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السنة العاشرة - العدد 3522 
األربعاء

6 يونيو 2018 
21 رمضان 1439

�إ�سقاط تعديل “التق�عد” ب�إرادة �شعبية

ح�س���م جمل�س النواب اأم����س اجلدل الدائر 
ب�س����أن التعدي���ات الت�رشيعي���ة اجلديدة على 
ق�نون التق�عد، الذي اأعطى الهيئة �ساحي�ت 
مب�����رشة يف التعديل على املزاي���� التق�عدية، 

���ل املجل�س اأدواته الد�ستورية، من  بعد اأن فَعّ
خال رف�سه امل�رشوع بق�نون من حيث املبداأ.

واأدل���ى 38 ن�ئًب���� ب�أ�سواته���م يف اجلل�سة 
�سد امل�رشوع بق�نون، متم��سني بذلك مع راأي 

اللجنة الت�رشيعية ب�ملجل�س بعدم د�ستوريته.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ري�الن - الكويت: 200 فل�س - االإم�رات : درهم�ن - قطر: ري�الن - عم�ن : 200 بي�سة - م�رش : جنيه�ن - االأردن : 200 فل�س - لبن�ن 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوالي�ت املتحدة: دوالران - اأوروب� : 2 يورو

ج�ئزة 
ال�شح�فــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

ج�ئزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة

�لبحريـــــن ت�سيـــــــع فقيـــــــد �لوطــــــن �لكبيــــــر 
جاللة امللك و�صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد ا�صتذكروا مناقب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد

9 8 4 • �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يوؤدي�ن �ساة اجلن�زة على جثم�ن الراحل	 • جالة امللك لدى زي�رته جمل�س الفقيد وتلقيه العزاء بح�سور �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد من مبعوثي اأمري الكويت واأفراد الع�ئلة امل�لكة	

6:28االفطــار:3:15االإم�صاك: 
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
نتـقدم 

بخالص التعازي وصادق المواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القاء األعلى النائب ااألول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة

وذوي الفقيد والعائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم  ذويه الصبر والسلوان

االتحاد البحريني لكرة السلة

وامل�س�ؤولني املالكة  العائلة  اأف���راد  م��ن  وع���دد  الك�يت  اأم���ر  ت��ع��ازي  يتلقى  امل��ل��ك 
ال����ف����ق����ي����د ����س���خ�������س���ي���ة اإ������س�����ام�����ي�����ة �����س����اخم����ة ورم��������������ازا وط����ن����ي����ا رائ��������دا

�سمو ال�سيخ عبداهلل بن خ�لد ترك ب�سم�ت وم�آثر اأك�سبته حب اجلميع
امللك زار جمل�س الفقيد بح�س�ر �سم� رئي�س ال�زراء و�سم� ويل العهد... العاهل:

املنام���ة - بنا: قام عاهل الب���اد �ساحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة م�ساء اأم�س بح�س����ر رئي�س ال�زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل����س ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي 
الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة بزيارة اإلى جمل�س رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�س�ؤون الإ�سامية �سم� ال�سيخ عبد اهلل بن خالد بن علي اآل 
خليفة )رحمه اهلل(، حيث قدم جالته التعازي وامل�ا�ساة اإلى اأجنال 
الفقي���د، ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن خال���د اآل خليفة وال�سيخ خالد 
بن عبد اهلل بن خالد اآل خليفة وال�سيخ اإبراهيم بن عبد اهلل بن خالد 
اآل خليفة واإلى اأحفاد الفقيد وذويه، �سائاً امل�لى العلي القدير اأن 

يتغمده ب�ا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.
كم���ا ا�ستقبل جال���ة امللك مبع����ث �سم� اأمر دول���ة الك�يت 
ال�سقيق���ة �سم� ال�سيخ نا�رص املحمد الأحم���د اجلابر املبارك ال�سباح 
يرافق���ه امل�ست�س���ار بالدي�ان الأم���ري ال�سيخ حمم���د اخلالد احلمد 
ال�سباح و امل�ست�س���ار بالدي�ان الأمري ال�سيخ فهد �سعد العبداهلل 

ال�س���امل ال�سباح وال�سيخ خالد البدر املحم���د الأحمد ال�سباح ونائب 
وزير �س�ؤون الدي�ان الأمري ال�سيخ حممد عبداهلل املبارك ال�سباح، 
حي���ث نق���ل اإلى جالته تع���ازي وم�ا�س���اة اأخيه امر دول���ة الك�يت 
ال�سقيقة �ساحب ال�سم� ال�سي���خ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح وويل 
العه���د �سم� ال�سي���خ ن�اف الأحم���د اجلابر ال�سب���اح ورئي�س جمل�س 
ال�زراء �سم� ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح وتعازي �سعب دولة 
الك�ي���ت ال�سقيق ب�ف���اة �سم� ال�سيخ عبداهلل ب���ن خالد بن علي اآل 
خليف���ة )رحمه اهلل(، واأعرب جال���ة امللك عن �سكره و تقديره لأخيه 
�ساحب ال�سم� اأم���ر دولة الك�يت ال�سقيقة عل���ى م�ساعره الأخ�ية 
الطيبة التي تعك�س عمق العاقات الثنائية التاريخية بني البلدين.

كم���ا تقبل جالة امللك تعازي و م�ا�س���اة اأفراد العائلة املالكة 
الكرمي���ة وع���دد م���ن كب���ار امل�س�ؤول���ني يف الدولة و رج���ال ال�سلك 

الدبل�ما�سي وامل�اطنني.
وا�ستذك���ر جالة امللك بهذه املنا�سبة مناق���ب الفقيد الراحل 
واجله����د الكبرة التي قام بها يف خدمة وطن���ه و�سعبه والتي ترك 

من خالها ب�سمات تاريخية وماآثر طيبة اأك�سبته حب اجلميع وجعلت 
من���ه �سخ�سي���ة اإ�سامية �ساخمة ورم���زاً وطنياً رائ���داً، واأ�ساد جالته 
بال���دور الذي اطل���ع به �سم����ه يف اإن�س���اء اإدارة ال�س����ؤون الإ�سامية 
ومراك���ز حتفيظ الق���راآن الك���رمي وتط�ير عم���ل املحاك���م ال�رصعية 
واملدني���ة والأوقاف وجميع ما يتعلق بالبحث والدع�ة والإر�ساد من 

خال تروؤ�سه للمجل�س الأعلى لل�س�ؤون الإ�سامية.
واأكد جالته اأن �سرة الفقي���د احلافلة باخلر والعطاء والعمل 
احل�سن �ستبقى خالدة يف ذاكرة ال�طن باعتباره اأحد رجالت البحرين 

الذين اأ�سهم�ا يف تعزيز نه�ستها احل�سارية ال�ساملة.
م���ن جانبهم، اأعرب اأجنال الفقيد ع���ن خال�س ال�سكر والتقدير 
حل�رصة �ساحب اجلال���ة على م�ساعر جالته الطيب���ة النبيلة بتقدمي 
التع���ازي يف وفاة فقيده���م، داعني اهلل �سبحان���ه وتعالى اأن يحفظ 
جالة امللك ويرعاه وميتعه مب�ف����ر ال�سحة وال�سعادة ويدميه عزاً 
وذخراً و�سنداً، واأن يحقق للمملكة و�سعبها الكرمي مزيد من الرفعة 

والتقدم والرخاء.

• جالة امللك لدى زيارته جمل�س الفقيد وتلقيه العزاء بح�س�ر �سم� رئي�س ال�زراء و�سم� ويل العهد من مبع�ثي اأمر الك�يت واأفراد العائلة املالكة	

الدي�ان امللكي ينعى �سم� ال�سيخ 
عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة

املنامة - بنا: جاءنا من الدي�ان امللكي ما يلي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

“ي���ا اأيتها النف����س املطمئن���ة ارجعي اإلى رب���ك را�سية 
مر�سية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي” �سدق اهلل العظيم.
بقل�ب م�ؤمن���ة بق�ساء اهلل وقدره، ينعى الدي�ان امللكي 
�سم� ال�سيخ عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�س�ؤون الإ�سامية.
تغم���د اهلل الفقيد ب�ا�سع رحمت���ه، واأ�سكنه ف�سيح جناته، 

واألهم ذويه ال�سرب وال�سل�ان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس األوقاف السنية 
ومدير إدارة األوقاف السنية وجميع منتسبيها

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وعموم العائلة المالكة الكرام
لوفاة المغفور له بإذن هللا تعالى

سمو الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الراحل بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

} يَا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة اْرِجِعي إَِل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة َفاْدُخِل ِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَِّتي{

صدق الله العظيم
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بقـلـوب مؤمنة بقضاء اهلل وقـدره

يتقدم مجلس ادارة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وجميع منتسبيها

بأحر التعازي والمواساة إلى

الشيخة لبنى بنت عبداهلل بن خالد آل خليفة 

رئيسة الجمعية وألسرة الفقيد ولجميع أفراد عائلتهم الكريمة 

بوفاة والدها

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل خليفة 

سائلين اهلل العلي القدير ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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�شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد يوؤديان �شالة اجلنازة على جثمان �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد
�سموهما ا�ستذكرا مناقب الفقيد واإ�سهاماته يف خدمة البحرين والأمة

املنامة - بن���ا: اأدى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، اأم�س، 
�س���اة اجلن���ازة على جثم���ان رئي����س املجل�س 
الأعلى لل�سوؤون الإ�سامية �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن خالد اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(.كما تقدم 
�سموهم���ا امل�ساركني يف مرا�س���م دفن الفقيد 
الراحل بح�سور ع���دد من اأفراد العائلة املالكة 
الكرمية وكب���ار امل�سوؤول���ني باململكة وجموع 

غفرة من املواطنني.
وا�ستذكر �ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال����وزراء و�ساحب ال�سمو امللك����ي ويل العهد 
نائ����ب القائد الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�����س الوزراء مناقب الفقيد واإ�سهاماته يف 

خدمة وطنه واأمته.
واأك����د �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�����س 
الوزراء اأن فقيد البحرين ترك ب�سمات كثرة 
�ستظ����ل حمف����ورة يف تاريخ ووج����دان الوطن 
و�سعب����ه، فاإ�سهاماته كثرة من خال املواقع 
الت����ي تقلدها يف العم����ل احلكومي يف تطوير 
وخدمة الق�ساء ويف خدمة الإ�سام وامل�سلمني 

يف الوطن وخارجه ويف دعم توجهات احلكومة 
اخلا�س����ة بالت�رشيع����ات والقوان����ني والعم����ل 
البل����دي، م�سرا �سموه اإل����ى اأن الفقيد قيمة 
وطنية وعربية واإ�سامية كبرة فهو مل يبخل 

بوقت����ه وجهده خ����ال �سنني ط����وال يف خدمة 
وطنه واأمته.

وق����ال �سم����وه “تربطن����ي ب�سم����و ال�سيخ 
عبداهلل بن خالد اآل خليفة )رحمه اهلل( عاقة 

وثيق����ة، ومل اأره اإل م�ستجيب����ا دوم����ا لأي نداء 
خلدمة الوط����ن، فكان رحمه اهلل رمزا للعطاء، 
ويخت����زل يف ذاكرت����ه تاري����خ وط����ن وح�سارة 
�سع����ب”، م�سيف����ا �سم����وه “نع����زي اأنف�سن����ا 

و�سعب البحرين والأمتني العربية والإ�سامية 
يف وف����اة فقيد الوطن الكب����ر ون�ساأل اهلل اأن 
ي�سكن����ه ف�سيح جنات����ه ويلهم ذوي����ه ال�سرب 

وال�سلوان”.

الفقي���د ت���رك ب�سم���ات كث���رة �ستظ���ل حمف���ورة يف تاري���خ ووج���دان الوط���ن و�سعب���ه

املنامة - بنا: ا�ستذكر رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة مناقب الراحل رئي�س 
املجل����س الأعل���ى لل�س���وؤون الإ�سامي���ة 
�سم���و ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 
الذي وافت���ه املنية اأم�س، م�سيدا �سموه 
مبواق���ف الفقيد الوطني���ة وم�ساهماته 
البارزة وتاريخه احلافل يف اإثراء م�سرة 

الق�ساء وال�سوؤون الإ�سامية والبلديات 
من خ���ال منا�س���ب ع���دة تقلدها خال 
خدمته طوال حيات���ه وحتى وفاته رحمه 
اهلل اأ�سدى فيها ماآثر جمة يف خدمة دينه 

ووطنه بكل تفان واإخا�س.
وقال �سموه لقد فقدنا قامة دينية 
ووطنية ومرجع���ا تاريخيا كبرا �ستظل 

ذكراه و�سرته العطرة باقية.

امللك���ي  ال�سم���و  واأع���رب �ساح���ب 
رئي����س الوزراء عن بالغ تعازيه و�سادق 
موا�ساته لوف���اة رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�سوؤون الإ�سامية �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن خال���د اآل خليف���ة ولأ����رشة الراح���ل 
الكرمي���ة، �سائ���ا املول���ى عز وج���ل اأن 
يتغم���ده بوا�س���ع رحمت���ه ويله���م ذويه 

ال�سرب وال�سلوان.

فقدنــا قامـة دينيـة ووطنية 
ومرجعـا تـاريخيـا كبيـرا

اأعرب عن تعازيه لوفاة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد... �سمو رئي�س الوزراء:
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�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة... حني يرتجل العظماء

الو�شط الثقايف واالجتماعي اخلليجي والعربي فقد هرما �شاخما

“اجلنوبية” فقدت مبوت �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد عاملا كبريا بعطائه

عا�رص جل حمطات الدولة البحرينية احلديثة باأدق تفا�صيلها

مركز عي�صى الثقايف ينعى رحيل م�ؤ�ص�صه ورئي�صه

نعى الفقيد واأ�صاد با�صهاماته الكبرية... �صم� ال�صيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: وترّجل �صي���خ احلكمة البحرينية 
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�ص����ؤون الإ�صالمية �صم� 
ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(، 
فكي���ف للتاري���خ ب�صفحات���ه امل�صيئ���ة وحمطات���ه 
اخلال���دة، اأن ي�صت�ع���ب تاريًخ���ا عا����رص جل حمطات 
الدول���ة البحرينية احلديثة ب���اأدق تفا�صيلها؟عا�رص 
�صم����� ال�صي����خ عبداهلل ب����ن خالد اآل خليف����ة )رحمه 
اهلل( مراح����ل ع����دة من تاري����خ البحري����ن احلديث، 
كم����ا عاي�س جل اأح����داث القرن الع�رصي����ن، فاأك�صبه 
هذا احل�ص�ر ات�ص����اًل �صخ�صًيا بالتاريخ، واأك�صبته 
مكانت����ه الجتماعية واإرثه العائلي ات�صاًل �صخ�صًيا 
بالقادة الذين حكم�ا البحرين على امتداد قرن من 
الزم����ان؛ ليك�ن �صاهًدا عل����ى مملكة البحرين وهي 
ت�صنع حلظاتها التاريخية وتنتقل بعزم من الإمارة 

اإلى الدولة ومنها اإلى اململكة.
التح����ق �صم�����ه بالعم����ل الع����ام �صن����ة 1951، 
ح����ن عمل قا�صًيا يف حماك����م البحرين، ومل ي�صغله 

عمل����ه عن انغما�صه الفكري يف بن����اء اأركان الثقافة 
وتدوي����ن التاري����خ وجم����ع م�ص����ادره، ليحمل على 
عاتق����ه �صبق تاأ�صي�س اأول مكتب����ة عامة يف املحرق 

�صنة 1954 وهي املكتبة اخلليفية. 
ُعه����د اإلى الراحل مهمة رئا�ص����ة بلدية الرفاع، 
ليك�ن اأول رئي�س له����ذه البلدية النا�صئة، اإذ بادر 
�صم�����ه بالقي����ام به����ذه املهم����ة مل����دة 5 �صن�ات، 
لينتق����ل بعدها ال����ى رئا�صة بلدي����ة املنامة ومعها 
رئا�ص����ة اأول جمل�����س للتخطي����ط والتن�صي����ق الذي 
مت اإن�ص����اوؤه �صنة 1969، وبعده����ا ب�صنتن، التحق 
باحلك�مة البحرينية الأولى بعد الن�صمام اإلى الأمم 
املتحدة وزيًرا للزراعة والبلديات، ثم وزيًرا للعدل 
وال�ص�ؤون الإ�صالمية، والتي حمل معها اأي�ًصا حقيبة 
وزارة التج����ارة والزراع����ة بال�كال����ة، ث����م بعد ذلك 
وزي����ًرا للعدل وال�ص�����ؤون الإ�صالمي����ة يف حك�متن 
تاليتن، ووزيًرا لل�ص�ؤون الإ�صالمية ونائًبا لرئي�س 
جمل�����س ال�����زراء، واأخ����رًيا رئي�ًصا للمجل�����س الأعلى 

لل�ص�ؤون الإ�صالمية حتى وفاته )رحمه اهلل(. 
ويف �صن����ة 1978 اأوكل����ت اإل����ى الراح����ل مهمة 
التاريخي����ة،  ال�ثائ����ق  مرك����ز  ورئا�ص����ة  تاأ�صي�����س 
ال����ذي اأ�صبح بف�ص����ل جه�د �صم�ه قل����ب البحرين 
التاريخي وذاكرته����ا التي تتكئ على اأكرث من 70 
األف وثيقة تاريخية عن البحرين و�صعبها وعاداتها 

وتقاليدها.
كما مت تكلي����ف �صم�ه )رحم����ه اهلل( بالإ�رصاف 
عل����ى تاأ�صي�س مرك����ز عي�صى الثق����ايف؛ ليك�ن هذا 
ال�رصح عمدة املراكز الثقافية البحرينية، وخال�صة 
ل����كل جت�صدات تاريخه����ا، وجامًعا ل����كل ماأث�راتها 
وتراثها م����ن الكتب وال�ثائق الت����ي ي�صل عددها 
اإل����ى ح�����ايل ن�ص����ف ملي�ن كت����اب ووثيق����ة، ومع 
النتهاء من اإن�صاء هذا املركز التاريخي، بادر �صم� 
ال�صيخ عب����داهلل بن خالد اآل خليفة بتقدمي مكتبته 
ال�صخ�صية التاريخية الن����ادرة؛ لتك�ن اأيق�نة هذا 

املركز وبذرته املباركة.

ب����ن اأول وظيف����ة واآخره����ا، ب����ن القا�ص����ي 
املبتدئ يف املحاكم البحرينية، والرئي�س املمتلئ 
علًم����ا وحكمة وخ����رات متن�ع����ة للمجل�����س الأعلى 
لل�ص�����ؤون الإ�صالمي����ة، خا�����س الراح����ل غم����ار اأعلى 
ال�اجبات ال�طنية قامة واأكرثها جالًل، حن ت�صلم 
رئا�صة جلنة اإعداد و�صياغة ميثاق العمل ال�طني، 
ث����م رئا�ص����ة جلن����ة اإع����داد و�صياغ����ة الد�صت�����ر يف 
الع����ام 2002، وا�صًع����ا كل خراته يف خدمة هاتن 
ال�ثيقت����ن اخلالدتن عل����ى مر الأي����ام والعه�د: 

الد�صت�ر، وميثاق العمل ال�طني.
مهما �رصدنا وو�صفن����ا فكل ما حتمله الكلمات 
م����ن معاٍن يبق����ى قلي����اًل لتج�صيد ه����ذه ال�صخ�صية 
ال�طني����ة النادرة.. رحم اهلل اأم����ن م�صرية التاريخ 
البحريني احلدي����ث، وعمدة م�ؤرخي اخلليج العربي 

ورائدهم.
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

اجلف���ري- مركز عي�ص���ى الثقايف: اأ�ص���در مركز 
عي�ص���ى الثقايف بيانا �صحفيا نعى فيه رحيل رئي�س 
جمل����س الأمناء �صم���� ال�صي���خ عبداهلل ب���ن خالد اآل 
خليف���ة، الذي وافاه الأجل والتح���ق بالرفيق الأعلى 
�صباح اأم�س بعد حياة زاخرة بالعلم والعطاء الفكري 
امل�صتن���ري، واأ�ص���اد املرك���ز ب�صخ�صيت���ه العلمي���ة 
وخ�صاله احلميدة وما�صيه الزاخر وامل�صع يف العمل 
الإن�صاين والفكري على امل�صت�ى الر�صمي والأهلي 

حمليا واإقليميا ودوليا.
وتق���دم نائ���ب رئي�س جمل����س الأمن���اء املدير 
التنفي���ذي ملركز عي�ص���ى الثقايف ال�صي���خ خالد بن 
خليفة اآل خليفة، بالنيابة عن كافة منت�صبي املركز، 
يف البي���ان باأحر التعازي وامل��صاة اإلى ذوي الفقيد 
الراحل وكافة اأف���راد العائلة املالكة الكرمية وعلى 
راأ�صه���ا عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ص���ى اآل خليفة وحك�مته الر�صيدة و�صعب مملكة 
البحرين ال�يف باأحر التعازي القلبية واأ�صدق م�صاعر 

امل�ا�صاة. 
وجاء يف البيان الن�س الآتي:

“ببال���غ من احل���زن والأ�صى، تلقين���ا نباأ رحيل 
�صيخن���ا الكب���ري وم�ؤرخن���ا م�ؤ�ص����س ورئي�س جمل�س 
اأمن���اء مرك���ز عي�صى الثق���ايف املغف�ر ل���ه باإذن اهلل 

تعالى �صم� ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة.
لقد فقد ال��صط الثقايف والجتماعي البحريني 
واخلليج���ي والعرب���ي هرم���ا كب���ريا �صاخم���ا، ُع���رف 
مب�اقف���ه الإن�صاني���ة ومبادراته لفع���ل اخلري وبذل 

جه�د جبارة لإعالء ورفعة ا�صم وطنه الغايل.
فقد ك���ان الراح���ل رم���زا وطنيا ميت���از بفكره 
النا�صع وحتليله العميق واطالع���ه ال�ا�صع بق�صايا 
املنطقة، وكان خطيبا و�صاعرا ف�صيحا، وكاتبا ماهرا 

وم�ؤرخا اأمينا عل���ى اإرث وتاريخ وتراث بالده واأمته 
العربي���ة والإ�صالمية، حيث دّون الع�رصات من الكتب 
وامل�ؤلفات املفي���دة والقيمة الت���ي تعك�س اإملامه 
يف امل�صائ���ل الديني���ة ال�صمحاء من جه���ة، واهتمامه 
ال�ا�صع يف التاريخ والثقافة والفكر من جهة اأخرى، 

والتي كانت ثمرة عمره املديد واملبارك.
لقد متي���ز الفقي���د الراح���ل مبا����سٍ و�صاء يف 
جم���ال العم���ل الر�صمي، ب���ذل فيه جه���داً عظيما يف 
تاأ�صي�س وت�صيري ومتابع���ة وتنفيذ م�صاريع مميزة، 
اأ�صح���ت، مع م���رور ال�صن����ات، من اأعظ���م اإجنازات 
مملك���ة البحرين احل�صاري���ة واأبرزها عل���ى م�صت�ى 
اإقليمي وعامل���ي، كما كانت ل���ه م�صاهماته اجلليلة 
يف �صت���ى فروع العمل الإن�ص���اين والتط�عي اخلريي 
والجتماع���ي يف البحري���ن وخارجه���ا، والتي ك�صفت 
عم���ا ميتاز به هذا الرجل من حكم���ة وت�ا�صع واأخ�ة 

واأب����ة، نابع���ة من اأ�صال���ة و�صماح���ة يف القيم التي 
ورثها م���ن اأبائه واأجداده. فج�ص���دت هذه ال�صفات 
واخل�صال النبيلة، وغريها الكثري، من خ�ص��صيات 

هذه ال�صخ�صية البحرينية الفذة.
واإنن���ا يف مرك���ز عي�صى الثق���ايف، اإذ نتقدم اإلى 
ذوي الفقي���د الراحل وكافة اأف���راد العائلة املالكة 
الكرمي���ة وعل���ى راأ�صه���ا �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك 
وحك�مت���ه الر�صي���دة و�صعب مملك���ة البحرين ال�يف 
باأح���ر التعازي القلبي���ة واأ�صدق م�صاع���ر امل�ا�صاة، 
�صائل���ن اهلل العلي القدي���ر اأن يتغمد روح الفقيد 
الراح���ل ب�ا�ص���ع رحمته وي�صكنه ف�صي���ح جناته، واأن 
يلهم اأهل���ه وذويه ال�صر وال�صل�ان، واأن يثيبه اهلل 
�صبحانه وتعالى بكل اخلري والأجر واملنزلة الرفيعة 
عل���ى كل م���ا قدم���ه م���ن اإجن���ازات علمي���ة ودينية 

وثقافية واجتماعية.  اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن”.

املنام���ة - بنا: تقدم حماف���ظ املحافظة 
اجلن�بي���ة �صم���� ال�صي���خ خليفة ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليف���ة واأهالى املحافظة اجلن�بية 
باأحر التعازي وامل�ا�صاة لعاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى بن �صلمان اآل 
خليفة، واإل���ى رئي�س ال����زراء �صاحب ال�صم� 
امللك���ي ال�ال���د الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليفة، واإل���ى ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الول لرئي����س جمل�س ال�زراء �صاحب 
ال�صم���� امللك���ي الأم���ري �صلمان ب���ن حمد اآل 

خليف���ة يف وفاة املغف�ر له ب���اإذن اهلل تعالى 
�صم���� ال�صي���خ عبداهلل ب���ن خالد ب���ن علي اآل 
خليف���ة فقي���د مملك���ة البحري���ن، واأن يله���م 
اأهل���ه وذويه ال�ص���ر وال�صل����ان، واملحافظة 
اجلن�بي���ة فق���دت اْلَيْ�َم �صيخ���ا وعاملا كبرياً 
بعطائ���ه ووالداً عزيزاً ن�ص���األ امل�لى عز وجل 
اأن يتغم���د الفقيد ب�ا�صع رحمت���ه واأن يدخله 
ف�صي���ح جناته واأن يجزيه خ���ري اجلزاء على ما 
قدمه م���ن اإ�صهامات كبرية وعط���اءات جليلة 
يف خدم���ة وبن���اء مملك���ة البحري���ن يف كاف���ة 

املجالت احلياتيه املختلف���ة، ف�صم�ه يعتر 
من ال�صخ�صي���ات العلمية والأدبية والثقافية 
البارزة، واملحافظه اجلن�بي���ة تذكر اإجنازات 
واأعمال �صم����ه العظيمه والتى منها تاأ�صي�س 
بلدية الرفاع يف الع���ام 1962، حيث تراأ�صها 
عل���ى تط�ي���ر  1967 فعم���ل  الع���ام  لغاي���ة 
اخلدم���ات البلدي���ة و�ص���ق الط���رق والعتناء 
بالبيئة وجتميل املناط���ق. تغمد اهلل الفقيد 
ببال���غ رحمته ومغفرت���ه واأ�صكن���ه الفردو�س 

الأعلى.

• جم�ع غفرية ت�صيع �صم� ال�صيخ عبداهلل بن خالد )طيب اهلل ثراه(	

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة برقية تعزية وم�ا�صاة من 
اأخيه اأم���ري دولة الك�ي���ت ال�صقيقة 
�صب���اح  ال�صي���خ  ال�صم����  �صاح���ب 
الأحمد اجلاب���ر ال�صباح، اأعرب �صم�ه 
فيه���ا عن خال����س تعازي���ه و�صادق 
م�ا�صات���ه ب�ف���اة رئي����س املجل����س 
الأعل���ى لل�ص����ؤون الإ�صالمي���ة �صم���� 
ال�صيخ عبداهلل ب���ن خالد بن علي اآل 
خليف���ة )رحم���ه اهلل(، مبته���ال �صم�ه 
اإل���ى امل�لى جلت قدرت���ه اأن يتغمد 
الفقي���د ب�ا�ص���ع رحمت���ه ور�ص�ان���ه 

وي�صكنه ف�صيح جناته. 
وتلق���ى جالل���ة املل���ك، برقي���ة 
تعزية وم�ا�صاة من ويل العهد بدولة 
الك�يت ال�صقيقة �صم� ال�صيخ ن�اف 
الأحمد اجلاب���ر ال�صباح، ع���ر �صم�ه 
فيها عن �صادق تعازي���ه وم�ا�صاته 
ب�فاة �صم� ال�صي���خ عبداهلل بن خالد 
بن علي اآل خليفة )رحمه اهلل(، �صائال 
�صم�ه اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 
ب�ا�ص���ع رحمت���ه ور�ص�ان���ه وي�صكنه 

ف�صيح جناته.
كما تلقى جاللت���ه، برقية تعزية 
وم�ا�ص���اة من رئي����س جمل�س ال�زراء 
�صم����  ال�صقيق���ة  الك�ي���ت  بدول���ة 
ال�صيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح، 
اأع���رب �صم�ه فيها ع���ن بالغ تعازيه 
وم�ا�صاته ب�فاة �صم� ال�صيخ عبداهلل 
بن خالد ب���ن عل���ي اآل خليفة )رحمه 
اهلل( داعي���ا اهلل تعال���ى اأن يتغم���د 
الفقي���د ب�ا�ص���ع رحمت���ه ور�ص�ان���ه 

وي�صكنه ف�صيح جناته.

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة، برقي���ة تعزي���ة وم�ا�ص���اة 
من رئي�س جمل����س الن�اب اأحمد املال، 
ل�ف���اة املغف����ر له ب���اإذن اهلل تعالى 
لل�ص����ؤون  الأعل���ى  املجل����س  رئي����س 
الإ�صالمي���ة �صم���� ال�صيخ عب���داهلل بن 
خالد بن علي اآل خليفة، �صائال امل�لى 
عز وجل اأن يتغمده ب�ا�صع رحمته واأن 

ي�صكنه ف�صيح جناته.
كما تلق���ى رئي�س ال�زراء �صاحب 
ال�صم���� امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن 
�صلمان اآل خليف���ة، وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي 
الأم���ري �صلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
برقيتن مماثلتن من رئي�س جمل�س 
الن�اب ل�فاة �صم� ال�صيخ عبداهلل بن 

خالد بن علي اآل خليفة.
واأ�ص���ار رئي�س جمل�س الن�اب اإلى 
ماآثر ومناقب الفقيد الكبري وخدماته 
اجلليلة منذ تاأ�صي�س الدولة البحرينية، 
وتب�ئه العديد من املنا�صب القيادية 
يف  الفاعل���ة  واإ�صهامات���ه  وال�زاري���ة 
خدم���ة ال�طن وامل�اطنن، اإلى جانب 
لل�ص����ؤون  الأعل���ى  تط�ي���ر املجل����س 
الإ�صالمية منذ اإن�صائه العام 2005م، 
ورئا�صته للجنة العلي���ا لإعداد ميثاق 
العم���ل ال�طن���ي، ال���ذي نق���ل مملكة 
البحرين اإلى مرحل���ة متط�رة وحديثة 
يف ظل امل����رصوع الإ�صالحي وامل�صرية 
الدميقراطية بقي���ادة �صاحب اجلاللة 

امللك.
واأك���د رئي����س جمل�س الن����اب اأن 
اإ�صهام���ات الفقي���د الراح���ل يف جمال 
العمل اخل���ريي واملجتمعي ورئا�صته 
لعدد من اجلمعي���ات الأهلية، وعطاءه 
الالحمدود يف ال�طن �صيظل خالدا يف 
�صفح���ات التاري���خ البحريني وذاكرة 
كل م�اط���ن، وق���ال “رح���م اهلل �صم� 
ال�صي���خ عب���د اهلل بن خال���د اآل خليفة 
لل�صئ����ن  الأعل���ى  املجل����س  رئي����س 
الإ�صالمي���ة، بع���د تاري���خ حاف���ل م���ن 
العط���اء والت�صحية والإجن���از ل�صالح 

مملكة البحرين”.

