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موا�صلة التن�سيق والت�شاور حيال خمتلف الق�ضايا� ...سمو رئي�س الوزراء و�سمو �أمري الكويت:

�ضرورة الو�صول �إلى حلول لأزمات املنطقة
املنامة  -بنا� :أكد �أمري دولة الكويت
ال�شقيق���ة �صاحب ال�سم���و الأمري �صباح
الأحمد اجلاب���ر ال�صباح ورئي����س الوزراء
�صاحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن
�سلم���ان �آل خليفة ��ض�رورة الو�صول �إلى
حل���ول ملختلف الأزم���ات التي متوج بها
املنطق���ة مبا يكفل احلف���اظ على الأمن
وال�سالم واال�ستقرار فيها.
و�شدد �سموهما على �أهمية اللقاءات
الت�شاوري���ة والتن�سيقي���ة عل���ى كل
امل�ستوي���ات لتطوي���ر م���ا ه���و قائم من
عالقات قوية ب�ي�ن البلدين وتنمية �أطر
التعاون الثنائي يف �شتى املجاالت.
وكان �صاح���ب ال�سم���و �أم�ي�ر دول���ة
الكوي���ت ال�شقيق���ة قد ا�ستقب���ل بق�رص
د�سم���ان م�س���اء �أم����س �صاح���ب ال�سم���و
امللك���ي رئي����س ال���وزراء بح�ض���ور ويل
عهد دول���ة الكويت �سم���و ال�شيخ نواف
الأحمد اجلاب���ر ال�صب���اح ورئي�س جمل�س
الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد
ال�صباح.
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جاللة امللك ي�صادق على تعديل قانون الت�أمني االجتماعي

ال�سماح لعمال “اخلا�ص” ب�شراء � 5سنوات افرتا�ضية
املنام���ة  -بنا� :صادق عاه���ل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة ف�أ�صدر
قانونا رق���م  17ل�سنة  2018بتعديل املادة 36
من قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم  24ل�سنة .1976
وج���اء يف امل���ادة الأول���ى من القان���ون “كما
يج���وز للم�ؤمن علي���ه �أن يطلب �ضم م���دد خدمة
افرتا�ضية ملدة ا�شرتاكه يف الت�أمني مبا ال يجاوز
� 5سنوات ،على �أال تتجاوز مدة اخلدمة املح�سوبة
يف التقاع���د بع���د ال�ض���م وعن���د انته���اء اخلدمة
حدود امل���دة امل�ؤهلة ال�ستحق���اق احلد الأق�صى
للمعا�ش ،وذلك مقاب���ل �أداء مبلغ �إ�ضايف ي�سدده
�إلى الهيئ���ة العامة للت�أم�ي�ن االجتماعي ،ويقدر
ه���ذا املبلغ ويح�سب بذات الطريقة امل�شار �إليها
يف الفق���رة الأول���ى م���ن ه���ذه امل���ادة .وي�شرتط
ل�ض���م احلد الأق�ص���ى ملدة اخلدم���ة االفرتا�ضية
وفقًا لأح���كام هذه امل���ادة عدم انتف���اع امل�ؤمن
علي���ه ب�ضم م���دة خدمة افرتا�ضي���ة وفقا لأي من
القوان�ي�ن الت�أميني���ة �أو التقاعدية املعمول بها،

 55مليون دينار �صادرات البحرين من
الأملنيوم يف �أبريل

وال حت�س���ب امل���دد االفرتا�ضي���ة �ضم���ن امل���دد
امل�ؤهل���ة للمعا����ش �إال بق�ضاء امل�ؤم���ن عليه مدة
اال�شرتاك املن�صو����ص عليها يف املادتني ()34
2
و( )37من هذا القانون”.

الإم�ساك3:21 :

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

اقتصاد البالد

•جاللة امللك

االفطــار6:21 :

كلف “وزارية الإعمار” �إعدادها بالتن�سيق مع �سمو حمافظ اجلنوبية� ...سمو رئي�س الوزراء:
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بالدنا

خطة ال�ستكمال احتياجات مدينة خليفة اخلدمية

 3و� 15سنة لـ  9مُ دانني بت�أ�سي�س جماعتني
9
�إرهابيتني

مسافات البالد
“بلوك غ�شمرة” على تلفزيون
الكويت ...ودعوة لل�ضحك

22

البالد سبورت
احتاد الكرة يقر بع�ض التعديالت لنظام
امل�سابقات للمو�سم املقبل

17

قانون جديد للجمعيات بالطريق بني ال�سلطتني ...م�صادر “:”$

تعديل الد�ستور و�إ�صالح التقاعد ي�صالن الربملان
را�شد الغائب

علم���ت “الب�ل�اد” عن ت�سل���م رئا�سة
جمل�س النواب جمموعة ت�رشيعات واردة
م���ن احلكوم���ة� ،أبرزه���ا م��ش�روع تعديل
الد�ستور وم��ش�روع قانون لإ�صالح نظام
التقاعد.
وقال���ت امل�ص���ادر لل�صحيف���ة �إن
م�رشوع تعدي���ل الد�ستور حظ���ي بت�أييد
احلكومة.
ويرتك���ز م�رشوع التعديل الأخري على
ا�ستئن���اف �أع�ضاء جمل����س ال�شورى حق
توجي���ه �أ�سئل���ة لل���وزراء دون ا�شرتاط
ويو�سع
ِّ
مناق�شة �إجاباتهم بجل�سة عامة،

التعدي���ل م�ساءلة املنتخب�ي�ن ،لت�شمل
توجي���ه �أ�سئل���ة مكتوبة جلمي���ع �أع�ضاء
جمل����س ال���وزراء ،واالكتف���اء باحل�صول
على �إجابات مكتوبة منهم.
وذك���رت امل�ص���ادر �أن م���ن ب�ي�ن
الت�رشيع���ات ،الت���ي �ستحيله���ا احلكومة
للربملان ،تعدي�ل�ات بقانون اجلمعيات
الأهلي���ة ،دون الإف�ص���اح ع���ن مزيد من
التفا�صيل ب�ش�أنه.
وت�أخ���ر ف����ض دور انعق���اد جمل�سي
ال�شورى والنواب ،و�إغالق برملان 2014
�أبواب���ه ،حل�ي�ن �إق���رار م��ش�روع تعدي���ل
الد�ست���ور وجمموع���ة قوان�ي�ن طلب���ت
احلكومة �إجنازها.

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

املنام���ة  -بن���ا :وجه رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة،
لدى تر�ؤ�س �سموه اجلل�سة االعتيادية الأ�سبوعية
ملجل�س الوزراء بق�رص الق�ضيبية �صباح �أم�س� ،إلى
ا�ستكمال احتياجات املدن اجلديدة من اخلدمات

العامة واملرافق خللق جتمعات عمرانية متكاملة
خدميًا ومرفقيًا.
وكلف �سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية
التحتية بتقدمي خطة ال�ستكمال احتياجات مدينة
خليفة من اخلدمات العام���ة واملرافق و�أولويات

تنفيذ االحتياجات من املدار�س والطرق الداخلية
واخلدمات ال�صحي���ة واملراك���ز ال�شبابية ومراكز
الت�س���وق املركزي والتجاري للت�سهيل والتي�سري
عل���ى قاطنيه���ا ،و�أن يت���م التن�سي���ق يف ه���ذا
اخل�صو�ص مع �سمو حمافظ اجلنوبية.
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بومبيو 12 :مطلبا �أمريكيا من �إيران �أبرزها وقف دعم الإرهاب

وا�شنطن �ستفر�ض “�أقوى عقوبات يف التاريخ” على طهران

وا�شنط���ن  -وكاالت� :أعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو� ،أم�س الإثنني ،عن
�سيا�س���ة الواليات املتحدة ملواجهة �سلوك �إيران حول دع���م الإرهاب وزعزعة اال�ستقرار
يف املنطقة� ،إلى جانب اخلطوط العري�ضة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الربناجمني
النووي وال�صاروخي لطهران ،وكذلك ا�ستمرار قمع حراك ال�شعب الإيراين من �أجل التغيري
وانتهاكات حقوق الإن�سان .وقال �إن على �إيران وقف دعم الإرهاب وحزب اهلل واحلوثيني
و�سح���ب قواته���ا من �سوريا .و�أ�ض���اف �إن حزب اهلل بات �أكرث قوة ب�سب���ب الدعم الإيراين
املتزاي���د منذ توقيع االتف���اق النووي ،فيما �أن جماعة احلوثي الت���ي تدعمها �إيران جتوع
ال�شعب اليمني وتهدد جريان اليم���ن .و�أو�ضح وزير اخلارجية الأمريكي �أن الإ�سرتاتيجية
الأمريكية اجلديدة تتكون من  7حماور للتعامل مع �إيران.
وق���ال �إن “العقوب���ات على �إيران تنته���ي فوراً مبجرد تنفيذ ما ه���و مطلوب منها”،
م�ش���دداً على �أن هن���اك  12مطلبا ً �أمريكيا ً م���ن �إيران .و�أك���دت وزارة اخلارجية البحرينية
الدعم الكامل لال�سرتاتيجية الأمريكية جتاه �إيران ،التي �أعلنها وزير خارجية
14 2
الواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة مايك بومبيو �أم�س.

•وزير اخلارجية الأمريكي يتحدث يف وا�شنطن �أم�س الإثنني

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو
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بعثات دبلوما�سية للبحرين بال�سودان وماليزيا و�إيطاليا
املنام���ة  -بن���ا� :أ�ص���در عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة مر�سوم���ا رق���م ( )32ل�سن���ة 2018
ب�إن�ش���اء بعثات دبلوما�سي���ة ململكة البحرين
ل���دى بع����ض الدول .وج���اء يف امل���ادة الأولى
من املر�سوم �أن���ه :تن�ش�أ بعث���ات دبلوما�سية
ململكة البحرين لدى كل من:

 .1جمهورية ال�سودان.
 .2مملكة ماليزيا.
 .3جمهورية �إيطاليا.
وج���اء يف املادة الثانية م���ن املر�سوم �أن
على وزي���ر اخلارجي���ة تنفيذ ه���ذا املر�سوم،
ويعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �ص���دوره ،وين�رش يف
اجلريدة الر�سمية.

�سمو ال�شيخة لولوة تتكفل بنفقات �إفطار �صائم مل�سجد بوكوارة
توج���ه م����ؤذن م�سج���د البوك���وارة
مبحافظة املحرق حمم���د �سبت ب�أ�سمى
�آي���ات ال�شك���ر والتقدي���ر �إل���ى كرمي���ة
�صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء،
�سم���و ال�شيخ���ة لول���وة بن���ت خليفة �آل
خليف���ة عل���ى تف�ضل �سموه���ا بنفقات
�إفط���ار �صائم ل�شه���ر رم�ض���ان مبارك
املبارك للم�سجد.
و�أك���د �أن تل���ك املب���ادرة اخلريي���ة
لي�س���ت غريب���ة عل���ى �سموه���ا �صاحبة
العط���اء والأيادي الكرمي���ة التي جتود
باخل�ي�ر عل���ى جميع املحتاج�ي�ن ،داعيا

اهلل عز وج���ل �أن يجعل ذل���ك يف ميزان
ح�سنات �سموها و�أن يجزيها خري اجلزاء
ع���ن كل ما تقوم ب���ه من �أعم���ال اخلري
والرب.
وق���ال �إن تل���ك اخل�ص���ال احلميدة
الت���ي تتميز به���ا �سم���وه يف حب اخلري
وال�سعي �إليه توارثته���ا كابرًا عن كابر
م���ن �آل خليفة الكرام ،كم���ا ان �سموها
ت�سري يف ذل���ك على نهج والدها رئي�س
ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة ال���ذي
ي�شمل اجلميع بفي�ض كرمه و�سخائه.

local@albiladpress.com

جاللة امللك ي�صادق على قانون الت�أمني االجتماعي

ال�سماح ب�ضم � 5سنوات مدد خدمة افرتا�ضية

املنام���ة  -بنا� :صادق عاهل الب�ل�اد �صاحب اجلاللة
املل���ك حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة ف�أ�ص���در قانونا رقم
 17ل�سن���ة  2018بتعديل امل���ادة  36من قانون الت�أمني
االجتماع���ي ال�ص���ادر باملر�س���وم بقانون رق���م  24ل�سنة
.1976
وج���اء يف امل���ادة الأولى م���ن القانون :ت�ض���اف �إلى
امل���ادة ( )36م���ن قان���ون الت�أم�ي�ن االجتماع���ي ال�صادر
باملر�س���وم بقانون رق���م ( )24ل�سنة  1976فقرة جديدة
ن�صها الآتي“ :كما يجوز للم�ؤمن عليه �أن يطلب �ضم مدد
خدم���ة افرتا�ضية ملدة ا�شرتاك���ه يف الت�أمني مبا ال يجاوز
خم�س �سن���وات ،على �أال تتج���اوز مدة اخلدم���ة املح�سوبة
يف التقاع���د بعد ال�ضم وعند انته���اء اخلدمة حدود املدة
امل�ؤهلة ال�ستحقاق احلد الأق�صى للمعا�ش ،وذلك مقابل
�أداء مبل���غ �إ�ض���ايف ي�س���دده �إل���ى الهيئة العام���ة للت�أمني

االجتماع���ي ،ويقدر ه���ذا املبلغ ويح�سب ب���ذات الطريقة
امل�شار �إليه���ا يف الفقرة الأولى من هذه املادة .وي�شرتط
ل�ضم احلد الأق�صى ملدة اخلدمة االفرتا�ضية وفقًا لأحكام
هذه امل���ادة عدم انتف���اع امل�ؤمن عليه ب�ض���م مدة خدمة
افرتا�ضية وفقا لأي من القوانني الت�أمينية �أو التقاعدية
املعم���ول بها ،وال حت�سب املدد االفرتا�ضية �ضمن املدد
امل�ؤهلة للمعا�ش �إال بق�ض���اء امل�ؤمن عليه مدة اال�شرتاك
املن�صو����ص عليه���ا يف املادت�ي�ن ( )34و( )37م���ن هذا
القان���ون” .ون�صت امل���ادة الثانية من القان���ون على �أن
ي�صدر وزير املالية الق���رارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القان���ون .وجاء يف امل���ادة الثالثة �أن عل���ى رئي�س جمل�س
ال���وزراء والوزراء  -كل فيما يخ�ص���ه  -تنفيذ �أحكام هذا
القانون ،ويعمل به اعتب���ارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�رشه
يف اجلريدة الر�سمية.

•جاللة امللك

امل�صادقة على عقوبات �إتالف جوازات ال�سفر
املنام����ة  -بنا� :ص����ادق عاهل الب��ل�اد �صاحب اجلاللة
املل����ك حمد بن عي�سى �آل خليف����ة ،ف�أ�صدر قانونا رقم 19
ل�سن����ة  ،2018ب�إ�ضافة مادة جديدة برق����م  18مكررًا �إلى
القان����ون رقم  11ل�سنة  1975ب�ش�أن جوازات ال�سفر .وجاء
يف املادة الأولى من القانون �أنه :ت�ضاف �إلى القانون رقم

( )11ل�سن����ة  1975ب�ش�أن ج����وازات ال�سفر ،م����ادة جديدة
برقم ( )18مكررا ن�صها الآتي“ :يعاقب بغرامة ال تقل عن
خم�سني دينارا وال جتاوز �أربعمائة دينار كل من �أتلف جواز
ال�سف����ر �أو �أي جزء من �أجزائه عمدًا �أو قام بو�ضع مل�صقات
�أو �شع����ارات �أو عب����ارات �أو عالمات �أو �أخت����ام �أو كتابات �أو

ر�سوم����ات �أو غريها من هذه النماذج على �أي جزء من �أجزاء
ج����واز ال�سفر دون �أن يكون خم����ولاً بذلك” .وجاء يف املادة
الثانية من القانون �أن على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء
 كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل بهمن اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

جاللة امللك ي�صدر قانونا بتعديل �أحكام “املرافعات املدنية والتجارية ”

�إن�شاء مكتب بوزارة العدل لتح�ضري الدعوى وتهيئتها للمرافعة
املنامة  -بنا� :ص����ادق عاهل البالد �صاحب اجلاللة
املل����ك حم����د ب����ن عي�س����ى �آل خليف����ة ،ف�أ�ص����در قان����ون
رق����م ( )18ل�سن����ة  2018بتعديل بع�ض �أح����كام قانون
املرافع����ات املدني����ة والتجاري����ة ال�ص����ادر باملر�س����وم
بقان����ون رقم ( )12ل�سن����ة  .1971وجاء يف املادة الأولى
م����ن القانون �أنه ي�ضاف �إلى قان����ون املرافعات املدنية
والتجاري����ة ال�صادر باملر�سوم بقان����ون رقم ( )12ل�سنة
 ،1971مادة جديدة برقم ( )7مكررًا ،ن�صها الآتي:
مادة ( )7مكررًا:
�أ -ين�ش�����أ يف الوزارة املعني����ة ب�ش�ؤون العدل مكتب
لتح�ض��ي�ر الدع����وى وتهيئتها للمرافع����ة ي�سمى “مكتب
�إدارة الدع����وى” ،وي�ش����كل من رئي�����س ال تقل درجته عن
قا�� ٍ���ض باملحكمة الك��ب�رى املدنية يتول����ى الإ�رشاف على
عم����ل املكت����ب ،وع����دد كافٍ م����ن الأع�ضاء م����ن الق�ضاة
والقانونيني والفني��ي�ن ،ويلحق باملكتب عدد كافٍ من
املوظف��ي�ن ،وي�صدر بت�سمية رئي�����س املكتب و�أع�ضائه
من الق�ضاة قرار من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
ب -ي�ص����در الوزي����ر املعن����ي ب�ش�ؤون الع����دل بعد
موافق����ة املجل�س الأعلى للق�ضاء قرارا بتحديد الدعاوى
الت����ي يتوجب �إدارته����ا عن طريق مكت����ب �إدارة الدعوى
املن�صو�����ص عليه يف الفق����رة (�أ) من هذه املادة ،ويجوز
�أن يتح����دد االخت�صا�ص بقيمة الدع����وى �أو مو�ضوعها �أو

�أطرافها.
ج -يعم����ل ب�أح����كام ه����ذا القان����ون فيم����ا يتعل����ق
بالإجراءات �أمام مكت����ب �إدارة الدعوى ،ومبا ال يتعار�ض
مع طبيعة ه����ذا املكتب ،وي�صدر الوزير املعني ب�ش�ؤون
الع����دل بع����د موافق����ة املجل�س الأعل����ى للق�ض����اء الئحة
تت�ضمن كافة امل�سائل املتعلقة ب�إجراءات �إدارة الدعوى
�أمام مكتب �إدارة الدعوى ،مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة
ب�إعالن اخل�ص����وم وح�ضورهم وغيابه����م ،وتنظيم جدول
املواعي����د ،وتقدمي الطلبات والدف����اع والدفوع والأدلة،
وطلبات �إجراءات الإثب����ات والإدخال والتدخل واخت�صام
الغري ،والطلبات العار�ضة ،والإجراءات التحفظية ،ومدد
�إدارة الدعوى عل����ى �أال تتجاوز يف جمموعها �أربعة �أ�شهر،
ووقف الدعوى وانقط����اع اخل�صومة و�سقوطها ،وحاالت
عدم �صالحي����ة مدير الدع����وى لإدارته����ا ،وكل امل�سائل
املتعلق����ة بتح�ض��ي�ر الدعوى وتهيئته����ا للمرافعة وفقا
لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.
د -يُ�سل����م املدع����ي عند رف����ع الدع����وى اخلا�ضعة
ل��ل��إدارة طبقا ً لأح����كام هذه املادة ما يفي����د قيد دعواه،
ويتم �إعالنه يف ذات الوقت باملوعد الأول لإدارة الدعوى
وذلك بالت�أ�شري منه بالعلم على �أ�صل الئحة الدعوى.
ه����ـ -ال يج����وز لأي من خ�ص����وم الدع����وى اخلا�ضعة
للإدارة طبقا لأحكام هذه املادة� ،أن يتقدم �إلى املحكمة

القائد العام ي�ستقبل املهنئني ب�شهر رم�ضان

املخت�ص����ة بعد انتهاء �إدارتها ،ب�أي طلب �أو دفع �أو دفاع
مل ي�سبق تقدميه يف مرحل����ة �إدارة الدعوى وخالل الآجال
املح����ددة لذل����ك بج����دول املواعي����د� ،إال �إذا كان الدف����ع
متعلقا بالنظام العام� ،أو �إذا كان تقدمي الطلب �أو الدفع
�أو الدف����اع ملواجه����ة ظروف طر�أت �أو تبين����ت بعد الأجل
املحدد لذلك بجدول املواعيد� ،أو �إذا ن�ص �أي قانون �آخر
عل����ى جواز تقدمي ذلك الطلب �أو الدفع �أو الدفاع يف �أية
حالة تكون عليها الدعوى �أو �إذا تبني للمحكمة املخت�صة
�أنه مل يعلن �إعالنا �صحيحا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
و -ال يج����وز لأي م����ن خ�ص����وم الدع����وى اخلا�ضع����ة
ل��ل��إدارة طبق����ا لأح����كام ه����ذه امل����ادة ،تق����دمي �أي �أدلة
جدي����دة �أو طلب �إجراء من �إجراءات الإثبات �أمام املحكمة
املخت�صة بعد انتهاء �إدارتها� ،إال �إذا تبني لها �أن اخل�صم
مل يق����دم الدليل �أو طلب الإجراء يف مرحلة �إدارة الدعوى
خ��ل�ال الأجل املح����دد لذلك بج����دول املواعي����د لأ�سباب
خارج����ة عن �إرادت����ه �أو كان تقدمي ذل����ك الدليل �أو طلب
الإج����راء؛ ملواجهة ظروف ط����ر�أت �أو تبين����ت بعد الآجال
املح����ددة لذلك بجدول املواعي����د� ،أو �إذا ن�ص �أي قانون
�آخر على ج����واز تقدمي ذلك الطلب �أو الدليل يف �أي حالة
تكون عليها الدعوى� ،أو �إذا تبني للمحكمة املخت�صة �أنه
مل يعلن �إعالنا �صحيحا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
ز – يف غ��ي�ر احلاالت املن�صو�����ص عليها يف الفقرة

(ح) من هذه املادة يعد مدي����ر الدعوى بعد انتهائه من
�إدارتها تقريرا يت�ضم����ن وقائع الدعوى وحجج اخل�صوم
وطلباته����م ودفاعه����م وما ا�ستن����دوا �إليه م����ن �أدلة وما
تقدموا ب����ه من طلبات ب�إج����راءات الإثب����ات ،ويجب على
مدير الدعوى �إحالة ملف الدعوى �إلى املحكمة املخت�صة
مرفق����ا به التقرير امل�شار الي����ه خالل ثالثة �أيام عمل من
انتهائه من �إدارة الدعوى.
ح – يجوز للخ�ص����وم يف �أي وقت �أثناء نظر الدعوى
�أم����ام مدير الدعوى �أن يطلبوا ت�سوية النزاع �صلحا ،فاذا
ما اتفقوا على ذلك اثبت ما اتفقوا عليه يف حم�رض تكون
له قوة ال�سن����د التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم �أو من
وكالئهم ومن مدير الدعوى ويختم بال�صيغة التنفيذية،
و�إذا اتف����ق اخل�ص����وم عل����ى ت�سوي����ة الن����زاع �صلحا خالل
مرحلة �إدارة الدعوى يح�سب ن�صف الر�سم املقرر.
وج����اء يف امل����ادة الثانية من القان����ون �أنه :ي�ستبدل
بن�����ص امل����ادة ( )56م����ن قان����ون املرافع����ات املدني����ة
والتجاري����ة ال�صادر باملر�سوم بقان����ون رقم ( )12ل�سنة
 1971الن�ص التايل:
�أ – يج����ب �أن يح���ض�ر مع القا�ض����ي يف اجلل�سات ويف
جميع �إج����راءات الإثب����ات كاتب يحرر املح���ض�ر بخط اليد
�أو بوا�سط����ة �أجه����زة احلا�سوب �أو باالجه����زة الإلكرتونية
ال�سمعي����ة منه����ا �أو الب�رصي����ة �أو كلتيهم����ا مع����ا ،ويوق����ع

القا�ض����ي �أو رئي�����س املحكمة على املح���ض�ر بخط اليد �أو
بوا�سط����ة التوقي����ع الإلكرتوين بح�سب الأح����وال ،ويكون
للمح�رض املحرر �إلكرتونيا ذات احلجية املقررة للم�ستند
الر�سم����ي ،وي�ص����در قرار م����ن الوزي����ر املعن����ي ب�ش�ؤون
العدل ،بع����د موافقة املجل�س الأعل����ى للق�ضاء ،بتحديد
اال�شرتاط����ات ومعاي��ي�ر �أنظم����ة املعلوم����ات التي يجب
االلتزام بها يف �إن�شاء وت�سليم وحفظ و�أمان وخ�صو�صية
املحا���ض�ر الإلكرتونية وحتديد ن����وع التوقيع الإلكرتوين
املطلوب و�صيغة و�ضع التوقيع على املح�رض.
ب� -إذا ق����ررت املحكم����ة املخت�ص����ة الت�رصي����ح
للخ�ص����وم بتبادل مذك����رات خالل �أجل مع��ي�ن ،جاز لكل
منه����م �إر�سالها بالو�سائل الإلكرتوني����ة ،وي�صدر الوزير
املعن����ي ب�ش�����ؤون العدل ،بع����د موافقة املجل�����س الأعلى
للق�ض����اء ق����رارا بتحدي����د تل����ك الو�سائ����ل ،وا�شرتاطات
ومعاي��ي�ر �أنظمة املعلومات الت����ي يجب االلتزام بها عند
تب����ادل املذك����رات بالو�سائ����ل الإلكرتوني����ة مب����ا يكفل
ت�سلمه����ا من باقي اخل�صوم ومراعاة اال�شرتاطات الفنية
املتعلقة بحفظها وخ�صو�صيتها وحمايتها.
وجاء يف املادة الثالثة م����ن القانون �أن على رئي�س
جمل�س ال����وزراء والوزراء كل فيما يخ�ص����ه تنفيذ �أحكام
هذا القان����ون ،ويعمل به من الي����وم التايل مل�ضي ثالثة
�أ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

بيبي :اململكة من �أكرث الدول ت�ساحما بف�ضل رعاية جاللة امللك

م�ؤمتر عاملي ي�شيد بتجربة البحرين يف حرية الأديان
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

الرفاع  -قوة الدفاع :ا�ستقبل القائد العام
لق����وة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة
ب����ن �أحمد �آل خليفة م�ساء �أم�س يف جمل�سه بالرفاع
الغربي كالً من �سفري الواليات املتحدة الأمريكية
ال�صديقة لدى مملكة البحرين جا�سنت �سيبرييل،
و�سف��ي�ر جمهورية كوريا اجلنوبية ال�صديقة لدى
مملك����ة البحري����ن كو هي����ون مو ،و�سف��ي�ر مملكة
تايلن����د ال�صديق����ة ل����دى مملكة البحري����ن تاينت
ن����ا �سونخ��ل�ا ،وقائد الق����وات البحري����ة الأمريكية
يف القي����ادة املركزي����ة قائد الأ�سط����ول اخلام�س
الفريق بحري �سكوت �ستريين.
كم����ا ا�ستقب����ل القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع
البحرين ع����دداً من الوزراء وامل�س�ؤولني باململكة
وجموعا ً م����ن املواطنني واملقيمني الذين قدموا
له �أ�ص����دق الته����اين و�أطيب التربي����كات بحلول
�شه����ر رم�ضان املب����ارك ،وال����ذي ي�أت����ي يف �إطار
حر�صه على تكري�س العادة ال�سنوية يف التوا�صل
وت�أكي����د عادات املجتم����ع البحرين����ي الأ�صيلة يف
ال�شه����ر الف�ضي����ل وامل�ستم����دة م����ن روح دينن����ا
الإ�سالمي احلنيف.
ويف لقائ����ه م����ع جم����وع املهنئ��ي�ن بال�شه����ر
الك����رمي ،دعا القائد العام اهلل ع����ز وجل �أن يعيد

ه����ذا ال�شه����ر الف�ضي����ل باخل��ي�ر وال��ب�ركات على
اجلمي����ع و�أن يرف����ل اهلل تعال����ى الوط����ن بالأم����ن
والأم����ان والتطور ال�شامل الذي يعود باخلري على
اجلمي����ع يف ظ����ل القي����ادة احلكيمة لعاه����ل البالد
القائ����د الأعل����ى �صاح����ب اجلاللة املل����ك حمد بن
عي�سى �آل خليفة.
وكان القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين قد
ا�ستقب���ل يف جمل�سه بالرف���اع الغربي م�س���اء �أم�س
الأول ،كالً م���ن �سفري جمهوري���ة رو�سيا االحتادية
ال�صديق���ة املعتمد لدى مملك���ة البحرين ،و�سفري
�سلطن���ة عم���ان ال�شقيقة ل���دى اململك���ة ،و�سفري
اململكة الأردني���ة الها�شمية ال�شقيقة لدى مملكة
البحرين ،و�سفرية جمهورية م�رص العربية ال�شقيقة
لدى اململكة ،و�سفري اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة
ل���دى مملكة البحري���ن ،كما ا�ستقب���ل القائد العام
لقوة الدفاع عددًا من الوزراء لتهنئته بحلول �شهر
رم�ض���ان املبارك ،حيث قدموا ل���ه �أ�صدق التهاين
و�أطيب التربيكات بهذه املنا�سبة.
وخ��ل�ال اللق����اء ،دع����ا القائ����د الع����ام لق����وة
دف����اع البحرين اهلل ع ّز وج���� ّل �أن يعيد هذا ال�شهر
الف�ضيل باخلري وال��ب�ركات و�صالح الأعمال على
اجلميع.

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

مت �إلق����اء ال�ضوء على موقف البحرين من الت�سامح
الدين����ي واالنفت����اح يف من�صة عاملية وذل����ك يف التجمع
ال����دويل للإديان املنعقد يف مدينة بنجلور يف الهند .مت
تنظي����م امل�ؤمتر ال����ذي ا�ستمر � 3أيام م����ن قبل الزمالة
الدولي����ة ملجال�����س الأدي����ان ح���ض�ره ق����ادة م����ن خمتلف
التوجهات الدينية حول العامل .وكان ال�صحايف املخ�رضم
�سومان بيبي من بني املتحدثني الرئي�سني يف امل�ؤمتر
وال����ذي مت تعيينه م�ؤخ����را من املجل�����س من�سقا للتجمع
الدويل للأديان يف مملكة البحرين وال�رشق الأو�سط.
وكان حديث بيبي ع����ن الت�سامح الديني يف مملكة
البحري����ن التي تعت��ب�ر يف نظره واحدة م����ن �أكرث الدول
ت�ساحما يف جمال الأديان على امل�ستوى العاملي.
وانده�ش امل�شاركون من خمتلف اجلهات امل�شاركة
يف امل�ؤمت����ر حني علموا عن حرية العبادة جلميع الأديان
بتوجيهات من عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليف����ة على الرغم م����ن �أنها دول����ة �إ�سالمية .ويدعم
التوج����ه امللك����ي كل من رئي�س ال����وزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأم��ي�ر خليفة بن �سلمان �آل خليفة وويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.
و�أ�ش����ار بيب����ي يف كلمته �إل����ى �أن املعبد الهندي يف
البحري����ن يعود تاريخه لأكرث م����ن � 200سنة يف حني �أن
بن����اء الكنائ�����س يعود لأكرث م����ن � 100سن����ة و�أنها تقع
بج����وار العدي����د من مئ����ات امل�ساج����د يف الب��ل�اد �إ�ضافة
لوجود معابد يهودية ومعابد لل�سيخ.
وقال “�إن جاللة امللك رع����ى العديد من احلوارات
الدولية يف جمال الأدي����ان يف البحرين كما �أنه قابل بابا

•لقطة تذكارية على هام�ش امل�ؤمتر

الفاتيكان ووجه الدعوة لر�ؤ�ساء الكنائ�س االرثوذك�سية
لزيارة مملكة البحرين” .وتقوم الكني�سية الكاثوليكية
حاليا ببن����اء مقرها الإقليمي يف البحرين ويعود الف�ضل
يف ذلك جلاللة امللك الذي تكرم بذلك .كما �أن من عادة
جاللة املل����ك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد �أن
ي�ستقبلوا العدي����د من القيادات الديني����ة املختلفة يف
جمال�سهم.
وذك����ر �أن “اجلمعي����ات امل�سيحي����ة منح����ت �أرا�ض
جمانية من جالل����ة امللك لبن����اء دور عبادتهم فيها و�أن
�سيا�سات االنفتاح التي يقودها جاللته �أ�سهمت م�ؤخرا
يف ت�أ�سي�س مركز امللك حمد للتعاي�ش ال�سلمي واحلوار
بني الأديان”.
وق����ال “ظللت �أعم����ل �صحافيا يف مملك����ة البحرين
لأك��ث�ر من  40عاما وعندما �أكمل����ت  25عاما يف اململكة
كتب����ت كتابا حتت عنوان “�شكرا البحرين” مبباركة من

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•ال�صحايف �سومان بيبي يتحدث يف امل�ؤمتر

جالل����ة امللك .ويعتز بيبي بالرحل����ة التي �صاحب فيها
املغفور له ب�����إذن اهلل �سمو الأمري عي�سى بن �سلمان �آل
خليفة و�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
الذي كان ولي����ا للعهد �آنذاك و�صاح����ب ال�سمو امللكي
رئي�����س الوزراء و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد �أثناء
زيارتهما الر�سمية للهند.
وكان بيبي يعمل مديرا للتحرير يف �صحيفة “جلف
ديل����ي ني����وز” و�أ�س�س حالي����ا �رشكة للإع��ل�ام والعالقات
العامة خا�صة به يف العام املا�ضي.
من جه����ة �أخرى ،قال الأمني العامل للزمالة الدولية
ملجال�س الأديان الأب روبي كنان�شريا “�إن جميع الوفود
كانت �سعيدة لأن ت�سمع االنفتاح واالحرتام الذي تتمتع
ب����ه البحرين نحو خمتل����ف الأديان ،ونح����ن حري�صون يف
امل�ستقبل �أن نعق����د م�ؤمترنا الدويل يف مملكة البحرين
يف امل�ستقبل القريب”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

بالدنا

local@albiladpress.com

3

الثالثاء  22مايو 2018
 6رمضان 1439
العدد 3507

كلف اللجنة الوزارية بتقدمي خطة ب�ش�أن احتياجات مدينة خليفة� ...سمو رئي�س الوزراء:

ا�ستكمال احتياجات املدن اجلديدة خللق جتمعات عمرانية متكاملة

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

جمل�س الوزراء:

تغليظ عقوبة جرمية ت�صنيع وحيازة وا�ستخدام العبوات القابلة لال�شتعال
ان�ضمام البحرين ملنظمة االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة وموردهـا
متديد خطة عمل اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة للأعوام اخلم�س املقبلة

املنامة  -بن���ا :تر�أ�س رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
اجلل�سة االعتيادي���ة الأ�سبوعية ملجل����س الوزراء
بق��ص�ر الق�ضيبي���ة �صب���اح �أم�س .و�أدل���ى الأمني
العام ملجل�س الوزراء يا��س�ر النا�رص عقب اجلل�سة
بالت�رصيح التايل:
�أ�شاد �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء
برعاي���ة عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة حلفل افتتاح مدينة �سلمان،
وباللفتة امللكية ال�سامي���ة ب�إطالق هذا امل�سمى
عليها تيمنًا با�سم ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة؛
تقدي���رًا لإجنازات وم�ساهم���ات �سموه يف التنمية
والتطوي���ر ،معربًا �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء ع���ن التقدير العايل لهذه اللفتة امللكية
ملا حتمل���ه من مدل���والت تعك�س تقدي���رًا ملكيًا
�ساميً���ا لعط���اءات �صاح���ب ال�سم���و امللكي ويل
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،م�ؤكدًا �سموه �أن �سمو ويل العهد
�أهل له���ذا التك���رمي امللكي الغ���ايل لإ�سهامات
�سموه الكبرية يف ال�ش�أن الوطني.
و�ضم���ن هذا ال�سي���اق ،وجه �صاح���ب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء �إل���ى ا�ستكمال احتياجات
امل���دن اجلديدة م���ن اخلدمات العام���ة واملرافق
خللق جتمع���ات عمرانية متكاملة خدميًا ومرفقيًا
مبا ينعك�س على تطويرها ورفع كفاءتها.
ويف هذا ال�صدد كلف �صاحب ال�سمو امللكي

رئي����س ال���وزراء اللجنة الوزارية للإعم���ار والبنية
التحتية بتقدمي خطة ال�ستكمال احتياجات مدينة
خليفة من اخلدمات العام���ة واملرافق و�أولويات
تنفي���ذ ه���ذه االحتياجات م���ن املدار�س والطرق
الداخلية واخلدمات ال�صحي���ة واملراكز ال�شبابية
ومراكز الت�س���وق املركزي والتج���اري للت�سهيل
والتي�س�ي�ر على قاطنيها ،و�أن يت���م التن�سيق يف
هذا اخل�صو�ص مع �سمو حمافظ اجلنوبية.
بعدها ،اطلع �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س
ال���وزراء املجل�س على الزيارة الت���ي �سيقوم بها
�سم���وه الحقا �إلى دولة الكوي���ت للقاء �أمري دولة
الكوي���ت �صاحب ال�سم���و ال�شيخ �صب���اح الأحمد
ال�صباح� ،إذ �أ�شاد جمل�س الوزراء بعمق العالقات
الأخوي���ة التاريخي���ة وم�ست���وى التع���اون الوثيق
ب�ي�ن البلدين ال�شقيقني ،منوهً ا املجل�س ب�أهمية
مث���ل هذه الزي���ارة يف تطوي���ر التع���اون الثنائي
بني البلدين ال�شقيق�ي�ن وتعزيز م�سرية جمل�س
التعاون.
من جه���ة �أخرى ،اطل���ع جمل�س ال���وزراء على
نتائ���ج القم���ة الإ�سالمي���ة اال�ستثنائي���ة ال�سابعة
التي عق���دت يف ا�سطنبول �أخ�ي�را� ،إذ �أحاط وزير
اخلارجية املجل�س ب�أه���م القرارات التي اتخذتها
القم���ة ،الت���ي رح���ب جمل����س ال���وزراء بقراراتها
ومنها مطالبة القم���ة بت�شكيل جلنة خرباء دولية
م�ستقل���ة للتحقي���ق يف اجلرائ���م الإ�رسائيلية �ضد
املتظاهري���ن يف غزة ،و�إر�سال قوة دولية حلماية
الفل�سطينيني.
وجدد املجل�س الت���زام مملكة البحرين بدعم

