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فت���ح النائ���ب اأحم���د قراطة الن���ار على 
يف  الت�رشيعي���ة  لل�سلط���ة  املمثل���ة  اللجن���ة 
اجتماع���ات اإعادة هيكل���ة الدعم مل�ستحقيه، 
وذل���ك مطلع جل�س���ة الن���واب املنعقدة يوم 
الثالثاء املا�س���ي. واأعلن يف مداخلته عن طرحه 
روؤي���ة مبعية جمموع���ة من النواب لإع���ادة هيكلة 
الدعم، وذلك بعد اأن “ف�سلت” اللجنة يف اخلروج 
بنتيجة من اجتماعاتها مع ال�سلطة التنفيذية رغم 
جتاوز الف���رة التي كانت مق���درة للتوافق على 

روؤية موحدة للدعم.

واملتقاعدين الغالء  مل�ستحقي  الدنيا  ال�سريحة  �سقف  دينار   500

م�ساع “نيابية” لتقدمي ر�ؤية موحدة لهيكلة الدعم

احللف اإلى  قطر  ان�سمام  “الناتو” ي�ستبعد 

فرن�سا: حديث اإيران عن التخ�سيب يالم�س اخلط الأحمر

بروك�س���ل - اأ ف ب: ا�ستبعد م�سوؤول يف 
حلف �سمال الأطل�سي اأم�س )الأربعاء( احتمال 
�س���م قطر اإلى احللف الع�سك���ري، موؤكدا اأنه 
يقت����رش على الولي���ات املتح���دة الأمريكية 
واأوروب���ا، بعد اإع���الن وزير قط���ري اأن بالده 
تطم���ح لالن�سم���ام اإل���ى احللف عل���ى املدى 
البعيد.وق���ال امل�سوؤول يف احللف “اإن املادة 
10 يف وثيق���ة وا�سنط���ن تتي���ح فقط للدول 

الأوروبي���ة الن�سمام اإلى احلل���ف الذي ي�سم 
29 بلدا”. وقال وزير الدولة القطري ل�سوؤون 
الدف���اع خالد بن حممد العطية، الثالثاء “نحن 
يف دول���ة قط���ر يوج���د لدين���ا تع���اون فعلي 
وحقيق���ي مع منظم���ة النات���و ويتط���ور يوما 
بع���د يوم وقد يف�س���ي اإل���ى ا�ست�سافة قطر 

لإحدى وحدات النات���و اأو اأحد مراكزه 
املتخ�س�سة”.

عوا�سم - اف ب: قال وزير اخلارجية 
الفرن�س���ي ج���ان اإيف ل���و دري���ان، اأم�س 
الأربعاء، اإن ت�رشيح اإيران باأنها قد تزيد 
قدرتها عل���ى تخ�سي���ب اليورانيوم اإذا 
انهار التفاق النووي، يقرب من”اخلط 

الأحمر”. 
واأ�س���اف ل���و دري���ان يف ت�رشيح���ات 
لرادي���و اأوروب���ا 1: “دائم���ا م���ا يك���ون 
التالع���ب باخل���ط الأحمر خط���ريا”، لكنه 
ق���ال اإن خط���ط اإنق���اذ التف���اق النووي 

لتزال كما هي. 
وع���اد التوت���ر ب���ن اإي���ران والغرب 
منذ اأن ق���رر الرئي����س الأمريكي دونالد 
ان�سح���اب  املا�س���ي،  ال�سه���ر  ترام���ب، 

الولي���ات املتحدة من التف���اق املوقع 
بن طهران والقوى العاملية عام 

201514، قائال اإنه معيب ب�سدة.
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14• الربملان العراقي �سَوّت بالأغلبية على اإعادة العد والفرز اليدوي	

برملان العراق ي�سوت لإعادة العد �الفرز يد�يا
بغداد - وكالت: �سَوّت الربملان العراقي 
باأغلبية الأ�سوات، اأم����س، على اإلزام مفو�سية 
النتخابات باإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج 
النتخاب���ات. و�س���َوّت الربملان عل���ى اإلغاء املادة 
38، واأحل حملها اإلغ���اء العمل باجلهاز الإلكروين. 
كم���ا ق���رر ت�سكيل جلن���ة لتق�سي احلقائ���ق بنتائج 
النتخاب���ات الربملانية الأخرية، وانت���داب 9 ق�ساة 
لإدارة مفو�سية النتخابات. وعقد الربملان العراقي 
اجلل�سة بح�سور 172 نائبا كانت خم�س�سة لتعديل 

قانون النتخابات واإلزام املفو�سية بالعد 
والفرز اليدوي.

احلكــــومـــــة اليمنيــــة ترفـــــ�ض �شـــــروط 
احلوثيني للتفاو�ض وت�شليم احلديدة

الأدويــــــــة  فــــــاتــــورة  % مــــــن   70
“تلتهمهــــــا” ال�شلمــــانيــــة

اجلــــودر ي�شـــع حجـــر الأ�شـــا�ض مللعــــــب 
كـــرة القـــدم بنــــادي اأم احل�شـــم

بالد العالم

بالدنا

البالد سبورت
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يجـوز اإ�سدار “التقاعد” مبر�سوم
اإذا اختلف املجل�شان ومل يعقد “الوطني”... الرميحي لـ “$”:

قال ال�سوري خمي����س الرميحي ل� “البالد” 
اإن جمل����س الن���واب ف���ّوت فر�س���ة حقيقي���ة 
لتعديل م�رشوعي قانوين اإ�سالح نظام التقاعد 
امل���دين والع�سك���ري، وو�س���ع م���ا يرون���ه من 
�سمانات اإ�سافية.واأ�ساف يف حوار مع مندوب 
ال�سحيف���ة: ل وق���ت حالي���ا لتعدي���ل م�رشوعي 
القانون���ن، وبالن�سبة يل ف�ساأ�سوت مع م�رشوع 

القانون كما هو وارد.
لل�سلط���ة  الربمل���ان  تفوي����س  اأن  وذك���ر 
التنفيذي���ة ببع����س الأم���ور لي�س بدع���ة؛ لأنه 
يوجد تفوي�س �ساٍر حاليا ل�سمو رئي�س الوزراء 

بتحديد الرواتب والأجور، اأّي اأن حتديد الأجور 
غري من�سو�س عليه بالقانون، ويجري ذلك من 

بعد تو�سية من ديوان اخلدمة املدنية.
الد�ست���وري  للم�س���ار  توقعات���ه  وع���ن 
املجل�س���ن  اخت���الف  ح���ال  يف  للت�رشيع���ن 
ب�ساأنهم���ا، رد الرميحي ب���اأن املادة )87( من 
الد�ستور تورد تف�سيال لهذه احلالة، ويف حال 
اخت���الف املجل�سن عل���ى اأّي م����رشوع بقانون 
جم���ال للربمل���ان ب�سف���ة عاجل���ة، ومل ينعقد 
املجل����س الوطن���ي حل�سم متريره م���ن عدمه، 
ف���اإن ل���دى جالل���ة املل���ك رخ�س���ة د�ستورية 

لإ�س���دار القان���ون مبر�سوم ل���ه قوة 
القانون.

التفاق على “اخلطوط العري�شة” لبدء احلفر... م�شادر لـ “$”:

�سركة اأمريكية ت�ستثمر بحقل النفط اجلديد
ك�سف���ت م�سادر مطلع���ة يف الهيئة 
الوطني���ة للنف���ط والغ���از ع���ن اقراب 
توقيع اتفاقية مع �رشكة اأمريكية للبدء 
بحفر الآب���ار املتعلقة با�ستخراج النفط 

من احلقل اجلديد.
واأو�سحت ذات امل�سادر اأن اللجان 
جمي���ع  در�س���ت  باملو�س���وع  املعني���ة 
طلبات ال����رشكات الراغبة يف ال�ستثمار، 

والت���ي تلقتها الهيئة من���ذ الإعالن عن 
الك�س���ف اجلدي���د، فيما وق���ع الختيار، 
تقريبا، عل���ى �رشكة اأمريكية متخ�س�سة 
النف���ط،  الن���وع م���ن  يف العم���ل به���ذا 

)ال�سخر الزيتي(.
وبينت امل�س����ادر التي ف�سلت عدم 
الإف�ساح ع����ن ا�سم ال�رشكة، اأن تفا�سيل 
العق����د مازالت يف مرحل����ة الإعداد، لكن 

مت����ت املوافق����ة املبدئي����ة على 
10اخلطوط العري�ضة بني الطرفني.
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مبــارك لـ “$”: اأنا زوج بخيـــل 
ول اأحتمــــــل امل�شـــــوؤوليــــــــة

مسافات البالد
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�شحافة ال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:29الفطــار:3:15الإم�شاك: 

املحرر االقت�صادي

را�صد الغائب

�صيد علي املحافظة
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• وزير اخلارجية الفرن�سي	

منع �شفر م�شوؤويل املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات

الرؤية المقترحة من النواب إلعادة توجيه الدعم للغالء والمتقاعدين

عالوة المتقاعدينمقترح عالوة الغالءالدخل

200 دينار200 دينار500 دينار فأقل

150 دينارا150 دينارا501 إلى 1000 دينار

100 دينار100 دينار1001 إلى 1500 دينار

50 دينارا50 دينار ا1501 إلى 2000 دينار

الق�سيبية - جمل�س الن���واب: اأدان جمل�س 
النواب ا�ستمرار التدخ���الت الإيرانية يف ال�ساأن 
الداخلي لدول املنطقة وم���ن �سمنها البحرين 
مب�ساندة الإرهاب وتدريب الإرهابين وتهريب 
الأ�سلحة واملتفجرات واإثارة النعرات الطائفية 
وموا�سلة الت�رشيحات على خمتلف امل�ستويات 
لزعزع���ة الأم���ن والنظ���ام وال�ستق���رار والذي 

يتنافى م���ع مبداأ ح�سن اجلوار وعدم التدخل يف 
ال�س���وؤون الداخلي���ة وفقا ملب���ادئ ميثاق الأمم 
املتح���دة والقان���ون ال���دويل. وج���دد املجل�س 
مواقفه الثابتة، التي �س���ددت عليها البيانات 
ال�سابقة كافة، الراف�سة ل�ستمرار احتالل اإيران 
للجزر الثالث “طنب الك���ربى وطنب ال�سغرى 
و�سج���ب  لالإم���ارات.  التابع���ة  مو�س���ى”  واأب���و 

املجل����س، يف بيان���ه، تورط النظ���ام الإيراين يف 
عمليات الإرهاب والتطرف يف املنطقة، موؤكداً 

نبذه لكل اأ�سكال الإرهاب و�سوره. 
وا�ستنك���ر املجل����س اأعم���ال القم���ع الت���ي 
ميار�سه���ا النظ���ام الإيراين �س���د اأبن���اء �سعبه 
وا�سطهاده لالأقليات وال�سعوب غري الفار�سية.

العربية ال�سوؤ�ن  يف  اإيران  تدخالت  “النواب” يدين 
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نهيان بن مبارك يعزي يف وفاة عبداهلل بن خالد
ا�شتقبله خليفة بن را�شد بتكليف من �شمو رئي�س الوزراء

املنامة - بن���ا: بتكليف من رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة، ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن را�شد اآل 
خليف���ة، وزير الت�شامح بدولة االإمارات العربية 
املتح���دة ال�شقيق���ة ال�شيخ نهيان ب���ن مبارك 
اآل نهي���ان والوفد املرافق، ل���دى و�شوله اإلى 
مط���ار البحرين ال���دويل اأم�س يف زي���ارة اأخوية 
لتقدمي واجب العزاء يف وفاة املغفور له باإذن 
اهلل تعال���ى رئي����س املجل�س االأعل���ى لل�شوؤون 
االإ�شالمي���ة �شم���و ال�شيخ عبداهلل ب���ن خالد بن 

علي اآل خليفة.
واأعرب ال�شيخ خليف���ة بن را�شد اآل خليفة 
ع���ن ترحيبه بزيارة ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان والوفد املرافق ل���ه، التي تعك�س عمق 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخي���ة املتمي���زة بني 

•البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. ال�شيخ خليفة بن را�شد م�شتقبال ال�شيخ نهيان بن مبارك	

فقيد االأمة االإ�شالمية

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
َدُقوا َما َعاَهُدوا  “ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �شَ
اهلَل َعَلْي���ِه َفِمْنُهْم َمْن َق�َشى َنْحَبهُ َوِمْنُهْم َمْن 
ُلوا َتْبِديال” �شدق اهلل العظيم. َيْنَتِظرُ َوَما َبَدّ

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره تلقينا 
خرب وف���اة �شمو ال�شيخ عب���داهلل بن خالد اآل 
خليف���ة رئي����س املجل����س االأعل���ى لل�شوؤون 
االإ�شالمية نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمي���ة ال�شابق.. واإنه 
خل���رب ليحزن القلب ويدمع العني، فقد كان 
�شموه اأح���د رم���وز البحرين الب���ارزة واإحدى 
اأه���م ال�شخ�شيات التي كان لها دور جلي يف 
�شتى املجاالت وال�شيم���ا املجال ال�شيا�شي 
والثق���ايف واالإ�شالمي واخل���ريي، عا�س لالأمة 
االإ�شالمي���ة وت���ويف لها حمبا للخ���ري والقراآن 
الكرمي، وتول���ى حقيبة العديد من الوزارات 
داخل مملكة البحرين، وهو مو�شوعة ثقافية 
كب���رية ج���دا، وكان )رحم���ه اهلل( يهتم بكل 
�شغ���رية وكب���رية تتعلق باجلان���ب ال�رشعي، 
وه���و االأب الروح���ي لكل خري وعط���اء.. واإننا 
عند فقدن���ا ل�شخ�س حبيٍب وغ���اٍل ال يعزينا 
يف فراقه �ش���وى اأن نذكر حمطاٍت من حياته 
نتوق���ف عندها ك���ي ن�شت�شعر ِعَظ���م ما كان 
يقدم���ه لن���ا يف حياتن���ا ومدى الف���رق الذي 
اأحدثه بعد رحيله.. اإذ اإنه )رحمه اهلل( ولد يف 
مدينة املحرق الع���ام 1922، وتعلم القراءة 
والكتاب���ة وحفظ القراآن الك���رمي يف �شنوات 
عم���ره املبكرة فهو ومنذ نعومة اأظفاره كان 
االإمي���ان يحتوي قلب���ه، ثم التح���ق مبدر�شة 
الهداي���ة اخلليفي���ة وتخ���رج فيه���ا بالع���ام 

.1940
وم���ن املنا�ش���ب الت���ي تواله���ا �شموه، 
قا�س مبحاكم البحرين على مدى 5 �شنوات، 
ملتحًق���ا  العملي���ة  حيات���ه  م�ش���رية  ب���داأ  اإذ 
بالق�ش���اء، فُع���نّي يف الع���ام 1951 قا�شًيا 
مبحاك���م البحري���ن وا�شتم���ر يف مزاولة عمله 
حت���ى نهاي���ة الع���ام 1956، اإذ مت يف الع���ام 
اال�شتئناف  1957 تعيينه قا�شًي���ا مبحكمة 

العليا حتى العام 1962.
ثم �شغل وظائف اإدارية عدة يف الدولة، 
اإذ ُع���ني رئي�شا لبلدية الرفاع مدة 5 �شنوات 
ورئي�ش���ا لبلدي���ة املنامة، ورئي�ش���ا ملجل�س 
التخطي���ط والتن�شي���ق يف الفرتة م���ن العام 
1967 حت���ى الع���ام 1970، اإذ تقلد كر�شي 
وزارة الزراع���ة والبلدي���ات العام 1971، ثم 
اأ�شب���ح وزيرا للع���دل وال�ش���وؤون االإ�شالمية 
ثم نائب���ا لرئي�س الوزراء، ث���م �شغل من�شب 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية.
ومن اأبرز اإجنازاته )رحمه اهلل( تاأ�شي�س 
اأول مكتب���ة عام���ة يف البحري���ن �شنة 1954، 
وه���ي املكتبة اخلليفية. ف���كان اإجنازا بارزا 

وحدثا وطنيا �شهد له اأبناء الوطن.
لقد كان �شم���و ال�شيخ خالد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة اإن�شانا مفكرا مثقفا وكاتبا بارزا، 
اإذ اأ�ش���در الكث���ري م���ن املج���الت مثل جملة 
“الهداي���ة” االإ�شالمي���ة وجمل���ة “الوثيقة”، 
ومن موؤلفاته كتاب “البحرين عرب التاريخ” 
وكت���اب “روؤى اإ�شالمية: م���ن وحي القراآن”، 
التاري���خ  يف  البحري���ن  “مكان���ة  وكت���اب 
االإ�شالم���ي”، وكت���اب “تاري���خ اآل خليفة يف 
البحري���ن” والعديد م���ن االإ�ش���دارات التي 

ت�شهد له بعلمه وثقافته.
�شمو ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة. 
ا�ش���م ارتبط باأحلى �شه���ور ال�شنة واأعظمها، 
�شه���ر رم�ش���ان املب���ارك الذي عودن���ا فيه 
كل ع���ام اأن يب�رشنا بقدوم���ه، وها هو يودعنا 
اليوم يف نف�س ال�شهر ويف اأيام الع�رش االأواخر 
املبارك���ة، في���ا له من �رشف حظ���ي به )رحمه 
اهلل( اأن وافته املنية يف اأعظم االأيام، ويالها 
من اأخري اخلواتيم الأعماله باإذن اهلل، فال ينال 
هذا ال�رشف �شوى املوؤمن الذي نال ر�شا اهلل 
وحمبت���ه، ويف هذا امل�ش���اب ال ي�شعنا �شوى 
اأن ندع���و اهلل تعال���ى له ب���اأن يوؤن�س وح�شته 
ويغفر ل���ه ويرحمه واأن يبدل���ه دارا خريا من 
داره واأه���ال خريا م���ن اأهل���ه وي�شكنه ف�شيح 
جنات���ه، ومي�شح على قل���وب ذويه ويلهمهم 

ال�شرب ال�شلوان.

حنان بنت �سيف بن عربي

وكيل ال�س�ؤون الإ�سالمية يرثي ال�سيخ عبداهلل بن خالد
الفقيد م�شرية اإجنازات عظيمة وتاريخ حافل بالعطاءات اجلليلة

املنامة - وزارة العدل وال�شوؤون االإ�شالمية 
واالأوقاف: رفع وكيل الوزارة لل�شوؤون االإ�شالمية 
ب���وزارة العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمي���ة واالأوقاف 
فري���د املفتاح خال�س التع���ازي واملوا�شاة اإلى 
عاه���ل الب���الد �شاحب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، والعائلة 
املالك���ة الكرمي���ة، يف وف���اة رئي����س املجل����س 
االأعلى لل�ش���وؤون االإ�شالمية �شمو ال�شيخ عبداهلل 
ب���ن خال���د اآل خليفة، الذي انتق���ل اإلى جوار ربه 
بع���د م�ش���رية اإجن���ازات عظيم���ة وتاري���خ حافل 
بالعطاءات اجلليلة خدمًة للدين والوطن الغايل.
وتقدم املفت���اح اإلى اأجنال واأحفاد �شمو ال�شيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة باأحر التعازي يف وفاة 
فقيدهم، م�شتذكًرا مناقب وماآثر الفقيد الراحل 
)رحمه اهلل تعالى(، اإذ كان من كبار املوؤ�ش�شني 
لل�رشح الع���ديل ال�شامخ، الفًتا اإل���ى اأن املغفور 
ل���ه ب���اإذن اهلل تعالى �شم���و ال�شيخ عب���داهلل بن 
خالد، كان رم���ًزا من رموز مملكة البحرين وثروة 
تاريخي���ة واأدبية هائلة، حمًبا للخري وللعلم، ن�شاأ 
م���ع القراآن والعلوم ال�رشعية، ومنذ تعيينه وزيًرا 
للع���دل يف الع���ام 1975، اإل���ى اأن اأ�شبح رئي�ًشا 
للمجل�س االأعل���ى لل�شوؤون االإ�شالمية كان )رحمه 
اهلل( مهتًم���ا بكل ما يتعلق باجلوامع وامل�شاجد، 
وحلق���ات حتفي���ظ الق���راآن الك���رمي، ف�شاًل عن 
عنايته بالعلم والعلماء واالهتمام بكل ما يتعلق 

باجلانب ال�رشعي.
عل���ى  احلر����س  �شدي���د  كان  واأ�ش���اف: 
رعاي���ة وح�شور العدي���د من املحاف���ل القراآنية 

واملنا�شب���ات الديني���ة الت���ي تنظمه���ا ال�شوؤون 
االإ�شالمي���ة، كم���ا كان الداع���م واملوؤ�ش�س االأول 
جلائ���زة البحري���ن الك���ربى للق���راآن الكرمي منذ 

انطالقتها يف العام 1996.
وكل م���ن عرف���ه )رحم���ه اهلل( مل����س في���ه 

دماثة خلق���ه وطيب منطقه وبع���د نظره، فكان 
توا�شع���ه )رحم���ه اهلل( يك�شو مهابت���ه بحلة من 
اخللق والتعامل الراق���ي، وي�شهد اأهل البحرين 
مب���ا قدمه رحمه اهلل من اأعمال جليلة للم ال�شمل 
وجمع الكلمة، اإذ تعامل بكل م�شداقية وحيادية 
م���ع اأبناء البحرين دون متيي���ز اأو طائفية. وكان 
�شديد احلر�س على ن�رش االألفة واملودة بني اأبناء 
البحري���ن، كما كان يدعو دائًما اإلى وحدة وطنية 

تنطلق بالبحرين اإلى م�شاف الدول املتقدمة.
وختم بيانه بالقول: عزاوؤنا يف الفقيد الغايل 
)رحم���ه اهلل( ما ورثه الأبنائه واأحفاده الكرام من 
علم وخربة وح�شن خلق، وما قدمه لوطنه ودينه 
واأمت���ه يف املجاالت كافة �شيبقى �شاهًدا ل�شموه 

على اإخال�شه لدينه ووطنه.
رحم���ه اهلل رحم���ة وا�شع���ة واأ�شكن���ه ف�شيح 

جناته، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

• فريد املفتاح	

عبداهلل بن خالد ترك ب�سمات وا�سحة وخلف م�سرية عطرة
رئي�س “�شورى املفتني” برو�شيا:

املنام���ة - بن���ا: تق���دم رئي����س جمل����س 
�شورى املفتني برو�شيا االحتادية راوي عني 
الدي���ن بخال�س العزاء واملوا�ش���اة اإلى عاهل 
البالد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، واإل���ى العائل���ة املالك���ة الكرمية 
واإلى �شعب مملك���ة البحرين خا�شة واالأمتني 
العربي���ة واالإ�شالمية عام���ة، يف وفاة املغفور 
ل���ه ب���اإذن اهلل تعالى رئي����س املجل�س االأعلى 
لل�ش���وؤون االإ�شالمية �شم���و ال�شيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة.
وقال رئي�س جمل����س املفتني يف رو�شيا 

يف برقية تعزيته “لقد ا�شتطاع الفقيد رحمه 
اهلل من خالل عمل���ه الدءوب وجهده املخل�س 
على م���دى عقود م���ن الزمن اأن يك���ون قامة 
�شاخم���ة و�شخ�شية وطنية واجتماعية ودينية 
تركت ب�شمات وا�شحة وخلقت م�شرية عطرة 
حافلة بالعطاءات واالإجنازات وال�شالح وعمل 

اخلري”.
كم���ا تقدم املفت���ي بخال�س الع���زاء اإلى 
لل�ش���وؤون  االأعل���ى  املجل����س  رئي����س  نائ���ب 
االإ�شالمي���ة ال�شيخ عبدالرحم���ن بن حممد بن 
را�شد اآل خليفة بوفاة فقيد البحرين الكبري، 

م�شي���ًدا بال���دور ال���ذي ا�شطلع ب���ه رحمه اهلل 
من خالل توليه مهام���ه وم�شوؤولياته الوطنية 
ط���وال عقود م���ن الزمن يف جت�شي���د �شيا�شة 
مملكة البحرين الداعية اإل���ى ال�شالم والعدل 
الدي���ن  وامل�ش���اواة والت�شام���ح ون����رش قي���م 
االإ�شالمي احلنيف وتقوية عالقات االأخوة بني 
�شعب مملكة البحرين وال�شعوب االإ�شالمية يف 
العامل، داعًي���ا املولى - عز وجل - اأن يتغمد 
الفقيد بوا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح جناته، 
واأن يله���م العائل���ة املالك���ة و�شع���ب مملكة 

•البحرين الكرمي ال�شرب وال�شلوان. ال�شيخ راوي عني الدين	

هالل: الفقيد كان جناحا حن�نا للمحامني
قامة عالية ورجل تاريخ وتراث وفقه واأدب

قال النقي����ب االأ�شب����ق واالأ�شت����اذ اجلامعي عبا�س 
ه����الل اإن �شم����و ال�شيخ عبداهلل بن خال����د اآل خليفة كان 
�رشحا �شاخما يف تاري����خ االإدارة احلديثة منذ الثالثينات 
وقام����ة عالية ورجل تاري����خ وتراث وفق����ه واأدب، قراأنا 
كتاب����ه مطل����ع ال�شبعين����ات )البحري����ن ع����رب التاري����خ(.  

واأ�شاف هالل “عملنا معه اأكرث من 4 عقود، كان يف بداية 
ال�شبعين����ات وزي����را للبلديات، ثم اأ�شب����ح وزيرا للعدل 
بع����د 1975، كان )رحمه اهلل( كب����ريا يف توا�شله وعاليا 
يف توا�شع����ه، كان مكتب����ه مفتوح����ا للجمي����ع، للمحامني 
واملوظفني واملراجعني”.  وتابع “كان ثاقب الب�شرية 

يت�ش����ف باحلكم����ة. كان جناحا حنون����ا للمحامني. عملت 
مع����ه يف جلنة التحكي����م يف مرك����ز البحري����ن للدرا�شات 
ح����ول حتكيم بح����وث عن جزر ح����وار، وكان رئي�شا للجنة 
بع�شوي����ة حمم����د جاب����ر االأن�ش����اري وعبا�س ه����الل، من 
الناحي����ة التاريخية والقانونية يف نهاي����ة الت�شعينات”. 

ودع����ا اهلل �شبحان����ه وتعال����ى اأن ي�شك����ن الفقيد ف�شيح 
جنات����ه، وتق����دم بالتعزية احل����ارة اإلى العائل����ة الكرمية 
واإلى اأوالده ال�شيخ خالد وال�شيخ حممد وال�شيخ اإبراهيم 
ووزي����ر العدل ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة، موؤكدا اأن 

�شرية الفقيد �شتبقى عطرة زاخرة بالثناء والعرفان.

عبداهلل بن خالد كّر�س حياته خلدمة ال�طن بالإميان والتفاين
كان ي�شاأل دوًما عن اأحوال املغرب بكل احلب... ال�شفري خطابي:

املنام���ة - بنا: رف���ع �شفري اململك���ة املغربية 
اأحم���د خطاب���ي، اأح���ر التع���ازي وخال����س املوا�شاة 
لعاه���ل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، ورئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، والعائل���ة املالكة الكرمية، يف وفاة 
رئي����س املجل�س االأعل���ى لل�ش���وؤون االإ�شالمية �شمو 

ال�شي���خ عبداهلل بن خال���د بن عل���ي اآل خليفة رحمه 
اهلل.واأك���د خطاب���ي اأن “الفقي���د �شخ�شي���ة جليل���ة 
ف���ذة، كر�س حياته خلدمة الوط���ن بروح من االإميان 
والتف���اين ونك���ران ال���ذات بف�شل ما حب���اه اهلل من 
م���روءة وتوا�ش���ع وحكم���ة وثب���ات”، داعًي���ا اهلل اأن 
يتغم���د الفقي���د بوا�شع رحمت���ه وغفران���ه وي�شكنه 
ف�شيح اجلن���ان. وا�شتح�رش ال�شف���ري بعرفان عميق، 
حب �شم���وه وتقديره للمغرب وحر�ش���ه البالغ على 
م���د ج�شور التعاون الثق���ايف والتوا�شل الروحي من 

اأجل �شيانة موروثهما االأ�شيل والدفاع عن قيمهما 
امل�شرتكة الرا�شخة حيث اأ�شفى، رحمه اهلل، رعايته 
الكرمية ب�شفته رئي�ًش���ا ملجل�س اأمناء مركز عي�شى 
الثقايف عل���ى تنظيم اأيام ثقافي���ة مغربية يف �شهر 
مار�س 2013 وتاب���ع اأوالً باأول وقائع هذه الفعالية 
الناجح���ة، مقدًم���ا بذل���ك االلت���زام الفك���ري النادر 
اأح�ش���ن مثال واأرقى منوذج ملا يجب اأن تكون عليه 
العالقات بني االأ�شقاء يف خمتلف املجاالت وخا�شة 

على م�شتوى التالقح الفكري والثقايف. • �شفري اململكة املغربية	
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حسين عارف حسين 
نوروز

أحمد يوسف أحمد 
عيسى النواخذة

فاطمة محمد حسن 
مهدي محمد حسن

منار حسين عبدالعزيز

مرام وليد علي 
الجاسم

منوة محمد سعيد 
الحماد

نوراء السيد هادي 
أحمد الموسوي

هاجر حسين فريد 
العوض

سارة علي عيسى 
مرزوق

عمار إلياس عبداهلل 
علي حيدر

مرام إبراهيم العميري

% 91.3

% 92

% 91.9

% 92.27

% 95٫5

% 93.7

% 94

% 97

% 91.09

% 93.9 % 94.1

مدر�سة البحرين املهنية الثانوية للبنني
اأه���دي تفوق���ي اإلى اأمي واأب���ي وعائلتي واإلى كل م���ن �ساعدين يف 

مرحلة درا�ستي.

مدر�سة �سماهيج البتدائية الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى والدي ووالدتي.

مدر�سة ال�سناب�س الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدتي ووالدي واأختي وخالتي.

مدر�سة ال�سناب�س الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأ�رستي واأخي وعماتي وخالتي.

املدر�سة: الرجاء
التخ�س�س: العلوم والريا�سيات

مدر�سة املحرق الثانوية للبنات
اأه���دي هذا النجاح والتفوق لوال���دي والدتي واأهلي ومن ثم املربة 

اخلليفية وعلى راأ�سهم �سمو ال�سيخة زين اآل خليفة وطاقم “اإثراء”.

مدر�سة الدير البتدائية الإعدادية للبنات
التخ�س�س: العلوم والريا�سيات

اأه���دي تفوقي اإلى اأم���ي واأبي واأهلي ومعلمات���ي وكل من �ساندين 
واأ�سكر �سحيفة “البالد” على دعمها لنا.

مدر�سة خولة الثانوية للبنات
اأه���دي تفوق���ي اإل���ى الوالدي���ن واإدارة املدر�سة خ�سو�س���ا مديرة 

املدر�سة منال �سنان.

مدر�سة يرثب الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي ومعلماتي خ�سو�سا والدتي.

مدر�سة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى والدتي ووالدي.

املدر�سة: املعرفة الثانوية للبنات.
اأهدي تفوقي اإلى والديَّ ومدر�ساتي وكل من �ساهم يف تفوقي.

اإعداد: مروة خمي�س
ت�سوير: ر�سول احلجريي

أحمد أسامة فتح اهلل 
إبراهيم

% 97.5

مدر�سة املحرق الثانوية للبنني 
اأهدي تفوقي اإلى والدي واأمتنى درا�سة جمال الهند�سة الطبية.
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

نتقدم

بخالص العزاء وعظيم املواساة إىل

مقام حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظه الله ورعاه

وإىل صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 
رئيس الوزراء املوقر حفظه الله ورعاه

وإىل صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة 
ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

وإىل معايل الدكتور الشيخ محمد ومعايل الشيخ خالد ومعايل الشيخ إبراهيم

وكافة أفراد العائلة املالكة الكرمية وشعب مملكة البحرين الويف
يف وفاة فقيد البحرين املغفور له بإذن الله تعاىل

سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة
رئيس املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية

سائلني الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

مجموعة رشكات عبدالله أحمد ناس

وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي ناس املؤسسة 

م�ساع “نيابية” لتقدمي ر�ؤية موحدة لـ“هيكلة الدعم”
500 دينار �سقف ال�رشيحة الدنيا مل�ستحقي الغالء واملتقاعدين

فت���ح النائب اأحمد قراط���ة النار على 
الت�رشيعي���ة  لل�سلط���ة  املمثل���ة  اللجن���ة 
الدع���م  هيكل���ة  اإع���ادة  اجتماع���ات  يف 
مل�ستحقي���ه، وذلك مطل���ع جل�سة النواب 

املنعقدة يوم الثالثاء املا�سي.
واأعل���ن يف مداخلته عن طرح���ه روؤية 
مبعية جمموعة من النواب لإعادة هيكلة 
الدع���م، وذلك بع���د اأن “ف�سلت” اللجنة 
يف اخل���روج بنتيج���ة م���ن اجتماعاتها مع 
ال�سلط���ة التنفيذية رغم جت���اوز الفرتة 
التي كان���ت مقدرة للتواف���ق على روؤية 

موحدة للدعم.
واأك���دت الروؤية الت���ي ح�سلت عليها 
“الب���الد” وج���رى تعميمها عل���ى النواب 
للتوافق ب�ساأنه���ا، على الإبقاء على دعم 
جمموع���ة من البنود واإ�سدارها يف قانون 
وهي: )الب���رتول اجليد واملمت���از، الغاز 
املن���زيل، الكريو�س���ن، ع���الوة الغ���الء، 
عالوة ال�سكن، ال�سمان الجتماعي، عالوة 
حت�س���ن معي�سة املتقاعدين، دعم ذوي 
الإعاقة، جامعة البحرين وهيئة الكهرباء 
وكلي���ة  البحري���ن  وبوليتكن���ك  وامل���اء 
املعلمن للمواطنن فقط، ودعم املواد 

الغذائية من طحن ودجاج وحلوم(.
وفيما يتعلق بع���الوة الغالء، ق�سمت 
�رشائ���ح،   4 اإل���ى  امل�ستحق���ن  الروؤي���ة 
وح���ددت مبل���غ 200 دين���ار ع���الوة ملن 
تق���ل رواتبهم ع���ن 500 دين���ار، و150 
دين���ارا ملن ت���رتاوح رواتبهم بن 501 
و1000 دين���ار، ومبل���غ 100 دينار ملن 
ت���رتاوح رواتبه���م ب���ن 1001 و1500 
دين���ار، واأخريا ح���ددت مبل���غ 50 دينارا 

ملن ترتاوح رواتبهم بن 1501 و2000 
دينار.

وفيم���ا يتعلق بع���الوة املتقاعدين، 
فق�سمت الروؤية كذلك امل�ستفيدين اإلى 
4 �رشائح، حيث ق���درت 200 دينار ملن 
تقل معا�ساتهم ع���ن 500 دينار، و150 
دينارا ملن ترتاوح معا�ساتهم بن 501 
و1000 دينار، و100 دينار ملن ترتاوح 
معا�ساته���م ب���ن 1001 و1500 دينار، 
و50 دينارا ملن ترتاوح معا�ساتهم بن 

1501 و2000 دينار.
وبررت الروؤية ه���ذه الزيادة بفر�ض 
�رشيب���ة القيم���ة امل�سافة، ورف���ع اأ�سعار 
البنزين دون تعوي�سه���ا، واإقرار قانون 
ال�سم���ان ال�سح���ي، وا�ستم���رار ارتف���اع 
الت�سخم دون موؤ����رشات للحد منه، ورفع 
اإعانة املواد الغذائية من اللحم والدجاج، 
اإل���ى جانب احتمالية اإج���راء اأي تعديالت 

على قانون التقاعد.
واأم���ا ب�س���اأن دعم �سن���دوق ال�سمان 
الجتماعي، فاقرتحت الروؤية زيادة مبالغ 
الدع���م اإل���ى 100 دينار للف���رد، و175 
دين���ارا لالأ����رشة املكونة م���ن �سخ�سن، 

و50 دينارا لكل فرد يزيد يف الأ�رشة.
ت�ستح���ق  الت���ي  الفئ���ات  و�سمل���ت 
ال�سم���ان الجتماعي )الأرام���ل، الأيتام، 
املعاق���ون  املهج���ورات،  املطلق���ات، 
امل�سن���ون،  العم���ل،  ع���ن  العاج���زون  اأو 
اأ����رش امل�سجون���ن، الول���د، البن���ت غ���ري 

املتزوجة(.
وبخ�سو�ض دع���م ذوي الإعاقة، فقد 
اقرتح���ت الروؤية التوافق مع احلكومة يف 
برنامج عملها على مبلغ ل يقل عن 200 

دينار لكل معوق وح�سب �سدة الإعاقة.

• اأحمد قراطة متداخال يف اجلل�سة	

قراطة: اللجنة �سيد علي املحافظة
احلالية ل متثل 

النواب ووقت 
عملها طال

حلماية العالوات 
واإ�سدارها يف قوانن

2000 دينار �سقف 
ا�ستحقاق الدعم

الرؤية المقترحة من النواب إلعادة توجيه الدعم للغالء والمتقاعدين

عالوة المتقاعدينمقترح عالوة الغالءالدخل

200 دينار200 دينار500 دينار فأقل

150 دينارا150 دينارا501 إلى 1000 دينار

100 دينار100 دينار1001 إلى 1500 دينار

50 دينارا50 دينار ا1501 إلى 2000 دينار
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حميدان يت�سلم كتاب “درو�س يف الثقافة امل�ؤ�س�سية”

... وي�سيد بجه�د “اخلليج للدرا�سات ال�سرتاتيجية”وزير الداخلية يبحث العالقات مع ال�سفري اليمنيخلف يبحث التعاون مع تايلند بالإن�ساءات والتدريب

وجه�زيته تقييم �سامل لـ“الإ�سعاف ال�طني” 

ا�ستعرا�س ت��سيات الروؤية ب�ساأن العهد الدويل للمهاجرين بني�ي�رك

اأعرب عن تقديره لدور فرن�سا يف امل�رشوع... وزير الداخلية:

املجتمعون اأبدوا اهتماًما باإ�سالحات �سوق العمل... العب�سي:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقبل وزير 
الداخلي���ة ال�سيخ را�سد بن عب���داهلل اآل خليفة، 
اأم����س، �سف���رة جمهورية فرن�سا ل���دى مملكة 
البحري���ن �سي�سي���ل لوجني���ه، والت���ي قدم���ت 
له ع�س���ام ب���دوي املر�س���ح م�ست�س���ارا ملركز 
الإ�سع���اف الوطني ب���وزارة الداخلي���ة، بح�سور 
رئي�س الأمن العام اللواء طارق احل�سن ووكيل 
وزارة الداخلي���ة ال�سيخ نا�رش بن عبدالرحمن اآل 

خليفة.

ويف بداي���ة اللقاء، رح���ب الوزير بال�سفرة 
الفرن�سية واملر�سح م�ست�سارا ملركز الإ�سعاف 
الوطن���ي، معربا ع���ن تقديره جله���ود اجلانب 
الفرن�سي لإجناح امل�رشوع، الذي ياأتي ا�ستجابة 
لحتياج���ات املواطن���ن واملقيم���ن ومواكبة 
للتطور احلا�سل يف جم���ال الإ�سعاف وال�سالمة 

على امل�ستوى العاملي.
واأكد الوزير �رشورة امل�سي قدما يف تعزيز 
جم���الت التعاون والإ�رشاع باإع���داد التفاقيات 

املطلوبة واملوافقة عليه���ا، منوها اإلى اأهمية 
اإج���راء تقييم �سامل للم����رشوع ومدى جهوزيته 
واملقرتحات التي من �ساأنها تفعيله وتنفيذه 
على اأر�س الواقع، مب���ا ي�سمن زيادة معدلت 
الأمن وال�سالمة جلميع املواطنن واملقيمن.