القيادة الك�يتية تعزي 
جاللة امللك ب�فاة �صم� 
ال�صيخ عبداهلل بن خالد

املال يعزي جاللة امللك 
و�صم� رئي�س ال�زراء 

و�صم� ويل العهد

• �صم� حمافظ املحافظة اجلن�بية	
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جاللة امللك يجرى ات�صال هاتفيا بالعاهل الأردين

البحرين تدعم ال�صرتاتيجية الأمريكية جتاه اإيران

تاأكيد تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة

تت�شدى بح�شم ل�شيا�شات طهران املقو�شة للأمن... وزير اخلارجية ل�شفراء اأوروبا:

املنام���ة - بن���ا: اأج���رى عاه���ل الب���لد 
�شاح���ب اجلللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة ات�ش���اال هاتفي���ا اأم����س باأخيه ملك 
اململكة االأردنية الها�شمية ال�شقيقة جللة 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني عرب خلله 
ع���ن متنياته لل�شع���ب االأردين ال�شقيق كل 

التوفي���ق وحتقيق تطلعات���ه وطموحاته يف 
مزيد من التنمية والتقدم والرفاهية.

واأك���د جللة امللك واأخ���وه جللة امللك 
عب���داهلل الثاين تعزيز التعاون امل�شرتك يف 
املج���االت مو�شع االهتم���ام امل�شرتك بني 

البلدين ال�شقيقني.

كم���ا ثّمن جللة امللك املواقف االأخوية 
امل�رشفة للمملكة االأردنية الها�شمية يف دعم 
وا�شتق���رار اأمن مملك���ة البحرين، والوقوف 
بجانبه���ا يف جمي���ع الظروف، داعي���ا جللته 
املول���ى �شبحانه وتعالى اأن يحفظ اململكة 
االأردني���ة الها�شمي���ة ال�شقيق���ة و�شعبه���ا 

ال�شقيق ملزيد من التقدم والرخاء.
واأعرب جللة املل���ك عن اأطيب تهانيه 
مبنا�شب���ة الع����رش االأواخر م���ن �شهر رم�شان 
الك���رمي، داعيا اهلل تعال���ى اأن يعيده علينا 
وعلى بلدينا و�شعبين���ا ال�شقيقني باليمن 

واخلري والربكات.

املنامة - وزارة اخلارجي���ة: ا�شتقبل وزير 
اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، مبكتبه بالديوان العام للوزارة، اأم�س، 
كلاً م���ن �شفري جمهورية اأملانيا االحتادية لدى 
مملك���ة البحرين األفريد �شيم���ز بروتز، و�شفري 
اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين �شاميون 
مارت���ن، و�شف���رية اجلمهوري���ة الفرن�شية لدى 

مملكة البحرين �شي�شيل لوجنيه.
ا للبيان  وخلل اللق���اء، قدم ال�شفراء عر�شاً
امل�ش���رتك ال�ش���ادر ع���ن اللجن���ة امل�شرتك���ة 
لل���دول االأط���راف باالتفاق النووي م���ع اإيران، 
اإذ ����رشح ال�شف���راء م�شاعي بلدانه���م ال�شتمرار 
هذا االتفاق واالإبق���اء عليه للحفاظ على ما مت 

اإجن���ازه و�شوالاً للهدف منه بقطع الطريق اأمام 
حتول اإيران اإلى دولة نووية، يف حني بني وزير 
اخلارجية اأن مملكة البحرين تدعم االإ�شرتاجتية 
االأمريكية جتاه اإي���ران، اإذ ترمي اإلى الت�شدي 
بح�شم خلط���ر ال�شيا�شات االإيراني���ة املقو�شة 
للأم���ن واال�شتقرار يف املنطقة و�شد النواق�س 
الت���ي حملها االتفاق الن���ووي ووقف تدخلتها 
التخريبي���ة ودعمه���ا للمجامي���ع االإرهابي���ة يف 
املنطقة ومن���ع خط���ر برنامج اإي���ران للأ�شلحة 
ا ال�شتتب���اب االأمن وال�شلم  البالي�شتي���ة؛ �شماناً

يف املنطقة والعامل باأ�رشه.
كم���ا ج���رى خ���لل اللق���اء، بحث ع���دد من 

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
• وزير اخلارجية م�شتقبل �شفراء اأملانيا وبريطانيا وفرن�شا	

املنامة - بنا: تلق���ى عاهل البلد �شاحب 
اجلللة املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شكر جوابي���ة من امللك هارال���د اخلام�س ملك 
ا على  مملك���ة الرنوي���ج ال�شديق���ة، وذل���ك ردًّ
برقية جللته املهنئة له مبنا�شبة ذكرى اليوم 
الوطني لب���لده، اأعرب جللته فيها عن خال�س 
�شك���ره وتقدي���ره جللل���ة امللك عل���ى م�شاعر 
جللته ال�شادقة النبيل���ة، متمنيًّا جلللته وافر 
ال�شح���ة وال�شع���ادة ول�شعب مملك���ة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املنامة - بنا: بعث رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليفة، برقية تهنئة اإلى �شاحبة اجلللة امللكة 
مارجريت الثانية ملكة مملكة الدمنارك، وذلك 

مبنا�شبة ذكرى العيد الوطني لبلدها.
وع���رّب �شمو رئي�س ال���وزراء يف برقيته عن 
اأطيب تهانيه ومتنياته مللكة مملكة الدمنارك 
ب���دوام ال�شح���ة وال�شع���ادة ول�شع���ب مملك���ة 
الدمن���ارك ال�شدي���ق اطراد التق���دم والتطور، 
ا �شموه بعلق���ات ال�شداق���ة والتعاون  م�شي���داً
الوطي���دة الت���ي ترب���ط البلدي���ن وال�شعب���ني 

ال�شديقني يف املجاالت كافة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليف���ة بربقية تهنئ���ة اإلى جللة 
امللكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدمنارك 
ال�شديق���ة؛ مبنا�شب���ة العيد الوطن���ي لبلدها. 
وعرب �شموه عن خال�س تهانيه للملكة مارغريت 
الثانية، متمنيا جلللتها دوام ال�شحة والعافية 

وللبلد ال�شديق كل التقدم واالزدهار.

جللة امللك يتلقى 
�شكر ملك الرنويج

�شمو رئي�س الوزراء 
يهنئ ملكة الدمنارك

�شمو ويل العهد يهنئ 
ملكة الدمنارك

... وجاللته يهنئ ملكة الدمنارك
املنامة - بنا: بعث عاهل البلد �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإلى �شاحبة اجلللة امللكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدمنارك؛  مبنا�شبة ذكرى 
العي���د الوطني لبلدها، اأعرب جللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه ومتنياته لها موفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

... وجاللته يهنئ ال�صويد بالعيد الوطني
بع���ث عاهل البلد �شاحب اجللل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة برقية تهنئة اإلى 
ملك مملك���ة ال�شويد �شاحب اجلللة امللك كارل ال�شاد�س ع�رش جو�شتاف،؛ مبنا�شبة ذكرى 
العي���د الوطني لبلده. واأعرب جللة امللك يف برقيته عن اأطيب تهانيه ومتنياته له موفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وذوي الفقيد والعائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأسرة “البالد”
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مير ب�سالم من بوابة الربملان �سندوق “الآيلة لل�سقوط” 
م���واط���ن���ون ه���دم���ت م���ن���ازل���ه���م وم�����ازال�����وا ي��ق��ط��ن��ون ال�����ش��ق��ق

م���رر جمل�س النواب ت�رشيًعا باإن�شاء �شندوق 
يخت����س بتمويل ترمي���م اأو اإعادة بن���اء البيوت 
الآيل���ة لل�سق���وط، للمواطنني م���ن ذوي الدخل 

املحدود.
وقبل الت�شويت، قال النائب حممد املعريف 
اإن ه���ذا الت�رشي���ع �شيخ���دم ال�شع���ب البحريني 

وباخل�شو�س من ذوي الدخل املحدود.
وذك���ر النائب حم�شن البك���ري اأن ما مت من 
ه���ذا امل�رشوع بن���اء األف بي���ت، بينم���ا بلغ عدد 

املتقدمني لهذا امل�رشوع 5 اآلف طلب.
وق���ال هناك اأنا�س مت ه���دم بيوتهم وحتى 

الآن مل يت���م اإعادة بنائه���ا، وعندما ا�ستف�رس من 
وزير الإ�سكان عنهم ذكر له اأنه ل توجد ميزانية 
لذل���ك. وذهب النائب عادل حميد اإلى اأنه وبعد 
زم���ن من اإطالق هذا امل�رشوع الكبري، مت حتويره 

اإلى قرو�ض ل تلبي الغاية املن�سودة.
وراأى النائب عادل الع�شومي اأن توقف هذا 
امل�رشوع حرم الفئ���ات من ذوي الدخل املحدود 

من ال�ستفادة من هذه اخلدمة.
واأ�ساف اأن هناك م���ن ا�ستغل هذه اخلدمة 
ب�سكل �سيئ، من خالل حتويل املنزل اإلى �سكن 

للعمال، اإل اأن ذلك ل مينع من اإعادة طرحه.

فيما اأك���د النائب عل���ي العطي�س اأن هناك 
بيوًتا مت هدمه���ا ومل يعد هناك ميزانية لإعادة 

بنائها.
وراأى النائ���ب جمال داوود اأن “اخل�سية من 
اليوم ال���ذي ي�سقط في���ه منزل اي���ل لل�سقوط 
عل���ى اأهله يجب اأن يو�سع يف عني العتبار، واأن 

يتج�سد ذلك باملوافقة على هذا امل�رسوع”.
وذه���ب النائب اأحمد قراط���ة اإلى اأن هناك 
اأنا�ًش���ا ما زالوا يقطنون ال�شقق بعد اأن مت هدم 
بيوته���م، ولي�ض له���م القدرة عل���ى القرتا�ض 

لإعادة بنائها.

تعديالت قانون “التقاعد” مكابح النواب “تفرمل” 
38 نائًبا �سوتوا �سدها دون ح�سور الكوهجي واآل رحمة

ح�ش���م جمل�س الن���واب اأم�س اجل���دل الدائر 
حول التعديالت الت�رسيعية اجلديدة على قانون 
التقاعد، الذي اأعطى الهيئة �سالحيات مبا�رسة 
يف التعدي���ل على املزايا التقاعدية، وذلك بعد 
ل املجل����ض اأدواته الد�ستورية، من خالل  اأن فعَّ

رف�سه امل�رسوع بقانون من حيث املبداأ.
واأدل���ى 38 نائًب���ا ب�سوت���ه يف اجلل�سة �سد 
امل�رسوع بقانون، متما�سًيا بذلك مع راأي اللجنة 
الت�رسيعي���ة باملجل����ض بع���دم د�ستوريته، فيما 
�سه���دت اجلل�سة غياب نائبني ع���ن الت�سويت 
وهم���ا النائ���ب عي�س���ى الكوهجي، ال���ذي ح�رس 

لحًقا، والنائب غازي اآل رحمة.
وقبل الت�شويت، قال النائب حممد املعريف 
“اإننا نخج���ل اليوم اأمام ال�سع���ب البحريني اأن 

نتكلم عن مثل هذا التعديل الت�رشيعي”.
وراأى النائ���ب حممد الأحم���د اأن احلكومة ما 
زال���ت توا�سل معاجل���ة العج���وزات املالية من 

جيب املواطنني.
واأ�ساف اأنه لو مر هذا الت�رسيع فاإن املواطن 
�شي�شتيقظ ذات يوم عل���ى قرار يق�شم ظهره 

كما ح�شل يف رفع الدعم عن الوقود.

وتابع، اأن���ا اأطلب من احلكوم���ة �سحب هذا 
امل�رسوع دون احلاجة اإلى ت�سويت النواب عليه، 
حيث اأ�شبح �شحب مكت�شبات املواطنني اليوم 

حمل تندر بينهم.

�سيد علي املحافظة

جلسة 
النـــواب
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تصوير: رسول الحجيري

• اإحدى حا�رسات جل�سة النواب	

تو�سيع دائرة رعاية املعاقني

ال�سرتاطات الفنية للمالعب

البحرين من اأرقى الدول تعامال مع النزلء
بع�ض ال�سجناء اإرهابيون وينبغي و�سع �سوابط خلروجهم للعزاء

قال النائ���ب علي بوفر�سن اإن مملكة 
البحرين من اأرق���ى الدول يف التعامل مع 

النزلء.
وراأى اأن تطبي���ق قان���ون العقوب���ات 
البديل���ة موؤخ���ًرا ج���اء ا�ستكم���الً جلهود 
التط���ورات  م���ع  التما�س���ي  اململك���ة يف 

العاملية يف التعامل مع النزلء.
من جهت���ه، راأى النائب جمال بوح�سن 
اأن و�س���ع �سوابط حتكم خ���روج ال�سجني 
من املوؤ�س�سة الإ�سالحية ينبغي اأن يكون 
ح�سب تقدير تل���ك املوؤ�س�سة، ملعرفتها 

اإرهابيون  بخ�سو�سية النزيل، فبع�سهم 
وبع�سه���م متورط���ون بجرائ���م خمدرات 

وغريها.
فيم���ا ذه���ب ممث���ل وزارة الداخلي���ة 
اإل���ى اأن القانون احلايل يجيز يف الأ�سا�ض 
خروج النزي���ل اإلى اأماك���ن التعزية، وقد 
يك���ون النزيل لديه �سواب���ق من الهروب 
اأو لدي���ه حكم بالإع���دام وغريها، وهذا ما 
يوؤكد اأهميه وج���ود �سلطه تقديريه لدى 

الوزارة يف هذا ال�شاأن.

وافق جمل�س الن���واب على تو�شيع دائرة 
الرعاي���ة للمعاق���ني، لت�سمل بذل���ك �ساعتي 
الراح���ة املدفوعة الأجر، الأق���ارب من الدرجة 
الثالث���ة بدلً م���ن الدرجة الأول���ى كما هي يف 
القانون النافذ. وقبل الت�شويت، قال النائب 
حممد اجلودر اإن املع���اق واحد منا، ولبد من 
الهتم���ام بت�سهيل الظ���روف لتوفري الرعاية 

املالئمة له يف حال فقد اأقاربه.
وراأى النائب علي الع���رادي اأن املقرتح 
وكاأن���ه يريد اأن يقول اإنه ل توجد لدى مملكه 
البحري���ن ا�سرتاتيجي���ه لدم���ج ذوي الإعاقة، 
وكاأن���ه يريد اأن يدفع �ساح���ب العمل ل�سوؤال 
العام���ل عن وج���ود اأقارب له م���ن املعاقني، 
وعليه فاإن احلق املمنوح حاليًّا كاف ول حاجه 
للتو�سع فيه. اإلى ذل���ك، مّرر املجل�ض تعديالً 

���ا اآخر يحظر عر�ض الأفالم ال�سينمائية  ت�رسيعيًّ
اأو ت���داول املطبوع���ة الت���ي تنت���ج اأو مت���ول 

باأموال اإ�رسائيلية.

ا  مّرر جمل����ض النواب تعدي���اًل ت�رسيعيًّ
يفّو�ض وزير ال�سب���اب والريا�سة باإ�سدار 
قرارات بال�سرتاطات الفنية والت�سميمية 

للمن�ساآت واملالعب الريا�سية.
وقب���ل الت�سويت، ب���نّي النائب عادل 
الع�سوم���ي اأن الت�رسيع يتعل���ق باملن�ساآت 
ال�سب���اب  ل���وزارة  التابع���ة  الريا�سي���ة 
والريا�سة، واأن ال�ستعانة مبن�ساآت وزارة 
الرتبي���ة والتعليم ل �سري في���ه، فالكثري 
م���ن الأندي���ة ت�ستع���ني مبن�س���اآت الوزارة 
للع���ب عليها، فما ال�س���ري اأن تكون وفق 

املن�ساآت القيا�سية.
اإلى ذلك، اأ�سدر املجل����ض بياًنا اأدان 
ال�س���وؤون  يف  الإيراني���ة  التدخ���الت  في���ه 

العربية واحتاللها للجزر الإماراتية، ودعم 
املجموعات الإرهابية.

• جمال بوح�سن	

• حممد اجلودر	

• عادل الع�شومي	

واأ�سند للهيئة مهمات من اخت�سا�ص امل�رشِّع امل�رشوع “هالمي” 
بوفر�سن: اغت�ساب حلقوق املواطنني... املاجد:

ق���ال النائ���ب علي بوفر�ش���ن اإن م����رشوع قانون 
التقاع���د اجلدي���د خمال���ف للد�ست���ور ولروؤي���ة جاللة 
امللك وبرنامج عمل احلكومة. وراأى اأنه لو �سمح لكل 
وزارة باأن تنفرد يف قراراتها، فاإنه لن يكون ملجل�ض 

النواب حينها دور يف حماية مكت�سبات املواطنني. 
واعت���ر اأن ه���ذا امل�رسوع في���ه اغت�ساب حلقوق 

املواطنني وهو ما ل ير�ساه اأحد.
وعلق النائب ماجد املاجد “نحن نعلم ما تعانيه 
ال�سناديق التقاعدية، ومدى احلاجة اإلى وقفة جادة 
من اجلمي���ع حيالها، والأم���ل كان يحدونا ب���اأن ياأتي 

امل�رسوع بحلول وا�سحة وروؤية جديدة”.
وتاب���ع “اإل اأنن���ا تفاجاأن���ا مب�رسوع هالم���ي اأ�سند 
للهيئ���ة كل ال�سالحي���ات يف مو�سوع ه���و يف الأ�سل 

من اخت�شا����س امل�رشع”.  من جهة اأخرى، وّجه النائب 
اأن�ض بوهندي لوًما لذًعا لوزير املالية على مغادرته 
اجلل�س���ة وعدم ح�سوره مناق�س���ة امل�رسوعني بقانون 

املتعلقني بالتقاعد املدين والتقاعد الع�شكري.
ورّد وزير �سوؤون املجل�سني غامن البوعينني على 
مداخل���ة النائب اأن�ض بوهندي قائال اإن املجل�ض ح�سم 
راأي���ه ورف�ض امل�رسوع م���ن املبداأ، اإل���ى جانب اأنه مل 
يوجه دعوة ر�سمي���ة للوزير حل�سور مناق�سات هذين 
امل�رسوعني. واأ�ساف اأن الفرق بني �سندوق التقاعد 
املدين والع�سكري كالفرق ب���ني التفاح والرتقال، 
ا من���ه على بوهندي عندما  ول دخ���ل لهذا يف ذاك، ردًّ
وج���ه انتقادات���ه ل�سن���دوق التقاع���د امل���دين اأثن���اء 

مناق�سة م�رسوع �سندوق التقاعد الع�سكري.
• غامن البوعينني	
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ن�صف مليون دينار ريع املزاد الرابع لـ “اخلريية امللكية”
نا�رص بن حمد اأ�شاد بتعاون “الرتبية” و “�شوفرن” واجلهات امل�شاركة

املنام���ة - بن���ا: رف���ع رئي�س جمل����س اأمناء 
املوؤ�ش�ش���ة اخلريية امللكية �شم���و ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حم���د اآل خليفة خال����س ال�شك���ر والتقدير 
اإل���ى عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة على حر����س جاللته ورعايته 
الكرمي���ة للعمل اخل���ريي والإن�ش���اين واهتمامه 
بالأيت���ام والأرامل وجمي���ع املحتاجني، وتقدمي 
خمتل���ف اأ�شكال الدعم والرعاية ليحظى اجلميع 
بحي���اة كرمي���ة م�شتق���رة، مثمًنا �شم���وه الدعم 
الذي حتظى ب���ه املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية من 
قبل احلكومة الر�شي���دة برئا�شة رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، وم���وؤازرة ويل العه���د النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة.

جاء ذلك، خالل حفل املزاد اخلريي، املنظم 
من قب���ل املوؤ�ش�شة اخلريي���ة امللكية بالتعاون 
اخلريي���ة،  الفني���ة  “�شوف���رن”  موؤ�ش�ش���ة  م���ع 
وال���ذي مت خالل���ه بيع اللوحات الفني���ة الفائزة 
للط���الب امل�شاركني، وذلك بح�ش���ور عدد من 
ال���وزراء وامل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات وال�رصكات 

املختلفة.
وقال �شم���وه اإن مث���ل هذه الربام���ج تعّزز 
ال�رصاك���ة املجتمعية وتن�رص ثقافة العمل اخلريي 
يف نفو����س الطالب مبختل���ف الو�شائ���ل، حيث 
اإن ه���ذا املعر�س يعمل عل���ى غر�س روح العمل 
اخل���ريي وم�شاع���دة الآخري���ن م���ن خ���الل الفن 
والر�ش���م، ول �ش���ك ب���اأن م�شاهم���ة الط���الب يف 
ه���ذا املعر����س هو م���ن �شميم العم���ل اخلريي 
والإن�ش���اين ال���ذي ن�شع���ى لغر�ش���ه يف نفو����س 

اجلميع لنع���زز روح الت�شام���ن والعمل اخلريي 
يف مملكتنا الغالية وفًقا لروؤى وتطلعات جاللة 

امللك.
وثّم���ن �شمو ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد التعاون 
والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  قب���ل  م���ن  الك���رمي 
وموؤ�ش�ش���ة �شوف���رن الفني���ة اخلريي���ة وجمي���ع 
املدار�س واجلامع���ات احلكومية واخلا�شة على 
امل�شارك���ة يف املعر�س وامل���زاد اخلريي للعام 
الراب���ع، والذي جاء نتيجة للنج���اح الذي حققته 
ال�شن���وات ال�شابقة يف هو دعم الرعاية ال�شحية 

والتعلمية لالأيتام البحرين.
من جانبه، تق���ّدم الأمني الع���ام للموؤ�ش�شة 
اخلريي���ة امللكي���ة م�شطف���ى ال�شي���د بخال�س 
ال�شك���ر والتقدي���ر اإل���ى جاللة املل���ك الرئي�س 
الفخ���ري للموؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة امللكي���ة عل���ى 

اهتمام جاللته الدائ���م بالأيتام والأرامل وجميع 
املحتاج���ني وتوفري احلي���اة الكرمي���ة للجميع، 
م�شيًدا بالدعم الكرمي الذي حتظى به املوؤ�ش�شة 
اخلريي���ة امللكية م���ن قبل احلكوم���ة الر�شيدة 
برئا�ش���ة رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليف���ة، وموؤازرة 
ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة، مثمًنا جه���ود �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 

اآل خليفة يف قيادة عمل املوؤ�ش�شة.
كم���ا تقدم بخال����س ال�شك���ر والتقدير اإلى 
رئي�شة هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار ال�شيخة 
م���ي بنت حممد اآل خليفة على رعايتها الكرمية 
للمعر����س الفني اخلريي الراب���ع، مثمًنا لوزارة 
الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شة �شوفرن واملدار�س 

واجلامعات امل�شاركة دعمهم الكرمي يف تفعيل 
ال�رصاكة املجتمعية ل�شالح الأيتام.

من جانبه، قال املدي���ر الإقليمي ملوؤ�ش�شة 
�شوفرن الفني���ة اخلريية نبيل خوري اأنه يف ظل 
روؤية جالل���ة امللك لأه���داف املوؤ�ش�شة اخلريية 
امللكية، وبالدعم الالحمدود ل�شمو ال�شيخ نا�رص 
بن حمد اآل خليفة، فاإن موؤ�ش�شة �شوفرن الفنية 
تقي���م املعر�س الفني اخل���ريي الرابع من باب 
امل�شوؤولي���ة الجتماعية خلدم���ة اأيتام البحرين، 
ويف ه���ذا العام مت دع���وة 18 مدر�ش���ة وجامعة 

وجهة تربوية للم�شاركة به.
وبل���غ الريع خالل املعر����س واملزاد الفني 
اخل���ريي الراب���ع ح���وايل ن�ش���ف ملي���ون دينار 
بحريني، يخ�ش�س لدع���م اأبناء اخلريية امللكية 

يف اجلانب التعليمي وال�شحي.

• املزاد اخلريي الرابع حقق جناحا كبريا	

“العلوم التطبيقية” تنهي اال�صتعدادات ال�صتقبال امل�صتجدينمي بنت حممد تبحث التعاون الثقايف مع ال�صفري اللبناين

“موؤ�ص�صة اجل�رس” تناق�ش اال�صتعدادات ملواجهة ازدحام العيد

هياأت الظروف املنا�شبة ل�شمان �شري العملية التعليمية

ا�شتعر�شت اخلطط التطويرية التي حتقق ر�شا العابرين

�ش���رتة- جامعة العل���وم التطبيقي���ة: اأكد نائب 
رئي����س جامعة العل���وم التطبيقية لل�ش���وؤون الإدارية 
واملالي���ة وخدمة املجتم���ع حممد يو�ش���ف اأبوكرب اأن 
اإدارة اجلامع���ة هي���اأت كل الظ���روف املنا�شب���ة م���ن 
خ���الل توظيف نخبة م���ن ذوي الكف���اءات الأكادميية 

والإدارية ل�شمان �شري العملية التعليمية.
واأ�ش���اف اأن جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة تعترب 
اأول جامع���ة خا�ش���ة بحريني���ة متّك���ن الطال���ب م���ن 
احل�ش���ول على �شه���ادة هند�شة بريطاني���ة معتمدة، 
الأم���ر ال���ذي �شينعك����س ب�ش���كل اإيجابي عل���ى دعم 
العملي���ة التعليمية باجلامعة مب���ا يتوافق مع اخلطة 
ال�شرتاتيجي���ة الت���ي تهدف اإل���ى نقلها اإل���ى الأفق 
العامل���ي من خالل التع���اون مع اجلامع���ات العاملية 
وط���رح برامج اأكادميية ت�شه���م يف اإثراء �شوق العمل 
بخريجني ذوي ق���درات علمية مميزة عرب ال�شتفادة 

من جت���ارب اجلامع���ات العريقة باململك���ة املتحدة، 
وتق���دمي تعلي���م ع���ايل متط���ور لالإ�شه���ام يف خدمة 

املجتمع البحريني واخلليجي والعربي.

الإداري  للك���ادر  تنظ���ر  اجلامع���ة  اأن  واأو�ش���ح 
باعتب���اره العن����رص امل�شاند ل�شري العم���ل الأكادميي، 
حيث ت���ويل اأهمية كبرية لتطوي���ر الكادر الأكادميي 
والإداري و�شق���ل مهاراته���م م���ن خ���الل التدري���ب 
الداخلي واخلارجي وتوفري كافة الإمكانات التي من 
�شاأنها رفع القدرة الإنتاجية لكوادرها، واتباع �شيا�شة 
حتفيز املوظفني والحتفاظ بهم مما ينعك�س ب�شكل 
اإيجاب���ي على م�ش���رية اجلامعة يف خمتل���ف املجالت 
الأكادميية والإدارية.  و�شدد نائب الرئي�س لل�شوؤون 
الإداري���ة واملالية وخدمة املجتم���ع على ا�شرتاتيجية 
اجلامع���ة يف خدمة املجتمع، مردف���ا اأن اجلامعة تويل 
اهتماماً كب���رياً للفعاليات املجتمعية وحتر�س دائماً 
على التوا�ش���ل م���ع املوؤ�ش�شات واملراك���ز الوطنية 
التي تن�ش���ط يف هذا املج���ال للو�ش���ول اإلى حتقيق 

التنمية املجتمعية ال�شاملة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شت�شاف���ت املوؤ�ش�ش���ة العامة 
جل����رص امللك فهد اأم�س الجتم���اع التن�شيقي ملديري 

الإدارات العاملة يف اجلانبني ال�شعودي والبحريني.
وخالل الجتم���اع رحب املدير الع���ام للموؤ�ش�شة 
العام���ة جل����رص املل���ك فهد فه���د ال���داود باحل�شور، 

مبارًكا لهم ما تبقى من ال�شهر الكرمي. 
وا�شتعر�شت املوؤ�ش�شة م�شاريعها التي نفذتها 
وتنفذها واخلط���ط التطويرية يف اجل�رص، كما ناق�شت 
كثريا من الأمور التي ت�شاهم يف خدمة مرتادي اجل�رص 
وتقدمي الت�شهيالت املمكن���ة لهم وتكثيف اجلهود 
لتحقي���ق ر�ش���ا العابري���ن يف جميع الأوق���ات، مبا يف 
ذلك اأوقات ال���ذروة واملنا�شب���ات والأعياد والعطل 
الر�شمي���ة؛ لتواكب التو�شع���ات القائمة يف املناطق 

املختلفة باجل�رص. 
كم���ا بحث���ت املوؤ�ش�ش���ة م���ع مدي���ري الدوائ���ر 
احلكومي���ة العامل���ة باجل����رص ال�شتع���دادات ملواجهة 
الزدحام املتوق���ع خالل اإجازة عي���د الفطر املبارك، 

وقدم���ت عر�ش���ا مرئي���ا يو�ش���ح خط���ط املوؤ�ش�ش���ة 
امل�شتقبلي���ة لرف���ع الطاق���ة ال�شتيعابي���ة ملناط���ق 
الإج���راءات خ���الل ال�شن���وات املقبل���ة، وعر����س اآخر 
يو�ش���ح اأعم���ال التطوي���ر الت���ي ب���داأت املوؤ�ش�ش���ة 
بتنفيذها با�شتخدام اأف�ش���ل التقنيات والربجميات 

لتح�ش���ني ورفع م�شتوى اخلدم���ات التقنية لت�شهيل 
حركة امل�شافرين تت�شمن تقدمي خدمات ومعلومات 
م�شبق���ة للعابري���ن تو�ش���ح احلال���ة القائم���ة للج����رص 
وحتدي���ث نظام بواب���ات الر�شوم وا�شتخ���دام الدفع 

الإلكرتوين يف العمليات املختلفة باملوؤ�ش�شة.

