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االثنين
19 يونيو 2017 
24 رمضان 1438

خــادم احلرميـن قائــد الأمــة
مبادراته تعزز االأمن واال�ستقرار وتقوي الوحدة... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد رئي����س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�أن خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيفني قائد �الأم���ة �لعربية 
و�الإ�س���امية وال يقوده���ا �إال نحو خريها و�س���احها 

ووحدتها و�أمنها و�أمان �سعوبها.

وق���ال �س���موه: “�إن خ���ادم �حلرم���ني �ملل���ك 
�س���لمان بن عبد�لعزيز �آل �س���عود عاه���ل �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة يحمل هموم �الأمة وهو 
من كل خري لها قريب وهو �لذي مببادر�ته �سيعزز 

�أمنها و��ستقر�رها و�سيقوي وحدتها وتر�بطها”.

ج���اء ذلك ل���دى ��س���تقبال �س���موه ع���دد� من 
�مل�س���وؤولني باململكة ورجال �الأعمال و�ل�س���حافة 
و�لفك���ر،  �إذ ��س���تعر�س �س���موه معه���م ع���دد� من 

�ملو�س���وعات �ملت�سلة بال�س���اأن �لوطني 
و�القليمي.

توّجه لتطبيق �ضريبة مبيعات العام املقبل

“األبا”: بدء الأعمال الإن�ضائية للخط ال�ضاد�س

 ا�ضت�ضهاد رجل اأمن بتفجري اإرهابي يف الدراز

قائمة بديوي تفوز بالأغلبية يف انتخابات “املحامني” 

ع�س���كر - �ألب���ا: �أعلن���ت �رصك���ة �أملنيوم 
�لبحرين )�ألب���ا(، عن بدء �الأعمال �الإن�س���ائية 
�ل�س���اد�س  �ل�س���هر  خ���ط  م����رصوع  مبوق���ع 
للتو�س���عة، وذل���ك بعد ��س���تكمال در��س���ة 

�جلدوى �القت�سادية للم�رصوع.
ويغطي �خلط �ل�س���اد�س ما م�ساحته 60 

هكتار�ً تقريباً. 
وم���ع �حتياج���ات �حلفر و�ل���ردم �لازمة 
للم����رصوع، و�لت���ي تبلغ نح���و 1.8 مليون مرت 

مكعب، مت �ختيار “�حلفر �ل�سطحي” لتكون 
�لو�س���يلة �ملف�سلة الإز�لة �ملو�د �لناجمة عن 
�أعمال �الإن�س���اء �الأر�س���ية و�لتي �ستتكفل به 

�رصكات مقاوالت بحرينية.
وحتى �الأ�س���بوع �الأول من �س���هر يونيو، 
متت �إز�لة نح���و 40 % من �ملو�د �لتي يجب 
حفره���ا و�إز�لته���ا، ومن �ملتوقع ��س���تكمال 

�الأعم���ال �الأر�س���ية مع نهاية �س���هر  
�سبتمرب �ملقبل.

�ملنامة - بنا: �أعلنت وز�رة �لد�خلية 
عل���ى �س���فحتها على ح�س���اب “تويرت” 
�أن تفجري� �إرهابي���ا وقع يف قرية �لدر�ز 
�أ�س���فر عن ��ست�س���هاد �أحد رج���ال �الأمن 

و�إ�س���ابة �ثن���ني �أثن���اء قيامه���م ب���اأد�ء 
�لو�جب.

�جله���ات  �أن  �ل���وز�رة  و�و�س���حت 
�ملخت�سة تبا�رص �إجر�ء�تها.

�ملحام���ني  جمعي���ة  �نتخاب���ات  �أ�س���فرت 
�لبحرينية عن فوز ح�س���ن بديوي برئا�سة �جلمعية 
بعد فوز قائمته باالأغلبية. وُوزعت �ملنا�س���ب يف 
�أول �جتم���اع ملجل�س �الإد�رة �جلديد و�ختري حممد 

يا�سني نائبا للرئي�س.
�ل�س���ابقة  �لرئي�س���ة  �أن  “�لب���اد”  وعلم���ت 
للجمعية �ملحامية هدى �ملهزع قد ت�س���تقيل من 

�إد�رة �جلمعي���ة، على �لرغم م���ن فوزها مبقعد يف 
�الإد�رة �جلديد �أم�س �الأول.

ويف �الجتم���اع، مل يعر����س طل���ب ��س���تقالة 
�ملهزع، �إذ يجب �أن يعر����س على مكتب �ملوؤمتر 
�أوالً. ولوح���ظ ع���دم ح�س���ور �لرئي�س���ة �ل�س���ابقة 

للجمعية �أول �جتماع للمجل�س. 
وف���از م���ن قائم���ة �مله���زع �لعريب���ي فقط، 

بع���د �إ�ش���قاط مر�ش���حني �آخري���ن لع���دم 
��شتيفاوؤهما �رشوط �لرت�شح.

طرح���ت وز�رة �ملالي���ة مناق�س���ة تت�س���من 
تقدمي �خلدمات �ال�ست�سارية لتحديد �أثر تطبيق 
�رصيب���ة �لقيم���ة �مل�س���افة و�رصيب���ة �ملبيعات. 

.)FR/04/2017( وحملت �ملناق�سة �لرقم
وق���ال م�س���در مطل���ع �إن �ل���وز�رة تبح���ث 
تطبيق �رصيبة �ملبيع���ات يف �لعام �ملقبل كجزء 
من �الإجر�ء�ت �ملتخذة يف زيادة �الإير�د�ت و�سد 
عج���ز ميز�ني���ة 2017/2018. لك���ن �مل�س���در 
�لذي ف�س���ل عدم ذكر ��س���مه مل يعط تفا�سيل 
�إ�س���افية ع���ن ماهي���ة �لتنفيذ، وهل �س���تبطق 

�لقيمة �مل�سافة �لتي �أعلن عنها ب�سكل ر�سمي، 
�أم �ملبيعات؟

ويف �لوقت �لذي �أكد فيه �خلبري �القت�سادي 
�أحمد �ليو�س���ع �س���عوبة فر����س �رصيبتني يف �آن 
و�حد )�مل�س���افة و�ملبيعات(، حيث يخلق ذلك 
م�س���كلة �زدو�جي���ة، ب���ني �لباحث �القت�س���ادي 
جعفر �ل�س���ائغ �أن ذلك لي�س م�ستحيا من حيث 

�ملبد�أ.
وتاب���ع �ل�س���ائغ: “�أعتق���د باأن هن���اك قوى 
د�خ���ل �لدول���ة تريد تطبي���ق �رصيب���ة �ملبيعات 

وت�س���غط بهذ� �الجتاه )...( هناك جدل 
10قائم حول �ملو�سوع”.
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�أك���د رئي����س جمل����س �لن���و�ب �أحمد �ملا دع���م �ملجل�س لاأ�س����س 
�لرئي�س���ة للميز�نية �لعامة للدولة للعامني 2017 2018- �لتي جاءت 
يف بيان �حلكومة، و�أبرزها عدم �مل�س���ا�س بنفقات �لرو�تب �الأ�سا�سية، 
و�لزي���ادة �ل�س���نوية للمو�طنني. وعقد �س���باح �أم�س مبجل����س �لنو�ب 
�جتماع تن�سيقي برئا�س���ة رئي�س جمل�س �لنو�ب، ونائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة، وبح�سور وزير �ملالية �ل�سيخ 
�أحم���د بن حممد �آل خليفة ب�س���اأن م�رصوع قان���ون �مليز�نية.  من جهته، 
�أك���د رئي�س �للجنة �ملالية مبجل�س �لن���و�ب �لنائب عبد�لرحمن بوعلي 
�أن �للجنة و�س���عت جدوال زمنيا لاجتماعات �لدورية للجنة �مل�س���رتكة 
بني ماليتي �لنو�ب و�ل�سورى ميتد �إلى نحو 6 �أ�سابيع، وينتهي بحلول 

25 يوليو �ملقبل. وك�سف عن �متاكه حا جديد� فيما يتعلق 
با�ستغال �أمو�ل �حتياطي �الأجيال يف �مليز�نية �جلديدة.

توافق نيابي حكومي: ل م�ضا�س بالرواتب والعالوات

• ر�سم بياين لتطور حجم �مليز�نية �لعامة للدولة	

•  مهلة مغادرة �لقطريني �ل�سعودية و�الإمار�ت و�لبحرين �نتهت يوم �أم�س	

البحرين متهل جنوًدا قطريني 48 �ضاعة للمغادرة
عو��سم - وكاالت: طلبت مملكة �لبحرين 
من جن���ود قطريني مغادرة �أر��س���يها خال 
48 �ساعة. وبح�سب �مل�سدر، فاإن �ل�سلطات 
�لبحريني���ة �أو�س���حت للقائد �مل�س���وؤول عن 
�لقاع���دة �الأمريكية بالبحرين �رصورة مغادرة 

�جلنود �لقطريني �لعاملني يف �لقاعدة.
يذكر �أن �لبحرين ت�س���م قاعدة �أمريكية 
تعم���ل فيه���ا �لقي���ادة �ملركزي���ة للق���و�ت 
�لبحري���ة، وت�س���مل ع�س���كريني م���ن دول يف 
�ملنطق���ة، ينفذون مهم���ات تتعلق باحلرب 

على تنظيمات متطرفة يف �ل�رصق �الأو�سط.
و�نته���ت �أم�س مهلة مغ���ادرة �لقطريني 
�ل�س���عودية و�الإم���ار�ت و�لبحري���ن، يف وقت 
�أك���دت في���ه �ملنام���ة �أن �مل�س���كلة ه���ي يف 

يف  تعم���ل  �لت���ي  �لدوح���ة  �سيا�س���ة 
14�خلفاء.

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا عدًد� من �مل�سوؤولني باململكة ورجال �الأعمال و�ل�سحافة و�لفكر	

قبيل  الرحالت  زيادة  اخلليج”:  “طريان 
اإطالق خط جورجيا 

تخفيف عقوبة 8 ُمدانني باالن�سمام 

لـ“داع�س” لل�سجن 10 �سنوات

االأوملبـــــــــي يغـــــــادر اليــــــوم لوديتـــــــي 

عمان واالإمارات

اقتصاد البالد
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المغرب: 06:33الفجر: 03:15

�سدارة  حرامي” يف  واالأربعني  “طفا�س 
عرو�س عيد الفطر يف البحرين..

مسافات البالد

22

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

New Cars km0

وجهتك
لشراء سيارة

عروض رمضان
رمضان كريم.. وانت تستاهل

ال تترددو باالستفسار نحن هنا لخدمتكم

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
صيانة مجان�

 Tucson
105

Yukon
222

Pajero
149209

X-Trail
113

Tahoe Rav4138
Sportage

97

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

مازن الن�ش�ر

�شيد علي املحافظة
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خادم �حلرمني يقود �لأمة نحو خريها ووحدتها و�أمنها
ال�شعوب اخلليجية والعربية االأكرث ترابًطا... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل 
خليف����ة اأن خ����ادم احلرم����ن ال�رشيف����ن قائد 
االأمة العربية واالإ�ش����المية وال يقودها اإال نحو 
خريه����ا و�ش����الحها ووحدته����ا واأمنه����ا واأمان 
�ش����عوبها، وقال �ش����موه “اإن خ����ادم احلرمن 
امللك �ش����لمان بن عبدالعزيز اآل �شعود عاهل 
اململكة العربية ال�ش����عودية ال�ش����قيقة يحمل 
هموم االأمة وهو م����ن كل خري لها قريب وهو 
الذي مببادراته �ش����يعزز اأمنها وا�ش����تقرارها 

و�شيقوي وحدتها وترابطها”.
جاء ذلك لدى ا�ش����تقبال �ش����احب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء عددا من امل�ش����وؤولن 
باململكة ورجال االأعمال وال�ش����حافة والفكر، 
حي����ث ا�ش����تعر�س �ش����موه معه����م ع����ددا من 
الوطن����ي  بال�ش����اأن  املت�ش����لة  املو�ش����وعات 

واالقليمي.
وع����ر �ش����احب ال�ش����مو امللك����ي رئي�����س 
التوا�ش����ل  ب�ش����مات  اعت����زازه  ع����ن  ال����وزراء 
والرتاب����ط وروح املحب����ة والتاآخي التي جتمع 
�ش����عب البحرين، داعيا �ش����موه اإلى ا�شتثمار 
االأج����واء الروحانية للع�رش االأواخر من رم�ش����ان 
يف تعزي����ز الرتاح����م والت�ش����امح ع����ر التزاور 

والرتابط الذي مييز اأهل البحرين جميعاً.
و�ش����دد �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�س 
الوزراء على اأن ال�ش����عوب اخلليجية والعربية 
ن�ش����يجها  يف  ترابط����اً  ال�ش����عوب  اأك����رث  ه����ي 
االجتماعي واحل�ش����اري ارتكازا على ما يربط 
ب����ن قيادتها م����ن عالقات وثيق����ة وما يجمع 
بن �ش����عوبها من تاريخ واأوا�رش اأ�رشية عميقة 
اجلذور تر�شخت بف�شل ما بناه االأجداد واالآباء 
م����ن اأ�ش�����س متينة عماده����ا املحب����ة والتاآخي 
ووقوف ال�ش����قيق اإلى جانب �ش����قيقة يف كل 

الظروف واملواقف.
واأ�ش����اد �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�س 
ال����وزراء بال����دور الوطني الأع�ش����اء ال�ش����لطة 
وال�ش����ورين  الن����واب  م����ن  الت�رشيعي����ة 
والقانوني����ة، ورجال  والفعالي����ات احلقوقية 
ال�شحافة واالإعالم يف الدفاع عن الوطن واأمنه 

وا�شتقراره.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من امل�شوؤولن باململكة ورجال االأعمال وال�شحافة والفكر	

االع�����ت�����زاز ب�������ش���م���ات ال���ت���وا����ش���ل وامل���ح���ب���ة وال����ت����اآخ����ي ل�����دى ���ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن
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املراأة البحرينية ا�ضتطاعت اأن جت�ضد للعامل ال�ضورة احل�ضارية للمملكة
دعم “اخلا�س” وتطوير بيئة االأعمال مبا ي�سهم يف جذب اال�ستثمارات... رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: ا�س����تقبل رئي�����س ال����وزراء 
�ساحب ال�س����مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة بق�رص الق�س����يبية �س����باح اأم�س جمل�س 
اإدارة االحتاد العاملي ل�ساحبات االأعمال واملهن 
البحريني برئا�س����ة ال�س����يخة هند بنت �سلمان اآل 

خليفة.
وخالل اللقاء، اأ�س����اد �ساحب ال�سمو امللكي 
البحريني����ة  امل����راأة  بعط����اءات  ال����وزراء  رئي�����س 
وا�س����هاماتها املوؤث����رة يف دعم م�س����رية التنمية 
ال�س����املة الت����ي ت�س����هدها مملك����ة البحري����ن يف 

خمتل����ف املجاالت. واأكد �س����موه حر�س احلكومة 
على دعم القط����اع اخلا�س وتطوير بيئة االأعمال 
مبا ي�س����هم يف ج����ذب اال�س����تثمارات التي تعود 
بالنفع على االقت�س����اد الوطني وتوفر مزيًدا من 

فر�س العمل للمواطنني.
واأعرب �س����موه ع����ن فخره واعت����زازه باملراأة 
البحرينية التي ا�س����تطاعت بكفاءتها وقدراتها 
اأن جت�س����د للع����امل ال�س����ورة احل�س����ارية ململكة 
البحري����ن الت����ي تق����وم نه�س����تها على �س����واعد 

اأبنائها من رجاال ون�ساًء.

وقال �س����موه: “اإن ما و�س����لت اإليه البحرين 
م����ن مكان����ة اإقليمية ودولي����ة يف جم����ال التنمية 
والنماء االقت�س����ادي مل ياأت م����ن فراغ، واإمنا هو 
نت����اج عطاء طوي����ل الأبن����اء البحرين م����ن الرجال 
والن�س����اء الذين عمل����وا بتفان من اأجل تر�س����يخ 
اأ�س�س وطن ناه�س ومتطور يف �ستى املجاالت”.
ون����وه �س����موه باالإ�س����هامات الت����ي يقدمها 
االحت����اد العامل����ي ل�س����احبات االأعم����ال واملهن 
البحرين����ي يف الرتوي����ج مل����ا تتمي����ز ب����ه مملك����ة 
البحري����ن م����ن انفت����اح اقت�س����ادي يرتك����ز على 

منظومة قانوني����ة وت�رصيعية ع�رصي����ة، وما يبذله 
من جه����ود طيبة من خالل مق����ر املركز باجل�رصة، 
موؤك����دا �س����موه حر�س احلكومة عل����ى توفري كل 
االأجواء والبيئة املنا�س����بة التي تدعم موؤ�س�سات 
املجتمع املدين وتعزز دورها املحلي واالإقليمي 

والعاملي.
واأكد �ساحب ال�س����مو امللكي رئي�س الوزراء 
اأهمية دور موؤ�س�س����ات املجتم����ع املدين يف دعم 
جهود احلكومة على �س����عيد متك����ني املراأة مبا 
يوؤهلها الأن تكون اأكرث ا�س����هاما يف �سناعة حا�رص 

وم�ستقبل الوطن.
م����ن جانبهم، اأع����رب اأع�س����اء جمل�����س اإدارة 
االحت����اد العامل����ي ل�س����احبات االأعم����ال واملهن 
البحريني����ة ع����ن خال�����س �س����كرهم وتقديره����م 
ل�س����احب ال�س����مو امللكي رئي�س الوزراء على ما 
يوليه �س����موه من اهتمام باملراأة البحرينية االأمر 
ال����ذي وفر لها املناخ املالئ����م الأن تخدم الوطن 
يف كل امليادي����ن، موؤكدين اأن امل����راأة البحرينية 
اأثبت����ت عل����ى ال����دوام تفانيه����ا يف بن����اء الوطن 

والعمل بكل اإخال�س من اأجل رفعته وتقدمه.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد العاملي ل�ساحبات االأعمال واملهن البحريني	

99 % انخفا�ض املواليد امل�ضابني بفقر الدم يف 4 �ضنوات 
رئي�س الوزراء يتلقى تهنئة اأمني “رعاية مر�سى ال�سكلر”

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة برقية تهنئة م���ن االأمني العام جلمعية 
البحرين لرعاية مر�سى ال�سكلر زكريا الكاظم 

هذا ن�سها:
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

حفظه اهلل ورعاه.
يحتفل العامل يف 19 يونيو باليوم العاملي 
ملر����س فقر ال���دم املنجل���ي وفق م���ا حددته 
منظم���ة ال�س���حة العاملي���ة، اإذ ت�س���ارك مملكة 
البحري���ن الع���امل هذه املنا�س���بة ويف �س���جلها 
حمطات م�رصقة باالإجنازات التي الم�س���ت حياة 
�س���عب �سموكم الكرمي وتركت اأثراً كبرياً على 

جودة حياتهم.
لقد حققت مملكة البحرين بف�س���ل قيادة 

�س���موكم وتوجيهاتك���م ال�س���ديدة الكثري من 
االإجنازات والتي ن�ستعر�س بع�س منها:

-انخفا����س مع���دل الوفيات اإل���ى 40 % 
وزيادة متو�سط عمر املري�س اإلى 55 عاماً.

-توفري خمزون من الدم���اء النقية والذي 
�س���اهم باإنق���اذ حي���اة الكث���ري م���ن املر�س���ى 
والنهو����س بج���ودة حياتهم من خ���الل حمالت 
الت���رع بالدم والذي و�س���ل اإل���ى اأكرث من 20 

األف وحدة وتتجاوز حاجة البحرين بكثري.
اجل���دد  املوالي���د  ن�س���بة  -انخفا����س 
امل�سابني بفقر الدم اإلى اكرث من 99 % خالل 

االأربع �سنوات املا�سية.
-اط���الق برام���ج بحثي���ة لتطوي���ر العالج 

وامل�ساركة فيها على امل�ستوى العاملي.
-اال�س���تعانة باخل���رات الدولي���ة لتقييم 

الرعاية الطبية.

-تب���وء البحري���ن مكانة عالي���ة يف الوطن 
العرب���ي والعاملي يف �س���جل الرعاية ال�س���حية 

املقدمة ملري�س ال�سكلر.
-وف���رة االأ����رصة ال�س���اغرة لتلق���ي العالج 

و�رصعة ح�سول املري�س على الرعاية.
-وج���ود اأع�س���اء يف الفري���ق الطبي على 

كفاءة عالية للتدخل يف احلاالت احلرجة.
-مرك���ز متخ�س����س يف تق���دمي الرعاي���ة 

ال�سحية ي�سم 90 �رصيراً.
-دخول اأجهزة ا�س���تبدال ال���دم املتقدمة 
والت���ي ت�س���اهم يف خف����س مك���وث املري����س 
بحيات���ه  بالتحاق���ه  واالإ����رصاع  بامل�ست�س���فى 

الطبيعية.
اإن ه���ذا من���وذج ب�س���يط م���ن االإجن���ازات 
الكث���رية الت���ي حققه���ا لنا �س���موكم من خالل 
توجيهاتكم ال�س���ديدة لقيادات وزارة ال�سحة، 

والت���ي �س���اهمت يف النهو����س بحي���اة مري�س 
ال�س���كلر واحلفاظ على حياته وا�ستمرار ترابط 

ا�رصته.
لقد اأبعد �س���موكم بتلك اجلهود العظيمة 
�س���بح اليتم ع���ن االأبن���اء واكد ا�س���تمرار االأ�رص 
واحلفاظ عليها من الطوارئ، لقد بات مري�س 
ال�س���كلر اآمناً على نف�سه وحياته واأ�رصته يف ظل 

�سموكم الكرمي. 
واإذ يطي���ب لن���ا اأن نرفع ملقام �س���موكم 
الك���رمي اأطيب اآيات ال�س���كر والتقدير وعظيم 
االمتن���ان با�س���مي وبا�س���م جمي���ع املر�س���ى 
واأهاليهم على ما تركه �س���موكم من اأثر عظيم 

على حياتنا واأهلنا.
واإذ ن�س���األ اهلل العل���ي القدي���ر اأن يتقبل 
منك���م هذا العمل النبي���ل واأن يجعلنا من خرية 

�سعبكم.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، ر�سالة �سكر 
من املدير العام ملنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة )اليون�س���كو( اإيرين���ا بوكوفا، عرت فيها عن 
بالغ �س���كرها وتقديرها ل�س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء، على ح�سن اال�س���تقبال والوفاده، لدى زيارتها 

للبحرين موؤخراً.
كما اأ�س���ادت املدير العام “اليون�س���كو” بالتعاون 
القائم بني مملكة البحرين واملنظمة االأممية يف خمتلف 

املجاالت، ال �سيما يف جمال احلفاظ على الرتاث.
كما عرت ع���ن وافر تقديرها للدع���م الكبري الذي 
حتظ���ى ب���ه “اليون�س���كو” م���ن قب���ل مملك���ة البحرين، 
وم�س���اركتها الفاعل���ة واملوؤثرة يف جه���ود هذه املنظمة 
واأن�سطتها على خمتلف امل�ستويات االأقليمية والدولية، 
معربة عن املها يف ا�س���تمرار تطور هذا التعاون، متمنية 
ل�س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء دوام ال�س���حة 

والعافية وململكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

رئي�س الوزراء يتلقى ر�سالة 
�سكر من “اليون�سكو”

املنامة - بنا: اأبدى ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة اعت���زازه الكبري بالتوا�س���ل بني اأبناء 
املجتم���ع البحريني والذي يعك�س املحبة واالألفة 
الت���ي جتمعه���م على النه���ج املرتك���ز على قيم 
الو�س���طية واالعت���دال ال���ذي يرت�س���يه ويختاره 
املواطن، مما يكر�س التما�س���ك ووحدة املجتمع 
واحرتام تعدديته اإزاء كل التحديات واملتغريات 
التي ن�س���هدها حا����رصة يف بع�س ال���دول، والتي 
اإن مملك���ة  �س���موه  وق���ال  اأ����رصت مبكوناته���ا. 
التاري���خ العريق والري���ادة واملواق���ف الوطنية 
الثابتة �س���تظل نرا�ساً للعطاء واالنتماء الوطني 

اخلال�س الذي ال يتزعزع اأبداً.
ونوه �سموه اإلى اأن مملكة البحرين ويف �سوء 
اللحمة الوطنية التي رعاها عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك الوالد حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 
والتي �س���كل فيها ميثاق العمل الوطني حمطة 
بارزة يف تاريخ مملكة البحرين احلديث قد د�سن 
مرحلة مهمة م���ن العمل الوطني وانطالقة مهمة 
ج���اءت عل���ى اإثرها الكث���ري من املنج���زات التي 
ا�ستلهمت مبادئ امليثاق التي �ستظل الدعامة 
االأ�سا�سية ملوا�سلة م�سرية التطوير يف اململكة 
والت���ي من بينه���ا روؤي���ة البحرين االقت�س���ادية 
عل���ى  القائم���ة  مبادئه���ا  ومرتك���زات   ،2030
اال�ستدامة والتناف�س���ية والعدالة وت�سمينها يف 
خمتلف اخلطط والرام���ج التنموية التي نتطلع 
له���ا، وتكري�س���ها و�س���وال لالأه���داف املبتغ���ى 
حتقيقها واملردودات االيجابية التي تت�سمنها 

م�ساعي التنمية يف البالد وا�ستدامتها.

وق���ال �س���موه اإن مملك���ة البحري���ن تق���در 
اإ�س���هامات القط���اع اخلا�س ودوره االأ�س���ا�س يف 
االقت�س���اد والتج���ارة يف الب���الد. واأ�س���ار �س���موه 
اإل���ى اأن هذا ال���دور املتنام���ي واملواكب لكافة 
التغريات ي�س���هد اأي�ًس���ا اهتماًما كب���رًيا لزيادة 
اإ�س���هاماته وتاأكي���د دوره م���ن خالل ما �س���هدته 
الفرتة املا�س���ية من ت�رصيعات وقرارات  ت�س���ب 
يف تعزي���ز دور االقت�س���اد ومردوده امل�س���تدام 
ب�سكل عام وتعزيز دور هذا القطاع ب�سكل خا�س 
والعمل على تذليل وت�سهيل كل االجراءات اأمامه 
خ�سو�س���ا مع ما يتم اتخاذه الي���وم من مبادرات 
مهمة ت�س���عى اإلى خل���ق التحول ال���الزم للقطاع 
العام من حمرك لالقت�س���اد اإلى م�رصع ومنظم له 
واإ�س���ناد ه���ذه املهمة اإلى القط���اع اخلا�س الأخذ 
زمام املبادرة وت���ويل دوره احلقيقي والطبيعي 

يف امل�سرية التنموية بقيادة جاللة امللك.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارة �س���موه اأم����س اإلى 

جمل�س���ي عائلة العري����س وعائل���ة املديفع واآل 
رحمة، الفتا �س���موه اإل���ى ا�س���تمرارية البناء على 
ما مت اإجنازه ب�س���واعد اأبناء البحرين، وما اأثمرت 
عن���ه م���ن جه���ود اأ�س�س���ت لقاع���دة اقت�س���ادية 
متين���ة ومتنوعة والعم���ل نحو التوظي���ف االأمثل 
ملزاياها وخ�سائ�س���ها مبا يرفد م�س���ار التنمية 
االقت�س���ادية وحتقي���ق م���ردودات ايجابية على 
كافة امل�س���تويات وتعزيز مكانة البحرين كبيئة 
حا�سنة لال�ستثمار ومركز اقليمي ودويل الأعمال 

املال واال�ستثمار.
واأك���د �س���موه يف ه���ذا اجلانب عل���ى حيوية 
القطاعات اخلم�س���ة التي يت���م االآن الرتويج لها 
وا�س���تقطاب اال�س���تثمارات فيها وهي قطاعات 
ال�س���ياحة واخلدمات املالية وتقنية املعلومات 
التحويلي���ة  ال�س���ناعات  وقط���اع  واالت�س���االت 
والنق���ل واخلدمات اللوج�س���تية وتوف���ري البنى 
التحتي���ة والبيئة املنا�س���بة النطالقتها وجناحها 

واإ�س���هامها يف خل���ق فر����س العم���ل ام���ام اأبناء 
الوطن.

واأ�ساف �سموه اأن االرتقاء باخلدمات وتلبية 
احتياج���ات املواطن���ني وت�س���خري كل امل���وارد 
وتخ�سي�سها نحو كل ما يعمل على حتقيق الر�سا 
لدى املواطن. واأعرب �س���موه يف هذا ال�سدد عن 
ارتياحه الكبري فيما ي�سهده امللف االإ�سكاين من 
وت���رية مت�س���ارعة يف اإجناز امل�س���اريع وتوزيعها 
مل�ستحقيها، م�سرياً اإلى برنامج التنمية اخلليجي 
ودوره يف رفد م�س���تويات التنمية والتطوير مبا 
يلم����س اأثره املواطن على اأر����س الواقع بوترية 

م�ستدامة يف البنية التحتية واخلدمات.
واأو�س���ح �س���موه اأن االأهداف واالأدوات التي 
حدده���ا امللتق���ى احلكومي هي خط���وة للتاأكيد 
عل���ى االأولوي���ات مب���ا يتنا�س���ب م���ع متطلب���ات 
املرحل���ة احلالي���ة التنموي���ة لتحقي���ق مزيد من 
املكت�س���بات النوعي���ة للمواطن���ني مهم���ا كانت 

املتغريات. وقال �س���موه اإن م�س���تقبل البحرين 
ومواطنيها ياأتي يف مقدمة االأولويات وهو حمور 
مه���م يف اخلط���ط واملب���ادرات الوطني���ة الرامية 
اإلى تاأكي���د منظومة متكاملة ت�س���عى نحو تنمية 
االإن�س���ان البحريني بالتعلي���م والتدريب وتعزيز 
الفر����س النوعي���ة اأمام���ه وتنمي���ة اأف���ق االبداع 
واالبت���كار والري���ادة والت���ي متك���ن الكث���ري من 
ال�س���باب البحريني اأن ي�ستفيدوا من هذا اجلانب 
حت���ى ا�س���تطاعت اململك���ة م���ن بل���ورة منوذج 

يحتذى به على هذا ال�سعيد.
املجال����س  اأ�س���حاب  ع���ر  جانبه���م،  م���ن 
واحل�سور عن تقديرهم ل�سموه على ما يوليه من 
حر�س بزيارة املجال�س البحرينية يف هذا ال�س���هر 
الك���رمي، م�س���يدين باهتم���ام القي���ادة احلكيمة 
يف تعزيز مكت�س���بات املواط���ن من خالل خمتلف 
املب���ادرات والرام���ج الرامية الى دعم م�س���اعي 

التنمية والتطوير.

املواقف الوطنية الثابتة نربا�ض للعطاء واالنتماء الوطني
تنمية االإن�سان البحريني بالتعليم والتدريب والفر�س النوعية... ويل العهد:

• ... و�سموه يف زيارة ملجل�س عائلة املديفع واآل رحمة 	 • �سمو ويل العهد يزور جمل�س عائلة العري�س 	
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“$” تنـظـــم غبقــــة للمـــوظفيــن وعــائــالتهــم
بح�ضور رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

“الغرفـة” تقيـم املجلـ�س الرم�ضانــــي
برعاية املوؤيد وح�ضور كبار امل�ضوؤولني

ال�ضناب�س - بيت التجار: اأقامت غرفة جتارة 
و�ض���ناعة البحرين فعاليات جمل�ض���ها الرم�ضاين 
موؤخ���راً ببيت التج���ار حتت رعاية رئي�ض���ها خالد 
املوؤي���د. وتوجه���ت الغرف���ة بخال����س العت���زاز 
والتقدير جلميع من �ض���ارك باحل�ض���ور من كبار 
امل�ضوؤولني والوجهاء والأعيان واع�ضاء املجتمع 

التجاري وممثلي ال�ضحافة والإعالم.
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يًدا بيٍد مع جاللة الملك 
 

اإنه الوقت املنا�س���ب يف ظل الأزمات ال�سيا�س���ية لال�سطفاف خلف قيادة جاللة امللك و�سمو 
رئي����س ال���وزراء و�س���مو ويل العهد حفظهم اهلل وبق���وة. ففي ظل الأزمة مع قط���ر، نقف مع جاللة 
امللك، وتوجيهاته وقراراته احلكيمة، والتي تنطلق من الدفاع عن املكت�س���بات اخلليجية، والهم 
امل�سرتك خلليجنا العزيز. لقد اأثبتت التجربة تلو الأخرى اأن خيارات امل�رشوع الإ�سالحي، وقرارات 
بو�سلمان دائماً يف الجتاه ال�سحيح ل�سالح اململكة الغالية وم�سلحة الوطن يف �سبيل تعزيز الأمن 
وا�س���تمرار الدميقراطية املتوازنة حلفظ الوطن ورعاية اخلليج بدوله و�س���عوبه من اأي اخرتاقات 

اإقليمية اإيرانية اأو غريها. 
يف ظ���ل اأزمة ما �س���ميته )البع���ري العربي(، باكرا حذرت من���ه، انه لي�س ربيع���ا، بل كان فتنه 

لإ�صقاط عاملنا �لعربي يف حمارق �لفنت، وتخريب كل ما مت بناوؤه من تطور و�إ�صالح.
قبل �س���هر كان يل حوار يف قناة روتانا، وقلت كل اأ�س���حاب الإ�سالم ال�سيا�سي �سنة اأو �سيعة 
واإن اختلفت جيناتهم، فحام�سهم النووي واحد؛ لأن اأ�سحاب الإ�سالم ال�سيا�سي موؤدجلون ل�سالح 
احلزب ل ل�س���الح الوطن، فاحلزب مقدم على الوطن، ول يوؤمنون اإل باإقامة دولة داخل دولة كما 
ه���و حادث بلبنان.  لذلك طاملا دعيت لف�س���ل الدين عن ال�سيا�س���ة، فحكوم���ات اخلليج العربي 
مطالبة اليوم قبل اأي وقت اأن يتم ت�رشيع قانون وا�س���ح و�رشيح من ف�س���ل الدين عن ال�سيا�س���ة؛ 
لن�س���ع حدا لتوغل هذا الطاعون ال�سيا�سي الذي ينخر بكياننا العربي، ويحرق �سبابنا يف املحارق، 

ويقودهم للم�سالخ.
كل ما ع�س���ناه من اأوجاع واآلم وتكتالت ب�س���بب الإ�س���الم ال�سيا�سي، و�س���رتون و�ست�سمعون 
العجب العجاب لو انك�س���ف الغطاء عن خطورته، وكم يحمل بداخله من توتر جتاه اأي �س���يء ا�سمه 
نظام اأو وطن، ل�سبب ب�سيط اأنه ل ُيوؤِْمن اإل بالدولة الدينية، ول ُيوؤِْمن بنظامنا العربي اأو اخلليجي.
ع�س���ت �س���نوات باإيران، ومن خالل جتربه، اأقول بكل و�سوح اأن اأي وطن تت�رشب اإليه مفاهيم 
ولية الفقيه، اأو نظرية اخلالفة، اأو نظرية احلاكمية بكل �س���ورها من مفاهيم اإخوانية اأو اإيرانيه، 
فالوط���ن يف خط���ر. الإيرانيون ل يدخلون اأفكارهم بلدا اإل اأف�س���دوه، وبني يديك���م لبنان واليمن 

والعراق، واحلبل على اجلرار، واإن دخل الإيرانيون دولة قطر، فعليها ال�سالم. 
لذلك من باب اخلربة بال�س���هية الإيرانية، والغرية، اأقول لدولة قطر، و�سعبها العزيز. احذروا 
من دخول اإيران اأرا�سيكم، حتى من باب ))امل�ساعدة((، فالإيرانيون ينطبق عليهم قول ال�ساعر: 

“اإن ابن اآدم ل يعطيك نعجته اإل لياأخذ منك احلمل واجلمال”.  
كل ما اأمتناه اأن تلجاأ قطر للح�س���ن اخلليجي وترجع ل�س���ف اخللي���ج، فاخلليج عوائل واحدة، 
وتاريخ م�سرتك، وم�سالح م�سرتكة، وجمالها يكرب باأن نلتفت للم�سلحة الواحدة جتاه هذه الدول.

ملن يريد معرفة الواقع، فاإن وقوف اخلليج بقيادة ال�سعودية يف مواجهة احلوثيني هو حفظ 
لأمن اخلليج قبل ال�س���عودية، وحلفظ قطر اأي�س���ا، فاأمننا واحد، وم�س���رينا واح���د. فاحلوثيون اإن 
ت�رشبوا للخليج يعني ت�رشب اإيران بكل خمططاتها. واململكة العربية ال�سعودية حتارب مع التحالف 
عن كل مواطني اخلليج ولعودة ال�رشعية اليمنية، واإن وقوف اخلليج مع الرئي�س ال�سي�س���ي اأوقف 
انهي���ار م����رش من قبل الإخ���وان املوؤدجلني ووقوف اخللي���ج مع م�س���قط وكل دول اخلليج يف اأزمة 

2011 يف الدعم املادي انعك�س على املواطنني من بنى حتتية واإ�سكان.. اإلخ.
هو اخلليج وقف مع الكويت اأيام غزو العراق، اإذن كلنا وكل مواطن خليجي ياأمل بعودة قطر 
ال�س���قيقة للح�س���ن اخلليجي، وتعود الأفراح وامل�رشات، ونح�س���ن كل دولة خليجية من اأي ثعلب 
�إقليمي ي�صعي ل�رشب �لوحدة �خلليجية. كل �أملنا �أن تقبل �ل�صقيقة �رشوط �لعودة، وتعاد �للحمة، 
وتنتبه قطر من كل اأ�س���حاب الإ�سالم ال�سيا�سي من كل املذاهب، فهولء اإن وجدوا فر�سة زمنية 
يف اختالل اأي توازن �سينقلبون حتى على قطر، ويف تلك اللحظة التاريخية لن يقف مع دولة قطر 
اإل دول اخلليج والأ�سقاء، ففي اأدبيات كل الأحزاب املوؤدجلة بند اإ�سرتاتيجي ميتافيزيقي يقوم 
على الإميان، باأن ل حكم اإل احلكم الديني، �س���واء بن�س���خة ))ولية الفقيه(( التدمريية، اأو ن�س���خة 

�سيد قطب، حيث ))احلاكمية(( وماعدا ذلك يعترب نظاما جائرا وظاملا ولو اأغرقهم بجنة عدن.
نقف مع جاللة امللك يف كل الأزمات، حيث الر�سد واحلكمة، وحفظ اهلل خليجنا بدوله و�سعوبه، 

ووقانا اهلل �رش الإ�سالم ال�سيا�سي الطارئ على اإ�سالمنا اجلميل.

سيد ضياء 
الموسوي
s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

القائد العام ي�شيد بالعالقات الع�شكرية مع وا�شنطن

انتخابات “املحامني”... قائمة بديوي تفوز بالأغلبية

“ال�شورى” يقر قانون تنظيم القطاع العقاري

من عدادات الوقوف يف �شوق املنامة القدمي اإجناز 40 % 

ت�شجيل مركبات ال�رشكات من خالل ال�شجل التجاري

بحث املو�سوعات امل�سرتكة مع قائد القوات البحرية الأمريكية

الرئي�سة ال�سابقة قد ت�ستقيل من الإدارة اجلديدة

وافق على 109 مواد بجل�سة ماراثونية واحدة

يف مرحلته الثانية... وبكلفة 339 األف دينار

اعتباًرا من 15 يونيو اجلاري 

املنام����ة - بنا: ا�س����تقبل القائ����د العام 
لقوة دفاع البحرين امل�س����ري الركن ال�س����يخ 
مكتب����ة  يف  خليف����ة  اآل  اأحم����د  ب����ن  خليف����ة 
بالقيادة العامة �س����باح اأم�س قائد القوات 
املركزي����ة  بالقي����ادة  الأمريكي����ة  البحري����ة 
قائد الأ�س����طول الأمريكي اخلام�س الفريق 
اأول بحري كيفن دوجن����ن والوفد املرافق، 
بح�سور رئي�س هيئة الأركان الفريق الركن 

ذياب النعيمي.
ويف اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحري����ن بقائد الق����وات البحرية الأمريكية 
بالقيادة املركزية قائد الأ�سطول الأمريكي 

اخلام�س والوفد املرافق، م�سيداً بالعالقات 
القائم����ة ب����ني مملك����ة البحري����ن والوليات 
املتحدة الأمريكية وما ت�سهده تلك العالقة 

من تطور ومناء على ال�س����عيد الع�س����كري، 
كم����ا مت بحث ع����دد من املو�س����وعات ذات 

الهتمام امل�سرتك.

اأ�س���فرت انتخابات جمعية املحام���ني البحرينية 
ع���ن فوز ح�س���ن بدي���وي برئا�س���ة اجلمعي���ة بعد فوز 

قائمته بالأغلبية.
واأ�س���فرت نتيجة الت�س���ويت يف النتخابات التي 
عق���دت ال�س���بت مبق���ر اجلمعي���ة يف منطق���ة العدلية 
عن فوز كل من: ح�س���ن بديوي )44 �س���وتا(، وحممد 
يا�س���ني )41 �س���وتا(، ونورة �س���ويطر )39 �سوتا(، 
وه���دى امله���زع )34 �س���وتا(، وح�س���ني الن���زر )31 
�سوتا(، وحممود العريبي )31 �سوتا(، وحممد فتيل 
)30 �سوتا(، وحمد احلربي )25 �سوتا(، واأحمد عراد 
)24 �س���وتا(، و�س���الح املدفع )22 �س���وتا(، ومرمي 

عا�سري )21 �سوتا(.
واأ�سبح عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة من الأول اإلى 
ال�س���ابع، على اأن يكون املحامي حمد احلربي احتياطا 

اأول واملحامي اأحمد عراد احتياطا ثانيا.
وُوزعت املنا�سب يف اأول اجتماع ملجل�س الإدارة 

اجلدي���د وكان���ت كالآتي: ح�س���ن بدي���وي )الرئي�س(، 
وحممد يا�س���ني )نائب الرئي�س ورئي�س جلنة �س���وؤون 
املهن���ة(، وحممد فتي���ل )اأمني ال�رش(،وح�س���ني النزر 
)الأم���ني املايل(، وحمم���ود العريبي )رئي����س اللجنة 
الثقافي���ة ورئي����س جلن���ة �س���باب املحام���ني(، نورة 
�س���ويطر )رئي����س اللجن���ة الجتماعي���ة ورئي�س جلنة 

املراأة(، وهدى املهزع )ع�سو اإداري(.
وعلمت “البالد” اأن الرئي�س���ة ال�س���ابقة للجمعية 

املحامية هدى املهزع قد ت�ستقيل من اإدارة اجلمعية، 
على الرغم م���ن فوزها مبقعد يف الإدارة اجلديد اأم�س 
الأول. ويف الجتماع، مل يعر�س طلب ا�ستقالة املهزع، 

اإذ يجب اأن يعر�س على مكتب املوؤمتر اأولً.
ولوحظ عدم ح�س���ور الرئي�س���ة ال�سابقة للجمعية 
اأول اجتماع للمجل�س.  وفاز من قائمة املهزع العريبي 
فقط، بعد �إ�صقاط مر�صحني �آخرين لعدم ��صتيفاوؤهما 

�رشوط �لرت�صح.

واف���ق جمل����س ال�س���ورى يف جل�س���ته اأم����س 
برئا�س���ة علي ال�سالح ب�سكل نهائي على م�رشوع 

قانون باإ�سدار قانون تنظيم القطاع العقاري.
واأجن���ز املجل����س كافة امل���واد )109 مواد( 
التي ت�س���منها امل����رشوع بقانون، حي���ث مت اأخذ 
القرار باملوافقة النهائية عليه يف ذات اجلل�سة.
ومت اأخ���ذ املوافقة النهائي���ة على امل�رشوع 

بقانون بعد توافق الأع�س���اء عل���ى ذلك مناداة 
بال�سم.

وجرى اإخطار املجل�س بالر�سالة الواردة من 
رئي����س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، واملرفق بها 
م�رشوع قانون باعتماد امليزاني���ة العامة للدولة 
لل�س���نتني املاليتني 2017م و2018م، واإحالة 
امل�رشوع  اإلى جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 

مع اإخطار جلنة ال�سوؤون الت�رشيعية والقانونية.

