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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

6:22االفطــار:3:20االإم�صاك: 

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

STYLESTYLE

�صمو ويل العهد ياأمر بتوزيع 5000 وحدة

للربملان حتل  مل  الد�صتورية  التعديالت  م�صدر عليم لـ “$”: 

م�صيدا باجلهود امل�صرفة لـ “الدفاع” يف حماية املكت�صبات

�ملنامة - بنا: بناء على توجيهات  عاهل �لبالد 
�ساح���ب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، 
ومتابع���ة جله���ود �حلكوم���ة برئا�س���ة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة يف تنفي���ذ برنامج عملها، �أمر ويل 
�لعه���د نائب �لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س 

جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د �آل خليفة بتوزي���ع 5000 وح���دة �سكنية، 
تز�من���ا م���ع �ل�سه���ر �لف�سيل مب���ا يلب���ي �حتياجات 
�ملو�طن���ن. جاء ذل���ك لدى زيارة �سم���وه لعدد من 

�ملجال�س �لرم�سانية �أم�س.
�إل���ى ذلك، �أع���رب �سموه عن �عت���ز�زه وتقديره 

ملنت�سبي قوة دفاع �لبحرين على جهودهم �مل�رصفة 
�لت���ي يبذلونه���ا يف حماي���ة �ملكت�سب���ات �حل�سارية 
ململك���ة �لبحرين و�سون �سيادته���ا، و�مل�ساركة يف 
حتقيق �ل�س���الم يف �ملنطقة. وكان �سم���وه قد �أقام 

ماأدبة �إفط���ار �أم�س لعدد م���ن كبار �ضباط 
قوة دفاع �لبحرين يف نادي �ل�ضباط.

نف���ى م�سدر علي���م عرب “�لب���الد” ما �أدلى 
ب���ه م�سدر نياب���ي لل�سحيف���ة �أول �أم�س ب�ساأن 

�إحالة �حلكومة م�رصوع تعديل �لد�ستور ملجل�س 
�لنو�ب. وتر�جع �مل�سدر �لنيابي عن معلوماته 
غ���ري �ل�سحيح���ة، و�أك���د �أن جمل����س �لنو�ب مل 

يت�سلم م�رصوع تعديل �لد�ستور.

وقال �مل�سدر �لعليم لل�سحيفة �إن م�رصوع 
تعدي���ل �لد�ست���ور م���ا ز�ل يف ط���ور �لنقا����س 

�لوز�ري���ة  �للجن���ة  ل���دى  و�مل���د�والت 
�ملخت�سة و�جلهات �ملعنية. 

�صمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ملجال�س الرفاع:

�صهر رم�صان فر�صة لزيادة اأوا�صر املحبة

ع���و�يل - �ملحافظة �جلنوبي���ة: �أ�ساد حمافظ 
�جلنوبي���ة �سمو �ل�سيخ خليفة ب���ن علي �آل خليفة 
بال���دور �ل���ذي تلعبه �لزي���ار�ت يف تعزي���ز �أو��رص 
�لرت�بط و�لتالحم ب���ن خمتلف �رص�ئح �ملجتمع يف 
�ل�سهر �لك���رمي و�لتي متثل ركي���زة �أ�سا�سية من 
عاد�ت �ملجتمع �لبحريني يف �لتو��سل و�لتقارب 

�مل�ستمدة من �الأجد�د و�الآباء.
و�أك���د �سموه، لدى زيارته ع���دد� من جمال�س 
مدين���ة �لرف���اع �ضمن �ضل�ض���ة زيار�ت���ه ملجال�س 
�ملحافظة يف �سه���ر رم�سان �ملب���ارك، �أن �ل�سهر 

�لكرمي هو فر�س���ة عظيمة لزيادة �أو��رص 
4 �ملحبة.

