخالق

أك��د رئيس قس��م ش��ؤون الحكام 
باالتح��اد البحرين��ي لك��رة القدم 
جاس��م محمود أن املشاركة الثانية 
ع��ىل الت��وايل للطاق��م املوندي��ايل 
يف كأس الع��امل يع��د رشًف��ا وفخرًا 

للتحكيم البحريني.
وأوض��ح محم��ود أن ه��ذا األم��ر 
يدلل عىل التاري��خ الناصع والكبري 
للصاف��رة البحريني��ة، وأن الحكام 
الحاليني ال يزالون عىل النهج الذي 
سار عليه الس��ابقون بنيلهم الثقة 

الدولية.
وق��ال: “ه��ذا نت��اج عم��ل لجان 
مختلف��ة توال��ت يف دعم مس��رية 
املرحوم  الح��كام، والبذرة بذره��ا 
أحمد جاس��م وأكمله عبدالرحمن 

دور  م��ع  عبدالخال��ق، خصوًص��ا 
عبدالرحمن عبدالخالق يف الفرتات 

الحاسمة”.
وأش��ار إىل أن الكفاءة الكبرية التي 
يتمتع بها طاقمنا مكنته من السري 
بثقة تامة نحو الوصول للمونديال 
مرت��ني متتاليت��ني، منّوًه��ا بالدعم 
الكبري ال��ذي حصل علي��ه الحكام 

منذ 2014 حتى اآلن.
وقال: “يف العام 2014 شارك طاقم 
بحرين��ي كام��ل مك��ون من حكم 
الساحة نواف شكرالله واملساعدين 
ي��ارس تلف��ت وإبراهي��م س��بت، 
ا عىل مستوى  ليرضبوا رقاًم قياس��يًّ
القارة اآلس��يوية يف كونه أول طاقم 
آسيوي كامل يش��ارك يف املونديال 

األوس��ط  وع��ىل مس��توى الرشق 
أيًضا”.

وأعرب جاس��م محمود عن تفاؤله 
بحظوظ طاقمنا يف مونديال 2018، 
مش��ريًا إىل أن ذل��ك يع��ود لعدة 

أسباب.
الثاني��ة  وق��ال: “املش��اركة تع��د 
لطاقمن��ا وهو اكتس��ب خربة منذ 
مش��اركته يف 2014، ك��ام أن��ه من 
األطق��م الش��ابة واملخرضمة، نظري 
األداء الطيب الذي يظهر عليه دامئًا 

يف مختلف التكليفات”.
وتاب��ع: “ما يع��ّزز الحظ��وظ هو 
التواجد الالفت للتحكيم اآلس��يوي 
يف مباري��ات املوندي��ال ووصول��ه 
ألدوار متقدم��ة ومختلف��ة، وه��و 

األمر الذي يضاف للنقاط اإليجابية 
التي يبني عليها طاقمنا يف مشاركته 
الثاني��ة ونتمن��ى ل��ه كل التوفيق 
والنج��اح وإدارة أك��رث ع��دد من 
املباريات وبوصله لألدوار اإلقصائية 

خصوًصا”.
الت��ي يوجهها  التوجيهات  وح��ول 
للطاقم قبل املشاركة العاملية، قال 
محم��ود إن األمر األهم هو الحذر 
من اإلصابات والرتكي��ز عىل املهام 
املوكلة إليه��م، باإلضافة إىل الرتكيز 
خط��وة بخط��وة ع��ىل كل مباراة 
مسندة إليهم من أجل الوصول إىل 

أقىص حد ممكن.
إال  ي��أيت  ال  ذل��ك  أن  إىل  وأش��ار 
بالجهوزية الفني��ة والبدنية، معرًبا 

ع��ن ثقت��ه بق��درة الطاق��م عىل 
الظهور اإليجايب واملميز بشكل أكرب 

من 2014.

ون��ّوه يف خت��ام حديث��ه بالجهود 
التي بذلها جميع الداعمني ملشوار 
الطاق��م املوندي��ايل س��واء س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د، أو رئيس 
اتحاد الكرة الش��يخ عيل بن خليفة 
بن أحمد آل خليف��ة، نائب رئيس 
االتحاد للشؤون الفنية الشيخ خالد 
بن س��لامن آل خليفة، نائب رئيس 
االتح��اد للش��ؤون اإلدارية واملالية 
ع��يل البوعين��ني، املرح��وم أحمد 
جاسم، جاس��م مندي، عبدالرحمن 
عبدالخالق، يوسف رشيف، يوسف 
محمد ودور لجان الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم حتى اللجنة 
الحالية برئاس��ة خليف��ة الدورسي 

وجميع األعضاء.