املنام���ة - وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: ����رشح مدي���ر اإدارة تخطي���ط 
وت�س���ميم الطرق بوزارة الأ�س���غال و�سوؤون البلديات 
اأن���ه مت  والتخطي���ط العم���راين كاظ���م عبداللطي���ف 
النته���اء م���ن تركيب ع���دادات الوقوف على �س���ارع 
ال�س���يخ عبداهلل )�س���وق الذه���ب( وكذلك امل�س���احة 
حي���ث  دياي���و(  )�س���احة  لالحتف���الت  املخ�س�س���ة 
�ست�ساهم هذه العدادات يف زيادة ا�ستخدام املواقف 
وتوف���ري الفر�س لل�س���واق الآخرين وع���دم احتكارها 

لفئة معينة. 
كما �س���تقوم ال���وزارة قريًبا با�س���تكمال تركيب 
املزيد من عدادات الوقوف على �سارع عي�سى الكبري 
و�س���ارع ال�سيخ عي�سى و�س���ارع باب البحرين لي�سبح 

عدد املواقف املدارة بعدادات 400 موقفاً.

وت�س���عى ال���وزارة من خ���الل تركي���ب العدادات 
اإل���ى دعم احلركة التجاري���ة وتنظيم احلركة املرورية 
واحلد من الزدحام املروري احلا�سل ب�سبب الوقوف 
اخلاطئ وذلك بالتن�س���يق م���ع الإدارة العامة للمرور، 

كم���ا انه���ا متّك���ن املواطن���ني واملقيمني م���ن اإجناز 
اأعمالهم التي ت�ستغرق فرتة ق�سرية من الزمن. 

وذكر مدي���ر اإدارة تخطيط وت�س���ميم الطرق اأن 
الن���وع اجلديد من الع���دادات ذو موا�س���فات عاملية 
متطورة حيث تعمل بالطاقة ال�سم�س���ية مما يغني عن 
اأية تو�س���يالت كهربائية، كما ميك���ن لعداد واحد اأن 
يخدم 20 موقفاً لل�س���يارات وميك���ن برجمة ومتابعة 
عمل العداد واإ�س���دار تقاري���ر دورية عن طريق جهاز 

احلا�سب الآيل .
اجلدي���ر بالذك���ر اأن���ه قد مت���ت تر�س���ية املرحلة 
الثاني���ة من م�رشوع تركيب ع���دادات الوقوف من قبل 
 KTC جمل����س املناق�س���ات واملزايدات عل���ى �رشكة
اح���دى ال����رشكات الوطني���ة بتكلف���ة اجمالي���ة تبل���غ 

339،000 دينار.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأعلن مدير عام 
الإدارة العامة للمرور العقيد ال�سيخ عبدالرحمن 
خدم���ة  ط���رح  خليف���ة،  اآل  عبدالوه���اب  ب���ن 
التجدي���د ال�س���نوي ملركبات اأ�س���حاب ال�رشكات 
واملوؤ�س�س���ات وال�س���جالت التجارية، اعتبارا من 
15 يوني���و اجل���اري، من منطلق حر����س الإدارة 
على �رشعة اإجن���از املعام���الت املرورية بطريقة 
�سل�س���ة وموا�س���لة تقدمي املزيد من  اخلدمات 

املرورية.
واأو�س���ح اأن���ه �س���يتم ت�س���جيل كاف���ة اأنواع 

املركبات من خالل رقم ال�س���جل التجاري جلميع 
اأنواع املركبات والدراجات النارية والتي كانت 
تقت�رش �س���ابقاً على الأ�سخا�س من خالل الدخول 

على موقع بوابة احلكومة الإلكرتونية.
يذك���ر اأن الإدارة العام���ة للم���رور، طرح���ت 
العديد م���ن اخلدم���ات يف الآونة الأخ���رية، منها 
ت�س���جيل املركبات وجتديد الرخ�س بالإ�س���افة 
اإلى حجز مواعيد امتحان ال�سياقة وغري ذلك من 
اخلدم���ات املرورية التي ت�س���ب �س���من حر�س 

الإدارة على تخفيف العبء عن املراجعني.

• القائد العام م�ستقبال كيفن دوجنن	

• لقطة من الجتماع	

• ال�سالح مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س ال�سورى	

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون الربملانية

• ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب	
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“اجلزيرة”... اأداة بيد النظام القطري لإثارة الفتنة باملنطقة
اأفعى تبث ال�صموم والأفكار الهدامة املناه�صة مل�صالح اخلليج والدول العربية

املنامة - بن���ا: ك�ص���فت املحادثات 
الهاتفية التي عر�صها تلفزيون البحرين 
بني م�صت�ص���ار اأمري قط���ر حمد بن خليفة 
العطية والإرهابي اخلائن ح�صن �صلطان 
2011، ع���ن حقيق���ة  يف �ص���هر مار����س 
قن���اة “اجلزيرة”، التي تدع���ي احليادية 
وال�صتقاللية بينما هي يف احلقيقة اأداة 
بي���د النظام القطري ي�ص���تخدمها �ص���د 
من يري���د، ولتحقي���ق اأهداف���ه واأهداف 
حلفائه يف املنطقة م���ن دول ومنظمات 
اإرهابية، وبدا وا�صًحا اأن النظام القطري 
يعم���ل من���ذ انق���الب الع���ام 1995 على 
ا�ص���تخدام هذه القناة اجلرثوم���ة لإثارة 
الفنت والأزمات من خالل دعم وم�صاندة 
اجلماعات الإرهابية اإعالميا ودبلوما�صًيا 
و�صيا�ص���ًيا ومالًي���ا. وق���د كان���ت القناة 
راأ�س حربة، بل راأ�س اأفعى تبث ال�صموم 
الهدامة املناه�ص���ة مل�ص���الح  والأفكار 
اخللي���ج والدول العربية، فال يهمها نقل 
اخل���ر اأو احلدث بق���در ما يهمه���ا اإثارة 
الفنت وال�ص���طرابات الداخلية من خالل 
تبني وجهة نظر قوى ظالمية تعبث باأمن 

وا�صتقرار الدول العربية.
عندم���ا ب���داأت قناة “اجلزي���رة” بثها 
بج���ذب  اخل���داع  اأ�ص���لوب  ا�ص���تخدمت 
امل�ص���اهد بخط���اب يتج���ه نح���و عواطف 
امل�صاهد العربي الذي توقظه ال�صعارات 
واخلطاب���ات احلما�ص���ية، ليكت�ص���ف بعد 
حني اأن���ه تعر�س للخداع، ويكت�ص���ف اأن 
هذه القن���اة ذات اأجندات خفي���ة، واأنها 
املتطرف���ة  للجماع���ات  املج���ال  تفت���ح 
لب���ث فك���ر ل ينتج عن���ه غ���ري الإرهاب. 
وات�ص���ح ملن يتابعها اأنها لي�ص���ت قناة 
اإعالمي���ة تبح���ث عن احلقيق���ة، وحترتف 
امل�صداقية، وحترتم عقول امل�صاهدين. 
اأبدا، ات�ص���ح اأنها اأداة توتري وحتري�س. 
ومثل هذه الأهداف ل تتحقق اإل بالكذب 

املزين بالتقنية الإعالمية املتطورة.
لق���د ثب���ت اأن ه���ذه القن���اة لي�ص���ت 
اإعالمي���ة بل حزب �صيا�ص���ي ي�ص���عى اإلى 
اأه���داف ل تخ���دم م�ص���الح الأم���ة، وم���ن 
هنا تتب���دى خطورتها عل���ى اأمن الوطن 
العرب���ي. وه���ذا م���ا ح�ص���ل فع���ال ح���ني 
مار�ص���ت التحري����س والتاأجي���ج وخ���داع 
ال�ص���عوب العربي���ة ب�ص���عارات مثالية ل 
تنتمي اإليها القناة نف�صها! وكان منهج 
قن���اة “اجلزي���رة” ال���ذي جتيده ب�ص���كل 

ملفت التلفيق وتزوير احلقائق. 
بداية القناة كان���ت بتوظيف الكادر 
 ”BBC“ املوؤهل من الفرع العربي لقناة
بع���د  لن���دن  يف  الريطاني���ة  الإخباري���ة 
اإلغائها الع���ام 1996، وظهرت اجلزيرة 
باإمكانياته���ا  عمالق���ة  اإخباري���ة  كقن���اة 
املادي���ة الهائل���ة )مرا�ص���لون ف���ى كل 
م���كان فى الع���امل ينقلون احل���دث على 
اله���واء مبا�رشة ومع���دى برامج ومذيعني 
عملوا يف �ص���بكات اإعالمي���ة عاملية، وكل 
ه���وؤلء يتقا�ص���ون رواتب خيالي���ة، كما 
كان���ت متن���ح �ص���يوفها مبال���غ طائل���ة 

ل�صت�صافتهم، وكان امل�صتغرب اأن كل 
ه���ذه النفقات تتم رغ���م اأن القناة يندر 
فيه���ا العالن���ات، والت���ي هى امل�ص���در 
الرئي�ص���ى ال���ذى تنف���ق من���ه القن���وات 
الف�ص���ائية، فاجلزيرة ظه���رت بدون اأى 
اعالنات يف البداية ثم على ا�صتحياء وذًرا 
للرم���اد فى العي���ون ظهر به���ا ثالثة اأو 
اأربعة اإعالنات مما يطرح �صوؤالً ملًحا: اإذا 
كان���ت اجلزيرة بدون اأي م�ص���در للدخل 
فم���ن اأي���ن تنفق ه���ذه املبال���غ الطائلة 
الت���ى يتطلبها ظهورها وه���ذه التغطية 

املبا�رشة لالأحداث فى كل العامل؟ 
اإذن فاجلزيرة لي�ص���ت م�رشوع اإعالمي 
ه���ذه ه���ي �أول �خلي���وط �لتي يج���ب �أن 
مي�ص���ك بها م���ن يبحث ع���ن حقيقة هذه 
القناة ومل���اذا مت بثها لتكون وبال على 

العامل العربي.
ث���اين �خلي���وط ميك���ن تك�ش���فه من 
الإجاب���ة عن ال�ص���وؤال التايل: ه���ل يوؤمن 
ممولو قناة اجلزيرة بحرية الكلمة وحرية 
الإعالم وهل كلفت قطر نف�صها كل هذا 

النفقات خلدمة حرية الكلمة؟!.. 
ثالث �خليوط �لتي تقودنا �إلى فهم 
حقيقة قن���اة اجلزيرة هي اأن هذه القناة 
التي تبث من قطر والتي متول من قبل 
اأمريه���ا يكون م���ن املنطق���ي اأن يكون 
ال�ص���اأن القط���رى عل���ى قم���ة اأولوياتها. 
ولكن ه���ل يحدث ذلك بالفع���ل؟ .. منذ 
ن�صاأة قناة اجلزيرة مل يحدث اأن تعر�صت 
فى اأي م���ن براجمها اإلى ما يحدث داخل 
قط���ر... بل تتعامل يف نق���ل الت�رشيحات 
القطرية مثل غريها من و�ص���ائل الإعالم 
التابعة للدولة يف قطر، وتروج ملا يروج 
ل���ه النظام وتنتقد ما ينتق���ده النظام... 
اإذن فعن اأي ا�صتقاللية تتحدث اجلزيرة 
اإذا كان هن���اك خطا احم���ر على القناه األ 
تقرتب اأبدا من ال�صاأن الداخلى فى قطر 
وبذلك ل يكون هناك اأى جمال للحديث 
عن اأن النت�ص���ار حلرية الكلمة واأنه اأحد 
ا�ص���باب اإقامة القناة.. ب���ل هذه هي اأحد 
الأكذوبات الك���رى التي روجتها القناة 
منذ بدايتها واآن الأوان لف�صحها واإظهار 
نفاقها وزيف �ص���عاراتها وت�صرتها وراء 

قناع زائف.
اإن ه���ذه القناة املمولة م���ن النظام 
القطري والتي تغدق الأموال وت�ص���رتي 
الذمم كان لها اأهداف من وراء كل ذلك... 
واأي متابع لها حتما �ص���يتوقف اأمام عدة 
مالحظات حول تغطيتها واأهمها اأن هذه 
القن���اة ك�رشت الرف����س العالمى العربى 
للتطبي���ع م���ع ا�رشائيل، فال توج���د دولة 
يف العامل ت�ص���مح لأعدائها بالتواجد فى 
اإعالمها وخماطبة �ص���عبها ولكن اجلزيرة 
فعلته���ا، حي���ث انفك���ت عن اإجم���اع كل 
و�ص���ائل الإع���الم العربي���ة عل���ى رف�س 
التطبيع مع اإ�رشائيل ورف�س ا�صت�ص���افة 
اأي اإ�رشائيلي فى و�صائل الإعالم العربية، 
وداأبت منذ ظهوره���ا على فتح براجمها 
وال�صا�ص���ه  وال�ص���حفيني  للم�ص���ئولني 

وق���ادة اجلي����س ال�رشائيلي���ني لي���رروا 
العرب���ى وين����رشوا  جرائمه���م للمواط���ن 
اأكاذيبهم بطريقة حمرتفة ومعدة بدقة.

كما كان الهدف الأكر للقناة ال�صعى 
لتفج���ري ال�رشاعات بني ال���دول العربية، 
فقد اهتمت قناه اجلزيرة اهتماما كبرًيا 
باإثارة نقاط �خلالف بني �لدول �لعربية، 
ف���ال ت���كاد تظهر ب���وادر اأي خ���الف بني 
دولت���ني عربيتني حتى تنف���رد اجلزيرة 
له���ذا اخلالف..وليتها  بتغطي���ة كب���رية 
تغطي���ة اإعالمية حيادية كم���ا تدعي، بل 
تنتق���ي نوعية من ال�ص���يوف من طرفى 
اخل���الف تتمي���ز بتطرفها ف���ى املوقف 
وعل���ى الهواء مبا�رشة ت���زداد نريان ذلك 
اخلالف حتى يتح���ول الى معركة اإعالمية 
تب���ث على الهواء مبا����رشة لتزيد من حدة 
ذلك اخلالف حتى يتحول الى خ�ص���ومة، 
وكاأن الهدف لي�س جمرد متابعة احلدث 
بل امل�صاركة فى �صنعه لرت�صيخ العداء 

بني الدول العربية.
اجلرمية الكرى لهذه القناة اخلبيثة 
�ص���عيها لتفج���ري ال���دول العربي���ة م���ن 
الداخ���ل، باإلقاء الأ�ص���واء وتلفيق وجود 
اأخطاء وم�ص���اكل و�رشاع���ات داخلية فى 
ال���دول العربية، وت�ص���خيم اأي م�ص���اكل 
ب�ص���يطة بانتق���اء �ص���يوف يزي���دون من 
اإ�صعال نريان ال�رشاع ب�صورة يظهر منها 
اأن اله���دف لي�س جمرد لفت النتباه الى 
ه���ذه الأخط���اء ملواجهته���ا، ب���ل الهدف 
هو تفجري تلك ال�رشاع���ات داخل الدولة 
العربي���ة لتتحول اإلى ح���رب اأهلية متزق 
تل���ك الدولة.وقد ظهر خطره���ا جلًيا يف 
اأح���داث الفو�ص���ى يف املنطق���ة والت���ي 
ب���داأت اأواخر ع���ام 2010 وامت���دت اإلى 
العديد من الدول العربية ب�ص���بب جتنيد 
قناة اجلزيرة لكاف���ة اإمكانياتها من اأجل 
اإ�صعال نريان الفتنة يف املنطقة، وكانت 
م�صارًكا رئي�صًيا يف الزلزل التي اجتاحت 
دول عربية وقو�صت ا�صتقرارها ولذلك 
مل يعد ال�ص���كوت ممكًنا عل���ى مثل تلك 
املمار�صات العبثية التي ل تقودها قناة 
اإعالمي���ة فقط مهما بلغت اإمكانياتها بل 
يقوده���ا نظام يعم���ل وراء ه���ذه القناة 
واأنظم���ة  اإرهابي���ة  لتنظيم���ات  خدم���ة 

عدوانية يف املنطقة.
اإن م���ا �ص���بق م���ن ممار�ص���ات لقناة 
اجلزي���رة ا�ص���توجب مواجهته���ا احل���ازم 
على ما اقرتفته م���ن جرائم وقد اتخذت 
ه���ذه املواجه���ة اأ�ص���كاًل متع���ددة لعل 
اأبرزها حظر هذه القناة ومقا�صاتها على 
جرائمه���ا وا�ص���تقالة الإعالميني ال�رشفاء 
منه���ا بعد اإدراكه���م حقيق���ة توجهاتها 

وزيف اإدعاءاتها. 
فل���م يك���ن م���ن الغري���ب بع���د كل 
جتاوزات قن���اة اجلزيرة اأن تعلن العديد 
م���ن ال���دول العربي���ة حظره���ا وجتمي���د 
عم���ل مرا�ص���ليها ل���درء �رشوره���ا بعد اأن 
اأدركت خطره���ا، فقامت مملكة البحرين 
مبنع مرا�ص���لى القناة م���ن العمل يف 10 

ماي���و 2002 ب�ص���بب انحياز القناة �ص���د 
البحري���ن، ولكنها �ص���محت له���ا بالعمل 
مرة اأخرى ع���ام 2004 على اأمل اأن تعيد 
النظر يف توجهاتها العدائية �صد مملكة 
البحري���ن، ولك���ن يف ع���ام 2011 مت منع 
مرا�ص���لي اجلزي���رة الناطق���ة بالعربي���ة 
والإجنليزية من الدخول للمملكة ب�ص���بب 
التن���اول املنح���از لالأح���داث يف اململكة، 
وظه���ر ذل���ك جلًيا يف الفيل���م الذي بثته 
قناة اجلزي���رة الإجنليزية بعنوان “�رشخة 

يف الظالم”.
ويف 4 يوليو 2004، جمدت احلكومة 
اجلزي���رة  مرا�ص���ل  اأن�ص���طة  اجلزائري���ة 
اجلزائري ب�ص���بب تناول برنامج “الجتاه 
املعاك�س “ للو�صع ال�صيا�صى اجلزائرى 

ب�صكل غري مهني ومنحاز.
وف���ى فل�ص���طني، اأغلق���ت ال�ص���لطة 
الفل�ص���طينية يف ال�صفة الغربية مكاتب 
اجلزي���رة يف الإقليم وذل���ك فى يوم 15 
يوليو 2009. ب�ص���بب اأن تغطية املحطة 
“غري متوازنة”، وتقوم بالتحري�س �صد 
منظمة التحرير الفل�ص���طينية وال�ص���لطة 

الفل�صطينية.
مكت���ب  اإغ���الق  مت   2010 ع���ام  يف 
اجلزيرة بالكويت، واأغلقت اليمن وم�رش 
وغريهم���ا م���ن ال���دول العربي���ة مكاتب 
اجلزي���رة بع���د ال�ص���طرابات التي جرت 
اأواخ���ر الع���ام 2010 واإدراكها دور قناة 

اجلزيرة يف اإ�صعالها.
عل���ى  ق���رارات احلظ���ر  ومل تقت����رش 
الدول العربية بل جت���اوز ذلك اإلى دول 
العامل حيث اعتره���ا البنتاجون معادية 
للوليات املتح���دة وحتر�س على العنف 
ث���م األغ���ت اأم���ريكا تفوي����س اثنني من 
نيويورك  بور�ص���ة  مرا�ص���ليها ومنع���ت 

املرا�صلني من تغطية تداولتها.
�لإج���ر�ء �لث���اين �ش���د ه���ذه �لقن���اة 
املخادع���ة كان حماكمتها اأمام الق�ص���اء، 
حماكم���ة ل تتعلق بحرية الراأي والتعبري، 
بل لأن هذه القناة مت ا�ص���تخدامها كاأداة 
الأكاذي���ب  بن����رش  والتخري���ب  للتدم���ري 
والأباطي���ل وتزيي���ف احلقائ���ق،  وهناك 
ق�ص���ايا مرفوع���ة عل���ى قن���اة اجلزي���رة 
يف ع���دد م���ن ال���دول نتيجة ممار�ص���اتها 
العدائية تلك، وعلى �صبيل املثال هناك 
يف م�رش اأربعة ق�صايا �صد القناة ينظرها 
الق�ص���اء امل�رشى وحتقق فيها نيابة اأمن 
الدولة تك�ص���ف خمططاتها لهدم الدولة 
امل�رشية، وهى ق�ص���ية خلي���ة املاريوت، 
والتخابر مع قطر، وحتقيقات النيابة مع 
معد اجلزيرة حممود ح�ص���ني، بالإ�ص���افة 
اإل���ى حتقي���ق النياب���ة فى ق�ص���ية اأخرى 
مته���م فيها املعدة بالقن���اة رمي قطب، 
ع�ص���و التنظيم الدولى جلماعة الإخوان. 
وتوؤكد احليثيات اأن قناة اجلزيرة جمردة 
م���ن حيادها الإعالمى فل���م يحدها ميثاق 
ومل يلزمه���ا �رشف، ب���ل راحت تدن�س قيم 
وته���دم اأعراف���ا غ���ري عابئة مب���ا تخلفه 
وراءها من اإ�ص���اءة ا�ص���تغالل هذا املنر 

الإعالم���ى م���ا دامت مت�ص���ى قدم���ا نحو 
حتقي���ق اأغرا�ص���ها بالغ����س والتدلي����س 
وت�ص���ويه احلقائ���ق وترب�س الف�ص���ائح 
وال�ص���قطات. واأنها �ص���خرت اإعالمها من 
اأج���ل خدمة ودعم ف�ص���يل الإخوان، التى 
انح���ازت ل���ه قلًب���ا وقالًب���ا على ح�ص���اب 
�رشفها الإعالمى وهو ما يكفى اأن تتوافر 
ب���ه اأركان جرمية الن�ص���مام اإل���ى جماعة 
اأ�ص�ص���ت على خالف اأح���كام القانون فى 
حق القائمني على اإدارة القناة اأ�ص���حاب 

هذا التوجه.
ثالث اإج���راءات املواجهة للقناة كان 
تقدمي الكثري من مذيعيها ا�ص���تقالتهم 
اكت�ص���افهم املمار�ص���ات اخلادعة  بع���د 
يتعل���ق  فيم���ا  خا�ص���ة  القن���اة،  لإدارة 
ب�صيا�صتها التحريرية. التي ت�صلل الراأي 
العام وت�ص���اعد على انت�ص���ار الفو�ص���ى. 
القن���اة،  حيادي���ة  ع���دم  ه���وؤلء  واأك���د 
وقيامها ب�ص���كل خمطط ببث الفتنة بني 
ببث  املواطن���ني، وخمالفاته���ا املهنية 
اأخبار ولقطات مزيفة، وتوجيه العاملني 
به���ا لعر����س اأي اأخبار وحوارات و�ص���ور 
ل�ص���الح تنظيم الإخوان، وانتقاء ر�صائل 
ن�ص���ية تو�صح �ص���خامة موؤيدي الرئي�س 
املع���زول حممد مر�ص���ي خالف���ا للواقع، 
وا�صت�صافة �صخ�صيات حمددة معار�صة 
لث���ورة يونيو، وتلق���ني العاملني لإذاعة 

كالم بعينه على الهواء مبا�رشة.
اإن قناة اجلزيرة مل حترتم اأى اتفاقات 
او معاه���دات ول قوان���ني دولي���ة مبن���ع 
التدخل فى �ص���ئون الغري، بل مل متنعها 
عروبته���ا م���ن اأن تكون حائط �ص���د لأى 
فتن���ة فى اأي دول���ة او منطقة عربية، بل 
دائًما ما تكون هي راأ�س الفتنة و�رشارتها 
فهى حتر�س على التدخل فى كل كبرية 
و�صغرية فى ال�صاأن العربى وتعتر هذا 
حقاً ا�ص���يالً لها ومل ي�ص���لم منها جريانها 
ول حت���ى فل�ص���طني التي ي�ص���عى جميع 

قادة و�صعوب الأمة حلل ق�صيتها. 
لقد فقدت هذه القناة م�ص���داقيتها 
لتعمدها تزييف احلقائ���ق واثارة الفنت 
والزمات ولال�ص���ف ه���ذه القناة ل تعمل 
من فراغ فهى تنفذ �صيا�ص���ة قطر فهى 
ب���وق للدول���ة والنظام القط���رى احلاكم 
وه���ذا عهدها من���ذ بدايته���ا. ولعل قرار 
غلق مكاتب اجلزيرة فى مملكة البحرين 
وعدد من الدول العربية قرار تاأخر كثريا 
نظًرا لرغبة هذه الدول يف منح الفر�ص���ة 
لقط���ر للع���دول ع���ن �صيا�ص���اتها �ص���د 

جريانها.
انتهى اخلداع، اأدرك امل�صاهد العربي 
وغ���ري العرب���ي، واأدرك ال�صيا�ص���يون يف 
كل مكان اأن هذه القناة لي�ص���ت و�صيلة 
اإعالمي���ة ب���ل منظم���ة �صيا�ص���ية بث���وب 
اإعالمي خادع. انك�صف هذا اخلداع وظهر 
التناق����س والتحري����س والتدلي�س عر 
اأح���داث عربية ودولي���ة كانت فيها هذه 
القن���اة ل تن�ص���د احلقيق���ة ب���ل تتدخل 

لتنت�رش لفريق على لآخر.

نحمل القيادة القطرية امل�صوؤولية وناأمل اأن تعود لل�صواب
اجلمعية تعلن تاأييدها لالإجراءات املتخذة �صد الدوحة... “امليثاق”:

املنام���ة - جمعي���ة ميث���اق العم���ل 
الوطن���ي: اأكدت جمعية ميث���اق العمل 
الوطني يف بيان اأ�صدرته اأم�س وقوفها 
ال�ص���عودية،  البحري���ن،  جان���ب  اإل���ى 
كل  وتاأييده���ا  وم����رش،  الإم���ارات، 
الإجراءات الت���ي اتخذتها جمتمعة جتاه 

جتاوزات دولة قطر.
وقال البيان اإن جمعية ميثاق العمل 
الوطن���ي توؤكد يف البداية بكل و�ص���وح 
الراهن���ة  للمرحل���ة  وفه���م  الروؤي���ة  يف 
دعمه���ا الكامل وم�ص���اندتها ووقوفها 
اإل���ى جانب البحري���ن واململكة العربية 
العربية  الإم���ارات  ال�ص���عودية ودول���ة 
املتح���دة وجمهوري���ة م����رش العربية يف 
تعا�ص���د وتكاتف هذه الدول ال�صقيقة 

يف وج���ه كل ما يه���دد اأمن وا�ص���تقرار 
هذه الدول وتوؤكد اأنها ت�صتنكر كل من 
يدعم ويرعى الإره���اب ويتعاطف معه 

اأو يحر�س عليه.
ومن ه���ذا املنطل���ق ف���اإن اجلمعية 
توؤيد بكل قوة الإجراءات التي اتخذتها 
ه���ذه ال���دول وتوؤي���د كاف���ة املواق���ف 
والبيان���ات ال�ص���ادرة عن ه���ذه الدول 
جمتمع���ة جت���اه دولة قط���ر بتجاوزاتها 
وتاآمرها على اأمن هذه الدول وخا�ص���ة 
ما ارتكبته جتاه مملكة البحرين بدعمها 
الوا�صح للموؤامرة على مملكتنا احلبيبة.

ان جمعي���ة ميث���اق العم���ل الوطني 
ي�ص���تغل  ول  الفه���م  ي�ص���اء  ل  وحت���ى 
الأم���ر توؤك���د اأن العالقة ب���ني البحرين 

وقطر، لي�صت عالقة اأنظمة و�صيا�صات 
خمتلف���ة، ب���ل لي�ص���ت حت���ى عالق���ات 
اأجه���زة وموؤ�ص�ص���ات، ان العالق���ة بيننا 
وبني �ص���عبنا يف قطر هي عالقة اجل�صد 
الواحد، هناك �ص���عب واحد يف الأ�ص���ل 
يف  الأ�ص���قاء  ه���م  قط���ر  يف  والأ�ص���قاء 
البحرين و�ص���لة الرحم والقرابة والدم 
موجودة منذ الأزل بني ال�ص���عب الواحد 
يف ال�ص���فتني، ولهذا مل ولن يوؤثر هذا 
اخل���الف يف ال�صيا�ص���ات عل���ى العالقة 
بني الأج���داد والأبن���اء والأحف���اد، ولن 
يزرع احلقد وال�ص���غينة ول حتى جمرد 
اخلالف بني هذه الأجيال ب�صبب ما جرى 
موؤخراً بني قيادة قطر ال�صيا�صية وبني 
البحرين وال�ص���عودية والإم���ارات، وهو 

لي����س جمرد تباي���ن يف املواقف بل هو 
انف�ص���ام ت���ام، حيث غردت ال�صيا�ص���ة 
القطرية لالأ�ص���ف ال�ص���ديد لي�س خارج 
ال�رشب، بل وعك�صت امل�صالح والهدف 
ونبذت امل�ص���ري الواحد لأجل م�ص���الح 
�ص���يقة مع اإيران والأخوان امل�ص���لمني 
ول�ص���الح الإره���اب الذي �ص���هد العامل 
يف قم���ة الريا�س الناجح���ة بتفوق غري 
م�صبوق ولدة اإجماع دويل مل يحدث من 

قبل على مواجهته.
اننا يف جمعية ميثاق العمل الوطني 
نحم���ل القي���ادة القطرية امل�ص���وؤولية 
كاملة، اآمل���ني اأن حتل احلكمة واحلنكة 
لديه���م ويع���ودوا لل�ص���واب م���ن اأجل 
ال�ص���تقرار يف املنطقة التي قطر جزءاً 

منها. اإننا نتطلع لي�ص���ود ال�صالم العامل 
ويعي�س اجلميع يف اأمن وازدهار يف هذا 
الوقت الذي لالأ�صف تعلن فيه القيادة 
القطرية ا�ص���تمرارها يف جتميع تيارات 
الإ�ص���الم ال�صيا�ص���ي عندها يف الدوحة 
وتوؤكد على تر�ص���يخ العالقة مع اإيران 
التي مل ترتك فر�صة خالل عقود طويلة 
اإل وا�ص���تغلتها لن�رش اخلراب والإرهاب 
يف البحرين ورغم ذلك حتملنا و�ص���رنا 

واحكمنا العقل.
اننا يف جمعية ميثاق العمل الوطني 
نتطل���ع حلل هذه امل�ص���كلة م���ع الأخوة 
يف قطر مب���ا يعود باخلري وال�ص���تقرار 
والأمان للمنطقة مبا فيه اأمن وا�صتقرار 

�صعبنا يف قطر ال�صقيق.



االثنين 19 يونيو 2017 
24 رمضان 1438

العدد 3170  7 بالدنا local@albiladpress.com

ارتف���اع الدَّين العام يف امليزانية اجلديدة حت�ص���يل حا�ص���ل
�ص���خ اإيرادات ممتلكات اأبرز موا�ص���يع النقا�ش مع احلكومة
اجتماع اأ�ص���بوعي كل اأربعاء بني احلكومة وال�صلطة الت�رشيعية
النواب يجدول نف�ص���ه ب� 6 اأ�صابيع ملناق�ص���ة ميزانية الدولة
ا�ص���تغالل اأموال التعطل ل�ص���د العج���ز اأمر خا����ش باحلكومة

مناق�شة حلول جديدة للتعامل مع احتياطي الأجيال
ل م�صا�ش بعالوات الغالء والإ�صكان واملعي�صة... بوعلي:

اأك���د رئي����ش اللجنة املالي���ة مبجل�ش 
الن���واب النائ���ب عبد الرحم���ن بوعلي اأن 
اللجنة و�ص���عت جدول زمنيا لالجتماعات 
الدوري���ة للجنة امل�ص���ركة ب���ني ماليتي 
النواب وال�صورى ميتد اإلى نحو 6 اأ�صابيع، 

وينتهي بحلول 25 يوليو املقبل.
خ�ص�ص���ت  اللجن���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار 
يومي الأح���د والإثنني لالجتم���اع الدوري 
الأ�ص���بوعي، لل�ص���لطة الت�رشيعي���ة، ويوم 
الأربع���اء م���ن كل اأ�ص���بوع لالجتم���اع بني 

ال�صلطة الت�رشيعية واحلكومة.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي الذي 
اأقيم على هام�ش اللقاء الت�ص���اوري الذي 
جمع النواب بنائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، ووزير 
املالية ال�ص���يخ اأحمد بن حممد اآل خليفة؛ 

لالطالع على الأ�ص����ش الت���ي بنيت عليها 
امليزانية العامة للدولة.

ولف���ت بوعل���ي يف رده عل���ى اأ�ص���ئلة 
ال�ص���حفيني اإل���ى اأن امليزانية ال�ص���ابقة 
للدول���ة اعتمدت عل���ى �ص���عر 60 دولرا 
لربميل النف���ط، واأما امليزاني���ة احلالية، 
فاإنها اعتمدت �صعر 55 دولرا للربميل، 
وعليه فاإنه يف حال مل يبلغ �ص���عر الربميل 
55 دولرا، فاإن ذلك �ص���يوؤدي اإلى زيادة 
الأرب���اح  وارتف���اع  املوازن���ة،  يف  العج���ز 

امل�صتحقة على الديون.
ي���ن الع���ام يف  وذك���ر اأن ارتف���اع الدَّ
املوازن���ة احلالية اأمر طبيعي وحت�ص���يل 

حا�صل يف حال اإقرار هذه امليزانية.

احتياطي األجيال
ح���ال جدي���دا  امتالك���ه  ع���ن  وك�ص���ف 
فيما يتعلق با�ص���تغالل اأم���وال احتياطي 

الأجي���ال يف امليزاني���ة اجلديدة، مف�ص���ال 
عدم الإف�صاح عن تفا�صيل وجهة نظره، 
وترك الإف�ص���اح عنها اإلى حني مناق�صته 

مع احلكومة يف الجتماعات القادمة.
وب���نيَّ اأن اأبرز التحدي���ات التي حتوز 
اهتمام الن���واب فيما يتعل���ق بامليزانية 
هي احلفاظ على مكت�ص���بات املواطنني، 
اإ�ص���افة اإلى كيفية معاجلة ارتفاع الدَّين 

العام.
واأو�ص���ح اأن اأب���رز الأه���داف املرجوة 
من امليزانية هي فيم���ا يتعلق بالرتقاء 
يف امل�صتوى ال�ص���حي، ور�صد املوازنات 
البيئي���ة، وامتيازات  املعقولة للمجالت 
املتقاعدي���ن والرتقاء بخدمات التعليم، 
وكل ه���ذه الأم���ور اهتمت به���ا امليزانية 

احلالية ور�صدت لها املوازنات اجليدة.
وقال: اأما فيما يخ�ش الدعم احلكومي 
للمواطنني مثل عالوتي الغالء والإ�صكان 

الفروق���ات  ف���اإن  املعي�ص���ة،  وع���الوة 
احل�ص���ابية بينه���ا يف املوازن���ة ال�ص���ابقة 
واملوازن���ة احلالي���ة ل تدع���و للقلق، واأن 
اآخر م���ا تفكر فيه احلكومة هو امل�ص���ا�ش 
مبكت�صبات املواطنني، واأن نائب رئي�ش 

جمل�ش الوزراء اأبدى تفهمه لهذا الأمر.

إيرادات ممتلكات
واأ�ص���اف فيم���ا يتعلق بدع���م طريان 
اخللي���ج اأن نائب رئي�ش جمل����ش الوزراء 
ال�ص���يخ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة اأبدى 
ا�ص���تغرابه خ���الل الجتم���اع م���ن ت�رشيح 
الرئي����ش التنفيذي ملمتل���كات يف اإحدى 
جل�ص���ات النواب باأنه لن يتم �صخ اأموال 
امليزاني���ة  يف  اخللي���ج  ط���ريان  ل�رشك���ة 

اجلديدة.
واأو�ص���ح اأن مو�ص���وع دع���م ط���ريان 
اإي���رادات ممتل���كات يف  اخللي���ج و�ص���خ 

ميزانية الدولة، من اأبرز املوا�ص���يع التي 
�صيتم مناق�صتها مع احلكومة يف الجتماع 
ه���ذا  يف  ال�ص���غط  و�صيت�ص���مر  الق���ادم، 
الجتاه حتى الو�صول اإلى حلول توافقية 

بهذا ال�صاأن.
وتابع اأن كل الأمور خا�ص���عة للنقا�ش 
ب�ص���اأن ممتلكات. واأما ا�ص���تغالل فائ�ش 
اأم���وال التعط���ل يف امليزاني���ة، فه���و اأمر 

خا�ش باحلكومة.
ولف���ت اإلى اأنه وبالنظر اإلى امليزانية 
ال�ص���ابقة وامليزاني���ة احلالية و�صيا�ص���ة 
احلكومة يف تر�ص���يد النفق���ات، تبني اأن 
احلكومة بداأت تبادر يف حت�ص���ني و�ص���ع 
امليزانية ب�ص���كل اأف�ص���ل من ال�ص���نوات 

ال�صابقة.
واأك���د اأنه ل يحمل الوزراء ال�ص���ابقني 
اأو احلايل م�ص���وؤولية العج���ز الكتواري يف 

اأموال التقاعد. 

�شيد علي املحافظة

فيلم بال�شينما بطولة اإ�رسائيلية جمندة باجلي�ش وقتلت اأطفالً
مطالبًا وزير الإعالم مبنع عر�صه تفعيال للمقاطعة... داود ل� “$”:

نا�ص���د النائب جمال داود �صلمان 
�ص���عب البحري���ن وزواره���ا مقاطع���ة 
الأف���الم ال�رشائيلية اأو التي ي�ص���ارك 
ا�رشائيلي���ة  يف بطولته���ا �صخ�ص���يات 
معروف���ة بقتله���ا يف �ص���فوف جي����ش 
ال�ص���هاينة لأطف���ال ون�ص���اء ورج���ال 

فل�صطني. 
وقال ان هذه الفالم التي تعر�ش 
ال�ص���ينمائية  العر����ش  �ص���الت  يف 
يج���ب ان تتوقف ومتنع م���ع العر�ش 

نظرا لأنها ت�ص���اهم بط���رق مبا�رشة يف 
القت�ص���اد ال�رشائيل���ي ا�ص���تنادا الى 
ما حتققه افالم ال�ص���ينما ب�صفة عامة 
من اي���رادات ل����رشكات النتاج وبطال 
الف���الم، وبالتايل تع���ود الفائدة الى 
احلكومة ذاتها من خالل احت�ص���اب ما 
حتققه الأفالم من اأرباح، م�ص���ريا اإلى 
ان �صناعة ال�صينما الأمريكية ت�صاهم 
ما يزيد عن 7 %  من امليزانية العامة 

لها.
واأك���د اأنه مل يجد ما ي�ص���فع لبطلة 
يعر����ش  ال���ذي  الإ�رشائيلي���ة  الفل���م 

البحري���ن  يف  العر����ش  �ص���الت  يف 
مل�ص���اهدتها كبطلة يف فيلمها، وهي 
تعت���ز كونه���ا مقاتل���ة يف ال�ص���فوف 
ون�ص���اء  اأبن���اء  الإ�رشائيل���ي  اجلي����ش 

فل�صطني.
وطال���ب وزارة الإع���الم باللت���زام 
بق���رار مقاطع���ة اإ�رشائيل م���ن الدرجة 
الأول���ى، كون هذا الفل���م يدخل حتت 
مظلة هذا امل�صتوى ملا له من م�صاهمة 
يف القت�صاد الإ�رشائيلي، �صواء ب�صفة 
الإنت���اج املبا����رش اأو م���ن خ���الل اأبطال 

الفلم ذاته.

الق�ص���يبية - جمل�ش النواب:  عقد 
�ص���باح اأم����ش مبجل�ش الن���واب اجتماع 
تن�ص���يقي “نياب���ي حكوم���ي” برئا�ص���ة 
رئي����ش جمل����ش الن���واب اأحم���د امل���ال، 
ونائب رئي����ش جمل�ش الوزراء ال�ص���يخ 
خالد ب���ن عبداهلل اآل خليفة، وبح�ص���ور 
وزي���ر املالية ال�ص���يخ اأحم���د بن حممد 
اآل خليفة، حيث بح���ث اجلانبان م�رشوع 
قانون امليزانية العامة للدولة للعامني 

.2018 - 2017
وخالل الجتم���اع، رحب املال بالوفد 
احلكوم���ي معرًب���ا ع���ن اأمل���ه اأن يوؤك���د 
ه���ذا اللق���اء حر����ش احلكومة برئا�ص���ة 
رئي�ش الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليفة 
لتعزي���ز التع���اون الفاع���ل وامل�ص���تمر 

م���ع جمل����ش الن���واب، كما اأك���د حر�ش 
بالد�ص���تور  اللت���زام  عل���ى  املجل����ش 
والتواف���ق م���ع احلكومة ب�ص���اأن م�رشوع 
قان���ون امليزانية العامة، وبامل�ص���اركة 
مع جمل�ش ال�ص���ورى، م���ع التفهم التام 
ال�ص���تثنائية  القت�ص���ادية  للتحديات 

التي ت�صهدها الدولة.
واأك���د رئي����ش جمل�ش الن���واب دعم 
الرئي�ص���ية للميزانية  لالأ�ص�ش  املجل�ش 
التي جاءت يف بيان احلكومة، وهي: عدم 
امل�ص���ا�ش بنفقات الرواتب الأ�صا�صية، 
للمواطن���ني،  ال�ص���نوية  والزي���ادة 
وال�ص���تمرار يف دعم املواطنني الأكرث 
ا�ص���تحقاقاً لربام���ج الدع���م احلكومي، 
اخلدم���ات  توف���ري  اإل���ى  بالإ�ص���افة 

الرئي�صية ذات الأولوية للمواطنني.

واأو�ص���ح اأن���ه انطالق���ا م���ن اهتمام 
امليزاني���ة  قان���ون  مب����رشوع  املجل����ش 
اأداء  عل���ى  وحر�ص���ا  للدول���ة،  العام���ة 
العم���ل مبهني���ة، وتعزي���زا ملزي���د من 

مت  فق���د  والتوا�ص���ل،  ال�ص���فافية 
ت�ص���كيل فرق عم���ل م�ص���اند ومتكامل 
اإداري���اً وقانوني���اً واعالمي���اً، لتق���دمي 
كل الدع���م وامل�ص���اعدة، وتوفري كافة 

املعلوم���ات والبيانات الت���ي يحتاجها 
املجل�ش النيابي مبا ي�ص���من وي�ص���اهم 
يف اجن���از م����رشوع امليزاني���ة على اكمل 
وجه، و�ص���تقوم جلنة ال�ص���وؤون املالية 
والقت�ص���ادية بو�ص���ع اآلي���ة من خالل 

تن�صيق رئي�ش اللجنة مع الأع�صاء.
الأول  النائ���ب  الجتم���اع  وح����رش 
لرئي����ش جمل�ش الن���واب علي العرادي، 
النائ���ب الثاين لرئي����ش جمل�ش النواب 
عبداحلليم مراد، رئي�ش جلنة ال�ص���وؤون 
عبدالرحم���ن  والقت�ص���ادية  املالي���ة 
بوعل���ي، رئي�ش جلنة اخلدم���ات عبا�ش 
املا�ص���ي، رئي�ش جلنة املرافق العامة 
والبيئ���ة حمد الدو����رشي، ورئي�ش هيئة 
�ص���الح  القانوني���ني  امل�صت�ص���ارين 

اإبراهيم، والوفد احلكومي املرافق.

