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دعيج بن �سلمان: 58 % الإجناز بـ “اخلط 
ال�ساد�س” واكتماله مطلع 2019

اأردوغـــــــــان يعلــــــــن الفــــــــــوز 
برئـــا�ســــة تـــــركيــــــا
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فنــانــون يحتفــون ببــدء تطبيــق قــرار 
قيــادة املــراأة لل�سيــارة بال�سعوديــة

مسافات البالد
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

�ملنامة - بنا: �أناب عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة، 
ويل �لعه���د نائ���ب �لقائ���د �الأعل���ى �لنائب 
�س���احب  �ل���وزر�ء  جمل����س  لرئي����س  �الأول 
�ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري �س���لمان ب���ن حمد 
�آل خليف���ة؛ حل�س���ور حف���ل �فتت���اح �لدورة 
�لثاني���ة و�الأربع���ن للجنة �ل���رت�ث �لعاملي 
برئا�س���ة مملك���ة �لبحرين �لت���ي تقام حتت 
رعاية جاللة �مللك يف �مل�رصح �لوطني م�س���اء 
�أم�س.و�أكد �س���مو ويل �لعهد �أن ��ست�س���افة 
مملك���ة �لبحرين ه���ذ� �الجتم���اع �لدويل بعد 
فوزها برئا�س���ة �للجنة نهاية �لعام �ملا�سي 
متث���ل حلظة مهمة يف م�س���ار جهود �ململكة 
�ملميزة الإبر�ز هويتها �لثقافية و�لتاريخية 

�لعريقة برعاية و�هتمام متو��سل من جاللة 
�ملل���ك. ورح���ب �س���موه بانعق���اد �الجتم���اع 
�لذي تنظمه منظم���ة �الأمم �ملتحدة للرتبية 

و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو( وي�سم �أكرث 
م���ن 2000 خب���ري يف جمال �ل���رت�ث �لثقايف 

و�لطبيعي.

جاللة امللك اأنابه حل�سور حفل الفتتاح... �سمو ويل العهد: 

ا�صت�صافة جلنة الرتاث حلظة مهمة يف جهود اململكة

• �سمو ويل �لعهد لدى ح�سوره �فتتاح �جتماع جلنة �لرت�ث �لعاملي	
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جلنة حكومية برملانية حلفظ ال�صناديق التقاعديةللبحرين مكانة على خارطة الثقافة العاملية
للو�سول ل�سيغ توافقية تعزز حقوق املواطنني... �سمو رئي�س الوزراء:اململكة حتر�س على التبادل املعريف بني ال�سعوب... جاللة امللك:

�ملنامة - بنا: ��س����تقبل عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
بن عي�س����ى �آل خليفة يف ق�رص �ل�س����افرية �أم�س رئي�س �لهيئة �لعامة 
لل�سياحة و�الآثار باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�ملديرة 
�لعامة ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ليون�سكو( 
�أودري �آزوالي، ووفد� من منظمة “�ليون�س����كو”؛ للم�س����اركة يف حفل 

�الفتت����اح �ملقام مبنا�س����بة ��ست�س����افة �ململكة ورئا�س����تها �جتماع 
جلن����ة �ل����رت�ث �لعاملي.و�أكد جاللة �مللك �أن �حت�س����ان �ململكة هذ� 
�الجتماع �ملهم ياأتي يف �إطار جهودها �لعاملية ملد ج�سور �لتو��سل 
مع �لثقافات كافة وفتح �آفاق �لتبادل �ملعريف بن جميع �ل�سعوب، 

يف ظ����ل ما حتظى به �لبحرين من مكانة متميزة على خارطة 
�لثقافة �لعاملية وما متلكه من ح�سارة عريقة.

�ملنامة - بنا: ��س���تقبل رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة بق�رص �لق�سيبية 
�سباح �أم�س رئي�س جمل�س �لنو�ب �أحمد �ملال ورئي�س جمل�س 
�ل�سورى علي �ل�سالح، �إذ ��ستعر�س �سموه معهما �ملرئيات 
ب�س���اأن قانوين �لتقاعد، يف �سوء توجيه عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة للحكومة باإعادة 

بح���ث م�رصوع���ي قان���ون �لتقاعد بالتع���اون و�لتن�س���يق مع 
�ل�س���لطة �لت�رصيعية، و�إنف���اًذ� ملا ورد يف تل���ك �لتوجيهات 
�ل�سامية، �إذ مت �التفاق على ت�سكيل جلنة حكومية برملانية 
م�سرتكة لدر��سة ت�سور�ت جديدة بن �ل�سلطتن للو�سول 

�إلى �سيغة تو�فقية تكفل �حلفاظ على �ل�سناديق 
�لتقاعدية وحتفظ حقوق �ملو�طنن.

البحرين الأولى خليجيا يف منو تدفقات ال�صتثمار الأجنبي
�حتلت �لبحرين �ل�س���د�رة يف تقرير موؤمتر 
�الأمم �ملتح���دة للتجارة و�لتنمي���ة “�أونكتاد”، 
�ل�س���ادر �أخ���ري� ب�س���اأن تدفق���ات �ال�س���تثمار 
�الأجنبي �ملبا�رص، �إذ �سجلت �أعلى �رتفاع ن�سبي 
يف �لتدفق���ات �لو�ردة ل���دول �خلليج يف �لعام 

.2017

وبلغ معدل �لنمو نحو 113.2 %، �إذ �رتفع 
ن�سيب �ململكة من 243 مليون دوالر يف �لعام 
2016 �إل���ى نح���و 519 ملي���ون دوالر يف �لعام 

.2017
و�أ�س���ار تقرير “�أونكت���اد” �إلى هبوط كبري 
يف تدفقات ر�أ�س �ملال �الأجنبي �ملبا�رص �لو�رد 
للخليج يف �لعام �ملا�سي، �إلى 1.430 تريليون 
دوالر مقاب���ل 1.868 تريلي���ون دوالر يف �لعام 

2016، م���ا يعني هبوطا بنحو 23.4 %. وثاين 
�أعل���ى معدل للنم���و لتلك �لتدفق���ات كان من 
ن�س���يب قطر بحدود 27.4 %، �إذ ز�دت قيمة 
�لتدفق���ات �إليها �إلى نح���و 986 مليون دوالر 
يف �لعام 2017 بعد �أن كانت نحو 774 مليون 
دوالر يف �لع���ام 2016، وُعم���ان ثال���ث �أعل���ى 

معدل للنمو يف �لعام �ملا�س���ي يف تلك 
�لتدفقات بنحو 11.1 %.

• •جاللة �مللك لدى ��ستقباله للم�ساركن يف �جتماع جلنة �لرت�ث �لعاملي	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال رئي�سي جمل�سي �لنو�ب و�ل�سورى 	
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املنامة - بنا: ا�صتقبل عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة يف ق�رص ال�صافرية اأم�س رئي�س الهيئة العامة 
لل�ص���ياحة والآثار باململكة العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة �ص���احب 
ال�صمو امللكي الأمري �ص���لطان بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، 
واملديرة العامة ملنظمة الأم���م املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

“اليون�ص���كو”؛  اآزولي، ووف���د م���ن منظم���ة  اأودري  )اليون�ص���كو( 
للم�ص���اركة يف حفل الفتتاح املقام مبنا�ص���بة ا�صت�ص���افة اململكة 
ورئا�ص���تها لأعمال الدورة الثانية والأربع���ن لجتماع جلنة الرتاث 
العامل���ي والت���ي تعقد برعاية كرمي���ة من جاللة امللك ومب�ص���اركة 

2000 خبري يف جمال الرتاث الثقايف والطبيعي.

ورحب جاللة امللك ب�ص���يوف البالد، معرًبا عن اعتزاز البحرين 
با�صت�صافة هذا احلدث الثقايف الكبري الذي ي�صم نخبة متميزة من 

العاملن يف جمال الرتاث العاملي.
واأك���د جاللته اأن احت�ص���ان اململكة هذا الجتم���اع املهم ياأتي 
يف اإطار جهودها العاملية ملد ج�ص���ور التوا�صل مع الثقافات كافة 
وفتح اآفاق التبادل املعريف بن جميع ال�صعوب، يف ظل ما حتظى به 
البحري���ن من مكانة متميزة على خارطة الثقافة العاملية وما متلكه 
من ح�صارة عريقة و�رصوح تاريخية وتراث قائم على التم�صك بقيم 

الت�صامح والنفتاح على خمتلف احل�صارات الإن�صانية.
ون���وه جاللته خ���الل اللق���اء بالتطور امل�ص���تمر الذي ي�ص���هده 
التع���اون بن البحرين ومنظمة “اليون�ص���كو” يف اجلوانب الثقافية 
والتعليمي���ة والرتبوية والرتاثية، موؤكًدا دعم اململكة املتوا�ص���ل 
جلهود املنظمة ومبادراتها واأن�ص���طتها الإن�ص���انية وما متتلكه من 
جوان���ب ح�ص���ارية وثقافية ومملك���ة البحرين هي م���ن الدول التي 
ا�صتهرت باللوؤلوؤ الطبيعي الذي يعترب الأف�صل والأنقى يف العامل.

واأ�ص���اد جاللته باجلهود الدوؤوبة التي تقوم بها هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآثار يف املحافظة على تاريخ البحرين وتراثها العريق، 
منوًها باجلهود الطيبة التي قامت بها الهيئة اأخريا واأ�ص���فرت عن 
ت�صجيل موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللوؤلوؤ على قائمة الرتاث 
العاملي. واأعرب جاللته عن خال�س متنياته للم�ص���اركن بالتوفيق 
والنجاح يف اأعم���ال الدورة الثانية والأربع���ن لجتماع جلنة الرتاث 
العامل���ي، وطي���ب الإقامة يف مملك���ة البحرين والتي �ص���تتيح لهم 
فر�ص���ة الإطالع على معاملها التاريخية والثقافية وزيارة متاحفها 
ومواقعه���ا الرتاثية. واأعربت املديرة العامة ملنظمة “اليون�ص���كو” 

وامل�ص���اركون يف اجتم���اع جلن���ة ال���رتاث العاملي عن بالغ ال�ص���كر 
والتقدير جلاللة امللك على ما لقوه من ترحيب وحفاوة، م�ص���يدين 
بدور البحرين وجهودها يف خدمة الرتاث العاملي واملحافظة عليه، 
وبالإجن���ازات الرائدة التي حققتها يف املجالت الثقافية والرتاثية 

ومبا تتميز به من معامل تاريخية رائدة.
بعد ذلك �ص���اهد جاللة امللك و�ص���يوف البالد  امل�ص���اركون يف 
���ا للخيل العربي���ة البحرينية  اجتم���اع جلن���ة الرتاث العامل���ي، عر�صً
الأ�صيلة والتي تتميز بجمالها وعراقتها وجودتها، وت�صتهر بنقاوة 
�ص���اللتها وق���وة حتملها التي جتعلها تت�ص���در املراك���ز الأولى يف 
ال�ص���باقات، اإذ تعد مملكة البحرين من الدول التي متتلك اأف�ص���ل 
املراب���ط للخيل العربية الأ�ص���يلة وامل�ص���جلة يف املنظمة العاملية 

.)WAHO( للجواد العربي
وكانت مملكة البحرين قد فازت برئا�صة جلنة الرتاث العاملي 
خ���الل الجتماع الواحد والع�رصين للجمعية العامة للدول امل�ص���اركة 
يف اتفاقية الرتاث العاملي للعام 1972، والذي عقد خالل نوفمرب 
2017م يف مق���ر منظمة الأمم املتحدة للرتبي���ة والعلوم والثقافة 

)اليوني�صكو( بالعا�صمة الفرن�صية باري�س. 
وتتك���ون جلنة الرتاث العاملي من ع�ص���وية 21 دولة جميعها 
م�ص���اركة يف اتفاقية الرتاث العاملي للع���ام 1972 ويرتكز دورها 
يف درا�ص���ة اقرتاحات الدول الراغب���ة يف اإدراج مواقعها على قائمة 
الرتاث العاملي، وتقدم امل�ص���اعدة للخ���رباء يف رفع التقارير حول 
اأهلية ه���ذه املواقع لدخ���ول القائمة. كم���ا تقّدم اللجن���ة التقييم 
النهائي حل�ص���م قرار الإدراج، اإ�ص���افة اإلى ذلك ف���اإن جلنة الرتاث 

العاملي تهتم باإدارة الرتاث الثقايف غري املادي لالإن�صانية.
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جاللـــة امللـــك يهنـــئ رئيــ�س �سلوفينيــا

... وجاللـــته يهنــــئ رئيــــ�س موزمبيــــق

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل 
البالد �ص���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليف���ة برقية تهنئة 

اإل���ى رئي����س جمهورية �ص���لوفينيا 
ال�ص���ديقة بوروت باهور؛ مبنا�صبة 
لب���الده،  الوطن���ي  العي���د  ذك���رى 

اأع���رب جاللت���ه فيه���ا ع���ن اأطي���ب 
تهانيه ومتنياته له موفور ال�ص���حة 
وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد 
�ص���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�ص���ى اآل خليفة برقية تهنئة اإلى 

رئي�س جمهورية موزمبيق ال�صديقة 
فيلي���ب نيو����س؛ مبنا�ص���بة ذكرى 
العي���د الوطني لب���الده، عرب جاللته 

فيها ع���ن اأطيب تهاني���ه ومتنياته 
له موفور ال�ص���حة وال�ص���عادة بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

مد ج�سور التوا�سل مع الثقافات وفتح اآفاق التبادل املعريف بني ال�سعوب
ا�صتقبل امل�صاركن يف اجتماع جلنة الرتاث العاملي... جاللة امللك:

• جاللة امللك م�صتقبال امل�صاركن يف اجتماع جلنة الرتاث العاملي	



املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، 
لدى ا�ص���تقبال �ص���موه رئي�س الهيئة العامة لل�صياحة 
وال���راث الوطني باململك���ة العربية ال�ص���عودية، اأن 
اململك���ة العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة بقيادة خادم 
احلرم���ني ال�رشيفني امللك �ص���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�صعود اأ�صبحت موئال للعرب وامل�صلمني وجمدا لهم؛ 
لدوره���ا وثقلها املحوري اإقليمي���ا وعامليا واأهميتها 
اإ�ص���الميا و�صيا�صيا واقت�صاديا، فهي قارة مب�صاحتها 
ودولة عظمى بتاأثرها وعريقة بتاريخها الذي حتكيه 
الدرعي���ة والريا����س ويحكي���ه كل �ص���ر يف اململكة، 
م�ص���يدا �ص���موه مبواق���ف خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني 
اإ�ص���الميا وعربي���ا والت���ي �ص���تظل را�ص���خة بالوجدان 
وحمف���ورة يف القل���وب وم�ص���يئة يف تاري���خ الع���رب 
وامل�ص���لمني، فيما اأ�صار �صاحب ال�صمو الأمر �صلطان 
بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود اإلى اأن للبحرين يف 
قلب خادم احلرمني ال�رشيفني مكانة وحمبة كبرتني، 
ول�صاحب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء مكانة خا�صة 

ملواق���ف �ص���موه وم�ص���اعره جت���اه اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودية قيادة و�صعبا. وكان �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي�س الوزراء قد ا�ص���تقبل م�ص���اء اأم�س بق�رش �ص���موه 
يف الرف���اع رئي����س الهيئ���ة العامة لل�ص���ياحة والراث 
الوطني ال�ص���عودية �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمر 
�صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود؛ مبنا�صبة 
زيارت���ه اململك���ة للم�ص���اركة يف اجتماع جلن���ة الراث 

العاملي الذي ت�صت�صيفه مملكة البحرين.
واأ�صاد �ص���موه بعمق الروابط والعالقات الأخوية 
الإ�ص���راتيجية املتمي���زة الت���ي ترب���ط ب���ني مملك���ة 
البحرين واململكة العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة، وما 
تتمتع به من خ�صو�صية وامتداد تاريخي متجذر يقوم 

على الثوابت والروؤى امل�صركة التي جتمع بينهما وما 
يربطهما من و�صائج القربى ووحدة الهدف وامل�صر 

امل�صرك والتي تزداد �صالبة مبرور الزمن.
واأكد �ص���موه اأهمية مثل هذه الفعاليات الدولية 
يف تعري���ف العامل مبخ���زون احل�ص���ارة والتاريخ الذي 
متتع ب���ه املنطقة على مر الع�ص���ور، م�ص���را �ص���موه 
اإلى �رشورة احلفاظ على الإرث احل�ص���اري والتاريخي 
الذي تزخر به دول املنطقة، وتر�ص���يخ دوره يف تعزيز 
الهوي���ة الثقافية ل�ص���عوبها م���ن خالل رب���ط الأجيال 
براثه���ا الأ�ص���يل، واإب���راز ما اأ�ص���همت به م���ن اأدوار 

تنويرية يف تطور احل�صارة الإن�صانية.
العربي���ة  ون���وه �ص���موه مب���ا ت�ص���هده اململك���ة 

ال�ص���عودية حتت عاه���ل اململكة العربية ال�ص���عودية 
ال�ص���قيقة قي���ادة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني امللك 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، وم�صاندة ويل العهد 
نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير الدف���اع باململكة 
العربية ال�صعودية �صاحب ال�صمو امللكي الأمر حممد 
بن �ص���لمان اآل �ص���عود، م���ن تط���ورات يف القطاعات 
كافة، متمنيا �ص���موه للمملكة و�صعبها ال�صقيق مزيدا 
من التقدم والرخاء. واأكد �ص���موه اأن ال�صعودية منارة 
للح�ص���ارة وذات تاريخ عريق واإرث ح�ص���اري �ص���اهد 
على مراح���ل تطوره���ا وقدرتها على قي���ادة الأمتني 
العربية والإ�صالمية. و�صدد �صموه على �رشورة العتناء 
باملواقع الراثية والتاريخية وتنمية القطاعات كافة 

املرتبط���ة ب���ه كال�ص���ياحة الثقافي���ة؛ باعتبارها رافد 
مه���م للتنمية القت�ص���ادية. من جهت���ه، اأعرب رئي�س 
الهيئة العامة لل�ص���ياحة والراث الوطني ال�ص���عودية 
�ص���احب ال�صمو امللكي الأمر �ص���لطان بن �صلمان بن 
عبدالعزيز عن �صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي 
رئي�س الوزراء على ما يوليه �صموه من اهتمام بتعزيز 
العالقات ال�ص���عودية البحرينية، وما يخ�س به �ص���موه 

ال�صعودية قيادة و�صعباً من حمبة خال�صة.
واأ�صاد �ص���موه باحت�ص���ان البحرين لجتماع جلنة 
ال���راث العامل���ي تاأكيدا على ما حتظ���ى به من مكانة 
عاملي���ة رفيعة وم���ا تتمتع به من خ���رات متقدمة يف 

جمال حفظ الراث العاملي.
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مواقف خادم احلرمني �صتظل را�صخة بالوجدان وحمفورة يف القلوب وم�صيئة يف التاريخ 
 الأمر �صلطان بن �صلمان: ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء مكانة خا�صة يف قلب امللك �صلمان

ال�سعودية قارة مب�ساحتها ودولة عظمى بتاأثريها وعريقة بتاريخها

تاأمني اال�ستقرار املايل لل�سناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها وتنميتها

حـفــظــة كــتــاب اهلل عــز وجــل مــ�ســدر فــخــر واعــتــزاز

اململكة ال�صقيقة موئل للعرب وامل�صلمني وجمد لهم... �صمو رئي�س الوزراء:

للوفاء بالتزاماتها جتاه الأجيال املقبلة و�صمان ا�صتمراريتها... �صمو رئي�س الوزراء:

خالل لقاء �صموه الفائزين بامل�صابقة القراآنية... �صمو حمافظ اجلنوبية:

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل رئي����س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليفة بق�رش الق�ص���يبية �ص���باح 
اأم����س رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د املال 
ورئي����س جمل�س ال�ص���ورى علي ال�ص���الح، اإذ 
ا�ص���تعر�س �ص���موه معهما املرئيات ب�ص���اأن 
قان���وين التقاع���د، يف �ص���وء توجي���ه عاه���ل 
البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة للحكوم���ة باإعادة بح���ث م�رشوعي 
قان���ون التقاع���د بالتع���اون والتن�ص���يق مع 
ال�ص���لطة الت�رشيعية، واإنفاًذا ملا ورد يف تلك 
التوجيه���ات ال�ص���امية، اإذ مت التف���اق على 
ت�ص���كيل جلنة حكومي���ة برملانية م�ص���ركة 
لدرا�ص���ة ت�ص���ورات جديدة بني ال�صلطتني 
للو�صول اإلى �صيغة توافقية تكفل احلفاظ 
على ال�ص���ناديق التقاعدي���ة وحتفظ حقوق 
املواطن���ني. وخالل اللقاء، اأ�ص���اد �ص���احب 

ال�ص���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء بالتعاون 
البناء واملثمر القائم بني احلكومة وجمل�صي 
النواب وال�ص���ورى وحر�س ال�ص���لطتني على 

التن�ص���يق والت�ص���اور بينهما عند اإدخال اأي 
اإ�صالحات على القوانني املعمول بها، ومنها 
ا�صتمرارية ال�صناديق التقاعدية والتاأمينية 

على خدمة املتقاعدين وامل�صركني، موؤكًدا 
�ص���موه اأن احلر�س م�ص���رك بني ال�صلطتني 
التنفيذية والت�رشيعية على تاأمني ال�صتقرار 

املايل لل�صناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها 
وتنميته���ا للوفاء بالتزاماته���ا جتاه الأجيال 
املقبلة و�صمان ا�صتمرارية هذه ال�صناديق 
يف تقدمي خدماتها وحت�ص���ينها للمتقاعدين 

وامل�صركني.
واأعرب رئي�صا جمل�صي النواب وال�صورى 
ع���ن �ص���كرهما وتقديرهما البالغ ل�ص���احب 
ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء على ما يبديه 
�ص���موه من حر�س دائم على تعاون احلكومة 
مع ال�صلطة الت�رشيعية والتن�صيق معها حيال 
خمتل���ف القوان���ني والت�رشيع���ات؛ ليج�ص���د 
�ص���موه بذلك دوما مب���داأ ال�رشاك���ة يف القرار 
الوطن���ي، موؤكدي���ن ال�ص���تمرار يف التعاون 
والتن�صيق مع احلكومة للو�صول اإلى الأفكار 
وال���روؤى التي جتع���ل اأي تعديل على قانون 
التقاعد حمققا مل�ص���لحة الوطن واملواطن 

على حد �صواء.

املنامة - بن����ا: اأكد حمافظ اجلنوبية �ص����مو 
ال�ص����يخ خليف����ة ب����ن عل����ي اآل خليف����ة املكان����ة 
العظيم����ة التي حتتلها امل�ص����ابقات والأن�ص����طة 
الهادف����ة حلفظ القراآن الك����رمي والعمل مبا جاء 
به، موؤكدا �صموه اأن التناف�س يف حفظ كتاب اهلل 
ع����ز وجل من اأ�ص����مى اأ�ص����كال التناف�س.جاء ذلك 
لدى ا�صتقبال �ص����مو حمافظ اجلنوبية الفائزين 
مب�صابقة �ص����عود بن جر الدو�رشي حلفظ القراآن 

الكرمي التي اأقيمت يف منطقة الزلق.
ويف م�ص����تهل اللق����اء هن����اأ �ص����موه الفائزين 
بامل�صابقة، م�صددا �ص����موه على اأن حفظة كتاب 

اهلل عز وجل م�صدر فخر واعتزاز.
واأثنى �ص����مو حماف����ظ اجلنوبية على اجلهود 
الت����ي يبذله����ا القائمون على امل�ص����ابقة واإعداد 
جي����ل يحفظ كت����اب اهلل، موؤكدا دع����م املحافظة 
اجلنوبي����ة جلمي����ع الأن�ص����طة واجله����ود الهادفة 

خلدمة الدين وغر�س تعاليم الإ�صالم.
وتقدم القائم����ون على امل�ص����ابقة القراآنية 
بال�ص����كر والتقدي����ر ل�ص����مو حماف����ظ اجلنوبي����ة 
على مبادرته وا�ص����تقباله للفائزين بامل�ص����ابقة 
مقدري����ن الدع����م والت�ص����جيع ال����ذي يلقونه من 

�صموه.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال رئي�س الهيئة العامة لل�صياحة والراث الوطني ال�صعودية	

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال رئي�صي جمل�صي النواب وال�صورى	
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����س���وت امل����واط����ن م�����س��م��وع دائ���م���ا وح���ق���وق���ه م�����س��ان��ة وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه م�����س��ت��دام��ة

جـاللـة �مللـك حـفـظ �للحمــة �لوطنـيـة مـن �أي عبــث
ما�سون رغم التحديات لتكون البحرين يف مقدمة الركب... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي����س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
اأن عاه���ل الب���الد جاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة حف���ظ اللحم���ة الوطني���ة م���ن اأي عبث ومل 
يف���رط به���ا اأب���دا، وظلت وحدتن���ا الوطني���ة قوية 
ا جيالاً بعد اآخر،  ومتا�سكنا املجتمعي �س���لبا متوارثاً
وبقيادة العاهل فاإننا ما�سون رغم التحديات التي 
�س���نتخطاها مهما �س���عبت؛ لتكون مملكة البحرين 

كالعادة يف مقدمة الركب.
وكان �س���احب ال�س���مو امللك���ي قد ا�س���تقبل 
بق�رص الق�س���يبية اأم����س عددا من النخ���ب الفكرية 
م���ن  وع���ددا  ال�س���حافة  ورج���ال  والقت�س���ادية 
املواطن���ن، اإذ تط���رق �س���موه اإل���ى العدي���د م���ن 

الق�سايا التي تهم ال�ساأنن املحلي والدويل.
ويف هذا ال�س���دد اأكد �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء اأن �س���وت املواطن م�س���موع دائما، 
وحقوق���ه دوم���ا م�س���انة، ومكت�س���باته م�س���تدامة، 

فاحلكومة تعمل ملا فيه م�س���لحة املواطن، منوها 
�س���موه بالوع���ي واحل����س الوطني ال���ذي يتمتع به 
ال�س���عب البحريني، لفتا �س���موه اإل���ى اأن احلكومة 
حتر�س على الراأي امل�سرتك والإ�سغاء اإلى مرئيات 
املواطن���ن والتن�س���يق الفع���ال مع املوؤ�س�س���ات 
اأي تنظي���م جدي���د، وحتر����س يف  الد�س���تورية يف 
ذات الوقت على معاجلة مكامن الق�س���ور وو�س���ع 
ال�س���وابط التي ُتعزز امل�سلحة �سواء على ال�سعيد 

الوطني اأو على �سعيد املواطن.
واأ�س���ار �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
اإل���ى اأن ال�س���ناديق التقاعدية هي اأم���وال النا�س 
وحمفوظ���ة للنا����س، وواج���ب احلكومة هو �س���مان 
تاأدي���ة ال�س���ناديق التقاعدي���ة والتاأمينية لدورها 
عل���ى الوج���ه الأمثل وفق ال�س���وابط الت���ي تنميها 

وتعزز م�سلحة الوطن واملواطن.
اإلى ذلك، اأكد �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن احلف���اظ على اأم���ن وا�س���تقرار الوطن 

ه���ي اأولوية يج���ب اأن ل ت�س���بقها اأي اأولوية اأخرى، 
ول�س���يما يف ظل م���ا ت�س���هده املنطق���ة حولنا من 

تطورات. 
وق���ال �س���موه “علين���ا اأن ناأخ���ذ الع���رة واأن 
ن�ستخل�س الدرو�س مما يجري من حولنا، واأن نعمل 
عل���ى حماية بلدن���ا مما اأ�س���اب غرينا من اأو�س���اع 

ماأ�ساوية ل تخفى على اجلميع”.
واأكد �سموه اأن �سعب مملكة البحرين مبا حباه 
اهلل به من علم وخرة ا�س���تطاع بالتفافه خلف راية 
الوط���ن اأن ي�رصب املث���ل يف الإخال����س والوطنية، 
م�سيدا �سموه مبا يبديه �سعب البحرين من مواقف 

�سلبة يف مواجهة التدخالت اخلارجية يف �سوؤونه.
وقال �س���موه “اإن ما مييز اأه���ل البحرين اأنهم 
عائل���ة واح���دة، والتوا�س���ل فيم���ا بينه���م ي�س���كل 
ا قويا يحفظ للوطن اأمنه وا�ستقراره، وعلينا  �سياجاً
التم�س���ك بتلك القيم الأ�س���يلة وتر�سيخها لتكون 

ا يف م�سريتنا نحو العمران والبناء”. لنا �سنداً

• �سمو رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله جموعا من النخب الفكرية والقت�سادية ورجال ال�سحافة	

يجب �أال ي�شوب �لت�رصف يف �أمو�ل �لتقاعد �أي جتاوز�ت
بتوجيهات جاللة امللك �سنتجاوز ال�سعاب ونظل يف املقدمة... �سمو رئي�س الوزراء:

بهيب���ة القائ���د وحف���اوة الوالد ا�س���تقبل 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة مرتادي جمل�س 
�س���موه العامر، الذين تواف���دوا باأعداد كبرية 
اإلى ق�رص الق�س���يبية اأم�س وق���د بدت عليهم 
ال�س���عادة الغامرة ب���اأول لقاء مع �س���موه بعد 
انتهاء عطلة عيد الفطر ال�س���عيد.وخالل اللقاء 
حت���دث �س���مو رئي�س ال���وزراء عن قان���ون التقاعد 
قائال اإن عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة وّجه بت�س���كيل جلنة م�سرتكة من 
ال�س���لطتن التنفيذية والت�رصيعية لإعادة النظر يف 
قانون التقاعد “واإن �س���اء اهلل ن�س���ل اإلى النتيجة 

التي ت�سب يف �سالح املواطن”.
وقال �س���موه اإن احلكومة عازمة على موا�سلة 
عملها ب���كل جهد واإخال�س؛ من اأج���ل توفري كل ما 
يحتاج اإليه املواطنون من �سحة واإ�سكان وخدمات، 
موؤكدا �س���موه اأن البحرين ق���ادرة على جتاوز كثري 
من ال�س���عاب حتت قيادة جالل���ة امللك وبالتعاون 

امل�سرتك بن ال�سلطتن التنفيذية والت�رصيعية.
وحذر �سموه من التدخالت اخلارجية يف ال�ساأن 
البحرين���ي، معت���را �س���موه اأن الرتاب���ط واللحم���ة 
الوطنية ي�س���كالن خط الدفاع الرئي�س الذي يحفظ 
البحرين من التدخالت اخلارجية ومن حماولت بث 

الفرقة بن �سعبها.
واأ�س���اف �س���موه اأن قان���ون التقاع���د يتعلق 
باأموال املواطنن املحفوظة لدى احلكومة من اأجل 
اإنفاقها عليهم، م�س���ددا �سموه على اأن الت�رصف يف 
هذه الأموال يجب األ ت�سوبه اأي جتاوزات اأو متييز، 
لهذا يجب اإعادة النظر يف القانون، ومب�س���يئة اهلل 
�س���نخرج مبا فيه م�س���لحة البلد”، موؤكدا �سموه اأن 
�سعب البحرين اأثار مو�سوع التقاعد بكل اإخال�س.

وقال �س���موه “من عادتنا اأن نتزاور فيما بيننا 
خالل �س���هر رم�س���ان والعيد، وندع���و اهلل اأن يدمي 
علينا هذه العادات احلميدة واأن ت�س���تمر �سعادتنا 
بروؤية بع�س���نا البع�س. وي�رصين دائم���ا روؤية اأبنائنا 
وبناتنا يف هذا املجل�س، ال���ذي اعتدتنا اأن نتحدث 

فيه عن كل ما ي�سب يف م�سلحة البلد”.
وحتدث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
عن قانون التقاعد با�ستفا�س���ة قائ���ال اإن “قانون 
التقاع���د اأثار �س���جة كب���رية، وبالطب���ع لبد يف كل 
القوان���ن من النظ���ر يف تاأثرياتها عل���ى املواطن، 
فالقوانن ي�سنعها الب�رص؛ من اأجل و�سع ال�سوابط 
الت���ي تنظ���م حياته���م، والع���رة تكم���ن دائما يف 

التنفيذ”.
واأ�ساف �سموه “يجب اإعادة النظر يف القانون 
اإذ كان يف تنفي���ذه تاأثري على املواطنن. وهذا ما 
حدث بالفعل، اإذ وجه عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة بت�س���كيل جلنة 
م�س���رتكة من ال�س���لطتن التنفيذي���ة والت�رصيعية 
لإعادة النظر يف قانون التقاعد، واإن �ساء اهلل ن�سل 

اإلى النتيجة التي ت�سب يف �سالح املواطن”.
وقال �س���موه “املواط���ن يف بلدن���ا ميثل عند 
قيادته الأمانة التي يجب احلفاظ عليها، فم�سلحة 
املواط���ن اأولوياتن���ا، ول يج���ب امل�س���ا�س بحقوق 
ومكت�س���بات املواطن���ن. اأحيانا يحدث ق�س���ور يف 
تنفي���ذ القان���ون، اأو يف الإدارة، لكنن���ا نعمل دائما 
على و�س���ع ال�س���وابط، ون�س���تمع اإل���ى املواطنن 
للتعرف عل���ى مدى قبولهم للقوانن، وعلى تاأثري 
القرارات التي تتخذه���ا الأجهزة احلكومية عليهم، 

ونعمل على ت�سويبها اإذا �سابها اأي خلل”.
واأ�س���اف �س���موه “بتوجيه���ات جالل���ة املل���ك 
وبالتعاون امل�س���رتك بن ال�س���لطتن التنفيذية 
والت�رصيعي���ة �س���نتغلب عل���ى كثري من ال�س���عاب، 
و�سنعمل على توفري كل ما يحتاج اإليه املواطنون 

من �سحة واإ�سكان وخدمات”.
وقال �س���موه “علين���ا اأن ننظر اإل���ى ما يحدث 
حولن���ا واأبعد، واأن ناأخذ العر ونتوخى احلذر؛ حتى 
ل ي�س���يبنا بع�س مما تعر�س���ت له اأمتنا العربية”، 
م�ض���را �ضموه اإلى اأن �ضغوط البنك الدويل دفعت 
بلدانا عربية اإلى رفع اأ�س���عار املحروقات اأكرث من 

مرة خالل اأ�سهر قليلة.
واأ�ساف �سموه “نحن يف البحرين نعتر اأنف�سنا 
عائلة واحدة، واليوم ترون كيف يعّر كل من يزور 
البحرين عن حبه لأهلها وانبهاره مب�س���توى اللحمة 

الوطنية التي نعي�سها”.
وحذر �سموه من التدخالت اخلارجية يف ال�ساأن 
البحريني قائ���ال “بالطبع مل تتوق���ف التدخالت يف 
�س���وؤوننا الداخلية، لكن برتابطنا وحلمتنا الوطنية 
ا�س���تطعنا احلفاظ عل���ى بلدن���ا، وكان هذا هو خط 
الدف���اع الرئي�س الذي يحفظ بلدن���ا من التدخالت 

التي يراد منها بث الفرقة بيننا”.
واأكد �س���موه اأنه رغم املنافع الكبرية لو�سائل 

التكنولوجي���ا احلديثة، اإل اأنه���ا جلبت معها خماطر 
يجب احلذر منها، وقال �سموه “ننظر اإلى ما يح�سل 
يف العامل اليوم، ونرى اأن كل الأمور اأ�سبحت قريبة، 
مل يع���د هناك �س���يء بعيد، وهذا م���ا حتاول بع�س 
املوؤ�س�س���ات ا�س���تغالله للتدخل يف �سوؤون الغري”، 
م�سريا �سموه اإلى اأن “و�سائل التوا�سل الجتماعي 
كان لها تاأثري على البل���د واملواطنن، لكن بحمد 

اهلل ك�سفت الأمور التي مت تدبريها �سدنا”.
واأ�س���اف �س���موه “حدثت بع�س التجاوزات يف 
قان���ون التقاعد، و�س���ارت هناك اأم���ور حتتاج اإلى 
�س���بط، و�س���يتم ذلك باإع���ادة النظ���ر فيما فر�س 
عل���ى املواطن���ن، فهذا القان���ون يتعل���ق باأموال 
املواطن���ن املحفوظ���ة لدين���ا م���ن اأج���ل اإنفاقها 
عليه���م، لذلك يجب األ ي�س���وب الت����رصف فيها اأي 
جتاوزات اأو متييز، ولهذا ال�سبب يجب اإعادة النظر 
يف القانون، ومب�س���يئة اهلل نخرج مبا فيه م�س���لحة 

البلد”.
وق���ال �س���موه “كان���ت ل���دي مالحظ���ات على 
القان���ون من���ذ البداي���ة، وخال�س���ة املو�س���وع اأننا 
�س���نعيد النظر يف القانون من خالل جلنة م�س���رتكة 
م���ن احلكوم���ة وال�س���لطة الت�رصيعي���ة، وم���ا قمن���ا 
ونق���وم به من عم���ل هو يف النهاية مل�س���لحة البلد 
واملواطن”، موؤكدا �س���موه اأن �س���عب البحرين اأثار 

هذا املو�سوع بكل اإخال�س.
وقال �س���موه “لدينا اليوم اأبن���اء وبنات نواب 
و�سوريون، والراأي �سورى بيننا، ون�ستمع دائما اإلى 
كل م���ا يقال ع���ن الأمور التي مت�س م�س���لحة البلد 
واملواطن���ن، ول تزال لدينا بع�س املالحظات عن 
اأم���ور حتت���اج اإلى �س���بط ول يجب تركه���ا، ولدينا 
كذلك مالحظات عن وجود بع�س اأوجه الق�س���ور يف 
م�سائل اإدارية يجب اإعادة النظر فيها و�سبطها مبا 

يخدم م�سلحة البلد، ولي�س م�سلحة اأ�سخا�س”.
وخاطب �سموه احل�سور قائال “ت�رصين روؤيتكم 
ونهنئك���م به���ذه الأيام املبارك���ة، ونتمنى من اهلل 
عز وجل كل اخلري لبلدنا و�س���عبنا”، م�س���يدا �سموه 
باأبن���اء البحرين الذين ت�س���لحوا بالعل���م واملعرفة، 

متمنيا �سموه لهم كل التوفيق يف اأعمالهم.
واأ�ساف �سموه “لدينا يف البحرين، وهلل احلمد، 
ن�سبة كبرية من حملة ال�سهادات العليا، ومهما بلغ 
الإن�سان من مراتب العلم، فهناك املزيد ليتعلمه، 
ومناه���ل العل���وم احلديثة اأ�س���بحت متوفرة اليوم 
�س���واء داخل البحرين اأو خارجه���ا، ونتمنى لأبنائنا 
مزيدا من العلم واخلرة مبا ينفع بلدنا، اأما وحدتنا 
فهي مورثة من اأهلنا واإن �س���اء اهلل ن�س���تمر عليها 
ونوؤكدها، ويف ظل توجيهات جاللة امللك �سنتجاوز 

ال�سعاب ونظل دائما يف املقدمة”.