ح����رش اللق���اء، الوكي���ل امل�ساع���د للموارد 
الب�رشي���ة العمي���د ع���ادل اأم���ن وع�س���و جلن���ة 
ل���وؤي  طي���ار  املق���دم  الوطن���ي  الإ�سع���اف 

عبدالرحمن.

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س هيئة تنظيم �سوق 
العم���ل اأ�سام���ة العب�س���ي اأن البحري���ن ا�ستعر�ست 
تو�سي���ات روؤي���ة اململك���ة ب�س���اأن العه���د الدويل 
للمهاجرين ال���ذي تعتزم الأمم املتحدة تبنيه خالل 
الع���ام اجلاري 2018، وهي مب���ادرة بحرينية رائدة 
للت�ساور يف ملف املهاجرين وامل�ساهمة يف منظومة 

النقا�سات التي تغذي العهد الدويل.
جاء ذل���ك لدى م�س���ارك البحري���ن يف الجتماع 
الأمم���ي للعهد الدويل للمهاجرين املنعقد من 4 - 
8 يونيو اجل���اري ب مقر الأمم املتحدة يف نيويورك، 
وقدم وف���د البحرين ممثال يف رئي����س هيئة تنظيم 
امل�س���اورات  لتقري���ر  ا�ستعرا�س���ا  العم���ل  �س���وق 
الوطنّية الذي ميثل روؤي���ة اململكة ل�سياغة العهد 
ال���دويل. واأو�سح العب�سي اأن الجتماع الدويل اأبدى 
اهتماما بتجرب���ة مملكة البحرين على طريق اإ�سالح 
�س���وق العمل وحماي���ة العمال���ة الواف���دة من دون 
الإخالل بحقوق بقية اأط���راف العمل الأخرى، م�سًرا 
اإل���ى جمموع���ة م���ن اخلط���وات ومنها ت�رشي���ع حرية 
انتق���ال العامل اإل���ى �ساحب عمل جدي���د، وابتكار 

ت�رشيح العمل املرن الذي يحظى باهتمام اأممي.
ولفت العب�س���ي اأمام الجتماع ال���دويل اإلى اأن 
البحري���ن اأطلق���ت منذ العام 2004 م����رشوع اإ�سالح 
�س���وق العمل، الذي تفرعت منه هيئتا �سوق العمل 
و�سندوق العمل “متكن”، م�س���ًرا اإلى اأن الهيئة 
�رشع���ت منذ تاأ�سي�سه���ا يف اإعداد قاع���دة معلومات 
متكامل���ة تتعل���ق بالعمال���ة الوافدة؛ لتك���ون بنًكا 
معلوماتًيا ومرتكًزا لأي تطوي���ر يتعلق بالقت�ساد 

الوطني.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اململك���ة قام���ت مبجموعة من 
اخلط���وات حلماية حقوق العمال���ة الوافدة من دون 
الإخ���الل بحقوق اأطراف العمل الأخرى، ومنها ت�رشيع 
حري���ة انتقال العامل اإلى �ساح���ب عمل جديد، كما 

نظمت فرتات �سماح لت�سحيح اأو�ساع املخالفن.
واأ�س���اف اأن الهيئة اأطلق���ت بعد درا�سة �سوق 
العمل وا�ستن���اًدا اإلى قاعدتها املعلوماتية، م�رشوع 
ت�رشي���ح العم���ل امل���رن ملعاجل���ة م�سكل���ة العمالة 
املخالف���ة والتي مل تكن �سبًبا يف حتولها اإلى عمالة 

غر نظامية.
ولف���ت العب�سي اإلى اأّن الأهمية التي يكت�سبها 
ت�رشيح العمل املرن تتمث���ل يف تقدميه حاًل مبتكًرا 
يف طري���ق اإ�سالح �سوق العمل، م���ع حت�سن لبيئة 
التعام���ل مع العمالة الوافدة، مب���ا ي�سمن حقوقها 
اإلى جانب حقوق بقية اأطراف العمل، كما اأنه يقدم 
اإ�ساف���ة اقت�سادية نوعية لالقت�س���اد الوطني من 
خ���الل توفر احتياجات ال�سوق من العمالة املوؤقتة 

دون الإخالل بالطبيعة التناف�سية يف ال�سوق.
كم���ا لفت اإل���ى حر����س اململكة عل���ى مراجعة 
وتطوي���ر منظومتها الت�رشيعي���ة والقانونية ب�سورة 
م�ستم���رة مب���ا يتواف���ق م���ع املتطلب���ات الدولي���ة 
ول�سيم���ا يف �سون حقوق وكرام���ة العمالة الوافدة 
م���ن التعر�س لأي حم���اولت لالبت���زاز وال�ستغالل 

اأو الجت���ار، م�سًرا اإل���ى تاأ�سي�س مركز دعم وحماية 
العمال���ة الوافدة الدي يت�سم���ن مركزا لالإيواء، اإلى 
جان���ب تد�س���ن نظ���ام الإحال���ة الوطن���ي ملكافحة 
الجت���ار بالأ�سخا����س ال���ذي ينظ���م ويو�س���ح دور 
خمتل���ف اجلهات املعني���ة ملكافحة ه���ذه اجلرمية 
واآلي���ات تعامله���ا مع اأي حال���ة اجت���ار اأو ي�ستبه يف 

اإمكان حتولها اإلى حالة اإجتار.
ي�س����ار اإلى اأن الجتماع يعد جزًءا من �سل�سلة من 
الجتماع����ات التح�سرية الدولي����ة والإقليمية التي 
�ساركت فيها مملكة البحرين ممثلة يف هيئة تنظيم 
�س����وق العم����ل، وه����ي اجتماع جلن����ة الأم����م املتحدة 
القت�سادي����ة والجتماعية لغربي اآ�سي����ا )الإ�سكوا(، 
ال����ذي عق����د يف العا�سمة اللبنانية ب����روت، واجتماع 
اللجن����ة القت�سادي����ة والجتماعية لآ�سي����ا واملحيط 
اله����ادئ )اإ�سكاب( بالعا�سم����ة التايالندية بانكوك، 
عالوة عل����ى امل�ساركة يف اللق����اءات وامل�ساورات يف 
مقر الأمم املتح����دة الأوربي بالعا�سم����ة ال�سوي�رشية 
جني����ف. وكان����ت الأم����م املتح����دة قد اأعلن����ت عزمها 
�سياغ����ة عه����د دويل جديد للمهاجري����ن فيما كلفت 
اجلمعي����ة العامة لالأم����م املتحدة، املنظم����ة الدولية 
للهجرة، اإج����راء جمموعة من امل�س����اورات واللقاءات 

الإقليمي����ة والدولي����ة والوطني����ة لو�س����ع ت�سورات 
ب�س����اأن العهد ال����دويل اجلديد وانطلق����ت يف اإعداده 

منذ فرباير 2018.

مدينة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
يف  الباح���ث  حمي���دان،  جمي���ل  الجتماعي���ة 
والقت�سادي���ة  املوؤ�س�س���ة  الثقاف���ة  �س���وؤون 
والتكنولوجية جا�سم حاجي، الذي اأهداه ن�سخة 
من كتابه “درو�س يف الثقافة املوؤ�س�سية حول 
التعام���ل مع الثقافات املحلي���ة يف ال�رشكات” 

وذلك يف مكتبه يف مبنى الوزارة.
العلمي���ة  بامل���ادة  حمي���دان  واأ�س���اد 
املتخ�س�س���ة الت���ي احتواها الكت���اب، والذي 

يدع���و خلل���ق ثقاف���ة موؤ�س�سي���ة و�سلوكي���ة 
وا�سح���ة للعاملن يف ال����رشكات واملوؤ�س�سات 
ب�سكل عام، مما ي�سهم يف بث الروح الإيجابية 
وحت�سن الإنتاجي���ة والأداء املوؤ�س�سي نتيجة 

تلك الثقافة.
واأعرب وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
عن متنياته للباحث حاجي بتحقيق املزيد من 
النجاح والتوفيق يف جهوده امل�ستمرة؛ لإثراء 
املكتبة العربية مبث���ل هذه املوؤلفات القيمة 

واملتخ�س�سة.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين: ا�ستقبل وزي����ر الأ�سغال 
و�س����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين ع�سام 
خلف بديوان الوزارة �سف����ر مملكة تايلند لدى 
مملكة البحرين تانيت نا�سونخال، وذلك مبنا�سبة 

تعيينه �سفراً لبالده يف املنامة.
وخالل اللقاء، ا�ستعر�����س خلف مع ال�سفر 
التايلن����دي العالقات املتمي����زة التي تربط بن 
البلدين ال�سديقن، كما اأ�ساد بجهود تانيت يف 
�سبيل تعزيز تلك الروابط يف خمتلف املجالت، 
منوه����اً بامل�ست����وى املتقدم ال����ذي و�سلت اإليه 

العالقات بن املنامة وبانكوك.
كم����ا اأع����رب وزي����ر الأ�سغ����ال ع����ن اأمنياته 
بالتوفي����ق  التايلن����دي  لل�سف����ر  ال�سادق����ة 

والنج����اح يف مهام عمله ملا في����ه �سالح البلدين 
ال�سديق����ن. وقد تباح����ث الوزي����ر وال�سفر يف 
اإمكانية ال�ستفادة من اخلربات التي تتمتع بها 
ال�����رشكات واملوؤ�س�س����ات التايلندي����ة يف جمالت 
البن����اء وال�ستثم����ار والبني����ة التحتي����ة مبا يعود 
بالنفع على اجلانبن، وتفعيل عدد من مذكرات 
التفاه����م امل�سرتك التي مت التوقيع عليها بن 
احلكومت����ن �سابقاً خ�سو�سا يف املجال الزراعي 

وجمال الإن�ساءات والتدريب وتبادل اخلربات.
م����ن جهت����ه، ع����رب ال�سف����ر التايلن����دي عن 
خال�س �سك����ره ملا حظي به حف����اوة ال�ستقبال، 
موؤكداً حر�س بالده عل����ى توطيد اأوا�رش التعاون 
مع مملك����ة البحري����ن، متمنياً للمملك����ة و�سعبها 

املزيد من التقدم والزدهار.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة �سباح اأم�س �سف���ر جمهورية اليمن ال�سقيقة 

لدى مملكة البحرين علي الأحمدي.
ومت خ���الل اللق���اء، ا�ستعرا����س العالق���ات الثنائي���ة ب���ن البلدي���ن 

ال�سقيقن، وبحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد وزي���ر الداخلي���ة ال�سيخ را�سد ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة بجهود مرك���ز اخللي���ج للدرا�س���ات ال�سرتاتيجية يف جمال 
الدرا�سات املتعلق���ة بال�سئون املحلية والإقليمي���ة، وما تت�سمنه من 
بحوث وتقارير علمية مهمة، جاء ذلك لدى ا�ستقباله اأم�س رئي�س مركز 

اخلليج للدرا�سات ال�سرتاتيجية عمر احل�سن.

• وزير الداخلية ملتقيا ال�سفر الفرن�سي	

• البحرين ت�سارك يف الجتماع الأممي بنيويورك	
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غياب �آل رحمة حل�سوره مهّمة ر�سمية يف رو�سيا

مبر�سوم يجوز �إ�سد�ر “�لتقاعد”  �إذ� �ختلف �ملجل�سان ومل يعقد “�لوطني” 
تفوي�س الربملان للحكومة بع�س الأمور لي�س بدعة ومنها حتديد الرواتب... الرميحي لـ “$”:

قـــال ال�شوري خمي�س الرميحـــي لـ “البالد” 
اإن جمل�س النواب فّوت فر�شة حقيقية لتعديل 
م�رشوعـــي قانوين اإ�شالح نظـــام التقاعد املدين 
والع�شكـــري، وو�شـــع مـــا يرونه مـــن �شمانات 

اإ�شافية.
واأ�شـــاف يف حـــوار مـــع منـــدوب ال�شحيفة: 
ل وقـــت حاليـــا لتعديـــل م�رشوعـــي القانونني، 
وبالن�شبة يل ف�شاأ�شوت مع م�رشوع القانون كما 

هو وارد.
املوظفـــني  لرواتـــب  ال�شامـــن  اأن  وراأى 
ومعا�شات املتقاعدين بعد اهلل �شبحانه وتعالى 
هـــو جاللـــة امللـــك؛ باعتبـــاره راأ�ـــس ال�شلطات 

الثالث وحامي الدين والوطن.
لل�شلطـــة  الربملـــان  تفوي�ـــس  اأن  وذكـــر 
التنفيذيـــة ببع�ـــس الأمـــور لي�ـــس بدعـــة؛ لأنه 
يوجد تفوي�س �شـــاٍر حاليا ل�شمو رئي�س الوزراء 
بتحديد الرواتب والأجـــور، اأّي اأن حتديد الأجور 
غـــر من�شو�س عليه بالقانون، ويجري ذلك من 

بعد تو�شية من ديوان اخلدمة املدنية.
واأكد اأن من غر املقبـــول ا�شتنزاف موارد 
الهيئـــة العامة للتاأمني الجتماعـــي، وما يجري 
حاليا من اأمور خاطئة توؤثر على الأمن الجتماعي 

وا�شتقراره.
الد�شتـــوري  للم�شـــار  توقعاتـــه  وعـــن 
للت�رشيعني يف حال اختالف املجل�شني ب�شاأنهما، 
رد الرميحـــي بـــاأن املـــادة )87( مـــن الد�شتور 
تـــورد تف�شيال لهـــذه احلالة، ويف حـــال اختالف 
بقانـــون جمـــال  م�ـــرشوع  اأّي  علـــى  املجل�شـــني 
للربملـــان ب�شفة عاجلـــة، ومل ينعقـــد املجل�س 
الوطنـــي حل�شـــم متريره مـــن عدمه، فـــاإن لدى 
جاللة امللك رخ�شـــة د�شتورية لإ�شدار القانون 

مبر�شوم له قوة القانون.
واأردف اأن هذا املر�شوم اإذا �شدر من جاللة 
امللـــك فال يعر�س علـــى املجل�شـــني للموافقة 
عليـــه اأو رف�شـــه مثلمـــا يجـــري مـــع مرا�شيـــم 
القوانـــني التي ت�شدر خـــالل العطلة الت�رشيعية 
للربملـــان، اأّي اأن الت�رشيـــع ي�شبـــح نافذا بقوة 

القانون يف حالة �شدوره مبر�شوم.
ويتولـــى الرميحي مركـــز نائب رئي�س جلنة 
ال�شوؤون القانونية والت�رشيعية مبجل�س ال�شورى. 

وفيما ياأتي ن�س احلوار:

اليوم

 متى ستجتمع لجنة الشؤون 
القانونية والتشريعية الشورية لبحث 

دستورية مشروعي إصالح نظام 
التقاعد المدني والعسكري؟

�شتجتمع اللجنة نهار اليوم اخلمي�س.  -

ال مانع

- هل تتفق مع رأي لجنة الشؤون 
القانونية النيابية بشأن عدم 

دستورية مشروعي القانونين بسبب 
مخالفتهما مادتين بالدستور؟

ل اأريـــد ا�شتبـــاق راأي جلنـــة ال�شوؤون   -
القانونية ال�شورية، و�شـــاأديل براأيي ال�شخ�شي 
بهـــذا املو�شوع، اإذ اإنني ل اأتفق مع ما تو�شلت 

اإليه اللجنة القانونية النيابية.
من املربرات التي �شاقتها اللجنة النيابية 
اأن م�رشوعـــي القانونني ل ين�شجمـــان مع املادة 
)119( من الد�شتور، وهـــذه املادة تن�س على 
اأن القانون ينظم �شوؤون املرتبات واملعا�شات 
والتعوي�شات والإعانات واملكافاآت التي تقرر 

على خزانة الدولة.
الد�شتـــور ن�ـــس على اأن القانـــون “ينظم” 
د”، ويوجـــد فـــرق كبـــر بني  ومل يقـــل “ُيحـــدِّ
امل�شطلحني لغويا وقانونيا، وبالتايل فال مانع 
د�شتوريـــا مـــن اأن تفو�س ال�شلطـــة الت�رشيعية 
ال�شلطـــة التنفيذية لتنظيم �شـــوؤون املرتبات 

واملعا�شات، ول داعي من التخوف من ذلك.

األقدر

لماذا ال داعي من التخوف؟
- اإن ال�شامـــن لرواتـــب املوظفـــني ومعا�شات 
املتقاعديـــن بعـــد اهلل �شبحانـــه وتعالـــى هـــو جاللة 
امللـــك؛ باعتبـــاره راأ�ـــس ال�شلطـــات الثـــالث وحامي 

الدين والوطن.

وتفوي�ـــس ال�شلطـــة التنفيذيـــة ببع�ـــس الأمور 
لي�ـــس بدعـــة؛ لأنه يوجـــد تفوي�س �شـــاٍر حاليا ل�شمو 
رئي�ـــس الـــوزراء بتحديـــد الرواتـــب والأجـــور، اأّي اأن 
حتديد الأجور غر من�شو�س عليها بالقانون، ويجري 

ذلك من بعد تو�شية من ديوان اخلدمة املدنية.
ومن مربرات التفوي�س اأن اجلهة التنفيذية هي 
اجلهة الأقدر على حتديد بع�س التفا�شيل الجرائية 

والتنفيذية ملا لديها من كوادر وخربات.

ركود

- من أسباب رفض مجلس النواب 
مشروعي القانونين التخوف من 

تفويض الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي والمجلس األعلى للتقاعد 
العسكري باختصاصات كثيرة، أال ترى 

موقف المجلس المنتخب مقنعا؟
كان مـــن الأف�شـــل اأن يعطي جمل�س   -
النواب فر�شة اأكرب للجهـــة التنفيذية لتعديل 
الو�شع غر ال�شليـــم حاليا، ومن بعد مرور 5 اأو 
10 �شنـــوات على �شبيل املثـــال ميكن تعديل 

القانون فيما لو راأى الربملان ذلك.
من غر املقبـــول ا�شتنزاف مـــوارد الهيئة 
العامـــة للتاأمـــني الجتماعي، وما يجـــري حاليا 
مـــن اأمـــور خاطئة توؤثـــر على الأمـــن الجتماعي 

وا�شتقراره.
لقد فـــّوت جمل�س النـــواب فر�شة حقيقية 
لتعديل م�رشوعي القانونني، وكان لدى املجل�س 
�شالحيـــة تعديـــل مـــواد م�رشوعـــي القانونني، 

وو�شع ما يراه من �شمانات اإ�شافية.
ال�شتثماريـــة  للعوائـــد  بالن�شبـــة  اأمـــا 
لل�شناديق التقاعديـــة فلي�س خافيا ما ت�شهده 
اأنظمـــة التقاعـــد بـــدول العـــامل مـــن انخفا�س 
بعوائدها ال�شتثمارية، وهـــذا هو و�شع عاملي 
ول يقت�رش على البحرين؛ ب�شبب ركود العقارات 
وانخفا�ـــس عائداتها، ولأن معظـــم ا�شتثمارات 

ال�شناديق ودائع واأرباحها قليلة.

لن تمس

- ما ردك على تحفظات مجلس النواب 
بشأن مشروعي القانونين؟

اأرى اأن احلقـــوق التقاعديـــة لـــن مت�س،   -
والت�رشيعان تنظيميان.

شارف
- هـــل تتوقع اأن ميرر جمل�س ال�شورى م�رشوع 
القانون كما هـــو وارد من احلكومة اأو يجري عليه 

تعديالت؟
ل اأعلـــم مبوقف بقية زمالئـــي اأع�شاء   -
املجل�ـــس، ولكن موقفـــي اأن جمل�س النواب فّوت 
فر�شة التعديل، ووقت دور النعقاد �شارف على 
النتهـــاء، وبالتايل ل وقت حاليـــا لتعديل م�رشوع 
القانـــون، وبالن�شبة يل فاأنـــا �شاأ�شوت مع م�رشوع 

القانون كما هو وارد.
احلكيم

- مـــا امل�شار الد�شتوري مل�رشوعي القانونني 
يف حال رف�شه من جمل�س النواب وموافقة جمل�س 

ال�شورى عليه؟
تنظم املـــادة )87( من الد�شتور هذه   -
احلالة وتورد تف�شيال لها، اإذ تن�س على اأن “كل 
م�ـــرشوع قانون ينظـــم مو�شوعـــات اقـت�شادية اأو 
مالية، وتطلـــب احلكومة نظره ب�شفة عاجلة، يتم 
عر�شـــه على جمل�س النـــواب اأول ليـبت فيه خالل 
خم�شـــة ع�رش يومـــا، فاإذا م�شت هـــذه املدة عر�س 
علـــى جمل�س ال�شـــورى مع راأي جمل�ـــس النواب اإن 
وجـــد، ليقرر ما يراه ب�شاأنه خـــالل خم�شة ع�رش يوما 
اأخـــرى، ويف حالة اختـــالف املجل�شني ب�شاأن م�رشوع 
القانـــون املعرو�س، يعر�س الأمـــر على املجل�س 
الوطنـــي للت�شويت عليه خـــالل خم�شة ع�رش يوما، 
واإذا مل يبت املجل�س الوطني فيه خالل تـلك املدة 

جاز للملك اإ�شداره مبر�شوم له قوة القانون”.
اإن هـــذه املـــادة تفيـــد اإنـــه يف حـــال اختالف 
املجل�شني على اأّي م�رشوع بقانون جمال للربملان 
ب�شفـــة عاجلة، ومل ينعقد املجل�س الوطني حل�شم 
متريـــره من عدمه، فاإن لدى جاللـــة امللك رخ�شة 
د�شتوريـــة لإ�شـــدار القانـــون مبر�شـــوم لـــه قوة 

القانون.
وهـــذا املر�شوم اإذا �شدر من جاللة امللك فال 
يعر�ـــس على املجل�شني للموافقة عليه اأو رف�شه 
مثلمـــا يجري مـــع مرا�شيم القوانـــني التي ت�شدر 
خالل العطلـــة الت�رشيعية للربملان، اأّي اأن الت�رشيع 
ي�شبـــح نافـــذا بقـــوة القانـــون يف حالـــة �شدوره 

مبر�شوم.
واملـــادة الد�شتوريـــة وا�شحـــة بـــاأن اإ�شدار 
املر�شـــوم من عدمه خا�شـــع لتقدير جاللة امللك، 
ومـــن املوؤكد اأن جاللتـــه �شيتخذ القـــرار احلكيم 

الذي يخدم البحرين والبحرينيني.

ن�ــــرشت “البالد” اأم�ــــس عن غياب 
النائــــب غــــازي اآل رحمــــة عــــن جل�شة 
النواب التي �شهدت الت�شويت على 
م�ــــرشوع قانون التقاعد الــــذي اأحالته 

احلكومة ب�شفة ال�شتعجال.
وو�شــــل اإلى “البــــالد” تنويه باأن 
النائــــب اآل رحمــــة غاب عــــن اجلل�شة 
حل�شــــوره مهّمــــة ر�شميــــة اأعــــد لهــــا 
م�شبقــــاً، وهــــي امل�شاركــــة ومتثيــــل 
جمل�ــــس النــــواب يف منتــــدى دويل يف 
رو�شيا، مــــع عدد مــــن اأع�شاء جمل�س 

ال�شورى.
وكان النائب غــــازي اآل رحمة قد 
ن�رش عرب ح�شاباته يف و�شائل التوا�شل 

الجتماعــــي -قبل انعقــــاد اجلل�شة- 
اأنه �شّد م�ــــرشوع قانون التقاعد الذي 

اأحالته احلكومة.

لماذا غادر وزير المالية؟
مل يوفق وزير املالية ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة مبغادرته جل�شة جمل�س النواب 

الأخرة قبل دقائق من مناق�شة م�رشوع قانون اإ�شالح نظام التقاعد املدين والع�شكري.
الوزيـــر امل�شوؤول عن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعـــي، وامل�شاءل عن اأعمالها اأمام 
الربملان، مل يداف���ع عن م�رشوع قانون اأثار عا�سفة جدل، وقاد املجل�س املنتخب لإ�سقاط 

الت�رشيع ال�شيئ.
اأ�شبح القانون اليوم بال اأب. فمن �شيدافع عنه غدا؟

اأمام جمل�ـــس ال�شورى فر�شة تاريخيـــة لتلبية تطلعات املواطنـــني. واإذا قرر الإبحار 
عك�س التيار، فال يعتب على انتقادات �شعبية قا�شية، وبخا�شة من املتقاعدين وذويهم.
وليتذكر الع�شو املعني اأن املادة )89( من الد�شتور تقول اإن ع�شو جمل�س ال�شورى 
ممثـــل عن ال�شعب، وتكلفه برعاية امل�شلحة العامـــة، ول �شلطان لأية جهة عليه يف العمل 

باملجل�س اأو جلانه.
اأّي اأن ال�شـــوري ل ميثـــل اأ�شخا�شا اأو جهات، وبالتايل فال يـــردد من كب�س زر رف�س 

م�رشوع القانون.
اأتوقـــع اأن جمل�ـــس احلكماء �شيتيح للفريق احلكومي اإبـــداء موقفه، ولكن لن يهادن. 
وبيـــد ال�شوريـــني اإثبـــات متثيلهم الد�شتـــوري ل�شعب البحريـــن من عدمـــه بجل�شة البت 

بالقانون.

تيار
“اأهم �شيء األ تتوقف عن ال�شوؤال”.

�ألربت �ن�ستاين
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وزير “الكهرباء” ي�ستقبل الزميل اأ�سامة املاجد

“الرتبية” توفر ن�سخ الإفادات وال�سهادات اإلكرتونيا

بلدية “اجلنوبية” تر�سد خمالفات اإ�سغال الطريق

“الإ�سكان” ت�سلم مفاتيح وحدات مدينة خليفة على امل�ستفيدين

“ال�سلمانية” يلتهم 70 % من فاتورة الأدوية 

املن�سة الإلكرتونية قاعدة بحثية �ساملة للبحث عن الأحكام

تنفيًذا لأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة

خطة لإقامة اأول خمزن ا�سرتاتيجي بالبحرين

متثل مرجًعا للمحامني و�ل�رشكات و�لأفر�د... �أو�ساط قانونية:

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: تنفي���ًذا لأم���ر 
ويل �لعهد نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائب �لأول 
لرئي����س جمل�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لأم���ر �سلمان بن حمد �آل خليفة بتوزيع 5000 
وحدة �سكنية ويف �إط���ار توجيهات عاهل �لبالد 
�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، 
تز�مناً مع �ل�سه���ر �لف�سيل مبا يلبي �حتياجات 
�ملو�طن���ني ومتابعة جلهود �حلكوم���ة برئا�سة 
رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �لأمر 
خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة يف تنفيذ برنامج 
عمله���ا، �أك���د وكي���ل وز�رة �لإ�س���كان �ل�سي���خ 
عبد�هلل بن �أحمد �آل خليف���ة �أن �لوز�رة م�ستمرة 
يف توزي���ع �لوح���د�ت �جلاه���زة مب����رشوع مدينة 
خليفة �لإ�سكاين وت�سليم �ملفاتيح للمو�طنني 

�مل�ستفيدين على دفعاٍت. 
و�أ�سار �إل���ى �أنَّ هذه �خلط���وة تعقب خطوة 
ت�سليم �مل�ستفيدين عقود �لوحد�ت �ل�سكنية، 
وذلك بعد �أن قام���ت �إد�رة �خلدمات �لإ�سكانية 
باإ�سع���ار �ملو�طنني باحل�سور لل���وز�رة لتوثيق 
عق���ود �لنتف���اع، وتعريفه���م على �أه���م �لبنود 
وبيان �أبرز �لإر�س���اد�ت �لقانونية و�لفنية �لتي 
حت���دد �لبن���ود �لقانونية و�ملالي���ة �ملدرجة يف 
�لعق���د �لإ�س���كاين، و�إج���ر�ء�ت �لنتف���اع، حت���ى 

��ستالم مفاتيح �لوحد�ت �ل�سكنية.
�إد�رة  ب���اأنَّ ق�س���م  �ل���وز�رة  و�أردف وكي���ل 
�ملمتلكات �لإ�سكاني���ة كثف ��ستعد�د�ته للبدء 
يف ت�سليم مفاتيح وحد�ت م�رشوع مدينة خليفة، 
حيث ق���ام �لق�سم بالتاأكد من �أعم���ال �ل�سيانة 
عل���ى جمي���ع �لوح���د�ت و�لتاأكد م���ن جاهزيتها 
متهي���د�ً لت�سليمها للم�ستفيدي���ن، وتزويدهم 
ب�سه���اد�ت �ل�سمان �خلا�س���ة مبكونات �لوحدة 
�ل�سكنية ِوْفًقا ملا هو متبع يف �إجر�ء�ت �لت�سليم.
و�أك���د �أن م����رشوع مدين���ة خليف���ة يع���د �أحد 
�مل�ساري���ع �لرئي�س���ة �ملدرج���ة �سم���ن برنام���ج 
تنفي���ذ 25 �أل���ف وح���دة �سكني���ة �ملدرج���ة يف 
برنام���ج عم���ل �حلكومة، و�ملنبثق ع���ن �لتوجيه 

�مللك���ي �ل�سام���ي ببناء 40 �ألف وح���دة �سكنية، 
موؤك���ًد� �أن ت���و�يل توزيع �مل�ساري���ع �ملدرجة يف 
برنامج عمل �حلكومة مبختلف مر�حلها يوؤكد �أن 
�لوز�رة ت�سر على �لطريق �ل�سحيح نحو تنفيذ 

�لتز�مها �لو�رد بالربنامج.
وتابع قائالً: “�إن مدينة خليفة �ست�ستوعب 
بع���د ا�ستكماله���ا 54 �ألف ن�سم���ة بتوفرها ما 
يق���ارب 6000 وح���دة �سكنية، م�س���ًر� �إلى �أن 
ن�س���ب �لإجن���از باملدينة بلغت مر�ح���ل متقدمة 
جًد�، ه���ذ� و�أن �لوز�رة �نتهت م���ن تنفيذ 400 
وحدة �سكني���ة، فيما تعك���ف يف �لوقت �لر�هن 
عل���ى تنفي���ذ �لت�سامي���م �لتف�سيلي���ة �خلا�سة 

باملر�حل �لأخرى”.
و�أ�ساف �ل�سي���خ عبد�هلل بن �أحم���د �أن هذه 
�ملدين���ة تع���د خر �ساه���د على �لنه���ج �جلديد 
يف ت�سميم �مل���دن �لإ�سكانية م���ن حيث �لنمط 
�ملعماري للوح���د�ت �ل�سكنية، وتخطيط �لطرق 
ونظ���ام �ملو��سالت، وجودة �ملر�فق و�خلدمات 
�لتجاري���ة،  و�ملجمع���ات  كاملر�ك���ز  �ل�سامل���ة، 
و�ملن�ساآت �ل�سحية و�لأندية و�ملر�كز �ل�سبابية.

وق���ال وكيل �لإ�س���كان �إن �إج���ر�ء�ت توزيع 
وح���د�ت م����رشوع مدين���ة خليف���ة، �إ�ساف���ة �إل���ى 

�مل�ساري���ع �لت���ي �سمله���ا �أم���ر �ساح���ب �ل�سمو 
�مللكي ويل �لعهد نائ���ب �لقائد �لأعلى �لنائب 
�لأول لرئي����س جمل����س �لوزر�ء، يرتج���م �لرعاية 
�لكب���رة �لت���ي يوليه���ا �ساحب �جلالل���ة �مللك 
للخدمات �لإ�سكانية وحر����س جاللته على �رشعة 
و�سول �خلدمات �لإ�سكانية مل�ستحقيها، م�سًر� 
�إل���ى �أنَّ توجيهات �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س 
�لوزر�ء، كان لها بالغ �لأثر يف حتقيق �ملكت�سبات 
�لإ�سكانية �لتي ت�سهده���ا �ململكة حالًيا، �سو�ء 
على �سعيد منو وت�سارع وترة تنفيذ �مل�ساريع 
يف �ملجمعات و�ملدن �لإ�سكانية، �أو �رشعة توزيع 

�لوحد�ت على �مل�ستفيدين.
وتوج���ه �ل�سيخ عب���د�هلل بن �أحم���د باأ�سدق 
�لته���اين و�لتربيكات �إلى جمي���ع �مل�ستفيدين 
من �لوح���د�ت �ل�سكنية، جمدًد� �لت���ز�م �لوز�رة 
بتنفي���ذ �أمر �سمو ويل �لعه���د بتوزيع �مل�ساريع 
�لإ�سكانية �لتي ي�سمله���ا برنامج توزيع 5000 
وحدة �سكنية �لتي �أمر بها �سموه وفقاً للجدول 
�لزمن���ي �ملعد له، و�ل�ستم���ر�ر يف ت�رشيع وترة 
تنفيذ �مل�ساريع �لإ�سكانية يف خمتلف �مل�ساريع 
�لإ�سكاني���ة �لت���ي تنفذه���ا �ل���وز�رة مبختل���ف 

حمافظات �ململكة.

ك�س���ف م�سدر مطل���ع يف وز�رة �ل�سحة، عن 
�أن مملك���ة �لبحرين لديها خم���زون ��سرت�تيجي 
ثابت من �لأدوية، ومل تعان �أي نق�س يف �لدو�ء، 
كم���ا يق���ول �لبع�س، ب���ل �لبحرين ه���ي �لدولة 
�لوحيدة يف �ملنطقة �لت���ي لديها خمزون ثابت 
م���ن �لأدوية للطو�رئ، وي�سم �لحتياجات كافة 
م���ن �لأدوية و�لعالجات �لت���ي تغطي �لطلب يف 

مثل هذه �حلالت.
وقال �مل�سدر �إن �حلكومة �لآن تخطط ومن 
خ���الل �أول در��سة من نوعها لإن�ساء “اأول خمزن 
ا�سرتاتيج���ي” لالأدوية، مبينا �أن �إن�ساء مثل هذ� 
�ملخزن �سيكون �سم���ن �ملو��سفات �لعاملية، 
و�سي�ستغرق �لعمل به حو�يل �ل�سنتني، مو�سحا 
�أن جميع �مل�ست�سفيات �حلكومية لديها خمازن 
خا�س���ة خم�س�س���ة حلف���ظ �لأدوي���ة، وتخ�س���ع 

للمو��سفات �لعاملية.

و�أردف �أن �لوز�رة حتر�س د�ئما على �إ�سافة 
�أدوية جدي���دة �سنويا �إلى قائمته���ا �ملعتمدة، 
�لت���ي ت�سم حاليا بح���دود 1450 �سنفا دو�ئيا 
من خمتلف �أ�سناف �لأدوية �لتي تغطي خمتلف 
�حتياج���ات �ملر�س���ى م���ن �ملر�جع���ني ملجم���ع 
�ل�سلمانية �لطب���ي، و�مل�ست�سفي���ات �حلكومية 

�لأخرى، و�ملرتددين على �ملر�كز �ل�سحية.
وتابع �أن جممع �ل�سلمانية �لطبي يلتهم من 
60 اإلى 70 % من ميز�نية �لأدوية �لعامة �لتي 
تقر على م���دى �سنتني، و�لت���ي ت�سكل �حل�سة 
�لأكرب من �مليز�نية �ملخ�س�سة لالأدوية، م�سر� 
�ل���ى �أن حج���م م�سرتي���ات وز�رة �ل�سح���ة �سمن 
برنامج �ل����رش�ء �ملوحد يغطي 90 % من حاجات 
وز�رة �ل�سحة فيما تقوم �لوز�رة ب�رش�ء �ل� 10 % 
�لباقية ع���ن طريق �ملناق�سات �ملحلية، موؤكد� 
�أن �ملناق�س���ات �خلليجي���ة و�ملحلي���ة خا�سع���ة 
لالإج���ر�ء�ت �ل�سارمة �بتد�ء م���ن ت�سجيل �لدو�ء 
و�نته���اء بتحليله يف خمترب�ت �جل���ودة �لتابعة 

لوز�رة �ل�سحة.
و�أو�س���ح �مل�س���در �أن �لأدوي���ة �لأ�سلية �أو 
�ملبتك���رة ت�س���كل م���ا ن�سبت���ه 70 % من جممل 
�أ�سن���اف �لأدوية �ملوج���ودة باملر�فق �ل�سحية 
�حلكومي���ة، مو�سح���ا �أن �لجت���اه �لعاملي حاليا 
ه���و �إحالل �لأدوية “�جلني�س���ة” بدل من �لأدوية 
�لأ�سلية؛ لتخفيف فات���ورة �لأدوية �لتي ترهق 
�مليز�نية وت�ستنزفه���ا، ومتنع من دخول �أدوية 

جديدة �إلى �ملر�سى.
و�أ�س���ار �مل�سدر �إلى �أن �آلية تخزين �لأدوية 
لف���رتة طويل���ة غ���ر علمي���ة؛ لأن �ملفرو����س 
��ستمر�ري���ة وجود �لدو�ء ولي����س تخزينه، وهي 

�ل�سيا�سات �جلديدة �ملعتمدة.
وختم �مل�سدر باأن �أدوي���ة �ل�سكر هي �أكرث 
�لأدوية ��ستهالكا يف جممع �ل�سلمانية و�ملر�كز 
�ل�سحية، تليها �أدوي���ة �لكول�سرتول، ثم �أدوية 
�ل�سغط؛ لتحل بعدها �أدوية �ل�سغط يف �ملرتبة 

�لر�بعة.

�ملنامة - بن����ا: رحبت �لأو�ساط �لقانونية 
مبملكة �لبحرين بتد�س����ني من�سة �إلكرتونية 
ت�س����م جمي����ع �لأح����كام �ل�سادرة م����ن حمكمة 
�لتميي����ز، �لت����ي ت�س����م 6800 حك����م �س����ادر 
م����ن �ملحكمة خ����الل �لثالثني عاًم����ا �ملا�سية 
يف �لفرتة م����ن عام 1989 حت����ى عام 2017. 
وته����دف �ملن�سة �لإلكرتوني����ة لتكون مرجًعا 
لالأح����كام  و�لأف����ر�د  و�ل�����رشكات  للمحام����ني 
�ل�سادرة، و�ستوف����ر �سفافية �أكرب يف طريقة 
تعامل حماكم �لتمييز مع �لق�سايا �ملرفوعة 
لها. �إذ مت تد�سني هذه �ملن�سة على �ملوقع 
�لإلكرتوين للمجل�س �لأعلى للق�ساء بالتعاون 
مع جمل�����س �لتنمي����ة �لقت�سادي����ة يف مار�س 

�ملا�سي.
وياأت����ي تد�س����ني �ملن�س����ة �لإلكرتوني����ة 
�سمن �جله����ود �لتي يبذلها جمل�����س �لتنمية 
�لقت�سادية به����دف تطوير �لبيئة �لت�رشيعية 
يف �ململك����ة، وذلك بالتعاون م����ع �ل�رشكاء من 
�جله����ات �ملعنية، لتكون متو�كب����ة مع مهمة 
�ملجل�س يف ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت �ملبا�رشة 

وتعزيز بيئة �لأعمال يف �ململكة.
وقال رئي�����س �مل�ست�ساري����ن �لقانونيني 
مبجل�����س �لتنمية �لقت�سادي����ة: يو�سف خلف 
“تتميز مملك����ة �لبحرين ببيئته����ا �لت�رشيعية 
�ملتما�سك����ة و�ملتط����ورة، �لت����ي ينظ����ر �إليها 
�ملقوم����ات  �إح����دى  باعتباره����ا  �ملجل�����س 
�لتناف�سي����ة �جلاذبة لال�ستثم����ار، ومما ل�سك 
فيه فاإن �إن�ساء مثل هذه �ملن�سة �لإلكرتونية 
�سي�سي����ف لبن����ة �أ�سا�سي����ة يف تطوي����ر �لبيئة 
�لت�رشيعي����ة من خالل توفر بن����ك للمعلومات 
�سيك����ون مفتوًحا ومتاًحا �أمام �جلميع لالطالع 
على 6800 حكم من �أحكام حماكم �لتمييز، �إذ 
تن�سم �ملن�سة �لإلكرتونية �إلى �جلهود �لتي 
لطامل����ا بذلها جمل�����س �لتنمي����ة �لقت�سادية 
و�رشكائه من �جلهات �ملعنية يف �سبيل �إعد�د 
�لعديد م����ن م�رشوعات �لقو�ن����ني و�لتي �آتت 
ثمارها للنهو�س بكافة �جلو�نب �ل�ستثمارية 

�مل�ستجدة وحماية �لقطاعات �لقت�سادية”.
وح����ول �أهمية ه����ذه �خلطوة، ق����ال مدير 
و�لقانوني����ة  �لق�سائي����ة  �لدر��س����ات  معه����د 

رمزان النعيمي: “�إن �إتاحة �ملعرفة باملبادئ 
�لق�سائي����ة �أمر حم����وري يف ج����ذب �ل�ستثمار 
وحتفي����زه، �أم����ا نح����ن يف معه����د �لدر��س����ات 
�لق�سائية و�لقانونية فت�سهل علينا �خلطوة 
�إع����د�د �لدر��س����ات و�لرب�م����ج �لتدريبي����ة مبا 
يعك�س �أح����دث �لتطور�ت يف ق�س����اء �لتمييز 
وي����زود م�ستخدمي �ملعه����د باملعرفة �لالزمة 
و�ملهارة �ل�سحيح����ة �لتي تَكون منهم ع�سًو� 
فاع����الً يف منظومة �لعمل �لق�سائي و�لقانوين 

يف مملكة �لبحرين”.
م���ن جانبه، ق���ال �ملحام���ي ح�س���ن �أحمد 
بديوي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �ملحامني: 
“�إننا نوؤكد م���دى �أهمية هذه �لنقلة �لنوعية 
�لت���ي �تخذه���ا �ملجل����س من خ���الل تد�سني 
�ل�سفحة �لإلكرتونية �خلا�سة باأحكام حمكمة 
�لتميي���ز �لبحريني���ة لتك���ون معيًن���ا د�ئًم���ا 
للق�س���اة و�ملحامني و�لباحث���ني �لقانونيني 
و�أ�ساتذة �جلامعات وط���الب كليات �لقانون 
وغره���م م���ن �ملهتم���ني بال�س���اأن �لقانوين 

و�لق�سائي”.

