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ال�صماح ب�صيد الروبيان بعد 21 يوًما
ا على اأرزاقهم... رئي�س الوزراء: ا�ستجابة من �سموه ملنا�سدات ال�سيادين وحر�سً

�ملنامة - بنا: وّجه رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة بتعديل 
فرتة حظر �س���يد �لروبيان هذ� �لعام ليبد�أ مو�س���م 
�ل�س���ماح ب�س���يد �لروبي���ان �عتباًر� من 1 �أغ�س���ط�س 
2017، وذلك لدى تروؤ�س �سموه �جلل�سة �العتيادية 

�الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء بق�رص �لق�سيبية �أم�س.

وجاءت �خلطوة ��س���تجابة من �سموه ملنا�سد�ت 
���ا عل���ى �أرز�قهم موّجًها �س���موه  �ل�س���يادين وحر�سً
�جلهات �ملخت�سة التخاذ ما يلزم، على �أن ير�عى يف 
�ملو��سم �ملقبلة تز�من فرت�ت حظر �سيد �لروبيان 

يف �ململكة مع دول جمل�س �لتعاون �الأخرى.
من جهة �أخرى، تابع �سموه ما مت حتقيقه ب�ساأن 

توجيهات���ه لل���وز�ر�ت �خلدمي���ة بتلبي���ة �حتياجات 
�ل���در�ز وعايل و�ملح���رق ومدينة حم���د من �خلدمات 
�الإ�س���كانية و�لبلدي���ة و�ملر�ف���ق �لعام���ة و�لط���رق 
و�ل�رصف �ل�س���حي، و�أخذ �س���موه علًما مبا مت �تخاذه 

من خطو�ت فنية متهيًد� لل�رصوع يف �لرب�مج 
�لتنفيذية.

املنامة العا�سرة عربيًا يف 

اإيرادات الغرف الفندقية

ج���اءت �ملنام���ة يف �ملرتب���ة �لتا�س���عة خليجًي���ا 
و�لعا����رصة عربي���اً م���ن حيث ت�س���جيل �أعل���ى �إير�د�ت 
للغرفة �لفندقية �لو�ح���دة �ملتاحة بو�قع 97 دوالًر�، 
يف �س���هر مايو �ملا�س���ي، وفًقا لتقرير �رصكة �إرن�س���ت 
ويونغ �لذي ح�سلت “�لبالد” على ن�سخة منه.  وكانت 
�ملنامة �س���جلت �ملرك���ز �لثاين عربًيا بح�س���ب تقرير 
�س���هر �بريل، بو�ق���ع 169 دوالر�، فيما �س���جلت دبي 

10�ملرتبة �الأولى بنحو 273 دوالر�.

 

�ملنام���ة - بنا: �أ�س���درت مملك���ة �لبحرين و�ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية ودول���ة �الإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة 
وجمهوري���ة م����رص �لعربية بياناً م�س���رتكاً �أك���دت فيه �أن 
“�لوثائ���ق �لت���ي ن�رصتها �س���بكة )�س���ي �إن �إن( �لعاملية 
و�س���ملت �تف���اق �لريا����س )2013( و�آليت���ه �لتنفيذية 
و�تف���اق �لريا����س �لتكميل���ي )2014( توؤك���د، مب���ا ال 
يدع جماالً لل�س���ك، ته���رب قطر من �لوف���اء بالتز�ماتها، 

و�نتهاكها ونكثها �لكامل ملا تعهدت به”.
و�سددت �لدول �لد�عية ملكافحة �الإرهاب يف بيانها 
عل���ى �أن “�ملطالب �لثالث���ة ع�رص �لتي قدم���ت للحكومة 
�لقطرية كانت للوفاء بتعهد�تها و�لتز�ماتها �ل�س���ابقة، 
و�أن �ملطالب باالأ�سل هي �لتي ذكرت يف �تفاق �لريا�س 
و�آليته و�التفاق �لتكميلي، و�أنها متو�فقة ب�س���كل كامل 

مع روح ما مت �التفاق عليه”.

الوثائق توؤكد تهرب الدوحة من التزاماتها

البوعينني رئي�ًصا لـ “التمييز” وحمزة لـ “الإفتاء”
العاهل ي�سدر اأمرين ملكيني 

املطالب الـ13 ن�س عليها اتفاق الريا�س... دول مكافحة الإرهاب:

م حالًل املاجد نقاًل عن وزير العدل: الإلغاء مل يحلل حراًما ومل يحرِّ

�ملنام���ة - بنا: �س���در عن عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليفة �أمر�ن ملكيان رقم )38( و)39( ل�سنة 

.2017
وجاء يف �ملادة �الأول���ى من �الأمر �مللكي 
رق���م )38( بتعيني رئي����س ووكيل ملحكمة 
�لتمييز، �أنه ُيقبل طلب �مل�ست�س���ار �سامل بن 
حممد �س���امل �لكو�ري رئي�س حمكمة �لتمييز 
نائب رئي�س �ملجل�س �الأعلى للق�ساء باإحالته 

للتقاعد.
ون�س���ت �ملادة �لثانية من �الأمر �مللكي 
على �أنه ُيعنَيّ �مل�ست�س���ار عبد�هلل بن ح�س���ن 
�أحم���د �لبوعين���ني رئي�ًس���ا ملحكم���ة �لتمييز 
بدرجة وزير بحكم �ملن�س���ب، ونائًبا لرئي�س 

�ملجل�س �الأعلى للق�ساء.
وجاء يف �مل���ادة �لثالثة من �الأمر �مللكي 
�أنه تعنَيّ �مل�ست�س���ارة مع�سومة عبد�لر�سول 

عي�سى وكياًل مبحكمة �لتمييز.
كم���ا ن�س���ت �مل���ادة �لر�بع���ة م���ن �الأمر 
�مللكي على �أنه ُيعم���ل بهذ� �الأمر من تاريخ 

�سدوره، وُين�رص يف �جلريدة �لر�سمية.
وجاء يف �ملادة �الأول���ى من �الأمر �مللكي 
رق���م )39( بتعي���ني رئي�س ونائ���ب رئي�س 
هيئ���ة �لت�رصيع و�الإفتاء �لقان���وين، �أنه ُيعنَيّ 

�مل�ست�س���ار ن���و�ف عب���د�هلل عبد�لعزيز حمزة 
رئي�ًس���ا لهيئة �لت�رصي���ع و�الإفتاء �لقانوين يف 

درجة وكيل وز�رة.
ون�س���ت �مل���ادة �لثانية على �أن���ه ُيعنَيّ 
�مل�ست�س���ار حمم���د �أحم���د عل���ي مقب���ل نائًبا 
لرئي����س هيئة �لت�رصيع و�الإفت���اء �لقانوين يف 

درجة وكيل وز�رة م�ساعد.
وج���اء يف �مل���ادة �لثالثة �أن���ه ُيعمل بهذ� 
�الأم���ر من تاريخ �س���دوره، وُين�رص يف �جلريدة 

�لر�سمية.

حذف ن�ص �صحة الزواج املنقطع بقانون الأ�صرة
قال ع�سو جلنة �ل�س���وؤون �لقانونية و�لت�رصيعية 
مبجل�س �لنو�ب �ل�س���يخ ماجد �ملاجد ل���� “�لبالد” �إن 
وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �الإ�س���المية و�الأوقاف حذفت 
بع�س فق���ر�ت مو�د م�رصوع قانون �الأ�رصة �لذي �أقرته 
�للجنة �ل�رصعية �مل�س���كلة باأمر ملكي وفق تو�س���يح 

�لوزير باجتماعه مع �للجنة �لقانونية �لنيابية.
ونق���ل �ملاجد ع���ن �لوزي���ر قوله �إن م���ا �تخذته 
�لوز�رة من قر�ر بالن�س���خة �ملحال���ة �إلى �لربملان مل 

يحلل حر�ًما ومل يحرِّم حالال.
و�أردف: �عت���رب �لوزير �أن هذه �لفقر�ت باملو�د 
�إجر�ئية وب�س���يطة وال تخل بجوه���ر �لقانون، ولكني 

�أرى �أنها فقر�ت جوهرية )...(.
و�أ�س���اف: ن�ساأ توج�س لدّي وجمموعة من �أع�ساء 

�للجن���ة و�ملجل�س م���ن ه���ذ� �لت�رصيع وما �س���مله من 
تعديالت.

وعن �أبرز �لتغيري�ت مب����رصوع �لقانون �ملنظور 
�أم���ام �لربملان ع���ن �لن�س���خة �لت���ي �أقرته���ا �للجنة 
ال�رشعية، اأو�شح املاجد اإلغاء اللجنة ال�رشعية ا�شرتاط 
�حل�سول على �إذن من �ملحكمة �ل�رصعية لتوثيق عقد 
زو�ج م���ن جتاوز 60 م���ن عمره بامر�أة غ���ري خليجية، 

ولكن عادت �ملادة مب�رصوع �لقانون.
وتابع: ومث���ال �آخر لن�س �أقرت���ه �للجنة �ل�رصعية 
عل���ى �أن ينق�س���م �ل���زو�ج �ل�س���حيح وفق���ا للفق���ه 
�جلعف���ري �إلى د�ئ���م ومنقط���ع، وللمنقط���ع �أحكامه 

�خلا�سة، ولكن �ألغت �لوز�رة بن�سخة م�رصوع 
9�لقانون �ملحالة للربملان هذه �لفقرة.
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س جل�سة جمل�س �لوزر�ء 	
• جاللة �مللك	

مساهمة القطاعات غير النفطية بالميزانية - مليون دينار
ميزانية 2018ميزانية 2017القطاع

107.8109.7مساهمات وعوائد االستثمارات الحكومية
70.185.7قطاع خدمات اإلدارة العامة

208.9230.8قطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة
67.290.4قطاع الشؤون االقتصادية والبنية التحتية

0.30.3قطاع حماية البيئة
3.43.4قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

40.740.8قطاع الصحة
2.22.1قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

2.12.2قطاع التعليم

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

را�شد الغائب

 املحرر االقت�شادي

• ماجد �ملاجد	

• �أحمد حممد علي مهدي 	
زين �لدين - هارب

• �ل�سيد حممد قا�سم حممد 	
ح�سن ف�سل - هارب

• ح�سني علي �أحمد د�ود  	
- هارب وموجود يف �إير�ن

• ح�سن عبد�هلل مرهون 	
ر��سد - مقبو�س عليه

حتديد هوية 4 متورطني بتفجري الدراز الإرهابي
4وزير “الأ�سغال”: ا�سرتداد كلفة البنية التحتية ل ي�سمل �سكن املواطن

جلنة “ميزانية 2015” تفّوقت بانتزاع 12 مك�صًبا

مياه كث���رية جرت حتت ج�رص جمل�س �لنو�ب 
م���ن �لع���ام 2015 للع���ام 2017 �أ�س���فرت عن 
تبدي���ل مو�ق���ف جمموعة ن���و�ب ب�س���اأن قانون 
�مليز�ني���ة �لعامة �ل�س���ابقة و�حلالي���ة. “�لبالد” 
تعر����س مقارنة مل�س���هد جمريات عم���ل �للجنة 

�لنيابي���ة �ملكلف���ة بنظ���ر �مليز�ني���ة  �ملالي���ة 
�ل�سابقة للعامني 2015 - 2016 وبني �للجنة 
�ملالية �لنيابي���ة �حلالية �ملكلفة بنظر ميز�نية 
�للجن���ة  تفوق���ت   .2018  -  2017 �لعام���ني 
�ملالية �ل�س���ابقة يف ح�سد �ملكا�س���ب �ل�سعبية 

للمو�طنني مقارن���ة باحلالية، جلهة 
�نتز�ع 12 مك�سًبا.

• وثائق �تفاق �لريا�س �لتي ن�رصتها “�سي �إن �إن” �أم�س	
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حراك �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يعزز ح�سور “ال�سلة البحرينية”
اللعبة �شجلت ح�شوًرا م�رشًفا يف جميع املناف�شات... رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: ا�ش����تقبل رئي�س الوزراء �ش����احب 
ال�ش����مو امللك����ي االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة 
بق�����رش الق�ش����يبية �ش����باح اأم�����س رئي�����س االحت����اد 
البحريني لكرة ال�ش����لة �شمو ال�ش����يخ عي�شى بن علي 
ب����ن خليفة اآل خليفة الذي اأهدى �ش����موه ن�ش����خة من 
كتاب “اإجنازات �شالوية” الذي يوثق م�شرية التطور 
واالإجن����ازات الت����ي حققتها ك����رة ال�ش����لة البحرينية 
موؤخرا بف�ش����ل برامج وخطط االحتاد البحريني لكرة 

ال�شلة التطويرية.
واأ�شاد �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�س الوزراء 
باحل����راك ال����ذي يقوده �ش����موه ال�ش����يخ عي�ش����ى بن 
عل����ي اآل خليفة لتعزيز تواجد كرة ال�ش����لة البحرينية 
اإقليميا ودوليا وجعلها يف مواقع متقدمة يف من�شات 
التتويج، والذي يعك�س حجم الطموح واالأفق لطموح 
ال�شباب البحريني نحو االإجناز والتميز، منوها �شموه 
بجهود رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�ش����لة �ش����مو 
ال�ش����يخ عي�ش����ى بن علي اآل خليفة، والتي انعك�شت 
اإيجابا يف تطوير لعبة كرة ال�ش����لة يف مملكة البحرين 
واالرتقاء مبهارات العبيها مما جعلها ت�شجل ح�شورا 
م�رشفا يف املناف�ش����ات اخلليجية واالآ�شيوية والعربية 

والدولية.

واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء دعم 
احلكومة جلميع اجلهات املت�شلة بال�شاأن الريا�شي 
ودعم����ه و�ش����وال لتحقي����ق املزي����د م����ن االإجن����ازات 

الريا�شية، معربا �شموه عن اأمله يف اأن ت�شهد الفرتة 
املقبل����ة مزيدا من االإجنازات الريا�ش����ية التي ترفع 

ا�شم مملكة البحرين عاليا يف خمتلف املحافل.

واأعرب �ش����مو ال�شيخ عي�ش����ى بن علي اآل خليفة 
عن عظيم �ش����كره وتقديره ل�ش����احب ال�شمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء عل����ى ما يوليه �ش����موه م����ن اهتمام 

لالرتقاء بالريا�ش����ة البحرينية، موؤكدا اأن توجيهات 
�ش����موه تع����د منه����اج عمل م����ن اأجل النهو�����س بكرة 

ال�شلة البحرينية وتطويرها اإدارًيا وفنًيا.

• �شمو رئي�س الوزراء يت�شلم كتاب “اإجنازات �شالوية” 	

االه����ت����م����ام ب���ن���ظ���اف���ة ال���������ش����واط����ئ وامل������راف������ئ واإزال������������ة امل���خ���ل���ف���ات ف������وًرا

الـ�سـمـاح بـ�سـيـد الـروبـيـان بــدًءا مــن 1 اأغ�سـطــ�س
توفري مزيد من مواقف ال�شيارات باأحياء املحرق... رئي�س الوزراء يوّجه:

املنام���ة - بن���ا: راأ�س رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اجلل�ش���ة االعتيادي���ة االأ�ش���بوعية ملجل����س الوزراء 
بق�رش الق�شيبية اأم�س، وعقب اجلل�شة اأدلى االأمني 
العام ملجل�س الوزراء يا�رش النا�رش بالت�رشيح التايل:
وّجه �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي����س الوزراء 
خال����س ال�ش���كر والتقدي���ر اإل���ى جمل�ش���ي النواب 
وال�ش���ورى رئي�ًش���ا واأع�ش���اء على التعاون املثمر 
م���ع احلكومة فيما يتعلق باإع���داد امليزانية العامة 
للدولة 2017– 2018 والتوافق بني ال�ش���لطتني 
على املبادئ واالأولويات اال�ش���رتاتيجية املتعلقة 

بامليزانية. 
بعد ذلك، اأعرب جمل�س الوزراء عن ا�ش���تنكاره 
واإدانته ال�شديدة لالعتداء االإرهابي التي ا�شتهدف 
دوري���ة اأمنية يف حمافظ���ة القطيف اأثن���اء قيامها 
بواجبها الوطن���ي يف حفظ االأم���ن، موؤكًدا املجل�س 
تاأييد مملكة البحري���ن ووقوفها التام مع اململكة 
العربي���ة ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف كل م���ا تتخذه 
م���ن اإج���راءات ملكافح���ة االإره���اب وحف���ظ اأمنه���ا 
وا�ش���تقرارها، واأك���د جمل����س ال���وزراء على موقف 
مملكة البحري���ن الثابت الراف����س لالإرهاب بكافة 

�شوره واأ�شكاله.
 وعل���ى �ش���عيد ذي �ش���لة فق���د اأدان جمل�س 
الوزراء ب�ش���دة الهج���وم االإرهابي الذي ا�ش���تهدف 
���ا يف حمافظ���ة �ش���مال �ش���يناء، موؤكًدا  حاج���ًزا اأمنيًّ
املجل����س ت�ش���امنه م���ع جمهوري���ة م����رش العربي���ة 
ال�ش���قيقة وتاأييده فيما تتخذه من اإجراءات حلفظ 

اأمنها وا�شتقرارها. 
بعده���ا، تابع �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء م���ا مت حتقيقه ب�ش���اأن توجيهات �ش���موه 
لل���وزارات اخلدمية بتلبية احتياجات الدراز وعايل 
واملح���رق ومدينة حمد م���ن اخلدمات االإ�ش���كانية 
والبلدي���ة واملراف���ق العام���ة والط���رق وال����رشف 
ال�شحي واأخذ �شموه علًما مبا مت اتخاذه من خطوات 
فنية متهيًدا لل�رشوع يف الربامج التنفيذية، وذلك 
م���ن خالل التقاري���ر التي رفعت اإلى �ش���موه لهذا 
الغر����س من وزي���ر االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 

والتخطيط العمراين ووزير االإ�شكان.
كم���ا وّج���ه �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء اإلى توفري املزيد من مواقف ال�شيارات يف 

االأحياء القدمية ومنها املحرق عرب اال�ش���تمالكات 
للت�شهيل على املواطنني والتي�شري على مرتادي 
املراف���ق ال�ش���حية والتعليمية يف تل���ك املناطق 
موجًه���ا �ش���موه اإل���ى املوافقة على ا�ش���تمالك 5 
مواق���ع يف ق���اليل وتخ�شي�ش���ها كمواق���ف عامة، 
ووّجه وزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين اإلى اإ�ش���دار قرارات اال�شتمالك الالزمة 
وذلك يف �ش���وء املذكرة التي رفعها الوزير لهذا 

الغر�س.
 بعد ذلك، وّجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء بتعديل ف���رتة حظر �ش���يد الروبيان هذا 
العام ليبداأ مو�شم ال�شماح ب�شيد الروبيان اعتباًرا 
من 1 اأغ�شط�س 2017، وذلك ا�شتجابة من �شموه 
���ا عل���ى اأرزاقهم  ملنا�ش���دات ال�ش���يادين وحر�شً
موّجًها �ش���موه اجلهات املخت�ش���ة باتخاذ ما يلزم 
على اأن يراعى يف املوا�ش���م املقبلة تزامن فرتات 

حظر �ش���يد الروبيان يف اململك���ة مع دول جمل�س 
التعاون االأخرى.

م���ن جانب اآخر، وّجه �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س ال���وزراء اإل���ى االهتمام بنظافة ال�ش���واطئ 
واملرافئ و�ش���مان خلوه���ا من اأي���ة خملفات واأن 

تزال فوًرا اإن وجدت مبا يف ذلك املنطقة الواقعة 
يف حمي���ط مرفاأ بندر ال���دار، موجًها �ش���موه وزارة 
االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
اإلى اتخ���اذ ما يلزم للتاأكد م���ن �رشيان العقود مع 

�رشكات التنظيف. 
اإلى ذلك، وّجه �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ب����رشورة تواف���ر اال�ش���رتاطات ال�ش���حية 
وا�شرتاطات االأمن وال�ش���المة يف ال�شكن اجلماعي 
وامل�ش���رتك للعم���ال طبًق���ا للق���رارات واالأنظم���ة 
املعم���ول به���ا وكل���ف �ش���موه اجله���ات املعنية 
مبراجعة العقود املتعلقة ب�شكن العمال وموا�شلة 
امل�ش���ح ال�ش���امل ل�ش���كن الع���زاب ومبا ين�ش���جم 
والرغبة املقدمة لهذا الغر�س من جمل�س النواب.
املذك���رات  يف  املجل����س  نظ���ر  ذل���ك،  بع���د 
واملو�ش���وعات املدرجة على جدول اأعماله، وقّرر 

ب�شاأنها ما يلي:

اأوالً: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى اأن تكون 
الفئ���ة العمرية 15 – 29 �ش���نة هي فئة ال�ش���باب 
التي ت�شتهدفها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة 
ال�ش���بابية  واخلدم���ات  واالأن�ش���طة  بالربام���ج 
به���ذه  املتعلق���ة  واالإح�ش���ائيات  والريا�ش���ية 
اخلدمات واالأن�ش���طة ومبا ال يتعار�س مع املعايري 
الدولي���ة والت�رشيعات القائم���ة دون اأن ميتد اإلى 
جم���ال �ش���ن الت�رشيعات وذل���ك على النح���و الذي 
اأو�ش���ت به اللجنة الوزارية لل�ش���وؤون القانونية يف 
مذكرتها التي رفعها مع���ايل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية.

ثانًي���ا: يف اإطار حر�س املجل�س على ت�ش���ديد 
العقوب���ات على اإح���راز وتعاطي امل���واد املخدرة 
وحظر ا�ش���تريادها، فقد وافق جمل�س الوزراء على 
اعتبار مادة ال�شابو كمادة خمدرة بدالً من اعتبارها 
مادة م���ن م���واد املوؤث���رات العقلية، وبن���اء عليه 
تنق���ل هذه املادة م���ن املجموع���ة الثانية بجدول 
املوؤث���رات العقلية اإلى املجموع���ة االأولى بجدول 
املواد املخ���درة امل�ش���ار اإليها يف قان���ون املواد 
املخ���درة واملوؤث���رات العقلي���ة رقم )15( ل�ش���نة 
2007، وكلف املجل�س اجلهات املخت�شة باتخاذ 

االإجراءات الالزمة. 
ثالًثا: واف���ق جمل�س الوزراء على ا�شت�ش���افة 
االأول  التاأ�شي�ش���ي  لالجتم���اع  البحري���ن  مملك���ة 
ل�ش���ياغة ا�ش���رتاتيجية تنفي���ذ عربية ال�ش���تخدام 
احلو�ش���بة ال�ش���حابية يف التعلي���م وال���ذي تنظمه 
املنظم���ة العربي���ة للرتبي���ة والعل���وم والثقاف���ة 
)االألك�ش���و(، وذل���ك بناء على املذك���رة املرفوعة 

لهذا الغر�س من وزير الرتبية والتعليم.
رابًع���ا: اأح���ال جمل����س ال���وزراء اإل���ى اللجن���ة 
الوزارية لل�ش���وؤون القانونية 3 اتفاقيات خدمات 
جوي���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن وكالً م���ن ماليزي���ا 
وبرون���اي دار ال�ش���الم والربازيل، وذلك يف �ش���وء 
املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من �ش���عادة وزير 

املوا�شالت واالت�شاالت.
خام�ًش���ا: بح���ث جمل����س ال���وزراء ع���دًدا م���ن 
االقرتاح���ات برغب���ة املقدم���ة من جمل����س النواب 
وواف���ق عل���ى م�ش���ودة رد احلكومة ب�ش���اأنها على 
النح���و الذي اأو�ش���ته به اللجنة الوزارية لل�ش���وؤون 

القانونية.

• �شمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	

• يا�رش النا�رش	

تلقى رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
برقية �شكر جوابية من رئي�س وزراء مملكة 
ا على  تايلند برايوث �شان او�شا، وذلك ردًّ

برقي���ة التهنئ���ة الت���ي بعث بها �ش���موه، 
مبنا�شبة اليوم الوطني ململكة تايلند. 

واأعرب رئي�س وزراء مملكة تايلند عن 
خال�س �ش���كره وتقديره ل�ش���احب ال�شمو 

رئي����س ال���وزراء عل���ى م�ش���اعره النبيل���ة، 
متمنيًّا ل�ش���موه دوام ال�ش���حة وال�شعادة، 
وململك���ة البحري���ن املزي���د م���ن التقدم 

واالزدهار.

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر نظريه التايلندي



3 الثالثاء 11 يوليو 2017 بالدنا
17 شوال 1438

العدد 3192  local@albiladpress.com

20

يوليو
يعقوب  شاهين

8 مساًء . الصالة الثقافية

www.bahrainsummer.bh

80008089

Option B : Logo

الرعاة: 

الدوحة جندت اآلة اإعالمية لتنفيذ خمطط اإ�سقاط الأنظمة العربية
يف ندوة “ال�صحفيني” عن “الإعالم القطري قبل وبعد الأزمة”... رئي�س “الحتاد” الإماراتية: 

قال رئي�س حترير �صحيفة “الحتاد” الإماراتية 
حمم���د احلم���ادي اإن قط���ر ه���ي “قن���اة اجلزي���رة”، 
والعك����س �ص���حيح”، مبين���اً اأن “قط���ر ا�ص���تخدمت 
ومبهارة القوة الناعمة حني اأطلقت قناة  “اجلزيرة” 
منذ 20 عاماً، وبداأت عملها ب�ص���كل احرتايف وانتقت 
الأوتار التي كانت تعزف من خاللها بدقة متناهية”. 
واأو�ص���ح احلمادي، خالل ندوة عقدت مبجل�س جمعية 
ال�صحفيني باجلفري، م�ص���اء اأم�س الأول حتت عنوان 
“الإعالم القطري قبل وبعد الأزمة” بح�ص���ور رئي�س 
جمعي���ة ال�ص���حفيني موؤن�س املردي وع���دد كبري من 
اأع�ص���اء جمل�س ادارة اجلمعية والإعالميني والكتاب، 
اأن “حرفية القناة �ص���اعدتها كثرياً على ا�ص���تقطاب 
�صعوب املنطقة التي كانت حتتاج ملتنف�س اإعالمي 
لها، قبل اأن تبداأ الأمور تتك�ص���ف لن���ا تدريجياً حول 
اأجنداتها احلقيقية واخلفية والتي كان امل�ص���وؤولون 
بالإمارات مع مطلع العام 2000 يحذروننا كاإعالميني 
منها”. ولكي متار�س دورها بال�ص���كل ال�صحيح، ومع 
م���رور الوق���ت بداأن���ا نكت�ص���ف اأن هذه القن���اة تتجه 
يف اجتاه���ات معينة، وتعم���ل من اأجل اأجندة خا�ص���ة 
باحلكوم���ة القطرية، وعليه عندما نرجع للوراء وننظر 
يف الأح���داث املهم���ة التي ع�ص���فت بالأم���ة العربية 

بالعقد الأخري، نكت�صف اأهداف القناة املوؤدجلة”.
وب���ني اأنه “عندما جاء ما ي�ص���مى الربيع العربي، 
كانت اجلزيرة هي التي تت�ص���در امل�ص���هد الإعالمي، 
وه���ي التي كانت تنقل احل���دث، وتنقل - كما يروج 
له - الراأي والراأي الآخر، وهو ال�ص���عار الذي �ص���دقه 
الغرب قبل غريهم، وهو ما دفعهم لفتح كل الأبواب 

اأمام اجلزيرة”.
وزاد احلم���ادي و�ص���ط اهتم���ام احل�ص���ور “حني 
نرى كيفية تعاملت )اجلزيرة( مع م�رص وال�ص���عودية 
والإم���ارات والبحري���ن بال�ص���نوات الأخرية، ف�ص���رى 
اأن���ه تعام���ل يقوم على الت���اأزمي، وعل���ى البحث عنه، 
وحماول���ة ت�ص���خيم امل�ص���اكل، واإبرازه���ا عل���ى اأنها 

ق�ص���ايا كبرية جداً، وانه ل يجب ال�صكوت عنها، واأنه 
لبد من اإح�ص���ار بع�س املحللني ال�صيا�صيني الذين 

يزيدوا وي�صيفوا بها”.
وتاب���ع “ولذل���ك، راأينا خ���الل الفرتة املا�ص���ية 
كيف عمدت اجلزيرة على اإعادة ت�صكيل الراأي العام، 
وكيف اأن ال�ص���عوب تكون �ص���د احلكومات، وبغ�س 
النظر عن طبيعة هذه احلكومات واجنازاتها، وطبيعة 
املكت�صبات التي حققتها ل�صعوبها، املهم اأن تكون 
�صد هذه احلكومات، من املغرب اإلى �صلطنة عمان”.

“الحت���اد”:  �ص���حيفة  حتري���ر  رئي����س  واأردف 
“ب���رزت حلظة احلقيق���ة يف الربي���ع العربي، وبوقت 
كان���ت تنتظره قن���اة اجلزيرة، وبالتحدي���د احلكومة 
القطرية، ولأننا حني نتحدث اليوم عن قناة اجلزيرة، 
ل ن�صتطيع اأن نف�صل تاأثري احلكومة القطرية عليها، 

وتاأثريها الأ�صا�صي يف �صيا�صاتها الإعالمية”.
ووا�ص���ل “وعلي���ه، لحظنا كيف كان���ت تتحرك 
قن���اة اجلزي���رة واحلكومة القطرية بفل���ك واحد اأثناء 
اأزم���ات الربي���ع العربي، �ص���واء يف م����رص، اأو ليبيا، اأو 
تون�س، اأو غريها، حي���ث كانت تتحرك احلكومة على 
الأر�س، وتقوم القناة بتغطية ذلك اإعالميا، واإ�صفاء 
ال�رصعي���ة عليه���ا، وكثرياً م���ن الأحيان كان���ت تعمل 
كام���ريات القناة باجت���اه، يف حني تعم���ل املخابرات 

القطرية باجتاه اآخر بنف�س الوقت”.
واأ�ص���اف “وكان ذل���ك وا�ص���حاً يف ليبي���ا، وهو 
اأم���ر ذك���ره العقيد امل�ص���ماري منذ اأي���ام، ليوؤكد اأنه 
كان هن���اك دور قطري كبري يف �إ�س���قاط نظام معمر 

القذايف، وبت�رصيع عملية التغيري”.
وع���ن م����رص، تط���رق احلم���ادي بالق���ول “كانت 
قن���وات اجلزي���رة موجه���ة لأماكن معينة مب����رص اأثناء 
الربي���ع العرب���ي، وملجموع���ات معين���ة”، وكان لدي 
الكثري من اأ�ص���دقائي امل�رصيني حينها يتوا�ص���لون 
مع���ي ويقول���ون يل ب���اأن “م���ا تبثه اجلزي���رة يخالف 
الوقائ���ع عل���ى الأر�س جمل���ة وتف�ص���يالً”، ومل نكن 

ن�صتوعب الأمر حينها ب�صكل حريف، حتى بداأت الأمور 
تتك�صف فيما بعد”.

 وزاد “الكث���ري م���ن امللف���ات الت���ي تطرحه���ا 
اجلزيرة عن وجود اأزمات حم���ددة يف مناطق بعينها، 
واملحلل���ني الذين يخرجون على �صا�ص���اتها ليخوفوا 
العامل هي بواقع الأمر وقائع وت�رصيحات مفربكة ول 

متت للحقيقة ب�صلة”.
ويت�ص���اءل احلمادي با�ص���تغراب “قطر بحجمها 
ال�صغري تريد اأن حتدث تغيرياً كبرياً بواقع املنطقة، 
يبد�أ باإ�سقاط �أنظمتها، وبتغيري �لرتكيبة �ل�سيا�سية 
فيها، وبغ����س النظر عما اإذا ما كان���ت هذه الأنظمة 

جيدة، اأو �صيئة، وعليه، فالفكرة الرئي�صة التي تطرح 
نف�ص���ها هنا هي: م���ن يعطي احلق حلكوم���ة قطر اأن 
تاأت���ي وتغري هذه اجلغرافي���ا وتفر�س على املنطقة 
ما تعتقد اأنه ال�ص���واب، والذي بالن�صبة لها الإ�صالم 
ال�صيا�ص���ي؟”. وتاب���ع “دعم قطر جلماعات الإ�ص���الم 
ال�صيا�ص���ي يف م�رص وليبيا وتون�س ل ت�ص���وبه �صائبة، 
وبالتن�ص���يق مع الدول الغربي���ة، وباعتبار اأن هذا هو 
احلل الأمثل لهذه املنطق���ة، وباعتبار اأن القطريني 
ي���رون اأن املنطق���ة العربي���ة الت���ي تع���ج بالأنظم���ة 
الدكتاتوري���ة والفا�ص���دة وال�ص���مولية، والتي تعمل 
بعك�س متطلبات ال�ص���عوب، اإذا فالإ�صالم ال�صيا�صي 
هو الذي �صيغري واقع هذه ال�صعوب، خ�صو�صاً اأن له 
�ص���عبية كبرية - كما يروج القطريون - واأنه �صوف 
يكت�صح النتخابات و�صي�صل ل�صدة احلكم ب�صهولة”.

وق���ال “فعلياً، نحن ن���درك اأن ه���ذه اجلماعات 
لها قواعد �ص���عبية جيدة، ا�ص���تطاعت من خاللها اأن 
جتمع اأ�ص���وات الناخبني بالكثري من الدول العربية، 
وكان هذا وا�ص���حاً م�رص وتون�س عل���ى وجه التحديد، 
ولك���ن هذه مل تك���ن احلقيقة، لأنه وبعد اأن و�ص���لت 
هذه اجلماعات ل�ص���دة احلكم، تب���ني اأنهم ل ميثلون 
حالً، بل امل�صكلة، خ�صو�ص���اً اأن لديهم غيابا وا�صحا 
بالفكر ال�صيا�ص���ي، ومب����رصوع الدول���ة، اأو حتى روؤية 
مل�صتقبل اأف�ص���اًل، ناهيك عن رف�س هذه اجلماعات 

لالآخر، وتعزف عن الندماج معه”.

•  رئي�س حترير �صحيفة “الحتاد” الإماراتية متحدثا يف الندوة	

 اإبراهيم النهام

معر�ض احلدائق الدويل ينطلق 22 فرباير 2018
ا�صتحداث فئات جديدة جلائزة اأف�صل جناح... ال�صيخة مرام:  

اأعلنت الأمني العام للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي ال�صيخة مرام بنت 
عي�ص���ى اآل خليفة، �ص���باح اأم����س، عن بدء 
ال�ص���تعدادات لإقام���ة معر����س البحري���ن 
ال���دويل للحدائ���ق املقب���ل، وذل���ك خالل 

الفرتة 22 و25 فرباير 2018.
وك�ص���فت الأم���ني العام اأن “�ص���المة 
الأغذي���ة” ه���و �ص���عار املوؤمتر يف ن�ص���خته 
املقبل���ة، يف حماول���ة للتاأكيد عل���ى اأهمية 
املتعلق���ة  العاملي���ة  للمعاي���ري  الرتق���اء 
باإنتاج وتخزين وت�ص���نيع املنتج الغذائي 
الزراع���ي لغاي���ة و�ص���وله ليد امل�ص���رتي 
النهائي وامل�ص���تهلك.     واأكدت ال�ص���يخة 
مرام بنت عي�ص���ى، يف موؤمتر �صحايف اأم�س، 
اأن املعر�س يحظى برعاية كرمية م�صتمرة 
من عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة، وبدعم متوا�صل من 
قرينة العاهل رئي�صة املجل�س ال�صت�صاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية الزراعة �ص���احبة 
بن���ت  �ص���بيكة  الأم���رية  امللك���ي  ال�ص���مو 

اإبراهيم اآل خليفة. 

قرعة علنية: 
ل�”الب���الد”  �ص���وؤال  عل���ى  ورداً 
ب�ص���اأن معاي���ري واآلي���ة اختي���ار املزارعني 
املعر����س،  يف  امل�ص���اهمني  البحريني���ني 
والذي���ن يحظ���ون بدع���م م���ن القائم���ني 
علي���ه، اأجاب���ت ال�ص���يخة مرام: “�ص���يجري 
اختي���ار امل�ص���اركني عرب قرع���ة علنية يف 
موؤمتر �ص���حايف �صيقام يف فرباير 2018”. 
وكال���ة  م���ع  “�صنتوا�ص���ل  وا�ص���تطردت: 
الزراعة بوزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
املزارع���ني  خماطب���ة  بدوره���ا  لتتول���ى 
الراغبني يف امل�صاركة باملعر�س، وبعد اأن 
ت�صلنا قائمة الراغبني، �صنختار 14 مزارعاً 
لتكوي���ن م���ا ي�ص���به ب�)�ص���وق املزارعني( 
داخ���ل اأروق���ة املعر����س”.   وفيما يتعلق 
باأبرز التغيريات ملعر�س احلدائق املقبل، 
اأ�صارت ال�ص���يخة مرام اإلى اأن عدد قاعات 
املعر�س قد انخف�صت اإلى اثنتني بعد اأن 
كان���ت 3 قاعات يف حماول���ة للرتكيز على 

اأهداف املعر�س الرئي�صية. 

إلغاء قاعة:  
واأ�ص���افت: “لق���د ج���رى اإلغ���اء قاعة 

جمي���ع  اأظه���ره  م���ا  بع���د  )الت�ص���ميم( 
العار�ص���ني من رغبة يف التناف�س ومقدرة 
ت�ص���اميم  يف  الإبداع���ات  اإظه���ار  عل���ى 

امل�صاحات املخ�ص�صة لكل منهم”.  
بقي���ت  “وعلي���ه  قائل���ًة:  وتابع���ت 
قاعت���ان، الأولى ت�ص���مى قاع���ة العر�س/

ال�ص���وق، وهي املخ�ص�ص���ة لدعم ت�صويق 
اأنواعه���ا  مبختل���ف  الزراعي���ة  املنتج���ات 
)ال���ورود، النبات���ات، والأدوات الزراعي���ة، 
واأث���اث  الإ�ص���اءة،  ومع���دات  والأ�ص����س، 
احلدائق، وغريها من اخلدمات الزراعية(.  
الثاني���ة  القاع���ة  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
�صتخ�ص����س للتوعية، و�صت�صم موؤ�ص�صات 
جمعي���ات  وكذل���ك  وتعليمي���ة،  ر�ص���مية، 
وموؤ�ص�ص���ات جمتم���ع م���دين، وق���د ُتدعى 
����رصكات وموؤ�ص�ص���ات قطاع خا�س اأي�ص���اً 
لتتول���ى كل جه���ة تقدمي برام���ج توعوية 

وتثقيفية واإبداعات زراعية اأي�صاً.   

تغيير جوهري: 
للمب���ادرة  الع���ام  الأم���ني  واأعلن���ت 
الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي ع���ن 
تغي���ري جوهري ط���ال جائزة اأف�ص���ل جناح 
ب���ني القطاع���ات العار�ص���ة، م�ص���رية اإلى 
ا�ص���تحداث فئ���ات جديدة لتمك���ني جميع 
امل�صاركني من املناف�صة للظفر باجلائزة.  
واأو�ص���حت اأن قراءة الو�ص���ع ال�صابق 
بع����س  حرم���ان  اأظه���رت  ق���د  للجائ���زة 
امل�صاركني من املناف�ص���ة احلقيقية على 

�جلائزة نتيجة �ختالف طبيعة �لن�ساط لكل 
موؤ�ص�صة/عار�س.. كيف ملوؤ�ص�صة معدات 
زراعي���ة مث���اًل اأن تناف�س م�ص���تالً يف جمال 

من�صة العر�س؟ 
وبين���ت اأن الفئات امل�ص���تحدثة اإلى 
اجلائزة هي كالتايل: )�رصكات الت�ص���ميم، 
م�ص���اتل، حمالت زهور، �رصكات م�صتلزمات 
احلدائق، �رصكات مع���دات مالعب، �رصكات 
منتجات غذائية، �رصكات معدات زراعية(.   

جمال الصورة:  
ن���ادي  اأثن���ت رئي�ص���ة  م���ن جانبه���ا، 
عبداملل���ك  زه���رة  للحدائ���ق  البحري���ن 
عل���ى �ص���عار املعر����س املقب���ل “�ص���المة 
الأغذية”، م�صريًة اإلى تبني النادي لل�صعار 

ولتطبيقاته منذ �صنوات طويلة.    
وحتدث���ت عبداملل���ك ع���ن تطوير قد 
ت�ص���هده جائزة الت�ص���وير الفوتوغرايف يف 
املعر�س املقبل، عرب اإ�ص���افة فئة جديدة 
وكاأ����س ثال���ث للتناف����س عل���ى الظفر به 

اأي�صاً.
واأ�صافت: “�صابقاً، كان هناك كاأ�صان 
الفوتوغرايف للحدائق،  الت�صوير  مل�صابقة 

واحد للمبتدئني واآخر للمحرتفني”.
وع���ربت ع���ن طموحها يف ا�ص���تحداث 
فئ���ة ثالثة للتناف�س، وايج���اد كاأ�س ثالثة 
للطلب���ة، بهدف ت�ص���جيع ه���ذه الفئة على 
دخ���ول م�ص���ابقات الت�ص���وير ع���رب رف���ع 

حظوظهم يف الفوز. 

• جانب من املوؤمتر ال�صحايف 	

رجاء مرهون

ت�صوير: خليل اإبراهيم

تحركت “الجزيرة” والحكومة 
القطرية بفلك واحد أثناء 
فوضى “الربيع العربي”

فجوة نضج سياسي ما بين 
تصريحات دول مكافحة اإلرهاب 

والمسؤولين القطريين

اإن�ساء قاعدة اإيرانية بقطر لن يكون ب�ساحلها
ق���ال رئي�س حترير �ص���حيفة “الحت���اد” حممد احلمادي رداً على �ص���وؤال 
ملن���دوب �ص���حيفة “الب���الد” عن م���دى ا�ص���تعداد الإم���ارات لتحمل �ص���دمة 
اقت�صادية متوقعة حال اإنهاء قطر لتفاقية الغاز املربمة معها، اإن ذلك اأمرا 
م�ص���تبعدا؛ لأن بالتفاقية اأطراف دولية اأخرى منها فرن�ص���ا و�ص���لطنة عمان، 
موؤك���داً اأن هناك عقوبة جزائية على قط���ر يف حال اإنهاء التفاقية من طرفها، 

يلزمها بدفع 10 مليارات دولر لالإمارات.
ويف رده على �ص���وؤال اآخر ل� “البالد” حول �إ�سقاط “قناة اجلزيرة” م�صمى 
“العربي” من اخلليج العربي بن�رصاتها الإخبارية قال “هذه ت�رصفات �ص���بيانة 

نحن يف مناأى بالرد عليها”. ويف �ص���وؤال ثالث لل�صحيفة عن املوقف املتوقع 
لدول اخلليج حال اإذا ما اأعلنت قطر اإن�صاء قاعدة اإيرانية على اأرا�صيها، بقوله 

“اأمر م�صتبعد، واإن حدث فلن يكون ل�صالح قطر اأبدا”.
وب���رده عل���ى ا�صتف�ص���ار عن �ص���بب اتخ���اذ وزراء ال���دول املقاطعة للغة 
الناعمة مع قطر، وب�ص���كل يتناق�س مع خطاب امل�ص���وؤولني القطريني اجلاف 
واملتغطر�س، علق احلمادي بالقول “يتبني هنا الن�ص���ج واحلكمة ال�صيا�صية، 
بل والوقار ال�صيا�ص���ي، ودول املقاطع���ة لديها النف�س الطويل بالتعاطي مع 

الأزمة، وهناك اأمور قوية وحا�صمة �صتعلن بوقتها”. 