�أمين همام

احلكومة حتر�س على الراأي امل�سرتك 
والإ�سغاء اإلى مرئيات املواطنن

التن�سيق الفعال مع املوؤ�س�سات 
الد�ستورية يف اأي تنظيم جديد

ال�سناديق التقاعدية هي اأموال 
النا�س وحمفوظة للنا�س
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تعزيز ح�شور الإرث احل�شاري مبا يرثي التوا�شل بني ال�شعوب
ا�ستقبل رئي�س هيئة ال�سياحة والرتاث ال�سعودي... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�س���احب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة اأهمية �س���ون الإرث احل�س���اري والثقايف 
واحلف���اظ علي���ه؛ باعتب���اره الهوية التي ت�س���كل 
كيان املجتمع وتقوده نحو الرقي والتقدم. ونوه 
�سموه مب�ساركة مملكة البحرين والدول ال�سقيقة 
وال�سديقة يف تعزيز الروؤى والأهداف الرامية اإلى 
تاأكيد ح�سور الإرث احل�ساري والثقايف مبا يرثي 
التوا�س���ل ب���ن ال�س���عوب وخمتل���ف الثقافات، 
م�سريا �سموه يف هذا ال�سدد اإلى التعاون الوثيق 
بن مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية 
وت�ساركهما يف تاأكيد الدور الإن�ساين واحل�ساري 
لهذه املنطقة التي ت�س���هد الكثري من ال�سواهد 
احل�س���ارية والثقافي���ة التي عك�س���ت عراقتهما 

انطالقا مما يربط البلدين ال�سقيقن من عالقات 
اأخوية وتاريخية متميزة على خمتلف ال�سعد. 

ج���اء ذلك لدى لقاء �س���مو ويل العه���د اأم�س 
رئي�س الهيئة العامة لل�س���ياحة والرتاث الوطني 

باململكة العربية ال�س���عودية ال�س���قيقة �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لطان بن �س���لمان بن 
عبدالعزيز اآل �س���عود، اإذ رحب �س���مو ويل العهد 
ب�سمو الأمري �س���لطان بن �سلمان، ومب�ساركته يف 

اأعم���ال ال���دورة الثانية والأربع���ن للجنة الرتاث 
العاملي، معربا �س���موه اعتزازه بالتعاون الثقايف 
القائم مع اململكة العربية ال�س���عودية ال�سقيقة 
يف ظ���ل الهتم���ام والروؤي���ة امل�س���رتكة لتعزي���ز 
ال���رتاث والإرث احل�س���اري الغني ل���كال البلدين 

ال�سقيقن. 
وعرب �ساحب ال�س���مو امللكي الأمري �سلطان 
بن �س���لمان بن عبدالعزيز اآل �س���عود عن �س���كره 
وتقدي���ره ل�س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء؛ على ما اأبداه �سموه من اهتمام بالتعاون 
البحرين���ي ال�س���عودي يف القطاع���ات الثقافي���ة 
والرتاثي���ة وعمل جلن���ة الرتاث العامل���ي، موؤكدا 
دور مملكة البحرين وعملها الدوؤوب لنجاح اأعمال 
الدورة الثانية والأربعن للجنة الرتاث العاملي.

• �سمو ويل العهد م�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز	

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �س���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ورئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة برقيات تهنئة الى رئي�س اجلمهورية 
الرتكي���ة رجب طيب اأردوغان؛ مبنا�س���بة فوزه 
يف النتخابات الرئا�س���ية الرتكية، عربوا فيها 
عن تهانيهم اخلال�س���ة ومتنياتهم ال�س���ادقة 
للرئي����س الرتك���ي موفور ال�س���حة وال�س���عادة 
ودوام التوفي���ق وال�س���داد لتحقي���ق طموحات 
وتطلعات ال�س���عب الرتكي ال�سديق واآماله يف 
مزي���د من التق���دم والزدهار، م�س���يدين بعمق 
العالقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين 
وال�س���عبن ال�سديقن وما تتميز به من اطراد 

ومناء يف املجالت املختلفة.

البحرين تهنئ الرئي�س الرتكي 
بفوزه يف النتخابات الرئا�سية

املنامة - بنا: اأناب عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ري �س���لمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة؛ حل�س���ور حف���ل افتت���اح ال���دورة الثانية 
والأربع���ن للجن���ة ال���رتاث العاملي برئا�س���ة مملكة 
البحري���ن الت���ي تق���ام حتت رعاي���ة جالل���ة امللك يف 

امل�رسح الوطني م�ساء اأم�س.
واأكد �س���موه اأن ا�ست�س���افة مملكة البحرين هذا 
الجتم���اع الدويل بع���د فوزها برئا�س���ة اللجنة نهاية 
العام املا�س���ي، متث���ل حلظة مهمة يف م�س���ار جهود 
اململك���ة املميزة لإبراز هويتها الثقافية والتاريخية 

العريقة برعاية واهتمام متوا�سل من جاللة امللك.
ورح���ب �س���موه بانعق���اد الجتماع ال���ذي تنظمه 
منظم���ة الأم���م املتحدة للرتبي���ة والعل���وم والثقافة 
)اليون�س���كو( وي�س���م اأكرث من 2000 خبري يف جمال 
ال���رتاث الثق���ايف والطبيع���ي، منوًه���ا بالتعاون بن 
املنظم���ة ومملكة البحري���ن على امل�س���تويات كافة 
والتوا�س���ل احليوي الذي اأثمر عن اإدراج موقعن يف 

اململكة على قائمة الرتاث العاملي وا�ستمر؛ لي�سمل 
العديد من املجالت التعليمية والثقافية.

وقال �س���موه اإن البحرين ت�ستمد قوة ح�سورها 
يف امل�س���هد الثق���ايف الدويل من مقوماته���ا الرتاثية 
والثقافية املرتكزة على هويتها احل�سارية الأ�سيلة 
الت���ي جعلت م���ن التنوع م�س���در قوة يرف���د مناءها 
وتطورها ويتجاوز �س���غر امل�س���احة لبلوغ اآفاق رحبة 
ع���رب النفتاح عل���ى الع���امل واحلر�س عل���ى التبادل 
املعريف مما عززه موقع البحرين اجلغرايف عرب الزمن.

ون���وه �س���موه بجهود جلن���ة ال���رتاث العاملي يف 
توثي���ق تاريخ وتراث وثقافة املجتمعات الإن�س���انية 
وتعزيز التوا�س���ل الإن�ساين من خالل ذلك مبا يرثيه 
ومينح���ه العمق املع���ريف والعلمي الذي ير�س���خ اأثره 
وي�س���اعف من مردوده، متمنًيا �سموه لأعمال الدورة 
التوفي���ق يف الو�س���ول اإل���ى املزي���د من التن�س���يق 

والتعاون فيما يحقق اأهدافها.
واألقت رئي�س���ة هيئة البحري���ن للثقافة والآثار 
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة كلمة اأكدت فيها اأن 
انعقاد اأعمال الدورة الثانية والأربعن للجنة الرتاث 

العاملي يعت���رب حدًثا تاريخًيا بالغ الأهمية بالن�س���بة 
ململكة البحري���ن، والتي مت انتخابه���ا اأثناء املوؤمتر 
العام الأخري لليون�س���كو الذي ُعقد يف نوفمرب 2017 
ع�س���وا يف جلنة الرتاث العاملي واأي�ًسا رئي�سا للجنة 
الرتاث العاملي للعام 2018 مما يج�سد روؤية مملكة 
البحرين بقيادة عاهل الب���الد، الداعم الأول للثقافة 
وال���رتاث يف مملكة البحرين. ورحب���ت رئي�س الهيئة 
باملدي���ر الع���ام اجلدي���د لليون�س���كو اأودري اأزولي، 
وبامل�س���اركن يف اجتم���اع جلن���ة ال���رتاث العامل���ي 
والفعاليات امل�س���احبة، م�س���رية اإلى اأنه وبدعم من 
جاللة امللك وتوجيه احلكومة برئا�س���ة رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �س���لمان 
اآل خليف���ة، �س���جعت البحري���ن بق���وة، وبالتعاون مع 
اليون�س���كو، عل���ى جع���ل الثقاف���ة وال���رتاث الثقايف 

اأولوية لتعليم الأجيال ال�سابة وتعزيز الهوية.
واأعرب���ت ع���ن تطلعها لأن تكون اأعم���ال الدورة 
الثاني���ة والأربعن مثم���رة، واأن تظل البحرين واحدة 
من املعامل البارزة يف برامج منظمة اليون�سكو لتعزيز 
اأوا����رس التعاون ال���دويل، وحماية املواق���ع التاريخية 

والآثار واملناظر الطبيعية؛ من اأجل مد ج�سور احلوار 
بن الثقافات، وحتقيق الزدهار جلميع ال�سعوب.

كم���ا األقت رئي����س ال���دورة الثاني���ة والأربعن 
للجن���ة ال���رتاث العامل���ي ال�س���يخة هي���ا بنت را�س���د 
اآل خليف���ة كلم���ة رحبت فيه���ا بامل�س���اركن يف هذا 
الجتماع ال�س���نوي الذي تنظمه اليون�س���كو بالتعاون 
م���ع مملك���ة البحرين الي���وم برعاية كرمية و�س���امية 
من عاهل البالد، وبح�س���ور �س���احب ال�س���مو امللكي 
ويل العه���د، مما يوؤكد الأهمي���ة البالغة التي توليها 
مملك���ة البحرين حلماي���ة الرتاث الثق���ايف والطبيعي 
واملحافظ���ة علي���ه عماًل باأح���كام التفاقي���ة الدولية 

لليون�سكو ل�سنة 1972.
لليون�س���كو  ملنظم���ة  الع���ام  املدي���ر  واألق���ت 
اأودري اأزولي كلم���ة �س���كرت فيها مملك���ة البحرين 
على احت�س���ان اأعم���ال الدورة احلالي���ة للجنة الرتاث 
العاملي، معتربة اأن ا�ست�س���افة هذه الدورة يف دولة 
عربية لها اأهمية خا�س���ة؛ ملا تت�س���م به املنطقة من 
خمزون تاريخي وتراث���ي غني يجب التعاون للحفاظ 
علي���ه والتعام���ل م���ع التحدي���ات واملتغ���ريات التي 

تواجه اجله���ود الهادفة لتحقيق ذل���ك، متطلعة لأن 
تثم���ر اأعمال ال���دورة 42 للجنة ال���رتاث العاملي عن 
املزيد من العمل امل�س���تدام؛ م���ن اأجل نتائج تالم�س 
واقع املجتمعات والذاكرة الإن�سانية.ونوهت اأزولي 
بجهود مملكة البحرين يف احلفاظ على املكت�س���بات 
التاريخي���ة كما اأ�س���ادت مبواق���ع الرتاث الإن�س���اين 
البحري���ن وبالأخ����س قلع���ة البحرين وطري���ق اللوؤلوؤ 
التي زارتهما وتعرفت عليهما عن قرب، واأعربت عن 
�رسوره���ا واعتزازها لوجود املرك���ز القليمي العربي 

للرتاث العاملي الذي حتت�سنه اململكة. 
ويف كلمة رئي�س املجل�س التنفيذي لليون�س���كو 
يل بيون���غ هون اأع���رب عن ال�س���كر والتقدير ململكة 
البحرين على هذه ال�ست�س���افة، منوًها باإ�سهام جلنة 
ال���رتاث العاملي يف احلف���اظ على الرتاث الإن�س���اين 
ودعم العمل امل�سرتك بن اجلهات املعنية لتحقيق 
هذا اله���دف، فالثقافة والعلوم غاية �س���امية تخدم 
منو الأمم وازدهارها واأ�س���باب ا�ستقرارها، مما يحفز 
الدور املحوري لليون�س���كو لبلورة ر�سالة املنظمة يف 

هذا اجلانب.

• �سمو ويل العهد لدى ح�سوره حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعن للجنة الرتاث العاملي	

البحرين ت�شتمد قوة ح�شور بامل�شهد الدويل من مقوماتها التاريخية
ا�ست�سافة جلنة الرتاث العاملي حلظة مهمة يف م�سار جهود اململكة... �سمو ويل العهد:



وزير الداخلية ي�ستعر�ض العالقات مع ال�سفري الكويتي

البحرين تدين التفجري الإرهابي يف زميبابوي

اكت�ساب البحرينية املبكر حلقوقها اأبرز مقومات النه�سة الوطنية

تلقينا 20 طلبا لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�سم�سية مبدة قيا�سية

تعزيز طرق الوقاية من احلوادث املهنية

تعزيز التعاون مع وكالت الأمم املتحدة... قرينة العاهل لرئي�سة “اليوني�سكو”:

افتتح الربنامج التدريبي الثاين للمقاولني وال�ست�ساريني... مريزا:

خالل افتتاحه “حملة ال�سالمة ال�سيفية” ب�رسكة “األبا”... الدو�رسي:

الرف���اع - املجل����س الأعل���ى للمراأة: ا�س���تقبلت 
قرين���ة عاهل البالد رئي�س���ة املجل�س الأعل���ى للمراأة 
�ساحبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة اأم�س مبقر املجل�س املديرة العامة ملنظمة 
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو” 

اأودريه اأزولي.
ورحبت �ساحبة ال�س���مو امللكي رئي�سة املجل�س 
الأعل���ى للم���راأة يف م�س���تهل اللقاء ب���اأزولي، موؤكدة 
�سموها اأهمية اجلهود التي تبذلها منظمة اليون�سكو؛ 
م���ن اأج���ل تهيئ���ة الظ���روف املالئم���ة للح���وار ب���ني 
احل�سارات والثقافات وال�سعوب على اأ�سا�س احرتام 
القي���م امل�س���رتكة لتحقيق ال���روؤى العاملية للتنمية 
امُل�س���تدامة، يف اإط���ار عمله���ا على حتقي���ق التعليم 
اجلّيد للجميع، واإدارة �سيا�س���ة ومع���ارف العلوم من 
اأج���ل التنمي���ة امل�س���تدامة، وتعزيز التن���ّوع الثقايف 

واحلوار بني الثقافات وتكري�س ثقافة ال�ّسالم.
واأكدت �س���احبة ال�س���مو امللك���ي حر�س مملكة 
البحري���ن تعزيز التع���اون مع خمتل���ف وكالت هيئة 
الأم���م املتح���دة، وم���ن بينه���ا منظم���ة اليون�س���كو، 
م�س���رية �س���موها يف ه���ذا ال�س���دد اإل���ى ال�رساكة بني 
املجل����س الأعلى للمراأة وهيئ���ة الأمم املتحدة للمراأة 
يف اإطالق جائزة عاملية حتمل ا�س���م �س���موها لتمكني 
امل���راأة، يف اإطار عمل املجل����س الأعلى للمراأة لتعميم 
اأف�س���ل املمار�سات الفاعلة لتعزيز مركز املراأة على 
امل�س���توى العاملي. واأعربت قرين���ة عاهل البالد عن 
فخر �س���موها مبا حققته مملكة البحرين من اإجنازات 
يف خمتل���ف جم���الت الثقاف���ة، وباإ�س���هامات امل���راأة 

البحرينية الرائدة يف ذلك، م�سرية �سموها اإلى اأن هذا 
العام ي�س���ادف الذكرى الت�س���عني لبدء اأول مدر�سة 
نظامي���ة للبن���ات بالبحري���ن وذلك يف الع���ام 1928، 
موؤكدة اأن ذلك اأ�س���هم يف اأن تكون املراأة البحرينية 
رائ���دة على م�س���توى املنطقة يف خمتل���ف املجالت 
وم���ن بينها املج���الت العلمي���ة والثقافي���ة، كما اأن 
اكت�س���اب املراأة البحرينية املبكر حلقوقها الثقافية 
والتعليمية يعد اأحد اأهم مقومات النه�سة الوطنية.

واأك���دت �س���موها اأن مملك���ة البحرين حري�س���ة 
كل احلر����س على جن���اح اأعمال اجتم���اع جلنة الرتاث 
العامل���ي الثاين والأربعني الذي يعق���د يف الفرتة ما 
بني 24 يونيو و7 يوليو يف مملكة البحرين ومنتدياته 
املتخ�س�س���ة، بعد النتخاب ال���ذي مت بالأكرثية من 

قبل الدول امل�س���اركة يف اجلل�س���ة الأخ���رية للجمعية 
العامة لليون�سكو يف باري�س.

ونوهت �س���احبة ال�س���مو امللكي بجهود رئي�سة 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار ال�س���يخة مي بنت 
حممد اآل خليفة يف جمال و�س���ع البحرين على خارطة 
الفعالي���ات الثقافية العاملية، ومتنت �س���موها لكل 
م���ن اأزولي ورئي�س جلن���ة الرتاث العاملي ال�س���يخة 
هيا بنت را�س���د اآل خليفة كل التوفيق يف اجتماعات 
اللجنة. وقدمت اأزولي �س���كرها وتقديرها ل�س���احبة 
ال�س���مو امللك���ي الأم���رية �س���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليف���ة، مبدي���ة اإعجابه���ا بتجربة مملك���ة البحرين يف 
جمالت تق���دم املراأة، وتعزيز مب���داأ تكافوؤ الفر�س؛ 

ل�سمان و�سولها ملراكز �سنع واتخاذ القرار.

املنام���ة - مكتب وزير �س���وؤون الكهرباء واملاء: 
افتت���ح وزير �س���وؤون الكهرب���اء واملاء عبداحل�س���ني 
مريزا �س���باح اأم����س مبرك���ز التدريب التاب���ع لهيئة 
م���ن  الثاني���ة  ال���دورة  الكهرب���اء وامل���اء يف �س���رتة 
الربنامج التدريبي للح�س���ول على �س���هادة معتمدة 
للمقاولني وال�ست�ساريني املتخ�س�سني يف تركيب 
اأنظمة الطاقة ال�سم�س���ية، بتنظي���م من وحدة الطاقة 
امل�س���تدامة بالتع���اون م���ع هيئ���ة الكهرب���اء واملاء، 
وبدع���م م���ن برنامج الأم���م املتحدة الإمنائ���ي، كجزء 
مهم من ا�س���رتاتيجية اململكة لبناء قدرات ال�س���وق 
املحلي���ة وتاأهيله���ا لتنفيذ وت�س���جيع ا�س���تخدامات 

الطاقة املتجددة.
وح����رس الفتت���اح املمثل املقي���م لربنامج الأمم 
ال�رسق���اوي، وع���دد م���ن  اأم���ني  الإمنائ���ي  املتح���دة 
امل�س���وؤولني وحوايل 60 م�س���ارًكا كان من �س���منهم 

عدد من موظفي الهيئة.
واألقى م���ريزا كلمة للمقاولني وال�ست�س���اريني 
امل�س���اركني اأ�س���اد فيه���ا بنجاح ال���دورة ال�س���ابقة 
للربنام���ج التدريب���ي وم���ا اأ�س���فرت عنه م���ن نتائج 
اإيجابي���ة انعك�س���ت على �س���وق ال�س���تثمار يف جمال 
الطاق���ة املتج���ددة، اإذ تلقت الهيئة م���ا يقارب من 
20 طلًب���ا لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�سم�س���ية يف خالل 
مدة قيا�سية منذ الدورة ال�سابقة ومت ربط 10 اأنظمة 
للطاقة ال�سم�س���ية مركبة على وحدات �س���كنية، اإلى 
اجل���ذب امللحوظ لال�س���تثمارات الأجنبي���ة واملحلية 

لال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة ال�سم�سية. 
وق���ال اإن انطالق ال���دورة الثانية م���ن الربنامج 
التدريب���ي يوؤك���د اللتزام بت�س���جيع ال�س���تفادة من 
الطاقة النظيفة يف البالد من اأجل التنمية امل�ستدامة، 
والتي تاأتي �سمن اخلطوات التي ت�سعى بها البحرين 

اإل���ى حتقيق الأه���داف الوطني���ة املتعلق���ة بالطاقة 
املتج���ددة وكف���اءة الطاق���ة وحتقي���ق اللتزام���ات 
الدولي���ة املتعلق���ة باأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة 

خ�سو�سا الهدف ال�سابع املتعلق بالطاقة.
واأ�ساف الوزير اأن الإجنازات امللحوظة للمملكة 
يف جم���الت الطاقة املتجددة وكف���اءة الطاقة والتي 
كان منها اعتماد �سيا�س���ة �س���ايف الع���داد، والبدء يف 
اخلطوات التنفيذية مل�رسوع املحطة ال�سم�سية بقدرة 
100 ميغاوات التي مت طرحه ل�س���تقبال العطاءات 
يف مطلع العام اجلاري، والبدء يف اخلطوات التنفيذية 
مل�رسوع طرح اأ�سطح املباين احلكومية لرتكيب اأنظمة 
الطاقة ال�سم�س���ية املوزعة من خالل �سيا�س���ة تغذية 
�س���ايف التعرف���ة، والتي تعم���ل على و�س���عها وحدة 
الطاق���ة امل�س���تدامة بالتع���اون م���ع وزارة الأ�س���غال 
و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين وغريها من 

الإجنازات مت ت�س���مينها يف التقرير الطوعي الوطني 
الأول ململك���ة البحرين لأهداف التنمية امل�س���تدامة 
2030 و�سيتم عر�س���ه من قبل وفد كبري امل�ستوى 
يف يولي���و املقب���ل يف نيوي���ورك. وتابع م���ريزا قائاًل 
اإن ال���دورة الثاني���ة يت���م تقدميها من خ���الل برنامج 
ديناميك���ي م���ن قبل �رسكت���ني عامليتني تخت�س���ان 
يف الطاق���ة املتج���ددة هم���ا �رسك���ة J Lanka و�رسكة 
ا على تقدمي اأعلى م�ستويات التدريب  CESI؛ حر�سً

وتنويع اخلربات والدرو�س امل�ستفادة.
كم���ا األق���ى ال�رسق���اوي كلمة قدم فيه���ا خال�س 
الته���اين للوزي���ر عل���ى الإجن���ازات القيا�س���ية التي 
تطرق اإليه���ا يف كلمت���ه، مبينا اأن التقري���ر الطوعي 
الوطن���ي الأول للبحري���ن ل���ه جلي���ل الأث���ر يف عك�س 
اإجنازات اململكة والتزامها يف حتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة خا�سة الهدف ال�سابع املتعلق بالطاقة.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: �س���ارك وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعية �س���باح الدو�رسي، وبح�سور رئي�س جمل�س 
اإدارة �رسكة اأملنيوم البحرين )األبا( ال�س���يخ دعيج بن 
�س���لمان اآل خليف���ة، يف حف���ل افتت���اح فعالية “حملة 
ال�س���المة ال�س���يفية” التي تنظمها ال�رسك���ة مبقرها 
اأم�س. وتهدف احلمل���ة، التي تاأتي متزامنة مع اإ�رساف 
وزارة العم���ل عل���ى تطبيق ق���رار حظ���ر العمل وقت 
الظهرية خالل �س���هري يوليو واأغ�سط�س، اإلى تعزيز 
ثقافة ال�سالمة املهنية يف مواقع العمل، خ�سو�سا يف 
ف�سل ال�سيف، وطرق الوقاية من احلوادث املهنية، 
ف�س���اًل عن اأهمية توفري اأدوات وا�سرتاطات ال�سالمة 
للعمال؛ تفادًيا حلدوث الإ�س���ابات مبختلف اأنواعها 

ودرجاتها من اأجل بيئة عمل �سليمة واآمنة.
واأ�س���اد الدو�رسي بحملة ال�سالمة ال�سيفية التي 
تنظمها “األبا” هذا العام، معترًبا اأنها تاأتي من�سجمة 
مع توجه���ات الوزارة يف تعزيز بيئة العمل ال�س���ليمة 
والآمن���ة واخلالية من الإ�س���ابات وحماي���ة العمال يف 

مواق���ع الإنت���اج املختلف���ة، منوًه���ا يف هذا ال�س���ياق 
بالإج���راءات والحتياط���ات الوقائي���ة الت���ي تتخذها 

ال�رسكة حلماية عمالها وتاأمني �سالمتهم.
واأك���د اأن وزارة العمل والتنمية الجتماعية تويل 
اهتماًما كبرًيا بتطبيق ا�س���رتاطات ال�سالمة وال�سحة 
املهنية؛ لعتبارات اإن�سانية وحقوقية للقوى العاملة 

وحفاًظا على م�سالح املن�ساآت يف نف�س الوقت.

بجه���ود  الدو����رسي  اأ�س���اد  املنا�س���بة،  وبه���ذه 
ال�رسك���ة، بقيادة رئي�س جمل�س الإدارة ال�س���يخ دعيج 
بن �س���لمان اآل خليفة، يف تطوي���ر مرافق هذه ال�رسكة 
الوطنية، وكان اآخرها تنفيذ خط ال�س���هر ال�ساد�س، 
مثمًن���ا يف هذا الإطار دعم “األبا” لبحرنة الوظائف، اإذ 
مت ا�س���تقطاب ك���وادر بحرينية موؤهل���ة بالتعاون مع 

الوزارة للعمل يف هذا امل�رسوع التنموي احلديث.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�س���تقبل 
وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن ال�س���يخ 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة �سفري دولة 
الكوي���ت لدى مملك���ة البحرين ال�س���يخ 

عزام بن مبارك ال�سباح. ومت خالل اللقاء 
ا�س���تعرا�س العالق���ات الثنائي���ة ب���ني 
البلدي���ن وبحث عدد من املو�س���وعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأدانت 
وزارة اخلارجي���ة - ب�س���دة - التفج���ري 
الذي ا�س���تهدف جتمًعا انتخابًيا لرئي�س 
جمهورية زميبابوي امير�سون منانغاغوا 
واأ�س���فر ع���ن وقوع ع���دد م���ن اجلرحى، 
موؤك���دة وق���وف مملك���ة البحري���ن م���ع 
جمهورية زميبابوي ودعمها لكل ما فيه 

اأمنها وا�ستقرارها.
ع���ن  اخلارجي���ة  وزارة  تع���رب  واإذ 

جلمي���ع  العاج���ل  بال�س���فاء  متنياته���ا 
امل�س���ابني جراء هذا العم���ل الإرهابي، 
فاإنها ت�سدد على موقف مملكة البحرين 
الرا�س���خ الذي ينب���ذ العن���ف والتطرف 
والإرهاب بكل �س���وره واأ�س���كاله ومهما 
تكن دوافعه ومربراته والداعي لت�سافر 
اجله���ود الإقليمي���ة والدولي���ة املوجهة 
للق�س���اء على ه���ذه الظاه���رة اخلطرية 

التي تهدد اأمن وا�ستقرار العامل.

• جانب من ال�ستقبال	

• �سورة من الفعالية	
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ما أصعب التعامل مع الهواة!
فع���اًل، ما اأ�س���عب اأن تتعامل مع رئي����س اأو مروؤو�س هاٍو، فه���و يريد اأن ينفعك 

في�رسك ويت�سبب رمبا عن ح�سن نية يف بعرثة املوارد و�سياع حقوق الآخرين.
اأ�ستميحك عذًرا، �سيدي القارئ، اإن اأنا خرجت هذه املرة عن الدائرة التي ر�سمتها 
ملقالتي، وهي الإدارة، ودنوت بع�س ال�س���يء نحو ال�سيا�س���ة، هذا امل�س���تنقع الذي 
تتغري األوان مياهه ح�س���ب اأمزجة وم�س���الح واأهواء مرتاديه واخلائ�سني فيه، وذلك 
من خالل ال�س���تعانة بالقتبا����س الوارد لحًقا بعد قناعتي باأنه القتبا�س املنا�س���ب 

الذي يخدم لب مو�سوعي، وهو الختالف بني الإداري املحرتف ونظريه الهاوي.
يقول د. غازي الق�س���يبي وعلى ل�سان امل�ست�سار الأملاين هلموت �سميدث: “اإن 
التعام���ل مع اله���واة اأمر مزعج ومتعب، كارت���ر لي�س �سيا�س���يًّا حمرتًفا، ولكن جمرد 
هاو... اإنه ل يعرف ما يريد ول يعرف كيف يحقق ما يريد، اإنه يحرّي اأ�سدقاءه واأعداءه 
مًعا... لقد كان التعامل �س���هالً مع نيك�س���ون لأنه كان �سيا�س���يًّا حمرتًف���ا لديه روؤية 

وا�سحة”.
تلك كانت مقارنة جميلة ووا�س���حة ومن الواقع بني املحرتف والهاوي. لن�سقط 
ذل���ك الآن، �س���يدي القارئ، عل���ى امل�س���تغلني يف الإدارة. اأنا اأمي���ل، كل امليل، اإلى 
التعري���ف املب�س���ط والدقي���ق يف ذات الوق���ت الت���ايل للم�س���وؤول الإداري املحرتف 
والهاوي، فالأول ت�سمح له قدراته اأن يتحرك من النقطة )اأ( اإلى النقطة )ب( يف خط 
م�س���تقيم، لأنه يعرف ما يريد وكيف ينّفذ ما يريد، اأما الهاوي فاإنه وب�س���بب ق�سور 
الكفاءة لديه اأو رمبا ب�س���بب انتهاء �س���الحية موؤهالته اأو ت���اآكل خرباته فاإنه ياأخذ يف 
الدوران حول امل�رسوع اأو القرار لفرتات م�ساعفة قد ي�سل بعدها اإلى م�سارف الإجناز 

عندها تكون التكاليف قد تفاقمت واأ�سبح ذلك امل�رسوع اأو القرار خارج اجلدوى.
والآن �س���يدي القارئ، كيف تتعرف على الإداري الهاوي؟ ميكنك ذلك من خالل 

ظهور هذه )الأعرا�س(:
الرتدد يف اتخاذ القرار.  -

عدم املقدرة على اإدارة املوازنة املعتمدة لإدارته.  -
التخبط يف ترتيب الأولويات.  -

حب�س امل�ساريع والدرا�سات يف الأدراج لعدم املقدرة على ا�ستيعابها.  -
عدم و�سوح الروؤية.  -

تهمي�س الأكفاء بدون مربر.   -
اللج���وء اإلى ال����رساخ والع�س���بية وتف���ادي الجتماعات تخوًفا من ك�س���ف   -

الأوراق.
بع���د اأن تعرفنا، �س���يدي القارئ، على الإداري الهاوي من خ���الل تلك الأعرا�س، 
لنقم مًعا بو�سع العالج الذي يكمن يف، اأولً: العرتاف وباأعلى �سوت ممكن اأن فاقد 
ال�س���يء ل يعطي���ه، وثانًي���ا: تطبيق املعيار الذهب���ي الأعظم وه���و: “..... اأن خري من 

ا�ستاأجرت القوي الأمني”. ما راأيكم؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

نا�رص بن حمد ي�ستقبل عددا من من�سوبي احلر�ض امللكي

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ا�س���تقبل قائد 
احلر�س امللكي �س���مو العميد الركن ال�س���يخ 
نا����رس ب���ن حم���د اآل خليفة مبكتبه مبع�س���كر 
الرو�س���ة �س���باح اأم�س ع���ددا من من�س���وبي 
احلر����س امللكي الذي���ن اأكملوا الدرا�س���ات 
العليا واحلا�س���لني على درجتي “الدكتوراه 

واملاج�س���تري” يف التخ�س�س���ات العلمية، اإذ 
قدم���وا ال�س���كر ل�س���موه لدعمه املتوا�س���ل 
وت�س���جيعه لهم، وقام �سموه بتوجيههم اآمالً 
منه���م ب���ذل املزيد م���ن اجله���د والعطاء يف 
حياته���م العلمية والعملية ومبا يخدم مملكة 

البحرين وقوة الدفاع.
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“الكلية الإ�شالمية” رغبة �شامية جت�شدت با�شم �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد

تاأييد املوؤبد لـ 3 ُمدانني بتفجري قنبلة يف الدراز

جاللة امللك يهتم بامل�شاريع العلمية ذات الطابع ال�رشعي والثقايف... املفتاح:

تعديل عقوبات 7 م�شتاأنفني اآخرين

املنام���ة - بنا: اأكد وكيل ال�ش���وؤون الإ�ش���المية 
بوزارة العدل وال�ش���وؤون الإ�ش���المية والأوقاف فريد 
املفت���اح اأن اللفتة الكرمية ال�ش���امية من لدن عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
باإن�شاء “كلية الدرا�شات الإ�شالمية” وت�شميتها با�شم 
�شم���و ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة )رحمه اهلل(، 
تقدير لعطائ���ه وما قدمه لدينه ووطنه وجمتمعه من 

اأعمال جليلة يف �شتى ميادين اخلري والعطاء.
واأ�ش���ار املفت���اح اإل���ى اأن جاللة املل���ك كان ول 
زال الراع���ي والداع���م الأول لكل امل�شاري���ع العلمية 
والإ�شالمية وال�رشعية والثقافية الرائدة، وتوجيهات 
وحت����رش  تق���دم  كل  وراء  ولزال���ت  كان���ت  جاللت���ه 
يتحق���ق ململكة البحري���ن يف هذا املج���ال، لفًتا اإلى 
اأن امل�شاري���ع العلمية ذات الطاب���ع ال�رشعي والثقايف 
نالت اهتماًم���ا كبرًيا من قبل جالل���ة امللك، وتوارث 
ح���كام البحرين الكرام هذا النه���ج القومي منذ مئات 

ال�شنني.
واأ�ش���اد بال���دور الكبري الذي ت�شطل���ع به قيادة 
�شاحب اجلاللة امللك، ذلك الدور الذي دفع مب�شرية 
املوؤ�ش�ش���ات العلمي���ة والثقافي���ة وال�رشعي���ة منه���ا 
خ�شو�شا لتحقيق نتائج متميزة يف خمتلف املجالت.

وقال وكيل ال�ش���وؤون الإ�شالمية “اإن كلية �شمو 
ال�شي���خ عبداهلل بن خال���د اآل خليف���ة تتويج مل�شرية 
علمية وثقافية واجتماعية امتالأت بها �شفحات حياته 
)رحم���ه اهلل(، اإذ كان يعم���ل لتحقي���ق ذلك من خالل 
التوجيه���ات ال�شامية لقيادة جالل���ة امللك”، م�شرًيا 
اإل���ى اأن م�شرية حياته )رحم���ه اهلل( حافلة بالإجنازات 
العلمي���ة والعطاء الكبري الذي قدمه لوطنه وجمتمعه 
على ال�شعيد العديل والق�شائي والتاريخي والديني 
والجتماعي والثقايف والعلمي، فلقد �شارك املرحوم 
يف تاأ�شي�س وتطوير الق�شاء ال�رشعي مبملكة البحرين 

يف املذهبني املالكي واجلعفري، باعتبارهما �شنوان 
للمجتم���ع، ف�شاًل ع���ن اإ�شه���ام �شم���وه يف التاأ�شي�س 
للنه���ج الو�شطي يف الوعظ والإر�ش���اد، ون�رش الثقافة 
الإ�شالمية باأ�شلوب ح�ش���اري معتدل من خالل وعاظ 
ودعاة يوؤمنون بقيمة الو�شطية نهجا اأ�شيال لالإ�شالم 

وامل�شلمني.
وا�شتطرد املفتاح: ال�شي���خ عبداهلل بن خالد اآل 
خليفة كان املوؤ�ش�س الأول ملعظم موؤ�ش�شات التعليم 
ال�رشع���ي يف اململك���ة، فهو من قاد م�ش���رية تاأ�شي�س 
مراك���ز تعليم القراآن الكرمي ومعاهد العلوم ال�رشعية 
واحلوزات العلمي���ة، وكان مهتًما باإر�شاء دعائم تلك 
املوؤ�ش�ش���ات على نهج الو�شطية والعتدال من خالل 
تاأهيل وتدريب العلماء والوعاظ والدعاة عرب دورات 
علمية متخ�ش�شة، اإذ كان حري�ًشا على اإعداد وتخريج 
جيل من العلماء والدعاة البحرينيني الذين يواكبون 
الع����رش يف اأطروحاتهم ونهجهم، اإل���ى جانب اإ�شهامه 
يف تاأ�شي����س املجالت والدوري���ات الثقافية العلمية، 
كمجل���ة الهداي���ة وجملة الوثيقة، وهم���ا من املجالت 

العلمية التي حتوي بحوًثا معمق���ة تاأ�شيلية وعلمية 
على م�شتوى العامل الإ�شالمي، كما �شارك )رحمه اهلل( 
يف تاأ�شي�س املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية الذي 
ي�ش���م علماء املذهب���ني ال�شني واجلعف���ري، وي�رشف 
عل���ى العديد من امل�شاريع العلمية والثقافية، عالوًة 
عل���ى م�شارك���ة وزارة الرتبية والتعلي���م يف تاأ�شي�س 
معهدين ديني���ني اأحدهما للمذه���ب املالكي والآخر 

للمذهب اجلعفري.
واأ�شاد باجله���ود الكبرية واملهام التي ي�شطلع 
بها رئي�س املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية ال�شيخ 
عبدالرحم���ن بن حممد بن را�ش���د اآل خليفة، الذي هو 
خ���ري خلف خل���ري �شلف، فلقد ورث مهم���ة جليلة، هو 
اأهل لها بعد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، 
وعم���ل )رحم���ه اهلل( عل���ى تر�شيد اخلط���اب الديني 
و�شبط م�شاره ممتثاًل لتوجيهات جاللة امللك؛ بهدف 
جتني���ب املجتمع الآث���ار ال�شلبية للخط���اب الطائفي 
املت�شدد ولوقاية املجتمع اأي�ًشا من الغلو والتطرف 

والإرهاب.
واأ�ش���اف: اإن �شخ�شية �شم���و ال�شيخ عبداهلل بن 
خال���د )رحم���ه اهلل( متيزت مبمي���زات َق���ل اأن يكون 
له���ا نظري، فقد اأجمع كل م���ن عرفه على اتزان فكره 
و�شخ�شيته وحكمته ورغبته ال�شادقة يف العمل على 
مل �شمل املجتم���ع، ودعم وحدت���ه الوطنية ومتا�شك 
ن�شيج���ه الجتماع���ي، ولقد كان جمل�ش���ه )رحمه اهلل( 
حمطة علمي���ة وثقافية للعلماء والأدب���اء واملوؤرخني 
ورج���ال الدي���ن من كل مذه���ب، وبرحيل���ه يكون قد 
ترك ثروة علمية وثقافية هائلة، واإجنازات وم�شاريع 
وموؤ�ش�شات كبرية، بها ب�شم���ة �شتبقى �شاهدة على 
اإخال�ش���ه وعطائه، كما ت���رك ذرية �شاحلة ت�شري على 
دربه ونهج���ه. رحمه اهلل رحمة وا�شعة واأ�شكنه ف�شيح 

جناته.

