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تطوير الطرق الداخلية يف القرى
توفري البدائل واملولدات يف حال انقطاع الكهرباء... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنامة - بنا: وجه رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص���مو امللك���ي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليف���ة اإلى تطوير الط���رق الداخلية وبنيتها 
التحتي���ة يف القرى.ووجه �ص���موه، لدى تروؤ�ص���ه 
اجلل�ص���ة العتيادية الأ�ص���بوعية ملجل����س الوزراء 
بق����رس الق�ص���يبية اأم����س، ل�رسع���ة توف���ري البدائل 

واملول���دات يف ح���ال انقط���اع التي���ار الكهربائي؛ 
لتجنيب الأهايل اأية م�صايقات.

وبناء عل���ى توجي���ه ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمري �ص���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة، وافق املجل�س عل���ى م�رسوع قرار مينح 

امل�ص���تثمرين الأجانب بالكفالة ال�صخ�صية رخ�صة 
اإقامة مدتها �ص���نتان بر�صم قدره 200 دينار، كما 
مينحه���م رخ�ص���ة اإقامة مدتها 5 �ص���نوات بر�ص���م 
ق���دره 400 دين���ار، فيم���ا ميك���ن احل�ص���ول على 

رخ�ص���ة اإقامة مدتها 10 �ص���نوات بر�ص���م 
يبلغ 600 دينار.

حري�سون على حل ق�سية ال�سكراب نهائيًّا
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

عوايل - املحافظة اجلنوبية: اأكد حمافظ 
اجلنوبي���ة �ص���مو ال�ص���يخ خليف���ة بن عل���ي اآل 
خليفة اأن املحافظة حري�ص���ة على حل ق�صية 
ال�ص���كراب نهائيا بالتعاون والتن�صيق املبا�رس 
مع اجلهات املخت�صة لتخاذ الإجراءات الالزمة 
والفورية.  جاء ذلك لدى اجتماع تراأ�صه �صموه 

يف مق���ر املحافظ���ة �ص���باح اأم����س )الثنني(، 
املحافظ���ة  �رسط���ة  مديري���ة  مدي���ر  بح�ص���ور 
اجلنوبي���ة العمي���د حم���د املري ومدي���ر بلدية 
املنطقة اجلنوبية عا�صم عبداللطيف ورئي�س 

املجل����س البلدي باملحافظة اجلنوبية 
اأحمد الأن�صاري.

اأو�ص���ت جلن���ة اخلدم���ات النيابي���ة بالإجماع 
على رف�س م�رسوع قانون اإ�ص���الح نظامي التقاعد 
امل���دين والع�ص���كري، بعد يوم من ت�ص���جيل جلنة 
ال�صوؤون القانونية والت�رسيعية عدم د�صتوريتهما.
ورفعت جلن���ة اخلدم���ات تقريرها للجل�ص���ة 

العام���ة املق���رر انعقادها نهار الي���وم )الثالثاء(. 
ويتج���ه غالبية النواب لواأد م�رسوع القانون املثري 
للجدل. ي�ص���ار اإلى اأن التعديل الت�رسيعي املحال 
من احلكومة للربملان يعطي �ص���الحيات اأو�ص���ع 
ملجل�س اإدارة الهيئة العام���ة للتاأمني الجتماعي 
واملجل����س الأعلى للتقاعد الع�ص���كري يف تنظيم 
ال�ص���وؤون التقاعدي���ة م���ن مزايا وحق���وق، وحظر 

اجلمع بني املعا�صات التقاعدية، اأو بني املعا�س 
التقاعدي والراتب اأو الأجر اأو املكافاأة ال�صهرية.

وخاطب���ت اللجن���ة الهيئ���ة العام���ة للتاأمني 
لتزويده���ا  ال�ص���تعجال  ب�ص���فة  الجتماع���ي 
باملرئيات والتو�ص���يحات جت���اه امل�رسوع بقانون 
املذك���ور، بتاري���خ 31 مايو 2018، ومل تت�ص���لم 

اللجنة الرد املطلوب حتى تاريخه.

اليوم القانون  يئد  والربملان  اللجنة...  “التاأمني” تتجاهل 

“التقاعد” على  الرحمة  ر�سا�سة  النواب” تطلق  “خدمات 
اقت�ساديون يدعون للرتيث بفر�ض ال�سرائب

مقتل الرجل الثاين بوزارة دفاع احلوثي

دع���ا اقت�ص���اديو البحري���ن للرتيث قبل 
ال�ص���تجابة لدعوة �ص���ندوق النقدي الدويل 
بفر�س �رسائب على دخل ال�رسكات البحرينية.

وكان م�ص���وؤول يف �صندوق النقد الدويل 

ق���د ذكر يف خت���ام املراجع���ة الدوري���ة التي 
ق���ام بها وف���د من ال�ص���ندوق للبحري���ن، اأن 
ال�ص���ندوق �صريحب بفر�س �رسيبة دخل على 
ال����رسكات كج���زء م���ن التدابري املالي���ة التي 

بداأتها اململكة ملعاجلة العجز املايل 
والنخفا�س يف الإيرادات.

اأبوظب���ي - �ص���كاي ني���وز عربي���ة: ك�ص���فت 
م�ص���ادر ميداني���ة يف اليم���ن، اأم����س الثنني، عن 
مقتل “املطلوب رقم 16” على قائمة الإرهابيني 
املطلوبني للتحالف العربي، يف غارة ا�ص���تهدفت 
مق���را لقيادات ميلي�ص���يات احلوث���ي يف احلديدة 

قبل يومني.
وقال���ت امل�ص���ادر اإن “املطل���وب رق���م 16 
اللواء الركن املتمرد حمم���د عبدالكرمي الغماري 
قتل م���ع قي���ادي حوثي اآخ���ر يدع���ى عبدالكرمي 
احلوثي و7 اآخرين يف غ���ارة للتحالف العربي قبل 
يومني على قيادة املنطقة الع�ص���كرية اخلام�صة 

يف احلديدة”.
وح�ص���ب امل�ص���در نف�ص���ه، فاإن ميلي�ص���يات 
احلوث���ي املوالية لإيران كانت قد عينت الغماري 
رئي�ص���ا لهيئ���ة الأركان، مم���ا يعد �رسب���ة موجعة 

جدي���دة للميلي�ص���يات التي تكبدت يف الأ�ص���ابيع 
املا�ص���ية خ�ص���ائر فادح���ة عل���ى جبه���ة 

ال�صاحل الغربي.
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14• مثال تو�صيحي ملوظف براتب 600 دينار	

امل�ستفيد يجني الثمار بعد ٧ �سنوات “عجاف” من التقاعد

�سراء �سنوات “اخلا�ض”... اإنعا�ض خلزينة “التاأمينات”
اأث���ار ترحيب الهيئ���ة العامة للتاأم���ني الجتماعي بالقانون الذي �ص���مح 
ملوظفي القطاع اخلا�س ب�رساء �صنوات خدمة افرتا�صية ت�صل اإلى 5 �صنوات، 
�ص���كوكا لدى العاملني يف القطاع عن مدى الفائدة التي �ص���تعود عليهم يف 
حال ا�ص���تفادوا م���ن اخلدمة. الهيئ���ة التي ما فتئت تتحدث ع���ن وجود عجز 
اكتواري لديها، ما الذي يدفعها للرتحيب واملوافقة على مثل هذا القانون، 

اإْن كان يف �صالح جيوب امل�صرتكني؟
مبعادلة ب�ص���يطة، يت�ص���ح اأن اخلدمة �صت�ص���اهم يف اإطالة عمر ال�صندوق 
من جهة، و�صتمثل ا�صتثمارا بعيد املدى للم�صتفيد مبقدار 20 % من �صايف 

معا�ص���ه التقاعدي �ص���يجني ثماره بعد 7 �ص���نوات ون�صف ال�صنة من 
5تقاعده.

�سرطي  بقتل  املدان  اإعدام  “التمييز” توؤيد 
يف العكر ال�سرقي
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:28االفطــار:3:15االإم�ساك: 

�سيد علي املحافظة

را�سد الغائب

علي الفردان

• �صمو ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة مرتئ�ًصا اجتماًعا مبقر املحافظة اجلنوبية	

• �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�صا جل�صة جمل�س الوزراء 	

دينار  600 بر�سم  �سنوات   10 اإقامة  االأجــانــب  منح 

• حممد عبدالكرمي الغماري	
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تطوير الطرق الداخلية يف القرى واإع�دة ت�أهيل ال�شوارع
تفعيل احلمالت على االإعالنات ل�شمان التزامها بال�شوابط... رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
االعتيادي���ة  اجلل�ش���ة  خليف���ة  اآل  �ش���لمان 
االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء، بق�رص الق�شيبية 
اأم����س، واأدلى االأمني الع���ام ملجل�س الوزراء 
يا�رص النا�رص عقب اجلل�شة بالت�رصيح التايل:

رف���ع �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء اأحر التهنئ���ة والتربيك اإلى الطالب 
يف  والناجح���ني  املتفوق���ني  والطالب���ات 
امتحان���ات الثانوية العامة للعام الدرا�ش���ي 
2017 -  2018، متمنيا لهم املجل�س مزيدا 
م���ن التق���دم والنج���اح يف حياته���م العلمية 
والعملي���ة امل�ش���تقبلية، واأن تكون املرحلة 
اجلامعي���ة زاخ���رة بالتقدم والتف���وق، وقد 
وجه �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
باأن ت�ش���تمر ال���وزارة يف خططه���ا وبراجمها 
التطويري���ة مل���ا فيه خ���ر و�ش���الح الطلبة 
ودعم م�ش���رة التنمي���ة، فيم���ا عر�س وزير 
الرتبية والتعليم تقريرا ب�شاأن نتائج الدور 
االأول المتحان���ات ال�ش���هادة الثانوية العامة 
والثانوي���ة ال�ش���ناعية واالإعدادي���ة العام���ة 

للعام الدرا�شي 2017 - 2018.
بعدها وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء وزراء اخلدم���ات مبتابع���ة املوقف 
يف  تق���ررت  الت���ي  للم�ش���اريع  التنفي���ذي 
اأعقاب الزيارات امليدانية التي ُكلف وزراء 
اخلدم���ات بالقيام بها اإل���ى القرى واملدن؛ 
وا�ش���تكمال  احتياجاته���ا  عل���ى  للوق���وف 
نواق�ش���ها من اخلدمات واملراف���ق والبنية 
التحتية، والتحقق من تنفيذ ما مت التوجيه 

اإليه وفق اجلدول الزمني املعد له.
ويف اإطار ذي �ش���لة، وجه �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي����س الوزراء اإل���ى تطوير الطرق 
الداخلية وبنيتها التحتية يف القرى، واإعادة 
تاأهيل ال�ش���وارع املوؤدية لتلك القرى وفق 

جودة عالية خلدمة املواطنني فيها.
بعده���ا، وج���ه �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى تفعيل احلمالت الرقابية 
على االإعالنات يف ال�شوارع و�شمان التزامها 
بال�ض���وابط وال�رشوط املح���ددة لها وجتديد 
االإعالنات املنتهية ال�ش���الحية يف ال�ش���وارع 
من حي���ث م���دة عر�ش���ها والتحقق م���ن اأن 
حمت���وى العر�س يتنا�ش���ب م���ع ال�رصعة على 
ال�ش���ارع وع���دم تاأث���ر اأحجام االإع���الن على 
حج���ب  يف  ت�ش���ببها  اأو  اجلمالي���ة  النواح���ي 
الروؤي���ة عن م�ش���تخدمي ال�ش���وارع والطرق، 
و�ش���مان اأن تكون متما�ش���ية مع م�شتجدات 
العمل وال�ش���وق االإعالين، و�شدد �شموه على 
لة من اجلهات  �رصورة تفعيل اللجنة امل�ش���كَّ
املعني���ة الت���ي تخت����س بالنظ���ر يف تطبيق 

اأحكام قانون تنظيم االإعالن، وكلف �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء وزارة االأ�شغال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين 

بذلك.
من جانب اآخ���ر، فقد وجه جمل�س الوزراء 
اجله���ات ذات العالقة واالخت�ش���ا�س بحظر 
ا�ش���تراد الفواك���ه واخل�رصاوات م���ن والية 
ك���رال الهندية التي تف�ش���ى فيها فرو�س 
)نيباه( اإلى حني ا�ش���تقرار الو�شع الوبائي 
هن���اك، فيما اطلع جمل�س ال���وزراء من خالل 
االإج���راءات  عل���ى  ال�ش���حة  وزي���رة  مذك���رة 
االحرتازي���ة الالزم���ة التي اتخذته���ا الوزارة 
املذك���ورة بالتعاون مع اجلهات املخت�ش���ة 
للوقاية من فرو�س )نيباه(، مبا يف ذلك ما 
مت اتخاذه من اإجراءات الر�شد واملراقبة يف 
املنافذ وفح�س العينات الب�رصية واالإجراءات 

واال�شتعدادات لربنامج التق�شي الوبائي.
م���ن جهة اأخ���رى، وجه �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�س الوزراء ب�رصعة توفر البدائل 
واملولدات الت���ي تنتج الطاق���ة لالأهايل يف 
ح���ال انقطاع التيار الكهربائي يف مناطقهم 
لتجنيبهم اأية م�ش���ايقات خا�ش���ة يف ف�شل 
ال�شيف ويف هذا ال�شهر الف�شيل، واأن تتخذ 
االإج���راءات الفّعالة كاف���ة التي تكفل عودة 

التيار الكهربائي يف اأ�رصع وقت ممكن.
 فيما طماأن وزير �شوؤون الكهرباء واملاء 
باأن هيئة الكهرب���اء واملاء ال تدخر جهدا يف 
توف���ر خدم���ة الكهرب���اء واملاء اإل���ى جميع 
مناط���ق البحري���ن، واأن بع����س االنقطاعات 
النادرة التي هي خارجة عن �شيطرة الهيئة 
يت���م التعام���ل معه���ا يف اأوق���ات ق�ش���رة 

وقيا�شية.
بعد ذل���ك، نظر املجل����س يف املذكرات 
املدرج���ة على جدول اأعماله واتخذ ب�ش���اأنها 

القرارات التالية:
اأوالً: بن���اء على توجي���ه ويل العهد نائب 

القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان 
بن حمد اآل خليفة اإلى وزير الداخلية باإعداد 
م����رصوع قرار يق�ش���ي مبن���ح رخ�ش���ة اإقامة 
للم�ش���تثمرين االأجانب بالكفالة ال�شخ�شية 
ت�ش���ل اإلى 10 �ش���نوات، فق���د عر�س وزير 
الداخلي���ة م�رصوع ق���رار يعدل بع����س اأحكام 
القرار رقم )74( ل�ش���نة 2007 ب�ش���اأن منح 
رخ�ش���ة اإقامة لالأجانب بالكفالة ال�شخ�شية، 
وقد وافق جمل�س الوزراء على م�رصوع القرار 
الذي يزيد مدة رخ�شة االإقامة للم�شتثمرين 
االأجان���ب بالكفالة ال�شخ�ش���ية من �ش���نتني 
كما هو معمول به حاليا اإلى مدة ت�ش���ل اإلى 
10 �شنوات، وميكن جتديدها ملدد مماثلة، 
ومينح القرار امل�شتثمرين االأجانب بالكفالة 
ال�شخ�شية رخ�شة اإقامة مدتها �شنتان بر�شم 
قدره 200 دينار، كما مينحهم رخ�شة اإقامة 
مدتها 5 �ش���نوات بر�ش���م قدره 400 دينار، 
فيم���ا ميكن احل�ش���ول عل���ى رخ�ش���ة اإقامة 

مدتها 10 �شنوات بر�شم يبلغ 600 دينار.
ثاني���ا: تخفيف���اً للع���بء عل���ى الطالب 
الدار�ش���ني يف معه���د البحري���ن للتدري���ب 
وحفظ���اً حلقوقهم، قرر جمل����س الوزراء ويف 

�ش���وء ما عر�ش���ه وزير الرتبية والتعليم اأن 
حتت�ش���ب الر�ش���وم عل���ى الطال���ب الدار�س 
يف املعه���د املذك���ور على م�ش���توى املقرر 
الواح���د ب���دالً م���ن احت�ش���ابها على ال�ش���نة 
التدريبية كاملة، ويف حال ر�شوب املتدرب 
يف اأح���د املق���ررات ال يرتت���ب علي���ه دف���ع 
الر�ش���وم ال�ش���نوية كاملة مثلما هو معمول 
ب���ه االآن، وق���رر املجل�س يف �ش���وء ما تقدم 
املوافق���ة عل���ى ر�ش���وم اخلدمات ور�ش���وم 
الربامج التدريبية النظامية مبعهد البحرين 
للتدري���ب وامل�ش���ار اإليها يف مذك���رة وزير 
الرتبي���ة والتعلي���م، وهذه الر�ش���وم تندرج 
حتت فئتني، االأولى ر�شوم خدمات وت�شمل 
القبول والت�ش���جيل ، ور�ش���وم خدمات مركز 
م�ش���ادر التعل���م ، ور�ش���وم خدمات ق�ش���م 
االإر�ش���اد املهني والتوجيه، والفئة الثانية 
ر�ش���وم الربام���ج التدريبية، وهي الر�ش���وم 
و�ش���وم  التدريبي���ة،  للربام���ج  ال�ش���نوية 

ال�شاعات املعتمدة.
ثالثا: حر�شا على تعزيز التعاون الثنائي 
ومتع���دد االأط���راف ب���ني مملك���ة البحري���ن 
كل���ف  ومنظمات���ه،  الع���امل  دول  وخمتل���ف 
جمل�س الوزراء ال���وزارات واجلهات املعنية 
كاف���ة اإل���ى تفعي���ل االتفاق���ات ومذكرات 
التفاه���م والربامج التنفيذي���ة املوقعة مع 
ال���دول ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة واملنظمات 
الدولي���ة؛ من اأجل تعظيم اال�ش���تفادة منها 
جتاري���ا واقت�ش���اديا و�شيا�ش���يا واالنتقال 
اإل���ى مرحل���ة اأك���ر متيزا م���ن التع���اون مع 
ال���دول ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة واملنظمات 
الدولي���ة، وقد واف���ق جمل�س ال���وزراء على 
والربام���ج  االتفاق���ات  وتبوي���ب  ت�ش���نيف 
التنفيذي���ة ومذك���رات التفاه���م تبعاً جلهة 
التنفيذ، واأحال املجل�س هذه الت�ش���نيفات 
والتبويبات لالتفاقيات ومذكرات التفاهم 
اإلى 21 وزارة وجهة حكومية معنية وكلفها 

املجل�س بالوقوف على و�شعية تنفيذ تلك 
التفاه���م والربامج  االتفاق���ات ومذك���رات 
التنفيذية بالتن�ش���يق م���ع وزارة اخلارجية، 
وذل���ك على النحو الذي اأو�ش���ت ب���ه اللجنة 
الوزارية لل�شئون القانونية وعر�شها نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية 

املذكورة.
عل���ى  ال���وزراء  جمل����س  واف���ق  رابع���ا: 
البيانات املالية املدققة حل�شاب احتياطي 
االأجي���ال القادمة لل�ش���نة املالي���ة املنتهية 
يف 31 دي�ش���مرب 2017 وق���رر اإحالت���ه اإل���ى 
احل�ش���اب  وي�ش���ر  الت�رصيعي���ة،  ال�ش���لطة 
اخلتامي الذي ت�ش���منته املذكرة املرفوعة 
له���ذا الغر�س من وزير املالي���ة اإلى اإجمايل 
االأ�شول حل�شاب احتياطي االأجيال وعوائده 

اال�شتثمارية وامل�شاهمات النفطية فيه. 
ه���ذه  اأن  اخلتام���ي  احل�ش���اب  واأظه���ر 
ه���ي اأول �ش���نة تزيد فيها قيم���ة االإيرادات 
حل�ش���اب احتياط���ي االأجي���ال القادم���ة عن 
قيمة امل�شاهمات النفطية فيه، حيث رحب 
املجل����س مبا حتق���ق من اإجناز على �ش���عيد 
النم���و امل�ش���تمر يف قيم���ة االأ�ش���ول وعدم 

تراجع قيمتها.
خام�ش���ا: بح���ث جمل����س ال���وزراء مذكرة 
تفاهم بني وزارة الداخلية مبملكة البحرين 
الفرن�ش���ية  باجلمهوري���ة  الداخلي���ة  ووزارة 
تهدف اإلى تبادل التعاون االأمني والتن�شيق 
يف جمال مكافحة االإره���اب ومتويله، والتي 
عر�ش���ها وزير الداخلية، حيث قرر املجل�س 
اإحالته���ا اإل���ى اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون 

القانونية.
�شاد�شا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى جمل�س 
الن���واب م�ش���فوعا مبذك���رة ب���راأي احلكومة 
حول���ه م�رصوع قانون بتعدي���ل قانون تنظيم 
االإعالنات املعد يف �ش���وء االق���رتاح بقانون 

املقدم من جمل�س النواب.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	

“نيباه”   ت��ف�����ش��ي  ب��ع��د  ك����رال  م���ن  ال���ف���واك���ه واخل�����������رصاوات  ا����ش���ت���راد  ح��ظ��ر 

600 دي��ن��ار  10 ���ش��ن��وات ب��ر���ش��م ي��ب��ل��غ  اإق���ام���ة  م��ن��ح امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن االأج���ان���ب 

اح���ت�������ش���اب ال����ر�����ش����وم ع���ل���ى ط�����الب م��ع��ه��د ال���ب���ح���ري���ن ب���امل���ق���رر ال���واح���د

����رصع���ة ت���وف���ر ال���ب���دائ���ل الإن����ت����اج ال���ط���اق���ة يف ح�����ال ان���ق���ط���اع ال��ك��ه��رب��اء

• يا�رص النا�رص 	
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تعزيز هيكلة االقت�صاد الوطني ودور القطاعات غري النفطية
موؤكدا مواجهة التحديات بتنويع م�سادر الدخل... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة ا�س���تمرارية العمل بثبات 
وعزم ملوا�سلة الإجناز بامل�ستوى الذي ي�سل 
اإل���ى الأهداف املن�س���ودة، يف ظل امل�س���رية 
التنموي���ة ال�س���املة املرتكزة عل���ى املبادئ 
الوطنية الرا�سخة التي اأر�سى دعائمها عاهل 
البالد �س���احب اجلاللة امللك الوالد حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.
واأ�س���ار �س���موه اإل���ى اأن مملك���ة البحرين 
ا�س���تطاعت اأن تواج���ه خمتل���ف املتغ���ريات 
والتحديات بف�سل ال�سيا�س���ات الرامية اإلى 
تنويع القت�س���اد واإطالق نه�ستها التنموية 
اجلدي���دة امل�س���تمدة م���ن املب���ادئ الثالثة 
للروؤي���ة القت�س���ادية 2030 )ال�س���تدامة - 
التناف�س���ية - العدالة( م���ن خالل تعزيز دور 
القط���اع اخلا����س ك�رشيك اأ�سا�س���ي يف عملية 

التنمية وحمرك اأ�سا�سي للنمو.

واأ�ساف �س���موه اأنه �سمن م�ساعي تعزيز 
هيكل���ة القت�س���اد الوطني وقوت���ه يف اإطار 
النطالق���ة اجلدي���دة له بن���اء عل���ى الفر�س 
التي متت بلورتها، فاإن العمل م�س���تمر نحو 
حتفيز دور القطاع���ات غري النفطية وتاأكيد 
اإ�س���هاماتها التنموية، م�سريا �سموه اإلى دور 
القط���اع اخلا����س يف حرك���ة البن���اء والتنمية 

���ا اأن هذا  وخل���ق فر�س عمل نوعية، خ�سو�سً
القطاع ميثل املحور الرئي�س يف القت�س���اد 
البحرين���ي، واأن تقدمي الت�س���هيالت كافة له 
وتعزيز البيئة اخل�س���بة لزيادة مبادراته نحو 
تعزيز املكانة القت�س���ادية اأمر مهم. موؤكدا 
�س���موه اأن الفرتة املا�سية �س���هدت اإ�سافة 
ع���دد من اخلدمات والت�س���هيالت املت�س���لة 

بهذا القطاع عرب التوظيف الأمثل للمن�سات 
الإلكرتونية، والتي من املوؤمل التو�سع فيها 
مب���ا يخ���دم املواط���ن والقطاع���ات احليوية 

كافة.
جاء ذلك ل���دى زيارة �س���موه اإلى جمل�س 
عائلة الدو����رشي، وجمل�س عائل���ة الكوهجي، 
وجمل�س اأبناء املرح���وم عبداجلبار الكوهجي 

واأولده. منوه���ا �س���موه مبا يتمتع به �س���هر 
رم�سان املبارك من توا�سل وتاآلف من خالل 
الزي���ارات الرم�س���انية والتي تع���زز عادات 

املجتمع التي ورّثها الآباء والأجداد.
واأ�س���ار �سموه اإلى اأن اململكة تعمل على 
تنفي���ذ امل�س���اريع التنموي���ة الك���ربى التي 
تغطي القطاعات احليوية كافة التي ت�س���ب 
يف خدمة القت�س���اد وتنويع م�س���ادر الدخل، 
مبا ي�س���هم يف تر�س���يخ املوقع القت�س���ادي 
للمملك���ة والتناف�س���ية فيه���ا، وخلق فر�س 
عمل نوعية، وجذب ا�ستثمارات تعزز من دور 
القطاعات القت�سادية الرئي�سة يف اململكة.

من جانبهم، اأعرب اأ�سحاب املجال�س عن 
�س���كرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء على ما يبديه �س���موه 
من اهتم���ام بزيارة املجال�س يف هذا ال�س���هر 
الف�سيل، وحر�س �سموه على م�سلحة الوطن 

واملواطن مبا يلبي التطلعات املن�سودة.

• ... و�سموه يزور جمل�س عائلة الكوهجي 	 • �سمو ويل العهد يزور جمل�س عائلة الدو�رشي 	

قيا�س م�ساهمة املوظفني بتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية

القائد: حري�سون على تطبيق اأعلى معايري التميز

“االت�صال” و “اخلدمة” يناق�صان “تكامل”

“احلكومة االإلكرتونية” حتوز �صهادة االآيزو

املنام����ة - بن����ا: اأك����د الرئي�س 
التنفيذي ملركز الت�سال الوطني 
حممد عل����ي به����زاد اأن “اأح����د اأهم 
الأهداف الرئي�س����ة للمركز يف هذه 
املرحل����ة يتمح����ور ح����ول تكوي����ن 
قاع����دة للعم����ل املوؤ�س�س����ي ع����رب 
اأه����داف  رب����ط  تراع����ي  منهجي����ة 
املرك����ز املتعلقة بالأداء الوظيفي 
بالأه����داف الإ�س����رتاتيجية للخدمة 
املدنية، لُي�س����ار يف مرحل����ة تالية 
وموؤ�����رشات  اأداء  بنظ����ام  ربط����ه 
الأهداف الفردية للموظف، والتي 
�س����يتم من خاللها قيا�س م�ساهمة 
واإجن����از  حتقي����ق  يف  املوظف����ني 
الأه����داف الإ�س����رتاتيجية للمرك����ز 
ومبا يحقق رفع م�ستوى الإنتاجية، 
م�����رشوع  اأه����داف  بتواف����ق  منوه����ا 
تكام����ل مع اأهداف مركز الت�س����ال 
الوطني”.جاء ذلك لدى ا�س����تقباله 

فريقا من اإدارة الأداء املوؤ�س�س����ي 
يف ديوان اخلدمة املدنية؛ لعر�س 
م�رشوع الأداء املوؤ�س�سي “تكامل”. 
اأن “مركز الت�س����ال  واأ�س����اف 
الوطن����ي اتخ����ذ القرار ب����اأن يكون 
م����ن اأوائل املوؤ�س�س����ات احلكومية 

التي تتبّنى برنامج تكامل خا�سة، 
واأن املرك����ز يف مرحلة التاأ�س����ي�س؛ 
ل�س����مان قيام����ه بتنفي����ذ اأه����داف 
م�����رشوع “تكام����ل”، ع����رب التناغ����م 
يف  الإ�س����رتاتيجية  الأط����راف  م����ع 

احلكومة.

املعلوم���ات  هيئ���ة   - املنام���ة 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة: نال���ت هيئة 
الإلكرتوني���ة  املعلوم���ات واحلكوم���ة 
 ISO20000:2011الآي���زو �س���هادة 
لنظام اإدارة خدمات تقنية املعلومات، 
بع���د اأن ا�س���تطاعت وبنج���اح حتقيق 
ال����روط واملعاي���ر املطلوبة  كاف���ة 
واجتياز عملي���ة التدقيق والختبارات 
 Berue م���ن قب���ل �رشك���ة  ال�س���ارمة 
���ا، وبذلك  Veritas املعتم���دة عامليًّ
تعد الهيئة من اأول اجلهات احلكومية 
الت���ي حت�س���ل عل���ى ه���ذه ال�س���هادة 

العاملية.
به���ذه املنا�س���بة، اأع���رب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتوني���ة حممد القائ���د عن اعتزاز 
الهيئ���ة مب���ا حتقق م���ن اإجن���ازات يف 
املج���ال التقن���ي، موؤكًدا اأنه���ا ترتجم 
التط���ورات  مواكب���ة  نح���و  التوج���ه 

والتحولت املت�سارعة يف التكنولوجيا. 
من جانبه، قال مدير عام العمليات 
واحلوكم���ة بالهيئ���ة ال�س���يخ �س���لمان 
ب���ن حممد اآل خليفة اإن ح�س���ول قطاع 
تقنية املعلومات على ال�سهادة، حتت 

اإ�رشاف مدي���ر اإدارة العمليات بالهيئة 
حممد اليا�س���ي وجهود فري���ق العمل، 
هو اإجناز هام، خ�سو�س���ا اأنها تعد من 
اأولى ال�سهادات املعرتف بها دوليًّا يف 
جمال اإدارة خدمات تقنية املعلومات.

• الرئي�س التنفيذي ملركز الت�سال الوطني م�ستقبال فريق اإدارة الأداء املوؤ�س�سي	

• القائد مت�سلًما �سهادة الآيزو ISO20000:2011 لنظام اإدارة خدمات تقنية املعلومات	

• ... و�سموه يف زيارة ملجل�س اأبناء املرحوم عبداجلبار الكوهجي واأولده 	



ع اأرقام جباية ال�رضائب والر�س���وم جهات بالدولة ال�س���تمرار فر�ض اإتاوات،  ت�س���جِّ
حت���ت عنوان “ا�س���رداد كلف���ة اخلدمات”، وقد �س���ّجل بيان تنفي���ذ امليزانية العامة 
للدول���ة للعام 2017 حت�س���يل 286 ملي���ون دينار، مقارنة مببل���غ 238 مليون دينار 

بالعام 2016.
ل اإي���رادات ال�رضائب والر�س���وم 55 % م���ن اإيرادات الدول���ة غري النفطية  وت�س���كِّ

بال�سنة املالية 2017.
واأحيي اأعلى 5 جهات حكومية )top 5( وّردت ماال خلزانة الدولة، وهي:

- �سوؤون اجلمارك )174 مليون دينار(.
- وزارة الداخلية )51 مليون دينار(.

- وزارة املوا�سالت واالت�ساالت )48 مليون دينار(.
- وزارة ال�سحة )33 مليون دينار(.

- وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة )30 مليون(.
يتع���ن مكاف���اأة اأّي جهة ت���وازن مبعادلة توريد امل���ال للخزانة واإنف���اق ميزانية 
امل�رضوعات. واملوؤ�سف اأن وزارات خدمية مل تنفق ما ر�سد لها من اعتماد للم�رضوعات. 
ويف ظل �سيا�س���ة تر�س���يد النفق���ات فاإن املطلوب ا�س���تمرار وت���رية امل�رضوعات 

التنموية لئال ي�سار املواطن من خطط التق�سف. ومن بن هذه اجلهات: 
- وزارة الربية والتعليم: ر�سد 8 مالين و671 األف دينار مل�رضوعاتها، واأنفقت 

43 % فقط.
وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة: ر�س���د 600 األف دين���ار مل�رضوعاتها،   -

واأنفقت 17 % فقط.
- املجل�ض االأعلى لل�س���حة: ر�س���د له مبلغ 4 مالين و151 األف دينار مل�رضوعاته، 

واأنفق 38 % فقط.

تيار
“الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن”.

احل�سن الب�رصي
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وزارات لم تنفذ مشروعات خدمية

“اخلريية امللكية” توزع “ك�سوة العيد”

حري�سون على حل ق�سية ال�سكراب نهائًيا

تقدمي الدعم لإعداد التقرير الطوعي الأول

املح�سن اأول بحرينية حتوز البورد العاملي للر�ساعة الطبيعية

62 % ن�سبة املوظفات يف “ال�سحة”

بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املخت�سة... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

لدى ا�ستقباله املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي... احلمر:

ال�سالح ت�سيد مب�ستوى كفاءة الكوادر الطبية ومتيزها

تعزيز التعاون مع “ال�سباب والريا�سة”

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة حر�ض املحافظة على متابعة جميع الق�سايا 
املتعلقة ب�سالمة وم�س���الح املواطنن، ووقوفها 
املبا�رض بالتن�س���يق مع اجلهات احلكومية املختلفة 
ليتم اتخ���اذ االإج���راءات الالزمة ملبا�رضة الق�س���ايا 

ذات االأهمية امل�سركة. 
ج���اء ذل���ك يف اجتم���اع تراأ�س���ه �س���موه يف مقر 
املحافظ���ة �س���باح اأم����ض، بح�س���ور املدي���ر العام 
ملديري���ة �رضط���ة املحافظة اجلنوبي���ة  العميد حمد 
امل���ري واملدي���ر العام بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية 
عا�س���م عبداللطي���ف ورئي����ض املجل����ض البل���دي 

باملحافظة اجلنوبية اأحمد االأن�ساري.
ويف اللق���اء، رّح���ب �س���مو حماف���ظ اجلنوبي���ة 

باحل�س���ور، وم���ن ث���م اأك���د �س���موه اأن املحافظ���ة 
تتابع اأول باأول بالتن�س���يق م���ع اجلهات املختلفة 
جمي���ع الق�س���ايا يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة، ومنه���ا 
ق�س���ية منطقة )ال�سكراب(، اإذ �س���دد �سموه على 
اأن املحافظة حري�س���ة على حل ق�س���ية ال�سكراب 
نهائي���ا بالتعاون والتن�س���يق املبا����رض مع اجلهات 

املخت�سة التخاذ االإجراءات الالزمة والفورية. 
كما �سدد �س���موه على �رضورة و�سع ت�سورات 
م�ستقبلية حلل الق�سية عرب مراحل زمنية حمددة، 
وال�س���يما اأثن���اء وبع���د عملي���ة نقل ال�س���كراب من 

موقعه احلايل.
كما اأ�سار �سمو حمافظ اجلنوبية اإلى اأن العمل 
اجلماعي امل�سرك مهم لطرح الكثري من الق�سايا 

ومناق�سة احللول املنا�سبة لها. 

