
وا�شنط���ن - وكالت: اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، اأم�س الإثنني، عن 
�شيا�ش���ة الوليات املتحدة ملواجهة �شلوك اإيران حول دع���م الإرهاب وزعزعة ال�شتقرار 
يف املنطقة، اإلى جانب اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الربناجمني 
النووي وال�ساروخي لطهران، وكذلك ا�ستمرار قمع حراك ال�سعب الإيراين من اأجل التغيري 
وانتهاكات حقوق الإن�سان. وقال اإن على اإيران وقف دعم الإرهاب وحزب اهلل واحلوثيني 
و�سح���ب قواته���ا من �سوريا. واأ�س���اف اإن حزب اهلل بات اأكرث قوة ب�سب���ب الدعم الإيراين 
املتزاي���د منذ توقيع التف���اق النووي، فيما اأن جماعة احلوثي الت���ي تدعمها اإيران جتوع 
ال�سعب اليمني وتهدد جريان اليم���ن. واأو�سح وزير اخلارجية الأمريكي اأن الإ�سرتاتيجية 

الأمريكية اجلديدة تتكون من 7 حماور للتعامل مع اإيران. 
وق���ال اإن “العقوب���ات على اإيران تنته���ي فوراً مبجرد تنفيذ ما ه���و مطلوب منها”، 
م�س���دداً على اأن هن���اك 12 مطلباً اأمريكياً م���ن اإيران. واأك���دت وزارة اخلارجية البحرينية 

الدعم الكامل لال�سرتاتيجية الأمريكية جتاه اإيران، التي اأعلنها وزير خارجية 
الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة مايك بومبيو اأم�س. 
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قانون جديد للجمعيات بالطريق بني ال�صلطتني... م�صادر “$”:

تعديل الد�صتور واإ�صالح التقاعد ي�صالن الربملان

جاللة امللك ي�صادق على تعديل قانون التاأمني االجتماعي

ال�صماح لعمال “اخلا�ص” ب�صراء 5 �صنوات افرتا�صية

علم���ت “الب���الد” عن ت�سل���م رئا�سة 
جمل�س النواب جمموعة ت�رشيعات واردة 
م���ن احلكوم���ة، اأبرزه���ا م����رشوع تعديل 
الد�ستور وم����رشوع قانون لإ�سالح نظام 

التقاعد.
اإن  لل�سحيف���ة  امل�س���ادر  وقال���ت 
م�رشوع تعدي���ل الد�ستور حظ���ي بتاأييد 

احلكومة. 
ويرتك���ز م�رشوع التعديل الأخري على 
ا�ستئن���اف اأع�ساء جمل����س ال�سورى حق 
توجي���ه اأ�سئل���ة لل���وزراء دون ا�سرتاط 
ع  مناق�سة اإجاباتهم بجل�سة عامة، ويو�سِّ

التعدي���ل م�ساءلة املنتخب���ني، لت�سمل 
توجي���ه اأ�سئل���ة مكتوبة جلمي���ع اأع�ساء 
جمل����س ال���وزراء، والكتف���اء باحل�سول 

على اإجابات مكتوبة منهم.
ب���ني  م���ن  اأن  امل�س���ادر  وذك���رت 
الت�رشيع���ات، الت���ي �ستحيله���ا احلكومة 
للربملان، تعدي���الت بقانون اجلمعيات 
الأهلي���ة، دون الإف�س���اح ع���ن مزيد من 

التفا�سيل ب�ساأنه.
وتاأخ���ر ف����س دور انعق���اد جمل�سي 
ال�سورى والنواب، واإغالق برملان 2014 
اأبواب���ه، حل���ني اإق���رار م����رشوع تعدي���ل 
الد�ست���ور وجمموع���ة قوان���ني طلب���ت 

احلكومة اإجنازها.

 

املنام���ة - بن���ا: وجه رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
لدى تروؤ�س �سموه اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية 
ملجل�س الوزراء بق�رش الق�سيبية �سباح اأم�س، اإلى 
ا�ستكمال احتياجات املدن اجلديدة من اخلدمات 

العامة واملرافق خللق جتمعات عمرانية متكاملة 
خدمًيا ومرفقًيا.

وكلف �سموه اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية 
التحتية بتقدمي خطة ل�ستكمال احتياجات مدينة 
خليفة من اخلدمات العام���ة واملرافق واأولويات 

تنفيذ الحتياجات من املدار�س والطرق الداخلية 
واخلدمات ال�سحي���ة واملراك���ز ال�سبابية ومراكز 
الت�س���وق املركزي والتجاري للت�سهيل والتي�سري 
ه���ذا  يف  التن�سي���ق  يت���م  واأن  قاطنيه���ا،  عل���ى 

اخل�سو�س مع �سمو حمافظ اجلنوبية.

كلف “وزارية االإعمار” اإعدادها بالتن�صيق مع �صمو حمافظ اجلنوبية... �صمو رئي�س الوزراء:

خطة ال�صتكمال احتياجات مدينة خليفة اخلدمية

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س	

• وزير اخلارجية الأمريكي يتحدث يف وا�سنطن اأم�س الإثنني	

االإرهاب دعم  وقف  اأبرزها  اإيران  من  اأمريكيا  مطلبا  بومبيو: 12 

وا�صنطن �صتفر�ص “اأقوى عقوبات يف التاريخ” على طهران

14 2

من  البحرين  �صادرات  دينار  مليون   55
االأملنيوم يف اأبريل

جماعتني  بتاأ�صي�س  ُمدانني   9 لـ  �صنة  و15   3
اإرهابيتني

احتاد الكرة يقر بع�س التعديالت لنظام 
امل�صابقات للمو�صم املقبل
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تلفزيون  غ�صمرة” على  “بلوك 
الكويت... ودعوة لل�صحك

مسافات البالد

22

را�شد الغائب

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

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

6:21االفطــار:3:21االإم�صاك: 

�صرورة الو�صول اإلى حلول الأزمات املنطقة
موا�صلة التن�صيق والت�صاور حيال خمتلف الق�صايا... �صمو رئي�س الوزراء و�صمو اأمري الكويت:

املنامة - بنا: اأكد اأمري دولة الكويت 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سم���و الأمري �سباح 
الأحمد اجلاب���ر ال�سباح ورئي����س الوزراء 
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة ����رشورة الو�سول اإلى 
حل���ول ملختلف الأزم���ات التي متوج بها 
املنطق���ة مبا يكفل احلف���اظ على الأمن 

وال�سالم وال�ستقرار فيها. 
و�سدد �سموهما على اأهمية اللقاءات 
كل  عل���ى  والتن�سيقي���ة  الت�ساوري���ة 
امل�ستوي���ات لتطوي���ر م���ا ه���و قائم من 
عالقات قوية ب���ني البلدين وتنمية اأطر 

التعاون الثنائي يف �ستى املجالت.
وكان �ساح���ب ال�سم���و اأم���ري دول���ة 
الكوي���ت ال�سقيق���ة قد ا�ستقب���ل بق�رش 
د�سم���ان م�س���اء اأم����س �ساح���ب ال�سم���و 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء بح�س���ور ويل 
عهد دول���ة الكويت �سم���و ال�سيخ نواف 
الأحمد اجلاب���ر ال�سب���اح ورئي�س جمل�س 
الوزراء �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد 

ال�سباح.

املنام���ة - بنا: �سادق عاه���ل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة فاأ�سدر 
قانونا رق���م 17 ل�شنة 2018 بتعديل املادة 36 
من قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم 24 ل�شنة 1976.
وج���اء يف امل���ادة الأول���ى من القان���ون “كما 
يج���وز للموؤمن علي���ه اأن يطلب �سم م���دد خدمة 
افرتا�سية ملدة ا�سرتاكه يف التاأمني مبا ل يجاوز 
5 �سنوات، على األ تتجاوز مدة اخلدمة املح�سوبة 
يف التقاع���د بع���د ال�س���م وعن���د انته���اء اخلدمة 
حدود امل���دة املوؤهلة ل�ستحق���اق احلد الأق�سى 
للمعا�س، وذلك مقاب���ل اأداء مبلغ اإ�سايف ي�سدده 
اإلى الهيئ���ة العامة للتاأم���ني الجتماعي، ويقدر 
ه���ذا املبلغ ويح�سب بذات الطريقة امل�سار اإليها 
يف الفق���رة الأول���ى م���ن ه���ذه امل���ادة. وي�سرتط 
ل�س���م احلد الأق�س���ى ملدة اخلدم���ة الفرتا�سية 
وفًقا لأح���كام هذه امل���ادة عدم انتف���اع املوؤمن 
علي���ه ب�سم م���دة خدمة افرتا�سي���ة وفقا لأي من 
القوان���ني التاأميني���ة اأو التقاعدية املعمول بها، 

ول حت�س���ب امل���دد الفرتا�سي���ة �سم���ن امل���دد 
املوؤهل���ة للمعا����س اإل بق�ساء املوؤم���ن عليه مدة 
ال�سرتاك املن�سو����س عليها يف املادتني )34( 

2و)37( من هذا القانون”.

• �سمو اأمري دولة الكويت م�ستقبال �سمو رئي�س الوزراء	 5 4

• جاللة امللك	
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املنامة - بنا: �ش����ادق عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة، فاأ�ش����در قان����ون 
رق����م )18( ل�شن����ة 2018 بتعديل بع�س اأح����كام قانون 
املرافع����ات املدني����ة والتجاري����ة ال�ش����ادر باملر�ش����وم 
بقان����ون رقم )12( ل�شن����ة 1971. وجاء يف املادة االأولى 
م����ن القانون اأنه ي�شاف اإلى قان����ون املرافعات املدنية 
والتجاري����ة ال�شادر باملر�شوم بقان����ون رقم )12( ل�شنة 

1971، مادة جديدة برقم )7( مكرًرا، ن�شها االآتي:
مادة )7( مكرًرا:

اأ - ين�ش����اأ يف الوزارة املعني����ة ب�شوؤون العدل مكتب 
لتح�ش����ر الدع����وى وتهيئتها للمرافع����ة ي�شمى “مكتب 
اإدارة الدع����وى”، وي�ش����كل من رئي�����س ال تقل درجته عن 
قا�����سٍ باملحكمة الك����رى املدنية يتول����ى االإ�رشاف على 
عم����ل املكت����ب، وع����دد كاٍف م����ن االأع�شاء م����ن الق�شاة 
والقانونين والفني����ن، ويلحق باملكتب عدد كاٍف من 
املوظف����ن، وي�شدر بت�شمية رئي�����س املكتب واأع�شائه 

من الق�شاة قرار من املجل�س االأعلى للق�شاء.
ب- ي�ش����در الوزي����ر املعن����ي ب�شوؤون الع����دل بعد 
موافق����ة املجل�س االأعلى للق�شاء قرارا بتحديد الدعاوى 
الت����ي يتوجب اإدارته����ا عن طريق مكت����ب اإدارة الدعوى 
املن�شو�����س عليه يف الفق����رة )اأ( من هذه املادة، ويجوز 
اأن يتح����دد االخت�شا�س بقيمة الدع����وى اأو مو�شوعها اأو 

اأطرافها.
ج- يعم����ل باأح����كام ه����ذا القان����ون فيم����ا يتعل����ق 
باالإجراءات اأمام مكت����ب اإدارة الدعوى، ومبا ال يتعار�س 
مع طبيعة ه����ذا املكتب، وي�شدر الوزير املعني ب�شوؤون 
الع����دل بع����د موافق����ة املجل�س االأعل����ى للق�ش����اء الئحة 
تت�شمن كافة امل�شائل املتعلقة باإجراءات اإدارة الدعوى 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى، مبا يف ذلك االإجراءات املتعلقة 
باإعالن اخل�ش����وم وح�شورهم وغيابه����م، وتنظيم جدول 
املواعي����د، وتقدمي الطلبات والدف����اع والدفوع واالأدلة، 
وطلبات اإجراءات االإثب����ات واالإدخال والتدخل واخت�شام 
الغر، والطلبات العار�شة، واالإجراءات التحفظية، ومدد 
اإدارة الدعوى عل����ى اأال تتجاوز يف جمموعها اأربعة اأ�شهر، 
ووقف الدعوى وانقط����اع اخل�شومة و�شقوطها، وحاالت 
عدم �شالحي����ة مدير الدع����وى الإدارته����ا، وكل امل�شائل 
املتعلق����ة بتح�ش����ر الدعوى وتهيئته����ا للمرافعة وفقا 

لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.
د- ُي�شل����م املدع����ي عند رف����ع الدع����وى اخلا�شعة 
ل����الإدارة طبقاً الأح����كام هذه املادة ما يفي����د قيد دعواه، 
ويتم اإعالنه يف ذات الوقت باملوعد االأول الإدارة الدعوى 

وذلك بالتاأ�شر منه بالعلم على اأ�شل الئحة الدعوى.
ه�����- ال يج����وز الأي من خ�ش����وم الدع����وى اخلا�شعة 
لالإدارة طبقا الأحكام هذه املادة، اأن يتقدم اإلى املحكمة 

املخت�ش����ة بعد انتهاء اإدارتها، باأي طلب اأو دفع اأو دفاع 
مل ي�شبق تقدميه يف مرحل����ة اإدارة الدعوى وخالل االآجال 
املح����ددة لذل����ك بج����دول املواعي����د، اإال اإذا كان الدف����ع 
متعلقا بالنظام العام، اأو اإذا كان تقدمي الطلب اأو الدفع 
اأو الدف����اع ملواجه����ة ظروف طراأت اأو تبين����ت بعد االأجل 
املحدد لذلك بجدول املواعيد، اأو اإذا ن�س اأي قانون اآخر 
عل����ى جواز تقدمي ذلك الطلب اأو الدفع اأو الدفاع يف اأية 
حالة تكون عليها الدعوى اأو اإذا تبن للمحكمة املخت�شة 

اأنه مل يعلن اإعالنا �شحيحا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.
و- ال يج����وز الأي م����ن خ�ش����وم الدع����وى اخلا�شع����ة 
ل����الإدارة طبق����ا الأح����كام ه����ذه امل����ادة، تق����دمي اأي اأدلة 
جدي����دة اأو طلب اإجراء من اإجراءات االإثبات اأمام املحكمة 
املخت�شة بعد انتهاء اإدارتها، اإال اإذا تبن لها اأن اخل�شم 
مل يق����دم الدليل اأو طلب االإجراء يف مرحلة اإدارة الدعوى 
خ����الل االأجل املح����دد لذلك بج����دول املواعي����د الأ�شباب 
خارج����ة عن اإرادت����ه اأو كان تقدمي ذل����ك الدليل اأو طلب 
االإج����راء؛ ملواجهة ظروف ط����راأت اأو تبين����ت بعد االآجال 
املح����ددة لذلك بجدول املواعي����د، اأو اإذا ن�س اأي قانون 
اآخر على ج����واز تقدمي ذلك الطلب اأو الدليل يف اأي حالة 
تكون عليها الدعوى، اأو اإذا تبن للمحكمة املخت�شة اأنه 

مل يعلن اإعالنا �شحيحا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.
ز – يف غ����ر احلاالت املن�شو�����س عليها يف الفقرة 

)ح( من هذه املادة يعد مدي����ر الدعوى بعد انتهائه من 
اإدارتها تقريرا يت�شم����ن وقائع الدعوى وحجج اخل�شوم 
وطلباته����م ودفاعه����م وما ا�شتن����دوا اإليه م����ن اأدلة وما 
تقدموا ب����ه من طلبات باإج����راءات االإثب����ات، ويجب على 
مدير الدعوى اإحالة ملف الدعوى اإلى املحكمة املخت�شة 
مرفق����ا به التقرير امل�شار الي����ه خالل ثالثة اأيام عمل من 

انتهائه من اإدارة الدعوى.
ح – يجوز للخ�ش����وم يف اأي وقت اأثناء نظر الدعوى 
اأم����ام مدير الدعوى اأن يطلبوا ت�شوية النزاع �شلحا، فاذا 
ما اتفقوا على ذلك اثبت ما اتفقوا عليه يف حم�رش تكون 
له قوة ال�شن����د التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم اأو من 
وكالئهم ومن مدير الدعوى ويختم بال�شيغة التنفيذية، 
واإذا اتف����ق اخل�ش����وم عل����ى ت�شوي����ة الن����زاع �شلحا خالل 

مرحلة اإدارة الدعوى يح�شب ن�شف الر�شم املقرر.
وج����اء يف امل����ادة الثانية من القان����ون اأنه: ي�شتبدل 
بن�����س امل����ادة )56( م����ن قان����ون املرافع����ات املدني����ة 
والتجاري����ة ال�شادر باملر�شوم بقان����ون رقم )12( ل�شنة 

1971 الن�س التايل:
اأ – يج����ب اأن يح�����رش مع القا�ش����ي يف اجلل�شات ويف 
جميع اإج����راءات االإثب����ات كاتب يحرر املح�����رش بخط اليد 
اأو بوا�شط����ة اأجه����زة احلا�شوب اأو باالجه����زة االإلكرتونية 
ال�شمعي����ة منه����ا اأو الب�رشي����ة اأو كلتيهم����ا مع����ا، ويوق����ع 

القا�ش����ي اأو رئي�����س املحكمة على املح�����رش بخط اليد اأو 
بوا�شط����ة التوقي����ع االإلكرتوين بح�شب االأح����وال، ويكون 
للمح�رش املحرر اإلكرتونيا ذات احلجية املقررة للم�شتند 
الر�شم����ي، وي�ش����در قرار م����ن الوزي����ر املعن����ي ب�شوؤون 
العدل، بع����د موافقة املجل�س االأعل����ى للق�شاء، بتحديد 
اال�شرتاط����ات ومعاي����ر اأنظم����ة املعلوم����ات التي يجب 
االلتزام بها يف اإن�شاء وت�شليم وحفظ واأمان وخ�شو�شية 
املحا�����رش االإلكرتونية وحتديد ن����وع التوقيع االإلكرتوين 

املطلوب و�شيغة و�شع التوقيع على املح�رش.
الت�رشي����ح  املخت�ش����ة  املحكم����ة  ق����ررت  اإذا  ب- 
للخ�ش����وم بتبادل مذك����رات خالل اأجل مع����ن، جاز لكل 
منه����م اإر�شالها بالو�شائل االإلكرتوني����ة، وي�شدر الوزير 
املعن����ي ب�ش����وؤون العدل، بع����د موافقة املجل�����س االأعلى 
للق�ش����اء ق����رارا بتحدي����د تل����ك الو�شائ����ل، وا�شرتاطات 
ومعاي����ر اأنظمة املعلومات الت����ي يجب االلتزام بها عند 
تب����ادل املذك����رات بالو�شائ����ل االإلكرتوني����ة مب����ا يكفل 
ت�شلمه����ا من باقي اخل�شوم ومراعاة اال�شرتاطات الفنية 

املتعلقة بحفظها وخ�شو�شيتها وحمايتها.
وجاء يف املادة الثالثة م����ن القانون اأن على رئي�س 
جمل�س ال����وزراء والوزراء كل فيما يخ�ش����ه تنفيذ اأحكام 
هذا القان����ون، ويعمل به من الي����وم التايل مل�شي ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية. 

اإن�ضاء مكتب بوزارة العدل لتح�ضري الدعوى وتهيئتها للمرافعة 
  ” جاللة امللك ي�شدر قانونا بتعديل اأحكام “املرافعات املدنية والتجارية

بعثات دبلوما�ضية للبحرين بال�ضودان وماليزيا واإيطاليا 

القائد العام ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان

�ضمو ال�ضيخة لولوة تتكفل بنفقات اإفطار �ضائم مل�ضجد بوكوارة

ال�ضماح ب�ضم 5 �ضنوات مدد خدمة افرتا�ضية

موؤمتر عاملي ي�ضيد بتجربة البحرين يف حرية الأديان

امل�ضادقة على عقوبات اإتالف جوازات ال�ضفر

جاللة امللك ي�شادق على قانون التاأمن االجتماعي

بيبي: اململكة من اأكرث الدول ت�شاحما بف�شل رعاية جاللة امللك

املنام���ة - بنا: �شادق عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة فاأ�ش���در قانونا رقم 
17 ل�شن���ة 2018 بتعديل امل���ادة 36 من قانون التاأمن 
االجتماع���ي ال�ش���ادر باملر�ش���وم بقانون رق���م 24 ل�شنة 

.1976
وج���اء يف امل���ادة االأولى م���ن القانون: ت�ش���اف اإلى 
امل���ادة )36( م���ن قان���ون التاأم���ن االجتماع���ي ال�شادر 
باملر�ش���وم بقانون رق���م )24( ل�شنة 1976 فقرة جديدة 
ن�شها االآتي: “كما يجوز للموؤمن عليه اأن يطلب �شم مدد 
خدم���ة افرتا�شية ملدة ا�شرتاك���ه يف التاأمن مبا ال يجاوز 
خم�س �شن���وات، على اأال تتج���اوز مدة اخلدم���ة املح�شوبة 
يف التقاع���د بعد ال�شم وعند انته���اء اخلدمة حدود املدة 
املوؤهلة ال�شتحقاق احلد االأق�شى للمعا�س، وذلك مقابل 
اأداء مبل���غ اإ�ش���ايف ي�ش���دده اإل���ى الهيئة العام���ة للتاأمن 

االجتماع���ي، ويقدر ه���ذا املبلغ ويح�شب ب���ذات الطريقة 
امل�شار اإليه���ا يف الفقرة الأولى من هذه املادة. وي�شرتط 
ل�شم احلد االأق�شى ملدة اخلدمة االفرتا�شية وفًقا الأحكام 
هذه امل���ادة عدم انتف���اع املوؤمن عليه ب�ش���م مدة خدمة 
افرتا�شية وفقا الأي من القوانن التاأمينية اأو التقاعدية 
املعم���ول بها، وال حت�شب املدد االفرتا�شية �شمن املدد 
املوؤهلة للمعا�س اإال بق�ش���اء املوؤمن عليه مدة اال�شرتاك 
املن�شو����س عليه���ا يف املادت���ن )34( و)37( م���ن هذا 
القان���ون”. ون�شت امل���ادة الثانية من القان���ون على اأن 
ي�شدر وزير املالية الق���رارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القان���ون. وجاء يف امل���ادة الثالثة اأن عل���ى رئي�س جمل�س 
ال���وزراء والوزراء - كل فيما يخ�ش���ه - تنفيذ اأحكام هذا 
القانون، ويعمل به اعتب���اًرا من اليوم التايل لتاريخ ن�رشه 

يف اجلريدة الر�شمية.

املنام����ة - بنا: �ش����ادق عاهل الب����الد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�شى اآل خليف����ة، فاأ�شدر قانونا رقم 19 
ل�شن����ة 2018، باإ�شافة مادة جديدة برق����م 18 مكرًرا اإلى 
القان����ون رقم 11 ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر. وجاء 
يف املادة االأولى من القانون اأنه: ت�شاف اإلى القانون رقم 

)11( ل�شن����ة 1975 ب�شاأن ج����وازات ال�شفر، م����ادة جديدة 
برقم )18( مكررا ن�شها االآتي: “يعاقب بغرامة ال تقل عن 
خم�شن دينارا وال جتاوز اأربعمائة دينار كل من اأتلف جواز 
ال�شف����ر اأو اأي جزء من اأجزائه عمًدا اأو قام بو�شع مل�شقات 
اأو �شع����ارات اأو عب����ارات اأو عالمات اأو اأخت����ام اأو كتابات اأو 

ر�شوم����ات اأو غرها من هذه النماذج على اأي جزء من اأجزاء 
ج����واز ال�شفر دون اأن يكون خم����واًل بذلك”. وجاء يف املادة 
الثانية من القانون اأن على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء 
- كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

مت اإلق����اء ال�شوء على موقف البحرين من الت�شامح 
الدين����ي واالنفت����اح يف من�شة عاملية وذل����ك يف التجمع 
ال����دويل لالإديان املنعقد يف مدينة بنجلور يف الهند. مت 
تنظي����م املوؤمتر ال����ذي ا�شتمر 3 اأيام م����ن قبل الزمالة 
الدولي����ة ملجال�����س االأدي����ان ح�����رشه ق����ادة م����ن خمتلف 
التوجهات الدينية حول العامل. وكان ال�شحايف املخ�رشم 
�شومان بيبي من بن املتحدثن الرئي�شن يف املوؤمتر 
وال����ذي مت تعيينه موؤخ����را من املجل�����س من�شقا للتجمع 

الدويل لالأديان يف مملكة البحرين وال�رشق االأو�شط.
وكان حديث بيبي ع����ن الت�شامح الديني يف مملكة 
البحري����ن التي تعت����ر يف نظره واحدة م����ن اأكرث الدول 

ت�شاحما يف جمال االأديان على امل�شتوى العاملي. 
وانده�س امل�شاركون من خمتلف اجلهات امل�شاركة 
يف املوؤمت����ر حن علموا عن حرية العبادة جلميع االأديان 
بتوجيهات من عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف����ة على الرغم م����ن اأنها دول����ة اإ�شالمية. ويدعم 
التوج����ه امللك����ي كل من رئي�س ال����وزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأم����ر خليفة بن �شلمان اآل خليفة وويل العهد 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.

واأ�ش����ار بيب����ي يف كلمته اإل����ى اأن املعبد الهندي يف 
البحري����ن يعود تاريخه الأكرث م����ن 200 �شنة يف حن اأن 
بن����اء الكنائ�����س يعود الأكرث م����ن 100 �شن����ة واأنها تقع 
بج����وار العدي����د من مئ����ات امل�شاج����د يف الب����الد اإ�شافة 

لوجود معابد يهودية ومعابد لل�شيخ.
وقال “اإن جاللة امللك رع����ى العديد من احلوارات 
الدولية يف جمال االأدي����ان يف البحرين كما اأنه قابل بابا 

الفاتيكان ووجه الدعوة لروؤ�شاء الكنائ�س االرثوذك�شية 
لزيارة مملكة البحرين”. وتقوم الكني�شية الكاثوليكية 
حاليا ببن����اء مقرها االإقليمي يف البحرين ويعود الف�شل 
يف ذلك جلاللة امللك الذي تكرم بذلك. كما اأن من عادة 
جاللة املل����ك و�شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد اأن 
ي�شتقبلوا العدي����د من القيادات الديني����ة املختلفة يف 

جمال�شهم.
وذك����ر اأن “اجلمعي����ات امل�شيحي����ة منح����ت اأرا�س 
جمانية من جالل����ة امللك لبن����اء دور عبادتهم فيها واأن 
�شيا�شات االنفتاح التي يقودها جاللته اأ�شهمت موؤخرا 
يف تاأ�شي�س مركز امللك حمد للتعاي�س ال�شلمي واحلوار 

بن االأديان”. 
وق����ال “ظللت اأعم����ل �شحافيا يف مملك����ة البحرين 
الأك����رث من 40 عاما وعندما اأكمل����ت 25 عاما يف اململكة 
كتب����ت كتابا حتت عنوان “�شكرا البحرين”  مبباركة من 

جالل����ة امللك.  ويعتز بيبي بالرحل����ة التي �شاحب فيها 
املغفور له ب����اإذن اهلل �شمو االأمر عي�شى بن �شلمان اآل 
خليفة و�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
الذي كان ولي����ا للعهد اآنذاك و�شاح����ب ال�شمو امللكي 
رئي�����س الوزراء و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد اأثناء 

زيارتهما الر�شمية للهند.
وكان بيبي يعمل مديرا للتحرير يف �شحيفة “جلف 
ديل����ي ني����وز” واأ�ش�س حالي����ا �رشكة لالإع����الم والعالقات 

العامة خا�شة به يف العام املا�شي.
من جه����ة اأخرى، قال االأمن العامل للزمالة الدولية 
ملجال�س االأديان االأب روبي كنان�شرا “اإن جميع الوفود 
كانت �شعيدة الأن ت�شمع االنفتاح واالحرتام الذي تتمتع 
ب����ه البحرين نحو خمتل����ف االأديان، ونح����ن حري�شون يف 
امل�شتقبل اأن نعق����د موؤمترنا الدويل يف مملكة البحرين 

يف امل�شتقبل القريب”.

• جاللة امللك	

الب���الد  اأ�ش���در عاه���ل  املنام���ة - بن���ا: 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�شى اآل 
 2018 ل�شن���ة  خليف���ة مر�شوم���ا رق���م )32( 
باإن�ش���اء بعثات دبلوما�شي���ة ململكة البحرين 
ل���دى بع����س الدول. وج���اء يف امل���ادة االأولى 
من املر�شوم اأن���ه: تن�شاأ بعث���ات دبلوما�شية 

ململكة البحرين لدى كل من:

1. جمهورية ال�شودان.
2. مملكة ماليزيا.

3. جمهورية اإيطاليا.
وج���اء يف املادة الثانية م���ن املر�شوم اأن 
على وزي���ر اخلارجي���ة تنفيذ ه���ذا املر�شوم، 
ويعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �ش���دوره، وين�رش يف 

اجلريدة الر�شمية.

الرفاع - قوة الدفاع: ا�شتقبل القائد العام 
لق����وة دفاع البحرين امل�شر الركن ال�شيخ خليفة 
ب����ن اأحمد اآل خليفة م�شاء اأم�س يف جمل�شه بالرفاع 
الغربي كالً من �شفر الواليات املتحدة االأمركية 
ال�شديقة لدى مملكة البحرين جا�شنت �شيبريل، 
و�شف����ر جمهورية كوريا اجلنوبية ال�شديقة لدى 
مملك����ة البحري����ن كو هي����ون مو، و�شف����ر مملكة 
تايلن����د ال�شديق����ة ل����دى مملكة البحري����ن تاينت 
ن����ا �شونخ����ال، وقائد الق����وات البحري����ة االأمركية 
يف القي����ادة املركزي����ة قائد االأ�شط����ول اخلام�س 

الفريق بحري �شكوت �شترين.
كم����ا ا�شتقب����ل القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع 
البحرين ع����دداً من الوزراء وامل�شوؤولن باململكة 
وجموعاً م����ن املواطنن واملقيمن الذين قدموا 
له اأ�ش����دق الته����اين واأطيب التري����كات بحلول 
�شه����ر رم�شان املب����ارك، وال����ذي ياأت����ي يف اإطار 
حر�شه على تكري�س العادة ال�شنوية يف التوا�شل 
وتاأكي����د عادات املجتم����ع البحرين����ي االأ�شيلة يف 
ال�شه����ر الف�شي����ل وامل�شتم����دة م����ن روح دينن����ا 

االإ�شالمي احلنيف.
ويف لقائ����ه م����ع جم����وع املهنئ����ن بال�شه����ر 
الك����رمي، دعا القائد العام اهلل ع����ز وجل اأن يعيد 

ه����ذا ال�شه����ر الف�شي����ل باخل����ر وال����ركات على 
اجلمي����ع واأن يرف����ل اهلل تعال����ى الوط����ن باالأم����ن 
واالأم����ان والتطور ال�شامل الذي يعود باخلر على 
اجلمي����ع يف ظ����ل القي����ادة احلكيمة لعاه����ل البالد 
القائ����د االأعل����ى �شاح����ب اجلاللة املل����ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.
وكان القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين قد 
ا�شتقب���ل يف جمل�شه بالرف���اع الغربي م�ش���اء اأم�س 
االأول، كالً م���ن �شفر جمهوري���ة رو�شيا االحتادية 
ال�شديق���ة املعتمد لدى مملك���ة البحرين، و�شفر 
�شلطن���ة عم���ان ال�شقيقة ل���دى اململك���ة، و�شفر 
اململكة االأردني���ة الها�شمية ال�شقيقة لدى مملكة 
البحرين، و�شفرة جمهورية م�رش العربية ال�شقيقة 
لدى اململكة، و�شفر اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة 
ل���دى مملكة البحري���ن، كما ا�شتقب���ل القائد العام 
لقوة الدفاع عدًدا من الوزراء لتهنئته بحلول �شهر 
رم�ش���ان املبارك، حيث قدموا ل���ه اأ�شدق التهاين 

واأطيب التريكات بهذه املنا�شبة. 
وخ����الل اللق����اء، دع����ا القائ����د الع����ام لق����وة 
دف����اع البحرين اهلل عّز وج����ّل اأن يعيد هذا ال�شهر 
الف�شيل باخلر وال����ركات و�شالح االأعمال على 

اجلميع.

البوك���وارة  م�شج���د  م���وؤذن  توج���ه 
مبحافظة املحرق حمم���د �شبت باأ�شمى 
اآي���ات ال�شك���ر والتقدي���ر اإل���ى كرمي���ة 
�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء، 
�شم���و ال�شيخ���ة لول���وة بن���ت خليفة اآل 
خليف���ة عل���ى تف�شل �شموه���ا بنفقات 
اإفط���ار �شائم ل�شه���ر رم�ش���ان مبارك 

املبارك للم�شجد.
واأك���د اأن تل���ك املب���ادرة اخلري���ة 
لي�ش���ت غريب���ة عل���ى �شموه���ا �شاحبة 
العط���اء واالأيادي الكرمي���ة التي جتود 
باخل���ر عل���ى جميع املحتاج���ن، داعيا 

اهلل عز وج���ل اأن يجعل ذل���ك يف ميزان 
ح�شنات �شموها واأن يجزيها خر اجلزاء 
ع���ن كل ما تقوم ب���ه من اأعم���ال اخلر 

والر.
وق���ال اإن تل���ك اخل�ش���ال احلميدة 
الت���ي تتميز به���ا �شم���وه يف حب اخلر 
وال�شعي اإليه توارثته���ا كابًرا عن كابر 
م���ن اآل خليفة الكرام، كم���ا ان �شموها 
ت�شر يف ذل���ك على نهج والدها رئي�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة ال���ذي 

ي�شمل اجلميع بفي�س كرمه و�شخائه.