تاأكيد على التعاون امل�شرتك ودعم الأ�ش�ش الرئي�شة للميزانية
خمرجات الجتماع التن�صيقي النيابي - احلكومي 

• جانب من الجتماع النيابي احلكومي ب�صاأن امليزانية	

• جمال داود	 • وزير العالم	

حمرر ال�شوؤون الربملانية
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تخفيف عقوبة 8 ُمدانني بالن�سمام لـ“داع�ش” الإرهابي لل�سجن 10 �سنوات

�رشكة “حفريات” متتنع عن �سداد اأجور اإندوني�سية �سنة ون�سف

فيما اأيدت اإ�سقاط جن�سيتهم البحرينية

حكمت لها بدفع رواتبها املتاأخرة والفائدة

حكمت حمكم���ة اال�س���تئناف العليا اجلنائية 
االأولى بقبول ا�س���تئنافات 8 ُمدانني باالن�سمام 
لف���رع لتنظي���م “داع����ش” عل���ى خ���اف اأح���كام 
القانون؛ بتعديل عقوبة ال�س���جن ال�سادرة بحق 
كل منهم اإلى 10 �س���نوات ل���كل منهما بدالً من 

15 �سنة، عما اأ�سند اإليهم من اتهامات.
كما اأيدت املحكمة برئا�سة القا�سي ال�سيخ 
حمم���د ب���ن عل���ي اآل خليف���ة، واأمانة ����ر عبداهلل 
حممد، م�سادرة امل�سبوطات، واإ�سقاط اجلن�سية 

البحرينية عن امل�ستاأنفني جميًعا.
وكان���ت حمكم���ة اأول درجة ق�س���ت يف وقت 
�سابق على املتهمني يف الق�سية والبالغ عددهم 
24 متهًما، منهم 16 متهًما هاربني خارج الباد، 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 16 و42 عاًما، بال�س���جن 
ملدة 15 عاًما ل� 23 متهًما، فيما ق�ست بال�سجن 
املوؤبد للمته���م االأول بالق�س���ية “منظر تنظيم 
داع����ش االإرهابي” وباإ�س���قاط اجلن�س���ية عن 13 
متهًم���ا، فيما اأ�س���قطت اجلن�س���ية البحرينية يف 

وقت �سابق عن املتهمني الباقني.
ويتب���ني م���ن اأوراق الق�س���ية اأن���ه ق���د مت 
اإن�س���اء الفرع التابع للتنظيم عن طريق و�س���ائل 
التوا�س���ل االجتماع���ي ب���ني القي���ادي وباق���ي 
املتهم���ني، ومتك���ن العدي���د منهم من ال�س���فر 
اإلى �س���وريا للتدرب على االأ�س���لحة والقتال مع 

التنظيم.
كما اأن املتهمني املذكورين كانوا يخططون 
للقيام بعملي���ات انتحارية يف دور العبادة بينها 
اأحد امل�ساجد الكبرية يف الباد، والتي تقام فيها 
�س���اة اجلمعة، وكّفروا نظ���ام احلكم يف اململكة 
ويهدفون اإلى اإ�س���قاطه بالقوة، عرب ا�سرتاكهم 
يف عمليات ع�س���كرية اإرهابية وتهيئتهم للقيام 

مبثلها داخل الباد.
وذكرت حمكمة اأول درجة يف حكمها حيثيات 
ن�س���اأة تنظيم داع�ش االإرهاب���ي منذ العام 2003 
عقب احتال العراق، و�س���والً اإلى اإعان اإبراهيم 
عّواد الب���دري املكني باأبو بكر البغدادي، والذي 
اأعلن نف�س���ة اأمرًيا لتنظيم داع����ش يف 21 يونيو 
2013، ث���م اأطلق بتاريخ 29 يونيو 2014 دولة 
اخلافة متهيًدا لتمديدها بدول جمل�ش التعاون 

اخلليجي ودول �سمال اإفريقيا العربية واليمن.
وتابعت، اأن التنظيم ينتهج الفكر )ال�سلفي 
اجله���ادي( القائ���م عل���ى تكفري م���ن يخالفهم 
وتطبيق مب���داأ الوالء والرباء، وهو مواالة ويل اأمر 
التنظي���م اأبو بكر البغدادي، والرباءة من الكفار، 
وهم جميع م���ن يخالفهم بالفك���ر، ومنهم حكام 
املنطقة واملنت�س���بون لاأجهزة االأمنية والق�ساء 
ووا�س���عو القان���ون وم���ن ال ي���وايل البغ���دادي، 
وو�س���يلتهم لن����ر فكرهم الإقام���ة دولة اخلافة 

القيام بعمليات اإرهابية وتفجريات. 
اإل���ى  االإرهابي���ة  اأعماله���م  يف  وي�س���تندون 
تف�س���ريهم اخلاط���ئ للدين االإ�س���امي ال�س���مح 
ويزعمون كذًبا اأن اأعمالهم االإرهابية هي اجلهاد 
يف �س���بيل اهلل وموتاه���م �س���هداء، يف ح���ني اأن 

اأعمالهم التطرف واالإرهاب بعينه.
ل���ذا قام���وا بتاأ�س���ي�ش جي�ش تاب���ع لهم مت 
تدريب���ة ع�س���كرًيا عل���ى ال�س���اح، واملتفج���رات 
واأعمال القتل الإثارة الفو�س���ى ب�سوريا والعراق 
العربي���ة  واملنطق���ة  العرب���ي  اخللي���ج  ودول 

لل�سيطرة عليها.

واأ�س���ارت اإل���ى اأن بداية اأعماله���م كانت يف 
العراق و�س���وريا ومل يقفوا عن���د ذلك، بل قاموا 
باأعم���ال اإرهابي���ة ع���دة باخللي���ج العرب���ي، منها 
تفجري مل�س���اجد ال�سيعة يف ال�س���عودية، وم�سجد 
لذات الطائف���ة يف الكويت، واأعم���ال اإرهابية يف 
�سيناء بجمهورية م�ر، وليبيا، وتون�ش، واليمن، 
وقتلوا العديد من املدنيني والع�سكريني بتلك 
ال���دول، مم���ا اأدى اإلى اإث���ارة الرع���ب والفزع يف 

نفو�ش هذه الباد.
واأو�س���حت اأن املته���م االأول وهو اأحد اأفراد 
القاع���دة ان�س���م وه���و يعتنق الفك���ر التكفريي 
املتطرف وتتلمذ على يد كبار م�سوؤويل التنظيم 
���َد اأبو بكر البغدادي اأمرًيا للتنظيم وبايعه يف  واأيَّ
َبهُ البغدادي م�سوؤوالً اأول  1 اأغ�سط�ش 2013 َفَن�سَّ

يف التنظيم، وقائدا اأول يف البحرين.
اإلي���ه البغ���دادي جتني���د ال�س���باب،  وعه���د 
فتمكن من �سم 5 متهمني بغر�ش تكوين خايا 
نائمة ال�س���تقطاب ال�س���باب البحريني بالتنظيم 
وتدريبه���م عل���ى القتال وا�س���تعمال االأ�س���لحة 
واملتفج���رات وامل�س���اركة يف االأعم���ال القتالية 
ب�سوريا والعراق، ثم العودة اإلى البحرين وتوجيه 
العملي���ات القتالي���ة داخل البحري���ن واالنطاق 

منها اإلى دول اخلليج.
ويف 24 فرباير 2014 اأ�س���بح املتهم االأول 
���ر ال�رع���ي لتنظي���م “داع����ش” االإرهاب���ي  امُلَنظِّ
ليكون راأ�ش احلربة ال�رعية للتنظيم يف ت�سويق 
العمليات االإرهابية، اأي يقوم مبناظرة ومناق�سة 
اأي �س���خ�ش ي�س���كك يف نهجه���م ويعطي احلجج 
واالأدل���ة على �س���حة منهج التنظي���م التكفريي، 
م�س���تغاً قراءته ال�س���طحية للق���راآن واالأحاديث 
وتف�سريه لهما على هواه ومبا ينا�سب اأهدافهم 

ودون احلاجة الأحكام التف�سري واالإفتاء.
الث���اين  املتهم���ني  االأول  املته���م  وكلَّ���ف 
والثال���ث ب�س���م مزي���د م���ن ال�س���باب للتنظي���م 
وت�سهيل �سفرهم ل�س���وريا؛ للتدريب الع�سكري 
وامل�س���اركة يف االأعم���ال القتالي���ة، وكان عل���ى 
توا�سل معهم ومع من ان�سموا للتنظيم من خال 

اإن�ساء جمموعات بربامج التوا�سل االجتماعي.
وذك���ر م���ازم اأول بجه���از االأم���ن الوطن���ي 
تفا�س���يل القب�ش عل���ى امل�س���تاأنفني الثمانية 
“املتهمني املحبو�س���ني” م���ن اأن حترياته دلت 
على قيام املته���م االأول “القي���ادي املعروف” 
بت�سكيل جماعة تتبع تنظيم “داع�ش” االإرهابي، 
وعكف على جتنيد ال�س���باب البحريني لان�سمام 
والقت���ال يف �س���فوف ه���ذا التنظي���م االإرهاب���ي 
واأ�س���در العدي���د م���ن املوؤلف���ات بفك���ر ذل���ك 
التنظيم، واأنه امل�سوؤول االأول عن ذلك التنظيم 

بالبحرين.
ومتكن من �س���م 5 متهمني، وتبواأ من�س���ب 
���ر ال�رعي للتنظيم االإرهابي، وكّلف اثنني  امُلَنظِّ
منهم ب�سم املزيد من ال�سباب وت�سهيل �سفرهم 
اإل���ى اجلمهوري���ة ال�س���ورية؛ لتلق���ي التدريبات 
القتالي���ة  االأعم���ال  يف  وامل�س���اركة  الع�س���كرية 
م���ع التنظيم، كم���ا اأنه كان على توا�س���ل مع من 
ان�س���موا للتنظيم ع���ن طريق برامج التوا�س���ل 

االجتماعي.
واأ�س���اف ال�سابط اأن املتهم الثاين قام بعد 
ان�س���مامه اإلى التنظي���م االإرهابي بال�س���فر اإلى 
جمهورية �س���وريا وتلقى التدريبات الع�س���كرية 
هن���اك، و�س���ارك يف االأعمال القتالي���ة وعاد اإلى 
اململك���ة واأنه قام ب�س���م 11 متهًم���ا بالتنظيم، 

وب���نّي اأن املته���م الثال���ث قام ب�س���م متهَمني 
و�سهل �سفر اأحدهما اإلى �سوريا.

واأو�س���ح ال�س���اهد اأنه بعد القيام مبزيد من 
التحريات تب���ني اأن املتهمني من اخلام�ش حتى 
ال�سابع ان�سموا لذات التنظيم من خال �سخ�ش، 
والذي ان�س���م �س���ابًقا اإلى التنظيم و�س���افر اإلى 
�سوريا وُقتل اأثناء م�س���اركته يف اأعمال التنظيم 

القتالية.
وتابع اأن املتهم 22 �س���ّم �س���قيقه املتهم 
الثامن، يف حني اأن املتهم التا�س���ع هو من بحث 
بنف�سه عن اأع�س���اء التنظيم يف �سوريا وتوا�سل 
معهم عن طريق التوا�س���ل االجتماعي وا�ستطاع 
م���ن خال ذلك اأن ين�س���م اإل���ى تنظيم “داع�ش” 
االإرهابي، وي�ستغل وظيفته كمدر�ش بن�ر فكره 
التكفريي واجله���ادي املتطرف بني الطاب يف 
املدر�س���ة واإلقائه درو�س���ا بهذا ال�س���اأن، ويحث 

الطاب على االن�سمام للتنظيم املذكور.
واأ�سار ال�س���ابط اإلى اأن املتهم 14 توا�سل 
م���ع اخلام�ش، وطلب منه القي���ام بعملية اإرهابية 
داخل مملكة البحرين؛ لع���دم قدرته على توفري 
مال ليتمكن من ال�سفر للقتال يف �سوريا، وطلب 
منه التوا�سل مع اأحد االأ�سخا�ش لتنفيذ العملية، 
وكان هن���اك تخطيط للقي���ام بعملية اإرهابية يف 
اأحد امل�س���اجد الكبرية -والتي تقام فيها �ساة 
اجلمع���ة- لقت���ل اأكرب ع���دد من االأ�س���خا�ش من 
املواطن���ني ال�س���يعة؛ تنفيذاً الأه���داف اجلماعة 

االإرهابية بالبحرين.
وثبت من اط���اع النيابة العامة على حمتوى 
االأجه���زة االإلكرتونية امل�س���بوطة بحوزة املتهم 
الث���اين احتواوؤه���ا عل���ى بي���ان ملبايع���ة اأبو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم “داع�ش” االإرهابي، وعدد 
من الكت���ب االإلكرتونية من تاأليف املتهم االأول 
واآخرين، ذات حمتوى تكفريي، وعدد من ال�سور 
ملجموع���ة من مقاتل���ي “داع�ش” وه���م يحملون 
ال�ساح يف مواقع خمتلفة ومقاطع �سوتية ب�ساأن 
التنظيم، وفيديو ملقاطع قتالية ومقاطع يظهر 

فيها املتهم االأول.
كم���ا ثبت من تقري���ر االإدارة العام���ة لاأدلة 
املادية اأن امل�س���بوطات مبن���زل املتهم الثاين 
عبارة عن �س���يف وذخائر الأ�سلحه هوائية تندرج 
�س���من قانون املفرقعات واالأ�س���لحة والذخائر، 
ومقط���ع فيديو با�س���م ر�س���الة الأه���ل البحرين، 
يظهر فيه املتهم 22 يكّفر جالة امللك واأع�ساء 
احلكومة، ويحذر امل�س���لمني من االنتماء لاأجهزة 
االأمني���ة والعمل به���ا واعتبارهم ����ركاء بالكفر، 
ودعا املته���م 14 يف الفيديو ذاته اأهل البحرين 
للهج���رة اإلى �س���وريا والع���راق، للقتال �س���من 

�سفوف تنظيم “داع�ش” االإرهابي.
وثب���ت للمحكم���ة اأن امل�س���تاأنفني، واآخرين 
�س���بق احلكم عليهم، يف الفرتة من العام 2013 

حتى 4/9/2015 مبملكة البحرين:
املتهم االأول )مل ي�س���تاأنف(: اأن�س���اأ واأ�س�ش 
فرًع���ا ملنظم���ة وجماع���ة الغر����ش منه���ا الدعوة 
اإلى تعطي���ل اأحكام الد�س���تور والقان���ون، ومنع 
موؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها العامة من ممار�سة 
اأعماله���ا واالعت���داء عل���ى احلريات ال�سخ�س���ية 
واحلقوق العامة التي يكلفها الد�ستور والقانون 
واالإ����رار بالوحدة الوطني���ة، وكان االإرهاب من 
الو�س���ائل الت���ي ت�س���تخدم يف حتقي���ق وتنفيذ 
هذه االأغرا�ش، باأن قام باإن�س���اء وتاأ�س���ي�ش فرع 
لتنظيم “داع�ش” داخ���ل مملكة البحرين ومتكن 

بوا�سطة �سقيقه املتهم الثاين واملتهم الثالث 
من �سم وجتنيد باقي املتهمني اإليه، واإطاعهم 
على كتاب���ات له والآخرين -املرفق���ة باالأوراق- 
وتثقيفه���م مب���ا حتويه م���ن تاأوي���ل يتوافق مع 
مب���ادئ التنظي���م واأهدافه القائم���ة على تكفري 
نظ���ام احلك���م يف الباد واإ�س���قاطه بالق���وة، كما 
قام برتتيب اأ�س���فارهم اإلى اخلارج وا�ستقبالهم 
واإحلاقهم مبقار التنظيم ومع�سكراته يف �سوريا 
والع���راق وتدريبه���م على ا�س���تعمال االأ�س���لحة 
والتفجريات واإ�راكهم يف العمليات الع�س���كرية 
واالإرهابي���ة والإعداده���م للقي���ام مبثله���ا داخل 
الرامي���ة  التنظي���م  الأه���داف  حتقيًق���ا  الب���اد؛ 
اإل���ى اإ�س���قاط الدولة و�س���لطاتها وموؤ�س�س���اتها 
الد�س���تورية والقانوني���ة، ومهاجم���ة االأف���راد يف 
جتمعاته���م واالعتداء عل���ى حرياته���م، وتاأليب 
طوائف املجتمع اإ����راراً بوحدته الوطنية، وذلك 
با�س���تخدام الق���وة والتهدي���د به���ا ع���ن طريق 
و�س���ائل الن�ر عرب مواقع التوا�س���ل االإلكرتونية 
املتع���ددة مما من �س���اأنه اإيذاء االأ�س���خا�ش وبث 
الرع���ب بينه���م وترويعه���م وتعري����ش حياتهم 
واأمنهم للخطر، وبغر����ش االإخال بالنظام العام 
وتعري�ش �س���امة اململكة واأمنها واأمن املجتمع 

الدويل للخطر.
املتهم���ون م���ن 2 اإل���ى 24: ان�س���موا لفرع 
املنظم���ة واجلماع���ة االإرهابي���ة امل�س���ار اإليه���ا 
يف التهم���ة ال�س���ابقة، وتول���ى املتهم���ان الثاين 
والثال���ث القي���ادة فيه���ا و�س���اركوا جميًع���ا يف 
اأعمالهم وهم يعلمون باأغرا�س���ها االإرهابية باأن 
ا�س���تكمل املتهمان الث���اين والثالث دعوة باقي 
املتهمني له���ا مبيًنا له���م مبادئه���ا واأهدافها، 
فانخ���رط باقي املتهم���ني فيها و�س���افروا عدا 
الثال���ث و21 اإل���ى مقاره���ا يف �س���وريا والعراق، 
و�س���اركوا يف عملياته���ا الع�س���كرية واالإرهابي���ة 

توطئة الرتكاب مثلها مبملكة البحرين.
املتهم���ني 2 و4 وم���ن 10 حت���ى 24: اأنهم 
تدربوا عل���ى ا�س���تعمال االأ�س���لحة واملفرقعات 
وعلى غريها من التدريب بق�سد ارتكاب جرائم 

اإرهابية داخل الباد.
املتهم���ني 12 و13 و18: حر�س���وا عاني���ة 
اأفراد قوة دفاع البحري���ن واالأمن العام باخلروج 
واجباته���م  اأداء  ع���ن  والتح���ول  الطاع���ة  ع���ن 
اإل���ى ع���دم القي���ام  الع�س���كرية، ب���اأن دعوه���م 
مبهامهم وواجباتهم املنوطة بهم قانوناً، وترك 
وظائفه���م، بدعوى كفره���ا وخمالفته���ا لل�رع، 
وكان ذل���ك بالقول وبطري���ق الن�ر وكتابه وعرب 

�سبكة املعلومات الدولية.
املتهم���ون جميًع���ا: رّوج���وا لقل���ب وتغيري 
النظ���ام ال�سيا�س���ي للدول���ة بالق���وة والتهديد، 
ب���اأن دعوا الغ���ري اإلى اخلروج عل���ى نظام احلكم 
الد�س���توري القائ���م يف الب���اد ومقاتلته بدعوى 
كف���ره وبغر����ش اإ�س���قاطه، وكان ذل���ك بالقول 
وبطريق الن����ر وكتابه وعرب �س���بكة املعلومات 

الدولية.
املته���م الثاين: حاز واأحرز االأ�س���لحة املبينة 
ب���االأوراق -�س���يف- بغ���ري ترخي����ش م���ن وزير 
الداخلية بق�سد ا�ستعماله يف ن�ساط يخل باالأمن 
والنظ���ام الع���ام وتنفي���ًذا لغر����ش اإرهابي، كما 
اأن���ه حاز واأح���رز الذخائر بغ���ري ترخي�ش من وزير 
الداخلي���ة بق�س���د ا�س���تخدامها يف ن�س���اط يخ���ل 
باالأم���ن والنظ���ام العام وذل���ك تنفي���ًذا لغر�ش 

اإرهابي.

برئا�س���ة  العمالي���ة  املحكم���ة  األزم���ت 
القا�س���ي اأمين عفيف���ي، واأمان���ة �ر حممود 
متخ�س�س���ة  مق���اوالت  �رك���ة  الودي���اين، 
باحلفري���ات، ب���اأن تدف���ع ل�س���الح موظف���ة 
اإندوني�س���ية تعمل لديها، مبلًغ���ا وقدره 18 
األف دوالر والفوائد القانونية املرتتبة على 
تاأخ���ري ����رف رواتبها مل���دة قاربت ال�س���نة 

ون�سف ال�سنة.
واأو�سحت املحكمة يف حكمها اأن املدعية 
كان���ت قد اأقامت دعواها �س���د كلٍّ من �ركة 
مقاوالت متخ�س�س���ة باحلفريات واثنني من 
ال�ركاء فيه���ا، والتي طلب���ت يف ختامها من 
املحكمة اأن ُتل���زم املدعى عليهم باأن يوؤدوا 
اإليه���ا االأجر امل�س���تحق لها عن االأ�س���هر من 
مار����ش 2015 حت���ى فرباي���ر 2016، مببلغ 
وق���دره 24000 دوالر، اأو ما يعادله بالدينار 
البحرين���ي والفوائ���د القانونية بواقع 10 % 

م���ن تاري���خ املطالبة وحت���ى ال�س���داد التام 
والتعوي�ش عن التاأخري يف �سداد الراتب.

واأ�س���افت املدعي���ة تو�س���يًحا لوقائ���ع 
الدعوى اأنها كانت تعمل لدى ال�ركة املدعى 
عليه اعتباًرا م���ن 22 فرباير 2011، مبوجب 
عق���د عمل وباأجر �س���هري 2000 دوالر، وقد 
ف�س���لت حماوالتها الودية م���ع ال�ركة لدفع 
رواتبه���ا املتاأخ���رة، اإال اأن املذكورة امتنعت 

عن دفعها.
وذك���رت املحكمة يف حيثي���ات حكمها مل 
تقبل الدع���وى بحق املدع���ى عليهما الثاين 
“بحرين���ي” والثالث “اأجنب���ي” لرفعها على 
غري ذي �س���فة؛ باعتبارهما �ركاء يف ال�ركة 
ذات امل�سوؤولية املحدودة، وملا كان الثابت 
ب���االأوراق اأن املدعى عليها االأولى “ال�ركة” 
هي املتعاق���دة مع املدعية، وم���ن ثم باتت 
له���ا ال�س���فة يف الدعوى دون غريها، �س���يما 

واأن املدع���ى عليه الثاين ه���و �ريك بها وال 
ي�س���األ اإال بقدر ح�س���ته يف راأ�ش مالها، دون 
اأموال���ه ال�سخ�س���ية، كم���ا مل تق���ف املحكمة 
على �س���فة املدع���ى عليه الثال���ث فيها مبا 
ت�ستخل�ش معه املحكمة انتفاء �سفة املدعى 

عليهما الثاين والثالث من االأوراق.
وقالت املحكمة اإنه عن مو�سوع الدعوى 
وعن طلب املدعية الأجرها املتاأخر عن املدة 
م���ن 1 مار�ش 2015 وحت���ى 31 مايو 2016، 
فلم���ا كان���ت ال�رك���ة املدعى عليه���ا، وهي 
املكلفة قانوًنا باإثبات �سدادها اأجر املدعية، 
مل تقدم ما يفيد ت�س���ليمها راتبها عن املدة 
املطال���ب به من 1 مار����ش 2015 وحتى 31 
ماي���و 2016 ومن ثم تكون ذمتها م�س���غولة 
باالأج���ر ع���ن تل���ك امل���دة مببلغ مق���داره 18 
األف دوالر، وذلك باعتبار اأن االأجر ال�س���هري 
1200 دوالر؛ وذل���ك اأخ���ًذا من عق���د العمل 

املقدم من املدعي���ة وترجمته، والذي تعّول 
عليه املحكمة، وهو ما تق�سي به املحكمة.

وبينت اأنه عن طلب اإلزام املدعى عليها 
بالفوائ���د القانونية ع���ن التاأخري يف �س���داد 
الرات���ب، فاإنه م���ن املق���رر قانوًن���ا باملادة 
40/ج من قان���ون العمل اأنه مع مراعاة حكم 
الفقرة ال�س���ابقة اإذا تاأخر �س���احب العمل يف 
�رف اأج���ر العامل عن موعد اأدائه وجب عليه 
تعوي�ش العامل بن�سبة 6 % �سنوًيا من االأجر 
ال���ذي تاأخر �رفه م���دة 6 اأ�س���هر اأو اأقل من 
تاري���خ ا�س���تحقاق االأجر وتزاد هذه الن�س���بة 
بواق���ع 1 % عن كل �س���هر تاأخ���ري بعد ذلك 
ومب���ا ال يجاوز ن�س���بة 12 % �س���نوًيا من هذا 
االأج���ر.  وحي���ث اإنه متى كان م���ا تقدم واأخًذا 
به وكان���ت املحكمة ق���د انتهت �س���لًفا اإلى 
اأن املدع���ى عليها قد امتنعت عن �س���دادها 
االأجر للمدعية عن الفرتة املطالب بها وحتى 

حين���ه، وقد اأ�س���اب املدعية من ج���راء ذلك 
�رر يف عدم االنتفاع باالأجر مما تق�س���ى معه 

املحكمة بتعوي�سها بالفائدة القانونية.
فله���ذه االأ�س���باب حكمت املحكم���ة اأوالً: 
بع���دم قب���ول الدعوى لرفعه���ا على غري ذي 
الث���اين  �س���فة بالن�س���بة للمدع���ى عليهم���ا 

والثالث.
ثانًي���ا: باإل���زام ال�رك���ة املدع���ى عليه���ا 
االأول���ى ب���اأن ت���وؤدي للمدعية مبل���غ 18 األف 
دوالر والفائدة بن�س���بة 6 % �سنوًيا من االأجر 
ال���ذي تاأخر �رفة م���دة 6 اأ�س���هر اأو اأقل من 
تاري���خ ا�س���تحقاق االأجر وتزاد هذه الن�س���بة 
بواق���ع 1 % عن كل �س���هر تاأخ���ري بعد ذلك 
ومب���ا ال يجاوز ن�س���بة 12 % �س���نوًيا من هذا 
االأجر وحتى ال�سداد واألزمتهما باملنا�سب من 
امل�روفات وباملقا�س���ة يف اأتعاب املحاماة، 

ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى 
برئا�س���ة  االأول���ى  اجلنائي���ة 
ب���ن  حم���د  ال�س���يخ  القا�س���ي 
�سلمان اآل خليفة، وع�سوية كل 
من القا�س���يني �سياء هريدي، 
وحمم���د جمال عو�ش، واأمانة �ر 
عب���داهلل حممد، متهًما اآ�س���يوي 
املوؤب���د  بال�س���جن  اجلن�س���ية 
وبتغرمي���ه مبل���غ 5000 دينار؛ 
الإدانت���ه بجل���ب 362 جراًما من 
نبات املاريجوانا املخدر خباأها 
يف حافظة طعام، اإ�س���افة لعدد 
قر�س���ا موؤث���را عقلي���ا،   1764
واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات، 
وباإبع���اد املته���م نهائًي���ا ع���ن 
مملك���ة البحري���ن بع���د تنفي���ذ 

العقوبة.
وذكرت املحكمة يف حكمها 
اأن املتهم كان قادًما من باده 
اإل���ى مملكة البحري���ن، وبعد اأن 
توج���ه ال�س���تام حقائب���ه التي 
كان م���ن بينه���ا حافظ���ة طعام 
با�س���تيكية حتتوي على طعام 
�س���ائل، فا�س���تبه فيه �س���ابط 
اأن���ه  الح���ظ  عندم���ا  اجلم���ارك 
مرتبك ومي�سك بحافظة الطعام 

بحر�ش �سديد.
اجلم���ارك  �س���ابط  فاأم���ر 
املتهم بالتوجه للم�س���ار االأحمر 
للتدقيق يف تفتي�س���ه، ومبجرد 
اأن مت متري���ر حافظ���ة الطع���ام 
ع���رب جه���از الك�س���ف باالأ�س���عة 
تبني وجود اأكيا�ش با�ستيكية 
و�س���ط الطعام، واأنه���ا حتتوي 
على كمية من االأقرا�ش الطبية.
�س���ابط  ف���ّرغ  اأن  وبع���د 
اجلم���ارك حمتوي���ات احلافظ���ة 
اأن االأقرا����ش الطبية  اكت�س���ف 
تعت���رب موؤث���رات عقلي���ة، كم���ا 
�س���بط بحوزته كمي���ة من نبات 

املاريجوانا.
وثب���ت اأن ع���دد االأقرا����ش 
ا،  امل�س���بوطة بلغ 1764 قر�سً
واأن وزن كمية نبات املاريجوانا 

املخدرة بلغ 362 جراًما.
وثبت للمحكم���ة اأن املتهم 
 ،2016 اأكتوب���ر   20 بتاري���خ 
نب���ات  االإجت���ار  بق�س���د  جل���ب 
املاريجوان���ا املخ���در واملوؤث���ر 
العقلي “ميتافيتامني” بق�سد 
االإجت���ار يف غري االأحوال امل�رح 

بها قانوًنا.

املوؤبد الآ�سيوي جلب 
املاريجوانا وموؤثًرا 

عقلًيا يف حافظة طعام

اإعــــــداد: عبــــــا�ش ابـــراهيـــم

عبا�ش ابراهيم
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يف مك���ة املكرم���ة ذهب���ُت ل����راء م���ا ي�ش���ريه 
املعتمرون من هدايا، فاإذا ب�شبّي مل يتجاوز الثالثة 
ع����رة من عمره يالحقني ليحمل عّني ما �شاأ�ش���ريه، 
نظرت اإليه من فوق اإلى حتت نظرة امل�ش���فق وقلت 
له: “لكنك �ش���غري”، رّد علي: “ال تهتم... اأ�ش���تطيع 
حم���ل االأغرا����ض”، م���ددت اإليه يدي بري���االت لكي 
اأ�رفه، فق���ال: “ال اأقبل معون���ات... اأحمل لك واآخذ 

اأجري”.
اأ�ش���وق هذه الق�ّش���ة الت���ي اأُّث���رت يّف عن طفل 
فق���ري وحمتاج ولكن اإح�شا�ش���ه ع���ال وثابت مبعنى 
“الكرام���ة”، الكرامة التي جتري عليها نقا�ش���ات – 
والبد اأن تخرج النقا�ش���ات عن نطاقها يف جمتمعاتنا 
و�ش���والً للتخوي���ن والتلوي���ن – يف �ش���اأن الربنامج 
االإع���الم  “مت”، حي���ث ت�ش���ج مواق���ع  التلفزي���وين 
االجتماعي باحلديث عنه بني موؤيد م�شتميت، وناقد 
م�ش���تبيح، وهذه من املرات القليلة التي ال ميكنني 
اإم�ش���اك الع�ش���ا من الو�ش���ط، وال اأك���ون “ِدِمي” اأو 
بّني كما و�ش���فني اأحدهم، اأي ل�ش���ُت ذا لون وا�شح 
و�ري���ح؛ الأقول اإنني م���ن املنتقدين لهذا الربنامج 
الذي يعّر����ض املواطن اإلى جرح عمي���ق يف كرامته، 

واإل���ى ج���رح اآخر ب���اأن يقبل عط���اء من اآل���ة من دون 
اأن ي�ش���األ: من اأن���ت؟ من ميّولك؟ م���ن اأين لك هذه 
املعلوم���ات عّني؟ مل���اذا تعطيني؟ م���ا الذي تريده 
من���ي يف املقابل؟ اإنها اأ�ش���ئلة بديهية حتى من قبل 

من ظروفهم �شعبة.
على الهام�ض: يت�شاءل اأحد االأ�شدقاء: يقال يف 
بداية احللقة اإنه اأخذت موافقة “ال�شيوف” للظهور، 
ولكن هل هناك من رف�ض الظهور على التلفزيون؟ 
وهل متت ا�شتعادة االأموال التي اأعطيت ملن رف�ض 
الظهور؟ ال �ش���اأن لهذه امل�شاحة االآن بهذه امل�شاألة 
الأنها اأمر داخلي، واإن كانت نتائجه �شت�شيء جوانب 

اأخرى من املو�شوع، ونعود اإلى االأ�شا�ض.
فعندما اأجادل “ال�شو�شليني” باأن كرامة الفرد 
تهدر اأم���ام املالأ، يرد املتحم�ش���ون للربنامج: “اأهم 
�ش���ي” اأنه ا�شتفاد وُفكت اأزمته، وعبارة “اأهم �شي” 
من العب���ارات املدّم���رة للمجتمع���ات، فاإذا �ش���األت 
الطال���ب عن درجات���ه قال: “اأهم �ش���ي اأجن���ح”، اإنه 
التب�ش���يط الذي ينحو اإل���ى قبول احللول ال�ش���حرية 
للم�ش���ائل ولي�ض احللول االأكرث �ش���البة وا�شتدامة، 
وه���ذا اأمر خمالف متام���اً ملا درجنا على رف�ش���ه من 

مبادئ ميكافيللي القائلة: “الغاية تربر الو�شيلة”، 
فلي�ش���ت الغاية بتلبية حاجات املحتاجني، وهم ُكرث 
تعّج بهم ال�شناديق اخلريية املناطقية، واجلمعيات 
اخلريية الوطنية، ناهيكم ع���ن االأ�ر املتعففة حقاً، 

ميكنها اأن تربر و�شيلة العطاء هذه.
االأوطان ال تبنى بجيل “اأهم �شي” عنده النجاح 
باأي���ة طريقة، وباأي م�ش���توى، ويبقى ال�ش���اعون اإلى 
التفوق، بل التميز هم من الندرة. ال ميكن التعويل 
على ت�رف���ات ومواقف تطمئن اإل���ى احلدود الدنيا 
م���ن كل اأمر، فمن هو على “احلاّفة” �ش���يكون اأقرب 
للت�شاقط يف الهاوية اأي�شاً اإذ ال عزم له على الرقي 
واالإب���داع وتاأم���ني و�ش���عه. واالأعم���ال ال تنه����ض ب� 
“اأهم �ش���ي” املحافظة على �شاعات الدوام من دون 
ال�ش���وؤال عن االإب���داع يف الدوام. ولي�ض “اأهم �ش���ي” 
�شد احلاجة، ولو من خالل اآلة تنتقي 30 �شخ�شاً، وال 
تعلمنا العطاء، اإننا ب�ر ول�ش���نا اآالت، ونريد اإبداعاً يف 
كي���ف نعطي، وملن، وملاذا، ومت���ى، واأين؟ ف� “اأهم 
�ش���ي” ال�ش���يانة تامة لكرامة االإن�شان، و”اأهم �شي” 
متكين���ه لكي ال ينفق “مبلغ ال�ش���دفة”، ويعود اإلى 

نقطة البداية من جديد.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

رغم اأّن هناك �شبع جهاٍت ر�شمّية 
معني���ة بق�ش���ية العنف االأ����ري اإالّ اأّن 
التن�ش���يق بينه���ا ي���كاد يك���ون �ش���به 
مفقود، ن�شاء يتعر�شن ل�شوء املعاملة 
ت�ش���اعفت اأعدادهّن خالل ال�ش���نوات 
املا�ش���ية اإذ فاقت ح���االت املعنفات 
االأل���ف حال���ة وفق���ا ملكتب االإر�ش���اد 
االأ����ري لك���ّن املجل�ض االأعل���ى للمراأة 
يوؤك���د اأّن العدد ال ميكن اأن يرقى اإلى 

اأن ي�شكل ظاهرة.
ل�شنا هنا ب�ش���دد البحث يف جذور 
هذه املع�ش���لة لكن الب���د من التوقف 
اأمام اأخطر اأ�ش���بابها على االإطالق وهو 
اأّن الرج���ل ال���ذي ال ي���زال مقتنعا باأنه 
القائد وهو “�شي ال�شّيد” وهو االأرجح 
عق���اًل يف ح���ني اأّن التج���ارب اأثبتت اأّن 
مث���ل ه���ذه املمار�ش���ة الذكورية هي 
نت���اج ثقاف���ة التخل���ف الت���ي اآن له���ا 
اأن تنته���ي مل���ا تخلف���ه من اآث���ار على 

املجتمع برمته.
ال���ذي تو�ش���لت اإليه بح���وث علم 
النف����ض اأّن ج���ذور العن���ف تن�ش���اأ منذ 
الطفول���ة واأنها عبارة عن عقدة نق�ض 
لذا يتعامل مع املراأة على اأنها جارية، 
العن���ف ل���دى البع����ض هو نت���اج حالة 
م���ن ارتباك داخلي بحاج���ة اإلى تفريغ 
ولي�ض هناك من هم اأ�شعف من االأبناء 
والزوج���ة يف���رغ فيه���م كل �ش���حناته 

الع�شبية والنف�شية.
اأتذك���ر اأنّن���ي طالبت هن���ا - غري 
م���رة - ب����رورة اإيج���اد ا�ش���راتيجية 
للوقاية من ح���االت العنف االأ�ري وما 
تتعر����ض له فئة من الن�ش���اء من عنف 
ال مربر له، بيد اأّن املوؤ�ش���ف اأن جميع 
اجلهات امل�شوؤولة مل تتحرك بال�شورة 
املطلوب���ة، وثبت اأّن اال�ش���راتيجيات 
م���ن  امل���راأة  متك���ني  اإل���ى  الرامي���ة 
واالجتماعية  االقت�ش���ادية  الناحيتني 
كتوف���ري امل���ال ه���ي ا�ش���راتيجيات 
العن���ف  مع���دالت  تقلي���ل  يف  فعال���ة 
املمار�ض �ش���َد امل���راأة وباالأخ�ض من 

ال�ريك. 
 قب���ل اأي���ام ����ّرح رئي����ض هيئ���ة 
الت�ريع واالإفت���اء القانويّن باأّن اللجنة 
ال�رعي���ة التي كلف���ت مبراجعة قانون 
االأ����رة انته���ت م���ن اإع���داد تقريرها 
النهائّي ب�ش���اأن امل�روع و�شيتم رفعه 
للدي���وان امللك���ّي مما بع���ث االأمل يف 
اأّن اإ�ش���دار قانون االأ�رة بات و�ش���يكاً 
بعد اأن قام���ت اللجنة باإجراء تعديالت 
على م�روع قانون االأ�رة وبعد درا�شة 
م�شتفي�ش���ة جلميع ن�شو�ش���ه بهدف 
توافقه���ا م���ع ال�ريعة االإ�ش���المية وما 
اإ�شدار  يراعي اخل�شو�شية املذهبية. 
القان���ون �شي�ش���كل نهاي���ة عقود من 
املعان���اة واال�ش���طهاد ل�ريحة كبرية 

من الن�شاء.

أما آن لهذا العنف 
أن يتوقف

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ا فعلت���ه حكوم���ة قط���ر بجريانه���ا 
م�شطلح جديد من الغدر ال ميكن �رحه بل 
من ال�ش���عب اختيار ال�شيغة اال�شطالحية 
الظ���روف  تغ���ريت  فمهم���ا  املعتم���دة، 
واالأو�شاع يبقى “ال�شقيق �شقيقا” ولكن 
قطر ا�شتبدلت االأخوة وحق اجلرية بالطعن 
يف الظهر يف كل ت�رف، وكل �شيا�ش���اتها 
ذات �ش���لة وثيقة وكب���رية بزعزعة االأمن 
وال�ش���عودية  البحري���ن  يف  واال�ش���تقرار 
واالإمارات وم�ر وليبيا وغريها من الدول 
العربية، واملكاملة الهاتفية التي ك�شفها 
تلفزيون البحرين بني م�شت�شار اأمري قطر 
واالإرهابي الهارب ح�ش���ن �ش���لطان دليل 
قاطع على اأن قطر كانت وال تزال ت�ش���ري 

بهذا االجتاه ظنا منها باأنها تختار اأف�شل 
ال�ش���يغ واأكرثها مالءمة م���ن اأجل حتقيق 

الهدف.. هدف التعملق!
بكل اأ�شف ا�شتغلت الدوحة االقت�شاد 
وامل���ال يف متوي���ل اجلماع���ات االإرهابية 
ومرتزق���ة االإع���الم بحثا عن االنق�ش���امات 
مث���ل  املجتمع���ات  وتخري���ب  الطائفي���ة 
النظ���ام االإي���راين االإرهاب���ي ال���ذي يتمتع 
البحري���ن  يف  ونح���ن  نف�ش���ها،  بالنكه���ة 
تعر�ش���نا خالل حماولة االنقالب الفا�شلة 
عام 2011 اإل���ى خيانة قطرية فريدة من 
نوعها ومذهلة الطراز، حيث ذكر م�شت�شار 
اأم���ري قطر حمد العطي���ة يف تلك املكاملة 
الهاتفي���ة اأن قطر �ش���اركت ب�ش���ابطني 

فق���ط يف قوات درع اجلزيرة ومل ت�ش���ارك 
كقوة ب�ش���بب حتفظها وبقية التفا�شيل 
موج���ودة يف املكاملة، وحارب���ت جمتمعنا 
البحرين���ي الطي���ب امل�ش���امل واأرادت ل���ه 
عدم الثبات واال�ش���تقرار ب�ش���ندوق قناة 
اجلزي���رة االأ�ش���ود، حيث قام���ت اجلزيرة 
بتجني���د جي����ض �ش���خم م���ن “االإعالميني 
م�ش���احلهم  ارتبط���ت  الذي���ن  اخلون���ة” 
باملكافاآت ال�ش���خية التي ت�رفها جهات 
التموي���ل القطري���ة واالإيراني���ة  يف مقابل 

خيانتهم عروبتهم واأوطانهم.
كان���ت نقط���ة الو�ش���ول الت���ي يجب 
ال�شعي لبلوغها هي زعزعة اأمن وا�شتقرار 
البحرين ايل بذلت جهودا �ش���اقة بف�ش���ل 

االأم���ن  اإع���ادة  يف  املخل�ش���ني  اأبنائه���ا 
الت�ش���حية  �ش���احات  يف  واال�شتب�ش���ال 
بالنف�ض من اأجلها، هناك قوة ال تقهر، هي 
قوة ال�ش���عب البحريني وهذا ما مل تدركه 
“ال�ش���قيقة” قطر، ونقولها “ال�ش���قيقة” 
لغاي���ة االآن الأن مملك���ة البحرين ال تعرف 
غ���ري لغة املحب���ة والوفاء وال�ش���دق وهي 

اأقوى من كل لغة. 
القطري���ة  احلكوم���ة  تخال���ف  مل���اذا 
امل�ش���رية التي ر�ش���مها لنا القدر وترفع 
�ش���عار الع���داء والغدر بدل �ش���عار املحبة 
والوئام ، فحلم الريادة وال�شيطرة باملال 
وجمع االإرهابيني واملرتزقة حلم مك�ش���ور 

وك�شيح ملقى على الدرب.

يا حكومة قطر... قوة 
الشعب البحريني ال تقهر

اإذا م�ش���ينا يف مل���ف اجلهود البحرينية �ش���من 
اإط���ار منظمة العمل الدولية، �ش���يكون من اأبرز تلك 
اجله���ود )�ش���يغة املتابع���ة الدينمايكي���ة( ل�ش���مو 
رئي����ض ال���وزراء االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه، وتلك الديناميكية واآلية التعاون 
ب���ني حكوم���ة البحري���ن ومنظم���ة العم���ل الدولية، 
ه���ي التي اأثم���رت اليوم هذا االإجناز الذي ي�ش���تحق 
االإ�ش���ادة، اأال وه���و انتخ���اب مملكة البحرين ع�ش���ًوا 
اأ�شيال يف جمل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية �شمن 
فريق احلكومات للدورة )2020-2017(، وذلك يف 
انتخاب���ات الدورة ال����) 106( ملوؤمتر العمل الدويل 
مببنى االأمم املتحدة بجنيف يف الفرة من 4 اإلى 16 

يونيو اجلاري 2017.