جاسم محمود: تاريخ ناصع وكبير للصافرة البحرينية
البالد سبورت

جاسم محمود

أرقام وإحصائيات

نواف شكرهللا وياسر تلفت خالل تكريمها من قبل االتحاد اآلسيوي

شكراهلل وتلفت مع الحكام اآلسيويين الذين سيشاركون في مونديال 2018

مندي: البحرين والدة 
وأساس التحكيم سليم

أكد الحكم املونديايل السابق جاسم مندي أن مملكة 
البحرين تعد والدة عىل مستوى التحكيم يف كرة القدم.
وأشار جاسم مندي يف حديثه إىل أن العديد من الحكام 

البحرينيني تواجدوا يف مختلف البطوالت الدولية واألوملبية، 
مؤكًدا تواجد أكرث من 11 حكاًم يف مختلف البطوالت 

الكربى.
واعترب ذلك مصدر فخر واعتزاز لألرسة الرياضية يف مملكة 

البحرين، خصوًصا مع ما يظهره الحكام من متيز كبري 
وتواصل لألداء الالفت ونيلهم للثقة الدولية يف مختلف 

املحافل، مؤكًدا أن هذا األمر عجزت عنه دول كثرية أوروبية 
وعربية وآسيوية وتفوقنا يف التعداد السكاين بشكل كبري.
وقال إن ذلك يدلل عىل أن أساس التحكيم بني بشكل 

صحيح.
ولفت إىل أن تواجد الحكم إبراهيم 
الدويل يف العام 1982 أعطى بصمة 

للتحكيم البحريني، مشريًا إىل أن هذا 
األمر انعكس بشكل كبري عىل األجيال 

الالحقة وزاد من املسؤولية امللقاة 
عىل عاتقهم.

وأوضح أن تواجد 3 حكام بحرينيني 
يف مونديال الربازيل 2014 واآلن 

حكمني يف 2018 بروسيا يدل عىل أن البحرين ما زالت 
والدة عىل املستوى العاملي بدًءا من 1982 حتى يومنا هذا.

وأضاف: “ترك جميع الحكام الذين شاركوا يف املونديال 
سابًقا بصمة مؤثرة مبشاركتهم الفعالة، ولله الحمد الطاقم 

املونديايل يف 2014 استكمل هذا العمل وواصل متيزه 
ليصل بجدارة واستحقاق إىل 2018 أيًضا بتواجد شكرالله 

وتلفت”.
وأعرب عن ثقته بجهوزية طاقمنا للمشاركة يف مونديال 

روسيا، مؤكًدا أن الحكمني ميلكان خربة كافية ومستوى عال 
ميكنهم من إدارة املباريات بنجاح، خصوًصا أن مشاركاتهم 

السابقة يف مختلف األحداث كانت بتقييم عال بشهادة 
الجميع.

ووّجه رسالة يف ختام حديثه للحكام قائاًل: “البحرين كلها 
خلفكم سواء رياضيني أو غريهم، وتنتظر منكم األداء 

الطيب، واألهم الرتكيز عىل الظهور األول يف أول مباراة، 
وهو األمر الذي سيسهم يف إيجابية تقارير التقييم مبا 

يساعد عىل استمرار الطاقم حتى األدوار النهائية”.

جاسم مندي

ياسر تلفتنواف شكراهلل

سنة دخول سلك التحكيم: 1999
سنة الحصول عىل الشارة الدولية: 

2008

سنة دخول سلك التحكيم: 1997
سنة الحصول عىل الشارة الدولية: 

 2008

- يعد نواف شكرالله أول حكم 
ساحة بحريني يشارك يف كأس 

العامل مرتني متتاليتني.

- يعد يارس تلفت أول حكم 
مساعد خليجي يشارك يف نسختني 

لكأس العامل.

- شارك نواف شكرالله بصفته حكاًم 
رابًعا مرتني يف مونديال الربازيل 

2014، وذلك يف لقاءي: إسبانيا مع 
تشييل يف الدور األول، وكوستاريكا 

مع اليونان يف دور ال 16.