على امتداد 3 أيام وتحت شعار “سالمة األغذية” 

اختيار المزارعين المشاركين عبر قرعة علنية 

إلغاء قاعة “التصميم” والتركيز على األهداف الرئيسة  

احتمالية التوسع في جائزة التصوير الفوتوغرافي 
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مرئياتهم لأخ����ذ  ال��ع��اق��ة  ذات  واجل���ه���ات  وع��ق��اري��ن  م�����س��ت��ث��م��ري��ن  م���ع  ت��وا���س��ل��ن��ا 

ا�سرتداد الكلفة ل ي�سمل �سكن املواطن ول اأقاربه من الدرجة الأولى

“البلديات” تعطل مترير اخلرائط الهند�سية لعدم تفعيل القرار

احلكومة تتحمل اجلزء الأكرب من م�ساريع البنية التحتية... وزير “الأ�سغال”:

مقرتح م�ستعجل بتجميد �رضيبة البناء اليوم ب� “النواب”... مواطنون ل� “الباد”:

املنامة - بنا: اأكد وزير الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطيط العم����راين ع�سام خلف 
اأن قرار حت�سيل كلف����ة اإن�ساء وتطوير البنية 
التحتية يف مناطق التعمري ل مي�س املواطنن 
يف م�ساكنه����م ول حت����ى اأقربائهم من الدرجة 
الأولى، م�سريا ال����ى اأن الر�سوم التي يتحدث 
عنها القرار )12 دين����ارا( تت�سمن ما يدفعه 
�ساحب الرخ�سة حاليا للكهرباء واملاء، والتي 
تق����در حوايل ب� 6.5 دينار، اأي اأن الزيادة هي 

فقط 5.5 دينار. 
واأ�س����اف الوزير خلف يف لق����اء اأجرته معه 
وكال����ة اأنباء البحري����ن )بنا( اأن ه����ذا القانون 
 2015 �س����در مبر�س����وم رق����م )25( ل�سن����ة 
ومتت درا�سته درا�سة وافية ومت الت�ساور مع 

اجلهات ذات العاقة ب�ساأنه قبل اإقراره.
واأك����د اأن الر�س����وم تدفع عل����ى 3 مراحل، 
وهي تت�سمن ما يتم دفع����ه للكهرباء واملاء 
والطرق واملجاري وغريها من اخلدمات التي 
تقدمه����ا الدولة للمواطن����ن وامل�ستثمرين، 
مو�سح����ا اأنها ل تتج����اوز ن�سبة 3 % من قيمة 

البناء. 

سند القرار
وق����ال اإنن����ا ا�ستندن����ا يف ق����رار “ر�س����وم 
البني����ة  وتطوي����ر  ان�س����اء  كلف����ة  حت�سي����ل 
التحتية”، والأ�سح هو حت�سيل جزء من كلفة 
اإن�ساء وتطوير البنية التحتية، على املر�سوم 
بقانون رقم )25( ل�سنة 2015 ب�ساأن حت�سيل 
كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية يف مناطق 
التعمري وال�س����ادر بتاري����خ 7 اأكتوبر 2015 
واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية بالعدد 3230 
بتاريخ 8 اأكتوب����ر 2015. وهو مر�سوم �سدر 
قب����ل عام����ن تقريب����ا، اأي اأن املو�سوع لي�س 
بجديد، ومتت درا�سته درا�سة م�ستوفية ومت 
الت�ساور مع اأه����ل الخت�سا�س واللقاء بكثري 
م����ن امل�ستثمري����ن واملعني����ن ودرا�سة هذا 
القان����ون ب�س����ورة وافية قبل �س����دور القرار 
ال����ذي ارتكز على املر�سوم. كما مت اللقاء مع 
املكاتب الهند�سية وتنظيم ور�سة عمل ملدة 
يومن معه����م ب�ساأن هذا الق����رار؛ باعتبارهم 

اجلهات التي تتقدم بالرتاخي�س. 
واأو�سح اأن الت�رضيع �سدر مبوجب مر�سوم 
بقان����ون، الأم����ر ال����ذي يعني اأن����ه عر�س على 
ال�سلط����ة الت�رضيعي����ة بغرفتي����ه ومت اعتماده 
ورفع����ه ال����ى احلكوم����ة وم����ن ث����م مت اإ�سدار 
املر�سوم )...(، وهنا قد يكون بع�س النواب 
مل يطلعوا على القرار الذي يف�سل املر�سوم، 
ونح����ن على ا�ستع����داد لتو�سي����ح التفا�سيل 
ملن اأراد واآلية احت�ساب هذه الر�سوم، ولكني 
هن����ا اأوؤكد اأن احلكوم����ة تتحمل ن�سيب الأ�سد 
يف مو�س����وع البني����ة التحتية، فاجل����زء الأكرب 
ال����ذي يت����م دفعه م����ن اأج����ل البني����ة التحتية 
تتحمل����ه احلكومة، ولو قمن����ا باحت�ساب كلفة 
البني����ة التحتية ب�س����ورة كاملة ل����كان املبلغ 

اأكرب من هذا بكثري.

الحكومة تساهم
ويف �س����وؤال عن فر�س ه����ذا القانون رغم 

احلديث عن �رضائ����ب على الأرا�سي البي�ساء، 
ق����ال الوزي����ر: ياأت����ي القان����ون ليتما�سى مع 
احتياجات ومتطلبات املرحلة الراهنة، والتي 
تعر�ست لها كل ال����دول التي تعتمد اأ�سا�سا 
عل����ى النف����ط يف متوي����ل ميزانياته����ا. وكم����ا 
اأو�سح����ت فاإن احلكومة كانت املمول الوحيد 
جلمي����ع اخلدمات والبني����ة التحتية حتى الآن، 
لذل����ك ف����اإن ال�س����وق ال�ستثماري����ة يف الباد 
تتطلب مواكبة للبنية التحتية، مبا ي�سهم يف 
اإجن����اح م�ساريعه ال�ستثماري����ة التي ل ميكن 
اأن يحالفه����ا النج����اح دون خدم����ات الكهرباء 
وامل����اء والط����رق وال�رضف ال�سح����ي و�سبكات 

الت�سالت وما يتبع.
واأ�ساف: ملا كانت امليزانية املخ�س�سة 
للخدم����ات تاأثرت ب�سب����ب نق�����س الإيرادات 
املرتبطة اإلى حد كبري بعوائد النفط، كان لبد 
من التفكري بطريقة من خال تكفل تو�سيل 
اخلدمات له����ذه امل�ساري����ع ال�ستثمارية عرب 
حتمي����ل ه����ذه امل�ساري����ع - الت����ي ت�ستفي����د 
بالدرج����ة الأولى م����ن هذه اخلدم����ات - جزءا 
من تكلفة ه����ذه اخلدمات، وتبق����ى احلكومة 
تتحمل ج����زءا ل ي�ستهان به من تكلفتها، وما 
زال����ت احلكومة ت�سخ ميزاني����ات �سخمة؛ من 
اأجل البني����ة التحتية وامل�ساري����ع التي تخدم 

املواطنن وامل�ستثمرين.
ووا�س����ل: كم����ا اأحب هن����ا اأن اأ�س����ري اإلى 
مو�س����وع مه����م ج����دا، وه����و اأن احلكومة حتى 
اليوم هي من تق����وم بدفع ميزانية امل�ساريع 
املتعلق����ة بالبني����ة التحتي����ة، وه����ي م�ساريع 
تخ����دم اجلميع على ح����د �س����واء، ولكن دعني 
اأو�س����ح نقط����ة )...( فعلى �سبي����ل املثال لو 
اأخذن����ا مو�س����وع ال�����رضف ال�سح����ي فاإنن����ا يف 
البحرين ا�ستطعن����ا اأن ن�سل بخدمات ال�رضف 
ال�سح����ي اإلى ن�سبة 90 % من ال�سكان، ولكن 
هن����اك �س����وؤال يط����رح نف�سه بق����وة، وهو كم 
حتت����اج م����ن امليزاني����ة للمحافظ����ة على هذه 
اخلدمة و�سيانتها واحلف����اظ عليها باجلودة 
املطلوب����ة؟ وق�����س عل����ى ذل����ك الكث����ري م����ن 
اخلدمات كالطرق وال�سوارع والإنارة وغريها 

من اخلدمات، وهذا يجعلنا اأمام حتد كبري.

استثناء المواطن
ويف �سوؤال عم����ا اإذا كانت 12 دينارا على 
كل مرت مربع مبلغ كبري ن�سبيا، اأو�سح الوزير 
بخ�سو�����س كلف����ة ا�س����رتداد جزء م����ن تكلفة 
البناء واملقدرة مببلغ 12 دينارا، اأنه ا�ستنادا 
اإلى املادة الثامنة م����ن القرار رقم 11 ل�سنة 
2017، فاإن����ه ت�ستثنى من تطبيق اأحكام هذا 
الق����رار م�ساري����ع وزارة الإ�س����كان وم�ساري����ع 

متويل ال�سكن الجتماعي. 
واأ�س����اف: بح�س����ب امل����ادة الثاني����ة م����ن 
ي�ستثن����ى   ،2015 ل�سن����ة   )25( القان����ون 
م����ن تطبي����ق القان����ون الأرا�س����ي وامل�ساكن 
للبحريني����ن واملخ�س�سة ل�سكن  اململوك����ة 
اأقاربهم من الدرجة الأولى يف مناطق التعمري 
القائمة الت����ي �سيتم تطوير وحت�سن مرافق 
البني����ة التحتية فيها بعد تقدمي امل�ستندات 

الثبوتية.
واأك����د اأن القانون يطبق عل����ى امل�ساريع 

ال�ستثمارية فقط كما بيّنا من قبل ول مي�س 
املواطن يف �سكن����اه، وبالتايل لي�س هناك اأي 
تكلف����ة اإ�سافي����ة او اأعب����اء مالي����ة على كاهل 

املواطن كما اأ�سلفنا. 
و�س����دد خلف على اأن مبل����غ ال� 12 دينارا 
يدفع على امل�ساحة ال�سافية للمبنى ولي�ست 
عل����ى كام����ل امل�ساح����ة املبن����ي. وامل�ساح����ة 
ال�سافي����ة ه����ي م�ساح����ة اق����ل م����ن امل�ساحة 
املبني����ة، اإذ نعرف باأنها امل�ساحة امل�ستخدمة 
من قبل امل�سرتي او امل�ستخدم او امل�ستاأجر 
وهي م�ساح����ة الطابق الجمالية باملرت املربع 
بعد ط����رح امل�ساحات امل�ستخدم����ة للمداخل 
وغ����رف الآلت والدرج وامل�ساع����د واملطابخ 
اخلارجي����ة ودورات املي����اه العمومية مقا�سة 
من الوجه اخلارج����ي للحوائط اخلارجية اأو من 

اخلط املن�سف للحائط امل�سرتك.
م����ن  املواط����ن ي�ستثن����ى  اأن  اك����د  كم����ا 
الر�س����وم اخلا�س����ة بتكلف����ة البني����ة التحتية 
ملنزله املخ�س�س ل�سكنه اأو �سكن اقاربه من 
الدرج����ة الأولى، ول تطبق ه����ذه الر�سوم الى 
عل����ى امل�ساريع ال�ستثماري����ة التي يقوم بها 

املطور لغايات جتارية.

السكن االجتماعي
وع����ن ال�����رضكات تق����وم الآن بالتوافق مع 
املواطن����ن الذين لهم طل����ب اإ�سكاين حتت 
عن����وان “ال�سك����ن الجتماعي” وتق����وم ب�رضاء 
قطعة اأر�س للمواطن وبنائها ح�سب التفاق 
معه، وبعد النتهاء م����ن عملية البناء يتم بيع 
هذا البيت على املواطن �سمن م�رضوع ال�سكن 
الجتماعي، اأج����اب الوزير: ح�سب ن�س املادة 
الثامن����ة م����ن الق����رار رق����م 11 ل�سن����ة 2015 
ف����اإن م�ساري����ع الإ�س����كان وم�ساري����ع ال�سكن 
الجتماعي ل تنطبق عليها اأحكام القانون ول 
اأحكام القرار. ولك����ن لبد من تقدمي �سهادة 
�سادرة من وزارة الإ�سكان تفيد باأن امل�رضوع 
من م�ساريع ال�سكن الجتماعي املتفق عليها 
مع وزارة الإ�سكان حتى يتم اإعفاء العقار من 

ر�سوم ا�سرتداد تكلفة البنية التحتية.
وعما اإذا كان �سيتم توفري جميع اخلدمات 
يف وق����ت معل����وم يف حال دف����ع الر�سوم، قال 
اإن القرار خا�س با�س����رتداد التكلفة مبناطق 
التعمري القائمة وان الر�سوم التي حت�سل من 
امل�ساريع �سيت����م توريدها الى �سندوق لدى 

وزارة املالي����ة لتموي����ل اخلدم����ات وتوفريها 
لتل����ك املناط����ق وح�س����ب التوجي����ه ال�سادر 
�سيتم توفري هذه اخلدمات تباعا بحيث توفر 
خدمة املياه والكهرباء للعقار ومن ثم خدمة 

ال�رضف ال�سحي والطرق. 
واأو�س����ح ان اآلية وطريق����ة الدفع على 3 
مراحل وف����ق املادة ال�ساد�سة من القرار رقم 
11 ل�سنة 2015، بحيث حت�سل الر�سوم على 
النح����و الت����ايل: املرحلة الأولى: قب����ل ا�سدار 
ترخي�����س البناء ي�سدد الثل����ث املطور الثلث 
الأول م����ن الكلف����ة املبدئية للبني����ة التحتية 
للعقار. واملرحلة الثاني����ة: عند تقدمي طلب 
تو�سي����ل الكهرب����اء، ي�س����دد املط����ور الثلث 
الثاين من الكلف����ة املبدئية للبني����ة التحتية 
م�ساف����ا اليه����ا الكلف����ة الإ�سافي����ة للكهرباء 
وامل����اء اإن وج����دت. واملرحل����ة الثالث����ة: قبل 
ت�سغي����ل خدمة الكهرباء واملاء ي�سدد املطور 
الثل����ث الثالث من الكلف����ة املبدئية التحتية 

للعقار.
واأ�س����اف: يف ح����ال بناء جمم����ع �سكني او 
عم����ارة ملجموعة م����ن الخ����وة اأو الأبن����اء يتم 
التعام����ل مع كل بيت اأو �سقة بذات الأ�سلوب 
�ساب����ق التو�سيح، بحيث انه يعفى البيت من 
الر�س����وم يف حال اأن املالك ل ميلك عقارا اآخر 
با�سم����ه، واإذا كانت بناية ف����كل �سقة تعامل 
بذات الأ�سلوب، وتعف����ى ال�سقة من الر�سوم 
ح�س����ب م�ساحتها اإذا كان����ت ال�سقة خم�س�سة 

ل�سخ�س ل ميلك عقارا اآخر ل�سكناه با�سمه.

ليست ضرائب
وعم����ا اإذا كانت الر�س����وم تعترب نوعا من 
ال�رضائ����ب، قال الوزير اإنه����ا ر�سوم ا�سرتداد 
ج����زء م����ن كلف����ة البني����ة التحتي����ة للم�ساريع 

ال�ستثماري����ة ول مت�س املواطن وعليه فاإنها 
لي�ست �رضيبة. 

واأ�س����ار الى اأن مو�س����وع “ا�سرتداد كلفة 
البنية التحتية” معم����ول به يف كثري من دول 
العامل، ولي�س بدعا يف البحرين. كما اأن كثريا 
م����ن ال����دول تاأخ����ذ ر�سوم����ا اأعل����ى بكثري من 
الر�س����وم التي يتحدث عنه����ا القانون، ف�سا 
ع����ن ح����الت ال�ستثناء الت����ي حتدثن����ا عنها، 
وهنا يج����ب النظر الى امل�سلح����ة العامة بدل 
من النظر من خ����ال زاوية واحدة فقط، اأي ل 
يجوز فقط النظر اإلى م�سلحة امل�ستثمر دون 
النظر اإل����ى م�سلحة املواط����ن العادي، لذلك 
جتد هنا مو�سوع ال�ستثناء الذي حتدثت عنه 
بع�س امل����واد، فنحن ل ن�سته����دف املواطن 
العادي بل على العك�س نعمل من اأجل تقدمي 
كام����ل اخلدمات التي �سينع����م بها اجلميع يف 

نهاية املطاف.
وك�سف اأن ر�سوم حت�سيل البنى التحتية 
تذه����ب اإل����ى �سن����دوق ل����دى وزارة املالي����ة 
لتموي����ل ج����زء م����ن م�ساري����ع البني����ة التحتية 
للكهرب����اء واملاء والطرق وال�����رضف ال�سحي. 
وح�سب الق����رار 11 ل�سن����ة 2017 مت تعريف 
البنية التحتية بال�سبكات الرئي�سة والفرعية 
للط����رق والكهرب����اء واملاء وال�����رضف ال�سحي 
وال�ساحات واملواقف العامة وجتميل ال�سوارع 
وامل�سطحات اخل�رضاء وغريها من املرافق، اإل 
اأن احلكومة مل حتت�سب يف مبلغ ال� 12 دينارا 
اأية تكالي����ف لإن�ساء ال�س����وارع الرئي�سة التي 
تخدم اجلميع وكذلك مل حتت�سب تكلفة اإن�ساء 
ال�ساحات واملواقف العامة وجتميل وت�سجري 
ال�سوارع وامل�سطحات اخل�����رضاء تفاديا لرفع 

التكلفة على امل�ستثمر.
الر�س���وم  ه���ذه  فر����س  كان  اإذا  وعم���ا 
عل���ى امل�ستثم���ر ي���وؤدي اإل���ى رف���ع الأ�سعار 
عل���ى امل�ستهل���ك، ق���ال الوزي���ر اإن التكلفة 
الإ�سافي���ة لتوفري اخلدم���ة ت�سكل نحو 3 % 
تكلف���ة اإ�سافية للمبنى. علم���ا اأن امل�ستثمر 
التكلف���ة  ه���ذه  ن�س���ف  نح���و  يتحم���ل  كان 
خلدمت���ي الكهرب���اء وامل���اء فق���ط. وبالتايل 
ف���اإن الزي���ادة احلقيقي���ة عل���ى امل�ساري���ع 
ال�ستثماري���ة ل تتج���اوز 1.5 - 2 % كح���د 
اأق�س���ى وهي ن�سب���ة ب�سيطة ج���دا ولن تزيد 
كثريا يف تكلفة امل�رضوع. كما ان هذا القانون 
والتكلف���ة املطبقة مت عر�سها على عدد من 
امل�ستثمرين واملطوري���ن العقارين ولقى 
الق���رار ا�ستح�سانه���م، اإذ ان ه���ذه الطريق���ة 
مل�ساريعه���م  اخلدم���ات  توف���ري  �ست�سم���ن 

وبالتايل ت�سهم يف جناح هذه ال�ستثمارات.
واأ�س����اف: اإذا كان امل�رضوع ا�ستثمارا فاإن 
ه����ذه ر�سوم تنطبق عل����ى امل�ستثمر، حتى لو 
اأن اأح����د امل�ستثمري����ن ا�ستاأج����ر اأر�سا وبناها 

بغر�س ال�ستثمار.
واأو�سح اأي�سا اأن ال�سقق التي �ستخ�س�س 
لا�ستثمار تدفع ر�س����وم البنية التحتية على 
اأ�سا�����س م�ساحته����ا ال�سافي����ة، والت����ي تكون 
با�سم �سخ�س ل ميلك عقارا اآخر تطبق عليها 

الر�سوم.
وذك����ر اأنه ل يوجد تطبيق اية ر�سوم على 
اأي م�����رضوع قب����ل 9 يوني����و 2017 وهو اليوم 

التايل لن�رض القرار يف اجلريدة الر�سمية.

�س���كا عدد م���ن املواطنن ل���� “الباد” 
تعطيل “�سوؤون البلدي���ات” التابعة لوزارة 
الأ�سغ���ال والتخطيط العم���راين منح رخ�س 
بناء للخرائط الهند�سية ملختلف العقارات، 
وذل���ك بع���د اأن اأ�س���درت ال���وزارة �رضيب���ة 
حت�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية 
بفر�س 12 دينارا عن كل مرت مربع يف �سايف 
امل�ساح���ة املطلوب بناوؤه���ا لأي عقار �سواء 

كان �سكنيا اأو جتاريا اأو ا�ستثماريا.
وقال املواطنون اإن���ه فور توجههم اإلى 
اإحدى البلديات مل ميرر املوظفون اخلرائط 
الهند�سي���ة، اإذ امتنع���وا ع���ن توقيعه���ا يف 

الوق���ت الراهن حلن وجود مرئيات وا�سحة 
ع���ن حت�سيل كلفة الإن�س���اء والتي ن�رضت يف 

اجلريدة الر�سمية.
وبين���وا اأن املوظفن امتنعوا عن مترير 
اخلرائط لعدم وجود اأوامر لتح�سيل الر�سوم 
واحت�ساب الكلف���ة على اخلرائط الهند�سية، 
اإذ اإن تل���ك اخلرائ���ط جه���زت بع���د �س���دور 

القرار.
اجلدي���ر ذك���ره اأن الائح���ة التنفيذي���ة 
للمر�س���وم بقان���ون رقم 25 ل�سن���ة 2015، 
بين���ت اأن���ه ميك���ن اإخ���راج اإجم���ايل التكلفة 
املفرو�س���ة عند �رضب املبل���غ )12 دينارا( 
يف امل�ساحة املطلوب بناوؤها ح�سب اخلرائط 
الهند�سي���ة يف طل���ب رخ�سة البن���اء وح�سب 

ال�سرتاطات التنظيمية للتعمري.
وب���دوره، �سيق���دم النائب ع���ادل حميد 
املق���رتح امل�ستعج���ل اإل���ى جمل����س النواب 

الي���وم، وال���ذي ين����س على قي���ام احلكومة 
بتجمي���د العم���ل بالق���رار رق���م )11( ل�سنة 
2017 ال�سادر عن وزي���ر الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ب�ساأن حتديد 
فئ���ات واآلية حت�سيل ُكلف���ة اإن�ساء وتطوير 
البني���ة التحتية يف مناط���ق التعمري القائمة 

والذي حدد 12 دينارا عن كل مرت مربع.
ال���وزاري  الق���رار  جتمي���د  “اإن  وق���ال: 
بات مطلب���ا �سعبيا ب�سب���ب الأ�رضار املرتتبة 
علي���ه والت���ي �ستط���ال جمي���ع املواطنن، 
منوها اإلى ����رضورة اأن يتبنى جمل�س النواب 
مثل ه���ذا املطلب املهم وال���ذي مي�س كل 

املواطنن”.
واأردف حمي���د اأن���ه تلق���ى العدي���د م���ن 

املكاملات الهاتفية من مواطنن وبلدين 
ومهند�س���ن وعقاري���ن ع���ربوا خالها عن 
ا�ستيائه���م من الق���رار وحذروا م���ن تبعاته 
عل���ى ال�سوق العقاري���ة يف البحرين واإ�رضاره 
بالقت�ساد الوطن���ي وبقدرة املواطنن من 
ال�رضائ���ح املتو�سطة وحم���دودة الدخل على 

�رضاء امل�ساكن.
ونوه اأن كلفة بن���اء منزل �سغري م�ساحة 
اأر�س���ه ل تتع���دى 300 م���رت مرب���ع �ستلزم 
الدنان���ري  اآلف  بدف���ع  العق���اري  املط���ور 
ل�سال���ح كلف���ة البني���ة التحتي���ة واإمدادات 
الكهرباء واملاء، وه���و ما �سريفع كلفة هذه 
املن���ازل التي ي�ستفيد منها اأ�سحاب الدخل 

املتو�سط واملنخف�س من املواطنن.

• وزير الأ�سغال	

مروة خمي�س

• عادل حميد	

كثري من بلدان 
العامل تطبق 
هذا القانون 

وهو لي�س بدعا 
يف البحرين

الر�سوم تدفع 
على امل�ساحة 

ال�سافية 
للمبنى ولي�س 
على امل�ساحة 

كلها



الرتاجع عن خف�ض ميزانية املحافظة 13 %
���س��دور ت��وج��ي��ه��ات ب��ع��دم امل�����س��ا���س بها

 اأ�س���اد املحافظ �س���لمان بن هندي بحر�س القيادة 
على م�س���لحة املواطنني رغم الو�سع االقت�سادي للبلد، 
اإذ اإن له���ا منظورا جمي���ا جتاه املواط���ن للتخفيف عنه 

وعدم اإرهاقه بالتزامات واأعباء اإ�سافية.
 وذكر بن هندي ان خال الفرتة املا�س���ية و�سلتنا 

اأخب���ار ع���ن اأن ميزانية املحافظة �س���تخف�س بن�س���بة 13 
% وه���و االأمر الذي �سيت�س���بب باإرب���اك العمل من حيث 
اأن  اأنن���ا ناأم���ل  الروات���ب واالإدارات وغريه���ا، يف ح���ني 
يت���م زيادة امليزاني���ة بن�س���بة 2 % اأو 3 % اإلى ميزانية 

املحافظة.

واأك���د املحاف���ظ ان هن���اك توجيهات م���ن القيادة 
�سدرت بعدم امل�سا�س مبيزانية املحافظات ومت تاأكيد 
الزيادة التي �ستخ�س����س لها. و�س���كر ب���ن هندي جالة 
امللك و�س���مو رئي�س الوزراء على حر�س���هم على مراعاة 

املواطنني يف ظل الظروف االقت�سادية احلالية.

مجلس 
المحافظ

تصوير: رسول الحجيري

• نقا�سات �ساخنة مبجل�س حمافظ املحرق	

وعود وبطء
�شبـــــه معطـــــل م�شـــروع “�شعــــادة” 

تاأخر تنفيذ �سواحل املحرق 7 �سنوات

عت����ب حا�رضون مبجل�س حماف����ظ املحرق على تاأخر امل�س����اريع 
اخلا�س����ة مبدينة املحرق وامل�س����اريع التي اأطلقه����ا جالة امللك، 
والت����ي م�س����ى عليها وق����ت طوي����ل دون اأن تنفذ ك�س����احل الدير 
و�سماهيج و�ساحل قايل الذي م�سى عليه 7 �سنوات دون اأن يرى 

النور.
 وذكروا اأن جامعة الهداية اخلليفية وقاعة الفعاليات لاأهايل 
م�س����ى عليها 3 �س����نوات اإ�س����افة الى م�رضوع����ني معطلني مل يتم 
االإعان عن البدء باإن�س����ائهما وان كل هذه امل�س����اريع الزالت حربا 

على ورق.
 وعقب املحافظ �سلمان بن هندي بالقول: اإن م�ساريعنا ت�سري 

ببطء �سديد و�سبه معطلة واآخرها م�رضوع “�سعادة”. 
وبني اأن االأهايل اقرتحوا اإن�س����اء �رضكة م�ساهمة ال�ستغال هذه 

ال�سواحل؛ الإقامة م�ساريع ال تكلف احلكومة.    

ليلى مال اهلل
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بقلوب مطمئنة بق�ضاء اهلل وقدره

تنعى

عائلة حممد �أحمد ح�سن
وجميع منت�سبي جموهر�ت �لزين

فقيدهم الغايل

حممد �أحمد ح�سن »�أبو لوؤي«
والد املرحوم لوؤي وطارق واأحمد

و�صتتم مواراة جثمانه الرثى اليوم بعد �صالة الع�صر يف مقربة املنامة.

تقبل التعازي للرجال يف جمل�س جامع العدلية الأربعاء واخلمي�س وبعد �صالة الع�صر يوم اجلمعة

وللن�صاء منزل رقم 1724، طريق 3740، جممع 337، اأم احل�صم قرب جالريي اأربي�صك.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

 -

• املحافظ متحدثا يف �سدر املجل�س	

• ممثل مديرية �رضطة املحرق النقيب اأحمد ال�سوملي متحدثا	
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“فر�سان �مليز�نية”... قياد�ت م�رصفية و�إعالمية وتربوية وجتارية
عكفوا على ت�رشيح اأهم ت�رشيع ينظره الربملان

جدول يبين مساهمة القطاعات غير النفطية بالميزانية العامة مليون دينار

ميزانية 2018ميزانية 2017القطاع
107.8109.7مساهمات وعوائد االستثمارات الحكومية

70.185.7قطاع خدمات اإلدارة العامة
208.9230.8قطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة
67.290.4قطاع الشؤون االقتصادية والبنية التحتية

0.30.3قطاع حماية البيئة
3.43.4قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

40.740.8قطاع الصحة
2.22.1قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

2.12.2قطاع التعليم

تتن���وع اخلربات الأكادميية واملهنية للأع�ش���اء الثمانية للجنة ال�ش���وؤون 
املالية والقت�ش���ادية مبجل�س النواب التي عكفت على ت�رشيح م�رشوع قانون 

اعتماد امليزانية العامة للدولة للعامني 2017 / 2018.
واأ�ش���همت جهود “فر�شان امليزانية” يف ال�شغط على ال�شلطة التنفيذية 
لتثبيت املكت�ش���بات ال�ش���عبية وانتزاع 20 مليون دين���ار من �رشكة ممتلكات 

البحرين القاب�شة لتمويل امليزانية العامة لأول مرة.
وتتف���اوت خ���ربات اأع�ش���اء اللجنة م���ن قيادة مه���ام م�رشفي���ة واإعلمية 
وتربوي���ة وجتارية وبتنمي���ة املوارد الب�رشي���ة، والتي تولت نظ���ر اأهم ت�رشيع 

ينظره الربملان.

ر��سد �لغائب

موقفه من المؤهالتالنائب
الميزانية

- دبلوم اإدارة من الأكادميية الأمريكية.
- الرئي�س الإقليمي لإدارة الرثوات لكل من الإمارات واليمن وعمان بامل�رشف العاملي )2009 - 2011(.

- مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية واملن�شاآت وم�شت�شار رئي�س املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة )2001 - 2008(.
 .) HSBC ( 1969 - 1997 املدير التنفيذي لفروع بنك -

- رئي�س الحتاد البحريني لكرة اليد )1992 - 1994(.

موافق

- خربة 21 عاما مبجال الإعلم ال�شيا�شي والربملاين.
- دخل ال�شحافة مع تد�شني امل�رشوع الإ�شلحي جلللة امللك.

- تراأ�س ق�شم الإعلم مبجل�س النواب منذ 2013 قبل انتخابه نائبا.
- تولى من�شب نائب مدير التحرير ب�شحيفة الأيام للفرتة من 2010 ولغاية 2013.

- اخت�شا�شي اإعلم مبجل�س النواب للفرتة من 2003 ولغاية 2005.
- حمرر للأخبار املحلية ب�شحيفة الأيام للفرتة من 2002 ولغاية 2005.

- حا�شل على درجة البكالوريو�س يف القانون.
- ع�شو مبجل�س اإدارة جمعية ال�شحفيني لأربع دورات متتالية للفرتة من 2004 ولغاية 2012. 

مسافر

- مدير مدر�شة ابن �شينا البتدائية الإعدادية للبنني منذ اأكتوبر 2012 قبل دخوله الربملان. 
- حا�شل على درجة الدكتوراه بدرجة المتياز عن ر�شالة بعنوان “العوملة والهوية الثقافية لل�شباب البحريني” من جامعة 

�شيدي حممد بن عبداهلل املغربية. 
- حا�شل على املاج�شتري يف الرتبية الريا�شية من جامعة البحرين.

- مدر����س للرتبية الريا�ش���ية مبدر�ش���ة الهداية اخلليفية منذ الع���ام 1991 ولغاية 2004، ثم معلم���ا اأول بالعام 2004، 
وترقى مديرا م�ش���اعدا ملدر�ش���ة عبدالرحمن النا�رش البتدائية الإعدادية للبنني منذ 25 اأغ�ش���ط�س 2008 ولغاية 30 �ش���بتمرب 

 .2012

موافق

- موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمل�س اإدارة �رشكة اأمفا العقارية.
- مالك ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفردو�س للمقاولت والعقارات.

- اأكرث من 33 عاما يف جمال التجارة والعمل الجتماعي.
- �شهادة الثانوية العامة من مدر�شة املنامة الثانوية بالعام 1979.

- التحق بدورات علمية يف كلية اخلليج ال�شناعية.
- التحق بدورات علمية يف معهد �شيمبو�شي�س يف بونا بالهند.

موافق

- مالك �رشكة )نيمو بارك( للرتفيه منذ العام 2007.
- م�شوؤول اأول ب�رشكة �شينما البحرين للفرتة من 1998 ولغاية 2006.

- خ�ش���ع لتدري���ب مهني ب�رشكة اأبو مالك ل�ش���ناعة الأل���واح الكهربائية بدول���ة الكويت، و�رشكة اخللي���ج للكابيلت بدولة 
الكويت، وذلك يف العام 1996.

- تولى رئا�شة جلنة �شوؤون الطلبة بنادي طلبة البحرين يف دولة الكويت بالعامني 1996/1997.
- حا�شل على موؤهل باإدارة الأعمال من جامعة دملون بالعام 2006.

- خريج دبلوم الهند�شة الكهربائية من كلية الدرا�شات التكنولوجية بدولة الكويت للفرتة من 1994 ولغاية 1997. 

موافق

- حا�شل على ماج�شتري باملالية والبنوك )1987 - 1989(.
- حا�شل على بكالوريو�س باإدارة الأعمال )1984 - 1987(.

- خريج الثانوية العامة، تخ�ش�س علمي )1982/1983(.
- عمل م�رشفا للعلقات ال�شناعية بجامعة البحرين من مايو 1990 ولغاية 1993.

- عمل مراقبا لل�شوؤون املحلية باإدارة البحوث القت�شادية مبوؤ�ش�شة نقد البحرين للفرتة من اأكتوبر 1993 ولغاية 2002.
- تولى رئا�شة جمموعة التطوير الإداري بوزارة الكهرباء واملاء قبل دخوله الربملان. 

موافق

- يح�رش ماج�شتري باإدارة الأعمال تخ�ش�س اإدارة امل�شاريع من اجلامعة املاليزية املفتوحة فرع البحرين.
- حا�شل على بكالوريو�س هند�شة كيميائية، تخ�ش�س برتوكيماويات، من جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة بال�شعودية.

- عمل مهند�ش���ا اأول ب�رشكة بابكو منذ 1997 ثم رئي�ش���ا ملهند�ش���ي التفتي�س العتمادي مل�رشوع ال�ش���يانة الكربى لوحدة 
التقطري الفراغي ال�شاد�شة يف بابكو.

- عمل مهند�ش���ا ل�ش���بط اجلودة مل�رشوع اإنتاج الديزل املنخف�س الكربيت يف بابكو، ومهند�ش���ا ل�شبط جودة م�رشوع اإزالة 
الكربيت من غازات امل�شفاة.

- ع�شو موؤ�ش�س جلمعية املنرب الوطني الإ�شلمي وع�شو نقابة العاملني يف بابكو.

غائب

- درا�شات حوزوية متقدمة )مرحلة البحث اخلارج(.
- حا�شل على بكالوريو�س فل�شفة وعلم النف�س من جامعة بريوت العربية.

- حا�شل على دبلوم الدرا�شات الفل�شفية املعمقة من اجلامعة اللبنانية.
- ماج�شتري باإدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة جلامعة الدول العربية.

- الدكتوراه باإدارة التنمية الب�رشية من الأكادميية العربية يف الدامنرك.
- م�شت�شار ديني ومعالج نف�شاين مبركز اأرم�س للعلج النف�شي بالعا�شمة الدامنركية كوبنهاجن للفرتة من 1996 ولغاية 

.2002
- اإمام جمعة املركز اجلعفري ثم اجلمعية البحرينية يف الدامنرك للفرتة من 1992 ولغاية 2002.

- ع�شو �شابق بلجنة مراقبة الأفلم ال�شينمائية واملطبوعات بالبحرين.

موافق

اللجن���ة  ا�ش���تف�رشت 
املالي��������ة الربملاني���������ة 
امل�ش���رتكة عن تفا�شيل 
حق���ل  م���ن  كل  اإنت���اج 
البحرين وامل�ش���فاة على 
حدة وملاذا تب���دو تكلفة 
اإنتاج حقل البحرين اأعلى 
من اإنتاج حقل اأبو �شعفة 
انخفا����س  اأ�ش���باب  وم���ا 
اإنت���اج حق���ل البحرين يف 

العام 8102.
واأج���اب وزير املالية ال�ش���يخ اأحمد بن حمم���د اآل خليفة باأن 
تكالي���ف اإنتاج حقل البحري���ن تبدو اأعلى؛ ب�ش���بب طبيعة احلقل 
ال�ش���خرية الت���ي تتطل���ب جه���ودا اإ�ش���افية ذات تكلف���ة اأعل���ى 
للح�ش���ول على اخلام مقارنة بحقل اأبو �ش���عفة ذي ال�شعة الأكرب 
والذي يعترب اأ�ش���هل لعمليات ا�ش���تخراج اخلام، كما تتم يف حقل 
البحرين - الذي يعترب من اأقدم احلقول يف املنطقة - بالإ�شافة 
اإلى عمليات الإنتاج عمليات تطويرية لتح�ش���ني الإنتاج وزيادته 

مما يرفع جمموع التكلفة.
واأ�ش���اف: اأم���ا ب�ش���اأن النخفا����س احلا�ش���ل يف اإنت���اج حقل 

البحرين فهو النخفا�س الطبيعي للعمر الفرتا�شي للمخزون.
و�ش���األت اللجنة الربملانية احلكومة عن م�شاهمة القطاعات 
غري النفطية يف امليزانية وكيف �شيتم م�شاهمتها )ح�شب اأ�ش�س 

تقديرات امليزانية( بالتف�شيل.
ورد الوزير باأن م�شاهمة القطاعات غري النفطية يف امليزانية 
العامة للدولة لل�شنتني املاليتني 7102 و8102 بلغت ما يعادل 
7.205 و4.565 مليون دينار لل�شنتني املاليتني على التوايل.

قّدم����ت اللجن����ة املالي����ة الربملاني����ة امل�ش����رتكة جمموع����ة 
ا�شتف�شارات للحكومة ب�شاأن امليزانية العامة للدولة.

وخاطب����ت وزارة املالي����ة اجلهات املعنية بال�شتف�ش����ارات. 
ولكن مل جتب الأخ����رية على اللجنة وفق ما ورد بالتقرير املقرر 

عر�شه بجل�شة يوم الثلثاء.
وهذه اأبرز الأ�شئلة:

- م����ا الأ�ش����ا�س القانوين ل�ش����خ اأموال اإ�ش����افية يف ميزانية 
�رشكة ط����ريان اخلليج رغم اأنها �رشكة مملوك����ة بالكامل ملجموعة 
ممتل����كات البحرين القاب�ش����ة، وم����ا نتائج �رشف الدعم ال�ش����ابق 
املقدم ل�رشك����ة طريان اخللي����ج واملربرات التي ت�ش����تدعي هذا 

الدعم الإ�شايف؟
- ما اأ�ش����باب تخ�شي�س مبلغ كبري جداً ل�رشكة طريان اخلليج 
يف امليزاني����ة العام����ة للدولة مع بيان بتفا�ش����يل �����رشف املبلغ، 
وم����ا اخلطة احلكومية لإي�ش����ال ال�رشكة اإلى مرحل����ة ربحية، ومتى 

�شيكون ذلك؟
- ما م�ش����اريف مبلغ دعم ط����ريان اخلليج؟ وما حاجة طريان 

اخلليج لهذا الدعم؟
- م����ا اأه����داف ومعاي����ري مراجعة �شيا�ش����ة الدع����م احلكومي 

وبرامج الرعاية الجتماعية؟
- لوح����ظ انخفا�����س يف بع�����س بن����ود احلماي����ة الجتماعي����ة 
مب����ا يزي����د على 41 % عن امليزانية ال�ش����ابقة، فم����ا دواعي هذا 
النخفا�س وكيف �شينعك�س ذلك بالن�شبة ملا يتلقاه املواطنون 
من دعم �شهري وهل توجد قرارات حكومية جديدة ب�شاأن معايري 

ا�شتحقاق الدعم يف بند احلماية الجتماعية يف امليزانية؟
- م����ا خط����ة احلكومة تف�ش����يلً ب�ش����اأن دعم الفئ����ات الأكرث 
احتياجا، وما املعايري التي تنوي احلكومة تغيريها عن الو�ش����ع 

احلايل ملكت�شبات املواطنني؟ 

��ستخر�ج �لنفط �أ�سهل من “�أبو �سعفة”... 
وتكاليف حقل �لبحرين �أعلى ب�سبب 

طبيعته �ل�سخرية

 �أ�سئلة برملانية مل جتب 
عنها وز�رة �ملالية

مروة خمي�س

حمرر �ل�سوؤون �لربملانية

• وزير املالية	

عبدالرحمن بوعلي
 )رئيس اللجنة(

محمـــد األحمـــد
 )نائب رئيس اللجنة(

علي بوفرسن

عادل بن حميد

جالل المحفوظ

أحمد قراطة

محمد العمادي

مجيد العصفور
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وال���ح���ال���ي���ة ال���س���اب���ق���ة  االق���ت���ص���ادي���ت���ي���ن  ال��ل��ج��ن��ت��ي��ن  ب���ي���ن  ال���م���ي���زان���ي���ة  م���ش���ه���د  ت����ق����ارن   ”$“

را�شد الغائب

اللجنة المالية التي نظرت ميزانية 2017/ 2018اللجنة المالية التي نظرت ميزانية 2015/ 2016

55 دوالرا للربميل60 دوالرا للربميلسعر برميل النفط

119 دوالرا للربميل )2017( - 114 دوالرا للربميل  )2018(116 دوالرا للربميلسعر بيع النفط الخام لتحقيق التعادل بالميزانية

نسبة المصروفات المتكررة من إجمالي 
المصروفات العامة

%90.2 و88%90.3%  

350 مليون دينار لكل �سنة مالية410 مليون دينارحجم  المشروعات

1.3 مليار دينار يف 2017 )%10.9( و1.3 مليار دينار يف 2018 )%9.9(1.6 مليار دينار )%14(عجز الميزانية

%77.4 و76.1% مبيزانية ال�سنتني 2017 و2018م%76نسبة اإليرادات النفطية

14 يونيو 102017 مايو 2015تاريخ اإلحالة للبرلمان

11 يوليو 12017 يوليو 2015فترة نظر وإقرار الميزانية

اجتماعات اللجنة

• 6 اجتماعات م�سرتكة بني جلنتي النواب وال�سورى من 13 مايو لغاية 14 يونيو.	
• 16 اجتماع تن�سيقي من 11 مايو ولغاية 29 يونيو.	
• اجتماع ت�ساوري مع اأع�ساء املجل�س برئا�سة رئي�س املجل�س يف 4 يونيو.	
• اجتماع ت�س���اوري مع اأع�س���اء املجل�س برئا�سة النائب الثاين للرئا�س���ة عبداحلليم مراد يف 21 	

يونيو. 
• م�سدر املعلومات اأعاله تقرير اللجنة.	

• اجتماعان م�سرتكان بني جلنتي النواب وال�سورى.	
• 5 اجتماعات للجنة.	
• اجتماع ت�ساوري برئا�سة رئي�س املجل�س وح�سور جمموعة من النواب.	
• اجتماع ت�س���اوري واحد بح�س���ور اأع�س���اء املجل�س برئا�س���ة النائب عبدالرحمن 	

بوعلي.
• 3 اجتماعات ت�ساورية غري ر�سمية للجنة املالية.	
• م�سدر املعلومات اأعاله النائب علي بوفر�سن.	

نائب واحد فقط قّدم مرئياته )خليفة الغامن(.17 نائبا قّدموا مرئياتهم للجنةاستالم مرئيات من أعضاء المجلس

االجتماعات مع الحكومة

• لقاء �س���مو رئي�س الوزراء مع رئي�س جمل�س النواب بح�سور رئي�سي اللجنة املالية باملجل�سني 	
واأع�ساء اللجنة باملجل�سني.

• اجتماع نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة مع رئي�سي اللجنة املالية 	
باملجل�سني واأع�ساء اللجنة باملجل�سني.

• 10 اجتماعات مع وزارات.	
• اجتماع مع وزارة املالية يف 13 مايو.	
• اجتماع مع وزارة املالية ووزارة الطاقة يف 20 مايو.	
• اجتماع مع وزارة الطاقة ووزارة اال�سكان يف 24 مايو.	
• اجتماع مع وزارة املالية ووزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين يف 27 مايو.	
• اجتماع مع وزارة االأ�سغال ووزارة االإ�سكان ووزارة ال�سباب يف 10 يونيو.	
• اجتماع مع وزارة املالية يف 14 يونيو.	

• لقاء �س���مو رئي�س ال���وزراء مع قيادات املجل�س���ني ورئي�س���ي اللجنة املالية 	
باملجل�سني يف 9 يوليو.

• اجتماع نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة مع هيئة 	
مكتب جمل�س النواب يف 18 يونيو.