• ال�شحايف �شومان بيبي يتحدث يف املوؤمتر	 • لقطة تذكارية على هام�س املوؤمتر	

حمرر ال�ضوؤون املحلية



املنامة - بن���ا: تراأ�س رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
اجلل�صة العتيادي���ة الأ�صبوعية ملجل����س الوزراء 
بق����ر الق�صيبي���ة �صب���اح اأم�س. واأدل���ى الأمني 
العام ملجل�س الوزراء يا����ر النا�ر عقب اجلل�صة 

بالت�ريح التايل:
اأ�صاد �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س الوزراء 
برعاي���ة عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة حلفل افتتاح مدينة �صلمان، 
وباللفتة امللكية ال�صامي���ة باإطالق هذا امل�صمى 
عليها تيمًنا با�صم ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة؛ 
تقدي���ًرا لإجنازات وم�صاهم���ات �صموه يف التنمية 
والتطوي���ر، معرًبا �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س 
الوزراء ع���ن التقدير العايل لهذه اللفتة امللكية 
ملا حتمل���ه من مدل���ولت تعك�س تقدي���ًرا ملكًيا 
�صامًي���ا لعط���اءات �صاح���ب ال�صم���و امللكي ويل 
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء، موؤكًدا �صموه اأن �صمو ويل العهد 
اأهل له���ذا التك���رمي امللكي الغ���ايل لإ�صهامات 

�صموه الكبرية يف ال�صاأن الوطني.
و�صم���ن هذا ال�صي���اق، وجه �صاح���ب ال�صمو 
امللكي رئي�س الوزراء اإل���ى ا�صتكمال احتياجات 
امل���دن اجلديدة م���ن اخلدمات العام���ة واملرافق 
خللق جتمع���ات عمرانية متكاملة خدمًيا ومرفقًيا 

مبا ينعك�س على تطويرها ورفع كفاءتها. 
ويف هذا ال�صدد كلف �صاحب ال�صمو امللكي 

رئي����س ال���وزراء اللجنة الوزارية لالإعم���ار والبنية 
التحتية بتقدمي خطة ل�صتكمال احتياجات مدينة 
خليفة من اخلدمات العام���ة واملرافق واأولويات 
تنفي���ذ ه���ذه الحتياجات م���ن املدار�س والطرق 
الداخلية واخلدمات ال�صحي���ة واملراكز ال�صبابية 
ومراكز الت�ص���وق املركزي والتج���اري للت�صهيل 
والتي�ص���ري على قاطنيها، واأن يت���م التن�صيق يف 

هذا اخل�صو�س مع �صمو حمافظ اجلنوبية. 
بعدها، اطلع �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء املجل�س على الزيارة الت���ي �صيقوم بها 
�صم���وه لحقا اإلى دولة الكوي���ت للقاء اأمري دولة 
الكوي���ت �صاحب ال�صم���و ال�صيخ �صب���اح الأحمد 
ال�صباح، اإذ اأ�صاد جمل�س الوزراء بعمق العالقات 
الأخوي���ة التاريخي���ة وم�صت���وى التع���اون الوثيق 
ب���ني البلدين ال�صقيقني، منوًها املجل�س باأهمية 
مث���ل هذه الزي���ارة يف تطوي���ر التع���اون الثنائي 
بني البلدين ال�صقيق���ني وتعزيز م�صرية جمل�س 

التعاون.
من جه���ة اأخرى، اطل���ع جمل�س ال���وزراء على 
نتائ���ج القم���ة الإ�صالمي���ة ال�صتثنائي���ة ال�صابعة 
�لتي عق���دت يف ��سطنبول �أخ���ر�، �إذ �أحاط وزير 
اخلارجية املجل�س باأه���م القرارات التي اتخذتها 
القم���ة، الت���ي رح���ب جمل����س ال���وزراء بقراراتها 
ومنها مطالبة القم���ة بت�صكيل جلنة خرباء دولية 
م�صتقل���ة للتحقي���ق يف اجلرائ���م الإ�رائيلية �صد 
املتظاهري���ن يف غزة، واإر�صال قوة دولية حلماية 

الفل�صطينيني.
وجدد املجل�س الت���زام مملكة البحرين بدعم 

ال�صع���ب الفل�صطيني ومتكينه م���ن اإقامة دولته 
امل�صتقل���ة وعا�صمتها القد����س ال�رقية، موؤكًدا 
�رورة بذل اجلهود كافة واتخاذ الإجراءات التي 
حتم���ي ال�صعب الفل�صطيني مم���ا يتعر�س له من 

عدوان من قبل القوات الإ�رائيلية. 
بع���د ذلك نظر املجل����س املذكرات املدرجة 
عل���ى ج���دول اأعمال���ه واتخ���ذ ب�صاأنها الق���رارات 

التالية: 
اأوًل: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى تغلي���ظ 
العقوبة على جرمية ت�صني���ع وحيازة وا�صتخدام 
العب���وات القابل���ة لال�صتعال بق�ص���د ا�صتعمالها 
لتعري����س حي���اة النا����س اأو الأم���وال العام���ة اأو 
اخلا�ص���ة للخط���ر، وواف���ق عل���ى م����روع قانون 
يزيد عقوبة ت�صنيعه���ا وا�صتخدامها من احلب�س 
والغرامة اإلى ال�صجن مدة ل تزيد على 10 �صنوات 
وغرام���ة على كل من ي�صنعه���ا، وبال�صجن مدة ل 
تزيد عن 5 �صنوات وغرامة على كل من يحوزها، 
وبال�صج���ن م���دة ل تزيد عن 8 �صن���وات على كل 
من يوزعه���ا اأو ي�صتخدمها، وبال�صج���ن املوؤبد اأو 
املوؤق���ت الذي ل يقل عن 10 �صنوات اإذا اأف�صى 
ا�صتخدامها اإلى عاهة م�صتدمية، وعقوبة الإعدام 
اأو ال�صج���ن املوؤب���د اإذا اأف�ص���ى ا�صتخدامه���ا اإلى 
موت اإن�صان، وقرر املجل����س اإحالة م�روع قانون 
بتعدي���ل بع�س اأحكام قان���ون العقوبات ال�صدر 
باملر�ص���وم بقان���ون رق���م 15 ل�صن���ة 1976 اإلى 

ال�صلطة الت�ريعية. 
ثانًيا: يف اإطار حر����س احلكومة على احلفاظ 
عل���ى البيئ���ة والوف���اء بالتزاماته���ا بالتفاقات 

البيئي���ة، وم���ا تولي���ه من اهتم���ام للتع���اون مع 
اجله���ات الدولي���ة املعني���ة به���ذا اخل�صو����س، 
فقد وافق جمل����س الوزراء عل���ى ان�صمام مملكة 
البحري���ن ممثل���ة يف املجل�س الأعل���ى للبيئة اإلى 
منظم���ة الحت���اد العاملي للحفاظ عل���ى الطبيعة 
وموارده���ا وكذل���ك ان�صمامها ل�صن���دوق البيئة 
العاملي، اإذ يجيء ذلك ا�صتمراًرا جلهود احلكومة 
يف مكافح���ة املتغريات ال�صلبي���ة التي تطراأ على 
النظ���ام البيئ���ي واحلر����س على حت�ص���ني جودة 
البيئ���ة املحلية، وكل���ف املجل����س اجلهات ذات 
العالقة والخت�صا�س باتخاذ الإجراءات القانونية 

والفنية الالزمة. 
ثالًثا: تابع جمل�س ال���وزراء ما حتقق تنفيذه 
من خطة عم���ل ال�صرتاتيجي���ة الوطنية للطفولة 
2013 - 2017 وتب���ني اأن ن�صبة ما حتقق منها 

ه���و 79 % عرب الآلي���ات ومب���ادرات العمل التي 
اتخذتها ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة، وبناًء 
علي���ه ق���رر جمل����س ال���وزراء متدي���د خط���ة عمل 
ال�صرتاتيجية الوطنية للطفولة لالأعوام اخلم�صة 
املقبل���ة؛ ل�صتكمال تنفيذ املتبق���ي من اخلطة 
مبا يع���زز النتائج واملكا�صب املتحققة يف جمال 
تنمي���ة الطفول���ة وحمايتها ويف�ص���ي اإلى زيادة 
التن�صيق ب���ني اجلهات املختلفة لتو�صيع قاعدة 
امل�صتفيدي���ن م���ن تل���ك اخلط���ة، ووج���ه جمل�س 
الوزراء اأن تكون هذه ال�صرتاتيجية هي املرجعية 
عند اإ�ص���دار اجلهات احلكومي���ة لتقاريرها ذات 
العالق���ة بالطفول���ة، وذل���ك خ���الل ا�صتعرا����س 
املجل����س للتقرير املرفوع به���ذا اخل�صو�س من 

وزير العمل والتنمية الجتماعية. 
رابًع���ا: بحث جمل����س ال���وزراء جتديد مذكرة 
التفاه���م املربم���ة ب���ني هيئ���ة ج���ودة التعلي���م 
والتدري���ب مبملك���ة البحرين، وهيئ���ة املوؤهالت 
املاليزية لفرتة زمنية اأخرى واأحالها اإلى املجل�س 

الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. 
خام�ًص���ا: اأح���ال جمل�س ال���وزراء اإل���ى جمل�س 
الن���واب م����روع قان���ون بتعديل امل���ادة 10 من 
القان���ون رقم 27 ل�صن���ة 2005 ب�ص���اأن التعليم 
املع���د يف �ص���وء الق���رتاح بقان���ون املق���دم من 
جمل�س الن���واب م�صفوًعا مبذكرة ب���راأي احلكومة 
حول���ه، فيم���ا اأح���ال جمل�س ال���وزراء اإل���ى جمل�س 
النواب رد احلكومة على اقرتاح برغبة بخ�صو�س 

حمالت امل�صاج والتدليك.
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• �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�صا جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	

جمل�س الوزراء: 

تغليظ عقوبة جرمية ت�صنيع وحيازة وا�صتخدام العبوات القابلة لال�صتعال

ان�صمام البحرين ملنظمة الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومورده�ا 

متديد خطة عمل ال�صرتاتيجية الوطنية للطفولة لالأعوام اخلم�س املقبلة

• يا�ص�ر النا�ر	

ا�ستكمال احتياجات املدن اجلديدة خللق جتمعات عمرانية متكاملة
كلف اللجنة الوزارية بتقدمي خطة ب�صاأن احتياجات مدينة خليفة... �صمو رئي�س الوزراء:
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�رضورة الو�شول اإلى حلول لأزمات املنــــــــــطقـة مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة
موا�سلة التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف الق�سايا... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو اأمري الكويت:

املنامة - بنا: ا�س���تقبل اأمري دولة الكويت 
ال�سقيقة �س���احب ال�سمو الأمري �س���باح الأحمد 
اجلاب���ر ال�س���باح بق����ر د�س���مان م�س���اء اأم����س 
رئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة بح�س���ور ويل عهد 
دولة الكويت �س���مو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر 
ال�س���باح ورئي�س جمل�س الوزراء �س���مو ال�س���يخ 
جابر املبارك احلمد ال�س���باح، حيث نوه �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء باإ�س���هامات 
�س���احب ال�س���مو اأم���ري دول���ة الكوي���ت يف دعم 
م�س���رية جمل�س التع���اون، ومبادراته اخلرية يف 

خدمة الإن�سانية يف املنطقة والعامل.
ويف اللقاء، تبادل �سموهما التهاين مبنا�سبة 
�س���هر رم�س���ان املبارك، داع���ن املولى جلت 
قدرت���ه اأن ُيعيد اأيامه الف�س���يلة على البلدين 
و�سعبيهما ال�س���قيقن باخلري وامل�رات، فيما 
نقل �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
حتي���ات ملك مملك���ة البحرين �س���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة اإل���ى اأخيه 
�س���احب ال�س���مو اأمري دولة الكويت ال�س���قيقة، 
موؤك���داً �س���موه احلر����س عل���ى دع���م العالقات 
الأخوية املتج���ذرة والرتقاء مب�س���توياتها اإلى 
الآفاق التي حتقق طموحات وتطلعات البلدين 

و�سعبيهما.
وجرى اأثن���اء املقابلة ا�س���تعرا�س �س���امل 

مل�س���ار العالقات الأخوية التاريخية التي تربط 
ب���ن البلدين وما و�س���لت اإليه من م�س���تويات 
متقدمة على �س���عيد التن�سيق والتعاون ثنائيا 
وخليجيا، اإذ اأكد �سموهما عمق العالقات الأخوية 
الثنائية التي ت�رب بجذورها يف تاريخ البلدين 
و�سبل تنميتها وتطويرها يف خمتلف املجالت، 
و�سدد �سموهما على حر�س البلدين ال�سقيقن 
على موا�س���لة التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف 
الق�س���ايا مبا يخدم امل�س���الح امل�س���ركة على 

ال�سعيدين الثنائي وم�سرية جمل�س التعاون.
واأكد �س���احب ال�س���مو اأمري دول���ة الكويت 

ال�س���قيقة و�س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س 
الوزراء اأهمية اللقاءات الت�ساورية والتن�سيقية 
على كل امل�س���تويات لتطوير م���ا هو قائم من 
عالقات قوية بن البلدين وتنمية اأطر التعاون 

الثنائي يف �ستى املجالت.
وقال �س���مو رئي�س ال���وزراء “نح���ن نعي�س 
يف عامل ي�س���هد متغريات مت�س���ارعة ويف منطقة 
اأمنه���ا  يف  وم�س���تهدفة  �راع���ات  تتو�س���ط 
وا�س���تقرارها وه���ذا الأمر ي�س���تدعي مزيدا من 
اليقظة واحلذر والتن�س���يق والتعاون واملوقف 
الواحد وال���راأي امل�س���رك”، موؤكدا �س���موه اأن 

ق���ادة دول املجل����س ُيدرك���ون بحكمتهم هذه 
املخاط���ر ويعمل���ون ب���كل م���ا اأوت���وا لتجني���ب 
�س���عوبهم اأية تبعات �س���لبية لها ق���د تنعك�س 

�سلبا على م�سارنا التنموي والأمني.
كما تطرقت املباحثات اإلى اآخر امل�ستجدات 
على ال�س���احة الإقليمية، واأكد �س���موهما �رورة 
الو�س���ول اإل���ى حلول ملختل���ف الأزم���ات التي 
متوج بها املنطقة مبا يكفل احلفاظ على الأمن 

وال�سالم وال�ستقرار فيها. 
واأع���رب �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء يف خت���ام اللقاء ع���ن �س���كره وتقديره 

لدولة الكويت ال�س���قيقة اأمريا وحكومة و�سعبا 
على مواقفها الداعمة ململكة البحرين وعلى ما 
وجده �س���موه والوفد املرافق من كرم �س���يافة 
وح�س���ن وفادة يعك�س امل�ستوى املتقدم الذي 

و�سلت اإليه العالقات الثنائية بن البلدين.
ه���ذا واأق���ام �س���احب ال�س���مو اأم���ري دول���ة 
الكويت ال�سقيقة ماأدبة اإفطار تكرميا ل�ساحب 
ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء ح�رها �سمو ويل 
العهد بدولة الكويت ال�س���قيقة و�س���مو رئي�س 
جمل�س الوزراء وعدد من اأفراد اأ�س���حاب ال�سمو 

واملعايل وكبار امل�سوؤولن بالدولة ال�سقيقة.

للكويت مكانة كبرية يف قلب كل بحريني
عالقاتنا مميزة بعمقها التاريخي وبعدها احل�ساري... �سمو رئي�س الوزراء:

الكويت - بنا: و�سل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اإل���ى دولة الكويت ال�س���قيقة، يف زي���ارة اأخوية 
يلتقي خاللها باأخيه اأمري دولة الكويت �ساحب 
ال�س���مو ال�س���يخ �س���باح الأحمد اجلابر ال�سباح، 
واأخي���ه ويل العهد �س���مو ال�س���يخ ن���واف الأحمد 
اجلاب���ر ال�س���باح، واأخيه رئي�س جمل����س الوزراء 
�سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح، لبحث 
ع���دد م���ن املو�س���وعات التي ت�س���تهدف دعم 
وتعزيز العالقات البحرينية الكويتية والرتقاء 

بالتعاون الثنائي بن البلدين.
وكان يف ا�س���تقبال �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء باملطار �س���مو رئي����س جمل�س 

الوزراء بدولة الكويت ال�سقيقة، ونواب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء، وعدد م���ن كبار امل�س���وؤولن 

بدولة الكويت ال�سقيقة.
رئي����س  امللك���ي  ال�س���مو  وق���ال �س���احب 
الوزراء لدى و�س���وله يف ت�ريح���ه “ي�رنا ونحن 
ن�س���ل اإل���ى دول���ة الكوي���ت ال�س���قيقة يف هذه 
الأيام املباركة لنلتقي باأخينا �س���احب ال�س���مو 
ال�س���يخ �س���باح الأحم���د اجلاب���ر ال�س���باح اأمري 
دولة الكويت ال�س���قيقة، اأن نوؤكد على العالقة 
الرا�سخة التي تربط بن مملكة البحرين ودولة 
الكويت ال�س���قيقة وما �س���هدته ع���ر حمطاتها 
الت���ي ت�س���يء تاري���خ البلدين من من���و وتطور 
ومواق���ف تعك�س الأخوة ال�س���ادقة، فالعالقات 

البحريني���ة الكويتية مميزة بعمقه���ا التاريخي 
وبعدها احل�ساري وتقاربها ال�سعبي وارتكازها 

امل�سريي”. 
واأ�س���اف �س���موه “ي�س���عدنا ونحن يف بلدنا 
الث���اين الكوي���ت الذي له يف قل���ب كل بحريني 
مكان���ة كب���رية، اأن نحم���ل معنا اأطي���ب حتيات 
البحري���ن ملكاً وحكومًة و�س���عباً لأ�س���قائهم يف 
الكوي���ت، فنح���ن يف مملك���ة البحري���ن حمبتن���ا 
لدولة الكويت كبرية وتقديرنا لقيادتها بالغ، 
ون�س���تذكر دوما بالعرف���ان مواقفه���ا امل�رفة 
ودعمه���ا امل�س���تمر ال���ذي تقدم���ه للمملكة يف 
خمتل���ف الظ���روف، ون���رى دوم���ا يف العالق���ات 
البحريني���ة الكويتي���ة اأنها ����رح كبري ل ميكن 

اختزال �سموخه يف كلمات، فهو تاريخ ومواقف 
واأخوة واإرث تليد مل يخُب جمده يوما”.

وقال �س���موه “اإن هذه الزيارة التي نتطلع 
فيها ب�س���وق اإل���ى لق���اء اأخينا العزيز �س���احب 
ال�س���مو اأم���ري دولة الكويت ال�س���قيقة ت�س���ّكل 
فر�س���ة طيب���ة للق���اء اأخين���ا ويل العهد �س���مو 
ال�س���يخ ن���واف الأحمد اجلاب���ر ال�س���باح واأخينا 
رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�سيخ جابر املبارك 
نح���و  العري�س���ة  باآمالن���ا  للنهو����س  ال�س���باح 
امل�س���تقبل الأف�س���ل لتعاون البلدين الثنائي، 
اأو على �سعيد م�سرية جمل�س التعاون واحلفاظ 
على م�س���احلنا امل�سركة ومكت�سباتنا وحتقيق 
طموحات واآمال �س���عبيهما مب���ا يلبي متطلبات 

املرحلة”. 
واأ�س���اف �س���موه “اإنن���ا نعي����س الي���وم يف 
عامل مت�س���ارع بتطوراته، وم�س���تجداته تفر�س 
عل���ى دولنا تاأث���ريات وانعكا�س���ات �سيا�س���ية 
واقت�س���ادية واأمنية، لذا فاإن لقاءات الت�س���اور 
والتن�س���يق اأ�س���بحت حتمية لتعزي���ز املواقف 
حلماية م�س���الح دولنا وبخا�س���ة على ال�سعيد 

الأمني وال�ستقرار الإقليمي”. 
اأن  واختت���م �س���موه ت�ريح���ه، داعي���ا اهلل 
“يحفظ دولة الكويت ال�س���قيقة قيادة و�سعبا 
نعم���ة الأم���ن والأمان ويدمي عليه���ا نعمة الأمن 
والأم���ان والرخ���اء والزده���ار يف ظ���ل القي���ادة 

احلكيمة ل�ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت”.

�سمو رئي�س الوزراء: 

ال�سلبية ت��ب��ع��ات��ه��ا  ���س��ع��وب��ه��م  لتجنيب  وي��ع��م��ل��ون  امل��خ��اط��ر  ُي���درك���ون  “التعاون”  دول  ق����ادة 

الإن�����س��ان��ي��ة وخ���دم���ة  “التعاون”  م�����س��رية  دع����م  يف  ال���ك���وي���ت  لأم�����ري  م�����س��ه��ودة  اإ����س���ه���ام���ات 

نعي�س يف عامل ي�سهد متغريات مت�سارعة ويف منطقة تتو�سط �راعات وم�ستهدفة يف اأمنها وا�ستقرارها

• �سمو اأمري دولة الكويت م�ستقبال �سمو رئي�س الوزراء	

املنامة - بنا: غادر رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة دولة الكويت ال�سقيقة بعد زيارة اأخوية 
التقى خاللها باأخيه اأمري دولة الكويت �ساحب 

ال�س���مو ال�س���يخ �س���باح الأحمد اجلابر ال�سباح 
واأخيه ويل العهد �س���مو ال�س���يخ ن���واف الأحمد 
اجلابر ال�س���باح واأخيه رئي�س جمل����س الوزراء 
�س���مو ال�س���يخ جابر املبارك احلمد ال�سباح، اإذ 

مت بحث عدد من املو�سوعات التي ت�ستهدف 
دع���م وتعزيز العالق���ات البحريني���ة الكويتية 

والرتقاء بالتعاون الثنائي بن البلدين.
وكان يف وداع �س���احب ال�س���مو امللك���ي 

رئي����س ال���وزراء باملطار �س���مو رئي�س جمل�س 
الوزراء بدولة الكويت ال�سقيقة ونواب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء وعدد م���ن كبار امل�س���وؤولن 
بدول���ة الكوي���ت ال�س���قيقة و�س���فري مملك���ة 

البحرين لدى دولة الكويت ال�سقيقة واأع�ساء 
ال�سفارة.

وع���اد �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س 
الوزراء اإلى اأر�س الوطن.

�شمو رئي�ض الوزراء يعود لأر�ض الوطن
اختتم زيارته الأخوية اإلى الكويت 

•  �سمو رئي�س الوزراء لدى و�سوله دولة الكويت ويف ا�ستقباله �سمو رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي	

• �سمو رئي�س الوزراء مغادرا دولة الكويت ال�سقيقة	
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املواطن الرثوة الأعز و�صتظل امل�صاريع املت�صلة به يف الطليعة

�صمو ويل العهد يتلقى مزيدا من التهاين بـ “مدينة �صلمان”

روؤية 2030 ر�سمت ال�سورة لطموح امل�ستقبل... �سمو ويل العهد:

املنام����ة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي الأمري �سلمان ب����ن حمد اآل خليف����ة اأن �ساحب 
اجلالل����ة املل����ك الوالد حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة اأراد 
مليثاق العمل الوطني اأن يوؤكد البناء على املكت�سبات 
الت����ي حتقق����ت للمواط����ن وتعزي����ز مردوده����ا حا�����راً 
وا�ستدام����ة تقدمها م�ستقبالً، فاملواط����ن �سيظل دائماً 
هو الرثوة الأعز و�س����تظل امل�ساريع والربامج املت�سلة 

به يف الطليعة دائماً.
واأ�س����ار �س����موه اإلى اأن روؤية البحرين القت�سادية 
2030 ر�س����مت ال�س����ورة لطموح امل�ستقبل والنهو�س 
باجلانب التنموي والقت�سادي مبا ين�سجم مع الأهداف 
الوطني����ة، واأت����ت املب����ادئ الثالثة للروؤية )ال�س����تدامة 
جلمي����ع  مرتك����زاً  لت�س����كل  والعدال����ة(  والتناف�س����ية 
ال�س����راتيجيات والربامج الهادف����ة لتحقيق مزيد من 

التطوير.
وقال �س����موه اإن العمل م�س����تمر مب����ا ميكن الوطن 
من احلفاظ على قوة ثوابته مع القدرة على ا�س����تيعاب 
متطلب����ات التنمي����ة والتطوي����ر والتمك����ن م����ن التعامل 
الفاع����ل م����ع اأي حتديات وحتويلها اإلى فر�ٍس، م�س����رياً 
�س����موه اإل����ى اأهمي����ة موا�س����لة تدعي����م اأ�س�����س البتكار 
والإب����داع والتوظيف الأمثل لالإمكاني����ات التي حتوزها 
اململكة يف تنمية القت�س����اد املعريف مبا يعزز القدرات 
واخلربات والكفاءات الوطنية وي�س����هم ب�سكل نوعي يف 
ا�س����تمرار التطوير والتحديث لتحقي����ق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة املن�سودة.
جاء ذلك لدى زيارة �سموه م�ساء اأم�س ملجال�س كل 
من �س����مو ال�س����يخ حممد بن خليف����ة اآل خليفة، ورئي�س 
جمل�س ال�س����ورى علي ال�س����الح، وال�س����يخ عبداحل�سني 
الع�س����فور، حيث تبادل �س����موه التهاين مبنا�سبة حلول 
�س����هر رم�سان الف�سيل، معرباً �س����موه عن �روره بهذه 
اللق����اءات بالأيام املبارك����ة املفعم����ة بالروحانية التي 

يكون فيها للتوا�سل ميزة خا�سة.
وقال �س����موه اإن هذه اللقاءات يف ال�س����هر الكرمي 
امت����دادا للع����ادات والتقالي����د البحريني����ة الأ�س����يلة يف 
احلفاظ عل����ى روح الإخاء والرابط ع����رب املجال�س التي 
ظل����ت حمافظة عل����ى رونقه����ا لت�س����تمر ع����ادات الآباء 
والأجداد التي كر�س����ت روح الت�سامن بني اأبناء الوطن 

ليبنوا بنواياهم وجهودهم املخل�سة.
من جانبهم، اأعرب اأ�س����حاب وح�سور املجال�س عن 
�س����كرهم وتقديرهم لزيارة �س����موه، منوهني باجلهود 
العم����ل لتحقي����ق املزي����د م����ن  امللمو�س����ة ل�س����تمرار 
املكت�س����بات عرب م�س����رية التنمية ال�س����املة التي يقود 

خطاها �ساحب اجلاللة امللك. 

• �سمو ويل العهد يزور جمل�س �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة	

• ... و�سموه يزور جمل�س علي ال�سالح	

• ... و�سموه يف زيارة ملجل�س ال�سيخ عبداحل�سني الع�سفور	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة مزي���داً من برقيات التهاين من عدد من امل�س���وؤولني 
واملواطنني مبنا�س���بة اللفتة امللكية ال�سامية الكرمية من لدن ملك 
الب���الد �س���احب اجلاللة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة، بت�س���مية 
املدين���ة الإ�س���كانية اجلديدة يف املحافظة ال�س���مالية با�س���م )مدينة 
�سلمان( مل�ساهمات �سمو ويل العهد اجلليلة يف بناء ونه�سة املجتمع 
البحرين���ي، ودور �س���موه احلي���وي والبناء يف توفري امل�س���كن املالئم 

والعي�س الكرمي لأبناء �سموه املواطنني.
فقد تلقى �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد برقيات التهنئة 

من كل من:
نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء جواد �س���امل العري�س، وم�ست�س���ار 
�س���احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزارة لل�س���وؤون القت�سادية عبداهلل 
ح�سن �سيف، ووزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�س���ام خل���ف، ورئي�س جهاز امل�س���احة والت�س���جيل العقاري ال�س���يخ 
�سلمان بن عبداهلل اآل خليفة، ووزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة ه�سام 
اجلودر، واملدير العام ملجل�س العائلة املالكة ال�سيخ �سلمان بن خالد 
بن حممد اآل خليفة، والرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�س���ة التنظيم العقاري 
ال�س���يخ حممد بن خليفة ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة، والرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة املاء والكهرباء ال�س���يخ نواف بن اإبراهيم ب���ن حمد اآل خليفة، 
ورئي�س غرفة جتارة و�س���ناعة البحرين �س���مري نا�س، ورئي�س جمل�س 
الأوقاف اجلعفرية ال�سيخ حم�سن اآل ع�سفور، وع�سو جمل�س ال�سورى 
حممد اخلزاعي، ووكيل وزارة �سوؤون الإعالم عبدالرحمن بحر، وحمافظ 
ال�سمالية علي الع�سفور، و�سفرية مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا 
بهية اجل�س���ي، وفاروق املوؤيد، والرئي����س التنفيذي ل�ركة ممتلكات 
البحرين القاب�س���ة حمم���ود الكوهجي، واملدير العام لبنك الإ�س���كان 
خال���د عبداهلل، والرئي����س التنفيذي لبنك البحري���ن والكويت ريا�س 
�س���اتر، ورئي�س واأع�س���اء املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية، وع�سو 
جمل�س ال�س���ورى ال�س���ابق عبداجللي���ل العويناتي، ورئي�س واأع�س���اء 
جمل�س الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منت�سبي بوليتكنك البحرين، 
و�س���وقي عبدالرحمن املناعي واأولده، وزهري و�س���هيل وعلي ور�سا 
اأبناء املرحوم اإ�س���ماعيل كازروين، ورئي�س �ركة رم�س���ي�س للهند�سة 
زه���ري كازروين، وعبدالعزي���ز عبداحلمي���د وعائلت���ه، وع�س���و جمل�س 
اإدارة �ركة يو�س���ف بن اأحم���د كانو، نبيل كانو، واأحمد يو�س���ف علي، 
وخالد الغ���زاوي - بنك الإبداع، والأمني العام ملجل�س التعليم العايل 
عبدالغني ال�س���ويخ، وعبدالرحم���ن قراطة - حلبة البحري���ن الدولية، 
وعبداحلمي���د النج���ار، وعبدالرحم���ن بوجميد، واملدير الع���ام للمعهد 
ال���دويل للدرا�س���ات ال�س���راتيجية ال����رق الأو�س���ط )IISS( قتادة 
زمان، وعبداهلل اآل ر�سي، ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة برومو�سيفن 

القاب�سة اأكرم مكنا�س، وعلي ح�سني يتيم.
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تقييم اأداء اأكرث من 45 األف موظف العام 2017

“حوار” مقبلة على م�ضاريع �ضاملة بف�ضل الرعاية امللكية 

الرتكيز على التبادل الثقايف لتمكني الهوية الوطنية

�شكر برنامج )الراي( على التعريف مبرافق اجلزيرة... خالد بن عبد اهلل:

اطلعت الغبان والنعيم على تطورات احلراك الثقايف... مي بنت حممد:

املنام���ة - بن���ا: ق���ال نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
ال�ش���يخ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة، اإن ج���زر حوار مقبلة 
عل���ى م�ش���اريع تطويرية �ش���املة على نحو يع���زز موقعها 
كنموذج لل�شياحة امل�ش���تدامة، ويكفل ال�شتغالل الأمثل 
���ا، وذلك بف�شل ما حتظى به هذه اجلزيرة من  لها �شياحيًّ

رعاية واهتمام من �شاحب اجلاللة امللك.
واأع���رب عن ثقته ب���اأن توفق اللجن���ة العليا لتطوير 
جزر حوار التي اأن�شئت مبوجب املر�شوم رقم )77( ل�شنة 
2017 برئا�ش���ة �شمو رئي�س املجل����س الأعلى للبيئة، يف 
تق���دمي القرتاح���ات الالزمة لتطوير ه���ذه اجلزر احليوية 
ومن بينه���ا اق���رتاح ال�شرتاتيجية املتكامل���ة ل�شتغالل 
���ا، وتطوير بنيتها التحتي���ة وتوفري و�شائل  ح���وار �شياحيًّ
املوا�شالت اإليها، مع مراعاة احلفاظ على الرثوة البحرية 
ا مبادرات واهتمام  وحماية البيئة واحلياة الفطري���ة. وحيَّ
و�شائ���ل الإعالم املحلي���ة والدولية الهادف���ة اإلى ت�شليط 
ال�ش���وء على جزر ح���وار بو�شفها اأحد املواق���ع ال�شياحية 
الفري���دة م���ن نوعه���ا يف مملك���ة البحرين، مل���ا تتميز به 
م���ن مقومات بيئي���ة وبيولوجية وجغرافي���ة جتعلها حمط 
اأنظ���ار املهتمني بالتاأمل يف جم���ال الطبيعة وا�شتك�شاف 

مكنوناتها واأ�رسارها الطبيعية.

وكان ال�شي���خ خالد ب���ن عبد اهلل ا�شتقب���ل يف مكتبه 
بق����رس الق�شيبي���ة فري���ق عم���ل برنام���ج “ال���راي” الذي 
يعر�شه تلفزي���ون البحرين، تقدي���ًرا جلهودهم املتميزة 
يف تخ�شي�س حلقة كامل���ة للتعريف بجزر حوار ومرافقها 
ممثلة يف فن���دق �شاطئ حوار الذي تدي���ره �رسكة اجلنوب 
لل�شياحة، التابعة واململوكة بالكامل ل�رسكة “ممتلكات”، 
وم���ا انته���ى اإلي���ه ه���ذا الربنامج م���ن دع���وة املواطنني 
واملقيم���ني ل�شتك�شاف حوار واجلزر املحيطة بها تعزيًزا 

ملفهوم ال�شياحة الداخلية.
ه نائب رئي�س جمل�س الوزراء بال�شكر اإلى وزارة  وتوجَّ

�ش���وؤون الإعالم وطاق���م برنامج “الراي” عل���ى م�شاعيهم 
املق���درة لط���رح وتن���اول م���ا يه���م ال�ش���ارع م���ن ق�شايا 
ومو�شوعات وتقدمي احللول الالزم���ة لها بال�شتماع اإلى 
وجهات النظر املختلفة، جت�شيًدا ملبداأ ال�رساكة املجتمعية 
لالإعالم ال���ذي �شّدد على وج���وب اأن يكون مب���ادًرا لإبراز 
املنجزات الوطنية واملكت�شبات احل�شارية التي حتققت 
يف العهد الزاه���ر لعاهل البالد، وحكومته برئا�شة �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء، ومب�شاندة ودعم �شاحب 
ال�شم���و امللكي ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

املنام����ة - هيئة البحرين للثقاف����ة والآثار: ا�شتقبلت 
رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�شيخة مي بنت حممد 
اآل خليفة يف مكتبها م�شاء اأم�س نائب رئي�س الهيئة العامة 
لل�شياحة والرتاث الوطني امل�رسف العام على برنامج خادم 
احلرمني ال�رسيف����ني للعناية بالرتاث احل�ش����اري باململكة 
العربية ال�شعودية عل����ي الغبان، وامل�رسف العام على مركز 
ال����رتاث العمراين، التاب����ع للهيئة العام����ة لل�شياحة والآثار 
م�ش����اري النعيم، حيث تبادل الطرفان �شبل تعزيز التعاون 
امل�شرتك.  واأكدت ال�شيخة م����ي بنت حممد عمق العالقات 
الثقافية والإن�شانية بني مملكة البحرين واململكة العربية 
ال�شعودي����ة، م�شرية اإلى اأهمية الرتكيز على عملية التبادل 

الثق����ايف امل�شرتك الذي من �شاأن����ه متكني الهوية الوطنية 
ودف����ع عجل����ة التنمية امل�شتدام����ة. واأطلع����ت رئي�شة هيئة 

البحري����ن للثقافة والآثار كل من الغب����ان والنعيم على اآخر 
تطورات احلراك الثقايف يف البحرين. 

اجلف����ري - دي����وان اخلدم����ة املدني����ة: اختت����م 
دي����وان اخلدمة املدنية دورة اإدارة الأداء الوظيفي 
للع����ام 2017، الت����ي انته����ت بربط نتائ����ج تقييم 
الأداء الوظيفي بالقرارات الإدارية وبرامج املوارد 
الب�رسي����ة. واأو�ش����ح رئي�����س ديوان اخلدم����ة املدنية 
اأحم����د الزايد اأنه مت تقييم 45700 موظف، وبلغت 
نتائ����ج التقييم التي مت اإدخاله����ا من قبل اجلهات 
احلكومية للموظفني امل�شمولني يف نطاق التطبيق 
99 %. واأثن����ى رئي�س دي����وان اخلدمة املدنية على 
جهود وتع����اون اجلهات احلكومي����ة و�شعيها اجلاد 
وما توليه من اهتم����ام يف تطبيق نظام اإدارة الأداء 

الوظيف����ي )اأداء(، واأ�شاد به����ذه اجلهود الطيبة يف 
اللت����زام بتطبيق النظ����ام ب�شكل فع����ال واللتزام 
باملراح����ل الزمني����ة لتطبي����ق النظام. ب����دوره، اأكد 
املدير العام لتنمية امل����وارد الب�رسية والأداء عادل 
حجي اإبراهيم اأن مرحلة تقييم الأداء ال�شنوي للعام 
2018 للك����وادر التعليمي����ة تبداأ م����ن �شهر يونيو 
2018، ون����وه اإلى الرتكيز عل����ى اأهمية ا�شتمرارية 
الت�ش����ال املبا�����رس ب����ني امل�ش����وؤول واملوظف من 
خ����الل تعزيز دور املقاب����الت الدورية ملتابعة �شري 
العمل والتاأكد من اأداء املوظف؛ لتحقيق الأهداف 

املتفق عليها يف بداية دورة التقييم.

ترشيق اإلدارات الحكومية أو تسمينها
الأو�ش����اع القت�شادية اأوجبت اتخاذ ق����رارات �شعبة، اأبرزها اإلغاء هيئ����ات ووزارات اأو دجمها اأو 

تذويبها. ويثري الإبحار عك�س التيار احلرية والت�شاوؤل.
�شه����دت الف����رتة املا�شية “ماراثوًنا”؛ ل�شتح����داث موؤ�ش�شات ر�شمية �شرته����ق امليزانية العامة 

للدولة، �شواء اأكان بت�شكيل جهازها الإداري اأم تعيني جمل�س اإدارتها اأم رئي�شها التنفيذي.
ومن بني الهيئات اجلديدة: �شندوق ال�شمان ال�شحي، وهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة، وجمل�س 

حماية البيانات ال�شخ�شية.
قّدمت وزارة ال�شناعة والتجارة ن�شخة معرَّبة �شيئة من قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة. اقتب�شت 

الت�رسيع من قانون جزيرة جريزي )تقع �شمال غرب اأوروبا وتتبع التاج الربيطاين(. 
ج����اء القانون مب�شطلحات واأحكام اأكرب من حجم �شوق البحري����ن ون�شاطه. ولحظت اأن دولً، مثل 
ال�شعودية والإمارات والأردن، اأ�شندت مهام الهيئة البحرينية جلهة تتبع وزارة التجارة، ومل ت�شتحدث 

ا م�شتقالً.  مرفًقا اإداريًّ
اأ�شتغ����رب موقف اأغلب اأع�شاء جمل�شي الربمل����ان. ت�شفيق و “زغردة” لولدة موؤ�ش�شات �شتثقل 
امليزاني����ة والتنظي����م الإداري للدول����ة. ولو رجعنا مل�شاب����ط اجلل�شات قبل اأ�شه����ر، لوجدنا ت�رسيحات 

�شوريني ونواب اأيدوا اإلغاء هيئات حكومية!، فما تف�شري تناق�س موقف البارحة مع اليوم؟
يتعنّي تو�شيح �شيا�شة املرحلة. اإما تر�شيق الإدارات احلكومية اأو ت�شمينها. ولكل قرار طريق.

تيار
“نكران اجلميل اأ�شد وقًعا من �شيف القدر”.

وليم �ضك�ضبري

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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رئي�س الأمن العام ي�صتقبل ال�صفري ال�صيني

بحث جمالت التعاون مع قائد الأ�صطول اخلام�س

4 بحرينيني يتقلدون مراكز متقدمة بكلية امللك فهد البحرية

دعم اأهداف التنمية امل�صتدامة والرتكيز على الهتمامات الوطنية

“اجلنوبية” تن�صق للحفاظ على الأمن املجتمعي 

280 منزل بـ“البحري الإ�صكاين” بانتظار التوزيع

خلف: اإعداد خطة لتطوير البنية التحتية مبنطقة عراد

يف �جتماع جلنة �لتن�سيق و�ملتابعة مع �لأمم �ملتحدة... عبد�هلل بن �أحمد:

�إهانة موظفي “�لرفاع �ل�رشقي �ل�سحي” تخالف �أخالقنا

�لبنية �لتحتية توؤجل �ل�سكن... �لأن�ساري لـ “$”:

4 ماليني دينار لتنفيذ �سبكة �ل�رشف �ل�سحي باملحرق 

�ملنامـــة - وز�رة �خلارجيـــة: تر�أ�ـــس وكيل وز�رة 
�خلارجيـــة لل�ســـوؤون �لدولية �ل�سيخ عبـــد�هلل بن �أحمد 
�آل خليفـــة، �أم�ـــس بديـــو�ن وز�رة �خلارجيـــة، �جتمـــاع 
جلنـــة �لتن�سيق و�ملتابعة بـــني حكومة مملكة �لبحرين 
ووكالت �لأمم �ملتحـــدة �ملقيمة و�لإقليمية، وعددها 
16 وكالـــة �أمميـــة، بح�ســـور �ملن�ســـق �ملقيـــم لالأمم 
�ملتحـــدة و�ملمثـــل �ملقيـــم لربنامـــج �لأمـــم �ملتحدة 
�لإمنائي �أمني �ل�رشقاوي، وع�سوية ممثلي وز�رة �سوؤون 
جمل�ـــس �لوزر�ء، ومكتب �لنائـــب �لأول لرئي�س جمل�س 
�لـــوزر�ء. و�أ�سار �إلـــى �أهمية �لجتمـــاع، باعتباره �لأول 
من نوعه �لـــذي ي�سم �لعدد �لكبري من ممثلي وكالت 
�لأمـــم �ملتحدة �ملقيمـــة و�لإقليمية، تنفيـــًذ� لوثيقة 
�إطـــار �ل�رش�كة �ل�سرت�تيجيـــة 2018 – 2020 �ملوقعة 
24 �أكتوبـــر 2017، بهدف تعزيز �لتعاون �لقائم بني 
مملكة �لبحرين و�لأمم �ملتحدة، ودعم تنفيذ خطة عمل 
و�أولويـــات �حلكومة، و�لروؤيـــة �لقت�سادية 2030، مع 
مو�ءمتهـــا لتنفيذ �أهد�ف �لتنميـــة �مل�ستد�مة 2030، 
وفقا ملبادئ �ل�ستد�مـــة و�لتناف�سية و�لعد�لة، ف�سالً 
عن منع �لزدو�جية يف �ملبـــادر�ت و�مل�ساريع، و�سولً 
�إلى �ل�ستفادة �ملثلى مـــع تر�سيد وتقلي�س �لإنفاق، 
مبـــا يعزز ريادة وتقدم مملكـــة �لبحرين بقيادة عاهل 
�لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة. 

و�أو�ســـح �أن �أولويـــات عمـــل �للجنة �ست�ســـب يف دعم 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، و�لرتكيز على �لهتمامات 
�لوطنيـــة، ويف مقدمتها �ل�ستثمـــار يف �لعن�رش �لب�رشي، 
وتعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية، و�لتي يدعمها ويحفزها 
مبادر�ت متقدمـــة وجهود حثيثة، ملر�عـــاة �حتياجات 
ور�ســـا �ملو�طنني، وفقـــا لأعلى م�ستويـــات ومعايري 

�جلودة �لعاملية.
ي�سار �إلى �أن جلنة �لتن�سيق و�ملتابعة بني حكومة 
مملكـــة �لبحريـــن ووكالت �لأمـــم �ملتحـــدة �ملقيمـــة 
و�لإقليميـــة �أن�سئـــت مـــن جمل�ـــس �لـــوزر�ء يف جل�سته 

�ملنعقـــدة بتاريـــخ 23 نوفمـــرب 2017، و�لتي حددت 
وز�رة �خلارجيـــة لرئا�ســـة �للجنـــة، وت�سمـــل ع�سويـــة 
ممثلـــني عـــن مكتـــب �لنائـــب �لأول لرئي�ـــس جمل�س 
�لوزر�ء، ووز�رة �سوؤون جمل�س �لوزر�ء، ووز�رة �ملالية، 
وتخت�س �للجنـــة مبتابعة تنفيذ �مل�ساريع و�ملبادر�ت 
�ملقرتحة بـــني �جلهات �حلكوميـــة ووكالت وهيئات 
�لأمـــم �ملتحدة �ملقيمة و�لقليميـــة، ل�سمان �ملو�ءمة 
مع برنامج عمل �حلكومة، و�لروؤية �لقت�سادية ململكة 
�لبحرين 2030، و�لتاأكد من تو�فر �لعتماد�ت �ملالية 

�لالزمة، وعدم �زدو�جية �مل�ساريع.