- أدار طاقمنا لقاءين يف مونديال 
الربازيل 2014 وهام: أسرتاليا مع 

أسبانيا، والربتغال مع غانا، وكالهام 
يف الدور األول.
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روسيا والسعودية... افتتاح “مصيري”
األنظ��ار  س��تكون  )وكاالت(: 
ش��اخصة اليوم الخميس اىل ملعب 
“لوجنييك” يف موسكو حيث تتواجه 
روس��يا املضيفة مع الس��عودية يف 
افتت��اح نهائيات النس��خة الحادية 
والعرشي��ن م��ن كأس العامل.وعىل 
رغ��م ان املواجه��ة ب��ني املنتخبني 
ه��ي مج��رد انط��اق ملنافس��ات 
املجموع��ة األوىل، إال أنه��ا تب��دو 
تصنيفا  األدىن  للفريق��ني  مصريي��ة 
ب��ني املنتخبات ال�32 املش��اركة يف 
النهائيات، السيام أن املجموعة تضم 
عماقة أمريكا الجنوبية األوروغواي، 
الفائ��زة باللقب مرت��ني، ومرص مع 

نجمها محمد صاح.
ويدخ��ل املنتخ��ب ال��رويس الذي 
التصني��ف  يف   70 املرك��ز  يحت��ل 
العامل��ي خل��ف الس��عودية بثاثة 
مراكز، املباراة االفتتاحية هو تحت 
ضغط ألنه مطالب بتحقيق نتيجة 
عىل أرضه وب��ني جمهوره ومحاولة 
التأه��ل اىل مثن النهايئ للمرة األوىل 
منذ انحال عقد االتحاد السوفيايت.
وستسعى روسيا اىل إثبات حضورها 
اس��تضافتها  واس��تغال  الك��روي 
للموندي��ال للعبور اىل الدور الثاين، 
وتفادي مصري جن��وب افريقيا عام 

البلد املضيف الوحيد الذي   ،2010
مل يعرب ال��دور األول يف تاريخ كأس 

العامل.
لكن املؤرشات ليس��ت مشجعة، إذ 
مل يفز منتخب املدرب ستانيساف 
تشريتشيسوف سوى مرة واحدة يف 
مبارياته العرش األخرية منذ مباراته 
األوىل ل��ه يف كأس الق��ارات صيف 
2017 ض��د نيوزيلن��دا )2 - صفر(، 
وكان ضد كوريا الجنوبية يف السابع 

من اكتوبر)4 - 2(.
وكانت التعادل ض��د تركيا )1 - 1( 
األس��بوع املايض يف موسكو تاريخيا 
باملعنى الس��لبي للكلمة، إذ أصبح 
تشريتشيسوف أول مدرب رويس أو 
سوفيايت يفش��ل يف تحقيق أي فوز 

يف 7 مباريات متتالية.
وأنفق��ت روس��يا 13 ملي��ار دوالر 
الس��تضافة الح��دث العامل��ي عىل 
الجمهور  يأم��ل  أرضه��ا، وبالت��ايل 
املحيل أن يذه��ب منتخبه الوطني 
بعي��دا يف النهائيات. لك��ن الفارق 
شاس��ع بني األمل والواقع وحتى أن 
الرئيس فادميري بوتني بدا متش��امئا 
بقول��ه “يف م��ا يتعل��ق بالفري��ق، 
لألس��ف يجب االعرتاف بواقع بأن 
فريقن��ا مل يحق��ق نتائ��ج هامة يف 

اآلونة األخرية”.
- جمي��ع  نتوق��ع  “لكنن��ا  وتاب��ع 
مش��جعي ومحب��ي ك��رة القدم يف 
روس��يا - أن يلعب الفريق بكرامة، 
أن يق��دم كرة ق��دم حديثة ومثرية 
لاهتامم، وأن يقاتل حتى النهاية”.

ويف معسكر الس��عودية التي تعود 
للنهائي��ات للمرة األوىل منذ 2006، 
ال تب��دو األم��ور أك��ر ايجابي��ة إذ 
يدخل املنتخ��ب الذي يرشف عليه 
األرجنتين��ي خ��وان أنطونيو بيتزي 
مباراة االفتتاح عىل خلفية 3 هزائم 
متتالي��ة يف مبارياته االس��تعدادية 
ضد ايطاليا )1 - 2( والبريو )صفر - 

3( واملانيا بطلة العامل )1 - 2(.
ومل يحظ بيتزي )49 عاما( بالوقت 
ال��كايف م��ع املنتخ��ب الس��عودي 
لتحض��ريه ملش��اركته الخامس��ة يف 
النهائي��ات. فه��و ع��ني يف ترشين 
الثاين/ نوفمرب امل��ايض خلفا ملواطنه 
إدغاردو باوتسا الذي أمىض شهرين 
فقط عىل رأس الجه��از الفني قبل 
االس��تغناء عنه بعد نتائج مخيبة يف 

مباريات ودية.
ويأمل بيت��زي يف ان يقود املنتخب 
السعودي اىل مثن النهايئ عىل األقل، 
وهي أفضل نتيجة حققها يف تاريخ 