�ملنام���ة - بنا: ��ستقبل وزير �سوؤون 
م���رز�  عبد�حل�س���ني  و�مل���اء  �لكهرب���اء 
مبكتبه �لزمي���ل �لكاتب �ل�سحايف �أ�سامة 
�ملاج���د، �ل���ذي ق���ّدم للوزي���ر ن�سخة من 
كتابه “�لأم���ر خليفة بن �سلمان.. ق�سة 
قائ���د ووط���ن”، حي���ث يحت���وي �لكتاب 
على معلومات قيمة ع���ن رئي�س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �لأم���ر خليفة 
بن �سلمان �آل خليف���ة و�إجناز�ته �لكبرة 
خمتل���ف  طال���ت  �لت���ي  و�ملتو��سل���ة 
�مليادين و�لأ�سعدة يف مملكة �لبحرين، 
حيث �رتبط ��سم �سم���وه ببناء هذ� �لبلد 

ورفع���ة �ساأن���ه يف �ستى �ملج���الت ودور 
�سم���وه يف م�س���رة �لتط���ور و�لزده���ار 
للوط���ن  و�ل�ستق���ر�ر  �لأم���ن  وتوف���ر 
و�ملو�طن���ني.ويف ه���ذ� �ل�س���دد، �أ�س���اد 
�لوزي���ر بجه���ود �لكات���ب �ملاج���د �لتي 
بذله���ا يف �إع���د�د �لكت���اب �ل���ذي يعترب 
�إ�سافة قيمة للمكتبة �لبحرينية، متمنيًّا 
له كل �لتوفيق و�ل�سد�د، وبدوره �أعرب 
�ملاجد عن �سكره �جلزي���ل للوزير مرز� 
عل���ى حف���اوة �ل�ستقب���ال وتقدميه كل 
�سب���ل �لدع���م لل�سحافي���ني و�ملوؤلفني 

�لبحرينيني.

�ملنامة - بنا: �أعلنت وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م ع���ن توف���ر خدم���ة )�إ�سد�ر 
ن�سخ �لإفاد�ت وك�سف �لدرجات لطلبة 
�ملد�ر����س( �ملقدمة بالتعاون مع هيئة 
�لإلكرتوني���ة  و�حلكوم���ة  �ملعلوم���ات 
www. �ل���وز�رة  وذل���ك عل���ى موق���ع 
�لوطنية  �لبو�بة  moe.gov.bh، وعرب 
عرب  لتوفرها  �إ�ساف���ة   ،Bahrain.bh
�ملنت����رشة  �لذ�تي���ة  �خلدم���ة  من�س���ات 
بنقاط خدمية خمتلفة، وذلك تز�مناً مع 
�نتهاء �لطلب���ة من �لمتحانات �لنهائية 
�لدر��سي���ة  �ملر�ح���ل  م���ن  وتخرجه���م 
�ملختلفة بع���د قيامهم بت�سليم كتبهم 

�ملدر�سية.
وقال���ت �ل���وز�رة �نه���ا توف���ر هذه 
�لطلب���ة،  عل���ى  �لإلكرتوني���ة  �خلدم���ة 

�حلاج���ة �إلى مر�جعة �ل���وز�رة، وجتنبهم 
عن���اء �لنتظ���ار، حيث ميكنه���م تقدمي 
م���ن �سه���اد�ت  ن�س���خ  �إ�س���د�ر  طل���ب 
�ملرحلة �لإعد�دي���ة و�لثانوية من �إد�رة 
�لن�سخ  و��ستالم  بال���وز�رة،  �لمتحانات 
ع���رب �لربي���د خ���الل وقت ق�س���ر، كما 
ميكنه���م متابع���ة طلباته���م م���ن خالل 

تطبيق �أو خدمات بريد �لبحرين.
وميكن للطلبة �ل�ستف�سار �أو طلب 
�لإلكرتونية  �مل�ساعدة لإجناز �خلدمات 
Ba -  ربرب تطبيق )تو��سل( من خالل
م�ستجد�ت  ومتابعة   ،rain.bh/apps
�خلدم���ات �ملقدمة لهم ع���رب ح�سابات 
هيئة �ملعلومات و�حلكومة �للكرتونية 
عل���ى مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماعي @

.iGABahrain

�لرفاع - بلدية �ملنطقة �جلنوبية
بلدي���ة �ملنطق���ة �جلنوبية،  نف���ذت 
وبالتع���اون م���ع مديرية �أم���ن �ملحافظة 
�جلنوبي���ة، حمل���ة تفتي�سي���ة يف جممع���ي 
939 و913 بالق���رب من م�سجد �لن�سف 
بالرف���اع؛ لر�س���د �ملخالف���ات �خلا�س���ة 

باإ�سغالت �لطريق �لعام.
و�س���ع  مت  �حلمل���ة  ه���ذه  وخ���الل 
35 ور�س���ة  �إخط���ار�ت عل���ى  مل�سق���ات 
وكر�ج خمالف���ني لال�سرت�طات و�لأنظمة 

�لبلدية.
و�أكدت �لبلدية �أنه���ا �ستقوم بحملة 
�أخرى تتابعية مو�سعة لإز�لة �لور�س �لتي 
مل يلت���زم �أ�سحابها بالإخطار�ت �ملوجهة 
له���م، د�عي���ة �ملخالف���ني �إل���ى �ملبادرة 
بت�سحيح �أو�ساعهم؛ لتجنب �أية �إجر�ء�ت 

قانونية قد تتخذ بحقهم.
و�س���ددت عل���ى �أن �إ�سغ���ال �لطريق 
�لع���ام م���ن جان���ب �أ�سح���اب �لكر�ج���ات 
و�لور����س، ه���و �أمر غر ح�س���اري وي�سوه 
�ملظهر �لع���ام وطبيعة �ملناطق، ويوؤدي 
�إل���ى حجب �لروؤي���ة و�إعاقة حرك���ة �ل�سر 
و�لإ����رش�ر بامل�سلح���ة �لعام���ة �لت���ي هي 
ف���وق كل �عتب���ار، ويج���ب �حرت�مها من 
جانب �جلمي���ع وتغليبها عل���ى �مل�سلحة 
�تب���اع  عل���ى  و�حلر����س  �ل�سخ�سي���ة، 

�لتعليمات و�للتز�م بالقو�نني �لبلدية.
يف  م�ستم���رة  �أنه���ا  �إل���ى  و�أ�س���ارت 
حمالته���ا؛ للحد م���ن �لتج���اوز�ت، و�لتي 
�ست�سمل مناطق �أخرى مت و�سعها �سمن 
جدول زمن���ي يف �إطار جهوده���ا؛ لتعزيز 

هيبة �لقانون.

• جانب من ت�سليم �لوحد�ت للم�ستفيدين	
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دينار لن�رشه وقائع م�سللة وم�سيئة

تاأييد �سجن �سائق رافعة املرور 3 
�سنوات ال�ستيالئه على مركبات حمجوزة

ا�ستدعاء �ساهد اإثبات اإخفاء متهم 
ملطلوبني بق�سايا اأمنية يف �سرتة

تخفيف عقوبة مدان باالعتداء على �سالمة �رشطة بالدراز

“اال�ستئناف” توؤيد �سجن نزيل و�رشطي

“اال�ستئناف” توؤكد اأن جمرد حيازة �سالح ال يكفي لتوافر نية القتل

الإدانتهما باإدخال هاتف وخامت

عدل���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا 
اجلنائي���ة االأولى عقوبة �س���اب من اأ�سل 
31 متهم���ا، اأدانتهم حمكم���ة اأول درجة 
بال����رشوع يف قت���ل رج���ال �رشط���ة وحيازة 
�س���الح “�س���وزن” وذخريت���ه، واكتف���ت 
ب�سجنه ملدة 7 �سن���وات بدال من ال�سجن 
10 �سن���وات املحكوم علي���ه بها، بعدما 
غريت حمكم���ة اال�ستئناف االته���ام اإلى 

اعتداء على �سالمة اجل�سم. 
وقال���ت املحكمة اإنه���ا عدلت و�سف 
االتهام من ال����رشوع يف القتل اإلى اعتداء 
عل���ى �سالم���ة ج�س���م ال�رشطي���ن املجني 
عليهم���ا، واأو�سحت يف حيثي���ات حكمها 
اأن جم���رد حيازة �س���الح قات���ل بطبيعته 
ال يكف���ي يف توافر نية اإزه���اق الروح وال 
االإ�سابة يف مقتل، ب���ل البد اأن ي�ستظهر 

اأن اجلناة كانوا يق�سدون بهذا قتلهم.
واأ�س���ارت اإل���ى اأنه ملا �سل���ف يكون 
احلك���م امل�ستاأن���ف ق���د خل����ص �سائب���ا 
اإل���ى اإدان���ة امل�ستاأنف باأ�سب���اب �سائغة 
واأ�ساني���د �سليمة تاأخذ بها هذه املحكمة 
اأ�سبابا مكملة حلكمه���ا، بيد اأنه يف جمال 
تقديره���ا للعقوبة ت���رى تعديلها وفقا 

للقيد والو�سف املعدل جزئيا.
وكانت حمكم���ة اأول درجة ق�ست يف 
وق���ت �سابق ب�سجن 6 من املدانن ملدة 
15 عاما عن تهم ال�رشوع يف القتل وحيازة 
ال�سالح وذخريت���ه، وب�سجن البقية ماعدا 
املته���م ال�ساد����ص يف الق�سية ملدة 10 
�سنوات، حي���ث عاقبت املتهم ال�ساد�ص 
بال�سج���ن مل���دة 5 �سنوات؛ نظ���را لكونه 
مل يت���م الثامن���ة ع�رشة من عم���ره، واأمرت 

مب�سادرة امل�سبوطات.
حيثي���ات  يف  املحكم���ة  واأو�سح���ت 
حكمها اأن التهم امل�سندة اإلى املتهمن 
مرتبط���ة ارتباط���ا ال يقب���ل التجزئة مما 
يتوج���ب اعتبارها جرمي���ة واحدة واحلكم 
بالعقوب���ة االأ�س���د، ونظرا لك���ون املتهم 

ال�ساد�ص قد ج���اوز 15، اإال اأنه مل يتجاوز 
18، فيتوافر بحقه العذر املخفف، اإال اأنه 
ق���د توافر يف الواقعة ظرفا م�سددا، وهو 
اإ�ساب���ة املجني عليهم من رجال ال�رشطة، 
لذل���ك ف���اإن املحكم���ة تغل���ب الظ���رف 
امل�س���دد على العذر املخف���ف، وتق�سي 

ب�سجنه 5 �سنوات.
تفا�سي���ل  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
الواقع���ة تتح�س���ل يف اأن جمموع���ة م���ن 
اخلارجن على القان���ون يرتاوح عددهم 
ما بن 300 اإل���ى 400 �سخ�ص جتمهروا 
مبنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من 
جان���ب رجال ال�رشط���ة ردوا باإلقاء عبوات 
واالأ�سي���اخ  واحلج���ارة  “املولوت���وف” 
احلديدية با�ستخدام القواذف امل�سنوعة 
م���ن طفاي���ات احلريق، ث���م دخل���وا اإلى 
م�س���ارات �سيقة وعنده���ا مت اإطالق نار 

على ال�رشطة واأ�سيب ثالثة منهم.
على اإث���ر ذلك، مت القي���ام بتحريات 
لك�س���ف هوي���ة امل�سارك���ن يف الواقعة، 
والت���ي دل���ت عل���ى املتهم���ن وقامت 
ال�رشط���ة بالقب����ص عل���ى املته���م الرابع 
الواقع���ة  با�سرتاك���ه يف  اع���رتف  ال���ذي 
وبقي���ة املتهمن، كما اأر�سد عن �سالحي 
�س���وزن خباأهما يف مقربة مبنطقة الدراز، 
حي���ث عرث على طلقت���ن و3 اأظرف غري 
م�ستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات 
�سوزن، اإ�سافة اإل���ى اأدوات ت�ستخدم يف 

عمليات ال�سغب.
الث���اين  املته���م  اع���رتف  كم���ا 
بالتحقيق���ات اأن���ه التق���ى االأول وال���ذي 
اأخ���ربه بامل�ساركة يف اعتداء على ال�رشطة 
بال�سوزن، واأح����رش �سالحا وتوجه بالقرب 
م���ن م���اأمت بال���دراز، حي���ث �ساه���د نحو 
100 �سخ����ص ملثمن يحملون طفايات 
وعب���وات “مولوت���وف”، وطل���ب منه���م 
املته���م االأول اأن ينق�سم���وا ملجموعتن 
لرمي املولوتوف ث���م الهرب ال�ستدراج 

رج���ال ال�رشطة اإل���ى منطق���ة كان يختبئ 
فيه���ا املتهمون من االأول حت���ى الرابع، 
والثام���ن، والثامن ع����رش، والذين اأطلقوا 

اأعرية ال�سوزن على ال�رشطة.
للمتهمن  العام���ة  النيابة  فوجه���ت 
اأنه���م يف 23/7/2013، اأوال: املتهمون 
من االأول حت���ى الرابع: 1. �رشعوا واآخرون 
جمهولون يف قتل 3 رجال �رشطة عمدا مع 
�سبق االإ����رشار والرت�سد، باأن بيتوا النية 
وعق���دوا الع���زم على قت���ل اأي من رجال 
ال�رشط���ة واأع���دوا لذلك الغر����ص اأ�سلحة 
نارية “�س���وزن”؛ الإطالقه���ا عليهم بعد 
ا�ستدراجه���م اإل���ى املكان ال���ذي كمنوا 
له���م فيه، وما اإن ظفروا بهم حتى قاموا 
باإط���الق ع���دة اأع���رية ناري���ة قا�سدي���ن 
من ذل���ك قتلهم حال كونه���م موظفن 
عمومين، تنفي���ذا لغر�ص اإرهابي، وقد 
خاب اأثر اجلرمية ل�سبب ال دخل الإرادتهم 
فيه وهو مداركة املجني عليهم بالعالج، 
2. اأح���رزوا بغري ترخي����ص اأ�سلحة نارية 
“�سوزن” واأحرزوا ذخ���رية مما ت�ستعمل 
يف تلك االأ�سلح���ة دون اأن يكون مرخ�سا 

لهم بحملها.
ثانيا: املتهمون م���ن اخلام�ص وحتى 
االأخ���ري: ا�سرتكوا مع املتهم���ن االأربعة 
ال�سابقن بطريق���ي االتفاق وامل�ساعدة 
عل���ى ارت���كاب اجلرائم امل�سن���دة اإليهم 
باأن اتفقوا معهم و�ساعدوهم على ذلك 
بالتجمه���ر وا�ستدراج رج���ال ال�رشطة اإلى 
امل���كان الذي كمن���وا فيه حت���ى اأطلقوا 
عليهم الن���ار، فتمت اجلرمي���ة بناء على 

هذا االتفاق وتلك امل�ساعدة.
ثالثا: املتهمون جميعا: -1 ا�سرتكوا 
يف جتمهر موؤلف من اأكرث من 5 اأ�سخا�ص 
الغر�ص من���ه االإخالل باالأم���ن العام، -2 
ح���ازوا واأحرزوا عبوات قابل���ة لال�ستعال 
يف  ا�ستعماله���ا  بق�س���د  “مولوت���وف” 

تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر.

اأي���دت حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائية االأولى، معاقبة نزيل يف اإدارة 
االإ�سالح والتاأهيل “�سجن جو”، و�رشطي 
يعمل يف االإدارة ب�سجن كل منهما ملدة 
3 �سن���وات؛ الإدانتهما بارتكاب جرمية 
ر�سوة مببلغ 200 دينار، حت�ّسل عليها 
ال�رشط���ي م���ن النزي���ل؛ به���دف اإدخال 
ممنوعات للنزيل تتمثل يف هاتف نقال 
وخ���امت، اإذ مت القب����ص عل���ى ال�رشطي 
يف كم���ن لواقعة اأخ���رى واعرتف بهذه 
الواقع���ة، وحك���م عليه فيه���ا بال�سجن 
7 �سن���وات، واأم���رت املحكم���ة بتغرمي 

ال�رشطي مبلغ م�ساٍو لقيمة الر�سوة.
وذكر م���الزم اأول ب���وزارة الداخلية 
اأثناء اإدالئه باأقواله يف النيابة العامة اأن 
تفا�سيل الواقعة تتح�سل يف اأنه وحال 
كون���ه يعم���ل ب���اإدارة االأم���ن الوقائي، 
قي���ام  ب�س���اأن  معلوم���ات  ل���ه  وردت 
�رشطي يعمل حار�س���ا يف اإدارة االإ�سالح 
والتاأهي���ل )�سج���ن ج���و(، مفاده���ا اأنه 
يعمل على اإدخ���ال املمنوعات ل�سالح 
النزالء؛ مقابل مبالغ مالية، واأنه ب�سدد 
اإدخ���ال هاتف���ن نقالن مقاب���ل مبلغ 

1500 دينار.
واأ�ساف اأنه مت االإعداد اإلى كمن يف 
ال�ساع���ة 9:30 م�ساء للقب�ص على ذلك 
ال�رشط���ي متلب�سا بجرمه، وحن القب�ص 
علي���ه بالق���رب م���ن اأح���د املجمع���ات 
التجاري���ة القريبة م���ن دوار األب���ا، اأقر 
بقي���ام �رشطي اآخ���ر “امل�ستاأنف االأول” 
باأخ���ذ ر�سوة م���ن اأح���د الن���زالء مقابل 

اإدخال املمنوعات.
وبالفع���ل �س���األ امل�ستاأن���ف االأول 
حول ما اأقر ب���ه ذلك ال�رشطي، فاعرتف 
باأن���ه ا�ستل���م مبلغا مالي���ا وقدره 200 
دين���ار من اأح���د النزالء؛ مقاب���ل اإدخال 
اأغرا����ص ل�ساحل���ه، م�س���ريا اإل���ى اأنها 
مازال���ت بحوزته يف م�سكن���ه، والتي مت 
�سبطها واملبلغ امل���ايل، عقب التوجه 

برفقته اإلى م�سكنه.
الكم���ن  امُلَع���د  ال�رشط���ي  وق���ال 
يعم���ل  اأن���ه  اأ�س���ال،  علي���ه  للقب����ص 

حار�س���ا يف )�سجن ج���و( واأثناء الكمن 
املقبو����ص عليه فيه كان معه �سديقه 
-امل�ستاأنف االأول- وقد �سدر عليهما 
حكما بال�سج���ن ملدة 7 �سنوات؛ ب�سبب 

�سبطه بق�سية الر�سوة امل�سار اإليها.
اأم���ا امل�ستاأن���ف االأول، فق���د اأنك���ر 
بداي���ة م���ا ن�س���ب اإلي���ه، وق���ال اإنه مت 
اإيقافه واحلكم عليه يف ق�سية الر�سوة 
املذكورة مع �سديقه ال�رشطي، واأنه مت 

احلكم عليهما بال�سجن 7 �سنوات.
لكنه وخالل التحقيق معه يف النيابة 
العامة اعرتف اأنه كان قد اتفق مع اأحد 
النزالء “امل�ستاأن���ف الثاين” مببنى 14 
باأن يدخل ل�ساحله هاتفا نقاال وخامتا 
مقابل 200 دين���ار فقط، اإذ اتفق معه 
عل���ى اأن ي�ستل���م تل���ك االأغرا����ص من 
�سدي���ق امل�ستاأنف الث���اين واملتواجد 
خ���ارج االإدارة، وبالفع���ل ت�سلمه���ا من 

ذلك ال�سخ�ص بعدما التقى به.
م���ن ناحي���ٍة اأخ���رى، اأنك���ر النزي���ل 
)امل�ستاأن���ف الث���اين( م���ا ن�س���ب اإليه، 
واأفاد باأنه حمك���وم عليه بتهمة تفجري 
اإرهابي، واأن���ه يق�سي عقوبته بال�سجن 
املوؤبد منذ نحو اأكرث من �سنتن، وقبل 

نحو �سن���ة واحدة مت نقل���ه اإلى املبنى 
)امل�ستاأن���ف  ال�رشط���ي  واأن   14 رق���م 
االأول( هو م���ن �سمن حّرا����ص املبنى، 
اإال اأن���ه ال تربطه به اأي���ة عالقة، كما اأنه 
كذاب ويتهم���ه بالباطل، اإذ مل يعر�ص 
عليه اأية مبال���غ مالية مقابل اإدخال اأي 

�سيء يذكر.
العام���ة  النياب���ة  فاأحالتهم���ا 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأنهم���ا بتاريخ 
11/1/2016، اأوال: امل�ستاأنف االأول: 
ب�سفت���ه موظف���ا عام���ا �رشطي ب���اإدارة 
االإ�س���الح والتاأهيل ب�سجن جو يف وزارة 
الداخلية، قبل لنف�سه ب�سكل مبا�رش مبلغ 
مايل مق���داره 200 دينار مقابل قيامه 
باإدخ���ال هات���ف نق���ال وخ���امت للنزيل 
ح���ال كون ه���ذا العمل اإخ���الال بواجبات 

وظيفته باإدارة االإ�سالح والتاأهيل.
ثاني���ا: امل�ستاأنف الث���اين: ا�سرتك 
م���ع  وامل�ساع���دة  االتف���اق  بطريق���ي 
امل�ستاأن���ف االأول يف ارت���كاب اجلرمية 
املو�سوف���ة يف البن���د اأوال ب���اأن �سّلم���ه 
املبلغ امل���ايل ومتت اجلرمية بناء على 

ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.

غرم����ت املحكم����ة ال�سغ����رى اجلنائية 
الرابع����ة ع�س����و جمل�����ص �س����ورى �سابق����ا 
وخمت�سا يف جمال حق����وق االإن�سان، مبلغا 
وقدره 200 دينار؛ الإدانته باإ�سناد واقعة 
م�سلل����ة وم�سيئ����ة ل�رشكة وطني����ة يتهمها 
بتف�سيل املوظف االأجنبي على البحريني.
وج���اء يف اأوراق الق�سي���ة اأن ال�رشك���ة 
الوطنية املجني عليه���ا كانت قد اأبلغت 
�سد ع�سو جمل�ص ال�سورى ال�سابق، الذي 
ي�سغ���ل من�س���ب رئي�ص جمعي���ة خمت�سة 
مبج���ال حق���وق االإن�سان، اأن���ه اأطلق حملة 
على موقع التوا�سل االجتماعي “تويرت” 
م�ستخدما و�سم���ا )ها�ستاغ( يحمل عنوان 
)#كفاية_ب�ص( واآخر )#�رشكة_بحرينية_
ال�رشك���ة  اأن  مدعي���ا  تف�سل_االأجنب���ي(، 
املجني عليها تف�سل املوظفن االأجانب 

على البحرينين.

واأ�ساف���ت ال�رشكة املجن���ي عليها اأن 
املتهم ن�رش بيان���ا �سحافيا يتعلق بنف�ص 
املو�س���وع، وردت فيه اإ�س���اءات لل�رشكة، 
واأن���ه ن����رشه بوا�سط���ة هاتفه ع���ن طريق 
“الوات����ص اآب” ف�سال عن “االإن�ستغرام”، 
يف ح�ساب���ه اخلا�ص وح�ساب اجلمعية التي 

يراأ�سها ويديره بنف�سه.
هذا وقالت املحكم���ة اإنه ثبت لديها 
اأن ع�سو ال�س���ورى ال�سابق قد ارتكب يف 
غ�سون �سه���ر اأغ�سط�ص من العام 2016، 

االآتي:
اأوال: اأ�سن���د لل�رشك���ة املجن���ي عليها 
اأن جتعله���ا حم���ال  �ساأنه���ا  م���ن  واقع���ة 
ل���الزدراء، باأن نقله���ا بطريقة من الطرق 

االآلية.
ثاني���ا: ت�سب���ب عمدا يف اإزع���اج الغري 

باأن اأ�ساء ا�ستعمال و�سائل االت�ساالت.

رف�س���ت حمكمة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائية ا�ستئناف �سائق رافعة يف االإدارة 
العامة للم���رور، وامُلدان باال�ستيالء على 
عدد م���ن املركبات املحج���وزة يف �ساحة 
احلجز التابعة ل���الإدارة، واأيدت معاقبته 

بال�سجن ملدة 3 �سنوات.
عل���ى  القب����ص  تفا�سي���ل  وتع���ود 
امل�ستاأن���ف اإل���ى بالغ من �س���اب، والذي 
ذك���ر اأن���ه مت القب����ص علي���ه يف وق���ت 
دراجت���ه  يق���ود  م���ا كان  اأثن���اء  �ساب���ق 
النارية “تري���ل” ب�رشعة فائقة ومن دون 
ترخي�ص، وحجزت حينها يف �ساحة االإيواء 

باالإدارة العامة للمرور.
واأ�ساف اأنه تفاج���اأ بعد فرتة عندما 
�ساه���د دراجت���ه النارية يقوده���ا االأحد 
االأ�سخا����ص يف اأحد ال�سوارع، فاأبلغ اإدارة 

املرور بالواقعة.
ومبراجعة قائمة املركبات املحجوزة 
يف ال�ساح���ة، تبن اختفاء عدد 5 مركبات 
بحريني���ة وخليجي���ة، ف�س���ال ع���ن دراجة 
الواقع���ة مت  املبّل���غ، وبالتح���ري ح���ول 
التو�سل اإلى امل�ستاأنف، والذي يعمل يف 
االإدارة ب�سفت���ه “�سائق رافع���ة”، اإذ اإنه 
هو املكل���ف بنقل املركب���ات من �ساحة 

االإيواء باالإدارة اإل���ى �ساحة األبا، واأنه هو 
من ا�ستولى على تلك املركبات اخلم�ص 

والدراجة.
واأثن���اء اإجراء التحقي���ق قرر �ساحب 
اأحد حمالت “ال�سك���راب”، اأن املدان هو 
من جلب له تلك ال�سيارات وباعها عليه، 
وعندم���ا طلب من���ه االأوراق اخلا�سة بها 
اأكد له امل�ستاأنف عدم احلاجة لذلك؛ الأنه 

هو امل�سوؤول عن تلك املركبات.
م���ن جهة اأخرى، اأنكر امل�ستاأنف بعد 
القب�ص عليه اأنه هو الذي ا�ستولى على 
تل���ك املركبات، م�سريا اإلى اأنه يعمل يف 
االإدارة منذ الع���ام 2004 وحتى 2014، 
مو�سح���ا اأن رئي�س���ه يف العم���ل كان قد 
اأبلغه برتك املركبات خارج �ساحة االإيواء 
يف األبا؛ لكي ياأتي اأ�سحابها وياأخذونها، 
واأنه ال داعي الإعادتها لالإدارة مرة اأخرى.
امل�ستاأن���ف  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
حوزت���ه  يف  ُوِج���َدت  اأم���واال  اختال����ص 
ب�سفت���ه موظفا عام���ا، كما اأن���ه تو�سل 
لال�ستيالء على تلك املبالغ واملنقوالت 
باال�ستعانة بط���رق احتيالية، ف�سال عن 
اأنه ت����رشف يف مال منق���ول لي�ص له حق 

عليه.

اأمرت املحكمة الكربى اجلنائية 
االأول���ى با�ستدع���اء �ساه���د االإثبات 
بواقع���ة اإخف���اء مته���م “24 عاًم���ا” 
ا “20  الثنن م���ن املطلوب���ن اأمنيًّ
و21 عاًم���ا”، واملتهمن معه بذات 
الق�سية، ل�سماع اأقواله ب�ساأن �سبط 
املتهم���ن ب�سقة املته���م االأول يف 
منطقة �سرتة، وق���ررت تاأجيل نظر 
الق�سية حتى جل�سة يوم 25 يونيو 

اجلاري.
وت�س���ري اأوراق الق�سي���ة اإلى اأن 
اجله���ات االأمني���ة كانت ق���د تلقت 
معلومات، مفادها اأن املتهم االأول 
يق���وم باإخف���اء املتهم���ن الث���اين 
والثالث، يف �سقت���ه مبنطقة �سرتة 
وادي���ان، واللذي���ن �س���در بحقهما 
اأمر بالقب����ص عليهما، اإذ اإن اأولهما 
مطل���وب لتنفي���ذ اأح���كام بال�سجن 
ت�سل اإلى 16 عاًما، والثاين مطلوب 

اأمنيًّا.
وتبن م���ن خ���الل التحريات اأن 
املته���م االأول ق���ّدم لهم���ا الع���ون 
واملوؤونة م���ع علمه باأنهما مطلوبان 
للجه���ات االأمنية، كما اأن املتهمن 
الث���اين والثالث ا�س���رتكا بطريقي 
االتف���اق وامل�ساع���دة م���ع املته���م 

االأول يف فعل اإخفاء اأنف�سهم.
اأن���ه بالفع���ل  االأوراق  وج���اء يف 
م���ن  اإذن  عل���ى  احل�س���ول  وبع���د 
النياب���ة العام���ة واتخ���اذ االإجراءات 
االأمنية، وتوجهت قوة اأمنية ل�سبط 
املتهم���ن، اإذ متكنوا من �سبطهم 

يف �سقة املتهم االأول.
وبالتحقي���ق م���ع املته���م االأول 
املطلوَب���ن  يخف���ي  اأن���ه  اع���رتف 
���ا يف �سقته مع علم���ه بكونهما  اأمنيًّ

ا. مطلوبن اأمنيًّ
فيما اأنكر بداية املتهمان الثاين 
والثالث التهم���ة املن�سوبة اإليهما، 
وق���اال اإنهما يف يوم القب�ص عليهما 
كان يف زي���ارة للمته���م يف م�سكنه، 
با�ست�سافتهم���ا،  يق���م  مل  واأن���ه 
ومبواجهتهم���ا باعرتاف���ات املتهم 

االأول اأقرا بها.
هذا، وكان���ت النيابة العامة قد 
اأحال���ت املتهمن الثالثة للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأنه���م يف غ�سون العام 

:2018
اأخف���ى  االأول���ى:  املته���م  اأوال: 
بنف�سه املتهم���ن الثاين والثالث، 
واملحك���وم على اأحدهم���ا بعقوبات 
�سالب���ة للحري���ة بال�سج���ن املوؤقت، 
والث���اين �سادر بحقه اأم���ر بالقب�ص 
علي���ه، باأن ق���ام باإيوائهما مب�سكنه 

وقدم لهما العون واملوؤونة.
الث���اين  املتهم���ان  ثانًي���ا: 
والثالث: ا�سرتكا بطريقي االتفاق 
وامل�ساع���دة م���ع املته���م االأول يف 
فعل اإخف���اء نف�سهما ح���ال كونهما 
حمكومن بعقوب���ات �سالبة للحرية 
�سج���ن وموؤقت واأم���ر بالقب�ص على 
املته���م الثالث، فوقع���ت اجلرمية 
بن���اء عل���ى ذل���ك االتف���اق وتل���ك 

امل�ساعدة.

اإعداد:  عبا�ص اإبراهيم



الكويت ت�شدر اأول �شحنة من النفط اخلفيف
الكوي���ت - رويرتز: قال وزي���ر النفط الكويتي 
بخيت الر�شيدي اأم�س الأربعاء اإن �رشكة نفط الكويت 
جنحت يف اإنتاج وف�شل النفط اخلام اخلفيف املنتج 
من “وحدات الإنتاج اجلورا�شية”، واإن بالده ت�شتعد 
لإمتام اأول عملية ت�شدي���ر للنفط اخلام اخلفيف يف 
تاريخه���ا بنهاية ال�شهر احلايل. وق���ال الر�شيدي يف 
بيان اإن قط���اع الت�شويق العاملي مبوؤ�ش�شة البرتول 
الكويتي���ة يعكف حاليا على التجهي���ز لت�شدير هذا 
الن���وع م���ن النف���ط. واأ�ش���اف ”يتميز النف���ط اخلام 
الكويت���ي اخلفي���ف بجودة عالية وحمت���وى كربيتي 

منخف�س مما يحقق عوائد جمزية“.

“اإي بي اإم تريمينالز” ُت�شّيد 3 موازين لت�شهيل املناولة
احلد - اإي بي اإم تريمينالز: با�رشت �رشكة اإي بي اإم تريمينالز البحرين بت�شييد 3 موازين 
جدي���دة؛ من اأج���ل تعزيز خدمات اإ�شدار �شهادة الوزن الفعل���ي للحاويات يف ميناء خليفة بن 
�شلم���ان. و�شتت�شم���ن خدمات املوازين اجلدي���دة، التي تهدف لتي�شري عملي���ة نقل ومناولة 
احلاوي���ات، ميزانني �شب���ه اأوتوماتيكيني مبعدل 80 طنا مرتيا عن���د بوابتي الدخول، اإ�شافًة 

اإلى ميزان اأوتوماتيكي عند بوابة اخلروج يف امليناء.
وم���ن خالل الت�شييد، �شتتمك���ن �شاحنات الت�شدير من العب���ور مبنطقة امليزان ب�شال�شة 
تام���ة؛ بف�شل تثبي���ت قاعدتها ومعدات الوزن حت���ت الأر�س، مما يوؤدي اإل���ى عدم ا�شطرار 
ال�شاحنات اإلى ركوب من�شات منف�شلة للقيام بعملية الوزن. و�شتقوم هذه الإ�شافة اجلديدة 

بدورها اإلى تفادي انتظار ال�شاحنات وتقليل الوقت امل�شتغرق لإمتام اإجراءات النقل.
وتعت���زم ال�رشكة النتهاء من عملية ت�شييد املوازي���ن اجلديدة يف ميناء خليفة بن �شلمان 

يف �شهر �شبتمرب 2018.
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اقتصاد
“�لق�ضيبي �لقاب�ضة” متول “�لإبد�ع” بـ 100 �ألف دينار

“�أ�رسي” ت�ضتعر�ض خرب�تها يف “بو�ضيدونيا”

“�لإ�ضلمي” يد�ضن خمترب� للإبد�ع بـ “�لتكنولوجيا �ملالية”

م�ضادر لـ “�لبلد”: �رسكة �أمريكية ت�ضتثمر بحقل �لنفط �جلديد

“�ملطار” تطرح مناق�ضة ملنافذ تاأجري �ل�ضيار�ت

”EmTech“ لبحرين و�لكويت” ي�ضت�ضيف موؤمتر�“

التفاق على “اخلطوط العري�ضة” للبدء بحفر الآبار

يف مبنى امل�شافرين اجلديد

”BIBF“ بالتعاون مع

ك�شفت م�شادر مطلعة يف الهيئة الوطنية 
للنف���ط والغ���از ع���ن اق���رتاب توقي���ع اتفاقية 
مع �رشك���ة اأمريكية للبدء بحف���ر الآبار املتعلقة 

با�شتخراج النفط من احلقل اجلديد.
واأو�شحت ذات امل�شادر اأن اللجان املعنية 
باملو�ش���وع در�ش���ت جمي���ع طلب���ات ال�رشكات 
الراغبة يف ال�شتثمار، والتي تلقتها الهيئة منذ 
الإعالن عن الك�شف اجلديد، فيما وقع الختيار، 
تقريب���ا، عل���ى �رشك���ة اأمريكي���ة متخ�ش�ش���ة يف 
العمل بهذا النوع من النفط، )ال�شخر الزيتي(.
ع���دم  الت���ي ف�شل���ت  امل�ش���ادر  وبين���ت 
الإف�شاح عن ا�ش���م ال�رشكة، اأن تفا�شيل العقد 
مازالت يف مرحل���ة الإعداد، لكن متت املوافقة 
املبدئية على اخلطوط العري�ضة بني الطرفني.
وكان وزير النف���ط ال�شيخ حممد بن خليفة 
اآل خليفة قد اأكد ل� “البالد” على هام�س موؤمتر 
بواب���ة اخلليج الذي عق���د ال�شهر املا�شي اأنهم 
تلقوا العدي���د من الطلبات م���ن جانب �رشكات 
عاملية ترغب بالعم���ل يف احلقل اجلديد، ليتم 
حف���ل اأول بئرين، مو�شحا اأن من بينها �رشكات 
اأمريكي���ة، لكن���ه مل يعط مزيدا م���ن التفا�شيل 
وقتها كون الأمر مازال يف طور البحث على حد 
تعبريه. وم���ن املعلوم اأن ال����رشكات الأمريكية 

رائ���دة يف جم���ال اإنت���اج النف���ط الزيت���ي، فيما 
تو�شل بع�شها لتكنولوجيا قللت كلفة الإنتاج 
اإل���ى نح���و 40 دولرا للربمي���ل بطريقة ت�شمى 
التك�ش���ري املائ���ي. ويح���وي احلق���ل البحريني 
اجلدي���د على نحو 80 ملي���ار برميل من النفط، 
ميكن ا�شتخراج ب���ني 5 % و15 % منه بح�شب 
الوزي���ر، وهي ن�شبة تعد مرتفع���ة قيا�شا بدول 
اأخرى. وال� 5 % ت�شاوي 4 مليارات برميل. و15 

% تعادل 12 مليار برميل. 
 وم���ن املوؤمل اأن يب���داأ الإنتاج فعليا وعلى 

اأ�ش�س جتارية عقب 5 �شنوات من الآن.

 ويق���ع الكت�ش���اف النفط���ي اجلديد الذي 
اأعل���ن عن���ه قب���ل �شهري���ن، يف منطق���ة خلي���ج 
البحري���ن الواقعة باملنطق���ة الغربية من حدود 
اململكة، مب�شاحة تقدر ب� 2000 كيلومرت مربع.
 وكان���ت الهيئة قد وقع���ت مذكرة تفاهم 
م���ع �رشك���ة هيليربت���رون الأمريكي���ة للتح�شري 
لعملي���ات حفر اآبار اإنتاجي���ة يف احلقل اجلديد. 
ومع ارتفاع اأ�شعار النف���ط التي لم�شت ال� 70 
دولرا للربمي���ل اأ�شب���ح اإنتاج ال�شخ���ر الزيتي 

م�شجعا رغم ارتفاع كلفته.