�لرفاع - �ملحافظة �جلنوبية : با�رشت �ملحافظة 
�جلنوبيـــة �لتن�سيـــق مع �جلهـــات �ملعنيـــة للحد من 
م�سكلة تعر�س موظفي مركز �لرفاع �ل�رشقي �ل�سحي 

لالمتهان و�لإهانات من قبل مر�جعني.
و��ستجابة ملا ن�رش يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
ب�ساأن تعر�س موظفـــي مركز �لرفاع �ل�رشقي �ل�سحي 
لالمتهـــان و�لإهانـــات �للفظية و�جل�سديـــة من قبل 
بع�ـــس �ملر�جعني �أثناء تاأديتهـــم لعملهم وبالأخ�س 
�ملوظفني �ملعنيني بحجـــز �ملو�عيد، قام فريق من 
�ملحافظـــة �جلنوبية بزيـــارة تفقدية ملركـــز �لرفاع 

�ل�رشقـــي �ل�سحـــي لتبيان جمريات �لأحـــد�ث مع عدد 
من �ملوظفني. و�أكد عدد من �ملوظفني حدوث هذه 
�لأمـــور �لتي ل تتنا�سب مع قيـــم و�أخالق جمتمعنا يف 
مملكة �لبحرين، وتعر�سهم لل�رشر �لنف�سي و�جل�سدي 
علـــى �لرغم مـــن تفانيهم و�إخال�سهـــم يف �أد�ء �لعمل 

�لوظيفي جتاه �ملر�جع و�ملري�س.
وعليه، با�رشت �ملحافظـــة �جلنوبية �لتن�سيق مع 
�جلهـــات �ملعنية باحلفاظ علـــى �ل�سبط و�ملحافظة 
علـــى �لأمـــن �ملجتمعـــي و�لنظـــام �لعـــام يف نطـــاق 

�ملحافظة.

�أكد رئي�س جمل�س بلدي �جلنوبية وممثل منطقة 
�لبحري �لبلدي �أحمد �لأن�ساري �أن 280 منزل باإ�سكان 
�لبحـــري �أ�سبحـــت جاهـــزة، و�أن �لوقـــت حـــان لتقوم 
وز�رة �لإ�ســـكان بتوزيـــع �سهـــاد�ت �ل�ستحقاق على 
�ملو�طنـــني. ولفت �إلى �أن �لجتمـــاع �لذي عقد بني 
وزير �لإ�ســـكان ووزيـــر �لأ�سغال و�ســـوؤون �لبلديات 
و�لتخطيـــط �لعمـــر�ين، ناق�ـــس و�سع حلـــول لرتفاع 
من�سوب �ملياه �جلوفية يف �لو�دي �ملحاذي للم�رشوع 

�لإ�سكاين؛ ملنع ت�رشر �مل�ستفيدين من �مل�رشوع.
وذكر �أن من بـــني �حللول �ملقرتحة كان جتميع 
�مليـــاه ب�ســـكل بحرية مائيـــة تت�سمن �آليـــة لتحريك 
�ملياه، مبا مينع من حتولها �إلى م�ستنقع مائي يوفر 

بيئة مالئمة لتكاثر �حل�رش�ت.
و�أ�ســـار �إلـــى �أن �لوحد�ت �أ�سبحـــت �سبه جاهزة، 
فيمـــا ل يـــز�ل �لوقـــت مبكـــر� علـــى �سكنهـــا؛ لعدم 
جهوزيـــة �لبنيـــة �لتحتيـــة مـــن طرقـــات ومتديد�ت 

كهربائية ومائية و�رشف �سحي وغريها.
وبني وزير �لإ�ســـكان با�سم �حلمر خالل �لجتماع 

�أنه كانت هناك �أر�ـــس خم�س�سة للم�رشوع منذ فرتة، 
و�أن هناك خططا وتوجهـــات ل�ست�سالحها و�لنتهاء 
مـــن و�سع �ملخطط لها، مبا �سيوفر ما يزيد عن 600 
وحـــدة �سكنية. و�أ�ســـار �إلى عقد عـــدة �جتماعات مع 
م�سوؤولني ومهند�سني عـــن وز�رة �لأ�سغال لتد�ر�س 
�ملرئيـــات و�ملقرتحات �ملتعلقة بالطـــرق و�ل�رشف 

�ل�سحي و�ملد�خل و�ملخارج للم�رشوع �لإ�سكاين.
من جهته، ذكر وزير �لأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمـــر�ين ع�سام خلف �أنـــه يتم �لرتتيب 
حاليـــا مع ��ست�ساري �مل�ـــرشوع؛ لإيجاد حلول مل�سكلة 
تدفقات �ملياه وتفـــاوت م�ستويات طبقات �لأر�س 

يف موقع �مل�رشوع.

��ستقبـــل وزيـــر �لأ�سغـــال و�ســـوؤون �لبلديـــات 
و�لتخطيـــط �لعمـــر�ين ع�ســـام خلف �ملمثـــل �لبلدي 
للد�ئرة �ل�سابعة يف حمافظة �ملحرق �سباح �لدو�رشي 
يف مكتبـــه بديو�ن �لوز�رة. وخـــالل �للقاء، �أكد �لوزير 
�أن �لوز�رة م�ستمرة يف عملها مب�ساريع �لبنى �لتحتية 
يف منطقـــة عـــر�د ومنهـــا م�ساريـــع �ل�ـــرشف �ل�سحي 
مبجمعي 241 و246، و�أنه يف �سوء توجيهات �ساحب 
�ل�سمـــو �مللكي رئي�س �لـــوزر�ء، قامت �لوز�رة بالبدء 
باإعـــد�د خطة متكاملة لتنفيذ �حتياجات منطقة عر�د 
ب�ساأن تطوير خدمات �لبنى �لتحتية ومنها ��ستكمال 
�سبكة �ل�رشف �ل�سحي مبجمع 241 و��ستبد�ل �أنابيب 
�ل�ـــرشف �ل�سحـــي يف �سارعي رقـــم 4501 – 4402، 
حيـــث ي�ستمـــل �مل�ـــرشوع علـــى �إن�ساء 827 مـــرًت� من 
اخلطوط العميقة و15 غرفة تفتي�س عميقة و3110 
اأمت���ار م���ن اخلط���وط الرئي�سي���ة، و2015 مـــرًت� من 

اخلط���وط الفرعية وبناء 263 غرفة تفتي�ش للخطوط 
الرئي�سية واخلطوط الفرعية و176 تو�سيلة للمنازل 
و�لأر��ســـي خلدمـــة �سكان عـــر�د جممـــع 241. و�أكد 
�أن ��ستكمـــال �سبكـــة �ل�ـــرشف �ل�سحـــي مبجمع 241 
�ستكـــون منطقة عر�د قد مت تغطيتهـــا بالكامل من 
خدمات �ل�رشف �ل�سحي و�لتي ترتبط مبحطة �ملحرق 
لل�ـــرشف �ل�سحـــي. �إ�سافة �إلى �إيجـــاد �أف�سل �حللول 
�ملبتكـــرة يف حت�سني �سبكة مياه �لأمطـــار، منّوًها يف 

�لوقـــت نف�ســـه �أن �لـــوز�رة ما�سية و�سمـــن خططها 
�ل�سرت�تيجيـــة يف �لقيـــام بزيـــار�ت للمناطق لر�سد 
�حتياجاتهـــا من �خلدمات �لأ�سا�سيـــة من خالل �إن�ساء 
جممعـــات خدمية تتوفر فيهـــا �لحتياجات �لرئي�سية 
للقاطنـــني. بدورهـــا نقلـــت ممثـــل عـــر�د يف جمل�س 
�ملحـــرق �لبلدي �لع�ســـو �سباح �لدو�ـــرشي �إلى وزير 
�لأ�سغـــال و�سوؤون عدد�ً من �أهـــم �حتياجات �ملنطقة 

ول �سيما جممعات 243 و244 و246.

• وكيل “�خلارجية” يرت�أ�س �جتماع جلنة �لتن�سيق و�ملتابعة بني مملكة �لبحرين و�لأمم �ملتحدة	

• وزير �لإ�سكان يف زيارة تفقدية للم�رشوع )�ر�سيفية(	

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خليـــة:  ��ستقبل رئي�س 
�لأمـــن �لعـــام �للـــو�ء طـــارق �حل�سن، �أم�ـــس �سفري 
جمهوريـــة �ل�ســـني �ل�سعبية لدى مملكـــة �لبحرين 
�ل�سيد �آن ور، وذلك مبنا�سبة تعيينه �سفري� جديد� 

لبالده. و�أ�ساد رئي�س �لأمن �لعام بالعالقات �لطيبة 
�لتي تربط �لبلدين �ل�سديقني ومب�ستوى �لتعاون 
و�لتن�سيق، خا�سة يف �ملجـــالت �لأمنية، متمنياً له 

�لتوفيق و�لنجاح يف مهمات عمله �جلديد.

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خلية: ��ستقبل قائد 
خفـــر �ل�سو�حل �للو�ء �لركن بحري عالء عبد�هلل 
�سيـــادي، قائـــد �لقـــو�ت �لبحريـــة �لأمريكية 
بالقيـــادة �ملركزية، قائـــد �لأ�سطول �خلام�س 

�لأدمري�ل �سكوت �سرتين.
ويف �للقـــاء، �أ�ســـاد قائـــد خفـــر �ل�سو�حل 
وتطـــور  �مل�سرتكـــة  باجلهـــود  بالأدمـــري�ل 
�لعالقـــات بـــني خفـــر �ل�سو�حـــل ومركـــز دعم 
�لأن�سطة �لبحريـــة �لأمريكية يف �لبحرين، حيث 
مت بحـــث عـــدد مـــن جمـــالت �لتعـــاون لرفع 
م�ستـــوى �لأمـــن �لبحـــري و��ستعر��ـــس �ل�سبل 
�لكفيلـــة بدعمه وتعزيزه مبـــا يخدم �مل�سالح 
�مل�سرتكـــة. كما مت خالل �للقـــاء، عر�س �إيجاز 

عن مهام وو�جبات خفر �ل�سو�حل.
كما ز�ر �لأدمري�ل مركز �لعمليات �لبحرية 
حيث �أبـــدى �إعجابه بنظام �لعمـــل وما �ساهده 
من تطـــور يف ��ستخد�م �لتقنيـــات وما تقدمه 
خفـــر �ل�سو�حل من خدمات جليلـــة للمو�طنني 
و�ملقيمني. يف �خلتام، �أكد قائد خفر �ل�سو�حل 
�أهمية تبادل مثل هذه �لزيار�ت �لتي ت�سهم يف 
تعزيز وتدعيم عالقات �ل�سد�قة بني �لبلدين، 
م�سري�ً �إلى �أن �لتعاون بني �لأ�سطول �خلام�س 
�لأمريكـــي وخفـــر �ل�سو�حـــل �لبحرينـــي ياأتي 
�سمن جمـــالت �لعمـــل �مل�ســـرتك و�لتن�سيق 
بني �لبلدين علـــى كل �لأ�سعدة للو�سول �إلى 

منظومة متقدمة تدعم �لأمن �لبحري. 

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خلية: �ســـارك قائد 
خفـــر �ل�سو�حل �للو�ء �لركن بحري عالء عبد�هلل 
�سيادي، و�آمـــر �ل�سئون �لإد�ريـــة بقيادة خفر 
�ل�سو�حـــل �لعقيد عارف �إبر�هيـــم بوع�سلي يف 
حفل تخريج �لدفعة )31( من طلبة كلية �مللك 
فهـــد �لبحريـــة باململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية 
�ل�سقيقـــة، ومـــن بينهم )4( طلبـــة بحرينيني 
تابعـــني لقيـــادة خفر �ل�سو�حـــل، ح�سلو� على 
مر�كز متقدمة و�لتفوق مع مرتبة �ل�رشف. وقد 

�أم�ســـى �خلريجون، �سنـــو�ت �لدر��سة بكل جد 
و�جتهـــاد وحازو� علـــى نتائج م�رشفـــة، وتلقو� 
علوًما ع�سكرية وعلميـــة و�إن�سانية متخ�س�سة، 
�لكبـــرية  �لإمكانيـــات  مـــن  �ل�ستفـــادة  مـــع 
�ملتوفرة يف �لكلية، و�لتي قدمت دور�ت ذ�ت 
عالقـــة بالتخ�س�سات �لدقيقـــة �لتي يتطلبها 
�لعمل �لأمني �لبحري. وكان �لتلميذ �لع�سكري 
�إبر�هيـــم �ملالكـــي، قـــد �أحـــرز �ملركـــز �لثاين 

وح�سل على تقدير ممتاز مع مرتبة �ل�رشف.

امتهان وبلطجة وأمور أخرى
 

�لدولة مدعوة �ليوم، �أكرث من �أي وقت م�سى، لأن ت�سن قر�ر�ت )كاوية(، وحادة، 
وم�سوؤولـــة، قبالة �ملمار�سات �لتي تقودها بع�س �جلمـــوع �لدخيلة، ممن متتهن هدر 

كر�مة �ملو�طن، لأب�سط �لأ�سباب، و�أتفهها، بوقائع ل ن�سمع عنها، �إل هنا.
هذه �لتعديـــات، و�خلروقات، و�لمتهانـــات �ليومية للمو�طـــن، باتت كالطاعون 
�ملتنقـــل، �لـــذي ل يرحم �أحـــد�ً، ول ي�ستثني �أحـــد�ً، ل يف �لبقـــالت، ول �ملد�ر�س، ول 

�مل�ست�سفيات، ول �أي مكان �آخر، تعديات و�سعت �ملو�طن مبكانة )�لدخيل(.
وكانـــت »�لبالد« قـــد ن�رشت يوم �أم�س خـــرب�ً، مفاده ��ستمـــر�ر تعر�س عدد و��سع 
مـــن موظفي مركز �لرفاع �ل�رشقي �ل�سحي، لالمتهان �لعلني، ولهدر �لكر�مة، ولل�سب، 
وللتلفـــظ، ولل�سجار، من قبل عدد من �ملر�جعـــني، لفئة معروفة بافتعال �ل�سجار�ت، 

و�لتحر�س بالآخرين، فئة ل يهيبها قانون، ول مر�كز �رشطة، ول يح�سمها �سيء.
وياأتـــي هذ� �خلـــرب �ملت�سبع بالإهانـــات، كامتـــد�د طبيعي لوقائع �أخـــرى كثرية، 
ترت�كـــم ملفاتهـــا �لد�سمة علـــى من�سد�ت �مل�سوؤولـــني مبر�كز �ل�رشطـــة، ويف �أر�سيف 
�ل�سحـــف، وح�سابـــات �سبكات �لتو��ســـل �لجتماعي، ت�سدح عالنية بـــاأن هنالك من ل 

يح�سم �لبلد، ول يح�سم �أهلها، ولي�س لديه �لنية بذلك.
لقـــد �أ�سحت هذه �لأحد�ث �ملوؤ�سفة، و�ملتكررة، جـــزء� �أً�سيالً من �أحاديث �لنا�س 
�ليوميـــة، و�أولوياتهم �ل�ساغلة، و�ل�ساغطة، وهماً م�سافـــا لهمومهم �لكثرية، وهو ما 
يلقـــي �مل�سوؤوليـــة �لكاملة على �أجهزة �لدولـــة �ملخت�سة، �لأمنية منهـــا، و�لت�رشيعية، 
و�لرقابيـــة، لأن تتخذ قر�ر�ت حازمـــة، وت�سن قو�نني جديدة، ت�سفي �ملزيد من �لأمن 

و�ل�ستقر�ر للمجتمع، و�لذي بات مهدد�ً �أكرث من �أي وقت م�سى.
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فجر جديد

�صيدعلي املحافظة

البحرين تدعم  ال�صرتاتيجية الأمريكية جتاه اإيران
�أكــــدت  �خلارجيــــة:  وز�رة   - �ملنامــــة 
وز�رة �خلارجية دعــــم مملكة �لبحرين �لكامل 
لال�سرت�تيجيــــة �لأمريكية جتــــاه �إير�ن، �لتي 
�أعلنهــــا وزيــــر خارجيــــة �لوليــــات �ملتحــــدة 
�لأمريكيــــة �ل�سديقــــة مايــــك بومبيــــو �أم�س، 
�إذ تعك�ــــس �لإ�ــــرش�ر علــــى �لت�ســــدي خلطــــر 
لالأمــــن  �ملقو�ســــة  �لإير�نيــــة  �ل�سيا�ســــات 
و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�سد �لنو�ق�س �لتي 
حملهــــا �لتفاق �لنــــووي ومنع خطــــر برنامج 
�إير�ن لال�سلحة �لبالي�سيتية، م�سيدة باجلهود 
�لأمريكيــــة �ملتو��سلــــة و�لهادفــــة لتدعيــــم 
�لأمــــن و�ل�سلــــم �لإقليمي و�لــــدويل و�سعيها 
�لدوؤوب لتخــــاذ كل �ل�سبل؛ من �أجل منع ن�رش 

�لفو�سى و�لتوتر وحل �لأزمات يف �ملنطقة. 
كمــــا �أكــــدت �أن مملكــــة �لبحريــــن تــــرى 
نف�سها يف موقع و�حد مــــع �لوليات �ملتحدة 
�لإيــــر�ين،  �خلطــــر  مو�جهــــة  يف  �لأمريكيــــة 
و�لت�سدي ملحاولت �إيــــر�ن لت�سدير �لعنف 
و�لإرهــــاب، وت�ســــدد علــــى �ــــرشورة جتــــاوب 
�إيــــر�ن مع كل �مل�ساعــــي �ملبذولة ل�ستتباب 
�ملنطقــــة  يف  �ل�رش�عــــات  وت�سويــــة  �ل�ســــالم 
و�إخالئها مــــن �لأ�سلحة �لنووية وجميع �أ�سلحة 
�لدمــــار �ل�سامــــل و�لتوقف �لفــــوري عن دعم 
�مليلي�سيات �لإرهابيــــة و�للتز�م بالقو�نني 
و�لأعــــر�ف �لدولية وعدم �لتدخــــل مطلقا يف 

�ل�سوؤون �لد�خلية لدول �ملنطقة.

• وزير �لأ�سغال م�ستقبال �سباح �لدو�رشي	

حمرر ال�صوؤون املحلية



ق�ض���ت حمكم���ة التميي���ز ب�إقرار حك���م يق�ضي 
ب�إع���دام اثنن م���ن املدان���ن بقتل �رشط���ي احرتق 
حت���ى املوت نتيج���ة لإ�ضع�ل الن����ر يف املركبة التي 
ك�ن متمركزا فيه� مبنطقة كرب�ب�د بوا�ضطة عبوات 
اأي���دت مع�قبة ب�قي الط�عنن،  “املولوتوف”، كم� 
وعدده���م 7، واملحك���وم عليه���م بعقوب����ت ترتاوح 
م���� بن احلب����س 3 �ضن���وات وال�ضجن املوؤب���د، فيم� 
خففت عقوبة اأحدهم اإلى 3 �ضنوات بدل من ال�ضجن 
5 �ضن���وات، كم� األغت م� ق�ضي ب���ه من اإلزام اثنن 
من املدانن ب����أداء مبلغ 3300 دين�ر قيمة تلفي�ت 
�ض�حن���ة خ��ضة، واأيدت م� ع���دا ذلك. وك�نت حمكمة 
اأول درجة ق�ضت يف وقت �ض�بق مبع�قبة مدانن من 
اأ�ضل 13 متهًم�، ب�لإع���دام، وب�ل�ضجن املوؤبد لثالثة 
متهم���ن، وب�ل�ضجن مل���دة 10 �ضنوات ل� 3 متهمن 
اآخري���ن، وملتهم واحد ب�ل�ضجن مل���دة 7 �ضنوات و5 
�ضن���وات لآخ���ر، ف�ضالً ع���ن احلب�س مل���دة 3 �ضنوات 
باإ�سق���اط اجلن�سي���ة  واأم���رت املحكم���ة  ملتهم���ن. 
البحريني���ة عن املتهم���ن من الأول وحت���ى الث�من، 
اإ�ض�فة للمته���م ال� 13، وب�إلزام املتهمن من الأول 
وحت���ى ال�ض�بع ب�لت�ض�م���ن فيم� بينه���م اأن يدفعوا 
مبلغ 25.416،5 دين�ر )25 األف� و416 دين�ًرا و500 

فل����س( قيمة تلفي�ت دورية ال�رشط���ة، اإ�ض�فًة لدفع 
مبلغ 3300 دين�ر قيم���ة تلفي�ت �ض�حنة، ف�ضالً عن 
الأمر مب�ض����درة امل�ضبوط����ت، ف��ضت�أنف املدان�ن 
جميع���� -م�ع���دا اثن���ن- ه���ذا احلك���م، ومت ت�أييد 
الحك�م بحقهم يف وقت �ض�بق. كم� ق�ضت املحكمة 
وقبل ذلك كله برباءة املتهم الت��ضع مم� اأ�ضند اإليه 
م���ن اته�م�ت؛ وذلك على اأ�ض��س اأن اأ�ض�نيد الته�م 
الت���ي قدمته���� الني�ب���ة الع�مة تدليال عل���ى ارتك�به 
للواقعة ل ترقى اإل���ى اطمئن�ن املحكمة وثقته� ول 

ترقى اإلى مرتبة الدليل املعترب يف الإدانة.
وتتح�ض���ل واقعة الق�ضية ح�ضب م� ج�ء يف حكم 
املحكم���ة وثب���ت يف عقيدته���� يف قي����م املتهم���ن 
الثالثة الأوائل واملتهم الث�لث ع�رش بت�أ�ضي�س جم�عة 
اإره�بي���ة، اله���دف منه���� ا�ضته���داف اأف���راد ال�رشطة 
وقتله���م، وق���د متكن ه���وؤلء املتهم���ون من جتنيد 
املتهم���ن من الرابع وحتى الث�من اإلى هذه اجلم�عة 

الإره�بية والعمل على حتقيق اأهدافه�.
فيم����  التف����ق  مت   14/6/2016 وبت�ري���خ 
ب���ن املتهمن الأول والث�ين والث�ل���ث على القي�م 
بتنفيذ عملية اإره�بية عن���د ممر بجوار اأحد املط�عم 
واإح���دى البق�لت مبنطقه كرب�ب����د، وذلك ب�لتعدي 

عل���ى دورية ال�رشطة وم� به� من اأفراد �رشطه، والذين 
�ضوف يقومون بتبديل من�وبة العمل مع دورية اأخرى 
للتمرك���ز يف النقط���ة الأمني���ة هن�ك؛ وذل���ك ب�ضكب 
الب���رتول من وع����ء “�ضط���ل” متو�ض���ط احلجم على 
الدوري���ة الأمنية حلظه مروره� اأم����م املمر، ثم اإلق�ء 

زج�ج�ت “املولوتوف” لإ�ضع�ل احلريق به�.
واأ�ض�فت اأن املته���م الأول هو من ق�م بتوزيع 
الأدوار فيم���� بن املتهمن الث����ين والث�لث، وق�م 
بتدري���ب املتهم الث����ين على كيفي���ة اإلق�ء “�ضطل 
الب���رتول” عل���ى الدوري���ة اأثن����ء حتركه����، كم���� مت 
جل���ب عب���وة ب���رتول خ��ض���ة ب�ملته���م الأول ك�نت 
بحي����زة املته���م اخل�م�س وا�ضرتوا الوع����ء “ال�ضطل 
متو�ض���ط احلجم” وجلبوا زج�ج���ة “مولوتوف” ج�هزة 
لال�ضتعم����ل. واأ�ض����رت اإل���ى اأن املتهم���ن الراب���ع 
واخل�م����س وال�ض�د����س وال�ض�ب���ع ك�ن دورهم عملية 
املراقب���ة، اإذ مت عم���ل مك�ملة جم�عي���ة بينهم لتتبع 
حركه دورية ال�رشطة امل�ضتهدفة وكذلك ق�م املتهم 
الرابع بت�ضوير الواقعة بك�مريا ك�نت بحوزته اأعّده� 
ل���ه املتهم����ن الأول والث�ين وذلك م���ن اأعلى �ضطح 
من���زل املتهم احل�دي ع����رش، والذي �ض�ه���د الواقعة 
اأثن����ء حدوثه���� ومل يك���ن يعل���م به� من قب���ل، وهو 

الدليل ال���ذي اأثبت ح�ضول الواقع���ة ومت عر�ضه يف 
املحكمة بعد تفريغ تلك الك�مريا.

واأو�ضح���ت املحكم���ة اأنه م���� اإن اقرتبت دورية 
ال�رشطة من م���ك�ن الواقعة حتى ق����م املتهم الرابع 
ب�إخب�ر املتهم الث�ين للخروج عليه� من مك�ن اختب�ئه 
ب�ملم���ر واألق�ء “�ضط���ل البرتول” عليه����، وقد فعل 
ذل���ك ب�لفعل ثم تاله املتهم الث�ل���ث مب��رشة ب�إلق�ء 
زج�جة “املولوت���وف” امل�ضتعلة عل���ى الدورية مم� 
اأدى اإل���ى ا�ضتع�له���� ومتكن املجن���ي عليهم� الث�ين 
والث�ل���ث م���ن القفز م���ن الدورية م�ض�َب���ن ببع�س 
احل���روق، يف ح���ن مل يتمك���ن ق�ئده���� املجني عليه 
الأول م���ن مغ�درته���� وا�ضطدمت الدوري���ة ب�إحدى 

�ضي�رات النقل واحرتقت ب�لك�مل وتويف ق�ئده�.
وح����ل ذل���ك ق�م���� املتهم����ن الث����ين والث�لث 
ب�لف���رار والتقي� م�ض�دف���ة ب�ملته���م الت��ضع وق�م� 
ب�إعط�ئه اله�تفن امل�ضتخدم���ن يف الواقعة وطلب� 
منه الحتف����ظ بهم� دون اإخب�ره ع���ن الواقعة، وق�م 
املته���م الرابع ب�إخب����ر املتهم الث�ين ع����رش ب�لواقعة 
وطل���ب منه الحتف����ظ ب�لك�مريا الت���ي حتتوي على 

ت�ضوير الواقعة بعدم� عر�س عليه مقطع الفيديو.
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جمعيات ن�سائية ت�رص على اإلغاء مادة من قانون العقوبات
وقعت على بي�ن �ض�در عن الحت�د الن�ض�ئي البحريني

وقع����ت 19 جمعي����ة ومركزا ن�ض�ئي����� على بي�ن 
�ض�����در من الحت�����د الن�ض�ئي البحرين����ي، يعرب عن 
ب�ل����غ القلق م����ن الرتاجع عن اإلغ�ء امل�����دة 353 من 
ق�ن����ون العقوب�����ت البحريني، التي تن�����س على )ل 
ُيحك����م بعقوب����ة م� على م����ن ارتكب اإح����دى اجلرائم 
املن�ضو�����س عليه����� يف امل����واد ال�ض�بق����ة اإذا عق����د 
زواج �ضحي����ح بينه وبن املجني عليه�����، ف�إذا ك�ن 
قد �ضدر علي����ه حكم نه�ئي قبل عقد الزواج ُيوقف 
تنفيذه وتنتهي اآث�ره اجلن�ئية(، اإذ ك�ن من املزمع 
اأن ُي�ضوت النواب على م�رشوع بق�نون ُيلغي امل�دة 
م����ن ق�ن����ون العقوب�����ت البحرين����ي رق����م 15 ل�ضنة 

.1976
وح�����رشت منظم�ت املجتمع امل����دين تلك جل�ضة 
يوم 8 م�يو 2018 مرتقب����ن بقلق م� �ضتوؤول اإليه 
م����ن قرار �ضيوؤث����ر بال �ضك على �ضح�ي����� الغت�ض�ب 
البحري����ن، وكذل����ك على مك�ن����ة اململك����ة و�ضجله� 

احلقوقي اأم�م دول الع�مل ق�طبة.

وانته����ت جل�ض����ة جمل�����س الن����واب اإل����ى �ضحب 
امل�رشوع للدرا�ضة وت�أجيل الت�ضويت لأ�ضبوع؛ ليتم 
الت�ضوي����ت علي����ه يف جل�ضة ي����وم الثالث�����ء 15 م�يو 
اجل�ري، وهو الأمر ال����ذي مل يتم، اإذ مل ُتدرج امل�دة 

للت�ضويت على جدول اأعم�ل اجلل�ضة.
وق�ل منظم�ت املجتمع املدين اإنه� تعيد ت�أكيد 
اأن جن�ي����ة الغت�ض�ب �ض�أنه� �ض�����أن اجلن�ي�ت الأخرى 
يجب اأن تق�بله����� عقوبة بحجمه�، فال يجب القفز اأو 
تخفيف العقوبة عنه�، حتت اأي ظرف اأو م�ضمى، كم� 
ل ميك����ن للت�رشيع اأن مينح ح�ض�ن����ة ق�نونية للمجرم 
املغت�ض����ب يف ح�����ل زواج����ه م����ن ال�ضحي����ة، فكيف 
ت�ضتقيم حي�ة زوجية اأ�رشي����ة �ضليمة ح�ض�ده� الأبن�ء 
ال�ض�حل����ن وطرف����� املع�دل����ة هن� ج�ٍن م����ن ج�نب، 
وجمني عليه����� اأو �ضحية من ج�نب اآخر؟ اإّن التعديل 
الذي اقرتحته جلنة اخل�رجية والدف�ع والأمن يهدف 
اإل����ى اإعط�ء ال�ضلطة التقديري����ة للق��ضي وفًق� لكل 

ح�لة على حدة يف تطبيق امل�دة 353 من عدمه.

وبح�ضب م����� اّطلع علي����ه الحت�����د الن�ض�ئي من 
ح�لت وجت�رب يف هذا ال�ض�أن جل�أت اإليه اأو للجه�ت 
املعني����ة به����ذا املو�ض����وع، ف�����إن ال�ضحي����ة يف ح�ل 
قبوله� ب�لزواج من امُلغت�ضب هي يف الواقع جُمربة 
ولي�ضت ُمرية، وعليه فال يجب اأن ُيعول كثرًيا على 
تزوي����ج ال�ضحية كحل حلف����ظ كرامة امل����راأة و�رشف 
الأ�����رشة، ف�مُلغت�ضب����ة �ضحي����ة ولي�ض����ت ج�ني����ة، ول 
يج����ب اأن ُتع�مل كذلك من قب����ل املجتمع وحتميله� 

م�ضوؤولية اإنق�ذ �رشف الع�ئلة.
اإنن� نط�ل����ب اأن يكون الت�رشي����ع ق�طًع� وحمدًدا 
ول ميكن اللتف�ف علي����ه، ويجب اأن تبقى العقوبة 
ث�بت����ة وين�ل من ارتكب اجُلرم جزاءه حتى لو عر�س 

الزواج.
وق�ل البي�ن: اإن مط�لب�تن� ب�لإلغ�ء من�ضجمة مع 
م� ن�ضت عليه بن����ود الد�ضتور وهذا ي�ضتوجب على 
امُل�رشّع البحريني مواءمة القوانن والت�رشيع�ت ك�فة 
مع بنود اتف�قية الق�ض�ء على ك�فة اأ�ضك�ل التمييز 

�ض����د امل����راأة )ال�ضي����داو( امُل�ضّدق عليه����� من ِقبل 
مملكة البحرين ب�ضكل ي�ضمن اإقرار احلقوق وحفظ 
كرام����ة امل����راأة واعتب�����ر الغت�ض�ب جرمي����ة ُيع�قب 
عليه����� الق�نون �ض�أنه����� �ض�أن ك�ف����ة اجلرائم، حيث 
اأن����ه مت اإلغ�����ء هذه امل�����دة من قوان����ن العديد من 
الدول العربية مثل الأردن، تون�س، لبن�ن واملغرب، 
وعليه ف�إنن� ُنط�لب بحذف امل�دة التي جتعل الزواج 
مك�ف�����أة للج�ين مع العلم ب�����أن هذه اجلرمية هي من 

اأخطر اجلرائم التي تهدد املجتمع.
واأ�ض�����ف اأن ال����راأي الذي يج����د اأن اإبق�ء امل�دة 
كلًي�����  يتج�ه����ل  امُلغت�ضب����ة  حلق����وق  حف����ظ   353
التداعي�ت النف�ضية الت����ي تع�ين منه� كم� يتج�هل 
اأن امُلغت�ض����ب لي�س موؤهاًل ليكون زوًج����� موؤمتًن� اأو 
اأًب� �ضوًي� ول ميكن ب�أي ح�ل من الأحوال اإلغ�ء �ضجله 
الإجرام����ي بزواجه م����ن ال�ضحية، الأمر ال����ذي يوؤدي 
لإ�ض�عة اجلرمية؛ ل�ضهولة الف����رار من العقوبة، كم� 
اأن اإلغ�����ء امل�����دة ل يتع�ر�س مع ال�����رشع، اإذ متثلت 

مرئي�����ت وزارة الع����دل وال�ض����وؤون الإ�ضالمية ب�أنه ل 
م�نع من اإلغ�ء امل�دة.

واملوقعون على البي�ن ه����م: الحت�د الن�ض�ئي 
البحرين����ي، جمعي����ة نه�ضة فت�����ة البحري����ن، جمعية 
اأوال الن�ض�ئي����ة، جمعي����ة فت�����ة الري����ف الن�ض�ئي����ة، 
جمعية امل����راأة املع��رشة، جمعية امل����راأة البحرينية، 
جمعي����ة الن�ض�����ء الدولي����ة، جمعي����ة �ض����رتة لالرتق�ء 
ب�مل����راأة، جمعي����ة مدين����ة حم����د الن�ض�ئي����ة، جمعي����ة 
البحري����ن الن�ض�ئي����ة - للتنمي����ة الإن�ض�ني����ة، جمعية 
الرف�ع الن�ض�ئية الثق�فية اخلريية، جمعية املنطلق 
الن�ض�ئي����ة، مرك����ز ع�ي�ض����ة يتي����م لالإر�ض�����د الأ�رشي، 
جمعي����ة ال�ضب�����ب الدميقراطي البحرين����ي، اجلمعية 
البحريني����ة ملق�ومة التطبيع م����ع العدو ال�ضهيوين، 
قط�����ع امل����راأة ب�ملن����رب التقدم����ي، جمعي����ة التجمع 
الوطن����ي الدميقراط����ي الوحدوي - مكت����ب �ضوؤون 
املراأة، اجلمعية البحرينية لل�ضف�فية، ومركز تفوق 

ال�ضت�ض�ري للتنمية.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

3 و15 �سنة لـ 9 ُمدانني بتاأ�سي�س جماعتني اإرهابيتني
فيم� اأ�ضقطت اجلن�ضية البحرينية عنهم

ع�قب���ت املحكمة الكربى اجلن�ئي���ة الرابعة ت�ضعة 
متهمن، منهم �ضبعة موقوفون بحب�س �ضتة منهم ملدة 
3 �ضن���وات، وب�ضجن متهمن مل���دة 10 �ضنوات، فيم� 
�ضجنت الأخري ملدة 15 عاما، واأمرت باإ�سقاط اجلن�سية 
البحريني���ة عنهم جميع� ومب�ض�درة امل�ضبوط�ت، فيم� 
ب���راأت متهم� اآخر مم���� ن�ضب اإليه م���ن اته�م�ت؛ وذلك 
لإدانته���م بت�أ�ضي����س جم�عتن اإره�بيت���ن والن�ضم�م 
اإليهم���� والتدرب عل���ى ا�ضتعم�ل الأ�ضلح���ة و�ضن�عته� 
ف�ض���ال ع���ن �رشوعه���م يف قتل عدد م���ن اأف���راد ال�رشطة 

مبنطقة بني جمرة.
وق���ررت املحكم���ة اأنه� اأخ���ذت املدان���ن بق�ضط 
من الراأفة، وب�لعذر املخف���ف للمتهمن �ضغ�ر ال�ضن، 

والذين ل يتج�وز عمر اأكربهم وقت الواقعة 22 ع�م�.
وذكرت املحكمة يف حيثي�ت حكمه� برباءة املتهم 
الع��رش مم� ن�ضب اإليه، اأن اأ�ض�نيد الته�م التي قدمته� 
الني�ب���ة الع�م���ة تدليال عل���ى ارتك�ب املته���م الواقعة 
املن�ضوبة اإليه واملتمثلة فقط يف اأقوال املتهم الأول، 
ل ترق���ى اإلى اطمئن�نه� وثقته����، ول ترقى اإلى مرتبة 

الدليل املعترب يف الإدانة، واآية ذلك الت�يل:
1 - اإن املته���م �ض�لف الذكر مل ي�ضبط مب�رشح اأي 
م���ن الوق�ئع املن�ضوب���ة اإلى اأي� م���ن املتهمن متلب�ض� 
ب�رت���ك�ب الواقعة �ضواء تلب�س حقيق���ي اأو حكمي، كم� 
اأن���ه مل ي�ضبط اأي���� منهم ح�ئزا اأو حمرزا ثم���ة اأدوات اأو 
اآلت اأو ب���ه عالم����ت اأو اآث�ر تفيد م�ض�همت���ه يف اأي من 
اجلرائ���م اأو قي�م���ه بت�أ�ضي����س اأي جم�ع���ة ته���دف اإلى 

ا�ضتهداف رج�ل ال�رشطة.
2 - اأن اأي���� م���ن التق�رير الفني���ة املرفقة ت�ضري 
اإل���ى ا�ضرتاكه يف اأي م���ن الوق�ئع املن�ضوب���ة اإليهم اأو 

امل�ض�همة به�.
3 - اأن اأي���� م���ن املتهم���ن الذي���ن مت �ضوؤاله���م 
بتحقيق�ت الني�بة الع�م���ة واأم�م هذه املحكمة والذين 
اعرتفوا ب�لوق�ئع امل�ضن���دة لهم  يف حق اأنف�ضهم وحق 
متهمن اآخري���ن مل يذكروا ا�ضم املته���م الع��رش �ضوى 

املتهم الأول فق���ط، والذي قرر ب�أن املتهم الع��رش قد 
ب�رك فك���رة اإن�ض�ء اجلم�عة، وق�م بن����رش واقعتي اإطالق 
النريان على رج����ل ال�رشطة عرب الإنرتنت، وهو م� خلت 

الأوراق من اإثب�ته.
4 -  مل ت�ض���ري حتري����ت املب�حث اإلى هذا املتهم 
اأو م�ض�ركت���ه م���ع اأي من املتهمن يف ه���ذه الوق�ئع اأو 

م�ض�همته فيه� اأو ت�أ�ضي�س جم�عة اأو الن�ضم�م اإليه�.
ومن ث���م، فقد خل���ت الأوراق من ثم���ة دليل على 
اأن املتهم الع��رش ق���د �ض�هم يف ارتك�ب الواقعة �ضوى 
اأق���وال املته���م الأول فقط، فال يج���وز للمحكمة اتخ�ذ 
اأق���وال املته���م الأول فق���ط عم����دا حلكمه���� واأ�ض��ض� 
لعقيدته����، مم���� تنته���ي معه املحكم���ة اإل���ى الق�ض�ء 
برباءته مم� ن�ض���ب اإليه عمال ب�مل�دة )255( من ق�نون 

الإجراءات اجلن�ئية.
واأو�ضح���ت املحكمة اأن تف��ضيل الواقعة تتح�ضل 
يف اأن املتهم���ن الأول والث�ل���ث وبتكليف من املتهم 
الت��ض���ع ق�م� ب�إن�ض����ء جم�عتن حمل���ت كل منه� ا�ضم� 
متلف����، وك�ن ذل���ك بغر�س ا�ضته���داف رج�ل ال�رشطة 
واإحل�ق اأكرب اإ�ض�ب�ت بهم، وقد ان�ضم اإليهم املتهمون 

الث�ين والرابع واخل�م�س وال�ض�بع والث�من.
وتنفيذا لأهداف هذه اجلم�عة، كم� ق�م املتهمون 
الأول والث����ين واخل�م����س بت�ري���خ 12 نوفم���رب 2016 
ب�إط���الق اأع���رية ن�رية على رج����ل ال�رشط���ة ب�لقرب من 
اأح���د املح���الت التج�رية مبنطق���ة بني جم���رة، كم� ق�م 
املتهم����ن الأول والث����ين بت�ري���خ 2 دي�ضم���رب 2016 
ب�إطالق عي�ر ن����ري �ضوزن على رج����ل ال�رشطة ب�لقرب 
م���ن ن�دي بني جم���رة، اإل اأنه مل ي�ضفر ذل���ك عن اإ�ض�بة 
اأي م���ن رج�ل ال�رشطة، وقد خ�ب اأث���ر اجلرمية ل�ضبب ل 
دخل لإراداتهم في���ه، وهو حيدت الطلق�ت الن�رية عن 

الهدف املق�ضود.
واأ�ض�ف���ت اأن املتهم���ن الأول والث����ين والراب���ع 
واخل�م����س �ضنع���وا �ضالح� ن�ري���� “�ض���وزن” وذخ�ئره، 
وتدرب املتهمن الراب���ع وال�ض�بع على كيفية ت�ضنيع 

مثل هذه الأ�ضلحة، حيث ق�م املتهم ال�ض�د�س بتدريب 
املته���م الرابع، يف حن ق�م املتهم����ن الث�لث والرابع 
بتدري���ب املته���م ال�ض�بع، كم� ق����م املتهمون الث�لث 
وال�ض�د�س وال�ض�بع والث�من بحي�زة واإحراز اأ�ضلحة ن�رية 
وذخ�ئر “�ضوزن” حملية ال�ضنع وتداوله� فيم� بينهم، 
يف حن ق�م املتهمن الث�لث والرابع واخل�م�س بحي�زة 
زج�ج����ت ق�بلة لال�ضتع�ل واإط����رات واأدوات ت�ضتخدم 
ب�أعم�ل ال�ضغب ل�ضتخدامه� يف اأعم�ل لأغرا�س اإره�بية.
واأف�دت املحكمة اأن حتري�ت �ض�هد الإثب�ت الأول 
اأكدت �ضحة الواقعة على النحو املتقدم ف�أمر ب�لقب�س 
عل���ى املتهمن ا�ضتن����دا لق�نون حم�ي���ة املجتمع من 
الأعم����ل الإره�بية، وقد متكن �ض�ه���د الإثب�ت ال�ض�بع 
ب�لقب����س على املتهمن الأول والث�ين اأثن�ء تواجدهم� 
ب�ضي����رة يف منطقه بن���ي جمرة، وعرث بداخ���ل �ضندوق 
ال�ضي�رة على �ضالح �ضوزن حملي ال�ضنع وطلقة �ضوزن 
حملي���ة ال�ضنع، وق����م املتهم����ن ب�إر�ض�ده ع���ن منزل 
مهج���ور ب�ملنطقة املذكورة، اإذ عرث ب���ه على طلقتن 
�ضوزن ف�رغتن وطلقة خ��ض���ة مب�ضيل الدموع وعلب 
ر����س واأن�بي���ب حديدي���ة ون�ب�ضن حديدي���ن ومفكي 
براغ���ي “�ضكروبن”، وق�موا اأي�ض� ب�إر�ض�ده عن ور�ضة 
خ��ض���ة بجد املتهم الث�ين تق���ع يف مزرعة مبنطقه بني 
جمرة، والتي مت ت�ضنيع ال�ض���الح الن�ري به�، ثم ق�موا 
ب�إر�ض����ده اأي�ض� ع���ن اأر����س مفتوحة ب���ذات املنطقة، 
ع���رث به� على عدد م���ن الإط�رات والأ�ضب����غ والأ�ضي�خ 
احلديدي���ة والألي����ف الت���ي تدخ���ل يف اإع���داد وجتهيز 

الزج�ج�ت احل�رقة.
م����ن جهته، ق�����ل جم����ري التحري�����ت امل����الزم اأول 
بتحقيق�ت الني�بة الع�مة واأم�م املحكمة من اأن حتري�ته 
ال�رشية التي اأجراه� ب�ل�ضتع�نة مب�ض�دره ال�رشية املجربة 
واملوثوقة اأك����دت ا�ضرتاك املتهمن يف ارتك�ب التهم 
امل�ضندة اإليهم، ف�أم����ر ب�لقب�س عليهم ا�ضتن�دا لأحك�م 
ق�نون حم�ية املجتمع من الأعم�ل الإره�بية، ومتكن من 

القب�س على �ضبعة من اأ�ضل ع�رشة متهمن.