ال�شع���ب الفل�سطيني ومتكينه م���ن �إقامة دولته
امل�ستقل���ة وعا�صمتها القد����س ال�رشقية ،م�ؤكدًا
�رضورة بذل اجلهود كافة واتخاذ الإجراءات التي
حتم���ي ال�شعب الفل�سطيني مم���ا يتعر�ض له من
عدوان من قبل القوات الإ�رسائيلية.
بع���د ذلك نظر املجل����س املذكرات املدرجة
عل���ى ج���دول �أعمال���ه واتخ���ذ ب�ش�أنها الق���رارات
التالية:
أول :واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى تغلي���ظ
� اً
العقوبة على جرمية ت�صني���ع وحيازة وا�ستخدام
العب���وات القابل���ة لال�شتعال بق�ص���د ا�ستعمالها
لتعري����ض حي���اة النا����س �أو الأم���وال العام���ة �أو
اخلا�ص���ة للخط���ر ،وواف���ق عل���ى م��ش�روع قانون
يزيد عقوبة ت�صنيعه���ا وا�ستخدامها من احلب�س
والغرامة �إلى ال�سجن مدة ال تزيد على � 10سنوات
وغرام���ة على كل من ي�صنعه���ا ،وبال�سجن مدة ال
تزيد عن � 5سنوات وغرامة على كل من يحوزها،
وبال�سج���ن م���دة ال تزيد عن � 8سن���وات على كل
من يوزعه���ا �أو ي�ستخدمها ،وبال�سج���ن امل�ؤبد �أو
امل�ؤق���ت الذي ال يقل عن � 10سنوات �إذا �أف�ضى
ا�ستخدامها �إلى عاهة م�ستدمية ،وعقوبة الإعدام
�أو ال�سج���ن امل�ؤب���د �إذا �أف�ض���ى ا�ستخدامه���ا �إلى
موت �إن�سان ،وقرر املجل����س �إحالة م�رشوع قانون
بتعدي���ل بع�ض �أحكام قان���ون العقوبات ال�صدر
باملر�س���وم بقان���ون رق���م  15ل�سن���ة � 1976إلى
ال�سلطة الت�رشيعية.
ثانيًا :يف �إطار حر����ص احلكومة على احلفاظ
عل���ى البيئ���ة والوف���اء بالتزاماته���ا باالتفاقات

•يا�سـر النا�رص

البيئي���ة ،وم���ا تولي���ه من اهتم���ام للتع���اون مع
اجله���ات الدولي���ة املعني���ة به���ذا اخل�صو����ص،
فقد وافق جمل����س الوزراء عل���ى ان�ضمام مملكة
البحري���ن ممثل���ة يف املجل�س الأعل���ى للبيئة �إلى
منظم���ة االحت���اد العاملي للحفاظ عل���ى الطبيعة
وموارده���ا وكذل���ك ان�ضمامها ل�صن���دوق البيئة
العاملي� ،إذ يجيء ذلك ا�ستمرارًا جلهود احلكومة
يف مكافح���ة املتغريات ال�سلبي���ة التي تطر�أ على
النظ���ام البيئ���ي واحلر����ص على حت�س�ي�ن جودة
البيئ���ة املحلية ،وكل���ف املجل����س اجلهات ذات
العالقة واالخت�صا�ص باتخاذ الإجراءات القانونية
والفنية الالزمة.
ثالثًا :تابع جمل�س ال���وزراء ما حتقق تنفيذه
من خطة عم���ل اال�سرتاتيجي���ة الوطنية للطفولة
 2017 - 2013وتب�ي�ن �أن ن�سبة ما حتقق منها

ه���و  % 79عرب الآلي���ات ومب���ادرات العمل التي
اتخذتها ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة ،وبنا ًء
علي���ه ق���رر جمل����س ال���وزراء متدي���د خط���ة عمل
اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة للأعوام اخلم�سة
املقبل���ة؛ ال�ستكمال تنفيذ املتبق���ي من اخلطة
مبا يع���زز النتائج واملكا�سب املتحققة يف جمال
تنمي���ة الطفول���ة وحمايتها ويف�ض���ي �إلى زيادة
التن�سيق ب�ي�ن اجلهات املختلفة لتو�سيع قاعدة
امل�ستفيدي���ن م���ن تل���ك اخلط���ة ،ووج���ه جمل�س
الوزراء �أن تكون هذه اال�سرتاتيجية هي املرجعية
عند �إ�ص���دار اجلهات احلكومي���ة لتقاريرها ذات
العالق���ة بالطفول���ة ،وذل���ك خ�ل�ال ا�ستعرا����ض
املجل����س للتقرير املرفوع به���ذا اخل�صو�ص من
وزير العمل والتنمية االجتماعية.
رابعً���ا :بحث جمل����س ال���وزراء جتديد مذكرة
التفاه���م املربم���ة ب�ي�ن هيئ���ة ج���ودة التعلي���م
والتدري���ب مبملك���ة البحرين ،وهيئ���ة امل�ؤهالت
املاليزية لفرتة زمنية �أخرى و�أحالها �إلى املجل�س
الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
خام�سً ���ا� :أح���ال جمل�س ال���وزراء �إل���ى جمل�س
الن���واب م��ش�روع قان���ون بتعديل امل���ادة  10من
القان���ون رقم  27ل�سن���ة  2005ب�ش����أن التعليم
املع���د يف �ض���وء االق�ت�راح بقان���ون املق���دم من
جمل�س الن���واب م�شفوعً ا مبذكرة ب���ر�أي احلكومة
حول���ه ،فيم���ا �أح���ال جمل�س ال���وزراء �إل���ى جمل�س
النواب رد احلكومة على اقرتاح برغبة بخ�صو�ص
حمالت امل�ساج والتدليك.
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موا�صلة التن�سيق والت�شاور حيال خمتلف الق�ضايا� ...سمو رئي�س الوزراء و�سمو �أمري الكويت:

�رضورة الو�صول �إلى حلول لأزمات املنــــــــــطقـة مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
• �سمو رئي�س الوزراء لدى و�صوله دولة الكويت ويف ا�ستقباله �سمو رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي

عالقاتنا مميزة بعمقها التاريخي وبعدها احل�ضاري� ...سمو رئي�س الوزراء:

للكويت مكانة كبرية يف قلب كل بحريني

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

املنامة  -بنا :ا�س���تقبل �أمري دولة الكويت
ال�شقيقة �ص���احب ال�سمو الأمري �ص���باح الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح بق��ص�ر د�س���مان م�س���اء �أم����س
رئي����س الوزراء �ص���احب ال�س���مو امللكي الأمري
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة بح�ض���ور ويل عهد
دولة الكويت �س���مو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�ص���باح ورئي�س جمل�س الوزراء �س���مو ال�ش���يخ
جابر املبارك احلمد ال�ص���باح ،حيث نوه �صاحب
ال�س���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء ب�إ�س���هامات
�ص���احب ال�س���مو �أم�ي�ر دول���ة الكوي���ت يف دعم
م�س�ي�رة جمل�س التع���اون ،ومبادراته اخلرية يف
خدمة الإن�سانية يف املنطقة والعامل.
ويف اللقاء ،تبادل �سموهما التهاين مبنا�سبة
�ش���هر رم�ض���ان املبارك ،داع�ي�ن املولى جلت
قدرت���ه �أن يُعيد �أيامه الف�ض���يلة على البلدين
و�شعبيهما ال�ش���قيقني باخلري وامل�رسات ،فيما
نقل �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء
حتي���ات ملك مملك���ة البحرين �ص���احب اجلاللة
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة �إل���ى �أخيه
�ص���احب ال�س���مو �أمري دولة الكويت ال�ش���قيقة،
م�ؤك���داً �س���موه احلر����ص عل���ى دع���م العالقات
الأخوية املتج���ذرة واالرتقاء مب�س���توياتها �إلى
الآفاق التي حتقق طموحات وتطلعات البلدين
و�شعبيهما.
وجرى �أثن���اء املقابلة ا�س���تعرا�ض �ش���امل

�سمو رئي�س الوزراء:

ق���ادة دول “التعاون” ُي ��درك ��ون امل �خ��اط��ر وي�ع �م�ل��ون لتجنيب ��ش�ع��وب�ه��م ت�ب�ع��ات�ه��ا ال�سلبية
�إ�� �س� �ه ��ام ��ات م �� �ش �ه��ودة ألم �ي��ر ال��ك��وي��ت يف دع� ��م م �� �س�يرة “التعاون” وخ ��دم ��ة الإن �� �س��ان �ي��ة
نعي�ش يف عامل ي�شهد متغريات مت�سارعة ويف منطقة تتو�سط �رصاعات وم�ستهدفة يف �أمنها وا�ستقرارها
مل�س���ار العالقات الأخوية التاريخية التي تربط
ب�ي�ن البلدين وما و�ص���لت �إليه من م�س���تويات
متقدمة على �ص���عيد التن�سيق والتعاون ثنائيا
وخليجيا� ،إذ �أكد �سموهما عمق العالقات الأخوية
الثنائية التي ت�رضب بجذورها يف تاريخ البلدين
و�سبل تنميتها وتطويرها يف خمتلف املجاالت،
و�شدد �سموهما على حر�ص البلدين ال�شقيقني
على موا�ص���لة التن�سيق والت�شاور حيال خمتلف
الق�ض���ايا مبا يخدم امل�ص���الح امل�ش�ت�ركة على
ال�صعيدين الثنائي وم�سرية جمل�س التعاون.
و�أكد �ص���احب ال�س���مو �أمري دول���ة الكويت

ال�ش���قيقة و�ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س
الوزراء �أهمية اللقاءات الت�شاورية والتن�سيقية
على كل امل�س���تويات لتطوير م���ا هو قائم من
عالقات قوية بني البلدين وتنمية �أطر التعاون
الثنائي يف �شتى املجاالت.
وقال �س���مو رئي�س ال���وزراء “نح���ن نعي�ش
يف عامل ي�ش���هد متغريات مت�س���ارعة ويف منطقة
تتو�س���ط �رصاع���ات وم�س���تهدفة يف �أمنه���ا
وا�س���تقرارها وه���ذا الأمر ي�س���تدعي مزيدا من
اليقظة واحلذر والتن�س���يق والتعاون واملوقف
الواحد وال���ر�أي امل�ش�ت�رك” ،م�ؤكدا �س���موه �أن

ق���ادة دول املجل����س يُدرك���ون بحكمتهم هذه
املخاط���ر ويعمل���ون ب���كل م���ا �أوت���وا لتجني���ب
�ش���عوبهم �أية تبعات �س���لبية لها ق���د تنعك�س
�سلبا على م�سارنا التنموي والأمني.
كما تطرقت املباحثات �إلى �آخر امل�ستجدات
على ال�س���احة الإقليمية ،و�أكد �س���موهما �رضورة
الو�ص���ول �إل���ى حلول ملختل���ف الأزم���ات التي
متوج بها املنطقة مبا يكفل احلفاظ على الأمن
وال�سالم واال�ستقرار فيها.
و�أع���رب �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س
ال���وزراء يف خت���ام اللقاء ع���ن �ش���كره وتقديره

لدولة الكويت ال�ش���قيقة �أمريا وحكومة و�شعبا
على مواقفها الداعمة ململكة البحرين وعلى ما
وجده �س���موه والوفد املرافق من كرم �ض���يافة
وح�س���ن وفادة يعك�س امل�ستوى املتقدم الذي
و�صلت �إليه العالقات الثنائية بني البلدين.
ه���ذا و�أق���ام �ص���احب ال�س���مو �أم�ي�ر دول���ة
الكويت ال�شقيقة م�أدبة �إفطار تكرميا ل�صاحب
ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء ح�رضها �سمو ويل
العهد بدولة الكويت ال�ش���قيقة و�س���مو رئي�س
جمل�س الوزراء وعدد من �أفراد �أ�ص���حاب ال�سمو
واملعايل وكبار امل�س�ؤولني بالدولة ال�شقيقة.

الكويت  -بنا :و�صل رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�إل���ى دولة الكويت ال�ش���قيقة ،يف زي���ارة �أخوية
يلتقي خاللها ب�أخيه �أمري دولة الكويت �صاحب
ال�س���مو ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر ال�صباح،
و�أخي���ه ويل العهد �س���مو ال�ش���يخ ن���واف الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح ،و�أخيه رئي�س جمل����س الوزراء
�سمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح ،لبحث
ع���دد م���ن املو�ض���وعات التي ت�س���تهدف دعم
وتعزيز العالقات البحرينية الكويتية واالرتقاء
بالتعاون الثنائي بني البلدين.
وكان يف ا�س���تقبال �ص���احب ال�سمو امللكي
رئي����س ال���وزراء باملطار �س���مو رئي����س جمل�س

الوزراء بدولة الكويت ال�شقيقة ،ونواب رئي�س
جمل����س ال���وزراء ،وعدد م���ن كبار امل�س����ؤولني
بدولة الكويت ال�شقيقة.
وق���ال �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س
الوزراء لدى و�ص���وله يف ت�رصيح���ه “ي�رسنا ونحن
ن�ص���ل �إل���ى دول���ة الكوي���ت ال�ش���قيقة يف هذه
الأيام املباركة لنلتقي ب�أخينا �ص���احب ال�س���مو
ال�ش���يخ �ص���باح الأحم���د اجلاب���ر ال�ص���باح �أمري
دولة الكويت ال�ش���قيقة� ،أن ن�ؤكد على العالقة
الرا�سخة التي تربط بني مملكة البحرين ودولة
الكويت ال�ش���قيقة وما �ش���هدته ع�ب�ر حمطاتها
الت���ي ت�ض���يء تاري���خ البلدين من من���و وتطور
ومواق���ف تعك�س الأخوة ال�ص���ادقة ،فالعالقات

البحريني���ة الكويتية مميزة بعمقه���ا التاريخي
وبعدها احل�ضاري وتقاربها ال�شعبي وارتكازها
امل�صريي”.
و�أ�ض���اف �س���موه “ي�س���عدنا ونحن يف بلدنا
الث���اين الكوي���ت الذي له يف قل���ب كل بحريني
مكان���ة كب�ي�رة� ،أن نحم���ل معنا �أطي���ب حتيات
البحري���ن ملكا ً وحكوم ًة و�ش���عبا ً لأ�ش���قائهم يف
الكوي���ت ،فنح���ن يف مملك���ة البحري���ن حمبتن���ا
لدولة الكويت كبرية وتقديرنا لقيادتها بالغ،
ون�س���تذكر دوما بالعرف���ان مواقفه���ا امل�رشفة
ودعمه���ا امل�س���تمر ال���ذي تقدم���ه للمملكة يف
خمتل���ف الظ���روف ،ون���رى دوم���ا يف العالق���ات
البحريني���ة الكويتي���ة �أنها ��ص�رح كبري ال ميكن

اختزال �شموخه يف كلمات ،فهو تاريخ ومواقف
و�أخوة و�إرث تليد مل يخبُ جمده يوما”.
وقال �س���موه “�إن هذه الزيارة التي نتطلع
فيها ب�ش���وق �إل���ى لق���اء �أخينا العزيز �ص���احب
ال�س���مو �أم�ي�ر دولة الكويت ال�ش���قيقة ت�ش���كّ ل
فر�ص���ة طيب���ة للق���اء �أخين���ا ويل العهد �س���مو
ال�ش���يخ ن���واف الأحمد اجلاب���ر ال�ص���باح و�أخينا
رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك
ال�ص���باح للنهو����ض ب�آمالن���ا العري�ض���ة نح���و
امل�س���تقبل الأف�ض���ل لتعاون البلدين الثنائي،
�أو على �صعيد م�سرية جمل�س التعاون واحلفاظ
على م�ص���احلنا امل�شرتكة ومكت�سباتنا وحتقيق
طموحات و�آمال �ش���عبيهما مب���ا يلبي متطلبات

املرحلة”.
و�أ�ض���اف �س���موه “�إنن���ا نعي����ش الي���وم يف
عامل مت�س���ارع بتطوراته ،وم�س���تجداته تفر�ض
عل���ى دولنا ت�أث�ي�رات وانعكا�س���ات �سيا�س���ية
واقت�ص���ادية و�أمنية ،لذا ف�إن لقاءات الت�ش���اور
والتن�س���يق �أ�ص���بحت حتمية لتعزي���ز املواقف
حلماية م�ص���الح دولنا وبخا�ص���ة على ال�صعيد
الأمني واال�ستقرار الإقليمي”.
واختت���م �س���موه ت�رصيح���ه ،داعي���ا اهلل �أن
“يحفظ دولة الكويت ال�ش���قيقة قيادة و�شعبا
نعم���ة الأم���ن والأمان ويدمي عليه���ا نعمة الأمن
والأم���ان والرخ���اء واالزده���ار يف ظ���ل القي���ادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت”.

اختتم زيارته الأخوية �إلى الكويت

�سمو رئي�س الوزراء يعود لأر�ض الوطن

•�سمو رئي�س الوزراء مغادرا دولة الكويت ال�شقيقة

املنامة  -بنا :غادر رئي�س الوزراء �صاحب
ال�س���مو امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �س���لمان �آل
خليفة دولة الكويت ال�شقيقة بعد زيارة �أخوية
التقى خاللها ب�أخيه �أمري دولة الكويت �صاحب

ال�س���مو ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر ال�صباح
و�أخيه ويل العهد �س���مو ال�ش���يخ ن���واف الأحمد
اجلابر ال�ص���باح و�أخيه رئي�س جمل����س الوزراء
�س���مو ال�ش���يخ جابر املبارك احلمد ال�صباح� ،إذ

مت بحث عدد من املو�ضوعات التي ت�ستهدف
دع���م وتعزيز العالق���ات البحريني���ة الكويتية
واالرتقاء بالتعاون الثنائي بني البلدين.
وكان يف وداع �ص���احب ال�س���مو امللك���ي

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

البحرين لدى دولة الكويت ال�شقيقة و�أع�ضاء
ال�سفارة.
وع���اد �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س
الوزراء �إلى �أر�ض الوطن.
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ر�ؤية  2030ر�سمت ال�صورة لطموح امل�ستقبل� ...سمو ويل العهد:

املواطن الرثوة الأعز و�ستظل امل�شاريع املت�صلة به يف الطليعة

املنام����ة  -بنا� :أكد ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء �صاح����ب ال�سمو
امللك����ي الأمري �سلمان ب����ن حمد �آل خليف����ة �أن �صاحب
اجلالل����ة املل����ك الوالد حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليفة �أراد
مليثاق العمل الوطني �أن ي�ؤكد البناء على املكت�سبات
الت����ي حتقق����ت للمواط����ن وتعزي����ز مردوده����ا حا���ض�راً
وا�ستدام����ة تقدمها م�ستقبالً ،فاملواط����ن �سيظل دائما ً
هو الرثوة الأعز و�س����تظل امل�شاريع والربامج املت�صلة
به يف الطليعة دائما ً.
و�أ�ش����ار �س����موه �إلى �أن ر�ؤية البحرين االقت�صادية
 2030ر�س����مت ال�ص����ورة لطموح امل�ستقبل والنهو�ض
باجلانب التنموي واالقت�صادي مبا ين�سجم مع الأهداف
الوطني����ة ،و�أت����ت املب����ادئ الثالثة للر�ؤية (اال�س����تدامة
والتناف�س����ية والعدال����ة) لت�ش����كل مرتك����زاً جلمي����ع
اال�س��ت�راتيجيات والربامج الهادف����ة لتحقيق مزيد من
التطوير.
وقال �س����موه �إن العمل م�س����تمر مب����ا ميكن الوطن
من احلفاظ على قوة ثوابته مع القدرة على ا�س����تيعاب
متطلب����ات التنمي����ة والتطوي����ر والتمك����ن م����ن التعامل
فر�ص ،م�ش��ي�راً
الفاع����ل م����ع �أي حتديات وحتويلها �إلى ٍ
�س����موه �إل����ى �أهمي����ة موا�ص����لة تدعي����م �أ�س�����س االبتكار
والإب����داع والتوظيف الأمثل للإمكاني����ات التي حتوزها
اململكة يف تنمية االقت�ص����اد املعريف مبا يعزز القدرات
واخلربات والكفاءات الوطنية وي�س����هم ب�شكل نوعي يف
ا�س����تمرار التطوير والتحديث لتحقي����ق �أهداف التنمية
امل�ستدامة املن�شودة.
جاء ذلك لدى زيارة �سموه م�ساء �أم�س ملجال�س كل
من �س����مو ال�ش����يخ حممد بن خليف����ة �آل خليفة ،ورئي�س
جمل�س ال�ش����ورى علي ال�ص����الح ،وال�ش����يخ عبداحل�سني
الع�ص����فور ،حيث تبادل �س����موه التهاين مبنا�سبة حلول
�ش����هر رم�ضان الف�ضيل ،معربا ً �س����موه عن �رسوره بهذه
اللق����اءات بالأيام املبارك����ة املفعم����ة بالروحانية التي
يكون فيها للتوا�صل ميزة خا�صة.
وقال �س����موه �إن هذه اللقاءات يف ال�ش����هر الكرمي
امت����دادا للع����ادات والتقالي����د البحريني����ة الأ�ص����يلة يف
احلفاظ عل����ى روح الإخاء والرتابط ع��ب�ر املجال�س التي
ظل����ت حمافظة عل����ى رونقه����ا لت�س����تمر ع����ادات الآباء
والأجداد التي كر�س����ت روح الت�ضامن بني �أبناء الوطن
ليبنوا بنواياهم وجهودهم املخل�صة.
من جانبهم� ،أعرب �أ�ص����حاب وح�ضور املجال�س عن
�ش����كرهم وتقديرهم لزيارة �س����موه ،منوهني باجلهود
امللمو�س����ة ال�س����تمرار العم����ل لتحقي����ق املزي����د م����ن
املكت�س����بات عرب م�س��ي�رة التنمية ال�ش����املة التي يقود
خطاها �صاحب اجلاللة امللك.

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

• ...و�سموه يزور جمل�س علي ال�صالح

• ...و�سموه يف زيارة ملجل�س ال�شيخ عبداحل�سني الع�صفور

�سمو ويل العهد يتلقى مزيدا من التهاين بـ “مدينة �سلمان”
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حم���د �آل خليفة مزي���داً من برقيات التهاين من عدد من امل�س����ؤولني
واملواطنني مبنا�س���بة اللفتة امللكية ال�سامية الكرمية من لدن ملك
الب�ل�اد �ص���احب اجلاللة امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة ،بت�س���مية
املدين���ة الإ�س���كانية اجلديدة يف املحافظة ال�ش���مالية با�س���م (مدينة
�سلمان) مل�ساهمات �سمو ويل العهد اجلليلة يف بناء ونه�ضة املجتمع
البحرين���ي ،ودور �س���موه احلي���وي والبناء يف توفري امل�س���كن املالئم
والعي�ش الكرمي لأبناء �سموه املواطنني.
فقد تلقى �ص���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد برقيات التهنئة
من كل من:
نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء جواد �س���امل العري�ض ،وم�ست�ش���ار
�ص���احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزارة لل�ش����ؤون االقت�صادية عبداهلل
ح�سن �سيف ،ووزير الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط العمراين
ع�ص���ام خل���ف ،ورئي�س جهاز امل�س���احة والت�س���جيل العقاري ال�ش���يخ
�سلمان بن عبداهلل �آل خليفة ،ووزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ه�شام
اجلودر ،واملدير العام ملجل�س العائلة املالكة ال�شيخ �سلمان بن خالد
بن حممد �آل خليفة ،والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�س���ة التنظيم العقاري
ال�ش���يخ حممد بن خليفة ب���ن عبداهلل �آل خليف���ة ،والرئي�س التنفيذي
لهيئ���ة املاء والكهرباء ال�ش���يخ نواف بن �إبراهيم ب���ن حمد �آل خليفة،
ورئي�س غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين �س���مري نا�س ،ورئي�س جمل�س
الأوقاف اجلعفرية ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور ،وع�ضو جمل�س ال�شورى
حممد اخلزاعي ،ووكيل وزارة �ش�ؤون الإعالم عبدالرحمن بحر ،وحمافظ
ال�شمالية علي الع�صفور ،و�سفرية مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا
بهية اجل�ش���ي ،وفاروق امل�ؤيد ،والرئي����س التنفيذي ل�رشكة ممتلكات
البحرين القاب�ض���ة حمم���ود الكوهجي ،واملدير العام لبنك الإ�س���كان
خال���د عبداهلل ،والرئي����س التنفيذي لبنك البحري���ن والكويت ريا�ض
�س���اتر ،ورئي�س و�أع�ض���اء املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية ،وع�ضو
جمل�س ال�ش���ورى ال�س���ابق عبداجللي���ل العويناتي ،ورئي�س و�أع�ض���اء
جمل�س الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منت�سبي بوليتكنك البحرين،
و�ش���وقي عبدالرحمن املناعي و�أوالده ،وزهري و�س���هيل وعلي ور�ضا
�أبناء املرحوم �إ�س���ماعيل كازروين ،ورئي�س �رشكة رم�س���ي�س للهند�سة
زه�ي�ر كازروين ،وعبدالعزي���ز عبداحلمي���د وعائلت���ه ،وع�ض���و جمل�س
�إدارة �رشكة يو�س���ف بن �أحم���د كانو ،نبيل كانو ،و�أحمد يو�س���ف علي،
وخالد الغ���زاوي  -بنك الإبداع ،والأمني العام ملجل�س التعليم العايل
عبدالغني ال�ش���ويخ ،وعبدالرحم���ن قراطة  -حلبة البحري���ن الدولية،
وعبداحلمي���د النج���ار ،وعبدالرحم���ن بوجميد ،واملدير الع���ام للمعهد
ال���دويل للدرا�س���ات اال�س�ت�راتيجية ال��ش�رق الأو�س���ط ( )IISSقتادة
زمان ،وعبداهلل �آل ر�ضي ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة برومو�سيفن
القاب�ضة �أكرم مكنا�س ،وعلي ح�سني يتيم.

بالدنا

local@albiladpress.com

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

“حوار” مقبلة على م�شاريع �شاملة بف�ضل الرعاية امللكية

املنام���ة  -بن���ا :ق���ال نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء
ال�ش���يخ خالد بن عب���د اهلل �آل خليفة� ،إن ج���زر حوار مقبلة
عل���ى م�ش���اريع تطويرية �ش���املة على نحو يع���زز موقعها
كنموذج لل�سياحة امل�س���تدامة ،ويكفل اال�ستغالل الأمثل
لها �سياحيًّ���ا ،وذلك بف�ضل ما حتظى به هذه اجلزيرة من
رعاية واهتمام من �صاحب اجلاللة امللك.
و�أع���رب عن ثقته ب����أن توفق اللجن���ة العليا لتطوير
جزر حوار التي �أن�شئت مبوجب املر�سوم رقم ( )77ل�سنة
 2017برئا�س���ة �سمو رئي�س املجل����س الأعلى للبيئة ،يف
تق���دمي االقرتاح���ات الالزمة لتطوير ه���ذه اجلزر احليوية
ومن بينه���ا اق�ت�راح اال�سرتاتيجية املتكامل���ة ال�ستغالل
ح���وار �سياحيًّ���ا ،وتطوير بنيتها التحتي���ة وتوفري و�سائل
املوا�صالت �إليها ،مع مراعاة احلفاظ على الرثوة البحرية
وحماية البيئة واحلياة الفطري���ة .وحيَّا مبادرات واهتمام
و�سائ���ل الإعالم املحلي���ة والدولية الهادف���ة �إلى ت�سليط
ال�ض���وء على جزر ح���وار بو�صفها �أحد املواق���ع ال�سياحية
الفري���دة م���ن نوعه���ا يف مملك���ة البحرين ،مل���ا تتميز به
م���ن مقومات بيئي���ة وبيولوجية وجغرافي���ة جتعلها حمط
�أنظ���ار املهتمني بالت�أمل يف جم���ال الطبيعة وا�ستك�شاف
مكنوناتها و�أ�رسارها الطبيعية.

تيارات
راشد الغائب
rashed.ghayeb
@albiladpress.com

ترشيق اإلدارات الحكومية أو تسمينها

وكان ال�شي���خ خالد ب���ن عبد اهلل ا�ستقب���ل يف مكتبه
بق��ص�ر الق�ضيبي���ة فري���ق عم���ل برنام���ج “ال���راي” الذي
يعر�ضه تلفزي���ون البحرين ،تقدي���رًا جلهودهم املتميزة
يف تخ�صي�ص حلقة كامل���ة للتعريف بجزر حوار ومرافقها
ممثلة يف فن���دق �شاطئ حوار الذي تدي���ره �رشكة اجلنوب
لل�سياحة ،التابعة واململوكة بالكامل ل�رشكة “ممتلكات”،
وم���ا انته���ى �إلي���ه ه���ذا الربنامج م���ن دع���وة املواطنني
واملقيم�ي�ن ال�ستك�شاف حوار واجلزر املحيطة بها تعزيزًا
ملفهوم ال�سياحة الداخلية.
وتوجَّ ه نائب رئي�س جمل�س الوزراء بال�شكر �إلى وزارة

�ش����ؤون الإعالم وطاق���م برنامج “الراي” عل���ى م�ساعيهم
املق���درة لط���رح وتن���اول م���ا يه���م ال�ش���ارع م���ن ق�ضايا
ومو�ضوعات وتقدمي احللول الالزم���ة لها باال�ستماع �إلى
وجهات النظر املختلفة ،جت�سيدًا ملبد�أ ال�رشاكة املجتمعية
للإعالم ال���ذي �شدّد على وج���وب �أن يكون مب���ادرًا لإبراز
املنجزات الوطنية واملكت�سبات احل�ضارية التي حتققت
يف العهد الزاه���ر لعاهل البالد ،وحكومته برئا�سة �صاحب
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء ،ومب�ساندة ودعم �صاحب
ال�سم���و امللكي ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

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

الرتكيز على التبادل الثقايف لتمكني الهوية الوطنية
املنام����ة  -هيئة البحرين للثقاف����ة والآثار :ا�ستقبلت
رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�شيخة مي بنت حممد
�آل خليفة يف مكتبها م�ساء �أم�س نائب رئي�س الهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطني امل�رشف العام على برنامج خادم
احلرمني ال�رشيف��ي�ن للعناية بالرتاث احل�ض����اري باململكة
العربية ال�سعودية عل����ي الغبان ،وامل�رشف العام على مركز
ال��ت�راث العمراين ،التاب����ع للهيئة العام����ة لل�سياحة والآثار
م�ش����اري النعيم ،حيث تبادل الطرفان �سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك .و�أكدت ال�شيخة م����ي بنت حممد عمق العالقات
الثقافية والإن�سانية بني مملكة البحرين واململكة العربية
ال�سعودي����ة ،م�شرية �إلى �أهمية الرتكيز على عملية التبادل
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الثق����ايف امل�شرتك الذي من �ش�أن����ه متكني الهوية الوطنية
ودف����ع عجل����ة التنمية امل�ستدام����ة .و�أطلع����ت رئي�سة هيئة

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

الأو�ض����اع االقت�صادية �أوجبت اتخاذ ق����رارات �صعبة� ،أبرزها �إلغاء هيئ����ات ووزارات �أو دجمها �أو
تذويبها .ويثري الإبحار عك�س التيار احلرية والت�سا�ؤل.
�شه����دت الف��ت�رة املا�ضية “ماراثونًا”؛ ال�ستح����داث م�ؤ�س�سات ر�سمية �سرته����ق امليزانية العامة
للدولة� ،سواء �أكان بت�شكيل جهازها الإداري �أم تعيني جمل�س �إدارتها �أم رئي�سها التنفيذي.
ومن بني الهيئات اجلديدة� :صندوق ال�ضمان ال�صحي ،وهيئة ت�شجيع وحماية املناف�سة ،وجمل�س
حماية البيانات ال�شخ�صية.
قدّمت وزارة ال�صناعة والتجارة ن�سخة معرَّبة �سيئة من قانون ت�شجيع وحماية املناف�سة .اقتب�ست
الت�رشيع من قانون جزيرة جريزي (تقع �شمال غرب �أوروبا وتتبع التاج الربيطاين).
ج����اء القانون مب�صطلحات و�أحكام �أكرب من حجم �سوق البحري����ن ون�شاطه .والحظت �أن دوالً ،مثل
ال�سعودية والإمارات والأردن� ،أ�سندت مهام الهيئة البحرينية جلهة تتبع وزارة التجارة ،ومل ت�ستحدث
مرفقًا �إداريًّا م�ستقالً.
�أ�ستغ����رب موقف �أغلب �أع�ضاء جمل�سي الربمل����ان .ت�صفيق و “زغردة” لوالدة م�ؤ�س�سات �ستثقل
امليزاني����ة والتنظي����م الإداري للدول����ة .ولو رجعنا مل�ضاب����ط اجلل�سات قبل �أ�شه����ر ،لوجدنا ت�رصيحات
�شوريني ونواب �أيدوا �إلغاء هيئات حكومية! ،فما تف�سري تناق�ض موقف البارحة مع اليوم؟
يتعينّ تو�ضيح �سيا�سة املرحلة� .إما تر�شيق الإدارات احلكومية �أو ت�سمينها .ولكل قرار طريق.

تيار
“نكران اجلميل �أ�شد وقعًا من �سيف القدر”.

وليم �شك�سبري

تقييم �أداء �أكرث من � 45ألف موظف العام 2017

اجلف��ي�ر  -دي����وان اخلدم����ة املدني����ة :اختت����م
دي����وان اخلدمة املدنية دورة �إدارة الأداء الوظيفي
للع����ام  ،2017الت����ي انته����ت بربط نتائ����ج تقييم
الأداء الوظيفي بالقرارات الإدارية وبرامج املوارد
الب�رشي����ة .و�أو�ض����ح رئي�����س ديوان اخلدم����ة املدنية
�أحم����د الزايد �أنه مت تقييم  45700موظف ،وبلغت
نتائ����ج التقييم التي مت �إدخاله����ا من قبل اجلهات
احلكومية للموظفني امل�شمولني يف نطاق التطبيق
 .% 99و�أثن����ى رئي�س دي����وان اخلدمة املدنية على
جهود وتع����اون اجلهات احلكومي����ة و�سعيها اجلاد
وما توليه من اهتم����ام يف تطبيق نظام �إدارة الأداء

الوظيف����ي (�أداء) ،و�أ�شاد به����ذه اجلهود الطيبة يف
االلت����زام بتطبيق النظ����ام ب�شكل فع����ال وااللتزام
باملراح����ل الزمني����ة لتطبي����ق النظام .ب����دوره� ،أكد
املدير العام لتنمية امل����وارد الب�رشية والأداء عادل
حجي �إبراهيم �أن مرحلة تقييم الأداء ال�سنوي للعام
 2018للك����وادر التعليمي����ة تبد�أ م����ن �شهر يونيو
 ،2018ون����وه �إلى الرتكيز عل����ى �أهمية ا�ستمرارية
االت�ص����ال املبا���ش�ر ب��ي�ن امل�س�����ؤول واملوظف من
خ��ل�ال تعزيز دور املقاب��ل�ات الدورية ملتابعة �سري
العمل والت�أكد من �أداء املوظف؛ لتحقيق الأهداف
املتفق عليها يف بداية دورة التقييم.
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بالدنا
فجر جديد

إبراهيم
النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

امتهان وبلطجة وأمور أخرى
الدولة مدعوة اليوم� ،أكرث من �أي وقت م�ضى ،لأن ت�سن قرارات (كاوية) ،وحادة،
وم�س�ؤول���ة ،قبالة املمار�سات التي تقودها بع�ض اجلم���وع الدخيلة ،ممن متتهن هدر
كرامة املواطن ،لأب�سط الأ�سباب ،و�أتفهها ،بوقائع ال ن�سمع عنها� ،إال هنا.
هذه التعدي���ات ،واخلروقات ،واالمتهان���ات اليومية للمواط���ن ،باتت كالطاعون
املتنق���ل ،ال���ذي ال يرحم �أح���داً ،وال ي�ستثني �أح���دا ً ،ال يف البق���االت ،وال املدار�س ،وال
امل�ست�شفيات ،وال �أي مكان �آخر ،تعديات و�ضعت املواطن مبكانة (الدخيل).
وكان���ت «البالد» ق���د ن�رشت يوم �أم�س خ�ب�راً ،مفاده ا�ستم���رار تعر�ض عدد وا�سع
م���ن موظفي مركز الرفاع ال�رشقي ال�صحي ،لالمتهان العلني ،ولهدر الكرامة ،ولل�سب،
وللتلف���ظ ،ولل�شجار ،من قبل عدد من املراجع�ي�ن ،لفئة معروفة بافتعال ال�شجارات،
والتحر�ش بالآخرين ،فئة ال يهيبها قانون ،وال مراكز �رشطة ،وال يح�شمها �شيء.
وي�أت���ي هذا اخل�ب�ر املت�شبع بالإهان���ات ،كامت���داد طبيعي لوقائع �أخ���رى كثرية،
ترتاك���م ملفاته���ا الد�سمة عل���ى من�ضدات امل�س�ؤول�ي�ن مبراكز ال�رشط���ة ،ويف �أر�شيف
ال�صح���ف ،وح�ساب���ات �شبكات التوا�ص���ل االجتماعي ،ت�صدح عالنية ب����أن هنالك من ال
يح�شم البلد ،وال يح�شم �أهلها ،ولي�س لديه النية بذلك.
لق���د �أ�ضحت هذه الأحداث امل�ؤ�سفة ،واملتكررة ،ج���زءا �أً�صيالً من �أحاديث النا�س
اليومي���ة ،و�أولوياتهم ال�شاغلة ،وال�ضاغطة ،وهما ً م�ضاف���ا لهمومهم الكثرية ،وهو ما
يلق���ي امل�س�ؤولي���ة الكاملة على �أجهزة الدول���ة املخت�صة ،الأمنية منه���ا ،والت�رشيعية،
والرقابي���ة ،لأن تتخذ قرارات حازم���ة ،وت�سن قوانني جديدة ،ت�ضفي املزيد من الأمن
واال�ستقرار للمجتمع ،والذي بات مهدداً �أكرث من �أي وقت م�ضى.