• اجتماع اللجنة املالية الربملانية امل�س���رتكة مع نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 	
ال�س���يخ خالد ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة ووزير املالي���ة ووزير االإ�س���كان ووزير العمل 
والتنمية االجتماعية ووزير النفط ووزير �س���وؤون جمل�س���ي ال�سورى والنواب يف 21 

يونيو.
• اجتم���اع اللجن���ة املالية الربملانية امل�س���رتكة م���ع وزير املالي���ة يف 3 يوليو 	

.2017

أبرز اإلنجازات والمكاسب

• زيادة عالوة ذوي االحتياجات اخلا�س���ة وحتديد دعم االإعاقة ال�سهري مببلغ يرتاوح بني 50 و 	
200 دينار وفقا لطبيعة ودرجة االإعاقة وم�ستوى دخل االأ�رسة للمعاق.

• ����رسف مبلغ 360 دين���ار لكل متقاعد مرة واحدة يف �س���نة 2015 ملن يبلغ معا�س���ه التقاعدي 	
700 دينار واأقل.

• زيادة ميزانية وزارة االإ�سكان مببلغ 30 مليون دينار.	
• خف�س العجز بامليزانية العامة للدولة الذي كان 3 مليار دينار.	
• ت�سمني اإيرادات بنك االإ�سكان مببلغ 20 مليون دينار يف 2016 م الأول مرة بامليزانية .	
• تخفي�س دعم �رسكة طريان اخلليج مببلغ 15 و20 مليون دينار.	
• زيادة م�رسوفات م�رسوعات �سوؤون االأ�سغال مببلغ 25 مليون دينار ل�سنة 2016 .	
• زيادة م�رسوفات م�رسوعات �سوؤون البلديات والتخطيط العمراين مببلغ 5 و10 مليون دينار لعامني.	
• التوافق مع احلكومة على زيادة ميزانية املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة وحتدد الحقا.	
• زيادة ميزانية �سوق العمل ملليون دينار.	
• زيادة خم�س�س البحث العلمي بجامعة البحرين ملليونني دينار. 	
• تاأجيل م�رسوع ف�س���ل ح�ساب �رسكة بابكو عن وزارة املالية والتي تقدر كلفتها التي اقرتحتها 	

احلكومة 150 مليون دينار اإلى امليزانية القادمة.

• �سخ �رسكة ممتلكات مبلغ 20 مليون دينار لعامني الأول مرة.	
• ا�س���تمرار تطبيق معايري تقدمي الدع���وم للفئات االجتماعي���ة وفقا ملا ورد 	

مبيزانية 2016.
• خف����س ميزانية �رسكة ط���ريان اخلليج من 100 مليون دين���ار اإلى 60 مليون 	
دينار.
• زي���ادة ميزاني���ة احلماي���ة االجتماعي���ة )ع���الوة حت�س���ني م�س���توى املعي�س���ة 	

للمتقاعدي���ن، ودع���م االأ����رس حم���دودة الدخ���ل، و�س���ندوق ال�س���مان االجتماع���ي، 
وال�سندوق االجتماعي الوطني، وعالوة االإيجار، وح�ساب االحتياطي(.

%2.5 يف 2017%3معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )%5 الطبيعي(

%27 و%28%27نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

عبدالرحمن بوعليعي�سى الكوهجيرئيس اللجنة

حممد االأحمدنا�رس الق�سرينائب رئيس اللجنة

علي بوفر�سن خالد ال�ساعر المقرر

تصويت أعضاء اللجنة

• النواب الذين �س���وتوا باملوافقة على امليزانية هم: عي�س���ى الكوهجي  ونا�رس الق�سري وخالد 	
ال�ساعر.
• و�سّوت باالمتناع كل من النائبني حممد االأحمد وحممد العمادي.	
• وح�رس االجتماع النائب جالل املحفوظ ولكنه غادر قبل الت�س���ويت لدواعي ال�س���فر مب�س���اركة 	

برملانية خارجية.
• وتغيب عن االجتماع النائب عادل حميد الأ�س���باب خا�س���ة، والنائب عبدالرحمن بوعلي ب�سبب 	

مر�سه.

• املوافق���ون عل���ى امليزاني���ة: عبدالرحم���ن بوعل���ي، وع���ادل حمي���د، وجميد 	
الع�سفور، وعلي بوفر�سن، وجالل املحفوظ واأحمد قراطة.

• وغاب عن االجتماع حممد االأحمد )م�سافر(، وحممد العمادي.	

11 يوليو 22017 يوليو 2015تاريخ نظر مجلس النواب الميزانية

اليوم اجلل�سةموافقة 22 نائباً، ورف�س 12، وامتنع اثنان، وتغيب 4 نواب.تصويت النواب بالجلسة العامة

نواب رفضوا الميزانية
 علي بوفر�سن، وحممد اجلودر، واأن�س بوهندي، وعبدالرحمن بوجميد، وعلي املقلة، واإبراهيم 

اليوم اجلل�سةاحلمادي، واأحمد قراطة، وحممد االحمد، وحممد ميالد، ونبيل البلو�سي، واأ�سامة اخلاجه، عبداحلليم مراد.

اليوم اجلل�سةروؤى احلايكي، وجمال داوودنواب امتنعوا عن التصويت

اليوم اجلل�سةعبداهلل بن حويل، وحم�سن البكري، وعبدالرحمن بو علي، وحممد العمادينواب اعتذروا عن الجلسة

• •اللجنة املالية املكلفة بنظر ميزانية 2015 / 2016 برئا�سة الكوهجي	 اللجنة املالية احلالية املكلفة بنظر ميزانية 2017 / 2018 برئا�سة بوعلي	

نواب بدلوا مواقع 
بنادقهم حول امليزانية 

ال�سابقة واحلالية
اللجنة ال�سابقة ا�ستغرقت 

6 اأ�سابيع لفح�س امليزانية 
وعقدت 32 اجتماًعا

اللجنة احلالية زاهدة 
بعدد االجتماعات ومل 

تتجاوز 12
اللجنة ال�سابقة ت�سلمت 

مرئيات من 17 نائًبا 
واحلالية من نائب واحد

 تعاون اللجنة ال�سابقة 
 مع ال�سحافة اأف�سل 

من احلالية
بوعلي عّراب امليزانية 

احلالية اعتذر عن اإقرار 
امليزانية ال�سابقة

موقف �سبابي للعمادي 
بتكرر غيابه عن 

االجتماعات احلا�سمة
قراطة وبوفر�سن وافقا 

على امليزانية احلالية 
ورف�سا ال�سابقة

جلنة “ميزانية 2015” تفّوقت بانتزاع 12 مك�شًبا �شعبًيا وخدمًيا
والدة ع�سرية لل�سابقة و�سهلة للحالية... فتور نيابي بتقدمي املرئيات

مي����اه كثرية ج����رت حتت ج�رس جمل�����س النواب من 
العام 2015 للعام 2017 اأ�س����فرت عن تبديل مواقع 
بن����ادق جمموع����ة ن����واب ب�س����اأن موقفهم م����ن قانون 

امليزانية العامة ال�سابقة واحلالية.
 “الب����الد” تعر�س مقارنة مل�س����هد جمريات عمل 
اللجن����ة املالي����ة النيابي����ة املكلف����ة بنظ����ر امليزانية 
ال�سابقة للعامني 2015/2016 وبني اللجنة املالية 
النيابي����ة احلالي����ة املكلف����ة بنظ����ر ميزاني����ة العامني 

.2017/2018

أمور الفتة
وم����ن اأب����رز االأم����ور الالفت����ة ذات ال�س����لة باأرقام 
امليزانية هبوط ت�س����عري برمي����ل النفط من 60 دوالرا 
بامليزانية ال�س����ابقة ع����ن 55 باحلالي����ة، ولكن حافظ 
�س����عر البي����ع لتحقيق التع����ادل بامليزاني����ة عند حاجز 
116 دوالرا. ولوح����ظ ارتف����اع ن�س����بة امل�رسوفات من 
88 % اإل����ى 90 % يف مقابل انخفا�س حجم م�رسوعات 
الدولة من 410 ماليني دينار بال�س����نة املالية 2016 

اإلى 350 ماليني دينار بامليزانية احلالية.
اأما على �س����عيد �سبط �ساعة عمل اللجنة املالية، 
فاإن اللجنة ال�س����ابقة انكبت ملدة 6 اأ�س����ابيع لفح�س 
امليزاني����ة، وعق����دت 16 اجتماع����ا ت�س����اوريا نيابي����ا 
و6 اجتماعات م�س����رتكة م����ع نظريتها اللجن����ة املالية 
ال�س����ورية و10 اجتماع����ات مع وزارات الدولة اإ�س����افة 
الجتماع����ني مع ق����ادة احلكومة. وب����دت اللجنة املالية 
النيابي����ة احلالية اأكرث زه����ًدا يف االجتماعات، فاإجمايل 
اجتماعاتها حتت االأ�سواء ال يجاوز 12 اجتماعا متفرقا.
ويبدو الفتور النيابي وا�سحا يف التعاطي مع اأهم 
ت�رسي����ع ينظره الربمل����ان من خالل تزوي����د نائب واحد 
فق����ط مرئياته����ا للجنة املالية، بينما ت�س����لمت اللجنة 

ال�سابقة مرئيات من 17 نائبا.

السابقة تفوقت
وتفوق����ت اللجن����ة املالي����ة ال�س����ابقة يف ح�س����د 
املكا�سب ال�سعبية للمواطنني مقارنة باحلالية، جلهة 
انتزاع 12 مك�سبا، اأبرزها زيادة عالوة ذوي االحتياجات 
اخلا�س����ة و�رسف مبلغ 360 دين����ارا منحة لكل متقاعد 
مل����رة واح����دة يف �س����نة 2015، و�س����خ اإي����رادات بنك 
االإ�س����كان مببلغ 20 مليون دين����ار يف 2016 الأول مرة 
بامليزانية، وزيادة االعتمادات املر�سودة مل�رسوعات 

جهات خدمية عديدة. 
اأم����ا اللجن����ة احلالي����ة فاقت�����رس ع����دد املكا�س����ب 
املتحققة على �س����خ �رسكة ممتل����كات مبلغ 20 مليون 
دينار لعام����ني الأول م����رة، وا�س����تمرار تطبيق معايري 
تق����دمي الدع����وم للفئ����ات االجتماعية وفق����ا ملا ورد 
مبيزاني����ة 2016 بعد اأن لوح����ت احلكومة باحتماليات 
تقلي�����س عدد امل�س����تفيدين، وخف�����س ميزانية �رسكة 
ط����ريان اخلليج من 100 ملي����ون دينار اإلى 60 مليون 

دينار، وزيادة ميزانية احلماية االجتماعية.

والدة عسيرة
وعلى �سعيد التوافق النيابي داخل اللجنة ب�ساأن 
امليزانية، فاإن الن�س����خة احلالية اأوفر حظا، اإذ ح�سدت 
موافقة ثلثي اأع�س����اء اللجنة )6 من اأ�س����ل 8( وتغيب 
اثن����ان لظ����روف خمتلفة. بينما الن�س����خة ال�س����ابقة من 
امليزانية �س����هدت موافقة ثلث اأع�ساء اللجنة )3 من 
اأ�س����ل 8(، وامتناع ربع االأع�س����اء )2(. وغادر االجتماع 

نائب، وغاب عن االجتماع ربع االأع�ساء )2(.
وتال املوقف النيابي املعقد بداخل اأروقة اللجنة 
املالية عن والدة ع�س����رية للميزانية ال�سابقة باجلل�سة 
العام����ة، اإذ ح�س����لت على غالبي����ة �س����ئيلة )22 نائبا 
اأّي 55 % م����ن الن����واب(، ورف�����س 30 % )12 نائبا(، 

وامتنع 2، وغاب 4 نواب.   

التعاون مع الصحافة
وب�ساأن التوا�سل مع ال�سحافة عموما، و “البالد” 
اأف�س����ل  ال�س����ابقة  اللجن����ة  كان����ت  فق����د  خ�سو�س����ا، 
يف التفاع����ل والتج����اوب. وقّي����م الفري����ق ال�سيا�س����ي 
بال�س����حيفة تعامل اللجنة ال�س����ابقة باجليد جدا، بينما 

احلالية بال�سعيف.
وحتّول����ت حال����ة ع�س����و اللجن����ة املالي����ة النائ����ب 
عبدالرحم����ن بوعل����ي م����ن نائ����ب معت����ذر ع����ن اجتماع 
الت�س����ويت عل����ى امليزاني����ة ال�س����ابقة وع����ن جل�س����ة 
الت�س����ويت عليها اإلى ع����ّراب امليزانية العامة لتوليه 

رئا�سة اللجنة بدور االنعقاد احلايل. 
وكذل����ك احل����ال بالن�س����بة لزميل����ه النائ����ب عادل 
ب����ن حميد املعتذر عن ح�س����ور اجتماع اإق����رار ميزانية 
2015/2016 اإلى نائب حا�رس باجتماع اإقرار ميزانية 

2016/2017، واأجازها. 
ويبدو موقف ع�سو اللجنة النائب حممد العمادي 
�سبابيا بامتناعه عن الت�سويت عن امليزانية ال�سابقة 
باجتم����اع اللجنة، وتك����رر غيابه عن االجتماع احلا�س����م 
باللجنة ال�س����ابقة واحلالي����ة. كما يالح����ظ اأن النائبني 
اأحم����د قراط����ة وعلي بوفر�س����ن وافقا عل����ى امليزانية 
احلالية باجتماع اللجنة، بينما رف�سا امليزانية ال�سابقة 

باجلل�سة العامة. ومل يكونا ع�سوين باللجنة حينئذ.
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اأع������م������ال ال����ت����ح����ري م�������ش���ت���م���رة ل���ل���ك�������ش���ف ع�����ن اأي��������ة ارت�����ب�����اط�����ات ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

حتديد هوية 4 م�شتبٍه بهم يف التفجري الإرهابي بالدراز

وثائق �رسية تك�شف انتهاكات الدوحة لتفاق الريا�ض

حب�ض رجب ل�شتغلله “فريو�ض الع�رس” للإ�رسار مب�شالح الدولة

القب�ض على اأحد العنا�رص اخلطرة ... “الداخلية”:

قطر جن�شت 12 ع�شكريا بحرينيا

ببث �شائعات كاذبة ومغر�شة عن اأو�شاع البحرين مت�شرًتا بالدميقراطية وامل�شاواة

اجله���ود  الداخلي���ة: �ش���من  وزارة  املنام���ة - 
الأمنية ملكافحة الإرهاب، وا�شتكمالً لأعمال البحث 
والتحري للقب�ض عل���ى العنا�رص الإرهابية املتورطة 
يف التفج���ر الإرهاب���ي ال���ذي وق���ع يف قري���ة الدراز 
بتاري���خ 18 يوني���و 2017 واأدى اإل���ى ا�شت�ش���هاد 
اأحد رج���ال الأمن واإ�ش���ابة اثنني اآخرين باإ�ش���ابات 
بليغ���ة، متكن���ت الأجه���زة الأمنية م���ن القب�ض على 
اأحد العنا�رص الإرهابية اخلط���رة ممن نّفذوا التفجر 
وحتدي���د هويات بقية امل�ش���تبه بهم والك�ش���ف عن 
مالب�ش���ات التفجر الإرهابي، علًما باأن اأعمال البحث 
والتحري مازالت م�شتمرة، للك�شف عن اأية ارتباطات 
تنظيمي���ة ملرتكبي هذا العمل الإرهاب���ي بعنا�رص اأو 

خاليا اإرهابية اأخرى. 
وك�ش���فت عمليات البحث والتح���ري اأن منفذي 

هذا العمل الإرهابي، هما:
)1( املدعو ح�ش���ن عبداهلل مرهون را�ش���د “26 
عاًم���ا” مقبو�ض عليه و�ش���بط بحوزته �ش���الح ناري 
“كال�شينكوف” حمكوم بال�ش���جن يف ق�شايا انفجار 
قنبلة بالدراز يف اأكتوبر 2014 واإ�ش���عال حريق عمًدا 

والعتداء على رجال الأمن.
)2( املدعو �ش���يد حممد قا�ش���م حممد ح�ش���ن 
ف�ش���ل “25 عاًما” هارب، حمكوم باملوؤبد يف ق�شية 
اإرهابية ومت���ورط يف تفجري قنبلة بالدراز يف فرباير 
2016، وجتهي���ز و�ش���ناعة عبوات متفج���رة حملية 
ال�شنع و�ش���ناعة وحيازة عبوات قابلة لال�شتعال اأو 

النفجار.    

ودلت التحريات اأن ه���ذه املجموعة الإرهابية، 
تعم���ل حت���ت اإ����رصاف مبا����رص م���ن حي���ث التموي���ل 

والتخطيط والتنفيذ من جانب كل من: 
)1( ح�ش���ني علي اأحم���د داود “31 عاًما” هارب 
وموج���ود يف اإيران، وم�س���قطة جن�س���يته ومتورط يف 
ت�ش���كيل العديد من اخلالي���ا الإرهابي���ة والتخطيط 
لتنفي���ذ جرائم اإرهابي���ة اأدت اإلى ا�شت�ش���هاد رجال 
اأم���ن، حمك���وم باملوؤبد يف ث���الث ق�ش���ايا وحكم اآخر 
بال�ش���جن 15 عاًم���ا ويدي���ر خالي���ا اإرهابي���ة ويعمل 
من�ش���ًقا ميدانيًّا ملا ي�شمى ب� “تنظيم �رصايا الأ�شرت” 

الإرهاب���ي وهو على �ش���لة وثيقة باحلر����ض الثوري 
الإيراين واملدعو مرت�شى ال�شندي.

)2( اأحمد حممد علي مهدي اإبراهيم زين الدين 
“25 عاًما” هارب حمكوم بال�شجن يف ق�شايا ت�شكيل 
خلية متورط���ة يف ارتكاب اأعم���ال اإرهابية والتعدي 
على الدوريات الأمنية ب�شالح حملي ال�شنع و�شناعة 

وحيازة عبوات قابلة لال�شتعال اأو النفجار.    
والأدل���ة  للمباح���ث  العام���ة  الإدارة  وبا����رصت 
اجلنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة، واإحالة 
الق�ش���ية اإلى النيابة العامة، فيم���ا ل تزال عمليات 

البحث والتحري، جاري���ة للقب�ض على بقية العنا�رص 
الإرهابية. وتوؤكد وزارة الداخلية يف ختام بيانها على 
امل�شي قدًما يف الت�ش���دي لكافة الأعمال الإرهابية 
والقب�ض على مرتكبيها وتقدميهم للعدالة واتخاذ 
كل ما من �ش���اأنه حف���ظ اأمن الوطن وحماية ال�ش���لم 
الأهل���ي وتوفر ال�ش���المة العامة لكاف���ة املواطنني 
واملقيم���ني، داعي���ة كل م���ن لديه معلوم���ات حول 
اأي ن�س���اط م�س���تبه فيه ب���اأن ال يتوانى يف االت�س���ال 
باجلهات الأمنية املخت�شة على الرقم 80008008 

وذلك تعزيًزا ملبداأ ال�رصاكة املجتمعية.

دبي - قناة العربية: عر�ش���ت قناة العربية، ام�ض، وثائق 
التفاق ال�رصي الذي عقد عام 2013 - 2014 بني دول جمل�ض 
التعاون واأمر قطر ال�ش���يخ متيم. وك�ش���فت وثيقة عن اأ�شماء 

12 ع�شكرياً بحرينياً مت جتني�شهم يف قطر.
واأظه���رت الوثائق اأن اأمر قطر ال�ش���يخ متيم بن حمد بن 
خليف���ة اآل ثاين، وقع على البنود كافة التي طالبته بها الدول 
اخلليجية، لأهمية تاأ�شي�ض مرحلة جديدة من العالقات الأخوية.
واأظه���رت الوثائ���ق تعهد اأم���ر قطر خطي���ا بتنفيذ بنود 
التفاقي���ة اأمام ق���ادة دول اخلليج. ووقع اأم���ر قطر على بند 
مينح دول اخلليج احلرية يف اتخاذ اإجراءات �ش���د قطر يف حال 

عدم التزامها
واأب���رز بن���ود الوثائق وقف دع���م تنظيم الإخ���وان، وطرد 
العنا����رص التابع���ة ل���ه م���ن غ���ر املواطن���ني من قط���ر، وعدم 
اإي���واء عنا�رص م���ن دول جمل�ض التعاون تعكر �ش���فو العالقات 
اخلليجي���ة، وعدم تقدمي الدع���م لأي تنظي���م اأو فئة يف اليمن 

يخرب العالقات الداخلية اأو العالقات مع الدول املحيطة.
وم���ن البنود اللت���زام بالتوجه ال�شيا�ش���ي اخلارجي العام 
الذي تتفق عليه دول اخلليج، واإغالق املوؤ�ش�شات التي تدرب 

مواطنني خليجيني على تخريب دولهم.
ومت الك�ش���ف عن وثيق���ة اأخرى تلقي ال�ش���وء على اتفاق 
الريا�ض الذي مت يف عهد امللك الراحل عبداهلل بن عبد العزيز.
وعقد التفاق مع ال�ش���عودية يف 2013 بو�ش���اطة كويتية 

وبتوقيع اأمر قطر.
وج���اءت ه���ذه الوثيق���ة يف الوق���ت ال���ذي كان���ت الدول 
اخلليجية متر باأزمة خليجية نتج عنها �شحب �شفراء ال�شعودية 

و الإم���ارات و البحري���ن م���ن الدوحة نتيجة �ش���لوكها املعادي 
جلاراتها يف اخلليج، وتدخلها امل�ش���تمر يف ال�ش���وؤون الداخلية 

لدول جمل�ض التعاون.
اإل اأن الأزمة كانت من املفرت�ض اأن تنتهي بعد التو�ش���ل 
للت�ش���وية اخلليجية متخ����ض عنها اتفاق الريا����ض الذي وقع 

عليه اأمر قطر، اإل اأن بالده مل تلتزم بها.
وجاء يف الوثيق����ة عدم التدخل يف ال�ش����وؤون الداخلية لأي 
م����ن دول املجل�����ض ب�ش����كل مبا�رص اأو غ����ر مبا�رص، وع����دم اإيواء 
اأو جتني�����س اأي م����ن مواطن����ي دول املجل�س ممن لهم ن�س����اط 
يتعار�����ض مع اأنظم����ة دولته اإل يف حال موافق����ة دولته، وعدم 

دعم الفئات املارقة واملعار�ش����ة لدولهم، وعدم دعم الإعالم 
املعادي، وعدم دعم الإخوان امل�ش����لمني اأو اأي من املنظمات 
اأو الأفراد الذين يهددون اأمن وا�شتقرار دول جمل�ض التعاون 
عن طريق العمل الأمن����ي املبا�رص اأو عن طريق حماولة التاأثر 

ال�شيا�شي.

حب�ش���ت املحكم���ة ال�ش���غرى اجلنائي���ة الثالثة 
برئا�ش���ة القا�ش���ي جاب���ر اجل���زار، نبيل رج���ب ملدة 
�ش���نتني م���ع النفاذ؛ لإدانت���ه ببث واإذاعة �ش���ائعات 
كاذبة ومغر�شة حول الأو�شاع الداخلية للمملكة عن 
طري���ق قنوات ف�ش���ائية اأجنبية على غ���ر احلقيقة، 

والتي من �شاأنها النيل من هيبتها واعتبارها.
وثب���ت للمحكم���ة اأن نبي���ل رج���ب اأذاع عمًدا يف 
اخلارج اأخبارا كاذبة و�شائعات مغر�شة تنال من هيبة 
الدول���ة واعتبارها، ب���اأن تدخل يف برام���ج تلفزيونية 
لقنوات اأجنبي���ة زعم فيها على خالف احلقيقة وعلى 
نح���ٍو مغر����ض اأن الدولة متنع املنظم���ات احلقوقية 
وال�ش���حافة الغربية والعاملية من دخول البالد، واأن 
ال�ش���تهداف لعنا�رص املعار�ش���ة �شيا�ش���ي ولي�ض له 

عالقة باإجراءات ق�شائية واأمور قانونية.
وادع���ى املتهم ح�ش���ب البالغ الوارد �ش���ده وما 
جاء بحك���م املحكم���ة، يف الربامج التي �ش���ارك فيها 

يف قن���وات ف�ش���ائية )العامل، اللوؤل���وؤة، والجتاه( اأن 
ال�ش���عب مت قمعه وظلمه من الدولة واأن النتهاكات 
كب���رة ول ميك���ن لأي م���ن املوؤ�ش�ش���ات احلقوقي���ة 
الق�ش���ائية  املوؤ�ش�ش���ات  واأن  تغطيته���ا  املحلي���ة 
واملحاكم يف يد ال�ش���لطة التي ت�ش���تخدم الق�شاء يف 
�رصب املعار�ش���ني والأمن قتل النا����ض والتعذيب، 
واأن ال�ش���لطة جلبت اأفراد من اخلارج لقتل النا�ض يف 

البحرين، على حد زعمه.
واأو�شحت املحكمة اأنه على اإثر ذلك قامت اإدارة 
مكافح���ة اجلرائ���م الإلكرتونية بعم���ل حتريات حول 
الوقائ���ع وقام جمري التحريات با�شت�ش���دار اإذن من 
النيابة العامة ل�ش���بط املتهم والأدوات امل�شتخدمة 

يف اجلرمية.
وباإحالته للمحاكمة طلبت النيابة العامة معاقبته 
بامل���ادة 134 عقوبات والتي ت���رتاوح العقوبة فيها 
من �شنة اإلى 3 �ش���نوات وغرامة اأقلها 100 دينار اأو 

اإحدى هاتني العقوبتني.
وذك���رت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اأن م���ا 
اأذاع���ه املته���م عم���ًدا م���ن اأخب���ار كاذبة و�ش���ائعات 
مغر�ش���ة تنال من هيبة الدولة واعتبارها وت�ش���عف 
الثق���ة يف اململك���ة وتوؤل���ب اخلارج عليها وت�ش���عها 
دائًم���ا يف موق���ف املدافع عن نف�ش���ها، مما ي�ش���يع 
الوق���ت واجلهد واملال يف ظل الظروف التي متر بها 
اململك���ة واملنطقة باأ�رصها، مما يوؤكد اأن املتهم ي�رص 
بامل�ش���الح املا�ش���ة باأمن الدولة الداخلي واخلارجي 
م�ش���تغالً فرو����ض الع����رص )القن���وات التلفزيونية( 

مت�شرًتا ب�شتار الدميقراطية واحلق وامل�شاواة.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن املتهم و�ش���م نظ���ام احلكم 
باعتقال املعار�شني دون حماكمات حقيقية م�شكًكا 
بالنظام الق�ش���ائي واأهان الق�ش���اء اإذ قال اإنه حتت 
�ش���يطرة ال�ش���لطة، واته���م احلكوم���ة بالطائفية يف 
دع���وى لالزدراء بنظ���ام احلكم واخل���روج عليه داعًيا 

لن�رص الفو�ش���ى لتعم ال�ش���طرابات يف اأرجاء اململكة 
مانًحا لنف�ش���ه �ش���ك املنظمات احلقوقي���ة وما دونه 
الع���دم، اإذ اإن���ه اأّكد ملذيعة اأحد الربام���ج اأنه ل توجد 

منظمات حقوقية اإل التي يتبعها هو فقط.
واأف���ادت ب���اأن املتهم لديه ر�ش���يد اأ�ش���بقيات 
بل���غ عددها 44 اأ�ش���بقية، متثلت يف ق�ش���ايا جتمهر 
والإخالل بالأمن العام واإهانة امللك وال�ش���ب العلني 
والق���ذف والتحري����ض عل���ى كراهية النظ���ام واإهانة 
هيئ���ات نظامية واإذاع���ة اأخبار كاذبة عل���ى نحو ي�رص 
بال�ش���تعدادات احلربية واإ�ش���اءة ا�ش���تعمال الهاتف 
واإحداث الفو�ش���ى والقالقل داخل ال�شجن والإتالف 
العم���دي. وعقب �ش���دور احلك���م �رصح رئي����ض نيابة 
املحافظة ال�ش���مالية باأن النيابة كانت قد ا�شتجوبت 
املته���م ب�ش���اأن م���ا ن�ش���ب اإلي���ه يف ح�ش���ور حماميه 
وواجهت���ه بالأدل���ة القائم���ة �ش���ده واأم���رت بحب�ش���ه 
احتياطًيا على ذمة الق�ش���ية، واإحالت���ه اإلى املحكمة 

اجلنائية املخت�شة.
ومت تداول الق�ش���ية بجل�شات املحكمة بح�شور 
حمام���ي املتهم ومكنته م���ن الدفاع واإب���داء الدفوع 
القانونية ووفرت له جميع ال�شمانات القانونية، اإلى 

اأن اأ�شدرت حكمها �شالف البيان.
فيما اأ�ش���ار رئي�ض النيابة اإلى اأن ما اأ�ش���ند اإلى 
املته���م م���ن اته���ام ل عالقة له مبمار�ش���ته ن�ش���اًطا 
حقوقًي���ا كم���ا مل مي�ض احل���ق يف اإبداء ال���راأي وحرية 
التعب���ر، اإمنا جاء تطبيًقا لن����ض القانون الذي رتب 
امل�ش���وؤولية اجلنائية عن الإخالل بال�شوابط املقررة 
ب���ه، والتي تتف���ق بدورها م���ع مثيلتها بال�ش���كوك 

الدولية.
واأ�ش���اف اأن للمته���م احلق يف الطع���ن على هذا 
احلكم اأمام حمكمة ال�ش���تئناف يف املواعيد املقررة 
قانوًنا، وهي من ال�ش���مانات القانونية املكفولة لأي 

متهم.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيممحاكم

• •ن�ض اتفاق قطر مع دول اخلليج عام 2013	 •وثيقة التفاق بني امللك عبداهلل وال�شيخ �شباح وال�شيخ متيم )1(	 وثيقة التفاق بني امللك عبداهلل وال�شيخ �شباح وال�شيخ متيم )2(	

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
تلق���ى وزي���ر اخلارجي���ة ال�ش���يخ خالد 
ب���ن اأحمد بن حممد اآل خليفة، ات�ش���الً 
���ا من وزي���ر ال�ش���وؤون اخلارجية  هاتفيًّ
والتع���اون الدويل جلمهوري���ة اإيطاليا 
ال�ش���ديقة اأجنيلين���و األفانو، حيث مت 
ا�شتعرا�ض عالقات ال�شداقة املتميزة 
ب���ني البلدي���ن، والتباح���ث ح���ول اآخر 

م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة.
وقد اأ�ش���اد ال�ش���يخ خالد بن اأحمد 
بن حممد اآل خليفة، بالتقدم امل�شتمر 
ال���ذي ت�ش���هده العالقات ب���ني مملكة 
البحري���ن وجمهوري���ة اإيطالي���ا والذي 
ي�شب يف م�ش���لحة البلدين وال�شعبني 
حاج���ة  عل���ى  م�ش���دًدا  ال�ش���ديقني، 
املجتمع ال���دويل باأ�رصه للق�ش���اء على 
الإره���اب ومن يدعمه وميول���ه، موؤكًدا 
اأن حتقيق هذا الهدف يتطلب تكاتًفا 
���ا لتعزي���ز الأم���ن وال�ش���لم ودعم  قويًّ
جهود التنمي���ة والتقدم يف جميع دول 

العامل.

وزير اخلارجية: يجب الق�شاء 
على الإرهاب ومن يدعمه
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قانون األسرة... 
وجدل جديد 

غلف اجل���دل احلراك االجتماعي 
الر�س���مي واالأهل���ي الإق���رار قانون 
امل����روع  انطالق���ة  من���ذ  االأ����رة 
ال���ذي  املل���ك  االإ�س���الحي جلالل���ة 
اأعل���ى للمنظم���ات  اأعط���ى �س���وًتا 
والتي  والدولية  احلقوقية املحلية 
اعتربته بدورها خطوة �رورية نحو 
تعزيز واقع املراأة والطفل وحقوق 

املتقا�سني اأي�ًسا. 
لعق���د  ا�س���تمر  ال���ذي  اجل���دل 
ونيف، وغذته معار�سة قوى موغلة 
يف املحافظة، متحور ب�سكل اأ�سا�س 
حول مبداأ اإق���رار القانون واحلديث 
املتك���رر عن �س���مانات د�س���تورية 

بعدم تغيريه.   
وباعتقادي، فاإن اجلدل ب�س���اأن 
القانون الذي هو قاب قو�س���ني اأو 
اأدنى من عبور القنوات الد�ستورية 
ليب����ر الن���ور، ل���ن يخف اأب���ًدا بعد 
اإق���راره، ب���ل �س���رتفع االأ�س���وات 
جمدًدا لتطالب بحوار جديد ب�س���اأن 
تفا�سيل بنوده ومواده التي مت�ُس 

احلياة العائلية لكل واحد فينا. 
وبق���راءة �ريعة على ن�س���و�س 
القانون )الن�س���خة االأخرية(، �سنجد 
اأن اللجن���ة ال�رعي���ة مل تخ���ر اأكرث 
فل���م  “انفتاًح���ا”،  الفقهي���ة  االآراء 
تعتمد يف اأحكام ال���زواج )املذهب 
ال�سني( مثالً اآراء مدر�سة االإمام اأبي 
حنيفة النعمان الذي اأكد حق املراأة 
ج نف�س���ها م���ن دون اإذن  ب���اأن ت���زوِّ
وليه���ا وفق ����روط، واإمنا اعتمدت 
باملجم���ل اآراء مدر�س���ة االإمام مالك 
ابن ان�س ا�ستناًدا لعوامل اجتماعية 

تاريخية. 
الن�س���و�س،  اأخ���رى على  نظرة 
ال�رعي���ة  اللجن���ة  اأن  �سَتك�س���ُف 
املكلفة بدرا�س���ة القانون، مل تاأخذ 
باملق���رح ال�س���وري ال���ذي اأغل���ق 
الباب عل���ى تزوي���ج الفتيات دون 
�س���ن ال�14 ربيًعا حتت اأي ظروف، 
وقط���ع الطريق اأم���ام حرمانهن من 

املدر�سة والتعليم.
�س���يغته  يف  امل����روع  واأبق���ى 
االأخرية املحولة لل�سلطة الت�ريعية 
عل���ى اإم���كان تزوي���ج ال�س���غريات 
“ب���اإذن املحكم���ة ال�رعي���ة اإذا م���ا 
حتققت م���ن مالءمة الزواج” واإن مل 
تتجاوز اأعمارهن 12 اأو 10 �سنوات. 
عبور خاط���ف على مواد الطالق 
واخلل���ع والتطليق مب����روع قانون 
اأح���الم  �س���يهدم  املوح���د،  االأ����رة 
ن�س���معه  م���ا  باإنه���اء  املتفائل���ني 
وي���رد اإلين���ا ع���ن معان���اة الن�س���اء 
“اجلعفري���ات” اأثن���اء حماوالته���ن 
للخ���روج من جت���ارب زواج فا�ش���لة 

واحل�سول على حكم بالتطليق. 
فالقان���ون الذي منح يف �ش���قه 
ال�سني للقا�سي �سالحية التطليق 
بحالة ال�سقاق امل�س���تمر اإذا ما اأقر 
َحكم���ان م���ن اأه���ل الزوج���ني تعذر 
ال�ش���لح، األغ���ى ه���ذه اجلزئية عن 
ال�س���ق اجلعفري، وجع���ل التطليق 
م�روًطا مبوافقة الزوج وتفوي�س���ه 
للحكم���ني بذل���ك مع دف���ع الزوجة 

بذالً/مقابالً لهذه اخلطوة.
ال �ش���ك اأن عملي���ة اإقرار قانون 
االأ����رة ت�س���ّكل خطوة نح���و االأمام، 
املي���اه  باجت���اه حتري���ك  �ش���تدفع 
ال�رعي���ة،  املحاك���م  يف  الراك���دة 
فالنقا����ش املقب���ل �ش���يكون على 
مواد/ن�س���و�س وا�س���حة، ولي����س 
مقت����ًرا عل���ى اآراء/فتاوى/اأحكام 
ت�شدر داخل غرفة مغلقة... نقا�ش 
مدفوع بروؤية �شبابية جديدة لعائلة 
ع�رية �ست�سغط نحو قراءة حداثية 

للن�سو�س الفقهية.

رجاء 
مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

حذف الن�ص على �صحة الزواج املنقطع بقانون الأ�رسة
املاجد ل� “$” نقالً عن وزير العدل: االإلغاء مل يحلل حراًما ومل يحرِّم حالالً

قال ع�ش���و جلنة ال�شوؤون القانونية والت�ريعية 
مبجل�س النواب ال�س���يخ ماج���د املاجد ل� “البالد” اإن 
وزارة العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية واالأوقاف حذفت 
بع�س فقرات مواد م�روع قانون االأ�رة الذي اأقرته 
اللجنة ال�رعية امل�ش���كلة باأمر ملكي وفق تو�ش���يح 

الوزير باجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية.
ونق���ل املاجد عن الوزي���ر قوله اإن م���ا اتخذته 
الوزارة من قرار بالن�سخة املحالة اإلى الربملان اأنها 

مل حتلل حراما ومل حترِّم حالال.
واأردف: لق���د اعت���رب الوزير اأن ه���ذه الفقرات 
باملواد اإجرائية وب�س���يطة وال تخل بجوهر القانون، 

ولكني اأرى اأنها فقرات جوهرية )...(.
واأ�س���اف: لقد ن�س���اأ توج�س لدّي وجمموعة من 
اأع�ش���اء اللجنة واملجل�ش من هذا الت�ريع وما �شمله 

من تعديالت.
وعن اأبرز التغي���ريات مب�روع القانون املنظور 
اأم���ام الربمل���ان عن الن�س���خة الت���ي اأقرته���ا اللجنة 
ال�رعية، اأو�شح املاجد اإلغاء اللجنة ال�رعية ا�شرتاط 
احل�سول على اإذن من املحكمة ال�رعية لتوثيق عقد 
زواج م���ن جت���اوز 60 من عمره بام���راأة غري خليجية، 

ولكن عادت هذه املادة عادت مب�روع القانون.
وتاب���ع: ومثال اآخر لن�س اأقرت���ه اللجنة ال�رعية 
عل���ى اأن ينق�ش���م ال���زواج ال�ش���حيح وفق���ا للفق���ه 
اجلعف���ري اإل���ى دائم ومنقط���ع، وللمنقط���ع اأحكامه 
اخلا�س���ة، ولكن األغ���ت وزارة العدل بن�س���خة م�روع 

القانون املحالة للربملان هذه الفقرة.
وان�س���حب املاجد اأثناء ا�س���راحة �سالة الظهر 
خالل لقاء اللجنة القانونية النيابية مع وزير العدل.

وفيما ياأتي ن�س احلوار مع املاجد:

توسمنا الخير
ما موقفك بشأن مشروع قانون 

األسرة الموحد المقرر حسم 
التصويت عليه بجلسة استثنائية 

نهاية األسبوع الجاري؟

- هذا الت�ريع متوافق عليه وخمتلف فيه. لقد 
�شدر اأمر ملكي باإن�شاء جلنة �رعية موؤلفة من رجال 
دين اأفا�س���ل، وتو�س���منا اخلري يف االأخ���ذ مبا دونته 
اللجن���ة من م���واد، اإذ اأجرت تعدي���الت باحلذف على 
عدد من فقرات م���واد االقراح بقانون واالإ�س���افة 
عل���ى م���واد االق���راح بقان���ون املحال م���ن جمل�س 

ال�سورى للحكومة.

مفاجأة التغيير
أين المشكلة؟

- من بع���د اإحالة م�روع القان���ون من احلكومة 
ملجل����ش النواب، وت�ش���لم جلنة ال�ش���وؤون القانونية 
والت�ريعية النيابية ن�س���خة الت�ري���ع تبني للجنة اأن 
وزارة العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية واالأوقاف حذفت 
بع����س فقرات م���واد القان���ون الذي اأقرت���ه اللجنة 
ال�رعية امل�ش���كلة باأمر ملكي، كما اأو�شح الوزير يف 

اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية.
لق���د قراأ بع����س اأع�س���اء اللجن���ة ال�رعية مواد 
م�روع القانون بال�س���حافة، وفوجئوا بتغيري بع�س 
فق���رات م���واد القان���ون، واأنه���ا لي�س���ت الفقرات 
وامل���واد الت���ي اأقروه���ا باجتماعاته���م املاراثونية 

املكثفة الإجناز الت�ريع.
وله���ذا ال�س���بب ن�س���اأ توج����س ل���دّي وجمموعة 
من اأع�س���اء اللجن���ة واملجل�س من ه���ذا الت�ريع وما 
�ش���مله من تعديالت، وتبني من بعد ت�شفح الن�شخة 
الر�س���مية من م����روع القانون املح���ال للربملان اأن 
بع����س الق���رات بامل���واد مل تقرها اللجن���ة ال�رعية 
ولكن من�س���و�س عليها مب�روع القانون على طاولة 

الربملان. والغري���ب اأن اللجنة ال�رعية حذفت مادة 
واحدة )املادة 24( عادت بن�س���خة م����روع القانون 
املحال من وزارة العدل للربملان، ومواد اأخرى جرت 
اإ�س���افات عليها بامل�سودة املعرو�س���ة اأمام اللجنة 
ال�رعية، ولكن وزارة العدل مت�سكت بالن�س الوارد 

من جمل�س ال�سورى ومل تاأخذ براأي اللجنة ال�رعية.

الزواج المنقطع
ما أبرز المواد المقصودة التي 

جرى حذفها أو تعديلها أو 
استبدالها ولم يتضمنها مشروع 

القانون المعروض أمام البرلمان أو 
مواد عادت للقانون رغم حذفها 

من اللجنة الشرعية؟

- جمموع���ة فق���رات مبواد مث���ل اإلغ���اء اللجنة 
ال�رعية ا�ش���رتاط احل�ش���ول عل���ى اإذن من املحكمة 
ال�رعي���ة لتوثيق عق���د زواج من جتاوز 60 من عمره 
بامراأة غ���ري خليجية، ولكن عادت هذه املادة عادت 

مب�روع القانون.
ومثال اآخ���ر لن�س اأقرته اللجنة ال�رعية على اأن 
ينق�شم الزواج ال�ش���حيح وفقا للفقه اجلعفري اإلى 
دائم ومنقط���ع، وللمنقطع اأحكامه اخلا�س���ة. ولكن 

األغت وزارة العدل بن�س���خة م����روع القانون املحالة 
للربملان هذه الفقرة.  

لم تحرم حالال
التقت اللجنة القانونية النيابية 

أمس وزير العدل لبحث مواد 
مشروع قانون األسرة، فما هو 

موقف الوزير؟

- ناق�س���ت اللجنة م���ع الوزير هذا املو�س���وع، 
و�ساألت الوزير عن �سبب حذف بع�س فقرات مبواد 
وعدم االأخذ براأي اللجنة ال�رعية، واأجاب الوزير باأن 
م���ا اتخذته الوزارة م���ن قرار بالن�س���خة املحالة اإلى 

الربملان اأنها مل حتلل حراما ومل حترِّم حالال.
لقد اعت���رب الوزي���ر اأن هذه الفق���رات باملواد 
اإجرائية وب�س���يطة وال تخل بجوه���ر القانون، ولكني 
اأرى اأنه���ا فق���رات جوهري���ة ومت����س جانب���ني، اأنها 
م�س���وغة من اللجنة ال�رعي���ة املكلفة بنظر الت�ريع 
والتو�س���ية مبواده، واالأمر االآخ���ر اأن لهذه الفقرات 

باملواد جوانب واعتبارات �رعية يجب االأخذ بها.

لم أحضر
ما اإلجراء المفترض في ضوء ذلك؟

- لق���د طالب اأع�س���اء ب����رورة الرج���وع للجنة 
ال�رعي���ة املكلفة بنظر مواد م����روع القانون لالأخذ 
براأيه���ا ح���ول التعديالت االأخرية م���ن وزارة العدل؛ 
الأن مهمته���ا يف �س���وء االأم���ر امللكي بت�س���كيلها مل 
تنته، و�س���تنتهي ب�س���دور القانون. ولك���ن مل يجر 

االأخذ بهذا الكالم.
اأق���رت اللجنة القانون كام���ال باجتماعها اأم�س، 
ورف���ع لهيئة املكتب، الإدراجه ومناق�س���ته بجل�س���ة 
عامة ملجل����س النواب. علما اأنن���ي مل اأح�ر االجتماع 

اأم�س.