مشاركاته يف كأس العامل )1994(.
ويدرك بيتزي أن املباراة ضد روسيا 
س��تكون مفصلية يف تحديد وجهة 
فريق��ه، لك��ن “املنتخ��ب الرويس 
ليس بالسهل، يكفي أنه مستضيف 
البطولة” بحس��ب ما أش��ار العب 
الوسط الس��عودي عبدالله عطيف 
االثنني من سان بطرسبورغ، مضيفا 
“لذل��ك تركيزن��ا س��ينصب عىل ما 
هو داخ��ل امللعب فق��ط، وأعتقد 
أن الفريق صاح��ب األخطاء األقل 

والرتكيز العايل سيحقق الفوز”.
من جهت��ه، وصف العب الوس��ط 
االفتتاح  مب��اراة  الش��هري  يحي��ى 
بالصعبة خاصة وأنها أمام املضيف، 
لتحقيق  املنتخب  مؤكدا جاهزي��ة 
أهداف��ه وطموحاته يف مش��اركته 
هجوميا  السعودية  العاملية.وتعول 
عىل فهد املولد الذي س��جل هدف 
تأهل ب��اده اىل النهائيات يف مرمى 
الياب��ان )1 - صفر( خ��ال الجولة 
األخرية من الدور الحاسم لتصفيات 
آس��يا، كام تأمل أن يستعيد محمد 
هدف��ا   16 صاح��ب  الس��هاوي، 
يف التصفي��ات اآلٍس��يوية، ش��هيته 
التهديفية بعد صيامه عن األهداف 

يف املباريات التسع األخرية.

)وكاالت(: وّجه الرئيس الرويس 
فادميري بوتني شكره لاتحاد الدويل 
لكرة القدم )الفيفا( أمس األربعاء 

عىل إبعاد السياسة عن الرياضة 
قبل يوم واحد عىل انطاق نهائيات 

كأس العامل. وتستضيف روسيا 
البطولة من 14 يونيو إىل 15 يوليو 
يف 12 استاًدا موزًعا عىل مدن بينها 

موسكو وسان بطرسربج وسوتيش.
وقال بوتني خال اجتامع الجمعية 

العمومية للفيفا يف موسكو وهو 
يقف بجوار كأس العامل ”أرغب 

يف التأكيد عىل التزام الفيفا مببدأ 
الفصل بني الرياضة والسياسة“.

وكاالت: أعلن االتحاد األسباين 
لكرة القدم تعيني فريناندو 
هيريو مديرًا فنيًّا للمنتخب 

خال منافسات كأس العامل، 
قبل يوم واحد من انطاق 
البطولة املنتظر انطاقها يف 
روسيا اليوم الخميس. وكان 

االتحاد األسباين لكرة القدم قد 
أعلن عن إقالة جولن لوبيتيغي 

من منصبه كمدرب ملنتخب 
أسبانيا، بعد 24 ساعة من إعانه 

كمدرب لنادي ريال مدريد 
اإلسباين، حيث قام النادي املليك 

بإعانه كمدرب للفريق أمس 
الثاثاء بطريقة مفاجئة.

بوتين يشكر الفيفا

هييرو مدرًبا للماتادور

200 إعالمي سعودي خلف “األخضر”
يرتقب الشارع الريايض السعودي 
الظه��ور األول ملنتخ��ب بادهم 
الي��وم   2018 الع��امل  كأس  يف 
الروسية  العاصمة  )الخميس( يف 

)موسكو(.
منتخ��ب  القرع��ة  ووضع��ت 
الس��عودية يف املباراة االفتتاحية 
أمام منتخب روس��يا املستضيف 
عىل  وذل��ك  الك��روي،  للع��رس 
ملعب لوزنييك الذي يس��توعب 

85 ألف متفرج.
واس��تعد اإلعاميون السعوديون 
لظه��ور منتخب باده��م للمرة 
إذ  الع��امل،  كأس  يف  الخامس��ة 

يتواجد حاليا يف روسيا
س��عودي  إعام��ي   200 قراب��ة 
ميثلون وس��ائل إعامية مختلفة، 
لتغطي��ة مش��اركة “األخرض” يف 

املونديال.
وب��دأ منذ ي��وم اإلثن��ني املايض 
اإلعام  تواف��د ممث��يل وس��ائل 
واس��تعدادا  متهيدا  الس��عودية، 
لتغطية مشاركة منتخب بادهم 
ال��ذي س��يقص رشي��ط البطولة 

اليوم.
ويعد التواجد اإلعامي السعودي 
املكثف كخطوة داعمة ملش��وار 
ل��ن  مجموع��ة  يف  “األخ��رض” 
تكون سهلة، خصوصا مع وجود 
إىل  باإلضاف��ة  م��رص  منتخ��ب 