• �ضمو ويل �لعهد يقيم ماأدبة �إفطار لعدد من كبار �ضباط قوة دفاع �لبحرين 	

• �سمو حمافظ �جلنوبية يف زيارة لعدد من جمال�س مدينة �لرفاع	
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية

اأبرز ا�صرتاطات قرار التعمري بامل�صاريع االإ�صكانية 6  “$” تن�صر 

�مل�سدر �لنيابي قّدم معلومات غري �سحيحة
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جهود م�رشفة لـ “الدفاع” يف حماية املكت�ضبات احل�ضارية

�ضمـو ويل العهـد ياأمر بتوزيـع 5000 وحـدة

اأقام ماأدبة اإفطار لعدد من كبار ال�سباط... �سمو ويل العهد: 

اأكد ا�ستمرار اجلهود لتقدمي اخلدمات الإ�سكانية تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك

املنام���ة - بنا: اأعرب �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة ويل العه���د 
نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء عن اعت���زازه وتقديره ملنت�سبي قوة دفاع 
البحري���ن على جهوده���م امل�رشفة الت���ي يبذلونها 
يف حماية املكت�سب���ات احل�سارية ململكة البحرين 
و�سون �سيادتها، وامل�ساركة يف حتقيق ال�سالم يف 
املنطقة. واأ�ساد �سموه بكفاءة وجاهزية قوة دفاع 
البحرين يف ظل ما حتظى به من رعاية واهتمام من 
ملك الب���الد القائد الأعلى �ساح���ب اجلاللة امللك 
الوالد حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، واإ�سهاماتها يف 
حتقي���ق الأمن وال�ستق���رار يف املنطقة اإلى جانب 

القوات من الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
جاء ذلك يف ماأدبة الإفطار التي اأقامها �سموه 
اأم�س لعدد م���ن كبار �سباط قوة دفاع البحرين يف 
ن���ادي �سباط ق���وة دفاع البحري���ن، فلدى و�سول 
�سم���وه يرافقه �سمو ال�سيخ حمم���د بن �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة كان يف ال�ستقب���ال معايل امل�سر 
الرك���ن ال�سيخ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة القائد 
الع���ام لقوة دفاع البحرين، ووزي���ر �سوؤون الدفاع 
الفري���ق الركن يو�س���ف اجلالهم���ة، ورئي�س هيئة 
الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب النعيم���ي، وقائد 
احلر����س امللكي العميد الرك���ن �سمو ال�سيخ نا�رش 
ب���ن حم���د اآل خليفة وعدد م���ن كبار �سب���اط قوة 

الدفاع.
وتب���ادل �سموه م���ع القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن وكب���ار ال�سب���اط الته���اين والتربيكات 
مبنا�سبة حلول �سه���ر رم�سان املبارك، حامداً اهلل 
تعال���ى اأن بلغنا هذا ال�سه���ر الف�سيل، �سائالً اهلل 
اأن يرحم �سهداء البحرين الأبرار واأن يحفظ اأبنائها 

الذي���ن يقدم���ون الت�سحي���ات يف �ساح���ات ال�رشف 
ويعيده���م �سامل���ن، داعياً �سم���وه املولى العلي 
القدي���ر اأن يعي���د ه���ذه املنا�سب���ة املباركة على 
اجلميع ووطننا العزي���ز والأمة العربية وال�سالمية 

تنعم بالأمن وال�ستقرار والتطور والزدهار.
وبه���ذه املنا�سب���ة، رف���ع القائد الع���ام لقوة 

دف���اع البحرين با�سم���ه ونيابة ع���ن منت�سبي قوة 
دفاع البحرين خال�س التهاين واأ�سدق التربيكات 
بحلول ه���ذا ال�سهر املب���ارك اإلى �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء، داعي���اً اهلل �سبحانه 
وتعال���ى اأن ينع���م عل���ى �سم���وه مبوف���ور ال�سحة 

وال�سعادة وعلى مملك���ة البحرين و�سعبها باليمن 
واخلر والربكات يف ظل قيادة ملك البالد القائد 
الأعل���ى �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليفة وحكومت���ه برئا�سة �ساح���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة.

 املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العه����د نائ����ب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�س 
الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمر �سلمان 
بن حم����د اآل خليف����ة موا�سلة العم����ل وا�ستمرار 
اجله����ود الرامي����ة لتقدمي اخلدم����ات الإ�سكانية 
تنفي����ذا لتوجيهات عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك الوالد حمد ب����ن عي�سى اآل خليفة باعتبار 
اخلدم����ات الإ�سكاني����ة اإح����دى اأولوي����ات برنامج 
عم����ل احلكومة لالإيف����اء مبتطلب����ات املواطنن 
واحتياجاتهم اخلدمية مبا يحقق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة املن�سودة، وقال �سموه اإن اخلدمات 
الإ�سكاني����ة �ستظ����ل �سم����ن الأولوي����ات ليت����م 
تقدميه����ا با�ستمراري����ة ومتابع����ة و�سع اخلطط 
والآلي����ات املنا�سب����ة لزيادة وت����رة التوزيعات 