اإقـرار الإعـدام �سد امُلداَنني بحـرق �سـرطـي حتى املـوت
بقرار من حمكمة التمييز

الث�ني���ة،  التميي���ز  حمكم���ة  رف�ض���ت 
وب�إجم����ع الآراء، الطعن املق���دم من اآ�ضيوي 
)39 ع�م����( ك�ن ق���د قت���ل اآخ���ر”57 ع�م� – 
اآ�ضي���وي، ولك���ن م���ن جن�ضي���ة مغ�ي���رة” يف 
منطق���ة احل���ورة، واأي���دت احلك���م ال�ض����در 
ب�إعدام���ه عم���� اأ�ضند اإليه من اته����م ب�لقتل 
العم���د. كم� اأي���دت املحكمة �ضج���ن الط�عن 
الث����ين “36 ع�م� – من ذات جن�ضية الأول”، 
وال���ذي �ضج���ع الأول على ارت���ك�ب جرميته، 
وذلك ملدة 15 عام���ا، لالرتباط بن التهم، 
م���ع الأمر ب�إبع�دهم� نه�ئي���� عن البالد عقب 
اإمت����م تنفي���ذ احلك���م املق�ض���ي ب���ه بع���د 
�ضريورته نه�ئي�، ومب�ض�درة امل�ضبوط�ت.

ويتب���ن اأن �ضب���ب ارت���ك�ب الط�عنن 
جلرمي���ة القتل هو اأن املجن���ي عليه اأقر�س 
املحك���وم ب�لإع���دام مبلغ� من امل����ل مق�بل 
ف�ئ���دة حم���ددة اتفق� عليه�، عل���ى اأن تزيد 
يف ح����ل عدم ت�ضدي���د املبلغ، كم���� اقرتنت 
جرميتهم���� ب�رشق���ة بط�ق���ة املجن���ي علي���ه 
الئتم�ني���ة وج���وازات ال�ضف���ر الت���ي ك�نت 
بحوزت���ه، واأن الط�ع���ن الث�ين ه���و من �ضّجع 
املحك���وم ب�لإع���دام عل���ى ارت���ك�ب جرمي���ة 

القتل و�ض�عده يف ذلك.

ت�أييد اإعدام اآ�ضيوي قتل اآخر 
ب�حلورة ليتخل�س من دينه



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

 
املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 205 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
ال�صلم الإ�صالمية  BH00074U7R28( من �صك���وك 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دينار لفرتة ا�صتحقاق 91 يوماً تبداأ يف 23 مايو 2018 
اإل���ى 22 اأغ�صط�س 2018. ويبل���غ العائد املتوقع لهذه 
ال�صك���وك 3.40 % مقارن���ة ب�صع���ر 3.32 % لالإ�صدار 
ال�صاب���ق بتاري���خ 18 اأبري���ل 2018، علم���ا اأنه قد متت 

تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“النفط” يرتفع جراء ت�صوية اخلالف بني ال�صني واأمريكا
 

�صنغاف���ورة - رويرتز: زادت اأ�صعار النفط اأم�س الثن���ني يف الوقت الذي تتفاعل فيه الأ�صواق مع 
اأنب���اء تفيد بتفادي ال�صني والولي���ات املتحدة حربا جتارية كانت تلوح يف الأفق بني اأكرب اقت�صادين 
يف العامل. وبحلول ال�صاعة 0650 بتوقيت جرينت�س ارتفعت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي مزيج 
برن���ت اإل���ى 79.06 دولر للربمي���ل بزي���ادة 55 �صنتا اأو ما يع���ادل 0.7 % باملقارنة م���ع �صعر الإغالق 
ال�صابق. وجتاوز برنت 80 دولرا للربميل لأول مرة منذ نوفمرب الأ�صبوع املا�صي. وبلغت العقود الآجلة 
خلام غرب تك�صا�س الو�صيط الأمريكي 71.71 دولر للربميل مرتفعة 43 �صنتا اأو ما يعادل 0.6 % من 
�صعر اآخر ت�صوية. وتظل اأ�صعار اخلام بعيدة اإلى حد ما عن امل�صتويات املرتفعة التي �صجلتها الأ�صبوع 
املا�صي، بينما يقول الكثري من املتعاملني واملحللني اإن هناك ما يكفي من املعرو�س لتلبية الطلب 
على الرغ���م من تخفي�صات الإنتاج امل�صتم���رة بقيادة منظمة “اأوبك”، وانخفا����س الإنتاج بفعل الأزمة 

التي ت�رصب فنزويال وعقوبات اأمريكية �صد اإيران تلوح يف الأفق. 
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اقتصاد
�لبحرين ت�صدر �أملنيوم بقيمة 55 مليون دينار يف �أبريل

اإلى 38 دولة و “الأ�صالك” باملرتبة الأولى

�ص���درت البحري���ن اأكرث م���ن 33.3 األف طن 
م���ن الأملنيوم اإلى 38 دولة بقيمة اإجمالية بلغت 
55.023 مليون دينار خالل �صهر اأبريل املا�صي.
واأو�صحت بيانات اإدارة اجلمارك اأن الوليات 
املتح���دة الأمريكية ج���اءت يف املرك���ز الأول من 
حيث قيمة ت�صدير الأملني���وم، اإذ بلغت قيمتها 
10.1 ملي���ون دين���ار، تليه���ا ال�صعودي���ة بقيمة 
9.9 ملي���ون دينار، ث���م الإمارات ب����6.2 مليون 
دين���ار، فالهن���د بقيمة 5 ماليني دين���ار، وتركيا 
خام�صا بقيمة 4 مالي���ني دينار، وهولندا باملركز 
ال�صاد�س بقيمة 3.9 مليون دينار، تليها املغرب 
بقيمة 3.4 مليون دينار، ثم اجلزائر ثامنا بقيمة 
3 ماليني دين���ار، وم�رص باملرك���ز التا�صع بقيمة 
مليوين دينار، واإيطالي���ا باملرتبة العا�رصة بقيمة 

1.8 مليون دينار.
وت�ص���درت �صلع���ة اأ�صالك م���ن اأملنيوم غري 
خملوط يتج���اوز مقا����س عر�ضها 7 م���م، ال�صلع، 
الكمي���ات  قيم���ة  بلغ���ت  اإذ  الأول���ى  باملرتب���ة 
امل�ص���درة 18.4 ملي���ون دينار مر�صل���ة اإلى 14 
دولة وه���ي: الإمارات العربي���ة املتحدة، الأردن، 
اجلزائ���ر، ال�صنغ���ال، املغ���رب، اململك���ة العربية 
ال�صعودية، الهن���د، الوليات املتحدة الأمريكية، 
تركيا، تون�س، كرواتيا، لبنان، م�رص، ونيوزيلندا.

وج���اءت يف املرتب���ة الثاني���ة �صلع���ة األ���واح 
م�صتطيل���ة من خالئط اأملني���وم يزيد �صمكها عن 

0.2 مم وبلغت قيمة الكميات التي مت ت�صديرها 
11.8 مليون دينار، م�صدرة اإلى 17 دولة وهي: 
ا�صرتالي���ا، الحت���اد الرو�صي، الإم���ارات العربية 
املتحدة، الكويت، اململك���ة العربية ال�صعودية، 
الرنويج، الهن���د، الوليات املتح���دة الأمريكية، 
الياب���ان، اإيطاليا، تركيا، جنوب اإفريقيا، �صلطنة 
عم���ان، �صنغاف���ورة، مقاطعة تاي���وان ال�صينية، 

نيوزيلندا، وهولندا.
و�صلع���ة خالئ���ط م���ن اأملنيوم خ���ام جاءت يف 
املرتب���ة الثالث���ة، اإذ مت ت�صدير كمي���ات بقيمة 
11.1 مليون دينار اإلى 17 دولة وهي: ا�صرتاليا، 
الأردن، الكوي���ت، املغ���رب، اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودية، الهند، اليابان، اندوني�صيا، باك�صتان، 
تايلند، تركيا، تون�س، جمهورية كوريا اجلنوبية، 

�صلطنة عمان، ماليزيا، م�رص، وهولندا.
و�ضجل���ت �ضلعة اأملنيوم اخل���ام غري خملوط 
املرتب���ة الرابع���ة، بكمي���ات بلغ���ت قيمتها 4.8 
ملي���ون دين���ار مت ت�صديرها اإل���ى 8 دول وهي: 
الإم���ارات العربية املتح���دة، الكوي���ت، اململكة 
املتح���دة، اإيطالي���ا، تركيا، �صلطن���ة عمان، م�رص، 

هولندا.
خام�ص���ا اأ�ص���الك كهربائية م���ن اأملنيوم لها 
قلب ف���ولذي )�صل���ب( غ���ري معزول���ة، وبلغت 
قيمة الكميات التي مت ت�صديرها للخارج حوايل 
2.8 ملي���ون دينار اإلى 7 دول وه���ي: اأ�صرتاليا، 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، اململك���ة العربية 
ال�صعودية، الرنوي���ج، �صلطنة عمان، �صرياليون، 

وم�رص.

فيم���ا مت ت�ضدير اأ�ضالك من اأملنيوم خملوط 
يتج���اوز مقا����س عر�صه���ا 7 مم كاأك���رب �صاد�س 
�صلعة مت ت�صديره���ا خالل اأبريل املا�صي بقيمة 
1.9 ملي���ون دين���ار اإل���ى 5 دول وه���ي: الأردن، 
اجلزائر، املغ���رب، اململكة العربي���ة ال�صعودية، 

وتون�س.
ث���م �صلعة اأ�صكال خا�ص���ة جموفة من خالئط 
الأملني���وم باملرتبة ال�صابعة بقيم���ة 1.3 مليون 
دينار مت ت�صديرها اإلى دولتني وهما: الكويت، 

اململكة العربية ال�صعودية.
وج���اءت �صلع���ة “م�صاحي���ق غ���ري رقائقي���ة 
الرتكي���ب م���ن املني���وم” باملرتب���ة الثامن���ة، اإذ 
�صجل���ت قيم���ة الكمي���ات امل�ص���درة م���ا يقارب 
553.4 األ���ف دين���ار مر�صل���ة اإل���ى 7 دول وهي: 

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، الهن���د، الولي���ات 
املتح���دة الأمريكي���ة، اليابان، اأملاني���ا، اإ�صبانيا، 

وهولندا.
ويف املرتب���ة التا�صع���ة جاءت �صلع���ة غريها 
من “اأ�صالك وكواب���ل )امرا�س( من اأملنيوم، غري 
معزولة كهربائي���ا” بقيمة اإجمالية بلغت 353.1 
األ���ف دينار م�صدرة اإل���ى 5 دول وهي: ا�صرتاليا، 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، الأردن، الكوي���ت، 

و�صلطنة عمان.
فيم���ا �صجلت �صلع���ة “خ���ردة وف�صالت من 
اأملنيوم” املرتبة العا�رصة بكميات بلغت قيمتها 
344.8 األ���ف دين���ار م�صدرة اإل���ى 3 دول وهي: 

الهند، باك�صتان، تركيا.

“�ل�صغرية” توقع �رش�كة مع “مركز �لزبري” يف ُعمان
“نا�س”: 14.4 مليون دينار لبناء �جلامعة �لأمريكية بالبحرين

�لبحرين: 1.41 مليار دولر �لحتياطي �لأجنبي بالربع �لأول 

ح�صلت على العقد من “علم البحرين” العقارية 

ح�صلت �رصكة مقاولت نا�س، اململوكة اإلى 
“نا����س املوؤ�ص�ص���ة”، على خط���اب تر�صية عقد 
بقيم���ة 14.4 مليون دينار لت�صييد مبنى جامعة 

يف الرفاع.
وبح�صب اإف�صاح نا����س املوؤ�ص�صة لبور�صة 
البحرين، فاإن �رصكة نا����س للمقاولت ا�صتلمت 
خط���اب تر�صي���ة لأعم���ال ت�صيي���د مبن���ى احلرم 
اجلامع���ي والأعمال اخلارجية للجامعة الأمريكية 

يف البحرين والواقع يف منطقة الرفاع.
وقد ح�صلت “نا����س” على العقد من �رصكة 

“علم البحرين” العقارية ومقرها املنامة.

دبي - العربية.نت: بلغ اإجمايل الحتياطي 
الأجنبي ل���دى البحرين حتى نهاي���ة الربع الأول 

من العام اجلاري 1.41 مليار دولر.
وي�صكل الرقم نحو 0.45 % من حجم النقد 
الأجنب���ي لدى دول اخلليج العربية والبالغ خالل 

نف�س الفرتة حوايل 308.9 مليار دولر.
وجاءت البحرين يف ذي���ل القائمة اخلليجية 
من حيث حجم النقد الأجنبي لديها، فيما جاءت 
 161.48 بواق���ع  الأول  بالرتتي���ب  ال�صعودي���ة 
ملي���ار دولر م�صكل���ة 52.2 % عل���ى م�صت���وى 
اخللي���ج، تلته���ا الإم���ارات 73.8 ملي���ار دولر 

وبن�صبة 23.9 %.
وكان اإجم���ايل النقد الأجنب���ي لدول اخلليج 
ارتفع بنهاية الربع الأول من العام احلايل 13.3 
ملي���ار دولر، مقارن���ة ب���� 295.6 ملي���ار دولر 

بنهاية الربع الرابع من 2017.
وارتفع اإجمايل النقد الأجنبي لدول اخلليج، 
خالل الأ�صه���ر الثالثة الأولى م���ن 2018، بنحو 
4.5 %، مقارن���ة بنهاي���ة الربع الأخري من العام 

املا�صي.
وياأت���ي حت�ّصن النق���د الأجنبي بع���د زيادة 
اأ�صع���ار النفط خ���الل الفرتة املا�صي���ة، ب�صكل 
رئي����س، حي���ث ارتفع���ت اأ�صع���ار النف���ط ل�صلة 

“اأوبك” خالل الأ�صه���ر الثالثة الأولى من العام 
احلايل، بنحو 2.8 %، حي���ث كان متو�صط �صعر 
ال�صل���ة نح���و 63.9 دولرا، مقارن���ة بنحو 62.1 
دولرا بنهاية دي�صمرب من العام 2017، يف حني 
كانت الأ�صعار ل�صلة “اأوبك” بنهاية الربع الأول 

من العام املا�صي نحو 51 دولرا.
وج���اءت الكوي���ت ثالث���اً بنح���و 32.8 مليار 

دولر وبن�صبة 10.6 %، من الإجمايل.
يف حني بلغ الحتياط���ي الأجنبي لقطر نحو 
32.3 ملي���ار دولر، يف وقت بلغ النقد الأجنبي 

لعمان نحو 6.99 مليارات دول.
وياأت���ي النمو بالنقد الأجنب���ي بعد النمو يف 
كل م���ن الإمارات بنحو 5.7 %، وكذلك الكويت 
بنحو 5.1% %، وبنح���و 3.5 %، لل�صعودية، يف 
حني من���ا النق���د الأجنبي ب�ص���كل طفيف لقطر 

وبنحو 0.8 %.
وميّث���ل النق���د الأجنب���ي كل م���ن الأر�صدة 
النقدي���ة بالعمل���ة الأجنبي���ة، وكذل���ك الودائع 
باخل���ارج، يف ح���ني مل ت�صم���ل الحتياط���ات من 

الذهب اأو ال�صتثمارات املالية باخلارج.

واملتو�صط����ة:  ال�صغ����رية   - املنام����ة 
وقعت جمعية البحري����ن لتنمية املوؤ�ص�صات 
الزب����ري  ومرك����ز  واملتو�صط����ة  ال�صغ����رية 
للموؤ�ص�صات ال�صغرية اتفاقية �رصاكة تهدف 
ال����ى  التع����اون يف جم����ال تنمية ودع����م رواد 
الأعم����ال واأ�صح����اب املوؤ�ص�ص����ات ال�صغرية 
واملتو�صطة املنت�صب����ني للجمعية واملركز. 
ومت توقي����ع اتفاقي����ة ال�رصاك����ة يف �صف����ارة 
البحرين يف م�صقط وبح�ص����ور ال�صفري جمعة 

الكعبي.  
وبح�ص����ب اتفاقي����ة ال�رصاك����ة �صي�صع����ى 
اجلانب����ان ال����ى  التع����اون يف جم����ال حت�صني 
الق����درات التناف�صي����ة لأع�صائهم����ا وتطوير 
اأوج����ه التع����اون امل�ص����رتك من خ����الل اإقامة 
ور�س عمل،  واإيجاد قنوات للتوا�صل وتبادل 
اخل����ربات وتنظي����م برام����ج ل����رواد الأعم����ال 
ال�صقيق����ني  البلدي����ن  يف  وامل�صت�صاري����ن 
وتنظيم  املوؤمت����رات واملعار�����س ومناق�صة 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.  
وتاأت����ي ه����ذه ال�رصاك����ة �صم����ن م�صاعي 
اجلمعي����ة واملرك����ز ال����ى حتقيق ال�����رصاكات 
ال�صرتاتيجية مع املوؤ�ص�صات املعنية بقطاع 
 املوؤ�ص�ص����ات ال�صغ����رية واملتو�صطة وريادة 
الأعم����ال يف منطقة اخللي����ج العربي من اأجل 
ت�صجيع فر�����س التعاون والتب����ادل  التجاري 
وتب����ادل اخل����ربات ب����ني اأع�صاء املب����ادرات 

املختلفة وفرق عملها.
ورحب ال�صف����ري الكعبي به����ذه ال�رصاكة 
موؤك����دا اأن����ه خط����وة مهمة عل����ى �صعيد دعم 
التع����اون القت�ص����ادي وال�صتثم����اري ب����ني 
قط����اع  يف  وخا�ص����ة  ال�صقيق����ني  البلدي����ن 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة الذي يعد 
اأحد الدعامات الأ�صا�صية لالقت�صاد الوطني 
يف كال البلدي����ن وكذل����ك قط����اع احلا�صنات 

الذي ي�صهد تطورا كبريا يف الفرتة الأخرية.
جمعي����ة  اإدارة  جمل�����س  رئي�����س  وق����ال 
ال�صغ����رية  املوؤ�ص�ص����ات  لتنمي����ة  البحري����ن 
واملتو�صطة، اأحمد ال�صلوم “ لقد حقق مركز 
الزب����ري للموؤ�ص�صات ال�صغ����رية جناحا كبريا 
ومنوا ملحوظ����ا منذ انطالقت����ه ونحن �صعداء 
بال�رصاك����ة م����ع املرك����ز  وال����ذي كان ل����ه دور 
اأ�صا�ص����ي يف تطوير ثقاف����ة ريادة العمال يف 
ال�صلطن����ة، واأنا على يقني ب����اأن هذه ال�رصاكة 
�صت�صاع����د  على تعزيز الأداء بني املبادرتني 
وتطوي����ر اخلدم����ات املقدم����ة ل����دى ل����رواد 
الأعم����ال الع�ص����اء يف املبادرتني”. واأ�صاف 
“اأن الطرف����ني يهدف����ان ال����ى دع����م ريادة 
الأعمال ومنو قط����اع املوؤ�ص�صات ال�صغرية، 
وعلي����ه ياأتي توقي����ع اتفاقي����ة ال�رصاكة  بني 
املرك����ز واجلمعي����ة لدع����م تنمي����ة امل�صاريع 
ال�صغ����رية واملتو�صط����ة يف البلدين وتعزيز 
اجلهود احلالية لإيج����اد م�صاريع قادرة  على 

ال�صتمرار والدميومة. 
م����ن جانب����ه، اأك����د رئي�����س الت�ص����الت 
والعالق����ات اخلارجي����ة مبرك����ز الزبري، حممد 
بن مب����ارك احل�صني “اأن املرك����ز ي�صعى اإلى 
تعزي����ز دوره الريادي من خ����الل التعاون مع 
العديد م����ن اجلهات املعني����ة بتنمية ريادة 
 الأعم����ال �صواء من داخل اأو خ����ارج ال�صلطنة، 
واإنن����ا فخ����ورون بتوقي����ع اتفاقي����ة ال�رصاكة 
م����ع اجلمعي����ة البحريني����ة الرائ����دة يف جمال 
تنمي����ة ري����ادة الأعمال يف اململك����ة. ونهدف 
�صوي����ة ال����ى امل�صاهمة يف حتقي����ق  تطلعات 
اأع�ص����اء  م����ن  العم����ال  رواد  واحتياج����ات 
املبادرت����ني وال�صتفادة م����ن جميع الفر�س 
املتاح����ة م����ن اأج����ل امل�صاهم����ة يف  النهو�س 
بقطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف 

البلدين”.  

 �ملحرر �لقت�صادي

زينب �لعكري
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جتار �سوق املنامة يدعمون اجلهود احلكومية لتنفيذ “التطوير” 

“املعلومات” ت�ستعر�ض التوجه احلكومي امل�ستقبلي مع “مايكرو�سوفت”
بحثا التجارب لتوفري بيئة اآمنة من املخاطر الإلكرتونية

واحلكوم���ة  املعلوم���ات   - املنام���ة 
املعلوم���ات  هيئ���ة  عق���دت  الإلكرتوني���ة: 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة بالتع���اون م���ع �رشكة 
مايكرو�سوف���ت لق���اًء م���ع جمي���ع امل�سوؤولني 
يف اجله���ات احلكومية املنظمة اإل���ى اتفاقية 
حكوم���ة البحرين مع ال�رشكة بغي���ة ا�ستعرا�ض 
التج���ارب واخلربات واخلدمات التي ت�سهم يف 
توف���ري بيئة عمل متط���ورة واآمنة من املخاطر 
الإلكرتونية، با�ستخ���دام احللول املقدمة من 

قبل ال�رشكة. 
ياأتي ذل���ك على غ���رار �سل�س���ة العرو�ض 
الت���ي ج���رت يف فن���دق ون���دام غران���د حت���ت 
عن���وان “التوج���ه احلكوم���ي امل�ستقبل���ي مع 
مايكرو�سوف���ت” الهادفة اإل���ى توحيد معايري 
تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف املوؤ�س�سات 
احلكومي���ة بهدف حت�سني اأدائه���ا واإنتاجيتها 
عرب ا�ستخ���دام اأح���دث الربام���ج والربجميات 
املقدمة م���ن مايكرو�سوفت، اإلى جانب اإيجاد 
حل���ول احلو�سبة ال�سحابي���ة املتوفرة، يف اإطار 
حتقي���ق اأهداف ا�سرتاتيجي���ة الهيئة الهادفة 
اأداء  وتنمي���ة  العم���ل  بج���ودة  الرتق���اء  اإل���ى 
موظف���ي احلكوم���ة متا�سياً مع روؤي���ة البحرين 

القت�سادية 2030.
لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����ض  وق���ال 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، حمم���د 
عل���ي القائد، اإن الهيئ���ة حري�سة على توثيق 
عالقة ال�رشاكة مع مايكرو�سوفت بغية الرتقاء 
اإل���ى م�ستوي���ات اأعلى من اخلدم���ات املقدمة 
وحل���ول احلو�سب���ة ال�سحابي���ة املتوف���رة لدى 
ال�رشكة والتي تتوافق مع القرار ال�سرتاتيجي 
بالتح���ول نحو احلو�سب���ة ال�سحابي���ة من خالل 
تبني �سيا�سة احلو�سب���ة ال�سحابية اأولً، موؤكدا 
اأن ال�رشاك���ة مع مايكرو�سوفت م���ن �ساأنها اأن 
ت�سه���م يف تعزيز كف���اءة املوؤ�س�سات لالرتقاء 
بخدماته���ا وتقدميه���ا بج���ودة عالي���ة وتدعم 
التوج���ه ال�سرتاتيجي للمملك���ة والذي ي�سكل 
نقل���ة نوعي���ة يف جم���ال تبني اأح���دث تقنيات 

املعلوم���ات، وم���ن جانب اآخر متك���ن اجلهات 
احلكومية من حماية خ�سو�سية امل�ستخدمني 
من خالل ا�ستغالل اأحدث اأدوات التكنولوجيا، 
وياأتي ذلك عرب تنمية املهارات وبناء قدرات 
القوى الب�رشي���ة العاملة يف هذا املجال، م�سرياً 
اإل���ى اأن الهدف من ه���ذا النتقال هو تقلي�ض 
النفق���ات عل���ى امل���دى البعي���د م���ع �سم���ان 
املي���زات واخل�سائ����ض الأمني���ة املتوفرة يف 
هذه احلل���ول والتي تتما�سى مع قانون حماية 

معلومات ووثائق الدولة. 
الرئي����ض  جان���ب  اإل���ى  الهيئ���ة  وميث���ل 
التنفيذي، فريق العمل التنفيذي الذي ي�سم 
كل من القائم باأعمال نائب الرئي�ض التنفيذي 
للعمليات واحلوكمة، ال�سيخ �سلمان بن حممد 
اآل خليفة ، والقائم باأعمال مدير دعم و�سيانة 
النظم احلكومية، ه�س���ام الها�سمي اإلى جانب 

مدير ال�ستجابة للطوارئ، اأحمد اأبو الفتح. 
امل�ستقبل���ي  التوج���ه  ا�ستعرا����ض  ومت 
ب�س���اأن اتفاقي���ة العم���ل م���ع مايكرو�سوف���ت 
الرامي���ة اإلى تغي���ري طريقة عم���ل املوظفني 
مع مراع���اة �سم���ان اأعلى م�ستوى م���ن الأمان 

يف العم���ل ومتكني اجلميع البت���كار من خالل 
احللول التقني���ة الذكية التي توفرها ال�رشكة، 
مع ت�سلي���ط ال�سوء على احلاج���ة امللحة لأمن 
التهدي���دات املتزايدة  املعلوم���ات ملواجهة 

دون الإغفال عن حماية الربيد الإلكرتوين.
ملايكرو�سوف���ت  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
البحري���ن وعم���ان، �سي���ف ه���الل احلو�سن���ي 
“اأ�سب���ح م���ن امله���م للهيئ���ات احلكومية اأن 
تتح���ول رقمياً اإل���ى مكان العم���ل احلديث يف 
ظ���ل وجود تطلع���ات واأهداف ت���ود حتقيقها 
مثل تعزيز اأم���ن البيان���ات وحت�سني م�ستوى 
م�سارك���ة املواطن���ني وخدماته���م ، و ن�سي���د 
امل�ستم���رة  جهوده���ا  يف  البحري���ن  بحكوم���ة 
املوظف���ني  ومتك���ني  العملي���ات  لتح�س���ني 
ليكون���وا مبدع���ني، وتدع���م مايكرو�سوف���ت 
الهيئ���ة يف ه���ذه الرحل���ة، وتعم���ل معها على 
تاأم���ني م�ستقبلنا الرقمي امل�س���رتك ، بحيث 
ميك���ن جلميع املواطنني وال�رشكات امل�ساركة 
يف حتقي���ق الوع���ود الهائلة للتح���ول الرقمي 

والثورة ال�سناعية الرابعة”.

• جانب من اللقاء بني “املعلومات” و“مايكرو�سوفت”	

املنام���ة -اللجنة الأهلي���ة للتطوير: اأعربت 
اللجن���ة الأهلية لتطوير �س���وق املنامة القدمية 
عن تفاوؤلها ب�ساأن الب���دء بتنفيذ م�رشوع تطوير 
ال�س���وق قريب���ا، وعلى مراح���ل، منوه���ة باأهمية 
توجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
النائ���ب الأول لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ب�س���اأن امل�س���ي قدم���ا يف م�رشوع تطوي���ر �سوق 
املنام���ة القدمي���ة، وموؤك���دة اأهمي���ة التج���اوب 
الفاع���ل م���ن جان���ب جمي���ع اجله���ات م���ع تلك 

التوجيهات الكرمية. 
وثمنت اللجنة اجلهود احلثيثة التي يبذلها 
وزي���ر التج���ارة وال�سناع���ة وال�سياح���ة زايد بن 
را�س���د الزياين يف حتويل تل���ك التوجيهات اإلى 
حقائ���ق على اأر����ض الواقع، بدعم م���ن الرئي�ض 
التنفيذي لهيئ���ة البحرين لل�سياحة واملعار�ض 
واملوؤمت���رات ال�سي���خ خالد بن حم���ود اآل خليفة 
واللجن���ة التي جرى ت�سكيله���ا خ�سي�سا مل�رشوع 

تطوير �سوق املنامة القدمية.
واأع���رب رئي�ض جلنة تطوير �س���وق املنامة 
الق���دمي ريا�ض املحرو�ض عن دعم جتار ال�سوق 
لهذا امل�رشوع، وقال “اأعتقد اأننا و�سلنا الآن اإلى 
مرحلة ات�سحت فيها ب���وادر التنفيذ، خ�سو�سا 
بع���د ت�سلم درا�سات تطوي���ر ال�سوق من ال�رشكة 
الربيطانية”، واأ�ساف “مل�سنا جدية مطلقة من 
جانب الوزير الزي���اين وامل�سوؤولني ب�ساأن البدء 

مب�رشوع تطوير ال�سوق، واإن كان هذا �سيتم على 
مراحل من �سمن امل�رشوع الأكرب”.

واأع���رب املحرو�ض عن ا�ستي���اء جتار �سوق 
املنامة القدمية من موق���ف جمل�ض اإدارة غرفة 
التج���ارة احل���ايل ال���ذي تراج���ع عن دف���ع ثالثة 
مالي���ني دين���ار مل����رشوع تطوير ال�س���وق، وقال 
“لقد خذلن���ا جمل�ض اإدارة الغرف���ة فيما يتعلق 
مب����رشوع تطوي���ر ال�س���وق، واأ�س���اف �ستان بني 
ت�رشي���ح الوزي���ر ال���ذي قال في���ه “ل���ن نتخلى 
عن ال�س���وق مع احلر�ض على جت���اوز اأي عقبات 
ومعوقات م���ن �ساأنها اأن توؤخره”، وبني ت�رشيح 
رئي����ض الغرفة �سم���ري نا�ض الذي ق���ال “�سوق 
املنام���ة ل يعنينا”، رغ���م اأن العائالت التجارية 
الت���ي انحدرت من هذا ال�سوق ه���ي من اأ�س�ست 
غرفة التج���ارة، ورغم اأهمية ه���ذا ال�سوق ي�سم 
نحو �سبع���ة اآلف تاجر، وي�س���كل معلما �سياحيا 

جتاريا اقت�سادي للبحرين ككل.
م���ن جانب���ه، اأع���رب نائ���ب رئي����ض اللجن���ة 
الأهلي���ة لتطوير �سوق املنام���ة القدمي حممود 
النامليت���ي عن دعم جتار ال�سوق مل�رشوع تطوير 
�س���وق املنامة القدمية، واأو�س���ح اأن هذا الدعم 
ل ينب���ع م���ن م�سلح���ة �سخ�سية له���ذا التاجر اأو 
ذاك، واإمنا من اأهمية �سوق املنامة الذي يقع يف 
قلب العا�سمة، وي�سم الكثري من املحالت ذات 
الأن�سطة التجاري���ة املختلفة، ودوره يف تن�سيط 

احلركة التجارية والقت�ساد الوطني ككل.

• •حممود النامليتي 	  ريا�ض املحرو�ض	



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها 
السادة / اي جودة لالستشارات ذ.م.م باإلنابة عن املالك لشركة أكساتريد 
ش.ش.و ملالكها ممدوح محمد عباس واملسجلة مبوجب القيد رقم 119292 
طالبا الشركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 3000 ثالثة 

االف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- السيد / ارتيم اوراجن

2- السيد / كوستانتني جيرمتان
3- السيد / علي بديع ابراهيم علي البديع

القيد :119292  -  التاريخ : 20/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة

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

التالية اسمائهم:
1- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه

2- شركة بوخوه لالستثمارات الدولية ش.ش.و

القيد :75994  -  التاريخ : 16/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2018
قد بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 

العصفور  / ضياء سعيد عباس جاسم حسني  السيد  اليها  تقدم 
مبوجب التوكيل العام رقم 2010027145 عن املالكة نرجس ابراهيم 
)مؤسسة  الرجالية  للحالقة  شيري  قصر  مالكة  شهاب،  جاسم 
فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 25103 يطلب حتويل املؤسسة 
دينار  إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 500  الفردية اململوكة لها 

بحريني، وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- نرجس ابراهيم جاسم شهاب

2- ضياء سعيد عباس جاسم حسني العصفور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل
بشان حتويل مؤسسة فردية
الى شركة شركة تضامن

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جعفر خليل ابراهيم علي
االسم التجاري احلالي: جعفر خليل ابراهيم علي )117650(

االسم التجاري اجلديد: جعفر خليل للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-65628( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

117650-1

قيد رقم

4-42242

شقة / محل 

أ112

بناية

-

طريق

45

مجمع

745

التاريخ: 20/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR 2018 - 69917( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: حسن عبدالشهيد حسني احمد حميد
االسم التجاري احلالي: تنحاس لاللكترونيات

االسم التجاري اجلديد: عالم حملة الكهرباء
النشاط: 1- جتارة/بيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية املنزلية.

