
ذكر املحامي العام امل�ست�سار اأ�سامة العويف 
اأن املحكم���ة الك���رى اجلنائية اأ�س���درت حكمها 
اأم����س يف الق�سي���ة املته���م فيه���ا كل م���ن علي 
�سلم���ان، وح�سن �سلطان وعل���ي الأ�سود بالتخابر 
مع قطر، حيث ق�س���ت املحكمة براءة املتهمني 
م���ن التهام���ات امل�سن���دة اإليهم. واأ�س���ار العويف 
اإل���ى اأن النياب���ة العام���ة قدم���ت يف الق�سية اأدلة 

قوي���ة متنوعة متثل���ت يف ت�سجي���ات الت�سالت 
التي دارت ب���ني املتهمني وم�سوؤويل دولة قطر. 
واأ�س���اف اأن احلك���م ال�س���ادر ب���راءة املتهمني 
جانب���ه ال�س���واب و�سابه اخلط���اأ يف تقدير احلجية 
امل�ستمدة م���ن جميع تلك الأدلة وم���ن ثم انتهى 
اإلى ق�س���اء ل يتفق مع حقيق���ة الوقائع مو�سوع 
التهام���ات، والت���ي ك�سف���ت عنه���ا التحقيق���ات 
ب���ل وجل�سات املحاكم���ة ذاتها. وذك���ر اأن النيابة 

�ستبادر بالطعن يف احلكم بال�ستئناف.

امل�ست�س���ارة  قال���ت  وكالت:   – عم���ان 
الأملاني���ة اأجني���ا م���ركل، اأم����س، اإن البلدان 
ال�سواري���خ  برنام���ج  م���ن  قلق���ة  الأوروبي���ة 
البالي�ستي���ة الإي���راين، ودع���ت لإيج���اد حلول 
للت�س���دي لتوجه���ات طه���ران “العدائية” يف 
ال����رق الأو�سط. وقالت بعد لقائها مع العاهل 
الأردين املل���ك عب���داهلل الث���اين يف عم���ان “ل 
ينبغ���ي الكتف���اء مبناق�س���ة توجه���ات اإي���ران 
العدائي���ة لكننا بحاج���ة حلل���ول عاجلة”.وقال 
العاه���ل الأردين اإنه ل جم���ال لإحال ال�سام يف 
ال����رق الأو�س���ط دون قيام دول���ة فل�سطينية 

عا�سمتها القد�س.
وو�سلت مركل اإلى عمان، اأم�س، يف زيارة 

ر�سمية لاأردن، جت���ري فيها مباحثات 
مع امللك عبداهلل الثاين.

اإعادة بحث م�شروعي قانوين التقاعد
اإثر لقاءات اأجراها مع �سمو رئي�س الوزراء ورئي�سي املجل�سني... جاللة امللك يوجه:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاه���ل الباد 
�ساح���ب اجلال���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة ي���وم اأم����س الأول رئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليفة، كم���ا ا�ستقبل جالته 
رئي����س جمل�س الن���واب اأحمد امل���ا ورئي�س 

جمل�س ال�سورى علي ال�سالح. 
وعل���ى اإثر ه���ذه اللقاءات، وج���ه جالته 

احلكومة اإل���ى اإعادة بح���ث م�روعي قانوين 
التقاع���د، بالتعاون والتن�سي���ق مع ال�سلطة 
الت�ريعية مع الأخ���ذ يف العتبار كل ما اأبدي 
ب�ساأنهما م���ن مرئيات وماحظات من نقا�س 
والن���واب،  ال�س���ورى  جمل�س���ي  يف  حولهم���ا 
اأب���داه املواطن���ون والكت���اب  وكذل���ك م���ا 
وال�سحافي���ون م���ن مرئي���ات ع���ر و�سائل 

الإعام املختلفة. 

كم���ا وجه جالت���ه لبحث تطوي���ر النظام 
التقاع���دي يف مملكة البحري���ن م�ستقبااً مبا 
يكفل احلفاظ على حقوق املواطنني، ويوؤمن 
ال�ستق���رار املايل لل�سناديق التقاعدية من 
خ���ال تطوير جم���الت ا�ستثمارها وتنميتها 
لدع���م تنويع م�س���ادر الدخ���ل؛ لينعك�س يف 

حت�سني م�ست���وى اخلدمات املقدمة 
. للمتقاعدين م�ستقبااً
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دينـار  مليــــون   8.4
التبــادل التجــاري 

مـــع رو�شيــــا

اأظه���رت البيان���ات الأولية لتقري���ر التجارة 
اخلارجية لل�سل���ع غر النفطي���ة اأن حجم التبادل 
التجاري بني البحرين والحتاد الرو�سي بلغ اأكرث 
م���ن 8.4 مليون دين���ار، منذ بداي���ة العام 2018 

وحتى اأبريل املا�سي.
وبح�سب البيانات، فقد بلغ قيمة ال�سلع التي 
�سدرته���ا البحري���ن اإل���ى الحت���اد الرو�سي خال 
الفرتة املمتدة م���ن يناير ولغاية اأبريل املا�سي 

491.4 األف دينار.
واأو�سحت البيانات اأن اأهم ال�سلع امل�ستوردة 
يف الع���ام اجلاري كانت زي���وت تزييت ملحركات 

البنزين، وبلغت قيمتها 5.8 مليون دينار.
وتف�سي���ااً للبيان���ات بح�سب الأ�سه���ر، فاإن 
اً رو�سية خ���ال يناير  البحري���ن ا�ست���وردت �سلع���ا
بقيمة 627.5 األف دينار، ويف فراير 3.6 مليون 
دينار، مع تراجع يف مار�س اإلى 3.3 مليون دينار، 

ويف اأبريل 827.1 األف دينار.

انت�شار تداول الأرا�شي مب�شاحة 160 مرتا

انت����رت يف الفرتة الأخ���رة املخططات 
والأرا�س���ي الت���ي تعر����س ق�سائ���م �سكنية 
مب�ساح���ات تبلغ 160 م���رتااً مربع���ااً يف توجه 
جدي���د م���ن قب���ل م���اك الأرا�س���ي و�ركات 
الو�ساطة العقارية لتلبية احتياجات ال�سكن 

ويق���ول  بالتزاي���د.  والآخ���ذة  البحري���ن  يف  
عقاري���ون اإن تقليل امل�ساح���ات اأ�سبح اأحد 
احللول املطروحة ملعاجل���ة ارتفاع الأ�سعار، 
بال�ستف���ادة من ت�سني���ف  ال�سكن املت�سل 
)RHA(، بينما ي���رى البع�س اأن امل�ساحات 

ال�سغرة ق���د ل تتنا�سب مع غالبية 
احتياجات الأ�ر البحرينية.
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• �سمو ويل العهد يح�ر �سيف �رف مبرا�سم ت�سليم املقر اجلديد ملركز الدفاع والتاأهيل الوطني باململكة املتحدة	

احلاجة ملحة لتقدمي خدمات نوعية مل�شابي احلروب
لندن - بنا: نيابة عن عاهل الباد �ساحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ح�ر 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة ك�سيف �رف 
مرا�س���م ت�سليم املقر اجلدي���د ملركز الدفاع 
والتاأهي���ل الوطني باململكة املتحدة، والذي 
اأقي���م اأم�س حتت رعاية دوق كمريدج الأمر 
ولي���ام بح�سور رئي�س���ة وزراء بريطانيا تريزا 
ماي ودوق وي�ستمن�سرت هيو ريت�سارد لوي�س 
وع���دد من كب���ار ال�سخ�سي���ات. وق���ال �سموه، 
لدى ح�سوره مرا�س���م ت�سليم املقر اجلديد ملركز 
الدف���اع والتاأهيل الوطني لرئي�سة وزراء بريطانيا 
اإن برام���ج التاأهيل وفق اأعلى امل�ستويات التقنية 
متثل حاجة مهمة وحيوي���ة لتقدمي خدمات نوعية 
للم�ساب���ني ج���راء احل���روب ومواجه���ة الإره���اب، 
موؤك���دا �سموه اأن مركز الدف���اع والتاأهيل الوطني 
للم�سابني الع�سكريني يف اململكة املتحدة ميثل 
منوذجا يحتذى لأ�سكال الرعاية والتاأهيل باعتبار 

3ذلك بعدا اإن�سانيا كبرا.

وحدات  ت�سليــــم  يف  “الإ�سكان” ت�ســـرع 
مدينة �سلمان للم�ستفيدين

التحالـــــــف: لــــواء العروبــة يتقــــدم
 لـ“قطع راأ�س الأفعى” ب�سعـــدة

اأحمر ال�سباب على موعد مــــع الذهـــب
MMA يف ختام بطولة اأوروبا لـ 

بالدنا

بالد العالم

البالد سبورت
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تطويــر النظــام التقـاعــدي مبــا يحفـظ حقــوق 
املواطنيــن ويوؤمــن ال�ستقــرار املالــي لل�سناديــق
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مـــن ي�سجــــــــــع جنــــــوم الفــــن 
يف نهائيــــات كـــاأ�س العالـــم؟

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773بي�سة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يوروثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

علي الفردان

عبا�س اإبراهيم

زينب العكري

جاللة امللك اأنابه حلفل ت�شليم مقر “الدفاع الوطني الربيطاين”... �شمو ويل العهد:

812

توجيهــــات ملكيـــــة 
تطمئــن القلـــوب

بعدم���ا اأث���ار م�روعا قان���ون التقاعد 
ج���دل وا�سع���ا، اأع���ادت توجيه���ات عاهل 
الب���اد �ساح���ب اجلال���ة املل���ك حمد بن 
لقل���وب  الطماأنين���ة  خليف���ة  اآل  عي�س���ى 
املواطنني الذين �ساوره���م القلق ب�ساأن 
ما يحمله امل�روعان من م�سا�س بحقوقهم 
ا�ستقبل���ت  بالغ���ة  التقاعدية.وب�سع���ادة 
الت���ي  ال�سامي���ة،  التوجيه���ات  البحري���ن 
�س���درت بعد لق���اءات اأجراها جالة امللك 
مع رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة، 
الن���واب وال�س���ورى،  ورئي�س���ي جمل�س���ي 
والت���ي عل���ى اإثرها وج���ه جالت���ه باإعادة 
بحث م�روعي قان���وين التقاعد مبا يحقق 
م�سلحة املواطنني ويحفظ لهم حقوقهم 

ومكت�سباتهم.
جالة امللك يوؤك���د يف كل منا�سبة اأن 
م�سلحة املواطنني يف �سدارة الأولويات، 
وهو التوجه ال���ذي تتبناه حكومة البحرين 
برئا�س���ة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمر 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، مب�ساندة ويل 
العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأم���ر �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
الت�ريعي���ة  ال�سلطت���ان  ت�سع���ه  وال���ذي 
والتنفيذي���ة وجمي���ع موؤ�س�س���ات الدول���ة 
هدف���ا �ساميا تتمح���ور حوله جميع اخلطط 

والرامج.
م���ا اأب���داه املواطن���ون وع���رت عن���ه 
و�سائل الإعام ب�س���اأن التقاعد، وما متت 
مناق�سته من مرئي���ات يف جمل�سي النواب 
وال�س���ورى، يوؤكد اأن القوان���ني املعمول 
بها حاليا حتت���اج اإلى تعدي���ات �رورية 
ل�سم���ان دميوم���ة ال�سنادي���ق التقاعدية 
والتاأميني���ة، لك���ن نظرا مل���ا ت�سكله هذه 
التعدي���ات م���ن تاأثر كب���ر ومبا�ر على 
املواط���ن؛ ج���اءت التوجيه���ات ال�سامي���ة 
لدرا�ستها بتاأن وبدون ا�ستعجال، لتعك�س 
حكمة وب�س���رة واهتماما كب���را من لدن 
جالت���ه بتاأم���ني �سب���ل العي����س الك���رمي 
لأبن���اء البلد، وحت�س���ني م�ستوى اخلدمات 
املقدم���ة للمتقاعدين حا����را وم�ستقبا، 

وحتقيق امل�سلحة العليا للوطن.

$

• جالة امللك	

مريكل: يجب الت�شدي لتوجهات اإيران العدائية 

• امل�ست�سارة الأملانية ت�سل اإلى مطار ماركا الع�سكري يف عمان يف زيارة اإلى الأردن  )اأ ف ب(	

“�شرايا  اللكرتونية”:  “اجلرائم 
املختار” الإرهابي يدار من اإيران

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رح مدي���ر ع���ام 
الإدارة العام���ة ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي 
والإلك���رتوين اأن���ه يف اإطار اجله���ود املبذولة لر�سد 
املواقع الإلكرتونية التي حتوي م�سامني ذات طابع 
اإرهاب���ي، فقد اأ�سفرت التحريات عن اأن موقع �رايا 
املختار الإرهابي يدار من اإيران، واأن ما يت�سمنه من 
حمتويات ومواد اإرهابية يتم بثها من ذات املكان.

�شلمان علي  ق�شية  يف  احلكم  �شن�شتاأنف  “النيابة”: 

6

• قرينة عاهل الباد اأنابت �سمو ال�سيخة نيلة بنت حمد لتخريج الفوج العا�ر من طالبات اجلامعة امللكية للبنات	

تخريج الفوج العا�شر من طالبات “امللكية للبنات”
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ت���ط���وي���ر ال����ن����ظ����ام ال���ت���ق���اع���دي م�����ش��ت��ق��ب��ال مب��ا 
ي���ك���ف���ل احل�����ف�����اظ ع����ل����ى ح����ق����وق امل����واط����ن����ن

جاللة امللك يوجه احلكومة لإعادة بحث م�رشوعي قانوين التقاعد
اإثر لقاءات اأجراها مع �شمو رئي�س الوزراء ورئي�شي املجل�شن

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يوم اأم�س االأول رئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، كم���ا ا�شتقبل جاللته رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحم���د امل���ال ورئي�س جمل����س ال�ش���ورى علي 
ال�شالح.  وعلى اإثر هذه اللقاءات وجه جاللته احلكومة 
اإلى اإع���ادة بحث م�رشوعي قان���وين التقاعد، بالتعاون 
والتن�شيق م���ع ال�شلطة الت�رشيعية مع االأخذ يف االعتبار 
كل م���ا اأب���دي ب�شاأنيهم���ا من مرئي���ات ومالحظات من 
نقا�س حولهما يف جمل�ش���ي ال�شورى والنواب، وكذلك 

م���ا اأب���داه املواطن���ون والكت���اب وال�شحافي���ون من 
مرئي���ات عرب و�شائل االإعالم املختلف���ة.  واأكد جاللته 
“اأهمية اال�شتفادة من قيم جتربتنا الدميقراطية التي 
تق���وم على الت�ش���اور والتواف���ق يف الق�شايا الوطنية 
املختلف���ة”، داعًيا جاللت���ه للتعاون ب���ن ال�شلطتن 
الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة، واأن تت���اح الفر�ش���ة ب�شكل 
اأك���رب ال�شتكمال امل�شاورات ب�ش���اأن هذين القانونن 
بت���اأن ومن دون ا�شتعجال، واأن تك���ون اإعادة التقييم 
حمقق���ة للتوافق الوطني بن جمي���ع �شلطات الدولة 
وموؤ�ش�شاته���ا املعني���ة يف اإدخال االإ�شالح���ات الالزمة 

على القوان���ن املعمول بها حالًيا ل�شمان ا�شتمرارية 
قدرة ال�شنادي���ق التقاعدية والتاأميني���ة على الوفاء 
بالتزاماته���ا امل�شتقبلية جتاه االأجي���ال القادمة.  كما 
وجه جاللته لبحث تطوي���ر النظام التقاعدي يف مملكة 
البحري���ن م�شتقب���اًل مب���ا يكف���ل احلفاظ عل���ى حقوق 
املواطن���ن، ويوؤم���ن اال�شتق���رار امل���ايل لل�شناديق 
التقاعدي���ة م���ن خ���الل تطوي���ر جم���االت ا�شتثماره���ا 
وتنميته���ا لدع���م تنويع م�شادر الدخ���ل؛ لينعك�س يف 
حت�ش���ن م�شت���وى اخلدم���ات املقدم���ة للمتقاعدي���ن 

م�شتقباًل.

العالقات البحرينية الربيطانية متثل انعكا�صا ل�صداها التاريخي
لدى لقائه �شمو االأمري ويليام.. �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة على 
ما يجمع مملكة البحرين واململكة املتحدة ال�شديقة 
من عالق���ات تاريخية وطي���دة ومتمي���زة قائمة على 
االحرتام املتب���ادل والتن�شي���ق امل�شرتك يف خمتلف 
املج���االت. وق���ال �شم���وه اإن العالق���ات البحريني���ة 
الربيطانية متثل انعكا�شا مهم���ا ل�شداها التاريخي 
ال���ذي يتوا�شل يف حر�س البلدي���ن ال�شديقن على 

تطويرها ملا فيه حتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء �شم���وه، دوق كمربيدج 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري ويليام  يف اإطار زيارة 
�شم���وه للمملك���ة املتح���دة وح�شور �شم���وه ك�شيف 
����رشف يف مرا�شم ت�شليم املق���ر اجلديد ملركز الدفاع 

والتاأهي���ل الوطن���ي، حي���ث تب���ادل �شاح���ب ال�شمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء مع �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري ويلي���ام االأحادي���ث الودي���ة ح���ول العالقات 
الثنائي���ة واملو�شوع���ات ذات االهتم���ام امل�ش���رتك 
خا�شة ما يت�شل منها ب�شبل دعم اال�شتقرار وال�شالم 

يف املنطقة.
العه���د  امللك���ي ويل  ال�شم���و  وح����رش �شاح���ب 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء والوف���د املرافق ل�شموه ماأدب���ة الغداء التي 
اأقامه���ا �شاحب ال�شمو امللك���ي دوق كمربيدج، كما 
ح����رشت املاأدبة رئي�ش���ة وزراء بريطاني���ا تريزا ماي 
ودوق وي�شتمني�ش���رت، وع���دد من كب���ار امل�شوؤولن 

وال�ضخ�ضيات الربيطانية، وعدد من كبار ال�ضباط. • �شمو ويل العهد ملتقيا االأمري وليام	

• �شمو رئي�س الوزراء	 • جاللة امللك	
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تقوية اجلهوزية القتالية جلميع وحدات “الدفاع”

امل�شري يودع قائد قوة الواجب امل�شرتكة

اأكد �رضورة التفاين يف تنفيذ الواجبات... القائد العام:

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

الرفاع - قوة الدفاع: قام القائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�سري الرك���ن ال�سيخ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة �سباح ام�س، بزيارة تفقدية اإلى 
اإح���دى وحدات قوة دفاع البحري���ن، حيث ا�ستمع 
اإل���ى اإيجاز عن اإجنازات التطوير والتحديث بتلك 

الوحدة.
و�س���دد القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
عل���ى اأهمية موا�سل���ة تقوية اجلاهزي���ة القتالية 
والإداري���ة وتعزي���ز اخلطط والربام���ج التدريبية 
يف خمتل���ف اأ�سلح���ة ووحدات قوة دف���اع البحرين 
ومبا يتواءم مع الحتياجات القتالية واملتطلبات 
الإداري���ة، ف�س���ًا عن ����رضورة التف���اين يف تنفيذ 
الواجب���ات واملهم���ات مبهنية عالي���ة والهتمام 
بتحم���ل امل�سوؤولية بكل كف���اءة واقتدار والعمل 
ب���كل م���ا اأوتينا م���ن جه���د واأن نظل اأ�س���د منعة 

للت�سدي ومواجهة كافة التحديات.
ونوه القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين مبا 
تق���وم به القيادة العامة لق���وة الدفاع من جهود 
خمل�سة وعم���ل دوؤوب م���ن اأجل تطوي���ر وتنمية 
ق���درات واإمكاني���ات كافة منت�سبي ق���وة الدفاع 
من و�سع الربامج واخلطط التدريبية الرامية اإلى 
الرتق���اء والنهو�س بكفاءة وح���دات قوة الدفاع 

وتعزي���ز دوره���ا وتزويده���ا بكل م���ا حتتاجه من 
معدات واأجهزة ومنظومات حديثة جاهزة قتالية 
لتاأدية واجبها الع�سكري خدمًة للمجتمع البحريني 

وامل�ساهم���ة يف م�سرية البن���اء والتنمية والتقدم 
الت���ي ت�سهدها اململكة يف خمتل���ف املجالت يف 

ظل القيادة ال�سديدة ل�ساحب اجلالة امللك.

الرف���اع - قوة الدفاع: ا�ستقب���ل القائد العام 
لق���وة دفاع البحرين امل�سري الرك���ن ال�سيخ خليفة 
ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتب���ه بالقي���ادة العامة 
�سب���اح اأم�س، قائد قيادة ق���وة الواجب امل�سرتكة 
)CTF151( الل���واء بح���ري دي�سوك���ي كاجيموتو 
Daisoke Kajimoto، وذل���ك مبنا�سب���ة انتهاء 
فرتة عمله، بح�سور �سفري اإمرباطورية اليابان لدى 

مملكة البحرين هيديكي اإيتو.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد 
قيادة قوة الواجب امل�سرتكة )CTF151( واأثنى 
عل���ى جهوده الت���ي بذلها خال تولي���ه قيادة قوة 
الواجب امل�سرتكة )CTF151( متمنيا له التوفيق 

وال�سداد فيما �سيوكل له من مهام يف امل�ستقبل.
ح�رض اللق���اء مدير ديوان القيادة العامة اللواء 

الركن ح�سن حمم���د �سعد، واملفت����س العام اللواء 
الرك���ن عب���داهلل ح�س���ن النعيمي، وم�ساع���د رئي�س 
هيئة الأركان لاإمداد والتموين اللواء الركن بحري 
يو�س���ف اأحمد مال اهلل، ومدير التع���اون الع�سكري 
الل���واء الركن بح���ري حممد ها�سم ال�س���ادة، وقائد 
�س���اح البحرية امللكي البحرين���ي بالوكالة العميد 

الركن بحري حممد يو�سف الع�سم.

• القائد العام يف زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة الدفاع	

ا�شتعرا�ض العالقات املتميزة مع بريطانيا

�شبط 5097 خمالفة و�شع �شتائر وحاجب روؤية

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل قائد 
احلر����س امللك���ي �سم���و العمي���د الركن 
ال�سي���خ نا�رض بن حم���د اآل خليفة مبكتبه 
يف قي���ادة احلر����س امللكي �سب���اح ام�س 
امللح���ق الع�سك���ري الربيط���اين املقدم 
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ورحب �سم���و قائد احلر����س امللكي 
بامللحق الع�سكري الربيطاين وا�ستعر�س 
مع���ه عاق���ات ال�سداقة املتمي���زة التي 
تربط مملكة البحرين واململكة املتحدة، 
م�سي���داً �سم���وه بالتع���اون القائ���م بني 

البلدين ال�سديقني.

اأك���د  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
نائ���ب مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة للم���رور 
العقيد حممد دراج موا�سل���ة الإدارة �سبط 
ال�سلوكي���ات املرورية اخلاطئ���ة واملخالفة 
لأنظمة وقواع���د املرور؛ حفاظا على �سامة 
كاف���ة م�ستخدم���ي الطري���ق والتاأكيد على 
اللتزام بالأنظمة والقواعد املرورية، منوها 
اإل���ى �سب���ط 5097 خمالف���ة و�س���ع �ستائر 

وحاجب روؤية من يناير وحتى مايو 2018.
وفيم���ا �س���دد عل���ى اأن الإدارة العامة 
للم���رور، لن ت�سمح باأي جت���اوزات لاأنظمة 
والقواعد املرورية ول���ن تتهاون يف �سبط 
اأي �سلوكي���ات توؤثر عل���ى م�ستوى ال�سامة 
عل���ى الطري���ق، اأ�س���ار اإل���ى اأن���ه مت اإحال���ة 
جمموعة م���ن املخالف���ني، والذي���ن تتكرر 
منه���م خمالف���ة و�سع حاج���ب الروؤي���ة اإلى 

النيابة العامة.
يذك���ر اأن الن�سبة امل�سموح بها للزجاج 

اجلانب���ي 30 % اأو ما يطل���ق عليه )زيرو- 
ون( والزجاج الأمامي ي�سمح بو�سع العازل 
ال�سف���اف )زيرو- زي���رو(، ويف حال اختاف 
الن�سب امل�سموح به���ا يتم عر�س املخالف 

على �سعبة الفح�س الفني.

برامج التاأهيل االحرتافية حاجة ملحة لتقدمي خدمات نوعية للم�شابني 
جالة امللك اأنابه يف ح�سور حفل ت�سليم املقر اجلديد ملركز الدفاع الوطني الربيطاين.. �سمو ويل العهد:

لن����دن - بن����ا: نيابة ع����ن عاهل الب����اد �ساحب 
اجلال����ة امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة، ح�رض ويل 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�����س ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ري 
�سلم����ان ب����ن حمد اآل خليف����ة ك�سيف �����رضف مرا�سم 
ت�سلي����م املق����ر اجلدي����د ملرك����ز الدف����اع والتاأهيل 
الوطن����ي باململكة املتحدة، والذي اأقيم اأم�س حتت 
رعاي����ة دوق كمربيدج الأمري ولي����ام بح�سور رئي�سة 
وزراء بريطانيا تريزا م����اي ودوق وي�ستمن�سرت هيو 
ريت�سارد لوي�س وع����دد من كبار ال�سخ�سيات. واأكد 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء اأن ح�سور �سموه مرا�سم ت�سليم املقر 
نيابة عن جالة امللك ك�سيف �رضف تاأتي يف اإطار ما 
يجمع مملكة البحرين واململكة املتحدة من عاقات 
تعاون ثنائية مميزة على الأ�سعدة املختلفة. منوها 
�سم����وه بعم����ق العاق����ات التاريخية املمت����دة التي 
ترب����ط البلدي����ن ال�سديقني وا�ستمراري����ة تعزيزها 
عرب البناء على اأ�س�سها املتينة يف خمتلف املجالت 
مبا يفتح اآفاق����ا جديدة. واأ�سار �سموه لدى ح�سوره 
مرا�سم ت�سليم املقر اجلديد ملركز الدفاع والتاأهيل 
الوطني لرئي�س����ة وزراء بريطانيا اإلى اأهمية تقدمي 
اخلدم����ات والرعاي����ة ملنت�سب����ي القطاع����ات الأمنية 

والدفاعية الذين ميثلون ذروة العطاء والبذل؛ من 
اأجل تاأكيد �سامة الأوطان والدفاع يف �سبيل القيم 

النبيلة للعدل واحلق.
وقال �سم����وه اإننا يف ه����ذه املنا�سب����ة ن�ستذكر 

مبزيد من الفخر والعتزاز عطاء منت�سبي قوة دفاع 
البحري����ن ووزارة الداخلية الذي����ن قدموا ت�سحيات 

كب����رية للوط����ن وم�سارك����ة با�سلة يف �سبي����ل تعزيز 
الأم����ن الوطني واأم����ن املنطقة. واأ�س����اف �سموه اأن 
برام����ج التاأهي����ل وفق اأعل����ى امل�ستوي����ات التقنية 
متث����ل حاجة مهم����ة وحيوية لتق����دمي خدمات نوعية 
للم�ساب����ني ج����راء احل����روب ومواجه����ة الإرهاب مبا 
يوؤهله����م لإع����ادة دجمه����م يف املجتم����ع، وي�سهم يف 
عودته����م ملمار�سة حياتهم اليومية ب�سكل طبيعي، 
موؤكدا �سم����وه باأن مركز الدف����اع والتاأهيل الوطني 
للم�سابني الع�سكري����ني يف اململكة املتحدة ميثل 
منوذجا يحتذى لأ�سكال الرعاي����ة والتاأهيل باعتبار 
ذلك بع����دا اإن�سانيا كبريا، معرب����ا �سموه عن تطلعه 
ال����ى ا�ستثم����ار العاق����ات البحريني����ة الربيطاني����ة 
املتمي����زة لا�ستف����ادة م����ن اإمكان����ات ه����ذا املركز 

وخرباته يف جمالت التاأهيل.
وقد ق����ام �ساح����ب ال�سمو امللك����ي ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء برفقة �ساحب ال�سمو امللكي دوق كمربيدج 
بجول����ة اطل����ع خالها عل����ى مرافق املرك����ز. ويقدم 
املقر اجلديد ملركز الدفاع والتاأهيل الوطني الذي 
مت����ت مرا�سم ت�سليمه اليوم، خدمات متطورة تعنى 
بعمليات اإع����ادة التاأهيل للم�سابني، والذي �سيحل 

حمل املركز ال�سابق الذي مت بناوؤه العام 1947.

• �سمو ويل العهد يح�رض �سيف �رضف مبرا�سم ت�سليم املقر اجلديد ملركز الدفاع والتاأهيل الوطني باململكة املتحدة	

• العقيد حممد دراج	

موا�شلة تعزيز التعاون االإ�شرتاتيجي مع اململكة املتحدة
العاقات بني البلدين يف تطور م�ستمر على خمتلف الأ�سعدة... �سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: اأك����د ويل العهد نائب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأمري �سلم����ان بن حمد 
اآل خليف����ة موا�سلة تعزيز التعاون الإ�سرتاتيجي 
بني مملك����ة البحرين واململك����ة املتحدة يف ظل 
م����ا يربط البلدين م����ن عاق����ات تاريخية ممتدة 
والدفع بها نحو اأفق اأرحب من العمل امل�سرتك.

ب����ني  العاق����ات  اأن  اإل����ى  �سم����وه  واأ�س����ار 
البلدي����ن ال�سديق����ني يف تط����ور م�ستم����ر عل����ى 
خمتل����ف الأ�سع����دة ر�سخ����ه الهتم����ام امل�سرتك 
ال����ذي يتقا�سمه البل����دان حول جمم����ل الق�سايا 
واملو�سوعات الت����ي تهم املنطقة و�سبل تعزيز 
الأمن وال�س����ام، موؤكدا �سم����وه موا�سلة اجلهود 
التي تدعم وتعزز الروابط التجارية والقت�سادية 

ب����ني البلدي����ن ال�سديق����ني، وال�ستف����ادة م����ن 
الت�سهي����ات واملب����ادرات املحف����زة مب����ا يع����ود 

بالنفع عليهما.
جاء ذل����ك لدى لق����اء �سم����وه رئي�س����ة وزراء 
اململك����ة املتح����دة  ترييزا م����اي يف اإط����ار زيارة 
�سم����وه اململكة املتحدة؛ للح�سور ك�سيف �رضف 
يف مرا�س����م ت�سليم املقر اجلدي����د ملركز الدفاع 
والتاأهي����ل الوطن����ي، حي����ث اأع����رب �سم����وه ع����ن 
تقدي����ره لتريي����زا ماي على ما تبدي����ه من حر�س 
واهتم����ام بتعزيز عاقات ال�سداقة والتعاون مع 
اململك����ة، منوها �سموه بدور اململكة املتحدة يف 
حفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة. وخال اللقاء جرى 
ا�ستعرا�س جممل الق�ساي����ا الإقليمية والدولية 

•ذات الهتمام امل�سرتك. �سمو ويل العهد ملتقيا ترييزا ماي	
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تخريج الفوج العا�رش من طالبات اجلامعة امللكية للبنات
�ضمو الأمرية �ضبيكة تنيب �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت حمد حل�ضور احلفل

الرف���اع - املجل����س الأعلى للم���راأة: اأنابت 
قرين���ة عاه���ل الب���اد، رئي�ضة املجل����س الأعلى 
للمراأة �ضاحب���ة ال�ضمو امللك���ي الأمرية �ضبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة، �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت 
حمد ب���ن اإبراهيم اآل خليفة، ح���رم �ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن حمد اآل خليفة، ونائبة رئي�ضة جمل�س 
اأمناء املربة اخلليفية رئي�ضة املوؤ�ض�ضة امللكية 
لاإنقاذ وال�ضام���ة البحرية حل�ضور حفل تخريج 
الف���وج العا����ر من طالب���ات اجلامع���ة امللكية 

للبنات يف فندق �ضوفيتيل البحرين.
وبه���ذه املنا�ضب���ة، اأعرب���ت �ضم���و ال�ضيخة 
نيلة بنت حمد بن اإبراهيم اآل خليفة عن فخرها 
بتخريج دفعة جديدة من طالبات العلم اللواتي 
ختمن م�ضرية �ضنوات عّدة تّوجت بنجاح ومتيز، 
م�ض���رية اإل���ى اأهمية دع���م امل���راأة يف م�ضريتها 
التعليمي���ة عرب متكينه���ا والرتق���اء بها علميا 
ومهنيا يف كافة جمالت املجتمع، م�ضيدة بدور 
اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات يف دع���م املخرجات 
التعليمي���ة للمراأة من خال ه���ذه الدفعات من 
اخلريجات الت���ي ت�ضاهم ب�ض���كل مبا�ر يف دمج 
وت�ضجيع املراأة ك�ريك ذي قيمة يف بناء التنمية 

الوطنية للدولة.
وتف�ضل���ت �ضم���و ال�ضيخ���ة نيل���ة بنت حمد 
بن اإبراهيم اآل خليف���ة بت�ضليم �ضهادات درجة 
العا����رة  الدفع���ة  خلريج���ات  البكالوريو����س 

بح�ضور  ع�ضو جمل����س الأمناء للجامعة امللكية 
للبنات وليد الزام���ل، ورئي�ضة اجلامعة امللكية 

للبنات بالإنابة منى �ضوري.
وخرجت اجلامعة امللكية للبنات 114 طالبة 
ت�ضم���ل 58 خريج���ة من كلي���ة العل���وم الإدارية 
واملالية لربام���ج البكالوريو����س، و 16 خريجة 
م���ن كلي���ة القان���ون احلا�ض���ات عل���ى �ضهادة 
البكالوريو�س يف القانون، وخريجتني من كلية 
تكنولوجيا املعلوم���ات لربامج البكالوريو�س،، 

بالإ�ضاف���ة اإل���ى 31 خريج���ة من كلي���ة الفنون 
والت�ضميم لربام���ج البكالوريو�س، و7 طالبات 
لربامج املاج�ضتري، مب���ا يف ذلك الدفعة الأولى 

من خريجات ماج�ضتري الر�ضم والت�ضوير.
وكان���ت رئي�ض���ة اجلامعة امللكي���ة للبنات 
بالإناب���ة منى �ض���وري األقت كلم���ة خال احلفل 
اأعربت فيها ع���ن �ضكرها لقرين���ة عاهل الباد 
رئي�ضة املجل����س الأعلى للم���راأة �ضاحبة ال�ضمو 
امللكي الأم���رية �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

عل���ى رعايتها املتوا�ضلة حلفل تخريج طالبات 
اجلامعة امللكية للبنات وجهود �ضموها الدائمة 
لتعزيز م�ضرية التعليم وزرع قيم العطاء والنجاح 
يف كل ام���راأة يف ظ���ل التحدي���ات والتط���ورات 
املختلف���ة اإقليمياً وعاملي���اً، واأو�ضحت �ضوري 
حج���م امل�ضوؤولي���ة الت���ي حتمله���ا اجلامعة على 
عاتقه���ا كونه���ا جامع���ة خا�ضة للبن���ات، حيث 
�ضخ���رت اإمكاناته���ا وجهوده���ا لت�ضب���ح ِقبل���ة 
للتمي���ز الأكادمي���ي واملهني للم���راأة يف مملكة 

البحري���ن ع���رب التخ�ض�ض���ات الت���ي تدر�ضه���ا. 
م�ضيدة بكفاءة وقدرات وطموح الطالبات الذي 

اأهلهن للو�ضول اإلى هذا الإجناز.
وذكرت �ضوري اأن اجلامعة امللكية للبنات 
قطع���ت اأ�ضواطاً كبرية منذ تاأ�ضي�ضها يف �ضبيل 
التمي���ز الأكادميي وذلك يتجّل���ى عياناً يف كون 
اجلامعة امللكي���ة للبنات هي اأول جامعة خا�ضة 
الإعتم���اد  البحري���ن حت�ض���ل عل���ى  يف مملك���ة 
املوؤ�ض�ضي من قبل جمل�س التعليم العايل، كما 
اأنه���ا مع���رف ومو�ضى به���ا يف كاًّ من اململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة ودولة الكوي���ت و�ضلطنة 
عم���ان، بالإ�ضاف���ة اإل���ى حتقيقه���ا العديد من 

الإجنازات الأكادميية املتميزة.
واألق���ت عدد م���ن اخلريجات كلم���ات بهذه 
املنا�ضبة، اأعرب���ن فيها عن تقديرهن وفخرهن 
خلو����س ه���ذه التجرب���ة الدرا�ضي���ة احلافلة يف 
ال�ضك���ر  وقدم���ن  للبن���ات،  امللكي���ة  اجلامع���ة 
لاأ�ضاتذة الأكادمييني والقائمني على اجلامعة 
وم�ضي���دات مب�ضت���وى التعلي���م اجلامعي الذي 

حظني به.
ويف اخلت���ام قدمت اجلامعة امللكية للبنات 
لوحة فنية تذكارية اإلى �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت 
حمد ب���ن اإبراهيم اآل خليفة م���ن اإعداد اخلريجة 
والفنان���ة جن���اء املو�ض���وي، خريج���ة ماج�ضتري 

الفنون اجلميلة.

تصوير: رسول الحجيري



الجمعة 22 يونيو 2018 
8 شوال 1439

العدد 3538 5 بالدنا local@albiladpress.com

بدء ت�سليم وحدات مدينة �سلمان للم�ستفيدين

ا�ستمالك عقار �سكني بقاليل لتوفري 12 موقفا لل�سيارات

يف اإطار تنفيذ اأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5 اآلف وحدة... “الإ�سكان”:

بكلفة تقديرية تبلغ 107 اآلف دينار

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: تنفيذاً لأمر ويل 
العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 
�سلم���ان بن حم���د اآل خليفة بتوزي���ع 5000 وحدة 
�سكنية ويف اإطار توجيه���ات عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، تزامنا مع 
ال�سه���ر الف�سيل مبا يلب���ي احتياجات املواطنني 
ومتابع���ة جلهود احلكومة برئا�س���ة رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري خليفة بن �سلمان 
ال خليف���ة يف تنفيذ برنامج عمله���ا، �رشعت وزارة 
الإ�سكان يف ت�سلي���م املواطنني امل�ستفيدين من 
املرحلة الأول���ى لوحدات مدين���ة �سلمان مفاتيح 

وحداتهم ال�سكنية.
و�رشح وزير الإ�س���كان با�سم احلمر باأن خطوة 
ت�سلي���م املواطن���ني مفاتيح وحداته���م ال�سكنية 
يف مدين���ة �سلمان، تاأتي يف اأعق���اب انتهائهم من 
اإجراءات توقي���ع عقود وحداتهم وتوثيقها، لتبداأ 
مدينة �سلمان فعليا مرحل���ة الت�سغيل الفعلي يف 
مرحلته الأولى، بع���د افتتاحها ر�سميا، اإذ تف�سل 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة بزيارت���ه امليمون���ة للمدين���ة واإطالق 
م�سم���ى مدين���ة �سلمان عليه���ا منت�س���ف ال�سهر 

املا�سي.
واأع���رب احلم���ر عن �سع���ادة جمي���ع م�سوؤويل 
ومنت�سبي ال���وزارة لبل���وغ م�رشوع مدين���ة �سلمان 
تلك املرحلة املتقدمة، واملتمثلة يف بدء ت�سكني 
املواطن���ني يف وحداته���م ال�سكني���ة، وذل���ك بعد 
النته���اء م���ن كاف���ة الأعم���ال الإن�سائي���ة والبنية 
التحتي���ة، ل�سيم���ا واأن الوح���دات الت���ي يج���ري 
توزيعها تعد اإحدى ثمار مبادرات الوزارة لتفعيل 
ال�رشاك���ة م���ع القطاع اخلا����س لتنفي���ذ الوحدات 
ال�سكني���ة عل���ى الأرا�سي احلكومي���ة، مما �رشع من 

كثافة تنفيذ الوحدات ال�سكنية.
واأكد وزي���ر الإ�سكان اأن الوزارة حري�سة على 
اأن ت�سهد جميع امل���دن الإ�سكانية التقدم الكبري 
يف ن�س���ب الإجناز، م�سريا اإل���ى جناح الوزارة موؤخرا 
يف بدء ت�سك���ني املواطنني يف املرحلة الأولى من 
مدينة خليفة، والذي ين���درج اأي�سا �سمن برنامج 

توزيع ال� 5000 وحدة �سكنية التي اأمر �سمو ويل 
العه���د بتوزيعها، مع الق���راب اأي�سا من مراحل 
الت�سغي���ل التدريجي ل���كل من مدين���ة �رشق احلد 

واإ�سكان �ساحية الرملي خالل العام اجلاري.
وج���دد احلم���ر التاأكي���د عل���ى اأن م���ا ت�سهده 
اململكة من تقدم يف قطاع ال�سكن الجتماعي يعد 
ترجمة واقعية لتنفي���ذ توجيهات �ساحب اجلاللة 
عاهل البالد ب�س���اأن تنفيذ 40 األف وحدة �سكنية، 

وال���ذي انبث���ق عنه اللت���زام احلكوم���ي الوارد يف 
برنام���ج عم���ل احلكوم���ة بتوف���ري 25 األ���ف وحدة 
�سكني���ة، متوجهاً بالتهنئ���ة اإلى جميع املواطنني 
الذين ت�سلموا وحداته���م ال�سكنية، موؤكدا حر�س 
الوزارة عل���ى تنفيذ برنامج التوزيعات يف الوقت 

املحدد له بنهاية �سهر اأغ�سط�س املقبل.
وتوجه وزير الإ�سكان بال�سكر اإلى جلنة الإعمار 
والبني���ة التحتي���ة برئا�س���ة نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة؛ لدعمها 
امل�ستمر للخدمات الإ�سكانية وجهودها يف متابعة 
م�ساريع ال���وزارة، مثمًنا يف الوقت ذاته دور هيئة 
الكهرباء وامل���اء لتعاونها يف اإجن���از هذا امل�رشوع 
الإ�سكاين باإم���داد الوح���دات ال�سكنية باخلدمات 
الالزمة م���ن تو�سي���ل الكهرب���اء وامل���اء بال�رشعة 
املطلوب���ة حت���ى متَّ اإمتامه ِوفق اجل���دول الزمني 
املحدد وباملعايري واملوا�سفات املطلوبة، ذلك 
يف اإط���ار العالقة التكاملية وال�رشاك���ة املتوا�سلة 
بني وزارة الإ�س���كان وخمتلف الوزارات واجلهات 
ذات العالقة من القطاع احلكومي؛ لتنظيم امللف 
الإ�سكاين وتنميته مبا يلبي احتياجات املواطنني.