ق�شت حمكمة ال�شتئن���اف العليا اجلنائية 
الأولى بتعديل عقوب���ات 7 م�شتاأنفني، اأحدهم 
من ال�شجن املوؤبد اإلى ال�شجن 15 �شنة، والبقية 
م���ن احلب�س 5 �شنوات اإلى 3 �شنني، كما حكمت 
بعدم جواز النظر يف ا�شتئنافني اآخرين مُلداَنني 
ب���ذات واقع���ة تفجري قنبل���ة حملي���ة ال�شنع يف 
منطق���ة ال���دراز، واملحك���وم عل���ى الأول منهما 
بال�شج���ن ملدة 15 �شنة وللث���اين 3 �شنوات.كما 
اأي���دت معاقبة 3 ُمدانني بال�شج���ن املوؤبد وال�شجن 3 
�شنوات للم�شتاأنف الثال���ث ع�رش، واأيدت ما عدا ذلك 

من عقوبات.
واأي���دت املحكمة غيابيا عقوبة ال�شجن املوؤبد ل� 
4 م�شتاأنفني من اأ�شل 29 ُمدانا يف الق�شية - اإجمايل 
امل�شتاأنفني فيه���ا حاليا 26 مد�نا - و�أيدت �إ�سقاط 
جن�شي���ة اأحد املحكومني باملوؤبد من قبل حمكمة اأول 
درجة، كما اأيدت حب�س م�شتاأنف اآخر ملدة 5 �شنوات، 

واأيدت ما عدا ذلك من عقوبات.
وتتح�شل تفا�شيل الواقعة يف اأن املتهم الثاين 
طل���ب م���ن الأول جتهي���ز قنبل���ة لتفعيله���ا مبنطقة 
الدراز، فقام الأخري بطلبه���ا من املتهم الثامن ع�رش، 
فيم���ا ا�شتلمها املته���م الثالث من املته���م الثامن 
ع�رش و�شّلمه���ا للمتهم الأول، ثم قام املتهمون الأول 
والث���اين والثال���ث بالتوج���ه ملن���زل مهج���ور وقاموا 
بتجهي���ز القنبلة وتو�شيلها بهات���ف نقال ثم زرعها 
بالق���رب من �شالون حالقة مطل عل���ى ال�شارع العام 

ملنطقة الدراز.
واأ�شاف���ت املحكمة اأنه عقب ذل���ك جتمهر اأكرث 
من 30 �شخ�شا بتاريخ 28 �شبتمرب 2014 ل�شتدراج 

رج���ال ال�رشطة، والذي���ن ح�رشوا بالفع���ل، واأثناء ذلك 
قام املته���م الثالث بتفجري القنبل���ة، ما اأدى لت�رشر 
ال�شال���ون امل�ش���ار اإليه، وكان ذل���ك با�شرتاك جميع 

املتهمني واإن اختلفت اأدوارهم. 
وذك���رت املحكم���ة اأن املته���م الأول اعرتف اأن 
املته���م الثام���ن والع�رشين اأخربه ع���ن جماعة ا�شمها 
)�رشاي���ا الكرار(، تتبنى تفج���ريات يف البحرين، فقرر 
الن�شم���ام اإليها وق���ام بتفجري 9 قناب���ل يف الدراز، 
بال�ش���رتاك مع املتهم���ني 2 و3 و8 و28 واأنه تّدرب 
على ي���د املتهم 30 على كيفية �شناعة املتفجرات، 
فيم���ا اعرتف املته���م الثاين مب�شمون م���ا اعرتف به 
الأول وق���رر م�شارك���ة عدد من املتهم���ني بالواقعة، 
والذي���ن بدورهم ق���رروا م�شارك���ة الباقني واعرتفوا 

مب�شمون ما قرره غريهم من املتهمني.
ولفت���ت اإل���ى اأن الأدل���ة املقدمة بح���ق املتهم 
الثاين والع�رشين ل ترق���ى ملرتبة الدليل املعترب يف 
الإدان���ة ول تطمئن لتلك التحقيقات، ملا اأحاطها من 
�شكوك وريب. واأ�شارت اإلى اأن الدليل على ذلك هو 
اأن املته���م 22 مل ي�شبط ومل يتم �شوؤاله للدفاع عن 
نف�ش���ه، واأن املتهم الثاين ع�رش مل يذكر م�شاهدته له، 
واأن طلب النيابة اإجراءات التحريات حوله ل تعلم من 
اأين جاءت با�ش���م هذا املتهم، ف�شال عن اأنه مل يذكر 
ا�شمه على ل�شان اأي م���ن املتهمني، اإذ خلت الأوراق 
من الإ�شارة اإليه �شواء من قريب اأو بعيد، و�شايرتها 

حتريات املباحث بذلك.
وقالت املحكمة اإنه ثبت لديها اأن املتهمني يف 

غ�شون العام 2014:
اأول: املتهمون من الأول وحتى ال�شاد�س:

1. اأحدثوا تفج���ريا كان من �شاأنه تعري�س حياة 
النا�س واأموالهم للخطر وذلك بق�شد ترويع الآمنني.

2. ح���ازوا واأحرزوا مفرقعات م���ن غري ترخي�س 
من وزير الداخلية تنفيذا لغر�س اإرهابي.

3. ا�شتعمل���وا املفرقع���ات عم���دا ا�شتعمال من 
�شاأنه تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.

ثاني���ا: املتهم���ون الثام���ن والع����رشون والتا�شع 
والع�رشون: 

1. ح���ازوا واأحرزوا مفرقعات م���ن غري ترخي�س 
من وزير الداخلية تنفيذا لغر�س اإرهابي.

2. ا�شتعمل���وا مفرقع���ات ا�شتعمال م���ن �شاأنها 
تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.

ثالث���ا: املته���م الأول: ت���درب عل���ى ا�شتعم���ال 
املفرقع���ات بق�ش���د ا�شتعمالها يف ارت���كاب جرائم 

اإرهابية.
رابع���ا: املته���م الثالثون: درَّب عل���ى ا�شتعمال 
الأ�شلحة واملفرقات بق�شد ال�شتعانة بها يف ارتكاب 

اجلرائم الإرهابية.
خام�شا: املتهم احل���ادي والع�رشون: روج لأعمال 

تكون جرمية تنفيذا لغر�ٍس اإرهابي.
�شاد�ش���ا: املتهم���ون م���ن الأول وحت���ى ال�شابع 

والع�رشين:
1. ا�شرتكوا واآخرون جمهولون يف جتمهر موؤلف 
م���ن اأكرث م���ن 5 اأ�شخا����س بغر�س ارت���كاب اجلرائم 
والإ�رشار بالأم���ن العام م�شتخدم���ني العنف لتحقيق 

الغاية التي اجتمعوا من اأجلها.
2. ح���ازوا واأح���رزوا واآخ���رون جمهول���ون عبوات 
قابله لال�شتع���ال والنفجار وتفعي���ل ا�شتخدامها يف 

تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.
اأتلف���وا عمدا واآخ���رون جمهول���ون منقولت   .3
مملوك���ة ل�شالون احلالق���ة وترتب علي���ه جعل حياة 

النا�س واأمنهم يف خطر تنفيذا لغر�س اإرهابي.

“ال�شورى” يطرد قيادات اجلمعيات املنحلة من الأندية

براءة متهم من اإهانة �رشطي �شّك يف بيعه الروبيان

وافق جمل����س ال�ش���ورى اأم�س على 
م�رشوع قان���ون بتعديل امل���ادة 43 من 
قانون اجلمعي���ات والأندية الجتماعية 
اخلا�ش���ة  والهيئ���ات  والثقافي���ة 
العامل���ة يف ميدان ال�شب���اب والريا�شة 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.
ويهدف �لت�رشيع �إل���ى �إ�سافة �رشط 
�لتمتع باحلقوق �ل�سيا�سية �سمن �رشوط 
اإدارة اجلمعي���ة  الع�شوي���ة يف جمل����س 

اخلا�شعة اإلى قانون اجلمعيات.
قان���ون  م����رشوع  املجل����س  واأق���ر 
بالت�شدي���ق على التف���اق بني حكومة 
مملك���ة البحري���ن وحكوم���ة جمهوري���ة 
قرب����س، ب�ش���اأن التع���اون يف مكافح���ة 
والجتار  املنظم���ة  الإره���اب واجلرمية 

العقلي���ة  واملوؤث���رات  باملخ���درات 
واجلرائ���م  امل�رشوع���ة  غ���ري  والهج���رة 
اجلنائية الأخ���رى املن�شو�س عليها يف 

التفاقية.
قان���ون  م����رشوع  املجل����س  واأج���از 
بالت�شدي���ق عل���ى اتفاقي���ة التع���اون 
يف جم���ال املالح���ة البحري���ة التجاري���ة 
بني حكوم���ة مملكة البحري���ن وحكومة 

جمهورية م�رش العربية.
ورف����س املجل����س م����رشوع قان���ون 
بتعديل امل���ادة الرابعة م���ن املر�شوم 
بقانون رق���م )11( ل�شنة 1985 ب�شاأن 

حماية ودعم ال�شناعات الوطنية.
كم���ا رف�س م�رشوع قان���ون بتعديل 
املادة رقم )11( من املر�شوم بقانون 
رق���م )7( ل�شنة 1989، ب�ش���اأن مزاولة 

مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�شنان.

ق���ال املحامي غال���ب ال�رشيط���ي اإن املحكمة 
ال�شغ���رى اجلنائي���ة الثالث���ة ب���راأت اأح���د موكليه 
مم���ا ن�شب اإليه م���ن اتهام باإهان���ة �رشطي كان قد 
ا�شتوقف���ه لال�شتب���اه فيه اأنه يبي���ع الروبيان رغم 
حظر ال�شيد، اإل اأنه تبني اأن ما يحوزه يف الثالجات 

الثالث لي�س �شوى اأ�شماك.
وب���ررت املحكم���ة ق�شاءه���ا ب���رباءة املتهم 
بالق���ول اإن ما وقع من املته���م ل يتعدى رد فعل 
نتيج���ة اخل���وف والتالحم، بعدم���ا اأدخ���ل ال�رشطي 
املجني عليه ج�شم���ه داخل �شيارة املتهم، اإل اأنها 

ل تبلغ جلرمية اإهانة موظف عام.
اأن  حكمه���ا  حيثي���ات  يف  املحكم���ة  واأك���دت 
املتهم ق���ام بالتالحم باملجني علي���ه كون الأخري 
اأدخل ج�شمه ب�شيارة الأول عرب النافذة بغية اإطفاء 
حمرك ال�شي���ارة والقب�س عليه، وم���ا بدر من قبل 
املته���م ل يتعدى اأن يكون رد فع���ل نتيجة خوف 
وخ�شي���ة جراء عملية القب�س، والت���ي مل تبلغ بهذا 
املق���ام م���ا ق�ش���ده امل����رشع بتهمة اإهان���ة موظف 
ع���ام وتابعت، واأن الأفعال الت���ي قام بها املتهم 
مل يتواف���ر فيه���ا الق�ش���د اجلنائي ِعم���اد التهمة 
امل�شندة اإليه بتق�شده الإهانة اأثناء تاأدية املجني 

عليه لعمله.
وبينت اأن الأفع���ال الواردة ب���اأوراق الدعوى 
من التالح���م الذي ح�شل بني الطرف���ني اأدت اإلى 
اإ�شاب���ات باملجن���ي علي���ه كما هو مذك���ور بتقرير 
الطبي���ب ال�رشعي، اإل اأنها ت���رى اأن التهام امل�شند 
للمته���م ل يقوم على اأدل���ة توؤدي اإل���ى اقتناعها 
واطمئنانها اإل���ى �شحة التهم���ة، واأن ما �شدر من 
الأخري ل يتعدى اأن يكون رد فعل مبا�رش جراء عملية 
القب�س احلا�شلة اإلي���ه، ومل يقم املتهم بالعتداء 
املبا�رش عل���ى ال�رشطي، ول اأي فرد من اأفراد قوات 

الأم���ن، وما وقع ه���و متا�شك وعملي���ة �شد وجذب 
وه���ي بعي���ده كل البع���د ع���ن اإهانة موظ���ف عام. 
وكانت النيابة العامة قد اأحالت املتهم للمحاكمة 
على اعتب���ار اأنه بتاريخ 1 اأغ�شط����س 2017، اأهان 
بالأفعال والألف���اظ موظفا عاما ب���وزارة الداخلية 
برتبة نائب عريف اأثناء وب�شبب تاأديته لوظيفته.

واأو�شح ال�رشيطي اأن تفا�شيل الق�شية بداأت 
ببالغ من املجن���ي عليه، والذي ذكر اأن���ه واأثناء ما 
كان على الواج���ب يف دورية مدني���ة، مت ال�شتباه 
باملته���م عند حتميل���ه لثالجات بي���ع ال�شمك اإلى 
�شيارت���ه اأن ما حتويه هو روبي���ان ولي�س اأ�شماك، 
ل���ذا فق���د طل���ب من���ه التوق���ف اإل اأن املتهم لذ 
بالفرار م���ن املوقع. واأ�ش���اف اأن ال�رشطي املجني 
عليه طارد موكله بوا�شطة ال�شيارة، وعندما متكن 
م���ن ا�شتيقافه ق���ام املجني علي���ه باإدخال ج�شمه 
لل�شي���ارة، فم���ا كان م���ن املته���م اإل اأن اأم�شك به 
وح�شل احت���كاك فيما بينهما عند حماولة ال�رشطي 
القب�س عليه. واأ�شار املحامي غالب ال�رشيطي اإلى 
اأنه دف���ع اأمام املحكمة املذك���ورة بانتفاء الق�شد 
اجلنائ���ي ل���دى موكله، وطل���ب يف خت���ام مرافعته 

احلكم برباءته مما ن�شب اإليه من اتهام.

�شعوديات لأول مرة يعربن ج�رش امللك فهد “قائدات”
عد�شة “$” وثقت اللحظات الأولى ل�رشيان القرار

اأمين يعق���وب من ج�رش املل���ك فهد: منذ 
ال�شاع���ات الأولى من �شب���اح الرابع والع�رشين 
من يوليو اجلاري، �شهد ج�رش امللك فهد تدفًقا 
ن�شائًيا من اجلانبي���ني البحريني وال�شعودي؛ 
لت�شجيل اأول ح�شور لهن خلف مقود ال�شيارة 
بعد �رشيان الأم���ر امللكي القا�ش���ي بال�شماح 
للمراأة بقيادة ال�شيارة داخل اململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة.
اللحظ���ات  “الب���الد”  عد�ش���ة  ور�ش���دت 
الأولى للحركة املرورية عند املنفذ الربي، اإذ 
عرب ع���دد من الن�شاء الالت���ي حتدثن ملندوب 

ال�شحيف���ة عن �شعادتهن الغامرة بهذا القرار 
احلكيم، والذي يتما�شى م���ع روؤية ال�شعودية 
2030 التي اأكدت متك���ني املراأة ال�شعودية 

يف جميع جمالت احلياة.
ون����س الأمر امللك���ي ال�شادر ع���ن خادم 
ب���ن  �شلم���ان  املل���ك  ال�رشيف���ني  احلرم���ني 
عبدالعزي���ز اآل �شع���ود على “اعتم���اد تطبيق 
اأحكام نظام امل���رور ولئحته التنفيذي - مبا 
فيها اإ�ش���دار رخ�س القي���ادة - على الذكور 
والإناث على حد �ش���واء، على اأن يبداأ التنفيذ 
يف 10 �شوال 1439 ه����، املوافق ليوم الأحد 
الرابع والع�رشين من يونيو 2018، وذلك وفق 

ال�شوابط ال�رشعية والنظامية املعتمدة”.

عبا�س اإبراهيم

حمرر ال�شوؤون املحلية
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اأ�صهم الت�أمني ال�صعودية ت�صعد 
مع قي�دة املراأة لل�صي�رة

دبي - رويرتز: حققت اأ�صهم �رشك�ت الت�أمني 
ال�صعودي���ة مك��صب كبرية اأم�س الأح���د على اأمل 
تن�م���ي اأن�صط���ة الت�أم���ني مع ب���دء امل���راأة قي�دة 
ال�صي�رة يف ال�صعودي���ة. وارتفع املوؤ�رش ال�صعودي 
1.8 % و�صط مك��صب وا�صعة لقط�ع�ت الت�أمني 
امل���راأة  وب���داأت  والبرتوكيم�وي����ت.  والبن���وك 
ال�صعودي���ة قي����دة ال�صي����رة �صب����ح اأم����س بعد 
رف���ع احلظر الذي م���ن املتوق���ع اأن يعطي دفعة 
لالقت�ص����د يف قط�ع�ت �صتى من بي���ع ال�صي�رات 

اإلى الت�أمني.

“موؤ�رش البحرين الإ�صالمي” يك�صب 5 نقاط
املن�مة - بور�صة البحرين: اأقفل موؤ�رش البحرين الع�م اأم�س الأحد عند م�صتوى 1.306.75 
ب�نخف�����س وق���دره 2.74 نقطة مق�رن���ة ب�إقف�له يوم اخلمي�س امل��ص���ي، يف حني اأقفل موؤ�رش 

البحرين الإ�صالمي عند م�صتوى 989.50 ب�رتف�ع وقدره 5 نقاط مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وتداول امل�صتثمرون يف بور�صة البحرين 4.21 مليون �صهم، بقيمة اإجم�لية قدره� 1.37 
ملي���ون دين�ر، مت تنفيذه� من خالل 97 �صفق���ة، اإذ ركز امل�صتثمرون تع�مالتهم على اأ�صهم 
قط����ع ال�صن�عة التي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 889 األ���ف دين�ر اأي م� ن�صبته 64.74 % 
م���ن القيم���ة الإجم�لية للتداول وبكمية قدره� 1.40 ملي���ون �صهم، مت تنفيذه� من خالل 29 

�صفقة.
وج����ءت اأملنيوم البحرين “األب�” يف املرك���ز الأول اإذ بلغت قيمة اأ�صهمه� املتداولة 889 
األ���ف دين�ر اأي م� ن�صبته 64.74 % من اإجم����يل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية قدره� 1.40 

مليون �صهم، مت تنفيذه� من خالل 29 �صفقة.
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اقتصاد
58 % االإجناز بــ“اخلط ال�ساد�س” واالكتمال مطلع 2019

“األب�” تد�صن حملة لل�صالمة م�صتلهمة و�ص�ئل التوا�صل... دعيج بن �صلم�ن:

ك�ص���ف رئي�س جمل����س اإدارة �رشكة اأملنيوم 
البحري���ن “األب����” ال�صي���خ دعيج ب���ن �صلم�ن اآل 
خليف���ة، ع���ن اكتم����ل 58 % م���ن خ���ط ال�صهر 
ال�ص�د�س، يف الوقت ال���ذي اأطلقت فيه ال�رشكة 
حملته� اجلديدة لل�صالمة م�صتلهمة فكرة برامج 
التوا�صل الجتم�عي، يف مب�درة تعد الأولى من 

نوعه� يف البحرين.
وق���درت ن�صب���ة الإجن����ز يف خ���ط ال�صه���ر 
ال�ص�د�س بنح���و 58 %، بح�صب اأح���دث بي�ن�ت 
ال�رشك���ة وذلك يوم اخلمي����س 21 يونيو 2018، 
يف ح���ني بلغ اإجن�ز الأعم����ل الهند�صية اأكرث من 
88 %، اأم���� فيم� يتعلق ب�مل�صرتي�ت والعقود 

اخل��صة ب�مل�رشوع فبلغت قرابة 95 %.
وفيم���� يتعلق مبحط���ة الكهرب����ء اخل�م�صة 
ونظ����م توزيع الط�قة املرتب���ط به�، وهي اأكرب 
عملي���ة ت�صهده� الب���الد والتي �صتغ���ذي �رشكة 
“األب����” وم����رشوع اخلط ال�ص�د����س اجلديد، فقد 
بلغت ن�صب���ة الإجن�ز يف ت�صيي���د املحطة 62 % 
ونحو 89 % يف �صبكة ونظ�م التوزيع املرتبطة 

ب�ملحطة.
وج����ءت ت�رشيح����ت ال�صي���خ الدعي���ج على 
 Selfie“ ه�م�س تد�صني حمل���ة ال�صالمة بعنوان
Saffy” يف اإ�ص�رة اإلى “ت�صوير ال�صلفي” الذي 
ي�صتخدم على نط�ق وا�صع يف و�ص�ئل التوا�صل 

الجتم�عي املختلفة.
واأكد ال�صيخ دعيج اأن خط ال�صهر ال�ص�د�س 
اجلديد �صيكون ج�هز بت�ريخ 1 ين�ير 2019 يف 
املوعد املقرر م�صبًق�، واأن العمل ي�صري وفق م� 

هو خمطط له.
و�صريفع خط ال�صهر ال�ص�د�س اإنت�ج ال�رشكة 
من قرابة املليون طن مرتي يف الع�م يف الوقت 
الراهن، اإلى نحو 1.5 مليون طن مرتي يف الع�م 

مع ت�صغيل اخلط اجلديد.
وب���ني ال�صي���خ دعي���ج اأن احلمل���ة اجلديدة 
ت�أتي �صمن جه���ود ال�رشكة املتوا�صلة لرت�صيخ 
وتعزي���ز قي���م ال�صالمة يف جمي���ع مرافق ال�رشكة 
“كل �صخ�س يعمل يف األب� واأي �صخ�س حتى لو 

ك�ن زائ���ر نحن م�صئولني عنه، وبرن�مج التوعية 
هذا نقيمه كل �صنة”.

وامتنع ال�صيخ دعيج بن �صلم�ن عن التعليق 
بخ�صو�س ت�أثري �رشيبة القيمة امل�ص�فة والتي 
تن���وي البحرين تطبيقه���� نه�ية ه���ذا الع�م اأو 
بداية الع�م املقبل، واأثره� على نت�ئج ال�رشكة.

وا�صتعر�س الرئي�س التنفيذي ل�رشكة “األب�” 
تيم م���وراي بح�صور اأع�ص�ء م���ن جمل�س الإدارة 
وممثل���ني م���ن وزارة الداخلي���ة ووزارة العم���ل 
وموظفي وم�صئ���ويل ال�رشكة، حملة التوعية هذا 
الع�م التي تهدف ال�رشك���ة من خالله� مل�ص�ركة 

جميع املوظفني فيه�. 
وبنًي الرئي�س التنفيذي اأنه مع وجود اآلف 

العم����ل من موظفي ال�رشكة و�رشك�ت املق�ولت 
يف ظ���ل الظروف اجلوية احل�رة، ف�إن ذلك ي�صع 
حت���دي �صع���ب اأم����م ال�رشك���ة للمح�فظ���ة على 
�صجله���� يف ال�صالمة، موؤك���ًدا اأن “األب�” جت�وزت 

احل�دث الأخري الذي اأدى اإلى تعطل الإنت�ج.
واأ�ص����ر اإلى اأن �صه���ر رم�ص�ن املب�رك ك�ن 
من اأكرث ال�صهور �صعوبة على ال�رشكة اإذ ي�صتلزم 
احلف�ظ على م�صتوي�ت ع�لية من ال�صالمة، واأن 
ال�رشك���ة ا�صتط�عت جت�وز ه���ذا ال�صهر من دون 

حوادث ج�صيمة.
وراأى م���وراي اأنه على الرغم من الإيج�بي�ت 
واملث�ل���ب التي ميك���ن اأن توؤخذ عل���ى و�ص�ئل 
التوا�صل الجتم�ع���ي، اإل اأن ذلك ل يعني عدم 

الع���رتاف بقدرته���� وانت�ص�ره���� ب���ني خمتلف 
�رشائ���ح املجتمع، واإمك�ني���ة ال�صتف�دة منه� يف 

حتقيق روؤية ال�رشكة لل�صالمة.
وب���ني موراي اأن جن����ح اأي حملة لل�صالمة ل 
يت�أت���ى اإل مب�ص�ركة جميع املوظفني يف ال�رشكة 
واأن ا�صتخ���دام فك���رة التوا�ص���ل الجتم�عي يف 
حملة هذا الع�م ي�صري اإلى اأن املوظف قد ينظر 
لنف�ص���ه يف املراآة كم� يق���وم بت�صوير نف�صه يف 
و�ص�ئل التوا�صل الجتم�عي “�صلفي”، اأي جن�ح 
خلطة يجب اأن يكون ب�نعك��س �صورة ال�صخ�س 

ودوره يف اإط�ر جهود ال�رشكة لتعزيز ال�صالمة.
وتط���رق موراي اإلى تبني ال�رشكة ل�صتخدام 

اللون الأخ�رش، كلون يعرب عن ثق�فة النطالق.

• تد�صني حملة األب� اجلديدة لل�صالمة	

علي الفردان من ع�سكر

ال���ه���ن���د����ص���ي���ة الأع�������م��������ل  م�����ن   % و88  وال�����ع�����ق�����ود  امل���������ص����رتي�����ت  م�����ن   %  95 اإجن�����������ز 

امل�سعل: �سخ دماء بالربملان ملواجهة التحديات االقت�سادية
“التجارة” ت�سادر اأكرث من 2.6 األف لعبة خمالفة

اإثر حملة تفتي�صية �صملت 120 حمالً

املن�م���ة - ال�صن�عة والتج����رة: ا�صتكملت 
اإدارة املوا�صف�ت واملق�يي�س بوزارة ال�صن�عة 
والتج�رة وال�صي�حة اإجراءات احلملة التفتي�صية 
التي نفذته� على حم����ل بيع لعب الأطف�ل يف 
البحري���ن، حيث مت التفتي�س عل���ى 120 حمالً 
����، نت���ج عنه �صب���ط وم�ص����درة اأكرث من  جت�ريًّ

2600 لعبة خم�لفة. 
املوا�صف����ت  اإدارة  مدي���ر  وق�ل���ت 
واملق�يي����س من���ى العل���وي، اإن الإدارة وم���ن 
خالل مت�بعته���� للم�صتجدات املتعلقة ب�صالمة 
املنتج����ت، الت���ي من بينه���� لع���ب الأطف�ل، 
ق���د اأجرت خ���الل ال�صهرين امل��صي���ني اأبريل 
وم�يو حملة تفتي�صية ملنتج�ت حمددة ل�صبط 
املخ�لف منه� ل�صرتاط�ت ال�صالمة. واملنتج�ت 
امل�صتهدف���ة هي كل من ال�صالمي )طني لزج ( 
والألع����ب التي تعم���ل ب�لبط�ري�ت دون وجود 

غط�ء حمكم مينع و�صول الطفل اإليه�.  
واأ�ص�رت اإلى اأن من جملة املخ�لف�ت التي 
تتعل���ق مبنتج����ت ال�صالمي الت���ي مت �صبطه�، 
ع���دم وجود �ص����رة املط�بق���ة اخلليجية عليه� 

للدللة على �صالمته�، وعدم وجود اأية بي�ن�ت 
على املنتج ملعرفة مكون�ته، اإ�ص�فة اإلى عدم 
وجود حتذيرات مبنع ا�صتخدام املنتج مل� دون 
الث�لث���ة، كم� لوحظ اأن بع�س منتج�ت ال�صالمي 
به���� األع����ب �صغ���رية بداخله� ق���د ت�ص�هم يف 
ان�صي�بي���ة ابتالعه���� من قب���ل الطف���ل. ونظًرا 
لالأل���وان اجلذابة له���ذه املنتج����ت واحتم�لية 
ع���دم اإ�رشاف الب�لغني عل���ى الطفل عند اللعب 
به�، ف�إنه من املتوق���ع جداً و�صع الطفل لهذا 
املنتج يف فم���ه اأو ابتالعه. ومع ك���رثة التب�ين 
يف حمتوي����ت منت���ج ال�ص���المي ف����إن احتم�لية 
احتوائه على مواد كيمي�ئية �ص�رة مثل املواد 
ال�صمغي���ة اأو الأحم��س، الت���ي من بينه� م� هو 
م�صج���ل عل���ى لئحة امل���واد الدولي���ة امل�صببة 
لل�رشط����ن، م�صكل���ة بذلك خطًرا كب���رًيا للطفل 
عن���د ابتالعه���� اأو حتى مالم�صته���� وامت�ص��س 

اجللد له�.  
اأم� الألع����ب ذات البط�ري�ت، ف�إن الالئحة 
ت�سرتط وجود غطاء حمكم التثبيت عليها مينع 
و�ص���ول الطفل اإليه� ب�صهول���ة. فمن ال�صلوك 

ا للطفل ه���و و�ص���ع البط�رية يف  املتوقع ج���دًّ
فم���ه اأو بلع الأنواع ال�صغرية منه�، ومم� ي�صببه 
ذل���ك من خط���ورة ب�لغ���ة.  كم���� اأن البط�ري�ت 
كث���رًيا م� يت�رشب منه� امل���واد املكونة له�، اأو 
ق���د يعبث الطفل به� وي�ص���ل اإلى تلك املواد 
والتي حتتوي على مواد اأو عن��رش مثل: حم�س 
الكربيتيك اأو الر�ص��س، النيكل، والك�دميوم، 
كل منه���� له���� ت�أثرياته���� اخلط���رية التي من 
بينه� الف�ص���ل الكلوي والكب���دي، اإ�ص�فة اإلى 

ت�أثرياته� على اجله�ز الع�صبي واملخ.  
وبين���ت العلوي اأنه مت الطلب من اأ�صح�ب 
املح���الت التج�ري���ة املعني���ة ����رشورة التقي���د 
ب��صت���رياد الألع����ب الآمنة عن طري���ق الطلب 
من جهة الت�صنيع اللت���زام مبتطلب�ت الالئحة 
الفني���ة اخلليجية للعب الأطف����ل. كم� اأن دور 
الآب�ء واملربني مهم يف اختي����ر الألع�ب الآمنة 
والتحذي���رات  الإر�ص����دات  مبراع����ة  للطف���ل 
املبين���ة عليه�، كي يتم اختي����ر الألع�ب وفًق� 
ل�صن الطفل، اأو ب��صتخدامه� من قبل الأطف�ل 

حتت اإ�رشافهم.

اأكد املحلل يف ال�صوؤون القت�ص�دية، 
يو�ص���ف امل�صع���ل، اأنن���� اأم����م منعط���ف 
ت�ريخ���ي مليء ب�لتحدي����ت القت�ص�دية 
وال�صي��صية يف ظل احلدي���ث هذه الأي�م 
ع���ن انتخ�ب����ت جمل����س الن���واب املقبلة 
والنت�ئج ال�صعيفة للنواب يف النتخ�ب�ت 
ال�ص�بق���ة مم� يحتم اإع����دة النظر حتم� يف 
اأم���ور �صيكون له� ت�أث���ري مب��رش على كل 
فرد به���ذا البل���د. ف�لع�مل يتغ���ري ومعه 
احلي����ة ب���كل و�ص�ئله���� وطرائ���ق عمله� 
كم���� تتغ���ري الأف���ك�ر. ف�ملجتم���ع يحت�ج 
ب��صتم���رار يف  اأن ي�ص���خ دم����ء جدي���دة 
خمتل���ف مف��صل���ة وفروعه ويحت����ج اإلى 
اإنع�����س نف�صه واأفراده م���ن خالل تهيئة 
الظ���روف والعوامل املالئم���ة لذلك على 
اختالفه���� يف التفكري ب�ملرحل���ة املقبلة 
مم���� يتطلب رفع بع�س الأعب�ء عن ك�هل 
الدولة لتتف���رغ مل�صوؤولي�ته� الأ�ص��صية 
الت���ي توا�صل م���ن خالله� دوره���� الب�رز 
والب�رشي���ة  القت�ص�دي���ة  التنمي���ة  يف 
والجتم�عي���ة لتق���ف عل���ى اأر����س �صلبة 
اأم����م التحدي����ت املقبلة الت���ي ل ميلك 
اأي �صخ����س اأن يتج�هله���� اأو يقل���ل م���ن 
اأهميته���� خ�صو�ص� اأنن���� الآن منر مبرحلة 
�صهدت عج���زا وت�صه���د يف نف�س الوقت 
خطط���� طموحة مربجمة م���ن قبل الدولة. 
ف�جلمي���ع يعلم���ون اأن اإ�ص���الح امل�ص����ر 
القت�ص�دي اأمر حتمي واأن البدء بخطوات 
هذه امل�صرية �رشورة ملح���ة واأن اأي ت�أخر 
يف عملية الإ�ص���الح القت�ص�دي هو ت�أخر 
يف ا�صتمرار م�ص���رية الدولة احلديثة بكل 

م� تعنيه هذه الكلم�ت من معنى. 
وراأى امل�صع���ل اأن العق���ول اأ�صبحت 
مرك���زة عل���ى اأم���ور وم�ص�ئل ه���ذا لي�س 
وقته���� والأج���در اأن يب���داأ التفكري بدقة 
واأف���ق وا�ص���ع �ص�م���ل يف منه����ج العمل 
الوطن���ي يف املرحلة املقبل���ة لدى ك�فة 
والقت�ص�دي���ة  ال�صي��صي���ة  القط�ع����ت 
والجتم�عي���ة وه���ذا التفك���ري ينبغي اأن 
يوؤخ���ذ بع���ني العتب�ر عل���ى اأ�ص�����س اأنه 
م�صئولي���ة جم�عي���ة م�صرتكة ب���ني جميع 

الفع�لي�ت تر�صيخ� لقواعد وطنية �ص�ملة 
ببعديه� التنم���وي والجتم�عي وحتقيق� 
لطفرة ملمو�صة يف م�صتوى معي�صة الفرد 
ورف���ع كف�ءة الإنت����ج واخلدم�ت وكذلك 
لبد من مراجعة جت�رب املرحلة ال�ص�بقة 
على جميع الأ�صعدة، ف�مل��صي لي�س كله 
�صحيح كم���� اأنه لي�س كله خط����أ، م�صددا 
على اأن تعليق�ت الن���واب وال�صي��صيني 
التي تتع�مل م���ع كل جزئية على حدة مل 
تعد جتدي نفع���� ومل تعد تقنع املواطن 
الذي �صي�ص����رك ع�ج���ال اأم اأجال يف حتمل 
امل�صوؤولي���ة وم�ص�رك���ة يف اتخ����ذ القرار 

القت�ص�دي وال�صي��صي والجتم�عي.
واأ�ص����ف امل�صع���ل اأن���ه يج���ب نقل 
اململك���ة اإل���ى مرحل���ة التعم���ري والبن����ء 
والتنمي���ة ال�ص�ملة بدل ك���رثة الكالم يف 
اأم���ور كله� يج���ب اأن يتخذ قراره� ب�رشف 
النظر عن ردود الفعل من اأية جهة ك�نت 
بحي���ث ل يحم���ل املواط���ن تبع����ت هذه 
التحولت احل�دة واجل����دة واأن ل ي�صعه 
يف موقع املغبون من اأي جهة من اجله�ت 
وه���ذا يعن���ي حف���ز م�ص�رك���ة املزيد من 
ال�رشائح الجتم�عية واملب�درات والأفك�ر 
اخلالقة ك���ي نظفر يف النه�ي���ة ب�صي��صة 
توفر لن� اقت�ص�دا ح���را ومتفتح� وق�درا 
عل���ى جتديد نف�ص���ه ب��صتم���رار ملواكبة 

التغريات التي جتري يف الع�مل.

• اإحدى اللعب املخ�لفة	

• يو�صف امل�صعل	
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البحرين ب�سدارة منو التدفقات الواردة للخليج بن�سبة 113.2 %
519 مليون دولر ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف 2017

احتل����ت البحرين ال�س����دارة يف تقرير موؤمتر 
الأم����م املتح����دة للتج����ارة والتنمي����ة “اأونكتاد”، 
ال�سادر اأخريا ب�ساأن تدفقات ال�ستثمار الأجنبي 
املبا�����رش، اإذ �سجل����ت اأعل����ى ارتف����اع ن�سب����ي يف 
التدفقات الواردة لدول اخلليج يف العام 2017.

وبلغ معدل النمو نح����و 113.2 %، اإذ ارتفع 
ن�سيب اململكة م����ن 243 مليون دولر يف العام 
2016 اإل����ى نح����و 519 ملي����ون دولر يف الع����ام 

.2017
واأ�س����ار تقري����ر “اأونكتاد” �إل����ى هبوط كبري 
يف تدفق����ات راأ�س املال الأجنب����ي املبا�رش الوارد 
للخلي����ج يف العام املا�سي، اإلى 1.430 تريليون 
دولر مقاب����ل 1.868 تريلي����ون دولر يف الع����ام 

2016، ما يعني هبوطا بنحو 23.4 %. 
وثاين اأعل����ى معدل للنمو لتل����ك التدفقات 
كان م����ن ن�سيب قطر بحدود 27.4 %، اإذ زادت 
قيم����ة التدفق����ات اإليه����ا اإلى نح����و 986 مليون 
دولر يف الع����ام 2017 بع����د اأن كان����ت نحو 774 
مليون دولر يف العام 2016، وُعمان ثالث اأعلى 
معدل للنمو يف العام املا�سي يف تلك التدفقات 
بنحو 11.1 %، ولكنه����ا حظيت بثاين اأعلى رقم 
مطلق منها بحدود 1.867 مليار دولر؛ لتتفوق 
ولأول مرة عل����ى ال�سعودي����ة يف القيمة املطلقة 

لتلك التدفقات الواردة.
تدفق����ات  ثلث����ي  اأن  التقري����ر  واأو�س����ح 

ال�ستثمار الأجنب����ي املبا�رش يف العام 2017 كان 
م����ن ن�سيب دول����ة الإم����ارات العربي����ة املتحدة، 
وبلغت تل����ك التدفقات اإليها نح����و 10.4 مليار 
دولر بزي����ادة بح����دود 7.8 % ع����ن م�ستوى تلك 

التدفقات يف العام 2016. 
 وكان اأعل����ى انخفا�س م����ن ن�سيب اململكة 
�لعربي����ة �ل�صعودية �لتي هب����ط ن�صيبها منه من 
نح����و 7.5 ملي����ار دولر يف الع����ام 2016 اإلى نحو 
1.4 ملي����ار دولر يف الع����ام 2017، اأي بن�سب����ة 
ه����ي  �ل����دول  وث����اين   ،%  80.9 بلغ����ت  هب����وط 
الكويت واأ�سبحت اأدنى الدول ال�ست ن�سيبا من 

التدفقات وبحدود 301 مليون دولر فقط بعد 
اأن كان نح����و 409 ماليني دولر يف العام 2016 

�أي بن�صبة هبوط بلغت 28.2 %.
لال�ست�س����ارات  ال�س����ال  مرك����ز  ق����ال  فيم����ا 
القت�سادي����ة اإن معظ����م ذل����ك النخفا�����س ج����اء 
عل����ى ح�ساب ال����دول املتقدمة الت����ي انخف�ست 
التدفق����ات اإليها من نحو 1.133 تريليون دولر 
يف العام 2016 اإلى نح����و 712.4 مليار دولر يف 
الع����ام 2017 فاقدة نح����و 37.1 % من م�ستوى 

تدفقات العام 2016.
وع����زا التقرير اأ�سباب ذل����ك النخفا�س اإلى 

هبوط عمليات �الندماج و�ال�صتحو�ذ عرب �حلدود 
بني تلك الدول بنحو 21.8 %، وكانت قد بلغت 
م�ستويات عالية وحتى م�سخمة يف العام 2016.

و�أ�صاف �أن �هتم����ام �ملركز ينح�رص يف حركة 
تدفق����ات راأ�س املال الأجنب����ي املبا�رش اإلى دول 
�الإقليم، و�أهمية �ال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�رص تفوق 
بف����ارق كبري �أهمية تدفقات ر�أ�س �ملال �الأجنبي 
غري �ملبا�����رص �لتي �أخذت �هتمام����ا ال ي�صتحق مع 
موجة ترقي����ة بور�سات املنطق����ة اإلى بور�سات 
نا�سئ����ة. واأف�سلي����ة ال�ستثمار الأجنب����ي املبا�رش 
تاأتي م����ن ط����ول م����داه الزمن����ي، اأي ا�ستقراره، 

مب����ا يعنيه من خل����ق فر�س عمل ونق����ل مهارات 
اإداري����ة وتقني����ات متط����ورة، خالف����ا للتدفقات 
ال�ساخن����ة وال�سارة يف معظ����م الأحوال للم�ساربة 

يف البور�سات.
وت�ص����ري �أرقام �لتقرير �إلى و�صع غري م�صجع 
لتدفق����ات ال�ستثم����ار الأجنب����ي املبا�����رش لدول 
جمل�����س التع����اون، فبع����د تدفق����ات ا�ستثنائية 
يف الع����ام 2010 بلغ����ت نح����و 45.4 مليار دولر، 
انخف�س����ت اإل����ى نح����و 16 ملي����ار دولر يف العام 
2015، �أي مبا�����رصة بع����د تدهور �أ�صع����ار �لنفط، 
اأي يف وق����ت احلاجة الق�س����وى اإليها، ثم عاودت 
الرتفاع اإلى 20.2 ملي����ار دولر يف العام 2016 
اأو نح����و 44.4 % م����ن م�ست����وى تدفق����ات العام 
2010، و�ملهم �أنها بلغت �أدنى م�صتوياتها منذ 
العام 2010 يف الع����ام 2017، واأ�سبحت بحدود 
15.5 ملي����ار دولر، اأو بانخفا�س بحدود 23 % 
عن م�ستوى العام 2016. حدث ذلك رغم �أن كل 
روؤى �الإ�ص����اح يف دول �الإقليم ��صتهدفت جذب 

اأق�سى املمكن من تلك التدفقات.
وتدفق����ات ال�ستثمار الأجنب����ي املبا�رش، اإلى 
جانب تفوقه����ا يف �الأهمية كما ذكرن����ا، ح�صا�صة 
جدا لتط����ورات الأو�س����اع ال�سيا�سي����ة الداخلية، 
وح�سا�س����ة جدا ل�سالم����ة و�سال�سة بيئ����ة الأعمال، 
وح�سا�س����ة جدا لرتفاع م�ستويات الف�ساد، وعلى 
كل بل����د يرغ����ب يف جذبه����ا مر�جع����ة موقع����ه يف 

موؤ�رص�ت �حل�صا�صية �ملذكورة.

