
حت���ت رعاية كرمية من ل���دن عاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة، اأقام���ت جمعية “هذه ه���ي البحرين” 
غبقته���ا الرم�سانية ال�سنوي���ة، بعنوان “غبقة 
املحب���ة”، بح�س���ور وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعية جميل حميدان، و�سط ح�سور كثيف 
م���ن املدعوين ورج���ال ال�سل���ك الدبلوما�سي 
وممثلي موؤ�س�سات املجتمع املدين، وذلك يف 
كني�سة القلب املقد�س الكاثوليكية باملنامة.

ويف كلم���ة له يف احلفل، اأك���د وزير العمل 
والتنمية االجتماعية اأن احلفل يعترب جت�سيدا 
الأجم���ل �سور التعاي�س ب���ن خمتلف االأطياف 
يف مملك���ة البحري���ن، بل���د ال�س���الم واملحب���ة، 
واملخل�س���ن  املحب���ن  م���ن  نخب���ة  لي�س���م 

للمملكة، عزم���وا على التع���اون خلري الوطن، 
ليظه���روا للعامل اأجمع ما يتمي���ز به من وحدة 
وترابط ب���ن اأبنائه واملقيمن عل���ى اأر�سه، 

منوها بتفانيهم يف اإع���الء ا�سم البحرين عاليا 
واملحاف���ل  املنا�سب���ات  خمتل���ف  يف 

االجتماعية والدينية والعاملية.

يتجه جمل�س ال�سورى للموافقة على م�رشوعي 
قانوين اإ�سالح نظام التقاعد املدين والع�سكري.

القانوني���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  ع�س���و  وق���ال 
والت�رشيعي���ة ال�سوري���ة اأحم���د �س���امل العري�س ل� 
“البالد” اإن اللجن���ة �سجلت ال�سالمة الد�ستورية 

للت�رشيعن باجتماعها نهار يوم اأم�س.
واأو�سح اأن م���ن االحتماالت اجلاري النقا�س 
ب�ساأنها حاليا، من بعد قرار جمل�س النواب رف�س 
امل�رشوع���ن، وتوج���ه جمل�س ال�س���ورى للموافقة 
عليهما، اأن حتال االأمور اخلالفية بن املجل�سن 
للمحكمة الد�ستورية، لتبدي راأيها ب�ساأن املواد 
املختل���ف ب�ساأنه���ا، وذلك قبل �س���دور م�رشوعي 

القانون���ن مبر�سوم���ن بقوة القان���ون، وفق ما 
ين�س عليه الد�ستور.

وبن اأن���ه كان لدى جمل�س الن���واب فر�سة 
اإحال���ة املواد املختل���ف ب�ساأنها لهيئ���ة الت�رشيع 

واالإفت���اء القان���وين، ولك���ن ت�سوي���ت املجل�س 
عل���ى  ف���ّوت  الت�رشيع���ن  برف����س  املنتخ���ب 

املجل�سن ه���ذه الفر�سة، ومل يتبق اإال 
طريق واحد.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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وزير اخلارجية رئي�ًسا 
فخرًيا لـ “وطني البحرين”

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأ�س���اد وزي���ر 
اخلارجي���ة  باجله���ود الدوؤوبة الت���ي تقوم بها 
جمعي���ة وطني البحرين يف تعزيز ثقافة الهوية 

الوطنية. 
م���ن جانب���ه، �سل���م  جمل����س االإدارة وزي���ر 
اخلارجي���ة الرئا�س���ة الفخري���ة جلمعي���ة وطني 
البحرين؛ تقديًرا لل���دور الكبري الذي يقوم به 

يف متثيل مملكة البحرين اأمام خمتلف 
املحافل االإقليمية والدولية.

دور حموري لل�سعودية يف مواجهة التحديات
التقى بخادم احلرمني واأ�ساد بقيادة اململكة للتحالف... �سمو ويل العهد:

مكة املكرم���ة - بنا: ا�ستقب���ل عاهل اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة خ���ادم احلرم���ن 
ال�رشيفن امللك �سلم���ان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
م�ساء اأم�س، ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و 
امللكي االأمري �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة، بح�سور 
عدد من اأ�سحاب ال�سمو امللكي وكبار امل�سوؤولن، 
وذل���ك بق����رش ال�سفاء مبك���ة املكرم���ة، حيث نقل 
�سم���وه حتيات عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، اإلى اأخيه خادم احلرمن 
ال�رشيف���ن، ومتني���ات جاللت���ه الطيب���ة للمملك���ة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة و�سعبه���ا مزيدا من 

التقدم والرفعة. 
واأبل���غ خ���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن �سمو ويل 
العهد بنق���ل حتياته الأخيه �ساح���ب اجلاللة عاهل 
الب���الد، ومتنيات���ه ململكة البحرين اط���راد التقدم 

والنماء. 
الك���ربى  ال�سقيق���ة  ب���دور  �سم���وه  واأ�س���اد 

وقيادته���ا التاريخي���ة الناجح���ة للتحال���ف العربي 
الإر�س���اء دعائم ال�سالم و�سب���ل اال�ستقرار يف اليمن 
ال�سقي���ق واحلف���اظ على اأ�س����س الدول���ة وتثبيت 

ال�رشعية في���ه، يف اإطار موا�سلته���ا الدور املحوري 
الذي تقوم به يف ر�س ال�سفوف ملواجهة 

التحديات كافة.

اأ�سحاب الأعمال يجددون مطالبهم بوقف ر�سوم الأن�سطة املعاجلة” “ال�سرف  �سبكة  لت�سغيل  دينار  األف   396 “الأ�سغال”: 

ترامب يدعو للتحقيق يف موؤامرة “اأوباما - اإيران”

بوتني: قواتنا باقية يف �سوريا ما دامت هناك “م�سلحة”

        علي الفردان من �ساحية ال�سيف 

عرب ع�رشات م���ن اأ�سحاب االأعم���ال، احت�سدوا 
يف مقر غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين م�ساء اأم�س 
االأول، عن رف�سهم لزيادة الر�سوم على ال�سجالت 
التجاري���ة، والتي اأجلت مرتن من جانب احلكومة 
ويفر����س اأن تنته���ي ف���رة جتميده���ا بعد نحو 
�سهري���ن، يف وق���ت قال في���ه الوكي���ل امل�ساعد 
لل�سج���الت التجارية اإن هن���اك “خطة عودة” فيما 
يتعلق بفر�س الر�سوم اجلدي���دة. وطلب النائب 

الث���اين لغرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن حممد 
الكوهج���ي من ع����رشات اأ�سح���اب االأعم���ال الذين 
�ساقت بهم اإحدى القاعات يف الغرفة مبا رحبت، 
تقدمي مقرحاته���م ب�ساأن الر�س���وم اجلديدة، اإال 
اأن ال���رد جاء من اجلميع برف�س الزيادة مهما كان 
�سكلها، يف حن رف���ع املحت�سدون “كارت اأحمر” 
ُعنون بعبارة “ال لرفع الر�س���وم التجارية”. وكان 
اللق���اء الت�س���اوري الذي عقد اأم����س االأول، �سمن 
م�ساعي “الغرفة” الأخ���ذ مقرحات اخلا�س ب�ساأن 

“احلدود املعقولة” للر�سوم اجلديدة.

طرحت وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين يف اجلل�س���ة االأ�سبوعية 
اأم����س  واملزاي���دات  املناق�س���ات  ملجل����س 
مناق�سة للعطاءات املالي���ة لت�سغيل �سبكة 
مياه ال�رشف ال�سحي املعاجلة �سمن م�ساريع 
ال�رشف ال�سحي تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها 
بقيم���ة 396 األ���ف دين���ار، يف ح���ن اأكربها 
بقرابة 601.6 األف دينار. كما طرحت الوزارة 

3 مناق�س���ات اأخ���رى، اأوله���ا فت���ح املج���ال 
ل����رشكات ا�ست�سارية متخ�س�س���ة )حمددة(؛ 
لتقدمي عطاءات فنية ومالية من اأجل اإعداد 
الدرا�س���ة البيئي���ة االإ�سراتيجي���ة لتقيي���م 
وتخفيف التاأث���ريات البيئي���ة مبنطقة احلد 
ال�سناعية تقدم اإليه���ا عطاءان دون اأن يتم 
االإف�ساح عن قيمة اأي منهما، وهذه الدرا�سة 
ت�سمل القيام بعمليات قيا�س ن�سبة التلوث 
اجلوي وال�سو�سائي والبحري وتلوث الربة 

مبنطقة احلد ال�سناعية،

الرئي�����س  دع����ا  وكاالت:  وا�سنط����ن 
االأمريك����ي دونال����د ترامب، اأم�����س اخلمي�س، 
اإل����ى حتقي����ق يف معلوم����ات ك�سفه����ا تقرير 
مبجل�س ال�سي����وخ عن �سع����ي اإدارة الرئي�س 
ال�ساب����ق ب����اراك اأوبام����ا ملنح اإي����ران طريقة 
�رشي����ة للو�سول اإلى النظام املايل االأمريكي 

لتجاوز العقوبات االأمريكية املفرو�سة على 
طهران بعد اتفاق 2015. 

وكتب ترام���ب يف تغريدة: “اإدارة اأوباما 
االآن متهم���ة مبحاول���ة من���ح اإي���ران اإمكانية 
الو�س���ول ال�رشي اإلى النظام املايل للواليات 

املتحدة. هذا غري قانوين متاما”.

مو�سك���و وكاالت: اأعل���ن الرئي����س الرو�سي 
فالدميري بوتن، اأن رو�سيا ال تنوي حاليا �سحب 
قواتها املنت�رشة يف �سوريا، الفتا اإلى اأن العملية 
الع�سكرية اجلارية عل���ى االأر�س ال�سورية تهدف 

حلماية م�سالح املواطنن الرو�س. 
وق���ال بوتن، خ���الل حوار اخل���ط املبا�رش مع 
املواطن���ن الرو����س، اأم����س اخلمي����س، ردا على 

�س���وؤال ح���ول احل���دود الزمني���ة لوج���ود القوات 
قواتن���ا  ا�ستخ���دام  “اإن  �سوري���ا:  يف  الرو�سي���ة 
امل�سلح���ة يف الظ���روف القتالي���ة ميث���ل خ���ربة 
فري���دة من نوعه���ا واآلية ممي���زة لتطوير قدرات 
جي�سنا، وال ميكن مقارن���ة اأي نوع من التدريبات 

الع�سكري���ة م���ع ا�ستخ���دام الق���وات يف 
الظروف القتالية”.
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• جانب من “غبقة املحبة”	

ح�سور غبقة “هذه هي البحرين”: اململكة واحة للحرية

7

• خادم احلرمن م�ستقبال �سمو ويل العهد  مبكة املكرمة	

“كارفور” يربمان  ت�سارترد” و  “�ستاندرد 
�سراكة

اجلاهزة  الوحدات  توزيع  “الإ�سكان” تبداأ 
بـ “مدينة �سلمان”

الرفاع ال�سرقي يعنينّ الإ�سباين كارمونا 
مدرًبا للفريق الكروي الأول

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

6

17

2

6

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

اأحالم حممد: غبُت لظروف خا�سة ول 
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:29الفطــار:3:15الإم�ساك: 

اإبراهيم النهام

را�سد الغائب

وزير الداخلية:  تعيني �سركة ا�ست�سارية لـ “القطارات اخلفيفة”
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تراأ�س وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�سي���خ را�سد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، اأم����س، اجتم���اع جمل�س 
املرور، وذلك بح�سور وزير الربية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي، وزي���ر االأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�سام خلف، 
ووزي���ر املوا�س���الت واالت�س���االت كمال بن 
اأحمد حمم���د، والرئي����س التنفي���ذي للهيئة 
العام���ة للتخطيط والتطوير العمراين ال�سيخ 

نايف بن خالد اآل خليفة.
وقد رحب الوزير باأع�ساء املجل�س، موؤكدا 
����رشورة موا�سل���ة اجلهود املخل�س���ة لتعزيز 
ال�سالمة املرورية مل�ستخدمي الطريق، فيما 
عرب وزير الربية والتعليم عن تقديره لدور 
االإدارة العامة للم���رور و�رشطة خدمة املجتمع 
وتعاونهم���ا يف حتقي���ق االأم���ن وال�سالم���ة يف 
الع���ام الدرا�سي، بعدها بداأ املجل�س مناق�سة 

البن���ود املدرج���ة على ج���دول اأعمال���ه، حيث 
ناق����س دور حم���الت التفتي�س عل���ى العمالة 
التي تعمل على نقل الركاب من دون رخ�س، 
واطلع على اال�سراطات الفنية ملواقع اإيواء 
املركبات لن�س���اط تاأجري ال�سيارات، ويف هذا 
ال�سي���اق، اأكد وزير الداخلية رئي�س املجل�س، 
����رشورة الت���زام ه���ذه املواق���ع با�سراطات 
االأمن وال�سالمة واأن ت�سمح بان�سيابية احلركة 
املرورية، مع مراعاة ذلك يف تخطيط املناطق 
وال�س���وارع الرئي�سة ومتابعة جت���ارب الدول 

املتقدمة يف هذا املجال.
وخالل االجتماع، قدم وزير املوا�سالت 
واالت�س���االت، اإيجازا عن م����رشوع القطارات 
اخلفيف���ة، وتعين �رشكة ا�ست�سارية عاملية 
لو�س���ع الت�ساميم االأولي���ة للمرحلة االأولى 

من امل�رشوع، وحتدي���د نوع التقنية 
3امل�ستخدمة.

العري�ض: اللجوء للد�ستورية لتح�سني “التقاعد” قبل �سدوره مبر�سوم

• اجتماع جلنة ال�سوؤون الت�رشيعية والقانونية	
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اأمل احلامد
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مكانة كبرية لل�سعودية يف نفو�س امل�سلمني
م�شيدا باهتمام خادم احلرمني مبوا�شلة توثيق العرى بني البلدين... �شمو االأمري �شلمان بن حمد:

خ����ادم  ا�شتقب����ل   : بن����ا   - املكرم����ة  مك����ة 
احلرمني ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شع����ود عاه����ل اململكة العربي����ة ال�شعودية 
ال�شقيقة، م�ش����اء اأم�س، ويل العهد نائب القائد 
االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة، بح�شور عدد من اأ�شحاب ال�شمو امللكي 
وكب����ار امل�شوؤولني، وذلك بق�����رش ال�شفاء مبكة 
املكرمة، حيث نق����ل �شموه حتيات عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
اإلى اأخي����ه خادم احلرم����ني ال�رشيفني، ومتنيات 
جاللت����ه الطيب����ة للمملك����ة العربي����ة ال�شعودية 

ال�شقيقة و�شعبها مزيدا من التقدم والرفعة. 
وق���د رحب خادم احلرم���ني ال�رشيفني ب�شمو 
ويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء م�شي���دا بالتوا�ش���ل 
امل�شتم���ر بني اململكت���ني ال�شقيقت���ني، واأبلغ 
خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني �شم���و ويل العه���د 
بنق���ل حتياته الأخيه �شاحب اجلاللة عاهل امللك 
ومتنياته ململكة البحرين اطراد التقدم والنماء. 
ه����ذا وقد اأع����رب �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
ويل العهد نائ����ب القائد االأعل����ى النائب االأول 
لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء ع����ن خال�����س ال�شكر 
والتقدير خل����ادم احلرمني ال�رشيفني ملا يوؤكده 
دوما م����ن احلر�س واالهتم����ام مبوا�شلة توثيق 
ع����رى التعاون والتن�شيق مع مملكة البحرين مبا 
ياأتي جت�شيدا لعمق ومتيز العالقات البحرينية 

ال�شعودي����ة وما متثله من بن����اء را�شخ اأ�شهم يف 
دعم اأركان����ه االآباء واالأج����داد انطالقا مما يربط 

بينهما من وحدة الهدف وامل�شري امل�شرتك.
واأ�ش����اد �شم����وه ب����دور ال�شقيق����ة الك����رى 
وقيادتها التاريخية الناجح����ة للتحالف العربي 
الإر�ش����اء دعائ����م ال�ش����الم و�شب����ل اال�شتقرار يف 
اليم����ن ال�شقيق واحلف����اظ على اأ�ش�����س الدولة 
وتثبيت ال�رشعية فيه، يف اإطار موا�شلتها الدور 

املح����وري ال����ذي تقوم ب����ه يف ر�����س ال�شفوف 
ملواجهة التحديات كافة.

واأك����د �شموه املكانة الكب����رية التي حتظى 
به����ا اململك����ة ال�شقيق����ة يف نفو�����س امل�شلمني 
كاف����ة والتقدي����ر الكب����ري منه����م ملا تق����وم به 
م����ن اإعم����ار وخدمة لبي����ت اهلل احل����رام وتقدمي 
الت�شهيالت كافة واخلدمات لقا�شدي احلرمني 
ال�رشيفني، خ�شو�شا يف هذه االأيام املباركة من 

الع�رش االأواخر من �شهر رم�شان الكرمي. 
هذا وح�رش ويل العه����د نائب القائد االأعلى 
النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
ماأدب����ة االإفط����ار الت����ي اأقامه����ا عاه����ل اململكة 
العربي����ة ال�شعودي����ة ال�شقيقة خ����ادم احلرمني 
ال�رشيف����ني املل����ك �شلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز اآل 

�شعود.

• خادم احلرمني لدى ا�شتقباله �شمو ويل العهد	

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة برقية تعزي���ة وموا�شاة من 
�شمو ال�شي���خ خالد بن حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، يف وف���اة رئي����س املجل�س 
�شم���و  االإ�شالمي���ة  لل�ش���وؤون  االأعل���ى 
ال�شيخ عب���داهلل بن خالد ب���ن علي اآل 

خليفة، هذا ن�شها: 
�شي���دي ح����رشة �شاح���ب اجلالل���ة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاه���ل البالد املف���دى حفظه اهلل 

ورعاه
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ش���الم 

وبركاته،،،
ببالغ احل���زن واالأ�ش���ى تلقينا نباأ 
وف���اة فقيدن���ا الغ���ايل �شم���و ال�شيخ 
عب���داهلل ب���ن خالد بن عل���ي اآل خليفة 

طيب اهلل ثراه.
واإننا نرفع جلاللتكم خال�س العزاء 
و�ش���ادق املوا�ش���اة، �شائلني املولى 
العل���ي القدي���ر، اأن يتغم���د الفقي���د 
بوا�ش���ع رحمت���ه، واأن ي�شكن���ه ف�شيح 

جناته، واأن يلهمنا ال�شر وال�شلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

جنلكم املخل�س 
خالد بن حمد بن عي�شى اآل خليفة

جاللة امللك يتلقى 
برقية تعزية من �شمو 

ال�شيخ خالد بن حمد

نفخر مب�ساركات قوة الدفاع يف االنت�سارات لدعم ال�رشعية باليمن
التقى قوات الواجب التابعة للمدفعية و�شالح اجلو امللكي �شمن “قوات التحالف”... �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة، فخره واعت���زازه وتقدي���ره مب�شاركة 
قوة دفاع البحرين يف االنت�شارات واالإجنازات يف 
�شبيل حتقيق الر�شال���ة االإن�شانية ال�شامية لدعم 
ال�رشعية يف جمهورية اليمن ال�شقيق �شمن عملية 
اإع���ادة االأمل لق���وات التحال���ف العرب���ي بقيادة 
الق���وات امل�شلح���ة باململكة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيق���ة تنفي���ذا للتوجيه���ات ال�شامية لعاهل 
البالد القائد االأعلى �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة.
ونق���ل �شموه حتي���ات وتقدير عاه���ل البالد 
القائ���د االأعل���ى �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة، لقوات الواج���ب من منت�شبي 
قوة دفاع البحرين، على ما يقومون به من جهود 
وت�شحي���ات م�رشفة عل���ى الثغور يف ه���ذا ال�شهر 
املبارك، داعي���ا اهلل اأن ين�رشهم ويثبت اأقدامهم 

على احلق اإنه �شميع جميب.
واأك���د �شم���وه عل���ى ال���دور الكب���ري واملوؤثر 
للمملك���ة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة بقيادة 
خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني املل���ك �شلم���ان بن 

عبدالعزي���ز اآل �شعود، يف تعزي���ز العمل اجلماعي 
العرب���ي واالإ�شالم���ي ملواجه���ة التحدي���ات على 
خمتلف اجلبه���ات حمايًة للمكت�شبات واملقدرات 
و�شونا لالإن�شانية على اأ�ش�س را�شخة من مبادئنا 

وقيمنا العربية واالإ�شالمية.
ج���اء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شاحب 
ال�شمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء اأم�س اإلى 
اململكة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيقة يف زيارة 
تفقدي���ة لق���وات الواج���ب التابع���ة لق���وة دفاع 

البحرين امل�شاركة �شمن قوات التحالف العربي 
بقي���ادة الق���وات امل�شلح���ة باململك���ة العربي���ة 

ال�شعودية ال�شقيقة.
وخالل الزيارة التقى �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء، مع جمموعت���ي قوات 
الواج���ب التابع���ة للمدفعي���ة امللكي���ة مبنطق���ة 
جازان و�ش���الح اجلو امللك���ي البحرين���ي بقاعدة 
امللك فهد اجلوي���ة بالطائف وا�شتمع �شموه اإلى 
اإيج���از عن �ش���ري عمليات ق���وات الواجب ململكة 

البحرين كما تفقد ع���ددا من الطائرات املقاتلة 
واالأ�شلح���ة واملعدات واالآلي���ات الع�شكرية لقوة 

دفاع البحرين امل�شاركة يف عملية اإعادة االأمل.
واأ�ش���اد �شم���وه مبا تقدم���ه ق���وات الواجب 
من ت�شحي���ة واإق���دام وت�شميم اأثن���اء امل�شاركة 
مع ق���وات التحال���ف بقي���ادة الق���وات امل�شلحة 
باململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة لتحقيق 
اأه���داف عملية اإع���ادة االأم���ل من اأج���ل م�شتقبل 
ال�شقي���ق وتخفي���ف  اليمن���ي  لل�شع���ب  اأف�ش���ل 
معاناته���م االإن�شاني���ة الت���ي يعي�شونه���ا ب�شبب 

التدخالت اخلارجية وحتقيق���ا لالأمن واال�شتقرار 
يف املنطقة.

ون���وه �شموه مبا قدمته مملك���ة البحرين منذ 
ب���دء العملي���ات يف اليم���ن ال�شقيق م���ن �شهداء 
باأرواحه���م  بالت�شحي���ة  االأمثل���ة  اأروع  قدم���وا 
ودمائه���م الزكي���ة يف �شبي���ل اأداء واجبه���م جتاه 
دينه���م ووطنهم واأمته���م ن�رشة للح���ق وتاأكيدا 
لقيم ال�شالم والعدل لتبق���ى راية العز والكرامة 
مرفوع���ة �شاخمة داعي���ا اهلل اأن يتغمدهم بوا�شع 

رحمته ويدخلهم ف�شيح جناته.

• �شمو ويل العهد يتفقد قوات الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين امل�شاركة �شمن قوات التحالف العربي	
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تعيني �رشكة ا�ست�سارية مل�رشوع القطارات اخلفيفة وتطوير دوار ال�ساعة

وزير “الأ�سغال” يبحث مع العطي�ص تطوير �سوق جدحف�ص

جمل�س املرور يوؤكد اأهمية اللوحات الإر�سادية الإلكرتونية يف حتقيق ال�سالمة... وزير الداخلية:

اإجناز الت�سميمات الأولية للم�رشوع

وزي���ر  تراأ����س  الداخلي���ة:   وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، اأم����س، اجتم���اع جمل����س امل���رور، وذلك 
بح�سور وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي، وزير 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 
ع�سام خلف، ووزي���ر املوا�سالت والت�سالت كمال 
بن اأحمد حمم���د، والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة 
للتخطي���ط والتطوي���ر العم���راين ال�سي���خ نايف بن 
خالد اآل خليفة.وق���د رحب الوزير باأع�ساء املجل�س، 
موؤك���دا ����رشورة موا�سلة اجله���ود املخل�سة لتعزيز 
ال�سالمة املرورية لكاف���ة م�ستخدمي الطريق، فيما 
عرب وزير الرتبية والتعليم عن تقديره لدور الإدارة 
العام���ة للمرور و�رشط���ة خدمة املجتم���ع وتعاونهما 
يف حتقي���ق الأم���ن وال�سالمة خالل الع���ام الدرا�سي، 
بعده���ا بداأ املجل����س مناق�سة البن���ود املدرجة على 

ج���دول اأعمال���ه، حيث ناق�س دور حم���الت التفتي�س 
عل���ى العمالة الت���ي متار�س نقل ال���ركاب من دون 
رخ����س، واطل���ع عل���ى ال�سرتاطات الفني���ة ملواقع 
اإي���واء املركبات لن�س���اط تاأجري ال�سي���ارات. وخالل 
الجتم���اع، ق���دم وزي���ر املوا�س���الت والت�س���الت، 

اإيجازا ح���ول م�رشوع القط���ارات اخلفيف���ة، وتعيني 
�رشك���ة ا�ست�سارية عاملية لو�س���ع الت�ساميم الأولية 
للمرحل���ة الأولى من امل�رشوع، وحتدي���د نوع التقنية 
امل�ستخدم���ة. م���ن جهته، ا�ستعر�س وزي���ر الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، اإيجازا حول 

عدد من امل�ساريع منه���ا م�رشوع تطوير تقاطع دوار 
ال�ساع���ة يف الرف���اع الغرب���ي، واملرحل���ة الأولى من 
اأنظمة النقل الذكية، كما تابع جمل�س املرور م�رشوع 
تركي���ب اللوح���ات الإر�سادية اللكرتوني���ة، والذي 
يت���م من خالله عر����س ر�سائل متغ���رة مل�ستخدمي 
الطريق بوا�سطة �سا�س���ات الكرتونية، مثل ر�سائل 
وجود ح���وادث اأو ازدحامات اأو ر�سائ���ل اإر�سادية اأو 
حتذيرية، حي���ث اأكد الوزير رئي����س جمل�س املرور، 
اأهمي���ة هذه اللوح���ات الإر�سادي���ة ودورها يف تنبيه 
�سائق���ي ال�سيارات، مبا ي�سه���م يف حتقيق ال�سالمة 
املروري���ة. واطلع جمل�س املرور عل���ى الإيجاز الذي 
قدم���ه الرئي�س التنفيذي للهيئ���ة العامة للتخطيط 
والتطوي���ر العمراين، ح���ول م����رشوع حتديث منوذج 
النقل وخمطط النقل ال�سرتاتيجي ململكة البحرين 

من خالل م�ساهمته يف تطوير احلركة. 

املنام����ة - وزارة ال�سغال و�س����وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: ناق�س وزير الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين ع�س����ام خلف مع 
النائ����ب عل����ي العطي�����س، ع����ددا م����ن املو�سوعات 
اخلدمي����ة املتعلق����ة ب�ساد�س����ة العا�سم����ة كتطوير 
�سوق جدحف�س والبح����ث عن مكان بديل للبائعني 
املرخ�س����ني حل����ني النتهاء م����ن عملي����ة التطوير، 
منوه����ا اأن الت�سميم����ات الأولي����ة لل�س����وق ا�سبحت 

جاهزة. 
واأ�س����اف: ن�سعى اإلى تطوي����ر �سوق جدحف�س 
املرك����زي وتهيئت����ه ب�س����كل يتما�س����ى م����ع من����ط 
الأ�س����واق احلديث����ة، ويلب����ي احتياج����ات املرتادين 

م����ن ال�سل����ع الغذائية، حي����ث مت الإيعاز اإل����ى اأمانة 
العا�سم����ة لتق����وم باإع����داد مقرتح تق�سي����م ال�سوق 
اجلديد، متهيداً لعر�سه على جمل�س الأمانة، والذي 
�سين�ساأ على الأر�س احلالية ذاتها و�سي�ستمل على 

كافة اخلدمات البلدية ول نغفل الأهمية التاريخية 
ل�س����وق جدحف�س الذي جعلته حمط����ة حملية مهمة 
يق�سده����ا الزائ����ر للح�س����ول عل����ى متطلبات����ه من 
الفواك����ه واخل�رشوات واللحوم. وفيما يتعلق مببنى 

بلدي����ة جدحف�����س اأ�سار الوزي����ر اإل����ى اأن املو�سوع 
يلقى متابعة واهتمام م�ستمر من اأمانة العا�سمة. 

وكان وزي����ر الأ�سغ����ال ق����د ا�ستقب����ل مبكتب����ه 
بالبلدي����ات ممث����ل الدائ����رة ال�ساد�س����ة بالعا�سمة 
النائ����ب عل����ي العطي�����س، بح�س����ور وكي����ل �سئون 
البلديات نبيل ابو الفتح ومدير عام اأمانة العا�سمة 
ال�سيخ حمم����د بن اأحمد اآل خليف����ة، ورئي�س جمل�س 
اأمان����ة العا�سمة حممد اخلزاع����ي، وعدد من ممثلني 
اه����ايل جدحف�����س. واأك����د الوزي����ر اأهمي����ة توطي����د 
التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية مبا 
يلبي احتياجات املواطنني، ويدعم م�سرة التنمية 

والتطوير التي ت�سهدها مملكة البحرين.

• وزير الداخلية يرتاأ�س اجتماع جمل�س املرور 	

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة برقية تعزية وموا�س���اة من اأخيه 
�ساح���ب اجلالل���ة ال�سلط���ان قابو�س بن 
�سعيد �سلط���ان ُعمان ال�سقيق���ة، اأعرب 
جاللت���ه فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 
موا�سات���ه بوف���اة املغفور له ب���اإذن اهلل 
تعال���ى رئي�س املجل����س الأعلى لل�سوؤون 
الإ�سالمية �سم���و ال�سيخ عبداهلل بن خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليفة، مبته���ال جاللته اإلى 
املولى جل���ت قدرته اأن يتغم���د الفقيد 
بوا�سع رحمته ور�سوانه، وي�سكنه ف�سيح 

جناته.

رئي����س  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر 
خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، برقية 
�سك���ر جوابي���ة م���ن رئي����س جمهورية 
اإندوني�سي���ا جوكو ويدودو، وذلك رداً 
على برقي���ة �سموه املعزي���ة لفخامته 
يف �سحايا الهجم���ات النتحارية التي 

وقعت يف مدينة �سورابايا.
وقد اأعرب الرئي����س الإندوني�سي 
يف برقيت���ه عن خال����س �سكر وتقدير 
ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
على م�ساع���ر �سموه ال�سادقة النبيلة، 
موؤك���داً عم���ق العالق���ات الت���ي تربط 
ب���ني البلدي���ن ال�سديق���ني، متمني���اً 
ل�سم���و رئي�س الوزراء موف���ور ال�سحة 
وال�سع���ادة وململك���ة البحرين املزيد 

من التقدم والزدهار.

جاللة امللك يتلقى تعازي 
ال�سلطان قابو�س

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�سكر الرئي�س الإندوني�سي
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مريز� ي�ستعر�ص �لفر�ص �ال�ستثمارية مع �سفري �إيطاليا
املنام���ة - وزارة �ش����ؤون الكهرب���اء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش����ؤون  وزي���ر  ا�شتقب���ل 
عبداحل�ش���ن م���رزا مبكتب���ه �شف���ر جمه�رية 
ايطالي���ا املعتمد لدى مملكة البحرين دومينك� 
بيالت����. ويف بداية اللقاء، رحب ال�زير بال�شفر 
م�شي���داً مب���ا يرب���ط البلدي���ن ال�شديق���ن من 
التع���اون  يعززه���ا  متمي���زة  عالق���ات وطي���دة 
امل�ش���رك يف �شتى املجاالت وباالأخ�ص جماالت 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة، وا�شتعر�ص 
معه اأب���رز امل�شاريع التي يتم تنفيذها يف هيئة 
الكهرب���اء وامل���اء ووح���دة الطاق���ة امل�شتدامة 
وباالأخ�ص م�رشوع اإن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�شية 
بق���درة انتاجي���ة تبل���غ 100 ميغ���اوات وفر�ص 
اال�شتثم���ار املتاحة لل����رشكات االيطالية يف هذا 

امل�رشوع وامل�شاريع االخرى.
من جانب���ه، اأعرب ال�شفر االيطايل عن بالغ 
����رشوره لالطالع على مث���ل هذا التق���دم الكبر 
ال���ذي اأحرزته مملكة البحرين يف قطاع الكهرباء 

واملاء والطاقة املتجددة واأبدى رغبة ال�رشكات 
االيطالية للم�شاركة يف ه���ذه امل�شاريع بح�شب 
الفر����ص املمكنة وكذل���ك تفعي���ل املزيد من 
التع���اون يف تل���ك املج���االت، وتق���دم بجزي���ل 

�شك���ره وتقديره ملرزا على ح�ش���ن اال�شتقبال 
والرحيب واحلفاوة م�ؤك���داً ا�شتعداده لتعزيز 
ه���ذا التعاون القائم مبا يخ���دم كافة امل�شالح 

والتطلعات.

• وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء م�شتقبال ال�شفر االإيطايل	

مجلس ابراهيم الشيخ



الجمعة 8 يونيو 2018 
23 رمضان 1439

العدد 3524 5 بالدنا local@albiladpress.com

 
 

2018 8

@

النعيمي يت�سلم ن�سخة من كتاب “و�سائل الهدم والتخريب الفكري”

... وي�سيد مب�سمون كتاب م�ست�سار رئي�س “التطبيقية”

وزير الرتبية يت�سلم ن�سخة من كتاب حول الربوتوكول والدبلوما�سية

“ال�شورى” يتجه لإقرار القانونني... العري�ض لـ “$”:

قبل �سدوره مبر�سوم  اللجوء للمحكمة الد�ستورية لتح�سني “التقاعد” 

تربطنا عالقات عميقة مع تون�س
اأ�شادت باجلهود الثقافية ل�شفريها... مي بنت حممد:

  يتجـــه جمل�ض ال�شورى للموافقـــة على م�رشوعي 
قانوين اإ�شالح نظام التقاعد املدين والع�شكري.

وقال ع�شو جلنة ال�شـــوؤون القانونية والت�رشيعية 
ال�شورية اأحمـــد �شامل العري�ض لـ “البـــالد” اإن اللجنة 
�شجلـــت ال�شالمـــة الد�شتورية للت�رشيعـــني باجتماعها 
نهـــار يوم اأم�ـــض. واأو�شح اإن من الحتمـــالت اجلاري 
النقا�ـــض ب�شاأنهـــا حاليا من بعد قـــرار جمل�ض النواب 
رف�ض امل�رشوعني، وتوجه جمل�ـــض ال�شورى للموافقة 
عليهمـــا، اأن حتـــال الأمـــور اخلالفية بـــني املجل�شني 
للمحكمـــة الد�شتوريـــة، لتبـــدي راأيها ب�شـــاأن املواد 
م�رشوعـــي  �شـــدور  قبـــل  وذلـــك  ب�شاأنهـــا  املختلـــف 
القانونـــني مبر�شومني بقوة القانـــون وفق ما ين�ض 
عليـــه الد�شتور. وبني اإنـــه كان لدى جمل�ـــض النواب 
فر�شة اإحالة املواد املختلـــف ب�شاأنها لهيئة الت�رشيع 
والإفتاء القانوين، ولكـــن ت�شويت املجل�ض املنتخب 
برف�ـــض الت�رشيعـــني فـــّوت علـــى املجل�شـــني هـــذه 

الفر�شة، ومل يتبق اإل طريق واحد.
ووا�شل: علينا النتظار مـــن بعد موافقة جمل�ض 
ال�شـــورى على م�رشوعـــي القانونني، فاإمـــا اأن ي�شدره 
جاللتـــه مبر�شوم له قـــوة القانون اأو يحـــال للمحكمة 
الد�شتورية ويجـــري اتخاذ القـــرار املنا�شب يف �شوء 
للمـــادة )87(  العري�ـــض  قـــرار املحكمـــة. وا�شتنـــد 
مـــن الد�شتـــور، والتي تن�ـــض على “يف حـــال اختالف 
املجل�شـــني على اأّي م�ـــرشوع بقانون جمـــال للربملان 
ب�شفـــة عاجلـــة، ومل ينعقـــد املجل�ـــض الوطني حل�شم 

متريـــره مـــن عدمه، فـــاإن لـــدى جاللة امللـــك رخ�شة 
د�شتورية لإ�شدار القانون مبر�شوم له قوة القانون”.

واذا �شـــدر املر�شوم من جاللة امللك فال يعر�ض 
علـــى املجل�شـــني للموافقـــة عليـــه اأو رف�شـــه مثلما 
يجري مـــع مرا�شيم القوانني التي ت�شـــدر يف العطلة 
الت�رشيعية للربملان، اأّي اإن الت�رشيع ي�شبح نافذا بقوة 

القانون يف حالة �شدوره مبر�شوم.

توصية اللجنة
وكانـــت جلنة ال�شوؤون الت�رشيعيـــة والقانونية قد 
اجتمعت اأم�ض برئا�شة خمي�ـــض الرميحي نائب رئي�ض 
اللجنـــة. وقـــال الرميحـــي اإنَّ اللجنـــة ناق�شـــت م�رشوع 
قانون بتعديل بع�ض اأحـــكام القانون رقم )3( ل�شنة 
2008 ب�شـــاأن الهيئـــة العامـــة للتاأمـــني الجتماعـــي 

وم�رشوع قانون بتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون 
رقـــم )47( ل�شنـــة 2010 ب�شـــاأن اإدارة واخت�شا�شات 
�ضندوق التقاعد ل�ضباط واأف���راد قوة دفاع البحرين 
والأمـــن العـــام البحرينيني وغري البحرينيـــني املن�شاأ 

مبوجب املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991م.
وقـــال الرميحـــي اإن ال�شوريـــني ا�شتمعـــوا اإلـــى 
اإي�شاحـــات مـــن امل�شت�شـــار القانـــوين للجنـــة، حـــول 
م�رشوَعـــي القانوَنـــني املذكوريـــن، والتعديالت التي 
مت اإدخالهـــا على القانـــون النافـــذ، والإ�شافات على 
امل�رشوعـــني، مـــع النظـــر اإلـــى الن�شو�ض الـــواردة يف 

الد�شتور واملتعلقة بالعمل والتقاعد.
واأ�شار اإلـــى اأن اللجنة ارتاأت ال�شالمة الد�شتورية 
مل�رشوَعـــي القانونني، وقررت رفع راأيها ب�شاأنهما اإلى 

اللجنة املعنية.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�شتقبلـــت رئي�شـــة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار ال�شيخـــة مّي بنـــت حممـــد اآل خليفة 
يف مكتبهـــا �شبـــاح اأم�ـــض �شفـــري اجلمهورية 
التون�شيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن حممد بن 
يو�شف؛ مبنا�شبـــة انتهاء مهامه الدبلوما�شية 
لـــدى اململكـــة، وذلـــك بعد فرتة مـــن العمل 
قا�شاهـــا يف تعزيز التوا�شـــل الثقايف ما بني 

البلدين ال�شقيقني.
واأكـــدت ال�شيخـــة مي بنت حممـــد �رشورة 
موا�شلـــة التعـــاون ما بني اململكـــة وتون�ض، 
م�شـــرية اإلى عمـــق العالقـــات الإن�شانية التي 
جتمع ال�شعبـــني. وتوّجهت بال�شكـــر لل�شفري 
حممد بـــن يو�شف لوقوفه الدائـــم اإلى جانب 
الثقافة ودعمه للحراك احل�شاري يف اململكة، 
مهامـــه  يف  والنجـــاح  التوفيـــق  لـــه  متمنيـــة 

امل�شتقبلية. 