اأبدى وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�س���ام خلف توافقه 
م���ع مقرح توف���ري 12 موقف���ا لل�سيارات 
عل���ى اأحد العق���ارات امل�سنفة عل���ى اأنها 

�سكنية يف منطقة قاليل.
واأ�س���ار الوزير اإل���ى اأن طلب ا�ستمالك 
الأر�س ملواقف �سي���ارات اأحيل اإلى اإدارة 
هند�سة الطرق لدرا�سته، اإذ وجدت اأن هذا 
العقار يحمل ت�سنيف “اآر اإت�س بي” والذي 
ي�سم���ح فيه ببناء �سقق �سكنية على حدود 

العقار، م���ن دون ا�ش���راط توفري مواقف 
لل�سيارات، مما �سيت�سبب يف زيادة الطلب 

على املواقف يف تلك املنطقة.
واأ�س���اف اأن���ه بن���اء عل���ى ذل���ك مت���ت 
التو�سي���ة با�ستم���الك العق���ار لإن�ساء 12 

موقفا عاما لأهايل املنطقة.
وذك���ر اأن الكلف���ة التقديرية التي مت 
احت�سابه���ا ل�ستم���الك هذا العق���ار بلغت 

107 اآلف و629 دينارا تقريبا.
وبن���اء على ذل���ك، وجه الوزي���ر اإلى اأن 
يتم امل�س���ي قدما يف اإج���راءات ا�ستمالك 

•العقار. ع�سام خلف	

عملكم يحمي اإرثنـا الإن�ساين ويبقيـــه لالأجيــال القادمــة
انطالق منتدى مديري مواقع الراث العاملي 2018... مي بنت حممد:

املنام���ة - بن���ا: انطلق���ت اأم�س اأعم���ال منتدى 
“مدي���ري مواقع ال���راث العامل���ي 2018” يف مركز 
الفن���ون بح�س���ور رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار ال�سيخة م���ي بنت حممد اآل خليف���ة، ومديرة 
مركز ال���راث العاملي التابع ملنظم���ة “اليون�سكو” 
مي�ستيلد رو�سلر وممثلني عن كل من املركز الدويل 
لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية، الحتاد 
ال���دويل حلف���ظ الطبيع���ة، املجل�س ال���دويل للمعامل 
واملواقع، وجمل�س الراث الوطني البولندي، اإ�سافة 
اإل���ى عدد كبري من مدراء مواقع الراث العاملي حول 

العامل وامل�ساركني.
ويف كلمته���ا قال���ت ال�سيخ���ة م���ي بن���ت حممد: 
“مملكة البحرين ترحب بك���م ومبديرة مركز الراث 

العامل���ي والهيئ���ات ال�ست�ساري���ة وب���كل اخل���راء 
امل�سارك���ني يف املنت���دى ال���ذي يهدف اإل���ى تعزيز 
دور م���دراء مواقع الراث العامل���ي”، م�سرية اإلى اأن 
املنتدى �سريك���ز على بناء ق���درات مديري املواقع 
و�سناع���ة اأجواء اإيجابية ت�سم اأن�سطة تبادل للخرات 
ومناق�س���ة اآخ���ر الق�سايا التي تتعل���ق ب�سون مواقع 

الراث العاملي”.
واأ�س���ادت ال�سيخ���ة مي بنت حمم���د بعمل مدري 
مواقع الراث العاملي قائل���ة: “عملكم هو ما يحمي 
اإرثنا الإن�ساين ويبقيه لالأجي���ال القادمة”، وتوجهت 
بال�سك���ر اإل���ى كل م���ن �ساهم يف اإجن���اح املنتدى من 

جهات منظمة وم�ساركني.
بدوره���ا قال���ت رو�سلر اإنه يوج���د يف العامل الآن 

اأك���ر من 1000 موقع ت���راث عاملي طبيعي وثقايف، 
م�س���رية اإلى اأن التح���دي الأكر هو احلفاظ على هذه 
املواق���ع يف ظل ع���امل متغ���ري ومتقلب. واأك���دت اأن 
مدي���ري مواق���ع ال���راث العاملي هم اأه���م عامل من 

عوامل احلفاظ على هذه املواقع.
واأو�سح���ت اأن منت���دى مدي���ري مواق���ع الراث 
العاملي �سيعم���ل على م�ساع���دة املديرين يف ر�سد 
التحدي���ات التي يواجهونها يوميا اإ�سافة اإلى العمل 
عل���ى ابتكار حل���ول منا�سبة له���ا، متمني���ة اأن يخرج 
امل�سارك���ون من املنتدى بخ���رات وا�سعة وعالقات 

مهنية دائمة.
ويق���ام منتدى “مديري مواق���ع الراث العاملي 
2018” للم���رة الثاني���ة، وي�ستم���ر حت���ى 28 يونيو 

اجل���اري بالتزامن م���ع اجتماع جلنة ال���راث العاملي 
الث���اين والأربعني الذي يعق���د يف املنامة ما بني 24 
يونيو و4 يولي���و 2018م برعاية كرمية و�سامية من 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة.
واألقى املنت���دى يف بدايته ال�سوء على اإجنازات 
منت���دى مديري مواق���ع الراث العامل���ي الأول الذي 
عق���د يف بولن���دا، منتقال بعد ذل���ك لتعريف احل�سور 
باأه���داف احلدث لعام 2018م حي���ث �سيتم الركيز 
على التعرف على التحدي���ات امل�سركة التي تواجه 
مدي���ري املواق���ع ح���ول الع���امل، وتدري���ب امل���دراء 
عل���ى اآليات واأ�سالي���ب احلفاظ على ال���راث والتي 
اأبدعته���ا املنظمات الدولي���ة املعني���ة، اإ�سافة اإلى 

رف���ع تو�سيات مديري مواقع ال���راث العاملي حول 
حاجاتهم من التدري���ب والدعم اإلى اجلهات املعنية 

ليتم اأخذها بعني العتبار يف امل�ستقبل.
ومن املق���رر اأن يح�رش اإلى املنت���دى مديرو 65 
موقعا للراث العاملي من 43 دولة حيث �سيعملون 
ب�س���كل متوا�س���ل ومتواز م���ع اجتماع جلن���ة الراث 
العاملي من اأجل تو�سيع الفه���م حول اإجراءات �سنع 
الق���رار ذات ال�سل���ة بال���راث العامل���ي، وذل���ك يف 
�سبي���ل توف���ري حماية اأك���ر فعالية للقي���م العاملية 
ال�ستثنائي���ة ملواقع ال���راث العامل���ي. ويف الوقت 
نف�سه، �سيعمل اجلميع على بناء ج�سور التوا�سل بني 
نظام الراث العامل���ي وعنا�رشه اخلارجية التنفيذية 

املتواجدة يف امليدان واملتمثلة مبديري املواقع.

• ال�سيخة مي بنت حممد ت�سهد انطالق اأعمال منتدى مديري مواقع الراث العاملي	

�سيدعلي املحافظة

• با�سم احلمر	

“الرتبية” حتذر من اجلامعات الوهمية يف اخلارج

بلدية اجلنوبية تطلق “اليكو �سكولز” يف املدار�س اخلا�سة

مدينة عي�سى - وزارة الربية والتعليم: 
تراأ����س وكيل وزارة الربية والتعليم ل�سوؤون 
التعلي���م واملناهج ف���وزي اجل���ودر الجتماع 
ال���دوري للجن���ة الوطنية لتق���ومي املوؤهالت 
العلمية، بح�سور ممثلي التخ�س�سات العلمية 
روؤ�س���اء اللجان الفرعي���ة التخ�س�سية، وذلك 

مببنى الوزارة مبدينة عي�سى.
اللجن���ة طلب���ات التو�سي���ة  وتدار�س���ت 
الأكادميية  التعليمية والرامج  باملوؤ�س�سات 
املرفوع���ة من الأف���راد واملوؤ�س�س���ات ح�سب 
املعاي���ري املعتمدة يف دول جمل����س التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربية، ع���الوَة على جمموعة 
م���ن ال�سه���ادات العلمية املقدم���ة للمعادلة 
لدرجات الدبلوم والبكالوريو�س واملاج�ستري 
والدكت���وراه، ال�سادرة عن خمتلف موؤ�س�سات 
التعلي���م الع���ايل الأجنبية، حي���ث وجه رئي�س 
اللجن���ة اإل���ى الإ����رشاع يف تنفي���ذ التو�سي���ات 
ال�سادرة ع���ن اللجنة ورفعه���ا لوزير الربية 
والتعلي���م لعتمادها؛ حلماية حقوق وم�سالح 

جميع اأ�سحاب الطلبات امل�ستوفية.
كم���ا اأهابت اللجنة بالطلب���ة الراغبني يف 
الدرا�سة خارج مملكة البحرين واأولياء اأمورهم 
اإلى ����رشورة التحقق من التو�سية باجلامعات 
والرام���ج الأكادميية قب���ل اللتحاق بها، من 
حيث ا�شتيفاوؤها لل����روط واملعايري العلمية 

املعتمدة يف اللجنة من خالل الرجوع اإلى خدمة 
“اجلامعات املو�سى بها” املتاحة عر موقع 
ال���وزارة الإلك���روين، اأو مراجع���ة املخت�سني 
بق�س���م الإر�ساد اجلامعي وتق���ومي املوؤهالت 
العلمي���ة الأجنبي���ة مببن���ى ال���وزارة مبدين���ة 
عي�سى؛ حتى ل يقع الطلبة �سحية موؤ�س�سات 
تعليمي���ة وهمية اأو غ���ري ج���ادة، ل تهدف اإل 
للربح امل���ادي دون مراعاة امل�ستوى العلمي 
اأو املعاي���ري الأكادميية املتعارف عليها، من 

حيث الإ�رشاف العلمي والتدريب.
ونوهت اللجن���ة اإلى �رشورة اّطالع الطلبة 
يف  اجلامعي���ة  الدرا�س���ة  يعتزم���ون  الذي���ن 
اخل���ارج واأولياء اأمورهم عل���ى جميع املعايري 
وال�سوابط وال�سراط���ات املعمول بها لدى 
اللجنة، فهي ملزمة للجميع، ولن يتم ا�ستثناء 
اأي طلب���ات اأو موؤه���الت علمية منه���ا، كما اأن 
الوع���ي باملعاي���ري وال�سواب���ط واللتزام بها 
ه���و جزء ل يتج���زاأ من دائرة احلي���اة اجلامعية 
الت���ي مي���ر بها كل طال���ب، واأهمه���ا اللتزام 
باأن يكون املحتوى الدرا�سي واللغة وطريقة 
درا�سة الرنامج املراد اللتحاق به هي ذاتها 
املطبق���ة عل���ى مواطن���ي الدول���ة الت���ي تقع 
فيها املوؤ�س�سة التعليمي���ة، واأل تكون هناك 
ا�سراطات تف�سيلية متنح للطلبة الوافدين 

والأجانب خالًفا لأبناء البلد مقر املوؤ�س�سة.

الرف���اع - بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة: 
اأطلق���ت بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة حملتها 
التوعوي���ة التثقيفي���ة باأهمي���ة احلفاظ على 
النظافة العامة يف عدد من املدار�س اخلا�سة 
م���ع �رشك���ة  بالتع���اون  باملنطق���ة اجلنوبي���ة 
“اأوربيزر” للنظافة، و�سارك يف احلملة كل من 
مدر�سة ال�سيخة ح�سة للبن���ات، مدر�سة حوار 
الدولية، مدار�س الإميان، املدر�سة الهندية، 
ومدر�س���ة بي���ان البحرين الت���ي انطلقت من 

خاللها اأولى حمالت التوعية. 
وتعت���ر هذه احلم���الت الن�سخ���ة الثانية 
ا�ستكم���ال للن�سخ���ة الأولى حلم���الت التوعية 
يف  املا�س���ي  الع���ام  نهاي���ة  اأقيم���ت  الت���ي 

املدار�س احلكومية.
ومت خ���الل احلم���الت الت���ي اأقيمت على 
م���دار �سه���ر اأبري���ل 2018 تقدمي ع���دد من 
املحا�رشات التوعوي���ة للطلبة والطالبات عن 
مفاهيم النظافة واأهميته���ا يف حياة الإن�سان 
من خالل “اليكو با�س”، وهو م�رشوع تثقيفي 

توع���وي متنق���ل ع���ر حافل���ة جمه���زة لهذه 
املهم���ة، تنتق���ل ب���ني املدار�س به���دف ن�رش 
مفه���وم �سامي وراقي بكيفي���ة احلفاظ على 
البيئ���ة واإع���ادة تدوي���ر النفاي���ات وعمليات 

الفرز بال�سكل ال�سحيح.
ورك���زت احلملة على اأه���م املحاور التي 
يجب غر�سه���ا يف الطلبة للو�س���ول مل�ستوى 
جيد م���ن الوع���ي والإدراك ال�سحيح ملفهوم 
احلف���اظ عل���ى البيئ���ة، اإذ مت الركي���ز عل���ى 
النظاف���ة العامة واأهميته���ا، وتو�سيح اأهمية 
الت���ي  والفوائ���د  النفاي���ات  تدوي���ر  اإع���ادة 
�ستعود على الفرد واملجتمع، اإ�سافة للعناية 
باملزروع���ات م���ن خ���الل الهتم���ام باجلانب 

اجلمايل للمدر�سة.
كما مت توزيع األعاب م�سلية عدة لتثبيت 
مفه���وم احلفاظ عل���ى البيئة بط���رق م�سلية 
ومفيدة، ومكافاأة الطلبة مبجموعة من الهدايا 
التي تعر عن جمال الهتمام بالبيئة وفوائد 

اأعادة التدوير باأفكار ب�سيطة و�سهلة.
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�ملو�طنون: حمد بن عي�سى هو �أٌب للجميع

توجيهات جاللة �مللك تعزز �ملناخ �لدميقر�طي

فرحة �شعبية بقرار جاللة امللك اإعادة بحث م�رشوعي قانون التقاعد

عاهل البالد جتاوب مع منا�شدات املواطنني... “جتمع الوحدة”:

املنام���ة - بنا: القى توجيه عاهل البالد �شاحي 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة باإعادة بحث 
م�رشوعي قانوين التقاعد ترحيبا �شعبيا وا�شعا، فمثل 
ه���ذا التوجيه الكرمی یوؤك���د اأن جاللته دائًم���ا واأبًدا 
الراع���ي االأول واالأب لكل البحرینيني، وهو ال�شمانة 

احلقيقية ملكت�شبات املواطنني وتنميتها.
اإن هذا التوجي���ه امللكي الكرمی له بعد اإن�شاين 
كبری، یتمث���ل يف اأهمية هذی���ن القانونني للمواطن 
الب�شي���ط، لذلك لقي التوجيه امللكي �شدى ترحيب 
وا�شعا جدا بني املواطنني وكل من یعي�ش على هذه 
االأر����ش الطيبة املعطاء، وهذا دی���دن جاللته دائًما، 
فال�شع���ب البحرین���ي بجمي���ع اأطيافه یق���ر اأن جاللة 
امللك مبثابة االأب للجميع، والذي ینظر اإلى ال�شعب 
وم�شلحت���ه عند اتخاذ اأي ق���رار، واإن اإح�شا�ش جاللته 
الدائ���م باملواطنني وهمومهم ه���ي من اأبرز �شفات 
الق���ادة العظام الذی���ن یتفاعلون م���ع اأبناء �شعبهم 

ویتخذون من امل�شورة منهجا.
هذه لي�شت املرة االأولى التي یقف فيها جاللة 
امللك اإلى جان���ب مواطنيه وخا�شة حني مي�ش �شيء 
من رغباتهم واأمانياتهم، فجاللته معروف بقربه من 
�شعبه و�شدید االلت�شاق بهم عرب اللقاءات املبا�رشة 
التي تع���د �شمة حلك���م جاللته وكذلك ع���رب العدید 
م���ن قنوات التوا�شل الت���ي ال تنقطع، والتي جعلت 
جاللت���ه یحظ���ى بكل هذا احل���ب والتقدیر م���ن اأبناء 
�شعب���ه الذین ما ترك���وا منا�شبة اإال واأك���دوا والءهم 
الت���ام جلاللته وج���ددوا البيعة وهم عل���ى یقني اأن 

جاللته هو ال�شند والذخر لهم دائما.
اإن التوجي���ه الك���رمی جلاللة املل���ك یعد وبحق 
حم���ل فخ���ر واعت���زاز ال�شع���ب كل���ه، وال���ذي ی���رى 
حر����ش جالل���ة امللك عل���ى رعای���ة م�شلح���ة الوطن 
واملواطن���ني، و�شم���ان امل�شتقب���ل االآم���ن للجميع، 
وتعزیز قيم الت�شاور والتوافق، وال�رشاكة يف �شناعة 
القرار الوطن���ي، والتوا�شل الفاع���ل مع املواطنني 

واملوؤ�ش�شات والو�شائل االإعالمية.
اإن ق���رار جاللته اتخذ بعد م�ش���اورات مع رئي�ش 
جمل�ش الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمری خليفة 
ب���ن �شلم���ان ال خليف���ة، ورئي����ش جمل����ش ال�شورى 

ورئي����ش جمل�ش النواب، ويف ذلك تاأكيد على حر�ش 
جاللت���ه عل���ى التباح���ث والت�ش���اور م���ع ال�شلطتني 
الت�رشیعي���ة والتنفيذی���ة ل�شال���ح املواط���ن، وق���د 
وج���ه جاللة املل���ك باالأخ���ذ يف االعتبار كل م���ا اأبدي 
ب�ش���اأن القانون���ني من جان���ب املواطن���ني والكتاب 
وال�شحافيني عرب و�شائل االإع���الم املختلفة، اأي اأن 
جاللته وبحكم �شلطته العلي���ا وجه باأن یكون القرار 
ب�ش���اأن القانونني لل�شعب بكامله واأن یوؤخذ راأي كل 
من له مرئية حول هذه التعدیالت، وهذا قمة العدل 

يف دولة العدل وقمة الرحمة من ملك الرحمة.
اإن توجي���ه جالل���ة املل���ك جت�شيد ومن���وذج حي 
للدميقراطي���ة البحریني���ة التي ر�شخه���ا جاللته عرب 
م����رشوع تنموي مازال حدیث الع���امل ومثار اإعجابهم، 
ه���ذا امل�رشوع ال���ذي و�ش���ع املواطن ن�ش���ب عينيه 

ور�شخ قواعد �شلبة للدميقراطية وحقوق االإن�شان.
وكان توجي���ه جاللة امللك وا�شًحا وجلًيا باأهمية 
اال�شتف���ادة من قي���م التجرب���ة الدميقراطي���ة التي 
تق���وم على الت�شاور والتواف���ق يف الق�شایا الوطنية 
املختلف���ة، داعيا جاللت���ه للتعاون ب���ني ال�شلطتني 
الت�رشیعي���ة والتنفيذی���ة، واأن تت���اح الفر�شة ب�شكل 
اأك���رب ال�شتكمال امل�شاورات ب�شاأن هذین القانونني 
بت���اأن ودون ا�شتعج���ال، واأن تكون اإع���ادة التقييم 
حمقق���ة للتوافق الوطني بني جميع �شلطات الدولة 
وموؤ�ش�شاته���ا املعنية يف اإدخ���ال االإ�شالحات الالزمة 
عل���ى امل�شتقبلي���ة جت���اه االأجي���ال القادم���ة ووفق 
القوان���ني املعمول به���ا حاليا ل�شم���ان ا�شتمراریة 
قدرة ال�شنادیق التقاعدی���ة والتاأمينية على الوفاء 

بالتزاماتها.
اإن جالل���ة امللك ی���درك وبحكم���ة القائد واالأب 
اأن م�رشوعي القان���ون مت�شان ب�شكل مبا�رش املواطن، 
حي���ث مت����ش مبا����رشة باأم���وال وحق���وق ومكت�شبات 
االآالف  ومئ���ات  املتقاعدی���ن،  م���ن  االآالف  ع����رشات 
م���ن امل�شرتكني �شم���ن نظام التقاع���د والتاأمينات 
االجتماعي���ة �شواء كانوا من موظفي القطاع العام اأو 
القطاع اخلا�ش، لذلك راأى جاللته اأن املواطن یجب 
اأن ی�ش���ارك يف هذه النقا�شات حت���ى یخرج م�رشوعي 
القانون مب���ا یحق���ق ال�شالح الع���ام ویحفظ حقوق 

املواطن.
اإن هذا التوجيه امللكي واالإن�شاين یزید ویدعم 
الغر�ش الذي بن���اه االأجداد يف نفو�ش كل من یعي�ش 
يف بحرینن���ا الغالي���ة وبح���ب هذا الوط���ن والوفاء له 
وباالنتم���اء ويف التاأكي���د والثق���ة يف اأن جاللة امللك 
ه���و االأب ورب���ان ال�شفينة له���ذا ال�شعب الذي وقف 
خل���ف م�رشوع جاللته االإ�شالحي وخطة جاللته للتنمية 
والعبور مبملكة البحرین نحو االألفية الثالثة، كما اأن 
توجيه جاللته الث���اين ل�شالح املواطن ببحث تطویر 
النظام التقاعدي يف مملكة البحرین م�شتقبال و�شبل 
ا�شتثماره���ا وتنميتها؛ لدعم تنوی���ع م�شادر الدخل 
لينعك����ش يف حت�ش���ني م�شت���وى اخلدم���ات املقدمة 
للمتقاعدین، ویكفل احلفاظ على حقوق املواطنني، 
ویوؤمن اال�شتقرار امل���ايل لل�شنادیق التقاعدیة من 
خالل تطوی���ر جماالت اإعادة درا�ش���ة وبحث م�رشوعي 
قانوين التقاع���د بني ال�شلط���ة التنفيذیة وال�شلطة 
الت�رشیعي���ة، كما اأن اإعطاء املزید من الوقت لدرا�شة 
جميع اجلوان���ب والتاأثریات له���ذا القانون �شيوؤدي 

للحفاظ على حق املواطنني وجتاوز اأي تاأثریات.
اإن توجيه���ات جالل���ة املل���ك �شتك���ون حاف���ًزا 
التنفيذی���ة  ال�شلطت���ان  مقدمته���ا  ويف  للجمي���ع، 
والت�رشیعي���ة، واملوؤ�ش�ش���ات املجتمعي���ة، وال�شلطة 
االإعالمي���ة  الو�شائ���ل  وكاف���ة  ال�شحاف���ة،  الرابع���ة 
للتع���اون والتكات���ف، وتعزیز القي���م الدميقراطية 
احل�شاریة بالت�ش���اور والتوافق الوطني، والتي قام 
عليه���ا امل�رشوع االإ�شالحي جلاللة امللك؛ الإبداء كافة 
املرئي���ات واملقرتحات التي ت�شاه���م يف دعم عمل 
ال�شنادی���ق التقاعدیة و�شم���ان م�شتقبلها االأمثل، 
و�رشورة التوافق الوطني بحل���ول ومعاجلات ت�شب 

يف �شالح الوطن واملواطنني وامل�شتقبل.
اإن م���ا ج���رى یع���رب ع���ن من���وذج الدميقراطية 
البحرینية، الدميقراطي���ة التي ت�شع املواطن هدفا 
لها وحتفظ حقوقه ومكت�شباته، لقد ا�شتجاب جاللة 
املل���ك لنب�ش ال�ش���ارع الذي كان على ثق���ة تامة اأن 
جاللت���ه �شي�ش���در الق���رار ال�شحيح، ليتاأك���د اأنه لن 
یخيب اأمل اأي مواطن يف مملكة ربانها جاللة امللك.

ع���راد - جتم���ع الوح���دة الوطنية: تق���دم جتمع 
الوح���دة الوطني���ة باأخل�ش عبارات ال�شك���ر والتقدیر 
واالمتنان لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليف���ة على توجيهاته املب�رشة وا�شتجابته 
وتقدیره ملطالب املواطن���ني ومنا�شداتهم جلاللته 
باإعادة النظر يف تعدیالت قانوين التقاعد املقدمني 

لل�شلطة الت�رشیعية.
واعت���رب التجمع ا�شتجابة جالل���ة امللك وتقدیره 
الدرج���ة؛  به���ذه  واهتمام���ه  املواطن���ني  ملطال���ب 
تعزی���زا ملن���اخ الدميقراطية وترجم���ة الأ�شمى معاين 
وقيم امل����رشوع االإ�شالحي جلاللته، حي���ث جاء توجيه 
عاه���ل البالد ال���ذي اأثلج �ش���دور جمي���ع املواطنني 
البحریني���ني باإع���ادة بحث م�رشوعي قان���وين التقاعد 
بالتع���اون والتن�شيق مع ال�شلط���ة الت�رشیعية من غری 

ا�شتعجال مع االأخذ يف االعتبار كل ما اأبدي ب�شاأنيهما 
من مرئيات ومالحظات من نقا�ش حولهما يف جمل�شي 
ال�ش���ورى والن���واب، وكذل���ك م���ا اأب���داه املواطنون 
والكت���اب وال�شحافي���ون م���ن مرئيات ع���رب و�شائل 

االإعالم املختلفة.
ویوؤكد جتمع الوحدة الوطنية اأن توجيهات جاللة 
املل���ك باإع���الء قيم الت�ش���اور والتواف���ق يف الق�شایا 
الوطني���ة املختلفة والتعاون الت���ام بني ال�شلطتني 
الت�رشیعي���ة والتنفيذی���ة ی���دل عل���ى تع���ايف املن���اخ 
الوطن���ي وال�شيا�ش���ي يف مملك���ة البحری���ن والدرجة 
العالي���ة من التفاعل االإیجاب���ي والتوا�شل احلي بني 
ال�شلط���ة وال�شع���ب وب���ني القي���ادة واملواطنني مبا 
تعنيه ه���ذه التوجيهات من اهتم���ام كبری من جانب 
القي���ادة بتفاع���الت واآراء املواطن���ني ح���ول ق�شایا 

وهموم الوطن.
ولفت التجمع اإلى ات�شاق توجيهات جاللة امللك 
مع املبداأ العام للتوجيهات امللكية ال�شابقة باأال یتم 
فر����ش اأي ر�شوم اأو زی���ادات على املواطنني اإال بعد 

التوافق بني ال�شلطتني التنفيذیة والت�رشیعية.
وثم���ن جتمع الوحدة الوطني���ة �شمول توجيهات 
جالل���ة املل���ك لق�شي���ة تطوی���ر النظ���ام التقاع���دي 
يف مملك���ة البحری���ن مب���ا یكفل احلف���اظ على حقوق 
املواطن���ني، ویوؤم���ن اال�شتقرار امل���ايل لل�شنادیق 
التقاعدی���ة م���ن خ���الل تطوی���ر جم���االت ا�شتثمارها 
وتنميته���ا لدع���م وتنوی���ع م�ش���ادر الدخ���ل، والذي 
یعت���ربه جتم���ع الوح���دة الوطنية هو التح���دي االأكرب 
ملعاجل���ة ق�شي���ة العجز االكت���واري ال���ذي ميكن اأن 

تواجهه �شنادیق التقاعد ب�شورة جذریة.

“�الحتاد �حلر”: �لتوجيهات �مللكية تثلج �ل�سدور
املنام����ة - االحتاد احل����ر لنقابات 
عم����ال البحری����ن: رف����ع االحت����اد احلر 
وكاف����ة  البحری����ن  عم����ال  لنقاب����ات 
والنقابي����ني  العم����ال  م����ن  منت�شبي����ه 
اأ�شم����ى اآی����ات ال�شك����ر والعرف����ان اإلى 
عاه����ل الب����الد �شاحب اجلالل����ة امللك 
حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة، مثمنا قرار 
جاللت����ه بتوجي����ه احلكومة اإل����ى اإعادة 
بحث م�رشوعي قان����وين التقاعد وذلك 
ال�شلط����ة  م����ع  والتن�شي����ق  بالتع����اون 
الت�رشیعية م����ع االأخذ يف االعتبار كل ما 
اأبدي ب�شاأنيهما من مرئيات ومالحظات 
من نقا�ش حولهما يف جمل�شي ال�شورى 
والنواب، وكذل����ك ما اأبداه املواطنون 
والكت����اب وال�شحافيون م����ن مرئيات 

عرب و�شائل االإعالم املختلفة.
واأكد االحت����اد احلر اأن التوجيهات 
ال�شامي����ة كان����ت متوقعة م����ن اجلميع 
مل����ا یعلم����ه كل مواط����ن م����ن حر�����ش 
جالل����ة املل����ك عل����ى م�شلح����ة الوطن 
واملواطنني، وقد �شدرت التوجيهات 
�ش����دور  لتثل����ج  ال�شامي����ة  امللكي����ة 
العاملني واملتقاعدین على حد �شواء، 
وتزیح ع����ن كاهل اجلميع هموم اأرقت 
م�شاجعه����م اأیام����ا، ب�ش����اأن م�شتقب����ل 
التقاع����د وم����ا �شي����وؤول اإلي����ه اأح����وال 

العاملني يف نهایة العمر.
كما اأ�ش����اد االحتاد احلر مب�شامني 
البي����ان ال�شام����ي، وم����ا اأك����ده ب�ش����اأن 
ح����ول  الوطن����ي  التواف����ق  حتقي����ق 
الق�شایا امل�شرییة، مبا یكفل احلفاظ 
على حق����وق املواطن����ني وتطلعاتهم 
يف العي�����ش الك����رمی باحل�ش����ول عل����ى 
التقاعد املنا�شب، والذي ميكنهم من 

حت�ش����ني ظروفه����م االجتماعية، داعيا 
ال�شلطة الت�رشیعية ملوؤازرة املواطنني 
والعم����ل عل����ى جت�شي����د التوجيه����ات 
امللكية ال�شامية باإقرار قانون من�شف 
العامل����ني  حق����وق  م����ن  ینتق�����ش  ال 

واملتقاعدین.
واأكد االحتاد احلر وكافة منت�شبيه 
من العمال والنقابيني، وقوفه الدائم 
مع التوجيه����ات امللكية ال�شامية عونا 
و�شندا، اإميان����ا منه باأن جاللة امللك ال 
یاألو جه����دا يف �شبيل حتقيق تطلعات 
املواطن����ني والعم����ال واملتقاعدی����ن، 
اجلمي����ع  عل����ى  یحت����م  الواج����ب  واأن 
اال�شطف����اف الوطني؛ من اأجل حتقيق 
امل�شلح����ة العلي����ا ململك����ة البحری����ن 

و�شعبها.
واأعل����ن االحت����اد احل����ر ا�شتعداده 
ال�شلطت����ني  م����ع  للتع����اون  الت����ام 
التنفيذی����ة والت�رشیعي����ة يف الو�ش����ول 
اإل����ى مواءم����ات تر�ش����ي املتقاعدین 
والعمال م����ن خالل تو�شي����ل مرئيات 
ب�ش����اأن  ومقرتحاته����م  العامل����ني 
التعدی����الت واملقب����ول منه����ا، منوها 
مل����ا اأ�ش����ار اإلي����ه جالل����ة املل����ك ب�شاأن 
اأهمية الت�ش����اور والتوافق يف الق�شایا 
الوطني����ة املختلف����ة والتع����اون ب����ني 
املعني����ة،  واملوؤ�ش�ش����ات  ال�شلط����ات 
وبح����ث كل املقرتحات املقدمة ب�شاأن 
كاف����ة الق�شای����ا املتعلق����ة مب�شتقبل 
مملكة البحری����ن، انطالقات من حر�ش 
كل مواط����ن عل����ى االرتق����اء باململكة 
وحت�ش����ني  املتاح����ة  ال�شب����ل  بكاف����ة 
وتنوی����ع م�شادر  م�شت����وى اخلدم����ات 

الدخل وتعزیز ال�شفافية.

إلى جاللة الملك مع فائض الحب والوفاء 
كم����ا عهدناك اأبا �شلمان، اأ�شط����ورة حب، منجم اإن�شاني����ة، كوكب عز، ورحمة 

على الفقری.
اأب����ا �شلم����ان، اإن موقفك من قانون التقاعد اجلدی����د دليل قاطع على اأنه قد 
یتقاع����د �شيء هنا اأو هناك غری اأن قلبك االإن�شاين ال یعرف التقاعد، واأنك امللك 
االإن�شان الذي ال یحت����اج اإلى �شهادة تاأمني، وال اإلى امتيازات اإال امتيازات الوالء 

و�شهادة احلب والعرفان.
اأب����ا �شلمان، اإن اإرجاع����ك قانون التقاعد اجلدید )م�����رشوع القانون( للحكومة 
الإع����ادة درا�شته، واأخذ راأي نب�ش املجتمع، اأع����اد الفرح الآالف من املواطنني من 
الرف����اع اإلى �ش����رتة اإلى املحرق اإلى املنام����ة اإلى البدیع، م����ن الذین كان یعزف 
اخل����وف على قلوبهم عزفا جنائزیا، عزفا ا�شتبدلته اأنت وحدك رق�شة فرح على 

اإیقاع ن�شيد وطني “بحریننا بلد االأمان، یحمي حماها مليكنا الهمام”.
نع����م اأبا �شلمان، كان قانون التقاعد قان����ون “مت قاعد یا متقاعد” فاأعدته 

اأنت “ع�ش واقف، رافع الراأ�ش یا متقاعد”.
كان القان����ون قانونا یكره توزیع اأرغفة اخلبز ال�شاخنة للفقری، ویقتطع حلم 
رقابة و�شالحية ال�شلطة الت�رشیعية، ليقدمها وجبة د�شمة ملنتفعني على ح�شاب 
املتقاعدین، النائمني على اأر�شفة احلزن يف مدن امللح، اإال اأنك كما هي عادتك 
تنح����از للفقری، ونف�شك طوی����ل، طویل لزراعة اأكرث من مرف����اأ، لت�شل ال�شفينة، 

وینام مواطنوك فيها، بعد ليال �شهروا بت�شهدهم م�شتقبال جمهوال.
ه����ذا هو اأنت، وهذا هو �شعب����ك يف تالحم كبری، اأال ی�شقط حق رقابة الربملان 
عل����ى �شنادیقهم ل�شالح اأحد، اأن تتوقف مغام����رات اجلنون واملراهقية باأموال 
النا�����ش، والقفز بها بني غابات اال�شتثم����ارات املحرتقة، اأن یكون هناك تنقيب 
م����ن الربملان ودیوان الرقابة املالية وال�شحافة )ال�شلطة الرابعة( ذات االأنياب 
ع����ن كل ما حدث وم����ا �شيحدث ل�شنادیق النا�ش، واأی����ن اأو�شلت بها املغامرات 

والقفز نحو املجهول.
واأنتم یا جالل����ة امللك، ال�شمانة احلقيقية للجميع لعودة احلقوق، فمن دعم 
الدميقراطية، ومن اأ�ش�ش املوؤ�ش�شة اخلرییة لليتامى، واالأرامل، ومن هو امل�رشف 
عل����ى كل امل�شاری����ع االإ�شكانية والتنمویة غ����ریك، اأبا �شلم����ان؟ مبوقفك الكبری 
انح����زت للدميقراطية كما اأن����ت، باأن �شلمت النا�ش “ميكروف����ون” احلریة نوابا، 
وكتاب����ا، و�شحافيني، وجمتمعا و�شعبا ب����� “هایبد بارك ال�شحافة” وقلت قولوا: 
�شوتك����م، اأو�شل����وا راأیك����م يف م�رشوعكم وه����ذا املوقف الكبری ب�شح����ب القانون 
وتغي����ری مواده لت�شب يف م�شلح����ة النا�ش، واملتقاعدین، موق����ف لن ین�شاه لك 
�شع����ب البحرین الويف، وما حق الوفاء اإال الوفاء، وما حق العمل النبيل اإال ال�شكر، 
وهذه هي جمالية الدميقراطية اأن نو�شل ال�شوت من قنواته الد�شتوریة باحلوار 

وهو در�ش �شيتعلمه كل ال�شعب منك یا جاللة امللك.
ونعدك جاللة امللك، اأن تبقى كل منابر الدميقراطية التي زرعتها اأفنان عز 
و�شندیان حریة، تكون منابرنا اأ�شابع �شدق تعزف حروفا على االآلة الكاتبة، واأن 
منابرك الدميقراطية مل�رشوع����ك االإ�شالحي �شتبقى تو�شل ال�شوت االآخر، تعقد 

�شفقة مع اأوجاع النا�ش، لتو�شل بنودها لك كلمات واأحرفا وخطابا.
ودعن����ي ختاما اأهدیك بيت �شعر نظمته في����ك بقلمي ال�شعري فرحا ملواقف 
االأم�����ش، وموقف اليوم، حيث ّعم الفرح قلوبنا، اأهدی����ه اإليك با�شم كل ال�شعب، 
خ�شو�ش����ا املتقاعدی����ن؛ امتنان����ا ملوقفك الكبری م����ن قانون التقاع����د: اإن كان 
بالتيج����ان یزهو حاكم.. اأنت الذي تزهو ب����ه التيجاُن.. دامت مملكة اأنت تاجها یا 
تاج اململكة، والأنت یا اأبا �شلمان، بانحيازك للفقراء، حدیقة كل ف�شولها ربيع. 

ع�شت قائدا وملكا، واأبا.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
gmail.com

قهوة الصباح

“�لنيابة” �ستطعن يف �حلكم باال�ستئناف يف ق�سية علي �سلمان
احلكم برباءة املتهمني بالتخابر مع دولة اأجنبية جانبه ال�شواب... العويف:

ذك���ر املحام���ي الع���ام امل�شت�ش���ار اأ�شامة 
الع���ويف اأن املحكمة الك���ربى اجلنائية اأ�شدرت 
حكمه���ا اأم�ش يف الق�شي���ة املتهم فيها كل من 
علي �شلم���ان، وح�ش���ن �شلطان وعل���ي االأ�شود 
بته���م التخابر مع دولة اأجنبي���ة الرتكاب اأعمال 
عدائية �شد مملك���ة البحرین واالإ�رشار مبركزها 
ال�شيا�ش���ي واالقت�شادي ومب�شاحلها القومية؛ 
بغية اإ�سق���اط نظام احلكم يف الب���اد، وت�سليم 
واإف�ش���اء �رش من اأ�رشار الدف���اع اإلى دولة اأجنبية، 
وقب���ول مبال���غ مالية م���ن دولة اأجنبي���ة مقابل 
اإمداده���ا باأ����رشار ع�شكری���ة ومعلوم���ات تتعلق 
باالأو�ش���اع الداخلي���ة بالب���الد، واإذاع���ة اأخب���ار 
و�شائعات كاذبة ومغر�شة يف اخلارج من �شاأنها 
اإ�شع���اف الثقة املالي���ة باململك���ة والنيل من 
هيبة اململكة واعتبارها، حيث ق�شت املحكمة 
ب���رباءة املتهم���ني م���ن االتهام���ات امل�شن���دة 

اإليهم.
واأ�شار العويف اإلى اأن النيابة العامة قدمت 
يف ه���ذه الق�شي���ة اأدل���ة قویة متنوع���ة متثلت 
ب���ني  الت���ي دارت  يف ت�شجي���الت االت�ش���االت 

املتهمني وم�شوؤويل دولة قطر مبا یوؤكد ب�شكل 
یقيني ال یدع جم���اال لل�شك يف تخابر املتهمني 
مع اأولئك امل�شوؤولني االأجانب لغر�ش ا�شتمرار 
اأعمال العنف والفو�شى التي �شهدتها اململكة 
عل���ى  والعم���ل   ،2011 الع���ام  اأح���داث  خ���الل 
تقوی�ش اجله���ود الوطنية املبذول���ة؛ من اأجل 
ال�شيطرة عل���ى هذه االأعم���ال والق�شاء عليها، 
ومن ثم اإف�شال ال�شلطات يف حتقيق اال�شتقرار 
يف الب���اد واإ�سق���اط نظام احلكم، وه���و ما تاأيد 
ب�شهادة ال�شهود التي اأظهرت ب�شورة قطعية 

م���دى تاآم���ر املتهمني م���ع امل�شوؤول���ني بدولة 
قطر واملعلومات التي نقلها املتهمون اإليهم 
يف �ش���اأن حتركات ق���وات االأمن وق���وات “درع 
اجلزی���رة” يف م�شعاها لتقوی����ش تلك االأحداث 
وما �شاحبها من اأعم���ال القتل والتخریب التي 
تعر�ش له���ا املواطنون واملقيمون وممتلكات 
الدولة، كما تاأی���دت جميعها مبا قدمته النيابة 
م���ن اأدلة مادیة اأخرى تك�ش���ف عن املهام التي 
ا�شطلع بها املتهمون تنفيذا للتكليفات التي 
تلقوه���ا م���ن امل�شوؤول���ني القطری���ني يف ذلك 

االإطار.
واأ�شاف املحام���ي العام اأن احلكم ال�شادر 
برباءة املتهمني جانب���ه ال�شواب و�شابه اخلطاأ 
يف تقدیر احلجية امل�شتمدة من جميع تلك االأدلة 
وم���ن ثم انتهى اإلى ق�ش���اء ال یتفق مع حقيقة 
الوقائ���ع مو�ش���وع االتهامات، والت���ي ك�شفت 
عنها التحقيقات بل وجل�شات املحاكمة ذاتها، 
خا�شة واأن املتهم ودفاعه مل ی�شتطيعا تقدمی 
اأدل���ة تدح�ش االتهامات املوجه���ة للمتهمني، 
م�ش���ریا اإلى اأن النيابة العام���ة �شتبادر بالطعن 
يف ذلك احلكم باال�شتئناف اإزاء ما وقع فيه من 

ترٍد يف تقييم االأدلة والرد عليها.