واأك���د �س���موه اأن املحافظ���ة تعمل عل���ى مبداأ 
ال�رضاكة والتعاون الدائم مع خمتلف اجلهات الإيجاد 
حلول منا�س���بة لق�س���ايا املجتمع والوقوف للتاأكد 
من معاجلتها، حر�سا من املحافظة اجلنوبية خلدمة 

املواطن والعمل باحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره.
م���ن جانبه���م، ع���رب احل�س���ور ع���ن �س���كرهم 
حماف���ظ  �س���مو  واهتم���ام  مل�س���اعي  وتقديره���م 
اجلنوبية ملبا�رضة �س���موه كل ما من �س���اأنه احلفاظ 
عل���ى اأمن و�س���المة وم�س���الح مواطن���ي املحافظة 
اجلنوبي���ة ودعم �س���موه امل�س���تمر مل�س���وؤولياتهم 
واأن�س���طتهم املختلفة، موؤكدين ل�س���موه تعاونهم 
الكام���ل لب���ذل مزيد م���ن العمل خدم���ة للمحافظة 

اجلنوبية واأهاليها.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل وزير االإ�س���كان با�س���م 
احلم���ر مبكتبه املمثل املقيم لربنام���ج االأمم املتحدة 
االإمنائي، واملن�س���ق املقيم الأن�سطة االأمم املتحدة يف 
البحري���ن اأمن ال�رضقاوي، حيث جرى بحث م�س���تجدات 
اإعداد التقرير الوطني الطوعي االأول للمملكة لتنفيذ 
اأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة 2030، الذي �س���يقدم 
للمنتدى ال�سيا�س���ي رفيع امل�ستوى، املعني بالتنمية 
امل�س���تدامة، التابع للمجل�ض االقت�س���ادي واالجتماعي 
لالأمم املتحدة يف �س���هر يوليو املقب���ل. وخالل اللقاء، 
اأك���د احلمر حر�ض وزارة االإ�س���كان الت���ام على تقدمي 
كاف���ة �س���بل الدع���م الفني ال���الزم يف اإع���داد التقرير 
الطوعي، م���ن خالل كافة املعلوم���ات والبيانات التي 
ت�س���تعر�ض جتربة مملك���ة البحري���ن الناجحة يف جمال 
االإ�س���كان ع���رب م�س���رية طويل���ة �س���هدت العديد من 
حمطات النجاح. وقال الوزير اإن اهتمام احلكومة مبلف 
ال�س���كن االجتماعي مبملكة البحرين ينبثق عن اإمتامها 

بتنفي���ذ اأجندة التنمي���ة امل�س���تدامة 2030 واالأهداف 
االألفي���ة، حيث ت���ويل مملك���ة البحرين ه���ذه االأهداف 
اأهمية كبرية، ال�س���يما واأن 78 % من تلك االأهداف مت 

اإدراجها يف برنامج عمل احلكومة احلايل. 
كما اأ�س���ار اإلى اجله���ود االإ�س���كانية التي تتوافق 
مع اله���دف احلادي ع�رض م���ن االأه���داف االإمنائية الذي 

ين�ض على “جعل املدن وامل�ستوطنات الب�رضية �ساملة 
للجميع واآمنة وقادرة على ال�سمود وم�ستدامة”، حيث 
ت�س���هد البحرين حاليًّا طفرة نوعية على �سعيد تنفيذ 
5 مدن اإ�سكانية متكاملة املرافق واخلدمات التعليمية 
وال�س���حية والتجارية واخلدماتية واالأمنية وغريها، مبا 
يوؤهلها الن ت�سكل جمتمعات عمرانية جديدة باململكة.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبلت وزيرة 
ال�س���حة فائق���ة ال�س���الح يف مكتبه���ا 
اأم����ض االأول ا�ست�س���ارية ط���ب العائلة 
والر�س���اعة الطبيعية زينب املح�س���ن، 
والت���ي �س���لمتها �س���هادتها يف البورد 
والتي  الطبيعي���ة،  للر�س���اعة  العاملي 
ح�س���لت عليها من الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية لتك���ون اأول طبيبة بحرينية 
حت�س���د التخ�س����ض العاملي للر�ساعة 
الطبيعي���ة.ويف اللقاء، رحبت ال�س���الح 
بالطبيبة احلا�سلة على البورد العاملي 
للر�س���اعة الطبيعي���ة، م�س���يدًة به���ذه 

ال�س���هادة ودوره���ا امله���م يف حتقيق 
اال�ستفادة يف تطوير خدمات الر�ساعة 

الطبيعية مبملكة البحرين. 

كف���اءة  مب�س���توى  اأ�س���ادت  كم���ا 
الك���وادر الطبي���ة البحريني���ة ومتيزها 

العلمي والتخ�س�سي.

املنام���ة - وزارة ال�س���حة: اجتمعت 
الوكي���ل امل�س���اعد للم���وارد واخلدمات 
رئي�س���ة جلن���ة تكاف���وؤ الفر����ض ب���وزارة 
الوكي���ل  م���ع  االأحم���د  ال�س���حة فاطم���ة 
امل�س���اعد للتخطي���ط والروي���ج بوزارة 
�سوؤون ال�سباب والريا�سة وفاء العمادي 
بديوان الوزارة باجلفري.ومت يف االجتماع 
بح���ث عدد م���ن اأبرز املو�س���وعات التي 
ترتبط بتعزيز �س���بل التعاون والتن�سيق 
امل�س���رك ب���ن اجلانبن فيم���ا يتعلق 
مبجال متكن امل���راأة وتكاف���وؤ الفر�ض 

بن اجلن�سن.
كما مت يف اللقاء ا�س���تعرا�ض جتربة 
جن���اح وزارة ال�س���حة يف نيله���ا املرك���ز 
االأول جلائ���زة �س���احبة ال�س���مو امللك���ي 

االأمرية �س���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 
لتمك���ن امل���راأة البحريني���ة يف دورته���ا 
اخلام�سة يف العام 2017 عن املوؤ�س�سات 
الر�سمية التي طبقتها الوزارة على �سوء 
اال�سراتيجية الوطنية للنهو�ض باملراأة، 

وو�سعها املجل�ض االأعلى للمراأة.

اإل���ى املوؤ����رضات  واأ�س���ارت االأحم���د 
الت���ي حققته���ا وزارة ال�س���حة يف جمال 
متكن امل���راأة، اإذ بلغت ن�س���بة الن�س���اء 
وبلغ���ت   %  62 بال���وزارة  البحريني���ات 
ن�سبة الن�ساء يف االإدارة العليا 80 % ويف 

االإدارة املتو�سطة 65 %.

املنامة - املوؤ�س�سة اخلريية امللكية: 
امللكي���ة،  اخلريي���ة  املوؤ�س�س���ة  نظم���ت 
بالتعاون م���ع �رضكة اأرم���ادا، وللعام الرابع 
عل���ى الت���وايل م����رضوع )ك�س���وة العي���د(، 
ال���ذي مت خالله توزيع مالب����ض العيد على 
االأطفال املنت�سبن للموؤ�س�سة، ا�ستعداًدا 

ال�ستقبال عيد الفطر املبارك.
وبهذه املنا�س���بة، توّج���ه االأمن العام 
للموؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة م�س���طفى 
ال�س���يد بخال����ض ال�س���كر والتقدي���ر اإل���ى 
الرئي����ض التنفي���ذي ل�رضك���ة اأرم���ادا اأحمد 
الطح���ان على التع���اون الدائم وم�س���اهمة 

ال�رضك���ة يف توفري مالب����ض العيد ملجموعة 
م���ن اأبن���اء املوؤ�س�س���ة املكفول���ن، وعلى 
ال���دور الكب���ري الذي تق���وم ب���ه اأرامادا يف 
االأيتام وم�س���اركتهم  اهتمامه���م برعاي���ة 
منا�س���بة عي���د الفط���ر ال�س���عيد واإدخ���ال 
الفرح���ة والبهجة على قلوبه���م، وتخفيف 
جزء من اأعباء االأ�رض عرب توفري م�س���تلزمات 

العيد يف وقت مبكر.
ال�رضاك���ة  وحتر����ض املوؤ�س�س���ة عل���ى 
املجتمعي���ة لتق���دمي املزيد م���ن الرعاية 
واخلدم���ات الأ�رضه���ا، اإلى جان���ب اهتمامها 

مب�ساركة االأ�رض خمتلف املنا�سبات.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة مرئ�ًسا اجتماًعا مبقر املحافظة اجلنوبية	

• وزير االإ�سكان م�ستقبال املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي	

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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“التاأمني” تتجاهل اللجنة... والربملان يئد القانون اليوم

 “خدمات النواب” تطلق ر�صا�صة الرحمة على “التقاعد”

اأو�ص���ت جلنة اخلدم���ات النيابي���ة بالإجماع 
عل���ى رف����ض م����روع قان���ون اإ�ص���اح نظام���ي 
التقاع���د امل���دين والع�ص���كري، بع���د ي���وم من 
ت�ص���جيل جلنة ال�ص���وؤون القانوني���ة والت�ريعية 

عدم د�صتوريتهما.
ورفعت جلن���ة اخلدمات تقريرها للجل�ص���ة 
العامة املقرر انعقاده���ا نهار اليوم )الثاثاء(. 
وتتج���ه اأغلبي���ة الن���واب ل���واأد م����روع القانون 

املثري للجدل.
ي�ص���ار اإل���ى اأن التعدي���ل الت�ريعي املحال 
من احلكومة للربملان يعطي �ص���احيات اأو�صع 
ملجل�ض اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 
واملجل�ض الأعلى للتقاعد الع�ص���كري يف تنظيم 
ال�ص���وؤون التقاعدي���ة من مزاي���ا وحقوق، وحظر 
اجلم���ع ب���ني املعا�ص���ات التقاعدي���ة، اأو ب���ني 
املعا�ض التقاعدي والراتب اأو الأجر اأو املكافاأة 

ال�صهرية.
وخاطب���ت اللجن���ة الهيئة العام���ة للتاأمني 
لتزويده���ا  ال�ص���تعجال  ب�ص���فة  الجتماع���ي 
باملرئيات والتو�صيحات جتاه امل�روع بقانون 

ومل  2018م،  ماي���و   31 تاري���خ  يف  املذك���ور، 
ت�صتلم اللجنة الرد املطلوب حتى تاريخه.

مبررات الرفض
وحملت م���ربرات اللجنة لرف�ض الت�ريعني 

ما ياأتي:
وج���دت اللجن���ة اأن م����روع القانون   -
قد خالف اأح���كام املادت���ني )32/اأ( و )119( 
م���ن الد�ص���تور؛ اإذ اإن مقومات م����روع القانون 
التي تنظم املعا�ص���ات التقاعدية التي تتمثل 

يف حتدي���د ن�ص���ب ا�ص���راكات التقاع���د وم���دة 
احت�صاب متو�صط الراتب اأو الأجر الذي يتم بناًء 
عليه ت�ص���وية املعا�ض وحتديد امل���دة املوؤهلة 
الفرا�ص���ية  وامل���دة  املعا����ض  ل�ص���تحقاق 
امل�ص���موح ب�رائه���ا والزي���ادات ال�ص���نوية، اأن 
القانون �ص���وف لن ينظمها واإمنا �ص���تنظم من 
قب���ل جمل����ض اإدارة الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني 
الجتماع���ي، وذل���ك على خ���اف اأح���كام املادة 
)119( من الد�ص���تور، اإ�ص���افة اإلى اأن امل�روع 
بقانون قد ت�صّمن تفوي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي بتنظيم كّل القواعد 
الأ�صا�ص���ية املتعلق���ة باملعا�ص���ات التقاعدية، 

دون و�صع اأي �صوابط لهذا التنظيم.
وج���دت اللجن���ة اأن م����روع القانون   -
قد األغى �ص���مانة مهمة لأ�ص���حاب املعا�ص���ات 
وامل�ص���تحقني عنه���م تتمث���ل يف ع���دم ج���واز 
النتقا����ض م���ن املزاي���ا التقاعدي���ة اأو زي���ادة 
ا�ص���راكات التقاع���د اإل بقانون، كم���ا هو وارد 
يف امل���ادة )8/ج( م���ن قان���ون الهيئ���ة العامة 

للتاأمني الجتماعي رقم )3( ل�صنة 2008.

• �صورة اأر�صيفية لجتماع �صابق للجنة اخلدمات النيابية	

اأثار ترحيب الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 
بالقانون الذي �صمح ملوظفي القطاع اخلا�ض ب�راء 
�ص���نوات خدمة افرا�ص���ية ت�ص���ل اإلى 5 �ص���نوات، 
�ص���كوكا لدى العاملني يف القطاع عن مدى الفائدة 

التي �صتعود عليهم يف حال ا�صتفادوا من اخلدمة.
الهيئ���ة الت���ي م���ا فتئ���ت تتحدث ع���ن وجود 
عج���ز اكتواري لديه���ا، ما الذي يدفعه���ا للرحيب 
واملوافقة على مثل هذا القانون، اإْن كان يف �صالح 

جيوب امل�صركني؟
“الباد” حت���اول من خال هذا التقرير الإجابة 
عن هذا ال�ص���وؤال بناء على جمموع���ة من املعطيات 
والأرقام الر�ص���مية يف هذا ال�صاأن، يف �صبيل اخلروج 
بنتائج جتيب من خالها امل�ص���تهدفني من اخلدمة 

عما لهم وما عليهم فيها.
فالقانون الذي �صادق عليه جالة امللك اأواخر 
مايو املا�ص���ي ودخل حيز التنفيذ، �صمح ملوظفي 
القطاع اخلا�ض ب�راء �ص���نوات خدمة افرا�صية، اإل 
اأن���ه مل ي�رع من موعد التقاع���د، اإذ ينبغي للموظف 
اأن يت���م �ص���نوات اخلدمة الفعلي���ة املطلوبة ل�رف 

معا�ض التقاعد.

92 ألًفا
من جهة، اأ�ص���ار تقرير الرب���ع الأول من العام 

اجلاري للهيئة اإلى اأن اأعداد العاملني يف القطاع 
اخلا����ض الذي���ن ميكنه���م ال�ص���تفادة م���ن هذه 

اخلدمة بلغ 92 األفا 657 مواطنا.
وبلغت ن�ص���بة العاملني يف القطاع ممن تقل 
رواتبهم ع���ن 600 دينار نح���و 68 % من اإجمايل 

العاملني بواقع 62 األفا و470 موظفا.
وبال�ص���تناد اإل���ى اآلي���ة احت�ص���اب املعا����ض 
التقاعدي، ف���اإن مقدار الزيادة التي �ص���يحققها 
املتقاعد يف �ص���ايف معا�ص���ه بعد �راء 5 �ص���نوات 
خدم���ة افرا�ص���ية �ص���تبلغ 20 % مقارن���ة بعدم 

ا�صتفادته من اخلدمة.
اإن ن�ص���بة الزيادة هذه، حتقق���ت بعد �راء 5 
�صنوات خدمة افرا�ص���ية، تكبد فيها امل�صتفيد 
مبلغا يعادل 37.5 % من �ص���ايف راتبه التقاعدي 
يف حال �صدده على مدى 5 �صنوات دون احت�صاب 

الفوائد.
وذلك يعني اأن هذا امل�ص���تفيد �صيلزمه نحو 
7 �ص���نوات ون�ص���ف ال�ص���نة بعد التقاعد ليحقق 
درجة التعادل بني كلفة �رائه 5 �ص���نوات خدمة 
افرا�ص���ية، ون�ص���بة الزيادة التي �ص���يحققها يف 

الراتب بعد ا�صتفادته من اخلدمة.
وللتو�صيح، فاإن موظفا متو�صط راتبه 600 
دينار �صيبلغ معا�ص���ه التقاعدي 192 دينارا بعد 
التخفي�ض، ونظرا ل�رائه ٥ �ص���نوات افرا�ص���ية 
بلغ مقدارها 5400 دينار، �ص���يتطلب منه �ص���بع 

�ص���نوات ون�صف ال�ص���نة حتى يبداأ يف ال�صتفادة 
الفعلي���ة من مبل���غ الزيادة يف معا�ص���ه التقاعدي 

والبالغة 48 دينارا. 
وعلي���ه، ف���اإن ه���ذه اخلدمة فيما ل���و حققت 
جناحا، فاإنها �صت�ص���اهم يف اإطالة عمر ال�ص���ندوق 
م���ن جه���ة، و�ص���تمثل ا�ص���تثمارا بعي���د امل���دى 
للم�ص���تفيد مبق���دار 20 % م���ن �ص���ايف معا�ص���ه 
التقاعدي �ص���يجني  ثماره بعد 7 �صنوات ون�صف 

ال�صنة من تقاعده.
كما �صت�ص���اهم اخلدمة يف �صخ املايني اإلى 
ال�ص���ندوق بحكم ع���دم تقريبها موع���د التقاعد، 

و�صخامة ال�ريحة امل�صتهدفة منها.

امل�صتفيد يجني الثمار بعد 7 �صنوات “عجاف” من التقاعد

 �رشاء �صنوات “اخلا�ش”... اإنعا�ش خلزينة “التاأمينات”

• مثال تو�صيحي ملوظف براتب 600 دينار	

االحتاد احلر: قانون التقاعد 
اجلديد يخالف الد�صتور

ي�صع البحرين على م�صار يخالف كل الأعراف الدولية

املنام���ة - الحت���اد احل���ر لنقاب���ات عم���ال البحرين: 
اأكد الحت���اد احلر لنقابات عمال البحرين رف�ص���ه مل�روع 
القان���ون املق���دم اأم���ام جمل����ض الن���واب ب�ص���اأن قان���ون 
التقاع���د اجلديد وح���ّذر من مغبة اإقرار مث���ل هذا القانون 
الذي يخالف الد�ص���تور ويهدر حقوق املتقاعدين، وي�صع 
البحرين على م�ص���ار يخالف كل الأعراف الدولية اخلا�ص���ة 
بحماي���ة حقوق املواطنني التي تكفلها كل الد�ص���اتري يف 

مقدمة ديباجتها.
واأ�صاف “بدلً من و�ص���ع هيئة التاأمينات الجتماعية 
حت���ت الرقابة املجتمعي���ة واإ�راك العم���ال فيها، مينحها 
القان���ون يف تعديات���ه املقرح���ة املزي���د من ال�ص���يطرة 
والتغول دون حما�ص���بة فعلية وي�ص���عها يف دائرة ال�ص���ك 
وانعدام ال�ص���فافية ويخالف مبادئ ميثاق العمل الوطني 
وامل�روع الإ�صاحي ل�صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة ال���ذي كفل حق���وق املواطنني ومكت�ص���باتهم 

وو�صع �صمانات ملعي�صة املواطن الكرمية”.
وطال���ب الحتاد احلر لنقابات عم���ال البحرين جمل�ض 
النواب اأن ي�صع هيئة التاأمينات الجتماعية حتت الرقابة 
وامل�صاءلة عن اأموال �ص���ندوق التقاعد مبا ي�صمن حقوق 

املتقاعدين، بدلً من منحها املزيد من احلرية.
و�ص���ّدد الحتاد احلر عل���ى “اأن هذه املوؤ����رات توؤكد 

نية مبيتة يف امل�صا�ض بحقوق املتقاعدين واإبعاد الرقابة 
ع���ن الهيئة ومنحها ال�ص���لطة املطلق���ة يف التحكم باأموال 
املواطن دون رقيب اأو ح�ص���يب، وهو م���ا ميكن اأن ميثل 
زعزع���ة للمجتم���ع وا�ص���تقراره، خا�ص���ة مع تزاي���د ارتفاع 
اأ�ص���عار ال�ص���لع واخلدم���ات وم�ص���اعفة الر�ص���وم يف كافة 
قطاعات الدولة، فيكاد املواطن ي�ص���عر باأنه م�ص���تهدف 
لا�صتحواذ على كل ما ميلكه، وو�صعه يف مربع الفقر بدلً 
من رفع م�ص���تواه املعي�صي كما يتم الرويج له يف بيانات 

امل�صئولني لياً ونهاًرا”.

“التاأمني” مل تزود اللجنة را�صد الغائب
باملرئيات والتو�صيحات

القانون يخالف املادة 
119 من الد�صتور

تفوي�ض اإدارة الهيئة 
دون اأي �صوابط 

القانون األغى �صمانة 
مهمة لأ�صحاب املعا�صات 

وامل�صتحقني عنهم 

ل انتقا�ض من املزايا 
اأو زيادة ا�صراكات اإل 

بقانون 

�صيد علي املحافظة
 20 % اأق�صى زيادة 

مبعا�ض امل�صتفيد

 ثلثا العاملني يف القطاع 
رواتبهم دون 600 دينار

 92 األف مواطن 
م�صتهدف من اخلدمة
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مريم إبراهيم
 أحمد النهام

جمانة الطويل 

مرام علي الهاشمي

% 98.73

 % 97

% 95

املدر�سة: مدينة عي�سى الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأختي واأهلي ومعلماتي.

املدر�سة: الروابي اخلا�سة
التخ�س�ص: العلوم والريا�سيات

. اأهدي تفوقي اإلى والَديَّ ومعلميَّ

املدر�سة: مدينة حمد الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأهلي ومعلماتي.

نوران إبراهيم 

 % 97

املدر�س���ة: احل���د البتدائي���ة 
الإعدادية للبنات 

اأهدي تفوقي اإلى اأ�رستي التي 
تعب���ت مع���ي حت���ى تفوقت، 
اأمنيتي يف امل�س���تقبل درا�سة 

الطب لأنه ر�سالة اإن�سانية.

حوراء هاني
 مكي مفتاح

% 99.25

املدر�سة: مدينة عي�سى الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي واأهلي.

علي عبدالناصر 
حبيل

فاطمة بدر 
عبداهلل

% 92

امل�����در������س�����ة: 
الإعدادية  اأوال 

للبنني
تفوقي  اأه���دي 
وال���دي  اإل���ى 

وعائلتي.

املدر�سة: اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات
التخ�س�ص: العلوم التجارية

اأهدي تفوقي اإلى والدتي وعائلتي.

زينب محمود 
جاسم ربيع

% 95.7  

املدر�سة: غازي الق�سيبي الثانوية للبنات
التخ�س�ص: العلوم والريا�سيات

اأهدي تفوقي اإلى والدّي وكل من �ساندين يف م�سريتي العلمية.

�رتفاع عدد �ملد�ر�س �حلا�صلة على تقييم ممتاز �إلى 28
اإن�ساء قاعدة بيانات اإلكرتونية �ساملة... “الرتبية”:

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الرتبي���ة والتعلي���م: اأّكدت 
الوكيل امل�س���اعد للتعليم الع���ام والفني بوزارة الرتبية 
والتعليم لطيفة البونوظة اأن الوزارة ما�س���ية يف تنفيذ 
برنام���ج حت�س���ني اأداء املدار����ص، مع التطوير امل�س���تمر 
يف اآلي���ات واإج���راءات تنفي���ذه، وذلك يف �س���وء النتائج 
الإيجابية التي حققها على �س���عيد الرتقاء مب�س���تويات 
اأداء املدار����ص يف خمتل���ف جم���الت العملي���ة الرتبوي���ة 
والتعليمي���ة، والت���ي اأثبتها الرتفاع امل�س���تمر يف نتائج 
مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، ونتائج طلبتنا 

امل�رسّفة يف عدد من الختبارات الدولية.
واأ�س���ارت البونوظ���ة اإل���ى اأن مراجع���ات هيئة جودة 
التعلي���م والتدريب التي انطلقت بالتزامن مع تد�س���ني 

برنام���ج حت�س���ني اأداء املدار����ص يف الع���ام 2008، ومت 
تنفي���ذ 3 دورات منها حتى تاريخه، ُتب���نّي حجم التطور 
يف م�ستويات اأداء املدار�ص مبختلف مراحلها الدرا�سية، 
فعلى �س���بيل املثال ارتفع عدد املدار�ص احلا�سلة على 
تقيي���م ممتاز من 14 مدر�س���ة يف الدورة الثانية من هذه 
التقاري���ر اإلى 28 مدر�س���ة يف الدورة الثالث���ة، من بينها 
من حقق���ت المتياز لدورتني وثالث على التوايل، عالوًة 
على زيادة عدد املدار�ص احلا�سلة على تقييم جيد اإلى 
37 مدر�سة، والتقدم امللمو�ص يف نتائج املدار�ص ذات 
الأداء املنخف�ص ن�س���بيًّا، الذي �س���مل جم���الت التقييم 
املختلف���ة، واإن مل ينعك�ص ذلك على التقييم العام لأداء 

•املدر�سة. لطيفة البونوظة	

% 94.64

لولوة أحمد محمد 
بالل

املدر�سة: اأم كلثوم الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى كل من يعز على قلبي.

% 92
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ت�سوير: ر�سول احلجريي

زهراء علي رضي آل 
سبيل

وديعة كاظم حسن 
عبداهلل

مريم رياض العكري

فاطمة نور اهلل محمد 
خليل

أمل عبده الطيري

كوثر بدر عبداهلل

رقية السيد عادل شبر 
السماك

علي زهير مكي علي

حسين علي عبداهلل 
شهاب

هيا سلمان سند 
العازمي

نايف عدنان إبراهيم 
السعدون

محمد جعفر 
جاسم أحمد

حسين علي 
عبداألمير البحارنة

% 98 

 % 96.36

% 91.1   

% 97.67

 % 95

% 97.9 1   

% 91.91  

% 91.09

 %  97.91

% 94.17 

 %  96.4

% 97.18  

% 96.55

املدر�سة: �سرتة الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي.

املدر�سة: �سرتة الإعدادية للبنات

املدر�سة: ال�سناب�س الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدّي ومعلماتي.

املدر�سة: عراد الإعدادية للبنات
اأه���دي تفوقي اإلى والدّي وج���دي وجدتي واأخوايل وخالت���ي واأعمامي وعماتي 

واإخواين حممد واأحمد وحامد واإلى جميع الأهل والأ�سدقاء.

املدر�سة: اأم كلثوم الإعدادية
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي ومعلماتي.

املدر�سة: مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي و�سديقتي.

املدر�سة: مدينة عي�سى الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي لوالدتي ووالدي اللذين اأخذا بيدي لدرب التفوق.

املدر�سة: اأوال الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى والدّي وعائلتي.

املدر�سة: الدراز الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى والدّي ومعلميني.

املدر�سة: احلد الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدي ووالدتي واأهلي.

املدر�سة: الب�سيتني الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي واملعلمني.

املدر�سة: اخلليل بن اأحمد الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى جميع اأفراد عائلتي.

املدر�سة: جدحف�س الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى والدتي.



الثالثاء 5 يونيو 2018 
20 رمضان 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3521 بالدنا

“االأ�سغال” تراجع اأهداف التخطيط اال�سرتاتيجي

خفر ال�سواحل تتلقى من 6 اإلى 12 بالغا يوميا

قيادة جاللة امللك اأثمرت ثماًرا يانعة

مبادرة للحد من ا�ستخدام االأكيا�س البال�ستيكية

حمد اجلامعي ينقذ مري�سني تعر�سا جللطات مميتة

يف ختام امل�سابقة الكربى للقراآن الكرمي... وزير العدل:

مب�ساركة “الأعلى للبيئة” وبالتعاون مع “اللولو هايرب”

توؤدي لوفاة مليون خلية باملخ كل ثانية

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�س���وؤون الإ�س���امية 
والأوق���اف: حتت رعاية كرمية من ل���دن عاهل الباد 
�س���احب اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
اختتمت م�س���اء يوم اأم�س الأحد مبرك���ز اأحمد الفاحت 
الإ�س���امي جائزة البحرين الكربى للقراآن الكرمي يف 
دورته���ا الثالثة والع�رشين التي تنظمها وزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�س���امية والأوق���اف واملجل����س الأعلى 
لل�سئون الإ�س���امية، بح�س���ور نائب رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�س���وؤون الإ�س���امية ال�س���يخ عبدالرحمن بن 
حممد ب���ن را�س���د اآل خليفة ووزير العدل وال�س���وؤون 
الإ�س���امية والأوقاف ال�سيخ خالد بن علي بن عبداهلل 

اآل خليفة. 
وافتت���ح احلفل بت���اوة اآيات عطرة م���ن القراآن 
الكرمي، تلتها كلمة لوزير العدل وال�سوؤون الإ�سامية 
ا وافًرا  والأوقاف اأك���د فيها اأن ململكة البحري���ن حظًّ
من الهتمام بالقراآن الكرمي، جت�س���د يف اأعمال جليلة 
مكنَّ���ت لها قيادة جالة املل���ك فاأثمرت ثماًرا يانعة، 
وبل���غ ذلك ذروته يف جائزة البحري���ن الكربى للقراآن 

الكرمي التي م�سى عليها عقدان من الزمان.
واأ�س���اف اأن جائ���زة البحري���ن الك���ربى للق���راآن 
الك���رمي وبعد اأكرث من 20 عاًم���ا انتقلت نقلة نوعية 

لت�سمل 6 م�سابقات قراآنية للذكور ومثلها لاإناث. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن ه���ذا التطوير يف اجلائ���زة اأثمر 
يف زي���ادة عدد امل�س���اركني، اإذ بل���غ عددهم 2882 
مت�س���ابًقا، وهو اأكرب عدد من امل�س���اركني يف تاريخ 
امل�س���ابقة من���ذ انطاقته���ا الع���ام 1996 يف عه���د 
املغف���ور ل���ه ب���اإذن اهلل تعال���ى الأمري الراحل �س���مو 
ال�سيخ عي�سى بن �س���لمان اآل خليفة )طيب اهلل ثراه 
زت  واأ�سكنه ف�سيح جناته(. ولفت اإلى اأن اجلائزة ركَّ
عل���ى اجلودة وتبنَّت نوعية متميزة من املت�س���ابقني 
واملت�سابقات مبملكة البحرين ا�ستطاعوا اأن يحققوا 
مراكز متقدمة يف م�س���ابقات القراآن الكرمي الدولية، 
ا، ف�س���ًا عن عدد  بلغ���ت اأكرث من 80 فوًزا م�س���تحقًّ

كبري من امل�ساركات املنتظمة يف تلك امل�سابقات.
واأع���رب عن خال����س ال�س���كر والعرف���ان جلالة 
امللك على م���ا يوليه جالته للقراآن الكرمي وحفظته 

من رعاية ودعم. وتابع “كما تعك�س النتائج املتميزة 
التي حققها م�س���اركو مملكة البحرين يف م�س���ابقات 
الق���راآن الك���رمي الدولي���ة الروؤي���ة احلكمي���ة لرئي�س 
ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل خليف���ة. وكذلك 
الهتم���ام الكب���ري واملتابع���ة احلثيث���ة والدوؤوبة من 
رئي����س املجل�س الأعلى لل�س���وؤون الإ�س���امية �س���مو 

ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة”.
واألق���ى �س���يف اجلائ���زة وكي���ل وزارة الأوقاف 
بجمهوري���ة م�رش العربية ال�س���قيقة اأم���ني عبدالواجد 
كلمة اأعرب فيها عن �رشوره واعتزازه بح�س���ور احلفل 
اخلتام���ي جلائزة البحري���ن الكربى للق���راآن الكرمي، 
متوجه���ا بجزيل ال�س���كر والتقدير ململك���ة البحرين 
قيادًة وحكومًة و�سعًبا ملا تقوم به من جهد طيب يف 
خدمة القراآن الكرمي، والت�سجيع على تعاهده وحفظه 

وفهم معانيه.

املنامة - املجل�س الأعلى للبيئة: احتفل املجل�س 
الأعل���ى للبيئ���ة بالتزام���ن مع الي���وم العامل���ي للبيئة 
2018، والذي ي�سادف اخلام�س من يونيو حتت �سعار 
“التغل���ب على التلوث البا�س���تيكي”، وذلك باإطاق 
مب���ادرة بيئية ته���دف للحد م���ن ا�س���تخدام الكيا�س 
البا�س���تيكية غري القابلة للتحلل بالتعاون مع اأ�سواق 

“اللولو هايرب”.
وبهذه املنا�سبة، اأكد الرئي�س التنفيذي للمجل�س 
الأعل���ى للبيئ���ة حمد بن دين���ه اأن التعاون ج���اء ليعزز 
التعاون الثنائي بني املوؤ�س�سات احلكومية وال�رشكات 
واملوؤ�س�س���ات اخلا�سة يف �سبيل حتقيق الأهداف التي 

ترتقي باجلانب البيئي يف مملكة البحرين.
واأ�س���ار اإل���ى اأن مبادرة اأ�س���واق “اللول���و هايرب” 
تهدف اإل���ى اإعطاء امل�س���تهلك اخليار بني ا�س���تخدام 
اأكيا�س قابلة للتحلل واأكيا�س قابلة لإعادة ال�ستخدام 
كبديل متوافر لاأكيا�س البا�ستيكية ال�سارة للبيئة، 
م�سيدا بهذه املبادرة الطيبة، والتي �ست�سهم يف حماية 
البيئة وخا�س���ة البحرية من انت�سار هذه الأكيا�س التي 
تبق���ى مئات ال�س���نني من دون اأن تتحل���ل، مثنًيا على 
اجلهود والهتمام بامل�س���وؤولية املجتمعي���ة والبيئية 

التي تقوم بها اأ�س���واق “اللول���و هايرب” يف الكثري من 
املنا�س���بات جتاه مملكة البحرين. وعرب مدير جمموعة 
اأ�س���واق “اللولو هايرب” جوزور روباوال عن �س���عادته 
لدعم املجل�س العلى للبيئة مل�ساعدة مملكة البحرين 

جلعل البيئة اأكرث نظافة واأكرث خ�رشة. 
وق���ال اإن تبن���ي امل�س���تهلك ل�س���تخدام اأكيا�س 
قابل���ة للتحل���ل واأكيا����س قابل���ة لإع���ادة ال�س���تخدام 
�سي�س���اهم ب�سكل كبري يف بيئة نظيفة، لذا نحث جميع 

عماءنا على التعاون معنا من اأجل عامل اأف�سل. 
كما اأو�س���ح روباوال اأنه مبنا�س���بة اليوم العاملي 
للبيئ���ة وال���ذي ي�س���ادف اخلام����س من يوني���و وفرت 
اأ�سواق “اللولو هايرب” 6000 كي�س غري قابل للتحلل، 
ليت���م توزيعه���ا جمانا يف جمي���ع الفروع عل���ى الزبائن 
ومرت���ادي اأ�س���واق “اللول���و هايرب” لت�س���جيعهم على 
ا�س���تخدامها لدى ت�س���وقهم خلف�س ن�س���بة ا�ستخدام 

الأكيا�س البا�ستيكية.

هناأ قائد م�ست�س���فى امللك حمد اجلامعي اللواء 
ال�سيخ �سلمان بن عطية اأهلل اآل خليفة الفريق الطبي 
يف وحدة عاج جلطات املخ بامل�ست�س���فى؛ مبنا�س���بة 
الإجن���ازات املتتالي���ة التي يق���وم به���ا الفريق منذ 

انطاق العمل بالوحدة وحلد الآن.
وقال اللواء طبيب ال�س���يخ �سلمان بن عطية اهلل 
خ���ال زيارته مري�س���ني يف امل�ست�س���فى لاطمئنان 
عل���ى حالتهم���ا بعد الع���اج، اإن وحدة ع���اج جلطات 
املخ مب�ست�سفى امللك حمد جمهزة باأحدث املعدات 
الطبية، ويعم���ل فيها كادر طبي ي�س���م فريقا طبيا 
متخ�س�س���ا ومتكام���ا، مم���ا اأهلها لتك���ون على اأمت 
ا�س���تعداد ل�س���تقبال مر�س���ى جلط���ات الدماغ على 
م���دار 24 �س���اعة يومي���ا. وكان م�ست�س���فى املل���ك 
حم���د اجلامع���ي، قد ا�س���تقبل يف يوم واح���د حالتني 
ملري�س���ني يف حالة حرجة جدا وتعانيان من ان�س���داد 
تام بال�رشيان الرئي�س جلذع املخ، حيث مت ت�سخي�س 
احلالت���ني بق�س���م الط���وارئ، وتوجيههما ف���ورا اإلى 

وحدة عاج جلطات املخ بامل�ست�س���فى، حيث اأجريت 
الأ�س���عة الازم���ة لهما ف���ورا يف اأقل م���ن 20 دقيقة، 
والت���ي اأثبت���ت واأكدت الت�س���خي�س الطب���ي للفريق 
بوجود جلطة وان�س���داد تام يف ال�رشيان الرئي�س جلذع 
امل���خ لكلتا احلالتني.  ب���دوره، قال مدير وحدة عاج 
جلطات املخ وا�ست�ساري الأ�سعة الع�سبية التداخلية 
وائ���ل اإبراهي���م، وامل����رشف على عاج املري�س���تني: 

قمن���ا عل���ى الف���ور بتزوي���د املري�س���ني بالأدوي���ة 
“املذيب���ة “ يف وح���دة ع���اج جلطات امل���خ، ثم نقا 
اإلى وحدة الق�س���طرة العاجية، حي���ث مت وبالتعاون 
مع ا�ست�ساري الأ�س���عة التداخلية بامل�ست�سفى ح�سام 
الدين عثمان باإجراء الق�س���طرة العاجية وا�ستئ�سال 
اجللط���ه واإزالتها بالكامل واإنقاذ حياة احلالتني على 

باأ�رشع فرتة ممكنة.

• اختتام الدورة ال� 23 من جائزة البحرين الكربى للقراآن الكرمي 	 • وزير العدل	

• لقطة تذكارية	

• خال الزيارة	

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
تراأ����س  العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
وكي���ل �س���وؤون الأ�س���غال ب���وزارة الأ�س���غال 
و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين اأحمد 
اخلي���اط الجتم���اع الف�ص���لي الأول للتخطيط 
ال���وزارة  وكاء  بح�س���ور  ال�س���رتاتيجي 
امل�س���اعدين واملديرين وعدد من املعنيني 

يف الوزارة من خمتلف امل�ستويات.
واأك���د وكيل ال���وزارة يف بداي���ة الجتماع 
واأهمي���ة  ال�س���رتاتيجي،  التخطي���ط  اأهمي���ة 
حوكم���ة عملي���ة التخطيط ال�س���رتاتيجي من 
املوؤ�س�س���ي  الأداء  ومراجع���ة  مراقب���ة  خ���ال 
عل���ى  م�س���دًدا  ف�س���لية،  ب�س���ورة  لل���وزارة 
اأن التخطي���ط ال�س���ليم ه���و ال�س���بيل الأمث���ل 
لقي���ام ال���وزارة ب���اأداء ر�س���التها املتمثلة يف 
توف���ري خدم���ات بنية حتتي���ة عالي���ة اجلودة 

للمواطن���ني واملقيمني حتقيق���اً للتطلعات 
الت���ي تدع���و دائًما اإلى موا�س���لة دف���ع عجلة 
التنمي���ة اإلى الأم���ام. بعدها، مت ا�س���تعرا�س 
اأداء ال���وزارة يف الرب���ع الأول من العام 2018 
م���ن خال موؤ����رشات الأداء املرتبطة بالأهداف 
ال���وزارة  و�س���عتها  الت���ي  ال�س���رتاتيجية 
نهاي���ة العام املا�س���ي بالتن�س���يق والتعاون 
م���ع دي���وان اخلدمة املدني���ة يف اإط���ار م�رشوع 
)تكامل( لاأداء املوؤ�س�س���ي، اإذ اختار الديوان 
�س���وؤون الأ�س���غال بالوزارة كاإح���دى اجلهات 
الرائ���دة يف جم���ال التخطي���ط ال�س���رتاتيجي 
لب���دء املرحلة التجريبية م���ن امل�رشوع. وخال 
الجتم���اع، مت كذلك مراجعة ن�س���بة الإجناز يف 
ع���دد م���ن املب���ادرات ال�س���رتاتيجية وبحث 
فر�س التح�سني واملعوقات واحللول الازمة 

لتح�سني الأداء ب�سورة م�ستمرة.