انسحبت
ما موقفك البرلماني الحالي بعد 

هذه التطورات؟

- ان�س���حبت اأثناء ا�سراحة �س���الة الظهر خالل 
لقاء اللجنة القانونية النيابية مع وزير العدل.

 ستشاهد
... وما موقفك بالجلسة العامة 

لمجلس النواب؟

- �ست�ساهد واالآخرون ذلك.

• ماجد املاجد	

را�صد الغائب

الوزارة حذفت فقرات بقانون األسرة أقرتها اللجنة الشرعية 

لقد نشأ توجس لدي ونواب من التشريع وتعديالته الحكومية

“الشرعية” ألغت اشتراط إذن المحكمة لزواج الستيني من غير خليجية

انسحبت أثناء استراحة صالة الظهر خالل لقاء اللجنة مع الوزير

رقم المادة
مقارنة بين أبرز المواد المختلف عليها بقانون األسرة

24

41

42

64

67

120

النص وفق قرار اللجنة الشرعية

هذه املادة حذفتها اللجنة ال�رعية.
ومل يتف���ق عليه���ا اأع�س���اء اللجنة من رج���ال الدين 

ال�سنة وال�سيعة.

من حقوق الزوج على الزوجة:
- العناية به، وطاعته، ومتكينه من نف�شها، ومعا�رته 

باملعروف.

ينق�شم الزواج اإلى �شحيح وغري �شحيح.
وينق�شم الزواج ال�ش���حيح وفقا للفقه اجلعفري اإلى 

دائم ومنقطع، وللمنقطع اأحكامه اخلا�سة.

يراع���ى يف تقدي���ر نفق���ة االأوالد بعد الط���الق اأو عند 
الفرقة احلاجات االأ�سا�سية وقدرة الكفاية وقدرة املنفق.

ب.تفر�س نفقة االأقارب اعتبارا من تاريخ �سدور احلكم.

وفقا للفقه اجلعفري:
د( عدة الزواج املنقطع حي�س���تان ل���ذوات احلي�س، 

و45 يوما ملن ال حتي�س، وهي يف �سن من حتي�س.

النص الوارد من وزارة العدل وأقرته اللجنة القانونية النيابية 
اأ.ي�ش���رتط لتوثي���ق عق���د زواج من جتاوز 60 م���ن عمره بامراأة من غري مواطن���ات دول جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربي 

احل�سول على اإذن املحكمة ال�رعية باملوافقة على هذا الزواج وذلك للتاأكد من حتقق امل�سلحة وكفاية ال�سمانات.
ب.ي�ش���رتط لتوثي���ق عقد زواج املواطن���ة البحرينية الت���ي مل تتجاوز 20 عاما وترغ���ب يف الزواج من اأجنبي جت���اوز 50 عاما 

احل�سول على اإذن املحكمة ال�رعية باملوافقة على هذا الزواج، وذلك للتاأكد من حتقق امل�سلحة وكفاية ال�سمانات.

حذفت الوزارة عبارة “متكينه من نف�سها”.

حذفت الوزارة عبارة “وينق�ش���م الزواج ال�ش���حيح وفق���ا للفقه اجلعفري اإلى دائم ومنقط���ع، وللمنقطع اأحكامه 
اخلا�سة”.

يراعى يف تقدير نفقة االأوالد بعد الطالق اأو عند الفرقة اأال ت�س���من م�سا�س���ا بو�س���عهم االجتماعي اأو التعليمي 
الذي كانوا عليه.

ب.تفر�س نفقة االأقارب اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية بها.

حذفت الوزارة هذه الفقرة من املادة.

ل اإجماع يف الت�صويت على قانون الأ�رسة بـ “القانونية”
وزير العدل يح�ر... والعرادي يراأ�س االجتماع

وافقت جلنة ال�شوؤون الت�ريعية والقانونية مبجل�ش النواب على م�روع قانون باإ�شدار قانون االأ�رة 
املوحد، ورفعه اإلى مكتب املجل�س الإدراجه �سمن جدول اأعمال اأحد اجلل�سات املقبلة للمجل�س.  جاء ذلك 
خالل اجتماع اللجنة برئا�س���ة النائب علي العرادي النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب، وح�س���ور النائب 
حممد ميالد رئي�س اللجنة واأع�ساء اللجنة. وقال العرادي اإن اللجنة توافقت بغالبية احلا�رين على اإقرار 
م�روع قانون االأ�رة والتو�س���ية باإدراجه على جدول اأعمال اإحدى اجلل�س���ات املقبلة ملجل�س النواب ليتم 
مناق�ش���ة يف املجل�ش. وخ�ش�شت جلنة ال�ش���وؤون الت�ريعية والقانونية اجلزء االأول من اجتماعها لال�شتماع 
اإلى �رح من وزير العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية واالأوقاف حول م�روع القانون واملبادئ واالأ�ش�ش اخلا�شة 

به، واالإجابة على ا�ستف�سارات اأع�ساء اللجنة ب�ساأن م�روع القانون.
ومت ا�شتعرا�ش االإح�شاءات والبيانات حول امل�روع املقدم والذي متت �شياغته مبوجب روؤية اللجنة 
ال�رعية التي عينها �ساحب اجلاللة امللك للبت يف م�روع القانون، من خالل اإ�سدار اأمره امللكي ال�سامي 
بت�سكيلها وتكليفها مبراجعة م�روع القانون من الناحية ال�رعية، والتي �سمت علماء الدين االأفا�سل من 
الطائفتني الكرميتني. واأو�شح وزير العدل اأن اللجنة اأخذت يف االعتبار اأمرين: وهما مطابقة مواد م�روع 
•القانون الأحكام ال�ريعة االإ�شالمية، ومراعاة االختالفات املذهبية بني الطائفتني الكرميتني يف اململكة. جانب من اجتماع وزير العدل مع اللجنة القانونية النيابية	



“بيانات طريان اخلليج” 
يتوافق مع املعايري الدولية 

 
املنام���ة - ط���ريان اخللي���ج: احتفل���ت 
الناقل���ة الوطني���ة للبحري���ن موؤخ���را مبركز 
بيان���ات تكنولوجي���ا املعلوم���ات الذي مت 
جتدي���ده حديثا، والذي حق���ق توافقية مع 
امل�ض���توى الثالث �ضمن املعايري الدولية، 
وذلك متا�ض���ياً م���ع التزام ط���ريان اخلليج 
املمار�ض���ات  اأف�ض���ل  بتطبي���ق  امل�ض���تمر 
التكنولوجيا،وفق���ا  جم���ال  يف  واملعاي���ري 

لبيان لل�رشكة.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة حكومية
  

املنامة - امل�رشف املركزي: اأعلن م�رشف البحرين املركزي اأنه مت تغطية الإ�ضدار 
رقم ISIN BH00024A63S6( 1660( من اذونات اخلزانة احلكومية الأ�ض����بوعية 
التي ي�ض����درها نيابة عن احلكومة. وتبلغ قيمة هذا الإ�ض����دار 70 مليون دينار لفرتة 
ا�ض����تحقاق 91 يوم����اً تبداأ يف 12 يوليو 2017 وتنته����ي يف11 اأكتوبر2017، كما بلغ 
معدل �ض����عر الفائدة على هذه الذونات 2.30 % مقارنة ب�ض����عر 2.33 % للإ�ض����دار 

ال�ضابق بتاريخ 5 يوليو 2017.
وبل����غ معدل �ض����عر اخل�ض����م 99.421 % ومت قبول اأقل �ض����عر للم�ض����اركة بواقع 
99.403 % علماً باأنه قد مت تغطية الإ�ضدار بن�ضبة 100 %. كما بلغ الر�ضيد القائم 

لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�ضدار ما قيمته 1.91 مليار دينار. 

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
املنامة العا�رشة عربياً يف اإيرادات الغرف الفندقية

تراجعت 74 % اإلى 97 دولرا لليلة... 9 مدن خليجية �ضمن الع�رش الأوائل

ج���اءت املنامة يف املرتبة الثامنة خليجًيا من حيث 
ت�ض���جيل اأعل���ى اإي���رادات للغرف���ة الفندقي���ة الواحدة 
املتاح���ة بواق���ع 97 دولًرا، والعا����رشة عربًيا يف �ض���هر 
مايو املا�ضي، وذلك وفًقا لتقرير �رشكة اإرن�ضت ويونغ 

الذي ح�ضلت “البلد” على ن�ضخة منه.
وكان���ت املنامة قد �ض���جلت املرك���ز الثاين عربيا 
بح�ض���ب تقرير �ض���هر ابريل، بواق���ع 169 دولرا، فيما 
�ض���جلت دبي الأولى بنح���و 273 دولرا. وبذلك تكون 
اإيرادات الغرفة الفندقية يف البحرين تراجعت يف �ضهر 

بن�ضبة 74%. 
واأظهر تقرير ال�رشكة الذي جاء حتت عنوان “قطاع 
ال�ض���يافة يف منطقة ال�رشق الأو�ض���ط و�ض���مال اإفريقيا 
ل�ضهر مايو 2017” اأن جدة جاءت يف الرتتيب الأول ب� 
247 دولًرا، تلته���ا دبي ب� 164 دولًرا، ثم الكويت يف 
الرتتيب الثالث ب� 121 دولًرا، فالريا�س بحوايل 119 
دولًرا، وبعده���ا مك���ة املكرم���ة 113 دولًرا فالدوحة 
108 دولرات، تلته���ا املدينة املنورة 104 دولرات، 
وبريوت 101 دولر، م�ضقط 100 دولَر، وراأ�س اخليمة 
97 دولًرا - نف�س اإيرادات البحرين -، ثم العا�ض���مة 
الأردني���ة عمان 89 دولًرا، واأبوظبي 73 دولًرا، واأخرًيا 

- بح�ضب التقرير - القاهرة 56 دولًرا.
وفيما يتعلق مبعدلت اإ�ض���غال الغرف الفندقية، 

���ا،  فق���د ج���اءت البحري���ن يف املرتب���ة العا����رشة خليجَيً
والثالثة ع�رشة عربًيا يف �ضهر مايو بن�ضبة 50.4 %.

ال�ض���ياحة  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وكان 
واملعار�س ال�ضيخ خالد بن حمود اآل خليفة قد ذكر يف 
�ضهر ابريل 2016 اأن عدد الغرف الفندقية يف اململكة 
يبلغ 15 األف غرفة، فيما هناك خطط لزيادتها اإلى 18 

األفا يف العام 2018.
وينفق ال�ضائح يف البحرين )بح�ضب هيئة ال�ضياحة 
واملعار����س( نحو 88 دينارا يومي���ا، وهو رقم يعتربه 

عاملون يف القطاع جيد جدا.
وعزا رئي�س ق�ض���م خدمات ال�ضت�ضارات العقارية 
ملنطق���ة ال�رشق الأو�ض���ط و�ض���مال اإفريقي���ا يف ال�رشكة 
يو�ض���ف وهب���ة تراج���ع الإي���رادات الإجمالي���ة للغرف���ة 
الواح���دة املتاحة نتيج���ة انخفا�س معدلت الإ�ض���غال 
ومتو�ض���ط اأ�ض���عار الغ���رف، مبيًن���ا اأن معظم اأ�ض���واق 
���ا يف العوائد  ال�ض���يافة يف املنطقة �ض���هدت انخفا�ضً

خلل �ضهر مايو املا�ضي.
واأ�ض���اف اأن اإمارت���ا اأبوظبي ودب���ي حافظتا على 
م�ض���تويات اإ�ض���غال قوي���ة بلغ���ت 73.5 % و77.8 % 
���ا يف اإيرادات  على الت���وايل، لكنهما �ض���هدتا انخفا�ضً
الغرفة الواحدة املتاحة مقارنة بنف�س ال�ضهر من العام 
ا يف  املا�ضي. و�ضهد �ضوق ال�ض���يافة يف دبي انخفا�ضً
اإيرادات الغرف���ة الواحدة املتاحة بن�ض���بة 11.6 % يف 
مايو 2017، ويرجع ذلك ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإلى انخفا�س 

متو�ضط �ض���عر الغرفة اليومي من 225 دولرا يف مايو 
2016 اإلى 211 دولرا يف مايو 2017.

اأما �ض���وق ال�ض���يافة يف اإمارة اأبوظبي، فقد �ضهد 
���ا يف اإيرادات الغرفة الواحدة املتاحة بن�ض���بة  انخفا�ضً
20.3 %، التي تراجعت من 92 دولرا يف مايو 2016 
اإل���ى 73 دولرا يف مايو 2017. ويعزى هذا النخفا�س 

ب�ض���ورة اأ�ضا�ض���ية اإلى انخفا�س متو�ضط �ضعر الغرفة 
من 119 دولرا يف مايو 2016 اإلى 100 دولر يف مايو 
2017، اإ�ض���افة اإلى انخفا�س معدل الإ�ض���غال بن�ضبة 

3.8 % مقارنة ب�ضهر مايو 2016.
ويف اململك���ة العربية ال�ض���عودية، �ض���هدت جدة 
اأعلى معدلت الإ�ض���غال يف املنطقة بن�ض���بة 80.2 %، 

واأعل���ى اإي���رادات للغرف���ة الواحدة املتاح���ة عند 247 
دولرا يف ماي���و 2017. وع���لوة عل���ى ذل���ك، �ض���هدت 
اأ�ض���واق ال�ض���يافة يف املدينة املن���ورة ومكة املكرمة 
زيادة يف اإيرادات الغرفة الواحدة املتاحة هذا ال�ض���هر 
باملقارنة مع مايو 2016. و�ض���هد �ض���وق ال�ضيافة يف 
املدينة املنورة زيادة يف معدل الإ�ض���غال بن�ض���بة 6.1 
% يف ماي���و 2017 مقارن���ة بنف����س الفرتة م���ن العام 
املا�ض���ي. كما ارتفع متو�ضط �ضعر الغرفة اليومي من 
179 دولرا يف ماي���و 2016 اإل���ى 180 دولرا يف مايو 
2017، مما اأدى اإلى زيادة �ض���املة يف اإيرادات الغرفة 
الواح���دة املتاحة بن�ض���بة 12.2 %، م���ن 92 دولرا يف 

مايو 2016 اإلى 104 دولرات يف مايو 2017.
وخلل �ض���هر مايو 2017، �ضهد �ض���وق ال�ضيافة 
يف مك���ة املكرم���ة ارتفاًعا يف اإي���رادات الغرفة الواحدة 
املتاح���ة بن�ض���بة 90.5 % مقارن���ة بنف����س الفرتة من 
العام املا�ض���ي. ويرجع هذا الرتفاع يف الأ�ض���ا�س اإلى 
ارتفاع متو�ض���ط �ض���عر الغرفة من 142 دولرا يف مايو 
2016 اإل���ى 275 دولرا يف مايو 2017. وا�ض���تطاعت 
مكة املكرمة املحافظة على م�ض���تويات اإ�ضغال بن�ضبة 
41 % على اأ�ض���ا�س �ضنوي. وتعزى هذه الزيادة التي 
�ض���هدها �ض���وقا ال�ض���يافة يف املدينة املن���ورة ومكة 
املكرمة اإلى حلول �ض���هر رم�ضان املبارك، حيث يقبل 
العديد م���ن امل�ض���لمني لأداء العمرة وزي���ارة املدينة 

املنورة.

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

$ $ $ $ $$ $$ $ $

Madina

Makkah

Riyadh

Abu Dhabi

Dubai

Ras Al Khaimah

UAE

Bahrain

Egypt

Jordan

Kuwait

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Qatar

Manama

Cairo

Amman

Kuwait

Beirut

Muscat

Doha

Jeddah

RevPAR ($) 

$97

$164

$97

$121

$101

$100

$108

$247

$104

$113

$119

$73

$56

$89

MENA RevPAR: May 2017

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

• جدول يظهر معدل اإيرادات الغرفة الفندقية يف بع�س املدن العربية )امل�ضدر: اإرن�ضت ويونغ(	

“البحرين الوطني” ين�ضم اإلى “جمال�س الإدارات اخلليجية”

“األبا” تطلق حملة توعوية ملقاويل “اخلط ال�ضاد�س”

الزياين ي�ضتعر�س مع نظريه الرو�ضي رفع التبادل التجاري 

نقي: ا�ضت�ضافة ال�ضعودية لـ“الع�رشين” 2020 اعرتاف مبكانتها القت�ضادية

م�ضاركا يف افتتاح معر�س اإنوبروم 2017 مبدينة يكاترينبورغ 

اأكد اأن جممل تربعات اململكة من الناجت القومي يفوق مثيلها بالوليات املتحدة

املنامة - وزارة ال�ض���ناعة والتجارة: اجتمع وزير 
ال�ضناعة والتجارة وال�ض���ياحة زايد بن را�ضد الزياين 
بنظريه وزير ال�ض���ناعة والتجارة بجمهورية رو�ض���يا 
الحتادي���ة ديني�س مانرتوف، بح�ض���ور وكيل الوزارة 
ل�ض���وؤون ال�ض���ناعة اأ�ض���امة حممد الُعرّي�س، الوكيل 
امل�ضاعد للتنمية ال�ضناعية عبدالكرمي اأحمد الرا�ضد، 
مدير اإدارة العلقات التجارية اخلارجية ال�ض���يخ حمد 
ب���ن �ض���لمان اآل خليفة، وع���دٍد من امل�ض���وؤولني من 
اجلانب الرو�ض���ي، وذل���ك يف اإطار الزيارة الر�ض���مية 
الت���ي يق���وم به���ا الوزي���ر اإل���ى جمهوري���ة رو�ض���يا 
الحتادية للم�ض���اركة يف فعاليات معر�س ال�ض���ناعة 
الدويل الثام���ن -اإنوب���روم 2017 واملقام يف مدينة 

يكاترينبورغ الرو�ضية.
وخلل الجتماع مت ا�ضتعر�س العلقات الثنائية 
الت���ي ترب���ط البحري���ن بجمهورية رو�ض���يا الحتادية 
القطاع���ات  تبذله���ا  الت���ي  واجله���ود  ال�ض���ديقة، 
علقاتهم���ا  لتعزي���ز  البلدي���ن  كل  يف  القت�ض���ادية 
امل�ض���رتكة مبا يرتجم توجهات قيادت���ي وحكومتي 
البلدي���ن يف هذا الإطار. كما بح���ث الجتماع مبادرات 
القط���اع اخلا�س يف كل البلدين يف جمال ا�ض���تحداث 

امل�رشوعات امل�ضرتكة ورفع معدلت التبادل التجاري 
مبا ي�ض���ب ب���دوره يف تنمية العلقات القت�ض���ادية 

وحتقيق الطموحات امل�ضرتكة.
ويف هذا ال�ض���دد اأك���د وزير ال�ض���ناعة والتجارة 
وال�ض���ياحة على اأهمية اللقاءات والزيارات املتبادلة 
ب���ني اأقطاب القطاع اخلا�س يف كل البلدين ليتم من 

خللها بحث وبلورة جمالت التعاون واإمكانات العمل 
امل�ض���رتك وامل�ض���اريع الت���ي ميكن ا�ض���تحداثها يف 
جميع القطاعات، لفتاً يف هذا ال�ض���دد اإلى الت�ضجيع 
والدعم امل�ض���تمرين من قيادتي البلدين والزيارات 
التاريخية التي قامت بها القيادة ال�ضيا�ض���ية والتي 
دفعت بالعلقات امل�ضرتكة اإلى م�ضتويات متقدمة.

الريا����س - احت���اد الغرف اخلليج���ي: اأكد اأمني 
ع���ام احت���اد غ���رف دول جمل����س التع���اون اخلليجي، 
عبدالرحي���م ح�ض���ن نق���ي، اأن الريا����س متث���ل ثق���ل 
اقت�ض���اديا حقيقيا وقويا يوؤهلها ل�ضت�ض���افة قمة 
الع�رشين يف 2020، باعتبارها متثل الدول ال�ض���اعدة 
يف جمال النمو القت�ض���ادي عامليا. واو�ض���ح نقي اأن 
ا�ضت�ض���افة الريا����س لقمة جمموع���ة الع�رشين يحمل 
دللة وا�ضحة من قادة دول العامل ال�ضناعي اأنه ل بد 
من العتماد على دولة مثل ال�ض���عودية لتكون طرفا 
ا�ضا�ضياً مثلها مثل الدول املتقدمة يف قيادة م�ضرية 

القت�ضاد العاملي.
وا�ض���ار اإل���ى اأن اململك���ة لعب���ت دورا فع���ال يف 
جمموع���ة الع�رشي���ن، وهي اأك���رب ُمنتج للنف���ط، ولها 
تاأث���ري يف ُمنظمة اأوبك، كما ياأتي ا�ضت�ض���افتها لقمة 
الع�رشين العام 2020، كاأول دولة يف ال�رشق الأو�ض���ط 
ت�ضت�ض���يف هذه القمة، نتيج���ة ملكانتها ودورها يف 
دعم القت�ضاد، من خلل “روؤية 2030”، اإ�ضافة اإلى 

وجود ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي فيها.

وا�ض���تطرد نقي، “ُيعد دخول اململكة ع�ضواً يف 
اأك���رب جمموعة اقت�ض���ادية يف العامل اعرتاف���اً باأهمية 
اململكة القت�ضادية لي�س يف الوقت احلا�رش فح�ضب، 
واإمن���ا يف امل�ض���تقبل اأي�ض���اً، وتعط���ي الع�ض���وية يف 
ه���ذه املجموع���ة للمملك���ة ق���وًة ونف���وذاً �ضيا�ض���ياً 

واقت�ض���ادياً ومعنوي���اً كبرياً يجعلها طرف���اً موؤثراً يف 
�ضنع ال�ضيا�ض���ات القت�ض���ادية العاملية التي توؤثر 
يف اقت�ض���اد اململك���ة واقت�ض���ادات دول املنطقة”، 
م�ض���رياً الى اإلى الإ�ض���لح القت�ض���ادي الذي قامت 
ب���ه اململكة خلل ال�ض���نتني املا�ض���يتني، اإلى جانب 

برنامج التحول الوطني 2020.
وق���ال اإن العامل لي�س فقط يحتاج اإلى �رشاكة مع 
ال�ضعودية اإمنا يحتاج اإلى قيادة ال�ضعودية وقيامها 
بال���دور الري���ادي يف الع���امل، حي���ث تعد اأك���رب داعم 
ومتربع اإذا قي�ض���ت بالناجت القومي، حيث اإن جممل 
تربع���ات الولي���ات املتحدة ت�ض���كل 1 % من الناجت 
القوم���ي، بينما اململكة ميثل جممل تربعاتها نحو 5 
% من الناجت القومي لها، اإ�ض���افة اإلى امل�ض���اهمات 
الإغاثية التي و�ضلت اإلى اأكرث من 80 دولة، ا�ضتفاد 
منها اأكرث من 90 مليون �ضخ�س، اإلى جانب القرو�س 

لكثري من الدول دون فوائد.

• اجتماع وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة بنظريه الرو�ضي ديني�س مانرتوف	

املنام���ة - البحري���ن الوطن���ي: وقع بنك 
البحري���ن الوطن���ي ومعه���د اأع�ض���اء جمال�س 
الإدارات يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي 
اتفاقي���ة �رشاك���ة مدته���ا 5 �ض���نوات ته���دف 
للم�ض���اعدة يف التطوير والرتقاء مب�ضتويات 
دول  نط���اق  �ض���من  الإدارات  جمال����س  اأداء 

التعاون.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي للبن���ك جان 
كري�ض���توف دوران: “اإن التغي���ري وحمف���زات 
التغي���ري اأث���رت ب�ض���كل خا����س عل���ى قطاع 
اخلدم���ات املالي���ة وامل�رشفي���ة، حي���ث يت���م 
اإعادة �ض���ياغة القطاع وت�ض���كيله من قبلها، 
وم���ن ال����رشوري يف ه���ذه الأوق���ات اأن تتمتع 
البحري���ن  بن���ك  مث���ل  املالي���ة  املوؤ�ض�ض���ات 
و�ض���وابط  وقواع���د  مبرتك���زات  الوطن���ي 
اإر�ض���ادية وتوجيهية مرنة وقوي���ة للحتفاظ 
مبكانتها. ن���درك يف البنك حجم امل�ض���وؤولية 
التي تتحملها موؤ�ض�ض���تنا والدور الهام الذي 

تلعبه حوكمة ال�رشكات يف فل�ض���فتنا الإدارية. 
فاإتباع ال�ض���فافية فيما يتعلق بنظام حوكمة 
ال����رشكات هو ما يجعل للموؤ�ض�ض���ة �ض���معتها 

املرموقة ويحقق لها القيمة امل�ضتدامة”.
معه���د  م���ع  “ال�رشاك���ة  دوران  واأ�ض���اف 
اأع�ضاء جمال�س الإدارات ت�ضمن بقاء املبادئ 
على قواعدها املتينة وتعزز الفهم لأف�ض���ل 

املمار�ضات يف املنطقة”.
م���ن جانبه���ا قال���ت املدي���رة التنفيذية 
للمعهد جني فالز: “باتت ممار�ض���ات حوكمة 
ال����رشكات وجمل����س الإدارة الر�ض���يدة حت���ت 
جمهر امل�ضتثمرين واأ�ضحاب القرار. فالعمل 
م���ع قائد م���ايل مثل بن���ك البحري���ن الوطني 
ي�ضاعد يف بث الوعي عن اآخر توجهات حوكمة 
ال����رشكات واأف�ض���ل املمار�ض���ات، وحت�ض���ني 
فعالية املجال�س، وبالتايل امل�ض���اهمة ب�ضكل 
جمل����س  دول  اقت�ض���اد  تنمي���ة  يف  اإيجاب���ي 

التعاون اخلليجي”.

ع�ض���كر - �رشك���ة األب���ا: اأطلق���ت �رشكة 
اأملني���وم البحري���ن “األب���ا” حمل���ة ال�ض���لمة 
التوعوية بعنوان “�ض���حتي.. م�ض���وؤوليتي” 
ملقاويل م�رشوع اخلط ال�ض���اد�س للتو�ضعة، 
�ض���باح اأم�س الثنني بقاعة الواحة بال�رشكة، 
وذل���ك متا�ض���ياً م���ع التزامه���ا بتوقع���ات 
“ال�ضلمة يف اأر�س الغد”، وفقا لبيان �ضادر 

عن ال�رشكة تلقت “البلد” ن�ضخة منه. 
وذكر البيان اأنه وبتنظيم من �رشكة البا 
وبال�رشاكة مع وزارة ال�ض���حة، اأقيمت احلملة 
حت���ت رعاية وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة �ض���باح ب���ن �ض���امل الدو����رشي، 
ود�ض���نها الرئي�س التنفيذي ل�رشكة األبا تيم 
موري، بح�ض���ور اأع�ض���اء الهيئة التنفيذية 
بال�رشكة، واملدراء الإداريني ومدراء الدوائر، 

بالإ�ضافة اإلى م�ضوؤويل املقاولني العاملني 
على م�رشوع اخلط ال�ض���اد�س للتو�ضعة، اإلى 

جانب ممثلني من كلتا الوزارتني.
ويف حديث���ه خلل الفتتاح، قال موري: 
“اإن ال�رشاك���ة م���ع وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعي���ة ووزارة ال�ض���حة حتقق احلماية 
وال�ضلمة للموظفني واملقاولني العاملني 
بال�رشكة، وخ�ضو�ض���اً مع �ضري اأعمال الإن�ضاء 

مب�رشوع اخلط ال�ضاد�س للتو�ضعة”.
وا�ض���اف “ال�ض���لمة هي جزء من ن�ضيج 
ال�رشكة و�ض���ري الأعمال فيها، حيث ن�ض���عى 
لتطبيق اأف�ض���ل املمار�ضات واحلفاظ على 
بيئة عمل اآمنة و�ض���حية، وخ�ضو�ض���اً خلل 

اأ�ضهر ال�ضيف احلارة”.

املحرر القت�ضادي

• عبدالرحيم نقي	
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لن���دن- رويرتز: ن���زل �لذهب �إل���ى �أقل 
م�شتوى يف نحو �أربعة �أ�شهر �أم�س �الثنني بعد 
�أن عززت �أحدث بيان���ات �لوظائف �الأمريكية 
�أ�ش���و�ق �الأ�ش���هم وعائد�ت �أذون �خلز�نة مما 
قل�س �لطلب على �لذهب �لذي يعد مالذ� �آمنا 
و�نخف�س �لذه���ب يف �ملعامالت �لفورية 0.5 
% �إلى 1207.03 دوالر لالأوقية )�الأون�شة(. 
وكان قد الم�س يف وقت �ش���ابق �أقل م�ش���توى 
من���ذ �خلام�س ع�رش من مار����س عند 1204.45 

دوالر. وتر�ج���ع �لذهب يف �لعق���ود �الأمريكية 
 1206.20 �إل���ى   %  0.3 �أغ�ش���ط�س  ت�ش���ليم 
دوالر لالأوقية. وهبط �ل�ش���عر �لفوري للف�شة 
نح���و 2 % �إل���ى 15.27 دوالر لالأوقية. وهبط 
�لبالديوم 0.3 % �إلى 836.18 دوالر لالأوقية 
بع���د �أن �ش���جل �أقل م�ش���توى من���ذ �لثاين من 
يونيو يوم �جلمعة. و�نخف�س �لبالتني 0.5 % 
�إل���ى 899 دوالر� لالأوقية وكان قد الم�س �أقل 

م�شتوى منذ �لر�بع من مايو خالل �جلل�شة.

لن���دن - رويرتز: �نخف����س �لني �لياباين 
مقاب���ل عمالت رئي�ش���ة �أم�س �الثن���ني بعد �أن 
�أكد حماف���ظ بنك �ليابان �ملركزي هاروهيكو 
كورود� عزم �لبنك مو��ش���لة برناجمه �ل�شخم 
للتحفي���ز حتى ي�ش���تقر معدل �لت�ش���خم فوق 

�ثنني يف �ملئة.
ومقاب���ل �ل���دوالر ج���رى ت���د�ول �لعمل���ة 
�ليابانية عند 114.17 ين بانخفا�س ن�ش���بته 
0.29 % بحل���ول �ل�ش���اعة 08:48 بتوقي���ت 
جرينت����س بعد بيان���ات �لوظائ���ف �لقوية يف 

�لواليات �ملتحدة يوم �جلمعة.
�لوالي���ات  يف  �لوظائ���ف  من���و  و�رتف���ع 
�ملتح���دة يف يوني���و باأكرث م���ن �ملتوقع ورفع 
�أرباب �لعمل �شاعات عمل �ملوظفني يف موؤ�رش 
علي منو �ش���وق �لعمل وهو من �شاأنه �أن يبقي 
جمل����س �الحتياطي �الحتادي )�لبنك �ملركزي 
�الأمريكي( على م�شار رفع �أ�شعار �لفائدة هذ� 
�لعام على �لرغم من زيادة متو��شعة لالأجور.

ومقابل �ليورو �ش���جلت �لعملة �ليابانية 
130.23 ين بانخفا�س ن�شبته 0.26 %.

�الأ�ش���هم  �رتفع���ت  روي���رتز:   - لن���دن 
�الأوروبي���ة �أم����س �الثن���ني مدعوم���ة بالبن���وك 
و�رشكات �ملر�فق مع ��ش���تمر�ر عمليات �لدمج 
و�ال�شتحو�ذ. وبحلول �ل�شاعة 07:20 بتوقيت 
جرينت�س �شعد �ملوؤ�رش �شتوك�س 600 �الأوروبي 
0.4 % بالت���و�زي مع �أ�ش���هم منطق���ة �ليورو. 
و��ش���تفادت �ملوؤ����رش�ت م���ن مكا�ش���ب قوي���ة 
الأ�ش���هم �لبنوك يف حني تر�جع قط���اع �ملو�رد 
�الأ�شا�ش���ية. وخ���ارج نط���اق �الأ�ش���هم �لقيادية 
�لرئي�ش���ية جذب �ش���هم كاريليون �لربيطانية 
خلدم���ات �الإن�ش���اء�ت �نتب���اه �ملتعامل���ني �إثر 

حتذير ب�شاأن �الأرباح وخروج �لرئي�س �لتنفيذي 
م���ن �ل�رشكة لته���وي �أ�ش���همها نح���و 40 % يف 
تد�والت كثيفة. و�رتفع �ملوؤ�رش د�ك�س �الأملاين 
0.6 % مو��ش���ال تفوقه عل���ى نظر�ئه بعد �أن 
ج���اءت �أرق���ام �ل�ش���ادر�ت و�ل���و�رد�ت �أقوى 
م���ن �ملتوقع وتع���زز �لفائ�س �لتج���اري الأكرب 
�قت�شاد �أوروبي. وكان �ش���هم جمموعة �أوركال 
�لرنويجية من بني �الأقوى �أد�ء و�ش���عد 2.4 % 
بعد �أن �أبرمت نور�ش���ك هي���درو �تفاقا قيمته 
3.2 مليار دوالر ل�رش�ء �ش���ابا ل�ش���ناعة منتجات 

�الأملنيوم عن طريق �رش�ء 50 % من �أوركال.

�لكوي���ت - كونا: بعد غياب د�م الأكرث من 
خم�س �سنوات عن الأجواء تنطلق �رشكة اخلطوط 
�لوطنية �لكويتي���ة �ليوم �لثالثاء، للتحليق من 
جدي���د يف �ش���ماء �لكويت كثال���ث ناقل وطني 
بال�ش���وق �ملحلي. و�ش���تطلق “�لوطنية” �أولى 
رحالته���ا �ملجدول���ة �لي���وم �إلى كل م���ن مدينة 
“تبلي�شي” عا�شمة جورجيا مبعدل ثالث رحالت 
�أ�ش���بوعيا على �أن يتم ت�ش���يري رحالت �أخرى يف 

12 و 13 م���ن يوليو �جل���اري �إلى كل من باكو 
عا�ش���مة �أذربيج���ان و�رش�ييفو بالبو�ش���نة على 
�لت���و�يل مبع���دل رحلتني يف �الأ�ش���بوع. وترتكز 
وجه���ات رحالت “�لوطني���ة” يف �ملرحلة �الأولى 
على نح���و 16 وجهة �أهمها �لقاه���رة و�الإمار�ت 
وب���ريوت وعم���ان و�ي���ر�ن �إ�ش���افة �إل���ى �لهند 
وباك�ش���تان وبع�س �لوجهات �الأوروبية و�شتتم 

زيادة هذه �ملحطات ح�شب منو �الأ�شطول.

�ملنامة - �لبور�ش����ة: خ�رش “موؤ�رش �لبحرين 
�لع����ام” �أم�����س 1.79 نقطة، بدفع من �أ�ش����هم 
قطاع����ي �لبنوك و�ال�ش����تثمار، حيث �أغلق عند 
م�ش����توى 1،308.25 نقط����ة مقارن����ة باإقفال 
�لبحري����ن  “موؤ�����رش  �الأول. كم����ا تر�ج����ع  �أم�����س 
�الإ�ش����المي” �إلى م�شتوى 1،085.15 منخف�شا 

1.01 نقطة مقارنة باإقفاله �ل�شابق.
وتد�ول �مل�ش����تثمرون �أم�س 2.04 مليون 
�ش����هم، بقيمة �إجمالي����ة بلغ����ت 446.32 �ألف 
دين����ار، مت تنفيذه����ا م����ن خالل 69 �ش����فقة، 
مركزين تعامالتهم على �أ�ش����هم قطاع �لبنوك 
�لتجارية و�لتي بلغت قيمة �أ�شهمه �ملتد�ولة 
278.64 �أل����ف دين����ار �أي ما ن�ش����بته %62 من 
�لقيمة �الإجمالية للتد�ول وبكمية و�شلت �إلى 
1.71 مليون �شهم، مت تنفيذها من خالل 38 

�شفقة.
و�شجلت �رشكة �أملنيوم �لبحرين )�ألبا( يف 
�ملركز �الأول من حيث قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة 

بو�ق����ع 106.59 �أل����ف دين����ار، �أي م����ا ن�ش����بته 
%23.88 م����ن �إجمايل �لقيم����ة، حيث مت نقل 
ملكي����ة 217.81 �ألف �ش����هم، مت تنفيذها من 

خالل 13 �شفقة.
�أم����ا �ملركز �لث����اين فكان لبن����ك �لبحرين 
و�لكويت بنحو 83.86 �ألف دينار �أي ما ن�شبته 
%18.79 من �إجمايل قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة 
مت  �ش����هم،  �أل����ف   214.13 قدره����ا  وبكمي����ة 

تنفيذها من خالل 12 �شفقة.
ث����م ج����اء �لبن����ك �الأهل����ي �ملتح����د بحو�يل 
81.13 �ألف دينار �أي ما ن�شبته %18.18 من 
�إجمايل قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
316.48 �ألف �ش����هم، مت تنفيذها من خالل 4 

�شفقات.
ومت ي����وم �أم�س تد�ول �أ�ش����هم 15 �رشكة، 
�رتفع����ت �أ�ش����عار �أ�ش����هم �رشكت����ني، يف ح����ني 
�نخف�شت �أ�شعار �أ�ش����هم 5 �رشكات، وحافظت 
بقية �ل�رشكات على �أ�شعار �إقفاالتها �ل�شابقة.

�ملنام���ة - �لبور�ش���ة: �أعلن���ت بور�ش���ة �لبحرين 
ع���ن فتح باب �الكتتاب يف �ل�ش���وق �الأويل لل�ش���ند�ت 
و�ل�شكوك على �شكوك �الإجارة �الإ�شالمية �حلكومية- 
�الإ�شد�ر 24 و�لبالغ قيمتها 125 مليون دينار لفرتة 
��ش���تحقاق مدته���ا 3 �ش���نو�ت مبعدل فائ���دة 4.2% 
�ش���نوياً، وذلك �بت���د�ًء من يوم �لثالث���اء �ملو�فق 11 
يوليو 2017 ولغاية يوم �خلمي�س �ملو�فق 13 يوليو 
2017. وقالت �لبور�ش���ة على موقعها �أنه �ش���يكون 
باب �الكتت���اب مفتوح يوم���ي �لثالث���اء و�الأربعاء من 
�ل�ش���اعة 9:30 لغاية 1:00 ظه���ر�ً ويف يوم �خلمي�س 
م���ن �ل�ش���اعة 9:30 �ش���باحاً وحت���ى 11:00 �ش���باحاً. 
و�أرفق���ت �لبيان���ات �لتعريفية الإ�ش���د�ر �ل�ش���كوك.  
وكان���ت �لبور�ش���ة �أعلن���ت �أم�س �الأول ع���ن فتح باب 
�الكتتاب يف �ل�شوق �الأولى لل�شند�ت و�ل�شكوك على 
�ش���ند�ت تنمية حكومية - �الإ�شد�ر 14 �لبالغة قمتها 
200 مليون دينار لفرتة ��شتحقاق مدتها 5 �شنو�ت 

مبعدل فائدة %5.35 �شنويا.

الذهب ينخفض ألقل مستوى في 4 أشهر

الين ينخفض أمام عمالت رئيسة

الشركات المالية ترفع أسهم أوروبا 

الخطوط “الوطنية” الكويتية تعود للتحليق 

طرح صكوك إسالمية البورصة: تداول مليوني سهم بـ446 ألف دينار 
حكومية بـ125 مليون دينار 

“�خلليجي �لتجاري” يعيد �متالك 7.62 % من ر�أ�سماله
نفذ عدة �شفقات ل�رش�ء �أ�شهمه

و��ش���ل �مل����رشف �خلليج���ي �لتج���اري �أم�س 
�إعادة �رش�ء �أ�ش���همه، حيث �أمت 4 �شفقات بو�قع 
230 �ألف �ش���هم، بقيم���ة �إجمالية بلغت 24.31 

�ألف دينار.
و��شرتى �مل�رشف 50 �ألف �شهم ب�شعر 107 
فلو�س لل�ش���هم �لو�حد، و60 �ألف �ش���هم ب�106 
فلو�س و120 �ألًفا ب�105 فلو�س. وبذلك ت�شبح 
كمية �الأ�شهم �لتي ميتلكها �مل�رشف نحو 79.96 
مليون �ش���هم، وهي ت�ش���كل ما ن�ش���بته 7.62 % 
من ر�أ�ش���ماله. وكان �مل�رشف ��ش���رتى �الأ�ش���بوع 
�ملا�ش���ي نحو 310924 �ش���هًما من �أ�شهمه، من 
خالل 6 �ش���فقات بقيمة �إجمالي���ة بلغت 28.91 
�أل���ف دين���ار، ومت���ت ه���ذه �ل�ش���فقات بو�ق���ع 
70102 �ش���هم ب�شعر 90 فل�ًش���ا لل�شهم �لو�حد، 
ونحو 70 �ألف �ش���هم ب�شعر 91 فل�ًشا و100 �ألف 
�شهم ب�شعر 92 فل�ًشا، و50 �ألف �شهم ب�شعر 99 
فل�ًشا، و20822 �شهًما ب�شعر 100 فل�س لل�شهم 

�لو�حد.
وكان ب���د�أ 3 يولي���و باإعادة ����رش�ء 599 �ألف 

�شهم، من خالل 4 �شفقات بقيمة �إجمالية بلغت 
59.9 �أل���ف دينار، وب�ش���عر 100 فل�س لل�ش���هم 
�لو�ح���د، حيث �متلك وقته���ا 7.44 % من ر�أ�س 

ماله، ما يعادل 78.11 مليون �شهم.
يذكر �أن �مل�رشف حقق �أرباًحا �ش���افية خالل 
�لرب���ع �الأول من �لعام �جل���اري بلغت 1.4 مليون 
دينار، مقابل 2.8 مليون لنف�س �لفرتة من �لعام 

�ملا�شي، �أي بن�شبة تر�جع بلغت 50 %.
و�أظه���رت بيانات ر�ش���مية للم����رشف تر�جع 

�الأرب���اح �لعائدة على �مل�ش���اهمني مبعدل 46.4 
%، مقارن���ة باأرب���اح �لف���رتة �ملماثلة م���ن �لعام 
�ملا�ش���ي، بو�ق���ع 1.5 ملي���ون دين���ار ونحو 2.8 
ملي���ون عل���ى �لت���و�يل. كم���ا تر�جع���ت �الأرب���اح 
�ل�ش���نوية �لعائدة مل�ش���اهمي �لبنك 24.3 %، �إذ 
بلغت 5.31 مليون دينار خالل �لعام �ملا�ش���ي، 
مقارنة باأرباح بلغت 7.01 مليون دينار يف �لعام 
2015، مما دعا جمل�س �الإد�رة للتو�ش���ية بعدم 

توزيع �أرباح عن �لعام �ملا�شي. 