• اأ�شامة العويف	

عبا�س �بر�هيم
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تطوير ا�ستثمار ال�سناديق التقاعدية ل�سمان ا�ستقرارها

اجتماع م�سرتك بني ال�سلطتني يف الأيام املقبلة

وقوف جاللة امللك مع النواب يعزز العملية الت�رشيعية

حكمة وتوجيهات جاللة امللك مو�صع اعتزاز وتقدير... ال�صالح:

تطوير النظام التقاعدي مبا يحفظ حقوق املواطنني... املال:

ميثل تعاطيا حكيما مع الأحداث والقرارات كافة... العرادي:

املنام���ة - بن���ا: اأ�صاد رئي�س جمل����س ال�صورى 
عل���ي ال�صال���ح بتوجيه���ات عاه���ل الب���الد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة، للحكومة 
ب�صاأن اإعادة بح���ث م�رشوعي قانوين التقاعد، وذلك 
بالتعاون والتن�صيق مع ال�صلطة الت�رشيعية من اأجل 
�صم���ان ا�صتمراري���ة ق���درة ال�صنادي���ق التقاعدية 
والتاأميني���ة على الوف���اء بالتزاماته���ا امل�صتقبلية 
جت���اه الأجيال القادمة.ولف���ت ال�صالح اإلى اأن لقاء 
جالل���ة املل���ك عك�س حر����س جاللته عل���ى التباحث 
والت�صاور ب�صاأن خمتل���ف الق�صايا الوطنية لكل ما 
فيه خري وطنن���ا العزيز ومواطنيه الك���رام، اإ�صافة 
اإل���ى حر�س جاللته على تطوي���ر النظام التقاعدي، 
مبا يكفل احلفاظ على حق���وق املواطنني، ويوؤمن 
ال�صتق���رار املايل لل�صنادي���ق التقاعدية من خالل 
تطوير جم���الت ا�صتثمارها، وتنميتها لدعم تنويع 
م�ص���ادر الدخ���ل لينعك����س يف حت�ص���ني م�صت���وى 

اخلدمات املقدمة للمتقاعدين م�صتقبالً.
واأ�ص���ار رئي����س ال�ص���ورى اإل���ى اأن حكمة جاللة 

املل���ك وتوجيهات���ه ال�صامي���ة ب����رشورة التن�صي���ق 
والتعاون بني ال�صلطت���ني الت�رشيعية والتنفيذية، 
ه���ي مو�صع اعتزاز وتقدير، مثمًنا كذلك توجيهات 
جاللت���ه م���ن اأج���ل اإتاح���ة الفر�ص���ة ب�ص���كل اأك���ر 
ل�صتكمال امل�صاورات ب�صاأن هذين القانونني بتاأن 
ودون ا�صتعجال، بال�صكل الذي ي�صمن ا�صتمرارية 

قدرة ال�صناديق التقاعدية والتاأمينية على الوفاء 
بالتزاماته���ا امل�صتقبلية جت���اه الأجي���ال القادمة، 

واحلفاظ على حقوق املواطنني.
وقال “نحن نثمن اهتمام �صاحب اجلاللة امللك 
بدور ال�صلطة الت�رشيعية وم�صاركتها يف �صنع القرار 
ال�صيا�ص���ي، وناأمل اأن ترتج���م التوجيهات امللكية 
ال�صامية من اأجل جمع ال�صف واللتقاء على م�صلحة 

وطنية ت�صب يف �صالح الوطن واملواطنني”.
ولفت اإلى اأن جمل�س ال�صورى �صيكون متعاوًنا 
مع الإخوة يف جمل����س النواب واحلكومة للعمل على 
اإيج���اد اأر�صي���ة م�صرتك���ة حتقق تطلع���ات �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك، وتطلع���ات املواطن���ني، وحماي���ة 
الوط���ن من الفرقة والنق�ص���ام، موؤكًدا عزم جمل�س 
ال�ص���ورى ملوا�صل���ة العم���ل من اأج���ل احلفاظ على 
ما حققت���ه مملكة البحري���ن من مكت�صب���ات والبناء 
عليها، مبا يحقق اأهداف م�رشوع التطوير والإ�صالح 
والتنمي���ة امل�صتدام���ة التي تعك����س روؤية �صاحب 

اجلاللة امللك.

اأع���رب  الن���واب:  جمل����س   - الق�صيبي���ة 
رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د املال ع���ن بالغ 
التقدي���ر والمتن���ان، وعظيم ال�صك���ر والإ�صادة 
بالتوجيه���ات امللكي���ة ال�صامية لعاه���ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، 
اإلى اإعادة بحث م�رشوعي قانوين التقاعد، وذلك 
بالتع���اون والتن�صيق م���ع ال�صلط���ة الت�رشيعية، 
م���ع الأخ���ذ يف العتب���ار كل م���ا اأب���دي ب�صاأنهما 
من مرئي���ات ومالحظ���ات من نقا����س عنهما يف 
جمل�ص���ي ال�ص���ورى والن���واب، وكذلك م���ا اأبداه 
املواطنون والكتاب وال�صحافيون من مرئيات.
واأك���د امل���ال اأن التوجيه���ات امللكي���ة ال�صامية 
لقيت كل الثن���اء والإ�صادة من �صعب البحرين، 
وممثليه���م يف املجل�س النيابي، وهي حمل فخر 
واعتزاز من اجلميع جلاللته، وتاأكيد على حر�س 
القائد على رعاية م�صلحة الوطن واملواطنني، 
و�صمان امل�صتقبل الآمن، وتعزيز قيم الت�صاور 
والتوافق، وال�رشاك���ة يف �صناعة القرار الوطني. 
وك�صف اأن الأيام املقبلة �صت�صهد اجتماعات م�صرتكة 
ب���ني ممثل���ي جمل�صي الن���واب وجمل����س ال�صورى مع 
ممثل���ي احلكومة، تنفي���ذا لتوجيهات عاه���ل البالد، 
لبح���ث كل املرئيات وال�صبل الداعم���ة لتطوير عمل 
وم�صتقب���ل ال�صنادي���ق التقاعدية، و�صم���ان الوفاء 

بالتزاماته���ا امل�صتقبلية، مع الو�صع يف عني العتبار 
املرحلة احلرجة التي ت�صهدها ال�صناديق التقاعدية.

واأ�ص���ار رئي�س جمل����س النواب اإل���ى اأن ال�صلطة 
الت�رشيعية وبالتعاون املثمر م���ع ال�صلطة التنفيذية 
�صيوا�صالن يف ا�صتكم���ال امل�صاورات يف القانونيني 
ب���كل تاأن وحر����س، ومب�صاركة املوؤ�ص�ص���ات املعنية 
حتقيق���ا للتواف���ق الوطني ب���ني اجلميع، م���ع اإدخال 
الإ�صالحات الالزمة على القوانني املعمول بها حالياً 
ل�صم���ان ا�صتمراري���ة ق���درة ال�صنادي���ق التقاعدية 
والتاأميني���ة، عل���ى جت���اوز املرحلة احلرج���ة، والوفاء 
بالتزاماته���ا امل�صتقبلي���ة والأجي���ال القادمة، وفقا 

للتوجيهات امللكية ال�صامية.
وتنفي���ذا  النياب���ي،  املجل����س  اأن  واأو�ص���ح 
للتوجيهات امللكية ال�صامية، �صيتعاون مع احلكومة 
ببح���ث تطوير النظام التقاع���دي يف مملكة البحرين، 
مب���ا يكفل احلف���اظ على حقوق املواطن���ني، ويوؤمن 
ال�صتقرار املايل لل�صنادي���ق التقاعدية عر تطوير 
جم���الت ا�صتثمارها وتنميتها لدع���م تنويع م�صادر 
الدخ���ل لينعك����س يف حت�ص���ني م�صت���وى اخلدم���ات 

املقدمة للمتقاعدين م�صتقبالً.
واأ�صاد باجله���ود الكبرية واحلر����س املتوا�صل 
واملتابع���ة امل�صتم���رة م���ن رئي����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلمان بن حمد اآل خليفة. ودعا املواطنني والكتاب 
وال�صحافي���ني وكل الو�صائل الإعالمية واملوؤ�ص�صات 
القي���م  تعزي���ز  والتكات���ف،  للتع���اون  املجتمعي���ة 
الدميقراطية احل�صارية بالت�صاور والتوافق الوطني، 
والت���ي قام عليه���ا امل����رشوع الإ�صالحي، لإب���داء كل 
املرئي���ات واملقرتحات، التي ت�صاه���م يف دعم عمل 
ال�صناديق التقاعدية و�صمان م�صتقبلها الأمثل، مع 
����رشورة التوافق الوطني بحلول ومعاجلات ت�صب يف 

�صالح الوطن واملواطنني وامل�صتقبل.

الق�صيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأ�ص���اد النائ���ب 
الأول لرئي����س جمل�س النواب علي العرادي بالتوجيه 
امللك���ي ال�صامي ال�ص���ادر عن عاهل الب���الد �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، والذي يوجه 
لإعادة بح���ث م�رشوعي قانوين التقاع���د الذي اأحالته 

احلكومة لل�صلطة الت�رشيعية قبل اأ�صابيع.
وق���ال النائب العرادي اإن ه���ذه اخلطوة مل تكن 
م�صتغرب���ة من قبل جاللة امللك، اإذ لطاملا عّود اأبناءه 
م���ن البحريني���ني با�صتيعاب همومه���م وتطلعاتهم، 

وال�صتماع ل�صوتهم والتعاطي معه باأبوية.
وذك���ر اأن جاللة املل���ك ميثل ربان ه���ذا الوطن 
و�صمام الأمان فيه ول���كل املكت�صبات الوطنية، كما 
اأن���ه يعر عن الأ�ص���وة لكافة ال�صلط���ات يف البحرين، 
يف التعاط���ي احلكي���م م���ع كافة الأح���داث واملواقف 
والق���رارات، والوا�صع لقواع���د واأ�ص�س التوافق بني 

ال�صلطت���ني الت�رشيعية والتنفيذي���ة، والتي حتققت 
عل���ى اأ�صا�صه���ا الكثري من املنج���زات التي �صبت يف 

م�صلحة الوطن واملواطنني.

واأ�صاف الع���رادي” لقد اأثب���ت جاللة امللك مرة 
اأخرى اأنه يقف مع املجل�س النيابي والنواب ويحتوي 
كافة الهواج�س التي تعرتي ال�صلطة الت�رشيعية، حيث 
طاملا �صكلت املظل���ة امللكية حماي���ة للمكت�صبات، 
وا�صتوعبت حتت ظاللها اأ�صوات ال�صعب عر ممثليه 
املنتخب���ني اأع�ص���اء جمل�س النواب، وه���و الأمر الذي 
يدف���ع بالعملي���ة الت�رشيعية نحو املزيد م���ن التقدم 

والعطاء والرتقي”.
واأك���د الع���رادي اأن التوجيه امللك���ي ي�صع على 
عات���ق امل�صوؤول���ني يف ال�صلطة التنفيذي���ة، وكذلك 
النواب، م�صوؤولية كبرية؛ من اأجل تقدمي حراك وعمل 
يليق بالثقة امللكية، ويحقق التطلعات التي ت�صبو 
له���ا روؤية جالل���ة امللك من جعل املواط���ن البحريني 
هو املح���ور الأ�صا�ص���ي، وذلك بالتواف���ق مع حتقيق 

امل�صلحة العليا للوطن.

• اأحمد املال	

• علي ال�صالح	

• علي العرادي	

•  علي املقلة	

توجيهات جاللة امللك توؤكد �سحة قرار “النواب”
الكرة الآن يف ملعب ال�صلطة التنفيذية... املقلة:

الق�صيبي���ة - جمل����س النواب: ع���ر النائب علي 
املقلة عن بالغ �صكره وتاأييده لقرار وتوجيهات جاللة 
املل���ك ب�صاأن �صحب قانون التقاع���د اجلديد واإعادته 
للحكوم���ة من اأجل مزي���د من الدرا�ص���ة والتن�صيق مع 
جمل����س النواب. وق���ال املقلة اإن ه���ذا املوقف يدل 
على �صحة الق���رار الذي اتخذه جمل�س النواب برف�س 
م����رشوع القانون بالجماع، لفتاُ اإل���ى اأهمية اأن تراعى 
م�صال���ح املواطن���ني وحتم���ى حقوقه���م التقاعدية، 
م���ن خالل تقييد ايدي جمل����س اإدارة هيئة التاأمينات 
الجتماعي���ة الت���ي تعر����س اأداءه���ا لنتق���اد دي���وان 
الرقاب���ة املالية ط���وال ال�صن���وات املا�صي���ة. واأ�صار 

النائب اإلى اأن توجيه���ات جاللة امللك باإعادة درا�صة 
القان���ون جاءت بعدما ع���ر الكثري من املواطنني عن 
ا�صتيائهم ال�صديد من قرار جمل�س ال�صورى الذي مرر 
القانون بدون درا�صة وافية، و�صاهم يف تاأزمي ال�صارع 
واحتقانه، الأمر الذي ع���ر عنه الكثري من املواطنني 
من خالل خمتل���ف و�صائل التوا�صل الجتماعي. وختم 
املقل���ة بالق���ول “اإن الك���رة الآن يف ملع���ب ال�صلط���ة 
التنفيذي���ة الت���ي عليه���ا اأن حت�ص���ن اتخ���اذ املوقف 
املنا�صب بالت�صاور والتعاون مع جمل�س النواب الذي 
وقف �صمام اأمان حلماي���ة حقوق النا�س ومدخراتهم، 

موؤكدا ثقته الكبرية يف جمل�س النواب”.

نعم لتطوير القانون دون امل�سا�س بحقوق املتقاعدين

بن حويل: توجيهات جاللة امللك طماأنت املواطنني

الق�صيبي����ة - جمل�����س الن����واب: 
الكوهج����ي  عي�ص����ى  النائ����ب  اأ�ص����اد 
بتوجيه عاه����ل البالد �صاحب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�ص����ى اآل خليفة 
م�رشوع����ي  بح����ث  لإع����ادة  للحكوم����ة 
قانوين التقاعد بالتعاون والتن�صيق 
وال����ذي  الت�رشيعي����ة،  ال�صلط����ة  م����ع 
يعك�����س ال�صيا�ص����ة احلكيمة جلاللته 
الت����ي  الق�صاي����ا  يف معاجل����ة كاف����ة 
وانحي����از جاللته  ته����م املواطن����ني، 
الدائ����م ل����كل ما في����ه �صال����ح وخري 
املواط����ن و�صع����ي جاللت����ه ال����دءوب 
للم�ص����ي قدما يف تعزي����ز مكت�صباته 
ومنجزات����ه يف كافة املج����الت وعلى 
بالنه����ج  الأ�صعدة.واأ�ص����اد  خمتل����ف 
احلكي����م جلالل����ة امللك ال����ذي يوؤكد 
�����رشورة احل����وار والتواف����ق الوطني 
ب����ني خمتل����ف �صلط����ات وموؤ�ص�صات 
الدول����ة؛ باعتب����اره الو�صيلة املثلى 
ملواجه����ة وجت����اوز كاف����ة التحديات 
ملراح����ل  بالوط����ن  الآم����ن  والعب����ور 
اأك����ر تقدم����ا وازده����اًرا مب����ا ي����رز 
الفري����دة  الدميقراطي����ة  التجرب����ة 
ململك����ة البحري����ن، ويوؤك����د اأن هذه 
التجربة �صتظل معطاءة يف منجزاتها 
ونتائجها وثرية يف درو�صها وقيمها.
واأك����د يف بيان اأم�����س، اأن توجيه 
عاه����ل البالد يحم����ل تقدي����را كبرًيا 
مل����ا اأب����داه اأع�ص����اء جمل�����س النواب 
يف  ال����راأي  وق����ادة  واملواطن����ون 
املجتمع من اآراء مهمة وهادفة حول 
ه����ذا املو�ص����وع ال����ذي ي�صتحق كل 

وال����رتوي لن�صل  العناي����ة والبح����ث 
تطوي����ر  وه����و  املن�ص����ود  لله����دف 
مي�����س  ال����ذي  التقاع����دي  القان����ون 
�رشيحة مهمة ووا�صع����ة ليكون معرا 
عن اآماله����م وطموحاته����م ودون اأي 
م�صا�س باملزاي����ا واملكت�صبات التي 
حتققت له����م ومب����ا ي����وؤدي لتعزيز 
الثقة والطماأنينة لديهم والنهو�س 
وحت�صني  املعي�صي����ة،  مب�صتوياتهم 
الأعب����اء  مواجه����ة  عل����ى  قدرته����م 

احلياتية املتزايدة.
اأمل����ه  ع����ن  الكوهج����ي  واأع����رب 
ب����ني  امل�ص����اورات  ت�ص����ل  اأن  يف 
ال�صلطت����ني التنفيذي����ة والت�رشيعية 
لالرتق����اء  ي����وؤدي  ومب����ا  لغايته����ا 
باخلدم����ات املقدم����ة للمتقاعدي����ن، 
وي�صم����ن كل �صبل ال�صتقرار املايل 
ويجعله����ا  التقاعدي����ة  لل�صنادي����ق 
بالتزاماته����ا  الوف����اء  عل����ى  ق����ادرة 
الآني����ة وامل�صتقبلي����ة دون اأن يدفع 

املتقاعد الثمن.

ال�ص����وؤون  جلن����ة  رئي�����س  ق����ال 
اخلارجي����ة والدفاع والأم����ن الوطني 
عب����داهلل ب����ن حوي����ل اإن التوجيهات 
امللكي����ة ال�صامي����ة من عاه����ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف����ة، لبح����ث تطوي����ر النظ����ام 
التقاعدي يف اململكة، تعك�س حكمة 
جاللت����ه وعم����ق ب�صريت����ه، واهتمامه 

الأبوي بالبحرين واأبنائها.
واأو�ص����ح بن حوي����ل اأن “العاهل 
وم����ن خ����الل توجيهات����ه ال�صدي����دة، 
ب�صتى جوان����ب احلياة،  وامل�صتم����رة 
يوؤكد عل����ى الدوام للدولة واحلكومة 
اأن  نف�ص����ه،  ال�صيا�ص����ي  والنظ����ام 
املواط����ن البحرين����ي هو عل����ى راأ�س 
واأن����ه  والأولوي����ات،  الهتمام����ات، 
الدائ����م  احلقيق����ي،  ال�صتثم����ار 

وامل�صتمر”.
واأكمل “نثمن عاليا جلاللته هذه 
اللفتة الكرمية التي بعثت الأريحية 
املواطن����ني،  ب����ني  والطماأنين����ة 
والذي����ن ان�صغلوا موؤخ����را بقلق كبري 
للمخرج����ات التي كان����ت �صتتمخ�س 
عنها التعديالت التقاعدية اجلديدة، 

وما حتمله من �رشر بالغ للمكت�صبات 
التقاعدية، ملن اأفن����وا جل حياتهم، 
و�صبابه����م، خلدم����ة البحرين، وخدمة 

اأهلها”.
واأردف “البحرين القوية، ترتكز 
والأ�صيل����ة  املتج����ذرة  اأ�ص�صه����ا  يف 
والعميق����ة على بيت احلكم الر�صيد، 
وال����ذي انتهجته الأ�����رشة املالكة منذ 
وال����ذي  للدول����ة،  الأول  التاأ�صي�����س 
و�صع البحرين مبو�صع ال�صبق الأول، 
يف جوان����ب احلي����اة كاف����ة، تعليمي����ا 
و�صحيا وثقافيا واقت�صاديا، ف�صكرا 
جلاللة املل����ك، وحفظكم اهلل من كل 

مكروه”.

• عبداهلل بن حويل	

• عي�صى الكوهجي	

بن حميد: جاللة امللك حري�س على التوافق الوطني
الق�صيبي����ة - جمل�����س الن����واب: 
رفع النائب عادل ب����ن حميد خال�س 
ال�صكر والمتنان اإلى �صاحب اجلاللة 
ملك الب����الد على اإ�ص����دار توجيهاته 
ال�صدي����دة باإرج����اع م�رشوع����ي قانوين 
التقاعد اإل����ى احلكومة لإجراء املزيد 
من امل�ص����اورات واإع����ادة درا�صتهما 
درا�ص����ة وافية بالتع����اون مع خمتلف 
باملو�ص����وع  املعني����ة  اجله����ات 
الت�رشيعية  ال�صلط����ة  م����ع  والت�ص����اور 
ممثل����ة مبجل�صي الن����واب وال�صورى.
واأكد بن حميد اأن جاللة امللك حري�س 
كل احلر�س على التوافق الوطني يف 
كافة املحط����ات والق�صايا الوطنية، 
وخ�صو�ص����ا يف املو�صوع����ات الت����ي 
مت�س احلياة املعي�صي����ة للمواطنني 

وتتعلق مب�صتقبل الأجيال القادمة.
و�ص����دد عل����ى اأن الأم����ر امللك����ي 
ال�صام����ي اإمنا ياأت����ي يف �صياق التزام 
جالل����ة امللك الدائم بنه����ج ال�صورى 
والخذ ب����راأي املواطنني واأهل الراأي 
وكافة املعني����ني؛ ل�صمان الو�صول 
اإل����ى اأف�ص����ل احلل����ول والآلي����ات يف 

معاجلة اأية مو�صوعات خالفية.

اإتاح����ة  ان  حمي����د  ب����ن  واعت����ر 
الفر�ص����ة ملجل�صي النواب وال�صورى 
دون  التقاع����د  قان����وين  لدرا�ص����ة 
ا�صتعجال �صي�صاهم يف الو�صول اإلى 
معاجلات توافقية دائمة فيما يتعلق 
باأو�ص����اع ال�صناديق التقاعدية ومبا 
ي�صم����ن دميومته����ا وقدرته����ا على 

تاأدية كافة التزاماتها.
واأكد اأن التوجيه امللكي ال�صامي 
اإمنا يثبت اأن جاللته امنا ميثل �صمام 
الأم����ان لكاف����ة مكت�صباتن����ا الوطنية 
واملكت�صبات املعي�صية للمواطنني.

• عادل بن حميد	



• اأبرز املناق�صات املطروحة	

اأوروبا حتقق يف حرية تدفق 
الغاز القطري

بروك�ص���ل - رويرتز: قالت املفو�صي���ة الأوروبية 
اأم�س اخلمي�س اإنها فتحت حتقيقا يف حرية تدفق الغاز 
الذي تبيعه قطر للبرتول داخل اأوروبا. ويركز التحقيق 
على ما اإذا كان���ت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي امل�صال 
اإلى ال����ركات الأوروبي���ة تكبح التدفق احل���ر للغاز يف 
املنطق���ة القت�صادي���ة الأوروبية. وقال���ت املفو�صية 
اإنها تنظر يف بنود عقود متنع حتويل الغاز اإلى وجهات 
اأخ���رى اأو حتد من���ه. وقالت مفو�صة �ص���وؤون املناف�صة 
بالحت���اد الأوروبي، مارجري���ت في�صتاج���ر، ”مثل تلك 
البنود ق���د ت����ر باملناف�صة وحت���رم امل�صتهلكني من 

النتفاع مبزايا �صوق طاقة اأوروبية متكاملة“.

النفط يهبط 2 % مع توقعات بزيادة الإنتاج
لن���دن - روي���رتز:  تراجعت اأ�صع���ار النفط اأم�س اخلمي����س، اإذ بدا اأن م�ص���دري اخلام يف 
“اأوب���ك” يقرتبون من اإبرام اتفاق على زيادة الإنتاج. وانخف�س خام القيا�س العاملي برنت 
1.76 دولر للربمي���ل، مب���ا يزيد على 2 %، اإل���ى 72.98 دولر ثم تعافى قليال اإلى 73.34 
دولر بانخفا����س 1.40 دولر بحلول ال�صاعة 9:45 بتوقي���ت غرينت�س. ونزل اخلام الأمريكي 

اخلفيف دولرا واحدا اإلى 64.71 دولر.
وكان برن���ت بلغ اأعل���ى م�صتوياته يف 3 اأع���وام ون�صف عندما جت���اوز 80 دولرا للربميل 
ال�صه���ر املا�صي لكنه تراج���ع باطراد يف الأ�صهر الأخ���رية مع اإبداء ال�صعودي���ة، اأكرب منتج يف 

“اأوبك”، عزمها زيادة الإنتاج لتحقيق ا�صتقرار الأ�صعار.
وتعقد منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول اجتماعها ن�صف ال�صنوي يف فيينا اليوم اجلمعة، 
وم���ن املتوقع على نطاق وا�صع اأن تتفق عل���ى �صخ املزيد مدعومة رمبا مبنتجني اآخرين من 

خارج “اأوبك” مثل رو�صيا.
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اقتصاد
انت�سار اأرا�سي الـ 160 مرتا يف ال�سوق... وعقاريون: هذا هو احلل

مالك يلجاأون لت�صغري الق�صائم باملخططات لتواكب القدرة ال�رائية

املخطط���ات  الأخ���رية  الف���رتة  يف  انت����رت 
والأرا�صي التي تعر�س لق�صائم �صكنية مب�صاحات 
تبلغ 160 مرتاً مربعاً يف توجه جديد من قبل مالك 
الأرا�ص���ي و����ركات الو�صاط���ة العقاري���ة لتلبية 
احتياج���ات ال�صكن يف البحري���ن والآخذة بالتزايد، 
خ�صو�ص���اً مع تخفي����س وزارة الإ�صكان مل�صاحات 
املن���ازل املتاحة لأ�صح���اب الطلب���ات الإ�صكانية 

لنحو 180 مرتاً.
ويقول عقاريون اإن تقليل امل�صاحات اأ�صبح 
اأح���د احلل���ول املطروح���ة ملعاجلة ارتف���اع اأ�صعار 
الأرا�ص���ي الآخذة يف الرتفاع، وذل���ك بال�صتفادة 
م���ن ت�صني���ف RHA )ال�صكن املت�ص���ل( والذي 
اأت���اح توفري اأرا�ٍس مب�صاحات قليلة ولكن باأ�صعار 
معقول���ة تنا�ص���ب اأ�صح���اب الطلب���ات م���ن ذوي 
الدخ���ل املحدود، فيما يرى البع�س اأن امل�صاحات 
ال�صغرية قد ل تتنا�صب مع غالبية احتياجات الأ�ر 
البحرينية واأنه على امل�صرتين درا�صة الحتياجات 

على املدى الطويل.
ويعلق املدير الإداري ل�ركة الحتاد العقارية، 
اأحم���د من�صور، قائال اإن احلكومة منحت ت�صهيالت 
فيما يتعل���ق بتخطيط الأرا�ص���ي وتوفري ق�صائم 
مب�صاحات منا�صبة لل�صكن، وذلك من خالل تقليل 
 RHA م�صاح���ات الأرا�ص���ي من خ���الل ت�صني���ف
)ال�صكن املت�ص���ل( والتي كانت تفوق 200 مرتا 
كحد اأدنى قبل �صنوات وتخفي�صها تدريجياً لنحو 
160 م���رتاً، وهو ما اأتاح مل���الك الأرا�صي القدرة 
على توفري ق�صائم تواكب احتياجات البحرينيني.

القدرة الشرائية
وي�صري املدير الإداري ل�ركة الحتاد العقارية 
الى اأنه مع انخفا�س قدرة البحرينيني ال�رائية يف 
�صوق العقارات، اأ�صبح تقليل امل�صاحات وتوفري 

ق�صائم اأ�صغر هو احلل ملواءمة العر�س يف ال�صوق 
مع الطلب احلايل.

وبني من�صور اأن ت�صني���ف RHA رغم كونه 
م���ن امل�صاح���ات ال�صغرية اإل اأنه يتي���ح ن�صبة بناء 
عالي���ة قد ت�ص���ل اإل���ى 260 % من حج���م الأر�س 
اإل���ى جانب ع���دم اإل���زام املالك ب���� “الرتدادات” 
)م�صاح���ات ف���راغ ترتك بني اأط���راف املبنى( عند 
طل���ب رخ�ص���ة البن���اء، وه���و م���ا يعن���ي ا�صتفادة 
ق�صوى من م�صاحة الأر�س تتيح بناء مرافق وغرف 

تلبي خمتلف احتياجات العائلة.
واأ�ص���اف من�ص���ور اأن �ركت���ه عر�ص���ت اأح���د 
املخطط���ات يف منطق���ة حيوية باململك���ة باأ�صعار 
تناف�صي���ة ل ميكن احل�ص���ول عليه���ا وذلك بنحو 

45 األف دينار لقطعة اأر�س مب�صاحة 160 مرتا يف 
منطقة تعترب ذات اأ�صعار مرتفعة ن�صبياً.

الحاجة أمّ االختراع
اأم���ا رئي�س جمعية العقاريني البحرينية، نا�ر 
الأهل���ي، فقال “احلاج���ة اأم الخ���رتاع”، لفتاً اإلى 
اأن البحري���ن تعاين م���ن �صح الأرا�ص���ي واأن قدرة 
البحريني���ني حمدودة على ����راء الأرا�صي الكبرية 
ن�صبي���اً مع ارتفاع الأ�صعار، لذلك يتجه املالك اإلى 

توفري ق�صائم مب�صاحات اأ�صغر.
واأ�صاف الأهلي “اأق���ل �صقة بثالث غرف نوم 
تق���در بنح���و 80 األف دينار، وعندم���ا يكون لديك 

من���زل مببل���غ 100 األف دينار م���ع وثيقة م�صتقلة 
وموق���ف خا�س فاإن ذلك لن يكون قابال بالتاأكيد 

للمقارنة”.
وبخ�صو����س ما اإذا كان���ت امل�صاحات �صغرية 
لبن���اء من���زل منا�صب للعائل���ة، اأ�ص���ار الأهلي اإلى 
اإمكانية تق�صيم البن���اء من خالل الأدوار املتعددة 
للمراف���ق  الأر�ص���ي  الطاب���ق  يخ�ص����س  بحي���ث 
واملعي�ص���ة يف حني تخ�ص�س الأدوار الأخرى لغرف 

النوم.
ولف���ت الأهلي اإلى اأن بع����س الق�صائم وحتى 
الت���ي تبل���غ 250 م���رتاً يج���ري تق�صيمه���ا عرب ما 
يعرف ب� “الف���رز” عرب املحكمة حت���ى 120 مرتاً، 
موؤكداً اأن الظروف تتغري واأن ال�صوق تواكب هذه 

التغيريات.
و�ص���دد الأهلي عل���ى اأهمية اأن يك���ون هناك 
و�صوح���ا م���ن قب���ل القائم���ني عل���ى التخطي���ط 
بخ�صو����س ن�ص���ب البن���اء يف الت�صنيف���ات، حيث 
اإن هن���اك الكثري من التغي���ريات املتالحقة يف ما 
يتعل���ق بالت�صنيف���ات ل يعلم عنه���ا املتعاملون 
�ص���واء من العقاريني اأو املهند�صني وهو ما يحتم 
عل���ى اجله���ات املعنية مهم���ة اأك���رب يف التوا�صل 

ل�رح التغيريات.

التخطيط لالحتياجات طويلة األمد 
اأما املدير العام ل�ركة بوابة دملون العقارية، 
عبداهلل عل���ي، فاأ�صار اإلى اأن م�صاأل���ة ال�صكن تعد 
من الأمور املهمة التي يجب اأن يتم التخطيط لها 
على املدى الطويل ولي�س لظروف اآنية اأو ق�صرية 

املدى.
وي���رى علي اأنه بح�ص���ب اآراء قام با�صتطالعها 
ف���اإن الق�صائم واملنازل ذات امل�صاحات ال�صغرية 
مل تثب���ت جناحه���ا ومالءمتها للمجتم���ع البحريني، 
وه���و اأم���ر قد يخل���ق م�ص���كالت اأ�رية ب���ني اأفراد 

العائلة.
ويق���ول عل���ي اإن البحريني���ني يحلم���ون باأن 
يك���ون لديهم منزل منا�صبا لك���ي ي�صعروا بالراحة 
مع اأ�ره���م يف هذا املنزل ولي����س كمكان للمبيت 
واملعي�ص���ة فق���ط، وله���ذا ال�صبب ه���م يف�صلون 
العي�س يف منزل ولي�س يف �صقة، وبالتايل �صتكون 
امل�صاح���ة �ص���يء اأ�صا�ص���ي يج���ب النظ���ر اإلي���ه يف 
التخطي���ط امل�صتقبلي حتى يوف���ر املنزل عنا�ر 

الراحة املطلوبة.
واأو�صح اأنه يف بع�س الأحيان تكون الفروقات 
بني م�صاح���ات الأرا�ص���ي ال�صغ���رية واملتو�صطة 
�صئيل���ة ن�صبي���اً، اإذا ما مت النظر اإل���ى هذا الفرق 
فيم���ا يتعلق مبن���زل �صتعي�س في���ه الأ�رة ملدى 

احلياة.

• اأحمد من�صور	 • عبداهلل علي	 • نا�ر الأهلي	

علي الفردان

الخ�������رتاع اأم  واحل�����اج�����ة  حم��������دودة  الأرا�������ص������ي  الأه������ل������ي: 
من�صور: ت�صنيف RHA وفر 160 مرتا بقلب البحرين ب� 45 األف دينار

العقار �راء  عند  امل�صتقبلية  احتياجاتها  مراعاة  الأ���ر  على  علي: 

“طريان اخلليج” تطلق رحلتني يوميا اإلى لندن
160 األف دينار لإن�ساء خزان جتميع مياه الأمطار بـ“حمد”

فتح 7 مناق�صات باإجمايل 38 عطاء

طرحت وزارة الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات 
جمل����س  جل�ص���ة  يف  العم���راين  والتخطي���ط 
اأم����س  الأ�صبوعي���ة  املناق�ص���ات واملزاي���دات 
مناق�ص���ة لإن�ص���اء خ���زان جتميع مي���اه الأمطار 
ملحط���ة ال�ص���خ يف مدين���ة حمد مبجم���ع 1216 
تق���دم اإليها 9 عط���اءات، اأقلها بنح���و 160.3 
األ���ف دينار، يف حني اأكربها بقرابة 349.8 األف 

دينار.
وت�صتم���ل اأعم���ال املناق�صة عل���ى اأنابيب 
UPVC بطول 119 مرتا �صعة 250 �صنتيمرتا 
و3 حج���ر تفتي�س وخزاين جتميع مي���اه الأمطار 
الأعم���ال  وبقي���ة  الأ�صفل���ت  اأعم���ال  وكذل���ك 

امل�صاحبة.
وفتح املجل�س يف جل�صته الأ�صبوعية اإجمايل 
7 مناق�ص���ات، تابع���ة اإلى 6 جه���ات حكومية، 
باإجم���ايل 38 عط���اء، ومبجم���وع اأق���ل عطاءات 

مقدمة بلغ نحو مليون دينار، يف حني مت تعليق 
عطاء وحيد.

كم���ا فت���ح املجل����س مناق�صت���ني لل�ركة 
اأع���الف  لتوري���د  اأولهم���ا  للدواج���ن،  العام���ة 
�صي�ص���ان بيا�صة ملزرعة الرتبي���ة تقدم اإليها 
عطاءان اأقلهما بنحو 592.4 األف درهم اإماراتي 
)ما يع���ادل 60.7 األف دينار(، والثانية لتوريد 
2400 ط���ن عل���ف دج���اج بيا�س تق���دم اإليها 

عطاءان اأقلهما بقيمة 340 األف دينار.
ونظ���ر املجل����س يف مناق�ص���ة ل�رك���ة غ���از 
البحري���ن الوطني���ة “بناغاز” لفح����س واختبار 
وجتديد موان���ع ت�رب الغاز ملحط���ة الغاز رقم 
)6( تقدم اإليها عط���اء وحيد بنحو 236.9 األف 
دولر )م���ا يع���ادل 89.1 األ���ف دين���ار(. وياأتي 
م����روع فح�س واختبار وجتدي���د 5 موانع ت�رب 
الغ���از اجل���اف امليكانيكي���ة امل�صتخ���رج م���ن 
�صاغط الغاز امل�صنع م���ن قبل �ركة هيتا�صي 
وج���رال اإلكرتيك ملحطة �صغ���ط الغاز رقم 6 

طبق���ا لإج���راءات ال�صيانة الدوري���ة املتبعة يف 
“بناغاز”. كم���ا فتح املجل����س مناق�صة ل�ركة 
تطوير للب���رتول لتوفري خدمة ت�صكيل وتنفيذ 
م����روع ترحيل برامج الوين���دوز 10 حلوا�صيب 
ال�رك���ة تق���دم اإليه���ا 6 عط���اءات اأقله���ا بنحو 
5.5 األ���ف دينار، وحتت���اج ال�ركة اإلى النتقال 
م���ن الإ�ص���دار احل���ايل م���ن نظ���ام الت�صغيل 7 
ملايكرو�صوف���ت وين���دوز اإلى “وين���دوز 10” 
بحي���ث حت�ص���ل ال�ركة عل���ى حتديث���ات اأمان 
منتظمة م���ن Microsoft، و�صتك���ون الأنظمة 

حممية �صد الهجمات الإلكرتونية.
اإ�صاف���ة اإلى ذلك، فت���ح املجل�س مناق�صة 
ل���وزارة الرتبية والتعلي���م ل�راء نظ���ام الن�صخ 
الحتياط���ي وملحقات���ه م���ع دع���م الرتاخي����س 
تق���دم اإليها 8 عطاءات اأقله���ا بنحو 29.5 األف 
دين���ار، ومناق�ص���ة لبوليتكنك البحري���ن ل�راء 
اأجهزة حا�صوب واأجهزة حممولة تقدم اإليها 10 

عطاءات اأقلها بنحو 343 األف دينار.