البحرين تدعم اال�سرتاتيجية الأمريكية جتاه �إيران
املنام����ة  -وزارة اخلارجي����ة� :أك����دت
وزارة اخلارجية دع����م مملكة البحرين الكامل
لال�سرتاتيجي����ة الأمريكية جت����اه �إيران ،التي
�أعلنه����ا وزي����ر خارجي����ة الوالي����ات املتح����دة
الأمريكي����ة ال�صديق����ة ماي����ك بومبي����و �أم�س،
�إذ تعك�����س الإ���ص�رار عل����ى الت�ص����دي خلط����ر
ال�سيا�س����ات الإيراني����ة املقو�ض����ة للأم����ن
واال�ستقرار يف املنطقة و�سد النواق�ص التي
حمله����ا االتفاق الن����ووي ومنع خط����ر برنامج
�إيران لال�سلحة البالي�سيتية ،م�شيدة باجلهود
الأمريكي����ة املتوا�صل����ة والهادف����ة لتدعي����م
الأم����ن وال�سل����م الإقليمي وال����دويل و�سعيها
الد�ؤوب التخ����اذ كل ال�سبل؛ من �أجل منع ن�رش

الفو�ضى والتوتر وحل الأزمات يف املنطقة.
كم����ا �أك����دت �أن مملك����ة البحري����ن ت����رى
نف�سها يف موقع واحد م����ع الواليات املتحدة
الأمريكي����ة يف مواجه����ة اخلط����ر الإي����راين،
والت�صدي ملحاوالت �إي����ران لت�صدير العنف
والإره����اب ،وت�ش����دد عل����ى ���ض�رورة جت����اوب
�إي����ران مع كل امل�ساع����ي املبذولة ال�ستتباب
ال�س��ل�ام وت�سوي����ة ال�رصاع����ات يف املنطق����ة
و�إخالئها م����ن الأ�سلحة النووية وجميع �أ�سلحة
الدم����ار ال�شام����ل والتوقف الف����وري عن دعم
امليلي�شيات الإرهابي����ة وااللتزام بالقوانني
والأع����راف الدولية وعدم التدخ����ل مطلقا يف
ال�ش�ؤون الداخلية لدول املنطقة.

رئي�س الأمن العام ي�ستقبل ال�سفري ال�صيني

local@albiladpress.com

يف اجتماع جلنة التن�سيق واملتابعة مع الأمم املتحدة ...عبداهلل بن �أحمد:

دعم �أهداف التنمية امل�ستدامة والرتكيز على االهتمامات الوطنية

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :تر�أ����س وكيل وزارة
اخلارجي���ة لل�ش����ؤون الدولية ال�شيخ عب���داهلل بن �أحمد
�آل خليف���ة� ،أم����س بدي���وان وزارة اخلارجي���ة ،اجتم���اع
جلن���ة التن�سيق واملتابعة ب�ي�ن حكومة مملكة البحرين
ووكاالت الأمم املتح���دة املقيمة والإقليمية ،وعددها
 16وكال���ة �أممي���ة ،بح�ض���ور املن�س���ق املقي���م للأمم
املتح���دة واملمث���ل املقي���م لربنام���ج الأم���م املتحدة
الإمنائي �أمني ال�رشقاوي ،وع�ضوية ممثلي وزارة �ش�ؤون
جمل����س الوزراء ،ومكتب النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
ال���وزراء .و�أ�شار �إل���ى �أهمية االجتم���اع ،باعتباره الأول
من نوعه ال���ذي ي�ضم العدد الكبري من ممثلي وكاالت
الأم���م املتحدة املقيم���ة والإقليمية ،تنفي���ذًا لوثيقة
�إط���ار ال�رشاكة اال�سرتاتيجي���ة  2020 – 2018املوقعة
� 24أكتوب���ر  ،2017بهدف تعزيز التعاون القائم بني
مملكة البحرين والأمم املتحدة ،ودعم تنفيذ خطة عمل
و�أولوي���ات احلكومة ،والر�ؤي���ة االقت�صادية  ،2030مع
مواءمته���ا لتنفيذ �أهداف التنمي���ة امل�ستدامة ،2030
وفقا ملبادئ اال�ستدام���ة والتناف�سية والعدالة ،ف�ضالً
عن منع االزدواجية يف املب���ادرات وامل�شاريع ،و�صوالً
�إلى اال�ستفادة املثلى م���ع تر�شيد وتقلي�ص الإنفاق،
مب���ا يعزز ريادة وتقدم مملك���ة البحرين بقيادة عاهل
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.

•وكيل “اخلارجية” يرت�أ�س اجتماع جلنة التن�سيق واملتابعة بني مملكة البحرين والأمم املتحدة

و�أو�ض���ح �أن �أولوي���ات عم���ل اللجنة �ست�ص���ب يف دعم
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،والرتكيز على االهتمامات
الوطني���ة ،ويف مقدمتها اال�ستثم���ار يف العن�رص الب�رشي،
وتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية ،والتي يدعمها ويحفزها
مبادرات متقدم���ة وجهود حثيثة ،ملراع���اة احتياجات
ور�ض���ا املواطنني ،وفق���ا لأعلى م�ستوي���ات ومعايري
اجلودة العاملية.
ي�شار �إلى �أن جلنة التن�سيق واملتابعة بني حكومة
مملك���ة البحري���ن ووكاالت الأم���م املتح���دة املقيم���ة
والإقليمي���ة �أن�شئ���ت م���ن جمل����س ال���وزراء يف جل�سته

املنعق���دة بتاري���خ  23نوفم�ب�ر  ،2017والتي حددت
وزارة اخلارجي���ة لرئا�س���ة اللجن���ة ،وت�شم���ل ع�ضوي���ة
ممثل�ي�ن ع���ن مكت���ب النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س
الوزراء ،ووزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء ،ووزارة املالية،
وتخت�ص اللجن���ة مبتابعة تنفيذ امل�شاريع واملبادرات
املقرتحة ب�ي�ن اجلهات احلكومي���ة ووكاالت وهيئات
الأم���م املتحدة املقيمة واالقليمي���ة ،ل�ضمان املواءمة
مع برنامج عمل احلكومة ،والر�ؤية االقت�صادية ململكة
البحرين  ،2030والت�أكد من توافر االعتمادات املالية
الالزمة ،وعدم ازدواجية امل�شاريع.

�إهانة موظفي “الرفاع ال�رشقي ال�صحي” تخالف �أخالقنا

“اجلنوبية” تن�سق للحفاظ على الأمن املجتمعي

الرفاع  -املحافظة اجلنوبية  :با�رشت املحافظة
اجلنوبي���ة التن�سي���ق مع اجله���ات املعني���ة للحد من
م�شكلة تعر�ض موظفي مركز الرفاع ال�رشقي ال�صحي
لالمتهان والإهانات من قبل مراجعني.
وا�ستجابة ملا ن�رش يف مواقع التوا�صل االجتماعي
ب�ش�أن تعر�ض موظف���ي مركز الرفاع ال�رشقي ال�صحي
لالمته���ان والإهان���ات اللفظية واجل�سدي���ة من قبل
بع����ض املراجعني �أثناء ت�أديته���م لعملهم وبالأخ�ص
املوظفني املعنيني بحج���ز املواعيد ،قام فريق من
املحافظ���ة اجلنوبية بزي���ارة تفقدية ملرك���ز الرفاع

ال�رشق���ي ال�صح���ي لتبيان جمريات الأح���داث مع عدد
من املوظفني .و�أكد عدد من املوظفني حدوث هذه
الأم���ور التي ال تتنا�سب مع قي���م و�أخالق جمتمعنا يف
مملكة البحرين ،وتعر�ضهم لل�رضر النف�سي واجل�سدي
عل���ى الرغم م���ن تفانيهم و�إخال�صه���م يف �أداء العمل
الوظيفي جتاه املراجع واملري�ض.
وعليه ،با�رشت املحافظ���ة اجلنوبية التن�سيق مع
اجله���ات املعنية باحلفاظ عل���ى ال�ضبط واملحافظة
عل���ى الأم���ن املجتمع���ي والنظ���ام الع���ام يف نط���اق
املحافظة.

البنية التحتية ت�ؤجل ال�سكن ...الأن�صاري لـ “:”$

 280منزال بـ“البحري الإ�سكاين” بانتظار التوزيع
�سيدعلي املحافظة

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :ا�ستقبل رئي�س
الأم���ن الع���ام الل���واء ط���ارق احل�سن� ،أم����س �سفري
جمهوري���ة ال�ص�ي�ن ال�شعبية لدى مملك���ة البحرين
ال�سيد �آن ور ،وذلك مبنا�سبة تعيينه �سفريا جديدا

لبالده .و�أ�شاد رئي�س الأمن العام بالعالقات الطيبة
التي تربط البلدين ال�صديقني ومب�ستوى التعاون
والتن�سيق ،خا�صة يف املج���االت الأمنية ،متمنيا ً له
التوفيق والنجاح يف مهمات عمله اجلديد.

بحث جماالت التعاون مع قائد الأ�سطول اخلام�س

املنام���ة  -وزارة الداخلية :ا�ستقبل قائد
خف���ر ال�سواحل اللواء الركن بحري عالء عبداهلل
�سي���ادي ،قائ���د الق���وات البحري���ة الأمريكية
بالقي���ادة املركزية ،قائ���د الأ�سطول اخلام�س
الأدمريال �سكوت �سرتين.
ويف اللق���اء� ،أ�ش���اد قائ���د خف���ر ال�سواحل
بالأدم�ي�رال باجله���ود امل�شرتك���ة وتط���ور
العالق���ات ب�ي�ن خف���ر ال�سواح���ل ومرك���ز دعم
الأن�شطة البحري���ة الأمريكية يف البحرين ،حيث
مت بح���ث ع���دد م���ن جم���االت التع���اون لرفع
م�ست���وى الأم���ن البح���ري وا�ستعرا����ض ال�سبل
الكفيل���ة بدعمه وتعزيزه مب���ا يخدم امل�صالح
امل�شرتك���ة .كما مت خالل اللق���اء ،عر�ض �إيجاز

عن مهام وواجبات خفر ال�سواحل.
كما زار الأدمريال مركز العمليات البحرية
حيث �أب���دى �إعجابه بنظام العم���ل وما �شاهده
من تط���ور يف ا�ستخدام التقني���ات وما تقدمه
خف���ر ال�سواحل من خدمات جليل���ة للمواطنني
واملقيمني .يف اخلتام� ،أكد قائد خفر ال�سواحل
�أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي ت�سهم يف
تعزيز وتدعيم عالقات ال�صداقة بني البلدين،
م�شرياً �إلى �أن التعاون بني الأ�سطول اخلام�س
الأمريك���ي وخف���ر ال�سواح���ل البحرين���ي ي�أتي
�ضمن جم���االت العم���ل امل�ش�ت�رك والتن�سيق
بني البلدين عل���ى كل الأ�صعدة للو�صول �إلى
منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري.

 4بحرينيني يتقلدون مراكز متقدمة بكلية امللك فهد البحرية
املنام���ة  -وزارة الداخلية� :ش���ارك قائد
خف���ر ال�سواحل اللواء الركن بحري عالء عبداهلل
�سيادي ،و�آم���ر ال�شئون الإداري���ة بقيادة خفر
ال�سواح���ل العقيد عارف �إبراهي���م بوع�سلي يف
حفل تخريج الدفعة ( )31من طلبة كلية امللك
فه���د البحري���ة باململك���ة العربي���ة ال�سعودية
ال�شقيق���ة ،وم���ن بينهم ( )4طلب���ة بحرينيني
تابع�ي�ن لقي���ادة خفر ال�سواح���ل ،ح�صلوا على
مراكز متقدمة والتفوق مع مرتبة ال�رشف .وقد

�أم�ض���ى اخلريجون� ،سن���وات الدرا�سة بكل جد
واجته���اد وحازوا عل���ى نتائج م�رشف���ة ،وتلقوا
علومًا ع�سكرية وعلمي���ة و�إن�سانية متخ�ص�صة،
م���ع اال�ستف���ادة م���ن الإمكاني���ات الكب�ي�رة
املتوفرة يف الكلية ،والتي قدمت دورات ذات
عالق���ة بالتخ�ص�صات الدقيق���ة التي يتطلبها
العمل الأمني البحري .وكان التلميذ الع�سكري
�إبراهي���م املالك���ي ،ق���د �أح���رز املرك���ز الثاين
وح�صل على تقدير ممتاز مع مرتبة ال�رشف.

�أكد رئي�س جمل�س بلدي اجلنوبية وممثل منطقة
البحري البلدي �أحمد الأن�صاري �أن  280منزال ب�إ�سكان
البح�ي�ر �أ�صبح���ت جاه���زة ،و�أن الوق���ت ح���ان لتقوم
وزارة الإ�س���كان بتوزي���ع �شه���ادات اال�ستحقاق على
املواطن�ي�ن .ولفت �إلى �أن االجتم���اع الذي عقد بني
وزير الإ�س���كان ووزي���ر الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين ،ناق����ش و�ضع حل���ول الرتفاع
من�سوب املياه اجلوفية يف الوادي املحاذي للم�رشوع
الإ�سكاين؛ ملنع ت�رضر امل�ستفيدين من امل�رشوع.
وذكر �أن من ب�ي�ن احللول املقرتحة كان جتميع
املي���اه ب�ش���كل بحرية مائي���ة تت�ضمن �آلي���ة لتحريك
املياه ،مبا مينع من حتولها �إلى م�ستنقع مائي يوفر
بيئة مالئمة لتكاثر احل�رشات.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن الوحدات �أ�صبح���ت �شبه جاهزة،
فيم���ا ال ي���زال الوق���ت مبك���را عل���ى �سكنه���ا؛ لعدم
جهوزي���ة البني���ة التحتي���ة م���ن طرق���ات ومتديدات
كهربائية ومائية و�رصف �صحي وغريها.
وبني وزير الإ�س���كان با�سم احلمر خالل االجتماع

•وزير الإ�سكان يف زيارة تفقدية للم�رشوع (ار�شيفية)

�أنه كانت هناك �أر����ض خم�ص�صة للم�رشوع منذ فرتة،
و�أن هناك خططا وتوجه���ات ال�ست�صالحها واالنتهاء
م���ن و�ضع املخطط لها ،مبا �سيوفر ما يزيد عن 600
وح���دة �سكنية .و�أ�ش���ار �إلى عقد ع���دة اجتماعات مع
م�س�ؤولني ومهند�سني ع���ن وزارة الأ�شغال لتدار�س
املرئي���ات واملقرتحات املتعلقة بالط���رق وال�رصف

ال�صحي واملداخل واملخارج للم�رشوع الإ�سكاين.
من جهته ،ذكر وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العم���راين ع�صام خلف �أن���ه يتم الرتتيب
حالي���ا مع ا�ست�شاري امل��ش�روع؛ لإيجاد حلول مل�شكلة
تدفقات املياه وتف���اوت م�ستويات طبقات الأر�ض
يف موقع امل�رشوع.

 4ماليني دينار لتنفيذ �شبكة ال�رصف ال�صحي باملحرق

خلف� :إعداد خطة لتطوير البنية التحتية مبنطقة عراد
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ا�ستقب���ل وزي���ر الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خلف املمث���ل البلدي
للدائرة ال�سابعة يف حمافظة املحرق �صباح الدو�رسي
يف مكتب���ه بديوان الوزارة .وخ�ل�ال اللقاء� ،أكد الوزير
�أن الوزارة م�ستمرة يف عملها مب�شاريع البنى التحتية
يف منطق���ة ع���راد ومنه���ا م�شاري���ع ال��ص�رف ال�صحي
مبجمعي  241و ،246و�أنه يف �ضوء توجيهات �صاحب
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء ،قامت الوزارة بالبدء
ب�إع���داد خطة متكاملة لتنفيذ احتياجات منطقة عراد
ب�ش�أن تطوير خدمات البنى التحتية ومنها ا�ستكمال
�شبكة ال�رصف ال�صحي مبجمع  241وا�ستبدال �أنابيب
ال��ص�رف ال�صح���ي يف �شارعي رق���م ،4402 – 4501
حي���ث ي�شتم���ل امل��ش�روع عل���ى �إن�شاء  827م�ت�رً ا من
اخلطوط العميقة و 15غرفة تفتي�ش عميقة و3110
�أمت���ار م���ن اخلط���وط الرئي�سي���ة ،و 2015م�ت�رً ا من

•وزير الأ�شغال م�ستقبال �صباح الدو�رسي

اخلط���وط الفرعية وبناء  263غرفة تفتي�ش للخطوط
الرئي�سية واخلطوط الفرعية و 176تو�صيلة للمنازل
والأرا�ض���ي خلدم���ة �سكان ع���راد جمم���ع  .241و�أكد
�أن ا�ستكم���ال �شبك���ة ال��ص�رف ال�صح���ي مبجمع 241
�ستك���ون منطقة عراد قد مت تغطيته���ا بالكامل من
خدمات ال�رصف ال�صحي والتي ترتبط مبحطة املحرق
لل��ص�رف ال�صح���ي� .إ�ضافة �إلى �إيج���اد �أف�ضل احللول
املبتك���رة يف حت�سني �شبكة مياه الأمط���ار ،منوّهً ا يف

الوق���ت نف�س���ه �أن ال���وزارة ما�ضية و�ضم���ن خططها
اال�سرتاتيجي���ة يف القي���ام بزي���ارات للمناطق لر�صد
احتياجاته���ا من اخلدمات الأ�سا�سي���ة من خالل �إن�شاء
جممع���ات خدمية تتوفر فيه���ا االحتياجات الرئي�سية
للقاطن�ي�ن .بدوره���ا نقل���ت ممث���ل ع���راد يف جمل�س
املح���رق البلدي الع�ض���و �صباح الدو��س�ري �إلى وزير
الأ�شغ���ال و�ش�ؤون عدداً من �أه���م احتياجات املنطقة
وال �سيما جممعات  243و 244و.246
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وقعت على بيان �صادر عن االحتاد الن�سائي البحريني

جمعيات ن�سائية ت�رص على �إلغاء مادة من قانون العقوبات

وقع����ت  19جمعي����ة ومركزا ن�سائي����ا على بيان
�ص����ادر من االحت����اد الن�سائي البحرين����ي ،يعرب عن
بال����غ القلق م����ن الرتاجع عن �إلغاء امل����ادة  353من
قان����ون العقوب����ات البحريني ،التي تن�����ص على (ال
يُحك����م بعقوب����ة ما على م����ن ارتكب �إح����دى اجلرائم
املن�صو�����ص عليه����ا يف امل����واد ال�سابق����ة �إذا عق����د
زواج �صحي����ح بينه وبني املجني عليه����ا ،ف�إذا كان
قد �صدر علي����ه حكم نهائي قبل عقد الزواج يُوقف
تنفيذه وتنتهي �آثاره اجلنائية)� ،إذ كان من املزمع
�أن يُ�صوت النواب على م�رشوع بقانون يُلغي املادة
م����ن قان����ون العقوب����ات البحرين����ي رق����م  15ل�سنة
.1976
وح���ض�رت منظمات املجتمع امل����دين تلك جل�سة
يوم  8مايو  2018مرتقب��ي�ن بقلق ما �ست�ؤول �إليه
م����ن قرار �سي�ؤث����ر بال �شك على �ضحاي����ا االغت�صاب
البحري����ن ،وكذل����ك على مكان����ة اململك����ة و�سجلها
احلقوقي �أمام دول العامل قاطبة.

وانته����ت جل�س����ة جمل�����س الن����واب �إل����ى �سحب
امل�رشوع للدرا�سة وت�أجيل الت�صويت لأ�سبوع؛ ليتم
الت�صوي����ت علي����ه يف جل�سة ي����وم الثالث����اء  15مايو
اجلاري ،وهو الأمر ال����ذي مل يتم� ،إذ مل تُدرج املادة
للت�صويت على جدول �أعمال اجلل�سة.
وقال منظمات املجتمع املدين �إنها تعيد ت�أكيد
�أن جناي����ة االغت�صاب �ش�أنها �ش�����أن اجلنايات الأخرى
يجب �أن تقابله����ا عقوبة بحجمها ،فال يجب القفز �أو
تخفيف العقوبة عنها ،حتت �أي ظرف �أو م�سمى ،كما
ال ميك����ن للت�رشيع �أن مينح ح�صان����ة قانونية للمجرم
املغت�ص����ب يف ح����ال زواج����ه م����ن ال�ضحي����ة ،فكيف
ت�ستقيم حياة زوجية �أ�رسي����ة �سليمة ح�صادها الأبناء
ال�صاحل��ي�ن وطرف����ا املعادل����ة هنا جانٍ م����ن جانب،
وجمني عليه����ا �أو �ضحية من جانب �آخر؟ �إنّ التعديل
الذي اقرتحته جلنة اخلارجية والدفاع والأمن يهدف
�إل����ى �إعطاء ال�سلطة التقديري����ة للقا�ضي وفقًا لكل
حالة على حدة يف تطبيق املادة  353من عدمه.

وبح�سب م����ا اطّ لع علي����ه االحت����اد الن�سائي من
حاالت وجتارب يف هذا ال�ش�أن جل�أت �إليه �أو للجهات
املعني����ة به����ذا املو�ض����وع ،ف�����إن ال�ضحي����ة يف حال
قبولها بالزواج من املُغت�صب هي يف الواقع مجُ ربة
ولي�ست خُمرية ،وعليه فال يجب �أن يُعول كثريًا على
تزوي����ج ال�ضحية كحل حلف����ظ كرامة امل����ر�أة و�رشف
الأ���س�رة ،فاملُغت�صب����ة �ضحي����ة ولي�س����ت جاني����ة ،وال
يج����ب �أن تُعامل كذلك من قب����ل املجتمع وحتميلها
م�س�ؤولية �إنقاذ �رشف العائلة.
�إننا نطال����ب �أن يكون الت�رشي����ع قاطعًا وحمددًا
وال ميكن االلتفاف علي����ه ،ويجب �أن تبقى العقوبة
ثابت����ة وينال من ارتكب اجلُرم جزاءه حتى لو عر�ض
الزواج.
وقال البيان� :إن مطالباتنا بالإلغاء من�سجمة مع
ما ن�صت عليه بن����ود الد�ستور وهذا ي�ستوجب على
املُ�رش ّع البحريني مواءمة القوانني والت�رشيعات كافة
مع بنود اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز

�ض����د امل����ر�أة (ال�سي����داو) املُ�صدّق عليه����ا من قِ بل
مملكة البحرين ب�شكل ي�ضمن �إقرار احلقوق وحفظ
كرام����ة امل����ر�أة واعتب����ار االغت�صاب جرمي����ة يُعاقب
عليه����ا القانون �ش�أنه����ا �ش�أن كاف����ة اجلرائم ،حيث
�أن����ه مت �إلغ����اء هذه امل����ادة من قوان��ي�ن العديد من
الدول العربية مثل الأردن ،تون�س ،لبنان واملغرب،
وعليه ف�إننا نُطالب بحذف املادة التي جتعل الزواج
مكاف�����أة للجاين مع العلم ب�����أن هذه اجلرمية هي من
�أخطر اجلرائم التي تهدد املجتمع.
و�أ�ض����اف �أن ال����ر�أي الذي يج����د �أن �إبقاء املادة
 353حف����ظ حلق����وق املُغت�صب����ة يتجاه����ل كل ًي����ا
التداعيات النف�سية الت����ي تعاين منها كما يتجاهل
�أن املُغت�ص����ب لي�س م�ؤهلاً ليكون زوجً ����ا م�ؤمتنًا �أو
�أبًا �سويًا وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �إلغاء �سجله
الإجرام����ي بزواجه م����ن ال�ضحية ،الأمر ال����ذي ي�ؤدي
لإ�شاعة اجلرمية؛ ل�سهولة الف����رار من العقوبة ،كما
�أن �إلغ����اء امل����ادة ال يتعار�ض مع ال���ش�رع� ،إذ متثلت

محاكم

�إعداد :عبا�س �إبراهيم

بقرار من حمكمة التمييز

ملدا َنني بحـرق �شـرطـي حتى املـوت
�إقـرار الإعـدام �ضد ا ُ

ق�ض���ت حمكم���ة التميي���ز ب�إقرار حك���م يق�ضي
ب�إع���دام اثنني م���ن املدان�ي�ن بقتل �رشط���ي احرتق
حت���ى املوت نتيج���ة لإ�شعال الن���ار يف املركبة التي
كان متمركزا فيها مبنطقة كرباباد بوا�سطة عبوات
“املولوتوف” ،كما �أي���دت معاقبة باقي الطاعنني،
وعدده���م  ،7واملحك���وم عليه���م بعقوب���ات ترتاوح
م���ا بني احلب����س � 3سن���وات وال�سجن امل�ؤب���د ،فيما
خففت عقوبة �أحدهم �إلى � 3سنوات بدال من ال�سجن
� 5سن���وات ،كما �ألغت ما ق�ضي ب���ه من �إلزام اثنني
من املدانني ب����أداء مبلغ  3300دينار قيمة تلفيات
�شاحن���ة خا�صة ،و�أيدت ما ع���دا ذلك .وكانت حمكمة
�أول درجة ق�ضت يف وقت �سابق مبعاقبة مدانني من
�أ�صل  13متهمًا ،بالإع���دام ،وبال�سجن امل�ؤبد لثالثة
متهم�ي�ن ،وبال�سجن مل���دة � 10سنوات لـ  3متهمني
�آخري���ن ،وملتهم واحد بال�سجن مل���دة � 7سنوات و5
�سن���وات لآخ���ر ،ف�ضالً ع���ن احلب�س مل���دة � 3سنوات
ملتهم�ي�ن .و�أم���رت املحكم���ة ب�إ�سق���اط اجلن�سي���ة
البحريني���ة عن املتهم�ي�ن من الأول وحت���ى الثامن،
�إ�ضافة للمته���م الـ  ،13وب�إلزام املتهمني من الأول
وحت���ى ال�سابع بالت�ضام���ن فيما بينه���م �أن يدفعوا
مبلغ  25.416,5دينار (� 25ألفا و 416دينارًا و500

فل����س) قيمة تلفيات دورية ال�رشط���ة� ،إ�ضاف ًة لدفع
مبلغ  3300دينار قيم���ة تلفيات �شاحنة ،ف�ضالً عن
الأمر مب�ص���ادرة امل�ضبوط���ات ،فا�ست�أنف املدانان
جميع���ا -ماع���دا اثن�ي�ن -ه���ذا احلك���م ،ومت ت�أييد
االحكام بحقهم يف وقت �سابق .كما ق�ضت املحكمة
وقبل ذلك كله برباءة املتهم التا�سع مما �أ�سند �إليه
م���ن اتهامات؛ وذلك على �أ�سا�س �أن �أ�سانيد االتهام
الت���ي قدمته���ا النياب���ة العامة تدليال عل���ى ارتكابه
للواقعة ال ترقى �إل���ى اطمئنان املحكمة وثقتها وال
ترقى �إلى مرتبة الدليل املعترب يف الإدانة.
وتتح�ص���ل واقعة الق�ضية ح�سب ما جاء يف حكم
املحكم���ة وثب���ت يف عقيدته���ا يف قي���ام املتهم�ي�ن
الثالثة الأوائل واملتهم الثالث ع�رش بت�أ�سي�س جماعة
�إرهابي���ة ،اله���دف منه���ا ا�سته���داف �أف���راد ال�رشطة
وقتله���م ،وق���د متكن ه����ؤالء املتهم���ون من جتنيد
املتهم�ي�ن من الرابع وحتى الثامن �إلى هذه اجلماعة
الإرهابية والعمل على حتقيق �أهدافها.
وبتاري���خ  14/6/2016مت االتف���اق فيم���ا
ب�ي�ن املتهمني الأول والثاين والثال���ث على القيام
بتنفيذ عملية �إرهابية عن���د ممر بجوار �أحد املطاعم
و�إح���دى البقاالت مبنطقه كرباب���اد ،وذلك بالتعدي

عل���ى دورية ال�رشطة وما بها من �أفراد �رشطه ،والذين
�سوف يقومون بتبديل مناوبة العمل مع دورية �أخرى
للتمرك���ز يف النقط���ة الأمني���ة هناك؛ وذل���ك ب�سكب
الب�ت�رول من وع���اء “�سط���ل” متو�س���ط احلجم على
الدوري���ة الأمنية حلظه مرورها �أم���ام املمر ،ثم �إلقاء
زجاجات “املولوتوف” لإ�شعال احلريق بها.
و�أ�ضافت �أن املته���م الأول هو من قام بتوزيع
الأدوار فيم���ا بني املتهمني الث���اين والثالث ،وقام
بتدري���ب املتهم الث���اين على كيفي���ة �إلقاء “�سطل
الب�ت�رول” عل���ى الدوري���ة �أثن���اء حتركه���ا ،كم���ا مت
جل���ب عب���وة ب�ت�رول خا�ص���ة باملته���م الأول كانت
بحي���ازة املته���م اخلام�س وا�شرتوا الوع���اء “ال�سطل
متو�س���ط احلجم” وجلبوا زجاج���ة “مولوتوف” جاهزة
لال�ستعم���ال .و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن املتهم�ي�ن الراب���ع
واخلام����س وال�ساد����س وال�ساب���ع كان دورهم عملية
املراقب���ة� ،إذ مت عم���ل مكاملة جماعي���ة بينهم لتتبع
حركه دورية ال�رشطة امل�ستهدفة وكذلك قام املتهم
الرابع بت�صوير الواقعة بكامريا كانت بحوزته �أعدّها
ل���ه املتهم���ان الأول والثاين وذلك م���ن �أعلى �سطح
من���زل املتهم احلادي ع��ش�ر ،والذي �شاه���د الواقعة
�أثن���اء حدوثه���ا ومل يك���ن يعل���م بها من قب���ل ،وهو

فيما �أ�سقطت اجلن�سية البحرينية عنهم

 3و� 15سنة لـ ُ 9مدانني بت�أ�سي�س جماعتني �إرهابيتني

عاقب���ت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الرابعة ت�سعة
متهمني ،منهم �سبعة موقوفون بحب�س �ستة منهم ملدة
� 3سن���وات ،وب�سجن متهمني مل���دة � 10سنوات ،فيما
�سجنت الأخري ملدة  15عاما ،و�أمرت ب�إ�سقاط اجلن�سية
البحريني���ة عنهم جميعا ومب�صادرة امل�ضبوطات ،فيما
ب���ر�أت متهما �آخر مم���ا ن�سب �إليه م���ن اتهامات؛ وذلك
لإدانته���م بت�أ�سي����س جماعتني �إرهابيت�ي�ن واالن�ضمام
�إليهم���ا والتدرب عل���ى ا�ستعمال الأ�سلح���ة و�صناعتها
ف�ض�ل�ا ع���ن �رشوعه���م يف قتل عدد م���ن �أف���راد ال�رشطة
مبنطقة بني جمرة.
وق���ررت املحكم���ة �أنها �أخ���ذت املدان�ي�ن بق�سط
من الر�أفة ،وبالعذر املخف���ف للمتهمني �صغار ال�سن،
والذين ال يتجاوز عمر �أكربهم وقت الواقعة  22عاما.
وذكرت املحكمة يف حيثيات حكمها برباءة املتهم
العا�رش مما ن�سب �إليه� ،أن �أ�سانيد االتهام التي قدمتها
النياب���ة العام���ة تدليال عل���ى ارتكاب املته���م الواقعة
املن�سوبة �إليه واملتمثلة فقط يف �أقوال املتهم الأول،
ال ترق���ى �إلى اطمئنانها وثقته���ا ،وال ترقى �إلى مرتبة
الدليل املعترب يف الإدانة ،و�آية ذلك التايل:
� - 1إن املته���م �سالف الذكر مل ي�ضبط مب�رسح �أي
م���ن الوقائع املن�سوب���ة �إلى �أيا م���ن املتهمني متلب�سا
بارت���كاب الواقعة �سواء تلب�س حقيق���ي �أو حكمي ،كما
�أن���ه مل ي�ضبط �أي���ا منهم حائزا �أو حمرزا ثم���ة �أدوات �أو
�آالت �أو ب���ه عالم���ات �أو �آثار تفيد م�ساهمت���ه يف �أي من
اجلرائ���م �أو قيام���ه بت�أ�سي����س �أي جماع���ة ته���دف �إلى
ا�ستهداف رجال ال�رشطة.
� - 2أن �أي���ا م���ن التقارير الفني���ة املرفقة ت�شري
�إل���ى ا�شرتاكه يف �أي م���ن الوقائع املن�سوب���ة �إليهم �أو
امل�ساهمة بها.
� - 3أن �أي���ا م���ن املتهم�ي�ن الذي���ن مت �س�ؤاله���م
بتحقيقات النيابة العام���ة و�أمام هذه املحكمة والذين
اعرتفوا بالوقائع امل�سن���دة لهم يف حق �أنف�سهم وحق
متهمني �آخري���ن مل يذكروا ا�سم املته���م العا�رش �سوى

مرئي����ات وزارة الع����دل وال�ش�����ؤون الإ�سالمية ب�أنه ال
مانع من �إلغاء املادة.
واملوقعون على البيان ه����م :االحتاد الن�سائي
البحرين����ي ،جمعي����ة نه�ضة فت����اة البحري����ن ،جمعية
�أوال الن�سائي����ة ،جمعي����ة فت����اة الري����ف الن�سائي����ة،
جمعية امل����ر�أة املعا�رصة ،جمعية امل����ر�أة البحرينية،
جمعي����ة الن�س����اء الدولي����ة ،جمعي����ة �س��ت�رة لالرتقاء
بامل����ر�أة ،جمعي����ة مدين����ة حم����د الن�سائي����ة ،جمعي����ة
البحري����ن الن�سائي����ة  -للتنمي����ة الإن�ساني����ة ،جمعية
الرفاع الن�سائية الثقافية اخلريية ،جمعية املنطلق
الن�سائي����ة ،مرك����ز عاي�ش����ة يتي����م للإر�ش����اد الأ�رسي،
جمعي����ة ال�شب����اب الدميقراطي البحرين����ي ،اجلمعية
البحريني����ة ملقاومة التطبيع م����ع العدو ال�صهيوين،
قط����اع امل����ر�أة باملن��ب�ر التقدم����ي ،جمعي����ة التجمع
الوطن����ي الدميقراط����ي الوحدوي  -مكت����ب �ش�ؤون
املر�أة ،اجلمعية البحرينية لل�شفافية ،ومركز تفوق
اال�ست�شاري للتنمية.

املتهم الأول فق���ط ،والذي قرر ب�أن املتهم العا�رش قد
بارك فك���رة �إن�شاء اجلماعة ،وقام بن��ش�ر واقعتي �إطالق
النريان على رج���ال ال�رشطة عرب الإنرتنت ،وهو ما خلت
الأوراق من �إثباته.
 - 4مل ت�ش�ي�ر حتري���ات املباحث �إلى هذا املتهم
�أو م�شاركت���ه م���ع �أي من املتهمني يف ه���ذه الوقائع �أو
م�ساهمته فيها �أو ت�أ�سي�س جماعة �أو االن�ضمام �إليها.
ومن ث���م ،فقد خل���ت الأوراق من ثم���ة دليل على
�أن املتهم العا�رش ق���د �ساهم يف ارتكاب الواقعة �سوى
�أق���وال املته���م الأول فقط ،فال يج���وز للمحكمة اتخاذ
�أق���وال املته���م الأول فق���ط عم���ادا حلكمه���ا و�أ�سا�سا
لعقيدته���ا ،مم���ا تنته���ي معه املحكم���ة �إل���ى الق�ضاء
برباءته مما ن�س���ب �إليه عمال باملادة ( )255من قانون
الإجراءات اجلنائية.
و�أو�ضح���ت املحكمة �أن تفا�صيل الواقعة تتح�صل
يف �أن املتهم�ي�ن الأول والثال���ث وبتكليف من املتهم
التا�س���ع قاما ب�إن�ش���اء جماعتني حمل���ت كل منها ا�سما
خمتلف���ا ،وكان ذل���ك بغر�ض ا�سته���داف رجال ال�رشطة
و�إحلاق �أكرب �إ�صابات بهم ،وقد ان�ضم �إليهم املتهمون
الثاين والرابع واخلام�س وال�سابع والثامن.
وتنفيذا لأهداف هذه اجلماعة ،كما قام املتهمون
الأول والث���اين واخلام����س بتاري���خ  12نوفم�ب�ر 2016
ب�إط�ل�اق �أع�ي�رة نارية على رج���ال ال�رشط���ة بالقرب من
�أح���د املح�ل�ات التجارية مبنطق���ة بني جم���رة ,كما قام
املتهم���ان الأول والث���اين بتاري���خ  2دي�سم�ب�ر 2016
ب�إطالق عيار ن���اري �شوزن على رج���ال ال�رشطة بالقرب
م���ن نادي بني جم���رة� ،إال �أنه مل ي�سفر ذل���ك عن �إ�صابة
�أي م���ن رجال ال�رشطة ،وقد خاب �أث���ر اجلرمية ل�سبب ال
دخل لإراداتهم في���ه ،وهو حيدت الطلقات النارية عن
الهدف املق�صود.
و�أ�ضاف���ت �أن املتهم�ي�ن الأول والث���اين والراب���ع
واخلام����س �صنع���وا �سالحا ناري���ا “�ش���وزن” وذخائره,
وتدرب املتهمني الراب���ع وال�سابع على كيفية ت�صنيع

مثل هذه الأ�سلحة ،حيث قام املتهم ال�ساد�س بتدريب
املته���م الرابع ،يف حني قام املتهم���ان الثالث والرابع
بتدري���ب املته���م ال�سابع ,كما ق���ام املتهمون الثالث
وال�ساد�س وال�سابع والثامن بحيازة و�إحراز �أ�سلحة نارية
وذخائر “�شوزن” حملية ال�صنع وتداولها فيما بينهم,
يف حني قام املتهمني الثالث والرابع واخلام�س بحيازة
زجاج���ات قابلة لال�شتعال و�إط���ارات و�أدوات ت�ستخدم
ب�أعمال ال�شغب ال�ستخدامها يف �أعمال لأغرا�ض �إرهابية.
و�أفادت املحكمة �أن حتريات �شاهد الإثبات الأول
�أكدت �صحة الواقعة على النحو املتقدم ف�أمر بالقب�ض
عل���ى املتهمني ا�ستن���ادا لقانون حماي���ة املجتمع من
الأعم���ال الإرهابية ،وقد متكن �شاه���د الإثبات ال�سابع
بالقب����ض على املتهمني الأول والثاين �أثناء تواجدهما
ب�سي���ارة يف منطقه بن���ي جمرة ،وعرث بداخ���ل �صندوق
ال�سيارة على �سالح �شوزن حملي ال�صنع وطلقة �شوزن
حملي���ة ال�صنع ،وق���ام املتهم���ان ب�إر�شاده ع���ن منزل
مهج���ور باملنطقة املذكورة� ،إذ عرث ب���ه على طلقتني
�شوزن فارغتني وطلقة خا�ص���ة مب�سيل الدموع وعلب
ر����ش و�أنابي���ب حديدي���ة وناب�ضني حديدي���ن ومفكي
براغ���ي “�سكروبني” ,وقاموا �أي�ضا ب�إر�شاده عن ور�شة
خا�ص���ة بجد املتهم الثاين تق���ع يف مزرعة مبنطقه بني
جمرة ،والتي مت ت�صنيع ال�س�ل�اح الناري بها ,ثم قاموا
ب�إر�ش���اده �أي�ضا ع���ن �أر����ض مفتوحة ب���ذات املنطقة،
ع�ث�ر بها على عدد م���ن الإطارات والأ�صب���اغ والأ�سياخ
احلديدي���ة والألي���اف الت���ي تدخ���ل يف �إع���داد وجتهيز
الزجاجات احلارقة.
م����ن جهته ،ق����ال جم����ري التحري����ات امل��ل�ازم �أول
بتحقيقات النيابة العامة و�أمام املحكمة من �أن حترياته
ال�رسية التي �أجراها باال�ستعانة مب�صادره ال�رسية املجربة
واملوثوقة �أك����دت ا�شرتاك املتهمني يف ارتكاب التهم
امل�سندة �إليهم ،ف�أم����ر بالقب�ض عليهم ا�ستنادا لأحكام
قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،ومتكن من
القب�ض على �سبعة من �أ�صل ع�رشة متهمني.