املح���رق - �رشك���ة املط���ار: طرح���ت �رشكة 
مط���ار البحري���ن، مناق�ش���ة جدي���دة ل����رشكات 
تاأجري ال�شيارات الدولية والإقليمية واملحلية 
املرموق���ة الراغب���ة يف ت�شغي���ل مناف���ذ تاأجري 
ال�شي���ارات يف مبن���ى امل�شافري���ن اجلديد، اإذ 
تتوف���ر 12 وحدة مب�شاح���ة اإجمالية تبلغ 130 

مرًتا مربًعا، تقع يف �شالة الو�شول.
 ودعت ال�رشكة، مالكي وم�شغلي ال�رشكات 
الرائ���دة الت���ي تتمت���ع باملوؤه���الت واخلربات 

الالزمة اإلى تقدمي العطاءات. 
و�شيك���ون مزودو اخلدم���ات الذين �شيقع 
عليه���م الختيار من اأ�شح���اب العطاءات التي 

تت�شمن اأف�شل اخلدم���ات الديناميكية عالية 
اجلودة واأحدث املفاهيم املبتكرة واملبادرات 

التي تركز على العميل.
لل�ش���وؤون  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
التجاري���ة يف ال�رشك���ة اأمي���ن زين���ل اإن اختي���ار 
امل�شتاأجري���ن ومزودي اخلدم���ات املنا�شبني 
ي�شكل اأحد الركائ���ز الأ�شا�شية؛ لتلبية اأهداف 
برنام���ج حتديث املطار والوف���اء بالحتياجات 
املتزاي���دة ملرت���ادي مطار البحري���ن الدويل، 
م�شيًف���ا اأن امتياز تاأجري ال�شي���ارات �شيكون 
ل���ه دور مه���م يف توف���ري جمموع���ة وا�شعة من 
اخليارات املريح���ة والقت�شادية لزوار البالد 

لأغرا�س ال�شياحة اأو الأعمال؛ مل�شاعدتهم على 
بل���وغ الوجهة التي يرغبونه���ا ب�رشعة و�شال�شة 
مبجرد و�شولهم اإلى البحرين، موؤكًدا اأن مبنى 
امل�شافرين اجلديد �شي�شاهم يف زيادة الطاقة 
ال�شتيعابي���ة للمطار م���ن 8.5 اإلى 14 مليون 
م�شاف���ر �شنوًيا، وهو ما �شيتيح ل�رشكات تاأجري 
ال�شي���ارات فر�ش���ة مميزة للتعامل م���ع اأعداد 
كبرية من العمالء. و�شيك���ون املوعد النهائي 
لتقدمي القرتاحات بتاريخ 27 يونيو 2018، 
و�شتخ�ش���ع جمي���ع القرتاح���ات الت���ي تف���ي 
باملعاي���ري لعملية تقييم فني ومايل؛ من اأجل 

اختيار الأف�شل.

املنام���ة - البحري���ن والكوي���ت: اأعل���ن بن���ك 
البحري���ن والكوي���ت، ومعهد البحري���ن للدرا�شات 
�رشاكتهم���ا  ع���ن   ”BIBF“ واملالي���ة  امل�رشفي���ة 
E - »للإ�شرتاتيجي���ة لإط���الق موؤمت���ر ومعر�س 
Tech« للتكنولوجي���ا احلديثة يف اأكتوبر املقبل. 
و�شيعق���د موؤمت���ر »EmTech« يف 3 و 4 اأكتوبر 
بفن���دق فور �شيزون���ز خليج البحري���ن، مركزا على 
عل���ى  وتاأثريه���ا  احلديث���ة  التكنولوجي���ا  اأهمي���ة 

القت�شاد الوطني يف البحرين.
�شيعقد املوؤمتر حتت رعاي���ة م�رشف البحرين 
املرك���زي، ويحمل عن���وان “التكنولوجي���ا الرقمية 
و�شيح����رشه  امل�شتقب���ل”،  واجتاه���ات  احلديث���ة 
واملحلي���ني،  الدولي���ني  اخل���رباء  م���ن  جمموع���ة 
و�شتعق���د جل�شات نقا�شي���ة ذات اأبعاد اقت�شادية 
حول اأهمية التكيف مع الظروف اجلديدة والعوامل 
املختلف���ة الأخرى التي توؤدي عل���ى املدى البعيد 
اإل���ى حتقيق ال�شتقرار القت�ش���ادي للمملكة. كما 
�شيق���ام معر����س دويل يعر����س اأح���دث اجتاهات 
تكنولوجي���ا املعلومات ومين���ح امل�شاركني نظرة 
�شامل���ة ع���ن الآف���اق القت�شادي���ة والتهدي���دات 
املحتملة لال�شتقرار امل���ايل والقت�شادي، اإ�شافة 

اإلى اآفاق دعم رواد الأعمال يف اململكة. 
وق���ال الرئي�س التنفيذي للبنك، ريا�س �شاتر 
“نوؤمن مبدى اأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية 
يف القطاع امل���ايل والتغريات الالحقة يف متطلبات 

ال�ش���وق، خ�شي�ش���ا مع التغري ال�رشي���ع يف اجتاهات 
التكنولوجيا املالية الرقمي���ة. ولهذا ميثل موؤمتر 
لتطوي���ر  للبن���وك  فر�ش���ة  الي���وم   »EmTech«
خدماتها املالية الرقمية، اإلى جانب قدرة اململكة 

على العمل كمركز لالبتكار يف هذا القطاع”.
م���ن جانبه، ق���ال مدير معه���د »BIBF« اأحمد 
 »EmTech« عب���د احلميد ال�شي���خ “يعد موؤمت���ر
فر�ش���ة لكت�ش���اف الجتاه���ات امل�شتقبلية وفهم 
العامل���ي  القت�ش���اد  �شتدف���ع  الت���ي  التقني���ات 

اجلديد اإل���ى الأمام. يف طور التغ���ريات ال�رشيعة يف 
التكنولوجيا واخلدمات يف جميع اأنحاء العامل، حتتل 
البحري���ن اليوم موقع���ا متميزا لتك���ون الرائدة يف 
جم���ال التكنولوجيا احلديث���ة يف املنطقة، وت�شمل 
جترب���ة امل�شتخدم، ال���ذكاء ال�شطناعي، احلو�شبة 
ال�شحابي���ة، التكنولوجي���ا املالية، واأخ���رى غريها. 
باإمكاننا القول اإن موؤمتر »EmTech« هو املكان 
الذي تتالق���ى فيه التكنولوجيا والأعمال والثقافة 

لتوفري حلول مبتكرة”.

• اأول بئر نفط يف البحرين             )اأر�شيفية(	

• اأثناء توقيع التفاقية	

• عقب توقيع التفاقية بني اجلانبني	

املنام����ة - بن����ك الإب����داع: اأعل����ن بن����ك 
الإبداع للتمويل متناه����ي ال�شغر – البحرين 
ع����ن تق����دمي جمموع����ة الق�شيب����ي القاب�شة 
مبل����غ 100 األ����ف دين����ار كتموي����ل اجتماعي 
م����ن املجموعة ومن دون اأرب����اح؛ لدعم قدرة 
البن����ك عل����ى تق����دمي قرو�س ل����ذوي الدخل 
املحدود من البحرينيني اأ�شحاب امل�رشوعات 
النا�شئ����ة. ووق����ع الرئي�س التنفي����ذي للبنك 
خال����د الغ����زاوي، اتفاقي����ة التموي����ل املقدم 
من املجموعة م����ع رئي�شه����ا التنفيذي، فواز 
الق�شيب����ي، وذل����ك يف املقر الرئي�����س لبنك 

الإبداع.
واأك����د الغ����زاوي اأهمي����ة ه����ذا التموي����ل 
جمموع����ة  جان����ب  م����ن  ال�شخ����ي  الجتماع����ي 
الق�شيب����ي يف تعزي����ز امل����الءة املالي����ة لبنك 
الإب����داع وزيادة مقدرته عل����ى تو�شعة قائمة 
املقرت�ش����ني الت����ي ت�شم حالي����ا نحو 2500 
مقرت�����س. واأو�شح الغزاوي “نق����دم يف بنك 
الإب����داع خم�ش����ة اأن����واع م����ن القرو�����س التي 
تتنا�ش����ب واحتياجات حم����دودي الدخل منها 
قر�س �شيدتي املخ�ش�س لتمويل امل�شاريع 
التي تديره����ا الن�شاء من املنزل، اإ�شافة اإلى 
منتجات متويلية مثل الإبداع والأمل والتميز 
والتفوق والنجاح، وكلها قرو�س متخ�ش�شة 
وتتنا�ش����ب وطبيعة كل م�رشوع م����ن م�شاريع 
عمالء البنك”. واأ�شاف “مينح البنك قرو�شه 

م����ن دون �شمانات لذوي الدخل املحدود من 
البحريني����ني، حي����ث اإن القرو�����س املمنوحة 
ترتاوح ب����ني 200 و5 اآلف دينار، بينما يبلغ 
متو�شط القر�����س الواحد القائ����م مبلغ 893 
دينارا فقط. لذلك ميك����ن لهذا التمويل من 
جمموع����ة الق�شيب����ي اإح����داث تطوير كبري يف 
عملن����ا، خ�شو�ش����ا واأننا نر�شد ن�ش����ب عالية 
امل�رشوع����ات  يف  والتو�ش����ع  ال�شتدام����ة  م����ن 

املقرِت�شة”.
ورحب الرئي�س التنفي����ذي لبنك الإبداع 
بان�شمام جمموعة الق�شيبي القاب�شة لقائمة 
املوؤ�ش�شات ورجال الأعمال الداعمني للبنك، 
والت����ي ت�شم حت����ى الآن كل من منى املوؤيد، 
وخالد كانو، وعبد احلميد دواين، اإ�شافة اإلى 
برنامج اخلليج العربي للتنمية “اأجفند” وكل 

من بنكي الإ�شكان والبحرين للتنمية.
من جانب����ه، اأو�ش����ح ف����واز الق�شيبي اأن 
ه����ذا التموي����ل املقدم لبن����ك الإب����داع ياأتي 
يف اإط����ار نهو�����س املجموع����ة مب�شوؤوليته����ا 
الجتماعية جت����اه املجتمع البحريني، وتوفري 
الدع����م لل�رشائح الأكرث حاج����ة من ذوي الدخل 
املحدود، وت�شجيعهم على التحول لأ�شحاب 
م�شاري����ع اقت�شادي����ة ت�شم����ن له����م العي�س 
الك����رمي، وت�شه����م يف توف����ري فر�����س عم����ل 
وتقليل فاتورة ال�شت����رياد ودعم القت�شاد 

الوطني، وحتقيق روؤية البحرين 2030.

احل����د - اأ�����رشي: �شاركت �رشك����ة “اأ�رشي” 
اأخ����ريا يف معر�����س بو�شيدوني����ا بالعا�شم����ة 
اليونانية اأثينا، حي����ث ا�شتخدم جناح ال�رشكة 
كمن�شة لعر�����س خرباتها وبالتحديد خربتها 
يف تركي����ب اأنظم����ة معاجل����ة مي����اه ال�شابورة 
لل�شفن وخربتها يف حتدي����ث اأجهزة ت�شفية 
الع����ادم على م����ن ال�شفن. و�ش����م املعر�س 
ع����ددا قيا�شيا من العار�شني ه����ذا العام، اإذ 
فاق عددهم األَفي �رشكة عار�شة من 92 دولة 
كم����ا ا�شتقط����ب املعر�س العدي����د من عمالء 
احلالي����ني واملحتملني،  الأوروبي����ني  اأ�����رشي 
وخل����ق املعر�����س فر�ش����ة لتباح����ث اإم����كان 
موا�شل����ة الأعمال اأو الأعمال اجلديدة.   وقال 
مدي����ر البن����اء اجلدي����د والهند�ش����ة بال�رشك����ة 
�شوفيري �ش����اركار “قمنا برتكيب العديد من 
اأنظم����ة معاجلة مي����اه ال�شاب����ورة على �شفن 

عمالئنا احلاليني، كما اأننا ب�شدد املزيد من 
املباحثات لرتكي����ب املزيد من هذه الأنظمة 
خ����الل ال�شن����ه احلالي����ة”. واأ�ش����اف “عمالوؤنا 
اليونانيون اأثبتوا لنا اأنهم جادون ومهتمون 
ج����دا بامل�شي قدما يف تركيب اأنظمة معاجلة 
مي����اه ال�شاب����ورة وحتدي����ث اأجه����زة ت�شفية 

العادم”.   
م����ن جهته، �����رشح املدير الع����ام لإ�شالح 
ب����اأن  ال�رشق����اوي  جم����دي  بال�رشك����ة  ال�شف����ن 
“ال�شوق اليونانية تع����د اإحدى اأهم الأ�شواق 
لن����ا خ�شو�ش����ا يف قط����اع اإ�ش����الح ال�شف����ن”. 
واأ�ش����اف “مقارنًة بالأ�ش����واق العاملية، توفر 
ال�ش����وق اليوناني����ة اأعل����ى ع����دد م����ن طلبات 
ت�شع����ري اإ�ش����الح ال�شف����ن، كما تتمت����ع اأ�رشي 
بعالق����ة وطي����دة م����ع العدي����د م����ن ال�رشكات 

البحرية اليونانية الرائدة”.

املنامة - البحرين الإ�شالمي: د�شن بنك 
البحرين الإ�شالمي خمتربا لالإبداع، وهو عبارة 
ع����ن م�شاح����ة خم�ش�ش����ة تتيح للبن����ك جتربة 
اخلدم����ات اجلدي����دة قبل طرحه����ا يف ال�شوق. 
وياأت����ي تد�شني هذا املخت����رب �شمن م�شاعي 
البن����ك يف حتقي����ق مزي����د من التق����ارب بني 
قط����اع الأعمال وتقنية املعلوم����ات؛ من اأجل 
تقدمي منتجات وخدم����ات متميزة تنال ر�شا 

الزبائن. 
وق����ال الرئي�س التنفي����ذي للبنك ح�شان 
ج����رار “ياأتي تد�ش����ني هذا املخت����رب انطالقا 
م����ن احلاجة اإلى اإيجاد بيئ����ة عمل اإبداع تهتم 
بالأفكار اجلديدة، و�شيمثل اإدخال التقنيات 
اجلدي����دة يف املخترب فر�ش����ة تدريبية مهمة 
لفريق تقنية املعلومات ل�شتك�شاف تقنيات 
التكنولوجيا املالية اجلديدة املتاحة حاليا يف 

الإنرتنت، وحماول����ة ال�شتفادة منها بربطها 
باأنظمة البنك والو�شول اإلى حلول جديدة يف 
جمال التكنولوجيا املالي����ة”. واأ�شاف “ومن 
ب����ني التقني����ات اجلدي����دة الت����ي �شي�شمها 
خمت����رب الإب����داع: خدم����ات حتدي����د املواقع، 
اأجهزة اخلدمة الذاتي����ة، اأجهزة ال�رشاف الآيل 
اجلدي����دة، نظام للتحقق م����ن ال�شخ�شية عرب 
تقنية الب�شم����ة والوجه، الروبوت����ات، اأجهزة 
امل�رشفي����ة  اخلدم����ات  ال�شناع����ي،  ال����ذكاء 
الرقمي����ة، خدم����ة طباعة ال�شي����كات الفورية، 
وخدمة اإ�شدار البطاق����ة ب�شكل فوري. عالوة 
عل����ى ذلك، �شتعمل تقنية امل�شاعد ال�شوتي 
الفرتا�ش����ي على متك����ني زبائ����ن البنك من 
الأفراد وال�رشكات من اإج����راء املحادثات عرب 
الإنت�رنت واإدارة �شوؤونهم املالية باأقل جهد 

ممكن، وذلك توفريا للتكلفة والوقت”.

 �ملحرر �لقت�ضادي



 هل لك أن تحدثنا عن 
طبيعة عملك وكيف 

راودتك فكرة المشروع، 
ومتى أطلقته؟

بداأت العمل يف هذا امل�رشوع يف 
الع���ام 2017، وذل���ك عقب جتربة 
امل����رشوع الأول ال���ذي مل اأوفق فيه 
بفك���رة  الب���دء  وق���ّررت  وخ�رشت���ه، 
جديدة غ���ر اعتيادي���ة يف البحرين 
ل�سم���ان ك�سب الزبائ���ن وا�ستمرار 
امل����رشوع. جاءتن���ي فك���رة امل�رشوع 
احلايل قبل عام���ن، مع بدء مو�سم 
ال�ست���اء والأمط���ار اخلفيف���ة الذي 
اأدى لع���دم ذهاب الزبائن ملغا�سل 
ال�سيارات، فراودتن���ي فكرة البدء 
توف���ر  �سي���ارات  مب����رشوع غ�سي���ل 
عل���ى الزب���ون الوق���ت يف الوقوف 
يف طواب���ر الدور، ل���ذا بداأنا م�رشوع 

ب�سيارة  مغ�سلة �سي���ارات متنقل���ة 
تتوف���ر فيه���ا جمي���ع م�ستلزم���ات 
الغ�سي���ل من كهرباء وم���اء واأدوات 
تنظيف، وتنتق���ل ال�سيارة للمكان 

الذي يريده الزبون.

كيف تسوق مشروعك 
للمستهلكين، وكم عدد 

العمال لديك؟
برنام���ج  يف  ح�ساًب���ا  اأن�ساأن���ا 
lustrino_@ “الن�ستغ���رام” 
طريق  ع���ن  واأي�ًس���ا   ،car_wash
الأ�سدقاء الذين يدعمونني ب�سكل 
امل����رشوع  ع���ن  ويتحدث���ون  ق���وي 
ب���ن زمالئه���م وعائالته���م، كم���ا 
يت���م الإعالن يف املح���الت التجارية 
الجتماعي  التوا�س���ل  وتطبيق���ات 
“الن�ستغ���رام” وجمموع���ات  مث���ل 
“الوات�س اب” وغرها من اأ�ساليب 

ت�سويقي���ة، م���ا يخل���ق لن���ا قاعدة 
زبائن كبرة وجي���دة، ولدي الآن 4 

عمال.

 هل تفكر بتطوير وتوسيع 
أعمالك؟

لق���د لق���ى امل����رشوع اهتم���ام 
الفئ���ات  جمي���ع  م���ن  الكثري���ن 
ال�سب���اب،  وبالأخ����س  العمري���ة 
العناي���ة  يت���م  اأن  يف�سل���ون  اإذ 
ب�سياراته���م ب���كل دق���ة وحرفي���ة، 
بط���رق  امل����رشوع  اإدارة  يف  واأفك���ر 
اأكرث تط���وًرا، كم���ا اأ�سع���ى لتكون 
املعدات والأجهزة امل�ستخدمة من 
اأح���دث الأدوات التي ت�سهل عملية 
الغ�سي���ل والتنظيف���ات ال�سامل���ة، 
كما اأدر�س اإ�ساف���ة �سجل اآخر على 
ال�سج���ل احلايل بنف����س التخ�س�س 

لتو�سعة العمل.

إعداد: زينب العكري

خليفة الماجد: “الطيحة اللي ما تعورك.. تقويك”

تقويك” مثل  ماتع����ورك  اللي  “الطيح����ة 
�صعب����ي اعتدن����ا �صماع����ه، حينم����ا ن�ص����ادف 

ولك����ن  حمبط����ة  كث����رة  وهف����وات  جت����ارب 

بالإ�صرار ي�صتطي����ع اأي �صخ�ص اأن يتخطاها. 

خليفة املاج����د، متخرج من املرحل����ة الثانوية 

بع����د  جت����اري،  بتخ�ص�����ص   2010 الع����ام  يف 

التخ����رج كان����ت هن����اك الكث����ر م����ن الأفكار 

مل�صاري����ع تخطر بعقله، حيث ب����داأ كموظف يف 

الع����ام 2012، واأخذت ظروف����ه املالية تتح�صن 

واأ�صبح قادًرا عل����ى ال�صروع يف م�صروع خا�ص 

وب�صيط. “البالد” التقته واأجرت معه درد�صة 

ق�صرة: 

مؤكًدا على اإلصرار وسط الهفوات في المشاريع
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“اأريج” تنهي خدمات يا�رس البحارنة رئي�ًسا تنفيذًيا

يوا�سل رفع ح�سته م�ساهم رئي�س بـ “املطاحن” 

ً بعد خدمة تناهز الثالثن عاما

%5.96 ملكية زينل بال�رشكة

ق���ررت املجموع���ة العربي���ة لإع���ادة 
التاأم���ن )اأري���ج( اإنه���اء عق���د خدم���ات 
يا����رش  للمجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 

البحارنة.
وذكر رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 
العربي���ة للتاأمن �سعي���د حممد البحار يف 
اإف�ساح لبور�سة البحرين اأن نائب املدير 
العام لل�سوؤون املالية والإدارية �سمويل 
فرجي����س �سيتولى ب�سف���ة موؤقتة مهام 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة.
وع���ر البح���ار ع���ن تقدي���ر جمل����س 
الإدارة للرئي�س التنفي���ذي ال�سابق يا�رش 

البحارن���ة وم�ساهمات���ه يف ال�رشكة، والتي 
ا�ستم���رت لقراب���ة الثالثن عام���اً �ساهم 

خاللها ب�س���كل كبر يف �سناع���ة التاأمن 
واإعادة التاأمن.

ان�س���م البحارنة اإلى �رشكة )اأريج( يف 
مايو 1987.

تعد املجموع���ة العربية للتاأمن من 
كري���ات �رشكات اإع���ادة التاأمن العربية 
اململوكة يف ال����رشق الأو�س���ط واإفريقيا. 
واأ�سه���م اأري���ج مدرجة يف �س���وق الأوراق 
املالية يف كل من البحرين ودبي. وتقدم 
ال�رشك���ة باقة متنوعة م���ن منتجات اإعادة 
التاأم���ن واخلدم���ات، وت�سم���ل ال�رشكات 
التابع���ة للمجموع���ة كال م���ن تكاف���ل ري 
)دب���ي(، �سمان���ات اخللي���ج )البحرين(، 
اأريج كابيتال ليميتد )اململكة املتحدة(.

وا�سل اأح���د امل�ساهمن الرئي�سين 
الدقي���ق  ملطاح���ن  البحري���ن  �رشك���ة  يف 
“املطاحن”، املدرجة اأ�سهمها يف بور�سة 
البحري���ن، ����رشاء اأ�سه���م بال�رشك���ة ورف���ع 
ملكيت���ه فيه���ا اإلى 5.96 % م���ن اإجمايل 
اأ�سهم “املطاحن” الت���ي تتجاوز 24.83 

مليون �سهًما.
ووفًق���ا للبيان���ات املن�س���ورة عل���ى 
موقع البور�سة، ف���اإن امل�ساهم الرئي�س 
وه���و عبداحلمي���د زينل حمم���د، نفذ يوم 
اأم����س �سفق���ة ل����رشاء 288 �سهًم���ا بنحو 
103.7 دينار، وب�سعر 360 فل�ًسا لل�سهم 
الواح���د، لرتتفع ملكيته يف اأ�سهم ال�رشكة 

لتتجاوز 1.48 مليون �سهًما.

وكان امل�ساه���م قد نف���ذ منذ بداية 
العام اجل���اري 2018 عدة �سفقات لرفع 
ح�ست���ه يف “املطاح���ن”، حي���ث ارتفعت 
ملكيت���ه من 5.92 % م���ن اإجمايل اأ�سهم 
“املطاحن” اإلى 5.93 % يوم 27 فراير 
املا�سي بعد تنفي���ذ �سفقة ل�رشاء 2.68 
األف �سه���م تقريًبا، ويف ي���وم 28 فراير 
املا�سي و�سلت ملكيته اإلى 5.935 %.

نف���ذ  املا�س���ي  اأبري���ل   12 وي���وم 
امل�ساه���م �سفق���ة ل����رشاء 4.6 األف �سهم 
ورف���ع ملكيته اي�س���ا يف ال�رشك���ة لت�سل 
اإلى 5.96 % ما ميثل نحو 1.479 مليون 

�سهم من اأ�سهم ال�رشكة.
وكب���ار امل�ساهم���ن يف ال�رشكة، هم: 
�رشك���ة ممتل���كات البحري���ن “القاب�س���ة” 
التي حتظ���ى بن�سب���ة 65.73 %، و�رشكة 

مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية بن�سبة 
7.44 %، وامل�ساه���م عبداحلمي���د زينل 

حممد بن�سبة 5.96 %.
لل�رشك���ة  ال�سوقي���ة  القيم���ة  وتبل���غ 
نح���و 8.94 ملي���ون دين���ار، والتي متثل 
م���ا ن�سبت���ه 0.12 % من اإجم���ايل القيمة 
ال�سوقي���ة للبور�س���ة الت���ي تق���در بنحو 
7.77 ملي���ار دين���ار حتى انته���اء جل�سة 

التداول اأم�س.
ي�س���ار اإل���ى اأن الأن�سط���ة الرئي�س���ة 
للمطاح���ن تتمث���ل يف ا�ست���راد القم���ح، 
واإنت���اج منتجات دقيق القمح وما يت�سل 
به���ا والت���ي تب���اع يف ال�س���وق البحرينية 
)حي���ث اإن كل املخابز الآلي���ة، والفنادق 
واملطاعم وحمالت ال�سوبر ماركت تعتمد 

على ذلك( و�سوق الت�سدير اخلارجية.

• يا�رش البحارنة	

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي



إعالن
بيع أرقام هواتف نقالة

استناداً إلى حكم احملكمة الكبرى املدنية السادسة 
في الدعوى رقم 9/4372/2012/02 بتعييننا مصفياً: 

)لتركة املرحوم عبداهلل علي الوردي(
محاسبون   - الساعي  نبيل  املصفي  يعلن  وعليه 
 )NEXIA( قانونيون - أعضاء اجلمعية الدولية نكسيا
يتم  أن  على  نقالة  هواتف  أرقام  بيع  مجموعة  عن 

تقدمي اأسعار لدى املصفي على العنوان املبني أدناه.
على أن تكون جلسة البيع لصاحب أعلى سعر يوم 

األحد املوافق 2018/6/10 الساعة 11:00 ظهراً.
املصفي: احملاسب القانوني ـ نبيل الساعي ـ 

NEXIA محاسبون قانونيون أعضاء اجلمعية الدولية
ص.ب 2288 هاتف 17224772 ، فاكس 17224426

منطقة السيف ـ مملكة البحرين
E.MAIL: nabilsai@batelco.com.bh

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  الكوار  ومشويات  مصعم  لـ  املالك  إليها 

الشخص  شركة  إلى  القانوني  الشكل  حتويل  طالباً   81187 رقم  القيد 

بحريني. دينار   100،000 قدره  مال  براس  الواحد 

للمستثمرين  البحرين  مركز  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة  اقصاها  مدة  خالل  لالعتراض  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً 

اإلعالن. هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر 

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  شيخو  محمود  علي  عالية   / السيدة  إليها  تقدم  قد 
املسجلة  ذ.م.م  واإلعالن  للدعاية  أدمي  لشركة  القانوني 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبان   ،90251 رقم  القيد  مبوجب 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم 

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فردية(  )مؤسسة  للتنظيفات  مانيال  لبوابة  املالك  إليه  تقدم  قد 
القانوني  الشكل  حتويل  طالبا   94775 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
دينار   50 قدره  برأسمال  الواحد  الشخص  شركة  إلى  الفروع  جلميع 

. يني بحر
البحرين  مركز  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
خالل  لالعتراض  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً  للمستثمرين 

اإلعالن. هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  اقصاها  مدة 

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اللمعة  مجوهرات  شركة  في  الشركاء  السادة  إليها  تقدم  قد 
حتويل  طالبني   ،48532 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م 
الشخص  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 
 ,BD  20.000 بحريني  دينار  ألف  وقدره عشرون  برأسمال  الواحد 

ALUMKAL CHACKO THOMAS من  مملوكة  لتصبح 

القيد: 81187
التاريخ: 5-6-2018

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 90251
التاريخ: 5-6-30/5/2018

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

القيد: 94775
التاريخ: 3-6-2018

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 48532
التاريخ: 17/5/2018

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

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
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“الناتو” ي�شتبعد ان�شمام قطر اإلى احللف الع�شكري
بروكسل ـ أ ف ب:

 ا�شتبع���د م�ش���وؤول يف حلف �شمال االأطل�ش���ي اأم�س االأربعاء احتمال �ش���م قطر اإلى احللف 
الع�شكري، موؤكدا اأنه يقت�رص على الواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا، بعد اإعالن وزير قطري 

اأن بالده تطمح لالن�شمام اإلى احللف على املدى البعيد.
وقال امل�شوؤول يف احللف “اإن املادة 10 يف وثيقة وا�شنطن تتيح فقط للدول االأوروبية 

االن�شمام اإلى احللف الذي ي�شم 29 بلدا”.
وقال وزير الدولة القطري ل�شوؤون الدفاع خالد بن حممد العطية، الثالثاء “نحن يف دولة 
قط���ر يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو ويتطور يوما بعد يوم وقد يف�شي 

اإلى ا�شت�شافة قطر الإحدى وحدات الناتو اأو اأحد مراكزه املتخ�ش�شة”.
واأ�ش���اف “اأم���ا الع�شوية فنحن حليف رئي����س خارج حلف الناتو اأم���ا الطموح فهو موجود 

لع�شوية كاملة يف حال تطورت �رصاكات الناتو”.
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الخميس

7 يونيو 2018 
22 رمضان 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القاهرة ـ رويترز:

القدس المحتلة ـ أ ف ب:

الخرطوم ـ رويترز: 

تونس ـ وكالت: 

قالت وكالة اأنب���اء ال�رصق االأو�شط 
الر�شمي���ة، اأم�س االأربع���اء، اإن الرئي�س 
اأ�شدر  امل�رصي عبدالفت���اح ال�شي�شي، 

عفوا عن 712 �شجينا.
ومل يت�ش���ن احل�ش���ول على قائمة 
كامل���ة باأ�شم���اء املفرج عن���ه، وفق ما 

ذكرت وكالة رويرتز.
واأ�ش���در ال�شي�ش���ي ق���رارات عدة 
بالعف���و ع���ن �شجن���اء �شنوي���ا خ���الل 
املنا�شبات الرئي�ش���ة، وغالبا ما �شمل 
ذل���ك االإف���راج ع���ن ط���الب وحمتجني 

�شبان.
يذكر اأن م����رص كانت قد اأ�شدرت 
يف 2013 قانونا يتطلب موافقة وزارة 
الداخلي���ة عل���ى اأي جتم���ع يزي���د عدد 

امل�شاركني فيه على 10 اأفراد.
اإل���ى ذل���ك، قت���ل 15 اإرهابي���ا يف 
حمافظ���ة �شمال �شين���اء معقل تنظيم 
“داع�س” يف م�رص، عقب ا�شتباكات مع 
قوات اجلي�س امل�رصي، ح�شب ما ن�رصت 

�شحيفة االأهرام احلكومية اأم�س.

اأعلن اجلي����س االإ�رصائيلي اأنه قتل 
اأم�س االأربع���اء فل�شطينيا “األقى حجرا 
كبريا” على جنود خالل حملة اعتقاالت 
يف النب���ي �شالح ب�شمال غ���رب مدينة 

رام اهلل يف ال�شفة الغربية املحتلة.
وق���ال االإ�رصائيلي اجلي�س يف بيان 
اإن���ه تعر�س لر�شق حجارة من قبل نحو 
10 فل�شطينيني عندما اأ�شاب اأحدهم 
جنديا يف الراأ����س. واأ�شاف اأن اجلندي 
عل���ى  الن���ار  باإط���الق  “رد  امل�ش���اب 
الفل�شطين���ي” الذي ت���ويف يف املكان 

متاأثرا بجروحه.
وكان جن���دي اإ�رصائيل���ي م���ن قوة 
ال�شهر  امل�شتعرب���ني اخلا�ش���ة قت���ل 
املا�ش���ي بع���د اإ�شابته بقطع���ة حجر 
القي���ت م���ن ناف���ذة على راأ�ش���ه خالل 
عملي���ة يف خمي���م االمع���ري لالجئ���ني 

الفل�شطينيني يف رام اهلل.

اأعل���ن ال�ش���ودان، اأم����س االأربعاء، 
اأنه قطع كل العالق���ات الع�شكرية مع 
كوري���ا ال�شمالي���ة يف اإط���ار التزاماته 

مبنع انت�شار االأ�شلحة النووية.
وجاء ذلك يف بيان اأ�شدرته وزارة 
االأربعاء،  اأم����س  ال�شودانية  اخلارجي���ة 

ح�شبما ذكرت رويرتز.
ال�ش���ودان يرتبط مبجموعة  وكان 
م���ن االتفاق���ات الدفاعية م���ع كوريا 
ال�شمالي���ة، التي تخو����س مواجهة مع 
وا�شنطن؛ ب�شبب براجمها ال�شاروخية 

والنووية.
يف  املتح���دة  الوالي���ات  ورفع���ت 
اأكتوب���ر عقوب���ات ا�شتم���رت 20 عاما 
عل���ى ال�ش���ودان وحت�شن���ت العالقات 

بني الدولتني منذ ذلك الوقت.

اأق���ال رئي����س ال���وزراء التون�شي، 
اأم����س االأربعاء، وزي���ر الداخلية، بعد 3 
اأي���ام من غرق مرك���ب مهاجرين قبالة 

�شواحل تون�س.
وذك���ر بي���ان لرئا�ش���ة احلكوم���ة 
التون�شية اأن “رئي����س الوزراء يو�شف 
ال�شاه���د، اأقال وزي���ر الداخلية لطفي 
براه���م”، بعد 3 اأيام م���ن حادثة غرق 
املرك���ب، التي قتل فيه ما ال يقل عن 

68 �شخ�شا.
كما اأعل���ن البيان اأن���ه مت تكليف 
وزي���ر الع���دل غ���ازي اجلريب���ي ب���دال 
م���ن براه���م، وذل���ك وفق���ا ل�شحيفة 

“اجلريدة” التون�شية.
و�شه���دت تون�س قبل 3 اأيام غرق 
ال�رصعي���ني  ق���ارب للمهاجري���ن غ���ري 
قبال���ة �شواحلها، ومت انت�شال 68 جثة 
ل�شحاي���ا احلادث. وم���ا زالت عمليات 

البحث جارية حتى االآن.

الرئي�س امل�رصي ي�شدر 
عفوا عن مئات ال�شجناء

ا�شت�شهاد فل�شطيني بر�شا�س 
االحتالل بال�شفة الغربية

ال�شودان يقطع عالقاته 
الع�شكرية مع كوريا ال�شمالية

اإقالة وزير الداخلية التون�شي 
اإثر غرق مركب مهاجرين

احلكومة اليمنية ترف�ض �رشوط احلوثيني للتفاو�ض وت�سليم احلديدة
ميلي�شيات االنقالبيني تتوعد �شيوخ حا�شد... القتال مقابل الغذاء

ومن �رشوط �مل�ضاط �أي�ضا �أن تدفع 
احلكومة ال�رصعي���ة رواتب املوظفني يف 
مناط���ق �شيط���رة جماعته، وه���و مطلب 
حكوم���ة  با�ش���م  املتح���دث  علي���ه  رد 
ال�رصعي���ة ال���ذي اأك���د نه���ب احلوثي���ني 
لنحو 3 مليارات ون�ش���ف املليار دوالر 
مل يتم توريده���ا اإلى البن���ك املركزي، 
بل حولوها ل�شال���ح جمهودها احلربي، 
وهي مبالغ تكفي، ح�شب قوله، لرواتب 
املوظف���ني يف املناط���ق اليمنية كافة 

مدة عام كامل.
و�ضم���ن الئح���ة �ل����رشوط �حلوثي���ة 
اإع���ادة فت���ح مط���ار �شنع���اء، وال�شماح 

بحركة الطريان التجاري.
فيم���ا رف�ش���ت اجلماع���ة احلوثي���ة 
ت�شلي���م مين���اء املدين���ة لل�رصعي���ة م���ع 
موافقته���ا عل���ى اإ����رصاف موظف���ني من 
االأمم املتحدة على اإدارة امليناء مقابل 

بقاء ال�شيطرة االأمنية للجماعة.
الى ذل���ك، اأك���دت م�ش���ادر قبلية 
اأم����س االأربع���اء، اأن ميلي�شيات احلوثي 
االإيرانية، توع���دت �شيوخ قبيلة حا�شد، 

وه���ي واحدة من اأب���رز القبائل اليمنية، 
يف حال مل ير�شلوا مقاتلني اإلى جبهات 
اأي���ام   10 مهل���ة  ومنحته���م  القت���ال، 

للتنفيذ. 
وذك���رت امل�ش���ادر اأن قيادات يف 
ميلي�شي���ات احلوث���ي اجتمع���ت ببع�س 
�شي���وخ قبيل���ة حا�ش���د وطلب���ت منه���م 
بالقوة دع���م جبهات القت���ال باأبنائها، 

خ�شو�شا جبهة ال�شاحل الغربي لليمن.
وانتهى اللق���اء بني �شيوخ القبيلة 
واحلوثيني م���ن دون التو�ش���ل اإلى اأي 

اتفاق بني الطرفني.
احلوث���ي  ميلي�شي���ات  وتواج���ه 
ماأزق���ا يف ح�شد املقاتل���ني اإلى جبهات 
القتال وتعوي����س خ�شائرها املتالحقة، 
خ�شو�ش���ا يف ال�شاح���ل الغرب���ي، حي���ث 
�شقط املئات من القتلى يف �شفوفها.

وجل���اأت ميلي�شي���ات احلوث���ي اإلى 
عق���اب املناطق، التي رف�ش���ت اإر�شال 
اأبنائها اإلى جبهات القتال، مبنع املواد 

االإغاثية من الو�شول اإليها.

• قوات موالية لل�رصعية يف اليمن	

عواصم وكاالت:
مارتن  الأمم���ي  املبعوث  حملها  التي  احلوثية  ال�شروط  حقيبة  اليمنية  احلكومة  رف�شت   

غريفيث، مقابل ا�شتئناف العملية ال�شيا�شية والتفاو�شية وت�شليم مدينة احلديدة.

امل�شاط  النقالبيني مهدي  رئي�س جمل�س حكم  ب��اأن  الأرب��ع��اء،  اأم�س  واأف��ادت م�شادر مطلعة 

حاول انتزاع اعرتاف اأممي من غريفيث ب�شرعية �شلطتهم يف �شنعاء والأماكن اخلا�شعة لهم.

اإلغاء احلظر اجلوي والبحري املفرو�س على تدفق الأ�شلحة اإىل احلوثيني وعدم  وا�شرتط 

ا�شتهداف قياداتهم كما حدث لل�شماد، ف�شال عن توقف قوات ال�شرعية عن التقدم اإىل مناطق 

�شيطرة اجلماعة.

عواصم ـ اف ب: 

ق����ال وزير اخلارجية الفرن�ش����ي، جان اإيف لو 
دريان، اأم�����س )االأربعاء(، اإن ت�رصي����ح اإيران باأنها 
قد تزيد قدرته����ا على تخ�شي����ب اليورانيوم اإذا 
انهار االتفاق النووي، يقرتب من”اخلط االأحمر”.