املنامة - بنا: ا�شتقبلت رئي�شة 
البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار  هيئ���ة 
ال�شيخة م���ّي بنت حمم���د اآل خليفة 
يف مكتبها اأم�س �شف���ري اجلمهورية 
اللبنانية لدى مملكة البحرين ميالد 
من���ور، حيث تباح���ث الطرفان �شبل 
التعاون امل�شرتك لتحقيق عدد من 

امل�شاريع الثقافية. 
وتوجهت ال�شيخة مي بنت حممد 
اآل خليف���ة بال�شكر لل�شفري اللبناين 
جلهوده التي يبذلها من اأجل تعزيز 
البحري���ن  جتم���ع  الت���ي  العالق���ات 
بلبنان. كم���ا اأطلعت مي بنت حممد 
ال�شف���ري على اآخر تط���ورات احلراك 
الثقايف، مبين���ة اأن الهيئة تنجز هذا 
العام فعاليات م�شتمرة ومتوا�شلة 
يحتف���ي  ال���ذي  برناجمه���ا  �شم���ن 
باملحرق عا�شمة الثقافة الإ�شالمية 
لالحتف���ال  ���ا  حاليًّ وتتهي���اأ   ،2018

بعي���د الفط���ر ال�شعيد ع���رب حفلني 
تقدمهم���ا ث���اين وثال���ث العي���د يف 
ال�شالة الثقافية، م���ع بدء مهرجان 
�شيف البحري���ن بن�شخت���ه العا�رصة، 
القائم���ة  للتح�ش���ريات  بالإ�شاف���ة 
ل�شتقب���ال اجتم���اع جلن���ة ال���رتاث 
العاملي لليون�شكو ي���وم 24 يونيو 
اجل���اري وه���و اأك���رب اجتم���اع ثقايف 

�شنوي. 
م���ن جانب���ه، اأ�شاد من���ور بالدور 
ال���ذي ت�شطلع ب���ه هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار يف تعزي���ز احلراك 
الثق���ايف ع���رب تق���دمي الفعالي���ات 
الثقافية والعرو����س املنّوعة التي 
ج للمملك���ة كمرك���ز ح�ش���اري  ُت���روِّ
اإقليمي وعاملي، مبدًي���ا ا�شتعداده 
تطوي���ر  يف  الهيئ���ة  م���ع  للتع���اون 
العالق���ات الثنائية ما ب���ني �شعبي 

البلدين ال�شقيقني.

• جانب من الجتماع التن�شيقي ملديري الإدارات العاملة يف اجلانبني ال�شعودي والبحريني	

• حممد يو�شف اأبوكرب	
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ا�ستبدال عقوبة موقوف حاول الفرار من �رسيره لدورة املياه

تاأييد �سجن نبيل رجب 5 �سنوات بق�سية ال�سائعات
 املحكمة رف�ست ا�ستئناف املدان

العلي���ا  اال�ستئن���اف  حمكم���ة  رف�س���ت 
اجلنائي���ة اخلام�س���ة ا�ستئناف نبي���ل رجب، 
امُل���دان باإذاع���ة اأخب���ار و�سائع���ات كاذب���ة 
ومغر�س���ة وبث دعايات مثرية يف زمن حرب 
من �ساأنها اإحلاق ال����رر بالعمليات احلربية 
التي تخو�سها الق���وات امل�سلحة البحرينية 
واإ�سع���اف اجلل���د يف االأم���ة، واأي���دت احلكم 
ال�سادر عليه والقا�س���ي مبعاقبته بال�سجن 
ملدة 5 �سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهامات.
وكان���ت حمكم���ة اأول درجة قد قررت يف 
حكمه���ا اأنه ثبت لديها اأن���ه يف غ�سون �سهر 
مار����س العام 2015، اأوال: اأذاع عمدا يف زمن 
احل���رب اأخب���ارا واإ�ساعات كاذب���ة ومغر�سة 
وعمد اإل���ى دعايات مثرية، وك���ان من �ساأن 
ذلك اإحلاق ال�رر بالعمليات التي تخو�سها 
الق���وات امل�سلحة البحرينية واإ�سعاف اجللد 
يف االأم���ة، ثاني���ا: اأهان علنا ال���دول االأجنبية 
املبينة ب���االأوراق، ثالث���ا: اأهان علن���ا وزارة 
الداخلي���ة واإدارة االإ�سالح والتاأهيل التابعة 

لها.
اأن  يف  الدع���وى  تفا�سي���ل  وتتح�س���ل 
Nabeelr a  ململ�ستاأن���ف �ساح���ب ح�س���اب
jab@ مبوقع التوا�س���ل االجتماعي تويرت، 
قام يف غ�سون �سهر مار�س من العام 2015 

بالن����ر علنا على هذا املوق���ع للمتابعني له 
باأن اأذاع عمدا يف زمن احلرب اأخبارا واإ�ساعات 
كاذبة ومغر�سة وعمد اإل���ى دعايات مثرية، 
وكان من �ساأن ذلك اإحلاق ال�رر بالعمليات 

التي تخو�سها القوات امل�سلحة البحرينية.
ومت ذلك من خ���الل التغريدات التالية: 
ن����ر بتاري���خ 26/3/2015 “�س���ور لعدد 
من اجلثث على �سن���د اأنها ناجتة من احلرب 
يف اليم���ن”، يف حني اأن تل���ك ال�سور خا�سة 
باأحداث �سوريا يف اإدلب، ومت ن�رها بتاريخ 

.23/9/2014
كما ن�ر يوم 31/3/2015 �سورا لعدد 
من اجلثث على �سند باأنها ناجتة من احلرب 
يف اليم���ن، يف ح���ني اأن تلك ال�س���ور خا�سة 
باأحداث فل�سطني )غزة(، وكذلك قام باإعادة 
ن�ر تغري���دات اأرفق فيها �س���ور الأ�سخا�س 
بهم اإ�ساب���ات، وقد ت�سمنت ادع���اء اإ�سابة 
املئات من نزالء �سجن ج���و بك�سور متفرقة 
عل���ى اأج�ساده���م ومئات منه���م ينزفون من 
روؤو�سه���م نتيج���ة ال����رب والتعذيب الذي 

مار�سه درك االأردن بالبحرين.
رج���ب  نبي���ل  اأن  املحكم���ة  واأ�ساف���ت 
اأهان علن���ا وزارة الداخلي���ة واإدارة االإ�سالح 
والتاأهيل من خالل ن����ر تغريدات عدة على 

موقعه يف تويرت.
ودل���ت التحريات ال�رية مل���الزم باإدارة 

اأن  عل���ى  االإلكرتوني���ة  اجلرائ���م  مكافح���ة 
الواقع���ة،  ه���ذه  مرتك���ب  ه���و  امل�ستاأن���ف 
فا�ست�سدر اإذنا من النياب���ة العامة ب�سبطه 

وتفتي�سه.
ونف���اذا له���ذا االأم���ر، مت �سبطه و�سبط 
العديد من االأجه���زة االإلكرتونية امل�ستخدم 
يف الن�ر مبوق���ع التوا�سل االجتماعي تويرت 

هذه التغريدات على هذا احل�ساب.
وقد ثبت من فح����س ح�ساب امل�ستاأنف 
يف موقع التوا�سل االجتماع���ي “تويرت” اأنه 
من�س���م ل�ركة “تويرت” من���ذ مار�س 2009، 
واأن احل�س���اب يحتوي على اأكرث من 50 األف 
تغريده ولديه اأكرث من 339 األف متابع واأن 
ح�سابا م�سدقا واأن احل�ساب مرتبط بعناوين 
الربي���د االإلكرتوين ورق���م الهاتف، واأنه من 
خ���الل امل�س���ادر ال�رية تب���ني اأن الربيدين 
احل�س���اب  يف  امل�ستعمل���ني  االإلكرتوني���ني 

يخ�سان امل�ستاأنف.
وقد تاأيدت الواقعة على النحو املتقدم، 
ون�سبته���ا  �سحته���ا  عل���ى  الدلي���ل  وق���ام 
اإل���ى امل���دان وثبوته���ا يف حقه م���ن �سهادة 
مالزم ب���اإدارة مكافحة اجلرائ���م االإلكرتونية 
بتحقيق���ات النياب���ة العامة، ومم���ا ثبت من 
تقري���ر فح�س ح�س���اب املدان ب���� “تويرت”، 
الفوتوغرافي���ة  ال�س���ور  م���ن  ثب���ت  ومم���ا 

للتغريدات.

خفف���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائي���ة اخلام�س���ة عقوب���ة �س���اب “21 
عام���ا”، م���دان باالعت���داء عل���ى ال�رطي 
الذي ك���ان يحر�س���ه يف امل�ست�سفى اأثناء 
تلقيه العالج من “ال�سكلر” حال حماولته 
الف���رار م���ن اأج���ل التوجه ل���دورة املياه، 
واكتف���ت بحب�سه ملدة �سن���ة واحدة بدالً 
م���ن 3 �سن���وات، كم���ا ق���ررت ا�ستبدال 
عقوبت���ه بعقوبة العمل يف خدمة املجتمع 

ومبوافقته.
واأو�سحت املحكمة اأن النيابة العامة 
كان���ت قد اأحال���ت امل�ستاأن���ف للمحاكمة 
على اعتبار اأنه بتاريخ 21 اأبريل 2016، 
اعت���دى عل���ى �سالم���ة ج�س���م ع�س���و من 
قوات االأمن العام وه���و العريف املجني 
علي���ه، اأثن���اء وب�سبب تاأديت���ه لوظيفته، 
فحكمت عليه حمكمة اأول درجة مبعاقبته 
باحلب����س ملدة 3 �سنوات، وقالت حمكمة 
اأول درج���ة يف حيثيات حكمه���ا اإنها عند 
تقديره���ا للعقوب���ة ت�س���ع يف اعتباره���ا 
ظروف املتهم، ل���ذا فاإنها تاأخذه بق�سط 
م���ن الراأفة مبا تخولها امل���ادة )72( من 

قانون العقوبات.
لكن���ه مل يرت����س هذا احلك���م وطعن 
باال�ستئناف، اإال اأن املحكمة اال�ستئنافية 
وبهيئ���ة مغايرة ق�س���ت، غياًبا، ب�سقوط 
احل���ق يف اال�ستئن���اف، لذا فق���د عار�س 
امل���دان هذا احلك���م ا�ستئنافيًّا، وق�ست 
ي���وم اأم�س املحكم���ة بقب���ول املعار�سة 
اال�ستئنافية �سكالً، ويف املو�سوع باإلغاء 
احلكم املعار�س فيه وبقبول اال�ستئناف 
املقام م���ن املتهم �سكال، ويف املو�سوع 
بتعدي���ل عقوب���ة احلب�س املق�س���ي بها 

واالكتف���اء بحب�سه ملدة �سن���ة واحدة عما 
اأ�سند اإليه، وا�ستبدالها بعقوبة العمل يف 

خدمة املجتمع ومبوافقته.
تفا�سي���ل  اإن  املحكم���ة  وقال���ت 
الق�سي���ة تتح�س���ل يف اأنه واأثن���اء تواجد 
 43“ العري���ف  العري���ف املجن���ي علي���ه 
عاًم���ا”، ال���ذي يعم���ل يف مرك���ز االإ�سالح 
والتاأهي���ل، عل���ى واجب عمل���ه يف حرا�سة 
مب�ست�سف���ى   aامُلعاِر����سa املوق���وف 
العا�سم���ة، حيث  ال�سلماني���ة مبحافظ���ة 
اإن املوق���وف م�س���اب بال�سكل���ر وك���ان 
االأخ���ري على �ريره، مت و�سع االأ�سفاد يف 
اإحدى رجلي���ه ويف هيكل ال�رير احلديدي 
اخلا����س باملر�س���ى فطلب امل���دان من 

املجني عليه التوجه اإلى دورة املياه.
واأ�ساف���ت اأن ال�رطي فتح االأ�سفاد 
لدورة  امُلعاِر�س  امل�ستاأن���ف  وا�سطحب 
املياه، وبع���د االنتهاء اأع���اده اإلى �ريره 
وو�س���ع االأ�سف���اد جم���دًدا عل���ى رجل���ه 
واأغلقها، ث���م طلب املدان مرة اأخرى من 
املجن���ي عليه التوجه ل���دورة املياه، فما 
كان م���ن ال�رطي اإال اأن ق���ال له اإن عليه 
االنتظار حلني ح�س���ور �رطي اآخر ح�سب 

التعليمات التي لديه.
اأن امل�ستاأن���ف مل ينتظ���ر  واأف���ادت 
ح�س���ور �رطي اآخ���ر واأدخل ي���ده اأ�سفل 
الغط���اء ومتك���ن م���ن فت���ح “الهفكري” 
بوا�سطة �سوكة طعام بال�ستيكية، وحاول 
الفرار، وعند قيام املجني عليه مبحاولة 
االإم�س���اك به، اعتدى علي���ه بعدة �ربات 
ا�ستق���رت يف الناحية الي����رى من رقبته 
و�سببت له خدو�س �سطحية، واأثبت ذلك 

التقرير الطبي اخلا�س باملجني عليه.

 رف�ض ا�ستئناف �سابة اعتدت 
على ال�رسطة ب�سبب فاتورة م�سكرات

ق�ست حمكم���ة اال�ستئناف العلي���ا اجلنائية 
اخلام�س���ة بع���دم قب���ول ا�ستئن���اف �ساب���ة �سكال 
للتقرير ب���ه بعد امليعاد؛ كونه���ا حمكوم عليها 
منذ تاريخ 4 دي�سمرب 2014، ومل ت�ستاأنف اإال يف 
الع���ام 2018، باحلب�س ملدة �سن���ة واحدة بعدما 

اأخذتها حمكمة اأول درجة بالراأفة.
وكان���ت امل�ستاأنف���ة اأدينت باالعت���داء على 
�رطية بالع�س وال����رب، وب�سب �سابط �رطة، 
والذين ح����روا للقب�س عليها بع���د تقدمي اأحد 
الفنادق �سكوى �سدها بعدم دفع فاتورة بقيمة 

50 دينارا خا�سة مب�روباتها امل�سكرة.
وت�سري التفا�سيل اإلى اأن النيابة العامة كانت 
اأحالت امل�ستاأنف���ة للمحاكمة على اعتبار اأنها يف 
غ�سون �سه���ر دي�سمرب 2013، اأوال: اعتدت على 
�سالمة ج�سم كل من املالزم وال�رطي اأول املجني 
عليهم���ا اأثن���اء وب�سب���ب تاأديتهم���ا وظيفتهما، 
فاأحدثت بال�رطية االإ�ساب���ات املبينة بالتقرير 
الطبي، ثاني���ا: رمت املالزم اأول علن���ا باالألفاظ 
املبين���ة باالأوراق مبا يخد�س م���ن �رفه واعتباره 
دون اأن يت�سمن ذلك اإ�سناد واقعة معينة، ثالثا: 
اأهان���ت املالزم املذكور بالق���ول والفعل، وكان 

ذلك اأثناء وب�سبب تاأديته اأعمال وظيفته.
وذك���رت اأول درج���ة يف حكمه���ا اأن املتهمة 
اعرتف���ت اأنها كان���ت متواجدة يف اأح���د الفنادق 
مبنطقة اجلفري برفقة �سديقه���ا، وعندما اأح�ر 
اإليه���ا العام���ل يف املله���ى فاتورة ����راب مببلغ 
50 دينارا متاأخ���رة عليها منذ 4 اأ�سهر، رف�ست 

دفعها.
ات�س���ل  املله���ى  م�س���وؤول  اأن  واأو�سح���ت 
بال�رطة، اإذ ح����ر ال�سابط للمتهمة وطلب منها 
اخل���روج معه، اإال اأنه���ا قامت ب�سّب���ه باألفاظ غري 
الئق���ة ودفعته بوا�سطة يدها، وبعد ذلك ح�رت 
�رطي���ة وطلب���ت هي االأخ���رى منه���ا الركوب يف 
�سي���ارة ال�رط���ة، اإال اأن املتهم���ة فاجاأتها بَع�سِّ 

يدها، ما ت�سبب لها بخدو�س واحمرار فيها.

“ال�سوؤون اال�سالمية” ت�ستذكر مناقب الفقيد يف ال�رسح العديل
اأعربت عن تعازيها بوفاة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد

املنام���ة a بن���ا: رفع���ت وزارة العدل 
وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة واالأوق���اف خال�س 
التع���ازي واملوا�س���اة اإل���ى عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللكي االأم���ري �سلم���ان بن حمد 
اآل خليفة، والعائل���ة املالكة الكرمية، يف 
وف���اة رئي�س املجل����س االأعل���ى لل�سوؤون 
االإ�سالمية �سم���و ال�سيخ عبد اهلل بن خالد 
اآل خليف���ة، الذي انتقل اإلى جوار ربه بعد 
م�سرية وتاريخ حافل بالعطاءات اجلليلة 

يف خدمة الوطن الغايل. 
وتقدم���ت وزارة الع���دل اإل���ى اأجنال 
واأحفاد �سم���و ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل 
خليف���ة باأحر التع���ازي يف وفاة فقيدهم، 
م�ستذك���رة مناق���ب وماآث���ر الراحل الذي 
كان م���ن كبار املوؤ�س�سني لل�رح العديل 
ال�سام���خ، حي���ث ع���ني يف الع���ام 1951 
قا�سًي���ا مبحاك���م البحري���ن حت���ى نهاية 
الع���ام 1956؛ اإذ ع���ني يف الع���ام 1957 
قا�سًيا مبحكمة اال�ستئن���اف العليا حتى 
الع���ام 1962، ثم عني وزي���را للعدل يف 
الع���ام 1975 حتى الع���ام 2002، تاركا 
ب�سمات���ه الب���ازرة يف املجالني الق�سائي 

والعديل. 

باإ�سهام���ات  الع���دل  وزارة  ونوه���ت 
الوطن���ي  العم���ل  م�س���رية  يف  الفقي���د 
وم���ن خ���الل خمتل���ف املج���االت العدلية 
واالإ�سالمية واخلريية واالإن�سانية والفكرية 
والتاريخي���ة التي كان اأح���د �سخ�سياتها 
واأعالمه���ا الكبار الذي���ن �ستبقى ذكراهم 
وب�سماته���م وماآثره���م مدون���ة وحا����رة 
يف الذاك���رة التاريخي���ة الوطنية امل�رقة 
الزاخ���رة بالعطاء والتف���اين خدمة للدين 

والوطن. 
و�ساألت املولى جلت قدرته اأن يتغمد 
�سموه بوا�سع رحمته، وي�سكنه الفردو�س 
االأعلى من جنته، واأن يلهم اأ�رته الكرمية 

ال�سرب وال�سلوان وح�سن العزاء.

االأزهر يعزي يف وفاة الفقيد
املنام���ة a بن���ا: تق���دم االأزه���ر 
ال�ريف واإمام���ه االأكرب �سيخ االأزهر 
اأحم���د الطيب، بخال����س العزاء اإلى 
عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة ، واإلى 
�سع���ب البحري���ن، يف وف���اة رئي�س 
املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية 
ال�سي���خ عب���داهلل بن خال���د بن علي 
اآل خليف���ة، الذي وافته املنية فجر 

اأم�س )الثالثاء(.
البارز  االأزه���ر بال���دور  واأ�س���اد 
ال���ذي بذل���ه الراحل الكب���ري يف ن�ر 

وتعزيز الثقاف���ة والفكر يف مملكة 
البحري���ن، ف�س���ال ع���ن اإ�سدارات���ه 
القيمة التي وثق���ت لتاريخ مملكة 

البحرين عرب الع�سور.
ال�ري���ف  االأزه���ر  تق���دم  كم���ا 
بخال����س الع���زاء اإلى ال�سي���خ خالد 
ب���ن عل���ي ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة 
وزير الع���دل وال�س���وؤون االإ�سالمية 
واالأوق���اف، داعي���ا املول���ى a ع���ز 
وجل a اأن يتغم���ده بوا�سع رحمته، 
وي�سكن���ه ف�سيح جنات���ه، واأن يرزق 

اأ�رته ال�سرب وال�سلوان.

عبا�ض اإبراهيم



النفط ي�صعد بفعل توقعات 
انخفا�ض املخزونات

�ص���ول - روي���رز: ارتفع���ت اأ�صعار النف���ط اأم�ض 
الثالثاء بفعل توقعات باأن خمزونات اخلام يف الواليات 
املتحدة رمب���ا تنخف�ض، لكن زي���ادة االإنتاج االأمريكي 
واملخ���اوف م���ن اأن اأوب���ك رمبا تزي���د االإنت���اج توا�صل 

ال�صغط على معنويات امل�صتثمرين.
جرينت����ض  بتوقي���ت   07:17 ال�صاع���ة  وبحل���ول 
ارتفعت العقود االآجلة خلام القيا�ض العاملي برنت 25 
�صنت���ا مبا يعادل 0.33 % اإل���ى 75.53 دوالر للربميل 
بع���د اأن انخف�صت 2 % اإلى 75.29 دوالر عند الت�صوية 

يوم االإثنني.

“البور�صة” تقفل على ارتفاع 2.45 نقطة
املنام���ة - بور�ص���ة البحري���ن: اأقفل موؤ����ر البحرين العام اأم����ض الثالثاء عند م�صت���وى 1،267.77 
بارتف���اع وقدره 2.45 نقطة مقارن���ة باإقفاله يوم االإثنني، يف حني اأقفل موؤ����ر البحرين االإ�صالمي عند 

م�صتوى 988.19، حيث حافظ على م�صتوى اإقفاله مقارنة باإقفاله ال�صابق.
وقد بلغ اإجمايل كمية االأوراق املالية املتداولة اأم�ض نحو 5.14 مليون �صهم ووحدة، بقيمة اإجمالية 

قدرها 877.94 األف دينار، مت تنفيذها من خالل 53 �صفقة. 
وتداول امل�صتثمرون يف بور�صة البحرين 5.04 مليون �صهم، بقيمة قدرها 867.94 األف دينار مت 
تنفيذه���ا م���ن خالل 52 �صفقة، وركز امل�صتثمرون تعامالتهم عل���ى اأ�صهم قطاع اال�صتثمار التي بلغت 
قيم���ة اأ�صهمه���ا املتداولة 504.34 األ���ف دينار اأي ما ن�صبت���ه 57.45 % من القيم���ة االإجمالية لالأوراق 

املالية املتداولة وبكمية قدرها 3.47 مليون �صهم، مت تنفيذها من خالل 17 �صفقة.
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اقتصاد
�لبحرين ت�ستورد 17.2 مليون مكيف بال�رشوط �جلديدة حتى �أبريل

مقابل 42 األف يف الفرة ذاتها من 2017

زادت كمي���ات املكيف���ات الت���ي ا�صتوردته���ا 
البحري���ن اإلى 17.255 مليون مكيف هواء منذ مطلع 
العام اجلاري وحتى اأبري���ل املا�صي، مقارنة ب�42.5 
األف مكيف بنف�ض الفرة م���ن العام املا�صي، اإذ مت 
ا�صترياده���ا من 24 دول���ة بقيمة اإجمالي���ة تبلغ 8.8 
ماليني دين���ار، وذلك مع بدء ف�صل ال�صيف وارتفاع 
درج���ات احل���رارة الت���ي و�صل���ت 49 مئوي���ة يف هذا 

املو�صم مما اأدى ليتزايد الطلب على املكيفات.
واأظهرت بيانات ر�صمية عن �صوؤون اجلمارك اأن 
حج���م اال�صت���رياد يف يناير بل���غ 9،772 مكيفا بقيمة 
1.8 مليون دينار، ويف فرباير مت ا�صترياد 17.208 
ملي���ون مكيف بقيم���ة 1.4 مليون دين���ار، وبلغ عدد 
املكيف���ات يف مار����ض ح���وايل 15،973 مكيفا ب�2.4 
ملي���ون دين���ار، ويف اأبري���ل 21،227 مكيف���ا ب����3.4 

مليون دينار.
وبح�صب ت�صنيف الواردات وفق الدول من حيث 
الكمي���ة، فقد جاءت ال�صني يف املرك���ز االأول بكمية 
17 مليون و245 األف���اً و750 مكيفا، ثم ال�صعودية 
ب����3 اآالف و893 مكيفا، تليها تايلن���د باألفي و283 
مكيفا، ورابع���ا الهند بع���دد 1،460 مكيفا، ماليزيا 

باملرتبة اخلام�صة بعدد 697 مكيفا.

وبح�ص���ب ت�صني���ف واردات املكيف���ات وف���ق 
الدول من حيث القيمة، فقد جاءت ال�صني يف املركز 
االأول بقيم���ة 6.8 مليون دينار، ثم ال�صعودية بقيمة 
632.2 األ���ف دينار، تليها تايلند بقيمة 346.7 األف 
دينار، ورابعا ماليزيا ب�260.3 األف دينار، واالإمارات 

باملرتبة اخلام�صة بقيمة 215.9 األف دينار.
ومن ناحي���ة الت�صدير، وحج���م ت�صدير البحرين 
الأجهزة مكيفات اله���واء فقد بلغت 142 األًفا و767 
جه���ازاً من يناير حت���ى اأبريل 2018 بقيم���ة اإجمالية 
% م���ن   85.8 اإن  اإذ  14.8 ملي���ون دين���ار،  بلغ���ت 
املكيفات امل�صدرة تذهب اإل���ى ال�صعودية وحوايل  

%5.2 اإلى الكويت.
واأو�صحت البيانات اأن حج���م الت�صدير يف يناير 
بل���غ 38.4 األف مكيف بقيم���ة 3.2 مليون دينار، ويف 
فرباي���ر مت ت�صدي���ر 38.3 األ���ف مكي���ف بقيمة 4.4 
ملي���ون دين���ار، وبلغ ع���دد املكيف���ات امل�صدرة يف 
مار����ض حوايل 40.4 األف مكيف ب� 4.5 مليون دينار، 

ويف اأبريل 25.6 األف مكيف ب�2.6 مليون دينار.
وبح�صب ت�صني���ف ال�صادرات وف���ق الدول من 
حي���ث الكمية، فقد جاءت ال�صعودية يف املركز االأول 
بكمي���ة 122 األفاً و494 مكيفا، ثم الكويت ب�7 اآالف 
و434 مكيف���ا، تليها اأنغوال ب����4 اآالف و314 مكيفا، 
ورابعا االإمارات بعدد 2.9 األف مكيف، �صلطنة عمان 

باملرتبة اخلام�صة بعدد 2.6 األف مكيف.
وبح�ص���ب ت�صنيف �ص���ادرات املكيف���ات وفق 
ال���دول من حيث القيم���ة، فقد ج���اءت ال�صعودية يف 
املرك���ز االأول بقيمة 12.1 مليون دينار، ثم الكويت 
بقيم���ة 1.1 ملي���ون دينار، تليه���ا االإم���ارات بقيمة 
562.7 األ���ف دينار، ورابعا �صلطن���ة عمان ب�340.6 
األف دين���ار، واأنغوال باملرتبة اخلام�صة بقيمة 247.5 

األف دينار.

وكانت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة بداأت 
بتطبيق القرار الوزاري رقم 70 ل�صنة 2015 املعني 
ببطاقة كفاءة الطاقة الأجهزة التكييف مطلع اأكتوبر 
2017، وذل���ك بعد اأعطت مهل���ة لفرة 6 اأ�صهر من 
تاريخ �صدور القرار الوزاري يف 20 اأغ�صط�ض 2015، 
اإل���ى تاري���خ تطبيقه يف 20 فرباي���ر 2016، لتمكني 
التج���ار م���ن طل���ب اأو ت�صنيع املكيف���ات املطابقة، 
وكذلك لت�ريف املخزون غري املطابق لال�صراطات. 

وبناء عل���ى رغبة التجار مددت ال���وزارة مدة ت�ريف 
خمزون املكيفات غ���ري املطابقة لتكون حتى نهاية 
�صه���ر �صبتمرب 2017، وبذلك هناك اأكرث من �صنتني 
للت����رف بذلك املخ���زون، وبذلك ينبغ���ي اأن تكون 
جميع املكيفات التي يتم طرحها يف اأ�صواق اململكة 

مطابقة لال�صراطات الواردة يف القرار.
وب���داأت الوزارة حمل���ة تفتي�صية عل���ى االأ�صواق 
املحلي���ة يف اأكتوب���ر 2017 للتاأكد م���ن عر�ض وبيع 
املكيفات املطابقة فقط والتي حتمل بطاقة كفاءة 
الطاقة عليها، حيث يج���ب اأن تكون املكيفات ذات 
ن�صب���ة كفاءة الطاق���ة )EER( وال تقل ع���ن 8.5 اأي 
حتم���ل 3 جن���وم فما ف���وق ملكيفات الناف���ذة، فيما 
يتوج���ب اأال تق���ل ن�صبة كفاءة مكيف���ات التجزئة عن 

9.5 اأي حتمل 4 جنوم فما فوق. 
وم���ن اال�صراط���ات املهم���ة اأي�ص���ا اأن تك���ون 
بطاقة كف���اءة الطاقة موجودة عل���ى املكيفات عند 
عر�صه���ا للبي���ع وع���دم اإزالته���ا وذل���ك للمكيف���ات 
املطابقة له���ذه اال�صراط���ات، اإذ اإن وجود البطاقة 
ج���زء م���ن اال�صراط���ات التي األ���زم بها الق���رار، كما 
ت�صاهم البطاق���ة املو�صوعة على املكيف يف تعريف 
امل�صتهل���ك من خ���الل جن���وم الطاقة مب���دى توفري 
اجلهاز للكهرباء وباال�صته���الك ال�صنوي للطاقة مما 

تعطيه خيارات وا�صعة لتقليل فاتورة الكهرباء.