الدليل ال���ذي �أثبت ح�صول الواقع���ة ومت عر�ضه يف
املحكمة بعد تفريغ تلك الكامريا.
و�أو�ضح���ت املحكم���ة �أنه م���ا �إن اقرتبت دورية
ال�رشطة من م���كان الواقعة حتى ق���ام املتهم الرابع
ب�إخبار املتهم الثاين للخروج عليها من مكان اختبائه
باملم���ر و�ألقاء “�سط���ل البرتول” عليه���ا ،وقد فعل
ذل���ك بالفعل ثم تاله املتهم الثال���ث مبا�رشة ب�إلقاء
زجاجة “املولوت���وف” امل�شتعلة عل���ى الدورية مما
�أدى �إل���ى ا�شتعاله���ا ومتكن املجن���ي عليهما الثاين
والثال���ث م���ن القفز م���ن الدورية م�صابَ�ي�ن ببع�ض
احل���روق ،يف ح�ي�ن مل يتمك���ن قائده���ا املجني عليه
الأول م���ن مغادرته���ا وا�صطدمت الدوري���ة ب�إحدى
�سيارات النقل واحرتقت بالكامل وتويف قائدها.
وح���ال ذل���ك قام���ا املتهم���ان الث���اين والثالث
بالف���رار والتقيا م�صادف���ة باملته���م التا�سع وقاما
ب�إعطائه الهاتفني امل�ستخدم�ي�ن يف الواقعة وطلبا
منه االحتف���اظ بهما دون �إخباره ع���ن الواقعة ،وقام
املته���م الرابع ب�إخب���ار املتهم الثاين ع��ش�ر بالواقعة
وطل���ب منه االحتف���اظ بالكامريا الت���ي حتتوي على
ت�صوير الواقعة بعدما عر�ض عليه مقطع الفيديو.

ت�أييد �إعدام �آ�سيوي قتل �آخر
باحلورة ليتخل�ص من دينه
رف�ض���ت حمكم���ة التميي���ز الثاني���ة،
وب�إجم���اع الآراء ،الطعن املق���دم من �آ�سيوي
( 39عام���ا) كان ق���د قت���ل �آخ���ر” 57عاما –
�آ�سي���وي ،ولك���ن م���ن جن�سي���ة مغاي���رة” يف
منطق���ة احل���ورة ،و�أي���دت احلك���م ال�ص���ادر
ب�إعدام���ه عم���ا �أ�سند �إليه من اته���ام بالقتل
العم���د .كما �أي���دت املحكمة �سج���ن الطاعن
الث���اين “ 36عاما – من ذات جن�سية الأول”،
وال���ذي �شج���ع الأول على ارت���كاب جرميته،
وذلك ملدة  15عام���ا ،لالرتباط بني التهم،
م���ع الأمر ب�إبعادهما نهائي���ا عن البالد عقب
�إمت���ام تنفي���ذ احلك���م املق�ض���ي ب���ه بع���د
�صريورته نهائيا ،ومب�صادرة امل�ضبوطات.
ويتب�ي�ن �أن �سب���ب ارت���كاب الطاعنني
جلرمي���ة القتل هو �أن املجن���ي عليه �أقر�ض
املحك���وم بالإع���دام مبلغا من امل���ال مقابل
فائ���دة حم���ددة اتفقا عليها ،عل���ى �أن تزيد
يف ح���ال عدم ت�سدي���د املبلغ ،كم���ا اقرتنت
جرميتهم���ا ب�رسق���ة بطاق���ة املجن���ي علي���ه
االئتماني���ة وج���وازات ال�سف���ر الت���ي كانت
بحوزت���ه ،و�أن الطاع���ن الثاين ه���و من �شجّع
املحك���وم بالإع���دام عل���ى ارت���كاب جرمي���ة
القتل و�ساعده يف ذلك.

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

السنة العاشرة  -العدد 3507

الثالثاء

املنامة  -امل�رصف املركزي� :أعلن م�رصف البحرين
املرك���زي �أنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم ISIN( 205
 )BH00074U7R28من �صك���وك ال�سلم الإ�سالمية
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة
عن حكوم���ة البحرين .وتبلغ قيمة الإ�ص���دار  43مليون
دينار لفرتة ا�ستحقاق  91يوما ً تبد�أ يف  23مايو 2018
�إل���ى � 22أغ�سط�س  .2018ويبل���غ العائد املتوقع لهذه
ال�صك���وك  % 3.40مقارن���ة ب�سع���ر  % 3.32للإ�صدار
ال�ساب���ق بتاري���خ � 18أبري���ل  ،2018علم���ا �أنه قد متت
تغطية الإ�صدار بن�سبة .% 100
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“النفط” يرتفع جراء ت�سوية اخلالف بني ال�صني و�أمريكا
�سنغاف���ورة  -رويرتز :زادت �أ�سعار النفط �أم�س االثن�ي�ن يف الوقت الذي تتفاعل فيه الأ�سواق مع
�أنب���اء تفيد بتفادي ال�صني والوالي���ات املتحدة حربا جتارية كانت تلوح يف الأفق بني �أكرب اقت�صادين
يف العامل .وبحلول ال�ساعة  0650بتوقيت جرينت�ش ارتفعت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي مزيج
برن���ت �إل���ى  79.06دوالر للربمي���ل بزي���ادة � 55سنتا �أو ما يع���ادل  % 0.7باملقارنة م���ع �سعر الإغالق
ال�سابق .وجتاوز برنت  80دوالرا للربميل لأول مرة منذ نوفمرب الأ�سبوع املا�ضي .وبلغت العقود الآجلة
خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي  71.71دوالر للربميل مرتفعة � 43سنتا �أو ما يعادل  % 0.6من
�سعر �آخر ت�سوية .وتظل �أ�سعار اخلام بعيدة �إلى حد ما عن امل�ستويات املرتفعة التي �سجلتها الأ�سبوع
املا�ضي ،بينما يقول الكثري من املتعاملني واملحللني �إن هناك ما يكفي من املعرو�ض لتلبية الطلب
على الرغ���م من تخفي�ضات الإنتاج امل�ستم���رة بقيادة منظمة “�أوبك” ،وانخفا����ض الإنتاج بفعل الأزمة
التي ت�رضب فنزويال وعقوبات �أمريكية �ضد �إيران تلوح يف الأفق.

�إلى  38دولة و “الأ�سالك” باملرتبة الأولى

البحرين ت�صدر �أملنيوم بقيمة  55مليون دينار يف �أبريل
زينب العكري

�ص���درت البحري���ن �أكرث م���ن � 33.3ألف طن
م���ن الأملنيوم �إلى  38دولة بقيمة �إجمالية بلغت
 55.023مليون دينار خالل �شهر �أبريل املا�ضي.
و�أو�ضحت بيانات �إدارة اجلمارك �أن الواليات
املتح���دة الأمريكية ج���اءت يف املرك���ز الأول من
حيث قيمة ت�صدير الأملني���وم� ،إذ بلغت قيمتها
 10.1ملي���ون دين���ار ،تليه���ا ال�سعودي���ة بقيمة
 9.9ملي���ون دينار ،ث���م الإمارات ب���ـ 6.2مليون
دين���ار ،فالهن���د بقيمة  5ماليني دين���ار ،وتركيا
خام�سا بقيمة  4مالي�ي�ن دينار ،وهولندا باملركز
ال�ساد�س بقيمة  3.9مليون دينار ،تليها املغرب
بقيمة  3.4مليون دينار ،ثم اجلزائر ثامنا بقيمة
 3ماليني دين���ار ،وم�رص باملرك���ز التا�سع بقيمة
مليوين دينار ،و�إيطالي���ا باملرتبة العا�رشة بقيمة
 1.8مليون دينار.
وت�ص���درت �سلع���ة �أ�سالك م���ن �أملنيوم غري
خملوط يتج���اوز مقا����س عر�ضها  7م���م ،ال�سلع،
باملرتب���ة الأول���ى �إذ بلغ���ت قيم���ة الكمي���ات
امل�ص���درة  18.4ملي���ون دينار مر�سل���ة �إلى 14
دولة وه���ي :الإمارات العربي���ة املتحدة ،الأردن،
اجلزائ���ر ،ال�سنغ���ال ،املغ���رب ،اململك���ة العربية
ال�سعودية ،الهن���د ،الواليات املتحدة الأمريكية،
تركيا ،تون�س ،كرواتيا ،لبنان ،م�رص ،ونيوزيلندا.
وج���اءت يف املرتب���ة الثاني���ة �سلع���ة �أل���واح
م�ستطيل���ة من خالئط �أملني���وم يزيد �سمكها عن

 0.2مم وبلغت قيمة الكميات التي مت ت�صديرها
 11.8مليون دينار ،م�صدرة �إلى  17دولة وهي:
ا�سرتالي���ا ،االحت���اد الرو�سي ،الإم���ارات العربية
املتحدة ،الكويت ،اململك���ة العربية ال�سعودية،
الرنويج ،الهن���د ،الواليات املتح���دة الأمريكية،
الياب���ان� ،إيطاليا ،تركيا ،جنوب �إفريقيا� ،سلطنة
عم���ان� ،سنغاف���ورة ،مقاطعة تاي���وان ال�صينية،
نيوزيلندا ،وهولندا.
و�سلع���ة خالئ���ط م���ن �أملنيوم خ���ام جاءت يف
املرتب���ة الثالث���ة� ،إذ مت ت�صدير كمي���ات بقيمة
 11.1مليون دينار �إلى  17دولة وهي :ا�سرتاليا،
الأردن ،الكوي���ت ،املغ���رب ،اململك���ة العربي���ة
ال�سعودية ،الهند ،اليابان ،اندوني�سيا ،باك�ستان،
تايلند ،تركيا ،تون�س ،جمهورية كوريا اجلنوبية،

“ال�صغرية” توقع �رشاكة مع “مركز الزبري” يف ُعمان

�سلطنة عمان ،ماليزيا ،م�رص ،وهولندا.
و�سجل���ت �سلعة �أملنيوم اخل���ام غري خملوط
املرتب���ة الرابع���ة ،بكمي���ات بلغ���ت قيمتها 4.8
ملي���ون دين���ار مت ت�صديرها �إل���ى  8دول وهي:
الإم���ارات العربية املتح���دة ،الكوي���ت ،اململكة
املتح���دة� ،إيطالي���ا ،تركيا� ،سلطن���ة عمان ،م�رص،
هولندا.
خام�س���ا �أ�س�ل�اك كهربائية م���ن �أملنيوم لها
قلب ف���والذي (�صل���ب) غ�ي�ر معزول���ة ،وبلغت
قيمة الكميات التي مت ت�صديرها للخارج حوايل
 2.8ملي���ون دينار �إلى  7دول وه���ي� :أ�سرتاليا،
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،اململك���ة العربية
ال�سعودية ،الرنوي���ج� ،سلطنة عمان� ،سرياليون،
وم�رص.

فيم���ا مت ت�صدير �أ�سالك من �أملنيوم خملوط
يتج���اوز مقا����س عر�ضه���ا  7مم ك�أك�ب�ر �ساد�س
�سلعة مت ت�صديره���ا خالل �أبريل املا�ضي بقيمة
 1.9ملي���ون دين���ار �إل���ى  5دول وه���ي :الأردن،
اجلزائر ،املغ���رب ،اململكة العربي���ة ال�سعودية،
وتون�س.
ث���م �سلعة �أ�شكال خا�ص���ة جموفة من خالئط
الأملني���وم باملرتبة ال�سابعة بقيم���ة  1.3مليون
دينار مت ت�صديرها �إلى دولتني وهما :الكويت،
اململكة العربية ال�سعودية.
وج���اءت �سلع���ة “م�ساحي���ق غ�ي�ر رقائقي���ة
الرتكي���ب م���ن املني���وم” باملرتب���ة الثامن���ة� ،إذ
�سجل���ت قيم���ة الكمي���ات امل�ص���درة م���ا يقارب
� 553.4أل���ف دين���ار مر�سل���ة �إل���ى  7دول وهي:

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،الهن���د ،الوالي���ات
املتح���دة الأمريكي���ة ،اليابان� ،أملاني���ا� ،إ�سبانيا،
وهولندا.
ويف املرتب���ة التا�سع���ة جاءت �سلع���ة غريها
من “�أ�سالك وكواب���ل (امرا�س) من �أملنيوم ،غري
معزولة كهربائي���ا” بقيمة �إجمالية بلغت 353.1
�أل���ف دينار م�صدرة �إل���ى  5دول وهي :ا�سرتاليا،
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،الأردن ،الكوي���ت،
و�سلطنة عمان.
فيم���ا �سجلت �سلع���ة “خ���ردة وف�ضالت من
�أملنيوم” املرتبة العا�رشة بكميات بلغت قيمتها
� 344.8أل���ف دين���ار م�صدرة �إل���ى  3دول وهي:
الهند ،باك�ستان ،تركيا.

ح�صلت على العقد من “علم البحرين” العقارية

“نا�س” 14.4 :مليون دينار لبناء اجلامعة الأمريكية بالبحرين
املحرر االقت�صادي

املنام����ة  -ال�صغ��ي�رة واملتو�سط����ة:
وقعت جمعية البحري����ن لتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغ��ي�رة واملتو�سط����ة ومرك����ز الزب��ي�ر
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية اتفاقية �رشاكة تهدف
ال����ىالتع����اون يف جم����ال تنمية ودع����م رواد
الأعم����ال و�أ�صح����اب امل�ؤ�س�س����ات ال�صغرية
واملتو�سطة املنت�سب��ي�ن للجمعية واملركز.
ومت توقي����ع اتفاقي����ة ال�رشاك����ة يف �سف����ارة
البحرين يف م�سقط وبح�ض����ور ال�سفري جمعة
الكعبي .
وبح�س����ب اتفاقي����ة ال�رشاك����ة �سي�سع����ى
اجلانب����ان ال����ىالتع����اون يف جم����ال حت�سني
الق����درات التناف�سي����ة لأع�ضائهم����ا وتطوير
�أوج����ه التع����اون امل�ش��ت�رك من خ��ل�ال �إقامة
ور�ش عمل،و�إيجاد قنوات للتوا�صل وتبادل
اخل��ب�رات وتنظي����م برام����ج ل����رواد الأعم����ال
وامل�ست�شاري����ن يف البلدي����ن ال�شقيق��ي�ن
وتنظيم امل�ؤمت����رات واملعار�����ض ومناق�شة
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.
وت�أت����ي ه����ذه ال�رشاك����ة �ضم����ن م�ساعي
اجلمعي����ة واملرك����ز ال����ى حتقيق ال���ش�راكات
اال�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات املعنية بقطاع
امل�ؤ�س�س����ات ال�صغ��ي�رة واملتو�سطة وريادة
الأعم����ال يف منطقة اخللي����ج العربي من �أجل
ت�شجيع فر�����ص التعاون والتب����ادلالتجاري
وتب����ادل اخل��ب�رات ب��ي�ن �أع�ضاء املب����ادرات
املختلفة وفرق عملها.
ورحب ال�سف��ي�ر الكعبي به����ذه ال�رشاكة
م�ؤك����دا �أن����ه خط����وة مهمة عل����ى �صعيد دعم
التع����اون االقت�ص����ادي واال�ستثم����اري ب��ي�ن
البلدي����ن ال�شقيق��ي�ن وخا�ص����ة يف قط����اع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة الذي يعد
�أحد الدعامات الأ�سا�سية لالقت�صاد الوطني
يف كال البلدي����ن وكذل����ك قط����اع احلا�ضنات

الذي ي�شهد تطورا كبريا يف الفرتة الأخرية.
وق����ال رئي�����س جمل�����س �إدارة جمعي����ة
البحري����ن لتنمي����ة امل�ؤ�س�س����ات ال�صغ��ي�رة
واملتو�سطة� ،أحمد ال�سلوم “لقد حقق مركز
الزب��ي�ر للم�ؤ�س�سات ال�صغ��ي�رة جناحا كبريا
ومنوا ملحوظ����ا منذ انطالقت����ه ونحن �سعداء
بال�رشاك����ة م����ع املرك����زوال����ذي كان ل����ه دور
�أ�سا�س����ي يف تطوير ثقاف����ة ريادة االعمال يف
ال�سلطن����ة ،و�أنا على يقني ب�����أن هذه ال�رشاكة
�ست�ساع����دعلى تعزيز الأداء بني املبادرتني
وتطوي����ر اخلدم����ات املقدم����ة ل����دى ل����رواد
الأعم����ال االع�ض����اء يف املبادرتني”.و�أ�ضاف
“�أن الطرف��ي�ن يهدف����ان ال����ى دع����م ريادة
الأعمال ومنو قط����اع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية،
وعلي����ه ي�أتي توقي����ع اتفاقي����ة ال�رشاكةبني
املرك����ز واجلمعي����ة لدع����م تنمي����ة امل�شاريع
ال�صغ��ي�رة واملتو�سط����ة يف البلدين وتعزيز
اجلهود احلالية لإيج����اد م�شاريع قادرةعلى
اال�ستمرار والدميومة.
م����ن جانب����ه� ،أك����د رئي�����س االت�ص����االت
والعالق����ات اخلارجي����ة مبرك����ز الزبري ،حممد
بن مب����ارك احل�سني “�أن املرك����ز ي�سعى �إلى
تعزي����ز دوره الريادي من خ��ل�ال التعاون مع
العديد م����ن اجلهات املعني����ة بتنمية ريادة
الأعم����ال �سواء من داخل �أو خ����ارج ال�سلطنة،
و�إنن����ا فخ����ورون بتوقي����ع اتفاقي����ة ال�رشاكة
م����ع اجلمعي����ة البحريني����ة الرائ����دة يف جمال
تنمي����ة ري����ادة الأعمال يف اململك����ة .ونهدف
�سوي����ة ال����ى امل�ساهمة يف حتقي����قتطلعات
واحتياج����ات رواد االعم����ال م����ن �أع�ض����اء
املبادرت��ي�ن واال�ستفادة م����ن جميع الفر�ص
املتاح����ة م����ن �أج����ل امل�ساهم����ة يفالنهو�ض
بقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
البلدين” .

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

ح�صلت �رشكة مقاوالت نا�س ،اململوكة �إلى
“نا����س امل�ؤ�س�س���ة” ،على خط���اب تر�سية عقد
بقيم���ة  14.4مليون دينار لت�شييد مبنى جامعة
يف الرفاع.
وبح�سب �إف�صاح نا����س امل�ؤ�س�سة لبور�صة
البحرين ،ف�إن �رشكة نا����س للمقاوالت ا�ستلمت
خط���اب تر�سي���ة لأعم���ال ت�شيي���د مبن���ى احلرم
اجلامع���ي والأعمال اخلارجية للجامعة الأمريكية
يف البحرين والواقع يف منطقة الرفاع.
وقد ح�صلت “نا����س” على العقد من �رشكة
“علم البحرين” العقارية ومقرها املنامة.

البحرين 1.41 :مليار دوالر االحتياطي الأجنبي بالربع الأول
دبي  -العربية.نت :بلغ �إجمايل االحتياطي
الأجنبي ل���دى البحرين حتى نهاي���ة الربع الأول
من العام اجلاري  1.41مليار دوالر.
وي�شكل الرقم نحو  % 0.45من حجم النقد
الأجنب���ي لدى دول اخلليج العربية والبالغ خالل
نف�س الفرتة حوايل  308.9مليار دوالر.
وجاءت البحرين يف ذي���ل القائمة اخلليجية
من حيث حجم النقد الأجنبي لديها ،فيما جاءت
ال�سعودي���ة بالرتتي���ب الأول بواق���ع 161.48
ملي���ار دوالر م�شكل���ة  % 52.2عل���ى م�ست���وى
اخللي���ج ،تلته���ا الإم���ارات  73.8ملي���ار دوالر
وبن�سبة .% 23.9
وكان �إجم���ايل النقد الأجنب���ي لدول اخلليج
ارتفع بنهاية الربع الأول من العام احلايل 13.3
ملي���ار دوالر ،مقارن���ة ب���ـ  295.6ملي���ار دوالر
بنهاية الربع الرابع من .2017
وارتفع �إجمايل النقد الأجنبي لدول اخلليج،
خالل الأ�شه���ر الثالثة الأولى م���ن  ،2018بنحو
 ،% 4.5مقارن���ة بنهاي���ة الربع الأخري من العام
املا�ضي.
وي�أت���ي حت�سّ ن النق���د الأجنبي بع���د زيادة
�أ�سع���ار النفط خ�ل�ال الفرتة املا�ضي���ة ،ب�شكل
رئي����س ،حي���ث ارتفع���ت �أ�سع���ار النف���ط ل�سلة

“�أوبك” خالل الأ�شه���ر الثالثة الأولى من العام
احلايل ،بنحو  ،% 2.8حي���ث كان متو�سط �سعر
ال�سل���ة نح���و  63.9دوالرا ،مقارن���ة بنحو 62.1
دوالرا بنهاية دي�سمرب من العام  ،2017يف حني
كانت الأ�سعار ل�سلة “�أوبك” بنهاية الربع الأول
من العام املا�ضي نحو  51دوالرا.
وج���اءت الكوي���ت ثالث���ا ً بنح���و  32.8مليار
دوالر وبن�سبة  ،% 10.6من الإجمايل.
يف حني بلغ االحتياط���ي الأجنبي لقطر نحو
 32.3ملي���ار دوالر ،يف وقت بلغ النقد الأجنبي

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

لعمان نحو  6.99مليارات دوال.
وي�أت���ي النمو بالنقد الأجنب���ي بعد النمو يف
كل م���ن الإمارات بنحو  ،% 5.7وكذلك الكويت
بنحو  ،% %5.1وبنح���و  ،% 3.5لل�سعودية ،يف
حني من���ا النق���د الأجنبي ب�ش���كل طفيف لقطر
وبنحو .% 0.8
وميثّ���ل النق���د الأجنب���ي كل م���ن الأر�صدة
النقدي���ة بالعمل���ة الأجنبي���ة ،وكذل���ك الودائع
باخل���ارج ،يف ح�ي�ن مل ت�شم���ل االحتياط���ات من
الذهب �أو اال�ستثمارات املالية باخلارج.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد

business@albiladpress.com

بحثا التجارب لتوفري بيئة �آمنة من املخاطر الإلكرتونية

“املعلومات” ت�ستعر�ض التوجه احلكومي امل�ستقبلي مع “مايكرو�سوفت”
املنام���ة  -املعلوم���ات واحلكوم���ة
الإلكرتوني���ة :عق���دت هيئ���ة املعلوم���ات
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة بالتع���اون م���ع �رشكة
مايكرو�سوف���ت لق���ا ًء م���ع جمي���ع امل�س�ؤولني
يف اجله���ات احلكومية املنظمة �إل���ى اتفاقية
حكوم���ة البحرين مع ال�رشكة بغي���ة ا�ستعرا�ض
التج���ارب واخلربات واخلدمات التي ت�سهم يف
توف�ي�ر بيئة عمل متط���ورة و�آمنة من املخاطر
الإلكرتونية ،با�ستخ���دام احللول املقدمة من
قبل ال�رشكة.
ي�أتي ذل���ك على غ���رار �سل�س���ة العرو�ض
الت���ي ج���رت يف فن���دق ون���دام غران���د حت���ت
عن���وان “التوج���ه احلكوم���ي امل�ستقبل���ي مع
مايكرو�سوف���ت” الهادفة �إل���ى توحيد معايري
تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
احلكومي���ة بهدف حت�سني �أدائه���ا و�إنتاجيتها
عرب ا�ستخ���دام �أح���دث الربام���ج والربجميات
املقدمة م���ن مايكرو�سوفت� ،إلى جانب �إيجاد
حل���ول احلو�سبة ال�سحابي���ة املتوفرة ،يف �إطار
حتقي���ق �أهداف ا�سرتاتيجي���ة الهيئة الهادفة
�إل���ى االرتق���اء بج���ودة العم���ل وتنمي���ة �أداء
موظف���ي احلكوم���ة متا�شيا ً مع ر�ؤي���ة البحرين
االقت�صادية .2030
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة ،حمم���د
عل���ي القائد� ،إن الهيئ���ة حري�صة على توثيق
عالقة ال�رشاكة مع مايكرو�سوفت بغية االرتقاء
�إل���ى م�ستوي���ات �أعلى من اخلدم���ات املقدمة
وحل���ول احلو�سب���ة ال�سحابي���ة املتوف���رة لدى
ال�رشكة والتي تتوافق مع القرار اال�سرتاتيجي
بالتح���ول نحو احلو�سب���ة ال�سحابي���ة من خالل
تبني �سيا�سة احلو�سب���ة ال�سحابية �أوالً ،م�ؤكدا
�أن ال�رشاك���ة مع مايكرو�سوفت م���ن �ش�أنها �أن
ت�سه���م يف تعزيز كف���اءة امل�ؤ�س�سات لالرتقاء
بخدماته���ا وتقدميه���ا بج���ودة عالي���ة وتدعم
التوج���ه اال�سرتاتيجي للمملك���ة والذي ي�شكل
نقل���ة نوعي���ة يف جم���ال تبني �أح���دث تقنيات

11

جتار �سوق املنامة يدعمون اجلهود احلكومية لتنفيذ “التطوير”

•حممود النامليتي

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

املعلوم���ات ،وم���ن جانب �آخر متك���ن اجلهات
احلكومية من حماية خ�صو�صية امل�ستخدمني
من خالل ا�ستغالل �أحدث �أدوات التكنولوجيا،
وي�أتي ذلك عرب تنمية املهارات وبناء قدرات
القوى الب�رشي���ة العاملة يف هذا املجال ،م�شرياً
�إل���ى �أن الهدف من ه���ذا االنتقال هو تقلي�ص
النفق���ات عل���ى امل���دى البعي���د م���ع �ضم���ان
املي���زات واخل�صائ����ص الأمني���ة املتوفرة يف
هذه احلل���ول والتي تتما�شى مع قانون حماية
معلومات ووثائق الدولة.
وميث���ل الهيئ���ة �إل���ى جان���ب الرئي����س
التنفيذي ،فريق العمل التنفيذي الذي ي�ضم
كل من القائم ب�أعمال نائب الرئي�س التنفيذي
للعمليات واحلوكمة ،ال�شيخ �سلمان بن حممد
�آل خليفة  ،والقائم ب�أعمال مدير دعم و�صيانة
النظم احلكومية ،ه�ش���ام الها�شمي �إلى جانب
مدير اال�ستجابة للطوارئ� ،أحمد �أبو الفتح.
ومت ا�ستعرا����ض التوج���ه امل�ستقبل���ي
ب�ش����أن اتفاقي���ة العم���ل م���ع مايكرو�سوف���ت
الرامي���ة �إلى تغي�ي�ر طريقة عم���ل املوظفني
مع مراع���اة �ضم���ان �أعلى م�ستوى م���ن الأمان

يف العم���ل ومتكني اجلميع االبت���كار من خالل
احللول التقني���ة الذكية التي توفرها ال�رشكة،
مع ت�سلي���ط ال�ضوء على احلاج���ة امللحة لأمن
املعلوم���ات ملواجهة التهدي���دات املتزايدة
دون الإغفال عن حماية الربيد الإلكرتوين.
وق���ال املدي���ر الع���ام ملايكرو�سوف���ت
البحري���ن وعم���ان� ،سي���ف ه�ل�ال احلو�سن���ي
“�أ�صب���ح م���ن امله���م للهيئ���ات احلكومية �أن
تتح���ول رقميا ً �إل���ى مكان العم���ل احلديث يف
ظ���ل وجود تطلع���ات و�أهداف ت���ود حتقيقها
مثل تعزيز �أم���ن البيان���ات وحت�سني م�ستوى
م�شارك���ة املواطن�ي�ن وخدماته���م  ،و ن�شي���د
بحكوم���ة البحري���ن يف جهوده���ا امل�ستم���رة
لتح�س�ي�ن العملي���ات ومتك�ي�ن املوظف�ي�ن
ليكون���وا مبدع�ي�ن ،وتدع���م مايكرو�سوف���ت
الهيئ���ة يف ه���ذه الرحل���ة ،وتعم���ل معها على
ت�أم�ي�ن م�ستقبلنا الرقمي امل�ش�ت�رك  ،بحيث
ميك���ن جلميع املواطنني وال�رشكات امل�شاركة
يف حتقي���ق الوع���ود الهائلة للتح���ول الرقمي
والثورة ال�صناعية الرابعة”.
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املنام���ة -اللجنة الأهلي���ة للتطوير� :أعربت
اللجن���ة الأهلية لتطوير �س���وق املنامة القدمية
عن تفا�ؤلها ب�ش�أن الب���دء بتنفيذ م�رشوع تطوير
ال�س���وق قريب���ا ،وعلى مراح���ل ،منوه���ة ب�أهمية
توجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ب�ش����أن امل�ض���ي قدم���ا يف م�رشوع تطوي���ر �سوق
املنام���ة القدمي���ة ،وم�ؤك���دة �أهمي���ة التج���اوب
الفاع���ل م���ن جان���ب جمي���ع اجله���ات م���ع تلك
التوجيهات الكرمية.
وثمنت اللجنة اجلهود احلثيثة التي يبذلها
وزي���ر التج���ارة وال�صناع���ة وال�سياح���ة زايد بن
را�ش���د الزياين يف حتويل تل���ك التوجيهات �إلى
حقائ���ق على �أر����ض الواقع ،بدعم م���ن الرئي�س
التنفيذي لهيئ���ة البحرين لل�سياحة واملعار�ض
وامل�ؤمت���رات ال�شي���خ خالد بن حم���ود �آل خليفة
واللجن���ة التي جرى ت�شكيله���ا خ�صي�صا مل�رشوع
تطوير �سوق املنامة القدمية.
و�أع���رب رئي�س جلنة تطوير �س���وق املنامة
الق���دمي ريا�ض املحرو�س عن دعم جتار ال�سوق
لهذا امل�رشوع ،وقال “�أعتقد �أننا و�صلنا الآن �إلى
مرحلة ات�ضحت فيها ب���وادر التنفيذ ،خ�صو�صا
بع���د ت�سلم درا�سات تطوي���ر ال�سوق من ال�رشكة
الربيطانية” ،و�أ�ضاف “مل�سنا جدية مطلقة من
جانب الوزير الزي���اين وامل�س�ؤولني ب�ش�أن البدء

• ريا�ض املحرو�س

مب�رشوع تطوير ال�سوق ،و�إن كان هذا �سيتم على
مراحل من �ضمن امل�رشوع الأكرب”.
و�أع���رب املحرو�س عن ا�ستي���اء جتار �سوق
املنامة القدمية من موق���ف جمل�س �إدارة غرفة
التج���ارة احل���ايل ال���ذي تراج���ع عن دف���ع ثالثة
مالي�ي�ن دين���ار مل��ش�روع تطوير ال�س���وق ،وقال
“لقد خذلن���ا جمل�س �إدارة الغرف���ة فيما يتعلق
مب��ش�روع تطوي���ر ال�س���وق ،و�أ�ض���اف �شتان بني
ت�رصي���ح الوزي���ر ال���ذي قال في���ه “ل���ن نتخلى
عن ال�س���وق مع احلر�ص على جت���اوز �أي عقبات
ومعوقات م���ن �ش�أنها �أن ت�ؤخره” ،وبني ت�رصيح
رئي����س الغرفة �سم�ي�ر نا�س الذي ق���ال “�سوق
املنام���ة ال يعنينا” ،رغ���م �أن العائالت التجارية
الت���ي انحدرت من هذا ال�سوق ه���ي من �أ�س�ست
غرفة التج���ارة ،ورغم �أهمية ه���ذا ال�سوق ي�ضم
نحو �سبع���ة �آالف تاجر ،وي�ش���كل معلما �سياحيا
جتاريا اقت�صادي للبحرين ككل.
م���ن جانب���ه� ،أع���رب نائ���ب رئي����س اللجن���ة
الأهلي���ة لتطوير �سوق املنام���ة القدمي حممود
النامليت���ي عن دعم جتار ال�سوق مل�رشوع تطوير
�س���وق املنامة القدمية ،و�أو�ض���ح �أن هذا الدعم
ال ينب���ع م���ن م�صلح���ة �شخ�صية له���ذا التاجر �أو
ذاك ،و�إمنا من �أهمية �سوق املنامة الذي يقع يف
قلب العا�صمة ،وي�ضم الكثري من املحالت ذات
الأن�شطة التجاري���ة املختلفة ،ودوره يف تن�شيط
احلركة التجارية واالقت�صاد الوطني ككل.

مسار املستقبل للعقارات
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القيد  - 75994:التاريخ 16/05/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )111لسنة 2018
بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

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

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد
تقدم اليها السيد  /ضياء سعيد عباس جاسم حسني العصفور
مبوجب التوكيل العام رقم  2010027145عن املالكة نرجس ابراهيم
جاسم شهاب ،مالكة قصر شيري للحالقة الرجالية (مؤسسة
فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم  25103يطلب حتويل املؤسسة
الفردية اململوكة لها إلى شركة تضامن برأسمال وقدره  500دينار
بحريني ،وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 -1نرجس ابراهيم جاسم شهاب
 -2ضياء سعيد عباس جاسم حسني العصفور

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد
تقدم اليها السيد الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه املالك لـ فندق
رمادا ستي سنتر (مؤسسة فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم
 75994طالبا حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية
محدودة برأسمال وقدره  ،20٫000لتصبح الشركة مملوكة من السادة
التالية اسمائهم:
 -1الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه
 -2شركة بوخوه لالستثمارات الدولية ش.ش.و
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كفتيريا الوهاج

50191-1

ﲡﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﶈﺮﻕ
ﻣﺒــﺎع ﻣﺤﺠﻮز
*COM RHA B3
.2

االسم التجاري

رقم القيد

ROAD 15.00 m.

ﺩﻭﺍﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ  3ﻇﻬﺮﺍ ﹰ
04

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه  :فاطمة عيسى عبداهلل السماهيجي بطلب حتويل
احملل التجاري التالي الى السيدة  :عيسى حبيب ناصر حبيب احلبيب
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ:

ﻣﺨﻄﻂ

8.4

التاريخ 20/05/2018:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم CR2018-78265
تنازل او بيع – عن احملل التجاري

القيد  - 119292:التاريخ 20/05/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )----لسنة 2018
بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها
السادة  /اي جودة لالستشارات ذ.م.م باإلنابة عن املالك لشركة أكساتريد
ش.ش.و ملالكها ممدوح محمد عباس واملسجلة مبوجب القيد رقم 119292
طالبا الشركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره  3000ثالثة
االف دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 -1السيد  /ارتيم اوراجن
 -2السيد  /كوستانتني جيرمتان
 -3السيد  /علي بديع ابراهيم علي البديع

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض التقدم
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :حسن عبدالشهيد حسني احمد حميد
االسم التجاري احلالي :تنحاس لاللكترونيات
االسم التجاري اجلديد :عالم حملة الكهرباء
النشاط -1 :جتارة/بيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية املنزلية.
 -2بيع/جتارة اجملوهرات واألصناف املتصلة

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

20

هاتف39993932 - 33277337 :

التاريخ20/05/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR 2018 - 69917
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018-65628
تسجيل اسم جتاري
تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

44

 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم  7777لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة شركة حقوق الطبع ذ.م.م
تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه
قد تقدم اليها السادة  /عبدالعال اخلليج للتدقيق باعتبارهم
املصفني القانونني لـشركة شركة حقوق الطبع ذ.م.م ،املسجلة
كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم  34641طالبا
اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها
من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية
الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

التاريخ - 20/05/2018 :القيد1-100292 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )78691لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و
ملالكها مبخوت بن مبروك الصيعري
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة
اصحاب شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و ملالكها مبخوت بن مبروك
الصيعري املسجلة مبوجب القيد رقم  ،1-100292طالبني تغيير االسم التجاري:
من :شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و
ملالكها مبخوت بن مبروك الصيعري
إلى :شركة دار بونكس البحرينية للخدمات ش.ش.و
ملالكها طالب بن علي املهدي
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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دولة ثالثة تفتتح
�سفارتها يف القد�س
القدس المحتلة ـ اف ب:

افتتح���ت باراغ���واي �سفارته���ا يف
القد����س ،الإثن�ي�ن ،لت�صب���ح ث���اين دول���ة
تقت���دي بالوالي���ات املتح���دة وتنق���ل
�سفارتها يف �إ�رسائيل من تل �أبيب.
وجرى افتتاج ال�سف���ارة يف جممع حي
املاحلة يف مدين���ة القد�س املحتلة ،وح�رض
املرا�س���م رئي����س باراغ���واي هورا�سي���و
كارتي�س ،ورئي����س وزراء �إ�رسائيل بنيامني
نتنياهو.
وو�ص���ف املتح���دث با�س���م اخلارجية
الإ�رسائيلية �إميانويل ناح�شون احلدث ب�أنه
“يوم تاريخي لأمتنا”.
وكان وزي���ر خارجية باراغواي �إيالديو
لوي�ساغ���و �أعلن ،اجلمعة املا�ضية� ،أنه “مت
اتخ���اذ قرار نقل ال�سف���ارة ب�شكل م�ستقل
دون الت�أثر مبوقف �أي دولة �أخرى”.
وبذلك ت�صبح باراغواي ثاين دولة يف
�أمريكا الالتينية بعد غواتيماال ،حتذو حذو
الوالي���ات املتحدة التي نقل���ت �سفارتها
�إلى القد�س.