املحرق - طريان اخلليج: اأطلقت طريان 
اخلليج رحلتيها اليوميتني من مطار البحرين 
الدويل اإل���ى مطار لندن هي���رو الدويل على 
م���ن طائرته���ا م���ن ط���راز بوين���غ 9-787 
درميالي���ر اجلدي���دة كلي���اً. وكان على من 
الرحل���ة الفتتاحي���ة له���ذه اخلدم���ة اجلديدة 
اأع�ص���اء فريق الإدارة التنفيذي���ة للناقلة مبا 
يف ذل���ك نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي لطريان 
اخلليج، القبطان وليد العلوي، الذي ا�صتقبل 
ل���دى و�صوله اإلى مطار لن���دن هيرو الدويل 
من قبل �صفري البحرين لدى اململكة املتحدة 
ال�صي���خ ف���واز ب���ن حمم���د اآل خليف���ة وع���دد 
م���ن م�صئ���ويل ال�صف���ارة، والإدارة التنفيذية 
لل�رك���ة امل�صغل���ة للمط���ارات الإقليمي���ة يف 
لندن، وممثلي وكيل املبيعات العام لطريان 
اخللي���ج يف اململكة املتح���دة، وفريق مكتب 

مبيعات الناقلة يف لندن.
وق���ال العلوي “ي�صعدن���ا ت�صغيل اأحدث 
طائراتن���ا على خط طريان اخللي���ج اإلى لندن 
هي���رو. م���ع دخ���ول خم����س طائ���رات بوينج 
787-9 درميالي���ر اإلى اأ�صطولن���ا يف العام 
2018، بالإ�صاف���ة اإل���ى و�ص���ول طائرت���ني 
اإ�صافيتني بحلول نهاية العام 2019 وثالث 
طائ���رات بحل���ول نهاي���ة 2020، �صت�صم���ن 
لن���ا هذه الطائ���رات احلفاظ عل���ى اأحد اأحدث 
الأ�صاطي���ل يف املنطقة، يف الوقت الذي نبني 
فيه عل���ى اعتماديتن���ا احلائزة عل���ى اجلوائز 

العاملية، والتزامن���ا مبواعيد الرحالت وطرح 
اأف�صل املنتجات واخلدم���ات املتاحة. اأتطلع 
اإل���ى تلق���ي ردود فع���ل امل�صافري���ن ح���ول 
ه���ذه الإ�صافة املثرية لأ�صطولن���ا، واأثق اأنها 

�صتعزز من جتربة ال�صفر لدى اجلميع”.
وخالل جولت���ه على من الطائ���رة بوينغ 
787-9 درميالي���ر اجلدي���دة اأ�ص���اد ال�صيخ 
ف���واز بن حممد بالطائ���رة ومبزاياها العديدة 
“�صعدت با�صتقب���ال اأول رحلة لطريان  قائالً 
اخلليج اإل���ى لن���دن با�صتخ���دام طائرتها من 
ط���راز بوين���غ 787-9 درميالي���ر كج���زء من 
اأ�صط���ول ط���ريان اخللي���ج اجلديد مم���ا يوؤكد 
على مكانة البحرين كمركز اإقليمي يجمع بني 
اأحدث التقنيات والبنية التحتية مع ال�صيافة 
التقليدية وخللق جترب���ة فريدة دولية. واأين 
لأتطل���ع اإلى جتربة ه���ذه الطائرة اجلديدة يف 
رحلتي القادمة اإلى البحرين”. توفر الرحلتان 
اليوميت���ان املبا�رتان لط���ريان اخلليج بني 
البحرين واملبنى رقم 4 يف مطار هيرو ربطاً 
ممتاًزا يف الجتاهني، حيث ميكن للم�صافرين 
الإقليمي���ني الرب���ط برحالته���م ب�صهول���ة من 
خ���الل البحري���ن اإلى لن���دن، ويف الوقت ذاته، 
ميك���ن للم�صافري���ن املقيم���ني يف اململك���ة 
املتح���دة ال�صفر دون توقف اإلى البحرين، مع 
اإمكانية الرب���ط اإلى املدن الرئي�صية يف جميع 
اأنح���اء ال�رق الأو�صط وافريقي���ا و�صبه القارة 

الهندية وال�رق الأق�صى.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

160,317.00  AlDoor Excavation & Building
Contracting 9

اإن�شاء خزان جتميع مياه الأمطار ملحطة 

ال�شخ يف مدينة حمد، جممع 1216
الأ�شغال

236,878.000 دوالر John Crane Middle East FZE 1
فح�ص واختبار وجتديد موانع ت�شرب الغاز 

ملحطة الغاز رقم )6(
بناغاز

340,000.00 DELMON POULTRY COMPANY B.S.C. 2 توريد 2400 طن علف دجاج بيا�ص 

�شركة 

592,420.000 درهم الدواجن
اإماراتي

 Gulf Feed Mill company Al-Ghurair
Resorces LLC 2 توريد اأعالف �شي�شان بيا�شه 

اأع���الف �صي�ص���ان ودج���اج بيا�ص���ة األ���ف دين���ار لتوري���د   400.7
اأمل احلامد
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8.4 مليون دينار �لتبادل �لتجاري مع رو�شيا يف 4 �أ�شهر
زيوت تزييت ملحركات البنزين بال�صدارة بـ 5.8 مليون دينار

التجـــارة  لتقريـــر  الأوليـــة  البيانـــات  اأظهـــرت 
اخلارجيـــة لل�صلـــع غـــر النفطيـــة والـــذي ت�صـــدره 
�صوؤون اجلمارك وتن�ـــره هيئة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتونيـــة اأن حجم التبـــادل التجاري بني البحرين 
والحتاد الرو�صي بلغ اأكرث من 8.4 مليون دينار، منذ 

بداية العام 2018 وحتى اأبريل املا�صي.
وبح�صـــب البيانات، فقد بلغ قيمـــة ال�صلع التي 
�صدرتهـــا البحرين اإلى الحتاد الرو�صي خالل الفرتة 
املمتدة من يناير ولغاية اأبريل املا�صي 491.4 األف 

دينار.
وبينـــت البيانـــات اأن اأهـــم ال�صلـــع امل�صتوردة 
خـــالل العام اجلـــاري كانت زيـــوت تزييت ملحركات 
البنزين حيث بلغت قيمتها 5.8 مليون دينار، تليها 
علك )لبان امل�صـــغ(، واإن كان ملب�صا بال�صكر بقيمة 
376 األف دينـــار، وثالثا اأحما�س “امينو هيدروك�س 
نفافتالـــني �صولفونيـــك واأمالحهـــا” بــــ337.4 األف 
دينار، وغرها من منتجات �صكرية )حالوة - �صكاكر( 
حمتويـــة على كاكاو رابعا حيث بلغت قيمة الكميات 
304.9 األف دينار، وجـــاءت �صلعة “انرثا�صيت، غر 

مكتل” خام�صا بقيمة 299.3 األف دينار.
فـــاإن  الأ�صهـــر،  بح�صـــب  للبيانـــات  وتف�صيـــاًل 

البحرين ا�صتوردت �صلعـــاً رو�صية خالل يناير بقيمة 
627.5 األـــف دينار، ويف فربايـــر 3.6 مليون دينار، 
مـــع تراجع يف �صهر مار�س اإلى 3.3 مليون دينار، ويف 

اأبريل 827.1 األف دينار.
واأ�صـــارت البيانـــات اإلـــى اأن قيمـــة ال�صلـــع غر 
النفطيـــة التـــي ا�صتوردهـــا الحتـــاد الرو�صـــي مـــن 
البحرين بلغت خالل يناير بقيمة 40 األف دينار، ويف 
فربايـــر 142.4 األف دينار، مع تراجع يف �صهر مار�س 
اإلـــى 131 األف دينار، لرتتفـــع يف اأبريل اإلى 177.9 

األف دينار.
من جانـــب اآخـــر، تقام حاليـــا البطولـــة احلادية 
والع�ـــرون من بطـــولت كاأ�س العامل لفـــرق الرجال 
الوطنيـــة يف رو�صيـــا برعايـــة الحتـــاد الـــدويل لكرة 
القـــدم، وت�صت�صيـــف رو�صيـــا كاأ�ـــس العـــامل 2018 
يف الفـــرتة ما بـــني 14 يونيو ولغايـــة 15 يوليو من 
العام 2018. وكان رئي�س اللجنة املنظمة ملونديال 
رو�صيا “رو�صيـــا 2018”، األيك�صي �صوروكني، �رح 
اأنـــه مـــن املتوقع اأن ي�صـــل عدد ال�صيـــاح 500 األف 
�صائح يف الفرتة التي ت�صت�صيف فيها مو�صكو كاأ�س 
العـــامل لكرة القـــدم، حيث وزعت مباريـــات البطولة 

على 11 مدينة رو�صية.
نفقـــات  تخفي�ـــس  حكومـــي  مر�صـــوم  واأعلـــن 
التح�صـــرات ملونديال رو�صيـــا 2018 مبقدار 560 

مليـــون دولر تقريبا، وجرى تخفي�ـــس النفقات من 
12 مليـــار و331 مليون دولر تقريبا اإلى 11 مليار 

و787 مليونا.
وتدفع احلكومة الحتادية لرو�صيا الق�صم الأكرب 
من هذه التكاليف، فيما ت�صارك احلكومات الإقليمية 
مببلغ مليار و804 مليـــون دولر تقريبا، عدا مبلغ 3 
مليار دولر و697 مليون دولر من ال�ركات الراعية.

ومت بناء 7 مالعـــب جديدة ل�صت�صافة مونديال 

رو�صيا 2018، منها ا�صتاد “اأتكريتي اأرينا” بتكلفة 
ماليـــة 430 مليـــون دولر، ملعـــب “زينيـــت اأرينا” 
الذي كلف الدولـــة مليار ومائة مليون دولر، وثالث 
املالعـــب اجلديدة التي مت بناوؤهـــا ا�صتاد “قازان”، 
ملعـــب “نيجنـــي نوفو غـــرود”، ملعـــب “كو�صمو�س 
ا�صتـــاد  دولر،  مليـــون   369 كلـــف  الـــذي  اأرينـــا” 
“رو�صتوف” بــــ404 مليون دولر، امللعب الأوملبي 
يف مدينـــة �صوت�صـــي مببلـــغ 787،7 مليـــون دولر، 

ملعـــب “يوبيلني” مكلفـــا 180 مليون دولر، ملعب 
“كالينينيغراد” بـ220 مليون دولر.

وبح�صب احلكومة الرو�صية، ي�صاهد كاأ�س العامل 
على التلفزيون حـــوايل 3 مليارات م�صجع، بالإ�صافة 

اإلى بناء 62 فندقا، مبقدار 10 اآلف غرفة.
وتتوقـــع رو�صيا اأن جتذب حـــوايل 23.89 مليار 
دولر على الأقـــل مكا�صب خالل كاأ�س العامل 2018، 
اأي 10 مليـــارات، زيادة عما اأنفقتـــه يف جتهيز وبناء 
املالعب والفنادق والطرق، و�راء املعدات اجلديدة.

اأمـــا بالن�صبـــة لال�صتثمارات، فتتوقـــع احلكومة 
الرو�صيـــة اأن يحقق بيـــع تذاكر املباريـــات اإيرادات 
بحـــوايل 5.3 مليـــار دولر، و�صتجلب اإيـــرادات وفقا 
ملتو�صـــط اأ�صعـــار الفنادق فى مو�صكـــو والطعام يف 

املقاهي حوايل 5.9 مليار دولر.
وبالن�صبـــة ل�راء حقوق البـــث املبا�ر والعالمات 
التجارية �صيجلـــب املونديال حوايل 10-8 مليارات 
دولر، والأربـــاح من جذب اأموال الرعاية من ال�ركات 
ت�صـــل اإلـــى نحـــو 4.4 مليـــار دولر، وبيـــع الهدايـــا 
التذكاريـــة مع رموز البطولـــة 100 دولر لكل �صائح 

اأجبني، ما يحقق 100 مليون دولر.
وو�صلـــت الأرقام التقريبيـــة لعائدات مونديال 
رو�صيا 2018 اإلى 23.89 مليار دولر مع جذب انتباه 

امل�صتثمرين الأجانب وزيادة تدفق ال�صتثمار.

زينب �لعكري

“�لبور�شة” تقفل على �رتفاع 8.4 نقطة

“ت�شوية �ملتعرثة”: “تالل �لغروب” و “مارينا” مل تطرحا للبيع

ورقة بحثية تر�شد �ل�شوق �الئتمانية وحتدد �لفر�ص �جلاذبة
ت�صّلط ال�صوء على 6 ا�صرتاتيجيات مرتبطة بالقطاع... ”اإنف�صتكورب”:

املنامة - اإنف�صتكورب: طـــرح “اإنف�صتكورب”، 
اأم�ـــس ورقـــة بحثية جديـــدة بعنوان “فر�ـــس ال�صوق 
الئتمانيـــة” تقـــرتح �صـــت ا�صرتاتيجيـــات مرتبطـــة 
بالقطاع الئتماين، والتي متتلك القدرة على حتقيق 
قيمـــة ا�صتثماريـــة يف ظل ظـــروف واأو�صـــاع ال�صوق 
احلاليـــة. وقد �صاهـــم يف كتابة هـــذه الورقة البحثية 
كل مـــن رئي�س وحدة “اإنف�صتكورب لإدارة الئتمان” 
والرئي�ـــس  فريـــزر،  جـــون  املتحـــدة،  الوليـــات  يف 
امل�صـــارك لالأبحـــاث وحلـــول ال�صتثمـــارات البديلة 
لـــدى “اإنف�صتكـــورب” جوناثـــان فينـــي، والرئي�ـــس 
امل�صارك لالأبحاث وحلول ال�صتثمارات البديلة لدى 

“اإنف�صتكورب”، غريغوري برمان.
وناق�صت الورقة عـــدة مو�صوعات مثل قرو�س 
العقارات ال�صكنية يف الوليـــات املتحدة الأمركية، 
والأوراق املالية املدعومة ب�صمان رهن عقار �صكني 
حـــان موعد ا�صتحقاقها، وقرو�ـــس البنوك الإيطالية 
املتعرّثة، والقرو�س املمتازة امل�صمونة، اإلى جانب 
التزامـــات القرو�ـــس امل�صمونـــة. واإجمـــالً، يو�صح 
“اإنف�صتكـــورب” اأهميـــة هـــذه ال�صرتاتيجيات التي 
ت�صـــع اأمام امل�صتثمرين جمموعة وا�صعة من الفر�س 
الفّعالة التـــي حتقق عوائد جمزية بالرغم من ظروف 

البيئة الئتمانية الراهنة.

وقال جـــون فريزر “عل���ى الرغم م���ن ال�ضغوط 
التـــي تواجهها الأ�صواق حاليـــاً عقب ارتفاع معدلت 
�صاحبـــه  والـــذي  املتحـــدة،  بالوليـــات  الفائـــدة 
انخفا�ـــس يف الهام�ـــس الئتمـــاين، اإل اأن هناك حزمة 
من ال�صرتاتيجيـــات الئتمانية الفّعالـــة التي تقدم 
للم�صتثمريـــن فر�صـــاً ا�صتثماريـــة واعـــدة. ويركـــز 
“اإنف�صتكـــورب” على تنفيـــذ ا�صرتاتيجيات حمددة 
مبا يف ذلك القرو�س املمتازة امل�صمونة والتزامات 
القرو�ـــس امل�صمونـــة والتي مـــن �صاأنهـــا اأن حتقق 
قيمة للم�صتثمرين املتطلعـــني اإلى تاأمني اأنف�صهم 
مـــن تبعـــات ارتفـــاع معـــدلت الفائدة علـــى اأ�صول 
الدخل الثابت التقليدية”. مـــن جانبه، قال جوناثان 
فينـــي “لطاملـــا يعتمـــد اإنف�صتكورب علـــى معرفته 
الوا�صعة وخرباته الطويلة يف مواجهة حتديات البيئة 
االئتمانية من اأجل حتديد �ضناديق التحّوط املتطّورة 
التـــي تتمتـــع مبكانة جيـــدة توؤهلهـــا لال�صتفادة من 
ال�صطرابـــات والظـــروف التـــي تلقـــي بظاللها على 
ال�ضناعة. وُتعد �ضناديق التحّوط، ال�ضّيما يف اأ�ضواق 
راأ�س املـــال املتو�صط، من�ّصـــة ل�صتك�صاف الفر�س 
ال�صتثماريـــة الن�صطـــة التـــي حتقق عوائـــد جمزية، 
وذلك مـــن خالل حتليل الأحـــداث املوؤ�ص�صية البارزة 
التي قد توؤثر على حياة وهيكل راأ�س مال ال�ركات”.

وي�صتعر�ـــس “اإنف�صتكـــورب” يف هـــذه الورقـــة 
الئتمانيـــة  ال�صرتاتيجيـــات  هـــذه  دور  البحثيـــة 
الفرعيـــة يف توليـــد العوائـــد ال�صتثماريـــة من خالل 
دعـــم امل�صتثمريـــن بفر�ـــس ل تعتمد ب�صـــكل كبر 
على معطي���ات ال�ضوق. ويف �ض���وء ال�ضغوط االأخرية 
علـــى الهام�س الئتمـــاين وارتفاع معـــدلت الفائدة 
مـــن جانب الحتياطي الفـــدرايل الأمركي، فاإن هذه 
ال�صرتاتيجيـــات قـــادرة على تاأمني عوائـــد متنوعة 

وجاذبة مع حتقيق هام�س اأمان.
اإلى ذلك، قال غريغـــوري برمان “ي�صهد �صوق 
القرو�ـــس العقارية ال�صكنيـــة يف الوليات املتحدة، 
على �صبيل املثال، طلباً كبراً من جانب املقرت�صني 
غر امل�صمولني يف النظام امل�ريف الذين ل ميكنهم 
الدخول يف ال�صوق الئتمـــاين حالياً. وبعد مرور ع�رة 
اأعوام على الأزمـــة املالية العاملية، اأدت عدة عوامل 
مـــن بينها تغيـــرات الآليـــات التنظيميـــة وت�صاوؤل 
اإقبـــال امل�صتثمرين، بالإ�صافـــة اإلى ظهور جيل جيد 
يتطلـــع اإلى �راء العقارات واملنـــازل اإلى بروز �صوق 
قرو�ـــس عقارية مل يعد يلبي احتياجات املقرت�صني 
املحتملني. ونتيجًة لذلـــك، جند تفاوتاً بني العر�س 
والطلب داخل ال�صوق وهو ما يخلق فر�صاً جاذبًة اأمام 

موؤ�ص�صات الإقرا�س التقليدية ل�صد هذه الفجوة”.
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املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل 
موؤ�ر البحرين العام اأم�س اخلمي�س عند 
م�صتـــوى 1،309.49 بارتفـــاع وقدره 
8.36 نقطـــة مقارنـــة باإقفالـــه يـــوم 
الأربعاء،يف حني اأقفـــل موؤ�ر البحرين 
 984.50 م�صتـــوى  عنـــد  الإ�صالمـــي 
بانخفا�س وقدره 1.40 نقطة مـقارنة 

باإقفاله ال�صابق.
وتـــداول الـم�صتثمرون يف بـور�صة 
البحريـــن 3.36 مليون �صهـــم، بقيمة 
اإجماليـــة قدرهـــا 792.53 األف دينار، 
مت تنفيذها من خالل 68 �صفقة، حيث 
ركـــز امل�صتثمـــرون تعامالتهـــم على 
اأ�صهـــم قطاع ال�صناعـــة، والتي بلغت 
 293.76 املتداولـــة  اأ�صهمـــه  قيـمـــة 
األف دينـــار، اأي ما ن�صبتـــه 37.07 % 
مـــن القيمة الإجمالية للتداول وبكمية 
تــــم  �صهـــم،  األـــف   462.61 قدرهـــا 

تنفيذها من خالل 13 �صفقة.
وجاءت اأملنيوم البحرين )األبا( يف 
املركز الأول، اإذ بلغت قيـمة اأ�صهمها 
اأي  األـــف دينـــار   293.76 املتداولـــة 

مـــا ن�صبتـــه 37.07 % اإجمالــــي قيمة 
الأ�صهـــم املتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
462.61 األف �صهم، تـم تنفيذها من 

خـالل 13 �صفقة.
اأمـــا املركـــز الثاين، فـــكان للبنك 
الأهلي املتحد بقيمة قدرها 243.44 
األـــف ديـنار، اأي مـــا ن�صبته 30.72 % 
مـــن اإجمالـي قيمة الأ�صهـــم املتداولة 
وبكمية قدرها 1.06 مليون �صهم، مت 

تنفيذها من خالل 13 �صفقة.
ثــــم جــــاءت املوؤ�ص�صـــة العربيـــة 
 139.78 قدرهـــا  بقيمـــة  امل�رفيـــة 
األف دينـــار، اأي ما ن�صبتـــه 17.64 % 
من اإجمالـي قيمـــة الأ�صهم الـمتداولة 
وبكمية قدرها 1.08 مليون �صهم، تـم 

تنفيذها من خالل 11 �صفقة.
ومت يــــوم اأم�ـــس تـــداول اأ�صهـــم 
13 �ركــــة، ارتفعت اأ�صعـــار اأ�صهم 4 
�ركــــات، يف حـــني انـخف�صـــت اأ�صعار 
اأ�صهـــم �ركة واحـــدة، وحافـظت بقية 
اإقـفالتهـــا  اأ�صعـــار  علـــى  ال�ـــركات 

ال�صابقة.

املنامـــة - بنا: اأعلنت جلنـــة ت�صوية 
م�صاريـــع التطويـــر العقاريـــة املتعرثة، 
ذات ال�صفة الق�صائية، اأنها تابعت ما مت 
ن�ره باإحدى ال�صحف اليومية، بخ�صو�س 
قرب طرح م�روعي تالل الغروب ومرينا 

وي�صت للبيع باملزاد العلني.
واأكـــدت اللجنة اأن هذا اخلرب عار عن 
ال�صحة، واأنه مل ي�صدر منها حتى تاريخه 
اأية قـــرارات بخ�صو�س بيـــع امل�روعني 

امل�صار اليهما.
واأهابـــت اللجنة بال�صحـــف وو�صائل 
الإعـــالم �ـــرورة ا�صتقـــاء املعلومات من 
م�صادرهـــا ال�صحيحة؛ مـــن اأجل احلفاظ 
علـــى حقوق كافـــة امل�صاهمـــني يف تلك 
امل�صاريع، وعدم ن�ر اأية معلومات تخ�س 
امل�صاريـــع املعرو�صة عليها اإل من خالل 

مـــا ي�صدر عنهـــا من بيانـــات. واأو�صحت 
اأنهـــا تعكـــف علـــى درا�صـــة امل�صاريـــع 
القـــرارات  واتخـــاذ  عليهـــا  املعرو�صـــة 
املنا�صبـــة ب�صاأنهـــا حفاظـــا علـــى حقوق 
الدائنني، واأنها �صتعلن يف حينه عن تلك 

القرارات.
يذكـــر اأن اللجنـــة الوزاريـــة لالإعمار 
مـــن  عـــددا  اأحالـــت  التحتيـــة  والبنيـــة 
العقاريـــة املتعـــرثة، م�روع  امل�صاريـــع 
الغـــروب”  و”تـــالل  فيـــوز”  “اجلفـــر 
و”بوابـــة اأمواج” و”مارينـــا وي�صت” اإلى 
جلنة ت�صوية م�صاريـــع التطوير العقارية 
الق�صائيـــة،  ال�صفـــة  ذات  املتعـــرثة 
واللجنة بدورهـــا قامت بحل تعرث م�روع 
“اجلفر فيوز” بطرحه يف املزاد العلني 

وتوزيع ح�صيلة البيع على الدائنني.

“بي �أم �أم �آي” تنال جائزة من جمعية عمليات �ال�شتقر�ر �لدولية
تقديرا لإجنازاتها يف اأفريقيا وال�رق الأو�صط

املنامـــة -  “بي اأم اأم اآي”: ح�صلت جمموعة 
“بي اأم اأم اآي” علـــى جائزة الطليعة املرموقة، 
وهي اأعلى اجلوائز ال�رفية التي متنحها جمعية 
عمليات ال�صتقرار الدولية، وذلك يف حفل توزيع 
جوائزها ال�صنوي يف طبعتـــه الثانية املنعقد يف 

فندق ماي فالور يف العا�صمة وا�صنطن. 
وتعد جمعيـــة عمليات ال�صتقـــرار الدولية، 
جمعيـــة عامليـــة ت�صمل �ركات القطـــاع اخلا�س 
واملنظمات غر احلكومية، وت�صعى لإن�صاء ودعم 

ال�صر احل�صن لعمليات ال�صتقرار الدولية. 
 وقـــد مت اختيار الفائزيـــن بجائزة الطليعة 
من جمموعـــة ت�صم 17 �ركـــة، ح�صلت من قبل 
على جائزة الإجناز من جمعية عمليات ال�صتقرار 
الدوليـــة �صهر مايـــو املا�صي، وبهـــذا ال�صدد، 
مت تقييـــم ال�ـــركات ومنحها اجلوائـــز بناء على 
اإجنازاتها يف قطاع عمليات ال�صتقرار، وجهودها 
املبذولة ومدى جناحها يف بناء القدرات املحلية، 
وتعزيـــز ال�صفافيـــة وح�صن ال�صلـــوك الأخالقي، 
ومبادراتها فيما يخ�ـــس امل�صوؤولية الجتماعية 

لل�ركات. 
يذكـــر اأن جمموعـــة “بـــي اأم اأم اآي” عملـــت 
بن�ضاط عل���ى تنفي���ذ مبادراتها يف جمي���ع اأنحاء 
منطقـــة ال�ـــرق الأو�صـــط واأفريقيـــا، وتنفيـــذ 
عمليات حفـــظ ال�صالم الدوليـــة، ومن بني هذه 
املبـــادرات التـــي قامت بهـــا جمموعـــة “بي اأم 
اأم اآي” علـــى �صبيـــل املثـــال ل احل�ـــر: توفر 
اخلدمات اللوج�صتية للرعاية الطبية يف جيبوتي، 
وتوفر خدمات دعم احلياة يف جنوب ال�صودان، 

وتاأمني الأطعمة وتوزيعها يف العراق، بالإ�صافة 
اإلـــى عمليـــات اأخـــرى مت�صابهـــة يف كل من غانا 
وكينيا وال�صـــودان واململكة العربية ال�صعودية 

والبحرين، حيث يقع مقر املجموعة.
 وت�صلـــم مديـــر ق�صـــم التعاقـــد واخلدمات 
اللوج�صتيـــة مبجموعـــة “بـــي اأم اأم اآي” روبـــرت 
�صميث اجلائزة نيابـــة عن املجموعة. وقد �صمل 
الوفد الذي ح�ر حفل توزيع اجلوائز ممثلني عن 
جمموعـــة “بي اأم اأم اآي”، منهم اأوليفييه فريكو 
)نائـــب رئي�س لعمليت النجموعـــة يف اإفريقيا(، 
ويو�صـــوري كالو�صـــي )املديـــر الإقليمي بفرع 

“بـــي اأم اأم اآي” جيبوتـــي(، وجـــو والكـــر )مدير 
تطوير الأعمال(. 

 وقـــال روبرت �صميث “لنـــا ال�رف العظيم 
باحل�صـــول علـــى جائـــزة الطليعـــة، لأن جمـــرد 
تر�صيحنـــا وح�صولنـــا علـــى اجلائـــزة مـــن بـــني 
عـــدة منظمـــات مرموقة تعمل يف اأكـــرث البيئات 
العملياتيـــة حتديـــاً و�صعوبـــة يف العـــامل يعترب 
�صهـــادة م�صادقة على اجلهـــد الكبر والتفاين 
الـــذي حققته ِفرقنا يف جمموعة “بـــي اأم اأم اآي” 
اأثنـــاء عملها يف اأماكن نائيـــة يف اأفريقيا وال�رق 

الأو�صط”.

• مدير ق�صم التعاقد واخلدمات اللوج�صتية روبرت �صميث 	
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مطلــــــــوب للشـــــراء
مختلف العقارات 

في كافة مناطق البحرين
     من املالك مباشرة ,امليزانية مفتوحة 

 TEl: 17564400 - Fax: 17564440   :مركز االتصال ورعاية الزبائن
خط ساخن الستقبال االقتراحات والتطوير  - يعمل 24 ساعة - 17582958 

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال 
بإدارة محترفة لعقاراتك

- تحصيل اإليجارات
- متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

- صيانة العقار ورفع قيمته السوقية
- توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

- إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر  المستشارين 
   واإلداريين والمهندسين

- ،، ومزايا أخرى

Mahdi Hubail : 39696598  - E-mail: mahdi.hubail@grnata.com

grnata@grnata.com            www.grnata.com            @grnata                

telegram.me/grnata             grnata.group                   grnatagroup 

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مكتب مرسى اخلليج نيابة عن السيد عمار عبداجلليل عبدالرسول مكي مالك 
واملسجلة مبوجب  النسائي  واملسماة صالون وسبا سينزا  الفردية(  )املؤسسة 
القيد رقم 2-100906 طالبا حتويل الفرع الثاني  من املؤسسة الفردية لتصبح 
دينار  ألف  وقدره  وبرأسمال  جديد  جتاري  بقيد  محدودة  مسئولية  ذات  شركة 
بحريني، وبإدخال السادة محمد جميل يوسف احمد الغناه و كامل علي حبيل 

كشركاء جدد

القيد: 100906  -  التاريخ: 13/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )85830( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سنتر  ستي  رمادا  فندق  لـ  املالك  بوخوه  علي  عبداهلل  عادل  الدكتور  السيد 
املؤسسة  حتويل  طالبا   75994 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة 
لتصبح   ،20٫000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه

2. شركة بوخوه لآلستثمارات الدولية ش.ش.و

القيد: 75994  -  التاريخ: 16/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )85830( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ش.ش.و   للمقاوالت  عبداملهدي  علي  مهدي  عبدالهادي  طاهره  شركة  مالكة 
للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبة   ،98407 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 

املذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره 10٫000، بني كل من:
1. السيد/ علي محمود جاسم النجار ، بحريني اجلنسية

2. السيد/ روبي كوريكيش ديفيد ، هندي اجلنسية

القيد: 98407  
التاريخ: 21/6/2018

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

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2018 -85943 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن ادناه: زهره عبداهلل راشد  بطلب حتويل  احملل التجاري التالي: إلى 
السيد حبيب احمد حبيب فردان

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

االسم التجاريرقم القيد

الوالء للسفر والشحن73981

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
رقم  القيد  املسجلة مبوجب  الزينة  اصحاب شركة قصر  السادة  إليها 
31359، طالبني حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح بإسم السيد 
عادل خضر غلوم احمد وتعيني السادة عادل خضر غلوم احمد للقيام 

بإجراءات التحويل.

التاريخ: 16/06/2018  
القيد: 31359

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )85889( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

تقدم إلينا السيد املعلنة أدناه بطلب اسم جتاري  
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :محمود عبداالمير عبدالكرمي سلمان

التاريخ 13/06/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR2018- 37819 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

كفتريا برجر كفتريا تو ستار
بوينت

أنشطة خدمات 
األطعمة واملشروبات

االنشطة التجارية املطلوبةاالسم التجاري املطلوباالسم التجاري احلالي
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فيم���ا قتل عدد من مقاتلي ميلي�شيات احلوثي 
خالل تقدم اجلي�ش الوطني، مدعوماً بقوات حتالف 

دعم ال�رشعية يف اليمن مبواقع عدة يف �شعدة.
اإلى ذلك، قال وزي���ر الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
االإمارات���ي اأن���ور قرقا����ش، اأم����ش ، اإن االن�شح���اب 
ال�شلمي الكامل غري امل����روط مليلي�شيات احلوثي 
من احلدي���دة ومينائها هو ال�شبي���ل الوحيد لتجنب 
مزي���د م���ن ت���ردي االأو�ش���اع يف املدين���ة واملناطق 

املحيطة بها.
و�شدد الوزير االإمارات���ي يف تغريدات متتالية، 
يوم اخلمي�ش، على اأن “ال�شغط الع�شكري �شي�شتمر 
مع اح���رام الظروف االإن�شاني���ة يف املدينة”، موؤكدا 
اأن “حتري���ر احلدي���دة �شيوؤدي اإلى ت�رشي���ع الت�شوية 

ال�شلمية يف اليمن”.
وق���ال قرقا�ش اإن “احلوثي���ن مينعون حتميل 
امل�شاع���دات يف مين���اء احلدي���دة، ويقومون بتدمري 
�شب���كات املياه وال����رف ال�شحي. وو�ش���ع الألغام 
الع�شوائية والعبوات النا�شفة، والقنا�شة واالأ�شلحة 

الثقيلة بني املناطق ال�شكنية”.

ودع���ا قرقا�ش اإلى ممار�شة املزيد من ال�شغط 
على احلوثين الإخراجهم من احلديدة.

ولفت اإل���ى تقارير االأمم املتح���دة وجمموعات 
الإغاث���ة الدولية وو�شائل الإع���ام التي تتحدث عن 
�شع���ي ميلي�شي���ات احلوثي ب�شكل متعم���د من اأجل 

خل���ق اأزم���ة اإن�شاني���ة وتفاق���م الأو�ش���اع يف امليناء 
واملدين���ة. ومنذ جناح الق���وات امل�شركة يف انتزاع 
ال�شيط���رة على مطار احلديدة، اأقدم احلوثيون على 
�شن �شل�شلة اأعمال انتقامية، �شملت ق�شف اأهداف 
مدني���ة وخطف وقتل م���ن يرف�ش التع���اون معهم، 

باالإ�شافة اإلى اتخاذ املدنين دروعا ب�رشية.
واأف���ادت التقاري���ر ال���واردة من احلدي���دة، اأن 
امليلي�شي���ات ا�شتمرت يف نقل املداف���ع اإلى و�شط 
الأحي���اء ال�شكنية وق�شف املط���ار من تلك املناطق 
الأهلة بال�شكان، يف انته���اك �ريح لكافة املواثيق 
الدولي���ة. واقتحم���ت امليل�شي���ات، الت���ي تكب���دت 
على جبه���ة ال�شاحل الغربي هزائ���م متتالية، منازل 
املوطنن يف احلدي���دة بعد نزوحهم منها، وحولتها 

اإلى ثكنات ع�شكرية ون�رت م�شلحني وقنا�شة.
واأعلن اجلي�ش اليمني، اأم�ش، عن اإ�شقاط طائرة 
حوثي���ة اإيراني���ة دون طي���ار ق���رب مط���ار احلديدة، 
وهي الثانية بعد اأي���ام من اإ�شقاط طائرة مماثلة يف 

ال�شاحل الغربي.
وذك���رت األوية العمالقة يف بي���ان مقت�شب، اأن 
الطائ���رة اال�شتطالعي���ة ب���دون طي���ار مت اإ�شقاطها 
بالقرب من مط���ار احلديدة ال���دويل، ون�رشت �شوراً 
للطائ���رة احلوثية الإيرانية، اأثن���اء حماولتها القيام 
مبه���ام ا�شتطالعي���ة جت�ش�شي���ة على مواق���ع قوات 

ال�رشعية املتمركزة يف مطار احلديدة بعد حتريره.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

مريكل: يجب الت�شدي لتوجهات اإيران “العدائية” باملنطقة
عم���ان – وكالت: قالت امل�شت�ش���ارة الأملانية اأجنيا مريكل، اأم�ش اخلمي����ش، اإن البلدان الأوروبية 
قلق���ة م���ن برنامج ال�شواري���خ البالي�شتية االإي���راين، ودعت الإيج���اد حلول للت�ش���دي لتوجهات طهران 

“العدائية” يف ال�رق الأو�شط.
وقال���ت بعد لقائها مع العاهل الأردين امللك عبداهلل الث���اين يف عمان “ل ينبغي الكتفاء مبناق�شة 
توجه���ات اإيران العدائي���ة لكننا بحاجة حللول عاجلة”. وقالت مريكل اإنه رغ���م رغبة الدول الأوروبية يف 
احلفاظ على التفاق املربم عام 2015 فاإن القلق ينتابها ب�شبب برنامج ال�شواريخ البالي�شتية االإيراين 
ووج���ود طه���ران يف �شوريا ودورها يف ح���رب اليمن. وقال العاهل الأردين اإن���ه ل جمال لإحال ال�شام يف 

ال�رق الأو�شط دون قيام دولة فل�شطينية عا�شمتها القد�ش.
ه���ذا وو�شلت مريكل اإلى عمان، اأم�ش الأربعاء، يف زيارة ر�شمية اإلى الأردن، جتري خالها مباحثات 
مع امللك عبداهلل الثاين، تتناول عاقات التعاون وال�راكة بني البلدين، اإ�شافة اإلى التطورات الراهنة 

اإقليميا ودوليا.
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القاهرة – وكاالت: 
اأك���د الرئي����ش امل����رشي عب���د الفتاح 
ال�شي�ش���ي دعم م�رش للجه���ود واملبادرات 
الدولي���ة الرامي���ة للتو�ش���ل اإل���ى ت�شوية 

عادلة و�شاملة للق�شية الفل�شطينية.
و�شدد خ���ال لقائه، اأم����ش اخلمي�ش، 
كبري م�شت�ش���اري الرئي�ش الأمريكي جاريد 
الأمريك���ي  الرئي����ش  وم�شاع���د  كو�ش���ر، 
واملمث���ل اخلا����ش للمفاو�ش���ات الدولية 
جي�شون جرينبالت، على دعم م�رش لت�شوية 
�شاملة، وفقا للمرجعيات الدولية املتفق 
عليه���ا، وعلى اأ�شا�ش ح���ل الدولتن وفقاً 
حلدود 1967، تكون فيها القد�ش ال�رقية 
عا�شم���ة لدولة فل�شطن. و�رشح املتحدث 
ال�شف���ري  با�ش���م رئا�ش���ة م����ر  الر�شم���ي 
ب�شام را�شي اأن الرئي����ش اأكد حر�ش م�رش 
عل���ى ا�شتم���رار تعزي���ز وتنمي���ة عالقاتها 
االإ�شراتيجية مع الواليات املتحدة. وفيما 
اأو�شح  يتعل���ق بالق�شي���ة الفل�شطيني���ة، 
املتحدث الر�شم���ي اأن كو�شر ا�شتعر�ش 
وات�شالته���ا  الأمريكي���ة  الإدارة  جه���ود 
احلالية للدف���ع قدماً بجه���ود اإعادة م�شار 
املفاو�ش���ات بن اجلانب���ن الفل�شطيني 
والإ�رائيل���ي، ف�شاً عن حت�ش���ني الو�شع 

الإن�شاين يف غزة.

ال�شي�شي: ندعم حل الدولتن 
والقد�ش عا�شمة فل�شطن

دبي - العربية.نت: 
بينما تعت���زم منظمة “جماهدي خلق” 
موؤمتره���ا  اإقام���ة  املعار�ش���ة،  االإيراني���ة 
ال�شنوي يف باري�ش نهاية هذا ال�شهر، احتج 
م�شاع���د وزي���ر اخلارجي���ة االإي���راين عبا�ش 
عراقج���ي عل���ى فرن�ش���ا، ب�شب���ب �شماحها 

للمنظمة باإقامة ن�شاطاتها.
وطال���ب عراقجي خ���ال لقائه الأمني 
العام لوزارة اخلارجي���ة الفرن�شية موري�ش 
غ���وردو مونتاي���ن، الأربع���اء، يف طه���ران، 
بوق���ف ن�شاط���ات منظم���ة جماه���دي خلق 
على االأرا�ش���ي الفرن�شي���ة. ووفقا لوكالة 
“فار����ش” فق���د ق���دم عراقج���ي احتجاجاً 
ر�شمياً عل���ى ا�شتمرار تواجد هذه املنظمة 
يف فرن�ش���ا وطالب مبن���ع ن�شاطاتها”. هذا 
بينم���ا تعت���زم املنظم���ة اإقام���ة موؤمترها 
ال�شن���وي القادم يف 30 يوني���و اجلاري يف 
باري����ش، حتت �شع���ار “ تغي���ري النظام”، 
اأنه���ا  متع���ددة  بيان���ات  يف  واأعلن���ت 
�شت�شت�شي���ف كما يف كل ع���ام العديد من 
الوف���ود وال�شخ�شيات الدولي���ة والعربية 
وم�شوؤولون يف الدوائر الغربية والأمريكية.

اإيران حتتج على موؤمتر 
“جماهدي خلق” بفرن�شا

واشنطن – أ ف ب:
اأعلن البي���ت الأبي�ش، اأم�ش اخلمي�ش، 
اأن م�شت�ش���ار الرئي����ش الأمريك���ي دونالد 
ج���ون  القوم���ي  االأم���ن  ل�ش���وؤون  ترام���ب 
بولت���ون  �شيتوج���ه الأ�شب���وع املقبل اإلى 
مو�شكو لاإعداد للقاء حمتمل بني الرئي�ش 
الأمريك���ي ونظ���ريه الرو�ش���ي فادمي���ري 
بوت���ن. وكان بوتن اأعلن يف مطلع يونيو 
عن ا�شتع���داده للقاء ترام���ب، مو�شحا اأن 
العديد من الدول، على غرار النم�شا ب�شكل 
خا�ش، م�شتعدة ل�شتقبال لقاء القمة هذا. 
وم���ن املقرر اأن ي�شارك الرئي�ش الأمريكي 
منت�ش���ف يولي���و املقب���ل يف قم���ة احللف 

االأطل�شي يف بروك�شل.

بولتون يبحث عقد قمة 
بن ترامب وبوتن

القدس المحتلة – رويترز: 
قالت وزارة العدل الإ�رائيلية اإنه مت 
توجيه اتهام بالحتيال         ل�شارة زوجة رئي�ش 
الوزراء بنيامني نتنياه���و، اأم�ش اخلمي�ش، 
فيم���ا يتعلق مبزاعم عن اإ�ش���اءة ا�شتخدام 
املال العام يف طلب وجبات جاهزة يف مقر 

�شكنهما الر�شمي.
وورد يف الئح���ة االتهام���ات اأن �ش���ارة 
نتنياه���و، وموظف حكوم���ي ح�شا بطريق 
االحتي���ال عل���ى اأكرث م���ن 100 األف دوالر 
ل�راء مئات الوجبات من مطاعم باللتفاف 
على لوائ���ح حتظر ذلك اإذا كان هناك طاه 

يف املنزل.
الت���ي  االتهام���ات  لالئح���ة  ووفق���ا 
اأر�شلته���ا وزارة العدل اإلى و�شائل االإعالم 
تواج���ه زوجة نتنياهو اتهام���ات بالحتيال 

وخيانة االأمانة.
وو�ش���ف رئي�ش ال���وزراء، الذي يواجه 
ه���و اأي�ش���ا �شل�شل���ة م���ن التحقيق���ات يف 
ق�شاي���ا ف�شاد، املزاعم �ش���د زوجته باأنها 

غري منطقية ول اأ�شا�ش لها.

اتهام زوجة نتنياهو 
باالحتيال

التحالف: لواء العروبة يتقدم لـ“قطع راأ�س الأفعى” ب�صعدة
قرقا�ش: لي�ش اأمام احلوثي اإال االن�شحاب من احلديدة

• لواء العروبة حرر جبل وقرى الروقي والغرزة وحرم وربعان يف �شعدة	

اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اأم�س اخلمي�س، عن تقدم لواء العروبة بعملية “قطع 

راأ�س الأفعى”، وبدعم من قوات التحالف يف �شعدة وبقيادة اللواء عبدالكرمي ال�شدعي.

واأكد التحالف اأن لواء العروبة حرر جبل وقرى الروقي والغرزة وحرم وربعان يف �شعدة.

وحرر اأي�شاً الربوكية وال�شتيفي ومع�شكرات ال�شائلة وال�شبة، فيما عملية تطهري املالحيظ 

من  باإ�شناد  متكن  اليمني،  اجلي�س  اأن  يذكر  احل��وث��ي.  ميلي�شيا  جيوب  من  تبقى  وم��ا  م�شتمرة، 

التحالف، من حترير مواقع جديدة يف جبهة املالحيظ مبديرية الظاهر جنوب غربي حمافظة 

�شعدة، املعقل الرئي�س مليلي�شيات احلوثي النقالبية.

ن���زح اآلف املدني���ني خ���ال الأي���ام الثاث���ة 
الأخرية داخل مناطق �شيطرة الف�شائل املعار�شة 
يف جنوب �شوريا مع ت�شعيد قوات النظام ق�شفها 
على ريف درعا ال�رقي، خ�شية من هجوم ع�شكري 
و�شيك على املنطقة لطامل���ا لوحت دم�شق اأخريا 
ب�شن���ه. وياأت���ي ه���ذا الت�شعي���د رغ���م اأن منطقة 
اجلن���وب ال�ش���وري التي ت�ش���م حمافظ���ات درعا 
والقنيطرة وال�شوي���داء، ت�شهد وقفاً لإطاق النار 
اأعلنت���ه مو�شكو م���ع وا�شنطن وعم���ان منذ يوليو 
املا�شي، بعدما اأُدرجت هذه املنطقة يف حمادثات 
اأ�شتانا برعاي���ة رو�شية واإيراني���ة وتركية كاإحدى 

مناطق خف�ش الت�شعيد الأربعة يف �شوريا.
واأفاد مدير املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان 
رام���ي عبد الرحمن لوكال���ة فران�ش بر�ش اخلمي�ش 
ع���ن “ن���زوح اأكرث م���ن 12 األف مدين خ���الل االأيام 
الثاث���ة الأخرية مع ت�شعيد قوات النظام ق�شفها 
املدفعي واجلوي على ريف درعا ال�رشقي وبلدات 

يف ريفها ال�شمايل الغربي”.
ويحتف���ظ تنظي���م داع�ش بوج���ود حمدود يف 
املنطقة، فيم���ا ت�شيطر قوات النظام ب�شكل �شبه 
كامل على حمافظة ال�شويداء املجاورة. وت�شتقدم 

قوات النظام من���ذ اأ�شابيع تعزيزات ع�شكرية اإلى 
مناط���ق �شيطرته���ا متهيداً لبدء عملي���ة ع�شكرية 

و�شيكة.
وذك���رت وكال���ة الأنب���اء ال�شوري���ة الر�شمية 
“�شان���ا”، اأم����ش اخلمي����ش، اأن “�ش���الح املدفعية 
يف اجلي����ش العربي ال�شوري ينف���ذ رمايات مركزة 
على جتمعات واأوكار الإرهابيني يف مدينة احلراك 

�شمال �رق مدينة درعا وبلدة ب�ر احلرير.. ويدمر 
لهم حت�شينات ويق�شي على عدد منهم”.