• حركة �شهم �مل�رشف �خلليجي �لتجاري منذ 17 فرب�ير 2017. )�لبور�شة(	

 2016 خ�����������الل  �ل������ع������م������ال������ة  حت��������وي��������الت  دي��������ن��������ار  م������ل������ي������ون   900

�رضورة توفري “�لبطاقة �خل�رض�ء” للم�ستثمرين و�إيجاد معاملة خمتلفة للعمالة
من �أجل توطني �الأمو�ل و�لتحويالت... �قت�شاديون:

ر�أى �قت�ش���اديون �أنه يجب توفري �شبل و�إر�شاء 
قو�عد وت�ش���هيل �إجر�ء�ت من �شاأنها توطني �الأمو�ل 
و�ملبال���غ �لتي يت���م حتويلها �إلى خ���ارج �لبالد، على 

�شبيل �ملثال منح �لبطاقة �خل�رش�ء للم�شتثمرين.
و�أ�ش���افو� �أن���ه الب���د م���ن معاملة ه���وؤالء معاملة 
خا�ش���ة وخمتلفة ع���ن �لعمالة �لعادي���ة �ملوجودة يف 
�لبحرين وت�ش���هيل �الإجر�ء�ت لهم؛ حتى ي�شاعد ذلك 
يف تقوي���ة �القت�ش���اد �لوطن���ي عرب ج���ذب مزيد من 
�ال�ش���تثمار�ت وتوط���ني �الأمو�ل �لت���ي يتم حتويلها 
�إلى خارج �لبحرين، و�لتي بلغت وفق م�ش���ادر حو�يل 

900 مليون دينار خالل �لعام 2016.
وقال �خلبري �القت�ش���ادي و�لرئي����س �لتنفيذي 
ل�رشكة ��شت�ش���ار�ت جفكون لتح�ش���ني �الإنتاجية �أكرب 
جعفري �إن هناك نوعني من حتويالت �الأمو�ل �أحدهما 
يتمث���ل يف �أف���ر�د ج���اءو� للمملكة للعمل وم�ش���اعدة 
�أهاليهم يف بالدهم وحت�شني م�شتوى معي�شتهم عرب 
حتويل �ملبالغ وال ميكن �لتحكم فيها بدرجة كبرية. 
و�الآخر “��ش���تثمار�ت جتني �أرباح���ا ولكنها تخرج من 
�لبل���د دون �ش���يطرة عليه���ا �إذ ال توج���د يف �ململكة 
�رش�ئ���ب عل���ى �الأرباح، وهن���ا ياأت���ي دور �حلكومة يف 
كيفية ت�شجيع �لقائمني على هذه �ال�شتثمار�ت على 
تدويره���ا د�خليا، وهناك حترك م���ن �حلكومة ولكنه 

بحاجة �إلى �آليات فعالة و�نت�شار �أكرث”.
و�أك���د ����رشورة ��ش���تهد�ف �ل����رشكات �الأجنبي���ة 
�ملربح���ة �لعاملة يف �لبحرين، الفًتا �إلى وجود ن�ش���بة 
ال باأ�س بها تقوم بعمل تدوير لال�شتثمار يف �لبحرين 
ولكنها لي�ش���ت ب�شكل هيكلي �أو ممنهج، وحتى �الآن 
متثل �جتهاد�ت ومبادر�ت من جهات خمتلفة، مبيًنا 
�أن �ملوؤ�رش�ت جيدة جد�، �إذ �إن تلك �ال�شتثمار�ت �أتت 

�إلى �لبحرين الأنها منطقة جاذبة.
و�أو�شح �أن دول �خلليج ال تعطي �شمانا لالإقامة، 
فهن���اك كث���ري من �لو�فدي���ن �ملهنيني م�ش���تعدون 
لال�ش���تثمار يف �لبحري���ن باأمو�له���م �لت���ي يجنونه���ا 
م���ن �ململكة �إ�ش���افة �إل���ى جلب �أمو�له���م �ملوجودة 
يف �خل���ارج ولكنه���م يرت�جع���ون ع���ن ذلك؛ ب�ش���بب 
ع���دم وجود �ش���مان لالإقامة، فهم يقوم���ون بتجديد 
�إقامتهم كل �ش���نتني، فيجب �إعطاء ه���وؤالء نوعا من 
�ل�شمان و�الطمئنان �لنف�شي و�ال�شتقر�ر �الجتماعي، 
فمثل هذه �الإجر�ء�ت تعترب �أمور� ح�ش���ارية و�ل�شعب 
�لبحرين���ي �ش���يتقبل هذ� �ل�ش���يء؛ الأنه �ش���عب مرن 

وم�شياف ومت�شامح.
و�أكد جعفري �رشورة �لدخول يف م�ش���األة �لبطاقة 
�خل����رش�ء، �إذ �إن هناك �أ�شخا�ش���ا ي�ش���تحقون �الإقامة 
�لطويل���ة الأنهم جاءو� �إل���ى �لبحرين وه���م يف ريعان 
�شبابهم وتزوجو� ومتت والدة �أبنائهم فيها، فتعترب 

�ململكة �لوطن �لثاين بل �الأهم من وطنهم �الأم.

وقال �إنه ال يوجد خطر على �القت�شاد �لبحريني 
م���ن قيمة �لتحوي���الت �ملالي���ة للعمال���ة �لو�فدة يف 
�ململكة ولي�ش���ت مب�ش���كلة و�إمنا هناك حتد وفر�س 
غ���ري م�ش���تغلة، مبيًنا �أن تلك �لعمال���ة تنتج للبحرين 
ح���و�يل 12 ملي���ار دوالر م���ن قيم���ة �الإنت���اج وتقوم 

بتحويل 7 % فقط.
بدوره، قال �خلبري �القت�ش���ادي ورئي�س جمعية 
تنمي���ة �ل�ش���ادر�ت �لبحرينية يو�ش���ف �مل�ش���عل �إن 
�لدول���ة عل���ى م���دى �ل�ش���نو�ت �ملا�ش���ية و�ش���عت 
ت�رشيعات ت�ش���اعد على �ال�ش���تثمار �الأجنبي خ�شو�شا 
يف �رش�ء �لعق���ار وتوفري �الإقامة و�لعن���و�ن �لد�ئم يف 

�لبحرين �أ�شبح حاجة ما�شة.
و�أ�ش���اف �أن �الأجان���ب �ملوجودي���ن يف �لبحري���ن 
مقارنة بدول �أخرى يعي�ش���ون برو�تب متدنية ن�شبيا 
وتفكريهم غري ��شتثماري، �إذ ياأخذ �لعامل ما ن�شبته 
10 % م���ن ر�تب���ه ويق���وم بتحوي���ل �لباق���ي الأ�رشته 
كم�ش���اعدة لها. ولفت �إلى �أن هناك بع�س �لقو�نني 

تغريت خ�شو�ش���ا مع دخول �ملجل�س �الأعلى لل�شحة، 
فب���د�أ �الآن �ل�ش���ماح لالأطب���اء و�ل�ش���يادلة بافتت���اح 
م�ش���اريعهم �خلا�ش���ة دون �حلاجة ل�رشي���ك بحريني، 
مبيًنا �أنه ظهرت م�شت�ش���فيات با�ش���تثمار�ت خارجية 
وعاملية، م�ش���رًي� �إلى �رشورة �أن حت���ذو هيئة مز�ولة 
�مله���ن نحو هذه �خلط���وة و�أن تعمل عل���ى ت�رشيعات 
ت�ش���مح للمكاتب �لهند�ش���ية و�ملحا�ش���بة �لقانونية 
و�لتدقي���ق �ملحا�ش���بي وغريه���ا م���ن مه���ن الفتتاح 
م�ش���اريع خا�ش���ة لها. و�أكد �مل�ش���عل ����رشورة توفر 
�لبطاق���ة �خل�رش�ء للدخ���ول �إلى �لبحري���ن و�أن يكون 
هناك بع�س �ملرونة وت�ش���هيل �أك���رث لرجال �الأعمال 
ومعامل���ة خمتلف���ة للعم���ال، و�أن يكون هن���اك فرق 
ب���ني �إقام���ة �لعامل و�مل�ش���تثمر، و��ش���تخر�ج �لفيز� 
للم�شتثمر ولعائلته، و�أن تكون �إقامتهم خمتلفة عن 
�لعمالة �الأخرى. و�أ�ش���ار �إل���ى �أن دبي و�لدول �الأخرى 
فتحت �أبو�بها �أمام �مل�ش���تثمرين وي�ش���تطيع �أحدهم 

�أن يح�ش���ل على �لفيز� من �ملط���ار وهذ� غري موجود 
يف �لبحري���ن مما يجعل �مل�ش���تثمر يفكر �أكرث من مرة 
قبل �ملجيء للمملكة، علًما �أن �لبحرين �أف�شل بكثري 
من �ل���دول يف ت�رشيعاتها و�لبنية �لتحتية و�لقانونية 

�ملوجودة فيها للم�شتثمر.
يذك���ر �أن بيان���ات م����رشف �لبحري���ن �ملرك���زي 
�ل�ش���ادرة موؤخ���ر� �أظه���رت �أن �لتحوي���الت �ملالي���ة 
للعامل���ني يف �لبحري���ن بلغت 899.2 ملي���ون دينار 
خالل �لعام 2016 و�رتفع���ت من 600 مليون دينار 
يف �لع���ام 2002 وهذ� ما �ش���بب زيادة يف عجز ميز�ن 
�ملدفوعات يف �لبحرين وتر�جع قيمة �ل�ش���ادر�ت يف 

�لبحرين.
و�أ�شارت در��ش���ة للبنك �لدويل يف �لعام 2012 
�إلى �أن 58 % من تلك �لتحويالت تذهب �إلى �لهند، 
14 % �إل���ى م�رش، 12 % �إلى باك�ش���تان، 10 % �إلى 

�لفلبني، و6 % لدول �أخرى.

• �أكرب جعفري	 • يو�شف �مل�شعل	

زينب �لعكري

• مطالبات بتوطني �الأمو�ل و�لتحويالت �إلى خارج �لبحرين	
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 التاريخ: 7/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

  )CR2017 – 106307( إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير اسم جتاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عباس عبداهلل احمد عباس

االسم التجاري احلالي: املنصف لبيع األدوات الكهربائية وصيانتها
االسم التجاري املطلوب: كفتيريا املنصف

األنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة و املشروبات

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم  إليها السادة أصحاب 
شركة ديا وتوماس لالستشارات اإلدارية – شركة تضامن ألصحابها جورج توماس وديا 
ساجو واملسجلة مبوجب القيد 2 - 95552      طالبني تغيير االسم التجاري من ضياء 

وتوماس إلدارة  اخملازن إلى دي تي اس خلدمات حتصيل الديون
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا باملستندات 
املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

  القيد :95552
التاريخ:3/07/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 1111( لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري لشركة ديا وتوماس لالستشارات اإلدارية –
شركة تضامن ألصحابها جورج توماس وديا ساجو تقدم الى   ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  السيدة /هاله فهمي جمال 

املالكة لشركة بدايات الدارة املناسبات ش.ش.و وملالكتها هالة فهمي جمال  املسجلة 
مبوجب القيد رقم 76361 طالبا حتويل الشركة   الى شركة ذات مسئولية محدودة وذلك 

بادخال السادة التالية اسمائهم
عبير عدنان جمال

ياسمني عدنان جمال
  فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا باملستندات 
املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 التاريخ : 09 – يوليو – 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
اعالن رقم  76361

بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها مكتب السادة

مؤسسه االعتماد االستشارية باعتباره املصفي القانوني لشركة آيالند أكوافينشرز ذ م م ،

، و ذلك وفقا ألحكام قانون  90325 املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد 

رقم 90325 الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2017
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة آيالند أكوافينتشرز ذ م م

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0
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سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe
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Juke
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819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

  )CR2017-106764( إعالن رقم 
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  أي  لديه  ، فعلى كل من  أدناه بطلب اسم جتاري  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر : خديجة عبداحلسني ابراهيم عبدالعال

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

فانيال كالود للجبس 99082-2
والديكور

نقش وألوان للمقاوالت

محل 

16709
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الق�شاء الربيطاين: مبيعات االأ�شلحة لل�شعودية قانونية
لن����دن � رويرتز: رف�ش����ت املحكمة العليا يف لن����دن، ام�س االثنني، طلب ن�ش����طاء بوقف بريطانيا 

�شفقة بيع اأ�شلحة للمملكة العربية ال�شعودية بعدة مليارات من اجلنيهات.
و�شعت احلملة ال�شت�شدار اأمر باإلغاء تراخي�س ت�شدير قنابل ومقاتالت وذخائر بريطانية ال�شنع. 

ورف�شت املحكمة العليا الطلب، وقالت يف حكمها: “مت رف�س طلب املدعي نظر الق�شية”.
ويف نوفم����رب 2016، رف�س وزير اخلارجي����ة الربيطاين، بوري�س جون�ش����ون، و3 وزراء بريطانيون 
اآخرون، وقف بيع االأ�ش����لحة اإلى ال�شعودية، راف�ش����ني ما دعت له جلنتان بالربملان الربيطاين موؤخراً 
بخ�ش����و�س وقف الدعم الع�ش����كري للريا�س، بزع����م اأن قوات التحالف العربي ال����ذي تقوده اململكة 
العربية ال�ش����عودية، تنتهك حقوق االإن�ش����ان يف اليمن. وبح�شب بيان م�ش����رتك اأ�شدره وزير اخلارجية 
الربيط����اين مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوك�س، 
ونقلته �شحيفة “التليغراف” الربيطانية وا�شفة اإياه باأنه “غري م�شبوق”، فقد اأكد الوزراء التزامهم 

مبوا�شلة مبيعات االأ�شلحة اإلى الريا�س.
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جنيف ـ رويترز: 

قالت اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر 
اأم�س االثن���ني اإن اأكرث من 300 األف ميني 
اأ�ش���يبوا بالكولريا منذ تف�شي الوباء قبل 
ع����رة اأ�ش���ابيع يف كارث���ة �ش���حية جتت���اح 
الدول���ة الفق���رية التي تعاين م���ن احلرب 
االأهلية واالنهيار االقت�ش���ادي وعلى �شفا 

جماعة.
املدي���ر  ماردين���ي  روب���رت  وق���ال 
االإقليمي ملنطقة ال�رق االأو�شط يف اللجنة 
الدولية لل�ش���ليب االأحمر يف تغريدة على 
تويرت “مقلق. لدينا 300 األف حالة ي�شتبه 
يف اإ�ش���ابتها وهن���اك ح���وايل 7 اآالف حالة 
جدي���دة يومي���ا”. وذكرت منظمة ال�ش���حة 
العاملي���ة اأن���ه بحلول ال�ش���ابع م���ن يوليو 
كانت هناك 297 األفا و438 حالة اإ�ش���ابة 
و1706 وفي���ات لكنه���ا مل تن����ر حتديث���ا 
يوميا يوم االأحد حينما بدا اأنها تتجه لبلوغ 
م�ش���توى 300 األ���ف حالة. وق���ال متحدث 
با�شم املنظمة اإن وزارة ال�شحة اليمنية ال 

تزال حتلل االأرقام.

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 

اأم�����س  االإ�رائيل����ي  اجلي�����س  اعل����ن 
االثنني انه قتل فل�ش����طينيا بالر�ش����ا�س 
بزع����م حماولته ده�س عنا�����ر من اجلي�س 
عن����د مفرتق �رق تكتل غو�س عت�ش����يون 
اال�ش����تيطاين �ش����مال مدين����ة اخللي����ل يف 

جنوب ال�شفة الغربية املحتلة.
“املهاج����م  ان  اجلي�����س  وق����ال 
الفل�ش����طيني ح����اول ده�����س عنا�رنا عند 
مف����رتق تق����وع �ش����مال مدين����ة اخلليل”، 
مو�ش����ًحا ان����ه “خرج م����ن �ش����يارته يحمل 
�ش����كينا حماوال طع����ن جنديا”. واأ�ش����اف 
اأن “اجلندي اأ�ش����يب بجروح طفيفة )...( 
وردا على التهديد املبا�ر اأطلقت قواتنا 

النار على املهاجم الذي لقي م�رعه”.
يق����ع تقاطع جممع غو�س عت�ش����يون 
على الطريق التي تعرب ال�ش����فة الغربية 
املحتلة من ال�ش����مال الى اجلنوب وتربط 
القد�س باخلليل. و�شهدت هذه املنطقة 

يف ال�شابق هجمات على اإ�رائيليني.

القاهرة ـ أ ف ب: 

اأعلن����ت وزارة الداخلي����ة امل�ري����ة يف 
بيان اأم�س االثن����ني مقتل 6 من “العنا�ر 
االرهابية املعتنقة الأفكار تنظيم داع�س” 
وهي الت�شمية امل�شتخدمة لتنظيم داع�س، 
بع����د مداهم����ة ال�رطة م����كان اختبائهم يف 

حمافظة اأ�سيوط جنوب البالد.
وقال����ت ال����وزارة يف البي����ان اإن����ه قد 
تواف����رت معلومات جله����از االأمن الوطني 
تفيد باأن ه����وؤالء العنا�ر كانوا يخططون 
“لتنفيذ �شل�ش����لة من العمليات االإرهابية 

بنطاق حمافظات الوجه القبلي”.
وتابعت اأن����ه مت “حتديد الوكر الذي 
يختب����ئ في����ه ه����وؤالء العنا�����ر” وقام����ت 
الق����وات مبداهمت����ه ل�ش����بطهم اإال اأنه����م 
“ب����ادروا باإطالق االأع����رية النارية جتاهها 
.. فتم التعامل معه����م مما نتج عنه م�رع 
كافة املتواجدين بها” وجاري العمل على 

حتديد الهويات.

أنقرة ـ األناضول:

 اعتقلت ال�رطة الرتكية 42 �شخ�شا، 
بينه���م اأكادميي���ون، ل�ش���لتهم املزعومة 
برجل الدين املقيم يف الواليات املتحدة، 
فت���ح اهلل غول���ن، ال���ذي تتهم���ه احلكومة 
بتدب���ري حماول���ة االنقالب الفا�ش���لة التي 
وقعت قب���ل نحو ع���ام. واأو�ش���حت وكالة 
االأنا�ش���ول اأن االعتقاالت التي جرت اأم�س 
االثنني، ا�ش���تهدفت اأ�شخا�شا يعملون يف 
جامعة بوغ���ازي ومديني���ت الرتكية، فيما 
مت اإ�ش���دار اأوامر اعتقال بحق 30 �شخ�شا 
اآخرين. وم���ن بني املعتقل���ني االأكادميي 
للحكوم���ة  والناق���د  بوغ���ازي  جامع���ة  يف 
كوراي جالي�ش���كان، و19 اأ�شتاذا من كلية 
الط���ب يف ميدينيت، وفق ما ذكرت وكالة 

اأ�شو�شييتد بر�س.
للتحقي���ق  به���م  امل�ش���تبه  ويخ�ش���ع 
الهات���ف  ر�ش���ائل  تطبي���ق  ال�ش���تخدام 
املحمول امل�ش���فرة والتوا�شل مع “اأئمة” 

�ريني يف �شبكة غولن.

حاالت الكولريا يف اليمن 
جتاوزت 300 األف

 �شهيد بر�شا�س االحتالل 
يف ال�شفة الغربية

 م�ر: مقتل 6 اإرهابيني 
على �شلة ب�“داع�س”

 تركيا.. حملة االعتقاالت 
تطول اأكادمييني

ال�شعودية: لعبة اإرهاب قطر انك�شفت للعامل
اأكدت اأن االإجراءات املتخذة موجهة لت�شحيح م�شار حكومة الدوحة

وتطرق جمل�س الوزراء ال�ش���عودي يف اجلل�شة 
الت���ي عقدها برئا�ش���ة العاهل ال�ش���عودي، امللك 
�ش���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ش���عود، اإل���ى البيان 
امل�ش���رتك الذي اأ�ش���درته البحرين وال�ش���عودية 
واالإمارات وم�ر بعد ا�شتالم الرد القطري من اأمري 

الكويت، ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح.
وجدد املجل�س “ال�ش���كر والتقدير ل�شمو اأمري 
دول���ة الكويت ال�ش���قيقة على م�ش���اعيه وجهوده 
حلل االأزمة مع احلكوم���ة القطرية، يف اإطار حر�س 

�شموه على وحدة ال�شف اخلليجي والعربي..”.
و�ش���دد على م���ا ا�ش���تمل عليه بي���ان الدول 
الداعية ملكافحة االإرهاب “من م�شامني”، موؤكدا 
اأن “ال�ش���عب القطري جزء اأ�ش���يل م���ن املنظومة 

اخلليجية والعربية”.
وذك���ر اأن “االإج���راءات الت���ي اتخذتها الدول 
االأرب���ع، موجه���ة للحكوم���ة القطري���ة لت�ش���حيح 
م�ش���ارها ال�ش���اعي اإل���ى تفتيت منظوم���ة جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي واالأم���ن العرب���ي والعامل���ي 
وزعزع���ة ا�ش���تقرار دول املنطق���ة والتدخ���ل يف 

�شوؤونها”.
م���ن جانب���ه، اأك���د وزي���ر الثقاف���ة واالإع���الم 

ال�ش���عودي، عواد العواد، اأن اللعب���ة التي تلعبها 
قط���ر منذ �ش���نوات لعب���ة التخري���ب والتواطوؤ مع 

التنظيمات االإرهابية، قد انك�شفت للعامل.
وق���ال يف ت�ريحات ل�ش���حيفة “اجلمهورية” 
االإيطالي���ة، اإن دول���ة قطر قامت بدع���م االإرهاب 
وخلق مناخ �ش���لبي زاد من خماط���ر اأمن املنطقة، 
وبات���ت ت�ش���كل خطراً عل���ى اأمن وا�ش���تقرار دول 

اخلليج واجلوار، وذلك ب�ش���بب الدعم املتوا�ش���ل 
لالإرهاب، ومتويل املنظمات يف جميع اأنحاء العامل 
العرب���ي ومنطق���ة اخلليج، مثل القاع���دة وداع�س 
وجبه���ة الن����رة واالإخوان امل�ش���لمني وحزب اهلل، 

كما ا�شت�شافت طالبان على اأرا�شيها.
واأ�ش���اف الوزي���ر: “قط���ر رف�ش���ت مطال���ب 
ال���دول الداعية ملكافحة االإره���اب، ومل تظهر اأي 

ني���ة يف التخلي عن دعمها لالإرهاب. لقد رف�ش���وا 
كل الو�ش���ائل الدبلوما�ش���ية حل���ل ه���ذه االأزم���ة، 
وه���ذه ق�ش���ية بالغ���ة االأهمية فيما يتعل���ق باأمن 
ال�ش���عودية. لقد باتت قطر ت�شكل تهديداً لالأمن 
القوم���ي، وعليه���ا اأن تغ���ري توجهاته���ا، الأنها مل 
تعد قادرة ب�شيا�ش���اتها الراهنة اأن تكون �ش���من 
املجموعة الداعمة لالأمن واال�ش���تقرار ون�ر ال�شلم 

والتعاي�س العاملي”.
ونوه الوزي���ر العواد باأن ال�ش���عودية التزمت 
�شيا�شة �ش���ارمة و�ش���فافة للغاية يف حربها �شد 
االإره���اب منذ العمل االإرهابي الذي �رب اململكة 
يف ع���ام 1996 بعد تفجري اأبراج اخلرب الذي اأودى 
بحياة 36 �شخ�ش���اً، بينه���م 19 اأمريكياً: “نرف�س 
االدع���اء باأنن���ا نوؤي���د العن���ف الدين���ي والتطرف، 
ونطال���ب من يّدع���ي ذلك بتقدمي اأدلة ملمو�ش���ة 
على دعواه، فاأي �ش���خ�س ي�ش���تطيع اأن يقدم لنا 
اأدلة على تورط هوؤالء املجرمني �سي�س���اعدنا على 
تطبي���ق القانون على االإرهابي���ني. على النقي�س 
من ذلك، تقوم قطر بتمويل اجلماعات االإرهابية، 
وهي تفعل ذلك ب�ش���كل مبا�ر من خالل احلكومة 
القطرية، لي�س فقط من خالل بع�س موؤ�ش�شاتها”.

• وزراء خارجية الدول الداعية ملكافحة االإرهاب )رويرتز(	

الرياض ـ العربية نت:

 اأكد جمل�س الوزراء ال�سعودي، اأم�س الثنني، اأن الإج��راءات التي اتخذتها الدول الداعية 

“ال�سعب  اأن  على  م�سدًدا  م�سارها،  لت�سحيح  القطرية  للحكومة  موجهة  الإره����اب،  ملكافحة 

والإع��ام  الثقافة  وزير  اأكد  والعربية”، يف حني  املنظومة اخلليجية  اأ�سيل من  القطري جزء 

التنظيمات  مع  والتواطوؤ  التخريب  لعبة  �سنوات  منذ  قطر  تلعبها  التي  اللعبة  اأن  ال�سعودي 

الإرهابية، قد انك�سفت للعامل.

تيلر�شون يف اخلليج لفتح طريق اأمام حل اأزمة قطر
الكويت ـ أ ف ب:

 اأعلن���ت وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة 
اأن الوزي���ر ريك�س تيلر�ش���ون ب���داأ جولة، 
ت�ش���تغرق اأربعة اأيام يزور خاللها الكويت 
وقط���ر وال�ش���عودية الإج���راء حمادثات مع 

قيادات خليجية.
الكوي���ت  اإل���ى  و�ش���ل  وبالتزام���ن، 
ام����س االثن���ني م�شت�ش���ار االأم���ن القومي 
الربيطاين، مارك �ش���يدويل، الذي اجتمع 

م���ع تيلر�ش���ون بح�ش���ور وزي���ر اخلارجية 
الكويتي ال�ش���يخ �ش���باح اخلال���د، ووزير 
الدولة ل�ش���وؤون جمل�س ال���وزراء الكويتي 
وزي���ر االإع���الم بالوكال���ة ال�ش���يخ حمم���د 
العبداهلل، وذلك �ش���من اجلهود املبذولة 

حلل االأزمة اخلليجية.
االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  و����رح 
بقول���ه: “نح���ن ندع���م و�ش���اطة الكويت، 
ون�ش���عى للعمل معا بالرتكيز على حماربة 

متويل االإرهاب”. 

عواصم ـ وكاالت: 

اأكد مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س اإلى �شوريا 
�شتيفان دي مي�ش����تورا، اأم�س االثنني، اإن الظروف 
االآن مهياأة لتحقيق تقدم الإنهاء احلرب يف �شوريا.

وق����ال “الظ����روف مهي����اأة واحتم����االت حتقيق 
تق����دم االآن “اأك����رب” مما �ش����هدناه يف املا�ش����ي”، 
م�ش����يفاً “اأجنزنا الكثري من االأهداف يف اأ�ش����تانا”، 
م�ش����ريا اإلى اأن النزاع ال�شوري كان االأكرث تعقيدا، 

وما مت تقدميه �شاهم يف تب�شيطه.
وتاب����ع دي م�ش����تورا خ����الل موؤمتر �ش����حفي يف 
م�شتهل حمادثات ال�شالم ال�شورية جديدة بجنيف، 
اإن اتفاقات عدم ت�ش����عيد القتال يف �شوريا ميكن 
اأن ت�ش����هل ت�ش����وية ال�����راع وتف�ش����ي اإل����ى مرحلة 

الإر�شاء اال�شتقرار يف البالد.
تل����ك  مث����ل  تك����ون  اأن  “يج����ب  وا�ش����تدرك، 
االتفاقات مرحلة انتقالية واأن تتجنب التق�ش����يم”، 
وف����ق م����ا اأوردت “روي����رتز”. وق����ا اإن مناق�ش����ات 
جترى يف العا�ش����مة االأردنية عم����ان ملراقبة تنفيذ 
وقف اإطالق النار يف جنوب غربي �ش����وريا بو�شاطة 

اأمريكية ورو�شية وهو اأول جهد من جانب احلكومة 
االأمريكي����ة يف ظ����ل الرئي�����س دونال����د ترام����ب يف 
اإطار �ش����نع ال�ش����الم. وقال دي مي�ش����تورا “االتفاق 
متما�ش����ك يف االأ�ش����ا�س بوجه عام، متما�شك بدرجة 
كب����رية جدا. يف جميع االتفاق����ات تكون هناك فرتة 
للتكيف. ونحن نراقب باهتمام �ش����ديد”. واأ�ش����اف 

“لكن بو�ش����عنا اأن نقول اإنن����ا نعتقد اأن )االتفاق( 
اأمامه فر�ش����ة جيدة ج����دا للنجاح”. وت�ش����تمر جولة 
املفاو�ش����ات ال�ش����ورية ال�ش����ابعة ب����ني احلكوم����ة 
واملعار�ش����ة ملدة 5 اأيام، ويت�ش����من جدول اأعمال 
االنتق����ايل  احلك����م  ق�ش����ايا  بح����ث  املفاو�ش����ات 

واالنتخابات واالإرهاب والد�شتور.
النظ����ام  ق����وات  اأطلق����ت  ذل����ك،  غ�ش����ون  يف 
ال�ش����وري، اأم�����س االثنني، هجوماً �ش����د الف�ش����ائل 
املعار�شة يف حمافظة ال�ش����ويداء، على رغم �ريان 
وق����ف الإط����الق الن����ار جنوب����ي الب����الد. وبينم����ا اأكد 
نا�شطون اأن العملية ت�شتهدف ف�شائل املعار�شة 
امل�ش����لحة، فقد اأعلنت و�شائل االإعالم احلكومية اأن 
العملية ت�شتهدف م�شلحي تنظيم داع�س املت�شدد. 
واأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان اأن “قوات 
النظ����ام بداأت هجوماً �ش����باح االثن����ني على الريف 
ال�ش����مايل ال�رق����ي ملدين����ة ال�ش����ويداء، تراف����ق مع 
ق�ش����ف للطائرات احلربية عل����ى مناطق الهجوم”. 
وتوجد يف ريف ال�شويداء ف�شائل معار�شة، تتلقى 
وف����ق مدير املر�ش����د رامي عبد الرحم����ن، دعماً من 

التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة.

 دي ميستورا: الظروف مهيأة إلنهاء الحرب في سوريا
 قوات األسد تهاجم المعارضة رغم الهدنة

دبي ـ رويترز:

 ذكر املكت���ب االإعالمي 
لرئي����س ال���وزراء العراق���ي 
حي���در العب���ادي على تويرت 
اأن العبادي  اأم����س االثن���ني 
الن����ر عل���ى تنظيم  اأعل���ن 
م���ن  املو�ش���ل  يف  داع����س 
غرفة عمليات جهاز مكافحة 

االإرهاب.
كان التلفزيون العراقي 
اإن  �ش���ابق  وق���ت  يف  ق���ال 
“بيان���ا  �ش���يوجه  العب���ادي 
تاريخيا” بعدما و�ش���ل اإلى 
املو�ش���ل يوم االحد لتهنئة 
الق���ادة الع�ش���كريني عل���ى 
الف���وز يف معركة ا�ش���تمرت 
نح���و ت�ش���عة اأ�ش���هر لط���رد 

املت�شددين.

 العبادي يعلن 
الن�ر ر�شمًيا 

على “داع�س” 
يف املو�شل

•   �شتيفان دي مي�شتورا	
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البحريني���ن  املواطن���ن  اآالف  ينتظ���ر 
اأن يتحق���ق حلمهم يف احل�س���ول على م�س���كن 
يجمعهم حتت �سقف واحد مع اأ�رسهم ليعي�سوا 
حي���اة م�س���تقرة، وه���ذا حق اإن�س���اين و�س���عته 
احلكوم���ة عل���ى راأ����س االأولوي���ات باعتب���ار اأن 
حت�س���ن م�س���توى املعي�س���ة يلزم العديد من 
الربام���ج ومنها توفري ال�س���كن الالئ���ق، وراأينا 
م���راًرا كيف اأن �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه، يتابع �سخ�س���ًيا �سري 
العمل يف تنفيذ امل�رسوعات االإ�سكانية، ويقف 
بنف�س���ه عل���ى امل�رسوع���ات املتعطل���ة اأو التي 
ت�س���ري ب�س���كل بطيء بهدف تلبي���ة احتياجات 

املواطنن يف خمتلف مناطق البالد.
هن���اك الكث���ري م���ن احل���االت االإن�س���انية 
التي اأو�س���ت القي���ادة اأن تتم تلبي���ة طلباتها 
االإ�س���كانية نظًرا للظروف التي تعي�سها، وهذا 
جان���ب مهم ال ميك���ن اإن���كاره لتقلي���ل قوائم 
االنتظ���ار، ويف الزيارات امليداني���ة واملتابعة 
امل�ستمرة من جانب �سموه للم�ساريع االإ�سكانية 
به���دف تقييم ومتابعة ال�سيا�س���ة االإ�س���كانية 
وم�س���ار تنفيذ م����رسوع االإ�س���كان االجتماعي ما 
يعك�س اأولوية هذه امل�س���اريع، ويف ذلك داللة 
اأي�ًس���ا على تذلي���ل كل املعوق���ات التي توؤثر 

على النهو�س باخلدمات االإ�سكانية.
م���ن امله���م اأن ن�س���ري اإل���ى اأن االأو�س���اع 
االقت�س���ادية املرتتب���ة على انخفا�س اأ�س���عار 
النف���ط وحمدودية املوارد املالية للدولة، لها 
انعكا�سات �سعبة على امل�ساريع اال�سرتاتيجية 
عل���ى م�س���توى البني���ة التحتية، لك���ن القيادة 
الر�سيدة توؤمن باأن هناك دائًما فر�سة للحلول 
البديل���ة املتعددة، وهل لنا اأن نت�س���ور فرحة 
املواط���ن البحريني حن ياأتي وقت ا�س���تالمه 
وحدته ال�سكنية اأو قبل ذلك التوقيع وا�ستالم 
�س���هادة ح�س���وله الو�س���يك على منزل يف اأحد 
امل�ساريع االإ�سكانية املدرجة �سمن امتدادات 
القرى والوحدات املوزع���ة جغرافًيا يف مناطق 
الب���الد الت���ي تك���ون قريبة م���ن بي���ت العائلة 
واالأه���ل، ه���ي فرح���ة كب���رية دون �س���ك، وهلل 
احلمد، فاإن امل�س���افات مهما بعدت فال ت�سكل 
فارًق���ا بالن�س���بة للمواطن البحرين���ي املحتاج 
للمن���زل مع عائلته، فاملهم، ه���و بلوغ اللحظة 
التي ي�سعد فيها مع عائلته بح�سوله على بيت 
العم���ر، وهنا البد اأن نذكر جهود �س���مو رئي�س 
الوزراء بدعم امل�س���اريع الرئي�سية، االإ�سكانية 
واالجتماعية والتعليمي���ة واخلدماتية وغريها، 

مهما كانت تغريات املرحلة.
�س���هد امللف االإ�س���كاين تفعيل مبادرات 
ا�س���تطاعت اأن حتق���ق تقدًم���ا كب���رًيا، مكملة 
جلهود احلكوم���ة املوقرة الهادفة اإلى حتقيق 
ا�س���تقرار كل مواط���ن ليعي����س واأ�رست���ه حياة 

م�ستقرة.
اإن مل���ف احلاالت االإن�س���انية من اجلوانب 
قاع���دة  تو�س���يع  يت���م  الأن  نتطل���ع  الت���ي 
امل�س���تفيدين منه���ا م���ن املواطن���ن الذي���ن 
يعي�س���ون ظروًفا ا�س���تثنائية ب�سبب م�ساعب 
احلياة املعي�سية اأو العجز اأو من فئة املطلقات 
واالأرامل اأو االأ�رس الت���ي بال عائل، وبالطبع فاإن 
كل مواط���ن يعي���ل اأ����رسة بحاجة اإلى �س���كن اإال 
اأن احل���االت االإن�س���انية لها االأولوي���ة وهذا ما 
ال يختل���ف علي���ه اثن���ان، فاملجتم���ع البحريني 
متعا�س���د متكات���ف ويتمي���ز ب�س���ور التكافل 

كاأ�رسة واحدة.

متابعة سمو رئيس الوزراء 
 المشاريع اإلسكانية

ماذا نريد من 
الميزانية العامة؟

ن����رست جرائدنا املحلية على مدار اأيام 
م����رسوع امليزانية العام���ة للدولة حتى عام 
2018م، قراأنا االأرقام وعناوينها، ومازلنا 
نتابع اجلديد منه���ا، ولكن هل ندرك هذه 
االأرقام وتفا�س���يل اإنفاقه���ا اأو ورودها؟ 
اإن ق���راءة اأرقام امليزاني���ة وطرق اإنفاقها 
واإيراده���ا تتطل���ب َمهارة وخ���ربة يف ِعلم 
املالي���ة العام���ة، وم���ا يه���م البحريني من 
هذه االأرقام هو اأين يكون موقعه من هذه 
االأرقام؟ فلن تثلج قلبه �سور وابت�سامات 
امل�سوؤولن يف قطاعات احلكومة اأمام هذه 
االأرقام؛ بل ما ُيريده البحريني وما يتمناه 
هو مقدار املنافع احلياتية له والأ�رسته من 
هذه االأرقام، واأن ال يتاأثر م�س���توى حياته 

�سلًبا.
اإن البحريني يطمح من �سنة اإلى اأخرى 
الأن ترتق���ي اأحوال���ه اإلى االأف����س، ويدرك 

اأي�ًس���ا اأن هن���اك عج���ًزا يف امليزانية، واأن 
ثمن النف���ط الذي تعتمد علي���ه الدولة يف 
دعم ميزانيته���ا منخف�س، ويدرك اأي�ًس���ا 
اأن الدولة عليها الكثري من امل�س���وؤوليات 
الوطنية والعربية وااللتزامات االإن�س���انية، 
ولكن هناك الواجب الوطني للدولة االأول 
واالأهم وهو البحريني وتوفري كل ال�ُس���بل 
املمكنة الت���ي تهيئ له احلي���اة يف بالده، 
فالبحرين���ي يهمه كث���رًيا مق���دار الزيادة 
يف دخله احلقيق���ي مقابل ارتفاع اأ�س���عار 
ال�س���لع واخلدمات وفر�س ر�سوم خدماتية 
اأخرى، لقد قام���ت الدولة برفع الدعم عن 
بع�س ال�س���لع واخلدمات، وقامت بفر�س 
ر�س���وم خدماتي���ة اأخرى، وه���ذا االأمر لي�س 
فعالً �س���د البحرين���ي بل من اأج���ل توفري 
اأموال اإ�س���افية اأخرى ال�ستدامة ما تقدمه 

الدولة من خدمات على اأر�سها. 

ومع هذه االأرق���ام وم�رسوعاتها نتمنى 
كبحرينين اأن يت���م تنفيذ هذه امليزانية 
ب���اأداء وكف���اءة عالية، والعم���ل على اإجناز 
امل�س���اريع امُلعتم���دة م���ن غ���ري االإ����رسار 
بجودته���ا بن���اًء واإنتاًج���ا، والرتكي���ز على 
امل�رسوع���ات االأكرث حاج���ة واإجنازها بدون 
تاأخري، فتاأخري اإجنازها ُي�س���يف عبًئا مالًيا 
اآخر، مما ُي�س���بب تعرث امل�رسوعات اجلديدة 
وتراكم ال�سابقة و�سياع ما اأنفق عليها. اإن 
الهدف االأ�سا�سي من التنمية االقت�سادية 
هو االإن�سان وتطويره، فاالإن�سان البحريني 
ه���و اأداة وه���دف التنمية الوطني���ة، وكما 
اأن البحرين���ي َيطل���ب من الدول���ة الكفاءة 
والدق���ة يف اإدارة ميزانيتها فعليه اأي�ًس���ا 
يف  الوطني���ة  امل�س���وؤولية  حتم���ل  واج���ب 
ق�سايا االإنفاق والرت�سيد و�سداد ما عليه 

من الواجبات املالية جتاه الدولة.

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

على  العربية  االأح���زاب  داأب���ت 
اختالف بنائها الفكري وال�سيا�سي 
ال�سيا�سي  االإ����س���الم  وت���ي���ارات 
التهم  اإل�ساق  على  خا�سة  ب�سفة 
باإق�سائها  احل��اك��م��ة  ب��االأن��ظ��م��ة 
فاإّن  فقط  وكنموذج  وتهمي�سها، 
االإخ��وان امل�سلمن يف م�رس  جماعة 
بعد  بالرئا�سة  فوزها  اإعالن  ومنذ 
2011م  عام  اجلماهريية يف  الهبة 
على  االأكرب  اجلماهري  هاج�س  كان 
ام��ت��داد ال��ع��امل ال��ع��رب��ّي ه��و: هل 
ال  بوعودهم؟  االإ�سالميون  �سيفي 
ترجح  كانت  مّنا  االأغلبية  اأّن  �سك 
اأّن التزام االإخوان بالدميقراطية مل 
انتقلوا  يعد جمرد افرتا�س الأنهم 
من مرحلة التنظري اإلى مرحلة بناء 
بعد  حدث  الذي  ما  لكن  الدولة... 
ما  اأّن  احلقيقة  احلكم؟  ا�ستالمهم 
اأنظارنا  اأم���ام  ومل�سناه  �سهدناه 
ب��ل كل  االف��رتا���س��ات  ك��ل  ن�سف 
وع��ود،  من  “اجلماعة”  اأعلنته  ما 
بلورة  االإط��الق  على  اأهمها  ولعل 
االإ�سالمين  بن  للتعاي�س  �سيغة 
وحتى  االأخ����رى،  االأح����زاب  وبقية 
املعلنة  امل��ب��ادئ  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
م��ن ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ال���ث���ورة مت 
هنا  ن�ستثني  رمبا  عليه،  االنقالب 
فقط ما �سهدته تون�س من حتول 
اأّن  هذا  ومرد  حقيقّي  دميقراطي 
عا�سوا  التون�سي  الربيع  هبة  قادة 
وهذا  الغرب  يف  حياتهم  من  فرتة 
اأقرب  اأفكارهم  جعل  ما  بالتحديد 

اإلى التفكري الليربايّل. 
بعد  ما  االأح���داث  اأكدته  ال��ذي 
م�رس  يف  ال�سلطة  االإخ���وان  ا�ستالم 
احلديثة  للقيم  عداًء  يكنون  اأّنهم 
ادع��اءات��ه��م  واأّن  وال��ل��ي��ربال��ي��ة، 
تكن  مل  والدميقراطية  بالتعددية 
اإّن املثل  �سوى اأكذوبة كربى، بل 
التطّبع”  غلب  “الطبع  ال�سائع 
ينطبق بحذافريه على ممار�ساتهم 
تنظيمات  من  لالآخرين  االإق�سائية 
اأّن  اأي�سا  االأحداث  اأبرزت  واأحزاب. 
العداء للدميقراطية مل يكن مناورة 
بل هو نهج متاأ�سل يف معتقداتهم 
الفكري وعربوا عنه بكل  وبنائهم 

حرفية يف ممار�ستهم احلكم. 
اأّن ما  ال��ك��ربى  امل��ف��ارق��ة  اأم���ا 
االإخ����وان  ج��م��اع��ة  تل�سقه  ك��ان��ت 
فا�سية  م��ن  احل��اك��م��ة  ب���االأح���زاب 
اأ�سلوب  يف  مم��ار���س��ة  ب��ات  وق��م��ع 
حياتهم، وكم كان مثريا لل�سخرية 
ن��ع��ت��ه��م امل���ع���ار����س���ن ل��ه��م ب� 
ب��ال��ث��ورة  امل��رتب�����س��ن  “الفلول 
رمبا  اأجيالها”،  وم�ستقبل  وم�رس 
القاتلة  االإخ����وان  خطيئة  ك��ان��ت 
الثمار  ق��ط��ف  ا�ستعجلوا  اأن��ه��م 
املراحل”  “حرق  نظرية  واعتمدوا 
بال�سلطة  االنفراد  اأّن  العتقادهم 
“دولة  الإقامة  اأ�سلوب  اأف�سل  هو 
البنا  ح�سن  لها  نّظر  كما  االإخوان” 

يف ع�رسينات القرن املا�سي.

“اإلخوان” الوجه اآلخر

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال ت���زال االأمة العربية م�س���دومة من طعنات 
خناجر قطر، فاخليان���ة ثقيلة جدا وكل يوم تفتح 
ملف���ات جدي���دة تك�س���ف رغب���ة قط���ر يف تقطيع 
اأو�س���ال االأمة العربية وكتم اأنفا�س���ها وتقدميها 
كقطع���ة خب���ز اإل���ى االأع���داء واالإرهابي���ن، وقبل 
يومن ن�رس ريت�س���ارد اأي كالرك، املن�سق الوطني 
لالأم���ن ومكافحة االإره���اب يف اإدارتي الرئي�س���ن 
االأمريكين بيل كلينتون وجورج بو�س، مقاالً عن 
اإيواء الدوحة االإرهابين، بل رمبا االأخطر االإرهابي 
خالد �س���يخ حمم���د، ال���ذي ارتبط ا�س���مه باأحداث 
احلادي ع�رس من �س���بتمرب. وذكر الكاتب تفا�سيل 

مث���رية عن حماولة وا�س���نطن اعتقال���ه بينما كان 
يعي����س يف قط���ر، وقال الكاتب يف مقاله بح�س���ب 
العربية »حقيقة اإن قطر كانت مبثابة مالذ لقادة 
اجلماعات التي تعتربها الواليات املتحدة ودول 

اأخرى منظمات اإرهابية، وذلك لي�س اأمرا جديدا.
قط���ر دول���ة خليجية �س���غرية ج���دا وترتبط 
بجريانها بنف�س العادات والتقاليد وهناك مبادئ 
وا�س���حة وحمددة عرب ال�س���نن، وهناك ميزات يف 
خليجنا العربي يح�س���دنا عليه���ا االآخرون كروابط 
دول   6 �س���عوب  اأن  حت���ى  وامل�س���اهرة  االأخ���وة 
اأ�سبحوا �س���عبا واحدا ويندر اأن جتد بيتا يخلو من 

عالقة اأبناء عمومة اأو اأ�س���قاء اأو اأية عالقات اأ�رسية، 
فلم���اذا اإذا قطر ال تقدم �س���يئا يف جم���ال االأخوة 
وقبلت عر����س االإرهابين والعمالء واأعداء العرب 
واالإ�س���الم وانتهجت اأ�س���لوبا غريبا خا�سا ال يليق 
ب�س���قيق واأخذت ت�سري بوح�س���ية وجنون لتخريب 

املجتمعات العربية وتدمريها؟
اإن لل�سورة تاأثريا اأكرث مما للكلمة، وال�سورة 
الت���ي اأمامن���ا فيها تناق�س حقيقي يف ال�سيا�س���ة 
القطرية وحركة دائري���ة كبرية مربوطة باالإرهاب 
والتاآمر ون�س���يحتي للفنان غامن ال�سليطي الذي 
اأبدع يف ر�س���م االأكاذيب عرب فيديوهات »�ساللي 

ي�س���ري« اأن ي�ستعيد ال�س���ور والذكريات ويجيب 
على �س���وؤال واحد فقط وال يبقى ل�س���انه م�سلوال، 
ماذا فعلت حكومتك وماذا قدمت لالإرهابين على 
�س���اكلة »االإخوان« وغريهم؟ كل الوقائع تتحدث 
عن نف�س���ها واالإرهاب الذي ترع���اه حكومتك عرب 
عن نف�سه ب�س���كل كثيف ومع ذلك ال تريد الكالم 
و«�سكيت اأ�س���نانك على ل�سانك« و�سل فكك عن 
احلركة عمدا!  اإذا كنا ال ن�سدق ما يحدث، فاإننا يف 
الوقت نف�سه ن�س���تطيع اأن نرى بو�سوح ال�سورة 
االأ�سدق لتاآمر ال�س���قيق على �سقيقه وكل ن�سيج 

الق�سة يوؤكد لنا هذا االجتاه... فلماذا يا قطر؟!.