ال�صدر يلتقي العامري
ويرف�ض تدخل �إيران
بغداد ـ اف ب:

التقى زعيم التي���ار ال�صدري مقتدى
ال�ص���در ،رئي����س قائم���ة الفت���ح املوالية
لإيران ،هادي العامري ،م�ؤكدا خالل اللقاء
�أهمية م�شاركة جميع الكتل الفائزة “التي
تنتهج م�سارا وطنيا” يف ت�شكيل احلكومة
اجلديدة ،و�أن يكون قرار ت�شكيلها “قرارا
وطني���ا” يف تلمي���ح �إل���ى رف����ض التدخل
الإي���راين .وح���ل حتال���ف ف�صائ���ل احل�شد
ال�شعب���ي بقي���ادة العام���ري ،يف املرك���ز
الث���اين بح�س���ب النتائ���ج النهائي���ة التي
�أعلنته���ا مفو�ضية االنتخاب���ات العراقية.
وت�ص���در حتال���ف “�سائرون” ال���ذي يجمع
ال�صدر واحل���زب ال�شيوعي العراقي نتائج
االنتخابات الت�رشيعية العراقية ،فيما حلّت
قائمة الن�رص بزعامة العبادي ثالثة.
و�سبق هذا اللقاء ،اجتماع بني ال�صدر
والعب���ادي ط���رح في���ه الأول عل���ى رئي�س
الوزراء املنتهي���ة واليته ت�شكيل احلكومة
اجلدي���دة ب�رشط ان�سحابه م���ن حزب الدعوة
ال���ذي يرت�أ�سه ن���وري املالكي� ،أح���د �أبرز
رجاالت �إيران يف العراق.

ترامب يطالب بتحقيق
�ضد “�أف بي �آي”
واشنطن ـ اف ب:

طال���ب الرئي����س الأمريك���ي دونال���د
ترام���ب ،بفتح حتقيق ح���ول احتمال د�س
خمرب يف حملت���ه االنتخابية من قبل عنا�رص
يف مكتب التحقيق���ات الفيدرايل (�أف بي
�آي) ،وهي التهمة التي يلوح بها منذ عدة
�أيام ،لكن من دون عر�ض �أدلة ملمو�سة.
وكت���ب يف تغري���دة “�أطال���ب هن���ا،
و�س�أقوم بذلك غدا ر�سميا ب�أن تنظر وزارة
الع���دل فيما �إذا كان �أف ب���ي �آي اخرتق �أو
راقب حملة ترمب لأ�سباب �سيا�سية”.
ومن���ذ ع���دة �أي���ام يتح���دث الرئي����س
الأمريك���ي ،لكن من دون عر����ض �أدلة عن
نظري���ة �أوردته���ا بع����ض و�سائ���ل الإعالم
مفاده���ا �أن عن��ص�را يف �أف ب���ي �آي اند����س
يف �صف���وف حملت���ه االنتخابي���ة لغاي���ات
�سيا�سية حم�ضة.

تفجريات متزامنة
تهز جنوب تايلند
بانكوك ـ أ ف ب:

فجر متم���ردون �أك�ث�ر م���ن  20قنبلة
م�صنع���ة منزليا يف مناطق جن���وب تايلند،
بح�سب م���ا �أفاد اجلي�ش �أم����س الإثنني ،يف
ليل���ة من العن���ف تقو�ض مزاع���م املجل�س
الع�سك���ري احلاك���م بح���دوث تق���دم يف
حمادثات ال�سالم م���ع املتمردين .وتعاين
مقاطعات جن���وب اململكة احلدودية التي
ت�سكنه���ا غالبي���ة من البوذي�ي�ن من قتال
م�ستمر من���ذ  14عاما ب�ي�ن م�سلحي �إتنية
امل�ل�اي واحلكوم���ة التايلندي���ة �أدى �إل���ى
مقت���ل نح���و � 7آالف �شخ����ص .والأحد �شن
م�سلح���ون ي�شتب���ه �أنه���م متم���ردون �أكرب
هجوم خ�ل�ال الأ�شهر الأخرية ا�ستهدف 14
جهاز �رصاف �آليا و�أعم���دة كهرباء ،وغريها
م���ن الأه���داف العام���ة واملواق���ع الأمنية.
ومل ت�سف���ر التفج�ي�رات الت���ي وقع���ت يف
 4مقاطع���ات حماذي���ة ملاليزي���ا ي�سكنها
م�سلمون عن �سقوط قتلى� ،إال �أنها �شكلت
حتديا جلهود املجل����س الع�سكري احلاكم
للتفاو�ض على ال�سالم.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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الدفاع اجلوي ال�سعودي يدمر بالي�ستيًا حوثيًا باجتاه جازان
دبي ـ العربية نت:

ر�ص���دت ق���وات الدفاع اجل���وي للتحالف فجر الإثنني �إطالق �ص���اروخ بالي�ستي من جان���ب امليلي�شيات احلوثية
التابعة لإيران من حمافظة �صعدة داخل الأرا�ضي اليمنية باجتاه جازان داخل �أرا�ضي اململكة ،وفق ما �أعلن املتحدث
الر�سم���ي با�سم قوات حتال���ف دعم ال�رشعية يف اليمن ،العقي���د الركن تركي املالكي .و�أو�ض���ح املالكي �أن ال�صاروخ
�أطلق بطريقة مُتعمدة ال�ستهداف املناطق املدنية والآهلة بال�سكان ،وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي ال�سعودي من
اعرتا�ضه وتدمريه ،ما �أدى �إلى تناثر �شظايا ال�صاروخ على الأحياء ال�سكنية دون �أن ينتج عن ذلك �أية �إ�صابات .و�أكد
�أن ه���ذا العم���ل العدائي من جانب احلوثيني يثب���ت ا�ستمرار تورط النظام الإيراين بدعم ه���ذه امليلي�شيات امل�سلحة
بقدرات نوعية .وكان الدفاع اجلوي ال�سعودي ،قد اعرت�ض ،ال�سبت� ،صاروخا حوثيا �أطلق على مدينة خمي�س م�شيط،
يف �أق�ص���ى جنوب اململكة العربي���ة ال�سعودية .و�رصح املالكي �أنه “يف متام ال�ساع���ة ال�ساد�سة و�أربع ع�رشة دقيقة من
م�س���اء ال�سبت ،اعرت�ض���ت ودمرت قوات الدفاع اجل���وي امللكي ال�سع���ودي �صاروخا ً بالي�ستيا �أطلقت���ه امليلي�شيات
احلوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأرا�ضي اليمنية (حمافظة �صعدة) باجتاه �أرا�ضي اململكة”.

بومبيو 12 :مطلبا �أمريكيا من �إيران �أبرزها وقف دعم الإرهاب

وا�شنطن �ستفر�ض “�أقوى عقوبات يف التاريخ” على طهران
واشنطن  -وكاالت:

�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو� ،أم�س الإثنني ،عن �سيا�سة الواليات
املتحدة ملواجهة �سلوك �إي��ران حول دعم الإره��اب وزعزعة اال�ستقرار يف املنطقة� ،إىل
وق���ال بومبي���و �أن العقوب���ات على �إي���ران لها
تبع���ات اقت�صادي���ة عل���ى �أم�ي�ركا وعل���ى بع����ض
�أ�صدقائها .وقال �إن على �إيران وقف دعم الإرهاب
وحزب اهلل واحلوثيني و�سحب قواتها من �سوريا.
و�أ�ض���اف �إن ح���زب اهلل ب���ات �أكرث ق���وة ب�سبب
الدعم الإيراين املتزايد منذ توقيع االتفاق النووي،
فيم���ا �أن جماع���ة احلوثي التي تدعمه���ا �إيران جتوع
ال�شعب اليمني وتهدد جريان اليمن.
و�أو�ض���ح وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي �أن
الإ�سرتاتيجي���ة الأمريكي���ة اجلدي���دة تتك���ون م���ن
 7حم���اور للتعام���ل مع �إي���ران ،م�ؤك���داً �أن ال�ضغط
االقت�ص���ادي هو اجلان���ب الأبرز م���ن الإ�سرتاتيجية
اجلدي���دة جت���اه �إي���ران ،وم�ش���دداً عل���ى �أن �إي���ران
�ستتعر����ض للعقوبات الأكرث ق�س���وة يف التاريخ �إذا
وا�صلت �سيا�ساتها.
وق���ال �إن “العقوبات على �إي���ران تنتهي فوراً
مبج���رد تنفيذ ما هو مطلوب منها” ،م�شدداً على �أن
هناك  12مطلبا ً �أمريكيا ً من �إيران.
وج���اءت ه���ذه املطال���ب �ضم���ن الإ�سرتاتيجية
اجلديدة لوا�شنط���ن جتاه �إيران بع���د ان�سحابها من
االتفاق النووي ،وهي:
 الإف�ص���اح ع���ن كام���ل الأبع���اد الع�سكري���ةلنظامه���ا الن���ووي وال�سماح لوكال���ة الطاقة الذرية
بتفتي�شه ب�شكل م�ستمر.
 التوقف عن تخ�صي���ب اليورانيوم ،والتخليعن حم���اوالت معاجلة البلوتوني���وم ،و�إغالق مفاعل
املاء الثقيل.

جانب اخلطوط العري�ضة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الربناجمني النووي
وال�صاروخي لطهران ،وكذلك ا�ستمرار قمع حراك ال�شعب الإيراين من �أجل التغيري
وانتهاكات حقوق الإن�سان.

•وزير اخلارجية الأمريكي يتحدث يف وا�شنطن �أم�س الإثنني

 �أن ت�سم���ح �إي���ران للوكالة الدولي���ة للطاقةالذري���ة بالو�ص���ول الكام���ل �إل���ى كاف���ة املحطات
النووية الع�سكرية وغري الع�سكرية.
 �أن ت�ض���ع �إي���ران ح���دا النت�ش���ار ال�صواري���خالبالي�ستية و�إطالق ال�صواريخ التي ميكن �أن حتمل
ر�ؤو�سا نووية.
 �إط�ل�اق ��س�راح املواطن�ي�ن الأمريكيني وكلمواطني الدول احلليفة.

 �إيق���اف دعم �إي���ران ملجموع���ات �إرهابية يفال��ش�رق الأو�س���ط مث���ل ح���زب اهلل وحركت���ي حما�س
واجلهاد الفل�سطينيتني.
 اح�ت�رام احلكوم���ة العراقي���ة وال�سم���اح بنزع�سالح امليلي�شيات ال�شيعية.
 �إيق���اف دعم امليلي�شي���ات احلوثية يف اليمنو�أن تعمل على التو�صل حلل �سيا�سي يف اليمن.
� -سحب كل القوات التي تخ�ضع لأوامر �إيران

من �سوريا.
 �إيقاف دعم طالبان وجميع العنا�رص الإرهابيةو�إيواء عنا�رص القاعدة.
 �إيقاف دعم فيلق القد�س يف احلر�س الثوريالإيراين �رشكاءه من الإرهابيني.
 يج���ب على �إي���ران �أن توق���ف �سلوكها الذييه���دد جريانه���ا ،وكث�ي�ر منه���م حلف���اء للوالي���ات
املتحدة.

“سالم بالحدود” تدق ناقوس خطر إبادة األقليات في إيران
ر�ص���دت منظمة “�سالم بال ح���دود” العاملية
�أح���وال الأقلي���ات يف اَي���ران وم���ا تتعر����ض له من
جرائ���م �إبادة وا�ضطه���اد �ضد الأقلي���ات العرقية
يف �إيران متجذر منذ الع���ام  ،1925لكن الأقليات
الديني���ة كان لديه���ا بع����ض احلق���وق يف �إي���ران
خ�ل�ال عهد البهل���وي .ومع ذلك ،ف����إن اال�ضطهاد
احل���ايل يف �إيران �ض���د الأقلي���ات الدينية وكذلك
اجلماع���ات العرقي���ة ق���د تر�س���خ من���ذ ا�ستول���ى
النظ���ام احل���ايل عل���ى ال�سلط���ة يف الع���ام .1979
وق���د مت �إعدام �أو �إلق���اء القب�ض عل���ى عدد كبري
م���ن ن�شط���اء الأقليات مثل اليه���ود وامل�سيحيني
والبهائي�ي�ن؛ ب�سب���ب مطالبهم امل�رشوع���ة .وهذا
يعن���ي �أن و�ض���ع الأقليات الديني���ة يف �إيران يثري
القلق ب�سب���ب الد�ستور والأيديولوجية ال�سيا�سية
للنظام الإيراين .ت�ضاعف اال�ضطهاد �ضد اليهود
والبهائي�ي�ن ك�أقليات دينية يف �إي���ران منذ تويل
النظام احلايل ال�سلطة يف العام  .1979بالإ�ضافة
�إلى ذل���ك ،تعترب ال�سلط���ات الإيراني���ة �أن الدين
البهائي واليهودية ي�شكالن تهديدًا لأمن النظام،
و�أطلق���ت ال�سلطات حمالت قمعية وا�سعة النطاق
�ض���د الن�شط���اء الأقلي���ات الديني���ة ،مب���ا يف ذلك
امل�سلم���ون الذي���ن اعتنق���وا امل�سيحي���ة واليهود
والبهائي�ي�ن كمرتدين ،وبالت���ايل يواجه الن�شطاء
حماكمات غري عادلة.

عقوبة اإلعدام في إيران
�إيران هي �إحدى الدول التي ت�ستخدم عقوبة
الإعدام �ض���د املعار�ضني ،مب���ا يف ذلك الأقليات
الدينية مث���ل اليهود والبهائي�ي�ن وامل�سيحيني؛
لتعزي���ز الإره���اب واخل���وف يف املجتم���ع الإيراين
عموما ،والأقليات الدينية خ�صو�صا.
وهكذا ،واجه العديد من ال�شخ�صيات البارزة
م���ن الأقلي���ات الدينية يف �إي���ران الإع���دام .وهذا
الو�ض���ع قد دف���ع املنظمات الدولي���ة �إلى �إ�صدار
تقاري���ر ح���ول �أو�ضاع حق���وق الإن�س���ان يف �إيران،
ومتت مطالب���ة املجتمع ال���دويل بفر�ض عقوبات
على بع�ض امل�س�ؤولني الإيرانيني املتورطني يف
انتهاك حقوق الإن�سان.
ووفق���ا ملنظمات حق���وق الإن�س���ان الإيرانية
والدولية ،مت �إعدام ع��ش�رات الآالف من الإيرانيني
من���ذ تويل النظام احلايل ال�سلطة يف العام ،1979

•من عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراين �ضد الأقليات

والعدي���د منهم م���ن الأقليات الديني���ة يف �إيران،
مث���ل اليه���ود وامل�سيحي�ي�ن وامل�سلم�ي�ن ال�سنة
والبهائي�ي�ن .على �سبيل املث���ال ،مت �إعدام �أكرث
م���ن � 2000إي���راين يف بداي���ة الث���ورة ،ومت �إعدام
�أك�ث�ر م���ن � 20000شخ����ص بني عام���ي  1980و
 ،1986ومت �إعدام ما بني  20و� 30000شخ�ص يف
الإعدام���ات اجلماعية يف الع���ام  ،1988ومت �إعدام
�أك�ث�ر م���ن  5300يف الت�سعين���ات ،ومت �أعدام نحو
� 6000شخ����ص يف الفينات ،حيث كان عدد كبري
من ه�ؤالء م���ن امل�سيحيني والبهائيني (امل�صدر:
ت���راك بر�شي���ا) .وهك���ذا ،يف ال�سن���وات الأخ�ي�رة،
ازدادت عقوبة الإعدام واال�ضطهاد �ضد الأقليات
يف �إي���ران ،مث���ل امل�سيحيني وال�سن���ة ،حيث واجه
الن�شطاء التعذيب وال�سجن يف احلب�س االنفرادي.

األقليات الدينية
يف الد�ست���ور الإيراين ،هناك �أح���كام قانونية
ت�ؤك���د االع�ت�راف بحق���وق الأقلي���ات العرقي���ة
والديني���ة يف �إي���ران .ومع ذل���ك ،ف����إن ال�سلطات
الإيرانية تنتهك هذه املواد يف الد�ستور من خالل
التمييز �ضد هذه الأقليات.
اعرتف���ت املادة  13م���ن الد�ست���ور الإيراين
ب����أن الزراد�شتي�ي�ن واليه���ود وامل�سيحي�ي�ن هم

الأقلي���ات الدينية الوحيدة يف �إي���ران .وهذا يعني
�أن “البهائي�ي�ن غري معرتف بهم ك�أقلية دينية يف
�إيران ،مما يجعلهم يعانون اال�ضطهاد والتمييز”.
يف الوق���ت نف�س���ه ،يع���اين امل�سيحي���ون واليهود
�ضغوط���ا �سيا�سية واقت�صادي���ة يف �إيران؛ ب�سبب
الأيديولوجية الراديكالية لل�سلطات الإيرانية.
وتع���اين الأقلي���ات الديني���ة يف �إي���ران ،مثل
البهائي�ي�ن واليه���ود وامل�سيحي�ي�ن التهمي����ش
والظلم وانع���دام احلقوق املدنية املت�ساوية؛ لأن
القانون الإيراين ال يحمي الأقليات ويدعمها ،رغم
�أن القان���ون يعرتف ب�أقلية اليهودية وامل�سيحية.
وه���ذا يعني �أن الأقليات يف �إي���ران تواجه التمييز
وال�ضغ���وط ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة يف البالد،
خ�صو�ص���ا ال�ضغط عل���ى �أولئك الذي���ن يتحولون
من الإ�سالم �إل���ى امل�سيحية .مت منع عدد كبري من
امل�سيحي�ي�ن والبهائيني من ال�سفر خ���ارج �إيران
�أو الن���زوح و�أج�ب�روا عل���ى العي����ش خ���ارج مدنهم
ب�سبب ن�شاطهم الديني .يخ�ضع امل�سلمون الذين
اعتنقوا امل�سيحية وفقا للد�ستور الإيراين لقانون
ال���ردة .يواج���ه املرتد تهم���ا قا�سي���ة يف املحاكم
الإيراني���ة ،مثل الإع���دام �أو ال�سج���ن بحجة تهديد
الأمن القومي.
قال املقرر اخلا����ص ال�سابق حلقوق الإن�سان

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

يف �إي���ران �أحم���د �شهي���د� ،إن اعتق���ال وا�ضطه���اد
الأقلي���ات يف �إي���ران مل يت���م خف�ض���ه �أب���دا .واجه
العديد م���ن الأقليات الديني���ة يف �إيران االعتقال
ب�سبب حتولهم �إلى ديان���ات خمتلفة .على �سبيل
املث���ال ،مت القب����ض على اثنني م���ن امل�سيحيني
املحولني� ،إبراهيم فريوزي و�أمني �أف�شار نادري،
يف عام 2016؛ ب�سبب حتولهم من الإ�سالم.
�إن ح���ال البهائي�ي�ن يف �إيران غ�ي�ر م�ستقرة،
حي���ث مت �إعدام �أكرث من  200م���ن �أع�ضاء الأقلية
البهائي���ة منذ الع���ام  ،1980ومت اعتق���ال الآالف
من البهائيني واحتجازه���م ،والعدد الهائل منهم
حمروم���ون م���ن “احل�ص���ول عل���ي فر����ص العمل
واملعا�ش���ات التقاعدي���ة والفر����ص التعليمية”.
وق���د متت م�ص���ادرة العديد من الأماك���ن التابعة
لديان���ة البهائي���ة �أو مت تخريبه���ا �أو تدمريه���ا
م���ن جان���ب ال�سلط���ات مث���ل الأماك���ن املقد�سة،
واملقاب���ر ،واملمتل���كات .و�صل���ت ال�ضغ���وط
ال�سيا�سية وال�شع���ارات العن�رصية �ضد البهائيني
�إلى امل�ست���وى العايل ،حيث مت ن�رش �أكرث من 400
وثيقة �ضد البهائيني يف �إيران يف .2010-2011
و�أظه���ر �س���وء املعامل���ة �ض���د البهائيني �أن
ال�سيا�س���ات الإيراني���ة جتاه الأقلي���ات الدينية مل
تتح�سن.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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�إذا م���ا طب���ق �سيك���ون جناح���ا باه���را ب���كل
املقايي����س ويعك����س ح�صيل���ة جترب���ة رائ���دة
للبحري���ن يف احلق���ل االقت�ص���ادي( ،حي���ث يتجه
جمل����س ال�ش���ورى �إل���ى املوافق���ة عل���ى م��ش�روع
قان���ون ت�شجيع وحماي���ة املناف�سة ال���ذي يهدف
�إل���ى تعزي���ز وت�شجي���ع املناف�سة ومن���ع االحتكار
م���ن قب���ل الأ�شخا����ص واملن�ش����آت االقت�صادي���ة
وزي���ادة ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية وتعزيز
اال�ستثم���ارات املحلي���ة ،مب���ا يحق���ق ق���درا م���ن
احلماية الالزمة لالقت�صاد الوطني من الرتتيبات
املعيق���ة للمناف�سة ومن �إ�س���اءة ا�ستغالل الو�ضع
املهيم���ن وم���ن الآث���ار ال�ض���ارة لبع����ض �ص���ور

عادل
عيسى المرزوق

منع االحتكار

الرتكي���ز االقت�صادي ،وه���ذا امل��ش�روع ا�ستكماالً
للعدي���د م���ن الت�رشيع���ات الوطني���ة ذات الطابع
االقت�ص���ادي لت�سه���م يف حتقي���ق �أه���داف ر�ؤي���ة
البحرين االقت�صادي���ة  ،2030وله دور �إيجابي يف
�سمعة مملك���ة البحرين و�أث���ره يف حماية وت�شجيع
املناف�سة).
ال �ش���ك يف �أن انع���دام املناف�س���ة يف ال�س���وق
ي�شج���ع كث�ي�را التاج���ر عل���ى ارت���كاب التجاوزات
و�إحل���اق ال��ض�رر بامل�ستهل���ك �إ�ضافة �إل���ى ظهور
ت�أث�ي�رات �سلبي���ة خمتلف���ة ت�ؤث���ر عل���ى الر�ؤي���ة
االقت�صادي���ة للب�ل�اد� ،إذ ال يعق���ل ت���رك �أط���راف
معين���ة يف ال�سوق تتالعب مب�ص�ي�ر امل�ستهلكني

يف فر�ض الأ�سعار التي تريدها وت�ستفرد بتوريد
ه���ذه ال�سلعة �أو تلك مبختلف الأمناط وامليادين،
ولنا يف ال�سوق املحلية الكثري من الق�ص�ص التي
ت�شيب الر�أ�س بخ�صو����ص املحتكرين واخليارات
القليلة �أو النادرة التي متنح للم�ستهلك ،فكثرية
هي ال�سلع التي ال ميكن احل�صول عليها ب�سهولة
وي��س�ر ب�سبب وج���ود فل�سفة االحت���كار وارتباطها
با�س���م معني من الأ�شخا�ص ،وهذه هي الإ�شكالية
املحورية يف �أ�سواقنا ،ففي بع�ض الأحيان ي�ضطر
املواط���ن لل�سف���ر �إل���ى دول اجل���وار ل��ش�راء منتج
ب�سبب ارتفاع الأ�سعار يف �سوقنا وحتكم التجار.
�إن هذا القانون ي�صب �أوال و�أخريا يف م�صلحة

�أ�صح���اب الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة و�سيقدم
خمتل���ف احلوافز والت�سهي�ل�ات التي متكنهم من
حتقي���ق النج���اح ،و�سيزي���د من ج���ودة املنتجات
واخلدم���ات كما �سيخل���ق قدرة تناف�سي���ة تنع�ش
ال�سوق ويحقق الرفاهية للم�ستهلك وهو املواطن
يف املق���ام الأول ،كم���ا �سيزي���د الثق���ة يف ال�سوق
املحلي���ة ،فطبيعة االحت���كار يف �سائر املجتمعات
والتحك���م يف الأ�سعار توج���ع امل�ستهلك ،فنظرية
احل�ص���ول عل���ى �سلعة واحدة ومن م���كان واحد �أو
م�صدر واحد نظرية ال تخدم التنمية االقت�صادية،
فكلم���ا تو�سع ال�سوق ارتفع �سقف الإنتاج وزادت
اخليارات �أمام املواطنني.

رؤية مغايرة
فاتن
حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

جاء رمضان
ورحلت جدتي...
ه���ل علين���ا �شهر رم�ض���ان املبارك
�أع���اده اهلل علين���ا باليم���ن واخل�ي�ر
وال�ب�ركات ،عاد لن���ا بجوانب���ه الإميانية
امل�ضيئ���ة و�أجوائ���ه التي حتم���ل نكهة
خا�ص���ة جتعلن���ا مت�شوق�ي�ن كل ع���ام
لعودت���ه لنت�شارك مع �أحبتن���ا كل �أيامه
وليالي���ه املختلف���ة ..كم هو حم���زن �أن
ي�أتي رم�ضان بينم���ا هناك �أرواح عزيزة
غادرتنا قبل عودته تاركة خلفها فراغا
كب�ي�را ،جنتم���ع يف بيت تذكرن���ا زواياه
وكل م���ا فيه بهم ،ك���م �ألفت يف حياتي
منظر غ���روب ال�شم�س يف �شهر رم�ضان،
ولكن غروبها ه���ذه الأيام كان خمتلفاً،
فه���ذا �أول رم�ض���ان تغيب في���ه �شم�س
جدت���ي رحمها اهلل ،لت��ش�رق يف عامل �آخر.
كم �أ�شت���اق �إليك ومعك عب���ق املا�ضي
البعي���د وذاك اجلي���ل املب���ارك الذي مل
مت�س���ه مغريات احلي���اة وتف�س���ده ،كم
�أ�شت���اق �إليك وقد كن���ت �أراك يف دروب
بيتن���ا الكب�ي�ر ال���ذي كان يجمعن���ا قبل
�أن يفرقن���ا الزم���ن ،لعل �أح���د �أبنائك �أو
�أحف���ادك ي�س�أل عن حاج���ة فتلبينها له،
لق���د غابت �شم�سك لت��ش�رق يف �أفق �آخر،
وك���م نحن بحاج���ة �إلى دفئ���ك وحنانك،
ال ن�شع���ر مب���رارة فقدان الأحب���ة �إال بعد
غيابهم ،ن�سرتجع حينها �أحلى اللحظات
و�أجم���ل الذكري���ات الت���ي جمعتنا بهم.
ن�صيح���ة م���ن القل���ب ...ال تق��ص�روا وال
تخذل���وا وال ت�ؤجل���وا عطاءك���م جت���اه
م���ن حتب���ون ،احلي���اة تله���ي بهمومه���ا
وم�شاغله���ا والوق���ت مي���ر كال�ب�رق،
وامل���وت ميقات العباد ،يغ���ادر عنا من
نح���ب حياتن���ا دون ا�ستئ���ذان ،وعندما
يرحل���ون ل���ن ينف���ع الن���دم عل���ى �أي
تق�ص�ي�ر بحقه���م� ،ستكونني ي���ا جدتي
هن���ا يف قلب���ي وهنا يف عقل���ي ولكن لن
تك���وين �أمامي ،وكم للع�ي�ن من وح�شة.
رحم���ك اهلل ورع���اك يف ق�ب�رك وجعل���ه
رو�ض���ة م���ن ريا����ض اجلن���ة ،رح���م اهلل
�ضحك���ة ال تن�س���ى ومالم���ح ال تغي���ب
و�أحاديث ال متل ...رحمك اهلل يا جدتي.

ومضة قلم

يكفي استخفافا
بالعقول

محمد المحفوظ

�إن���ه مل���ن املح���زن حق���ا �أن يهب���ط
البع����ض �إلى هذا امل�ست���وى الالمعقول يف
ا�ستخفافهم بعق���ول النا�س و�أن يدفعهم
ع�شقه���م الأعمى للمال �إل���ى تقدمي برامج
من قبيل ما بات رائج���ا يف الأعوام الأخرية
حت���ت م�سم���ى الكام�ي�را اخلفي���ة ،يج���ب
التنبي���ه �إل���ى � ّأن هن���اك خيط���ا رفيعا بني
املواق���ف الكوميدية وب�ي�ن ال�ضحك على
الذقون ،فم���ا �إن يطل علينا �شهر رم�ضان
املب���ارك حت���ى تت�ساب���ق الف�ضائي���ات يف
تق���دمي الربام���ج ال�سطحي���ة الفارغ���ة من
�أي���ة قيم���ة �أو م�ضمون فك���ري ،وما ي�سمى
بربنامج الكامريا اخلفية ال يتعدى الإيقاع
بالأ�شخا����ص الأبري���اء �ضمن م���ا يخطط له
من م�شاه���د وحتويلهم �إلى جم���رد �أدوات
لل�ضح���ك وال�سخري���ة ،ويف بع����ض الأحيان
تعري����ض حياة الكثريين �إلى خطر حقيقي
ك�إطالق نار �أ�صاب مقدم برنامج يف برميل

قمامة كما مت التخطيط له مما دفع بع�ض
ال���دول �إلى منع �إنتاج هذا الربنامج كما يف
جمهورية رو�سيا.
يح�س���ب القائم���ون عل���ى مث���ل ه���ذه
الأعم���ال مب���ا ي����ؤدون م���ن مقال���ب �أنهم
يقدم���ون جرعة م���ن الكوميديا تبعث على
التخفي���ف من الهم���وم وخ�صو�صا يف هذه
الأيام ،لكنها يف الواقع يف غاية اال�ستخفاف
ب�أقدار النا�س ،ويف حماولة من منتجي هذه
الأعمال �إلى جذب �أك�ب�ر عدد من اجلمهور
لرباجمهم ف�إنهم ي�ست�ضيفون جنوما كبارا
يف عامل الدراما تتم �إهانتهم ،بل احلط من
قيمتهم �أمام امل�شاهدين.
ال �أظ���ن �أن هن���اك م���ن يعرت����ض على
عم���ل يحم���ل �شيئا م���ن الرتفي���ه واملتعة
وال�سع���ادة بع���د عناء يوم م���ن امل�شقة بل
عل���ى العك�س متاما �أ�صب���ح التخفيف على
العرب���ي املثقلة بالهموم
نف�سية الإن�سان
ّ

مدينة خليفة بن سلمان
يفتخر �أهايل ع�سكر وجو والدور و�ضواحيها
كثريًا باال�سم الذي مت �إطالقه على املنطقة وهو
مدين���ة خليفة ب���ن �سلمان ،وه���ي املنطقة التي
ت�شهد العديد من امل�شاريع الإ�سكانية وم�شاريع
البنية التحتي���ة ،ومل يكن �إطالق هذا اال�سم على
ه���ذه املنطق���ة جزافً ���ا ب���ل ج���اء ا�ستحقاقً ا ،ملا
له���ذا اال�سم م���ن وقع عظي���م يف نفو�س ال�شعب
البحرين���ي وللمكان���ة الوطني���ة والتاريخية التي
يتمتع بها �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة
ب���ن �سلم���ان �آل خليفة رئي����س ال���وزراء املُوقر

حفظ���ه اهلل ورعاه يف البحرين ويف منطقة اخلليج
العربي ويف جمي���ع الأقطار العربي���ة والإ�سالمية
وكل دول العامل.
مدين���ة خليفة ج���زء ال يتجز�أ م���ن املحافظة
اجلنوبي���ة التي ت�شهد �أر�ضه���ا النه�ضة ال�شاملة
يف خمتلف مناح���ي احلياة الإ�سكاني���ة وال�صحية
والتعليمي���ة والبيئي���ة والبنية التحتي���ة كما يف
باقي مناطق وحمافظ���ات مملكة البحرين ،حيث
متتد الرعاي���ة ال�سامية جلاللة املل���ك وحكومته
الر�شي���دة على اجلغرافي���ا الوطني���ة البحرينية،

sm.adnan56

@hotmail.com

والإحباط���ات �أمرا مطلوب���ا لكن الذي فات
ه����ؤالء �أنّه يج���ب اح�ت�رام الإن�س���ان وعدم
حتويله �إلى �أداة لل�سخرية ،اجلهة الوحيدة
الرابحة ه���ي ��ش�ركات الإنتاج الت���ي ت�ضع
يف قائم���ة اهتماماتها جن���ي �أكرب عائد من
الأم���وال ،ويف ه���ذا ال�سبي���ل ف�إنه���ا ت�سخر
كل الإمكاني���ات ب�رصف النظ���ر عن قيمتها
الأخالقية ،والذي يث�ي�ر الغ�ضب � ّأن �أغلبية
الف�ضائي���ات تت�ساب���ق يف عر����ض ه���ذه
املهزلة يف كل مو�سم رم�ضاين دون النظر
النعكا�ساتها على امل�شاهد ،ويبقى القول
� ّإن “الكامريا اخلفي���ة” ال متثل �إالّ منوذجا
فقط ل�سوء ا�ستغاللنا لهذا اجلهاز اخلطري،
واملطلوب من القائمني على الف�ضائيات
العربية التدقيق يف اختيار ما يقدمون من
�أعمال.

عبدعلي الغسرة
وبف�ض���ل اهلل تعالى وف�ضلهم حتت�ضن البحرين
م�شاري���ع متنوع���ة حقق���ت الكثري م���ن الأهداف
الوطنية من �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية.
�شه���دت مملك���ة البحري���ن بف�ض���ل جه���ود
�صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليف���ة رئي�س الوزراء املُوقر خطوات تنموية
كبرية على خمتلف الأ�صعدة �أثمرت تقدما نوعيا
ومُتميزا يف كث�ي�ر من اخلدمات وامل�شاريع ،فهو
بحق القلب الناب�ض لعجل���ة االقت�صاد والتنمية
يف مملكة البحرين.

مدين���ة خليف���ة ب���ن �سلم���ان متل���ك الكثري
من املقوم���ات الطبيعية وال�شواه���د التاريخية
واملع���امل الأثري���ة الت���ي �ست�ساه���م يف حتقي���ق
كل امل�رشوع���ات املقبل���ة الت���ي �ستنه����ض بها،
وه���ي مك�س���ب يُ�ض���اف �إل���ى �سل���ة املكت�سبات
الت���ي حتققت يف العه���د الزاه���ر ،مدينة خليفة
ب���ن �سلمان تق���ف �شاهدًا على اهتم���ام القيادة
ال�سيا�سية واحلكومة الر�شيدة بتوفري اخلدمات
الإ�سكاني���ة للمواطن�ي�ن وحتقي���ق اال�ستق���رار
ال�سكني لهم يف خمتلف املُدن واملناطق.