املنامة - بنا: اأك����د اآمر مركز العمليات 
بقيادة خفر ال�س����واحل العقيد جا�سم الغتم 
اأن املرك����ز، يتلق����ى ما بني 6 اإل����ى 12 باغا 
يومي����ا، منها تق����دمي امل�س����اعدات والبحث 
والإنقاذ واحلظر البحري وخمالفات ال�س����يد 
باأنواعه����ا وخمالفات الت�س����جيل، منوها اإلى 
اأنه بف�س����ل دع����م وزي����ر الداخلي����ة ومتابعة 
رئي�����س الأم����ن الع����ام، مت توف����ري اأف�س����ل 
و�س����قل  الأم����ن  رج����ال  لتاأهي����ل  الظ����روف 
مهاراته����م وتعميق التزامهم بالعمل الأمني 
وم�س����وؤولياتهم الوطنية بحيث يتم اإر�س����ال 
الأف����راد اإل����ى دورات متخ�س�س����ة يف جم����ال 
الأمن البحري والتعامل مع الباغات وتقدمي 

امل�ساعدات والإغاثة.
واأ�س����اف اأن دوري����ات خفر ال�س����واحل، 
حقق����ت جناح����ات عدي����دة يف جم����ال تقدمي 
امل�س����اعدة وجن����دة البح����ارة، فف����ي 6 يناير 
البحري����ة  العملي����ات  مرك����ز  تلق����ى   2018
ن����داء ا�س����تغاثة ع����ن طري����ق جه����از التعرف 
الأتوماتيكي املثب����ت على القوارب من اأحد 
الق����وارب يف منطق����ة ج����رادة البحرية، حيث 
للمنطق����ة  البحري����ة  الدوري����ات  توجي����ه  مت 
وعن����د و�س����ولها متكنت م����ن العث����ور على 
قاربني عل����ى متنهما 6 بحارة جرفهم التيار 
املائ����ي باجتاه املياه ال�س����حلة، ومت تقدمي 

امل�س����اعدة الازمة لهم باإخراجهم من املياه 
ال�س����حلة اإلى الغزي����رة بوا�س����طة الدوريات 
ومرافقته����م اإل����ى ال�س����احل، ويف 15 ماي����و 
2018 تلقى مرك����ز العمليات البحرية باغا 
ع����ن فقدان قارب وعلى متن����ه 3 بحارة اأثناء 
مزاولته����م ال�س����يد يف املنطقة ال�س����مالية، 
ومت حتديد موقعهم بوا�سطة جهاز التعرف 
الأتوماتيك����ي املثبت على الق����ارب، وتبني 
اأنه����م يبح����رون يف منطقة بولثام����ة البحرية 
ويبعدون عن �س����واحل اململكة مب�سافة 60 
مي����ا بحري����ا، ومت اإر�س����ال دوري����ات بحرية 
للمنطقة والعثور عليهم وتقدمي امل�ساعدة 

الازمة لهم.
وق����ال العقيد الغت����م اإن اأه����م الأجهزة 
احلديث����ة امل�س����تخدمة يف جم����ال عم����ل خفر 
ال�س����واحل، هي الرادارات ال�ساحلية، اإ�سافة 
ونظ����ام  الكهروب�رشي����ة،  الكام����ريات  اإل����ى 
التعرف الأتوماتيكي على ال�سفن ال�سغرية 
وجه����از  الت�س����الت،  واأجه����زة   ،AIS/B
حتدي����د املواق����ع، م�س����ريا اإلى اأهمي����ة جهاز 
التعرف يف توجيه نداء ا�س����تغاثة اإلى قيادة 
خف����ر ال�س����واحل من خ����ال ال�س����غط على زر 
ال�س����تغاثة، وبالتايل حتدي����د موقعه وتوجه 
الدوري����ات اإلي����ه لنجدته كما ميك����ن معرفة 

القارب وروؤيته اإذا جتاوز احلدود الدولية.

أكذوبة “حظوظي كبيرة”
ل ي���زال هنالك من ي�س���تخف عاني���ة بعقلية الناخ���ب، عرب املتاجرة الرخي�س���ة 
بامل�س���اريع الوطني���ة الركيك���ة، والت���ي تزحف كالثعاب���ني مع اقرتاب ال�س���تحقاق 

النتخابي.
هذا الواقع املخجل، والذي جنح باإي�س���ال نواب امل�سلحة مرات عدة، قوقع ق�رشا 
�رشيحة وا�سعة من الكفاءات والنخب الفكرية على نف�سها، وحرمها فر�سة امل�ساركة 

يف احلراك ال�سيا�سي، وعمران الوطن.
واأعجب كثريا، حني تن�سق الأر�س فجاأة مع قرب النتخابات، ليخرج لنا �سخو�س 
ل يعرفها اأحد، ولي�س لها ب�سمات تذكر، ل يف خدمة املجتمع، ول الدائرة، ول النا�س، 
ليت�صدقوا بحما�س مفرط عما ي�صمونه بامل�صلحة الوطنية، وبرامج التغيري، وحت�صني 

الأو�ساع.
املراهن���ة عل���ى اأوجاع النا�س، وهمومهم، وحديثهم ال�س���اغل اأمر مقزز، يك�س���ف 
بب�ساطة امل�سوؤولية اجلمة على الناخبني يف اختيار املر�سح النزيه، الذي ل يبحث عن 

الوجاهة، وال�سيارة، والراتب التقاعدي.
و�ستك�س���ف الأي���ام املقبلة ع���ن الكثري من امل�رشحيات امل�س���حكة، والو�س���ائل 
التهريجي���ة واملبتكرة، ل�س���تجداء اأ�س���وات الناخبني، لكن ابن البل���د اأذكى من هذا 
اله���راء، واأذكى من �س���عارات “تر�س���حي جاء بن���اء على طلب الأه���ايل” اأو “حظوظي 

كبرية”.
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“التمييز” ت�ؤيد اإعدام املدان بقتل �رشطي يف العكر ال�رشقي
احلمادي: فّجروا قنبلة وت�سببوا بوفاة �رشطي

بعدم����ا ت�س����ّدت حمكم����ة التمييز بنف�س����ها 
لق�س����ية واقع����ة قت����ل ال�رشط����ي حمم����ود فري����د 
مبنطق����ة العكر ال�رشقي، والذي قت����ل اأثناء اأدائه 
ل�س����اة املغرب بعب����وة متفجرة حملية ال�س����نع، 
فق����د حكمت ي����وم اأم�س عق����ب نق�س����ها للحكم 
مرت����ن �س����ابقا؛ وذل����ك برف�����س ا�س����تئنافات 
املدان����ن واأي����دت معاقب����ة اأحده����م بالإع����دام، 
وبال�س����جن املوؤب����د لاأربعة الباق����ن، كما اأيدت 

اإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهم جميعا.
وكانت حمكمة التمييز قد قررت الت�س����دي 
ملو�س����وع الق�س����ية بنف�س����ها بالن�س����بة خلم�سة 
طاعنن -ُمدان����ن- بعدما تبن وجود خطاأ اآخر 
يف حك����م حمكمة ال�س����تئناف، والت����ي نظرت يف 

احلكم امل�ستاأنف مرتن �سابقا.
كما ق�س����ت بنق�����س احلكم املطع����ون فيه 
بالن�س����بة للطاع����ن ال�س����اد�س، واملحك����وم عليه 
بال�س����جن ملدة 10 �سنوات واإ�س����قاط اجلن�سية، 
واأم����رت باإع����ادة الق�س����ية ملحكمة ال�س����تئناف 
للمرة الثالثة لنظر مو�سوعها من جانبها لتحكم 

فيها من جديد.
وكان����ت حمكمة ال�س����تئناف العليا اجلنائية 
الأولى، حكمت بتاريخ 7 مار�س املا�س����ي، عقب 
نق�����س حمكمة التمييز للحكم يف نوفمرب 2016، 
برف�����س طع����ون 6 ُمدانن من اأ�س����ل 12 متهما 
بق�س����ية قت����ل ال�رشطي حممود فري����د يف منطقة 
العكر ال�رشقي، واأيدت م����رة اأخرى وباإجماع الآراء 
حك����م اإعدام امل�س����تاأنف الأول، كما اأيدت عقوبة 

ال�س����جن املوؤبد ل� 5 اآخرين، ف�س����ا عن باإ�سقاط 
اجلن�سية البحرينية عنهم جميعا.

وكان����ت حمكم����ة التمييز قال����ت يف حيثيات 
امل�س����تاأنف  احلك����م  نق�س����ت  بعدم����ا  حكمه����ا 
اأول م����رة، واأم����رت باإحالت����ه مرة اأخ����رى ملحكمة 
ال�س����تئناف التي اأ�س����درته، اإنها ق�ست بنق�س 
احلكم تاأ�سي�س����ا على اأن احلكم املطعون فيه مل 
ي�ستظهر نية اإزهاق الروح يف الطاعنن اأنف�سهم 
باإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتك�س����ف عن نية 

الإزهاق.
من جهتها، قالت حمكمة ال�س����تئناف العليا 
يف حكمه����ا ال�س����ادر مار�����س املا�س����ي اإن ني����ة 
اإزهاق ال����روح توافرت ل����دى الطاعنن مما قرر 
به امل�س����تاأنف الرابع وما اعرتف به امل�س����تاأنفان 
اخلام�����س وال�س����اد�س يف ح����ق اأنف�س����هم وباق����ي 
امل�ستاأنفن، كما دلت عليه التحريات واملوؤيدة 
من حتليل ال�س����فة الت�رشيحية، اإذ اعرتف كل من 
ال�س����ابق احلك����م علي����ه املتهم 11 وامل�س����تاأنف 
الأول باأن هدفهم من تاأ�س����ي�س هذه اجلماعة هو 
قت����ل رجال ال�رشطة ورغبته����م يف النتقام منهم؛ 
لظّنهم بقتلهم اأحد اأفراد جماعتهم، وهو ما دلت 
عليه حتريات البحث اجلنائي، واأن ق�س����دهم من 
زرع العب����وات املتفج����رة وتفجريه����ا، ه����و قتل 
رج����ال ال�رشطة التي �س����تتمركز بهذا املكان، ملا 

يحملونه من حقد وكراهية لرجال ال�رشطة.
ُي�س����ار اإل����ى اأن حمكم����ة اأول درج����ة ق�س����ت 
مبعاقب����ة امُل����دان الأول “31 عام����ا” بالإع����دام، 

وب�س����جن 7 ُمدانن بال�س����جن املوؤبد، و4 اآخرين 
بال�سجن ملدة 10 �س����نوات؛ نظرا ل�سغر �سنهم، 
اإ�س����افة لإ�سقاط اجلن�س����ية عنهم جميعا، واأمرت 
مب�سادرة امل�سبوطات، وترتاوح اأعمار املحكوم 

عليهم بن 16 و34 عاما.
يذكر اأن تفا�س����يل الواقعة تتح�س����ل يف اأن 
املتهم الأول قد قام بتاأ�سي�س جماعة على خاف 
اأحكام القانون هدفها تعطيل اأحكام الد�س����تور 
والقوانن ومنع موؤ�س�س����ات الدولة و�س����لطاتها 
من ممار�س����ة اأعماله����ا والعتداء عل����ى احلريات 
ال�سخ�س����ية، وكان الإره����اب م����ن و�س����ائلها يف 
حتقيق هذه الأغرا�س باأن قام بتجنيد املتهمن 
م����ن الثاين وحتى الث����اين ع�رش، والذين ان�س����موا 
له����ذه اجلماع����ة، وق����ام مبتابعته����م يف تنفي����ذ 
اأن�سطتها ويف اإعداد وت�سنيع العبوات املفرقعة 
وكيفية ا�س����تعمالها وا�س����تغال اأعمال التجمهر 
وال�س����غب يف زرع هذه العب����وات يف الأماكن التي 
يكم����ن فيه����ا رج����ال ال�رشط����ة وتفجريه����ا فيهم 

بق�سد اإزهاق اأرواحهم.
وقد اتفق املتهمون من الأول وحتى العا�رش 
بع����د اأن بيتوا النية وعق����دوا العزم على قتل اأي 
من رج����ال ال�رشطة وال�رشوع يف قتله����م باأن اأعدوا 
لهذا الغر�س عب����وة مفرقعة قام املتهم الثامن 
بتحديد مكان زرعه����ا، بعد مراقبته مكان متركز 
ال�رشق����ي -املدخ����ل  العك����ر  الدوري����ة مبنطق����ة 
البحري- ملدة 8 اأيام، وبرفقته املتهمن الرابع 
واخلام�س وال�س����اد�س وال�س����ابع، وقام املتهمان 

الأول والثاين بزرع العب����وة املفرقعة يف املكان 
ذاته الذي حدده املتهم الثامن بعد �سناعتها يف 

منزل املتهم احلادي ع�رش، وترب�سوا لهم.
وم����ا اإن ح�����رشت دوري����ة ال�رشط����ة ومتركزت 
بامل����كان املعتاد ون����زل املجني علي����ه ال�رشطي 
“حمم����ود فري����د” م����ن املركب����ة املدرع����ة لأداء 
ال�س����اة، ق����ام الأول بتفج����ري العب����وة ع����ن ُبعد 
بوا�س����طة هاتف نقال، مما اأحدث به الإ�س����ابات 

التي اأودت بحياته.
اإلى ذلك �رشح رئي�س نيابة اجلرائم الإرهابية 
املحام����ي العام امل�ست�س����ار اأحمد احلم����ادي باأن 
حمكم����ة التميي����ز قد اأ�س����درت حكما ي����وم اأم�س 
وق�س����ت   04/06/2018 املواف����ق  الإثن����ن 
باإق����رار احلك����م ال�س����ادر باإعدام املحك����وم عليه 

الأول وتاأييد اأحكام ال�س����جن املق�س����ي بها بحق 
باقي الطاعنن.

وكانت املحكم����ة الكربى اجلنائي����ة الرابعة 
ق����د اأ�س����درت حكم����ا بتاري����خ 29/04/2015 
باإجم����اع الآراء مبعاقب����ة املته����م الأول بالإعدام 
ومعاقب����ة املته����م الث����اين والثال����ث واخلام�����س 
والثام����ن والتا�س����ع واحل����ادي ع�رش والث����اين ع�رش 
بال�س����جن املوؤب����د ومعاقب����ة املتهم����ن الراب����ع 
وال�س����اد�س وال�س����ابع والعا�رش بال�سجن ملدة ع�رش 
�سنوات وباإ�سقاط اجلن�سية عن جميع املتهمني 

ومب�سادرة امل�سبوطات.
واأ�ساف احلمادي اأن النيابة العامة كانت قد 
تلق����ت باغا بتاريخ 04/07/2014 من ال�رشطة 
مفاده قيام جمموعة م����ن الإرهابين بزرع عبوة 
متفج����رة على �س����ارع العكر بالقرب م����ن جامعة 
العلوم التطبيقية، وما اإن و�سلت مدرعة ال�رشطة 
حت����ى قاموا بتفجريها ونت����ج عن ذلك وفاة رجل 

�رشطة.
ومت اإحالة متهم منهم حمبو�سا اإلى املحكمة 
اجلنائي����ة م����ع الأم����ر بالقب�����س عل����ى املتهمن 
الهارب����ن وتداول����ت الق�س����ية بجل�س����ات تل����ك 
املحكمة، وبح�س����ور حمامي املتهمن ومكنتهم 
م����ن الدف����اع واإبداء الدف����وع القانوني����ة ووفرت 
لهم جميع ال�س����مانات القانونية حتى اأ�س����درت 
حكمها �س����الف الذكر، والذي مت تاأييده واإقراره 
م����ن حمكمة ال�س����تئناف العلي����ا اجلنائية الأولى 
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• اأحمد احلمادي	

ت�أيي����د �ضج����ن 5 و�ضع�ا قنبل����ة وهمية

حم�كمة اآ�ضي�ي �رشع يف االحتي�ل ببط�ق�ت مزورة

�ضد قرار “مت�يل االإره�ب” ت�أجيل دع�ى “املح�مني” 
قّررت يوم اأم�س حمكمة ال�س���تئناف العليا 
املدنية، اإرجاء النظر يف ا�ستئناف رئي�س جمعية 
املحام���ن البحريني���ة املحام���ي ح�س���ن بديوي 
ب�س���اأن رف�س دعواه امُلطاِلبة باإلغاء القرار رقم 
)64( ل�س���نة 2017 ال�س���ادر من وزي���ر العدل، 
حت���ى جل�س���ة 11 يونيو اجل���اري، وذلك ل�س���م 
لئح���ة املحامن املن�س���من لرئي����س اجلمعية 

مل�ساندته يف دعواه، وعددهم �سبعة حمامن. 
وخ���ال اجلل�س���ة املا�س���ية تق���دم بديوي 
بدفاع مفاده وجود م�سلحة للمحامن يف الطعن 
عل���ى ق���رار الوزير، وال���ذي يلزمه���م بتوظيف 
ا على  �سخ�س حتت م�سمى “م�سوؤول التزام”، ردًّ
مذكرة ممثل وزير العدل وال�س���وؤون الإ�سامية 

والأوقاف.
وكان���ت حكم���ت املحكمة الك���ربى املدنية 
الأولى )الدائرة الإداري���ة( بعدم قبول الدعوى 

الت���ي تق���دم به���ا رئي����س جمعي���ة املحام���ن 
البحرينية، ب�س���اأن طلبه ب�س���فة م�ستعجلة وقف 
تنفي���ذ الق���رار رقم )64( ل�س���نة 2017 �س���اأن 
اللتزام���ات املتعلقة باإج���راءات حظر ومكافحة 
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف مهنة املحاماة 
ومكات���ب ال�ست�س���ارات القانوني���ة الأجنبية يف 
مملك���ة البحرين و�س���وابط التدقي���ق والرقابة 
عليها، ال�س���ادر م���ن وزير الع���دل، واإلغائه مع 
م���ا يرتتب على ذلك من اآث���ار، واألزمت املدعي 

بامل�رشوفات.
وب���ررت املحكم���ة ع���دم قبوله���ا للدعوى 
بعدم تق���دمي املدعي امل�س���تندات الدالة على 
م�سلحته ال�سخ�سية واملبا�رشة ومركزه القانوين 
الذات���ي ال���ذي اعُتِدَي علي���ه، مم���ا ينتفي معه 
�رشط امل�س���لحة الذي يربر جلوئه للق�ساء ورفع 

الدعوى.

يف حن نعى امل�س���تاأنف عل���ى ذلك احلكم 
باأنه خال���ف الثابت بالأوراق واأحكام الد�س���تور 
والقان���ون، حينم���ا ق�س���ى بعدم قب���ول دعواه 
لنتف���اء م�س���لحته ال�سخ�س���ية الت���ي رفعه���ا، 
بينما القرار الطعن قد م�ّس م�س���لحة ذاتية له 
حال كونه حمامًيا م�س���تغاً لأكرث م���ن 35 عاًما، 
وبالت���ايل فهو من جملة املخاطبن باأحكام هذا 
القرار امَلِعيب، وعلى ذلك ت�سحى م�سلحته يف 

اإلغاء هذا القرار قائمة واقًعا وقانوًنا.
ه���ذا، بالإ�س���افة اإل���ى م�س���لحته كرئي����س 
جلمعي���ة املحام���ن البحريني���ة، اإذ فيح���ق ل���ه 
الدف���اع عن ا�س���تقال مهنة املحاماة وح�س���انة 
مبداأ ال�س���ادة املحامن وحماية حريتهم وحرمة 
مكاتبه���م، مل���ا يف ذلك �س���يانة ملب���داأ العدالة 
الد�س���تورية  وال�س���مانات  القان���ون  و�س���يادة 

باململكة.

ق�ست حمكمة ال�س����تئناف العليا اجلنائية 
اخلام�س����ة، بتاأييد اإدانة خم�س����ة مدانن بو�س����ع 
“عب����وة  املتفج����رات  لأ�س����كال  حم����اٍك  هي����كل 
وهمي����ة”، وحكم����ت مبعاقب����ة 3 منهم بال�س����جن 
ملدة 3 �س����نوات، وبحب�س الآخرين ملدة �سنتن، 

واأمرت مب�سادرة اجل�سم الوهمي امل�سبوط.
واأ�س����ارت املحكمة يف حيثي����ات حكمها اإلى 
اأن املحك����وم علي����ه الثالث كان ق����د طعن على 
هذا احلك����م بطريق التميي����ز، فحكمت املحكمة 
بنق�س احلكم واأمرت باإعادة الق�س����ية للمحكمة 
التي اأ�س����درته لتحكم فيها من جديد بالن�س����بة 
للطاعن وباقي املحكوم عليهم يف �س����وء قانون 
العقوب����ات البديل����ة الت����ي مل تك����ن حت����ت ب�رش 
القا�س����ي عند تقدير العقوبة باعتباره القانون 

الأ�سلح للمتهمن.
واأو�س����حت املحكم����ة اأن����ه ثبت لديه����ا اأن 
بتاري����خ  ارتكب����وا  ق����د  اخلم�س����ة  امل�س����تاأنفن 

20/8/2015، الآتي:
اأول: و�س����عوا واآخري����ن جمهول����ن من����اذج 
حماكي����ه لأ�س����كال املتفج����رات واملفرقعات يف 

الطريق العام.
ثانًي����ا: اأ�س����علوا عم����ًدا واآخري����ن جمهولن 
حريًقا يف منقولت تنفيًذا لغر�س اإرهابي، وكان 
ذلك من �س����اأنه تعري�س حي����اة النا�س واأموالهم 

للخطر.
واآخري����ن جمهول����ن يف  ا�س����رتكوا  ثالًث����ا: 
جتمه����ر مبكان ع����ام موؤلف من اأكرث من خم�س����ة 
اأ�س����خا�س الغر�س منه ارتكاب اجلرائم والإخال 
بالأمن العام م�ستخدمن يف ذلك العنف لتحقيق 

الغاية التي اجتمعوا من اأجلها.
رابًع����ا: حازوا واأح����رزوا واآخري����ن جمهولن 
عبوات قابلة لا�س����تعال والنفجار “مولوتوف” 
بق�س����د ا�س����تعمالها يف تعري�����س حي����اة النا�س 

واأموالهم للخطر.

�رشعت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى، 
يف حماكمة �س����خ�س اآ�س����يوي اجلن�سية يواجه 
تهم����ة ا�س����تعمال توقي����ع اإلك����رتوين م����زور 
لغر�س احتيايل، حاول التذاكي على املحقق 
بالنيابة العامة فف�س����حه موقع “جوجل” بعد 

ا�ستخدامه لتحويل العمات.
يف  النظ����ر  تاأجي����ل  املحكم����ة  وق����ررت 
الق�س����ية حتى جل�س����ة يوم 11 يونيو، وذلك 
للت�رشيح ب�س����ورة من اأوراق الق�سية لوكيل 
املته����م، مع الأم����ر با�س����تمرار حب�س����ه حلن 

اجلل�سة القادمة.
وت�س����ري اأوراق الق�س����ية اإلى اأن الواقعة 
اجلرائ����م  مكافح����ة  �س����عبة  اأن  يف  تتمث����ل 
القت�س����ادية كانت قد تلق����ت باًغا من اأحد 
حم����ات بيع الهوات����ف النقالة، اأف����اد فيه اأن 
�سخ�ًس����ا ح�����رش اإلى حمل����ه وقد ا�س����رتى عدد 
اأربعة هواتف نقالة مببل����غ 520 ديناًرا، واأنه 
ا�س����تعمل بطاق����ات ائتمانية م����زورة يف تلك 
العملية، فتم التوجه مبا�رشة للمحل والقب�س 
على املتهم متلب�ًسا بجرمه وكان برفقته اأحد 

اأ�سدقائه.
وبالتحقيق م����ع املتهم الآ�س����يوي، قّرر 
اأنه يعمل ب�س����فته مدير مق����اولت، واأنه قبل 
ح�س����وره اإل����ى مملكة البحرين لزي����ارة بع�س 
الأ�س����دقاء كان مع����ه مبل����غ 65 األ����ف روبية، 
وح����اول اأن يق����وم بتحويله����م اإل����ى الدين����ار 
البحريني، اإل اأن �ساحب حمل �رشافة يف بلده 
قّرر له اأن البحرين ل ت�س����مح لاأجانب بدخول 

املطار مببلغ اأكرث من 500 دينار.
فيما اأبلغه �س����ديقه اأنه ممكن اأن يبادله 
املبل����غ بث����اث بطاق����ات ائتمانية �س����احلة، 
قيم����ة كل واح����دة منه����م 500 دين����ار، ب�رشط 
اأن ي�س����تخدمهم كم�س����رتيات واألّ ي�س����حبهم 
نقًدا “كا�س”، واأبلغه �س����ديقه اأن البطاقات 

�ساحلة و�سليمة وقانونية.
واأ�س����اف اأنه بعد و�س����وله اإلى البحرين 
بتاري����خ 16 فرباي����ر 2018، ون����زل يف فندق 
مبنطق����ة اجلف����ري، يف الي����وم التايل ات�س����ل 
ب�س����ديقه املقي����م يف اململكة، وق����ال له اإنه 
يرغ����ب يف �����رشاء هواتف له ول�س����ديقه الويف 
ال����ذي بادله الأم����وال بالبطاقات بالإ�س����افة 
لهواتف لأ�رشته كهدايا، وبالفعل توجها لأحد 
املحات ودفع 60 ديناًرا نقًدا، وقام ب�سداد 
باقة مبلغ الهواتف بالبطاقات التي �س����لمها 
اإليه �سديقه، اإل اأنه مل يكن يعلم اأنها تخ�س 

ا اآخرين. اأ�سخا�سً
واأثناء التحقيق مع املتهم اأجرى ع�س����و 
النيابة املحقق حتوياً �رشيًعا للعمات للمبلغ 
الذي ذك����ره املتهم م�س����تعما حمرك البحث 
“جوجل”، ال����ذي تبن من خال موقع حمول 
العم����ات اأن مبل����غ 65 األ����ف روبية ي�س����اوى 
ح����وايل 377 دين����اًرا، مما يعني ع����دم وجود 
اأية م�س����كلة ح�س����ب ما اأفاد ب����ه يف اعرتافاته 
وباإمكان����ه الدخول بتلك الأم����وال اإلى مملكة 
البحري����ن، اإل اأن املته����م تراج����ع ع����ن اأقواله 
ب�س����اأن املبلغ وذكر اأنه كان يحمل معه 105 

األف روبية.
ووجه���ت النياب���ة العام���ة للمته���م اأن���ه 
اأول: ا�س���تعمل   ،2018 20 فرباي���ر  بتاري���خ 
توقي���ع اإلك���رتوين للمجني عليه وه���و الرقم 
ال�رشي لبطاقات ال�رشاف الآيل لغر�س احتيايل.
ثانًيا: �رشع يف التو�س����ل لا�س����تياء على 
املبال����غ النقدي����ة املبين����ة واململوكة ملحل 
هواتف نقالة بال�ستعانة بطرق احتيالية بعد 
اأن ا�س����تخدم الرقم ال�����رشي اخلا�س بالبطاقة 
املذك����ورة للمجني عليه به����دف �رشاء هواتف 
وخاب اأثر اجلرمية ل�سبب ل دخل لإرادته فيه 

وهو ك�سف اأمره والقب�س عليه.

27 ي�ني� احلكم يف ق�ضية عربي واآ�ضي�ية يغ�ضالن االأم�ال
بقيمة جتاوزت 163 األف دينار

حج���زت املحكمة الك���ربى اجلنائي���ة الأولى، 
النظر يف واقعة غ�س���ل اأموال، املتهم فيها مدير 
مبيع���ات )46 عاًما - عربي اجلن�س���ية( وموظفة 
اآ�س���يوية، كان���ا يعم���ان ل���دى اأحد حم���ات بيع 
املفرو�س���ات والأثاث، وبلغت الأم���وال اأكرث من 
163 األف دينار، للنطق باحلكم عليهما يف جل�سة 

27 يونيو اجلاري.
كان اأبلغ �س���احب معر�س لبيع املفرو�سات 
مركًزا لل�رشطة، من اأنه اكت�س���ف وجود مدفوعات 
لب�س���اعة متت ع���ن طري���ق البطاق���ة الئتمانية 
اخلا�سة مبدير املعر�س “عربي اجلن�سية”، وعند 
مراجعة الفواتري تبن اأن املدير يقوم باختا�س 
املبال���غ املدفوع���ة نق���ًدا م���ن الزبائ���ن ويق���وم 
بدفعها من خال البطاق���ة الئتمانية، عن طريق 
ت�س���جيل الفوات���ري بقيم���ة خمتلفة عل���ى النظام 
املحا�س���بي للمعر�س، وذلك مب�س���اعدة م�سوؤولة 
احل�سابات الآ�سيوية والتي ات�سح اأنها �سديقته.
واأ�س���اف مالك املعر����س، اأنه عن���د مراجعة 
اخلارجي���ة  املبيع���ات  اأن  اكت�س���ف  احل�س���ابات 
للمعر����س كانت تتم عن طريق اإر�س���ال الزبائن 
لقيمة امل�س���رتيات على ح�ساب املتهم اخلا�س، 
حي���ث كان يطلب منهم دفعها يف ح�س���ابه مربًرا 
ذل���ك اأن اإدخ���ال املبال���غ يف ح�س���اب املعر����س 
�س���يوؤخر عملية ت�سليم الب�س���ائع لثاثة اأ�سابيع، 
ثم يقوم بتوريد الب�س���ائع من املخازن اإلى خارج 
البحرين وت�س���جيل فوات���ري مزورة عل���ى النظام 
املحا�س���بي للمعر�س، وتبن اأن الختا�سات بلغ 
جمموعها اأكرث م���ن 163 األف دينار، قام املتهم 
ب�رشفها على اأ�س���دقائه واإر�سال جزء منها لبلده 
وجزء اآخر ل�س���ديقته التي اأر�سلتها لبلدها، حيث 

كان والدها ي�ستلمها.
وكان���ا قد اأحيا للمحاكم���ة بداية على اعتبار 
اأنهم���ا ارتكب���ا جرمية خيان���ة اأمان���ة، اإل اأن دلئل 
ارتكابهم���ا لعملي���ات غ�س���ل الأم���وال اأدت اإل���ى 
التحقي���ق معهما يف ه���ذا اخل�س���و�س واإحالتهما 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار اأنها تهم���ة خمتلفة عن 
خيانة الأمانة والتزوير يف حمررات خا�س���ة، التي 
اأدين���ا فيه���ا باحلب�س مل���دة 3 �س���نوات يف وقت 

�سابق.
وتب���ّن من خ���ال التحري���ات الت���ي اأجريت 
اأن املته���م العرب���ي قد ا�س���رتى ع���دة اأرا�س يف 
باده م���ن خال الأموال املغ�س���ولة، كما اأن لديه 
العديد من احل�س���ابات البنكية، وهناك اإيداعات 
من اأ�س���خا�س خمتلف���ن و3 حتويات يف حمات 
ال�رشافة اإلى باد املتهمة الثانية، واإلى عدة دول 

عربية وخليجية واإفريقية.
ولوحظ من خال التقارير املرفقة بالق�سية 

اأن عملي���ات الإيداع���ات البنكي���ة بلغ���ت نحو 21 
األًفا و210 دنانري و568 فل�ًس���ا، واأن التحويات 
اأم���ا  دين���اًرا،  و665  األًف���ا   67 بلغ���ت  البنكي���ة 
التحويات املر�س���لة فكان���ت مبجم���وع 24 األًفا 
و758 دين���اًرا و207 فلو�س، وا�س���تلم املتهمان 
اآلف و738 دين���اًرا و150   4 حتوي���ات بقيم���ة 
فل�ًس���ا، وهن���اك ع���دة عملي���ات لتحوي���ل عمات 
واملدفوع���ات، وبلغ اإجم���ايل املبالغ املغ�س���ولة 

اأكرث من 163 األًفا و736 ديناًرا.
ه���ذا، وقد اأحال���ت النيابة العام���ة املتهمان 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأنهما يف غ�س���ون الأعوام 
2010 حت���ى 2014، اأجروا عمليات تتعلق بعائد 
جرمية باأن اأجروا عمليات اإيداع، و�سحب وحتويل 
عل���ى هذه الأموال من خال البنوك وامل�س���ارف، 
م���ع علمهم���ا باأنها متح�س���له من ن�س���اط اإجرامي 
وهو جرائم الحتيال وخيان���ة الأمانة والتزوير يف 

حمررات العرفية وا�ستعمالها.

اإع���������داد: ع���ب��������س اإب���راه���ي���م



70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة
املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعل���ن م�رصف 
البحري���ن املركزي باأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم 
1707 م���ن اأذونات اخلزانة احلكومية الأ�ص���بوعية 
التي ي�ص���درها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين، 
وتبل���غ قيمة هذا الإ�ص���دار 70 مليون دينار لفرتة 
ا�صتحقاق 91 يوًما تبداأ يف 6 يونيو 2018 وتنتهي 
يف 5 �ص���بتمرب 2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة 
على هذه الأذونات 3.62 % مقارنة ب�صعر الفائدة 
3.55 % للإ�صدار ال�صابق بتاريخ 30 مايو 2018. 
وبلغ معدل �ص���عر اخل�ص���م 99.094 %، ومت قبول 
اأقل �صعر للم�ص���اركة بواقع 99.049 %، علًما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 122 %.

“بحرين باك” تنتخب جمل�س الإدارة 14 يونيو

يناق�س اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�رصكة املتحدة ل�صناعة الورق “بحرين باك” يوم 14 يونيو 
اجلاري تعيني وانتخاب 7 اأع�صاء يف جمل�س اإدارتها لل�صنوات الثلثة )2018 - 2021(.

كما يناق�س اجتماع اجلمعية العمومية امليزانية العمومية لل�رصكة وح�ص���اب الأرباح واخل�صائر لل�صنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018، ويقر توزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 25 % من راأ�س 

املال املدفوع ما ي�صاوي نحو 490.81 األف دينار.
وكذل���ك يناق�س تعيني اأو اإعادة تعيني مدققي ح�ص���ابات ال�رصكة للع���ام 2018 - 2019 وتخويل 
جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهم، وتخ�ص���ي�س 50 األف دينار مكافاأة لأع�ص���اء جمل�س الإدارة، وتخ�صي�س 
8 اآلف دينار للأعمال اخلريية، واإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة عن كل ما يتعلق بت�رصفاتهم عن ال�صنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017.
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

دعوة للرتيث قبل اال�صتجابة ل�صندوق النقد بفر�ض �رشائب على ال�رشكات
اأحد احللول املطروحة ملعاجلة العجز املايل للبحرين

دع���ا اقت�ص���اديو البحري���ن الرتي���ث قب���ل 
ال�ص���تجابة لدع���وة �ص���ندوق النق���دي الدويل 

بفر�س �رصائب على دخل ال�رصكات البحرينية.
وكان م�ص���ئول يف �ص���ندوق النقد الدويل، 
ذكر يف خت���ام املراجعة الدوري���ة التي قام بها 
وف���د من ال�ص���ندوق للبحري���ن، اأن ال�ص���ندوق 
�ص���ريحب بفر����س �رصيب���ة دخل عل���ى ال�رصكات 
كج���زء من التدابري املالية التي بداأتها اململكة 
ملعاجلة العجز املايل والنخفا�س يف الإيرادات.
وق���ال بيكا�س جو�ص���ي، ال���ذي تراأ�س بعثة 
�ص���ندوق النق���د اإلى البحرين “عل���ى الرغم من 
التداب���ري الب���ارزة الت���ي مت تنفيذه���ا منذ عام 
2015، ف���اإن التعدي���ل ال�رصيب���ي الكب���ري ه���و 
اأولوي���ة. وينبغي اأن ت�ص���تمل ه���ذه اخلطة على 
اإج���راءات للإي���رادات والنفق���ات، م���ع حماي���ة 
الفئات الأكرث �ص���عًفا. اإن تنفيذ �رصيبة القيمة 
ا.  امل�ص���افة، كما هو خمطط لها، �ص���يكون مهمًّ
و�صتكون هناك تدابري اإ�صافية مرحب بها، مبا 

يف ذلك النظر يف �رصيبة دخل ال�رصكات”.