واأ�ش����اف ل����و دري����ان يف ت�رصيح����ات لرادي����و 
اأوروب����ا 1: “دائما ما يكون التالعب باخلط االأحمر 
خطريا”، لكنه قال اإن خطط اإنقاذ االتفاق النووي 

التزال كما هي.
وع����اد التوت����ر ب����ني اإي����ران والغرب من����ذ اأن 
قرر الرئي�����س االأمريكي، دونال����د ترامب، ال�شهر 
املا�شي ان�شحاب الوالي����ات املتحدة من االتفاق 
املوق����ع ب����ني طه����ران والق����وى العاملي����ة العام 

2015، قائال اإنه معيب ب�شدة.
واأدل����ى لو دريان بالت�رصيح����ات بعد يوم من 
حث رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي، بنيامني نتنياهو، 

فرن�ش����ا عل����ى االهتم����ام بالتعامل م����ع “العدوان 
االإقليمي” االإيراين.

وقال نتنياهو اإنه مل يعد بحاجة الإقناع باري�س 
باالن�شحاب من االتفاق النووي؛ الأنه �شينهار على 

�أي حال حتت وطاأة �ل�ضغوط �القت�ضادية.
م����ن جانبه����ا، اأك����دت اإي����ران اأم�����س االأربعاء 
يف فيين����ا اأنه����ا تق����وم ب�”االأعم����ال التح�شريية” 
اخلا�ش����ة باإعادة اأطالق برناجمه����ا النووي يف حال 
انهار اتفاق الع����ام 2015 الذي اأبرمته مع القوى 

العظمى.
و�رصّح �شف����ري اإيران ل����دى الوكال����ة الدولية 
للطاق����ة الذري����ة ر�شا جنف����ي، اأن طه����ران بداأت 
““اأعم����اال حت�شريي����ة يف حال ل�ش����وء احلظ �شقط 
االتفاق الن����ووي، بحيث تتمكن اإي����ران من اإعادة 
اإط����الق اأن�شطته����ا م����ن دون القي����ود املتعلق����ة 

باالتفاق”.
واأك����د ال�شفري عل����ى هام�س اجتم����اع ملجل�س 

ح����كام الوكالة يف فيينا، اأن ب����الده اأبلغت الوكالة 
عزمه����ا على ا�شتئناف اإنتاج غاز �شدا�شي فلوريد 
اليورانيوم الذي ي�شتخدم لتخ�شيب اليورانيوم.

ودعا ال�شفري االإيراين املوقعني على االتفاق 
خ�شو�ش����ا االأوروبيني للتو�شل “ب�رصعة جدا” اإلى 
حل ل�”تعوي�س” االآث����ار االقت�شادية الناجتة عن 

االن�شحاب االأمريكي.
و�ش����دد عل����ى اأن اإيران “لن تقب����ل مبوا�شلة 
احرتام التزاماتها” مذكرا يف الوقت نف�شه ب�”اأننا 

ال نفعل �شيئا اليوم ينتهك االتفاق”.
وحذر املر�شد االأعلى االإي����راين علي خامنئي 
االثنني اأن “من واجب” بالده “اال�شتعداد ب�رصعة” 

لزيادة قدرتها على اإنتاج اليورانيوم املخ�شب.
وي�شعى االأوروبيون الإنف����اد االتفاق النووي 
اإال اأن �رصكاتهم �شتجد نف�شها معر�شة للعقوبات 
االأمريكي����ة، اإذا وا�شل����ت تعامله����ا التج����اري م����ع 

اإيران.

طهران تؤكد أنها مستعدة الحتمال انهيار االتفاق النووي
فرنسا: حديث إيران عن التخصيب يالمس “الخط األحمر”

ال�����ش��ع��ودي��ة ت����رم 4 ات��ف��اق��ي��ات دول���ي���ة الإغ����اث����ة ال��ي��م��ن

غ���������������������ارات ل�����ل�����ج�����ي�����������س ال�����������رتك�����������ي ��������ش�������م�������ايل ال���������ع���������راق

الرياض - العربية نت: 

���ع مركز املل���ك �شلمان لالإغاث���ة واالأعم���ال االإن�شانية  وَقّ
4 اتفاقي���ات دولية لتقدمي اإعان���ات اإن�شانية لليمن، مع كل 
من املنظمة الدولية للهجرة ومنظم���ة االأمم املتحدة لالأغذية 

والزراعة )فاو(، وائتالف اخلري لالإغاثة االإن�شانية.
عل���ى �شعيد اآخر، منع���ت ميلي�شيات احلوث���ي االنقالبية 
و�ش���ول ناقالت حتمل م�شاعدات اإغاثي���ة دولية لقرى فقرية 

يف ري���ف العا�شم���ة �شنعاء، ب�شبب رف�س تل���ك القرى اإر�شال 
اأبنائها للقتال معهم يف جبهة ال�شاحل الغربي اليمني.

واأك���د �ش���كان حمليون، بح�شب م���ا نقلت و�شائ���ل اإعالم 
حملية، اأن نقاطا اأمنية تابعة للحوثيني منعت دخول الناقالت 
املحمل���ة مب�شاعدات غذائية دولية اإلى املت�رصرين من احلرب 
والفق���راء يف مناط���ق م�شتهدف���ة باأط���راف حمافظ���ة �شنعاء 
واملديري���ات والق���رى التابع���ة له���ا، واأبرزها خ���والن واأرحب 

وبع�س مناطق �شنحان )من قبائل طوق �شنعاء(.

أنقرة اف ب: 

ق���ال اجلي����س الرتك���ي عل���ى توي���رت، اأم�س 
االأربع���اء، اإن �رصبة جوية نفذتها طائراته احلربية 
ا�شتهدف���ت �شتة م�شلحني عل���ى االأقل من حزب 

العم���ال الكرد�شت���اين. وقال اجلي����س اإن ال�رصبة 
اجلوية الت���ي نفذت الثالث���اء ا�شتهدفت مناطق 
هاكورك وجارا ومتينا والزاب وقنديل واأفا�شني 
ب�شم���ال الع���راق ودم���رت 16 هدف���ا. وع���ادة ما 

تنف���ذ تركيا �رصب���ات جوي���ة �شد اأه���داف تابعة 
حل���زب العمال الكرد�شتاين ب�شمال العراق، حيث 
يتمركز احلزب يف جبال قنديل كما هددت اأي�شا 

بتنفيذ عمليات يف �شنجار.

برملان العراق ي�سوت على اإعادة كامل العد والفرز يدويا
منع �شفر م�شوؤويل املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات

بغداد ـ وكاالت: 

�شَوّت الرملان العراقي باأغلبية 
االأ�ش���وات، ام�س االأربع���اء، على اإلزام 
العد  باإع���ادة  مفو�شي���ة االنتخاب���ات 
والف���رز اليدوي لنتائج االنتخابات يف 

عموم البالد.
و�ش���َوّت الرمل���ان عل���ى اإلغ���اء 
املادة 38، واأحل حمله���ا اإلغاء العمل 

باجلهاز االإلكرتوين. 
كم���ا قرر ت�شكيل جلن���ة لتق�شي 
االنتخاب���ات  بنتائ���ج  احلقائ���ق 
الرملانية االأخرية، وانتداب 9 ق�شاة 

الإدارة مفو�شية االنتخابات.
اجلل�شة  العراقي  الرملان  وعقد 

بح�ش���ور 172 نائباً كان���ت خم�ش�شة 
لتعدي���ل قان���ون االنتخاب���ات واإلزام 

املفو�شية بالعد والفرز اليدوي.
وكانت احلكومة العراقية قررت 
منع �شفر م�ش���وؤويل املفو�شية العليا 

امل�شتقل���ة لالنتخابات خ���ارج البالد، 
حلني انتهاء التحقيق يف مزاعم تزوير 
االنتخاب���ات الرملاني���ة، التي اأجريت 

يف 12 مايو املا�شي.
���ب جمل�س الن���واب بقرارات  ورَحّ

جمل�س ال���وزراء عن عملي���ات التزوير 
والتالعب يف االنتخابات الرملانية.

واأ�ش���ار املجل�س اإل���ى اأنها تاأتي 
دعماً لقراراته ب���ذات ال�شاأن، وميكن 
اأن ت�شهم يف االإ�رصاع بت�شكيل احلكومة 
رئي����س  االأو�ش���اع. وكان  وا�شتق���رار 
الوزراء العراقي، حي���در العبادي، قد 
اأعلن الثالثاء، اأن االنتخابات العراقية 
الت���ي اأجري���ت يف 12 ماي���و �شه���دت 
انتهاكات خطرية. وق���ال اإن التقرير 
املقدم للحكوم���ة يو�شي باإعادة فرز 
5 % من االأ�شوات يدوياً، م�شيفاً اأن 
بع�س اأع�ش���اء مفو�شي���ة االنتخابات 

منعوا من ال�شفر دون اإذنه.

• برملان العراق يطلب من احلكومة و�شع جدول زمني الن�شحاب القوات االأجنبية	

بيروت ـ رويترز: 

الع�شك���ري  منب���ج  جمل����س  ق���ال 
�شوري���ا  ق���وات  م���ع  املتحال���ف 
الدميقراطي���ة، املدعومة م���ن الواليات 
املتحدة يف �شمال �شوريا، اأم�س االأربعاء، 
اإن وح���دات حماي���ة ال�شع���ب الكردي���ة 
الع�شكري���ني  م�شت�شاريه���ا  �شت�شح���ب 
م���ن املدينة يف االأي���ام املقبلة. ورف�س 
املجل����س اأي وج���ود ع�شك���ري تركي يف 

املدينة.
واأ�ش���اف يف بي���ان اأن���ه ق���ادر على 
اأي  م���ن  منب���ج  وح���دود  اأم���ن  حماي���ة 

تهديدات خارجية.
وم�شري منب���ج ه���و اأ�شا�س اخلالف 
ب���ني الوالي���ات املتحدة وتركي���ا، التي 
تعت���ر وحدات حماي���ة ال�شعب الكردية 
جماعة اإرهابية، ولكن البلدين قاال اأم�س 
الثالثاء اإنهم���ا اتفقا على خارطة طريق 
للمنطقة، وقالت وحدات حماية ال�شعب 
اإنها �شت�شحب م�شت�شاريها الع�شكريني.

نيويورك ـ أ ف ب: 

جمموع���ة  با�ش���م  متح���دث  اأعل���ن 
بوين���غ اأم����س )االأربع���اء( اإن ال�رصكة لن 
الإي���ران  طائ���رات  اأي  بت�شلي���م  تق���وم 
مب���ا  االأمريكي���ة،  العقوب���ات  مبوج���ب 
يلغ���ي �شفقتني كبريتني م���ع �رصكات 
خط���وط �إير�نية. وق���ال �ملتحدث �إنه مل 
يعد لبوينغ رخ�ش���ة لعقد �شفقات بيع 
الإيران، مبوجب قرار الرئي�س االأمريكي 
دونال���د ترامب االن�شحاب م���ن االتفاق 

النووي االإيراين عام 2015.
وكانت بوينغ قد اأعلنت يف ال�شابق 
االأمريكي���ة  ال�شيا�ش���ة  �شتح���رتم  اأنه���ا 
جت���اه اإيران دون اأن تعل���ق مبا�رصة على 

عمليات الت�شليم.

جمل�س منبج يرف�س اأي 
وجود ع�شكري تركي

بوينغ: لن ن�شلم 
اإيران اأي طائرة
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ال�سع����ادة  لق�س����ة  يكت����ب  مل 
واحلالة ال�سارة الت����ي عا�سها اأهل 
البحرين بع����د االكت�ساف التاريخي 
للنف����ط اأن تكتم����ل، فق����د جاءهم 
اخلرب ال�ساعق، اأي قانون التقاعد 
ال����ذي يجع����ل حقوقه����م  اجلدي����د 
التقاعدي����ة حت����ت رحم����ة اخلب����ر 
االكت����واري للتاأمينات االجتماعية، 
ه����ل من املعق����ول اأن يح����دث هذا 
حت����ول  ب����اأن  القان����ون،  دول����ة  يف 
املدني����ة  التقاعدي����ة  ال�سنادي����ق 
التاأمين����ات  اإل����ى  والع�سكري����ة 
االجتماعي����ة الت����ي �سيع����ت اأموال 
�سندوقه����ا يف م�ساري����ع لي�س لها 
اأي م����ردود على الوطن واملواطن، 
ب����ل اأقر�س����ت جه����ات م����ن اأموال 
ال�سن����دوق بدون وجه ح����ق، وهذا 
ما ذكرت����ه تقارير دي����وان الرقابة 
املالي����ة، واهلل اأعل����م مب����ا مل يت����م 

ذكره.
�سندوق التاأمينات االجتماعية 
مت ا�ستنزاف����ه بر�س����ى القائم����ن 
علي����ه، وكاأن ال�سن����دوق ملكه����م، 
يقدم����ون،  يعط����ون،  يت�رصف����ون، 
يوؤخ����رون، يوزع����ون، يتقا�سم����ون 
دون ح�س����اب وال رقاب����ة م����ن جهة 
نيابية، وال نقول  من جهة �سورية، 
الأن جمل�س ال�س����ورى ميوؤو�س منه، 
فهو ي�����رصب على راأ�����س املواطن 
ويدع����م  في����ه،  رحم����ة  ال  �رصب����ا 
كل م�����رصوع ينق�����س م����ن حق����وق 
املواطن����ن، ونق����ول له����م اتق����وا 
اهلل فه����ذا ال ينفعكم �ساعة غرغرة 

الروح التي ال مفر لكم منها.
ال تخاف����وا من����ا بل خاف����وا من 
العزي����ز اجلب����ار ال����ذي حملكم هذه 
االأمان����ة الت����ي تثب����ت كل التقارير 
الي����وم اأن التاأمين����ات االجتماعي����ة 
عجزت عن حتملها، وتركتها غنيمة 
مل����ن غن����م، اتق����وا يوم����اً ترجعون 
فيه اإل����ى اهلل، فالتوجه لل�سندوق 
امل����دين والع�سكري يعت����رب تعديا 
خطرا ال حتمد عقباه حن ت�ستعل 
مرارة احل�رصة، فاجلمي����ع اليوم من 
العام����ل اإل����ى امل�س����وؤول، اجتمعوا 
عل����ى رف�س هذا الق����رار اجلائر يف 
ح����ق اهلل والعب����اد، وه����ذا التعدي 
عل����ى حق����وق املواطن����ن �سينتج 
جمتمع����ا م�سل����وال غر ق����ادر على 
القي����ام بدوره يف البن����اء حن يرى 
اأن حقوق����ه تنزع منه نزعاً، وتو�سع 
يف يد �سيع����ت اأم����وال ال�سندوق. 
انتظ����روا  االأمان����ة  عندم����ا ت�سي����ع 
ال�ساع����ة، وم����ا حتوي����ل ال�سناديق 
التقاعدي����ة املدني����ة والع�سكري����ة 
اإلى التاأمينات االجتماعية اإال واقع 
م����ن ت�سييع االأمان����ة، ونذير بقرب 

ال�ساعة.

قانون التقاعد الجديد... 
نذير من نذر الساعة

ما اإن ركبت �سيارتي حتى �سعرت مبن يراقبني 
ويدن���و نح���وي، جتاهلت االأم���ر الأّول وهل���ة، ولكنه 
اقرتب، تبّن اأنهما اثنان من اجلن�سية الباك�ستانية 
)عل���ى االأرج���ح( يق�سدانن���ي، اأنزلت الزج���اج فاإذا 
باأحدهم���ا يقول اإنهما م�ستع���دان للقيام باأي عمل، 
وعددا االأعمال التي ميكنهما القيام بها يف املنزل، 
م���ن العناية بالزراع���ة حتى متدي���د الكهرباء، فلما 
�سكرتهم���ا باأنن���ي ال اأحت���اج اإل���ى عم���ال يف البيت، 
اق���رتب اأحدهما اإلى درجة قل�ست امل�سافة ما بيننا 

اإلى حّد مقلق، وهو يقول: �سدقة؟!
كان���ت ع���ن الباح���ث ع���ن عم���ل تق���ول ما مل 
ي�ستطع قوله، اإنه يائ�س وبائ�س ويحتاج الأي م�سدر 
دخ���ل يخفف معانات���ه، لي�س هو وح���ده، بل ع�رصات 
االآالف من اأمثاله، الذين يعرفون ب� “الفري فيزا”، 
وهم الذين تقّدر هيئة تنظيم �سوق العمل عددهم 
بحوايل 60 األفاً من اأ�سل 520 األف عامل يف البالد، 

اأي بن�سبة 11.5 %.
لي�س���ت اأمرا جدي���دا ت�سمية ه���وؤالء االأ�سخا�س 
ب� “القناب���ل املوقوتة”، فهم يبحث���ون عن رزقهم 

ب�س���كل ع�سوائي، بع�سهم متر علي���ه االأيام واالأيام 
وال يج���د م���ا يعمل���ه، وعدده���م كبر ج���داً ال يخفى 
عل���ى اأحد، يكفي اأن متّر يف اأماكن معروفة لتجدهم 
يتقرف�س���ون على االأر�سف���ة ويف الزوايا ينتظرون 
اإ�سارة م���ن اأحدهم يري���د عمالة رخي�س���ة، ويف هذا 
�رصب الأ�سحاب املح���الت املنتظمن والر�سمين، 
وه���ذا ما يرغبه الكثر من النا����س، حيث يف�سلون 
الرخ����س عل���ى االأمان والنظ���ام واالنتظ���ام، ولكن 
ال�س���وؤال املقل���ق هنا: م���اذا لو مل يح�س���ل العامل 
ال�سائ���ب ال�سارح يف اأر�س اهلل، ه���ل �سي�سرب؟ هل 
�سي�سرب م���ن تركهم وراءه يف بالده لر�سل لهم ما 
يعي�س���ون به؟ هل �سي�سرب من اأقر�س���ه لياأتي اإلى 
هن���ا؟ هل �سي�سرب عليه من يتاجر به خارج القانون 
هن���ا ويرجتي من���ه دخالً لق���اء تاأمن اإح�س���اره اإلى 
البحري���ن واإطالقه يف �سباق ال�س���وق ليلتقط بيديه 
واأ�سنان���ه ما ميكن���ه التقاطه ليعي����س وي�سدد؟ اأال 
يك���ون ه���وؤالء العم���ال االأك���ر عر�سة م���ن غرهم 
لالنح���راف واللج���وء اإل���ى كل ما هو خ���ارج القانون 

مادام القانون ال يغطيهم!

م���ن ح�س���ن ح���ظ البحري���ن، اأنها بل���د حمدود 
اجلغرافي���ا، وال حج���ة مل���ن يت���ذّرع باأن���ه مل ير، وال 
يعرف اأي���ن يجد ال�سارح���ن يف االأ�سواق، وال ميكن 
ت�سدي���ق اأن تك���ون هناك خط���ط للتنمية ناجحة يف 
�س���وق عمل ت�س���وده الفو�س���ى، وال ميكن احلديث 
عن تر�سيد اإنفاق و�سبط���ه، والبنى التحتية للبالد 
تئن حت���ت وط���اأة التزاي���د املنفلت م���ن الب�رص مبا 
ال ت�ستحمل���ه ه���ذه البن���ى ال قدميه���ا وال جديدها، 
ف���كل اإجناز قاب���ل الأن تبتلعه الفو�س���ى والت�سيب 
واالنفالت امل�سيء، ويبق���ى امللف احلقوقي فاغراً 
ف���اه لهذا االجتار بالب����رص، والت�سرت على املخالفن 
احلقيقي���ن الذين اأت���وا به���وؤالء لينروهم كيفما 
اتف���ق، بينما تق���وم ال�سلط���ات املخت�سة مبالحقة 
اأذيال امل�سكل���ة وحلها بقوننة اأو�س���اع ال� “الفري 
فيزا”، فبدالً من جتفي���ف املنبع باإنهاء هذا امللف 
ال�سائ���ن من اأ�سا�سه؛ تن�سّب جهوٌد ملالحقة جماري 
امل�سكلة وم�ساراته���ا، بينما احلل وا�سح وال يحتاج 
اإال الإرادة واإدارة حازمتن، حتى ال ن�سحوا ذات يوم 

على كارثة �سببها القانطون اجلائلون بيننا.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

م���ن  ال�س���ادرة  التوجيه���ات  اإّن 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمر خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوق���ر توؤك���د اأن تك���ون االأولوية يف 
التوظيف الأبناء البحرين، اإالّ اأّن النهج 
ال���ذي ميار�س���ه القط���اع اخلا�س على 
النقي����س متاما، فهذا القطاع لالأ�سف 
يعلن ع���ن وظائ���ف �ساغ���رة ويتقدم 
لها بحريني���ون من اأ�سحاب املوؤهالت 
واخل���ربة غ���ر اأّن املفاج���اأة تف�سيل 
االأجنبّي، موؤخراً اأعلنت اإحدى ال�رصكات 
ع���ن وظيفة بق�س���م احل�سابات وتقدم 
لها عدد م���ن البحرينين لكن من فاز 
بالوظيفة اإح���دى االأجنبيات! اأما ملاذا 
حرم البحريني���ون وذهبت لالأجنبّي، مل 
يكن افتقار البحرينين للموؤهالت وال 
لعدم كفاءتهم بل الأّن مدير التوظيف 

باملوؤ�س�سة اأجنبّي. 
اأ�سا����س املع�سل���ة اأّن القائم���ن 
على �س���وؤون التوظي���ف يف موؤ�س�سات 
القطاع اخلا�س من االأجانب، وبالتايل 
فاإّن انحي���از هوؤالء لبن���ي جلدتهم اأمر 
مف���روغ من���ه، وامل�ساألة كان ق���د اأكّد 
عليه���ا وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة �سب���اح الدو����رصي قبل ما 
يزي���د عل���ى الع���ام والت���ي تتمثل يف 
االأجنبية عرب وظيفة  العمال���ة  “حتكم 
املوارد الب�رصية يف عملية التوظيف يف 
موؤ�س�سات القط���اع اخلا�س”، الوكيل 
يف ت�رصيحه اعترب اأّن “امل�سكلة لي�ست 
كب���رة” لك���ن التجرب���ة تربه���ن اأنها 
مع�سل���ة ت���وؤرق الكثر م���ن الباحثن 
عن عمل. ونعتقد اأنه اآن االأوان لوزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة الإيجاد 
حل لهذه االأزم���ة التي تهدد م�ستقبل 
الوظائف  البحريني���ن، وبحرنة ه���ذه 
م�ساأل���ة غر قابلة للتاأجيل الأنها توقع 

اأ�رصارا فادحة على املواطن.
هناك �سوؤال نرى من االأهمية لفت 
اأنظار من يهمهم االأمر يف وزارة العمل 
والتنمية االجتماعي���ة اإليه، وال نعتقد 
اأنه���م غافلون عنه وه���و التايل: ملاذا 
ال تطب���ق وزارة العمل نف�س اخلطوات 
الت���ي اأقدمت عليه���ا اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ودول���ة االإم���ارات العربية 
املتح���دة، وباملنا�سب���ة ف���اإّن وكي���ل 
الوزارة كان قد اأ�ساد بها، واملتمثلة يف 
تقلي�س الفجوة املت�سعة بن العمالة 
الوطني���ة واالأجنبي���ة ع���رب تخ�سي����س 
وظائف وقطاعات حمددة للمواطنن. 
الوكي���ل اأكد اأّن هن���اك اأفكارا �سرتفع 
للجهات امل�سوؤول���ة تقارب ما طرحته 
الدولت���ان وال ندري اإل���ى اأين و�سلت 

اجلهود يف هذا ال�سدد.

الوظيفة لألجنبّي... 
والبحريني عاطل

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأعالمه���ا  م���ن  علم���ا  البحري���ن  فق���دت 
العظم���اء وعبقرية فكرية وثقافية وتاريخية 
كانت بحق زادا لالأمتن العربية واالإ�سالمية، 
املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى �سم���و ال�سيخ 
عبداهلل ب���ن خالد اآل خليف���ة رئي�س املجل�س 
االأعل���ى لل�س���وؤون االإ�سالمي���ة، �سخ�سية لها 
اأهمية خا�سة يف تاأ�سي����س الدولة البحرينية، 
وله���ا ب�سم���ات وا�سح���ة وجلي���ة يف م�س���رة 
وطننا العزيز يف خمتل���ف املجاالت الثقافية 
والفكري���ة والعلمية واالجتماعي���ة والدينية، 
يق���ول امل���وؤرخ الدكتور مكي حمم���د �رصحان 
رحم���ه اهلل  يف كتاب���ه “�سخ�سي���ة عبداهلل بن 

خال���د اآل خليف���ة... عبقري���ة جذاب���ة هادئة” 
ال�سادر �سمن �سل�سلة اأعالم الفكر البحريني 
يف 2000 )اأعطاه اهلل فهما ثاقبا، فتنبه اإلى 
درا�س���ة االأ�س�س الرا�سخ���ة يف ديننا احلنيف، 
فجه���ر بكلمة احل���ق، واأعطى النا����س �سورة 
�سحيحة للق�ساء احلق يف البحرين عندما عن 
قا�سيا مبحاكم البحرين ما بن عامي 1951 
و1956 وعندما تولى من�سب قا�س مبحكمة 
اال�ستئن���اف العليا ع���ام 1957 واإلى 1962 
حت���ى يغل���ق الطريق اأم���ام اأدعي���اء الق�ساء 
وم�ستغلي���ه، اأو م�سوهي �سورته اأمام اخلالق 
وخلقه، و�سغلت �سخ�سية ال�سيخ عبداهلل بن 

خال���د بال النخبة من املثقف���ن البحرينين 
ب�سفة خا�سة الأنه���م راأوا يف هذه ال�سخ�سية 
�س���ورة حقة لرجل املب���داأ عندما عن رئي�سا 
لبلدية الرفاع يف الفرتة ما بن عامي 1962 
و1967، وراأى اجلمه���ور فيه الرجل املدرك 
مل�ساكله���م والنف���اذ حلله���ا ب���كل اإخال����س 
و�سعة �سدر، وكان دوره يف هذه البلدية من 
االأدوار الن���ادرة يف القيادة وح�سن التدبر... 
�سخ�سي���ة اأيده���ا احل���ق، وب���ارك يف حياتها، 
فتمكنت من اإجناز الكثر يف الوقت الي�سر، 
اأخالقه رائع���ة واآثاره وافرة ول���ه خ�سو�سية 
الري���ادة يف التاألي���ف، و�سخ�سي���ة اإ�سالمي���ة 

نعتز باأنها اإحدى ذخائرنا، ال�سيخ عبداهلل بن 
خالد اأ�سبح مثاال يقتدى يف الورع والتوا�سع 

والزهد والكرم(.
اأول مرة التقيت فيه���ا �سموه رحمه اهلل 
كن���ت طالب���ا يف االأول االإع���دادي م���ع والدي 
ال�سح���ايف واالأديب الراحل حمم���د املاجد يف 
وزارة الع���دل يف بداي���ة الثمانين���ات، واإن مل 
تخ���ن الذاكرة يف 1982 حيث اأهداين عددين 
من جملة “الهداية”، وقال يل وكلمته مازالت 
حمفورة على جدران قلبي مبداد من ال�سياء 
“اأبيك تقراأ يا ولدي”، رحم اهلل �سمو ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد واأ�سكنه ف�سيح جناته.

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد رحمه اهلل... 
الشخصية التي أيدها الحق

بع����س الق�سايا مع تك���رار طرحها تفقد 
اأهميتها عند القارئ، رغم خطورتها وم�سا�سها 
�رصيحة كبرة م���ن املجتمع، البطالة اإحداها... 
فالعاطلون عن العمل، اأولئك املوتى الذين 
يتنف�سون وال ي�سعرون باحلياة، اأولئك الذين 
ي���رون اأعماره���م باتت هب���اًء منث���ورا، ُتطرح 
ق�سيتهم هنا يوماً، وتطوى يف اليوم التايل، 
يت�سدق بع�س امل�سوؤول���ن بحلول ترقيعية 
ل�سه���رة رمبا ومل���اآرب اأخرى رمب���ا، ومع ذلك 
ال جت���د اأغلبه���ا الن���ور، واإن وج���دت ال تعالج 
امل�سكلة، ولالأ�سف يدف���ع ثمنها ال�سباب من 
اأعمارهم، وال تلتفت اإليهم اإال وقد زحف كرب 

ال�سن اإليهم وا�ستعلت روؤو�سهم �سيبا. 

حي���اة  م���ن  يئن���ون  الي���وم  املوظف���ون 
اقت�سادي���ة �سعب���ة، يقول���ون اإن رواتبه���م 
مل تع���د ت�سم���د اأمام غ���ول ارتف���اع االأ�سعار، 
ووح����س ال�رصائب، وم�ستلزم���ات احلياة التي 
ال ميك���ن جتاهله���ا اأو اال�ستغن���اء عنها، هذا 
وهم ي�ستلمون رواتب واإن كانت خجولة، فما 
ح���ال ذاك العاطل ع���ن العمل الذي ال يجد يف 
حمفظته ما يدفع فيه قيم���ة البنزين للبحث 
ع���ن عمل هو اأ�سالً مل يع���د موجوداً، واإن وجد 
فهو الأجنبي يعي�س حياة اأكر كرامة من تلك 

التي يعي�سها ابن البلد.
العاطلون عن العمل اأموات غر اأحياء، فال 
هم يتمتعون ب�سبابه���م فيقتنون ما يتمنون 

يف اأجمل �سني عمره���م، وال هم قادرون على 
اأن يبنوا حياتهم امل�ستقبلي���ة، واأن يتزوجوا 
وينجب���وا ويكونوا اأ�رصا، فه���ل منكم من يقبل 
اأن ي���زوج ابنت���ه لعاط���ل ع���ن العم���ل؟ وهل 
منك���م م���ن يقب���ل اأن يوؤويهما مع���اً؟ ويوؤوي 
م���ن بعدهما اأبناءهما؟ وي�رصف عليهم اإلى اأن 

ي�ساء اهلل وتنفرج؟
وظف���وا ال�سباب، وقاعدوا من اكتفى من 
العمل برواتب تقاعدية مغرية لدفعهم لرتك 
كرا�سيهم برغبة، وظفوا الن�ساء ن�سف دوام، 
لي�ستل���م ال�سباب ن�سف ال���دوام الثاين كحل 
لبع�س العاطلن، ولتعمل الوزارات اخلدمية 
والهيئ���ات واملوؤ�س�س���ات وحت���ى ال����رصكات 

اخلا�س���ة �ساع���ات اأط���ول، لف�س���ح املج���ال 
لتوظي���ف موظفن موؤقتن اأو بن�سف دوام، 
وليح���ل املواطن م���كان االأجنبي يف الوظائف 
جميعه���ا، وال تق���ل يل اإنه���م غ���ر موؤهلن، 
ن���ادر،  االأجنب���ي  تخ�س����س  اإن  يل  تق���ل  وال 
فل���م تع���د هن���اك تخ�س�س���ات مل يتخ�س�س 
فيها املواط���ن، فال تنق����س املواطن اليوم 
املوؤه���الت وال الكف���اءة واالإخال����س للعم���ل، 

ويكفينا مماطلة يف اأمر البطالة. 

يا�سمينة: ناأ�سف ل�سبابنا، رغم �سهاداته 
وكفاءت���ه ال يج���د فر�س���اً للعم���ل والعي����س 

بكرامة.

إلى متى المماطلة في أمر البطالة؟!

نجاة المضحكي

وفي عينيه رأيت أسوأ 
ما يمكن أن ُيرى

 ياسمينيات

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com ياسمين خلف

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابي

    ذرائع
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حقق الثنايئ عبد الرحمن جناحي وعيل العصفور لقب بطولة املرحوم ماجد الزياين الرمضانية لزوجي التنس 
السوبر والتي نظمها نادي البحرين للتنس خالل ليايل شهر رمضان املبارك تخليدا لذكرى املرحوم ماجد 

الزياين أحد قدامى األعضاء ومن أكرب الداعمني للنادي طوال حياته.
وكان جناحي والعصفور قد حققا العالمة الكاملة بعد فوزهام يف مجموع مبارياتهام دون هزمية واحدة، 

ليجمعا 10 نقاط و10 مجموعات فائز مقابل مجموعة واحدة فقط خسارة، وجاء يف املركز الثاين الثنايئ عبد 
اللطيف محمد وخالد ناس بعد فوزهام يف 4 مباريات وخسارتهام مباراة واحدة أمام جناحي والعصفور 
بنتيجة 6-3 و1-6 و8-10 حيث جمع ناس وعبد اللطيف 8 نقاط فقط و9 مجموعات فائز ومجموعتان 

مهزوم. وسيتم تكريم الفائزين يف الحفل الختامي لألنشطة الرمضانية يوم األحد املقبل برعاية ماركوم 
الخليج )خميس محمد املقلة(.

جناحي والعصفور يحرزان كأس بطولة الزياني للتنس

  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(

سيش��ارك منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للرج��ال ببطول��ة دولية ودية س��تقام 
مبدينة اسطنبول بالجمهورية الرتكية يف 
الفرتة من 15 حت��ى 21 يونيو الجاري 
مبشاركة 8 منتخبات آسيوية وافريقية.

وتأيت مش��اركة منتخبنا يف البطولة عىل 
هامش معس��كره التدريب��ي الخارجي 
الذي سيقيمه األحمر مبدينة اسطنبول 
الرتكية يف الفرتة من 13 حتى 25 الشهر 
الج��اري، تحضريًا للمش��اركة يف الدورة 
املجمع��ة الثانية “اإلياب” ملنافس��ات 
تصفيات املنتخب��ات الخليجية املؤهلة 
لبطولة كأس آس��يا للرجال 2021، التي 
س��تحتضنها إمارة ديب بدولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة يف الف��رتة من 27 إىل 
30 يونيو الجاري، مبش��اركة منتخبات 
ومنتخبنا  اإلمارات، عامن  الس��عودية، 
الوطني. وس��تقام البطولة الودية عىل 
الثامنية  املنتخب��ات  هامش تحضريات 
املشاركة تأهبا لخوض معرتك تصفيات 

كأس آسيا وتصفيات كأس العامل.
جي��دة  فرص��ة  البطول��ة  وستش��كل 
مناس��ب  بش��كل  لإلع��داد  ومثالي��ة 

للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجهوزي��ة 
املطلوبة لالس��تحقاق اآلسيوي، خاصة 
مع املباريات القوية والتنافس��ية التي 
س��يخوضها منتخبنا مع ف��رق متفاوتة 
املستوى ومن مدارس آسيوية وافريقية.
وأوقع��ت قرع��ة البطول��ة منتخبنا يف 
املجموع��ة الثاني��ة إىل جانب منتخب 
التنصي��ف )24( عاملًي��ا،  إي��ران ذات 
والكام��ريون )65( وأوغندا )90(، فيام 
ضم��ت املجموع��ة األوىل منتخب��ات 
أنغ��وال بالتنصي��ف )37(، االردن )46( 

والعراق )79( والكويت )127(.
وينص نظام البطولة عىل تأهل صاحبي 
املركزين األول والثاين من كل مجموعة 
إىل الدور نصف النهايئ الذي س��يلعب 
بنظام إخ��راج املغلوب وصوال للمباراة 
النهائية، فيام س��تلعب الفرق الحاصلة 
ع��ىل املركزي��ن الثال��ث والراب��ع عىل 

تحديد املراكز.
وس��يفتتح منتخبن��ا لقاءات��ه يوم 15 
يونيو مبواجهة املنتخ��ب اإليراين، فيام 
تلتقي الكامريون مع اوغندا، انغوال مع 

الكويت، العراق واألردن.

ويف الي��وم الت��ايل يلع��ب منتخبنا مع 
الكام��ريون، العراق وأنغ��وال، الكويت 
مع االردن، وأوغندا مع ايران، ويختتم 
منتخبن��ا مباري��ات دور املجموع��ات 
مبواجه��ة أوغن��دا يف 17 م��ن الش��هر 
اي��ران الكام��ريون  الح��ايل، وتالع��ب 

واالردن مع انغوال، العراق والكويت.
وس��تخضع جميع املنتخبات للراحة يف 
اليوم التايل، عىل أن تس��تأنف البطولة 

ي��وم 19 يوني��و بإقامة ال��دور نصف 
النه��ايئ ولقاءات تحدي��د املراكز، يليه 
يوم للراحة، عىل أن تختتم البطولة يوم 
20 الشهر نفسه بإقامة املباراة النهائية 

وتحديد املركزين الثالث والرابع.
وكان منتخبنا الوطني قد شارك مؤخرًا 
يف بطولة البحرين الدولية الودية التي 
أقيمت يف الفرتة من 24 حتى 27 مايو 
املايض ع��ىل أرايض اململكة، مبش��اركة 

4 منتخبات عربية ه��ي مرص، العراق 
ولبن��ان، إىل جانب منتخبنا الذي احتل 
املرتبة الثالث��ة يف البطولة خلفا للبطل 
املنتخب املرصي والوصيف لبنان، فيام 

حل املنتخب العراقي رابعا للبطولة.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا يحت��ل املرك��ز 
الثال��ث بع��د انتهاء ال��دورة املجمعة 
اس��تضافتها  الت��ي  “الذه��اب”  األوىل 
مملكة البحرين يف الفرتة من 23 وحتى 

26 من فرباير امل��ايض، برصيد 5 نقاط 
جمعها فوزين وخس��ارة واحدة، خلفا 
للمنتخب��ني اإلمارايت والس��عودي، فيام 

يحل املنتخب العامين يف املركز الرابع.
إىل ذلك، يواصل أحمر السلة تحضرياته 
املحلية الجادة بقيادة املدرب الوطني 
س��لامن رمض��ان ومس��اعديه حس��ني 

قاهري وحسن ميك.
ويتدرب منتخبنا بش��كل منتظم بواقع 
حصة تدريبية واحدة يف الفرتة املسائية 
يومًي��ا، وبقامئة تض��م 16 العًبا، وهم: 
أحم��د عزي��ز، محم��د كوي��د، أحمد 
نجف، محمد حس��ني، حس��ن نوروز، 
ميثم جميل، محمد أمري، بدر عبدالله، 
محمد نارص، عيل ش��كر الل��ه، محمد 
بوعالي، حس��ني ش��اكر، صباح حسني، 
هش��ام رسحان، حس��ن قرايش، وعيل 
أصغر. ومن املؤمل أن يس��تقر املدرب 
رمضان عىل قامئ��ة تضم 12 العبا، قبل 
املغ��ادرة لخ��وض املعس��كر الخارجي 
والبطولة الدولية، وهي القامئة النهائية 
التي ستش��ارك بها أيًض��ا يف التصفيات 

اآلسيوية.