طعنات خناجر قطر... تآمر 
الشقيق على شقيقه!

من امللف���ت للنظ���ر اأن الدواع�س الذين 
يوؤيدون الفكر التكفريي واالإرهابي لتنظيم 
الدول���ة وعم���الء اإيران الذي���ن يوؤمنون بوالية 
ك�رسى طهران على بالد العرب قاطبة، اأو على 
االأق���ل من يتعاطف���ون مع الفك���ر التكفريي 
الداع�سي والفكر الطائفي العن�رسي االإيراين، 
نراهم يتخف���ون بالوطنية عن طريق مهاجمة 
الط���رف االآخ���ر واال�ستب�س���ال ب���كل ق���وة يف 
�س���ب و�س���تم واإهانة الفكر االآخ���ر، كنوع من 
التخف���ي واإبع���اد �س���بهة ال���والء عنهم حتت 
�س���تار الدفاع ع���ن القيم الوطني���ة واملنهج 

الوطن���ي، ف���رى مث���ال موؤيدي والي���ة ك�رسى 
طه���ران اأو التنظيم���ات ال�سيا�س���ية الدينية 
الت���ي حتت�س���نها اإي���ران كح���زب اهلل، نراهم 
يهاجم���ون بكل قوة موؤيدي الفكر الداع�س���ي 
االإرهابي، �س���واء اإعالميا اأو �سيا�سيا اأو دينيا، 
كاأ�س���لوب دفاع���ي يبعد عنهم �س���بهة الوالء 
الإيران، وكذلك االأمر بالن�سبة ملنتهجي الفكر 
الداع�س���ي، الذين يهاجمون عمالء اإيران بكل 
�س���اردة وواردة، ويتهمونه���م بالوالء لك�رسى 
طهران، اعتقادا منه���م اأن املجتمع اخلليجي 
�سي�س���دق وطنيته���م واأ�س���لوبهم الرخي�س 

هذا.
الدواع����س والتكفرييون يتخفون اأي�س���ا 
خل���ف طائفتهم، وال نق�س���د بالطبع االأغلبية 
ال�س���احقة من ال�س���يعة اأو ال�س���نة، كون هذه 
الأنه���م  ه���وؤالء  �س���رتف�س  حتم���ا  االأغلبي���ة 
مك�س���وفون لديه���م ولفكرهم، وما نق�س���ده 
هو طبعا االأجنحة املتطرفة والعميلة لكل من 
اإيران وداع����س وهي اأجنحة منبوذة وتعدادها 
ال يذك���ر، فنج���د الدواع����س وعم���الء امل�رسوع 
االإي���راين يحاول���ون التحري�س عل���ى الطرف 
الآخ���ر بحجة الدف���اع عن مقد�س���ات وخطوط 

حم���راء للطائف���ة، مبعنى اأننا جن���د الدواع�س 
يهاجم���ون ال�س���يعة ويتعر�س���ون له���م، ب���ل 
يفج���رون م�س���اجد اهلل الت���ي يوؤمها ال�س���يعة 
امل�سلمون بحجة الدفاع عن ال�سنة، كما فعلوا 
بالدم���ام والكوي���ت، باملقابل، يق���وم عمالء 
اإي���ران بحجة الدفاع عن مقد�س���ات وتراث اآل 
البي���ت عليهم ال�س���الم، با�س���تهداف ال�س���نة 
بحج���ة حماربة الدواع����س كما يفعل احل�س���د 
ال�س���عبي وحزب اهلل وبقية جوقة اإيران، وهذا 
طبعا اأ�س���لوب مك�سوف لالأغلبية ال�ساحقة من 

امل�سلمن �سيعة و�سنة.

tariqالتخفي بالوطنية
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة

عادل عيسى  
المرزوق
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يتجه االتحاد ال��دويل للكرة الطائرة 
م��ن  سلس��لة  لتطبي��ق   )FIVB(
التعدي��ات الجدي��دة ع��ى قانون 
اللعبة س��يتم تطبيقها خال إحدى 
الس��نية،  للفئات  العاملية  البطوالت 
حيث أش��ارت أنباء إىل ع��زم لجنة 
القواع��د لتطبي��ق تل��ك التعديات 
الجديدة خال الفرتة القادمة بهدف 

تجربتها.
وتن��ص التعدي��ات الجدي��دة عى 
إقامة مباريات الك��رة الطائرة ملدة 
7 أش��واط مبعدل )15 نقطة يف كل 
شوط( ويحسم الفوز باملباراة بواقع 
أربعة أش��واط، فيام تقام املباريات 
حاليًّا م��ن 5 أش��واط )25 نقطة يف 
كل ش��وط(، ك��ام تن��ص التعديات 
الجدي��دة بأنه عندم��ا يقوم العب 
الصف الخلف��ي بالرضبة الهجومية 
عليه أن يرتقي من املنطقة الخلفية 
ويهبط بها، أما الاعب املرسل فعند 
القيام باإلرس��ال من القفز عليه أن 
يرتقي من منطقة اإلرس��ال ويهبط 

بها.
خب��ر التحكي��م واملح��ارض الدويل 
الدولي��ة  الح��كام  لجن��ة  وعض��و 

نصيب  الس��ابق جعفر  واآلس��يوية 
أك��د ل��� “الب��اد س��بورت” تدارس 
االتحاد ال��دويل تطبيق تلك القوانني 
لكن��ه غ��ر متأك��د ع��ام إذا كانت 
لجنة القواعد فعا قد قررت رسميًّا 
الجديدة  التعدي��ات  تل��ك  تطبيق 
خال الع��ام الجاري 2017، مش��رًا 
إىل أن التعدي��ل الجدي��د املتعل��ق 
الخلفي واملرس��ل  الخ��ط  بض��ارب 
يعت��ر تنفيذا ملقرتحه الذي تقدم به 
قبل عدة س��نوات عندما كان عضًوا 
بلجن��ة الحكام الدولي��ة ورشح من 
خاله اآلثار اإليجابية من وراء ذلك 
املقرتح بحضور رئيس االتحاد الدويل 

الرازييل “آري جارسيا”.
التعدي��ل املقرتح  وانتق��د نصي��ب 
بخص��وص تحوي��ل األش��واط م��ن 

خمس��ة إىل س��بعة، مش��رًا إىل أنه 
ال يخدم لعب��ة الك��رة الطائرة عى 

اإلطاق وسيفقدها نكهتها.
ولدى س��ؤال “الباد س��بورت” عن 
م��دى إمكانية تقليص أو إطالة فرتة 
املباراة جراء التغير، أجاب “ال ميكن 
الوصول إىل نتيجة يف هذا الخصوص، 
ألن تقلي��ص أو إطالة زم��ن املباراة 
يعتمد عى تداول الكرة سواء أكانت 
املباراة من خمس��ة أو سبعة أشواط 
أو بواق��ع 15 أو 25 نقط��ة يف كل 

شوط فا أحد يتحكم يف زمن املباراة 
بلعبة الكرة الطائرة س��وى التداول، 
وم��ن وجه��ة نظري الش��خصية أن 
وصول املباراة إىل 7 أشواط ستجعلها 

مملة للغاية..”.
وعن سبب اقرتاح هذا التعديل من 
األساس قال “أعتقد بأن السبب يعود 
إىل رغب��ة الرئيس الح��ايل يف إجراء 
تعديات تس��هم يف تحقيق تغيرات 

تتيح ل��ه ترك بصمة أثن��اء عهده .. 
وهو م��ا فعل��ه الرئيس املكس��ييك 
أكوستا عندما أجرى تعديا جوهريا 
يف قانون اللعبة ليتحدث عنه الناس 

بعد رحيله ..”.
وأض��اف نصيب أن التعديل املتعلق 
ا، فهو  بالاع��ب الخلفي ممت��از جدًّ
يس��اهم يف تطبي��ق ش��عار االتحاد 
ال��دويل )دع الكرة تط��ر يف الهواء( 

ويزيد من فرتة تداول اللعبة، موضًحا 
“يف الوق��ت الح��ايل عندم��ا يق��وم 
املرس��ل بتنفيذ اإلرس��ال من القفز 
فإن��ه يصل إىل خ��ط الهجوم وينفذ 
إرس��ال كأنه مبثابة رضبة س��احقة، 
ويكون من الصعوبة اسرتجاع الكرة 
م��ن الخص��م ويزي��د الضغط عى 
املدافع واملستقبل ويقلل من تداول 
الكرة ويفقد الك��رة الطائرة واحدة 

من أهم مميزاتها..”.
التعديل  كذل��ك  نصي��ب  وامت��دح 
املتعلق باملرس��ل مضيًف��ا “الضارب 
الخلف��ي يهاج��م وم��ن ث��م يهبط 
يف املنطق��ة األمامي��ة، والاعب ذو 
الطول الف��ارع والقفز الع��ايل فإنه 
يرضب وكأنه الع��ب أمامي وهو ما 
يزيد العبء عى الدفاع ويؤدي إىل 
وجود ما يقارب من 3 إىل 4 ضاربني 
يف املنطقة األمامية رغم أن أحدهم 
العب خلفي وه��و أمر يقلل كذلك 

من تداول الكرة يف الهواء..”.
وع��ررّ نصيب ع��ن أمل��ه يف تطبيق 
هذي��ن املقرتحني ملا لهام من أهمية 
كبرة يف االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة 

وزيادة معدل اإلثارة فيها.

االتحاد الدولي للطائرة يتجه لزيادة األشواط من 5 إلى 7 
تعديالت جديدة قد تطول المرسل والضارب الخلفي

حسن علي

يعقد أعض��اء اللجن��ة التنظيمية لكرة 
السلة بدول مجلس التعاون الخليجي، 
يوم غ��ٍد )األربع��اء( اجتامًعا عاجًا يف 
مملك��ة البحرين، لبحث مصر البطولة 
الخليجية السابعة عرش للشباب تحت 
17 عاًما، واملؤهل��ة إىل نهائيات بطولة 
املق��رر أن تحتضنه��ا  املقبل��ة،  آس��يا 
البحرين خال الف��رتة من 4 لغاية 11 

أغسطس املقبل.
وس��يبحث أعضاء اللجنة حسم مسألة 
إقام��ة وتنظي��م البطول��ة يف املوع��د 
املحدد لها م��ن عدمه، نزوال عند رغبة 
االتح��ادات الخليجي��ة الت��ي طالب��ت 
اللجن��ة باتخاذ موقفها الحاس��م تجاه 

البطولة.
اللجن��ة  أعض��اء  يتج��ه  أن  ��ع  ويتوقرّ
التنظيمية التخاذ قرار بتأجيل البطولة 
إىل وقت الحق، وذل��ك بعد أن طلبت 
معظم الدول األعض��اء تأجيل البطولة 

لوقت يناسب مشاركة الجميع. 
ويتوق��ع أن يحدد أعضاء اللجنة ش��هر 
ديس��مر املقبل موعًدا جدي��ًدا إلقامة 
البطولة، عى أن تحتفظ البحرين بحق 

االستضافة.
إىل ذل��ك، يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي 

لكرة الس��لة للشباب تحضراته اليومية 
املس��تمرة، متهيًدا للمشاركة يف البطولة 

الخليجية.
وي��وايل منتخبنا برنام��ج تحضراته من 
خال التدريب��ات اليومية بصالة اتحاد 
كرة الس��لة، إذ يقي��م حصتني تدريبني 
يوميًّا، واحدة صباحية واألخرى مسائية 
وف��ق الج��دول املعد من قب��ل الجهاز 
الفن��ي ملنتخبن��ا، الذي يتطل��ع لزيادة 
حالة االنس��جام والتواف��ق بني جميع 

العنارص.

وسيستمر تجمع أحمر الشباب الداخيل 
لغاي��ة 16 يولي��و الج��اري وهو موعد 
املغ��ادرة إلقام��ة املعس��كر التدريبي 
الخارجي، وذلك لحني أن تتضح الصورة 
بش��كل أكر وبقرار رس��مي من حيث 

تأجيل البطولة من عدمها.
ويرشف ع��ى تدريب أحمر الش��باب 
املدرب الوطني القدير سلامن رمضان، 
ويعاون��ه الوطني��ان حس��ني قاه��ري 
وحس��ن م��يك، يف ح��ني يض��م الجهاز 
اإلداري مدي��ر املنتخب غس��ان قاروين 

واإلداري موىس جعفر.
وتش��هد وح��دات منتخبن��ا التدريبية 
مش��اركة 14 العًبا ضمتهم القامئة التي 
ستغادر إلقامة املعس��كر الرتيك، وهم: 
عبد الل��ه أس��امة، مزمل أم��ر، كريم 
محم��د، باق��ر عيىس، ع��يل جابر، عيل 
فؤاد، مصطفى حس��ني، سيد عيل فرج، 
أحم��د خليف��ة، عيىس الرويل��ة، نواف 
نبيل، راشد احمد، أحمد حسني وعامر 

حسني.

في اجتماع عاجل لها يوم غد

“خليجية السلة” تبحث مصير بطولة الشباب
محمد الدرازي

منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب شعار دول مجلس التعاون

مباريات الكرة الطائرة ستشهد تعديالت جديدة

شعار االتحاد الدولي للكرة الطائرة

جعفر نصيب
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أعل��ن نادي الرفاع عن تعاقده مع املدرب 
الوطن��ي القدي��ر أحم��د حم��زة؛ ليتوىل 
قيادة الفريق األول لكرة الس��لة بالنادي، 
خال منافسات املوس��م الريايض الجديد 

.2018/2017
وتعاقد النادي مع املدرب النيجري جوب؛ 
وذلك للعمل ضمن الجهاز الفني مساعًدا 

للمدرب حمزة، خال املوسم املقبل. 
وجرت مراس��م توقيع العقد مس��اء أمس 
)االثنني( مبقر النادي، بحضور رئيس جهاز 
ك��رة الس��لة محم��د العجم��ي واملدربني 
حمزة وجوب اللذين أمضيا عى عقدهام 
التدريب��ي الجدي��د. ويأيت ه��ذا الحدث، 
ليؤكد انفراد “الباد سبورت” بالخر الذي 
كش��فه منذ يوم السبت املايض أن املدرب 
حمزة ب��ات املرش��ح األبرز لقيادة س��لة 
الرف��اع، وأنه مل يتب��ق إال التوقيع واإلعان 

الرسمي.
وس��يكون املدرب حمزة أول مدرب يقود 
فريق ك��رة الس��لة بنادي الرف��اع يف أول 
موس��م له بعد إع��ادة إحي��اء اللعبة من 

جديد عق��ب تجميدها خال الس��نوات 
املاضية، وحصوله عى املوافقة الرس��مية 
لانضامم لعضوية االتحاد البحريني للعبة. 
ا  ويعتر التعاقد مع املدرب حمزة مكس��بً

كبرًا لس��لة الس��اموي؛ نظرًا ملا يتمتع به 
من خرة كبرة يف ماعبنا املحلية ومعرفته 
الواس��عة بخبايا كرة السلة البحرينية، إىل 
جانب م��ا يحظى به املدرب من س��معة 

طيرّبة يف الوسط الريايض.
وس��تنتظر امل��درب حم��زة مجموعة من 
التحديات خال مرحلة تواجده عى رأس 
اإلدارة الفنيرّة لسلة الساموي، أبرزها خلق 

توليفة ممي��زة من الاعبني وصناعة فريق 
جديد قادر ع��ى متثيل الن��ادي بالصورة 
الطيبة يف االستحقاقات املحلية التي تنتظر 
الفريق. إىل ذلك، يواصل جهاز كرة السلة 
برئاس��ة محمد العجمي تش��كيل األجهزة 
الفني��ة واإلدارية والفرق الرياضية للفئات 
العمرية بالنادي، إذ يب��ذل أعضاء الجهاز 
جهوًدا كبرة خال هذه الفرتة لانتهاء من 
تشكيل األجهزة كافة؛ ليتسنى لها االنطاق 
يف اإلعداد املبكر متهيًدا للمش��اركة القوية 

يف املوسم الساوي املقبل.
وينتظ��ر الواف��د الجديد إىل كرة الس��لة 
البحريني��ة فريق الرفاع موس��اًم حافًا، إذ 
يس��عى الس��اموي للظهور بش��كل مميز 
يف أول موس��م له مبس��ابقات السلة بعد 

سنوات طويلة بعيًدا عن أضواء اللعبة.

أحم�����د حم�����زة م���درًب�����ا ل�”س��ل���ة الرف�������اع”
تأكيًدا لما انفرد به “البالد سبورت”

محمد الدرازي

الثالثاء 11 يوليو 2017 
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جانب من توقيع العقد   )تصوير: محمد الدرازي(

قال رئيس جهاز ك��رة القدم يف نادي 
قايل، أحم��د محمود إن إدارة النادي 
اتفقت مع املدرب العراقي عبدالجبار 
عبدالحميد؛ لقي��ادة الفريق األول يف 
املوسم الريايض الجديد 2017/2018.

وأش��ار محم��ود يف حديث��ه ل�”الباد 
العراق��ي  امل��درب  س��بورت” إىل أن 
س��يصل يوم غد األربع��اء املوافق 12 
يوليو الجاري، عى أن يبدأ اإلعداد مع 
الفريق يوم السبت املقبل املوافق 15 

يوليو.
وأوض��ح أن التعاق��د م��ع عبدالجبار 
عبدالحمي��د ج��اء ملعرفت��ه الفني��ة 
بالفريق واألندية املحلية، إذ س��بق له 
اإلرشاف عى فريق يف مواسم ماضية.

ولفت إىل أن العقد س��يمتد ملوس��م 
واحد عى أن يكون قابًا للتجديد.

وأش��ار محم��ود إىل أن االعت��امد يف 
املوس��م الجديد س��يكون ع��ى أبناء 

النادي م��ن الفئات العمرية، مش��رًا 
إىل أن جهاز الكرة أنهى عقد 18 العًبا 

مثلوا الفريق يف املوسم املايض.
وب��نيرّ أن العدي��د م��ن العب��ي فئتي 
تصعيدهم  س��يتم  والشباب  الناشئني 

هذا املوسم مع الفريق األول.

من جهة أخرى، ذكر محمود أن نادي 
ق��ايل تلق��ى عروًضا ش��فوية لاعب 
األوملبي عبدالعزي��ز خالد،  منتخبن��ا 
ولك��ن مل تص��ل أيٌّ منه��ا إىل الصيغة 

الرسمية حتى اآلن.
وق��ال: “تلقينا بع��ض االتصاالت، بيد 

أنه مل يصلنا أي خطاب رس��مي يفيد 
برغب��ة التعاق��د مع الاع��ب، ونحن 
يف واق��ع الحال متمس��كون بخدمات 
الاعب الشاب املميز، والعروض قابلة 
للدراسة عى أية حال متى ما وصلت 

إىل الصفة الرسمية”.
إىل ذلك، أوضح محمود أن نادي قايل 
ال ي��زال يعاين م��ن مش��كلة امللعب 
الذي يتدرب الفريق عليه، مش��رًا إىل 
أن النجي��ل الصناعي مل يطرأ عليه أي 
تغير منذ 15 عاًما، وهو يف حالة سيئة 

ا. جدًّ
ولف��ت إىل رضورة متابع��ة الجه��ات 
املعني��ة للموض��وع وح��ل مش��كلة 
امللعب ال��ذي أدى نجيل��ه الصناعي 
إىل العدي��د من اإلصاب��ات التي أملت 
باعب��ي قايل، مؤك��ًدا يف الوقت ذاته 
رضورة استبداله، خصوصا أنه مل يغر 

منذ فرتة طويلة.

كلف االتحاد الدويل للكرة الطائرة الحكم الدويل البحريني جعفر املعلم للمشاركة يف إدارة مباريات بطولة 
العامل للناشئني للكرة الطائرة والتي ستحتضنها اململكة خال الفرتة من 18 لغاية 28 الشهر الجاري مبشاركة 20 

منتخًبا.
وجاء تكليف الدويل جعفر املعلم بعد اعتذار زميله الحكم الدويل سامي سويد بسبب بعض الظروف العائلية 

الخاصة التي حالت دون قدرته عى املشاركة يف البطولة بهذا التوقيت.
وجاء اختيار املعلم بعد ترشيحه من قبل االتحاد اآلسيوي لرتقي إىل التصنيف )B( إىل جانب زميله الحكم 
الدويل سامي سويد بعدما كان املعلم من ضمن الفئة )C(، حيث مينح الحكم الدويل الدرجة )B( يف حال 
ترشيحه إلدارة أي من البطوالت العاملية عى مستوى الرجال أو السيدات ومنافسات الفئات العمرية لكا 

الجنسني.

مدرب قاللي يصل غًدا.. ومشكلة الملعب تتواصل

المعلم بدياًل عن سويد إلدارة منافسات بطولة العالم للناشئين

أحمد مهدي

عبدالعزيز خالد أحمد محمود

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

“الماروني” يبدأ اإلعداد
23 يوليو

أحمد مهدي:

ر أن يكون يوم األحد املوافق 23 يوليو  تقررّ
الجاري موعًدا النطاق إعداد الفريق 

األول لكرة القدم بنادي الشباب؛ استعداًدا 
للموسم الريايض الجديد 2017 / 2018.

وسيكون إعداد املاروين خال فرتة انطاق 
اإلعداد تحت قيادة مساعد املدرب الوطني 

هشام املاحوزي، والذي سيستلم املهمة 
حتى موعد تواجد مدرب الفريق، السوري هيثم جطل، والذي يتوقع 

له أن يصل إىل البحرين بداية شهر أغسطس املقبل.
ويؤمل الشبابيون يف اإلعداد جيًدا للموسم الجديد، والذي يعود فيه 

الفريق مرة أخرى إىل مصاف األندية الكبار، بعد أن كان ملدة موسمني 
يف الدرجة الثانية، قبل أن يتوج املوسم املايض 2016/2017 بطًا 

بجدارة للدرجة الثانية ويخطف بطاقة الصعود رفقة الوصيف فريق 
االتحاد.

وكان الشباب قد أبرم عدًدا من التعاقدات املحلية، كاعب االتفاق 
عبدالرحمن عبدالله الشهر ب�”كاكا”، كام ضم الحارس أحمد فاح 

الذي ميثل فريق الشاخورة حاليًّا يف دوري املراكز الشبابية املنظم من 
قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

د التعاقد مع املدافع النيجري  وعى صعيد الاعبني املحرتفني، فقد جدرّ
عزيز واملهاجم الغاين عبدالعزيز.

يشار إىل أن الشباب سيفتقد يف املوسم الجديد لخدمات الاعب 
عيل مدن الذي انتقل إىل صفوف النجمة؛ ليمثله يف عقد ميتد لثاثة 
مواسم. وسيفتتح املاروين مواجهاته يف دوري الدرجة األوىل مبواجهة 

فريق االتحاد، ويف باقي مباريات الجولة األوىل التي تنطلق 9 سبتمر 
يلتقي: املحرق مع الحد، الرفاع مع األهيل، املالكية مع الرفاع الرشقي 

واملنامة مع النجمة.

رئيس نادي باربار: ال توجد 
عروض رسمية

علي مجيد

أشار رئيس نادي باربار عيل حسن 
“بوبدر” إىل أن ناديه مل يتسلم أية 

عروض رسمية تهدف التعاقد مع العبي 
فريقه.

وقال “بوبدر” يف ترصيح ل�”الباد 
سبورت” حتى يوم أمس أؤكد أن باربار 

مل يتسلم أي عرض رسمي من ِقبل 
األندية التي ترغب بالتعاقد مع العبي فريقها األول لكرة اليد، 

ولكننا نرى ما يدور يف الصحف من أخبار عن مفاوضات من 
أندية لبعض العبينا. مضيًفا إن حدث وتحصل النادي عى أي 

عرض سيتم مناقشته والبت فيه فورًا مع النظر ملصلحة النادي 
والاعب. مؤكًدا يف الوقت ذاته، أن النادي ال يسعى لاستغناء 

والتفريط بأي العب بل اإلبقاء عليهم كافة يف صفوفه.
وبنيرّ رئيس نادي باربار أنه باألمس األول اجتمع الجهازان 

اإلداري والفني مًعا لرسم خارطة املوسم الريايض الجديد من 
حيث تحديد مرحلة اإلعداد والتحضر البدين والفني.

الجدير ذكره، أن باربار قد تعاقد مع املدرب الوطني سيدعيل 
د  فاحي لقيادة الفريق خلًفا للمدرب حسني عيىس، كام جدرّ

عقد الاعب جعفر عباس ملوسم آخر.

علي حسن

البالد سبورت

أشاد عضو املجلس األعى للشباب 
والرياضة عيل حسني رشيف بالدور 
البارز الذي يقوم به وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام بن محمد 
الجودر يف دعم الحركة الشبابية يف 
اململكة وإسهاماته املتميزة يف طرح 

الرامج الهادفة الحتضان الشباب.
وأوضح رشيف أن الجودر يعمل 

بشكل احرتايف عى ترجمه رؤية 
القيادة الرشيدة وتوجيهات ممثل 

جالة امللك لألعامل الخرية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف توجيه طاقات الشبابية 

الواعدة مبا يخدم اململكة يف شتى 
الجوانب.

مبيًنا أن جهود الوزير تساهم يف 
توفر سبل االرتقاء بالعمل الشبايب 
يف مملكة البحرين من أجل متكني 

الشباب وإعطائهم الفرصة الحقيقة 
للمشاركة يف بناء مختلف مؤسسات 

اململكة، مام سيساهم يف االرتقاء 
مبصلحة الشباب البحريني يف جميع 

املجاالت. ومثرّن رشيف الجهود التي 
تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضية 

يف تلبية احتياجات الشباب وتقديم 
الرامج واألنشطة الجاذبة لهم لتطوير 

مهاراتهم وتطلعاتهم املستقبلية، 
وخاصة مع بدء العد التنازيل النطاق 

فعاليات النسخة الثامنة من مدينة 
شباب 2030 يف الفرتة من 16 يوليو 

إىل 24 أغسطس القادم.
موضًحا أن مدينة الشباب تعتر من 

املرشوعات التي تسهم يف تطوير 
الشباب يف مختلف املجاالت مع 

تقديم حزمة من الشهادات املعتمدة، 
وذلك عر الرامج التدريبية املتميزة 
لتأهيلهم وتزويدهم بكل اإلمكانات 

إلطاق طاقاتهم اإلبداعية.

شرفي يشيد بجهود وزير شؤون الشباب والرياضة

علي حسين شرفي وزير شؤون الشباب والرياضة

اعتمد مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة اليد برنامج لجنة 

املسابقات املتعلقة برزنامة املوسم 
الجديد وطريقة نظام الدوري العام 

بالنسبة إىل دوري الدرجة األوىل 
والفئات العمرية.

وأكد النائب الثاين لرئيس االتحاد 
رئيس لجنة املسابقات صاح 

خلفان أن مسابقة دوري الدرجة 
األوىل ستقام عى مرحلتني تبدأ 
املرحلة األوىل بالدور التمهيدي 
بنظام الدوري من دور واحد  

لجميع الفرق، أما املرحلة الثانية 
فيتم خالها تقسيم الفرق إىل 

مجموعتني تضم املجموعة األوىل 
الفرق الحاصلة عى الرتتيب من 

املركز األول إىل املركز الرابع يف 
الدور التمهيدي، وتلعب دوري من 

دور واحد بنظام الدوري )تجميع 
النقاط( لتحديد من املراكز من 

جديد بعدها يلعب الفريق الحاصل 

عى املركز األول مع الرابع والثاين 
مع الثالث بأفضلية الفوز من ثاث 

مباريات، عى أن يرتشح تلقائيًّا 
الفريق الفائز مرتني للعب عى 

املركزين األول والثاين وتحديد بطل 
الدوري، والخارسان للعب عى 

املركزين الثالث والرابع من مباراة 
واحدة فقط بنظام الكؤوس.

وقال خلفان إن املباراة النهائية 
لتحديد بطل الدوري تحسم نتيجتها 

بالوقت اإلضايف يف حال انتهائها 
بالتعادل يف الوقت األصيل، بإقامة 

شوطني إضافيني مدة كل شوط 
خمس دقائق وإذا استمر التعادل 

يتم اللجوء إىل الرميات الجزائية 
حسب القانون الدويل للعبة، أما 
املجموعة الثانية فتلعب بنظام 

الدوري من دورين لتحديد ترتيب 
الفرق من الخامس إىل املركز الحادي 

عرش بطريقة تجميع النقاط.
 وفيام يخص مسابقة الدوري لجميع 

املراحل السنية، فقد أكد رئيس لجنة 
املسابقات أنها ستقام عى مرحلتني 

أيًضا تبدأ املرحلة األوىل بالدور 
التمهيدي من دور واحد لجميع 

الفرق، ويتأهل الفريقان الحاصان 
عى املركزين األول والثاين إىل الدورة 

الرباعية مبارشة، وتستكمل أضاع 

الدورة الرباعية بإقامة مباراة واحدة 
بني الثالث مع السادس والرابع 

مع الخامس والفائزان يتأهان إىل 
الدورة الرباعية والتي تلعب بنظام 

الدوري من دور واحد ) تجميع 
نقاط( لتحديد بطل الدوري واملراكز 

الثاثة األخرى.

 من جانب آخر، قال صاح خلفان 
إن مسابقة كأس االتحاد لجميع 

الدرجات ال يوجد عليها أي تغيرات 
تذكر وستقام بطريقة املواسم 

السابقة بحسب ما تنص عليه الئحة 
املسابقات عن توزيع الفرق األربعة 

األوائل يف الدوري وتوزيع بقية 

الفرق عن طريق القرعة، وقال إنه 
يف حال إقامة مسابقات الكؤوس 

لجميع الفئات قبل الدوري الرباعي 
)املربع الذهبي( والذي يحدد بطل 

الدوري فإنه يعتمد نتائج الدور 
التمهيدي عند إجراء قرعة مسابقة 

الكؤوس.
يذكر أن موعد انطاق املوسم 

الجديد للفئات العمرية ودوري 
الدرجة األوىل سينطلق يف شهر 

سبتمر املقبل بحيث تبدأ مسابقة 
دوري التجمع تحت 14 سنة يف 
الخامس عرش من شهر سبتمر، 
ومسابقة األشبال تحت 16 سنة 

يف السابع عرش من الشهر نفسه، 
ومسابقة دوري الناشئني تحت 18 
سنة يوم التاسع عرش، ومسابقات 
دوري الشباب تحت 20 سنة يوم 

الواحد والعرشين من الشهر نفسه، 
فيام ينطلق دوري الدرجة األوىل 

يوم التاسع من شهر أكتوبر املقبل.

المقبل أك��ت��وب��ر  ف���ي  “األق����وي����اء”  دوري  ان���ط���الق 
منافسات الفئات العمرية تبدأ في سبتمبر

اتحاد اليد        المركز اإلعالمي:

لقطة من المسابقات المحلية في الموسم الماضي صالح خلفان

جعفر المعلم

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة 

الشباب ملواجهة نظره السعودي يومي 

15 و17 يوليو الجاري يف مدينة الطائف 

باململكة العربية السعودية.

وتأيت الوديتان بعد أن تلقى اتحاد الكرة 

دعوة من قبل نظره السعودي؛ لخوض 

املواجهتني األسبوع املقبل.

ويواصل املنتخب حاليًّا تدريباته املحلية 

بقيادة املدرب الوطني محمد املقلة، 

وذلك عى املاعب الخارجية التابعة 

التحاد الكرة. وقال املدرب محمد 

املقلة إن املنتخب سيغادر يوم الجمعة 

املوافق 14 يوليو املقبل إىل الطائف؛ 

استعداًدا لخوض املواجهتني. وذكر أن 

ه املقلة  القامئة ستضم 24 العًبا. ونورّ

بجهود الاعبني والتزامهم وانضباطهم 

يف الحصص التدريبية املحلية، مؤكًدا 

اجتهادهم خالها، ومبيًنا أن الوديتني 

ستكونان فرصة جيدة لإلعداد.

ن فرتة اإلعداد بدًءا  وكان املنتخب قد دشرّ

من 14 يونيو املايض خال شهر رمضان 

املبارك، واستمرت حتى فرتة العيد، قبل 

ر الجهاز الفني الدخول يف معسكر  أن يقررّ

داخيل قصر األسبوع املايض.

وسيخوض املنتخب مواجهتني وديتني 

أمام نظره العراقي ستقامان يومي 7 

و11 أغسطس املقبل أيًضا؛ استعداًدا 

لبطولة غرب آسيا تحت 19 عاًما التي 

ستحتضنها فلسطني سبتمر املقبل.

يشار إىل أن منتخب الشباب يف طور 

اإلعداد للمشاركة يف التصفيات املؤهلة 

لكأس آسيا تحت 19 عاًما سنة 2018، 

إذ ستقام مباريات مجموعة منتخبنا يف 

التصفيات يف قرغزستان خال شهري 

أكتوبر ونوفمر املقبلني.

وأوقعت القرعة منتخبنا يف املجموعة 

األوىل إىل جانب: قرغزستان 

)املستضيف(، عامن، اإلمارات والنيبال.

وينص نظام التأهل للنهائيات اآلسيوية 

عى تأهل أبطال املجموعات العرش، 

باإلضافة إىل أفضل 5 منتخبات يحتلون 

املركز الثاين بينها.

�����ا   أح���م���ر ال���ش���ب���اب ي���واج���ه ن��ظ��ي��ره ال���س���ع���ودي وديًّ
اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي
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ب��دأ الفريق األول لك��رة القدم بنادي 
البدي��ع، يوم أمس، سلس��لة تحضرياته 
الجديد  الري��ايض  اإلعدادية للموس��م 

.2017/2018
الوطن��ي  امل��درب  التدريب��ات  وق��اد 

عبداملنعم الدخيل.
وقال الدخي��ل ل�”البالد س��بورت” إن 
اإلع��داد ب��دأ أمس بع��د االجتامع مع 
الالعب��ن قبل أيام بحضور إدارة النادي 

والجهازين الفني واإلداري.
وأوض��ح أن برنام��ج الفري��ق يتضمن 
ح��وايل 8 مباري��ات ودي��ة سيس��عى 
القامئ��ون ع��ى الكرة يف ن��ادي البديع 
لتأمينها ضمن خطة اإلعداد، مشريًا إىل 
وجود بع��ض املحاوالت لخوض وديات 

قوية خارج اململكة.
وبننّ أن الفريق سيلعب املوسم الجديد 
مبحرتف��ن اثنن وهام املداف��ع املغريب 

أمن، والعب الوسط نواف عبدالله.
من جهة أخرى، دعا عبداملنعم الدخيل 
اتحاد الكرة إىل مراجعة القرارات التي 

اتخذت.
وأثنى الدخيل عى تعديل قرار الصعود 
والهبوط للدرجتن، مشريًا إىل أن بعض 

القرارات بحاجة للتعديل أيًضا.

وب��ننّ أن تقلي��ص القامئة ه��و أمر لن 
يك��ون يف صال��ح األندي��ة والالعب��ن، 
خصوًصا م��ع بقاء ع��دة العبن خارج 

قوائم األندية.
وب��ننّ أن األندية تحتاج إىل العبن أكرث 
يف قامئتها، خصوًصا مع املوسم الطويل 
املختلفة  ووجود اإلصابات والظ��روف 

التي متر بها الفرق.
وتطرنّق الدخيل يف حديثه إىل مش��كلة 
إلزامية مش��اركة العب تحت 21 عاًما 
بصفة أساسية، داعًيا إىل إعادة النظر يف 
القرار واتخاذ املناس��ب، مناشًدا رئيس 

اتحاد الكرة الش��يخ عيل بن خليفة آل 
خليفة لتعديل القرارات ومراجعتها.

م��ن جهة أخ��رى، أبرم��ت إدارة نادي 
البدي��ع ع��دًدا من الصفق��ات املحلية 
للفري��ق األول، إذ تم اإلعالن عن ذلك 
ع��ر صفح��ات التواص��ل االجتامع��ي 

الرسمية التابعة للنادي.
فقد ضم البدي��ع الالعب عيل يعقوب 
الدورسي يف صفقة انتقال حر، إذ متت 
مراس��م التوقيع بحض��ور رئيس لجنة 
االس��تثامر يف نادي البديع نارص محمد 
الغرير، وسبق للدورسي أن مثل فريق 

ن��ادي النجمة، ك��ام وق��ع البديع مع 
الالعب أحم��د إبراهيم ع��يل بحضور 

رئيس لجنة االستثامر.
وضم��ن إطار خط��ة تعزي��ز صفوف 
الفري��ق، أعل��ن البديع أيًض��ا عن ضم 
الالع��ب قاس��م محمد أم��ن، إذ متت 
مراس��م التوقيع بحضور رئيس اللجنة 
خليف��ة  أن��ور  الن��ادي  يف  الرياضي��ة 
ال��دورسي، ومدير الفري��ق األول لكرة 

القدم محمد حسن الدورسي.
ويهدف البديع من وراء هذه الصفقات 
إىل تعزي��ز صفوف��ه جيًدا؛ اس��تعداًدا 

للموس��م الجديد 2018-2017، والذي 
يه��دف فيه فري��ق الخي��ول الخرضاء 
الصع��ود إىل دوري  للمنافس��ة ع��ى 

الدرجة األوىل.
وكان اتح��اد الك��رة ق��د أعل��ن نظاًما 
جديًدا للصعود والهب��وط فيام يتعلق 
بدوري��ي الدرجت��ن األوىل والثانية، إذ 
س��يهبط تاس��ع وعارش الدرجة األوىل 
مبارشة للدرج��ة الثانية، وكذلك الحال 
س��يصعد أول وث��اين الدرج��ة الثاني��ة 
للدرج��ة األوىل، يف وقت س��يلعب فيه 
ثامن الدرج��ة األوىل مع ثالث الدرجة 

الثاني��ة يف مواجهة فاصل��ة تقام مرتن 
يتأه��ل الفائز يف املجم��وع منهام إىل 
الدرج��ة األوىل والخارس يهبط للدرجة 

الثانية.
يشار إىل أن مباريات الجولة األوىل من 
الدرجة الثانية الذي سيبدأ 11 سبتمر 
املقبل ستكون كاآليت: مدينة عيىس مع 
االتف��اق، التضام��ن مع ق��اليل، البديع 
مع س��رتة، البحرين مع البسيتن، فيام 
سيكون فريق الحالة مرتاًحا يف الجولة 

األوىل بسبب نظام البطولة املتبع.

محترفان و3 محليين يعززون صفوف الخيول الخضراء
البديع يبدأ اإلعداد للموسم الكروي الجديد

ال��دخ��ي��ل ي���دع���و ات���ح���اد ال���ك���رة إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ال���ق���رارات
أحمد مهدي

نج��ح الن��ادي األه��يل يف التعاقد مع 
الالعب نادر فتحي عى س��بيل اإلعارة 
من ن��ادي البحرين؛ لتمثي��ل الفريق 
الق��دم خ��الل املوس��م  األول لك��رة 

الريايض املقبل 2017-2018.
وي��أيت التعاقد األهالوي م��ع املدافع 
نادر فتحي ضم��ن إطار خطة الفريق 
لتعزي��ز صفوف��ه، خاصة بع��د رحيل 
س��يد مهدي باقر إىل النجمة يف صفقة 
انتقال حر، باإلضاف��ة إىل عودة أحمد 
جمع��ة لن��ادي املحرق بع��د أن كان 

يلعب مع األهيل باإلعارة.
وكان “البالد س��بورت” قد أش��ار قبل 
أس��ابيع إىل اق��رتاب األه��يل من ضم 
الالع��ب، قب��ل أن تت��م الصفقة عى 
س��بيل اإلعارة بع��د التوافق مع نادي 

البحرين.
ون��ادر فتحي من املدافعن الش��باب 
أصح��اب اإلمكان��ات الجي��دة، وظهر 
بشكل جيد املوسم املايض رفقة فريق 

البحرين.

وس��يكون تواجد فتحي تعزي��زًا جيًدا 
لتش��كيلة املدرب الجزائري عبدالقادر 
بهلول املتوقع أن يصل منتصف الشهر 
الجاري؛ لقيادة الفريق األصفر، إذ من 
املؤم��ل أن يبدأ اإلعداد ي��وم 22 من 

هذا الشهر أيًضا.
وس��بق لأله��يل أن أب��رم ع��دًدا من 
التعاق��دات للموس��م الجديد، إذ ضم 
الع��ب املالكية والحالة س��ابًقا محمد 
أحم��د يف صفقة انتقال ح��ر، وكذلك 
الحال بالنس��بة لالع��ب مجتبى غلوم 
ال��ذي مث��ل فريق الش��باب املوس��م 
املايض، وضم املدافع حسس��ن أيوب، 
كام ج��دد التعاقد مع الح��ارس وليد 
خالد واملدافع الشاب مجتبى عبدعيل.
ومل يعل��ن األهيل بع��د أن أي صفقة 
تتعلق بالالعبن املحرتفن، إذ استغنى 
ع��ن جميع مح��رتيف املوس��م املايض، 
وبإمكانه حاليًّ��ا التعاقد مع 3 أجانب 
فقط وفًقا للوائج الجديدة التي أقرها 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

البحرين يعير نادر فتحي لألهلي موسًما
أحمد مهدي

خالل توقيع العقد

من تقديم الالعب قاسم محمد أمينعبدالمنعم الدخيل أحمد إبراهيم حاماًل قميص البديع

“سلة الرفاع” تضم الالعب 
أحمد علي

محمد الدرازي

تعاقد نادي الرفاع مع الالعب أحمد عيل حسن؛ لتمثيل 
الفريق األول لكرة السلة يف منافسات املوسم الريايض الجديد 

.2018 / 2017
وجرى توقيع العقد مساء أمس األول )األحد( مبقر نادي الرفاع، 
بحضور رئيس جهاز كرة السلة محمد العجمي والالعب أحمد 

عيل الذي أمىض عى عقده الجديد مع الساموي.
ويأيت التعاقد مع الالعب أحمد عيل نظرًا ملا يتمتع به من 

م الالعب موساًم متميزًا مع سلة  مستويات فنية عالية، إذ قدنّ
الحالة، وساهم يف قيادة فريقه إىل التأهل إىل الدور قبل النهايئ 

لبطولة كأس خليفة بن سلامن، وإىل املربع الذهبي لبطولة 
دوري زين للرجال واحتالله املركز الرابع عى سلنّم الرتتيب.

ويعد الالعب أحمد عيل من العنارص املتميزة، ويجيد اللعب 
يف مركز صناعة األلعاب، وسيشكل إضافة حقيقية لسلة 

الساموي نظرًا لقيمته وخرته الكبرية.
وال شك بأن نظرة الرفاع الفنية بالتعاقد مع أحمد عيل تبننّ 

سعي الفريق لخلق توليفة مميزة من الالعبن والدخول كطرف 
منافس عى املسابقات املحلية.