 الضرائب البد منها
املالي���ة  ال�ص���وؤون  جلن���ة  ع�ص���و  اأم���ا 
والقت�ص���ادية مبجل����س ال�ص���ورى، ر�ص���ا فرج، 
فاأ�ص���ار اإلى اأن ال�رصائب �ص���يء حتمي يف الدول 
الع�رصية التي ت�صعى لتقدمي اأف�صل اخلدمات، 
اإل اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه فهو حول وقت 
تطبيق ه���ذه ال�رصائ���ب وكيفي���ة تطبيقها من 

ناحية الن�صب واآلية التح�صيل وغريها.
واأ�ص���ار فرج اإلى اأنه يج���ب اأن تكون هناك 
درا�ص���ة متاأنية واأخذ امل�صورة من جميع ال�رصكاء 

عند اتخاذ اأي قرارات تتعلق بال�رصائب، �ص���واء 
مع القطاع اخلا�س اأو املوؤ�ص�صات وغريهم لكي 
يكون هناك تفهم واتفاق على اإقرار هذا النوع 

من ال�رصائب.
وراأى فرج اأنه ل بد من فر�س ال�رصائب على 
املدى الطويل مع زيادة عدد ال�ص���كان وارتفاع 
اللتزامات املالية لكن ال�ص���وؤال �ص���يبقى حول 

توقيت فر�صها.

البحث عن حلول اقتصادية مستدامة
القت�ص���اديني  جمعي���ة  رئي����س  وراأى 

البحريني���ة، علي املولين، اأنه ينبغي البحث عن 
حلول اقت�ص���ادية م�ص���تدامة ملعاجلة الختلل 
املايل وتنويع م�صادر الدخل احلكومية، م�صرًيا 
اإل���ى اأن اعتم���اد امليزاني���ة العام���ة عل���ى دخل 
النفط بن�صبة كبرية، يجعل اأعداد هذه امليزانية 
مرهونة ب�ص���ورة كبرية اإلى اأ�صعار النفط الذي 
حت���ّدده عوام���ل ال�ص���وق، وهذا الو�ص���ع ل يعد 

و�صًعا ماليًّا ميكن اأن يكون م�صتداًما.
واأك���د املولين اإل���ى اأن احلكومة ت�ص���ري يف 
امل�ص���ار ال�ص���حيح حني تعطي القطاع اخلا�س 
دوًرا اأك���رب يف قي���ادة عجلة النمو القت�ص���ادي، 
م�صت�ص���هًدا بقانون ال�ص���مان ال�ص���حي اجلديد 

الذي قد يعطي الفر�صة للقطاع اخلا�س لتويل 
دوره يف تنمية ال�ص���تثمار يف القطاع ال�ص���حي، 
كم���ا دع���ا اإل���ى دور اأك���رب لل����رصكات يف توفري 

الوحدات الإ�صكانية.
ولفت اإلى اأن اأي قرارات م�ص���تقبلية يجب 
اأن ت�ص���تند اإل���ى مب���ادئ م�ص���تدامة، ولي�ص���ت 

اعتبارات اآنية.
وراأى امل���ولين اأنه من ح���ق احلكومة فر�س 
�رصائ���ب عل���ى ال����رصكات التي ت�ص���تخدم البنية 
التحتي���ة للب���لد وامل���وارد الب�رصية، م�ص���تدرًكا 
اأن ذل���ك ل يعني غياب اأي تبعات �ص���لبية منها 
التاأث���ري على ال�ص���ورة ال�ص���تثمارية للبحرين، 

كبيئة خالية من ال�رصائب.
واأ�ص���اف املولين اأن هناك خي���ارات اأخرى 
ميك���ن العم���ل عليه���ا، منه���ا هيكلة الر�ص���وم 
وتقن���ني الإنفاق قبل القف���ز خليارات قد تبدو 

اأ�صعب.
واأكد رئي�س جمعية القت�صاديني البحرينية 
القت�ص���ادية  اخلليجي���ة  الق���رارات  اأهمي���ة 
امل�ص���رتكة، التي قد تقلل التداعيات ال�صلبية 
للقرارات التي تتعلق بالر�ص���وم وال�رصائب، مع 
وجود بيئة ا�صتثمارية موحدة بني دول اخلليج، 
م�صت�صهًدا ب�رصيبة القيمة امل�صافة التي جاءت 

بقرار موحد من قبل الدول اخلليجية.

تحذير من صندوق النقد 
من جانبه، حّذر رئي�س جمعية امل�ص���تثمرين 
الأجان���ب يف البحرين، فادي املج���ايل من اتباع 
الو�صفات القت�ص���ادية التي يقدمها �صندوق 
النقد الدويل، لفتة اإلى وجود جتارب �صيئة يف 
هذا ال�ص���ياق ومنها جت���ارب قريبة من البحرين 

متمثلة يف الأردن وما يحدث فيها الآن.
يف  جنح���ت  البحري���ن  اإن  املج���ايل  وق���ال 
ا�ص���تقطاب املزي���د م���ن ال�ص���تثمارات بفعل 
الت�ص���هيلت املقدم���ة للم�ص���تثمرين وبكونها 

بيئة خالية من ال�رصائب.
واأ�ص���اف املج���ايل “�ص���حيح اأن ال�رصائ���ب 
�صتاأتي بالأموال اإلى خزينة الدولة، ولكن يجب 
النظ���ر اإل���ى اأبعد من ذل���ك وعل���ى تاأثريه على 
القت�صاد وال�صتثمارات وهو ما قد يفوق هذه 

املبالغ امل�صتح�صلة”.
واأ�ص���ار املجايل اإل���ى اأن البحرين حققت يف 
الع���ام 2017 اأرقاًما كب���رية فيما يتعلق بجذب 

ال�صتثمارات.

علي الفردان

• •فادي املجايل	 •ر�صا فرج	 علي املولين	

ب��ت��اأٍن درا���ص��ت��ه��ا  م��ع  الع�رصية  ال��دول��ة  منها يف  لب��د  ال�����رصائ��ب  ف���رج:  ر���ص��ا 

م�صتدامة حلول  عن  والبحث  “اخلا�س”  اإ���رصاك  يجب  “القت�صاديني”:  رئي�س 

رئي�س “امل�صتثمرين”: احذروا �صندوق النقد الدويل... فهذا ما فعلوه بالأردن

عمومية غري عادية لـ “ال�صالم” لتعديل النظام االأ�صا�صي
“جيبك” ت�صت�صيف اجتماع جلنة “جيبكا” للبحث العلمي

جواهري: ن�صعى با�صتمرار لت�صجيع البتكار

�ص���رتة - جيب���ك: ا�صت�ص���افت �رصك���ة اخلليج 
ل�ص���ناعة البرتوكيماوي���ات “جيب���ك” مبق���ر نادي 
ال�رصكة موؤخرا اجتماع جلنة البحث العلمي والبتكار 
للبرتوكيماوي���ات  اخلليج���ي  للحت���اد  التابع���ة 
والكيماويات “جيبكا”، وذلك بح�صور الأمني العام 

ل� “جيبكا”، عبدالوهاب ال�صعدون.
وناق����س اأع�ص���اء اللجنة خلل الجتم���اع اأهمية 
تعزيز التعاون بني ال�رصكات ال�صناعية واجلامعات 
البحثي���ة  الق���درات  لتوط���ني  وال�ص���عي  املحلي���ة 
اجلامعي���ة؛ خللق حلول مل�ص���كلت ال�ص���ناعة، كما 
بحث الأع�ص���اء اإمكان عقد موؤمت���ر عاملي للبتكار 
يف املنطقة ودعم الو�ص���ائل التي من �صاأنها تعزيز 

وزيادة التبادل املعريف يف جمال البحث والبتكار.
واأع���رب رئي����س �رصك���ة “جيب���ك” عبدالرحمن 
جواهري ع���ن ترحيب ال�رصكة باأع�ص���اء جلنة البحث 
العلم���ي والبت���كار التابعة ل� “جيب���كا”، موؤكدا  اأن 

ال����رصكات ال�ص���ناعية ت���ويل الي���وم اأهمي���ة بالغ���ة 
مب�ص���ائل البح���ث العلم���ي والبت���كار لذل���ك عمد 
الحت���اد اخلليج���ي لإن�ص���اء جلن���ة خا�ص���ة للبح���ث 
العلم���ي والبت���كار؛ به���دف زيادة الوع���ي باأهمية 
البت���كار وتفعي���ل التعاون بني ال����رصكات يف هذا 
املج���ال احلي���وي.  من جهت���ه، قال رئي����س اللجنة 
موؤيد القرطا�س اإن الجتماع ناق�س و�ص���ائل زيادة 
الهتم���ام بالبح���ث العلمي، حيث ل ميكن �ص���مان 

التنمية امل�ص���تدامة ومناف�صة الدول املتقدمة من 
دون الهتم���ام بالبح���ث العلم���ي، وال�ص���عي خللق 
ثقاف���ة موؤ�ص�ص���ية ل���دى املوؤ�ص�ص���ات وال�رصكات، 
والزامها بو�ص���ع ميزانيات خا�صة للبحث العلمي؛ 
من اأج���ل النهو�س مب�ص���توى اإنتاجيتها، مو�ص���حا 
كذلك اأهمية العمل على ابت���كار احللول الإبداعية 
لزيادة الإنت���اج، وتقليل النفق���ات وغري ذلك من 

الأمور املهمة ذات العلقة.

اأعل���ن جمل����س اإدارة م����رصف ال�ص���لم 
البحرين عن اجتماع اجلمعية العمومية غري 
العادية للم�رصف �ص���يعقد ي����وم 25 يونيو 
اجلاري يف متام ال�ص���اعة 10:30 �صباًحا يف 

فندق ال�صرياتون بقاعة التاج.
ويف ح���ال ع���دم ا�ص���تكمال الن�ص���اب 
الجتم���اع  ه���ذا  لعق���د  ال���لزم  القان���وين 
�ص���يعقد الجتماع الثاين يف يوم 10 يوليو 
اأنف�ص���هما  وامل���كان  الزم���ان  يف  املقب���ل 
بح�ص���ور اأكرث م���ن ثلث امل�ص���اهمني، واإذا 
مل ي�ص���تكمل الن�ص���اب القانوين �ص���يعقد 
الجتماع الثالث يف ي���وم 24 يوليو املقبل 
يف الزمان واملكان اأنف�ص���هما بح�ص���ور ربع 
امل�ص���اهمني. ويناق�س الجتم���اع املوافقة 
عل���ى تعديل النظ���ام الأ�صا�ص���ي للم�رصف 
ليتواف���ق م���ع تعدي���لت قان���ون ال�رصكات 

التجارية البحريني رقم )21( ل�صنة 2001 
املن�ص���و�س عليها يف مر�صوم بقانون رقم 
)50( ل�صنة 2014 واملر�صوم بقانون رقم 
)28( ل�صنة 2015 واملر�صوم بقانون رقم 
)1( ل�ص���نة 2018، مع مراعاة اأحكام قانون 
م����رصف البحرين املرك���زي واملوؤ�ص�ص���ات 
املالية ال�ص���ادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 
ال�ص���ادرة  واللوائ���ح  وتعديلت���ه   ،2006
تنفي���ًذا لأحكام���ه، وذلك خا�ص���ع ملوافقة 
امل�رصف املركزي ح�ص���ب ما هو مو�ص���ح يف 

جدول املواد املعدلة للنظام الأ�صا�صي. 
وم���ن املق���رر اأن يت���م تخوي���ل رئي�س 
جمل����س الإدارة خليفة بط���ي و/اأو الرئي�س 
الناي����س،  رفي���ق  للم����رصف  التنفي���ذي 
منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل 
النظام الأ�صا�صي للم�رصف، واأي م�صتندات 
ذات �ص���لة لدى اجلهات الر�صمية ومبا�رصة 

الإجراءات املطلوبة كافة لإمتام ذلك.

املحرر االقت�صادي

The Spark Residence بن فقيه” ت�صلم م�رشوع“
اإمتام بيعه بالكامل خلل فرتة قيا�صية

املنام���ة - �رصك���ة بن فقي���ه: اأعلن���ت �رصكة 
بن فقيه لل�ص���تثمار العق���اري عن انتهائها من 
The Spark Res -  ننفي���ذ وت�ص���ليم م����رصوع
dence الواقع يف منطقة اجلفري. وبذلك ي�صل 
عدد امل�صاريع التي �ص���لمتها ال�رصكة منذ مطلع 
الع���ام 2018 حت���ى الآن اإلى 3 م�ص���اريع، فيما 
ي�ص���ل اإجمايل امل�ص���اريع التي مت قامت ال�رصكة 
با�صتكمالها وت�صليمها اإلى 28 م�رصوعا. وقالت 
ال�رصك���ة اإن جمي���ع الوح���دات ال�ص���كنية يف ه���ذا 
امل����رصوع الرائ���ع مت بيعها بالكام���ل خلل فرتة 

قيا�صية.
لت�ص���ليم  بهيج���ا  حف���ل  ال�رصك���ة  واأقام���ت 
مفاتيح ال�ص���قق ال�ص���كنية الفاخرة اإلى امللك 
وذل���ك يف مبنى امل����رصوع بح�ص���ور اإدارة ال�رصكة 
وكبار امل�ص���وؤولني. وعرب العديد من امللّك عن 

�صعادتهم با�صتلمهم وحداتهم ال�صكنية.
ويتك���ون The Spark Residence م���ن 
24 طابق���ا يف منطق���ة اجلف���ري، ويحت���وي على 
�ص���قق من غرفة واحدة، وغرفتني، اإ�ص���افة اإلى 
غ���رف ال�ص���توديو. وتتمتع املنطق���ة املجاورة 

الت�ص���لية  خي���ارات  م���ن  بالعدي���د  للم����رصوع 
والرتفي���ه، كاملطاع���م واملقاه���ي واملجمعات 
التجارية. ويوفر امل�رصوع حمام �ص���باحة للأطفال 
والكبار، ناديا �صحيا للرجال وال�صيدات، مكتب 

ا�صتقبال، وحرا�صة اأمنية على مدار ال�صاعة.
وقال مدير عام ال�رصكة عبدالرحمن الكوهجي 
“تفخر �رصكة بن فقيه بت�صليم دفعة جديدة من 
امل�ص���اريع العقاري���ة املميزة اإلى ال�ص���وق، مما 
ي�صاهم يف دعم منو القطاع العقاري يف اململكة، 

وتعزيز ثقة امل�صتثمرين يف القت�صاد”.
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العدد 3521 11 business@albiladpress.comاقتصاد
“األبا” ُت�شغل غرفة مفاتيح التحكم “7” بـ“التوزيع الكهربائي”

اال�شتثمارات بالتكنولوجيا املالية بلغت 50 مليار دوالر يف 2017
عدد �رشكاتها باملنطقة ز�د مبقد�ر 7 �أ�سعاف... يو�سف:

�ملنام���ة  - جمعي���ة �مل�س���ارف: قال 
رئي����س جمل����س �إد�رة جمعي���ة م�س���ارف 
�لبحري���ن، و�لرئي����س �ل�س���ابق ملجل����س 
�إد�رة �حت���اد �مل�س���ارف �لعربية، عدنان 
�أحمد يو�س���ف، �إن �ملز�ي���ا �لتي حتققها 
�أط���ر�ف  جلمي���ع  �ملالي���ة  �لتكنولوجي���ا 
�مل�س���لحة م���ن حكومات وبن���وك وعمالء 
و����رشكات �لتكنولوجي���ا �ملالية و�رشكات 
و�أعم���ال �أدت �إل���ى حتقي���ق من���و �رشي���ع 
ه���ذه  يف  �لعاملي���ة  �ال�س���تثمار�ت  يف 
�لتكنولوجي���ا خ���الل �ل�س���نو�ت �خلم����س 
�ملا�سية، م�سيفا �أن قيمة �ال�ستثمار�ت 
يف �لتكنولوجيا �ملالية �رتفعت مبا يزيد 
على ع�رشة �أ�سعاف يف �لفرتة بني 2013  
و2017 وجت���اوزت قيمة �ل�س���فقات �ل� 

50 مليار دوالر �لعام 2017. 
م���ن  و�ح���د  يف  يو�س���ف  و�أو�س���ح 
�سل�س���لة مق���االت يكتبه���ا حت���ت عنو�ن 
“�لتكنولوجيا �ملالية و�أبعادها �مل�رشفية 

و�القت�سادية” �أنه رغم �أن �لنظام �لبيئي 
للتكنولوجي���ا �ملالي���ة ال ي���ز�ل يف ط���ور 
�لنمو يف منطقتي �ل�رشق �الأو�سط و�سمال 
�إفريقي���ا، �إال �أن �عتماد هذه �لتكنولوجيا 
�ملالية يكت�س���ب زخما كبري� بني �لبنوك 

�لقائمة وغريها من �ل�رشكات. 

خط���و�ت  �ملنطق���ة  ه���ذه  و�تخ���ذت 
�أكرب ن�س���بيا نحو تطوي���ر نظامها �لبيئي 
للتكنولوجي���ا �ملالية، و�ال�س���تثمار�ت ال 

تز�ل مركزة يف عدد قليل من �لبلد�ن. 
و�أ�س���ار �إلى �أنه يف م�س���ح �أُجرى موؤخر� 
�س���مل 12 بلد� يف منطقة �ل�رشق �الأو�سط 
�ت�س���حت زيادة عدد �ل����رشكات �ملبتدئة 
يف جم���ال �لتكنولوجي���ا �ملالي���ة مبقد�ر 
�سبعة �أ�سعاف منذ عام 2009، وتركزت 
��س���تثمار�تها يف م����رش و�الأردن ولبن���ان 

و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
وت�س���ل ن�س���بة �ل����رشكات �ملبتدئ���ة 
�لعامل���ة يف جمايل �لدف���ع و�الإقر��س �إلى 
50 % و30 % عل���ى �لت���و�يل. ومع هذ�، 
ال ت���ز�ل �ملعام���الت �لنقدي���ة مهيمن���ة، 
وتظل �لتكنولوجيا �ملالية قناة �سغرية 
ن�س���بيا حل�س���ول �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة على �لتمويل.

�ألب���ا: حق���ق نظ���ام �لتوزي���ع  ع�س���كر - 
�لكهربائي ب�رشكة �أملنيوم �لبحرين “�ألبا” �أول 
�إجناز على م�س���توى �مل�رشوع من خالل ت�سغيل 
غرف���ة مفاتيح �لتحكم �جلدي���دة رقم 7 ذ�ت 
جهد 33 كيلوفول���ت، وذلك يوم �لثالثاء 29 
ماي���و 2018. وق���ام وفد عايل �مل�س���توى من 
�رشكة �س���يمنز، موؤلف م���ن �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�رشكة �س���يمنز – �ل�رشق �الأو�س���ط و�سيمنز �إل 
�إل �س���ي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ديتمار 
�س���ريدورفر، ونائ���ب �أول �لرئي����س لتطوي���ر 
�الأعم���ال، مانويل كوي���ن، بزيارة ملوقع نظام 
�لتوزي���ع �لكهربائي بال�رشكة يوم �الأربعاء 30 
ماي���و 2018، حيث كان يف ��س���تقبالهما كل 

م���ن نائب �لرئي����س �لتنفيذي عل���ي �لبقايل، 
و�لرئي����س �لتنفي���ذي ل�س���وؤون �لطاقة �أمني 
�س���لطان، و�ملدي���ر �الإد�ري ل�س���وؤون �لطاقة 

�ستيف ديف�سون.
وق���ال �لبق���ايل “�س���عد�ء بتحقي���ق هذ� 
�الإجن���از، حي���ث ميث���ل ��س���تكمال �أول مرحلة 
لدمج نظ���ام �لنقل مبحطة �لطاقة 5، ونتطلع 
لت�س���غيل غرفة مفاتيح �لتحكم �جلديدة رقم 
9 بح�سب �جلدول �لزمني للم�رشوع.كما ن�سكر 
�رشك���ة �س���يمنز، �رشيكنا �الإ�س���رت�تيجي لنظام 
�لتوزي���ع �لكهربائ���ي �ملدم���ج بالكامل بخط 
�ل�س���هر �ل�س���اد�س؛ مل�س���اهمتهم �لقيمة يف 

حتقيق عملية ت�سغيل �آمنة”.

• عدنان يو�سف	

“طريان اخلليج” ُت�شريرّ رحالت الأمريكا ال�شمالية يف 2023
ترتقب ��ستالم 10 طائر�ت بوينغ 787-9 درمياليرن

�ملنامة - طري�ن �خلليج: ��ست�سافت 
طري�ن �خلليج �س���فري �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية لدى �لبحرين ج�سنت �سيبرييل 
يف مقرها �لرئي�س���ي باملحرق، حيث كان 
يف ��س���تقباله �لرئي�س �لتنفيذي لل�رشكة 
كري�س���مري كوت�س���كو، ونائ���ب �لرئي����س 
�لتنفي���ذي �لقبط���ان ولي���د عبد�حلمي���د 

�لعلوي. 
�أوج���ه  مناق�س���ة  �للق���اء  خ���الل  ومت 

�لتعاون �مل�س���رتك، و�لع����رش طائر�ت من 
ط���ر�ز بوينغ 787-9 درمياليرن �جلديدة 
�ملرتقبة لطري�ن �خلليج، وخطط �لناقلة 
�مل�س���تقبلية يف �لتو�س���ع، �لتي �ست�سهد 
�أم���ريكا  �إل���ى  �لناقل���ة  رح���الت  ت�س���يري 

�ل�سمالية يف �لعام 2023. 
و�س���تكون 5 طائر�ت بوينغ 787-9 
A320 -  ررمياليرن وطائرت���ا �إيربا�س
eo من �ل� 39 طائرة �لتابعة لالأ�س���طول 

�جلديد ق���د �لتحق���ت باأ�س���طول طري�ن 
�خللي���ج مع نهاي���ة �لعام �جل���اري، حيث 
�س���تكون �ل�رشكة قد ��ستلمت ما جمموعه 
10 طائر�ت درمياليرن جديدة مع نهاية 
�لع���ام 2020. ومت �الإعالن عن �لوجهات 
�لتي �ست�س���ريرّ �لناقلة رحالتها �إليها هذ� 
�لع���ام با�س���تخد�م طائر�ته���ا �جلدي���دة، 
وهي �لبحرين – لندن هيرثو، �لبحرين – 

�لد�ر �لبي�ساء، و�لبحرين – بانكوك.  • “طري�ن �خلليج” م�ستقبلًة �ل�سفري �الأمريكي لدى �لبحرين	



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

احملل  حتوي  بطلب  صالح  محمد  صالح  امينه  املعلن  إلينا  تقدم 

التالي: التجاري 

شير. اسماعيل  محمد  مرتضى  غالم  شهزادي  مشرف  السيد/  إلى 

خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اتراض  لديه  من  كل  فعلى 

اعتراضه. يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  مياً  عشر 

البرستي زمان  مطعم  التجاري:  االسم 

23801 القيد:  رقم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
CR2018-84295 اعالن رقم

تنازل ـ عن احملل التجاري

قد  بأن  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  اسد  يوسف  محمد  جاسم  السيد/  إليها  تقدم 
أجنبي،  فرع   - ح(  م  )ش  سيستمز  باور  ميل  لشركة  القانوني 
طالبا   ،115018 رقم  القيد  مبوجب  أجنبية  لشركة  كفرع  املسجلة 
وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )69700( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميل باور سيستمز )ش م ح( - فرع أجنبي

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كاريبني  جايد  شركة  في  الشركاء  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه 
 ،112885 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م.  كونسلتنس 
شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني 

من> كل  بني  دينار،   1000 وقدره  برأسمال  تضامن 
فرحان عبداهلل  محمد  خالد  السيد/   .1
فرحان نايف  نهيوب  نوف  السيدة/   .2

القيد :112885
التاريخ 31/5/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم 000 لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
وتلميع  وتركيب  لتقطيع  العربية  شركة  اصحاب  السادة  إليه  تقدم 
 ،46469-3  - رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م.  واجلرانيت  الرخام 
وتلميع  وتركيب  لتقطيع  العربية  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبني 
ذ.م.م. واجلرانيت  للرخام  العربية  إلى شركة  ذ.م.م.  واجلرانيت  الرخام 

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
اإلعالن هذا  نشر  تاريخ  من  يوم  عشر  خمسة  مدة 

القيد :46469-3
التاريخ 4/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم 000 لسنة 2018

اعالن بشان تغيير االسم التجاري لشركة العربية لتقطيع وتركيب 
وتلميع الرخام واجلرانيت ذ.م.م
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االحتالل يقتل فل�شطينيا حاول العبور من �شياج غزة
غ���زة � روي���رتز: قال جي����س االحتالل االإ�رسائيل���ي، يف بي���ان، اإن جنوده قتلوا فل�ش���طينيا 
بالر�ش���ا�س عندم���ا حاول عبور احلدود من قطاع غزة ومعه فاأ����س اأم�س االثنني. ون�رس اجلي�س 
�ش���وًرا قال اإنه���ا لفاأ�س على االأر����س بالقرب من احل���دود. وقال متحدث با�ش���م اجلي�س اإن 
فل�ش���طينًيا اآخر كان مع الرجل فر بعد اأن اأتلفا ال�ش���ياج االأمني االإ�رسائيلي. ومل ي�شدر تعليق 
من امل�ش���وؤولني الفل�شطينيني على الواقعة التي تاأتي يف ظل العنف املتجدد بطول احلدود 
ب���ني اإ�رسائيل وغزة. واأطلق عنا�رس من حركتي حما�س واجلهاد االإ�ش���المي ع�رسات ال�ش���واريخ 
وقذائف املورتر على اإ�رسائيل االأ�ش���بوع املا�شي، وردت اإ�رسائيل بنريان الدبابات وال�رسبات 
اجلوية يف اأعنف تبادل للق�ش���ف بني اجلانبني منذ �ش���نوات. وقتل اجلنود االإ�رسائيليون 120 
فل�ش���طينًيا على االأقل منذ يوم 30 من مار�س خالل احتجاجات حا�ش���دة بطول حدود غزة، مما 
اأثار اإدانات دولية.ويقول الفل�شطينيون اإن معظم القتلى واآالف امل�شابني كانوا من املدنيني العزل 

الذين ا�شتخدمت اإ�رسائيل �شدهم القوة املفرطة.
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واشنطن ـ رويترز: 

بيروت ـ رويترز: 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

انتاناناريفو ـ أ ف ب: 

دونال���د  االأمريك���ي  الرئي����س  ق���ال 
ترام���ب اأم����س االثن���ني اإن���ه مل يرتكب اأي 
خمالف���ة، لكنه ميل���ك ال�ش���لطة القانونية 
“املطلق���ة” للعف���و ع���ن نف�ش���ه، مك���ررا 
بذل���ك ما قاله حمام���وه يف مذكرة للمحقق 
التدخ���ل  ق�ش���ية  يف  اخلا����س  االأمريك���ي 
الرو�شي املزعوم يف االنتخابات الرئا�شية 

االأمريكية العام 2016. 
ويف املذك���رة، التي ن�رستها �ش���حيفة 
نيوي���ورك تاميز، ق���ال حمام���و ترامب اإن 
الرئي����س ال ميك���ن اأن يعرق���ل التحقي���ق؛ 
نظ���را لل�ش���الحيات املمنوحة ل���ه مبوجب 

الد�شتور االأمريكي.
وكتب ترامب تغري���دة على “تويرت” 
ق���ال فيها “اأملك احل���ق املطلق يف العفو 
عن نف�ش���ي مثلما قال الكثري من اأ�ش���اتذة 
القان���ون، لك���ن ملاذا اأفع���ل ذلك يف حني 

اأنني مل اأرتكب اأي خطاأ؟”
وقال ترامب يف تغريدة اأخرى “تعيني 

املحقق اخلا�س غري د�شتوري باملرة”.

اأبلغت �شوريا اأم�س االثنني لبنان اأنها 
تريد عودة الالجئني للم�ش���اعدة يف عملية 
اإع���ادة اإعمار البالد، بع���د اأن عربت بريوت 
عن قلقها من اأن قانونا جديدا الإعادة بناء 
املناطق املدمرة ق���د يثنيهم عن العودة 
اإلى ديارهم. وكان لبنان الذي ي�شت�شيف 
ملي���ون الجئ �ش���وري م�ش���جل ل���دى االأمم 
املتح���دة ق���د كت���ب للحكوم���ة ال�ش���ورية 
ال�شهر املا�شي ب�شاأن “القانون رقم 10” 
ال���ذي تخ�ش���ى منظم���ات تعنى مب�ش���اعدة 
الالجئ���ني وحقوقهم اأن يوؤدي اإلى فقدان 

الالجئني ملمتلكاتهم يف البالد.
ودخ���ل القانون حيز التنفيذ ال�ش���هر 
املا�ش���ي فيم���ا كان اجلي����س على و�ش���ك 
�شحق اآخر جيوب املعار�شة امل�شلحة قرب 
دم�ش���ق مبا عزز قب�ش���ة الرئي�س ال�شوري 
ب�ش���ار االأ�شد على كل غرب �شوريا تقريبا. 

ومل يطبق القانون بعد.

ق���ال املتحدث با�ش���م اجلي�س الليبي 
العمي���د اأحم���د امل�ش���ماري، م�ش���اء االأحد، 
اإن اجلي����س الليبي دخل اأك���رب اأحياء درنة 
ويتقدم ب�ش���كل ثابت. وقال امل�شماري يف 
حديث اإلى �ش���كاي نيوز عربية، اإن اجلي�س 
الليب���ي يحا����رس تنظي���م القاع���دة وبقايا 
“داع����س” يف درن���ة بدع���م م���ن االأه���ايل، 
م�ش���ريا اإل���ى اأن تنظي���م القاع���دة حتالف 
م���ع “داع����س” وتنظيم االإخ���وان االإرهابي 
ملحارب���ة ق���وات اجلي����س الليب���ي. واأك���د 
املتحدث با�ش���م اجلي�س الليبي اأن حماية 
املدنيني واملمتلكات العامة اأولوية توؤخر 
الق�شاء على االإرهابيني، مو�شحا اأن معظم 
قيادات االإرهابيني مت الق�شاء عليها مما 
اأدى اإلى اإرباك م�ش���لحي تلك الع�ش���ابات. 
ون���وه امل�ش���ماري اإل���ى اأن اجلي����س يقوم 
باإبط���اء هجماته الإعطاء فر�ش���ة للمدنيني 
الإخ���الء مناطق القتال، كما دعا اأهايل درنة 

اإلى ت�شليم اأبنائهم املغرر بهم.

اأعلن رئي�س حكومة مدغ�شقر اوليفييه 
مهافايل �شولوناندرا�شانا ا�شتقالته اأم�س 
االثن���ني، وه���ي املرحل���ة االأول���ى الختيار 
“رئي����س وزراء توافقي” بن���اء على طلب 
املحكمة الد�ش���تورية العلي���ا؛ للخروج من 
االأزمة ال�شيا�ش���ية. وقال �شولوناندرا�شانا 
يف موؤمتر �شحايف “�شاأقدم ا�شتقالتي اإلى 
رئي�س اجلمهورية. وب�ش���فتي رجل دولة، 

لن اأكون عقبة يف حياة االأمة”.
واأ�ش���اف “ب���كل طيبة خاط���ر وبفرح، 
اأقب���ل اأن اأ�ش���تقيل. لي����س لدي ما اآ�ش���ف 
عليه، واأ�شتطيع اأن اأم�شي مرفوع الراأ�س”.
ومنذ نهاية اأبريل، تنظم املعار�ش���ة 
تظاه���رات يومي���ة يف مدغ�ش���قر، اجلزيرة 
الكب���رية التي يت�ش���م تاريخها ال�شيا�ش���ي 
باال�شطراب. وحتولت االأزمة احلالية التي 
انطلقت م���ن رف�س املعار�ش���ة القوانني 
االنتخابية اجلديدة، اإلى مترد وا�ش���ع على 
رئي�س الدولة ه���ريي راجاونارميامبيانينا 

الذي رف�س الرتاجع حتى االآن.

ترامب: اأملك �شلطة 
العفو عن نف�شي

�شوريا تبلغ لبنان باأنها 
تريد عودة الالجئني

اجلي�س الليبي يتقدم 
يف اأكرب اأحياء درنة

رئي�س وزراء مدغ�شقر 
يعلن ا�شتقالته

مقتل “املطلوب رقم 16”... الرجل الثاين بوزارة دفاع احلوثي
ميلي�شيا االنقالب تلغم مطار احلديدة بعد �شغط املقاومة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 ك�شفت م�ش���ادر ميدانية يف اليمن، اأم�س 
االثنني، عن مقتل “املطل���وب رقم 16” على 
قائمة االإرهابيني املطلوبني للتحالف العربي، 
يف غارة ا�ش���تهدفت مقرا لقيادات ميلي�شيات 

احلوثي يف احلديدة قبل يومني 
رق���م  “املطل���وب  اإن  وقال���ت امل�ش���ادر 
16 الل���واء الرك���ن املتمرد حمم���د عبدالكرمي 
الغم���اري قتل م���ع قي���ادي حوثي اآخ���ر يدعى 
عبدالكرمي احلوثي و7 اآخرين يف غارة للتحالف 
العرب���ي قب���ل يوم���ني عل���ى قي���ادة املنطقة 

الع�شكرية اخلام�شة يف احلديدة”.
وح�ش���ب امل�شدر نف�ش���ه، فاإن ميلي�شيات 
احلوث���ي املوالي���ة الإي���ران كان���ت ق���د عينت 
الغماري رئي�ش���ا لهيئة االأركان، مما يعد �رسبة 
موجع���ة جديدة للميلي�ش���يات التي تكبدت يف 
االأ�ش���ابيع املا�شية خ�ش���ائر فادحة على جبهة 

ال�شاحل الغربي. 
واأك���دت امل�ش���ادر اأن القتي���ل “قدم من 
�ش���نعاء اإلى احلديدة لرتتيب جبهة احلوثيني 
املنه���ارة، بعد تقدم ق���وات املقاومة اليمنية 
امل�ش���رتكة”، التي باتت على م�شارف املدينة 
اال�شرتاتيجية اإثر العملية التي ت�شنها باإ�شناد 

وم�ش���اركة الق���وات االإماراتية العاملة �ش���من 
التحال���ف. وكانت مقات���الت التحالف العربي، 
ال���ذي تق���وده ال�ش���عودية، ق���د ا�ش���تهدفت 
“اجتماعا يف قيادة املنطقة الع�شكرية اخلام�شة 

يف احلدي���دة بغ���ارات ع���دة”.  واأدى االنهي���ار 
املتوا�ش���ل مللي�ش���يات احلوث���ي االإيرانية يف 
جبهة ال�شاحل الغربي اإلى تلغيم وتفخيخ مطار 
احلديدة املدين والع�ش���كري، بعد اأن اأ�شبحت 

القوات امل�ش���رتكة على م�شارف املطار. وعزز 
املتم���ردون م���ن ن�رس قنا�ش���تهم يف ع���دد من 
املباين الطويل���ة يف مدينة احلديدة، كما بداأوا 
بحفر اخلنادق وو�ش���ع احلواجز االإ�ش���منتية يف 
بع�س ال�ش���وارع ا�ش���تعداد للمعرك���ة، ومن ثم 

الهروب.
وكثفت امليلي�شيات من عمليات االعتقال 

الع�شوائي والتع�شفي بحق اأبناء احلديدة. 
واأكدت م�ش���ادر واأق���ارب للمعتقلني، اأن 
بع����س الذين ج���رى اختطافه���م ال يتجاوزون 
�ش���ن ١٢ �ش���نة، واأنهم يتعر�ش���ون للتعذيب 

واملعاملة ال�شيئة والال اإن�شانية.
ب�س���قوط  ميداني���ة  م�س���ادر  واأف���ادت 
قتل���ى وجرح���ى م���ن ميلي�ش���يات احلوث���ي يف 
غ���ارات ملقات���الت التحالف يف جبهة ال�ش���احل 
الغربي. وا�ش���تهدفت الغارات مواقع واأهدافا 
مديري���ة  و  باج���ل  مديري���ة  يف  للمتمردي���ن 
ال�ش���ليف.  وبداأت ميلي�شات احلوثي منذ اأيام 
عدة وعقب االنهيارات التي تعر�ش���ت لها يف 
جبهة ال�ش���احل، بحملة اعتقاالت وا�شعة طالت 
املئ���ات يف احلدي���دة، ويف حمافظات اأخرى من 
بينها العا�شمة �شنعاء، بعد اتهام املعتقلني 

بالتعاون مع التحالف العربي.