“املوا�سالت” ت�سحب رخ�سا من �رشكات نقل بحرينية

وفد بحريني يبحث ال�رشاكات التجارية يف �رشيالنكا

بـ 100 مليون دوالر اكتمال االكتتاب يف “�سندوق ال�سناديق” 

9 % ن�سبة منو حركة ال�سفر مبطار البحرين

تخ�سي�س 35 مليون دولر  ملبا�رشة ال�ستثمار

اأثناء فرتة عيد الفطر

املنام���ة - جمل����س التنمي���ة: اأعل���ن بن���ك 
البحري���ن للتنمية ع���ن اإمتام الكتت���اب املايل 
يف �سن���دوق ال�سنادي���ق “الواح���ة”، وذلك بعد 
�كتمال ر�أ����س �ملال �مل�صته���دف و�لبالغ 100 
ملي���ون دوالر، ليك���ون بذلك �صن���دوق �لو�حة 
هو �ملبادرة �الأولى م���ن نوعها �لتي تدخل حيز 

�لتنفيذ على م�صتوى �ملنطقة.
ويهدف طرح �صن���دوق �لو�حة لدعم �لبيئة 
احلا�سنة للم�رشوعات النا�سئة يف اململكة �سمن 
عدد م���ن املبادرات والإ�سالح���ات القت�سادية 
مب���ا يتوافق م���ع الروؤي���ة القت�سادي���ة 2030 
وتوجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
رئي����س جمل����س التنمي���ة القت�سادي���ة �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
وي�ص���كل هذ� �الإعان عامة بارزة يف م�صرية 
تنمي���ة البيئ���ة الداعم���ة للم�رشوع���ات النا�سئة 
يف املنطق���ة، حي���ث �سيوفر ال�سن���دوق روؤو�س 
اأم���وال اإ�سافي���ة للم�رشوعات النا�سئ���ة املبنية 
على التكنولوجيا والبتكار يف البحرين ومنطقة 
ال����رشق الأو�س���ط، وذل���ك ع���ر �سنادي���ق راأ�س 
���ا يف البحرين وعر  امل���ال املخاطر العاملة حاليًّ

ا�ستقط���اب �سنادي���ق ا�ستثمارية جدي���دة اإلى 
املنطقة.

واجتمع���ت اللجن���ة ال�ست�ساري���ة لل����رشكاء 
املحدودي���ن يف “�سن���دوق ال�سنادي���ق” للمرة 
�الأولى خال �الأ�صبوع �ملا�صي الإغاق �الكتتاب 
امل���ايل بقيمة 100 ملي���ون دولر يف ال�سندوق 
لتخ�سي����س  ال�سرتاتيج���ي  الجت���اه  ولو�س���ع 
اأموال ال�سندوق. ووافق���ت اللجنة ال�ست�سارية 

عل���ى تخ�سي�س 35 ملي���ون دولر ملجموعة من 
ال�سنادي���ق ال�ستثماري���ة ملبا����رشة ال�ستثمار. 
وت�س���م اللجن���ة ال�ست�سارية لل�سن���دوق �رشكة 
ممتل���كات البحري���ن القاب�سة، وبن���ك البحرين 
الوطني، وجمموعة “بتلك���و”، و�سندوق العمل 
“متكني”، وبن���ك البحرين للتنمي���ة - ال�رشيك 

العام املعني باإدارة ال�سندوق.
اللجن���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
ال�ست�ساري���ة لل�رشكاء املحدودي���ن ل�”�سندوق 
ال�سنادي���ق – الواحة”، ال�سيخ حممد بن عي�سى 
اآل خليف���ة “نح���ن �صع���د�ء باالإعان ع���ن �إغاق 
ال�سن���دوق وا�ستكم���ال راأ�س امل���ال املطلوب، 
حي���ث اأجنزنا تقدًما م�سجًع���ا لتخ�سي�س روؤو�س 
الأم���وال الت���ي مت تقدميه���ا. لطامل���ا اعترت 
�سعوب���ة احل�س���ول على التمويل م���ن بني اأبرز 
العقب���ات اأمام تطور البيئة الداعمة للم�رشوعات 
النا�سئ���ة والتكنولوجيا يف املنطق���ة، وبالتايل 
�صيحدث هذ� �ل�صندوق فارًق���ا نوعيًّا ملو�جهة 
ه���ذ� �لتحدي، و�صيت�صنى لرو�د �الأعمال حتقيق 
طموحه���م وروؤي���ة �أفكارهم تتحق���ق على �أر�س 

الواقع”.

املحرق - �رشكة املطار: �سهد مطار البحرين 
الدويل تدفًق���ا كبرًيا يف رحالت الطريان وحركة 
ال�سف���ر اأثن���اء عي���د الفط���ر املب���ارك، وفًقا ملا 
�أعلنته �رصك���ة مطار �لبحرين. وخال هذه �لفرتة 
ا�ستقب���ل املط���ار حركة �سف���ر ُق���دّرت بحوايل 
142.725 األ���ف م�ساف���ر، اأي بزي���ادة ملحوظة 
بلغ���ت ن�سبته���ا 9 % مقارن���ًة بالف���رتة نف�سها 
من �لع���ام �ملا�صي، هذ� �إلى جانب 1331 رحلة 
طري�ن م�صجلًة بذلك �رتفاًعا بلغت ن�صبته 8 % 

عن العام 2017.
وتاأت���ي ه���ذه �الأرق���ام �ملميزة عل���ى �صوء 
حت�سين���ات البنى التحتي���ة واخلدمات التي يتم 
�إجر�وؤه���ا يف �إطار برنامج حتديث �ملطار �جلاري 

ا. تنفيذه حاليًّ
وقال �لرئي�س �لتنفي���ذي لعمليات �ملطار 
ماي���كل هوهنربج���ر، �إن مط���ار �لبحرين �لدويل 
قد جنح يف التعامل مبنتهى الكفاءة وال�سال�سة 
مع الزيادة الكبرية يف حركتي ال�سفر والطريان 
خال عطلة عيد �لفطر �ملب���ارك، وهو ما ُيظهر 
ق���درة املطار الهائلة عل���ى ا�ستيعاب تدفقات 
�لكب���رية، موؤك���ًد� �أن هذ� مل يك���ن ليتحقق لوال 
�لدعم �ملتو��ص���ل و�جلهود �لتعاونية �ملبذولة 
من قب���ل ����رشكاء �رشكة مط���ار البحري���ن، مبا يف 

ذلك اإدارة �سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة 
و�سوؤون اجلمارك و�رشطة املطار بوزارة الداخلية 
و�رشك���ة خدمات مط���ار البحرين وعل���ى راأ�سهم 
فريق عم���ل مط���ار البحري���ن ال���دويل، م�سيًفا 
�أن���ه عن���د �فتت���اح مبن���ى �مل�صافري���ن �جلديد 
�ستت�ساعف القدرة ال�ستيعابية للمطار لت�سل 
ا، ل���ذ� فاإنه من  اإل���ى 14 ملي���ون م�صاف���ر �صنويًّ
املتوقع اأن يواكب ذلك زيادة �سخمة يف اأعداد 

امل�سافري���ن وحرك���ة الطريان تف���وق الزيادات 
احلالية، وخا�سًة خالل فرتات العطالت.

 ويهدف برنامج حتديث �ملطار �إلى حتويل 
مط���ار البحرين الدويل اإل���ى اأحد اأب���رز املوانئ 
اجلوية عل���ى ال�سعيدي���ن الإقليم���ي والدويل، 
ف�ساًل عن زي���ادة اإ�سهامات قط���اع الطريان يف 
القت�س���اد املحلي مبا يتفق م���ع روؤية البحرين 

القت�سادية 2030.

نف���ذت وز�رة �ملو��ص���ات و�الت�صاالت 
حتذير�ت كانت ق���د �أطلقتها يف وقت �صابق 
لع���دم اللت���زام بالقوان���ني املنظم���ة للنقل 
الري خ�سو�سا فيما يتعلق بالنقل ال�سياحي 
ب�صاأن �لتنظيم �جلدي���د �لذي بد�أت �لعمل به 
قب���ل 6 �سه���ور، اإذ �سطبت �سج���الت عدد من 

الأن�سطة بقطاع النقل.
وق���ررت ال���وزارة يف �سي���اق م�ساعيه���ا 
لتنظيم وتطوير قطاع النقل ال�سياحي الري 
يف البحري���ن، مب���ا يف ذل���ك النق���ل ال�سياحي 
 4 تراخي����س  اإلغ���اء  وال���دويل(،  )الداخل���ي 
����رصكات وموؤ�ص�ص���ات تعمل يف ن�ص���اط �لنقل 
ال�سياح���ي؛ ملخالفتها ا�سرتاط���ات وقوانني 
�لرتخي�س �ملمنوح لها، ومل حتدد �لوز�رة نوع 

�ملخالفات �لتي �أدت �إلى هذ� �الإلغاء.
واملوؤ�س�سات الت���ي مت اإلغاء تراخي�سها 

هي: �رصكة �لنقل �ل�صعودي �لبحرينية )�صطب 
الف���رع(، موؤ�س�س���ة الرحمة لل�سف���ر وال�سياحة 
الدم�ست���اين  موؤ�س�س���ة  الأن�سط���ة(،  )�سط���ب 
للنق���ل ال�سياحي والري )�سط���ب الأن�سطة(، 
موؤ�س�س���ة الهدي���ل لل�سفر وال�سياح���ة وتاأجري 

ال�سيارات )�سطب الفرع(.
وكان وزير املوا�س���الت قد اأ�سدر قرارا 
رق���م 22 ل�سنة 2016 ب�س���اأن نظام تراخي�س 
وال���دويل  الداخل���ي  الع���ام  النق���ل  اأن�سط���ة 
وال�سياحي، قبل اأن ي�سدر قرارا بتعديل ن�س 
الق���رار الأول يف اأبري���ل 2017 ليعطي مرونة 
اأكر بالن�سبة لت�سجيل احلافالت القدمية بعد 
�ص���كاوى من �لقطاع �لذي ي�صتخدم �حلافات 
يف نقل ال���ركاب لرحالت ال�سفر، خ�سو�سا اأن 

غالبيتها قدمية.
واأعط���ى الق���رار ال���وزاري عام���ا واح���دا 
لتوفي���ق الأو�ساع قبل اأن يت���م تطبيقه على 

الأر�س يف �سهر نوفمر 2017.

املنام���ة - البحري���ن لتنمي���ة ال�سغرية: 
التقى وفد جتاري بحرين���ي ي�سم اأع�ساء من 
جمعيت���ي رجال الأعم���ال البحرينية والبحرين 
لتنمي���ة املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سطة 
عدًدا من كبار امل�سئول���ني يف دولة �رشيالنكا 
والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزي���ر  راأ�سه���م  عل���ى 
يف   Rishad Bathiudeen ال�رشيالنك���ي 
كولومب���و الأ�سب���وع املا�س���ي. والتقى الوفد 
اأي�ًسا رئي�س الغرفة التجارية وعدًدا من كبار 

رجال الأعمال وامل�ستثمرين ال�رشيالنكيني.
 وق���ال رئي�س جمعي���ة البحري���ن لتنمية 
اأحمد  ال�سغ���رية واملتو�سط���ة،  املوؤ�س�س���ات 
�صب���اح �ل�صل���وم، �إن �لزي���ارة تاأت���ي يف �إطار 
جه���ود �جلمعية جل���ذب �ال�صتثم���ار�ت وفتح 
فر�س ا�ستثمار لأع�سائها من خالل ال�رشاكات 
التجاري���ة م���ع م�ستثمري���ن م���ن خمتلف دول 
الع���امل، وخا�س���ة ال���دول الت���ي تربطن���ا بها 
عالقات متمي���زة، م�سرًيا اإل���ى اأن “�رشيالنكا” 
بل���د بك���ر يحقق مع���دلت منو مرتفع���ة نظًرا 
مل���روره يف ال�سابق بفرتة م���ن احلروب التي 
عطل���ت م�صريته ل�صنو�ت، لذ� فهو يف �حتياج 
للعديد من ال�ستثمارات يف قطاعات خمتلفة 
يف نف����س �لوقت �ل���ذي يزخر بامل���و�د �خلام 
الزراعية والطبيعي���ة )اأحجار كرمية ومعادن( 
الت���ي ميك���ن ا�ستغالله���ا ب�س���كل متمي���ز يف 
خلق ����رشاكات ناجحة بني القط���اع اخلا�س يف 

اجلانبني.
 واأك���د ال�سل���وم “ن�سع���ى دائًم���ا لتكون 
�لبحري���ن مق���رًّ� الإقام���ة مثل ه���ذه �ل�رص�كات 
واإقن���اع امل�ستثمر الأجنبي اأو ال�رشيك اإن �سئنا 
�لدق���ة باالمتي���از�ت �لعديدة �لت���ي يوفرها 

مناخ ال�ستثم���ار والقوان���ني ال�ستثمارية يف 
البحري���ن وقربه���ا م���ن دول خللي���ج وخا�سة 
�ل�صوق �ل�صعودي �ل�صخم، وهو ما يلقى قبوالً 

يف العديد من الأحيان”.
 م���ن جانبه، ق���ال رئي�س جمعي���ة �لذهب 
اخلليجي���ة ونائب رئي�س جمعية رجال الأعمال 
البحرينية، حممد �ساجد اإظهار احلق، اإن بع�س 
خط���وط �الإنت���اج �ل�صناعي���ة �ل�رصيانكية مثل 
�الأغذية �لع�صوي���ة و�مل�رصوبات و�ملجوهر�ت 
املتخ�س�سة ذات جودة عالية وقيمة ممتازة، 
وهن���اك �إمكان���ات كب���رية له���ذه �لقطاع���ات 
يف النم���و اإذا ا�ستثم���روا يف املنام���ة ودخل���وا 

الأ�سواق البحرينية. 
من جهته، قال وزي���ر ال�سناعة والتجارة 
ال�رشيالنك���ي “اإن جتارتن���ا الثنائي���ة اأقل من 
30 ملي���ون دولر ولدين���ا اإمكان���ات كب���رية 
للتح�سني، خالل لقاء �سابق مع وزير ال�سناعة 
والتجارة وال�سياح���ة البحريني زايد بن را�سد 
الزي���اين يف فراي���ر 2016، �س���ددت على اأن 
البلدي���ن مل ي�ستغال بعد امليزة ال�سرتاتيجية 
للو�س���ع القت�س���ادي الهائ���ل يف كال منهما، 
هناك فر����س حقيقية لتنوي���ع �ال�صتثمار�ت 

امل�سرتكة”.
ال�رشيالنكي���ة،  التج���ارة  ل���وزارة  ووفًق���ا 
ت�ساعفت �س���ادرات �رشيالنكا اإل���ى البحرين 
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية من 5 ماليني 
دولر يف عام 2013 اإلى 12.36 مليون دولر 
يف ع���ام 2017. وبل���غ اإجم���ايل جت���ارة الع���ام 
املا�سي م���ع البحري���ن 26.75 مليون دولر، 
بزيادة قدره���ا 7.4 % ع���ن 2016 �لذي بلغ 

24.9 دولًرا.

• 142.725 األف م�سافر عروا مطار البحرين الدويل يف العيد	

زينب العكري

علي الفردان

• ال�سيخ حممد بن عي�سى 	
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وم���ع ا�س���تمرار التوتر، ح���ذر الأردن الذي له 
حدود م�س���ركة مع �س���وريا، من اأنه لن ي�س���تقبل 
املزيد م���ن الالجئني لديه. كما اأبلغت وا�س���نطن 
الف�سائ���ل املعار�س���ة األ تتوقع تدخ���اًل ع�سكرياً 
اأمريكي���اً اإلى جانبها، وفق م���ا قال قيادي يف احد 

الف�سائل.
ووث���ق املر�س���د ال�س���وري حلق���وق الإن�سان 
الأحد مقتل 5 مدني���ني يف “ق�سف جوي رو�سي” 
ا�سته���دف بلدات احلراك وال�سورة وعلما يف ريف 

درعا ال�رشقي.
وارتفع���ت بذل���ك ح�سيلة قتل���ى الغارات يف 

درعا منذ الثالثاء اإلى 25 مدنياً.
وت�س���ارك طائ���رات حربية رو�سي���ة منذ ليل 
ال�سبت، وللم���رة الأولى منذ ع���ام، يف �سن غارات 
�س���د مناط���ق �سيط���رة الف�سائ���ل املعار�سة يف 

جنوب البالد دعماً لقوات النظام.
عل���ى  الرو�س���ي  اجل���وي  “الق�س���ف  وط���ال 
احل���راك”، وفق عب���د الرحمن، منطق���ة يقع فيها 
اأح���د م�سايف البل���دة، ما ت�سبب باأ����رشار اخرج هذه 

املن�ساأة الطبية مcقتا عن اخلدمة الى حني اعادة 
جتهيزها. وت���رد الف�سائل املعار�سة با�ستهداف 
مناط���ق �سيطرة قوات النظام يف درعا وال�سويداء 
املجاورة. واأفادت وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية 
)�سان���ا( اأم����س الأح���د ع���ن ا�سته���داف الف�سائل 
ملدينة ال�سويداء وقري���ة الدور ما اأدى اإلى مقتل 

طفلة.

وت�سيط���ر الف�سائل املعار�س���ة على 70 % 
من كل من حمافظت���ي القنيطرة ودرعا، ويقت�رش 
تواجده���ا يف ال�سوي���داء عل���ى اأط���راف املحافظة 
الغربي���ة. وخ���الل 6 اأي���ام م���ن ال�ستب���اكات عند 
احل���دود الإدارية بني حمافظتي درعا وال�سويداء، 
متكنت قوات النظام م���ن ال�سيطرة على 4 قرى. 
ووث���ق املر�سد نزوح اأكرث من 12 األف مدين جراء 

ال�ستب���اكات غالبيته���م من ريف درع���ا ال�رشقي. 
وح���ذرت الأمم املتح���دة من تداعي���ات الت�سعيد 
على نح���و 750 األ���ف �سخ�س يف مناط���ق �سيطرة 

الف�سائل يف اجلنوب.
ويف عم���ان، قال���ت جمان���ة غنيم���ات وزي���رة 
الدول���ة ل�سوؤون الإعالم لفران�س بر�س ان “القدرة 
ال�ستيعابي���ة يف ظ���ل الع���دد الكب���ري لل�سوريني 
الذي���ن ن�ست�سيفه���م، من ناحية امل���وارد املالية 
والبني���ة التحتية، ل ت�سم���ح با�ستقبال موجة جلوء 

جديدة”.
وبدوره���ا، اأبلغ���ت وا�سنط���ن الف�سائ���ل يف 
ر�سالة اإنها ل���ن تتدخل ع�سكرياً يف اجلنوب، وفق 
ما ق���ال قيادي يف احد الف�سائ���ل لفران�س بر�س. 
واأكدت وا�سنطن يف ر�سالتها اأنها ل تزال “تن�سح 
الرو����س والنظام ال�سوري بع���دم القيام باأي عمل 

ع�سكري”.
وكان الرئي����س ال�سوري ب�س���ار الأ�سد قال اإن 
هناك خيارين اأم���ام الف�سائل اإما “امل�ساحلة” اأو 

احل�سم الع�سكري.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

املغرب ي�ست�سيف املوؤمتر الدويل ب�ساأن القد�س
الرباط – بنا: 

ت�ست�سيف العا�سمة املغربية “الرباط”، يف الفرة من 26 اإلى 28 يونيو احلايل، املوؤمتر الدويل حول القد�س، 
حت���ت عنوان “الق�سية الفل�سطينية بعد 50 عاما من الحتالل و25 عاما على اتفاقات اأو�سلو”، بتنظيم من اللجنة 
الأممي���ة املعنية مبمار�سة ال�سعب الفل�سطيني حقوقه غري القابلة للت�رشف. وذكر بيان لوزارة اخلارجية والتعاون 
ال���دويل املغربية، اأن امل�ساركني يف املوؤمتر �سيقيمون م�سار “اأو�سلو” وا�ست�رشاف اآفاق احلل لل�رشاع الفل�سطيني 
الإ�رشائيل���ي، موؤك���دا اأن املوؤمتر ينعقد “يف �سياق ظرفية دولية واإقليمي���ة معقدة اأثرت ب�سكل كبري على م�ستقبل 
الق�سي���ة الفل�سطيني���ة”. وقال البي���ان اإن “اختيار املغ���رب كاأول بلد عربي يحت�سن موؤمت���را دوليا حول القد�س 
يعك����س الثقة والتقدير اللتني يكنهما املجتمع الدويل لل���دور الريادي جلاللة امللك حممد ال�ساد�س، رئي�س جلنة 
القد�س املنبثقة عن منظمة التعاون الإ�سالمي، يف ن�رشة الق�سية الفل�سطينية”. واأو�سح البيان اأن املوؤمتر منا�سبة 
“يجدد فيها املغرب موقفه الثابت واملو�سول للحفاظ على مبداأ حل الدولتني باعتباره خيارا ا�سراتيجيا، ومبا 

ي�سمن قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�رشقية على حدود الرابع من يونيو �سنة 1967”.
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دبي - قناة العربية: 
احلوث���ي  ميلي�سي���ات  وا�سل���ت 
ا�ستعداداته���ا خلو����س ح���رب �سوارع 
يف مدين���ة احلدي���دة وت�سييق اخلناق 
على ال�س���كان، وبث اخل���وف والرعب 
يف اأو�ساطه���م م���ن خ���الل ال�ستم���رار 
يف حف���ر املزيد م���ن اخلن���ادق واإقامة 
الإ�سمنتية  ال�سواتر الرابية واحلواجز 
يف ع���دد من الأحي���اء ال�سكني���ة و�سط 
املدين���ة وقط���ع ال�س���وارع الرئي�س���ة 
يف ع���دة اأنح���اء م���ن املدين���ة وخا�سة 
املوؤدية اإلى منطقة امليناء. وتزامنت 
تلك اخلطوات مع توزيع امليلي�سيات 
مئات الدراجات النارية على عنا�رشها 
وتقاطع���ات  الأحي���اء  يف  ون�رشه���م 
الر�سا�سة  بالأ�سلح���ة  الطرق مدججني 

وال�سواريخ املحمولة.
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ذك���رت 
تقارير اإعالمية ان�سقاق اللواء احلوثي 
�سعيد اأبو بكر احلريري، قائد املنطقة 
الع�سكرية اخلام�سة يف احلديدة، معلناً 

ان�سمامه اإلى �سفوف ال�رشعية.

ميلي�سيات احلوثي تقطع 
الطرق الرئي�سة يف احلديدة

بغداد – وكاالت: 
اأعلن الق�ساء العراقي اأنه �سيجري 
اإعادة الف����رز اليدوي فق����ط لالأ�سوات 
التي وردت ب�ساأنها تقارير ر�سمية عن 

مزاعم تزوير اأو �سكاوى ر�سمية.
كم����ا اأ�س����ار اإل����ى اأن اإع����ادة الفرز 
�ستت����م بتاريخ يحدد لحق����اً، وبح�سور 
ممثلني لالأمم املتحدة. واأو�سح الناطق 
الر�سمي للمفو�سية العليا لالنتخابات 
يف الع����راق، القا�سي لي����ث جرب حمزة، 
يف بي����ان الأحد اأن جمل�����س املفو�سني 
)من الق�ساة املنتدبني( عقد اجتماعا 
مو�سعا، وقد تتدار�س التعديل الثالث 
الن����واب،  انتخاب����ات جمل�����س  لقان����ون 
وتق����رر اأنه يف ح����ال ثبت����ت املخالفات 
فيتم اإجراء عملية العد والفرز اليدوي 
 )1( امل����ادة  يف  عليه����ا  املن�سو�����س 
م����ن قان����ون التعديل الثال����ث لقانون 
انتخابات جمل�س النواب بالن�سبة لهذه 
الأ�س����وات فق����ط دون غريه����ا، وع����دم 
امل�سا�����س باأ�س����وات املقرعني التي 

حت�سلت ب�سكل قانوين �سليم.

الق�ساء العراقي: اإعادة فرز 
الأ�سوات “امل�سكوك بها فقط”

دبي ـ العربية.نت: 
اعر�س���ت الدفاع���ات اجلوي���ة 
الأح���د،  اأم����س  م�س���اء  ال�سعودي���ة، 
اأطلقت���ه  بالي�ستي���اً  �ساروخ���اً 

ميلي�سيات احلوثي فوق الريا�س.
وتطل���ق ميلي�سي���ات احلوث���ي 
�سواريخ باجتاه امل���دن ال�سعودية 
بني ح���ني واآخ���ر، ولك���ن الدفعات 

اجلوية تنجح دائماً بالت�سدي لها.
الناط���ق  حت���دث  اأن  و�سب���ق 
الر�سم���ي للتحال���ف تركي املالكي 
اأن ه���ذا العم���ل العدائ���ي من قبل 
امليلي�شي���ا احلوثي���ة يثب���ت تورط 
الإيراين بدعم امليلي�سيات  النظام 
احلوثي���ة بقدرات نوعي���ة وتتحدى 

القرارات الأممية.

اعرا�س بالي�ستي 
حوثي فوق الريا�س

اسطنبول - ووكاالت:
اأعل���ن الرئي����س الرك���ي رجب طيب 
اأردوغان، اأم�س الأحد، الفوز بولية رئا�سية 
جديدة يف تركيا. بينما �سككت املعار�سة 

يف النتائج.
احلكوم���ة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
الركية بك���ر ب���وزداج اإن اأردوغان فاز يف 
انتخابات الرئا�س���ة، حيث اأظهرت النتائج 
غري الر�سمية تقدمه بعد فرز اأكرث من 95 

% من الأ�سوات.
يف املقاب���ل، ق���ال ح���زب املعار�س���ة 
الرئي����س يف تركي���ا اإن من ال�ساب���ق لأوانه 
اإعالن ف���وز الرئي�س رجب طي���ب اأردوغان 
بالنتخاب���ات الرئا�سي���ة، م�س���ريا اإل���ى اأن 
اأ�سوات امل���دن الكربى مل يتم فرزها بعد 
مما يعنى اأن النتخابات تتجه جلولة ثانية.
وق���ال املتحدث با�س���م حزب ال�سعب 
املعار�س���ة(  اأح���زاب  )اأك���رب  اجلمه���وري 
بولن���ت تزجان اإنه مت فرز 39 % فقط من 
الأ�سوات واأن اأردوغان فاز بنحو 51.7 % 

يف النتخابات الرئا�سية.

اأردوغان يعلن الفوز برئا�سة 
تركيا.. واملعار�سة ت�سكك

ق�سف جوي وا�ستباكات لليوم ال�ساد�س على التوايل يف جنوب �سوريا
الأردن حذر من اأنه لن ي�ستقبل املزيد من الالجئني

• مقاتلون من املعار�سة على منت دبابة يف درعا اأم�س الأول )اأ ف ب(	

ا�ستهدفت الطائرات احلربية، لليوم ال�ساد�س على التوايل اأم�س الأحد، حمافظة 

درع���ا يف ج��ن��وب ���س��وري��ا ل��ت��ودي بحياة امل��زي��د م��ن امل��دن��ي��ن، وذل���ك يف اإط���ار الهجوم 

وت�سهد  اإ�سرتاتيجية.  باأهمية  حتظى  منطقة  يف  النظام  لقوات  امل�ستمر  الع�سكري 

حمافظة درعا منذ يوم الثالثاء ت�سعيداً ع�سكرياً متثل بتكثيف قوات النظام ق�سفها 

للريف ال�سرقي لهذه املحافظة حيث حققت تقدماً، ما ُينذر بعملية ع�سكرية و�سيكة 

حتت  معظمها  يعمل  معار�سة  ف�سائل  منها  وا�سعة  اأج��زاء  على  ت�سيطر  منطقة  يف 

مظلة النفوذ الأمريكي الأردين.

دبي - العربية.نت: 

ح����ذر وزير اخلارجي����ة الإيراين، حممد 
جواد ظريف، من �شقوط النظام وتفكيك 
اإيران اإذا ما ف�س����ل التفاق النووي، على 

حد تعبريه.
وق����ال ظريف خالل اجتماع مع ممثلي 
غرف����ة التجارة الإيراني����ة، اأم�س الأحد، اإن 
“ه����دف العدو لي�����س النظ����ام اأو حكومة 
روحاين، بل اإي����ران برمتها التي يريدون 

تدمريها”.
اإي����ران  “نح����ن جميع����ا يف  واأ�س����اف: 
جنل�����س يف �سفينة واحدة، م����ن الأ�سويل 
والإ�سالحي، وغ����ري املنتمي، واملعار�س 
لنظ����ام اجلمهورية الإ�سالمية واملعار�س 
للحكوم����ة”. وتاب����ع: ل تعتق����دوا اأن����ه لو 
ذهب روحاين، ف����اإن الأ�س����ويل �سينجح، 
وعلى البع�س اأن ل يت�سور اأنه �سي�ستلم 

احلكم اإذا ف�سل النظام”.
وزع����م وزي����ر اخلارجي����ة الإي����راين اأن 
“الهدف ال�سراتيجي للوليات املتحدة 
ه����و ان�سحاب اإيران من التفاق النووي”، 

م�سيف����اً اأن ف�س����ل التف����اق “خطري جداً 
على اإي����ران فيم����ا اإذا كان علينا اخلروج 
منه رغم اأنه لي�س خيار النظام”، على حد 

قوله.
ول����وح ظري����ف بالق����ول اإن “ال����دول 
الأوروبي����ة ل ت�ستطي����ع فع����ل الكثري من 
اأج����ل اإنق����اذ التف����اق النووي رغ����م اأنها 
وعدت مبوا�سل����ة العالقات التجارية من 

خالل ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة”.
وحول ت�شديد ال�شغوط االقت�شادية 

اإي����ران، ق����ال ظري����ف  الأمريكي����ة عل����ى 
املتح����دة  الولي����ات  اإن  ت�رشيحات����ه  يف 
ق����د اأحكم����ت قب�سته����ا عل����ى ال�رشي����ان 
القت�س����ادي لإي����ران. واأك����د اأن اأم����ريكا 
جم����دت بالكامل اأ�سول اإي����ران من خالل 
اعتق����ال رجلي الأعمال ر�سا �رشاب وعلي 
�سدر ها�سمي اللذين �ساعدا طهران على 
اللتفاف عل����ى العقوب����ات الدولية �سد 
اإيران من خالل التحويالت غري القانونية 
ملليارات الدولرات من العملة والذهب 
اإل����ى النظام الإي����راين. وكان ر�سا �رشاب 
قد اأعلن خ����الل حماكماته باأنه �سيتعاون 
مع الأجه����زة الأمريكية للك�سف عن طرق 
الحتي����ال وغ�سي����ل الأم����وال واللتف����اف 
عل����ى العقوب����ات ل�سال����ح اإي����ران. كم����ا 
الأمريكية  الق�سائية  ال�سلط����ات  اتهمت 
عل����ي �ش����در ها�شمي جن����اد، بالتورط يف 
عملي����ات اللتفاف عل����ى العقوبات �سد 
اإيران من خالل اإدارة بنك يف مالطا يدعى 

“بيالتو�س”.

ظريف يحذر من سقوط النظام وتفكك إيران

“�سوريا الدميقراطية” تعلن حظر التجول يف الرقة
عمان – رويترز:

الدميقراطي����ة،  �سوري����ا  ق����وات  اأعلن����ت 
املدعوم����ة م����ن الولي����ات املتح����دة والت����ي 
ت�سيطر على مدينة الرقة، فر�س حظر التجول 
يف املدين����ة ملدة 3 اأيام ابتداء من اأم�س الأحد 
واأعلنت حالة الطوارئ قائلة اإن مت�سددين من 
تنظيم داع�س ت�سللوا اإلى املدينة ويخططون 
لتنفيذ هجمات. وق����ال �سهود اإن قوى الأمن 

الداخل����ي التابعة لقوات �سوريا الدميقراطية 
اأقام����ت نق����اط تفتي�����ش يف اأنح����اء املدين����ة. 
واأعلن����ت الق����وات احلظر يف وق����ت متاأخر ليل 
ال�سبت على اأن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
فجر اأم�س الأحد وحتى يوم الثالثاء يف املدينة 

التي كانت معقل التنظيم املت�سدد.
وق����ال بي����ان اأ�سدرت����ه ق����وات �سوري����ا 
الدميقراطي����ة اإن فر�����س حال����ة الط����وارئ يف 

املدينة ياأتي يف اإطار “تدابري احرازية”.

بيروت – أ ف ب: 

اأكد اأن وا�سنطن اأحكمت قب�ستها على ال�رشيان القت�سادي لطهران

• حممد جواد ظريف	

مفاو�س اإيراين �سابق: 
يجب حل حكومة روحاين

دبي – العربية.نت: 

اقرح املفاو�س الإيراين ال�سابق بامللف 
مو�سوي���ان،  ح�س���ني  الدبلوما�س���ي،  الن���ووي 
ح���ل حكوم���ة الرئي����س الإيراين ح�س���ن روحاين 
واإج���راء انتخابات مبك���رة ملواجه���ة ال�شغوط 
الأمريكي���ة، عل���ى ح���د تعب���ريه. وق���ال ح�سني 
مو�سويان يف مقابل���ة مع �سحيفة “هم�سهري” 
الإيرانية وا�سعة النت�سار، ال�سبت، اإن “الو�سع 
القت�س���ادي املتده���ور يف الب���الد وامل�سالح 
الوطني���ة العلي���ا �سحيت���ان ل����رشاع الأجنح���ة 
ال�سيا�سي���ة داخ���ل النظ���ام”. واأك���د املتحدث 
ال�سابق با�س���م الوفد التفاو�س���ي الإيراين اأن 
“ق���ادة النظ���ام يج���ب اأن يجدوا حل���ول لهذه 
املع�سالت من خ���الل اإعادة تركيب���ة احلكومة 
اأو حت���ى ا�ستقال���ة احلكوم���ة احلالي���ة واإج���راء 
انتخابات مبك���رة، لأن ا�ستمرار الو�سع الراهن 

غري ممكن خالل العامني املقبلني”.
وراأى مو�سوي���ان اأن مفاو�س���ات جدي���دة 
بني اأم���ريكا واإيران ح���ول الربناجمني النووي 
اإي���ران يف  وال�ساروخ���ي لطه���ران وتدخ���الت 
املنطق���ة غ���ري ممكن���ة دون موافق���ة املر�سد 
الأعل���ى، عل���ي خامنئي، واأن هن���اك انق�سامات 

حادة داخل النظام حول هذه الق�سية.
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ح�����رت قبل حوايل عامني ندوة يف العا�صمة 
ال�صعودي����ة الريا�ض ع����ن م�صتقب����ل “ال�صلفية”، 
نظمه����ا مركز “اأ�صب����ار”، فقام ع�ص����و جمل�ض اأمة 
كويت����ي قائالً )ما معناه( اإن باإمكان حكومة خادم 
احلرمني نزع الكثري م����ن الفتائل التي ت�صتخدم 
�ص����د اململكة لتنته����ي اإلى االأبد، حت����ى ال تبقى 
ه����ذه املوا�صيع قائم����ة لدى من ي����وّد الطعن يف 

ال�صعودية.
م�صاألة قي����ادة امل����راأة ال�صعودي����ة ال�صيارة، 
لكرثة م����ا طرحت والكته����ا االأل�ص����ن، �صارت من 
يف  باالأو�ص����اع  تق����رن  الت����ي  “الكال�صيه����ات” 
اململك����ة اإذا م����ا ورد احلديث عن امل����راأة هناك، 
و�ص����ارت القيادة هذه مقيا�صاً ي�ص����ار اإليه �صواء 
للحري����ة، اأو التط����ّور، اأو احلقوق، اأو م����ا ت�صاء من 
عناوي����ن ويافطات، حتى يظّن الّظ����انُّ باأن جميع 
امللفات �ُصوِّيت، والق�صايا انتهت، ومل يبق بني 
التطور من عدمه �صوى قي����ادة املراأة ال�صعودية 
ال�صيارة، وما اإن يتناول البع�ض ال�صاأن ال�صعودي 

الداخلي بالنق����د، حتى تطفو على ال�صطح ب�صعة 
ملف����ات، اأبرزه����ا عل����ى االإط����الق “قي����ادة املراأة 

ال�صعودية”.
وم����ع اأن املراأة يف الكثري من مناطق اململكة 
العربي����ة ال�صعودي����ة، خ�صو�ص����اً النائي����ة منه����ا، 
تقود ال�صيارات، بل قال����ت فيها االأ�صعار اأي�صاً، 
وبع�صه����ن �صّبه����ت ح����رارة قلبها لبُع����د احلبيب 
كح����رارة حم����ّرك ال�صيفرولي����ه عندم����ا يتعب من 
�صعود الرمال، اإذ تتمتع الن�صوة يف تلك املناطق 
بح����ّظ اأوفر م����ن الت�صامح االجتماع����ي املفتقد يف 
امل����دن، اإال اأن “معركة” قي����ادة املراأة ال�صعودية 
ال�صي����ارة مّرت بالكثري من املحطات، التي و�صل 
بع�صها اإل����ى االفتعال، واملواجه����ات، كما حدث 
يف 1991 بع����د حرب حترير الكوي����ت، عندما نزل 
ع�رات االآالف من اجلنود االأجانب يف اأرا�صي �صبه 
اجلزي����رة العربية ا�صتع����داداً للمعرك����ة، ويحدث 
اأن تقود جمنَّ����دة املركبة الع�صكري����ة ويجل�ض يف 
اخللف اجلنود مفتولو الع�صالت... هذه امل�صرية 

التي حتّول����ت اإلى �صبه معركة م����ا بني التيارات 
املختلف����ة يف ال�صعودي����ة، م����ا ب����ني الليرباليني 
واملحافظني يف االأ�صا�ض، واإذ اجلانب االجتماعي 

كان هو االأكرث ح�صوراً يف هذه التجاذبات.
يف العق����ود االأخ����رية، كان����ت نقا�ص����ات ح����ق 
امل����راأة يف ال�صعودي����ة يف القيادة تعل����و وتهبط، 
وكانت احلّجة املخر�صة لالأل�صن اأن املجتمع لي�ض 
مهّيئ����اً بعد لتقبل قيادته����ا، اإال اأن االأمر امللكي 
ال����ذي �ص����در يف 27 �صبتم����رب 2017، بال�صم����اح 
للم����راأة ال�صعودية بالقي����ادة، وللمراأة ب�صكل عام 
اأي�ص����ا بقيادة ال�صي����ارة داخ����ل ال�صعودية، اأنهى 
ه����ذا الردد، واأعطى مدة زمني����ة معقولة لتهيئة 
االأر�صي����ة املالئم����ة لتفعيل الق����رار، اإذ لي�ض من 
ال�صهولة مراقبة املجتمعات حتى تن�صج، فما من 
اأحد ميكنه حتديد ه����ذا الن�صج، فالبد من خو�ض 
التجرب����ة مبا�����رة ومراقبته����ا وحت�صينه����ا لتغدو 
امل�صاألة طبيعي����ة متاماً، وتن�صج �صيئ����اً ف�صيئاً، 

وحتى ُيغلق هذا امللف ملرة اأخرية، واإلى االأبد.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ميكنني الق���ول بكل �راح���ة اإن واقع العمل 
البل���دي يف ال�صن���وات االأرب���ع املا�صي���ة انط���وت 
عليه مقوم���ات الف�صل والراجع، ومل يكن الع�صو 
البل���دي ميتل���ك القوة فكري���ا وثقافي���ا، اأي تلك 
الت���ي متكنه اأن يكون على �صعيد املمار�صة العبا 
قوي���ا يف مي���دان العم���ل الدميقراط���ي وم�صاركا 
ب�ص���كل اأعمق واأكرث تاأث���ريا يف عملية �صنع القرار 
م���ن ناحية، والتعبري ع���ن تطلعات املواطنني من 
ناحي���ة اأخ���رى، وال�صب���ب ذكرته يف عم���ود �صابق 
واأعي���ده اليوم خ�صو�صا مع اقراب دخولنا �صباق 
االنتخابات النيابي���ة والبلدية  وهو اأن )العمل يف 

هذا امل�صمار يتطلب خربة كبرية ودراية وحتديد 
م�صار وا�صح وفق اأ�ص�ض �صليمة، ولي�ض “حيا اهلل 
تعال وتر�صح”... للعم���ل البلدي اأ�صول ومفاتيح 
توؤدي اإل���ى التاأثري املبا�ر وهذا ال ميكن حتقيقه 
اإال بوج���ود مر�ص���ح �صاح���ب خربة ودراي���ة يعرف 
كيف يحق���ق مكا�صب حقيقي���ة للمواطن، ووجود 
ع�صو بلدي �صاحب خ���ربة ومب�صتوى علمي رفيع 
عامل مه���م لدفع اخلدمات البلدي���ة اإلى االأف�صل 
و�صب���ب رئي����ض يف اإح���داث التغي���ريات العميقة 
يف ه���ذا احلقل(.اإنها قاعدة النج���اح احلقيقية يف 
كل م���ا يت�ص���ل بجوانب العمل البل���دي، ولكن مع 

االأ�ص���ف نحن غ���ري ملتزمني بالعل���م واملعرفة يف 
العم���ل البلدي، فاأي �صخ�ض غارق يف ظالم اجلهل 
وال�صالحي���ات الت�ريعي���ة والرقابي���ة والقامو�ض 
ال�صخ���م للمجال�ض البلدية، ن���راه يتقدم للر�صح 
ويت�ص���در حملة مع اأنه ال يع���رف اأب�صط االأبجديات 
وكاأنه يف انتخابات اختي���ار قائد لف�صل درا�صي، 
ولي�ض ممثال لل�صعب وعليه حتقيق ما يتطلع اإليه 
املواطن ودع���م م�صرية التنمي���ة الوطنية، وهذه 
االإ�صكالية �صبب ق�صور العمل البلدي يف كثري من 
املناطق، على اعتب���ار اأن اخلربة والدراية والعلم 
واملعرف���ة مرتبط���ة ارتباطا وثيقا بنج���اح العمل 

البل���دي واأداء امله���ام بال�ص���كل ال�صحي���ح ووفق 
روؤية علمية واإقرار اخلطط والربامج.