• “التجارة” تطبق قرار بطاقة كفاءة الطاقة الأجهزة التكييف 	

�ملركزي: حتديث ورقة فئة �خلم�سة دنانري

“ABC” ُيعني مديًر� جديًد� لفرعه بالإمار�ت

“�ملركزي” يعرب عن خيبة �أمله جتاه بنوك ويلوح بعقوبات
يف ق�صية احتجاز اأموال عمالء دون علمهم

عرب م�رف البحري���ن املركزي عن خيبة اأمله من 
بع�ض البن���وك التجارية العامل���ة يف البحرين؛ ب�صبب 
عدم اإظهار قدر من اجلدية واتخاذ االإجراءات الكافية 
لتعوي����ض زبائ���ن متاأثرين من ق�صي���ة احتجاز مبالغ 
مالي���ة لهم ج���راء عمليات �صحب من اأجه���زة ال�راف 

الآيل ومن نقاط البيع مل تنجز ب�سبب خلل تقني.
وكان امل����رف املرك���زي طل���ب م���ن البن���وك 
التجاري���ة العامل���ة يف الب���الد معاجلة ق�صي���ة احتجاز 
مبال���غ �صحبت من اأر�صدة الزبائ���ن دون علمهم على 
االأرج���ح، نتيج���ة عمليات �صح���ب مل تنج���ز اإلكرونيا 
ب�صب���ب خلل يف االت�ص���ال، �صواء من اأجه���زة ال�راف 
الآيل وم���ن اأجهزة نقاط البيع يف املحالت التجارية اأو 

امل�صريات عرب االإنرنت.
واأكد امل�رف املركزي للبنوك التجارية �رورة 
اأن تك���ون ملتزمة بالتعليمات، م�ص���ددا على معاجلة 
الق�صية عل���ى وجه ال�رعة واتخ���اذ التدابري الواجبة، 
والت���ي ت�صم���ل دف���ع جمي���ع املبال���غ امل�صتحق���ة مع 
الفائ���دة دون مزيد من التاأخري للعمالء الذين تاأثروا 
باملعامالت على بطاقات االئتمان وبطاقات اخل�صم 
ال�صادرة من البنوك املرخ�ض لها من جانب امل�رف 
املرك���زي، والتوا�صل م���ع �ركة “بنف���ت” لت�صوية 
المتعلقة  به���ا  المطالب  غي���ر  النقدي���ة  المبالغ 
بالمعامالت ببطاقات االئتم���ان اخل�صم ذات ال�صلة 
بزبائ���ن دول جمل����ض التع���اون اخلليج���ي م���ن خالل 

التوا�صل مع ال�صبكة اخلليجية.
كم���ا ت�صم���ل التعليم���ات التن�صيق م���ع �ركات 

ما�صرك���ارد، وفيزا، وال�ركات االأخ���رى للتعامل مع 
االأم���وال غري املطالب بها املتعلقة باملعامالت على 
بطاقات االئتمان اخل�ص���م ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات 

خارج دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
ول���وح امل����رف املركزي باأن���ه �صيب���داأ بفر�ض 
عقوب���ات مالي���ة تتعل���ق بالف�ص���ل يف حتقي���ق تلك 

املتطلبات.
ي�ص���ار اإل���ى اأن امل����رف املركزي واإث���ر اجتماع 
اأجراه قب���ل �صهرين تقريبا، بح�صب م�صادر م�رفية، 
ذك���ر اأن احت�ص���اب هذه املبالغ، الت���ي مل يطالب بها 
اأ�صحابه���ا، لع���دم متتعه���م بالثقاف���ة اال�صتهالكية 
اأو القانوني���ة الالزم���ة، �صمن بند الدخ���ل للبنوك اأمر 
غ���ري مقبول. واأم���ر امل�رف املرك���زي بع�ض البنوك 
بتعوي����ض الزبائ���ن الذي���ن �صحب���ت منه���م مبال���غ 
ج���راء عملي���ات �صحب غ���ري مكتملة، عل���ى اأن ي�صمل 
التعوي�ض املبلغ املخ�صوم من احل�صابات امل�رفية 
اإل���ى جانب ن�صب الفائدة على ح�صب الفرة التي مت 

فيها االإبقاء على املبالغ لدى البنك.
ونب���ه امل�رف املرك���زي اإلى اأن بع����ض البنوك 
العاملة حتتفظ باملبال���غ النقدية بنقود غري مطبقة 
لف���رة طويل���ة دون اتخ���اذ اأي تداب���ري لنق���ل ه���ذه 
االأم���وال اإل���ى العمالء، كم���ا اأن بع�ض البن���وك اعترب 
هذه االأموال الناجتة عن اإخفاق يف عملية ال�صحب من 
نق���اط البيع وال�رصاف الآيل، اأنه���ا مبالغ تدخل �سمن 
الدخ���ل، وبالتايل يف ح�صابات الدخل واخل�صارة. ودعا 
“املرك���زي” اإلى اإع���ادة ح�ر ه���ذه املبالغ التي مت 
خ�صمها م���ن الزبائ���ن دون اإمتام عملي���ات ال�راء اأو 
ال�صح���ب النقدي، واحت�صابها �صم���ن بند املطلوبات 

ولي�ض بند الدخل.
كم���ا وجه امل����رف االنتق���اد لعدم ب���ذل جهود 
كافي���ة لتثقيف الزبائ���ن ب�صاأن حقه���م يف املطالبة 
مبث���ل ه���ذه االأم���وال وفًق���ا للممار�ص���ات املحلي���ة 
والدولية، املتعلقة بحدود رد املبالغ املدفوعة التي 

حددتها “بنفت”، و”فيزا”، و”ما�صردكارد”.
وبح�ص���ب التفا�صي���ل، ف���اإن معلوم���ات و�صلت 
اإلى م����رف املركزي باأن هناك مبال���غ حمتجزة لدى 
بع����ض البن���وك م�صتحقة لزبائن بن���وك اأخرى، وذلك 
عرب عملي���ات �صحب نقدية مت���ت بطريقتني االأولى 
هي عن���د حماولة اأحد الزبائن �صح���ب مبلغ نقدي من 
اأحد �راف بنك اآخر )لي�ض م�صدر البطاقة امل�رفية( 
ليحدث خط���اأ اأو ف�ص���ل يف االت�ص���ال، وال يتم �صحب 
املبل���غ م���ن جان���ب الزب���ون، ولك���ن يف املقابل يتم 

خ�صمه من ح�صابه امل�ريف دون علمه.
ويف احلال���ة الثانية، يقوم الزب���ون بالتوجه اإلى 
اأح���د املح���الت التجاري���ة امل���زودة باأجه���زة ال�صحب 
االإلك���روين، والتي يتم من خالله���ا مترير البطاقات 
امل�رفي���ة، اإذ يتم متري���ر البطاقة على اجلهاز لدفع 
ثمن �راء ال�صلع، اإال اأن اجلهاز يبلغ املوظف والزبون 
بف�ص���ل عملي���ة ال�صح���ب اأو ا�صتنفاذ الوق���ت املتاح 
الإج���راء عملية التحويل املايل، لك���ن يف املقابل يتم 

خ�صم املبلغ من ح�صاب الزبون دون علمه.
ويف احلال���ة الثالث���ة، يتم �راء �صلع���ة ما من اأحد 
املحالت اأو م���زودي اخلدمات عرب مواق���ع االإنرنت، 
اإذ يت���م اإبالغ الزب���ون بف�صل عملية ال�صح���ب اأو نقل 
االأموال، لكن يف املقابل يتم خ�صم املبلغ من ح�صاب 

الزبون �صاحب البطاقة.

اأعلن م�رف البحرين املركزي عن اإدخال 
خا�صية اأمنية جديدة على الورقة النقدية من 
فئة اخلم�صة دنانري “�صبارك اليف ترو�صبني” 
بدال م���ن اخلا�صية االأمني���ة امل�صتخدمة حاليا 
الورق���ة  اأن  امل����رف  واأك���د  “هولوغ���رام”. 
النقدي���ة احلديثة حتم���ل املوا�صفات الفنية 

نف�صه���ا للورق���ة املتداول���ة حالي���ا من حيث 
والل���ون واخل�صائ�ض  الت�صمي���م واملقا����ض 
االأمنية االأخرى. واأو�صح اأنه بداأ بطرح االأوراق 
احلديث���ة للتداول اعتبارا من يوم اأم�ض، حيث 
�صيت���م تداوله���ا جنبا اإل���ى جنب م���ع االأوراق 
النقدي���ة امل�صتخدمة حالي���ا حتى يتم �صحبها 
تدريجي���ا. ومل يذكر امل����رف االأ�صباب التي 

دعته اإلى القيام بهذا التعديل.

املنامة - ABC: عني بنك ABC، الذي 
���ا الأعماله،  يتخذ م���ن البحرين مرك���ًزا رئي�صيًّ
ا يف ف���رع البنك يف  عمار خلي���ل مديًرا تنفيذيًّ
مرك���ز دبي املايل العامل���ي.  و�صيكون خليل 
م�ص���وؤوالً ع���ن تنفي���ذ ا�صراتيجي���ة البنك يف 
االإمارات وتوجيه االأعم���ال امل�رفية باجلملة 
ومنتجات اخلزانة وخدم���ات اأ�صواق املال من 
خالل التع���اون الوثيق مع فرق العمل االأخرى 

يف ال�صبكة امل�رفية الدولية للمجموعة. 
وق���ال خليل اإن���ه م����رور بالتحاقه ببنك 
ABC وامل�صاهم���ة يف ا�صراتيجي���ة تطوي���ر 
اأعماله يف املنطقة. واأ�صاف اأن �صوق االإمارات 
تتزايد اأهميته���ا يف ا�صراتيجية اأعمال البنك 
ا رئي�صيًّا يف  ا وا�صتثماريًّ لكونها مرك���ًزا جتاريًّ
منطقة ال�رق االأو�ص���ط.  يذكر اأن خليل لديه 
خربة م�رفي���ة تتجاوز 20 عاًم���ا يف الواليات 
املتح���دة ودول اخللي���ج. وق���د عم���ل �صابًقا 
كمدير تنفي���ذي ورئي�ض لالأعم���ال امل�رفية 
يف ال����رق االأو�ص���ط يف “ناتيك�صي����ض” بدبي، 

ورئي�ض الأعمال املوؤ�ص�صات يف بنك ات�ض ا�ض 
بي �ص���ي يف ال�رق االأو�ص���ط. وقبل ذلك عمل 
يف بن���ك الكوي���ت الوطن���ي كرئي����ض الأعمال 
املوؤ�ص�ص���ات، اإ�صافة اإلى مه���ام اأخرى توالها 
�صابًق���ا يف بن���ك نيوي���ورك وبن���ك ABC يف 

نيويورك والبنك العربي االأمريكي.

• م�رف البحرين املركزي م�صوؤول عن مراقبة اأداء املوؤ�ص�صات املالية باململكة	

زينب �لعكري

�ملحرر �لقت�سادي

 علي �لفرد�ن

• عمار خليل	
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تخريج 14 من القباطنة 
اجلويني يف “طريان اخلليج”

“بيتك” يقدم فر�صا 
ا�صتثمارية عقارية جديدة يف 2020 الرميحي: اإجناز تطوير “منتجع ال�صاحل” 

توقع ا�ضتقطاب ا�ضتثمارات يف 2018 تتجاوز العام املا�ضي

ك�ضف الرئي�س التنفي���ذي ملجل�س التنمية االقت�ضادية 
خال���د الرميحي عن اإر�ض���اء املقاول الرئي����س مل�رشوع منتجع 
ال�ضاح���ل �ضيت���م خ���ال اأ�ضابيع، وتبل���غ تكلفة امل����رشوع مع 
االأر����س 250 ملي���ون دوالر، ومن املتوقع اإجن���ازه منت�ضف 

العام 2020.
واأو�ض���ح الرميح���ي لل�ضحافيني على هام����س املجل�س 
الرم�ض���اين يف مق���ره م�ضاء اأم����س االأول اأنه يت���م العمل على 
م�رشوع منتج���ع ال�ضاحل اململ���وك ل�رشكة ممتل���كات البحرين 
القاب�ض���ة “ممتلكات” بن�ضب���ة 70 % تقريًبا، و30 % ل�رشكة 
دبي القاب�ضة، و�ضيعني  قريًبا مقاولني لاأعمال االإن�ضائية، 
)....( امل����رشوع بداأ اإن�ض���اوؤه خال االأزم���ة املالية العاملية يف 
عام���ي 2007 و2008، ث���م توقف خاله���ا، وقبل عامني مت 

اإحياوؤه مرة اأخرى.
وي�ض���م املنتجع الذي يقع يف املحافظ���ة اجلنوبية اأكرث 
م���ن 200 غرفة، وفلل فندقية، وقاعة موؤمترات ومنا�ضبات، 
ومطاع���م، ودار �ضينما، و�ضب���ا و�ضالة األع���اب ريا�ضية، اإلى 
جانب برك �ضباحة داخلية وخارجية، واألعاب ريا�ضات مائية، 
والفندق حماط بنهر مائي، و7 فلل ت�ضتفيد منها العائات.

واأو�ض���ح اأن امل�رشوع الذي ُعينت �رشك���ة جمريا كم�ضغل 
للفن���دق فيه �سيق���ام على ثل���ث الأر�ض، و�سيك���ون جاذبا 
اإل���ى منطقة اجلنوب ومكما مل����رشوع باج اجلزائر، معربا عن 
اأمله يف اإحياء بالج اجلزائ���ر ليكون مفتوح للعموم، فالفندق 
�ضيك���ون مكما مل����رشوع باج اجلزائ���ر، متوقًع���ا االإعان عن 
خط���ة تطوير باج اجلزائر بداية الع���ام املقبل 2019، حيث 
�ضيتم العمل يف و�ضع خط���ة متكاملة لدرا�ضة كيفية تفعيل 
ب���الج اجلزائر لعامة �سكان البحري���ن ليحتوي حمالت جتارية 
ومطاعم، واأي�ًسا فنادق عائلية، اإذ �سيتم تطوير ال�ساليهات 
اأوال وتو�ضع���ة ا�ضتعماله���ا )...( �ضنعر����س اخلط���ة اأوال على 
جمل����س اإدارة �رشك���ة اإدام���ة ثم جمل����س اإدارة ممتل���كات، ثم 
تعر�س على احلكومة لا�ضت�ض���ارة العامة، ثم �ضيتم االإعان 

عنها ونتوقع ذلك يف العام 2019.
وبخ�ضو����س اال�ضتثم���ارات يف الرب���ع االأول م���ن الع���ام 
اجلاري، اأع���رب الرميحي عن تفاوؤله با�ضتقطاب ا�ضتثمارات 
يف الع���ام 2018 تتخط���ى املبال���غ امل�ضتقطب���ة يف الع���ام 
املا�ضي، حيث �ضيكون الع���ام اجلاري قيا�ًضا للمرة الثانية، 

و�ضي�ضتمر التقدم بجذب اال�ضتثمارات، كما اأن اال�ضتثمارات 
الت���ي �ضي�ضتقطبها املجل����س اإلى اململك���ة �ضت�ضجل اأرقام 
قيا�ضية. وعن منح رخ�س اإقامة للم�ضتثمرين االأجانب ت�ضل 
اإل���ى 10 اأع���وام، اأكد الرميح���ي اأن مبادرة �ضم���و ويل العهد 
تعت���رب ت�ضجيع���ا اإ�ضافيا للم�ضتثمرين االأجان���ب، وتاأتي اإلى 
جان���ب اخلطوات التي اتخذتها احلكومة حتت قيادة �ضاحب 
ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة وتوجيهاته 
ودع���م �ضم���و ويل العهد حت���ت روؤي���ة جالة املل���ك، م�ضرًيا 
اإل���ى اأن املب���ادرات الأخ���رى كالنفتاح يف قطاع���ات لتملك 
امل�ضتثمرين، ال�ضهولة واملرونة يف التوظيف، اال�ضتثمار يف 
البني���ة التحتية، وكل هذه االأمور ت�ضج���ع امل�ضتثمر، ومتديد 
فرتة االإقامة تعد خطوة اإ�ضافية لدعم التدفق اال�ضتثماري.

الإيجابي���ة ملوؤمت���ر  النتائ���ج  اإل���ى  الرميح���ي  وتط���رق 
بواب���ة اخلليج، حيث يت���م متابعة العمل مع جمي���ع الوزارات 
وامل�ضتثمرين ب�ضكل اأ�ضبوعي ونتائج النقا�ضات والزيارات، 
معرًب���ا عن تفاوؤل���ه بالنتائ���ج وا�ضتقطاب ا�ضتثم���ارات اإلى 

البحرين نتيجة لهذا املوؤمتر.
وبخ�ضو����س مب���ادرة طريق احلري���ر، اأو�ض���ح الرميحي 
اأن البحري���ن �رشي���ك يف البنك االآ�ضيوي لا�ضتثم���ار يف البنية 
التحتي���ة، الذي �ضيك���ون مماثا للبنك ال���دويل، فهذا البنك 

االآ�ضيوي �ضيكون املمول الرئي�س لطريق احلرير اجلديد.
واأ�ض���ار الرميحي اإل���ى النظر اإلى فر����س ا�ضتثمارية يف 
ال�ض���ني، ووجود مناق�ضات مع بع����س ال�رشكات ال�ضينية، اإذ 
افتت���ح موؤخًرا م�ضنع ل�رشكة �ضيني���ة، كما جتري نقا�ضات مع 
بع����س ال�رشكات التكنولوجية ال�ضيني���ة، وناأمل اأن نعلن عن 

هذا اال�ضتثمار يف القريب.
وذك���ر اأن���ه �ضيتم الرتكي���ز على ج���ذب ا�ضتثمارات من 
الهند الت���ي ينمو اقت�ضادها �ضنوًيا مبع���دل 7 %، يف العام 
املقبل، وتكثيف الزيارات اإليها، وكذلك جذب اال�ضتثمارات 
ا اأنه���ا تبحث عن بن���اء عاقات عقب  م���ن بريطاني���ا خ�ضو�ضً

خروجهم من اأوروبا. 
وب�ضوؤاله عن وجود تغري خلطة العمل بعد ارتفاع اأ�ضعار 
النف���ط، اأكد الرميح���ي اأن اإ�ضرتاتيجي���ة البحرين م�ضتمرة يف 
التنوي���ع االقت�ض���ادي، واالكت�ضاف النفط���ي االأخري لن يغري 

من تركيز خطة اململكة على تنويع اقت�ضادها. 
واأك���د اأن البحري���ن تعلمت در�ًض���ا من���ذ ال�ضبعينات اأن 
النف���ط م���ورد رئي�س ومه���م اإال اأنه �ضينقر����س، يجب تنويع 
االقت�ض���اد، )...( مهم لنا ا�ضتقط���اب م�ضتثمرين يف القطاع 
النفطي واملجل�س يتعاون مع وزارة النفط والهيئة الوطنية 

للنفط والغاز، موؤكًدا خطة احلكومة للتنويع االقت�ضادي.

• الرميحي يف حديثه لل�ضحافيني	

املح���رق - طريان اخلليج: احتفت طريان اخلليج بتخريج 14 
من طياريها االأوائل الذين ا�ضتحق���وا �رشائطهم االأربعة لي�ضبحوا 

بذلك قباطنة جويني لطريان اخلليج.
وق���د جمع كل من حممد يعقوب يعقوبي، عمر فوؤاد البنفالح، 
عبدالرزاق ح�سن علي يو�سف، �سقر بدر �سلطان احلمادي،  مهدي 
حمم���ود عبا����ض فرهدي، اأحم���د يو�س���ف اإ�سماعيل، مع���اذ اإ�سحق 
الكوهج���ي، اإبراهي���م عبداجلليل الكوهجي، ه���ادي ال�رشّاف،  علي 
ناج���ي، خالد حممد املعاودة، عبداهلل �سم���ري اخلان، يو�سف البنا، 
علي حممد جنف، �ساعات الطريان املعتمدة وا�ستكملوا التدريب 
املطلوب والفحو�ض���ات ال�ضاملة، لي�ضبحوا بذلك قباطنة جويني 

بطريان اخلليج. 

املنام���ة - بيت���ك: حقق ق�ضم اإدارة ال���رثوات لبيت التمويل 
الكويت���ي – البحري���ن )بيتك( اإجنازا جدي���دا، و�ضهد منوا مطردا 
ورواج���ا متزايدا متث���ل يف اإقبال العماء عل���ى احللول واخلدمات 
املبتكرة التي يقدمها الق�ض���م، وذلك بعد مرور اأكرث من عامني 

على تد�ضينه.
وق���ال مدير تنفيذي لدى “بيتك” عبد الرزاق جواهري “منذ 
اإطاقنا ق�ض���م اإدارة الرثوات منذ اأكرث من عامني جنحنا يف تلبية 
متطلب���ات عمائنا وحتقيق اأهدافهم وذلك ع���رب قيامنا بتطوير 
جمموع���ة جيدة م���ن املنتج���ات واخلدمات التي تت�ض���م باملرونة 

وتتنا�ضب مع االحتياجات اال�ضتثمارية الفردية”.
واأ�ض���اف “�سيط���رح البنك ه���ذا الع���ام، فر����ض ا�ستثمارية 
عقارية جدي���دة لعمائه، كما �ضيحر�س على متابعة منو الرثوات 
لزبائنه اإلى جان���ب فتح املجال اأمام فر����س ا�ضتثمارية جديدة، 
وذلك بغر�س توفري الدعم الازم لهم لتحقيق اأهدافهم املالية. 
ومت موؤخرا تعيني را�ضد خالد اخلان رئي�ضا لق�ضم اإدارة الرثوات. 
ميتل���ك اخلان خربة تناه���ز 15 عاًما مع البن���ك، عمل خالها على 
نطاق وا�سع يف العديد من ال�ستثمارات البديلة، والتي ت�سمنت 
التطوي���ر العق���اري و�ضفق���ات اال�ضتثمار يف ال����رشكات اخلا�ضة 

الدولية واإدارتها والتخارج منها.

اأمل احلامد من خليج البحرين



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

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
طالب  يوسف  شيخه  ملالكتها  ش.ش.و  باولز  آند  شركة  مالكة  إليها 
القانوني  الشكل  حتويل  طالبة   ،109691 القيد  مبوجب  املسجلة  عبدالبغني 
 5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة 

من: كل  بني  بحريني،  دينار  آاللف  خمسة 
بهرام علي  عبدالعزيز  محمد   .1

القطان عبدالرحمن  راشد  خالد  راشد   .2
الريس حسن  محمد  أحمد  فريد  محمود   .3

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

الشويخ  ناصر  احمد  حسن  محمد  عبداهلل  السيد/  إليها  تقدم  قد 

املسجلة  ذ.م.م  للديكور  اليوسف  شركة  لشركة  القانوني  النصفي 

الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   ،985 القيد  مبوجب 

قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات 

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتبارهم  عبدالعال  ـ  ثورنتون  جرانت   / السادة  إليها  تقدم 
مقفلة،  ش.م.ب  وااليداع  للمقاصة  اكس  اف  بي  لشركة  القانوني 
 ،74580 القيد  مبوجب  مقفلة  بحرينية  مساهمة  كشركة  املسجلة 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية 

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  عبدالعال  يوسف   حسن  جاسم  السيد/  إليها  تقدم  قد 
كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  القابضة  داري  لشركة  القانوني  املصفي  
إشهار  طالباً   ،62409 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسؤولية  ذات 
من  وشطبهاا  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر 

القيد: 109691
التاريخ: 28/5/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )70017( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 985
التاريخ: 5/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بطلب  االنصاري  حسن  عماد  عبداهلل  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التالي:  التجاري  احملل  حتويل 

صليبيخ يوسف  يعقوب  ليلى   / السيد  إلى 
خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  فعلى 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

اعتراضه.
18668 القيد:  رقم 

شيراز سراي  كباب  التجاري:  االسم 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
العامه  للتجاره  مارينجوس  شركة  اصحاب  السادة 

رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكه  باقي  محمد  عقيل  محمد  ألصحابها  تضامن 
العامه  للتجاره  مارينجوس  من  اجملموعة  اسم  تغيير  طالبني   ،101339

وشريكه باقي  محمد  عقيل  محمد  ألصحابها  تضامن 
MARINJUS GENERAL TRADING Partnership

عقيل  محمد  ألصحابها  بحرينيه  تضامن  شركة  للتشطيب  فاملي  برميو  شركة  إلى 
محمد حميد  ومحمد  محمد 

 PRIMO FAMILY FINISHING CO. Bahraini Partnership company For is Partners
MOHAMED AQEEL MOHAMED and MOHAMED HAMIDA MOHAMED

خمسة  مدة  خالل  اإلدارةاملذكورة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
اإلعالن هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر 

التاريخ: 4/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

 )CR208-85394( اعالن رقم
تنازل أو بيع ـ عن حملل التجاري

القيد: 101339
التاريخ: 4/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )83547( لسنة 2018

بشأن تغيير اسم اجملموعة لشركة مارينجوس للتجاره العامه 
تضامن ألصحابها محمد عقيل محمد باقي وشريكه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )180096( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بي اف اكس للمقاصة وااليداع ش.م.ب مقفلة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )54137( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة داري القابضة ذ.م.م
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املسجلةعلى  للمقاوالت ش.ش.و  الربوع  لشركة  املالك  قرار  على  بناء 
جميل   / السيد  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،56306 رقم  قيد 

للشركة. مصفيا  أحمد  حسن 
املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325
قانون  من   335 املادة  بنص  وعمال   ،2001 لعام   )21 ( رقم  بقانون 
مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دئني  جمع  املصفي  يدعو  الشركات 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه، 

التالي: العنوان  على  وذلك  اإلعالن، 
املصفي: عنوان 

39599996 هاتف: 

لديه  أسم جتاري، فعلى كل من  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اعتراضه. يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ 
علي نوح  علي  معصومة  التاجر:  اسم 

وخيط أبره  خياطة  احلالي:  التجاري  االسم 
زمان حليب  كافيه  اجلديد:  التجاري  االسم 

النشاط:
واملشروبات األطعمة  خدمات  أنشطة   -1

واملشروبات األغدية  بيع  جتارة/   -2
2-10297 رقم:  قيد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة الربوع للمقاوالت ش.ش.و
سجل جتاري رقم 56306

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
 )CR2018-83088( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري
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القدس المحتلة ـ معا:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

نيامي ـ رويترز:

برلين ـ أ ف ب:

اأعلن���ت املديري���ة العام���ة لالأوق���اف 
يف القد����س، اأم����س الثالث���اء، اأن الق���وات 
االإ�رسائيلي���ة اعتقلت عددا م���ن امل�شلني 
م���ن اإح���دى �شاح���ات امل�شج���د االأق�ش���ى، 
تزامن���ا م���ع الذك���رى اخلم�ش���ني لنك�ش���ة 
يونيو 1967. واأ�شافت املديرية يف بيان 
“�رسطة االحتالل والقوات اخلا�شة تعتقل 
ما يق���رب من 12 م�شليا م���ن اأمام اجلامع 
القبل���ي بامل�شج���د االأق�شى اأثن���اء اقتحام 

جمموعة من املتطرفني قبل حلظات”.
االإ�رسائيلي���ة  االأم���ن  ق���وات  وكان���ت 
�شاح���ات  يف  يتجول���ون  �شياح���ا  تراف���ق 
امل�شج���د االأق�ش���ى. ويواف���ق اخلام�س من 
يونيو، م���رور 50 عاما على احتالل ال�شفة 
الغربية، مبا فيها القد�س ال�رسقية وقطاع 
غزة وهو م���ا يطلق عليه )ذكرى النك�شة(. 
من جهة اأخرى، اأعل���ن جهاز االأمن الداخلي 
االإ�رسائيلي “�شني بيت” اأنه ك�شف خمططا 
ال�شتهداف رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 

ورئي�س بلدية القد�س نري بركات.

متك���ن اجلي����س الوطن���ي الليبي من 
حتقيق تقدم ا�شرتاتيجي جديد يف معركة 
حترير درنة من االإره���اب، بعد اأن ا�شتعاد 

ال�شيطرة على مرفاأ حيوي.
وقال���ت م�ش���ادر ميداني���ة اإن قوات 
اجلي����س ا�شتع���ادت ال�شيطرة عل���ى ميناء 
مدين���ة درنة م���ن قب�شة تنظي���م القاعدة 
االإرهابي. وياأتي ذلك غداة �شيطرة اجلي�س 
الليبي عل���ى 75 % من م�شاح���ة درنة، مع 
ا�شتم���رار مط���اردة فل���ول االإرهابي���ني يف 
املدين���ة. وكان م�ش���در ع�شك���ري قد اأكد 
اأن الق���وات اخلا�ش���ة ا�شتع���ادت بالكامل 
منطق���ة ال�شاحل ال�رسق���ي ملدينة درنة من 
قب�شة تنظي���م القاعدة. ويف غرب املدينة 
اأي�ش���ا، ذكرت م�شادر ع�شكرية اأن اجلي�س 
الوطن���ي �شيطر عل���ى مع�شك���ر ال�شاعقة 
وكلية ال�رسطة، اإث���ر مواجهات اأ�شفرت عن 

�صقوط قتلى يف �صفوف الإرهابيني.

قال متحدث ع�شكري اإن 3 انتحاريات 
فجرن م�شجدا ليل االثنني يف مدينة ديفا 
بجن����وب �رسق النيجر فقتل����ن 10 م�شلني 

جتمعوا بعد اإفطار رم�شان.
وت�شهد املنطق����ة حول ديفا القريبة 
من بح����رية ت�ش����اد واحلدود م����ع نيجرييا 
وت�ص����اد والكام����رون ن�ص����اط ف�صيل����ني 
تابعني جلماعة “بوك����و حرام” املت�شددة 
الت����ي تقات����ل الإقام����ة دول����ة اإ�شالمية يف 
املنطق����ة. وي�شه����د جن����وب �����رسق النيجر 
مت�ش����ددون  ي�شنه����ا  متفرق����ة  هجم����ات 
تربطهم �شلة غ����ري وثيقة بجماعة “بوكو 
ح����رام”. وانق�شم����ت اجلماع����ة املت�شددة 
تدريجي����ا اإل����ى ف�شيلني اأحدهم����ا يدين 

بالوالء لتنظيم “داع�س” يف �شوريا.
وقتلت قوات م����ن النيجر والواليات 
املتح����دة 11 مت�شددا من الف�شيل التابع 
ل����� “داع�����س” يف تب����ادل الإط����الق النار يف 

دي�شمرب املا�شي.

طالبت االأح���زاب الي�شاري���ة االأملانية 
اأم����س الثالث���اء بط���رد ال�شف���ري االأمريكي 
غريني���ل  ريت�ش���ارد  برل���ني  يف  اجلدي���د 
املق���رب م���ن الرئي����س دونال���د ترام���ب، 
متهم���ني اإي���اه بالتدخل يف �ش���وؤون البالد 
الداخلي���ة والت�شب���ب بتفاق���م التوت���ر يف 
العالقات الثنائي���ة. تولى غرينيل من�شبه 
الدبلوما�شي اجلدي���د يف برلني يف التا�شع 
م���ن ماي���و، اإذ اأثار الغ�ش���ب مبا�رسة عندما 
ق���ال عرب “تويرت” يف الي���وم ذاته اإن على 
ال�رسكات االأملانية وقف التعامل مع اإيران.

واأث���ار املزي���د من الغ�ش���ب يف نهاية 
االأ�شب���وع جراء ت�رسيح���ات اأدلى بها ملوقع 
حتدث  املت�شدد  اليمين���ي  “برايتب���ارت” 
فيها عن اأمله يف “متكني حمافظني اآخرين 
يف انح���اء اأوروب���ا”. واأث���ار الده�شة كذلك 
بخطت���ه ا�شت�شاف���ة امل�شت�ش���ار املحافظ 
املت�شدد �شيبا�شتي���ان كورز الذي ي�شفه 
املبعوث االأمريكي ب� “النجم” على الغداء 

يف 13 يونيو.