2- بيع/جتارة اجملوهرات واألصناف املتصلة

 التاريخ :20/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

   CR2018-78265 إعالن رقم
تنازل او بيع – عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : فاطمة عيسى عبداهلل السماهيجي  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيدة : عيسى حبيب ناصر حبيب احلبيب

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

كفتيريا الوهاج50191-1
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تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
اصحاب شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و ملالكها مبخوت بن مبروك 

الصيعري املسجلة مبوجب القيد رقم 100292-1، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و

ملالكها مبخوت بن مبروك الصيعري
إلى: شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و

ملالكها طالب بن علي املهدي
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 20/05/2018  -  القيد: 1-100292
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )78691( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و

ملالكها مبخوت بن مبروك الصيعري

بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
باعتبارهم  للتدقيق  اخلليج  عبدالعال   / السادة  اليها  تقدم  قد 
املسجلة  ذ.م.م،  الطبع  حقوق  شركة  لـشركة  القانونني  املصفني 
طالبا   34641 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 
اختيارية وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار 
من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  7777 لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة شركة حقوق الطبع ذ.م.م
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

الدفاع اجلوي ال�شعودي يدمر بالي�شتًيا حوثًيا باجتاه جازان
دبي ـ العربية نت: 

ر�ش���دت ق���وات الدفاع اجل���وي للتحالف فجر االإثنني اإطالق �ش���اروخ بالي�شتي من جان���ب امليلي�شيات احلوثية 
التابعة الإيران من حمافظة �شعدة داخل االأرا�شي اليمنية باجتاه جازان داخل اأرا�شي اململكة، وفق ما اأعلن املتحدث 
الر�شم���ي با�شم قوات حتال���ف دعم ال�رشعية يف اليمن، العقي���د الركن تركي املالكي. واأو�ش���ح املالكي اأن ال�شاروخ 
اأطلق بطريقة ُمتعمدة ال�شتهداف املناطق املدنية واالآهلة بال�شكان، وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي ال�شعودي من 
اعرتا�شه وتدمريه، ما اأدى اإلى تناثر �شظايا ال�شاروخ على االأحياء ال�شكنية دون اأن ينتج عن ذلك اأية اإ�شابات. واأكد 
اأن ه���ذا العم���ل العدائي من جانب احلوثيني يثب���ت ا�ستمرار تورط النظام الإيراين بدعم ه���ذه امليلي�سيات امل�سلحة 
بقدرات نوعية. وكان الدفاع اجلوي ال�سعودي، قد اعرت�س، ال�سبت، �ساروخا حوثيا اأطلق على مدينة خمي�س م�سيط، 
يف اأق�ش���ى جنوب اململكة العربي���ة ال�شعودية. و�رشح املالكي اأنه “يف متام ال�شاع���ة ال�شاد�شة واأربع ع�رشة دقيقة من 
م�س���اء ال�سبت، اعرت�س���ت ودمرت قوات الدفاع اجل���وي امللكي ال�سع���ودي �ساروخاً بالي�ستيا اأطلقت���ه امليلي�سيات 

احلوثية االإرهابية التابعة الإيران من داخل االأرا�شي اليمنية )حمافظة �شعدة( باجتاه اأرا�شي اململكة”.
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القدس المحتلة ـ اف ب: 

بغداد ـ اف ب: 

واشنطن ـ اف ب: 

بانكوك  ـ أ ف ب: 

يف  �شفارته���ا  باراغ���واي  افتتح���ت 
القد����س، الإثن���ني، لت�سب���ح ث���اين دول���ة 
وتنق���ل  املتح���دة  بالوالي���ات  تقت���دي 

�سفارتها يف اإ�رسائيل من تل اأبيب.
وجرى افتتاج ال�شف���ارة يف جممع حي 
املاحلة يف مدين���ة القد�س املحتلة، وح�رش 
هورا�سي���و  باراغ���واي  رئي����س  املرا�س���م 
كارتي�س، ورئي����س وزراء اإ�رسائيل بنيامني 

نتنياهو.
وو�ش���ف املتح���دث با�ش���م اخلارجية 
الإ�رسائيلية اإميانويل ناح�سون احلدث باأنه 

“يوم تاريخي الأمتنا”. 
وكان وزي���ر خارجية باراغواي اإيالديو 
لوي�شاغ���و اأعلن، اجلمعة املا�شية، اأنه “مت 
اتخ���اذ قرار نقل ال�شف���ارة ب�شكل م�شتقل 

دون التاأثر مبوقف اأي دولة اأخرى”. 
وبذلك ت�سبح باراغواي ثاين دولة يف 
اأمريكا الالتينية بعد غواتيماال، حتذو حذو 
الوالي���ات املتحدة التي نقل���ت �شفارتها 

اإلى القد�س. 

التقى زعيم التي���ار ال�شدري مقتدى 
ال�س���در، رئي����س قائم���ة الفت���ح املوالية 
الإيران، هادي العامري، موؤكدا خالل اللقاء 
اأهمية م�ساركة جميع الكتل الفائزة “التي 
تنتهج م�شارا وطنيا” يف ت�شكيل احلكومة 
اجلديدة، واأن يكون قرار ت�شكيلها “قرارا 
وطني���ا” يف تلمي���ح اإل���ى رف����س التدخل 
الإي���راين. وح���ل حتال���ف ف�سائ���ل احل�سد 
املرك���ز  يف  العام���ري،  بقي���ادة  ال�سعب���ي 
الث���اين بح�س���ب النتائ���ج النهائي���ة التي 
العراقية.  االنتخاب���ات  اأعلنته���ا مفو�شية 
وت�ش���در حتال���ف “�سائرون” ال���ذي يجمع 
ال�سدر واحل���زب ال�سيوعي العراقي نتائج 
االنتخابات الت�رشيعية العراقية، فيما حّلت 

قائمة الن�رس بزعامة العبادي ثالثة.
و�سبق هذا اللقاء، اجتماع بني ال�سدر 
والعب���ادي ط���رح في���ه الأول عل���ى رئي�س 
الوزراء املنتهي���ة واليته ت�شكيل احلكومة 
اجلدي���دة ب�رسط ان�سحابه م���ن حزب الدعوة 
ال���ذي يرتاأ�شه ن���وري املالكي، اأح���د اأبرز 

رجاالت اإيران يف العراق.

طال���ب الرئي����س الأمريك���ي دونال���د 
ترام���ب، بفتح حتقيق ح���ول احتمال د�س 
خمرب يف حملت���ه النتخابية من قبل عنا�رس 
يف مكتب التحقيق���ات الفيدرايل )اأف بي 
اآي(، وهي التهمة التي يلوح بها منذ عدة 

اأيام، لكن من دون عر�س اأدلة ملمو�شة.
هن���ا،  “اأطال���ب  تغري���دة  يف  وكت���ب 
و�شاأقوم بذلك غدا ر�شميا باأن تنظر وزارة 
الع���دل فيما اإذا كان اأف ب���ي اآي اخرتق اأو 

راقب حملة ترمب لأ�سباب �سيا�سية”.
ومن���ذ ع���دة اأي���ام يتح���دث الرئي����س 
االأمريك���ي، لكن من دون عر����س اأدلة عن 
نظري���ة اأوردته���ا بع����س و�سائ���ل الإعالم 
مفاده���ا اأن عن����رشا يف اأف ب���ي اآي اند����س 
يف �شف���وف حملت���ه االنتخابي���ة لغاي���ات 

�شيا�شية حم�شة.

فجر متم���ردون اأك���ر م���ن 20 قنبلة 
م�شنع���ة منزليا يف مناطق جن���وب تايلند، 
بح�شب م���ا اأفاد اجلي�س اأم����س االإثنني، يف 
ليل���ة من العن���ف تقو�س مزاع���م املجل�س 
يف  تق���دم  بح���دوث  احلاك���م  الع�شك���ري 
حمادثات ال�شالم م���ع املتمردين. وتعاين 
مقاطعات جن���وب اململكة احلدودية التي 
ت�سكنه���ا غالبي���ة من البوذي���ني من قتال 
م�شتمر من���ذ 14 عاما ب���ني م�شلحي اإتنية 
امل���الي واحلكوم���ة التايلندي���ة اأدى اإل���ى 
مقت���ل نح���و 7 اآالف �شخ����س. واالأحد �شن 
م�سلح���ون ي�ستب���ه اأنه���م متم���ردون اأكرب 
هجوم خ���الل االأ�شهر االأخرية ا�شتهدف 14 
جهاز �رشاف اآليا واأعم���دة كهرباء، وغريها 
م���ن االأه���داف العام���ة واملواق���ع االأمنية. 
ومل ت�شف���ر التفج���ريات الت���ي وقع���ت يف 
4 مقاطع���ات حماذي���ة ملاليزي���ا ي�شكنها 
م�سلمون عن �سقوط قتلى، اإل اأنها �سكلت 
حتديا جلهود املجل����س الع�شكري احلاكم 

للتفاو�س على ال�شالم.

دولة ثالثة تفتتح 
�شفارتها يف القد�س

ال�شدر يلتقي العامري 
ويرف�س تدخل اإيران

ترامب يطالب بتحقيق 
�شد “اأف بي اآي”

 تفجريات متزامنة 
تهز جنوب تايلند

ر�ش���دت منظمة “�شالم بال ح���دود” العاملية 
اأح���وال االأقلي���ات يف اَي���ران وم���ا تتعر����س له من 
جرائ���م اإبادة وا�سطه���اد �سد الأقلي���ات العرقية 
يف اإيران متجذر منذ الع���ام 1925، لكن االأقليات 
الديني���ة كان لديه���ا بع����س احلق���وق يف اإي���ران 
خ���الل عهد البهل���وي. ومع ذلك، ف���اإن ال�سطهاد 
احل���ايل يف اإيران �ش���د االأقلي���ات الدينية وكذلك 
اجلماع���ات العرقي���ة ق���د تر�ش���خ من���ذ ا�شتول���ى 
النظ���ام احل���ايل عل���ى ال�شلط���ة يف الع���ام 1979. 
وق���د مت اإعدام اأو اإلق���اء القب�س عل���ى عدد كبري 
م���ن ن�سط���اء الأقليات مثل اليه���ود وامل�سيحيني 
والبهائي���ني؛ ب�سب���ب مطالبهم امل�رسوع���ة. وهذا 
يعن���ي اأن و�س���ع الأقليات الديني���ة يف اإيران يثري 
القلق ب�سب���ب الد�ستور والأيديولوجية ال�سيا�سية 
للنظام االإيراين. ت�شاعف اال�شطهاد �شد اليهود 
والبهائي���ني كاأقليات دينية يف اإي���ران منذ تويل 
النظام احلايل ال�شلطة يف العام 1979. باالإ�شافة 
اإلى ذل���ك، تعترب ال�سلط���ات الإيراني���ة اأن الدين 
البهائي واليهودية ي�سكالن تهديًدا لأمن النظام، 
واأطلق���ت ال�شلطات حمالت قمعية وا�شعة النطاق 
�ش���د الن�شط���اء االأقلي���ات الديني���ة، مب���ا يف ذلك 
امل�شلم���ون الذي���ن اعتنق���وا امل�شيحي���ة واليهود 
والبهائي���ني كمرتدين، وبالت���ايل يواجه الن�سطاء 

حماكمات غري عادلة.

عقوبة اإلعدام في إيران
اإيران هي اإحدى الدول التي ت�شتخدم عقوبة 
االإعدام �ش���د املعار�شني، مب���ا يف ذلك االأقليات 
الدينية مث���ل اليهود والبهائي���ني وامل�سيحيني؛ 
لتعزي���ز االإره���اب واخل���وف يف املجتم���ع االإيراين 

عموما، واالأقليات الدينية خ�شو�شا. 
وهكذا، واجه العديد من ال�سخ�سيات البارزة 
م���ن االأقلي���ات الدينية يف اإي���ران االإع���دام. وهذا 
الو�ش���ع قد دف���ع املنظمات الدولي���ة اإلى اإ�شدار 
تقاري���ر ح���ول اأو�شاع حق���وق االإن�ش���ان يف اإيران، 
ومتت مطالب���ة املجتمع ال���دويل بفر�س عقوبات 
على بع�س امل�شوؤولني االإيرانيني املتورطني يف 

انتهاك حقوق االإن�شان.
ووفق���ا ملنظمات حق���وق االإن�ش���ان االإيرانية 
والدولية، مت اإعدام ع����رشات االآالف من االإيرانيني 
من���ذ تويل النظام احلايل ال�شلطة يف العام 1979، 

والعدي���د منهم م���ن االأقليات الديني���ة يف اإيران، 
مث���ل اليه���ود وامل�سيحي���ني وامل�سلم���ني ال�سنة 
والبهائي���ني. على �سبيل املث���ال، مت اإعدام اأكرث 
م���ن 2000 اإي���راين يف بداي���ة الث���ورة، ومت اإعدام 
اأك���ر م���ن 20000 �شخ����س بني عام���ي 1980 و 
1986، ومت اإعدام ما بني 20 و30000 �شخ�س يف 
االإعدام���ات اجلماعية يف الع���ام 1988، ومت اإعدام 
اأك���ر م���ن 5300 يف الت�شعين���ات، ومت اأعدام نحو 
6000 �سخ����س يف الفينات، حيث كان عدد كبري 
من هوؤلء م���ن امل�سيحيني والبهائيني )امل�سدر: 
ت���راك بر�شي���ا(. وهك���ذا، يف ال�شن���وات االأخ���رية، 
ازدادت عقوبة االإعدام واال�شطهاد �شد االأقليات 
يف اإي���ران، مث���ل امل�سيحيني وال�سن���ة، حيث واجه 

الن�سطاء التعذيب وال�سجن يف احلب�س النفرادي.

األقليات الدينية
يف الد�شت���ور االإيراين، هناك اأح���كام قانونية 
العرقي���ة  االأقلي���ات  بحق���وق  االع���رتاف  توؤك���د 
والديني���ة يف اإي���ران. ومع ذل���ك، ف���اإن ال�شلطات 
االإيرانية تنتهك هذه املواد يف الد�شتور من خالل 

التمييز �شد هذه االأقليات.
اعرتف���ت املادة 13 م���ن الد�شت���ور االإيراين 
ب���اأن الزراد�شتي���ني واليه���ود وامل�شيحي���ني هم 

االأقلي���ات الدينية الوحيدة يف اإي���ران. وهذا يعني 
اأن “البهائي���ني غري معرتف بهم كاأقلية دينية يف 
اإيران، مما يجعلهم يعانون اال�شطهاد والتمييز”. 
يف الوق���ت نف�ش���ه، يع���اين امل�شيحي���ون واليهود 
�سغوط���ا �سيا�سية واقت�سادي���ة يف اإيران؛ ب�سبب 

االأيديولوجية الراديكالية لل�شلطات االإيرانية.
وتع���اين الأقلي���ات الديني���ة يف اإي���ران، مثل 
التهمي����س  وامل�سيحي���ني  واليه���ود  البهائي���ني 
والظلم وانع���دام احلقوق املدنية املت�ساوية؛ لأن 
القانون االإيراين ال يحمي االأقليات ويدعمها، رغم 
اأن القان���ون يعرتف باأقلية اليهودية وامل�شيحية. 
وه���ذا يعني اأن االأقليات يف اإي���ران تواجه التمييز 
وال�سغ���وط ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة يف البالد، 
خ�شو�ش���ا ال�شغط عل���ى اأولئك الذي���ن يتحولون 
من الإ�سالم اإل���ى امل�سيحية. مت منع عدد كبري من 
امل�سيحي���ني والبهائيني من ال�سفر خ���ارج اإيران 
اأو الن���زوح واأج���ربوا عل���ى العي����س خ���ارج مدنهم 
ب�سبب ن�ساطهم الديني. يخ�سع امل�سلمون الذين 
اعتنقوا امل�شيحية وفقا للد�شتور االإيراين لقانون 
ال���ردة. يواج���ه املرتد تهم���ا قا�شي���ة يف املحاكم 
الإيراني���ة، مثل الإع���دام اأو ال�سج���ن بحجة تهديد 

االأمن القومي.
قال املقرر اخلا����س ال�شابق حلقوق االإن�شان 

يف اإي���ران اأحم���د �شهي���د، اإن اعتق���ال وا�شطه���اد 
االأقلي���ات يف اإي���ران مل يت���م خف�ش���ه اأب���دا. واجه 
العديد م���ن االأقليات الديني���ة يف اإيران االعتقال 
ب�سبب حتولهم اإلى ديان���ات خمتلفة. على �سبيل 
املث���ال، مت القب����س على اثنني م���ن امل�سيحيني 
املحولني، اإبراهيم فريوزي واأمني اأف�شار نادري، 

يف عام 2016؛ ب�سبب حتولهم من الإ�سالم.
اإن ح���ال البهائي���ني يف اإيران غ���ري م�ستقرة، 
حي���ث مت اإعدام اأكرث من 200 م���ن اأع�شاء االأقلية 
البهائي���ة منذ الع���ام 1980، ومت اعتق���ال االآالف 
من البهائيني واحتجازه���م، والعدد الهائل منهم 
حمروم���ون م���ن “احل�ش���ول عل���ي فر����س العمل 
التعليمية”.  التقاعدي���ة والفر����س  واملعا�ش���ات 
وق���د متت م�ش���ادرة العديد من االأماك���ن التابعة 
تدمريه���ا  اأو  تخريبه���ا  مت  اأو  البهائي���ة  لديان���ة 
م���ن جان���ب ال�سلط���ات مث���ل الأماك���ن املقد�سة، 
ال�سغ���وط  و�سل���ت  واملمتل���كات.  واملقاب���ر، 
ال�سيا�سية وال�سع���ارات العن�رسية �سد البهائيني 
اإلى امل�ست���وى العايل، حيث مت ن�رس اأكرث من 400 
وثيقة �سد البهائيني يف اإيران يف 2010-2011. 
واأظه���ر �س���وء املعامل���ة �س���د البهائيني اأن 
ال�شيا�ش���ات االإيراني���ة جتاه االأقلي���ات الدينية مل 

تتح�شن.

“سالم بالحدود” تدق ناقوس خطر إبادة األقليات في إيران

وا�سنطن �ستفر�ض “اأقوى عقوبات يف التاريخ” على طهران
بومبيو: 12 مطلبا اأمريكيا من اإيران اأبرزها وقف دعم الإرهاب

وق���ال بومبي���و اأن العقوب���ات على اإي���ران لها 
اأم���ريكا وعل���ى بع����س  تبع���ات اقت�سادي���ة عل���ى 
اأ�سدقائها. وقال اإن على اإيران وقف دعم الإرهاب 

وحزب اهلل واحلوثيني و�شحب قواتها من �شوريا.
واأ�س���اف اإن ح���زب اهلل ب���ات اأكرث ق���وة ب�سبب 
الدعم االإيراين املتزايد منذ توقيع االتفاق النووي، 
فيم���ا اأن جماع���ة احلوثي التي تدعمه���ا اإيران جتوع 

ال�شعب اليمني وتهدد جريان اليمن.
اأن  االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأو�ش���ح 
االأمريكي���ة اجلدي���دة تتك���ون م���ن  االإ�شرتاتيجي���ة 
7 حم���اور للتعام���ل مع اإي���ران، موؤك���داً اأن ال�شغط 
االقت�ش���ادي هو اجلان���ب االأبرز م���ن االإ�شرتاتيجية 
اجلدي���دة جت���اه اإي���ران، وم�ش���دداً عل���ى اأن اإي���ران 
�شتتعر����س للعقوبات االأكر ق�ش���وة يف التاريخ اإذا 

وا�شلت �شيا�شاتها.
وق���ال اإن “العقوبات على اإي���ران تنتهي فوراً 
مبج���رد تنفيذ ما هو مطلوب منها”، م�شدداً على اأن 

هناك 12 مطلباً اأمريكياً من اإيران.
وج���اءت ه���ذه املطال���ب �شم���ن االإ�شرتاتيجية 
اجلديدة لوا�شنط���ن جتاه اإيران بع���د ان�شحابها من 

االتفاق النووي، وهي:
- االإف�ش���اح ع���ن كام���ل االأبع���اد الع�شكري���ة 
لنظامه���ا الن���ووي وال�شماح لوكال���ة الطاقة الذرية 

بتفتي�شه ب�شكل م�شتمر.
- التوقف عن تخ�شي���ب اليورانيوم، والتخلي 
عن حم���اولت معاجلة البلوتوني���وم، واإغالق مفاعل 

املاء الثقيل.

- اأن ت�شم���ح اإي���ران للوكالة الدولي���ة للطاقة 
الذري���ة بالو�ش���ول الكام���ل اإل���ى كاف���ة املحطات 

النووية الع�شكرية وغري الع�شكرية.
- اأن ت�ش���ع اإي���ران ح���دا النت�ش���ار ال�شواري���خ 
البالي�ستية واإطالق ال�سواريخ التي ميكن اأن حتمل 

روؤو�شا نووية.
- اإط���الق ����رشاح املواطن���ني االأمريكيني وكل 

مواطني الدول احلليفة.

-  اإيق���اف دعم اإي���ران ملجموع���ات اإرهابية يف 
ال����رسق الأو�س���ط مث���ل ح���زب اهلل وحركت���ي حما�س 

واجلهاد الفل�شطينيتني.
- اح���رتام احلكوم���ة العراقي���ة وال�شم���اح بنزع 

�شالح امليلي�شيات ال�شيعية.
- اإيق���اف دعم امليلي�شي���ات احلوثية يف اليمن 

واأن تعمل على التو�شل حلل �شيا�شي يف اليمن.
-  �شحب كل القوات التي تخ�شع الأوامر اإيران 

من �شوريا.
- اإيقاف دعم طالبان وجميع العنا�رس الإرهابية 

واإيواء عنا�رش القاعدة.
- اإيقاف دعم فيلق القد�س يف احلر�س الثوري 

االإيراين �رشكاءه من االإرهابيني.
- يج���ب على اإي���ران اأن توق���ف �شلوكها الذي 
يه���دد جريانه���ا، وكث���ري منه���م حلف���اء للولي���ات 

املتحدة.

واشنطن - وكاالت:      
اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، اأم�س االإثنني، عن �سيا�سة الواليات 

اإىل  املنطقة،  اال�ستقرار يف  وزعزعة  االإره��اب  دعم  اإي��ران حول  �سلوك  ملواجهة  املتحدة 

النووي  الربناجمني  جتاه  االأمريكية  اخلارجية  لل�سيا�سة  العري�سة  اخلطوط  جانب 

وال�ساروخي لطهران، وكذلك ا�ستمرار قمع حراك ال�سعب االإيراين من اأجل التغيري 

وانتهاكات حقوق االإن�سان.

• وزير اخلارجية االأمريكي يتحدث يف وا�شنطن اأم�س االإثنني	

• من عمليات االإعدام التي ينفذها النظام االإيراين �شد االأقليات	
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ه���ل علين���ا �ضهر رم�ض���ان املبارك 
واخل���ر  باليم���ن  علين���ا  اهلل  اأع���اده 
وال���ركات، عاد لن���ا بجوانب���ه الإميانية 
امل�ضيئ���ة واأجوائ���ه التي حتم���ل نكهة 
ع���ام  كل  مت�ضوق���ن  جتعلن���ا  خا�ض���ة 
لعودت���ه لنت�ضارك مع اأحبتن���ا كل اأيامه 
وليالي���ه املختلف���ة.. كم هو حم���زن اأن 
ياأتي رم�ضان بينم���ا هناك اأرواح عزيزة 
غادرتنا قبل عودته تاركة خلفها فراغا 
كب���را، جنتم���ع يف بيت تذكرن���ا زواياه 
وكل م���ا فيه بهم، ك���م األفت يف حياتي 
منظر غ���روب ال�ضم�س يف �ضهر رم�ضان، 
ولكن غروبها ه���ذه الأيام كان خمتلفاً، 
فه���ذا اأول رم�ض���ان تغيب في���ه �ضم�س 
 جدت���ي رحمها اهلل، لت����رق يف عامل اآخر. 
كم اأ�ضت���اق اإليك ومعك عب���ق املا�ضي 
البعي���د وذاك اجلي���ل املب���ارك الذي مل 
مت�ض���ه مغريات احلي���اة وتف�ض���ده، كم 
اأ�ضت���اق اإليك وقد كن���ت اأراك يف دروب 
بيتن���ا الكب���ر ال���ذي كان يجمعن���ا قبل 
اأن يفرقن���ا الزم���ن، لعل اأح���د اأبنائك اأو 
اأحف���ادك ي�ضاأل عن حاج���ة فتلبينها له، 
لق���د غابت �ضم�ضك لت����رق يف اأفق اآخر، 
وك���م نحن بحاج���ة اإلى دفئ���ك وحنانك، 
ل ن�ضع���ر مب���رارة فقدان الأحب���ة اإل بعد 
غيابهم، ن�ضرتجع حينها اأحلى اللحظات 
 واأجم���ل الذكري���ات الت���ي جمعتنا بهم.

ن�ضيح���ة م���ن القل���ب... ل تق����روا ول 
جت���اه  عطاءك���م  توؤجل���وا  ول  تخذل���وا 
م���ن حتب���ون، احلي���اة تله���ي بهمومه���ا 
كال���رق،  مي���ر  والوق���ت  وم�ضاغله���ا 
وامل���وت ميقات العباد، يغ���ادر عنا من 
نح���ب حياتن���ا دون ا�ضتئ���ذان، وعندما 
اأي  عل���ى  الن���دم  ينف���ع  ل���ن  يرحل���ون 
تق�ض���ر بحقه���م، �ضتكونن ي���ا جدتي 
هن���ا يف قلب���ي وهنا يف عقل���ي ولكن لن 
 تك���وين اأمامي، وكم للع���ن من وح�ضة.
رحم���ك اهلل ورع���اك يف ق���رك وجعل���ه 
رو�ض���ة م���ن ريا����س اجلن���ة، رح���م اهلل 
تغي���ب  ل  ومالم���ح  تن�ض���ى  ل  �ضحك���ة 
واأحاديث ل متل... رحمك اهلل يا جدتي.

جاء رمضان
ورحلت جدتي...

يهب���ط  اأن  حق���ا  املح���زن  مل���ن  اإن���ه 
البع����س اإلى هذا امل�ضت���وى الالمعقول يف 
ا�ضتخفافهم بعق���ول النا�س واأن يدفعهم 
ع�ضقه���م الأعمى للمال اإل���ى تقدمي برامج 
من قبيل ما بات رائج���ا يف الأعوام الأخرة 
حت���ت م�ضم���ى الكام���را اخلفي���ة، يج���ب 
التنبي���ه اإل���ى اأّن هن���اك خيط���ا رفيعا بن 
املواق���ف الكوميدية وب���ن ال�ضحك على 
الذقون، فم���ا اإن يطل علينا �ضهر رم�ضان 
املب���ارك حت���ى تت�ضاب���ق الف�ضائي���ات يف 
تق���دمي الرام���ج ال�ضطحي���ة الفارغ���ة من 
اأي���ة قيم���ة اأو م�ضمون فك���ري، وما ي�ضمى 
برنامج الكامرا اخلفية ل يتعدى الإيقاع 
بالأ�ضخا����س الأبري���اء �ضمن م���ا يخطط له 
من م�ضاه���د وحتويلهم اإلى جم���رد اأدوات 
لل�ضح���ك وال�ضخري���ة، ويف بع����س الأحيان 
تعري����س حياة الكثرين اإلى خطر حقيقي 
كاإطالق نار اأ�ضاب مقدم برنامج يف برميل 

قمامة كما مت التخطيط له مما دفع بع�س 
ال���دول اإلى منع اإنتاج هذا الرنامج كما يف 

جمهورية رو�ضيا.
يح�ض���ب القائم���ون عل���ى مث���ل ه���ذه 
الأعم���ال مب���ا ي���وؤدون م���ن مقال���ب اأنهم 
يقدم���ون جرعة م���ن الكوميديا تبعث على 
التخفي���ف من الهم���وم وخ�ضو�ضا يف هذه 
الأيام، لكنها يف الواقع يف غاية ال�ضتخفاف 
باأقدار النا�س، ويف حماولة من منتجي هذه 
الأعمال اإلى جذب اأك���ر عدد من اجلمهور 
لراجمهم فاإنهم ي�ضت�ضيفون جنوما كبارا 
يف عامل الدراما تتم اإهانتهم، بل احلط من 

قيمتهم اأمام امل�ضاهدين. 
ل اأظ���ن اأن هن���اك م���ن يعرت����س على 
عم���ل يحم���ل �ضيئا م���ن الرتفي���ه واملتعة 
وال�ضع���ادة بع���د عناء يوم م���ن امل�ضقة بل 
عل���ى العك�س متاما اأ�ضب���ح التخفيف على 
نف�ضية الإن�ضان العرب���ّي املثقلة بالهموم 

والإحباط���ات اأمرا مطلوب���ا لكن الذي فات 
ه���وؤلء اأّنه يج���ب اح���رتام الإن�ض���ان وعدم 
حتويله اإلى اأداة لل�ضخرية، اجلهة الوحيدة 
الرابحة ه���ي ����ركات الإنتاج الت���ي ت�ضع 
يف قائم���ة اهتماماتها جن���ي اأكر عائد من 
الأم���وال، ويف ه���ذا ال�ضبي���ل فاإنه���ا ت�ضخر 
كل الإمكاني���ات ب�رف النظ���ر عن قيمتها 
الأخالقية، والذي يث���ر الغ�ضب اأّن اأغلبية 
ه���ذه  عر����س  يف  تت�ضاب���ق  الف�ضائي���ات 
املهزلة يف كل مو�ضم رم�ضاين دون النظر 
لنعكا�ضاتها على امل�ضاهد، ويبقى القول 
اإّن “الكامرا اخلفي���ة” ل متثل اإلّ منوذجا 
فقط ل�ضوء ا�ضتغاللنا لهذا اجلهاز اخلطر، 
واملطلوب من القائمن على الف�ضائيات 
العربية التدقيق يف اختيار ما يقدمون من 

اأعمال.

عبدعلي الغسرة

عادل 
عيسى المرزوق

التي  املهمة  اللقاءات  بن  من 
ال��رتاب��ط  ج�ضور  تقوية  يف  ت�ضهم 
فيه  اجتمع  ال��ذي  اللقاء  اخلليجي، 
اآل  علي  ب��ن  عي�ضى  ال�ضيخ  �ضمو 
البحريني  الحت����اد  رئ��ي�����س  خليفة 
الداخلية  وزي���ر  م��ع  ال�����ض��ل��ة،  ل��ك��رة 
بن  حمود  ال�ضقيقة  عمان  ب�ضلطنة 
اجلوانب  فمن  البو�ضعيدي،  في�ضل 
ال��ث��ن��اء عليها ه��ن��ا، مع  ي��ل��زم  ال��ت��ي 
م���ا ت��اأ���ض�����س م���ن ع���الق���ات وط��ي��دة 
و�ضعبي  وحكومتي  ق��ي��ادت��ي  ب��ن 
من  تر�ضخ  وما  الكرمين،  البلدين 
الثنائية  العالقات  اإط��ار  يف  تعاون 
بعًدا  اأعطى  اللقاء  اأن  واخلليجية، 
من  جيلن  بن  للتوا�ضل  جوهرًيا 
وامل�ضوؤولن  ال���رواد  امل�����ض��وؤول��ن 
ال�ضباب، فلذلك، تتحقق العديد من 
امل�ضالح امل�ضرتكة حالًيا وم�ضتقباًل 
والعمل  والتناغم  للتوافق  ن��ظ��ًرا 

امل�ضرتك.
فيها  �أ�شاد  �لتي  �لنقاط  مثلت 
علي مبتانة  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  �ضمو 
البحرينين  كل  يحمله  ما  العالقات 
جت����اه اإخ���وان���ه���م ال��ع��م��ان��ي��ن، ثم 
ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ن  احل��دي��ث  اإن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���وط���ي���دة وال�����راك��ة 
جتمع  التي  الوثيقة  ال�ضرتاتيجية 
تعزيز  على  واحلر�س  البلدين  بن 
اأوجه التعاون امل�ضرتك يف املجالت 
ك��اف��ة وال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 
�ضعبي البلدين، هذه كلها معطيات 
جتعلنا نقرتح اأن يتم تن�ضيط فكرة 
القت�ضادية  �ضواء  امل�ضرتكة  الأيام 
الثقافية  اأو  ال�ضتثمارية  التجارية 
لأ�ضبوع  ول��و  الرتاثية  ال�ضعبية  اأو 
البلدين،  يتنقل بن  العام  واحد يف 
العديد  البلدين  لدى  مل��اذا؟  ولكن 
واملت�ضابهة  القريبة  الفر�س  م��ن 
والتي ميكن ا�ضتغاللها يف ما ي�ضهم 
راأيناه  ما  وه��ذا  امل�ضالح  زي��ادة  يف 
�ضبيل  على  منها  عديدة  جمالت  يف 
جمال  يف  التفاهم  اتفاقية  املثال 
اخلدمة املدنية، وهذه اخلطوة نابعة 
ال�ضتثمار  ب��اأن  البلدين  اإمي��ان  من 
�ضي�ضهم  الوطني  الب�ري  العن�ر  يف 
وتبادل  التعاون  م�ضاحة  زي��ادة  يف 

اخلرات.
��ا ف��ك��رة رائ��ع��ة  واأت���ذك���ر اأي�����ضً
نفذها نادي عبدالرحمن كانو لرعاية 
الوالدين بالتعاون مع جمعية مدينة 
ح��م��د اخل��ري��ة يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، 
اجلمعية  من  وف��دا  ا�ضت�ضاف  حيث 
وهذه  امل�ضنن  لأ�ضدقاء  العمانية 
على  الطيب  اأث��ره��ا  األ��ق��ت  الفكرة 
هذا  ولعل  الواحدة،  الأ���رة  عالقات 
العماين  الوفد  رئي�س  اإليه  اأ�ضار  ما 
تاأكيًدا  املحروقي  ���رور  ب��ن  �ضامل 
بن  امل�ضرتك  العمل  ����رورة  على 
مبا  اخلليج  يف  الأهلية  القطاعات 
ي�����ض��م��ل ك���ل امل���ج���الت م���ن خ��الل 
ومنظمات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات 
اخلا�س،  والقطاع  امل��دين  املجتمع 
اخلدمات  من  اأف�ضل  نوعية  لتوفر 
مبا  ال�ضن  لكبار  الرعاية  وو�ضائل 

يكفل لهم احلياة الكرمية.
ه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن اجل���وان���ب 
قطاعات  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل�ضرتكة 
الثقافة والتجارة والعمل الجتماعي 
بن  الأ���ري��ة  العالقات  على  ع��الوة 
العوائل يف البلدين، اإذا، األ�ضنا بحاجة 
لأن ن�ضع ت�ضوًرا لأيام م�ضرتكة بن 
اأو�ضع للتعاون؟  اأفًقا  البلدين تفتح 
من وجهة نظري، اأجد اأن زيارة �ضمو 
خليفة،  اآل  علي  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 
رئي�س الحتاد البحريني لكرة ال�ضلة 
ميكن اأن تكون اإ�ضافة مهمة، واأقول 
قائمة  العالقات  كون  مهمة  اإ�ضافة 
احلاجة  اأن  اإل  ومتينة،  وم��رتاب��ط��ة 
الب��ت��ك��ار  تتيح  اجل��دي��دة  ل��الأف��ك��ار 

الدائم.

آن أوان األيـــام 
المشتركة “البحرينيـة 

العـــمـــانيـــة”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإذا م���ا طب���ق �ضيك���ون جناح���ا باه���را ب���كل 
رائ���دة  جترب���ة  ح�ضيل���ة  ويعك����س  املقايي����س 
للبحري���ن يف احلق���ل القت�ض���ادي، )حي���ث يتجه 
جمل����س ال�ض���ورى اإل���ى املوافق���ة عل���ى م����روع 
قان���ون ت�ضجيع وحماي���ة املناف�ضة ال���ذي يهدف 
اإل���ى تعزي���ز وت�ضجي���ع املناف�ضة ومن���ع الحتكار 
م���ن قب���ل الأ�ضخا����س واملن�ض���اآت القت�ضادي���ة 
وزي���ادة ا�ضتقطاب ال�ضتثمارات الأجنبية وتعزيز 
ال�ضتثم���ارات املحلي���ة، مب���ا يحق���ق ق���درا م���ن 
احلماية الالزمة لالقت�ضاد الوطني من الرتتيبات 
املعيق���ة للمناف�ضة ومن اإ�ض���اءة ا�ضتغالل الو�ضع 
املهيم���ن وم���ن الآث���ار ال�ض���ارة لبع����س �ض���ور 

الرتكي���ز القت�ضادي، وه���ذا امل����روع ا�ضتكمالً 
للعدي���د م���ن الت�ريع���ات الوطني���ة ذات الطابع 
القت�ض���ادي لت�ضه���م يف حتقي���ق اأه���داف روؤي���ة 
البحرين القت�ضادي���ة 2030، وله دور اإيجابي يف 
�ضمعة مملك���ة البحرين واأث���ره يف حماية وت�ضجيع 

املناف�ضة(.
ل �ض���ك يف اأن انع���دام املناف�ض���ة يف ال�ض���وق 
ي�ضج���ع كث���را التاج���ر عل���ى ارت���كاب التجاوزات 
واإحل���اق ال����رر بامل�ضتهل���ك اإ�ضافة اإل���ى ظهور 
تاأث���رات �ضلبي���ة خمتلف���ة توؤث���ر عل���ى الروؤي���ة 
القت�ضادي���ة للب���الد، اإذ ل يعق���ل ت���رك اأط���راف 
معين���ة يف ال�ضوق تتالعب مب�ض���ر امل�ضتهلكن 

يف فر�س الأ�ضعار التي تريدها وت�ضتفرد بتوريد 
ه���ذه �ل�شلعة �أو تلك مبختلف �لأمناط و�مليادين، 
ولنا يف ال�ضوق املحلية الكثر من الق�ض�س التي 
ت�ضيب الراأ�س بخ�ضو����س املحتكرين واخليارات 
القليلة اأو النادرة التي متنح للم�ضتهلك، فكثرة 
هي ال�ضلع التي ل ميكن احل�ضول عليها ب�ضهولة 
وي����ر ب�ضبب وج���ود فل�ضفة الحت���كار وارتباطها 
با�ض���م معن من الأ�ضخا�س، وهذه هي الإ�ضكالية 
املحورية يف اأ�ضواقنا، ففي بع�س الأحيان ي�ضطر 
املواط���ن لل�ضف���ر اإل���ى دول اجل���وار ل����راء منتج 

ب�ضبب ارتفاع الأ�ضعار يف �ضوقنا وحتكم التجار.
اإن هذا القانون ي�ضب اأول واأخرا يف م�ضلحة 

اأ�ضح���اب الأعمال ال�ضغرة واملتو�ضطة و�ضيقدم 
خمتل���ف احلوافز والت�ضهي���الت التي متكنهم من 
حتقي���ق النج���اح، و�ضيزي���د من ج���ودة املنتجات 
واخلدم���ات كما �ضيخل���ق قدرة تناف�ضي���ة تنع�س 
ال�ضوق ويحقق الرفاهية للم�ضتهلك وهو املواطن 
يف املق���ام الأول، كم���ا �ضيزي���د الثق���ة يف ال�ضوق 
املحلي���ة، فطبيعة الحت���كار يف �ضائر املجتمعات 
والتحك���م يف الأ�ضعار توج���ع امل�ضتهلك، فنظرية 
احل�ض���ول عل���ى �ضلعة واحدة ومن م���كان واحد اأو 
م�ضدر واحد نظرية ل تخدم التنمية القت�ضادية، 
فكلم���ا تو�ضع ال�ضوق ارتفع �ضقف الإنتاج وزادت 

اخليارات اأمام املواطنن.

منع االحتكار

يفتخر اأهايل ع�ضكر وجو والدور و�ضواحيها 
كثًرا بال�ضم الذي مت اإطالقه على املنطقة وهو 
مدين���ة خليفة ب���ن �ضلمان، وه���ي املنطقة التي 
ت�ضهد العديد من امل�ضاريع الإ�ضكانية وم�ضاريع 
البنية التحتي���ة، ومل يكن اإطالق هذا ال�ضم على 
ه���ذه املنطق���ة جزاًف���ا ب���ل ج���اء ا�ضتحقاًقا، ملا 
له���ذا ال�ضم م���ن وقع عظي���م يف نفو�س ال�ضعب 
البحرين���ي وللمكان���ة الوطني���ة والتاريخية التي 
يتمتع بها �ضاحب ال�ضم���و امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �ضلم���ان اآل خليفة رئي����س ال���وزراء امُلوقر 

حفظ���ه اهلل ورعاه يف البحرين ويف منطقة اخلليج 
العربي ويف جمي���ع الأقطار العربي���ة والإ�ضالمية 

وكل دول العامل.
مدين���ة خليفة ج���زء ل يتجزاأ م���ن املحافظة 
اجلنوبي���ة التي ت�ضهد اأر�ضه���ا النه�ضة ال�ضاملة 
يف خمتلف مناح���ي احلياة الإ�ضكاني���ة وال�ضحية 
والتعليمي���ة والبيئي���ة والبنية التحتي���ة كما يف 
باقي مناطق وحمافظ���ات مملكة البحرين، حيث 
متتد الرعاي���ة ال�ضامية جلاللة املل���ك وحكومته 
الر�ضي���دة على اجلغرافي���ا الوطني���ة البحرينية، 

وبف�ض���ل اهلل تعالى وف�ضلهم حتت�ضن البحرين 
م�ضاري���ع متنوع���ة حقق���ت الكثر م���ن الأهداف 

الوطنية من �ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية.
�ضه���دت مملك���ة البحري���ن بف�ض���ل جه���ود 
�ضاحب ال�ضمو امللك���ي الأمر خليفة بن �ضلمان 
اآل خليف���ة رئي�س الوزراء امُلوقر خطوات تنموية 
كبرة على خمتلف الأ�ضعدة اأثمرت تقدما نوعيا 
وُمتميزا يف كث���ر من اخلدمات وامل�ضاريع، فهو 
بحق القلب الناب�س لعجل���ة القت�ضاد والتنمية 

يف مملكة البحرين.