لذلك نق���ول بكل �راحة ملن ه���و عازم على 
الر�ص���ح، ال تر�ص���ح نف�ص���ك لالنتخاب���ات البلدية 
واأن���ت ال متلك اجلوهر واالأ�صا�ض يف العمل وتعمل 
نف�ص���ك “بهل���وان”، م���ن ميل���ك احل����ض الوطني 
والذمة واالإخال����ض لهذه االأر�ض العزيزة ال يلب�ض 
ثوبا غري ثوبه ويقحم نف�صه يف جمال ال يعرف عنه 
اأي �ص���يء، وهو اإن فعل ذلك فمن املوؤكد اأن نيته 
يف الر�ص���ح لي�صت خدمة النا����ض، اإمنا.... اجلواب 

معروف!.

ال ترشح نفسك لالنتخابات البلدية

اأ�صدر عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�صى اآل خليف���ة حفظه اهلل توجيهاته 
ال�صامي���ة ب�صاأن م����روع قان���ون التقاعد اجلديد 
ال���ذي اأثري موؤخ���ًرا وتناولته اأحادي���ث النا�ض يف 
املجال�ض والبيوت، وكتب عنه الكتاب يف اجلرائد 
وانت�ر كاللهيب يف و�صائل التوا�صل االجتماعي، 
كثرية ه���ي املوؤاخذات على هذا القانون، والتي 

ميكن اأن مت�ض حقوق املوظفني.
اإن االلتفاتة الكرمية م���ن لدن جاللة امللك 
توؤك���د اأن م�صلحة االإن�ص���ان البحريني هي الرقم 
االإن�ص���ان  وحاج���ات  جاللت���ه،  اأجن���دة  يف  االأول 
البحرين���ي م���ن اأولوياته التي ل���ن يتخلى عنها، 
وهذا ما يوؤك���د حر�صه الكرمي على حماية حقوق 
االإن�ص���ان البحرين���ي ومكت�صبات���ه الت���ي منت يف 

عه���د جاللت���ه امليم���ون، ومن ممي���زات امل�روع 
االإ�صالحي جلاللة امللك اأن تكون مملكة البحرين 
دول���ة القان���ون واملوؤ�ص�صات، وم���ن �روطها اأن 
حتر����ض الت�ريع���ات والقوان���ني ال�ص���ادرة عن 
الهيئ���ات التنفيذي���ة والت�ريعي���ة على م�صلحة 
االإن�صان البحرين���ي وتعمل على حت�صني م�صتواه 
املعي�صي، واإع���ادة قراءة م�روع التقاعد اجلديد 
م���رة ثاني���ة حتق���ق تل���ك ال����روط وت�ؤك���د دور 
القوان���ني والت�ريع���ات يف حت�ص���ني امل�صت���وى 
املعي�صي لالإن�صان البحريني وتطوير حياته نحو 
االأف�ص���ل، ومن �صمات امل�روع االإ�صالحي جلاللة 
املل���ك حتقيق حرية الراأي والتعبري، وتوجيهات 
جاللة امللك توؤكد هذا املبداأ مبا يتناغم مع مبداأ 

�صياغة القرار الوطني البحريني.

اإل���ى  اإن توجيه���ات جاللت���ه تع���د ر�صال���ة 
اجله���ات املعنية بالتقاعد مفاده���ا العمل على 
اإعادة تقيي���م �صندوق التقاعد واإع���ادة درا�صة 
اأهداف���ه والعم���ل عل���ى تطوير اأدائ���ه وحت�صني 
و�صع���ه املايل من خالل تطوي���ر ا�صتثماراته مبا 
يعود بالفائدة على ال�صندوق وامل�صركني فيه 
واململكة، والب���د اأن تتوافق اأه���داف ال�صندوق 
م���ع املرئيات االقت�صادية اجلديدة، حيث تكون 
هناك دميوم���ة لهذا ال�صندوق م���ن اأجل �صمان 
ع���دم �صي���اع حق���وق امل�صركني املالي���ة التي 
اكت�صبوه���ا خ���الل م���دة عمله���م.. ر�صال���ة اأخرى 
جت�صدها ه���ذه التوجيه���ات الكرمي���ة، وهي اأن 
تتالق���ى م�صلحة االإن�صان البحريني مع اأي م�روع 

يتم اإ�صداره.

شكًرا جاللة الملك

صافي 
الياسري

قال اأحد كبار ق���ادة والية الفقيه 
- تربي���را لالإنفاق الهائ���ل جلمهورية 
نظ���ام  حلماي���ة  اخلميني���ة  الف�ص���اد 
الدكتات���ور ب�ص���ار االأ�ص���د يف مواجهة 
ال�صع���ب ال�ص���وري الثائ���ر، وردا على 
مطالبات ال�صع���ب االإيراين املنتف�ض 
بالكف ع���ن االإنفاق عل���ى دكتاتورية 
احتياج���ات  اإل���ى  وااللتف���ات  االأ�ص���د 
ال�صعب االإي���راين – اإننا ننفق ونقاتل 
يف �صوريا ك���ي ال ن�صطر اإل���ى القتال 
عل���ى اأ�ص���وار طه���ران، اأما م���ا ننفقه 
على االأ�صد ف�صن�ص���رده منه بفاتورة 
م�صاعفة، نحن ال ننفق من اأجل �صواد 

عيونه!
الث���وري  ه���ذا  يجي���ب  فم���ن 
الدج���ال مت�صائال – فاأي���ن الدفاع عن 
ال�صت�صعف���ني؟ واأين حم���ور املمانعة 
يف  ه���ذا  م���ن  �ص���يء  ال  واملقاوم���ة؟ 
احلقيقة، فما تريده اإيران املاليل هو 
البق���اء يف ال�صلط���ة ملوا�صل���ة ال�صلب 
الفات���ورة  ع���ن  واحلدي���ث  والنه���ب، 
امل�صاعف���ة التي �صيج���رب االأ�صد على 
دفعه���ا حدي���ث حقيق���ي، وال �صح���ة 
ل���كل ادع���اءات امل���اليل باأنه���م اإمن���ا 
يدافع���ون ع���ن اأحد م���ا وباأي���ة ذريعة 
احلقيق���ة  ه���ذه  وتك�صف���ت  ملفق���ة، 
بالوقائ���ع التالية حيث ق���ال وزير يف 
حكوم���ة رئي�ض النظ���ام ال�صوري ب�صار 
االأ�ص���د، اإنه اأجرى مباحث���ات يف اإيران، 
تتعل���ق مب�صائ���ل اقت�صادية خمتلفة، 
منه���ا اإمكاني���ة الرب���ط الطرق���ي بني 
اإي���ران و�صوريا والع���راق، )اأي بالقول 
املبا�ر دع���م االأجندة االإيرانية مل�روع 
الهالل واأتو�صراده الربي املمتد من 
طهران عرب بغداد ودم�صق اإلى بريوت 
وتفرعات���ه اإل���ى ال�صاحل���ني اللبن���اين 
وال�ص���وري على االأبي����ض املتو�صط(، 
تبع���اً مل���ا نقلت���ه “�صان���ا” الر�صمية، 

االثنني.
ونقل���ت “�صانا” ع���ن حممد �صامر 
اخللي���ل، وزي���ر االقت�ص���اد والتج���ارة 
اخلارجي���ة، يف حكومة النظام ال�صوري، 
قول���ه اإن املباحث���ات الت���ي عقدها يف 
طه���ران، اأ�ص���ارت اإل���ى “اأهمية الربط 
ال�صككي بني �صوريا واإيران والعراق، 
والذي ي�صهم يف ت�صهيل الو�صول اإلى 
البحر االأبي����ض املتو�صط، و�صوالً اإلى 
اأوروبا”، متذرعا بتلفيق مك�صوف باأن 
ه���ذا الرب���ط الطرقي، ب���ني العوا�صم 
الث���الث، يقل���ل النفق���ات، و”يخت�ر 

امل�صافات”.
وكان اخللي���ل، قد عق���د اجتماعاً، 
يف طه���ران، مع عبا����ض اأخوندي، وزير 
الط���رق وبن���اء املدن االإي���راين، لبحث 
“االتف���اق اال�صراتيج���ي طويل االأمد 
ال���ذي يرب���ط �صوريا باإي���ران” بح�صب 
م���ا ذكرت���ه “�صان���ا” التي اأك���دت اأن 
اال�صراتيجي”  “االتف���اق  م���ا �صّمت���ه 
املذك���ور، ُيبنى “عل���ى اأ�صا�صه كل ما 
له عالقة بالعالقات االقت�صادية بكل 

اأ�صكالها” بني البلدين.
ومل تقت�ر لقاءات اخلليل، بوزير 
الط���رق االإيراين، حي���ث التقى، اأي�صاً، 
مب�صعود كربا�صي���ان، وزير االقت�صاد 
وامل���ال، يف احلكوم���ة االإيرانية، وقال 
اخلليل اإنه بحث معه “اإبرام اتفاقيات 
“ا�صتثمار املناطق  جديدة” واإمكانية 
احل���رة و�صط �صوري���ا”، وكذلك اجتمع 
بح�ص���ني دانائ���ي، م�صت�ص���ار املعاون 
االأول للرئي����ض االإي���راين، والذي اأكد 
م�صرك���ة”  بن���وك  اإح���داث  “اأهمي���ة 
بني نظ���ام االأ�صد واإي���ران، واأن يكون 
التعام���ل، فيهم���ا، بالعمل���ة املحّلية، 
وكان رئي����ض النظام ال�ص���وري، ب�صار 
االأ�ص���د، ق���د ق���ال يف ح���وار متلفز، يف 
ف�صائي���ة اإيرانية، االأ�صب���وع املا�صي، 
اإن لقاء ق���د يجمعه بالرئي�ض االإيراين، 
يف اأي وقت، موؤكداً اأن هذا اللقاء كان 
�صيح�ص���ل يف وقت �صاب���ق، اإال اأنه مت 

“تاأجيله” ح�صب قوله.”احلوار”.

األسد يدفع فواتيره 
مضاعفة إليران )1(

عطا 
الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

يتاب���ع بع�ضنا باإحب���اط و�ضيق 
يف  العربي���ة  املنتخب���ات  مباري���ات 
بطول���ة كاأ�ض الع���امل لك���رة القدم 
املقامة حاليا يف رو�صيا، لتعر�صها 
لهزائ���م يف الدقائ���ق االأخ���رية م���ن 
يف  م����رف  اأداء  وبع���د  مبارياته���ا 
كثري من اأوق���ات املباريات تتخلله 
الذهن���ي  ال�رح���ان  م���ن  حلظ���ات 
والتخب���ط الفن���ي لتنت���ج بالنهاية 
ه���ذه الهزائم. كث���ريون ف�روا هذه 
الظاه���رة باأنها تعود اإل���ى الثقافة 
التي تر�صخت بيننا والتي ال تعطي 
االهتم���ام الكايف للنهاي���ات ب�صفة 
االأخ���رية يف كل  واللحظ���ات  عام���ة 
منا�صباتن���ا وحياتن���ا، حي���ث ت�صهد 
دائم���ا تراخي���ا وتكا�ص���ال يف العمل 
واالأداء، ب���ل رغب���ة يف ع���دم العم���ل 

مطلقا خالل هذه االأوقات.
وق���د يكون ذل���ك �صحيحا لكنه 
يبقى غري كاف، خ�صو�صا اإذا علمنا 
اأن معظ���م الالعب���ني يف منتخباتن���ا 
العربية هم من املحرفني باخلارج، 
اأي اأنه���م ت�صبع���وا اأي�ًص���ا بالثقافة 
ال�صائ���دة هن���اك الت���ي تعط���ي كل 
الوق���ت ذات الق���در م���ن االهتمام 
اله���دف  والتعام���ل اجل���اد الإجن���از 

املحدد.
هن���اك اأ�صب���اب عدي���دة ملث���ل 
ه���ذه الهزائ���م ومن بينه���ا ال�صعور 
املبال���غ فيه بالر�صا عن���د التعادل 
م���ع منتخب���ات اأجنبية نراه���ا وننظر 
اإليه���ا باأنه���ا يف م�صتوي���ات اأف�صل 
من���ا، دون اأن يتول���د لدين���ا �صعور 
مماثل بالتحدي عل���ى مناف�صة هذه 
املنتخب���ات واإحل���اق الهزمي���ة بها، 
وكاأن ذل���ك اأمر م�صتحيل رغم وجود 
ح���االت ملنتخبات �صغ���رية متكنت 
من الفوز عل���ى منتخبات عريقة يف 
ع���امل كرة الق���دم، بينم���ا نحن رمبا 
لدينا قدر من “التوا�صع” يف عملية 

حتديد الهدف من املباراة.
كذلك هناك اكتفاء و ”انبهار” 
مبجرد التواجد يف مثل هذه املحافل 
العاملية وكاأن و�صولنا اإليها نهاية 
املط���اف، ولي�ض املطلوب منا اأكرث 
من ذلك رغم االآمال العري�صة التي 
تتول���د لدى اجلمهور والتي تعززها 
اأنف�صه���م  امل�صوؤول���ني  ت�ريح���ات 
بحديثه���م ع���ن اأه���داف متقدمة يف 
الت���ام  وا�صتعداده���م  البط���والت 

للمناف�صة.
مازالت لدينا حالة من التناق�ض 
نراه���ا يف كث���ري من مظاه���ر حياتنا 
بني ما نن����ره من اأماين مفرطة عرب 
االأحادي���ث والت�ريح���ات، وبني ما 
ندركه فعال ويقينا ع���ن اإمكانياتنا 
وحدودنا، مع عدم التخطيط املنظم 
لرنتقي بهذه االإمكانيات، خ�صو�صا 
اأننا منتل���ك امل���وارد الكافية لهذا 

االرتقاء يف خمتلف املجاالت.

هزيمة الدقائق 
األخيرة

ghassan.shihaby
@gmail.com
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طرحت الفنانة اللبنانية يارا كليب اأغنيتها اجلديدة 
“ما ته���ون”، بتوقيع املخرج جي���ل الغربي، وذلك على 
يوتي���وب. اأغنية “ما تهون”، من كلم���ات العمر، واأحلان 
اأحم���د العن���زي، وتوزيع جان ماري ريا�ش���ي. ويالقي هذا 

الفيديو انت�ش���ارا بني اجلمهور، خ�شو�شا اأن يارا حتظى 
ب�شعبي���ة كب���رة يف العامل العرب���ي. يذكر اأن ي���ارا اأحيت 
اأخ���را اأول حف���ل له���ا يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودية، 

وقدمت يف هذا احلفل باقة من اأجمل اأغنياتها.

مسافات

ما خاصية عرض الفيديو IGTV على انستغرام؟

اأت���اح تطبي���ق ان�شتغ���رام، لتب���ادل ال�ش���ور والفيديو، 
خا�شي���ة جديدة لن�رش مقاطع فيدي���و طويلة تزيد مدتها عن 
�شاع���ة، بدال م���ن 60 ثانية فق���ط، وذلك من خ���الل خا�شية 
اآي ج���ي ت���ي يف. ويف ت�رشيح خا�س لنيوزبيت ق���ال موؤ�ش�س 
ان�شتغ���رام كيف���ن �شي�شت���ورم، ع���ن التعام���ل امل���ايل م���ع 
املحت���وى اإن���ه “ال داعي للعجلة ملعرفة ه���ذا االآن”. و�شوف 
تعر����س خا�شية “اآى جي تي يف” مقاطع الفيديو يف الو�شع 
العمودي، ويقول ان�شتغرام اإنها “الطريقة الطبيعية” التي 

ي�شتخدم من خاللها االأ�شخا�س هواتفهم.
وق���ال كيفن:”ي�شتح���ق الفيدي���و مكان���ا اأف�ش���ل على 
الهات���ف املحم���ول”. ويعل���ق خب���ر التكنولوجي���ا األيك����س 
برينان���د، م���ن جمل���ة TenEighty، اإن اخلا�شي���ة اجلديدة 
ميك���ن اأن متنح تطبيق ان�شتغرام املزي���د من الهيمنة على 

�شناعة االإعالم االجتماعي.
وق���ال برينان���د:”مل نر حت���ى االآن بال�شبط م���ا هي قوة 
ان�شتغ���رام، اإال اأنني متاأكد اأن هن���اك الكثر من املناق�شات 
جت���ري حاليا يف من�شات اأخ���رى مناف�شة ح���ول مدى تهديد 

اخلا�شية اجلديدة لهم، ومدى �شالحية تطبيقها”.
�شيكون النظ���ام اجلديد تطبيقا م�شتقال وموجود اأي�شا 
عل���ى ال�شفح���ات الرئي�شي���ة للم�شتخدمني. وق���ال موؤ�ش�س 
ان�شتغرام، اإن ال�رشكة تريد “تغير طريقة �شناعة وم�شاهدة 

النا����س للفيدي���و”، ونقله���ا اإل���ى ما ه���و اأبعد م���ن و�شائل 
االإع���الم التقليدية مثل اأجهزة الكمبيوت���ر املكتبية واأجهزة 

التليفزيون.
واأ�ش���اف: “ك�شفت جميع البيانات التي لدينا اأن تواجد 
النا�س اأمام التليفزي���ون يقل اأكرث واأكرث، يف حني يق�شون 
وقتا اأطول عل���ى الهواتف”. وقال اإنه ي�شعر “بامل�شوؤولية” 

الإجراء هذه التغيرات على ان�شتغرام.

كيف ستعمل؟
حتى االآن، ميك���ن للم�شتخدمني ن����رش م�شاركاتهم على 
ان�شتغ���رام من خالل اأجهزة الهات���ف. و�شيحدث تغير كبر 
اأخ���ر من خ���الل خا�شية “اآى ج���ي تي يف”، والت���ي ميكن من 
خالله���ا حتمي���ل الفيديو على �شط���ح املكت���ب و�شتح�شل 

املقاطع على رابط خا�س.
و�شيك���ون هناك قن���اة لكل م�شتخدم، عل���ى غرار موقع 
يوتيوب، حي���ث �شيتم تخزي���ن مقاطع الفيدي���و. واإذا كان 
لدي���ك ح�ش���اب عل���ى ان�شتغرام ف�ش���وف حت�شل عل���ى قناة 

مبجرد حتديث التطبيق.
�شاألن���ا كيف���ن ع���ن املقارن���ات الت���ي ال مف���ر منها مع 
يوتيوب، وقال اإن مقاط���ع الفيديو على اخلا�شية اجلديدة 

�شتكون “اأكرث جاذبية ورمبا اأكرث اإثارة للم�شاعر”.

 أحمد مكي 
 يعود للسينما بعد
 5 سنوات من الغياب

شاهدت لكم: األفالم الجديدة في صيف 2018

يع���ود النجم اأحمد مكي لل�شينما من جديد بعد 
غي���اب 5 �شنوات، ومل ي�شتقر حت���ى االآن على ا�شم 
الفيل���م واملخرج ال���ذي يتولى اإخ���راج العمل، كما 
اأنه ي����رشف على كتاب���ة ال�شيناريو بجان���ب الور�شة 
الت���ي تتولى كتابة العمل، حي���ث انتهت من كتابة 
الفيل���م بالكامل، ويبحث مكي عن بطلة تقف اأمامه 
يف اأح���داث الفيلم، كما اأنه ي�شعى اإلى تقدمي وجوه 

�شابة جديدة.
ي�شار اإلى اأن اآخر اأعمال مكي ال�شينمائية فيلم 

“�شمر اأب���و النيل” الذي ُعر����س يف العام 2013، 
ا وقت عر�ش���ه يف ال�شينما،  وحق���ق جناًح���ا جماهرًيّ
و�شاركه يف بطولة العمل الفنانة نيكول �شابا ودينا 
ال�رشبين���ي وحممد لطفي ح�شني االإمام، والفيلم من 

اإخراج عمرو عرفة، تاأليف اأمين بهجت قمر.
وم���ن ناحية اأخرى يذكر اأن مكي طرح اأول اأيام 
عيد الفط���ر املا�شي حملة بعن���وان “افرح”، لدعم 
املنتخب امل�رشي يف كاأ����س العامل، و�شارك يف هذه 

احلملة 12 فنانا.

و�ش���ط مباري���ات كاأ����س الع���امل ت�ش���ارع 
االفالم احل�شور بقوة بعر�س اجلديد واملنوع، 
ويف البحري���ن ب���داأ عر�س جمموع���ة من االفالم 
الكب���رة املتنوع���ة موؤخرا، اأو الت���ي �شتعر�س 

قريبا عندنا:

أوشنز إيت
5 اأع���وام، و8 اأ�شه���ر، و12 يوًما وما يزال 
الع���د م�شتم���ًرا. تلك ه���ي الفرتة الت���ي كانت 
ديب���ي اأو�شن ت�ش���ع فيها خطة اأك���رب �رشقة يف 
تاريخه���ا. هي تعلم ما يل���زم لتوظيف اأف�شل 
فريق الأداء العمل بدًءا من �رشيكتها يف اجلرمية 
ل���و ميلر. وتعمل االثنت���ان على توظيف فريق 
م���ن الل�شات اخلب���رات، ومن �شمنه���ن اأميتا 
وكون�شتان����س  باملجوه���رات،  املتخ�ش�ش���ة 
املحتال���ة، وتام���ي االأم املقيم���ة يف �شواح���ي 
املدين���ة، وناين ب���ول الهاك���ر، وروز م�شممة 
االأزي���اء. اأما اله���دف الذي ي�شع���ني اإليه، فهو 

عقد جموهرات بقيمة 150 مليون دوالر.
بطول���ة: �شاندرا بولوك، كي���ت بالن�شيت، 

اآنا هاثاوي

آنت مان أند ذا واسب
�شيكون على �شكوت الن���غ اأن يتعامل مع 
تبع���ات خيارات���ه باعتب���ار رجل خ���ارق واأب يف 
الوقت ذات���ه. وعندما تتوا�شل معه هوب فان 

داين، والدكتور هان���ك بيم، يتوجب على النغ 
اأن يرت���دي من جديد بدل���ة الرجل النملة )اأنت 
م���ان( ليقات���ل اإلى جان���ب ذا وا�ش���ب. توؤدي 
املهم���ة العاجل���ة للك�شف عن اأ����رشار املا�شي 
مع ال����رشاع الذي يخو�شه البطالن اخلارقان يف 

مواجه عدو جديد.
بطول���ة: بول رد، غابرييل فراري، كري�س 

مكينا

هوتيل ترانسلفانيا 3: سمر فاكيشن
يف اجلزء الثالث من فيلم هوتيل تران�شلفانيا: 
�شمر فاكي�ش���ن”، تتوجه عائلة الوحو�س يف رحلة يف 
�شفين���ة بحري���ة فاخ���رة، حيث يتمك���ن “دراك” من 
مت�شية عطلة �شيفية واالبتع���اد عن الفندق الذي 
تاأتي���ه الوح�س االأخ���رى لتم�شية العطل���ة ال�شيفية 
فيه. تك���ون االأوقات �شعيدة للغاية بالن�شبة لدراك 
الذي ي�شارك يف خمتلف االأن�شطة املمتعة على منت 
ال�شفينة مثل كرة الطائرة بني الوحو�س، والنزهات 
الغربي���ة، وحتى ت�شم���ر الب�رشة حتت �ش���وء القمر. 
ولكن االأحالم ال�شعيدة خالل الرحلة البحرية تتحول 
اإل���ى كابو����س مزع���ج عندما ت���درك “مافي����س” اأن 
“دراك” قد وقع يف حب اإريكا، القبطان الغام�شة يف 
ال�شفينة والتي تخفي اأ����رشاًرا خطرة ميكن اأن تدمر 

عائلة الوحو�س.
بطولة: اآدم �شاندلر، �شيلينا غوميز

جوراسيك وورلد: ذا فولن كينجدوم
بعد مرور اأرب���ع �شنوات على اإغالق حديقة 

جورا�شيك وورلد، يعود اأوين وكلر اإلى اإي�شال 
نوبالر الإنقاذ الدينا�شورات، حيث يعلمون اأن 
بركاًن���ا خامًدا يف اجلزيرة يبداأ بالثوران ويهدد 

بانقرا�س احلي���اة على اجلزيرة. وخالل املهمة 
يج���د اأوين “بل���و” الط���ر اجل���ارح، ويكت�شف 
موؤامرة قد تت�شبب بخل���ل يف النظام الطبيعي 

للكوكب باأكمله.
بطول���ة: براي����س داال�س ه���اوارد، كري�س 

برات، تيد ليفاين

إنكريدبلز 2
يف الفيل���م املرتق���ب اإنكريدبلز 2، تدعى 
هيلني )�ش���وت ه���ويل هانرت( لقي���ادة حملة 
الإع���ادة االأبط���ال اخلارق���ني، فيم���ا يخو����س 
ب���وب )�ش���وت كريغ ت���ي. نيل�ش���ون( االأعمال 
“البطولية” املعت���ادة يف املنزل مع فيوليت 
)�شوت �ش���ارة فوي���ل( ودا�س )�ش���وت هاك 
ميل���ر(، وال�شغر جاك جاك، الذي �شتكت�شف 

قريًبا قدراته اخلارقة.
ولك���ن املهمة تخ���رج عن م�شاره���ا عندما 
يظه���ر �رشي���ر خطر ليه���دد كل �ش���يء. ولكن 
عائل���ة “بار” ال تهاب التحدي���ات بالتعاون مع 
فروزون )�شوت �شامويل اإل جاك�شون(. وهذا 

ما يجعل العائلة خارقة للغاية.
بطول���ة: �شاموي���ل اإل جاك�ش���ون، �شويف 

بو�س، هويل هانرت
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الكويتية أبرار تهاجم المرأة 
الخليجية وتبرر خيانة الرجل

قرار حكيم من ملك حكيم

“الصواري” يستعد لعرض 
مسرحية “منزل فوق غيمة”

فنانون يحتفون بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة بالسعودية

الت���ي  االأول���ى  امل���رة  لي�ش���ت  ه���ذه 
تث���ر فيه���ا اجل���دل مبواقفه���ا اجلريئ���ة 
وت�رصيحاته���ا النارية، فبع���د اأن كانت قد 
ك�شفت عن ع���دد زيجاتها االأربعة، م�شرًة 
اإل���ى اأنها لو مل تكن مرغوب���ة ملا تزوجت، 
ع���ادت املمثل���ة الكويتي���ة اأب���رار لتث���ر 
اجل���دل جمدداً ولكن ه���ذه املرة من خالل 
مهاجمتها وانتقادها للمراأة اخلليجية على 
اعتبار اأنها تهمل نف�شها عندما تكرب، مما 

يربر بح�شب راأيها خيانة زوجها لها.
وج���اء حديث اأبرار هذا من خالل مقطع 
فيديو ن�رصته ع���رب �شفحتها اخلا�شة على 

اأحد مواقع التوا�ش���ل االجتماعي، منتقدًة 
اإهمال املراأة اخلليجي���ة لنف�شها بعد �شن 
ال�40، وتعجبت من تقليل املراأة اخلليجية 
من نف�شه���ا وعدم اهتمامها بنف�شها بحجة 
الكرب يف ال�شن، الفتة اإلى اأن بع�س الرجال 
يخونون زوجاته���م ب�شبب عدم اهتمامهن 

باأنف�شهن.
البع����س  اأن  تعل���م  انه���ا  واأ�شاف���ت 
يت�شايق منها ب�شبب �رصاحتها، وان لديها 
الكث���ر من الهم���وم وامل�ش���اكل، ولكنها 
حتاول دائًم���ا اأن تكون قوي���ة وجتد وقتاً 

لنف�شها.

أحداث

تتلق���ى اأخباًرا جي���دة ورمبا تعرف حًظا 
�شعيًدا يف العمل.

يطالب���ك الفل���ك باأن تعتن���ي ب�شحتك 
واأال تغامر بخطوات غر مدرو�شة.

تب���دو يف حال���ة م���ن ال�شع���ادة الدائمة 
والن�شاط غري املعهود منك.

قد تكت�شف فر�شة لتح�شني االأمور يف 
العمل قريبا.

قد حتقق اأمًرا تفخر به، اأو ت�شمع عن تطور 
يحدث يف حياتك املهنية اأو ال�شخ�شية.

ح�شا�شيت���ك تفر����س علي���ك التاأين يف 
التعامل مع حمبيك.

ال تتوق����ع م����ن اأح����د اأن يهت����م بو�شعك 
ال�شحي �شوى من يهمهم اأمرك.

 تتاأث���ر ب���اآراء االآخري���ن لك���ن جتعله���ا 
حتيدك عن معتقداتك.

التناف�����س م����ع مديري����ك ال يفي����د، وقد 
يوؤدي اإلى �شدامات غر مرّبرة.

االأحا�شي�����س  وراء  االجن����رار  م����ن  ح����ذار 
واالأفكار ال�شلبية.

قد ت�شع����ر بالتوت����ر عاطفي����ا وعليك اأن 
تتعامل من دون ع�شبية.

تعي�����س اأوقاًتا جميلة وداعمة من ال�رصيك 
ومن معظم من تختلط بهم يف حياتك. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يقدم م�رصح ال�شواري م�رصحية منزل فوق غيمة يف 
ال�شالة الثقافية بالبحرين ايام 27 و28 و29 يونيو 

يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاء بتوقيت البحرين.
امل�رصحي����ة من تاألي����ف حممد عبد املل����ك واإعداد 

ح�شني علي واإخراج عبداهلل ال�شعداوي.
ومتثي����ل كل م����ن خال����د الرويع����ي ورمي ونو�س 
وحمم����د بهل����ول وح�ش����ني الرفاعي وح�ش����ني املب�رص 
ويق����وم املب�رص اإل����ى جان����ب التمثيل بوظيف����ة مدير 
االنتاج ويق����وم بعمليات الفيدي����و يو�شف فريدون 

وماعز املخرج حممد �شاهني.

بع���د الق���رار التاريخ���ي ال���ذي اأ�ش���دره عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة املل���ك �شلم���ان ب���ن 
عبدالعزي���ز وال���ذي �شمح بقيادة امل���راأة ال�شعودية 
لل�شيارات، ت�شدر احلدث مواقع ال�شو�شيال ميديا، 
وخرج عدد من امل�شاهر للتغريد فرًحا بهذا القرار، 
وحتت ها�شتاق “املل���ك ينت�رص لقيادة املراأة”، ن�رص 
امل�شاه���ر تغريداته���م عن ه���ذا الق���رار، ولن تخُل 
بع����س التغريدات من ح�س الفكاه���ة، كالتي ن�رصها 
نا�رص الق�شب���ي الذي اأثار موج���ة تعليقات، بع�شها 
مرّح���ب واالآخ���ر معرت�س عل���ى طريق���ة الق�شبي يف 
املناكف���ة.. جنوم الفن يف الوط���ن العربي كان لهم 
نظ���رة خا�شة به���ذا القرار وهذه جول���ة عندما قالوا 
عرب و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماعي عن ه���ذا القرار 

الكبر:

عظيم���ة  ال�شعودي���ة  امل���راأة  ح�ش���ني:  هيف���اء 
وت�شتح���ق التقدي���ر والكرام���ة. �شك���ًرا اأيه���ا الرجل 
العظيم. اأخب���ار متتالية تثلج ال�شدر. وقالت هيفاء 
ح�شني يف تغري���دة ثانية: خو�س خ���رب، يعني بنقدر 

ن�شوق يف ال�شعودية.
الفنان���ة ال�شعودي���ة م���رام عبدالعزي���ز: اثن���ت 
عل���ى الق���رار امللكي الذي من���ح املراأة ح���ق قيادة 

ال�شيارات.
 واأمط���رت م���رام ح�شابها على توي���رت ب�شل�شلة 

م���ن التغريدات، اأ�ش���ادت فيها بالق���رار وقالت: “ 
األ���ف م���ربوك ال�شم���اح للم���راأة بقي���ادة ال�شيارة يف 
ال�شعودي���ة”. وتابع���ت يف تغريدة اأخ���رى: “لي�شت 
امل���راأة ال�شعودي���ة الوحيدة امل�شتفي���دة من قيادة 
امل���راأة لل�شي���ارة، ب���ل كل اخلليجي���ات، الأن القرار 
�شيمكنه���ن من التنق���ل يف اخللي���ج ب�شياراتهن اإن 

رغنب ذلك.
واأ�شافت يف تغريدة ثالث���ة: “وانت�رصت املراأة 

ال�شعودية وانت�رص املجتمع ال�شعودي”.
نا����رص فقي���ه: ق���رار ممت���از للملك �شلم���ان اإنو 
ي�شمح للم���راأة ت�شوق بال�شعودية. �شار عندو الرجل 

ال�شعودي حدا يلومو ب�س يتعرقل ال�شر.
الفنانة التون�شية لطيفة: “اليوم قرار تاريخي 
من �شمو املل���ك �شلمان حفظ���ه اهلل لل�شماح للمراأة 
بقيادة ال�شيارة األف مربوك الأخواتي ال�شعوديات”، 

واأحلقت التغريدة بها�شتاغ امللك �شلمان ينت�رص.
الفنان���ة ديان���ا حداد: اأع���ادت التغري���دة التي 
ن�رصه���ا ح�شاب ع���رب “توي���رت” فيما يخ����س القرار، 
وعلقت عليها قائلة: “مربوك قيادة املراأة لل�شيارة 

يف ال�شعودية”.
الفنان���ة جن���وى ك���رم: راأت اأن االإنفت���اح �شيء 
رائ���ع، وذل���ك يف حديثها عن مو�شوع قي���ادة املراأة 
يف ال�شعودي���ة يف فيديو تداولت���ه و�شائل التوا�شل 
ه  االجتماع���ي، حيث قالت في���ه رداً على �ش���وؤاٍل ُوجِّ
له���ا حول هذا املو�شوع: “بالطب���ع كان هناك موؤيد 
ومعار�س لهذا القرار وطامل���ا املراأة العربية تقود 

ال�شي���ارة يف جميع البلدان العربي���ة، اأكيد هذا �شيء 
رائع واالنفتاح �ش���ي حلو. واهلل يوفقهم بكل خطوة 
ح�شاري���ة فيها انفت���اح على كل جمتمع���ات العامل 

ونحن نوؤيدهم يف هذا االأمر.”
نا����رص الق�شب���ي: “اهلل يعينك���م ع���اد ياحلرمي 

بع���د هالق���رار ترهب���وا. نب���ي نطقط���ق عليكم على 
هاملو�ش���وع �شن���ة كامل���ة. عزيزتي تعدي���ل نقابك 
�شب���ب انقالب���ك. وق���ال يف تغريدة اأخ���رى: اجنلطوا 
بع�س النا�س. ويف تغريدة ثالثة عّلق الق�شبي: قرار 

تاريخي، �شكًرا �شلمان، �شكًرا حممد بن �شلمان.

الفنان���ة اأروى: ن�رصت �شورة ع���رب “اإن�شتغرام” 
للخ���رب، وعلقت علي���ه، قائلة: “األف م���ربوك للمراأة 
ال�شعودي���ة م���و ب�س عل���ى القرار ال�شام���ي بال�شماح 
للم���راأة ال�شعودية بالقيادة.. اإمنا مربوك لكل حلظة 
ودقيق���ة لكم بوج���ود املل���ك �شلم���ان وويل عهده 

وقيادتهم الواعية احلكيمة حفظهم اهلل”.
�شرين عبدالنور: “قرار حكيم من ملك حكيم.. 

األف مربوك للمراأة ال�شعودية”.
ن���وال الكويتي���ة: ن����رص نا�شط���ون �شعودي���ون 
عل���ى مواقع التوا�ش���ل مقطع فيدي���و للفنانة نوال 
الكويتي���ة اأثناء اأول جتربة قيادة للمركبة يف �شوارع 
الريا����س عق���ب �رصيان رفع احلظ���ر املفرو�س على 
قيادة املراأة لل�شيارة. واأبدت الفنانة الكويتية “اأم 
حنني” �شعادته���ا مب�شارك���ة ال�شعوديات فرحتهن 

بالقرار، معربة عن اإعجابها مبدينة الريا�س.
الفنان���ة هند �شربي: اكتف���ت بالتعليق بكلمة 
واح���دة عل���ى الق���رار الذي �ش���در، وذل���ك من خالل 
تغريدته���ا التي ن�رصت فيها اخل���رب، وعلقت قائلة: 

“اأخرا”.
الفنانة زينة: حر�شت على تهنئة ن�شاء اململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة بالرتخي����س له���ن بالقي���ادة 
ر�شمًيا عرب �شفحته���ا ال�شخ�شية على موقع ال�شور 
والفيديوه���ات ال�شهر “اإن�شتغ���رام”. ون�رصت زينة 
ال�شعودي���ات ت�شتق���ل �شيارته���ا  فيدي���و الح���دى 
وعلق���ت علي���ه قائلة: “م���ربوك للم���راأة ال�شعودية 

ال�شواقة فرحانة بيكوا مليون مربوك”.

25 يونيو

1678
”اإيلينا  االإي��ط��ال��ي��ة 
ت�شبح  بي�شكوبيا” 
ب��ال��ع��امل  ام�����راأة  اأول 
�شهاده  على  حت�شل 
ال�������دك�������ت�������وراه يف 

الفل�شفة.

1788
فرجينيا ت�شبح عا�رص 
والي�����ة ت��ن�����ش��م اإل���ى 

الواليات املتحدة.

1804
االإع���دام  حكم  تنفيذ 
ب����ج����ورج ك�������ادودال 
وذل�������ك مل��ح��اول��ت��ه 
بنابليون  االإط���اح���ة 
ب���ون���اب���رت واإع������ادة 
احل�����ك�����م امل���ل���ك���ي 

لفرن�شا.

1898
تاأ�شي�س البنك االأهلي 

امل�رصي.

1920
اخ��ت��ي��ار اله���اي م��ق��ًرا 
العدل  ملحكمة  دائًما 

الدولية.