بـــدوره اأ�شاد بن يو�شف مبملكة البحرين، 
قيـــادة وحكومـــة و�شعبا، �شاكـــرا ال�شيخة مي 
بنت حممـــد اآل خليفة جلهودها يف بناء ج�شور 
التوا�شـــل ما بـــني البحريـــن واحل�شارات من 

حول العـــامل. واأكـــد ا�شتمرار التعـــاون البناء 
والتوا�شل مـــا بني تون�ض واململكة؛ لتحقيق 
املنجزات الثقافية، وتعزيز مكانة الثقافة يف 

بلدان الوطن العربي.

• اجتماع جلنة ال�شوؤون الت�رشيعية والقانونية	 • اأحمد �شامل العري�ض	

• ال�شيخة مّي بنت حممد ا�شتقبلت ال�شفري التون�شي	

وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
الرتبيـــة والتعليـــم: ا�شتقبـــل 
وزيـــر الرتبيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي مبجل�شـــه الرم�شاين 
مـــراد اجلنابـــي، وهـــو اأ�شتـــاذ 
العلـــوم  بجامعـــة  القانـــون 
التطبيقية، الذي اأهدى الوزير 
“و�شائـــل  ن�شخـــة مـــن كتابـــه 

الهدم والتخريب الفكري”.
واأعرب الوزير عن تقديره 
للجهود التي بذلها الكاتب يف 
اإعداد هـــذا الإ�شدار، متمنًيا له 

مزيًدا من التوفيق والنجاح.

مدينــــة عي�شــــى - وزارة الرتبيــــة 
الرتبيــــة  وزيــــر  ا�شتقبــــل  والتعليــــم: 
النعيمــــي مبجل�شــــه  ماجــــد  والتعليــــم 
الرم�شــــاين م�شت�شــــار رئي�ــــض جامعــــة 
العلوم التطبيقيــــة �شعد زناد درو�ض، 
الــــذي اأهــــدى الوزير ن�شخة مــــن كتابه 
الثــــاين  ال�شــــف  قيــــادات  “اإعــــداد 
ودوره يف حت�شــــني الأداء الوظيفي يف 

املنظمات احلكومية”.
واأ�شــــاد الوزيــــر باجلهــــود التــــي 
بذلهــــا الكاتب لإعــــداد هــــذا الإ�شدار 
القيــــم الــــذي ميثــــل اإ�شافــــة للمكتبة 
العربيــــة، متمنًيا له مزيًدا من التوفيق 

والنجاح.

وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
الرتبيـــة والتعليـــم: ا�شتقبل 
وزير الرتبيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي  مبجل�شه الرم�شاين 
حممـــد نعمـــان جـــالل، الـــذي 
اأهدى الوزير ن�شخة من كتابه 
والدبلوما�شية  “الربوتوكول 
الإ�شالميـــة  التقاليـــد  بـــني 

واملجتمع احلديث”.
الوزير على جهود  واأثنى 
املكتبـــة  اإثـــراء  يف  الكتـــاب 
القيمة،  بالإ�شدارات  العربية 
متمنًيـــا له مزيًدا من التوفيق 

والنجاح.

را�سد الغائب
الــــقــــانــــونــــان �ـــشـــلـــيـــمـــان د�ـــشـــتـــوريـــا
“النواب” فّوت فر�شة حتكيم هيئة الإفتاء
ــد ـــ ـــ ـــ واحـــ طـــــريــــــــق  اإل  ــق  ـــ ـــ ــب يــت لــــــــم 
من اخليارات �شدور القانون مبر�شوم له قوة القانون 

“خدمات ال�سورى” تناق�س ال�سالحيات اجلديدة ل�سناديق التقاعد
ناق�شت جلنـــة اخلدمات مبجل�ض ال�شورى اأم�ض 
برئا�شة جهاد الفا�شل رئي�ض اللجنة م�رشوع قانون 
بتعديـــل بع�ـــض اأحـــكام القانـــون رقـــم )3( ل�شنة 
2008 ب�شـــاأن الهيئة العامـــة للتاأمني الجتماعي، 
وم�ـــرشوع قانـــون بتعديل بع�ـــض اأحـــكام املر�شوم 
اإدارة  ب�شـــاأن   2010 ل�شنـــة   )47( رقـــم  بقانـــون 
واخت�ضا�ض���ات �ضن���دوق التقاعد ل�ضب���اط واأفراد 
قوة دفاع البحرين والأمـــن العام البحرينيني وغري 
البحرينيني املن�شاأ مبوجـــب املر�شوم بقانون رقم 
)6( ل�شنـــة 1991، وذلك بح�شـــور ال�شيخ اأحمد بن 
حممد اآل خليفة وزير املالية وممثلي الهيئة العامة 
للتاأم���ن االجتماع���ي وممثل���ي �ضن���دوق التقاعد 

الع�شكري.
وخالل الجتماع طرح اأع�شاء اللجنة ت�شاوؤلتهم 
ب�شاأن الآثار املرتتبة على تطبيق امل�رشوعان بقانون 
على اأر�ـــض الواقع، ف�شـــاًل عن املميـــزات احلالية 
التي ي�شتفيـــد منها املتقاعديـــن والو�شع املايل 

ل�شناديق التقاعد والعجز الكتوراي املتوقع، اإلى 
جانب طبيعة ال�شالحيـــات التي �شتمنح ل�شناديق 
التقاعد يف �شوء املالحظات التي اأثريت يف الفرتة 

الأخرية وطبيعة التعديالت التي قد ت�شتحدث.

وقدمـــت اجلهات املعنيـــة مرئياتها وردودها 
ب�شـــاأن مـــا مت طرحه من ت�شـــاوؤلت، قبـــل اأن تقرر 
اللجنة موا�شلة بحث امل�رشوعان بقانون مع التاأكيد 

على اإجنازهما وفقاً ملا ن�ض عليه الد�شتور.

بح�شور وزير املالية وممثلي هيئة التاأمني املدنية والع�شكرية

• اجتماع جلنة اخلدمات برئا�شة جهاد الفا�شل	
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وزير اخلارجية رئي�ًسا فخرًيا لـ “وطني البحرين”
بحث حقوق العمالة الهندية يف البحرين

“الإ�سكان” تبداأ توزيع الوحدات اجلاهزة بـ “مدينة �سلمان”

حميدان لدى لقائه ال�سفري الهندي:

تنفيًذا لأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة، رئي�س جمل����س اإدارة هيئة تنظيم 
�سوق العمل، جميل حميدان، يف مكتبه بالوزارة، 
ام�س �سف���ري اجلمهوري���ة الهندية ل���دى مملكة 

البحرين، األوك كومار �سينها.
وخ���ال اللق���اء ا�ستعر�س الوزي���ر حميدان 
�سبل تعزيز التعاون القائم بني مملكة البحرين 
وجمهوري���ة الهند، حي���ث مت يف هذا الإطار بحث 
املو�سوعات ذات ال�سلة مبتابعة حقوق العمالة 
الهندي���ة يف اململك���ة، وا�ستعرا����س الإجراءات 
الت�رشيعية والتنظيمي���ة التي تقوم بها اململكة 
البحريني���ني  العم���ال  حق���وق  كاف���ة  ل�سم���ان 
والأجان���ب عل���ى حد �س���واء، والتاأكد م���ن �سداد 
الأجور يف اأوقاتها، موؤك���داً يف هذا ال�ساأن حر�س 
حكوم���ة مملك���ة البحري���ن ال�سدي���د عل���ى متتع 
العمال���ة الهندية بكافة احلقوق واملزايا، منوهاً 
يف الوقت ذاته، بالتن�سيق امل�ستمر مع ال�سفارة 

الهندية وغريها من اجلهات املعنية.

من جانبه، اأ�ساد ال�سف���ري الهندي مب�ستوى 
العاق���ات التي تربط بل���ده مبملك���ة البحرين، 
لفت���اً اإلى ما حتظى به اململكة من مكانة دولية 
بارزة بف�سل م���ا ت�سهده من تطور على خمتلف 
العمالي���ة  الأ�سع���دة ويف مقدمته���ا املج���الت 

والرعاية الجتماعية، معرباً عن بالغ تقديره ملا 
تبدي���ه اململكة م���ن حر�س على حق���وق العمالة 
الهندية وحف���ظ حقوقها ب�سورة م�ستمرة، الأمر 
الذي يعزز العاق���ات الإيجابية والتاريخية بني 

البلدين ال�سديقني.

املنامة - وزارة الإ�س���كان: تنفيًذا لأمر ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة بتوزيع 5000 وحدة �سكنية، ويف اإطار توجيهات 
عاه���ل الباد �ساحب اجلالة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليفة، تزامنا مع ال�سه���ر الف�سيل مبا يلبي احتياجات 
املواطن���ني ومتابعة جله���ود احلكوم���ة برئا�سة رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة يف تنفي���ذ برنامج عملها، ق���ال وكيل وزارة 
الإ�سكان ال�سيخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل خليفة اإن الوزارة 
بداأت �سباح اأم�س بتوزيع اأكرث من 3000 وحدة �سكنية 
جاهزة مبدينة �سلمان على املواطنني امل�ستفيدين مبا 

يتوازى وت�سليم مفاتيح وحدات مدينة خليفة.
وقال وكيل الإ�سكان اإن بدء الوزارة بت�سغيل اأولى 
مراحل مدينتي �سلمان وخليفة يف اآٍن واحد يعك�س مدى 
الهتمام والرعاية الكبرية التي توليها مملكة البحرين 
بقي���ادة �ساح���ب اجلال���ة املل���ك ملواطن���ي اململكة، 
وبتوجيه���اٍت من �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، 
وبرعاي���ة من �ساح���ب ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء، 
وحر�سه���ا على توفري �سب���ل العي�س الك���رمي لهم، من 
خال تقدمي اخلدمات الجتماعية، وعلى راأ�سها اخلدمة 

الإ�سكانية.
وتاب���ع الوكي���ل: “بت�س���ارع وترية العم���ل يف مدن 
البحري���ن اجلدي���دة، نكون ق���د اقرتبنا م���ن حتقيق اأمر 
جال���ة املل���ك ال�سام���ي ببن���اء 40 األف وح���دة �سكنية، 
وال���ذي ميثل عام���ة فارق���ة يف م�سرية الإ�س���كان التي 
�سهدت اإن�ساء العديد من امل���دن الإ�سكانية، وم�ساريع 
املجمع���ات ال�سكني���ة يف خمتل���ف حمافظ���ات اململكة، 
مما مكن ال���وزارة من توفري اآلف الطلب���ات الإ�سكانية 

للمواطنني”.
واأ�سار ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اإلى اأن مدينة �سلمان 
تع���د الأكرب عن غريها من املدن قيد التنفيذ من حيث 
امل�ساحة وعدد الوحدات، واخلدم���ات املتنوعة، موؤكًدا 
باأنه �ستبل���غ الطاق���ة ال�ستيعابية للمدين���ة ما يقارب 
100 األ���ف ن�سم���ة، حيث اإن هذه املدين���ة تتاألف من 6 
�س���واٍح، مو�سًحا اأن الوزارة تعكف حاليا على ا�ستكمال 
البنية التحتية، واخلدم���ات الأ�سا�سية لاأرا�سي الأخرى 
باملدينة، والتي �ست�سيد عليها امل�ساريع امل�ستقبلية، 

مما يتيح �رشعة ا�ستكمال املدينة.

• حميدان ملتقياً ال�سفري الهندي	

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأ�ساد وزير 
اخلارجية  باجلهود الدءوبة التي تقوم بها 
جمعي���ة وطني البحري���ن يف تعزي���ز ثقافة 
الهوية الوطنية، منوًها باملبادرات الرائدة 
التي تقوم بها اجلمعي���ة، والتي ت�سهم يف 
تعزي���ز قيم الولء والنتماء للوطن، متمنًيا 
للجمعية دوام التوفيق والنجاح فيما تقوم 

به من اأعمال وجهود وطنية نافعة.
اأحم���د ق���د  ب���ن  ال�سي���خ خال���د  وكان 
ا�ستقب���ل مبكتبه بالدي���وان العام للوزارة، 
اأم����س رئي����س جمل����س اإدارة جمعية وطني 

البحرين ف���واز �سليم���ان واأع�س���اء جمل�س 
الإدارة. 

م���ن جانبه، �سلم  جمل����س الإدارة وزير 
اخلارجية الرئا�س���ة الفخرية جلمعية وطني 
البحري���ن؛ تقديًرا للدور الكبري الذي يقوم 
ب���ه يف متثيل مملكة البحري���ن اأمام خمتلف 
املحافل الإقليمي���ة والدولية، معربني عن 
خال����س تقديره���م لدع���م وزي���ر اخلارجية 
لأعم���ال اجلمعي���ة، واعتزازه���م بالتوا�سل 
الدائ���م مع���ه، وال���ذي ي�سه���م يف الرتقاء 

بربامج وم�رشوعات اجلمعية.

ال�سب�ط الدار�سون يف دورة الأمن الت�أ�سي�سية يزورون “التظلمات”

�ساحي���ة ال�سي���ف - الأمان���ة العام���ة 
للتظلم���ات:  ا�ستقبل���ت الأمان���ة العام���ة 
للتظلم���ات يف مقره���ا ب�ساحي���ة ال�سي���ف 
وف���ًدا م���ن ال�سب���اط الدار�س���ن يف دورة 
الأم���ن التاأ�سي�سية املنعق���دة بالأكادميية 
امللكي���ة لل�رشط���ة، وذل���ك يف اإط���ار تعزيز 
اجلانب العملي له����ؤالء ال�سباط من خالل 
التع���رف على اآلية العمل باأمانة التظلمات 

ومهامها.
وكان يف ا�ستقبال الوفد نائب الأمني 
الع���ام للتظلمات اأ�سام���ة الع�سفور، حيث 
رح���ب به���م، واأ�سار اإل���ى عاق���ة التعاون 
العام���ة  الأمان���ة  ترب���ط  الت���ي  املتمي���زة 
للتظلمات والأكادميي���ة امللكية لل�رشطة، 

يف جمالت العمل امل�سرتك كافة. 

كما قدم نائب الأمني العام للتظلمات 
���ا تعريفًي���ا ت�سمن  لأع�س���اء الوف���د عر�سً
التظلم���ات  اأمان���ة  واخت�سا�س���ات  مه���ام 
ودوره���ا يف خدم���ة اجلمه���ور م���ن خ���ال 
تلق���ي التظلمات اأو طلب���ات امل�ساعدة يف 
جمال عملها، واله���ادف اإلى تعزيز احرتام 
حق���وق الإن�سان، وت�سم���ن العر�س كذلك 
اأه���م الإح�ساءات ع���ن اأن�سطتها وجهودها 
بح�سب م���ا ورد يف التقارير ال�سنوية التي 

اأ�سدرتها. 
ويف خت���ام اللقاء، متن���ى نائب الأمني 
العام للتظلمات لأع�ساء الوفد اأن يكونوا 
وجدوا ال�ستف���ادة املرجوة م���ن زيارتهم 
لاأمان���ة العام���ة للتظلم���ات، ومب���ا يع���زز 

خرباتهم ومهاراتهم الوظيفية.
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جتمعات مكونات املجتمع تظهر للعامل الوحدة والرتابط الوطني
ح�شور غبقة “هذه هي البحرين” ي�شيدون بالتعاي�ش يف اململكة... حميدان:

حت���ت رعاي���ة كرمي���ة من ل���دن عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة، 
اأقام���ت جمعي���ة “ه���ذه ه���ي البحري���ن” غبقته���ا 
الرم�شاني���ة ال�شنوي���ة، بعن���وان “غبق���ة املحبة”، 
بح�شور وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل 
حمي���دان، وو�ش���ط ح�ش���ور كثيف م���ن املدعوين 
ورجال ال�شل���ك الدبلوما�شي وممثل���ي موؤ�ش�شات 
املجتمع املدين، وذلك يف كني�شة القلب املقد�ش 

الكاثوليكية باملنامة.
ويف كلم���ة ل���ه يف احلف���ل، نق���ل وزي���ر العمل 
املل���ك  جالل���ة  حتي���ات  االجتماعي���ة،  والتنمي���ة 
وتقدي���ره اإلى جميع القائمني على تنظيم التجمع 
ال�شن���وي املب���ارك، ال���ذي تقيم���ه وت����رف عليه 
اجلمعي���ة، م�ش���را اإل���ى اأن التجمع يعك����ش الوجه 
احل�شاري امل�رق وامل�رِّف لبلدنا العزيز، ويت�شم 
بقي���م ت�شامح وتكات���ف ثقايف واجتماع���ي، موؤكداً 
اأن ه���ذا النوع من الفعاليات ياأتي ترجمة مل�شرة 
االإ�شالح ال�شامل واالإجن���ازات املتعددة يف العهد 
الزاه���ر جلاللة امللك. واأكد وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعي���ة اأن احلفل يعترب جت�شيداً الأجمل �شور 
التعاي�ش بني خمتلف االأطياف يف مملكة البحرين، 
بل���د ال�ش���الم واملحب���ة، لي�شم نخبة م���ن املحبني 
واملخل�ش���ني للمملكة، عزموا عل���ى التعاون خلر 
الوط���ن، ليظه���روا للع���امل اأجمع ما يتمي���ز به من 
وحدة وترابط ب���ني اأبنائه واملقيمني على اأر�شه، 
منوهاً حمي���دان بتفانيهم يف اإع���الء ا�شم البحرين 
عالياً يف خمتلف املنا�شبات واملحافل االجتماعية 

والدينية والعاملية.

مهد الحضارات
م���ن جانبه، اأك���د املط���ران ملطراني���ة �شمال 
�شبه اجلزي���رة العربية كاميلو بال���ني اأن البحرين 
مهد لالأدي���ان وواحة ملمار�ش���ة ال�شعائر الدينية، 
وم���ا وجود كني�ش���ة القلب املقد�ش عل���ى اأر�شها 
من���ذ اأك���ر م���ن 80 عاًم���ا اإال دلي���ل ب���نِيّ على ما 
تقدمه هذه االأر�ش املباركة بف�شل قائد املحبة، 
وراعيها، جاللة امللك، من دعم واحت�شان. و�شدد 
عل���ى حر����ش اجلالي���ات املختلفة عل���ى البقاء يف 
�شهر رم�ش���ان املبارك يف البحري���ن، واال�شتمتاع 
م���ع اإخوانه���م امل�شلم���ني باالأج���واء والروحانيات 
العظيمة، التي حتت�ضن اجلميع �ضمن رباط املحبة 
والتعاي�ش، كونها اأق�ر الطرق واأقربها اإلى اهلل. 

منارة عالمية
واأ�ش���اد رئي�ش جمل�ش اأمن���اء مركز امللك حمد 
العاملي للتعاي�ش ال�شلمي ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل خليف���ة بالدعم الالحمدود الذي يقدمه �شاحب 
اجلالل���ة ملك الب���الد يف الدف���ع بجه���ود التعاي�ش 
وال�ش���الم وحرية االأدي���ان، اإلى اآف���اق ال نظر لها 
يف اأي م���كان، وم���ا اإ�شدار اأم���ره ال�شامي بتد�شني 
املركز كمنارة عاملية ت�ش���ع باأفكار جاللته النرة 

اإال نقلة نوعية على م�شتوى اجلهود املبذولة.

ييئة آمنة
من جهتها، اأعرب���ت نائب رئي�ش جمل�ش اأمناء 
مرك���ز امللك حم���د العامل���ي للتعاي����ش ال�شلمي، 
ورئي�ش���ة جمعي���ة “هذه ه���ي البحري���ن”، بيت�شي 
ماثي�شون ع���ن �شكرها وتقديرها ململكة البحرين 
مل���كاً وحكومة و�شعبا على م���ا ت�ربه اململكة من 
اأروع املث���ل يف توفر بيئ���ة اآمنة حماطة باالحرتام 
ل���كل طائف���ة ومذه���ب، للعي����ش يف ربوعها بكل 

�شالم واأمن وفخر.
وقالت ماثي�ش���ون “اإن التجمع ال�شنوي الذي 
حتر����ش اجلمعية على تنظيم���ه يف موقع ديني اأو 
ثق���ايف، يجم���ع نخبة م���ن ممثلي اأطي���اف املجتمع 
البحرين���ي والقي���ادات الديني���ة ورج���ال ال�شل���ك 
الديبلوما�شي واالإعالم وغرهم، يعك�ش روح االإخاء 

واملحب���ة التي حتملها كافة الديان���ات ال�شماوية، 
وما جاءت بها جميعاً من ر�شالة �شالم وطماأنينة”.

خالد بن خليفة: األنشطة الجامعة 
تعزز التسامح الديني

قال رئي����ش جمل����ش اأمناء مرك���ز امللك حمد 
العاملي للتعاي�ش ال�شلمي ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل خليف���ة ل��”الب���الد”، “اإننا �شعداء ب���اأن ن�شارك 
يف ه���ذه “الغبقة” املتمي���زة، التي جاءت يف اأواخر 
الع����رة من ال�شه���ر الكرمي، وبتنظي���م من جمعية 
“هذه هي البحرين” يف كني�شة من اأقدم الكنائ�ش 
املوجودة يف املنطقة، ومب�شاركة ممثلني عن كل 
االأدي���ان والطوائ���ف املوج���ودة يف البحرين، منها 
البهائي���ة، وامل�شيحية، والهندو�شي���ة، والبوذية، 

وغرها، وبتجربة فريدة من نوعها”.
املمت���از  “التنظي���م  خال���د  ال�شي���خ  واأردف 
يعك�ش ر�شال���ة وا�شحة، عن الواق���ع البحريني يف 
التعاي�ش ال�شلمي، واالنفتاح على االأديان، واالآخر، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى اأننا يف مركز املل���ك حمد العاملي 
للتعاي�ش ال�شلمي، نفخر مبثل هذه االأن�شطة التي 
توؤك���د الت�شامح الدين���ي، والعرق���ي، واملذهبي، 
ال�ش���ورة  وتق���دم  البحري���ن،  يف  واالأيديولوج���ي 
النمطي���ة ال�شحيحة ع���ن البلد، وكي���ف اأنها ومنذ 
التاأ�شي�ش االأول، كان���ت على الدوام مثاالً يحتذى 
به باالنفتاح على كاف���ة الديانات، وبتوفر كافة 
�شب���ل العي�ش، لكل من يوفد اإليها، وكذلك ح�شن 

املعاملة، والتعاي�ش باأبهى �شورة”.

وزير العمل: دليل على نجاح 
سياسة جاللة الملك بتعزيز أطر 

التعايش
اأكد وزير العمل وال�ش���وؤون االجتماعية جميل 
حمي���دان ل� “الب���الد” �شعادته باملحف���ل اجلميل، 
ال���ذي يجمع حتت قبته �ريح���ة وا�شعة من ممثلي 
االأدي���ان واملذاهب املختلف���ة يف مملكة البحرين، 
اإذ يت�شارك���ون جميعا حمبة البل���د واأهلها ولطاملا 

قدموا مناذج عاملية يف التعاي�ش مع اجلميع.
وتاب���ع حمي���دان “م���ا راأيناه الي���وم هو دليل 
وا�ش���ح على جناح �شيا�شة جالل���ة امللك يف تعزيز 
مملك���ة  يف  ال�شلم���ي  التعاي����ش  واأط���ر  مفاهي���م 
البحري���ن، وحني نلق���ي النظرة على ه���ذا التجمع 
املهي���ب والرائع واملتنوع، فعالً ه���م جميعا على 

قل���ب واح���د، يف حمب���ة البحري���ن، واالإ�ش���ادة بها، 
وتعزي���ز مكا�شبه���ا وحقيق���ة ما يجري به���ا، على 

امل�شتويني الداخلي واخلارجي”.
وق���ال “جاللة امللك له نظ���ره عميقة ومبكرة 
يف التاأكي���د على هذا املج���ال املهم، خ�شو�شاً يف 
االأم���ن وال�شل���م واالجتماع���ي، الذي ب���داأت تظهر 
نتائج���ه ب�شكل جل���ي ووا�شح، ويل به���ذا ال�شياق 
اأن اأ�شي���د بروؤية جاللت���ه، وبجهود جمعية هذه هي 
البحرين، والتي تقدم الكثر من امل�شاعي اخلرة 

للبلد”.

السفير األميركي: داعمون لرؤية 
جاللة الملك بالتسامح والتعايش

و�شف ال�شف���ر االأمركي ج�ش���ن �شيبريل 
تد�ش���ني مرك���ز املل���ك حم���د العامل���ي للتعاي�ش 
ال�شلم���ي باخلط���وة املهم���ة، لي����ش عل���ى �شعيد 
البحري���ن فح�ش���ب، بل وحت���ى للمنطق���ة والعامل 

باأ�ره.
للت�شام���ح  امله���م  املرك���ز  “ي���روج  وق���ال 
والتعاي����ش ال�شلم���ي تنفيذا للروؤي���ة التي حملها 
جالل���ة امللك ل�شنوات عديدة، وه���ي مبادرة هامة 
ونح���ن ندعمها ب�شدة، واأنا اأي�ش���اً �شعيد لوجودي 
هن���ا اليوم خ�شو�ش���ا خالل هذا ال�شه���ر الف�شيل 
الذي يجتمع فيه النا�ش ويت�شاركون يف ن�ر اخلر 
واملحب���ة، كل ذلك يجتمع هنا ونحن داعمون لهذا 

التوجه”.

السفيرة الفرنسية: نشيد بالفكر 
النير لجاللة الملك

قالت ال�شفرة الفرن�شية �شي�شيل لوجنيه اإن 
الفعالية جت�ش���د متثيالً رائع���اً للتعاي�ش ال�شلمي 
ب���ني اأتب���اع جمي���ع االأدي���ان واملذاه���ب، بقولها 
“للجمي���ع احل���ق يف ميار�ش���وا �شعائره���م بحري���ة 
واأمان، وه���ذه خا�شية رائعة يتمت���ع بها املجتمع 

البحريني”.
واأ�شافت لوجنيه “ن�شي���د بقوة بالفكر النر 
جلالل���ة امللك بتعزي���ز ودعم هذا التعاي����ش، واأنا 
ك�شف���رة لبل���د اأجنبي اأق���در وجود اأماك���ن ودور 
للعب���ادة ملختلف االأدي���ان يف البحرين، ولقد اأتاح 
ذلك يل الفر�شة ب���اأن اأح�ر �شعائر دينية للعديد 
م���ن الطوائف وهو اأمر مميز ج���داً يف هذه اململكة 

العزيزة على قلوبنا”.

السفيرة الفلبينية: تدشين 
الكاتدرائية األكبر في المنطقة 

قريبا
عربت ال�شفر الفلبينية الفون�شو فرناند عن 
�شكرها على اإتاحة الفر�شة للم�شاركة يف الفعالية 
الرائع���ة، قائلة “كممثلة للجالي���ة الفلبينية التي 
ي�ش���ل عددها اإل���ى 60 األفا، ومعظمه���م من اأتباع 
الديان���ة امل�شيحية اأوؤك���د اأن البحرين منوذج رائع 
للتعاي����ش ب���ني اجلميع وب�شه���ادة اأبن���اء اجلالية 
اأنف�شه���م”. وتابع���ت فرينان���د “�شن�شه���د قريبا 
تد�ش���ني الكاتدرائية االأك���رب يف املنطقة، وعليه 
انتهز هذه الفر�شة الأتقدم بال�شكر والتقدير اإلى 
جاللة املل���ك على ت���ربع جاللته ال�شخ���ي بتقدمي 
االأر����ش املخ�ش�ش���ة لهذا البن���اء، والذي �شيكون 
�شاه���داً ب���ارزاً على فك���ر جاللته املنفت���ح والنر 
وروؤيت���ه احلكيم���ة للبحري���ن كحا�شن���ة ملختل���ف 

االأديان واملذاهب التي تعي�ش يف �شالم ووئام”.

السفيـــر اليابانـــي: مبادئ 
جاللــــة الملك محــل ترحيـــب 

دائم في بالدي
اأ�ش���اد ال�شف���ر الياباين هيديك���ي اإيتو ب� 
“غبق���ة املحبة” التي اأعدته���ا جمعية هذه عي 
البحرين بقوله “�شعيد جداً حل�شوري الفعالية، 
التي جتم���ع خمتلف االأديان الت���ي تعي�ش جنباً 

اإلى جنب يف هذه البالد اجلميلة”.
وقال ايت���و “هذا هو العام االأول يل للعمل 
�شفرا لبالدي خالل �شه���ر رم�شان، واأنا اأ�شيد 
مب���ا تتبن���اه البحرين م���ن فكر يع���زز التعاي�ش 
ال�شلم���ي والوحدة ب���ني جميع الب����ر، وحكومة 
ب���الدي ترحب دوم���اً مبب���ادرات جالل���ة امللك 
امل�شتم���رة لتعزيز هذا املب���ادئ، لذا اأنا �شعيد 
جداً ملا اأراه اليوم يف البحرين من حمبة وت�شامح 

وتعاي�ش بني اجلميع”.

اإبراهيم النهام

“ هذه هي البحرين” وعالم جديد من التعايش
قدم���ت جميع���ة “هذه ه���ي البحرين” جم���ددا ف�شال ح�شاري���ا اآخاذا ع���ن البحرين، 
و�شع���ب البحرين، وتاري���خ البلد نف�شه، ب� “الغبقة” الرم�شاني���ة املميزة التي اأقامتها 
موؤخرا بكني�شة القلب املقد�ش بالعا�شمة املنامة، و�شط لفيف �شخم من احل�شور، من 
ممثلي االأديان، واملذاهب، واجلاليات االأجنبية، واأي�شا ممثلي ال�شفارات والقن�شليات 

العربية، واالأجنبية.
وميث���ل هذا النجاح الرتاكمي، واملتمدد، وال���ذي يتحدث عنه االأجنبي، واالآخر، قبل 
ابن البلد نف�ش���ه، ال�شورة احلقيقية للمملكة، وكيف اأنه���ا اأ�شحت اليوم منارة م�شعة، 
ي�شتله���م خاللها االأ�ش�ش املثل���ى التعاي�ش ال�شلم���ي، واالنفتاح عل���ى االأديان، وكيف 
تكون االأوطان جامعة للب�ر، ال اأن تكون كانتونات للتمييز، والتناحر، والفرقة، والهدم.

واأك���ر ما اأعجبني يف ه���ذه “الغبقة” اكتظاظ القاعة الكب���رة بجموع ب�رية كثرة، 
ومتنوع���ة، وخمتلفة، حر����ش اإفرادها جميعا على احل�شور املبك���ر، وت�شجيل موقفهم، 
بقال���ب جميل، يعك�ش اأ�شالة البلد، واأ�شالة الوافدين، واملقيمني، والذين مل ي�شعروا 

لوهلة واحدة، باأن البحرين هي بلدهم الثاين، بل مب�شاف االأول دائما.
جمعي���ة “هذه ه���ي البحرين” مل تقدم فقط امل�شاحات الأ�شح���اب الديانات االأخرى 
لك���ي يعربوا خاللها ع���ن حمبته���م  للبحرين، ومللكيه���ا، ول�شعبها الطي���ب فقط، بل 
منحته���م الفر�ش���ة اأي�شا الأن ي�شارك���وا وبفعالية، وتلقائية منه���م، بذكر احلقيقة عن 
البل���د، وت�شحيح ال�شورة امل�شوه���ة التي انتهجها البع�ش يف االأع���وام االأخرة، والتي 

داأبت على تقدمي مناذج زائفة، عن هذا البلد الذي لطاملا كان حا�شنا للجميع.
ومم���ا يلفت االنتباه اأي�شا، على هام�ش “الغبقة” حديث ال�شفراء اأنف�شهم، ال�شفر 
االأمريك���ي، وال�شفرة الفرن�شية، وغرهم، وكي���ف اأنهم مدحوا البحرين بحما�شة بالغة، 
واأثن���وا على جالل���ة امللك املفدى، وعل���ى روؤاه امللكي���ة العابرة للح���دود، يف جماالت 
التعاي�ش بني االأديان، والت�شام���ح واالنفتاح على االآخر، وقالوا باحلرف “نحن معجبون 

جداً، هذا اأمر مل نره باأي بلد اآخر، جاللة امللك رجل حكيم”.
“ه���ذه ه���ي البحرين”هي ق�ش���ة حقيقية من النج���اح، ق�شة متنامي���ة، وم�شتمرة، 
وخمتلف���ة، اأع�شاوؤها يختلف���ون فيما بينهم، باللغ���ة، والثقافة، والديان���ة، وامللب�ش، 
ولك���ن ما يجمعهم، هو املحبة، والقلوب املفتوحة على بع�شها، والتي ت�شتلهم ثقافة 
احلب، والت�شامح، واالحرتام، وتقدمي م�شاعي اخلر لالآخرين، ف�شكرا لهم جميعا، فردا 

فردا.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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ال�ضجن 3 و5 �ضنوات ملداَنني بو�ضع قنبلة وهمية على “الهايوي”

27 يونيو احلكم على �ضاب حاول دخول الدراز من طريق مغلق

 بهدف ترويع املواطنني واملقيمني والإخالل بالأمن العام

“دورية” فاجاأت املتهم واأنقذت ال�رشطي

عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية 
الرابعة متهمني اثنني، ب�سجن الأول 
منهما ملدة 5 �سنوات والثاين ملدة 
3 �سنوات؛ وذلك لإدانتهما ب�سناعة 
هيكل حم���اٍك لأ�س���كال املتفجرات 
م�سن���وع م���ن علب���ة حلي���ب معدنية 
معب���اأة بالرمل وو�سع���ه على �سارع 
ال�سي���خ خليفة ب���ن �سلم���ان مقابل 
وال���ذي �سنع���ه  منطق���ة كرباب���اد، 
املتهم الث���اين بناء عل���ى اأوامر من 
الأول، واأم���رت املحكم���ة مب�سادرة 

امل�سبوطات.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات 
حكمه���ا اإن املتهم الث���اين واإن كان 
ق���د بلغ اخلام�سة ع�رشة م���ن عمره اإل 
اأن���ه مل يتجاوز الثامن���ة ع�رشة بتاريخ 
ال���ذي  الأم���ر  الواقع���ة،  ارت���كاب 
يتعني مع���ه اإعمال الع���ذر املخفف 
املن�سو����ص علي���ه يف املادتني 70 

و71 من قانون العقوبات.
وقائ���ع  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
الق�سي���ة تتمثل يف اأن املتهم الأول 
كّلف املتهم الث���اين ب�سناعة ج�سم 
حم���اٍك لأ�سكال املتفج���رات م�سابه 

لل�س���ورة التي اأر�سله���ا اإليه، فقام 
الأخري بت�سنيع���ه وو�سعه يف كي�ص 
اأ�س���ود الل���ون، وتركها عن���د اإحدى 
املزارع يف منطقة الدراز، م�سريًة اإلى 
اأن املتهم الثاين قام بت�سوير مكان 
تواجدها واأر�سل �سورة املوقع اإلى 
املته���م الأول، موؤكدا ا�ستخدام هذا 
اجل�سم بو�سعه عل���ى الطريق العام 
يف منطق���ة كرباباد واإ�سعال النريان 

يف عدد من الإطارات.
ولفتت اإل���ى اأن حتريات �ساهد 
الإثب���ات اأك���دت ارت���كاب املته���م 
الثاين واآخري���ن للواقعة، وبتخطيط 
م���ن املته���م الأول اله���ارب خ���ارج 
اململكة؛ به���دف ترويع املواطنني 
واملقيمني وبث الرعب يف نفو�سهم 
والإخ���الل بالأم���ن الع���ام، وتعطيل 
حركه املرور واإيهام النا�ص وال�رشطة 
م���ن اأن اجل�س���م الوهمي ه���و قنبلة 

حقيقية.
ال�ساب���ط  جم���ري  اأم���ر  وق���د 
التحري���ات بالقب����ص عل���ى املتهم 
الث���اين، ا�ستن���ادا له���ذه التحريات 
وا�ستن���ادا لأح���كام قان���ون حماي���ة 

الإرهابي���ة  الأعم���ال  م���ن  املجتم���ع 
ومتكن من �سبطه.