هذه ثمار ما ر�شمه �شمو رئي�ض الوزراء للتعامل 
مع منظمة لها ثقلها كمنظمة العمل الدولية، وخالل 
ال�شنوات الع�ر املا�شية على االأقل، كان من الوا�شح 
اأن هن���اك برناجًما للتعاون ب���ني البحرين واملنظمة، 
والتباحث حتى مع جمل�ض اإدارة املنظمة بكل ملفاته 
ومناق�شاته املهمة، والعديد من املحاور املهمة التي 
خل�ش���ها �شعادة ال�شيد جميل بن حممد علي حميدان 
وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعية )وجه���ده واأداء 
وزارته م�ش���كوًرا هو اأي�ًش���ا دون �ش���ك(، فقد كانت 
برقية التهنئة املرفوعة منه اإلى �شمو رئي�ض الوزراء 
تو�ش���ح اأن الف���وز بهذه الع�ش���وية يعك����ض تقدير 
املجتم���ع الدويل ملكان���ة مملكة البحري���ن، لكن اأين 
مو�شع القوة؟ فاملنظمة لي�ش���ت جمعية اأو موؤ�ش�شة 

اأو كي���ان )مهلهل( ميك���ن التاأثري علي���ه من جهات 
هن���ا وهن���اك، اأو فريق عمل �ش���هل اخل���داع؟ والكل 
يعرف ق���وة ومتانة نظ���ام )العمل الدولي���ة(، لهذا، 
فاإن مو�ش���ع القوة هو الربامج احليوية التي ت�ش���ري 
�شمن اأهداف التنمية امل�ش���تدامة والربامج الداعمة 
لهذه ال�شيا�شة، ثم الركن االأ�شا�ض هو اهتمام �شمو 
رئي����ض الوزراء بدفع م�ش���رية التنمي���ة الب�رية التي 
تظهر بو�شوح من خالل برامج اأخذت �شفة العاملية 
ومنها مبادرة تعزيز ا�ش���تقرار �شوق العمل وحتقيق 
املزي���د من املكت�ش���بات العمالي���ة واملحافظة على 
معدالت الباحثني عن عمل يف حدودها االآمنة، اأ�شف 
اإلى ذلك �شل�شلة من التطويرات والت�ريعات حلماية 
حقوق االأيدي العاملة من خمتلف اجلن�شيات وتوفري 

بيئة العمل التي ت�شمن لكل العمال العي�ض الكرمي.
اإذن، مل يكن الو�ش���ول اإلى الع�ش���وية االأ�شيلة 
يف جمل����ض اإدارة منظم���ة العمل الدولي���ة )ترًفا( بل 
نتاج عمل �شاق، وهذا العمل كان وا�شًحا و�ريًحا يف 
معاجلة ملفات ح�شا�شة بالتن�شيق مع امل�شئولني يف 
املنظم���ة هناك، ووزارة العم���ل والتنمية االجتماعية 
هنا يف بالدنا، ونقول دائًما اأن العمل وفق توجيهات 
�شمو رئي�ض الوزراء كروؤية تطويرية، مهدت الطريق 
للكث���ري من االإجن���ازات الت���ي تلزمنا الي���وم بالعمل 

املتجدد للمحافظة عليها.
نب���ارك للبحري���ن ه���ذا االإجن���از ال���دويل الكبري 
ونتطل���ع اإل���ى املزي���د م���ن االإجن���ازات يف خمتل���ف 

القطاعات التي ترفع روؤو�شنا كبحرينيني.

عادل عيسى المرزوق سمو رئيس الوزراء وأهداف العمل الدولية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ال�ش���يطان يع���ظ ه���و ا�ش���م فيل���م م�ري 
معروف ال اأتذكر اأحداث���ه كاملة ولكن يكفيني 
ا�ش���م هذا الفيلم لال�شتدالل الذي اأريده، ففي 
اأيامن���ا هذه م���ات احلي���اء ال�شيا�ش���ي وانتهى 
زمن���ه واأ�ش���بحنا يف زم���ن البجاحة ال�شيا�ش���ية، 
واأهم �ش���مات هذا الزمن اأن االإن�ش���ان قد يغري 
مبادئه اأكرث من اأن يغري مالب�شه، فاليوم يقول 
اأن اأ�ش���ياء معينة تاأتي �ش���من الطهر والعفاف 
وغ���دا يق���ول اإنها رج�ض م���ن عمل ال�ش���يطان، 
هذا هو الواقع بكل اأ�ش���ف يف جمال ال�شيا�ش���ة 
خ�شو�شا اإذا حتدثنا عن احلروب بني اخل�شوم 

ال�شيا�شيني واملزايدة والتخوين.
ينطب���ق ه���ذا الكالم عل���ى م�ش���كلة تريان 
و�شنافري اجلزيرتني اللتني اأ�شبحتا من ن�شيب 
اململكة العربية ال�شعودية بعد اأن وافق جمل�ض 
الن���واب امل�ري على اتفاقية تر�ش���يم احلدود 
 بني الدولتني ال�ش���قيقتني م�ر وال�ش���عودية.

فمنذ فرة طويلة يقوم اخل�ش���وم ال�شيا�شيون 
ومعه���م  ال�شي�ش���ي  عبدالفت���اح  للرئي����ض 
جماع���ة “االإخ���وان” با�ش���تغالل هذه امل�ش���األة 
يف حتري����ض امل�ري���ني عل���ى نظ���ام الرئي�ض 
ال�سي�س���ي �سعيا لإ�س���قاط هذا النظام متبعني 
اله���دف  حمددي���ن،  بهدف���ني  ا�ش���راتيجية 
الأول كم���ا ذكرن���ا ه���و اإ�س���قاط النظ���ام الذي 
يعن���ي ه���ذه املرة اإ�س���قاط الدول���ة امل�رصية ل 
ق���در اهلل والهدف الثاين وهو اأ�ش���عف االإميان 
بالن�ش���بة له���م وهو ����رب العالق���ات امل�رية 
 ال�ش���عودية وتخريبها خلدمة اأع���داء هذه االأمة.

ه���وؤالء ال يتحدث���ون ع���ن اأن ما ج���رى بني م�ر 
وال�شعودية اتفاقية لر�شيم احلدود ارت�شتها 
الدولتان منذ فرة طويلة وفق قواعد القانون 
ال���دويل واأن ما ح���دث االآن نتيجة ملا ارت�ش���اه 
الطرفان من قبل، ولكنهم بكل بجاحة يقولون 
للنا�ض اإن ال�شي�ش���ي باع اجلزيرتني لل�شعودية 
وي�ش���تغلون ع���دم معرف���ة الكثريي���ن قواع���د 
القان���ون ال���دويل وتاري���خ اجلزيرت���ني اللتني 
اأخذتهم���ا م�ر مبوافقة ال�ش���عودية حلمايتهما 
من اإ�رائيل، فيم���الأون عقول النا�ض بكالم عن 

الوطنية والراب الوطني.
لل�ش���عب  الوطني���ة  العاطف���ة  ي�ش���تغلون 
امل�ري ليبثوا �شمومهم وي�ش���فوا ح�شاباتهم 
مع نظام الرئي�ض ال�شي�ش���ي، رغم اأن ا�ش���تطالع 
راأي ملرك���ز ب�ش���رية املعروف ب���ني اأن اأربعني 
باملئ���ة م���ن امل�ري���ني ال يعرفون �ش���يئا عن 

تبعية هاتني اجلزيرتني.
يروج���ه  م���ا  ح���ول  �ش���يء  اأغ���رب  ولك���ن 
اأع���داء الرئي�ض ال�شي�ش���ي ه���و اأنهم اأنف�ش���هم 
ال يوؤمن���ون بكلم���ة وط���ن وال يوؤمن���ون بكلم���ة 
ح���دود وال عل���م، فعقيدتهم ال تع���رف بكلمة 
 وط���ن ويعت���ربون الوط���ن حفن���ة ت���راب نتنة!

كيف يخونون ال�شي�ش���ي الذي و�شع روحه على 
كف���ه لكي تبقى م�ر وتبق���ى االأمة وهم الذين 
 ق���ال مر�ش���دهم يف منا�ش���بة ما “ط���ز يف م�ر”!

اإذا كان���ت ه���ذه عقي���دة االإخ���وان امل�ش���لمني 
فلم���اذا يتباك���ون عل���ى جزيرت���ني رجعتا الى 
 ال�ش���عودية ب���اإرادة ح���رة للحكوم���ة امل�ري���ة؟

مل���اذا ال يقول���ون للنا����ض اإن م����ر الكبرية ال 
يليق بها اإال اأن تت�رف بنبل جتاه �ش���قيقاتها 
العربي���ات؟ هم لن يقولوا �ش���يئا م���ن هذا الأن 
هدفهم معروف ونواياهم غري طيبة جتاه م�ر.

 الشيطان يعظ

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيأهم شي...

   ذرائع



ال�سعودية حتظر ا�سترياد 
الفراولة امل�رصية

القاهرة - رويرتز: قال رئي�س املجل�س 
الت�س����ديري للحا�س����ات الزراعي����ة يف م�رص 
اأم�س اإن ال�س����عودية حظرت دخول الفراولة 
امل�رصية اإلى اأ�س����واقها بداية من 11 يوليو 

ب�سبب متبقيات املبيدات.
الدمردا�����س  احلمي����د  عب����د  واأو�س����ح 
اأن الإخط����ار ال�س����عودي مل يح����دد “ن�س����بة 
الزي����ادة فوق املعيار ال����دويل ول ال�رصكات 

املخالفة”.

موؤ�رصات البحرين تقفل على انخفا�س
املنام���ة - بن���ا: اأقف���ل موؤ�رص البحري���ن العام اأم����س عند م�س���توى 1,323.12 
بانخفا����س وقدره 3.90 نقطة عن معدل الإقفال ال�س���ابق؛ لنخفا�س موؤ�رص قطاع 
الإ�س���تثمار وقطاع البن���وك التجارية, يف حني اأقفل موؤ�رص البحرين الإ�س���امي عند 

م�ستوى 1,069.30 بانخفا�س وقدره 8.83 نقطة عن معدل اأقفاله ال�سابق.
وبلغ���ت كمي���ة الأ�س���هم املتداولة مليون���ني و780 األفا و109 اأ�س���هم بقيمة 

اإجمالية قدرها 789 األفا و700 دينار مت تنفيذها من خال 74 �سفقة.
وتركز ن�ص���اط �مل�ص���تثمرين يف �لتد�ول على �أ�ص���هم قطاع �ل�صناعة، �إذ بلغت 

قيمة اأ�سهمه املتداولة ما ن�سبته %73 من القيمة الإجمالية لاأ�سهم.
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اقتصاد
�ضـــريبـــــة املبيـعــــات اأم القيمـــة امل�ضـــافــــة؟

خبري اقت�سادي: ل ميكن فر�س الثنتني يف اآن واحد 

قال م�سدر مطلع يف وزارة املالية اإن الوزارة 
تبح���ث تطبي���ق �رصيب���ة املبيعات خ���ال العام 
املقبل كج���زء من الإجراءات املتخ���ذة يف زيادة 

الإيرادات و�سد عجز ميزانية 2018/2017.
واأ�س���اف امل�س���در الذي ف�س���ل ع���دم ذكر 
ا�س���مه اأن ال���وزارة قطعت �س���وطا ل باأ�س به يف 
امل����رصوع, حيث بداأت باإعداد الدرا�س���ة وطرحت 
مناق�سة ل�ستقدام ا�ست�ساري يحدد اأثر تطبيق 

�رصيبة القيمة امل�سافة و�رصيبة املبيعات.
ومل يع���ط تفا�س���يل اإ�س���افية ع���ن ماهية 
التنفي���ذ, ه���ل �س���تبطق القيم���ة امل�س���افة اأم 

املبيعات؟
اجل���اري   15 وفت���ح جمل����س املناق�س���ات 
مناق�س���ة فنية تعود ل���وزارة املالية تت�س���من 
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لتحديد اأثر تطبيق 
�رصيب���ة القيمة امل�س���افة و�رصيب���ة املبيعات يف 
البحري���ن, والتي تق���دم لها 4 ����رصكات دون اأن 
يتم الإف�ساح عن قيمة املبالغ املقدمة. وحملت 

.)2017/FR/04( املناق�سة الرقم
و�رصيب���ة املبيع���ات ه���ي ن���وع م���ن اأن���واع 
ال�رصائب املبا�رصة التي يتم حت�س���يلها بطريقة 
فورية وحتت�سب على القيمة الإجمالية للمنتج, 

وتفر�س اأي�سا على اخلدمات.

ومث���ال على ذل���ك: ل���و اأن �سخ�س���ا تناول 
وجبة الغ���داء يف اأحد املطاع���م وكانت الفاتورة 
10 دنان���ري, فاإن �رصيبة املبيعات ت�س���اف على 
الفات���ورة, مبعن���ى اإذا اعتربن���ا اأن ال�رصيبة مثا 
8 %, فهذا يعني اأن امل�س���تهلك �س���يدفع 10 
دنانري )قيمة الفاتورة( + 8 % من الفاتورة اأي 
800 فل�س, في�س���ل جمموع ما �س���يدفعه 10.8 

دينار. 
الإجمالي���ة  القيم���ة   = املبيع���ات  �رصيب���ة 

لفاتورة املبيعات * ن�سبة ال�رصيبة %.

وهي تختلف ع���ن �رصيبة القيمة امل�س���افة 
التي اأقرت تقريبا يف البحرين و�سيبداأ تطبيقها 

مطلع 2018.
وعن ذلك يقول الباحث واخلبري القت�سادي 
اأحمد اليو�س���ع اإنه من ال�سعوبة فر�س �رصيبتني 
يف اآن واحد )امل�س���افة واملبيعات(, حيث يخلق 
ذل���ك م�س���كلة ويك���ون هن���اك ازدواجي���ة, )...( 

اقت�ساديا ل يجوز تطبيق اإل واحدة.
واأو�سح اليو�سع اأن تطبيق �رصيبة املبيعات 
اأ�س���هل من �رصيبة القيمة امل�س���افة؛ ل�س���هولة 

احت�س���ابها, كما اأنها توف���ر اإيرادات اأكرث كونها 
حتت�سب على املبلغ الكلي.

وي�سري اقت�س���اديون اإلى اأن �رصيبة القيمة 
امل�سافة اأجدى نفعا من املبيعات خ�سو�سا اإذا 
م���ا علمنا باأن اأكرث من 95 % من دول العامل مبا 
فيه���ا الأوروبية تعتمدها, عل���ى عك�س ال�رصيبة 
الأخ���رى التي ل تطبقها اإل دول قليلة من بينها 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وق���درت الإي���رادات يف امليزاني���ة اجلديدة 
2018/2017 مببل���غ 4.5 ملي���ار دين���ار, منها 

2.2 مليار دينار لل�س���نة املالي���ة 2017, ونحو 
2.3 ملي���ار دينار لل�س���نة املالي���ة 2018, على 
اأ�س���ا�س �س���عر برمي���ل النف���ط عن���د 55 دولرا. 
اأم���ا امل�رصوفات العامة, فت���م تقديرها مببلغ 7 
ملي���ارات دينار, بواق���ع 3.5 ملي���ار دينار لكل 

�سنة.
وبل���غ العج���ز املقدر يف امليزاني���ة اجلديدة 

2.5 مليار دينار.
من جهته, قال الباحث واخلبري القت�سادي 
ال�س���عوبة تطبي���ق  م���ن  اإن���ه  ال�س���ائغ  جعف���ر 
ال�رصيبت���ني يف اآن واح���د, لكنه لي�س م�س���تحيا, 
فاإذا اأردات اأي دولة فر�س���هما ميكنها ذلك, مع 

اأنه يوؤدي اإلى ازدواج �رصيبي.
واأ�ساف “اأعتقد اأن البحرين �ستطبق القيمة 
امل�سافة؛ كونها متفقة مع دول اخلليج الأخرى 
بهذا اخل�س���و�س, وهي جاهزة للب���دء بها العام 

املقبل”.
ويعتقد ال�س���ائغ ب���اأن هناك لوبًي���ا يقوده 
التجار ي�س���غط باجتاه تاأجي���ل تطبيق ال�رصيبة؛ 
لأنها �سرتفع الكلفة عليهم وتوؤثر على اأرباحهم, 

وبالتايل �سي�سطرون اإلى رفع الأ�سعار.
وتاب���ع “اأعتق���د ب���اأن هن���اك ق���وى داخ���ل 
الدولة تريد تطبيق �رصيبة املبيعات وت�س���غط 
به���ذا الجت���اه )...( هناك جدل قائ���م حول هذا 

املو�سوع”.

• هل تطبق البحرين �رصيبة املبيعات اأي�سا؟	 •  اأحمد اليو�سع	

مازن الن�ضور 

“طريان اخلليج”: زيادة الرحالت قبيل اإطالق خط جورجيا 

 مباحثات جلعل “املنامة القدمي” مركزًا لل�ضناعات احلرفية

بدء قبول طلبات �رشكات التكنولوجيا املالية لتجربة اأفكارهم 
تعزيًزا ملكانة البحرين ... املعراج:

املنام���ة - بنا: اأك���د حمافظ م����رصف البحرين 
املركزي ر�سيد املعراج اأنه مت البدء بقبول طلبات 
ت�س���مح لل�رصكات النا�س���ئة و����رصكات التكنولوجيا 
وحلوله���م  اأفكاره���م  وجترب���ة  باختب���ار  املالي���ة 

التكنولوجية امل�رصفية يف بيئة رقابية جتريبية.
واأ�س���ار يف لقاء خا�س مع وكال���ة اأنباء البحرين 
“بن���ا” اأن هذه البيئة التجريبية �س���تتيح فر�س���ة 
ل����رصكات التكنولوجي���ا املالي���ة م���ن جمي���ع اأنحاء 
العامل للتو�س���ع والزدهار يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي مما �س���يعزز م���ن مكان���ة البحرين كمركز 
خلدمات التكنولوجيا املالية على م�ستوى اخلليج. 

وفيما يلي ن�س اللقاء:

 بدايًة، إالَم تهدفون من خالل البيئة الرقابية 
التجريبية لخدمات التكنولوجيا المالية؟

التكنولوج���ي  والتق���دم  التغ���ريات  ظ���ل  يف 
املطرد يف �ستى جوانب احلياة, برزت التكنولوجيا 
كعن����رص فاع���ل يف اإع���ادة تعري���ف وطريقة تقدمي 
اخلدم���ات املالية للم�س���تهلك. نحر����س يف م�رصف 
البحرين املركزي على اأن تكون البحرين يف مقدمة 
امل�س���تفيدين من هذه التطورات؛ من اأجل متكني 
ال�س���ناعة امل�رصفية من اإحراز املزي���د من التقدم 
وال�س���تفادة الق�س���وى من التط���ور التكنولوجي 

لزيادة النمو يف القطاع املايل.
ولذل���ك تاأت���ي مب���ادرة توف���ري بيئ���ة جاذب���ة 
وحا�س���نة ل����رصكات خدم���ات التكنولوجي���ا املالية 
وال�رصكات النا�س���ئة واملوؤ�س�س���ات املالية, بحيث 
ت�س���مح باختب���ار وجترب���ة اخلدم���ات واملنتج���ات 
املبتك���رة يف بيئة م�س���غرة, وحت���ت اإ�رصاف م�رصف 
البحري���ن املرك���زي قبل اإطاقها ب�س���كل ر�س���مي 
للقط���اع امل���ايل ومن خ���ال هذه املب���ادرة نهدف 
اإلى ا�س���تقطاب ال�رصكات الطاحمة للعمل يف جمال 
خدمات التكنولوجيا املالية من جميع دول العامل, 
حيث �س���تتوفر الفر�س للنج���اح والنمو يف منطقة 
اخلليج, و�ستعزز من مكانة البحرين كمركز اإقليمي 

للخدمات املالية.

 لماذا نحتاج ه��ذه البيئة الرقابية التجريبية 
لخدمات التكنولوجيا المالية، وأي الدول التي 
تطبق مثل هذه المبادرة، وما الذي يميزنا في 

البحرين؟

وزي���ادة  التكنولوجي���ة  التط���ورات  ملواكب���ة 
تناف�س���ية املوؤ�س�س���ات املالي���ة لي����س فقط على 

امل�س���توى املحلي بل وحتى الإقليمي, نحن بحاجة 
لبيئ���ة ت����رصع م���ن اعتم���اد الأف���كار التكنولوجي���ا 
الإبداعية واجلديدة التي ترفع من جودة اخلدمات 
ل�س���الح امل�س���تهلكني بطريق���ة فاعل���ة من حيث 
الوق���ت والتكلفة. كما اأن هذه البيئة �ست�س���اعدنا 
يف م����رصف البحري���ن املركزي عل���ى الوقوف على 
اأحدث التطورات التكنولوجي���ة, وفهم تاأثرياتها, 
وبالت���ايل تطوي���ر البيئ���ة التنظيمي���ة الازم���ة يف 

القطاع امل�رصيف لتواكب هذه التطورات. 
م���ن اأبرز ق�س����س النجاح يف ه���ذا املجال كل 
م���ن بريطاني���ا و�س���نغافورة, اإلى جان���ب عدد من 
البل���دان الت���ي اأطلقت اأو هي يف ط���ور اإطاق مثل 
ه���ذه املبادرة. ولكن اأهم ما ميي���ز البحرين هو اأن 
البيئة الرقابية التجريبية هذه �س���تكون مطبقة يف 
ال�س���وق البحرينية �س���اما, ولي�س فقط يف مناطق 
ح���رة حم���ددة كما ه���و احل���ال يف بع����س التجارب 
الإقليمية, هذا عدا ك���ون العن�رص الب�رصي البحريني 
املتعلم وم���ن ذوي املهارات واخل���ربة يف القطاع 
والت�س���الت,  املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  امل���ايل 
و�رتب���اط �ململكة �جلغ���ر�يف و�ملعلومات���ي �ل�رسيع 
باأ�سواق املنطقة, وتوفري بيئة ت�سغيلية تناف�سية 

من حيث التكلفة. 

- م��اذا س��توفر البيئ��ة الرقابي��ة التجريبية 
لش��ركات خدم��ات التكنولوجي��ا المالي��ة ف��ي 
البحري��ن، وما هي الش��ركات المؤهل��ة لتكون 

جزءا من هذه المبادرة؟

�س���توفر البيئ���ة الرقابية التجريبي���ة ل�رصكات 
التكنولوجيا املالية بيئة افرتا�س���ية �ستمكن من 
اختب���ار وجتربة حلول تقنية مبتك���رة قبل اإطاقها 
ب�س���كل ر�س���مي؛ وذل���ك للتاأكد م���ن ماءمتها من 

الناحي���ة الفني���ة وقدرتها على تق���دم خدمة ذات 
قيمة نوعي���ة, وبعد هذه املرحلة ميكن احل�س���ول 

على الرتخي�س املنا�سب للعمل يف القطاع.
اخلدم���ات  لتجرب���ة  التق���دم  و�س���يكون 
التكنولوجي���ة يف ه���ذه البيئ���ة مفتوح���ا لل�رصكات 
امل�رصفية املرخ�س���ة وغريها من ال�رصكات املحلية 
املالي���ة  املوؤ�س�س���ات  ذل���ك  يف  مب���ا  والأجنبي���ة 
و�رصكات التكنولوجيا املالية و�رصكات الت�س���الت 

واملوؤ�س�سات النا�سئة.
كما �س���يعطى لل�رصكات فرتة 9 اأ�سهر لتجربة 
خدمات التكنولوجيا املالية مع اإمكان جتديد هذه 

الفرتة.

- ك��م ع��دد الش��ركات العامل��ة حاليًا في 
ف��ي  المالي��ة  التكنولوجي��ا  خدم��ات  مج��ال 

البحرين؟

بداأ م�رصف البحري���ن املركزي يف العام 2014 
يف اإ�س���دار نوعني جديدين م���ن الرتاخي�س, وهما 
ترخي�س خدم���ات الدفع وترخي�س خدمات معاجلة 
البطاق���ات, وهي البداية ملا ميث���ل دخول �رصكات 
التكنولوجي���ا املالي���ة يف البحري���ن. دولي���اً, بداأت 
خدم���ات التكنولوجيا املالي���ة يف الظهور منذ نحو 
العامني وخال هذه الفرتة اأ�سدرنا نحو 14 رخ�سة 

لهذين الن�ساطني.

- باإلضاف��ة للبيئة الرقابي��ة التجريبية، هل 
هن��اك أي من المب��ادرات الواج��ب تطبيقها من 
أج��ل أن تصبح البحري��ن مركزا رائ��دا للتكنولوجيا 

المالية في الخليج؟

بالإ�س���افة اإل���ى البيئ���ة الرقابي���ة التجريبية, 
يق���وم امل����رصف بالتح�س���ري لإ�س���دار جمموعة من 
 Crowd اللوائح املنظمة لعمل التمويل اجلماعي
التقلي���دي واملتواف���ق م���ع  ب�س���قيه   Funding
ال�رصيع���ة الإ�س���امية, وكذل���ك يج���ري العمل على 
اإ�س���دار اللوائ���ح ل�س���تخدام املوؤ�س�س���ات املالية 

املنظمة للحو�سبة ال�سحابية.
كما اأن هناك العديد م���ن اخلدمات امل�رصفية 
اخلا�س���ة بتطوير اأنظمة املدفوعات والت�س���ويات 
التي �س���يتم اإطاقها خال الن�سف الثاين من هذا 
العام مبا �سي�س���اعد على حت�س���ني وتطوير كفاءة 
اخلدم���ات املقدمة لعماء البن���وك يف هذا املجال, 
وي�س���اهم يف التخفيف من تكلفة تقدمي اخلدمات 

وزيادة ال�رصعة يف اإجناز املعامات امل�رصفية.

اأعلن���ت  اخللي���ج:  ط���ريان   - املنام���ة 
طريان اخلليج عن اإ�س���افة رحلتني لاأ�س���بوع 
الذي �ستد�س���ن في���ه الناقل���ة رحاته���ا اإلى 
العا�س���مة اجلورجي���ة تبلي�س���ي يف 22 يونيو 
اجلاري؛ تلبية للطلب املتزايد على الرحات 
املذك���ورة من ِقبل امل�س���افرين يف املنطقة. 
و�ست�سّغل الرحلتني الإ�سافيتني يف 23 و25 

يونيو 2017.
ال�س���بكات  تخطي���ط  اأول  مدي���ر  وق���ال 
بط���ريان اخللي���ج ال�س���يخ علي ب���ن حممد اآل 
خليفة يف تعقيبه على هذه الإ�سافة “اإنه لأمر 
اإيجابي وم�س���ّجع اأن نرى هذا الطلب املتزايد 
على اأحدث وجهاتنا قبيل موعد تد�سينها! مع 
وفرة املعامل يف تبلي�س���ي واملناطق املجاورة 
لها, والتي جت���ذب زّوارها لل�س���ياحة الطبية 

والعاجية, و�سياحة العائات, و�سياحة التزلج 
والبح���ريات, وال�س���ياحة الثقافية, و�س���ياحة 
املغامرات يحدوين التفاوؤل بنجاح هذا اخلط 
وبا�ستقطابه للم�س���افرين من منطقة جمل�س 
التع���اون ومنطق���ة ال�رصق الأو�س���ط و�س���مال 

اإفريقيا”.
و�س���تقوم ط���ريان اخللي���ج بتد�س���ني 3 
رحات اأ�س���بوعية مبا�رصة بني مط���ار البحرين 
الدويل ومطار �س���وتا رو�س���تافيلي تبلي�س���ي 
الدويل يف 22 يونيو اجلاري. وت�س���رّي الناقلة 
الوطني���ة رحلت���ني يوميت���ني اأو اأك���رث اإل���ى 
10 م���دن اإقليمي���ة, وتاأّم���ن الربط ال�س���ل�س 
مل�س���افريها عل���ى م���دى وجهات �س���بكتها؛ 
وذلك من خ���ال مركزها الرئي����س الفاعل يف 

مطار البحرين الدويل. 

ال�س���ناب�س - بي���ت التج���ار: عقدت جلنة 
ال�سوق القدمي بغرفة جتارة و�سناعة البحرين 
برئا�س���ة النائ���ب الأول لرئي����س الغرفة خالد 
الزياين اجتماعاً م�س���رتكاً مع �س���ندوق العمل 
“متك���ني”, حي���ث مت بحث اآخر امل�س���تجدات 
والتط���ورات لربنام���ج تطوير �س���وق املنامة 
القدمي, اإلى جانب التطرق اإلى اأهمية و�س���ع 
برام���ج وتنظي���م فعالي���ات جاذبة لاأ�س���واق 

القدمية يف املنامة واملحرق.
كم���ا مت خ���ال الجتم���اع بحث ع���دد من 
املو�س���وعات منه���ا اأن يكون �س���وق املنامة 
القدمي مركزاً لل�س���ناعات احلرفية, والتفاق 
عل���ى م�س���اركة �س���وق املنام���ة الق���دمي يف 
فعالي���ات “البحرين تت�س���وق” خ���ال الفرتة 
املقبل���ة بالتع���اون والتن�س���يق م���ع اجلهات 

املعني���ة خا�س���ة واأن ه���ذه الفعالي���ات م���ن 
�س���اأنها اأن جتذب اعداداً م�ساعفة من الزوار 
وال�س���ياح, اإل���ى جانب اأهمية و�س���ع طفايات 
احلريق ب�س���وقي املنامة واملحرق, حيث اأفاد 
ممثل���و “متك���ني” باأنه���ا �س���تكون جاهزة يف 

القريب العاجل.
كما مت مناق�س���ة مقرتح مل�رصوع يقام يف 
�سوق املنامة القدمي والذي �سيكون له دوراً 
اإيجابياً يف الرتويج والت�س���ويق ل�سوق املنامة 
الق���دمي وململكة البحرين, كما اأ�س���اد جانبي 
الغرف���ة و “متك���ني” باخلط���وات التطويرية 
لارتقاء بالأ�سواق القدمية يف البحرين والتي 
�س���وف ت�ساهم م�س���تقباً يف جذب املواطنني 
اإل���ى تل���ك  وال�س���ياح واملقيم���ني للق���دوم 

الأ�سواق العريقة.

• ر�سيد املعراج	
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“التنمية االقت�سادية” ي�ستعر�ض حتديات القطاع امل�رصيف  

“بتلكو” تنال �سهادة االحتاد الدويل للنقل الف�سائي

“اإنف�ستكورب” اأف�سل �رصكة ا�ستثمار باأوروبا وال�رصق االأو�سط  

7.55 مليار دوالر موجودات �سناديق اال�ستثمار 

اتفاقية الإن�ساء م�رصوع دانات بيتك يف “اأ�سبيلية”

بدء االأعمال االإن�سائية مل�رصوع خط ال�سهر ال�ساد�ض

ن�سيب امل�ؤ�س�سات منها 74.5 %

ي�فر 460 �سقة

 يغطي ما م�ساحته 60 هكتاًرا  

اأظه���رت اأحدث بيانات ن����رت على م�قع 
م����رف البحري���ن املرك���زي ارتف���اع اإجم���ايل 
املبالغ امل�س���تثمرة يف �س���ناديق اال�س���تثمار 
بن�سبة 1.34 % بنهاية الربع االأخري من العام 
2016 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2015.
وبلغت اإجمايل املبالغ امل�ستثمرة يف هذه 
ال�س���ناديق نح���� 7.55 ملي���ار دوالر بنهاي���ة 
الرب���ع االأخ���ري م���ن الع���ام املا�س���ي، بزيادة 
جت���اوزت 100 ملي����ن دوالر، قيا�ًس���ا بقرابة 
7.45 مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من 2015. 
يف ح���ن تراجع اإجمايل املبالغ امل�س���تثمرة يف 
�س���ناديق اال�س���تثمار بنهاية الربع االأخري من 
الع���ام 2016 مبق���دار 41.4 ملي�ن دوالر، اأي 
ما ن�س���بته 0.55 % قيا�ًس���ا بنح� 7.59 مليار 

دوالر يف الربع الثالث من 2016.
اأن  املن�س����رة  البيان���ات  م���ن  وات�س���ح 
ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات بلغت نح� 5.6 مليار 
دوالر، اأي م���ا ن�س���بته 74.5 % م���ن اإجم���ايل 
املبالغ امل�س���تثمرة يف �س���ناديق اال�س���تثمار 
بنهاي���ة الربع االأخ���ري، والتي �س���هدت زيادة 
بنح� 1.3 ملي�ن دوالر قيا�ًس���ا بالربع الثالث. 
اأما ا�س���تثمارات االأفراد بنهاية العام 2016، 
فبلغت قرابة 1.93 مليار دوالر اأي ما ن�س���بته 
25.5 %، اإال اأنها �سهدت تراجًعا بقرابة 42.7 
ملي����ن دوالر قيا�ًس���ا بالرب���ع الثال���ث الذي 
جتاوزت فيه ا�س���تثمارات االأفراد 1.97 مليار 

دوالر.
واأ�س���ارت البيان���ات اإلى اأن ا�س���تثمارات 

جت���اوزت  امل�رفي���ة  غ���ري  امل�ؤ�س�س���ات 
م���ا  اأي  دوالر،  ملي���ار   5.18 امل�ؤ�س�س���ات 
ن�س���بته 68.7 % م���ن اإجم���ايل اال�س���تثمارات 
بال�س���ناديق، واأك���ر م���ن 1.25 ملي���ار دوالر 
يف بن����ك التجزئة، اأي ما ن�س���بته 16.6 % من 
اإجم���ايل اال�س���تثمارات، و1.11 ملي���ار دوالر 
ا�س���تثمارات بن�ك اجلملة اأي ما ن�سبته 14.7 

% من اإجمايل اال�ستثمارات بال�سناديق.
وترك���زت ا�س���تثمارات امل�س���تثمرين من 
امل�ؤ�س�س���ات على امل�ؤ�س�سات غري امل�رفية 
نح���� 4.02 ملي���ار دوالر، اأي ما ن�س���بته 71.5 
% من اإجمايل ا�س���تثماراتهم يف ال�س���ناديق، 
فيما بلغ���ت ا�س���تثماراتهم يف بن����ك اجلملة 
نح� 1.05 مليار دوالر اأي ما ن�س���بته 18.7 %، 
ونح� 551.53 ملي�ن دوالر يف بن�ك التجزئة، 

اأي ما ن�سبته 9.8 %.

كما تركزت ا�ستثمارات امل�ستثمرين من 
االأفراد على امل�ؤ�س�سات غري امل�رفية 1.16 
مليار دوالر، اأي ما ن�سبته 60.4 % من اإجمايل 
ا�س���تثماراتهم يف ال�س���ناديق، فيم���ا بلغ���ت 
ا�س���تثماراتهم يف بن����ك التجزئ���ة نح���� 701 
ملي�ن دوالر، اأي ما ن�سبته 36.4 %، و62.45 
ملي�ن دوالر لال�ستثمارات يف بن�ك اجلملة اأي 

ما ن�سبته 3.2 %.
وبلغ ع���دد �س���ناديق اال�س���تثمار 2594 
�س���ندوًقا بنهاية الربع االأخري مع ت�سجيل 12 
�سندوًقا جديًدا، وكان يف الربع الثالث قد مت 
ت�سجيل 27 �سندوًقا ليبلغ اإجمايل ال�سناديق 
اال�ستثمارية 2644 �سندوًقا. و�سجل امل�رف 
املركزي 44 �س���ندوًقا جدي���ًدا يف الربع االأول 

من العام اجلاري ليبلغ 2610 �سندوًقا.

ال�سيف - عقارات االإ�س���كان: وّقعت “�ركة 
عق���ارات االإ�س���كان” م�ؤخ���راً اتفاق���اً م���ع “بيت 
التم�ي���ل الك�يت���ي- البحرين” )بيت���ك( الإقامة 
م�روع �سقق دانات بيتك يف اأ�سبيلية واملخ�س�ص 
للم�س���تفيدين من اخلدمات االإ�سكانية احلك�مية 
وكذلك امل�ؤهلن لال�ستفادة من خدمات مت�يل 
ال�س���كن االجتماع���ي “مزايا” ال���ذي ت�ّفره وزارة 
االإ�سكان وُت�س���تكمل اإجراءات اال�ستفادة منه من 

قبل بنك االإ�سكان.
ووق���ع االتف���اق رئي����ص جمل����ص اإدارة �ركة 
عقارات االإ�س���كان ومدير عام بنك االإ�سكان خالد 
عبداهلل، والع�س���� املنتدب والرئي�ص التنفيذي 
لبيت التم�ي���ل الك�يتي- البحري���ن عبداحلكيم 
اخلياط وذلك بح�ض���ور اأع�ضاء جمل�س اإدارة قرية 
اأ�س���بيلية خال���د املعريف ورا�س���د اخلان و�س���ارة 
العبا�س���ي، اإ�س���افة اإلى االإدارة التنفيذية ل�ركة 

عقارات االإ�سكان.
�س���يك�ن بيت التم�يل الك�يتي ه� املط�ر 
الرئي����ص للم�روع البالغة م�س���احته 27،142 مرت 
مرب���ع، ومت تعن �ركة عقارات االإ�س���كان الإدارة 
تط�ي���ر امل����روع. كم���ا �س���ي�ّفر بي���ت التم�يل 
خا�س���اً  مت�يلي���اً  برناجم���اً  الك�يتي-البحري���ن 

للراغبن يف امتالك �سقق امل�روع.
وق���ال عب���داهلل: “اإن ه���ذا امل����روع ياأتي يف 
اإطار جه�د بنك االإ�سكان و�ركاته التابعة، والتي 
حتظى بدعم كبري من جانب وزارة االإ�س���كان؛ من 
اأج���ل ت�فري احلل����ل ال�ريعة واملالئم���ة لت�فري 

امل�س���اكن الالئقة لالأ�ر البحرينية، باال�س���تفادة 
من خربات وقدرات القطاع اخلا�ص ليك�ن �ريكاً 
اأ�سا�س���ياً يف التنمي���ة االإ�س���كانية الت���ي حتر�ص 
القي���ادة  واحلك�مة اأن تك�ن يف قم���ة اأول�ياتها 

خالل املرحلة املقبلة”.
ومن جانبه، عرّب الع�س���� املنتدب والرئي�ص 
التنفيذي لبي���ت التم�يل الك�يت���ي عبداحلكيم 
اخلي���اط عن �ض���عادته للم�ض���اهمة ب���دور مهم يف 
برنام���ج التنمي���ة االإ�س���كانية ال�طن���ي. وق���ال: 
“يحر�ص بيت التم�ي���ل الك�يتي-البحرين على 
ت�س���خري اإمكاناته؛ من اأجل امل�س���اهمة يف القطاع 
االإ�سكاين الذي يعترب من اأهم القطاعات احلي�ية 
التي حتقق اال�ستقرار االجتماعي لالأ�ر البحرينية 

ويف ال�قت نف�سه تنع�ص هذه امل�ساهمة قطاعات 
االإعم���ار والتم�يل التي تعترب م���ن اأهم قطاعات 

االقت�ساد ال�طني”. 
ويتك�ن م�روع �سقق اأ�سبيلية من 18 مبنى، 
ي�س���مل كل مبن���ى 5 اأدوار، وي�ّف���ر 460 �س���قة 
مبع���دل م�س���احة يبلغ 160 م���رتا مربعا لل�س���قة 
ال�احدة، وتتك�ن كل �س���قة م���ن ثالث غرف ن�م 
بت�س���اميم خمتلفة كما تت�فر فيها غرفة لعاملة 
املنزل وم�قفن لل�س���يارات. و�ستت�ّفر خدمات 
اإدارة و�سيانة جمانية ملدة عامن جلميع ال�سقق.
ومن املت�ّقع اأن يبداأ العمل �ريعاًعلى اإعداد 
ت�س���اميم امل�روع؛ متهيداً لت�س�يقه على املالك 

املرتقبن خالل االأ�سهر القليلة املقبلة. 

ع�س���كر - األب���ا: اأعلن���ت �رك���ة اأملني����م 
االأملني����م  م�س���اهر  اأح���د  )األب���ا(،  البحري���ن 
الدولي���ة ومقره���ا مملك���ة البحري���ن ع���ن بدء 
االأعمال االإن�س���ائية مب�قع م�روع خط ال�سهر 
ال�ساد�ص للت��سعة احلي�ي، وذلك خالل الربع 
الثاين من العام 2017 بعد ا�س���تكمال درا�سة 

اجلدوى االقت�سادية للم�روع.
ويغط���ي م����روع خط ال�س���هر ال�س���اد�ص 
للت��س���عة ما م�ساحته 60 هكتاراً تقريباً. ومع 
احتياج���ات احلفر وال���ردم الالزم���ة للم�روع، 
والتي تبل���غ نح� 1.8 ملي�ن م���رت مكعب، مت 
اختي���ار “احلفر ال�س���طحي” لتك�ن ال��س���يلة 
املف�س���لة الإزال���ة امل����اد الناجمة ع���ن اأعمال 
االإن�س���اء االأر�س���ية؛ به���دف تلبي���ة متطلبات 
اخلطة الزمنية والتكاليف اخلا�س���ة بامل�روع. 
وق���د مت من���ح اأعمال احلف���ر وال���ردم يف خط 

����ركات  م���ن  ال�س���اد�ص ملجم�ع���ة  ال�س���هر 
املق���اوالت البحرينية، حيث يعمل املقاول�ن 
بالتع���اون مع اخت�سا�س���ي احلفر ال�س���طحي. 

وبهذه املنا�س���بة، �رح رئي����ص جمل�ص اإدارة 
ال�ركة ال�س���يخ دعي���ج بن �س���لمان بن دعيج 
اآل خليف���ة، قائ���اًل: “بداأت مالم���ح م�روع خط 
ال�س���هر ال�س���اد�ص للت��س���عة بالت�س���كل مع 
اأعم���ال احلفر واإع���داد امل�ق���ع، والتي تعترب 
من االأن�س���طة الرئي�سة التي �ست�ؤمن �رعة بدء 
العمل باأعمال االإن�ساء. ونحن �سعداء جداً مبنح 
عق�د اأعم���ال حفر امل�قع ل����ركات مقاوالت 
بحريني���ة، ملا يتيح���ه ذلك من دع���م لالأعمال 

واالأن�سطة التجارية املحلية”.
وحتى االأ�س���ب�ع االأول من �سهر ي�ني�، مت 
اإزال���ة نح� 40 % من امل�اد التي يجب حفرها 
واإزالته���ا، ومن املت�ق���ع ا�س���تكمال االأعمال 
االأر�س���ية يف م����روع خط ال�س���هر ال�س���اد�ص 
للت��س���عة مع نهاية �سهر �سبتمرب املقبل من 

العام اجلاري 2017.

• ت�سجيل 12 �سندوًقا جديًدا بنهاية 2016 )اأر�سيفية(	

• وقع االتفاق رئي�ص جمل�ص اإدارة �ركة عقارات االإ�سكان ومدير عام بنك االإ�سكان، والع�س� املنتدب والرئي�ص التنفيذي لبيت التم�يل الك�يتي- البحرين	

املنام���ة - جمعي���ة م�س���ارف البحري���ن: 
ا�ست�سافت جمعية م�سارف البحرين الرئي�ص 
االقت�س���ادية  التنمي���ة  ملجل����ص  التنفي���ذي 
خالد الرميحي الذي قدم عر�س���ا �س���امالً ح�ل 
اجله����د الت���ي يبذله���ا املجل����ص يف �س���بيل 
تط�ير القطاعات االقت�س���ادية ال�اعدة التي 
ياأت���ي يف مقدمته���ا قطاع اخلدم���ات املالية، 
وذل���ك يف مق���ر جمم�ع���ة الربك���ة امل�رفية 

بخليج البحرين. 
وجرى خالل اللقاء بحث ومناق�سة خمتلف 
التحدي���ات الت���ي ت�اجه القط���اع امل�ريف يف 
اململكة وكيفية تن�س���يق العمل بن املجل�ص 
والنظ���ام امل�ريف؛ مل�اجهة ه���ذه التحديات 
وتكري�ص جميع اجله����د بن خمتلف ال�ركاء 
يف تعزي���ز دور القط���اع امل����ريف يف برام���ج 

التنمية االقت�سادية. 
وياأت���ي تنظيم ه���ذا اللقاء م���ن اجلمعية 
ليك����ن االأول م���ن ن�عه �س���من اجله�د التي 
الت���ي تبذله���ا اجلمعية للنه�����ص بدورها يف 
خدمة القطاع امل�ريف، وفتح قن�ات االت�سال 
والت�ا�س���ل بينه وبن كافة اجلهات املعنية 
بتط�ي���ره وتعزي���ز دوره.   واأك���د الرئي����ص 
التنفيذي للجمعية وحيد القا�سم اأن العر�ص 

ال���ذي قدم���ه الرئي����ص التنفي���ذي ملجل����ص 
التنمي���ة االقت�س���ادية خ���الل اللق���اء ات�س���م 
بالرتكيز على املبادرات التي يعمل املجل�ص 
عل���ى تنفيذه���ا لتط�ير ال�س���ناعة امل�رفية 
باعتب���ار اأن جمل�ص التنمية االقت�س���ادية ه� 
الهيئة امل�س�ؤولة عن جذب اال�ستثمارات اإلى 
البحرين، ودع���م املبادرات التي من �س���اأنها 
تعزيز بيئة اال�س���تثمار يف اململك، اإلى جانب 
تط�ير عدد من القطاعات االقت�س���ادية ذات 
املي���زة التناف�س���ية امل�س���تهدفة، والتي من 

بينها قطاع اخلدمات املالية.  
واأ�س���ار القا�س���م اإل���ى اأن العر�ص الذي 
قدم���ه الرئي�ص التنفي���ذي ملجل����ص التنمية 
املب���ادرات  جمم�ع���ة  تن���اول  االقت�س���ادية 
تنفيذه���ا  عل���ى  يعم���ل  الت���ي  امل�س���تحدثة 
بالتع���اون مع امل�رف املرك���زي، ومن بينها 
ت�ف���ري بيئ���ة ت�ريعي���ة حمف���زة للتعام���ل يف 
املنتج���ات املالي���ة االإبداعي���ة والت�ريع���ات 
املحفزة للتم�يل اجلماع���ي وقان�ن �راكات 
اال�ستثمار املحدودة، وقان�ن العهد وقان�ن 
�ركات اخلاليا املحمية للم�ؤ�س�س���ات املالية 
والبن�ك وال�سمانات العقارية مل�اطني دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي. 