1921
“موؤمتر  ان����ع����ق����اد 
وال�����ذي  القد�س” 
ط�����ال�����ب ب����اإل����غ����اء 
الربيطاين  االن��ت��داب 
على فل�شطني واإعالن 

ا�شتقاللها.

1950
امل�شلح  ال�شدام  بدء 
ع���ل���ى احل�������دود ب��ني 
ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة 

وكوريا اجلنوبية.
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الحارثـي يهنـئ “جيبـك” بفوزهـا بجائزتيـن مرمـوقتيـن

“بيتـك” يمـول إنشـاء مبـان فـي “ابن خلـدون الوطنيـة”

ق���ّدم نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي لالبتكار 
وتطوير االأعمال بال�رشك���ة ال�شعودية لل�شناعات 
االأ�شا�شي���ة “�شاب���ك” عوي����س احلارث���ي خ���الل 
زيارت���ه االأخ���رة ملجم���ع �رشكة اخللي���ج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات التهنئ���ة لع�ش���و جمل�س اإدارة 
ال�رشكة اأحمد العم���ر، ورئي�س ال�رشكة عبد الرحمن 
جواه���ري، وذل���ك مبنا�شب���ة فوز ال�رشك���ة بجائزة 
“حمم���د بن را�ش���د اآل مكتوم لالأعم���ال” وجائزة 
“حمم���د بن را�ش���د اآل مكتوم البت���كار االأعمال« 
واللتني ح�شل���ت عليهما ال�رشكة يف ختام الدورة 
التا�شع���ة جلائ���زة حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكتوم 
لالأعمال، وذلك بح�شور عدد م���ن اأع�شاء االإدارة 
التنفيذية، ونائب رئي�س نقابة العمال وعدد من 

امل�شوؤولني بال�رشكة.
واأ�ش���اد احلارث���ي باجله���ود الكب���رة الت���ي 
تبذله���ا اإدارة ال�رشك���ة م���ن اأجل تعزي���ز وتطوير 

عمل ال�رشك���ة، واالرتقاء بها اإلى م�شاف ال�رشكات 
العاملية الكربى، ممتدًحا اخلطط والربامج التي 
ي�شعه���ا جمل����س اإدارة ال�رشك���ة للمحافظ���ة على 
تناف�شه���ا يف خ�شم املتغ���رات املت�شارعة التي 
ت�شهدها هذه ال�شناعة احليوية، االأمر الذي جعل 

ال�رشكة حت�شد العديد من اجلوائز املرموقة.
كم���ا اأ�شاد احلارثي بتوجه���ات جمل�س اإدارة 
ال�رشك���ة املتعلق���ة بتطوي���ر اأعماله���ا م���ن خالل 
تطبي���ق اأحدث اأنظّمة العم���ل املتاحة، وذلك مبا 
يع���ود بالفائدة على قط���اع البرتوكيماويات يف 

الدول اخلليجّية امل�شاهم���ة، حيث ُتعترب ال�رشكة 
اأحد النماذج الناجحة للعمل اخلليجي امل�شرتك.

م���ن جانبه، ق���ّدم جواه���ري ال�شك���ر اجلزيل 
يف  كب���ر  اهتم���ام  م���ن  يبدي���ه  مل���ا  للحارث���ي 
متابع���ة اأعم���ال ال�رشك���ة وبراجمه���ا وم�شاريعها 

التطويري���ة، م�شيًف���ا اأن �رشكة اخللي���ج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات ق���د اأ�شبح���ت الي���وم واح���دة 
م���ن اأك���رب ال����رشكات ال�شناعّية واأكرثه���ا جناًحا 
باملنطق���ة، منوًها باعتماد ال�رشك���ة على �شيا�شة 

التنويع ال�شناعي.

اأعل���ن بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين 
)بيتك( اإن�شاء مبان جديدة مبدر�شة ابن خلدون 
الوطني���ة. جاء ذل���ك يف اأعقاب توقي���ع اتفاقية 
متويل بني بيت التموي���ل الكويتي )البحرين( 
ومدر�ش���ة اب���ن خل���دون الوطني���ة ي���وم االأح���د 
املوافق 27 مايو 2018، بح�شور رئي�س جمل�س 
االأمن���اء مبدر�شة اب���ن خلدون الوطني���ة فاروق 
املوؤيد والع�شو املنت���دب والرئي�س التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي – البحرين عبد احلكيم 

اخلياط. 
كما ح�رش التوقيع م���ن جانب بيت التمويل 

الكويتي )البحرين( املدي���ر التنفيذي يو�شف 
احلمادي، وحمم���ود اآل حممود وحمم���د ال�شباغ 
م���ن اإدارة متوي���ل ال�رشكات، وح����رشه من جانب 
مدر�ش���ة اب���ن خل���دون الوطنية كٌل م���ن فريدة 
عب���د الرحم���ن املوؤيد رئي����س جمل����س االإدارة، 
وفوؤاد تقي نائب رئي�س جمل�س االإدارة ورئي�س 

املدر�شة كمال عبد النور. 
وق���ال املوؤيد: “ت�شتمر املدر�شة يف تطوير 
من�شاآته���ا ومرافقه���ا با�شتم���رار وذل���ك من���ذ 
تد�شينه���ا قبل 35 عاًما حتى الي���وم. ومن هذا 
املنطل���ق، فاإن���ه ُي�شعدن���ا اأن نتع���اون مع بيت 

التمويل الكويت���ي – البحري���ن لن�شتكمل تلك 
امل�ش���رة، كم���ا اإننا نثم���ن دعم بي���ت التمويل 
الكويت���ي ونتق���دم له���م بال�شك���ر والتقدي���ر. 
وباالإ�شافة اإل���ى اتفاقيتنا م���ع البنك، فقد مت 
توقي���ع عق���د اإن�شاء املباين م���ع موؤ�ش�شة �شالح 

الدين لال�شت�شارات الهند�شية”. 
وم���ن جانبه، �رصح اخلي���اط: “ياأتي توقيعنا 
التفاقي���ة متويل اإن�شاء مب���اين جديدة مبدر�شة 
اب���ن خل���دون الوطني���ة يف اإطار �شعين���ا لتنمية 

قطاع التعليم باململكة”.

“سيدات األعمال” تحتفل باليوم العالمي لليوغا

الفنادق الوطنية تتبرع لـ “البحرين الخيرية”

نظم���ت موؤخ���ًرا جمعية �شي���دات االأعمال 
البحريني���ة برئا�ش���ة اأح���الم جناح���ي من خالل 
جلن���ة رائدات االأعمال برئا�ش���ة هدى جناحي، 
وبالتعاون مع �شفارة جمهورية الهند فعالية 
“اليوغ���ا” مبنا�شب���ة الي���وم العامل���ي الرابع 
لليوغا، وذلك مبق���ر اجلمعية بالزجن بح�شور 
ال�شفر الهن���دي لدى مملك���ة البحرين األوك 

كومار �شينها وجمع من �شيدات االأعمال.
واأو�شح���ت مدرب���ة اليوغا هن�ش���ي بارك 
اأهمية اليوجا وتاأثره���ا االإيجابي على توفر 
حي���اه �شحي���ة لالإن�ش���ان، الأنه���ا ت�شاعد على 
حت�ش���ني وتعزيز ال�شح���ة البدني���ة والعقلية 
والروحي���ة واالأهم م���ن ذلك تاأثره���ا الكبر 
على احلي���اة االجتماعية، ثم قام���ت بتدريب 
�شي���دات االأعم���ال عل���ى عدة تدريب���ات منها 
اليوغا الذهنية وتنظيم التنف�س والذهاب يف 

رحلة الذات اإلى الذات.

وقدمت رئي�ش���ة اجلمعية اأح���الم جناحي 
ا ل�شف���ر دولة الهن���د، مقدمة  درًع���ا تذكاريًّ
اإلي���ه جزيل ال�شك���ر لدعم ال�شف���ارة امل�شتمر 
للجمعي���ة وع�شواته���ا يف خمتل���ف املحافل، 
موؤكدة اأن اجلمعي���ة �شوف تقوم خالل الفرتة 
القادم���ة برتتيب م�شارك���ة ع�شوات اجلمعية 
يف املوؤمترات واملعار�س القادمة بجمهورية 
الهن���د ال�شقيقة، لفتح جماالت اأكرث للتعاون 
االقت�ش���ادي ب���ني البلدي���ن ال�شقيقني، كما 
قدم���ت درع ت���ذكاري ملدرب���ة اليوغا هن�شي 

بارك.
ا�شتع���داد  �شينه���ا  اأك���د  جانب���ه،  وم���ن 
ال�شف���ارة للتعاون مع جمعية �شيدات االأعمال 
البحريني���ة يف املجال االقت�ش���ادي وم�شاندة 
ع�ش���وات اجلمعي���ة وفًقا لالأن�شط���ة التجارية 
املطلوب���ة ب���ني القط���اع اخلا����س البحريني 

والهندي.

تربعت �رشكة الفن���ادق الوطنية املالكة 
اإل���ى  بل���و  رادي�ش���ون  الدبلوم���ات  لفن���دق 
جمعي���ة البحري���ن اخلري���ة، وذل���ك متا�شًي���ا 
م���ع ا�شرتاتيجي���ة ال�رشك���ة جت���اه امل�شوؤولية 

املجتمعية يف البحرين.
وق���دم م�شت�ش���ار جمل����س االإدارة ل�رشكة 

الفن���ادق الوطنية عبد الرحم���ن مر�شد �شيك 
التربع بقيم���ة 2000 دينار اإلى االأمني العام 
اإبراهي���م كم���ال بح�ش���ور  باجلمعي���ة ح�ش���ن 
املدي���ر الع���ام لفن���دق الدبلوم���ات كو�شت���ا 
كوروت�شيدي�س واملدير التنفيذي للت�رشيفات 

والعالقات احلكومية عادل بودوا�س.

“تويوتا” تجري السحب الثاني لحملتها الرمضانية

“HUAWEI P20 Pro” يتفوق على جميع منافسيه في الصور
عالية الوضوح حتى عند التقريب بمقدار 5 أضعاف

اأعلن���ت �رشك���ة اإبراهي���م خلي���ل كان���و، الوكي���ل 
احل����رشي ل�شي���ارات تويوت���ا يف مملك���ة البحرين عن 
الفائ���ز  بال�شحب الث���اين حلملته���ا الرتويجية ل�شهر 

رم�شان املبارك.
 Yaris وف���از ريذي����س كوندير ب�شي���ارة تويوتا
الثاني���ة �شمن حمل���ة تويوتا الرم�شاني���ة للمبيعات 
التي تتيح للعمالء فر�شة الفوز بواحدة من �شيارتي 
تويوت���ا Yaris �شيدان اأو �شيارة تويوتا Prius عند 
����رشاء �شيارة تويوتا خ���الل فرتة احلمل���ة الرتويجية. 
و�شيت���م االإعالن ع���ن الفائ���ز بال�شحب عل���ى �شيارة 

تويوتا Prius باالأول من �شهر يوليو القادم.
حت���ى  الرتويجي���ة  احلمل���ة  ف���رتة  ومت متدي���د 
30 يوني���و اجلاري، نظ���ًرا لالإقب���ال الوا�شع من قبل 
العم���الء عليها من���ذ انطالقه���ا. و�شيح�ش���ل العمالء 
بف�ش���ل هذا التمدي���د على فر�س اأك���رب  لال�شتفادة 
م���ن هذا العر����س الرتويجي املميز والف���وز ب�شيارة  
تويوت���ا Prius . وتتي���ح احلمل���ة للعم���الء احل�شول 
على مودي���الت خمتارة من �شي���ارات تويوتا باأ�شعار 

خمف�ش���ة، عرو�س متويلية ممي���زة، خ�شومات ت�شل 
اإل���ى 25 % عل���ى خدمات لوم���ار وزيب���ارت وفر�شة 

الفوز  ب�شيارة تويوتا جديدة. 
وتوفر احلملة الرتويجية تخفي�شات ح�رشية على 
موديالت خمتلفة م���ن �شيارات تويوتا. وت�شمل هذه 
املودي���الت �شيارة تويوت���ا Yaris �شي���دان االأنيقة 
 Yaris الفاخرة. اإذ تتمتع تويوتا Avalon وتويوتا

بت�شمي���م ع����رشي وعملي يوفر اأعل���ى درجات الراحة 
لل���ركاب ف�ش���اًل عن متيزه���ا مب�شتوي���ات عالية من 
اجل���ودة واالعتمادية مما يعزز م���ن مكانتها ك�شيارة 
�شي���دان رائدة يف اململكة. بينما جتمع �شيارة تويوتا 
Avalon مبنته���ى الدق���ة بني الرق���ي والراحة كما 
تنفرد مبي���زات اأخرى كمظهره���ا الريا�شي الالفت، 

ا�شتجابتها ال�رشيعة ومق�شوراتها الداخلية الفاخرة.

 HUAWEI P20 Pro هات���ف  ميت���از 
بقدرت���ه الفريدة عل���ى التقاط ال�ص���ور فائقة 
الو�صوح، فعند التقاط �ص���ورة باأحد الهواتف 
الذكي���ة االأخ���رى ومقارنته���ا بال�ش���ور الت���ي 
 – HUAWEI P20 Pro يلتقطه���ا هات���ف
امل���زود بخا�شي���ة التقريب الهجين���ة )حّتى 5 
اأ�شع���اف(- ميكن التاأكد من الفارق الكبر يف 

و�شوح وجودة ال�شورة بني كال الهاتفني. 
وترتق���ي ه���واوي م���ن خالل ه���ذا الهاتف 
املبتكر بتجربة الت�شوير عرب الهواتف الذكية 
نح���و م�شتويات جديدة تبتع���د بامل�شتخدم عن 
خيبات االأم���ل املرتبطة بالت�شوي�س وال�شبابية 
الناجمة ع���ن عدم و�ش���وح ال�ش���ور امللتقطة. 
وا�شتن���اًدا اإل���ى تقنيات���ه املبتك���رة وفائق���ة 
 HUAWEI P20 التط���ور، ميك���ن لهات���ف 
Pro التق���اط �صور مذهلة وعالي���ة الو�صوح، 
حت���ى عند ا�شتخدام خا�شية التقريب اإلى اأكرب 

حد ممكن.
 HUAWEI P20 Pro هات���ف  وينف���رد 
بكامرته املذهلة التي طورتها هواوي بالتعاون مع 
�رشكة ’اليكا‘ لتوفر باقة م���ن املزايا املتناغمة وغر 
امل�شبوق���ة يف هوات���ف هواوي. وتر�ش���ي هذه املزايا 

معاي���ر جديدة يف جم���ال الهواتف الذكي���ة، ما يعزز 
تف���وق هات���ف HUAWEI P20 Pro عل���ى جميع 

مناف�شيه يف هذا املجال.
فخ���الل م�ش���رة تط���ور الهوات���ف املحمولة، مل 

ي�شب���ق لعملي���ة التقري���ب واأن ترادف���ت م���ع 
اجلودة العالية يف و�شوح ال�شور امللتقطة، ما 
�ش���كل اأحد التحديات الرئي�شية التي تواجهها 
الهوات���ف الذكي���ة. ولك���ن جنحت ه���واوي يف 
التغل���ب عل���ى ه���ذه العقبة من خ���الل �شعيها 
احلثي���ث لتق���دمي اأف�ش���ل التقني���ات فائقة 

التطور.
ويتيح الهات���ف، الذي يجم���ع بني اأحدث 
التقني���ات الب�رشي���ة والرقمي���ة، مل�شتخدمي���ه 
اإمكاني���ة احل�ش���ول عل���ى اأف�ش���ل م�شتوي���ات 
اجل���ودة حت���ى عن���د التقري���ب 5 اأ�شعاف من 
الو�ش���ع االأ�شا�ش���ي، ويف�شي ذل���ك اإلى اإنتاج 
�ش���ور تخلو م���ن الت�شوي����س وال�شبابية التي 
تقدمها الكثر م���ن الهواتف الذكية املنت�رشة 
 HUAWEI P20 يف االأ�شواق. وميتاز هاتف
Pro بقدرت���ه على التق���اط تفا�صيل الأ�صياء 
بدق���ة كبرة كم���ا ل���و كان امل�شتخ���دم واقًفا 
بالقرب منها وحتى عندما يتم �شبط التقريب 
يف الكام���را اإل���ى اأكرب ح���د ممكن، ما يتي���ح اإمكانية 
احل�شول على �شور تزخر باالألوان املفعمة باحليوية 

والتفا�شيل الدقيقة عن م�شافة بعيدة.
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أعرب ممثل جاللة لألعامل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجنة األوملبية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة البحرينية 
 ”AMA“ لرشك��ة  تقدي��ره  ع��ن 
الرياضي��ة عىل رعايته��ا لفعاليات 
دورة ن��ارص ب��ن حم��د لأللع��اب 
الرياضي��ة “ن��ارص11” وحرصه��ام 
ع��ىل تقدي��م الدعم الكب��ري الذي 
س��اهم يف نجاح ال��دورة ووصولها 
إىل املس��توى املتميز، مشريًا إىل أن 

دع��م “AMA” الرياضي��ة للدورة 
كان أحد األس��باب الرئيسية لنجاح 
مباري��ات ال��دورة الت��ي تحظ��ى 

مبشاركة شبابية واسعة. 
 وأضاف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة إىل أن العم��ل 
املنظم��ة  اللجن��ة  ب��ن  املش��رك 
العليا للدورة واملس��ؤولن يف رشكة 
“AMA” الرياضية س��اهم يف متيز 
الدورة ونجاحه��ا والظهور باملظهر 
وتطلعات  يريض طموح��ات  الذي 
الش��باب البحريني، مؤكًدا س��موه 

الرياضي��ة   ”AMA“ رعاي��ة  أن 
كان حاف��زًا للجميع مل��ا ميثله هذا 
الدع��م من تقدير واع��راف بدور 
االرتق��اء  يف  البحرين��ي  الش��باب 
اململك��ة  يف  القطاع��ات  بش��تى 
مش��دًدا  الريايض،  القطاع  وخاصة 
ع��ىل أهمية التعاون يف املس��تقبل 

والبطوالت القادمة. 
 وم��ن جانبه، أك��د رئيس مجلس 
الرياضي��ة   ”AMA“ إدارة رشك��ة
توفي��ق الع��ايل أن دورة نارص بن 
حمد تع��د من البط��والت القوية 

والكبرية التي حرص س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة عىل 
إطالقه��ا لتطوير الحركة الش��بابية 
والرياضية يف اململكة وتحظى هذه 
الدورة بدعم واهتامم إعالمي كبري، 
ملا تش��هده مبارياتها من مش��اركة 
أق��وى الف��رق التي متثل الش��باب 
البحريني معتربًا هذه الدورة مكاًنا 
مناس��ًبا اللتقاء الش��باب من اجل 
تبادل الخربات فيام بينهم يف مجال 
ك��رة الق��دم واأللع��اب الرياضية 

األخرى. 

 وأوض��ح العايل أن ما تقدمه رشكة 
دع��م  م��ن  الرياضي��ة   ”AMA“
ملختل��ف األنش��طة والفعاليات يف 
املجتمع، ما هو إال جزء من سياسة 
والرشاك��ة  التواص��ل  يف  الرشك��ة 
وتقدي��م الدع��م واملس��اندة ملثل 
هذه الفعالي��ات الرياضية املهمة، 
مش��ريًا إىل الحرص التام عىل رعاية 
األنش��طة الش��بابية واملساهمة يف 
االرتقاء مبهارات وقدرات الش��باب 
البحرين��ي يف مختل��ف املج��االت 

وخاصة الرياضية منها.

دعم “AMA” الرياضية يؤكد ارتباط القطاع الخاص بالحركة الرياضية
العالي أشاد بمبادرات سموه... ناصر بن حمد:

البالد سبورت

ينهى منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
السلة معسكره اإلعدادي يف مدينة 
اسطنبول بركيا اليوم االثنن، حيث 
تغ��ادر بعث��ة أحم��ر الس��لة تركيا 
متوجه��ة إىل ديب باإلمارات العربية 
املتحدة مب��ارشة وذلك اس��تعداًدا 
لخوض غ��امر مرحل��ة اإلياب من 
تصفي��ات االتحاد ال��دويل املؤهلة 
لكأس آس��يا لكرة السلة 2021 التي 
تحتضنها اإلم��ارات يف الفرة ما بن 

27 حتى 30 يونيو الجاري.
وي��رأس بعث��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
لك��رة الس��لة عضو مجل��س إدارة 
االتحاد البحريني لكرة السلة رئيس 
اللجن��ة الفنية ع��ي الخاجة، بينام 
تضم البعثة غس��ان ق��اروين مدير 
املنتخب��ات الوطنية، وموىس جعفر 
إداريًّ��ا، مارك��و اختص��ايص العالج 
الطبيعي، والجهاز الفني املكون من 
املدرب س��لامن رمضان ومساعديه 

حسن قاهري وحسن ميك.
كام تضم البعثة 12 العًبا هم أحمد 
عزي��ز، محمد كوي��د، محمد أمري، 
حس��ن نوروز، ميثم جميل، أحمد 
نجف، حسن شاكر، هشام رسحان، 
صباح حس��ن، ب��در عبدالله، عي 

شكر الله ومحمد بوعالي.
ك��ام يراف��ق البعث��ة وف��د إعالمي 
يواكب مش��اركة منتخبن��ا يف هذه 

التصفي��ات، حي��ث يتك��ون الوفد 
اإلعالمي م��ن أحمد الذهبة املحرر 
الصح��ايف بجري��دة أخب��ار الخليج 

وأحمد املحاري مصورًا.
وقد خاض منتخبنا خمس مباريات 
املباريات  تجريبية خ��الف  دولي��ة 
املحلي��ة والتدريب��ات املكثفة عىل 

فرتن صباحية ومسائية.
وقد خرس منتخبنا ث��الث مباريات 
تجريبي��ة أمام منتخ��ب الكامريون 
بنتيج��ة 57-95 وأم��ام املنتخ��ب 
وأم��ام   87-80 بنتيج��ة  األردين 
املنتخ��ب األوغن��دي 65-85، فيام 
كسب أحمر السلة لقاء واحد أمام 
الع��راق بنتيجة 82-87، فيام خاض 
املنتخب مباراة تجريبية مساء يوم 

أمس مع منتخب الكامريون أيضا يف 
آخر أيام املعسكر. 

وقال ع��ي الخاج��ة رئي��س بعثة 
منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة يف 
ديب، إن املنتخ��ب وص��ل ملس��توى 
كب��ري من الجاهزي��ة الفنية لخوض 
هذه التصفيات، مؤكًدا أن املعسكر 
التدريب��ي حقق فائ��دة كبرية من 
خالل املباريات القوية التي خاضها 
املنتخ��ب مع منتخب��ات تفوقه يف 

املستوى والتصنيف.
وأعرب الخاجة عن ش��كره الجزيل 
البحرين��ي لكرة  لرئي��س االتح��اد 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عي 
آل خليف��ة عىل دعم��ه الالمحدود 
ملنتخ��ب الوطن يف هذه التصفيات 

القاري��ة، مبيًن��ا أن وقوف س��موه 
وراء كل صغ��رية وكبرية يف املنتخب 
الوطن��ي وهذا ما يعط��ي الالعبن 
دافًع��ا كبريًا ملضاعف��ة الجهد ورفع 
اس��م مملك��ة البحري��ن يف ه��ذا 

التجمع القاري.
ق��د  البحري��ن  مملك��ة  وكان��ت 
اس��تضافت يف مرحلة الذهاب من 
تصفي��ات االتحاد ال��دويل املؤهلة 
لكأس آس��يا لكرة الس��لة 2021 يف 
فرباير املايض ع��ن منطقة الخليج، 
حيث تضم املجموعة األوىل بجانب 
منتخبنا الوطن��ي كل من املنتخب 
الع��امين،  واملنتخ��ب  الس��عودي 
مس��تضيف  اإلم��ارايت  واملنتخ��ب 

مرحلة اإلياب.

الخاجة رئيًسا للبعثة في التصفيات اآلسيوية

أحمر السلة ينهي معسكر تركيا ويغادر لدبي
أم الحصم           اتحاد السلة

منتخبنا الوطني لكرة السلة علي الخاجة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد السلة يشكل وفدا 
إعالميا للتصفيات

اكتمال أضالع نصف نهائي 
شاطئية الطائرة

أم الحصم - اتحاد السلة: قّرر االتحاد 
البحريني لكرة السلة ابتعاث وفد 

إعالمي يواكب مشاركة منتخبنا الوطني 
األول لكرة السلة يف مرحلة اإلياب من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا 
لكرة السلة 2021 التي ستقام يف مدينة 

ديب باإلمارات العربية املتحدة خالل 
الفرة ما بن 27 يونيو حتى 30 من 

الشهر ذاته. 
ويتكون الوفد اإلعالمي من املحرر 

الصحايف بجريدة أخبار الخليج أحمد 
الذهبة وأحمد املحاري مصورًا.

وتأيت هذه الخطوة من قبل االتحاد 
البحريني لكرة السلة تقديرًا لوسائل 

اإلعالم والرشاكة املتميزة مع رجال 
الصحافة واإلعالم، حيث يويل االتحاد 

البحريني لكرة السلة اهتامًما بالًغا بعمل وسائل اإلعالم 
املختلفة التي يعتربها رشيًكا من رشكاء النجاح الذي يحققه 

اتحاد السلة.
وسيوفر الوفد اإلعالمي للصحافة املحلية ومواقع التواصل 

االجتامعي رسالة يومية مدعومة بالصور واملقابالت املصورة 
لتغطية هذه املشاركة املهمة ملنتخبنا الوطني.

ويشارك منتخبنا الوطني األول لكرة السلة يف مرحلة اإلياب 
من تصفيات االتحاد الدويل املؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 

2021 بجانب منتخب اإلمارات املستضيف، واملنتخب 
السعودي، إضافة إىل املنتخب العامين.

وكانت مرحلة اإلياب من التصفيات قد أقيمت باستضافة 
مملكة البحرين يف شهر فرباير املايض.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة: تأهلت فرق “روز 
ماريا” و ”فل فلور” و ”الجفري” و ”األهي” إىل الدور نصف 
النهايئ من البطولة الشاطئية األوىل املفتوحة للكرة الطائرة 
لهذا املوسم 2017 -   2018 التي ينظمها مجلس الشواطئ 

التابع لالتحاد البحريني للكرة الطائرة عىل املالعب الرملية 
لالتحاد مبدينة عيىس الرياضية مبنطقة الرفاع.

وأسفرت نتائج دور الثامنية عن فوز فريق روز ماريا املكون 
من محمد يعقوب وعي مرهون عىل فريق تايجر جيم املكون 
من فاضل عباس وصادق ابراهيم بنتيجة 2/  0 )21/  11,21/  12(، 

وتغلب فريق فل فلور املكون من محمد حبيب وعي 
حمزة عىل تايجر سبورت املكون من مريزا عبدالله وعي 

محمد عي بنتيجة 2/  1 )21/  19,19/  21,15/  11(، وفاز فريق 
الجفري املكون من عي سلطان وخليل عبدالله عىل فريق يب 
سبورت املكون من صالح مهدي ومحمد هرونة بنتيجة 2/  1 

)21/  12,16/  21,15/  13(، وأخريا فاز فريق النادي األهي املكون 
من نارص عنان وأمين هرونة عىل فريق العنيد املكون من 

محمد حامد وعباس مطر بنتيجة 2/  0 )21/  18,21/  16(.
وبتلك النتيجة، سيلتقي فريق روز ماريا أمام فل فلور وفريق 

الجفري مع النادي األهي يف الدور نصف النهايئ النهايئ من 
البطولة، عىل أن يتأهل الفائزان إىل املباراة النهائية.

أحمد الذهبة

أحمد المحاري

التجاري،  الخليج��ي  امل��رف  أعلن 
أح��د املص��ارف اإلس��المية الرائ��دة 
مبملكة البحرين، عن رعايته ألنشطة 
وفعالي��ات االتحاد البحريني لرياضة 
املعاقن وذلك يف إطار التزامه الراسخ 
نحو مسؤوليته تجاه املجتمع عموما 
وحرصه ع��ىل دعم ه��ذه الفئة من 

املجتمع خصوصا.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقبال الرئيس 
التنفيذي للمرف س��طام س��ليامن 
الش��يخ  االتحاد  لرئي��س  القصيب��ي 
محمد بن دعي��ج آل خليفة بحضور 
مساعد املدير العام للموارد البرشية 
واالتصاالت املؤسسية محمد عبدالله 
االتص��االت  إدارة  ومدي��ر  صال��ح 
املؤسسية صباح عبدالرحمن الزياين، 
حيث تم استعراض إنجازات االتحاد 
البحرين��ي لرياض��ة املعاقن وبحث 
عددا من املسائل ذات العالقة بدعم 
جهود االتحاد لتيس��ري قيامه مبهامه، 
وتحقي��ق أهدافه يف دع��م املعاقن 
ومتكينهم من متثيل مملكة البحرين 

يف املحافل العاملية.
وبهذه املناسبة، أعرب القصيبي عن 
تقديره للجه��ود التي يبذلها مجلس 
إدارة االتحاد برئاسة الشيخ محمد بن 
دعيج آل خليفة مؤكدا دعم املرف 

برامجه  لكافة  املس��تمرة  ومساندته 
ومش��اريعه الت��ي تخدم األش��خاص 
ذوي اإلعاقة وتلبي مطالبهم وتنمي 

قدراتهم يف مختلف املجاالت.
“يحرص  قائ��ال  القصيب��ي  وأض��اف 
التزامه مبس��ؤوليته  ع��ىل  امل��رف 
تج��اه جميع أف��راد املجتمع ومنهم 
ذوي االحتياجات الخاصة ليس فقط 
م��ن خالل تقديم الدعم ملؤسس��ات 
املجتم��ع املدين املعني��ة بهم بل من 
خالل توف��ري الوس��ائل املريحة لهم 
لالس��تفادة م��ن خدماتن��ا املرفية 
أيضاً حي��ث أعلنا الع��ام املايض عن 

تهيئة ف��رع الجفري ليخ��دم عمالءنا 
الكرام من ذوي االحتياجات الخاصة 
وذل��ك من خالل تزويد الفرع بجهاز 
رصاف آيل مبواصف��ات خاصة لخدمة 
هذه الفئة باإلضافة إىل توفري وسائل 
تكنولوجي��ة برية وس��معية  لتلبية 
متطلباته��م، ك��ام أن املجمع مجهز 
مبداخل ومخارج تسمح لهم للوصول 
للفرع بكل س��هولة، وس��يكون لهم 
داخ��ل الفرع األولوية يف االس��تفادة 
من الخدمات حيث تم توفري مكتب 
خاص الستقبالهم وإنهاء معامالتهم”.
م��ن جانبه، أع��رب رئي��س االتحاد 

الش��يخ محمد بن دعي��ج آل خليفة 
للم��رف  وتقدي��ره  ش��كره  ع��ن 
الخليجي التجاري ع��ىل هذا الدعم 
وال��ذي س��يكون له بال ش��ك الدور 
الكبري يف تعزيز مش��اركة املعاقن يف 
الفعاليات الرياضية املحلية والدولية 
ومتثيل مملكة البحرين بالشكل الذي 
يليق بها وتحقيق اإلنجازات املرشفة 
ب��إذن الل��ه، مش��رياً إىل أن االتح��اد 
يس��عى إىل تفعيل النش��اطات التي 
تخدم األش��خاص ذوي االعاقة وتلبي 
مطالبهم وتنمي قدراتهم يف مختلف 
املج��االت، وذلك يف إطار التنس��يق 
والتعاون املستمر مع القطاعن العام 
والخاص، وهو ما س��اهم يف تحقيق 

االتحاد للعديد من اإلنجازات.
وأض��اف قائ��اًل: “نش��كر األخوة يف 
امل��رف الخليجي التجاري عىل هذا 
التربع السخي لالتحاد والذي يعكس 
حرصه��م تج��اه دعم أح��د األعمدة 
املهمة يف املجتم��ع البحريني والتي 
ش��ملها املرشوع اإلصالح��ي لجاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة 
حفظه الل��ه ورعاه به��دف الحفاظ 
عىل كرامته��م ومتكينهم للعب دور 
ه��ام يف بناء مس��تقبل ه��ذا الوطن 

الغايل”.

“المصرف الخليجي” يرعى أنشطة اتحاد “ذوي اإلعاقة”

من تقديم الرعاية

البالد سبورت

من منافسات ربع النهائي 



أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
األول  النائ��ب  أن  الج��ودر،  هش��ام 
للش��باب  لرئي��س املجل��س األع��ى 
البحريني  االتح��اد  رئيس  والرياض��ة 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
يقدم مبادرات متميزة تجاه الش��باب 
البحريني وتساهم يف صقل مواهبهم 
يف مختلف املجاالت وخاصة الرياضية 
منه��ا، وقال مبناس��بة انط��الق دوري 
خال��د بن حم��د لكرة الق��دم داخل 
الصاالت أمس “أخذ سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة عى عاتقه تقديم 
مبادرات رائدة ومتميزة تجاه الشباب 
البحرين��ي يف مختلف املجاالت وذلك 
تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي تؤمن 
بأهمية تعزيز دور الش��باب يف تنمية 
اململكة مبختلف املجاالت واس��تثامر 
طاقاتهم للمش��اركة يف بناء البحرين 
الحديثة االمر الذي يتفق مع سياسات 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
برئاس��ة سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة امللك لإلعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية والرامية اىل وضع 
منهجيات لتنظيم الفعاليات الشبابية 

والرياضية بصورة مستمرة”. 
 ويش��ارك مبنافس��ات دوري خالد بن 
حم��د 83 فريق، موزع��ن عى النحو 
التايل، 35 فريق بدوري خالد بن حمد 
للمراك��ز الش��بابية، 16 فريق بدوري 
خالد بن حمد لألندية الرياضية، و10 
فرق بدوري خالد بن حمد للوزارات، 
و8 فريق بدوري خالد بن حمد لذوي 
العزمي��ة، و8 فريق ب��دوري خالد بن 
حمد للفتي��ات و6 فرق بدوري خالد 

بن حمد للجاليات. 

  الدوري مبادرة رياضية بارزة 

 واشار وزير شؤون الشباب والرياضة 
“تربز من بن املبادرات الرياضية التي 
طرحها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة دوري سموه للمراكز الشبابية 
واألندي��ة الوطني��ة ول��ذوي العزمية 
والفتيات وال��وزارات والجاليات لكرة 
ق��دم الصاالت وال��ذي يعترب من أهم 

امللتقي��ات الش��بابية الرياضي��ة التي 
تجم��ع نخب��ة م��ن فئ��ات املجتمع 
البحريني للتنافس عى لقب الدوري 
الهام والذي يحمل بن ثناياه أهداف 
رياضي��ة تركز ع��ى تطوي��ر مهارات 
الرياضية  املواهب  واكتشاف  الشباب 
باإلضافة اىل أهداف اجتامعية يف دمج 
ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع 
وارشاك الجالي��ات املقيمة عى أرض 

البحرين”. 

  تطور تنظيمي 

 وبن الجودر “لقد ش��هد دوري خالد 
ب��ن حمد تط��ورا متناهي م��ن كافة 
النواح��ي التنظيمي��ة والفنية وصوال 
اىل النس��خة السادس��ة من��ه وه��و 
دليل عى املكان��ة الكبرية التي باتت 
يحتلها الدوري عى الساحة الرياضية 
املحلي��ة وقدرته عى اجتذاب اهتامم 
منس��ويب األرسة الش��بابية والرياضية 
الذي��ن يتطلعون ملعايش��ة مجرياته 
بصورة س��نوية باعتباره من املبادرات 
الرياضية التي ش��هدت تنافسا رياضيا 
رشيف��ا بن جمي��ع املش��اركن طوال 
النس��خ الخم��س املاضي��ة، ولقد مر 
قط��ار دوري خال��د بن حم��د لكرة 
القدم داخل الصاالت خالل مس��ريته 
بالعديد من املحطات التطويرية التي 
ساهمت يف نقل الدوري اىل فضاءات 
رحب��ة ومتميزة جعلت م��ن الدوري 
واحدا من أبرز املس��ابقات املحلية يف 
كرة القدم داخل الصاالت ومازال هذا 
القطار يس��ري بثبات نحو الوصول اىل 
أهدافه الشبابية والرياضية والتي من 
املؤمل أن نشهد آثارها اإليجابية قريبا 

عى تطوير الرياضة البحرينية”. 

  عوامل كثيرة للنجاح 

 وأك��د الجودر “إننا نؤم��ن أن هناك 
عوام��ل كث��رية ستس��اهم يف نج��اح 
ال��دوري ويأيت يف مقدمته��ا االهتامم 
الواض��ح واملتابعة املب��ارشة من قبل 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
واإلدارية  التنظيمية  اإلجراءات  لكافة 
للدوري فضاًل عن حرص وزارة شئون 
الشباب والرياضة عى اخراج الدوري 
بحل��ة تنظيمي��ة باه��رة باإلضافة اىل 
املش��اركة الواس��عة والهامة من قبل 
كافة الفئات املشاركة يف الدوري وهي 
املراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية 
الغري منضوية تحت االتحاد البحريني 
لكرة الق��دم وذوي العزمية والفتيات 

والوزارات والجاليات”. 
 وراء كل عمل مميز، أش��خاص نذروا 
أنفس��هم لتقدي��م أفض��ل مالديه��م 
إلنج��اح هذا العمل، ودوري خالد بن 
حمد الس��ادس لكرة القدم للصاالت 
يتميز بوجود هيكل تنظيمي متكامل، 
وي��رأس اللجنة املنظم��ة العليا وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة هش��ام 
الجودر، وتضم كال من: الش��يخ صقر 
بن س��لامن آل خليفة وكي��ل الوزارة 
املس��اعد للهيئات واملراكز الش��بابية 
ونائ��ب رئي��س اللجنة العلي��ا، عمر 
عبدالعزي��ز بوك��امل مدي��ر املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
بن عي��ى آل خليفة، ن��وار عبدالله 
املطوع مدي��ر إدارة الهيئات واملراكز 
الش��بابية ب��وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، مدير الدوري عيل العريب، 
أمن ال��ر العام للجن��ة جعفر ميك، 
ورؤس��اء اللج��ان الرئيس��ية، وه��م: 
محمد ماش��اء الله محمد رئيس لجة 
التس��ويق واملالي��ة، ف��واز العبدالله 
رئي��س لجنة اإلع��الم واالتصال، خالد 
نارص رئي��س لجنة العالق��ات العامة 
والرويج، أس��امة العشار رئيس لجنة 
التجهيزات الخارجية، ميك الش��عباين 
رئيس اللجنة الفنية، يوسف بودهيش 
رئي��س لجن��ة التجهي��زات الداخلية 
والطبية، خليفة الدورسي رئيس لجنة 
الحكام وإبراهيم البوري رئيس لجنة 
املس��ابقات، والتي تتكون من 6 لجان 
فرعي��ة، وهي: لجن��ة دوري خالد بن 
حم��د للجاليات برئاس��ة جعفر ميك، 

ولجن��ة دوري خالد بن حمد للفتيات 
برئاس��ة أحمد العام��ر، ولجنة دوري 
خالد بن حمد لذوي العزمية برئاس��ة 
عيل النبه��ان، ودوري خالد بن حمد 
لل��وزارات برئاس��ة عبدالل��ه املطوع، 
ولجنة دوري خال��د بن حمد لألندية 
عبدالله،  أحم��د  برئاس��ة  الرياضي��ة 
ولجن��ة دوري خالد بن حمد للمراكز 

الشبابية برئاسة عيل سعيد. 
 ولجنة اإلعالم واالتصال تش��تمل عى 
4 لج��ان فرعية، هي: لجن��ة التحرير 
اإلخب��اري برئاس��ة الصحايف حس��ن 
ال��درازي، لجنة اإلذاع��ة والتلفزيون 
برئاس��ة املخرج عمر السليس، والتي 
تش��تمل عى وحدتن، ه��ام: وحدة 
التلفزيون واملركز اإلعالمي واألرشيف 
برئاسة عيى ربيعة التميمي، ووحدة 
برئاس��ة محم��د  اإلذاع��ة واألخب��ار 
الفوتوغرايف  التصوير  الخاليص، ولجنة 
والفيديو برئاسة املصّور حسن املؤمن 
ولجن��ة مواق��ع التواص��ل االجتامعي 
برئاس��ة يوسف الصائغ والتي تشتمل 
عى وحدة الكاريكاتري برئاسة الرسام 

الكاريكاتريي تريك راشد. 
 