الإ�سكانية مبا يلبي تطلعات املواطنن.
ويف ه����ذا ال�س����دد وبن����اء عل����ى توجيه����ات 
�ساحب اجلاللة امللك، ومتابعة جلهود احلكومة 

برئا�س����ة رئي�س جمل�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة يف 
تنفيذ برنام����ج عملها، فقد اأم����ر �سموه بتوزيع 
5000 وحدة �سكنية، تزامناً مع ال�سهر الف�سيل 

مبا يلبي احتياجات املواطنن.
ج����اء ذلك لدى زي����ارة �سم����وه يرافقه �سمو 
ال�سي����خ حممد ب����ن �سلمان ب����ن حم����د اآل خليفة 
اإل����ى جمال�س كل من عائلة ب����ن هندي، وال�سيخ 
ع����ادل املع����اودة، وعائلة بن دين����ة والعريفي، 
وال�سي����د اإبراهي����م ال�سيخ، حيث تب����ادل �سموه 
الته����اين بال�سهر الف�سيل، واأ�ساد مبدى ترابط 
ومتا�سك املجتمع البحريني الذي ينعك�س جليا 
يف مث����ل هذه املجال�س الطيبة التي تربز املحبة 
والتوا�سل بن اأفراد املجتمع بالعادات والقيم 
البحريني����ة الأ�سيل����ة، وتن����اول احلدي����ث خالل 
املجال�����س تف�س����ل عاهل البالد ح�����رشة �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بافتتاح 

مدينة �سلمان، واأ�س����اد اأ�سحاب املجال�س بهذه 
الإ�ساف����ة النوعي����ة للخدم����ات الإ�سكانية التي 

ت�سب يف �سالح الوطن واملواطنن. 
واأ�س����ار �سموه اإلى اأن افتتاح مدينة �سلمان 
كاأ�سخم م�����رشوع اإ�سكاين يف املحافظة ال�سمالية 
ه����و تاأكيد لتلك اجلهود الت����ي تبذلها اململكة 
يف �سبي����ل تق����دمي اأف�سل اخلدم����ات الإ�سكانية 
للمواطنن وتقلي�س فرتة النتظار ومبا يراعي 

احتياجات كافة مناطق البحرين.
واأ�ساف �سم����وه اأن مدينة �سلمان تعد اأكرث 
امل����دن تط����وراً وت�ستوع����ب 100 األ����ف ن�سم����ة، 
حي����ث توف����ر املدين����ة ح����ن اكتماله����ا 15األف 
وحدة �سكنية، وت�س����م مرافق تعليمية و�سحية 
وخدمية ودينية وريا�سي����ة وترفيهية وجتارية 

و�سياحية. 
ولفت �سموه اإلى الدور الذي تقوم به وزارة 
الإ�س����كان يف تنفي����ذ ال�سرتاتيجي����ات واخلطط 

للعمل على ت�رشيع وترة التوزيعات ال�سكانية، 
بتخ�سي�����س اأكرث م����ن 15 األف وحدة �سكنية يف 
جمي����ع حمافظ����ات اململكة خالل الثالث����ة اأعوام 
املا�سية تلبي����ة لحتياجات املواطنن والإ�رشاع 

يف توزيع الوحدات الإ�سكانية.
واأكد �سموه دور التخطيط العمراين كاإحدى 
الأولوي����ات املهم����ة، اإذ يتكام����ل م����ع م�ساري����ع 
الإ�سكان وغرها من امل�ساريع احليوية لتحقيق 
الت����وازن العم����راين واحل�����رشي مب����ا ي�ستوع����ب 

متطلبات التنمية مبختلف اأوجهها.
من جانبه����م، اأعرب اأ�سح����اب املجال�س عن 
�سكرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء على اهتمامه بالتوا�سل مع كافة 
اأبناء اململكة من خالل الزيارات التي يقوم بها 
للمجال�س، وما يبدي����ه �سموه من اهتمام بتنمية 

الوطن ومبا يلبي تطلعات املواطنن.