آن أوان األيـــام
المشتركة “البحرينيـة
العـــمـــانيـــة”
من بني اللقاءات املهمة التي
ت�سهم يف تقوية ج�سور ال�تراب��ط
اخلليجي ،اللقاء ال��ذي اجتمع فيه
�سمو ال�شيخ عي�سى ب��ن علي �آل
خليفة رئ��ي�����س االحت����اد البحريني
ل��ك��رة ال�����س��ل��ة ،م��ع وزي���ر الداخلية
ب�سلطنة عمان ال�شقيقة حمود بن
في�صل البو�سعيدي ،فمن اجلوانب
ال��ت��ي ي��ل��زم ال��ث��ن��اء عليها ه��ن��ا ،مع
م���ا ت ��أ���س�����س م���ن ع�ل�اق���ات وط��ي��دة
ب�ين ق��ي��ادت��ي وحكومتي و�شعبي
البلدين الكرميني ،وما تر�سخ من
تعاون يف �إط��ار العالقات الثنائية
واخلليجية� ،أن اللقاء �أعطى بعدًا
جوهر ًيا للتوا�صل بني جيلني من
امل�����س��ؤول�ين ال���رواد وامل�س�ؤولني
ال�شباب ،فلذلك ،تتحقق العديد من
امل�صالح امل�شرتكة حال ًيا وم�ستقبلاً
ن��ظ � ًرا للتوافق والتناغم والعمل
امل�شرتك.
مثلت النقاط التي �أ�شاد فيها
�سمو ال�شيخ عي�سى بن علي مبتانة
العالقات ما يحمله كل البحرينيني
جت����اه �إخ���وان���ه���م ال��ع��م��ان��ي�ين ،ثم
�إن احل��دي��ث ع��ن ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���وط���ي���دة وال����شراك��ة
اال�سرتاتيجية الوثيقة التي جتمع
بني البلدين واحلر�ص على تعزيز
�أوجه التعاون امل�شرتك يف املجاالت
ك��اف��ة وال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على
�شعبي البلدين ،هذه كلها معطيات
جتعلنا نقرتح �أن يتم تن�شيط فكرة
الأيام امل�شرتكة �سواء االقت�صادية
التجارية اال�ستثمارية �أو الثقافية
�أو ال�شعبية الرتاثية ول��و لأ�سبوع
واحد يف العام يتنقل بني البلدين،
ولكن مل��اذا؟ لدى البلدين العديد
م��ن الفر�ص القريبة واملت�شابهة
والتي ميكن ا�ستغاللها يف ما ي�سهم
يف زي��ادة امل�صالح وه��ذا ما ر�أيناه
يف جماالت عديدة منها على �سبيل
املثال اتفاقية التفاهم يف جمال
اخلدمة املدنية ،وهذه اخلطوة نابعة
من �إمي��ان البلدين ب ��أن اال�ستثمار
يف العن�رص الب�رشي الوطني �سي�سهم
يف زي��ادة م�ساحة التعاون وتبادل
اخلربات.
و�أت���ذك���ر �أي����ً�ض��ا ف��ك��رة رائ��ع��ة
نفذها نادي عبدالرحمن كانو لرعاية
الوالدين بالتعاون مع جمعية مدينة
ح��م��د اخل�يري��ة يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي،
حيث ا�ست�ضاف وف��دا من اجلمعية
العمانية لأ�صدقاء امل�سنني وهذه
الفكرة �أل��ق��ت �أث��ره��ا الطيب على
عالقات الأ��سرة الواحدة ،ولعل هذا
ما �أ�شار �إليه رئي�س الوفد العماين
�سامل ب��ن ��سرور املحروقي ت�أكيدًا
على ��ض�رورة العمل امل�شرتك بني
القطاعات الأهلية يف اخلليج مبا
ي�����ش��م��ل ك���ل امل���ج���االت م���ن خ�لال
ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات ومنظمات
املجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص،
لتوفري نوعية �أف�ضل من اخلدمات
وو�سائل الرعاية لكبار ال�سن مبا
يكفل لهم احلياة الكرمية.
ه���ن���اك ال��ك��ث�ير م���ن اجل���وان���ب
امل�شرتكة ال��ت��ي ت�شمل قطاعات
الثقافة والتجارة والعمل االجتماعي
ع�لاوة على العالقات الأ��سري��ة بني
العوائل يف البلدين� ،إذا� ،أل�سنا بحاجة
لأن ن�ضع ت�صو ًرا لأيام م�شرتكة بني
البلدين تفتح �أف ًقا �أو�سع للتعاون؟
من وجهة نظري� ،أجد �أن زيارة �سمو
ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة،
رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�سلة
ميكن �أن تكون �إ�ضافة مهمة ،و�أقول
�إ�ضافة مهمة كون العالقات قائمة
وم�تراب��ط��ة ومتينة� ،إال �أن احلاجة
ل�ل�أف��ك��ار اجل��دي��دة تتيح االب��ت��ك��ار
الدائم.
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اليــوم قرعــة بطـولــة “الماستـرز” الرمضانيـة للتنــــس

إقــــامــة دورة ضيــف الســـابعــة

البالد سبورت

البالد سبورت

سبورت

ضمن الربنامج السنوي الرمضاين ،ينظم شباب فريق البنائني باملحرق دورة
املرحوم الحاج جواد حسن ضيف الرمضانية السابعة  2018برعاية رشكة
الرافدين للمقاوالت تحت األضواء الكاشفة مبلعب نادي قاليل الريايض وذلك
أيام الجمعة  ،25/5/2018األحد  27/5/2018والثالثاء .29/5/2018
وأعرب رئيس اللجنة املنظمة للدورة غازي ضيف عن خالص شكره وتقديره
لرئيس وأعضاء نادي قاليل الريايض ،وخص بالشكر رئيس النادي جمعه رشيدة
الستضافته للدورة للسنة الرابعة متمنيًّا للجميع دوام التوفيق.

غازي ضيف

sports@albiladpress.com

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

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

وجه رئيس االتحاد البحريني
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس
بن ع�لي آل خليف��ة ،اللجنة
املنظم��ة لبطول��ة البحري��ن
الدولية لكرة الس��لة برئاسة
الشيخ سلامن بن عبدالله آل
خليفة بفتح أبواب املدرجات
مجان��ا للجامه�ير البحرينية
وذل��ك يف مباري��ات البطولة
التي تقام برعاية سمو الشيخ
عيىس بن عيل آل خليفة.
وأك��د س��مو الش��يخ عيىس
ب��ن عيل آل خليف��ة أن هذا
القرار ي��أيت تقديرا للجامهري

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

“المتنبي” تُحرز لقب كرة القدم
لمدارس البنين االبتدائية
مدينة عيىس  -وزارة الرتبية والتعليم :حققت مدرسة
املتنبي االبتدائية للبنني لقب كرة القدم ملدارس البنني
االبتدائية “هيئة تعليمية إناث” ،وذلك ضمن النشاط
الخارجي الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية بإدارة الرتبية
الرياضية والكشفية واملرشدات يف وزارة الرتبية والتعليق،
وجاء هذا الفوز بعد التغلب يف املباراة النهائية عىل
فريق مدرسة عقبة بن نافع بهدفني دون مقابل ،وأقيمت
عىل صالة نادي الشباب ،ومتيز نجم املتنبي أحمد جاسم
عيىس وقاد فريقه لكأس البطولة إثر تسجيله الهدفني يف
الشوط الثاين .وقام رئيس قسم الرتبية الرياضية بالوكالة
نادر جاميل بتتويج الفائزين .وحظيت مسابقة كرة القدم
يف املرحلة االبتدائية للبنني “هيئة تعليمية إناث” ،بإثارة
كبرية وبتميز واضح من الفرق التي ظهرت بصورة مميزة يف
الدور التمهيدي وأكملت ذلك يف األدوار املتقدمة ،لكن يف
النهاية متيز العبو مدرسة املتنبي بشكل أكرب وحصدوا كأس
البطولة بجدارة واستحقاق.

اتحاد السلة

الجامه�ير وتحس�ين بيئتها
ورف��ع ج��ودة الخدم��ات
املقدمة فيها ،مش�يرا سموه
إىل أن الحض��ور الكب�ير يف
مدرجات البطولة يساهم يف
تحفيز العبي منتخبنا الوطني
خالل املباريات.
يذك��ر أن بطول��ة البحري��ن
الدولية لكرة الس��لة تنطلق
الخمي��س املقب��ل مبش��اركة
منتخب��ات كل م��ن العراق،
لبنان ،ومرص بجانب منتخبنا
الوطني.

سمو الشيخ عيسى بن علي

زليخ رئيسا للفئات السنية لكرة القدم بالنادي األهلي
حسن علي

قرر مجلس إدارة النادي األهيل
تعيني عضو مجلس إدارة النادي
نادر زلي��خ لتويل منصب رئيس
قط��اع الفئات العمري��ة لكرة
الق��دم وذلك يف إط��ار الجهود
الت��ي يبذلها الن��ادي لتصحيح
مسار لعبة كرة القدم واستعادة
بريقه��ا ومكانته��ا ،وعىل ضوء
املس��اعي الجادة الت��ي يبذلها
بهدف االهتامم بفرق القاعدة
والتي تش��كل النواة األساسية
لتصدير الالعبني للفريق األول.
وم��ن املؤمل أن يتس��لم زليخ
مه��ام العم��ل خ�لال الف�ترة
القادمة لتشكيل الطاقم الفني
واإلداري ملختل��ف فرق الفئات

الس��نية ،حيث يأيت تعيني زليخ
بن��اء ع�لى الق��رار املتخذ من
مجل��س اإلدارة بفصل الفريق
األول ع��ن الفئ��ات الس��نية
وتعي�ين مس��ئول خ��اص عن
الفئ��ات ليتوىل عملي��ة اإلدارة
وتقدي��م املزي��د م��ن الدع��م
والرعاي��ة لهذه الفئة مبا يحقق
افض��ل املخرج��ات املتمثلة يف
اكتش��اف العديد من املواهب
وتحقيق افضل النتائج.
ويعت�بر ن��ادر زليخ أح��د أبناء
القلع��ة الصف��راء ،فه��و العب
س��ابق يف الفئ��ات الس��نية
والفري��ق األول بالنادي األهيل
وهو أحد عش��اق ه��ذا الكيان

ليفوز بج��دارة ويتوىل عضوية
مجل��س اإلدارة ألول م��رة يف
الدورة االنتخابية الحالية ،وقد
جاء اختياره بناء عىل ما يتمتع
به من س�مات قيادي��ة وخربة
كروي��ة وعالق��ات متميزة من
ش��أنها أن تقود ف��رق الفئات
الس��نية إىل تحقيق املزيد من
النجاح��ات واإلنج��ازات خالل
املواسم القادمة.
ك�ما ان زليخ يتمي��ز بحضوره
املس��تمر يف معظم منافس��ات
نادر زليخ ف��رق النادي األه�لي مبختلف
األلع��اب انطالق��ا م��ن حرصه
وقد ح��از عىل ثق��ة الجمعية عىل دعم كافة الفرق الرياضية
العمومية يف االنتخابات األخرية بالقلعة الصفراء.

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

تواصل منافسات
دورة السقية الرمضانية

لقطات من الدورة

تتواصل فعاليات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم ( ،)35حيث فاز
فريق ال نوح عىل فريق السقية بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.
سجل األهداف كل من عادل حسني (هاترك) حسن عبد الرسول
(هدفني) أحمد وياسني محمد هدف لكل منهم ،بينام سجل هدف
السقية الوحيد فاضل عباس من تسديدة بعيده املدى .أدار املباراة
الحكم أحمد مهدي وقد أنذر الالعب فاضل عباس من فريق السقية.
وخرس فريق مركز جاسم من فريق كراج  2011بسبعة أهداف مقابل
هدف واحد .أدار املباراة الحكم الدوىل السابق جعفر الخباز .ويلتقى
اليوم فريق بنك البحرين الوطنى ( )2وفريق الجيش ضمن املجموعة
الثانية ،وهى من أهم املباريات يف صدارة املجموعة للفريقني .تقام
املباراة يف متام الساعة الخامسة عرصًا مبلعب السقية بالسلامنية.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

الحصم.
وأض��اف س��موه أن ك��رة
الس��لة البحريني��ة بات��ت
متلك س��معة طيب��ة خليجيا
وإقليميا ،منوها س��موه بأن
هذه السمعة الطيبة جاءت
بس��بب اإلقب��ال الجامهريي
الكب�ير لحض��ور مباري��ات
األندي��ة واملنتخبات الوطنية
سواء يف االستحقاقات املحلية
أو الخارجية.
وشدد سمو الشيخ عيىس بن
عيل آل خليف��ة عىل اهمية
تهيئ��ة الص��االت الس��تقبال

حج��زت  3ف��رق مقاعده��ا
يف ربع نه��ايئ بطولة رشكات
التأم�ين الرمضاني��ة العارشة
لكرة الق��دم ،الت��ي تنظمها
جمعي��ة التأم�ين البحرينية
برعاية ترست ري ومستشفى
الهالل وأوت أوف ذا بوكس
وإنرتغلف بروكر.
ويف املباراة األوىل نجح حامل
اللق��ب فري��ق التس��هيالت
للتأمني يف حج��ز مقعده يف
الدور رب��ع النهايئ بعد فوزه
املس��تحق عىل فريق ترست
ري بثالث��ة أه��داف مقابل
اليشء ضم��ن منافس��ات
املجموعة الثانية.
وتص��در فريق التس��هيالت
للتأم�ين املجموعة برصيد 6
نقاط ،فيام بقي ترس��ت ري
عىل نقاطه الثالث الس��ابقة،
وس��ينتظر حتى نهاية الدور
التمهي��دي ال��ذي يس��دل
الس��تار عليه الي��وم ملعرفة
موقفه من التأهل إىل الدور

من منافسات بطولة “تأمين ”10

الث��اين ،إذ مازال لديه أمل يف
التأهل كأحد أفضل صاحبي
مرك��ز ثال��ث يف املجموعات
الثالث.
ويف املباراة الثانية ،أكد فريق
م�صرف البحري��ن املرك��زي
تأهله إىل رب��ع النهايئ بفوز
كبري ومس��تحق ع�لى فريق
الرشك��ة البحريني��ة الوطنية
للتأمني بنتيجة /8صفر ،وذلك

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :
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يف ختام مباريات الفريقني يف
املجموعة الثالثة .وبهذا الفوز
صعد فريق مرصف البحرين
املركز إىل ص��دارة املجموعة
برصي��د  7نقاط ،وس��ينتظر
حتى نهاي��ة الدور التمهيدي
ملعرف��ة ترتيب��ه النه��ايئ يف
املجموع��ة ،إذ ينافس��ه عىل
الص��دارة فريق س��وليدريت
الذي سيختتم مبارياته اليوم

أمام التكاف��ل الدولية ،فيام
ودع فريق الرشكة البحرينية
الوطني��ة للتأم�ين البطول��ة
برصي��د خ��ال م��ن النقاط.
ولحق فريق املتحدة للتأمني
بركب املتأهلني بعدما حقق
انتصاره الث��اين يف املجموعة
األوىل ع�لى حس��اب فريق
تأمني تي��م بأربع��ة أهداف
دون مقابل.
وبه��ذا الفوز واص��ل فريق
املتحدة صدارته للمجموعة
وأك��د تأهله إىل ال��دور ربع
النه��ايئ ،حيث رف��ع رصيده
إىل  6نق��اط ،في�ما أنه��ى
فريق تأمني تيم مشاركته يف
البطولة وخ��رج منها برصيد
خال من النقاط.
وستنطلق مساء اليوم الثالثاء
مباريات ال��دور ربع النهايئ،
بعد أن أس��دل الس��تار يوم
أمس عىل منافس��ات الدور
التمهيدي ،وستقام املباريات
عىل صالة نادي الشباب.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

تجرى يف الساعة العارشة
من مساء اليوم قرعة
مباريات بطولة “املاسرتز”
الرمضانية لفردي التنس عىل
كأس املرحوم أحمد طالل
املاحوزي ،والتي ينظمها
نادي البحرين للتنس ضمن
أنشطته الرمضانية لهذا
العام ،تخليدً ا لذكري ابن

النادي الشاب املرحوم أحمد
طالل املاحوزي ،حيث يقوم
الحكم الدويل أحمد الحواج
بسحب القرعة بحضور
مجموعة متثل الالعبني
املشاركني ،وقد شهدت
البطولة هذا العام إقباالً
كبريًا ،حيث تم تسجيل 30
العبًا حتى اآلن من نجوم

منتخباتنا الوطنية للتنس
والعبي نادي البحرين
للتنس ،باإلضافة إىل العديد
من الالعبني املميزين
من األجانب املقيمني يف
البحرين.
كام يشارك بعض الالعبني
من دول الخليج العريب
ومنهم بطل سلطنة عامن

يونس الرواحي وشقيقه
منري الرواحي ،وتحظى هذه
البطولة مبتابعة كبرية من
محبي وعشاق لعبة التنس.
وأوضح الحكم العام
للبطولة بأنه سيتم اليوم
اختيار  6من أبرز الالعبني
ليدخلوا مبارشة إىل الدور
الرئييس للبطولة بحسب

التصنيفات املحلية وحسب
تقدير اللجنة املنظمة،
بينام يتنافس باقي الالعبني
وعددهم  24العبًا عىل
بطاقتي التأهل للدور
الرئييس للبطولة والذي
سيقام يف الفرتة من  1إىل 9
يونيو .2018
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المرحوم أحمد الماحوزي

البداية في  25أغسطس

اتحاد الكرة يقر بعض التعديالت لنظام المسابقات للموسم المقبل
اتحاد الكرة

أق�� ّر مجل��س إدارة االتح��اد
البحرين��ي لك��رة الق��دم
بع��ض التعديالت ع�لى نظام
املس��ابقات املحلية للموس��م
الريايض .2018/2019
ج��اء ذل��ك ،خ�لال االجتامع
الدوري ملجلس اإلدارة ،والذي
عقد برئاس��ة رئي��س االتحاد
البحريني لكرة القدم الش��يخ
عيل بن خليفة آل خليفة.
وجاءت أبرز التعديالت كاآليت:
أوال :دوري الدرج��ة األوىل
ودوري الدرجة الثانية:
أق�� ّر املجل��س ب��دء املوس��م
الريايض  2018/2019مبسابقة
األدوار التمهيدية لكأس جاللة
املل��ك ألندية الدرج��ة الثانية
يوم  25أغسطس  ،2018فيام
تم اعت�ماد بدء دوري الدرجة
األوىل يوم  15س��بتمرب ،2018

ودوري الدرج��ة الثاني��ة يوم
 30سبتمرب  ،2018فيام ستقام
مب��اراة كأس الس��وبر يوم 17
ديس��مرب  ،2018عىل أن تقام
مس��ابقة كأس االتح��اد خالل
توقف الدوري.
وأق��ر االتح��اد زي��ادة ع��دد
البدالء إىل  4العبني يف األشواط
اإلضافي��ة لجمي��ع مباري��ات
الك��ؤوس وتحدي��دً ا املب��اراة
النهائية ل��كأس امللك ،كام تم
اعتامد مشاركة الالعب تحت
 21سنة ألي عدد من الالعبني
مب��ا ال يقل ع��ن  1000دقيقة
فعلية يف دوري الكبار.
وبالنس��بة لع��دد املحرتف�ين،
فإن��ه يح��ق ألندي��ة الدرجة
األوىل تس��جيل العب�ين اثنني
أجانب ويحق لهم املش��اركة
يف املباراة ،في�ما األندية التي

من اجتماع مجلس اإلدارة

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

أن يثبت يف كش��وفاته العبني
اثنني فقط للمنافسات املحلية
وال يجوز استبدالهام إال خالل
فرتيت التس��جيل ،في�ما يحق
ألندية الدرجة الثانية تسجيل

بتوجيه من رئيس اتحاد الكرة

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

وجّ ��ه رئي��س مجل��س إدارة
االتحاد البحريني لكرة القدم
الش��يخ ع�لي ب��ن خليفة آل
خليف��ة إىل دخ��ول الجامهري
مجانً��ا يف نه��ايئ كأس النخبة
 ،2017/2018والذي س��يقام
عن��د  10م��ن مس��اء ي��وم
الخمي��س املقب��ل  24ماي��و
الجاري عىل اس��تاد البحرين
الوطني بني فريق��ي املالكية
والحد.
وأكد الش��يخ عيل بن خليفة
آل خليفة أن التوجيه لدخول
الجامهري مجانًا يف نهايئ كأس
النخب��ة يأيت تقدي��رًا من قبل
االتحاد البحريني لكرة القدم
للدور الرائد للجامهري يف إثراء
منظومة املس��ابقات الكروية،

مش�يرًا إىل أن الجامهري كانت
وما زالت داعماً أساسيًّا لنجاح
املسابقات وإثرائها عرب رسمها
ص��ور فني��ة رائع��ة من عىل
املدرجات.
وأوض��ح رئي��س االتح��اد
البحرين��ي لك��رة الق��دم أن
نه��ايئ كأس النخبة يعد ختام
مس��ك املس��ابقات الكروي��ة
للموسم الحايل ،2017/2018
وأنه تقديرًا م��ن قبل االتحاد
لدور الجامهري ومس��اهمتها
بشكل فعال وناجح يف إنجاح
مس��ابقات االتحاد ،فقد قرّر
االتح��اد فت��ح ب��اب الدخول
مجانً��ا للجامه�ير وتخصيص
جوائز للجامهري.
إىل ذلك ،هنأ الش��يخ عيل بن

وصول ملكاوي مستحق
لنهائي كأس النخبة

فرحة ملكاوية مع الجماهير بالوصول للنهائي

(تصوير :خليل إبراهيم)

تقرير -أحمد مهدي:

الشيخ علي بن خليفة

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

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

حسن علي

توص��ل ن��ادي الكوي��ت
الكويت��ي إىل اتف��اق م��ع
العب ن��ادي املحرق املدافع
الدويل وليد الحيام لالحرتاف
يف صف��وف األخ�ير بف�ترة
االنتق��االت الصيفية والدفاع
عن ألوانه يف املوس��م املقبل
.2018/2019
ووفق��ا لصحيف��ة “القب��س
الكويتية” فإن نادي الكويت
الكويت��ي ق��د دخ��ل يف
مفاوضات ج��ادة مع الحيام
ووصل معه إىل اتفاق بانتظار
اإلعالن عن الصفقة والتوقيع
الرسمي بني الطرفني.
وي��أيت التعاق��د م��ع الحيام

العب أجنب��ي فقط ويحق له
املشاركة يف املباراة.
واعتم��د االتح��اد تقليل عدد
الالعبني املس��جلني يف كشوف
األندي��ة إىل  25العبًا بدال من

 26العبًا مبا فيه��م املحرتفون
عىل أن يك��ون من ضمنهم 3
العبني بحرينيني تحت  21سنة
كحد أدىن.
وأق��ر االتح��اد زي��ادة ع��دد
الالعبني االحتي��اط يف املباراة
إىل  8العب�ين ،كام أن إنذارات
مباراة كأس الس��وبر ستضاف
إىل إنذارات الدوري العام.
وبالنس��بة ملس��ابقات الفئات
العمرية ،اعتمد االتحاد اإلبقاء
ع�لى نظام الذه��اب واإلياب
لجمي��ع مباري��ات الك��ؤوس
باس��تثناء األدوار التمهيدي��ة
واملباراة النهائية ،وكذلك كأس
امللك.
وق��رّر االتح��اد زي��ادة عدد
الالعبني البدالء لفئة الش��باب
إىل  5العبني بدالً من  3أس��وة
بباقي املسابقات العمرية.

المركز اإلعالمي

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

المركز اإلعالمي

بطول��ة كأس الخلي��ج ولكن
املفاوضات مل تتكلل بالنجاح،
ليدخ��ل الن��ادي يف مرحلة
ثاني��ة أدت إىل التوص��ل إىل
اتف��اق ب�ين الطرف�ين ومن
املؤم��ل أن يت��م اإلعالن عن
الصفقة بع��د خروج املحرق
من كأس النخبة مؤخراً.
وتنتظ��ر ن��ادي الكوي��ت
العدي��د م��ن املش��اركات
املحلية باإلضافة إىل املشاركة
اآلسيوية واملشاركة يف بطولة
وليد الحيام األندي��ة العربية ول��ذا فإن
النادي يتطل��ع لتدعيم خط
ف��اوض الالع��ب مبنتص��ف دفاعه بقوة للمنافس��ة عىل
املوسم الحايل وتحديدا بعد جميع تلك البطوالت.

جاء تأهل فريق املالكية إىل نهايئ كأس النخبة مستحقًّا قياسً ا
مبا قدمه فرسان الغربية خالل البطولة املستحدثة هذا املوسم.
فارس الغربية أعلن نواياه البطولية مبكرًا بعد أن تخطى
املحرق باستحقاق يف االفتتاح بهدفني مقابل واحد ،قبل أن
يعلن تأهله عن مجموعته بفوزه عىل الشباب يف املباراة الثانية
بهدفني دون رد.
ومتكن املالكية من إقصاء حامل لقب كأس امللك فريق النجمة
بعد فوزه يف نصف النهايئ يوم أمس األول بهدفني دون رد؛
ليصل الفرسان إىل النهايئ بجدارة واستحقاق.
يومًا بعد يوم يثبت املالكية مبا يقدمه أنه يجني مثار العديد
من األمور التي عمل عليها النادي خالل السنوات األخرية ،بدءًا
من االهتامم بالقاعدة العمرية والرتكيز عليها بشكل كبري من
األكادميية وصوال لباقي الفئات ،باإلضافة إىل االستقرار الفني
الذي عمل فارقًا كبريًا من خالل تواجد
املدرب الوطني أحمد صالح الدخيل عىل رأس القيادة الفنية.
الدخيل استطاع صنع فريق له شخصية قوية وبإمكانات فنية
مميزة متعددة ،ولعل إحراز فرسان الغربية للقب الدوري يف
املوسم املايض  2016/2017ساهم كثريًا يف ذلك ،إذ أصبح بثوب
البطل يف أغلب املباريات وخصوصً ا التنافسية منها عرب ظهوره
القوي واملؤثر.
بال شك ،خطوة تفصل املالكية عن لقب ثان سيضاف إىل
خزائن النادي يف غضون موسمني ،لكن الطريق لن يكون
مفروشً ا بالورود أمام فريق الحد ،وهو من اعتاد عىل منصات
التتويج يف املواسم األخرية أيضً ا.

من لقاء المالكية والنجمة في نصف النهائي
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“ف�������ور اي����ف����ر” وم���ه���م���ة اج���ت���ي���اح “ال���ق���ل���ع���ة”

مواجهة “صقرية” مرتقبة لحسم المتأهلين عن المجموعة الثالثة
اللجنة اإلعالمية

تتحدد الي��وم هوية الفريقني املتأهلني
للدور ربع النه��ايئ عن فرق املجموعة
الثالث��ة عندما يلتق��ي يف املباراة األوىل
فريق��ا فور ايفر والقلعة عند الس��اعة
 ،9.00في�ما يلتقي يف املب��اراة الثانية
فريقا الصق��ر األبيض وصقور البحرين
عند الس��اعة  ،11.00وكلت��ا املباراتني
يحتضنهام ملعب اس��تاد مدينة خليفة
الرياضية.
ويشري موقف الفرق يف هذه املجموعة
إىل ص��دارة مس��تحقة لفري��ق الصقر
األبي��ض وبعالم��ة كامل��ة “ 6نقاط”،
جاءت من فوزي��ن متتاليني ،فيام يأيت
فريقا ف��ور ايفر وصق��ور البحرين يف
املرك��ز الثاين برصيد  3نق��اط من فوز
وخس��ارة ،بينام خرج فريق القلعة من
منافسات وحسابات التأهل بعد بقائه
من دون رصيد وبعد تلقيه خس��ارتني
متتاليتني.
يف املب��اراة األوىل ف��إن كل التوقع��ات
واملعطي��ات تؤك��د تف��وق فريق فور
ايف��ر عىل خصمه القلعة ال س��يام مع
وجود الدافع والطموح للفريق ورغبته
يف العب��ور والتأهل لل��دور ربع النهايئ
عىل عكس خصمه الذي يؤدي املباراة
من ب��اب الواجب ،ك�ما أن تفوق فور
ايف��ر ي��أيت يف الجانب الفن��ي لوجود
تش��كيلة وتوليفة جيدة م��ن الالعبني
ميلكون القدرات واإلمكانات التي تجيز
األفضلية لصالحهم عىل أرضية امللعب.
وي��درك ف��ور ايف��ر والعبي��ه أهمية
ترجم��ة األفضلية ع�لى أرض امللعب،
ومن املتوق��ع أن يعتمد مدربه س��يد
محمد جواد عىل التش��كيلة واألس�ماء
الت��ي دخل بها يف املبارات�ين املاضيتني
م��ع تغيري يف أس��لوب اللع��ب بهدف
ضامن الف��وز والنق��اط الث�لاث التي
ستضعه يف الدور ربع النهايئ ،ويربز يف
صفوفه عباس املط��وع والحارس خالد
عبدالس��تار ومحمد سليم وغريهم من
الالعبني.
وتتج��ه األنظ��ار للمب��اراة الثانية بني
الصقر األبيض وصقور البحرين تحديدًا
أن نتيجتها ستحدد بشكل كبري الفريقني
الصاعدي��ن عن ه��ذه املجموعة ورمبا
تكون نتيجتها هي التي ستحدد هوية
املتأهلني يف حال حقق صقور البحرين
الفوز والنقاط الثالث يف املباراة.
أهمية وحساس��ية املباراة رمبا تنعكس
ع�لى مجرياته��ا ومس��تواها الفني ال
س��يام مع تقارب مس��تويات الفريقني
وإمكاناته�ما وق��درات العبيه�ما عىل
رغم األفضلية التي سجلها فريق الصقر
األبي��ض يف الجولت�ين املاضيتني ،وميلك
الفري��ق الكثري من الالعب�ين البارزين
ويف مقدمته��م املح�ترف الس��عودي
عطية محمد والنيجريي عمران س��عيد
ومواطنه فورتشن وغريهم من الالعبني.
ويف املقاب��ل ،ف��إن صق��ور البحري��ن

يوسف بودهيش

سيد مهدي محمد

محمود رياض

مدرب فريق فيفا والمراكز علي سعيد

هدف وحيد ،ليفشل “الضيف الجديد”
يف تحقيق بصمة له يف “نارص ”11حيث
افتق��د للكثري م��ن العوام��ل املؤهلة
لذلك.
فيفا واملراكز الش��بابية بقيادة املدرب
الوطن��ي ع�لي س��عيد ويف أول إطاللة
تع��رض للخس��ارة أمام فري��ق الزعيم
بهدف دون رد وبن�يران صديقة ،لكنه
جدّد آماله عندما حقق فوزًا مس��تحقًّا
ع�لى الزل��زال بهدفني مقاب��ل ال يشء،
لكنه عج��ز يف اجتي��از املحطة األخرية
أمام فيكتوريوس ليحزم حقائبه مغادرًا
“نارص  ”11عىل أمل تعويض املشاركة
يف النسخة املقبلة العام القادم.

 58إنذارًا وغياب “الطرد”

فريق الصقر األبيض

فرحة فريق صقور البحرين في الجولة الماضية

شباك الزلزال استقبلت أهداف في  3مباريات

الحكام لم يستخدموا البطاقة الحمراء في الجولة الثانية

عىل توجيهات وزير ش��ؤون الش��باب
والرياض��ة هش��ام الج��ودر واهتاممه
الكب�ير بإنج��اح بطولة س��مو الش��يخ
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية
يف نسختها الحادية عرشة ،حيث يطلع
عىل كافة التفاصيل التي تتعلق بنجاح
إقام��ة املباريات ع�لى أرضية اس��تاد
مدينة خليفة الرياضية ومتابعة عملية
التأهيل والجهود الرامية يف ذلك”.
مضيفًا“ :نق��وم بعملية إع��ادة ترميم
األرضية يف الصباح واستطعنا حتى اآلن
الحف��اظ عىل صالحية امللعب بش��كل
كبري ج��دًّا ،كام نق��وم أحيانً��ا بعملية
الرش باملياه أثناء املباريات وفق أحدث
ّ
الط��رق الت��ي تضمن جودة العش��ب
وسالمة الالعبني”.
واعت�بر بودهي��ش أن املس��اهمة يف
إنجاح بطولة س��مو الش��يخ نارص بن
حمد الرمضانية هو وسام رشف لكافة
العاملني يف لجنة املالعب نظرًا لالس��م
الكب�ير ال��ذي تحمله املس��ابقة حيث
نؤكد العمل عىل مدار الس��اعة وصوالً
إىل اليوم الختامي من البطولة.

األول للمس��ابقة ،ومل تتجس��د م��رارة
الفش��ل مبجرد ال��وداع الحزين ،بل إن
النتائج كان��ت مفاجئ��ة للغاية حيث
تلق��ى  3هزائم أم��ام فيكتوريوس (4-
 )1ومن فيفا واملراكز الش��بابية (،)2-0
قبل أن مُينى بهزميته الثالثة أمام فريق
الزعيم بالخسارة (.)2-1
ومل يكن أشد املتشامئني توقعًا للسيناريو
ال��ذي ظهرب��ه الفري��ق يف البطولة ال
سيام أن س��بق له تحقيق اللقب يف 3
مناس��بات سابقة ويتش��ارك مع فريق
فيكتوريوس كأكرث الفرق إحرازًا للكأس
يف تاري��خ البطولة ،وكن من املتوقع أن
يحجز مكانًا له يف الدور ربع النهايئ إىل
أن الخروج كان نصيبه يف “نارص.”11

سيدخل املباراة وعينه عىل الفوز وهو
الطري��ق الوحي��د إليه للعب��ور للدور
الثاين ال س��يام مع خس��ارته يف الجولة
األوىل م��ن فريق فور ايف��ر ويتوجب
عليه الف��وز بفارق هدف�ين وأكرث من
أج��ل بل��وغ هدفه ،وي�برز يف صفوفه
الكث�ير م��ن الالعب�ين ويف مقدمته��م
الح��ارس الدويل الس��ابق عبدالرحمن
عبدالكريم وحس�ين الفرحاين وحسن
محمد وغريهم من الالعبني.
بودهيش :جاهزية تامة الستاد
مدينة خليفة

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

فيكتوريس يصطحب الزعيم إلى
ربع النهائي

حس��م فري��ق فيكتوري��وس ص��دارة
املجموعة األوىل عن جدارة واستحقاق
بع��د الفوز ع�لى فريق فيف��ا واملراكز
الش��بابية بثالثة أهداف مقابل هدف
وحيد ،ليرضب موعدًا مع ثاين املجموعة
الثانية التي انتهت مواجهاتها يف ساعة
متأخرة أمس االثنني.
وأكد انتصار فري��ق فيكتوريوس أيضً ا
هوي��ة الفري��ق صاحب املرك��ز الثاين
وهو الزعيم الذي وصل إىل الدور ربع
النهايئ قبل أن يخوض مواجهته األخرية
أم��ام فري��ق الزل��زال ،ورغ��م ذلك مل
يفوّت الزعيم الفرصة فقد أكد أحقيته
بالتأهل ع�بر اجتياز منافس��ه بهدفني
ضيف “خفيف الظل”
مقابل ه��دف وحيد لينتظ��ر مواجهة
مل تك��ن املش��اركة األوىل لفري��ق فيفا
أول املجموعة الثانية.
واملراك��ز الش��بابية تلب��ي الطموحات
الزلزال ووداع مرير عندم��ا ودّع منافس��ات البطول��ة من
ال��دور األول بع��د تلقي��ه الخس��ارة
لعل املفاج��أة املدوي��ة يف “نارص ”11الثانية له وكانت هذه املرة أمام فريق
متثلت بخروج فريق الزلزال من الدور فيكتوري��وس بثالث��ة أه��داف مقابل

ارتفع��ت حصيل��ة اإلن��ذارات الت��ي
أش��هرها حكام البطولة لالعبني إىل 58
بطاقة صف��راء يف الجول��ة الثانية التي
ش��هدت  15بطاقة صف��راء فقط وهو
مؤرش منخف��ض للغاي��ة مقارنة بـ 43
بطاق��ة يف الجول��ة األوىل في�ما غابت
البطاقة الحمراء ،رغم حالة االس��تبعاد
ملدرب فور ايفر سيد محمد جواد بعد
اعرتاضه عىل قرارات التحكيم.
ويعترب فريق ف��ور ايفر األكرث يف تلقي
البطاق��ات الصفراء حين�ما نال العبوه
 7إن��ذارات فيام توزع��ت بقيتها عىل
الزلزال والقلعة فيفا واملراكز الش��بابية
 ،5فيكتوري��وس والفخ��ار ونوم��اس
وتايول��س  4ل��كل منه��م ،الفخام��ة
والزعي��م وبتلك��و ج�نرز يونايت��د ،3
جرناس والنواي��ف وصقور البحرين ،2
فيام يعترب فريقا طموح والصقر األبيض
األقل تلقياً لإلنذارات ببطاقة فقط لكل
منهام.
وم��ن الجدير ذك��ره أن حال��ة الطرد
املبارشة الوحي��دة كانت لحارس فريق
القلعة الس��يد محمود إبراهيم وكانت
يف الجولة األوىل.
رياض  ..رقم قياسي

س��جل قائد فريق فيكتوريوس محمود
رياض رقماً قياس��يًّا يصع��ب تكراره يف
دورات “نارص” عندما شارك مع فريقه
من��ذ انطالقتها قبل نحو  10س��نوات،
ومل يغ��ب رياض عن البطولة وش��ارك
فيها كالعب يف صف��وف فيكتوريوس،
وساهم يف تتويج فريقه يف  3مناسبات،
باإلضافة إىل مساهمته يف وصوله للدور
نصف النهايئ يف  5مناسبات.
ويعترب رياض من الركائز األساس��ية يف
فريقه نظرًا لخربات��ه الكبرية والطويلة
يف املالعب ،ويأيت خلف محمود رياض
العب فري��ق الفخار حس�ين إبراهيم
محفوظ الذي ش��ارك يف  10نس��خ من
البطولة بداية من النس��خة الثانية ومل
يغب ع��ن فريقه يف جمي��ع املباريات
وساهم يف تتويجه باللقب مرتني.