وبالتحقي���ق مع املته���م الثاين 
مبعرف���ة النيابة العامة اع���رف اأنه 
يف غ�س���ون �سهر اأغ�سط�ص من العام 
2017 توا�سل مع���ه املتهم الأول، 
وال���ذي طل���ب من���ه �سناع���ة ج�س���م 
حماكي لأ�سكال املتفجرات، واأر�سل 
له �سوره جل�سم وهم���ي وطلب منه 
�سناعة ج�سم م�سابه له، فوافق على 

ذلك.
واأ�ساف اأنه قام بت�سنيع اجل�سم 
الوهمي، والذي كان عبارة عن علبة 
حليب معدني���ة، مت ح�سوها بالرمال 
واأ�س���الك  به���ا بطاري���ات  وال�س���ق 
كهربائي���ة، ث���م ق���ام بو�سعه���ا يف 
كي�ص اأ�س���ود اللون وتركه���ا بجوار 
اإح���دى امل���زارع يف منطقة ال���دراز، 
تواجده���ا  م���كان  بت�سوي���ر  وق���ام 

واأر�سله للمتهم الأول.
اجل�س���م  النياب���ة  وبعر����ص 
املتهم  عل���ى  امل�ضب���وط  الوهم���ي 
اأق���ر باأنه هو اجل�س���م ذاته الذي قام 
بت�سنيع���ه، كما اأر�س���د عن منزل يف 

منطق���ة الدراز، والذي عرث فيه على 
هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر لوحي 
“فال�ص  تخزي���ن  “تابل���ت” وذاكرة 

ميموري”.
تقري���ر  م���ن  للمحكم���ة  وثب���ت 
�سعبة الب�سمات تطابق ب�سمات يد 
املته���م الثاين باأك���رث من 12 عالمة 
مميزة م���ع اأثري ب�سمت���ي اإ�سبعني 
مرفوع���ني م���ن عل���ى كي����ص ورقي 

اأبي�ص اللون.
وكان���ت اأحال���ت النياب���ة العامة 
املتهم���ني للمحاكم���ة عل���ى اعتبار 
اأنهم���ا بتاري���خ  8 اأغ�سط�ص 2018، 
ا�سركا بطريقي التفاق وامل�ساعدة 
يف جناية و�سعهم واآخرين جمهولني 
يف مكان عام هي���كل حماٍك لأ�سكال 
املتفجرات، والتي حتمل بالعتقاد 
باأنها كذلك، باأن قام املتهم الثاين 
ب�سناع���ة الهيكل املحاك���ي ل�سكل 
املتفج���رات، بتكلي���ف م���ن املتهم 
الأول، والذي متكن املجهولني من 
و�سع���ه على �س���ارع ال�سي���خ خليفة 
ب���ن �سلم���ان وذلك تنفي���ذا لغر�ص 

اإرهابي.

حجزت املحكمة الكربى اجلنائية 
الأولى النظ����ر يف واقعة اعتداء �ساب 
“17 عام����ا” عل����ى �رشط����ي يف منطقة 
ال����دراز رغم علم املته����م اأن الطريق 
الذي منعه ال�رشطي من دخوله مغلق؛ 
وذل����ك للنطق باحلك����م يف جل�سة يوم 

27 يونيو اجلاري.
وت�س����ري اأوراق الق�سي����ة اإل����ى اأن 
مرك����ز �رشط����ة البديع كان ق����د تلقى 
بالغ����ا م����ن ال�رشط����ي املجن����ي علي����ه، 
وال����ذي اأفاد في����ه اأنه واأثن����اء ما كان 
موج����ودا عل����ى واج����ب عمل����ه بتاريخ 

ال����دراز  منطق����ة  يف   23/9/2016
مبحي����ط اأح����د امل�ساج����د، فق����د ح�رش 
ناحيته ال�ساب املتهم؛ بهدف املرور 
من مدخ����ل متركزه، عل����ى الرغم من 
عل����م املتهم اأن الطري����ق مغلق، واأن 
هناك عدة طرق توؤدي لنف�ص املكان 

الذي يق�سده.
ونظرا لذلك، فقد رف�ص ال�رشطي 
ال�سماح للمتهم بامل����رور، واأبلغه اأن 
الطري����ق مغل����ق، واأنه يوج����د العديد 
م����ن الطرق ميكنها اأن ت����وؤدي به اإلى 
امل�سجد ال����ذي يق�سد التوج����ه اإليه، 

اإل اأن املته����م رف�����ص ال�ستجاب����ة له 
و�سمم على املرور من الطريق الذي 

كان يتمركز فيه املجني عليه.
واأو�س����ح ال�رشط����ي اأن املتهم بداأ 
يف ال�����رشاخ والتع����دي علي����ه بال�ستم 
وال�سب، كما اأنه اعتدى عليه بال�رشب 
واأ�سقط����ه اأر�سا؛ به����دف املرور من 
الطري����ق دون اإرادت����ه، اإل اأن ال�ساب 
تفاجاأ مبرور دوري����ة �رشطة م�سادفة 
ال�رشط����ي،  في����ه  املتمرك����ز  للم����كان 
فم����ا كان من����ه اإل اأن لذ بالف����رار من 
املوقع، اإل اأن التحريات اأ�سفرت عن 

معرفة هوية املتهم.
فوجه����ت النياب����ة العامة للمتهم 
تهم����ة اأن����ه بتاري����خ 23/9/2016، 
اعت����دى عل����ى �سالمة ج�س����م ال�رشطي 
املجني علي����ه واأحدث ب����ه الإ�سابات 
املو�سوفة بالتقرير الطبي املرفق، 
ومل يف�ِص ذلك العت����داء اإلى مر�سه 
اأو عجزه ع����ن اأداء اأعمال����ه ال�سخ�سية 
ملدة تزيد ع����ن 20 يوما، وكان ذلك 
اأثن����اء وب�سبب تاأديت����ه وظيفته، بعد 
اأن اأ�سقطه على الأر�ص وتعدى عليه، 

واأحالته للمحكمة املذكورة.

اجلنائي���ة  العلي���ا  ال�ستئن���اف  حمكم���ة  قبل���ت 
ا�ستئن���اف واحد من اأ�س���ل 4 مدانني باحلرق اجلنائي 
والتجمه���ر بالق���رب من مدخل منطقة �س���ار، وق�ست 
بالكتف���اء مبعاقبته بال�سجن ملدة 3 �سنوات بدل من 
5 �سن���وات، يف حني خفف���ت املحكمة يف وقت �سابق 
العقوبة اإلى املدة ذاتها بالن�سبة اإلى باقي املدانني.
وتع���ود تفا�سي���ل اإدان���ة املتهم���ني الأربعة اإلى 
تلق���ي غرفة العمليات الرئي�سة ب���الغ من مركز �رشطة 
البديع، مف���اده اأن 10 اأ�سخا�ص ي�ستقلون �سيارتني، 
اأحرق���وا جمموع���ة م���ن الإط���ارات على �س���ارع ال�سيخ 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة بالقرب من مدخل منطقة 

�سار، مما اأدى اإلى اإغالق ال�سارع عن املارة.
وف���ور ورود الب���الغ تابع���ت الدوري���ات الأمني���ة 
املتمرك���زة عل���ى ال�س���ارع اجلن���اة، اإذ ه���رب 3 منهم 
باإح���دى ال�سيارت���ني، واأثناء فراره���م دخلوا يف طريق 
مغلق، وا�سطدمت �سيارتهم بالأحجار املوجودة على 

الأر�ص ما اأدى ل�سطدامها باجلدار.
ومتك���ن اثنان من اجلناة من الن���زول من ال�سيارة 
واله���رب، فيما ا�ستط���اع رجال ال�رشط���ة القب�ص على 
الثال���ث، والذي اع���رف مب�ساركت���ه يف الواقعة وقرر 

م�ساركة باقي امل�ستاأنفني.
وق���ال امل�ستاأن���ف الأول اأن���ه تلق���ى ات�س���ال من 
�سديق له، يبلغه باحل�سور يف وقت معني ع�رش اليوم 
الت���ايل؛ لأنهم �سيقومون بعمل لن ي�ستغرق اأكرث من 
5 دقائق، دون اأن يف�سح له عن طبيعة ذلك العمل.
وبناء على ذلك التف���اق ح�رش يف املوعد، و�ساهد 
�سديقه مع اآخر ملثم يف �سيارة، وركب معهم، والتقوا 
جمموعة اأخرى يف �سي���ارة من نوع “بيك اآب”، والذين 
كان بحوزتهم عدد 9 اإطارات، وو�سعوها على ال�سارع، 

و�سكبوا عليها البنزين ثم اأ�رشموا فيها النريان.
واأدان���ت حمكم���ة اأول درج���ة امل�ستاأنف���ني اأنهم 
واآخ���رون  عم���دا  اأ�سعل���وا  اأول:   ،12/10/2012 يف 
جمهول���ون حريقا م���ن �ساأن���ه تعري�ص حي���اة النا�ص 
يف  واآخ���رون  ا�سرك���وا  ثاني���ا:  للخط���ر،  واأمواله���م 
جمهول���ون يف جتمهر يف مكان عام موؤلف من اأكرث من 
خم�س���ة اأ�سخا�ص، ثالثا: ح���ازوا واأحرزوا عبوات حارقة 
“مولوت���وف” بق�س���د ا�ستعماله���ا يف تعري�ص حياة 

النا�ص واأموالهم للخطر.
وذك���رت حمكم���ة اأول درج���ة اأنه���ا اطماأن���ت اإلى 
دليل الثبوت يف الواقعة، م���ن خالل اعرافات الأول، 
وتقري���ر املخترب اجلنائي، وال���ذي اأثبت اأن القناعني 
امل�سبوط���ني يف ال�سي���ارة يعودان للث���اين والثالث، 
اإ�سافة اإلى �سهادة ال�سهود وت�سوير كامريا املراقبة 

الأمنية.

تخفيف عقوبة ُمدان بحرق اإطارات 
قرب مدخل �ضار لـ 3 �ضنوات

Beladona

بقلم: الدكتور منصور 
محمد سرحان

برحيل �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن خالد... البحرين تفقد اأحد اأكرب رجاالتها
فق���دت مملك���ة البحرين ي���وم الثالثاء 
املا�سي اأحد اأك���رب رجالتها الذين عرفهم 
تاريخ البحرين املعا�رش �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة )رحمه اهلل(. ويعد رحيله 
خ�سارة ك���ربى لنا جميعاً نح���ن اأبناء مملكة 
البحرين، فهو ابن البحرين البار الذي اأفنى 

�سنوات عمره يف خدمة الوطن.
ويرتب���ط تاري���خ البحري���ن م���ن جمي���ع 
النواح���ي الإداري���ة والتنظيمي���ة املتعلقة 
وزارات  وبع����ص  الإدارات  بتاأ�سي����ص 
وموؤ�س�سات الدولة، وكذلك بتوثيق تاريخ 
البحري���ن قدمية وحديث���ه، وتطوير احلركة 
الثقافي���ة، وتاأ�سي����ص املكتب���ات ب�سخ�سه 
)رحم���ه اهلل؟، باعتب���اره اأح���د اأك���رب اأع���الم 
الثقاف���ة واملتبحري���ن يف التاري���خ والأدب 

وعلوم الفقه واللغة.
وظ���ف )رحم���ه اهلل( ج���ل وقت���ه خلدمة 
الر�سي���دة.  وقيادتن���ا  وجمتمع���ه  وطن���ه 
و�سع���ى دائماً لعمل اخلري فذاع �سيته بني 
جمي���ع اأف���راد املجتمع البحرين���ي يف املدن 
والق���رى، واأ�سب���ح الرجل الوحي���د الذي ل 
يختل���ف يف حب���ه واحرام���ه وتقدي���ره كبار 
الق���وم و�سغاره���م، وغنيه���م وفقريه���م. 
وكان جمل�س���ه مق�س���د العلم���اء والوجه���اء 
وامل�سئولني واملثقف���ني، وكذلك مق�سد 
الفق���راء واملحتاج���ني، ل يف���رق يف تعامله 
ب���ني غن���ي وفقري، ب���ل اإنن���ي وجدت���ه من 
خالل العمل مع���ه وزياراتي ملجل�سه يعطي 
اهتمام���اً خا�ساً للفق���راء واملحتاجني اأكرث 
م���ن غريهم، وتل���ك قيم العرب���ي الأ�سيل، 
الأم���ر الذي جعله قبلتهم التي يلوذون بها 

مل�ساعدتهم وحل م�ساكلهم.
ب���داأ م�س���رية حيات���ه العملي���ة ملتحق���اً 
بالق�س���اء فع���ني يف الع���ام 1951 قا�سياً 
مبحاك���م البحرين وا�ستم���ر يف مزاولة عمله 

قا�سياً حتى نهاي���ة العام 1956، حيث مت 
يف الع���ام 1957 تعيين���ه قا�سي���اً مبحكمة 

ال�ستئناف العليا حتى العام 1962.
ويف الع���ام 1962 عني رئي�س���اً لبلدية 
الرفاع، حي���ث عمل على تطوي���ر اخلدمات 
بالبيئ���ة  العتن���اء  منه���ا  والت���ي  البلدي���ة 
وجتمي���ل املناطق و�سق الط���رق وت�سهيل 
املعام���الت واخلدم���ات كاف���ة، وا�ستمر يف 
رئا�س���ة بلدي���ة الرفاع حتى الع���ام 1967، 
عني بعد ذلك رئي�س���اً لبلدية املنامة التي 
ا�ستم���ر يف رئا�سته���ا حت���ى الع���ام 1970 
بذل خاللها جه���ودا كبرية يف تطوير مدينة 
املنام���ة العا�سم���ة وتنمي���ة مرافقها. ويف 
الع���ام 1969 مت اإن�س���اء جمل����ص التخطيط 
والتن�سي���ق واخت���ري رئي�ساً له���ذا املجل�ص 
بالتو�س���ع  فاهت���م   ،1975 الع���ام  حت���ى 
العمراين والتخطي���ط الطبيعي واملحافظة 

على الآثار.
وعن���د اإع���الن البحري���ن دول���ة م�ستقلة 
وت�سكي���ل جمل�ص الوزراء العام 1971 عني 
ال�سيخ عبداهلل وزيراً للبلديات والزراعة يف 
الفرة من الع���ام 1971 اإلى العام 1975. 
تقل���د منا�سب ع���دة يف الدول���ة منها وزير 
العدل وال�س���وؤون الإ�سالمية، ونائب رئي�ص 
جمل�ص ال���وزراء، وه���و الآن رئي�ص املجل�ص 
الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، ورئي�ص جمل�ص 

اأمناء مركز عي�سى الثقايف.
مل يك���ن متي���زه مقت�رشاً عل���ى اجلانب 
الإداري كاأح���د املوؤ�س�س���ني وامل�ساهم���ني 
البارزي���ن يف بن���اء دولة البحري���ن احلديثة، 
فق���د كان دوره يف املج���ال الثق���ايف مميزاً 
اأي�س���اً، فهو �ساح���ب امل�ساري���ع الثقافية 
الرائدة، وهي امل�ساري���ع التي جت�سدت يف 
3 حماور اأدت اإلى تطوير احلركة الثقافية 

وتفعيل الن�ضاط الثقايف يف البحرين.

فق���د تاأ�س�س���ت عل���ى يدي���ه املكتب���ة 
اخلليفي���ة يف الع���ام 1954 مبدينة املحرق 
لتك���ون مكتب���ة عام���ة تخ���دم جمي���ع اأهايل 

مدينة املحرق واملناطق املحيطة بها.
واأنيط���ت م�سوؤولي���ة املكتب���ة ب�سم���وه 
واأ�سب���ح رئي�ساً لها من���ذ تاأ�سي�سها اإلى اأن 
مت نقل���ه يف الع���ام 1962 للعم���ل رئي�س���اً 

لبلدية الرفاع.
يف الع���ام 1978 تاأ�س�ص مركز الوثائق 
العه���د،  ويل  ملكت���ب  التاب���ع  التاريخي���ة 
واأنيط���ت م�سوؤوليته ب�سم���و ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن خال���د، وبذل جه���وداً م�سنية م���ن اأجل 
تاأ�سي�ص مكتبة مبرك���ز الوثائق التاريخية. 
ون�سط���ت مكتب���ة املركز يف جم���ع كثري من 
الوثائق واملخطوط���ات واخلرائط القدمية 
اخلا�سة بالبحرين ب�س���ورة خا�سة ومنطقة 
اخللي���ج العرب���ي ب�س���ورة عام���ة. كم���ا مت 
تزويد املكتبة بكتب ومو�سوعات يف جمال 
التاري���خ، اإ�سافة اإلى وج���ود بع�ص الكتب 

الثقافية الأخرى.
كان دوره يف تاأ�سي����ص مرك���ز عي�س���ى 
الثقايف ب���ارزاً. فقد بداأ م�رشوع مركز عي�سى 
الثقايف بر�سالة رفعت اإلى مقام اأمري البالد 
الراحل �ساح���ب ال�سمو ال�سي���خ عي�سى بن 
�سلمان اآل خليفة يف العام 1998 من بع�ص 
اأبناء ال�سع���ب البحريني يطلبون الأذن لهم 
باإن�س���اء مكتبة حتمل ا�سم الأمري. وقد حول 
الر�سالة اإلى �سم���و ال�سيخ عبداهلل بن خالد 
اآل خليف���ة وطل���ب من���ه النظ���ر يف طلبهم. 
وحتم���ل �سم���وه م�سوؤولية الإ����رشاف الكامل 
على بن���اء مركز عي�سى الثق���ايف الذي �سم 
املكتب���ة الوطني���ة التي حتت���وي حتى هذا 
الي���وم على زه���اء 100 األف كت���اب تغطي 
جميع حق���ول املعرف���ة، وهي به���ذا تقدم 
خدماته���ا الثقافية جلمي���ع �رشائح املجتمع 

البحريني.
ا�ستم���ر املغف���ور له ب���اإذن اهلل ال�سيخ 
عب���داهلل ب���ن خال���د بامل�ساهم���ة يف تفعيل 
العم���ل الثق���ايف يف اململك���ة وتطويره من 
خ���الل اإ�سداره بع�ص املج���الت والدوريات 
املوثقة واملحكم���ة. ففي فرباير من العام 
1978 متك���ن من اإ�س���دار العدد الأول من 
جملة )الهداية( وهي جملة �سهرية اإ�سالمية 
وتراأ�ص حتريرها اأثن���اء توليه من�سب وزير 

العدل وال�سوؤون الإ�سالمية.
كم���ا متكن �سم���وه يف �سه���ر يوليو من 
الع���ام 1982 م���ن اإ�سدار الع���دد الأول من 
جمل���ة “الوثيق���ة” الت���ي ي�سدره���ا مرك���ز 
الوثائ���ق التاريخية والتي تعد من بني اأهم 
املجالت التاريخية الت���ي ت�سدر يف الوطن 
العربي يف وقتنا الراهن، وهي جملة ن�سف 

�سنوية حمكمة، وقد تراأ�ص حتريرها.
�ساه���م �سم���وه بتاأليف كت���ب تاريخية 
موثق���ة �س���دت فراغاً يف املكتب���ة املحلية. 
وت�سدى �سموه لإكمال هذا الفراغ باإ�سداره 
جمموعة كتب تاريخي���ة اأ�سبحت اليوم من 
بني اأه���م امل�سادر التي يعتم���د عليها يف 

كتابة تاريخ البحرين قدميه وحديثه.
فف���ي الع���ام 1970 متكن م���ن تاأليف 
كت���اب “البحري���ن ع���رب التاري���خ : اجل���زء 
الأول” تناول فيه تاري���خ البحرين القدمي 
اعتب���اراً من ح�سارة دملون، م���روراً بالع�رش 
الإ�سالم���ي. ويف الع���ام 1991 متك���ن م���ن 
اإ�س���دار اجل���زء الثاين من كت���اب “البحرين 
ع���رب التاريخ” وكان كتاباً يف غاية الأهمية؛ 
لأن���ه �سلط ال�س���وء على قرامط���ة البحرين 
وعل���ى العيونيني، الزنكيني وال�سلفريني، 
والربتغالي���ني،  والع�سفوري���ني،  اجلب���ور 
والعت���وب متن���اولً �سخ�سية ال�سي���خ اأحمد 

الفاحت، وال�سيخ �سلمان بن اأحمد الفاحت.

�سهد العام 1996 اإ�سدار كتابه “روؤى 
اإ�سالمي���ة : من وحي الق���راآن”، حيث و�سع 
�سموه يف الكتاب روؤى تفتح الباب للخروج 
م���ن امل���اأزق احل�س���اري ملعادل���ة الأ�سالة 
واملعا����رشة يف بع����ص جوانبه���ا الفكري���ة 
اإ�سالمي���ة  روؤى  لي�ستوح���ي  والعقائدي���ة، 

را�سخة منبعها القراآن الكرمي.
كان الع���ام 2005 عاما مميزا بالن�سبة 
اإلى نتاج �سموه الفك���ري فقد �سهد ذلك 
العام اإ�سدار 3 كتب تكمل بع�سها بع�ساَ. 
فقد �س���در اجل���زء الأول بعن���وان “مكانة 
البحري���ن يف التاريخ الإ�سالم���ي”. و�سدر 
اجل���زء الث���اين حت���ت عن���وان “تاري���خ اآل 
خليف���ة يف البحرين”. و�سدر اجلزء الثالث 
ليكمل هذه املو�سوعة التاريخية املوثقة 
بعن���وان “مل���ك و�س���رية”، حي���ث يتحدث 
ع���ن �سخ�سي���ة جالل���ة املل���ك واهتماماته 
الثقافي���ة والريا�سية والفكري���ة، مغطياً 
م�رشوع���ه الإ�سالح���ي ال���ذي ب���داأ مبيث���اق 
الكت���اب  غط���ى  كم���ا  الوطن���ي.  العم���ل 
مرافع���ات البحري���ن وقط���ر اأم���ام حمكمة 
العدل الدولية. وانتهى الكتاب باحلديث 
عن ال�سلطات الثالث: ال�سلطة التنفيذية، 
وال�سلطة الت�رشيعية، وال�سلطة الق�سائية.

ب���اإذن اهلل  ل���ه  هك���ذا كان املغف���ور 
تعالى �سم���و ال�سيخ عبداهلل ب���ن خالد اآل 
خليفة اإن�سانا م�ستنريا يف فكره وثقافته، 
كث���ري العطاء، متوا�سع���ا، حكيما، يت�سف 
بالأخ���الق ال�سامية والقي���م العالية، حمباً 
للخ���ري وه���ي �سف���ات ق���ل اأن جتتمع يف 

�سخ�ص غريه.
لقد رحل عن الدني���ا الفانية اإلى عامل 
اخللود، تاركا يف النف�ص لوعة وح�رشة على 
ف���راق رجل ت���رك ب�سمات���ه يف كل بقعة و 

زاوية من زوايا مملكة البحرين العزيزة.
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سوالف

ن����درك قيم����ة احلا�����ر، وم�س����رة  لك����ي 
امل�ستقبل، الب����د اأن نقلب باإمع����ان �سفحات 
املا�س����ي ون�ستله����م منها الدرو�����س والعرب، 
ون�ستوع����ب ا�ستيعاب����ا كامال اأح����داث التاريخ 
اأن  اإل����ى  وقوانين����ه، ون�س����ل م����ن كل ذل����ك 
البحرين بقيادتها و�سعبها هي االأقوى دائما 
وجناحها لي�س له اأية حدود، فكل من ا�ستعان 
بغر اأهله �سقط وم����ن اعتمد على غر ديرته 
ونا�سه تداعى ومن ا�ستم�سك بغر عروة احلق 
والع����دل تهاوى، واخلر الب����د اأنه منت�ر على 
ال�����ر وال�سالح الب����د اأنه منت�ر عل����ى الف�ساد 

واخلراب.

اأين هم اليوم من و�سعوا يدهم يف يد اإيران 
وغا�سوا مع ماليل طه����ران يف االآمال واالأحالم 
والرغب����ات والتطلع����ات؟ اأي����ن ه����م اليوم من 
ارتكبوا اخلطاأ الفاح�س يف حق الوطن واتخذوا 
القت����ل والتخري����ب واالإرهاب �سبي����ال لت�سليم 
الوط����ن اإلى اإي����ران؟ ها هي �سحفن����ا املحلية 
ت�س����ع اأخبارهم كل يوم على �سدر ال�سفحات 
االأول����ى “اإعدام.. موؤبد.. �سحب جن�سية.. اإلخ”، 
فاملحاكم����ات العادل����ة تط����ال عم����الء اإي����ران 
واأذنابها وتكبلهم مبختلف االأ�سفاد والقيود 
ليكون����وا ع����ربة لغره����م، ومعرف����ة احلقيقة 
االأزلي����ة وهي اأن ال حياة خلائ����ن يريد تعطيل 

م�سرتن����ا يف البحرين، وال م����كان ملن يحاول 
تقوي�س االأم����ن واال�ستقرار، لق����د ان�سممتم 
اإلى اخلالي����ا االإرهابية االإيراني����ة برغبة منكم، 
وراأينا كيف ا�ستحوذوا عليكم بالكامل وعلى 
كل �س����رب م����ن حياتكم، وو�سعوك����م يف غرفة 
خالي����ة م����ن النوافذ وال�سبابي����ك ال ينفذ منها 
اإال ه����واء اخليانة الننت، وال تتذوقون فيها اإال 
�سديد املوؤام����رات، كانت تلك هي فوؤو�سكم 
واأ�سلحتكم ل�سن حم����الت بربرية على الوطن، 
ولكن تنا�سيتم التقالي����د التاريخية وهي اأن 
احلقيق����ة ال ميكن اأن ت�سي����ع و�سط ركام من 
االأكاذيب والفربكات واالدعاءات والتزييف، 

حتى لو غط����ى ال�سباب معامل الطريق وحجب 
العم����ى النور وامتالأت املنعطف����ات باالأ�سباح 
الت����ي ترع����ب ال�سائرين وت�سل����ل ال�سالكني، 

وهو االأمر الذي اأزعجكم واأزعج اإيران.
احلقيق����ة باقي����ة حت����ت ركام االأكاذي����ب 
واالدع����اءات والتزييف، والنور باق وراء حجب 
النور، واخلر قوي االأنفا�س، وي�سارع خمالب 
ال�ر ليق�سي عليه عاجال اأم اآجال، والن�ر دائما 
للوطن وال�رفاء من اأبناء البحرين.. اإنه منطق 
وقوان����ني التاريخ ي����ا اأغبياء، وانظ����روا كيف 
تركتكم اإي����ران وحدك����م يف اأح�س����ان االأمواج 

العاتية والوديان الظلماء.

انظروا كيف تركتكم إيران وحدكم 
في الوديان الظلماء

بع���د اأن انك�س���ف م����روع القنبل���ة النووية 
تكّررت “احلّدوتة” نف�سه���ا: عر�س االأوروبيون 
عل���ى طه���ران بدائ���ل �سلمية موثوقة م���ع ُرزمة 
حواف���ز مالي���ة وجتاري���ة و�سيا�سية، لك���ّن االأمر 
ُرف����س ل�سالح متابعة “التجربة”، فكان ما كان 
من اأثمان وعقوبات ومناورات واأزمات وجموحات 
خارجي���ة و�سوالً اإل���ى االتفاق مع ال���دول ال�ست 
الكربى الذي عن���ى يف اأ�سا�سه ا�ستحالة ان�سمام 
اإيران اإلى النادي النووي! وانك�سار طموحها هذا، 
و�سوالً اليوم اإلى مت�ّسكها هي بهذه “الهزمية” 

باعتباره���ا انت�س���اراً! اأي اأنه���ا مل تخ�ر امل�روع 
وتط���ّر االأثم���ان يف اله���واء فح�سب، ب���ل حتّول 
االأم���ر اإلى نقطة انط���الق لف�س���ل كل ق�ساياها 
الداخلية واخلارجي���ة على الطاولة دفعة واحدة! 
يف �سوريا، قبل االآن بقلي���ل، مل تر�َس باأقل من 
“انت�سار تام”، ومل تقبل “حرفياً!” باأية �سيغة 
و�سطية للحل! ومل جتد اأن �سورياً واحداً من اأهل 
املعار�سة ي�ستحق اأي �س���يء اإال القتل وال�سحل 
والنفي والتهج���ر وم�سادرة الرزق! ومثل ذلك 
يف اليم���ن: دفع���ت باأتباعه���ا اإلى ال���ذروة وكل 

الي���وم  الق���رار!  االأر����س! وكل  ال�سلط���ة! وكل 
خ���رب اآخ���ر: تنك����ر يف �سوريا عل���ى احلامي ومن 
دون �سواب���ط! ويتجّمع عليه���ا احلليف والعدو، 
وتتعّر�س بالتف�سيل اململ حلرب اإلغاء �سبيهة 
“متاماً!” باحلرب التي �سّنتها على اأهل �سوريا 
اأ�سح���اب االأر����س والتاريخ! فاإذا به���ا تكت�سف 
جم���دداً ف�سائ���ل الت�سويات الو�سطي���ة! وتقبل 
ُمرغم���ة وُمذعنة وحتت النار االرتداد اإلى اخللف 
و�النحناء، بل تنخ���رط، على ما روى موقع �إيالف 
املرم���وق واملوثوق، يف حمادث���ات ومفاو�سات 

مع االإ�رائيليني لتوؤكد لهم “ما يعرفه كثرون 
اأ�س���اًل!” ع���دم وج���ود نّي���ات عدائي���ة جتاههم! 
وطبعاً، اإ�رائيل اأخذت ومل تقبل بطّي ال�سفحة، 
ب���ل اأعلنت )وتنّفذ اإعالنها يومي���اً وليلياً( باأنها 
لن تقبل ب� “اأي وج���ود” اإيراين يف �سوريا كلها، 

ولي�س يف جنوبها فقط!
واليوم خرب اآخ���ر يف اليمن اأي�ساً: حيث تبّلغ 
اأركان الرتويكا االأوروبية املفاو�سة مع طهران 
بع���د ان�سحاب االأمركيني م���ن االتفاق النووي، 
اأن مفاو�سهم االإيراين �سيعمل على دفع حلفائه 

احلوثيني اإلى العودة نح���و التفاو�س، يف وقت 
يلملم هوؤالء احللف���اء خمّلفاتهم يف عقر دارهم، 
وي�ستع���ّدون ل�س���ّد الرح���ال هرباً م���ن الهزمية 

النكراء االآتية بو�سوح ليَزِري!
�سيا�س���ة كل �سيء اأو ال �س���يء، ُتو�سل اإلى 
ال �سيء ُحكم���اً وحتماً طاملا اأنها ُتفقد اأ�سحابها 
اأم���ام  خا�سي���ة التوقي���ت ال�س���ح! والتوا�س���ع 
احلقائق بدالً من العمل على تزييفها! وتكت�سف 
تهاُفته���م املخ���زي اإزاء معادل���ة التّج���روؤ عل���ى 
االأ�سعف، واالإذعان اأمام االأقوى!. “امل�ستقبل”.

في “التوقيت”... واإلذعان! )2(

رحيل �سمو ال�سي����خ عبداهلل بن خالد 
بن علي اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�سوؤون االإ�سالمية اأ�ساب اجلميع باحلزن 
مل����ا يحتله هذا الرجل م����ن مكانة واحرتام 
لدى اجلميع، ف�سموه من رجال هذا الوطن 
املعتدل����ني احلري�سني عل����ى ا�ستقراره 
واإبع����اده ع����ن ال�س����ر يف طري����ق التنازع 

وال�سقاق الطائفي املدمر.
خ����الل م����دة عمله يف من�سب����ه مل يكن 
الرج����ل مت�س����ددا اأو طائفي����ا وتعامل مع 
كل املواق����ف والق�ساي����ا ب����روح وتعاليم 
االإ�س����الم الو�سط����ي ال����ذي ين�س����د الوئام 
واملحب����ة ب����ني النا�����س ويح����ارب الغل����و 
والتط����رف... ملث����ل هوؤالء الرج����ال حتتاج 
االأم����ة يف ظل عمليات الت�سويه التي تنال 
االإ�س����الم وامل�سلمني وتركز على النماذج 
املتطرفة والنماذج الطائفية التي تهدم 
وال تبن����ي، وملثل����ه حتت����اج البحرين التي 
ت�سع����ى اإل����ى التق����دم واال�ستق����رار ونبذ 
الطائفية، فالرجال املعتدلون البعيدون 
ع����ن الغلو الراف�سون للطائفية هم رجال 
هذه املرحل����ة ال�سعبة التي متر بها االأمة 
باأ�رها، وال�سيخ عبد اهلل بن خالد بن علي 
واحد م����ن رجال االأم����ة االإ�سالمي����ة الذين 
حر�س����وا عل����ى ن�����ر �سحيح الدي����ن ونبذ 
اخل����الف والتقري����ب ب����ني الف����رق تقريبا 

�سحيحا واإعالء م�سلحة الوطن.
نع����اه االإم����ام االأك����رب �سي����خ االأزه����ر 
ال�ريف ك�سخ�سي����ة اإ�سالمية لها تاريخها 
الو�سطي����ة  ال�س����ورة  عل����ى  احلف����اظ  يف 
املعتدل����ة لالإ�سالم وكونه عاملا من علماء 
االإ�س����الم امل�سهود لهم، ولن ي�ستطيع اأن 
ميالأ الفراغ الذي �سيرتكه الراحل العظيم 
�سوى رج����ل يتمتع بفهم وا�س����ع لالإ�سالم 
وفهم وا�س����ع لطبيعة املرحل����ة التي متر 
به����ا االأمة حاليا. نع����زي القيادة يف رحيل 
�سم����و ال�سي����خ عب����داهلل بن خال����د ونعزي 

اأنف�سنا، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

رحيل سمو الشيخ 
عبداهلل بن خالد
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ما وراء الحقيقة

مت���ر علين���ا يف حياتن���ا العام���ة 
اأحداث �سيا�سية تختلف يف اأهميتها 
وعظم حجمه���ا، فق���د ن�ساهد حدثا 
اأو فع���ال اأو اأمرا �سيا�سي���ا، ال يرقى 
وتركيزن���ا  اهتمامن���ا  مل�ست���وى 
مي���ر  باملقاب���ل،  علين���ا،  وتاأث���ره 
علينا ح���دث م���ا نعتقد اأن���ه عظيم 
االأهمي���ة واخلط���ب، وي�ستحوذ على 
جل اهتمامنا، اأي�س���ا قد يكون هذا 
احلدث العظيم اإما من �سنع عقولنا 
وعواطفنا، اأي اأن عقولنا وتفكرنا 
وم�ساعرن���ا ه���ي التي ق���ررت هذه 
االأهمية ال�سيا�سي���ة، اأو اأن �سانعي 
احل���دث ال�سيا�سي جنح���وا يف غر�س 
اأهمي���ة هذا احلدث بعقولنا، بالرغم 

من اأنه ال يرقى اإلى تلك االأهمية.
ومن �سمن تل���ك االأحداث التي 
مل تك���ن بتلك االأهمي���ة ال�سيا�سية، 
ما حدث م���ن ان�سحاب اإ�رائيلي من 
لبن���ان عام 2000 وادع���اء االحتالل 
اخلميني باأن الذي قام بهذا العمل، 
ما ي�سمى ب� “املقاوم���ة اللبنانية”، 
اأي وكيل اخلميني حزب اهلل وزعيمه 

اإيراين الوالء ح�سن ن�ر اهلل.
وطبلت االآلة االإعالمية االإيرانية 
ومعه���ا طبعا ربيبته���ا حما�س لهذا 
االنت�س���ار املزعوم، من اأجل اإ�سفاء 
ال�رعي���ة عل���ى م���ا تبث���ه م���ن مواد 
اإعالمية متجد هذا االنت�سار، ومتجد 
�سانع هذا االنت�سار ح�سن ن�ر اهلل، 
فقد �سورته اإيران وحما�س وبع�س 
اخلونة باأنه الوحيد من بني العرب، 
ال���ذي ا�ستط���اع حمارب���ة ومواجهة 
اإ�رائي���ل واإجبارها عل���ى االن�سحاب 
من لبن���ان، وبالتايل حترير اجلنوب 
اللبن���اين، وهذا احل���دث ال�سيا�سي 
كانت له اأهميته لدى بع�س ال�سذج 
من العرب، الذين �سدقوا بطوالت 

العميل ح�سن ن�ر اهلل.
اأم���ا حقيقة االأم���ر فتتلخ�س يف 
اأن اإ�رائي���ل كان���ت بتل���ك الف���رتة 
بط���والت  ب�سب���ب  ن���ارا،  ت�ستع���ل 
وت�سحيات االنتفا�سة الفل�سطينية 
واالإن�س���ان الفل�سطين���ي الذي جعل 
تل اأبيب تنتف�س خوفا على اأمنها، 
وقررت حينه���ا �سح���ب قواتها من 
لبن���ان ملواجه���ة ه���ذه االنتفا�س���ة 
وميك���ن  العربي���ة،  الفل�سطيني���ة 
الرج���وع اإل���ى االأر�سي���ف ال�سيا�سي 
الف���رتة، لنتحقق  واالإعالم���ي لتلك 
مم���ا فعلته ه���ذه االنتفا�سة باالأمن 
فاإن  له���ذا  االإ�رائيلية،  وال�سي���ادة 
ان�سح���اب اإ�رائيل من لبن���ان، كان 
الفل�سطين���ة  البط���والت  ملواجه���ة 

ولي�س هزمية من عميل مرتزق.

الحقيقة الغائبة... 
انتصارات 2000!

اأتى م����روع قانوين التاأم���ني االجتماعي 
و�سندوق تقاع���د الع�سكريني ال���ذي اأحالته 
احلكوم���ة ب�سف���ة اال�ستعج���ال اإل���ى املجل�س 
النياب���ي باخَلْط���ب الف���ادح؛ وذل���ك مبنح���ه 
�سالحيات وا�سعة ملجل�س اإدارة هيئة التاأمني 
االجتماع���ي واملجل����س االأعل���ى للتقاعد، اإلى 
درجة �سح���ب �لب�ساط عن �لن���و�ب يف �لعديد 
م���ن االأمور؛ اإذ يعطي م����روع قانون التاأمني 
االجتماع���ي احل���ق ملجل����س اإدارة الهيئ���ة يف 
حتدي���د ن�سب���ة ا�س���رتاكات التقاع���د، وم���دة 
احت�ساب متو�سط الرات���ب اأو االأجر الذي تتم 
بناًء عليه ت�سوية املعا�س، وتقرير منح زيادة 

�سنوي���ة عل���ى املعا����س اأو وقفه���ا، وحتديد 
امل���دة املوؤهلة ال�ستحق���اق املعا�س وتقرير 

ال�سماح ب�سم مدد افرتا�سية.
وت�س���اف اإلى اخت���زال �سالحيات النواب 
يف هذا ال�س���اأن احتماالت بفتح املجال �سانحاً 
ملن���ح م�سابه���ة لهيئ���ات اأو جه���ات حكومية 
اأخ���رى قد تك���ون خمفق���ة يف اإدارة �سوؤونها، 
وبالت���ايل ارتف���اع احتم���االت معاجل���ة االآثار 
املرتتب���ة ع���ن ه���ذا االإخف���اق ب���روؤى حتم���ل 

املواطنني امل�سوؤولية.
اأم���وال التقاع���د ه���ي اأم���وال املوظفني 
الذي���ن اأفنوا حياته���م يف خدم���ة الوطن، وال 

يح���ق الأحد انتقا�سها اأو منعه���ا باأي حال من 
االأحوال، واأمر ح�سن رف����س املجل�س النيابي 
هذا القانون؛ اإذ اإن ما دون ذلك كان �سي�سقط 
ورق���ة الت���وت االأخ���رة - براأي���ي اخلا�س - 
ملجل����س كنا ننتظر منه الكثر طوال �سنوات 
م�ست، لكنه مل يكن بامل�ستوى الذي متنيناه، 
وكن���ا قد ا�ستنفدنا كل املربرات التي روجنا 
لها يف ال�سنوات املا�سية، لنبقى اأمام حقيقة 
ه���ي اأداء �سعيف مع���دم ال يرجتى منه �سوى 
م�ساريف اإ�سافي���ة تلقى على كاهل الدولة، 

وتكلف املواطنني املزيد من االأعباء.