• �سمو ويل العهد يقيم ماأدبة اإفطار لعدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين	

املنام���ة - بنا: جرى ات�سال هاتفي بن 
مل���ك البالد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة واأخيه رئي�س دولة فل�سطن 
ال�سقيق���ة حمم���ود عبا�س، تب���ادل جاللته مع 
الرئي����س الفل�سطيني خالل الت�سال التهاين 
والتربي���كات مبنا�سب���ة حلول �سه���ر رم�سان 
اأن  وج���ل  ع���ز  املول���ى  �سائل���ن  املب���ارك، 
يعي���د هذه املنا�سب���ة اجلليلة عل���ى البلدين 

ال�سقيقن بوافر اليمن واخلر والربكات.
ويف الت�سال، اطم���اأن جاللة امللك على 
�سحة الرئي�س الفل�سطيني على اإثر العار�س 
ال�سح���ي الذي مر به، متمنيا جاللته له موفور 

ال�سحة والعافية.

تلق���ى مل���ك البالد �ساح���ب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ات�سال 
هاتفيا م���ن اأخي���ه نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء ل�سوؤون جمل����س الوزراء ب�سلطنة 
عم���ان ال�سقيق���ة �ساحب ال�سم���و ال�سيد 

فهد بن حممود اآل �سعيد.
وج���رى يف الت�سال تب���ادل التهاين 
�سه���ر  حل���ول  مبنا�سب���ة  والتربي���كات 
رم�س���ان املب���ارك، �سائل���ن املولى عز 
وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة اجلليلة على 
مملكة البحرين و�سلطنة عمان ال�سقيقة 

بوافر اليمن واخلر والربكات.

تلقى ملك الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليفة برقية �سكر جوابية 
من ملك���ة مملك���ة الدمنارك �ساحب���ة اجلاللة 
مارجري���ت الثاني���ة، رداً عل���ى برقي���ة جاللته 
املعزي���ة له���ا بوف���اة زوجها �ساح���ب ال�سمو 

امللكي الأمر هرنيك.
واأعرب���ت جاللتها ع���ن خال����س �سكرها 
وتقديره���ا جلاللة امللك عل���ى م�ساعر جاللته 
الطيب���ة ال�سادق���ة، متمني���ة جلاللت���ه موفور 
ال�سحة وال�سع���ادة وململك���ة البحرين مزيدا 

من التقدم والزدهار.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د 
نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة برقيات 
تهنئ���ة من وزي���ر الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي ووزي���ر �سوؤون الكهرب���اء واملاء 
عبداحل�سن م���رزا ونبيل الزين وعائلته، 
مبنا�سبة اللفتة امللكية ال�سامية الكرمية 
من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، بت�سمية املدينة 
الإ�سكانية اجلديدة يف املحافظة ال�سمالية 
مل�ساهم���ات  �سلم���ان«،  »مدين���ة  با�س���م 
�سم���و ويل العهد اجلليل���ة يف بناء ونه�سة 
املجتم���ع البحرين���ي، ودور �سموه احليوي 
والبناء يف توفر امل�سكن املالئم والعي�س 

الكرمي لأبناء �سموه املواطنن.
ورف���ع املهنئ���ون يف برقيت���ه اأ�سمى 
اآيات الته���اين والتربيكات الى �سمو ويل 
العهد مبنا�سبة اللفت���ة امللكية ال�سامية، 
معرب���ن عن بال���غ تقديره���م واعتزازهم 
ل�سم���و ويل العه���د عل���ى ال���دور الوطني 
الكب���ر الذي يطلع به �سم���وه، داعن اهلل 
العلي القدير اأن يكون امل�رشوع احل�ساري 
�سم���ن �سل�سل���ة م���ن امل�ساري���ع التنموية 
لتحقي���ق  وا�ستم���راراً  البحري���ن  مبملك���ة 
التي  والقت�سادي���ة  التنموي���ة  الأه���داف 
ين�سدها �سموه، متمنن ل�سمو ويل العهد 
مزي���دا م���ن النج���اح والتوفي���ق ملوا�سلة 

م�سرة اخلر والتقدم.