منتخبنا السالوي يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا
اآلسيوية للتصفيات  استعدادا  الخارجي  معسكره  هامش  على 

منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال

محمد الدرازي

أختتم ن��ادي البحرين له��ويك الجليد 
البطول��ة الرمضاني��ة الثالث��ة له��ويك 
الجلي��د 2018 التي أقيمت عىل صالة 
مرك��ز أرض املرح للتزل��ج عىل الجليد 
باملنامة، ي��وم الثالثاء املوافق 5 يونيو 
الرئي��س  م��ن  كل  وبحض��ور   2018
كري��دي مك��س  التنفي��ذي لرشك��ة 
يوسف عيل مريزا والنائب عيىس تريك 
وعضو مجلس املحرق البلدي يوسف 
الذوادي ومدير مركز أرض املرح عادل 

راستي.
 ويف ختام البطولة تم تتويج الفائزين 
باملراك��ز الثالث��ة األوىل، حي��ث ف��از 
باملركز األول فريق العاصمة بعد فوزه 

املس��تحق ع��ىل فريق املح��رق الذي 
حل يف املرك��ز الث��اين بنتيجة هدفني 
مقابل ه��دف يف مباراة مثرية امتدت 
اىل األش��واط اإلضافية، وحل يف املركز 
الثالث فريق الشاملية بعد فوزه عىل 
فري��ق الجنوبي��ة بنتيج��ة 6 أهداف 

مقابل 4. 
 وك��ام ت��م اختي��ار عبدالله حس��ن 
حارس فريق العاصم��ة بلقب أفضل 
حارس يف البطول��ة، ومهند عزوز من 
فريق املحرق بلق��ب أفضل العب يف 
البطولة، وسكوت هولدنج من فريق 

الشاملية بلقب هداف البطولة.
ويف ترصيحات��ه عقب نهاية مراس��م 

التتوي��ج أك��د رئي��س مجل��س إدارة 
نادي البحرين له��ويك الجليد عبدالله 
القاسمي، أن البطولة دارت فعالياتها 
ع��ىل أكم��ل وج��ه ك��ام خط��ط لها 
أعضاء مجل��س اإلدارة، وأنها حققت 
نجاًحا الفًتا، كام ق��دم تهانيه للفريق 
البطل، متمنًيا التوفي��ق لبقية الفرق 
يف البط��والت املقبل��ة، وأش��ار إىل أن 
املنافس��ات التي دام��ت عىل مدار 3 
أس��ابيع حفلت بكثري م��ن الفواصل 
املمتع��ة وأظه��رت الق��وة والندي��ة 
ب��ني الفرق املش��اركة، وي��أيت تنظيم 
ه��ذه البطولة ضمن أنش��طة النادي 
املخصصة لشهر رمضان املبارك بهدف 

دع��م املس��رية الرياضي��ة يف مملكة 
البحرين، والس��عي إىل تطوير رياضة 
هويك الجلي��د وتعزيز برام��ج تنمية 
املواه��ب الرياضية انطالًقا من خطط 
النادي الهادفة إىل تنمية رياضة هويك 

الجليد باململكة.
 وتقدم رئيس وأعض��اء مجلس إدارة 
الن��ادي بجزيل الش��كر والتقدير إىل 
الراعي الرسمي للبطولة رشكة كريدي 
َمك��س عىل دعمهم لفعاليات وبرامج 
النادي، ومركز أرض املرح عىل حس��ن 
تعاونه��م وتس��هيل جمي��ع فعاليات 
وبرام��ج الن��ادي متمنني له��م دوام 

التقدم واالزدهار.

ختام البطولة الرمضانية لهوكي الجليد 2018
نادي البحرين لهوكي الجليد

صورة جماعية للمكرمين

 الرفاع يطلب 
“مختار الشباب” رسمًيا

بعثت إدارة نادي الرفاع 
خطابا رسميا لنادي الشباب 

تطلب فيه انتقال مدافع 
الفريق األول لكرة القدم 

محمود املختار لتدعيم 
صفوف الفريق الرفاعي يف 

املوسم الجديد.
وبحسب مصادر “البالد 

سبورت”، فإن نادي الرفاع 
أبدى استعداده لتلبية 
رشوط نادي الشباب 

الستكامل عملية انتقال 
الالعب للساموي. 

وأشار املصدر إىل أن الرفاع 
يرغب جديا يف االستفادة 

من خدمات الالعب املختار.
وكان نادي الشباب أعلن أنه لن يفرط يف العبيه إال وفق رشوط 

معينة منها أن تكون العروض املادية مقنعة وجادة.
يذكر أن الرفاع استقطب عددا من الالعبني منهم مهاجم 

االتحاد مهدي عبدالجبار والعب املحور عيل حرم ومدافع 
املالكية سيد رضا عيىس الشهري ب� “رضاوي”، إضافة إىل الالعب 

وليد الطيب أيضا. 
كام صعد الرفاع مثانية العبني من فريق الشباب للفريق األول 
بقرار من املدرب الجديد عيل عاشور الذي تعاقد معه الرفاع 

لتدريب الفريق األول لكرة القدم يف املوسم املقبل.

يشارك طاقمنا الدويل املونديايل 

املكون من حكم الساحة نواف 

شكرالله، والحكم املساعد يارس تلفت 

يف معسكر االتحاد الدويل لكرة القدم 

)الفيفا( للحكام الذين سيشاركون يف 

إدارة مباريات نهائيات كأس العامل 

2018 بروسيا، والتي ستنطلق يوم 14 

يونيو الجاري.

ويقام املعسكر حاليا يف العاصمة 

الروسية )موسكو(، ويستمر حتى 13 

يونيو الجاري.

ويأيت املعسكر ضمن إطار تحضريات 

)الفيفا( للحكام الذين سيرشفون 

عىل مباريات املونديال العاملي، إذ 

يشتمل عىل مجموعة من التدريبات 

البدنية والفنية، إضافة إىل املحارضات 

النظرية وتطبيق تقنية الفيديو التي 

ستطبق يف هذه النسخة.

يشار إىل أن طاقمنا املونديايل متكن 

من كسب ثقة االتحاد الدويل لكرة 

القدم للمرة الثانية عىل التوايل، بعد 

أن تواجد يف نسخة العام 2014 

التي أقيمت يف الربازيل، وقدم فيها 

مستويات الفتة أشاد بها الجميع، إذ 

يعد طاقمنا مرشح إلدارة مباريات 

أكرث خالل هذه النسخة نظري الخربة 

التي يتمتع بها وبناء عىل ما اكتسبه 

من مشاركة إيجابية يف العام 2014.

ويسجل حضور نواف شكرالله ويارس 

تلفت تواصال للنجاحات املختلفة 

التي يحققها التحكيم البحريني عرب 

تواجده يف مختلف األحداث الكروية 

الكربى؛ األمر الذي يدلل عىل الثقة 

الكبرية التي تتمتع بها الصافرة 

نواف شكراهلل وياسر تلفتالبحرينية عىل جميع املستويات.

 ش���ك���راهلل وت��ل��ف��ت ي��ش��ارك��ان ف���ي م��ع��س��ك��ر ح��ك��ام م��ون��دي��ال روس��ي��ا
اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

عبدالرحمن جناحي وعلي العصفور

البالد سبورت

من التتويج

محمود المختار

الخميس 7 يونيو 2018 
22 رمضان 1439

العدد 3523

17 المالكية ع��ن  ال��رح��ي��ل  ع���روض  ب��ي��ن  ي��ف��اض��ل  محمد  ج��اس��م 
محمد الدرازي

كشف مدافع الفريق األول 
لكرة القدم بنادي املالكية 
جاسم محمد عن تلقيه 3 
عروض رسمية من أندية 

الدرجة األوىل، ترغب بضمه 
لتمثيلهم يف املوسم الريايض 

املقبل.
وصار جاسم محمد العًبا حرًا 

بعد انتهاء املوسم املايض، وهو 

األمر الذي جعل أنظار األندية 
تتجه نحوه، كونه ميلك عقده 

بيده وحرية االنتقال ألي نادي.
وقال جاسم محمد ل� “البالد 
سبورت” إنه تلقى 3 عروض 

من أندية الرفاع الرشقي والحد 
والحالة، بعد انتهاء عقده مع 

ناديه األم املالكية.
وأوضح جاسم محمد تلقيه 

عرضا شفهيا من إدارة ناديه 
املالكية أبدت رغبتها يف بقائه 

والتجديد معه ملوسم آخر، 
مضيفا “األولوية للاملكية 

بني العروض املوجودة عىل 
الطاولة، غري أن املفاوضات مع 

اإلدارة امللكاوية مل تصل إىل 
الصبغة الرسمية بعد”.

وأضاف جاسم محمد أن الفرتة 

املقبلة ستحدد مصريه فيام 
يتعلق بوجهته الجديدة، إذ 

أكد الالعب أنه مل يحسم قراره 
بعد، إذ يفضل دراسة مختلف 
العروض، واختيار الفريق الذي 

يساعده عىل الظهور بأفضل 
مستوى، سواء بالتجديد مع 
املالكية أو الرحيل وخوض 

تجربة جديدة يف املوسم 

املقبل، خصوصا أنه ميلك حرية 

االنتقال وقادر عىل تقديم 

اإلضافة بفضل خربته الكبرية.

ويلعب جاسم محمد مدافعا، 

وميلك إمكانات فنية جيدة، 

وسيكون بال شك تدعيام جيدا 

لدفاعات الفريق الذي سيختاره 

من بني عروض األندية.

أكد مدي��ر فريق النجم��ة االول لكرة 
الي��د خال��د فالم��رزي أن ناديه بارش 
تحركاته ومفاوضاته مع العبيه املنتهية 

عقودهم. 
وق��ال فالم��رزي يف ترصي��ح مقتضب 
ل�”البالد س��بورت” إن إدارة الفريق يف 
مفاوضات مس��تمرة م��ع نجومه التي 
انته��ت عقوده��م مع انتهاء املوس��م 
املنرصم وهم الدوليون الثالثة الحارس 
محمد عبدالحس��ني حسني بابور وعيل 

مريزا باإلضافة للجناح محمود الونة. 
وع��ام إذا كانت هن��اك صفقات أخرى 
س��يجريها الفريق، أش��ار فالمرزي إىل 
ناديه يعك��ف حاليًّا إلنهاء ملف عقود 
الالعبني األربعة وبعدها س��يتم النظر 
إذا ما كان الفريق بحاجة لتدعيمه من 

عدمه.
ودون ش��ك أن هؤالء األربعة يعتربون 

م��ن ركائز ودعامة الفريق، وس��اهموا 
بش��كل كبري فيام تحقق ل� “الرهيب” 
من بطوالت ع��دة عىل الصعيد املحيل 
والخارج��ي خ��الل الس��نوات األخرية، 
واس��تمرارهم م��ع الفريق س��يحافظ 

ع��ىل هيب��ة وقوة ي��د النجم��ة خالل 
السنوات املقبلة وتأكيد حصد األلقاب، 
ويف املقابل خس��ارة وفقدان عنرص أو 
عنرصي��ن من هذه املجموعة س��ريبك 
الحس��ابات الفتي��ة، وخصوًصا أن لكل 

العب منهم قوة ضاربة وميزة استثنائية 
ش��كلت إضافة حقيقي��ة للفريق منذ 
متثيله��م للقمي��ص النج��اموي، الذي 
س��يكون محارًبا عىل ع��دة جبهات يف 
املوسم املقبل التي تتطلب منه الظهور 

بصورة أمثل وأقوى ليك يواصل وقوفه 
عىل منصات التتويج.

فالحارس “الداهية” غني عن التعريف 
بخربت��ه وهيبت��ه يف الذود ع��ن مرماه 
ويعت��رب لوح��ده نصف ق��وة النجمة، 

وبابور هو اآلخر ل��ه صوالت وجوالت 

محليًّا وخارجيًّا بي��ده الصاروخية التي 

يعج��ز عنها صدها مختل��ف الحراس، 

ال��ذي ميتاز  اله��ادئ  وم��ريزا النج��م 

بذكائ��ه الفني وأخ��ريًا الونة الذي كان 

يثبت نفسه حينام يتحصل عىل فرصة 

الرسيعة وتسجيل  بانطالقاته  املشاركة 

األهداف. 

وكان لهؤالء النجوم مس��اهمة كبرية يف 

عودة النجمة ملنص��ة التتويج وأبرزها 

الدوري وبطولتني خارجيتني  ملسابقتي 

يف الس��نوات ما قب��ل املاضية، والظفر 

ب��كأيس “الس��وبر املح��يل، والس��وبر 

األندي��ة  وكأس  اإلم��ارايت،  البحرين��ي 

اآلسيوية، وكأس االتحاد البحريني”.

والونة وميرزا  وبابور  عبدالحسين  مع  مفاوضات  في  النجمة 
فالمرزي: الح��ًق��ا...  لها  سينظر  األخ��رى  الصفقات 

علي مجيد

حسين بابورمحمد عبدالحسين علي ميرزامحمود الونة

الحالة يوقع مع الحارس حمد الدوسري نتائج دورة السقية “35” الرمضانية

خطف نادي الحالة توقيع الحارس 
الدويل حمد الدورسي ليحمي 

عرين “الربتقايل” بدوري الدرجة 
األوىل يف املوسم املقبل 2018 - 

.2019
وجرت مراسم توقيع عقد الحارس 
الدورسي مبقر النادي مساء أمس 

األول الثالثاء بحضور املدرب 
الوطني عارف العسمي.

ومثل الدورسي نادي البديع يف 
املوسم املايض بدوري الدرجة 

الثانية ونجح مع الفريق يف تحقيق 
لقب الدوري والصعود إىل دوري 
األضواء، كام أنه شارك مع فريق 

)طموح( الفائز ببطولة سمو الشيخ 
نارص بن حمد لكرة القدم )نارص 

11(. ويتطلع الحالة من خالل 
التعاقد مع الدورسي إىل املنافسة 

بدوري بنك البحرين الوطني 
والبقاء بدوري األضواء بعدما 
نجح الفريق يف تحقيق املركز 

الثاين بدوري الظل وخطف تذكرة 
الصعود لدوري الدرجة األوىل.

وجدد الحالة الثقة باملدرب عارف 
العسمي الذي قاد الفريق إىل 

الصعود من جديد وتعاقد النادي 
يف وقت سابق مع الالعب سيد 

حسني ريض ليدعم صفوف الفريق 

يف خط الوسط، وتسعى إدارة 
نادي الحالة لتوفري جميع متطلبات 

الجهاز الفني واالستعداد بالشكل 
األمثل يف املوسم القادم لتاليف 

الهبوط مجدًدا إىل دوري الدرجة 
الثانية بعدما عاد الفريق إىل 

الدرجة األوىل.

Wأسفرت نتائج مباريات دورة 
السقية الرمضانية لكرة القدم يف 

املجموعة األوىل تأهل فريق ورشة 
الجزيرة باملركز األول برصيد 12 

نقطة ويليه فريق السقية ب� 9 نقاط 
واحتل فريق آل نوح املركز الثالث 

برصيد 7 نقاط. أما املجموعة الثانية 
فيتصدر املجموعة فريق كراج 2011 
برصيد 11 نقطة ويليه فريق الجيش 
برصيد 7 نقاط وفريق الكوثر برصيد 
7 نقاط. واحتكمت اللجنة املنظمة 
بحضور نائب الرئيس رمزي جمعة 
بعمل قرعة للفريقني عىل تحديد 

املركزين الثاين والثالث.
وبهذه النتيجة تأهلت 6 فرق إىل 

الدور الثاين، إذ يلعب فريق الجيش 
ثاين املجموعة الثانية مع فريق بنك 

البحرين الوطني ثالث املجموعة 
األوىل، والفائز يتأهل إىل دور 

األربعة ويالقي متصدر املجموعة 
األوىل فريق الورشة الجزيرة، والفائز 

بينهم يتأهل إىل املباراة النهائية.
أما يوم الجمعة املقبل فسيلتقى 

فريق آل نوح ثاين املجموعة األوىل 
مع فريق عصائر الكوثر ثالث 

املجموعة الثانية، والفائز منهام 
سيالقي متصدر املجموعة الثانية 
فريق كراج 2011 يف الدور قبل 

النهايئ، والفائز بينهام سوف يتأهل 
إىل املباراة النهائية.

وحددت اللجنة املنظمة لدورة 
مهرجان قدامى الالعبني املعارصين 

لدورة السقية طوال 35 عاًما 
متواصلة، الثالثاء املقبل 12 يونيو 

يوم تكريم جميع املشاركني يف 
هذا اليوم، فيام تفضلت “عصائر 
الكوثر” بتقديم كوبونات خاصة 

لكل مشارك.

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر حرص وزارة “الشباب 

والرياضة” عىل تنفيذ التوجيهات 
امللكية السامية لعاهل البالد صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
بتوفري مختلف أشكال الدعم واملساندة 

للحركة الرياضية والشبابية يف اململكة 
والعمل الجاد عىل تطوير البنية 

التحتية لألندية الوطنية، االمر الذي 
يتوافق مع دعم رئيس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليفة للقطاع الشبايب والريايض 

ويتفق متاما مع برنامج عمل الحكومة 
ومبا يرتجم أيضا اهتاممات ويل العهد 

نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة، مشريا 
اىل أن الوزارة تبذل جهودا مضاعفة من 

أجل ترجمة اسرتاتيجية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب الرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
وسياسات املجلس األعىل الرامية اىل 

توفري مشاريع البنية التحتية الرياضية 
يف األندية الوطنية بجودة عالية متكن 
األندية من تنفيذ خططها الستقطاب 
الشباب وتطوير مهاراتهم املختلفة. 
جاء ذلك خالل رعاية وزير شؤون 

الشباب والرياضة حفل وضع حجر 
األساس مللعب كرة القدم بنادي أم 

الحصم بحضور عضو مجلس النواب 
النائب عبدالرحمن بومجيد واملسؤولني 

يف وزارة شؤون الشباب والرياضة 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
أم الحصم ووجهاء القرية. وأضاف 
وزير شؤون الشباب والرياضة “ان 

إقامة مالعب كرة القدم الحديثة يف 
عدد من األندية الوطنية ومن ضمنها 

نادي أم الحصم يهدف إىل االرتقاء 

مبسرية االندية وفرقها الرياضية، وتوفري 

الخيارات املثالية أمام األندية من أجل 

رعاية فرقها الكروية وإعدادها بصورة 

جيدة تكفل لها املشاركة املتميزة يف 

البطوالت املحلية مبا ينعكس إيجابا 

عىل مسرية الكرة البحرينية”.  واطلع 

الجودر والحارضين عىل رسومات 

وتفاصيل امللعب، حيث قدم الوكيل 

املساعد لشؤون الرياضة واملنشآت 

خالد الحاج عرضا عن امللعب الذي 

يتضمن إقامة ملعب من النجيل 

الصناعي مبقاس 90×60 ويشتمل عىل 

أعامل التسوير واإلنارة مبواصفات عالية 

باإلضافة اىل مباين للخدمات بكلفة 286 

ألف دينار. 

وكان النائب عبدالرحمن بومجيد قد 

ألقى كلمة مبناسبة وضع حجر األساس 

للملعب أشار فيها اىل أن الشباب 

البحريني يحظى برعاية كبرية وفائقة 

من قبل عاهل البالد صاحب الجاللة 

امللك والحكومة وهو ما اتضح من 

خالل توفري العديد من مرشوعات 

البنية التحتية الالزمة لرعاية الشباب 

يف مختلف املحافظات، مشريا اىل 

أن امللعب الجديد بنادي أم الحصم 

يبعث عىل التفاؤل بتطوير املستوى 

الفني واإلداري بالنادي وميهد الطريق 

أمام مجلس اإلدارة لتنفيذ خططه 

وبرامجه لالرتقاء بكرة القدم وتطوير 

الفرق الرياضية، مشيدا يف ذات الوقت 

بوقوف وزير شؤون الشباب والرياضة 

اىل جانب النادي ودعمه من اجل 

تنفيذ هذا املرشوع املهم. 

وأكد رئيس نادي أم الحصم هشام 

عبدالرحمن آل بن عيل أن حضور 

وزير شؤون الشباب والرياضة لوضع 

حجر األساس للملعب دليل حرصه 

عىل ووقوفه إىل جانب األندية الوطنية 

مشريا إىل أن هذه املنشأة متثل دليال 

حيا عىل حرص واهتامم الحكومة 

بشباب البحرين وتهيئة املنشآت 

الكفيلة باستقطاب طاقاتهم عىل نحو 

يساهم يف إعالء رصح اململكة، الفتا إىل 

أن امللعب يعول عليه النادي كثريا يف 

استقطاب الشباب وتلبية حاجاتهم من 

خالل مامرسة هواياتهم املفضلة، األمر 

الذي يؤكد تلمس الوزارة الحتياجات 

النادي وسعيها الدؤوب لرتجمة آمال 

وطموحات الشباب.

الجودر متوسطا الحضور

الحصم أم  بنادي  القدم  الجودر يضع حجر األساس لملعب كرة 
وزارة شؤون الشباب والرياضة

دي����ن����ار أل�������ف   286 ب���ك���ل���ف���ة 

جاسم محمد

من مباريات دورة السقية

الدوسري يوقع للحالة

حسن عليالبالد سبورت



تواص��ل اللجنة املنظمة ل��دوري خالد 
بن حمد لكرة قدم الصاالت الس��ادس 
تحضرياته��ا اإلعدادي��ة قب��ل انط��اق 
املنافس��ات تحت رعاي��ة النائب األول 
للش��باب  األع��ى  املجل��س  لرئي��س 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد  البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لاتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
يقام بتنظيم من جانب وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتحت شعار #ملتقى_األجيال 
وذلك يف الفرتة 23 يونيو الجاري وحتى 
12 أغس��طس املقبل، حي��ث يأيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات سموه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين. 
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من جان��ب املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 
العزمي��ة وال��وزارات والجاليات، وذلك 

عى صالة مدينة خليفة الرياضية. 
وكان مدي��ر ال��دوري ع��ي العريب قد 
عق��د اجتامعا مع رئي��س لجنة دوري 
ذوي العزمي��ة عي النبه��ان وبحضور 
الف��رق املش��اركة يف ال��دوري، حيث 

ت��م خ��ال االجتامع مناقش��ة 
اإلج��راءات اإلداري��ة والفني��ة 

إلقامة منافس��ات الدوري، إضافة 
إىل التباح��ث ح��ول متطلب��ات الفرق 
املش��اركة كام تم االط��اع عى مقرتح 
مدي��ري الفرق بإرشاك العبني اثنني من 
األسوياء يف كل فريق؛ بهدف الوصول إىل 
األهداف األسمى والعليا يف دمج ذوي 
العزمية مع املجتم��ع وزيادة تفاعلهم 
مع األنشطة والربامج التي تقدم إليهم 
كام تم أيضا التباحث حول زيادة وقت 

املباراة الواحدة لتصل إىل 40 دقيقة. 

ل  ق��ا و
نهاي��ة  بع��د  النبه��ان 
االجتامع “حرصنا خ��ال االجتامع مع 
مدير الدوري عي العريب إىل مناقش��ة 
كاف��ة األمور اإلداري��ة والفنية الخاصة 
بدوري ذوي العزمية؛ من أجل انجاحه 
والوص��ول إىل تحقي��ق قي��م وأهداف 

ورس��الة الدوري النبيلة يف إرشاك ذوي 
العزمي��ة يف برامج رياضية تس��اهم يف 
دمجهم مع املجتمع وتنمي 
يف  ومهاراته��م  قدراته��م 
فيها  مبا  املجاالت  مختلف 

الرياضية منها”.  
وتاب��ع النبه��ان “كان االجت��امع مثمر 
ج��دا وخرجن��ا بالعديد م��ن النقاط 
التي تم التوافق عليها، والتي س��تصب 
يف مصلح��ة دوري العزمي��ة والف��رق 
املش��اركة فيه، حيث ت��م االتفاق عى 
تس��جيل العبني اثنني من األس��وياء يف 
كل فريق لتحقي��ق أكرب قدر من دمج 

ذوي العزمي��ة مع املجتمع واألس��وياء، 
إضاف��ة إىل زيادة وق��ت املباراة لتصل 
إىل 40 دقيق��ة؛ األمر الذي مينح الفرق 
فرص��ة كبرية؛ من أجل التنافس وزيادة 
االس��تفادة م��ن مباريات ال��دوري يف 
تحقيق املزيد من الخربات الفنية األمر 
الذي سينعكس بالصورة اإليجابية عى  
مس��رية ال��دوري وتناف��س الفرق عى 

لقبه”.
وب��ني النبهان “نتطلع يف هذا العام ألن 
يكون دوري العزمية قويا جدا يتناسب 
مع ما تتطلع إليه اللجنة املنظمة العليا 
ل��دوري خالد ب��ن حمد لك��رة القدم 

للصاالت؛ لذا فقد حرصنا عى االجتامع 
منذ وقت مبكر لتنفيذ عدد من األمور 
اإلدارية والفنية التي س��تمنح الدوري 
فرصة كبرية للتطوير، وإرشاك أكرب عدد 
ممكن من ذوي العزمية فيه، إضافة إىل 
تطبيق إسرتاتيجية الدوري؛ لدمج ذوي 
العزمية مع األس��وياء واملجتمع املجي 

وإعطائهم ثقة أكرب”.
وأشار النبهان “لقد قامت اللجنة بفتح 
ب��اب التس��جيل للراغبني يف املش��اركة 
بال��دوري وتطل��ب اللجنة م��ن ذوي 
العزمية التواصل مع اللجنة لتس��جيل 
أس��امئهم؛ به��دف اتخاذ اإلج��راءات 
اإلدارية الازمة قب��ل انطاقة الدوري 
للمس��ابقة إلخراجها  األمثل  والتحضري 
بحل��ة تنظيمي��ة زاهي��ة تتواف��ق مع 

أهداف الدوري.
وكان��ت قرع��ة دوري خال��د بن حمد 
ل��ذوي العزمي��ة أس��فرت ع��ن التايل: 
املجموع��ة األوىل األوملبي��اد الخ��اص، 
الصم،  لجن��ة  للمكفوف��ني،  الصداق��ة 
تح��دي اإلعاق��ة، املجموع��ة الثاني��ة 
اإلعاق��ة الحركي��ة، املحفزين، الش��لل 

الدماغي، الصم.

المباراة م��دة  وزي���ادة  األس��وي��اء  م��ن  العبين  إش���راك  على  الموافقة 
العزيمة لجنة دوري ذوي  االجتماع مع  خالل 

 جانب من االجتماع مع ذوي العزيمة 

لجنة اإلعالم واالتصال                   دوري خالد بن حمد

العليا  املنظم��ة  اللجن��ة  أك��دت 
لبطولة س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة الرمضانية الرابعة 
لأللعاب الرياضية برئاس��ة توفيق 
الراعية  ال��رشكات  أن  الصالح��ي، 
للدورة ش��كلت عى مدار النسخ 
االح��دى ع��رش األس��اس املت��ني 
األوىل  الش��بابية  ال��دورة  النجاح 
يف املنطقة ع��رب دخولها يف رشاكة 
وطني��ة اس��رتاتيجية م��ع اللجنة 
املنظمة للدورة يف س��بيل وصولها 
اىل األه��داف الت��ي وج��دت من 

اجلها. 
 وقالت اللجن��ة املنظمة “نفتخر 
بحرص كريدي ماكس عى تواجد 
ال��دورة ومن  ضمن عائل��ة رعاة 
املؤم��ل أن تك��ون للرعاي��ة دور 
إيج��ايب ومه��م يف تنفي��ذ اللجنة 
املنظمة للدورة لخططها وبرامجها 
الرامية اىل تحقي��ق قيم واهداف 
ورس��الة الدورة التي باتت تعيش 
أي��ام جميلة مع بلوغه��ا للعاملية 

واتجاه انظار الجميع نحوها”. 
 وأوضح��ت اللجنة املنظمة العليا 
“تعترب رشكة كريدي ماكس سباقة 
لدع��م دورة األلع��اب الرياضي��ة 
ونح��ن ننظ��ر اىل ه��ذا الدع��م 

الحيوي عى أنه جزء ال يتجزأ من 
نجاح الدورة التي بلغت النس��خة 
الحادي��ة ع��رش وم��ن املؤكد أن 
الدعم س��يبعث ع��ى التفاؤل يف 
تعزي��ز مكانة ال��دورة واجتذاب 
املزيد من الشباب للمشاركة فيها 
فهم وج��دوا ان هذه الدورة هي 
امل��كان األفضل واالنس��ب البراز 
األلعاب  ابداعاته��م يف مج��االت 
الرياضية بصورة عامة وكرة القدم 

عى وجه الخصوص”. 
 وأكدت “ يأيت دعم رشكة كريدي 

ماك��س يف إطار سياس��ة البطولة 
الش��بابية بالتع��اون م��ع القطاع 
الخ��اص ودعم جهوده��ا لخدمة 
الوطن والشباب البحريني، وذلك 
إمياناً بأهمية تكامل األدوار ونحن 
نشيد بحرص رشكة كريدي ماكس 
ع��ى االنض��امم اىل ارسة الرشكاء 

األساسيني لبطوالت “نارص11”. 
 ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لكريدي ماكس يوسف عي مريزا 
“إننا يف رشك��ة كردي ماكس ننظر 
بعني التفاؤل اىل املب��ادرات التي 

يقدمها سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة والرامي��ة اىل االرتقاء 

بالحرك��ة الش��بابية والرياضية يف 

اململك��ة ودامئ��ا ما نض��ع يف عني 

االعتب��ار رعاي��ة ودع��م مبادرات 

س��موه الوطني��ة تجاه الش��باب 

البحريني والتي نراها تتوافق مع 

اس��رتاتيجية الرشك��ة يف أن تكون 

جزء أصيل من املش��اريع الوطنية 

البحريني  الش��باب  اىل  املوجه��ة 

مختل��ف  يف  قدراته��م  وتنمي��ة 

املجاالت”. 

 وأش��ار مريزا “بلغت رشكة كردي 

ماكس مراحل متقدمة يف مجاالت 

عمله��ا ولكنه��ا يف ذات الوق��ت 

تس��عى اىل االس��تثامر يف الشباب 

البحريني باعتباره الرثوة الحقيقية 

له��ذا البلد ك��ام أننا نس��عى اىل 

ت��رك بص��امت واضح��ة يف دورة 

نارص ب��ن حمد لأللعاب الرياضية 

ل��ذا دخلن��ا يف رشاك��ة حقيقي��ة 

لدعم الدورة التي باتت س��معتها 

تتخطى الح��دود اإلقليمية لتصل 

اىل العاملية”.

التأكيد على حرص الشركة لدعم مبادرات سموه... اللجنة المنظمة:

دعم “كريدي ماكس” يسهم في الوصول لرسالة وقيم “ناصر11”
اللجنة المنظمة العليا 

من تقديم الرعاية

سمو الشيخ خالد بن حمد

بحث  التحضيرات مع اليابان لمشاركة 
البحرين في أولمبياد 2020

ضاحية السيف: اللجنة األوملبية البحرينية: تنفيذا لتوجيهات ممثل 
جالة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، استقبل األمني العام املساعد للمجلس األعى 

للشباب والرياضة أمني عام اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر يوم أمس األول )الثاثاء( السفري الياباين لدى مملكة البحرين 

“هيدييك إيتو” بحضور السكرتري األول بالسفارة  اليابانية “توشيا 
ناكاجيام”، حيث رحب عسكر بهام ونقل إليهام تحيات سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، كاشفا عن اهتامم مملكة البحرين باملشاركة 
يف دورة األلعاب األوملبية الصيفية التي ستحتضنها العاصمة اليابانية 

طوكيو يف العام 2020 وحرص البحرين عى دعم اللجنة املنظمة 
لهذه الدورة؛ من أجل تحقيق النجاح املنتظر تجسيدا للعاقات 

املتينة التي تربط مملكة البحرين بالدولة الصديقة اليابان، معربا 
عن شكره وامتنانه للسفري الياباين عى كل مبادراته اإليجابية التي 

تلبي كل املتطلبات البحرينية الخاصة باملشاركة يف هذه الدورة. ومن 
جانبه، أعرب السفري الياباين لدى اململكة “هيدييك إيتو” عن سعادته 
بهذه املقابلة التي ترتجم عمق العاقة بني البلدين الصديقني، مرحبا 

مبشاركة اللجنة األوملبية البحرينية يف أوملبياد طوكيو 2020، مثمنا 
االهتامم البحريني إلنجاح هذا الحدث الريايض الكبري، مؤكدا استعداد 

السفارة اليابانية يف مملكة البحرين بتقديم كل الدعم واملساندة؛ 
لتسهيل مهمة الوفد البحريني املشارك يف هذه الدورة.
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أكملت اللجنة الرياضية مبركز 
الهملة استعداداتها النطاق 

بطولة الرباعم بدورة مركز 
الهملة لكرة القدم عى امللعب 

العشب الصناعي الصغري 
باملركز، حيث سيتم تقسيم 

الفرق إىل 4 تلعب بنظام 
املجموعة الواحدة من دور 
واحد يتأهل بطلها للنهايئ 

فيام ياقي صاحب املركز الثاين 
والثالث لتحديد الفريق الصاعد 

للمباراة النهائية.

وتأيت هذه البطولة لتضم جميع 
األطفال الذين مل يحصوا عى 
فرصة املشاركة بدورة األشبال 

أو نظرا لصغر سنهم وعدم 
متكنهم من مشاركة اخوانهم 

ببطولة األشبال، وقد كلف 
املدرب محمد املوييش لإلرشاف 

عى هذه الفئة من الصغار 
من أجل أن يأخذوا دورهم يف 
املشاركة يف انشطة املركز، كام 
متثل هذه الدورة فرصة أيضا 

للجمهور لحضور مبارياتها 

واالستمتاع باملواهب الصغرية 
وتشجيعا لهؤالء الصغار.

وقد رصح رئيس املركز أن هذا 
التجمع الريايض البسيط الذي 

خصص لفئة الرباعم قد تم 
تأجيله لحني االنتهاء من فرتة 
االمتحانات، وهو يأيت ضمن 

الدورات التي يسعى من خالها 
املركز إىل احتضان الجميع كبارا 

وصغار إلدماجهم بأنشطة املركز 
وزيادة الرتابط فيام بينهم، 

مع التأكيد عى االستفادة من 

الخامات الصغرية ورعايتها 
وهي يف هذا العمر حيث 

يرتاوح أعامر الاعبني املشاركني 
بني الخمس سنوات إىل العرش 

سنوات، حيث باتت هذه 
الدورة تجمعا ينتظره الصغار 

كل عام ويرون فيه تجمعا 
رياضيا جميا يزيد من ترابطهم 
مع مركزهم وهي بادرة سنوية 

ومهرجانا كرويا تتنافس فيه 
الصغار مستعرضني قدراتهم يف 

منافسات البراعمكرة القدم.

ان�����ط�����الق ب���ط���ول���ة ال����ب����راع����م ب���م���رك���ز ال��ه��م��ل��ة
البالد سبورت

عسكر لدى استقباله السفير الياباني “هيديكي إيتو”
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ديب  تس��تعد  الي��وم:  اإلم��ارات   - ديب 
لالحتفال بانطالق بطولة كأس العامل لكرة 
الق��دم التي تعترب الحدث الريايض األكرب 
عىل اإلطالق م��ن خالل تنظيم مجموعة 
كبرية م��ن الفعاليات املمي��زة واملمتعة 
للزوار القادمني من جميع أنحاء املنطقة. 
وتتمي��ز بطول��ة كأس العامل ه��ذا العام 
بنكهة خاصة بالنس��بة ملحبي كرة القدم 
الع��رب كونها تش��هد مش��اركة 4 فرق 
عربي��ة للم��رة األوىل وهي الس��عودية 

ومرص واملغرب وتونس.
وستشهد املباراة االفتتاحية لبطولة كأس 
العامل مواجهة رائعة بني اململكة العربية 
السعودية مع روس��يا الدولة املستضيفة 
ي��وم الخميس 14 يونيو، فيام س��تتواجه 
م��رص مع األوروج��واي يف الي��وم التايل. 
وس��تكون املباراة األوىل ملنتخب املغرب 
ضد إيران يوم الجمع��ة 15 يونيو، بينام 
س��تبدأ تونس مبارياته��ا يف البطولة ضد 

إنجلرتا يوم اإلثنني 18 يونيو.
مرحل��ة  ضم��ن  األه��م  املب��اراة  أم��ا 
املجموعات ملحبي كرة القدم فس��تكون 
بني املنتخب��ني العربيني م��رص واململكة 
العربية السعودية يوم اإلثنني 25 يونيو.

وس��تتاح الفرص��ة للمش��جعني لحضور 
مباريات منتخباتهم يف الكثري من األماكن 
املتوزعة يف ديب ط��وال فرتة انعقاد كأس 

العامل.
ومع اقرتاب موع��د انطالق بطولة كأس 
العامل لكرة القدم 2018، تستعد وجهات 
الضياف��ة يف ديب لتوف��ري أروع األج��واء 
ملحبي الرياضة م��ن خالل مجموعة من 
األنش��طة العائلي��ة املمتعة لالس��تمتاع 
مبتابعة منافسات البطولة وتذوق أشهى 

املأكوالت.

وباإلضافة إىل الوجهات الرائدة واملعروفة 
يف ديب، س��يتم افتتاح العديد من املواقع 
الت��ي س��توفر مجموعة من  الجدي��دة 
العروض الجذابة تلبي احتياجات عشاق 

كرة القدم يف املنطقة.
س��يفتتح فندق أتالنت��س النخلة منطقة 
خاصة ملتابعي بطولة كأس العامل تتس��ع 
لحضور أكرث من 2000 ش��خص، وستضم 
شاش��ة ضخم��ة تبلغ مس��احتها 28 مرتًا 
مربًعا. وتنقسم هذه املنطقة إىل قسمني 
مختلف��ني ليتمك��ن الحض��ور والعائالت 
م��ن العثور عىل املكان املثايل ملش��اهدة 
املباري��ات واالس��تمتاع بتن��اول الطعام 
مع األهل واألصدقاء يف أجواء حامس��ية 

استثنائية.
كام س��يخصص فندق فريمون��ت النخلة 
يف نخل��ة جمريا أيًضا خيمة فاخرة خاصة 
لبطول��ة كأس العامل تض��م مجموعة من 
املقاع��د لجل��وس العائ��الت واألصدقاء 
عىل العش��ب االصطناعي. وميكن لزوار 

الخيمة تعزيز تجربة حضور املباريات.
وس��يتمكن زوار “فيس��تا ماري” أحدث 
الوجهات الش��اطئية يف نخلة جمريا من 
االس��تمتاع مبباريات كرة القدم يف “تاب 
هاوس” ال��ذي يقدم مجموع��ة مختارة 
من األطباق العاملية من قامئته الواس��عة 
مع عروض ومسابقات رائعة تتكامل مع 

املناظر الخالبة واألجواء املمتعة.
وسيس��تمتع عش��اق كرة القدم مبتابعة 
مجري��ات بطول��ة كأس الع��امل 2018 يف 
فندق جمريا ميناء السالم، حيث ستكون 
قاعة االحتف��االت يف الفندق الفاخر من 
فئة الخمس نجوم م��ن أفضل الوجهات 
يف مدينة ديب طوال البطولة بفضل وجود 
شاش��ات كبرية ومقاع��د مريحة لجلوس 

األصدقاء باإلضاف��ة إىل محطات الطعام 
التي تقدم الوجبات الخفيفة اللذيذة من 

أفضل مطاعم الفندق.
وميك��ن للمعجبني االس��تمتاع مبجموعة 
مختارة من األطباق املستوحاة من كأس 
الع��امل والتي يتم إعداده��ا خصيًصا من 
الطه��اة يف مطاع��م “ذا هاي��د” و”زينغ 
هي��ز” و”خيم��ة البح��ار” و”تورتوغا”. 
وس��تكون هن��اك أيًض��ا خدم��ة رك��ن 
الس��يارات يف فندق مدينة جمريا لضامن 
ع��دم تفوي��ت ال��زوار ألي لحظ��ة من 

املباريات.
اإلم��ارات  ملع��ب  يس��تقبل  وس��وف 
للجولف محبي مباري��ات كرة القدم يف 
الردهة املكونة من طابقني التي تتس��ع 
ملجموعات كبرية من األصدقاء، وس��تضم 
شاش��ة عمالق��ة وأكرث من 10 شاش��ات 

تلفزي��ون كب��رية تنت��ر ح��ول املكان، 
باإلضاف��ة إىل مجموع��ة متنوع��ة م��ن 
خيارات الطع��ام والراب، لتكون بذلك 

خيارًا رائًعا ملشاهدة املباريات.
وميك��ن ل��زوار منطق��ة جم��ريا بيت��ش 
ريزيدنس الس��ياحية مشاهدة مباريات 
كأس العامل يف “لوك ستوك أند باريلز” يف 
فندق ريكس��وس برمييوم املميز مبوقعه 
الرائ��ع وخيارات األطعم��ة واملروبات 

املتنوعة.
وبالقرب من��ه يوجد فندق هيلتون عىل 
ُبعد مس��افة قصرية س��ريًا ع��ىل األقدام، 
س��يضم منطقة خاصة ومكيفة بالكامل 
ومخصص��ة لغ��ري املدخن��ني يف “وي��ف 
بريكر”. وتوج��د يف هذه الخيمة املالمئة 
للعائالت منطقة خاصة ألنشطة األطفال 
خالل مشاهدة األهل للمباريات املمتعة.