 محترف لكل فريق.. بشرط أن 
يكون من نفس المنطقة 

 فتحت اللجنة املنظمة العليا لدوري 
خالد بن حم��د لكرة ق��دم الصاالت 
الب��اب أمام كافة الفرق املش��اركة يف 
الدوري بتس��جيل الع��ب واحد فقط 
غ��ري بحريني ل��كل فري��ق يف دوري 
املراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية 

رشيط��ة أن يك��ون ه��ذا الالعب من 
نفس منطقة املركز الشبايب أو النادي 
ضمن العدد املسموح به )12 العباً(. 

 وجاء هذا القرار من اللجنة املنظمة 
العلي��ا بع��د مطالب��ة بع��ض الفرق 
بتس��جيل العب غ��ري بحريني ضمن 
كش��وفاتها للمش��اركة مع الفريق يف 
ال��دوري، حيث وافق��ت اللجنة عى 
ه��ذه املطال��ب م��ن ب��اب التعاون 
الالمح��دود ال��ذي تقدم��ه اللجن��ة 

املنظمة العليا للفرق. 
 وأك��دت اللجن��ة املنظم��ة العليا أن 
هذا القرار سينصب للمصلحة العامة 
وس��يعطي املباري��ات رون��ق آخر يف 
ظ��ل أن الالعبن الذين س��يختارونهم 
عالية  امكاني��ات  الفرق س��يمتلكون 

وسيكونون إضافة جيدة للفريق. 
 وف��ور اإلع��الن عن القرار، س��جلت 
العدي��د من الف��رق العب��اً محرفاً يف 
صفوفه��ا للمش��اركة م��ع الفريق يف 
دوري املراكز الشبابية ودوري األندية 
اللجن��ة  الوطني��ة، حي��ث حرص��ت 
املنظم��ة ع��ى تس��جيل الالعبن يف 

الكشوفات الرسمية لكل فريق. 

  نجاح ركن األطفال في 
مجمع السيف للترويج 
للدوري 

 قامت اللجن��ة املنظمة لدوري خالد 
بن حم��د للصاالت متمثل��ة يف لجنة 
العالق��ات العامة، بعملي��ة ترويجية 
م��ن خالل وضع ركن خاص يف مجمع 
الس��يف التج��اري واس��تمر لثالث��ة 
أي��ام عب��ارة عن ملع��ب مصغر لفئة 

األطفال للتعري��ف باللعبة والدوري، 
وجذب هذه الرشيحة املهمة ملتابعة 
منافس��ات ال��دوري، ووضعت خالل 
الركن الفتة كبرية كتب عليها تفاصيل 
ال��دوري ومواعي��د انطالقت��ه ومكان 
إقامة منافس��اته بصالة مدينة خليفة 
الرياضية، ويرشف ع��ى الركن فريق 
مختلط م��ن إدارة املجمع، وحققت 
الفعالية نجاحاً كبرياً نظراً لحضور كم 

هائل من األطفال والكبار كذلك. 
 وتأيت هذه الخطوة من باب الرشاكة 
الت��ي تجمع بن اللجن��ة املنظمة مع 
إدارة املجم��ع وال��ذي يعت��رب واحد 
م��ن الرعاة والرشكاء الرئيس��ين لكل 
الفعاليات الرياضية يف اململكة ودامئا 
ما تحرص اإلدارة عى دعم الفعاليات 
الش��بابية يف جميع املجاالت، وال تألوا 
جهدا يف تقديم أشكال الدعم املختلفة 
لدع��م القط��اع الري��ايض البحريني، 
ويحرص مجمع الس��يف عى التواجد 
يف املبادرات الش��بابية لس��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة ودعمها 
ك��راع وداعم أس��ايس به��دف إنجاح 

مبادرات سموه. 
العام��ة  العالق��ات  لجن��ة   وكان��ت 
والرويج بالبطولة التي يرأس��ها خالد 
ن��ارص قامت بالعديد م��ن الخطوات 
الرويجي��ة من خالل الزيارات الكثرية 
التي قامت بها إىل مختلف الجهات يف 
اململكة، باإلضافة إىل أنها قامت بوضع 
العدي��د م��ن امللصق��ات واإلعالنات 
الرويجية يف محيط الصالة والشوارع 
باململكة بهدف اس��تقطاب  املختلفة 
الجامه��ري الكروية واملحبة للعبة كرة 

القدم داخل الصاالت يف البحرين.

دعم خالد بن حمد أساس نجاح دوري سموه ونتطلع لتنافس قوي
أشاد بالمشاركة الواسعة... الجودر:

لجنة اإلعالم واالتصال            دوري خالد بن حمد

من توزيع المالبس على الفرق المشاركةهشام الجودر
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احتفظ عباس عبدالوهاب برئاسة 
نادي س��ار ل��دورة انتخابية ثالثة 
بعدما اكتسح منافسه عيل حبيب 
بحصول��ه عى 117 صوًتا فيام نال 
املناف��س 24 صوًت��ا فقط ليحصد 
عبدالوه��اب عى ثق��ة وأصوات 
الغالبي��ة م��ن أعض��اء الجمعي��ة 
العمومي��ة ويبق��ى ع��ى س��دة 
الرئاسة للس��نوات األربع القادمة 
م��ن عمر الن��ادي )دورة انتخابية 
ثالثة(، وذل��ك يف االنتخابات التي 
جرت مساء أمس األول )السبت( 
بإرشاف إدارة األندية بوزارة شئون 

الشباب والرياضة.
ل��إلدالء  االنتخاب��ات  وح��ر 
بأصواتهم 141 عضًوا من الجمعية 
العمومية من أصل 236 يحق لهم 
عباس  التصوي��ت، حيث كس��ب 
عبدالوه��اب 117 صوت��ا بنس��بة 
82.98 %، في��ام ن��ال عيل حبيب 
24 صوتا بنسبة 17.02 % وهو ما 
يعكس رغب��ة الجمعية العمومية 
ومتس��كها بالرئيس الح��ايل عباس 
عبدالوهاب وعدم رغبتها يف إجراء 

التغيري.

وكانت مقاعد مجلس إدارة نادي 
سار قد حس��مت بالتزكية وشهد 
املجل��س دخ��ول س��بعة وج��وه 
جديدة وه��م عب��اس عبدالرضا، 
ع��يل أحمد ع��يل، محم��د جواد 
سلامن، السيد عدنان تقي، حيدر 
جعفر عيل، حس��ن حميد مجيد، 
مهدي حس��ن الكليتي، مع دخول 
عضوين من اإلدارة السابقة وهام 

عباس عيل أحمد ونبيل حسن.
وعرب عبدالوهاب عن اعتزازه الكبري 
بثقة الجمعية العمومية وبحصوله 
عى النسبة الكاسحة من األصوات 

وهو ما يجسد حالة االلتفاف بن 
أرسة نادي سار وتحديًدا الجمعية 
العمومي��ة، مؤك��ًدا أهمية العمل 
ب��روح األرسة الواح��دة من أجل 
امل��ي بالن��ادي إىل املزي��د م��ن 
النجاحات ع��ى الصعيد الريايض 
ومواصلة  والثق��ايف  واالجتامع��ي 
مس��رية املكتس��بات التي حققها 
خالل الس��نوات املاضية مبا يخدم 
أهايل املنطقة ويساهم يف االرتقاء 
بالقطاعن الشبايب والريايض لكون 
نادي س��ار ميثل جزًءا من الحركة 

الشبابية والرياضية يف اململكة.

عباس عبدالوهاب

حسن علي

غادر مساء أمس )األحد(، وفد منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم، إىل العاصمة 
إلقام��ة  متهي��ًدا  )ب��راك(؛  التش��يكية 
معسكر خارجي يستمر حتى 16 يوليو 

املقبل.
 ويأيت املعس��كر ضم��ن برنامج إعداد 
املنتخب لالس��تحقاق املقب��ل املتمثل 
يف نهائي��ات كأس آس��يا 2019 الت��ي 
س��تقام يف اإلمارات، إذ أوقعت القرعة 
منتخبنا يف املجموعة األوىل التي تضم 

املستضيف وتايلند والهند.
 ويرأس وف��د “األحمر” يف معس��كر 
التش��يك عضو مجل��س إدارة االتحاد 
ورئيس لجنة الشؤون القانونية سلطان 
الس��ويدي، ويض��م أعض��اء الجهازين 
املنتخ��ب  م��درب  واإلداري:  الفن��ي 
مريوس��الف سكوب، مس��اعد املدرب 
خال��د ت��اج، مدي��ر املنتخ��ب عارف 
عبدال��رزاق، اإلداريان عبدالله املطوع 
ونبيل إبراهيم، م��درب اللياقة أندي، 
مدرب الحراس جريي، اختصايص العالج 
الطبيعي شوقي الشنو، املدلكان راجان 

وأنيميش، عامل املهامت جريش.
 واختار املدرب س��كوب قامئة مكونة 
م��ن 24 العًبا هم: س��يد ش��رب علوي، 
كميل عبدالله، أحمد عبدالله، إبراهيم 

أحمد حبيب، عيل مدن، محمد سهوان 
)النجمة(، أبو بكر آدم، كميل األس��ود، 
ع��يل حرم، س��يد رضا عي��ى ومهدي 
عبدالجب��ار )الرف��اع(، أحم��د جمعة،  
جامل راش��د، عيى م��وىس وعبدالله 
عبدو )املحرق(، سيد مهدي باقر وسيد 
ضياء س��عيد )النرص الكويتي(، أرشف 
وحيد وأحم��د م��وىس )املنامة(، عيل 
عيى وحسن جميل )الشباب(، جاسم 
الشيخ )األهيل(، أحمد بوغامر )الحد(، 

عبدالله يوسف )الرفاع الرشقي(.

 رئيس االتحاد يشهد تدريبات 
المنتخب

 ش��هد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 

القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، تدريبات املنتخب الوطني 
املحلية قبل املغادرة ملعسكر التشيك، 
إذ التق��ى رئي��س االتح��اد بالجهازين 

الفني واإلداري والعبي املنتخب.
 وحر نائب رئيس االتحاد للش��ؤون 
الفنية ورئيس لجنة املنتخبات الش��يخ 
خالد ب��ن س��لامن آل خليف��ة املران 
املحيل قبل األخري للمنتخب، إذ التقى 
بأف��راد “األحم��ر” قب��ل ب��دء الحصة 
التدريبي��ة حاثًّا الجميع ع��ى االلتزام 
خالل املرحل��ة املقبلة، مش��دًدا  عى 
أهميتها نحو إعداد املنتخب لنهائيات 

كأس آسيا 2019.
وسيش��تمل املعس��كر ع��ى برنام��ج 

مكثف و 5 مباريات ودية.

عباس عبدالوهاب يحتفظ برئاسة نادي سار“األحمر” يغادر إلى معسكر التشيك بـ 24 العًبا

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

فاز على منافسه بفارق كبيربرنامج مكثف و5 مباريات ودية



)وكاالت(: رمبا كان النقاد واملحللون 
قد بدأوا بالفعل يف تحضري عبارات 
ح��ادة لتوجيهه��ا ض��د العب خط 
الوس��ط توين كروس، عندما كانت 
مب��اراة املنتخ��ب األمل��اين ونظريه 
الس��ويدي يف طريقه��ا إىل النهاية 
بالتع��ادل 1 � 1 لك��ن العب ريال 
مدري��د اإلس��باين أنق��ذ نفس��ه يف 
الوقت القاتل بخطف هدف الفوز 

2 � 1 الذي أنعش أمال املاكينات.
وبع��د أن اس��تهل املنتخب األملاين 
مش��وار الدفاع عن لقبه يف بطولة 
الق��دم  لك��رة  الع��امل 2018  كأس 
بروس��يا، بالهزمية أمام املكسيك 0� 
1، كاد ينهي مباراة السبت متعادالً 
1� 1 ليق��ف عىل بوابة الخروج من 
ال��دور األول، لكن ك��روس أنعش 
آم��ال الفريق بهدف الف��وز 2 � 1 
يف الدقيقة الخامس��ة م��ن الوقت 
املحتسب بدل الضائع للمباراة التي 
أقيمت عىل ملعب استاد “فيشت” 

األوملبي يف سوتيش.
ومع نهاية الجولتني األوىل والثانية، 
املكس��ييك  املنتخ��ب  يتص��در 
املجموعة السادسة برصيد 6 نقاط 
ويليه منتخبا السويد وأملانيا برصيد 
3 نق��اط ل��كل منه��ا واملنتخ��ب 

الكوري الجنويب بدون رصيد.
وتحسم بطاقتا التأهل من املجموعة 

ع��ر الجولة الثالث��ة األخرية، حينا 
يلتق��ي املنتخبان األمل��اين والكوري 
الجنويب عىل ملع��ب “كازان أرينا” 
يوم األربع��اء املقبل تزامنا مع لقاء 
املكس��يك والس��ويد ع��ىل ملعب 

“يكاترنبريج أرينا”.
وكان ك��روس عىل بعد لحظات من 
االنتقادات  م��ن  مواجه��ة عاصفة 
واالتهامات بتس��ببه يف تبديد أمل 

املنتخ��ب األملاين، بش��كل كبري، يف 
تجاوز الدور األول.

فق��د س��اهمت هف��وة لكروس يف 
هدف التقدم للمنتخب السويدي، 
وبع��د أن أحرز زميله ماركو رويس 
هدف التعادل ألملاني��ا يف الدقيقة 
48، مل يفق��د ك��روس األم��ل حتى 
النهاي��ة ونج��ح يف خط��ف هدف 
الف��وز قب��ل لحظات م��ن صافرة 

النهاية يف الوقت الذي كان قد لعب 
فيه املنتخ��ب األملاين بعرشة العبني 
فقط حيث طرد جريوم بواتينج من 

صفوف الفريق يف الدقيقة 82.
وتوىل كروس تنفيذ رضبة حرة من 
الجهة اليرسى حيث مرر الكرة إىل 
رويس الذي اس��توقفها ليس��ددها 
كروس براع��ة ش��ديدة إىل داخل 
الش��باك مح��رزا اله��دف الثال��ث 

عرش له منذ بدء املش��اركة بقميص 
املنتخ��ب األمل��اين واألول ل��ه منذ 

أكتوبر 2016.
وتابع رويس: “العديد من األهداف 
سجلت يف العرش دقائق األخرية من 
املباري��ات يف كأس الع��امل الحالية، 

ويف هذه املرة حالفنا الحظ”.
وأض��اف تعليًقا ع��ىل اتهام كروس 
بتسببه يف هدف السويد: “األخطاء 
جزء من كرة الق��دم، ولكن كروس 

عوض الخطأ”.
من جانب��ه، أبدى ك��روس ارتياحه 
لس��اع بع��ض األش��ياء اإليجابية 
من معس��كر املنتخب األملاين بعد 
أن اس��تمع ط��وال األي��ام املاضية 
لتساؤالت وتش��كيك حول أسلوب 
لعب املنتخ��ب وافتقاده الحاس، 
وذلك من��ذ الهزمي��ة املفاجئة أمام 

املكسيك 0� 1 يوم األحد املايض.
وقال كروس: “لق��د واجهنا العديد 
عادلة  وكان��ت  االنتق��ادات،  م��ن 
جزئي��ا، ورمبا تس��لل لنا ش��عور أن 
البع��ض يف أملانيا كانوا س��يفرحون 
بخروجنا.. ولكننا ال نستسلم بهذه 

السهولة”.
ك��روس مس��ؤولية هدف  وتحمل 
التقدم للس��ويد يف الش��وط األول 
قائاًل “اله��دف األول جاء إثر خطأ 

مني، ال شك”.
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توني كروس

كــــروس ينجـــو مـــن العاصفــــة

وكاالت: 
أكد 

الفرنيس 
أنطوان 

جريزمان، 
نجم 

أتليتكو 
مدريد، 

أنه ال يهتم مبنافس منتخب بالده يف 
الدور املقبل من املونديال، مشريًا إىل 
أن تركيزهم منصب حول التأهل إىل 

األدوار النهائية.
وقال جريزمان يف ترصيحات لقناة 

“تليفوت”: “مستوانا يتطور ونؤدي 
بشكل جيد مثلا حدث يف بطولة 

أمم أوروبا”. وأضاف: “الخطة التي 
نلعب بها تناسبني كثريًا، ألنها التي 

نلعب بها يف أتليتكو”.
وعن مواطنه نجولو كانتي، قال: “إنه 

يعمل كثريًا، ويلعب برسعة وبكل 
سهولة، من الجيد أن يكون عىل 

هذا املستوى”. وحول مبايب، واصل: 
“لست مندهًشا ما يقدمه مبايب، 

ألين أشاهده يومّيصا”.
وأتم: “بغض النظر عن الخصم يف 

الدور املقبل هدفنا هو التأهل لدور 
الثانية”.

وكاالت: كشف ماتس هوميلز، 

مدافع املنتخب األملاين، عن 

نصيحته لتوين كروس قبل إحراز 

الهدف القاتل يف شباك السويد، 

السبت، خالل مواجهة الفريقني 

بنهائيات مونديال روسيا.

وغاب هوميلز عن املشاركة يف 

املباراة، حيث عاىن من مشاكل 

يف فقرات الركبة، وقرر الجهاز 

الفني بقيادة يواكيم لوف عدم 

املخاطرة به.

وقال هوميلز، خالل ترصيحات 

نقلتها شبكة “يت زد” األملانية: 

“لقد رصخت بصوت عال، 

وأخرت كروس بأن عليه النجاح 

يف تسديد هذه الركلة”.

وأشار هوميلز، إىل أنه ليس 

متأكًدا إن كان كروس سمع 

صوته قبل التسديد أم ال، 

ا بقرار  مؤكًدا أنه سعيد جدًّ

كروس بالتسديد بهذه الطريقة 

وتسجيل هذا الهدف.

وأنعش املاكينات حظوظهم يف 

التأهل لدور ال�16 للمونديال 

بتحقيق االنتصار عىل السويد 

وحصد أول 3 نقاط لهم يف 

البطولة.

وكاالت: يواجه املنتخب الرازييل 
كاب��وس تودي��ع كأس العامل من 
تع��رض  ح��ال  يف  األول  ال��دور 
املنتخب  أمام  للهزمية  السيليساو 
ال��رصيب يف الجول��ة الثالث��ة من 
املجموع��ة الخامس��ة م��ن كأس 

العامل روسيا 2018.
رفاق ني��ار متكنوا م��ن تحقيق 
4 نق��اط م��ن مبارات��ني بالف��وز 
عىل حساب كوس��تاريكا بهدفني 
نظيف��ني والتعادل أمام س��ويرسا 

بهدف ملثله.
املنتخ��ب الس��ويرسي ميتل��ك 4 
نق��اط هو اآلخ��ر بالتع��ادل مع 
والفوز  له��دف  به��دف  الرازيل 

بهدفني لهدف أمام رصبيا.
املنتخ��ب الرصيب ميتل��ك 3 نقاط 
من خالل الفوز أمام كوس��تاريكا 
بهدف نظيف ثم الخس��ارة أمام 
س��ويرسا بهدف��ني له��دف بينا 
كوستاريكا أصبحت رسميا خارج 

كأس العامل.
السبيل الوحيد ملنتخب رصبيا من 
أجل الوصول ل��دور ال�16 يتمثل 
يف تحقي��ق الف��وز عىل حس��اب 
املنتخب الرازييل مع تواجد حل 

آخر يتمثل يف خس��ارة س��ويرسا 
بهدفني نظيفني أمام كوس��تاريكا 

مع تعادل الرازيل أمام رصبيا.

أم��ا املنتخ��ب الرازي��يل فالفوز 
أو التع��ادل يضم��ن ل��ه التأهل 
كا ميكن تأهل��ه يف حال الهزمية 

ب��رشط ف��وز كوس��تاريكا ع��ىل 
الس��ويرسي  املنتخ��ب  حس��اب 

بهدف نظيف.

وكاالت: فت��ح االتحاد ال��دويل لكرة 
القدم “فيفا” إجراءات تأديبية بحق 
العبي املنتخب الس��ويرسي شريدان 
شاكريي وغرانيت تشاكا، عىل خلفية 
التسجيل  احتفالها “السيايس” بعد 
يف مرم��ى رصبيا خالل لقاء الفريقني 

يف مونديال روسيا.
وتقدم��ت رصبيا يف مباراة، الجمعة، 
التي أقيم��ت يف كالينينغراد بهدف 
أن  إال  الخامس��ة،  الدقيق��ة  من��ذ 
س��ويرسا قلبت الطاول��ة، وفازت يف 

الثواين األخرية بنتيجة 2-1.
ه��دف  ش��اكريي  س��جل  إن  وم��ا 
الف��وز، حتى توجه نحو املش��جعني 
ال��رصب، ووض��ع يديه ع��ىل صدره 
بش��كل معاكس، راسا شارة “النرس 
املزدوج” أس��ود اللون، رم��ز ألبانيا 
الذي يتوسط علمها األحمر، وسبقه 
إىل ذلك مس��جل الهدف السويرسي 
األول، تشاكا الذي تعود أصوله أيضا 

إىل كوسوفو.
الرس��ائل  مين��ع  “فيف��ا”  أن  ومب��ا 
والش��عارات السياس��ية يف املالعب، 
قرر فتح إجراء تأديبي بحق الالعبني 

وكذل��ك األمر بحق م��درب رصبيا، 
م��الدن كرس��ييتش، ال��ذي طال��ب 
بإحالة الحكم األملاين فيليكس بريخ، 
إىل محكمة جرائم الحرب يف الهاي؛ 

ألنه تغاىض عن ركل��ة جزاء واضحة 
أللكس��ندر ميرتوفيت��ش يف الدقيقة 
66 بعدما تعاون شتيفان ليخشتايرن 
وفابيان شار عىل إسقاطه يف منطقة 

الجزاء.
يذكر أن كوسوفو، اإلقليم ذو الغالبية 
املسلمة الواقع ش��ال ألبانيا، رشع 
يف حمل��ة انفصال ع��ن رصبيا العام 
1998، وق��ام نظ��ام بلغ��راد آنذاك 
بقمع محاوالت االنفصال املس��لحة 
بقوة، ما دفع حلف ش��ال األطليس 
“الناتو” إىل التدخل يف مارس وش��ن 
غ��ارات ع��ىل العاصم��ة الرصبي��ة، 
فاضطرت قواتها إىل االنس��حاب من 
كوس��وفو بعد 78 يوما، إىل أن أعلن 
اإلقليم اس��تقالله بعد 10 أعوام من 
إدارة األم��م املتح��دة، وبع��د نزاع 

حصد 13 ألف قتيل.

جريزمان ال يهتم 
بالمنافس

نصيحة هوميلز

إلغاء البطاقات 
الصفراء

وكاالت: ذكر االتحاد الدويل لكرة 
القدم “فيفا” أمس األحد أنه سيتم 
إلغاء جميع البطاقات الصفراء عن 

الالعبني بعد دور ربع نهايئ كأس 
العامل املقامة بروسيا.

وأكد الفيفا أن البطاقات الصفراء 
التي حصل عليها الالعبون يف 

البطولة سيتم إلغاؤها بعد ربع 
النهايئ، وبذلك سيتوجه العبو 

الفرق األربعة املتأهلة إىل الدور 
نصف النهايئ بسجل نظيف من 

البطاقات الصفراء من دون تهديد 
باإليقاف يف حال الحصول عىل 

بطاقة أخرى.
وباملثل، فإن الالعبني الذين 

سيحصلون عىل بطاقتني صفراوين 
سيتم فرض عقوبات عليهم 

بإيقافهم ملباراة واحدة، وإذا حصل 
الالعب عىل بطاقة حمراء مبارشة، 

فسيتم معاقبته تلقائًيا بحرمانه من 
لعب املباراة التالية.

يذكر أيًضا أنه يف هذه الحالة، قد 
يكون هناك املزيد من العقوبات 

كاإليقاف ملباريات إضافية أو فرض 
غرامات بناًء عىل الترصف الذي 

حصل بسببه الالعب عىل البطاقة 
الحمراء.

شبــــــح الوداع المبكـــــر

التحقيـــق مـــع شاكيــري وتشاكــا

شبح الوداع المبكر أمام البرازيل

احتفال شيردان شاكيري بهدفه في مرمى صربيا

جريزمان

وكاالت: دافع خافيري 
ماسكريانو، العب 

األرجنتني، عن زميله 
ليونيل مييس، نجم 

املنتخب األول، يف ظل 
املرحلة الصعبة التي 

يعيشها الفريق، الذي 
يواجه شبح الخروج من 

منافسات الدور األول 
بكأس العامل يف روسيا.
وقال ماسكريانو، وفًقا 

لشبكة “TyC”: “مييس هو مثل أي شخص آخر، إنه حريص 
عىل عكس الصورة، نحن جميًعا نعمل عىل تحسني الصورة 

يف املباريات املقبلة”.
وأضاف: “مييس بخري، نحن جميًعا نشعر باإلحباط، إنه 

العب أسايس، لكنه إنسان ولديه إحباط ألن األمور ال تسري 
بشكل جيد يف املونديال”.

ويخوض منتخب األرجنتني مواجهة حاسمة أمام نيجرييا، يف 
إطار منافسات الجولة الثالثة بدور املجموعات، من أجل 

خطف بطاقة التأهل الثانية يف املجموعة الرابعة.

ماسكيرانو يدافع عن ميسي

ماسكيرانو
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توليسو يخشى كراوتيا
وكاالت: يتطلع كورنتني توليسو، العب 
وسط منتخب فرنسا، لتفادي مواجهة 
كرواتي��ا مبكرًا يف ال��دور الثاين لكأس 

العامل بروسيا.
وقال توليس��و يف مؤمتر صحفي أمس 
األح��د: “كام ي��رى الجمي��ع منتخب 
كرواتيا يؤدي بشكل مميز، لذا نحاول 
االبتع��اد ع��ن املرك��ز الث��اين لتفادي 
مواجهت��ه يف دور ال���16، لكن هناك 
منتخبات أخرى مميزة مثل أيس��لندا 

ونيجرييا”.
وأض��اف: “كذلك منتخ��ب األرجنتني 
لديه قدرات فردي��ة مميزة خاصة يف 
ظل تواجد ليونيل مييس، ولكن نعلم 
صعوب��ة املباري��ات اإلقصائية برصف 

النظر عن حجم املنافس”.
وتابع يف س��ياق آخر: “مباراة أسرتاليا 
كان��ت األوىل يل يف كأس الع��امل، رمبا 
مل أس��تعد جيدا لها، ودوري تقييم ما 
حدث ومحاولة تطوير أدايئ التكتييك، 

ألن مس��تواي مل يكن مقنعا، وبالطبع 
أس��عى للمش��اركة يف املباراة القادمة 
أم��ام الدمنارك، فاللع��ب يف املونديال 

هدف رئيس ألي العب”.
وأكم��ل: “مل أتفاجأ باس��تبعادي من 
التش��كيلة األساس��ية بع��د املب��اراة 
األوىل، لقد تابع��ت أدايئ وكذلك بليز 
ماتوي��دي عندما ش��ارك أم��ام بريو، 
واملنافس��ة مل تنته، وما زلت أرغب يف 
اللع��ب مجدًدا ب��كأس العامل وإثبات 

أحقيتي خالل التدريبات”.
وأوض��ح: “كن��ت أقوم مبه��ام العب 
أوملبيك  املداف��ع بصف��وف  الوس��ط 
ليون، ومع باي��رن ميونخ أكون ضمن 
ثاليث وس��ط امللع��ب، ويف الطريقتني 
ال ميكنن��ي التق��دم لألمام كث��ريًا، بل 

التحكم يف إيقاع اللعب”.
وانتقل توليس��و لإلش��ادة بزميله بول 
بوجب��ا، قائ��اًل: “بوجبا الع��ب يصنع 
الف��ارق يف أي وق��ت، وكان حاس��ام 

باللع��ب  يف أول مبارات��ني، وس��عيد 
بجواره واالس��تفادة م��ن خرباته، لقد 
حقق الكثري مع يوفنتوس ومانشس��رت 
يونايتد وميكن االستفادة منه لتحسني 

قدرايت”.
وأردف: “كذلك جريزمان ميتاز بروحه 
املرح��ة، فه��و العب مه��م بصفوف 
املنتخ��ب ومبثاب��ة املح��رك لصفوف 
الفري��ق، ويحفز الالعب��ني دامئًا، من 
الوارد أن يرتاجع مستواه، ولكنه سجل 
هدفا مهام يف مرمى أسرتاليا من ركلة 
ج��زاء، وأؤكد أنه الع��ب نعتمد عليه 

كثريًا”.
وأش��ار العب باي��رن ميون��خ إىل أنه 
وبوجب��ا وبليز ماتويدي عليهم الحذر 
من الحص��ول عىل بطاق��ة صفراء يف 
مواجهة الدمنارك، ألنها ستحرمهم من 

خوض مباراة الدور الثاين.
وأك��د الالع��ب الش��اب، أن منتخب 
الديوك حالته البدني��ة جيدة للغاية، 

مضيًف��ا أن اللقاء األول أمام أس��رتاليا 
كان معقًدا بسبب تأثر الالعبني بقوة 
فرتة اإلع��داد إضافة إىل س��وء أرضية 
امللع��ب. واس��تطرد: “الجامهري دامئا 
تنتظ��ر اللعب الج��اميل واالنتصارات 

الكب��رية، ولكن يف كأس العامل ال ميكن 
االستهانة بأي منافس”.

وتابع: “بالطبع الفوز بخمسة أهداف 
الجامهري ولكن  س��يضاعف س��عادة 

0-5 مثل 0-1، انتصار بثالث نقاط”.

واختت��م بقول��ه: “مل يتح��دث معن��ا 
الدي��وك( حول  )م��درب  ديش��امب 
ولكن  الدمن��ارك،  م��درب  تعليق��ات 
سنتطرق لألمر فيام بيننا، وسنثبت له 

يوم الثالثاء املقبل خطأ ما قاله”.

مارادونا يعرض خدماته

ال خصام مع سامباولي

وكاالت: طال��ب دييجو مارادونا، أس��طورة 
األرجنت��ني، بالتح��دث مع العب��ي منتخب 
بالده، قبل مواجهة نيجرييا املصريية، يف آخر 
جوالت دور املجموعات لبطولة كأس العامل 

2018 بروسيا.
وأكدت صحيف��ة “ليكيب” الفرنس��ية، أن 
مارادون��ا يري��د التحدث م��ع الالعبني قبل 

خوضهم ملباراة نيجرييا املقبلة.
وأوضح أس��طورة األرجنتني، أنه ال يريد أن 
يقف مكت��وف األيدي، بينام مي��ر منتخب 

بالده بظروف عصيبة مثل هذه.
واق��رتب منتخب التانجو م��ن الخروج من 
بطول��ة كأس الع��امل، بع��د الس��قوط أمام 

كرواتيا والتعادل مع آيسلندا. 
وقال مارادونا: “أنا حزين بعض اليشء حول 

ما يحدث لألرجنتني”.
وأض��اف: “هن��اك قليل من األم��ل للتأهل 

للدور املقب��ل، أريد أن أتحدث مع الالعبني 
قبل موقعة نيجرييا”.

وأت��م: “أن��ا وتروجليو وكانيجا وباس��اريال، 
نريد التحدث مع الالعبني الحاليني، ال يجب 
أن نش��اهد ونظل مكتويف األيدي، يجب أن 

نفعل شيًئا”.
ملواجهة  األرجنتين��ي  املنتخ��ب  ويس��تعد 
مصريي��ة أمام نظريه النيج��ريي، حيث تعد 
الفرص��ة األخ��رية لالعبي التانج��و، للتأهل 

لدور ال�16 من املجموعات.

وكاالت: نف��ى كالودي��و تابيا رئي��س اتحاد 
الك��رة األرجنتين��ي التكهن��ات املثارة حول 
ح��دوث خ��الف ب��ني خورخي س��امباويل 
م��درب املنتخب الوطن��ي والالعبني يف ظل 
التهدي��دات الت��ي تواجه منتخ��ب التانغو 
بالخ��روج م��ن دور املجموع��ات ملونديال 

روسيا.
وق��ال تابيا “الكثري من األم��ور التي تكتب 
ك��ذب”، مش��ريًا إىل أن س��امباويل يق��ود 

التدريبات بشكل اعتيادي.
وس��ار املدافع خافيري ماسكريانو عىل نفس 
النه��ج وتحدث عن “الكثري م��ن الخرافات 

التي تثار هنا، التي ليس لها تفسري لدينا”.
وب��ات املنتخ��ب األرجنتين��ي الفائز بكأس 

العامل مرت��ني مهدًدا بقوة بالخروج من دور 
املجموعات يف كأس العامل للمرة األوىل منذ 
16 عاًما بعد التعادل مع أيس��لندا 1 - 1 ثم 

الهزمية أمام كرواتيا صفر - 3.
ويتحّت��م ع��ىل الفريق األرجنتين��ي بقيادة 

نجم��ه ليوني��ل مي��يس الذي يكم��ل عامه 
الح��ادي والثالث��ني يوم األح��د، الفوز عىل 
نيجرييا يوم الثالثاء املقبل يف الجولة األخرية 
ل��دور املجموعات من أج��ل التأهل للدور 

التايل.

وكاالت: تعرض تيتي، املدير 
الفني للربازيل، لإلصابة خالل 

مباراة منتخب بالده أمام 
كوستاريكا، يف إطار منافسات 
الجولة الثانية من املجموعة 

الخامسة بكأس العامل يف روسيا.
وقال طبيب الربازيل، رودريجو 
السامر، وفًقا لصحيفة “جلوبو 

سبورت”: “وصلنا ملرحلة يصاب 
فيها املدرب أيًضا، هذا أمر مل 
يسمع به أحد، إنه يعاين من 
إصابة بسيطة يف العضالت يف 

منطقة الفخذ، لكن ال يشء يدعو 
إىل القلق”.

يشار إىل أن إصابة تيتي، جاءت 
بعد سقوطه عىل أرضية ملعب 

املباراة، أثناء احتفاله بهدف 
كوتينيو القاتل يف الدقيقة 91، يف 

مرمى كوستاريكا.
وأشارت الصحيفة إىل أن تيتي 

كان “يعرج” خالل تدريبات 
املنتخب استعداًدا للمباراة 

األخرية بدور املجموعات أمام 
رصبيا.

وأكد طبيب الربازيل، أن مدرب 
املنتخب بدأ يف مرحلة العالج 

الطبيعي من أجل الشفاء، 
موضًحا أنه أصبح عىل ما يرام.

وكاالت: عندما أدرك مجموعة من صانعي 
الحلوى يف موسكو أن ليونيل مييس سيحتفل 
بعيد ميالده خالل نهائيات كأس العامل لكرة 
القدم قرروا تقديم هدية عن طريق صناعة 
متثال ضخم من الشكوالته بالحجم الحقيقي 

لقائد منتخب األرجنتني.
وعمل فريق مكون من 5 أشخاص يف أحد 

متاجر الحلوى يف موسكو لحوايل أسبوع كامل 
لنحت متثال من الشكوالته يزن 60 كيلوغراًما 

لالحتفال بعيد ميالد مييس 31، أمس األحد.
وقالت داريا مالكينا رئيسة مجموعة صانعي 
الحلوى: “لقد أدركنا عن طريق املصادفة أن 

عيد ميالد مييس 24 يونيو. وفكرنا يف أنه مل ال 
نقوم بصناعة هدية إىل ليو عن طريق متثال من 

الشكوالته يجسده’”.
وأضافت مالكينا أنها تواصلت مع ممثيل مييس 
إلهدائه التمثال يف عيد ميالده وقالت ضاحكة: 

“سنقدم ليونيل مييس إىل ليونيل مييس”.
وسيتم عرض التمثال يف مدينة برونيتيس، 

الواقعة عىل بعد حوايل 50 كيلومرتًا عن موسكو، 
التي تعد مقرّصا ملنتخب األرجنتني خالل 

نهائيات كأس العامل.
وتعرض مييس النتقادات بسبب مستواه 

املتواضع يف مشاركته الرابعة يف كأس العامل، 
لكنه سيحاول تعويض ذلك عندما يقود 

األرجنتني يف مباراة ال بديل فيها عن الفوز عىل 
نيجرييا يف املجموعة الرابعة للتمسك بآمال 

الوصول إىل دور الستة عرش.

هدية روسية لميسيلعنة اإلصابات

نجم فرنسا يخشى الكرواتيين

توني كروس )ألمانيا(:
 “عىل قيد الحياة”. 

ايدين هازارد )بلجيكا(: 
“فخورون بهذا االنتصار.. شكرًا لدعمكم”.  

جييرمو اوتشوا )المكسيك(: 
“ال احتفال من دون جويل”.  

ميلي جيديناك )أستراليا(:
 “ما زلنا نؤمن..”

مدرب البرازيل تيتي

مارادونا

سامباولي في مباراة كرواتيا

تمثال ضخم من الشوكالته لميسي



االثنين 25 يونيو 2018 
1121 شوال 1439 - العدد 3541

الحضور يستمتع بفوز ألمانيا المثير على السويد

ش��هدت قاعة متنزه عذاري حضورا 
ممي��زا من قبل الجامهري العاش��قة 
لك��رة القدم العاملي��ة، وذلك خالل 
عرض لقاء منتخبي أملانيا والسويد، 
ي��وم أمس األول، ضمن منافس��ات 
دور املجموعات لكأس العامل 2018 

املقامة حاليا يف روسيا.
ي��أيت ذل��ك ضم��ن إط��ار الرشاكة 
املتبادل��ة بني جري��دة البالد ورشكة 
LEYAN EVENTS MAN�
خصص��ت  حي��ث   ،AGEMENT
LEYAN EVENTS MAN�  ككة
AGEMENT صال��ة كب��رية مبتنزه 
ع��ذاري، لنقل جميع مباريات كأس 
العامل 2018 املقامة حاليا يف روسيا.

وتفاعلت الجامهري الحارضة بحرارة 
مع مجريات املباراة التي عرضت يف 
شاشتي عرض كبريتني، كام تفاعلت 
بحرارة م��ع الهدف القات��ل للنجم 
األملاين ك��روس، والذي أعاد األمل ل� 
”املانشافت” يف التأهل للدور الثاين 

واالبتعاد عن شبح

الهبوط المبكر

وتواص��ل الرشكة توجيه الدعوة 
الق��دم  لجمي��ع محب��ي ك��رة 
القاع��ة  لحض��ور  واملش��جعني 
جميع  مبش��اهدة  واالس��تمتاع 

مباريات املونديال العاملي.