اإ�رسائيل تعتقل م�شلني 
من �شاحات االأق�شى

اجلي�س الليبي ي�شتعيد 
ال�شيطرة على ميناء درنة

انتحاريات يقتلن 10 يف 
هجوم على م�شجد بالنيجر

دعوات يف اأملانيا لطرد 
ال�شفري االأمريكي

العاهل االأردين يحذر من “املجهول” واالحتجاجات م�ستمرة
كلف اقت�شادًيا بت�شكيل احلكومة ودعا حلوار ب�شاأن ال�رسائب

واأ�ش���ار اإل���ى انخفا����س “امل�شاع���دات الدولية 
ل���الأردن رغ���م حتم���ل اململك���ة ع���بء ا�شت�شاف���ة 

الالجئني ال�شوريني”.
ويعتمد االأردن الذي ي�شتورد معظم احتياجاته 
النفطية من اخلارج، ب�ش���كل كبري على امل�شاعدات 
اخلارجي���ة خ�شو�شا م���ن الواليات املتح���دة ودول 
اخللي���ج. وتلقى العاهل االأردين خالل االأيام القليلة 
املا�شية ات�شاالت هاتفية من ويل العهد ال�شعودي 
االأم���ري حممد بن �شلمان وويل عه���د اأبوظبي ال�شيخ 
حمم���د بن زاي���د اآل نهي���ان وا�شتقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء الكويت���ي اأن�س ال�شال���ح. وتناولت 

املحادثات على االأرجح االأزمة االأردنية.
“االأو�ش���اع  اأن  اإل���ى  االأردين  العاه���ل  واأ�ش���ار 
االإقليمي���ة املحيط���ة ب���االأردن، م���ن انقط���اع الغاز 
امل����رسي الذي كلفن���ا اأكرث م���ن 4 ملي���ارات دينار 
)5.6 ملي���ار دوالر(، واإغ���الق احل���دود م���ع االأ�شواق 
الرئي�ش���ة للمملكة، )يف اإ�شارة اإلى �شوريا والعراق(، 
والكلفة االإ�شافية والكبرية لتاأمني حدودها، كانت 
وما زال���ت ال�شب���ب الرئي����س للو�ش���ع االقت�شادي 
ال�شعب الذي نواجهه”. وحركة االحتجاجات احلالية 
ه���ي االأكرب منذ نهاي���ة الع���ام 2011 عندما رفعت 
احلكومة الدعم عن امل�شتق���ات النفطية. و�شهدت 

العا�شم���ة االأردنية عمان وم���دن متفرقة من البالد 
موجة جديدة من االحتجاجات، على الرغم من تقدمي 
رئي�س الوزراء هاين امللقي ال�شتقالته وتكليف عمر 

الرزاز بت�شكيل حكومة جديدة.
وكل���ف العاه���ل االأردين امللك عب���داهلل خبريا 
اقت�شادي���ا �شابقا يف البن���ك الدويل اأم����س الثالثاء 
بت�شكي���ل حكومة جدي���دة وحث على احل���وار الإجناز 

م����رسوع قان���ون �رسيب���ة الدخ���ل ال���ذي اأث���ار اأك���رب 
احتجاج���ات يف اململكة منذ �شنوات. وقال امللك اإن 
على احلكوم���ة مراجعة املنظوم���ة ال�رسيبية واإطالق 
حوار على الف���ور لبلورة م�رسوع قانون �رسيبة الدخل 
ال���ذي يعار�ش���ه املتظاه���رون ب�شدة. واأ�ش���اف اأنه 
ينبغ���ي على االأحزاب والنقابات وخمتلف موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين امل�شاركة يف احلوار.

وتطرق امللك اإل���ى مطالب املحتجني قائال اإن 
ارتف���اع االأ�شعار اأثق���ل كاهل االأردني���ني ودعا اإلى 
حت�ش���ني اخلدمات، واألقى باللوم يف عرقلة اقت�شاد 

االأردن على غياب اال�شتقرار االإقليمي.
وعم���ل ال���رزاز يف البن���ك ال���دويل بوا�شنط���ن 
ومنطق���ة ال����رسق االأو�ش���ط وكان وزي���را للتعليم يف 
احلكوم���ة املنتهي���ة واليته���ا. وق���ال م�شوؤولون اإن 
الرزاز من معار�شي االإ�شالحات التي ت�رس بالفقراء. 
وتتوا�شل االحتجاج���ات منذ حوايل اأ�شبوع �شد 
ارتف���اع االأ�شع���ار وقان���ون يزي���د م���ن االقتطاعات 

ال�رسيبية على الدخل ت�شمل الرواتب ال�شغرية.
واأف���اد مرا�شلو وكالة االأنب���اء الفرن�شية اأن نحو 
األفي �شخ����س جتمعوا ق���رب مبنى رئا�ش���ة الوزراء 
يف و�ش���ط عمان فج���ر الثالثاء و�شط اإج���راءات اأمنية 
ا�شتهدف���ت  غا�شب���ة  هتاف���ات  ورددوا  م�ش���ددة. 
�شن���دوق النقد ال���دويل مثل “فلي�شق���ط �شندوق 
النق���د ال���دويل”.  وتتك���رر التظاه���رات يف مناطق 
خمتلف���ة يف االأردن منذ حوايل اأ�شبوع يف امل�شاء بعد 
اإفطار رم�شان، ومتتد حتى �شاعة متاأخرة من الليل. 
وقال���ت ال�رسطة ي���وم االثن���ني اإن االحتجاجات 
حت���ت ال�شيطرة رغ���م اأنها اعتقل���ت 60 �شخ�شا يف 

االأيام القليلة املا�شية.

عمان ـ وكاالت: 

حذر امللك عبداهلل الثاين خالل لقاء مع ممثلني عن و�سائل االإعالم من نتائج االحتجاجات 

اإما اخلروج من  اأمام مفرتق طرق:  اليوم  “يقف االأردن  اأ�سبوع.  وقال  التي تعي�سها البالد منذ 

االأزمة وتوفري حياة كرمية ل�سعبنا، اأو الدخول، ال �سمح اهلل، باملجهول، لكن يجب اأن نعرف اإىل 

اأين نحن ذاهبون”. وعزا امللك عبداهلل ما تعي�سه بالده اإىل الظرفية االقت�سادية وال�سيا�سية التي 

تعي�سها دول اجلوار قائال اإن “االأردن واجه ظرفا اقت�ساديا واإقليميا غري متوقع، وال توجد اأي 

خطة قادرة على التعامل بفعالية و�سرعة مع هذا التحدي”.

مقتل 45 م�سلحا مواليا لدم�سق يف هجمات لـ “داع�ش”
“العفو الدولية” تتهم التحالف الدويل بتدمري الرقة

عواصم ـ وكاالت:

 قتل 45 م�شلحا مواليا للنظام، اأم�س الثالثاء، 
ج����راء هجمات �شنها تنظيم “داع�س”، على قرى يف 
ال�شفة الغربية، لنهر الفرات، يف �رسق �شوريا، وفق 
ح�شيلة اأوردها املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.

وقال مدير املر�شد رامي عبدالرحمن، لوكالة 
فران�س بر�����س “ي�شن تنظيم )داع�����س(، منذ االأحد 
هجم����ات على ق����رى حت����ت �شيطرة ق����وات النظام 
وم�شلح����ني موالني لها على ال�شف����ة الغربية لنهر 
الفرات”. واأ�شاف “متك����ن )داع�س( من ال�شيطرة 
على 4 منها”، م�شرًيا اإلى “مقتل 45 من امل�شلحني 
املوالني للنظام من جن�شي����ات غري �شورية مقابل 
26 من تنظيم )داع�س( جراء معارك عنيفة م�شتمرة 
ب����ني الطرفني”. وخ�����رس “داع�س” جمي����ع املعاقل 
الرئي�شة الت����ي كان ي�شيطر عليها يف �شوريا، وبداأ 
من����ذ ذلك الوقت ب�شن هجمات فردية يف مناطق ال 
ي����زال ميلك جيوب����ا فيها.  من جه����ة اأخرى، اتهمت 
منظم����ة العف����و الدولية، اأم�����س الثالث����اء، التحالف 
ال����دويل بقيادة الواليات املتح����دة باإظهار القليل 
من االعتبار حلياة املدني����ني االأبرياء اأثناء مهاجمة 
املدينة ال�شورية، التي كانت يوما ما عا�شمة االأمر 
الواق����ع لتنظيم “داع�س” االإرهابي، وهي اتهامات 
رف�شه����ا اجلي�����س االأمريك����ي. واأو�شح����ت املنظمة 
املعني����ة بحقوق االإن�ش����ان يف تقرير له����ا اإنه خالل 
حملة التحالف ال�شتعادة معقل التنظيم يف �شوريا 
مل يتخذ ما يكفي م����ن االإجراءات حلماية املدنيني 

اأو ياأخذ االحتياط����ات الالزمة لتقليل ال�رسر الواقع 
بهم الأدنى حد. ووثقت املنظمة حاالت 4 اأ�رس قالت 
اإن جتاربه����ا كان����ت مثاال لنم����اذج اأو�ش����ع “ودليال 
وا�شح����ا على اأن هجم����ات التحال����ف العديدة التي 
اأوقعت قتلى وم�شابني مدنيني انتهكت القانون 
ال����دويل االإن�ش����اين”. ورد التحالف عل����ى اتهامات 
�صابقة بوقوفه وراء �صقوط قتلى مدنيني بالقول 
اإن����ه كان حري�ش����ا عل����ى جتنبهم واإن����ه حقق يف كل 
التقاري����ر التي تفيد بحدوث ذل����ك. و�شنت قوات 
�شوري����ا الدميقراطي����ة، حملة ا�شتع����ادة الرقة من 
يوني����و اإل����ى اأكتوبر م����ن العام املا�ش����ي بدعم من 

طائرات التحالف احلربية وقواته اخلا�شة.

واأفاد �شكان من الرق����ة خالل احلملة وبعدها، 
ب����اأن القت����ال وال�رسب����ات اجلوية ت�شبب����ت يف دمار 
وا�ش����ع يف اأنح����اء املدينة، اإذ �ش����وت باالأر�س اأحياء 
باأكمله����ا، وفق ما ذكرت رويرتز. وذكرت املنظمة 
الدولية اأن م�شلحي “داع�س” عملوا بني املدنيني 
وا�شتخدموه����م دروع����ا ب�رسية خالل معرك����ة الرقة، 
مم����ا جعل من ال�صعب على التحالف جتنب اإ�صقاط 
قتلى منهم. واأ�شافت املنظمة اأنها اأجرت مقابالت 
مع 112 من ال�شكان املدنيني يف الرقة خالل بحث 
ميداين اأجرته هناك يف فرباير، وزارت خالله مواقع 

42 �رسبة جوية ومدفعية وبقذائف املورتر.

دبي ـ العربية نت:

 ف�رَسرّ العديد من املحللني ت�رسيحات املر�شد 
االأعلى للنظام االإيراين علي خامنئي، يوم االثنني، 
والت���ي اأ�ش���در فيه���ا تعليم���ات لب���دء تخ�شي���ب 
اليوراني���وم وتعزي���ز الق���درات ال�شاروخية باأنها 

متهيد حلرب حمتملة.
وق���ال اأبو احل�شن بن���ي �ش���در - اأول رئي�س 
للجمهوري���ة االإيرانية بعد الث���ورة والذي ُعِزل من 
من�شب���ه - اإن ت�رسيحات خامنئي تدل على “عجزه 

حيث يقوم بت�شديد االأزمة بدل اإيجاد حل”.
واعترب بني �شدر يف تغريدة عرب ح�شابه على 
“تويرت” ت�رسيحات املر�شد ب�شاأن “حمو اإ�رسائيل” 
باأنه���ا “لعٌب يف ملعب نتنياه���و، وتالعٌب مب�شري 

ال�شعب، وال يرى حتى م�شري نف�شه”.
م���ن جهته، اعترب �شادق زيب���ا كالم - اأ�شتاذ 
العلوم ال�شيا�شية بجامعة طهران - اأن ت�رسيحات 
خامنئ���ي كانت مبثاب���ة “ر�شا�ش���ة الرحمة” على 

االتفاق النووي وعلى اجلهود االأوروبية الإنقاذه.
وقال زيبا كالم يف تغريدة اإن هذه الت�رسيحات 

تعترب اأي�ًش���ا نهاية مرحلة “اعت���دال روحاين” مع 
املجتم���ع ال���دويل وب���دء مرحلة جدي���دة مت�شددة، 
ت�شبه حقبة اأحمدي جناد. وكان خامنئي قد اأ�شدر 
تعليمات ملنظمة الطاقة الذرية، خالل خطاب بثه 
التلفزيون الر�شمي مبا����رسة، االثنني، برفع درجة 
التخ�شيب لدى اأجه���زة الطرد املركزي اإلى 190 
األ���ف وحدة مبقيا����س “�شو”، ب���دًءا م���ن الثالثاء، 

وذلك متهيًدا لتخ�شيب اليورانيوم.
كم���ا توعد خامنئي باأن ب���الده “�شرتد بقوة” 
اإذا تعر�شت لهجوم من االأع���داء”، قائاًل “اأعداوؤنا 

�شدن���ا،  ونف�شي���ة  اقت�شادي���ة  حرًب���ا  ي�شن���ون 
والعقوبات االأمريكية اجلديدة جزء منها”.

التدخ���ل يف دول  ا�شتم���رار  واأك���د املر�ش���د 
لل���دول  دعمن���ا  “�شنوا�ش���ل  قائ���اًل  املنطق���ة 

املقهورة”، على حد تعبريه.
من جهته، اأعلن نائ���ب الرئي�س االإيراين علي 
اأك���رب �شاحلي، اأم����س الثالث���اء، اأن ب���الده اأبلغت 
الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذرية االثن���ني باأنها 
�شتزيد قدرته���ا يف تخ�شيب اليورانيوم من خالل 

زيادة عدد اأجهزة الطرد املركزي لديها.

باليورانيوم والصواريخ... هل يمهد خامنئي للحرب؟

• العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين	

بعد ال�شفقة الرتكية 
االأمريكية... االأكراد 

خارج منبج
بيروت ـ أ ف ب:

 اأعلنت وحدات حماية ال�شعب الكردية، 
اأم�س الثالثاء، �شحب اآخر قواتها من مدينة 
منب����ج ال�شورية الت����ي هددت تركي����ا مرارا 
ب�شن عملية ع�شكرية �شدها، قبل اأن تتفق 
الحق����ا مع الواليات املتح����دة على “خريطة 
طريق” ب�شاأنها. وقالت الوحدات الكردية، 
الت����ي تعتربه����ا اأنق����رة منظم����ة “اإرهابية” 
وتخ�ش����ى اأن توؤ�ش�����س حكم����ا ذاتي����ا كرديا 
على حدوده����ا، يف بيان، اإنه����ا بعدما اأبقت 
لعامني على مدرب����ني ع�شكريني يف مدينة 
منب����ج بعد طرد املتطرف����ني منها لتدريب 
مقاتلني حمليني، “ق����ررت القيادة العامة 
لوحدات حماية ال�شعب �شحب م�شت�شاريها 
الع�شكري����ني من منب����ج”. وكانت الواليات 
املتح����دة وتركي����ا اتفقت����ا، االثن����ني، على 
خريطة طريق ملدين����ة منبج ب�شمال البالد، 
واأكدت����ا التزامهم����ا امل�ش����رتك بتنفيذه����ا، 
عقب اجتماع بني وزي����ري خارجية البلدين 

يف وا�شنطن، ح�شبما ذكر بيان م�شرتك.

اعرتا�س �شاروخ حوثي اأطلق باجتاه ينبع
الرياض ـ واس: 

اأعلن���ت قيادة القوات امل�شرتك���ة للتحالف العربي لدعم ال�رسعية باليم���ن، اأم�س الثالثاء، اعرتا�س 
قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�شع���ودي ل�شاروخ بالي�شتي اأطلقته امليلي�شيات احلوثية التابعة الإيران 
باجتاه مدينة ينبع من دون اأن ينتج عن ذلك اأي اإ�شابات. وقال املتحدث با�شم التحالف العربي العقيد 
ترك���ي املالكي اإنه “يف متام ال�شاعة 4:11 فجرا، ر�ش���دت قوات الدفاع اجلوي للتحالف اإطالق �شاروخ 
بالي�شت���ي، من قبل امليلي�شي���ا احلوثية، التابعة الإيران م���ن داخل االأرا�شي اليمني���ة باجتاه اململكة”، 
بح�ش���ب وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(. واأو�شح العقيد املالك���ي اأن ال�شاروخ كان باجتاه مدينة ينبع 
واأطل���ق بطريقة متعمدة ال�شتهداف املناطق املدنية واالآهل���ة بال�شكان، ومتكنت قوات الدفاع اجلوي 
امللك���ي ال�شع���ودي من اعرتا�شه وتدمريه، دون اأن ينتج عن ذل���ك اأي اإ�شابات. واأ�شار العقيد املالكي 
اإل���ى اأن تك���رار اإطالق ال�شواريخ البالي�شتية، وللمرة الثانية اأثن���اء وجود املبعوث اخلا�س لالأمني العام 

لالأمم املتحدة لليمن ب�شنعاء يثبت عدم اكرتاث امليلي�شيا احلوثية االإرهابية للجهود الدولية.
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تعلمنا خالل الرحل���ة الطويلة امل�ضنية 
بامل�ضوؤولي���ة واجل���راأة والب�ضال���ة م���ن �ضمو 
رئي����س ال���وزراء خليف���ة بن �ضلم���ان حفظه 
اهلل معنى ال�ض���دق وال�ضجاعة واجل�ضارة يف 
مواجه���ة احلقيقة مهما �ضعب���ت وتعقدت، 
تعلمن���ا من �ضم���وه اأن احلك���م وامل�ضوؤولية 
يتطلب���ان اأكرث من جم���رد من�ضب اأو كر�ضي 
اأو مكان���ة مهم���ا عل���ت اأو �ضغ���رت، تعلمنا 
من���ه اأن الدول���ة وبيت احلكم وم���ن فيه من 
ن���واب ووزراء و�ضوريني و�ضف���وف طويلة 
م���ن قائم���ة املراك���ز واملنا�ض���ب الر�ضمية 
ونف����س  وتباه���ي  وجاه���ة  جم���رد  لي�ض���ت 
الري����س اأمام املواطن���ني، فهمن���ا واأدركنا 
من���ذ عملنا مع���ه واقرتبن���ا وحاذين���ا �ضموه 
والتحدي���ات  واملوا�ض���م  املواق���ف  كل  يف 
اأن احلك���م وامل�ضوؤولية ال�ض���دق واجل�ضارة 
ومواجه���ة احلقيقة مهم���ا كان لها من هيبة 
تخ�ض���ع يف النهاية جلراأة احلاكم وامل�ضوؤول 
يف اتخ���اذ الق���رار والدف���اع عن���ه، فك���م من 
الق���رارات التي اتخذته���ا الدولة مل جتد من 
اأ�ضحابه���ا ال�ضجاعة للوقوف والدفاع عنها؟ 
اإال ح���ني يبادر خليفة بن �ضلم���ان نيابة عن 
امل�ضوؤول���ني يف معاجل���ة االأخط���اء وحتم���ل 

امل�ضوؤولي���ة والوقوف بوج���ه الريح رغم اأنه 
مل يك���ن باأي حال م�ضوؤوال عن تلك القرارات 
واملواقف املت�رسعة، وكثرياً ما واجه بنف�ضه 
الطوفان وت�ض���دى للعوا�ضف التي ت�ضبب 
بها غريه، وهذا هو معدن احلاكم وامل�ضوؤول 
ال���ذي ترتقي ب���ه الدول وحتف���ظ من خالله 

ا�ضتقرارها.
فف���ي الوقت ال���ذي تتجه في���ه غالبية 
امل�ضوؤول���ني عندن���ا، مب���ن فيه���م ال���وزراء 
والنواب وال�ضوريون وغريهم، للتعاطي مع 
املواط���ن باعتباره جمرد كائن ميكن خداعه 
بالكالم ومترير كل ما ميكن من وراء ظهره 
وذلك لوج���ود عجز يف قنوات التوا�ضل بني 
املواط���ن وه���ذه االأجه���زة املغيب���ة يف عامل 
من العزل���ة والتح�ض���ن والتخن���دق يذكرنا 
بثكن���ات اجليو�س التي ال ميك���ن اخرتاقها 
فهك���ذا ه���و ح���ال بع����س ال���وزراء واأغل���ب 
النواب وغالبي���ة ال�ضوريني، الذين انتهجوا 
بب�ضاطة وب���ال �ضجاعة التعايل ونهج االأبواب 
املغلق���ة واله���روب لالأمام م���ن امل�ضوؤولية 
وع���دم املواجه���ة م���ع املواط���ن والتحل���ي 
باجل���راأة يف الدف���اع ع���ن اأغل���ب قراراته���م 
املعق���دة الت���ي تتخذ ثم ال جت���د من يدافع 

عنها اأو ميلك املواجه���ة مع املواطن، حتى 
اإذا م���ا بلغ���ت العا�ضفة ذروته���ا وع�ضفت 
باالأخ�رس والياب�س، حينها مل جتد من يك�رسها 
�ضوى رج���ل ال�ضعاب خليفة ال���ذي تذكرنا 
االأح���داث التاريخي���ة بالع���ام 2011 حينم���ا 
تن�ض���ل اجلميع من الطوف���ان وتركوا البالد 
يف مه���ب الريح وال�ض���وارع وامليادين حتت 
حكم الغوغ���اء واأغلق اجلميع عليهم االأبواب 
والذوا بالهروب مل جتد البلد ومل ير ال�ضعب 
�ض���وى هذا القائ���د اأمامه رغ���م اأن االأ�ضباب 
واحليثيات التي قادت لتلك املحنة مل يكن 
ه���و امل�ضوؤول عنها بل هو اأول من حذر ونبه 
منه���ا قبل وقوعها ويف النهاية هو من اأطفاأ 

النار واأخمد الفتنة.
ك���رة  امل�ضوؤول���ون  يتق���اذف  الي���وم 
امل�ضوؤولية جتاه الكثري من املواقف لالأ�ضف 
ال�ضديد رغ���م الدرو�س والتج���ارب، ومازال 
من يت�ض���دى للطوفان خليفة ب���ن �ضلمان، 

فقدره اأن ُيطفئ حرائق ت�ضبب غريه بها.

تنوي���رة: ال حتط من �ض���اأن اجلبل بع�س 
احلجارة باأ�ضفله.

د. زهرة حرم

يف زم���ن مل تع���د تاأم���ن فيه 
عل���ى نف�ضك م���ن االخ���رتاق، يف 
زم���ن ال ت���دري م���ن اأي���ة نافذة 
�ضيخ���رج علي���ك ف���الن وفالن���ة؛ 
م���ن الفي�ضب���وك، اأم توي���رت، اأم 
اآب...  الوات����س  اأم  االإن�ضتغ���رام، 
يف ه���ذا الزمن املف�ض���وح حتى 
النخاع؛ والناخر يف  خ�ضو�ضياتنا، 
واملك�ضوف حّد املهزلة للجميع! 
م���ن  ذواتن���ا  �ضنحم���ي  كي���ف 
الذي���ن  فبع����س  الف�ضولي���ني؛ 
نعرفهم يتحولون اإلى مزعجني، 
فكي���ف بالذي���ن ال نعرفهم، من 
الذين ينادوننا باأ�ضمائنا، وكاأننا 
نعرفهم م���ن املا�ضي ال�ضحيق؛ 
وزد على ذل���ك ي�ضتنكرون عدم 

ردودنا، اأو جتاوبنا معهم!
اآه ي���ا زمن! كن���ا يف املا�ضي 
نرف����س الدخ���ول م���ن النوافذ، 
وندعوا طالب الُق���رب – مثاًل - 
للدخ���ول من االأب���واب، يف تعبري 
عن الدخول الوا�ضح، والطبيعي؛ 
ويف تاأكيد للمعنى القراآين الذي 
يدع���و اإلى دخ���ول البي���وت من 
اأبوابه���ا؛ فالباب – ح�ضب ُعرفنا 
ال���ذي ي���كاد يندث���ر قريًبا - هو 
املدخ���ل امل����رسوع، وغ���ريه م���ن 
املداخ���ل باط���ل، اأو غري معرتف 
ب���ه، فكي���ف بنواف���ذ ال�ضو�ضال 
ميدي���ا الي���وم التي ال يب���دو اأن 
له���ا خامت���ة! ف���كل ي���وم يطلع 
علين���ا برنام���ج جدي���د؛ بناف���ذة 
جديدة عل���ى النا�س، والعامل؛ يف 
�رسعة غري طبيعي���ة ملا ي�ضمونه 

“العوملة”!
اأن ت�ضغ���ط  اإال  وم���ا علي���ك 
ال���زر، وتقب���ل االتفاقي���ة الت���ي 
كث���ريون؛  يقراأه���ا  ال  غالًب���ا 
لتك�ضف للجمي���ع، وت�ضاركهم – 
�ضئت اأم اأبيت - موجة العوملة! 
ه���ذا الكالم لي�س جدي���دا علينا، 
ولك���ن  ذل���ك،  يعل���م  معظمن���ا 
معظمن���ا ال ميلك ق���راره؛ بوقف 
حد لبع�س مه���ازل هذه املوجة، 

واحلل ب�ضيط: بلوك!
ل���كل  دائًم���ا  ح���ل  هن���اك 
املزعج���ني يف عاملن���ا، ل���كل َمْن 
ا،  نف�ض���ه فر�ضً علي���ك  يفر����س 
للمت�ضلني غري املرغوب فيهم، 
تخنقن���ا،  الت���ي  االأماك���ن  ل���كل 
واالأدوات...؛  االأ�ضي���اء،  وكل 
بل���وك! َتعّل���م اأن ت�ضغط بلوك، 
وتغل���ق كل النواف���ذ التي تفتح 
علي���ك الرياح العاتي���ة، ال تعرف 
مت���ى  ت���دري  وال  م�ضدره���ا، 

�ضيتوقف اإع�ضارها!
اأن  يومًي���ا؛  تعلمن���ا  احلي���اة 
املجام���الت يف ه���ذه املواق���ف؛ 
مدمرة عل���ى امل�ضت���وى البعيد، 
واأن مراع���اة م�ضاع���ر املزعج���ني 
واأن  فعل���ه؛  م���ا ميكنن���ا  اأ�ض���واأ 
التع���ذر بطيبتن���ا؛ اأ�ضب���ح حيلة 
ا�ضتم���راأوا  الذي���ن  العاجزي���ن، 
ه���وؤالء احلمق���ى، وتل���ك االأ�ضياء 
اأفع���ال  ردود  وكل  البغي�ض���ة، 
هوؤالء الطيب���ني: اهلل ي�ضاحمهم! 
واأنتم؟ �ضت�ضاحمونهم؟!  ثم ماذا 
بع���د؟ اأم �ضتتعاطف���ون معه���م، 
بقي���ة  يف�ض���دون  وترتكونه���م 

حياتكم الدنيا!
اإن كل عب���ارة ُتوج���ه لك���م؛ 
اأو  الر�ضال���ة،  اأو  باالت�ض���ال، 
وتت�ضم���ن  املبا����رس،  التوا�ض���ل 
اأًي���ا كان نوعه،  اإي���ذاًء �ضخ�ضيا، 
وكل نكت���ة بذيئ���ة تت�ضلمونه���ا 
باإح���دى تل���ك الط���رق، وتخالف 
قيمك���م اأو مت����س كرامتكم؛ من 
�ضخ�س بليد جاهل، وكل �ضورة 
ال تقبل���ون به���ا، وت�ضلكم حتت 
اأي ظرف اأو طريقة... اإنها ت�ضكل 
اخ���رتاق،  عملي���ة  جمموعه���ا  يف 
واإ�ض���اءة، والكالم يطول... فماذا 
اأنتم فاعلون!  ن�ضيحتي: بلوك!.

بلـوك!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ن�ضك���ر �ضي���دي �ضاحب ال�ضم���و امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �ضلم���ان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، على وقفة 
�ضموه احلازم���ة وتوجيهه حلل ق�ضية ترتبط 
ارتباط���ا مبا�رسا بال�ضالم���ة املرورية وحوادث 
الطرق كان اجلميع غافال عنها ومل يعتربوها 
م�ضكلة تهدد حياة النا�س وت�ضوه الواجهات 
املخالف���ات  �ضاح���ة  ف���زادت  العمراني���ة، 
يف  “االإعالن���ات  ق�ضي���ة  وه���ي  وتعاظم���ت، 
ال�ضوارع”، حيث وجه �ضموه اأيده اهلل يف جل�ضة 
جمل�س الوزراء االأخرية اإلى )تفعيل احلمالت 
الرقابي���ة على االإعالنات يف ال�ضوارع و�ضمان 
التزامها بال�ضوابط وال����روط املحددة لها، 

وجتدي���د االإعالن���ات منتهي���ة ال�ضالحي���ة يف 
ال�ض���وارع من حيث مدة عر�ضها والتحقق من 
اأن حمت���وى العر�س يتنا�ضب مع ال�رسعة على 
ال�ضارع، وع���دم تاأثري اأحج���ام االإعالنات على 
النواح���ي اجلمالية اأو ت�ضببها يف حجب الروؤية 
ع���ن م�ضتخدمي ال�ض���وارع والط���رق و�ضمان 
اأن تك���ون متما�ضي���ة م���ع م�ضتج���دات العمل 

وال�ضوق االإعالين(.
لقد عان���ت �ضوارعنا الرئي�ضية والكباري 
تدف���ق  �ضخام���ة  م���ن  واجل�ض���ور  واالأنف���اق 
االإعالن���ات وروافدها والع�ضوائية والفو�ضى 
وازدادت املخالف���ات ب�ضكل اأفقي وعمودي 
حت���ى اأ�ضبح���ت ه���ذه االإعالنات ته���دد حياة 

م�ضتخدمي الطرق، فالكثري من تلك االإعالنات 
واللوح���ات تعيق الروؤية وحتجب عن ال�ضائق 
ال�ضيارات القادمة من االجتاهات املعاك�ضة 
ما قد ي�ضبب ح���وادث ج�ضيمة، كما اأن هناك 
اإعالن���ات تخال���ف عل���م الطبيع���ة وتف�ض���ل 
العق���ل ع���ن االإن�ض���ان، اأعني تل���ك االإعالنات 
الت���ي ت�ضعها املطاعم وال�رسكات وغريها يف 
ال�ضوارع الرئي�ضي���ة “الهايوي”، حيث تكون 
فيه���ا اأرقام االت�ض���ال، اأي اأنهم يريدون من 
ال�ضائ���ق اأن يرتك انتباه���ه للطريق ويلتفت 
اإل���ى الرق���م املدون وه���و ي�ض���ري ب�رسعة قد 

ت�ضل اإلى 120 كيلو مرت يف ال�ضاعة!
وهناك ق�ضة اأخ���رى مع اإعالنات التهاين 

ومرا�ضم العزاء والوظائف املنت�رسة يف االأحياء 
ال�ضكني���ة والط���رق الفرعي���ة، واملل�ضق���ات 
الدينية يف تقاطعات ال�ض���وارع، واأغلب هذه 
االإعالن���ات يتم ل�ضقها ب�ض���كل غري ح�ضاري 
على اأعمدة اإ�ضارات امل���رور، وعلى اللوحات 
املرورية االإر�ضادية واجلدران، فاالأمر كله ال 
يتعدى ورقة و”جم كلم���ة” من اأقرب مكتبة 

وانتهى املو�ضوع بالن�ضبة لهم.
نح���ن بحاج���ة اإل���ى �ض���ن اأنظم���ة واأ�ض�س 
ومعاي���ري �ضارم���ة وا�ضرتاط���ات، ب���دال م���ن 
الع�ضوائية التي نراه���ا يف ال�ضوارع واالأحياء، 
كم���ا اأن امل�ضهد الب�رسي مهم لكل مدينة وال 

يعقل ما ن�ضاهده يف خمتلف املناطق.