وتعتر هذه الصفقة هي الثانية لسلة الرفاع منذ قرار إعادة 
إحياء اللعبة من جديد عقب تجميدها خالل السنوات املاضية، 

وحصوله عى املوافقة الرسمية لالنضامم لعضوية االتحاد 
البحريني للعبة، إذ سبق للساموي أن تعاقد رسميًّا مع الالعب 

عبدالرحمن غايل.
ويف سياق متصل، حصلت إدارة الرفاع عى موافقة من نظريتها 

يف نادي املحرق للحصول عى خدمات 3 العبن من فريقها 
األول عى سبيل اإلعارة، وهم محمد عبدالحكيم وعيل أصغر 
وإبراهيم الشهايب، من أجل تدعيم صفوف الفريق األول لكرة 

السلة.
كام ووضعت إدارة الساموي الالعبن محمد نبيل وأيوب نجف 

ضمن دائرة اهتامماتها؛ للتعاقد معهام تعزيزًا للصفوف قبل 
انطالقة املوسم الجديد.

وتعكف إدارة النادي خالل الفرتة الحالية عى االنتهاء من إبرام 
تعاقداتها مع الالعبن لتكوين تشكيلة الفريق؛ متهيًدا لالنطالق 
يف اإلعداد املبكر استعداًدا للمشاركة القوية يف املوسم السالوي 

املقبل.

الالعب أحمد علي يوقع عقده الجديد

 يس��تعد العبا املنتخب الوطني لرفع 
األثق��ال املتميزان حم��د خالد عياش 
وحس��ن املعتوق للمشاركة يف بطولة 
آسيا للشباب والناشئن التي تحتضنها 
عاصم��ة النيب��ال كامتن��دو، وذلك يف 
الفرتة من 22 حتى 29 من شهر يوليو 

الجاري. 
حيث تعتر هذه املش��اركة اآلسيوية 
األوىل لالعب��ن عياش واملعتوق، حيث 
ر أن يش��ارك حسن املعتوق  من املقرنّ
يف فئ��ة وزن 77 كيلوغراًم��ا، وعم��ل 
الجه��از الفني يف اآلون��ة األخرية عى 
تحس��ن األداء الحريك لالعب وتطوير 
مستواه إىل نسبة 80 %، وقد استطاع 
يف التجرب��ة األخ��رية مبق��ر االتح��اد 
البحرين��ي لرفع األثقال ب��أم الحصم 
م��ن خط��ف 52 كيلوغراًم��ا ونرت 63 
كيلوغراًم��ا، أم��ا الالعب حم��د خالد 
عياش فقد خض��ع إلعداد خاص لهذه 
املش��اركة املميزة من��ذ قرابة أكرث من 
ش��هرين، حيث س��يقوم حم��د بأداء 

تجربته قبي��ل املغ��ادرة، ومن املقرر 
 105 الوزني��ة  الفئ��ة  يف  يش��ارك  أن 
كيلوغرامات. من جانبه، أكد الالعبان 

حمد خال��د عياش وحس��ن املعتوق 
س��عيهام الحثيث من أج��ل ترشيف 
مملك��ة البحري��ن يف املحفل الريايض 

اآلس��يوي القادم، معترين أنها خطوة 
مهمة يف مشوارهام الريايض خصوًصا 
أنها املشاركة األوىل لهام عى مستوى 
بطوالت آس��يا، وأكدا أنهام س��يبذالن 
قص��ارى جهده��ام من أج��ل تحقيق 
أفضل النتائج والظهور املرشف يف هذا 

التجمع الريايض اآلسيوي.
وقد كان��ت آخر مش��اركة لالعبن يف 
بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 
التي أقيمت خالل شهر ديسمر العام 
املايض ع��ى أرض مملك��ة البحرين، 
حيث أحرز حسن املعتوق 3 ميداليات 
فضية عى مستوى منافسات الشباب، 
أم��ا الالع��ب حمد خالد عي��اش فقد 
أح��رز 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات 
وضل��ك ضمن الفئ��ة الوزنية فوق 94 

كيلوغراًما و105 كيلوغرامات. 
وتم اق��رتاح الالعبن االثن��ن من قبل 
مجلس إدارة االتح��اد البحريني لرفع 
األثق��ال من ضم��ن الالعب��ن النخبة 

نسبة ملستواهام الفني املتطور.

المشاركة اآلسيوية األولى 

عياش والمعتوق يستعدان آلسيوية رفع األثقال  
أم الحصم       االتحاد البحريني لرفع األثقال 

عياش والمعتوق خالل التدريبات
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وكاالت: مين��و راي��وال، إمرباط��ور وكالء 
الالعب��ن، نج��م الصف األول يف س��وق 
االنتق��االت واملح��رك الرئي��ي لبورصة 

نجوم كرة القدم.
يب��دو مين��و راي��وال كأي مش��جع لكرة 
الق��دم، إال أن الهولن��دي ال��ذي غالب��اً 
ما يرت��دي ثياباً رياضي��ة أو قميص “يت 
ش��رت” وبنطال جينز، تحول عىل مدى 
األع��وام من نادل يف مطع��م عائيل، إىل 

“نابغة” صفقات االنتقال الكربى.
راي��وال )49 عاماً( ذو الج��ذور اإليطالية 
واملحب للباس��تا، والذي اشتهرت عائلته 
مبطع��م للبيت��زا متلكه يف مدين��ة هارمل 
الهولندية، هو الوكيل الذي هندس آخر 
صفقات االنتقال الكربى: انضامم الدويل 
البلجي��ي روميلو لوكاكو إىل مانشس��ر 
يونايت��د اإلنكليزي قادماً م��ن إيفرتون، 
مقابل 75 مليون جنيه إس��رليني )85.5 

مليون يورو(.
وه��ذه الصفقة هي خامس أغىل صفقة 
يف تاري��خ كرة الق��دم، واألغىل يف تاريخ 
االنتقاالت ب��ن أندية الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
إال أن صفقة انتق��ال املهاجم البالغ 24 
عاماً، ليست “االنجاز” الوحيد لرايوال، إذ 
كان أيضاً مطلع املوسم املنرصم، املحرك 
لعودة صديق لوكاكو الفرني بول بوغبا 
من يوفنتوس اإليطايل إىل يونايتد مقابل 
105 مالي��ن ي��ورو، ما جع��ل منه أغىل 

العب يف العامل.
حق��ق راي��وال يف ه��ذا االنتق��ال ما قد 
توص��ف بأنها “صفقة العمر”، إذ تش��ر 
التقاري��ر الصحافي��ة إىل أنه حصل عىل 
نحو 40 مليون جنيه مبوجبها، السيام أنه 
عمل بش��كل مزدوج مع النادين. وفتح 
االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( تحقيقاً 
يف الصفق��ة، متت مبوجب��ه تربئة النادي 
اإلنكليزي، والرشوع يف إجراء تأديبي ضد 

النادي اإليطايل.
انتق��االت  يف  أيض��اً  راي��وال  وس��اهم 
كب��رة إىل يونايت��د، كالس��ويدي زالتان 
هرني��ك  واألرمين��ي  إبراهيموفيت��ش 

مخيتاريان.
ويقول الصحايف الريايض الهولندي فيليم 
في��رز لوكال��ة فرانس ب��رس إن رايوال 
“رج��ل يس��تبق األمور يف تفك��ره وهو 
يح��ب الكامل ويعمل دامئ��اً بجهد كبر 
من أج��ل الحصول عىل أفضل الصفقات 

لالعبيه”.
ول��د رايوال يف الرابع م��ن ترشين الثاين/
س��الرنو  ضواح��ي  يف   1967 نوفم��رب 
بجنوب إيطاليا، إال أن��ه انتقل بعد عام 
م��ع وال��ده إىل مدينة ه��ارمل الهولندية 
التي افتتحت العائلة فيها أول مطعم لها 
باسم “ريس��تورانتي نابويل” حيث عمل 

كنادل قبل أن يصبح مديراً له.
ويتحدث الكاتب الكروي إدفن سرويس 
ال��ذي عم��ل س��ابقاً يف إح��دى صحف 

هارمل، عن تل��ك املرحلة من حياة رايوال 
قائاًل “كان مجل��س إدارة النادي املحيل 
ه��ارمل أف يس )مل يعد موجوداً( يأيت إىل 
مطعم عائلة رايوال لتناول الطعام مرة يف 

األسبوع عىل أقل تقدير”.
وتاب��ع “مب��ربر أو دون م��ربر، كان مينو 
يتدخل دامئ��اً ليعطي رأيه بوضع النادي 
وك��رة الق��دم عموم��اً. وص��ل األمر إىل 
مرحل��ة اضط��روا فيها للق��ول “مبا أنك 
واس��ع االطالع، ملاذا ال تنضم إىل مجلس 

اإلدارة؟”.
عمل رايوال لف��رة وجيزة كمدير ريايض 
للفريق إال أن طموحه كان أكرب، وتحول 
إىل العمل عىل ج��ذب العبن من نادي 
مدين��ة نابويل بجنوب إيطالي��ا، القريبة 

من مسقطه بلدة نوتشرا إينفريوري.

“ممثل” تلفزيوني

الكثرون يف ع��امل الكرة كانوا يتجاهلون 
رايوال لكون مظه��ره الخارجي ال يوحي 
أنه من أكرب النافذين يف سوق االنتقاالت.
حت��ى النجم الس��ويدي إبراهيموفيتش 
ال��ذي تعود عالقت��ه املهنية معه إىل 15 
عاماً، كتب يف س��رته الذاتية أنه اضطر 
لدى لقائه للمرة األوىل، إىل التعريف عن 
نفس��ه قائاًل “أنا زالتان”، ألنه أعتقد أن 
الوكيل هو أحد أبطال املسلسل األمريك 
“ذي سوبرانوز” الذي تدور قصته حول 

رجل مافيا أمريك من أصل إيطايل.
ويق��ول في��رز الذي س��بق ل��ه إجراء 
مقابلة م��ع رايوال وأصبح م��ن متتبعي 
مسرته، “يف البداية، استخف به الجميع 
بس��بب طريق��ة لبس��ه”، إال أن األمور 
تبدلت بش��كل جذري حالي��اً، ومل يعد 

رايوال محط استخفاف.
فرصته الك��ربى األوىل كانت توقيعه مع 
النج��م الدويل التش��يي الس��ابق بافل 
ندفي��د ع��ام 1992، ثم لح��ق بالالعب 
الس��ابق لالتس��يو ويوفنتوس اإليطالين 
نج��وم آخري��ن مث��ل إبراهيموفيت��ش 
واإليطايل ماري��و بالوتييل والفرني بليز 

ماتويدي وبوغبا وأخراً لوكاكو.
ال تخلو مس��رته من الش��وائب، إذ ورد 

اس��مه يف تريب��ات “فوتب��ول ليكس” 
العام امل��ايض، والتي أفادت أنه أس��س 
رشك��ة “أوفش��ور” ليتمك��ن بوغبا من 
تهري��ب األموال الت��ي يحصل عليها من 

حقوق بيع صوره.
إال أن راي��وال نف��ى ه��ذه االتهام��ات 

واعتربها من نسج الخيال.
يعرف عنه لسانه السليط، وهو ما يؤكده 
سرويس بقوله “لألسف، أصبحت عادة 

بالنسبة إليه أن يهن الناس”.
قبل خمس��ة أعوام، هدد نادي برشلونة 
اإلسباين بقطع عالقته برايوال بعد انتقاده 
املدرب بيب غوارديوال بس��بب العالقة 
املتوت��رة ب��ن األخ��ر وإبراهيموفيتش. 
كام تجاوز الخطوط الحمر بالنس��بة إىل 

الهولندي��ن عندم��ا وصف أس��طورتهم 
الراح��ل يوه��ان كرويف ب��� “املخبول” 
ملطالبته مبنح الالعبن السابقن وظائف 

إدارية مؤثرة يف صناعة كرة القدم.
وعىل رغم أنه اعتذر الحقاً لكرويف، إال 

أنه متسك برأيه.

“دونالد ترامب كرة القدم”

يؤكد س��رويس أن البعض قد يقول عن 
رايوال “إنه إىل حد ما شخص كثر الكالم 
يتلف��ظ بالعديد من الكل��امت، لكنه ال 

يقول أمراً ذا معنى”.
أما غاي��ل ماهي، ممثل بوغبا الس��ابق، 
راي��وال “عبق��ري” يف عق��د  أن  ف��رى 
لفرانس ب��رس “إنه  الصفق��ات، مضيفاً 
)الرئي��س األمريك( دونال��د ترامب كرة 
القدم. يتحدث كثراً ويعرف كيف يبيع، 
بنى ناطحات سحاب خاصة به. لكل من 
العبيه قيمة توازي نظرياً قيمة مبنى يف 

مانهاتن”.
أما إبراهيموفيتش الذي أصبح يف 2016 
ثال��ث أع��ىل العب دخ��اًل يف العامل بعد 
الربتغايل كريستيانو رونالدو واألرجنتيني 
ليوني��ل مي��ي، ف��ال ي��رى فيه س��وى 

اإليجابيات.
ويف س��رته الذاتية، كت��ب العب باريس 
س��ان جرم��ان الفرن��ي حينه��ا “هل 

أكشف ذلك هنا؟ مينو نابغة”.

رايوال من نادل إلى إمبراطور الميركاتو في كرة القدم

وكاالت: اس��تهل منتخ��ب املكس��يك 
حمل��ة الدفاع عن لقب��ه بطاًل للكأس 
الذهبية بفوز مريح عىل الس��لفادور 
1-3 يف الجول��ة األوىل من منافس��ات 

املجموعة الثالثة.
وتش��ارك املكسيك بتش��كيلة شابة يف 
البطولة التي تأيت بعيد انتهاء مشاركة 
التش��كيلة األساس��ية يف كأس القارات 
الت��ي اختتمت يف الث��اين من يوليو يف 
روسيا، وخرج فيها املنتخب من الدور 
نص��ف النه��ايئ عىل ي��د أملاني��ا التي 

توجت باللقب عىل حساب تشييل.
وتاب��ع م��درب املنتخ��ب املكس��يي 
الكولومب��ي خوان كارلوس أوس��وريو 
املب��اراة من غرفة ضياف��ة يف امللعب، 
بسبب عقوبة اإليقاف لست مباريات 
رس��مية الت��ي فرضت علي��ه إلهانته 
الح��كام يف املب��اراة ض��د الربتغال يف 
نص��ف نه��ايئ كأس الق��ارات. وتوىل 
مواطن��ه لوي��س بومبيو باي��ر قيادة 

املنتخب من مقاعد الجهاز الفني.
وافتت��ح هيدغاردو مارين التس��جيل 
للمكس��يك بك��رة رأس��ية )8(، إال أن 
الس��لفادور رسع��ان م��ا ردت بهدف 

التعادل بواسطة نلسون بونيا )10(.
ومنح إلي��اس هرنانديز التقدم مجدداً 
للمكسيك بتس��ديدة قوية إثر متريرة 
م��ن غاي��اردو، اس��تدار عىل نفس��ه 
واطلقه��ا لتس��تقر يف الش��باك )29(، 
قبل أن يوس��ع البديل أوربيلن بينيدا 
النتيجة مبتابعته كرة من مسافة قريبة 

داخل الشباك )55(.
وق��ال باي��ز “تحقيق الف��وز يف بداية 
البطول��ة يف غاية األهمي��ة ألنه مينح 

املجموع��ة الكث��ر م��ن الثق��ة ومن 
األسهل تصحيح الشوائب عندما تفوز 

وليس عندما تخر”.
وأضاف “كانت نقط��ة الضعف لدينا 
خط الدف��اع يف الش��وط األول، لكننا 

قمنا بتحسينات لحل املشكلة”.
وعن متابعة املدرب أوسوريو للمباراة 
من بعي��د قال باي��ز “بطبيعة الحال، 
هو يعاين لكنني واثق من أنه سعيد” 

بالفوز.

ورفعت املكس��يك رصيدها إىل سبعة 
انتص��ارات متتالية دون خس��ارة ضد 
السلفادور يف سلسلة ممتدة منذ عام 

.2009
وتلتق��ي املكس��يك يف مباراتها املقبلة 
مع جامايكا يف إع��ادة لنهايئ البطولة 
ال��ذي جم��ع بينهام يف مدين��ة دنفر 

األمركية عام 2015.
ويف مباراة ثانية من املجموعة نفسها، 
تخطت جامايكا كوراساو -2صفر بعد 

شوط أول مخيب.
الثامنة  الدقيق��ة  جاماي��كا  وانتظرت 
والخمس��ن لتفت��ح التس��جيل أم��ام 
منتخب مغمور كرويا، وذلك بواسطة 
روماريو وليامس بكرة سددها بيراه 
قبل أن تضيف الثاين عن طريق دارن 

ماتوكس يف الدقيقة 73.
لهزميته��ا  بالت��ايل  جاماي��كا  وث��أرت 
املفاجئة أمام كوراس��او يف كأس البحر 

الكاريبي يف 25 يونيو املايض.
وتأل��ق يف صف��وف كوراس��او حارس 
املرمى أندري باليك الذي تصدى ألكرث 

من محاولة خطرة لجامايكا.

بريز،  فلورنتين��و  يس��عى  وكاالت: 
رئيس نادي ريال مدريد اإلس��باين، 
إىل إدخ��ال خامي��س رودريجي��ز، 
الع��ب املل��ي، يف صفق��ة تبادلية 
محتمل��ة، القتن��اص ه��دف غرميه 

التقليدي برشلونة.
وذكرت صحيفة “دييل س��تار”، أن 
نارص الخليفي، رئيس باريس س��ان 
جرم��ان، يرغ��ب يف الحصول عىل 
خدمات رودريجيز من ريال مدريد، 
ولذل��ك يح��اول املل��ي اس��تغالل 
املداف��ع  م��ع  للتعاق��د  املوق��ف، 
ماركينيوس يف صفقة تبادلية، بعدما 

كان املدافع هدًفا لربشلونة.
ال� 25  ويقف رودريجي��ز، صاحب 
عاًما، عىل حاف��ة الرحيل عن قلعة 
“س��انتياجو برنابيو”، بعد مشاركته 
يف 13 مب��اراة فق��ط أساس��ًيا هذا 
املوس��م يف الدوري اإلسباين، وعدم 
اقتناع الفرني زي��ن الدين زيدان، 
املدي��ر الفن��ي للملي، ب��ه لدرجة 
إخراجه من قامئة نهايئ دوري أبطال 

أوروبا ضد يوفنتوس اإليطايل.
وأعلن باريس س��ان جرمان، متديد 

عقد ماركينيوس حتى 2022، ليقطع 
الطريق عىل األندية التي ترغب يف 

التعاقد معه.
 161 ماركين��وس  الربازييل  ولع��ب 

مباراة مع النادي الفرني، مس��جاًل 
13 هدًف��ا، ك��ام حق��ق امليدالي��ة 
الذهبي��ة م��ع منتخ��ب ب��الده يف 
أوملبياد ريو دي جانرو عام 2016.

من جانب آخر، أك��د مهاجم ريال 
مايورال  بورخ��ا  اإلس��باين  مدري��د 
اإلثن��ن أنه يفكر فق��ط يف “العمل 
ثم العمل ثم العم��ل لالنتصار” يف 
الن��ادي امللي وذلك عق��ب انتهاء 
إعارته مع فولسفبورج األملاين، الذي 

لعب له املوسم املايض.
وينضم الالعب، الذي شارك يف كأس 
أمم أوروبا تحت 21 عاًما يف بولندا، 
يف وقت الحق إىل استعدادات ريال 
مدريد للموسم الجديد التي بدأت 

اليوم بالفحوصات الطبية.
ويتدرب مايورال مبفرده يف أليكانتي، 
قبل انضاممه ملعس��كر االس��تعداد 
للعمل تحت إمرة زين الدين زيدان 

املدير الفني للمرينجي.
وكتب الالعب عىل حس��ابه بشبكة 
)فيبر( االجتامعي��ة: “هناك موعد 
مح��دد النضامم��ي لف��رة اإلعداد 

والعمل بقوة”.
“ارت��داء  قائ��ال:  ماي��ورال  وأردف 
قميص ريال مدري��د حلم، وحلمي 
هو االنتصار هن��ا والعمل من أجل 

تحقيق األمر”.

بداية جيدة للبطل ووصيفه في الكأس الذهبية

ريال مدريد يستغل خاميس القتناص هدف برشلونة

وكاالت: ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، االثنن، إن نادي روما اإليطايل 
يسعى لضم مهاجم فريق مانشسر يونايتد، خالل فرة االنتقاالت الصيفية 

الجارية، لتعويض رحيل النجم املرصي، محمد صالح إىل ليفربول. 
وقالت صحيفة “ّذا صن” الربيطانية، إن روما، اتصل بنظره مانشسر 

يونايتد، لبحث إمكانية التعاقد مع الالعب الفرني، أنتوين مارسيال، هذا 
الصيف.

ويحرص نادي روما اإليطايل، عىل تعزيز هجوم الفريق للموسم املقبل، بعد 
فقدان املرصي محمد صالح، لصالح نادي ليفربول اإلنجليزي، هذا الصيف.
وتقول صحيفة “مرور” الربيطانية، إن مانشسر يونايتد، قد يقف عائًقا يف 
طريق انتقال الالعب إىل روما، عىل سبيل اإلعارة، كام يريد النادي اإليطايل.

وأوضحت الصحيفة، أن رفض مانشسر يونايتد، إلعارة الالعب قد يجعل 
روما، يعود لضمه مقابل 30 مليون جنيه إسرليني، خالل األيام القليلة 

املقبلة.
وتقول تقارير إن جوزيه مورينيو، مددرب مانشسر يونايتد، يبحث 

مستقبل مارسيال، مع إمكانية االستغناء عنه هذا الصيف، بعدما سجل 8 
أهداف فقط، يف املوسم املايض مع الفريق.

وكاالت: طلب األرجنتيني ليونيل ميي، هداف برشلونة التاريخي، من 
إدارة النادي الكتالوين، عدم التوقيع مع صديق نيامر، زميله بالفريق.

وذكرت صحيفة “دييل ستار” الربيطانية، أّن ميي ال يرغب يف ضم برشلونة 
للربازييل باولينيو، العب جوانجزو إيفرجراند الصيني، منًعا لتكرار إخفاق 

املوسم املايض، عرب عقد صفقات ال تفيد الفريق.
وأشارت الصحيفة إىل أّن الربازييل نيامر، مهاجم برشلونة، يدّعم انضامم 
مواطنه وصديقه للفريق، ويحاول إقناع اإلدارة بامليض قدًما يف الصفقة، 

خاصًة أن باولينيو ال ميانع يف خفض راتبه، ليصل إىل 5 مالين يورو يف 
املوسم، من أجل االنتقال إىل البارسا، رغم أنه يحصل عىل 9.5 مليون يورو 

مع ناديه الحايل.
وكان برشلونة قريًبا من التوقيع مع باولينيو يف 2013، إال أّن الالعب انضم 
لصفوف توتنهام اإلنجليزي، قبل أن يتجه للعب يف الدوري الصيني، بينام 

عاد للمنتخب الربازييل مع املدرب الجديد “تيتي”.
وتألق باولينيو مع كورينثيانز الربازييل، وحقق معه لقب كأس العامل 
لألندية يف 2012، كام وصل لنصف نهايئ مونديال األندية مع فريقه 

الصيني، يف 2015.

وكاالت: خرجت األملانية أنجيليك كربر املصنفة أوىل من الدور الرابع 
لبطولة وميبلدون اإلنكليزية للتنس، ثالث البطوالت 

األربع الكربى، بخسارتها أمام اإلسبانية غاربيني 
موغوروزا الرابعة عرشة يف البطولة 4-6 و4-6 

و4-6
وخرت كربر )29 عاماً( بذلك صدارة 

التصنيف العاملي، إذ كانت مطالبة بتكرار 
انجازها العام املايض عندما بلغت املباراة 

النهائية وخرتها أمام األمركية سرينا 
وليامس الغائبة األبرز عن نسخة هذا 

العام بسبب الحمل، للحفاظ عىل ريادتها.
ويف ربع النهايئ، تلتقي موغوروزا )23 
عاماً( مع الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 
السابعة يف البطولة التي فازت االثنن 

عىل البولندية أنييسكا رادفانسكا 
التاسعة يف البطولة 2-6 و6-4.

روما يتجه ليونايتد لتعويض صالح

ميسي يرفض انضمام صديق نيمار  

كيربر تخسر صدارة التصنيف 

مينو رايوال مع ابراهيموفيتش

لقاء المكسيك والسلفادور

خاميس رودريجيز
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نفى نادي توتنهام اإلنكليزي اليوم االثنني الشائعات التي أشارت إىل 
احتاملية انتقال ملكية النادي ملجموعة من املستثمرين يأيت عىل رأسهم 

األمرييك مارك زوكربريغ، مؤسس موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك”.
وقال نادي توتنهام عرب موقعه الرسمي عىل االنرتنت: “مجلس اإلدارة مل 

يدخل يف أي نقاش حول عروض لرشاء النادي”.
وجاء رد فعل توتنهام عىل ضوء التقارير التي نرشتها بعض الصحف 

الربيطانية وأكدت من خاللها أن مجموعة من املستثمرين األمريكيني عىل 
رأسهم زوكربريغ مهتمني برشاء النادي اإلنكليزي.

وكانت صحيفة “تاميز” الربيطانية قد أكدت أن العرض املقدم من 
املستثمرين األمريكان يصل إىل مليار و200 مليون دوالر.

وأكد نادي توتنهام أنه توصل التفاق مع مجموعة من البنوك لتمويل 
األعامل اإلنشائية مللعبه الجديد.

بلغت األمريكية فينوس وليامس املصنفة عارشة يف البطولة ربع نهايئ بطولة 
وميبلدون اإلنكليزية لكرة املرضب، ثالث البطوالت األربع الكربى، بفوزها 

االثنني عىل الكرواتية آنا كونيوه السابعة والعرشين 3-6 و6-2.
وتلتقي فينوس، أكرب العبة مشاركة يف البطولة )37 عاماً( وحاملة اللقب 

خمس مرات آخرها عام 2008، يف الدور املقبل مع الالتفية ييلينا أوستابنكو 
الثالثة عرشة وبطلة روالن غاروس الفرنسية التي أخرجت األوكرانية ايلينا 

سفيتولينا الرابعة بفوزها عليها 3-6 و7-6 )8-6(.

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند األملاين أمس االثنني أن العب خط وسطه 
الربتغايل رافاييل غرييرو خضع اليوم لعملية جراحية بسبب إصابته بكرس يف 

القدم وسيغيب عن املالعب ملدة تصل إىل أربعة أشهر.
وتعرض غرييرو لإلصابة خالل مباراة منتخب بالده أمام نظريه الرويس يف 

كأس القارات 2017.
وقال مسؤولو املنتخب الربتغايل يف البداية إن الالعب تعرض لكدمات ولكن 

دورمتوند أعلن اليوم أن املزيد من الفحوص التي أجريت لالعب يف أملانيا 
كشفت عن “كرس واضح” يف عظام القدم. وأوضح نادي بوروسيا دورمتوند 

“غرييرو سيغيب حتى أكتوبر أو نوفمرب بعد العملية الجراحية”.
وبات غرييرو ثالث العب يتأكد غيابه عن دورمتوند لفرتة طويلة، بعد 

املهاجم ماركو رويس والعب خط الوسط جوليان فيغل. وتنطلق منافسات 
املوسم الجديد من الدوري األملاين )بوندسليغا( يف 18 أغسطس املقبل.

نفي بيع توتنهام 

فينوس إلى ربع النهائي

دورتموند يفقد غيريرو 4 أشهر

وجه املهاجم البلجييك الدويل 
روميلو لوكاكو رس��الة وداعية 
لناديه الس��ابق إيفرتون شكر 
م��ن خاللها زمالئه الس��ابقني 
وإدارة الفريق الذين ساعدوه 

عىل تطوير مستواه الفني.
املنتخ��ب  مهاج��م  ش��كر 
البلجييك لك��رة القدم روميلو 
لوكاكو ناديه السابق إيفرتون 
الذي جعله “العباً أفضل”، يف 
رسالة وداعية بعد امتام صفقة 
انتقاله إىل مانشس��رت يونايتد 
س��ادس ال��دوري اإلنكلي��زي 
يف  األورويب  ال��دوري  وبط��ل 
صفق��ة قياس��ية ب��ني األندية 
الربيطانية قدرت ب� 75 مليون 
جنيه اس��رتليني )85,5 مليون 

يورو(.
وقال لوكاكو )24 عاماً( “أريد 
أن أوجه ش��كراً كب��رياً لجميع 

األش��خاص العامل��ني يف نادي 
إيفرت��ون”، مضيف��اً “أريد أن 
أش��كر املشجعني عىل دعمهم 
يل يف األع��وام األربع��ة الت��ي 

أمضيتها يف صفوف الفريق”.
وتابع “ميكنني القول بفخر أنه 

كان رشفاً يل اللعب أمامكم”.
التاريخ��ي  اله��داف  ون��رش 
إليفرتون يف الدوري اإلنكليزي 
املمتاز مع 68 هدفاً، تعليقاته 
موق��ع  ع��ىل  حس��ابه  ع��رب 
“إنستاغرام”، من مدينة لوس 
أنجليس األمريكية حيث مييض 
عطلت��ه حالياً إىل جانب زميله 
املستقبيل يف مانشسرت يونايتد 

الدويل الفرنيس بول بوغبا.
ويبدأ مانشس��رت يونايتد فرتة 
إعداداته للموس��م الجديد يف 

لوس انجليس.
وأضاف لوكاك��و “إىل العاملني 

يف امللع��ب ومرك��ز التدريب 
شكراً لكم لجعيل أشعر وكأنني 
يف بيت��ي منذ الي��وم األول يل 
معك��م. وإىل الجه��از الفن��ي 
شكراً لكم عىل مساعديت عىل 

أن أصبح العباً أفضل”.
وتاب��ع “العمل معكم يا رفاق 
وس��أعمل  ممتع��اً  م��ن  كان 
بنصائحكم طوال بقية مسرييت 
الكروية. ش��كراً نادي إيفرتون 

لكرة القدم”.
وانض��م لوكاك��و ال��ذي ضمه 
إيفرت��ون من تش��ليس مقابل 
28 مليون جنيه اسرتليني عام 
يونايتد  مانشس��رت  إىل   ،2014
بعدما رفض يف نهاية املوس��م 
املن��رم عرض��اً مغري��اً م��ن 
املمثل الث��اين ملدينة ليفربول 
االنكليزية، كان سيجعله أغىل 

العب يف تاريخ إيفرتون.

لوكاكو يوجه رسالة وداعية إليفرتون 

لوكاكو

تق��دم 3 وزراء دول��ة برتغالي��ني 
باس��تقالتهم عىل خلفي��ة تحقيق 
بش��أن دع��وات تلقوه��ا من أحد 
رعاة املنتخب الوطني لكرة القدم، 
لحضور مباريات كأس أوروبا 2016 
يف فرنس��ا، والتي أح��رز املنتخب 

لقبها.
وقب��ل رئي��س ال��وزراء االش��رتايك 
أنطوني��و كوس��تا اس��تقالة وزي��ر 
الدول��ة للش��ؤون املالي��ة فرناندو 
روتش��ا أن��درادي، ووزي��ر الدولة 
فاسكونس��يلوس،  للصناعة ج��واو 
ووزي��ر الدولة للتدوي��ل جورجي 
كوس��تا، مؤك��داً يف بي��ان أص��دره 
مكتب��ه يف وقت متأخر من مس��اء 
أم��س األول، أن أي “اتهام” محدد 
مل يوج��ه اليهم يف تحقي��ق النيابة 

العامة.
وتتمح��ور القضي��ة ح��ول رحالت 
نظمتها مجموعة “غالب” النفطية 
لحض��ور  فرنس��ا  إىل  الربتغالي��ة 

مباريات كأس أوروبا التي أحرزتها 
الربتغ��ال للم��رة األوىل، بفوزها يف 

النهايئ عىل املضيفة 1 - صفر.
وتسببت القضية التي كشف النقاب 
عنه��ا للم��رة األوىل يف أغس��طس 

2016، بتداعيات سياس��ية، السيام 
أن أندرادي كان يف حينه منخرطاً يف 
نزاع رضيبي بني الدولة التي ميثلها، 
النفطية، ما أثار ش��بهات  والرشكة 

بوجود تضارب للمصالح.

وش��دد ال��وزراء الثالث��ة ع��ىل أن 
اله��دف من اس��تقالتهم هو “عدم 
التسبب برضر” للحكومة، مؤكدين 
اقتناعه��م أن “ترفهم مل يكن غري 

قانوين”.

يجريها  مكثف��ة  اس��تعدادات 
االتح��اد األمل��اين لكرة  حالي��اً 
القدم من أجل استخدام تقنية 
الفيديو يف موسم الكرة األملانية 

الجديد.
مس��ؤول  كروغ  هيلموت  قال 
األمل��اين  باالتح��اد  التحكي��م 
لكرة الق��دم إن الحكام األملان 
مس��تعدون بش��كل جيد لبدء 
اس��تخدام تقني��ة الفيدي��و يف 
حس��م الق��رارات التحكيمي��ة 
الجديد،  املوسم  باملباريات، يف 
مس��تبعداً أن تتك��رر ح��االت 
اللعب  جدل ومعان��اة وتأخري 
مثل التي شهدتها بطولة كأس 

القارات 2017.
ك��روغ يف تريح��ات  وق��ال 
نرشتها مجلة “كيكر” الرياضية 
يف نسختها الصادرة اليوم االثنني 

إن جميع حكام الفيديو يجب 
أن يخضع��وا لع��دة اختبارات 
مختلفة، وكذلك حكام الساحة 

أيضاً.
وأض��اف ك��روغ، ال��ذي يرأس 
الفيدي��و  ح��كام  م��رشوع 
املس��اعدين بأملاني��ا، إن اتخاذ 

القرارات “لن تستغرق بالتأكيد 
مثل ه��ذا الوق��ت الطويل يف 
بعض الحاالت”، مقارنة بالوضع 
يف كأس العامل للش��باب )تحت 

20 عاماً( وكأس القارات.
وتابع “يف بداية تجارب النظام 
الجديد لدين��ا، كانت القرارات 

تستغرق يف املتوسط 90 ثانية. 
واآلن باتت تستغرق من عرش 
ثوان إىل 40 ثانية عىل األكرث.”

وأش��ار إىل أن الح��كام الذين 
الع��امل  كاس  مباري��ات  أداروا 
للشباب وكأس القارات خضعوا 
لتدريب��ات أقل وق��د اتخذت 
أوقات طويلة،  القرارات  بعض 
وأحيان��اً ما كان ذل��ك يصيب 

الالعبني والجامهري باالرتباك.
ويت��م تجربة نظام االس��تعانة 
بتقنية الفيديو يف التحكيم، يف 
ال��دوري األملاين )بوندس��ليغا( 
يف  املس��ابقة  انطالق��ة  م��ع 
منتصف أغسطس املقبل، عىل 
أن يتخ��ذ االتحاد الدويل للعبة 
)فيفا( ق��راره بش��أن التطبيق 
الرس��مي للنظام من عدمه، يف 

مارس املقبل.

استقالة 3 وزراء برتغاليين بسبب يورو 2016

حكام ألمانيا يستعدون لتقنية الفيديو

البرتغال بطلة يورو 2016

ألمانيا ستطبق تقنية الفيديو للحكام

قال أنخيل آرو رئيس نادي ريال 
بيتيس أمس االثنني إن العب 
الوسط الصاعد داين سيبايوس 
سيغادر ناديه لينتقل إىل ريال 

مدريد بطل دوري الدرجة 
االسباين.

وكان سيبايوس )20 عاماً( محور 
رصاع بني قطبي الكرة اإلسبانية 

ريال مدريد وبرشلونة لكنه 

اختار االنضامم لتشكيلة املدرب 
زين الدين زيدان. 

وقال آرو يف مؤمتر صحفي 
“رفض داين عرضاً للتجديد مع 

بيتيس وكام نعلم فإنه عقد 
اتفاقاً مع ريال مدريد”.

وأضاف “عندما متلك العباً 
ومتنحه عرضاً ثم يأيت فريق 

آخر ليدفع قيمة الرشط الجزايئ 

فحينها ال متلك الكثري لتفعله 
لإلبقاء عليه.

نحن نتفاوض ويف الساعات 
املقبلة ستعرفون عرض مدريد”.
وذكرت وسائل إعالم إسبانية أن 

ريال بطل دوري أبطال أوروبا 
سيدفع نحو 15 مليون يورو 
)17 مليون دوالر( للحصول 

عىل خدمات سيبايوس الذي 

اختري كأفضل العب يف بطولة 
أوروبا تحت 21 عاماً يف بولندا 

وفيها حصلت إسبانيا عىل املركز 
الثاين.

وحاول بيتيس تجديد عقد 
سيبايوس، الذي بدأ مسريته مع 

النادي يف 2014 وخاض 108 
مباريات، لكنه اعترب أن الوقت 

الحايل هو املناسب للرحيل

تأكيد انتقال سيبايوس لريال مدريد

سيبايوس

اإلصابة ستغيب غيريرو
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“مونتريال” تمنح الدوسري سيارة “صني” 
اأعلن���ت �رشكة مونرتيال ف���وز عبدالرحمن 
الدو�رشي ب�ش���يارة ني�ش���ان �ش���ني يف ال�شحب 
الرابع لها من ا�ش���ل 6 �ش���يارات وذلك عقب 
ال�ش���حب ال���ذي مت اج���راءه بالفرع الرئي�ش���ي 
لل�رشكة مبنطقة مدينة حمد ومت اإجراء ال�شحب 
التج���ارة  وزارة  من���دوب  واإ����رشاف  بح�ش���ور 
وال�شناعة بعد اإجازة عيد الفطر املبارك لهذا 

العام.
ج���اء هذا عق���ب اعالن ال�رشكة ال�ش���تكمال 
برنام���ج عرو�ش���ها الرم�ش���انية حت���ى نهاية 
ال�شهر احلايل، فما زالت ال�رشكة لديها العديد 
م���ن الفر�س حي���ث يعت���ر الدو����رشي الفائز 
الراب���ع لديها ليك���ون اإجمايل ع���دد الفائزين 
بال�ش���يارات اجلدي���دة 4 فائزي���ن من اأ�ش���ل 
�ش���تة فائزين، باال�ش���افة الى فائز اخر جديد 
بالراتب ال�ش���هري وذلك بعد ت�شليم اجلائزة 
االأولى بعرو�س الراتب ال�ش���هري التي فازت 

بها ال�ش���يدة �ش���يما تب�ش���م يف �ش���هر رم�شان 
املبارك.

وع���ن �ش���وؤال عبدالرحم���ن الدو����رشي عن 
توقعه بالفوز اخرن���ا “املفاجاأة كانت كبرية 
خا�ش���ة انه مل يحالفني احلظ مطلقا من قبل. 
�ش���عدت ج���دا بالعم���ل م���ع �رشك���ة مونرتيال 

فكانت اخلدمة راقية وممتازة و�رشيعة”. 
وي�ش���مل عر����س ال�رشك���ة هذا الع���ام الى 
العديد م���ن اجلوائ���ز القيمة التي ي�ش���تلمها 
كل عمي���ل يب���ادر ب�رشاء �ش���يارته م���ن ال�رشكة 
الى جانب عرو�س ال�ش���حوبات القيمة على 6 

�شيارات والراتب ال�شهري. 
وع���ن ال�ش���حوبات املتبقي���ة ����رشح مالك 
ال�رشكة اإبراهيم ال�شيخ “تنوي ال�رشكة اإجراءات 
احد ال�ش���حبن املتبق���ن يف مطلع االأ�ش���بوع 
املقب���ل حتى تيتي���ح الفر�س ال���ى عدد اكر 
من عمالئها للح�ش���ول على اآخر الفر�س لربح 

اح���د اجلائزتن، فالفر�س ج���دا حمدودة وقد 
يربح اي �ش���خ�س باأحد ال�شيارات املتبقية او 

بالراتب ال�شهري”. 

معتمدة من مجلس التعليم العالي وبريطانيا

“العربية المفتوحة” تطرح 3 برامج أكاديمية 

إعالن الفائزين بجوائز خدمة تويوتا 

تطرح اجلامعة العربي���ة املفتوحة 3 برامج 
بكالوريو����س خ���الل الع���ام الدرا�ش���ي املقب���ل 
2018-2017، وجميعها معتمدة من بريطانيا 

وجمل�س التعليم العايل يف مملكة البحرين. 
االأعم���ال  اإدارة  يف  ه���و  االأول  الرنام���ج 
)تخ�ش����س م�ش���ارات النظ���م(، وه���و م�ش���مم 
لي�شاعد الطالب على مواجهة حتديات الع�رش يف 
هذا املجال عر تقدمي برنامج متكامل ي�شاهم 
يف تنمي���ة الطلبة م���ن جميع النواح���ي الفكرية 
واملهارية والتي من �ش���اأنها اأن جتعلهم اخليار 
االأول يف تخ�ش�ش���اتهم ل���دى ك���رى ال����رشكات 
لي�س فقط على �شعيد اململكة، بل يف املنطقة 

اأي�شاً. 
واأم���ا الرنامج الث���اين، فه���و بكالوريو�س 
يف نظ���م املعلومات واحلا�ش���وب والذي تقدمه 
املفتوح���ة  اجلامع���ة  م���ع  بالتع���اون  اجلامع���ة 
الريطاني���ة. وي�ش���اهم هذا الرنام���ج يف جعل 
الطلب���ة موؤهل���ن يف خمتلف اجلوانب اخلا�ش���ة 

املتعلق���ة بهذا املجال وي�ش���مل ذل���ك معدات 
وبرجميات احلا�شوب. 

ويف ظل التطورات احلديثة يف �شوق العمل، 
فقد حر�ش���ت اجلامعة العربي���ة املفتوحة على 

ت�ش���ميم هذا الرنامج باللغة االإجنليزية وذلك 
ليك���ون الطلب���ة قادرين عل���ى مواجهة وتخطي 
التحدي���ات اللغوية التي اأً�ش���بحت تواجههم يف 

�شوق العمل يف ظل التحوالت اجلديدة. 
الثال���ث ه���و بكالوريو����س يف  والرنام���ج 
اأدب اللغ���ة االإجنليزية والذي يتم تدري�ش���ه يف 
�ش���بعة فروع اأخ���رى من اجلامع���ة. ويتم تقدمي 
ه���ذا الرنامج بالتعاون م���ع اجلامعة املفتوحة 
يف بريطاني���ا، ويتميز بان�ش���جامه م���ع املعايري 

الدولية. 
وق���ال مدي���ر اجلامع���ة خل���دون الروم���ي: 
“براجمن���ا االأكادميي���ة �ش���ممت بع���د درا�ش���ة 
م�شتفي�شة ل�ش���وق العمل وذلك لتاأهيل طالبنا 
على نحو �شامل; �شواء من الناحية االأكادميية اأو 
العملية وذلك ليكونوا قادرين على املناف�ش���ة 
عل���ى اأعل���ى املنا�ش���ب يف كري���ات ال����رشكات 
والهيئ���ات وال���وزارات احلكومي���ة، لي�س فقط 

على �شعيد اململكة بل اأي�شاً اإقليميا”. 

اأعلنت �رشكة اإبراهيم خليل كانو 
ال�ش���حب  الفائزي���ن بجوائز  اأ�ش���ماء 
الثالث والراب���ع حلملة خدمة تويوتا 
يف �ش���هر رم�ش���ان، حيث فاز ب�شام 
�ش���الح وحممد هجر�س مببلغ 5000 
دوالر ل���كل منهم���ا، وبذلك ي�ش���ل 
ه���ذه  يف  الفائزي���ن  ع���دد  اإجم���ايل 
احلملة اإل���ى 154 عمياًل حيث بلغت 
قيمة جمموع اجلوائز يف هذه احلملة 

50 األف دوالر.
وت�ش���تمر حمل���ة اخلدم���ة حت���ى 
نهاية �ش���هر يولي���و، وتوفر ملالكي 
�ش���يارات تويوتا فر�ش���ة احل�شول 
على خ�ش���ومات كبرية على خدمات 
�ش���يانة جمي���ع مودي���الت تويوت���ا، 
والت���ي ت�ش���مل خ�ش���م 25 % عل���ى 
اأج���ور العمل وقطع الغيار، وخ�ش���م 
10 % على موعد ال�ش���يانة القادم 
خ���الل الع���ام 2017، كم���ا ميكنهم 
اال�ش���تفادة اأي�ًش���ا م���ن خ�ش���ومات 
اإل���ى 25 % عل���ى خدم���ات  ت�ش���ل 
لوم���ار  م���ن  بال�ش���يارات  العناي���ة 
عل���ى   %  25 وخ�ش���م  وزيب���ارت، 

اإطارات مي�شالن.