الجنرز يؤكد صدارته للمجموعة الثالثة بالتعادل مع تايلوس
اللجنة االعالمية

أكد حامل اللقب بتلكو جرنز
يونايتد حضوره وتأهله للدور
ربع النهايئ وصدارته لفرق
املجموعة الثالثة بعدما تعادل
مع تايلوس بهدفني ملثلهام،
لريفع رصيده إىل  7نقاط ،فيام
ودع تايلوس املنافسات وخرج
مبكراً من الدور األول بعدما
تجمد رصيده عند  4نقاط.
وسجل أهداف املباراة
الربازييل دييغو “ ،”20وخالد
بن سلامن من ركلة جزاء

“ ”60لفريق الجرنز ،ولفريق
تايلوس محمد النعار من
ركلة جزاء “ ،”64وعامر
محمد “ ،”80وسيلعب
باتلكو جرنز يونايتد مع
ثاين املجموعة االوىل فريق
الزعيم .وحصد جائزة أفضل
العب يف املباراة العب فريق
تايلوس عبدالعزيز عدنان
حيث تسلمها من عضو
اللجنة املنظمة للبطولة نيلة
املري.
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زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم .2018/2017

هل شاخ “شيخ األندية”؟
خ��روج ن��ادي املحرق امللقب
بـ“شيخ األن��دي��ة” من مولد
املوسم الريايض 2018 / 2017
لكافة األلعاب الجامعية ببطولة
واح���دة فقط ع�لى مستوى
ال��رج��ال وه��ي دوري NBB
لكرة ال��ق��دم ،أم��ر ال يصدق
ملنتسبيه وأنصاره ،ولكنه واقعي
للوسط الريايض ،خصوصً ا إذا
ما ذكرنا أن املحرق خرج من
املوسم املايض ببطولة واحدة
يف مسابقات كرة السلة وهي
“كأس خليفة بن سلامن” ،بعد
أن جاءت مشاركة فرق ألعابه
األخ���رى رشفية ومبستويات
متذبذبة.
ال يختلف اثنان عىل أن املحرق

يعترب أكرث األندية املحلية رصفًا
عىل لعبة كرة القدم ،ولكن رغم
هذه اإلمكانات املادية وكوكبة
النجوم املوجودة يف صفوفه
والتدعيم املحيل واألجنبي
تكون املحصلة النهائية فقط
بطولة الدوري وخروجه باملركز
الثاين لكأس جاللة امللك وخروج
آخ��ر من ال��دور قبل النهايئ
لبطولة النخبة ،وه��ذا يؤكد
أن هناك خلال كبريًا يف رشايني
القلعة الحمراء عىل الصعيد
اإلداري والفني غري املستقر
خالل السنتني األخريتني.
يف كرة السلة ،تلقى الفريق
صفعة ق��وي��ة ه��ذا املوسم
بتجريده من لقب كأس خليفة

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

املوسم نفسه.
ويف ك��رة الطائرة ،ال يختلف
الوضع عن اللعبتني السابقتني
والرصف املادي الذي أحدثته
اإلدارة بهدف إعادتها للمدرج
الصحيح لإلقالع نحو الفوز
بالبطوالت ولكن آماله توقفت
عند املركز الثاين يف بطولتي
الدوري وكأس ويل العهد.
بكل تأكيد هذه النتائج تعترب
سلبية لهذا الكيان العريق
والذي طاملا تغنت به جامهريه
أينام حطت رحالها ،وأحدثت
ثورة حمراء يف “السوشل ميديا”
يف ذكر األسباب واملتسببني فيام
وصلت إليه ألعاب ناديهم ،بل
وب��دا بعضهم “يتوجّ س” من

مواجهة فريق القدم لنظريه
األه�لي السعودي “ذهابًا
وإيابًا” يف البطولة
ال��ع��رب��ي��ة ..وبني
هذا وذاك يبقى
ال��س��ؤال ح��ارضًا:
هل شاخ “شيخ
األن��دي��ة” عن
مواصلة طريق
ال��ب��ط��والت؟
ه��ل يحتاج
ل��ض��خ دم���اء
ج�����دي�����دة
أك�ث�ر م��ن ضخ
األم���وال؟ أم هو
ب��ح��اج��ة الس��ت��ق�رار
إداري وفني عاليني؟

ali.radhi9@gmail.com

“بتلكو” ترعى “بتلكو جنرز يونايتد” في “ناصر ”11
أشاد منتس��بو فريق “بتلكو
ج�نرز يونايت��د” بدعم رشكة
“بتلك��و” لفريقهم املش��ارك
يف دورة ن��ارص ب��ن حم��د
الرمضاني��ة الرابع��ة لأللعاب
الرياضية “نارص .”11
ونوهوا باس��مهم ونيابة عن
الجهازي��ن الفن��ي واإلداري
لفري��ق بتلكو ج�نرز يونايتد
بالرعاي��ة املقدم��ة من قبل
رشكة “بتلك��و” ،مؤكدين أنها
داعم أسايس لفريق يف طريق
إع��داده وتهيئت��ه عىل النحو
األفضل للمش��اركة يف بطولة
“نارص  ”11لكرة القدم.
وقال��وا إن م��ا قدمته الرشكة
من دعم خاص وكبري للفريق
خ�لال مش��اركته يعك��س
اإلسهامات املتميزة واملتواصلة
للرشك��ة يف دع��م الش��باب
البحريني ،وع�لى األخص يف
املجال الريايض ،خصوصً ا مع
رعايتها للفريق يف الس��نوات
املاضي��ة ،والتي حق��ق فيها
عددًا من اإلنج��ازات آخرها

من المنافسات في بطولة برشلونة
فريق بتلكو جنرز يونايتد

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

وأعرب��وا ع��ن فخره��م
واعتزازهم بالتع��اون القائم
بني الفريق والرشكة ،مؤكدين
أنه��ا تعك��س ص��ورة طيبة
للعالقات والح��رص املتبادل
ع�لى إنجاح مش��وار الفريق
يف دورة تع��د م��ن أفض��ل
الدورات.
وقال��وا يف خت��ام حديثه��م:
“نع��رب عن تقديرن��ا للدعم

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

إثارة كبيرة في الجولة الثانية لبطولة “طيران الخليج”
أس��فرت مباري��ات الجول��ة
الثانية لبطول��ة نادي طريان
الخلي��ج الثالث��ة الرمضانية
لك��رة الق��دم ع��ن نتائ��ج
متفاوت��ة يف املجموع��ات
األربع م��ع تس��جيل الكثري
من األهداف يف اليوم الثاين،
إذ تغل��ب البلوغران��ا ع�لى
النوي��درات بثالثي��ة بيضاء،
وتع��ادل باب��ا س��يتي م��ع
العك��ر بدون أه��داف ،ويف
املجموعة الثانية ويف مباراة
وفرية باألهداف تغلب فريق
نظ��ارات عامر ع�لى مطعم
أنوار الع��راق  ،5-6والتانغو
عىل ش��باب املدينة بسبعة
أه��داف دون رد ،بين�ما يف
املجموع��ة الثالث��ة تغل��ب
املس��تقبل ع�لى بورحم��ة
للمق��اوالت  2-3وتع��ادل
مفروش��ات أحم��د رشيف
“ب” م��ع التع��اون بثالث��ة
أهداف لكليهام.
وحاز الع��ب التعاون حامد
عبدالله ع�لى نجومية اليوم
الثانية بع��د أن ظهر بصورة
ممي��زة يف لق��اء فريقه أمام
املفروشات “ب” وكان واحداً

فريق البحرين للتحمل 13
يعتلي القمة في برشلونة

من أسباب التعادل ،والنجم
الث��اين كان الهندي س��وريج
الع��ب فري��ق مفروش��ات
أحم��د رشي��ف “أ” ،أدار
املباري��ات الح��كام س��مري
عبدالله ،محمد عبدالرسول،
ممدوح عبدالعليم وسليامن
عمر ،وراقبها عيىس الدورسي
وسمري حرم ،وستقام الجولة
الرابعة غداً األربعاء.
وحظيت مباري��ات البطولة
يف اليوم�ين األول والث��اين
متابعة كب�يرة من الجامهري
التي تحرص عىل التواجد يف
امللعب مبكراً وحتى ما بعد
منتصف الليل ملتابعة النجوم
املميزين الذي يسعون دامئاً
لتقديم أفضل مستوياتهم يف
هذا املحفل الرمضاين الرائع،
فيام تبذل اللجن��ة املنظمة
برئاس��ة عم��ران الج��داوي
ومدي��ر البطول��ة جاس��م
املطاوع��ة ورئي��س اللجن��ة
الفني��ة عبدال��رزاق قم�بر،
جهوداً كب�يرة من أجل إبراز
الدورة وإنجاحه��ا ،وهنالك
تعاون��اً كب�يراً م��ن الف��رق
املشاركة.

تكريم حامد عبداهلل العب فريق التعاون

استطاع متسابق فريق البحرين للتحمل  13خافيري غوميز
االنتصار يف القمة ببطولة برشلونة للرجل الحديدي 70.3
بفارق  3دقائق عن أقرب منافسيه ،منهيًا السباق يف أربع
ساعات ودقيقة و 39ثانية.
واستطاع املتسابق اإلسباين أن يقدم أدا ًء مميزًا خالل هذه
املسابقة ،حيث خرج من سباق املاء متصدرًا ،إال أن منافسيه
استطاعوا االقرتاب منه خالل سباقات الدراجات ،ولكنه عاد
ليعزز صدارته يف سباق الجري ،منهيًا السباق يف املركز األول.
وهذا السباق مبثابة تجربة مهمة لغوميز قبل مشاركته يف
بطولة العامل يف كونا ،واملحطة القادمة للمتسابق اإلسباين
ستكون يف كرينز ،حيث سيشارك للمرة األوىل يف سباق الرجل
الحديدي الذي سيقام هناك.

األيام يتأهل لنصف نهائي
متقاعدي الهملة الكروية
متكن فريق األيام بقيادة حسن مهدي من استعادة قواه
بعد الهزمية الثقيلة التي تعرض لها من قبل املتصدر فريق
نعامنكو ،حيث استطاع الفوز عىل فريق البالد بقيادة
املدرب سلامن السوحي وبنتيجة أربعة أهدف مقابل
هدفني يف آخر لقاء لهام بالدور التمهيدي.
وقد بدأ فريق األيام املباراة بحذر شديد جدًّ ا من أجل
إحكام خط دفاعه وترتيب صفوفه أمام خصمه البالد،
وكان له ذلك حيث ضغط ومنذ بداية املباراة مسج ًال
هدفه األول عن طريق قائده حسن مهدي ،وعاجل أيضً ا
مهاجم األيام املخرضم حسني البوري بهدف جميل ،فيام
سجل األيام هدفه الثالث عم طريق أحمد منصور ،لينتهي
الشوط األول بتقدم األيام بثالثة أهداف مقابل ال يشء
للبالد.
وبدأ البالد الشوط الثاين أكرث تنظيماً وشكل مجموعة من
الهجامت عىل مرمى األيام وسط إضاعة العبيه للعديد
من الفرص ،ليتمكن مهاجم البالد املتألق مهدي حسن
عيد من تسجيل هدف جميل باغت فيه حارس األيام،
لينتفض بعده العبو األيام ويسجلوا هدفهم الرابع عن
طريق قائد الفريق حسن مهدي ،وقد أضاعوا الكثري من
الفرص املحققة أمام مرمى البالد ،ليباغت وللمرة الثانية
مهاجم البالد مهدي حسن بهدف جميل عىل مرمى
األيام ،ليسيطر البالد عىل مجريات املباراة من خالل العبه
الغائب العائد عيل مرزوق الذي قاد معظم الهجامت
عىل مرمى األيام وكد البالد أن يعدل النتيجة لوال إضاعته
للفرص ،لتنتهي املباراة بفوز األيام ويتأهل للدور نصف
النهايئ خلف املتصدر نعامنكو ،ويتوقع أن يقام الدور
نصف النهايئ مساء الثالثاء بلقاء يجمع نعامنكو متصدر
املجموعة األوىل وفريق األبراج ،فيام يالقي هايب متصدر
املجموعة الثانية فريق األيام.
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كلــوب يكيــل المديــح لزيــدان
(وكاالت) :يتطل��ع ليفربول بش��دة إىل
مواجهة ريال مدريد ،حامل اللقب ،يف
نهايئ دوري أبطال أوروبا ،يوم السبت
املقب��ل ،لك��ن مدربه يورج��ن كلوب،
يشعر بس��عادة كبرية ألن املنافسة مع
نظ�يره زين الدين زي��دان لن متتد إىل
داخل امللعب.
ويس��تهدف ريال إح��راز لقب دوري
األبطال للموس��م الثالث ع�لى التوايل
تح��ت قي��ادة زيدان ،الع��ب منتخب
فرنسا السابق ،بينام سيحاول كلوب أن
يقود ليفربول للتتوي��ج باللقب للمرة
السادسة يف تاريخه واألوىل منذ 2005
عندما يلتقي العمالقان يف كييف.
وق��ال كل��وب ملوق��ع الن��ادي ع�لى
اإلنرتنت“ :أنا سعيد ألننا لن نلعب ضد
بعضنا البعض ..ل��ن أحتاج إىل مراقبته

أو يشء من هذا القبيل ،أنا سعيد جدا
أنه بوس��عي إدخال العب��ي فريقي إىل
امللعب” .وأض��اف“ :إنه من أفضل 10
العبني ..م��ن أفضل  5العبني عىل مدار
التاري��خ ،واآلن هو يتوىل تدريب ريال
مدريد وه��و فريق ميلك خ�برة كبرية
يف امللع��ب ،س��يكون التح��دي كبريا”.
وتوج ريال باللقب األورويب للمرة ،12
وهو رقم قيايس ،وس��يطر عىل البطولة
القارية منذ توىل العبه الس��ابق زيدان
املسؤولية يف .2016
وس��يحاول ريال أن يصب��ح أول فريق
من��ذ باي��رن ميوني��خ يف  1976يت��وج
باللقب  3مرات متتالية.
وقال كلوب“ :إنه ش��خصية اس��تثنائية
يف عامل كرة الق��دم ،كنت أحبه كالعب
وأحرتمه كزميل ،من املذهل ما يقدمه

مع ريال مدريد”.
ويهدف زي��دان ،ألن يصبح أول مدرّب
يفوز بلقب دوري أبط��ال أوروبا يف 3
مواس��م متتالية ،حيث يس��تعد فريقه
حاليا ملواجهة ليفرب��ول اإلنجليزي ،يف
املباراة النهائية.
وس��بق لزي��دان البالغ م��ن العمر 45
عاما ،أن أحرز اللقب كمدرب مع ريال
مدري��د يف العامني املاضي�ين ،وإذا ما
متكّن فريقه من الف��وز عىل ليفربول،
فإن امل��درّب الفرنيس س��يدخل تاريخ
املسابقة من أوس��ع أبوابها ،علام بأنه
املدرب الوحيد ال��ذي متكّن من قيادة
فريق��ه إلحراز اللقب مرت�ين متتاليتني
يف العهد الحديث م��ن البطولة ،وأوّل
مدرّب يحقق هذا اإلنجاز منذ أن فعل
أريجو س��ايك ،ذلك مع ميالن يف 1989

( 1958و ،)1959وم��درب بنفيكا بيال
جومتان ( 1961و.)1962
وم��درب إنرت مي�لان هيليني��و هرييرا
( 1964و ،)1965وم��درب أياك��س
س��تيفان كوفات��ش ( 1972و،)1973
وم��درب بايرن ميونيخ ديت�مار كرامر
( 1975و ،)1976وم��درب ليفرب��ول
بوب بايس�لي ( 1977و )1978ومدرب
نوتنجهام فورست ،برايان كالف (1979
و.)1980
لك��ن زي��دان ويف حال إح��راز اللقب
مس��اء الس��بت ،لن يكون أول مدرب
يورجن كلوب وزين الدين زيدان يفوز باللقب  3مرات ،حيث سبقه إىل
ذلك بوب بايسيل مع ليفربول (1977
و .1990وسبق لـ  10مدرّبني أن أحرزوا زيدان وس��ايك ،م��درب ري��ال مدريد و 1978و ،)1981وكارل��و أنش��يلويت
لق��ب املس��ابقة مبختلف مس��مّياتها ،خوس��يه فياللونج��ا ( 1956و 2003( ،)1957و 2007م��ع ميالن ،و 2014مع
مرت�ين متتاليت�ين ،وه��م باإلضافة إىل وم��درب الري��ال أيضا لوي��س كارنيليا ريال مدريد).

جـائــزة جــديـــدة
(وكاالت) :حص��د محم��د صالح،
هداف ليفربول ،جائزة جديدة يف
إنجل�ترا ،بعد املوس��م الرائع الذي
قدمه رفقة الريدز.
وأعلن��ت رابطة الالعبني املحرتفني،
ف��وز محمد ص�لاح ،بجائزة العب
املوسم من اختيار الجامهري ،بعدما
حاز عىل أعىل نسبة من األصوات،
بالتف��وق عىل كيف�ين دي بروين،
صانع ألعاب مانشسرت سيتي.

إصابة ديمبلي

ون��ال محم��د ص�لاح ،م��ن قبل
جائ��زة أفضل العب يف الربمييريليج
م��ن رابط��ة الالعب�ين املحرتف�ين
واالتحاد اإلنجليزي ورابطة النقاد
الرياضيني.
ك�ما حقق ص�لاح رق�ًم�اً قياس��يًا
بالتتوي��ج بلقب ه��داف الدوري
اإلنجليزي بعدما أصبح أول العب
يس��جل  32هدفًا يف موسم واحد
بنظام  20فريقًا.

المبارك يعد بالمزيد
(وكاالت) :قال خلدون
املبارك ،رئيس مانشسرت
سيتي ،بطل الدوري
اإلنجليزي املمتاز ،إن ناديه
مييض قدما برغبة مدربه
بيب جوارديوال ،لتحقيق
النجاح وسيكون أكرث تعطشا
خلدون المبارك
لحصد األلقاب يف املوسم
املقبل.
وأضاف املبارك ،ملحطة سيتي التلفزيونية “لدينا
املدرب بيب جوارديوال ،الذي ميلك رغبة هائلة.
لن يكون هناك أي شعور زائد بالسعادة أو
باالسرتخاء”.
وتابع “توقعايت وتوقعات املدرب أن هذا الفريق
سيواصل التطور .ليس لدي شك أننا سنعود هذا
الصيف ولدينا رغبة أكرب وجدية أكرب .سنواصل
النمو والتطور”.
ووقع جوارديوال ،الذي توج أيضا بلقب كأس رابطة
األندية اإلنجليزية هذا املوسم ،عىل عقد جديد
منذ أيام ليستمر مع السيتي ،حتى  .2021وأىت
املدرب اإلسباين ،مبجموعة من الالعبني الشباب،
واشرتك ثاليث الهجوم ،املكون من اإلنجليزي رحيم
سرتلينج والربازييل جابرييل خيسوس واألملاين
لريوي ساين ،يف تسجيل  41هدفا بالدوري هذا
املوسم .وأكد املبارك أن تشكيلة السيتي تطورت
كثريا ،يف ظل التفكري أيضا يف املواسم املقبلة.
وقال “هذه تشكيلة شابة .الكثري من الالعبني
املوهوبني عمرهم يقل عن  26عاما .أي إضافات
يجب أن تساعد عىل تطوير الفريق .هذا أكرث
ما تعلمته خالل سنوات رئاستي لهذا النادي
اإلنجليزي”.

محمد صالح

(وكاالت) :أصدر نادي برشلونة اإلسباين ،بيانًا رسميًا ،لإلفصاح
عن حجم إصابة العبه الفرنيس ،عثامن دميبيل.
وخرج دميبيل ،مطلع الشوط الثاين من مباراة ريال سوسييداد
األحد ،يف إطار الجولة األخرية من عمر الدوري اإلسباين ،متأثرًا
باإلصابة .وذكر برشلونة ،يف بيان رسمي ،أن دميبيل يعاين من
إصابة يف التواء بالكاحل ،ويحتاج ملتابعة طبية ،للتأكد من مدى
جاهزيته لخوض نهائيات كأس العامل يف روسيا.
وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ،قد أكدت أن فرتة الغياب
يف إصابة دميبيل قد ترتاوح بني أسبوعني إىل  30يوما ،إال أنّ
الالعب سيشارك يف مونديال روسيا.
وشوهد عثامن دميبيل ،يف احتفاالت الفريق الكتالوين ،بتحقيق
الثنائية املحلية ،وكان يسري دون أي معاناة.

أمسيـة مبهــرة
(وكاالت) :أبدى إرنستو فالفريدي ،املدير
الفن��ي لربش��لونة ،س��عادته بالتأقلم مع
الفريق الكتالوين ،يف أول موس��م له ،عىل
رأس اإلدارة الفنية للبلوجرانا.
وج��اء ترصيح فالف�يردي ،عق��ب إنهاء
برش��لونة املوس��م  ،بف��وز ع�لى ري��ال
سوس��ييداد به��دف نظي��ف ،يف خت��ام
جوالت الليجا .وأش��ار فالف�يردي إىل أن
ملعب الكامب نو ،يث�ير االنبهار ،خاصة
يف ظل األجواء التي ش��هدها الليلة لوداع
قائ��د الفري��ق ،أندريس إنييس��تا الذي
خاض أمس آخر مباراة بقميص برشلونة.
واعرتف فالف�يردي أن أبرز ما مر به عىل

املستوى الشخيص هذا العام ،هو”تأقلمه
م��ع الن��ادي والفريق” معت�برا أن األمر
ليس سهال .وحدد آندريس إنييستا ،قائد
برش��لونة ،خليفته يف الكامب نو ،بعدما
خ��اض آخر مباراة له مع البالوجرانا أمام
ريال سوس��ييداد .وأعلن إنييس��تا رحيله
بنهاية املوس��م بع��د  22عامًا يف صفوف
برش��لونة ،من بينها  14عام��ا يف الفريق
األول حصد فيها  32لقبًا .وقال إنييستا يف
آندريس إنييستا
ترصيحات لصحيفة “سبورت” اإلسبانية:
“برشلونة ميتلك فيليب كوتينيو ودينيس للتتوي��ج بالبطوالت” .ومل يعلن إنييس��تا وس��جل كوتينيو  10أهداف مع برشلونة
س��واريز بجانب كارليس أليني��ا ،وكلهم حت��ى اآلن وجهت��ه املقبلة ،فيام تش�ير يف  22مباراة منذ قدومه إىل قلعة “كامب
نو” يف يناير املايض قادمًا من ليفربول.
قادرون عىل أن يقودوا الفريق من بعدي التوقعات القرتابه من الدوري الياباين.

مفاجأة بلجيكا

 5صفقات
(وكاالت) :طلب الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير الفني ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي ،التعاقد
مع  5صفقات عىل األقل ،يف املريكاتو املقبل ،مبيزانية تصل إىل  250مليون جنيه إسرتليني.
وكشفت صحيفة “مريور” ،أن مورينيو ،طلب من نائب املدير التنفيذي ملانشسرت يونايتد،
تجهيز ميزانية يف سوق االنتقاالت الصيفية ،تصل إىل  250مليون جنيه إسرتليني .وقالت
الصحيفة “مورينيو يرغب يف التعاقد مع تويب ألديرفرييلد ،مدافع توتنهام ،بجانب ضم
فريد من شاختار األوكراين ،وجان ميشيل سريي ،من نيس الفرنيس ،وجورجينيو من نابويل”.
كام يحاول مانشسرت يونايتد ،التعاقد مع أليكس ساندرو ،من يوفنتوس اإليطايل ،أما
الصفقة األبرز ،ستكون بإعادة جاريث بيل إىل الدوري اإلنجليزي ،وضمه من ريال مدريد
اإلسباين .وأكدت الصحيفة ،أن التعاقد مع صفقات جديدة ،يفتح الباب لرحيل دايل بليند
وماتيو دارميان ولوك شاو ،بجانب أنطوين مارسيال ،كام سيغادر مروان فياليني ،بعد انتهاء
عقده يف مرسح األحالم .وأشارت الصحيفة ،إىل أن إدارة مانشسرت يونايتد ،ستحاول إمتام
الصفقات التي يطلبها مورينيو ،برشط أن يتمكن من التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي
املوسم املقبل ،والغائب عن خزائن الفريق منذ عام  ،2013وإال سيتعرض لإلقالة.

(وكاالت) :أعلن روبريتو مارتينيز ،املدير الفني ملنتخب بلجيكا ،القامئة
املبدئة املكونة من  28العبا استعدادا للمشاركة يف نهائيات كأس العامل يف
روسيا الشهر املقبل.
وشهدت القامئة غياب العب روما اإليطايل ،رادجا ناينجوالن ،رغم مستواه
املميز هذا املوسم .وجاءت القامئة كالتايل :حراسة املرمى :تيبو كورتوا،
سيمون مينوليه ،كوين كاستيليز ،ماتز سلسز.
الدفاع :تويب ألديرفيليد ،فينسنت كومباين ،توماس فريمايلني ،ديريك بوياته،
لوران سيامن ،ليندر دندونكر ،كريستني كاباسييل ،جوردان لوكاكو ،توماس
مونييه ،ويان فريتيخني.
الوسط :يانيك كاراسكو ،نارص الشاذيل ،موىس دميبيل ،عدنان يانوزاي ،كيفني
دي بروين ،إيدين هازارد ،مروان فياليني ،ثورجان هازارد ،يوري تيلسامن،
أكسيل فيتسل.
الهجوم :روميلو لوكاكو ،دريس مريتنز ،كريستيان بينتييك ،مييش باتشواي.

انتــر يتنفـــس الصعــداء
(وكاالت) :سلطت الصحف اإليطالية،
الصادرة أمس االثنني ،عىل املباراة
الدرامية بني إنرت ميالن والتسيو،
والتي أقيمت األحد ،وتأهل عىل إثرها
النرياتزوري إىل دوري أبطال أوروبا.
إنرت تأهل لدوري األبطال بعد غياب
 6سنوات ،بعد مباراة درامية ،شهدت
تقدم التسيو بهدفني لهدف ،قبل أن
ينجح إنرت ميالن يف قلب النتيجة إىل  3ـ
 2مبلعب األوملبيكو.
وعنونت صحيفة “كوريري ديللو
سبورت”“ :إنرت يغري التاريخ ،متكن من
هزمية التسيو  ،3-2وتأهل إىل دوري
أبطال أوروبا”.

وأضافت“ :دي فري يتسبب يف ركلة
جزاء ،ويعيد فتح املباراة ،إيكاردي
ملك األهداف بالتساوي مع إميوبييل”.
وتابعت“ :كالياري آمن ،هزم أتالنتا ،ال
يزال يف الدوري اإليطايل مع أودينيزي،
كييفو فريونا وسبال ،أما كروتوين،
فهبط” .وسلطت الضوء عىل حلم
منتخب إيطاليا تحت  17عامًا ،وقالت:
“أحالم شباب إيطاليا تختفي ،يف النهايئ
األورويب ،يخرسون بركالت الرتجيح أمام
هولندا (.)6-3
وأكملت“ :نابويل والسم والغموض،
السان باولو يرحب بالفريق ،ومستقبل
ساري يعود للغموض”.

ونقلت ترصيحات رئيس نابويل ،مهاجماً
يوفنتوس“ :االسكوديتو من حقنا ،لكننا
مل نستطع رسقته”.
ماوريسيو ساري“ :حتى القصص
الجميلة ميكن أن تنتهي”.
أما صحيفة “توتو سبورت” ،فخرجت
بعنوان“ :يويف  -بريين ،من هنا نذهب،
الحارس يودع جنوى ،ماروتا وعمل
الغد ،واجتامع يحدد مصريه”.
وأشارت الصحيفة إىل أن ماسيميليانو
أليجري ،مدرب يوفنتوس ،سيجتمع مع
مديري النادي من أجل تحديد خطط
املستقبل ،وتجديد العمود الفقري
للفريق .وتابعت “ساري :الكلامت

التي تقول وداعًا” ،يف إشارة إىل أن
املدرب كشف عن إمكانية رحيله خالل
األيام املقبلة .وأكملت“ :إنرت املجنون،
رميونتادا عظيمة يف األوملبيكو ،إيكاردي
وفيتشينو يهزمان التسيو ،ويضعان
النرياتزوري يف دوري أبطال أوروبا”.
وسلطت الصحيفة الضوء عىل الرتتيب
النهايئ للبطولة ،بعدما تأهل ميالن إىل
الدوري األورويب ،وأتالنتا إىل األدوار
التمهيدية ،فيام ودع كروتوين البطولة.
وعنونت صحيفة “الجازيتا ديللو
سبورت”“ :إنرت ،نحن اآلن يف دوري
أبطال أوروبا” ،بعدما تغلب الفريق
التسيو بثالثة أهداف لهدفني.

وأضافت“ :ساري
يكررها مرة أخرى ،ال
أعرف إذا كنت سأبقى
أم ال”.
وتابعت“ :ميالن
يتأهل إىل الدوري
األورويب من الباب
األمامي” ،بعد أن
نجح يف التأهل
للبطولة مبارشة
دون لعب مرحلة
التصفيات ،بعد
الفوز عىل فيورنتينا
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غال

ف الجازيتا ديللو سبورت

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com

متقاعدة تفوز بربع مليون دوالر في سحب “ثمار”
قدم بن���ك الإثمار ،بنك التجزئ���ة الإ�سالمي
ال���ذي يتخذ من البحرين مق���را ً له ،جائزة نقدية
قيمتها � 250أل���ف دوالر ،وهي اجلائزة الكربى
الأولى يف �سحوبات ثمار لعام � ،2018إلى نوال
يو�س���ف عب���د الغني ،وه���ي متقاع���دة بحرينية
اجلن�سية.
وقدم الرئي����س التنفيذي �أحمد عبدالرحيم
اجلائ���زة للرابح���ة خ�ل�ال احتف���ال عق���د باملقر
الرئي�س���ي للبن���ك يف �ضاحي���ة ال�سي���ف ،وذلك
بح�ضور زوجها وعدد م���ن �أع�ضاء فريق الإدارة
التنفيذية يف بنك الإثمار.
وقال���ت ن���وال “�إنن���ي �سعي���دة للغاي���ة
لكوين الرابح���ة الأولى جلائزة ثم���ار الكربى يف
ع���ام � ،2018إذ �ستغ�ي�ر ه���ذه اجلائ���زة حياتنا
بالفعل،كم���ا �س�أحر����ص على ا�ستخ���دام املبلغ
يف بع�ض الفر����ص اال�ستثماري���ة يف امل�ستقبل
القريب .ولق���د د�أبت �أنا وعائلتي على التعامل
م���ع بنك الإثمار من���ذ ت�أ�سي�سه نظ���را ً لتميزه يف
تق���دمي �أعلى م�ست���وى من خدم���ة العمالء التي
تت�س���م بال�رسع���ة والكف���اءة .كذل���ك يوجد فرع
للبنك قري���ب من حمل �سكني ،وه���و ما ي�سهل
علينا �إجراء جميع معامالتنا امل�رصفية”.

وم���ن جانبه قال عبد الرحي���م “بالنيابة عن
بن���ك الإثمار ،ي�رسين �أن �أتوج���ه بخال�ص التهاين
لل�سي���دة ن���وال وعائلته���ا وجمي���ع الفائزي���ن
الآخري���ن ب�سح���ب ثمار ه���ذا ال�شه���ر� ،إذ ي�شجع
ح�س���اب ثمار للتوفري على االدخ���ار واال�ستثمار
م���ن �أج���ل امل�ستقبل ،ل���ذا ف�إنه ي�رشفن���ا حقا ً �أن
نكون جزءًا من رحلة عمالئنا لت�أمني م�ستقبلهم
وم�ستقبل �أ�رسهم”.

وا�ستط���رد بالق���ول “متا�شي���ا ً م���ع التزام
البنك الرا�س���خ بتلبية متطلبات العمالء وتوفري
خدمات م�رصفية متميزة من �أجلهم ،ف�إننا نعمل
با�ستم���رار عل���ى تطوير ح�س���اب ثم���ار .و�سعيا ً
لت�شج���ع اجلمهور عل���ى تبني منط ادخ���ار �أكرث
م�س�ؤولي���ة ،فق���د �أ�ضفنا هذا الع���ام املزيد من
اجلوائز النقدي���ة بالإ�ضافة �إل���ى تقدمي معدل
ربح متوقع”.

“تويوتا” تقدم عروضا مغرية على الصيانة
�أعلن���ت �رشك���ة �إبراهي���م خلي���ل كان���و،
الوكيل احل�رصي ل�سيارات تويوتا يف مملكة
البحرين ع���ن �إط�ل�اق حملته���ا الرم�ضانية
ال�سنوي���ة الت���ي تق���دم خ�صوم���ات كبرية
عل���ى خدم���ات ال�صيانة وت�صلي���ح هياكل
ال�سيارات جلميع موديالت تويوتا.
ت�ستمر احلمل���ة الرم�ضانية طوال فرتة
�شه���ر رم�ض���ان املب���ارك ،وتُتي���ح للعمالء
احل�ص���ول على خ�صوم���ات بن�سب���ة % 25
عل���ى �أجور العمال وقطع الغيار ،خ�صومات
بن�سبة  % 25على �إطارات مي�شالن بجانب
تخفي�ضات ت�صل لغاية  % 25على خدمات
لومار وزيبارت للعناية بال�سيارات.
تُعت�ب�ر ال�صيانة الدورية م���ن العوامل
الأ�سا�سي���ة الت���ي ت�ساه���م يف احلفاظ على
ق���وة �أداء ال�سي���ارات وخا�ص���ة يف ف�ص���ل
ال�صيف عن���د مواجهتها لأق�س���ى الظروف
املناخي���ة كما تلعب دورا ً كب�ي�را ً يف تعزيز
قيم���ة ال�سي���ارة عند �إع���ادة بيعه���ا .لذلك
تهدف ه���ذه احلمل���ة لتمك�ي�ن العمالء من
�صيان���ة �سياراتهم ب�شكل مري���ح وب�أ�سعار
خمف�ضة.
م���ن جانبه عل���ق املدي���ر الع���ام الأول
خلدم���ات ال�صيان���ة ماي���كل غ���ود قائال ً “
تع���د تويوتا م���ن �أكرث عالم���ات ال�سيارات
موثوقية على م�ستوى العامل .وهي كغريها
م���ن ال�سي���ارات ،تعتم���د ق���وة �أدائها على
ا�ستخدام قطع الغي���ار الأ�صلية وح�صولها
على خدمات �صيانة عالية امل�ستوى لذلك
�صممنا ه���ذه العرو����ض الرم�ضانية والتي
يح�صل العمالء م���ن خاللها على جميع هذه
املزايا ب�أ�سعار خمف�ضة”.

مدينة التنين تطلق فعالية “أعد التدوير والبناء”
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“اإلسالمي” يطلق عروض ًا على منتجاته التمويلية واالئتمانية
�أعل���ن بن���ك البحري���ن الإ�سالم���ي �إطالق
حملت���ه الرتويجي���ة لزبائنه والت���ي يقدم من
خاللها عرو�ضا ً مغرية على منتجاته التمويلية
وبطاقات االئتمان ،وذلك خالل �شهر رم�ضان
املب���ارك .وت�أت���ي ه���ذه احلمل���ة �ضم���ن �إطار
حر����ص البنك عل���ى تقدمي �أف�ض���ل العرو�ض
الت���ي تلق���ى ر�ض���ا وا�ستح�س���ان الزبائ���ن
ومتنحه���م كاف���ة متطلباته���م واحتياجاتهم
التمويلي���ة ،به���دف ا�ستف���ادة �أك�ب�ر �رشيح���ة
ممكنة من الزبائن .
و�رصح���ت مدير عام اخلدم���ات امل�رصفية
للأف���راد دالل الغي����ص قائل��� ًة “ي�سعدن���ا
�إط�ل�اق احلمل���ة الرتويجي���ة الرم�ضانية التي
�ستمكن زبائننا الذين �سيتقدمون بطلباتهم
لال�ستف���ادة م���ن منتج���ات البن���ك التمويلية
خ�ل�ال �شهر رم�ضان من احل�صول على متويل
مبع���دالت ربح �سنوي���ة خمف�ض���ة ،بالإ�ضافة
�إل���ى ا�سرتداد نق���دي عند التق���دمي على �أية
بطاق���ات ائتمانية جدي���دة� .إذ �سيمنح البنك
كل زب���ون يح�ص���ل عل���ى متوي���ل لل�سيارات
وبطاق���ة ائتماني���ة جدي���دة خ�ل�ال الف�ت�رة
الرتويجي���ة ا�س�ت�رداد نق���دي بقيم���ة 100
دين���ار بحريني،ويف حال احل�صول على بطاقة
ائتمانية جديدة فقط خالل الفرتة الرتويجية،
ف�إنه ي�ستحق مبلغ  50ديناراً فقط”.
و�أ�ضاف���ت الغي����ص قائله “م���ع متويل
ال�سيارات ميكن للزبائن اال�ستمتاع مبعدالت

•دالل الغي�ص

ربح منخف�ضة وفرتة �سماح لثالثة �أ�شهر”.
واختتمت قائلة “ن�سعى يف بنك البحرين
الإ�سالمي خلدمة زبائننا الكرام ،ونعمل دائما ً
على تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر لهم عرب
�إطالق هذه العرو�ض الرتويجية املميزة التي
ن�أم���ل �أن تالق���ي ا�ستح�سانهم .كم���ا ي�سعدنا
دائمً���ا اال�ستم���اع �إلى مالحظ���ات ومقرتحات
زبائننا لتطوير خدماتنا امل�رصفية ،وندعوهم
لال�ستف���ادة م���ن ه���ذه العرو����ض التمويلية
املميزة ،واغتنام هذه الفر�صة القيمة ،حيث
�ستك���ون جميع الف���روع واملجمع���ات املالية
م�ستع���دة خلدمته���م خ�ل�ال �أوق���ات ال���دوام
الر�سم���ي يف �شهر رم�ض���ان املبارك ،متمنني
للجميع �صياما ً مقبوالً”.

“سيتي سنتر” تطلق حملة لـ“إسعاد المحتاجين”

تطلق “ماجد الفطي���م” ،ال�رشكة الرائدة
يف جم���ال تطوي���ر و�إدارة مراك���ز الت�س���وق
واملدن املتكاملة ومن�ش�آت التجزئة والرتفيه
يف منطقة ال��ش�رق الأو�سط وافريقي���ا و�آ�سيا،
حملته���ا اخلريي���ة ال�سنوية �ساه���م يف �إ�سعاد
املحتاج�ي�ن م���ع بداي���ة �شه���ر رم�ض���ان على
امتداد مراكز الت�سوق التابعة لها يف البحرين
والإمارات وعُمان.
وط���وال ال�شه���ر الف�ضي���ل ،ي�ست�ضي���ف
�سيت���ي �سن�ت�ر البحري���ن برناجم���ا ً خا�صا ً من
الفعالي���ات التي تن��ش�ر �أجواء اخل�ي�ر يف �أرجاء
املرك���ز .فف���ي �رشاكة مع اجلمعي���ة الإ�سالمية
البحريني���ة يتي���ح �سيت���ي �سن�ت�ر البحري���ن
ملرتادي���ه فر�ص���ة الت�ب�رع للمحتاج�ي�ن
رب والعطاء.
و�إ�سعادهم يف �شهر اخلري وال ّ
و�ستو�ض���ع �صنادي���ق الت�ب�رع اخلا�ص���ة
بحمل���ة �ساه���م يف �إ�سع���اد املحتاج�ي�ن خلف
مكت���ب خدمة الزبائ���ن الرئي�س���ي يف الطابق
الأر�ضي.
ودعا �سيتي �سنرت البحرين مرتاديه �إلى
الت�ب�رع ب�سخاء �س���واء باملالب����س امل�ستخدمة
ا�ستخداما ً خفيفا ً �أو الكتب �أو �ألعاب الأطفال

�أو املواد الغذائية الغري قابلة للتلف.
و�ستتول���ى اجلمعي���ة الإ�سالمي���ة مهم���ة
توزي���ع ه���ذه التربعات على الأ��س�ر املتعففة
عرب قنوات �شبكته���ا اخلريية من �أجل �إ�سعاد
�آالف الأ�رس.
وق���ال مدير �أول دعي���ج الرميحي “�شهر
رم�ض���ان هو �شه���ر اخلري والعط���اء والتكافل
وه���و �أي�ض���ا ً �شه���ر مل���ة العائل���ة وااللتق���اء
بالأ�صدقاء .ومع حلول ال�شهر الف�ضيل يتزين
�سيتي �سنرت البحرين بديكورات تراثية� ،إلى
جانب ال�ضيافة العربي���ة الأ�صيلة وفعاليات
مميزة جلميع �أفراد العائلة ،ويتيح يف الوقت
نف�سه ملرتادي���ه التربع مبا جتود به �أنف�سهم
للأ�رس املحتاجة واملتعففة”.
وكم���ا يف الأع���وام املا�ضي���ة ،ي�ست�ضيف
�سيت���ي �سن�ت�ر البحري���ن بالتع���اون م���ع
وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة ،احتفالي���ة ليل���ة
القرقاع���ون الرتاثية يوم الأربع���اء  30مايو.
فبهذه املنا�سبة ،يقيم �سيتي �سنرت البحرين
فعالية زاهية الألوان ت�شمل الألعاب والأغاين
الرتاثية وتوزي���ع الهدايا املقدّمة من �سيتي
�سنرت البحرين ومتاجر التجزئة امل�شاركة.