 تفعيل الحمالت الرقابية 
على اإلعالنات في الشوارع

ال يصوب األمور سوى 
ahmedjuma44خليفة بن سلمان

@yahoo.com أحمد جمعة

قانون التقاعد اجلديد هو حديث 
ال�ضاع���ة يف كل بي���ت بحريني، بل كل 
مكتب وموؤ�ض�ض���ة، حيث يديل اجلميع 
دلوه يف هذا القانون واجلميع يرف�س 
هذا القان���ون با�ضتثن���اء الذين قاموا 
باإعداده و�ضع���وا اإلى متريره ت�رسيعيا، 
وعلى الرغم م���ن التاأكيدات الر�ضمية 
باأن القانون لن ي����رس املواطن، اإال اأن 
خم���زون ع���دم الثق���ة التاريخ���ي لدى 
املواط���ن �ضاح���ب الدخ���ل املح���دود 
ه���و ال���ذي يتحك���م يف موقف���ه حاليا، 
خ�ضو�ضا بعد ت�ضدي���ر �ضورة �ضلبية 
من قب���ل الكثري من الكت���اب عن هذا 

القانون.
البحرين���ي، �ض���واء قراأ  املواط���ن 
القانون وع���رف م�ضمون���ه اأم مل يقراأ 
�ضيئ���ا، اأ�ضبح عل���ى قناعة تام���ة باأن 
ه���ذا القان���ون �ضيئ واأن���ه �ضياأخذ من 
مكت�ضبات���ه و�ضي����رس م�ضتقب���ل اأوالده 
وبالت���ايل فهو يرف�ض���ه متاما ويعترب 
متريره بهذه ال�رسعة نوعا من االعتداء 
عليه، ويف املقاب���ل يقدم امل�ضوؤولون 
حججهم للتم�ض���ك بالقانون وي�ضعون 
لتمري���ره ت�رسيعي���ا، فم���ا ه���و احل���ل 
لتجاوز هذا املوقف والتعامل مع هذا 
ال�ضجيج العايل امل�ضاحب مليالد هذا 

القانون؟
النتيجة الوحي���دة لتمرير القانون 
ب�ض���كل �رسي���ع االآن ه���ي زي���ادة درجة 
ال�ض���ك واخل���وف ل���دى املواط���ن من 
تبعات ه���ذا القان���ون، حت���ى اإن كان 
القانون خاليا من م�ضببات هذا اخلوف، 
واحلل الوحي���د للتعامل م���ع املوقف 
اأن تتمه���ل  احل���ايل بتفا�ضيل���ه ه���و 
احلكوم���ة يف اإق���رار القان���ون واإعطاء 
مزيد من الوق���ت، لي�س فقط لدرا�ضة 
القانون من جديد وتعديله اإذا تطلب 
االأمر، لكن لفتح ح���وار جمتمعي حول 
اأهمي���ة هذا القان���ون واإقناع املواطن 
باأن���ه ال ياأخذ م���ن مكت�ضبات���ه وال ي�رس 

م�ضتقبله التقاعدي.

قانون التقاعد الجديد

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

واأنا اأتابع م�ضاألة االإحماء ملو�ضم االنتخابات 
القادمة وما ي�ضاحبه من وعود خادعة، تذكرت 
ق�ض���ة قراأتها يف اأحد الكت���ب اأن �ضليمان عليه 
ال�ضالم راأى ع�ضفوراً يقول لع�ضفورة لو �ضئت 
اأخذت قبة �ضليمان مبنقاري واألقيتها يف البحر، 
فتب�ضم �ضليمان عليه ال�ضالم من كالمه ثم دعاه 
وقال: اأتطيق اأن تفعل ذلك، قال ال ولكن املرء 

قد يزين نف�ضه ويعظمها عند زوجته.

وه���ذا متام���اً م���ا يح�ض���ل عن���د كل مو�ضم 
لالنتخاب���ات، قائم���ة طويل���ة م���ن االدع���اءات 
والوع���ود، والطريف اأنهم يعلمون حق املعرفة 
اأنه���م ال ي�ضتطيع���ون تنفيذه���ا، ويعلمون اأننا 
نعلم ذل���ك! تاأكدوا من عم���ل اأجرا�س بيوتكم، 
ف�ضتنهال عليكم زيارات الن�ضاء طلباً ل�ضوتكم 
الأزواجه���ن املر�ضح���ني لوظيف���ة “نائ���ب” يف 
الربملان، كما اأن�ضح اأن ال ت�ضجلوا اأرقام هواتف 

املر�ضحني الأنها �ضتتغري بعد االنتخابات.
يف املجل�س القادم �ضتجدون وجوها غريبة، 
يق���ال اإنهم بحرينيون، وه���م كذلك يف االأوراق 
الر�ضمية فقط، وهذا موؤ����رس على طموح هوؤالء، 

وال�ضاهد ينبئ عن الغائب.
ب�ضب���ب تق�ض���ري وا�ضتهت���ار الكث���ري م���ن 
الن���واب، خ�رسن���ا الكث���ري م���ن احلري���ات ومعها 
دع���م ال�ضلع وارتفاع االأ�ضع���ار والت�ضييق على 

املواط���ن ومزاحمت���ه يف قوت���ه وق���وت عياله، 
حتى اأ�ضبح همه تاأمني لقم���ة عي�ضه، والقائمة 
طويلة يعرفها اجلمي���ع، فاأعطوين اإجنازاً واحداً 
يدفعن���ي لقبول فكرة االنتخاب غري جترمي من 
ال ي�ضع “هوز” يف مكيف���ه اأو يب�ضق يف ال�ضارع 
اأو يغ�ض���ل �ضيارته فيه، وه���ي اإجنازات عظيمة 
ت�ضتحق اأن يقف الناخب لها يف مراكز االنتخاب 

مع خيوط الفجر الأولى.

 fatin.hamzaفاتن حمزةانتخابات 2018... هل هناك فشل قادم؟
@gmail.com

    رؤية مغايرة

َوْخـَزُة ُحب
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بات العب كرة السلة سيدكاظم ماجد قريبا من العودة لنادي املحرق؛ لتمثيل الفريق األول لكرة السلة 
باملوسم الريايض املقبل، قادًما من النادي األهيل. وبحسب مصدر “البالد سبورت” توصل ماجد إىل اتفاق 

نهايئ مع مسؤويل اللعبة باملحرق عىل عودته لتمثيل سلة “الذيب” يف املوسم الجديد؛ عىل ضوء تقدم 
املفاوضات اإليجابية بني الطرفني، إذ مل يتبَق سوى توقيع العقد الذي من املؤمل أن يتم يف األيام القليلة 

املقبلة بعد االنتهاء من الوصول لصيغة اتفاق نهائية عىل تفاصيله وبنوده. وسيمثل التعاقد مع ماجد 
إضافة فنية جيدة لسلة املحرق؛ نظرًا ملا ميتلكه من مهارات فردية عالية يف املواجهات الثنائية، إضافة 

إلجادته التصويب الثاليث واالخرتاق. كاظم بدأ مسريته يف ناديه األم االتحاد، ثم انتقل لنادي املحرق، حيث 
واصل معه تألقه الالفت؛ ليربز اسمه كورقة رابحة ضمن صفوف ناديه املحرق لـ 4 مواسم محققا بطولة 
الدوري والكأس وكأس السوبر، قبل أن يخوض تجربة احرتافية مع سلة األهيل يف املواسم الثالثة املاضية.

ماجد على أعتاب العودة لـ “سلة المحرق”

  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(

يواصــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
للرجال تحضرياته املحلية الجادة، اســتعداًدا 
الثانيــة  املجمعــة  الــدورة  يف  للمشــاركة 
“اإليــاب” ملنافســات تصفيــات املنتخبات 
الخليجية املؤهلة لبطولة كأس آسيا للرجال 
2021، التي ستقام بإمارة ديب بدولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة يف الفرتة مــن 27 إىل 30 
يونيو الجاري، مبشاركة منتخبات السعودية، 

اإلمارات، عامن ومنتخبنا الوطني.
وكانت مملكة البحرين قد استضافت الدورة 
املجمعة األوىل “الذهــاب” التي أقيمت يف 
الفرتة مــن 23 حتى 26 مــن فرباير املايض، 
واحتل فيهــا منتخبنا املركز الثالث برصيد 5 
نقاط من فوزين وخســارة، خلًفا للمنتخبني 

اإلمارايت والسعودي.

مرحلة جديدة

ودخل منتخبنــا مرحلة جديدة من إعداده، 
إذ استأنف تدريباته الفنية من جديد مطلع 
الشــهر الجاري، بعد أن اختتم مشــاركته يف 
بطولة البحرين الدولية الودية التي أقيمت 
يف الفرتة مــن 24 حتى 27 مايو املايض عىل 

أرايض اململكة، مبشــاركة 4 منتخبات عربية 
هي مرص، العراق ولبنان، إىل جانب منتخبنا 
الذي احتل فيها املرتبــة الثالثة خلًفا للبطل 
مــرص والوصيف لبنان، فيــام حل املنتخب 

العراقي رابًعا للبطولة.
ويشــتمل برنامج إعــداد األحمر عىل إجراء 
بحســب  املســائية  التدريبيــة  الحصــص 
الجدول اليومي املعد من قبل الجهاز الفني 
للمنتخــب، عــىل صالــة اتحــاد اللعبة بأم 
الحصم، عالوة عىل الجلســات واالجتامعات 
الفنيــة التــي يعقدهــا الجهازيــن الفنــي 

واإلداري مع الالعبني.
ويقــود تدريــب منتخبنا املــدرب الوطني 
سلامن رمضان، ويســاعده الوطنيان حسني 
قاهري وحســن مــي، فيام يتكــون الجهاز 
اإلداري مــن مدير املنتخب غســان قاروين 

واإلداري موىس جعفر.
وترتكز التدريبات عــىل الجوانب التكتيكية 
بالدرجــة األوىل، التــي يرغب مــن خاللها 
املــدرب رســم خططــه الفنيــة والعنارص 
التي ســيعتمد عليهــا يف الجانبني الهجومي 
والدفاعــي. وستســتمر تدريبــات منتخبنا 

حتى موعد املغادرة إىل املعســكر التدريبي 
الخارجي الذي ســيقيمه األحمر قبل تدشني 

مشاركته يف التصفيات.

16 العًبا

وتضــم قامئة منتخبنا تضــم 16 العًبا، وهم: 
أحمد عزيز )املنامة(، محمد كويد )املنامة(، 
أحمــد نجــف )املنامــة(، محمــد حســني 

“كمبس” )املنامة(، حســن نوروز )املنامة(، 
ميثم جميل )املنامة(، محمد أمري )املنامة(، 
بــدر عبداللــه )املحــرق(، محمــد نــارص 
)املحرق(، عيل شــكر الله )املحرق(، محمد 
بوعالي )املحرق(، حســني شــاكر )األهيل(، 
صبــاح حســني )األهــيل(، هشــام رسحان 
)األهيل(، حســن قــرايش )األهــيل(، وعيل 

أصغر )الرفاع(.

ومن املؤمل أن يســتقر املدرب رمضان عىل 
قامئــة تضم 12 العًبا، قبــل املغادرة لخوض 
املعســكر الخارجي، وهي القامئــة النهائية 

التي ستشارك يف التصفيات اآلسيوية.

المعسكر التركي

وسيخوض منتخبنا الوطني معسكرًا تدريبيًّا 
خارجيًّا مبدينة اسطنبول الرتكية يف الفرتة من 

13 حتى 25 يونيو الجاري.
وسيشــكل املعســكر فرصة جيــدة ومثالية 
لإلعداد بشكل مناسب للتصفيات، والوصول 
إىل الجهوزية املطلوبة لالستحقاق اآلسيوي، 
خصوصا مع املباريات الودية التي سيخوضها 

منتخبنا عىل هامش املعسكر.

دعم سمو رئيس االتحاد

ويحظى منتخبنــا الوطني بدعــم واهتامم 
مبارشين من رئيــس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، 
إذ يبذل ســموه جهوًدا مضنية للوقوف عىل 
جهوزيــة منتخبنا عــرب تذليــل الصعوبات 
والعراقيــل كافة التي تعرتض مســرية إعداد 
األحمر، وتهيئــة املنتخب بصورة مميزة من 
خالل الفــرتة املقبلة من التحضــريات التي 
ســتضمن إقامة هــذا املعســكر التحضريي 
الخارجــي بالجمهورية الرتكيــة، األمر الذي 
سيساهم يف تحقيق النتائج اإليجابية املرجوة 
التي ستساهم يف منافستنا عىل إحراز إنجاز 

جديد يضاف للعبة السلة البحرينية.

“أحمر السلة” يواصل التحضيرات المحلية بـ 16 العًبا
ت��رك��ي��ا ت��ج��ه��ز م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل��ت��ص��ف��ي��ات اآلس��ي��وي��ة

محمد الدرازي

توج اللواء الركن الشــيخ عبد العزيز 
بــن ســعود آل خليفة مديــر أركان 
الحرس الوطني فريق وحدة العمليات 
الخاصة بكأس ســمو رئيــس الحرس 
الوطنــي لبطولة كرة قــدم الصاالت، 
وذلــك بعد فــوزه عىل فريــق كتيبة 
الحــرس الوطنــي األوىل بنتيجة 3/ 1 
يف املبــاراة التي جمعتهام أمس ضمن 
تصفيــات مهرجــان الحــرس الوطني 
الرمضاين عىل كأس سمو رئيس الحرس 

الوطني للقدم.
كام تــوج فريق كتيبة الحرس الوطني 
السابعة والذي حقق فوزه عىل كتيبة 
الحراســات بشوطني مقابل ال يشء يف 
املباراة الختاميــة التي جمعتهام عىل 
كأس سمو رئيس الحرس الوطني لكرة 

الطائرة.
ختــام  ضمــن  املباريــات  وجــاءت 
الحرس  الســنوية ملهرجان  الفعاليات 
الوطنــي الرمضــاين عىل كأيس ســمو 
رئيس الحرس الوطني للقدم والطائرة، 
إذ تضمن الربنامج الختامي للمهرجان 
الريــايض، وصول راعــي الحفل مدير 
أركان الحــرس الوطني اللــواء الركن 
الشــيخ عبــد العزيــز بن ســعود آل 
خليفة إىل الصالة الرياضية مبعســكر 
الحرس الوطنــي بالصخري، حيث كان 

يف االســتقبال ضبــاط الحرس الوطني 
من قادة الوحدات ورؤساء الشعب.

بدأت فعاليات الهرجان بتالوة عطرة 
مــن آيات الذكر الحكيــم تالها كلمة 
ترحيبية من قبل آمر مدرسة التدريب 
رحب فيها مبعايل مدير أركان الحرس 
الوطني وعــىل تفضلــه برعاية ختام 
املهرجان الريايض، مؤكــداً أن املكانة 
الواســعة التــي تحظى بهــا الرياضة 
عىل مســتوى كافة وحــدات وكتائب 
الحــرس الوطني، إمنــا تعود لالهتامم 
والدعــم املتواصلني مــن لدن الفريق 
الركن سمو الشــيخ محمد بن عيىس 

آل خليفــة رئيــس الحــرس الوطني، 
ومتابعة واهتامم معــايل اللواء الركن 
الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة 
مدير أركان الحــرس الوطني، لتطوير 
وتفعيل مسارات التدريب يف الحرس 

الوطني بجميع مستوياته وإداراته.
بعدهــا تقدم قــادة الفــرق املتأهلة 
للمبــاراة النهائية بالســالم عىل مدير 
أركان الحرس الوطنــي، والرائد الركن 
ســمو الشــيخ ســلامن بن محمد بن 
عيىس آل خليفة قائد وحدة العمليات 
الخاصــة، معلناً بعدهــا حكم املباراة 
بدء املباراة الختاميــة لكرة القدم، يف 

حني جرى يف وقت ســابق إعالن فوز 
فريق كتيبة الحرس الوطني الســابعة 
باملباراة الختامية لكرة الطائرة، والتي 

جمعته مع فريق كتيبة الحراسات.
الختاميــة  الفعاليــات  وشــهدت 
للمهرجــان الريايض منافســات قوية 
وســط حضــور جامهريي واســع من 

منتسبي الحرس الوطني. 
بعدهــا تفضل مدير األركان بتســليم 
كأيس ســمو رئيــس الحــرس الوطني 
لكرة القدم والطائــرة للفرق الفائزة، 
الفريقني  وتوزيــع امليداليــات عــىل 
الحاصلني عىل املركــز الثاين، والتقاط 
صــورة تذكارية مــع الفــرق الفائزة 

بكأيس البطولة.
وأكد عــىل اعتــزاز الحــرس الوطني 
التــي وصلت  العاليــة  باملســتويات 
جهــود  خضــم  يف  الرياضــة  إليهــا 
وتدريب  إلعــداد  الوطنــي  الحــرس 
منتســبيه، والتي انعكســت بشــكل 
واضــح عــىل املســتويات والنتائــج 
التــي تحققهــا الفــرق الرياضية عىل 
مستوى املنافســات الداخلية وكذلك 
يف مشــاركاتهم الخارجيــة، عوضاً عن 
الــروح الرياضية العاليــة التي يتحىل 

بها منتسبو الحرس الوطني.

عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام المهرجان الرمضاني السنوي
الصخير          الحرس الوطني

مدير أركان الحرس الوطني يرعى ختام المهرجان

منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال

 سلـــة الحالـــة تخطــــف 
محمود عبدالعزيز

خطف نادي الحالة توقيع الالعب محمود عبدالعزيز لتمثيل 
“سلة الربتقايل” يف املوسم املقبل 2018 -  2019 بعدما كان 

الالعب ميثل نادي مدينة عيىس يف املوسم املنرصم.
وأجريت مراسم التوقيع مع الالعب محمود عبدالعزيز مساء 
أمس األول اإلثنني مبقر النادي بحضور الالعب ونائب رئيس 
جهاز لعبة كرة السلة حمد عيل حسني، إذ يجيد عبدالعزيز 

اللعب مبركز )4( ويطمح الحالة من خالل تلك الصفقة لتعزيز 
فريق الحالة الطامح إىل املنافسة يف املوسم القادم.

وسيكون لوجود محمود عبدالعزيز يف سلة الحالة باملوسم 
املقبل إضافة نوعية إيجابية للفريق لالستفادة من خربته 

وقدراته الفنية.

كاظم ماجد

حسن علي

محمود عبدالعزيز بعد التوقيع مع الحالة

يف أمسية رمضانية جميلة وتحت 

األضواء الكاشفة مبلعب مركز شباب 

الجنوب الريايض لكرة الطائرة بقرية 

جو الجميلة وأمام حشد جامهريي 

كبري من أهايل قرى جو وعسكر 

والدور وجامهري من املحافظة 

الجنوبية، استطاع فريق أحد بانتزاع 

كأس بطولة املرحوم خميس الدورسي 

لكرة الطائرة من فم حامل لقب 

البطولة فريق الريموك بعد فوزه 

عليه بثالثة أشواط مقابل شوطني يف 

مباراة قمة يف الروعة واألداء القوي 

من كال الطرفني واملدججني بأفضل 

الالعبني من أصحاب الخربة والشباب، 

حيث استطاع مدرب فريق أحد نواف 

الرميحي من إدارة املباراة بحنكة 

وخربة خصوًصا باعتامده عىل العب 

الخربة محمد عيل الرميحي يف مركز 

3 وبفضل الرضبات الساحقة للضارب 

غانم الرميحي وحسن النعيمي الذي 

أرهق حوائط الصد يف فريق الريموك 

طوال أشواط املباراة لتنتهي املباراة 

لصالحهم. 

تتويج األبطال 

وقد قام محمد بن خميس 

الدورسي راعي الحفل بتكريم 

الفرق الفائزة بجوائز املالية 

وامليداليات، ولقد حصل عىل 

كؤوس وجوائز الفردية: عيىس 

محمد الرميحي أفضل معد، غانم 

محمد الرميحي أفضل ضارب، 

حسن جرب النعيمي أفضل مرسل، 

ظافر ذياب أفضل مستقبل. 

ويفيِ نهاية الحفل، تم السحب 

عىل 25 جائزة للجمهور من 

كوبونات مشرتيات من ستي 

سنرت وأسواق املنتزه وسنرت 

بوينت وأجهزة إلكرتونية 

التي كانت مفاجأة اللجنة 

املنظمة للجمهور الحارض. 

يف الختام، تقدم مدير البطولة 

سلامن خالد الرميحي بالشكر 

الجزيل إىل جميع الفرق املشاركة 

وإدارة املراكز الشبابية بوزارة 

الشباب والرياضة عىل متابعتهم 

ودعم االتحاد البحريني لكره 

الطائرة عىل جهودهم يف البطولة 

بتوفري تجهيزات البطولة، كام 

تقدم بالشكر الجزيل وعظيم 

االمتنان للراعي اإلعالمي للبطولة 

جريدة الوطن عىل جهودهم 

وتغطيتهم املميزة للبطولة. 

“أحد” بطاًل لكأس المرحوم خميس الدوسري للطائرة
البالد سبورت
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21 “يوسف وعائشة الخيرية” ترعى بطولة المرحوم خليل المؤيد للتنس
البالد سبورت

يف إطار دعمها لألنشطة 
الشبابية والرياضية، قدمت 
لجنة يوسف وعائشة املؤيد 

لألعامل الخريية، التابعة 
لرشكة يوسف خليل املؤيد 

وأوالده مؤخرًا، دعمها 
السنوي إلقامة بطولة 

املرحوم يوسف خليل املؤيد 
لزوجي التنس، التي ينظمها 

نادي البحرين للتنس يف 
شهر رمضان املبارك بشكل 

سنوي.
وتم تسليم الدعم يوم 

الخميس املوافق 17 مايو 
2018، حيث سلمت الدعم 
سلوى يوسف املؤيد رئيسة 

لجنة يوسف وعائشة 
املؤيد لألعامل الخريية، 

ملريزا السامك نائب رئيس 
مجلس إدارة نادي البحرين 

للتنس، يف املقر الرئييس 
لرشكة يوسف خليل املؤيد 
وأوالده، الكائن بالعاصمة 
املنامة. الجدير بالذكر أن 

هذه البطولة تقام سنويًّا يف 
شهر رمضان منذ تأسيس 

ملعب املرحوم يوسف 

خليل املؤيد عام 1997 
بتربع من رشكة يوسف 

خليل املؤيد وأوالده، 
ويشارك يف البطولة 

مجموعة من أفضل العبي 
زوجي التنس، وتشهد 

منافسات قوية وإقبال 
جامهريي واسع من محبي 

رياضة التنس.

ق��دم العداء البحريني حس��ن ش��اين 
أوراق اعت��امده بق��وة يف س��باق 10 
آالف م��ر للرجال بعدما ف��از باملركز 
األول يف س��باق الربتغال الدويل، منهيا 
مسافة السباق بزمن 27:38:16 دقيقة 
ليتفوق عىل جميع منافسيه، ويحقق 
أفض��ل نتيجة ع��ىل مس��توى القارة 
اآلسيوية باملوسم الحايل، وتاسع أفضل 

رقم عىل مستوى العامل. 
واس��تطاع ش��اين أن ي��وزع مخزون��ه 
اللياقي عىل امتداد الس��باق ويتعامل 
مبثالي��ة لينجح يف كس��ب املركز األول 
بج��دارة، متفوقا ع��ىل العداء األثيويب 
“ينوبل��و بيزاين” ال��ذي جاء يف املركز 
الثاين بزمن 27:43:56 دقيقة، والعداء 
ال��ذي  “أوي��ت هابي��ت”  األري��ري 
أنهى الس��باق يف املرك��ز الثالث بزمن 

27:48:53 دقيقة. 
 وبتل��ك النتيجة، فإن العداء حس��ن 

ش��اين برز كواحد من أقوى املرشحني 
للمنافسة بقوة عىل امليدالية الذهبية 
بس��باق 10 آالف مر يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية الثامنة عرشة التي س��تقام 
اإلندونيس��ية جاكرتا من  بالعاصم��ة 
18 أغسطس لغاية 2 سبتمرب املقبلني، 
إضاف��ة إىل بطولة غرب آس��يا املقرر 
له��ا أن تقام يف األردن من 8 لغاية 11 

يوليو املقبل. 
 إىل ذل��ك أك��د أم��ني الرس املس��اعد 
باالتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى، 
رئيس لجن��ة العالقات العامة واإلعالم 
ب��در ن��ارص أن النتيج��ة الرائعة التي 
حققها العداء حس��ن ش��اين يف بطولة 
الربتغ��ال الدولي��ة تعك��س جاهزيته 
وإرصاره ع��ىل التمثي��ل امل��رشف يف 
االس��تحقاقات القادمة، وتشيع أجواء 
من التفاؤل بقدرته عىل تحقيق نتيجة 
إيجابية يف االستحقاقات القادمة، ويف 

مقدمتها دورة األلعاب اآلسيوية. 
وأض��اف ن��ارص أن بطول��ة الربتغ��ال 
الدولية تأيت يف إطار االستعدادات التي 
يجريها العداؤون اس��تعدادا آلس��ياد 
جاكرتا، وقد حقق ش��اين نتيجة طيبة 
تبعث عىل االرتياح جسدت ما يتمتع 
به م��ن قدرات متميزة يف س��باق 10 
آالف خصوص��ا وأن الرقم الذي حققه 
يعترب أفضل رقم آس��يوي يف املوس��م، 
وه��و ما يؤك��د قدرته عىل املنافس��ة 

بقوة. 
 وأكد نارص أن شاين فرض اسمه بقوة 
بع��د تلك النتيج��ة ومتى ما س��ارت 
الظ��روف وفق م��ا هو مخط��ط له، 
فإن نجمه سيس��طع يف االستحقاقات 
القادم��ة، خصوصا يف ظ��ل ما يحظى 
به شاين والعداؤون اآلخرون من دعم 
ورعاية مبارشة من النائب األول لرئيس 
والرياضة،  للش��باب  األع��ىل  املجلس 

رئيس اتحاد دول غرب آس��يا أللعاب 
الق��وى، رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
أللعاب القوى س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، واهتامم نائب رئيس 
االتح��اد رئيس لجنة املنتخبات محمد 

عبداللطيف بن جالل.

حسن شاني يفوز بسباق 10 آالف متر ببطولة البرتغال الدولية
حقق أفضل رقم آسيوي بالموسم والتاسع عالميًا

حسن شاني

الرفاع     االتحاد البحريني أللعاب القوى

تّوج ممثل الدائرة الثالثة باملحافظة 
الش��املية العضو البل��دي عبدالله 
ال��دورسي العب��ي فري��ق ديوانية 
البدي��ع الش��بابية ب��كأس البطولة 
الرمضانية التي نظمها نادي البديع 
برعايت��ه إث��ر تغلبهم ع��ىل فريق 
املرحوم حمندي من منطقة القرّية 
الرجي��ح؛ بفض��ل مهارة  ب��ركالت 
الحارس األوملب��ي الدويل للديوانية 
راش��د مكت��وب، بع��د تعادلهم يف 
الوقت األصيل للمباراة بهدف لكال 

الفريقني. 
 ويف ختام النهايئ قام راعي البطولة 
العضو البل��دي - بحضور عدد من 
كبار الشخصيات بالدائرة - بتكريم 
الفائزي��ن باملركزي��ن األول والثاين، 
كام تم تكري��م أصحاب اإلنجازات 

الفردية وهم: 
 عمر جامل الدورسي: أفضل إداري، 
راش��د مكتوب: أفضل حارس، وايف 

ع��ادل الدورسي: ه��داف البطولة، 
محمد طرار: أفضل العب.

 وبه��ذه املناس��بة تق��دم راع��ي 
البطول��ة بجزيل ش��كره إىل نادي 
البديع ع��ىل تعاونه يف إنجاح هذه 
البطول��ة وكذلك للفرق املش��اركة 
عىل التنافس الرشيف الذي ظهروا 
به وأمتع��وا به الجمه��ور الحارض 
للمباري��ات ع��ىل مدى أس��بوعني 

كاملني.

وأوض��ح أن رعايت��ه ت��أيت إلحي��اء 
روح املنافس��ة الرياضي��ة وتوطيد 
العالق��ات األخوية بني أبناء الدائرة 
ككل مهنئا الف��رق الفائزة باملراكز 
األوىل ومتمني��ا التوفي��ق لكل من 
مل يحالفه الحظ. كام خص بالشكر 
رئي��س اللجن��ة املنظم��ة للبطولة 
رئيس اللجنة الرياضية بالنادي أنور 
خليفة الدورسي وأعضاء لجنته عىل 
الجهود التي بذلوها وس��اهمت يف 

إنجاح البطولة. 
وق��دم رئي��س النادي عيل حس��ني 
الدورسي شكر إدارة النادي وأهايل 
املنطقة للعضو البلدي عىل رعايته 
لهذه البطولة والتي ليست بغريبة 
علي��ه كونه م��ن أوائ��ل الداعمني 
واملبادري��ن ل��كل م��ا في��ه خ��ري 
ومصلحة األه��ايل يف الدائرة الثالثة 

عموما والبديع خصوصا. 
يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 8 
فرق هي: املل��ي، املرحوم جرب بن 
ع��يل، املرحوم صالح بن س��لطان، 
ديوانية البديع الش��بابية، املرحوم 
حمن��دي، عائل��ة بوب��در، املرحوم 
خليل إبراهيم واملرحوم نبيل سعد، 
ومتيزت مبشاركة العبني دوليني ومن 
مختلف األندية البحرينية وهو ما 

أضفى طابعا قويا للبطولة.

 ال�����دوس�����ري ي����ت����وج ص����ق����ور ال���دي���وان���ي���ة 
ب������ك������أس ال�����ب�����ط�����ول�����ة ال����رم����ض����ان����ي����ة

البالد سبورت

صورة جماعية للمتوجين

بدر ناصر

 مه��دي حمي���دان يج���دد 
تعاقده مع األهلي

جدد النادي األهيل تعاقده مع العب 
الفريق األول لكرة القدم مهدي حميدان 
ليمثل “النسور” يف املوسم املقبل بدوري 

الدرجة الثانية.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء أمس األول 

االثنني مبقر النادي باملاحوز بحضور رئيس 
جهاز كرة القدم فيصل عبداملجيد ونائب 

رئيس الجهاز خالد هالل والالعب.
وجاء التجديد لحميدان بعد املفاوضات التي تكللت بالنجاح مع 

الالعب الذي قدم مستًوى رائًعا مع الفريق بدوري الدرجة األوىل يف 
املوسم املايض ليتم عىل إثر ذلك اختياره ضمن قامئة املنتخب الوطني 

األول تحت قيادة املدرب التشيي “مريو سالف سكوب”.
وكان حميدان بدأ مشواره الكروي بالنادي األهيل حيث تدرج بفرق 

الفئات السنية ليصل إىل فئة الشباب قبل أن يرك اللعب بداعي 
الدراسة ليعود من جديد ملداعبة معشوقته قبل عدة مواسم. وبذلك، 

فإن األهيل حافظ عىل خدمات نجمه مهدي حميدان بتوصية من 
املدرب الوطني عيىس السعدون الذي تعاقد معه النادي مؤخرًا 

لقيادة النسور، فيام أبرم النادي عدة صفقات مبكرة بعدما جدد مع 
حسني سلامن وعيل العصفور واستعاد خدمات أحمد جعفر ليمثل 

النادي 3 مواسم، كام استعاد خدمات عباس عياد ملدة موسمني 
ومحمد السهالوي باملثل. ويسعى األهيل من وراء تلك التعاقدات إىل 

تعزيز صفوف الفريق بأفضل الالعبني بهدف العودة مجدًدا لدوري 
الدرجة األوىل بعد هبوطه يف املوسم املنرصم.