• حممد عبدالكرمي الغماري	

ا�شتقالة امللقي وتكليف الرزاز بت�شكيل احلكومة الأردنية
االأمن: جن�شيات “عربية” �شاركت باالحتجاجات

عمان ـ وكاالت: 

قالت م�ش���ادر اأردنية، اأم����س االثنني، اإن 
العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين، كلف عمر 
الرزاز، بت�شكيل حكومة جديدة، عقب ا�شتقالة 
رئي�س الوزراء هاين امللقي على خلفية اندالع 
موج���ة احتجاج���ات �ش���عبية عل���ى التعدي���الت 

ال�رسيبية.
وا�ش���تدعى العاهل االأردين، امللقي، الذي 
اأعل���ن عق���ب اللقاء ا�ش���تقالة احلكوم���ة، التي 
كان���ت قد تقدم���ت مب����رسوع لتعدي���ل قانون 

�رسيبة الدخل فجر موجة غ�شب �شعبي.
ويف املقابل، ك�ش���فت م�شادر ر�شمية عن 
اأن العاه���ل االأردين كل���ف لت�ش���كيل احلكومة 
اجلديدة الرزاز، وهو خبري اقت�ش���ادي وي�شغل 
من���ذ 14 يناي���ر 2017 من�ش���ب وزي���ر الرتبية 

والتعليم.
اإدارة  رئي�ش���ا ملجل����س  عم���ل  اأن  و�ش���بق 
البنك االأهلي االأردين، كما كان رئي�ش���ا الفريق 
الفن���ي االأردين الإعداد اال�ش���رتاتيجية الوطنية 
للت�ش���غيل، ومديًرا عاًما لل�ش���مان االجتماعي. 
كما �شبق اأن عمل مديرا عاما يف البنك الدويل يف 
وا�شنطن وبريوت. و�شاق اخلناق على حكومة 
امللقي بعد ا�ش���تمرار االحتجاج���ات على مدى 
االأيام املا�ش���ية، والتي طالبت ب�شحب م�رسوع 
قان���ون �رسيبة الدخل م���ن جمل�س النواب، قبل 
اأن تتحول اإل���ى املطالبة با�ش���تقالة احلكومة. 
وحدة االحتقان يف ال�شارع على حكومة امللقي 
ورحي���ل  باإ�ش���قاطها  املتظاهري���ن  ومن���اداة 
الربملان، وتو�ش���يع قاعدة مطالبهم، اأدت اإلى 
ا�ش���تدعاء امللقي للمث���ول اأمام املل���ك اأم�س، 

ليعلن بعدها قرار اال�شتقالة.
وكان امللقي عني رئي�ش���ا للوزراء يف مايو 
2016، وعهد اإليه مب�شوؤولية اإحياء االقت�شاد 
املتع���ر، واإنعا�س االأجواء التي تاأثرت ب�ش���بب 
اال�ش���طرابات االإقليمي���ة. واأعلن مدي���ر االأمن 
الع���ام االأردين الل���واء فا�ش���ل احلم���ود، اأم�س، 
اعتقال 60 �شخ�ش���ا خالل االحتجاجات االأخرية، 
قائ���ال اإن 8 ممن جرى اإلقاء القب�س عليهم من 
جن�شيات عربية. واأو�شح اللواء فا�شل احلمود، 
يف موؤمت���ر �ش���حايف، اأن 42 م���ن اأف���راد قوات 
االأمن اأ�ش���يبوا، بع�ش���هم باألع���اب نارية، لكن 
االحتجاجات “حتت ال�ش���يطرة”. و�شهد االأردن 
احتجاجات وا�شعة النطاق على زيادات �رسيبية 

يف االأيام القليلة املا�شية.

عواصم ـ وكاالت:

 ق����ال رئي�����س ال����وزراء االإ�رسائيل����ي بنيامني 
نتنياهو، اإن����ه يحمل معه اإلى اأوروبا مو�ش����وعني 
مهم����ني يواجهان ت����ل اأبيب، هما ال�ش����غط على 

اإيران واأي�شا “عدوانها” يف املنطقة.
وتابع نتنياهو اأم�����س االثنني قبيل مغادرته 
اإ�رسائي����ل متوجه����ا اإل����ى برل����ني: “اأغ����ادر البالد 
االآن للقيام بزي����ارة مهمة اإلى اأوروبا. �ش����األتقي 
م����ع 3 زعماء و�ش����اأطرح خ����الل حمادثات����ي معهم 

مو�شوعني مهمني، وهما اإيران واأي�شا اإيران”.
واأ�ش����اف: �ش����اأطرح يف مقدمة االأم����ر �رسورة 
اال�ستمرار يف ممار�سة ال�سغوط على اإيران ب�ساأن 
برناجمه����ا النووي. اأوؤمن باأنه يجب ت�ش����ديد هذه 
ال�س����غوط. رمبا ال يوج����د اإجماع كام����ل حول هذا 
ال�ش����اأن حاليا، ولك����ن اأعتقد اأنه مع م����رور الزمن 

�شيتبلور هذا االإدراك.
وتابع قائال “املو�شوع الثاين الذي �شاأطرحه 
هو �ش����د العدوان االإيراين يف املنطقة، خ�شو�شا 
على �شوء املحاوالت االإيرانية للتمو�شع ع�شكريا 
�ش����دنا يف �شوريا، و�شن هجمات علينا من هناك. 
ويف هذا ال�ش����اأن اآمل اأن اأمتكن من بلورة �شيا�شة 

متفق عليها”. 

وقبي����ل توج����ه نتنياه����و اإلى برل����ني، دانت 
امل�شت�ش����ارة االأملاني����ة اأنغيال مريكل يف ات�ش����ال 
هاتف����ي مع����ه الهجم����ات االإيرانية عل����ى املواقع 
الع�ش����كرية االإ�رسائيلي����ة يف مرتفع����ات اجل����والن 
املحتل����ة، واأك����دت ح����ق اإ�رسائي����ل يف الدفاع عن 

النف�س.
وق�ش����فت اإ�رسائيل ي����وم الثالثاء املا�ش����ي 
مواقع جنوب دم�ش����ق بحجة وج����ود قواعد اإيرانية 

هن����اك. ويف ليل����ة اخلمي�����س، قال����ت اإ�رسائيل اإن 
القوات االإيرانية ق�شفت مرتفعات اجلوالن. 

ويف 10 ماي����و املا�ش����ي، هاجم����ت طائ����رات 
اإ�رسائيلي����ة الع�����رسات م����ن االأه����داف يف �ش����وريا 
وبطاريات الدفاع اجلوي ال�شورية، فيما اعتربته 

ردا على اإطالق ال�شواريخ من قواعد اإيرانية.
وجدد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مطالبت����ه اإيران ب� “التع����اون الفعال ويف 

الوق����ت املنا�ش����ب” يف عملي����ات التفتي�س التي 
ت�ش����كل جزءاً من االتفاق الذي يهدف ملنعها من 

تطوير اأ�شلحة نووية.
ووفق����اً لوكال����ة “اأ�شو�ش����يتدبر�س”، جاءت 
مطالب����ة يوكيا اأمان����و اأم�س االثن����ني اأمام جمل�س 
حمافظ����ي الوكال����ة الدولي����ة للطاق����ة الذرية يف 

فيينا.
وكانت الوكالة قد ذكرت ال�ش����هر املا�شي، 
يف تقريرها االأول منذ ان�شحاب الواليات املتحدة 
م����ن االتفاقية النووية املوقع����ة العام 2015 اأن 
اإي����ران ال ت����زال ملتزم����ة باأقل من احلد االأق�ش����ى 
الذي �ش����محت بتخ�ش����يبه لليورانيوم ويبدو اأنها 

تفي بالتزامات اأخرى.
لكنه قال اإن اإيران بطيئة عندما يتعلق االأمر 
بعمليات تفتي�س “الو�شول التكميلي” م�شيفا 
املنا�ش����ب  الوق����ت  االإيجاب����ي يف  “التع����اون  اأن 
م����ن جانب اإي����ران يف توف����ري مثل هذا الو�ش����ول 

�شي�شهل التنفيذ و�شيعزز الثقة”.
يذكر اأن ق�ش����ية تفتي�س املوقع احل�شا�ش����ة 
امل�شتبه باإجراء اإيران اختبارات فيها حول روؤو�س 
نووية، كانت اأحد م�ش����وغات ان�ش����حاب الواليات 

املتحدة من االتفاق النووي.

بنيامين نتنياهو يحشد أوروبا ضد إيران
أمانو يجدد مطالبته طهران بالتعاون في التفتيش

• عمر الرزاز	

• بنيامني نتنياهو	
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ال�ص���هيونية  ال�رضب���ة  وجه���ت 
الع�ص���كرية لقواعد النظام الإيراين يف 
�صوريا ر�صالة مفادها �رضورة ان�صحاب 
القوات الع�ص���كرية والأمنية الإيرانية 
وميلي�ص���ياتها من الأرا�صي ال�صورية، 
فبع���د اأن حقق���ت ه���ذه ال�رضبة بع�ض 
النتائ���ج بداأ احلر�ض الث���وري الإيراين 
وامليلي�ص���يات التابعة له الن�ص���حاب 
من مناطق اجلنوب ال�ص���وري القريب 
من فل�ص���طني املحتلة وخ�صو�صا من 
حمافظتي درعا والقنيطرة ومرتفعات 
اجل���ولن ال�ص���ورية حي���ث مت �ص���حب 
جمموعة من امل�صت�ص���ارين الإيرانيني 

وم�صلحي حزب اهلل منها.
وهذا الن�صحاب هو ثمرة التوافق 
اجتم���اع  بع���د  الرو�ص���ي  ال�ص���هيوين 
وزيري الدف���اع ال�ص���هيوين اأفيغدور 
ليربمان والرو�ص���ي �ص���رجي �صويغو 
مبو�ص���كو لأج���ل من���ع تواج���د القوات 
الإيرانية يف �ص���وريا وتر�صيخ اأقدامها 

فيها.
بال���رد  الإي���راين  النظ���ام  وه���دد 
الع�ص���كري الق���وي عل���ى هج���وم يوم 
ه���ذا  اأن  اإل  ال�ص���هيوين،  ماي���و   10
التهدي���د ج���زء ل يتجزاأ م���ن اخلطاب 
الإعالم���ي ال�ص���عيف وامُلزي���ف، حيث 
ي���درك النظام الإي���راين اأن���ه ل ميلك 
الق���وة الكافي���ة للح���رب م���ع الع���دو 
ال�ص���هيوين، فميزان القوى ل�صاحله، 
والنظ���ام الإي���راين ل يتجراأ اأب���ًدا على 
مواجهة العدو ال�صهيوين اإل من خالل 
ميلي�ص���ياته، اأي من بعي���د، فالعنرتة 
الإيرانية ل ت�ص���تطيع اأن تقابل القوة 

ال�صهيونية الع�صكرية.
وتكمن �رضورة الن�صحاب الإيراين 
م���ن �ص���وريا يف اأن الق���وات الإيرانية 
م�صدر ال�صطراب والقلق، حيث تعمل 
على ن�رض الفتنة يف الأرا�ص���ي ال�صورية 
واملنطقة العربية، وهي فواتر تدفع 
ثمنها ال�ص���عوب الإيرانية التي عانت 
كثًرا، حيث يتحمل ه���وؤلء العقوبات 
ال�صابقة واحلالية التي عمقت البطالة 
وو�صعت الف�ص���اد وزادت الفقر دون 
اأن مت�ض م�ص���توى القي���ادات الدينية 
وال�صيا�صية والع�ص���كرية، بل زادتهم 

ق�صوة ونفوًذا وثراء.
من ال�رضوري على النظام الإيراين 
وميلي�صياته الن�صحاب لي�ض فقط من 
�صوريا بل اأي�ًص���ا من اجلنوب اللبناين 
واليمن واجلزر العربية الثالث واإقليم 
ت�ص���توجب  ال����رضورة  ه���ذه  الأح���واز، 
احلكم���ة والتعق���ل من ق���ادة النظام، 
�صيا�ص���ته  يوج���ه  اأن  النظ���ام  وعل���ى 
وثرواته لبناء بالده وحت�صني م�صتوى 
�صعبه، وتوفر موؤ�ص�صات دميقراطية 
وقوان���ني عادلة لبن���اء دول���ة اإيرانية 
مدني���ة تتنف����ض اأج���واء حري���ة ال���راأي 

والتعبر.

ضرورة االنسحاب 
اإليراني من سوريا

رجاء 
مرهون
Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

يعي�ض ال�ص���ارع البحريني على وقع 
“املغامرة” الت���ي اأقدمت عليها الهيئة 
العام���ة للتاأمني الجتماع���ي عرب ما قدم 
ملجل�ض النواب من مقرتح لتغير قانون 
التقاعد وما ت�صمنه من اأفكار وتعديالت 
“اجل���راأة  م���ن  الكث���ر  اأرى يف طياته���ا 
ال�ص���ادمة”، املقرتح خلق بلبلة ورف�صا 
وت�صوي�ص���ا لدى الكثر من البحرينيني، 
فل���م ي�ص���توعب الكث���ر منه���م فحواه، 
واعتقدوا خطاأً اأن امل�رضوع بقانون ين�ض 
عل���ى رفع ال�ص���ن املطل���وب للتقاعد اأو 
اإلغ���اء التقاعد املبك���ر اأو اإلغ���اء مكافاأة 
نهاية اخلدم���ة، غر اأن م���ا ُقدم خمتلف 

حقيقة.
فالن�ض الذي ُقدم للنواب مل يغر اأو 
ينتق�ض من ميزات وحقوق املتقاعدين 
حت���ى اللحظ���ة، بل خ���ول جمل����ض اإدارة 
الجتماع���ي  للتاأم���ني  العام���ة  الهيئ���ة 
�ص���الحيات وا�ص���عة متكنه م�صتقبال من 
اإق���رار خف����ض حق���وق املتقاعدي���ن اأو 
زي���ادة اللتزامات املالي���ة املطلوبة منا 
كموظف���ني ل�ص���الح الهيئ���ة ومن دون 

الرجوع للربملان اأو حتى احلكومة. 
واإذا م���ا اأُقر القانون – ل �ص���مح اهلل 
– ف���اإن جمل����ض اإدارة الهيئ���ة املك���ون 
م���ن 15 �صخ�ص���ا )رئي�ض و14 ع�ص���وا( 
�ص���يكون خم���ول قانون���اً وخ���الل اجتماع 
يف غرف���ة مغلقة باأن يقر مث���اًل زيادة يف 
املبالغ التي تخ�ص���م من رواتبنا �صهريا 
يخف����ض  اأن  اأو  ال�ص���رتاكات،  ل�ص���الح 
للمتقاعدي���ن  امل�ص���تحقة  املعا�ص���ات 
اجلدد وغرها، وبفهم اأدق، فاإن رواتب 
جمي���ع البحريني���ني ومن دون ا�ص���تثناء 
)موظفني وعاملني ومتقاعدين( واأرزاق 
اأ�رضه���م باتت حت���ت ت�رضف 15 �صخ�ص���ا 

فقط. 
واأما الن�ض احل���ايل للقانون، والذي 
ُي�ص���عى لتغي���ره، فيتطلب م���ن الهيئة 
العامة للتاأمني الرجوع لل�صلطة الت�رضيعة 
لطل���ب املوافقة عل���ى اأي تغير يف اآلية 
احت�ص���اب حقوق والتزامات البحرينيني 
اإزاء الهيئة، فالواقع يتيح لنا الفر�ص���ة 
لإج���راء حوار اجتماعي مو�ص���ع ب�ص���اأن اأي 
مقرتح بهذا اخل�صو�ض، كما مينح للنا�ض 
فر�صة ال�صغط على ممثليهم املنتخبني 
يف هذا الجتاه اأو ذاك، وباملنا�ص���بة فاإن 
جمل�ض اإدارة الهيئة الذي ياأمل احل�صول 
على التخويل املطل���ق يخلو الآن من اأي 
�ص���وت للعم���ال اأو متثي���ل لنقاباته���م، 
وهو ما يخالف مر�ص���وما ملكيا يق�ص���ي 
بذلك، ويفر�ض امل�ص���هد احلايل العديد 
من الأ�صئلة... هل تت�صور الهيئة العامة 
للتاأمني الجتماعي اأن تفرغ البحرينيني 
لل�ص���يام والقي���ام والعبادة يف ال�ص���هر 
الف�ص���يل �صي�ص���غلهم ع���ن متابع���ة اأمر 
جلل كهذا املقرتح؟ وه���ل تاأمل الهيئة 
مث���ال اأن يحرق الن���واب ورقتهم الأخرة 
- قبل ال�ص���تحقاق النتخاب���ي القريب 
- باملوافق���ة على هكذا م�رضوع بقانون؟ 
وال�صوؤال الأهم، هل من احلكمة اأن نعهد 
مل���ن ل ميلك فهم���ا ملجتمعه وت�ص���ورا 
لردود اأفعاله، م�صوؤولية اإدارة �صناديق 

�صيادية ومدخرات مبئات املاليني؟

مغامرة التقاعد

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

قبل اخلو�ض يف املع�صلة احلقيقية 
الت���ي �ص���يتعر�ض له���ا املواط���ن جراء 
م����رضوع التعديل على قان���ون التقاعد، 
اأود اأن اأب���ني اأن���ه ق���د اأك���ون املوظف 
الوحي���د يف البحرين ال���ذي ل يعرف اأي 
�ص���يء عن ح�ص���ابات تقاعده، كل الذي 
اأعرفه اأنني من اأ�صحاب الدخل املحدود 
وهذا يعني اأنني �صاأ�صتغل اإلى اآخر يوم 
من عم���ري ولن اأنع���م بحي���اة تقاعدية 
“مثل النا�ض”، فمعا�ض التقاعد ل نفع 
من���ه ول فائ���دة، واإن فك���رت يف اإيجاد 
عمل يوم���ي يح�ص���ن دخلي م���ع معا�ض 
التقاع���د �ص���يتم جلدي بق���رار “ممنوع 
اجلمع بني اأكرث م���ن معا�ض تقاعدي اأو 

اجلمع بني املعا�ض التقاعدي والراتب 
اأو املكاف���اأة”، باخت�ص���ار اأنا ذاهب اإلى 
ال�ص���فر، ويف طريق���ي وطري���ق اأبنائي 
�ص���خور �ص���وداء ملعونة ت�ص���به �صخور 

اجلحيم!
ال�ص���الحيات  كام���ل  ت�ص���ليم  اإن 
واملفاتيح اإلى يد هيئ���ة التاأمني دون 
الرجوع اإلى ال�ص���لطة الت�رضيعية وتركها 
تتالع���ب باأم���وال املتقاعدين وهي من 
الأ�صا�ض هيئة غر من�صبطة، وميكن اأن 
نطلق عليها ما ن�صاء من اأ�صماء الف�صل، 
وعلى هذا النحو، �صيكون مبثابة احلكم 
على املواطن برميه يف الوحول ال�صدئة 
ومهرجانات واأعرا�ض النحيب يف البيوت، 

يكفي اأنه يقدم القرابني تلو القرابني 
يف حياته ب�ص���بب “خلود ارتفاع الأ�صعار 
وتدين الرواتب” وعوا�ص���ف النار التي 
حتي���ط به م���ن كل مكان واأرج���ل القدر 
التي تركله يف ال�ص���وارع اخلالية، نكرمه 
اليوم بع���د عمره الطويل الذي اأفناه يف 
جمد العم���ل لوطنه بقرارات ماأ�ص���اوية 
فاجع���ة �ص���تنتزع ال�ص���حكة م���ن بيت���ه 
و�صت�صيعه قبل اأوانه اإلى مثواه الأخر، 
“زيادات يف ال�صرتاكات، مقرتح لإلغاء 
التقاعد املبكر ورفع �صن التقاعد، برت 
راأ�ض مكافاأة نهاية اخلدمة” وغرها من 
احلقوق التي ل ميكن امل�صا�ض بها باأي 
حال من الأح���وال، لأن ذلك كله حق من 

حقوقه التي ن�ض عليها القانون.
يق���ول ال�ص���اعر الت�ص���يلي “بابل���و 
نرودا” “لق���د اأحببنا كل �ص���يء جميل 
يف احلياة”، لكننا وم���ع حتمل اأعباء هذا 
القانون امللفوف باللكمات والقب�صات 
عندن���ا  املث���ل  �ص���نعك�ض  احلديدي���ة 
ليك���ون “لقد تعودنا عل���ى كل قرارات 
غ���ر مدرو�ص���ة توؤثر �ص���لبا عل���ى حياة 

املواطن”.
واأخرا نقول للنواب... هل �ص���رى 
ثورتكم وت�ص���ميمكم عل���ى هزمية هذا 
القان���ون والوقوف ولو م���رة واحدة مع 
املواط���ن، اأم اجلفاء وال�ص���بات العميق 

كالعادة؟!

أعراس ومهرجانات نحيب في البيوت 
بسبب “مشروع التقاعد”

عبدعلي 
الغسرة

اعت���ادت القن���وات الف�ص���ائية اخلليجي���ة 
تقدمي وجبات د�ص���مة م���ن الأعم���ال الدرامية 
ع���ام، حت���ى  م���ن كل  خ���الل �ص���هر رم�ص���ان 
اأ�ص���بح هذا ال�ص���هر الف�صيل مو�ص���ماً لعر�ض 
امل�صل�ص���الت الت���ي يتناف�ض فيه���ا املنتجون 
واملخرج���ون والكّت���اب بتق���دمي اأف�ص���ل م���ا 
لديهم ومن ثم ت�ص���ويقها، ومن املوؤ�ص���ف اأن 
تتن���اول الظواهر ال�ص���لبية يف اأغل���ب املقاطع 
ويت���م ت�ص���خيم الأح���داث من خالل ا�ص���تغالل 
لغة العواط���ف لتمرير مبالغ���ات خيالية تتخذ 
م���ن العنف وال����رضاخ والألف���اظ النابية طريقاً 

للو�صول اإلى الإثارة والت�صويق، ومن ثم جذب 
امل�صاهد لإبقائه متابعاً لآخر احللقات، ويكون 
ذلك على ح�ص���اب �ص���ورة املجتم���ع اخلليجي، 
فن����رض ه���ذه الأعمال يعت���رب حماول���ة لتكري�ض 
مفاهيم مغلوطة عن اخلليجيني، نحن ل ندعي 
املثالي���ة للمجتم���ع اخلليج���ي ول ننك���ر وجود 
امل�ص���اكل الجتماعي���ة التي بداأت بالنت�ص���ار، 
ولكن تظ���ل يف جمملها ح���الت متيل للفردية 
ول ميك���ن تعميمه���ا عل���ى املجتم���ع اخلليجي 

املعروف بتم�صكه بعاداته وتقاليده.
ل�ص���ك اأن للدرام���ا دورا فاعال يف اإ�ص���الح 

املجتم���ع ووقايته م���ن الأمرا����ض الجتماعية، 
ولك���ن لو نظرنا بعني الواقع اإلى ما يتناول يف 
امل�صل�ص���الت، �ص���نجد اأن اأغلبها يطرح م�صاكل 
وق�صايا �صمن قالب م�صخم تغيب عنه القيم 
وتختف���ي يف اأحداثه احلل���ول واملعاجلات التي 
من املفرت�ض اأن يراها امل�صاهد لكي ي�صتطيع 
وقاية نف�صه من امل�صاكل اأو ح�صن الت�رضف يف 
حال املواجهة، فهذه امل�صل�ص���الت ا�صتطاعت 
اأن توؤث���ر فكرياً وثقافياً عل���ى املجتمع، وبات 
اأثرها ملمو�ص���اً على املراأة يف النفتاح والتحرر 
والتمرد على القوانني ال�رضعية، وكذلك يف كل 

ما يتعلق باجلمال واللبا�ض وعمليات التجميل 
والتنحيف، لذلك فاإن متابعة الأبناء ما يعر�ض 
يف امل�صل�صالت يجعلهم يت�رضفون دون تفكر 
وتراه���م مييل���ون اإلى تقلي���د ما ي�ص���اهدونه 
لالأ�ص���ف  وهن���اك  خاطئ���اً.  اأو  كان  �ص���حيحاً 
م�صل�ص���الت ت�ص���اهم يف اإف�صاد �ص���لوك الأبناء 
ون�رض النح���راف واجلرائم، وال�ص���وؤال املطروح 
هن���ا اأي���ن الرقاب���ة عل���ى ن�ص���و�ض الأعم���ال 
الدرامي���ة؟ اأين دور الرتبويني والأخ�ص���ائيني 
النف�صيني والجتماعيني يف امل�صاركة يف اإجازة 

الن�صو�ض؟

أحمد عمرانمسلسالت رمضان والتالعب بالعواطف

موعده����ا،  ع����ن  دائم����اً  متاأخ����رة  ت�ص����ل 
ال�صيا�صة الإيرانية، حتى �صارت عادًة ماألوفة 
عند اأ�صحابها رغم تكرار الف�صل، وكاأّنها لعبة 
جتريبية ولي�صت حا�صمة، وُيراهن لعبها على 
الف����وز ولو ملّرة واحدة ليطمئ����ّن اأخراً اإلى اأن 
مكابرت����ه وعناده مل يذهبا هباًء، من قرار وقف 
احلرب مع العراق يف 1988 وجتّرع كاأ�ض ال�صّم، 
اإلى “امل�����رضوع النووي”، اإل����ى الراهن اليمني 
وال�ص����وري حتديداً! �صياق واحد ل يوؤّكد �صوى 
افتقاد �صانع القرار الإيراين ملكة “التوقيت 
ال�ص����ح” تبعاً لفتقاده املرونة الذهنية التي 
تعن����ي اأول م����ا تعني����ه اأخذ الواق����ع على ما هو 
عليه وت�صغر الأحالم والأوهام تبعاً له ولي�ض 

العك�ض!
وه����ذه اخلا�ص����ّية تعني عملياً، اأن �ص����انع 

الق����رار الإيراين يعرف ن�ص����ف احلكاية: يعرف 
كيف يتّقدم ويهجم لكن ل يعرف كيف يرتاجع 
وَمَت����ى يرتاجع، وهذا ُي�ص����اف اإلى ال�ص����تنتاج 
الكئيب باأن ذلك ال�ص����انع ل ي�ص����توعب �صوى 
لغ����ة الق����وة! وفيها على م����ا ت����دّل الواقعات 
الراهن����ات املتفج����رات امللتهبات يف �ص����وريا 
واليمن، �ص����واهد خمزية، عدا ا�ص����تمالها على 
حقيقة موازية ه����ي اأن الحرتام لهذا املعطى 
ل يربز ويظهر �ص����وى اأمام الأقوى! ول ينزوي 

وُيرمى جانباً �صوى اأمام الأ�صعف!
قبل ال�صطرار اإلى جتّرع كاأ�ض الهزمية يف 
احلرب املريرة مع العراق التي ا�صتمرت ثماين 
�صنوات وكّلفت اأثماناً اأ�صطورية ب�رضياً ومادّياً، 
ُطرح����ت على طه����ران وعلى ف����رتات متالحقة 
ومن قبل و�ص����طاء ُكرُث، وبع�ص����هم من اأركان 

الع����رب وقادتهم، �ص����يغ ع����ّدة لوقف احلرب 
مبا يحفظ م����اء الوجه! وُيوقف ن����زف الرثوات 
والأرواح ب����ني امل�ص����لمني! وُيعي����د الأمور اإلى 
�ص����ابق عهدها احلدودي ب����ّراً وبحراً! واأكرث من 
ذل����ك: ُعِر�ص����ت اأم����وال طائل����ة كتعوي�ض عن 
اخل�صائر امُل�ص����ّجلة! وكبادرة ُح�ْصن نّية باجتاه 
نظام اجلمهورية الإ�ص����المية... اإلخ. لكّن ذلك 
كّله راح مْع�ص����اً حتت اأق����دام الغريزة القتالية 
والثاأري����ة، والأدجل����ة ال�ص����اعية اإل����ى “تثوير” 
املنطقة برّمتها! وط����رد الأغراب منها! ورمي 
ال�ص����هاينة يف البح����ر! واإعادة الفل�ص����طينيني 
اإلى اأر�ص����هم ال�ص����ليبة! لكن بعد اأن ا�صتمرت 
احلرب وتعاظم النزف وا�صتحال “النت�صار”، 
عاد �صاحب القرار يف طهران اإلى الأر�ض واأقّر 

بالهزمية التاّمة!. “امل�صتقبل”.

في “التوقيت”... 
علي نونواإلذعان! )1(

     باإلذن
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أكد الحارس إبراهيم لطف أنه سيستمر يف حامية عرين فريق الرفاع الرشقي للموسم الريايض 
املقبل.

وقال لطف الله يف ترصيح لـ”البالد سبورت” توّصلت التفاق نهايئ مع إدارة النادي حول بنود 
العقد الذي يقيض مبوجبه البقاء مع الفريق ملوسم ثاٍن عىل التوايل، إذ مل يتبق إال التوقيع الرسمي 

واملتوقع حدوثه خالل األيام القليلة املقبلة. وأضاف الحارس الذي خاض العديد من املحطات 
االحرتافية، أنه فّضل االستمرار مع “الليث” رغم امتالكه لعروض أخرى، بسبب شعوره بالراحة 

النفسية والتكيف التام مع رجاالت وجامهري والعبي النادي، كام أنه يلمس التغيري الذي ستعيشه 
الكرة الرشقاوية يف ظل وجود رئيس النادي الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الساعي للنهوض 

مبستويات ونتائج اللعبة التي تعّزز من حظوظها يف احتالل املراكز املتقدمة واملنافسة عىل األلقاب املحلية.

لطـــــــف اهلل يـــواصـــــل حمــــايـــــة عريــــــن “الليـــــث”

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

ترغــب إدارة نــادي املحرق يف 
تعزيز صفــوف فريقها الكروي 
األول بخدمات حــارس الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الشباب 
الوطنــي األول عيل  ومنتخبنــا 

عيىس.
املحرقاويــة  اإلدارة  وقدمــت 
طلًبا رسميًّا إىل نظريتها يف نادي 
الدويل  الحارس  الشــباب، لضم 
ليمثل صفــوف الفريق األحمر 
بدًءا من املوسم املقبل 2018 - 

.2019 
لإلدارة  املحرقاوي  الطلب  ويأيت 
الشــبابية رغبة مــن جهاز كرة 
القدم بنــادي املحرق يف تعزيز 

صفــوف الفريــق األول خــالل 
املوســم الجديد، الــذي يدخل 
فيه املحرق بطموحات مختلفة، 
خصوًصا وأنه أحرز لقب دوري 
بنــك البحرين الوطنــي ألندية 
الدرجــة األوىل خــالل املوســم 

املنرصم 2017 -  2018.
ويعترب عيل عيــىس من الحراس 
الدوليني الشباب الصاعدين بقوة 
خالل الفرتة األخرية، ومتكن من 
خاللها حديًثا االنضامم إىل قامئة 
الوطني األول، وكسب  املنتخب 
ثقة الجهاز الفني بقيادة املدرب 

التشييك مريوسالف سكوب.
وتألق عيل عيىس بشــكل الفت 

مع فريقه املاروين خالل املواسم 
املاضية، وبــرز تألقه ونجوميته 
املنــرصم 2017  املوســم  خالل 
- 2018 عــىل وجــه الخصوص، 
الــذي قدم فيــه الحــارس أداًء 
مميزًا رفقــة فريقه الذي متكن 
مــن الوصــول لــكأس النخبــة 
وقــدم مســتويات جيــدة فيه 
رغــم خروجه املبكــر من دور 

املجموعات.
وتنتظــر اإلدارة املحرقاوية الرد 
من قبل نظريتها الشــبابية فيام 
يخص االســتفادة مــن خدمات 
الحارس الشاب للموسم الجديد، 
خصوًصــا وأن املحرق يســعى 

لتعزيز صفوف مركز الحراســة، 
ليكون إىل جانب الحارس ســيد 
محمد جعفر الذي مثل الفريق 
يف أغلب فرتات املوســم املايض، 
فيام عدا فرتة اإلصابة التي أملّت 
بــه وحّل بديــاّل عنــه الحارس 

عبدالله الذوادي.
يشــار إىل أن عــيل عيــىس كان 
موجودا يف القامئة األولية املعلنة 
حديًثا من قبل مدرب املنتخب 
ســكوب، التي ســتتجمع محليًّا 
يــوم 18 يونيــو الجــاري، عىل 
أن تخــوض فيام بعد معســكرًا 
خارجيًّا يف التشيك يبدأ يوم 24 

يونيو الجاري.

المحرق يطلب ضم حارس الشباب والمنتخب علي عيسى
ف�����ي خ����ط����اب رس����م����ي ل����������إدارة ال���م���ارون���ي���ة

أحمد مهدي

أعلــن نــادي الرفــاع عن التشــكيل 
الجديــد لجهاز كــرة القــدم بالنادي 
للموسم املقبل 2018 - 2019 برئاسة 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة.

وعني النــادي محمــد جناحــي نائًبا 
لرئيس جهــاز الكرة، ومحمد حســان 
مديرًا للفريــق األول ومصباح الكعبي 
مساعًدا ملدير الفريق األول، فيام سيتم 
اإلعالن عــن باقي التشــكيل اإلداري 
لفرق الفئات السنية يف الفرتة املقبلة، 
وذلك وفًقا للحســاب الرسمي للنادي 
عىل “االنستغرام”. وعىل صعيد متصل، 
م نــادي الرفاع مســاء أمس األول  قدَّ
األحــد الالعبــني الثالثة الذيــن تعاقد 
معهــم؛ لدعم صفــوف الفريق األول 
لكــرة القدم، وهم مهــدي عبدالجبار 
وعيل حرم وســيد رضا عيىس، فيام تم 
التجديــد مع الالعب حســان جميل، 
حيث جرت مراســم تقديــم الالعبني 
رســميًّا بحضور رئيس النادي الشــيخ 
عبداللــه بن خالــد آل خليفة ونائب 
رئيــس النادي ســمو الشــيخ خليفة 
بن عيل بــن عيــىس آل خليفة. وكان 

نادي الرفــاع جّدد تعاقده مع الالعب 
محمد جاســم مرهون، وعىل مستوى 
املحرتفــني تعاقد مع الدويل الســوري 
جهاد الباعور ملوســم واحد، ويســعى 
الرفاع مــن خالل تلــك الصفقات إىل 
اســتعادة مكانته الطبيعية يف الدوري 
تحت قيادة املدرب املحيل عيل عاشور 
“الســاموي”  لتدريب  انتقــل  الــذي 
بعدما أمىض موساًم ناجًحا مع النجمة 
تكلل بالفوز ببطولة كأس جاللة امللك 

يف املوسم املايض.

أعلن نادي الرفاع عن تصعيد 8 العبني 
شباب للفريق األول لكرة القدم وذلك 

للمرة األوىل منذ أكرث من 20 عاًما.
ووّجه الشــيخ عبدالله بــن خالد آل 
خليفة إدارة النــادي بتثبيت الالعبني 
الثامنيــة يف الفريق األول بعد أن وقع 
االختيــار عليهــم برؤية مشــرتكة مع 

الجهاز الفني للفريق األول.
وقــّدم الشــيخ عبدالله بــن خالد آل 
خليفة وسمو الشــيخ خليفة بن عيل 
بــن عيــىس آل خليفة نائــب رئيس 
مجلــس اإلدارة رئيــس جهــاز الكرة 
بالنــادي الالعبــني الشــباب يف مقــر 

النادي أمس األول.
وقال مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنــادي الرفاع عيل عاشــور إنه اختار 
8 العبــني من فريــق الشــباب بطل 

مســابقتي الدوري والــكأس، للفريق 
األول، مؤكــًدا أن هذا القرار جاء بعد 
متابعتــه ملباريــات فريق الشــباب، 
إضافــة إىل االجتامعــات التشــاورية 
العديــدة التــي عقدها مــع  مدرب 
فريق الشباب بالنادي عادل النعيمي.
وأكد عيل عاشور أن االختيار وقع عىل 
الالعبني عصام ســامل، ســعود العسم، 
ســلامن جميل، صالح أحمد، جاســم 

نور، عدنان فــواز، عبدالله الذوادي، 
وعبدالله الجزيري.

ونّوه عاشــور بأن هــذا التوجه بضخ 
عدد من نجوم فريق الشباب بالفريق 
األول يأيت وفــق توجيهات من رئيس 
مجلــس إدارة نــادي الرفاع الشــيخ 
عبدالله بن خالــد آل خليفة برضورة 
منح الفرصة ألبناء النادي الذين لعبوا 
الفئــات العمرية واســتحقوا الوصول 

للفريق األول. 
وشّدد عاشور عىل أهمية ضخ عنارص 
شــابة يف الفريــق األول لكــرة القدم 
وتجديد روح الفريق من خالل تغيري 
70 % مــن العنــارص بعــد تصعيــد 
الالعبني الشــباب وسلسلة التعاقدات 

التي أبرمها النادي مؤخرًا.
من جانبه، مثن الالعبون الشباب هذا 
القرار ومنحهم الفرصة لتمثيل الفريق 
األول، وأنــه كان حلــاًم لديهــم منذ 
متثيلهم لفرق الفئات العمرية بالنادي 
وتدرجهم حتى الوصول للفريق األول.
يذكــر أن فريــق الرفاع لكــرة القدم 
للشــباب اســتطاع أن يحقق مسابقة 
الــدوري والــكأس املوســم املنــرصم 
عن جدارة واســتحقاق وذلك بقيادة 

املدرب عادل النعيمي.