منتجع الدرة يحتفل بموظفيه القدامى

�أعلن���ت مدينة التن�ي�ن البحرين� ،أكرب مركز
جتاري للبيع باجلملة والتجزئة مبملكة البحرين،
ع���ن تنظيمه���ا لفعالي���ة �صديق���ة للبيئة حتت
عن���وان “اعد التدوي���ر والبناء” وذل���ك يف �شهر
رم�ضان املبارك به���دف ت�شجيع �أفراد املجتمع
عل���ى تبني ثقافة �إعادة التدوير بطريقة ممتعة
ومبتكرة.
وتقام ه���ذه الفعالية يف ال�ساح���ة الرئي�سة
مبجم���ع التنني ،حيث �سي�ش���ارك زبائن املجمع
يف حتويل ال�صناديق الفارغة �إلى بيت تقليدي
م�ستوحى من التاريخ البحريني الأ�صيل ،وبذلك
بدالً م���ن التخل����ص منه���ا يف النفاي���ات �سيتم
حتويلها �إلى م�رشوع فني جماعي.
للتواصل مع المحررة 17111509 :

وميكن للزبائن امل�شاركة يف هذه الفعالية
املمتعة من خالل ح�صولهم على بطاقة م�شاركة
من م�ست�أجري املدينة ومن ثم �أخذها �إلى و�سط
جممع التنني للح�صول على ال�صناديق الفارغة،
والت���ي �سي�ستخدمونه���ا يف بن���اء املن���زل الذي
م���ن املق���رر �أن يكتمل يف نهاي���ة �شهر رم�ضان
املبارك .وامل�شاركة مفتوحة من  7م�سا ًء ولغاية
 11م�سا ًء كل يوم طوال فرتة ال�شهر الف�ضيل.
ورفع املدي���ر العام ل�رشك���ة Chinamex
باتريك �شوا �أ�سمى �آي���ات التهاين والتربيكات
لزبائ���ن مدينة التن�ي�ن مبنا�سبة حل���ول ال�شهر
الف�ضيل .و�أ�ضاف قائالً “مدينة التنني البحرين
حري�صة دائما ً عل���ى تقدمي مبادرات فريدة من

�ش�أنه���ا �أن ت�ؤث���ر �إيجابيا ً باملجتم���ع� ،سوا ًء على
ال�صعي���د املحلي �أو العامل���ي ،وذلك من �ضمن
م�س�ؤوليتن���ا االجتماعي���ة .تقوم ه���ذه الفعالية
بالت�شجيع على االبتكار وزي���ادة الوعي ب�أهمية
�إع���ادة التدوير التي ق���د ت�ساهم يف حل م�شكلة
تغري املناخ التي تهدد املجتمع”.
وتاب���ع“ :تعت�ب�ر �إع���ادة التدوي���ر عملي���ة
�صديقة للبيئة حيث ميكنه���ا تقليل النفايات
من خ�ل�ال االحتفاظ بامل���واد مم���ا ي�ساعد على
انخفا����ض انبعاث غ���ازات االحتبا����س احلراري.
واذا م���ا �أدى كالً من���ا دوره يف م�ساع���دة البيئة
واحلف���اظ عليه���ا ،ف�س���وف نتمكن م���ن �إحداث
التغيري ،معا ً يداً بيد”.

احتفل���ت �إدارة منتج���ع ال���درة ي���وم
اخلمي����س مبوظفيه���ا الذي���ن �أكملوا 10
�سن���وات يف املنتجع .جاء ذل���ك يف اللقاء
ال�سن���وي للموظفني ال���ذي تقيمه �إدارة
املنتج���ع لتكرمي موظفيها والذي تزامن
مع احتفال الإدارة بيوم العمال.

وخالل اللقاء� ،ألقى خالد البو�سميط
كلمته التي �أثنى فيها على جميع اجلهود
املتميزة للموظفني ،وحثهم على املزيد
م���ن العط���اء ،وق���د مت توزي���ع الهداي���ا
التذكاري���ة ،وانته���ى اللق���اء بالتق���اط
�صورة جماعية وتناول وجبة الغداء.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

BUZZ

السنة العاشرة  -العدد 3507

الثالثاء

السنة العاشرة  -العدد 3507

تعر�ض م�سل�س���ل “العا�ص���وف” ،للنجم نا�رص الق�صبي ،حلملة
انتقادات وهجوم من قبل رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث
�أتهم �أنه يحاول بهذا العمل الإ�س���اءة للمر�أة ال�سعودية و�إظهارها
�أنه���ا امراة ب�ل�ا حياء �أو ح�ش���مة ،و�أنه���ا تتبع �ش���هواتها وتخرج يف
ال�شارع دون ح�شمة .وزاد من الهجوم على نا�رص الق�صبي ،امل�شهد
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مسافات

ال���ذي جمع���ه بجارته املتزوج���ة التي حت���اول التحر�ش ب���ه ،وك�أن
الأمر عادي وطبيعي ،فيما �ص���ب البع�ض هجومهم على امل�ش���هد
الأول من امل�سل�س���ل ،حيث وجد طفال ً لَقيطا ً �أمام امل�سجد وتبنته
عائلة نا�رص الق�صبي ،و�أعترب امل�شهد ا�شارة الى ان العالقات غري
ال�رشعية ،كانت �أمرا ً طبيعيا ً.
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نصائح للصائمين

ماذا قال النقاد
عن مسلسالت
رمضان في
حلقاتها األولى؟

انطل���ق ماراثون �ش���هر رم�ض���ان الدرامي وال���ذي يتناف�س
خالله  40م�سل�س�ًل اً بهدف حتقيق النجاح وال�شهرة ،لكن النقاد
و�ض���عوا معاي�ي�ر خا�ص���ة للحك���م على جن���اح �أو ف�ش���ل الأعمال
الدرامية.
وللوق���وف على مالمح الأعمال الدرامية �إليك ر�أي لعدد من
النقاد ملعرفة مدى ف�شل �أو جناح احللقات الأولى.
حري�صا على متابعة
ً
وحتدث الناقد نادر عديل قائلاً “ :كنت
احللقة الأولى من م�سل�سل (ن�رس ال�صعيد) ،بطولة حممد رم�ضان
ووفاء عامر ،وحتى هذه اللحظة �أ�شعر ب�أنه عادي و�أن �أداء حممد
رم�ض���ان مل يختلف عن �أعماله ال�س���ابقة ،بالت�أكيد من ال�صعب
احلك���م على العمل من احللقة الأولى ولك���ن هناك �أعمال ت�رسق
االنتباه من امل�شهد الأول”.
ويف تعليق���ه عل���ى م�سل�س���ل باحلج���م العائل���ي ق���ال علي
“�أت�ص���ور �أن يحي���ى الفخراين هذا العام ،يق���دم جتربة جديدة
و�أرى �أنه���ا الأف�ض���ل حتى هذه اللحظة من خالل دوره الب�س���يط
واملميز يف م�سل�س���ل (باحلجم العائلي) ،فيم���ا يبدو عادل �إمام
خمتلفً���ا ،وال يراهن هذا العام على جرع���ة كوميديا خام ،ولكنه
يحاول تقدمي ق�ص���ة وقد ظهر هذا وا�ض���حًا من امل�شهد الأول،
والذي تلخ�ص يف جرمية قتل ل�شخ�ص���ية م�ش���هورة ب�إلقائها من
ال�رشفة”.
بدوره� ،أ�شار الناقد الفني خالد حممود �إلى �أنه من ال�صعب

“بلوك غشمرة”
على تلفزيون
الكويت ودعوة
للضحك

عوض أبا
عن جد

جهازك الهضمي

احلكم على الأعمال الدرامية من امل�ش���اهد الأولى ،ولكن هناك
�شواهد ت�ؤكد وتك�شف عن م�ستوى العمل ومن واقع م�شاهدتي
للحلقات الأولى.
و�أ�ض���اف “�أحب الإ�ش���ارة �إلى �أن �أمري كرارة ،متوهج ويا�رس
جالل ا�ستفاد كثريًا من جتربة (ظل الرئي�س) التي قدمها العام
املا�ض���ي ويف م�سل�س���ل (رحيم) الذي يعر�ض حاليًا يقدم �شيئًا
خمتلفًا ومميزًا ،ولفت نظري امل�شهد الرائع الذي جمعه بح�سن
ح�س���ني الذي يج�س���د دور والده” .وتابع خالد حممود�“ :أرى �أن
الفخراين �سيكون الأف�ضل هذا العام ،لأن �أهم ما مييزه هو دقة
اختياراته الفنية ،فال ي�ض���م �أر�ش���يفه عملاً �ش���بيه بالآخر ،وهذا
�رس متيزه ،و(باحلجم العائلي) �أف�ضل عمل كوميدي اجتماعي”.
و�أو�ض���ح الناقد الفن���ي “هذا العام توج���د �أكرث من بطولة
حمرر م�سافات

يعد الربنامج الكوميدي بلوك غ�ش���مرة عل���ى تلفزيون الكويت
والذي يبث يوميا يف متام ال�س���اعة ال�س���ابعة والربع من �أبرز الأعمال
الكوميدية يف رم�ضان هذا العام حيث ت�ألق فيه الثنائي ح�سن البالم
وعب���د النا�رص دروي�ش ومعهما عبدالعزيز الن�ص���ار وخالد ال�س���جاري
وحممد عا�ش���ور ،وبدا وا�ض���حا ً من خالل التفاع���ل اجلماهريي يف اول
يومني من �ش���هر رم�ض���ان املبارك ان برنامج “بلوك غ�شمرة” ح�صد
اعلى ن�سب التفاعل واملتابعة وامل�شاهدة.
ف�إلى جانب جمموعة من اهم امل�سل�س�ل�ات واالنتاجات الدرامية

ن�س���ائية ،منه���ا غ���ادة عب���د
ال���رازق ويف �ض���د جمه���ول،
ومن واقع م�شاهدتي لها �أجد
�أنه���ا مل تغري جلده���ا ،وزينة
يف م�سل�سل (ممنوع االقرتاب
�أو الت�ص���وير) حتاول االختالف وي�س���اعدها وج���ود عنا�رص مهمة
مث���ل فتحي عب���د الوهاب ون�رسي���ن �أمني التي تثب���ت يوما ً بعد
يوم �أنها ممثلة من العيار الثقيل ،و�أرى �أنها �س���تكون الأف�ضل
هذا العام ،لأنها ت�س���تغرق يف تفا�ص���يل ال�شخ�ص���ية وتتعاي�ش
معها متامً���ا” .ومن جانبها قالت الناقدة خريية الب�ش�ل�اوي� ،إن
جرعة الكوميديا �ضعيفة جدًا ،وتعتمد على البطوالت اجلماعية
كم���ا ه���و احلال يف م��س�رح م�رص ،وال���ذي راهنت على ه���ذا العام

قن���اة “ ،”mbcوحتت���اج ه���ذه التجربة �إلى تطوير يف م�س���توى
الكتاب���ة ،وغلب على العرو�ض التي قدمت يف رم�ض���ان منطية
�أداء النجوم” .ووا�صلت الب�شالوي“ :تابعت الفنان على ربيع يف
م�سل�سل (�سك على اخواتك) وكنت �أمتنى ا�ستثمار التجربة من
جانبه لكنه بكل �أ�س���ف وقع يف ف���خ االفتعال .وتابعت�“ :أرى �أن
م�سل�س���ل (خفة يد) الذي يجمع بني حممد �س�ل�ام وحممد ثروت
وبيومي ف�ؤاد� ،س���يكون �أف�ض���ل عمل كوميدي لأنه يعتمد على
كوميديا املوقف”.

اخلليجي���ة والربام���ج الديني���ة وبرامج امل�س���ابقات متي���ز تلفزيون
الكوي���ت هذا املو�س���م بعر�ض برنام���ج “بلوك غ�ش���مرة” الذي جمع
جمددا ثنائي الكوميديا النجمني ح�س���ن الب�ل�ام وعبدالنا�رص دروي�ش
ومعهم���ا جمموعة من الفنان�ي�ن منهم احمد العونان وانت�ص���ار �رشاح
و هي���ا ال�ش���عيبي وحمم���د احلمل���ي وفه���د البناي وح�س�ي�ن املهدي
وعبدالعزيز الن�صار وحممد الرم�ضان و خالد ال�سجاري.
الربنامج من ت�أليف ال�شاعر �ساهر ويخرجه احمد الدوغجي وخالد
الف�ض���لي ،ويتميز الى جان���ب املواقف الكوميدية مب�ش���اهد تقليد
�شخ�صيات ا�ش���تهرت يف و�س���ائل التوا�ص���ل االجتماعي يف الكويت
والعراق ودول اخلليج.

الثالثاء

مجالس

يتعر����ض اجله���از اله�ض���مي
لعدة م�شاكل ،مثل :االنتفاخ ،وع�رس
اله�ض���م ،واحلمو�ض���ة ،والتخم���ة..
وغريها ،خا�صة يف �شهررم�ضان مع
االمتناع عن الطع���ام لفرتة طويلة
وتناول الطعام م���رة واحدة .وهذه
جمموعة م���ن الإر�ش���ادات الواجب
اتباعها لتجنب هذه امل�شاكل.
 عن���د الإفطار يُف�ض���ل البدءبتناول كوب من املاء ،ال�شوربة �أو
كوب من الع�صري مع مترة �أو ب�ضع
مالعق من ال�سلطة اخل�رضاء.
 بعد ك�رس ال�ص���يام ،يُف�ض���لالتوج���ه لأداء �ص�ل�اة املغرب ،ويف
هذه الدقائق املعدودة يتم تنبيه
املع���دة للقي���ام بوظيفته���ا بع���د
�س���اعات طويل���ة من ع���دم العمل،
وهنا يت���م ا�س���تعداد الع�ص���ارات
اله�ضمية ال�ستقبال الطعام
 بع���د االنته���اء م���ن �أداءال�ص�ل�اة يتم تن���اول الإفطار ب�رشط
البدء بال�شوربة وال�سلطة ثم تناول
الوجب���ة ،عل���ى �أن تك���ون مكتمل���ة
العنا�رص الغذائية من دهون نافعة،

“تويتر” تنقل صالة التراويح مباشرة من مكة يوميا

م���ع ارتف���اع ع���دد التغري���دات
والته���اين بحل���ول �ش���هر رم�ض���ان
وانت�ش���ارها بك�ث�رة عل���ى من�ص���ات
التوا�ص���ل االجتماعي ،جل�أت تويرت �إلى
طريقة جديدة ت�ش���ارك بها امل�س���لمني
احتفاالتهم يف �ش���هر ال�ص���يام ،فكيف
ذلك؟
فمع بداية �ش���هر رم�ضان �شاركت
�ش���بكة التوا�ص���ل االجتماع���ي توي�ت�ر

شيالء سبت تعلق على أولى
تجاربها بالتقديم التلفزيوني

tariq.albahar@albiladpress.com
جمل�س حممد حممد علي النعيمي39661535 :
جمل����س ال�ش���يخ ع���ادل عبدالرحم���ن املع���اودة:
39332220
جمل�س علي را�شد الأمني39602300 :
جمل�س بن هندي39011162 :
جمل�س عبدالرحمن عبداهلل بوعلي39616151 :
جمل�س عائلة �آل حممود39676270 :
جمل�س ح�سن علي البنفالح39678811 :
جمل�س د .علي �أحمد عبداهلل39913777 :
جمل�س ال�ش���يخ عبدالرحمن ب���ن حممد �آل خليفة:
39453872
جمل�س عائلة �أبل17253171 :
جمل�س ال�شيخ عبداهلل جعفر العايل39332444 :
جمل�س عادل الع�سومي39466644 :
جمل�س ماجد �صياح النعيمي33444403 :
جمل�س �إبراهيم �سلمان الغتم17631238 :
جمل�س عادل علي الرويعي36441142 :
جمل�س خالد عبداهلل امل�ؤيد و�إخوانه39922222 :
جمل�س �أبناء حجي ح�سن العايل17551111 :
جمل�س �أحمد من�صور العايل17265559 :
جمل�س ح�سني ال�صرييف39444420 :
جمل�س حممد �إبراهيم املطوع17214998 :
جمل�س جهاد بوكمال و�إخوانه39650640 :
جمل�س حممد �أبوالفتح39699239 :
جمل�س ال�شاعر39616169 :
جمل�س حممد ح�سن البلو�شي39615550 :
جمل�س �أحمد حمفوظ العايل36411000 :
جمل�س بيت ال�سكران39406757 :
جمل�س عبا�س عبداهلل ال�رساج39466604 :

م�س���تخدميها يف الع���امل العرب���ي
والإ�س�ل�امي هذه املنا�سبة ب�إطالق عدد
م���ن الإميوجي والو�س���وم الرم�ض���انية
اجلديدة.
ون�رشت �ش���بكة توي�ت�ر تدوينة جاء
�ش معنا روح رم�ضان املتميزة
فيها “عِ ْ
بتعبرياتن���ا اجلدي���دة” ،يف �إ�ش���ارة �إلى
تعب�ي�رات الإميوج���ي الرم�ض���انية.
وا�س���تخدم توتري ع���دة كلم���ات تلقى

ن�رشت مي عز ال��دي��ن ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي علي موقع التوا�صل االجتماعي
“ان�ستغرام”� ،صورة من احللقة الثانية
مل�سل�سلها “ر�سايل” والذي حمل عنوان
“ال�شاطئ الآخر” ،منا�شدة متابعيها
ب�إبداء ر�أيهم يف احللقة .وعلى الرغم من
تهافت متابعي مي علي تهنئتها بالعمل و�إ�شادتهم
به� ،إال �أن البع�ض منهم الحظ �أن فكرة العمل م�رسوقة
من م�سل�سل كوري.

ك�شفت منة ف�����ض��ايل ،تفا�صيل
واقعة اختطافها و�رسقتها واالع��ت��داء
عليها �أم���ام �أح���د املجمعات الكربى
بالقاهرة .منة ف�ضايل قالت خالل حلقة
�شيخ احلارة ،مع الإعالمية ب�سمة وهبة،
واملذاع عرب ف�ضائية القاهرة والنا�س:
�إنها تعر�ضت لواقعة اختطاف وكانت يف �أحد املجمعات
ال��ك�برى وتركتها �سيارتها وعندما ع���ادت وج��دت
�سيارتها اجلديدة م�رسوقة من قبل بع�ض ال�شباب.

للتواصل واإلضافة:

جمل�س ال�ش���يخ عبداهلل بن خليفة بن �س���لمان �آل
خليفة39799999 :
جمل����س ال�ش���يخ عب���داهلل ب���ن خليف���ة �آل خليفة:
39366679
جمل�س مبارك حممد بن دينه39440663 :
جمل����س العالم���ة ال�ش���يخ �أحم���د ال�ش���يخ خلف �أل
ع�صفور39769977 :
جمل�س الوجيه باقر و�أوالده66639993 :
جمل�س عبداهلل بن خلف الدو�رسي :الزالق
جمل�س في�صل بن جا�سم البوعينني39668799 :
جمل�س �أبناء املرحوم علي بن خمي�س الرميحي
جمل����س املرح���وم ال�ش���يخ عب���داهلل ب���ن ابراهيم
بوخما�س البوعينني33444470 :
جمل�س املرحوم احلاج جواد بن ح�س���ن بن �ضيف:
39457653
جمل�س �أحمد حممد البوعينني39466652 :
جمل�س يو�س���ف بن ح�سن العربي (حالة بوماهر):
39631114
جمل�س عي�سى جا�سم املطوع39619010 :
جمل�س ابراهيم عبداهلل ال�شيخ36366600 :
جمل�س حممد عبداهلل املطوع39660605 :
جمل�س الذواودة36711881 :
جمل�س علي بن عي�سى ال�سبيعي38308080 :
جمل�س حممد عبداهلل العيد39452729 :
جمل�س �أبناء �صالح را�شد الزياين39603661 :
جمل�س خليفة علي البنجا�سم39438666 :
جمل�س عائلة �آل خرفو�ش36668801 :
جمل�س عبداهلل بن ح�سني ال�سادة39665000 :
جمل�س �سامل دروي�ش املناعي39456058 :

ت����دور الأح�����داث
يف ق��ال��ب اجتماعي
ك����وم����ي����دي ،ح��ي��ث
ي���ت���ع���ر����ض �أب���ط���ال
امل�سل�سل ملفارقات
ومواقف كوميدية.
ف���ري���ق ال��ع��م��ل:
حبيب احلبيب� ،أ�سعد
ال���زه���راين� ،شم�س،
ب�شري غنيم.

�أعرب���ت الفنانة البحرينية �ش���يالء �س���بت ،عن �س���عادتها
الغامرة بخو�ض���ها جتربة التقدمي التلفزيوين ،وذلك من خالل
برنام���ج “� ”3sإل���ى جانب الإعالمي الكويتي �ص���الح الرا�ش���د
وخبرية التجميل �سارة الودعاين.
ون��ش�رت �ش���يالء ،ع�ب�ر ح�س���ابها الر�س���مي عل���ى موق���ع
“�إن�ستغرام”� ،صورة جديدة لها ،وعلقت عليها قائلة�“ :أ�صداء
جدا جميلة على برناجمنا  ..3Sحلقة جدا رائعة و�أنا جدا �سعيدة
ب�أولى جتاربي بالتقدمي”.
و�أ�ض���افت“ :يارب حبيت���وين كمذيعة و�ش���كرا من القلب
ل�ص���ديقي و�أخوي �ص���الح الرا�ش���د اللي كان داعم يل و�شكرا
ل�سارة الودعاين اجلكيلة ايل ا�ستمتعت معاها و�ضيفنا اخللوق
الراقي عبودكا”.

بعد ارتدائها الحجاب

انت�ش���ارا كب�ي�را ب�ي�ن امل�س���لمني مثل
رم�ض���ان كرمي وعي���د الفط���ر و�إفطار.
وعن���د �إدخال ه���ذه الكلمات م�س���بوقة
بالرم���ز ( )#تظه���ر ه���ذه الو�س���وم،
مم���ا يتيح مل�س���تخدم توي�ت�ر ن�رشها يف
تغريدته للتوا�صل مع ال�صائمني حول
العامل.
وبن��ش�ر ث�ل�اث تغري���دات بتل���ك
الطريق���ة يت���م ف���ك �ش���فرة �أح���د

الإميوج���ي الرم�ض���انية مث���ل اله�ل�ال
وفانو�س رم�ض���ان وتظهر يف تغريدات
امل�ستخدمني .وكانت تويرت قد �أطلقت
الع���ام املا�ض���ي �إميوج���ي رم�ض���انية
حققت جناحا ً كب�ي�راً ،وكانت عبارة عن
ك���وب من الزبادي واملع���روف ب�أنه من
الأطعم���ة الرئي�س���ية يف ال�س���حور خالل
�شهر ال�ص���يام ،والإميوجي الثاين كان
فانو�س رم�ضان.

روز باريس
ي��������ت��������ن��������اول
امل�سل�سل الكثري من
الق�ضايا الإن�سانية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،حيث
ال���ف���ت���اة روز ال��ت��ي
ولدت من �أم فرن�سية
و�أب كويتي ،وتعاين
م�����ر������ض ال���ق���ل���ب،
فت�ضطر �إل���ى �إج���راء
ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة يف
فرن�سا ،حيث تلتقي
بال�شاب “م�شاري”
هناك ،وتتعلق بحبه.
ف���ري���ق ال��ع��م��ل:
حم���م���د امل��ن�����ص��ور،
ان���ت�������ص���ار ال�������ش�راح،
و�أح���م���د ال�����س��ل��م��ان،
وهيا عبدال�سالم.

المقادير:

مطبخ

مع عائشة بهلول

جريش
الروبيان

 1كيلو جريش  1000جم
 4مالعق طعام زبدة  80جم
 5بصالت حجم متوسط مفرومة  500جم
½ فلفل أخضر حلو مفروم  100جم
 2فلفل أخضر حار مفروم  4جم
 5مالعق معجون الثوم والزنجبيل  60جم
 3طماطم اخضر مقطع  330جم
 2صرة كبسة خضراء مفرومة  160جم
 1صرة بقدونس مفرومة  80جم
 1مكعب مرقة الدجاج  11جم
1علبة معجون الطماطم  135جم
½ ملعقة طعام مسحوق الكيمون  15جم 1
 2ملعقة طعام مسحوق الكزبرة الجافة  16جم
 2ملعقة طعام ملح  30جم
½ ملعقة طعام مسحوق الفلفل األسود  5جم
 3ليمون أسود جاف  12جم
 2ملعقة طعام بهارات مخلوطة  20جم
 2كيلو روبيان  2000جم
 2و¼ لتر 11كوب ماء

طريقة التحضير
 - 1يوضع الجرش في مصفاة ويهز حتى ينقى ثم يحمص في قدر على النار
حتى يحمر لونه ويترك جانباً.
 - 2يحم��ر البص��ل بالزبدة في قدر ثم يض��اف الفلفل الحل��و والحار ،معجون
الث��وم والزنجبيل ،الطماط��م ،الكزبرة الخض��راء ،البقدونس ،م��رق الدجاج،
معجون الطماطم ،الكمون ،الكزبرة الجافة ،الملح ،الفلفل األسود ،الليمون
الجاف ،البهارات ،الماء ويترك مغطى حتى يغلي.
 - 3يسقط الجريش ويغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة (ساعة واحدة)
مع التفقد والتحريك أثناء ذلك ثم يقدم.

بدرية أحمد :لم أعتزل العمل الفني
�أطل���ت الفنان���ة الإماراتي���ة بدري���ة �أحمد عل���ى اجلمهور
متحدث ًة عن اخلطوة التي اتخذته���ا م�ؤخرا ً بارتدائها احلجاب
واجلدل الذي �أثري حول املو�ضوع �إن كانت قد اعتزلت العمل
الفني �أم ال .ون�رشت �أحمد مقطع فيديو عرب �صفحتها اخلا�صة
على �أحد مواقع التوا�ص���ل االجتماعي حي���ث قالت� ”:أريد �أن
�أحت���دث عن معلومت�ي�ن ،الأولى عن احلج���اب و�أطلب من اهلل
�أن يثبتن���ي ،ثانيا ً �أنا مل �أعتزل بل �س���وف �أقدم الفن بطريقة
خمتلفة وجميلة”.
و�أ�ض���افت� ”:أريد �أن �أ�ش���كر الفنان���ة املعتزلة والقديرة
�سمرية �أحمد الذي باركت يل احلجاب .جازاها اهلل الف خري”.
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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العصــر03:02 :
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األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º

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

الطق�س ح�سن ولكنه
حار خالل النهار.

الكويت
أبوظبي

44º 35º

مسقط
32º 27º

الدوحة
36º 33º

12:14

05:08

عمان

درج���ة احلرارة العظمى  39م ال�صغرى  26م الرطوبة الن�سبية
العظم���ى  % 80ال�صغ���رى � % 15أرتفاع امل���وج من قدم الى
قدمني.

القاهرة

35º 21º

الرياض

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

43º 31º

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

10:44

@albiladpress

@albiladpress

38º 21º

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

06:26

بيروتالإجتاه من
الرياح متقلبة
28º
بغداد� 5إلى 23º10عقد.
46º 29º

الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

11:54

e-mail: local@albiladpress.com

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

05:02

الثالثاء

إدارة الرصاد الجوية

17111501 - 32224492

واحل
ض

السنة العاشرة  -العدد 3507
 22مايو 2018
 6رمضان 1439

www.albiladpress.com

حرين

أمير الخير

بمناسبة الزيارة الرمضانية المعتادة لدولة الكويت
لتقديم التهنئة للقيادة الكويتية الرشيدة وشعب
الكويت الوفي بالشهر الكريم.

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

م�����ث�����ل ال�����������س�����ح�����اب ال�����������ص����� ّي�����ب ال�����ه����� ّت�����اين
ه������� ّل�������ي ع������ل������ى الأوراق ي��������ا ق����ي����ف����اين
يف ��������س�������نّ������� ٍة ب����ي����ن الأم������������������م حم������م������ودة
������س����� ّن�����ة رف������ي������ع ال�����������ش�����ان اب���������ن ����س���ل���م���اين
�أع�������ن�������ي اخل����ل����ي����ف����ي (ب������وع������ل������ي) م�������ا غ��ي��ره
ّي������ر الأذه�������������������اين
�أم������ي�����رن������������ا ال��������ل��������ي ح������ رّ
�������زات م���������ن ب�������ن�������ات اف�������ك�������اره
ٍ
يف م��������ن��������ج�
����������س���������ارت ع�����ل�����ي�����ه�����ا ب�������اق�������ي ال������ع������رب������اين
ّي���ر
يف غ����������رة ال�����������ش�����ه�����ر ال����ف���������ض����ي����ل اخل���� رّ
������ش�����ه�����ر اغ�������ت�������ن�������ام اخل�����ي�����ر وال�������غ�������ف�������راين

�صالة الرتاويح يف امل�سجد الأكرب يف �سورابايا� ،شرق جاوا� ،إندوني�سيا (رويرتز)

انطالق رحلة ف�ضائية �صينية ال�ستك�شاف القمر مب�شاركة ال�سعودية

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

الف�ضاء به���دف التقاط �صور �ضوئي���ة للقمر ،حيث
مت �إجناز احلمولة بوقت قيا�سي مل يتجاوز � 12شهرًا
خا�ض من خاللها فري���ق الباحثني ال�سعودي العديد
من التحديات� .أبرزها ��ض�رورة ت�صنيع حمولة مدجمة
بق���درات عالي���ة بحج���م �أقل م���ن � 10.5س���م مكعب
وبوزن ال يتجاوز  630جرامًا على القمر ال�صيني.

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

انطلقت الرحلة الف�ضائية ال�صينية ال�ستك�شاف
اجلان���ب غ�ي�ر املرئ���ي للقمر ع���ن ق���رب ،مب�شاركة
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ،يف �إجن���از علمي جديد
وفري���د م���ن نوعه عل���ى م�ست���وى املنطق���ة والعامل
الإ�سالمي .بح�سب ما �أوردت وكالة الأنباء ال�سعودية.
وي�أتي هذا التعاون بني الريا�ض وبكني ،ترجمة

ملذكرة التفاه���م املربمة بني البلدي���ن خالل زيارة
العاهل ال�سعودي املل���ك �سلمان بن عبد العزيز �إلى
ال�صني يف مار�س  ،2017والتي �أ�س�ست للتعاون مع
وكالة الف�ضاء ال�صينية ال�ستك�شاف القمر.
ومتثلت م�شاركة ال�سعودية �ضمن بعثة الف�ضاء
ال�صيني���ة ،ببناء وتطوي���ر حمولة لأنظم���ة ا�ست�شعار

بعد  15عاماً� ..شاب يث�أر
ملقتل �أخيه يف الكويت

فريوز تغني للقد�س جمددا� :إلى متى يا رب؟

�أقدم �شخ�ص يف الكويت من فئة “بدون”
عل���ى ارت���كاب جرمية قت���ل بع���د  15عاما ً من
االنتظ���ار ،لي�أخ���ذ ث�أر �أخيه ،ف�أف���رغ خزنة �سالح
“كال�شنيكوف” يف ج�سد �شاب ثالثيني مبنطقة
ال�صليبية يف الكويت.
وبع���د �إق���دام اجلاين عل���ى جرميت���ه ،قام
بت�سلي���م نف�س���ه �إل���ى ال�رشطة ،وب���رر فعلته �أنه
�أراد “الث����أر” ملقتل �شقيق���ه ،حيث حكم على
قاتل���ه حينه���ا بال�سجن � 7سن���وات ،ليفرج عنه
الحقا ً .و�أقدم ال�ش���اب (� 28سنة) على ارتكاب
�أول جرمية ب�شهر رم�ضان ،قبل �أن ي�سلم نف�سه
الحقا ً �إلى خمفر الفردو�س.

ب�����������س�����م الأخ������������������وة وال�����ن�����������س�����ب واجل�����ي����رة
وال اف���ل���اين
م�������ا ه�������و ع�����������ش�����ان اف������ل�����ان اّ
�����ص����اف����ح (�����ص����ب����اح اخل����ي����ر) واه���������ل ال�����دي�����رة
يف ك�����������ل جم�������������� ٍد ب������ال������ف������خ������ر م�����ل�����ي�����اين
ل��ي��ن ا�����س����ت����وى (ق��������ص��ر ال�������ص���خ�ي�ر ال����ع����ام����ر)
ي�����خ�����ت�����ال يف �������س���ي��رة (ق����������ص��ر د������س�����م�����اين)
ه������������ذي م����ل���ام��������ح م���������ن �أراد الأمّ ���������������ة
حت������ر�������ص ع�����ل�����ى ال�������ت�������اري�������خ والأوط����������������اين
ي���������ش����وف����ه����ا ال�������ل�������ي م��������ن زي���������������ارة ع���� ّم����ه
����������ص���������وّر م���ل���ام�������ح ف���������ار����������س امل�������ي�������داين
يف ث��������������روة ال������ب������ح������ري������ن وال�����ب�����ح�����ري�����ن�����ي
مل������ل������ه������م ال��������ر ّب��������اين
�أع��������ن��������ي الأ����������ش���������م ا ُ

�أ�ستاذ يجر تلميذته من
�شعرها وي�سبها ب�ألفاظ نابية
�أوقفت ال�رشطة املغربية� ،أ�ستاذا خم�سينيا
ظه���ر يف مقط���ع فيدي���و وه���و يق���وم بتعنيف
تلميذة على وجهها ور�أ�سه���ا بطريقة وح�شية،
ويجرّها م���ن �شعرها داخل الف�ص���ل الدرا�سي،
يف م�شاه���د اهتزّت لها م�شاع���ر املغاربة ،بينما
فتح���ت وزارة الرتبية حتقيقا التخاذ الإجراءات
الالزمة يف املو�ضوع.
ويف تفا�صي���ل احلادثة ،تداول رواد مواقع
الوا�صل االجتماعي ،مقطع فيديو �صادم يظهر
الأ�ست���اذ وه���و يوجه لكمات وح�شي���ة على وجه
ور�أ����س تلميذته التي تدر����س بال�سنة التا�سعة
�أ�سا�س���ي ،ويجذبه���ا م���ن �شعره���ا ب���كل قوته
وي�شتمه���ا بعبارات مهين���ة و�سط قاعة الدر�س
ب�إحدى امل�ؤ�س�س���ات التعليمية مبدينة خريبكة
و�سط املغرب ،بينم���ا اكتفت التلميذة بالبكاء
وط�أط����أت ر�أ�سها يف مقعدها ،دون �أن تبدي �أي
ردّة فعل جتاه �أ�ستاذها .وخلّف مقطع الفيديو
ال���ذي وثقه �أح���د تالميذ الف�ص���ل ،ومت تداوله
ب�شكل وا�سع ،ا�ستياء ال���ر�أي العام يف املغرب،
ودف���ع كال م���ن وزارة الرتبية وم�صلح���ة الأمن
�إلى التدخل ال�رسيع لإيق���اف الأ�ستاذ بعدما مت
ت�شخي�ص هويته وفتح حتقيق يف الواقعة.

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

ال�������ل�������ي ي��������ن��������ادي ل����ل����ت���������ض����ام����ن داي������ـ������م
مل���������������ة االخ������������������واين
وال�����������ل�����������ي ي���������ع���������زز ّ
ح������ي������ث اخل������ل������ي������ج ال������ي������ع������رب������ي ال�������واح�������د
ح��������ل�������� ٍم ل������ب������ون������ا����ص��ر واب���������������و �����س����ل����م����اين
ه����������ذا خ����ل����ي����ف����ة ال����ف����ي����ل���������س����وف ال������ن������ادر
ال��������ل��������ي ل�����������ش�����ع�����ب�����ه ���������ش�������ر ّع ال�����ب�����ي�����ب�����اين
يف �������س������نّ������ ٍة ب����ي���ن ال������ك������وي������ت ودمل�����������ون
�أرّخ م������ع������امل������ه������ا ع������ل������ى الأزم������������������اين

ع���ادت املطربة اللبنانية الكبرية ،فريوز ،للغن���اء للقد�س جمددا ،و�سط الأجواء املتوترة
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،بعد افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف القد�س.
وطرحت رميا رحباين ،ابنة فريوز� ،أغنية لوالدتها حتمل ا�سم “�إلى متى يارب”.
وتظه���ر ف�ي�روز يف الأغنية وه���ي ت�ؤدي كلماتها عل���ى �شكل ترنيمة ،وه���ي فكرة و�إنتاج
و�إخراج رميا رحباين .يذكر �أنه �سبق لفريوز �أن غنت للقد�س ،من خالل �أغنية “زهرة املدائن”
ال�شهرية ،التي �سجلتها بعد نك�سة  5يونيو العام  1967واحتالل �إ�رسائيل للقد�س ال�رشقية.
و�آخ���ر �ألبومات فريوز الغنائية طرحت���ه يف العام  ،2017وا�سمه “ببايل” ،الذي يحمل رقم
 99يف م�سريتها الفنية الطويلة.

�أم�����ي����رن����������ا ال�������ل�������ي ب�����ال�����ف�����ع�����ل م����ت����م���� ّي����ز
يف ط�����������اع�����������ة اهلل وط�������������اع�������������ة ال�������������ر ّب�������������اين
مل����ط����ل����ق
(������س�����ل�����م�����ان) م������ن ب��������اب ال������������والء ا ُ
ب���������س����م ال������ك������وي������ت و�����ش����ع����ب����ن����ا امل����ت����ف����اين
�أب�������ط�������ل�������ب اهلل وال������ت������م�������������س م��������ن رب������ي
ي�����ح�����ف�����ظ �أم�������ي�������ر اخل������ي�����ر والإح�����������������س��������اين
شاعركم :سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

عبدالنبي ال�شعلة

الرئي�س التنفيذي

�أحمد البحر

م�ؤن�س املردي
رئي�س التحرير

�أمين همام

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع
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