من تقديم الرعاية

حسن علي

مهدي حميدان

ترغب إدارة النادي األهيل 

يف االستفادة من خدمات 

العب الفريق األول لكرة 

القدم سيد إبراهيم علوي، 

لتعزيز صفوف “النسور” 

خالل املوسم الجديد 2018 

-  2019، إذ من املؤمل أن 

تكون اإلدارة األهالوية قد 

خاطبت نظريتها يف الشباب 

بخصوص ذلك.

ويسعى جهاز الكرة بالنادي 

األهيل لتعزيز صفوف 

فريقها الكروي األول يف 

املوسم املقبل، خصوًصا بعد 

الهبوط يف املوسم املنرصم 

2017 -  2018 إىل دوري 

الدرجة الثانية.

ويعترب سيد إبراهيم 

علوي من الالعبني الشباب 

أصحاب اإلمكانات الجيدة، 

وبرز بشكل واضح مع 

منتخب الشباب الذي مثل 

البحرين يف بطولة كأس آسيا 

تحت 19 عاًما التي أقيمت 

يف البحرين سنة 2016، 

كام أنه حاليًّا ضمن قامئة 

املنتخب األوملبي وأحرز 

معه لقب بطولة إندونيسيا 

الودية شهر مايو املايض.

ويلعب سيد إبراهيم يف 

خط املقدمة، كام يجيد 

اللعب عىل األطراف.

وتأيت الرغبة األهالوية ضمن 

إطار خطتها املتواصلة لضخ 

دماء جديدة وشابة يف 

صفوف الفريق، خصوًصا 

مع السعي الحثيث 

للجهازين الفني واإلداري 

نحو الظهور بصورة إيجابية 

يف دوري الدرجة الثانية 

املوسم املقبل والعودة مرة 

أخرى إىل مصاف األندية 

الكبار يف الدرجة األوىل.

وتنتظر اإلدارة األهالوية رد 

نظريتها يف الشباب بخصوص 

طلب ضم الالعب بدًءا من 

املوسم الجديد.

يأيت ذلك، يف وقت انهالت 

فيه العروض عىل العبي 

الشباب خالل الفرة الحالية، 

خصوًصا بعد العرض 

الرسمي املقدم من نادي 

املحرق لضم حارس الفريق 

األول عيل عيىس والالعب 

حسني جميل “سنكوس”.

وينتظر أن تبت اإلدارة 

الشبابية يف العروض املقدمة 

لالعبيها، مع رغبتها أيًضا 

يف املحافظة عىل الفريق 

بأفضل شكل ممكن، 

خصوًصا أن “املاروين” قّدم 

أداًء جيًدا املوسم املايض 

واستطاع التأهل عىل إثره 

لقطة لالعب سيد إبراهيم علويإىل كأس النخبة.

األهلي يرغب بضم العب “األولمبي” ونادي الشباب سيد إبراهيم علوي
أحمد مهدي

العروض تنهال على “الماروني” بعد طلب المحرق لعيس��ى و”س��نكوس”
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رغبللة منهللا يف املحافظة عللى زخم 
األنشللطة التي تنفذها مبناسللبة شهر 
رمضان الكريللم، أقامت رشكة الخليج 
لصناعة البرتوكيامويات دورة رمضانية 
يف كرة السلة وذلك مبشاركة ستة فرق 
متثللل مختلللف الدوائر واألقسللام يف 

الرشكة.
وقد تولت لجنة األنشللطة االجتامعية 
إعللداد فعاليللات هذه الللدورة التي 
ُأقيمللت عللى مالعب نللادي الرشكة، 
حيث شللهدت الدورة حضللورا كثيفا 

مللن موظفللي الرشكة الذيللن حرصوا 
عللى متابعللة فرقهللم وتشللجيعهم. 
وشللهدت مباريات الدورة منافسللات 
أثارت حامسللة الحضور يف ظل تقارب 

املستويات للفرق املشاركة.
وأسللفرت املنافسللات عن فوز فريق 
الشللؤون اإلدارية باملركز األول، بينام 
حلَّ فريق عمليللات املصانع يف املركز 
الثللاين. أما فريللق الصيانة، فقد حصد 
املركز الثالث، وقد قام مدير العالقات 
العامة واإلعالم، رئيس  لجنة  األنشطة 

ومبشللاركة  توفيقي،  زهري  االجتامعّية 
نائللب رئيس النقابة غسللان عبدالله، 
ومراقب الخدمات اللوجسللتية، نائب 
رئيللس اللجنة محمللد خلفان بتكريم 
الفائزين، وتقديم الجوائز عى الفرق 

الفائزة.
ويف تعليللق له بهذه املناسللبة، تقدم 
رئيللس الرشكللة عبدالرحمن جواهري 
ببالغ الشللكر والتقدير لرئيس وأعضاء 
عللى  االجتامعيللة  األنشللطة  لجنللة 
جهودهم التي بذلوها يف تنظيم هذه 

الدورة واإلعللداد لها عى النحو الرائع 
الللذي شللهدته مبارياتها، كام شللكر 
الحضور والالعبللن الذين حرصوا عى 
املشللاركة يف هذه الفعاليللة الرياضية 
التللي تأيت يف خضللم فعاليات رياضية 
واجتامعيللة حافلللة تنظمهللا الرشكة 

احتفاًء بهذا الشهر الفضيل.
وأضللاف بأن مثللل هذه املسللابقات 
الرياضية واملشللاركات االجتامعية إمنا 
تسللهم يف واقع األمللر يف تعزيز روح 
األرسة الواحللدة التي تجمع بن أفراد 

فريق العمل بالرشكللة وزيادة روابط 
األلفللة بينهللم، كام ُتسللهم كذلك يف 
تشللجيع منتسبي الرشكة عى مامرسة 
األنشللطة الرياضية التللي تعمل عى 
كفاءتلله  وزيللادة  الجسللم  تنشلليط 
خصوصا يف شللهر الصيللام الذي يركن 
فيه الكثريون إىل الخمول واالبتعاد عن 
مامرسة الرياضة واملبالغة يف استهالك 
األطعمة، األمر الذي يرتك آثارا سلللبية 

كبرية عى صحة األبدان وسالمتها.
وأوضح جواهري بأن لجنة األنشللطة 

االجتامعية تحرص خالل هذا الشللهر 
عللى تنفيذ العديللد مللن الفعاليات 
الرياضيللة، والتللي اعتللادت الرشكللة 
إقامتهللا يف كل عللام، مكررا الشللكر 
والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الذين 
يبذلللون جهودا اسللتثنائية خالل هذا 
الشللهر، ووجلله الدعوة إىل منتسللبي 
الرشكللة كافللة الغتنام هللذه الفرصة 
واملشللاركة بكثافة يف هذه الفعاليات 
التي تللم اإلعداد لها مللن فرتة ضامنا 

لنجاحها.

الفعاليات الرمضانية تسهم في تعزيز روح األسرة الواحدة
“جيبك” تت��وج الفائزين في دورة كرة الس��لة... جواهري: 

جيبك

يتجه نادي البديع إلقامة معسكر 
تدريبللي خارجي للفريللق األول 
لكرة القدم اسللتعدادا للموسللم 

الريايض املقبل 2019 -  2018.
وتدرس إدارة نللادي البديع فكرة 
إقامللة املعسللكر الخارجللي قبل 
أسللبوعن من بدء دوري الدرجة 
األوىل، وذلللك يف دولللة اإلمارات 
العربية املتحدة أو دولة الكويت.
وبدأ املسللؤولون يف نادي البديع 
فعليللا يف املراسللالت والخطابات 
مع الجهللات ذات العالقة؛ لبحث 
الخيار األفضل واالستقرار عليه يف 

نهاية األمر.
البديللع  فريللق  مللدرب  وأكللد 
عبداملنعللم الدخيللل أن التوجلله 
إلقامللة املعسللكر يللأيت بهللدف 
للدوري، والذي  األمثل  االستعداد 

يعللود فيلله البديللع إىل األضواء 
بعللد غياب طويل، مشللريا إىل أن 
مل  النللادي  إدارة  يف  املسللؤولن 
يقرصوا يف هذا الصدد مع بحثهم 
للخيارات املناسبة بخصوص إقامة 

املعسكر.
وأشللار إىل أن املعسللكر مل تتأكد 
إقامتلله حتللى اآلن خصوصا مع 
الرغبة يف بحللث جميع الجوانب 
املتعلقللة بلله، مبينللا أن الصورة 
سللتتضح بشللكل كامل يف الفرتة 

املقبلة.
وأشللاد الدخيل بالعمللل اإلداري 
الكبللري املبذول يف نللادي البديع؛ 
من أجل اإلعداد للموسم الجديد، 
مشللريا إىل أنه استكامل ملا أظهره 
الفريللق يف الفللرتة املاضيللة من 
متيز متكللن من خالله إحراز لقب 

دوري الدرجللة الثانيللة والصعود 
بالتايل للدرجللة األوىل، مثنيا عى 
االنضبللاط الكبللري الللذي أظهره 
الالعبللون منذ فللرتة توليه اإلدارة 

الفنية.
أن  الدخيللل  أوضللح  ذلللك،  إىل 
الجهللاز الفنللي وضع عللددا من 

األسللامء املحلية؛ لتعزيز صفوفه 
يف املوسللم الجديد، مشريا إىل أن 
آخر التعاقدات كان ضم الحارس 
عبدالللله مشلليمع واملفاوضللات 
جاريللة مللع آخرين بحسللب ما 
تقتضيلله الظللروف واإلمكانللات 

واالحتياجات للفريق.
الدخيل اسللتمرار  أكللد  بللدوره، 
املدافعن املحرتفللن املغريب أمن 
بنعللدي والربازيللي جونيللور يف 
املوسم الجديد مع البديع، مشريا 
للرغبللة يف  يعللود  ذلللك  أن  إىل 
املحافظة عى االسللتقرار بالفريق 
ونظرا لالقتناع مبسللتوياتهام نظري 
ما قدماه املوسم املايض، خصوصا 
مللع تقليللص عللدد املحرتفن يف 
دوري الدرجللة األوىل يف املوسللم 

املقبل إىل اثنن فقط.

سيحافظ على محترفيه “بنعدي” و”جونيور”

 ال��ب��دي��ع ي����درس إق���ام���ة م��ع��س��ك��ر خ��ارج��ي 
إع��������������������داًدا ل�����ل�����م�����وس�����م ال�����ج�����دي�����د

أحمد مهدي

عبدالمنعم الدخيل

“الشرقي”: انتهاء إعارة عبداهلل 
يوسف... ولم نتفق مع المحرق

أكد نادي الرفاع الرشقي انتهاء فرتة 
إعارة نجمه املهاجم الدويل عبدالله 

يوسف إىل نادي املحرق الشهر املايض 
ليعود إىل الرفاع الرشقي الذي يربطه به 

عقد رسمي.
 وأوضح الرفاع الرشقي عى موقعه 
الرسمي أن عقد الالعب مع الرفاع 

الرشقي مازال سارًيا بعد فرتة اإلعارة 
إىل املحرق، وأن األخري يسعى للتجديد مع يوسف واالستفادة 
من خدماته يف املوسم املقبل ولكن النادين مل يصال إىل اتفاق 

رسمي لغاية اآلن.
وكان يوسف قد تحصل عى عرضن من ناديي املحرق والرفاع 

املوسم الفائت، بهدف االستفادة من خدماته عى سبيل 
اإلعارة، قبل أن يقع االختيار يف نهاية املطاف عى املحرق، 
حيث ساهم الالعب مع “شيخ األندية الخليجية” يف الفوز 

ببطولة الدوري. 
ويعتربعبدالله يوسف من الالعبن الشباب الذين برزوا عى 

الساحة املحلية الكروية، إذ تدرج يف مختلف منتخبات الفئات 
العمرية وصوالً للمنتخب األول، حيث يعترب حاليًّا ضمن عنارص 

املنتخب األول منذ فرتة طويلة.
ويلعب يوسف يف منطقة الوسط، كام يجيد األدوار الهجومية 

يف خط املقدمة.

صورة جماعية للمتوجين من التتويج

حسن علي

عبداهلل يوسف

بتوجيه من ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرييللة وشللؤون الشللباب رئيللس 
والرياضة  للشللباب  األعللى  املجلس 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، قام 
نجل سموه، سللمو الشيخ محمد بن 
نارص بن حمد آل خليفة، ونجل سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، سمو 
الشلليخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفللة بتكريم فريق “طموح” بطل 
بطولة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة الرمضانية لكرة القدم الحادية 
عرشة “نارص 11”، التي اختتمت يوم 

الخميس املايض.
والتقى سللمو الشيخ محمد بن نارص 
بللن حمد آل خليفة وسللمو الشلليخ 
فيصل بن خالد بللن حمد آل خليفة 
الطاقمللن الفنللي واإلداري والعبللي 
الفريق، إذ تم تسليم مكافآت تحقيق 

البطولة لهم.
ويأيت توجيه سللمو الشلليخ نارص بن 
حمد آل خليفة بتكليف سمو الشيخ 
محمد بن نارص وسللمو الشيخ فيصل 
بللن خالللد للتكريم؛ سللريا عى نهج 
جاللللة امللك وسللمو رئيللس الوزراء 
وسمو ويل العهد يف احتضان أصحاب 
اإلنجللازات الرياضيللة ومللن منطلق 
االستشعار بأهمية جيل املستقبل يف 
الكروية  الرياضية وتحديدا  املنظومة 
وتزامنا مع مبادرة سموه للعام 2018 

والذي أطلق عليه عام الذهب.
واسللتطاع “طمللوح” تحقيللق لقب 
جللدارة  عللن   ”11 “نللارص  بطولللة 
واسللتحقاق حينللام حقللق الفوز يف 
جميللع مبارياتلله التللي خاضهللا يف 
البطولة رغم مشللاركته للمرة األوىل 
وسجل اسللمه بحروف من ذهب يف 

سجل البطولة.

محمد بن ناصر وفيصل بن خالد يكرمان “طموح”
ب��ت��وج��ي��ه م����ن س���م���و ال���ش���ي���خ ن���اص���ر ب����ن ح��م��د

صورة جماعية
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خط��ف فري��ق رافن��ز )Ravens( لق��ب 
النس��خة األوىل لبطول��ة أنج��ل الرمضانية 
لفوتس��ال الس��يدات برعاية فت جيم أند 
 Super Soccer س��با بعد تغلبه عىل فريق
A يف املب��اراة الختامية التي جمعتهام عىل 
صالة مدينة خليفة الرياضية مبدينة عيىس 
مساء يوم الخميس املايض، مقدما أداء قويا 
وبطوليا من جان��ب جميع العبات الفريق 
ال��ايت بذلن أق��ى درجات العط��اء؛ من 
أجل تحقيق اللقب ومعانقة كأس البطولة 
وذل��ك بنتيج��ة 3 أه��داف مقاب��ل هدف 

واحد. 
وقد متكن فريق ريفانز من التأهل للمباراة 

النهائية بعد فوزه يف دور النصف نهايئ بعد 
فوزه عىل فريق نادي املحرق تيكرز، ليقابل 
يف النهايئ فريق سوبر سوكر “أ” الذي تأهل 
ع��ىل حس��اب فريق س��وبر س��وكر “ب”، 
والذي حقق املرك��ز الثالث بعد فوزه عىل 
فريق نادي املحرق تيكرز يف مباراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.   
وحرصت رئيس��ة اللجنة النسائية باالتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم الش��يخة حصة 
بن��ت خالد آل خليفة بحض��ور جانب من 
املنافسات ومتابعة املباريات، حيث أبدت 
إعجابه��ا بتنظيم البطول��ة وبالجهود التي 
بذلها القامئون عليها واملش��اركة الواس��عة 

الت��ي ش��هدتها البطول��ة يف أوىل نس��خها 
م��ام يؤك��د أن هناك رغبة كب��رة من فرق 
وأكادميي��ات كرة الق��دم النس��ائية بإقامة 
مثل ه��ذه ال��دورات والبط��والت، وأثنت 
عىل ما قدمته الاعبات من مس��توى الفت 
يف البطولة، كام أش��ادت بتوجهات منظمي 
البطولة بأن يكون ريعها لألعامل الخرية.   
وت��م تقدي��م التربعات وري��ع البطولة من 
مالك فت جم أند س��با عبدالله الشاوي إىل 
ممثلة جمعية أيادي اإلغاثية، والتي أشادت 
بدورها به��ذه الجهود وحرص القامئني عىل 
البطول��ة بتخصيص ري��ع البطولة لألعامل 
الخرية يف ش��هر الخر من خال الجمعية. 

من جهته، أعربت منظمة ومديرة البطولة 
مي املحميد عن س��عادتها البالغة للنجاح 
الكبر الذي سجلته بطولة أنجل الرمضانية 
لفوتسال السيدات، وأثنت عىل دور الجهة 
الراعية فت جيم أند سبا وجميع الداعمني 
وحضور الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة 
الش��خيص للبطولة، والذي يؤكد دعمها لها 
وملثل هذه األنش��طة، مش��يدة يف الوقت 
نفس��ه بالدور الكب��ر الذي لعبت��ه الفرق 
واألكادمييات املش��اركة يف النس��خة األوىل، 
مؤكدة أن البطولة القادمة س��تكون مميزة 
أكرث بناء عىل النجاح  الذي حققته النسخة 
األوىل وبجهود جميع من عمل فيها وساهم 

يف نجاحه��ا، والجه��ات املس��اهمة، مثمنة 
ه��ذه الوقفة وهذه املس��اندة: مش��اريع 
القرص، دار النرش الوطنية، باس��تيل لإلنتاج 
الفني، مونديال ونوال فاورز ووزارة شؤون 
الشباب والرياضة ومجلة األحمر الرياضية 
ومختلف وس��ائل الصحاف��ة واإلعام عىل 
توفره��م صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية 
إلقام��ة البطول��ة وإىل كل م��ن س��اهم يف 
تحقيق النجاح يف ه��ذه البطولة الرياضية 

النسائية.
وشهدت النس��خة األوىل من هذه البطولة 
مش��اركة مثاين فرق، وهي: وس��وبر س��وكر 
)Super Soccer(، س��بني )Spain(، تيكرز 

)Muharraq club Tekkers(، باك كاسل 
Bah�( بحرين س��باركس ،)Black Castle(
rain Sparks( ورافينز )Ravens(، واحتفاال 
بليلة القرقاعون مساء اليوم الخميس املقبل 
الذي يتم فيه تتويج الفرق  الفائزة بالبطولة 
ت��م إضاف��ة فق��رة ترفيهية )فرقة ش��عبية 

وعرضة الفريسة( قبل املباراة النهائية.
وشارك يف التتويج وتقديم الهدايا والدروع 
التذكاري��ة الش��يخة حصة بن��ت خالد آل 
خليف��ة، عبدالله الش��اوي مالك فيت جم 
أند سبا، مدير إدارة املراكز الشبابية بوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة ن��وار املطوع، 

وعبدالحكيم الشنو.

“Ravens” يحقق لقب بطولة أنجل الرمضانية لفوتسال السيدات
حصة بنت خالد تشيد بالمشاركة الواسعة

البالد سبورت

قائمة سكوب لـ “األحمر”.. تجاهل أم توافق؟!

علي مجيد

“زالبية”

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

فاجأنا مدرب منتخبنا الوطني 

لكرة القدم التشييك سكوب للمرة 

الثانية عىل التوايل بتجاهله اختيار 

نجم وهداف املحرق إسامعيل 

عبداللطيف لصفوف منتخبنا 

الوطني عن االستحقاق اآلسيوي، 

وهذه املفاجأة تثر التساؤل بشأن 

صحة نظر وقرار املدرب وعام إذا 

كانت هناك أمور خفية، الشارع 

الريايض برمته يجهلها، تعيق 

وجود “سمعه” مع “األحمر” يف 

استحقاقاته؟

املرة األوىل كانت � وهنا أجزم 

إن كان أحد ال يتذكر ذلك � يف 

منافسات كأس الخليج التي أقيمت 

يف دولة الكويت، حينها افتقد 

منتخبنا لاعب “القناص” الذي 

ميتلك الخربة وُيحسن التعامل مع 

الكرة داخل منطقة الجزاء ويهز 

شباك الخصوم، وهذه الصفات 

كلها كانت متواجدة يف إسامعيل 

عبداللطيف، ليواجه التشييك نقطة 

ضعف يف الجانب الهجومي يف 

غالبية املباريات التي تأثر بها كثرًا 

وأفقدته الوصول ملنصة التتويج، 

رغم وجود العبني آخرين شغروا 

هذا املركز ولكنهم مل يكونوا بكفاءة 

وجودة “سمعه”!

ليكمل التشييك مغامراته الا 

محسوبة وهذه املرة ليس يف 

مباراة سيلعبها من باب التجربة، 

بل يف استحقاق يعترب هو األهم 

ملنتخبنا الوطني واملتمثل يف 

بطولة كأس آسيا 2019 املقرر 

إقامتها يف دولة اإلمارات. فاملدرب 

أطلق قامئة مكونة من 34 العًبا 

كبداية تجمع وإعداد قبل خوض 

املعسكر الخارجي يف نهاية الشهر 

الجاري بالتشيك، ولكنها افتقدت 

السم يحمل لقب هداف املوسم 

الريايض املنرصم الذي أبدع وتفنن 

يف تسجيل وصناعة األهداف، بل 

وأثبت ل� “الداين والقايص” بأنه 

نجم وهداف حقيقي مهام تكابدت 

عليه الظروف والضغوط.. أليس 

استبعاده عن قامئة “األحمر” يف 

كأس الخليج أمرًا صعًبا وهو يف 

كامل عطائه وتوهجه الفني؟

نعم، لكل مدرب قناعاته وخياراته 

الفنية، ولكن “حّدث العاقل 

مبا ال يعقل”، إذا كان إسامعيل 

عبداللطيف بكل ما ذكرنا عنه، 

ليس بالاعب الذي يقنع عقلية 

التشييك سكوب ويجعله ضمن 

خياراته املعتمدة، فامذا عن 

الهدافني الثاثة يف قامئة دورينا بعد 

“سمعه” وهم سيد هاشم عيىس 

وعيىس الربي وسامي الحسيني، 

أال يستحقون أيًضا االنضامم إىل 

“األحمر”؟

ويف السياق أيًضا، وهي “الطامة 

الكربى”، عدم اختيار أفضل حارس 

يف البحرين وليس يف املوسم املنرصم 

فقط، وهو سيد محمد جعفر بشهادة 

ما قدمه من مستوى وأرقام موثقة 

يف سجات اتحاد الكرة لدى لجنة 

املسابقات )وهي املرة الثانية بعد 

تغييبه عن كأس الخليج(، ويف املقابل 

اختيار املدافع أبوبكر آدم الذي 

يلعب يف الدوري السعودي دون أن 

يكون له رقيب وال عني ترصد أداءه 

وما له وما عليه، وكأن أنديتنا املحلية 

تفتقد لاعبني يشغرون مركز الدفاع 

وذات طول فارغ وقوة جسامنية.. 

ولك يف األخوين سيد هاشم وسيد 

عدنان مثال!

وإننا إذ نلوم التشييك سكوب 

يف ضعف أو سوء أو نقص يف 

اختيارات قامئته؛ ألنه صاحب 

القرار، إذ البد أن يكون للمدرب 

املساعد خالد تاج من كلمة ورأي؛ 

كونه صاحب نظرة فنية، والبد 

أيًضا التحاد الكرة من التحدث 

مع املدرب بشأن هذه األمور.. إال 

إذا كان هناك توافق تام عىل ما 

يحدث!

ali.radhi9@gmail.com

التشيكي سكوب

من منافسات البطولة تتويج فريق رافنز باللقب تكريم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للتن��س اجتامعه الثاين له��ذا العام 
2018 ي��وم الخمي��س املواف��ق 30 
من شهر مايو املايض مبقره بجامعة 
بوليتكني��ك البحري��ن. حيث ترأس 
االجت��امع س��مو الش��يخ أحمد بن 
محم��د بن س��لامن آل خليفة وتم 
طرح ومناقشة عدد من املوضوعات 
يتعل��ق  في��ام  خاص��ة  املهم��ة، 
بالبطوالت واملشاركات واملعسكرات 
واالس��تضافات  والخارجية،  املحلية 
املقرتح��ة حتى نهاية 2018م، حيث 
نائ��ب الرئيس أش��ار الش��يخ عبد 
العزيز بن مبارك آل خليفة  أنه بناء 
عىل تشجيع اللجنة األوملبية وحثها 
االتحادات الرياضية عىل املش��اركة 
يف بطولة التضامن األوملبي اإلسامي 
الثاين بأذربيج��ان يف الفرتة من )23 
– 28( يولي��و وس��يغادر الوفد قبل 
يف  للدخ��ول  بأس��بوعني  البطول��ة 
معسكر إعداد حتى تاريخ البطولة، 

وقرر املجلس إقامة معسكر تدريبي 
بأكادميية منذر للتنس لفئة الرجال 
ملدة ش��هر واحد، كام تق��رر إقامة 
معس��كر تدريب وإعداد للناش��ئني 
بالعاصم��ة التايلندية بانكوك وملدة 
3 أس��ابيع، كام رش��ح املجلس فؤاد 
محم��د الرويعي أمني ال��ر العام 
وعضو مجل��س اإلدارة نادية مرادي 
لحض��ور املؤمت��ر الس��نوي لاتحاد 

الدويل للتن��س باورالندو بالواليات 
ش��هر  خ��ال  األمركي��ة  املتح��دة 
أغس��طس 2018. واق��رتح املجلس 
إقام��ة بطولة عىل مس��توى الوطن 
العريب يدعى إليه��ا الاعبني العرب 
أقام��ة بطولة  املميزي��ن، وكذل��ك 
أخرى محلية للجاليات، وتم اعتامد 
اس��تضافة بطول��ة االتح��اد الدويل 
للتنس للناش��ئني خال شهر أكتوبر 

2018 بالتتاب��ع مع ن��ادي البحرين 
ال��دورة  إقام��ة  وتق��رر  للتن��س. 
الثانية إلع��داد مدربني  التدريبي��ة 
لتدريب الصغار تحت 10 س��نوات 
بإرشاف املحارض إيانيك من أكادميية 
يب يت آر، وإقام��ة البطولة الس��ابعة 
املفتوح��ة للتنس للس��يدات خال 
ش��هر نوفمرب 2018 عىل أن تختتم 
فعالياته��ا م��ع احتف��االت اململكة 
بيوم املرأة البحرينية، وإقامة بطولة 
ومهرج��ان العيد الوطن��ي من )14 
– 17( ديس��مرب 2018، واملش��اركة 
يف االحتف��ال بيوم التضامن األوملبي 

الدويل بتاريخ 23 يونيو 2018.
وس��وف يس��تضيف االتحاد املؤمتر 
الس��نوي لاتحاد األس��يوي للتنس، 
كام س��يعيد تش��كيل اللجنة الفنية 
للتن��س، وم��ن املقرر بدء نش��اط 
أكادميية ب��رو للتنس اعتبارا من 24 

يونية 2018 عىل ماعب االتحاد.

في اجتماعه الثاني

اتحاد التنس يقر عددا من المشاركات الخارجية
البالد سبورت

جانب من االجتماع

اليوم استئناف بطولة 
الماسترز الرمضانية للتنس

نادي البحرين للتنس: بعد توقف 3 أيام، 
تستانف مساء اليوم مباريات بطولة 

“املاسرتز” الرمضانية لفردي التنس عىل 
كأس املرحوم أحمد طال املاحوزي، 
والتي ينظمها نادي البحرين للتنس 
ضمن أنشطته الرمضانية لهذا العام؛ 

تخليدا لذكري ابن النادي الشاب املرحوم 
أحمد طال املاحوزي، حيث سيكون 

عشاق رياضة التنس عىل موعد مع 3 مباريات مهمة وقوية تقام 
كلها يف الساعة التاسعة مساء، إذ يتقابل العب سلطنة عامن 
يونس الرواحي مع الهولندي هايد سليس يف اللقاء املرتقب 
بينهام، ويف لقاء آخر ال يقل أهمية يتقابل يوسف قائد مع 

الاعب الرتيك أمر أسيك، وتختتم مباريات اليوم بلقاء بحريني 
خالص بني الاعب إلياس عبدالرضا والاعب حمد عبدالعال.
وأسفرت مباريات املرحلة األوىل من البطولة عن فوز إلياس 

عبدالرضا عىل الرتيك أمر أسبك بنتيجة 6�4 و3�6 و4�10، وفوز 
الاعب العامين يونس الرواحي عىل البحريني أحمد جناحي 

بنتيجة 3�6 وصفر � 4، ومل يتمكن جناحي من مواصلة اللقاء يف 
املجموعة الثنائية نتيجة شعوره باإلرهاق؛ بسبب حرارة الطقس 

وارتفاع نسبة الرطوبة، وفاز الهولندي هايد سليس عىل البحريني 
حسن عبد الرضا بنتيجة 5�7 و 4�6، وفاز بوسف قائد بسهولة 

عىل حمد عبدالعال بنتيجة 6 � صفر مرتني.

أحمد طالل الماحوزي
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“مونتريال” تعلن ثالث الفائزين بجائزة “نصف القسط علينا”

فتحت حساب “حصادي” البنها ليفوز بـ 25 ألف دينار

اأعلنت �رشكة مونرتي���ال عن فوز حميد الزاكي 
بجائزة “ن�ش���ف الق�شط علينا”؛ ليكون بذلك اأكرث 
الفائزين حظوًظا، وذلك بعد فوزه يف اأول �شحوبات 

ال�رشكة بجائزة “ن�شدد عنك اأعباء قرو�شك”. 
ويع���د ف���وز الزاك���ي باجلائ���زة الثاني���ة دليالً 
عل���ى �شدق ال�رشك���ة باإمكان ف���وز اأي عميل، ويدل 
عل���ى �شفافي���ة العرو����س الت���ي تقدمه���ا ال�رشكة 
واإتاحة الفر����س للجميع، واأك���دت �رشكة مونرتيال 
اأن الفر�ش���ة مازالت متاحة للجمي���ع ليكون الرابح 

املقبل مع ال�رشكة.
واأكملت �رشكة مونرتي���ال اأ�شبوعها الثاين من 
�شه���ر رم�شان املبارك م���ع اإقبال كب���ر من جميع 
عمالئه���ا على عرو����س ال�رشك���ة املمي���زة يف �شهر 

رم�شان املبارك

وياأت���ي ذلك االإقب���ال والنج���اح الباه���ر لعدة 
اأ�شب���اب قامت �رشك���ة مونرتيال لل�شي���ارات بها يف 
عرو�شه���ا احلالي���ة، واأول االأ�شب���اب كانت عرو�س 
اخلر “ام�ش���ح واربح” ال���ذي اأتاح ملئ���ات العمالء 
من ا�شتالم هداياهم الفوري���ة القيمة قبل ا�شتالم 

�شيارته���م وا�شتكمال معاملتهم، االأمر الذي عك�س 
بدوره الثق���ة الكربى التي متنحه���ا ال�رشكة جلميع 
عمالئها وزائريها هذا بخالف الهدية االأخرى، وهي 
عبارة ع���ن هاتف “اآيف���ون” ي�شتلم���ه العميل عند 

ا�شتالمه ل�شيارته اجلديدة.