Ali.alsayegh15علي الصايغورقة التوت األخيرة
@gmail.com

    لمحات



ال�سعودية حتظر الفواكه 
واخل�رضاوات من كرياال

جنيف - رويرتز: قالت ال�سعودية يف اإ�سعار ن�رضته 
منظم���ة التج���ارة العاملية اأم����س اخلمي����س اإن اململكة 
ق���ررت حظ���ر واردات الفواك���ه واخل����رضاوات املجمدة 
وامل�سنع���ة من والية ك���رياال الهندي���ة ب�سبب املخاطر 

الناجمة عن تف�سي فريو�س نيباه.
واأودى نيب���اه بحياة 15 �سخ�س���ا يف كرياال لكن مل 
ُت�سج���ل اأي ح���االت اإ�ساب���ة بالفريو�س خ���ارج الوالية. 
وتقول منظمة ال�سحة العاملية اإنه ال يوجد لقاح م�ساد 
للفريو�س الذي ينتقل عرب �سوائل اجل�سم وقد يت�سبب 

يف مر�س التهاب الدماغ.

ارتفاع موؤ�رض اأ�سعار االأغذية العاملية يف مايو
روم���ا - روي���رتز: قالت منظمة االأغذي���ة والزراعة التابع���ة للأمم املتحدة )فاو( اأم����س اخلمي�س اإن 
اأ�سع���ار الغذاء العاملية ارتفعت يف مايو مقارنة باأبري���ل، يف ظل زيادة حادة الأ�سعار منتجات االألبان، يف 
ح���ن ارتفع���ت اأ�سعار احلبوب اأي�سا، ولكن بوترية اأبطاأ. و�سجل موؤ�رض ف���او الأ�سعار الغذاء، الذي يقي�س 
التغريات ال�سهرية ل�سلة من احلبوب والزيوت النباتية ومنتجات االألبان واللحوم وال�سكر، 176.2 نقطة 
يف املتو�سط يف مايو مقابل 174.1 يف اأبريل . وهذا هو اأعلى م�ستوى منذ اأكتوبر العام املا�سي. وقالت 

فاو اإنه بينما ارتفعت اأ�سعار منتجات االألبان واحلبوب انخف�ست اأ�سعار الزيوت النباتية وال�سكر.
وتتوق���ع املنظمة اأن ي�سل اإنتاج القمح اإلى 754.1 مليون طن يف العام 2018، م�سرية اإلى ارتفاع 
التوقعات اخلا�س���ة باالأرجنتن وكندا والواليات املتحدة، بينما اأ�سارت التقديرات الر�سمية من الهند 
اأي�س���ا اإلى اإنتاج اأعلى م���ن املتوقع هناك. وتتوقع فاو اأن ي�سل اإنتاج احلبوب العاملي اإلى 2.61 مليار 
ط���ن يف الع���ام 2018، وهو ما يزيد ثلثة ملين طن عن توقعات اأولي���ة يف مايو . وقالت املنظمة اإنها 

تتوقع اأن ينخف�س االإنتاج العاملي بن�سبة 1.5 % على اأ�سا�س �سنوي.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
اأ�سحاب الأعمال ممتع�سون ويطالبون بوقف زيادة ر�سوم ال�سجالت التجارية

وكيل “التجارة”: الكرة يف ملعب “الغرفة” ويوجد خط عودة

ع����رب ع�رضات م����ن اأ�سح����اب االأعم����ال، احت�سدوا 
يف مق����ر غرف����ة جت����ارة و�سناع����ة البحري����ن م�س����اء 
اأم�����س االأول، ع����ن رف�سه����م لزي����ادة الر�س����وم على 
ال�سج����لت التجارية، والتي اأجل����ت مرتن من جانب 
احلكوم����ة ويفرت�س اأن تنتهي ف����رتة جتميدها بعد 
نحو �سهري����ن، يف وقت قال في����ه الوكيل امل�ساعد 
لل�سج����لت التجاري����ة اإن هناك “خطة ع����ودة” فيما 

يتعلق بفر�س الر�سوم اجلديدة.
وطل����ب النائب الث����اين لغرفة جت����ارة و�سناعة 
البحرين حممد الكوهجي من ع�رضات اأ�سحاب االأعمال 
الذي����ن �ساق����ت بهم اإحدى القاع����ات يف الغرفة مبا 
رحبت، تقدمي مقرتحاتهم ب�ساأن الر�سوم اجلديدة، 
اإال اأن الرد جاء من اجلميع برف�س الزيادة مهما كان 
�سكله����ا، يف حن رف����ع املحت�س����دون “كارت اأحمر” 

ُعنّون بعبارة “ ال لرفع الر�سوم التجارية”.
وكان اللقاء الت�س����اوري الذي عقد اأم�س االأول، 
�سم����ن م�ساعي “الغرف����ة” الأخذ مقرتح����ات القطاع 
اخلا�س ب�س����اأن “احلدود املعقول����ة” مل�ستوى رفع 
الر�سوم اجلديدة، وذل����ك متهيدا لرفع املقرتحات 
اإل����ى وزارة ال�سناع����ة والتجارة وال�سياح����ة من اأجل 

هيكلتها.
ويفرت�����س عل����ى “الغرف����ة” اأن تق����دم ت�سور 
كامل خلل ال�سيف قبل انتهاء فرتة جتميد الزيادة 

الر�سوم.
وا�ستعر�س����ت الغرف����ة درا�س����ة اأعدته����ا ب�ساأن 
م�ست����وى ر�س����وم ال�سجل التج����اري احلالي����ة، والتي 
اأوردت بع�س املقارنات من بينها م�ستوى الفروق 
بن الر�سوم التجارية االآن وفرتة الت�سعينات التي 
كان����ت في����ه مب�ستوي����ات مرتفعة مقارن����ة بالو�سع 
احلايل، اإال اأن التج����ار اعرت�سوا على مقارنة الو�سع 
االقت�س����ادي الراهن بالو�س����ع يف الت�سعين����ات، اإذ 
اأ�س����اروا اإل����ى اأن البحرين تعي�����س حاليا  فرتة حرجة 
فيم����ا يتعلق مب�ستوى االأعم����ال واأن حملت جتارية 
اأغلقت اأبوابها يف ظل و�سع ال�سوق احلايل والزيادة 

امل�ستمرة يف الر�سوم واالأ�سعار.
تق����ف  الغرف����ة  اأن  الكوهج����ي  حمم����د  واأك����د 
�س����د زيادة الر�س����وم التجاري����ة، لكنه����ا ت�ستهدف 
ا�ست�سفاف راأي القط����اع وعمل ما هو ممكن، م�سريا 
اإل����ى اأن بيت التجار ي�سابق الزمن الإجناز الدرا�سات 
اللزم����ة ورفع املقرتحات لوزارة ال�سناعة والتجارة 
خ����لل �سيف ه����ذا العام قب����ل انتهاء ف����رتة جتميد 

الر�سوم.
وكان يفرت�س تطبي����ق ر�سوم ال�سجل التجاري 

يف �سبتم����رب 2017 م����ن 50 دينارا اإل����ى حد اأق�سى 
يبلغ �ألف دين����ار بح�شب �لن�شاط �لتج����اري، قبل �أن 
ي�س����در قرار بتجميدها مل����دة 6 اأ�سهر، وذلك وبعد 
انته����اء ف����رتة التجميد االأول����ى، وبعد لق����اء رئي�س 
الغرفة اجلديد ال����ذي اكت�سح االنتخاب����ات االأخرية، 
�سمري نا�س، حيث اأمر �سمو رئي�س الوزراء يف مار�س 

املا�سي بتمديد فرتة التجميد 6 اأ�سهر اأخرى.
وكانت البحرين رفعت ر�سوم ال�سجل التجاري 
يف 2012 م����ن 30 دين����ارا اإلى 50 دين����ارا، لكن يف 
التوج����ه اجلدي����د �سيت����م زيادته����ا لتك����ون ما بن 
300 واأل����ف دينار على االأن�سط����ة التجارية ولي�ست 
ال�سجلت، مبعنى اأنه ميك����ن اأن يدفع �سجل جتاري 
و�حد ر�شوم �أكرث من ن�شاط، وهو ما مل يكن موجود�ً 

من ذي قبل.

 التاجر البحريني “طوفة هبيطة”
و�سفت �سيدة االأعمال اأ�سيل املهند�س التاجر 
البحريني باأنه اأ�سبح مث����ل “الطوفة الهبيطة” يتم 
فر�����س الق����رارات علي����ه دون معرفة ال�سن����د الذي 
تقوم علي����ه، م�سرية اإلى ارتف����اع التكاليف امللقاة 
عل����ى كاه����ل اأ�سحاب االأعم����ال، ومن بينه����ا ر�سوم 
هيئة تنظيم �س����وق العمل وتكلف����ة التمويل ورفع 

حتى التمويل ل�سناديق “متكن” امل�سرتكة.
واقرتح����ت املهند�س اأن يتم تاأ�سي�س �سندوق 
جلم����ع ر�س����وم ال�سج����لت التجاري����ة الإنفاقه����ا على 
التج����ار قائلة  “عندما فر�س����وا ر�سوما على العمالة 
االأجنبية ال�سارع البحريني رف�سها )...( هل �سيكون 
هناك �سندوق وي�سخ في����ه ر�سوما ل�سالح ال�سارع 

التجاري”.

 تناسب الرسوم مع حجم المؤسسة

اأما �ساح����ب االأعمال دروي�����س املناعي، فاأ�سار 
اإل����ى �رضورة اأن تتنا�سب الر�س����وم التجارية مع حجم 
املوؤ�س�س����ة، فلي�����س م����ن املعقول اأن تدف����ع ور�سة 
�سغرية ر�سوما متاث����ل تلك التي تدفعها امل�سانع 
الكب����رية، اإذ من املفرت�س اأن تك����ون هناك مراعاة 
حلج����م املوؤ�س�سة �سواء من حيث حجم راأ�س املال اأو 
حت����ى من حيث عدد العمالة بحيث يكون هناك اآلية 

وا�سحة يف هذا ال�سياق.
واأ�سار املناعي اإلى اأن املقارنة ما بن الر�سوم 
يف الت�سعين����ات وم����ا بن الف����رتة احلالية قد تكون 

مقارنة ظاملة، مع اختلف الظروف يف الفرتتن.
م����ن جانب����ه، ت�س����اءل رئي�����س نقاب����ة البحري����ن 
اللوج�ستي����ة العام����ة، عبدالغف����ار الب�ستك����ي، ع����ن 
اخلدم����ات التي تقدمه����ا وزارة التج����ارة وال�سناعة 
نظ����ري احل�س����ول عل����ى ر�س����وم اإ�س����دار وت�سجي����ل 
ال�سج����ل التج����اري، واإذا م����ا كانت ال����وزارة �سرتفع 
ع����دد املفت�سن لديها وتق����وم بجهد اأكرب يف وقف 
املمار�سات التجارية غ����ري املرخ�سة وممار�سة دور 

اأكرب يف حماية اأ�سحاب االأعمال.

 أصحبنا مثل “الديك الذي يؤذن وال يصلي” 
وت�ساءل �ساحب العمل خالد العبار ما اإذا كانت 
هن����اك درا�سة وافية بخ�سو�����س م�ستوى التكاليف 
العام����ة وتكلف����ة احلياة وتكلف����ة الق����درة ال�رضائية 
قبل اأن تق����ارن البحرين مع دول اأخرى يف املنطقة، 
وقبل اأن يت����م رفع الر�سوم، م�س����ريا اإلى اأن جمل�س 
التنمي����ة والوزارات ت�سوق البحري����ن حتى “اأ�سبحنا 
مثل الدي����ك الذي يوؤذن وال ي�سلي”، ولكن “عندما 

نعر�����س م�ساري����ع داخ����ل البحرين يج����ب اأن نقارن 
اأنف�سنا من ناحية تكاليف احلياة وتكاليف تاأ�سي�س 

وناجت حملي وقوة �رضائية”.
وحت����دث جتار ع����ن اإغلق الكثري م����ن املحلت 
التجاري����ة يف ظ����ل اأن الكث����ري م����ن رج����ال و�سيدات 
االأعم����ال يرزح����ون حتت وط����اأة الدي����ون ومهددين 

باالإغلق يف اأي وقت.

 الرسوم على العيادات
من جانبه، اأو�سح اأحد االأطباء اأن وزارة ال�سناعة 
والتجارة بداأت فر�س ر�سوم على العيادات الطبية 
رغم اأن ه����ذه العي����ادات تدفع ر�سوم����ا باهظة اإلى 
هيئ����ة تنظيم مزاول����ة املهن الطبي����ة )نهرا(، وهي 
الت����ي ترخ�س لهذه العي����ادات، م�سيفا اأن تكاليف 
الرتخي�س قد ت�سل اإلى ثلثة اآالف دينار، ومت�سائل 
ع����ن �سبب حاجة االأطباء ال�ستخ����راج �سجلت جتارية 
مع وجود جهة م�رضفة عليها، وهي “نهرا” مما يعني 

زيادة االأعباء والر�سوم.

 التجارة: ال توجد ظاهرة إغالق محالت 
رد الوكيل امل�ساعد لل�سجل التجاري وال�رضكات 
عل����ي مكي على مداخ����لت اأ�سحاب االأعم����ال، نافيا 
اأن تك����ون هناك ظاهرة اأو تزاي����د يف اإغلق املحلت 
التجاري����ة، كما اأوردت بع�����س املداخلت، الفتا اإلى 
اأن خروج ودخول حملت جتارية اأمر م�ستمر ومرتبط 

باملناف�سة يف ال�سوق.
واأك����د مكي اأن عدد ال�سج����لت التجارية يف منو 
م�ستم����ر، مو�سح����ا اأن كثريا من ال�����رضكات التجارية 

قام����ت بقلي�س االأن�سطة التجارية التي ال حتتاجها؛ 
وذلك لتليف دفع ر�سوم اإ�سافية، والتي �ستحت�سب 

على �لن�شاط �لتجاري ولي�س �ل�شجل �لتجاري.
التج����اري  وق����ال الوكي����ل امل�ساع����د لل�سج����ل 
وال�����رضكات اإن بع�س ال�����رضكات لديه����ا 47 ن�ساطا، 
وبع�سه����ا 30 ن�شاطا يف �شجالتها �لتجارية و�أكرثها 

ال حتتاجه.
واأ�س����ار اإل����ى اأنه �سم����ن التج����ارة العامة ميكن 
مزاولة قرابة 25 ن�شاطا جتاريا بر�شوم جتارية تبلغ 

300 دينار فقط.
وبخ�سو�����س فر�����س الر�س����وم عل����ى العيادات 
الطبي����ة، اأ�س����ار مك����ي اإل����ى اأن اجله����ات املعنية يف 
ال�سح����ة هي التي طلبت اأن يتم ا�ستخراج ال�سجلت 
التجاري����ة للعي����ادات الطبي����ة وطلب����ت م����ن وزارة 

ال�سناعة والتجارة قيد هذه العيادات.
وبخ�سو�����س فر�����س ر�سوم بناء عل����ى م�ستوى 
الدخل، اأ�سار اإلى اأن ذلك يحتاج وجود تقارير مالية 
مدققة، واأنه لي�ست كل ال�سجلت تقوم باإعداد هذه 

التقارير املالية.
واأك����د اأن بع�����س املوؤ�س�س����ات م�ستثناة ب�سبب 
وجود جهات تنظيمبة اأخرى تفر�س ر�سوم جتارية، 
فيما يبدو يف اإ�سارة للبنوك واملوؤ�س�سات امل�سابهة 

التي ترخ�س من جانب م�رضف البحرين املركزي. 
وقال مكي “الك����رة يف ملعب الغرفة يقرتحون 
ما ي�ساءون )..( هناك خطة رجعة فيما يتعلق باإعادة 
هيكل����ة الر�سوم، �سمو االأمري خليفة بن �سلمان منح 
الغرفة واأ�سحاب االأعم����ال اخليار يف اقرتاح تعديل 

هذه الر�سوم وطريقة عر�سها وهيكلتها”.

• لقاء ت�ساوري حا�سد يف “الغرفة” لبحث زيادة ر�سوم ال�سجلت التجارية	

“اآفاق امل�ستقبل” الكويتية: 100 % اإ�سغال م�ساريعنا بالبحرين
“�ستاندرد ت�سارترد” و “كارفور” يربمان �رشاكة

حملة ترويجية يف 11 متجرا للمجموعة بالبحرين

املنام���ة – �ستاندرد ت�سارت���رد: اأبرم بنك 
�ستان���درد ت�سارترد موؤخ���راً �رضاكة مع كارفور 
البحري���ن الت���ي ت�سغله���ا “ماج���د الفطي���م” 
املالك���ة حل���ق االمتي���از احل����رضي ال�ستخدام 
علم���ة “كارفور” التجاري���ة يف 38 �سوًقا عرب 

منطقة ال�رضق االأو�سط وافريقيا واآ�سيا.
 ومت عق���د حف���ل التوقي���ع يف املكت���ب 
الرئي�س���ي لكارف���ور بح�س���ور رئي����س ق�س���م 
اخلدم���ات امل�رضفية للأفراد يف بنك �ستاندرد 
ت�سارت���رد البحري���ن ودول جمل����س التع���اون 
اخلليج���ي، كون���ال ڤارما، واملدي���ر االإقليمي 
لدى كارفور البحرين، جريوم عقل، باالإ�سافة 
اإل���ى عدد من اأع�س���اء فري���ق االإدارة من بنك 

�ستاندرد ت�سارترد وكارفور البحرين.
م���ع  متا�سي���اً  التع���اون  ه���ذا  وياأت���ي 
امل�رضفي���ة  للخدم���ات  البن���ك  ا�سرتاتيجي���ة 
للأف���راد الت���ي تتمرك���ز حول تعزي���ز علقات 
البن���ك مع قطاع التجزئ���ة يف البحرين، اإذ يعد 
هذا التع���اون اال�سرتاتيجي مع �رضكة يف قطاع 

التجزئ���ة فر�سة جدي���رة باالهتم���ام لتحقيق 
التمي���ز يف املنتجات امل�رضفية. ومتنح احلملة 
الرتويجي���ة الرم�ساني���ة امل�سرتك���ة بن بنك 

�ستاندرد ت�سارترد وكارفور اأع�ساء البطاقات 
االئتماني���ة فر�س���ة الت�سوق جمان���اً يف اأي من 

متاجر كارفور وعددها 11 يف البحرين.

• اأثناء حفل توقيع العقد	

ك�س���ف الرئي����س التنفي���ذي ل�رضكة اآفاق 
امل�ستقب���ل العقارية الكويتي���ة يو�سف نا�رض 
العبداجلليل عن ب���دء ال�رضكة ت�سليم �سكوك 
امللكي���ة لعملئه���ا م���لك “ب���رج فيت���ا ت���ور 
البحري���ن”، وذل���ك بع���د جناحه���ا يف ت�سويق 
ال�سق���ق  اإيج���ارات  وت�سلي���م  ال���ربج  �سق���ق 
للم���لك يف مواعيدها املح���ددة. و�رضكة اآفاق 
 %  100 كويتي���ة  العقاري���ة،  امل�ستقب���ل 
وتركز ا�ستثماراته���ا يف البحرين التي تتمتع 
مبع���دالت من���و عقاري ه���ي االأعل���ى خليجياً، 
حيث تتمي���ز ال�رضكة باإدارة كام���ل م�ساريعها 
بع���د ت�سلمها م���ن الزبائن مرة اأخ���رى الإعادة 
ا�ستثماره���ا، حي���ث تق���وم بت�سغي���ل واإدارة 
االأب���راج ب�س���كل كامل من موظف���ي ا�ستقبال 
وطاقم نظافة ورجال اأم���ن على مدار ال�ساعة 
و�سيان���ة االأب���راج كاملة. وق���ال العبداجلليل 
ب�سحب جريدة القب�س اإن ال�رضكة �سّلمت عدداً 
من م�ساريعها يف البحرين، ومنها: اأبراج نا�رض 
يف منطق���ة الب�سيتن بعام 2014، وبرج فيتا 
يف اجلف���ري بعام 2016، وبرج اآفاق يف اجلفري 
الذي مت ت�سليمه اإل���ى امللك يف نهاية العام 

املا�سي 2017.

واأو�سح اأن���ه مت االنتهاء من اإيجار90 % 
من �سق���ق برج اآف���اق اجلفري، وج���ار ت�سغيل 
املبنى بعد ت�سلي���م وثائق امللكية واملتوقع 

ت�سليمها نهاية �سبتمرب 2018.
اآف���اق  �رضك���ة  اأن  العبداجللي���ل  واأك���د 
اإجن���از  يف  م�ستم���رة  العقاري���ة  امل�ستقب���ل 
م�ساريعه���ا العقاري���ة باململك���ة ال�ستغ���لل 
الطف���رة العقارية التي مت���ر بها خلل الفرتة 
االأخرية، حي���ث تعمل يف الوق���ت احلايل على 
اإجن���از برج فيت���ا �سويت من اأك���رب امل�ساريع 
يف منطق���ة اجلفري، وهو امل����رضوع املكون من 
28 دوراً )دور اأر�س���ي و8 مواق���ف �سيارات 
ودور كام���ل للخدمات حم���ام �سباحة لل�سغار 
والكبار – ناد �سحي – األعاب اأطفال – �سونا 
– جاكوزي وقاعة خا�سة لل�سينما( و17 دوراً 
مكرراً من �سقق خمتلفة االأحجام، 307 �سقق 

�سكنية، حيث مت بيع 80 % من الربج.
واأ�ساف اأن ال�رضكة ب�سدد طرح م�رضوعها 
اجلدي���د يف اأرق���ي موق���ع يف البحرين مبنطقة 
�ل�شيف، حي���ث تبلغ م�شاحة �مل����روع 6 اآالف 
م���رت مربع بتكلف���ة تتجاوز 45 ملي���ون دينار 

كويتي )148.7 مليون دوالر(.

 ال����ك����وه����ج����ي: ال����غ����رف����ة ت�������س���اب���ق ال������زم������ن الإجن�����������از درا�������س������ة ال����ر�����س����وم

العب���ار: ال تروج���وا للبحري���ن مث���ل “الديك ال���ذي ي���وؤذن وال ي�سلي”

علي الفردان من �ساحية ال�سيف



الجمعة 8 يونيو 2018 
23 رمضان 1439

العدد 3524 11 business@albiladpress.comاقتصاد
تداول 5.7 مليون �سهم بـ 1.1 مليون دينار

“بوينغ” لن ت�سلم اأي طائرات لإيران

396 األف دينار لت�سغيل �سبكة مياه ال�رصف ال�سحي املعاجلة
درا�شة لتقييم التاأثريات البيئية باحلد ال�شناعية... “الأ�شغال”:

طرح���ت وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين يف اجلل�شة الأ�شب�عية ملجل�س 
املناق�شات واملزايدات اأم�س مناق�شة للعطاءات 
املالي���ة لت�شغي���ل �شبك���ة مي���اه ال����رف ال�شحي 
املعاجل���ة �شمن م�شاري���ع ال����رف ال�شحي تقدم 
اإليها 4 عطاءات، اأقلها بقيمة 396 األف دينار، يف 

حني اأكربها بقرابة 601.6 األف دينار.
 كم���ا طرح���ت ال����زارة 3 مناق�ش���ات اأخ���رى، 
اأولها فت���ح املجال ل�ركات ا�شت�شارية متخ�ش�شة 
)حم���ددة(؛ لتق���دمي عط���اءات فني���ة ومالي���ة من 
الإ�شرتاتيجي���ة  البيئي���ة  الدرا�ش���ة  اإع���داد  اأج���ل 
لتقيي���م وتخفي���ف التاأث���ريات البيئي���ة مبنطقة 
احل���د ال�شناعية تقدم اإليه���ا عطاءان دون اأن يتم 
الإف�ش���اح عن قيم���ة اأي منهم���ا، وه���ذه الدرا�شة 
ت�شم���ل القي���ام بعملي���ات قيا����س ن�شب���ة التل�ث 
اجل����ي وال�ش��شائ���ي والبح���ري وتل����ث الرتبة 
مبنطق���ة احل���د ال�شناعية، كما ته���دف اإلى اإعداد 
م���ن  احل���ايل  املق���دار  لتقلي���ل  اإ�شرتاتيجي���ات 
املل�ثات وتقليل التاأثريات املرتتبة على ال�شحة 
الب�ري���ة والبيئية. كم���ا تهدف الدرا�ش���ة لتقييم 
وحت�شني ال�شتيعاب البيئي للمنطقة ال�شناعية.

الت�شقق���ات  لإ�ش���اح  الثاني���ة  واملناق�ش���ة 
بهي���كل ج���دار املمرات ل����رح امليث���اق ال�طني 
بال�شخ���ري، تق���دم اإليه���ا عط���اءان اأقلهم���ا بنح� 
261.9 األف دينار، يت�شمن امل�روع اأعمال اإ�شاح 
جمي���ع ال�شق����ق الهيكلي���ة لعدد م���ا جمم�عه 88 
من اجل�ش�ر الأر�شية جل���دران املمرات وال�شباغة 
بنظام طبقة واقية اإلى �شطح امل�شاحات املت�ررة 
وذل���ك بع���د اإ�شاحه���ا، وتبل���غ امل���دة الإجمالية 

للم�روع 10 اأ�شهر.
اأم���ا املناق�ش���ة الثالث���ة، فم���ن اأج���ل القيام 
باأعمال الإ�راف عل���ى تنفيذ م�روع تط�ير تقاطع 
طريق ال�شي���خ خليفة بن �شلمان مع طريق ال�شيخ 
عي�ش���ى بن �شلمان تقدم اإليها 7 عطاءات دون اأن 

يتم الإف�شاح عن قيمة اأي منها.
الأ�شب�عي���ة  جل�شت���ه  يف  املجل����س  وفت���ح 
14مناق�شة، تابعة اإلى 5 جهات حك�مية، باإجمايل 
79عطاء، يف حني مت تعليق 4 عطاءات تابعة اإلى 
جهتني. وبل���غ جمم�ع اأقل العطاءات املقدمة نح� 
2.76 ملي�ن دينار، وهي تت�شمن 51 عطاء، ومت 
ا�شتثناء جزء منها؛ لأنه���ا على ما يبدو اأن  املبالغ 
املتقدم���ة لها عاقة بتفا�شيل فنية غري مت�افرة 

على م�قع جمل�س املناق�شات.
كما فتح املجل�س 4 مناق�شات لإدارة املخازن 
املركزي���ة بهيئ���ة الكهرباء وامل���اء، اأوله���ا ل�راء 
اأنابيب حديد الدكتايل م���ع اإك�ش�ش�اراتها، تقدم 
اإليها 4 عط���اءات اأقلها بنح���� 195.8 األف دينار، 
والثانية ل����راء �شمام���ات )الفرا�ش���ة( ومعداتها 
)ترو�س امل�شغل الي���دوي( يف حمطة �شرتة لإنتاج 
الكهرب���اء وامل���اء تق���دم اإليه���ا 12 عط���اء اأقلها 
بنح���� 5.2 األ���ف دينار، فيم تعلق���ت الثالثة ب�راء 
مفاتي���ح كهربائية، تق���دم اإليها عط���اءان اأقلهما 
بنح� 298.7 األف دين���ار، والأخرية ل�راء م�شابيح 
لإنارة ال�ش�ارع تقدم اإليها 28 عطاء )على ما يبدو 
املبال���غ املتقدمة لها عاق���ة بتفا�شيل فنية غري 

مت�افرة على م�قع جمل�س املناق�شات(.

وكذل���ك فتح املجل����س 3 مناق�ش���ات ل�ركة 
نف���ط البحري���ن “بابك����”، اأولها لت�ف���ري خدمات 
تق���دم  العملي���ات  يف  للتحك���م  الدقيق���ة  الآلت 
اإليها 3 عط���اءات اأقلها بنح���� 780.9 األف دينار، 
والثانية لت�فري وتركيب معدات ل�ر�س التدريب 
باأكادميي���ة النفط والغاز تق���دم اإليها 5 عطاءات 
اأقله���ا بنح���� 960.1 األف دولر )م���ا يعادل 361 
األ���ف دين���ار(، والأخرية لت�فري خدم���ات البيانات 
الهند�شي���ة لنظ���ام اإدارة املعل�م���ات الهند�شية 
تقدم اإليها عطاء وحيد بقيمة 970 األف دولر )ما 

يعادل 364.7 األف دينار(.
واأي�ًشا نظ���ر املجل����س يف مناق�شتني ل�زارة 
املالي���ة، اأولهم���ا لرتكيب نظ���ام لت�شخني املياه 
يعمل بالطاقة ال�شم�شية ل� 12 م�شجدا يف البحرين، 
تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنح� 19.8 األف دينار، 
والثانية لرتكيب ع�ازل حرارية لن�افذ 12 م�شجدا 
يف اململكة، تقدم اإليه���ا عطاءان اأقلهما بنح� 31 

األف دينار.
عاوة على ذلك، فتح املجل�س مناق�شة ل�زارة 
الرتبي���ة والتعليم لت�فري اأوراق A4 لل�زارة ملدة 
3 �شن�ات تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنح� 49.3 

األف دينار، وقد تقدمت �ركتان بالعر�س ذاته.

 الجهة وصف المناقصة العدد الشركة أقل عطاء بالدينار
396,000.00 Al Kooheji Technical 

Services 
 ضمنتشغيل شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة ل العطاءات المالية  4

 مشاريع الصرف الصحي
  األشغال

الدراسة البيئية االستراتيجية لتقييم وتخفيف التأثيرات البيئية بمنطقة الحد  2 - 0.00
 الصناعية

261,943.00 ALMOAYYED 
CONTRACTING 

GROUP WLL. 

 الصخيربإصالح التشققات بهيكل جدار الممرات لصرح الميثاق الوطني  2

أعمال اإلشراف على تنفيذ مشروع تطوير تقاطع طريق الشيخ خليفة بن   7 - 0.00
 سلمان مع طريق الشيخ عيسى بن سلمان

19,833.00 BUILDING MATRIX 2 المالية امسجدً  12ـ تركيب نظام لتسخين المياه يعمل بالطاقة الشمسية ل 
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 • اأبرز املناق�شات املفت�حة	

املنامة - ب�ر�ش���ة البحرين: اأقفل م�ؤ�ر 
البحري���ن الع���ام اأم�س اخلمي�س عن���د م�شت�ى 
3.19 نقطة  بانخفا����س وق���دره   1،263.79
مقارن���ة باإقفاله ي�م الأربع���اء، يف حني اأقفل 
م�شت����ى  عن���د  الإ�شام���ي  البحري����ن  م�ؤ����ر 
988.82 بان�خ�ف�ا����س وق����دره 0.77 نقط���ة 

م�قارنة باإقفاله ال�شابق.
ب��ر�ش���ة  يف  ال�م�شتثم���رون  وت���داول 
بقي�م���ة  �شه���م،  ملي����ن   5.66 البحري����ن 
اإجمالي���ة قدره���ا 1.14 ملي����ن دي�ن����ار، مت 
تنفيذه���ا م���ن خ���ال 68 �شفق���ة، حيث ركز 
ال�م�شتث�م���رون تعاماتهم عل���ى اأ�شهم قطاع 
البن�ك التجارية، والت���ي بلغت قي�مة اأ�شهمه 
املتداول���ة 630.13 األف دي�ن�ار، اأي ما ن�شبته 
55 % من القي�مة الإجمالية للتداول وبكمية 
قدره���ا 2.50 ملي�ن �شه���م، مت تنفيذها من 
خال 29 �شفقة. وج���اء البنك الأهلي املتحد 
يف املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قي�م���ة اأ�شهم���ه 
املتداولة 429.92 األ���ف دينار، اأي ما ن�شبته 
37.64 % اإجمال����ي قيمة الأ�شهم املتداول�ة 
مت  �شه���م،  ملي����ن   1.94 قدره���ا  وبكمي���ة 
تنفيذه���ا من خ���ال 16 �شفقة. اأم����ا املركز 

الث���اين، ف���كان جمم�ع���ة الب�رك���ة امل�رفية 
بقيم���ة قدره���ا 177.83 األ���ف دين���ار، اأي ما 
ن�شبت���ه 15.57 % من اإجم���ايل قيمة الأ�شهم 
املتداولة وبكمية قدرها 1.57 ملي�ن �شهم، 
مت تنفيذها من خ���ال 4 �شفقات. ثم ج�اءت 
جمم�عة جي اف ات����س املال�ي�ة بقي�مة قدرها 
159.66 األف دينار، اأي ما ن�شبته 13.98 % 
من اإجمايل قيمة الأ�شه���م املتداول�ة وبكمية 
قدره���ا 1.10 ملي�ن �شه���م، مت تنفيذها من 

خال 4 �شفقات.

وا�شنط���ن - اأف ب: اأعلن متحدث با�شم 
جمم�عة ب�ينغ اأن ال�ركة لن تق�م بت�شليم اأي 
طائرات لإيران ب�شب���ب العق�بات الأمريكية، 
ما �شي�ؤدي اإل���ى اإلغاء �شفقتني كبريتني مع 
�رشكت���ي خط���وط اإيرانيتني. وق���ال املتحدث 
“مل ن�شلم اأي طائرة لإيران، ونظرا لأنه مل يعد 
لدين���ا ترخي����س بعقد �شفقات بي���ع لإيران، 
لن نق�م بت�شليم اأي طائ���رة”. واأ�شاف “كما 
مل نقم ب���اإدراج الطلب���ات الإيراني���ة يف دفرت 
الطلب���ات”. وياأت���ي اإع���ان ب�ين���غ يف اأعقاب 
قرار الرئي����س دونالد ترامب ال�شهر املا�شي 

الن�شحاب من التف���اق الن�وي الإيراين العام 
2015 ب���ني اإي���ران والدول الك���ربى، والذي 
كان مه���د الطري���ق اأمام تخفي���ف العق�بات 
على اجلمه�ري���ة. وكانت ب�ينغ قد اأعلنت يف 
ال�شاب���ق اأنها �شتتقي���د بال�شيا�شة الأمريكية 
جتاه اإيران دون اأن تعلق مبا�رة على عمليات 

الت�شليم.
ب���ني  م���ن  واأيربا����س  ب�ين���غ  وكان���ت 
ال����ركات الت���ي ح�شل���ت عل���ى تراخي�س من 
اخلزان���ة الأمريكي���ة للعم���ل يف اإي���ران حت���ت 

مراقبة م�شددة بعد تخفيف العق�بات.

اأمل احلامد

 نظام لت�شخني املياه بالطاقة ال�شم�شية يف 12 م�شجًدا



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ألصحابها  تضامن  لالستشارات  االبداع  شركة  مكتب  السادة  إليها 
)مؤسسة  غرافكس  هكسا  لـ  املالك  عن  نيابة  وشركاه  الكامل  محمود 
الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   33953 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 
الشركة  لتصبح   ،5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى 

اسمائهم: التالية  السادة  من  مملوكة 
احلداد ابراهيم  احمد  ابراهيم   -1

BRIAN XAVIER LOUIS -2
XAVIER CAIYANO LOUIS -3

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي   CARDOZ MAX KISTOD السيد/  إليها  تقدم 
لشركة  فرع   - انك  كونسلتنسي  اليكتريكال  جلوبال  لشركة 
انتهاء  إشهار  يطلب   ،76318 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  أجنبية 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001

 / حتويا بطلب  محمد  حسن  محمد  حسان  لينا  ا تقدم 
محمد  حسان  محمد  إلى  لتالية  ا التجارية  احملالت 

محمد. حسن  حسني 
خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
مايعزز  به  مرفقا  بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

اعتراضه 

قيد  على  املسجلة  ش.ش.و  صويلح  شريدة  حمد  أحمد  لشركة  املالك  قرار  على  بناء 
حسن  محمد  نبيل  بسمة   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،100449 رقم 

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

التالي: العنوان  على  وذلك  اإلعالن، 
املصفي: عنوان 

حماد حسن  محمد  نبيل  بسمه  السيدة/ 
34317424 االتصال:  رقم 

SUMAAKRAM@GMAIL.COM االلكتروني:  البريد 

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
األخضر  شركة  لـ  القانوني  املصفي  رضي،  علي  احمد  نبيل   / السيد  إليها 
محدودة،  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م.،  الشمسية  للطاقة 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبني   ،110344 رقم  القيد  مبوجب 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 

.2001 لسنة   21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات 
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

اإلعالن. هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  أقصاها 

مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  تكنولوجيز  واتر  بلو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
علي  عيسى  السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،91991-1- رقم  القيد 

للشركة. مصفيا  حسن  اهلل  امر 
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية لبحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ عيسى علي امر اهلل حسن
iamralla@gmail.com :البريد االلكتروني

رقم االتصال: 39309996

القيد: 33953
التاريخ: 6-6-2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )82960( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ: 5-6-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

التاريخ: 3-6-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

CR2018-85552 اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري قيد 70606-6 

االسم التجاري سباير الين لقطع غيار السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية

شركة أحمد حمد شريدة صويلح ش.ش.و
سجل جتاري رقم 100449

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
شركة األخضر للطاقة الشمسية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة بلو واتر تكنولوجيز ذ.م.م
سجل جتاري رقم -91991-1
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القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  انفوتك  ستار  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
اهلل  امر  علي  عيسى  السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،93559 رقم 

للشركة. مصفيا  حسن 
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية لبحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ عيسى علي امر اهلل حسن
iamralla@gmail.com :البريد االلكتروني

رقم االتصال: 39309996

املسجلة  ذ.م.م  للتجارة  مابيتال  اكسيمو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
عيسى  السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،86084 رقم  القيد  مبوجب 

للشركة. مصفيا  حسن  اهلل  امر  علي 
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية لبحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ عيسى علي امر اهلل حسن
iamralla@gmail.com :البريد االلكتروني

رقم االتصال: 39309996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن بحل وتصفية

شركة كيو ستار سوفت انفوتك ذ.م.م
سجل جتاري رقم 93559

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن بحل وتصفية

شركة اكسيمو كابيتال للتجارة  ذ.م.م
سجل جتاري رقم 86084
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

االإعدام ل 4 اإرهابيني من خلية تابعة الإيران يف ال�شعودية
دبي - العربية.نت: 

اأ�شدرت املحكمة اجلزائية املتخ�ش�شة يف ال�شعودية اأحكاماً ابتدائية باإعدام 4 اأ�شخا�س كّونوا خلية 
اإرهابي���ة للتخابر مع طهران والتدرب نظري���ا وعمليا يف مع�شكرات احلر�س الثوري يف اإيران. ووجهت اإلى 
املحكومني باالإعدام تهم تكوين خلية �رسية اإرهابية - وفق و�شف املحكمة - للتخابر مع اإيران والتدرب 
نظري���ا وعملي���ا يف مع�شك���رات احلر�س الث���وري. كما وجه���ت اإليهم ته���م التدريب يف اإي���ران با�شتخدام 
االأ�شلح���ة واملتفجرات وقتال ال�ش���وارع وكيفية التخفي لت�شليل االأمن. وكذل���ك ا�شتقطاب املتدربني 
وت�شهيل �شفرهم اإلى اإيران عن طريق مكتب �شياحي يعود الأحد املحكومني الإحلاقهم بتلك املع�شكرات 
وجتنيده���م. وخطط االأربعة املحكوم���ون باالإعدام لتكوين خالي���ا يف الداخل بعد تدريبه���ا على االأ�شلحة 
واملتفج���رات والعل���وم الع�شكري���ة بق�شد االإخ���الل بوحدة اململك���ة وا�شتقرارها. كما �رسع���وا يف ت�شنيع 
العب���وات النا�شفة للقيام بتفجريات داخ���ل ال�شعودية والتخطيط الغتيال بع�س ال�شخ�شيات. مت احلكم 

باإجماع الدائرة الق�شائية الثالثية باإعدامهم واإغالق مكتب ال�شياحة وال�شفر املذكور و�شحب ترخي�شه.
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جنيف - أ ف ب:

طرابلس - د ب أ: 

أنقرة - األناضول:

تايبيه ـ أ ف ب:

لل�شلي���ب  الدولي���ة  اللجن���ة  اأعلن���ت 
االأحمر، اأم����س اخلمي�س، اأنه���ا نقلت خارج 
اليم���ن 71 م���ن موظفيه���ا الدولي���ني يف 
هذا البل���د، اأي اأكرث من ن�ش���ف موظفيها 
فيه الأ�شباب اأمني���ة. وقال مدير العمليات 
يف اللجن���ة الدولية دوميني���ك �شتيلهارت 
يف بي���ان “يف االأ�شابي���ع االأخ���رية توقف���ت 
اأن�شطتن���ا وتعر����س موظفون���ا للتهدي���د 
واال�شته���داف املبا����رس وهن���اك بو�ش���وح 
ا�شتع���داد ال�شتغ���الل منظمتن���ا يف �شاحة 

النزاع”.
واأ�ش���اف “اذا كان���ت بعثتنا يف اليمن 
تعر�ش���ت للتهديد مرات ع���دة �شابقا، اال 
ان���ه ال ميكنن���ا قب���ول تعري�شه���ا ملخاطر 
اإ�شافي���ة يف ظ���ل الظ���روف احلالي���ة، بعد 
اأقل من �شهرين من اغتيال احد العاملني 

معنا”. 
احل���وادث  “�شل�شل���ة  وعق���ب 
والتهديدات” ق���ررت اللجنة الدولية نقل 

71 من متعاونيها اإلى خارج اليمن.