مدين���ة خليف���ة ب���ن �ضلم���ان متل���ك الكثر 
من املقوم���ات الطبيعية وال�ضواه���د التاريخية 
واملع���امل الأثري���ة الت���ي �ضت�ضاه���م يف حتقي���ق 
كل امل�روع���ات املقبل���ة الت���ي �ضتنه����س بها، 
وه���ي مك�ض���ب ُي�ض���اف اإل���ى �ضل���ة املكت�ضبات 
الت���ي حتققت يف العه���د الزاه���ر، مدينة خليفة 
ب���ن �ضلمان تق���ف �ضاهًدا على اهتم���ام القيادة 
ال�ضيا�ضية واحلكومة الر�ضيدة بتوفر اخلدمات 
ال�ضتق���رار  وحتقي���ق  للمواطن���ن  الإ�ضكاني���ة 

ال�ضكني لهم يف خمتلف املُدن واملناطق.

مدينة خليفة بن سلمان

يكفي استخفافا 
بالعقول

    ومضة قلم

sm.adnan56
@hotmail.com محمد المحفوظ

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة
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وجه رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
بن ع��ي آل خليف��ة، اللجنة 
املنظم��ة لبطول��ة البحري��ن 
برئاسة  الس��لة  لكرة  الدولية 
الشيخ سلامن بن عبدالله آل 
خليفة بفتح أبواب املدرجات 
مجان��ا للجامه��ر البحرينية 
وذل��ك يف مباري��ات البطولة 
التي تقام برعاية سمو الشيخ 

عيىس بن عي آل خليفة.
وأك��د س��مو الش��يخ عيىس 
ب��ن عي آل خليف��ة أن هذا 
القرار ي��أيت تقديرا للجامهر 

البحرينية الوفية التي تساهم 
دامئا يف إنجاح مسابقات كرة 
وتتواجد  البحريني��ة  الس��لة 
بش��كل كبر يف كل فعاليات 
االتحاد البحريني لكرة السلة. 
الشيخ عيىس  وأوضح س��مو 
أن  خليف��ة  آل  ع��ي  ب��ن 
الجامهر البحرينية ال تحتاج 
إىل دع��وة ملس��اندة منتخبنا 
الوطن��ي األول لكرة الس��لة، 
نج��اح  أن  س��موه  مؤك��دا 
هذا الحدث ل��ن يكتمل إال 
بالحض��ور الجامهري الكبر 
يف مدرجات صال��ة زين بأم 

الحصم.
ك��رة  أن  س��موه  وأض��اف 
بات��ت  البحريني��ة  الس��لة 
متلك س��معة طيب��ة خليجيا 
وإقليميا، منوها س��موه بأن 
الطيبة جاءت  السمعة  هذه 
بس��بب اإلقب��ال الجامهري 
مباري��ات  لحض��ور  الكب��ر 
األندي��ة واملنتخبات الوطنية 
سواء يف االستحقاقات املحلية 

أو الخارجية. 
وشدد سمو الشيخ عيىس بن 
عي آل خليف��ة عىل اهمية 
تهيئ��ة الص��االت الس��تقبال 

بيئتها  وتحس��ن  الجامه��ر 
الخدم��ات  ج��ودة  ورف��ع 
فيها، مش��را سموه  املقدمة 
يف  الكب��ر  الحض��ور  أن  إىل 
مدرجات البطولة يساهم يف 
تحفيز العبي منتخبنا الوطني 

خالل املباريات. 
يذك��ر أن بطول��ة البحري��ن 
الدولية لكرة الس��لة تنطلق 
الخمي��س املقب��ل مبش��اركة 
منتخب��ات كل م��ن العراق، 
لبنان، ومرص بجانب منتخبنا 

الوطني.

س��مو الشيخ عيسى بن علي يوجه بدخول الجماهير 
مجان��ا ف��ي بطول��ة البحري��ن الدولي��ة لك��رة الس��لة

ت��ق��دي��را م���ن س���م���وه ل��ل��ج��م��اه��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��وف��ي��ة

أم الحصم             اتحاد السلة

قرر مجلس إدارة النادي األهي 
تعين عضو مجلس إدارة النادي 
نادر زلي��خ لتويل منصب رئيس 
قط��اع الفئات العمري��ة لكرة 
الق��دم وذلك يف إط��ار الجهود 
الت��ي يبذلها الن��ادي لتصحيح 
مسار لعبة كرة القدم واستعادة 
بريقه��ا ومكانته��ا، وعىل ضوء 
املس��اعي الجادة الت��ي يبذلها 
القاعدة  بفرق  االهتامم  بهدف 
األساسية  النواة  تش��كل  والتي 
لتصدير الالعبن للفريق األول.

وم��ن املؤمل أن يتس��لم زليخ 
مه��ام العم��ل خ��الل الف��رة 
القادمة لتشكيل الطاقم الفني 
واإلداري ملختل��ف فرق الفئات 

الس��نية، حيث يأيت تعين زليخ 
بن��اء ع��ىل الق��رار املتخذ من 
مجل��س اإلدارة بفصل الفريق 
الس��نية  الفئ��ات  ع��ن  األول 
وتعي��ن مس��ئول خ��اص عن 
الفئ��ات ليتوىل عملي��ة اإلدارة 
وتقدي��م املزي��د م��ن الدع��م 
والرعاي��ة لهذه الفئة مبا يحقق 
افض��ل املخرج��ات املتمثلة يف 
اكتش��اف العديد من املواهب 

وتحقيق افضل النتائج.
ويعت��ر ن��ادر زليخ أح��د أبناء 
القلع��ة الصف��راء، فه��و العب 
الس��نية  الفئ��ات  يف  س��ابق 
والفري��ق األول بالنادي األهي 
وهو أحد عش��اق ه��ذا الكيان 

وقد ح��از عىل ثق��ة الجمعية 
العمومية يف االنتخابات األخرة 

ليفوز بج��دارة ويتوىل عضوية 
م��رة يف  اإلدارة ألول  مجل��س 
الحالية، وقد  االنتخابية  الدورة 
جاء اختياره بناء عىل ما يتمتع 
به من س��امت قيادي��ة وخرة 
كروي��ة وعالق��ات متميزة من 
ش��أنها أن تقود ف��رق الفئات 
الس��نية إىل تحقيق املزيد من 
النجاح��ات واإلنج��ازات خالل 

املواسم القادمة.
ك��ام ان زليخ يتمي��ز بحضوره 
املس��تمر يف معظم منافس��ات 
ف��رق النادي األه��ي مبختلف 
األلع��اب انطالق��ا م��ن حرصه 
عىل دعم كافة الفرق الرياضية 

بالقلعة الصفراء.

حج��زت 3 ف��رق مقاعده��ا 
يف ربع نه��ايئ بطولة رشكات 
التأم��ن الرمضاني��ة العارشة 
لكرة الق��دم، الت��ي تنظمها 
البحرينية  التأم��ن  جمعي��ة 
برعاية ترست ري ومستشفى 
الهالل وأوت أوف ذا بوكس 

وإنرغلف بروكر.
ويف املباراة األوىل نجح حامل 
اللق��ب فري��ق التس��هيالت 
للتأمن يف حج��ز مقعده يف 
الدور رب��ع النهايئ بعد فوزه 
املس��تحق عىل فريق ترست 
مقابل  أه��داف  بثالث��ة  ري 
منافس��ات  ضم��ن  اليشء 

املجموعة الثانية. 
التس��هيالت  فريق  وتص��در 
للتأم��ن املجموعة برصيد 6 
نقاط، فيام بقي ترس��ت ري 
عىل نقاطه الثالث الس��ابقة، 
وس��ينتظر حتى نهاية الدور 
يس��دل  ال��ذي  التمهي��دي 
الي��وم ملعرفة  الس��تار عليه 
موقفه من التأهل إىل الدور 

الث��اين، إذ مازال لديه أمل يف 
التأهل كأحد أفضل صاحبي 
مرك��ز ثال��ث يف املجموعات 

الثالث. 
ويف املباراة الثانية، أكد فريق 
م��رصف البحري��ن املرك��زي 
تأهله إىل رب��ع النهايئ بفوز 
كبر ومس��تحق ع��ىل فريق 
الرشك��ة البحريني��ة الوطنية 
للتأمن بنتيجة 8/صفر، وذلك 

يف ختام مباريات الفريقن يف 
املجموعة الثالثة. وبهذا الفوز 
صعد فريق مرصف البحرين 
املركز إىل ص��دارة املجموعة 
برصي��د 7 نقاط، وس��ينتظر 
حتى نهاي��ة الدور التمهيدي 
النه��ايئ يف  ترتيب��ه  ملعرف��ة 
املجموع��ة، إذ ينافس��ه عىل 
س��وليدريت  فريق  الص��دارة 
الذي سيختتم مبارياته اليوم 

فيام  الدولية،  التكاف��ل  أمام 
ودع فريق الرشكة البحرينية 
الوطني��ة للتأم��ن البطول��ة 
برصي��د خ��ال م��ن النقاط. 
ولحق فريق املتحدة للتأمن 
بركب املتأهلن بعدما حقق 
انتصاره الث��اين يف املجموعة 
فريق  ع��ىل حس��اب  األوىل 
تأمن تي��م بأربع��ة أهداف 

دون مقابل. 
الفوز واص��ل فريق  وبه��ذا 
للمجموعة  صدارته  املتحدة 
وأك��د تأهله إىل ال��دور ربع 
النه��ايئ، حيث رف��ع رصيده 
أنه��ى  في��ام  نق��اط،   6 إىل 
فريق تأمن تيم مشاركته يف 
البطولة وخ��رج منها برصيد 

خال من النقاط.
وستنطلق مساء اليوم الثالثاء 
مباريات ال��دور ربع النهايئ، 
بعد أن أس��دل الس��تار يوم 
الدور  أمس عىل منافس��ات 
التمهيدي، وستقام املباريات 

عىل صالة نادي الشباب.

زليخ رئيسا للفئات السنية لكرة القدم بالنادي األهلي

“ال��ت��س��ه��ي��الت” و”ال���م���ص���رف ال��م��رك��زي” 
”10 “تأمين  نهائي  رب��ع  إل��ى  و”ال��م��ت��ح��دة” 

حسن علي

نادر زليخ

من منافسات بطولة “تأمين 10”

سمو الشيخ عيسى بن علي
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أق��ّر مجل��س إدارة االتح��اد 
الق��دم  لك��رة  البحرين��ي 
بع��ض التعديالت ع��ىل نظام 
املس��ابقات املحلية للموس��م 

الريايض 2018/2019.
ج��اء ذل��ك، خ��الل االجتامع 
الدوري ملجلس اإلدارة، والذي 
االتحاد  برئاس��ة رئي��س  عقد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ 

عي بن خليفة آل خليفة.
وجاءت أبرز التعديالت كاآليت:
األوىل  الدرج��ة  دوري  أوال: 

ودوري الدرجة الثانية:
أق��ّر املجل��س ب��دء املوس��م 
الريايض 2018/2019 مبسابقة 
األدوار التمهيدية لكأس جاللة 
املل��ك ألندية الدرج��ة الثانية 
يوم 25 أغسطس 2018، فيام 
تم اعت��امد بدء دوري الدرجة 
األوىل يوم 15 س��بتمر 2018، 

ودوري الدرج��ة الثاني��ة يوم 
30 سبتمر 2018، فيام ستقام 
مب��اراة كأس الس��وبر يوم 17 
ديس��مر 2018، عىل أن تقام 
مس��ابقة كأس االتح��اد خالل 

توقف الدوري.
وأق��ر االتح��اد زي��ادة ع��دد 
البدالء إىل 4 العبن يف األشواط 
اإلضافي��ة لجمي��ع مباري��ات 
الك��ؤوس وتحدي��ًدا املب��اراة 
النهائية ل��كأس امللك، كام تم 
الالعب تحت  اعتامد مشاركة 
21 سنة ألي عدد من الالعبن 
مب��ا ال يقل ع��ن 1000 دقيقة 

فعلية يف دوري الكبار.
وبالنس��بة لع��دد املحرف��ن، 
فإن��ه يح��ق ألندي��ة الدرجة 
األوىل تس��جيل العب��ن اثنن 
املش��اركة  لهم  أجانب ويحق 
يف املباراة، في��ام األندية التي 

لديها مشاركات خارجية يحق 
لها تس��جيل 4 العبن أجانب 
اآلسيوي  االتحاد  نظام  حسب 
ع��ىل أن يش��ارك العبان فقط 
يف املس��ابقات املحلي��ة، عىل 

أن يثبت يف كش��وفاته العبن 
اثنن فقط للمنافسات املحلية 
وال يجوز استبدالهام إال خالل 
يحق  في��ام  التس��جيل،  فريت 
ألندية الدرجة الثانية تسجيل 

العب أجنب��ي فقط ويحق له 
املشاركة يف املباراة.

واعتم��د االتح��اد تقليل عدد 
الالعبن املس��جلن يف كشوف 
األندي��ة إىل 25 العًبا بدال من 

26 العًبا مبا فيه��م املحرفون 
عىل أن يك��ون من ضمنهم 3 
العبن بحرينين تحت 21 سنة 

كحد أدىن.
وأق��ر االتح��اد زي��ادة ع��دد 
املباراة  يف  االحتي��اط  الالعبن 
إىل 8 العب��ن، كام أن إنذارات 
مباراة كأس الس��وبر ستضاف 

إىل إنذارات الدوري العام.
وبالنس��بة ملس��ابقات الفئات 
العمرية، اعتمد االتحاد اإلبقاء 
ع��ىل نظام الذه��اب واإلياب 
لجمي��ع مباري��ات الك��ؤوس 
التمهيدي��ة  األدوار  باس��تثناء 
واملباراة النهائية، وكذلك كأس 

امللك.
زي��ادة عدد  االتح��اد  وق��ّرر 
الالعبن البدالء لفئة الش��باب 
إىل 5 العبن بدالً من 3 أس��وة 

بباقي املسابقات العمرية.

اتحاد الكرة يقر بعض التعديالت لنظام المسابقات للموسم المقبل
البداية في 25 أغسطس

اتحاد الكرة             المركز اإلعالمي

الثالثاء 22 مايو 2018 
6 رمضان 1439

العدد 3507
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من اجتماع مجلس اإلدارة

وّج��ه رئي��س مجل��س إدارة 
القدم  البحريني لكرة  االتحاد 
الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة إىل دخ��ول الجامهر 
مجاًن��ا يف نه��ايئ كأس النخبة 
س��يقام  والذي   ،2017/2018
ي��وم  عن��د 10 م��ن مس��اء 
الخمي��س املقب��ل 24 ماي��و 
البحرين  اس��تاد  الجاري عىل 
املالكية  فريق��ي  بن  الوطني 

والحد.
وأكد الش��يخ عي بن خليفة 
آل خليفة أن التوجيه لدخول 
الجامهر مجاًنا يف نهايئ كأس 
النخب��ة يأيت تقدي��رًا من قبل 
القدم  البحريني لكرة  االتحاد 
للدور الرائد للجامهر يف إثراء 
منظومة املس��ابقات الكروية، 

مش��رًا إىل أن الجامهر كانت 
وما زالت داعاًم أساسيًّا لنجاح 
املسابقات وإثرائها عر رسمها 
ص��ور فني��ة رائع��ة من عىل 

املدرجات.
االتح��اد  رئي��س  وأوض��ح 
البحرين��ي لك��رة الق��دم أن 
نه��ايئ كأس النخبة يعد ختام 
مس��ك املس��ابقات الكروي��ة 
 ،2017/2018 الحايل  للموسم 
وأنه تقديرًا م��ن قبل االتحاد 
ومس��اهمتها  الجامهر  لدور 
بشكل فعال وناجح يف إنجاح 
قّرر  االتحاد، فقد  مس��ابقات 
االتح��اد فت��ح ب��اب الدخول 
مجاًن��ا للجامه��ر وتخصيص 

جوائز للجامهر.
إىل ذلك، هنأ الش��يخ عي بن 

خليف��ة آل خليف��ة، فريق��ي 
مبناس��بة  والح��د  املالكي��ة 
النهائية،  للمب��اراة  تأهله��ام 
للفريقن يف  التوفي��ق  متمنيًّا 

تقدي��م مباراة مبس��توى فني 
ع��ال يعك��س تط��ور الك��رة 
البحريني��ة ويش��كل ص��ورة 
جميلة لختام املوسم الكروي.

الكوي��ت  ن��ادي  توص��ل 
م��ع  اتف��اق  إىل  الكويت��ي 
العب ن��ادي املحرق املدافع 
الدويل وليد الحيام لالحراف 
بف��رة  األخ��ر  يف صف��وف 
االنتق��االت الصيفية والدفاع 
عن ألوانه يف املوس��م املقبل 

.2018/2019
ووفق��ا لصحيف��ة “القب��س 
الكويتية” فإن نادي الكويت 
يف  دخ��ل  ق��د  الكويت��ي 
مفاوضات ج��ادة مع الحيام 
ووصل معه إىل اتفاق بانتظار 
اإلعالن عن الصفقة والتوقيع 

الرسمي بن الطرفن.
وي��أيت التعاق��د م��ع الحيام 

بعد املس��توى الالفت الذي 
قدمه خالل منافسات بطولة 
كأس الخليج الع��ريب الثالثة 
اس��تضافتها  التي  والعرشين 
العام  الكوي��ت مطلع  دولة 
الوطني  منتخبنا  الجاري مع 
وتأهل��ه إىل ال��دور نص��ف 
النهايئ، حيث أن أداء الالعب 
جذب أنظار النادي الكويتي 
إلي��ه بهدف االس��تفادة من 
مس��تواه  ان  كام  خدمات��ه، 
الفاعلة  ودوره  املح��رق  مع 
معه يف إحراز بطولة الدوري 
س��اهمت أيض��ا يف توجي��ه 

األنظار نحوه.
 وكان ن��ادي الكوي��ت ق��د 

ف��اوض الالع��ب مبنتص��ف 
الحايل وتحديدا بعد  املوسم 

بطول��ة كأس الخلي��ج ولكن 
املفاوضات مل تتكلل بالنجاح، 
مرحلة  الن��ادي يف  ليدخ��ل 
ثاني��ة أدت إىل التوص��ل إىل 
اتف��اق ب��ن الطرف��ن ومن 
املؤم��ل أن يت��م اإلعالن عن 
الصفقة بع��د خروج املحرق 

من كأس النخبة مؤخراً.
الكوي��ت  ن��ادي  وتنتظ��ر 
املش��اركات  م��ن  العدي��د 
املحلية باإلضافة إىل املشاركة 
اآلسيوية واملشاركة يف بطولة 
العربية ول��ذا فإن  األندي��ة 
النادي يتطل��ع لتدعيم خط 
دفاعه بقوة للمنافس��ة عىل 

جميع تلك البطوالت.

ضمن الرنامج السنوي الرمضاين، ينظم شباب فريق البنائن باملحرق دورة 
املرحوم الحاج جواد حسن ضيف الرمضانية السابعة 2018 برعاية رشكة 

الرافدين للمقاوالت تحت األضواء الكاشفة مبلعب نادي قاليل الريايض وذلك 
أيام الجمعة 25/5/2018، األحد 27/5/2018 والثالثاء 29/5/2018.

وأعرب رئيس اللجنة املنظمة للدورة غازي ضيف عن خالص شكره وتقديره 
لرئيس وأعضاء نادي قاليل الريايض، وخص بالشكر رئيس النادي جمعه رشيدة 

الستضافته للدورة للسنة الرابعة متمنيًّا للجميع دوام التوفيق.

بتوجيه من رئيس اتحاد الكرة

دخ�����ول ال��ج��م��اه��ي��ر م���ج���اًن���ا ف���ي ن��ه��ائ��ي 
ك�������أس ال���ن���خ���ب���ة وت���خ���ص���ي���ص ج����وائ����ز

ال����ح����ي����ام ي����ح����ت����رف ب�����ن�����ادي ال���ك���وي���ت

إق����ام��ة دورة ضي��ف الس���ابع��ة

اتحاد الكرة             المركز اإلعالمي

حسن علي

الشيخ علي بن خليفة

وليد الحيام
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“المتنبي” ُتحرز لقب كرة القدم 
لمدارس البنين االبتدائية

مدينة عيىس - وزارة الربية والتعليم: حققت مدرسة 
املتنبي االبتدائية للبنن لقب كرة القدم ملدارس البنن 
االبتدائية “هيئة تعليمية إناث”، وذلك ضمن النشاط 

الخارجي الذي يقيمه قسم الربية الرياضية بإدارة الربية 
الرياضية والكشفية واملرشدات يف وزارة الربية والتعليق، 

وجاء هذا الفوز بعد التغلب يف املباراة النهائية عىل 
فريق مدرسة عقبة بن نافع بهدفن دون مقابل، وأقيمت 
عىل صالة نادي الشباب، ومتيز نجم املتنبي أحمد جاسم 
عيىس وقاد فريقه لكأس البطولة إثر تسجيله الهدفن يف 
الشوط الثاين. وقام رئيس قسم الربية الرياضية بالوكالة 

نادر جاميل بتتويج الفائزين. وحظيت مسابقة كرة القدم 
يف املرحلة االبتدائية للبنن “هيئة تعليمية إناث”، بإثارة 

كبرة وبتميز واضح من الفرق التي ظهرت بصورة مميزة يف 
الدور التمهيدي وأكملت ذلك يف األدوار املتقدمة، لكن يف 

النهاية متيز العبو مدرسة املتنبي بشكل أكر وحصدوا كأس 
البطولة بجدارة واستحقاق.

وصول ملكاوي مستحق 
لنهائي كأس النخبة

 تواصل منافسات 
دورة السقية الرمضانية

تقرير- أحمد مهدي:

ا قياًسا  جاء تأهل فريق املالكية إىل نهايئ كأس النخبة مستحقًّ
مبا قدمه فرسان الغربية خالل البطولة املستحدثة هذا املوسم.

فارس الغربية أعلن نواياه البطولية مبكرًا بعد أن تخطى 
املحرق باستحقاق يف االفتتاح بهدفن مقابل واحد، قبل أن 

يعلن تأهله عن مجموعته بفوزه عىل الشباب يف املباراة الثانية 
بهدفن دون رد.

ومتكن املالكية من إقصاء حامل لقب كأس امللك فريق النجمة 
بعد فوزه يف نصف النهايئ يوم أمس األول بهدفن دون رد؛ 

ليصل الفرسان إىل النهايئ بجدارة واستحقاق.
يوًما بعد يوم يثبت املالكية مبا يقدمه أنه يجني مثار العديد 

من األمور التي عمل عليها النادي خالل السنوات األخرة، بدًءا 
من االهتامم بالقاعدة العمرية والركيز عليها بشكل كبر من 
األكادميية وصوال لباقي الفئات، باإلضافة إىل االستقرار الفني 

الذي عمل فارًقا كبرًا من خالل تواجد 
املدرب الوطني أحمد صالح الدخيل عىل رأس القيادة الفنية.

الدخيل استطاع صنع فريق له شخصية قوية وبإمكانات فنية 
مميزة متعددة، ولعل إحراز فرسان الغربية للقب الدوري يف 

املوسم املايض 2016/2017 ساهم كثرًا يف ذلك، إذ أصبح بثوب 
البطل يف أغلب املباريات وخصوًصا التنافسية منها عر ظهوره 

القوي واملؤثر.
بال شك، خطوة تفصل املالكية عن لقب ثان سيضاف إىل 
خزائن النادي يف غضون موسمن، لكن الطريق لن يكون 

مفروًشا بالورود أمام فريق الحد، وهو من اعتاد عىل منصات 
التتويج يف املواسم األخرة أيًضا.

تتواصل فعاليات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم )35(، حيث فاز 
فريق ال نوح عىل فريق السقية بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف. 

سجل األهداف كل من عادل حسن )هاترك( حسن عبد الرسول 
)هدفن( أحمد وياسن محمد هدف لكل منهم، بينام سجل هدف 
السقية الوحيد فاضل عباس من تسديدة بعيده املدى. أدار املباراة 

الحكم أحمد مهدي وقد أنذر الالعب فاضل عباس من فريق السقية.
وخرس فريق مركز جاسم من فريق كراج 2011 بسبعة أهداف مقابل 
هدف واحد. أدار املباراة الحكم الدوىل السابق جعفر الخباز. ويلتقى 
اليوم فريق بنك البحرين الوطنى )2( وفريق الجيش ضمن املجموعة 

الثانية، وهى من أهم املباريات يف صدارة املجموعة للفريقن. تقام 
املباراة يف متام الساعة الخامسة عرًصا مبلعب السقية بالسلامنية. 

غازي ضيف
المرحوم أحمد الماحوزي

البالد سبورت

تجرى يف الساعة العارشة 
من مساء اليوم قرعة 

مباريات بطولة “املاسرز” 
الرمضانية لفردي التنس عىل 

كأس املرحوم أحمد طالل 
املاحوزي، والتي ينظمها 

نادي البحرين للتنس ضمن 
أنشطته الرمضانية لهذا 

العام، تخليًدا لذكري ابن 

النادي الشاب املرحوم أحمد 
طالل املاحوزي، حيث يقوم 
الحكم الدويل أحمد الحواج 

بسحب القرعة بحضور 
مجموعة متثل الالعبن 
املشاركن، وقد شهدت 

البطولة هذا العام إقباالً 
كبرًا، حيث تم تسجيل 30 
العًبا حتى اآلن من نجوم 

منتخباتنا الوطنية للتنس 
والعبي نادي البحرين 

للتنس، باإلضافة إىل العديد 
من الالعبن املميزين 

من األجانب املقيمن يف 
البحرين. 

كام يشارك بعض الالعبن 
من دول الخليج العريب 

ومنهم بطل سلطنة عامن 

يونس الرواحي وشقيقه 
منر الرواحي، وتحظى هذه 

البطولة مبتابعة كبرة من 
محبي وعشاق لعبة التنس.   

وأوضح الحكم العام 
للبطولة بأنه سيتم اليوم 

اختيار 6 من أبرز الالعبن 
ليدخلوا مبارشة إىل الدور 
الرئييس للبطولة بحسب 

التصنيفات املحلية وحسب 

تقدير اللجنة املنظمة، 

بينام يتنافس باقي الالعبن 

وعددهم 24 العًبا عىل 

بطاقتي التأهل للدور 

الرئييس للبطولة والذي 

سيقام يف الفرة من 1 إىل 9 

يونيو 2018.

الي��وم قرع��ة بط�ول��ة “الماست�رز” الرمضاني�ة للتن����س

لقطات من الدورة

فرحة ملكاوية مع الجماهير بالوصول للنهائي      )تصوير: خليل إبراهيم(

من لقاء المالكية والنجمة في نصف النهائي



تتحدد الي��وم هوية الفريقني املتأهلني 
للدور ربع النه��ايئ عن فرق املجموعة 
الثالث��ة عندما يلتق��ي يف املباراة األوىل 
فريق��ا فور ايفر والقلعة عند الس��اعة 
9.00، في��ا يلتقي يف املب��اراة الثانية 
فريقا الصق��ر األبيض وصقور البحرين 
عند الس��اعة 11.00، وكلت��ا املباراتني 
يحتضنها ملعب اس��تاد مدينة خليفة 

الرياضية.
ويشري موقف الفرق يف هذه املجموعة 
إىل ص��دارة مس��تحقة لفري��ق الصقر 
األبي��ض وبعالم��ة كامل��ة “6 نقاط”، 
جاءت من فوزي��ن متتاليني، فيا يأيت 
فريقا ف��ور ايفر وصق��ور البحرين يف 
املرك��ز الثاين برصيد 3 نق��اط من فوز 
وخس��ارة، بينا خرج فريق القلعة من 
منافسات وحسابات التأهل بعد بقائه 
من دون رصيد وبعد تلقيه خس��ارتني 

متتاليتني.
يف املب��اراة األوىل ف��إن كل التوقع��ات 
واملعطي��ات تؤك��د تف��وق فريق فور 
ايف��ر عىل خصمه القلعة ال س��يا مع 
وجود الدافع والطموح للفريق ورغبته 
يف العب��ور والتأهل لل��دور ربع النهايئ 
عىل عكس خصمه الذي يؤدي املباراة 
من ب��اب الواجب، ك��ا أن تفوق فور 
ايف��ر ي��أيت يف الجانب الفن��ي لوجود 
تش��كيلة وتوليفة جيدة م��ن الالعبني 
ميلكون القدرات واإلمكانات التي تجيز 
األفضلية لصالحهم عىل أرضية امللعب.

ايف��ر والعبي��ه أهمية  وي��درك ف��ور 
ترجم��ة األفضلية ع��ىل أرض امللعب، 
ومن املتوق��ع أن يعتمد مدربه س��يد 
محمد جواد عىل التش��كيلة واألس��اء 
الت��ي دخل بها يف املبارات��ني املاضيتني 
م��ع تغيري يف أس��لوب اللع��ب بهدف 
ضان الف��وز والنق��اط الث��الث التي 
ستضعه يف الدور ربع النهايئ، ويربز يف 
صفوفه عباس املط��وع والحارس خالد 
عبدالس��تار ومحمد سليم وغريهم من 

الالعبني.
وتتج��ه األنظ��ار للمب��اراة الثانية بني 
الصقر األبيض وصقور البحرين تحديًدا 
أن نتيجتها ستحدد بشكل كبري الفريقني 
الصاعدي��ن عن ه��ذه املجموعة ورمبا 
تكون نتيجتها هي التي ستحدد هوية 
املتأهلني يف حال حقق صقور البحرين 

الفوز والنقاط الثالث يف املباراة.
أهمية وحساس��ية املباراة رمبا تنعكس 
ع��ىل مجرياته��ا ومس��تواها الفني ال 
س��يا مع تقارب مس��تويات الفريقني 
وإمكاناته��ا وق��درات العبيه��ا عىل 
رغم األفضلية التي سجلها فريق الصقر 
األبي��ض يف الجولت��ني املاضيتني، وميلك 
الفري��ق الكثري من الالعب��ني البارزين 
الس��عودي  املح��رف  مقدمته��م  ويف 
عطية محمد والنيجريي عمران س��عيد 
ومواطنه فورتشن وغريهم من الالعبني.
ويف املقاب��ل، ف��إن صق��ور البحري��ن 

سيدخل املباراة وعينه عىل الفوز وهو 
الطري��ق الوحي��د إليه للعب��ور للدور 
الثاين ال س��يا مع خس��ارته يف الجولة 
األوىل م��ن فريق فور ايف��ر ويتوجب 
عليه الف��وز بفارق هدف��ني وأكرث من 
أج��ل بل��وغ هدفه، وي��ربز يف صفوفه 
الكث��ري م��ن الالعب��ني ويف مقدمته��م 
الح��ارس الدويل الس��ابق عبدالرحمن 
الفرحاين وحسن  وحس��ني  عبدالكريم 

محمد وغريهم من الالعبني.

بودهيش: جاهزية تامة الستاد 
مدينة خليفة

أك��د رئي��س لجن��ة املالعب يوس��ف 
بودهيش جاهزية استاد مدينة خليفة 
الرياضي��ة الس��تقبال كاف��ة مباري��ات 
“نارص 11”، مش��رًيا إىل الجهود الكبرية 
التي يتم بذلها م��ن أجل الحفاظ عىل 
أرضي��ة امللعب رغم ضغ��ط املباريات 
حيث تق��ام مبارات��ان يوميًّ��ا وهو ما 
يش��كل تحد نجحت من خاللها اللجنة 

املنظمة وتحديًدا لجنة املالعب.
وق��ال بودهيش: “ن��وّد التأكي��د أوالً 

عىل توجيهات وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر واهتامه 
الكب��ري بإنج��اح بطولة س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
يف نسختها الحادية عرشة، حيث يطلع 
عىل كافة التفاصيل التي تتعلق بنجاح 
إقام��ة املباريات ع��ىل أرضية اس��تاد 
مدينة خليفة الرياضية ومتابعة عملية 

التأهيل والجهود الرامية يف ذلك”.
مضيًفا: “نق��وم بعملية إع��ادة ترميم 
األرضية يف الصباح واستطعنا حتى اآلن 
الحف��اظ عىل صالحية امللعب بش��كل 
ا، كا نق��وم أحياًن��ا بعملية  كبري ج��دًّ
الرّش باملياه أثناء املباريات وفق أحدث 
الط��رق الت��ي تضمن جودة العش��ب 

وسالمة الالعبني”.
يف  املس��اهمة  أن  بودهي��ش  واعت��رب 
إنجاح بطولة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد الرمضانية هو وسام رشف لكافة 
العاملني يف لجنة املالعب نظرًا لالس��م 
الكب��ري ال��ذي تحمله املس��ابقة حيث 
نؤكد العمل عىل مدار الس��اعة وصوالً 

إىل اليوم الختامي من البطولة.

فيكتوريس يصطحب الزعيم إلى 
ربع النهائي

حس��م فري��ق فيكتوري��وس ص��دارة 
املجموعة األوىل عن جدارة واستحقاق 
بع��د الفوز ع��ىل فريق فيف��ا واملراكز 
الش��بابية بثالثة أهداف مقابل هدف 
وحيد، ليرضب موعًدا مع ثاين املجموعة 
الثانية التي انتهت مواجهاتها يف ساعة 

متأخرة أمس االثنني.
وأكد انتصار فري��ق فيكتوريوس أيًضا 
هوي��ة الفري��ق صاحب املرك��ز الثاين 
وهو الزعيم الذي وصل إىل الدور ربع 
النهايئ قبل أن يخوض مواجهته األخرية 
أم��ام فري��ق الزل��زال، ورغ��م ذلك مل 
يفّوت الزعيم الفرصة فقد أكد أحقيته 
بالتأهل ع��رب اجتياز منافس��ه بهدفني 
مقابل ه��دف وحيد لينتظ��ر مواجهة 

أول املجموعة الثانية.

الزلزال ووداع مرير

لعل املفاج��أة املدوي��ة يف “نارص11” 
متثلت بخروج فريق الزلزال من الدور 

األول للمس��ابقة، ومل تتجس��د م��رارة 
الفش��ل مبجرد ال��وداع الحزين، بل إن 
النتائج كان��ت مفاجئ��ة للغاية حيث 
تلق��ى 3 هزائم أم��ام فيكتوريوس )-4

1( ومن فيفا واملراكز الش��بابية )2-0(، 
نى بهزميته الثالثة أمام فريق  قبل أن ميمُ

الزعيم بالخسارة )2-1(.
ومل يكن أشد املتشامئني توقًعا للسيناريو 
ال��ذي ظهرب��ه الفري��ق يف البطولة ال 
سيا أن س��بق له تحقيق اللقب يف 3 
مناس��بات سابقة ويتش��ارك مع فريق 
فيكتوريوس كأكرث الفرق إحرازًا للكأس 
يف تاري��خ البطولة، وكن من املتوقع أن 
يحجز مكاًنا له يف الدور ربع النهايئ إىل 

أن الخروج كان نصيبه يف “نارص11”.

ضيف “خفيف الظل”

مل تك��ن املش��اركة األوىل لفري��ق فيفا 
واملراك��ز الش��بابية تلب��ي الطموحات 
عندم��ا وّدع منافس��ات البطول��ة من 
ال��دور األول بع��د تلقي��ه الخس��ارة 
الثانية له وكانت هذه املرة أمام فريق 
فيكتوري��وس بثالث��ة أه��داف مقابل 

هدف وحيد، ليفشل “الضيف الجديد” 
يف تحقيق بصمة له يف “نارص11” حيث 
افتق��د للكثري م��ن العوام��ل املؤهلة 

لذلك.
فيفا واملراكز الش��بابية بقيادة املدرب 
الوطن��ي ع��ي س��عيد ويف أول إطاللة 
تع��رض للخس��ارة أمام فري��ق الزعيم 
بهدف دون رد وبن��ريان صديقة، لكنه 
ا  جّدد آماله عندما حقق فوزًا مس��تحقًّ
ع��ىل الزل��زال بهدفني مقاب��ل ال يشء، 
لكنه عج��ز يف اجتي��از املحطة األخرية 
أمام فيكتوريوس ليحزم حقائبه مغادرًا 
“نارص 11” عىل أمل تعويض املشاركة 

يف النسخة املقبلة العام القادم.

58 إنذاًرا وغياب “الطرد”

الت��ي  اإلن��ذارات  ارتفع��ت حصيل��ة 
أش��هرها حكام البطولة لالعبني إىل 58 
بطاقة صف��راء يف الجول��ة الثانية التي 
ش��هدت 15 بطاقة صف��راء فقط وهو 
مؤرش منخف��ض للغاي��ة مقارنة ب� 43 
بطاق��ة يف الجول��ة األوىل في��ا غابت 
البطاقة الحمراء، رغم حالة االس��تبعاد 
ملدرب فور ايفر سيد محمد جواد بعد 

اعراضه عىل قرارات التحكيم.
ويعترب فريق ف��ور ايفر األكرث يف تلقي 
البطاق��ات الصفراء حين��ا نال العبوه 
7 إن��ذارات فيا توزع��ت بقيتها عىل 
الزلزال والقلعة فيفا واملراكز الش��بابية 
ونوم��اس  والفخ��ار  فيكتوري��وس   ،5
الفخام��ة  وتايول��س 4 ل��كل منه��م، 
والزعي��م وبتلك��و ج��رز يونايت��د 3، 
جرناس والنواي��ف وصقور البحرين 2، 
فيا يعترب فريقا طموح والصقر األبيض 
األقل تلقياً لإلنذارات ببطاقة فقط لكل 

منها.
وم��ن الجدير ذك��ره أن حال��ة الطرد 
املبارشة الوحي��دة كانت لحارس فريق 
القلعة الس��يد محمود إبراهيم وكانت 

يف الجولة األوىل.

رياض .. رقم قياسي

س��جل قائد فريق فيكتوريوس محمود 
رياض رقًا قياس��يًّا يصع��ب تكراره يف 
دورات “نارص” عندما شارك مع فريقه 
من��ذ انطالقتها قبل نحو 10 س��نوات، 
ومل يغ��ب رياض عن البطولة وش��ارك 
فيها كالعب يف صف��وف فيكتوريوس، 
وساهم يف تتويج فريقه يف 3 مناسبات، 
باإلضافة إىل مساهمته يف وصوله للدور 

نصف النهايئ يف 5 مناسبات. 
ويعترب رياض من الركائز األساس��ية يف 
فريقه نظرًا لخربات��ه الكبرية والطويلة 
يف املالعب، ويأيت خلف محمود رياض 
العب فري��ق الفخار حس��ني إبراهيم 
محفوظ الذي ش��ارك يف 10 نس��خ من 
البطولة بداية من النس��خة الثانية ومل 
يغب ع��ن فريقه يف جمي��ع املباريات 

وساهم يف تتويجه باللقب مرتني.