وس��يعرض فندق املن��زل داون تاون يف 
وس��ط مدينة ديب كاف��ة مباريات بطولة 
كأس الع��امل 2018 يف خيمة املش��جعني 
الخارجي��ة املكيف��ة عرب شاش��ات عرض 
كب��رية، وس��يوفر لل��زوار مجموع��ة من 
خي��ارات املأك��والت العربي��ة والعاملية 
باإلضافة إىل وجود أجهزة بالي ستيش��ن 

لرتفيه األطفال.
كام وميكن لزوار فندق س��انت ريجيس 
ديب يف الحبتور س��يتي االستمتاع بأجواء 
املباريات يف خيم��ة كأس العامل الفاخرة 
يف “يل باتي��و”. وتتمي��ز ه��ذه الخيم��ة 
املكيفة بالكامل بقدرتها عىل اس��تيعاب 
املجموع��ات الكبرية وتعترب الخيار املثايل 
لعش��اق ك��رة الق��دم الذي��ن يرغب��ون 
باالسرتخاء واالستمتاع باألطعمة الفاخرة 
أثن��اء مش��اهدة املباريات عرب شاش��تني 

كبريتني بقي��اس 3.5*2.5 مرت حتى وقت 
متأخر.

ويف الجوار، يقدم مطعم فندق ويسنت يف 
الحبتور س��يتي تجربة تقليدية ملشاهدة 
مباري��ات ك��رة الق��دم عرب الشاش��ات 
الكبرية، وميكن للحضور االستمتاع بتذوق 
األطب��اق املع��دة خصيًص��ا مب��ا يف ذلك 
األضالع املشوية املطبوخة ببطء ملدة 36 
س��اعة، باإلضافة إىل العديد من العروض 

واأللعاب لتوفري املزيد من املتعة.
وُتعد مدينة ديب موطًنا الثنني من فنادق 
فور س��يزونز الت��ي س��تخصص مناطق 
ملحبي ك��رة القدم مجموع��ة رائعة من 
املأكوالت واملروبات. حيث يس��تضيف 
منتج��ع ف��ور س��يزونز جم��ريا بيت��ش 
املشجعني يف خيمة كأس العامل يف مطعم 
س��وق الذي يقدم لضيوف��ه قامئة طعام 
لذيذة مس��توحاة من املطاب��خ املحلية 

للمنتخبات املشاركة.
فيام س��يتمكن زوار فندق فورس��يزونز 
مرك��ز ديب املايل العاملي من االنضامم إىل 
الضيوف يف قاعة مونوغرام التي س��يتم 
تجهيزها بشاش��ات عمالقة لعرض جميع 
مباري��ات بطول��ة كاس العامل يف روس��يا 
أثناء االس��تمتاع بألذ الخيارات من قامئة 

الطعام الخاصة.
س��يكون عش��اق كرة القدم يف ديب عىل 
موعد م��ع املهرجان الري��ايض األبرز يف 
العامل ومش��اهدة مبارايات البطولة عرب 
الشاش��ات العمالقة، وتشجيع فرقهم يف 
أجواء حامسية غري مس��بوقة ستشهدها 
الخاصة  املش��جعني والخي��امت  مناطق 

بكأس العامل يف جميع أنحاء مدينة ديب.

دبي توفر لزوارها أجواًء رائعة خالل كأس العالم 2018

بطولة هذا العام تشهد مشاركة 4 فرق عربية للمرة األولى

يف لفت��ة قومي��ة عربي��ة غري 
مس��بوقة، أقام مجلس العب 
واملنتخ��ب  النجم��ة  ن��ادي 
الوطني لكرة القدم الس��ابق 
جمع��ة ه��الل، وبدع��م من 
مجلس النواب أمسية تكرميية 
عىل رشف املنتخبات العربية 
لنهائيات  املتأهل��ة  األربع��ة 
كأس العامل لك��رة القدم التي 
ستنطلق بعد أيام يف العاصمة 
وه��ي  موس��كو  الروس��ية 
العربية  اململك��ة  منتخب��ات 
جمهوري��ة   – الس��عودية 
مرص العربي��ة  – الجمهورية 

التونسية واململكة املغربية.
مساء  أقيمت  التي  األمس��ية 
املحرق  بقاعة  امل��ايض  األحد 
بفندق الدبلومات راديس��ون 
عباس  النائ��ب  بلو حرضه��ا 
املايض نيابة عن رئيس مجلس 
النواب أحمد املال، كام حرضها 
الن��واب ولفيف  ع��دد م��ن 
املعروف��ني  الرياضي��ني  م��ن 
إىل  باإلضاف��ة  واإلعالمي��ني، 
سفراء الدول األربع الذين تم 

تكرميه��م بتس��ليم كل منهم 
لوحة فنية بقلم الفنان جمعة 
هالل تتضمن صورة الس��فري 
مع ش��عار دولته وشعار كأس 
الع��امل لتكون ذك��رى خاصة 
بهذه املناس��بة ومبثابة الدعم 
املعن��وي للمنتخبات العربية 

املشاركة يف النهائيات.
بكلمة  األمسية  استهلت  وقد 
ألقاها مدير األكادميية  معربة 
األوملبي��ة البحرينية نبيل طه 
رح��ب فيها بالحض��ور وقدم 

الش��كر إىل صاح��ب املبادرة 
جمعة هالل، مش��يًدا بدوره 
اللحم��ة  ع��ىل  الح��رص  يف 
الوطني��ة ومل الش��مل، واصًفا 
ه��ذه املب��ادرة بأنه��ا تعزيز 
وتجس��يد  الع��ريب  لالنت��امء 
للمؤازرة املعنوية للمنتخبات 
املشاركة يف مونديال  العربية 
روسيا التي نتمنى لها جميًعا 
باملظهر  والظه��ور  التوفي��ق 
الذي يعك��س ما وصلت إليه 
الرياض��ة العربي��ة من تطور 

ملموس. يف ه��ذا اإلطار أكد 
صاحب املبادرة الالعب الفنان 
جمعة ه��الل أن هذه اللفتة 
ج��اءت كفك��رة جامعية من 
اإلخوة رواد املجلس وأغلبهم 
من رياضيي كرة القدم، وقال 
إن ه��ذه اللفت��ة ه��ي أقل 
م��ا ميك��ن أن نقدم��ه كدعم 
ملنتخباتنا العربية نعكس من 
خاللها حبنا وانتامءنا لقوميتنا 

العربية.
وأع��رب جمع��ة عن ش��كره 
وتقديره للموقف اإليجايب من 
جانب مجل��س النواب ممثاًل 
يف رئيس��ه أحمد بن إبراهيم 
وإىل  األمس��ية  راع��ي  امل��ال 
النائ��ب عباس امل��ايض الذي 
كان لحض��وره األث��ر اإليجايب 
الجمي��ع  نف��وس  يف  البال��غ 
باعتب��اره واح��ًدا م��ن أفراد 
األرسة الرياضي��ة البحريني��ة 
والش��كر موصول إىل س��فراء 
الذين استجابوا  الدول األربع 
للدعوة ورحب��وا بهذه اللفتة 

غري املسبوقة.

مجلس جمعة هالل يدعم
 المنتخبات العربية في مونديال موسكو

البالد سبورت

تكريم السفير السعودي

غلوم يشارك في سباق الرجل 
الحديدي بالفلبين

 Full Ironman شارك العب الرتايثلون البحريني محمد غلوم يف سباق
للرجل الحديدي الذي أقيم يف جمهورية الفلبني يف منطقة سوبك يب 

ومبشاركة 1156 متسابًقا من الجنسني من جميع أنحاء العامل. 
محمد شارك يف الفئة العمرية من 45 - 49 عاًما، ومتكن من تحقيق 

املركز 83 من بني 236 متسابًقا يف هذه الفئة، واملركز 415 يف الرتتيب 
العام للمتسابقني بعد أن متكن من إنهاء السباق بزمن 14:32:41 ساعة 

وسط أجواء ماطرة.   وكان السباق قد بدأ مبنافسات السباحة ملسافة 
308 كيلومرتات، ومتكن محمد غلوم من إنهاء املسافة بزمن 1:36:23 

ساعة، ومن ثم االنتقال إىل املرحلة الثانية واملخصصة للدراجات مبسافة 
180 كيلومرتًا وأنهاها بزمن 7:28:09 ساعة، فيام أنهى مرحلة الجري 

ملسافة 42 كيلومرتًا بزمن 5:15:23 ساعة. 
وبهذه املناسبة، أعرب محمد غلوم عن سعادته باملركز الذي حققه يف 
سباق الفلبني للرجل الحديدي، ومتكنه من إنهاء السباق بزمن متميز، 

األمر الذي ساهم يف رفع اسم وعلم البحرين عالًيا يف هذا املحفل 
الدويل الكبري، مشيًدا باهتامم ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وحث سموه جميع 

أبناء البحرين عىل املشاركة الفاعلة يف مسابقات الرتايثلون العاملية.

دخلت إدارة نادي النرص الكويتي يف 

مفاوضات جادة مع مدافع منتخبنا 

الوطني ونادي النجمة سيد مهدي 

باقر، وذلك بهدف التعاقد معه 

للموسم الريايض املقبل.

إذ كشفت صحيفة “السياسية” يف 

عددها الصادر قبل يومني، عن تحرك 

جاد من مجلس إدارة الفريق الكويتي 

لضم نجم منتخبنا الوطني ليحل بدياًل 

للمحرتف الكامريوين روين الذي تم 

إنهاء عقده بسبب املستوى املتدين 

الذي ظهر عليه يف املوسم املنرصم. 

وجاء يف الخرب الذي حمل صورة العبنا 

الدويل، أن النرص يأمل بإمتام صفقة 

باقر بعد املستويات الالفتة التي 

قدمها عىل أرض الكويت من خالل 

منافسات كأس الخليج التي بلغ فيها 

منتخبنا الدور قبل النهايئ.

وإذا ما نجحت مساعي اإلدارة 

الكويتية يف ضم سيد مهدي باقر، فإنه 

سيكون الالعب البحريني الثاين يف 

النادي نفسه بعد أن جددت تعاقدها 

مع الدويل اآلخر سيدضياء سعيد، 

والثالث الذي سيتواجد يف الكويت 

بعد تعاقد نادي الكويت مع العب 

املحرق وليد الحيام عىل سبيل اإلعارة.

ويعترب الالعب من أعمدة دفاع 

الفريق النجاموي الذي نجح هذا 

املوسم يف الظفر بكأس جاللة امللك 

واحتالل املركز الثاين يف الدوري، وقد 

اختري باقر لقامئة منتخبنا لالستحقاق 

سيد مهدي باقراآلسيوي يف دولة اإلمارات.

باقر الكويتي يفاوض سيد مهدي  النصر 
علي مجيد

محمد غلوم حاماًل علم البحرين
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)وكاالت(: يرسم حكم املباراة بأصابعه 
إش��ارة ويذهب لرؤية شاش��ة مراقبة 
موضوع��ة عىل أط��راف أرض امللعب. 
تقنية املس��اعدة بالفيديو يف التحكيم 
)يف اي��ه آر( س��تعتمد يف كأس الع��امل 
يف كرة القدم 2018 يف روس��يا، تتويجا 
ملرشوع دعمه بش��دة رئي��س االتحاد 
ج��اين  الس��ويرسي  )فيف��ا(  ال��دويل 

إنفانتينو.
بات مب��دأ تقنية املس��اعدة بالفيديو 
يف التحكي��م معروف��ا اىل حد كبري بعد 
تجارب كث��رية يف بطوالت عدة ينظمها 
الفيفا، ويف بطولت��ي ايطاليا واملانيا يف 
املوسم املنرصم. وأقر االتحاد الدويل يف 
مارس املايض اعتامد هذه التقنية املثرية 
للج��دل يف كأس العامل، أكرب بطولة كرة 

قدم عىل االطالق.
ميكن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو 
يف 4 حاالت مؤثرة: بعد هدف مسجل، 
عن��د احتس��اب ركلة ج��زاء، عند رفع 
بطاق��ة حمراء مبارشة او يف حال وقوع 
خطأ بالنسبة اىل هوية العب تم انذاره 

أو طرده.
وذكر رئي��س لجنة الح��كام يف الفيفا، 
االيط��ايل بيارلويجي كولين��ا، يف ابريل 
يف  املوندي��ال  لح��كام  دورة  خ��الل 

كوفريتش��انو، مرك��ز تدري��ب منتخب 
ايطالي��ا، ب��أن “املقص��ود ه��و تجنب 
أخطاء جسيمة وواضحة، وليس اعادة 
التحكيم بواس��طة التكنولوجيا. الهدف 
لي��س التحقق من كل حادث بس��يط، 
وستكون هناك مثة حاالت عديدة وآراء 

مختلفة”.
يف روس��يا، تم اعتامد 13 حكام ليكون 
عملهم حرصيا خلف شاشات املراقبة. 
وق��د يتح��ول أيض��ا 35 م��ن الحكام 
األساس��يني اىل ح��كام فيدي��و ملب��اراة 

واحدة أو أكرث.
ويرى الحكام أن استخدام هذه التقنية 

يبدو ورقة رابحة.
وأك��د الهولندي بي��ورن كويربز خالل 
معسكر كوفريتشانو “حكم الفيديو قد 
يكون صديقنا املفضل. من غري املمكن 
ارتكاب خطأ فضي��ع. اذا قام بتصحيح 

خطئي، فهذا نوع من املساعدة”.
ويبقى السؤال املطروح عن قلة الخربة 
لدى بعض ح��كام الفيديو الذين قلام 
واجهوا مش��اكل من ه��ذا النوع قبل 
املونديال. لكن الحكم الفرنيس كليامن 
تورب��ان اك��د يف لقاء صحايف ش��اركت 
في��ه وكالة فرانس برس مطلع مايو، ان 
“كل الحكام الذين تم اختيارهم لهذه 

املهمة، شاركوا يف بطوالت عدة تم فيها 
استخدام تقنية الفيديو”.

ويرتب��ط تطبيق التقني��ة يف املباريات 
ب��� “غرف��ة عملي��ات” يس��تقر فيه��ا 
املس��اعدون اضافة اىل 4 عامل تشغيل 

فنيني.
ويوض��ح االيط��ايل روبرت��و روزيت��ي 
مس��ؤول مرشوع التحكيم بالفيديو يف 
الفيفا “سيكون مثة 4 مسؤولني فيديو. 
يتواصل حكم الفيديو الرئيس مع حكم 
الساحة يف امللعب، ويستطيع ان يقرتح 

عليه املجيء للتحقق من الصور”.
ويضيف “الحكم املس��اعد الرقم واحد 
يتاب��ع بش��كل مب��ارش خ��الل عملية 
التحقق. املساعد الرقم اثنان الذي هو 
إلزامي��ا حكم مس��اعد، يهتم خصوصا 
بوضع التسلل. والحكم املساعد الثالث 
يف  االول  الحك��م  مبس��اعدة  يكل��ف 
التحقق من احرتام الربوتوكول وضامن 

تواصل جيد بني الحكام”.
واعتمد الفيفا مبدأ مركز عمليات واحد 
عىل غرار ما هو متبع يف الدوري االملاين 
“بوندسليغا” سيكون يف موسكو، ويتم 
وصله م��ع املالعب بواس��طة ش��بكة 

ألياف برصية.
واك��د كولين��ا ان ح��كام الفيدي��و ال 

يحكمون اال مباراة واحدة يوميا.
اما بالنس��بة ملوضوع التسلل هو عبارة 
عن مفارقة: مس��اعدة الفيديو س��هل 
التحكم بها بالنس��بة اىل الحكام، لكن 

الشق الفني يبقى معقدا للغاية.
ويوضح سرييل غرينغور مساعد الحكم 
الفرن��يس كلي��امن تورب��ان “الالعبون 
مهيأون متاما، وهم رسيعون جدا. اآلن 
ب��ات يف امكاننا ان نقول )إذا كان لدي 
ش��ك فعال، أدع الالعب يتابع، ويف حال 
تس��جيل هدف، س��نتحقق بالفيديو(. 

هذا االمر بالتأكيد يخفف الضغوط”.
م��ن وجه��ة نظ��ر فني��ة، سيس��تفيد 

املوندي��ال من آلتي تصوي��ر اضافيتني 
مخصصت��ني فق��ط لح��االت التس��لل 
)مركبتان يف االعىل لتعزيز منطقة هي 
ع��ىل الرغم من وجود 33 من كامريات 
البث، ليس��ت مغطاة جيدا(، بحسب 
االملاين سيباس��تيان رونغه املسؤول عن 

مجموعة التحديث الفني للفيفا.
وبس��بب اداركه الهمي��ة التواصل مع 
املتفرجني، وضع الفيفا نظام معلومات 

عرب شاشات عمالقة يف املالعب.
ويوجز رونغه هذه العملية بالقول “يف 
غرفة عمليات الفيديو، هناك ش��خص 
من الفيفا يس��تطيع الولوج اىل ما يراه 

ويسمعه حكم الفيديو. وبواسطة لوحة 
رقمية تم تطويرها، يس��تطيع ان يرسل 
املعلومات اىل املعلقني واملسؤولني عن 

الشاشات العمالقة”.
وستبث رسائل توضيحية عىل الشاشات 
وكذلك قرار الحكم بالنسبة اىل تسجيل 
هدف، ه��دف ملغى او حالة تس��لل 

وغري ذلك.
ويوض��ح رونغ��ه “لن تب��ث اي صورة 
باالع��ادة البطيئ��ة قبل اتخ��اذ القرار 
)...( ال نريد ان يقع الحكم تحت تأثري 

الجامهري”.

تقنية المساعدة بالفيديو

)وكاالت(: اعترب رئيس االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم جربيل الرجوب أمس األربعاء 
ان إلغ��اء املب��اراة الودي��ة الت��ي كانت 
مقررة بني األرجنتني وارسائيل يف القدس 
الس��بت، يعد مبثابة “بطاق��ة حمراء” يف 

وجه الدولة العربية.
ضم��ن  ت��أيت  الت��ي  املب��اراة  وألغي��ت 
يف  للمش��اركة  األرجنت��ني  اس��تعدادات 
نهائيات كأس العامل يف روسيا 2018، بعد 
احتجاجات فلس��طينية ع��ىل إقامتها، يف 
خطوة اعتربته��ا إرسائيل خضوًعا “للذين 

يضمرون الكراهية” لها.
وقال الرج��وب “أعتقد م��ا حصل أمس 
هو بطاق��ة حمراء م��ن الجميع يف وجه 
اإلرسائيلي��ني إلفهامه��م أن لديهم الحق 
يف تنظي��م، يف لع��ب كرة الق��دم ضمن 

حدودهم املعرتف بها دوليًّا”.
وأضاف “هذه رسالة واضحة إىل الحكومة 
اإلرسائيلي��ة أن��ه حان الوق��ت لالعرتاف 
بالوقائع عىل األرض، لالعرتاف بحق عائلة 

كرة القدم الفلس��طينية أن تحظى بوضع 
يف الفيف��ا، ك��ام أعتق��د إن لإلرسائيليني 
واألرجنتينيني واألمريكيني، للجميع، الحق 

بذلك”.
وتابع “ال أعتقد إن هذا انتصار س��يايس. 
أوالً هو إنجاز ريايض. إذا أردتم أن تقولوا 
انه ف��وز اعتق��د إنه فوز مل��ن يحرتمون 
وقي��م  واألخالقي��ات  الرياض��ة  رس��الة 

الرياضة، بعيًدا من السياس��ة واألجندات 
السياسية”.

وشدد الرجوب يف مؤمتر صحايف عقده يف 
رام الله، عىل أن الجانب الفلسطيني عمل 
“مبنظور ريايض رصف له عالقة بالرشعية 
الدولية الت��ي موقفها من القدس واضح، 
له عالقة مببدأ حقوق اإلنس��ان ورضورة 
احرتام��ه، وله عالقة بالفيف��ا وقوانينها”، 

مضيًفا أن االتح��اد األرجنتيني الذي كان 
قد وق��ع اتفاقا م��ع االتح��اد االرسائييل 

إلقامة املباراة هو من قام بإلغائه.
وأردف قائاًل “ملاذا ألغاه؟ ألنه توصل إىل 
قناعة بأن هذه املباراة مباراة سياس��ية”، 

منّوًها بالقرار األرجنتيني “الجريء”.
اعرتاض��ات  املق��ررة  املب��اراة  وأث��ارت 
اس��تهدفت خصوًصا مشاركة  فلسطينية 
نج��م ن��ادي برش��لونة االس��باين ليونيل 
مييس ال��ذي يحظى بش��عبية كبرية بني 
الفلسطينيني والعرب، فيام مل يحبذ العبو 
املنتخب وجه��ازه الفني خوضه��ا، نظرًا 
ألنها س��تتطلب منهم السفر إىل ارسائيل 

قبل أسبوع من املونديال.
ويف أول تعلي��ق رس��مي، أع��رب وزي��ر 
الدفاع أفيغدور ليربمان عن أس��فه لكون 
املنتخ��ب األرجنتين��ي “مل يقاوم ضغوط 
الذي��ن يضم��رون الكراهي��ة إلرسائي��ل 
وهدفهم الوحيد انتهاك حقنا األسايس يف 

الدفاع، وتدمري إرسائيل”.

)وكاالت(: أعلن��ت الرشك��ة الت��ي تدير 
ملعب مدينة بيلو هوريزونتي الربازيلية 
املب��اراة  املرمي��ني يف  اح��د  ان ش��باك 
التاريخية بني منتخب��ي أملانيا والربازيل 
الدولة املضيفة ملوندي��ال 2014 يف كرة 
الق��دم )1-7( يف الدور نص��ف النهايئ، 

ستباع لفائدة جمعيات خريية.
وأوضح املس��ؤولون عن امللعب الخاص 
بفري��ق أتلتيك��و مينريو حي��ث أقيمت 
املب��اراة يف الثام��ن م��ن يولي��و 2014، 
يف مؤمتر صح��ايف انه س��يتم قص هذه 
الش��باك اىل 8150 قطعة من أجل بيعها 
عىل اإلنرتنت بس��عر 71 يورو عىل األقل 

لكل قطعة، يف إش��ارة إىل نتيجة املباراة 
.)7-1(

وس��يتم نق��ل املرم��ى ال��ذي اس��تقبل 
الخمس��ة األوىل لالمل��ان يف  األه��داف 
الش��وط األول وه��دف ال��رشف الذي 
سجله الربازييل أوسكار يف الشوط الثاين، 
ه��ذا األس��بوع إىل أملانيا، حيث س��يتم 

عرضها مبتحف كرة القدم يف دورمتوند.
وق��ال مدير الرشكة الت��ي تدير امللعب 
صامويل لويد “الفكرة هي تحويل هذه 
الصدمة التي يفضل الجميع نسيانها، إىل 

يشء إيجايب”.
وحت��ى قبل بي��ع قطع هذه الش��بكة، 

فإن هذه املب��ادرة التي تتم برشاكة مع 
القنصلي��ة األملانية يف بيل��و هوريزونتي 
واملنظمة غري الحكومي��ة األملانية داهو 
التي تهتم مبساعدة املرىض الذين يعانون 
من مرض الجذام والسل، سمحت بجمع 

100 ألف يورو دفعها الرعاة.
ويف املجموع، يأمل منظمو هذا املرشوع 
الحصول عىل 500 ألف يورو عىل األقل 
س��تخصص للمش��اريع االجتامعي��ة يف 

الربازيل.

جبريل الرجوب

التقنية تدخل من الباب الكبير

“بطاقة حمراء” في وجه إسرائيل

شباك “1-7” للبيع

ريفال��دو  ق��ال  )وكاالت(: 
أفضل العب يف العامل سابًقا 
فريد  الربازييل  إن مواطن��ه 
س��يكون يف حاجة إىل بعض 
الوقت للتأقلم مع متطلبات 
القدم اإلنجليزية، لكنه  كرة 
اإلمكانيات  كل  امتالكه  أكد 
الالزم��ة للتأل��ق م��ع ناديه 
يونايتد.  مانشس��رت  الجديد 

وأعلن يونايتد يوم الثالثاء توصله التفاق مع ش��اختار دونيتس��ك لضم 
فري��د وذك��رت تقارير بريطاني��ة أن الصفقة تكلف��ت 52 مليون جنيه 

إسرتليني )69.72 مليون دوالر(.
وش��ارك الالعب البالغ عمره 25 عاًم��ا يف 8 مباريات مع الربازيل وانضم 
لتش��كيلة بالده يف كأس العامل يف روسيا ويعتقد ريفالدو أن مواطنه رمبا 

ميثل اإلضافة الالزمة لخط وسط النادي اإلنجليزي.
وق��ال ريفالدو، الذي كان ضمن تش��كيلة الربازي��ل الفائزة بكأس العامل 

2002، للصحفيني عن فريد “إنه العب مذهل”.
وأض��اف “مثل أي العب آخ��ر عند االنتقال إىل دول��ة جديدة يكون يف 
حاجة إىل بعض الوقت من أجل التأقلم )..( لكن عندما تكون العًبا جيًدا 
وصاحب إمكانيات مذهلة يف خط الوس��ط مثله فهذا يعني أنه سيؤدي 
بش��كل رائع وس��يكون إضافة كبرية ملانشس��رت يونايتد وسيمثل النادي 
إضافة كبرية لالعب نفس��ه”. ويرغب جوزيه مورينيو مدرب يونايتد يف 
تدعيم خط الوس��ط يف ظ��ل اعتزال مايكل كاريك واس��تمرار الغموض 

بشأن مستقبل مروان فياليني يف أولد ترافورد.

)وكاالت(: أعل��ن الربيط��اين ان��دي موراي ال��ذي كان مق��ررًا أن يعود 
األسبوع املقبل إىل املالعب بعد توقف نحو عام، عدم مشاركته يف دورة 
زهرتوغنبوش الهولندية لكرة املرضب عىل العش��ب، ما يعزز الش��كوك 

بشأن مشاركته يف بطولة وميبلدون اإلنكليزية.
ومن��ذ خس��ارته العام املايض يف رب��ع نهايئ وميبل��دون، ثالثة البطوالت 
األربع الكربى التي تنطلق بعد 3 أس��ابيع، مل يعد الربيطاين إىل املنافسة 
وبقي نحو عام دون أن يلعب بسبب إصابة يف الورك، ثم إلجرائه عملية 

جراحية يف يناير املايض.
وتم اإلعالن قبل أسابيع عن مشاركة موراي يف دورة زهرتوغنبوس، لكن 
الالعب أعلن األربعاء عرب “فيس��بوك” تأجيل عودته مرة جديدة، وكتب 
ا للعب ألول مرة،  ا للعب. كنت متحمًس��ا جدًّ “لألسف، لست مس��تعدًّ
لكني لس��ت جاهزًا للعودة. آمل دامئًا أن أس��تطيع اللعب يف األس��ابيع 

املقبلة، لكني أريد أن أكون جاهزًا 100 % عندما سأعود”.
وتبدو مش��اركة الربيطاين البالغ 31 عاًما واملصنف أول عامليًّا يف السابق، 
غ��ري أكيدة يف وميبل��دون، البطولة التي تنطلق يف 2 يولي��و، وتوج فيها 

بلقبيه الكبريين الوحيدين العامني 2012 و2016.

ريفالدو يتوقع تألق “المذهل”

موراي يؤجل عودته

)وكاالت(: قال الجناح رحيم 
سرتلينج إن إنجلرتا لن تشعر 

بالرضا ملجرد الوصول إىل 
دور الثامنية يف نهائيات كأس 
العامل لكرة القدم ألنها متلك 

القدرة عىل إحراز اللقب.
ومل تخرج توقعات املشجعني 

والنقاد إىل العلن بشكل 
واضح هذه املرة قبل مشاركة 

إنجلرتا يف كأس العامل، وذلك 
عقب نتائج محبطة يف 

كأس العامل 2014 وبطولة 
أوروبا 2016 لكن يبدو أن 

طموحات سرتلينج كبرية.
وقال الالعب املتوج بلقب 

الدوري اإلنجليزي يف املوسم 
املنرصم مع مانشسرت سيتي 

”مل أحرض إىل هنا لقضاء 
أربعة أو خمسة أو ستة 
أسابيع من حيايت ألقول 
“دعونا نرى ما سيحدث 
ونتمنى الوصول إىل دور 

الستة عرش  ‘  “.    
وأضاف ”لدينا تشكيلة جيدة 

ا من 23 العباً ولدينا  جدًّ
العقلية للقول إننا سنذهب 

للفوز باملباريات... وماذا 
ميكن أن يوقفنا؟

”إذا كان 23 العًبا لديهم 
رغبة يف الفوز فنحن منلك 
عقلية ذلك. الوصول لدور 

الثامنية لن يكون كافًيا عىل 
اإلطالق ألننا نريد الفوز 

باللقب“.
وتبدأ إنجلرتا مشوارها يف 
كأس العامل أمام تونس يف 

18 يونيو ضمن منافسات 
املجموعة السابعة التي تضم 

أيًضا بنام وبلجيكا.

ربع النهائي ال يكفي

رحيم سترلينج
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انجلترا - كوستاريكا
البرتغال - الجزائر
ايسلندا- غانا

فريد



ي�س����ارك املمثالن اآندي ب����ن وجيم�س ران�سون 
يف اجلزء الثاين من فيل����م IT، املقرر طرحه يف 

6 �سبتم����ر 2019، بعد النجاح الهائل الذي 
حققه العام املا�سي يف جزئه الأول.

والفيل����م بطول����ة جي�سي����كا �سا�ستن 
وجيم�����س مكاف����وي، وبي����ل ه����ادر، واإخراج 
غ����اري  وتاألي����ف  مو�س�سيت����ي،  اأندري�����س 

دوبرم����ان، ومن املق����رر اأن ي����وؤدي جي�سيكا 
وجيم�س وبيل اأدوار بيفريل وبيل وريت�سي.

واأ�س����ارت تقاري����ر اإعالمي����ة اإل����ى اأن اآندي بن 
وجيم�����س ران�س����ون �سيح�سالن عل����ى اأدوار �ستانلي واإيدي 

للتكملة.
وم����ن املق����رر اأن تكون اأحداث اجلزء الثاين من الفيل����م مليئة بكثري من م�ساهد 
الرع����ب والفزع التي جتعله اأقوى من اجلزء الأول ب�سكل كبري، وقام اجلمهور ب�سنع 
تريل����ري للج����زء الثاين، رغم انه ترييلر غري ر�سمي، ل�سيم����ا اأن اأحداث الفيلم مل يتم 

ت�سويرها، وقام اجلمهور برتكيبه.

األغ���ت �سبك���ة “ايه ب���ي �س���ي” الأمريكي���ة م�سل�سل 
“روزان ب���ار” ال���ذي يعتم���د على كوميدي���ا املوقف 

�سيتكوم بعد تغريدتها “البغي�سة والكريهة” التي 
�سبه���ت فيها نا�سطة �سيا�سي���ة اأمريكية بارزة من 

اأ�سل اإفريقي بقرد.
ويف وق���ت، ن����رت ب���ار تعليًقا ح���ول فالريي 

جاري���ت، التي كان���ت واحدة من اأق���رب م�ست�ساري 
البي���ت الأبي����س ال�سابق���ن للرئي�س ب���اراك اأوباما، 

وو�سفته���ا باأنه���ا ن�س���ل “جماع���ة الإخ���وان امل�سلمن 
وكوك���ب الق���رود”.  وق���ال ت�سانين���ج دوجني رئي����س �سبكة 

“ايه.بي.�س���ي انرتتينمن���ت” اإن تعليقات بار على تويرت “ل تتف���ق مع قيمنا وقررنا اإلغاء 
م�سل�سله���ا”.  وكان م�سل�سل بار حول عائلة متع���رة من الطبقة العاملة يبث يف الفرتة من 1977 

وحتى 1988. 
وبداأ من جديد عر�س امل�سل�سل، الذي ي�سور العائلة نف�سها ولكن بعدما اأ�سبحت اأكر �سناً، 

يف مار�س املا�سي.

IT

عنصرية

سيئ جدًا

بع���د ف���رتة غياب دامت 5 اأعوام، ع���ادت الفرقة الأمريكية املميزة “باك �سرتي���ت بويز” اإلى متابعيها، 
باأغني���ة فردية جديدة بعن���وان “دونت غو بريكن ماي هارت”، جتعل م�ستمعيه���ا ي�سعرون وكاأنهم عادوا 
اإلى العام 1997. واأ�ساف امل�سدر “موؤخرا، �ساركوا جمهورهم مقطًعا ق�سرًيا يو�سح اأنهم م�ستعدون لن�ر 
الأغني���ة، وكان ذل���ك كافًيا لت�سويق امل�سجعن، ويبدو اأن هذا العمل يو�س���ح اأن هوؤلء الفتيان مل يعودوا 

اأولد اأبًدا، حيث كتبوا: )نحن عدنا!(”.

ب���داأ م���ع نهاية ه���ذا ال�سب���وع عر�س 
 Jurassic الكب���ري  ال�سينمائ���ي  الفيل���م 
ال���ذي   World: Fallen Kingdom
يع���د واحًدا م���ن اأب���رز اأف���الم املغامرات 
والت�سوي���ق يف الع���امل، وقب���ل اأن تذهب 
مل�ساه���دة الفيل���م هناك ع���دة معلومات 
يج���ب اأن تعرفها ع���ن الفيلم الذي يقوم 
ببطولته كري����س برات وبراي����س دال�س 
وهوارد وجودي وجري���ر ولورين ولبك�س 
وكيتي ماك جرا�س وجاك جون�سون ونيك 
روبين�س���ون، وه���و من تاألي���ف ريك جافا 
واأماندا �سيلفر وديريك كولوين ومي�سيل 
كري�ستون، ومن اإخراج كولن تريفورو. 

J u J 1
rassic Park اإل���ى مزح���ة اعتاد املوؤلف 
مايكل كرايتون اإلقاءها على النا�س حول 

كتابته لأغلى فيلم �سيتم �سنعه على الإطالق، 
ما دف���ع العديد اإل���ى طلب مقابلت���ه للحديث 
ح���ول الفيلم، لينتهى الأم���ر مبقابلته �ستيفن 
�سبيلرج الذي عر����س عليه 1.5 مليون دولر 
مقاب���ل حق���وق الق�سة ون�سف ملي���ون لكتابة 

�سيناريو الفيلم �ستيفن �سبيلرج. 

 Jurassic Park تعود اأهمية فيل���م u 2

اأول فيل���م  اأن���ه كان  اإل���ى  ال�سينم���ا  يف ع���امل 
ي�سه���د �سنع جم�س���م كامل ل�سخ�سي���ة خيالية 
وحتريكه���ا اأم���ام �سا�س���ة الكروم���ا، قب���ل هذا 
كان���ت املج�سمات يتم �سنعها باأحجام �سغرية 
وت�سويرها بطريقة Stop Motion ثم اإدماج 
ال�سخ�سي���ات الب�رية يف ال�س���ورة، وقد احتاج 
فريق املوؤث���رات الب�رية الرقمي���ة اإلى ارتداء 
دم���ى الدينا�س���ورات للتع���رف عل���ى حركتها 

وكيفية جعل �سور الكمبيوتر اأكر واقعية.
u 3 اأ�س���وات الدينا�سورات يف الفيلم 
مت �سناعته���ا با�ستخ���دام مزي���ج م���ن عدة 
حيوان���ات للح�سول عل���ى ال�سوت املرعب 
املنا�سب، منها �سوت فيل �سغري، اأ�سود، 
منور ومتا�سيح. اأغرب �سوت مت ا�ستخدامه 

كان �سوت ال�سالحف اثناء التزاوج.

 Jurassic ت�سبب���ت �سل�سلة اأفالم u 4
Park يف ارتف���اع ع���دد الطلبة املن�سمن 
الولي���ات  عل���وم احلفري���ات يف  لدرا�س���ة 
املتحدة، واأّث���رت يف ت�سمي���ة اإحدى الفرق 
احلديث���ة التي ان�سمت ل���دوري كرة ال�سلة 

يف ذلك الوقت.

J uJ 5
rassic Park الذى اأنتج العام 1993 على 3 
جوائز اأو�سكار، اأف�سل �سوت، اأف�سل موؤثرات 

�سوتية واأف�سل موؤثرات ب�رية.

u 6 امل�سه���د ال�سه���ري للكوب الذي تهتز 
املي���اه فيه باأول جزء اأثناء ظه���ور الدينا�سور 
“ت���ي رك�س” ا�ستلهم���ه �ستيفن �سبيلرج من 

.Earth، Wind اأغنية
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أفضل كاتب أغاٍن بريطاني في 2018

 Ant-Man and
the Wasp

يحت���اج املمثل العاملي ريان رينولدز اإلى ممار�سة التمارين 
الريا�سية يومياً للتخل�س من القلق، واأل يبداأ يف ال�سعور بال�سجر 
وال�سي���ق ال�سديد، خ�سو�سا اأنه يعاين م�س���اكل كثرية مع القلق 
من���ذ طفولته، والتي ق���د ت�سيبه بالكتئ���اب ال�سديد، بح�سب ما 

ذكره يف ت�ريحات اإعالمية.
وك�سف جن���م Deadpool 2 البالغ من العمر 41 اأنه اأ�سيب 
به���ذا املر�س منذ كان طفال، لعالقت���ه اجلافة بوالده، واملتوترة 
جزئيا ب�سبب معاملته له، خا�سة اأنه كان يعمل �رطياً، وكان رجالً 

�سعباً جداً.
واأ�س���اف اأنه ن�س���اأ يف منزل ال�سرتخاء واله���دوء فيه �سعب، 
وهو ما جعله ي�س���اب بالقلق، الذي تعامل معه باأ�سكال خمتلفة، 
موؤك���دا اأن هناك الكثريين الذين عا�سوا يف نف�س ظروفه اإل اأنه ل 

يحب دائما اأن يدخل اأحد يف حياته ال�سخ�سية.
يذك���ر اأن ري���ان رينول���دز يعر����س ل���ه حالي���ا يف ال�سينمات 
فيلم deadpool 2، الذي حق���ق جناحا كبريا يف �سباك التذاكر، 
باإيرادات و�سلت اإلى 300 مليون دولر عامليا يف اأول 3 اأيام من 
عر�س���ه، وي�ساركه يف البطولة مورين���ا باكارين، وجو�س برولينن 

وت���ي ج���اي ميلر، ومن اإخ���راج ديفي���د ليت�س، وكتاب���ة ريت ريز، 
وب���ول ويرنكDeadpool 2 هو فيلم اأك�س���ن وحركة ومغامرات 
بطريقة كوميدية مليئة باخلي���ال، وكان من املفرت�س اأن يكون 
ا�سمه Love Machine، ولكن مت تغيريه يف اللحظات الأخرية، 
وتدور اأحداث الفيل���م حول وايد “رايان رينولد”، الذي ينجو من 
هجوم قات���ل، وي�سارع من اأج���ل حتقيق حلم���ه يف اأن يكون اأكر 

�سيفات مايبريي �سهرة.
وحقق الفيلم، خالل وقت ق�سري، جناحات عدة، حيث اأكدت 
Fandango امل�س���وؤول الأول ع���ن مبيعات تذاك���ر الأفالم على 
الإنرتن���ت، اأن فيلم Deadpool 2 ا�ستط���اع اأن يكون رقم 3 يف 
املبيع���ات خالل 2018، بعد ي���وم واحد فقط من بدء عملية البيع 
 Black Panther ع���ر الإنرتنت، وياأتي يف الرتتيب بع���د فيلم
 Fifty متفوقا على فيلم ،Avengers: Infinity War وفيل���م
Shades of Grey، ويبدو اأن الرتيلر الأخري الذي طرحته مارفل 
كان ال�سبب وراء اإقبال امل�ساهدين على �راء تذاكر الفيلم، ومن 
ثم ج���اء طرح الفيل���م لريفع اأ�سهم���ه عند اجلمهور ال���ذي تناقل 

الإ�سادة به عر خمتلف مواقع التوا�سل الجتماعي.