الهملة - بتلك�: ت�ا�سل “بتلك�” العمل 
على حتقيق التزامها بتقدمي خدمات عاملية 
االأقم���ار اال�س���طناعية  امل�س���ت�ى مل�س���غلي 
واملحطات الطرفية ذات الفتحات ال�سغرية 
جدا )VSAT( مبا ير�س���خ م���ن مكانة مملكة 
البحرين �س���من اخلريطة العاملي���ة لعلميات 

بث االأقمار ال�سناعية.
وح�سدت “بتلك�” على �س���هادة م�ؤقتة 
ملحطة النقل الف�س���ائي التابعة لها يف را�ص 
اأب���� جرج�ر �س���من برنامج �س���هادات االحتاد 

.)WTA( الدويل للنقل الف�سائي
امل�ؤقت���ة  ال�س���هادة  ه���ذه  وح�س���دت 
نتيج���ة خ�س����عها لعملي���ة اختبارات �س���املة 
واإمتام ا�س���تبانة ت�س���من اأكر من 170 بندا. 
وقام االحت���اد الدويل االحتاد ال���دويل للنقل 
الف�س���ائي )WTA( بتحليل ه���ذه البيانات 
وفق املعايري ال�س���ارمة التي تفر�سها جلنة 
اإ�س���دار ال�س���هادات. وم���ن جانبها، اأ�س���ارت 
الرئي����ص التنفي���ذي لبتلك���� البحري���ن منى 
الها�س���مي اإلى اأن بتلك� قد مت الرتحيب بها 
الع���ام 2016لالن�س���مام يف االحت���اد ال���دويل 
للنق���ل الف�س���ائي )WTA( ب�س���فتها اأحد 
االأع�س���اء الرئي�س���ين يف ال�س���ناعة، وياأت���ي 
احل�س����ل على هذه ال�س���هادة كخط�ة مهمة؛ 
م���ن اأجل تعزيز من حمفظ���ة بتلك� يف تقدمي 
اخلدمات العاملية.  وقالت: “احل�س����ل على 
هذه ال�س���هادة ي�ؤكد التزام بتلك� نح� التميز 
يف اخلدمات التي تقدمها، ف�سالً عن الرتويج 
للبحرين كمركز عامل���ي ملثل هذه اخلدمات. 

ويعد احل�س����ل على هذه ال�س���هادة اعرتاًفا 
دولًيا واإجناًزا كبرًيا يحت�سب لبتلك�، حيث اإن 
االحتاد الدويل يتبع اأعلى املعايري واأف�سلها 

يف هذا القطاع”.
وب���دوره، قال رئي����ص العمليات الدولية 
ب�رك���ة بتلك���� ع���ادل الديلم���ي ب���اأن بتلك� 
الف�س���ائي  النق���ل  بك�نه���ا م�س���غل حمط���ة 
الرائدة يف منطقة ال�رق االأو�س���ط تهدف اإلى 
ت�ا�س���ل تق���دمي خدم���ات عاملية امل�س���ت�ى 
يف ه���ذا املجال. واأ�س���اف “نفتخ���ر باخلط�ة 
التي اتخذتها بتلك���� يف جمال خدمات النقل 
الف�س���ائي، حيث تغط���ي م�س���احة العمليات 
املخ�س�س���ة لهذه اخلدمة 30 األف مرت مربع، 
اإل���ى �س���بكات  ال��س����ل  وميك���ن للزبائ���ن 
واالإيرن���ت، اإ�س���افة اإل���ى   SDHو MPLS
ال�س���بكات العاملية، ف�س���اًل عن روابط الرفع 
عرب االإنرتنت املتن�عة. ومتثل خدمات النقل 
االأمث���ل مل�س���غليVSAT وحمطات  اخلي���ار 
االأقم���ار ال�س���ناعية، حي���ث متك���ن الزبائ���ن 
من اال�س���تفادة هذه التقني���ات على اختالف 
البني���ة التحتية ل�س���بكاتهم”.  ويخدم برنامج 
 )WTA( االحتاد ال���دويل للنقل الف�س���ائي
م�س���غلي اخلدمات وزبائنهم من خالل اإن�س���اء 
منهجي���ة متت���از بامل��س����عية وال�س���فافية، 
متكن امل�س���غلن من ت�ثيق ج�دة عملياتهم 
للزبائ���ن و�ركائهم االإ�س���رتاتيجين. ومتنح 
الزبائن طريقة للمقارنة بن اأ�س���عار مقدمي 
خدمات النقل بح�س���ب اأدائه���م والتطبيقات 

التي يقدم�نها.

اأعل���ن  اإنف�س���تك�رب:   - املنام���ة   
اإنف�ستك�رب ف�زه بجائزة “اأف�سل �ركة 
يف ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة” وجائزة 
“اأف�س���ل �س���فقة تخ���ارج من ا�س���تثمار 
يف امللكي���ة اخلا�س���ة” يف اأوروبا وال�رق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا. 
وجاء تت�يج “اإنف�ستك�رب” بهاتن 
“اإميي���ا  ج�ائ���ز  حف���ل  يف  اجلائزت���ن 
فاينان�ص” لالإجن���ازات امل�رفية املقام 
يف لن���دن؛ تقدي���راً ل�سل�س���لة النجاح���ات 
التي حققها البنك خالل العام املا�س���ي 
م���ن خ���الل م�س���اعفة اأ�س����له امل���دارة 
وحتقي���ق تق���دم ملم�����ص على �س���عيد 
تنفي���ذ اأه���داف روؤيت���ه االإ�س���رتاتيجية. 
كذلك نال “اإنف�ستك�رب” جائزة اأف�سل 
تخارج لبيعه �رك���ة “ترييلز” االإجنليزية 
لرقائق البطاطا.  وتتمت���ع ج�ائز “اإمييا 
فاينان�ص” لالإجنازات امل�رفية ب�س���هرة 

امل�ؤ�س�س���ات  تك���ّرم  حي���ث  وا�س���عة، 
امل�رفي���ة املتمّيزة يف االأ�س����اق املالية 
على امل�س���ت�ى العاملي، والتي تن�س���ط 
واالأ�س���هم  الدي���ن  قطاع���ات  �س���من 
والقرو�ص وعمليات الدمج واال�س���تح�اذ 
وامللكية اخلا�س���ة والتم�ي���ل املهيكل 

واإعادة الهيكلة والتم�يل االإ�سالمي. 
وق���ال الرئي�ص التنفيذي امل�س���ارك 
لدى “اإنف�س���تك�رب” ري�سي كاب�ر “ُتعد 
ه���ذه اجل�ائز دليالً عل���ى العمل الدءوب 
ال���ذي حقق���ه فري���ق  الكب���ري  والنج���اح 
عمل ’اإنف�س���تك�رب” يف جميع االأ�س����اق 
العاملي���ة الت���ي ين�س���ط فيه���ا. وميتلك 
البن���ك �س���جالً حاف���اًل بالنجاح���ات عل���ى 
مدار تاريخه، ما ي�س���كل م�س���در فخر لنا 
جميع���اً ودافعاً مل�ا�س���لة حتقيق نتائج 
مذهلة تع�د بالفائدة على ا�س���تثمارات 

عمالئنا”.

 اأمل احلامد

•  ال�سيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج	

• عادل الديلمي	 • منى الها�سمي 	
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RB@Z—Ó‰ñn€a@M@109~999@ZÔ‹ÿ€a@ä»é€a@M@19.577@Z‚Ü‘€a@ä»ç@M@522@Z@6Ωbi@ÚybéΩa@M@L001185@Z@—Ìä»n€a@·”â@M@äÿ»€a
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12االثنين 19 يونيو 2017 - 24 رمضان 1438 - العدد 3170 



التاريخ :6/14/ 2017
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 ادارة الت�سجيل  اعالن رقم )53427-4 (

  ت�سجيل ا�سم جتاري
تقدم الينا ال�سيد املعلن بطلب ا�سم جتاري

فعلى كل من لديه اعرتا�ض قانوين التقدم الى االدارة خالل خم�سة 
ع�رش يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعرتا�سه ..

قيد رقم 53427-4
ا�سم التاجر :منريه علي يو�سف �سلمان

اال�سم التجاري احلايل : دوبي لوؤلوؤة اخلليج
اال�سم التجاري املطلوب : �سالون منرية للحالقة الرجالية

 

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة  

    ادارة الت�سجيل

ب�سان تغيري اال�سم التجاري ل�رشكة ابداعي لالن�سطة التعليمية ذ.م.م

القيد :1-113051    التاريخ :15/6/2017
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة  ادارة الت�سجيل

CR97192-2017  اعالن رقم
ل�سنة 2017

ب�سان حتويل موؤ�س�سة فردية الى �رشكة ت�سامن

تعلن  ادارة  الت�س����جيل  بوزارة ال�سناعة والتجارة بانه تقدم اليها ال�سادة ا�سحاب 
�رشكة ابداعي لالن�س����طة التعليمية ذ.م.م وامل�س����جلة مبوجب القيد رقم 109605 

طالبني تغيري اال�سم التجاري   
من:  �رشكة ابداعي لالن�سطة النعليمية ذ.م.م
Ebdai educational  activities w.l.l  

لت�سبح :
 مركز درو�ض بل�ض التعليمي ذ.م.م

DOROOS PLUS EDUCATIONAL CENTER W.L.L 
فعل����ى كل من لديه اي اعرتا�����ض قانوين التقدم ال����ى االإدارة املذكورة خالل مدة 

اق�ساها خم�سة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش االعالن
 

تعلن ادارة الت�س����جيل بوزارة ال�س����ناعة والتجارة وال�سياحة بانه تقدم اليها ال�سيد 
علي عبد الر�سول ن�سيف علي املالك للقرية ال�سامية لرتكيب االعالنات )موؤ�س�سة 
فردية :وامل�س����جلة مبوجب القيد رقم 113051 بطلب حتويل املوؤ�س�سة الفردية 
اململوك����ة ل����ه بجمي����ع فروعها الى �رشكة ت�س����امن برا�س����مال وق����دره 1000 دينار 

بحريني وذلك لت�سبح مملوكة من ال�سادة التالية ا�سمائهم :
علي عبد الر�سول ن�سيف علي
حميده حممد حماد خليفه حماد
عرفات احمد مكي علي ح�سن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة  شركة الصفوة الدولية ذ.م.م 

سجل جتاري رقم 42946-1

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 �رشكة عبا�ض اك�سرب�ض للمقاوالت �ض.�ض.و وملالكها عبا�ض ح�سن احمد علي احمد

اعالن ت�سفية �رشكة ال�سخ�ض الواحد  
�سجل جتاري رقم 103859  

بناء على قرار الشركاء في شركة الصفوة الدولية ذ.م.م   واملسجلة على قيد 
1-42946 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني السيد  ياسر  رقم 
عباس علي حسن بوطاهر   كمصفي للشركة بهذا يعلن املصفي ان سلطة 
املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
قانون  من   335 املادة  بنص  وعمال   2001 لعام   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر 
اليه  مطالباتهم  تقدمي  الى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات 
على  وذلك  االعالن  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة  باملستندات  مدعومة 

العنوان التالي : امل�سفي :  يا�رش عبا�ض علي ح�سن بوطاهر   

y.butaher@albiladbh.com : الهاتف:39222663 الربيد االلكرتوين

 تعلن ادارة الت�س����جيل بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة بانه تقدم اليها عبا�ض 
ح�س����ن احمد علي احمد عن  �رشكة عبا�ض اك�س����رب�ض للمقاوالت �ض.�ض.و وملالكها 
عبا�����ض ح�س����ن احمد عل����ي احمد وامل�س����جلة مبوج����ب القيد رق����م 103859 بطلب  
ت�سفية ال�رشكة ت�سفيه اختيارية وتعيني ال�سيد عبا�ض ح�سن احمد م�سفيا لل�رشكة

 بهذا يعلن امل�س����في ان �س����لطة املديرين قد انتهت وفقا لن�ض املادة 325 من 
قانون ال�رشكات التجارية البحريني ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 21 لعام 2001 
وعمال بن�����ض املادة 335 من قانون ال�رشكات يدعو امل�س����في جميع دائني ال�رشكة 
الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة بامل�س����تندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ 

ن�رش االعالن وذلك على العنوان التايل : امل�سفي :  عبا�ض ح�سن احمد
الهاتف : 39455530  الربيد االلكرتوين : 

Abbas.charger@gmail.com
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وكان جمل����س �ل�شيوخ �لأمريك���ي قد �أقر 
بالإجم���اع تقريب���اً، �خلمي�س �ملا�ش���ي، م�رشوع 
قان���ون �شد �إي���ر�ن حيث �أي���د 98 ع�شو�ً من 
�أ�ش���ل 100 �أع�شاء �ملجل����س، فر�س عقوبات 
“غري نووي���ة” على طهر�ن ب�شب���ب برناجمها 
�ل�شاروخ���ي و��شتمر�ر دعمها ل���� �لإرهاب يف 

�ملنطقة و�نتهاكاتها حلقوق �لإن�شان.
�لأمريكي���ة �جلديدة  �لعقوبات  و�شمل���ت 
على �إير�ن �لأ�شخا����س �مل�شاركني يف برنامج 
طه���ر�ن للأ�شلح���ة �لبالي�شتي���ة و�ملتعاملني 
معها، كما ت�شدد جو�نب من حظر بيع �لأ�شلحة 

لإير�ن.
�ل�شينات���ور �جلمه���وري ليند�شي  وق���ال 
غر�هام، �إن �لعقوبات تبعث ر�شالة قوية باأن 

“�لتعامل ب�شكل عادي مع �إير�ن �نتهى”.
ق���د  �لأمريكي���ة  �خلز�ن���ة  وز�رة  وكان���ت 
فر�ش���ت يف 3 فرب�ير �جل���اري، عقوبات �شد 
13 �شخ�ش���اً و12 كيان���اً “�شارك���و� يف ����رش�ء 
�لتكنولوجي���ا وم���و�د لدع���م برنام���ج �إي���ر�ن 
لل�شو�ري���خ �لبالي�شتية، ف�ش���ًل عن متثيل �أو 
تقدمي �لدعم لفيلق �لقد����س �لتابع للحر�س 

�لثوري �لإير�ين”.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �لإعلنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

هيئة كبار �لعلماء حتذر من �لولء�ت �خلارجية
الرياض ـ وكاالت: 

حذرت هيئة كبار �لعلماء �ل�شعودية من �لنتماء لأية ولء�ت خارجية، �أو �أحز�ب وجماعات من �شاأنها 
تفري���ق كلمة �مل�شلم���ني. وتاأتي حتذير�ت �لهيئة، بع���د ت�شعيد قطري عرب و�شائ���ل �لإعلم وو�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي، ت�شعى من خلله �لدوحة �إلى تربير مو�قفها بحثا عن متعاطفني �أو موؤيدين.
وقالت �لهيئة يف تغريد�ت لها على ح�شابها يف تويرت، �إن “من ينتمي �إلى ولء�ت �شيا�شية خارجية؛ 

خرج عن مقت�شى �لبيعة �ل�رشعية؛ فيجب �لأخذ على يده؛ �شيانة لوحدة �ل�شف و�لكلمة.
و�ش���ددت يف تغري���دة ثانية، �أن “لي����س يف �لكتاب و�ل�شنة ما يبيح تعدد �لأح���ز�ب و�جلماعات؛ بل 
فيهما ما يذم ذلك”. م�شت�شهدة بقول �هلل تعالى “�إن �لذين فرقو� دينهم وكانو� �شيعا ل�شت منهم يف 
�شيء”�لآية. وقال مفتي �ململكة �لعربية �ل�شعودية عبد�لعزيز �آل �ل�شيخ، يف وقت �شابق، �إن �لقر�ر�ت 
�لأخ���رية �لتي �تخذت بحق دول���ة قطر؛ مبنية على �حلكم���ة و�لب�شرية، وفيها فائ���دة للجميع؛ لإخو�ننا 

�لقطريني قبل غريهم.
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الرياض ـ دب أ: 

يف  دبلوما�شي���ة  م�ش���ادر  توقع���ت 
�ل�شعودي���ة �أن تب���ادر �لريا����س لإر�ش���ال 
عل���ى  �ل�ش���لم  حلف���ظ  ع�شكري���ة  ق���و�ت 
�حل���دود �لإريرتي���ة و�جليبوتي���ة �أو دع���م 
�إر�ش���ال قو�ت من دول �إفريقية �إلى هناك 
وذل���ك �إثر �شح���ب قطر لقو�ته���ا. وقالت 
�مل�شادر لوكال���ة �لأنباء �لأملانية )د ب �أ( 
�إن �ت�ش���الت تتم حالي���ا بهذ� �خل�شو�س، 
�تف���اق  �أي  يتب���ني  �أن���ه مل  �إل���ى  م�ش���رية 
حول ذل���ك. و�تهم وزي���ر خارجية جيبوتي 
حممود عل���ي يو�شف �إريرتيا، يوم �جلمعة، 
بال�شيطرة عل���ى �أر��س متنازع عليها على 
�حل���دود ب���ني �لبلدي���ن �إث���ر �شح���ب قطر 
قو�ت حلفظ �ل�ش���لم، يف �ل�14 من يونيو، 
بعد �أيام م���ن قطع دول �جل���و�ر علقاتها 
�لدبلوما�شي���ة مع �لدوحة. جت���در �لإ�شارة 
�إلى �أن �إريرتي���ا وجيبوتي تقيمان علقات 
جيدة م���ع �ل�شعودي���ة و�لإم���ار�ت ودعمتا 
�لريا�س و�أبوظبي يف هذه �لأزمة �خلليجية.

لشبونة ـ رويترز: 

قالت �حلكوم���ة �لربتغالية �أم�س �لأحد 
�إن حريق���ا �شخم���ا ي�شتعر باإح���دى �لغابات 
يف و�ش���ط �لب���لد من���ذ ي���وم �ل�شب���ت �أ�شفر 
ع���ن مقتل 62 �شخ�شا عل���ى �لأقل فيما قد 
يكون �أ�شو�أ حري���ق غابات ت�شهده �لربتغال 
على �لإط���لق. وقال رئي�س �لوزر�ء �أنطونيو 
كو�شتا لدى و�شول���ه �إلى منطقة بيدروجاو 
جر�ن���دي حي���ث ت�شتع���ر �لن���ري�ن “ل تع���ي 

�لذ�كرة ماأ�شاة �إن�شانية بهذ� �حلجم”.
و�أ�ش���اف �أن من �ل�رشوري �لرتكيز على 
من���ع ��شتع���ال حر�ئ���ق جديدة م���ع ��شتمر�ر 
�ملوج���ة �حل���ارة و�لري���اح �لقوي���ة ونق����س 
�لأمط���ار. كما ح���ذر من �أن ع���دد �لقتلى قد 
يرتف���ع. و�أعلنت �حلكومة �حلد�د ملدة ثلثة 
�أيام و�أر�شلت كتيبتني من �جلي�س مل�شاعدة 
خدمات �لطو�رئ. وقال �لحتاد �لأوروبي �إنه 
�شيق���دم طائر�ت ملكافحة �حلر�ئق. وقالت 
�ل�شلط���ات �لربتغالي���ة �إن فرن�ش���ا عر�شت 
�إر�ش���ال ث���لث طائ���ر�ت و�أر�شل���ت �إ�شبانيا 
كري�شتو����س  وق���ال  بالفع���ل.  طائرت���ني 
�شتيليانيد�س رئي�س �شوؤون �مل�شاعد�ت يف 
�ملفو�شي���ة �لأوروبية يف بيان “�شنفعل كل 
ما هو ممكن مل�شاعدة �ل�شلطات و�لنا�س يف 

�لربتغال يف ذلك �لوقت �لع�شيب”.

تاراكان ـ رويترز:

�جلوي���ة  بالق���و�ت  �شاب���ط  ق���ال 
�لإندوني�شية لوكالة �أنب���اء �أنتار� �لر�شمية 
�إن �إندوني�شي���ا ن�رشت طائ���ر�ت مقاتلة من 
طر�ز �شوخوي يف قاع���دة يف �إقليم بورنيو 
�ل�شم���ايل لتعزيز �إج���ر�ء�ت �لأم���ن حت�شبا 
يف  بل���دة  �جتاح���و�  مت�شددي���ن  ملحاول���ة 
�لفلبني �لفر�ر جنوبا. وقال قائد �لقاعدة 
�جلوية يف ت���ار�كان وهي بل���دة يف منطقة 
كاليمانت���ان �ل�شمالي���ة يف �إقلي���م بورنيو 
�إن ث���لث مقاتلت �شوخ���وي و�شلت يوم 
�جلمع���ة �شتبق���ى يف �لقاعدة مل���دة �شهر 
م���ن �ملت�شددي���ن  �أي حماول���ة  ملو�جه���ة 
�لذين يقاتلون �جلي�س �لفلبيني يف مدينة 
م���ار�وي للفر�ر �إل���ى �إندوني�شي���ا. ونقلت 
�لوكالة عن �لكولونيل ديديك كري�شيانتو 
قول���ه “�ملت�ش���ددون ق���د يهرب���ون م���ن 
�لفلب���ني وي�شط���رون لعبور �حل���دود �إلى 
�لفلبين���ي  �جلي����س  وق���ال  �ندوني�شي���ا”. 
يوم �جلمعة �إن بع����س �ملت�شددين �لذين 
�جتاح���و� مدينة م���ار�وي يف جن���وب �لبلد 
�ل�شهر �ملا�شي رمبا �ند�شو� بني �لنازحني 
م���ن �ل�شكان خ���لل �لقت���ال �مل�شتمر منذ 
نح���و �أربع���ة �أ�شابي���ع. و�أثار �نهي���ار �لأمن 
يف م���ار�وي، حيث يق���ول �جلي����س �إن نحو 
200 مت�ش���دد يتح�شن���ون، �نزعاج �لدول 

�ملجاورة مثل �ندوني�شيا وماليزيا.

كرديز ـ رويترز: 

�لأق���ل  6 عل���ى  �إن  ق���ال م�شوؤول���ون 
من �أف���ر�د �ل�رشطة قتل���و� و�أ�شيب ع�رش�ت 
�لأ�شخا�س عندما هاجم نحو �شتة م�شلحني 
و�نتحاري مقر� لل�رشطة يف �رشق �أفغان�شتان 

�شباح �أم�س �لأحد.
و�أ�شارت �ل�رشط���ة �إن قتل �مل�شلحني 
��شتغ���رق من قو�ت �لأمن �لأفغانية �لنهار 
باأكمل���ه تقريبا بع���د �أن حت�شنو� يف مطبخ 
يف مق���ر �ل�رشط���ة. و�أعلن���ت حرك���ة طالبان 
م�شوؤوليتها ع���ن �لهجوم �لذي قال جنيب 
د�ن�س �ملتح���دث با�شم وز�رة �لد�خلية �إنه 
ناجم  عن تفجري �شيارة ملغومة عند بو�بة 
مقر �ل�رشطة يف مدينة كرديز عا�شمة �إقليم 
بكتي���ا. و�قتحم نحو �شتة مهاجمني �آخرين 
�ملقر بع���د �لنفجار وقتل���ت �ل�رشطة ما ل 
يقل عن �ثنني منه���م على �لفور. و�أعلنت 
حرك���ة طالب���ان �مل�شوؤولي���ة ع���ن �لهجوم 
وذكر �ملتح���دث با�شم �حلرك���ة ذبيح �هلل 
جماه���د �أن �أكرث م���ن 100 �رشطي �شقطو� 
بني قتي���ل وجريح. وعادة ما تبالغ �حلركة 
يف حج���م �خل�شائر يف �لهجمات �لتي ت�شنها 

�شد �لأهد�ف �حلكومية وقو�ت �لأمن.

الكويت ـ كونا: 
�أ�ش���درت حمكمة �لتميي���ز �لكويتية، 
�أم����س �لأح���د، �أحكامه���ا عل���ى �ملتهم���ني 
يف ق�شي���ة “خلي���ة �لعب���ديل”، �ملتهم���ني 

بالتخابر مع �إير�ن وحزب �هلل �للبناين.
و�أعلن���ت �ملحكمة حكمه���ا بتخفي�س 
�لرئي�ش���ي ح�ش���ن  �حلك���م عل���ى �ملته���م 
عبد�له���ادي حاجي���ة من �إعد�م �إل���ى موؤبد، 
و10  ل�شخ�ش���ني،  �شن���ة   15 و�ل�شج���ن 
�شنو�ت ل�15 �شخ�ش���ا، و5 �شنو�ت لثلثة 
وكان���ت   �شخ�ش���ني.  وب���ر�ءة  �أ�شخا����س، 
حمكمة �ل�شتئناف ق���د �أيدت �شابقا حكم  
�لإع���د�م بح���ق حاجي���ة. و�لق�شي���ة تع���ود 
�إل���ى �أغ�شط�س 2015، ح���ني �أعلنت وز�رة 
�لد�خلي���ة �شبط �أع�شاء يف خلي���ة �إرهابية، 
وم�ش���ادرة كميات كبرية م���ن �لأ�شلحة يف 
منطقة �لعب���ديل �شمال �لعا�شمة �لكويت. 
ووجت للمتهمني عدة �تهامات ب�”�لتخابر 
مع �إير�ن وح���زب �هلل، و�رتكاب �أفعال من 
�شاأنه���ا �مل�شا�س بوحدة و�شلم���ة �أر��شي 

دولة �لكويت”.

القاهرة ـ رويترز:

 �أعلنت م�شادر ق�شائية، �أم�س �لأحد، 
�أن د�ئ���رة �لإره���اب مبحكم���ة �جلنايات يف 
حمافظ���ة �ل�رشقي���ة �مل�رشي���ة، عاقبت 19 
متهما ينتمون جلماع���ة �لإخو�ن �ملحظورة 
بالتجمه���ر  لإد�نته���م  �ملوؤب���د،  بال�شج���ن 
معادي���ة  م�ش���ري�ت  وتنظي���م  و�لتخري���ب 
للدول���ة. وقال م�ش���در �إن �حلكم بال�شجن 
�ملوؤبد �ش���در غيابيا على �ملتهمني، ومن 
بينهم �مر�أة. كما عاقبت �ملحكمة متهمني 
�آخرين يف �لق�شي���ة بال�شجن ثلث �شنو�ت 
لكل منهما ح�شوريا وب���ر�أت متهما حا�رش� 
�أي�ش���ا. و�أ�شاف �أن �ملتهم���ني �أحيلو� �إلى 
�ملحاكم���ة يف عام 2015 بته���م “�لتجمهر 
و�لتخريب وحيازة �أ�شلحة نارية ومطبوعات 
حتري�شي���ة و�لتحري�س على �لعنف و�إثارة 
�ل�شغب وتنظي���م م�شري�ت معادية للدولة 

و�جلي�س و�ل�رشطة”.

مانيسا ـ االناضول:

 قال���ت و�شائ���ل �إعلم تركي���ة، �م�س 
�لأح���د، �إن قر�ب���ة 500 جن���دي ترك���ي، يف 
قاع���دة ع�شكري���ة مبدين���ة ماني�ش���ا، غرب 
تركيا، �أ�شيبو� بت�شم���م �إثر تناولهم وجبة 

�لإفطار.
وقالت و�شائل �لإعلم  ?نقل عن و�يل 
مدينة ماني�شا، �إنه جرى نقل �مل�شابني يف 
�لقاع���دة �لع�شكرية �إل���ى �مل�شت�شفى بعد 
تناوله���م وجب���ة �لإفط���ار. ومل يذكر و�يل 
�ملدينة �أي تفا�شيل �أخرى عن �حلادث ول 

عن �حلالة �ل�شحية للجنود. 
وتوج���ه وزير� �ل�شح���ة و�لدفاع رفقة 
ق���ادة �لقوة �لربي���ة للجي����س �لرتكي �إلى 
مدينة ماني�شا ملتابعة �لق�شية و�لأو�شاع 
�ل�شحية للجنود. و�أفادت م�شادر باأن عدد 

�جلنود �لذين ت�شممو� بلغ نحو 3 �آلف.
ويف �ل�شياق مت �عتقال 21 من �أع�شاء 
�ل�رشك���ة �لتي ت���زود مع�شك���ر�ت حمافظة 
ماني�شا بالغذ�ء، للتحقيق معهم يف ق�شية 

�لت�شمم.

قو�ت �شلم �شعودية 
بني �إريرتيا وجيبوتي

البرتغال 

إندونيسيا

أفغانستان

 مقتل 62 �شخ�ًشا 
يف حر�ئق غابات 

ن�رش مقاتلت “�شوخوي” 
لتاأمني �حلدود 

مقتل 6 من رجال 
�ل�رشطة يف هجوم 

�لكويت: �ل�شجن مبدد 
متفاوتة ل�“خلية �لعبديل”

م�رش.. �ل�شجن �ملوؤبد 
ل�19 “�إخو�نًيا”

�إ�شابة �أكرث من 500 
جندي تركي بالت�شمم
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القوات العراقية تقتحم مدينة املو�صل القدمية 

تعديـــل حكومـي يف الأردن �صمــــل 3 وزراء 

انتهاء مهلة مغادرة القطريني لل�صعودية والإمارات والبحرين

م�صوؤول باحلر�س الثوري: اأمريكا متهد للحرب �صد اإيران

“د�ع�س” ي�شتخدم �ملدنيني كدروع ب�رشية  

��شتحد�ث من�شب وز�ري جديد

�لدوحة م�شتعدة للحو�ر وتعّول على دعم �أوروبي حلل �أزمتها

وقال���ت جلنة �لإنق���اذ �لدولي���ة “�شيكون 
ه���ذ� وقت���ا مروع���ا لنحو مئ���ة �أل���ف �شخ�س ما 
ز�ل���و� عالق���ني يف مدينة �ملو�ش���ل �لقدمية... 
�لقت���ال  �أن يحا�رشه���م  �لآن خط���ر  يو�جه���ون 

�ل�شاري �ملتوقع �أن يجري يف �ل�شو�رع”.
وق���ال �لفريق عب���د �لغني �لأ�ش���دي قائد 
ق���و�ت جه���از مكافح���ة �لإره���اب �لت���ي تقود 
�حلمل���ة  يف  م�شل�ش���ل”  �آخ���ر  “ه���ذ�  �لهج���وم 
ل�شتع���ادة �ملو�شل. ويق���دم �لتحالف �لدويل 
�ل���ذي تق���وده �لولي���ات �ملتحدة دعم���ا جويا 

وبريا للحملة.
وكانت �حلكومة �لعر�قية تاأمل يف �لبد�ية 
�أن ت�شتعيد �ملو�شل بنهاية 2016 لكن �حلملة 
��شتغرقت وقت���ا �أطول مع �ختفاء �ملت�شددين 

بني �ملدنيني.   
كم���ا ي�شتخدم تنظي���م د�ع����س �ل�شيار�ت 
و�لدر�جات �لنارية �مللغومة و�ل�رش�ك �خلد�عية 
ون���ري�ن �لقنا�شة و�ملورت���ر ملو�جهة �لقو�ت 

�لعر�قية.
وقال���ت جلن���ة �لإنق���اذ �لدولي���ة “مب���اين 
�ملدين���ة �لقدمي���ة معر�ش���ة على نح���و خا�س 
للنهيار حتى لو مل يتم ��شتهد�فها مبا�رشة مما 
قد يوؤدي �إلى �سقوط قتلى من �ملدنيني �أكرث 
من �ملئات �لذي���ن قتلو� حتى �لآن يف �لغار�ت 

�جلوية �لتي وقعت يف باقي �أنحاء �ملدينة”.
وقال �للو�ء معن �ل�شعدي من قو�ت جهاز 

مكافحة �لإرهاب “نحاول �أن نكون حذرين جد� 
م�شتخدم���ني �لأ�شلح���ة �خلفيف���ة و�ملتو�شطة 
�سف���وف  ب���ني  �سحاي���ا  �سق���وط  لتجن���ب 

�ملدنيني”.
وقتل مئات �ملدنيني قرب خطوط �لقتال 
�لأمامي���ة يف �لأ�شابي���ع �لثلث���ة �ملا�شية بينما 
كانو� يفرون من �ملدينة �لقدمية �إذ مل تتمكن 
�لقو�ت �لعر�قية من تاأمني ممر�ت خروج لهم.

وق���ال �لعقي���د �ش���لم ف���رج م���ن �جلي�س 
�آلف  تق���وم  �أن  “نتوق���ع  لروي���رتز  �لعر�ق���ي 
�لعو�ئ���ل بالهروب من �ملدين���ة �لقدمية وقد 
�تخذن���ا كافة �لرتتيب���ات لإخالئهم من خطوط 

�لقتال �لأمامية”.
وقال���ت �لأم���م �ملتحدة ي���وم �جلمع���ة �إن 
قنا�شة م���ن د�ع�س يطلقون �لنار على عائلت 
حتاول �لفر�ر �شري� عل���ى �لأقد�م �أو بالقو�رب 

ع���رب نه���ر دجلة �شم���ن تكتي���ك للإبق���اء على 
�ملدنيني كدروع ب�رشية.

ويعتقد �جلي����س �لعر�قي �أن عدد مقاتلي 
د�ع����س يف �ملدين���ة �لقدمي���ة ل يتج���اوز 300 
�نخفا�ش���ا م���ن نح���و �شت���ة �آلف حينم���ا بد�أت 

معركة �ملو�شل يف 17 �أكتوبر.
وق���ال �شب���اح �لنعم���ان �ملتح���دث با�شم 
جه���از مكافحة �لإرهاب لقن���اة �حلدث ومقرها 
دب���ي �إن �لعملي���ة �شرتك���ز �لآن عل���ى قت���ال 
�ل�شو�رع و�شيكون ��شتخ���د�م �ل�رشبات �جلوية 
و�ملدفعي���ة حم���دود� �إذ �أن �ملنطق���ة كثيف���ة 

�ل�شكان و�ملباين متهالكة.
و��شتع���ادت �لق���و�ت �لعر�قي���ة �ل�شيطرة 
عل���ى ����رشق �ملو�شل يف يناي���ر ثم ب���د�أت بعد 
ذل���ك ب�شهر هجوما على �جلان���ب �لغربي �لذي 

يت�شمن مدينة �ملو�شل �لقدمية.   
و�سقوط �ملو�س���ل �سيمث���ل فعليا نهاية 
�لن�ش���ف �لعر�قي م���ن “دولة �خللف���ة” �لتي 
�أعلنها �أبو بكر �لبغ���د�دي زعيم تنظيم د�ع�س 
يف خطب���ة �ألقاه���ا يف جام���ع �لن���وري قبل ثلث 

�شنو�ت وت�شم �أجز�ء من �لعر�ق و�شوريا.
ويتقهق���ر �لتنظيم �أي�شا يف �شوريا خا�شة 
يف مو�جه���ة حتالف يقوده �لأك���ر�د مدعوم من 
و��شنطن. و�لرقة �ملعق���ل �لرئي�س لد�ع�س يف 

�شوريا حما�رشة. وم����رش  �ل�شعودي���ة  م���ن  كل  ومنع���ت 
�جلوي���ة  �خلط���وط  و�لبحري���ن  و�لإم���ار�ت 
�لقطري���ة من دخ���ول جمالها �جل���وي، كما 
علق���ت ����رشكات �لط���ري�ن �لوطني���ة بهذه 
�لدول كل �لرحلت �ملتجهة �إلى �لدوحة �أو 
�لقادم���ة منها، بعد يوم من قطع �لعلقات 

مع قطر.
ويف ه���ذ� �ل�شي���اق قال وزي���ر �خلارجية 
�آل  �أحم���د  ب���ن  خال���د  �ل�شي���خ  �لبحرين���ي، 
خليف���ة، عل���ى ح�شابه بتوي���رت، �أم�س �لأحد، 
�إن �مل�شكلة �حلقيقي���ة تكمن يف �ل�شيا�شة 

�لقطرية �لتي تعمل يف �خلفاء وتتلون يوما 
بعد ي���وم، ولي�شت يف �ل���كلم �لطيب للأخ 

نحو �أخيه.
عل���ى �شعي���د �آخ���ر، ح���ث برملاني���ون 
�لوطن���ي  �حل���زب  وزر�ء  ��شكتلندي���ون، 
�ل�شكتلندي، لإعادة �لنظ���ر بالعلقات مع 
دولة قط���ر، بعد ثب���وت متويلها جلماعات 

�إرهابية، وفقا ل�شحيفة “�لتاميز”.
ورغم �أن ��شكتلند� كانت متتلك علقة 
�قت�شادي���ة و�جتماعي���ة طيب���ة م���ع قط���ر، 
�شه���دت خلله���ا زيار�ت عدي���دة من وزر�ء 

��شكتلندي���ني و��شتثمار�ت يف بينة حتتية، 
�إل �أن ��شتمر�ر تلك �لعلقة يبدو حمل �شك.
وق���ال نيل فن���دلي، �لع�شو �لربملاين 
�ملمث���ل حلزب �لعمال: “لدين���ا �لآن �شوؤ�ل 
مطروح جديا عن قطر وعلقاتها بالإرهاب. 
�ملنا�ش���ب  �لوق���ت  ه���و  ه���ذ�  �أن  �أعتق���د 
ل�شكتلند� لإع���ادة تقييم علقتها بالنظام 

�لقطري”.
 وهاجم �لإع���لم و�ل�شارع �ل�شكتلندي، 
ع���دد� من �ل���وزر�ء �ل�شكتلنديني، وبينهم 
وزي���ر �ملو��ش���لت �حلايل، حم���زة يو�شف، 

�ل���ذي طلب مبلغ���ا ق���دره 1.7 مليار دولر 
لل�شتثم���ار يف م�شاريع بنية حتتية مللعب 

كاأ�س �لعامل 2022.
لحق���ا  �إعلمي���ة  م�ش���ادر  وك�شف���ت 
�نته���اكات حلق���وق �لن�ش���ان يف ع���دد من 
م�رشوعات قطر ��شتعد�د� للمونديال. يذكر 
�أن يف 2015، عل���ت �لأ�شو�ت يف ��شكتلند� 
ملقاطعة مبار�ة ودية يف كرة �لقدم، جمعت 
ب���ني منتخب���ي ��شكتلن���د� وقط���ر، ب�شب���ب 
تقارير �نتهاك حقوق �لإن�شان يف م�رشوعات 

�مللعب �لقطرية.

• جنود عر�قيون يلتقطون �شورة جماعية بغرب �ملو�شل )رويرتز(	

• �إغالق مكاتب �خلطوط �لقطرية يف �لبحرين	

• �لعميد يد �هلل جو�ين	

الموصل ـ رويترز: 

�سيطرة  الواقعة حتت  باملو�سل  القدمية  املدينة  اقتحام  الأحد  اأم�س  العراقية  القوات  بداأت   

اأ�سهر لنتزاع معقل   9 اأن يكون الأخيير �سمن حملة م�ستمرة منذ  تاأمل  تنظيم داع�س يف هجوم 

املت�سددين.

واملدينة القدمية هي اآخر معقل حتت �سيطرة املت�سددين يف املو�سل التي كان التنظيم يعتربها 

عا�سمته يف العراق. وتتكون املدينة القدمية املكتظة بال�سكان من اأزقة �سيقة حيث يجري القتال 

عادة فيها من منزل ملنزل.

وتقول الأمم املتحدة اإن نحو مئة األف مدين ما زالوا حما�سرين هناك يف ظروف مروعة مع 

نق�س الغذاء واملاء والدواء وت�ساوؤل فر�س الو�سول اإىل م�ست�سفيات.

عمان ـ أ ف ب:  

و�سهد  وزراء   3 �سمل  تعديال يف حكومته  الأحييد  امللقي  هيياين  الردين  اليييوزراء  رئي�س  اجييرى 

خ�سو�سا تعيني وزيرين جديدين للطاقة والنقل وا�ستحداث من�سب وزاري جديد لال�ستثمار، 

بح�سب ما افاد بيان �سادر عن الديوان امللكي الردين.

وقال البيان، ان “الإرادة امللكية ال�سامية �سدرت )اأم�س( الأحد، باملوافقة على اإجراء تعديل 

على حكومة هاين امللقي”.

وبح�سب البيان فقد مت تعيني �سالح علي حامد اخلراب�سة، وزيرا للطاقة والييروة املعدنية 

بدل من ابراهيم ح�سن �سيف وجميل علي �سليم جماهد وزيرا للنقل بدل من ح�سني عبد الكرمي 

ال�سعوب.

عواصم ـ وكاالت: 
 انتهت اأم�س الأحد مهلة مغادرة القطريني ال�سعودية والإمارات والبحرين، يف وقت اأكدت فيه 

اأن امل�سكلة هي يف �سيا�سة الدوحة التي تعمل يف اخلفاء. وطلبت الدول اخلليجية الثالث،  املنامة 

يوًما، بعد قطع   14 البالد، خالل  القطريني مغادرة  الزائرين واملقيمني  املا�سي، من  5 يونيو  يف 

العالقات مع الدوحة، لدعمها الإرهاب. وحر�ست الدول اخلليجية الثالث، منذ اليوم الأول لقطع 

القطري  بال�سعب  تنقطع  ل  و�سالت  يتبدل  ل  “تقدير  عن  التاأكيد  على  الدوحة،  مع  العالقات 

تعمل  والتي  والتطرف،  لالإرهاب  واملمولة  الداعمة  الر�سمية،  الدولة  �سيا�سات  بعيدا عن  ال�سقيق 

على �سق ال�سف اخلليجي والعربي”.

دبي ـ العربية نت:

 راأى القيادي يف احلر�س الثوري الإيراين، العميد يد اهلل جواين، اأن �سيا�سة اأمركا اجلديدة 

وزيادة ال�سغوط والعقوبات التي ا�ستهدفت ب�سكل اأ�سا�س برنامج اإيران ال�ساروخي “متهد للحرب 

�سد اإيران”.

ووفقاً لوكالة “ميزان” الإيرانية، فقد اأكد جواين، وهو م�ست�سار مندوب املر�سد الإيراين يف 

احلر�س الثوري، اأن هذه العقوبات لن تثني طهران عن ال�ستمرار بربناجمها ال�ساروخي، املثر 

للجدل.

وراأى هذا القيادي باحلر�س الثوري اأن هدف العقوبات وال�سغوط ياأتي يف �سياق اإ�سعاف القوة 

الدفاعية الإيرانية بهدف �سن حرب �ساملة على البالد”.

 كم���ا مت تعي���ني هال���ة نعمان خ���ري �لدين 
�لجتماعية  للتنمية  “ب�شي�شو لطوف”، وزي���رة 
بدل م���ن وجيه طي���ب عز�يرة. كم���ا مت تعيني 
مهن���د �شحادة وزي���ر دولة ل�ش���وؤون �ل�شتثمار 

وهو من�شب م�شتحدث.
و�أ�شار �لبيان �إلى �أن �ل���وزر�ء �جلدد “�أدو� 

�أم���ام �ملل���ك، يف ق����رش  �ليم���ني �لد�شتوري���ة 
�حل�شينية بح�شور رئي�س �لوزر�ء هاين �مللقي، 
ورئي����س �لدي���و�ن �مللك���ي �لها�شم���ي فاي���ز 

�لطر�ونة”.
و�لتنمي���ة  و�لنق���ل  �لطاق���ة  وزر�ء  وكان 
�لجتماعي���ة قدم���و� ��شتقالتهم م���ن �حلكومة 

�لأربعاء �ملا�شي.
وهذ� �لتعديل �لثالث �لذي يجريه �مللقي 
عل���ى حكومته �لتي ت�شكلت يف 28 �شبتمرب من 
�لع���ام �ملا�شي و�لتي �أ�شبحت ت�شم 30 وزير� 

بينهم 3 �شيد�ت.
وجرى �لتعديل �حلكوم���ي �لول بعد �يام 

م���ن ت�شكيل �حلكومة �أثر ��شتقالة وزير �لنقل 
مال���ك ح���د�د وتعيني ح�ش���ني �ل�شعوب بديل 

منه.
وج���رى �لتعدي���ل �حلكومي �لث���اين يف 15 
يناير �ملا�شي و�شمل 6 وزر�ء و�شهد خ�شو�شا 

تعيني وزيرين جديدين للخارجية و�لد�خلية.