مواجهة “صقرية” مرتقبة لحسم المتأهلين عن المجموعة الثالثة
“ف�������ور اي����ف����ر” وم���ه���م���ة اج���ت���ي���اح “ال���ق���ل���ع���ة”

اللجنة اإلعالمية

محمود رياضيوسف بودهيش مدرب فريق فيفا والمراكز علي سعيدسيد مهدي محمد

فرحة فريق صقور البحرين في الجولة الماضية

الحكام لم يستخدموا البطاقة الحمراء في الجولة الثانية

فريق الصقر األبيض

شباك الزلزال استقبلت أهداف في 3 مباريات
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أكد حامل اللقب بتلكو جرز 
يونايتد حضوره وتأهله للدور 

ربع النهايئ وصدارته لفرق 
املجموعة الثالثة بعدما تعادل 

مع تايلوس بهدفني ملثلها، 
لريفع رصيده إىل 7 نقاط، فيا 
ودع تايلوس املنافسات وخرج 

مبكراً من الدور األول بعدما 
تجمد رصيده عند 4 نقاط.

 وسجل أهداف املباراة 
الربازيي دييغو “20”، وخالد 

بن سلان من ركلة جزاء 

“60” لفريق الجرز، ولفريق 
تايلوس محمد النعار من 
ركلة جزاء “64”، وعار 
محمد “80”، وسيلعب 
باتلكو جرز يونايتد مع 

ثاين املجموعة االوىل فريق 
الزعيم. وحصد جائزة أفضل 
العب يف املباراة العب فريق 

تايلوس عبدالعزيز عدنان 
حيث تسلمها من عضو 

اللجنة املنظمة للبطولة نيلة 
املري. 

الجنرز يؤكد صدارته للمجموعة الثالثة بالتعادل مع تايلوس
اللجنة االعالمية



“بتلكو  فريق  منتس��بو  أشاد 
ج��رز يونايت��د” بدعم رشكة 
“بتلك��و” لفريقهم املش��ارك 
حم��د  ب��ن  ن��ارص  دورة  يف 
الرمضاني��ة الرابع��ة لأللعاب 

الرياضية “نارص 11”.
باس��مهم ونيابة عن  ونوهوا 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 
لفري��ق بتلكو ج��رز يونايتد 
قبل  املقدم��ة من  بالرعاي��ة 
رشكة “بتلك��و”، مؤكدين أنها 
داعم أسايس لفريق يف طريق 
إع��داده وتهيئت��ه عىل النحو 
األفضل للمش��اركة يف بطولة 

“نارص 11” لكرة القدم.
وقال��وا إن م��ا قدمته الرشكة 
من دعم خاص وكبري للفريق 
يعك��س  مش��اركته  خ��ال 
اإلسهامات املتميزة واملتواصلة 
الش��باب  للرشك��ة يف دع��م 
يف  األخص  وع��ىل  البحريني، 
الريايض، خصوًصا مع  املجال 
رعايتها للفريق يف الس��نوات 
فيها  والتي حق��ق  املاضي��ة، 
آخرها  اإلنج��ازات  من  عدًدا 

التتويج بلقب “نارص 10”.
وأوضح��وا أن ه��ذه الرعاية 
تش��ّكل حافزًا لكاف��ة أعضاء 
الفري��ق؛ لب��ذل املزي��د من 
الجهود خصوًصا مع ما متثله 
م��ن ص��ورة وطني��ة لحرص 
الرشكة عىل االرتقاء بالشباب 
البحريني يف لعبة كرة القدم 
الس��بل  بكافة  دعم��ه  ع��ر 

وتوفريها ألسباب النجاح.

فخره��م  ع��ن  وأعرب��وا 
القائم  بالتع��اون  واعتزازهم 
بني الفريق والرشكة، مؤكدين 
تعك��س ص��ورة طيبة  أنه��ا 
املتبادل  والح��رص  للعاقات 
ع��ىل إنجاح مش��وار الفريق 
أفض��ل  م��ن  تع��د  يف دورة 

الدورات.
وقال��وا يف خت��ام حديثه��م: 
“نع��رب عن تقديرن��ا للدعم 

املق��دم، ويطيب لنا يف فريق 
بتلكو جرز يونايتد أن نتقدم 
بالش��كر والتقدي��ر لرئي��س 
رشك��ة بتلكو الش��يخ محمد 
بن خليفة آل خليفة وأعضاء 
مجل��س اإلدارة، وم��ا أبدوه 
من تعاون كبري والفت لدعم 
مش��وار الفريق ع��ر تقديم 
الرعاية وحرصهم عىل ظهور 

الفريق بأفضل صورة”.

أس��فرت مباري��ات الجول��ة 
الثانية لبطول��ة نادي طريان 
الرمضانية  الثالث��ة  الخلي��ج 
الق��دم ع��ن نتائ��ج  لك��رة 
املجموع��ات  يف  متفاوت��ة 
األربع م��ع تس��جيل الكثري 
من األهداف يف اليوم الثاين، 
إذ تغل��ب البلوغران��ا ع��ىل 
النوي��درات بثاثي��ة بيضاء، 
وتع��ادل باب��ا س��يتي م��ع 
العك��ر بدون أه��داف، ويف 
مباراة  الثانية ويف  املجموعة 
وفرية باألهداف تغلب فريق 
نظ��ارات عامر ع��ىل مطعم 
أنوار الع��راق 6-5، والتانغو 
بسبعة  املدينة  ش��باب  عىل 
أه��داف دون رد، بين��ام يف 
املجموع��ة الثالث��ة تغل��ب 
بورحم��ة  ع��ىل  املس��تقبل 
وتع��ادل   2-3 للمق��اوالت 
رشيف  أحم��د  مفروش��ات 
“ب” م��ع التع��اون بثاث��ة 

أهداف لكليهام.
وحاز الع��ب التعاون حامد 
عبدالله ع��ىل نجومية اليوم 
الثانية بع��د أن ظهر بصورة 
ممي��زة يف لق��اء فريقه أمام 
املفروشات “ب” وكان واحداً 

التعادل، والنجم  من أسباب 
الث��اين كان الهندي س��وريج 
مفروش��ات  فري��ق  الع��ب 
أدار  “أ”،  رشي��ف  أحم��د 
س��مري  الح��كام  املباري��ات 
عبدالله، محمد عبدالرسول، 
ممدوح عبدالعليم وسليامن 
عمر، وراقبها عيىس الدورسي 
وسمري حرم، وستقام الجولة 

الرابعة غداً األربعاء.
البطولة  مباري��ات  وحظيت 
والث��اين  األول  اليوم��ني  يف 
متابعة كب��رية من الجامهري 
التي تحرص عىل التواجد يف 
امللعب مبكراً وحتى ما بعد 
منتصف الليل ملتابعة النجوم 
املميزين الذي يسعون دامئاً 
لتقديم أفضل مستوياتهم يف 
هذا املحفل الرمضاين الرائع، 
املنظمة  اللجن��ة  تبذل  فيام 
برئاس��ة عم��ران الج��داوي 
جاس��م  البطول��ة  ومدي��ر 
املطاوع��ة ورئي��س اللجن��ة 
قم��ر،  الفني��ة عبدال��رزاق 
جهوداً كب��رية من أجل إبراز 
وهنالك  وإنجاحه��ا،  الدورة 
تعاون��اً كب��رياً م��ن الف��رق 

املشاركة. 

“بتلكو” ترعى “بتلكو جنرز يونايتد” في “ناصر 11”

إثارة كبيرة في الجولة الثانية لبطولة “طيران الخليج”

فريق بتلكو جنرز يونايتد

تكريم حامد عبداهلل العب فريق التعاون

فريق البحرين للتحمل 13 
يعتلي القمة في برشلونة

األيام يتأهل لنصف نهائي 
متقاعدي الهملة الكروية

استطاع متسابق فريق البحرين للتحمل 13 خافيري غوميز 
االنتصار يف القمة ببطولة برشلونة للرجل الحديدي 70.3 
بفارق 3 دقائق عن أقرب منافسيه، منهًيا السباق يف أربع 

ساعات ودقيقة و39 ثانية.
واستطاع املتسابق اإلسباين أن يقدم أداًء مميزًا خال هذه 

املسابقة، حيث خرج من سباق املاء متصدرًا، إال أن منافسيه 
استطاعوا االقرتاب منه خال سباقات الدراجات، ولكنه عاد 
ليعزز صدارته يف سباق الجري، منهًيا السباق يف املركز األول.

وهذا السباق مبثابة تجربة مهمة لغوميز قبل مشاركته يف 
بطولة العامل يف كونا، واملحطة القادمة للمتسابق اإلسباين 

ستكون يف كرينز، حيث سيشارك للمرة األوىل يف سباق الرجل 
الحديدي الذي سيقام هناك.

متكن فريق األيام بقيادة حسن مهدي من استعادة قواه 
بعد الهزمية الثقيلة التي تعرض لها من قبل املتصدر فريق 

نعامنكو، حيث استطاع الفوز عىل فريق الباد بقيادة 
املدرب سلامن السوحي وبنتيجة أربعة أهدف مقابل 

هدفني يف آخر لقاء لهام بالدور التمهيدي.
ا من أجل  وقد بدأ فريق األيام املباراة بحذر شديد جدًّ
إحكام خط دفاعه وترتيب صفوفه أمام خصمه الباد، 
وكان له ذلك حيث ضغط ومنذ بداية املباراة مسجًا 

هدفه األول عن طريق قائده حسن مهدي، وعاجل أيًضا 
مهاجم األيام املخرضم حسني البوري بهدف جميل، فيام 

سجل األيام هدفه الثالث عم طريق أحمد منصور، لينتهي 
الشوط األول بتقدم األيام بثاثة أهداف مقابل ال يشء 

للباد.
وبدأ الباد الشوط الثاين أكرث تنظياًم وشكل مجموعة من 

الهجامت عىل مرمى األيام وسط إضاعة العبيه للعديد 
من الفرص، ليتمكن مهاجم الباد املتألق مهدي حسن 
عيد من تسجيل هدف جميل باغت فيه حارس األيام، 
لينتفض بعده العبو األيام ويسجلوا هدفهم الرابع عن 

طريق قائد الفريق حسن مهدي، وقد أضاعوا الكثري من 
الفرص املحققة أمام مرمى الباد، ليباغت وللمرة الثانية 

مهاجم الباد مهدي حسن بهدف جميل عىل مرمى 
األيام، ليسيطر الباد عىل مجريات املباراة من خال العبه 

الغائب العائد عيل مرزوق الذي قاد معظم الهجامت 
عىل مرمى األيام وكد الباد أن يعدل النتيجة لوال إضاعته 

للفرص، لتنتهي املباراة بفوز األيام ويتأهل للدور نصف 
النهايئ خلف املتصدر نعامنكو، ويتوقع أن يقام الدور 

نصف النهايئ مساء الثاثاء بلقاء يجمع نعامنكو متصدر 
املجموعة األوىل وفريق األبراج، فيام ياقي هايب متصدر 

املجموعة الثانية فريق األيام. 

من المنافسات في بطولة برشلونة
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امللقب  املحرق  ن��ادي  خ��روج 
مولد  من  األن��دي��ة”  ب�“شيخ 
الريايض 2017 / 2018  املوسم 
لكافة األلعاب الجامعية ببطولة 
مستوى  ع��ىل  فقط  واح���دة 
 NBB دوري  وه��ي  ال��رج��ال 
يصدق  ال  أم��ر  ال��ق��دم،  لكرة 
ملنتسبيه وأنصاره، ولكنه واقعي 
إذا  خصوًصا  الريايض،  للوسط 
من  خرج  املحرق  أن  ذكرنا  ما 
واحدة  ببطولة  املايض  املوسم 
وهي  السلة  كرة  مسابقات  يف 
“كأس خليفة بن سلامن”، بعد 
ألعابه  فرق  مشاركة  جاءت  أن 
ومبستويات  رشفية  األخ���رى 

متذبذبة.
ال يختلف اثنان عىل أن املحرق 

يعتر أكرث األندية املحلية رصًفا 
عىل لعبة كرة القدم، ولكن رغم 
وكوكبة  املادية  اإلمكانات  هذه 
صفوفه  يف  املوجودة  النجوم 
واألجنبي  املحيل  والتدعيم 
فقط  النهائية  املحصلة  تكون 
بطولة الدوري وخروجه باملركز 
الثاين لكأس جالة امللك وخروج 
النهايئ  قبل  ال��دور  من  آخ��ر 
يؤكد  وه��ذا  النخبة،  لبطولة 
رشايني  يف  كبريًا  خلا  هناك  أن 
الصعيد  عىل  الحمراء  القلعة 
املستقر  غري  والفني  اإلداري 

خال السنتني األخريتني.
الفريق  تلقى  السلة،  كرة  يف 
املوسم  ه��ذا  ق��وي��ة  صفعة 
بتجريده من لقب كأس خليفة 

بن سلامن، وقبل ذلك خسارته 
عن  فضًا  السوبر،  كأس  لنهايئ 
النهايئ  قبل  الدور  من  خروجه 
باإلضافة  زين،  دوري  ملسابقة 
للبطولة  الرابع  املركز  الحتاله 
وال��ت��ي  ل��ألن��دي��ة  الخليجية 
مسقط.  يف  مؤخرًا  اختتمت 
ه��ذه  أس��ب��اب  ش���ك،  ودون 
يف  تكمن  واإلخفاقات  الخسائر 
لاعبيه  حدثت  التي  املشاكل 
األخوين محمد وأحمد الدرازي، 
ثم  معينة  ف��رتة  توقف  األول 
انتقل لألهيل، واآلخر توقف عن 
ومل  املوسم  منتصف  يف  اللعب 
عن  فضًا  نهايته،  حتى  يلعب 
تغيري املدربني واملحرتفني الذين 
يف  الفريق  تدريب  عىل  توالوا 

املوسم نفسه.
يختلف  ال  الطائرة،  ك��رة  ويف 
السابقتني  اللعبتني  عن  الوضع 
أحدثته  الذي  املادي  والرصف 
للمدرج  إعادتها  بهدف  اإلدارة 
الفوز  نحو  لإلقاع  الصحيح 
توقفت  آماله  بالبطوالت ولكن 
بطولتي  يف  الثاين  املركز  عند 

الدوري وكأس ويل العهد.
تعتر  النتائج  هذه  تأكيد  بكل 
العريق  الكيان  لهذا  سلبية 
والذي طاملا تغنت به جامهريه 
وأحدثت  رحالها،  حطت  أينام 
ثورة حمراء يف “السوشل ميديا” 
يف ذكر األسباب واملتسببني فيام 
إليه ألعاب ناديهم، بل  وصلت 
من  “يتوّجس”  بعضهم  وب��دا 

لنظريه  القدم  فريق  مواجهة 
“ذهاًبا  السعودي  األه��يل 

البطولة  يف  وإياًبا” 
وبني  ال��ع��رب��ي��ة.. 
يبقى  وذاك  هذا 
ال��س��ؤال ح��ارًضا: 
“شيخ  شاخ  هل 
عن  األن��دي��ة” 
مواصلة طريق 
ال��ب��ط��والت؟ 
يحتاج  ه��ل 
ل��ض��خ دم���اء 
ج�����دي�����دة 

أك���رث م��ن ضخ 
هو  أم  األم���وال؟ 

ب��ح��اج��ة الس��ت��ق��رار 
إداري وفني عاليني؟

هل شاخ “شيخ األندية”؟

علي مجيد

“زالبية”

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.
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)وكاالت(: يتطل��ع ليفربول بش��دة إىل 
مواجهة ريال مدريد، حامل اللقب، يف 
نهايئ دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 
املقب��ل، لك��ن مدربه يورج��ن كلوب، 
يشعر بس��عادة كبرية ألن املنافسة مع 
نظ��ريه زين الدين زي��دان لن متتد إىل 

داخل امللعب.
ويس��تهدف ريال إح��راز لقب دوري 
األبطال للموس��م الثالث ع��ى التوايل 
تح��ت قي��ادة زيدان، الع��ب منتخب 
فرنسا السابق، بينام سيحاول كلوب أن 
يقود ليفربول للتتوي��ج باللقب للمرة 
السادسة يف تاريخه واألوىل منذ 2005 

عندما يلتقي العمالقان يف كييف.
وق��ال كل��وب ملوق��ع الن��ادي ع��ى 
اإلنرتنت: “أنا سعيد ألننا لن نلعب ضد 
بعضنا البعض.. ل��ن أحتاج إىل مراقبته 

أو يشء من هذا القبيل، أنا سعيد جدا 
أنه بوس��عي إدخال العب��ي فريقي إىل 
امللعب”. وأض��اف: “إنه من أفضل 10 
العبني.. م��ن أفضل 5 العبني عى مدار 
التاري��خ، واآلن هو يتوىل تدريب ريال 
مدريد وه��و فريق ميلك خ��رة كبرية 
يف امللع��ب، س��يكون التح��دي كبريا”. 
وتوج ريال باللقب األورويب للمرة 12، 
وهو رقم قيايس، وس��يطر عى البطولة 
القارية منذ توىل العبه الس��ابق زيدان 

املسؤولية يف 2016.
وس��يحاول ريال أن يصب��ح أول فريق 
من��ذ باي��رن ميوني��خ يف 1976 يت��وج 

باللقب 3 مرات متتالية.
وقال كلوب: “إنه ش��خصية اس��تثنائية 
يف عامل كرة الق��دم، كنت أحبه كالعب 
وأحرتمه كزميل، من املذهل ما يقدمه 

مع ريال مدريد”.
ويهدف زي��دان، ألن يصبح أول مدرّب 
يفوز بلقب دوري أبط��ال أوروبا يف 3 
مواس��م متتالية، حيث يس��تعد فريقه 
حاليا ملواجهة ليفرب��ول اإلنجليزي، يف 

املباراة النهائية.
وس��بق لزي��دان البالغ م��ن العمر 45 
عاما، أن أحرز اللقب كمدرب مع ريال 
مدري��د يف العامني املاضي��ني، وإذا ما 
متّكن فريقه من الف��وز عى ليفربول، 
فإن امل��درّب الفرنيس س��يدخل تاريخ 
املسابقة من أوس��ع أبوابها، علام بأنه 
املدرب الوحيد ال��ذي متّكن من قيادة 
فريق��ه إلحراز اللقب مرت��ني متتاليتني 
يف العهد الحديث م��ن البطولة، وأّول 
مدرّب يحقق هذا اإلنجاز منذ أن فعل 
أريجو س��ايك، ذلك مع ميالن يف 1989 

و1990. وسبق ل� 10 مدّربني أن أحرزوا 
لق��ب املس��ابقة مبختلف مس��ّمياتها، 
مرت��ني متتاليت��ني، وه��م باإلضافة إىل 

زيدان وس��ايك، م��درب ري��ال مدريد 
)1956 و1957(،  فياللونج��ا  خوس��يه 
وم��درب الري��ال أيضا لوي��س كارنيليا 

)1958 و1959(، وم��درب بنفيكا بيال 
جومتان )1961 و1962(.

وم��درب إنرت مي��الن هيليني��و هرييرا 
أياك��س  وم��درب  و1965(،   1964(
و1973(،   1972( كوفات��ش  س��تيفان 
وم��درب بايرن ميونيخ ديت��امر كرامر 
ليفرب��ول  وم��درب  و1976(،   1975(
بوب بايس��ي )1977 و1978( ومدرب 
نوتنجهام فورست، برايان كالف )1979 

و1980(.
لك��ن زي��دان ويف حال إح��راز اللقب 
مس��اء الس��بت، لن يكون أول مدرب 
يفوز باللقب 3 مرات، حيث سبقه إىل 
ذلك بوب بايسي مع ليفربول )1977 
أنش��يلويت  وكارل��و  و1981(،  و1978 
)2003 و2007 م��ع ميالن، و2014 مع 

ريال مدريد(.

يورجن كلوب وزين الدين زيدان 

كلــوب يكيــل المديــح لزيــدان 

)وكاالت(: حص��د محم��د صالح، 
هداف ليفربول، جائزة جديدة يف 
إنجل��رتا، بعد املوس��م الرائع الذي 

قدمه رفقة الريدز.
وأعلن��ت رابطة الالعبني املحرتفني، 
ف��وز محمد ص��الح، بجائزة العب 
املوسم من اختيار الجامهري، بعدما 
حاز عى أعى نسبة من األصوات، 
بالتف��وق عى كيف��ني دي بروين، 

صانع ألعاب مانشسرت سيتي.

ون��ال محم��د ص��الح، م��ن قبل 
جائ��زة أفضل العب يف الرمييريليج 
م��ن رابط��ة الالعب��ني املحرتف��ني 
النقاد  ورابطة  اإلنجليزي  واالتحاد 

الرياضيني.
ك��ام حقق ص��الح رق��اًم قياس��ًيا 
بالتتوي��ج بلقب ه��داف الدوري 
اإلنجليزي بعدما أصبح أول العب 
يس��جل 32 هدًفا يف موسم واحد 

بنظام 20 فريًقا.

)وكاالت(: أبدى إرنستو فالفريدي، املدير 
الفن��ي لرش��لونة، س��عادته بالتأقلم مع 
الفريق الكتالوين، يف أول موس��م له، عى 

رأس اإلدارة الفنية للبلوجرانا.
وج��اء ترصيح فالف��ريدي، عق��ب إنهاء 
برش��لونة املوس��م ، بف��وز ع��ى ري��ال 
سوس��ييداد به��دف نظي��ف، يف خت��ام 
جوالت الليجا. وأش��ار فالف��ريدي إىل أن 
ملعب الكامب نو، يث��ري االنبهار، خاصة 
يف ظل األجواء التي ش��هدها الليلة لوداع 
قائ��د الفري��ق، أندريس إنييس��تا الذي 
خاض أمس آخر مباراة بقميص برشلونة.

واعرتف فالف��ريدي أن أبرز ما مر به عى 

املستوى الشخيص هذا العام، هو”تأقلمه 
م��ع الن��ادي والفريق” معت��را أن األمر 
ليس سهال. وحدد آندريس إنييستا، قائد 
برش��لونة، خليفته يف الكامب نو، بعدما 
خ��اض آخر مباراة له مع البالوجرانا أمام 
ريال سوس��ييداد. وأعلن إنييس��تا رحيله 
بنهاية املوس��م بع��د 22 عاًما يف صفوف 
برش��لونة، من بينها 14 عام��ا يف الفريق 
األول حصد فيها 32 لقًبا. وقال إنييستا يف 
ترصيحات لصحيفة “سبورت” اإلسبانية: 
“برشلونة ميتلك فيليب كوتينيو ودينيس 
س��واريز بجانب كارليس أليني��ا، وكلهم 
قادرون عى أن يقودوا الفريق من بعدي 

للتتوي��ج بالبطوالت”. ومل يعلن إنييس��تا 
حت��ى اآلن وجهت��ه املقبلة، فيام تش��ري 

التوقعات القرتابه من الدوري الياباين.

وس��جل كوتينيو 10 أهداف مع برشلونة 
يف 22 مباراة منذ قدومه إىل قلعة “كامب 

نو” يف يناير املايض قادًما من ليفربول. 

محمد صالح

آندريس إنييستا

جـائــزة جــديـــدة

أمسيـة مبهــرة 

)وكاالت(: سلطت الصحف اإليطالية، 
الصادرة أمس االثنني، عى املباراة 
الدرامية بني إنرت ميالن والتسيو، 

والتي أقيمت األحد، وتأهل عى إثرها 
النرياتزوري إىل دوري أبطال أوروبا.

إنرت تأهل لدوري األبطال بعد غياب 
6 سنوات، بعد مباراة درامية، شهدت 
تقدم التسيو بهدفني لهدف، قبل أن 

ينجح إنرت ميالن يف قلب النتيجة إىل 3 � 
2 مبلعب األوملبيكو.

وعنونت صحيفة “كوريري ديللو 
سبورت”: “إنرت يغري التاريخ، متكن من 

هزمية التسيو 2-3، وتأهل إىل دوري 
أبطال أوروبا”.

وأضافت: “دي فري يتسبب يف ركلة 
جزاء، ويعيد فتح املباراة، إيكاردي 

ملك األهداف بالتساوي مع إميوبيي”. 
وتابعت: “كالياري آمن، هزم أتالنتا، ال 
يزال يف الدوري اإليطايل مع أودينيزي، 

كييفو فريونا وسبال، أما كروتوين، 
فهبط”. وسلطت الضوء عى حلم 

منتخب إيطاليا تحت 17 عاًما، وقالت: 
“أحالم شباب إيطاليا تختفي، يف النهايئ 
األورويب، يخرسون بركالت الرتجيح أمام 

هولندا )6-3(.
وأكملت: “نابويل والسم والغموض، 

السان باولو يرحب بالفريق، ومستقبل 
ساري يعود للغموض”.

ونقلت ترصيحات رئيس نابويل، مهاجاًم 
يوفنتوس: “االسكوديتو من حقنا، لكننا 

مل نستطع رسقته”.
ماوريسيو ساري: “حتى القصص 

الجميلة ميكن أن تنتهي”.
أما صحيفة “توتو سبورت”، فخرجت 

بعنوان: “يويف - بريين، من هنا نذهب، 
الحارس يودع جنوى، ماروتا وعمل 

الغد، واجتامع يحدد مصريه”. 
وأشارت الصحيفة إىل أن ماسيميليانو 

أليجري، مدرب يوفنتوس، سيجتمع مع 
مديري النادي من أجل تحديد خطط 

املستقبل، وتجديد العمود الفقري 
للفريق.  وتابعت “ساري: الكلامت 

التي تقول وداًعا”، يف إشارة إىل أن 
املدرب كشف عن إمكانية رحيله خالل 

األيام املقبلة. وأكملت: “إنرت املجنون، 
رميونتادا عظيمة يف األوملبيكو، إيكاردي 

وفيتشينو يهزمان التسيو، ويضعان 
النرياتزوري يف دوري أبطال أوروبا”.

وسلطت الصحيفة الضوء عى الرتتيب 
النهايئ للبطولة، بعدما تأهل ميالن إىل 

الدوري األورويب، وأتالنتا إىل األدوار 
التمهيدية، فيام ودع كروتوين البطولة.

وعنونت صحيفة “الجازيتا ديللو 
سبورت”: “إنرت، نحن اآلن يف دوري 

أبطال أوروبا”، بعدما تغلب الفريق 
التسيو بثالثة أهداف لهدفني.

وأضافت: “ساري 
يكررها مرة أخرى، ال 

أعرف إذا كنت سأبقى 
أم ال”.

وتابعت: “ميالن 
يتأهل إىل الدوري 
األورويب من الباب 
األمامي”، بعد أن 

نجح يف التأهل 
للبطولة مبارشة 

دون لعب مرحلة 
التصفيات، بعد 

الفوز عى فيورنتينا 
.5-1

انتــر يتنفـــس الصعــداء

غالف الجازيتا ديللو سبورت

المبارك يعد بالمزيد 
)وكاالت(: قال خلدون 

املبارك، رئيس مانشسرت 
سيتي، بطل الدوري 

اإلنجليزي املمتاز، إن ناديه 
مييض قدما برغبة مدربه 
بيب جوارديوال، لتحقيق 

النجاح وسيكون أكرث تعطشا 
لحصد األلقاب يف املوسم 

املقبل.
وأضاف املبارك، ملحطة سيتي التلفزيونية “لدينا 
املدرب بيب جوارديوال، الذي ميلك رغبة هائلة. 

لن يكون هناك أي شعور زائد بالسعادة أو 
باالسرتخاء”.

وتابع “توقعايت وتوقعات املدرب أن هذا الفريق 
سيواصل التطور. ليس لدي شك أننا سنعود هذا 

الصيف ولدينا رغبة أكر وجدية أكر. سنواصل 
النمو والتطور”.

ووقع جوارديوال، الذي توج أيضا بلقب كأس رابطة 
األندية اإلنجليزية هذا املوسم، عى عقد جديد 
منذ أيام ليستمر مع السيتي، حتى 2021. وأىت 
املدرب اإلسباين، مبجموعة من الالعبني الشباب، 

واشرتك ثاليث الهجوم، املكون من اإلنجليزي رحيم 
سرتلينج والرازيي جابرييل خيسوس واألملاين 

لريوي ساين، يف تسجيل 41 هدفا بالدوري هذا 
املوسم. وأكد املبارك أن تشكيلة السيتي تطورت 

كثريا، يف ظل التفكري أيضا يف املواسم املقبلة. 
وقال “هذه تشكيلة شابة. الكثري من الالعبني 

املوهوبني عمرهم يقل عن 26 عاما. أي إضافات 
يجب أن تساعد عى تطوير الفريق. هذا أكرث 

ما تعلمته خالل سنوات رئاستي لهذا النادي 
اإلنجليزي”.

خلدون المبارك

إصابة ديمبلي
)وكاالت(: أصدر نادي برشلونة اإلسباين، بياًنا رسمًيا، لإلفصاح 

عن حجم إصابة العبه الفرنيس، عثامن دميبي.
وخرج دميبي، مطلع الشوط الثاين من مباراة ريال سوسييداد 
األحد، يف إطار الجولة األخرية من عمر الدوري اإلسباين، متأثرًا 

باإلصابة. وذكر برشلونة، يف بيان رسمي، أن دميبي يعاين من 
إصابة يف التواء بالكاحل، ويحتاج ملتابعة طبية، للتأكد من مدى 

جاهزيته لخوض نهائيات كأس العامل يف روسيا.
وكانت صحيفة “موندو  ديبورتيفو”، قد أكدت أن فرتة الغياب 

يف إصابة دميبي قد ترتاوح بني أسبوعني إىل 30 يوما، إال أّن 
الالعب سيشارك يف مونديال روسيا.

وشوهد عثامن دميبي، يف احتفاالت الفريق الكتالوين، بتحقيق 
الثنائية املحلية، وكان يسري دون أي معاناة.

5 صفقات
)وكاالت(: طلب الرتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي، التعاقد 
مع 5 صفقات عى األقل، يف املريكاتو املقبل، مبيزانية تصل إىل 250 مليون جنيه إسرتليني.  
وكشفت صحيفة “مريور”، أن مورينيو، طلب من نائب املدير التنفيذي ملانشسرت يونايتد، 

تجهيز ميزانية يف سوق االنتقاالت الصيفية، تصل إىل 250 مليون جنيه إسرتليني. وقالت 
الصحيفة “مورينيو يرغب يف التعاقد مع تويب ألديرفرييلد، مدافع توتنهام، بجانب ضم 

فريد من شاختار األوكراين، وجان ميشيل سريي، من نيس الفرنيس، وجورجينيو من نابويل”. 
كام يحاول مانشسرت يونايتد، التعاقد مع أليكس ساندرو، من يوفنتوس اإليطايل، أما 

الصفقة األبرز، ستكون بإعادة جاريث بيل إىل الدوري اإلنجليزي، وضمه من ريال مدريد 
اإلسباين. وأكدت الصحيفة، أن التعاقد مع صفقات جديدة، يفتح الباب لرحيل دايل بليند 

وماتيو دارميان ولوك شاو، بجانب أنطوين مارسيال، كام سيغادر مروان فياليني، بعد انتهاء 
عقده يف مرسح األحالم. وأشارت الصحيفة، إىل أن إدارة مانشسرت يونايتد، ستحاول إمتام 
الصفقات التي يطلبها مورينيو، برشط أن يتمكن من التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي 

املوسم املقبل، والغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2013، وإال سيتعرض لإلقالة.

مفاجأة بلجيكا 
)وكاالت(: أعلن روبريتو مارتينيز، املدير الفني ملنتخب بلجيكا، القامئة 

املبدئة املكونة من 28 العبا استعدادا للمشاركة يف نهائيات كأس العامل يف 
روسيا الشهر املقبل. 

وشهدت القامئة غياب العب روما اإليطايل، رادجا ناينجوالن، رغم مستواه 
املميز هذا املوسم. وجاءت القامئة كالتايل: حراسة املرمى: تيبو كورتوا، 

سيمون مينوليه، كوين كاستيليز، ماتز سلسز. 
الدفاع: تويب ألديرفيليد، فينسنت كومباين، توماس فريمايلني، ديريك بوياته، 
لوران سيامن، ليندر دندونكر، كريستني كاباسيي، جوردان لوكاكو، توماس 

مونييه، ويان فريتيخني. 
الوسط: يانيك كاراسكو، نارص الشاذيل، موىس دميبي، عدنان يانوزاي، كيفني 
دي بروين، إيدين هازارد، مروان فياليني، ثورجان هازارد، يوري تيلسامن، 

أكسيل فيتسل. 
الهجوم: روميلو لوكاكو، دريس مريتنز، كريستيان بينتييك، مييش باتشواي.
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متقاعدة تفوز بربع مليون دوالر في سحب “ثمار”

مدينة التنين تطلق فعالية “أعد التدوير والبناء” 

“تويوتا” تقدم عروضا مغرية على الصيانة 

قدم بن���ك االإثمار، بنك التجزئ���ة االإ�شالمي 
ال���ذي يتخذ من البحرين مق���راً له، جائزة نقدية 
قيمتها 250 األ���ف دوالر، وهي اجلائزة الكربى 
االأولى يف �شحوبات ثمار لعام 2018، اإلى نوال 
يو�ش���ف عب���د الغني، وه���ي متقاع���دة بحرينية 

اجلن�شية.
وقدم الرئي����س التنفيذي اأحمد عبدالرحيم 
اجلائ���زة للرابح���ة خ���الل احتف���ال عق���د باملقر 
الرئي�ش���ي للبن���ك يف �شاحي���ة ال�شي���ف، وذلك 
بح�شور زوجها وعدد م���ن اأع�شاء فريق االإدارة 

التنفيذية يف بنك االإثمار.
للغاي���ة  �شعي���دة  “اإنن���ي  ن���وال  وقال���ت 
لكوين الرابح���ة االأولى جلائزة ثم���ار الكربى يف 
ع���ام 2018، اإذ �شتغ���ر ه���ذه اجلائ���زة حياتنا 
بالفعل،كم���ا �شاأحر����س على ا�شتخ���دام املبلغ 
يف بع�س الفر����س اال�شتثماري���ة يف امل�شتقبل 
القريب. ولق���د داأبت اأنا وعائلتي على التعامل 
م���ع بنك االإثمار من���ذ تاأ�شي�شه نظ���راً لتميزه يف 
تق���دمي اأعلى م�شت���وى من خدم���ة العمالء التي 
تت�ش���م بال�رسع���ة والكف���اءة. كذل���ك يوجد فرع 
للبنك قري���ب من حمل �شكني، وه���و ما ي�شهل 

علينا اإجراء جميع معامالتنا امل�رسفية.”

وم���ن جانبه قال عبد الرحي���م “بالنيابة عن 
بن���ك االإثمار، ي�رسين اأن اأتوج���ه بخال�س التهاين 
ن���وال وعائلته���ا وجمي���ع الفائزي���ن  لل�شي���دة 
االآخري���ن ب�شح���ب ثمار ه���ذا ال�شه���ر، اإذ ي�شجع 
ح�ش���اب ثمار للتوفر على االدخ���ار واال�شتثمار 
م���ن اأج���ل امل�شتقبل، ل���ذا فاإنه ي�رسفن���ا حقاً اأن 
نكون جزًءا من رحلة عمالئنا لتاأمني م�شتقبلهم 

وم�شتقبل اأ�رسهم.”

وا�شتط���رد بالق���ول “متا�شي���اً م���ع التزام 
البنك الرا�ش���خ بتلبية متطلبات العمالء وتوفر 
خدمات م�رسفية متميزة من اأجلهم، فاإننا نعمل 
با�شتم���رار عل���ى تطوير ح�ش���اب ثم���ار. و�شعياً 
لت�شج���ع اجلمهور عل���ى تبني منط ادخ���ار اأكرث 
م�شوؤولي���ة، فق���د اأ�شفنا هذا الع���ام املزيد من 
اجلوائز النقدي���ة باالإ�شافة اإل���ى تقدمي معدل 

ربح متوقع”.

اأعلن���ت مدينة التن���ني البحرين، اأكرب مركز 
جتاري للبيع باجلملة والتجزئة مبملكة البحرين، 
ع���ن تنظيمه���ا لفعالي���ة �شديق���ة للبيئة حتت 
عن���وان “اعد التدوي���ر والبناء” وذل���ك يف �شهر 
رم�شان املبارك به���دف ت�شجيع اأفراد املجتمع 
عل���ى تبني ثقافة اإعادة التدوير بطريقة ممتعة 

ومبتكرة.
وتقام ه���ذه الفعالية يف ال�شاح���ة الرئي�شة 
مبجم���ع التنني، حيث �شي�ش���ارك زبائن املجمع 
يف حتويل ال�شناديق الفارغة اإلى بيت تقليدي 
م�شتوحى من التاريخ البحريني االأ�شيل، وبذلك 
بدالً م���ن التخل����س منه���ا يف النفاي���ات �شيتم 

حتويلها اإلى م�رسوع فني جماعي.

وميكن للزبائن امل�شاركة يف هذه الفعالية 
املمتعة من خالل ح�شولهم على بطاقة م�شاركة 
من م�شتاأجري املدينة ومن ثم اأخذها اإلى و�شط 
جممع التنني للح�شول على ال�شناديق الفارغة، 
والت���ي �شي�شتخدمونه���ا يف بن���اء املن���زل الذي 
م���ن املق���رر اأن يكتمل يف نهاي���ة �شهر رم�شان 
املبارك. وامل�شاركة مفتوحة من 7 م�شاًء ولغاية 
11 م�شاًء كل يوم طوال فرتة ال�شهر الف�شيل.
 Chinamex ورفع املدي���ر العام ل�رسك���ة
باتريك �شوا اأ�شمى اآي���ات التهاين والتربيكات 
لزبائ���ن مدينة التن���ني مبنا�شبة حل���ول ال�شهر 
الف�شيل. واأ�شاف قائالً “مدينة التنني البحرين 
حري�شة دائماً عل���ى تقدمي مبادرات فريدة من 

�شاأنه���ا اأن توؤث���ر اإيجابياً باملجتم���ع، �شواًء على 
ال�شعي���د املحلي اأو العامل���ي، وذلك من �شمن 
م�شوؤوليتن���ا االجتماعي���ة. تقوم ه���ذه الفعالية 
بالت�شجيع على االبتكار وزي���ادة الوعي باأهمية 
اإع���ادة التدوير التي ق���د ت�شاهم يف حل م�شكلة 

تغر املناخ التي تهدد املجتمع”.
التدوي���ر عملي���ة  اإع���ادة  “تعت���رب  وتاب���ع: 
�شديقة للبيئة حيث ميكنه���ا تقليل النفايات 
من خ���الل االحتفاظ بامل���واد مم���ا ي�شاعد على 
انخفا����س انبعاث غ���ازات االحتبا����س احلراري. 
واذا م���ا اأدى كالً من���ا دوره يف م�شاع���دة البيئة 
واحلف���اظ عليه���ا، ف�ش���وف نتمكن م���ن اإحداث 

التغير، معاً يداً بيد”.