 GAC GS8 التسهيالت للسيارات” تعلن قرب وصول“

“فنادق الخليج” تتبرع بـ 1000 دينار لـ “دار الطفولة”

اأعلن���ت �رشك���ة الت�ش���هيالت لل�ش���يارات 
 GAC الوكي���ل وامل���وزع احل����رشي لعالم���ة
الفني���ة  حتفته���ا  و�ش���ول  ق���رب   Motor
القادمة GAC GS8 والتي تاأتي بت�ش���ميم 
ُي���رز ال���دور الذي تلعب���ه ال�رشك���ة يف اإحداث 
العاملي���ة  ال�ش���يارات  �ش���وق  يف  التغي���ري 
GAC M -  ��شتلهمًة ت�ش���ميمها من اإرث

tor يف ت�شنيع اأحدث الطرازات لهذه العالمة 
التجاري���ة الرائ���دة والتي تواك���ب متطلبات 

الزبائن. 
و�رشّح مدير العالمة التجارية برير جا�شم 
قائالً اإن ت�ش���ميم GS8 اجلدي���دة كلياً ياأتي 
ب�ش���غف ريادة ُيعّر عن اإح�ش���ا�س دراماتيكي 
يف  الر�ش���اقة  االأداء،  يف  الق���وة  ب���ن  يجم���ع 

الت�شميم والإبداع يف املظهر اخلارجي.
واأ�شاف برير “�ش���يتمتع �شائق ال�شيارة 
الت���ي  االأنظم���ة  م���ن  العدي���د  با�ش���تخدام 
�شت�ش���اعده يف القي���ادة باأم���ان، ومنها مثبت 
املحيطي���ة  للروؤي���ة  كام���ريات  و4  ال�رشع���ة 
اإ�ش���افة اإلى كامريتن للنقط���ة العمياء، اأما 
عن ت�ش���ميم هذه ال�شيارة اجلديدة كلياً فاإنه 
متّخ�س عن ع�ش���ارة خرة العديد من �رشكات 

البح���ث والتطوي���ر العاملي���ة حيث ا�ش���تطاع 
اأن ُيع���ّر عن اإح�ش���ا�س دراماتيكي، لتقود به 
ال�ش���يارة حقب���ة جديدة م���ن الت�ش���ميم لدى 
GAC Motor فت�ش���تمد ال�شيارة اجلديدة 
من �ش���قيقاتها GA6 وGS4 املئزر االأمامي 
املطلي بالكروم، اإ�شافة اإلى ك�شافات ال�شوء 
النهاري العاملة بتقنية الدايودات امل�شيئة 
واآخ���ر �ش���يحات التكنولوجي���ا يف ا�ش���تخدام 
االأنوار االأمامي���ة LED Head Lights ذات 
الت�ش���ميم املزدوج ثالث���ي االأبعاد كما متتاز 
ال�ش���يارة اجلدي���دة من خالل ك�ش���وة العتبات 
اجلانبية باإطاللة مميزة تر�شي معايري جديدة 
لل�ش���يارات متعددة اال�شتخدامات ذات االأداء 

العايل”.
اأما عن الت�ش���ميم الداخلي فهو ي�شتمل 
على طيف كام���ل من اخلوا����س الفخمة ومن 
�شمنها اجليل الثاين الأنظمة BABS للدخول 
لل�ش���يارة دون مفت���اح ونظ���ام ال���زر الواح���د 
وفتح���ة �ش���قف بانورامي���ة فائق���ة العر����س 
ومقاع���د متع���ددة الوظائ���ف والعدي���د م���ن 
املزاي���ا االأخ���رى الت���ي تتوافر يف ال�ش���يارات 

الفارهة. 

التنفي���ذي ملجموعة  الرئي����س  قدم 
فن���ادق اخللي���ج، جارفيل���د جونز �ش���يكا 
مببلغ 1000 دينار لدار رعاية الطفولة. 

وا�ش���تلم �ش���يك الترع نائب رئي�س 
الدار اأكر حم�ش���ن وذلك يف ح�شور نائب 
الرئي����س التنفي���ذي ملجموع���ة فن���ادق 

اخلليج رون بيرتز.

ياأت���ي ه���ذا الت���رع يف اإط���ار دع���م 
املجموعة امل�ش���تمر للم�رشوعات اخلريية 
واالإن�شانية، وم�شاهمتها يف دعم االأطفال 
الذي���ن تت���م رعايتهم حت���ت اإدارة الدار 
والتي ت�ش���عى بدورها يف تقدمي خمتلف 
اخلدمات الرعائية لالأطفال وتاأمن كافة 

اخلدمات املعي�شية له.

• اإبراهيم ال�شيخ	

• خلدون الرومي	



السنة التاسعة - العدد 3192 

الثالثاء
11 يوليو 2017 
17 شوال 1438

السنة التاسعة - العدد 3192 

الثالثاء
11 يوليو 2017 
17 شوال 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

23

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

11 يوليو

1916
ع���امل  م����ول����د   -  
ال���ف���ي���زي���اء ال��رو���ش��ي 
بروخروف”،  “األك�شندر 
جائزة  على  واحلا�شل 
عام  الفيزياء  يف  نوبل 

1964

 1921
منغوليا  ا�شتقالل   

عن ال�شني

 1934
م�����ش��م��م  م����ول����د   
االأزي�����������اء االإي�����ط�����ايل 

“جورجيو اأرماين”

 1979
ال�ش���فينة  ع���ودة   
االأمريكي���ة   الف�شائي���ة 
اإل���ى  الب”  “�ش���كاي 

كوكب االأر�س

1924
يف  �شعبية  ث���ورة   
الهندية  دلهي  مدينة 
ق�����ام ب���ه���ا م�����ش��ل��م��ون 
وهندو�س �شد االحتالل 

الربيطاين

1982
املنتحب  تتويج   
العامل  بكاأ�س  االإيطايل 
مرة  لثالث  القدم  لكرة 
ب��ت��اري��خ��ه��ا ب��ع��د ف��وزه 
االأمل��اين  املنتخب  على 

يف املباراة النهائية

1987
�شكان  ع���دد  ب��ل��غ   
5 مليار  الكرة االأر�شية 
تقديرات  ن�شمة، ح�شب 

االأمم املتحدة

مسافات

“كانو الثقافي” ينظم أمسية موسيقية 

أمين الصايغ: مسرحية “الحيالة” نجحت بامتياز

استمرار طرح تذاكر فعاليات “الصالة الثقافية”

أكثر من 10 آالف زائر لخيمة نخول 

 اأق����ام مرك����ز عبدالرحم����ن كان����و الثق����ايف موؤخ����را االأم�شي����ة 
املو�شيقية “فرقة هارموين و املركز االأول مبهرجان املو�شيقى 

العربية لل�شباب” واأدار االأم�شية عي�شى هجر�س.
وا�شته����ل هجر�����س االأم�شي����ة بتعري����ف احل�ش����ور بالفرق����ة 
ال�شبابي����ة البحريني����ة امل�شارك����ة باالإ�ش����ارة اإلى فوزه����ا باملركز 
االأول يف مهرج����ان املو�شيقى لل�شب����اب يف القاهرة والذي يعترب 
اأول مهرج����ان يقام لل�شباب يف القاه����رة، و�شمت االم�شية مناذج 
م����ن املو�شيقى التي مت عزفها يف م�شابق����ة املهرجان باالإ�شافة 
لنقا�����س يتمحور ح����ول هذه النماذج التي �رشف����ت مملكة البحرين 
بفوزه����ا عل����ى الفرق امل�شارك����ة يف القاهرة، كم����ا مت عر�س فلم 

يعر�س لقطات الفوز يف املهرجان.
كما �شارك رئي�س جمل�س اإدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقايف 
علي عبداهلل خليفة بكلمة األقاها لتحية وتهنئة الفرقة البحرينية 
ال�شبابي����ة لفوزهم باملركز االأول يف مهرج����ان القاهرة، ويف ختام 
االأم�شي����ة مت تكرمي اأع�شاء فرقة هارموين م����ن قبل نائب رئي�س 

جمل�س ادارة مركز عبدالرحمن كانو الثقايف مبارك العطوي. 

ما تأثير الطقس الحار على مزاجك؟

 اأظهرت درا�شة علمية جديدة اأن ارتفاع درجات احلرارة يف 
ال�شي���ف يوؤدي اإلى زيادة ال�شعور باالإره���اق والتربم وال�شيق، 
وق���د ي�شل اإلى نوع من العدوانية التي قد ت�شل اإلى حد العنف 

اأحياناً.
وتو�شل باحثون يف جامعة “نورث وي�شرتن” اإلى اأنه عندما 
يتعر����س االأ�شخا�س الرتفاع كبري يف درجة ح���رارة اجلو، فاإنهم 
يكون���ون اأق���ل ا�شتعداداً للتع���اون، وغالباً م���ا ت�شودهم حاالت 

مزاجية �شيئة.
واأظه���رت درا�شات �شابق���ة اأنه باالإ�شافة اإل���ى وجود مزاج 
�شيئ، فاإن ارتفاع درج���ات احلرارة ميكن اأن يجعل النا�س اأكرث 
عنف���اً، مع ارتفاع يف مع���دالت اجلرمية التي تبل���غ ذروتها خالل 
ف�ش���ل ال�شي���ف يف ال���دول االأوروبية، وفقا مل���ا ن�رشته �شحيفة 

“ديلي ميل” الربيطانية.
ويعتق���د اخلرباء اأن ه���ذه ال�شلوكي���ات ال�شلبي���ة تنبع من 
ال�شعور باالإرهاق واجلفاف، م���ا يجعل االأ�شخا�س يف مزاج اأ�شواأ. 
وعمل الباحثون يف جامعة “ن���ورث وي�شرتن” يف اإلينوي وجامعة 
“ليه���ي” يف بن�شلفاني���ا، على عدة مراحل، به���دف بحث كيفية 

تاأثري احلرارة على النا�س وعلى �شلوكياتهم.
فح����س الباحثون يف املرحلة االأول���ى البيانات املقدمة من 
�شل�شل���ة متاج���ر للتجزئ���ة يف رو�شيا، والتي اأتاح���ت لهم معرفة 
مدى تاأثري البيئة على العمال. فقد تبني اأنه مع درجات احلرارة 

املرتفع���ة، تنخف����س قدرة العامل���ني على م�شاع���دة العمالء اأو 
اال�ستم���اع لهم بن�س���اط واالهتمام به���م بن�سب���ة %50. ويقول 
املوؤلف الرئي�شي للدرا�شة ليوبا بلكني: “على حد علمنا، كانت 
هذه اأول درا�شة تت�شمن بيانات حتدد ال�شلة بني درجة احلرارة 

املحيطة وتناق�س ال�شلوك االجتماعي”.
وتو�ش���ل الباحثون، يف مرحل���ة اأخرى من الدرا�ش���ة، اإلى اأن 
النا����س الذين تواجدوا يف غرفة حارة كان���وا اأقل ا�شتجابة مللء 
ا�شتبي���ان بن�شبة %64 مقارنة مع اآخري���ن يف غرفة باردة، حيث 
ا�شتج���اب 95 % منه���م لالإجاب���ة ع���ن اأ�شئلة اال�شتبي���ان. وكان 
اأولئ���ك يف الغرف���ة املزدحمة اأي�شا 6 مرات اأق���ل فائدة، يف ملء 
اال�شتبيان، من اأولئك املوجودين يف الغرفة االأخرى التي كانت 
حتتوي عل���ى عدد قليل م���ن امل�شاركني، فيم���ا يتعلق بنوعية 

وكمية االإجابات املقدمة.
وقد اأظهرت االأبحاث ال�شابقة من العام املا�شي اأن الطق�س 
احل���ار مرتبط بتقلبات املزاج. ويقول بروفي�شور براد بو�شمان، 
اأ�شتاذ علم النف�س يف جامع���ة “اأوهايو �شتيت”: “ي�شكل املناخ 
كي���ف يعي�س النا�س، حيث يوؤثر عل���ى الثقافات بطرق ال تخطر 
على البال يف احلياة اليومية”. وي�شيف بو�شمان اأن التف�شريين 
الرئي�شي���ني يربران ملاذا يكون العنف اأك���رث انت�شارا يف الدول 
الدافئ���ة، مو�شح���ا اأن احل���رارة ت�شع���ر النا����س بع���دم االرتياح 

والغ�شب، مما يجعلهم اأكرث عدوانية.

عودة ناجحة 
ألفالم
DESPICABLE ME 

حصيلتي 70 مسرحية 

البحرينية أميرة محمد: المسرح النسائي ليس قاعة أفراح

و�ش���ف النجم الكوميدي �شتيف كاريل اجلزء الثال���ث من �شل�شلة اأفالم الر�شوم 
املتحرك���ة “DESPICABLE ME”، وال���ذي يعر�س حاليا بنج���اح يف البحرين من 
نوعي���ة االأفالم “البلهاء” التي يحتاجها العامل هذه االأي���ام. وينتمي الفيلم اإلى اأفالم 
الر�شوم املتحركة التي يلعب فيها ال�رش دورا حموريا، ولكن باأ�شلوب كوميدي، حيث 
يت���م اال�شتعان���ة بالكائن���ات ال�شفراء امل�شم���اة باملينونز اأو “التواب���ع” ذات الهيئة 
املمي���زة وال�ش���وت املعدين، يف مغامرة جدي���دة يتعرف فيها )اجل���رو(، الذي يج�شد 

�شخ�شيته النجم االأمريكي �شتيف كاريل على عائلته.
يع���ود كاريل لتج�شي���د �شخ�شية اجل���رو جمددا باأدائ���ه ال�شوت���ي املميز، وهي 
�شخ�شية �رشير الفيلم، ولكنه هذه املرة ين�شم اإلى رابطة حتارب االأ�رشار، مما يزيد من 
اإحب���اط التوابع. الطريف يف هذا الن�سخة من اأنا احلقري اأن اجلرو يكت�سف اأن له �سقيق 
اأ�شق���ر، ينتمي اإلى اأ�رشة نبيل���ة راقية، ي�شمى )درو( ويج�شد كاري���ل اأي�شا �شخ�شيته 

باأدائ���ه ال�شوت���ي.  تتعق���د االأمور م���ن اجلرو عندم���ا يهرب 
من���ه بالتزار ب���رات، ال�شخ�شي���ة ال�رشيرة يف الفيل���م، ويج�شد 
�شخ�شيتها باأدائه ال�شوتي تريي باركر، بعد اأن ا�شتولى على 
اأكرب واأغلى ما�شة يف العامل، مما يت�شبب يف فقدانه لوظيفته، 
والعدي���د من امل�شاكل التي يتعر�س له���ا، والتي توؤدي اإلى 

اأن يع���رف يف النهاية اأن له �شقيق تواأم.  يعي�س درو يف جزيرة 
خا�سة معزولة، حماط بكل مظاهر الرتفيه والرفاهية، بف�سل 

مغام���رات ال�رشقة وال�شط���و التي قام به���ا، ليثبت هو 
اأي�ش���ا اأن ال�رش واجلرمية جتري���ان يف عروقه، وبعد اأن 
يتعرف على �شقيقه جرو يح���اول اإقناعه بالعودة اإلى 

�شابق عهده ك�شخ�شية �رشيرة. 

رغ���م م�شواره���ا الفني الب�شي���ط -على حد قوله���ا-، قدمت 
املمثل���ة البحريني���ة اأم���رية حمم���د 70 م�رشحية، منه���ا 10 يف 
الريا����س، وت�شف “بن���ات �شلف���ي” باالأف�شل م���ن ناحية 
امل�شمون. و�ش���ددت اأمرية على اأنه���ا ترف�س املديح، 
وال حتب���ذ التطبي���ل الأعمالها، كونها بحاج���ة اإلى من 
يقيم ن�شاطاتها الفنية ب���كل �شدق واأمانة، م�شرية 
اإل���ى اأنها اآخ���ر �شخ�س يحب التطبي���ل واملجامالت، 
ح�شب ما اأكدته يف تغريدات كتبتها على ح�شابها 
انته���اء عر����س  “توي���رت”، عق���ب  الر�شم���ي يف 
م�رشحيته���ا “بنات �شلف���ي” التي عر�ش���ت اأيام 
عي���د الفطر املبارك على م�رشح مركز امللك فهد 
الثق���ايف يف الريا����س؛ اإذ قال���ت: “اأن���ا ال اأحت���اج 
اأحت���اج  واإمن���ا  �شديق���ا ميدحن���ي، 
�شديق���ا يقّيم �شغلي بكل اأمانة 
اآخر �شخ�س  وم�شداقية، فاأن���ا 

يحب التطبيل واملجامالت”.
الفن���ي  الناق���د  وكان 
كت���ب  النا����رش  عبدالرحم���ن 
تعليقا على امل�رشح الن�شائي 
و�شبه���ه  ال�شعودي���ة  يف 
االأف���راح مرفقا معه  بقاعة 
مقط���ع فيديو من م�شاركة 
اأم���رية حمم���د يف م�رشحي���ة 
“بن���ات �شلف���ي”، اإال اأنها 
ردت علي���ه: “هل ح�رشت 

العر����س؟ ه���ل اأر�شل���ت اأحدا ي���رى العر����س؟ مبا اأنه���ا م�رشحية 
ن�شائية؟ الأن اأنا بن���ت امل�رشح واأعرف ما اأقدمه، ودوري يف العمل 

وحواراتي كنت حري�شة على تقدمي �شيء مفيد”.
وع���ن دورها يف “بن���ات �شلفي” قالت لع���كاظ االلكرتوين: 
تطرقت يف امل�رشحي���ة لق�شية املطلق���ات، وجنودنا البوا�شل يف 
احل���د اجلنوبي، والغ�س التج���اري لدى البع�س م���ن خالل ترويج 
ب�شاعته���م يف ال�شو�شي���ل ميدي���ا، موؤكدة اأنه���ا مل تقدم �شالة 
اأفراح، وكل الفنانني يف اخلليج والوطن العربي يكون دخولهم 

للم����رشح وحتيته���م للجمه���ور باأغني���ة. وعاد النا����رش ليثني 

عل���ى م�شرية اأمرية حممد وو�شفها بالقدي���رة، ولها تاريخ فني، 
وكتب تعليق���ا عقب ال�شجال الذي دار بينهما، قال فيه: “ما مت 
اأنن���ي و�شعت فيديو اأمرية حممد ترمي���زاً عن عموم امل�رشحيات، 

وحذفتها بعد ذلك، وحمبتي لكل القائمني عليها”.

    BUZZ      
أحداث

ال ت�شتخ���ف بالن�شيح���ة الت���ي ق���د يقّدمها 
اإليك الزمالء 

ال ت���دع ال�رشي���ك يفاجئك بق���رار حا�شم، بل 
�شارع اإلى االطالع 

ق���د يتفاقم و�شعك اإذا ا�شتم���ررت ما اأنت 
عليه من ا�شتهتار 

ت�شع���ر اأن تراكمات املا�شي ب���داأت تظهر 
اليوم، واأنك تاأخرت 

ا�شت�رش االآخرين يف ما يتعلق ببع�س قراراتك 
املهنية 

ال ت���رتك االنعكا�ش���ات ال�شلبي���ة توؤث���ر يف 
�شحتك، وتخل�س منها بالرتفيه 

تفاءل دائماً وال تف�شح الطريق اأمام الياأ�س 
ليت�شلل اإلى نف�شيتك 

ال�رشيك ينتظر منك مبادرة خمتلفة عما 
اعتاده منك لو�شع االأمور 

تقرر ال�شهر مع االأ�شدقاء اأو ارتياد ال�شينما 
وامل�رشح 

االأناني���ة توؤّدي اإلى �شدام���ات مع حميطك، 
وهذا يوؤّدي اإلى عواقب 

بانتظ���ارك ه���ذا الي���وم بع�س التغي���ري اأو 
امل�شاريف غري املتوقعة

البع���د ل���ن يح���ل امل�ش���اكل، بل علي���ك اأن 
تواجهها مع احلبيب 

الحمل:
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القوس:
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 
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العقرب: 
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بع���د انتهاء مو�ش���م العرو�س امل�رشحي���ة يف العيد، �شاهد 
اجلمه���ور البحرين���ي 6 م�رشحي���ات خمتلف���ة لل�شغ���ار والكبار، 
واأو�ش���ح الفنان اأم���ني ال�شايغ اأحد اأبط���ال م�رشحية “احليالة” 
الت���ي عر�شت على خ�شبة م�رشح النجم���ة، اأن النجاح كان حليفا 
مل�رشحي���ة “ احليال���ة” والدلي���ل احل�ش���ور اجلماه���ريي الغفري 
ال���ذي تهافت للح�ش���ور على مدى اأيام، م�شيف���ا ان امل�رشحية 
طرح���ت العديد م���ن الق�شايا االجتماعية الت���ي الم�شت هموم 
النا�س اإذ طرحت عددا من الق�شايا وامل�شاكل االجتماعية مثل 
املتقاعدي���ن، والعمالة الوافدة، وو�شائل التوا�شل االجتماعي 

وغريها، واأبدع فريق العمل يف اإي�شال الر�شالة. 
وتاب���ع ال�شاي���غ: امل�رشحي���ات الت���ي تق���دم يف مث���ل هذه 
املنا�شب���ات البد واأن تك���ون خفيفة ويف الوق���ت نف�شه حتمل 
م�شام���ني اجتماعية وتك���ون قريبة من اجلمه���ور، ال�شيما واأن 
اجلمه���ور اخلليج���ي ب�شورة عامة ق���د ابتعد ع���ن امل�رشح ومن 
ال�شعب اقناعه بالدخول مرة اخرى، فالف�شائيات والدراما قد 

ابتلعت كل �شيء يف ال�شاحة ومل ترتك اي �شيء اإال فيما ندر. 
يجدر بالذك���ر اأن م�رشحية “احليالة” �ش���ارك بها ح�شد من 

جنوم البحرين واخللي���ج والعرب وهي من تاأليف امين احلبيل 
واإخراج عالء مر�ش���ي، و�شارك بها الفنان الكويتي جا�شم رجب 
والفنان الكويتي اأحمد الف���رج والفنان فهد العرادي والفنان 
اأحم���د جملي والفنان الكويتي بوحمي�س والفنانة �شيماء �شبت 
والنج���م الكويتي حممد العجيمي والنج���م امل�رشي عالء مر�شي 
والفنانة اأبرار �شبت والفنانة وفاء مكي والفنانة نوف والفنان 
غ���ازي العم���ريي والفنان عب���داهلل خالد والفنان���ة كابنت رميا 

والفنانة نوال.
هذا و�شهدت ال�شاحة الفنية عر�س 6 م�رشحيات هي “مغرت 
ومفل�س” من تاأليف عبداهلل املهدي على م�رشح النادي االأهلي 
مب�شارك���ة كل م���ن الفن���ان القدي���ر ابراهيم البنك���ي وفاطمة 
عبدالرحي���م والكويتي حممد الطاح���ون والفنان عامر التميمي 
“ام حمم���ود” وغريه���م. وم�رشحية “هذا امليدان ي���ا حميدان” 
للمخرج حممد القفا�س، وقدم م�رشح البيادر م�رشحيتني، االأولى 
لالأطفال وهي “جزيرة املهرجني” من تاأليف الكاتب الكويتي 
عثم���ان ال�شطي واإخراج ن�شال العطاوي، وم�رشحية ثانية للكبار 
بعن���وان “ملينه يا زحمه” من اإعداد عادل اجلوهر وبطولته اإلى 
جانب الفنانة اإلهام علي، حمم���د �شقر، اأحمد ر�شيد، بو�شابر، 

واآخرين، وغريها من امل�رشحيات.

اأ�سامة املاجد

ت�����ش��ت��ع��د م��ي�����س ح��م��دان 
م�شل�شل  يف  دوره��ا  لت�شوير 
اأي��ام،  �شيء من اخل��وف خ��الل 
ح��ي��ث ي�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ت��ه 
العرب  الفنانني  من  جمموعة 
م��ن��ه��م ي��ا���رش امل�������رشي، عبري 
اإخ��راج  من  وه��و  ع��واد،  جميل  عي�شى، 

ح�شام حجاوي.

ت��ب��ا���رش امل��م��ث��ل��ة امل�����رشي��ة 
اجلديد:  برناجمها  ت�شوير  ي�رشا 
االأ���ش��اب��ي��ع  خ����الل  “املوعد”، 
املقبلة حتت اإدارة املخرج رامي 
اول  يف  ي�رشا  وت�شت�شيف  اإم���ام 
الفنان  ال��ربن��ام��ج  م��ن  حلقتني 
اإمام، والتفاو�س م�شتمر مع عدد  عادل 

من النجوم للم�شاركة.
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يف يوم���ه الثالث، ال يزال مهرجان 
�شيف البحرين يقدم فعالياته بوهج 
وتاألق، حي���ث حتت�شن خيمة “نخول” 
يف موقعها بالق���رب من متحف موقع 
قلعة البحري���ن العديد م���ن االأن�شطة 
الرتفيهي���ة وور�س العم���ل يومياً من 
وحت���ى  والن�ش���ف  الرابع���ة  ال�شاع���ة 
التا�شع���ة والن�ش���ف م�ش���اًء، حت���ى 7 

اأغ�شط�س املقبل. 
و�شه���د املهرجان من���ذ انطالقته 
ح�ش���ور اأك���رث م���ن 10 اآالف �شخ�س، 
خ�شو�ش���اً ان انطالقت���ه تزامن���ت مع 

عطلة نهاية االأ�شبوع.
البحري���ن  هيئ���ة  اأعلن���ت  فيم���ا 
للثقاف���ة واالآث���ار عن ا�شتم���رار طرح 
التذاك���ر اخلا�ش���ة بحف���الت ال�شال���ة 
الفن���ان  حلف���ل  وذل���ك  الثقافي���ة، 
يعق���وب �شاه���ني ي���وم 20 يولي���و، 
وحف���ل طريق اإلى بوليود فرقة م�رشح 
نافد هارا والتي تقام يوم 3 اأغ�شط�س 
وذلك يف حمالت فريج���ن ميجا �شتور 
مبجم���ع ال�شتي �شن���رت اأو عرب املوقع 

االإلكرتوين.
وا�شتملت فعاليات اليوم الثالث 
عل���ى اأن�شطة متنوعة، حي���ث ا�شتمتع 
االأطفال من حمبي االأفالم الكارتونية 
بح�شور رك���ن �شينم���ا االأطفال الذي 
يق���دم جترب���ة مث���رية ع���رب ح�ش���ور 
الكارتوني���ة  االأف���الم  م���ن  جمموع���ة 
املحببة لدى االأطف���ال، وي�شتمر ركن 
�شينما االأطفال حتى نهاية املهرجان.
اأم���ا االأطف���ال املبدع���ني يف جماالت 
الر�ش���م، فاأمامه���م معر����س مفت���وح 
وه���و معر�س الفن���ان ال�شغري، حيث 
بتب���ادل جتاربهم  االأطفال  ي�شتمت���ع 
يف جم���االت الر�شم والفن���ون. كذلك 
كان���ت هن���اك وور�ش���ة عم���ل الر�شم 
عل���ى الوج���وه، وور�شة عم���ل العزف 
عل���ى البيانو مع الفن���ان نا�رش زميان، 

وور�شة عمل اإنتاج الفيديو مع الفنان 
عمرو عاطف.

خيم���ة  كان���ت  اأي�ش���اً  وهن���اك 
حي���ث ميك���ن  واالألع���اب،  الريا�ش���ة 
لالأطف���ال لعب كرة الق���دم واالألعاب 
الذهنية واال�شتمت���اع باأجواء حما�شية 
وتناف�شي���ة، فيم���ا ميك���ن لالأطف���ال 
املناف�ش���ة وامل�شاركة يف امل�شابقات 
واحل�شول عل���ى اجلوائز العديدة من 
خ���الل م�رشح خيم���ة نخول وم���ا تقدمه 
من عرو�س طوال اأيام االأ�شبوع. ركن 
االأطفال الثقايف اأي�شاً يقام بالتعاون 
م���ع املكتب���ة الوطنية مبرك���ز عي�شى 
الثق���ايف، ويقدم طوال االأ�شبوع االأول 
م���ن فعالي���ات خيمة نخ���ول جمموعة 
اخلا�شة  والق�ش����س  الرواي���ات  م���ن 
باالأطف���ال والت���ي اأنتجه���ا موؤلف���ون 
بحريني���ون، ومت اأي�ش���اً ق���راءة ق�شة 
ري�ش���ات العنق���اء الث���الث، باالإ�شافة 

اإلى توقيع ق�شة االأمرية النائمة.
كذل���ك كان االأطف���ال على موعد 
م���ع الورق يف عدة ور�س، حيث قدمت 
ور�شة عم���ل االأوريغامي بالتعاون مع 
ال�شفارة اليابانية يف مملكة البحرين، 
وتعلم االأطفال خالل هذه الور�شة فن 
طي ال���ورق كاأحد الفن���ون التقليدية 

الياباني���ة، ع���رب طي���ه باأ�ش���كال م���ن 
الطي���ور واحليوان���ات. فيم���ا قدم���ت 
الفنان���ة �شل�شفيا دي�شوزا ور�شة عمل 
فن لف الورق الهندي، تعلم االأطفال 
فيها كيفية ا�شتخ���دام الورق الهني 

امللون الإبداع اأعمال فنية.
واالأطعم���ة  املاأك���والت  رك���ن 
متواجد اأي�ش���اً، حيث ميكن للعائالت 
اال�شتمتاع بق�ش���اء اأوقاتهم يف اأجواء 
مفتوح���ة وتناول االأطعم���ة البحرينية 

التقليدية اأو االأطعمة الغربية.

اأف����ادت جمل����ة “اإيل����ي” االأملاني����ة اأن الل����ون االأحم����ر يك�شو 
الف�شات����ني ال�شيفية ه����ذا املو�شم، ليمنح امل����راأة اإطاللة جريئة 
تنط����ق باالأنوث����ة واالإثارة. واأو�شح����ت املجلة املعني����ة باملو�شة 
واجلم����ال يف موقعه����ا االإلك����رتوين اأن االأحمر يغ����ازل كل الن�شاء، 
ب�رشط اختيار الدرجة اللونية املنا�سبة للب�رشة، فاملراأة ذات الب�رشة 

الفاحت����ة تغازلها درج����ات االأحمر البوردو والك����رزي والياقوتي، 
اأم����ا املراأة ذات الب�����رشة الدافئة فتداعبها درج����ات االأحمر املائل 
للربتقايل اأو االأحمر بل����ون الطماطم اأو القرمزي. والإطاللة جذابة 
من دون مبالغة اأو تكلف ينبغي ارتداء القليل من االإك�ش�شوارات، 

وذلك الإتاحة الفر�شة لالأحمر ليكون يف بوؤرة االأ�شواء.
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حريق يلتهم مبنى ب�شوق �شهري يف لندن
دمر حريق ليل الأحد “الثنني” مبنى يف �ص���وق كامدن لوك ال�ص���هري يف �صمال �رشق لندن 

لكنه مل ي�سفر عن �سقوط �سحايا، ح�سبما اأعلنت ال�رشطة.
و�صاركت 10 �صيارات اطفاء و70 رجال ومروحية يف اإخماد النريان يف ال�صوق التي يرتادها 
�س���كان لندن وال�سياح يف عطلة نهاية اال�س���بوع. وقالت ال�رشطة اللندنية انه مل ي�سب اأحد يف 
احلريق، واأنها حتقق يف اأ�سبابه. دمرت النريان حوالى ثلث املبنى املوؤلف من 3 طبقات ومن 

�سقفه علما انه ي�سم عدة �رشكات. ومل متتد النريان اإلى مبان اأخرى.
يف العام 2008 �س���هد �س���وق كامدن حريقاً كبرياً ما ا�س���تدعى اإقفاله على مدى اأ�س���هر. 
ويف العام 2014 اأدى حريق اآخر اإلى اإجالء 600 �ص���خ�س. اأن�ص���ئ �ص���وق كامدن لوك يف موقع 
منطقة كانت �س���ابقا م�ستودعات �سناعية، وي�ستهر اأ�سا�سا ببيع االأغرا�س احلرفّية واملالب�س 

واملجوهرات والكتب واملاأكولت.

م�شاهدة مليار   2.5 “دي�شبا�شيتو” حت�شد 

�جلفــاف يف �ل�شــرق �الأو�شــط �شي�شتمــر 10 �آالف عــام
تو�س���ل علماء اأمريكيون، بعد درا�ستهم تاريخ 
من���اخ املنطقة عل���ى م���دى 130 األف ع���ام، اإلى اأن 
اجلفاف يف منطقة ال�رشق الأو�صط �صي�صتمر 10 اآلف 

عام.
وق���ال الباحث، �ص���يواخ خمتريي���ان، من جامعة 
ميامي الأمريكية: “يعتقد �صكان املنطقة اأن املناخ 
احل���ايل يعترب نوعا من ال�س���ذوذ واأن املاء �س���يعود 
يف امل�ص���تقبل القري���ب اإل���ى ال�رشق الأو�ص���ط. لكن 

درا�ص���تنا تدل على اأن الأمر لي�س كذلك”. واأ�ص���اف 
قائال اإن “كمية الأمطار �صت�ص���تمر يف النخفا�س. اأما 
العوا�صف الرعدية املتو�ص���طية، امل�صدر الرئي�س 

للرطوبة يف ال�رشق االأو�سط، ف�ستقل ب�رشعة”.
وكان علم���اء اجليولوجي���ا واملناخ ق���د لحظوا 
تغ���ريات مناخية يف الع�س���ور القدمي���ة، بعد حتليل 

ال�صواعد يف كهف “كاليه-كورد” �صمال اإيران.
يذكر اأن ال�سواعد عبارة عن زوائد من كربونات 

الكال�سيوم، تتكون داخل الكهوف با�ستمرار، وذلك 
بف�س���ل حركة قطرات املاء. وتدل تركيبة نظائرها 
على نوعي���ة املناخ ال���ذي كان �س���ائدا وقت تكّون 
خمتلف طبقاتها. ومتك���ن العلماء عن طريق قيا�س 
ن�س���بة االأك�س���يجني م���ن حتديد متو�س���ط م�س���توى 
االأمطار يف خمتلف الع�س���ور ودرج���ة احلرارة اآنذاك، 
ناهيك عن م�ص���توى اإ�صاءة �ص���طح الأر�س من قبل 
ال�س���م�س. وات�س���ح اأن تقلبات املناخ الدورية التي 

ت�ستغرق ب�س���عة اآالف من االأعوام، والتي اكت�سفت 
عند حتلي���ل طبقات اجلليد يف غرينالند، انعك�س���ت 
اأي�س���ا يف �س���واعد الكهوف االإيراني���ة. ويعني ذلك 
اأن الطق�س �س���مال االأطل�سي مرتبط مبا هو عليه يف 

ال�رشق االأو�سط، ويتم التحكم فيهما باآلية واحدة.
وافرت�س العلم���اء اأن هذه التقلب���ات املناخية 
مرتبط���ة بتغريات حرك���ة االأر�س مداره���ا املناخي، 

وهجرة تيارات املحيط.

�شفــة  منتحــل  �عتقــال 
رئي�س وزر�ء �جلز�ئر

اأعلنت ال�صلطات اجلزائرية  توقيف �صخ�س 
انتحل �ص���فة رئي�س الوزراء عب���د املجيد تبون، 

على موقع “في�صبوك “.
وقال بيان لرئا�س���ة الوزراء، اإن “ال�ص���خ�س 
الذي كان وراء ح�ساب في�سبوك املزيف لينتحل 
فيه هوي���ة رئي�س ال���وزراء، مت توقيفه من قبل 

م�صالح الأمن” دون الك�صف عن هوية الفاعل.
واأ�ص���اف البيان، يف خطاب لو�صائل الإعالم، 
اأن رئي����س ال���وزراء، ال ميلك ح�س���ابا على اأي من 
مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي، واأن “فت���ح هذا 

احل�ساب غري وارد”.

ثلث �لربيطانيني يعانون 
من �لقلق و�الكتئاب

جامع���ة  يف  موؤخ���را  اأجري���ت  درا�ص���ة  اأظه���رت 
“لي���دز” يف بريطاني���ا معان���اة 34 % م���ن املوظفني 
الربيطانيني من م�صكالت �صحية، فيما قال اثنان من 
ب���ني كل خم�س���ة )بواقع 39 %( اإنهم ا�ص���طروا لأخذ 
اإجازة ب�س���بب معاناتهم من م�س���كالت �س���حية، حيث 
توؤثر امل�صكالت ال�ص���حية العقلية على �صخ�س واحد 
من بني كل 6 اأ�سخا�س اأ�سبوعيا يف بريطانيا، ليعاين 
ثل���ث العم���ال الربيطاني���ني م���ن القل���ق، الكتئاب، 

�سغط الدم املرتفع.
وتو�صلت الدرا�ص���ة التي �صملت 2000 �صخ�س 
يف عدد من الوظائف ما بني �س���غرية وكبرية، اإلى اأن 
34 % م���ن العاملني يف اململك���ة املتحدة يواجهون 
م�س���كالت �س���حية، فيم���ا ق���ال اثنان من ب���ني كل 5 
موظفني اإنهم اأخذوا اإجازات مر�سية ب�سبب معاناتهم 

من م�صكالت �صحية وعقلية، وفقا للم�صح.

بحــر تون�ــس يلفــظ كميات 
كبرية من �ل�شجائر

قذفت اأم���واج البحر يف جزيرة جربة التون�س���ية 
كميات كبرية من ال�ص���جائر، رجحت م�ص���ادر اأمنية 
اأن تكون �ص���قطت من اإح���دى ال�ص���فن التجارية اأو 
ق���ام مهربون م���ن التخل�س منها خوف���ا من الوقوع 
يف قب�سة ال�رشطة. وظهرت يف ال�سور ع�رشات العلب 
من ال�ص���جائر اأجنبية العالمة، منت�رشة على ال�صاطئ، 
بع�س���ها مغّل���ف ب�س���كل جي���د ملن���ع ت����رشب املياه 
داخله���ا، قب���ل اأن يتم جمعها من قب���ل قوات الأمن 
باجلهة وفتح حتقيق يف الغر�س ملعرفة م�س���درها 

ووجهتها. 
ووفق���ا مل�ص���در اأمني، تق���در كمية ال�ص���جائر 
التي ت�س���لمها اأمن احلر�س البحري بكل من مدينتي 
جرجي����س و جربة اإلى اأكرث من 2000 علبة �ص���جائر 

اأغلبها يف �سكل خراطي�س من فئة 10 علب.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ا يف �لهند �ل�شو�عق تقتل 26 �شخ�شً
اأفادت وكالة اإيان�س نقال عن م�سدر يف هيئة حاالت الطوارئ يف والية بيهار �سمال الهند، باأن عدد 
القتلى ب�س���بب ال�سواعق الربقية يف املنطقة املذكورة ازداد لي�سل اإلى 26 �صخ�صا. وكانت الأنباء قد 
ذكرت يف وقت �سابق اأن عدد القتلى من �رشبات الربق يف �سمال الهند بلغ 19 �صخ�صا. ونوهت الوكالة 
بوجود بع�س الن�ساء واالأطفال بني ال�سحايا واأ�سارت اإلى اأن عدد امل�سابني زاد على 10 اأ�صخا�س. ومن 
املعروف اأن ال�س���واعق الربقية والفي�س���انات يف مو�س���م االأمطار بالهند تت�سبب ب�سكل دوري بكوارث 
طبيعية و بوقوع اأعداد كبرية من ال�س���حايا واخل�س���ائر املادية، فعلى �س���بيل املث���ال بلغ عدد القتلى 

نتيجة �رشبات الربق يف نف�س الوالية الهندية بنهاية يونيو عام 2016 املا�صي 56 �صخ�صا.

ظاهرة جديدة يف عامل املو�س���يقى، اأغنية باالإ�سبانية حتقق مليارات امل�ساهدات 
يف فرتة قيا�س���ية، االأغنية التي يتحرك عّداد م�س���اهداتها يف يوتيوب ب�رشعة مقرتبًة 
م���ن حتطيم الرقم القيا�س���ي للم�س���اهدات ال���ذي حققته االأغني���ة الكورية اجلنوبية 
غانغنام �س���تايل. االأغنية الت���ي اأطلقها البورتوريكي لوي�س فون�س���ي ومغني الراب 
دادي يانكي يف مطلع العام، ح�س���دت اأكرث من ملياري م�س���اهدة على يوتيوب، كما 

اأنها ا�ستطاعت اأن حتتل قائمة بيلبورد الأف�سل 100 اأغنية.
كلمة “دي�صبا�ص���يتو” الت���ي تعني “بب���طء” دخلت اإلى عقول املاليني �س���غارا 
وكبارا، حتى اإن م�س���اهري ك���رثا رددوا كلماتها، فيما اكتف���ى البع�س بالرق�س على 
اأحلانه���ا اأو جماراته���ا بلغ���ات متعددة. و�س���اهم جناح االأغني���ة يف اإنعا�س اقت�س���اد 
بورتوريكو وزيادة عدد ال�س���ياح بن�س���بة 45 %. اك�س���بت اأنغامها املفعمة باحليوية 
واحلركة دي�سبا�س���يتو جناحا عامليا لالأغاين االإ�س���بانية، حتى اإنها تفوقت على اأغنية 

ماكرينا التي اأطلقت قبل 23 عاما..
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�شابة توثق موتها بحادث 
مروع على “في�شبوك مبا�شر”

وثقت �س���ابة من مدينة اأوبرني�س يف جمهورية الت�س���يك حلظة مفارقتها احلياة يف حادثة 
�س���ري مروعة، خالل قيامها ببث مبا�رش على �س���فحتها ال�سخ�س���ية مبوقع التوا�سل االجتماعي 
“في�صبوك”. ويظهر الفيديو ال�سابة نيكول بارابا�سوفا وهي حتمل هاتفها بيدها، حيث كانت 
تقوم ب�“ليف” الأ�س���دقائها على في�س���بوك، يف وقت كانت �س���ديقتها تقود ال�سيارة ب�رشعة 
جنونية، قالت �ص���حيفة “املريور” اإنها جتاوزت 120 كيلومرتاً يف ال�ساعة. وذكرت ال�سحيفة 
الربيطانية اأن ال�رشعة املهولة اأدت اإلى ارتطام ال�س���يارة بحاجز، بعدما فقدت ال�سائقة ال�سابة 
ال�سيطرة على مقود ال�سيارة. وقام اأحد رجال االإ�سعاف باإيقاف البث املبا�رش على “في�صبوك” 

بعد و�سوله اإلى مكان احلادثة عقب حوايل 20 دقيقة من وقوعها.
وذك���رت تقارير حملي���ة اأن نيكوال توفيت يف احلال، فيما ترقد �س���ديقتها ال�س���ائقة يف 

وحدة العناية املركزة بعد تعر�سها الإ�سابة خطرية يف الراأ�س.

موديل تعر�س زيا للم�شمم �للبناين زياد نكد خالل �أ�شبوع �ملو�شة يف باري�س

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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Tel: 17323073 - 17321175
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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

حالة 
الطقس

 أعلنت منظمة الصليب األحمر في إسبانيا، إصابة 3 
أشخاص شاركوا في مهرجان للجري أمام الثيران في 

مدينة بامبلونا، وسط النتقادات للحدث من نشطاء 
يعتبرونه تعذيًبا للحيوان.

الطق�س املتوقع اليوم 
�سيكون حارا ورطباً مع 

بع�س ال�سحب اأحيانا.

الرياح �سمالية اإلى �سمالية �رشقية من 10 
اإلى 15 عقدة احيانا ولكنها متقلبة الجتاه 

من 5 اإلى 10 عقد يف الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. درجة 
احلرارة العظمى 44 درجة مئوية، وال�سغرى 

32 درجة مئوية.
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