برؤية مشتركة من الجهاز الفني وإدارة النادي

جناحــي نائًبا لرئيس الجهاز القدم وحســان مديــًرا للفريق

د 8 العبين شباب للفريق األول لكرة القدم الرفاع يصعِّ

حسن علي

الحنينية            نادي الرفاع

الجهاز اإلداري الجديد مع رئيس النادي )الصور من حساب النادي(

 عبداهلل بن خالد وخليفة بن علي مع الالعبين الشباب 

عبداهلل بن خالد يتوسط الالعبين األربعة

علي عيسى

“البحرين للتحمل 13” 
يحقق مزيدا من االنتصارات

 النجداوي: نجاح بطولة 
“طيران الخليج”

البالد سبورت: حقق 
فريق البحرين للتحمل 

13، انتصارات مثرية 
يف سباقات متنوعة يف 

أوروبا وأمريكا الشاملية 
خالل عطلة نهاية 

األسبوع املايض.
 واستطاع جان فرودينو 

أن ينترص عىل بطل العامل للرجل الحديدي باتريك النغ، وذلك يف 
بطولة كريشاجوا للرجل الحديدي 70.3. واستطاع أن ينهي السباق 
يف 3 ساعات، و49 دقيقة و5 ثوان، متفوقا بست دقائق عىل النغ. 

وخرج بطل العامل للرجل الحديدي مرتني، والحائز عىل ميدالية ذهبية 
أوملبية، من سباق السباحة الذي بلغ طوله 1.9 كيلومرت يف الصدارة 

إىل جانب رشيكه يف التدريب نيك كاستني. ثم ركب االثنان مع 
بعضهام البعض عىل الدراجة ليعزز هذه الصدارة، وانطلق فرودينو 
يف سباق الجري بصدارة مريحة قوامها خمس دقائق، وأنهى السباق 

يف املركز األول.  من جهة أخرى، استطاع زميله يف الفريق بني كانوتيه 
أن يحافظ عىل لقبه يف بطولة الكاتراز للرتايثلون، والتي أقيمت يف 

سان فرانشيسكو.  واستطاع املتسابق األمرييك أن يتصدر السباق 
منذ مرحلة سباق السباحة، وعززها يف سباقي السباحة والجري، إىل 
ذلك، حقق برينت مكامهون املركز الثاين يف بطولة فيكتوريا للرجل 

الحديدي 70.3 عىل الرغم من تصدره لسباق السباحة، قبل أن ينزلق 
للمركز الثالث قبل سباق الجري، واستطاع مكامهون أن يتقدم للمركز 

الثاين، وهو عىل بعد أمتار من نهاية السباق.

البالد سبورت: أكد رئيس اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة نادي طريان الخليج الرمضانية 
الثالثة لكرة القدم عمران النجداوي، والتي 
أُختتمت فعالياتها يوم الخميس املايض، قد 
حققت نجاحا منقطع النظري بفضل العديد 

من الجهود التي ُبذلت يف هذا الجانب، 
مشريا إىل أن الثقة املتميزة التي حظي بها 

رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة للبطولة دفعت 
الجميع إىل تحمل املسؤولية بصورة كبرية، وأوضح أن البطولة احتضنت 
كل رشائح املجتمع البحريني، ومنها ما هو يف الجانب الريايض وكذلك 

اإلداري والفني. ومن جانب آخر، أعرب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
عن شكره الجزيل وتقديره لكل من ساهم يف إنجاح منافسات البطولة 

خصوصا نادي طريان الخليج وكذلك املنصوري للتموين ومستشفى 
األمل، وعبدالرحمن رشيف مدير عام مفروشات أحمد رشيف والالعب 

الدويل السابق حسن زليخ، والذين قاموا بتتويج األبطال. وأيضا قدم 
شكره للمنظمني، ومنهم “مدير البطولة جاسم املطاوعة ورئيس اللجنة 

الفنية عبدالرزاق قمرب”، والرعاة والصحف املحلية وقناة البحرين 
الرياضية واملعلق خالد املنشد واملنظمني والفرق، والحكام، وهم: سمري 
عبدالله، ممدوح عبدالعزيز، سليامن عمر، محمد عبدالرسول واملراقبني 

عيىس الدورسي وسمري حرم.  ولكل من ساهم وعمل يف البطولة؛ من 
أجل التواصل يف كل ما هو جديد يضاف إلنجاحها. 

إبراهيم لطف اهلل

لقطة للمتسابق جان فرودينو

عمران النجداوي 
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17 االتحاد الرياضـي لألمـن العـام يقيـم مسابقـات رياضيـة للضابطات
البالد سبورت

أقام االتحاد الريايض لألمن العام أنشطة 
رياضية عدة خالل الشهر الفضيل، تضمنت 

مسابقات للضابطات، بطولة كرة القدم، 
بطولة الريشة، بطولة التنس، بطولة البولينغ، 

مبشاركة واسعة من الضابطات من مختلف 
اإلدارات بالوزارة. ففي مسابقة كرة القدم، 
حقق فريق النقيب مريم صالح التميمي 

املركز األول وفريق فاطمة عىل الزعبي املركز 
الثاين، ويف مسابقة الريشة حققت مالزم 

أول نورة حسن الرشجي املركز األول، فيام 
حققت مالزم أول ريم يوسف الهاشمي 

املركز الثاين وحلت يف املركز الثالث النقيب 
مريم صالح التميمي. أما يف مسابقة 

التنس الفردي، فقد حققت مالزم أول ريم 
يوسف الهاشمي املركز األول، فيام حصلت 

النقيب فاطمة عيل الزعبي عىل املركز الثاين 
وحلت يف املركز الثالث النقيب مريم صالح 

التميمي، ويف جانب آخر حققت مالزم 

أول أمينة عبدالعزيز املوىس املركز األول يف 
مسابقة البولينغ، وحصلت النقيب فاطمة 
عيل الزعبي عىل املركز الثاين، وحلت ثالثا 
ريم يوسف الهاشمي. من جهتها، أكدت 

النقيب مريم التميمي رئيس فرع الرياضة 
املتخصصة باالتحاد الريايض لألمن العام 

عىل تشجيع العنرص النسايئ عىل املشاركة 
يف املسابقات الرياضية التي يعدها االتحاد 
سنويا، من خالل إسرتاتيجية وضعها االتحاد 

للوصول إىل أكرب عدد من املشاركة النسائية 
يف املسابقات واألنشطة الرياضية، ويف 

الختام قدمت كل الشكر لجميع الفرق 
املشاركة عىل األداء الفني الرفيع الذي 

شهدته األنشطة والروح الرياضية التي متيزت 
بها الالعبات خالل مشاركتهن، معربة عن 

شكرها لنادي ضباط األمن العام عىل الجهود 
املتكاملة التي قام بها، والتي ساهمت يف 

حسن التنظيم وإنجاح الفعاليات.

كش��ف االتح��اد البحرين��ي للك��رة 
الزمن��ي  الربنام��ج  ع��ن  الطائ��رة 
ملس��ابقات املوس��م الريايض املقبل 
2018 -  2019 بعدم��ا رفع��ت لجنة 
املس��ابقات تصوره��ا الكام��ل، وتم 
اعت��امده من مجل��س إدارة االتحاد 
برئاس��ة الش��يخ عيل بن محمد آل 

خليفة.
ووفقا للتعميم الذي أصدره االتحاد، 
س��تبدأ  الرج��ال  مس��ابقات  ف��إن 
بانطالق مسابقة كأس االتحاد ألندية 
الدرجة األوىل 2 أكتوبر املقبل، فيام 
س��تنطلق مس��ابقة دوري الدرج��ة 
األوىل بعد مش��اركة منتخب الرجال 
يف البطول��ة العربي��ة املق��رر لها أن 
تقام بجمهورية مرص العربية بشهر 
نوفم��رب املقبل دون تحدي��د تاريخ 
معني لبدء املنافس��ات، فيام س��تبدأ 
منافس��ات دوري الدرجة الثانية 11 

نوفمرب املقبل.
ملنافسات  الريايض  املوس��م  وسيبدأ 

الكرة الطائرة فعليا بانطالق مسابقة 
 -  2005 )موالي��د  الصغ��ار  دوري 
 2006(، ودوري الناش��ئني )موالي��د 
في��ام  س��بتمرب،   1  )2002  -  2001
س��تنطلق مس��ابقة دوري األش��بال 
-  2004( 3 س��بتمرب، وت��م   2003(
تحديد ش��هر نوفمرب موعدا النطالق 
دوري فئة الشباب )1999 -  2000(، 
وس��ينظم االتحاد 3 إىل 4 مهرجانات 
عىل مدار املوس��م الري��ايض ملواليد 

.2009  - 2007
وم��ن املق��رر أن تق��ام منافس��ات 
املهرج��ان وفقا أليام األس��بوع يوم 
الجمع��ة صباحا، ومس��ابقة الصغار 
يوم الس��بت صباحا، واألش��بال يوم 
الس��بت، والناش��ئني يومي الخميس 
االتحاد  كأس  ومنافس��ات  والجمعة 
ودوري الدرج��ة األوىل يومي الثالثاء 
واألربعاء ودوري الدرجة الثانية يوم 

األحد واإلثنني.
ومبوج��ب الئح��ة املس��ابقات، فإنه 

يف  العب��ا   40 بتس��جيل  سيس��مح 
املهرجان��ات و6 العبني يف اس��تامرة 
املباراة، وتسجيل 30 العبا يف كشف 
مس��ابقة الصغار و10 - 18 العبا يف 
استامرة املباراة، وال يسمح بتسجيل 
الع��ب ح��ر، وتس��جيل 20 العبا يف 
و12  األش��بال  مبس��ابقة  الكش��ف 
العبا يف اس��تامرة املباراة، وال يسمح 

بتسجيل العب حر.
ك��ام يس��مح بتس��جيل 20 العبا يف 
الكشف مبس��ابقات الناش��ئني و12 
العب��ا يف اس��تامرة املباراة ويس��مح 
بتس��جيل العب حر، وتس��جيل 18 
العبا بالكشف مبسابقة فئة الشباب 
املب��اراة،  اس��تامرة  يف  العب��ا  و12 
ويسمح بتس��جيل العب حر، وأخريا 
يسمح بتس��جيل 18 العبا مبن فيهم 
الالعب املعار واألجنبي يف كشوفات 
والثانية  األوىل  الدرج��ة  مس��ابقات 
وتسجيل 12 العبا يف استامرة املباراة، 

ويسمح بتسجيل الالعب الحر.

ــرة ــائ ــط ـــاد ال ـــح ـــطـــالق كــــأس ات 2 أكــتــوبــر ان
دوري الدرجة الثانية يبدأ 11 نوفمبر

البالد سبورت

حق��ق فريق مزع��ل بطول��ة مصباح 
الرمضانية  الالعب��ني  لقدام��ى  الهدى 
لكرة الق��دم املنظمة م��ن قبل لجنة 
األنشطة واملس��ابقات بنادي املالكية، 
بع��د ف��وزه ع��ىل ديواني��ة الربي ىف 
ال��ركالت الرتجيحي��ة وس��ط حض��ور 
وتفاعل كبري م��ن الجامهري الحارضة 

يف امللعب. 
 وبالع��ودة للمباراة دخل الفريقان يف 
الش��وط األول بتحف��ظ، وغابت عنه 
الفرص الحقيقي��ة بفضل تألق وتركيز 
عال من خط الدفاع لينتهي الش��وط 

بالتعادل السلبي.
 وىف الشوط الثاين، تغريرّ أداء الفريقني 
وكانت املحاوالت حارضة من الطرفني 
من��ذ بدايته إال أن الفرص مل تس��تغل 
بالش��كل الصحيح وترتج��م ألهداف، 
وكان��ت أخط��ر ف��رص املب��اراة حني 
اس��تغل مهاجم ديوانية مزعل حسن 

حميد خطأ ح��ارس الربي واتجه نحو 
املرم��ى ويف محاول��ة لتصحيح الخطأ 
قام مبسك املهاجم ومنعه من تسجيل 
اله��دف ليطرد حارس ال��ربي ويلعب 
ناقًصا، وبالرغم من فوز ديوانية الربي 
يف مباري��ات ال��دور التمهي��دي عىل 
فري��ق ديواني��ة مزع��ل بنتيجة ثالثة 
أهداف دون مقاب��ل إال أن الفريق مل 
يكن بذات مستوى تلك املباراة، وعجز 

عن التس��جيل لتتجه لركالت الرتجيح 
التي ابتسمت لصالح مزعل بعد تألق 
أفضل حارس يف الدورة منصور مزعل 
بنتيج��ة هدف��ني مقابل ه��دف. أدار 
اللقاء الحكم جعفر الخباز وعلق عىل 

املباراة عبدالقادر سامل.
 بعدها، بدأت مراس��م التتويج، حيث 
تم تكريم حكام الدورة الحكم الدويل 
السابق جعفر الخباز والحكم الشاب 

عقيل حسن حسن. بعدها تم تكريم 
بعض قدامى الالعبني ومن ثم تكريم 
أفض��ل ح��ارس يف ال��دورة وتحص��ل 
عليه��ا حارس ديواني��ة مزعل منصور 
عيل مزعل. وأفضل العب من نصيب 
الع��ب الربي يون��س يوس��ف كاظم 
وهداف ال��دورة العب ال��ربي كذلك 
ال��وردي، بعدها تم  محم��د حم��زة 
تكري��م صاحب املركز الث��اين ديوانية 
ال��ربي وتبع��ه صاحب املرك��ز األول 
ديوانية مزعل ب��كأس البطولة. حيث 
شارك يف التتويج عضو مجلس اإلدارة 
الس��ابق الس��يد ناجي ع��يل ورئيس 
اللجن��ة االجتامعي��ة بن��ادي املالكية 
باق��ر ع��يل ورئي��س لجنة األنش��طة 
واملسابقات بنادي املالكية عيل كاظم 
ورئي��س اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة 
إبراهيم خليل وجاس��م خليل وبعض 

الشخصيات الحارضة.

رجح��ت مص��ادر مطلع��ة أن يكون 
اإلس��باين بيدرو جوميز كارمونا مدربا 
للفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
الرشق��ي بدءا م��ن املوس��م الريايض 

املقبل 2019 -  2018.
وذك��رت املصادر أن اإلدارة الرشقاوية 
وضعت عددا من الس��ري الذاتية قبل 
أن تس��تقر عىل خيار املدرب اإلسباين 
بي��درو جوميز كارمونا، واملؤمل له أن 
يصل خالل األيام املقبلة إىل البحرين؛ 

للتوقيع الرسمي مع الرفاع الرشقي.
وإذا م��ا ت��م التعاق��د م��ع امل��درب 
اإلسباين، فإنها ستكون محطته الثانية 
يف البحري��ن، بع��د أن عم��ل ضم��ن 
الجه��از الفني املعاون ملدرب منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم، األرجنتيني 

كالدي��رون، وال��ذي ق��اد املنتخب يف 
كأس الخليج العريب “خليجي 21”.

وبحس��ب الس��رية الذاتي��ة للمدرب 
بيدرو جوميز كارمونا، فإنه س��بق له 
اإلرشاف الفن��ي عىل ع��دد من الفرق 
س��واء يف الق��ارة األوروبي��ة كن��ادي 

منطق��ة  أو يف  الربتغ��ايل،  إش��توريل 
الخليج العريب، حيث سبق له تدريب 

نادي الوصل اإلمارايت أيضا.
ويب��دو التوج��ه واضحا ل��دى اإلدارة 
الرشقاوي��ة يف تعزي��ز صفوف فريقها 
للموس��م  بش��كل جيد  واالس��تعداد 

الجدي��د. يش��ار إىل أن ن��ادي الرفاع 
الرشق��ي دع��ا ملؤمت��ر صحف��ي يوم 
الخيم��س املقب��ل املواف��ق 7 يوني��و 
الجاري؛ للكش��ف عن هوي��ة الجهاز 
الفن��ي الجديد الذي س��يقود الليوث 
البيض��اء يف املوس��م املقب��ل. وأنهى 
فريق الرفاع الرشقي املوسم املايض يف 
املركز الثامن عىل س��لم ترتيب دوري 
بنك البحري��ن الوطني ألندية الدرجة 
األوىل؛ ليلعب امللحق من لقاءين أمام 
ثالث الدرجة الثانية فريق البس��يتني، 
ومتكن م��ن تجاوزه ليبق��ى يف دوري 
الدرجة األوىل رفق��ة املدرب الوطني 
عيىس الس��عودن، والذي انتهى عقده 
بنهاية املوس��م مع الرشقاوية، وانتقل 

حديثا لتدريب فريق األهيل.

عمل مع مدرب “األحمر” السابق كالديرون

“مزعل” بطل دورة مصباح الهدى لقدامى الالعبين

هل يقود اإلسباني كارمونا كرة الرفاع الشرقي؟

البالد سبورت

أحمد مهدي

جانب من التتويج

بيدرو جوميز كارمونا

من منافسات الكرة الطائرة بالموسم الماضي

“سفريات القصيبي” يتأهل 
لنصف نهائي “شباب الهملة”

البالد سبورت: متكن فريق سفريات القصيبي ب 
بقيادة املدرب داود محمد من اجتياز فريق األبراج 
بقيادة كريم داود بطل النسختني املاضيتني، مودعا 
بطولة هذا العام عىل يد الفريق املغمور سفريات 
القصيبي، ومتكن بذلك سفريات القصيبي ب من 
إحراز مقعد له بالدور نصف النهايئ لفئة الشباب 

وذلك بعد فوزه يف مباراته الثانية ضد فريق األبراج 
بقيادة كريم داود وذلك يف إطار مباريات املجموعة 

الثانية بدورة مركز الهملة لفئة الشباب لهذا العام.
وقد استهل األبراج بطل النسختني املاضيتني شوطه 

األول أمام فريق سفريات القصيبي؛ بهدف مقابل ال 
يشء أحرزه عيل حسن، حيث بدا أن فريق األبراج 
منتشيا؛ نظرا لقوة فريقه واعتامده عىل كوكبة من 

العبيه الشباب، وكان له ذلك حيث سيطر عىل 
مجريات الشوط األول، فيام كان واضحا تأثر العبي 

سفريات القصيبي بالشد العصبي وكرثة االعرتاض 
عىل قرارات الحكم.

ليبدأ الشوط الثاين ويستعيد سفريات القصيبي 
توازنه ويحكم سيطرته عىل مجريات الشوط، 

ويحقق هدف التعادل عن طريق هدافه املتألق 
محمود عبدالعزيز، الذي صال وجال وسط مدافعي 

األبراج، لتأخذ املباراة منحى آخر غلب عليها 
الخشونة والشد العصبي الكبري وكرثة االعرتاض 

عىل قرارات أحكم املباراة، مام اضطر الحكم إىل 
إبراز البطاقة الحمراء أكرث من مرة، ليواصل فريق 

سفريات القصيبي سيطرته مسجال هدفه الثاين 
عن طريق محمود عبدالعزيز، وسط ذهول العبي 

األبراج، ليعاجل أيضا مرة أخرى هداف فريق 
القصيبي محمود عبدالعزيز بهدف ثالث قىض عىل 

آمال األبراج يف التأهل للدور نصف النهايئ. رصح 
بذلك أمني الرس ورئيس العالقات العامة باملركز 

إبراهيم عبدالله.

جانب من الفعاليات

لقطة من مباريات فئة الشباب بدورة مركز شباب الهملة
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أك��د ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن الرياض��ات الرتاثية يف اململكة 
تش��هد نش��اطا ملحوظ��ا وتط��ورا كبريا 
وتنظيام واس��عا وذلك بفض��ل توجيهات 
عاهل الب��الد جاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة الرامية إىل املحافظة عىل تراث 
اآلباء واألجداد، ونقل الرتاث األصيل النابع 
من البيئة البحرينية إىل األجيال املتعاقبة. 
وق��ال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة مبناس��بة اعتامد موس��م س��موه 
للرياضات الرتاثي��ة “إن اللقاءات الرتاثية 
والرياض��ات الت��ي تق��ام يف هذا الش��أن 
تجمع بني أبن��اء البحرين الحريصني عىل 
إعالء ش��أن املوروث الش��عبي ورياضاته 
العريق��ة، والتي نراها تحم��ل بني طياتها 

أهداف��ا وطني��ة نبيل��ة وليس��ت ملجرد 
الرتفيه وقضاء الوق��ت، وإمنا هي تواصل 
مع إرث مهمة وم��اض جميل وعريق وال 
ي��زال حيا يف الذاك��رة البحرينية والتاريخ 
العظي��م املجي��د، إضافة إىل أنه يش��كل 
فرصة للتواصل والتفاعل بني أبناء الوطن، 
ويعترب مص��درا للفخر واالعتزاز مبا حققه 

اآلباء واألجداد ورياضاتهم الرتاثية”. 
 وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة “الرياضات الرتاثي��ة التي نحرص 
عىل تنظيمها س��نويا تعيدن��ا بالذاكرة إىل 
الوراء، وتثري فينا مش��اعر الفخر واالعتزاز 
مبا قدمه اآلباء واألجداد من تراث عميق، 
ك��ام أننا نس��عى من وراء تلك األنش��طة 
إىل تعريف الش��باب بالرياض��ات الرتاثية 
مبختلف أنواعها؛ األمر الذي سيس��اهم يف 
زيادة إقبال الشباب والناشئة عىل مامرسة 
ومعايش��ة ه��ذه الرياض��ات يف أج��واء 

تنافسية تتيح لهم االحتكاك والتفاعل مع 
أهل الخربة من كبار الس��ن الذين عايشوا 

جانبا من الرياضات الرتاثية”. 
وكانت اللجنة البحرينية لرياضة املوروث 
الش��عبي برئاس��ة خليفة عبدالله القعود 
تلقت توجيهات من س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة العتامد مس��ابقات 
موس��م نارص بن حم��د لرياضات املورث 
الشعبي البحري، والذي سينطلق يف شهر 
س��بتمرب املقب��ل بإقامة أربع مس��ابقات، 
وهي: س��باق قوارب التجديف، مسابقة 
صيد اللؤلؤ، مسابقة صيد األسامك، أجمل 
صوت نهام عىل أن يس��تمر املوس��م ملدة 

ثالثة اشهر. 
 وق��ال خليفة عبدالله القعود “إن اللجنة 
حرص��ت عىل اإلع��داد والتنظيم ملوس��م 
نارص بن حمد لرياضات املوروث الشعبي، 
بالرياضات  خاصة  مس��ابقات  وخصصت 

الرتاثي��ة البحرينية؛ بهدف زيادة االهتامم 
به��ذه الرياض��ات، وحث الش��باب عىل 
مامرستها بصورة مستمرة وتعريفهم بها، 

وهو ما يتوافق مع توجيهات سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة والرامية إىل 
املحافظ��ة عىل املوروث الش��عبي، ونقله 

بصورته الصحيحة والس��ليمة إىل األجيال 
املتعاقبة، والعمل عىل املحافظة عليه”. 

 وأشار القعود “عقدت اللجنة اجتامعات 
عدة مع العديد من الجهات ذات العالقة 
لتشكيل تحالف وطني إلبراز موسم نارص 
بن حم��د لرياض��ات املوروث الش��عبي 
بص��ورة متمي��زة، والعم��ل م��ع الجميع 
بروح الفري��ق الواحد، كام تعكف اللجنة 
عىل دراس��ة العديد من املواقع املقرتحة 
إلقامة منافسات املوس��م وذلك بالتعاون 
مع الجهات املختص��ة، والتي تتوافر فيها 

عوامل النجاح كافة”. 
 وأض��اف القعود “س��تقوم اللجنة خالل 
األي��ام املقبل��ة بالكش��ف ع��ن تفاصيل 
املس��ابقات وأماك��ن اقامته��ا، إضافة إىل 
كيفي��ة التس��جيل للراغبني يف املش��اركة 
مبوس��م نارص بن حمد للرياضات الرتاثية، 

عالوة عىل رشوط وقوانني املشاركة”.

ناصر بن حمد: الرياضات التراثية للتواصل مع أبناء الوطن
اع���ت���م���اد م���وس���م س���م���وه ل���ل���ري���اض���ات ال��ب��ح��ري��ة

المكتب اإلعالمي

خليفة القعود سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تواص��ل اللجنة املنظم��ة لدوري 
خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت 
السادس تحضرياتها اإلعدادية قبل 
انطالق املنافس��ات تح��ت رعاية 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
رئيس  والرياضة  للش��باب  األعىل 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة، والذي 
يق��ام بتنظي��م من جان��ب وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بالرشاكة 
مع املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، وتحت 
وذلك  #ملتقى_األجي��ال  ش��عار 
يف الف��رتة 23 يوني��و وحت��ى 12 
أغسطس املقبلني، حيث يأيت هذا 
ال��دوري ضمن مبادرات س��موه 
املجال��ني  للش��باب يف  الداعم��ة 

الريايض واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبشاركة 
واسعة من جانب املراكز الشبابية 
واألندية الوطنية والفتيات وذوي 

والجاليات،  وال��وزارات  العزمي��ة 
وذلك ع��ىل صالة مدين��ة خليفة 

الرياضية.
وت��رأس مدير الدوري عيل العريب 
اجتامعا عقده مع لجنة العالقات 
العام��ة بحض��ور رئي��س اللجنة 
خالد نارص وأسامة العشار، رئيس 
الش��عباين،  الفني��ة ميك  اللجن��ة 
التجهي��زات والطبية  رئيس لجنة 
يوس��ف بودهيش، أمني رس لجنة 
املس��ابقات جعف��ر م��يك، وذلك 
يف صالة مدين��ة خليفة الرياضية 
امل��كان ال��ذي س��يحتضن جميع 

مباريات البطولة.

عمل كبير

وأوض��ح رئي��س لجن��ة العالقات 
العام��ة والرتويج خال��د نارص أن 
عمال كبريا ينتظ��ر لجنة العالقات 

العامة يف نواح مختلفة.
وأشار إىل أن االجتامع شهد زيارة 
ميداني��ة يف الصالة، واالطالع عىل 

مرافقها بشكل كامل.

ولفت إىل وجود خطة من جانب 
اللجن��ة؛ من أجل وضع امللصقات 
واإلعالن��ات الرتويجي��ة الخاص��ة 
بالدوري كافة، إضافة إىل مناقشة 
معرض الصور الذي س��يقام عند 
الرئيس للصالة، ويتضمن  املدخل 
معلوم��ات متعددة ع��ن الدوري 
منذ نسخته األوىل وحتى النسخة 

الحالية.
 وب��ني خال��د ن��ارص أن االجتامع 
شهد مناقش��ة آلية تنظيم دخول 
العبي الف��رق والجامهري للصالة، 
مش��ريا إىل أنه��ا س��تتم بش��كل 
سلس ومنظم يكفل سري العملية 

التنظيمية عىل الوجه األمثل.

 6 مسابقات

 يش��ار إىل أن س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة كان قد وجه 
خ��الل ه��ذه النس��خة إلقامة 6 
مسابقات تحت مسميات: دوري 
خالد بن حمد للمراكز الش��بابية، 
دوري خال��د ب��ن حم��د لألندية، 

دوري خال��د ب��ن حم��د ل��ذوي 
العزمي��ة، دوري خال��د بن حمد 
للفتي��ات، دوري خال��د بن حمد 
لل��وزارات، ودوري خالد بن حمد 

للجاليات.

  83 فريقا و168 مباراة

الع��ام  ه��ذا  ال��دوري  ويش��هد 
مش��اركة قياس��ية، إذ بل��غ عدد 

الفرق املش��اركة 83 فريقا بينهم 
35 مركزا ش��بابيا، 16 ناديا وطنيا 
غري مسجلني يف االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم، 8 ف��رق للفتيات، 
8 ف��رق ل��ذوي العزمي��ة، 8 فرق 

للوزارات و8 فرق للجاليات.
وبن��اء عىل املش��اركة القياس��ية 
للف��رق، ف��إن مجم��وع مباريات 
ال��دوري س��يصل إىل 168 مباراة 

س��تقام جميعها عىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية.

 مبادرات متنوعة

ويأيت دوري سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة لك��رة الصاالت 
يف نسخته السادس��ة ضمن إطار 
املجال��ني  يف  س��موه  مب��ادرات 
يتبن��ى  إذ  واإلنس��اين،  الري��ايض 
سموه العديد من املبادرات التي 
تخدم القطاع الشبايب يف اململكة، 
حي��ث يق��وم املكت��ب اإلعالمي 
لسموه باإلرشاف عىل تنفيذ هذه 
املبادرات بالتنس��يق مع الجهات 

الحكومية.
ويأيت ح��رص س��موه الكبري عىل 
لالرتق��اء  الش��باب  دور  تفعي��ل 
باألنش��طة املندرجة تحت مظلة 
مبادرات س��موه، وذلك بالرشاكة 
مع وزارة شؤون الشباب يف تنظيم 
أكرب دوري يف مملكة البحرين من 

حيث عدد األفرقة املشاركة.

من زيارة صالة مدينة خليفة الرياضية 

التحضيرات مستمرة إلقامة دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت
العالقات العامة والترويج تقوم بزيارة ميدانية لصالة مدينة خليفة الرياضية

لجنة اإلعالم واالتصال  دوري خالد بن حمد

ع��امر  نظ��ارات  فريق��ا  تأه��ل 
وس��بت إىل املب��اراة النهائي��ة يف 
الرمضاني��ة  الش��اخورة  بطول��ة 
الرابع��ة عرشة لكرة القدم، وذلك 
بع��د فوزهام ع��ىل فريقي نجوم 
املالعب والكوماندوز عىل التوايل 
بنتيجة 0/1 للمباراة األوىل، و0/2 

للثانية.
 وكانت املباراة األوىل بني فريقني 
مباريات  قدما  للبطولة،  مرشحني 
كبرية يف الدور األول، ولهذا ظهرت 
املب��اراة مبس��توى وتناف��س كبري 
بينهام، وتب��ادال الهجامت رسيًعا، 
ولكن ضغ��ط نجوم املالعب عىل 
مرمى نظ��ارات عامر ال��ذي بدأ 
بعدها يف تنظي��م صفوفه وبادل 
الهجامت،  املالع��ب  فريق نجوم 
لينتهي الشوط األول بهذا التعادل 

السلبي.
ويف الشوط الثاين توّغل أمين فضل 
مبجهود فردي رائع ويسجل هدف 
املباراة الوحيد بتس��ديدة أرضية 
ع��ىل ميني حارس نج��وم املالعب 
يتبعه مهدي كازروين بتس��ديدة 
قوي��ة يخرجها الح��ارس بصعوبة 

ويحص��ل الالع��ب أحمد خميس 
عىل البطاقة الحمراء ويخرج من 
امللعب ويحص��ل مصطفى غلوم 
عىل إنذار أصفر ثان ويخرج أيًضا 
ليبق��ى من فريق نظ��ارات عامر 
والح��ارس، ورغم  أربعة العب��ني 
هذا النقص العددي استطاع بقية 
العبي نظ��ارات ع��امر املحافظة 
وقاوموا  الوحي��د،  عىل هدفه��م 
هجامت نج��وم املالعب املتتالية 
غري املركزة، ونظرًا للترسع وضيق 
الوق��ت ضاع��ت ف��رص كل من 

هشام سعيد وسيد عدنان علوي 
وأكرب س��عيد العب��ي فريق نجوم 
نهاية  الحك��م  ليعل��ن  املالع��ب 
نظ��ارات عامر  املب��اراة ووصول 

للمباراة النهائية.
 ويف املب��اراة الت��ي أعقبت هذه 
املباراة س��جل فريق سبت نفسه 
كطرف ث��ان يف املب��اراة النهائية 
بع��د تخطي��ه فري��ق كوماندوز 
الش��اخورة بهدف��ني دون مقابل 
أحرزهام عيل سبت وهشام جواد 

يف الشوط الثاين من املباراة.

حدد نادي س��ار الثقايف والريايض 
موعد انعق��اد جمعيته العمومية 
وانتخ��اب مجل��س اإلدارة للدورة 
اإلدارية 2018 -  2022 يوم السبت 
املواف��ق 23 يوني��و 2018 يف متام 
الس��اعة 8 مس��اء، ويف حال عدم 
اكتامل النصاب س��تنعقد الجمعة 
العمومي��ة يف األس��بوع الذي يليه 

املوافق 30 يونيو 2018.
ويف حني حس��مت مقاعد مجلس 
اإلدارة بالتزكي��ة، سيش��هد مقعد 

الرئاس��ة تنافًس��ا ب��ني املرش��حني 
عب��اس عبدالوهاب الرئيس الحايل 

واملرشح عيل حبيب.
وح��ث مجل��س إدارة نادي س��ار 
أعضاء النادي املسددين لالشرتاكات 
إىل الحرص عىل حض��ور الجمعية 
التقريري��ن  ملناقش��ة  العمومي��ة 
األديب وامل��ايل، خاص��ة وأن النادي 
ا خالل  مقبل عىل مرحلة مهمة جدًّ
السنوات املقبلة، حيث إنه يتطلع 
إىل تنفي��ذ امل��رشوع االس��تثامري 

وإكامل البنية التحتية النموذجية، 
وعىل املس��توى الريايض فإن نادي 
س��ار يضع نصب عينيه املنافس��ة 
عىل األلقاب الخارجية يف لعبة كرة 
الطاولة بعد أن فاز بلقب الدوري 

عىل املستوى املحيل.
وكان نادي س��ار قد أقام األسبوع 
امل��ايض الغبق��ة الرمضانية وحفل 
تكريم أبطال كرة الطاولة بحضور 
غف��ري من قب��ل أعض��اء الجمعية 

العمومية.

“نظارات عمار” و”سبت” يتأهالن لنهائي الشاخورة انتخابات نادي سار 23 يونيو الجاري

 فريق سبت

جانب من تكريم أبطال الطاولة

البالد سبورت البالد سبورت
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يعد روبككرت ليفاندوفسككي هو 
نجم املنتخككب البولندي األول يف 
 FIFA نهائيات كأس العامل روسيا
2018، إذ نككادراً مككا وجد هداف 
الككدوري األملاين وبايككرن ميونيخ 

صعوبة يف هز الشباك.
النجم املطلككق ملنتخب بولندا يف 
 FIFA نهائيات كأس العامل روسيا
روسككيا  تحتضنهككا  التككي   2018
اعتبككاراً مككن 14 يونيككو، كان يف 
األيام القليلة األخرية من العناوين 
الرئيسية يف وسائل االعالم بعدما 
أعلن وكيلككه أنه أبلغ ناديه بايرن 
ميونيككخ األملككاين املتككوج بطككاًل 
للدوري املحيل للموسم السادس 

توالياً، رغبته بالرحيل.

نحيل، ذكي وموهوب 

ولد ليفاندوفسي يف وارسو يف 21 
أغسككطس 1988 ألب كان يزاول 
كرة القككدم مع النككادي املغمور 
هوتنيككك إىل جانب مزاولته أيضا 
الجككودو، وألم لعبت كرة الطائرة 

عىل صعيد احرتايف.
بدأ يشككق طريقه نحو النجومية 
كمراهككق نحيل البنيككة يف فريق 
الشباب لنادي فارسوفيا وارسو يف 
إرشاف مدربه األول كريسككتوف 
سيكورسككي الككذي أرشف عككىل 
السابعة  املسككتقبيل حتى  النجم 

عرشة من عمره.

ويتذكر سيكورسي “عندما دخل 
إلجككراء مرانككه األول، كان مجرد 
صبككي صغككري نحيككل، األصغر يف 
الفريككق لكنككه كان يتمتع بقلب 
كبككري، أكرثهككم جككرأة وموهبة. 
ميكنككك أن تككرى عىل الفككور أنه 

موهوب بشكل غري عادي!”.
كان  روبككرت  والككد  أن  ورغككم 
بولونيا،  املنافس  للفريق  مشجعاً 
سككلك نجله طريقككاً مختلفا ألن 
هككذا النادي مل يكككن لديه برامج 
تدريبيككة خاصة بالصغار، فانتهى 
به األمر يف فارسوفيا. الظروف يف 
النادي الذي كان يعاين من ضائقة 
مالية، كانككت بعيدة عن املثالية، 
إذ تككدرب الصغككار عككىل ملعب 
تغطيه الرمككال والطني، ما جعله 
يتحول إىل مستنقع من الوحل يف 

الخريف والشتاء.
ويتذكر سيكورسي أرضية امللعب 
التي كانككت “كارثية... كان يجب 
تسككويتها طوال الوقت”، مضيفاً 
“عندما كان الجو حاراً، كان علينا 
أن نككرش امللعككب باملاء بسككبب 
الغبككار، لكككن كل يشء يصعد يف 
سككحابة مككن الغبار مككرة أخرى 
مبجرد أن تجففه الشككمس. اللون 

األسود كان يغطي األوالد”.
وتابع “يف الشككتاء، مل يكن لديهم 

أي خشية من الثلج”.
لكككن يبدو أن الظروف القاسككية 

عككززت امليزة التنافسككية للفريق 
ألن “أداءهم كان قوياً جداً، كانوا 

يفوزون دامئا بامليداليات”.
يف إحككدى املشككاركات الخارجية 
عام 2002، تعرف ليفاندوفسككي 
إىل مدينتككه املسككتقبلية ميونيخ 
حني لعككب فريقككه دورة هناك، 
من دون أن يككدرك البولندي أنها 
سككتصبح “موطنككه” اعتبككارا من 
2014 حني خطفه النادي البافاري 

من غرميه بوروسيا دورمتوند.
مسككرية  يف  التاليككة  املحطككة 
ليفاندوفسككي كانككت يف 2005، 
أي العام الككذي خرس فيه والده، 
وذلككك بالتوقيع مع دلتا وارسككو 

أحد أندية الدرجة الخامسة.
طليعككة  يف  ليفاندوفسككي  كان 
الهدافني حتى وصوله اىل الدوري 
املمتاز عككام 2008، حني وقع مع 
ليخ بوزنان وسككاعد األخري للفوز 
بلقبه األول منذ 17 عاما، قبل أن 
يبدأ بعدها مسريته األملانية حني 
تعاقد معككه دورمتوند عام 2010 
ألربعككة أعوام يف صفقة قياسككية 

لبولندي بلغت 4,5 ماليني يورو.
ليفاندوفسي مع دورمتوند  تألق 
وقاده إلحراز لقب الدوري 2011 
و2012 والكأس يف 2012، ووصل 
معه إىل نهايئ دوري أبطال أوروبا 
عام 2013 حني خرس أمام فريقه 
املسككتقبيل بايرن الذي ضمه إىل 

صفوفه يف 2014.