ريان رينولدز يكشف عن معركته مع “القلق”

اأك���د الفنان الهندي عامر خ���ان اأنه ممثل 
غ���ري ع���ادي، م�سريا اإل���ى اأنه ميكن���ه ال�سعور 
مبا يج���ب اأن يكون علي���ه الداء اجليد، لكنه 

ي�ستغرق وقتا يف تقم�س ال�سخ�سية.
ونقلت وكالة “بري�س ترا�ست اوف انديا” 
ع���ن عامر قول���ه “عندم���ا اأرى ممثلن مث���ل اأوم 
بوري وديليب كوم���ار واميتاب بات�سان، اأ�سعر اأنهم 
خم���زن طاقة. عندما يقومون بالتمثيل يظهر ذلك ب�سورة 

طبيعية و�سهلة جدا”.
واأ�س���اف “ل اأ�سع���ر باأنن���ي اأمتلك ه���ذه املوهبة، اأ�سع���ر باأن عل���ي اأن اأ�سعى جاهدا 
للو�س���ول له���ذا امل�ستوى”، لفتا اإلى اأنه خالل ت�سوير فيل���م داجنال ا�ستغرق 4 اأ�سهر 
لإتقان لهجة منطقة هاريانا التي كانت تدور بها اأحداث الفيلم. وي�ستهر عامر، بتقدمي 

عدد من الأفالم التي حققت جناحا على م�ستوى النقاد و�سباك التذاكر.

طرحت �رك����ة مارفل املنتج����ة تريللر جديدا لفيل����م الأبطال 
اخلارق����ن اجلدي����د “AntuMan and the Wasp”، املق����رر 

طرحه يف الوليات املتحدة 6 يوليو املقبل.
وت����دور ق�سة الفيلم حول �سخ�سية AntuMan بعد ظهوره 
يف فيل����م “Captain America: Civil Wa”، يواج����ه �سكوت 
لجن العواقب املرتتبة على اختياراته كبطل خارق والأب، فبينما 
ينا�سل لإعادة توازن حياته مع م�سوؤولياته، يواجه هوب فان دين 
والدكتور هانك بي����م مهمة جديدة، ويجب على �سكوت اأن يتعلم 
القتال اإلى جان����ب The Wasp، حيث يعمل الفريق معاً لك�سف 

الأ�رار.

 Jurassic World : Fallen Kingdom
الديناصورات تعود من جديد

ف���از املغني اإد �سريان، باثنتن من جوائز “اأيفور نوفيلو” املو�سيقية 
الريطانية املرموقة، من بينهما جائزة اأف�سل كاتب اأغاٍن لعام 2018، فيما 

كانت اجلائزة يف فئة الألبوم من ن�سيب مغني الراب الأ�سمر �ستورمزي.
ويف دورته���ا ال����63، كرم���ت اجلوائ���ز الت���ي متنحه���ا الأكادميي���ة 

الريطاني���ة لكت���اب الأغاين وامللحن���ن واملوؤلفن النج���م ليونيل 
ريت�س���ي، واملوؤلف وكات���ب الأغاين بيلي ب���راج. وكان �سريان قد 

ف���از بجائزة “اأيفور نوفيلو” لأف�سل كاتب اأغاٍن العام 2015. 
وكرمت���ه الأكادميي���ة اأول م���ن اأم����س، عل���ى اأغنيت���ه الناجحة 
“�سي���ب اأوف ي���و” التي �س���ارك يف كتابة كلماته���ا، وفازت 
بجائ���زة الأغنية التي مت تقدميها اأكر عدد من املرات. وفاز 
�ستورمزي بجائ���زة الألبوم الغنائي ع���ن األبومه “جاجن �ساينز 
اآند بري���ار”. وقال �ستورمزي لل�سحافي���ن قبل حفل توزيع 
اجلوائز “هن���اك العديد من اجلوائز لك���ن )اأيفور( تنظر اإلى 

قلمك فح�سب”.
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“التاسع من فبراير”

دراما اجتماعية تدور 
حول جمموعة من االأحداث 
املرتبط���ة بتاريخ التا�شع 
م���ن فرباي���ر، ي���وم مولد 
)ل���ن(  االأح���داث  بطل���ة 
وي���وم  والده���ا  ومول���د 
وفات���ه يف الوق���ت ذات���ه. 
فتاه ت���روي ق�شة والدها 

يف رحلة اإن�شانية رائعة.
ي�����ش��م امل�����ش��ل�����ش��ل 
جم����م����وع����ة م������ن اأب�������رز 
ال��ف��ن��ان��ن اخل��ل��ي��ج��ي��ن، 
احلربي،  اإبراهيم  اأم��ث��ال: 
حم����م����ود ب�����و ����ش���ه���ري، 
هنادي  العجيمي،  حممد 
الكندري، �شهد اليا�شن، 
���ش��ي��الء ���ش��ب��ت واآخ���ري���ن، 
“قناة  ع���ل���ى  ُي���ع���ر����س 

اأبوظبي”.
 فوق السحاب

ب�����ط�����ول�����ة: ه����اين 
�شالمة، �شتيفاين �شليبا، 
اإب���راه���ي���م ن�����ر، ع��ف��اف 
���ش��ع��ي��ب، م���ن ت��األ��ي��ف 
واخ��راج  ده�شان  ح�شان 
ال��ع��زي��ز.  ع��ب��د  روؤوف 
اإط���ار  يف  ق�شته  ت����دور 
واالأك�شن  الت�شويق  من 
ن�شاأ  م�ري  �شاب  ح��ول 
وتدفعه  �شعبية  حارة  يف 
اإل��ى  لل�شفر  ال���ظ���روف 
عمل،  للبحث عن  رو�شيا 
على  ي��ت��ع��رف  وه���ن���اك 
مبو�شكو،  خليجي  طالب 
وي��ن�����ش��م��ا ���ش��وي��ا اإل���ى 

املافيا.

انتهت النجمة مروة حممد من ت�شوير م�شاهدها 
يف بطول���ة م�شل�شل “قلوب بي�ش���اء” مع املخرجن 
مهند قطي�س وح�شان داود، والذي بداأ عر�شه على 

�شا�شة اأبوظبي االأولى يف �شهر رم�شان.
ويف ت�ريح���ات حتدث���ت م���روة ع���ن “قل���وب 
بي�ش���اء” قائل���ة “اإن فكرته مقتب�شة م���ن م�شل�شل 
اأمريك���ي، لكن مت���ت اإ�شاف���ة فق���رة يف نهاية كل 

حلقة، لي�شبح متالئماً مع طبيعة منطقتنا”.
 واأو�شح���ت م���روة اأن “امل�شل�ش���ل يروي ق�شة 
عائلتن، واحدة �شعودية، واالأخرى اإماراتية، وتقع 
مواقف يومية طريفة بينهما، وهذه الفكرة ماأخوذة 
من م�شل�ش���ل اأمريكي، لك���ن اأ�شفن���ا يف نهاية كل 

حلقة طبخة جديدة تقدم قبل االإفطار”.
 وك�شفت اأن عملي���ات الت�شوير متت كلها يف 

اأبوظب���ي، معرتفة مب�شاعب واجهه���ا فريق العمل 
خ���الل �شهر ون�شف ال�شهر ب�شب���ب الت�شوير يومياً 
م���دة 17 �شاع���ة. وو�شف���ت التعام���ل م���ع املخرج 
ال�ش���وري مهن���د قطي�س باملثم���ر، م�شي���دة باأدائه 
وخربت���ه وحنكت���ه يف تدوير الكام���ريا. وي�شارك يف 
العمل نخب���ة من جنوم ال�شعودي���ة واالإمارات منهم 
ه���دى اخلطي���ب، وب���در و�شعيفان حمم���د، وحممد 

الكبي�شي وغريهم.
 م���ن جهة اأخرى، اأجابت مروة عن �شوؤال متعلق 
بع���دم م�شاركته���ا يف م�شل�شل���ن كبريين يف وقت 
�شاب���ق هم���ا “العا�شوف” و”�شيف ب���ارد”، قالت، 
اإن غيابه���ا ع���ن “العا�ش���وف” كان �شبب���ه تزام���ن 
ت�شوير العمل مع ت�شويرها مل�شاهدها يف م�شل�شل 

“غرابيب �شود”.

تي في

نصائح للصائمين

العمرة
يحر�س الكثري من امل�شلمن على اأداء 
العمرة اأثناء �شهر رم�شان املبارك؛ ملا لها 
من ف�شل كبري، فالعمرة يف رم�شان تعدل 
حج���ة، كما قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم.
تعتمد العمرة عل���ى 4 اأركان اأ�شا�شية: 
االإح���رام، الط���واف بالبي���ت، ال�شع���ي بن 
ال�شف���ا واملروة، حلق ال�شع���ر اأو تق�شريه. 
وم���ن منا�شك العم���رة امل�شتحب���ة �رب ماء 
زم���زم، وقد ق���ال فيه���ا النب���ي �شلى اهلل 
عليه و�شلم “اإنها مباركة، اإنها طعاُم طعم، 
و�شف���اءُ �شقم”. ويحر����س املعتمرون على 
زيارة عدد من امل�شاجد يف املدينة املنورة.
لذلك اأ�شبح م���ن الطقو�س الرم�شانية 
امل�شتحب���ة القي���ام بالعم���رة واال�شتمت���اع 
باالأجواء الرم�شانية يف احلرمن ال�ريفن، 
وبالرغم من الزح���ام ال�شديد، اإال اأن االأجواء 
االإفط���ار  وطقو����س  اجلميل���ة  الروحاني���ة 
وال�شالة يف احلرم املكي تهّون امل�شاعب، 

وتعطي لرم�شان بعداً اآخر من البهاء.

ي�شتع���د الفن���ان تام���ر ح�شن���ي خلو�س 
ال�شب���اق ال�شينمائ���ي يف مو�ش���م عيد الفطر 
بفيل���م “البدل���ة”، ال���ذي يق���وم في���ه بدور 

البطولة.
ي�شارك���ه الفيل���م الفنان اأك���رم ح�شني، 
ولكن على اجلانب االآخر، اأكرم م�شغول حاليا 
باإنهاء ت�شوي���ر م�شل�ش���ل “الو�شية”، الذي 

يقوم بدور البطولة فيه مع اأحمد اأمن.

ن����ري،  اأ�شال���ة  الفنان���ة  اأظه���رت 
فرحته���ا الكب���رية بالغن���اء يف العا�شمة 
اجل���اري،   20 )الريا����س(  ال�شعودي���ة 
وع���ربت عن ذل���ك بكلم���ات �شاعرية يف 
تغري���دة عل���ى ح�شابه���ا الر�شم���ي ع���رب 
“توي���رت”، قائل���ة: يف الريا����س تتجدد 
روح���ي دائم���ا وهن���اك عائلت���ي الكبرية 
وهناك بداأت وهناك �شوتي يعود طفال.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

5 اأكواب حليب �شائل “لرت”

ن�شف كوب �شكر “100 جم” 

4 مالعق طعام ماء ورد “60 مل”

ن�شف كوب �شميد “97 جم”

ملعقتا طعام ف�شتق للتزين “30 جم”

يذاب ال�شكر باحلليب يف قدر على 

النار ويحرك حتى يغلي ثم ي�شاف 

ماء الورد وال�شميد.

يحرك اخلليط حتى يغلظ ثم يرفع 

وي�شب يف طبق التقدمي ويربد يف 

الثالجة ملدة )�شاعة واحدة( ثم يقدم.

حالوة 
السميد البارد الخنفروش البحريني.. من الحلويات المحببة في رمضان

هكذا تغّزلت 
هيفاء حسين 

بزوجهـا 

متتلك البحرين وباقي الدول املجاورة تراثاً عريقاً، 
يظه���ر جلياً يف الع���ادات والتقاليد الت���ي يتوارثها جيالً 
بع���د جيل، من ه���ذه املوروث���ات االأكالت ال�شعبية التي 
تع���د خ�شي�ش���اً ملنا�شبات معينة ال�شيم���ا �شهر رم�شان 
املب���ارك، خ�شو�شا احللويات الرتاثي���ة التي نرجع اليها 

دائما يف املنا�شبات اخلا�شة والدينية.
 يعت���رب اخلنفرو�س م���ن االأكالت ال�شعبية التي لها 
�سهرته���ا يف اأو�س���اط البحرينيني، وتت�سي���د ال�سفرة يف 
رم�ش���ان، وحتاف���ظ كل اأ����رة على وجوده���ا مبائدتهم، 
الأنه���ا حمببة لدى قل���ب كل بحريني. ومن ع���ام اإلى عام 
يحر����س البحرينيون عل���ى احلفاظ عل���ى “اخلنفرو�س” 
وهي من احللويات اللذيذة واخلفيفة ولها خ�شو�شيتها 
خ���الل ال�شه���ر الف�شي���ل، وميك���ن اأكلها وق���ت الفطور 
اأو اأي وق���ت اآخ���ر. ويتك���ون اخلنفرو����س م���ن طحن رز 
وزعف���ران وهيل وم���اء ال���ورد املنقوع، وبي����س و�شكر 
اإ�شافة للبيكنغ ب���ودر للح�شول على انتفاخ اخلنفرو�س 
والفانيال لتمييز الطعم. ويعترب اخلنفرو�س من االأكالت 
ال�ريع���ة التح�ش���ري، اإذ ال يتطل���ب االأم���ر اأك���ر من جمع 
املقادي���ر وخلطه���ا يف وع���اء واإ�شافة البي����س عليه ثم 
امل���اء ب�شكل تدريج���ي مع خل���ط املحتوي���ات للح�شول 

عل���ى خلط���ة متو�شطة الثق���ل ذات كثاف���ة متو�شطة ثم 
يو�شع بوا�شط���ة امللعقة على الزيت ال�شاخن يف املقالة 
وحن ي�شبح لونها ذهبياً يك���ون جاهزاً للتقدمي. وتعد 
خلط���ة اخلنفرو�س م���ن اخللطات التي ميك���ن االحتفاظ 

به���ا ليومن عل���ى االأقل لذلك تعت���رب �شهولة حت�شريه 
وطعمه املميز عوامل مهمة لالحتفاظ بهذه االأكلة طوال 
ه���ذه ال�شنن عك�س االأكالت االأخرى التي اندثرت ب�شبب 

تطلب الوقت الطويل الإعدادها.

ن�رت موؤخرا املمثلة هيفاء 
ح�شن �شورة لها برفقة زوجها 
املمث����ل حبي����ب غل����وم، وذلك 
عرب ح�شابه����ا اخلا�س على احد 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
 وقام����ت هيف����اء بالتغّزل 
بزوجه����ا، يف ا�ش����ارة منه����ا الى 
مدى حبها ل����ه و�شعادتها معه، 
“ان  قائل����ة:  كتب����ت  انه����ا  اذ 
�شفتني اأغار تكفى ال تعاتبني 

 خذين عل����ى قّد قلب����ي وقل يل 
اأحبك”. اجلدير ذكره ان هيفاء 
الرم�ش����اين  ال�شب����اق  تخو�����س 
م����ن خ����الل م�شل�شله����ا اجلديد 
م����ن  الع�����ر” وه����و  “اخلطاي����ا 
بطولتها الى جانب رمي اأرحمة، 
�شع����ود  احلو�شن����ي،  فاطم����ة 
بو�شه����ري، وغريه����م، وهو من 
العل����ي، وتاأليف  اإخ����راج عل����ي 

ح�شن املهدي.

مروة محمـد تقـدم برنامجـًا 
الكتشـاف المواهب 
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• جمل����س ال�شيخ عب���داهلل بن خال���د اآل خليفة: 	
    39465800

• جمل����س ال�شيخ عبداهلل ب���ن خليفة بن �شلمان 	
اآل خليفة: 39366679

• البوعين���ن: 	 ف�ش���ل  ب���ن  غ���امن  جمل����س 
39601373

• بوطبني���ة: 	 اأحم���د  عل���ي  جا�ش���م  جمل����س 
39672772

• جمل�س ماجد ب���ن علي النعيمي “وزير الرتبية 	
والتعليم”: 38889924

• جمل�س حممد اأحمد العامر: 39286857	
• جمل�س ال�روقي: 39444043	
• جمل�س حممد �شلمان الزياين: 39603322	
• جمل�س عبداهلل را�شد العثمان: 39645047	
• جمل�س عي�شى مبارك الكبي�شي: 39671417	
• جمل�س اأحمد يو�شف عبدامللك: 39423737	
• جمل�س حمافظة العا�شمة.	
• اجلنو�ش���اين: 	 عبدالعزي���ز  عب���داهلل  جمل����س 

39643501
• جمل�س املرباطي: 36670500	
• جمل�س حممد �شالح ال�شادة: 39665000 	
• جمل�س علي حممد ال�شماهيجي: 39689389	
• بوعل���ي: 	 عب���داهلل  عبدالرحم���ن  جمل����س 

39616151
• جمل�س عائلة اآل خرفو�س: 36668801 	
• جمل�س ريا�س اإبراهيم ر�شدان: 39456170	
• جمل�س عائلة اآل حممود: 39676270	

• جمل�س اآل بوح�شن: 36667679	
• جمل�س النا�شك:  39116865	
• جمل����س املرح���وم احلاج ج���واد ب���ن ح�شن بن 	

�شيف: 39457653 
• جمل�س ال�روقي: 39444043	
• جمل�س حممد مبارك اجلالهمة: 17413502	
• جمل�س م�شطفى علوي ال�رخات: 39450480	
• جمل�س �شادق وتقي البحارنة: 39622322	
• جمل����س عبداله���ادي ح�شن الب����ري واأوالده: 	

39645444
• جمل����س ال�شي���خ عبداحل�ش���ن ال�شي���خ خل���ف 	

الع�شفور: 39615005
• جمل�س الطوا�س: 39622962	
• جمل�س اأجور: 39609939	
• جمل�س حجي اإبراهيم بوهاين: 39688963	
• جمل�س اللحدان: 39681199	
• جمل�س الع�شفور:36455566	
• جمل�س جميل العلوي: 36397777	
• جمل�س حبيب علي عواجي: 39453808	
• الكعب���ي: 	 جمع���ة  حمم���د  جمع���ة  جمل����س 

39683008
• ال�شي���خ عبدالق���ادر قا�ش���م خنج���ي 	 جمل����س 

واإخوانه: 17776351
• جمل�س �شامل يو�شف البوعينن: 39622499	
• جمل�س اأحمد حمفوظ العايل: 36411000	
• جمل�س ال�شيخ جا�شم ال�شعيدي: 39460513	
• جمل�س عبا�س عبداهلل ال�راج: 39466604	
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    BUZZ      

ي�شتعد الفن���ان القدير اأحم���د مبارك لتقدمي 
�شخ�شي���ة ال���زوج البخيل يف امل�رحي���ة الكوميدية 
الهادف���ة  “ريو����س” للمخ���رج ح�ش���ن العويناتي 
والت���ي �شتعر����س يف عي���د الفطر، كم���ا اطل على 
امل�شاه���د يف دور املحامي عبداللطيف يف م�شل�شل 
“بط���ران عاي����س يومه “ الذي يعر����س حاليا على 
قن���اة الظف���رة االإماراتي���ة للمخ���رج عب���د اللطيف 
ال�شحاف. عن هاتن امل�شاركتن التقت “البالد” 

بالفنان مبارك يف الوقفة التالية:

ما شعورك وأنت تشاهد عملكم مسلسل 
“البطران” يعرض بعد طول انتظار؟

احلم���د هلل ان امل�شل�ش���ل خ���رج ال���ى النور بعد 
ح���وايل 3 �شنوات عرب عر�شه على قن���اة “الظفرة” 
االماراتية والقى ا�شتح�شان اجلمهور، واأينما نذهب 
ن�شمع االط���راء والنجاح الذي حتق���ق والتميز، لكن 
فرحتن���ا حقيقة كفريق عمل بحرين���ي خال�س 100 
%  مل تكتمل ب�شبب عدم عر�شه على قناة البحرين 
والزلنا ال نعرف اال�شب���اب. وبالرغم من عر�شه على 
قن���اة جدي���دة ويف وقت رمب���ا ال ينا�شب املوظفن 
حي���ث يعر�س يف مت���ام ال�شاع���ة الثاني���ة والن�شف 
ظهرا بتوقي���ت البحرين اال انه حقق م�شاهدة عالية 

�شواء عرب ال�شا�شة او عرب قناة “اليوتيوب”. 

تجتمع في مسرحية “ريوس” التي ستعرض 
في عيد الفطر للمخرج حسين العويناتي 
مع رفقاء الكوميديا الفنان احمد مجلي 
والفنان امين الصايغ وايضا الفنان منصور 
الجداوي، وهذا ربما اسميه نجاح مسبق 

للعمل.. ما رأيك؟ 
اوال اود الق���ول انن���ا دخلن���ا يف حت���د م���ن نوع 
خا����س يف م�رحي���ة “ريو�س” ب�شب���ب �شيق الوقت 
واق���رتاب عيد الفط���ر، ولكن ب���اإذن اهلل نحن نبذل 

اق�شى م���ا عندنا من جهد لتق���دمي م�رحية تر�شي 
اجلمهور وتر�شم االبت�شامة على �شفاهم، خ�شو�شا 
وه���م يعي�شون فرحة العيد والب���د من تقدمي �شيء 
يليق باملنا�شب���ة. اما بخ�شو�س رفق���اء الكوميديا 
فبالفعل نحن فريق متكامل ونعرف بع�شنا البع�س 
من���ذ زم���ن ومتفاهم���ون عل���ى امل�رح ال���ى اق�شى 
درجة، باال�شافة اي�شا الى الفنانن االآخرين الذين 
معن���ا “يعطيه���م العافي���ة” كم���ا اود ان ا�شري الى 
كاف���ة الت�شهيالت التي يقدمه���ا لنا املخرج ح�شن 
العوينات���ي، وح�ش���ن العوينات���ي، وه�ش���ام يو�شف 

وكافة الفريق.

ماذا تقصد بعامل الوقت؟
اق�ش���د اننا بداأنا الربوف���ات متاأخرين نوعا ما، 
وحتديدا يف الن�شف الثاين من رم�شان وهذا ي�شكل 
لن���ا حتديا ولكن بعون اهلل وبتكاتف اجلميع �شننجز 
عملنا على اكمل وجه ونخرج بعمل ير�شي اجلمهور.

كم فصل تتكون المسرحية؟ 
ف�شالن، ولك���ن املهم عندنا ه���و تقدمي عمل 
راق يليق ب�شمعتنا وير�شي اجلمهور العري�س الذي 
�شياأت���ي الينا يف العيد لي�شح���ك و”يفرف�س” فهذا 

اجلمهور له حق علينا وال ميكن ان نخذله ابدا. 

ما دورك في المسرحية، وعن ماذا 
تتحدث عموما؟ 

الق�شاي���ا  خمتل���ف  ع���ن  امل�رحي���ة  تتح���دث 
االجتماعية التي �ش���وف نطرحها يف قالب كوميدي 
ودوري هو رب اأ�رة وزوج بخيل ياأخذ راتب ابنه وال 

يتحمل كامل امل�شوؤولية كما ينبغي. 

تابعت مسلسالت خليجية في رمضان؟ 
بحك���م الوق���ت ومب���ا ان رم�شان �شه���ر عبادة 
تابع���ت 3 اعم���ال فق���ط.. االول م�شل�ش���ل “اخل���ايف 
اعظم” ملخرجنا القدير احمد يعقوب املقلة والثاين 

م�شل�ش���ل “املواجه���ة” للمخ���رج ح�ش���ن احلليبي. 
والثالث م�شل�شلنا “بطران عاي�س يومه”. ومتابعتي 
له���ذه االعمال لي����س انتقا�شا من االعم���ال االخرى 

التي تعر�س، وامنا بحكم الوقت وظرويف.

ما ميزة المسرح التجاري في البحرين؟
ميزته ال�شحك من اج���ل ال�شحك، ولكن هذا ال 
مين���ع يف ت�شمينه ر�شائل هادف���ة وت�شليط ال�شوء 
على خمتلف الق�شايا االجتماعية يف قالب كوميدي 
خال����س، اذ ال ميك���ن اال�شتغن���اء عن ه���ذا ال�شطر، 
الأن امل�رحيات التجاري���ة تعر�س يف مو�شم االعياد 
واجلمه���ور ياأتي اليه���ا لل�شح���ك واال�شتمتاع، واي 

م�رحية غري جتارية تعر�س يف هذا املو�شم بالتاأكيد 
لن تنجح، فلكل مو�شم م�رحياته وجمهوره.

هل يقبل احمد مبارك النقد من أي 
مشاهد حتى لو كان صغيرا في السن؟ 

طبعا وبكل رحابة �شدر. اتقبل النقد احلقيقي 
ال���ذي يرفعن���ي حت���ى لو كان م���ن ا�شغ���ر م�شاهد، 
وهن���اك فرق ب���ن النقد وبن التجري���ح والهجوم. 
النقد مفيد للفنان وير�شم امامه الطريق ويبن له 
زالته واخطاءه التي رمبا يكون غافال عنها، والفنان 
الذي ينزعج م���ن النقد ومالحظات اجلمهور ال يعمر 

طويال او �شيبقى يراوح مكانه دون تطوير. 
النقد اعتربه اخليط ال���ذي ي�شحب الفنان الى 
�شوء االبداع، وهلل احلمد جمهورنا يف البحرين يعرف 
كيف يو�شل لنا نقده الهادف ومالحظاته �شواء عرب 

ال�شحافة او خمتلف و�شائل التوا�شل االجتماعي. 

رسالتك لجمهورك.. سواء من تابع مسلسل 
“بطران عايش يومه” أو من سيأتي ليشاهد 

مسرحية “ريوس” التي ستعرض في عيد الفطر؟ 
ال���ى  مبالحظاته���م وحبه���م ارتق���ي وا�شع���د 
اعل���ى املراتب يف عامل الفن، وب���اإذن اهلل تعالى لن 

ي�شاهدوا مني اال كل ما هو جميل وراق.

اأ�سامة املاجد

أنا زوج بخيــل وال أتحمـــل المســـؤوليـــة
فرحتنا بـ”البطران” لم تكتمل... مبارك لـ “$”:

ن����رت الفنانة حال الرتك، عرب ح�شابه���ا الر�شمي على موقع ال�شور 
والفيديوهات “اإن�شتغ���رام”، االإعالن اخلا�س بعمله���ا امل�رحي اجلديد 
“�شنع يف زين”، املقرر عر�شه يف الكويت، مبنا�شبة عيد الفطر 2018. 
وعّلق���ت “حال” عل���ى االإعالن، قائلًة “ان تول���د يف الدنيا لعبة يعني انك 

كنت كذبة حتى ي�شدقك ولد”. م�رحية “�شنع يف زين”، من اإخراج �شمري 
عب���ود، كتابة هبة حمادة، اأحلان ب�شار ال�شطي، وتوزيع ربيع ال�شيداوي، 
وي�شارك فيها اإلى جانب حال الرتك، نخبة من اأهم جنوم اخلليج العربي، 

من بينهم “فاطمة ال�شفي، وب�شار ال�شطي، وحمد اأ�شكناين”.

• •م�شافات البالد حتاور مبارك	 بروفة م�رحية ريو�س	

• يف م�شهد من البطران	
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األخيرة

ال�شرطة تطارد دبابة للجي�ش الأمريكي

بـ “ال�شب�شب”... حار�ش يهزم زمرة اأ�شود

معايري جديدة لختيار ملكة جمال الوليات املتحدة

اأظهر ت�س���جيل م�س���ور مطاردة رجال ال�رسطة رجال �رسق حاملة جنود مدرعة و�س���ار بها يف 
�سوارع مدينة ريت�سموند بوالية فريجينا يف الواليات املتحدة اأم�س االول.

وذكرت و�سائل اإعالم اأمريكية اأن الرجل، الذي قاد املدرعة ا�ست�سلم لل�رسطة بعد مطاردة 
اأثارت ده�سة الكثريين عرب مواقع التوا�سل االجتماعي يف البالد.

واأو�س���ح ال�سلط���ات اأن الرج���ل متك���ن من �رسع���ة املدرعة م���ن قاعدة “ف���ورت بيكيت” 
الع�سكرية يف مقاطعة نوتواي بوالية فريجينيا، ومل تعرف بالتحديد دوافعه من وراء ذلك.

واأظه���رت ت�سجيالت م�سورة لقطات لعملية املطاردة ال�سيارة يف �سارع “برود �سرتيت” 
يف الوالية.

يف م�سه���د يثري ال�سح���ك والتعجب، قام مدير حديقة حيوان���ات يف اأوكرانيا بف�س �سجار 
ن�سب بني جمموعة من االأ�سود بوا�سطة “�سب�سب”.

وكان مدي���ر احلديقة اأوليغ زوبكوف يتجول يف �سيارة مك�سوفة متاما مع زائرتني، عندما 
الح���ظ اأن اأ�سدا وجمموعة من اللبوؤات يهاجمن لبوؤة �سغ���رية، ليتدخل ويف�س ال�سجار مهددا 

اإياهم ب� “ال�سب�سب” )احلذاء(.
واألق���ى زوبك���وف حذاءه على االأ�س���د؛ ليفر هاربا، ثم التف���ت اإلى اللب���وؤات واأعاد اإلقاءه 

عليهن، و�سط ذهول احلا�رسين الذين �ساهدوا ما حدث من على ج�رس قريب.
والتفت زوبكوف اإلى الزوار قائال “اإنهم ي�سيئون الت�رسف، لذا فها هو ال�سب�سب ال�سحري. 

اإنه �سالح خميف”، وفق ما ذكر موقع “مرتو”.
ث���م وجه حديثه اإلى االأ�سد، قائال “اأح�سن الت�رسف! لن اأعاملك كاأ�سد و�ساأقوم ب�سفعك”، 

فيما حاول طماأنة اللبوؤة ال�سغرية قائال “فتاتي ال�سغرية.. فتاتي اجليدة”.

قال���ت م�سوؤول���ة كب���رية يف الهيئ���ة املنظم���ة مل�سابقة جم���ال الواليات املتح���دة اإن تلك 
امل�سابق���ة التي بداأت قبل نح���و 100 �سنة �ستلغي اجلزء امل�سه���ور با�ستعرا�س املت�سابقات 
بلبا����س البحر هذا العام ولن ت�س���در هيئة التحكيم قراراتها بع���د االآن على املتناف�سات بناء 
عل���ى �س���كل اجل�سد. ولن يطل���ق هذا احلدث على نف�س���ه بعد االآن ا�س���م “م�سابقة” يف حماولة 
لتحديث �سورته يف وقت األقت فيها حركة )#مي_تو( ال�سوء على تف�سي التفرقة والتحر�س 
اجلن�سي���ني يف احلي���اة االأمريكية. وقالت غريت�سني كارل�سون رئي�س���ة هيئة اأمناء منظمة مي�س 
اأمريكا، وهي من الفائزات �سابقا باللقب يف هذه املناف�سة التي يبلغ عمرها 97 عاما، لربنامج 
“غود مورننغ اأمريكا” الذي تبثه �سبكة “اإيه.بي.�سي نيوز” التلفزيونية “من االآن ف�ساعدا لن 
نكون م�سابقة، �سنكون مناف�سة. لن نحكم بعد االآن على مر�سحاتنا بناء على مظهرهن اجل�سدي 
اخلارج���ي. هذا �سيء عظي���م”. واأ�سافت كارل�سون يف بيان اإن هيئ���ة التحكيم �سرتكز بدال من 
ذل���ك على ثقافة املتناف�سات وموهبتهن وتاأثريه���ن االجتماعي. وذكرت املنظمة يف بيان اأنه 

�سيتم ا�ستبدال املناف�سة بلبا�س البحر مبقابلة جتريها جلنة مع املتناف�سات.
وتب���ث “اإيه.بي.�سي” املناف�سة التي تقام يف اأتالنتك �سيتي بوالية نيوجريزي يف التا�سع 

من �سبتمرب هذا العام.

 Social
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عزل اأ�شتاذة جامعية 
رق�شت على “في�شبوك”

اأعلن رئي�س جامعة ال�سوي�س يف م�رس عن عزل اأ�ستاذة بكلية االآداب من وظيفتها 
مع احتفاظها باملعا�س اأو املكافاأة.

وق���ال رئي�س اجلامعة ال�سي���د ال�رسقاوي، اإن القرار بناء عل���ى املذكرة القانونية 
املع���دة مبعرفة اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون الع���ام بكلية احلقوق جامعة املنوفية 
ه�س���ام حممد الب���دري، واملخت����س بالتحقيق م���ع اأع�س���اء هيئة التدري����س بجامعة 

ال�سوي�س وحكم جمل�س التاأديب بعزلها من من�سبها.
وتواج���ه االأ�ستاذة تهم ن�رس فيديوهات راق�سة عل���ى مواقع التوا�سل االجتماعي 

وازدراء االأديان واخلروج عن املناهج املقرر تدري�سها لطالب الكلية.
ون�رست اال�ستاذة 3 فيديوهات راق�سة لها من داخل منزلها عرب �سفحتها مبوقع 

التوا�سل االجتماعي “في�سبوك”.

ممثلة تركية تفجر ف�شيحة اخالقية

ك�سف���ت ممثلة تركية �سهرية تفا�سيل تعر�سها لالعت���داء اجلن�سي من جانب زميل لها، 
يواجه حاليا اتهامات بالتحر�س اجلن�سي، وفق تقارير اإعالمية، اأم�س االأربعاء.

وقالت هان���دي اأتايزي اإنها تعر�ست للتحر�س اجلن�سي م���ن قبل املمثل ال�سهري طلعت 
بولوت، قبل 18 عاما اأثناء ت�سوير م�سل�سل تلفزيوين، وفق �سحيفة “حرييت”.

 واأو�سح���ت اأتايزي “لقد فعل ال�سيء نف�سه معي )التحر�س(”، م�سيفة اأن بولوت دعاها 
اإلى غرفته بالفندق لدرا�سة �سيناريو م�سل�سل بعد منت�سف الليل، حيث حتر�س بها هناك.

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

ال��ط��ق�����س  ح���ار مع 
ولكنه  ال�سحب  بع�س 

ح�سن خلل  الليل.

الرياح �سمالي���ة بوجه عام من 7 
اإلى 12 عقدة وت�سل من 15 اإلى 

20 عقدة اأحيانا خالل  النهار.

ارتفاع املوج من ق���دم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 3 اإلى 
5 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م ال�سغرى 

30 م الرطوبة الن�سبية العظمى 80 % ال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 
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المغرب: 6:29 
العشاء: 8:59

مواقيت 
الصالة

مركز الفلك الدويل: 15 يونيو اأول اأيام عيد الفطر
اأعلن مرك���ز الفلك الدويل، اأم����س االأربعاء، 
اأن من املتوقع اأن يكون يوم اجلمعة 15 يونيو 
اأول اأي���ام عي���د الفطر املب���ارك يف معظم دول 

العامل.
يف  مق���ره  يق���ع  ال���ذي  املرك���ز،  واأو�س���ح 

العا�سم���ة االإماراتية اأبوظبي، يف بيان اأن معظم 
دول الع���امل االإ�سالم���ي �ستتح���رى ه���الل �سهر 
�س���وال )عي���د الفط���ر 1439 ه����( اخلمي�س 14 

يونيو.
واأ�س���اف اأن يف ذل���ك الي���وم ميك���ن روؤي���ة 

اله���الل م���ن جمي���ع ال���دول االإ�سالمي���ة بالعني 
املجردة اأو با�ستخدام التل�سكوب يف حالة �سفاء 
الغالف اجلوي، وبالت���ايل من املتوقع اأن يكون 
يوم اجلمع���ة 15 يونيو يوم الفط���ر ال�سعيد يف 

كل دول العامل.

واأ�س���ار املركز اإلى اأن روؤي���ة الهالل ممكنة 
با�ستخ���دام التل�سكوب فقط م���ن �رسق وجنوب 
����رسق اآ�سي���ا واأوروب���ا، يف حني اأن روؤي���ة الهالل 
�ستك���ون �سعب���ة بالع���ني املجردة م���ن معظم 

الدول العربية.

حادثــة مروعة بطلها 
مت�شاح �شخم

ت�ؤدي  العم��ل  �ضغ�ط 
لنتائج خطرية

يف حادث���ة مروعة، متكن مت�ساح �سخم 
من مهاجم���ة ق����س بروت�ستانتي املذهب، 
اأثناء حف���ل تعميد الأقاربه، االأحد املا�سي، 
جن���وب اإثيوبيا.وكان دو�س���و اإي�سيتي يدير 
االحتفال لنح���و 80 �سخ�سا يف بح���رية عبايا، 
الواقعة يف منطقة مريكي���ب تابيا، يف مدينة 
اأربا مين�س، وفقا لهيئ���ة االإذاعة الربيطانية 

“بي بي �سي”.
و����رسح ال�س���كان واأف���راد ال�رسط���ة ب���اأن 
مت�ساح���ا �سخما خرج من مي���اه البحرية، اأثناء 

املعمودية وهاجم الق�س.
وت���ويف الق����س دو�س���و بع���د اأن ع�س���ه 

التم�ساح يف �ساقيه وظهره ويديه.
واأ�س���ار كيتيما كاي���رو، وهو من ال�سكان 
املحليني، اإلى اأن دو�سو عمد ال�سخ�س االأول، 
ولك���ن عندم���ا انتقل اإل���ى ال�سخ����س التايل، 

هاجمه التم�ساح فجاأة واأم�سك به.
ومل يتمك���ن ال�سي���ادون واملقيمون من 
اإنق���اذ الق����س دو�س���و، اإذ ا�ستخدم���وا �سباك 

ال�سيد ملنعه من اأخذ ج�سده اإلى البحرية.
يت���م  ومل  بفعلت���ه،  التم�س���اح  وه���رب 
االإم�ساك به، بعد جهود م�سنية من ال�سيادين 

وال�سهود احلا�رسين حلفل التعميد.

تو�سل���ت درا�سة اإل���ى اأن احل�س���ول على 
وظيف���ة مرهقة من املرجح اأن يوؤدي اإلى نتائج 
خطرية من �ساأنها اأن تفتك بحياة الرجال الذين 

يعانون من م�ساكل يف القلب اأكرث من الن�ساء.
ووفًق���ا ل�سحيفة ديلي مي���ل الربيطانية، 
ف���اإن االأبح���اث ت�س���ري اإل���ى اأن الرج���ال الذين 
يعان���ون م���ن م�س���اكل يف القلب اأك���رث عر�سة 
بن�سب���ة 6 م���رات لالإ�سابة بامل���وت املبكر، اإذا 
كان لديه���م عمل مرهق، حت���ى اإذا ا�ستمروا يف 

احلفاظ على لياقتهم وتناول وجبات �سحية.
وتابعت الدرا�سة باأنه مل يكن هناك ارتباط 
ب���ني االإجه���اد الوظيفي والوف���اة املبكرة بني 
الن�س���اء امل�ساب���ات باأمرا�س القل���ب وال�سكتة 

الدماغية وال�سكري من النمط الثاين.
وقام���ت الدرا�سة عل���ى درا�سة بيانات من 
100 األف �سخ�س يف اململكة املتحدة وفرن�سا 
وفنلن���دا وال�سويد، مب���ا يف ذلك 3441 �سخ�ًسا 
يعانون من هذه االأمرا�س، ومت تقدمي ا�ستبيان 
حول منط حياتهم و�سحتهم يف بداية الدرا�سة 
مع متابعة �سجالتهم الطبية على مدار 14 عاًما.

عجوز �سينية يف طريقها اإلى امل�سجد الأداء ال�سالة، حيث يبلغ عدد امل�سلمني يف ال�سني وفق اإح�ساءات غري ر�سمية نحو 100 مليون ن�سمة
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