وي�شته���دف ق�ش���ف ق���وات النظ���ام ب�شكل 
رئي����ش بلدات ع���دة اأبرزها احل���راك وب�ر احلرير 
واللج���اة، وف���ق املر�ش���د ال���ذي اأف���اد ع���ن توجه 
النازح���ن اإلى بلدات جم���اورة ال ي�شملها الق�شف 

قريبة من احلدود االأردنية.

نزوح آالف المدنيين في جنوب سوريا هربًا من قصف قوات النظام

م�شوؤول اأممي: اليمن ي�شهد اأكرب عملية اإن�شانية يف العامل

ي�شهد اليمن اأك���ر عملية اإن�شانية يف 
العامل على وقع ت�شارع تدفق امل�شاعدات 
ويف  ال���دول،  م���ن  املقدم���ة  االإن�شاني���ة 
مقدمتهم ال�شعودية والإمارات والكويت، 
وذل���ك بح�شب ما ����رح به وكي���ل الأمني 
الع���ام لل�شوؤون الإن�شاني���ة والإغاثة مارك 

لوكوك.
وحت���دث لوكوك على هام����ش الندوة 
الت���ي نظمه���ا الق�ش���م االإن�ش���اين يف االأمم 

الداعم���ة للخط���ة  ال���دول  ع���ن  املتح���دة 
االإن�شانية الت���ي تتوا�شل عر الر والبحر 

واجلو.
ه���ذا فيم���ا ا�شتك���ى رئي����ش برنامج 
م���ن  بي�شل���ي  ديفي���د  العامل���ي  الغ���ذاء 
ت�رشف���ات احلوثي���ن وقطعه���م اإمدادات 
املياه واملعونات االإن�شانية عن املدنين 
ب�شكل متعمد مم���ا فاقم الو�شع الإن�شاين 

يف اليمن.

 

دبي - قناة العربية: 

بيروت – أ ف ب: 

• مقاتلون من ف�شائل املعار�شة ال�شورية خالل عر�ش قرب درعا يف 7 يونيو )اأ ف ب(	

جنيف – رويترز: 

االأمم املتحدة تخ�شى 
على 750 األف 

�شوري حما�رشين

قالت االأمم املتح���دة يف بيان اإنها 
ت�شعر بقلق عمي���ق على نحو 750 األفا 
يف جن���وب غ���رب �شوريا حي���ث ت�شبب 
هج���وم ع�شك���ري يف ن���زوح اأ�شخا����ش 
مبحافظة درعا �شوب احلدود االأردنية.

وقالت “اليوم تتواتر التقارير عن 
ا�شتم���رار القتال والق�ش���ف يف الكثري 
م���ن البلدات عل���ى الطرف���ن ال�رشقي 

والغربي ملحافظة درعا”.
وردت  واأ�شافت”)الأربع���اء( 
تقاري���ر عن ق�شف ومعارك يف عدد من 
املناط���ق مبحافظة درع���ا اأ�شفرت عن 
مقت���ل 20 �شخ�شا بينهم 11 يف مدينة 

درعا. واأ�شيب كثريون اآخرون”.
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سوالف

ل اأع���رف ولكنني اأ�شعر اأن الأديب اخلليجي 
يعي����ش ظاهرة الثقاف���ة النعزالية، وهي حكاية 
طويلة ومتعددة اجلوانب ومهما حاولنا تلطيف 
املو�شوع اإل اأن���ه يف النهاية علينا العرتاف باأن 
الثقاف���ة النعزالي���ة خطرية ج���دا وتق�شي على 
كل �ش���يء وتق���دم لنا �ش���ورة غام�ش���ة كاحللم 
اأو الأمني���ة البعي���دة، كت���ب يل اأح���د الأ�شدق���اء 
املعتقني وهو �شاح���ب دواوين �شعرية كثرية، 
الأ�شط���ر التالي���ة، واأراد من���ي ن�رشها )ل���كل اأمة 
الي���وم نوع من الثقافة والن�ش���اط الفكري، وقد 
يك���ون هذا الن�شاط قويا اأو �شعيفا اأو متو�شطا، 

ويف دول اخللي���ج كغرين���ا م���ن البل���دان، هناك 
ن�ش���اط  ثقايف م�شطرد وم�شتم���ر وغري متوقف، 
لكن اإذا ما قارناه بالن�شاط القوي يف بلدان اأخرى 
فهو ل يوازي يف قيمت���ه العلمية واحل�شارية ما 
بل���دان اأوروب���ا، لكن لي�س معنى ذل���ك اأنه لي�س 
اأح�شن مما يف بع�ش البلدان العربية والآ�شيوية، 
وتظهر قيمة الأثر احل�شاري والثقايف يف فر�ش 
نف�ش���ه عل���ى الأم���م الأخ���رى بالرتجم���ة والنقل 
واالقتبا����س واالنتباه اإلي���ه اأو التنويه عنه.. واإذا 
فت�شن���ا هنا عن اأثرنا نحن اأدباء اخلليج يف الفكر 
الأوروب���ي ل جن���د لأنف�شنا اأث���را، ول نتحدث عن 

النم���اذج النادرة الذين اهت���م بهم بع�س كتاب 
الغ���رب لأ�شباب ما اأو ملجرد البحث عن مو�شوع 
غريب لر�شالة دكت���وراه يكتبها اأوروبي، فنحن 
واأعن���ي اأدب���اء اخلليج مل نق���دم �شيئا مما ميكن 
اأن يو�ش���ف بالنج���اح، اأو يعت���ر اإ�شاف���ة للفكر 
الإن�ش���اين واحل�شارة الب�رشي���ة مبعنى الكلمة، اإن 
م���ا عندنا لي����ش من العقم الفك���ري بقدر ما هو 
ت�شوي���ه املول���ود بوا�شط���ة تناول حب���وب ذات 
و�شف���ات فكري���ة، واإجب���ار فك���ر كل حامل على 
ابتالعه���ا، واإل كان امل�ش���ري ع���دم امل�شاع���دة 
والت�شجيع، وذلك ي���وؤدي يف االأخري اإلى اإجها�س 

الفكر اجليد وم�شاعدة الفكر ال�شعيف(.
ما نتف���ق عليه اأن���ا وال�شدي���ق، اأن املتتبع 
حلرك���ة التاألي���ف يف دول اخللي���ج يالح���ظ قل���ة 
العم���ق، وع���دم رواج الكت���ب رواجا كب���ريا يدل 
عل���ى الزعام���ة التقليدي���ة لالأدي���ب واملثق���ف 
اخلليج���ي، ق�ش�ش كث���رية ورواي���ات ودواوين 
�شعر، وكتب نقد، ولكن م���ع االأ�شف كلها اأ�شبه 
بعين���ني جميلت���ني لم���راة ب���ال ج�ش���د، فحركة 
الأدي���ب اخلليجي ق�شرية امل���دى ولي�ش لها اأي 
تاأثري يذك���ر يف املجتمع، وكاأنه يعي�س االنك�شار 

و�شكرات املوت.

ماذا قدم األديب الخليجي 
للفكر اإلنساني؟

�شغ���ر امل�شاح���ة اجلغرافية لقط���ر اأي�شاً 
�شي�شاع���ف متاعب كاأ�ش العامل املقبلة، ولن 
يجع���ل هناك اأي جم���ال لتنظيم جي���د مطلقاً، 
ف�ش���اًل ع���ن احتمالي���ة عالي���ة ج���داً لفق���دان 
ال�شيطرة الأمنية يف ظل وجود جماهري تنتمي 
اإل���ى دول متناف�ش���ة يف م�شاح���ات جغرافي���ة 
متقارب���ة للغاي���ة! البطول���ة املقبل���ة يف قطر 
تفتق���ر اإل���ى التن���وع الثق���ايف وتن���زع �شمات 
البهجة الثقافية واحل�شارية عن كاأ�ش العامل، 
ف���ال �شيء ميك���ن متابعت���ه �ش���وى م�شتطيل 
اأخ�رش يفرت�ش اأن جت���رى فيه مباريات، بينما 
تاريخ كاأ�ش الع���امل حافل بالثقافة والتفاعل 
احل�ش���اري كمنا�شبة “فلكلورية” كما ذكرت، 

ولي�شت ريا�شية فقط، وهنا اأرى اأن “الفيفا” 
مل ينظ���ر اإلى جممل ال�ش���ورة وقدرات الدول 
امل�شت�شيفة حني �شوت مل�شلحة ا�شت�شافة 

قطر كاأ�ش العامل 2022!
هن���اك ت�ش���اوؤالت جوهرية اأخ���رى تتعلق 
مب���ا اأنتجت���ه ال�شيا�ش���ة القطري���ة م���ن الغاز 
خ���الل الف���رتة الأخ���رية، فقطر الت���ي ت�شتعد 
ل�شت�شاف���ة البطولة املقبل���ة اأوقعت نف�شها 
يف مقاطع���ة م���ع حميطه���ا اجلغ���رايف ومل تعد 
متتل���ك عالق���ات ن�شط���ة �ش���وى م���ع اأنظم���ة 
تعاين عزلة دولية، مث���ل اإيران! فكيف لدولة 
ت�شتع���د ال�شتقب���ال بطول���ة بهذا احلج���م اأن 
تنجح واأل تت�شب���ب يف اإحداث �شابقة ريا�شية 

باإف�ش���ال اأهم بطول���ة لكرة الق���دم يف العامل، 
وم���ا ال�شمانات اجلدية للنج���اح �شوى ب�شعة 
مالع���ب ميكن اأن جتد اأف�ش���ل منها يف معظم 

دول العامل!
كي���ف لدولة ت�شتع���د ل�شت�شاف���ة كاأ�ش 
العامل اأن ترتك لقنواته���ا التلفزيونية احلبل 
على الغارب يف ت�شفية احل�شابات ال�شيا�شية 
واختطاف الريا�شة مل�شلحة ال�شيا�شة واتخاذ 
نتيجة مباراة لكرة الق���دم ذريعة لكيل النقد 
وال�شخري���ة م���ن دول���ة كب���رية بحج���م ومكانة 
اململك���ة العربية ال�شعودي���ة، علماً اأن اجلميع 
يدرك اأن الفوز واخل�ش���ارة م�شاألتان واردتان 
يف ك���رة الق���دم، ول عالق���ة لهم���ا بال�شيا�شة 

ال�شيا�شي���ن  الق���ادة  ح�ش���ور  واأن  متام���اً، 
املباري���ات ب���ات تقلي���داً �شيا�شي���اً يعك����ش 
م�شاركة ال�شعوب يف ارتباطها بهذه الريا�شة 
املحبب���ة، وال يج���ب تف�شري ه���ذا احل�شور يف 

�شياقات اإعالمية �شيا�شية مبتذلة.
يج���ب اأن يع���رف اجلمي���ع بخط���اأ اإ�شناد 
البطول���ة املقبل���ة لقط���ر، ومن يتاب���ع بطولة 
رو�شي���ا 2018 يدرك متام���اً اأننا مقبلون على 
بطولة �شيطويها التاريخ يف قطر 2022 ما مل 
يتدارك “الفيفا” هذا اخلطاأ ويجنب البطولة 
�شيناري���و ف�ش���ل موؤك���د بن�شبة مئ���ة باملئة. 

“اإيالف”.

كأس العالم... تساؤالت 
مشروعة بشأن قطر )2(

ل���ن اأعمم الراأي؛ لأنني مل اأ�شاهد كل 
الأعمال الدرامي���ة التلفزيونية اخلليجية 
الت���ي عر�ش���ت هذا الع���ام، ولك���ن بكل 
�رشاح���ة، �شع���ب عل���ي يف بداي���ات �شهر 
رم�ش���ان اختي���ار م�شل�شل درام���ي واحد 
عل���ى االأقل الأنتظ���م يف متابعت���ه، وذلك 
ملا مل�شته من احللق���ات الأولى لالأعمال 
التي حاولت متابعتها من م�شتوى متدن؛ 
اإذ بدت يل اأنه���ا اأعمال ال متت اإلى الفن 
ب�شل���ة، بل ه���ي م�شاهد طوي���ت طياً، مل 
تراِع الذوق العام واملعايري الفنية التي 
ق���د تك�شب اأي عمل قيمة تخلد ذكراه يف 

اأذهان النا�س.
اإلى جانب ذلك، عكف اأفراد وجهات 
عدة على ت�شني���ف الأعمال، ول اأعلم من 
الذي منح ه���ذه اجلهات ح���ق الت�شنيف 
مع ت���دين امل�شتوى امللح���وظ، وال اأعترب 
اأغلبها حقيقة اإل حماباة وجمامالت لي�ش 
اإال! اأعن���ي مبقايل هذا فقط االأعمال التي 
تابعتها ومل اأج���د فيها ما يليق لتقدميه 
اإلى امل�شاهدي���ن، با�شتثن���اء م�شل�شالت 
على امل�شتوى العربي، ل يتعدى عددها 
اأ�شاب���ع الي���د الواح���دة، كان���ت جدي���رة 

باملتابعة واالهتمام.
وال�شوؤال: اإلى مت���ى �شتظل الأعمال 
الدرامي���ة التلفزيوني���ة اخلليجية رهينة 
االأهواء؟! اإلى متى اال�شتخفاف مبا يقدم 
للجمه���ور اخلليج���ي بال���ذات؟! اإلى متى 
�شنظ���ل نعب���ث بو�شيلة خط���رية وموؤثرة 
كه���ذه؟! مت���ى �شن�ش���ل اإل���ى درجة من 
الهتمام والوع���ي بحج���م التاأثري القوي 

للدراما على ال�شعوب؟!
اأمتن���ى اأن اأرى يف الف���رة املقبل���ة 
اأعماالً تليق باملتلق���ي العربي، وتو�شل 
ر�شائل هادفة اأو على اأقل تقدير ترفيهاً 
لبق���اً واعياً يح���رتم عق���ول امل�شاهدين، 
الأخالقي���ات  تاأ�شي���ل  يف  وي�شه���م 
واملمار�ش���ات احل�شنة، بعيداً عن التكرار 
والتمطي���ط وط���رح ق�ش�ش عف���ا عليها 

الزمن!.

دراما 2018

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

زهير 
توفيقي

ztawfeeqi
@gmail.com

    روح القانون

حدثني �شدي���ق قريب عن معلومة 
يف غاي���ة الأهمي���ة، معلوم���ة حتم���ل يف 
طياته���ا الكثري م���ن القي���م واملبادئ، 
يق���ول �شاحبن���ا اإن كرميت���ه تخرج���ت 
موؤخ���راً بتقدير ممتاز م���ن كلية العلوم 
ال�شحية باإمارة ال�شارقة بدولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة وه���ي كلّي���ة تابع���ة 
جلامع���ة ال�شارقة الت���ي اأن�شئت بتوجيه 
م���ن �شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ الدكتور 
�شلط���ان ب���ن حمم���د القا�شم���ي، ع�شو 

املجل�س االأعلى، حاكم ال�شارقة.
ما لفت نظري ب�ش���اأن هذه الكلية، 
واأث���ق ب���اأن االأم���ر نف�ش���ه ينطب���ق على 
جمي���ع كليات هذه اجلامع���ة املرموقة، 
ن���ح 50 % تخفي�شا  ه���و اأن الطالب ميمُ
عل���ى الر�شوم اجلامعّي���ة يف حال تفوقه 
اأو ح�شوله على تقدي���ر امتياز دون اأّي 
متيي���ز يف اجلن�شي���ة، حي���ث اإن كرمي���ة 
�شاحبن���ا بحرينّي���ة وح�شل���ت على هذا 

التخفي�س.
وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هنا ما 
ال���ذي �شت�شتفيده االإم���ارات، وحتديداً 
ال�شارق���ة، م���ن  وراء من���ح الطلب���ة غري 
االإماراتي���ن مث���ل ه���ذا االمتي���از؟ واإن 
كانت هناك اإجابة منطقّية هنا، فهي اأن 
�شمّو حاكم ال�شارقة هو اليوم واحد من 
كبار داعم���ي العلم والثقاّفة والأدب يف 
املنطق���ة اخلليجي���ة والعربّية، واأفلحت 
واخلط���وة  املب���ادرة  به���ذه  ال�شارق���ة 
الرائ���دة التي م���ن �شاأنه���ا الإ�شهام يف 
تطوي���ر الأم���ة والرتقاء به���ا من خالل 

�شالح العلم.
ال�شوؤال الذي ُيطرح هو ما �رس جناح 
ال���دول املتقدم���ة؟ وكي���ف ا�شتطاعت 
هذه الدول الو�شول اإلى مرحلة متقدمة 
ج���داً م���ن  الزده���ار والنم���و يف �شت���ى 
مناحي احلياة؟ وقد تط���ول االإجابة هنا 
وتت�شع���ب وتتعّدد التحلي���الت. ال �شك 
يف اأن قيادتن���ا الر�شي���دة يف البحري���ن 
تب���ذل ُق�شارى اجلهود يف �شبيل توفري 
التعلي���م للجميع م���ن خ���الل املدار�س 
النظامي���ة واجلامع���ات، لكنن���ي اأعتقد 
اأن وزارة الربي���ة والتعلي���م ال تب���ذل 
ما يكف���ي من جه���ود لت�شجي���ع الطلبة 
املتفوق���ني ومنحه���م بعث���ات جامعية 

كافية خارج البحرين.
ال�شبب طبعاً معروف واأ�شبع نقا�شاً 
خ�شو�ش���ا اأن ال���وزارة املوقرة اعتادت 
تعلي���ق اأ�شب���اب ذلك على ع���دم كفاية 
ميزاني���ة ال���وزارة املخ�ش�ش���ة للطلب���ة 
املتفوقن، وباعتق���ادي ال�شخ�شي اآن 
االأوان لنغ���رّي ه���ذا املفه���وم اأو الفكر، 
ونطال���ب احلكوم���ة الر�شي���دة باإع���ادة 
النظ���ر يف ه���ذا اجلان���ب امله���م ج���داً 
والبدء بتخ�شي����س ميزانية منا�شبة له، 
وذلك كما تفعل م�شك���ورة بتخ�شي�س 
م���ن  للعدي���د  ال�شخم���ة  امليزاني���ات 

امل�شاريع التنموّية.
ولعلن���ا نمُ�ش���ري بكثري م���ن التقدير 
هنا اإلى برنام���ج �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل العهد للبعث���ات، والذي ُيعترب من 
املبادرات الناجحة يف �شنع جيل متعلم 
حائ���ز عل���ى اأعل���ى الدرج���ات اجلامعّية 
م���ن اأرقى واأرف���ع اجلامع���ات العاملّية، 
ولك���ن برناجم���ا واحدا فقط ل���ن يكون 
بطيبعة احلال كافياً ل�شتيعاب الأعداد 
املتزايدة، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 
مطل���وب منه���ا دور اأك���ر يف حتري���ك 
ه���ذا املل���ف، كم���ا ينبغي م���ن ال�شلطة 
الت�رسيعية اأن تلعب دوراً حمورياً يف هذا 

املو�شوع.
ل اأري���د اأن اأ�شتعر�ش هنا املاآ�شي 
والق�ش����ش الت���ي واجهه���ا الكثري من 
الطلب���ة املتفوق���ني، حي���ث مل يتمّكن 
الكثري منه���م، رغم درجاته���م العالّية، 
م���ن احل�شول على بعثات م���ن الوزارة، 
خ�شو�ش���ا اأن الكث���ري منه���م ل ت�شم���ح 
لهم ظروفهم املادي���ة بتحمل تكاليف 
ح�شابه���م  عل���ى  اخل���ارج  يف  الدرا�ش���ة 

اخلا�س.

التعليم...
 سالح األمم

ل ميك���ن اأبدا اأن ي�شار وط���ن على راأ�شه 
جالل���ة املل���ك املف���دى حمد ب���ن عي�ش���ى اآل 

خليفة.
فعقلي���ة الأب وحن���و الأب عل���ى اأبنائ���ه 
تخلق الوئام واالإح�شا�س باالأمن واالأمان داخل 
الأ����رشة، وتق���وي الإح�شا�ش بالنتم���اء وتزرع 

احلما�شة يف ال�شغري والكبري.
�شمعن���ا وقراأن���ا ع���ن اأنظم���ة و�شيا�شات 
وت�رسيعات، ولكننا مل جند منوذج امللك االأب 
اإال هن���ا يف هذه االأر�س الطيبة، ذلك النموذج 
ال���ذي يج�شده دون مبالغ���ة جاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة.
فرحت���ي  كان���ت  البحري���ن،  اأه���ل  ككل 
كبرية عندم���ا وجه جاللة املل���ك باإعادة بحث 
م�رسوع���ي التقاعد، لي����س النني طالبت بذلك 
يف هذه الزاوية املتوا�شعة، ولكن الأن هذين 
القانونني قد خلقا جدل كبريا وعدم اإح�شا�ش 
بالأم���ان ل���دى الغالبي���ة العظم���ى م���ن اأبناء 

البحرين.
هذه املرونة وهذه القدرة على االإح�شا�س 
مب�شاع���ر النا����ش م���ن اأب���رز �شف���ات القادة 
العظ���ام الذين يندجم���ون مع اأبن���اء �شعبهم 

ويتخذون من امل�شورة منهجا لهم.
ونحن يا �شاحب اجلالل���ة، كما نقلنا لكم 
نب����ش ال�ش���ارع البحرين���ي ورغبت���ه يف اإعادة 
النظ���ر يف هذين القانون���ن، ننقل جلاللتكم 
بكل توا�ش���ع فرحة اأبن���اء �شعبك���م بقراركم 

النبيل الذي اأثلج ال�شدور.
ونعد جاللتكم اأن نبقى هكذا على الدوام 
ناقل���ني اأمناء لنب�ش اأبن���اء الوطن، وناطقني 
ب���كل م���ا يرتق���ي مبملكتن���ا العزي���زة حتت 
قيادتك���م احلكيمة. وما خاب اأبدا وطن ت�رسف 

بقيادة جاللتكم.

ما خاب وطن أنتم على 
B7747بثينة خليفة قاسمرأسه يا صاحب الجاللة

@hotmail.com

    زبدة القول
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ك�شف���ت الفنانة اإله���ام �شاهني عن جمموع���ة ِمن اأ�رسارها 
اأعم���ال تلفزيوني���ة  اأنه���ا ت�شتع���د لت�شوي���ر  الفني���ة، منه���ا 
و�شينمائي���ة جدي���دة منه���ا فيل���م م���ع “اأبل���ة فاهيت���ا” خالل 
الفرتة القليل���ة املقبلة، م�شرية اإلى اأنه���ا ت�شتاق اإلى جمهور 

التلفزي���ون خ�شو�شا اأنها غابت عنه عام���ا كامال بعد م�شل�شل 
“لي���ايل احللمية” اجلزء ال�شاد�س. واأعربت �شاهني، عن حزنها 
على رحي���ل املمثل ال�شاب ماه���ر ع�شام، وقال���ت اإنها حزنت 

كثريا عليه خ�شو�شا اأنه كان من الفنانني املوهبني.

مسافات

كأس العالم يشعل غيرة الزوجات
مع بداي���ة مباري���ات كاأ����س العامل 
2018، ب���داأت م�شاع���ر الغ���رية تتوهج 
يف قل���وب الزوج���ات، وال�شب���ب لي����س 
يف الوق���ت الذي ُيركز في���ه االزواج مع 
املباري���ات ولك���ن ب�شب���ب م���ا تتخلله 
لفتي���ات  لقط���ات  م���ن  املباري���ات 
م�شجع���ات فائق���ات اجلم���ال بحد قول 

الرجال.
ما ان تقع عني الزوج على الفتيات 
اللوات���ي يظه���رن خ���الل  امل�شجع���ات 
م�شاه���دة املباري���ات اال وتب���داأ م�شاعر 
الغ���رية، خ�شو�ش���ا اذا �شاح���ب ذل���ك 
تعليق���ات �شاخنة من ال���زوج، وال يقف 
االم���ر عند ذلك احلد، فق���د يبداأ الزوج 
كم���ا يف بع����س احل���االت بنق���د زوجته 
بع���د االنته���اء م���ن م�شاه���دة املباراة 
وق���د يكون النقد الذع���ا حد االمل، ومن 
هنا ت�شتعل الزوجة غ���رية من ما يلقى 
عل���ى م�شامعها من عب���ارات ومقارنات 
غ���ري عادلة على االط���الق، ولال�شف قد 
يتعم���د بع����س االزواج ذل���ك والبع�س 
االخ���ر ق���د يعتربها طريق���ة للمزاح مع 
الزوج���ة واثارة غريته���ا ولكن احلقيقة 
ان جمي���ع الزوج���ات ال يعرتف���ن به���ذا 

النوع من املزاح.
ملواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي دور 
كب���ري يف اثارة غ���رية الزوج���ات ب�شبب 
كاأ����س الع���امل 2018، وذل���ك النت�ش���ار 
�ش���ور امل�شجع���ات واحلدي���ث عليه���ن 
الالعب���ني  ع���ن  احلدي���ث  م���ن  باأك���ر 
اأنف�شهم وعق���د مقارنات بني الزوجات 
والن�شاء العربيات وبينهن وهو ما يزيد 

غرية الزوجات ا�شتعاال.
االم���ر  كان  وان  حت���ى  واخ���ريا، 
ملج���رد الت�شلي���ة وامل���زاح فلي����س من 
املفرت����س اب���دا ان يق���وم ذل���ك على 
م�شاعر الزوج���ات، خ�شو�شا وان كثريا 

من الرج���ال ال ينظ���رون ال���ى اأنف�شهم 
وم���ا اأ�شبح���وا عليه قب���ل التعليق على 
زوجاته���م، ويِف النهاية تبقى امل�شجعة 
م�شجع���ة مباريات والزوجة زوجة ال اكر 

وال اقل من ذلك.
للتغلب على تل���ك امل�شاعر عليك 

عزيزتي الزوجة بااللتزام مبا يلي:
ال تقيم���ي وزن���ا مل���ا يلق���ى عل���ى 
م�شامعك م���ن مقارن���ات هزلية وكوين 
بالنف����س  فالثق���ة  نف�ش���ك  يف  واثق���ة 
�شتزي���دك جم���اال وجاذبي���ة يف عي���ون 

زوجك.
ال داع���ي لل�شي���ق اذا م���ا وقع نظر 
زوج���ك عل���ى الفتي���ات امل�شجعات يف 
مباري���ات كاأ�س الع���امل 2018، فهو مل 
يتعمد ذل���ك، فامل�شور ه���و امل�شوؤول 

عن ذلك ولي�س زوجك.
ك���وين هادئ���ة وحكيم���ة واعت���زي 
بنف�شك وال تقبل���ي ابدا ان تكوين حمال 

للمقارنة.
ال تقللي من �شاأن اي مباراة فجميع 
مباري���ات كاأ����س الع���امل مهم���ة لزوجك 

و�شيحر�س على م�شاهدتها.
اثن���اء  اب���دا  زوج���ك  تقاطع���ي  ال 

م�شاهدته للمباراة يف املنزل.
ال���ذي  الفري���ق  بت�شجي���ع  قوم���ي 

ي�شجع���ه حت���ى ي�شعر بدعم���ك له، حتى 
ال يح���دث ت�شادم بينكم���ا اذا ما قمتي 

بت�شجيع الفريق االخر.
اذا كن���ت ال تفهم���ني اأ�ش���ول كرة 
الق���دم، اح���ذري ان ت�ش���اأيل زوجك عن 
اي م���ن تفا�شيل املب���اراة او اي �شوؤال 

يخ�س اللعب او الالعبني.
وتهيئ���ة  الزي���ارات  مبن���ع  علي���ك 
املنزل مل�شاهدة زوجك ملباريات كاأ�س 
الع���امل، اذا كان يف�ّش���ل م�شاهدتها يف 

املنزل.
اذا كان زوج���ك يف�ّش���ل م�شاه���دة 
مباريات كاأ�س الع���امل خارج املنزل مع 
اال�شدقاء، عليك بعدم ا�شتجوابه وعمل 
حتقيق معه، فالوقت مي�شي �رسيعا مع 

االأ�شدقاء واأثناء م�شاهدة املبارايات.
اع���دي لزوجك ما يحب���ه من اطعمة 
وم�رسوب���ات واجعليه���ا يف متناول���ه ويِف 
نف�س الغرفة التي يتواجد فيها التلفاز 
وه���و ي�شاه���د املب���اراة، الن���ه �شي�شعر 

باهتمامك به وحر�شك على اإر�شائه.
واخ���ريا، ال تتعامل���ي م���ع مباريات 
كاأ����س الع���امل وكاأنها �رسة ل���ك حتى ال 
تكر اخلالفات وامل�ش���اكل، وعليك ان 
ت�شتفي���دي منه���ا للتقرب ال���ى زوجك 

اأكر فاكر.

 حليمة بولند 
في المستشفى 
وتطلب الدعاء

من يشجع نجوم الفن في نهائيات كأس العالم؟

االإعالمي���ة الكويتي���ة حليم���ة بولن���د الزال���ت تف�ش���ل اإثارة 
اجل���دل وك�شف املزيد من تفا�شي���ل حياتها اخلا�شة بالرغم من 
اأنه���ا كانت ق���د اأعلنت اعتزاله���ا، والتفرغ الأ�رسته���ا بعد زواجها 
الث���اين، حي���ث ن�رست قبل �شاع���ات �شورا لها وه���ي على ال�رسير 
يف امل�شت�شف���ى وتعلق جمموعة م���ن املحاليل الطبية، طالبة من 

جمهورها الدعاء.
ومل تك�شف حلمية بولند طبيعة مر�شها، واكتفت باأن قالت 
انه���ا ت�شع���ر بالتعب ورددت جمموع���ة من االأدعية ب���اأن تتماثل 
لل�شف���اء �رسيعا، وطلب���ت ال�شيء نف�شه م���ن متابعيها، ومل تظهر 
حليم���ة بولن���د وجهها وه���ي ممدة عل���ى ال�رسي���ر ولكنها ظهرت 

بكامل اأناقتها وارتدت ف�شتان مزين بالورود.
وكان���ت حليم���ة بولند ق���د اأعلن���ت زواجها قب���ل اأ�شبوعني 
تقريبا، من املحامي الكويتي عبد الرازق العنزي، ليكون هذا هو 

الزواج الثاين لها بعد طالقها من والد ابنتيها ماريا وكاميليا.
ومن���ذ زواج حليم���ة بولن���د وهي تث���ري اجل���دل بت�رسيحاتها 
املتناق�ش���ة، حيث كانت قد ك�شفت اأنها اعتزلت نهائيا و�شوف 
تتفرغ الأ�رستها، ثم بعدها باأي���ام عادت وا�شتاأنفت ن�شاطها مرة 
اأخ���رى، لتع���ود مرة ثالث���ة وتو�شح اأنه���ا تق�شد اعت���زال العمل 
االإعالم���ي والفني، ولكنه���ا �شوف توا�ش���ل اأن�شطتها الرتويجية 

للمنتجات التي تعلن لها، واأن�شطتها املجتمعية كذلك.

و�شحت �ش���ورة توجه جنوم الف���ن وامل�شاهري 
يف الفرق الت���ي يتابعونها يف نهائيات كاأ�س العامل 
املق���ام حاليا يف رو�شيا، البع����س بالطبع ي�شاندون 
فرقهم العربية املتاأهلة للبطولة الكبرية خ�شو�شا 
بعد اأياٍم على انطالق املباريات. وهذه جولة �رسيعة 
عن���د جنوم الفن الع���رب والفرق الت���ي ي�شاندونها 

بالرغم من ان معظمهم ي�شجعون الربازيل:
  اعل���ن ر�شميا الفنان الكويت���ي الكبري نبيل 
�شعيل تقدمي���ه اأغنية “الكويتي �شع���ودي”، دعما 
للمملك���ة العربي���ة ال�شعودية يف املوندي���ال، وعن 
االأغنية اأعلن �شعي���ل: “انها هدية ب�شيطة، ومبادرة 
لدعم املنتخب ال�شع���ودي الذي ميثل دول اخلليج 

والدول العربية واالإ�شالمية يف املحفل الدويل”.
  الفنان���ة املث���رية للجدل اأح���الم متنت لو اأن 
بالده���ا االإمارات ا�شتطاعت اأن حتقق حلم الو�شول 
اإل���ى بطولة كاأ����س العامل، ويف نف����س الوقت قالت 
اأنها تدع���م املنتخبات العربية االأربعة امل�شاركة يف 

املونديال. 
  الفن���ان ال�شعودي را�ش���د املاجد اعلن دعما 
للمنتخ���ب ال�شعودي يف كل االحوال ويف هذا االإطار، 

قَدم اأغنية “موفقني”، دعماً ملنتخب بالده. 
  النج���م عم���رو دياب غ���َرد ع���رب ح�شابه على 
توي���رت بدعمه الكامل ملنتخب بالده م�رس بالرغم اأنه 
لطامل���ا حر�س على عدم املجاهرة مبنتخبه العاملي 
املف�ش���ل، ورغ���م اأنه ي�شج���ع م�رس هذا الع���ام، لكن 
م���ن املعروف اأنه يتابع ال���دوري االإنكليزي ب�شغف، 

�شاأنه �شاأن جنله عب���داهلل، ويحر�شان على متابعات 
مباري���ات فريقهم���ا املف�ش���ل ت�شيل�ش���ي من على 
املدرجات ح���ني يتوف���ر لديهما الوق���ت. وبح�شب 
م�شادر مقربة من اله�شبة، فاإن منتخب اإنكلرتا هو 

املنتخب الثاين الذي ي�شجعه، بعد م�رس.
  الفنانة امل�رسية �شريين تقول باأنها ال تهتم 

بريا�شة كرة القدم.
   اأنغ���ام اأي�شاً، وبع���د تاأييدها ملنتخب م�رس، 

فهي ت�شجع الربازيل. 
  حمم���د رم�ش���ان مل يعلن عن دعم���ه منتخب 
م�رس، على ح�شاباته عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، 
حي���ث كانت من�شغ���اًل باحلديث عن جن���اح م�شل�شل 
“ن����رس ال�شعيد”، لكن رم�ش���ان �شبق وقال يف اأكر 

من منا�شبة اإن الربازيل هم ملوك كرة القدم. 
  املمث���ل ماجد امل����رسي، واإل���ى جانب دعمه 
مب����رس، ال يخف���ي ت�شجيع���ه و�شغف���ه باأ�شلوب لعب 
املنتخب االإ�شباين، وهو متابع للدوري االإ�شباين عن 

قرب. 
  قال���ت الفنان���ة لطيفة عندما حل���ت �شيفة 
على برنامج “�شدى املالعب”، واحتفلت مب�شاركة 
منتخ���ب بالدها تون�س يف مونديال 2018، وقطعت 
يف نهاي���ة احللق���ة قالب حلوى، م�شَم���م على �شكل 
عل���م تون����س – و�شلتها من اأح���د حمبيها – متمنية 

التوفيق لبالدها ولكل منتخبات البالد العربية. 
   �شع���د ملجرد �شبق و�شك���ر اأ�شود املنتخب 
املغرب���ي عل���ى الفرحة الت���ي اأدخلوه���ا اإلى قلوب 

املغربي���ني جميع���اً، من خ���الل تاأهلهم اإل���ى كاأ�س 
الع���امل، ودع���م منتخ���ب ب���الده يف مبارات���ه االأولى 
اأم���ام اإيران، م���ن خالل ن�رس �شورت���ه مرتدياً قمي�س 

املنتخب، وحتى بعد خ�شارتهم.
  الفنان اللبناين رامي عيا�س ي�شجع الربازيل 
من���ذ اأن كان �شاباً، م�شرياً اإل���ى اأن والده علمه على 

حب املنتخب منذ ال�شغر.
  الفنان اللبناين ملحم زين اأعلن اأنه متعاطف 
م���ع املنتخبات العربي���ة، ويتمن���ى اأن حتقق نتيجة 
جيدة، وق���ال: “املنتخب ال�شعودي كان باإمكانه اأن 
يحقق نتيج���ة اأف�شل، وم�رس واملغ���رب قاتلتا حتى 
اللحظة االأخرية” لكن، ويف الوقت عينه، يتباهى اأنه 

من موؤيدي الربازيل منذ فرتة طويلة. 

  اإلي�ش���ا تدع���م املنتخبات العربي���ة. واأعلنت 
يف  االأول���ى  مباراته���ا  مل�شاه���دة  متحم�ش���ة  اأنه���ا 
املوندي���ال. وكتبت الحقاً، اإنه���ا ل�شدفة جميلة اأن 
ت�ش���ادف مباراة حمم���د �شالح االأول���ى مع املنتخب 
امل�رسي يف كاأ�س الع���امل، ومتنت للمنتخب امل�رسي 

واملغربي التوفيق. 
  هيف���ا وهب���ي عا�شق���ة من���ذ ف���رتة طويل���ة 

للمنتخب االإيطايل.

    BUZZ      
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تحديث جديد لـ“Gmail” يتيح العديد من المميزات

شيماء سبت: فنانات يتعبن نفسيا... 
بسبب “السوشيال ميديا”

طرحت �رشكة جوجل حتديث���ات جديدة على تطبيق 
جي مي���ل، والتي ت�شمنت العديد م���ن املميزات، حيث 
متت اإ�شافة اقرتاحات اإلغاء اال�شرتاك لت�شهيل احلفاظ 

. على نظافة بريدك قليالاً
وهن���اك موؤ����رشات عل���ى اأن فل���رت االإ�شع���ارات ذات 
االأولوي���ة العالي���ة واالختب���ار املح���دود لتعبئ���ة الربيد 
يف  الظه���ور  عل���ى  ���ا  اأي�شاً تعيينهم���ا  مت  االإلك���رتوين 

امل�شتقبل.
يتبنى ج���ي ميل ميزات كثرية م���ن Inbox موؤخراًا، 
يف هذا التحدي���ث، فاإنها تكت�شب مرة اأخرى، اإذا تلقيت 
ا من مواقع اأو خدمات ال تكاد تقرتب من  ا اإلكرتونياً بريداً
القراءة، فيمكن اأن يقدم جي ميل االآن اقرتاحات مفيدة 
الإلغاء اال�شرتاك من تلك القوائم الربيدية بنقرة من زر.
ميك���ن العثور على االإع���داد املطل���وب لتمكينه اأو 
���ا( القرتاح���ات اإلغاء  تعطيل���ه )يت���م متكين���ه افرتا�شياً
اال�ش���رتاك م���ن جديد اأ�شف���ل �شا�شة اإع���دادات ح�شابك 

حتت العنوان “اإعدادات ن�شائح الربيد الوارد”.

بع�س النا����س ال يح�شلون على الكث���ري من الربيد 
االإلك���رتوين يومي���ا، ومع ذل���ك، اإذا كان الربي���د الوارد 
اخلا����س بك يت���م معاجلته بانتظام ط���وال اليوم فاالأمر 

�شهل لكن حال عدم ح���دوث ذلك، يبني فريق جي ميل 
ا �شيوؤدي اإلى تقليل بع�س هذه  ا ووا�شحاً ا جداً حالاً ب�شيطاً

االإ�شعارات غري املرغوب فيها.

أحداث

ي�شادفك ي���وم مريح فال يتاأثر مزاجك 
ببع�س االأ�شخا�س

القلي���ل م���ن التوت���ر اليوم���ي كفي���ل 
اً باإرهاقك ج�شديااً وفكريا

ال ترتدد يف م�شارح���ة ال�رشيك بحقيقة 
م�شاعرك جتاهه

اقب���ل اآراء االآخرين لك���ي ال تت�شبب يف 
توتر االأجواء

تكمن قوتك يف �رشعة البديهة والقدرة 
على االإقناع

ت�شهد ه���ذا الي���وم ا�شطرابات كثرية 
وخ�شو�شااً مع املقربني

في���ه  متار����س  يوم���ا  لنف�ش���ك  اتخ���ذ 
هواياتك املحببة فاأنت تعمل كثريا

بع����س  حي���اة  يف  مهم���ا  دورا  تلع���ب 
االأ�شخا�س اليوم 

اً وال تخ���ْف من  ك���ن �شجاع���ااً و�شادق���ا
جتربة جديدة

ل���كالم  تنتب���ه  وال  نف�ش���ك  يف  ث���ق 
االآخرين

اً وال ت�شع���ر  ق���د جت���د نف�ش���ك منزعج���ا
بالراحة املعهودة 

ح���اول لق���اء االأ�شح���اب للتخفيف من 
هذه ال�ضغوط اجلديدة

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

نف����ت الفنان����ة البحريني����ة �شيم����اء �شبت اأن تك����ون قد اعتزل����ت الفن 
والتمثي����ل، وم�شتدرك����ةاً: “لكنن����ي ل����ن اأظه����ر يف اأي عمل درام����ي للمو�شم 

ين  م�ش����ا لر املرتقب”، واأرجعت ابتعادها عن ال�شاحة اإلى ما ُيثار على ا
املواقع يف ال�شبكة العنكبوتية. 