منتخب أوروغواي.
وبدأ اإلعام السعودي يف العمل 
ع��رب تغطي��ة مش��وار األخ��رض 
ومش��اركته املونديالية، إذ يؤمل 
الس��عوديون ع��ىل نس��خة هذا 
الع��ام م��ن املوندي��ال بطموح 

مختلف، خاصة مع التطور الكبري 
يف الك��رة الس��عودية ومحاول��ة 

تجاوز الدور التمهيدي.
وكان��ت الس��عودية قد خرست 
آخ��ر تجاربها الودي��ة أمام بطل 
الع��امل منتخب أملاني��ا بصعوبة 

وبواقع هدفني لواحد.
با ش��ك، فإن املؤازرة اإلعامية 
والحشد الكبري املتواجد يف روسيا 
سيش��كل دافعا معنوي��ا لاعبي 
األخ��رض يف الظه��ور باملس��توى 

اإليجايب.

من تدريبات المنتخب السعودي في روسيا

وكاالت: اختارت لجنة الحكام، 
التابعة لاتحاد الدويل لكرة القدم 

“الفيفا”، الحكم األرجنتيني، نيستور 
بيتانا، إلدارة مباراة افتتاح نهائيات 

كأس العامل “روسيا 2018” والتي 
ستقام اليوم الخميس وتجمع روسيا 

“مستضيف البطولة” ومنتخب 
السعودية بحسب ما نرشته صحيفة 
“الصن” الربيطانية. ويلعب منتخبا 

روسيا والسعودية يف املجموعة األوىل 
إىل جانب منتخبي مرص وأوروغواي. 

واختارت “الفيفا” بيتانا، إلدارة مباراة 
االفتتاح، بعد اختياره كأفضل حكم 

يف كأس العامل “الربازيل 2014”. 

)وكاالت(: أكد جياين انفانتينو، 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم، 

أمس األربعاء، أن الفيفا عاد 
للحياة مرة أخرى بفضل سياساته، 

وذلك بعد أعوام ظل فيها 
“محارًصا بفضائح الفساد”. 

واستعرض رئيس الفيفا، املوقف 
املايل لاتحاد الذي يرتأسه 

خال كونجرس الفيفا ال� 68 يف 
العاصمة الروسية موسكو، مؤكًدا 

أن االتحاد لديه مستقبل واعد. 
وقال انفانتينو: “عندما جئت يف 

2016 كان الفيفا منظمة ميتة 
إكلينيكيا، اليوم املؤسسة عادت 
للحياة، لقد استعادت الشغف 

والفرحة”.

“الجزار” حكم االفتتاح

انفانتينو انتشل الفيفا

يف الذاكرة

لدى كل عاشق ل� “الساحرة 
املستديرة”، ذكريات مع املونديال ال 
ميكن أن ميسحها الزمن من ذاكرته، 
فلهذا العرس الكروي مايني تنتظره 
كل أربعة أعوام وال تخلو أحاديثهم 
عنه.. عن ذلك التاريخ الذي صنعه 
نجوم من كل أنحاء العامل بأقدامهم 

الذهبية. يستطلع “الباد سبورت” يف 
هذه الزاوية ذكريات الرياضيني مع 
املونديال، فلكل لحظاته املونديالية 

الخاصة...

1. ما هو منتخبك العاملي املفضل؟
- أنا من عشاق املنتخب الربازييل.

2. كيف ترى حظوظ منتخبك يف 
مونديال روسيا؟

- مستوى الربازيل يف الفرتة األخرية 
مرتاجع، ولكن شخصية املنتخب 

قوية، وبإمكانه الوصول للدور نصف 
النهايئ، وإن حدث ذلك فإنه لن 

يكون بسهولة.

3. من ترّشح إلحراز لقب النسخة 
الـ21 لكأس العامل؟

- أتوقع أملانيا؛ ألنه املنتخب الوحيد 
الثابت عىل نفس املستوى، وميتلك 

عنارص مميزة.

4. كيف تقرأ حظوظ املنتخبات 
العربية يف نسخة 2018؟

- أمتنى أن ترّشف املنتخبات العربية 
كل العرب، ولكن ال أستطيع التوقع 
لها أن تتخطى دور ال�16.. املنتخب 

املرصي بقيادة محمد صاح يستطيع 
مجاراة املنتخبات األوروبية، وأمتنى 

التوفيق للمنتخب السعودي.

5. ما أول مونديال كأس العامل 
حظيت مبتابعته؟

- مونديال 1986 باملكسيك.

6. هل لديك طقوس خاصة ملتابعة 
منافسات هذا الحدث العاملي؟

- أفضل مشاهدة املباريات لوحدي 
دامئًا.