ن����رست خلي���ة االإعالم احلرب���ي التابعة 
للقي���ادة العام���ة للجي�س الليب���ي م�شاهد 
لتق���دم الوحدات الع�شكري���ة داخل مدينة 
درن���ة وا�شتباكه���ا يف مع���ارك �ش���وارع مع 

امل�شلحني.
واأف���اد االإع���الم احلرب���ي الليب���ي باأن 
هذه امل�شاهد هي االأولى لوحدات اجلي�س 
خ���الل اقتحامها الأزقة واأحي���اء درنة، حيث 
تخو�س ح���رب �شوارع مع فلول امل�شلحني 
املتطرفني الذين كان���وا ي�شيطرون على 

املدينة منذ �شنوات.
يذك���ر اأن مدين���ة درن���ة الواقعة على 
تخ���وم ليبي���ا ال�شمالية ال�رسقي���ة �شيطرت 
عليه���ا جماع���ات م�شلح���ة متطرف���ة من���ذ 
�سقوط نظام الق���ذايف عام 2011، والحقا 
تقا�شم���ت جماعت���ان النف���وذ يف املدينة، 
اإحداها ت���وايل تنظيم “داع����س” واالأخرى 

مرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

بداأ االأت���راك املقيمون خ���ارج البالد، 
اأم����س اخلمي����س، يف االإدالء باأ�شواته���م يف 
انتخابات رئا�شية وبرملانية مبكرة مقررة 
يوم 24 يونيو. وبداأ الت�شويت، اخلمي�س، 
يف  احلدودي���ة  والبواب���ات  املط���ارات  يف 
تركيا، اإ�شافة ال���ى البعثات الدبلوما�شية 
الرتكي���ة يف 60 دول���ة، فيم���ا تغلق مراكز 
االق���رتاع باخل���ارج يوم 19 يوني���و. ويحق 
يف  الت�شوي���ت  ترك���ي  مالي���ني   3 لنح���و 
االنتخاب���ات، التي جترى قبل اأكرث من عام 
من موعده���ا املقرر. ون�شف من يحق لهم 
الت�شوي���ت، اأي 1.4 ملي���ون مقيم���ون يف 
اأملانيا، حي���ث اأقيمت مراكز اقرتاع يف 13 
مدينة. و�شتد�شن االنتخابات عهدا جديدا 
م���ن الرئا�ش���ة التنفيذي���ة، الت���ي �شرتكز 
مزيدا من ال�شلطات يف يد الرئي�س، وتلغي 
من�شب رئي�س ال���وزراء، اإذ متت املوافقة 
عل���ى ذل���ك بهام����س �شئي���ل يف ا�شتفتاء 

العام املا�شي.

نفذت تايوان حماكاة ت�شد لقوة 
معادي���ة، اأم����س اخلمي����س، م�شتخدمة 
الأول مرة طائرات بدون طيار ي�شغلها 
مدني���ون، وذل���ك يف اإط���ار تدريب���ات 
ع�شكرية �شنوي���ة على اجلزيرة، و�شط 
ت�شاع���د التوتر م���ع ال�شني.واأجريت 
التدريبات حتت اإ�رساف رئي�شة تايوان، 
ت�شاي اإينج وين. وتاأتي التدريبات يف 
خ�ش���م خالف دبلوما�ش���ي حمتدم بني 
تايوان وال�ش���ني، التي تعترب تايوان 
تابع���ة لها مبوج���ب �شيا�ش���ة )�شني 

واحدة(.
و�ش���ارك يف التدري���ب ال�شنوي ما 
يزيد عل���ى 4000 فرد و1500 قطعة 
م���ن العت���اد الع�شك���ري وحلق���ت فيه 

طائرات بدون طيار.
ويف خط���وة م���ن املوؤك���د اأن تثري 
غ�شب ال�شني، ق���ال �شني اإن تايوان 
حري�ش���ة عل���ى امل�شارك���ة يف تدريب 

بحري ت�شت�شيفه الواليات املتحدة.

ال�شليب االأحمر ينقل 
موظفيه خارج اليمن

ليبيا... حرب �شوارع 
يف مدينة درنة

اأتراك اخلارج ي�شوتون 
يف انتخابات الرئا�شة

تايوان تتحدى ال�شني 
مبناورات ع�شكرية وا�شعة

رئي�س الوزراء الأردين اجلديد: �سن�سحب م�رضوع قانون �رضيبة الدخل
االحتجاج يتوا�شل.. واحلكومة جتتمع مع النواب والنقابات

ودعا املل����ك عبد اهلل يوم الثالث����اء اإلى اإطالق 
حوار ب�شاأن م�رسوع قان����ون �رسيبة الدخل بعد قبوله 

ا�شتقالة هاين امللقي �شلف الرزاز.
وق����ال ال����رزاز اأم�����س اخلمي�����س اإن����ه �شيج����ري 
“م�شاورات وا�شع����ة مع املجتمع املدين حول نظام 

�رسيبي جديد ال يتعدى على حقوق املواطن”.
وا�شتم����رت االحتجاج����ات لي����ل االأربع����اء حيث 
احت�ش����د املئ����ات يف العا�شم����ة عمان وم����دن اأخرى 
ورددوا هتاف����ات تطالب ب�شحب قان����ون ال�رسائب 

وتغيري احلكومة. 
ويوم االأربعاء اأغلقت بع�س ال�رسكات واملتاجر 

اأبوابها يف اإ�رساب.
وب����داأ ال����رزاز، خري����ج جامع����ة هارف����ارد، اأم�س 
اخلمي�����س حمادثات م����ع اأع�شاء يف جمل�����س النواب 
به����دف ت�شكي����ل حكوم����ة ق����ادرة عل����ى مواجه����ة 
التحدي����ات االقت�شادي����ة للب����الد يف حماولة لتعزيز 

الثقة.
وقال الرزاز لل�شحافيني خارج مبنى الربملان 
بع����د اجتماع مع رئي�شه “االأولوية االأولى اأن نت�شاور 
م����ع جمل�س النواب وجمل�س االأعي����ان والنقابات مبا 
يتعل����ق اأوال مب�رسوع قانون �رسيب����ة الدخل وثانيا يف 
كل الربنام����ج... واإن �شاء اهلل الي����وم راح ننجز عدد 

كبري من اللقاءات ومنها نقدر نطلع بت�شور وا�شح 
بنهاية نهار اليوم حول امل�شتقبل”.

وع����رب ال����رزاز عن اأمل����ه يف اأن ينج����ح يف تهدئة 
االأردنيني متعهدا باال�شتماع اإلى مطالبهم.

وق����ال “علينا اأن نتخذ اإج����راءات فورية الإعادة 

العربة اإلى امل�شار ال�شحيح”.
ويح����اول االأردن تنفي����ذ اإج����راءات اأو�شى بها 
�شندوق النقد ال����دويل منها زيادات �رسيبية ورفع 
للدع����م مما اأثر على االأ�رس االأك����رث فقرا واأ�رس الطبقة 
املتو�شط����ة. و�شيطلب االأردن من ال�شندوق مزيدا 

م����ن الوق����ت لتنفيذ االإ�شالح����ات بع����د اأن اأظهرت 
موج����ة االحتجاج����ات اأن ال�شغط عل����ى البالد ي�شبب 

ا�شطرابات.
وظل اأكرث م����ن األف متظاهر يحت�ش����دون اأثناء 
اللي����ل يف عم����ان. واأ�شيب ع����دة اأ�شخا�����س باالإغماء 

وقالت ال�رسطة اإنها اعتقلت رجال طعن �شابطا. 
واأغلق����ت قوات االأمن، التي ب����دا انها اعتقلت 
بع�س املتظاهرين، �ش����وارع ملنع املتظاهرين من 

الو�شول اإلى مقر احلكومة.
واحتفل البع�����س بتغيري رئي�س الوزراء وقالوا 
اإنه����م �شينتظرون لريوا ما اإذا كانت هذه اخلطوات 

�شتوقف ارتفاع االأ�شعار.
وتنام����ى اال�شتي����اء منذ اإعالن زي����ادة كبرية يف 
�رسيب����ة املبيعات واإلغاء دع����م اخلبز يف وقت �شابق 
ه����ذا الع����ام �شمن خط����ة يدعمه����ا �شن����دوق النقد 
الدويل خلف�س الدين العام البالغ 37 مليار دوالر.

وقال����ت احلكومة اإنها حتتاج ملزيد من االأموال 
للخدمات العام����ة واإن التعديالت ال�رسيبية تقل�س 
الف����وارق االجتماعي����ة. لك����ن املتظاهري����ن اتهموا 
�شيا�شات احلكومة باالإ�رسار بالفقراء وال�شغط على 

الطبقة املتو�شطة.

• رئي�س الوزراء االأردين عمر الرزاز يتحدث يف الهاتف بعد مغادرة مقر جمل�س النواب يف عمان )رويرتز(	

عمان/ دبي - رويترز: 

�إنه �شي�شحب م�شروع قانون  �أم�س �خلمي�س  �ل��رز�ز  �ل��وزر�ء �لأردين �جلديد عمر  قال رئي�س 

�شريبة �لدخل مذعنا ملطلب رئي�شي للمحتجني �لذين �أ�شقطو� �حلكومة بالفعل.

و�أ�شاف �لرز�ز لل�شحافيني بعد �جتماع يف �لربملان للت�شاور على ت�شكيل �حلكومة �جلديدة �إن 

هناك تو�فقا على �شحب م�شروع �لقانون.

وبد�أت �أكرب �حتجاجات ي�شهدها �لأردن منذ �شنو�ت قبل 8 �أيام ب�شبب زياد�ت �شريبية ورفع 

�لدعم تنفيذ� ل�شيا�شات �أو�شى بها �شندوق �لنقد �لدويل من �أجل خف�س �لدين �لعام �لكبري.

ال�سي�سي يكلف م�سطفى مدبويل بت�سكيل احلكومة امل�رضية
القاهرة - وكاالت: كل���ف الرئي�س امل�رسي 
عبدالفت���اح ال�شي�شي، اأم�س اخلمي�س، املهند�س 

م�شطفى مدبويل بت�شكيل احلكومة اجلديدة.
وكان رئي����س جمل����س ال���وزراء املهند����س 
�رسي���ف اإ�شماعي���ل ق���د تق���دم با�شتقالت���ه من 
من�شب���ه، الثالثاء املا�شي، بعد اأي���ام قليلة من 
اأداء الرئي����س عب���د الفت���اح ال�شي�ش���ي اليم���ني 

الد�شتورية لفرتة رئا�شية جديدة.
وتراأ����س مدبويل جمل�س ال���وزراء باالإنابة يف 
الفرتة املوؤقتة اأثناء رحلة عالج �رسيف اإ�شماعيل 

باأملانيا.
وم�شطفى كمال مدبويل وزير م�رسي، �شغل 
من�ش���ب وزير االإ�شكان واملراف���ق واملجتمعات 
العمراني���ة من فرباير 2014 يف وزارات اإبراهيم 

حملب االأولى والثانية ووزارة �رسيف اإ�شماعيل.
وح�ش���ل مدب���ويل على درج���ة الدكتوراه يف 

الهند�ش���ة املعمارية، وتخ�ش����س تخطيط مدن 
من كلي���ة الهند�شة جامعة القاه���رة عام 1997 
بنظ���ام االإ����رساف امل�شرتك مع معه���د التخطيط 

القوم���ي واالإقليم���ي والعمراين بكلي���ة العمارة 
جامعة كارل�رسوه باأملانيا.

كما ح�شل على دبلوم الدرا�شات املتقدمة 

يف جم���ال التخطي���ط العم���راين، واإدارة العمران 
من معهد درا�ش���ات االإ�شكان والتنمية احل�رسية 

بروتردام يف هولندا 1993.
ويف 23 نوفم���رب 2017 اأ�ش���در ال�شي�ش���ي 
قراراً بت���ويل املهند�س م�شطفى مدبويل، وزير 
االإ�ش���كان، مه���ام القائم باأعم���ال رئي�س جمل�س 
الوزراء حلني ع���ودة املهند�س �رسيف اإ�شماعيل 

رئي�س الوزراء من رحلة عالجه باأملانيا.
وتول���ى من�ش���ب املدي���ر االإقليم���ي للدول 
العربية “بربنامج االأم���م املتحدة للم�شتوطنات 
الب�رسية – الهابيتات” م���ن نوفمرب 2012 حتى 

اآخر فرباير 2014.
كم���ا تولى من�ش���ب رئي����س جمل����س اإدارة 
ب���وزارة  العم���راين  العام���ة للتخطي���ط  الهيئ���ة 
االإ�ش���كان واملراف���ق والتنمي���ة العمراني���ة م���ن 

�شبتمرب 2009 حتى نوفمرب 2011.

بغ���داد - روي���رتز: دعا رجل الدي���ن العراقي 
مقتدى ال�شدر اأتباع���ه اأم�س اخلمي�س اإلى التحلي 
بال�ش���رب و�شبط النف�س بعد انفج���ار اأودى بحياة 
18 �شخ�ش���ا يف معقل���ه الرئي�ش���ي يف بغ���داد بعد 
�شاع���ات من ق���رار الربملان اإعادة ف���رز االأ�شوات 

يدويا يف االنتخابات التي فازت بها كتلته.
وحق���ق ال�شدر ف���وزا مفاجئ���ا يف االنتخابات 
الت���ي اأجري���ت ي���وم 12 مايو م���ن خ���الل التعهد 

مبحاربة الف�شاد وحت�شني اخلدمات.
وقال مكتب ال�شدر يف بيان اإنه اأمر بت�شكيل 
جلنة ح���ول مالب�ش���ات االنفجار ال���ذي وقع يف حي 
مدين���ة ال�شدر يف بغ���داد على اأن ترف���ع تقريرها 

خالل مدة اأق�شاها 3 اأيام.
وذك���ر البي���ان اأن���ه دعا اأه���ل مدين���ة ال�شدر 
اإل���ى “التحلي بال�ش���رب و�شبط النف����س وتفويت 

الفر�شة على االأعداء”.
وُقت���ل 18 �شخ�شا على االأق���ل واأ�شيب اأكرث 
م���ن 90 اآخرين يف انفج���ار قال���ت وزارة الداخلية 
اإنه ناجت ع���ن انفجار م�شت���ودع للذخرية. وذكرت 
الوزارة اأن قوات االأمن فتحت حتقيقا يف الواقعة.
وقال رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف بيان اإن 
تخزي���ن ذخائر يف منطقة اآهلة بال�شكان “جرمية”، 
م�شيفا اأنه اأمر وزارة الداخلية بالتحقيق باحلادث 

واتخ���اذ االإجراءات القانونية �شد اجلهة امل�شوؤولة 
عنه.

واأ�ش���ار بع�س خ�ش���وم ال�ش���در ال�شيا�شيني 
على مواق���ع التوا�شل االجتماعي اإلى اأن م�شتودع 

الذخرية يخ�س �رسايا ال�شالم التابعة له.
وكان ال�شدر اأ�ش���ار يف دي�شمرب اإلى اأن �رسايا 
ال�ش���الم م�شتعدة لت�شلي���م اأ�شلحتها اإلى احلكومة 

بعد هزمية داع�س.

وقبل �شاعات من وقوع االنفجار، قال اأع�شاء 
مبجل�س النواب )الربملان( اإن املجل�س اأقر قانونا 
ياأمر باإع���ادة فرز االأ�شوات يدوي���ا يف االنتخابات 
الربملانية، وذلك بعد يوم من قول رئي�س الوزراء 

اإن االنتخابات �شهدت “خروقات ج�شيمة”.
وق���د ي�شعف ه���ذا االإجراء م���ن مكانة ال�شدر 
ال���ذي ح�ش���د يف ال�شابق ع�رسات االآالف م���ن اأتباعه 
الت���ي  احلكوم���ة  �شيا�شي���ات  عل���ى  لالحتج���اج 

يعار�شها.
وق���ال �شي���اء االأ�ش���دي، اأحد كب���ار م�شاعدي 
ال�شدر، يف تغريدة باللغ���ة االإجنليزية على تويرت 
اإن اأي تزوي���ر اأو انته���اكات للعملي���ة االنتخابي���ة 
يج���ب اإدانتها لك���ن يجب اأن تتعام���ل معها فقط 
املفو�شية العلي���ا امل�شتقلة واملحكمة االحتادية 

العليا.
وع���رب اأي�شا عن قلقه م���ن اأن بع�س االأحزاب 

حتاول اإف�شاد الفوز الذي حققه ال�شدر.
وقال “اخلا�رسون يف االنتخابات االأخرية يجب 
اأال يختطف���وا اأو يتالعب���وا بالربمل���ان. خالف ذلك، 

فهو ت�شارب يف امل�شالح”.
وينظر عادة لل�شدر على اأنه �شخ�س ي�شعب 
التنب���وؤ مبواقفه يف احلي���اة ال�شيا�شية امل�شطربة 
يف الع���راق والت���ي دائم���ا م���ا تقوده���ا امل�شالح 

الطائفية.
وق���ال جمل����س الق�شاء االأعل���ى يف بيان اأم�س 
اخلمي����س اإن جلنة ق�شائي���ة رفيع���ة انتقلت اإلى 
مبن���ى مفو�شية االنتخاب���ات لتهيئة امل�شتلزمات 
اللوج�شتية لقي���ام الق�شاة باالأعمال املناطة بهم 
بعد ق���رار الربملان تعليق عمل قيادة املفو�شية 
وانت���داب ت�شعة ق�شاة بدال من اأع�شاء املفو�شية 

احلاليني.

إعادة فرز أصوات الناخبين وانفجار بغداد يشعالن التوترات في العراق

• م�شطفى مدبويل املكلف بت�شكيل حكومة جديدة )رويرتز(	

• مقتدى ال�شدر يتحدث خالل موؤمتر �شحايف يف النجف )رويرتز(	



و�أ�س���اف �لرئي����س �لرو�س���ي: “�إننا نفهم 
�أن ��ستخ���د�م �لق���و�ت �مل�سلح���ة يف �لظ���روف 
�لقتالية �أمر يوؤدي �إلى خ�سائر يف �لأرو�ح، ولن 
نن�س���ى خ�سائرنا �أبد� ولن نرتك عائالت زمالئنا 

�لذين مل يعدو� �إلينا من �لأر�س �ل�سورية”.
وتاب���ع �لرئي�س �لرو�س���ي: �إن هذه �ملهمة 
كرمي���ة وبالغ���ة �لأهمي���ة، وتهدف �إل���ى حماية 
م�سال���ح �لحت���اد �لرو�س���ي ومو�طنين���ا، و�أود 
�لتذكري ب���اأن �آلف �مل�سلح���ن �ملنحدرين من 
رو�سي���ا ودول �آ�سيا �لو�سط���ى، �لتي ل تخ�سع 
حدوده���ا معنا لل�سيط���رة �لكاملة، �حت�سدو� يف 

�أر��سي �سوريا”.
معه���م  “�لتعام���ل  �أن  بوت���ن  و�أو�س���ح 
م���ن  �أف�س���ل  كان  هن���اك  عليه���م  و�لق�س���اء 
مو�جهته���م بالأ�سلح���ة هن���ا”، و�أ�س���ار �إلى �أن 
�أعم���ال �لع�سكري���ن �لرو�س مكن���ت من �إحالل 

�ل�ستقر�ر يف د�خل �سوريا بالذ�ت.
كما �سدد بوتن عل���ى �أن “�سوريا لي�ست 
ميد�ن���ا لتجربة �لأ�سلحة �لرو�سي���ة”، موؤكد� �أن 
��ستخد�مه���ا يف هذ� �لبلد يج���ري للق�ساء على 

�لإرهابين.
و�أردف بوتن مبينا: “�أما وجود ع�سكريينا 
يف �سوريا، فاحلديث ل يدور عن جمرد جمموعة 
ع�سكري���ة منت�رشة يف �لب���الد و�إمنا عن موقعن 
للمر�بط���ة، و�ح���د يف ميناء طرطو����س �لبحري 
و�لث���اين ج���وي ويقع يف مط���ار حميميم، وذلك 
مبوج���ب �تف���اق م���ع �حلكومة �ل�سوري���ة وعلى 

�أ�سا�س �لقو�نن �لدولية”.

و�أ�س���اف �لرئي����س �لرو�سي م�س���دد�: “يف 
�لوقت �لر�هن ل نخطط ل�سحب هذه �لوحد�ت”.
و�أ�س���ار بوتن م���ع ذلك �إل���ى �أن رو�سيا ل 
تقيم من�ساآت طويل���ة �لأمد يف موقعي مر�بطة 
قو�ته���ا بطرطو����س وحميميم، كم���ا لفت �إلى 
�أنهم���ا “لي�سا قاعدتن” للجي����س �لرو�سي يف 

�سوريا. 
و�أك���د: “ن�ستطيع، حال تطلب���ت �ل�رشورة، 
�سح���ب جمي���ع ع�سكريينا من �سوري���ا يف فرتة 
�رشيعة مبا فيه �لكفاية ودون �أي خ�سائر مادية. 
لك���ن يف �لوقت �لر�هن ثمة حاجة �إلى وجودهم 
هن���اك لأنه���م ينف���ذون يف ه���ذه �لب���الد مهمة 
غاي���ة يف �لأهمية ت�سمل �سم���ان �أمن رو�سيا يف 
ه���ذه �ملنطق���ة ومر�ع���اة م�ساحلن���ا يف �ملجال 

�لقت�سادي هناك”.
و�أو�س���ح �لرئي����س �لرو�س���ي �أن �لأجن���دة 
�لأ�سا�سي���ة يف �سوري���ا تتمث���ل حالي���ا بت�سوية 
�لأزمة م���ن خالل �لط���رق �لدبلوما�سية، م�سري� 
�إل���ى �أن “�لعمليات �لقتالي���ة و��سعة �لنطاق، 
وخا�سة با�ستخد�م �لقو�ت �مل�سلحة �لرو�سية، 

توقفت، ول �رشورة لتنفيذها”.
و�ختت���م بوت���ن بالق���ول: “�إن ع�سكريينا 
منت����رشون هناك من �أجل �سمان مر�عاة م�سالح 
رو�سيا يف ه���ذه �ملنطقة ذ�ت �لأهمية �حليوية 
و�لتي تقع قريبا جد� منا، و�سي�ستمر وجودهم 
هن���اك طامل���ا كان ذلك مفي���د� بالن�سب���ة �إلى 

رو�سيا ولتطبيق �لتز�ماتنا �لدولية”.

انقرة - أ ف ب: 

كابول - أ ف ب:

مدريد ـ أ ف ب:

واشنطن - أ ف ب: 

�أعل���ن وزي���ر �لع���دل �لرتك���ي �أم����س 
�خلمي����س �إن �ملحاك���م يف تركي���ا �أ�سدرت 
حت���ى �لآن �حكاما بال�سجن بح���ق �أكرث من 
�لف���ي م�ستب���ه بهم عل���ى خلفي���ة حماولة 
طي���ب  رج���ب  �لرئي����س  عل���ى  �لنق���الب 
�ردوغ���ان ع���ام 2016. وق���ال �لوزير عبد 
�حلميد غ���ول لوكالة �لأنا�س���ول �لر�سمية 
لالنباء “من ب���ن 287 ق�سية يف �ملحاكم 
مت ب���ت 171: 2140 متهم���ا حكم عليهم 
بال�سجن و1478 متت تربئتهم”. و�أ�ساف 
�لق�ساي���ا �ملتبقي���ة �سيت���م  �أن  “�عتق���د 
بته���ا نهائيا م���ع نهاي���ة 2018”. وتتهم 
�حلكومة �لد�عية �ل�سالمي فتح �هلل غولن 
بتدب���ري �لنقالب �لفا�سل، وه���و ما ينفيه 
غولن ب�سدة. و�عتق���ل �لآلف بينهم جنود 
و�سباط �رشطة وق�ساة يف حملة ا�ستهدفت 
�تباع غولن �لذين ت�سميهم تركيا “منظمة 

فتح �هلل �لرهابية” )فيتو(.
ومت طرد �أو وقف موظفن حكومين 
بينه���م ا�سات���ذة و�سب���اط �رشط���ة مبوجب 
حال���ة �لطو�رئ �لتي �علن���ت بعد �لنقالب 

�لفا�سل يف يوليو، قبل عامن.

�أعلن �لرئي����س �لأفغاين ��رشف غني 
�لذي بقيت عرو�س���ه لل�سالم مع حركة 
طالب���ان حرب� على ورق حتى �لن، �أم�س 
�خلمي����س وقف���ا موؤقتا �أح���ادي �جلانب 

لإطالق �لنار يف منا�سبة عيد �لفطر.
�ن  �لفغ���اين  �لرئي����س  و�و�س���ح 
وقف �طالق �لنار �ل���ذي �سيطبق فقط 
م���ع حرك���ة طالب���ان ولي�س م���ع تنظيم 
د�ع�س �سيبد�أ يف “�لي���وم 27 من �سهر 
رم�س���ان و�سيتو��سل حتى خام�س �أيام 
عيد �لفطر” �ل���ذي يفرت�س �ن يبد�أ يف 
نهاي���ة �ل�سبوع �ملقب���ل. وبالتايل فان 
وقف �ملعارك �سي�ستمر ��سبوعا ونيفا، 
وكما يبدو م���ن �لثالثاء 12 يونيو حتى 
�لربع���اء 20 يوني���و، لك���ن �ملر�قب���ن 
�عتربو� �ن ه���ذه �لفر�سية غري مرجحة. 
و�أعل���ن �لناطق با�سم طالبان ذبيح �هلل 
جماه���د �نه “يتحقق من هذ� �لعالن مع 

م�سوؤويل” �حلركة.
و�و�سح �لرئي����س �لفغاين �ن هذ� 
�لقر�ر غري �مل�سبوق ياأتي بعد “�لفتوى 
�لتاريخي���ة �ل�سادرة عن جمل�س �لعلماء 
�لفغ���ان” �لذي���ن �عت���ربو� �لثنن �أن 
�لقتال با�س���م �جله���اد يف �فغان�ستان، 
�أم���ر “غري �رشع���ي” يف �لإ�س���الم، د�عن 

لعقد مباحثات �سالم.

�ملوؤي���دة  �لإ�سباني���ة  �حلكوم���ة  �أدت 
لأوروبا برئا�سة �ل�سرت�كي بيدرو �سان�سيز 
و�لتي ت�سم �أكرب عدد من �لن�ساء يف تاريخ 
�لبالد، �ليم���ن �لد�ستورية �أم�س �خلمي�س 

�أمام �مللك فيليبي �ل�ساد�س.
ت�سم �حلكوم���ة 11 وزيرة وخ�سو�سا 
يف مو�قع ح�سا�سة مث���ل �لقت�ساد و�ملال 
و�لدفاع و�لع���دل و�ست���ة وزر�ء بالإ�سافة 
�لع���دل  وزي���رة  وكان���ت  �سان�سي���ز.  �إل���ى 
دولوري����س ديلغ���ادو �ملدعي���ة �ل�سابق���ة 
ملكافح���ة �لإرهاب �أول م���ن �أق�سم �ليمن 
بح�سور �ملل���ك يف ق�رش ز�رزويال وتعهدت 

“�لولء” له و�حرت�م �لد�ستور.
وت�س���م �حلكوم���ة �ملوؤي���دة لالحت���اد 
�لأوروب���ي بخالف حكوم���ة جوزيبي كونتي 
�ل�سعبوي���ة �لتي تول���ت مهامه���ا �لأربعاء 
يف �يطالي���ا، رئي����س �لربمل���ان �لأوروب���ي 
�ل�ساب���ق جوزي���ب بوريل وزي���ر� للخارجية 
وناديا كاليفينو �لتي كانت مديرة مو�زنة 
�لحتاد �لأوروبي وباتت وزيرة لالقت�ساد.

و�ذ� كان���ت �لبالد رحب���ت بهذ� �لعدد 
من �لن�س���اء يف �حلكومة �جلدي���دة، �إل �أنها 
�لأكرث �أقلية منذ عودة �لدميوقر�طية �لى 
�لب���الد و�ستو�جه �سعوب���ات يف �ل�ستمر�ر 
حت���ى �نته���اء ولي���ة �لربمل���ان �حلايل يف 
2020 �ذ ل ميلك �حلزب �ل�سرت�كي �سوى 

84 مقعد� من �أ�سل 350.

دونال���د  �لأمريك���ي  �لرئي����س  �أعل���ن 
�س���يء  “كل  �أن  �خلمي����س  �أم����س  تر�م���ب 
جاه���ز” للقمة �لتاريخية �لتي �ستعقد بعد 
5 �أي���ام مع �لزعيم �لك���وري �ل�سمايل كيم 
جون���غ �ون. ووع���د تر�مب �أثن���اء ��ستقباله 
�خلمي�س رئي����س �لوزر�ء �لياب���اين �سينزو 
�آب���ي يف �لبي���ت �لأبي�س، ب���اأن �لقمة �لتي 
12 يوني���و يف  �لثالث���اء  �ستعق���د �سب���اح 
�سنغاف���ور �ستكون “�أكرث بكثري من جل�سة 
ت�سوي���ر” �أم���ام �ل�سحاف���ة. و�أ�ساف “كل 
�س���يء يح�سل بطريقة جيدة ج���د�، �آمل �أن 
ت�ستم���ر )�لأمور( كذلك”. و����رّشح �لرئي�س 
�لأمريك���ي “�أعتق���د باأنن���ي م�ستعد ب�سكل 
جيد” م�سيف���ا “ل �أعتقد باأنني بحاجة �لى 
�لتح�سري �لى هذ� �حلّد”. و�أو�سح �أن زيارة 
�آبي و��سنطن ته���دف �إلى تن�سيق “ب�سكل 
وثيق” مقاربته م�ساألة كوريا �ل�سمالية مع 
م�ساألة �لرئي�س �لأمريكي. ومن �ملفرت�س 
�أن يعقد �لرجالن، �للذ�ن ي�ساركان �جلمعة 
و�ل�سبت يف قم���ة جمموعة �لدول �ل�سبع يف 
كند�، موؤمتر� �سحافي���ا م�سرتكا يف �لبيت 

�لأبي�س بعد حمادثاتهما.

تركيا

أفغانستان

إسبانيا

�ل�سجن لأكرث من �ألفي 
م�ستبه بهم يف �لنقالب

وقف لإطالق �لنار 
مبنا�سبة عيد �لفطر

 �حلكومة �جلديدة توؤدي 
�ليمن �لد�ستورية
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نتنياهو يحذر الأ�سد من الوجود الإيراين يف �سوريا

بوتني: قواتنا باقية يف �سوريا ما دامت هناك “م�سلحة”

خطة و��سعة للتو�سع �لإ�رش�ئيلي يف �جلولن �ملحتل

و�سنت �إ�رش�ئيل يف �لعا����رش من مايو �ملا�سي 
ع����رش�ت �لغ���ار�ت �جلوية على �أه���د�ف قالت �إنها 
�إير�ني���ة يف �سوري���ا موؤك���دة �أنها رد عل���ى �إطالق 
�سو�ري���خ �ير�ني���ة عل���ى �لق�سم �ل���ذي حتتله من 

ه�سبة �جلولن �ل�سورية.
وتابع رئي�س �لوزر�ء “�عتقد �ن هناك مقاربة 
جدي���دة ل بد من �عتمادها وعلى �سوريا �ن تفهم 
�ن ��رش�ئيل لن ت�سم���ح بتمركز ع�سكري �ير�ين يف 
�سوريا �سد ��رش�ئيل. ولن تقت�رش تبعات ذلك على 
�لق���و�ت �لير�نية بل عل���ى نظام �لأ�س���د �أي�سا”. 
و�أ�س���اف نتنياه���و “�عتقد �نه �أمر �أخ���ذه جديا يف 

�لعتبار”.
يف غ�س���ون ذل���ك، �أك���دت كتل���ة “كلن���ا” يف 
�لكني�س���ت �لإ�رش�ئيل���ي برئا�س���ة وزي���ر �ملالي���ة، 
مو�سي���ه كحل���ون، �أنه���ا تعم���ل على متري���ر خطة 
و��سع���ة لزيادة ع���دد م�ستوطن���ي ه�سبة �جلولن 

�ملحتلة، ليبلغو� 100 �ألف يف غ�سون 10 �أعو�م.
و�أو�س���ح نائ���ب �لوزي���ر �لإ�رش�ئيل���ي، مايكل 
�أوري���ن، م���ن “كلن���ا”، �أن ����رشورة زي���ادة ع���دد 
�لإ�رش�ئيلين يف �ملرتفع���ات تبلورت على خلفية 
��ستمر�ر �لأزم���ة �ل�سورية وتعزيز �لوجود �لإير�ين 

قرب حدود �إ�رش�ئيل يف جنوب �سوريا.
ولف���ت �أورين، �ل���ذي يعترب �أب���رز معد لهذه 
�خلطة، �إلى �أن �إ�رش�ئيل ت�سيطر على �له�سبة منذ 
�أك���رث من 50 عاما “وهي متثل ج���زء� ل يتجز�أ من 
دول���ة �إ�رش�ئيل”، م�سدد� على �رشورة تطويره هذه 

�ملنطقة.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن ع���دد �س���كان �له�سب���ة من 
�لإ�رش�ئيلين يبلغ حاليا “22 �ألف �سخ�س فقط”، 
معت���رب� �أن ����رشورة زيادته���م حتمل طابع���ا �أمنيا 
يف ظ���ل “�سعي �إي���ر�ن لإر�ساء قوته���ا �لع�سكرية 
يف �سوري���ا وحتوي���ل �جل���ولن �إلى جبه���ة جديدة 

للمو�جهة مع �إ�رش�ئيل”. 
و�أو�سح���ت و�سائل �إع���الم �إ�رش�ئيلية، �أن خطة 
�ملرتفع���ات  يف  �لإ�رش�ئيلي���ن  �ل�س���كان  زي���ادة 
�ملحتلة، و�لت���ي �أطلق عليها ��سم “نيتو غولن”، 
تن����س عل���ى ت�سكي���ل �حلكوم���ة �لإ�رش�ئيلية جلنة 
خا�سة تعر����س على �لإ�رش�ئيلي���ن دو�فع حافزة 
لالنتق���ال �إلى �ملنطق���ة وتطوير �لبني���ة �لتحتية 

فيها، ل �سيما نظام و�سائل �لنقل.
وذك���رت �ملو�ق���ع �لإ�رش�ئيلي���ة �أن م���ن بن 
بنود ه���ذه �ملب���ادرة تقدمي ت�سهي���الت �رشيبية، 
وتخفي����س �أ�سعار �لأر��سي، وم���د �سكك حديدية 
�إل���ى �له�سبة، وبناء غرف در��سية، و�إقامة حديقة 

حيو�نات و�إز�لة �ألغام.
وحتتل �إ�رش�ئيل منذ حرب يونيو 1967 حو�يل 
1200 كيلومرت مربع من ه�سبة �جلولن �ل�سورية، 
و�أعلن���ت �سمه���ا �إليه���ا يف 1981، يف خط���وة مل 

يعرتف به���ا �ملجتمع �لدويل، بينما ل تز�ل حو�يل 
510 كيلومرت�ت مربعة حتت �ل�سيادة �ل�سورية.