جاللة امللك يطمئن على 
�سحة الرئي�س الفل�سطيني

... وجاللته يتلقى ات�سال من 
نائب رئي�س الوزراء العماين

... وجاللته يتلقى برقية 
�سكر من ملكة الدمنارك

�سمو ويل العهد يتلقى مزيدا 
من التهاين ب� “مدينة �سلمان”

• جاللة امللك	

• ... و�سموه يف زيارة ملجل�س ال�سيخ عادل املعاودة	

• ... و�سموه يزور جمل�س عائلة اإبراهيم ال�سيخ	

• �سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س عائلة بن هندي	

• ... و�سموه يزور جمل�س عائلة بن دينة والعريفي	
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تطور ومناء العالقات البحرينية التايلندية يف خمتلف املجاالت

فتح جماالت جديدة من التعاون الثنائي مع اليابان

ا�شتعر�ض التعاون الثنائي مع ال�شفري �شونخال... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

ا�شتعر�ض عالقات ال�شداقة مع ال�شفري... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل نائب رئي�ض 
جمل����ض ال���وزراء �شم���و ال�شي���خ علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة مبكتب���ه اأم�ض �شفري 
مملك���ة تايلن���د ل���دى مملك���ة البحري���ن 
تاني���ت نا �شونخال. وخ���الل اللقاء، رحب 

ال���وزراء  �شم���و نائ���ب رئي����ض جمل����ض 
ل���دى  اجلدي���د  التايلن���دي  بال�شف���ري 
اململك���ة، موؤك���دا �شم���وه اأن العالق���ات 
التايلندي���ة مت�ش���ي قدم���ا  البحريني���ة 
باجت���اه مزي���د م���ن التط���ور والنم���اء يف 

والأ�شع���دة، منوها  خمتل���ف املج���الت 
�شموه مبا يجمع بني البلدين وال�شعبني 
ال�شديقني من روابط وعالقات �شداقة 
وطيدة وم�شالح م�شرتكة، متمنيا �شموه 
لل�شفري التايلندي كل التوفيق والنجاح 

يف مه���ام عمله دعما وتعزي���ز للعالقات 
الوثيقة التي تربط البلدين ال�شديقني.
ومت خ���الل اللق���اء ا�شتعرا�ض جملة 
من املو�شوع���ات ذات ال�شلة بالتعاون 
الثنائي واأخرى مت�شلة بال�شاأن الآ�شيوي 

والإقليم���ي، حي���ث اأك���د �شم���وه حر�ض 
مملكة البحرين على تعزيز اأطر التعاون 
مع اآ�شيان مب���ا يدعم توجهات اجلانبني 
التنموية وتلك املتعلقة بتحقيق املزيد 

من الأمن وال�شتقرار للمنطقة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل نائ���ب رئي�ض 
جمل�ض ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي بن خليفة 
اآل خليف���ة، �شف���ري الياب���ان ل���دى مملك���ة 

البحرين هيديكي ايتو.
وخ���الل اللق���اء رح���ب �شم���وه بال�شفري 
الياب���اين، معرب���ا �شموه عن حر����ض مملكة 
البحري���ن عل���ى فت���ح جم���الت جدي���دة من 
التع���اون الثنائ���ي م���ع الياب���ان يف خمتلف 

املجالت. 
وا�شتعر����ض �شمو نائ���ب رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء مع ال�شفري الياب���اين م�شار عالقات 
ال�شداق���ة التي تربط ب���ني مملكة البحرين 
والياب���ان، حي���ث اأكد �شم���وه حر�ض مملكة 
البحري���ن عل���ى موا�شل���ة العم���ل بتطوي���ر 
املراحل املتطورة التي و�شل اإليها م�شتوى 
التع���اون البحرين���ي الياب���اين يف املجالت 

املختلف���ة واحلر����ض امل�شرتك مب���ا يحقق 
م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

م����ن جهته، اأك����د ال�شفري حر�����ض بالده 
عل����ى تعزيز التع����اون والتن�شيق مع مملكة 
البحري����ن يف املج����الت املختلف����ة، منوه����ا 
مملك����ة  ت�شهده����ا  التنموي����ة  بالطف����رة 
البحرين، والتي اأ�شبحت منوذجا يحتذى به 

يف املنطقة.

• �شمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء م�شتقبال ال�شفري التايلندي	

• �شمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء م�شتقبال ال�شفري الياباين	

�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة ي�سارك يف منتدى �سانت بطر�سربغ

 البحرين تدين التفجري االإرهابي بقندهار

نيابة عن �شمو رئي�ض الوزراء

جمددة املوقف الثابت املناه�ض للعنف والإرهاب

املنام���ة - بن���ا: نيابة ع���ن رئي����ض الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، ي�ش���ارك �شم���و ال�شي���خ �شلمان بن 
خليف���ة اآل خليف���ة م�شت�ش���ار �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي رئي�ض الوزراء، يف اأعمال منتدى �شانت 
بطر�شربغ القت�ش���ادي الدويل، والذي يقام يف 
مدينة �شانت بطر�شربغ الرو�شية يف الفرتة 24 
– 26 مايو 2018، حتت رعاية الرئي�ض الرو�شي 

فالدميري بوتني.
ويعد منتدى �شانت بطر�شربغ القت�شادي 
ال���دويل ال���ذي يعقد ه���ذا الع���ام يف ن�شخته ال� 
22 حت���ت �شعار “بن���اء اقت�شاد الثق���ة” حدثا 
دولي���ا �شنويا فريدا من نوعه يف عامل القت�شاد 
والأعم���ال، حي���ث يلتق���ي في���ه ق���ادة الق���وى 
القت�شادي���ة م���ن 70 دول���ة ملناق�ش���ة ق�شايا 

املال والقت�شاد الرئي�شة يف العامل. •  �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة	

دان���ت  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزارة اخلارجي���ة ب�ش���دة التفجري الإرهابي 
ال���ذي وق���ع يف مدينة قنده���ار بجمهورية 
اأفغان�شت���ان الإ�شالمي���ة، واأدى اإلى مقتل 
واإ�شاب���ة الع����رات م���ن الأبري���اء بينه���م 
اأطفال، معربة عن بالغ تعازيها وموا�شاتها 
لأهايل وذوي ال�شحايا ومتنياتها بال�شفاء 

العاج���ل للم�شاب���ني ج���راء ه���ذا العم���ل 
الإرهابي ال���ذي يتنافى م���ع كل املبادئ 

الدينية والأخالقية والإن�شانية.
مملك���ة  ت�شام���ن  ال���وزارة  واأك���دت 
اأفغان�شت���ان  جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن 
الإ�شالمي���ة فيم���ا تتخ���ذه م���ن اإج���راءات 
وتداب���ري ل�شتتب���اب الأم���ن وال�شتقرار، 

جم���ددة موقف مملك���ة البحري���ن الثابت 
املناه����ض للعن���ف والتط���رف والإرهاب 
مربرات���ه  كن���ت  ومهم���ا  �ش���وره  ب���كل 
ودوافع���ه، والداع���ي اإلى ����رورة تعزيز 
اجله���ود القليمي���ة والدولي���ة م���ن اأجل 
الق�ش���اء على الظاهرة اخلطرية وجتفيف 

منابع متويلها.
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حتديــد تعوي�ســـات كلفة ال�سفـــر للموظفني املبتعثني

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ق���ام �سم���و 
ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ اجلنوبية 
بزي���ارة لع���دد من جمال����س مدينة الرف���اع �سمن 
�سل�س���ة زياراته اإلى جمال����س املحافظة اجلنوبية 
يف �سهر رم�سان املب���ارك، مهنئاً �سموه اأ�سحاب 
املجال����س مبنا�سبة حلول �سه���ر رم�سان املبارك 
�سائ���ًا اهلل العّل���ي القدي���ر اأن يعيده عل���ى الأمة 

العربية والإ�سامية يف اأمن واأمان. 
كما اأ�ساد �سمو حمافظ اجلنوبية بالدور الذي 
تلعب���ه الزيارات يف تعزيز اأوا�رص الرتابط والتاحم 
بني خمتل���ف �رصائ���ح املجتمع يف ال�سه���ر الكرمي 
والتي متثل ركي���زة اأ�سا�سية من عادات املجتمع 

البحرين���ي يف التوا�سل والتق���ارب امل�ستمدة من 
الأجداد والآباء، موؤكداً �سموه اأن �سهر رم�سان هو 

فر�سة عظيمة لزيادة اأوا�رص املحبة. 
املحافظ���ة  يف  املجال����س  اأ�سح���اب  وع���ر 
اجلنوبي���ة ع���ن �سك���ر واإمتنانه���م مل���ا حتظى به 
جمال����س املحافظة م���ن جان���ب اجتماعي مميز يف 
تعزيز التوا�سل بني الأهايل واملحافظة، موؤكدين 
ِاأن التوا�س���ل الإجتماع���ي �سم���ة اأ�سا�سية و�سفة 
اأ�سيلة يت�س���م بها جمتمع املحافظة، معرين عن 
اعتزازهم بالزيارات التي توؤكد عمق العاقة بني 
القي���ادة وال�سعب وترز اأ�سم���ى �سفات الو�سل 

والقربى.