اأعلن���ت �رسك���ة اإبراهي���م خلي���ل كان���و، 
الوكيل احل�رسي ل�شيارات تويوتا يف مملكة 
البحرين ع���ن اإط���الق حملته���ا الرم�شانية 
ال�شنوي���ة الت���ي تق���دم خ�شوم���ات كبرة 
عل���ى خدم���ات ال�شيانة وت�شلي���ح هياكل 

ال�شيارات جلميع موديالت تويوتا.
ت�شتمر احلمل���ة الرم�شانية طوال فرتة 
�شه���ر رم�ش���ان املب���ارك، وُتتي���ح للعمالء 
احل�ش���ول على خ�شوم���ات بن�شب���ة 25 % 
عل���ى اأجور العمال وقطع الغيار، خ�شومات 
بن�شبة 25 % على اإطارات مي�شالن بجانب 
تخفي�شات ت�شل لغاية 25 % على خدمات 

لومار وزيبارت للعناية بال�شيارات.
ُتعت���رب ال�شيانة الدورية م���ن العوامل 
االأ�شا�شي���ة الت���ي ت�شاه���م يف احلفاظ على 
ق���وة اأداء ال�شي���ارات وخا�ش���ة يف ف�ش���ل 
ال�شيف عن���د مواجهتها الأق�ش���ى الظروف 
املناخي���ة كما تلعب دوراً كب���راً يف تعزيز 
قيم���ة ال�شي���ارة عند اإع���ادة بيعه���ا. لذلك 
تهدف ه���ذه احلمل���ة لتمك���ني العمالء من 
�شيان���ة �شياراتهم ب�شكل مري���ح وباأ�شعار 

خمف�شة.
م���ن جانبه عل���ق املدي���ر الع���ام االأول 
خلدم���ات ال�شيان���ة ماي���كل غ���ود قائالً “ 
تع���د تويوتا م���ن اأكرث عالم���ات ال�شيارات 
موثوقية على م�شتوى العامل. وهي كغرها 
م���ن ال�شي���ارات، تعتم���د ق���وة اأدائها على 
ا�شتخدام قطع الغي���ار االأ�شلية وح�شولها 
على خدمات �شيانة عالية امل�شتوى لذلك 
�شممنا ه���ذه العرو����س الرم�شانية والتي 
يح�شل العمالء م���ن خاللها على جميع هذه 

املزايا باأ�شعار خمف�شة”.

“اإلسالمي” يطلق عروضًا على منتجاته التمويلية واالئتمانية

منتجع الدرة يحتفل بموظفيه القدامى

“سيتي سنتر” تطلق حملة لـ“إسعاد المحتاجين”

اأعل���ن بن���ك البحري���ن االإ�شالم���ي اإطالق 
حملت���ه الرتويجي���ة لزبائنه والت���ي يقدم من 
خاللها عرو�شاً مغرية على منتجاته التمويلية 
وبطاقات االئتمان، وذلك خالل �شهر رم�شان 
املب���ارك. وتاأت���ي ه���ذه احلمل���ة �شم���ن اإطار 
حر����س البنك عل���ى تقدمي اأف�ش���ل العرو�س 
الزبائ���ن  وا�شتح�ش���ان  ر�ش���ا  تلق���ى  الت���ي 
ومتنحه���م كاف���ة متطلباته���م واحتياجاتهم 
التمويلي���ة، به���دف ا�شتف���ادة اأك���رب �رسيح���ة 

ممكنة من الزبائن .
و�رسح���ت مدير عام اخلدم���ات امل�رسفية 
“ي�شعدن���ا  قائل���ًة  الغي����س  دالل  لالأف���راد 
اإط���الق احلمل���ة الرتويجي���ة الرم�شانية التي 
�شتمكن زبائننا الذين �شيتقدمون بطلباتهم 
لال�شتف���ادة م���ن منتج���ات البن���ك التمويلية 
خ���الل �شهر رم�شان من احل�شول على متويل 
مبع���دالت ربح �شنوي���ة خمف�ش���ة، باالإ�شافة 
اإل���ى ا�شرتداد نق���دي عند التق���دمي على اأية 
بطاق���ات ائتمانية جدي���دة. اإذ �شيمنح البنك 
كل زب���ون يح�ش���ل عل���ى متوي���ل لل�شيارات 
الف���رتة  خ���الل  جدي���دة  ائتماني���ة  وبطاق���ة 
 100 بقيم���ة  نق���دي  ا�ش���رتداد  الرتويجي���ة 
دين���ار بحريني،ويف حال احل�شول على بطاقة 
ائتمانية جديدة فقط خالل الفرتة الرتويجية، 

فاإنه ي�شتحق مبلغ 50 ديناراً فقط”.
واأ�شاف���ت الغي����س قائله “م���ع متويل 
ال�شيارات ميكن للزبائن اال�شتمتاع مبعدالت 

ربح منخف�شة وفرتة �شماح لثالثة اأ�شهر”.
واختتمت قائلة “ن�شعى يف بنك البحرين 
االإ�شالمي خلدمة زبائننا الكرام، ونعمل دائماً 
على تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر لهم عرب 
اإطالق هذه العرو�س الرتويجية املميزة التي 
ناأم���ل اأن تالق���ي ا�شتح�شانهم. كم���ا ي�شعدنا 
دائًم���ا اال�شتم���اع اإلى مالحظ���ات ومقرتحات 
زبائننا لتطوير خدماتنا امل�رسفية، وندعوهم 
لال�شتف���ادة م���ن ه���ذه العرو����س التمويلية 
املميزة، واغتنام هذه الفر�شة القيمة، حيث 
�شتك���ون جميع الف���روع واملجمع���ات املالية 
م�شتع���دة خلدمته���م خ���الل اأوق���ات ال���دوام 
الر�شم���ي يف �شهر رم�ش���ان املبارك، متمنني 

للجميع �شياماً مقبوالً”.

احتفل���ت اإدارة منتج���ع ال���درة ي���وم 
اخلمي����س مبوظفيه���ا الذي���ن اأكملوا 10 
�شن���وات يف املنتجع. جاء ذل���ك يف اللقاء 
ال�شن���وي للموظفني ال���ذي تقيمه اإدارة 
املنتج���ع لتكرمي موظفيها والذي تزامن 

مع احتفال االإدارة بيوم العمال.

وخالل اللقاء، األقى خالد البو�شميط 
كلمته التي اأثنى فيها على جميع اجلهود 
املتميزة للموظفني، وحثهم على املزيد 
م���ن العط���اء، وق���د مت توزي���ع الهداي���ا 
بالتق���اط  اللق���اء  وانته���ى  التذكاري���ة، 

�شورة جماعية وتناول وجبة الغداء.

تطلق “ماجد الفطي���م”، ال�رسكة الرائدة 
الت�ش���وق  مراك���ز  واإدارة  تطوي���ر  جم���ال  يف 
واملدن املتكاملة ومن�شاآت التجزئة والرتفيه 
يف منطقة ال����رسق االأو�شط وافريقي���ا واآ�شيا، 
حملته���ا اخلري���ة ال�شنوية �شاه���م يف اإ�شعاد 
املحتاج���ني م���ع بداي���ة �شه���ر رم�ش���ان على 
امتداد مراكز الت�شوق التابعة لها يف البحرين 

واالإمارات وُعمان. 
وط���وال ال�شه���ر الف�شي���ل، ي�شت�شي���ف 
�شيت���ي �شن���رت البحري���ن برناجم���اً خا�شاً من 
الفعالي���ات التي تن����رس اأجواء اخل���ر يف اأرجاء 
املرك���ز. فف���ي �رساكة مع اجلمعي���ة االإ�شالمية 
البحري���ن  �شن���رت  �شيت���ي  يتي���ح  البحريني���ة 
للمحتاج���ني  الت���ربع  فر�ش���ة  ملرتادي���ه 

واإ�شعادهم يف �شهر اخلر والرّب والعطاء. 
و�شتو�ش���ع �شنادي���ق الت���ربع اخلا�ش���ة 
بحمل���ة �شاه���م يف اإ�شع���اد املحتاج���ني خلف 
مكت���ب خدمة الزبائ���ن الرئي�ش���ي يف الطابق 

االأر�شي. 
ودعا �شيتي �شنرت البحرين مرتاديه اإلى 
الت���ربع ب�شخاء �ش���واء باملالب����س امل�شتخدمة 
ا�شتخداماً خفيفاً اأو الكتب اأو األعاب االأطفال 

اأو املواد الغذائية الغر قابلة للتلف. 
و�شتتول���ى اجلمعي���ة االإ�شالمي���ة مهم���ة 
توزي���ع ه���ذه التربعات على االأ����رس املتعففة 
عرب قنوات �شبكته���ا اخلرية من اأجل اإ�شعاد 

اآالف االأ�رس.
وق���ال مدير اأول دعي���ج الرميحي “�شهر 
رم�ش���ان هو �شه���ر اخلر والعط���اء والتكافل 
وه���و اأي�ش���اً �شه���ر مل���ة العائل���ة وااللتق���اء 
باالأ�شدقاء. ومع حلول ال�شهر الف�شيل يتزين 
�شيتي �شنرت البحرين بديكورات تراثية، اإلى 
جانب ال�شيافة العربي���ة االأ�شيلة وفعاليات 
مميزة جلميع اأفراد العائلة، ويتيح يف الوقت 
نف�شه ملرتادي���ه التربع مبا جتود به اأنف�شهم 

لالأ�رس املحتاجة واملتعففة”.
وكم���ا يف االأع���وام املا�شي���ة، ي�شت�شيف 
م���ع  بالتع���اون  البحري���ن  �شن���رت  �شيت���ي 
وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة، احتفالي���ة ليل���ة 
القرقاع���ون الرتاثية يوم االأربع���اء 30 مايو. 
فبهذه املنا�شبة، يقيم �شيتي �شنرت البحرين 
فعالية زاهية االألوان ت�شمل االألعاب واالأغاين 
الرتاثية وتوزي���ع الهدايا املقّدمة من �شيتي 

�شنرت البحرين ومتاجر التجزئة امل�شاركة.

• دالل الغي�س	



يعد الربنامج الكوميدي بلوك غ�ش���مرة عل���ى تلفزيون الكويت 
والذي يبث يوميا يف متام ال�ش���اعة ال�ش���ابعة والربع من اأبرز الأعمال 
الكوميدية يف رم�شان هذا العام حيث تاألق فيه الثنائي ح�شن البالم 
وعب���د النا�رص دروي�ش ومعهما عبدالعزيز الن�ش���ار وخالد ال�ش���جاري 
وحممد عا�ش���ور، وبدا وا�ش���حاً من خالل التفاع���ل اجلماهريي يف اول 
يومني من �ش���هر رم�ش���ان املبارك ان برنامج “بلوك غ�شمرة” ح�شد 

اعلى ن�شب التفاعل واملتابعة وامل�شاهدة.
فاإلى جانب جمموعة من اهم امل�شل�ش���الت والنتاجات الدرامية 

اخلليجي���ة والربام���ج الديني���ة وبرامج امل�ش���ابقات متي���ز تلفزيون 
الكوي���ت هذا املو�ش���م بعر�ش برنام���ج “بلوك غ�ش���مرة” الذي جمع 
جمددا ثنائي الكوميديا النجمني ح�ش���ن الب���الم وعبدالنا�رص دروي�ش 
ومعهم���ا جمموعة من الفنان���ني منهم احمد العونان وانت�ش���ار �رصاح 
و هي���ا ال�ش���عيبي وحمم���د احلمل���ي وفه���د البناي وح�ش���ني املهدي 

وعبدالعزيز الن�شار وحممد الرم�شان و خالد ال�شجاري. 
الربنامج من تاأليف ال�شاعر �شاهر ويخرجه احمد الدوغجي وخالد 
الف�ش���لي، ويتميز الى جان���ب املواقف الكوميدية مب�ش���اهد تقليد 
�شخ�شيات ا�ش���تهرت يف و�ش���ائل التوا�ش���ل الجتماعي يف الكويت 

والعراق ودول اخلليج.
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حمرر م�سافات

tariq_albahhar

 عوض أبا 
عن جد

ت����دور الأح�����داث 
اجتماعي  ق��ال��ب  يف 
ك����وم����ي����دي، ح��ي��ث 
ي���ت���ع���ر����ش اأب���ط���ال 
ملفارقات  امل�شل�شل 

ومواقف كوميدية.
ف���ري���ق ال��ع��م��ل: 
حبيب احلبيب، اأ�شعد 
�شم�ش،  ال���زه���راين، 

ب�شري غنيم.

روز باريس
ي��������ت��������ن��������اول 
امل�شل�شل الكثري من 
الإن�شانية  الق�شايا 
حيث  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال��ت��ي  روز  ال���ف���ت���اة 
ولدت من اأم فرن�شية 
وتعاين  واأب كويتي، 
م�����ر������ش ال���ق���ل���ب، 
اإج���راء  اإل���ى  فت�شطر 
ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة يف 
تلتقي  حيث  فرن�شا، 
“م�شاري”  بال�شاب 

هناك، وتتعلق بحبه.
ف���ري���ق ال��ع��م��ل: 
حم���م���د امل��ن�����ش��ور، 
ان���ت�������ش���ار ال���������رصاح، 
واأح���م���د ال�����ش��ل��م��ان، 

وهيا عبدال�شالم.

مسافات

“تويتر” تنقل صالة التراويح مباشرة من مكة يوميا

شيالء سبت تعلق على أولى 
تجاربها بالتقديم التلفزيوني 

بدرية أحمد: لم أعتزل العمل الفني
بعد ارتدائها الحجاب

التغري���دات  ع���دد  ارتف���اع  م���ع   
رم�ش���ان  �ش���هر  بحل���ول  والته���اين 
من�ش���ات  عل���ى  بك���رة  وانت�ش���ارها 
التوا�ش���ل الجتماعي، جلاأت تويرت اإلى 
طريقة جديدة ت�ش���ارك بها امل�ش���لمني 
احتفالتهم يف �ش���هر ال�ش���يام، فكيف 

ذلك؟
فمع بداية �ش���هر رم�شان �شاركت 
التوا�ش���ل الجتماع���ي توي���رت  �ش���بكة 

العرب���ي  الع���امل  يف  م�ش���تخدميها 
والإ�ش���المي هذه املنا�شبة باإطالق عدد 
م���ن الإميوجي والو�ش���وم الرم�ش���انية 

اجلديدة.
ون�رصت �ش���بكة توي���رت تدوينة جاء 
فيها “ِع�ْش معنا روح رم�شان املتميزة 
بتعبرياتن���ا اجلدي���دة”، يف اإ�ش���ارة اإلى 
الرم�ش���انية.  الإميوج���ي  تعب���ريات 
وا�ش���تخدم توتري ع���دة كلم���ات تلقى 

انت�ش���ارا كب���ريا ب���ني امل�ش���لمني مثل 
رم�ش���ان كرمي وعي���د الفط���ر واإفطار. 
وعن���د اإدخال ه���ذه الكلمات م�ش���بوقة 
الو�ش���وم،  ه���ذه  تظه���ر   )#( بالرم���ز 
مم���ا يتيح مل�ش���تخدم توي���رت ن�رصها يف 
تغريدته للتوا�شل مع ال�شائمني حول 

العامل.
بتل���ك  تغري���دات  ث���الث  وبن����رص 
اأح���د  �ش���فرة  ف���ك  يت���م  الطريق���ة 

اله���الل  مث���ل  الرم�ش���انية  الإميوج���ي 
وفانو�ش رم�ش���ان وتظهر يف تغريدات 
امل�شتخدمني. وكانت تويرت قد اأطلقت 
رم�ش���انية  اإميوج���ي  املا�ش���ي  الع���ام 
حققت جناحاً كب���رياً، وكانت عبارة عن 
ك���وب من الزبادي واملع���روف باأنه من 
الأطعم���ة الرئي�ش���ية يف ال�ش���حور خالل 
�شهر ال�ش���يام، والإميوجي الثاين كان 

فانو�ش رم�شان.

تي في
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اءمجالس
الث

الث

“بلوك غشمرة” 
على تلفزيون 
الكويت ودعوة 
للضحك

ماذا قال النقاد 
عن مسلسالت 

رمضان في 
حلقاتها األولى؟

انطل���ق ماراثون �ش���هر رم�ش���ان الدرامي وال���ذي يتناف�ش 
خالله 40 م�شل�ش���اًل بهدف حتقيق النجاح وال�شهرة، لكن النقاد 
و�ش���عوا معاي���ري خا�ش���ة للحك���م على جن���اح اأو ف�ش���ل الأعمال 

الدرامية.
وللوق���وف على مالمح الأعمال الدرامية اإليك راأي لعدد من 

النقاد ملعرفة مدى ف�شل اأو جناح احللقات الأولى.
وحتدث الناقد نادر عديل قائاًل: “كنت حري�ًشا على متابعة 
احللقة الأولى من م�شل�شل )ن�رص ال�شعيد(، بطولة حممد رم�شان 
ووفاء عامر، وحتى هذه اللحظة اأ�شعر باأنه عادي واأن اأداء حممد 
رم�ش���ان مل يختلف عن اأعماله ال�ش���ابقة، بالتاأكيد من ال�شعب 
احلك���م على العمل من احللقة الأولى ولك���ن هناك اأعمال ت�رصق 

النتباه من امل�شهد الأول”.
ويف تعليق���ه عل���ى م�شل�ش���ل باحلج���م العائل���ي ق���ال علي 
“اأت�ش���ور اأن يحي���ى الفخراين هذا العام، يق���دم جتربة جديدة 
واأرى اأنه���ا الأف�ش���ل حتى هذه اللحظة من خالل دوره الب�ش���يط 
واملميز يف م�شل�ش���ل )باحلجم العائلي(، فيم���ا يبدو عادل اإمام 
خمتلًف���ا، ول يراهن هذا العام على جرع���ة كوميديا خام، ولكنه 
يحاول تقدمي ق�ش���ة وقد ظهر هذا وا�ش���ًحا من امل�شهد الأول، 
والذي تلخ�ش يف جرمية قتل ل�شخ�ش���ية م�ش���هورة باإلقائها من 

ال�رصفة”.
بدوره، اأ�شار الناقد الفني خالد حممود اإلى اأنه من ال�شعب 

احلكم على الأعمال الدرامية من امل�ش���اهد الأولى، ولكن هناك 
�شواهد توؤكد وتك�شف عن م�شتوى العمل ومن واقع م�شاهدتي 

للحلقات الأولى.
واأ�ش���اف “اأحب الإ�ش���ارة اإلى اأن اأمري كرارة، متوهج ويا�رص 
جالل ا�شتفاد كثرًيا من جتربة )ظل الرئي�ش( التي قدمها العام 
املا�ش���ي ويف م�شل�ش���ل )رحيم( الذي يعر�ش حالًيا يقدم �شيًئا 
خمتلًفا ومميًزا، ولفت نظري امل�شهد الرائع الذي جمعه بح�شن 
ح�ش���ني الذي يج�ش���د دور والده”. وتابع خالد حممود: “اأرى اأن 
الفخراين �شيكون الأف�شل هذا العام، لأن اأهم ما مييزه هو دقة 
اختياراته الفنية، فال ي�ش���م اأر�ش���يفه عماًل �ش���بيه بالآخر، وهذا 
�رص متيزه، و)باحلجم العائلي( اأف�شل عمل كوميدي اجتماعي”.

واأو�ش���ح الناقد الفن���ي “هذا العام توج���د اأكر من بطولة 

عب���د  غ���ادة  منه���ا  ن�ش���ائية، 
جمه���ول،  �ش���د  ويف  ال���رازق 
ومن واقع م�شاهدتي لها اأجد 
اأنه���ا مل تغري جلده���ا، وزينة 
يف م�شل�شل )ممنوع القرتاب 

اأو الت�ش���وير( حتاول الختالف وي�ش���اعدها وج���ود عنا�رص مهمة 
مث���ل فتحي عب���د الوهاب ون�رصي���ن اأمني التي تثب���ت يوماً بعد 
يوم اأنها ممثلة من العيار الثقيل، واأرى اأنها �ش���تكون الأف�شل 
هذا العام، لأنها ت�ش���تغرق يف تفا�ش���يل ال�شخ�ش���ية وتتعاي�ش 
معها متاًم���ا”. ومن جانبها قالت الناقدة خريية الب�ش���الوي، اإن 
جرعة الكوميديا �شعيفة جًدا، وتعتمد على البطولت اجلماعية 
كم���ا ه���و احلال يف م����رصح م�رص، وال���ذي راهنت على ه���ذا العام 

قن���اة “mbc”، وحتت���اج ه���ذه التجربة اإلى تطوير يف م�ش���توى 
الكتاب���ة، وغلب على العرو�ش التي قدمت يف رم�ش���ان منطية 
اأداء النجوم”. ووا�شلت الب�شالوي: “تابعت الفنان على ربيع يف 
م�شل�شل )�شك على اخواتك( وكنت اأمتنى ا�شتثمار التجربة من 
جانبه لكنه بكل اأ�ش���ف وقع يف ف���خ الفتعال. وتابعت: “اأرى اأن 
م�شل�ش���ل )خفة يد( الذي يجمع بني حممد �ش���الم وحممد ثروت 
وبيومي فوؤاد، �ش���يكون اأف�ش���ل عمل كوميدي لأنه يعتمد على 

كوميديا املوقف”.

    BUZZ      

نصائح للصائمين

جهازك الهضمي 
اله�ش���مي  اجله���از  يتعر����ش 
لعدة م�شاكل، مثل: النتفاخ، وع�رص 
اله�ش���م، واحلمو�ش���ة، والتخم���ة.. 
وغريها، خا�شة يف �شهررم�شان مع 
المتناع عن الطع���ام لفرتة طويلة 
وتناول الطعام م���رة واحدة. وهذه 
الواجب  الإر�ش���ادات  م���ن  جمموعة 

اتباعها لتجنب هذه امل�شاكل.
- عن���د الإفطار ُيف�ش���ل البدء 
بتناول كوب من املاء، ال�شوربة اأو 
كوب من الع�شري مع مترة اأو ب�شع 

مالعق من ال�شلطة اخل�رصاء.
- بعد ك�رص ال�ش���يام، ُيف�ش���ل 
التوج���ه لأداء �ش���الة املغرب، ويف 
هذه الدقائق املعدودة يتم تنبيه 
املع���دة للقي���ام بوظيفته���ا بع���د 
�ش���اعات طويل���ة من ع���دم العمل، 
ا�ش���تعداد الع�ش���ارات  وهنا يت���م 

اله�شمية ل�شتقبال الطعام
اأداء  م���ن  النته���اء  بع���د   -  
ال�ص���اة يتم تن���اول الإفطار ب�رشط 
البدء بال�شوربة وال�شلطة ثم تناول 
الوجب���ة، عل���ى اأن تك���ون مكتمل���ة 
العنا�رص الغذائية من دهون نافعة،

تفا�شيل  ف�����ش��ايل،  منة  ك�شفت 
والع��ت��داء  و�رصقتها  اختطافها  واقعة 
الكربى  املجمعات  اأح���د  اأم���ام  عليها 
بالقاهرة. منة ف�شايل قالت خالل حلقة  
وهبة،  ب�شمة  الإعالمية  مع  احلارة،  �شيخ 
واملذاع عرب ف�شائية  القاهرة والنا�ش:  
اإنها تعر�شت لواقعة اختطاف وكانت يف اأحد املجمعات 
وج��دت  ع���ادت  وعندما  �شيارتها  وتركتها  ال��ك��ربى 

�شيارتها اجلديدة م�رصوقة من قبل بع�ش ال�شباب.

ح�شابها  عرب  ال��دي��ن،  عز  مي  ن�رصت 
ال�شخ�شي علي موقع التوا�شل الجتماعي 
الثانية  احللقة  من  �شورة  “ان�شتغرام”، 
“ر�شايل” والذي حمل عنوان  مل�شل�شلها 
متابعيها  منا�شدة  الآخر”،  “ال�شاطئ 
باإبداء راأيهم يف احللقة. وعلى الرغم من 
تهافت متابعي مي علي تهنئتها بالعمل واإ�شادتهم 
به، اإل اأن البع�ش منهم لحظ اأن فكرة العمل م�رصوقة 

مع عائشة بهلولمن م�شل�شل كوري.

مطبخ

المقادير:

طريقة التحضير

 1 كيلو جريش 1000 جم
4 مالعق طعام زبدة 80 جم

5 بصالت حجم متوسط مفرومة 500 جم
½ فلفل أخضر حلو مفروم 100 جم

2 فلفل أخضر حار مفروم 4 جم
5 مالعق معجون الثوم والزنجبيل 60 جم

3 طماطم اخضر مقطع 330 جم
2 صرة كبسة خضراء مفرومة 160 جم

1 صرة بقدونس مفرومة 80 جم
1 مكعب مرقة الدجاج 11 جم

1علبة معجون الطماطم 135 جم
½ ملعقة طعام مسحوق الكيمون 15 جم 1

2 ملعقة طعام مسحوق الكزبرة الجافة 16 جم
2 ملعقة طعام ملح 30 جم

½ ملعقة طعام مسحوق الفلفل األسود 5 جم
3 ليمون أسود جاف 12 جم

2 ملعقة طعام بهارات مخلوطة 20 جم
2 كيلو روبيان 2000 جم
2 و¼ لتر 11كوب ماء 

 1 - يوضع الجرش في مصفاة ويهز حتى ينقى ثم يحمص في قدر على النار 
حتى يحمر لونه ويترك جانبًا.

2 - يحم��ر البص��ل بالزبدة في قدر ثم يض��اف الفلفل الحل��و والحار، معجون 
الث��وم والزنجبيل، الطماط��م، الكزبرة الخض��راء، البقدونس، م��رق الدجاج، 
معجون الطماطم، الكمون، الكزبرة الجافة، الملح، الفلفل األسود، الليمون 

الجاف، البهارات، الماء ويترك مغطى حتى يغلي.
3 - يسقط الجريش ويغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة )ساعة واحدة( 

مع التفقد والتحريك أثناء ذلك ثم يقدم.

جريش 
الروبيان 

اأعرب���ت الفنانة البحرينية �ش���يالء �ش���بت، عن �ش���عادتها 
الغامرة بخو�ش���ها جتربة التقدمي التلفزيوين، وذلك من خالل 
برنام���ج “3s” اإل���ى جانب الإعالمي الكويتي �ش���الح الرا�ش���د 

وخبرية التجميل �شارة الودعاين.
الر�ش���مي عل���ى موق���ع  ع���رب ح�ش���ابها  ون����رصت �ش���يالء، 
“اإن�شتغرام”، �شورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: “اأ�شداء 
جدا جميلة على برناجمنا 3S.. حلقة جدا رائعة واأنا جدا �شعيدة 

باأولى جتاربي بالتقدمي”.
واأ�ش���افت: “يارب حبيت���وين كمذيعة و�ش���كرا من القلب 
ل�ش���ديقي واأخوي �ش���الح الرا�ش���د اللي كان داعم يل و�شكرا 
ل�شارة الودعاين اجلكيلة ايل ا�شتمتعت معاها و�شيفنا اخللوق 

الراقي عبودكا”.

اأطل���ت الفنان���ة الإماراتي���ة بدري���ة اأحمد عل���ى اجلمهور 
متحدثًة عن اخلطوة التي اتخذته���ا موؤخراً بارتدائها احلجاب 
واجلدل الذي اأثري حول املو�شوع اإن كانت قد اعتزلت العمل 
الفني اأم ل. ون�رصت اأحمد مقطع فيديو عرب �شفحتها اخلا�شة 
على اأحد مواقع التوا�ش���ل الجتماعي حي���ث قالت:” اأريد اأن 
اأحت���دث عن معلومت���ني، الأولى عن احلج���اب واأطلب من اهلل 
اأن يثبتن���ي، ثانياً اأنا مل اأعتزل بل �ش���وف اأقدم الفن بطريقة 

خمتلفة وجميلة”.
واأ�ش���افت:” اأريد اأن اأ�ش���كر الفنان���ة املعتزلة والقديرة 
�شمرية اأحمد الذي باركت يل احلجاب. جازاها اهلل الف خري”.

تعر�ش م�شل�ش���ل “العا�ش���وف”، للنجم نا�رص الق�شبي، حلملة 
انتقادات وهجوم من قبل رواد مواقع التوا�شل الجتماعي، حيث 
اأتهم اأنه يحاول بهذا العمل الإ�ش���اءة للمراأة ال�شعودية واإظهارها 
اأنه���ا امراة ب���ال حياء اأو ح�ش���مة، واأنه���ا تتبع �ش���هواتها وتخرج يف 
ال�شارع دون ح�شمة. وزاد من الهجوم على نا�رص الق�شبي، امل�شهد 

ال���ذي جمع���ه بجارته املتزوج���ة التي حت���اول التحر�ش ب���ه، وكاأن 
الأمر عادي وطبيعي، فيما �ش���ب البع�ش هجومهم على امل�ش���هد 
الأول من امل�شل�ش���ل، حيث وجد طفالً َلقيطاً اأمام امل�شجد وتبنته 
عائلة نا�رص الق�شبي، واأعترب امل�شهد ا�شارة الى ان العالقات غري 

ال�رصعية، كانت اأمراً طبيعياً.



�أ�ستاذ يجر تلميذته من 
�سعرها وي�سبها باألفاظ نابية

اأوقفت ال�رشطة املغربية، اأ�ستاذا خم�سينيا 
ظه���ر يف مقط���ع فيدي���و وه���و يق���وم بتعنيف 
تلميذة على وجهها وراأ�سه���ا بطريقة وح�سية، 
ويجّرها م���ن �سعرها داخل الف�س���ل الدرا�سي، 
يف م�ساه���د اهتّزت لها م�ساع���ر املغاربة، بينما 
فتح���ت وزارة الرتبية حتقيقا لتخاذ الإجراءات 

الالزمة يف املو�سوع.
ويف تفا�سي���ل احلادثة، تداول رواد مواقع 
الوا�سل الجتماعي، مقطع فيديو �سادم يظهر 
الأ�ست���اذ وه���و يوجه لكمات وح�سي���ة على وجه 
وراأ����س تلميذته التي تدر����س بال�سنة التا�سعة 
اأ�سا�س���ي، ويجذبه���ا م���ن �سعره���ا ب���كل قوته 
وي�ستمه���ا بعبارات مهين���ة و�سط قاعة الدر�س 
باإحدى املوؤ�س�س���ات التعليمية مبدينة خريبكة 
و�سط املغرب، بينم���ا اكتفت التلميذة بالبكاء 
وطاأط���اأت راأ�سها يف مقعدها، دون اأن تبدي اأي 
رّدة فعل جتاه اأ�ستاذها. وخّلف مقطع الفيديو 
ال���ذي وثقه اأح���د تالميذ الف�س���ل، ومت تداوله 
ب�سكل وا�سع، ا�ستياء ال���راأي العام يف املغرب، 
ودف���ع كال م���ن وزارة الرتبية وم�سلح���ة الأمن 
اإلى التدخل ال�رشيع لإيق���اف الأ�ستاذ بعدما مت 

ت�سخي�س هويته وفتح حتقيق يف الواقعة.
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�سن ولكنه 
حار خالل  النهار.

الرياح متقلبة الإجتاه من 
5 اإلى 10 عقد.

درج���ة احلرارة العظمى 39 م ال�سغرى 26 م الرطوبة الن�سبية 
العظم���ى 80 % ال�سغ���رى 15 % اأرتفاع امل���وج من قدم الى 

قدمني. 

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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الفجــر: 3:21
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المغرب: 06:21
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مواقيت 
الصالة

�نطالق رحلة ف�سائية �سينية ال�ستك�ساف �لقمر مب�ساركة �ل�سعودية
انطلقت الرحلة الف�سائية ال�سينية ل�ستك�ساف 
اجلان���ب غ���ر املرئ���ي للقمر ع���ن ق���رب، مب�ساركة 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية، يف اإجن���از علمي جديد 
وفري���د م���ن نوعه عل���ى م�ست���وى املنطق���ة والعامل 
الإ�سالمي. بح�سب ما اأوردت وكالة الأنباء ال�سعودية.

وياأتي هذا التعاون بني الريا�س وبكني، ترجمة 

ملذكرة التفاه���م املربمة بني البلدي���ن خالل زيارة 
العاهل ال�سعودي املل���ك �سلمان بن عبد العزيز اإلى 
ال�سني يف مار�س 2017، والتي اأ�س�ست للتعاون مع 

وكالة الف�ساء ال�سينية ل�ستك�ساف القمر.
ومتثلت م�ساركة ال�سعودية �سمن بعثة الف�ساء 
ال�سيني���ة، ببناء وتطوي���ر حمولة لأنظم���ة ا�ست�سعار 

الف�ضاء به���دف التقاط �ضور �ضوئي���ة للقمر، حيث 
مت اإجناز احلمولة بوقت قيا�سي مل يتجاوز 12 �سهًرا 
خا�س من خاللها فري���ق الباحثني ال�سعودي العديد 
من التحديات. اأبرزها ����رشورة ت�سنيع حمولة مدجمة 
بق���درات عالي���ة بحج���م اأقل م���ن 10.5 �س���م مكعب 

وبوزن ل يتجاوز 630 جراًما على القمر ال�سيني.

بعد 15 عامًا.. �ساب يثاأر 
ملقتل �أخيه يف �لكويت

اأقدم �سخ�س يف الكويت من فئة “بدون” 
عل���ى ارت���كاب جرمية قت���ل بع���د 15 عاماً من 
النتظ���ار، لياأخ���ذ ثاأر اأخيه، فاأف���رغ خزنة �سالح 
“كال�سنيكوف” يف ج�سد �ساب ثالثيني مبنطقة 

ال�سليبية يف الكويت. 
وبع���د اإق���دام اجلاين عل���ى جرميت���ه، قام 
بت�سلي���م نف�س���ه اإل���ى ال�رشطة، وب���رر فعلته اأنه 
اأراد “الث���اأر” ملقتل �سقيق���ه، حيث حكم على 
قاتل���ه حينه���ا بال�سجن 7 �سن���وات، ليفرج عنه 
لحقاً. واأقدم ال�س���اب )28 �سنة( على ارتكاب 
اأول جرمية ب�سهر رم�سان، قبل اأن ي�سلم نف�سه 

لحقاً اإلى خمفر الفردو�س.

�سالة �لرت�ويح يف �مل�سجد �لأكرب يف �سور�بايا، �سرق جاو�، �إندوني�سيا )رويرتز(

ع���ادت املطربة اللبنانية الكبرة، فروز، للغن���اء للقد�س جمددا، و�سط الأجواء املتوترة 
بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني، بعد افتتاح ال�سفارة الأمركية يف القد�س.

وطرحت رميا رحباين، ابنة فروز، اأغنية لوالدتها حتمل ا�سم “اإلى متى يارب”. 
وتظه���ر ف���روز يف الأغنية وه���ي توؤدي كلماتها عل���ى �سكل ترنيمة، وه���ي فكرة واإنتاج 
واإخراج رميا رحباين.  يذكر اأنه �سبق لفروز اأن غنت للقد�س، من خالل اأغنية “زهرة املدائن” 

ال�سهرة، التي �سجلتها بعد نك�سة 5 يونيو العام 1967 واحتالل اإ�رشائيل للقد�س ال�رشقية. 
واآخ���ر األبومات فروز الغنائية طرحت���ه يف العام 2017، وا�سمه “ببايل”، الذي يحمل رقم 

99 يف م�سرتها الفنية الطويلة.

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أمير الخير

بمناسبة الزيارة الرمضانية المعتادة لدولة الكويت 
لتقديم التهنئة للقيادة الكويتية الرشيدة وشعب 

الكويت الوفي بالشهر الكريم.

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

م�����ث�����ل ال�����������س�����ح�����اب ال�����������س�����ّي�����ب ال�����ه�����ّت�����اين 
ق����ي����ف����اين ي��������ا  الأوراق  ع������ل������ى  ه�������ّل�������ي 

حم������م������ودة الأم������������������م  ب���������ني  ��������س�������ّن�������ٍة  يف 
������س�����ّن�����ة رف������ي������ع ال�����������س�����ان اب���������ن ����س���ل���م���اين

اأع�������ن�������ي اخل����ل����ي����ف����ي )ب������وع������ل������ي( م�������ا غ�����ره
اأم������������رن������������ا ال��������ل��������ي ح�������������ّر الأذه�������������������اين 

اف�������ك�������اره  ب�������ن�������ات  م���������ن  م��������ن��������ج��������زاٍت  يف 
����������س���������ارت ع�����ل�����ي�����ه�����ا ب�������اق�������ي ال������ع������رب������اين

اخل��������ّر  ال����ف���������س����ي����ل  ال�����������س�����ه�����ر  غ����������رة  يف 
������س�����ه�����ر اغ�������ت�������ن�������ام اخل�����������ر وال�������غ�������ف�������راين

ج��������ري��������اً ع������ل������ى ع�������������ادة اأم�������������ر ال����ه����ي����ب����ة
الإن�������������س������اين و�����س����ي����خ����ه����ا  ال������ك������وي������ت  زار 

ال������راه������ن ال�����������س�����ي�����ام  اي�����������ام  خ�����ام�����������س  يف 
ب���������اأم���������ر الإل������������������ه ال�����������واح�����������د امل��������ّن��������اين

ه�����������ذا خ�����ل�����ي�����ف�����ة ��������س�������ّي�������دي م���������ن ط���ي���ب���ه 
ب����������الإمي����������اين امل�������غ���������������س�������ول  ك�������ف�������ه  يف 

ب�����������س�����م الأخ������������������وة وال�����ن�����������س�����ب واجل����������رة
اف�������الين واّل  اف������������الن  ع�����������س�����ان  ه�������و  م�������ا 

�����س����اف����ح )�����س����ب����اح اخل���������ر( واه���������ل ال�����دي�����رة  
م�����ل�����ي�����اين ب������ال������ف������خ������ر  جم��������������ٍد  ك�����������ل  يف 

ل�����ني ا�����س����ت����وى )ق�����������رش ال�������س���خ���ر ال����ع����ام����ر(
د������س�����م�����اين(  )ق�������������رش  �������س������رة  يف  ي�����خ�����ت�����ال 

الأّم���������������ة اأراد  م���������ن  م��������الم��������ح  ه������������ذي 
حت������ر�������س ع�����ل�����ى ال�������ت�������اري�������خ والأوط����������������اين

ي���������س����وف����ه����ا ال�������ل�������ي م��������ن زي���������������ارة ع����ّم����ه
����������س���������ّور م�������الم�������ح ف���������ار����������س امل�������ي�������داين

وال�����ب�����ح�����ري�����ن�����ي ال������ب������ح������ري������ن  ث��������������روة  يف 
اأع��������ن��������ي الأ����������س���������م امُل������ل������ه������م ال��������رّب��������اين

ال�������ل�������ي ي��������ن��������ادي ل����ل����ت���������س����ام����ن داي�������������م
وال�����������ل�����������ي ي���������ع���������زز مّل���������������ة الخ������������������واين

ح������ي������ث اخل������ل������ي������ج ال������ي������ع������رب������ي ال�������واح�������د   
ح��������ل��������ٍم ل������ب������ون������ا�������رش واب���������������و �����س����ل����م����اين

ه����������ذا خ����ل����ي����ف����ة ال����ف����ي����ل���������س����وف ال������ن������ادر
ال��������ل��������ي ل�����������س�����ع�����ب�����ه �����������������رشّع ال�����ب�����ي�����ب�����اين

ودمل�����������ون    ال������ك������وي������ت  ب��������ني  �������س������ّن������ٍة  يف 
الأزم������������������اين  ع������ل������ى  م������ع������امل������ه������ا  اأّرخ 

اأم����������رن����������ا ال�������ل�������ي ب�����ال�����ف�����ع�����ل م����ت����م����ّي����ز 
ال�������������رّب�������������اين وط�������������اع�������������ة  اهلل  ط�����������اع�����������ة  يف 

)������س�����ل�����م�����ان( م������ن ب��������اب ال������������ولء امُل����ط����ل����ق
ب���������س����م ال������ك������وي������ت و�����س����ع����ب����ن����ا امل����ت����ف����اين

رب������ي م��������ن  وال������ت������م�������������س  اهلل  اأب�������ط�������ل�������ب 
ي�����ح�����ف�����ظ اأم���������������ر اخل������������ر والإح�����������������س��������اين
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