وتعت���رب �له�سبة، ح�س���ب �لقان���ون �لدويل، 

�أر�س���ا حمتلة، وي����رشي عليها ق���ر�ر جمل�س �لأمن 
�ل���دويل رقم 242 لع���ام 1967، �لذي ين�س على 

�رشورة �ن�سحاب �إ�رش�ئيل منها.

• جندي من �جلي�س �لإ�رش�ئيلي مع دبابة يف ه�سبة �جلولن �ملحتل	

• �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتن	

عواصم - وكاالت:

 اأعلن رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتنياهو اأم�س اخلمي�س يف لندن ان نظام ب�سار الأ�سد 

اإ�سرائيلي. رد  اأي  مباأمن” من  يعد  “مل 
و�سرح نتنياهو “على الأ�سد اأن ينتبه اإىل اأنه مع انتهاء احلرب والق�ساء على داع�س فاإنه اإذا 

دعا اإيران اأو �سمح لها بالقدوم بنية مهاجمة اإ�سرائيل اأو تدمريها انطالقا من الأرا�سي ال�سورية، 

“بولي�سي اك�ست�سينج”  اأم��ام مركز  فلم يعد يف ماأمن ونظامه مل يعد يف ماأمن”، وذلك يف كلمة 

لالأبحاث ال�سيا�سية يف لندن.

وتابع نتنياهو “اذا اأطلق النار علينا ف�سندمر قواته”، م�سيفا انه مت “تبني مقاربة جديدة” 

يف اإ�سرائيل.

موسكو - وكاالت: 

املنت�سرة يف  اأن رو�سيا ل تنوي حاليا �سحب قواتها  الرو�سي فالدميري بوتني،  الرئي�س  اأعلن 

م�سالح  حلماية  تهدف  ال�سورية  الأر���س  على  اجلارية  الع�سكرية  العملية  اأن  اإىل  لفتا  �سوريا، 

املواطنني الرو�س.

وقال بوتني، خالل حوار اخلط املبا�سر مع املواطنني الرو�س، اأم�س اخلمي�س، ردا على �سوؤال 

حول احلدود الزمنية لوجود القوات الرو�سية يف �سوريا: “اإن ا�ستخدام قواتنا امل�سلحة يف الظروف 

القتالية ميثل خربة فريدة من نوعها واآلية مميزة لتطوير قدرات جي�سنا، ول ميكن مقارنة اأي 

نوع من التدريبات الع�سكرية مع ا�ستخدام القوات يف الظروف القتالية”.

تر�مب: كل �سيء جاهز 
للقمة مع كيم

“د�ع�س” يقتل 17 م�سلحا مو�ليا للنظام �ل�سوري

واشنطن - وكاالت:

دع���ا �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، �أم�س �خلمي�س، �إلى حتقيق يف معلومات ك�سفها تقرير مبجل�س �ل�سيوخ 
ع���ن �سعي �إد�رة �لرئي�س �ل�سابق بار�ك �أوباما ملنح �إير�ن طريقة �رشية للو�سول �إلى �لنظام �ملايل �لأمريكي لتجاوز 
�لعقوب���ات �لأمريكية �ملفرو�سة على طهر�ن بعد �تفاق 2015. وكتب تر�مب يف تغريدة: “�إد�رة �أوباما �لآن متهمة 
مبحاولة منح �إير�ن �إمكانية �لو�سول �ل�رشي �إلى �لنظام �ملايل للوليات �ملتحدة. هذ� غري قانوين متاما”. و�أ�ساف �أنه 
“رمبا ميكننا �حل�سول على �أ�سو�ت 13 دميقر�طًيا غا�سًبا لتحويل بع�س طاقتهم �إلى هذه “�مل�ساألة” )كما ي�سميها 
كوم���ي(. �لتحقيق!” و�أ�س���اف” متى يبد�أ �لنا�س بالقول، “�سكر�ً لك، �سي���دي �لرئي�س، لطردك جيم�س كومي؟”، يف 
اإ�س���ارة اإلى تورط املدير ال�سابق ملكت���ب التحقيقات الفيدرايل يف عهد اأوباما. وبح�سب نتائج حتقيق اأجراه جمل�س 
�ل�سي���وخ، ف�سل���ت خطة �إد�رة �أوباما يف منح �إير�ن و�سول �رشيا للنظام �ملايل �لأمريكي عندما رف�س بنكان �أمريكيان 

�مل�ساركة يف عملية لتمكن �إير�ن �حل�سول على 5.7 مليار دولر من �لأمو�ل �ملجمدة يف �خلارج.

ترامب يدعو للتحقيق يف موؤامرة “اأوباما - اإيران”

بيروت ـ أ ف ب: 

قتل م�سلحو “د�ع����س” �أم�س �خلمي�س 17 
مقاتال مو�ليا للنظام �ل�س���وري بينهم 6 جنود 
يف هجم���ات مفاجئ���ة يف جن���وب �لب���الد، وفقا 

للمر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان.
وُقت���ل 9 م�سلحن �أي�س���ا يف �ل�ستباكات 
�لت���ي د�رت يف منطقة �ل�سوي���د�ء �ل�سحر�وية، 

بح�سب �ملر�سد ومقره لندن.
وقال ر�مي عبد �لرحمن مدير �ملر�سد �إن 

�لهجمات ه���ي �لأولى من نوعه���ا يف �ملنطقة، 
حي���ث مل ير�س���د �أي تو�جد مل�سلح���ي �لتنظيم 

�ملتطرف منذ �أكرث من عام.
9 م�سلح���ن  �لقتل���ى  ب���ن  �ن  و�أو�س���ح 
تابعن مليل�سي���ات مو�لية لإي���ر�ن بالإ�سافة 
ملقاتلن �ثنن مل يتم �لتعرف على هوياتهما.

وبذل���ك، يرتف���ع �ل���ى 179 ع���دد قتل���ى 
�لقو�ت �ملو�لية للنظام منذ 22 مايو �لفائت. 

وقتل 89 جهاديا خالل �لفرتة ذ�تها.
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17 “رفع األثقال” يكرم العاملين ببطولتي غرب آسيا وبناء األجسام
أم الحصم                   االتحاد البحريني لرفع األثقال

أقام االتحاد البحريني لرفع األثقال 
غبقته الرمضانية مساء يوم اإلثنني 

املايض بفندق غولدن توليب تكرميا 
للجان العاملة والعاملني يف بطولتي 
غرب آسيا لرفع األثقال وغرب آسيا 

لبناء األجسام، والتي أقيمت يف الفرتة 
املاضية عىل أرض اململكة وسط نجاح 

كبري ومشاركة واسعة.
ويف البداية، ألقى سلطان الغانم 

النائب األول لرئيس اتحاد غرب 
آسيا لرفع األثقال مساعد رئيس 

االتحاد العريب نائب رئيس االتحاد 
البحريني كلمة وجه فيها شكره 
وامتنانه العميقني للجان العاملة 

وكل من كانت له مساهمة يف إنجاح 
هاتني البطولتني، حيث أشاد الجميع 
بالنجاح الذي حظيت به من الناحية 

التنظيمية والفنية، وهذا بحد ذاته 

يعكس مدى اهتامم وحرص وخربة 
أبناء الوطن املخلصني؛ من أجل إنجاح 

مثل هذه التجمعات الرياضية عىل 
أرض اململكة وتأكيدا عىل مكانتها 

عىل الخارطة الدولية واإلقليمية 
والعاملية.

كام أكد أن هذه الجهود التي تبلورت 
تدفع مجلس إدارة االتحاد وتشجعه 

إلقامة واستضافة وتنظيم بطوالت 

عىل مستوى أعىل يف املستقبل، وهو 
بحد ذاته يساهم يف نجاح وتعزيز 

مسرية االتحاد البحريني لرفع األثقال.
ثم تم تكريم اللجان العاملة 

وأعضاؤها، حيث أكدوا أنهم عىل أتم 
االستعداد؛ من أجل إنجاح أي حدث 

ريايض يقام عىل أرض اململكة عموما، 
ولرياضة رفع األثقال وبناء األجسام 

خصوصا.

أعل��ن ن��ادي الرف��اع الرشقي عن 
التعاقد مع اإلس��باين بيدرو جوميز 
كارمون��ا؛ ليك��ون م��درب الفريق 
األول لكرة القدم بدءا من املوس��م 

الريايض املقبل 2018-2019.
جاء ذل��ك خالل املؤمت��ر الصحايف 
أم��س  الن��ادي  عق��ده  ال��ذي 
)الخميس( يف فندق رمادا س��يتي 
س��نرت، بحضور رئيس ن��ادي الرفاع 
الرشقي الش��يخ عبدالله بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس 
النادي الش��يخ عبدالله بن محمد 
بن سلامن آل خليفة، ورئيس جهاز 
الك��رة محمد البوعين��ني واملدرب 
كارمونا، وع��دد من أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلعالميني.
وأك��د رئيس نادي الرف��اع الرشقي 
أن التعاقد مع املدرب اإلسباين جاء 
لتحقي��ق تطلعات ورؤى النادي يف 
االرتقاء بهذا الرصح الريايض، مشريا 
إىل أن إدارة الرفاع الرشقي تأمل يف 
انعكاس التعاقد م��ع كارمونا عىل 
النهوض بالعمل��ني اإلداري والفني 

لتحقيق النتائج املرشفة.
ولفت إىل أن التوجه لخيار املدرب 

األجنبي جاء به��دف تحقيق رؤية 
مجلس اإلدارة يف العمل باحرتافية، 
تدع��م ه��ذا  اإلدارة  أن  موضح��ا 
التوجه وس��تعمل لدع��م القاعدة 
العمرية يف الن��ادي بهدف االرتقاء 

بالعمل وتحقيق النتائج املتميزة.
وردا عىل استفسار “البالد سبورت” 
ح��ول م��دة التعاقد م��ع املدرب، 
أوضح الشيخ عبدالله بن خليفة أن 
النادي سيعلن خالل الفرتة املقبلة.

إعادة الفريق

وتحدث نائب رئيس النادي الشيخ 
عبدالله بن محمد بن س��لامن بأن 
التعاقد مع املدرب الإلسباين بيدرو 
جوميز كارمونا ج��اء بهدف إعادة 
املعهود، مش��ريا  الفريق ملس��تواه 
إىل أن إدارة الرف��اع الرشقي حلت 
الجهازين الفن��ي واإلداري للفريق 
بعد نهاية املوس��م املايض 2017 - 

.2018

وأوض��ح أن اله��دف الرئي��س هو 
وموقعه  ملس��تواه  الفري��ق  إعادة 
الطبيعي، متمنيا التوفيق يف املوسم 

الجديد 2018-2019.

طاقم مختلط

رئيس الجهاز محمد البوعينني، أكد 
أن الطاقم املعاون للمدرب اإلسباين 
س��يكون مختلط��ا ب��ني املحلي��ني 

واألجانب.

امل��درب  مس��اعد  أن  إىل  ولف��ت 
س��يكون محليا، فيام مدرب اللياقة 
البدنية سيكون أجنبيا وبتوجيه من 

املدرب نفسه.
وقال إن اإلعالن عن ذلك س��يكون 

خالل اليومني املقبلني.
وأوضح ردا عىل أس��ئلة الصحافيني 
س��يحتفظ  الرشق��ي  الرف��اع  أن 
بالعبي��ه، وأن ه��ذا التوج��ه ي��أيت 
بهدف املحافظة عىل شكل الفريق، 

الفتا إىل أن الالعب عبدالله يوسف 
بق��ي عىل عقده موس��م واحد مع 
النادي، مشريا إىل أن غالبية الالعبني 
الذين مثلوا الفريق املوسم املايض 
سيكونوا موجودين املوسم املقبل.

ال ضغوطات

ب��دوره، تح��دث املدرب اإلس��باين 
كارمون��ا ب��أن الضغوط��ات تعترب 
طبيعية ألي مدرب يف بداية مهمته 
م��ع الفري��ق، مش��ريا إىل االحتياج 
باحرتافية  والعمل  للتطوير  للوقت 
نحو تحقي��ق التطلعات واألهداف 

املرسومة من جانب النادي.
وأوض��ح أن األهم حاليا هو الرتكيز 
عىل الالعبني املحلي��ني، ثم التوجه 
لخي��ار الالعب��ني املحرتف��ني الذين 

سيمثلون الفريق.
وسبق لكارمونا أن درب يف عدد من 
األندية الخليجية كالهالل السعودي 
والوصل اإلم��ارايت، إضافة إىل ريال 
بيتي��س اإلس��باين، ك��ام كان ضمن 
طاق��م منتخبن��ا األول الذي أرشف 
عليه املدرب األرجنتيني كالديرون 

يف خليجي 21 سنة 2013.

الرفاع الشرقي يعّين اإلسباني كارمونا مدرًبا للفريق الكروي األول
المحليين الالعبين  مساعد وطني... واالحتفاظ بمعظم 

جانب من المؤتمر الصحافي من تقديم المدرب اإلسباني )تصوير: رسول الحجيري(

أحمد مهدي

الحال��ة  ن��ادي  إدارة  تس��تهدف 
االستقرار الفني للفريق األول لكرة 
الس��لة بالنادي يف املوسم الرياضية 

املقبل 2018/2019.
وتتج��ه الني��ة ل��دى إدارة الحال��ة 
لإلبق��اء عىل الجه��از الفني لفريق 
السلة بقيادة املدرب الوطني أحمد 
جان، ليس��تمر بذلك يف مهام عمله 
ع��ىل رأس اإلدارة الفني��ة للفري��ق 

األول باملوسم الجديد.
وتأيت رغبة إدارة الحالة يف التمسك 
بخدمات املدرب جان، بعد النجاح 
ال��ذي حققه خالل قيادت��ه الجهاز 
الفني لفريق السلة وملا حققاه من 
إيجابية  ونتائ��ج  مس��تويات طيبة 
مرضية لس��لة الربتقايل يف املواس��م 
املاضية، ومنها نجاح��ه يف الحفاظ 
عىل موقع الفريق يف دائرة املنافسة 

ع��ىل ألق��اب املس��ابقات املحلية، 
عالوة ع��ىل حالة االرتي��اح الكبرية 
التي تسود إدارة النادي وجامهريه 
ح��ول أداء عمله وخربت��ه الفنية يف 
التدريب، ومعرفته بكيفية التعامل 

مع الالعبني.
وتس��عى إدارة الن��ادي لتوفري أكرب 
والنفيس  الفني  االس��تقرار  درجات 
للفري��ق عرب التجديد للجهاز الفني 
بقيادة املدرب أحمد جان ومعاونه 

أحمد مريزا.
وستشهد األيام املقبلة تحركا إلدارة 
الحالة م��ن أجل وضع النقاط فوق 
الح��روف يف م��ا يتعل��ق بالتجديد 

للجهاز الفني لفريق السلة.
وتس��عى اإلدارة للمحافظ��ة ع��ىل 
وح��دة ص��ف الفريق والتمس��ك 
بجميع الالعبني، إضافة إىل تدعيمه 
ببعض الالعبني، ويف ظل هذا السعي 
نجح��ت إدارة الن��ادي يف خط��ف 
توقيع الالعب محم��ود عبدالعزيز 
لتمثيل “س��لة الربتقايل” يف املوسم 
املقب��ل، بعدم��ا كان الالعب ميثل 
ن��ادي مدين��ة عي��ى يف املوس��م 
امل��ايض، إذ يطمح الحالة من خالل 
تل��ك الصفقة لتعزيز فريق الس��لة 
الطام��ح إىل املنافس��ة يف املوس��م 

املقبل.

يتجه نحو التجديد للمدرب جان

الفني االستقرار  تستهدف  الحالة  سلة 
محمد الدرازي

المدربان أحمد جان وأحمد ميرزا

“البحرين للتحمل 13” يتطلع 
للمزيد من البطوالت

يستعد فريق البحرين للتحمل 13 للمشاركة يف بطولة آسيا واملحيط 
الهادي والتي ستقام يف بطولة نهاية األسبوع الحايل يف كرينز، أسرتاليا. 

وتعترب هذه البطولة من السباقات املرتقبة، حيث يستعد متسابق 
فريق البحرين للتحمل 13 خافيري غوميز لظهوره األول يف بطولة 
رجل حديدي للمسافة الكاملة.  وغوميز هو حامل لقب 5 مرات 
لبطولة االتحاد الدويل للرتايثلون العاملية، ولديه ميداليتني فضيتني 

أوملبيتني، ويعترب من أكرث الرياضيني موهبة يف هذه الرياضة، وسيكون 
هذا السباق مبثابة اختبار حقيقي ملهاراته. وقال يف هذا السياق: 

“هذا أول سباق رجل حديدي يل، ولذلك ال أعرف ماذا أتوقع، لقد 
تدربت بشكل جيد، وأنا عىل ثقة بأنني سأحظى بسباق رائع، ولكنه 

من الصعب أن أتوقع ماذا سيحدث، سأحاول أن ال أشتت تركيزي” 
وسيشارك إىل جانب غوميز يف هذا السباق إىل جانب زميليه يف 

الفريق تريينزو بوزون وديفيد بلييس. وبوزون للتو اختتم 3 أسابيع 
من التدريب يف كونا. وحول مشاركته يف هذه البطولة، قال بوزون: 

“بعد أن أفزت أخرياً يف بطولة نيوزيلندا يف مارس، مل أستطع االنتظار 
أكرث للمشاركة يف إحدى بطوالت الرجل الحديدي. سيشهد هذا 
السباق يف كرينز مشاركة قوية، وأنا أتطلع بشدة للتسابق فيه”. 

وسيكمل زميله بلييس التسابق عىل جميع القارات خالل مشاركته 
يف هذه البطولة بأسرتاليا. وقال حول ذلك: “تعترب كرينز من األماكن 

الجميلة، وأنا متحمس جداً لالستمتاع بهذا السباق”، كام وسيشارك يف 
عطلة نهاية األسبوع بني كانوتيه وأشليغ جينتل.

جانب من التكريم

تس��حب يف الخام��س من ش��هر يوليو 

املقبل قرعة مسابقة كرة القدم بدورة 

األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة والتي 

س��تقام خالل الفرتة من 18 أغس��طس 

لغاية 2 س��بتمرب املقبلني والتي ستقام 

مبدينتي جاكرتا وباملبانغ االندونيسيتني.

وستقام القرعة بالعاصمة االندونيسية 

اآلس��يوي  االتح��اد  ب��إرشاف  جاكرت��ا 

لك��رة القدم، فيام مل يتم الكش��ف عن 

املنتخب��ات الت��ي أعلن��ت مش��اركتها 

الرسمية يف الحدث القاري حتى اآلن.

ويش��ارك منتخبنا األوملب��ي )تحت 23 

س��نة( ب��دورة األلعاب اآلس��يوية بعد 

آخر مشاركة للمنتخب يف آسياد الصني 

)جوانزهو 2010( حيث يقود املنتخب 

املدرب التونيس سمري بن شامم، حيث 

يس��تعد األحمر األوملبي لالس��تحقاق 

اآلسيوي بقوة بعدما ش��ارك يف بطولة 

اندونيس��يا الودية وتوج بلقبها عىل أن 

يخوض معس��كرا تدريبياً آخر تحضرياً 

للمعرتك اآلسيوي.

وس��بق للمنتخ��ب األوملبي أن ش��ارك 

يف النس��خة الرابع��ة عرشة م��ن دورة 

األلع��اب اآلس��يوية بكوري��ا الجنوبية 

)بوس��ان 2002( وتأه��ل لل��دور قبل 

النه��ايئ قب��ل أن يخ��ر م��ن البل��د 

املستضيف بهدف وحيد يف الدور قبل 

النهايئ، كام شارك يف النسخة الخامسة 

والنس��خة   )2006 )الدوح��ة  ع��رشة 

السادس��ة عرش )جوانزه��و 2010( ومل 

يتأهل للدور الثاين. 

وس��تقام منافس��ات كرة الق��دم قبل 

االفتتاح الرس��مي للدورة وذلك ابتداء 

م��ن تاري��خ 14 أغس��طس ولغاي��ة 1 

 4 املس��ابقة  وس��تحتضن  س��بتمرب، 

مالعب، كام ستقام مسابقة لكرة القدم 

للسيدات.

ويحم��ل ذهبية مس��ابقة ك��رة القدم 

بدورة األلعاب اآلسيوية السابعة عرشة 

الت��ي أقيمت بكوري��ا الجنوبية 2014 

منتخ��ب الدولة املس��تضيفة الذي فاز 

يف النهايئ عىل كوريا الش��املية بهدف 

وحي��د، ليحصل املنتخ��ب الخارس عىل 

امليدالي��ة الفضي��ة، في��ام كان املرك��ز 

الثال��ث وامليدالية الربونزية من نصيب 

املنتخ��ب العراقي الذي فاز عىل تايلند 

به��دف وحي��د ج��اء بإمض��اء الالعب 

يونس محمود.
المنتخب األولمبي

اآلس��يوية األلع��اب  ب��دورة  الق��دم  ك��رة  قرع��ة  يولي��و   5
حسن علي

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد
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أجرى العب منتخبنا الوطني وفريق باربار األول لكرة اليد عيل عبدالقادر يوم أمس عملية 
جراحية إثر إصابته بالغرضوف مع وجود غدة خلف “الصابونة” يف الركبة.وتكللت العملية التي 
أجراها عبدالقادر عىل يد الطبيب فهد آل خليفة يف مستشفى العسكري بالنجاح، وسيخضع عىل إثرها 

للراحة إىل أن يتدرج يف مراحل التأهيل والعالج الطبيعي، إذ سيستغرق بني 4 و5 أسابيع حتى يعود 
بكامل قواه البدنية والصحية.

وبذلك سيغيب عبدالقادر عن تدريبات منتخبنا الوطني الذي يخوض حاليا املرحلة األوىل من 
التحضريات واالستعدادات بقيادة املدرب املساعد عيل العنزور لالستحقاق اآلسيوي واملتمثل يف املشاركة 

بدورة األلعاب املقرر إقامتها يف إندونيسيا خالل شهر أغسطس املقبل. ويعترب عبدالقادر الالعب الثاين 
الذي يغيب عن صفوف منتخبنا الوطني بداعي اإلصابة بعد النجم مهدي سعد.

علي عبدالقادر يجري عملية “الغضروف”

  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(

تتج��ه إدارة نادي النجم��ة الريايض إىل 
إحداث تغيريا منتظ��را يف معادلة قيادة 
الفريق األول لكرة الس��لة بالنادي بدًءا 
من منافس��ات املوس��م الريايض املقبل 
2018/2019، وذل��ك بع��د أن اعتدنا يف 
األعوام املاضية عىل تويل املدرب الوطني 
القدير رؤوف حبيل مهمة تدريب س��لة 

النجمة.
وتسعى إدارة النجمة انطالًقا من منطلق 
حرصه��ا ع��ىل االهتامم بكاف��ة األلعاب 
الرياضي��ة بالن��ادي، إىل امل��ي قدًما يف 
عملية تطوير منظومة كرة الس��لة، من 
أج��ل أن تكون رقاًم صعًبا يف املس��تقبل 
القري��ب، إذ ان النجاموية ال يرضون إال 
باملنافسة واحتالل الصفوف االمامية بني 
فرق النخبة. وميتلك فريق السلة بالنادي 
توليف��ة مميزة وش��ابة ممزوجة ببعض 
عنارص الخربة، التي نجحت يف املواس��م 
األخ��رية م��ن أن تق��دم نتائ��ج إيجابية 
ومراكز متقدمة مع املدرب روؤف حبيل 

وطاقمه املعاون. 

راشد مدربا لفريق السلة

وتتج��ه إدارة النجم��ة إىل التعاق��د مع 
امل��درب الوطن��ي جعفر راش��د ليتوىل 

مهمة قي��ادة عجلة الفريق األول الفنية 
يف منافسات املوسم الريايض املقبل.

وتأيت رغبة النادي يف التعاقد مع املدرب 
راشد، ضمن إحدى الخطوات التطويرية 
التي تتج��ه اإلدارة النجاموية التخاذها، 
م��ن أجل أن تكفل عودة س��لة الرهيب 
إىل املنافس��ة القوي��ة عىل املس��ابقات 
املحلي��ة، معت��ربة أن تأخ��ر الفريق يف 
الرتتيب ال يتناس��ب مع الس��معة التي 
اكتس��بها وتاريخه املعروف يف البطوالت 

املحلية.

وج��اء تفكري النجم��ة يف إس��ناد مهمة 
اإلرشاف ع��ىل فريق الس��لة إىل املدرب 
راش��د، نظرًا لخربته الواس��عة يف مجال 
التدريب، إذ س��بق أن عم��ل مع أندية 
وطنية عدي��دة منها، إضاف��ة إىل عمله 
يف املوس��مني املاضيني مع فريق االتحاد 
اإلدارة  س��تمنح  وبالتأكيد،  الس��عودي. 
املدرب القادم الذي س��يقود الفريق كل 
الصالحيات والوقت وتسخري االمكانات، 
م��ن دون النظ��ر اىل النتائ��ج بالدرجة 
القطعي��ة كبداي��ة لتنفي��ذ املرحلة عىل 

أهميتها.
وبعد اس��تقرار الجه��از الفن��ي بقيادة 
املدرب راش��د، فإن االدارة تسعى إىل أن 
يكون املوس��م الجديد بداي��ة النطالقة 
الفريق وتقديم وجوه شابة من أصحاب 
املواهب، إىل جان��ب التعاقد مع العب 
محرتف ع��ىل س��وية عالية م��ن االداء 
واملس��توى الفني. ومن املؤمل أن تعلن 
اإلدارة النجاموي��ة تعاقدها مع املدرب 
راش��د يف األي��ام القليل��ة املقبل��ة، بعد 
التوصل لصيغة نهائي��ة حول كافة بنود 

وتفاصيل العقد بني الطرفني. 

حبيل مديرا فنيا

وتتج��ه إدارة النجمة إىل إس��ناد مهمة 
اإلرشاف واإلدارة الفني��ة ع��ىل لعبة كرة 
السلة بالنادي إىل املدرب رؤوف حبيل، 
وذلك من أج��ل تكوين وخل��ق قاعدة 
قوية كروي��ة صلبة، لكونها األس��اس يف 

التطور والرشيان املغذي للفريق األول.
وي��أيت ه��ذا التوج��ه، كخط��وة ثاني��ة 
ستتخذها إدارة النادي من أجل االهتامم 

بالقاعدة، إذ أنها حجر األساس يف تطوير 
كل لعب��ة والطريق الس��ليم الذي يقود 
إىل تحقي��ق الطموحات يف املس��تقبل. 
وستتجه إدارة النادي أيًضا يف اتخاذ أهم 
الق��رارات للنهوض باللعب��ة من جديد، 
وهو االهتامم القوي بفرق القاعدة التي 
سوف تس��هم يف صناعة الالعب املوهبة 
ورعايت��ه وتنمية مهارات��ه وخلق البيئة 
املحفزة له، حتى يك��ون مؤهال لتمثيل 
الفري��ق األول بالش��كل امل��رشف الذي 

يليق بسمعة ومكانة النادي.

جعف��ر راش��د المدرب الق��ادم ل� “س��لة النجمة”
ب���ال���ن���ادي ل��ل��ع��ب��ة  ف���ن���يً���ا  م����دي����رًا  ح��ب��ي��ل  رؤوف 

محمد الدرازي

يس��عى نادي الحال��ة لضم العب 
الفري��ق األول لكرة الق��دم بنادي 
املالكية سيد عيل عيى “عالوي”، 
لتعزي��ز صفوف��ه خ��الل املوس��م 

الريايض الجديد 2018-2019.
وصار س��يد ع��يل عيى ح��را مع 
انتهاء املوسم املايض 2017-2018، 
يف حني مل يق��دم عىل التجديد بعد 
مع املالكي��ة حتى اآلن، عىل الرغم 
من وجود رغبة ملكاوية يف تجديد 
التعاق��د م��ع قائد الفري��ق وأحد 

األعمدة األساسية فيه.
لكس��ب  الحاالوي��ون  ويه��دف 
التعاق��د م��ع الالعب يف املوس��م 
الجدي��د، خصوص��ا مع م��ا يتمتع 
به م��ن إمكانات س��تضيف الكثري 
عىل مس��توى خط املقدمة للفريق 
الربتقايل، نظري ما يتمتع به الالعب 

م��ن خ��ربة طويل��ة س��واء محليا 
أو خارجي��ا، باإلضاف��ة إىل متثيل��ه 
املنتخب��ات الوطنية مبختلف فئاتها 

العمرية.
وكان “ع��الوي” قريب��ا من مغادرة 

البي��ت املل��كاوي املوس��م املايض، 
إال أن��ه ج��دد التعاقد م��ع فارس 
الغربية ملوسم واحد واستطاع فيه 
تقديم أداء جي��د وصل من خالله 
إىل نهايئ كأس النخبة واحتل املركز 

الرابع يف سلم ترتيب دوري الدرجة 
األوىل بعد أن كان بطال للدوري يف 
املوس��م 2017-2016، وه��ي املرة 
األوىل التي توج فيها املالكية بلقب 
ال��دوري يف تاريخه، إذ كان س��يد 
عيل عيى القائد األول الذي يحمل 

درع الدوري ل� “فارس الغربية”.
يش��ار إىل أن ن��ادي الحال��ة صعد 
مج��ددا إىل دوري الدرج��ة األوىل، 
وذلك بعد أن احتل املوسم املايض 
املرك��ز الث��اين ع��ىل س��لم ترتيب 
دوري الدرجة الثانية رفقة املدرب 

الوطني عراف العسمي.
وكان��ت آخ��ر التعاق��دات املحلية 
للحالة مع الحارس الدويل الس��ابق 
حمد ال��دورسي، والذي مثل فريق 
البديع يف املوس��م امل��ايض وأحرز 

معه لقب دوري الدرجة الثانية.

يملك عقده بيده

رغب����ة ح�االوي����ة بض��م “ع��الوي الم��الكي��ة”
أحمد مهدي

سيد علي عيسى

فريق النجمة لكرة السلة

فاعور يمثل التايكوندو 
بآسياد جاكرتا

أكد املدرب سامي محمد مشاركة لعبة 
التايكوندو بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 

عرشة التي ستقام مبدينتي جاكرتا وباملبانغ من 18 أغسطس لغاية 2 
سبتمرب املقبلني، حيث ستكون املشاركة بالالعب الواعد عبدالله أحمد 
فاعور والذي يعول عليه االتحاد البحريني للدفاع عن النفس لتحقيق 

نتيجة إيجابية يف املعرتك القاري. وقال محمد إن فاعور البالغ من 
العمر 21 عاما سيشارك بوزن تحت 68 كغ وأن اختياره مل يكن من 
فراغ وإمنا بناء عىل نتائجه اإليجابية وإنجازاته خالل الفرتة املاضية 
والتي كان آخرها النتائج املميزة التي حققها يف النسخة السادسة 

للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو التي أقيمت يف تونس العام 
املايض. وكان فاعور استهل مشواره يف البطولة العربية العسكرية 

للتايكوندو بالفوز عىل العب من املغرب، ثم تفوق عىل العب 
جزائري ليصل إىل املباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق، وخر 

عبدالله فاعور املواجهة النهائية من العب ليبي 12 نقطة إىل 6 نقاط 
ليحصل عىل امليدالية الفضية. وأضاف محمد أن الالعب يخوض حاليا 
تدريباته عىل قدم وساق من أجل االستعداد األمثل للدورة اآلسيوية 

متطلعا ألن ينجح الالعب يف تحقيق النتيجة املؤملة منه لترشيف 
سمعة الرياضة البحرينية والتأكيد عىل مدى التطور الذي وصلت إليه 

لعبة التايكوندو يف مملكة البحرين.

علي عبدالقادر

جعفر راشد رؤوف حبيل

حسن علي

سامي محمد

تح��ت رعاية نائ��ب رئي��س االتحاد 
البحريني للتنس الشيخ عبد العزيز بن 
مبارك آل خليفة اختتمت منافس��ات 
املختل��ط  التن��س  زوج��ي  بطول��ة 
الرمضانية والت��ي أقامها االتحاد عىل 
البحرين  بوليتكنيك  بجامع��ة  مالعبه 
مبدينة عي��ى يف الفرتة من )21 مايو 
امل��ايض إىل 4 يونيو الج��اري( 2018 

مبشاركة 48 العبا والعبة.
وش��هد دور الثامني��ة وقب��ل النهايئ 
منافسة قوية، وضمت املباراة النهائية 

الثن��ايئ البحرين��ي ف��ؤاد الرويع��ي، 
ون��ازيل نادر مع الثن��ايئ جيني هاينت 
وأرشف العتب��اين، وكان واضح��اً منذ 
البداية تف��وق الثنايئ )أرشف، جيني( 
وإرصاره  أدائ��ه  وق��وة  وانس��جامه 
ع��ىل الفوز، ومتكن من إنه��اء املباراة 
لصالحة بنتيج��ة )6/2,6/0(، وأقيمت 
مب��اراة الرتضي��ة بني الثن��ايئ )محمد 
ع��ىل س��لامن، مايا بسيس��و( والثنايئ 
الفلبيني )عمر، آيب بالجيو( وأس��فرت 
النتيج��ة عن ف��وز )محمد س��لامن، 

ماي��ا(، وق��د حرص جمه��ور كبري من 
الالعب��ني والالعبات الذين ش��اركوا يف 
البطولة ع��ىل حضور النهايئ يتقدمهم 
أعضاء مجل��س اإلدارة والجهاز الفني 

باالتحاد.
وبعد نهاي��ة املباريات ألقى الش��يخ 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة كلمة ش��كر 
فيه��ا جمي��ع املش��اركني يف البطولة، 
وهن��أ الفائزي��ن ومتن��ى كل التوفيق 
لباقي الالعبني والالعبات يف البطوالت 
القادمة، وقدم جزيل ش��كره وتقديره 

لكل م��ن س��اهم يف نج��اح البطولة 
إع��داد وتنظي��ام، وأك��د أن االتح��اد 
س��يحرص عىل إقامة البطولة س��نويا، 
وان البطولة ستحظى باهتامم املعنيني 
الس��تقطاب ع��دد أكرب م��ن الالعبني 

والالعبات يف السنوات املقبلة.
وقد ق��ام بتوزيع الك��ؤوس والجائزة 
املالي��ة التي بلغ��ت 1000 دوالر عىل 
الفائزين باملركزين األول والثاين، وأدار 
البطول��ة طاقم فن��ي وتحكيم تحت 

إرشاف اللجنة الفنية باالتحاد.

الثنائي أشرف وجيني بطل بطولة االتحاد البحريني للتنس
مدينة عيسى              اتحاد التنس

جانب من التتويج
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أش��اد ممثل جاللة املل��ك لالعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ئون  الخريي��ة 
املجل��س االعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة االوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليفة حرص رشك��ة ابراهيم خليل 
كان��و وكالء “تويوت��ا” ع��ىل رعاية 
ودعم دورة نارص بن حمد لأللعاب 
الرياضي��ة )ن��ارص 11(، التي باتت 
تأخذ طريقها يف االنتش��ار والوصول 
إىل أعىل املس��تويات، كام بني سموه 
أن رشكة رشك��ة ابراهيم خليل كانو 
“تويوت��ا” ه��ي الرشي��ك األس��اس 
س��موه،  لبط��والت  واإلس��راتيجي 
الرائدة  البحريني��ة  ال��رشكات  ومن 
يف دعم الحركة الرياضية والش��بابية 
يف مملك��ة البحرين، وس��اهمت يف 
رفعته��ا وازدهارها وتحديداً يف لعبة 

كرة القدم.
واعترب سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، أن نهج رشك��ة ابراهيم 
خليل كان��و “تويوتا” يجّس��د متاماً 
مفهوم تعاون الرشكات لدعم قطاع 
الشباب والرياضة، وتطور الرياضات 
املختلفة والتي تأيت من ضمنها دورة 
سموه لاللعاب الرياضية والتي توفر 
للش��باب البحريني فرص��ة التنافس 
الري��ايض الرشي��ف، مؤكداً س��موه 
أن رعاية رشك��ة ابراهيم خليل كانو 
“تويوتا” ساهمت بال شك يف إنجاح 
البطول��ة، كام عززت جه��ود اللجنة 
املنظم��ة يف رصد الجوائز التحفيزية 

للفرق املش��اركة والجامهري وتعزيز 
الجانب التسويقي واإلعالمي.

وكان رئي��س اللجن��ة املنظمة العليا 
ل��دورة ن��ارص ب��ن حم��د توفي��ق 
الصالح��ي قد تس��لم دع��م الرشكة 
م��ن قب��ل املدي��ر الع��ام التنفيذي 
للمبيع��ات يف رشك��ة ابراهيم خليل 

كانو اسامعيل اكرب.
التنفي��ذي  الع��ام  املدي��ر  وأك��د 
للمبيع��ات الح��رص يف أن تك��ون 
ال��رشكات  قامئ��ة  الرشك��ة ضم��ن 
الوطنية الراعية لدورة سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة لأللعاب 
للدور  واعت��زازاً  تقديراً  الرياضي��ة، 
الوطني التي متثله املسابقة يف دعم 
األلعاب الرياضية واحتضان الشباب 

البحريني وتنمي��ة مواهبهم مؤكدا 
ان اهتامم س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة أوص��ل الدورة اىل 
العاملي��ة م��ن خالل حض��ور العب 
ري��ال مدري��د واملنتخ��ب الفريس 

سابقا كريم بنزميا.
وأش��ار أك��رب أن الرشك��ة تضع عىل 
رأس أولوي��ات نش��اطاتها التعاونية 
الرياضية، كرعاية بطولة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وينبع ذلك 
من السياسة الواضحة يف املساهمة 
بإنج��اح املناس��بات الرياضية والتي 
تش��كل حالة من االعت��زاز الوطني، 
وتحّق��ق قف��زة نوعي��ة يف مس��رية 
األلعاب الرياضية يف اململكة والعمل 

عىل تطوير الرياضة يف اململكة.