 القدس المحتلة ـ وكاالت: 

�قتح���م عنا�شم من �لق���و�ت �خلا�شة 
�لإ�رش�ئيلي���ة، �م�س �لأحد، �شاحات �مل�شجد 
�لأق�ش���ى عرب باب �ملغاربة، و�عتدو� على 
�مل�شل���ني يف �مل�شج���د �لقبل���ي تز�منا مع 

�قتحامات �مل�شتوطنني للم�شجد.
و�أفادت وكالة “معا” ب���اأن �ل�شلطات 
�لإ�رش�ئيلية فتحت باب �ملغاربة و�شمحت 
للم�شتوطن���ني بالدخول منه �شمن �لفرتة 
�ل�شباحية، �إل �أن قو�ت كبرية من �لوحد�ت 
�خلا�شة قامت باقتحام �مل�شجد وحا�رشت 
�مل�شل���ني �ملعتكف���ني �ل�شائمني د�خل 

�مل�شلى �لقبلي.
وقال �شهود عي���ان �إن عنا�رش �ل�رشطة 
�ملدجج���ني بال�ش���لح �نت����رشو� يف حمي���ط 
لتمك���ني  بامل�شج���د  �لقبل���ي  �مل�شل���ى 

�مل�شتوطنني من �قتحامه.
وذكر �شهود �لعيان �أن عنا�رش �ل�رشطة 
لحقو� �مل�شل���ني �إلى �مل�شل���ى �لقبلي، 
وقام���و� باإغ���لق بو�بات���ه �خل�شبي���ة، قبل 
ر�ش���ق “غاز �لفلفل”، م���ا �أدى �إلى �إ�شابة 

عدد منهم بحالت �ختناق.
و�أ�ش���ار �شهود �لعيان �إل���ى �أن عنا�رش 
�ل�رشط���ة �عتدو� على �مل�شل���ني و�عتقلو� 
�ثن���ني عل���ى �لأق���ل، وهما م���ن جن�شيات 

�أجنبية.
جدير بالذكر �أن���ه درجت �لعادة، على 
�إغلق �مل�شج���د �لأق�شى �أم���ام �قتحامات 
�لع����رش  يف  �لإ�رش�ئيلي���ني  �مل�شتوطن���ني 
�لأو�خ���ر من �شهر رم�ش���ان، لتمكني �آلف 

يف  �ملعتكف���ني  �مل�شلم���ني  �مل�شل���ني 
�مل�شجد من �أد�ء �ل�شلو�ت دون توتر.

�إل���ى ذلك، منعت �ل�رشط���ة �لإ�رش�ئيلية 
يف �شاعات ما قبل فجر �لأحد وملدة �شاعة 
و�حدة، �دخال وجبات �ل�شحور للمعتكفني 

يف �مل�شجد، قبل �أن ت�شمح باإدخالها.
ه���ذ� وق���ال �ل�شي���خ عم���ر �لك�ش���و�ين 
مدي���ر �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك، �إن حويل 
250 ف���رد� من �لوحد�ت �خلا�شة �قتحمو� 
�مل�شجد �لأق�شى، �شباح �لأحد، ومتركزو� 
ب�شكل خا�س عل���ى �أبو�ب �مل�شجد �لقبلي 

و�ل�شاحات �ملقابلة له.
و�أ�ش���اف �أن �لعنا����رش �لأمنية حا�رشت 
�مل�شج���د  د�خ���ل  �ل�شائم���ني  �مل�شل���ني 
ومنعتهم من �خلروج منه و�ألقو� باجتاههم 
“غ���از �لفلف���ل” و�أطلق���و� عليه���م �أعرية 
مطاطي���ة، كم���ا �عت���دو� عليه���م بال�رشب 

�ملربح.
وحّم���ل �ل�شي���خ �لك�ش���و�ين �حلكوم���ة 
�لإ�رش�ئيلي���ة م�شوؤولي���ة ت�شعي���د �لأحد�ث 
د�خ���ل �مل�شج���د �لأق�شى يف ه���ذه �لأيام، 
بفتح باب �ملغاربة و�ل�شماح للم�شتوطنني 
باقتحام �لأق�شى يف حتد و��شح للقر�ر�ت 

و�ملعاهد�ت �لدولية.
من جانب���ه �أو�ش���ح مدير ع���ام �أوقاف 
�لقد�س و�شوؤون �مل�شجد �لأق�شى، �ل�شيخ 
ع���ز�م �خلطي���ب، �أن �ل�رشط���ة �لإ�رش�ئيلي���ة 
قررت، م�شاء �ل�شب���ت، فتح باب �ملغاربة 
�أم���ام �مل�شتوطن���ني و�ل�شياح���ة ب�ش���ورة 
مفاجئة، م�شري� �إلى �أنه كان من �ملفرت�س 
�أن تق���وم باإغلق���ه وذل���ك ح�ش���ب م���ا هو 
متع���ارف عليه من���ذ �أعو�م طويل���ة باإغلق 
�لب���اب خ���لل �لع����رش �لأو�خ���ر م���ن �شه���ر 

رم�شان.

قوات االحتالل تقتحم ساحات المسجد األقصى وتعتدي على المصلين

 و��شنط���ن � �أ ف ب: د�ف���ع �لرئي�س �لمريك���ي دونالد تر�مب �أم�س �لأحد عن �إد�رته يف �شل�شلة م���ن �لتغريد�ت، مندد� مرة �أخرى بحملة 
“�ل�شطه���اد” �ش���ده. وكتب تر�مب عل���ى ح�شابه على تويرت “فلنجعل �أم���ريكا عظيمة مرة �أخرى ذ�ت �د�ء جيد رغ���م �لرباك )�لناجت من( 
�ل�شطه���اد”. ويق�ش���ي تر�م���ب �أول عطل���ة نهاية �أ�شبوع يف منتج���ع كامب ديفيد �لرئا�ش���ي يف جبال ولية مرييلند غ���رب �لبلد. و�أ�شاف 

“وظائف عديدة جديدة، حما�شة للأعمال �لكبرية”. 
وتاب���ع “بنى حتتية، نظام رعاية �شحية، وتخفي����س �ل�رش�ئب، يف �لطريق”. و�أ�شار تر�مب �أي�شا �إلى �ختياره �لناجح للقا�شي �ملحافظ 
ني���ل غور�شيت����س يف �ملحكمة �لعليا. وتاأتي تغريد�ت �لأح���د بعدما �علن تر�مب غا�شبا �جلمعة �أنه يخ�ش���ع للتحقيق يف ملف �إقالته �ملدير 
�ل�شابق ملكتب �لتحقيقات �لفدر�يل جيم�س كومي �لذي كان جهازه يحقق يف �شبهات تو�طوؤ بني فريق حملة تر�مب ورو�شيا. لكن م�شدر� 
يف فري���ق تر�مب �لقان���وين قال �إن �لرئي�س ي�شري يف تغريدته �إلى حتقيق ن�رشته �شحيفة و��شنط���ن بو�شت بعنو�ن “من �لليلة �لأخرى” ول 
يوؤك���د �أن���ه يخ�شع للتحقيق. وكانت و��شنطن بو�شت �شم���ن كثري من و�شائل �لعلم �لتي ن�رشت �أن تر�م���ب نف�شه خا�شع للتحقيق بتهمة 
عرقل���ة �لق�ش���اء. وثمة �شكوك يف �ن تر�مب �قال كومي لبعاد م�شت�شار �لأم���ن �لقومي �ل�شابق �ملقرب من �لرئي�س مايكل فلني من د�ئرة 

�لتحقيق. ونفى تر�مب �أن يكون حاول �لتاثري على �لتحقيقات.

ترامب يندد مبا يتعر�س له من “ا�صطهاد”

• قو�ت �لحتلل تعتدي على �مل�شلني يف �شاحات �مل�شجد �لأق�شى	

نتنياهو ياأمر بهدم منازل 
منفذي هجوم �لقد�س

القدس المحتلة ـ دب أ: 

�لإ�رش�ئيلي  �ل���وزر�ء  قال رئي����س 
�لق���و�ت  �إن  نتنياه���و،  بنيام���ني 
بي���وت  له���دم  ت�شتع���د  �لإ�رش�ئيلي���ة 
�أه���ايل �ل�شبان �لذين نفذو� هجوما يف 
�لقد�س، لقيت فيه �رشطية �إ�رش�ئيلية 

م�رشعها.
و�أعلن نتنياهو يف جل�شة مع �أع�شاء 
�لأحد،  �أم����س  �لإ�رش�ئيلي���ة،  �حلكوم���ة 
�أن���ه ق���رر من���ع زي���ارة �لفل�شطينيني 
لأقاربه���م �لذين يعي�شون يف �إ�رش�ئيل 
�أن  موؤك���د�  �لفط���ر،  عي���د  مبنا�شب���ة 
�لأجهزة �لأمني���ة تلقت �أو�مر بت�شديد 
�لإج���ر�ء�ت �لأمني���ة، يف �شاح���ة ب���اب 
�لعام���ود، �لت���ي وق���ع فيه���ا �لهجوم 
على عنا����رش من �ل�رشط���ة �لإ�رش�ئيلية. 
وق���ال رئي�س �ل���وزر�ء �لإ�رش�ئيلي، �إنه 
من �ملقرر �إعلن منطقة باب �لعامود 

منطقة عازلة.
هذ� وتعتمد �حلكومة �لإ�رش�ئيلية 
ه���دم بيوت عائلت و�أق���ارب منفذي 
�لهجم���ات كاإج���ر�ء�ت عقابية، لوقف 
�لهجم���ات �لتي ي�شنه���ا فل�شطينيون 
من خلل �لطع���ن �أو �لده�س، وهو �أمر 
يندد ب���ه �لفل�شطيني���ون و�ملنظمات 
�حلقوقية، معتربين �أن تلك �لإجر�ء�ت 

ت�شكل “عقابا جماعيا”.



اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

يغ��ادر وفد منتخبنا األوملبي لكرة 
الق��دم البالد يف الثالث��ة والنصف 
من عرص الي��وم )االثنني( متوجهاً 
إىل العاصمة العامنية مسقط من 
أجل خوض لقاء ودي مع املنتخب 
األوملبي العامين يوم األربعاء وذلك 
يف إط��ار اس��تعداداته للتصفيات 
املؤهلة لكأس آس��يا 2018 والتي 
س��تقام ش��هر يولي��و املقب��ل يف 
الرياض، علاًم أن منتخبنا األوملبي 
بعدما ُينهي ودية عامن س��ينتقل 
مب��ارشة إىل مدين��ة ديب لخ��وض 
لق��اء ودي آخر يجمعه بش��قيقه 

املنتخب اإلمارايت األوملبي.
وس��يرتأس وفد األحمر إىل مسقط 
وديب نائب رئيس االتحاد للشؤون 
الفني��ة ورئيس لجن��ة املنتخبات 
الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة، 
وس��يضم الوف��د الجه��از الفن��ي 
املكون من املدرب التونيس سمري 
شامم ومساعده بدر خليل ومدرب 
اللياق��ة التونيس وليد محي الدين 
وأخص��ايئ الع��الج مؤي��د نعمة، 
ووق��ع اختيار املدرب ش��امم عىل 
26 العب��اً وهم محبوب الدورسي، 
راش��د الدورسي، يوس��ف حبيب، 
حس��ني جمي��ل، أحم��د بوغامر، 
حس��ني الخياط، حمد الشمسان، 
حس��ني الك��راين، فيصل ش��وقي، 

الح��ردان، عيل حس��ني،  محم��د 
محم��د  أحم��دي،  عبدالرحم��ن 
املنصوري،  عبدالعزي��ز  مره��ون، 
أحم��د صال��ح، الس��يد إبراهي��م 
علوي، طالل النعار، محمد النعار، 
جاس��م الش��يخ، هزاع عيل، عيل 
حسني سعيد، محمود مختار، عيل 
م��دن، محمد عادل، جاس��م رضا 

ومحمد طارق.
وكان منتخبن��ا األوملب��ي ق��د بدأ 
اإلع��داد من ش��هر ماي��و املايض 
وش��ارك املنتخب بالالعبني مواليد 

1997 و1998 يف بطول��ة تول��ون 
الدولي��ة بفرنس��ا وقبله��ا خاضوا 
املنتخب  مبارات��ني وديت��ني م��ع 
اللبناين األوملبي، وبعد العودة من 
فرنسا ش��هدت التدريبات انضامم 
العنارص من مواليد 1995 و 1996 
التي تعترب إضافة للمنتخب بحكم 
فارق الس��ن عالوة ع��ىل الالعبان 
الل��ذان تواج��دا م��ع املنتخ��ب 
الوطني األول ع��يل مدن ومحمد 

عادل.
وأعل��ن االتح��اد البحرين��ي لكرة 

القدم أن ذات املنتخب سيخوض 
املنتخب  مبارات��ني وديت��ني م��ع 
الس��ابع  يف  األوملب��ي  الس��وري 

والتاسع من يوليو املقبل.
األوملبي  وتعت��رب وديتي األحم��ر 
م��ع املنتخبني الع��امين واإلمارايت 
مفيدتني للجه��از الفني والالعبني 
السيام وأن املباراتني سيظهر فيهام 
األوملب��ي بخليط العن��ارص والتي 
يتطل��ع الجه��از الفن��ي لتحقيق 
للتصفيات  بينهم  االنس��جام فيام 

املقبلة.

األولمبي يغادر اليوم لوديتي عمان واإلمارات
26 العبًا في القائمة النهائية

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

توج فريق بن رشدان بطال لبطولة 
مجالس وفرجان املحرق الرمضانية 
لكرة قدم الصاالت، والتي أقيمت 
فعالياتها عىل صالة نادي البحرين 
)الراع��ي  الربك��ة  بن��ك  برعاي��ة 
نظمتها  والتي  للبطولة،  البالتيني( 
مجل��ة األحم��ر الرياضي��ة للمرة 
الرابعة، حيث تع��د هذه البطولة 
ضمن سلس��لة الفعاليات والربامج 
التي تقيمها مجلة األحمر الرياضية 
والرياضة، وجاء  الش��باب  لخدمة 
فوز بن رشدان عىل فريق الصاغة 
يف املب��اراة النهائية التي جمعتهم 
بحض��ور جامه��ريي وتغطية من 
الرياضية، وانتهت  البحري��ن  قناة 
بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفني. 

وبعد نهاية املباراة، قام ممثل بنك 
الربكة نائب مدير العالقات العامة 
حسن حساين، ومدير إدارة املراكز 

الشباب والرياضة  الشبابية بوزارة 
الوطني  وامل��درب  املط��وع،  نوار 
خليف��ة الزي��اين، ورئي��س اللجنة 

املنظم��ة للبطولة محم��د ناجي، 
ومدير عام مجلة األحمر الرياضية 
أحمد العام��ر بتتوي��ج فريق بن 
رشدان بامليداليات الذهبية وكأس 
البطول��ة، وفريق الصاغ��ة باملركز 
الثاين، وشهد تتويج أفضل الالعبني 
يف البطول��ة، وحص��ل ع��ىل لقب 
اله��داف العب فريق بن رش��دان 
سلامن مال، بينام حصل عىل لقب 
أفض��ل الع��ب يف البطول��ة العب 
فريق القمرة س��يد قاسم املختار، 
في��ام حصل يوس��ف جناحي عىل 
لقب أفض��ل ح��ارس يف البطولة، 
وحص��ل عىل لق��ب أفضل مدرب 
العين��اوي م��درب فريق  عي��ى 

الصاغة.

تواص��اًل لنهجها الس��اعي لتعزيز 
روح األرسة الواح��دة ب��ني جميع 
أج��واء  يف  والتجم��ع  موظفيه��ا، 
رمضانية تنافسية تسودها الفرحة 
واملنافس��ة الرياضي��ة الرشيف��ة، 
عبدالله  نظمت مجموعة رشكات 
أحم��د بن هن��دي دورة رمضانية 
يف كرة القدم شاركت فيها 4 فرق 
متثل مختلف الدوائر واألقسام يف 

الرشكة.
وق��د أقيمت فعالي��ات الدورة يف 
ن��ادي ويرنز مبدينة عيى وس��ط 
حضور جامهريي كب��ري من إدارة 
وموظفي املجموعة الذين حرصوا 
ع��ىل تش��جيع فرقه��م يف أجواء 

حامسية تنافسية.

وقد أس��فرت املنافسات عن فوز 
املركزية  الخدم��ات  فريق قس��م 
باملرك��ز   )CCSS( للمجموع��ة 
األول، بين��ام جاء الفريق املختلط 
ملوظفي املجموعة وصيفاً يف املركز 

الثاين.

ويف تعليق له بهذه املناسبة أعرب 
إدارة مجموع��ة  عض��و مجل��س 
رشكات بن هن��دي عبدالعزيز بن 
هن��دي والذي ش��ارك كالعب يف 
البطولة عن س��عادته بإقامة مثل 
ه��ذه الفعالي��ات الرياضية التي 

تس��هم يف تعزيز العالق��ات التي 
تجم��ع بني أف��راد فري��ق العمل 
بكاف��ة أقس��ام الرشك��ة وزي��ادة 
رواب��ط األلف��ة والتآخ��ي بينهم، 
باإلضاف��ة إىل تش��جيع منتس��بي 
الرشك��ة عىل مامرس��ة األنش��طة 
الرياضية وبخاصة يف شهر الصيام.
وقدم بن هندي الش��كر والتقدير 
لجميع من ش��ارك يف تنظيم هذه 
الفعالي��ة الرياضية عىل جهودهم 
التي بذلوها يف تنظيم هذه الدورة 
واإلع��داد له��ا عىل النح��و الرائع 
الذي ش��هدته مبارياتها، كام شكر 
الحضور والالعب��ني الذين حرصوا 
عىل املش��اركة يف أجواء رمضانية 

متميزة.

بن رشدان بطال لمجالس وفرجان المحرق للصاالت

كروي��ة رمضاني��ة  دورة  تنظ��م  هن��دي”  “ب��ن 

جانب من التتويج 

من تتويج الفائزين

من تدريبات المنتخب
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أش��اد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بدعم مركز مجوه��رات البحرين 
ورشكة بهبهاين وإخوان��ه لدورة نارص بن 
حمد الثالثة لأللعاب الرياضية “نارص10” 
مش��ريا س��موه إىل ان ه��ذه الرعاية التي 
دأبت الرشكة س��نويا عىل تقدميها للدورة 
س��اهمت بال شك يف توفري عوامل النجاح 
للدورة التي تحظى دامئا مبش��اركة شبابية 
كب��رية من قبل ش��باب مملك��ة البحرين 
الحري��ص دامئا ع��ىل إنج��اح الفعاليات 
الرياضية التي تقام خدمة لتطوير الحركة 

الرياضية يف اململكة.
 وأش��ار س��موه إىل أن ه��ذا الدع��م يأيت 
بفض��ل حرص الرشكة ع��ىل تقديم الدعم 
واملس��اندة للش��باب البحريني والرياضة 
البحريني��ة، وادراكه��ا أهمي��ة توفري كل 
س��بل الدعم من أجل تعزيز دور الشباب 
البحرين��ي وتطوي��ر الرياض��ة البحرينية 
مش��ريا س��موه اىل ان ال��دورة يف ه��ذا 
الع��ام كان��ت مختلفة عن س��ابقاتها من 
كاف��ة النواحي والذي نأم��ل ارتقاءها اىل 
الحريص  البحرين��ي  الش��باب  طموحات 

عىل املشاركة يف البطولة.
 م��ن جانب��ه أك��د املدي��ر اإلداري مبركز 
البحرين للمجوهرات، عباس ش��ريازي أن 

سياس��ة الرشكة منذ تأسيسها هي االلتزام 
بح��س املس��ئولية االجتامعي��ة وتقدميها 
للربام��ج الخاص��ة التي وضعته��ا الرشكة 
لتكون جزءا رئيسا من الخدمة املجتمعية 
واملس��ئولية االجتامعية مع االس��تثامر يف 

القطاع الشبايب ودعمه بصورة متواصلة.
 وأوضح شريازي أن رعاية مركز مجوهرات 
وإخوان��ه  بهبه��اين  ورشك��ة  البحري��ن 
ملنافس��ات دورة ن��ارص بن حم��د الثالثة 
لأللعاب الرياضية جاءت من خالل إميانها 
الكبري بالدور الفاعل الذي تقوم به الدورة 
من أج��ل االرتق��اء بالرياض��ة البحرينية 
خاصة وإنها تحظى باملتابعة الجامهريية 
الواس��عة والقت النجاح الكبري يف نسخها 

املاضية، ولتتواصل مع منافسات النسخة 
الع��ارشة، فضال عن ح��رص عدد كبري من 
الش��باب البحريني الذي يشارك يف هذه 
البطولة ويحرص عىل إبراز مواهبه يف عامل 

األلعاب الجامعية املختلفة.
 وأش��اد بالجهود الكبرية التي يبذلها سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة واللجان 
املنظمة للبطولة ع��ىل التواصل واملتابعة 
واالهتامم الكبري عىل جميع املس��تويات، 
م��ا س��اهم يف نج��اح الدورة م��ن خالل 
التغطي��ة اإلعالمي��ة والتلفزيونية الكبرية 
وتواج��د نخبة من الش��باب البحريني يف 
البطول��ة التي تعد واح��دة من البطوالت 

املتميزة.

ناصر بن حمد: “مجوهرات البحرين” و بهبهاني من الداعمين األساسيين للدورة
شيرازي أشاد بنجاح النسخة العاشرة

تغطية       المكتب اإلعالمي
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عباس شيرازي سمو الشيخ ناصر بن حمد

تشارك سكرتري األمني العام لالتحاد البحريني لكرة القدم، رحاب املاليك، يف الدورة اآلسيوية األوىل إلعداد 
املحارضين، والتي ستقام يف مدينة شنغهاي الصينية خالل الفرتة 20 وحتى 29 يونيو الجاري.

وتقام الدورة بتنظيم من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع االتحاد الصيني لكرة القدم، وهي األوىل من 
نوعها عىل مستوى القارة اآلسيوية.

وجاء ترشيح اتحاد الكرة لرحاب املاليك يف إطار خطته لتأهيل الكوادر النسائية، وإرشاكها يف مختلف الفعاليات 
التي يقيمها االتحاد القاري للعبة.

وبحسب هدف الدورة الرئيس كام أورده االتحاد القاري، فإنها تهدف إىل تدريب وتأهيل املدربات املوهوبات يف 
إطار حصولهم عىل شهادة املحارضين، باإلضافة إىل االطالع عىل مستجدات تطوير الكرة النسائية.

.B وتعترب رحاب املاليك من الكوادر التدريبية النسوية محليا، إذ متتلك الرخصة اآلسيوية

المالكي تشارك في دورة إعداد المحاضرين اآلسيوية
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تشكيل الجهازين الفني 
واإلداري لألهلي قريًبا

خالد بن سلمان: سنشارك في 
التصفيات الكتساب الخبرة

أحمد مهدي:

قال رئيس جهاز الكرة  يف 

النادي األهيل، عبدالرزاق 

محمد إن العمل متواصل 

إلكامل تشكيل الجهازين 

الفني واإلداري بالفريق 

األول لكرة القدم، للموسم الريايض الجديد 

.2017/2018

وذكر محمد ل�”البالد سبورت” أن مشاورات 

مختلفة يف هذا املورد عىل طاولة اإلدارة 

األهالوية.

ونوه إىل وجود العديد من الخيارات التي مل 

تحسم حتى اآلن، خصوصا بالنسبة ألعضاء 

الجهاز الفني املعاون للمدرب الجزائري 

عبدالقادر بهلول.

ومل يستبعد محمد خيار االستفادة من مساعد 

مدرب بتوصية من بهلول، لكن ذلك ليس أكيدا 

عىل حد قوله.

وبني محمد أن أعضاء الجهاز اإلداري سيتم 

اإلعالن عنهم يف املرحلة املقبلة حال اعتامدهم.

ولفت إىل وجود خطة متكاملة من قبل اإلدارة 

األهالوية؛ استعدادا للموسم الجديد، خصوصا 

عىل مستوى التعاقدات.

وأشار إىل أن موعد بدء اإلعداد سيتم بناء عىل 

التواصل واملشاورات مع املدرب، والذي يتوقع 

له أن يصل إىل البحرين يف األسبوع األول من 

شهر يوليو املقبل.

وأبدى محمد اعتزازه الكبري بالتكليف الصادر 

من اإلدارة األهالوية بتعيينه رئيسا لجهاز الكرة 

للموسم الريايض الجديد 2017/2017، متمنيا 

التوفيق يف مهمته الجديدة يف قيادة الفريق إىل 

سلسلة من النجاحات.

اتحاد الكرة – املركز اإلعالمي: اعترب 
نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم للشؤون الفنية ورئيس لجنة 

املنتخبات الوطنية الشيخ خالد 
بن سلامن آل خليفة أن املنتخب 

األوملبي سيبدأ رحلة استعداد جديدة 
لقادم االستحقاقات الهامة التي 

تنتظره عندما يغادر اليوم لخوض 
وديتي عامن واإلمارات تحضرياً للمهمة األقرب املتمثلة 
يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا بشهر يوليو القادم يف 

الرياض.
وأشار الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة أن وقوع اختيار 
الجهاز الفني للمنتخب األوملبي بقيادة املدرب التونيس 

سمري شامم عىل مجموعة أغلبها من العبي مواليد 1997 
و 1998 للمنتخب تؤكد أن التفكري ينصب بشكل أكرب ملنح 
هذا الجيل الفرصة لكسب املزيد من الخربة يف التصفيات 

القادمة يف الشهر القادم والتي سيدخلها األحمر بالعبني 
سيكون أغلبهم مبعدالت عمرية أصغر من املنتخبات 

املنافسة يف املجموعة وهي السعودية والعراق وأفغانستان، 
وذلك يف سبيل أن يكون هذا املنتخب مؤهاًل بالشكل 

األمثل للمشاركة يف التصفيات التي تليها والتي ستقام يف 
عام 2019 وهي التصفيات املؤهلة ألوملبياد طوكيو 2020.

كام أوضح الشيخ خالد بن سلامن أن وديتي عامن 
واإلمارات ستكونان محطة تحضري مهمة جداً للمنتخب 
األوملبي من أجل تحقيق االنسجام بني عنارص املنتخب.

دراج “البحرين ميريدا” ثانيا في 
طواف سويسرا

بعد أداء مذهل جديد، استطاع قائد فريق البحرين مرييدا 
للدراجات الهوائية أيون ايزاغوير أن ينهى الجولة السابعة 

من طواف سويرسا )تور دي سويس( يف املركز الثاين. وفصل 
ايزاغوير فقط 22 ثانية عن الفائز باملركز األول بهذه الجولة 

ساميون سبيالك، متصدر الرتتيب العام. وشهدت هذه الجولة 
عدد من املرتفعات، من بينها أعىل مرتفع يف هذه النسخة من 

الطواف. وقال ايزاغوير بعد انتهاء الجولة: “لقد كان يوماً صعباً 
آخر. لقد عمل عنارص فريقنا بشكل جيد. لقد وضعنا تسباغو 

لالنطالق، فيام عمل الدراجون اآلخرون يف بشكل ممتاز مع 
املجموعة األخرى وذلك حتى أستطيع أن أعزز مركزي. أشعر 

بحال أفضل بعد مرور كل يوم”. من جهته، قال املدير الريايض 
للفريق هارالد مورشري: “لقد كانت مرحلة مفصلية يف طواف 
سويرسا. لذلك نحن فخورون للغاية ملا تم تحقيقه. لقد عمل 
غاسبا وأوندريج بشكل جيد من أجل أيون الذي عمل بشكل 

جيد يف نهاية الجولة. إن هذه النتيجة تؤكد إنه يف حالة جيدة 
للسباقات القادمة، وخصوصاً طواف فرنسا”.

ايزاغوير

عبدالرزاق محمد

الشيخ خالد بن سلمان

حقق فريق السقية فوزا مثينا عىل 
فريق الوطنية للحفريات بنتيجة 
6 أهداف مقابل 3 أهداف ضمن 

مباريات املجموعة األوىل لدورة السقية 
الرمضانية لكرة القدم 34.

تقدم فريق الوطنية للحفريات بالهدف 
األول سجلة فاضل عادل مهدي يف 

الدقيقة األوىل، ومل يتأخر يف الرد عليه 
هداف الفريق حسن املال )هاتريك( 

بالهدف التعادل والهدف الثاين والثالث 

ليتقدم السقية بثالثة أهداف. ومل ميض 
وقت حتى يسجل حسني عىل بالهدف 

الثاين. ويسجل سيد حسن املشقاب 
بالهدف الثالث والتعادل. وينتهى هذا 

الشوط باإلثارة واألهداف.
يف الشوط الثاين يتقدم فريق السقية 
بتسجيل ثالثة أهداف متتالية سجلها 

كل من صادق جعفر )الرابع(، وحسن 
املال )الخامس والسادس(.

ويحاول فريق الوطنية رغم سيطرته 

عىل مجريات الشوط الثاين بعد 
تراجع العبو فريق السقية للدفاع عن 
مرماهم. كانت معظم كراتهم يتصدى 

لها جعفر الفردان حارس السقية 
املتألق يف املباراة. وبهذه النتيجة يحتل 

فريق السقية املركز الثاين برصيد 7 
نقاط، وسفريات الراية يف املركز األول 

بعرش نقاط، واحتل املركز الثالث 
بفارق األهداف فريق آل نوح 6 نقاط.

وتنتهى املباراة بفوز فريق السقية 

ب� 6 أهداف مقابل 3 أهداف لفريق 
الوطنية للحفريات الذي ودع البطولة 

من دون نقاط.
حقق نجام املباراة الحارس جعفر 

الفردان من فريق السقية، وحسني 
عىل من فريق الوطنية للحفريات 
كنجوم املباراة، حيث قدم الجائزة 
اليومية رمزي ميك جمعة ومنصور 
أحمد، ومقدمة من مطاعم فخرو 

))ماكدونالز((.

 “السقية” يتخطى “الوطنية” بدورة السقية

رحاب المالكي

رمزي مكي يقدم الجوائز إلى نجوم المباراة 

علي مجيد
صفاء علي

العبة منتخب اليد

“قيمات”.. زاوية يخصصها “البالد 
سبورت” الستضافة الرياضيين خالل 

شهر رمضان والحديث معهم عن 
برنامجهم الرمضاني ليس في الملعب 

وإنما في المطبخ..  لذا وجب التنويه:

“البالد سبورت”: ما أدوارك في المطبخ؟

- أعامل بسيطة مثل “السويت”.

“البالد سبورت”: هل تمارسين الطبخ، وما الطبخة التي تجيدينها؟

- ال أجيد الطبخ.

“البالد سبورت”: أكلتك المفضلة؟

- املجبوس.

“البالد سبورت”: موقف رمضاني جميل؟

- االجتامع مع األهل وربعي.

“البالد سبورت”: موقف رمضاني حزين؟

- أول رمضان مير علينا وخايل غري موجود.

“البالد سبورت”: كيف تقضين وقتك بشهر رمضان؟

- مع األهل واألصدقاء.

“البالد سبورت”: ما برنامجك الرياضي في شهر 
رمضان؟

- أركض قبل أذان املغرب بساعة.

“البالد سبورت”: ماذا تنصحين الرياضيين في هذا 
الشهر للحفاظ على لياقتهم وجسمهم؟

- امليش قبل الفطور بساعة يحافظ عىل اللياقة والجسم.

“البالد سبورت”: كلمة أخيرة بمناسبة الشهر الكريم.

- مبارك عليكم الش��هر، والله يتقبل صالح أعاملكم، ويعودها 
علينا إن شاء الله.

تقي��م اللجن��ة الفنية ل��دوري خالد 
بن حم��د للمراكز الش��بابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة قدم 
الصاالت، غ��دا )الثالث��اء( 20 يونيو 
الج��اري االجتامع الفني الثاين، وذلك 
يف مقر االتحاد البحريني لكرة القدم 
بالرف��اع، وسيش��هد االجتامع حضور 

ممثيل الفرق املشاركة.
ويق��ام الدوري تح��ت رعاية كرمية 
م��ن قب��ل النائ��ب األول لرئي��س 
والرياضة  للش��باب  األعىل  املجلس 
البحرين��ي أللعاب  االتح��اد  رئيس 
الق��وى الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة سمو 

الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة، 
وذل��ك خالل الفرتة 24 يوليو وحتى 
23 أغس��طس املقبلني، املقام تحت 
ش��عار #ملتقى_األجي��ال، إذ ي��أيت 
ال��دوري ضم��ن إحدى املب��ادرات 
الكرمية لس��موه يف دعم الشباب يف 
املجال الريايض واإلنس��اين، بتنظيم 
م��ن قب��ل وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة بالتع��اون م��ع املكتب 
اإلعالم��ي لس��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

 شرح اللوائح

لع��رض  االجت��امع  وس��يخصص 

رشح مفص��ل عن اللوائ��ح واألمور 
مدي��ر  ع��رب  وذل��ك  التحكيمي��ة، 
إدارة الحكام باتحاد الكرة جاس��م 

محمود.
وس��يتطرق محم��ود إىل جوان��ب 
متعددة متعلقة باللوائح أو قوانني 

اللعبة وتعديالتها الحديثة.

 تسليم الكشوفات

أيضا لتسلم  وس��يخصص االجتامع 
الكش��وفات الخاصة بالعبي الفرق 
املش��اركة يف ال��دوري، إذ كان��ت 
اللجنة ق��د حددت الي��وم موعدا 
أخريا لذلك، حيث يحق لكل فريق 

تس��جيل 12 العب��ا بينهم حارس��ا 
مرمى.

اعتم��دت  اللجن��ة  أن  إىل  يش��ار 
ش��خصية “نبيل” كاس��م لتعويذة 
الدوري، إذ ج��اء االختيار بناء عىل 
اس��م أفضل العب م��ن فئة ذوي 
اإلعاق��ة يف النس��خة الرابع��ة من 
دوري خال��د ب��ن حم��د للمراكز 

الش��بابية ول��ذوي اإلعاق��ة لك��رة 
ق��دم الص��االت 2016، إذ حص��ل 
عىل الجائ��زة يف النس��خة املاضية 
الالعب نبيل الدورسي؛ ليتم تسمية 

التعويذة باس��مه يف نس��خة العام 
الحايل.

وس��يقام الدوري ه��ذا العام عىل 
الرياضية،  صال��ة مدين��ة خليف��ة 
وستش��هد نس��خة الع��ام الح��ايل 
مش��اركة 36 مركزا شبابيا من أصل 
36 مركزا رس��ميا ميثل��ون مختلف 
مدن وقرى مملكة البحرين، إذ تأيت 
املش��اركة الكبرية والواسعة تواصال 
للنج��اح الذي تحققه املنافس��ات، 
بعد أن ش��ارك يف النسخة املاضية 
32 مركزا ش��بابيا، كام ستش��ارك 8 
فرق لفئة ذوي اإلعاقة، و6 فرق يف 

فئة السيدات.

االجتماع الفني الثاني لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية.. غًدا
في مقر اتحاد الكرة

اللجنة اإلعالمية      دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية

سمو الشيخ خالد بن حمد
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انطلقت يوم “الس��بت” املايض منافسات 
بطول��ة املغفور له بإذن الله تعاىل س��مو 
الش��يخ فيصل بن حم��د آل خليفة لكرة 
الق��دم للص��االت 2017، وذل��ك بإقام��ة 
مباري��ات الجول��ة األوىل من منافس��ات 
الدور األول بالبطولة التي احتضنتها صالة 

نادي الرفاع الريايض والثقايف.
وقد ش��هد اليوم األول من البطولة إقامة 
املجموعتني  أرب��ع مواجه��ات لحس��اب 
األوىل والثانية، والتي أسفرت نتائجها عن 
تسجيل أول حالة تعادل سلبي يف البطولة 
يف املب��اراة التي جمعت بني فريق س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة وفريق 
س��مو الش��يخ فيصل بن حمد آل خليفة 

“حامل اللقب”. 
فيام نجح فريق س��مو الش��يخ محمد بن 
سلامن آل خليفة من تحقيق فوز مستحق 
عىل فريق الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 
خليفة بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثالثة 
أهداف، سجل أهداف فريق سمو الشيخ 
محمد بن س��لامن كل من: محمد الطيب 
“3 أهداف”، سامل موىس “هدفني”، سلامن 
عبدالرضا، محمود العجيمي، يوسف وليد 
وطالل مشعان، فيام سجل أهداف فريق 
الش��يخ عبدالله ب��ن خال��د العبه عيىس 

إبراهيم عيىس “3 أهداف”.
بينام اس��تطاع فريق سمو الشيخ سلطان 
بن حم��د آل خليف��ة من حس��م األمور 

لصالحه من أمام فريق سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة بنتيج��ة 4 أهداف 
نظيف��ة، تن��اوب ع��ىل تس��جيلها: فوزي 

جشوا، رائد النجران ومحمد يوسف.
ويف املباراة الرابعة، س��جل فريق الش��يخ 
خالد بن س��لامن آل خليف��ة فوزا عريضا 
عىل فريق سمو الشيخ خليفة بن عيل بن 
عيىس آل خليفة قوامه 13 هداف مقابل 
3 أهداف، س��جل أهداف فريق الش��يخ 
خالد بن سلامن كل من: معاذ عسريي “5 
أهداف”، عيل عبدالرس��ول “3 أهداف”، 
العل��واين “هدف��ني”، أحمد  عبدالعزي��ز 
عبدالرسول، عيل صالح وسلامن املال، فيام 
سجل أهداف فريق س��مو الشيخ خليفة 
بن ع��يل العبيه طالل يوس��ف “هدفني” 

ومحمد النجدي.

مستوى مميز

قدم سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليفة قائد فريق س��مو الشيخ خليفة 
بن عيل بن عيىس آل خليفة والشيخ خالد 
بن س��لامن آل خليفة قائد فريق الش��يخ 
خالد بن سلامن آل خليفة مستوى مميزا 
يف املباراة التي جمعت فريقهام مبنافسات 
اليوم األول من هذا الحدث الكروي، من 
خ��الل التح��ركات الس��ليمة والتمريرات 

الرسيعة واملتقنة والتسديد عىل املرمى.

هدفين على طريقة الكبار 

مل تخل��و منافس��ات الجول��ة األوىل م��ن 
البطول��ة م��ن تس��جيل األه��داف ولكن 
ه��ذه امل��رة األهداف التي س��جلت عىل 
طريقة الكبار، والتي شهدتها مباراة فريق 
س��مو الشيخ خالد بن س��لامن آل خليفة 
وفريق س��مو الش��يخ خليفة بن عيل بن 
عيىس آل خليف��ة، وتحديدا الهدف الذي 
سجله الالعب فريق خالد بن سلامن عيل 
عبدالرس��ول ب�”الكع��ب” يف مرمى فريق 
س��مو الش��يخ خليفة بن ع��يل والهدف 

رقم 13 الذي س��جله املحرتف السعودي 
عبدالعزي��ز العلواين بع��د أن وضع الكرة 
من فوق الح��ارس “ل��وب”، حيث يعترب 

هاذين الهدفني هام األجمل حتى اآلن.

32 هدفا.. وجولة دون إنذارات

متي��زت منافس��ات الجول��ة األوىل م��ن 
املس��ابقة بغ��زارة األه��داف التي وصل 
عددها إىل 32 هدفا يف مجموع املباريات 

األربع التي ش��هدتها الجولة، وكان فريق 
الش��يخ خالد ب��ن س��لامن آل خليفة قد 
س��جل أعىل معدل أهداف فيها بواقع 13 
هدفا. ومل تش��هد الجولة إش��هار أي من 

البطاقات الصفراء أو الحمراء.
 

العسيري سوبر سوبر 
هاتريك

اعتىل املحرتف الس��عودي بفريق الشيخ 

خال��د ب��ن س��لامن آل خليف��ة املحرتف 
الالعب معاذ العس��ريي ص��دارة الرتتيب 
بقامئ��ة ه��دايف البطولة بع��د أن نجح يف 
تسجيل 5 أهداف “سوبر سوبر هاتريك” 
يف مباراة فريقه أمام فريق س��مو الشيخ 
خليفة بن عيل آل خليفة، بينام يتش��ارك 
يف املرك��ز الث��اين 3 العبني الذين س��جلوا 
3 أه��داف يف الجول��ة األوىل، وهم: عيل 
عبدالرس��ول من فريق الش��يخ خالد بن 
س��لامن، ومحمد الطيب من فريق سمو 
الشيخ محمد بن سلامن وعيىس إبراهيم 

من فريق الشيخ عبدالله بن خالد.
 

الجولة الثالثة.. اليوم

تختتم الي��وم “االثنني” منافس��ات الدور 
األول من البطول��ة وذلك بإقامة مباريات 
الجول��ة الثالثة التي تش��هد 4 مواجهات، 
حيث يلتقي فريق س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بفريق سمو الشيخ محمد 
بن س��لامن آل خليفة، فيام يواجه فريق 
س��مو الش��يخ فيصل بن حمد آل خليفة 
فريق الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، 
بينام يلتقي فريق س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة بفريق الش��يخ خالد بن 
سلامن، ويواجه فريق سمو الشيخ سلطان 
بن حمد آل خليفة فريق س��مو الش��يخ 

خليفة بن عيل بن عيىس آل خليفة.

انطالق بطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصاالت
الجولة األولى شهدت غزارة تهديفية

تغطية        اللجنة اإلعالمية

قال أمني رس نادي اتحاد الريف ورئيس 
جهاز لعب��ة الكرة الطائرة محمد كاظم 
إن مجلس إدارة النادي مل يحسم لغاية 
اآلن هوية املدرب القادم للفريق األول 
الذي يلعب بدوري الدرجة األوىل للكرة 
الطائرة، رافضا الكش��ف عن األس��امء 

املتداولة عىل طاولة مجلس اإلدارة.
وحاف��ظ اتحاد الريف عىل بقائه ضمن 
أندية الدرجة األوىل يف املوس��م املايض 
بقيادة املدرب محمد حس��ن بورويس 
الذي يعترب أح��د أبناء النادي واملنطقة 

كالعب، ومدربا سابقا.
وذك��ر كاظم بأن مجل��س إدارة النادي 
ب��ات عىل مقرب��ة من اختي��ار املدرب 
القادم، وس��يتم االختيار خالل األسبوع 
املقب��ل، مش��رياً إىل أن جميع الخيارات 

مفتوحة أمام مجلس اإلدارة.
ومل ينف أو يؤكد كاظم الس��ؤال الذي 
وجه له م��ن جانب “البالد س��بورت” 
بخصوص املفاضلة ب��ني املدرب محمد 
حس��ن بورويس وخالد عبدالله خالل 
املوس��م املقب��ل، رافض��ا اإلدالء ب��أي 
تفاصي��ل ح��ول ذلك رغ��م أن مصادر 
“الب��الد س��بورت” تش��ري إىل انحص��ار 

الخيار بني هذين االسمني.
وذكر كاظم بأن النادي مل يس��ع إلبرام 
أي صفق��ة جديدة م��ع العبني محليني 
بانتظار حس��م ق��رار امل��درب القادم 

الذي س��يقع عىل عاتقه اختيار األسامء 
واملراك��ز الت��ي يحتاجها للمنافس��ة يف 
املوس��م املقب��ل، الفت��اً النظ��ر إىل أن 
مجلس اإلدارة ق��د ال يلجأ للتعاقد مع 
أي مح��رتف أجنبي يف املوس��م املقبل؛ 
بس��بب خفض امليزانية املقدمة للنادي 
م��ن جان��ب وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة.
وأض��اف “يف الوق��ت الح��ايل ال نفكر 
بالتعاق��د مع مح��رتف أجنبي؛ حتى ال 
نضع أنفس��نا يف أزم��ة مالي��ة خانقة؛ 
بس��بب تراك��م الدي��ون، خصوصا وأن 
امليزاني��ة املقدم��ة لألندي��ة تراجعت 
بس��بب الظروف املالي��ة الصعبة التي 

متر بها املنطق��ة ككل، وليس البحرين 
فقط أو القطاع الريايض فحسب، ولكن 
رمب��ا يكون هن��اك قرار آخر مس��تقبال 
يعتمد عىل رؤية الجهاز الفني ومجلس 

اإلدارة..”.
وأك��د كاظ��م دعم��ه لفك��رة تجميد 
مشاركة املحرتف األجنبي يف املسابقات 
املحلية ملدة موسم أو موسمني لتقليل 
العبأ امل��ايل عىل األندي��ة، موضحاً بأن 
مس��ؤويل لعبة الكرة الطائرة يف األندية 
املحلية س��بق وأن ناقش��وا هذا األمر، 
ولك��ن هناك تف��اوت يف اآلراء، فبعض 
األندية ترغب يف اإلبقاء عىل مش��اركة 
املحرتف والبعض اآلخر إلغاء املشاركة، 

وبدورنا فإننا نفضل اإللغاء مع السامح 
لألندي��ة صاحبة املش��اركات الخارجية 
بتس��جيل محرتف؛ لتعزي��ز صفوفها يف 

البطوالت الخليجية والعربية.
وأكد كاظم صعوبة الوضع املايل لجميع 
األندي��ة املحلية خصوص��ا األندية التي 
ال متتلك عوائد اس��تثامرية، مش��ريا يف 
الوقت ذات��ه بأن نادي اتح��اد الريف 
يس��عى ق��در اإلم��كان للتكي��ف مع 
امليزانية املتاحة أمام��ه وعدم الدخول 

يف متاهة الديون املرتاكمة.
يذك��ر أن اتحاد الريف تعاقد املوس��م 
املايض م��ع الالعب املح��رتف الربازييل 

“دوغالس”.