وقال����ت: “�شحي����ح اأنن����ي ال اأح����ب اأن مي����ّر 
املو�ش����م الدرام����ي الرم�شاين ع����ادةاً من دون 
اأن تكون يل اإطاللة عل����ى �شا�شته، لكن برغم 
هذا ميك����ن القول اإن غياب����ي عن املو�شم 
الرم�ش����اين الو�شي����ك ج����اء باختي����اري، 
ول�ش����ت جمربة علي����ه، لذل����ك ل�شُت 
اً، اإذ كنُت قد تلقيُت  بنادم����ة بتاتا
ع����ددااً من العرو�����س يف الفرتة 
يف  للم�شارك����ة  املا�شي����ة 
غري  تلفزيونية،  م�شل�شالت 
اأن االأدوار الت����ي عر�ش����ت 
عل����ي )مو ب����ذاك ال����زود( 
فاعتذرت عنها، اإلى جانب 
ذلك وقع����ت قبل مّدة على 
امل�شارك����ة يف فيلم����ني �شينمائي����ني، 
م����ن  اجتماع����ي  ذات طاب����ع  اأولهم����ا 
اإنتاج م�����رشي من املقرر ت�شويره يف 
البحري����ن، اأما الثاين فه����و ذو طابع 
كومي����دي واإنتاج م�����رشي من املقرر 
ت�شويره يف االإمارات، لكن ولظروف 
وحينم����ا  تاأجيلهم����ا،  تق����رر  اأجهله����ا 
توا�شل����ت مع اجلهة املنتجة كان الرد 
باأنهم �شوف يبلغونني بامل�شتجدات”. 
واأكمل����ت �شب����ت لل����راي الكرتوين 
بقولها: “ال اأخفيك القول اإنني يف الفرتة 
االأخرية بداأت اأ�شع����ر باأنني اأعي�س حالة 
م����ن االكتئاب ب�شب����ب م����ا يح�شل من 
م�شاكل يف مواقع التوا�شل االجتماعي، 
اً  وميك����ن القول اإنني فعالاً اأخذت موقفا
اً، وقد كتب����ت ذلك يف ح�شاباتي  حا�شما
لكل جمهوري”، موا�شل����ةاً: “اإن مواقع 
اأ�شبحت حمبطة  التوا�شل االجتماع����ي 
لنا كفنانني بدرجة كبرية )والنا�س مو 
قاعدة ترحمنا( فرتاهم ينتقدون نقدااً 
اً ال يخلو من االتهامات واالإ�شاءة،  جارحا
متنا�شني اأننا يف االأ�شا�س ب�رش، ولدينا 
م�شاعر من �شاأنها اأن توؤثر يف م�شرية 
حياتنا”، وم�شت تقول: “هوؤالء الب�رش 

لالأمانة ال اأعرف مباذا اأ�شفهم، الأنهم رمبا يعتقدون اأننا جمرد األواح جامدة، 
ويج����ب اأن نتقبل كل م����ا يقال لنا بعيدااً عن املو�شوعي����ة وال�شفافية. وقد 
تده�س عندم����ا اأقول لك اإن كثريااً من زميالت����ي الفنانات اأ�شبحن يتعاجلن 

عند اأطباء نف�شيني ب�شبب هذا املو�شوع”.
واأردف����ت: “كثري مم����ن يتلذذون بكتاب����ة كل ما هو م�ش����يء يعتقدون 
اأن����ه من الفخر عندما ي�شخ����رون من فنان اأو فنانة م����ن دون مراعاة حالتهما 
اً يبداأون مبحاربته، باملقابل  ال�شخ�شية اأو االأ�رشية، وكلما �شاهدوا اأحدااً ناجحا
ل����و اأخذت الهند هذا البل����د الكبري الذي ي�شّم اآالف االأدي����ان واللغات، لكن 
برغ����م هذا يوحدهم الف����ن، ويع�شقون فنانيهم ويدافع����ون عنهم، اأما نحن 
فت�شع����ر ب����اأن بيننا وبينهم ثاأرااً، وه����و ما يجعلنا نعي�����س يف حالة من انهيار 

االأع�شاب”.
وعل����ى �شعي����د اآخر، اأ�ش����ارت �شبت اإل����ى اأن وجودها يف �شه����ر رم�شان 
�شيكون ذا منحى اجتماعي، مف�����رشةاً كالمها بقولها: “كما تعلم منذ �شنتني 
واأن����ا رئي�شة جمعي����ة تطوعية ثقافي����ة اجتماعية موثقة ر�شمي����ااً من الدولة، 
وه����ذه اجلمعي����ة حتر�س يف �شه����ر رم�شان عل����ى اأن تقدم ث����الث فعاليات، 
االأول����ى تخ�س كبار ال�ش����ن والثانية تتعلق بذوي االحتياج����ات اخلا�شة، اأما 
الثالث����ة فه����ي فعالية جتمع كب����ار ال�شن م����ع ذوي االحتياج����ات اخلا�شة”، 
موا�شل����ةاً: “املتتبع يل يف ح�شابات����ي ال�شخ�شية باملواق����ع االإعالمية ميكنه 
اً نحو  اأن يع����رف توجه����ي يف ال�شن����وات القليلة املا�شي����ة الذي ب����ات موجها
هذه االأمور الت����ي فيها من الرحمة والربكة الكثري، واأحاول بقدر امل�شتطاع 

اال�شتفادة من �شهرتي يف �شبيل توفري اخلري ملن يحتاج اإليه”.
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افتتاح اجلامع االأزهر 
اجلامع  وهو  لل�شالة، 
ال������ذي ب������داأ ج��وه��ر 
 4 يف  بنائه  ال�شقلي 
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 1120
بني  كتندة،  معركة 
قوات األفون�شو االأول 
ملك اأراغون واجلي�س 
امل�����راب�����ط�����ي حت��ت 
ق��ي��ادة اإب��راه��ي��م بن 
يو�شف بن تا�شفني.

 1527
ط����رد  اهلل  ف����ت����ح 
ال���ربت���غ���ال���ي���ني م��ن 
كيالبا  �شوندا  ميناء 
االآن(،  )ج����اك����رت����ا 
ال������ذي ي��ح��ت��ف��ل ب��ه 
ان�شاء  ك��ذك��رى  االآن 

املدينة.

 1941
االأملاين  الهجوم  بدء 
ع�����ل�����ى م���و����ش���ك���و 
4.5 مليون  مب�شاركة 
ج���ن���دي م����ن ق����وات 

املحور.

 1973
عقوبة  تلغ���ي  كن���دا 

االإعدام.

 1986
الع����ب ك����رة ال��ق��دم 
دييغو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
هدف  يحرز  مارادونا 
م���رم���ى  يف  ب���ال���ي���د 
املباراة  اأثناء  اإجنلرتا 
من  النهائية  ال��رب��ع 
ك����اأ�����س ال����ع����امل يف 

املك�شيك.

في الشرقاوي وأميرة محمد 
تنتهيان من “بنات السوشيال”

المهرة البحرينية تتعرض للتشويه

اختتمت موؤخرا اآخر عرو�س امل�رشحية الن�شائية 
“بن���ات ال�شو�شي���ال” عل���ى خ�شب���ة م����رشح جامعة 
دار العل���وم بالريا����س، و�ش���ط ح�ش���ور جماهريي 
ن�شائ���ي كب���ري م���الأ جنب���ات امل����رشح، وتفاع���ل مع 
الق�شية الت���ي طرحتها امل�رشحية وتدور حول عدد 
م���ن املو�شوعات املهم���ة للم���راأة وناق�شت روؤية 
اململك���ة “2030” مبن���ح امل���راأة كام���ل حقوقها 
من قي���ادة ال�شي���ارات وح�شور االأ����رشة للمباريات 
وال�شينما والتعاطي مع متطلبات احلياة، امل�رشحية 
من بطولة النجم���ة البحرينية يف ال�رشقاوي والنجمة 
املتاألق���ة اأمرية حمم���د. وتتحدث م�رشحي���ة “بنات 

ال�شو�شيال”ع���ن رمي���ا الفتاة اجلامعي���ة التي مت 
اختياره���ا لت�شارك يف م�رشحي���ة خا�شة يف اجلامعة، 
وه���ي متتلك املوهب���ة والقدرة عل���ى التمثيل، اإال 
اأنه���ا تواج���ه معار�شة م���ن اأختها، لكنه���ا تتفاجاأ 
مب�شان���دة جدتها “فخري���ة خمي����س” وتدعمها يف 
حتقيق احللم ال���ذي راودها من اأربع���ني عامااً ومل 
ت�شتط���ع حتقيقه. احتوت امل�رشحي���ة على عدد من 
املواق���ف الكوميدي���ة والت�شويقي���ة تفاعل معها 
احل�ش���ور الكبري من الن�شاء على مدار 3 اأيام، وهي 
م���ن بطولة الى جان���ب الفنان���ات البحرينيات كال 
من فخري���ة خمي�س ون���وال املا�س ومناي���ر واإ�رشاء 
عبدالعزي���ز ومن تاألي���ف نورة عب���داهلل و�شيناريو 
وحوار ي�رشي زيدان واإخراج الفنانة اأغادير ال�شعيد.

اأعرب���ت موؤخرا جنمة ال�شو�شال ميديا “املهرة 
البحريني���ة”، عن ندمه���ا ال�شدي���د الإجرائها عملية 
جتميل م���ن اأجل نفخ �شفتيها ع���ن طريق الفيلر، 
ا، ما ت�شبب لها  مو�شح���ةاً اأن ا�شتخدام���ه كان خاطئاً

يف ت�شّوه.
و�شاركت املهرة جمهورها عرب تطبيق �شناب 
�شات، مبقطع فيدي���و اأثناء زيارتها ملركز جتميل 
اآخ���ر الإزالة ه���ذا الت�شّوه، موؤك���دةاً اأن هذه �شتكون 
املرة االأخرية الت���ي �شتفعل فيها ذلك، خا�شةاً اأن 

ا بال�شكل  املركز الذي ذهبت اإلي���ه مل يكن معروفاً
البحريني���ة فر�ش���ة  ال���كايف. وا�شتغل���ت امله���رة 
تواجده���ا يف مركز التجمي���ل، وقامت باإجراء عملية 
نحت للقوام، من خ���الل �شفط الدهون الزائدة من 

منطقة اخل�رش والبطن والظهر.
واأ�شارت اإلى اأنها بداأت ت�شعر بفارق كبري يف 
�شكل ج�شمها بع���د عملية النحت، ف�شالاً عن وجود 
حت�ّش���ن يف �شكل �شفتيها بع���د اأن �شحب الطبيب 

الفيلر منهما.

حمرر م�سافات



رم�ض���ان  �ضه���ر  انته���اء  م���ع 
املب���ارك، الب���د م���ن الع���ودة اإل���ى 
الع���ادات الغذائي���ة اليومية ب�ضكل 
تدريجي؛ حفاظا على ال�ضحة وعلى 
م���ن  جنيناه���ا  الت���ي  املكت�ضب���ات 

ال�ضيام.

العودة للروتين بشكل 
تدريجي

قد ت�ضكل الع���ودة اإلى عاداتك 
الغذائي���ة ال�ضابق���ة قب���ل رم�ض���ان 
�ضدمة كبرية جل�ضمك، وهناك خطاأ 
�ضائ���ع جًدا يق���وم ب���ه النا�س خالل 
العيد وهو تن���اول الطعام بكميات 
اأكرب مم���ا اعتادوا علي���ه قبل �ضهر 

رم�ضان.
ل���ذا ين�ض���ح ب����رورة الع���ودة 
ب�ض���كل تدريج���ي وعدم  للروت���ن 
االف���راط يف تن���اول الطع���ام خ���ال 

عطلة العيد.

بدء اليوم بفطور صحي
الطع���ام  كمي���ات  اأن  �ضحي���ح 

وال�ضع���رات احلرارية الت���ي ين�ضح 
بتناوله���ا يج���ب اأن تك���ون اأقل يف 
االأي���ام االأول���ى بعد رم�ض���ان، لكن 
عليك اأي�ضا املحافظة على العادات 
مث���ل  متام���ا  االأكل،  يف  ال�ضحي���ة 
وجب���ة الفط���ور، الت���ي �ضت�ضاعدك 
عل���ى تنظيم وجب���ات طعامك خالل 
اليوم وتعزيز طاقت���ك والتحكم يف 

�ضهيتك.

تناول عدة وجبات 
بكميات قليلة:

اإن تن���اول كمي���ات قليل���ة من 
االأطعمة ال�ضحية طوال اليوم ير�ضل 
اإ�ض���ارة اإلى دماغك ب���اإن االإمدادات 
الغذائي���ة كث���رة، فا باأ����س بحرق 
هذه ال�ضعرات احلرارية ب�رعة. كما 
ان تقلي���ل ح�ضت���ك م���ن ال�ضعرات 
احلرارية يف اجلل�ضة الواحدة مينحك 

الكثري من الطاقة.
فيم���ا اأن تناول كمي���ات كبرة 
من ال�ضعرات احلرارية دفعة واحدة، 
واإن كانت �ضع���رات حرارية �ضحية، 
ير�ض���ل لعقل���ك ر�ضال���ة مفادها اأن 

االإم���دادات الغذائي���ة عل���ى و�ض���ك 
اأن تنق�س، ل���ذا �ضيتم تخزين هذه 
ال�ضع���رات احلراري���ة عل���ى �ض���كل 
دهون، وه���ذه الكمي���ات الفائ�ضة 
من الطعام دفعة واحدة �ضت�ضعرك 

باخلمول والك�ضل.

تناول حصة كافية 
من البروتين

كمي���ة  تن���اول  عل���ى  احر����س 
منا�ضبة من الربوتن الكامل والتي 
تتنا�ضب مع وزنك ومعدل طاقتك، 
حي���ث ي�ضاع���د ذلك عل���ى ا�ضتقرار 
ن�ضب���ة ال�ضكر يف الدم ورفع م�ضتوى 
الرتكي���ز واملحافظ���ة عل���ى طاق���ة 

وقوة اجل�ضم.
الكام���ل  الربوت���ن  ويتوف���ر 
يف املنتج���ات احليواني���ة واالألب���ان 

واحلبوب والبقوليات ب�ضكل خا�س 
وه���ي اأغذي���ة مثالية لدع���م اجل�ضم 

والتزّود بالطاقة لفرتة طويلة.

تجنب االفراط 
في استهالك الكافيين:

يعترب ال�ضاي والقهوة من اأكرث 
من امل�روبات الت���ي يتم تقدميها 
لل�ضي���وف يف العيد وه���و ما يعني 
ن�ضبة كبرة من الكافين مما يزيد 
م�ضتوى التوت���ر يف اجل�ضم وي�ضبب 
ا�ضطراب���ات يف النوم عند حماولتك 

العودة لروتن نومك ال�ضابق.

التقليل من تناول 
الحلويات

جتن���ب تناول احللوي���ات عالية 
الد�ضم وال�ضكر كونها قد تزيد من 
م�ضتوي���ات االأن�ضولن الذي ي�ضبب 
التع���ب والنعا����س وي���وؤدي لزيادة 
وزنك ب�رعة، لذا حاويل التقليل من 
تن���اول حلويات العي���د وعو�ضا عن 
ذل���ك ا�ضتبدليها بالفواكه الطازجة 

اأو املجففة.

شرب الكثير من الماء
يحت���اج اجل�ضم للمي���اه من اأجل 
تاأدية معظم وظائفه، و�رب الكثري 
م���ن امل���اء �ضيغ�ض���ل ج�ضم���ك م���ن 
ال�ضموم ويحافظ على ب�رشتك �ضحية 
وي�ضاعدك عل���ى تناول كميات اأقل 

من الطعام.
كما ي�ضاعد املاء يف منح الطاقة 
للع�ض���الت والتقلي���ل م���ن اأعرا�س 
�ربات ال�ضم�س والتحكم بال�ضعرات 
احلرارية، اإذ ميكنك مكافحة الرغبة 
غ���ري  االأطعم���ة  بتن���اول  ال�ضدي���دة 

ال�ضحية بعد رم�ضان ب�رب املاء.

رّجح���ت درا�ضة حديث���ة اأن ا�ضتخدام 
منا�ضف املطبخ يف اأغرا�س متعددة، قد 

يوؤدي اإلى حدوث ت�ضمم غذائي.
االإذاع���ة  هيئ���ة  موق���ع  وح�ض���ب 
الربيطاني���ة “ب���ي ب���ي �ض���ي”؛ فح�س 
باحثون يف جامعة موري�ضيو�س، اأكرث من 
مائ���ة من�ضفة ا�ضُتخدم���ت يف املطبخ ملدة 
�ضه���ر. وك�ضف الفح�س اأن بكترييا االإيكوالي 
غالب���اً م���ا توج���د يف املنا�ض���ف الت���ي ُت�ضتخدم يف 
اأغرا�س خمتلفة؛ مثل تنظيف االأدوات واالأ�ضطح، وجتفيف 
االأي���دي. كما اأ�ضارت النتائج اإلى اأن املنا�ضف املبللة التي ت�ضتخدمها االأ�ر التي تاأكل 
اللحوم، حتتوي اأي�ضاً على بكترييا االإيكوالي.  ويوؤدي ا�ضتخدام نف�س املن�ضفة يف اأكرث 
من غر�س، اإلى زيادة فر�س انت�ضار البكتريا، وقد توؤدي يف النهاية اإلى حدوث ت�ضمم 
غذائ���ي. وُعر�ضت نتائج ه���ذه الدرا�ضة يف املوؤمت���ر ال�ضنوي للجمعي���ة االأمريكية لعلم 

االأحياء الدقيقة بوالية جورجيا االأمريكية.

مناشف المطبخ

أكياس الشاي

الشاي
ك�ضف���ت درا�ضة حديث���ة ن�رتها جملة 

بولد نيوز اأن بع����س النا�س ميار�ضون 
ع���دداً كبرياً م���ن الع���ادات اخلاطئة، 
والتي م���ن �ضاأنها اأن توؤثر �ضلباً على 
�ضحته���م وعلى جهازه���م اله�ضمي، 
تن���اول  بع���د  ال�ض���اي  ����رب  ويع���د 

الوجبات الرئي�ضية من العادات االأكرث 
خطورة على ال�ضحة.

ويحت���وي ال�ض���اي الع���ادي اأي االأ�ضود 
على مركبي الفينول والتانن اللذين يت�ضببان 

بحرمان اجل�ض���م من امت�ضا�س الكمية املنا�ضب���ة من احلديد. وجود 
الفينول والتانن معاً ي���وؤدي اإلى تكوين احلديد املعقد يف املعدة مما ي�ضبب 

االإ�ضابة مب�ضكالت خمتلفة يف املعدة خ�ضو�ضاً االآالم، احلرقة واالإم�ضاك.
وم���ن املهم عل���ى اأولئك الذين يعانون من م�ض���كالت يف القلب وال�راين 

جتنب ا�ضتهالك الكثري من ال�ضاي والقهوة خ�ضو�ضاً بعد االأكل.

الأكيا����س ال�ضاي الباردة فوائد 
االنتف���اخ  ع���الج  مث���ل  عالجي���ة 
ال���ذي ي�ضي���ب العي���ون نتيجة 
العم���ل ل�ضاعات طويل���ة، منا اأن 
اأكيا����س ال�ضاي االأخ�رش فّعالة يف 
تخفي���ف الهاالت ال�ض���وداء حول 

الع���ن. اإلي���ك كي���ف ت�ضتفيد من 
اأكيا�س ال�ضاي لعالج هذه امل�ضاكل: 

م�ض���ادات االأك�ض���دة يف ال�ض���اي االأخ����ر 
والباب���وجن تعال���ج انتف���اخ الع���ن واله���االت 

ال�ض���وداء التدخن والعوامل البيئية وتعاط���ي الكحول واالإفراط يف ال�ضهر من 
اأه���م عوامل االنتفاخ ا�ضفل الع���ن، وظهور الهاالت ال�ض���وداء. وقد ا�ضُتخدم 
ال�ض���اي االأخ�ر كعالج مو�ضعي تاريخياً يف الياب���ان والهند وال�ضن وتايالند، 
وترج���ع فائدته اإلى م�ضادات االأك�ضدة الت���ي يحتويها.عند و�ضع كي�س ال�ضاي 
عل���ى العن تاأك���د من جتفيفه جيداً من امل���اء، واأنه ب���ارد. وميكنك ا�ضتخدام 

اأكيا�س البابوجن اأو ال�ضاي االأخ�ر لهذا الغر�س.

اأو�ض���ت اجلمعية االأملانية لل�ضكري املر�ضى بالت�ضاور م���ع الطبيب املعالج قبل ال�ضفر، ب�ضبب تاأثر عملية 
االأي�س بتغري املناخ واالأن�ضطة اجل�ضدية، ما ي�ضتلزم مواءمة جرعة االأن�ضولن. واأو�ضحت اجلمعية اأن من ميار�س 
ريا�ض���ة التجول مثالً اأثناء الرحلة ال�ضياحية غالباً ما يحت���اج اإلى جرعة اأن�ضولن اأقل من اجلرعة املعتادة. ومن 
امله���م اأي�ضاً قيا����س ن�ضبة ال�ضكر يف الدم خالل الرحلة ال�ضياحية ب�ضكل اأكرث من املعتاد، مع مراعاة ا�ضطحاب 

�ضعف كمية االأن�ضولن واأ�رطة القيا�س.
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فيتامين “د” يحمي من سرطان القولون

 نصائح غذائية 
لما بعد رمضان

الثوم يمنح حصانة جزئية من 3 أمراض
ك�ضف���ت درا�ض���ة حديث���ة اأجراه���ا 
باحث���ون م���ن جامع���ة نوتنغه���ام، اأن 
احتم���ال  يقل����س  الث���وم  ا�ضته���الك 
االإ�ضاب���ة باأمرا����س ال�رط���ان والقلب 

والنوع الثاين من ال�ضكري.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة “ديلي 
مي���ل” الربيطاني���ة، فاإن للث���وم عدة 
مناف���ع �ضحي���ة بف�ض���ل احتوائه على 

مواد عدة مثل مركبات الكربيت.
لكن الدرا�ضة تو�ضح اأنها ال تدري 
م���ا الطريق���ة املثل���ى لتن���اول الثوم، 
ب�ضبب عجز الطب عن تف�ضري الطريقة 
التي يقوم بها اجل�ضم بعملية التمثيل 

الغذائي للثوم.
ووج���د الباحثون اأن الث���وم يعمل 
عل���ى خف�س �ضغط الدم كما اأنه ي�ضم 
يف الوق���ت نف�ض���ه مكون���ات م�ض���ادة 

لل�رشط���ان. تبعا لذلك، ف���اإن الطريقة 
التي ياأكل بها النا�س الثوم هي التي 
حتدد ما اإذا كانوا �ضي�ضتفيدون منها 

�ضحيا اأم ال.
ويو�ضح الدكت���ور بيرت روز، وهو 

اأن  الدرا�ض���ة،  يف  امل�ضارك���ن  اأح���د 
املناف���ع املذكورة ال تعن���ي اأن الثوم 
مينح ح�ضان���ة كربى �ض���د االأمرا�س، 
فه���و يقل���ل اخلط���ر فق���ط وال يلغيه 

ب�ضكل نهائي.

هل يضر الخبز بالصحة؟

دعت نتائج درا�ضة جديدة اإلى اإ�ضافة تناول فيتامن 
“د” �ضم���ن تو�ضي���ات الوقاية من �رط���ان القولون عند 

وجود نق�س يف الفيتامن. 
ونّبه���ت الدرا�ض���ة اإل���ى اأن املعدل ال�ضح���ي لرتكيز 
الفيتامن يف الدم الذي تعتربه التو�ضيات كافياً للوقاية 
م���ن ك�ضور العظام ال يكف���ي للوقاية من �رطان القولون. 
اجلرع���ة املطلوبة م���ن فيتامن “د” للوقاي���ة من �رطان 
القول���ون تف���وق اجلرعة املطلوب���ة للوقاية م���ن الك�ضور 
واأظهرت نتائج الدرا�ضة التي اأجريت حتت اإ�راف اجلمعية 
االأمريكي���ة لل�رشط���ان اأن نق����س م�ضت���وى فيتام���ن “د” 
يرتب���ط بزيادة خطر االإ�ضابة ب�رط���ان القولون بن�ضبة 31 
باملائة، بينما يقل اخلط���ر اإلى 22 % عندما يبلغ م�ضتوى 

الفيتامن املعدل املطلوب للوقاية من االمرا�س.

ُيحذر اخلرباء من تناول اخلبز عند اتباع احلميات الغذائية، 
نظًرا الحتوائه على كميات كبرية من الكربوهيدرات والدقيق 

املكرر. هالخلبز م�ر اأثناء احلميات الغذائية؟
* اأثناء اختيار اخلبز اتبعوا هذه القواعد الب�ضيطة:

- تاأك���دوا من وجود 10 غرامات م���ن االألياف، مقابل 10 
غرام���ات من الكربوهي���درات، واإذا كان مكتوًبا على املل�ضق، 
اأنه يحت���وي على ال�ضكر وال�ضكروز والفركت���وز، ودقيق الذرة 
والدقي���ق االأبي�س، فاإنه بذل���ك يحتوي عل���ى الكربوهيدرات 

الب�ضيطة واملحدودة.
-اختاروا خب���ز القمح الع�ضوي الأن���ه ال يتعر�س ملبيدات 
االآف���ات كغره من احلب���وب االأخ���رى، وبالتايل يك���ون اخليار 

ال�ضحي االأمثل لكم.
- ابحث���وا عن خبز النخالة وال�ضع���ري وامل�ضنوع من دقيق 
الذرة، فكله���ا اأنواع غنية باالألياف، وحتت���وي اأي�ًضا على مادة 
البيت���ا غل���وكان، وهي األي���اف قابلة للذوبان تبق���ى طوياًل يف 

املعدة، وبالتايل ت�ضعركم بال�ضبع ملدة اأطول.
- ميكنك���م اإعداد اخلبز يف املن���زل، با�ضتخدم دقيق جوز 

الهند بدالً من الدقيق االأبي�س، الأن االأول يحتوي على كميات 
اأقل من الكربوهيدرات، و11 �ضعًفا من االألياف، كما ميكنكم 
اختيار اخلبز امل�ضنوع من البذور واملك�رات، الأنهما يحتويان 

على عنا�ر غذائية مهمة.
ان تناول الكربوهيدرات بك���رة، يرفع م�ضتويات ال�ضكر 
يف الدم، ولي�س كل الكربوهيدرات بطبيعة احلال، ولكن تزيد 
احلب���وب وال�ضكريات املك���ررة من م�ضتوي���ات ال�ضكر يف الدم 
ب�رشعة فائق���ة، مقارنة بالكربوهي���درات املركزة املوجودة يف 
اخل����روات، وي�ضهم ه�ض���م الكربوهي���درات املركزة ببطء يف 
اجل�ضم، يف زيادة م�ضتوي���ات اجللوكوز يف الدم، مما ي�ضاعد يف 

عالج مر�ضى ال�ضكر ب�ضكل ملحوظ.
ويف ح���ال كنت���م تعان���ون م���ن اال�ضطراب���ات اله�ضمي���ة، 

فعليكم جتنب اخلبز متاًما، نظًرا الحتوائه على الغلوتن.
اذاً ال ُيعت���رب اخلب���ز م�رًا كم���ا يزعم البع����س، اأثناء اتباع 
احلمي���ات الغذائي���ة، ب����رشط خلوه من امل���واد �ضالف���ة الذكر، 
وتناول���ه باعتدال م���ع اإدراج املواد املغذي���ة االأخرى، وح�ضاب 

ال�ضعرات احلرارية لكل وجبة، عند اإ�ضافة اخلبز اإليها.
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يحتفل االتح��اد البحريني للتنس 
ي��وم غٍد الس��بت املوافق 23 من 
شهر يونيو الجاري باليوم األوملبي 
العامل��ي ال��ذي يص��ادف يف هذا 
الي��وم من كل ع��ام، إذ تم إعداد 
الفعاليات  م��ن  ع��دد  وتنس��يق 
الرياضية تزامًنا مع هذا االحتفال 
مبق��ر االتحاد بجامع��ة بوليتكنك 

مبدينة عيىس. 
وستقام يوم غٍد السبت ابتداًء من 
الساعة الخامس��ة عرًصا فعاليات 
متنوعة، تشمل مسابقات يف لعبة 
التن��س للفئات الس��نية تحت 8 
سنوات وتحت 10 سنوات وعددا 
من املس��ابقات املتنوعة مبشاركة 
أولياء األمور ومن ثم حفل العشاء.

 وع��ن ه��ذه االحتفالي��ة أوضح 
البحرين��ي  االتح��اد  رس  أم��ن 
للتن��س البحرين��ي للتن��س فؤاد 
بالي��وم  االحتف��ال  أن  الرويع��ي 
األوملبي العاملي مناس��بة س��نوية 
لرتس��يخ قيم وضواب��ط امليثاق يف 
التنافس��ية، ويأيت تنفيذا  الرياضة 
مليث��اق اللجنة األوملبي��ة الدولية 
الواس��عة  العاملي��ة  ومنظومته��ا 
الدولية  ومشاطرة األرسة األوملبية 
العاملي  األوملبي  بالي��وم  احتفالها 
لرتس��يخ القي��م األوملبي��ة وتأكيد 
الضواب��ط يف الرياضة التنافس��ية، 
وهن��اك اهتامم الف��ت وكبري من 
قبل جميع املنظامت واملؤسسات 
الرياضي��ة لالحتف��ال به��ذا اليوم 

وتحقيق الرؤى والتطلعات.
االتح��اد  أن  الرويع��ي  وأض��اف 

وبتوجيهات من  للتنس  البحريني 
رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ 
أحم��د بن محمد بن س��لامن آل 
خليف��ة ونائ��ب الرئيس الش��يخ 
عبدالعزيز بن مب��ارك آل خليفة، 
يحرص عىل االحتف��ال بهذا اليوم 
الري��ايض األوملب��ي العاملي املهم 
ويكون جزًءا من احتفاليته موعده 

السنوي.
ودعا الرويعي أولياء األمور ومحبي 
وعش��اق رياضة التنس للمشاركة 
يف هذه االحتفالية يوم غٍد السبت 
الخامس��ة  الس��اعة  انطالًق��ا من 
عرًصا واالستمتاع مبا أعده االتحاد 
من برامج ومس��ابقات تنافس��ية 

متنوعة.

بتوجيهات من ممثل جاللة امللك 
الشباب  الخريية وشؤون  لألعامل 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة س��تقوم اللجنة 
امل��وروث  لرياض��ة  البحريني��ة 
الشعبي برئاس��ة خليفة عبدالله 
القع��ود بتوزي��ع 26 قارب��ا عىل 
املتسابقن من املحافظات األربع 
يف اململكة املش��اركن يف س��باق 
التجديف خالل موس��م نارص بن 
حمد لرياضات املورث الش��عبي 

البحري.  
وبهذه املناسبة أعرب القعود عن 
شكره وتقديره لسمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة عىل دعمه 
املتواص��ل للفعالي��ات والربام��ج 
التي تقيمه��ا اللجنة والرامية إىل 
الرتكيز عىل املس��ابقات الرياضية 
الرتاثية يف اململكة، والتي تش��كل 
جانبا أصيال م��ن تاريخ البحرين 
وتراثها وحضارتها، مش��ريا إىل أن 
االهت��امم البال��غ من قبل س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
لرياض��ات  البحريني��ة  باللجن��ة 

املوروث الش��عبي يشكل قاعدة 
انط��الق ألع��امل اللجن��ة نح��و 
وتنفيذ خططها  بربامجها  االرتقاء 
واجتذاب الشباب نحو مسابقاتها؛ 
بهدف تعريفهم عىل املس��ابقات 
الرتاثي��ة الت��ي كانت س��ائدة يف 
الفرتة املاضية من تاريخ البحرين.  
وق��ال القعود “توجيهات س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
تعكس بكل جالء اهتامم س��موه 
وحرصه املتواص��ل عىل االهتامم 
الش��عبية والعم��ل  بالرياض��ات 

ع��ىل تطويرها بصورة مس��تمرة 
واالهت��امم بامل��وروث الش��عبي 
املج��ال  يف  للبحري��ن خصوص��ا 
الرياض��ات  باعتب��ار  الري��ايض؛ 
اهتامم  تعكس  الرتاثي��ة  البحرية 
املجتم��ع بإحياء امل��ايض والرتكيز 
املب��ارش عىل حياة اآلباء واألجداد 
والذي��ن  املاضي��ة،  الف��رتات  يف 
ارتبط��وا بصورة مب��ارشة بالبحر 
باعتباره مصدرا للرزق والعيش”.   
 وب��ن القعود أن “مبادرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

أدخل��ت ال��رور ع��ىل جمي��ع 
املش��اركن يف الس��باقات الرتاثية 
وأس��عدت املالك الذين بدورهم 
مثنوا مبادرة سموه، التي سيكون 
له��ا م��ردود إيجايب ع��ىل نجاح 
السباقات البحرية، ومن املؤمل أن 
تتطور بشكل كبري يف ظل اهتامم 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بتطوير رياضات املوروث 
الش��عبي ع��الوة ع��ىل االهتامم 
واإلحساس الكبري باملسؤولية من 
قب��ل جمي��ع املش��اركن يف هذه 

املسابقات”.  
 وتاب��ع القع��ود “وس��وف تقوم 
لرياض��ات  البحريني��ة  اللجن��ة 
امل��وروث الش��عبي وم��ن خالل 
كوادره��ا بالعم��ل عىل تس��ليم 
القوارب الرشاعية إىل املش��اركن 
يف موس��م ن��ارص بن حم��د، إذ 
بلغ عدده��ا 26 قاربا تأكيدا عىل 
أهمية اس��تثامر القوارب بصورة 
إيجابية تس��اهم يف إيصال رسالة 
وأهداف وقيم املوسم الرامية إىل 
املحافظة عىل الرياضات الشعبية 
البحري��ة  والرياض��ات  عموم��ا 

خصوصا.

بتوجيهات من ناصر بن حمد

اتحاد التنس يحتفل باليوم األولمبي العالمي

توزيع 26 قاربا على المشاركين في سباق التجديف المقبل

مدينة عيسى              اتحاد التنس

المكتب اإلعالمي

فؤاد الرويعي

سمو الشيخ ناصر بن حمد خليفة القعود

الحلواجي ينهي عقده 
بالتراضي مع قاللي

محمود يقّيم الحكم أنيسور 
لضمه لقائمة النخبة اآلسيوية

أنهى الالعب عيل الحواجي 
عقده بالرتايض مع الفريق األول 

لكرة القدم بنادي قاليل. وقال 
الحلواجي ل�”البالد سبورت” 

إنه أنهى العقد مع نادي قاليل 
بعد أن مثله يف املوسم الريايض 

املايض 2017-2018.
وأشار إىل أنه لعب النصف األول 

من املوسم املايض رفقة نادي سرتة يف دوري الدرجة 
الثانية، قبل أن ينتقل إىل نادي قاليل يف النصف 
الثاين، إذ مثل الفريق لنصف موسم يف الدرجة 

الثانية أيضا قبل أن يتم إنهاء العقد بالرتايض.
وأوضح أنه حاليا يفضل الرتيث قبل اختيار أي 

عرض للموسم الريايض الجديد 2019-2018. يشار 
أن الالعب عيل الحلواجي سبق له اللعب لعدد 

من األندية محليا منها النادي األهيل الذي مثله يف 
مختلف الفئات العمرية.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أرشف رئيس قسم شؤون 
الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتشف 

الحكام اآلسيوي جاسم محمود عىل مهمة تقييم 
واكتشاف الحكم أنيسور رحمن من بنغالديش.

وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قد كلف جاسم محمود 
مبهمة اإلرشاف عىل تقييم الحكم البنغايل خالل مباراة 

بن فريقي united fc وthimpu city fc ضمن الدوري 
البوتاين )pepsi thimphu league(، إذ أقيمت املباراة 

يوم أمس األول )األربعاء( املوافق 20 يونيو الجاري.
وجاء التكليف الصادر من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
لبحث مدى إمكان انضامم الحكم أنيسور رحمن لقامئة 

النخبة اآلسيوية، إذ تعد عملية التقييم هي الثانية له 
ضمن مشوار اكتشاف وبحث ضمه للنخبة، إذ أسندت 

املهمة يف عملية التقييم الثاين للمقيم جاسم محمود.
ويعد جاسم محمود من األسامء املعتمدة لدى االتحاد 
القاري للعبة كمقيم ومكتشف حكام آسيوي، إذ سبق 

له اإلرشاف عىل العديد من األطقم التحكيمية خالل 
مسابقات مختلفة.

جاسم محمود مع الحكم أنيسور رحمن

البالد سبورت

علي الحلواجي

 البديع يبرم عدًدا 
من الصفقات

أبرم نادي البديع عددا من الصفقات املحلية؛ تعزيزا لصفوف 
فريقه الكروي األول للموسم الريايض املقبل 2018 - 2019.
وسيلعب البديع املوسم املقبل يف منافسات دوري الدرجة 

األوىل بعد إحرازه لقب الدرجة الثانية املوسم املايض 2017 - 
2018. وقدم البديع العبيه الجدد بحضور رئيس النادي عيل 

حسن الدورسي، ومدرب الفريق األول عبداملنعم الدخيل.
وتعاقد النادي مع املدافعن األيرين إبراهيم خليل وجعفر 

غلوم يف صفقتي انتقال حر.
وكان إبراهيم خليل العبا يف املوسم املايض برفقة النادي 

األهيل، فيام مثل جعفر غلوم نادي االتحاد يف املوسم املايض.
ويأيت ذلك بهدف تدعيم الجانب األير يف خط الدفاع، 

خصوصا مع ما ميلكه الالعبان من إمكانات ستعزز صفوف 
“الخيول الخرضاء”. إىل ذلك، جدد البديع التعاقد مع الالعب 
جاسم راشد الدورسي، إضافة إىل الالعب محمد ميك. ويهدف 
نادي البديع لتعزيز الصفوف جيدا استعدادا للموسم الجديد.

إبراهيم خليل يرفع قميص ناديه الجديد

البالد سبورت

س��يكون منتخب الش��باب لفنون 
القت��ال املختلطة ع��ىل موعد مع 
الذهب الي��وم “الجمعة” املوافق 
22 يونيو الج��اري، وذلك يف ختام 
منافس��ات بطولة أوروبا املفتوحة 
للهواة لفنون القتال املختلطة لفئة 
الش��باب والعموم، والتي ينظمها 
االتح��اد ال��دويل لفن��ون القت��ال 
بالعاصم��ة   IMMAF املختلط��ة

الرومانية بوخارست. 
 وكان العب��ا أحمر الش��باب عيل 
يعق��وب وزب��ري غازي ق��د تأهال 
 61 وزن  يف  النهائي��ة  للمواجه��ة 
كيلوجراما و70 كيلوجراما، بعد أن 
حقق الالعب ع��يل يعقوب الفوز 
اإليرلندي  الالع��ب  عىل حس��اب 
باتريك دوين س��مس بق��رار لجنة 
الحكام، يف الن��زال الذي جمعهام 
بن��زاالت الدور قب��ل النهايئ بوزن 
61 كيلوجرام��ا. فيام نجح الالعب 
زبري غازي م��ن تحقيق الفوز عىل 
حس��اب الالعب األيرلندي باتريك 
ليهان بقرار لجنة الحكام، يف النزال 

الدور  بن��زاالت  ال��ذي جمعه��ام 
قبل النهايئ ب��وزن 70 كيلوجراما. 
واملق��رر أن يلتق��ي  الالعب عيل 
يعقوب يف الن��زال النهايئ بالالعب 
الربيطاين جاك نيكولز، فيام يلتقي 
الالعب زبري غازي يف النزال النهايئ 

بالالعب األملاين إدوارد كيكسيل. 
 يف املقابل، شهدت منافسات فئة 
العم��وم بالبطول��ة تأل��ق الالعب 
مرتىض عيل صاحب ذهبية الوزن 

الثقي��ل يف بطول��ة الع��امل للهواة 
يف نس��ختها الرابع��ة التي أقيمت 
مبملكة البحرين يف نوفمرب املايض، 
حيث نجح الالعب مرتىض عيل من 
الوص��ول للمواجهة قب��ل النهائية 
بوزن 93 كيلوجراما، بعد أن متكن 
م��ن  إقص��اء الالعب الس��ويدي 
روب��ن الرس��ون م��ن منافس��ات 
البطول��ة، وذل��ك يف الن��زال الذي 
جمعهام مبنافس��ات دور الثامنية 

الالعب  ذات��ه. وس��يلتقي  بالوزن 
مرتىض ع��يل بنزاله القادم الالعب 

األيرلندي كاثل ماننغ. 
 ومل تخدم الظروف الصحية التي مر 
بها الالع��ب عبداملناف محمدوف 
صاحب لق��ب وزن 66 كيلوجراما 
ببطولة إفريقي��ا املفتوحة األخرية 
التي ش��هدتها مدينة جوهانسربغ، 
من اجتياز الفح��ص النهايئ للوزن 
ذاته بفئة  العموم ببطولة أوروبا، 
حي��ث من��ح ذلك الفوز ملنافس��ه 

الفنلندي مييس سارستو. 
 وح��رم ق��رار لجنة الح��كام العبا 
منتخ��ب الش��باب ناي��ف فكري 
كيلوجرام��ا” ويوس��ف  “وزن 70 
كيلوجرام��ا”،   77 “وزن  س��يار 
من تحقي��ق االنتص��ار يف النزالن 
اللذي��ن خاضهام الالعبان يف الدور 
قبل النه��ايئ م��ن البطولة، حيث 
خر الالعب فك��ري أمام الالعب 
اإليط��ايل ليون��اردو أوليفا، وخر 
الالعب س��يار أمام الالعب األملاين 

والديسلوى كلباج.