7. حدث ال تنساه يف ذاكرتك حول 
كأس العامل؟

- هناك مواقف وأحداث عديدة 
ملنافسات املونديال ما زالت هذه 

اللحظة محفورة يف الذاكرة، ولكن 
الحدث األبرز هو رضبة الجزاء 

التاريخية لاعب اإليطايل روبريتو 
باجيو التي تعترب أشهر رضبة جزاء يف 
تاريخ كرة القدم، وذلك حينام أهدر 
باجيو لركلة الجزاء الحاسمة يف نهايئ 

مونديال الواليات املتحدة األمريكية 
1994 التي منحت املنتخب الربازييل 
التتويج باللقب، إذ أبديت تعاطفي 
الكبري مع الاعب اإليطايل الذي كان 

أفضل العب يف العامل ذلك الوقت.

حسين علي

 الالعب: حسين 
علي “بيليه”

موسكو           أحمد مهدي            

محمد الدرازي

“بيليه البحرين” يستذكر ضربة باجيو الشهيرة.. ويرشح األلمان
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مسعود أوزيل )أملانيا(: 
“عودة يف الوقت املناسب..  

التدريب األول يف روسيا”. 

خاميس رودريغز )كولومبيا(: 
“نحن هنا.. روسيا”. 

سريجيو راموس )اسبانيا(: 
“باألمس واليوم وغًدا مًعا.. 
ومن أجلكم تحيا اسبانيا”.

غونزالو هيغوايني 
)األرجنتني(: “روسيا 2018”. 

2018 ال�����ع�����امل  ك�������أس  م�����ب�����اري�����ات  ج���������دول 

السبت 16 يونيو  2018 املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

13:00

16:00

19:00

22:00

فرنسا

األرجنتني

بريو

كرواتيا

أسرتاليا

ايسلندا

الدمنارك

نيجرييا

اإلثنني 25 يونيو  2018 املجموعة األوىل

املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

املجموعة الثانية

17:00

17:00

21:00

21:00

األوروغواي

السعودية

إيران

إسبانيا

روسيا

مرص

الربتغال

املغرب

الخميس 28 يونيو  2018 املجموعة الثامنة

املجموعة الثامنة

املجموعة السابعة

املجموعة السابعة

17:00

17:00

21:00

21:00

اليابان

السنغال

باناما

إنجلرتا

بولندا

كولومبيا

تونس

بلجيكا

الثالثاء 19 يونيو  2018 املجموعة الثامنة

املجموعة الثامنة

املجموعة األوىل

15:00

18:00

21:00

كولومبيا

بولندا

روسيا

اليابان

السنغال

مرص

الجمعة 22 يونيو  2018 املجموعة الخامسة

املجموعة الرابعة

املجموعة الخامسة

15:00

18:00

21:00

الربازيل

نيجرييا

رصبيا

كوستاريكا

ايسلندا

سويرسا

الجمعة 15 يونيو  2018 املجموعة الثانية

18:00

21:00

املغرب

الربتغال

إيران

إسبانيا

اإلثنني 18 يونيو  2018 املجموعة السادسة

املجموعة السابعة

املجموعة السابعة

15:00

18:00

21:00

السويد

بلجيكا

تونس

كوريا

باناما

إنجلرتا

األحد 24 يونيو  2018 املجموعة السابعة

املجموعة الثامنة

املجموعة الثامنة

15:00

18:00

21:00

إنجلرتا

اليابان

بولندا

باناما

السنغال

كولومبيا

األربعاء 27 يونيو  2018 املجموعة السادسة

املجموعة السادسة

املجموعة الخامسة

املجموعة الخامسة

17:00

17:00

21:00

21:00

املكسيك

كوريا ج

رصبيا

سويرسا

السويد

أملانيا

الربازيل

كوستاريكا

الخميس 21 يونيو 2018 املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

15:00

18:00

21:00

الدمنارك

فرنسا

األرجنتني

أسرتاليا

بريو

كرواتيا

الجمعة 15 يونيو  2018 املجموعة األوىل

15:00 األوروغوايمرص

الخميس 14 يونيو  2018 املجموعة األوىل

18:00 السعوديةروسيا

األحد 17 يونيو  2018 املجموعة الخامسة

املجموعة السادسة

املجموعة الخامسة

15:00

18:00

21:00

كوستاريكا

أملانيا

الربازيل

رصبيا

املكسيك

سويرسا

األربعاء 20 يونيو  2018 املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

15:00

18:00

21:00

الربتغال

األوروغواي

إيران

املغرب

السعودية

إسبانيا

السبت 23 يونيو  2018 املجموعة السابعة

املجموعة السادسة

املجموعة السادسة

15:00

18:00

21:00

بلجيكا

كوريا

أملانيا

تونس

املكسيك

السويد

الثالثاء 26 يونيو  2018 املجموعة الثالثة

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

املجموعة الرابعة

17:00

17:00

21:00

21:00

الدمنارك

أسرتاليا

نيجرييا

أيسلندا

فرنسا

بريو

األرجنتني

كرواتيا

“بي آوت كيو” تتحدى 
“بي إن سبورت”