رصح رئي��س النش��اط الري��ايض 
مبركز ش��باب الهملة حسن جعفر 
الرياضي��ة  اللجن��ة  أن  النضال��ة، 
استعداداتها  أكملت  الهملة  مبركز 
النطالق سداسيات رضبات الجزاء 
التي س��تقام مس��اء يوم الخميس 
القادم وس��ط توقع مشاركة كبرية 
من أعض��اء املرك��ز، حيث أوضح 
أنه تم فتح باب التسجيل لجميع 
أعضاء املركز وابناء القرية جميعا 
السداس��يات،  به��ذه  للمش��اركة 
علام بأن الفرق املش��اركة س��يتم 
توزيعه��م عىل أرب��ع مجموعات، 
حيث يتوقع أن يبلغ عدد الالعبني 
املشاركني ما يقارب ال��100 العب 

سيتنافسون عىل هذه البطولة.
كام أكد حس��ن النضال��ة أن هذا 

النش��اط سيش��مل الجمي��ع كبار 
وصغ��ار حي��ث سيس��مح لفئ��ة 
النشاط  بهذا  باملش��اركة  الناشئني 
من اج��ل أن يضم هذا النش��اط 
جميع الفئات، علام أن املش��اركة 
مجانية رغبة من املركز يف مشاركة 
الجميع م��ن األعضاء ومنتس��بي 

املركز وأبناء القية جميعا.
وأوض��ح رئيس النش��اط الريايض 
مبركز شباب الهملة حسن النضالة 
أنه هذه السداسيات تأيت مواصلة 
للنش��اط الرمضاين والصيفي الذي 
يقيم��ه املرك��ز س��نويا ألعضائ��ه 
م��ن أجل تجميعهم تحت ش��عار 
الرياضية الرشيفة، وتأيت  املنافسة 
سداس��يات رضبات الج��زاء هذه 
التي تتميز داميا مبش��اركة واسعة 

وح��امس كبريين من املش��اركني، 

وتعت��رب تغي��ري لنمط املنافس��ات 

تتناف��س عليها  الت��ي  الرياضي��ة 

أعض��اء املرك��ز منذ بداية ش��هر 

بدورة  انته��اء  املب��ارك،  رمض��ان 
فئة الش��باب والت��ي كانت خامتة 

للنشاط الريايض الصيفي.
فيام بني ايضا أنه ستخصص جوائز 
نقدي��ة ألصحاب املراك��ز األربعة 
اضاف��ة  الفائزي��ن،  م��ن  األوىل 
للمراكز  وميدالي��ات  ك��ؤوس  اىل 
الثالثة األوىل، علام بأن سداسيات 
رضبات الجزاء ستقام عىل ملعب 
العش��ب الصناعي الكب��ري، بنظام 
النق��اط،  املجموع��ات وتجمي��ع 
يتأهل م��ن كل مجموعة فريقان 
للدور رب��ع النه��ايئ، يليها نصف 
النهايئ والنه��ايئ وتحديد صاحبي 
املركز الثالث والرابع. رصح بذلك 
إبراهيم عبدالله أمني الرس ورئيس 

العالقات العامة باملركز.

مصادر “البالد سبورت” تشير إلى بورويس أوعبداهلل

كاظم: سنحسم هوية مدرب اتحاد الريف األسبوع المقبل

مركز الهملة ينظم سداسيات ضربات الجزاء

حسن علي

فريق اتحاد الريف للكرة الطائرة  محمد كاظم

حسن جعفر النضالة

علي عبدالرسول

انطالقة جميلة لسمو الشيخ خليفة بن علي

محمد بن إبراهيم يثمن ثقة 
عمومية األولمبية

اتحاد السباحة – املركز 
اإلعالمي: مثن رئيس مجلس 

إدارة االتحاد البحريني للسباحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن 

عبدالله آل خليفة ثقة الجمعية 
العمومية للجنة األوملبية 

البحرينية ممثلة باالتحادات 
الرياضية بعد ترشيحه لتبوأ 

عضوية مجلس إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
للدورة االنتخابية الجديدة التي متتد حتى عام 

 .2020
وعرب سعادته عن بالغ سعادته واعتزازه وتقديره 
بالدعم الذي حظي به يف مراسم االنتخابات التي 

جرت عىل هامش اجتامع الجمعية العمومية 
السابعة والثالثني للجنة األوملبية البحرينية والذي 

ترأسه األمني العام للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة، نائب رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، نيابة عن 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة. 
وأشاد محمد بن إبراهيم بالدور الكبري الذي لعبه 
أعضاء مجلس اإلدارة السابقني تحت قيادة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف تحقيق حزمة 

من اإلنجازات والنجاحات الكبرية التي قادت 
اللجنة األوملبية البحرينية إىل العديد من املحافل 

الدولية كمنظمة وطنية متوجة بأعىل األوسمة 
والجوائز، مؤكداً أن ثقة الجمعية العمومية له 

خالل الدورة االنتخابية املمتدة حتى 2020 متثل 
فرصة حقيقية له والتحاده يف املساهمة بتحقيق 
مزيد من النجاحات واإلنجازات التي تتناسب مع 
حجم تطلعات الشارع الريايض البحريني ومتنحه 

جانباً من العمل املشرتك الفعال لتعزيز دور 
ومكانة اللجنة األوملبية البحرينية نحو النهوض 

بالحركة الرياضية يف مملكة البحرين. 
واستعراضاً لجملة اإلنجازات والنجاحات خالل 

الدورة االنتخابية املاضية ، قال “ نأمل أن يحقق 
املجلس الجديد إلدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
بقيادة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ما 
يتطلع له الشارع الريايض البحريني، إن التجربة 

السابقة للجنة األوملبية البحرينية يف وصولها 
للمنصات العاملية باستمرار نحو الذهب تجعل 

من مهمتنا اليوم أكرث طموح ووضوح لتطوير 
العمل الريايض فنياً وإداريا الستكامل هذه املرحلة 
الذهبية يف تاريخ الرياضة البحرينية، إننا نستشعر 
أهمية تكاتف االتحادات الوطنية واللجنة األوملبية 

لتنفيذ خطة وطنية ُتعنى باالستمرار يف الوصول 
ملنصات التتويج”. 

محمد بن إبراهيم



بوكامل  مريم  اإلعالمي��ة  عينت 
قامئا بأعامل رئيس قناة البحرين 
اإلعالم  ش��ئون  بوزارة  الرياضية 
اعتباراً من يوم السبت 17 يونيو 
الج��اري، لتت��وىل املنصب الذي 
شغله فواز شمس��ان حوايل 10 

سنوات.
ويف أول ترصيح لها بعد تقلدها 
قالت  رس��مياً،  الجديد  املنصب 
بوك��امل ل� “البالد س��بورت” إن 
تويل رئاسة القناة الرياضية يعترب 
وليس ترشيف،  تكلي��ف  مبثابة 
لإلرتقاء بعم��ل القناة الرياضية 
وآم��ال  تطلع��ات  وتحقي��ق 
الجامه��ر الرياضية العريضة يف 

مملكتنا الغالية.
ولدى س��ؤالنا لها ع��ن خططها 
لتطوير  القادم��ة  وطموحاته��ا 
القن��اة الرياضية، أكدت بوكامل 
ب��أن اله��دف األس��ايس خ��الل 
املقبل��ة ه��و إج��راء  املرحل��ة 

تغي��ر ج��ذري يف ش��كل القناة 
كمرحل��ة أوىل مث��ل الفواص��ل 
الجرافيك وطريقة بث  وإدخال 
والتصوير  الرياضية  املنافس��ات 
واس��توديوهات جديدة وغرها 
م��ن األم��ور الفني��ة والتقني��ة 
األخ��رى لتظهر القن��اة بإطاللة 
الش��كل  أن  حي��ث  جدي��دة، 
الجديد للقن��اة يجب أن يكون 
مواكب��اً للتغير ال��ذي طرأ عىل 

القناة األم.
وأضافت بأن املرحلة الثانية من 
التغير سيتضمن خطة برامجية 
جدي��دة بحس��ب اإلمكاني��ات 
املتاحة وذلك من خالل تخصيص 
برامج لأللعاب الجامعية األربع 
أو استوديوهات تحليلية خاصة 
في��ام  الرياضي��ة،  للمنافس��ات 
سيتم العمل عىل بث أكرب عدد 
ممكن من املباري��ات الرياضية 
إذا مل يوج��د هن��اك تعارض بني 

املباري��ات وكان هناك تنس��يق 
وتعاون بني االتحادات الرياضية 

يف هذا املجال.
وأكدت بأن التحدي األكرب الذي 
يواجه القناة الرياضية هو ش��ح 
اإلمكانيات املادية، باإلضافة إىل 
عدم وج��ود مذيعني بإمكانيات 
جي��دة، مضيف��ة “ ك��ام يعل��م 

الجميع بأن تطوير القناة يأيت يف 
وقت تعاين منه املنطقة بش��كل 
عام والبحرين بشكل خاص من 
تراجع امليزانية ولكننا سنس��عى 
ق��در اإلم��كان لتخط��ي تل��ك 
العقبة، ك��ام أننا نعاين من عدم 
وجود مذيع��ني لتقديم الربامج 
الرياضي��ة ونأمل ب��أن نوفق يف 

خلق ع��دد من الكوادر الوطنية 
لش��غل ه��ذه املهم��ة يف أقرب 

فرصة ممكنة..”.
املش��اهدين  بوكامل  وطالب��ت 
وباألخ��ص الجامه��ر الرياضية 
التحيل بالصرب وعدم االستعجال 
التطويرية  الخط��وات  لتلم��س 
للقن��اة الرياضي��ة، مش��رة إىل 

أن القن��اة لي��س بإمكانه��ا بث 
مباري��ات الدوري��ات األوروبية 
مثل ما يعتقد البعض يف وسائل 
التواص��ل االجتامع��ي، فالرتكيز 
سيكون عىل املنافسات الرياضية 
املحلي��ة، ونتطل��ع ألن نوفق يف 
تحقيق ما يريض تطلعات وآمال 
والخليجي  البحريني  املش��اهد 

والعريب بشكل عام.
برنام��ج  أن  بوك��امل  وأك��دت 
الب��ّث  يف  سيس��تمر  امللع��ب 
ع��ىل أن ينطلق خ��الل الدورة 
معت��ربة  الجدي��دة،  الربامجي��ة 
الربنام��ج بأن��ه مبثاب��ة القل��ب 
النابض للقن��اة الرياضية، لكنها 
اعرتفت يف الوق��ت ذاته بأنه ال 
ميك��ن أن يروي ظ��أ الجامهر 
البحرينية املتعطشة للتعمق يف 
التفاصيل ومناقشة كافة القضايا 

عىل الساحة الرياضية.

بوكمال: تغيير جذري لـ”الرياضية” وخطة برامجية جديدة
ب���ع���د ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا رئ���ي���س���ا ل��ل��ق��ن��اة

ن��ت��ط��ل��ع ل��ت��ه��ي��ئ��ة ك�������وادر ج����دي����دة م����ن ال��م��ذي��ع��ي��ن

رئيس جهاز المحرق: “3أون3” للبراعم لن تخدم اللعبة

ال��دول��ي االت��ح��اد  ت��وص��ي��ات  اتبعنا  ال��م��س��اب��ق��ات:  لجنة  رئ��ي��س 
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ح��ول  األندي��ة  آراء  تباين��ت 
ملس��ابقات  الجدي��د  النظ��ام 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
والذي طرحته لجنة املسابقات 
يوم الجمعة امل��ايض يف مؤمتر 
صح��ايف عقدته مبق��ر االتحاد 
وحرضه ممثيل األندية ووسائل 

اإلعالم املحلية.
وأجمعت األندية التي حرصت 
عىل حض��ور املؤمت��ر الصحايف 
لنظام  الكب��ر  تأييده��ا  ع��ىل 
البطوالت  الرجال يف  مسابقات 
الث��الث وه��ي كأس الس��وبر 
ودوري زي��ن وكأس خليفة بن 
س��لامن، إىل جان��ب موافقتها 
عىل مسابقات الفئات العمرية 

الشباب والناشئني واألشبال.
يف املقاب��ل، اختلف��ت وجهات 
نظ��ر األندية حول ق��رار لجنة 
دوري  باس��تبدال  املس��ابقات 
الرباعم “5 أون 5” إلقامة دوري 
أّي��دت  إذ   ،”3 أون   3“ لعب��ة 
بعض األندية قرار اتحاد السلة 
بهذا الشأن، فيام تحفظ البعض 
اآلخ��ر وع��ارض بش��دة، وكان 
ناديي املحرق والنويدرات أكرث 
األندية تش��دًدا، حي��ث اعتربا 
ه��ي  أون5”   5“ مس��ابقة  أن 
كرة  للعبة  الرئيس��ية  املسابقة 

السلة.
وق��ال رئيس لجنة املس��ابقات 
املؤمت��ر  خ��الل  رشف،  أن��ور 
الصحايف، إّن االتحاد رسم نظام 
مس��ابقات الصغار متاش��ًيا مع 
توجيه��ات وتوصي��ات االتحاد 
ال��دويل للعب��ة “فيب��ا”، الذي 
أوىص بالرتكي��ز ع��ىل لعبة “3 

أون 3” لفئ��ة الصغ��ار، مضيًفا 
ب��أن لجنة املس��ابقات عقدت 
جلسات واستشارات مع خرباء 
فنيني أكّدوا عىل رضورة الرتكيز 
ع��ىل ه��ذه املس��ابقة لفئتي 
الرباع��م واملهرجان مل��ا لها من 
أهمية كبرة يف تطوير الالعب 

وصقل مهاراته.
س��بورت”  “الب��الد  وح��رص 
ع��ىل اس��تطالع وجهت��ي نظر 
معارضة  إحداه��ام  مختلفتني، 
نظام مس��ابقة  تغي��ر  لق��رار 
مؤي��دة،  واألخ��رى  الصغ��ار، 

وخرجنا باآليت:

تحفظ ومعارضة

ك��رة  جه��از  رئي��س  أب��دى 
الس��لة بنادي املحرق، الش��يخ 
آل  ن��ارص  ب��ن  عبدالرحم��ن 
خليف��ة، تحفظ��ه الكب��ر عىل 
نظ��ام بطول��ة دوري الرباع��م 
الذي س��يقام بطريقة  الجديد 

“3 أون 3”.

ب��ن نارص  وق��ال عبدالرحمن 
النظام  إّن  ل�”البالد س��بورت”، 
الجدي��د ل��ن يخ��دم األندي��ة 
وتطوير املس��ابقة، الن الالعب 
الصغر س��يبدأ مامرسة اللعبة 
بس��نوات متأخ��رة ع��ن باقي 

الدول.
وأضاف “إذا بدأ الالعب يلعب 
م��ن   ،”5 أون   5“ م��رة  ألول 
فئة األش��بال، فإن ه��ذا العمر 
س��يكون متأخرا، ولن يستطيع 
أن يخدم كرة السلة البحرينية 
مس��تقبال، إذ م��ن األفضل أن 
يدخ��ل الالعب الصغ��ر أجواء 
اللعب��ة من عمر أقل لكس��ب 

االحتكاك”.
وأك��د بأنه��م م��ن املؤيدي��ن 
واملحب��ني ملس��ابقة “3 أون 3” 
ولكن ليس عىل حساب “5 أون 
5”، مش��رًا إىل أّن األخرة تعترب 
هي املس��ابقة الرئيس��ة للعبة 

كرة السلة.
اس��تالم تصّور  وتابع “سننتظر 

االتحاد حول نظام مس��ابقات 
بدراس��ة  ثم س��نقوم  الصغار، 
هذا املق��رتح الجديد من كافة 
جوانب��ه، متهي��ًدا لرفع خطاب 
باعتامد  رسمي س��نطالب فيه 
للرباع��م،   ”5 أون   5“ دوري 
ونحن متأكدين من أن االتحاد 
لن يفرض ش��يًئا ع��ىل األندية 

أبدت تحفظها عليه”.
أّم��ا ع��ن أنظم��ة مس��ابقات 
االتح��اد للفئ��ات األخرى، أكد 
رئيس جهاز س��لة املحرق أنها 
ممتازة وال يوجد أّي مالحظات 

عليها.
وأش��اد بنظام مس��ابقة دوري 
الرج��ال الت��ي س��تلعب م��ن 
دورين، حيث قال” س��تحظى 
تلع��ب  ب��أن  الف��رق  جمي��ع 
مباري��ات أك��رث، وكذلك الفرق 
التي ستتنافس عىل التأهل إىل 
املرب��ع الذهبي، إذ س��تتنافس 
8 فرق عىل التأه��ل إىل الدور 
نصف النهايئ بعد أن كان األمر 

مقت��رًصا ع��ىل 6 ف��رق فقط، 
وهذا يعطي م��ؤرش جّيد عىل 
أّن املنافسة س��تكون أقوى يف 

املوسم الجديد”.

قناعة وتأييد

م��ن جهته، أب��دى رئيس جهاز 
كرة السلة بنادي األهيل عارف 
حس��ني، قناعت��ه وتأييده حول 
ما يخص تغير نظام مس��ابقة 

دوري الرباعم.
وقال حس��ني ل�”البالد سبورت” 
م��ن  املس��ابقات  برمج��ة  إّن 
االتحاد، وهو  أساس��يات عمل 
أقرّه��ا بع��د دراس��ة ش��املة 
أجراه��ا، واستش��ار فيها خرباء 
فني��ني، ناهي��ك ع��ن توصيات 

االتحاد الدويل.
وأك��د حس��ني إّن تغي��ر نظام 
مس��ابقة دوري الرباعم ليكون 
“3 أون 3”، سيصب يف مصلحة 
رف��ع  يف  وسيس��اهم  اللعب��ة 
الكف��اءة الفني��ة لالعب��ني من 

صغرهم.
وأضاف “يب��دو أّن الصورة غر 
واضحة حتى اآلن لدى األندية 
التي أب��دت تحفظها حول هذا 
القرار، إذ أّن النظام الجديد من 
شأنه أن يزيد تركيز الالعبني يف 
اهتامم باللعبة أكرث، إىل جانب 
أنه��ا ال تحت��اج إىل تعاق��دات 

وتكاليف باهضة الثمن”.
وقال رئيس جهاز س��لة األهيل 
ح��ول  تحف��ظ  أب��دوا  إّنه��م 
موضوع الوقت، مش��رًا إىل أّن 
فرتة شهرين ونصف حتى بداية 
املوس��م غ��ر كافي��ة لإلعداد، 
مضيًفا بأّن معظم الفرق مل تربم 
تعاقداتها م��ع املدربني وكذلك 
الالعبني واملحرتفني، مام سيجعل 

الوقت شديد ومضغوط.
وع��ن نظ��ام مس��ابقة دوري 
الرج��ال، أش��اد حس��ني بنظام 
وق��ال  واإلي��اب،  الذه��اب 
“س��يعطي هذا اهتامًم��ا كبرًا 
للفرق باملباريات، إذ س��تصبح 
كل اللق��اءات مهمة بالنس��بة 
للفرق، عالوة عىل أّن تعاقداتها 
س��تكون  األجانب  الالعبني  مع 
بجدية أكرث منذ بداية الدوري”.
وأوضح حسني أّن نظام التأهل 
للمرب��ع الذهبي يحتاج إلعادة 
نظ��ر، حي��ث أن أول ال��دوري 
س��يالقي الثالث والثاين سيالقي 
الرابع، مام مينح الفريق الحائز 
عىل الث��اين أفضلية نس��بية يف 
النهايئ،  مواجهات الدور نصف 
مش��رًا إىل أّن لجنة املسابقات 
أخ��ذت ه��ذه النقط��ة بع��ني 

االعتبار.

إجماع على نظام مسابقات الكبار.. واختالف حول الصغار
بعد كش��ف اتحاد الس��لة روزنامة الموسم الجديد

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر

محمد الدرازي

عارف حسين جانب من المؤتمر الصحافي التحاد السلة
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دييجو كوستا

االثنين 19 يونيو 2017 
24 رمضان 1438
20sports@albiladpress.comالعدد 3170  رياضة

وكاالت : وض��ع الربتغ��ايل كريس��تيانو 
رونال��دو، العب ريال مدريد اإلس��باين، 
رشط��ا للموافقة ع��ى البق��اء يف قلعة 
“س��انتياجو برنابيو”، وعدم الرحيل عن 

املليك خالل الصيف الجاري.
وكانت الصحافة الربتغالية أعلنت غضب 
واستياء كريس��تيانو رونالدو، من اتهامه 
بالتهرب الرضيب��ي، وأنه أبدى رغبته يف 
الرحيل عن إس��بانيا، والبحث عن فريق 

جديد.
وينتظ��ر مجل��س إدارة املليك، برئاس��ة 
فلورنتينو برييز، انتهاء بطولة كأس العامل 
للقارات املقامة يف روسيا، والتي ستلعب 
آخ��ر مبارياته��ا ي��وم 2 يولي��و املقبل، 
للتحدث م��ع الالعب، وإقناعه بالعدول 

عن رأيه.
وذكرت صحيفة “م��ريور” الربيطانية أن 
كريس��تيانو رونالدو يرغب يف أن يدفع 
ن��ادي ري��ال مدري��د املبل��غ املطلوب 
ملصلح��ة الرضائ��ب، واملق��در ب��� 14.7 
ملي��ون ي��ورو، للموافقة ع��ى البقاء يف 

إسبانيا.
وأش��ارت الصحيفة إىل أن هذا هو الحل 
الوحي��د لهذه األزم��ة، الت��ي اجتاحت 
“س��انتياجو برنابيو”، من��ذ اإلعالن عن 

اتهام صاروخ ماديرا بالتهرب الرضيبي.
وكانت نيابة مدريد، اتهمت كريستيانو، 
بالته��رب الرضيبي بقيم��ة 14.7 مليون 
د”، مش��رية إىل أنه  يورو بش��كل “متعمَّ
اس��تغل رشكة تأسس��ت يف ع��ام 2010، 
يك ُيخفي الدخل الذي حققه يف إس��بانيا 

نظري حقوق تسويق صورته.
وق��ال االدع��اء، إن رونال��دو تهرب من 
سلطات الرضائب مببلغ 1.4 مليون يورو 
يف 2011، و1.7 ملي��ون ي��ورو يف 2012، 
و3.2 مليون يورو يف 2013، و8.5 مليون 

يورو يف 2014.
أربع��ة  الس��ياق نفس��ه، دخل��ت  ويف 
أندي��ة أوروبية عمالقة هي مانشس��ر 
يونايتد وتش��يليس اإلنجليزيني وباريس 
س��ان جريمان الفرنيس وباي��رن ميونيخ 
األملاين يف سباق حس��م صفقة الربتغايل 
كريس��تيانو رونالدو هداف ريال مدريد 

التاريخي.
وينتظ��ر مجل��س إدارة املليك برئاس��ة 
فلورنتين��و بريي��ز انته��اء بطول��ة كأس 
للق��ارات املقامة يف روس��يا يوم 2 يوليو  
املقب��ل للتح��دث مع الالع��ب وإقناعه 
بتغي��رب رأيه، ك��ا ح��اول الفرنيس زين 
الدي��ن زيدان، مدرب املليك، وس��ريجيو 

راموس، قائ��د املرينج��ي، التحدث مع 
الالعب للعدول عن رأيه.

وذك��رت صحيف��ة “آس” اإلس��بانية أّن 
مانشس��ر يونايتد خص��ص 200 مليون 
يورو، الس��تعادة صاروخ مادي��را، إال أّن 
الع��رض قد يص��ل إىل 210 مليون يورو، 
ع��ى أن يكون انضام ألفارو موراتا من 

ريال مدري��د إىل مرسح األحالم، ورحيل 
الح��ارس اإلس��باين ديفي��د دي خيا، عن 
الش��ياطني الحمر للع��ب لصالح املليك 

ضمن الصفقة.
وأش��ارت الصحيفة إىل أّن باريس س��ان 
جريمان ق��ّدم عرًض��ا أق��ل بقمية 140 
مليون يورو، وراتب سنوي يصل إىل 30 

مليون يورو، ليكون كريس��تيانو رونالدو 
خليفة السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
ال��ذي رحل يف صيف 2016  ملانشس��ر 

يونايتد.
وس��بق وذك��رت صحيفة “دي��ي ميل” 
الربيطاني��ة أّن ن��ارص الخليف��ي، رئيس 
باريس س��ان جريمان، جل��س مع وكيل 

أعال ص��اروخ ماديرا يف كارديف يوم 3 
يوني��و  املايض، لبحث انتقال الالعب إىل 
“حديقة األمراء”، حتى قبل أزمة الدون 

مع الرضائب.
إكس��ربيس”  “ديي  وذك��رت صحيف��ة 
الربيطانية أّن رومان أبراموفيتش، مالك 
ن��ادي تش��يليس، مس��تعد للتخي عن 
البلجي��يك إيدين ه��ازارد، صانع ألعاب 
البلوز، للحصول عى خدمات كريستيانو 

رونالدو.
فيا أش��ارت صحيفة “ماركا” اإلسبانية 
إىل أّن اإليط��ايل كارلو أنش��يلويت، املدير 
الفن��ي لن��ادي باي��رن ميوني��خ األملاين، 
يريد التعاقد مع صاروخ ماديرا مستغاًل 

عالقته الجيدة مع الالعب.
وأش��ارت تقاري��ر صحفية إس��بانية، إىل 
أن الربتغ��ايل، وبالنظر للجرائم الرضيبية 
املتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة سجن، 

قد تصل إىل 7 سنوات.
يذك��ر أن كريس��تيانو انض��م إىل ري��ال 
مدري��د يف 2009 بصفق��ة بلغ��ت 94 
مليون يورو قادًما من مانشسر يونايتد، 
كا أّنه ج��دد عقده مع الن��ادي املليك 
لينته��ي يف 2021 برشط جزايئ يصل إىل 

مليار يورو.

هذا شرط كريستيانو رونالدو للبقاء في مدريد

وكاالت :  أك��د خورخ��ي مينديز، وكيل 
أعال الكولومب��ي خاميس رودريجيز، 
صانع ألعاب ريال مدريد اإلس��باين، أّن 
موكل��ه عى اتصال مع ن��ارص الخليفي، 
رئيس نادي باريس سان جريمان، لينضم 

ل� “حديقة األمراء” يف الصيف الجاري.
يونايت��د  مانشس��ر  أندي��ة  وحاول��ت 
إنجل��را  م��ن  وأرس��نال  وليفرب��ول 
وإنرناسيونايل اإليطايل وغريها للحصول 
عى خدمات الالع��ب، ورغم أّن أغلب 
التقاري��ر الصحفية أش��ارت إىل اقرابه 
من مرسح األح��الم، إال أّن باريس بات 
ق��اب قوس��ني أو أدىن م��ن التعاقد مع 

رودريجيز.
وق��ال ميندي��ز يف ترصيح��ات نقلته��ا 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس��بانية: 
“رودريجيز يف تواص��ل يومي مع نارص 
الخليفي، س��واء عن طري��ق الهاتف أو 
الرسائل أو املكاملات فيديو ألّن الالعب 
هو األولوية األوىل لإلسباين أوناي إميري، 

مدرب البي إس جي”.
ويق��رب رودريجي��ز، صاح��ب ال� 25 

عاًما، من الرحيل عن قلعة “س��انتياجو 
برنابيو” بعد مشاركته يف 13 مباراة فقط 
أساس��ًيا هذا املوسم يف الدوري اإلسباين 
وعدم اقتناع الفرنيس زين الدين زيدان، 
املدي��ر الفني للمليك به لدرجة إخراجه 
من قامئة نهايئ دوري أبطال أوروبا ضد 

يوفنتوس اإليطايل.
وانضم رودريجي��ز يف 2014 للبالنكوس 

قادًما من موناكو الفرنيس بصفقة بلغت 
75 مليون يورو، كا حقق لقب هداف 
كأس العامل يف نسخته األخرية بالربازيل.

من جه��ة أخرى، بع��ث اإليطايل ماركو 
ف��ريايت، الع��ب باري��س س��ان جريمان 
فريق��ه،  إدارة  إىل  برس��الة  الفرن��يس، 
يخربهم فيها برغبته يف الرحيل لصفوف 

برشلونة اإلسباين.

وذك��رت صحيفة “مون��دو ديبورتيفو” 
اإلس��بانية نق��اًل ع��ن “الجزيت��ا ديللو 
س��بورت” اإليطالية، أّن فريايت وّجه من 
إيبيزا اإلس��بانية، رسالة لنارص الخليفي، 
رئيس ن��ادي العاصمة الفرنس��ية، قال 

فيها: “لن أعود لباريس سان جريمان”.
وقّدم برشلونة عرًضا بقيمة 100 مليون 
يورو لضم ف��ريايت، باإلضاف��ة إىل راتب 
س��نوي يصل إىل 10 مالي��ني يورو، وهو 
ما يتجاوز راتبه يف باريس س��ان جريمان 

بحوايل 4 ماليني يورو.
وكان ن��ارص الخليف��ي، رّد ع��ى عرض 
برش��لونة بقوله: “فريايت لي��س للبيع”، 
وأّنه ال يهتم إّن كان فريايت زار برش��لونة 

يف العطلة من عدمه.
ُيذك��ر أن فريايت انتقل إىل باريس س��ان 
جريم��ان يف 2012، قادًما من بيس��كارا 

اإليطايل، مقابل 12 مليون يورو.
ويف ظل اهتام عدة أندية كبرية به، قام 
باريس سان جريمان بتمديد عقد فريايت، 

حيث ينتهي عقده الحايل يف 2021.

فيراتي يبعث رسالة الرحيل

مكالمات الخليفي تقرب رودريجيز لسان جيرمان وكاالت: يخطط نادي تشيليس اإلنجليزي لخطف الفرنيس ألكساندر 
الكازيتي، مهاجم ليون، قبل مواطنه أرسنال، رغم اقراب الجانرز من حسم 

الصفقة.
وسجل الكازيتي 37 هدًفا هذا املوسم، وقّدم فينجر عرًضا للتعاقد معه 

منذ أكرث من عام بقيمة 29.3 مليون إسرليني لضمه، ولكن الصفقة مل تتم، 
وكرر العرض يف الصيف الحايل ولكن مببلغ 60 مليون إسرليني، إال أّن هناك 

منافسة مع ليفربول ومانشسر يونايتد للحصول عى خدمات الالعب.
وذكرت صحيفة “ديي ستار” الربيطانية، نقال عن “ليكيب” الفرنسية، أّن 
تشيليس يرغب يف التعاقد الكازيتي بسبب إرصار إيفرتون عى مبلغ 90 

مليون يورو للموافقة عى بيع البلجييك روميلو لوكاكو، ثاين هدايف الدوري 
اإلنجليزي املوسم املنرصم، ولذلك فإن املهاجم الفرنيس سيكون أقل كلفة.

وأشارت الصحيفة إىل أّن ميالن اإليطايل وبروسيا دورمتوند األملاين، دخال يف 
سباق التنافس لضم الكازيتي.

وكان صاحب ال� 26 عاًما قريًبا من االنضام لصفوف أتلتيكو مدريد 
اإلسباين، إال أّن قرار حرمان األخري من التعاقدات يف الصيف الجاري أنهى 

املفاوضات.

وكاالت : اقرب نادي أتلتيكو مدريد اإلسباين، من إمتام أول 
صفقة له خالل الصيف الجاري، باستعادة دييجو كوستا، 

مهاجم تشيليس اإلنجليزي، مببلغ 26 مليون إسرليني.
وكان كوستا رحل يف 2014 عن الفريق لالنضام لتشيليس، 

بصفقة بلغت 32 مليون إسرليني، ليحصد لقب الدوري 
اإلنجليزي مرتني، وكأس الرابطة.

وذكرت صحيفة “مريور” الربيطانية، أن أتلتيكو مدريد 
سيقوم بالتعاقد مع الالعب، مببلغ أقل ب� 6 ماليني إسرليني، 

عن املبلغ الذي دفعه البلوز منذ 3 سنوات لضم كوستا، 
عى أن ينضم لفريق العاصمة اإلسبانية يف يناير، بعد انتهاء 

عقوبة الحرمان من التعاقدات.
وتعرض نادي أتليتكو مدريد، لإليقاف بسبب التعاقد 
مع العبني أقل من 18 عاًما، وأقرت املحكمة الرياضية 

العقوبة يف األول من يونيو، ليصبح ممنوًعا من دخول سوق 
االنتقاالت الصيفية عى أن يتمكن من ضم العبني يف يناير 

.2018
وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد، سيحاول ضم الالعب 

عى أن يبقى يف تشيليس ملدة 6 أشهر، قبل 
االنضام لكتيبة األرجنتيني دييجو سيميوين، 

مدرب الروخيبالنكوس، برشط خروجه من 
قامئة البلوز املشاركة يف بطولة دوري 

أبطال أوروبا، حتى يتمكن الفريق من 
يف االستفادة من خدماته 

التشامبيونزليج، 
حال التأهل لألدوار 

اإلقصائية.
وأعلن كوستا تلقيه رسالة 

من كونتي تؤكد انتهاء 
فرته يف تشيليس، والتي كان نّصها: “ 

أهاًل دييجو، أمتنى أن تكون بخري، 
شكرًا لك عى ما قدمته املوسم 

املايض، وأمتنى لك التوفيق يف العام 
املقبل، أنت لست ضمن خططي 

املستقبلية”.
وبجانب أتلتيكو مدريد، يفاوض 

ميالن اإليطايل الالعب، بينا 
تراجع كوستا عن فكرة 

االنضام للدوري الصيني.

تشيلسي يخطط لخطف الكازيتي

كوستا صفقة اتلتيكو مدريد األولى 

إبراهيموفيتش 
يعود في نوفمبر

وكاالت: يعود الس��ويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم مانشسر يونايتد اإلنجليزي، إىل املالعب 
خالل شهر نوفمرب املقبل بعد اتفاقه عى توقيع 

عقد قصري األجل مع الشياطني الحمر.
واستغنى مانشس��ر يونايتد رسمًيا عن خدمات 
إبراهيموفيت��ش عقب ع��ام واحد من انضامه 
للفريق حيث ظهر اسم املهاجم املصاب يف قامئة 
الراحلني التي نرشته��ا رابطة الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم يوم 9 يونيو املايض.
وذك��رت صحيفة “دي��ي س��تار” الربيطانية أّن 
إبراهيموفيت��ش تع��اىف من إصابت��ه ولن يكون 
جاهزًا للعودة س��وى يف نوفمرب، يف الوقت الذي 
يقدم فيه الش��ياطني الحم��ر عرًضا قصري األجل 
ليلع��ب الس��ويدي يف م��رسح األحالم املوس��م 

املقبل.
وانض��م إبراهيموفيتش مل��رسح األحالم الصيف 
امل��ايض باملجان قادًما من باريس س��ان جريمان 
الفرنيس، ونجح يف تس��جيل 28 هدًفا للشياطني 
الحم��ر يف كل البط��والت قبل تعرض��ه لإلصابة 
بقط��ع يف الرب��اط الصليب��ي أم��ام أندرلخ��ت 

البلجييك يف إياب ربع نهايئ الدوري األورويب.

إنييستا غاضب من الصحافة اإلسبانية
وكاالت: أب��دى أندري��س إنييس��تا، صانع ألعاب 
ن��ادي برش��لونة، غضبه من الصحافة اإلس��بانية، 
بس��بب األخبار املتداولة حول اجتاعه بإرنستو 
فالف��ريدي، املدي��ر الفن��ي الجدي��د للبلوجرانا، 

وتحدثه معه بشأن مستقبله.
وذك��رت تقارير صحفي��ة أّن فالفريدي جلس مع 
إنييس��تا، وأخربه ب��أّن دوره مع الفريق املوس��م 
املقبل س��يكون ثانويا، وأّنه لن يكون يف تشكيلة 
الفريق األساسية، ما يعجل من إمكانية مغادرة 
الرس��ام قلعة “كام��ب نو”، إذ ينته��ي عقده يف 

.2018
وأش��ارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية إىل أّن إنييستا 
مل يتقابل مع فالفريدي، إذ توجه للكويت عقب انتهاء املوس��م 
للمش��اركة يف دورة الروضان الودية، قبل السفر للصني الفتتاح 

عدد من املرشوعات االقتصادية.
وأوضحت الصحيفة أن الالعب مس��تاء من كرثة الش��ائعات الخاصة مبس��تقبله يف 
“كامب نو”، مؤكًدا أّنه مل يأخذ أي قرارا بش��أن رحيله أو تجديد عقده مع النادي 

الكتالوين حتى اآلن.
وبدأ إنييستا مع برشلونة بعمر 12 عاًما، ونجح يف التتويج ب� 33 بطولة يف مسريته، 

من بينها 30 لقبا بقميص البارسا آخرها كأس ملك إسبانيا.
وسبق وأن أكد إنييستا، يف ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية، أن مستقبله 
بيده، وأنه يرغب يف البقاء مع برش��لونة، وتقديم أفضل مستوياته، الفتا إىل أنه ما 
زالت لديه الرغبة والدافع والقوة التي تجعله يستمر مع الفريق وال ينتظر ما الذي 

سيحدث يف املوسم املقبل.

أندريس إنييستا
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3000 دينار دعم من “NBB” إلى “حسن الجوار”
ا���ش��ت��ق��ب��ل امل��دي��ر ال��ع��ام 
املحلية  امل�رصفية  للمجموعة 
ب��ب��ن��ك ال���ب���ح���ري���ن ال��وط��ن��ي 
ع�شو  االأح���م���د  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اللجنة  االإدارة ورئي�س  جمل�س 
االعالمية جلمعية ح�شن اجلوار 
البحرينية  ال�شعودية  اخلريية 
�شلمه  حيث  الياقوت،  جمال 
 3،000 مب��ب��ل��غ  ال��ب��ن��ك  دع���م 
اإطار  دينار للجمعية وذلك يف 
والتربعات  الهبات  برنامج 

لعام 2017.
�ش���كر  الياق���وت  ونق���ل 

وتقدير رئي�س اجلمعية �شفري 
ال�رصيف���ن  احلرم���ن  خ���ادم 
واأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية 
جمل����س  واأع�ش���اء  لرئي����س 
اإدارة بن���ك البحري���ن الوطني 
ج���ان  التنفي���ذي  والرئي����س 
كري�ش���توف دوران عل���ى هذا 
الدعم والذي ي�شاعد اجلمعية 
على تنفيذ م�شاريعها اخلريية 
املحتاج���ن  م�ش���اعدة  يف 
االحتياج���ات  وذوي  واالأيت���ام 

اخلا�شة وما �شابه ذلك. 
كما وعرّب عن اعتزازه بهذه 

املب���ادرة النبيل���ة م���ن جانب 
بنك البحرين الوطني وبدعمه 
واملوؤ�ش�ش���ات  للجمعي���ات 
االأخ���رى املماثل���ة يف مملك���ة 
البحرين والتي ت�ش���طلع بدور 
ريادي يف م�شاعدة املحتاجن. 
ومن جانبه اأ�شاد عبدالعزيز 
االأحم���د مب���ا تقدم���ه جمعي���ة 
ح�ش���ن اجل���وار اخلريي���ة م���ن 
رعاية واهتمام لهذه الفئة من 
املجتمع، متمنياً لهم التوفيق 
والنجاح يف م�ش���اعيهم النبيلة 

وعملهم التطوعي.

“مراسي” تستضيف جلسات للعالج بالفن 

 “فنادق الخليج” تعين بيترز نائبا للرئيس التنفيذي

 ا�شت�ش���افت مرا�ش���ي البحري���ن جمموعة من 
ال�ش���يدات يف �ش���اطئها اخلاّلب حل�ش���ور جل�ش���ة 
للعالج بالفن تركز على ر�شم �شور من املا�شي، 

وذلك كجزء من عملية تعايف متخ�ش�شة. 
وج���اءت هذه الزي���ارة يف اإط���ار دورة نظمتها 
املوؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة امللكية، والت���ي تهدف اإلى 
تق���دمي الع���الج لالأرام���ل البحريني���ات من خالل 
توف���ري اأج���واء جميل���ة وباعث���ة على اال�ش���رتخاء 
ت�ش���اعدهن على التعب���ري عن اأنف�ش���هن بطريقة 

اإيجابية وخاّلقة.
هذا وي�شت�ش���يف �ش���اطئ مرا�ش���ي البحرين 
العدي���د م���ن املنا�ش���بات االجتماعي���ة واملجانية 
للجمه���ور على نحو دوري ومنتظ���م، وذلك كجزء 
من فعاليات برنامج عطالت نهاية االأ�ش���بوع، كما 
ا�شت�ش���افت الكثري من االحتفاالت واملنا�شبات، 
مب���ا يف ذلك �ش���وق الباعة املحلي���ن واملعار�س 
الفنية والفوتوغرافية وجل�ش���ات اللياقة البدنية 

والريا�شات املائية.
ويعر�س مركز املبيعات، الواقع يف مرا�ش���ي 
البحرين، مناذًجا تفاعلية لهذا امل�رصوع ال�ش���خم 

متعدد اال�شتعماالت للم�شرتين املهتمن. 
وُي�ش���كل م�رصوع مرا�شي البحرين، الذي ميتد 
على م�ش���احة 875،000 مرت مرب���ع، معلًما فريًدا 
يف مملك���ة البحرين، حي���ث يحتل موقًع���ا متميًزا 
على ال�ش���احل ال�شمايل لديار املحرق، والذي ُيعد 
اأ�شخم م�رصوع تطوير ح�شاري خا�س يف اململكة. 

ومن املق���رر اأن مُيثل مرا�ش���ي جالرييا اأكرب 

وجهة ت�شوق يف اململكة، حيث ميتد على م�شاحة 
180،000 م���رت مربع، و�ش���يتم تطوي���ره ليقدم 
جتربة ت�شوق راقية تتناغم فيها املحال التجارية 
م���ع املراف���ق الرتفيهي���ة العائلي���ة واملطاع���م 
االأنيقة، كما �شي�ش���تقطب العدي���د من العالمات 
التجاري���ة العاملي���ة الرائدة، والتي �ش���يتم طرح 

معظمها للمرة االأولى يف مملكة البحرين.

اأعلنت جمموعة فن���ادق اخلليج تعين 
رون بيرتز نائباً للرئي�س التنفيذي. 