الالعب مرتضى علي يتألق في فئة العموم

 أح��م��ر ال��ش��ب��اب ع��ل��ى م��وع��د م���ع ال��ذه��ب 
MMA ل�����  ب���ط���ول���ة أوروب��������ا  ف����ي خ���ت���ام 

اتحاد فنون القتال المختلطة          المركز اإلعالمي

منتخب فنون القتال المختلطة



تواصل اللجنة املنظمة العليا لدوري 
خالد ب��ن حمد لكرة قدم الصاالت 
قبل  اإلعدادية  تحضرياتها  السادس 
انط��اق املنافس��ات تح��ت رعاية 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب الق��وى الرئيس 
الفخ��ري لاتحاد البحريني لرياضة 
ذوي العزمية س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليف��ة، والذي يقام 
بتنظيم م��ن جانب وزارة ش��ؤون 
مع  بالرشاكة  والرياض��ة  الش��باب 
املكت��ب اإلعامي لس��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليفة، وتحت 
ش��عار #ملتقى_األجيال وسينطلق 
ي��وم األح��د 24 يوني��و الج��اري 
وحت��ى 9 أغس��طس املقبل، حيث 
يأيت هذا الدوري ضم��ن مبادرات 
سموه الداعمة للشباب يف املجالني 

الريايض واإلنساين. 
 ويقام الدوري هذا العام مبشاركة 
واس��عة من جانب املراكز الشبابية 
واألندية الوطني��ة والفتيات وذوي 
والجالي��ات،  وال��وزارات  العزمي��ة 
وذل��ك عىل صال��ة مدين��ة خليفة 

الرياضية. 

عمل اللجنة الفنية 

وتعد اللجن��ة الفنية إح��دى أبرز 
اللج��ان الرئيس��ة باللجنة املنظمة 
العليا للبطولة، حي��ث تبذل هذه 
اللجنة جهودا كبرية ليس��يري عملية 
تسجيل الفرق والاعبني واإلداريني 
وتس��يري املنافس��ات عىل الش��كل 
ال��ذي يخ��دم جمي��ع التطلع��ات 

إلنجاح الحدث. 
 من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية 
السيد ميك الش��عباين: “إن اللجنة 
منذ ب��دء التحضري لهذه النس��خة، 
وهي تسعى جاهدة لبذل قصارى 
جهده��ا لتحقي��ق أع��ىل معدالت 
النجاح يف العمل املنوط بها، والذي 
ينعكس بدوره تحقيق التكامل بني 
باقي اللجان، مبا ينصب يف مصلحة 

إبراز الدوري”.   

تسجيل الالعبين   

 وأض��اف: “تس��جيل العبي الفرق 
املش��اركة يف النسخة السادسة من 
ال��دوري، جرى عىل فرتت��ني الفرتة 
األوىل عىل 10 أي��ام والفرتة الثانية 
عىل 5 أيام. وقد استحدثت اللجنة 
الفنية هذا العام بالتعاون مع أمانة 
للتس��جيل  الرس، طريق��ة جديدة 
وهي عرب املوقع اإللكرتوين الخاص 
بالتس��جيل، والتي س��هلت بشكل 
كب��ري عمل اللجن��ة، حيث حددت 
اللجنة اس��تامرة خاصة بالتسجيل، 
يتم ملء بيانتها وإرس��الها مع كل 
املتطلب��ات الخاص��ة بالفرق لهذه 
املش��اركة. ويف هذا العام، ستشهد 
البطولة نقلة نوعية اس��تثنائية من 
حيث عدد الف��رق التي بلغت 83 
فريقا مقس��مة عىل 6 مس��ابقات 
دوري، لكل مس��ابقة دوري بطل، 

كام واس��تحدثت اللجن��ة يف هذه 
ال��وزارات، حيث  دوري  النس��خة 
سيش��ارك في��ه 10 وزارات، ك��ام 
اس��تحدثت دوري الجاليات والتي 
اعتمدت فيه مشاركة 6 فرق. وقد 
بل��غ عدد الرياضي��ني 1400 العب 
والعب��ة، والذين سيتنافس��ون عىل 
مدار 40 يوم��ا متواصلة متواصلة، 
باس��تثناء نهايئ كأس العامل بروسيا، 
والت��ي فضلت اللجن��ة منح الفرق 
راحة يف هذا اليوم، لفرصة مشاهدة 

املباراة”.   

صالة خليفة تتزين              
بصورة خالد بن حمد

تتزين صالة مدينة خليفة الرياضية 
بصورة النائب األول رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
الرئي��س الفخري لاتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية س��مو الشيخ 
خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة، 
والت��ي تش��هد إقام��ة منافس��ات 

النس��خة السادسة من دوري خالد 
بن حمد لكرة القدم الصاالت. 

فقد حرص سمو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة من خال الجهود 
الكبرية الت��ي يبذلها س��موه، عىل 
إط��اق العدي��د م��ن املب��ادرات، 
إميان��ا من س��موه بأهمي��ة تعزيز 
ثقافة املب��ادرات الهادفة باملجتمع 
البحريني الواحد، حيث رسم سموه 
من خ��ال تلك املب��ادرات العديد 
م��ن األهداف م��ن أبرزه��ا رعاية 
ودع��م الش��باب البحريني بجميع 
فئاته، تسخري اإلمكانات كافة التي 
تربز قدرات وإمكانات الش��باب يف 
مختلف املجاالت، مب��ن فيهم فئة 
ذوي العزمية والعمل عىل إدماجهم 
باملجتم��ع، م��ع الس��عي الدؤوب 
نحو غرس القي��م األصيلة واملبادئ 
الوطنية التي تعزز اللحمة واألخوة 

بني أبناء قرى ومدن اململكة. 

القناة الرياضية تواكب الحدث 

الرياضية بتلفزيون  القناة  تس��عى 

الحدي��ث  مواكب��ة  إىل  البحري��ن 
الري��ايض ل��دوري خال��د بن حمد 
واألندي��ة  الش��بابية  للمراك��ز 
العزمية  والفتي��ات وذوي  الوطنية 
والوزارات والجالي��ات لكرة القدم 
داخل الصاالت بش��كل متميز عرب 
لنقل مباريات  املتواصل  االستعداد 
الدوري الذي س��يقام ع��ىل صالة 
مدين��ة خليفة الرياضي��ة؛ باعتباره 
من املس��ابقات الرياضية الشبابية 
التي يش��اركة فيها ع��دد كبري من 

شباب البحرين. 
يف  الرياضي��ة  القن��اة  ودأب��ت   
الس��نوات املاضي��ة ع��ىل تغطي��ة 
الدوري ب��كل عزمية ونش��اط عرب 
حش��د طاقاتها وكوادرها؛ من أجل 
تس��ليط الضوء عىل الدوري ونقل 
مبارياته وتقديم حزمة من الربامج 
اليومي��ة التي تس��اهم يف الوصول 
إىل أهداف وقيم ورس��الة الدوري، 
والتي حددها سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة يف تطوير مهارات 
الشباب اكتشاف مهاراتهم يف لعبة 

كرة القدم داخل الصاالت.  
 وم��ن املؤم��ل أن تق��وم اللجن��ة 
املنظم��ة العليا ل��دوري خالد بن 
حم��د لك��رة القدم بزي��ادة حجم 
الرياضي��ة؛  القن��اة  تعاونه��ا م��ع 
من أج��ل تغطية ال��دوري بصورة 
متميزة وبإمكان��ات عالية والعمل 
جنب��ا إىل جنب؛ من أجل تس��هيل 
عمل الك��وادر الوطنية ودعمها يف 
سبيل إنجاح مهمتها يف نقل وقائع 
مباريات الدوري عىل الهواء مبارشة 
املباريات  وتس��ليط األضواء ع��ىل 
التي تقام يومي��ا عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية. 
الرياضي��ة  القن��اة  وتعم��ل  ك��ام 
األخ��رية  اللمس��ات  وض��ع  ع��ىل 
للرس��الة اليومي��ة التي س��تقدمها 
خ��ال منافس��ات ال��دوري والتي 
س��تخصصها للرتكي��ز ع��ىل أه��م 
املجريات واالح��داث التي رافقت 
مباريات ال��دوري، إضافة إىل عمل 
لاعبني  وترصيحات  يومية  لقاءات 

عن املباراة. 
 ومواكب��ة م��ع الحدث الش��بايب 
الري��ايض األبرز داخ��ل الصاالت، 
فإن القن��اة الرياضية س��تخصص 
س��هرات مبارشة خاصة ب��األدوار 
املتقدمة للدوري؛ لتسليط الضوء 
بشكل أكرب عىل الدوري ومجرياته 
واس��تضافة نخب��ة م��ن املحليني 
لتبي��ان أهمي��ة ال��دوري، إضافة 
إىل الوقوف ع��ىل الجوانب الفنية 

لجميع الفريق. 
 وستنظم القناة الرياضية استوديو 
تحليلي��ا ملباري��ات ال��دوري يف ال� 
16 وتوجي��ه الدع��وة اىل عدد من 
املحلي��ني؛ م��ن أجل املش��اركة يف 
هذا االستوديو لتسليط الضوء عىل 
مجريات املبارايات وتحليلها فنيا. 

مركز المحرق النموذجي بديال 
للوسطى في المجموعة الرابعة 

أجرت اللجنة املنظمة لدوري خالد 
بن حم��د للمراكز الش��بابية تغيريا 
يف فرق املجموع��ة الرابعة بدخول 
مركز املح��رق الش��بايب النموذجي 
بديا ملركز ش��باب الوس��طى لتضم 
املجموعة إىل جانب املحرق الشبايب 
النموذج��ي ف��رق مراكز س��لامباد، 
الجرسة والبحري، وسيبدأ النموذجي 
مبارياته ومش��واره يف الدوري أمام 

البحري يوم اإلثنني 25 يونيو. 
 ومركز املحرق الش��بايب النموذجي 
يعت��رب من املراك��ز الش��بابية التي 
حظي��ت برعاية كب��رية، وتم افتتاح 
مق��ره يف يناير 2017 بحضور ممثل 
جالة امللك لألعامل الخريية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
وج��اء افتتاحه بن��اء عىل توجيهات 
القيادة الرش��يدة حرص��ا منها عىل 
توفري البيئة الرياضية املثالية لشباب 
الوط��ن، وتوفري الظ��روف الكفيلة 
باالرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية 
التحتية  البني��ة  وإقام��ة مش��اريع 
التي تس��تقطب الشباب وتتيح لهم 
الفرصة ملامرس��ة هواياتهم املفضلة 
يف أج��واء مريحة وضمن منش��آت 

حديثة تلبي حاجات الشباب. 
 ووضعت وزارة الش��باب والرياضة 
خط��ة طموح��ة لتنفيذ ع��دد من 
يف  النموذجي��ة  الش��بابية  املراك��ز 
مختلف محافظات اململكة تنسجم 
م��ع رؤية وتوجيه��ات الحكومة مبا 
يتوافق مع برنامجها، ومركز املحرق 
الشبايب النموذجي يعترب مغايرا عن 
مركز شباب املحرق الذي يتواجد يف 
دوري املراك��ز، وج��اء يف املجموعة 

األوىل.

استكمال تسجيل الفرق والالعبين إلكترونيا... ونقلة نوعية لمسابقة هذا العام
يومان على انطالق دوري خالد بن حمد السادس لكرة الصاالت

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

من االجتماعات التحضيرية مع الفرق

كاريكاتير دوري خالد بن حمد  صالة مدينة خليفة تتزين بصورة سمو الشيخ خالد بن حمد شخصية دوري خالد بن حمد

من االجتماعات التنسيقية مع القناة الرياضيةسمو الشيخ خالد بن حمد ووزير شؤون الشباب والرياضة في زيارة سابقة لمركز المحرق الشبابي النموذجي
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محالت األلبسة الرياضية المقاهي تنتعش في المونديال

مع انطالق منافسات النسخة الحادية 
والعرشي��ن لبطولة كأس الع��امل لكرة 
القدم )مونديال روسيا 2018( تنتعش 
العديد من القطاع��ات التجارية ليس 
يف البلد املس��تضيف، وإمنا يف مختلف 
أرجاء العامل؛ نظرا مل��ا يجتذبه الحدث 
من اهتامم واس��ع م��ن جانب ماليني 
الن��اس ح��ول الع��امل، وهو م��ا يدفع 
الكث��ر من اصحاب األع��امل التجارية 

لالستفادة من هذا الحدث.
يف مملكة البحرين ال يختلف األمر عن 
باقي دول العامل، حيث تنتعش الحركة 
التجاري��ة واالقتصادي��ة يف العديد من 
القطاعات التي تحقق اس��تفادة كبرة 
م��ن املونديال عىل امتداد ش��هر كامل 
وتحقق أرباحا طائلة، وهنا نس��تعرض 
أهم القطاعات التجارية التي تستفيد 

بشكل مبارش من كأس العامل.

المقاهي والفنادق والمجمعات

تعت��ر املقاهي والفنادق واملجمعات 

ع��ىل رأس القطاع��ات التجارية التي 
تستفيد من املونديال بصورة مبارشة 
وتعت��ر الحدث مبثابة موس��م تعمل 
عىل اس��تغالله لي��در عليه��ا أرباحا 

كبرة.
فاملقاهي تحرص عىل وضع شاش��ات 
عمالقة لجذب أكر عدد من الزبائن 
الع��رس  متابع��ة  يفضل��ون  الذي��ن 
الك��روي يف أجواء اس��تثنائية، حيث 
الشيش��ة  الكث��رون تدخني  يفض��ل 
والحلويات  باملرطب��ات  واالس��تمتاع 
و”الشاي” الذي تقدمه تلك املقاهي 
أثن��اء املش��اهدة، وه��و م��ا يعن��ي 
زي��ادة معدل املبيعات بنس��بة 100 
% عن األي��ام العادية. أم��ا الفنادق 
فإنه��ا هي  التجاري��ة،  واملجمع��ات 
األخرى تضع شاشالت عمالقة وتقدم 
جوائ��ز وعروضا ترفيهي��ة وترويجية 
اآلالف  تس��تقطب عرشات  مصاحبة 
م��ن املش��جعني، الس��يام وأن ارتفاع 
ح��رارة الج��و تس��تدعي مش��اهدة 

مباريات كأس الع��امل يف أجواء باردة 
بعيدا عن حرارة الجو املرتفعة، حيث 
إن تواف��د تل��ك األع��داد الكبرة من 
الجامهر س��رفع من نسبة مبيعات 
املح��الت التجارية ومرت��ادي املجمع 

بنسبة كبرة.

محالت األلبسة الرياضية

تزداد مبيعات محالت األلبسة الرياضية 
يف فرة املونديال، حيث تتهافت أعداد 
كبرة من الجامه��ر عىل تلك املحالت 
القتناء قميص املنتخب الذي تعش��قه 
خصوصا املنتخبات الكبرة مثل الرازيل 
وأملاني��ا واألرجنت��ني وإس��بانيا بجانب 
املنتخب��ات العربي��ة األربع��ة تون��س 
والسعودية واملغرب ومرص، فالحامسة 
والشغف بكرة القدم يدفع عشاق كرة 
الق��دم الرتداء قمي��ص املنتخب الذي 
يحبونه سواء أثناء متابعة املونديال عر 
التلفاز أو الحضور الشخيص يف املالعب 

بروسيا.

محالت الستاليت وأجهزة االستقبال

ش��هدت مح��الت أجهزة االس��تقبال 
“الس��تاليت”  وتركيب  “الريس��يفر” 
إقباال كب��را يف الفرة املاضية، فالكثر 
من عشاق الس��احرة املستديرة قاموا 
باالشراك أو تجديد االشراك يف قنوات 
يب إن س��بورت رغم قرار وزارة اإلعالم 
ال��ذي يحظر بيعها، فيام عمد العديد 
من الجامه��ر اقتناء جه��از يب آوت 
كيو الجديد الذي أتيح برسوم رمزية، 
كام اضطر البع��ض للتواصل مع تلك 
املح��الت لضب��ط اجهزة الس��تاليت 
“الالق��ط” وم��ا يتبعه م��ن معدات؛ 
لضامن مش��اهدة ممتعة، األمر الذي 
لع��ب دورا كب��را يف إنع��اش س��وق 
محالت بيع وتصليح اجهزة االستقبال.

المكسرات والمرطبات 
والحلويات

ال تحلو جلسات البحرينيني خصوصا 

الرياضي��ني م��ن محب��ي مش��اهدة 
بوج��ود  إال  الرياضي��ة  املنافس��ات 
مبختل��ف  والحلوي��ات  املك��رات 
أنواعها، ومع انطالق مونديال روسيا 
تنترش الكثر من املجالس والدواوين 
التي تحرص عىل أن تكون الحلويات 
واملك��رات جزءا م��ن متعتها، وهو 
ما ينطبق ع��ىل الكثرين يف منازلهم 
الخاصة، مام يساهم يف تزايد اإلقبال 
عىل رشاء املكرات خصوصا “الحب 
والحلويات  األنواع  وباقي  الش��مي” 
واملرشوب��ات األخ��رى بنس��بة كبرة 

جدا.

اإلعالنات

ينتعش س��وق اإلعالن��ات اثناء كأس 
العامل يف البحرين، س��واء اإلعالنات يف 
الصح��ف واملطبوع��ات أو اإلعالنات 
الرقمي��ة يف مواق��ع ش��بكة االنرنت 
أو حس��ابات التواص��ل االجتامعي أو 
التلفزي��ون، فكل املقاه��ي والفنادق 

واملجمعات تحرص عىل نرش إعالنات 
للرويج لها أثناء املونديال يف الصحف 
التواصل االجتامعي  ومختلف وسائل 

والتلفزيون.

حجوزات السفر

تنال رشكات خطوط الطران ووكاالت 
السفر يف مملكة البحرين نصيبا جيدا 
من املوندي��ال، خصوص��ا وأن هناك 
العديد من رشكات الخدمات الرياضية 
التي تقدم عروضا للس��فر إىل روسيا 
ومتابعة كأس العامل برس��وم معقولة، 
يف ظ��ل وجود أع��داد ليس��ت قليلة 
من البحريني��ني الذين يحرصون عىل 
التواجد يف روس��يا ملتابعة املونديال، 
م��ام يرفع الطلب عىل تذاكر الس��فر 
إىل روس��يا مبختلف خط��وط الطران 
والتعامل مع وكاالت السفر والسياحة 
يف البحري��ن م��ام يرف��ع الطلب عىل 

التذاكر بصورة مطردة.
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مونديال روسيا ينعش قطاعات تجارية عديدة في البحرين

وكاالت: أنقذ نجام املنتخب اإلسباين، 
جرارد بيكيه وإيسكو، طائرا كان 

عىل أرض امللعب، قبل لحظات من 
انطالق املباراة، التي جمعتهم مع 
إيران ضمن منافسات املجموعة 

الثانية مبونديال روسيا 2018.
وظهر مدافع برشلونة يف فيديو تم 

تداوله عىل املواقع يلتقط الطائر 
املنكوب من عىل العشب، إال أنه 

سقط من يده، ثم قام إيسكو 
بالتقاطه وأطلق رساحه خارج أرضية 

امللعب وعاد إىل امليدان، وفقا 
لصحيفة “الصن” الريطانية.

وكان املنتخب اإلسباين قد حقق فوزا 
صعبا عىل خصمة اإليراين العنيد، 
األربعاء، يف آخر مباريات الجولة 

الثانية يف املجموعة الثانية.
ورفع املنتخب اإلسباين بهذا الفوز 

رصيده إىل 4 نقاط متساويا مع 
الرتغال، التي فازت عىل املغرب 

بهدف نظيف يف وقت سابق 
وودعت البطولة.

أش��اد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة باملس��توى الذي 
ظهر علي��ه طاقمنا الدويل املونديايل 
خالل إدارته ملب��اراة منتخبي بولندا 
والس��نغال، ضمن منافسات الجولة 
األوىل للمجموع��ة الثامن��ة ب��كأس 

العامل 2018 املقامة حاليا يف روسيا.
وأوضح الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحمد آل خليفة أن ما أظهره طاقمنا 
ال��دويل املك��ون من حكم الس��احة 
ن��واف ش��كرالله والحكم املس��اعد 
األول ي��ارس تلفت ي��أيت تأكيدا عىل 
التمي��ز الكبر الذي أظه��ره الطاقم 
خالل املناس��بات الس��ابقة مبا فيها 
خالل مشاركته يف كأس العامل 2014، 
مش��را إىل فخ��ر واعت��زاز أرسة كرة 
الق��دم البحرينية باملكان��ة املتميزة 

للتحكيم البحريني والذي بات يحتل 
مكانة مرموقة يف جميع األوساط.

وأثن��ى رئي��س اتح��اد الك��رة عىل 
األداء الطي��ب الذي نجح من خالله 
شكرالله وتلفت يف قيادة املباراة إىل 

بر األمان، متمنيا التوفيق للطاقم يف 
مشواره القادم يف املونديال العاملي.

من جهة أخرى، كلف االتحاد الدويل 
لك��رة القدم الحكم نواف ش��كرالله 
للمش��اركة يف إدارة مباراة منتخبي 

س��ويرا ورصبيا الي��وم )الجمعة(، 
إذ سيش��ارك يف املباراة بصفته حكام 
رابعا، كام سيش��ارك الحكم املساعد 
ي��ارس تلفت بصفته حكام مس��اعدا 

احتياطيا.

)وكاالت(: رش��ح النج��م اإلنجلي��زي 
الس��ابق ديفيد بيكهام منتخبي بالده 
واألرجنتني لبلوغ املباراة النهائية من 
مونديال روسيا، مشرا إىل أنه تشجع 
بالفوز الذي حققه “األس��ود الثالثة” 
وهو لق��ب انجل��را ع��ىل تونس يف 
مباراته��ا األوىل يف العرس الكروي.ومل 
تحقق إنجل��را نتائج بارزة يف الس��نوات 
االخ��رة يف نهائي��ات كأس العامل ومل تبلغ 
الدور ربع النهايئ منذ العام 2006 عندما 
كان بيكه��ام قائدا للفري��ق، كام ان اخر 
تتويج له��ا يعود اىل الع��ام 1966 عندما 
اس��تضافت البطول��ة بفوزها ع��ىل املانيا 

الغربية 2-4 بعد التمديد.
وقال بي��كام يف ح��دث ترويجي يف بكني 
لرابط��ة جامع��ات كرة الق��دم يف الصني 
“أعتقد أن االرجنتني س��تواجه إنجلرا يف 
املباراة النهائية”. وأضاف “بالطبع، أراهن 
ع��ىل إنجلرا إلح��راز اللق��ب وذلك الين 

متحيز وشغوف تجاه بلدي”.
لك��ن بيكام الذي ش��ارك يف 3 نس��خ من 

نهائيات كأس العامل يدرك أن الطريق ليس 
مفروش��ا بالورود لكتيبة املدرب غاريث 
س��اوثغيت وقال “أنا سعيد جدا ألننا فزنا 
باملباراة االوىل. املنتخب اإلنجليزي فريق 
ش��اب جدا ال ميلك الكثر من الخرة، وما 
تبقى من مباريات يف كأس العامل سيصبح 
أق��وى وأقوى بوج��ود منتخب��ات جيدة 

كثرة”.

تصرف إنساني قميص رونالدو
وكاالت: أصدر االتحاد الدويل لكرة 
القدم “فيفا”، بيانا الخميس، للرد 
عىل ترصيحات  العب املغرب نور 

الدين أمرابط، بشأن طلب حكم 
مباراة الرتغال وأسود األطلس 

األمريك مارك جيجر، الحصول عىل 
قميص كريستيانو رونالدو.

وذكر “الفيفا” يف بيانه أنه مبجرد 
خروج تلك الترصيحات، أجرى 

تحرياته بشأن صحة تلك املعلومات، 
مؤكدا أن تلك الرواية مل تحدث.

وأدان االتحاد الدويل الترصيحات 
التي خرجت الجانب املغريب وقال يف 

بيانه “نرفض بشدة تلك االدعاءات 
وأن مثل هذا الطلب مل يتم من قبل 

الحكم”.
وتابع “الحكام لديهم تعليامت 
واضحة بشأن سلوكهم وطريقة 

تعاملهم مع جميع منتخبات كأس 
العامل 2018، وميكن التأكيد عىل أن 

جيجر ترصف بطريقة مهنية ومثالية 
يف إدارة املباراة”.

رئيس اتحاد الكرة يشيد بأداء الطاقم المونديالي بمباراة بولندا والسنغال

نهائي بيكهام

حسن علي

نواف شكراهلل ياسر تلفتعلي بن خليفة

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

وكاالت: أبدى املدير الفني ملنتخب 
تونس نبيل معلول، رضاه عن 

مستوى الالعبني أمام إنجلرا، يف 
بداية مشوار نسور قرطاج يف 

املونديال، رغم الهزمية بهدفني 
لهدف.

وقال يف ترصيحات تلفزيونية 
“لعبنا مباراة كبرة أمام أحد أبرز 

املنتخبات العاملية، ومرشح للذهاب 
بعيدا يف هذه البطولة”.

وتابع “منتخب إنجلرا يضم يف 
صفوفه أبرز الالعبني يف العامل، 

ويلعبون يف دوري أبطال أوروبا، 
وهو ما يعطيهم خرة كبرة يف 
الوقت الذي يشارك فيه العبو 

تونس للمرة األوىل يف املونديال”.
وواصل معلول “كنا نعرف من 

البداية أن إنجلرا أقوى منا، 

خصوصا من الناحية البدنية، 
وقررت تأجيل التبديالت للشوط 

الثاين لكن إصابة الحارس معز 
حسن، بعرثت كل أوراقي، وأشكره 

عىل الفرة التي قضاها معنا”.
وأشار “شعر العبو تونس برهبة 

كبرة أمام إنجلرا، وأنا أتفهم ذلك، 
فالوديات ليست مثل مباريات 

كأس العامل”.
وأكمل “حاولنا تعديل بعض األمور 

بني الشوطني ونجحنا يف الشوط 
الثاين يف التقليل من خطورة 

إنجلرا، وأكرر أن خروج الحارس 
معز حسن مل يساعدين كمدرب 

عىل التحكم يف التغيرات”.
وأوضح “كنت سأرشك عيل معلول 

ملدة 60 دقيقة فقط فوجدت 
نفيس مضطرا لركه 90 دقيقة، 

ونفس اليشء بالنسبة لوهبي 
الخزري”.

وقال مدرب تونس “فخر الدين 
بن يوسف قدم مباراة كبرة، وكل 

الالعبني قدموا أداء طيبا لكن 
الهزمية كانت مريرة والجمهور 

التونيس البد أن يعذرنا؛ ألننا واجهنا 
أحد أفضل املنتخبات، ووضعتنا 

القرعة يف واحدة من أصعب 
املجموعات يف املونديال”.

وعن مباراة بلجيكا، التي سيخوضها 
منتخب تونس يوم السبت املقبل 
قال معلول “سنحاول أن نضغط 

عىل املنتخب البلجييك األقل رسعة 
من إنجلرا، لكنه يتميز بالفنيات 

ولديه العديد من النجوم مثل 
جدي بروين وهازارد، كام سنحرص 

عىل الوصول إىل مناطق بلجيكا، 
وخلق الفرص للتسجيل”.

 وعن حظوظ منتخب تونس يف 
مباراة بلجيكا، أكمل “ منتخبنا 

قادر عىل الفوز باللقاء.

معلول: تونس ستتخطى بلجيكا

معلول

)أ.ف.ب(

ديفيد بيكام



جاريث ساوثجيت
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طمـــــوح أوروجــواي مهـــدد بالضيــــــاع
أوروج��واي  منتخ��ب  يحب��ذ  ال 
مواجهة فريق بعينه يف دور الستة 
عرش لكأس العامل، يف روس��يا، بعد 
اإلطاحة باملنتخب الس��عودي من 
البطولة ع��ر الف��وز عليه بهدف 
األربع��اء، يف الجول��ة الثاني��ة من 

مباريات املجموعة األوىل.
وجاءت االنتصارات الستة األخرية 
ملنتخ��ب أوروج��واي يف املونديال 
بفارق هدف واحد، وهو أمر يشري 
إىل معاناة الفريق من مش��كلة يف 
اللمس��ة األخرية، لكنها أيضا تشري 
إىل مدى قوة الفريق عىل املستوى 

الدفاعي.
بالتأكي��د كانت هن��اك هزائم بني 
ه��ذه االنتص��ارات، مث��ل الهزمية 
أم��ام كولومبيا 20 يف دور الس��تة 
عرش ملونديال الرازيل 2014، لكن 
الفريق تأهل لل��دور الثاين للمرة 
الثالثة ع��ىل الت��وايل يف املونديال 

وبالتأكيد يشعر بالتفاؤل.
وقال لويس سواريز صاحب هدف 
الفوز عىل الس��عودية: “لدينا ثقة 
هائلة بأنفسنا، وطموحات كرى”.
الفوز يف الدقائق األخرية عىل مرص 
1 - 0 أعقب��ه الفوز بنفس النتيجة 

ع��ىل الس��عودية ولكن س��واريز 
س��جل اله��دف يف الدقيقة 23 يف 

مباراته الدولية رقم 100.
وأوضح مهاجم برش��لونة اإلسباين: 
“ترشفت بخويض املباراة رقم 100 
مع بالدي، سعيد مبساعدة الفريق 

بهديف”.
ومل يكن منتخ��ب أوروجواي أبدا 
محل خطر أمام السعودية، ولكن 
أداء مامثل أمام روس��يا يف مباراة 
تحدي��د ص��دارة املجموعة األوىل 
يوم االثنني املقبل، سيمنح الفرصة 

ألصح��اب األرض للظفر بالصدارة، 
حيث ان ال��دب الرويس يف حاجة 
فقط للتعادل لتحقيق مبتغاه نظرا 
لتفوق بفارق األهداف بعد أن فاز 
عىل الس��عودية 5 - 0 وعىل مرص 

.1 - 3

ويلتق��ي صاحب املرك��ز األول يف 
املجموعة األوىل مع صاحب املركز 
الث��اين باملجموعة الثانية وصاحب 
املركز الث��اين باملجموعة األوىل مع 

وصيف املجموعة الثانية.
وبالت��ايل فإن منتخ��ب أوروجواي 

عىل األرجح س��يواجه الرتغال أو 
إسبانيا.

ولك��ن س��واريز )31 عام��ا( قال: 
“هوي��ة املناف��س ليس��ت باألمر 
امله��م، س��نحاول أن نحقق أفضل 
نتيجة ممكنة، 11 العبا يف مواجهة 
11 العب��ا ط��وال 90 دقيقة ورمبا 
االحت��امالت  كل  دقيق��ة،   120

قامئة”.
ويش��عر أوس��كار تاباري��ز مدرب 
بوج��ود مش��كلة يف  أوروج��واي 
استغالل  فريقه، وسيحاول  هجوم 
مواجهة روسيا لحل هذه املعضلة.
وأهدر سواريز العديد من الفرص 
ك��ام مل يص��ل ملرحل��ة التفاه��م 
املثالية مع رشيكه يف خط الهجوم 

إدينسون كافاين.
وق��ال تاباريز: “علينا أن نحس��ن 
األم��ور، أن نعم��ل ع��ىل جوانب 

بعينها”.
الرتغ��ال بطل  مواجه��ة منتخب 
أوروب��ا بقيادة نجمه كريس��تيانو 
رونالدو هداف املونديال برصيد 4 
أهداف، أو مواجهة إسبانيا بقيادة 
هداف��ه دييجو كوس��تا، لن تكون 
أشبه مبواجهة السعودية أو مرص.

وكاالت: شن الالعب البلجييك 
إيدين هازارد هجوما الذعا عىل 
الصحافة العاملية، وأكد أنه يقرأ 

الصحف فقط ليضحك.
وقال هازارد، يف ترصيحات إعالمية 

“أحيانا أقرأ شيئا، ولكن فقط 
ألضحك”.

ورغم فوزه بثالثية نظيفة يف 
مباراته األوىل يف بطولة كأس العامل 

2018 أمام بنام، تلقى منتخب 
بلجيكا، انتقادات كثرية.

وأضاف هازارد “أعتقد أن 
االنتقادات يجب أن تكون 

موجودة، ولكن ال ميكن تقديم ما 
هو أكرث من الحد األقىص”.

)وكاالت(: قال مدرب انجلرتا 
جاريث ساوثجيت إنه سيكون 

عليه الحذر يف احتفاالته بأهداف 
منتخب بالده يف كأس العامل لكرة 

القدم بعدما تعرض لخلع يف الكتف 
خالل الركض يف يوم راحة الفريق.

وارتدى ساوثجيت حاملة كتف 
خالل حديثه اليومي مع العبي 

انجلرتا. وأبلغ املدرب موقع االتحاد 
االنجليزي يف االنرتنت ”رمبا لن 

احتفل باألهداف بطريقة رياضية 
يف املستقبل، الطبيب قال إن 

تسديد أي لكمة يف الهواء ليس 
خيارا مطروحا“.

وتلقى ساوثجيت، الذي فاز 
فريقه 1-2 عىل تونس يوم 

االثنني وسيواجه بنام يوم األحد 
يف املجموعة السابعة، العالج يف 
مستشفى قريب من مقر إقامة 

انجلرتا وسيكون تحت رعاية طبيب 
املنتخب.

االحتفال ممنوعهازارد يهاجم الصحافة

بندتنـــر يكســر الصمـت

مشجعــون.. يسرقــون ويشربـــــون

)وكاالت(: ك��ر املهاج��م ني��كالس 
بندت��ر صمته ح��ول اس��تبعاده من 
منتخ��ب الدمن��رك املش��ارك يف كأس 

العامل لكرة القدم.
وعاد بندتر الذي اس��تبعده املدرب 
اوجه هاريده من التش��كيلة النهائية 
املكونة من 23 العبا؛ بسبب مخاوف 
ح��ول ع��دم قدرته ع��ىل التعايف من 
إصابة يف الفخذ، للمشاركة مع فريقه 

الرويجي روزنبورج.
وأبل��غ بندتر موقع النادي الرس��مي 

يف اإلنرتنت ”مل أتوقع أن تسري األمور 
به��ذه الطريق��ة. أم��ر بالكث��ري من 
املش��اعر، لكن مث��ل أي يشء آخر يف 
التق��دم لألمام، ويجب  الحياة يجب 

عيلَّ فعل ذلك“.
ورغم أن��ه متنى التوفي��ق لزمالئه يف 
املنتخب قبل أن يرتك التش��كيلة كان 
بندتر يؤمن أنه يس��تطيع التعايف يف 
الوقت املناسب ملباراة الدمنرك األوىل 

ضد بريو يوم 16 يونيو.
وعاد للتدريبات يف الرويج يف الثامن 

من يونيو وش��ارك كبديل يف آخر 13 
دقيقة يف الهزمية 1-2 أمام ترومس��و 

بعد ذلك بثالثة أيام.

وأش��ار املهاج��م الذي أح��رز أربعة 
أه��داف يف 13 مباراة يف الدوري هذا 
املوس��م إىل أنه يركز عىل وضع خيبة 
ع��دم املش��اركة يف كأس العامل خلف 
ظهره والتألق م��ع ناديه الذي يحتل 
املركز الثالث متأخرا بسبع نقاط عن 

بران املتصدر.
وقال ”لس��ت راضيا عام قدمته حتى 
اآلن بنس��بة مئ��ة يف املئ��ة؛ لذا لدي 
رغبة كب��رية يف إظهار أنني اس��تطيع 

التطور“.

وكاالت: اعتقلت الس��لطات الروسية 
8 مشجعني أجانب حتى اآلن، جاؤوا 
لتأييد منتخباتهم املش��اركة يف بطولة 
كأس العامل لكرة القدم يف روسيا، وفق 
ما ذكرت وسائل إعالم روسية محلية.

وذكرت تقارير وسائل اإلعالم الروسية 
أن املش��جعني الذين تم اعتقالهم أو 
تغرميهم ه��م من املكس��يك وإيران 
وبريو واململكة املتحدة، وان املعتقل 

األول كان من بريو بسبب الرقة.
املش��جع،  الس��لطات عىل  وحكمت 
ال��ذي رسق 265 دوالر م��ن مواطن 
يف  الحم��راء  الس��احة  يف  تايالن��دي 
موس��كو، بالسجن ملدة شهرين، وفق 
م��ا ذك��رت وكال��ة أنب��اء إنرتفاكس، 

الجمعة.
إجراءاتها  الروسية  السلطات  وعززت 

تس��تضيف  مدين��ة   11 يف  األمني��ة 
مباري��ات كأس الع��امل لك��رة القدم، 
ونرشت عددا كبريا من رجال الرشطة، 
ونصبت كام��ريات جديدة يف األماكن 

العامة.

وألقت السلطات الروسية عىل مشجع 
آخر من بريو بتهمة رسقة 3 تذاكر من 
مباراة أملانيا واملكسيك األحد املايض، 
وفقا م��ا ذكرت وكالة إنرتفاكس، التي 
أكدت أن الرجل البالغ من العمر 42 

اتهم بالرقة.
الروسية مشجعا  السلطات  واعتقلت 
من املكس��يك يشتبه يف قيامه برقة 
حقيبة فيها 8 آالف دوالر. وقد اعتقل 
الرجل يف فندق بعد تقاس��م جزء من 
املبل��غ مع اثنني من أصدقائه، اللذين 

اعتقال أيضا.
ويف ح��ادث منفص��ل، ق��ال مواطن 
إي��راين إن الرشط��ة اعتقلت��ه بتهمة 
رسقة 1000 دوالر من مشجع برازييل 

يف العاصمة الروسية موسكو.
إىل  الروس��ية  الس��لطات  ووجه��ت 
مش��جعني بريطانيني تهمة الش��غب 
ورشب الكحول يف األمكن العامة بعد 
أن ت��م إلقاء القب��ض عليهام يف قطار 
متج��ه إىل فولغوغ��راد حيث أقيمت 

مباراة إنجلرتا ضد تونس، االثنني.

مشجعون إنجليز في العاصمة موسكو

وكاالت: عاد املدافع توماس 
فريمايلني، إىل تدريبات املنتخب 

البلجييك، بعد ابتعاده عن الفريق 
ملدة أسبوع، بسبب اإلصابة يف 

الفخذ. وشارك فريمايلني )32 
عاما(، يف أول حصة تدريبية له يف 

مونديال روسيا.
وغاب فريمايلني عن املباراة التي 
فاز فيها املنتخب البلجييك عىل 

نظريه البنمي، بنتيجة 0-3، اإلثنني 
املايض، يف إطار الجولة األوىل 

من مباريات املجموعة السابعة 
ملونديال روسيا. ومل يشارك املدافع 

فينسنت كومباين يف التدريبات، 
ويبدو من املستبعد أن يشارك يف 
املباراة أمام تونس، السبت املقبل.

فيرمايلين يعود

العبو األوروغواي في مباراة السعودية

لويس سواريز )االوروغواي(: “
سعيد بدخول تاريخ اوروغواي والتأهل وانتظار املولود الثالث”.

نيمار )البرازيل(:
“تركيز..”.

كريستيانو رونالدو )البرتغال(:
“انتصار مهم.. الرتكيز من أجل االستمرار”. 

كوكي )إسبانيا(: 
“خطوة ناجحة.. تحيا إسبانيا”. 

نيكالس بندتنر
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أحمد مهدي

أكد مقيم الحكام اآلسيوي 
وعضو لجنة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم خالد 

العالن أن مباراة منتخبي 
املغرب والربتغال مل تشهد أي 
حاالت صعبة تحكيميا، مشريا 

إىل أن مستوى املباراة كان 
متوسطا.

وأدار املباراة الحكم مارك 
جيجري، وساعده جو فليترش 

وفرانك اندرسون، والحكم 

الرابع سريجي كاراسيف.
وذكر يف رؤيته التقييمية 

للطاقم عرب “البالد سبورت” 
أن الحكم احتسب 32 مخالفة 

كانت جميعها صحيحة 
باستثناء حالتني.

وأشار إىل أن املخالفات 
تنوعت يف اإلهامل عرب 

العرقلة واملكاتفة غري القانونية 
واالحتكاك غري العادل، إضافة 

إىل دفع املنافس بإهامل.

وأشاد العالن بقرار الحكم 
يف استمرارية اللعب عند 

الدقيقة )25(، يف حني قال 
إن مطالبة املغرب باحتساب 
ركلة جزاء عند الدقيقة )30( 
غري مرشوعة، مؤكدا أن قرار 

الحكم كان صحيحا وموفقا يف 
الحالة.

وأوضح أن تعامل الحكم يف 
منطقة الجزاء خالل الركالت 

الركنية كان جيدا، مشريا إىل أن 

الدقيقة )40( شهدت إشهار 
البطاقة الصفراء ملدافع املغرب 

املهدي بن عطية وهو قرار 
صحيح بعد أن كرر الالهب 

املخالفة يف إرصار عىل مخالفة 
مواد قانون اللعبة.

وبني أن الدقيقة )44( شهدت 
رضبا من قبل العب الربتغال 
عىل العب املغرب وكان عىل 

الحكم إشهار البطاقة الصفراء.
ونوه إىل رضورة تطوير الحكم 

لتحركاته داخل امللعب، 
خصوصا مع اصطدام الكرة به 
عند الدقيقة )52(، فيام أظهر 

الحكم جريا بالتسارع عىل 
نحو جيد جدا عند الدقيقة 

.)55(
وعن مطالبة املغرب باحتساب 

ركلة جزاء عند الدقيقة )63( 

بعد مالمسة الكرة ليد العب 
الربتغال، إال أن الحالة عىل حد 
رأيه ال يوجد بها أي يشء؛ كون 

اليد كانت بطريقة طبيعية.
وأوضح أن الحكم مل يوفق يف 
احتساب خطأ لالعب الربتغال 

رونالدو عند الدقيقة )83(.
وعن تقييمه للطاقم عموما، 

أوضح العالن أن الحكم 
والحكمني املساعدين يستحقان 

تقدير 8.5 من أصل 10.