“ناصر11” نجاح  في  شريكة  كانو”  خليل  “إبراهيم  حمد:  بن  ناصر 

جانب من تسليم الدعم 

المكتب اإلعالمي

تنطلق مس��اء يوم الجمعة بطولة 
فئة الناش��ئني بدورة مركز الهملة 
لكرة القدم عىل ملعب العش��ب 
الصناع��ي الكب��ري باملرك��ز، حيث 
سيتم تقس��يم الفرق إىل 4 تلعب 
بنظ��ام املجموع��ة الواح��دة من 
دور واح��د يتأهل بطله��ا للنهايئ 
في��ام يالقي صاح��ب املركز الثاين 
والثالث لتحدي��د الفريق الصاعد 
للمب��اراة النهائية. علام بأن فريق 
الناش��ئ  بقيادة  الخلي��ج  أخب��ار 
محمد حس��ن موالي أحرز بطولة 
الناش��ئني بدورة الهمل��ة الكروية 

للعام املايض 2017.
املوييش  امل��درب محم��د  وأك��د 
أنه س��يتم تخصيص م��درب لكل 
فري��ق رغبة منا يف اع��داد كوادر 
تدريبية وادارية شابة لالنخراط يف 
والتدريبي، حيث  الريايض  العمل 
س��تعهد لهذا الفريق ادارة فريقه 
فني��ا واداريا طوال وقت مباريات 
ال��دورة، من أجل تع��ودي نايشء 
البطولة عىل وج��ود قائد للفريق 
يتلقون تعليامتهم منه مع التأكيد 

عىل االلتزام بهذه التعليامت. 
وقد أكد رئيس املركز محمد خليل 
أنه ت��م تأجي��ل املباري��ات نظرا 
لظروف االمتحانات لطلبة املدارس 
ومراعاة لتحصيلهم الدرايس خالل 

نهاي��ة العام، حيث س��يتم تنظيم 
بطول��ة الرباعم الحقا حيث يتوقع 
مش��اركة ما يق��ارب ال100 طفل 

أبناء القرية بهذه البطولتني. 
فيام أوضح رئيس املركز بأنه سيتم 
تس��مية الف��رق األربعة بأس��امء 
للدعم  تقديرا  الرياضي��ة  املالحق 
االعالمي الكبري الذي تالقيه أنشطة 
املرك��ز من هذه املالح��ق، والذي 
يس��هم بال ش��ك يف نجاح التنظيم 
ووجود رعاة لهكذا أنش��طة ترى 

هذه الفئة الت��ي تراوح أعامرهم 
بني ال� 12 اىل ال�17 سنة. 

وقد رصح رئي��س املركز بأن هذا 
التجم��ع الريايض البس��يط الذي 
خصص لفئة الناشئني ضمن دورة 
مرك��ز الهملة لكرة القدم وس��يلة 
للتع��رف عىل الخام��ات الكروية 
بالقري��ة  املوج��ودة  الصغ��رية 
الحتضانها خاصة يف هذه املرحلة 
املبكرة كام ميثل مناس��بة رياضية 
لتجمي��ع الصغار الغري مس��جلني 

بكش��وفات األندية حيث سيسهم 
يف خلق ج��و ترفيهي ألبناء القرية 
تأكي��دا ألهداف املركز يف احتضان 
الناش��ئة. فيام أش��اد أولياء أمور 
الالعب��ني بذل��ك مثمن��ني خطوة 
املركز يف احتضان الناشئة، وشكروا 
للمركز هذه أللفتة ألبنائهم والتي 
تس��هم يف ش��غل أوقاتهم مبا هو 
مفي��د. رصح بذل��ك أم��ني الرس 
ورئي��س العالق��ات العامة باملركز 

إبراهيم عبدالله .

انطــالق بطــولــة ناشئــي الهملـــة الكــرويـــة

القلعـــة  فــــريـــــق  حـــرمـــــان 
مــــن الـــمـــشـــاركـــة نــهــائــيــًا

البالد سبورت

أخبار الخليج بطل النسخة الماضية

 األهلي يطلب 
العب االتحاد البناي

قدمت إدارة النادي األهيل خطابا رسميا إىل نظريتها يف نادي االتحاد، 
لطلب خدمات العب الفريق األول لكرة القدم محمود البناي.

ويأيت الطلب األهالوي ضمن إطار الخطة املتواصلة للفريق لتعزيز 
الصفوف، استعدادا للموسم الريايض الجديد 2019-2018، والذي 

سيلعب فيه األهيل يف منافسات دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه 
املوسم املايض 2017-2018.

ويعترب محمود البناي من الالعبني الشباب أصحاب اإلمكانات الجيدة، 
وبرز بشكل واضح مع فريقه االتحاد، ومتكن من االنضامم إىل قامئة 

املنتخب األوملبي رفقة املدرب التونيس سمري شامم خالل بعض 
الفرات املاضية، نظري ما قدمه من أداء.

وكان البناي أحد األعمدة األساسية لفريق االتحاد عىل مستوى 
الالعبني تحت 21 يف املوسم املايض، ولعب العديد من املباريات مع 

فريقه سواء يف مسابقة الدوري أو كأس جاللة امللك.
وتنتظر اإلدارة األهالوية رد إدارة االتحاد بخصوص االستفادة من 

خدمات الالعب وضمه للقلعة الصفراء، إذ من املؤمل أن تشهد األيام 
املقبلة مزيدا من الوضوح بالنسبة للمفاوضات بني الطرفني.

اتخذت اللجن��ة املنظمة العليا 
لبطولة س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة الرمضانية لكرة 
القدم يف نسختها الحادية عرش 
“نارص 11” قرار حرمان جميع 
املس��جلة  والالعبني  اإلداري��ني 
أس��امئهم يف كش��وفات فريق 
القلعة يف بطولة “نارص 11” من 
املش��اركة يف البطوالت القادمة 
من  أيض��اً  الفري��ق  وحرم��ان 
واملقدرة  له  املخصصة  املكافأة 

ب� 1500 دينار بحريني.
وج��اءت ق��رارات اللجنة بعد 
دراس��ة حيثيات خسارة فريق 
القلعة يف مباراته مع فريق فور 
الفريقني  والتي جمع��ت  ايفر 
الثالث��ة  املجموع��ة  لحس��اب 
ضمن الجول��ة الثالثة واألخرية 
بالدور التمهي��دي يوم الثالثاء 
املوافق 22 ماي��و 2018 والتي 
انته��ت بفوز فريق ف��ور ايفر 
بنتيجة 11 هدف مقابل هدف 
القلع��ة، حيث  لفري��ق  واحد 
وجهت اللجن��ة املنظمة العليا 

اللجن��ة الفنية بإع��داد تقرير 
الخس��ارة.  متكامل حول هذه 
ويف ه��ذا الش��أن أك��د رئيس 
اللجنة املنظم��ة العليا لبطولة 
“ن��ارص 11” توفي��ق الصالحي 
أنه وبناء عىل توجيهات س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
بأهمي��ة جعل بطولة س��موه 
للتناف��س الرشي��ف  مس��احة 
وتعزيز للقيم الرياضية واحرام 
األنظم��ة بني الفرق املش��اركة 
يف البطول��ة، فإن م��ا حدث يف 
تلك املب��اراة يتن��اىف مع هذه 

توج��ه  وكذل��ك  التوجيه��ات 
ومخالفت��ه  املنظم��ة  اللجن��ة 
البطول��ة،  ولوائ��ح  ألنظم��ة 
في��ام أدى لصورة غ��ري مقبولة 
للبطول��ة حضوري��اً وإعالمي��اً، 
وه��ي البطولة التي اكتس��بت 
نجاحات متوالية جعلتها تصل 
للعام ال11 عىل التوايل بسمعة 
جي��دة عىل كافة املس��تويات، 
معت��رباً أن الق��رارات ج��اءت 
البطولة  نف��س  ع��ىل  لتحافظ 
السنوات  الرشيف يف  التنافيس 

املقبلة.

فريق القلعة 

أحمد مهدي

محمود البناي

تقام اليوم )الجمعة( منافسات 
الدور الثاين لدورة السقية 

الرمضانية لكرة القدم )35( بإقامة 
مباراة واحدة تجمع فريق آل نوح 

مع فريق عصائر الكوثر وذلك 
يف متام الساعة 4.45 عىل ملعب 

السقية.
ويأيت هذا اللقاء بعدما احتل آل 

نوح املركز الثاين يف مجموعته 

األوىل فيام احتل فريق عصائر 
الكوثر املركز الثالث يف مجموعته 

الثالثة، وسيكون التنافس بني 
الفريقني شديدا؛ من أجل تحقيق 

الفوز والتأهل إىل دور األربعة 
ومالقاة فريق كراج 2011 متصدر 

املجموعة الثانية.
من جهة أخرى، يتقدم رئيس 
وأعضاء اللجنة اللجنة الشكر 

واالحرام إىل مدير عام رشكة 
فخرو للمطاعم؛ لتقدميه الدعم 

لالعبني املتميزين يف الدورة 
وللعام الثاين عىل التوايل. وكذلك 

الشكر الجزيل إىل مدير عام رشكة 
كوكيتو خالد جاسم؛ لتقدميه 

جوائز أفضل العبي يف املباريات 
اليومية وهدايا إىل أعضاء اللجنة 

جانب من تكريم الالعبيناملنظمة.

“آل نـــوح” يواجــه “عصــائــر الكــوثــر” بــدورة السقيــة
السقية           السلمانية
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“هابي” يتأهل لنهائي شباب الهملة الكروية
البالد سبورت

كان ق��رار اس��تبعاد محم��د ع��واد، 
حارس مرمى منتخ��ب مرص والنادي 
اإلس��اعييل، من القامئة النهائية التي 
تخوض بطولة كأس العامل يف روس��يا، 
مثار جدل واس��ع، خصوص��ا أنه كان 
أحد نجوم الدوري املرصي يف املوس��م 

املنقيض.
وتوق��ع الكث��رون، أن يحص��ل عواد 
ع��ى فرصته للمش��اركة أساس��يا مع 
غي��اب أحمد الش��ناوي حارس مرمى 
الزمالك، وتقدم س��ن عصام الحرضي، 
حارس التع��اون الس��عودي، وتراجع 
رشي��ف إكرام��ي حارس األه��يل، إال 
أن األرجنتيني هيكت��ور كوبر، املدير 
الفن��ي، فض��ل اس��تبعاد الحارس من 

حساباته.
وح��رص موقع “ك��ووورة” عى إجراء 
هذا الح��وار مع محمد ع��واد، الذي 
خ��رج عن صمته وتح��دث يف العديد 
من التفاصيل الخاصة بقرار استبعاده 
وبعض األمور اآلخرى عن مس��تقبله.. 

وإىل نص الحوار: 

 كيف تلقيت خبر استبعادك من 
قائمة مصر التي تخوض كأس 

العالم؟

برصاحة، الخرب كان صادما بالنسبة يل 
من جانب املدرب األرجنتيني هيكتور 
كوب��ر، املدي��ر الفن��ي ملنتخب مرص، 
عشت س��اعات من الحزن الشديد يف 

معسكر الفريق بإيطاليا.

هل كان القرار مفاجأة لك؟

نعم القرار كان مفاجأة، الجهاز الفني 
أعل��ن القامئة الرس��مية عرب وس��ائل 
اإلعالم، ثم أبلغ الالعبني املس��تبعدين 
بالق��رار، وه��و م��ا جعلن��ي يف حالة 
صدم��ة؛ ألنن��ي كن��ت ع��ى أعتاب 
تحقيق حلم املش��اركة يف كأس العامل، 

ولكن قدر الله وما شاء فعل.

هل تشعر بالظلم أو وجود 
مجاملة لعدم دخولك القائمة 
النهائية؟

ال أريد الحديث يف هذا األمر تفصيال، 
وكل ما أمتن��اه التوفيق ملنتخب مرص 
يف كأس الع��امل؛ ألنن��ا يف توقيت حرج 

قبل املونديال.

 هل أبلغك الجهاز الفني 
بأسباب قرار االستبعاد؟

مل يتحدث معي كوبر إطالقاً، وال أعلم 
أسباب اس��تبعادي، وكا قلت القرار 

كان صادما ومفاجأة بالنسبة يل.

البعض متخوف من أداء مركز 
حراسة المرمى في المونديال، 
ما ردك؟

بالعك��س، أنا واثق متام��اً أن الحراس 
عص��ام الح��رضي ورشي��ف إكرام��ي 
ومحمد الش��ناوي يستطيعون حاية 
م��درب  ومعه��م  الفراعن��ة،  عري��ن 
الحراس املجتهد أحمد ناجي، ولست 

قلقاً عى هذا املركز.

كيف ترى مهمة منتخب مصر 
في مونديال روسيا؟

الش��ك أن املهمة صعبة، خصوصا وأن 
كأس الع��امل مهرجان ك��روي الجميع 
يبحث عن الوصول ألعى مس��توياته 
وتقديم كل ما لديه، وأمتنى استكال 
صفوفنا بعودة نجمن��ا محمد صالح، 

والظهور بأداء متميز

ما المواجهة األصعب لمصر 
في المجموعة؟

أوروجواي؛ ألنه��ا رضبة البداية وأمام 
منتخب ق��وي ورشس هجوميا، وميلك 

مجموعة نجوم من العيار الثقيل.

 لماذا قررت الرحيل في 
الموسم الجديد؟

تلقيت عروضا مغرية ملغادرة النادي، 
ورفضت اإلدارة فك��رة رحييل للنادي 
األه��يل متام��ا، وحصلت ع��ى عرض 
من الوحدة الس��عودي، برتش��يح من 
املستشار تريك آل الشيخ، رئيس هيئة 
الرياضة، الذي أش��كره عى دعمه يل 
بشكل ش��خيص، وبالفعل قررت إدارة 
الن��ادي، املوافقة عى إع��اريت لتأمني 

مستقبيل مالياً.

ما طموحاتك في الدوري 
السعودي؟

طموحايت بال حدود، الوحدة يف املوسم 
الجديد، يسعى لتحقيق ظهور مختلف، 
ولديه الدعم املتواصل، نسعى لتحقيق 

أحالم جاهر النادي السعودي.

فاجأ فريق هايب بقيادة حسن مهدي 
وكا كان متوقعا فريق أخبار الخليج 
بقيادة جاس��م عبدالع��ال أحد أقوى 
املرش��حني لبلوغ الدور النهايئ والفوز 
ببطول��ة هذا العام، حيث متكن فريق 
هايب من إقصاء فري��ق أخبار الخليج 
برضبات الرتجيح بعد تعادل الفريقني 

بهدفني لهدفني.
وقد دخل هايب املباراة أكرث ثقة وأكرث 
ه��دوءا، ومتك��ن من الس��يطرة عى 
مجريات الش��وط األول بفضل قائده 
ع��يل عبدالل��ه، وبراعة خط الوس��ط 
بقيادة عيل صالح، واس��تطاع التقدم 
بهدف س��جله ع��يل صال��ح، ليواصل 
ه��ايب عزمه عى الفوز وس��ط إضاعة 
مهاجمي��ه الكث��ر من الف��رص أمام 
مرم��ى أخبار الخليج، ولكن رسعان ما 
عاجل املهاجم املتألق دامئا س��يدعيل 
سيدهاش��م فريق هايب بهدف جميل 
اس��تطاع من خالله أخبار الخليج من 
العودة للمب��اراة ومجاراة فريق هايب 
لينتهي الش��وط األول بالتعادل هدفا 

لهدف.
ليبدأ الش��وط الث��اين ويواصل فريق 
هايب إرصاره عى الظفر بنتيجة املباراة 
وش��كله مهاجموه ضغطا عى حارس 
الفريق أحمد شاكر حارس فريق مركز 
شباب الهملة، حيث كان له دور كبر 
يف التص��دي للكثر من هجات هايب، 
ولكن رسعان ما عاجل قاس��م الهدار 

مهاجم هايب الجمهور بتسجيله هدفا 
جمي��ال ليتقدم هايب فارضا س��يطرته 
عى مجريات املباراة يف شوطها الثاين، 
واعتقد الجمهور املتابع انتهاء املباراة 
به��ذا النتيج��ة، ولكن أخب��ار الخليج 
حص��ل ع��ى رضب��ة ج��زاء صحيحة 
تصدى لها صادق س��ليان وس��ددها 
جميلة لتنتهي املباراة بالتعادل هدفني 

لهدفني، ويلج��أ الفريقان إىل رضبات 
الج��زاء، والتي كانت مبثابة تحدي بني 
حارس أخبار الخليج الحارس املخرضم 
حس��ني حجي أحمد الحارس السابق 
لفري��ق املركز، وح��ارس فريق املركز 
الحايل أحمد ش��اكر، وكان للخربة دور 
يف حس��م رضبات الجزاء لصالح هايب، 

وبذلك تأهل هايب للمباراة النهائية.
أم��ا يف اللقاء الث��اين، فقد متكن فريق 
بقي��ادة  “أ”  القصيب��ي  س��فريات 
عبدالواحد محمد م��ن التأهل لنهايئ 
ش��باب الهمل��ة الكروية بع��د فوزه 
عى غرميه س��فريات القصيبي “ب” 
بنتيجة هدفني سجلها محمد منصور 
العريب��ي، مقاب��ل هدف  وعبدالل��ه 
س��جله عادل عي��د، فيا ت��م تكريم 
الفائزي��ن بجوائز الجمهور بعد انتهاء 
مباريات ال��دور نصف النهايئ؛ تقديرا 
مباري��ات  ومتابعته��م  لحضوره��م 
الدورة. رصح بذلك  أمني الرس ورئيس 
إبراهيم  باملرك��ز  العام��ة  العالق��ات 

عبدالله.

مؤكًدا صعوبة مهمة منتخب مصر في روسيا... عواد: 

قرار كوبر صدمني وال تقلقوا على عرين الفراعنة
كووورة

محمود يقّيم حكًما بنغالًيا 
لضمه للنخبة اآلسيوية

 بحث استضافة البحرين 
بطولة غرب آسيا للسيدات

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 

البحريني لكرة القدم ومقيم 
ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم 

محمود مبهمة تقييم واكتشاف 
الحكم أنيسور رحمن من 

بنغالديش، وذلك يوم 20 يونيو 
الجاري.

وستكون مهمة جاسم محمود اإلرشاف عى تقييم 
 united fc الحكم البنغايل خالل مباراة بني فريقي
 pepsi( ضمن الدوري البوتاين thimpu city fcو

.)thimphu league
ويأيت التكليف الصادر من االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم؛ لبحث مدى إمكان انضام الحكم أنيسور 
رحمن لقامئة النخبة اآلسيوية، إذ تعد عملية التقييم 

يوم 20 يونيو الجاري الثانية له ضمن مشوار اكتشاف 
وبحث ضمه للنخبة، حيث أسندت املهمة يف عملية 

التقييم الثاين للمقيم جاسم محمود.
ويعد جاسم محمود من األساء املعتمدى لدى 

االتحاد القاري للعبة كمقيم ومكتشف حكام آسيوي، 
إذ سبق له اإلرشاف عى العديد من األطقم التحكيمية 

خالل مسابقات مختلفة.

اتحاد الكرة - املركز 
اإلعالمي: يصل اليوم 

)الجمعة( األمني العام 
التحاد غرب آسيا خليل 

السامل وعدد من املسؤولني 
يف االتحاد إىل البحرين؛ 
لبحث استضافة االتحاد 

البحريني لكرة القدم بطولة 
اتحاد غرب آسيا السادسة 

للسيدات العام املقبل 
.)2019(

وسيعقد وفد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتاعا 
مع األمني العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم 

البوعينني بحضور رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 
البحريني الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة.

وسيخصص االجتاع املوسع ملناقشة كافة الشؤون 
التنظيمية املتعلقة باستضافة البطولة، والتي حدد 

شهر يناير املقبل موعدا مبدئيا إلقامتها، كا سيشهد 
تداول الجوانب التنظيمية وااللتزامات املرتتبة عى 

االتحادين، إضافة إىل مناقشة تعليات البطولة 
وبحث الدول املشاركة، عالوة عى تحديد موعد 

البطولة.
ومن املقرر أن تستضيف البحرين بطولة اتحاد غرب 

آسيا السادسة للسيدات لكرة القدم خالل العام 
املقبل، عى أن يتم اإلعالن عن عدد الدول املشاركة 

وفرتة البطولة يف حال استكال إجراءات تلقي 
طلبات املشاركة لدى اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

ش��هد ش��هر رمض��ان ه��ذا العام 
ب��روز العدي��د من بط��والت كرة 
القدم النس��ائية يف منطقة الخليج 
الع��ريب، وتحديدا يف دول اإلمارات 
والكويت،  والس��عودية  والبحرين 
حيث ب��دأت املنافس��ات يف هذه 
البلدان تأخذ حيزا من االهتام يف 

اتحادات الكرة.
فقد متكنت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من تنظيم منافسات بطولة 
زاي��د الرياضية 2018، يف العاصمة 
أبوظبي، والتي ش��هدت مشاركة 8 
أندية نس��ائية من داخل اإلمارات 
وخارجها، ويأيت يف مقدمتهم فريق 
رويال، الذي فاز بالنس��خة املايض 

2017 من البطولة. 
وخ��اض فري��ق رويال منافس��ات 
البطولة معتمدا عى أهم الالعبات 
يف الوطن العريب كمهاجمة منتخب 
األردن للس��يدات ميس��اء جبارة، 
وحارس��ة مرمى منتخ��ب املغرب 

للس��يدات آس��ية زه��ر، ليحصد 
الفري��ق اللق��ب من جدي��د بعد 
تفوقه ع��ى أهم منافس��يه وهم 
منتخب اإلمارات للسيدات، ونادي 
س��ا، ونادي املدفعجية السوداين، 

ونادي أدنوك، ونادي ريجونال.
ويف العاصمة الس��عودية الرياض، 
نظ��م االتحاد الس��عودي للرياضة 
املجتمعية، برئاسة األمرة رميا بنت 
بندر آل س��عود، منافسات بطولة 
“ذا تش��امب”، والتي ش��ارك فيها 

الزرقاء،  الري��اض، األس��هم  أندية، 
هان��ول إف يس، نج��وم اململك��ة، 

النخبة، واليامة.
وس��بق لالتحاد السعودي للرياضة 
املجتمعية رعاي��ة بعض البطوالت 
النس��ائية داخل السعودية، حيث 
يطمح هذا االتحاد الطموح يف نرش 
الرياضة النسائية داخل السعودية 
عرب االهتام باألندية النس��ائية يف 
مختل��ف الرياض��ات، ومنه��ا كرة 

القدم.

أم��ا عن مملك��ة البحري��ن، فإنها 
نظم��ت بطولة “أنج��ل الرمضانية 
لكرة الص��االت النس��ائية”، والتي 
ش��هدت مش��اركة 8 أندي��ة، ومن 
بينه��م فريق س��وبر س��وكر الذي 
اعتم��د عى املهاجمة الس��عودية 
من��رة الحمدان، لتك��ون الوحيدة 
البحرينية،  البط��والت  يف  املحرتفة 
حيث حص��ل فريقها ع��ى املركز 

الثالث. 
ويف الكوي��ت، متك��ن اتح��اد كرة 

القدم م��ن إعادة الكرة النس��ائية 
بع��د  م��ن جدي��د  الواجه��ة  إىل 
العقوب��ات التي تعرضت لها الكرة 
املاضي��ة  الس��نوات  الكويتي��ة يف 
من جان��ب االتحاد ال��دويل لكرة 
القدم “الفيف��ا”. فقد نظم االتحاد 
الكويتي عى مالعب اس��تاد جابر 
األحمد الدويل “البطولة الرمضانية 
للك��رة النس��ائية” التي اس��تمرت 
ألك��رث من أس��بوع، لتنته��ي بفوز 
فريق جاك��ورز باللقب بعد تغلبه 

يف املباراة النهائية عى فريق الفتاة 
بنتيجة 1-4.

اإلم��ارات  منتخب��ي  أن  يذك��ر 
يخوض��ان  للس��يدات  والبحري��ن 
منافس��ات تصفي��ات قارة آس��يا، 
مقاب��ل غي��اب منتخ��ب الكويت 
للس��يدات يف الس��نوات املاضي��ة 
بس��بب عقوبات الفيف��ا، يف حني 
مل يأس��س االتحاد السعودي لكرة 
الق��دم بش��كل رس��مي املنتخب 

السعودي للسيدات.

الفرق النسائية المشاركة في بطولة أنجل تتويج بطل بطولة زايد الرياضية في اإلمارات

ش��هر رمضان ينع��ش الكرة النس��ائية في الخليج
البالد سبورت

جاسم محمود

جانب من المنافسات
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       )وكاالت(: ق��ال رئيس االتحاد 
الدويل لكرة الق��دم )الفيفا( جياين 
انفانتينو إن روسيا “مستعدة بنسبة 
100 %” الس��تضافة نهائيات كأس 
الع��امل يف ظل محاولته للتعامل مع 
املخاوف بش��أن العنرصية وحقوق 
اإلنس��ان واألمن يف الدولة املضيفة 
قبل أسبوع عىل انطالق النهائيات.
وستس��تضيف روسيا البطولة من 14 
يونيو الجاري وحتى 15 يوليو املقبل 
يف 12 استادا تنترش يف عدة مدن مثل 
موس��كو وسان بطرس��رج وسوتيش، 
ويعتقد انفانتينو أن املش��جعني عىل 

موعد مع متعة حقيقية.
وأض��اف إنفانتين��و يف مقابل��ة ع��ر 
الفيديو “أعتقد أن بوس��عنا القول إن 
روس��يا مستعدة بنس��بة مئة يف املئة 
وسريى العامل بأرسه ذلك عندما تنطلق 

البطولة يوم 14 يونيو بلقا روسيا مع 
السعودية يف استاد لوجينيك”.

الجمي��ع  بوس��ع  “س��يكون  وتاب��ع 
مشاهدة مدى روعة االستادات ومدى 
الرتحاب الذي س��تبديه البالد، إضافة 
ملدى سري التنظيم واالستعدادات عىل 

أفضل ما يكون”.
وواجهت روس��يا حالة م��ن التدقيق 
خالل فرتة م��ا قبل البطولة بس��بب 
موضوع��ات تش��مل أم��ن الجامهري 
يف  للعنرصي��ة  إضاف��ة  والف��رق، 

املباريات.
وقال انفانتينو “ل��ن أقول إنني قلق 
اإلنس��ان  التميي��ز وحقوق  بس��بب 
أو األم��ن، لكننا س��نتعامل مع هذه 
املوضوعات مبنتهى الجدية وس��نتخذ 

اإلجراءات املناسبة”.
وأض��اف “ألول م��رة نق��وم بفحص 

أع��امل البن��اء الخاصة باالس��تادات 
ومواق��ع البن��اء؛ لض��امن أن أوضاع 
العامل مالمئ��ة، وإن تقدم��ا حقيقيا 
ح��دث بالفع��ل عىل صعي��د حقوق 
اإلنس��ان والطريق��ة الت��ي نتعام��ل 
به��ا مع التس��اؤالت الخاصة بحقوق 

اإلنسان”.
ووع��د انفانتينو بتوف��ري “بيئة آمنة” 
لحضور  ستس��افر  الت��ي  للجامه��ري 

النهائيات.
وقال “الس��لطات الروسية عىل علم 
بالوضع األمن��ي يف بطولة كبرية مثل 
هذه. إنهم يعملون بكل ما أوتوا من 
جهد للتجهيز للح��دث بالتعاون مع 
الس��لطات األمنية التابعة لحكومات 
الع��امل كاف��ة، وليك يكون��وا عىل أتم 
مش��كلة  ألي  للتص��دي  االس��تعداد 

روسيا قبل 6 أيام من انطالق العرس العالميمحتملة”.

)وكاالت(: ق��ال م��درب إنجل��رتا جاريث 
س��اوثجيت إن بالده لديها خطة للتعامل 
مع أي وقائع عنرصي��ة خالل كأس العامل 
لكرة القدم بعدما أبل��غ داين روز مدافع 
الفري��ق عائلته بعدم الس��فر إىل روس��يا 

خوفا من العنرصية.
لكن املدرب اإلنجليزي استبعد االنسحاب 

من املباريات.
وأضاف “الالعبون مثل الجميع ال يعرفون 
ما ميك��ن توقعه. تناقش��نا ورشحنا ذلك. 
نتمنى جميع��ا أن نتجاوز كل ذلك، لكننا 
تناقش��نا حول احتامل حدوث مش��كالت 
)عنرصية(”. وتابع ساوثجيت خالل مؤمتر 
صحايف “لدينا خطة. لدينا دعم ش��خيص 

وجامعي ورسمي”.
وأبلغ روز، الذي تعرض لهتافات عنرصية 
عندما لع��ب مع منتخ��ب انجلرتا تحت 
21 عام��ا يف رصبيا الع��ام 2012، صحيفة 
ايفنينج س��تاندارد “قلت لعائلتي إنني ال 

أريدهم معي هناك بسبب العنرصية وأي 
يشء آخر ميكن أن يحدث”.

وق��ال س��اوثجيت إن الالعب��ني والطاقم 
الفني تناقشوا يف األمر، لكنهم توصلوا إىل 
أن يف حال حدوث أي وقائع عنرصية، فإن 

االنسحاب سيكون خيارا مستبعدا.
وق��ال “يف عامل مثايل س��يقول البعض إننا 
يجب أن ن��رتك أرض امللع��ب، لكن هذا 
س��يكون معناه طردنا م��ن البطولة، وهو 

أمر... سيوافق عليه كثريون”.
وأض��اف “ال أعتقد أن الالعب��ني يريدون 
ذلك؛ ألنهم ينتظرون ط��وال حياتهم من 
أجل املشاركة يف كأس العامل. من املهم أن 
نعرث عىل توازن، لكن سيكون من الصعب 
إرضاء الجميع. أعتقد أن الكل يعلم مدى 

اتحادنا كمجموعة”.
وأبدى مدرب انجلرتا، الذي قال إن فريقه 
الحايل هو “األكرث تنوعا”، تعاطفه مع روز 

يف هذا األمر.

وقال “مل أعلم مبناقش��اته مع عائلته. كل 

األش��ياء األخرى التي قاله��ا تحدث معنا 

فيها؛ ألننا عقدنا اجتامعا مع الالعبني قبل 

أيام عدة”.

وتابع “ملصلح��ة الالعبني اآلخرين، طلبت 

منه الحديث عام حدث يف رصبيا. الواضح 
أن السلطات خذلته وهو أمر محزن”.

وق��ال “إنه ج��زء من فريقن��ا وعائلتنا يف 
األشهر القليلة املقبلة؛ لذا ننوي حاميتهم. 
ال أحد يعلم ماذا سيحدث يف روسيا، لكنه 
شعر بأن أمرا ما رمبا يحدث لعائلته، وأن 

ذلك قد يبعد تفكريه عن كرة القدم”.
وأضاف “أنا متعاطف بنسبة 100 %. مر 
بتجربة شخصية. طلبت منه الحديث عن 
األمر أمام الفريق ألن االس��تامع إىل ذلك 
رمبا يس��اعد الالعبني الشبان )...( تحدث 
عن الغرامات التي ال يوجد لها أي تأثري”.

وتاب��ع “نواج��ه ه��ذه املواقف بس��بب 
االفتقار للتعليم بش��كل عام. مرت عقود 
ونح��ن منتل��ك مجتمعا متع��دد األعراق، 
ونحن بعيدون ع��ن املثالية. بعض الدول 
األخرى لألس��ف ليس��ت يف املرحلة التي 

نحن فيها”. 

)وكاالت(: أعلن االتحاد األملاين لكرة القدم 
أن الدويل مسعود أوزيل سيغيب عن آخر 
مباراة ودية تحضريي��ة ألبطال العامل قبل 
موندي��ال 2018، واملق��ررة اليوم الجمعة 
ضد الس��عودية؛ إلصاب��ة يف ركبته، مؤكدا 
أن مشاركته يف النهائيات ليست يف خطر.

ويعاين أوزيل )29 عاما( من كدمات قوية 
يف ركبت��ه اليرسى تعرض لها خالل املباراة 
الودية ضد النمس��ا السبت املايض، والتي 
خرسه��ا منتخب بالده 2-1، ولن يش��ارك 
بالتايل يف املباراة ضد السعودية املقررة يف 

ليفركوزن.

وق��ال مدي��ر املنتخ��ب األمل��اين أوليف��ر 
بريهوف “األمر ليس دراماتيكيا، فنحن ال 
نري��د اإلقدام ع��ىل أي مخاطرة علام بأنه 
قام بالرك��ض الرسيع خ��الل التامرينات. 
اعتقد بأنه س��يكون ع��ىل ما يرام يف كأس 

العامل”.
ويواجه املانش��افت حامل لقب مونديال 
الرازي��ل 2017، املكس��يك يف 17 يوني��و 
الج��اري يف أول مب��اراة ل��ه يف موندي��ال 
روس��يا، وذلك ضمن منافسات املجموعة 
السادس��ة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية 

والسويد.

جاريث ساوثجيت

مسعود أوزيل

روسيا مستعدة للترحيب بالعالم

إنجلترا تخطط لمواجهة العنصرية

إصابة أوزيل

19:00
20:00
20:30
21:45

إيرادات قياسية

منتخب بنما يتعرض للسرقة

)وكاالت(: قال تقرير أصدرته ديلويت أمس الخميس إن 
بطوالت الدوري األوروبية الخمس الكرى لكرة القدم 

حققت إيرادات قياسية يف موسم 2016 - 2017 نتيجة 
ترتيبات حقوق البث الجديدة.

وبلغت اإليرادات املجمعة لبطوالت الدوري الخمس 
الكرى يف إنجلرتا وفرنسا وأملانيا وإسبانيا وإيطاليا 12.6 
مليار جنيه إسرتليني )16.91 مليار دوالر( بزيادة قدرها 

تسعة باملئة عن السنة السابقة.
وأضاف دان جونز الرشيك يف مجموعة سبورتس بيزنس 
يف ديلويت ”النتائج املالية ملوسم 2016 - 2017 كانت 

األفضل عىل اإلطالق“.
وقالت املراجعة السنوية رقم 27 ملاليات كرة القدم إن 
منو كرة القدم األوروبية كان يف األساس بسبب العقود 
املعدلة لحقوق البث التلفزيوين يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز ودوري الدرجة األوىل يف إسبانيا وفرنسا.
وتبلغ قيمة سوق كرة القدم األوروبية 21.9 مليار جنيه 

إسرتليني يتقدمها الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال تيم بريدج أحد املديرين يف مجموعة سبورتس 

بيزنس ”بينام يتصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز السوق، 
نتوقع رؤية املزيد من النمو واالهتامم يف بطوالت 

الدوري األوروبية األخرى يف السنوات املقبلة“.
وزادت إيرادات األندية يف الدوري اإلنجليزي بنسبة 25 

باملئة لتصل إىل 4.5 مليار جنيه إسرتليني بفضل عقد 
حقوق البث التلفزيوين املحيل وقيمته 5.1 مليار جنيه 

إسرتليني ملدة ثالث سنوات، والذي تم توقيعه يف 2015.
وقالت ديلويت إن ألول مرة مل يتكبد أي ناد يف الدوري 
االنجليزي املمتاز خسائر تشغيل، بينام انخفضت نسبة 
األجور إىل اإليرادات إىل 55 باملئة، وهو أقل مستوى لها 

منذ موسم 1997 - 1998.

)وكاالت(: تعرض منتخب بنام لكرة القدم للرسقة أثناء 
خوضه مباراة ودية أمام الرنوج يف أوسلو هذا األسبوع، 

بحسب ما أفادت الرشطة الرنوجية أمس الخميس.
ونرش اتحاد بنام عىل “تويرت” أنه “متت رسقة 3 غرف 

ملنتخب بنام يف أوسلو، الرنوج. الرشطة الرنوجية يف 
مكان الحادث، وهي تبحث عن أدلة”.

وأشارت الرشطة إىل أن قيمة املرسوقات تبلغ نحو 53 
ألف يورو )62 ألف دوالر(، وقد متت رسقتها من 3 
غرف يف فندق يف أوسلو. واستخدم السائقون بطاقة 

مغناطييس قدمية أو مرسوقة.
وقال املتحدث باسم الرشطة أسلوغ روهني إن الرسقة 

حصلت عىل األرجح أثناء خوض منتخب بنام مباراته 
أمام الرنوج التي انتهت بفوز أصحاب األرض )1 - 

صفر( األربعاء.
وأتت املباراة ضمن استعدادات بنام لخوض مونديال 

روسيا 2018 )14 يونيو - 15 يوليو(، حيث يشارك 
املنتخب يف املجموعة السابعة إىل جانب إنجلرتا 

وبلجيكا وتونس.
وتخوض بنام مباراتها االوىل يف املونديال أمام بلجيكا 

يف سوتيش يف 18 يونيو، بينام تلعب يف اليوم ذاته 
إنجلرتا ضد تونس.

)وكاالت(: أحرز كيفن دورانت رمية 
ثالثية قبل 49.8 ثانية من النهاية ليقود 
جولدن ستيت وريورز للفوز 110-102 

عىل كليفالند كافالريز يوم األربعاء 
واالقرتاب من الحفاظ عىل لقب دوري 

كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
ويف املوسم املايض سجل دورانت رمية 
ثالثة بطريقة مامثلة قبل 45 ثانية من 
النهاية ليمنح وريورز التقدم 3 - صفر، 

وهو ما تكرر هذا املوسم إذ يحتاج فوزا 
واحدا آخر يف السلسلة التي تحسم عىل 

أساس األفضل يف 7 مباريات ليحصد 
اللقب للمرة الثانية عىل التوايل والثالثة 

يف آخر 4 سنوات.
وقال دورانت للصحافيني بعد سؤاله 

عن الفارق بني الرميتني يف املوسم 
الحايل واملايض “مختلفة. كل مباراة يف 

البطولة مختلفة وكل يوم مختلف. أشعر 
بالحامسة يف كل محاولة عىل السلة”.
ومل يسبق يف تاريخ البطولة أن تعاىف 

فريق من تأخره 3 - صفر ليفوز باللقب.

ويستضيف كافالريز املباراة الرابعة اليوم 
الجمعة. ويف العام املايض، قلص كافالريز 
الفارق إىل 3 - 1 قبل أن يحسم وريورز 

اللقب عىل أرضه. وحمل دورانت فريقه 
يف املباراة يف ظل املستوى املتواضع 

لستيفن كوري وكالي طومسون بعدما 
أحرز 43 نقطة، وهي األكرث يف مسريته 

يف مباراة يف النهايئ، إضافة إىل استحواذه 
عىل 13 كرة مرتدة و7 متريرات حاسمة. 

وسجل كوري 11 نقطة من بينهم 
تسديدة ثالثية واحدة ناجحة من 10 
محاوالت، فيام أضاف طومسون 10 
نقاط. ومل تكن 3 أرقام مزدوجة من 

ليرون جيمس كافية إلنقاذ كافالريز من 
الهزمية الثالثة عىل التوايل.