الع���ام  للمجموع���ة يف  بي���رتز  وان�ش���م 
2006 لي�شغل من�شب مدير عام �رصكة جلف 
براندز اإنرتنا�ش���ونال، حيث اأثب���ت مهاراته 
القيادية العالي���ة خالل النقلة النوعية التي 
قد �ش���هدتها ال�رصكة حتت قيادته لت�ش���بح 
واحدة من ا�ش���هر واكرب ����رصكات امل�رصوبات 

يف اململكة.
وميتل���ك بيتزر خ���ربة ترب���و على اكرث 

م���ن 20 عام يف جمال ال�ش���يافة وال�ش���ياحة 
باالإ�شافة اإلى قطاع املاأكوالت وامل�رصوبات، 
حيث تقل���د عددا من املنا�ش���ب املهمة يف 
اململكة املتحدة وال�رصق االأو�ش���ط.  ويحفل 
�ش���جله املهني على العديد م���ن االجنازات 
والت�شغيلية على  والتجارية  اال�ش���رتاتيجية 
م�ش���تويات تنفيذي���ة عالي���ة، مب���ا يف ذل���ك 
متطلب���ات  ملواكب���ة  اجلدي���دة  املفاهي���م 
اال�ش���واق ال�ش���ياحية املتنامية اإ�شافة على 
ادارة العالم���ات التجاري���ة. وهن���اأ الرئي����س 

التنفيذي ملجموعة فنادق اخلليج، جارفيلد 
جون���ز قائالً:” لق���د اأتى قرار ه���ذا التعين 
وجه���وده  عمل���ه  يف  رون  لتف���اين  تقدي���را 
املبذول���ة ط���وال االإح���دى ع����رص عام���ا التي 
اأم�ش���اها م���ع املجموع���ة ولق���د كان له دور 
اأ�شا�ش���ي يف حت�ش���ن اأداء ال�رصك���ة وحتقيق 
نتائ���ج ممت���ازة حت���ت قيادت���ه. اإن نهج���ه 
املرتكز على قيادة االعمال �شيعود بال �شك 
بالفائ���دة عل���ى املجموعة لتحقي���ق روؤيتها 

امل�شتقبلية وخططها الطموحة للتو�شع”.

 “سالم البحرين” تنظم يوم 
اليوغا الدولي 21 الجاري 

اليوغ���ا  ي���وم  �ش���يكون 
ال���دويل يف 21 يوني���و يوم���ا 
فريدا من نوعه عالوة على 8 
�شاعات من اليوغا لل�شيدات 
يف مواق���ع خمتلف���ة يف جميع 

اأنحاء اململكة.
و�شيتم تنظيم هذا اليوم 
من قبل جملة �شالم البحرين 
وذلك بدعم من �شفارة الهند، 
و�شيق�ش���م هذا الي���وم اإلى 8 
جل�شات كل منها 60 دقيقة. 
كل دورة موجهة �شوف جتري 
اإ����رصاف معل���م اليوغا  حت���ت 
عل���ى  لل�ش���يدات  ومفتوح���ة 
للتدريب  م�ش���تويات  جمي���ع 

على اليوغا.
و�ش���تعقد اجلل�شة االولى 
من ال�ش���اعة 6 الى 7 �ش���باحا 
و�ش���تقودها اميلي���ا جريمان 
وهي معلمة اليوغا التي تعد 
ج���زءا من برنامج الرفاهية يف 
بابكو، و�شيتم ذلك يف حديقة 

االأمرية �شبيكة يف عوايل.
و�ش���تعقد الدورة الثانية 
من ال�ش���اعة 7 اإلى 8 �شباحا، 
و�شتقام يف املنامة يف النادي 
الق�ش���يبية.  يف  الهن���دي 
و�شتعقد الدورة الثالثة، من 
ال�ش���اعة 8 الى 9 �ش���باحا يف 

بيور يوغا الكائن يف الهملة.
و�ش���تعقد الدورة الرابعة 
من ال�شاعة 9 اإلى 10 �شباحا، 

مع مدر����س اليوغا ال�ش���عبي 
جمم���ع  يف  باري���خ  هين�ش���ي 

التدريب الريا�شي يف �شار.
اإل���ى   10 ال�ش���اعة  وم���ن 
�شت�شت�ش���يف  �ش���باحا،   11
فيتني�س فري�ش���ت �ش���يدات 
الثقافية  ماهارا�شرتا  جمعية 
يف  اليوغ���ا  ا�ش���توديو  يف 
فيتني����س فري�ش���ت يف مول 
غ���وري دوكات هو  اجلف���ري. 
العدلية  مدر�س لليوغا مقره 
و�ش���يعقد الدورة ال�شاد�ش���ة 
لليوغا من ال�شاعة 11 �شباحا 
الن���ادي  يف  ظه���را   12 اإل���ى 

الهندي يف الق�شيبية.
و�ش���وف يجتم���ع اأع�ش���اء 
و�ش���يوف جمعية ال�ش���يدات 
اليوغ���ا  معل���م  م���ع  الهن���ود 
ال���دورة ال�ش���ابعة  ب���االيف يف 
من ال�ش���اعة 12 ظه���را حتى 
1 ظه���را يف الن���ادي املنزيل 
الربك���ة  مبن���ى  يف  الكائ���ن 
ب�ش���ارع الق����رص الق���دمي.  اأما 
اليوغا  م���ن  االأخرية  ال�ش���اعة 
�ش���تعقد من ال�ش���اعة 1 اإلى 
2 م�ش���اء وي�شت�ش���يفها جاك 
دي�ش���اجن يف نادي ال�ش���يدات 
ال�ش���عبي للياق���ة البدنية يف 

العدلية.
اأع�ش���اء  كم���ا �شي�ش���ارك 
جميعة �ش���يدة راجا�ش���تان يف 

البحرين يف دورات خمتلفة.
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“يوسف بن أحمد كانو” تقيم غبقتها السنوية لإلعالميين في فندق الخليج

• رون بيرتز	
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يلجاأ البع�ض لتباع الكثري من الأنظمة ال�ضحية يف �ضهر رم�ضان، 
ولكنه���ا لي�ض���ت وحدها كافية، فهن���اك حيل اأخرى ق���د ت�ضاعد على 
فقدان الوزن ب�ضكل اأ�رسع خالل ال�ضهر الكرمي. اأو�ضح خرباء التغذية 
اأن���ه هناك وقت معني يف �ضه���ر رم�ضان ي�ضاعد عل���ى فقدان الوزن 

ب�ض���كل اأ����رسع، وهو ما يع���رف ب� “ال�ضاع���ة الذهبية”، وه���ي ممار�ضة 
ريا�ض���ة امل�ض���ي قب���ل الإفطار ب�ضاع���ة واح���دة اأو اثنت���ني.  ويكون 
املخ���زون ال�ضك���ري يف الع�ضل يف ذلك الوقت يف ح���دوده الأقل واأي 
جهد ع�ضلي �ضتقوم به الع�ضلة �ضتاأخذه من املخزون الدهني فيها. 
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عن  الإع����الن  بعد 
حممد  املمثل  تعاقد 
رم�������ض���ان م���ع ���رسك��ة 
“الع������دل جروب”، مل 
مير الأمر مرور الكرام 
متعاقد  واأن���ه  خا�ضة 
 O3 م�ضبق����ا مع �رسكة
مل  اإن  ت��ه��دده  ال��ت��ي 

يفي بعقده.
هي  ه��ذه  لي�ضت 
امل����رة الأول�����ى ال��ت��ي 
ي��ت��ع��ر���ض رم�����ض��ان 
ففي  م�ضابه،  ملوقف 
2014 تعاقد رم�ضان 
م����ع �رسك���������ة “�ضباح 
اإخ������������وان”، ل��ي��ق��وم 
ب��ب��ط��ول��ة م�����ض��ل�����ض��ل 
ل�ضهر  اإن��ت��اج��ه��م  م��ن 
 ،2015 يف  رم�����ض��ان 
وب����ع����ده����ا ب��اأ���ض��ه��ر 
ف���وج���ئ���ت ال�������رسك���ة 
ب��ت��ع��اق��ده م���ع ���رسك��ة 
“ف����ريدي” لنف���������ض 

ال�ضبب!
وجل��������اأت ���رسك��ة 
اإخ����������وان”  “�ضب����اح 
التمثيلي�������ة،  للنقابة 
وق�����ام�����ت ال���ن���ق���اب���ة 
ب���اإي���ق���اف ا���ض��ت��خ��راج 
ت�����������رسي�����ح مت���ث���ي���ل 
حلني  رم�ضان  ملحمد 
لأزمته  حلل  الو�ضول 

مع ال�رسكتني.
الأزمة  هذه  جاءت 
الكبري  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د 
حممد  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي 
 2014 يف  رم�����ض��ان 
مب�ضل�ضل “ابن حالل”.

مسافات

هل تؤيد فكرة برنامج “تم”؟
يعت���رب برنام���ج “مت” املث���ري للج���دل وال���ذي 
يعر�ض���ه حاليا تلفزيون البحرين بع���د الإفطار من 
اأكرث برام���ج التلفزيون حديثا يف و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي املنوعة، وتفاوتت ردود فعل املتابعني 

عليها بني تاأييد ومعار�ض!
للتحفي���ز  يه���دف  اإن�ض���اين  الربنام���ج هدف���ه 
عل���ى العط���اء وم�ضاع���دة الآخري���ن، ويع���زز ثقافة 
ال�ضك���ر والعطاء عن طريق حتقي���ق اأحالم واأمنيات 
لأ�ضخا�ض من كل فئات املجتمع البحريني بطريقة 
غري متوقعة وخمتلفة عن العادة، ليزرع يف قلوبهم 
الفرح���ة ويجعل الع���امل مكاًنا اأف�ض���ل لهم بح�ضب 

الربنامج.
اأح���د  ويت���م يف ه���ذا الربنام���ج ط���رح ق�ض���ة 
الأ�ضخا����ض املحتاج���ني من قب���ل اأح���د اأقربائه اأو 

اأ�ضدقائ���ه مل�ضاعدته على تخط���ي ظروفه ال�ضعبة 
ويتم تقدمي امل�ضاعدة لهم من قبل بع�ض اجلهات 
الراعي���ة وبطريق���ة الكام���ريا اخلفية الت���ي تتوزع 

وتتحدث ب�ضورة �ضحرية عن ما يحتاجه.
وملعرف���ة قيا�ض جناح الربنامج، قمنا وملدة 3 
اأيام بطرح �ضوؤال يف التويرت عن برنامج مت بطريقة 
ال�ضتطالع اللكرتوين ومب�ضاركة كبرية عرب تويرت 
الب���الد و“ريتويت”: هل توؤيد فكرة برنامج “مت” ؟ 
وكانت الإجابات متعادلة ما بني املوؤيد واملعار�ض 
مع ارتفاع كف���ة املعار�ضني بن�ضبة 10 % و23 % 
قالوا باأنهم ل ي�ضاه���دوا الربنامج، وجاءت النتائج 

بهذه الطريقة:

- نعم اأوؤيد الربنامج: 42 %
- ل اأوؤيد الربنامج: 35 %

- ل اأ�ضاهده: 23 %

يت يف

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com مجالس

عودة سوالف طفاش واألربعين حرامي وجاك سبارو والمتحولين!
أفالم عيد الفطر في البحرين..

بالرغ���م م���ن اأن مو�ضم ال�ضي���ف ال�ضينمائي ل 
يزال يف بدايت���ه اإل اأن خريطة مو�ضم عيد الفطر يف 
البحرين والع���امل بداأت تتحدد مالحمها مبكرا حيث 
حجزت جمموعة م���ن الأفالم الكب���رية من هوليوود 
موع���د لها يف �رسك���ة البحرين لل�ضينم���ا التي تتنوع 
الفالم عندها يف اجازة العيد الطويلة مبجموعة من 
اف�ضل اف���الم الك�ضن والدراما والكارتون وبالطبع 
م���ع الفيل���م البحرين���ي املرتقب �ضوال���ف طفا�ض 
والأربعني حرامي وال���ذي ي�ضحجز له مكان كبري يف 

جدول ال�ضينما عندنا!
وكعادتن���ا يف ه���ذا الوقت من رم�ض���ان ننفرد 
بعر�ض اهم افالم �ض���الت ال�ضينما يف اململكة من 

خالل هذا العر�ض ال�رسيع:
سوالف طفاش واألربعين حرامي

تق���دم �رسك���ة ح���وار لالإنت���اج الفن���ي جتربتها 
ال�ضينمائي���ة الثانية املتمثل���ة يف الفيلم البحريني 
�ضوال���ف طفا����ض والأربع���ني حرامي، بع���د النجاح 
وال�ضعبية الكبرية يف اخلليج ولدى خمتلف الفئات 
العمري���ة، نظ���را مل���ا تقدم���ه ه���ذه ال�ضل�ضل���ة من 
كوميديا عفوي���ة يف قالب �ضباب���ي جديد من خالل 
املغامرات الت���ي يعي�ضها اأبطاله طفا�ض و�ضديقه 
ج�ضوم �ضمن كادر فني واإخراجي �ضخم من البحرين 

وتون�ض.
ويق���دم الفيلم ملحبيه �ضاع���ة ون�ضف ال�ضاعة 
م���ن املتعة والأحداث املث���رية وامل�ضوقة يف قالب 
كومي���دي من خالل اأبطاله الذي���ن ر�ضموا لهم خطا 

مميزا يف ال�ضاحة الفنية اخلليجية.
والفيل���م مت ت�ضوي���ره يف ع���دة مناط���ق م���ن 
جمهورية تون�ض، كما مت ت�ضوير بع�ض م�ضاهده يف 
ا�ضتوديوهات حوار لالإنتاج الفني مبملكة البحرين، 
وه���و يعترب مبنزل���ة اجلزء الث���اين لفيل���م �ضوالف 
طفا�ض يف جزي���رة الهالمايا، والذي �ضورت احداثه 
يف الهند وحقق اعلى ايرادات يف ال�ضينما اخلليجية 
وناف����ض العديد م���ن الف���الم العربي���ة والعاملية. 

يذك���ر ان �ضوال���ف طفا����ض والأربع���ني حرامي من 
اإخراج يو�ضف الكوهج���ي، وتاأليف اأحمد الكوهجي، 
وبطول���ة نخبة من جنوم البحرين وهم: علي الغرير، 
خليل الرميثي، �ضلوى بخيت، اأحمد عي�ضى، �ضلوى 
اجلرا�ض، عبداهلل وليد، نورة البلو�ضي، اأمري د�ضمال 
واآخ���رون، بالإ�ضافة اإلى جمموعة م���ن الفنانني يف 

تون�ض.

 Transformers
احلرب ب���ني املتحولني )ماكين���ات ف�ضائية( 
م�ضتم���رة ب���ني ق���وات اخل���ري )الأوتوبت����ض( وال�رس 
)الدي�ضيبتكان���ز(. قائ���د الدي�ضيبتكان���ز يبحث عن 
حج���رة خارقة تعط���ي حاملها قوة بن���اء اأقوى جي�ض 
يف املج���رة. الوحيد الذي ميكن���ه الو�ضول اإلى هذه 
احلج���رة ويوق���ف الدي�ضيبتكان���ز هو �ض���ام، طالب 
باجلامع���ة، و�ضديقت���ه مكيلة. هل �ضينق���ذ العامل 

�ضام قبل اأن تقع احلجرة يف اأيدي الدي�ضيبتكانز؟
الفيلم للمبدع: مايكل باي.

 Pirates of the Caribbean
يع���ود الكاب���ن )ج���اك �ضب���ارو( يف مغام���رة 
 Pirates of the Caribbean: جديدة من خ���الل
Salazar’s Revenge، حي���ث يق���وم )�ض���الزار( 
باإطالق ����رساح جمموعة من اأكرث اأ�ضب���اح القرا�ضنة 
املوت���ى خطًرا من مثلث ال�ضيطان، ويقوم الأ�ضباح 
بالهج���وم عل���ى القرا�ضن���ة املتواجدي���ن يف البحر، 
مبن فيه���م الكابن )جاك �ضب���ارو( نف�ضه، والأمل 
الوحي���د الباق���ي اأمام )�ضبارو( ?يق���اف هذا اخلطر 
ه���و اأن يحوز على رمح بو�ضيدون الذي �ضي�ضمح له 

بال�ضيطرة على كافة البحور.
من اإخراج: واكيم رونينج واإ�ضنب �ضاندبرج

عنتر ابن ابن ابن ابن شداد “مصري”
يف قالب من الكوميديا وال�ضخرية، يدخل 

حفي���د عن���رت العب�ض���ي يف ����رساع مرير م���ع اأ�ضد 
الرجال، ويحاول التغلب عليه بكل ما اأوتى من قوة 

يف �ضبيل الفوز بقلب اأجمل فتاة يف القبيلة.
من اإخراج: �رسي���ف اإ�ضماعيل )خمرج( ومتثيل: 

حمم���د هنيدي درة اإميان ال�ضيد عالء مر�ضي لطفي 
لبيب با�ضم �ضمرة.

 Overdrive
)اأندرو( و)جاريت( خمت�ضان ب�رسقة ال�ضيارات 
الفاخ���رة باهظة الثم���ن.. يت���م ا�ضتئجارهما ل�رسقة 
ر  ال�ضي���ارة الرائع���ة )باجات���ي 1937( والت���ي ُيقدَّ
ثمنها مبليون يورو؛ فيتوجه���ان جلنوب )فرن�ضا( 
لإمت���ام املهم���ة، لكن يقع���ان يف قب�ض���ة )جاكومو 

موريار(، زعيم اجلرمية املحلي ومالك الباجاتي.

 Railroad Tigers
ت���دور اأحداث الفيلم حول عامل �ضكك حديدية 
يف )ال�ض���ني( عام 1941، حيث يق���ود هذا العامل 
فريًقا من املقاتلني من اأجل املطالبة باحلرية �ضد 

اليابانني واإمكانية احل�ضول على الغذاء للفقراء.
: من اإخراج: �ضينج دينج،  متثي���ل و

ل���و  واجن-دا  واجن  كاي 
زيت���او هواجن ف���ان زو 

اإيكو�ضي  هريوكي 
جاكي �ضان.

نصائح للصائمين

حدث في رمضان

 24 رمضان
مقتل المتنبي

يف مث���ل ه���ذا الي���وم م���ن �ضه���ر رم�ض���ان 
امُلب���ارك لعام 354ه���� ُقتل ال�ضاع���ر الكبري اأبو 
الطي���ب املتنب���ي، ولد املتنب���ي يف الكوفة، هو 
اأب���و الطيب املتنبي ال�ضاعر الأ�ضهر. ا�ضمه اأحمد 
ب���ن احل�ضني بن احل�ضن بن عبد ال�ضمد اجلعفي 

الكندي الكويف.
وفاة الشاعر القرطاجني

يف مث���ل ه���ذا الي���وم لع���ام 684ه���� وفاة 
ّمد بن  ال�ضاع���ر والناقد اأبى احل�ض���ن حازم بن حُمَ
ح�ضن، املع���روف بحازم القرطاجن���ي، واحد من 

النقاد الكبار يف الأدب العربي.
وفاة ابن خلدون

يف مث����ل ه����ذا الي����وم م����ن �ضه����ر رم�ضان 
امُلب����ارك لعام 808ه� للع����ام امليالدي 1406، 
رحل العالّمة الكبري ابن خلدون هو عبد الرحمن 
ّمد بن خلدون. ولد ون�ضاأ فى تون�ض، ودر�ض  حُمَ

الأدب على اأبيه.
وفاة صائد الدبابات

املواف���ق  1422ه����  م���ن رم�ض���ان   24 يف 
9 دي�ضم���رب 2001م: ُتوف���ى �ضائ���د الدبابات 
ال�ضه���ري يف ح���رب اأكتوب���ر 1973م “حممد عبد 
العاط���ي”.. ُع���رف ب�ضائ���د الدباب���ات، و�ضجلوا 
ا�ضم���ه يف املو�ضوع���ات احلربي���ة كاأ�ضهر �ضائد 

دبابات يف العامل.
بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط
فى الرابع والع�رسين من �ضهر رم�ضان عام 
20ه� املوافق 5 �ضبتمرب 641م متَّ بناء م�ضجد 

عمرو بن العا�ص ر�سي اهلل عنه بالف�سطاط.

الفنانة ابتسام عبداهلل

لكل واحد منهم نف�ض��ه اخلا�ص يف التمثيل وب�ض��مته وروحه وموقفه االإن�ضاين والفكري واالجتماعي، رمبا ن�ضعهم 

يف جيل معني. جيل ظل واقفا عند حدود االإبداع له �ضوته املختلف وله االآفاق التي حاول ان يغامر فيها.

 يف هذه الزاوية �ضن�ض��تعر�ص وطوال اأيام �ض��هر رم�ض��ان اأولئك النجوم الذين قدموا اأعماال جميلة يف �ض��هر رم�ضان 

ومن ثم ابتعدوا عن ال�ضاحة الفنية الأي �ضبب كان. جنوم ا�ضتطاعوا ان ينحتوا اأ�ضماءهم على جدران قلوب اجلماهري 

وزخرفتها فوق روؤو�ص اجلبال.

تتميز الفنانة ابت�ضام عبداهلل بكاريزما خا�ضة جعلتها 
تتقم����ض خمتلف الأدوار م���ن املراأة ال�رسي���رة اإلى الطيبة 
اإلى املغلوب���ة على اأمرها. وقدمت خ���الل م�ضوارها الفني 

الطويل عدد كبري من الأعمال نذكر منها:
المسلسالت

“اله���ارب”، مع يو�ضف بوهلول و�ضعاد علي وفاطمة 
عبدالرحي���م. “عائل���ة بور�ضيد” مع ال�ض���الل وخالد �ضامي 

وفايز املالكي وف�ضيلة املب�رس. “ تايل العمر” 
م���ع يو�ض���ف بوهل���ول وزين���ب الع�ضكري 
احلكاي���ات”  بح���ر   “ الغي���الن.  وجم���ال 
م���ع اإبراهي���م بح���ر ويو�ض���ف، وفاطم���ة 

عبدالرحي���م. “ “ اأخر الرجال” مع احالم 
حممد وعلى الغري���ر، وزهرة عرفات. 

“ ن���ريان” م���ع حمم���د املن�ضور 
النبه���ان، وجمعان  وجا�ضم 

علي.  و�ضعاد  الرويعي، 
البن���ادر”  “” لي���ل 

اأح���الم  م���ع 
اأن���ور  حمم���د، 
يو�ضف  اأحم���د، 

بوهلول، عبد اهلل 
ولي���د. “ ال�ضدمي” 

مع قحطان القحط���اين، اأحالم حممد، عب���د املح�ضن النمر، 
زينب الع�ضكري. “ عوي�ضة” مع اأحالم حممد، اإبراهيم بحر، 
جمع���ان الرويع���ي، يو�ضف بوهلول.” دمع���ة عمر” مع عبد 
الرحمن العقل، تركي اليو�ض���ف، زينب الع�ضكري، طيف. 
“ �ضم����ض القواي���ل” مع اإبراهيم ال�ض���الل، جابر نغمو�ض، 
�ضمرية اأحم���د.” �ضوالف حرمي” مع م���رمي ال�ضالح، زينب 
الع�ضك���ري، ح�ضن ع�ضريي وهيا ال�ضعيب���ي و�ضيماء �ضبت 
ومي����ض حمدان.” غ�ض���ات ال�ضنني” مع حمم���د املن�ضور، 
ح�ض���ني املن�ضور، ه���دى اخلطيب، �ضال���ح زعل، خالد 
الربيك���ي، فاطمة عبد الرحي���م، هيفاء ح�ضني، جمعان 
الرويع���ي.” �ضور من احلياة” م���ع يو�ضف بوهلول، 
عل���ي الغرير، لطيفة املجرن، عب���د اهلل وليد، عبد 
اهلل مل���ك. “ �ضحوة زمن” مع حمم���د املن�ضور، 
�ضعاد عبد اهلل، ح�ضني املن�ضور، من�ضور 
حمم���د  م���ع  القنا����ض”  املن�ض���ور.” 
يا�ض���ني، �ضع���اد عل���ي، �ضفيق���ة 
يو�ض���ف، بدري���ة اأحم���د، �ضم���ري 
القالف، �ضن���اء بكر يون�ض. “ 
الفجر امل�ضتحيل” مع حممد 
يا�ض���ني، يو�ض���ف بوهلول، 
اإبراهي���م بحر،  اأحم���د،  بدرية 
�ضفيقة يو�ض���ف، �ضذى �ضبت، 

اآلء �ضاكر”.

اأ�سامة املاجد

نجوم في الذاكرة

�ضيماء  ال��ف��ن��ان��ة  دخ��ل��ت 
���ض��ب��ت ب���روف���ات امل�����رسح��ي��ة 
ال���ك���وم���ي���دي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
“احليالة” فكرة وتاأليف امين 
عالء  الفنان  واخ���راج  احلبيل 
ال�رسان  وانتاج عبداهلل  مر�ضي 
على  الفطر  عيد  يف  �ضتعر�ض  والتي 

م�رسح نادي النجمة.

ب�������داأت ال���ك���ات���ب���ة ن���وف 
امل�����ض��ف ق��ب��ل ف���رتة وج��ي��زة 
ك��ت��اب��ة اجل�����زء ال���ث���اين من 
للفنانة  “نوايا”،  م�ضل�ضل 
���ض��ع��اد ع����ب����داهلل، واإخ������راج 
�ضبق  وال���ذي  ال��زع��ب��ي،  منري 
يزال  ل  جماهريياً  جناحاً  ح�ضد  اأن 
مع عائشة بهلوليتذكره امل�ضاهد حتى هذه اللحظة.

مطبخ

المقادير:
1 دجاجة 1000 جم

2 كوب طحين 260 جم
4 مالعق طعام طحين الذرة 40 جم

2 بيض مخفوق 

مقادير التخمير: 
1 ملعقة طعام مسحوق الفلفل األحمر 10 جم

2 ملعقة طعام ملح 15 جم
1 بصل حجم كبير مفروم 160 جم

2 فلفل أخضر مفروم 4 جم 
نصف ملعقة شاي مسحوق الخردل 2 جم 

نصف ملعقة شاي سكر 4 جم
3 مالعق طعام خل 27 مل

3 مالعق طعام كزبرة خضراء مفرومة 35 جم
2 ملعقة طعام طحين بالخميرة 24 جم

نصف ملعقة شاي أدجينا موتو 3 جم
1 بيضة

الطريقة:
تقط��ع الدجاجة إلى 8 قطع ثم تنقع ف��ي مخلوط مقادير التخمير 

لمدة ساعة واحدة.
يسخن الزيت في مقالة عميقة على نار هادئة.

يخلط طحين الذرة بالطحين العادي.
يؤخ��ذ الدجاج قطعة قطعة ويغمس في البيض المخفوق ثم في 
الطحين وتكرر العملية وتسقط كل قطعة بعد غمسها في الزيت 

ثم تقلب حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتقدم.

قطع 
الدجاج الحار     جمل�ض ال�ضيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة “الرفاع”

   جمل����ض ال�ضي���خ عبدالعزي���ز ب���ن عطي���ة اهلل اآل خليف���ة: 
39414758

   جمل����ض عي�ض���ى ب���ن خليف���ة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة: 
36688086 - 39415514

   جمل�ض حمد الكوهجي: 39699596
   جمل�ض خليفة ال�ضعد: 39455900

   جمل�ض عبدالعزيز وعثمان جناحي: 39686688
   جمل�ض حممد ح�ضن عبا�ض: 39623116

   جمل�ض اإبراهيم ح�ضن كمال: 39613888
   جمل�ض عبدالرحمن علي املناعي: 36742429

   جمل�ض را�ضد جمعة النعيمي: 39670079
   جمل�ض ال�ضيخ عبدالرحمن عبدال�ضالم: 39677107

   جمل����ض املرح���وم احل���اج ج���واد ب���ن ح�ض���ن ب���ن �ضيف: 
 39457653

   جمل�ض �ضمري عبداهلل عبدالرحمن اخلادم: 39644004
   جمل�ض املو�ضى: 39633218

   جمل�ض غامن ف�ضل البوعينني: 39601373
   جمل�ض اأبناء املرحوم اإبراهيم ح�ضن كمال: 39613888

   جمل�ض ح�ضني جا�ضم من�ضور النامي: 34020999
   جمل�ض اليو�ضع: 39676911

   جمل�ض يو�ضف عبداهلل املحميد: 39470123
   جمل�ض عبدالعزيز حمد الب�ضام: 39659009

   جمل�ض عائلة اآل خرفو�ض: 36668801
   جمل�ض اأبناء يو�ضف ارحمه الدو�رسي: 39453888

   جمل�ض املرحوم علي بن يو�ضف فخرو: 1722529
   جمل�ض عبدالنبي حاجي علي حاجي: 39645574

   جمل�ض عبدالعزيز عبداهلل الزامل: 39658899
   جمل�ض حممد ابن ال�ضيخ اإ�ضحاق: 39694924

   جمل�ض يو�ضف املحميد: 39470123
   جمل�ض كاظم و�ضميح بن رجب: 39666644

   جمل�ض نوار علي الوزان: 39664838

   جمل�ض خليل علي اأكرب لري واأبنائه: 39666776
واإخوان���ه:  الكوهج���ي  عبداجلب���ار  عبداحلمي���د     جمل����ض 

39336636
   جمل�ض ماجد جواد اجل�ضي: 39675884
   جمل�ض اأبناء جمبد املاجد: 39468668

   جمل�ض ال�ضيخ جمال اآل خرفو�ض: 33738738
   جمل�ض حمي الدين عبداهلل بهلول: 39463765
   جمل�ض عبدالعزيز حممد الفا�ضل: 39605570

   جمل�ض يو�ضف زين العابدين زينل: 39655570
   جمل�ض اأبناء اإ�ضماعيل كازروين: 39686862

   جمل�ض ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور: 39615005
   جمل�ض حبيب علي عواجي: 39453808

   جمل����ض ال�ضي���خ را�ض���د وحمد اأبن���اء عي�ضى ب���ن علي اآل 
خليفة: 39400888

   جمل�ض خالد �ضاهني البوعينني واإخوانه: 39630040
   جمل�ض بن مانع الكعبي: 39460050

   جمل����ض ال�ضيخ عي�ض���ى بن خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة 
واأولده: 36688086

   جمل�ض ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل اآل خليفة: 17229994
   جمل�ض خالد وحامد وزايد اأبناء را�ضد عبدالرحمن الزياين: 

17530808
   جمل�ض اإبراهيم عبدالرحمن فخرو: 39603130

   جمل�ض حممد بن جا�ضم الغتم: 39665569
   جمل�ض فريد غازي جا�ضم رفيع: 39470972

   جمل�ض حمي الدين عبداهلل بهلول: 39463765
   جمل�ض عي�ضى �ضاملني: 39116865

   جمل����ض اأبن���اء ال�ضي���د عب���داهلل عبداللطي���ف ال�ض���ادة: 
39977933

   جمل�ض عبا�ض عبداهلل ال�رساج: 39466604
      جمل�ض عبدالرحمن احليدان واولده: 36090627

ين
الثن

ا

طارق البحار
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

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

الفجر: 03:15
الظهر: 11:39 
العصر: 03:04

المغرب: 06:33
العشاء: 08:03

عر�ض مقتنيات نادرة للآثار النبوية يف لبنان
مبجموعة م���ن املقتنيات النادرة للنبي حممد ي�ص���يع معر�س )الآثار النبوية 
و�ص���ورها( يف مدينة طرابل�س ب�ص���مال لبنان جوا روحانيا يفي�س �صالما يف وقت 

ت�صوه فيه احلروب وال�رشاعات وجه املنطقة.
يجتذب املعر�س الزوار مبقتنيات من بينها ب�ص���ع �ص���عريات من الر�ص���ول 
بالإ�ص���افة اإلى نعله وقمي�صه وجمموعة كبرية من ال�صور لآثار النبي واآل البيت 

وال�صحابة.
تنظ���م معر�س الآث���ار النبوي���ة ال�رشيفة جمعي���ة )اأكيد فينا �ص���وا( ومعر�س 
)الأمان���ات النبوية املباركة و�ص���ورها ح���ول العامل( يف مركز ال�ص���فدي الثقايف 
برعاي���ة رئي����س احلكوم���ة �ص���عد احلري���ري يف اإطار فعالي���ات )لي���ايل طرابل�س 

الرم�صانية( وذلك بعد اإعداد دام عاما ون�صف العام.
وي�ص���ف املنظمون احلدث باأنه “اأ�ص���خم معر�س لالأمانات النبوية و�صورها 

من حول العامل”. وي�صتمر املعر�س حتى 21 يونيو.

م�صر يف  حممول  هاتف  خط  مليون   96

درا�صــة بريطانيــة: “اليوغــا” حتــد مــن خطــر ال�صرطــان
اأكدت درا�صة بريطانية حديثة اأن ريا�صة التاأمل 
وعلى راأ�صها اليوغا ل تقلل اأعرا�س الكتئاب فقط، 
بل حتد من خطر الإ�ص���ابة ب� ال�رشطان من خالل تغيري 

احلم�س النووي اخلا�س بالإن�صان.
واأج���رى الدرا�ص���ة باحثون يف جامع���ة كوفنرتي 
الربيطاني���ة، ون����رشوا بح�ص���ب الأنا�ص���ول نتائجه���ا 
Frontiers in Immuno - )لل�ص���بت يف دوري���ة 

اأن مالي���ن  اأف���اد الباحث���ون  ogy( العلمي���ة. كم���ا 

الأ�ص���خا�س حول العامل يتمتعون بالفوائد ال�ص���حية 
للتاأمل، لكنهم قد ل يدركون اأن هذه الفوائد ميكن 

اأن تغري ن�صاط اجلينات وحت�صن من ال�صحة العامة.
واأو�ص���حوا اأن الأمر بب�ص���اطة ه���و اأن “تداخالت 
العقل واجل�ص���م” تت�ص���بب يف توجيه امل���خ لعمليات 
احلم�س النووي يف طريق يقود يف النهاية لتح�ص���ن 
ال�ص���حة ب�صكل عام. وكانت درا�ص���ات �صابقة اأثبتت 
اأن ممار�ص���ة التاأم���ل مل���دة 25 دقيق���ة يومي���اً على 

م���دار 3 اأي���ام متتالي���ة، تقل���ل م�ص���تويات هرم���ون 
الإجهاد،  با�ص���م هرم���ون  “الكورتي���زول” املعروف 
وتزيل التوتر وال�ص���غط النف�صي، كما اأنها تقلل من 
�ص���يخوخة الدماغ التي ت�ص���يب الب�رش م���ع التقدم يف 
العمر، ما يوؤثر يف وظائف اجلهاز الع�ص���بي امل�صوؤول 
عن معاجلة املعلومات. ويتحقق التاأمل عندما يقوم 
ال�ص���خ�س باإيجاد �ص���ورة يف العقل ل�صيء معن، ثم 
الرتكي���ز عليه ب�ص���كل كلي ميّكنه من ع���دم روؤية اأي 

�ص���يء من حوله �صوى هذه ال�ص���ورة التي ر�صمها يف 
عقل���ه. والتنف����س مهم و����رشوري يف عملي���ة التاأمل، 
ويتم بعمق وهدوء، ومبجرد اأن تبداأ التاأمل �صتجد اأن 

عملية التنف�س تتم بانتظام.
وي�صتح�صن اأن يكون التاأمل يف مكان هادئ، واأن 
تكون الإ�ص���اءة طبيعي���ة ومعتدلة، واأن مي���الأ الهواء 
النقي جنبات احلجرة، واأن تكون درجة حرارة الغرفة 

معتدلة.

رئي�ض كو�صتاريكا يبتلع دبورا!
لوي�����س  الكو�ص����تاريكي  الرئي�����س  تعر�����س 
غيريم����و �ص����ولي�س، اجلمعة، ملوقف حم����رج اأثناء 
لقائ����ه جمموعة من ال�ص����حافين، خ����الل افتتاح 

م�صنع ا�صفلت جنوب البالد.
واأظه����ر الفيدي����و املت����داول على �ص����بكات 
الرئي�س الكو�ص����تاريكي  التوا�ص����ل الجتماع����ي 
وهو يتحدث، حن دخل الدبور اإلى فمه، ليبتلعه 
دون اأن ي����درك يف البداية ما الق�ص����ة! ثم تدارك 
املوقف، وبروح دعابة قال لل�ص����حافين: “لقد 
ابتلعت دبورا”. و�صارع اأحد املوجودين لإعطائه 
قارورة ماء لي�رشبها ويوا�ص����ل حديثة كاأن �ص����يئا 

مل يح�صل.

البحر الأ�صود يغري لونه
اأف����ادت قن����اة Fox News الأمريكي����ة اأن 
علماء من وكالة نا�ص����ا الف�صائية اكت�صفوا تغريا 
يف لون البحر الأ�ص����ود. وبح�ص����ب علماء نا�صا فاإن 
تكاثر العوالق النباتية يف البحر الأ�ص����ود ت�ص����بب 
يف تغي����ري ل����ون املي����اه م����ن الأزرق الغام����ق اإلى 
الف����ريوزي. واأ�ص����اف العلماء اأن تكاث����ر العوالق 
النباتي����ة ق����د ي�ص����فر ع����ن انخفا�����س م�ص����توى 
الأوك�ص����جن يف املي����اه، ما قد ي����وؤدي اإلى نفوق 
الكائنات البحرية.  يذكر اأن العوالق النباتية هي 
كائن����ة ذاتية التغذية �ص����من جمتمع البالنكتون، 
وهي �ص����غرية ج����دا يف احلج����م، بحي����ث ل ميكن 
روؤيته����ا منف����ردة بالعن املج����ردة. وبالرغم من 
ذلك عند جتمعها بكميات كبرية، ميكن اأن تظهر 
على �ص����كل لون اأخ�����رش عائم على املي����اه وذلك 

لوجود مادة اليخ�صور داخل خالياها.

تهرب طفلها داخل حقيبة
حاولت مواطن���ة اأوكرانية نق���ل ابنها اإلى 

بولندا داخل حقيبتها.
وقالت اآنا ميخال�صكايا، موظفة ق�صم اإدارة 
احلدود مبدينة بريميي�صل البولندية، اإن رجال 
اجلم���ارك ع���روا يف اأثناء تفتي�ص���هم اجلمركي 
لقطار كييف-بريميي�ص���ل على طفل يبلغ من 
العم���ر 8 اأعوام، و�ص���عته الأم يف حقيبتها. ومل 
تتوف���ر لديه���ا اأوراق تثب���ت حق ابنه���ا بعبور 

احلدود الأوكرانية البولندية.
واأ�ص���ارت املوظفة اإلى اأن، 11 يونيو، هو 
اأول يوم �رشى فيه مفعول نظام اإلغاء تاأ�صريات 
الدخول بالن�ص���بة للمواطنن الأوكرانين عند 
عبوره���م احل���دود باجت���اه الحت���اد الأوروبي، 
ولفتت اإلى اأن الأوكرانية كانت قد احتجزت يف 
اليوم نف�صه لعدم امتالك ابنها الأوراق الالزمة.
واأ�ص���افت ميخال�ص���كايا قائلة اإن اإدارة 
احلدود فر�ص���ت عل���ى املواطن���ة الأوكرانية 
املذك���ورة غرام���ة قدره���ا 200 زلوت���ي، ما 

يعادل نحو 50 دولرا.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

 مليونري رو�صي يحجب متثال احلرية
عرب �ص���ياح يف نيويورك عن غ�ص���بهم من يخ���ت فاخر يحجب عنهم روؤية متثال احلرية ال�ص���هري يف 
املدينة الأمريكية، ح�ص���ب ما ذكرت �ص���حيفة “نيويورك بو�ص���ت”. وقالت ال�ص���حيفة اإن اليخت الذي 
ميلكه املليونري الرو�ص���ي- الأمريكي يوغن �ص���فيدلر، ير�ص���و اأمام التمثال منذ مطلع يونيو اجلاري، 
االأمر الذي حرم ال�ص���ياح من فر�صة م�ص���اهدة والتقاط ال�صورة للتمثال ال�صهري، ال�صيما اأنه ير�صي بني 
التمثال ومكان خم�ص�س لل�صياح. وكان اليخت قد ر�صا قرب التمثال يف اأبريل املا�صي، لكنه مل يحجبه 
عن اأعن ال�صياح، قبل اأن يغادر املنطقة ليعود اإليها لحقا يف يونيو. وقال رونالد لوي�س، وهو رئي�س 
منظم���ة غري ربحية معني���ة بحماية املناطق ال�ص���اطئية، اإن “متثال احلرية لكل للنا�س ولي�س ل�ص���خ�س 

ميلك يختا فارها”.

بل����غ عدد خط����وط الهاتف املحمول 96 مليون خ����ط يف م�رش، وفق ما ذكر 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء، الأحد.

ويعني ت�صجيل البالد مليون خط جديد خالل العام املا�صي وحده.
واأو�صح جهاز الإح�ص����اء يف ن�رشة اقت�صادية، اأن عدد م�صتخدمي الإنرتنت 
ارتفع خالل العام املا�صي بن�صبة تتجاوز ال� 10 % ليبلغ اأكر من 38 مليون 

�صخ�س.
واأظهرت الن�رشة تنوع طرق الت�صال ب�صبكة الإنرتنت يف م�رش، م�صرية اإلى 
ارتفاع عدد مت�ص����فحي ال�ص����بكة من خالل الهواتف املحمولة، اإلى 27 مليون 

م�صتخدم.
ي�ص����ار اإلى اأن اإح�صاء اأخريا لعدد �ص����كان م�رش اأ�صار اإلى اأن تعدد �صكانها 

جتاوز عتبة ال�92 مليون ن�صمة يف نوفمرب املا�صي.

 Social
media

عماين”  “اإفطار 
اأنيــــق

لقت �ص���ورة تظهر عمانين يجل�ص���ون ح���ول موائد الإفطار الرم�ص���انية اإعجابا 
منقطع النظري يف و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي، بعد اأن مت تداولها ب�صكل وا�صع يف 

عدد من الو�صائط، ومنها موقع تويرت.
وع���رب مغردون يف تويرت عن بالغ اإعجابهم بال�ص���ورة “الأنيقة”، التي يبدو فيها 

عمانيون وكاأنهم زهرة يف ب�صتان، اأو ف�صيف�صاء ملونة من الع�صور الزاهية.
وبالبحث عن ال�ص���ورة يت�صح اأنها التقطت يف �ص���هر رم�صان، ون�رشها م�صورها 
يف ح�ص���ابه عل���ى تويرت يف 16 يونيو اجلاري. ويظه���ر التعليق املكتوب على تدوينة 
امل�ص���ور العماين “يو�صف ال�ص���عيلي” اأنه من التقط ال�ص���ورة، واأن ال�صورة، كانت 
مبنا�ص���بة اإفطار عائلي، حيث كتب ال�ص���عيلي يف ح�ص���ابه على تويرت حتت ال�ص���ورة 

“الإفطار اجلماعي ل�صباب العائلة - ب�س من فوق”.

جنمة البوب بيون�صيه تنجب تواأمًا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

    الطق�س اليوم ح�صن، 
ولكنه حار اأثناء النهار. 

الرياح �صمالية غربية من

 10 اإلى 15 عقدة، وت�صل من 15 
اإلى 20 اأثناء النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن 

  قرب ال�صواحل، ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر.
درجة احلرارة العظمى 45 وال�صغرى 32 درجة 

مئوية.

حالة 
الطقس

حظيت صورة لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على شرفة قصر 
باكينغهام بإعجاب واسع، على منصات التواصل االجتماعي، 

بالنظر إلى جمعها أفرادا من العائلة ينتمون إلى 4 أجيال.وفق 
ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ذكرت و�ص���ائل اإع���الم اأمريكية عدة اأن جنمة الب���وب الأمريكية بيون�ص���يه وزوجها مغني 
الراب جاي-زي رزقا طفلن تواأم، لين�صما اإلى ابنتهما الأولى بلو اآيفي، البالغة 5 �صنوات.

واأ�ص���علت الأنباء عن اإجناب املغنية للتواأم، التي اأوردته���ا اأولً جملة “بيبول” و”يو اأ�س 
ويكلي” و�صائل التوا�صل الجتماعي. ومل يك�صف بعد عن جن�س الطفلن وا�صميهما.

وذك���رت حمط���ة “اي!” التلفزيوني���ة التي تعنى باأخبار امل�ص���اهري اأن الزوجن �ص���وهدا 
اخلمي�س يف حميط م�صت�صفى لو�س اأجنلو�س.
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