العالن: ال ركالت جزائية للمغرب أمام البرتغال
خالد العالن

توهج رونالدو 
فأل خير للبرتغال

وكاالت: يقدم كريستيانو رونالدو، نجم 
الربتغال، مس��توى رائعا م��ع منتخب 
ب��الده يف بطول��ة كأس الع��امل املقامة 
حاليا يف روس��يا، حيث نجح يف تسجيل 

4 أهداف يف أول مباراتني.
وأش��ارت رشكة “أوبت��ا” املتخصصة يف 
األرق��ام واإلحصائي��ات إىل أن النج��م 
الربتغايل، سجل أهدافه بقدميه اليرسى 
واليمن��ى ورأس��ه خ��الل بطولة كأس 

العامل املقامة حاليا بروسيا.
ووفق��ا ألوبت��ا، ف��إن آخ��ر العب من 
الربتغ��ال فعل نفس ال��يء يف بطولة 
عاملي��ة هو خوس��يه توريس يف 1966، 

وقد يكون هذا فأل حسن ألن البطولة 
الت��ي أقيمت قبل 52 عام��ا يف إنجلرتا 
شهدت أفضل ظهور للمنتخب الربتغايل 
حيث حصل املنتخب الذي كان يقوده 
يف ذل��ك الوق��ت إيزيبيو ع��ىل املركز 

الثالث.
وسجل رونالدو، نجم ريال مدريد، ثالثة 
أهداف )هاتريك( يف مباراته االفتتاحية 
التي تعادل فيها املنتخب الربتغايل مع 
نظريه اإلس��باين 3/3، مس��تخدما قدمه 
للعب ركلة حرة وركلة جزاء وتسديدة 

من خارج منطقة الجزاء.
ويف مب��اراة األربع��اء الت��ي ف��از به��ا 

املنتخ��ب الربتغايل ع��ىل نظريه املغريب 
1 �  0 س��جل رونال��دو ه��دف املباراة 
الوحيد من رضب��ة رأس، ليضع فريقه 
يف موقف جيد نحو التأهل لدور الستة 
ع��رش ولتحقي��ق أعىل من ه��ذا، بعد 
عامني من الف��وز بأول األلقاب الكربى 

يف يورو 2016.
وذك��رت صحيف��ة “إيب��وال” املحلي��ة 
الخمي��س “واحة، ولي��س الصحراء” يف 
إشارة منها إىل التأهل املنتظر من خالل 
املباراة األخرية يف دور املجموعات أمام 
املنتخ��ب اإليراين، بعدما ودع املنتخب 
الربتغايل البطولة مبكرا يف نسخة 2014.

وكتب��ت صحيفة “ريكورد” يف صفحتها 
األوىل “رونال��دو يف أوج تألقه”، وذلك 
بع��د أن جعله الهدف الذي س��جله يف 
موس��كو أنجح هداف أورويب عىل مر 
العصور، حيث س��جل 85 هدفا دوليا، 
متفوقا عىل أسطورة كرة القدم املجرية 

واإلسبانية بوشكاش بهدف.
ويبق��ى أن ن��رى م��ا إذا كان رونالدو 
)33 عاما( س��يتمكن من معادلة الرقم 
القيايس العاملي املس��جل باسم اإليراين 
عيل دايئ، الذي سجل 109 هدفا دوليا 

من عدمه.
ولك��ن لآلن، يبدو أن املنتخب الربتغايل 

بحاجة ألهداف رونالدو لصنع الفارق.
وأتيح��ت فرصتان غري الهدف لرونالدو 
أمام املغ��رب، وكانت الفرصة الوحيدة 
األخرى الت��ي تلفت االنتباه هي فرصة 
جونكال��و جويديس، ولكن تس��ديدته 
تص��دى له��ا الح��ارس املغ��ريب من��ري 

املحمدي.
وقال رونالدو: “أنا سعيد للغاية، اليء 
األهم كان الفوز وحصد النقاط الثالث، 
اقرتبن��ا كثريا، نفك��ر يف كل مباراة عىل 
ح��دة، تعادلنا يف املب��اراة األوىل وفزنا 
يف املب��اراة الثانية، واآلن نأمل أن ننهي 

املجموعة يف املركز األول”.
وميلك املنتخ��ب الربتغايل أهدافا كبرية 
بع��د الفوز ببطولة أم��م أوروبا، ولكن 
يف البداية يتع��ني عليه أن يتغلب عىل 
املنتخ��ب اإليراين، ال��ذي يبتعد بفارق 
نقطة عنه وكان غري محظوظ بالخسارة 
أم��ام املنتخب اإلس��باين بهدف نظيف 

األربعاء.

ولذلك، ف��إن املنتخب الربتغايل بحاجة 
لتقدي��م أداء أفض��ل مام قدم��ه أمام 
املنتخ��ب املغريب، ال��ذي صنع 6 فرص 

حقيقية أمام منتخب برتغايل مرتبك.
وقال فرناندو سانتوس مدرب الربتغال: 
“لس��ت س��عيدا بأداء الفريق، لس��ت 
سعيدا أنهم فقدوا السيطرة عىل املباراة 
مثلام حدث يف مباراة إس��بانيا، خرسنا 
الديناميكية وأتسم اداؤنا بالبطء وكان 

هناك الكثري من القلق”.
وقال س��انتوس إن كل األمور س��تصبح 
أس��هل إذا تخط��ى املنتخ��ب الربتغايل 
دور املجموعات، وأنه س��يهدف إلبقاء 

الالعبني منتعشني ذهنيا.
وع��ن انتعاش رونال��دو، ال يوجد لديه 
أية مخاوف، وقال: “إنه يف حالة جيدة 
ج��دا والفري��ق يس��تفيد، وأعتقد أنه 
سيواصل االستفادة، إن رونالدو يعرف 
كيف يحس��ن قدراته مب��ا يوائم عمره 

ليكون يف أفضل حاالته”.

وكاالت: قال مدرب إسبانيا الجديد فرناندو هيريو إنه سعيد 
بالفوز الصعب 0-1 عىل إيران يف كأس العامل لكرة القدم، 

وهو األول له مع املنتخب بعد أسبوع واحد من توليه 
املسؤولية، مضيفا أن عىل الجامهري أن تعتاد عىل وجوده يف 

قيادة املنتخب.
وأجاب هيريو عند سؤاله عن وجود لوكاس فاسكيز يف 

التشكيلة األساسية ومركز إيسكو خالل الفوز عىل إيران، 
والذي ترك إسبانيا تتقاسم صدارة املجموعة 2 مع الربتغال: 

“أنا املدرب الجديد. أنا مدرب املنتخب الوطني. اعتادوا 
عىل ذلك”.

وكال هيريو، الذي توىل املسؤولية بعد إقالة يولغن لوبتيغي األسبوع املايض املديح للمهاجم دييغو 
كوستا، الذي أحرز هدف الفوز يف الدقيقة 54، وهو الثالث له يف البطولة. وأبلغ الصحفيني بعد املباراة 
“دييغو ملتزم للغاية. أحرز ثالثة أهداف يف مباراتني، لكنه يستطيع تقديم أفضل من ذلك. إنه يجتهد 

ويقاتل يف الدفاع والهجوم”.
كام أشاد مدرب إسبانيا بنظريه كارلوس كريوش املدرب الذيك الذي جعل إيران قوية يف الدفاع.

وقال: “كارلوس مدرب رائع. قام بعمل مذهل مع إيران وباحرتافية حقيقية. إيران ليست سهلة وهو 
فريق معقد، كنا نعلم مدى صعوبة املباراة”.

وتابع: “كانت مواجهة صعبة. من الصعب التسجيل يف مرماها. إنه منتخب صعب وقوي من الناحية 
البدنية”.

ومع تقاسم إسبانيا والربتغال الصدارة، ولدى كل منهام 4 نقاط واحتالل إيران املركز ال� 3 بثالث نقاط، 
واملغرب املركز األخري من دون رصيد، أشار هيريو إىل أن ذلك أثبت صعوبة املجموعة.

وكاالت: أكد اإليفواري ديدييه دروجبا، النجم السابق لتشيليس 
اإلنجليزي، أن الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، أفضل 

مهاجم يف العامل، وذلك بعد مستوى األخري، يف بطولة كأس العامل 
2018. وقال دروجبا، يف ترصيحات نقلتها شبكة يب يب يس “رونالدو 

أفضل مهاجم يف العامل حالًيا، فهو العب متكامل”.
وأضاف أسطورة األفيال “رونالدو يسجل بالرأس والقدمني اليرسى 

واليمنى ودامئا ما يتطور، إنه أكرث من رائع”.
وختم دروجبا، حديثه بقوله “أعتقد أنه بالنسبة للمدافعني، 

سيكون أصعب يشء مراقبة رونالدو، ألنه دامئا ما يتحرك يف جميع 
االتجاهات”. ويحتل رونالدو، صدارة هدايف املونديال الرويس، برصيد 

4 أهداف، وذلك بعد خوض مباراتني فقط بدور املجموعات.

هييرو: أنا المدرب

دروجبا: إنه األفضل

صحف إسبانيا تنشغل بسحر إيسكو

باتريسيو يتلقى المديح بعـد التألـق

وكاالت: ركزت الصحف اإلسبانية، الصادرة 
أمس الخميس، اهتاممها عىل فوز املاتادور 

عىل نظريه اإليراين، بهدف دون رد، أمس 
األربعاء، يف إطار الجولة الثانية من دور 

املجموعات لكأس العامل.
وعاىن املنتخب اإلسباين من قوة الدفاع 

اإليراين، لكن دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو 
مدريد، استطاع تحطيمه بهدف منح 

املاتادور، الفوز األول يف املونديال.
وقالت صحيفة ماركا “هدف كوستا ينهي 

مقاومة إيران، لقد عانت إسبانيا، لكن 
الجدار اإليراين سقط”.

وتابعت الصحيفة “املنتخب اإلسباين حقق 
أول فوز له يف املونديال، عىل نظريه اإليراين 

بهدف”.
ويف الجزء األسفل من الصحيفة، تابعت 

“كريستيانو رونالدو حاسم مرة أخرى مع 
الربتغال”.

وأضافت “ليونيل مييس يلعب اليوم ضد 
لوكا مودريتش”.

فيام عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو 

غالفها الصادر اليوم، عن فوز إسبانيا عىل 

إيران “سكتة قلبية”.

وأضافت “تقنية الفيديو وهدف كوستا 

مينحان املنتخب اإلسباين الفوز عىل نظريه 

اإليراين”.

وتابعت “جدار إيران، جعل املاتادور 

يقترص عىل هدف وحيد”.

ويف الجزء األسفل من الصحيفة، جاء 

العنوان “مييس والتحدي الكبري”.
وتابعت “هكذا يكون املريكاتو الفرنيس 

إليريك أبيدال يف برشلونة”.
وقالت صحيفة سبورت، يف غالفها الصادر 

اليوم “عاشت تقنية الفيديو”، بعدما 
منحت إسبانيا الفوز عىل إيران.

وتابعت “تقنية الفيديو ألغت هدفا 
إليران”.

ويف الجزء العلوي، قالت “برشلونة ينهي 
صفقة كليمينت لينجليت من إشبيلية، 

والنادي الكتالوين سيدفع الرشط الجزايئ، 
مطلع يوليو املقبل”.

وأضافت “مباراة حياة أو موت ملييس 
اليوم، أمام منتخب كرواتيا”.

وتصدر الثنايئ إيسكو ودييجو كوستا، غالف 
صحيفة سوبر ديبوريت، التي قالت “دم 

وعرق وكرة قدم”، يف انتصار إسبانيا عىل 
إيران، بهدف دون رد.

وأضافت “الروخا حطم جدار إيران، بفضل 
سحر إيسكو، وهدف من تسجيل دييجو 

كوستا”.

وكاالت: كان منتخب الربتغال 
يعرف جيداً أن املغرب خصم 

ليس من السهل هّز شباكه. فبعد 
إنهائه الدور األخري من التصفيات 

األفريقية دون أن يدخل مرماه أي 
هدف، نجح كريستيانو رونالدو يف 

زيارة شباكه منذ الدقيقة الرابعة 
ثم دافع روي باتريسيو عىل هذا 

التقدم برباعة ليهدي بطاقة التأهل 
ملنتخب بالده.

أوقف الحارس الربتغايل كل 
الهجامت املغربية بصدة ستبقى 

خالدة يف ألبوم ذكريات كأس 
العامل: ارمتاءة عىل اليمني إلبعاد 

رضبة يونس بالرأسية يف الدقيقة 
57، ليضمن بذلك النقاط الثالث 

التي كانت الربتغال تسعى 
لحصدها.

ُيعترب باتريسيو، إىل جانب 
كريستيانو رونالدو، أحد الالعبني 

األساسيني يف هذا الفريق وأحد 
أبطال سلسلة 11 مباراة دون 

هزمية لكتيبة داس كيناس بدأت 
من نهائيات كأس العامل 2014 

FIFA، مروراً بكأس األمم األوروبية 
2016 وحتى كأس العامل 2018 

FIFA. ومن بني الصدات الرائعة 
التي ستبقى خالدة يف تاريخ كرة 
القدم الحديثة، تلك التي قام بها 
إلبعاد رأسية أنطوان جريزمان يف 

املباراة النهائية ضد فرنسا )2016(، 
حيث أهدى أيضاً الفوز ملنتخب 

بالده )0-1(.
وعّلق باتريسيو عن املباراة ضد 

املغرب قائاًل: “أنا ال أحب تسليط 
الضوء عىل العب واحد، بل عىل 

املجموعة بأكملها. أريد أن أسلط 
الضوء عىل املباراة التي قّدمها 
الفريق لتحقيق هدفنا األول: 
الفوز. نجحنا يف تحقيق ذلك، 

وبالتايل نحن سعداء للغاية. أما أنا 
فأفعل فقط ما يفعله زماليئ أيضاً 

للفوز بكل مباراة”.
ثم أضاف: “هذا االنتصار ميّثل 

خطوة أخرى للفريق نحو هدفنا 
املتمّثل يف التأهل. ما زالت لدينا 

مباراة ضد إيران. نحب فلسفة 
التفكري مباراة مبباراة”.

الحارس روي باتريسيو

غالف صحيفة سوبر ديبورتي

هييرو
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الخطأ ممنوع على البرازيل
)وكاالت(: تحت��اج الربازيل للفوز عىل 
كوس��تاريكا الي��وم الجمع��ة، لتجنب 
معادلة أسوأ س��جل لها يف كأس العامل، 
لكن الفري��ق يبدو أكرث قلقا عىل حالة 

املهاجم نيامر.
ويحب نيامر جذب األنظار لكن مهاجم 
باري��س س��ان جريمان أصب��ح حديث 

الجميع بسبب عدة أمور سلبية.
ني��امر النتق��ادات بس��بب  وتع��رض 
مستواه خالل التعادل 1-1 مع سويرسا 
يف املب��اراة األوىل يف روس��يا، كام بات 
فريس��ة لالعبي س��ويرسا وحصل عىل 
10 مخالفات من إجاميل 19 احتسبت 

لصالح الربازيل.
لكنه مل يكن عىل قدر التوقعات وأظهر 
ملح��ات قليلة بالنس��بة ألغىل العب يف 
العامل بعد انتقاله من برشلونة إىل سان 

جريمان يف أغسطس املايض.
وأس��وأ م��ن ذلك ه��و اعتق��اد الكثري 
م��ن املش��جعني بأنه يلع��ب ملصلحته 

الشخصية وليس ألجل بالده.

وكتب مارسيل ديس��اييه مدافع فرنسا 
الس��ابق لصحيف��ة جاردي��ان “كل��ام 
وصل��ت الكرة إليه يجعل اللعب بطيئا 
دون اعتب��ار لكون هذا جيدا أو س��يئا 

للفريق”.
وأضاف “ألن��ه يعرف أنه ميلك املوهبة 
لتغيري مسار مباريات يأتيك انطباع بأن 
نيامر يري��د أن يقوم بيشء اس��تثنايئ، 
لكن��ه يج��ب أن ي��درك أن األم��ور ال 
متيض بهذه الطريق��ة عند اللعب عىل 
املس��توى ال��دويل، ق��د يك��ون أعظم 
الع��ب لكن يجب أن يفك��ر يف اللعب 

الجامعي”.
وترك ني��امر م��ران املنتخ��ب الثالثاء 
بس��بب آالم بالكاح��ل، لك��ن االتحاد 
الربازي��ي للعبة نرش مقط��ع فيديو له 
وهو يتدرب مع بقية افراد التش��كيلة 

يوم األربعاء.
ومن املتوق��ع أن يكون ني��امر جاهزا 
لخوض لقاء قد يش��هد رمب��ا عدم فوز 
الربازيل للمباراة الرابعة عىل التوايل يف 

كأس العامل، ما قد يعادل أس��وأ سلسلة 
لها يف الفرتة بني 1974-1978.

وتبحث كوس��تاريكا عن نقاط أيضا يف 
سان بطرسربج بعد الخسارة من رصبيا 

يف الجولة االفتتاحية.
وخرست كوس��تاريكا، التي بلغت دور 
الثامنية قبل 4 سنوات، 7 مرات يف آخر 
9 مباريات وسجلت 5 أهداف فقط يف 

هذه الفرتة.
وهذا ق��د يغري بطلة الع��امل 5 مرات 
لتحقيق النقاط الثالث لكنها ال تضمن 

ذلك إن مل يكن نيامر يف قمة تألقه.
وقال فيليب كوتينيو “س��تكون مباراة 
صعب��ة مثل كل مباري��ات كأس العامل، 
إنه منافس جيد وش��اهدنا مباراته ضد 

رصبيا والتي حسمت من كرة ثابتة”.
وأضاف كوتينيو الذي سجل هدفا رائعا 
أم��ام س��ويرسا “إنها فرص��ة أخرى لنا 
ونحتاج الغتنامها ونتحىل برتكيز شديد 

وبقوة ذهنية لخوض مباراة رائعة”.

صربيـــا تخشـــى مفــاجــآت ســويســـرا

تيتي: نحترم مهارات نيمار

املجموع��ة  تنقل��ب  ق��د  )وكاالت(:  
الخامس��ة يف كأس الع��امل، رأًس��ا عىل 
عقب، عندما تلتقي رصبيا وس��ويرسا، 
الي��وم الجمعة، يف مواجه��ة قد تضع 
أحده��ام عىل مش��ارف التأهل للدور 

الثاين.
ويف مجموع��ة، كان م��ن املف��رتض أن 
تتصدرها الربازيل القوية، تعتي رصبيا، 
األقل تصنيفا بني الفرق األربعة، القمة 
بع��د فوزه��ا 0-1، ع��ىل كوس��تاريكا 
يف مباراته��ا االفتتاحي��ة، بينام تعادل 

املنتخب الربازيي 1-1 مع سويرسا.
ويف ظ��ل احتاللها املركز الس��ادس يف 
تصنيف االتحاد ال��دويل، من الصعب 
اعتبار سويرسا مفاجأة املجموعة، لكن 
التعادل م��ع الربازيل، بطل��ة العامل 5 
مرات، ال يزال ميكن تصنيفه كمفاجأة، 

هزت املجموعة وكأس العامل.
ملباري��ات  الثاني��ة  الجول��ة  لك��ن يف 
املجموع��ة، ق��د تصب��ح رصبي��ا عىل 

مش��ارف التأه��ل لل��دور الث��اين، إذا 
حققت فوزها الثاين عىل التوايل، بينام 
ميكن لسويرسا تعزيز وضعها كحصان 

أسود بتحقيق نتيجة إيجابية أخرى.
الس��ويرسي،  للمنتخ��ب  ينظ��ر  وال 
باعتباره مرش��حا للفوز ب��كأس العامل، 
لكن��ه مل يخ��رس يف مباريات��ه الس��ت 
األخرية، مبا يف ذلك التعادل مع الربازيل 
وإسبانيا، وهام فريقان مرشحان بقوة 

للتتويج.
وق��ال فالدمي��ري بيتكوفيت��ش، مدرب 
س��ويرسا “أمتنى أن يقدرنا الناس ويتم 
التعامل معنا بجدية، يف بعض األحيان 
ال يك��ون هناك تقدي��ر لنا، وهذا يشء 

مؤسف، ألننا لعبنا بشكل جيد جدا”.
وكاملعت��اد، ميت��از منتخ��ب س��ويرسا 
بالتنظيم الجيد والق��وة البدنية، لكنه 
لن يرهب املنتخب الرصيب الذي أظهر 

ضد كوستاريكا أنه قوي أيضا.
وق��د يس��فر ذلك ع��ن العدي��د من 

البطاق��ات امللون��ة م��ن الحك��م، يف 
املواجهة القوية يف كالينينجراد.

وبينام ميتلك املنتخب الرصيب، س��معة 
هجومية، فإن كل فريق س��جل هدفا 
واحدا يف أول مباراة، وجاء الهدفان من 

كرتني ثابتتني.
تسوبر،  س��تيفن  الس��ويرسي  وارتقى 
أعىل من الدفاع، ليضع الكرة برأسه يف 
ش��باك الربازيل، ليمنح بالده التعادل، 
بينام هز ألكس��ندر كوالروف، الشباك 
من ركل��ة حرة رائعة، مس��جال هدف 

الفوز لرصبيا.
وقال مالدن كرستايتش، مدرب رصبيا، 
بعد أول مباراة رس��مية ل��ه يف قيادة 
الفري��ق “قمنا بتحليل كل منافس��ينا 

الثالثة، مع احرتامنا لسويرسا”.
وأضاف “نعرف كل يشء عن س��ويرسا 
اآلن، وس��ندرس بع��ض التفاصيل من 
مباراتهم ض��د الربازيل، للتأكد من أننا 

عىل دراية بكل يشء”.

وكاالت: ق��ال تيت��ي، املدير الفني 
للمنتخب الربازي��ي، إنه مل يطلب 
من نج��م الفريق، ني��امر، أن يغري 
طريق��ة لعبه قبل مواجهة منتخب 
كوستاريكا اليوم الجمعة يف الجولة 
الثانية م��ن منافس��ات املجموعة 
الخامس��ة ب��كأس الع��امل.ومل يقدم 

نيامر، العرض املنتظر منه، يف املباراة 
االفتتاحية للمنتخ��ب الربازيي، أمام 
س��ويرسا، والت��ي انته��ت بالتعادل، 

بنتيجة 1-1، األحد املايض.
وبعد ش��كوك حول جاهزيته البدينة 
للمش��اركة يف املب��اراة الثاني��ة، تأكد 

خوض نيامر للقاء.

وقال تيتي للصحفيني اليوم الخميس 
مس��ئولية  لديه��م  الرياضي��ني  “كل 
اللعب من أج��ل الفريق، وأن يلعبوا 
بش��كل فردي أيضا. ل��ن أنتزع امليزة 
األوىل من نيامر، يف الثلث األخري من 

امللعب”.
وأض��اف “يج��ب أن نح��رتم الصفة 

املميزة يف هذه املنطقة من امللعب”.
وق��ال تيتي أيضا أن نيامر رمبا يحتاج 
ل� 5 مباري��ات، ليعود للياقته البدنية 
كامل��ة، بع��د أن غاب ملدة 3 أش��هر 
ع��ن فريقه باريس س��ان جريمان، يف 
ال��دوري الفرنيس، بس��بب إصابة يف 

القدم.
وأكمل تيتي “هل كان سيلعب نيامر، 
لو كانت املباراة ليست يف املونديال؟، 
نع��م كان س��يلعب، ه��و ال يق��وم 
بتضحيات، لن أضحي بعامل الصحة، 

من أجل تحقيق الفوز”.

وعاد ني��امر للمالعب، قب��ل ما يقل 
عن شهر واحد، بعد أن خضع لعملية 
جراحية يف القدم، خالل بداية مارس 
امل��ايض، ولكن��ه مل يظه��ر يف مباراة 
الربازي��ل األوىل يف املوندي��ال، أم��ام 

سويرسا، يف كامل لياقته البدنية.

مغــامــرة آيسلنــدا تصــل نيجيــريــا
)وكاالت(: تتمنى آيس��لندا أال تنصهر 
وس��ط أج��واء ش��ديدة الح��رارة يف 
فولجوج��راد، عندما تواج��ه نيجرييا 
يف ث��اين مبارياتها ب��كأس العامل لكرة 
القدم، الي��وم الجمعة، بعدما فرضت 
التعادل عىل األرجنتني، البطلة مرتني.

وتحلم آيس��لندا التي تشارك يف كأس 
العامل ألول مرة، بالتأهل ألدوار خروج 
املغل��وب، وكتاب��ة فص��ل جدي��د يف 
واحدة من أروع القصص امللحمية يف 
تاريخ اللعبة خالل السنوات األخرية.

ولن تش��كل مواجهة نيجريي��ا، التي 
تتطلع للفوز أيضا بعد الخسارة 0-2، 
من كرواتيا يف الجولة األوىل، التحدي 
الوحيد أمام آيس��لندا حيث ستضطر 
للع��ب وس��ط ح��ر ش��ديد باملدينة 

الواقعة جنوب روسيا.
ومن املتوق��ع أن تصل درجة الحرارة 
إىل 32 وق��ت انط��الق املب��اراة، مب��ا 
يزي��د بواق��ع 10 درج��ات مقارن��ة 

بحالة الطق��س عند التعادل 1-1 مع 
األرجنتني، يوم السبت املايض. 

هيلج��ه  امل��درب  مس��اعد  وق��ال 
كولفيدسون للصحفيني، بعد مران يف 
جيلندزك قبل الس��فر إىل فولجوجراد 

“بالطبع تحدثنا عن هذا األمر”.
وأضاف “لدينا أطباء وسنحاول تهيئة 
األوضاع ق��در اإلمكان، وستس��اعدنا 
الفيتامينات أو ما شابه، لكن األجواء 

ستكون صعبة عىل الفريقني”.
وينتم��ي العديد من العبي آيس��لندا 
ملس��ابقات للدوري يف دول بش��امل 
أوروبا، واختارت منتجعا بالقرب من 
سوتيش عىل س��احل البحر األسود يف 
روس��يا للتكيف مع األج��واء الحارة 

بالبطولة.
كام س��لط كولفيدس��ون الضوء عىل 

خربة نيجرييا يف النهائيات.
وأضاف “ش��اركت نيجريي��ا يف كأس 
الع��امل 5 م��رات من قب��ل، وانتقلت 

ل��دور ال� 16، 3 مرات. نحن هنا ألول 
مرة”. تواجه آيسلندا مشكلة محتملة 
يف ظل الشكوك حول مشاركة الجناح 

يوهان جودموندسون، صاحب الدور 
املؤثر يف الهج��امت املرتدة الرسيعة، 
بع��د إصابت��ه بتم��زق عض��ي أمام 

األرجنتني.
أما صانع اللعب جيلفي سيجوردسون، 
الذي لح��ق بكأس الع��امل يف الوقت 

املناس��ب، بع��د تعافيه م��ن إصابة، 
فيبدو جاهزا ملواصلة مشواره بعدما 

أكمل 90 دقيقة أمام األرجنتني.
وق��د يحاف��ظ التع��ادل ع��ىل آمال 
آيس��لندا يف التأه��ل، لك��ن نيجرييا 
الرابعة، أصبحت  متذيلة املجموع��ة 
امل��درب  وس��يكون  ضغ��ط  تح��ت 

جرينوت رور، مجربا عىل الفوز.
وس��يقود أودي��ون إيجال��و هج��وم 
نيجريي��ا بعدم��ا أضاع فرصت��ني أمام 

كرواتيا.
وقال إيجال��و ملوقع االتح��اد الدويل 
)الفيفا( “مواجهة آيس��لندا س��تكون 
مختلفة ع��ن كرواتيا. نري��د الهجوم 

وصناعة فرص إلحراز أهداف”.
وحت��ى اآلن مل يحق��ق أي منتخ��ب 
إفريق��ي الفوز يف البطولة، باس��تثناء 
الس��نغال الت��ي تفوق��ت 1-2 ع��ىل 
بولندا، يوم الثالثاء، مام يفرض املزيد 

من الضغط عىل نيجرييا.

مواجهة مصيرية لإلبقاء على األمل

قمة أوروبية تحت األنظار
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بوياتا

وكاالت: كان الطائ��ر ق��د حّلق 
بعي��داً عن عّش��ه من��ذ وقت 
طويل، وقد أتيح��ت له فرصة 
فرد جناحيه يف أفضل األماكن، 
ويف أفضل توقيت وأمام عّراب 
مس��رته املهنية يوم 18 يونيو. 
لقد أخذ ديدريك بويوتا مكان 
فنسان كومباين، ُمعّلمه املدجج 
باأللقاب، ع��ى أرضية امللعب 
 FIFA مبناس��بة أول كأس عامل
يخوضه��ا وهي روس��يا 2018، 
وكانت يف مواجهة بنام )3-0(.

ويب��دو أن القدر يتس��ى منذ 
أكرث م��ن 10 س��نوات بجمعه 
مدينة  م��ن  املنحدري��ن  ب��ن 
بروكس��يل البلجيكية إىل روسيا 
مروراً  الحم��ر،  الش��ياطن  مع 
بإنجلرتا. وقد قّدم أحد الولدين 
النجيبن لكرة القدم البلجيكية 
أداًء مدهش��اً أم��ام أنظار أحد 
بويوت��ا  واع��رتف  أس��اتذته. 
بخجل باٍد يذك��ر الخجل الذي 
كان يتّس��م ب��ه فين��ي “أفضل 

أن أحتف��ظ لنفيس ب��ردة فعل 
فنس��ان بع��د تقدمي��ي لذلك 
األداء، لك��ن ذل��ك ال��رد أثلج 

صدري كثراً”.
إن وع��ي ه��ذا الالع��ب مبيزة 
قدرته ع��ى االعتامد عى مثله 
األع��ى الذي رسع��ان ما أصبح 
صديق��اً مقرب��اً، يف مانشس��رت 
س��يتي ويف املنتخ��ب الوطني، 
رسع��ان م��ا تح��ول إىل رغب��ة 
جامح��ة لتج��اوز ه��ذه امليزة 
والتحّرر منه��ا. وبصفته معلاًم 
جدي��راً به��ذا اللق��ب، مل يكن 
“األخ األكرب” ينتظر أكرث من أن 
يشاهد تلميذه النجيب ينطلق 
ليحّلق حراً. وق��د رّصح بويوتا 
ال��ذي أصبح وه��و يف عمر 27 
س��نة يحاول جاه��داً أن يبقى 
بعيداً عن أق��رب زميل له قائاًل 
“لقد تعلمت أن أكرب إىل جانبه، 
لك��ن كان من امله��م أن خطو 
يف مش��واري الش��خيص، وق��د 
حققت هديف. لقد أصبح زمياًل 

يف الفري��ق مثل باق��ي الزمالء 
بالنسبة يل.”

وبعد أن كان ق��د تلّقى وعوداً 
قلب  العب��ي  أح��د  بتعوي��ض 
الدف��اع، وجد العب س��يلتيك 
متزع��اًم  نفس��ه  األس��كتلندي 
ه��رم العبن قل��ب الدفاع بعد 
اإلصاب��ة املتزامن��ة ل��كل م��ن 
كومباين وتوماس فرمايلن. وقد 
ب��ذل الضيف املفاج��أة كل ما 
يف وس��عه يف مواجه��ة منتخب 
بن��ام من أج��ل أن يبقى ضمن 
امليدان.  أرض  ع��ى  التش��كيل 
وق��د أك��د قائ��اًل: “أن��ا راٍض 
ع��ن أدايئ وع��ن أداء مجموع 
العبي املنتخ��ب البلجييك. لقد 

كان علين��ا التحك��م يف البعد 
ال��ذي يضفيه جو  العاطفي 
اللعب ضمن فعاليات كأس 

العامل. لقد كان أداًء جيداً 
حقاً”.

ه���ذا ال��الع��ب ال��ذي 
التنافس  نزعة  يحمل 

الهدوء  نفس  عن  أبان  والندية 
اللذان  اللعب،  يف  وال��ح��دة 
التي  بقامته  كومباين  مييزان 
تبلغ مرتاً و88 سنتيمرتاً )أي أقل 
بن  تلميذه(  من  بسنتيمرتين 
يان فرتونجن وتويب ألديرفريلد. 
ورغم أن بويوتا يحاول أن يتحّرر 
من الهالة التي تحيط بكومباين 
وم���ت���اه���ات 
بقائد  املقارنة 
م��ان��ش��س��رت 
أن  إال  سيتي، 
ال��ح��ق��ي��ق��ة 
تالحقه دامئاً.

بوياتا وكومباني.. صداقة كروية راسخة

هاني اللؤلؤ

 ال يشء يبدو واضًحا يف روس��يا حتى اللحظة، إال مصر 
العرب.. تزامنت نهاية الحلم مع البداية! 

 ملف كبر وش��ائك، وجرح كتب ل��ه أن يبقى مفتوًحا 
حتى إش��عار آخر.. قصة أزلية هزلي��ة، محورها االعرتاف 

باألمر الواقع: للخلف رس؟! 

 ك��رة القدم مرآة للواقع.. الرك��ض خلف الرساب، هي 
الحقيقة املرة. 

 نظ��رة تش��اؤمية مستس��لمة؟ رمبا ُبنيت م��ن تراكم 
اإلخفاقات.. بات األمر مماًل ومحبًطا ألبعد الحدود. 

 خارطة ك��رة القدم ترفض أنص��اف الحلول.. االجتهاد 
وحده ال يكفي.. العمل وفق أسس علمية واضحة، حسن 
اإلدارة واالختي��ار والصرب.. التقييم وفق املعاير املمنهجة 
الدقيق��ة.. ب��رت األخط��اء واس��تمرار البناء م��ن النقطة 

الصحيحة.. انتهى زمن املعافرة والضحك عى العقول. 

 بات التقارب مصطلحا صديقا لكرة القدم الحديثة، يف 
املونديال الكل يج��اري الكبار.. هي مجرد البداية، لكنها 
إشارات ودالالت عى أنها لعبة أصبحت للجميع، ملن بدأ 

من الصفر وسار عى الطريق الصحيح. 

 أملانيا س��قطت أمام املكس��يك، األرجنتن تعرثت أمام 
ايس��لندا، وباملثل الربازيل أمام س��ويرسا، اسرتاليا قاومت 
ب� “شجاعة” أمام فرنسا، إسبانيا تعاين، اليابان فازت عى 

كولومبيا.. 

 9 مباريات انتهت بنتيجة )0-1( و13 مباراة يف املجمل 
انته��ت بفارق هدف واحد - م��ن أصل 20 مباراة، حتى 

مساء األربعاء.

 حت��ى مقاومة العرب كان��ت “خجولة” بأداء 
“انهزامي”.. املغرب هي االستثناء. 

 “رشف الحض��ور”.. نكتفي بهذا القدر من 
الفخر.

Twitter: haniallulu

هاي اليت
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البالد سبورت: تعقدت مهمة األرجنتني يف بلوغ 
دور ال��� 16 إثر خس��ارتها الكبرية أم��ام كرواتيا 
أمس الخمي��س بثالثة أهداف دون رد، ليتجمد 
رصيدها عند نقطة واحدة فيام حجزت كرواتيا 

ال��ذي وص��ل رصيدها إىل 6 نق��اط مقعدها يف 
الدور املقبل.

وأحرز أهداف كرواتيا تباعاً، أنتي ريبيتش ولوكا 
مودريتش وإيفان راكيتيش. وستكون األرجنتني 

قريب��ة م��ن مغ��ادرة املونديال إذا م��ا تغلبت 
ايس��لندا ع��ى نيجرييا الي��وم ووصولها للنقطة 
الرابع��ة، ع��ى أن تختتم مواجه��ات املجموعة 

بلقايئ االرجنتني ونيجرييا وايسلندا وكرواتيا.

المهمة تتعقد

وكاالت: ال يريد أن يصبح جييس لينجارد “سيد 
الذباب” مرة أخرى، عندما يلتقي املنتخب 

اإلنجليزي مع نظريه البنمي، يف إطار الجولة 
الثانية من منافسات املجموعة السابعة األحد 

املقبل.
وكان الالعب قد نرش صورة له عرب مواقع 
التواصل االجتامعي وهو يقاتل الحرشات 

خالل مباراة منتخب بالده أمام نظريه التونيس 
اإلثنني املايض.

وقال هاري كني إنهم قاموا برش أنفسهم 
مببيد حرشي، ولكنهم ما زالوا يخوضون معركة 

خارسة.

“الذباب” هزم اإلنجليز

وكاالت: انت��زع منتخب فرنس��ا 
ف��وزا بش��ق األنفس ع��ى بريو 
بهدف وحي��د يف املب��اراة التي 
جمعته��ام أم��س الخمي��س يف 
الجولة الثانية باملجموعة الثالثة.
سجل كيليان مبايب هدف املباراة 
الوحي��د بالدقيق��ة 34، ليحقق 
الفرنس��يون فوزه��م الثاين عى 
التوايل ويتأهلون للدور الثاين يف 
الصدارة برصي��د 6 نقاط، بينام 
انضم منافس��ه الب��ريويف لقامئة 
املودع��ني ملونديال 2018 بعدما 

تلقى خسارته الثانية.
مل مينح املنتخب الفرنيس فرصة 
ملنافس��ه اللتقاط أنفاس��ه، قبل 
أن يضغ��ط ب��كل ق��وة إلحراز 
الهدف األول، حيث هدد املرمى 
بفرصت��ني خطريت��ني لجريزمان، 
ورضب��ة رأس لرافائي��ل ف��اران 
وتس��ديدة بعيدة امل��دى لبول 
بوجب��ا. بعده��ا انف��رد أوليفيه 
جريو باملرمى مسددا كرة غريت 

مسارها يف جسد املدافع البريويف 
وأكملها كيليان مبايب يف الشباك 

الخالية.
مع بداية الشوط الثاين كاد بريو 
أن يحق��ق هدف التع��ادل، إال 
أن القائ��م األمي��ن تعاطف مع 
هوجو لوريس، وأنقذ مرماه من 

تسديدة رائعة لبيدرو أكينو.
ح��ارص منتخ��ب ب��ريو نظ��ريه 
الفرنيس، وأمطر مرماه بأكرث من 
تس��ديدة ألندري كاريو ولويس 
أدفينسوال، إضافة لفرصة أخرى 
أضاعه��ا فارف��ان بالتس��ديد يف 

الشباك من الخارج.

التع��ادل كلمته  وكاالت: فرض 
الدمنارك  منتخبي  مواجهة  عى 
وأس��رتاليا به��دف ل��كل منهام 
ملعب  ع��ى  الخميس،  أم��س 
“كوزم��وس أرين��ا” يف الجول��ة 
الثالث��ة  للمجموع��ة  الثاني��ة 
ببطول��ة كأس الع��امل 2018 يف 

روسيا.
س��جل منتخب الدمنارك هدفا 
عن طريق كريستيان إريكسني 
يف الدقيق��ة 6 وتعادل منتخب 
أسرتاليا بهدف مييل جيدناك يف 

الدقيقة 38 من رضبة جزاء.
ورف��ع منتخ��ب الدمن��ارك مع 
مدي��ره الفني أوج��ي هاريدي 
رصي��ده إىل 4 نق��اط، معتلي��ا 
ترتي��ب املجموعة قبل  صدارة 
مواجه��ة فرنس��ا وب��ريو بينام 
حص��د منتخب أس��رتاليا نقطة 
الفني  بقي��ادة مدي��ره  واحدة 

الهولندي بريت فان مارفيك.
التعادل فرض كلمته عى املباراة 

يف ظل أداء قت��ايل وروح عالية 
ومردود بدين ع��اٍل بني الالعبني 
وتفوق التنظيم والتكتيك الذي 
لعب به الدمنارك أمام س��يطرة 

أسرتاليا يف أغلب الفرتات.
الدمن��اريك يف  املنتخب  ونج��ح 
مواجه��ة أس��رتاليا يف الخ��روج 

بنقطة يف ظل متاس��ك دفاعي، 
وتألق واضح من الحارس كاسرب 
ش��اميكل، كام أن كتيبة املدرب 
ف��ان مارفيك افتق��دت صناعة 
الف��رص بش��كل أرسع، إال أنها 
الكرات  خط��ورة  أمام  صمدت 

املعاكسة للدمنارك.

الدنمارك تتعادل مع أستراليافرنســـــا تتأهـــــــل لدور الـ 16

لقاء الدانمارك واستراليامبامي يسجل هدف فرنسا 

نساء إيران تنتصر
وكاالت: سجلت النس��اء اإليرانيات انتصارا 
تاريخيا من خالل مشاهدتهن مباراة بالدهن 
وإسبانيا عرب شاشات التلفاز، يف استاد أزادي 
يف طهران، لتكون ه��ي املرة األوىل منذ 40 
عاما، التي يس��مح فيها للس��يدات، مبتابعة 

مباراة كرة قدم من داخل امللعب.
وبعد احتج��اج وطن��ي ودويل ضد حرمان 
الس��يدات من دخ��ول املالعب، س��محت 
الس��لطات اإليراني��ة، للس��يدات بدخ��ول 

االس��تاد ملتابع��ة املباراة عى شاش��ة تلفاز 
كبرية.

ومع ذلك فإن هذه اللحظة املهمة كادت أن 
تفس��د يف آخر لحظة، يف ظل رغبة الرشطة 
يف إلغاء الحدث بأكمله، مش��رية إىل “أوجه 

القصور يف البنية التحتية”.
ولكن الرشطة تراجعت مع صدور أوامر من 
وزارة الداخلية، باإلبقاء عى األوضاع داخل 

امللعب كام هي عليه.

راموس: ميسي األفضل
وكاالت: ق��ال قائ��د املنتخب اإلس��باين ونادي 
ريال مدريد س��ريخيو راموس األربعاء إن نجم 
برش��لونة األرجنتيني ليونيل مييس هو أفضل 

من النجم السابق دييغو أرماندو مارادونا.
ووفق��ا لصحيف��ة “م��اركا” اإلس��بانية، أوضح 
رام��وس: “يف األرجنتني يعلم��ون أن مارادونا 
بعيد بس��نوات ضوئية عن األرجنتيني األفضل 

ليونيل مييس”.
وت��أيت ترصيح��ات رام��وس، ردا ع��ى كلامت 

أطلقها مارادونا، ح��ني قال إن “راموس 
ليس قائدا حقيقيا، وإن دييغو غودين مدافع 

أوروغ��واي وأتليتكو مدريد أفض��ل منه بهذا 
الصدد”.

وفازت إسبانيا عى إيران 0-1 يف الجولة الثانية 
من مباريات املجموعة الثانية لكأس العامل بعد 
بداية مخيبة بالتعادل أمام الربتغال يف الجولة 
األوىل 3-3، وباتت تتقاس��م صدارة املجموعة 

برصيد 4 نقاط مع الربتغال.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