اأعل���ن البن���ك االأهل���ي املتح���د ع���ن اأح���دث 
الفائزي���ن يف �شحوبات برنامج ح�شادي، اإذ فازت 
زكي���ة عبداهلل )احل�ش���اب امل�شج���ل ل�شالح ابنها 
علي( باجلائزة االأ�شبوعية الكربى بقيمة 25 األف 
دين���ار بحريني من ه���ذا الربنامج ال���ذي يعد من 
اأكرب واأ�شهر برامج التوفر امل�رشيف على م�شتوى 

املنطقة. 
ويف احتف���ال خا����س اأقي���م باملق���ر الرئي�س 
للبن���ك يف �شاحية ال�شي���ف، كان نائ���ب الرئي�س 
التنفي���ذي للمجموعة ل�شوؤون اخلدمات امل�رشفية 
لالأف���راد عب���داهلل الرئي�شي يف ا�شتقب���ال الفائزة 
الت���ي ح����رشت برفقة ابنه���ا علي، اإذ رح���ب بهما 

الرئي�شي وقّدم �شيًكا مببلغ هذه اجلائزة النقدية 
التي يتم ال�شحب عليها اأ�شبوعيًّا على مدار العام. 
واأعرب���ت زكية عبد اهلل وهي اأم لثالثة اأطفال 
عن �شعادتها الكبرة قائلة “الفوز بهذه اجلائزة 
ا اأدخ���ل الفرحة عل���ى قلوب جميع  جاء خ���رًبا �شارًّ
اأف���راد عائلتي، خ�شو�ش���ا اأنني ح�شدت من خالل 
هذه اجلائزة ما كنت اأمتن���اه عندما فتحت ح�شاًبا 
يف ح�ش���ادي خ�ش�شت���ه البني عل���ي للم�شاعدة يف 
حتقيق تطلعات حيات���ه امل�شتقبلية. اإنني اأ�شكر 
البنك االأهل���ي املتحد على ه���ذه اجلائزة الرائعة 
كم���ا اأ�شك���ر موظفيه عل���ى اخلدمة الك���فء التي 

مل�شناها على مدى �شنوات تعاملنا مع البنك”. 

عائل���ة  ن���رى  اأن  “ي�رشن���ا  الرئي�ش���ي  وق���ال 
بحرينية اأخ���رى تن�شم لقائم���ة الرابحني معنا يف 
برنام���ج )ح�شادي( الذين ب���ات عددهم اأكرث من 
12 األ���ف رابح من خمتلف الفئ���ات واالأعمار منذ 
تاأ�شي����س الربنامج، اإذ ت�شنى له���م الفوز بجوائز 
بل���غ اإجماليها اأكرث من 50 ملي���ون دينار بحريني 
حت���ى االآن. اإنن���ي اأهنئ العائلة الكرمي���ة الفائزة 
واأمتن���ى له���ا وجلميع عمالئن���ا اأن يحالفهم احلظ 
جمدًدا للفوز يف ال�شحوبات العديدة املقبلة لهذا 
الربنام���ج الذي اأ�شب���ح الربنامج الرائ���د واالأكرث 

ا�شتمراًرا على م�شتوى البحرين واملنطقة”.

احتفاال بقرب حلول عيد الفطر

مجوهرات الزين تطلق مجموعة “حب الهيل” الجديدة

“VIVA” تقيم غبقتها السنوية للموظفين

اأطلق���ت جموهرات الزين ي���وم اجلمعة 1 يونيو 
2018 جمموعته���ا اجلدي���دة كلي���ا “ح���ب الهي���ل”؛ 
احتف���اال بق���رب حل���ول عيد الفط���ر املب���ارك، حيث 
ا�شتعر�ش���ْت جمموعته���ا الع�رشي���ة امل�شتوح���اة من 

الطابع التقليدي.
�ش���وف تذه���ل عيني���ك واأن���ت ت�شتك�شف كيف 
روح  العري���ق يف ت�شمي���م ذي  املا�ش���ي  ا�شتح����رش 
ع�رشي���ة حديث���ة! فح���ب الهي���ل، ذل���ك البه���ار الذي 
يحت���ل مكانة خا�ش���ة يف قلوب اأهل اخللي���ج العربي 
مل���ا له من خ�شائ����س �شفائية، ا�شتح���وذ على طابع 
فري���د يف املجوهرات التقليدي���ة القدمية يف الذهب 
البحريني. ومن منطل���ق احلفاظ على الرتاث العربي 
عموم���ا واخلليجي خ�شو�شا عزم���ت جموهرات الزين 
على ا�شتح�شار هذا العن�رش يف جمموعة ع�رشية حديثة 

حتت�شن عراقة املا�شي.
ح���ب الهيل، يع���رف برائحت���ه العط���رة ونكهته 
القوية، قد ا�شتمر ليومنا هذا حمتال مكانة ال ي�شتهان 
به���ا يف املطاب���خ العربية. وميثل يف ه���ذه املجموعة 
عن����رش الت�شميم الرئي�س يف قطع م�شنوعة من ذهب 
ال����18 قراطا االأ�شفر من خ���وامت، وقالئد، واأ�شاور، 
واأزرار رجالي���ة للقمي�س، بينم���ا مزجت قطع خمتارة 
اأخرى مع االأملا����س لتتاألق جماال على جمال لت�شحرك 
ومت���الأك رغبة المتالكها. ولكن ل���ن تتوقف عند هذا 
احل���د، فهنال���ك قطعة متث���ل قلب ه���ذه املجموعة، 

�شتاأ����رشك وتدع���وك لاللتقاطه���ا، وهن���اك �شتكون 
اأم���ام مفاجاأة غر متوقعة. ه���ذه القطعة متثل خامتا 
من عي���ار 18 قراطا، يتميز باإط���ار خارجي يحمل يف 
و�شطه حلق���ة من عن�رش حب الهي���ل الذي يدور حول 

االإطار ليمثل خامتا للت�شبيح.
وعن هذه املجموعة يحدثن���ا الرئي�س التنفيذي 
ثيو �شوارت “جمموعة حب الهيل متثل خطوة رئي�شة 
نحو ال�شعي احلثي���ث ملجوهرات الزين لتقدمي قطع 
تتنا�ش���ب مع اال�شتخ���دام اليوم���ي ويف نف�س الوقت 
متث���ل ا�شتثمارا نوعي���ا لقطع م�شنع���ة يدويا بطابع 
تراث���ي حديث. ه���ذه املجموع���ة تتنا�ش���ب متاما مع 
اأج���واء �شه���ر رم�ش���ان الف�شي���ل، اإذ تك���رم يف هذه 
االأوق���ات التقاليد والع���ادات، ويحتفل بها من خالل 

اإهداء االأحباء خالل عيد الفطر املبارك. نحن يف الزين 
تعرتين���ا �شعادة بالغ���ة باأننا ن�شتطي���ع امل�شاهمة يف 
�شنع هذه البهجة خالل �شهر رم�شان الف�شيل وعيد 
الفطر املبارك”.  وا�شاف “نحن ن�شتوحي ت�شاميمنا 
من �شل���ب الثقاف���ة العربية العريق���ة، فن�شمم، ثم 
ن�شن���ع، ث���م نعر�س م���ا ن�شن���ع لنن�رش البهج���ة حول 
زبائنن���ا، ث���م نغل���ف الهدي���ة، واأخرا منرره���ا ونحن 
عل���ى علم وثق���ة باأن م���ن �شاأن ه���ذه الهدي���ة �شنع 
ذكرى مدي���دة للعوائل واملحبني وباأننا جزء من هذه 

الذكرى... هذا �رشف لنا!”.
وتتوافر هذه املجموعة يف جميع فروع جموهرات 
الزي���ن يف البحري���ن، اخل���رب، الريا����س، ج���دة، دبي، 

اأبوظبي، وقطر منذ ابتداء �شهر يونيو احلايل.

اأقام���ت VIVA البحرين غبقته���ا الرم�شانية ال�شنوي���ة ملوظفيها يف خيمة 
م�شايا بفندق الريتز كارلت���ون، بح�شور الرئي�س التنفيذي ل�رشكة VIVA عليان 

الوتي���د، اإلى جانب اأع�ش���اء االإدارة التنفيذية. وت�شمن برنام���ج الغبقة هذا العام 
اأن�شطة ترفيهية خمتلفة، مبا يف ذلك العديد من امل�شابقات واملفاجاآت.

فريق سار يجتمع لتقديم أفضل الخدمات لزواره

“ماكالرين أتوموتيڤ” تعين براك رئيًسا لسائقي االختبارات

اجتمع فريق ادارة جممع �شار التجاري مع 
نائب رئي�س املجل����س البلدي ال�شمايل ممثل 
الدائ���رة اخلام�ش���ة احم���د الكوهج���ي بح�شور 
ممث���ل �شندوق �ش���ار اخلري نائ���ب الرئي�س 
ابراهي���م عبداحلمي���د، وممث���ل ن���ادي �ش���ار 
الريا�شي والثقايف حمم���د ال�شاري؛ لت�شكيل 

�رشاكة جمتمعية خلدمة اهايل املنطقة.
واأو�ش���ح الكوهجي اأنه الب���د من تكثيف 
خمتل���ف  يف  والتع���اون  االجتماع���ات  ه���ذه 
املجاالت لتقدمي اف�شل اخلدمات الرتفيهية 
والفعاليات للمواطن���ني يف املنطقة وزيادة 
امل�شارك���ة ال�شبابية وحتفيزه���م على االإبداع 
يف املج���االت الريا�شي���ة والثقافي���ة، اإ�شافة 
الى م�شاهمة القطاع اخلا�س لدعم ال�شناديق 

اخلرية. كم���ا علقت املدير التنفيذي ملجمع 
�ش���ار التج���اري ا�شمه���ان بوخ���وة ب���اأن اإدارة 
املجم���ع حتر�س دائم���ا على تق���دمي اأف�شل 
اخلدم���ات وتق���دمي الدع���م الأه���ايل املنطقة 
جم���ال  يف  ال�شبابي���ة  الكف���اءات  وت�شجي���ع 
الريا�ش���ة وتعزي���ز مفهوم العم���ل التطوعي 
مع اجلمعي���ات اخلرية وموؤ�ش�ش���ات املجتمع 

املدين.
واأ�ش���اف الكوهج���ي اأن تفعي���ل ال�رشاكة 
�ش���وف يتعزز من خ���الل امل�شارك���ة بالربامج 
والفعالي���ات واحلمالت الت���ي تنظم من قبل 
املجل����س البلدي ال�شم���ايل واإدارة جممع �شار 
ون���ادي �شار الريا�ش���ي والثق���ايف و�شندوق 

�شار اخلري على حد �شواء.

اأك���دت ماكالري���ن اأتوموتي���ڤ ان�شم���ام 
كين���ي براك، املح���رتف ال�شاب���ق يف �شباقات 
الربيطاني���ة  ال�رشك���ة  اإل���ى  ال�شي���ارات، 
املتخ�ش�ش���ة ب�شناعة ال�شي���ارات الريا�شية 
الفاخرة وال�شيارات اخلارقة، وتوّليه من�شب 

كبر �شائقي االختبارات يف ال�رشكة.
ويتمتع باراك، البالغ من العمر 52 عاًما، 
بخربة 35 عاًم���ا يف عامل �شباق���ات ال�شيارات 
حقق فيها انت�شارات بارزة ك�شائق �شباق يف 
�شل�شل���ة “اإن���دي كار” و “كارت” و “فورموال 
�شائ���ق  وكان  ال���رايل،  و�شباق���ات   ”3000
االختبار يف فورموال 1 و “نا�شكار”، و�شيتولى 
م�شوؤولية قيادة م�ش���رة التطوير الهند�شية 
ماكالري���ن  �شي���ارات  جلمي���ع  الديناميكي���ة 

املخ�ش�شة للطرقات. 
و�شرف���ع ب���راك تقاري���ره اإل���ى الرئي�س 
ماكالري���ن  ل���دى  للعملي���ات  التنفي���ذي 

اأتوموتيڤ جينز لودمان.
وقال لودمان “ميثل تعيني كيني براك 
يف من�ش���ب كب���ر �شائق���ي االختب���ارات لدى 
ماكالري���ن اأتوموتي���ڤ عالمة فارق���ة حقيقية 
لل�رشك���ة، وين�شجم متاًما م���ع م�شاعينا الرامية 
اإل���ى �شم���ان احتف���اظ االأجي���ال القادمة من 

�شياراتن���ا الريا�شية الفاخ���رة واخلارقة على 
عنا����رش متّيزه���ا الديناميكي���ة الت���ي لطاملا 
ا�شتهرت بها العالمة التجارية. ويتاألق �شجل 
ب���راك باإجن���ازات مذهل���ة ك�شائ���ق �شباق���ات 
م���ن الدرجة االأول���ى - ومنها الف���وز ب�شل�شلة 
بطوالت )اإندي كار( و�شباق )اإنديانابولي�س( 
مل�شاف���ة 500 مي���ل. واأعتق���د ب���اأن كفاءاته 
ك�شائق تطوير اأك���رث روعة، وجتعله ال�شخ�س 
االأمث���ل لقي���ادة الفريق يف ت�شكي���ل اأ�شلوب 

قيادة �شيارات ماكالرين”.

• كيني براك	
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نور سعيد صالح

غدير عبداهلل إبراهيم 
القصاب

مريم عبدالنبي 
عبدالكريم جاسم

علي عقيل علي محمد

زينب عبدالحسين 
عبداهلل ناصر خميس

سجى صالح حسين 
نوروز

والء حسن مال أحمد 
حسن يوسف

نجود طارق عبدالحميد

زهراء جعفر عبداهلل

آمنة حسين العوضي

أحمد خالد عبدالعزيز 
بدر

سيد عبداهلل سيد 
هاشم

% 93.4

% 91

% 96.91

% 99.45

% 91

% 95.9

% 93.9

% 90.27

% 97.18

% 98.67

% 95.5

% 92.73

مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي.

مدر�سة اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدي ومعلماتي واأ�رستي.

مدر�سة قرطبة الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي.

مدر�سة عثمان بن عفان الإعدادية للبنني

مدر�سة ال�سناب�س الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي الكرمية ومعلماتي وجميع من �ساندوين.

الأولى على التجاري الفني املطور
مدر�سة الوفاء الثانوية للبنات

اأهدي تفوقي اإلى اأ�رستي وعائلتي ومدر�ساتي وجميع من �سجعوين وحفزوين.

مدر�سة غازي الق�سيبي الثانوية 
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي وكل من �ساندين.

مدر�سة اأم كلثوم الإعدادية 
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي.

مدر�سة قرطبة الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدّي.

مدر�سة زنوبيا الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدّي وعائلتي.

مدر�سة النعيم الثانوية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى الوالدين والأهل والأ�سدقاء.

مدر�سة جدحف�س الإعدادية للبنني
التخ�س�س: العلوم والريا�سيات

اأهدي تفوقي اإلى والدتي العزيزة والأ�ساتذة الأفا�سل.
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  جمل�س احمد بن حممد اآل خرفو�س: 3686500
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بع

ألر
ا

    BUZZ      

بخ�سارتنا للنجم الكبري عبداحل�سني عبدالر�سا التي 
تعد اخل�سارة الكبرية يف 2017 يتذكر البحرينيون النجم 
الراح���ل يف رم�س���ان م���ع م�سل�سالته الكوميدي���ة وهو مع 
حلول �سه���ر رم�سان احلايل نقرتب م���ن الذكرى االأولى 
لوفاة بوعدنان الذي فقده حمبوه يف اأغ�سط�س املا�سي، 
خ�سو�س���ا م���ع م�سل�س���ل “درب الزل���ق” ال���ذي ال تخل���و 
الذاك���رة الرم�سانية من “قف�س���ات” امل�سل�سل الكويتي 
“درب الزل���ق” ال���ذي يعي�س���ه البحريني���ون كل ي���وم، 
خ�سو�سا م���ع ال�سهر املب���ارك. فيعت���ربه الكثريون من 
اأف�سل امل�سل�س���الت الكويتية بالرغم م���ن كونه قدمًيا، 
فقد مت اإنتاجه يف نهاية ال�سبعينات ومبيزانية متوا�سعة 
اإال اأنه���ا الزالت تتفوق على امل�سل�س���الت اجلديدة ذات 
التكنولوجي���ا العالي���ة، ويعت���رب من اأ�سه���ر امل�سل�سالت 
اخلليجية والعربية واأبرزها، وعر�س عرب معظم �سا�سات 
التلفزيوني���ات العربي���ة، وه���و م���ن اإنتاج �سن���ة 1977، 
و�س���ارك يف بطولته عدد من النجوم: الفنان عبداحل�سني 
عبدالر�سا، و�سعد الف���رج، وخالد النفي�سي، وعبدالعزيز 

النم����س، وعل���ي املفي���دي، و�سمري القالف، وم���ن اإخراج 
حمدي فريد، ومن تاأليف عبد االأمري الرتكي.

وتدور ق�س���ة “درب الزلق” ح���ول �سقيقني تهبط 
عليهم���ا ثروة طائلة، بعد جترعهم���ا مرارة العوز والفقر، 
اإذ كان���ا يعم���الن يف مهن متوا�سع���ة ويتقا�سي���ان اأجراً 
قليالً ال ي�سد الرم���ق، ويلعب الفنان الراحل عبداحل�سني 
عبدالر�س���ا دور ح�سني بن عاق���ول، يف حني يج�سد �سعد 
الف���رج دور �سقيق���ه االأك���رب ويعي�سان م���ع والدتهما يف 
بيت متوا�سع تركه له���م والدهم املتويف عبدالرزاق بن 

عاقول.
يب���داأ ال�سقيقان ح�سين���وه و�سقيقه �سعد با�سترياد 
اأحذية يكت�سفان بعد و�سولها اأنها جميعها فردة ي�سار، 
ثم يبداأ ح�سينوه با�سترياد حلم الكالب منطلقا من فكرة 
اأن الكوي���ت احلديث���ة ت�ستقطب الكفار وه���وؤالء يحبون 
تربية الكالب، لكن االأجانب يف بدايات الكويت مل يكونوا 
عل���ى ما يب���دو معني���ني كثريا باإطع���ام كالبه���م، فتبور 
الب�ساع���ة، وللخروج م���ن ماأزقه ي�سط���ر ح�سني اخلائف 
من �سماتة خاله قحطة “عل���ي املفيدي” بت�سويق طعام 
الكالب باعتباره طعاما جاهزا للب�ر، وتنطلي حيلته على 

الب�سطاء قبل اأن جتت���اح البالد عا�سفة من النباح تنتاب 
الب�ر مم���ن تناولوا معلب���ات ح�سينوه، تلق���ي ال�سلطات 

القب�س على ح�سينوه وجتلده عقابا له على غ�سه.
بعد فرتة عالج ق�سرية ين�سحه الطبيب بال�سفر اإلى 
م�ر للنقاه���ة، وهناك يتعرف على حمت���ال يقوم بدوره 
فوؤاد راتب، يقنعه املحتال ب�راء االأهرامات واأبو الهول، 
وي�سحبه ح�سينوه مع���ه اإلى الكويت باعتباره م�ست�ساره، 
يتخل���ى االثنان عن �سفقة ����راء االأهرامات و�سحنها من 
م�ر اإل���ى الكويت ال�ستقطاب ال�سي���اح، ويقرر ح�سينوه 
�راء م�سنع للكربي���ت ي�سطر حلرقه يف نهاية امل�سل�سل 
هربا م���ن اخل�سائر والديون، لكن �ركة التاأمني تكت�سف 
اجلرمي���ة وترف�س تعوي�سه فيغ���ادر حلمه حمطما فقريا 
ب���ال م���اأوى. وهربا م���ن ال�سماتة ول���وم اأ�رت���ه التي بدد 
ثروته���ا، يحاول ح�سينوه االنتح���ار باإلقاء نف�سه يف البئر، 
لكن���ه ال ميوت ويتم اإنقاذه وتلتف حوله عائلته في�سطر 
بع���د مغامراته التجاري���ة الفا�سلة للع���ودة عامال ب�سيطا 
فقريا مع �سقيقه �سعد يف حمل خالهما قحطه الذي يعمل 

يف �سناعة النعل وهو اال�سم املحلي للنعال.

طارق البحار

“درب الزلق”.. من الذاكرة البحرينية في رمضان

يف ثوب جديد تظهر الفنانة زينة مب�سل�سلها “ممنوع االقرتاب 
اأو الت�سوي���ر”، الذي ي�ساركه���ا بطولته فتحي عبد الوهاب وحممد 
�ساه���ني. وتقدم من خالله دور فنانة �ساعدة تطمح لت�سبح جنمة، 
اإال اأنه���ا تت���ورط يف جرمي���ة قتل ت�سع���ل اأح���داث امل�سل�سل، الذي 

يعتمد على عن�ري املفاجاأة والت�سويق.
ويق���دم العم���ل روؤي���ة اإخراجية جي���دة ملخرجه ال�س���اب، زياد 
الو�ساح���ي، ال���ذي يق���دم نف�س���ه يف اأول عمل اإخراجي ل���ه مما يب�ر 

مب�ستقبل واعد.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:
3 اأك���واب دقيق جمي���ع اال�ستعماالت 405 

جم
ن�سف ملعقة �ساي ملح 4 جم

ملعقتا طعام زيت نباتي 30 مل
كوب ماء 200 مل 

ن�سف ملعقة �ساي م�سحوق خمرية 3 جم 

الطريقة:
تخلط جميع املقادير وتعجن حتى تتجان�س.
تقط���ع العجينة اإلى 6 قطع وترق كل قطعة 
عل���ى �سكل قر����س مع مراعاة ن���ر الدقيق 

على ال�سطح والن�سابة.
مت�سح التاوة بالزي���ت اأو ال�سمنة ثم يو�سع 
عليه���ا القر����س وير�س بوا�سط���ة امللعقة 
ثم يقلب على الوج���ه االأخر ويحمر اأي�ساً ثم 

يقدم.

باراتا
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السهام المارقة
ي��������ت��������ن��������اول 
جمموعة  امل�شل�شل 
م�������ن ال���ق�������ش���اي���ا 
اخلا�شة  ال�����ش��اخ��ن��ة، 
ال��ع��رب��ي،  باملجتمع 
وخ���ا����ش���ة امل��ج��ت��م��ع 
امل�����������ري، وال���ت���ي 
م�شكلة  اأه��م��ه��ا  م��ن 
االإره����������اب، وك��ي��ف 
ت��ت��م م��ن��اق�����ش��ة ه��ذه 

الق�شية.
ب��ط��ول��ة: ���ري��ف 
�����ش����الم����ة، ����ش���ري 
ع���ادل، ه��اين ع��ادل، 
تاأليف �شرين دياب 
واإخراج حممود كامل.

أمر واقع
ت���ع���ر����س ق��ن��اة 
والنا�س”  “القاهرة 
واقع”  “اأمر  م�شل�شل 
رم�شان  �شهر  خ��الل 
املقبل، حيث يعر�س 
جمموعة  على  اأي�شا 
من ال�شا�شات االأخرى 
وامل�����ري��ة،  العربية 
قناة  حاليا  وت�شتعد 
والنا�س”  “القاهرة 
ملجموعة من الربامج 
االأخ�������رى ل��ع��ر���ش��ه��ا 

خالل رم�شان.
واقع”  “اأم��������ر 
رفعت  حممد  تاأليف 
اأ�شامة  حممد  واإخ��راج 
وب�����ط�����ول�����ة ك����رمي 
وفيق،  اأحمد  فهمى، 
نبيل  م�شطفى،  رمي 
احل����ل����ف����اوي، ن��ه��ى 
ب��در،  جن��الء  عابدين، 
اإينا�س  ق���ورة،  ملك 

كامل، دينا فوؤاد.

أطباق رمضانية تقليدية يتنافس نساء الخليج على إعدادها
من اأب���رز ال�شلوكيات الت���ي مازالت تتم�شك به���ا اأ�ر خليجية 
خ���الل ال�شهر الف�شيل، االلتزام باإعداد اأبرز اأ�شناف �شفرة رم�شان 
املتنوع���ة، التي تت���وزع ما بني وجب���ات رئي�شة ومنه���ا “الرثيد”، 
و”الهري�س”، واحللويات وم���ن اأ�شهرها “اللقيمات”، و”ال�شاقو”، 
و”الليقم���ات”. فعلى الرغم من تاأثر ممار�ش���ات جمموعة من االأ�ر 
اخلليجي���ة، نتيجة التغي���رات والتطورات التي ط���راأت على �شتى 
مناح���ي حياتهم، م���ازال كثر من االأ�ر يتقي���د بالعادات املرتبطة 
ب�شهر رم�شان املبارك، ومن اأبرزها التقيد باإعداد �شفرة رم�شانية 
تقليدي���ة، ت�شم جمموعة من اأ�شهر الوجب���ات واحللويات ال�شهرة 
يف املطب���خ اخلليج���ي، ومنه���ا )الرثي���د، والهري����س، واللقيمات، 

واخلنفرو�س، والليقمات والهري�س(، وغرها الكثر”.
ويع���د �شهر رم�ش���ان الكرمي فر�ش���ة مثالية لرب���ات البيوت 
الإع���ادة اإحياء االأ�شن���اف التقليدية، التي قد يجهله���ا اأبناء اجليل 
اجلدي���د، الذي يلم باالأ�شناف الغربية اأكرث من املاأكوالت ال�شعبية 
الت���ي جت�شد ثقافة املطبخ االإماراتي، ال���ذي يعد جزءاً ال يتجزاأ من 
ع���ادات وتقالي���د املجتمع املحل���ي التي ينبغ���ي املحافظة عليها 

والتوعية باأهميتها.

تي في

نصائح للصائمين

فوائض
تغذي����ة  واخت�شا�شي����و  خ����رباء  اأك����د 
اأهمية التخل�س من فائ�س االأطعمة التي 
مت مل�شها باالأي����دي؛ الأنها غالبا ما تكون 
عر�ش����ة للتل����وث الغذائ����ي، اأم����ا االأغذية 
والوجبات اجلاهزة لالأكل والتي مل تلم�س 
باليد ين�شح بتق�شيمها وو�شعها يف اأواٍن 
�شغرة غر عميقة وتغطيتها باإحكام ثم 
تربيدها مبا�رة، وي�شدد املخت�شون على 
عدم خلط الفائ�س م����ن الغذاء مع اأغذية 

خمتلفة اأو فائ�شة من اأيام خمتلفة.
كم����ا يدعو اآخ����رون اإلى اأخ����ذ احليطة 
واحل����ذر عن����د احلاجة اإلى اإع����ادة ت�شخني 
االأغذي����ة واالأطعم����ة املحفوظ����ة واملعدة 
لال�شته����الك “م����ربدة اأو جمم����دة”، فاإنه 
يج����ب اأن ت�شخن اإلى درج����ة حرارة ال تقل 
ع����ن 75ْم قبل تناوله����ا، وقبل ا�شتهالك 
االأغذي����ة املعدة م�شبقاً يج����ب التاأكد من 
اأن ال�شف����ات احل�شي����ة للم����ادة الغذائية 
مثل الطع����م واللون والرائح����ة مل تتغر، 
واإذا ح����دث تغر فيه����ا اأ�شبح الغذاء غر 
�شالح لال�شته����الك، ويجب التخل�س منه 

مبا�رة.
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م�سر... رحيل “�سوت العرب” يف ذكرى النك�سة
ت���ويف الإذاعي امل����ري اأحمد �ش���عيد الذي ا�ش���تهر 
القوم���ي يف  امل���د  ف���رة  الإذاع���ي يف  واأدائ���ه  ب�ش���وته 
اخلم�شيني���ات وال�شتيني���ات، ويع���ود ل���ه الف�ش���ل اإل���ى 
جان���ب عدد من الإذاعي���ني امل�ريني يف تطوي���ر الكتابة 
الإذاعي���ة. وكان �شعي���د واحدا م���ن رواد الإذاعة امل�رية 
واأح���د موؤ�ش�شي اإذاعة �شوت الع���رب و�شوتها املميز من 
انطالقته���ا منت�ش���ف اخلم�شينيات وتراأ�شه���ا حتى العام 

.1967
 ول���د �شعيد الع���ام 1925 وتخ���رج يف كلية احلقوق 
الع���ام 1946 ليلتحق بعدها بالعم���ل ال�شحايف يف جمالت 
“اآخر �شاعة” و”روزاليو�شف” و”الكواكب”. �شارك �شعيد 
يف املقاوم���ة ال�شعبي���ة لالحت���الل الربيط���اين قب���ل ثورة 

يولي���و. التحق بالإذاع���ة العام 1950 وتولى اإدارة برنامج العالقات اخلارجي���ة بها وبعدها اأ�شبح واحدا 
م���ن اأ�شه���ر مذيعيها. ارتبط ا�شم �شعيد باإعالم ثورة يوليو، حت���ى ن�شب البع�ض له اإعالم التعبئة خا�شة 

يف اأعقاب نك�شة يونيو 1967، وهي الفرة التي اأعلن �شعيد غري مرة اأنه فخور بها يف حياته املهنية.

 Social
media

رئي�س وزراء هولندا مي�سح 
الأر�س عند مدخل الربملان

�ش���ورت قناة “NOS” الهولندي���ة رئي�ض وزراء البالد مارك روتا وهو مي�شح الأر�ض عند 
مدخل الربملان.

ويظه���ر الفيديو الذي انت�ر ع���رب و�شائل التوا�شل الجتماعي رئي����ض الوزراء الهولندي 
وه���و ي�رب القهوة يف كوب م���ن الكرتون عند مدخل الربملان، قبل اأن ي�شقط الكوب من يده 
لتن�شك���ب القهوة على الأر�ض. وطلب مارك روتا م���ن عمال النظافة اأن يعطوه مم�شحة، وقام 
مب�ش���ح الأر����ض بنف�شه، مما اأثار اإعجاب احل�ش���ور الذين بادروا بالت�شفي���ق بحفاوة بالغة له. 
واأ�شارت املرا�شلة اإيرين اأو�شتني، اإلى اأن روتا كان يعلم متاما اأن الكامريا كانت ت�شوره، اإل 

اأنه بقي حمافظا على هدوئه وروح دعابته وم�شح بقعة القهوة التي غطت الأر�ض.

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

ولكنه  ح���ار  الطق�ض 
رط���ب ن�شبي���ا اأحيانا 

هذه الليلة.

الري���اح متقلب���ة الجتاه م���ن 5 اإلى 10 
عقد ولكنه���ا �شمالية بوجه عام من 12 

اإلى 17 عقدة اأحيانا خالل  النهار.

ارتف���اع امل���وج من قدم اإلى قدمني ق���رب ال�شواحل ومن 2 اإلى 4 
اأق���دام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظم���ى 41 وال�شغرى 31 

درجة مئوية. والرطوبة الن�شبية العظمى 85 % ال�شغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�ر والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�ر

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الفجــر:  03:15 
الظهـر:  11:36 
العصــر: 03:02 
المغرب: 06:28 
العشاء: 07:58

مواقيت 
الصالة

• املمثلة الأمريكية اإميا �شتون اأثناء عر�ض اأزياء يف جنوب فرن�شا )اف ب(	

• اأحمد �شعيد	
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