آوت  “يب  قن��وات  ش��بكة  غ��زت 
كي��و” الرياضية الس��وق البحريني 
بعدم��ا أتاح��ت فرص��ة مش��اهدة 
الدوريات األوروبية املش��فرة مببالغ 
رمزي��ة لتك��رس احتكار ش��بكة “يب 
إن س��بورت” القطري��ة التي تأثرت 
مبيعاته��ا كث��ريًا جراء إقب��ال الناس 
ع��ى رشاء جه��از “يب آوت كي��و” 
ب��دالً م��ن االش��رتاك أو التجدي��د 
م��ع الش��بكة القطرية ملنافس��ات 
بطولة كأس العامل التي تس��تضيفها 
روس��يا.“يب آوت كيو” تعرف نفسها 
بأنه��ا رشكة كوبية – كولومبية تلتزم 
بقوان��ني الدولتني يف النق��ل والبث 
وتؤمن  الجائ��ر  االحتكار  وتح��ارب 
بحق الشعوب باالستمتاع مبشاهدة 
الفعالي��ات الرياضي��ة مه��ا كانت 

حالتهم املادية.
وب��دأت “يب آوت كي��و” تنت��ر يف 
السوق الس��عودي لتصل إىل مملكة 
البحري��ن، حي��ث حقق��ت أجهزتها 
مبيعات كب��رية يف البحرين تحديًدا، 
حي��ث يقول صاحب أح��د املحالت 
وهو وكيل لقنوات “يب ان س��بورت 
القطرية” ويبيع جهاز “يب آوت كيو” 
يف الوقت ذاته بأن��ه يبيع ما يقارب 
من 18 إىل 20 جهاز استقبال لقنوات 
“يب آوت كيو” يوميًّا وقد باع أعداًدا 
ا منها خالل الفرتة املاضية  كب��رية جدًّ
م��ع قرب انط��الق مونديال روس��يا 
2018، فيا انخفض اإلقبال عى “يب 

ان سبورت” كثريًا.
وع��زا اإلقب��ال ع��ى  “يب آوت كيو” 
إىل انخفاض س��عر االش��رتاك مقارنة 
بالش��بكة القطرية حيث يصل سعر 
االشرتاك من 38 دينارًا إىل 43 تقريًبا 
يف السوق املحيل، بينا يصل تجديد 
االشرتاك السنوي يف “يب ان سبورت” 
إىل 192 دين��ارًا م��ع إضاف��ة خدمة 
كأس العامل م��ع وجود عدة خيارات 

وباق��ات أخ��رى تطرحه��ا الش��بكة 
للزبون. وت��ذاع مباريات كأس العامل 
بش��كل ح��رصي يف منطق��ة الرق 
األوسط وش��ال أفريقيا عى شبكة 
“يب إن س��بورتس” القطري��ة، التي 
تبث أيًض��ا العديد من املس��ابقات 
العاملية، مث��ل دوري أبطال أوروبا، 
والدوري اإلنجليزي املمتاز والدوري 
وغريها.وأصب��ح  املمت��از،  اإلس��باين 
الكثريون يفضل��ون اقتناء جهاز “يب 
منافس��ات  ملش��اهدة  كي��و”  آوت 
بطولة كأس العامل وجميع الدوريات 
والبطوالت العاملية واألوروبية مببلغ 
معق��ول، حيث تتم عملي��ة برمجة 
الجهاز بإدخال كود معني ملرة واحدة 
ليعم��ل الجه��از تلقائيًّ��ا م��ن دون 
الحاج��ة إىل ش��بكة إنرتنت، وهو ما 
عّزز من ش��عبية الشبكة يف األوساط 
الخليجية واملحلية، كا أن البث ميتاز 
بجودة وضوح عالية، والالفت للنظر 
أن الشبكة تنقل املباريات ذاتها التي 
يتم بثها عى شبكة “يب ان سبورت” 
وبنفس صوت املعلقني واالس��توديو 
التحلييل مع وضع ش��عارها يف أعى 

ميني الشاشة بشعار “ال لالحتكار”.
ويف الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة 