وسجل جيمس 33 نقطة، إضافة إىل 
استحواذه عىل 10 كرات مرتدة و11 

متريرة حاسمة.
ويف 2016 تعاىف كافالريز من تأخره 3 

- 1 ليفوز باللقب عىل حساب وريورز، 
وهذا هو النهايئ الرابع عىل التوايل 

بني الفريقني. وأجاب جيمس عند 
سؤاله عن الفارق بني وريورز يف 2016 

و2017 و2018 قائال “إجابتي هي كيفن 
دورانت”. وأضاف “يف 2016 مل يكن 

موجودا. إنه العب مذهل بسبب موهبته 
وإمكاناته وطوله والتسديدات التي يقوم 

بها”. وقال تايرون لو مدرب كافالريز 
عن دورانت “إنه أحد أفضل الالعبني يف 
الدوري يف وضع العب ضد العب. ومن 

بني أفضل اثنني العبني يف البطولة”.

وأضاف “إجبار ستيفن وكالي عىل 
االكتفاء بتسجيل 11 و10 نقاط عىل 

الرتتيب يجعلنا نفكر أننا نستطيع الفوز 
باملباراة. فريقي قام بعمل رائع يف الدفاع 

ضدهام”.
وتابع “اعتقدت أن دورانت يؤملنا يف 

وضع العب ضد العب والحصول عىل 
أخطاء والذهاب للرميات الحرة، لكن 
إمكاناته يف اللعب يف وضع العب ضد 

العب، نقذت وريورز مرة أخرى”.

وريورز على مشارف اللقب

كيفن دورانت

الجمعة 8 يونيو

 مباريات ودية

كرواتيا - السنغال

سويسرا - اليابان

ألمانيا - السعودية

بولندا - تشيلي
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“شير شات” حسن عسيري 
حقق نسبة مشاهدة كبيرة

حقق م�شل�ش���ل �شر �شات 
لثالث���ي �لكوميديا �الأبرز ح�شن 
ع�شري وفايز �ملالكي ور��شد 
�ل�شمر�ين و�لذي يعر�س بنجاح 
عل���ى sbc �ل�شعودي���ة �أ�ش���د�ء 
و��شع���ة بع���د عر����س �حللقات 
�الأولى خ���الل مار�ثون رم�شان، 
و�لتي تناولت مو��شيع مهمة، 
ومن �أبرزها حلقة “�شكر� نور”.

و�أحدثت �حللق���ات �أ�شد�ء 
و��شع���ة الأنها ناق�ش���ت ق�شية 
حقيقي���ة يف �ملجتم���ع وتالم�س 
�لو�قع، وحقق �مل�شل�شل ن�شب 
م�شاه���دة عالي���ة عل���ى موق���ع 
قن���اة “�����س ب���ي �ش���ي” عل���ى 

“يوتيوب”.
وغ���رد �الآالف م���ن �ل���رو�د 
�حللق���ات  ع���ن  “توي���ر”  يف 

�لت���ي تناولت ق�شاي���ا يف غاية 
 SBC الأهمية و�أ�شبح���ت قناة�
�أكرث �لقن���و�ت م�شاهدة ب�شبب 
يقدم���ه  �ل���ذي  �لن����س  ق���وة 
ثالثة  ووج���ود  �ش���ات”،  “�شر 
من �أهم �الأ�شم���اء يف �لكوميديا 
ف���ارق  �أن  كم���ا  �ل�شعودي���ة، 
�مل�شاهد�ت بني “�شر �شات” 

و�الأعمال �الأخرى كبر جد�.

    BUZZ      

�أعرب���ت �لفنانة �لبحريني���ة �أحالم حممد عن 
“حمط���ة  �شعادته���ا مب�شاركته���ا يف م�شل�ش���ل 
�نتظ���ار”، مع حممد �ملن�شور، مع���رًة عن حبها 
لل�شع���ب �لكويت���ي، وم�ش���رة �إل���ى �بتهاجه���ا 
لعر�س �لعمل على �شا�شة تلفزيون �لر�ي �لتي 
تتمتع ب�شعبي���ة كبرة وم�شاه���دة عالية. �حالم 
حتدثت ع���ن �أ�شباب �لغي���اب، وم�شاعر �لعودة، 
�ملن�ش���ور،  يف  ور�أيه���ا  �جلدي���د،  و�مل�شل�ش���ل 
و�لف���ن �لبحريني، و�أمور �أخ���رى تاأتي يف �شطور 
هذ� �حل���و�ر �ل�شغر مع موقع �لر�ي �اللكروين 

موؤخر� وكان �لتايل:
• بعد 10 سنوات من الغياب عن التلفزيون.. 

ماذا عن “محطة انتظار” والعودة من 
جديد؟

- ب�رس�ح���ة، �أنا �شعي���دة مب�شاركتي يف هذ� 
�لعمل، ومتحم�شة وخائفة يف �لوقت ذ�ته، ولكن 
فري���ق �لعمل يف “حمط���ة �نتظ���ار” ��شتقبلوين 
ب�شكل جميل.. و�أجو�ء �لت�شوير �حتوتها �الألفة، 
و�لعمل من تاأليف �أنفال �لدوي�شان و�إخر�ج خالد 
جمال، ومتثيل عدد من �مل�شاركني بينهم حممد 

�ملن�شور وبا�شمة حمادة و�شيماء علي و�آخرون.
• حدثينا عن دورك؟

- �أج�ش���د �شخ�شي���ة “جن���اة” �لت���ي يركها 

زوجه���ا، وتربي �أبناءها مبفرده���ا، ولديَّ �بن من 
ذوي �الحتياج���ات �خلا�شة، وتنبني عليه مو�قف 
كثرة، و�أُ�شبح �الأُم و�ل�شحية و�مل�شحية، و�أبني 
يف دوري �شورة �ملر�أة �لقوية �لتي تو�جه �حلياة.
• وماذا تقولين عن عودتك مع زميلك ورفيق 

دربك الفني محمد المنصور، بعد آخر عمل 
جمعكم في التسعينات؟

- طبعاً، ه���و �أخ عزيز و�شديق عمر، و�جلميل 
د�ئماً عندم���ا نظهر معاً �لنا����س يحبوننا فنياً، ملا 

بيننا من كيمياء بالفن.
• وما انطباعك عن عرض المسلسل على 

شاشة “الراي”؟

- �أمتن���ى ل� “�ل���ر�ي” كل �لتوفيق و��شتمر�ر 
�لنج���اح و�لتاألق، فهي قن���اة ي�شاهدها �لكثرون 

كويتي���اً وخليجياً وعربياً، وه���ي مك�شب الأي عمل 
ُيعَر�س عليها.

• الجمهور الكويتي... ماذا تقولين له؟

- �أمتن���ى �أن يتقبلن���ي، و�أن يح���وز دوري 
و�مل�شل�ش���ل كله �إعجابه. و�ل�رس�ح���ة �أن �لعمل 
مكت���وب ب�شكل جمي���ل، و�ملخرج ب���ذل جهده 
الإظه���اره بالطريق���ة �لت���ي ت���روق للجمه���ور 
وجتذب ر�ش���اه، و�أنا �أحب �جلمه���ور �لكويتي 
الأنه يت�شم بالكرم و�لذوق، كما يل مع �لكويت 

ذكريات جميلة.
• قدمتِ في البدايات مسلسل “األقدار” 

مع الراحل عبدالحسين عبدالرضا والقدير 
سعد الفرج، وكان ذلك أواخر السبعينات؟

جميل���ة  �أيام���اً  وكان���ت  �أتذك���ر..   -

وب�شيط���ة، وبعد عودتي �أمتن���ى �أن �جتمع 
ببقية �لزمالء.

• وعلى الصعيد الفني في البحرين، ما 
الجديد؟

- مل �أ�شارك يف �أي عمل بالبحرين ب�شبب 
�لتكر�ر، وال يوجد ن�س جذبني كي �أعمل.

• تلفزيون البحرين يقدم، منذ 
سنوات طوال، أعمااًل تراثية وشعبية 

وأسطورية ونجحت كثيرًا، كيف ترينها 
أنتِ؟

- �أن���ا �بتع���دت 10 �شن���و�ت لظ���روف 
خا�شة، وبالفعل نحر�س هناك على �الأعمال 
�ل�شعبي���ة، و�أن���ا “حني���ت” له���ا، و�أمتنى يف 

�مل�شتقبل �أن يكون لدي عمل جديد.

• خالل غيابك، كيف كان اشتياقك إلى 
العمل الفني؟

- بالفع���ل كن���ُت �أ�شتاق، لكنن���ي مل �أجد 
�شيئ���اً ي�ش���دين، بجانب �أنن���ي - كما ذكرُت - 
كانت لدي �أ�شبابي �خلا�شة �لتي �شغلتني عن 

�لفن.
• يقال إنك ال تقبلين العمل المعروض 

عليكِ بسهولة، وإذا لم تثقي به يكون 
مصيره الرفض التام؟

- نع���م، وهذ� طبعي من���ذ بد�ية م�شرتي 
�لفن���ي.. �إذ ال �أ�شارك يف �أي عمل �إال �إذ� مل�شُت 

جودة جميع عنا�رسه.

طارق البحار

أحالم محمد: غبُت لظروف خاصة وال أشارك إال في العمل الجيد
عادت إلى الفن بعد توقف 10 سنوات

د�شن���ت �لرئا�شة �لعام���ة ل�شوؤون �حلرمني �ل�رسيف���ني عبو�ت مياه 
زم���زم �جلديدة، مع �قر�ب �لع�رس �الأو�خر م���ن رم�شان، حيث يوؤم مئات 
�الآالف م���ن �ملعتمري���ن و�ل���زو�ر �مل�شجد �حل���ر�م الأد�ء منا�ش���ك �لعمرة 
و�شالة �لقيام. ويبلغ حجم عبو�ت مياه زمزم �جلديدة 200مل، فيما عدد 

�لعبو�ت يف �لكرت���ون �لو�حد 48 عبوة. ووجه �لعاه���ل �ل�شعودي �مللك 
�شلمان بن عبد�لعزيز بتوفر ماء زمزم يف �ملدينتني �ملقد�شتني )مكة 
و�ملدين���ة( بطرق �شهلة ومريح���ة وح�شارية با�شتخ���د�م �أحدث �الآليات 
و�لتقنيات �ملتو�فرة مب�رسوع �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز ل�شقيا زمزم.
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“يوتيوب” على  احلرب  “اإن�ستغرام” يعلن 

م�سر �سيــف �ســـرف علــى �ســـوق عكــاظ

قهوة يف كوريا اجلنوبية بـ “طعم كيم”

ك�صف تقرير حديث ل�صحيفة “وول �صرتيت جورنال” اأن موقع اإن�صتغرام ُيح�رض لتطوير خا�صية 
ت�صمح مل�صتخدميه بتحميل فيديوهات طويلة ت�صل مدتها اإلى �صاعة كاملة.

التقري���ر مل ي�رض اإلى كيفية عمل اخلا�صية اجلدي���دة، م�صريا يف الوقت ذاته اإلى وجود مناق�صات 
بني اإدارة اإن�صتغرام وجمموعة من النا�رضين و�صانعي املحتوى.

ورج���ح التقرير اأن تكون فيديوه���ات اإن�صتغرام الطويلة عمودية، و�ص���ط توقعات اأن اخلا�صية 
اجلدي���دة �صتمتثل تطويرا يف خدمة الق�ص����ص اأو “Stories” التابعة لإن�صتغ���رام، بح�صب ما اأورده 

موقع “ما�صابل” التقني املتخ�ص�ص.
تقري���ر “وول �صرتيت جورنال” مل يتحدث ع���ن موعد اإطالق اخلا�صية اجلديدة، والتي ميكن اأن 
متث���ل حلقة جديدة يف ا�صرتاتيجية في�صبوك، املالك���ة لإن�صتغرام، لإنهاء �صيطرة يوتيوب، اململوك 

لغوغل، على عامل الفيديوهات على الإنرتنت.
ي�صار اإلى اأن اإن�صتغرام ي�صمح مل�صتخدمه حاليا بتحميل فيديوهات ت�صل مدتها لدقيقة واحدة 

كحد اأق�صى، يف حني توفري خدمة Stories اإمكانية ن�رض فيديوهات ل تتعدى مدتها 15 ثانية.

حت���ل م����رض �صيف �رضف الدورة ال�12 من �صوق عكاظ، الذي يعد اأح���د اأكرب الأ�صواق التي ا�صتهرت 
بها �صبه اجلزيرة العربية قدميا، واأعادت اململكة العربية ال�صعودية اإحياءه. وبعد انقطاع نحو 13 قرنا، 
اأع���اد عاهل ال�صعودية الراحل املل���ك عبداهلل بن عبد العزي���ز )2015-1924( اإحياء �صوق عكاظ الذي 
اأ�صب���ح يقام �صنويا يف حمافظ���ة الطائف بح�صور �صعراء واأدباء وعدد كبري من اأ�صحاب احلرف الرتاثية. 
وتنظ���م الهيئ���ة العامة لل�صياحة وال���رتاث الوطني ال�صعودية الدورة اجلدي���دة يف الفرتة من 27 يونيو 
اإل���ى 13 يولي���و. ونقل املوقع الر�سمي ل�س���وق عكاظ على الإنرتنت عن عب���د اهلل ال�سواط مدير ال�سوق 
قول���ه “م�صاركة �صيف �رضف ه���ذه الدورة )جمهورية م����رض العربية( �صتكون مميزة م���ن خالل الأن�صطة 
الفنية والثقافية وجناح احلرف اليدوية”. وي�صمل الربنامج 8 ور�ص عمل و3 اأم�صيات �صعرية وم�صابقة 
للعرو����ص امل�رضحي���ة وم�صابقة للفنون ال�صعبي���ة اإ�صافة اإلى ع�رض ندوات ثقافي���ة بينها ندوة خم�ص�صة 

ل�صيف ال�رضف م�رض بعنوان )التنمية الثقافية... حتديات احلا�رض وتطلعات امل�صتقبل(.

يب���دو اأن العالقة الكورية ال�صمالية اجلنوبية ت�صهد حالة كبرية من الدفء بعد املحادثات 
ب���ني اجلانبني، والتي تطورت ب�صكل كب���ري، ليتواجد الزعيم كيم جون���غ اأون يف اأحد املقاهي 
بكوري���ا اجلنوبية. ووفق���ا لوكالة رويرتز، ف���اإن مقهى يف و�صط كوريا اجلنوبي���ة اأ�صبح يقدم 
اأكواب���ه اخلا�ص���ة عليها �ص���ورة الزعيم ال�صم���ايل كيم جون���غ. وكان كيم عقد قم���ة، يف اأبريل 
املا�ص���ي، بوجه ب�صو�ص مع الرئي�ص الكوري اجلنوبي مون جيه اإن. و�صار مقهى )اإن اآند اأوت( 
يف مدينة جوجنو، التي تبعد 3 �صاعات من العا�صمة �صيول، يقدم قهوة “لتيه” تزين رغوتها 
�س���ورة الزعيمني. كم���ا ي�سع املقهى لفت���ة تعر�ض عل���ى العمالء فر�سة التق���اط �سورتهم 
لر�صمها على الرغوة اإلى جانب كيم ومون. وقال “كيم جونغ اإيل” مالك املقهى والذي يحمل 
م�صادف���ة ا�صم والد الزعيم الك���وري ال�صمايل “تابعت القمة ب���ني الكوريتني واأثارت اإعجابي 
ال�صدي���د… اأطلقت عل���ى مقهاي ا�صم “اإن اآند اأوت” و�صنعت )الالتي���ه( واأنا اأدعو اأن يتحقق 
ال�صالم على اأمل اأن نتمكن من دخول الكوريتني اجلنوبية وال�صمالية واخلروج منهما بحرية”.
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عر�ض اأزياء ن�سائية
بـ “الدرون” يف ال�سعودية

اأث���ار عر����ص اأزي���اء ا�صت�صافت���ه مدينة ج���دة، جدل وا�صع���ا يف اململك���ة العربية 
ال�صعودية، بعد تقدميه بطريقة غري ماألوفة.

ون����رض رواد التوا�ص���ل الجتماع���ي، �ص���ورا وفيديوهات تو�ص���ح طريقة تقدمي 
العر�ص التي اعتمدت على طائرات “الدرون”.

“ال���درون” لعر����ص مالب����ص ن�صائي���ة  وا�صتخ���دم منظم���و العر����ص طائ���رات 
واإك�ص�صوارات، والتي كانت معلقة بالطائرات يف قاعة العر�ص، وتطري يف الهواء.

و����رضح اأح���د املنظم���ني للعر����ص يف ج���دة، اأن الفكرة كان���ت باإ�صاف���ة الأ�صياء 
الب�صيطة، لتعك�ص قيمة عالية.

وق���ال “الفك���رة ن�صيف اأ�صي���اء ب�صيطة لكن له���ا قيمة حلوة، وثم���ة اأجواء حلوة 
ورم�صانية، حتى عندك ت�صميم القاعة �صممناه بطريقة حلوة”.

�سيخ احلكمة ورمز التوا�سع

فقي���د البحري���ن الكبري �صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد بن عل���ي اآل خليفة، رئي�ص املجل�ص 
الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية )طيب اهلل ثراه(. بري�صة الفنان حممود غريب

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�����ص ح����ار م����ع ت�صاع����د الترب����ة يف 
بع�ص املناطق خ����الل  النهار، ولكنه من 

املتوقع اأن يكون مغربا يف وقت لحق.

الري���اح �صمالية غربي���ة اإلى �صمالية 
من 12 اإلى 17 عقدة وت�صل من 20 

اإلى 25 عقدة احيانا خالل  النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل ومن 3 اإلى 6 
اقدام يف عر�ص البحر. درجة احلرارة العظمى 40 م ال�صغرى 31 

م الرطوبة الن�صبية العظمى 70 % ال�صغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي
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رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

اإجنــــــــاب طفــــــــــل مــــــن 3 اأ�سخــــــــا�ض خمتلفـــــــــني
تقوم عي���ادة طبية يف اأوكرانيا بعمل ما يبدو 
م�صتحي���ال، اإذ ت�صتخ���دم احلم�ص الن���ووي لثالثة 
اأ�صخا����ص خمتلفني من اأجل اإجن���اب طفل واحد، 
وفق ما ذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية 

اأم�ص اخلمي�ص.
وقال فال���ريي زوكني، مدير عي���ادة نادييا، 
يف كيي���ف، اإن هذه التقنية �صاع���دت العديد من 

الن�ص���اء اللواتي عانني من العق���م ل�صنوات، على 
تكوين اأ����رضة. واأو�صح زوكني اأن���ه ا�صتطاع حتى 
الآن م���ن النج���اح يف متكني 4 ن�صاء م���ن الإجناب 
بهذه الطريقة، واأن هناك 3 ن�صاء اأخريات ل يزلن 

حوامل بفعل التقنية نف�صها.
وت�صتن���د اآليه العملية اإل���ى تخ�صيب بوي�صة 
امل���راأة مع احليوانات املنوي���ة من �رضيكها الذكر. 

ثم يتم تخ�صيب بوي�صة امراأة اأخرى مع احليوانات 
املنوية للرجل نف�صه.

وبعده���ا تو�ص���ع البوي�صتان حت���ت املجهر، 
وي�صتخرج الأطب���اء يف غ�صون 15 دقيقة احلم�ص 
الن���ووي للوالدين يف كلتيهم���ا، ليتبقى احلم�ص 

النووي “امليتوكوندري”.
وت�صبه امليتوكوندريا، املعروفة با�صم “قوة 

اخللية”، البطارية الت���ي توفر الطاقة للخاليا، اإذ 
يوؤدي ت����رضر امليتوكوندريا اإل���ى اأمرا�ص وراثية 
نادرة، لكنها خطرية. ول تزال هذه العملية مثرية 
للجدل على امل�صت���وي الأخالقي والطبي، اإذ يرى 
كث���ري من علماء الوراثة اأن ه���ذا الإجراء قد يوؤدي 
اإل���ى اأمرا����ص جديدة قابل���ة للتوري���ث اأو اإجناب 

اأطفال مبوا�صفات حمددة.

حظر املوبايل مبدار�ض فرن�سا

النار” يح�سد الأرواح “بركان 

قطة تكلف فريقا 40 األف دولر

عل���ى  املدمن���ون  الأطف���ال  �صي�صط���ر 
ا�صتخدام هواتفه���م يف فرن�صا للتخلي عنها يف 
املدر�صة مبوج���ب م�رضوع قان���ون و�صفه وزير 
التعلي���م باأنه ”اإج���راء للتخل�ص م���ن ال�صموم“ 
ملواجه���ة الت�صتي���ت والتنمر داخ���ل الف�صول 
الدرا�صي���ة. وبح�صب م�رضوع القان���ون فاإن اأكرث 
من %90 من الأطفال يف فرن�صا الذين يبلغون 
م���ن العم���ر 12 عام���ا اأو اأك���رث لديه���م هواتف 
حممول���ة. واأثار الإجراء الفرن�ص���ي مناق�صات يف 
دول اأخ���رى مثل بريطانيا واأيرلندا ب�صاأن ما اإذا 
كان عليها اأن حتذو حذو باري�ص وتفر�ص حظرا 

على الهواتف املحمولة يف املدار�ص.
وق���ال وزير التعليم ج���ان مي�صيل بالنكري 
لقناة اإل.�صي.اآي الإخبارية ”الهواتف املحمولة 
تقدم تكنولوجي لكن ل ميكن اأن ت�صيطر على 
حياتنا“. واأ�صاف ”ل ميكنك اأن جتد طريقك يف 
عامل من التكنولوجي���ا اإذا مل يكن با�صتطاعتك 
الق���راءة والكتابة واحل�صاب واح���رتام الآخرين 

والعمل يف فريق“.

ارتف���ع ع���دد القتلى ج���راء ث���وران بركان 
هائ���ل يف غواتيمال اإلى 99 قتيال، بح�صب اإدارة 
الكوارث والطب ال�رضع���ي يف غواتيمال. وقالت 
الهيئ���ة اإن ث���وران ال���ربكان هو الأك���رب منذ 4 
عق���ود. واأظه���رت ت�صجي���الت م�ص���ورة كثافة 
الرماد، الذي خلفت���ه حمم بركان “دي فويغو” 
يف غواتيم���ال، اإذ غطت طبق���ات الرماد اأ�صطح 
املنازل وال�صوارع والأ�صجار. واأعلنت ال�صلطات 
يف غواتيمال اأن ح�صيلة ال�صحايا الذين �صقطوا 
من جراء ثوران الربكان، الأحد، بلغت 99 قتيال 
على الأقل، يف حني ل يزال حوايل 200 �صخ�ص 

يف عداد املفقودين.

عاق���ب الحتاد الأوروبي لك���رة القدم نادي 
ب�صكتا����ص الرتكي بغرامة قدره���ا 34 األف يورو 
)40 األف دولر اأمريكي(، بعدما ت�صللت قطة اإلى 
اأر�ص امللعب خالل مباراته �صد بايرن ميونيخ يف 
دور ال�صت���ة ع�رض لدوري اأبط���ال اأوروبا يف مار�ص. 
واأدان الحت���اد الأوروبي ب�صكتا�ص “بالق�صور يف 
التنظيم”، بعدم���ا ا�صطر احلكم ماي���كل اأوليفر 
لإيق���اف اللع���ب يف ال�س���وط الثاين اأم���ام بايرن 
عندما جتاوزت قطة الأمن ونزلت اأر�ص امللعب. 
وق���ال الحتاد الأوروبي لكرة الق���دم يف بيان اإن 
ب�صكتا����ص عوقب اأي�ص���ا ب�صبب الق���اء م�صجعيه 
مقذوفات واإعاقة احلركة على ال�صالمل يف ا�صتاد 
فودافون ب���ارك يف اإ�صطنبول.وف���از بايرن بطل 
اأملانيا 3 - 1 ليتاأهل لدور الثمانية عقب تفوقه 

8 - 1 يف النتيجة الإجمالية.

قا�صدو امل�صجد احلرام يق�صون الع�رض الأواخر بجوار البيت العتيق يف مكة املكرمة )وا�ص( 
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ريم أرحمة: أفكر في 
تقديم برنامج للطهي

اأك���دت الفنان���ة البحريني���ة رمي ارحم���ة 
اأن م�صل�ص���ل اخلطاي���ا الع����رض، الت���ي تخو�ص 
ب���ه ال�صباق الرم�ص���اين اجلاري، م���ن الأعمال 

املهمة التي قدمتها يف م�صريتها الفنية.
واأ�صاف���ت رمي خالل لقائها م���ع برنامج 
“تفاعلك���م”، املذاع على قناة العربية “على 
الرغم من ق���درة بع�ص الفنان���ني على اإخفاء 
م�صاكله���م، ولك���ن ل ا�صتطي���ع فع���ل ذل���ك، 
فاأن���ا اأحتدث عن خالفات���ي الفنية مع زمالئي 
بالو�ص���ط يف العلم، فاأنا ل اأخف���ي �صيًئا على 
جمهوري، تقديرا له”، موؤكدة اأنها ل متانع اأن 
ت�صارك زمالءها التي هي على خالف معهم اأي 
اأعمال فنية، معتربة ذلك نوعا من الحرتافية 

يثبت قدرة الفنان على التعامل يف مثل هذه 
الظروف، على حد قولها.

اأم���ا ع���ن �صب���ب زي���ادة وزنه���ا، اأرجعت 
الفنان البحرينية �صبب ذلك اإلى حبها للطبخ 
وحت�ص���ري الأكالت �صهية، م�صيفة اأنها تفكر 
جدًي���ا يف تقدمي برنامج “طب���خ”، م�صريًة اإلى 
اأنه���ا �صتحر����ص عل���ى اإ�صافة فك���رة جديدة 
لربنام���ج، حتى يكون مميًزا ع���ن باقي برامج 

الطهي الأخرى.
م�صل�ص���ل “اخلطاي���ا الع����رض”، ي�صارك يف 
بطولت���ه نخبة م���ن جنوم اخللي���ج، منهم: رمي 
ارحم���ة، عب���داهلل بو�صه���ري، هيف���اء ح�صني، 

عبداملح�صن النمر، روان املهدي.

“قلوب بيضاء”
جت������رب������ة ف���ن���ي���ة 
جتمع  ج��دي��دة  خليجية 
الجتماعية  الكوميديا 
م�صل�صل  الطبخ،  وفنون 
على  ح�����رضي��اً  ُي��ع��ر���ص 
“�صا�صة اأبوظبي”. تدور 
الأح�������داث ب���ني ع��ائ��ل��ة 
)ن����ا�����رض( و)ع����ب����داهلل( 
وزوج��ت��ي��ه��م��ا )غ��زال��ة( 
من  وجمموعة  و)درة( 
الأ���ص��دق��اء والأق���ارب، 
يومياً  الق�صة  لتمتزج 
م��ع ف��ق��رة ح���ول تعلم 

الطبخ.

“روتين”

درام�����ا اج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�������روي ق�������ص���ة ف��ت��اة 
ب��داأت  )ك���ادي(،  تدعى 
على  حياتها  بتنظيم 
روت��������ني م���ع���ني ب��ع��د 
ال�صدمة العاطفية التي 
تعر�صت لها من زواجها 
ال���ف���ا����ص���ل واأ����رضت���ه���ا 
فعلى  املفككة،  �صبه 
تعي�ص  اأنها  من  الرغم 
ل  اأن��ه��ا  اإل  عائلتها  م��ع 
والراحة  ب��الأم��ان  ت�صعر 
وتعي�ص يف معزل عنهم 
وتنقلب  امل���ن���زل.  يف 
ح��ي��اة )ك�����ادي( راأ���ص��اً 
على عقب عندما يدخل 
ح��ي��ات��ه��ا  يف  )����ص���ي���ف( 
التقرب  اإل���ى  وي�صعى 
خمططه  لينفذ  م��ن��ه��ا، 
وديعة  على  بال�صتيالء 
كبرية كان رب عمله قد 

و�صعها يف البنك.

تي في

مل تتمكن الفنانة هيا ال�صعيبي 
من حب�ص دموعها، اأثناء ذكر والدها 
الليل”  “تايل  برنامج  يف  ال��راح��ل، 
م��ع الإع��الم��ي اأح��م��د احل��ام��د يف قناة 
“كنت  وقالت:  ال�صعودية   ”SBC“
ال�صعب  ومن  بوالدي،  جداً  متعلقة 
ي�صتند  الذي  العمود  يفقد  اأن  الإن�صان  على 

اإليه”.

ت�����ص��ت��ع��د ف��ن��ان��ة ال���ع���رب ن���وال 
كبري  غ��ن��ائ��ي  ح��ف��ل  لإح��ي��اء  الكويتية 
بال�صالة  ال�صعودية  ج��دة  مدينة  يف 
 19 ي��وم  وذل��ك  “اجلوهرة”،  املغطاة 
يونيو اجلاري، واحلفل خم�ص�ص للن�صاء 
فقط، وت�صاركها فيه الفنانة ال�صعودية 
ال�صابة داليا مبارك. نوال تنوي تقدمي جمموعة 

من الأغنيات اجلديدة يف احلفل.
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نصائح للصائمين
بدائل الحلويات

تتميز املائدة الرم�صانية بالأطعمة ال�صهية 
واملتنوعة، خ�صو�صا طبق احللويات الذي تتفنن 
به ربات املنازل م���ن اللقيمات اإلى البقالوة اإلى 
القطايف باأنواعها، اإذ ميكن اأن يتناول ال�صخ�ص 
كمي���ات كبرية من ال�صكري���ات والدهون دون اأن 
ي���درك ذلك، والنتيجة �صع���ور بالتخمة وزيادة يف 
الوزن، لذل���ك ين�صح خ���رباء التغذي���ة بالتقليل 
ولي����ص المتن���اع متام���ا ع���ن تن���اول احللوي���ات 
الرم�صاني���ة، على ان يتم تناوله���ا مرة واحدة يف 
ال�صبوع وبكمية �صغ���رية ومعقولة، وا�صتبدالها 
بالبدائ���ل ال�صحية؛ حتى يتمك���ن اجل�صم من اخذ 
كفايت���ه م���ن الطاق���ة ولكن م���ن م�ص���ادر قليلة 

بالدهون مثل:
- التم���ر: مفيد جدا وميد اجل�صم مبا يحتاجه 
من ال�صكري���ات، والألياف ال�صحي���ة، كما ي�صبط 

معدل الأي�ص.
- الفاكه���ة املجففة: تعترب ه���ذه الفاكهة 
املجفف���ة مث���ل الزبي���ب، وامل�صم����ص املجف���ف، 
والقرا�صي���ا من امل�صادر الغنية بالكربوهيدرات 
ال�صحية، والألياف، كم���ا حتتوي على العديد من 

العنا�رض، والفيتامينات واملعادن.
- ال�صوكولت���ه الداكنة: تعت���رب مفيدة جدا 
للقلب وحتتوي عل���ى م�صادات اأك�صدة، وت�صاعد 
عل���ى اإفراز هرمون���ات ال�صعادة، مم���ا يح�صن من 

حالتِك املزاجية.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

1 ملعقة طعام زبدة 20 جم
2 ب�صلة مقطعة �رضائح طويلة 220 جم
1 جزرة مقطعة �رضائح �صميكة 130 جم

4 ف�صو�ص ثوم مب�صورة 20 جم
2 كوب ملفوف مقطع 240 جم

1 بطاط�ص مقطعة مكعبات 200 جم
1 دجاج مقطعة 8 قطع 1100 جم

½ كوب قمح )هري�ص( منقوع 110 جم 
1 ملعقة �صاي م�صحوق الفلفل الأبي�ص 6 جم

¼ �رضة بقدون�ص مفرومة 20 جم 
2 مكعب مرقة الدجاج 22 جم

1 ملعقة طعام ع�صب الروزمازي 3 جم
7 اأكواب ماء 1400 مل

1 - حتمر اخل�رضاوات بالزبدة ثم ت�صاف باقي املقادير 
وترتك على نار هادئة جدا ملدة )�صاعتني( وهي مغطاة ثم تقدم.

ستيو 
فهد زينل: يشرفني الوقوف أمام الغرير والرميثيالدجاج

“البنات والساحر 2” في العيد

ق����ال املخ����رج ال�ص����اب فه����د زينل يف 
ت�رضي����ح ل����� “الب����الد” اإن����ه يت�����رضف باإخراج 
م�رضحية ابطالها النجمني علي الغرير وخليل 
الرميث����ي، لأن الأم����ر يعت����رب حتدي����ا كبريا 
وم�صوؤولي����ة ما بعده����ا م�صوؤولي����ة، مو�صحا 
اأن����ه يخو�ص هذه الي����ام جتربة جديدة كليا 
يف م�ص����واره الفني وه����و الت�ص����دي لإخراج 
م�رضحية اأطفال من اأنتاج علي الغرير وخليل 
الرميث����ي بعن����وان “عجاي����ب غراي����ب” من 
تاألي����ف الكات����ب الكويتي عثم����ان ال�صطي 
ومتثيل جمموع����ة من الفنان����ني منهم فوز 
ال�رضق����اوي ون����ورة اخلن����ة، واحم����د ر�صي����د 
جن����م، واحمد ال�صادة وغريه����م من ال�صباب، 
والديكور لعزي����ز �رضيف و�صع����ود املرزوق 
وج����الل عبي����د واملكي����اج ل�ص����ارة ال�صايجي 
واملزمع عر�صها يف عي����د الفطر على م�رضح 
مركز املح����رق ال�صبابي. واأ�صاف زينل “من 

يقم كمخ����رج اأم����ام الغري����ر والرميثي لبد 
وان ي�ص����ع يف ح�صابات����ه اأم����ور ع����دة اأهمها 
�صهرتهم����ا، اإذ لب����د من تقدميهم����ا ب�صكل 
يت����الءم مع تل����ك ال�صهرة، مبعن����ي يجب اأن 
يك����ون املخ����رج واع وملم ب����روح الكوميديا 
الت����ي يتمتع به����ا الغري����ر والرميثي وهذه 

نقطة غاية يف الأهمية، وال�صيء املهم الذي 
اأود ذك����ره اإنهم����ا قد اعطي����اين كامل الثقة 
ومل ا�صع����ر فقط باأي تدخل وتع����ال منهما، 
وه����ذا يف حقيقة المر اأعط����اين دفعة قوية 
يف م�ص����واري، ونعد اجلمه����ور بتقدمي عمل 

ير�صى ويلبي اذواقهم”.

ح�ص����ني  ه����دى  الفنان����ة  تق����دم 
ال�صتعرا�صي����ة  الأطف����ال  م�رضحي����ة 
“البنات وال�صاحر 2” على م�رضح دعيج 

اخلليفة خالل اأيام عيد الفطر.
امل�رضحية من بطولة هدى ح�صني، 
�صح����ر ح�ص����ني، فرح����ان العل����ي، نا�رض 
البلو�ص����ي، عبداملح�ص����ن العم����ر، نورا 
وعدد من املمثل����ني، وهي من تاأليف 

واإخ����راج جناة ح�صني، اإنت����اج مركز فن 
الروان لالإنتاج الفني، مو�صيقى �صيف 
املو�صيقي ملنري  والتوزي����ع  القطان، 
احلريري. وكانت الفنانة هدى ح�صني 
قد قدمت اجلزء الأول من امل�رضحية يف 
العام 1999، و�صاركها البطولة �صحر 
ح�ص����ني، ع����ادل اليحي����ى، عبداملجيد 

قا�صم وعدد من املمثلني.

حمرر م�شافات
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يتقدم

معايل �لفريق طبيب �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

ومعايل �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ومعايل �ل�شيخ �إبر�هيم بن عبد�هلل �آل خليفة
ومعايل �ل�شيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة

وزير الديوان امللكي

و�شاحب �ملعايل �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين

ومعايل �ل�شيخ خالد بن علي �آل خليفة
وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف

ومعايل �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة
وزير النفط

بجزيل ال�شكر والتقدير وعظيم المتنان اإلى

مقام ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه اهلل ورعاه

و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

و�أ�شرة �آل �شباح �لكر�م، و�أ�شرة �آل نهيان �لكر�م
و�إلى �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء

و�شمو �ل�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء
و�شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة

و�شمو �ل�شيخ �إبر�هيم بن حمد �آل خليفة
و�لفريق �لركن �شمو �ل�شيخ حممد بن عي�شى �آل خليفة، رئي�س احلر�س الوطني
و�شمو �ل�شيخ �شلمان بن خليفة �آل خليفة، م�شت�شار �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء

و�شمو �ل�شيخ علي بن عي�شى �آل خليفة، وزير �شوؤون الديوان امللكي
 و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة، ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب، 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية

ومعايل �ل�شيد جو�د بن �شامل �لعري�ض، نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ومعايل �لفريق �لركن �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة، وزير الداخلية

ومعايل ال�شيد اأحمد بن اإبراهيم املال، رئي�س جمل�س النواب، ومعايل ال�شيد علي بن �شالح ال�شالح، رئي�س جمل�س ال�شورى، وم�شت�شاري جاللة امللك املفدى، 
وم�شت�شاري �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر، وم�شت�شاري �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد الأمني

واأفراد الأ�شرة املالكة الكرمية، واأ�شحاب الف�شيلة وال�شماحة العلماء الق�شاة وم�شايخ الدين، واأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب، واأ�شحاب املعايل وال�شعادة الوزراء وامل�شت�شارين، 
و�شعادة حمافظ م�شرف البحرين املركزي، ومنت�شبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارة اخلارجية، واملحافظني، وال�شادة الوكالء والوكالء امل�شاعدين 

واملدراء يف الوزارات وهيئات وموؤ�ش�شات اململكة، و�شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة وممثليهم، وروؤ�شاء واأع�شاء اأمانة العا�شمة واملجال�س البلدية، وروؤ�شاء جمال�س اإدارات البنوك وال�شركات 
ورجال الأعمال والوجهاء والروؤ�شاء التنفيذيني يف البنوك و�شائر ال�شركات، واملواطنني الكرام واملقيمني، ومن زارنا من خارج اململكة اأو هاتفنا اأو اأبرق اإلينا موا�شاة لنا

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى

�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن خالد بن علي �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية

طيب اهلل ثراه ورحمه رحمة وا�شعة واأ�شكنه ف�شيح جناته

فلهم منا جزيل ال�شكر والتقدير والمتنان على تعازيهم لنا، ولهم علينا واجب الدعاء لهم بخريي الدنيا والآخرة، داعني املولى عز وجل األ يريهم مكروهًا يف عزيز 
لديهم، واأن يدمي عليهم نعمة ال�شحة والعافية، اإنه �شميع جميب
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