 “ليفانغولسكي” 
معشوق الجماهير

الطفل النحيل الذي بدأ مشككواره 
الكككروي بككني الغبار، منككا كرويا 
وبدنيككا لدرجة أوصلتككه ليحمل 
اسككم “الجسككد” بسككبب قوتككه 
العضليككة، يف حككني أن مكانتككه 
الك”بوندسككليغا”  يف  كمهاجككم 
دفعككت الجمهككور إىل تسككميته 
كككرثة  بسككبب  “ليفانغولسككي” 

األهداف التي يسجلها.
ويقدر موقع “ترانسككفريماركت” 
االنتقككاالت  برصككد  املتخصككص 
واإلحصككاءات، قيمككة البولنككدي 

حالياً بك 90 مليون يورو.
لكككن ما يهككم “ليفككا” اآلن ليس 
سككعره أو أيككن سككتكون وجهته 

املقبلككة، بل يريككد أن يعيد بالده 
التي لطاملا حلم بتمثيل منتخبها 
الوطني منذ الصغر، إىل استعادة 
أمجككاد املايض حني نالككت املركز 
الثالث يف مونديايل 1974 و1982.
يخككوض “ليفا” مشككاركته الثالثة 
عىل صعيد البطوالت الكربى مع 
منتخب بالده، بعككد كأس أوروبا 
حككني افتتح سككجله عككىل صعيد 
بالتسككجيل يف  الدولية  البطوالت 
مرمى اليونان )1-1(، وبعد خروج 
بالده من الدور األول وفشككلها يف 
التأهل اىل مونديال 2014، انتظر 
حتى 2016 ليسككجل هدفه الثاين 

وكان ضد الربتغال.
لكن هككذه املككرة كان الهدف يف 
الككدور ربككع النهككايئ بعدما صام 
عن التسجيل يف دور املجموعات 
ومثككن النهايئ، وسككجله بعد ثوان 

عىل بداية املبككاراة لكن الربتغال 
نهايككة  قبككل  التعككادل  أدركككت 
الشككوط األول ثم بقيت النتيجة 
عىل حالهككا حتى بعككد التمديد، 
كريسككتيانو  يحسككمها  أن  قبككل 
رونالدو ورفاقككه بركالت الرتجيح 
يف طريقهككم إىل اللقككب األول يف 

تاريخ بالدهم.
وينتظككر ليفاندوفسككي بفككارق 
الصككرب اآلن للتأكيد بككأن وصول 
بالده إىل ربع نهككايئ كأس أوروبا 
مل يكن وليد الصدفة، وهي تبدو 
مرشحة لتخطي دور املجموعات 
يف روسككيا 2018 كونها تلعب مع 

السنغال وكولومبيا واليابان.
وبغض النظر عن نتيجة بالده يف 
كأس العامل، أو وجهته املقبلة إن 
كان سيبقى مع بايرن أو ينتقل إىل 
فريق مثل ريال مدريد اإلسككباين 
أو باريس سككان جرمان الفرنيس، 
األكيد بالنسبة لليفاندوفسي هو 
أنه يريد إنشككاء مدرسة كروية يف 
وارسو بحسب ما كشف لصحيفة 

“سوبر أكسربس” املحلية.
وقال ليفاندوفسي “لدي املعرفة 
والرؤيككة، وقككد اختككربت أشككياء 
مل يختربهككا أحككد يف بولنككدا. أنا 
البولنككدي الوحيد الذي عمل مع 
أشخاص معينني وأود ان اشاركهم 

هذه التجربة”.

ليفاندوفسكي سالح بولندا األول في روسيا

روبرت ليفاندوفسكي

وكاالت: استبعد مهاجم أرسنال 
اإلنكليزي سابقا وروزنربغ الرنويجي 

حالياً نيكالس بندترن عن تشكيلة 
الدمنارك النهائية املشاركة يف نهائيات 
كأس العامل روسيا FIFA 2018 التي 

ستنطلق يف 14 يونيو، بسبب اإلصابة.
وأصيب بندترن البالغ من العمر 30 

عاماً يف 27 مايو يف مباراة مع روزنربغ 
يف الدوري املحيل ضد بران )1-2(، 
وخرج قبل 20 دقيقة عىل نهايتها 

باكياً. وستكلفه هذه اإلصابة املشاركة 
مع بالده السيام يف ظل تشدد مدرب 

املنتخب أوغه هاريده بالسفر إىل 
روسيا بتشكيلة دون إصابات.

ويعترب الالعب السابق ألرسنال 
ويوفنتوس اإليطايل وفولفسبورغ 

األملاين من العنارص املؤثرة يف 
التشكيلة نظراً لخربته )79 مباراة 

دولية و30 هدفاً( ومشواره الدويل 
الطويل الذي بدأه عام 2006 حني 

كان يف الثامنة عرشة من عمره.
كام تسببت اإلصابة باستبعاد مدافع 

برنتفورد اإلنكليزي )درجة اوىل( 
أندرياس بييالند.

وكشف هاريده يف بيان صادر عن 
االتحاد الدمناريك أن بندترن وبييالند 

“عاوداً متارينهام مع الفريق لكننا 
ال نعتقد بأنهام سيكونان جاهزين 

بدنياً قبل املباراة األوىل” التي تجمع 
الدمنارك بالبريو يف 16 يونيو ضمن 
املجموعة الثالثة التي تضم اسرتاليا 
وفرنسا. وأضاف “املباراة ضد البريو 

مهمة للغاية. يفرتض أننا سنقاتل من 
أجل املركز الثاين يف املجموعة، وبالتايل 

نحتاج إىل العبني بكامل لياقتهم”.
وتحرضت الدمنارك للنهائيات األوىل 
لها منذ 2010 مبباراة ودية خاضتها 
السبت املايض ضد السويد )صفر-
صفر( يف ستوكهومل، وتلعب أخرى 

السبت القادم ضد املكسيك يف 

كوبنهاغن، قبل أن تسافر إىل روسيا.
التشكيلة النهائية: حراسة املرمى: 

كاسرب شاميكل )ليسرت سيتي 

اإلنكليزي(، يوناس لوسل )هادرسفيلد 
اإلنكليزي(، فريديريك رونوو 

)برونديب(.

- الدفاع: أندرياس كريستنسن 
)تشيليس االنكليزي(، ماتياس 

يورغنسن )هادرسفيلد(، يانيك 

فسرتغارد )بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاين(، هرنيك دالسغارد 

)برنتفورد(، ينس سرتايغر الرسن 
)أودينيزي اإليطايل(، يوناس كنودسن 
)إيبسويتش اإلنكليزي(، ساميون كياير 

)إشبيلية اإلسباين(.
- الوسط: وليام كفيست )كوبنهاغن(، 

توماس ديالين )فريدر برمين األملاين(، 
لوكاس لرياغر )بوردو الفرنيس(، الس 
شون )أياكس امسرتدام الهولندي(، 

كريستيان إريكسن )توتنهام هوتسبري 
اإلنكليزي(، ميكايل كرون-دييل 

)ديبورتيفو الكورونيا اإلسباين(، وليام 
فيتفيد كفيست )كوبنهاغن(.

الهجوم: بيوين سيستو )سلتا فيغو 
اإلسباين(، مارتن برايثوايت )بوردو 

الفرنيس(، أندرياس كورنيليوس )أتاالنتا 
اإليطايل(، فيكتور فيرش )كوبنهاغن(، 

يوسف بولسن )اليبزيغ األملاين(، كاسرب 
دولربغ )أياكس الهولندي(.

منتخب الدانمارك

إعالن التشكيلة النهائية لمنتخب الدنمارك

كيم يؤمن بحظوظ كوريا 
الجنوبية في المونديال

وكاالت: قال كيم شني-ووك 
مهاجم كوريا الجنوبية إن منتخب 

بالده فوجئ يف املشاركة السابقة 
يف كأس العامل بقوة املنتخبات 
يف دور املجموعات لكنه هذه 

املرة يبدو جاهزاً ملواجهة أملانيا 
واملكسيك والسويد.

وخرج الكوريون من الدور األول 
يف نهائيات الربازيل منذ أربع سنوات عقب التعادل مع 
روسيا والخسارة أمام الجزائر وبلجيكا. وقال كيم ملوقع 

االتحاد الدويل )الفيفا( “آخر مرة يف الربازيل كنا نعتقد أننا 
يف مجموعة سهلة لكننا تعرضنا لرضبة قوية.” وأكد كيم 
أن املنتخب الكوري مل يتوقع حينها قوة بلجيكا والجزائر 

عىل وجه التحديد وقال “حصلنا عىل فرص للتسجيل لكننا 
فشلنا يف استغاللها”. وبلغت كوريا الجنوبية قبل نهايئ كأس 
العامل 2002 عىل أرضها لكنها ستواجه مهمة صعبة يف روسيا 

يف ظل الوقوع يف مجموعة قوية. وستبدأ كوريا الجنوبية 
مشوارها أمام السويد يف 18 يونيو ثم املكسيك بعدها 

بخمسة أيام قبل أن تختتم الدور األول أمام أبطال العامل يف 
27 يونيو. وقال كيم “يختلف األمر متاماً هذه املرة ألننا يف 
مجموعة صعبة جداً والبعض يعتربها أسوأ سيناريو ممكن 

لنا”. وستلعب كوريا الجنوبية مع بوليفيا والسنغال ودياً 
هذا األسبوع قبل الظهور يف كأس العامل.

كيم شين-ووك

وكاالت: أعلككن الفرنككيس هرييف 
املغرب،  منتخب  مككدرب  رينار، 
عككن قامئة الك 23 العباً الرسككمية 
املشككاركة يف كأس العامل روسككيا 
شككهدت  والتككي   ،FIFA 2018
حضور أبرز النجوم بال تسككجيل 

أية مفاجآت.
ويخوض “أسككود األطلس” حالياً 
معسكككراً تدريبيككاً يف سككويرسا 
اسككتعداداً ملباراتككه الودية اليوم 
أمام سككلوفاكيا يف جنيف، ومن 
ثم سيتحول املنتخب إىل إستونيا 
لخككوض مبككاراة وديككة معها يف 
التاسككع من يونيو الحككايل، قبل 
السككفر بعككد ذلككك إىل روسككيا 
فورونيج  مدينككة  إىل  وتحديككداً 
التي سككتكون مقككراً للمغرب يف 

املونديال.
وتعّلق الجامهككري املغربية آماالً 
عريضككة عككىل “أسككودها” عىل 
الرغم مككن الوقوع يف املجموعة 
الثانيككة الحديديككة إىل جانككب 
وإسبانيا،  أوروبا،  بطلة  الربتغال، 

بطلككة العككامل 2010، واملنتخب 
اآلسيوي العنيد، إيران.

فيام ييل القامئة الرسمية: حراسة 
املرمى: منري املحمدي )نومانسيا 
اإلسباين( – ياسككني بونو )خريونا 

اإلسباين( – أحمد رىض التكناويت 
)اتحاد طنجة(.

عطيككة  بككن  مهككدي  الدفككاع: 
نبيككل   - )يوفنتككوس اإليطككايل( 
 – الككرتيك(  )فرنبهتشككه  درار 

)إسككطنبول  داكوسككتا  مككروان 
غانككم   – الككرتيك(  باشاكشككيهري 
سايس )ولفرهامبتون اإلنكليزي( 
– حمزة منديككل )ليل الفرنيس( 
– أرشف حكيمككي )ريال مدريد 

اإلسباين(.
الوسككط: سككفيان أمرابط وكريم 
روتككردام  )فيينككورد  األحمككدي 
الهولندي( – يوسككف آين بنارص 
)كان الفرنيس( – مبارك بوصوفة 
)الجزيككرة اإلمككارايت( – يونككس 
بلهنككدة )غلطككة رساي الرتيك( – 
فيصل فجر )خيتايف اإلسككباين( – 
أمني حارث )شككالكه األملاين( نور 
الدين أمرابط )ليغانيس اإلسباين( 
– حكيم زياش )أياكس أمسرتدام 
الهولنككدي( – مهككدي كارسككيال 

)ستاندار دو لييج البلجيي(.
)ماالتيا  بوطيب  الهجوم: خالككد 
سككبور الرتيك( – عزيككز بوحدوز 
)سككانت باويل األملاين( – يوسف 
النصريي )ملقا اإلسباين( – أيوب 

الكعبي )نهضة بركان(.

ال مفاجآت في قائمة المغرب

الفرنسي هيرفي رينار
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)وكاالت(: أبق��ى م��درب املنتخب 
األملاين لك��رة الق��دم يواكيم لوف 
عىل حارس باي��رن ميونيخ مانويل 
نوير يف التش��كيلة الرسمية ألبطال 
العامل ملونديال روس��يا 2018، بينام 
استبعد منها العب مانشسرت سيتي 

االنجليزي لوروا ساين.
وحاف��ظ قائد املنتخ��ب نوير )32 
عاًم��ا( ع��ىل مكانه يف التش��كيلة 
التي أعلنها لوف أمس اإلثنني، عىل 
رغم أنه غاب منذ س��بتمرب بسبب 
اإلصابة، وخاض مباراته األوىل عىل 
مستوى النادي أو املنتخب السبت، 
مبشاركته مع املانشافت يف املباراة 

الودية ضد النمسا )1-2(.
وغاب نوير عن املالعب منذ عملية 
جراحي��ة ملعالجة ك��ر يف القدم 
اليرى يف س��بتمرب امل��ايض، وذلك 
بع��د غيابه ألش��هر أيضا بس��بب 
اإلصابة. وقبل مباراة الس��بت، كان 
نوير قد خاض أربع مباريات فقط 

منذ أبريل 2017.
ومن التش��كيلة األولية التي أعلنها 
من 27 العًبا، اس��تبعد لوف حارس 
مرمى باير ليفرك��وزن األملاين بريند 
لينو، وأبقى عىل حاريس برش��لونة 
األس��باين مارك اندريه تري ش��تغني 
وباري��س س��ان جرم��ان الفرنيس 

كيف��ن ت��راب كاحتياطي��ني لنوير 
ال��ذي احتفظ بالقميص الرقم 1 يف 

تشكيلة املنتخب.
وش��كل استبعاد س��اين )22 عاًما(، 
أحد أبرز الالعبني الذين س��اهموا 
يف ف��وز مانشس��رت س��يتي بلقب 
الدوري اإلنجلي��زي لكرة القدم يف 
املوسم املنرصم، مفاجأة عىل صعيد 
النهائية ألملانيا. وشملت  التشكيلة 
قامئة املستبعدين أيضا مدافع باير 
ومهاجم  ت��اه،  يوناتان  ليفرك��وزن 

فرايبورغ نيلس بيرتسن.
يف ما يأيت تشكيلة الالعبني ال� 23:

حراسة املرمى: مانويل نوير )بايرن 

ميونيخ(، مارك أندريه تري ش��تيغن 
)برش��لونة االس��باين(، كيفن تراب 

)باريس سان جرمان الفرنيس(.
- للدف��اع: جريوم بواتن��غ وماتس 
هوميلس ونيكالس س��وله ويوشوا 
)بايرن ميوني��خ(، ماتياس  كيميش 
غينرت )بوروس��يا مونش��نغالدباخ(، 
يون��اس هك��رت )كول��ن(، مارف��ني 
بالتنه��اردت )هرتا برلني(، أنطونيو 

روديغر )تشليس االنجليزي(.
- خط الوس��ط: يوليان دراكس��لر 
يوليان  )باري��س س��ان جرم��ان(، 
بران��دت )باي��ر ليفرك��وزن(، ليون 
إيل��كاي  )ش��الكه(،  غوريتس��كا 

س��يتي  )مانشس��رت  غوندوغ��ان 
االنجلي��زي(، طوين ك��روس )ريال 
مدريد اإلس��باين(، مس��عود أوزيل 
)أرس��نال االنجليزي(، سيباس��تيان 
)باي��رن ميوني��خ(، س��امي  رودي 

خضرية )يوفنتوس االيطايل(، ماركو 
رويس )بوروسيا دورمتوند(.

غومي��ز  ماري��و  الهج��وم:   -
)ش��توتغارت(، توماس مولر )بايرن 

ميونيخ(، تيمو فرينر )اليبزيغ(.

ساني خارج تشكيلة ألمانيا

لوروا ساني

تأهل هاليب

كوبر يعلن قائمة مصر

مستقبل فينجر

)وكاالت(: بلغت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة أوىل 
ووصيفة البطلة الدور ربع النهايئ من بطولة فرنسا 

املفتوحة، ثاين البطوالت األربع الكربى يف كرة املرضب، 
بفوزها االثنني عىل البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عرشة 
بسهولة 2-6 و1-6. واحتاجت هاليب التي خرت نهايئ 

العام املايض أمام الالتفية يلينا اوستابنكو وما زالت تبحث 
عن لقبها األول يف الغراند سالم، إىل ساعة متاًما ليك تتخطى 

مرتنز التي تواجهها للمرة الثانية فقط، واألوىل كانت هذا 
املوسم يف الدور الثاين لدورة مدريد حني فازت الرومانية 

مبجموعتني. وتلتقي هاليب يف الدور ربع النهايئ الثالث لها 
يف روالن غاروس )وصلت اىل نهايئ 2014 و2017( وال�11 يف 
الغراند سالم، الفرنسية كارولني غارسيا السابعة أو املصنفة 
أوىل عامليًّا سابًقا والثانية عرشة حاليًّا األملانية انجليك كريبر.

)وكاالت(: أعلن األرجنتيني هيكتور كوبر، املدير الفني 
للمنتخب املرصي، القامئة النهائية للفراعنة، استعداًدا للمشاركة 

يف نهائيات كأس العامل بروسيا 2018. وأوقعت قرعة كأس 
العامل، املنتخب املرصي يف املجموعة األوىل، إىل جوار أوروجواي 
وروسيا والسعودية. وجاءت قامئة املنتخب املرصي التي ضمت 

23 العًبا كالتايل: حراسة املرمى: عصام الحرضي “التعاون 
السعودي”، محمد الشناوي ورشيف إكرامي “األهيل”. الدفاع: 

أحمد حجازي وعيل جرب “وست بروميتش اإلنجليزي”، سعد 
سمري وأحمد فتحي وأمين أرشف “األهيل”، محمود حمدي 

الونش “الزمالك”، محمد عبد الشايف “أهيل جدة”، عمر 
جابر “لوس أنجلوس األمرييك”، أحمد املحمدي “أستون فيال 

اإلنجليزي”. الوسط: طارق حامد “الزمالك”، محمد النني 
“آرسنال”، سام مريس “ويجان اإلنجليزي”، عبد الله السعيد 

“أهيل جدة السعودي”، محمود تريزيجيه “قاسم باشا الرتيك”، 
رمضان صبحي “ستوك سيتي اإلنجليزي”، محمود عبد الرازق 

شيكاباال “الرائد السعودي”، عمرو وردة “اتروميتوس اليوناين”، 
محمد صالح “ليفربول اإلنجليزي”، محمود كهربا “اتحاد 

جدة السعودي”. الهجوم: مروان محسن “األهيل”. وضمت 
قامئة املستبعدين كل من: محمد عواد وعمرو طارق ومحمود 
عبدالعزيز وكريم حافظ وأحمد جمعة وأحمد حسن “كوكا”.

)وكاالت(: أكد آرسني فينجر، املدير الفني السابق آلرسنال 
اإلنجليزي، أنه ال ينوي اعتزال التدريب، بعد الرحيل عن 

جدران النادي اللندين، الذي توىل قيادته ملدة 22 عاًما.
وقال فينجر، يف ترصيحات لربنامج تيليفوت عرب قناة يت 

إف 1 الفرنسية “مل أحسم قراري النهايئ، ولكن إذا سألني 
أحد، هل أريد االستمرار يف التدريب، سأرد طبًعا بالتأكيد”. 

وأضاف “التدريب مهنة تحتاج إىل االلتزام، سأمنح نفيس 
مهلة قصرية، مل يسبق أن سنحت يل من قبل، ولكن بداخيل، 

الحامس الكبري لتكرار خوض تحديات مجنونة يف مسرييت”.
وأشار املدرب الفرنيس املخرضم إىل أنه سيمنح لنفسه، مهلة 

15 يوًما عىل األقل، الختبار مدى تحمله البعد عن مجال 
التدريب وشغف كرة القدم.

)وكاالت(: أعلن املدرب اإلسباين ملنتخب 
بلجيكا روبرتو مارتينيز تشكيلته النهائية 
ل��كأس العامل يف كرة الق��دم 2018، مع 
إضافة الع��ب “جوكر” بش��خص لوران 
سيامن تحسبا لعدم متكن القائد فنسان 

كومباين من املشاركة بسبب اإلصابة.
وأصي��ب قلب دف��اع وقائد مانشس��رت 
سيتي بطل إنجلرتا يف بداية الشوط الثاين 
من املباراة الدولية الودية يوم الس��بت 
ضد الربتغال بطلة أوروبا )صفر- صفر(، 
ومل يتمك��ن الطاقم الطب��ي من تحديد 

الحجم الحقيقي إلصابته حتى اآلن.
ومبا أن اإلثنني هو املوعد النهايئ لإلعالن 
عن التشكيلة الرس��مية املكونة من 23 
العب��ا، اضط��ر مارتينيز إىل ض��م لوران 
س��يامن الذي يدافع عن لوس انجليس 
اف يس، الواف��د الجدي��د اىل ال��دوري 
األمرييك؛ لالستعانة به يف حال مل يتمكن 

كومباين من املشاركة.
وأش��ار مارتيني��ز إىل “أنه م��ن الصعب 

جدا استخالص النتائج من الفحص األول 
ال��ذي خضع له فنس��ان. س��رى خالل 
األيام القليلة املقبلة، استنادا إىل الفحص 
الت��ايل وما يش��عر به الالع��ب. أنا أثق 
بطاقمنا الطبي وسنبذل قصارى جهدنا 

حتى يكون فنسان حارضا”.
وواصل “األمر واضح بالنس��بة إلينا: إذا 

مل يك��ن جاهزا بدنيا، ل��ن يأيت إىل كأس 
العامل وسيحل لوران سيامن محله، لكن 
معنوياته هي مثال للمجموعة بأكملها 
والعبينا”. ووفق��ا للوائح االتحاد الدويل 
“فيف��ا” م��ن املمكن اس��تبدال الالعب 
“املصاب قبل 24 س��اعة عىل أقىص حد 
م��ن انطالق املباراة األوىل لفريقه”. ويف 

حال بلجيكا، فالحد األقىص يعني الساعة 
17:00 يوم 17 يونيو، أي عش��ية املباراة 

األوىل ضد بنام يف املجموعة السابعة.
وضمت تش��كيلة مارتينيز الذي تسبب 
بضجة كبرية عندما استبعد العب وسط 
روما راجا ناينغوالن عن الالئحة األولية 
املكون��ة من 28 العبا، مدافع برش��لونة 
اإلسباين توماس فريمايلن رغم أنه مصاب 
أيضا. وكانت املفاجأة باالبقاء عىل جناح 
ريال سوسييداد اإلسباين عدنان يانزواي، 
فيام اس��تبعد مهاجم كريس��تال باالس 
اإلنجلي��زي كريس��تيان بنتي��يك، إضافة 
إىل الح��ارس ماتس س��يلز )اندرلخت( 
)واتفورد  كابازيل  كريستيان  واملدافعني 
اإلنجلي��زي( وجوردان لوكاكو )التس��يو 
اإليط��ايل(. وتلعب بلجي��كا يف نهائيات 
كأس الع��امل يف روس��يا الت��ي تقام بني 
14 يوني��و و15 يولي��و ضمن املجموعة 
الس��ابعة إىل جان��ب بن��ام )18 يونيو( 

وتونس )23( وإنجلرتا )28(.

اس��تغل غول��دن س��تايت  )وكاالت(: 
ووريرز حامل اللقب عامل األرض عىل 
أكمل وجه وتقدم عىل وصيفه كليفالند 
كافالي��ريز -2صف��ر، يف سلس��لة نهايئ 
دوري كرة الس��لة األمرييك للمحرتفني، 
بفوزه عليه 103-122 يف املباراة الثانية 
من هذه املواجهة املكررة بني الفريقني 

للموسم الرابع توالًيا.
وخالًفا للمباراة األوىل التي احتاج فيها 
غولدن س��تايت للتمديد وسوء تفاهم 
بني جاي آر س��ميث ومدربه يف الثواين 
األخرية م��ن الربع الرابع ليك يحس��م 
اللقاء 114-124، س��يطر رجال املدرب 
س��تيف كري متاًما عىل املب��اراة الثانية 

بفضل نجمهم ستيفن كوري.
وتأل��ق كوري يف مباراة األحد، الس��يام 
م��ن خ��ارج القوس حي��ث أصبح أول 
العب يف تاريخ نهايئ الدوري يس��جل 
9 ثالثي��ات، منهيا اللق��اء ويف رصيده 
33 نقطة م��ع 7 متابعات و8 متريرات 
حاسمة، فيام س��اهم النجامن اآلخران 
كيف��ن دورانت وكالي تومس��ون ب�26 
و20 نقط��ة توالًيا م��ع 9 متابعات و6 

متريرات حاسمة لألول.

وبعدم��ا تعمل��ق يف املواجه��ة األوىل 
بتس��جيله 51 نقط��ة دون أن يجن��ب 
فريق��ه الهزمية، كان “املل��ك” ليربون 
جيم��س ال��ذي يخوض النه��ايئ للمرة 
الثامن��ة توالًيا والتاس��عة يف مس��ريته 
املتوجة بثالثة ألق��اب )2012 و2013 

م��ع ميام��ي و2016 م��ع كليفالند(، 
أفضل العب��ي وصيف البط��ل مجدًدا 
لكن��ه اكتفى هذه املرة بتس��جيل 29 
نقط��ة م��ع 9 متابع��ات و13 متريرة 

حاسمة.
وتنتقل السلس��لة األربع��اء إىل ملعب 

كليفالند الذي يس��تضيف أيضا املباراة 
الرابع��ة الجمع��ة، قب��ل أن يتب��ادل 
الفريقان االستضافة إذا اقتضت الحاجة 
ألن الفريق الذي يسبق منافسه للفوز 
بأربع مباريات من أصل س��بع يحسم 

املواجهة ويتوج باللقب.

)وكاالت(: خ��رج العب الوس��ط البارز 
ن��واف العابد م��ن التش��كيلة النهائية 
ملنتخب الس��عودية التي أعلنها املدرب 
خوان انطونيو بيتزي يوم اإلثنني لخوض 
نهائي��ات كأس الع��امل لك��رة القدم يف 
روس��يا التي تنطلق يف وقت الحق هذا 

الشهر.
واس��تبعد امل��درب األرجنتين��ي العابد 
صان��ع لعب اله��الل، الذي لع��ب دورًا 
مهامًّ يف تأهل السعودية للنهائيات ألول 
مرة منذ 2006 بتسجيل 4 أهداف مؤثرة 
يف مش��وار التصفي��ات، من التش��كيلة 
املؤلفة من 23 العًبا، وسط شكوك حول 

عدم جاهزيته بدنيًّا رغم أنه ش��ارك يف 
الخسارة 3 - صفر من بريو ليل األحد.

وش��ارك العاب��د )28 عاًم��ا( بدي��اًل يف 
الش��وط الث��اين يف الخس��ارة الودية يف 
س��ويرا يوم األحد وهي أول مباراة له 
منذ نحو 5 أشهر بعدما عاىن من إصابة 

عضلية.
كام اس��تبعد الرباع��ي محمد جحفيل 
مدافع الهالل ومحمد الكويكبي العب 
االتفاق وس��عيد املول��د مدافع األهيل 
وعس��اف القرين حارس االتحاد بعد أن 
ضمهم بيتزي للتشكيلة املبدئية الشهر 
الس��عودية ملواجهة  املايض. وتس��تعد 

روسيا يف افتتاح كأس العامل يوم 14 من 
الش��هر الجاري ضمن املجموعة األوىل 

التي تضم أيضا أوروجواي ومرص.
وس��تلتقي الس��عودية وديًّا م��ع املانيا 

بطلة العامل يف ليفركوزن يوم الجمعة.
وجاءت تش��كيلة السعودية عىل النحو 
التايل: حراس��ة املرمى: محمد العويس 

ويارس املسيليم وعبد الله املعيوف.
الح��ريب ومعت��ز  مدافع��ون: منص��ور 
ويارس  وأس��امة هوس��اوي  هوس��اوي 
الشهراين ومحمد الربيك وعمر هوساوي 

وعيل البليهي.
العبو الوس��ط: عبدالله الخيربي وهتان 
باهربي وعب��د امللك الخيربي وعبد الله 
عطي��ف وس��لامن الف��رج ومحمد كنو 
وتيس��ري الجاسم وحسني املقهوي وسامل 

الدورسي ويحيى الشهري.

مارتينيز يضم كومباني رغم اإلصابة

ووريــرز يعــزز تقــدمــه

استبعــاد العابــد

فنسان كومباني وكريستيان بنتيكي

من مواجهة غولدن ستايت وكليفالند

نواف العابد

ديوكوفيتش ينتقد 
منظمي روالن جاروس

)وكاالت(: أخمد نوفاك ديوكوفيتش حامسة فرناندو 
فرداسكو، ثم انتقد منظمي بطولة فرنسا املفتوحة للتنس؛ 

لعدم ري املالعب، رغم عبوره دور الثامنية يوم األحد.
وصعب فرداسكو املهمة يف بعض األحيان عىل ديوكوفيتش 

الحاصل عىل 12 لقبا يف البطوالت األربع الكربى، لكن 
األرض الرملية الزلقة مللعب فيليب شاترييه، كانت أكرث ما 

أزعج الالعب الرصيب. وبدا أن ديوكوفيتش فقد توازنه يف 
بعض األوقات خالل املجموعتني األوىل والثانية عند فوزه 

3-6 و4-6 و2-6 بالدور الرابع واشتىك للحكم.
وقال للصحفيني بعد وصوله دور الثامنية يف روالن جاروس 

للمرة ال� 12 “الطقس كان جافا جدا، وبعد املجموعة األوىل 
قرروا عدم ري امللعب، أعتقد أن القرار مل يكن صائبا”.

وأضاف “ما ال يعجبني هو عدم األخذ برأي الالعبني. نحن 
من نلعب وننزلق أو ال ننزلق، يبدو أنهم ال يهتمون كثريا 

بوجهات نظرنا، وهذا ال يعجبني”.
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“البحريـن الوطنــي” يدعــم مركــــز 
الشيــخ محمــد بن خليفــة للقلـــب

“ناصر للتأهيل” يمنح”باس” شهادة تقدير

جواهري: األمسية تتويج لجهود الشركة لنشر الوعي األممي

“جيبــك” تقيــم احتفــال الصحــة والســامة العائلــي

قدم بن���ك البحرين الوطني دعمه ال�ش���نوي 
ملرك���ز ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة التخ�ش�شي للقلب �شمن برنامج الهبات 

والتربعات للعام 2018. 
و�شلم الرئي�س التنفيذي للبنك جان دوراند  

�ش���يك الدعم اإلى مدير املركز ري�ش���ان  البدران 
يف م�شت�ش���فى قوة دفاع البحرين، وذلك بح�شور 
اأمني �رص جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني  نا�رص 
حممد نا�رص )االأول من جهة اليمني(، وامل�ش���اعد 
لل�ش���وؤون االإدارية واملالية بامل�شت�شفى عبداهلل 

العيد. 
 واأكد البدران اأن هذا الدعم �شي�شهم يف �رصاء 
اأجهزة طبية اإ�شافية حت�شن من م�شتوى اخلدمات 
املقدمة من مركز القلب وق�شم العناية املركزة، 

والإعداد اأطباء للتخ�ش�س يف هذا املجال.

ح�ش���لت �رصك���ة خدم���ات مط���ار البحرين 
“با�س” على �ش���هادة تقدير م���ن مركز نا�رص 

للتاأهيل والتدريب املهني.  
وجاء ذل���ك التك���رمي تقديرا ل���دور �رصكة 
با�س وجهوه���ا املبذولة يف التدريب امليداين 
لطلبة املركز، حيث مت خالل امل�شاركة تكرمي 
امل�رصفني على التدريب امليداين يف ال�رصكات 
واملوؤ�ش�ش���ات ال�ش���ناعية مبملك���ة البحري���ن، 

�ش���من فعالي���ة بعن���وان )نبن���ي امل�ش���تقبل 
اليوم(.

ومّثل �رصكة خدمات مطار البحرين “با�س” 
مدي���ر اأول التعليم والتطوير خالد الب�ش���تكي 
الذي قال بهذه املنا�شبة “نفتخر با�شتمرارية 
التع���اون مع مرك���ز نا�رص للتاأهي���ل والتدريب 
املهن���ي، وكذلك م���ع العديد من موؤ�ش�ش���ات 
التعلي���م والتدري���ب داخ���ل وخ���ارج مملك���ة 

البحري���ن، حيث نحر�س عل���ى تطوير الكوادر 
الوطني���ة وتدريبه���ا لتحقق اأعلى م�ش���تويات 

اجلودة”.
واأ�شاف الب�شتكي اأن �رصكة “با�س” متتلك 
برناجم���ا تدريبيا متكامال للطلبة واملتدربني، 
حيث ت�شتقبل ب�ش���كٍل دوري طالب اجلامعات 
واملتدرب���ني من خمتلف الفئ���ات لدجمهم يف 

�شوق العمل.

اأقامت �رصكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
احتفال اأم�ش���ية ال�شحة وال�شالمة العائلي ال�شنوية، 
وح����رصه اأع�ش���اء االإدارة التنفيذّي���ة، ونائب رئي�س 

نقابة العمال، وكاّفة موظفي ال�رصكة وعائالتهم.
واأُقيمت االأم�ش���ية م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 
31 ماي���و املن����رصم، بفن���دق روتان���ا، حي���ث األقى 
رئي�س ال�رصكة عبدالرحم���ن جواهري، كلمة يف بداية 
االحتف���ال رحب فيها باحل�ش���ور ونقل لهم حتيات 
رئي����س واأع�ش���اء جمل����س اإدارة ال�رصكة، كما �ش���كر 
املوظفني واأفراد عائالتهم حلر�شهم على التواجد 
وامل�ش���اركة يف ه���ذه الفعالية املهم���ة التي ُتعترب 
منا�ش���ّبة يجتمع فيها املوظف���ون مًعا كاأ�رصة واحدة 
يف هذا ال�ش���هر الف�ش���يل لالحتفاء بجه���ود ال�رصكة 

وبراجمها التي تقوم بتنفيذها طوال العام.

واأّكد جواهري اأن االحتفالّية هي منا�شبة جيّدة 
الإلقاء ال�ش���وء على االإج���راءات التي تتخذها ال�رصكة 
من اأجل التوافق مع اأهداف االأمم املتحدة االإمنائية 
ال 17، وذلك يف كاّفة اأعمالها واأن�شطتها وبراجمها 
اليومية والتي ُت�شهم ب�شكل اأو باآخر يف حتقيق تلك 
االأهداف العاملية ويف مقدمتها الق�شاء على الفقر 
وحماي���ة كوكب االأر�س وحت�ش���ني احلي���اة لالأجيال 
القادم���ة، م�ش���دًدا على اأهمّي���ة تلك االإج���راءات يف 
تر�ش���يخ جمموعة املفاهيم العاملية لدى العاملني 
وعائالته���م واأبنائه���م كذل���ك. واختت���م جواه���ري 
ت�رصيحه بتقدمي ال�شكر للموظفني وعائالتهم، كما 
تقدم بال�ش���كر كذلك اإل���ى رئي�س اللجنة واأع�ش���اء 
اللجنة املنظمة لالحتفال الذين بذلوا جهوًدا مميزة 

يف االإعداد لهذا التجمع العائلي الكبري.