الس��عودية، ع��ن قي��ام  “ع��كاظ” 
الس��لطات املختصة يف البالد بحملة 
مكّثف��ة لتنظيف الس��وق من جهاز 
ب��ث يقوم بقرصنة إح��دى القنوات 
الرياضية، فإن بيع الجهاز يف البحرين 
متاح أم��ام الجميع وهن��اك تنافس 
ش��ديد ب��ني املح��الت لبيع��ه بأقل 
األس��عار، بينا تقوم بعض املحالت 
ببيع اشرتاك “يب ان سبورت” بالخفاء 
بس��بب الق��رار الصادر ع��ن إدارة 
وس��ائل اإلعالم بوزارة شؤون اإلعالم 
بإيق��اف اس��ترياد أجهزة اس��تقبال 
قنوات يب إن الرياضية، وإيقاف بيع 
وتجديد اشرتاكاتها منذ شهر يونيو يف 

العام املايض 2017.
وت��دور حرب رشس��ة ع��ى مواقع 
التواص��ل االجتاع��ي ب��ني “يب ان 
س��بورت” و”يب آوت كي��و” تخللها 
إصدار بيانات متبادل��ة، حيث ترى 

الش��بكة القطرية ب��أن ما تقوم به 
األخ��رية هو تع��دٍّ ع��ى حقوقها 
واضح��ة، وش��ككت يف  ورسق��ة 

ق��درة “يب آوت كيو” عى نقل 
نهائيات كأس العامل بروسيا، 
لتدافع األخرية عن نفسها 
بإص��دار بي��ان أكدت فيه 

مروعي��ة عمله��ا باعتباره��ا جهة 
تح��ارب االحت��كار مؤك��دة قدرتها 
عى ب��ث مباري��ات روس��يا 2018 
وم��ا يرافقه��ا م��ن اس��توديوهات 
تحليلي��ة وتغطيات مبارشة من عى 
ارض املي��دان ع��رب ش��بكة واس��عة 
من مراس��ليها يف األرايض الروس��ية 

والعديد من املفاجآت السارة.
ويب��دو أن الش��بكة القطري��ة غري 
قادرة ع��ى إيق��اف “يب آوت كيو” 
أو التص��دي له��ا وه��و ما كش��ف 
عن��ه اإلع��الن املتلفز ال��ذي دعت 
فيه مش��اهديها إىل تجن��ب الحرام 
والرسق��ة بجميع اش��كالها وذلك يف 
إشارة إىل ما تقوم به “يب آوت كيو” . 
يخىش  روسيا  مونديال  انطالق  ومع 
الكثري من املشاهدين أن تكون شبكة 
“ يب آوت كيو” صفقة خارسة بانقطاع 
من  القطرية  الشبكة  ومتكن  البث 
التوصل إىل طريقة متنع قرصنة البث، 
خالل  املشاهدين  استمتع  أن  بعد 
األشهر املاضية مبتابعة 
الدوريات  أق��وى 
وال����ب����ط����والت  
األوروب�����ي�����ة 
من  وال��ع��امل��ي��ة 
دون أي مشاكل 

تذكر.

بي ان سبورت ترفع الراية البيضاء 

حسن علي
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 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

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

تنطل��ق الي��وم إث��ارة موندي��ال كأس العامل 
الذي تستضيفه روس��يا بلقاء واحد سيجمع 
املنتخب��ن الرويس والس��عودي، وسيس��بقه 

حفل االفتتاح الذي الذي س��يقام  يف ملعب 
لوجنييك يف موس��كو ويش��ارك في��ه كل من 
املوس��يقار الربيطاين رويب ويليام��ز والفنانة 

الروس��ية الش��هرية آيدا غاريفولينا، بحضور 
النجم الربازييل رونالدو، الذي س��يقدم كأس 

البطولة.

اإلثارة تنطلق

وكاالت: مع اكتامل كافة االستعدادات، ووصول املنتخبات 
املشاركة يف البطولة، أصبحت روسيا مستعدة لتقديم مهرجان 

كروي رائع عىل مدار األسابيع األربعة املقبلة من خالل النسخة 
ال� 21 لبطولة كأس العامل لكرة القدم. وتنطلق فعاليات هذه 

النسخة باملباراة االفتتاحية الخميس بن املنتخبن الرويس 
والسعودي، عىل استاد “لوجنييك” الشهري بالعاصمة موسكو، 
وتختتم عىل نفس امللعب يف 15 يوليو املقبل. ويرى االتحاد 
الدويل لكرة القدم )فيفا( أن املونديال املقبل يف روسيا يف يد 

أمينة، مع اقرتاب رضبة البداية يف هذه البطولة.

روسيا جاهزة

 جـدول مباريـات كـأس العالـم 
لكـرة القـدم الـذي ينطلـق اليـوم

هدية »                     «
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