5 جوائز

جوائ��ز   5 الرشك��ة  وتخص��ص 

الفائ��زة  التوقع��ات  ألصح��اب 
م��ن  مب��اراة  ب��كل  املتعلق��ة 
وت��م  الع��امل.  كأس  مباري��ات 

مس��اء يوم أمس األول السحب 
الخاصة  التوقع��ات  عىل جوائز 
وتسليم  والسويد،  أملانيا  مبباراة 

الفائزي��ن جوائزه��م. والجوائز 
بقيمة  كوبونات  املخصصة هي 
 5 س��تخصص  إذ  دين��ارا،   25

كوبونات لكل مباراة.
معرض مصاحب

وشهد املعرض املصاحب للقاعة 
حضورا الفت��ا خصوصا من قبل 
العنرص النسايئ، الذي اطلع عىل 
تش��كيلة متنوعة م��ن مختلف 
املنتجات واألغذي��ة واملأكوالت 
واملرشوب��ات، إضافة إىل تواجد 
معرض ألبس��ة خاص عرب عرض 
التصفي��ة ملنتجات من س��وريا 
وتركيا ومرص واألردن وفلطسني 
متنوع��ة  بأش��كال  والكوي��ت 
أللبس��ة مختلف��ة، ع��الوة عىل 
تش��كيلة مميزة من العطور، إذ 
أن عروض التصفية تصل إىل 70 

.%

أجواء حماسية

ي��أيت ذلك وس��ط أجواء حامس��ية 
الهبة لالستمتاع مبش��اهدة نجوم 
الكرة العاملية يتنافسون عىل لقب 
املوندي��ال، مع وج��ود ركن خاص 
لألطف��ال والعائ��الت واالس��تمتاع 
مبعرض املنتجات املتنوعة، إذ توجه 
الجامهري  لجميع  الدع��وة  الرشكة 
واالس��تمتاع  مجان��ا  للحض��ور 
املوندي��ال،  مباري��ات  مبش��اهدة 
والحصول عىل فرصة الفوز بإحدى 

الجوائز.

في قاعة متنزه عذاري

ف��رص��ة ل��ل��ف��وز ب���� 5 ج���وائ���ز ل��ك��ل م���ب���اراة ف���ي ال��م��ون��دي��ال
أحمد مهدي

من الحضور  )تصوير: خليل إبراهيم( الحضور خالل متابعة مباراة ألمانيا والسويد حضور خاص لألطفال

من تسليم الفائزين بجوائز التوقعات

منتجات متنوعة في المعرض المصاحب

حضور متنوع لمشاهدة مباريات المونديال

جانب من المعرض المصاحب

وكاالت: تقدم املنتخب األملاين لكرة القدم باعتذار من منافسه السويدي عىل 
خلفية االحتفاالت املبالغ بها، التي قام بها العبوه وأفراد من جهازه الفني قرب 
دكة البدالء االسكندينافية، بعد الفوز الذي حققه املانشافت يف مباراتهام خالل 

منافسات كأس العامل. ومنح توين كروس منتخب بالده فوزًا مثريًا ليل السبت 
عىل السويد ضمن الجولة الثانية من املجموعة السادسة ملونديال روسيا، 

بتسجيله هدف الفوز 1�2 يف الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أبطال العامل يف حاجة ماسة لهذا الفوز للبقاء يف املنافسة عىل إحدى 

البطاقتني املؤهلتني للدور مثن النهايئ، بعد خسارتهم املفاجئة يف الجولة األوىل 
أمام املكسيك صفر1�. وأثارت االحتفاالت األملانية عىل مقربة من دكة البدالء 
السويدية، حفيظة مدرب املنتخب االسكندينايف وتسبب بإشكال بني الطرفني.
وتقدم املنتخب األملاين عرب حسابه عىل “تويرت” باعتذار عام جرى، موضًحا: 

“كانت مباراة مشحونة باملشاعر. يف النهاية، بعض ردود الفعل أو حركات جهازنا 
الفني حيال الدكة السويدية كانت عاطفية جدا. هذه ليست الطريقة للقيام 

باألمور”، مضيفا “أورساتكا!” )“عذرا” باللغة السويدية(.
وكانت لقطات املباراة أظهرت قيام أحد إداريي املنتخب األملاين باالتجاه نحو 

مقاعد بدالء السويد لالحتفال بشكل استفز مدرب األخري يانه أندرسون.
ورشح األخري ما جرى بقوله: “لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوين غاضبا من خالل 

ركضهم نحونا والقيام بحركات عىل مقربة منا”.
وتابع: “كان هناك الكثري من الناس املنزعجني حقا عىل مقاعد البدالء. قاتلنا 

ملدة 95 دقيقة. )يفرتض أنه( عندما تطلق صافرة النهاية عليك املصافحة وامليض 
يف طريقك. كنت غاضبا حقا. هم مل يفعلوا ذلك: تحتفلون مًعا وترتكون خصمكم 

غارقا يف حزنه. ال يجب الترصف بهذا الطريقة”.

وكاالت: انتقد كثريون ترصفات العب املنتخب الربازييل 
نيام ردا سيلفا، خالل املباراة مع منتخب كوستاريكا قبل 

يومني، التي فازت فيها الربازيل بهدفني مقابل ال يشء.
وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، أمس األحد، أن نيامر 

شتم زميله يف املنتخب تياغو سيلفا، الذي يحمل شارة 
قائد املنتخب، بعد أن أعاد األخري الكرة إىل ملعب 

كوستاريكا يف إطار الروح الرياضية، بعد توقف املباراة 
يف الدقيقة 83.

ونقلت الصحيفة عن تياغو قوله “إنه مثل أخ صغري 
بالنسبة يل”، يف إشارة إىل نيامر، مضيًفا: “لكن اليوم 

أشعر بالحزن ألنه أهانني عندما أعدت الكرة إىل 
كوستاريكا”.

وأكد تياغو أن “نيامر يجب أن ينفجر، وهذا أمر 
طبيعي، إنه يحمل مسؤولية كبرية، وأعتقد أنه سيكون 

اآلن أكرث هدوًءا للمباراة الثالثة”، التي ستكون ضد 
رصبيا األربعاء املقبل.

وذكرت الصحيفة أن نيامر شتم خالل املباراة أحد العبي 
منتخب كوستاريكا، وأبدى احتجاجه أكرث من مرة عىل 

قرارات الحكم يف املباراة نفسها.

نيمار يهين زميلهألمانيا تعتذر للسويد
وكاالت: أكد قائد املنتخب التونيس لكرة القدم، وهبي الخزري، أن 
فريقه “دفع غالًيا مثن األخطاء الفادحة”، التي ارتكبها أمام بلجيكا 

)5�2( السبت، يف مونديال روسيا.
وقال الخزري مسجل الهدف الثاين ل�”نسور قرطاج”: “صعبنا املباراة 

عىل أنفسنا، ألننا عندما ندخل املباراة بطريقة جيدة، ومنلك الكرة ثم 
نفقدها، هذا ما يكلفنا األهداف”.

وأضاف: “حاولنا أن نقدم كل ما يف وسعنا، وضد العبني مثل هؤالء، 
ا. يلعبون يف  إذا ارتكبت أخطاء تدفع الثمن غاليا. إنهم موهوبون جدًّ
مسابقة دوري أبطال أوروبا وهذا يظهر لنا العمل الذي ال يزال يتعني 
ا، ومنتخب  علينا القيام به ملحاولة املنافسة. إنهم العبون رائعون جدًّ

كبري”.
ومنيت تونس بخسارتها الثانية يف البطولة بعد األوىل أمام إنجلرتا 2�1 

يف الجولة األوىل، فباتت عىل مشارف الخروج من الدور األول، حيث 
ستودع النهائيات األحد يف حال فوز إنجلرتا عىل بنام أو تعادلهام يف 

ختام الجولة الثانية.
وتابع: “ال يجب أن نخجل، لقد قدمنا كل ما يف وسعنا ولكننا ارتكبنا 
أخطاء فادحة صعبت علينا املنافسة”، مشريًا إىل أن “خالفا للمباراة 

ضد إنجلرتا، اندفعنا نحو الهجوم، وأوجدنا فرصا للتسجيل، وال ميكن 
إال أن نلوم أنفسنا”.

وأعرب الخزري عن أمله يف “إنهاء البطولة بنتيجة جيدة، ألننا نستحق 
ذلك رغم هاتني الهزميتني، وواجهنا فريقني مستواهام أفضل منا بكثري، 

واآلن يجب أن نرتاح بشكل جيد”.

الخزري يكشف سبب السقوط

السويد اعترضت على االحتفاالت األلمانية “المبالغة”

وهبي الخزري

نيمار مع سيلفا
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رونالدو يتأهب إليران

كيروش يهدد منتخب بالده

يف  أه��داف   4 بع��د  وكاالت: 
مباراتني، مل تحس��م الربتغال بعد 
عبوره��ا اىل ال��دور مث��ن النهايئ 
لكأس الع��امل يف كرة القدم 2018 
يف روس��يا، ويتع��ني ع��ى النجم 
كريستيانو رونالدو ان يتم مهمته 
اليوم االثنني يف مواجهة املنتخب 
االي��راين ال��ذي ال ي��زال منافس��ا 
قويا.اله��دف الربتغ��ايل ه��و مثن 
النهايئ وصدارة املجموعة الثانية. 
الربتغال بطل��ة أوروبا 2016، هل 
ه��ي افض��ل موقعا م��ن جارتها 
االس��بانية يف املجموع��ة الثانية؟ 
س��يكون “برازيلي��و أوروبا” أمام 
فرصة إنهاء الدور األول يف صدارة 
املجموع��ة اذا حققوا، يف مواجهة 
اي��ران، نتيجة أفضل من إس��بانيا 
الت��ي تالقي املغرب غ��دا أيضا يف 
كالينينغ��راد، يف التوقيت نفس��ه 
)18,00 ت غ( ملب��اراة الربتغ��ال 

وإيران املقامة يف سارانسك.
تتس��اوى الربتغال وإسبانيا يف كل 
يش يف املجموعة. 4 نقاط من فوز 
وتع��ادل، 4 أه��داف لصالحهام، 
ه��دف يف مرم��ى كل منه��ام... 
الفيصل الوحيد هو نقاط اللعب 

النظي��ف الت��ي منحت إس��بانيا 
صدارة املجموعة.

اليوم، س��يكون التأهل والصدارة 
عى املحك.

منتخب أسود األطلس الذي ودع 
املنافس��ة بع��د تلقيه خس��ارتني 
يف مبارات��ني، وعد بلس��ان مدربه 
الفرنيس هريفي��ه رونار بأن ينهي 
يف  يف  إس��بانيا،  ض��د  املوندي��ال 
املش��اركة املغربي��ة األوىل بع��د 
غياب 20 عاما، ك��ام كانت حاله 
أمام الربتغال، “أظهار انه منتخب 
يلع��ب ك��رة قدم” م��ع امليل إىل 

“املخاطرة”.
تع��ادل املغرب أو فوزه يصبان يف 
مصلح��ة الربتغال، برشط أن يفوز 
املنتخ��ب األخري ع��ى إيران التي 
ي��رشف عليه��ا امل��درب الربتغايل 

كارلوس كريوش.
منتخب إي��ران امللقب ب��� “تيم 
مي��ي” الذي ف��از ع��ى املغرب 
- صف��ر(،   1( االوىل  مبارات��ه  يف 
بتنظيمه وصالبته  الجمي��ع  فاجأ 
الدفاعي��ة يف مواجه��ة إس��بانيا، 
ومل يخ��ر إال بهدف “محظوظ” 
للمهاج��م دييغ��و كوس��تا بعدما 

تحول��ت الك��رة م��ن ركبت��ه اىل 
الش��باك أثن��اء محاولة تش��تيت 

دفاعية.
وس��يعرف الربتغالي��ون قب��ل ان 
تط��أ أقدامهم أرض امللعب ما اذا 
الثانية  كان متصدر مجموعته��م 
س��يقابل يف مثن النهايئ روسيا او 
األوروغ��واي اللذين يتقابالن قبل 
س��اعات يف لقاء يحس��م صدارة 
املجموع��ة األوىل ب��ني منتخب��ني 
ضمنا التأهل اىل الدور مثن النهايئ 

عى حساب مرص والسعودية.
األفض��ل بالنس��بة إىل الربتغال أن 
األوروغ��واي  منتخ��ب  تتف��ادى 
الذي يتمتع بخربة دولية أكرب من 
املنتخ��ب ال��رويس، ويقوده قلب 
الدف��اع دييغ��و غودي��ن، ويضم 
يف صفوف��ه مهاجمني م��ن العيار 
الثقي��ل ه��ام إدينس��ون كاف��اين 

ولويس سواريز.
إضاف��ة اىل ذلك، ع��ى الربتغاليني 
واالس��تخفاف  املغ��االة  ع��دم 
باملناف��س ألن هزميته��م تؤه��ل 
إيران إىل مث��ن النهايئ، بينام يفيد 
التعادل الربتغال “التي جاءت )إىل 
روس��يا( للفوز بجميع مبارياتها” 

بحسب املدافع جوزيه فونتي.
الربتغال  ولتحقيق هدفها، تعتمد 
بش��كل أسايس عى رونالدو، نجم 
ري��ال مدري��د البال��غ 33 عام��ا، 

ويدرك ان��ه يخوض آخر مونديال 
له يف روسيا.

مل يخي��ب رونال��دو التوقعات يف 
املباراتني األولتني. يتش��ارك حاليا 

وصاف��ة ترتي��ب الهداف��ني م��ع 
البلجي��ي روميليو لوكاك��و، ب� 4 
أهداف س��جل 3 منها “هاتريك” 
يف مرمى إسبانيا يف املباراة األوىل.

الربتغ��ايل  امل��درب  ق��اد  وكاالت: 
كارلوس كريوش 3 منتخبات مختلفة 
إىل نهائي��ات كأس الع��امل، وتنتظ��ره 
مواجهة مثرية مع فريقه اإليراين ضد 
كريوش  الربتغايل  الربتغال.وس��يخوض 
املباراة الحاس��مة ضد منتخب بالده، 
الذي قاده يف كأس العامل 2010، اليوم 
اإلثن��ني، وقد تكون ه��ذه نقطة بارزة 

أخرى يف مسريته.
ووقعت إيران يف مجموعة قوية تضم 
إس��بانيا والربتغ��ال بجان��ب املغرب، 
وظهر فريق كريوش بأداء ش��جاع أمام 
إس��بانيا وخر بهدف متأخ��ر، بينام 

فاز عى املغرب يف بداية مش��واره يف 
روسيا.

وإذا كّرر األداء الق��وي أمام الربتغال، 
فرمبا يحجز مكانه يف دور 16 ألول مرة 

يف تاريخ إيران.
ويف ظل املواهب املح��دودة يف إيران 
بحث ك��ريوش ع��ن العب��ني مقيمني 

بالخارج لدعم تشكيلته.
وتعجب كث��ريون من قب��ول كريوش، 
الذي عمل مساعدا ألليكس فريجسون 
يف فرتتني مع مانشسرت يونايتد، تدريب 
إيران يف بادئ األم��ر، لكنه تعامل مع 
الصعوبات وقادها لكأس العامل للمرة 

الثاني��ة عى الت��وايل. وظه��رت إيران 
تحت قيادته بش��كل جيد يف نهائيات 
الربازي��ل 2014، خصوص��ا يف املباراة 
ض��د األرجنتني وخرت بهدف متأخر 

سجله ليونيل مييس.
وقبلها قاد جنوب افريقيا لكأس العامل 
2002، ورح��ل بس��بب خ��الف قب��ل 
النهائيات، ثم بلغ مع الربتغال دور 16 

يف نسخة 2010 وفقد منصبه.
لكنه سيواجه الربتغال يف ثوب مختلف 
اآلن بعدما أصبحت بطلة ألوروبا، وال 
يبدو أن كريس��تيانو رونال��دو، الذي 
س��جل كل أه��داف منتخ��ب ب��الده 

األربع��ة يف روس��يا، سيتس��اهل م��ع 
مدربه السابق.

وقال ك��ريوش “الربتغال تحظى ببطل 
ش��عبي يدع��ى كريس��تيانو رونالدو 

ومجموعة العبني تسري تحت رايته”.
لكن الربتغال ستتوخى الحذر بالتأكيد 
أم��ام ك��ريوش، املول��ود يف موزمبيق، 
نظرا ملا يحظى به م��ن خربات هائلة 
ومتنوعة م��ن خالل العم��ل بالرشق 

األوسط والواليات املتحدة واليابان.
ك��ام درب كريوش ري��ال مدريد لفرتة 
قصرية وكان خيار فريجس��ون لخالفته 

كارلوس كيروشيف يونايتد.

إسبانيا تالعب المغرب بسالحها الفتاك
مرة  إس��بانيا  ستعتمد  وكاالت: 
أخرى عى دييجو كوستا، بطلها 
غ��ري املتوق��ع يف كأس الع��امل، 
لهز ش��باك املغ��رب الذي تأكد 

خروجه.
ويس��عى املات��ادور إىل التفوق 
بفارق األهداف ع��ن الربتغال، 
املجموع��ة  ص��دارة  وض��امن 

الثانية.
كالينينج��راد  يف  والتع��ادل 
سيضمن تأهل بطلة 2010، إىل 
دور ال� 16، لكن لضامن صدارة 
املجموعة سيكون عليها التفوق 
عى عدد أهداف الربتغال التي 
تلع��ب ض��د إي��ران يف الوقت 

ذاته.
الفريقان األوروبيان  انترص  ولو 
بالنتيجة ذاتها، ستتحدد صدارة 
املجموع��ة بالس��جل األفض��ل 
يف اإلنذارات والط��رد، وتتفوق 
إس��بانيا يف ذلك حتى اآلن بعد 
حصولها عى إنذار واحد مقابل 

اثنني للربتغال.
لكن إي��ران متل��ك فرصة بلوغ 
دور ال��� 16 ل��و حقق��ت فوزًا 

مفاجًئا عى بطلة أوروبا.
وأحرز كوس��تا 3 م��ن أهداف 
إسبانيا األربعة يف روسيا، ليصبح 
هداف الفريق الذي كان يواجه 
خطر الفوىض بعد إقالة املدرب 

جولني لوبيتيجي.
األصل،  الربازيي  كوس��تا  وقدم 
الع��امل  كأس  يف  مخيب��ا  أداء 
2014، بعد مشاركته مع إسبانيا 

وفشل يف تس��ديدة كرة واحدة 
عى املرم��ى يف مباراتني، حيث 
ودعت حامل��ة اللقب يف ذلك 

الوقت البطولة مبكرًا.
واس��تبعد من تش��كيلة بطولة 
أوروب��ا 2016، وأث��ارت عودته 
إس��بانيا  دامئ��ة يف  مناقش��ات 
حيث شككت صحيفة الباييس 
يف مالءمت��ه للفريق الذي يويل 

أهمية لالستحواذ عى الكرة.
البطول��ة ض��د  وب��دأ كوس��تا 
الربتغال بطريقة رائعة، إذ أدرك 
هدف التعادل األول يف املباراة 
التي انته��ت 3-3 بعد مجهود 
فردي رائع، أظهر قوته ومهارته 
كام أوضح ش��جاعة يف تسجيل 

الهدف الثاين.
وأمام الدف��اع املتكتل واملحكم 
إليران، افتتح التس��جيل بهدف 

. غريب منح إسبانيا فوزًا مهاماًّ

وقال كويك العب وسط إسبانيا، 
مشيدا بعثور زميله يف أتليتيكو 
مدري��د ع��ى دوره امله��م يف 
املنتخ��ب أخريا “أدرك أنه ليس 
عليه ملس الك��رة كثريًا والرتكيز 

عى التسديد”. 
وأردف: “ب��دالً من ذلك اعتمد 
عى روحه القتالية وهو يشعر 
يكاف��ح ض��د  براح��ة عندم��ا 

املدافعني وهذه نقطة قوته”.
وس��يبحث كوس��تا عن أهداف 
أخ��رى ضد املغ��رب الذي ودع 
البطولة بعد الهزمية -1صفر، يف 

مباراتني أمام إيران والربتغال.
لك��ن مل يتض��ح هل س��تؤدي 
ص��دارة املجموع��ة إىل مباراة 

أسهل يف الدور التايل.
ولو تأهلت إسبانيا ستلعب ضد 
روسيا أو أوروجواي املتنافستني 

عى صدارة املجموعة األوىل.

وكاالت: ال ت��زال ظ��الل اإلقال��ة 
جول��ني  للم��درب  الدرامي��ة 
لوبيتيج��ي، عش��ية انطالق كأس 
العامل، تحيط مبنتخب إسبانيا مع 
األخرية  مباراته  استعداده لخوض 
يف املجموع��ة الثانية ضد املغرب 
يف كالينينجراد، بعدما انتقد العب 
الوسط ساؤول نيجيز، القرار علنا.
والش��ائع من العبي إس��بانيا منذ 
إقال��ة لوبيتيجي م��ن قبل لويس 
اإلسباين  االتحاد  روبياليس، رئيس 
التفاوض  بس��بب  الق��دم  لك��رة 
ع��ى تدريب ري��ال مدريد دون 
علمه هو أنه��م تقبلوا القرار، مع 
االعرتاف بأنه ليس مثاليا ملس��رية 

الفريق يف كأس العامل.
لكن س��اؤول، ال��ذي لعب تحت 
منتخ��ب  يف  لوبيتيج��ي  قي��ادة 
إس��بانيا تح��ت 19 عاًم��ا، ف��رق 

الصفوف يف مقابلة مع التلفزيون 
اإلس��باين أمس الس��بت، قائاًل إن 
الالعب��ني كان يجب أن تكون لهم 

كلمة يف هذا القرار املصريي.
وقال ساؤول “كان األمر مدهًشا، 
وأعتقد إنه حتى يف وجود أسباب 
وراء القرار، ف��إن الالعبني مل تكن 
له��م كلمة يف ذل��ك ومل يكن هذا 

هو الوقت املناسب”.
وأضاف “استحق جولني البقاء يف 
منصبه بعد عامني من االس��تعداد 
لكأس العامل معنا. بالطبع هذا أثر 
علينا. تستبدل املدرب قبل يومني 
)من انطالق كأس الع��امل(. لكننا 

حاولنا البقاء أقوياء”.
وق��ال امل��درب املؤق��ت فرناندو 
هيريو، ال��ذي كان قب��ل البطولة 
الريايض  املدي��ر  منصب  يش��غل 
للمنتخب االس��باين، إن ال مشكلة 

لديه مع تعليقات ساؤول.
وأض��اف هي��ريو يف مقابل��ة مع 
اإلذاعي��ة  س��ريا  أون��دا  محط��ة 
اإلس��بانية “من املنطقي والصحي 

والطبيعي أن يبدي الكل رأيه”.
تاب��ع “م��ن الطبيع��ي أن يكون 
لالعبني حري��ة أن يقولوا ما يحلو 
له��م. أن��ا هن��ا كمدرب بس��بب 
ظروف، وأنا أول ش��خص يعرتف 
بذل��ك، وال أحد آخر بحاجة لقول 

ذلك”.
وس��تتأهل إس��بانيا إىل دور ال�16 
إذا تعادلت مع املغرب الذي ودع 
املنافس��ة بالفعل، الي��وم اإلثنني، 
رغم أن من أجل تصدر املجموعة 
الثاني��ة س��يكون ع��ى املنتخب 
اإلسباين التفوق يف عدد األهداف 
عى الربتغال التي تواجه إيران يف 

التوقيت نفسه.

دييجو كوستا

لوبيتجي

شبح 
لوبيتيجي
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وكاالت: بعييد أن أطاحييا باملنتخبيين 
املرصي والسييعودي من الدور األول 
ببطولة كأس العييامل 2018، يصطدم 
مييع  وأوروجييواي  روسيييا  منتخبييا 
بعضهييا البعض اليييوم اإلثنن، عىل 
ملعب “كوسييموس أرينا” يف الرصاع 

عىل الفوز بصدارة املجموعة األوىل.
ويف الجولتيين األولين ميين مباريات 
ميين  املجموعييات، حقييق كل  دور 
منتخبي روسيا وأوروجواي انتصارين 
ليحسييا تأهلها من املجموعة عىل 
حسيياب السييعودية ومييرص، ويدور 
الرصاع يف مواجهة اليوم عىل الصدارة 
التي يعلق خاللهييا املنتخب الرويس 
أماله عىل الدعم الجاهريي املرتقب.
وقبييل انطالق منافسييات املونديال، 
كان منتخب أوروجواي أبرز املرشحن 
للتأهل من صدارة املجموعة، خاصة 
بعد تجاوزه الدور األول يف البطولتن 

املاضيتن.
بينييا كانييت التوقعييات مختلفيية 
بالنسييبة للمنتخب الييرويس، يف ظل 
حقيقة أنه األقل بن جميع املنتخبات 
الي 32 باملونديال، يف تصنيف االتحاد 

الدويل )فيفا( ملنتخبات الكرة.

ولكن بالفييوز عىل السييعودية 5-0، 
ومييرص 3-1، صعييد املنتخب الرويس 
إىل الييدور الثيياين باملونديييال للمرة 
األوىل منذ تفكك االتحاد السوفييتي، 
وقييد رفع سييقف الطموحييات لدى 

جاهريه بشكل كبري.
وقييال العب خييط الوسييط دينيس 
تشريتشيييف عقب املباراة أمام مرص 
“نود فقط إسييعاد جاهرينا.. الدولة 
كلهييا تدعمنييا. وقد منحونييا الثقة.. 
نسييمع املشييجعون وهييم يتغنييون 
بأسائنا ويدعمون املنتخب. إنه أمر 
رائع”. وأضيياف “لقد حققنييا الفوز 
وسييجلنا إنجازًا تاريخيًّييا بتجاوز دور 

املجموعات للمرة األوىل”.
ستانيسييالف  أثنييى  جانبييه،  وميين 
تشريتشيسوف املدير الفني للمنتخب 
الرويس عىل متاسك الفريق وصالبته، 
لكنه أبدى يف الوقت نفسييه متسييكا 

بالحذر.
قييوة  ميين  وحييذر تشريتشيسييوف 
منتخييب أوروجييواي، صاحب املركز 
14 يف تصنيييف الفيفا، واصًفا املباراة 
بأنها مختلفة عن مواجهتي املنتخبن 
السعودي واملرصي، صاحبي املركزين 

67 و45، عىل الرتتيب.
وقييال تشريتشيسييوف “أوروجييواي 
فريييق مختلييف. إنها منافسيية عىل 

مستوى مختلف”.
الخاصة  أسييلوبهم وخططهم  لديهم 
يف اللعييب، لذلك علينا خوض املباراة 
بالطريقيية والخطييط التييي متكننييا 
من الفوز.. سنسييتعد بأفضل شييكل 

ممكن”.
وتأيت تحذيرات تشريتشيسييوف رغم 
حقيقيية أن املنتخب الييرويس فاز يف 
مباراتيييه األولييين بنتيجيية إجالية 
1-8، بينا سييجل منتخب أوروجواي 
يف كل واحدة من مباراتيه أمام مرص 

والسعودية هدًفا وحيًدا.
وعييىل الجانب اآلخر، أبدى أوسييكار 
تاباريييز سييعادته بتأهييل منتخييب 
يف  الثيياين  الييدور  إىل  أوروجييواي 
املونديال للنسخة الثالثة عىل التوايل 

من البطولة.
لكنه اعييرتف بأن فريقييه بحاجة 
إىل مزيييد من الحييدة الهجومية 

أمييام الفريق الييرويس الذي 
سيييحظى بالتأكيييد بدعم 

جاهريي هائل.

وقال تاباريييز “لقد تأهلنييا إىل دور 
الي16، وهييذا أمر جيد. لكن علينا أن 
نواصل التطور.. علينا مواصلة العمل 
لتطوير بعض الجوانب. مباراتنا أمام 

روسيا ستكون حاسمة”.
 وأضيياف “لقد تأهلوا، ويلعبون عىل 
أرضهم ووسييط جاهريهم. ستكون 
األجواء رائعة بالنسبة لهم، وسيشكل 
ذلييك فرصة رائعيية بالنسييبة لنا يك 

نخترب مدى تطور فريقنا”.

الصدارة بين
روسيا وأوروجواي

وكاالت: أكد ستانيسالف تشريتشوف، املدير الفني 
للمنتخب الرويس، بشكل مبسط لدى سؤاله حول 

تزايد الضغوط عىل فريقه بعد األداء املفاجئ يف كأس 
العامل.وقال تشريتشوف خالل مؤمتر صحايف أمس 
األحد، عىل هامش املباراة أمام أوروجواي، اليوم 

اإلثنن، يف الجولة األخرية من املجموعة األوىل “أنا 
لست طبيًبا أعمل كمدير فني”.

وأضاف “يسألونني باستمرار عن الضغوط، إنها مسألة 
طبية”. وضمن املنتخبان الرويس واألوروجوياين التأهل 

لدور الي16 لكنها يتنافسان عىل صدارة املجموعة 
األوىل. واكتسح منتخب روسيا ضيفه السعودي 5-0، 

يف املباراة االفتتاحية، ثم هزم مرص 3-1.
وأوضح شريتشوف “لقد تأهلنا بالفعل لكننا ال نخطط 

إلجراء أي تغيريات اليوم”.
وأضاف “إنه كأس العامل، الفريق ينبغي أن يكون يف 

أفضل حالته من أجل مباراة اليوم.. نحن فريق وعلينا 
أن نقوم بواجباتنا”.

ولدى سؤاله عا إذا كان يفضل إسبانيا أم 
الربتغال يف دور الي 16، قال “ال نقم بأي 

اختيارات، ألننا لسنا مخولن لذلك، نعرف 
الفريقن، واألمر سيحسم داخل امللعب”.

واقعية روسيا

عدسة املونديال

ستانيسالف تشيرتشوف

مصر والسعودية... حفظ ماء الوجه
السييعودية  سييتحاول  وكاالت: 
ومرص تجنب إنهاء مشييوارها 
يف املجموعيية األوىل، يف املركييز 
األخييري، عندمييا تلتقيييان اليوم 
اإلثنن، حيث سييتكون الخسارة 
خاصيية ملرص  لآلمييال  مخيبيية 
ومهاجمها الهداف محمد صالح.
مباراتن  أول  الفريقييان  وخرس 
الوحيد  واليييء  املجموعة،  يف 
الذي سينقذها خالل مواجهة 
فولجوجييراد هو عييدم احتالل 

املركز األخري يف املجموعة.

متثييل  للسييعودية  وبالنسييبة 
املبيياراة أهمييية خاصة حيث 
لتسجيل هدفه  الفريق  يسعى 

األول يف البطولة الحالية.
وكانت مرص، التي تشارك ألول 
مييرة يف البطوليية منييذ 1990، 
تأمييل يف بلييوغ أدوار خييروج 
املغلوب بعدما ظهرت بشييكل 

قوي يف التصفيات.
لكنهييا خييرست 1 - صفر أمام 
األوىل  املبيياراة  أوروجييواي يف 
التييي غيياب عنها صييالح أثناء 

تعافيييه من إصابيية لحقت به 
يف نهييايئ دوري أبطييال أوروبا 
مع فريقه ليفربييول، ثم خرس 
الفريييق يف وجييوده 1-3 أمام 

روسيا صاحبة األرض.
وميثل صييالح عنييرًصا مؤثرًا يف 
تشييكيلة منتخب بييالده حيث 
أهييداف  ميين   %  71 سييجل 
الفريق خييالل التصفيات وكان 
صاحب هدف فريقه الوحيد يف 
البطولة حتى اآلن أمام روسيا.

ورغييم أن هذا الهدف جاء من 

ركليية جزاء إال أن صالح بدا أنه 
ال يييزال متأثرًا بإصابته يف كتفه 

خالل املباراة.
ونقل عن هاين أبو ريدة رئيس 
لوسييائل  قوله  املرصي  االتحاد 
إعييالم محلييية إن صييالح لن 
يغييادر معسييكر الفريق رغم 

الوداع املبكر للبطولة.
ومبييا أنه ال توجييد أي مخاطرة 
أو تأثييري ملبيياراة اإلثنيين عىل 
عصييام  سيسييعى  الفريقيين، 
الحييري حارس مرمييى وقائد 

للمشيياركة،  مييرص،  منتخييب 
العييامل  كأس  تاريييخ  ليدخييل 
باعتبيياره أكرب الالعبن سيينا يف 

تاريخ البطولة.
املخرم،  الحارس  سيين  ويبلغ 
الذي غيياب عيين أول مباراتن 
يف البطوليية، 45 عاًمييا، ويجب 
عىل مدربه األرجنتيني هيكتور 
كان  إذا  مييا  يقييرر  أن  كوبيير 
سيييمنحه فرصيية اللعب فيا 
قد تكون مشيياركته األخرية يف 

عصام الحضريالبطولة.
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وكاالت: اكتس��ح منتخ��ب إنجلرتا منافس��ه بنام، 
األحد، ب� 6 أهداف مقاب��ل واحد وضمن التأهل 
إىل الدور الث��اين رفقة بلجيكا، وه��و رقم قيايس 
ألك��ر عدد من األهداف يس��جله فريق واحد يف 

مونديال روسيا.
وسجل النجم اإلنجليزي هاري كني ثاين “هاتريك” 
يف موندي��ال روس��يا بع��د الثالثية التي س��جلها 

كريستيانو رونالدو يف مرمى إسبانيا.

وج��اءت أهداف ك��ني يف الدقائ��ق 22 و46 من 
ركلت��ي ج��زاء وأىت الثالث يف الدقيق��ة 62، بينام 
س��جل جون س��تونز يف الدقيقتني 8 و40 وجييس 

لينغارد يف الدقيقة 36.

سداسية 
إنجليزية

وكاالت: نجح هاري كني يف إحراز 3 أهداف ضمن 
سداسية منتخب إنجلرتا أمام بنام خالل مباراة الجولة 

الثانية ضمن منافسات املجموعة السابعة يف كأس العامل.
كني نجح يف إحراز 3 أهداف من ركلتي جزاء وتسديدة 

عن بعد أمام بنام وكان قد سبقهام بهدفني أمام منتخب 
تونس بالجولة األوىل؛ ليصبح رصيده 5 أهداف يتصدر به
h قامئة هدايف كأس العامل متفوقا عىل لوكاكو ورونالدو. 

وكان الربتغايل كريستيانو رونالدو قد نجح يف تسجيل 
ثالثية أمام منتخب إسبانيا ثم هدف أمام املنتخب 

املغريب بينام لوكاكو أحرز هدفني بالجولة األوىل أمام 
منتخب بنام ثم هدفني أمام منتخب تونس.

كين الهداف

وكاالت: انتزع النجم املخرضم 
نقطة ملنتخب  كيسويك هوندا 
الياب��ان لكرة الق��دم بإدراكه 
التع��ادل أمام الس��نغال 2-2 
أمس األح��د يف يكاتريينبورغ، 
ضم��ن الجول��ة الثاني��ة م��ن 
منافس��ات املجموع��ة الثامنة 

ملونديال 2018.
املب��اراة  املنتخب��ان  ودخ��ل 
وكل منه��ام يبح��ث عن فوزه 
الث��اين، بعدما تغلب��ت اليابان 
عىل كولومبيا والس��نغال عىل 
روبرت ليفاندوفس��ي ورفاقه 
يف املنتخ��ب البولندي بنتيجة 

واحدة 2-1.
الت��ي تعود  وبدت الس��نغال 
األوىل  للم��رة  النهائي��ات  إىل 
من��ذ 2002 حني فاجأت العامل 
بوصوله��ا إىل رب��ع النهايئ يف 
مشاركتها الوحيدة، قادرة عىل 
خط��ف النق��اط الت��ي كانت 

س��تضعها ع��ىل مش��ارف مثن 
النهايئ.

وتق��دم رج��ال امل��درب آليو 
سيس��يه، قائد منتخب 2002، 
مرت��ني عرب نجمه��م وقائدهم 
الح��ايل س��اديو ماني��ه )11( 
وم��وىس واغي��ه )71(، لك��ن 

“الس��اموراي األزرق” رد ع��رب 
تاكايش اينوي )34( ثم البديل 
أصب��ح  ال��ذي   )78( هون��دا 
أفضل هداف آسيوي يف تاريخ 
النهائيات ب��� 4 أهداف، ورفع 
كل من املنتخبني رصيده إىل 4 

نقاط.

وكاالت: نجح منتخب كولومبيا يف 
نس��يان الهزمية التي لحقت به يف 
أوىل مباريات��ه يف كأس العامل أمام 
اليابان، بع��د االنتصار عىل نظريه 
البولن��دي يف ثاين الجوالت بثالثية 

نظيفة.
وافتتح ياري مينا التسجيل برأسية 
ممي��زة بعد عرضي��ة من خاميس 
رودريجيز يف الدقيقة 39 من عمر 

الشوط األول من اللقاء.
ويف الش��وط الثاين فرض املنتخب 
الكولومبي س��يطرته ع��ىل اللقاء، 
وترجم ذلك بتسجيل الهدف الثاين 
عن طريق الهداف راداميل فالكاو 
بعد متريرة رائع��ة من كينتريو يف 

الدقيقة 70.
وج��اء أجمل أه��داف اللقاء عىل 
يد الجناح خ��وان كوادرادو الذي 
انفرد بتشيزين بعد بينية ذكية من 
خاميس ليضعها عىل يسار الحارس 
رصاصة  مبثابة  لتك��ون  البولندي 

الرحمة للمنتخب البولندي.
كأس  يف  البق��اء  رصاع  واش��تعل 
الع��امل يف ه��ذه املجموع��ة بعد 
منتخ��ب كولومبي��ا؛ الرتفاع  فوز 
رصي��د أبناء قارة أم��ريكا الجنوبية 
ل���3 نقاط، بينام يتقاس��م كل من 
الس��نغال واليابان الصدارة برصيد 

4 نقاط لكل منهام.
ويف الجولة األخرية يواجه منتخب 
كولومبيا نظريه السنغايل يف مباراة 
قد يتأهل الفائز فيها لثمن النهايئ، 
برفق��ة منتخ��ب الياب��ان ال��ذي 
س��يالقي منتخب بولندا يف الجولة 

األخرية.

كولومبيا تقصي بولندا بثالثيةهوندا يحرم السنغال من الفوز

فرحة كولومبية باالنتصارفرحة يابانية بالتعادل

خاميس رجل المونديال األول
وكاالت: اس��تطاع خاميس رودريجيز نجم 
منتخ��ب كولومبيا صناع��ة الحدث يف آخر 
نسختني من كأس العامل، بعد أن عزز سجله 
التهديف��ي م��ن ناحية تس��جيل األهداف 
باملس��اهمة  الع��امل  كأس  يف  وصناعته��ا 
بالهدفني األول والثالث من مباراة كولومبيا 
أمام بولن��دا أمس ضمن الجولة الثانية من 

املجموعة الثامنة.
ووص��ل خامي��س إىل اله��دف العارش من 

تس��جيل وصناعة يف 7 مباريات خاضها، إذ 
سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف.

ونج��ح نجم ري��ال مدريد اإلس��باين املعار 
إىل بايرن ميون��خ يف صناعة الهدفني األول 
والثال��ث ملصلحة كل من يريي مينا وخوان 
كوادرادو؛ ليصبح الالعب الذي س��جل أكرب 
ع��دد من األه��داف يف آخر نس��ختني من 
كأس العامل: 2014 و2018 ب� 6 أهداف، كام 

أنه صنع أكرب عدد من األهداف بواقع 4.

سيسيه يقر بأفضلية اليابان
وكاالت: أعرب املدير الفني للمنتخب السنغايل 
أليو سيسيه، عن أسفه بعد التعادل )2-2( مع 
اليابان، أمس األحد، يف ثاين جوالت الدور األول 

لكأس العامل 2018.
وق��ال سيس��يه، يف ترصيحات أبرزه��ا موقع 
“الفيفا”: “بالطبع نأس��ف مل��ا حدث، نعرتف 
بأننا مل نش��اهد عرًضا سنغالًيا كبريًا، مقارنًة مبا 
قدمناه أمام بولن��دا.. مل نكن جيدين، واليابان 
كانت الفريق األفضل، يجب أن أعرتف بذلك”.

وأضاف “لك��ن رغم ذلك، اس��تطعنا 
التق��دم مرت��ني. م��ا أزعجنا ه��و تلقينا 

هدفني.. لعبت الياب��ان كام كان متوقًعا، فهو 
منتخب يتمتع بجودة كبرية”.

واختتم املدرب بقوله “ضغطنا عليهم بش��كل 
جيد يف البداية، لكننا ارتكبنا بعض األخطاء.. 
مبجرد أن أعطيناهم بعض املس��احة، أصبح 
األم��ر صعًبا علينا.. واآلن علينا تقديم مباراة 

جيدة أمام كولومبيا”.
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