“يوسف كانو” تحتفل بالشركاء التجاريين

نظمت جمموعة يو�ش���ف ب���ن اأحمد كان���و موؤخرا 
غبقة رم�شانية يف جمل�س عائلة كانو مبنطقة املاحوز 
وذلك تعبريا عن �شكرها وتقديرها لهم على دعمهم 
وتعاونه���م امل�ش���تمر، وذلك بح�ش���ور نائ���ب رئي�س 
جمل����س االإدارة الوجي���ه ف���وزي كانو وع�ش���و جمل�س 
االإدارة نبي���ل كانو وكبار مديري ال�رصكة وممثلني عن 
ال�رصكاء التجاريني.  وعرّب نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
الوجي���ه ف���وزي اأحمد كانو م���ن خالل ه���ذه الفعالية 

ع���ن تقدي���ره وامتنانه العمي���ق لل����رصكاء التجاريني 
الإ�ش���هاماتهم املتمي���زة يف تعزي���ز مكان���ة ال�رصك���ة، 
موؤكدا حر����س ال�رصكة على االلتق���اء الدائم بال�رصكاء 
التجاريني، م�ش���يدا بروح التعاون القوية التي جتمع 
ال�رصك���ة م���ع �رصكائه���ا التجاري���ني، وال���ذي ينعك�س 

اإيجابيا على جودة اخلدمات املقدمة للعمالء.
واأ�شاف اأن هذه العالقات تلعب دوًرا حا�شما يف 
جن���اح وتطوير اأعمال ال�رصكة.  واأك���د كانو عن اعتزاز 

املجموع���ة بالتعاون مع �رصكائه���ا، معربا عن تقديره 
له���ذا ال����رصاكات الوثيق���ة، منوه���ا بدور ال����رصكاء يف 
م�ش���رية جناح املجموعة، م�ش���يفا اأن هذا اللقاء يدل 
على عمق العالقات الطيبة بني املجموعة و�رصكائها.

من جانبهم، اأعرب ممثلو ال�رصكات التي ت�ش���هم 
فيها جمموعة كانو عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة 
التي قامت بها املجموعة، موؤكدين ا�ش���تمرار العمل 

على اإجناح هذه ال�رصاكات بني اجلانبني.

“الريتز-كارلتون” يستعد الحتفاالت العيد

مع اق���رتاب اختتام فعاليات �ش���هر 
رم�ش���ان الف�ش���يل يف خيمة فيفا م�شايا 
الريت���ز- فن���دق  ي�ش���تعد  الرم�ش���انية، 

البحري���ن لتنظي���م فعاليات  كارلت���ون، 
االحتف���ال بحل���ول عي���د الفط���ر املبارك 

وذلك بني 14 و17 يونيو. 
االإقام���ة  عر����س  الفن���دق  ويق���دم 

اإل���ى بران�س  “االإثن���ني مًعا” باالإ�ش���افة 
عطلة نهاية االأ�شبوع يف مطعم ال ميد اإلى 
عالج خا�س يف منتج���ع الريتز-كارلتون، 
ال�ش���حي ليتمك���ن ال�ش���يوف م���ن اأفراد 
وعائ���الت م���ن مت�ش���ية اأجم���ل االأوقات 
واالحتف���ال بالعي���د بطريق���ة ممي���زة يف 

املنتجع ال�شاطئي.



السنة العاشرة - العدد 3521 
الثالثاء

5 يونيو 2018 
20 رمضان 1439

tariq.albahar@albiladpress.com

مسافات22

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

  جمل�س �ل�س���يخ عب���د�هلل بن خليفة بن �س���لمان �آل 
خليفة: 39799999 

  جمل����س �ل�س���يخ عب���د�هلل ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة: 
39366679

  جمل�س مبارك حممد بن دينه: 39440663
  جمل����س �ل�س���يخ �أحمد �ل�س���يخ خلف �آل ع�س���فور: 

39769977
  جمل�س �لوجيه باقر و�أوالده: 66639993
  جمل�س عبد�هلل بن خلف �لدو�رسي: �لزالق

  جمل�س في�سل بن جا�سم �لبوعينني: 39668799
  جمل�س �أبناء �ملرحوم علي بن خمي�س �لرميحي

  جمل����س �ملرح���وم �ل�س���يخ عب���د�هلل ب���ن �بر�هي���م 
بوخما�س �لبوعينني: 33444470

  جمل�س �ملرحوم �حلاج جو�د بن ح�س���ن بن �س���يف: 
39457653

  جمل�س �أحمد حممد �لبوعينني: 39466652
  جمل�س يو�س���ف بن ح�س���ن �لعربي )حالة بوماهر(: 

39631114
  جمل�س عي�سى جا�سم �ملطوع: 39619010

  جمل�س �بر�هيم عبد�هلل �ل�سيخ: 36366600
  جمل�س حممد عبد�هلل �ملطوع: 39660605

  جمل�س �لذو�ودة: 36711881
  جمل�س علي بن عي�سى �ل�سبيعي: 38308080

  جمل�س حممد عبد�هلل �لعيد: 39452729
  جمل�س �أبناء �سالح ر��سد �لزياين: 39603661

  جمل�س خليفة علي �لبنجا�سم: 39438666
  جمل�س عائلة �آل خرفو�س: 36668801 

  جمل�س عبد�هلل بن ح�سني �ل�سادة: 39665000
  جمل�س �سامل دروي�س �ملناعي: 39456058

  جمل�س حممد حممد علي �لنعيمي: 39661535

  جمل����س �ل�س���يخ ع���ادل عبد�لرحم���ن �ملع���اودة: 
39332220

  جمل�س علي ر��سد �الأمني: 39602300
  جمل�س بن هندي: 39011162

  جمل�س عبد�لرحمن عبد�هلل بوعلي: 39616151
  جمل�س عائلة �آل حممود: 39676270

  جمل�س ح�سن علي �لبنفالح: 39678811
  جمل�س د. علي �أحمد عبد�هلل: 39913777

  جمل����س �ل�س���يخ عبد�لرحمن بن حمم���د �آل خليفة: 
39453872

  جمل�س عائلة �أبل: 17253171
  جمل�س �ل�سيخ عبد�هلل جعفر �لعايل: 39332444

  جمل�س عادل �لع�سومي: 39466644
  جمل�س ماجد �سياح �لنعيمي: 33444403

  جمل�س �إبر�هيم �سلمان �لغتم: 17631238
  جمل�س عادل علي �لرويعي: 36441142

  جمل�س خالد عبد�هلل �ملوؤيد و�إخو�نه: 39922222
  جمل�س �أبناء حجي ح�سن �لعايل: 17551111

  جمل�س �أحمد من�سور �لعايل: 17265559
  جمل�س ح�سني �ل�سرييف: 39444420

  جمل�س حممد �إبر�هيم �ملطوع: 17214998
  جمل�س جهاد بوكمال و�إخو�نه: 39650640

  جمل�س حممد �أبو�لفتح: 39699239
  جمل�س �ل�ساعر: 39616169

  جمل�س حممد ح�سن �لبلو�سي: 39615550
  جمل�س �أحمد حمفوظ �لعايل: 36411000

  جمل�س بيت �ل�سكر�ن: 39406757
  جمل�س عبا�س عبد�هلل �ل�رس�ج: 39466604

اءمجالس
الث

الث

    BUZZ      

ميكنن���ا �لقول �ن �ملجتم���ع �خلليجي قد �فرد 
للم�رسح �لتجاري �ملكانة �لتي ي�س���تحقها وبالرغم 
م���ن بع�س �ملالحظ���ات على هذ� �مل����رسح من قبل 
�لبع����س �إال �ن���ه يبق���ى يف �لنهاي���ة م����رسح عتي���د 
تز�من مع كل نه�س���ة عرفتها فنونن���ا جميعا، ويف 
�لبحري���ن هناك �أ�س���ماء له���ا تاريخ طوي���ل يف هذ� 
�لنوع من �مل�س���ارح وقدمت �أعمال جماهريية بارزة 
كانت بح���ق من �لظو�ه���ر �ملهم���ة يف �مل�رسح على 
و�له���اوي،  �الح���ر�يف  �مل�س���توى 
وم���ن ه���ذه �الأ�س���ماء �لفن���ان 
�لعويناتي  ح�سني  و�ملخرج 
�لت���ي  �ملوهب���ة  �س���احب 
�س���قلها بامل���ر�ن وتتب���ع 
�الأعمال �لبارزة وعمل على 
�لتنقي���ب ع���ن �ملبدع���ني، 

فاحرف و��ستهر. 
�لعويناتي 
متاما  يدرك 
�مل�رسح  �ن 

ف���ن 
جماع���ي 
يتطلب 
ت�سافر 

�جله���ود، ما ب���ني كاتب وممث���ل وخمرج وم�س���مم 
ديك���ور ومهند����س �إ�س���اءة، ومو�س���يقى ور�ق�س، 
فاأي �س���لة ميكن �ن جتمع بني �إبد�عاتهم غري روح 
�لهو�ية �ل�س���ادقة، و�ملالحظ �ن �أك���ر �مل�رسحيات 
�لت���ي قدمه���ا �س���ابقا متي���زت بخلي���ط عجيب من 
�لكوميديا و�لطرح �ملو�س���وعي لبع�س �مل�س���اكل 
�الجتماعي���ة باالإ�س���افة �إلى �ن �مل�س���اهد كان يجد 
و�س���وحا يف م�س���ار طرح �الأ�س���ئلة و�الإجاب���ة عليها، 
وكان ي�س���حك حتى تدمع عينيه ثم يتوقف ليتاأمل 
بجدي���ة م���ا �ل���ذي ي���دور حوله، وه���ذ� �ل����رس�ع بني 
�ل�س���حك وعك�س���ه يتطلب جهد� كب���ري� من �ملخرج 

و�لعويناتي فعل ذلك يف معظم �أعماله.
“ ريو�س”.. هو عنو�ن م�رسحيته �ال�ستعر��سية 
�لكوميدي���ة �لهادف���ة �جلديدة �لتي �س���يقدمها يف 
عطل���ة عي���د �لفط���ر مب�س���اركة كوكبة م���ن �لنجوم 
منه���م �لفنان �حم���د مبارك و�لفنان �مني �ل�س���ايغ 
و�لفنان �حمد جملي، �لفنان حممد با�س من �لكويت 
وم���ن �لع���ر�ق �لفنان���ة مي�س قم���ر، و�لفنان���ة نورة 

�ل�س���ايغ و�لفنان ح�س���ن �ملاجد ومن�سور �جلد�وي 
و�لعويناتي نف�س���ه و�آخ���رون، و�مل�رسحية من تاأليف 
ومعاجلة �لن�س حممد �لربدويل وه�سام يو�سف، ويف 

حديث ل� “�لبالد” قال �لعويناتي:
“تتحدث �مل�رسحية ع���ن �لعنف �الأ�رسي وبع�س 
�لق���ر�ر�ت �لغري مدرو�س���ة �لت���ي يخ���رج علينا بها 
بع����س �مل�س���ئولني �إ�س���افة �إل���ى ط���رح ع���دد من 

�لق�سايا �الجتماعية يف قالب كوميدي هادف حمبب 
عن �جلمهور”.

كما حتدث �لفنان �أمني �ل�س���ايغ قائال “دوري 
يف �مل�رسحي���ة ه���و دور �ملحامي، وتط���رح �مل�رسحية 
�لعديد من �لق�س���ايا �الجتماعي���ة وهموم �ملو�طن 
يف قالب كوميدي و�أتوقع �أنها �ستكون خمتلفة عن 

�الأعمال �ل�سابقة �لتي قدمناها”. 
وبدوره قال �لفنان �أحمد جملي “�نا �سعيد جد� 
بعودة �لفريق �لكوميدي و�ملكون من �حمد مبارك 
و�أمني �ل�س���ايغ ومن�س���ور �جل���د�وي و�حمد جملي، 
و�س���اأقدم يف �مل�رسحي���ة �سخ�س���ية “�ل���دالل” �لذي 
ي�سعى بكل �لطرق لال�ستفادة من بيع بيت �سديقه 
�إ�س���افة �إلى عدد �آخر من �ل�سخ�سيات، و�إن �ساء �هلل 

نقدم عمال جميال ير�سى عنه �جلمهور”.
و�أ�س���اف جملي “هذ� هو �لعم���ل �لثالث �لذي 
جنتم���ع في���ه وال تت�س���ور م���دى �س���عادتنا جميع���ا 
بالوقوف معا على خ�س���بة �مل����رسح لهدف و�حد وهو 

�إ�سعاد �جلمهور ور�سم �لب�سمة على �ل�سفاه”. 

�س���اأترك �حلديث عن مو�سوع �مل�رسحية لوقت 
الح���ق، ولكن���ي �أود �لق���ول �ن وج���ود �أحم���د مبارك 
و�أم���ني �ل�س���ايغ و�حم���د جمل���ي �س���تكون مبثاب���ة 
ت�س���كيلة ر�ئعة وتقابالت �س���تحقق �غني �للوحات 
و��س���بعها بالتفا�س���يل �لكوميدي���ة �الإبد�عية يف..

�الإمياء�ت، و�لنظرة، وتعبري �لوجه، ومرونة �جل�س���د، 
و�الإيق���اع، مقدما و�قولها بكل ثقة �س���يبدع �لثالثة 
و�سي�س���لون �إل���ى ذروة �نفعاله���م و�س���موخهم يف 
كل �مل�س���اهد، فالقدي���ر �حم���د مب���ارك حميط بكل 
�جلو�نب �لكوميدي���ة وهو “وح�س على �مل�رسح” وله 
قدر�ت عظيمة عند �لتعامل مع �لن�سو�س �مل�رسحية 
وباإمكان���ه �ن يحدث �لتغي���ري �ملطلوب يف �ي حلظة 
يتطلب ذلك، �أما �أمني �ل�سايغ فله �أ�ساليب جديدة 
يف �لكوميدي���ا غ���ري تقليدي���ة، يدركه���ا ويح�س���ها 
ويقدمها، كما ي�س���تطيع خلق �سخ�سيات كوميدية 
ال تخط���ر على �لبال ويف بع����س �الحيان تكون طوق 

�لنجاة للم�رسحية باأكملها. 
�لفنان �حمد جملي “نور �الأ�س���طورة” �ن �س���ح 
�لقول. فهذ� �لفنان ل���ه مو�قف خارقة على �مل�رسح 
تبه���ر �ملتفرج وجتعله يتابع �دق �لتفا�س���يل �لتي 
يق���وم بها جملي، وله قدر�ت يف �لتمثيل متكنه من 
�لو�سول �إلى �لكمال، و�ملوهبة �لتي تعك�س �حلياة 

كلها يف �الأدو�ر.
�إذن �ملخ���رج ح�س���ني �لعوينات���ي وم���ع بقي���ة 
طاق���م �مل�رسحية �س���يقف وقفة طويلة �أمام ق�س���ة 
جديدة من �الإبد�ع بكل ر�ئحة وكل �س���وت و�سكل، 
و�سري�س���م �للوحة �ملطلوبة للجمهور و�سيخ�سعها 
لعد�س���ة �لروؤية و�ملناق�سة و�لتفح�س مع �ملبدعني 
�لذين معه، كل من يف �لقاعة �س���يحب�س �أنفا�سه مع 
انحبا�س ال�س���وء و�سقوط امل�رسح يف الظلمة ومن ثم 

�سياأتي �النتباه مفاجئا.
 م�رسحي���ة “ريو�س” هي تو�زن متناغم يف حركة 
�جلميع و�لكوميديا �جلميلة �لهادفة، فكل �لتوفيق 
لفري���ق �مل�رسحية وبكلمة ب�س���يطة ومعربة وموحية 

�أقول لكم “ع�ساكم على �لقوة”.

اأ�سامة املاجد

يقدم مسرحية “ريوس” في العيد

العويناتي.. قصة جديدة من اإلبداع بكل رائحة وصوت وشكل

��سدر �لفنان ح�سني �جل�سمي �غنية دينية حتمل عنو�ن “�بتهال 
مقام���ي”، و�لتي قام بطرحه���ا على يوتيوب. “�بته���ال مقامي” من 
�أ�سعار �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم و�أحلان فهد �لنا�رس، وتوزيع 
�أ�س���امة �س���عيد، و�إ�رس�ف عام علي �خلو�ر. �جلدير ذكره �ن �جل�س���مي 

�س���ّجل موؤخر� �سارة م�سل�س���ل “�أبو عمر �مل�رسي”، �لذي يعر�س حاليا 
يف �ملو�س���م �لرم�س���اين، وهي من كلمات �أمين بهجت، و�حلان وليد 
�س���عيد. كما �نه طرح يف �ل�س���ابق �غنية حتمل عن���و�ن “وطنا �أر�ك”، 

وهي من كلمات عبد�هلل باحليف �لنعيمي و�أحلان �جل�سمي نف�سه.
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مليكة
تدور االأحداث يف 
اإطار درامي اجتماعي 
الزوجات  اإحدى  حيث 
التي  ال�رشبيني  دينا 
ت�������ش���اب ب�����ش��دم��ة 
ك���ب���رة ب��ع��د وق���وع 
لزوجها  األيم  ح��ادث 
م�����ش��ط��ف��ى ف��ه��م��ي 
حياتهما  على  ت��وؤث��ر 
ال���زوج���ي���ة، وت�����وؤرق 
حياة الزوجة اإلى اأبعد 

احلدود.
ب���ط���ول���ة: دي��ن��ا 
م�شطفي  ال�رشبيني، 
ف��ه��م��ي، رام���ز اأم���ر، 
– يا�رش  ندى ب�شيوين 
�شفاء  م��اه��ر،  ع��ل��ي 
ال����ط����وخ����ي، حم��م��د 
����ش���اه���ن، حم��م��ود 
م�����ت�����ويل، ت���األ���ي���ف 
عبد  �شليمان  حممد 
واإخ��راج �رشيف  امللك 

اإ�شماعيل.

بركة
ت����دور االأح�����داث 
ح������ول ب����رك����ة وه���و 
���ش��خ�����س ي���اأت���ي من 
والدته،  مع  ال�شعيد 
القاهرة  يف  ويعي�شا 
لكن مع مرور الوقت 
ي��ب��داأ يف ج��م��ع امل��ال 
وم��ن هنا ي��ت��ورط يف 
م�شاكل كثرة ب�شبب 
ع����دد م���ن اأ���ش��ح��اب 
ي�شانده  وال  النفوذ، 
اإال  امل�شاكل  هذه  يف 
والدته وبنت اجلران 

التي حتبه.

“ أمنا البحرين” و“حلية الماهر” و”الالتري” مسابقات إذاعة البحرين
حتف����ل اإذاع����ة البحرين خالل �ش����هر 
رم�ش����ان بع����دد م����ن امل�ش����ابقات التي 
تلب����ي كاف����ة االأذواق واأولها امل�ش����ابقة 
الرئي�شة “ الالتري” وهي م�شابقة يومية 
مبا�رشة تعرف االأجيال بالرتاث البحريني 
االأ�ش����يل، جميع اأ�شاألتها تراثية تتناول 
واالأدوات  وال�شخ�ش����يات  املناط����ق 
واالأغرا�س الرتاثية والفنون واالأ�ش����عار 
واحلكاي����ات  واملواق����ف  واملواوي����ل 
القدمي����ة. وهي م����ن امل�ش����ابقات التي 
تالقي تفاع����الً جماهرياً كبراً �ش����نوياً 
على مدى 7 �ش����نوات، تبث من 9 م�ش����اء 
حتى 11 على موجة بحرين اإف.اإم يومياً 
عدى اأي����ام اجلم����ع. املتابعة: االأ�ش����بوع 
االأول: زينب القحطاين، االأ�شبوع الثاين: 

مرمي جا�شم االأ�شبوع الثالث: اآمنة را�شد 
واالأ�شبوع الرابع: مروة العريفي.

 هن����اك م�ش����ابقة “ بعن����وان “ اأمن����ا 
البحرين” وهي م�شابقة رم�شانية تهدف 
اإل����ى تعزي����ز روح املواطن����ة والثقاف����ة 
الوطنية لدى اأبن����اء اجليل اجلديد، عرب 
فقرات متنوعة بن االأقوال والق�ش�س 
وامل�ش����طلحات واملناطق. وت�ش����تهدف 
االأطف����ال من عمر5 �ش����نوات حتى �ش����ن 
17 ويتكون فريق العمل كل من �شيخة 
ال�ش����عالن وعبدالنا�رش النعار. وتذاع عرب 

اأثر الربنامج العام.
كم����ا تب����ث االإذاعة م�ش����ابقة بعنوان 
“ حلية املاهر” وهي م�ش����ابقة يف تالوة 
القراآن الكرمي تبث يومياً من ال�شاعة 2 
اإلى 3 م�شاًء م�شابقة مق�شمة على معاير 
ال�شوت واملقامات والتجويد والوقف.

تي في

نصائح للصائمين
المرأة

هذه خطوات للزوج للتخفيف من اأعباء 
املراأة يف رم�شان وهي كالتايل:

• حدد لها قائمة ب�شيطة من االأطعمة:
ميكنك كتابة طبق واحد اأو طبقن كل 
يوم حتى تقوم زوجتك مثالً باإعداده، وبهذا 

�شتخت�رش عليها اجلهد والوقت والتعب.
• ال جتربها على النهو�س مبكراً:

اجعلها ترتاح لوقت اأطول يف �ش���اعات 
واالهتم���ام  والرعاي���ة  فالعم���ل  النه���ار، 
ج���داً  مرهق���ة  اأم���ور  جميعه���ا  بالنظاف���ة 

ل�شحتها.
• اذهبا لالإفطار يف اخلارج:

�شتكون مفاجاأة �ش���عيدة لو اخرتت يف 
اأحد االأيام اأن يك���ون االإفطار يف اخلارج، اإذ 

�شت�شعر بال�شعادة والر�شا منك.
• ال تكد�س عليها الوالئم:

الوالئ���م العدي���دة اأمر مرهق بالن�ش���بة 
له���ا، وميكن���ك ا�شت�ش���ارتها قب���ل دع���وة 

االأ�شدقاء مثالً، اأو م�شاعدتها يف ذلك.
• اح�رش طعاماً من اخلارج:

ال مان���ع م���ن عودت���ك للمن���زل وب���ن 
يديك طبق لالإفط���ار؛ الأن هذا العمل رائع، 
املق���در  ال�ش���خ�س  نظره���ا  يف  و�ش���تكون 

واحلنون.

“مع ح�ش���ة قلم” مل ي�ش���ئ اإلى املجتمع، بل اأظهر 
�رشائح موجودة يف ما بيننا.

ه���ذ م���ا اأك���ده الفن���ان م�ش���اري الب���الم رداً عل���ى 
االنتقادات واالتهامات التي طالت م�شل�شل »مع ح�شة 
قلم« الذي يطّل به حالياً اإلى جانب الفنانة حياة الفهد 

ونخبة من النجوم.

لل�ش���نة الثانية على التوايل، يحّقق 
الث���اين  جزئ���ه  »الهيب���ة« يف  م�شل�ش���ل 
»الهيب���ة - العودة« جناح���اً راَهَن عليه 
�ش���ّناعه وانتظره جمه���وره على امتداد 
العامل العربي. املمثلة القديرة منى وا�شف التي تعد اإحدى الركائز 

االأ�شا�شية يف هذا العمل والتي تاألقت بدورها يف اجلزء االأول.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المكونات:

جم  300 طازج  فطر  علبة   1
جم  30 مفروم  �صغري  حجم  ب�صل   1

جم  20 زبدة  طعام  ملعقة   1
جم  40 مفروم  حلم  طعام  ملعقة   2

ن�صف ملعقة �صاي ملح 3 جم

ن�صف ملعقة �صاي فلفل �أ�صود 2 جم

137جم باخلمرية  دقيق  كوب   1
خمفوقة بي�صة   2

بق�صمات ح�صب �حلاجة

زيت للقلي

الطريقة:

   يقط��ع �جلزء �ملنزوع م��ن �لفطر قطعًا 

�صغرية جدً�.

   يقلب �لفطر و�لب�صل يف مقالة بالزبدة 

وي�ص��اف �ىل ذل��ك �للح��م �ملف��روم، �ملل��ح 

و�لفلفل ويحرك حتى ين�صج.

   يح�ص��ى �لفط��ر باخللي��ط ويغم���س يف 

�لدقيق ثم �لبي�س فالبق�صمات.

   يحمر �لفطر يف زيت عميق ثم يقدم.

الفطر 
المحشي

حمرر م�سافات

طارق البحار

أسواق التمور تشهد انتعاشا مع الشهر الفضيل

ت�ش���هد حمال بيع التم���ور يف البحرين اإقباالً متميزاً من جانب اجلمهور خالل �ش���هر 
رم�ش���ان املبارك، وانتع�شت املحالت املخ�ش�ش���ة لبيع التمور يف اململكة ب�شبب كرثة 

اإقبال املواطنن واخلليجين لل�رشاء منها.
يحتاج ال�ش���ائم الى تناول طعام �رشيع اله�ش���م عند االإفطار، وذلك حتى ال يرهق 
املعدة، وتن�شيط حركتها، ويعترب التمر مثايل لالإفطار عليه، فهو ي�شاعد على تن�شيط 
املخ، والع�شالت، والتخل�س من اخلمول الذهني والع�شلي، وذلك الحتوائه على ن�شبة 
عالي���ة من ال�ش���كريات االأحادي���ة والثنائية، والتي تعترب �رشيعة االمت�ش���ا�س وخا�ش���ة 
عندما نتناولها على معدة خالية. وتن�ش���ط مبيعات التمور مع بداية �ش���هر رم�شان، فال 
تخلو موائد االإفطار وال�ش���حور، من ح�ش���ور حبات التمر الت���ي تزينها مبختلف اأنواعها، 
وتعد القا�شم امل�شرتك بن موائد البحرينين يف خمتلف املناطق، وهي فاحتة اإفطار 
ال�ش���ائمن مبذاقه���ا احلل���و، فيقبلون على �رشاء كمي���ات منها لال�ش���تهالك اليومي اأو 

لتقدميها هدايا الأحبائهم.
وللتمر يف املجتمع البحريني اأهمية خا�شة ال تنح�رش بكونه م�شدراً للقيمة الغذائية 
فق���ط، ولكن الرتباطه بقيم وع���ادات وتقاليد اجتماعية توارثته���ا االأجيال، وارتبطت 
املائدة الرم�ش���انية بوج���ود التمر فيها اقتداًء بق���ول النبي )����س( “اإذا اأفطر اأحدكم 
فليفطر على متر فاإنه بركة”. و�شجلت حمالت بيع التمور يف البحرين انتعا�ًشا كبراً يف 
املبيعات وتدفقاً متزايدا وحركة ت�شويقية ن�شطة من قبل امل�شتهلكن، باعتبار التمر 
اأهم مكونات مائدة االإفطار لل�ش���ائم، ور�ش���دت كامرا البالد خ���الل جولتها على تلك 
املحالت كرثة االقبال على هذه املحالت خ�شو�ش���ا مع الكميات املعرو�شة يف االأ�شواق 

تغطي حاجة امل�شتهلكن.

 كامريا: خليل اإبراهيم
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األخيرة

علميا... القلق ي�سعف عظام ال�سيدات
لأول م���رة، تو�ضل���ت در��ضة حديثة �إلى �أن �لقل���ق و�لتوتر يزيد�ن من خط���ر �إ�ضابة �ملر�أة ب�ضعف 
وه�ضا�ضة �لعظام، وفقا ملا ن�رشته �ضحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية. و�ل�ضبب �لرئي�س ور�ء �إ�ضابة �لن�ضاء 
به�سا�س���ة العظام، بن�س���ب اأكرب بكثري مقارنة بالرجال، هو هبوط اال�س���روجني بعد انقطاع الطمث، ما 
يوؤدي بدوره اإلى انخفا�ض كتلة العظام. اإن هذه العملية حتمية، وتبلغ اأق�سى درجات حدتها يف الغالب 
الأ�سباب وراثية. لكن درا�سة اإيطالية جديدة تو�سلت اإلى وجود عالقة بني م�ستويات القلق لدى الن�ساء 
وقوة عظامهن. وتوؤثر اال�س���طرابات ب�س���بب القلق وترقق العظام ب�س���كل غري متنا�سب على الن�ساء يف 
جميع �أنحاء �لعامل، مع �إ�ضابة 33 % من الن�ساء مبا �سبق االإ�سارة اإليه اأعاله. ولكن حتى لو مل يتم التعامل 
معها كحالة طبية، فاإن امل�س���تويات ال�س���ائعة م���ن القلق واالإجهاد ميكن اأن يك���ون لها تاأثريات قابلة 

للقيا�ض و�سارة باجل�سم.

 Social
media

قبلة الرئي�س الفلبيني 
تثري الغ�سب

اأغ�سب الرئي�ض الفلبيني، املثري للجدل، رودريغو دوتريتي، الراأي العام جمددا، 
بعد تقبيله فتاة فلبينية اأثناء زيارته اجلالية الفلبينية يف العا�سمة الكورية �سيول.
وخ���الل لقائه باجلالية، طلب دوتريتي من �س���يدتني ال�س���عود اإلى امل�رسح كي 
ي�سلمهما كتابا، قبل اأن يقبل اإحداهما يف فمها. وطلب دوتريتي القبلة، مازحا، مقابل 

الكتاب “الهدية”، اإذ قال “يجب اأن تدفعي يل بقبلة. هل اأنت م�ستعدة للقبلة؟”.
ونالت الفعلة ت�س���فيقا فوريا من احل�س���ور، لكن ردود الفعل على االإنرنت مل 
تكن بنف�ض الدرجة من احلما�س���ة، اإذ اأعرب كثريون عن �س���يقهم مما جرى وو�س���ف 
البع�ض الرئي�ض باملعادي للن�س���اء. و�س���بق لدوتريتي اأن اأطل���ق ت�رسيحات اعتربها 
البع�ض مهينة بحق الن�س���اء، مثل ما تردد عن ت�س���جيعه اجلنود على الت�سويب على 

مناطق ح�سا�سة بج�سد معار�سات، ح�سب �سحيفة “تلغر�ف”.

اأنغام حتيي عيد الفطر يف الريا�س

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

رطب  الطق�ض 
ن�سبيا اأحيانا ولكنه 

حار خالل  النهار.

الري���اح �رسقي���ة عموما م���ن 5 �إلى 
10 عقد وت�سل من 10 �إلى 15 عقدة 

�أحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
�لعظمى 40 وال�سغرى 30. الرطوبة الن�سبية العظمى 

85 % وال�سغرى 25 %.
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مواقيت 
الصالة

قريبـا... “وات�سـاب” يطلـق خدمـة الدفـع الإلكرتونـي
الف���وري  الرا�س���ل  تطبي���ق  يعت���زم 
“وات�س���اب”، اإط���الق عدد م���ن التحديثات يف 
االأ�س���بوع املقبل، و�س���ط ترقب امل�ستخدمني 
�س���يتم  والت���ي  االإلك���روين،  الدف���ع  ملي���زة 

تفعليها.
وبح�ض���ب ما نقلت �ض���حيفة “اإك�سربي�ض” 

الربيطاني���ة، فاإن مي���زة الدف���ع االإلكروين ب� 
 Peer to“ وات�ساب” �ستتم با�ستخدام تقنية“
peer” اأي )الند للند(، اإذ ت�سمح هذه التقنية 

مب�ساركة امللفات اأو البيانات بني جهازين.
وي�ض���عى تطبي���ق “وات�س���اب” �إلى جمار�ة 
من�س���ات تقنية ع���دة اأطلقت خدم���ات الدفع 

و   ”PhonePe“ مث���ل  �لأم���و�ل  وحتوي���ل 
.”Google Tez“

ويتعاون التطبيق اململوك من قبل �رسكة 
 HDFC“ في�س���بوك”، مع بنوك ع���دة منها“
 Axis“ و   ”ICICI Bank“ و   ”Bank

.”Bank
ويتج���ه التطبيق اأي�س���ا اإلى اإط���الق ميزة 
ت�س���هل وت�رسع اإر�س���ال ال�س���ور، كما ت�ست�سعر 
ما يريد امل�س���تخدم اأن ي�س���اركه م���ع االآخرين، 

اإال اأن ه���ذه امليزة تخ�س���ع لالختبار يف الوقت 
الراهن، و�س���تكون متاحة لع���دد حمدود فقط 
م���ن الهواتف، اإذ �س���تتوفر بداي���ة يف االأجهزة 

 .”iOS“ لتي تعمل بنظام �لت�ضغيل�
التنب���وؤ  التطبي���ق  مبق���دور  و�س���يكون 
مبوعد اإر�سال ال�س���ورة اأثناء قيام امل�ستخدم 
بالدرد�س���ة، علما اأن اله���دف الرئي�ض من هذه 
امليزة يتمثل يف حتميل ال�س���ورة على اخلادم 

م�سبقا لتوفري وقت امل�ستخدم.

الذهب” يدفن  “حلم 
اأحياء  6

ـــا...  تــقــتــل زوجـــه
وال�سبب قطة

بــركان فويغــو يخلف 
قتيال  25

يف كارث���ة جدي���دة لق���ي 5 م���ن عمال 
مناج���م الذهب غ���ري القانوني���ة يف منطقة 
باإندوني�ض���يا  �ل�ض���مالية  �ضولوي�ض���ي 
م�رسعهم بع���د انهيار املنج���م الذي كانوا 
يعملون في���ه، مما اأدى اإل���ى دفنهم خالل 
االأمط���ار الغزيرة بعد ظهر االأحد.و�نت�ض���لت 
جث���ث العم���ال اخلم�س���ة وجميعه���م من �س���كان 
قرية باكان م�س���اء االأحد. وذكرت هيئة الكوارث 
االإندوني�س���ية يف بيان �س���باح االثن���ني اأن عامال 
�ساد�س���ا دف���ن خ���الل احل���ادث ومل يع���ر عليه 
بع���د، واأن عملي���ة البحث �ست�س���تاأنف. وت�س���هد 
املنطقة التي كانت املجموعة تنقب عن الذهب 

انهيارات اأر�سية متكررة.

اعرف���ت �س���يدة اأمريكي���ة اأخ���ريا باأنه���ا 
اأطلقت النار على زوجها واأردته قتيال يف والية 
تك�سا�ض، عقابا له على �رسب قطة البيت، وفق 

ما نقلت �ضحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
وقتلت ماري هاري�س���ون البالغة من العمر 
47 عاما، زوجها ديك�س���ر )49 عاما(، �س���باح 
ال�س���بت، يف بي���ت مبدينة داال����ض. وجرى نقل 
ال���زوج يف حالة خط���رية اإلى امل�ست�س���فى لكنه 
�رسعان ما لفظ اأنفا�س���ه، واأقرت الزوجة مبا�رسة 
باإط���الق النار عل���ى رفي���ق عمره���ا. واعتقلت 
ال�رسط���ة الزوج���ة القاتلة، وتواج���ه تهمة القتل 

�أمام �لق�ضاء يف �لأيام �ملقبلة.

لق���ي 25 �سخ�س���ا عل���ى االأق���ل م�رسعه���م 
و�أ�ض���يب 20 اآخ���رون بج���روح يف غواتيم���اال، من 
جراء ثوران بركان األق���ى حمما ورمادا يف منطقة 
وا�س���عة، كما اأعلن الدفاع امل���دين. واأدى ثوران 
بركان فويغو )ب���ركان النار( الذي يبلغ ارتفاعه 
3763 مرت� ويبعد 35 كلم جنوب غرب العا�سمة 
غواتيم���اال، اإل���ى اإج���الء اآالف االأ�س���خا�ض واإغالق 
املطار ال���دويل. واأ�س���اب الثوران ق���رى ريفية 
قريبة من الربكان ومدينة انتيغوا اال�ستعمارية، 
اأهم موقع �سياحي يف غواتيماال. واأعلن املتحدث 
با�سم املن�سقية الوطنية الإدارة الكوارث ديفيد 
دي ليون اأن “احل�سيلة بلغت 25 قتيال” بينهم 
عدد كبري من االأطفال. واأ�س���ار املتحدث اأي�س���ا 

اإلى عدد غري حمدد من املفقودين.

• يرتدي التون�سيون مالب�ض تقليدية بهية الأداء �سالة الراويح خالل �سهر رم�سان الف�سيل	

حتيي املطربة امل�رسية اأنغام اأولى حفالتها الغنائية يف اململكة العربية ال�سعودية، خالل 
احتفاالت عيد الفطر، بدعم من هيئة الثقافة ال�سعودية.

واأعلنت اأنغام اأنها �ستحيي حفلها يف ثاين اأيام العيد، املوافق 16 يونيو اجلاري، لتكون 
بذلك اأول فنانة تغني يف حفالت العيد يف الريا�ض.

وغردت اأنغام عرب ح�سابها الر�سمي على “تويرت”: “جمهوري الراقي يف  الريا�ض �سعيدة 
جدا باللقاء معاكم اإن �ساء اهلل يف عيد الفطر املبارك يف حفلة تكون مميزة وخمتلفة بح�سوركم 

الكرمي”. وتابعت “لقاء انتظرته اأنغام يف الريا�ض اأراكم بخري اأق�سي معكم العيد”.
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