اجلفري – ديوان اخلدمة املدني���ة: اأ�سدر رئي�س ديوان اخلدمة 
املدنية اأحمد الزايد تعليمات اخلدمة املدنية رقم )2( ل�سنة 2018 
باإ�سافة بع�س الأحكام اإلى تعليمات اخلدمة املدنية رقم )8( ل�سنة 
2009 ب�س���اأن تعوي�سات وتذاكر ال�سف���ر للموظفني املبتعثني يف 
مهام ر�سمية اأو دورات تدريبية اأو درا�سية خارج اململكة؛ لتو�سيح 
التعوي�سات امل�ستحقة لهم ملواجهة متطلبات املعي�سة والنفقات 

ال�رصورية الأخرى. 
واأو�س���ح مدير اإدارة الأجور واملزاي���ا الوظيفية بديوان اخلدمة 
املدني���ة يو�س���ف حمم���د اأن ه���ذه التعليم���ات تن�س عل���ى حتديد 
التعوي�سات امل�ستحقة للموظف بدًءا من اأيام املغادرة بح�سب فئة 
تعوي�سات ال�سفر امل�ستحقة له عن اأيام املهمة اأو البتعاث )كاملة 
اأو خمف�س���ة(، وحتى  اأي���ام العودة، اآخذي���ن يف العتبار امل�رصوفات 
الت���ي يتحملها املوظف لل�سك���ن لأ�سباب خارجة ع���ن اإرادته كعدم 
وجود رح���ات منا�سبة للعودة اأو اأي اأ�سب���اب اأخرى يبديها املوظف 
ويواف���ق عليها الديوان بحي���ث يتم منحه تعوي�س���ات �سفر يومية 
كاملة عن هذه الأيام، اإ�سافة اإلى ذلك ي�ستحق املوظف املبتعث يف 
مه���ام ر�سمية اأو دورات تدريبي���ة اأو درا�سية خارج اململكة يف فرتة 

الإيفاد الراتب الأ�سا�سي والعاوات امل�ستحقة له. 
وب���نينَّ مدير اإدارة الأجور واملزاي���ا الوظيفية اأنه يف حال ارتفاع 
تكالي���ف ال�سكن يف بع�س املناطق خال بع����س املوا�سم اأو ارتفاع 
تكاليف ال�سك���ن ب�سبب الأو�ساع الأمني���ة اأو التزام املوظف مبكان 
الإقام���ة ب�سب���ب حتديدها من جانب اجله���ات املنظم���ة اأو م�ساركة 
املوظ���ف والتزامه م���ع وفد ر�سمي ق���د حدد مكان مع���ني لاإقامة، 
فيج���وز للجه���ة احلكومي���ة بع���د موافقة الدي���وان حتم���ل تكاليف 
توف���ري ال�سكن للموظف املبتعث يف مه���ام ر�سمية للخارج مع منحه 
تعوي�س���ات �سف���ر يومية خمف�س���ة اإذا جتاوزت تكلف���ة ال�سكن 70 
% من جمم���وع تعوي�سات ال�سفر الكامل���ة امل�ستحقة للموظف، يف 

�حل�الت �ملذكورة ب�رشط ت�أكد �جلهة من عدم تو�فر �أي بديل �آخر.
واأ�س���ار اإلى اأن الإ�سافات ت�سمل البند رقم )11( والذي يخ�س 
تذاك���ر ال�سفر، حيث تن�س الإ�ساف���ات مبراعاة احلالت املن�سو�س 
عليه���ا يف املادة رق���م )20( من الائحة التنفيذي���ة لقانون اخلدمة 
املدني���ة ال�سادرة بالقرار رق���م )51( ل�سن���ة 2012، ت�رصف تذاكر 
�سفر عل���ى درجة رجال الأعم���ال للموظف���ني امل�سافرين يف رحات 
�سفر طويلة ب�رشط �أال تقل مدة �س�ع�ت �لطري�ن �ملتو��سلة عن ت�سع 
�ساعات، اإ�سافة اإلى توفر امليزانية الازمة ملنح هذه التذاكر. اأما يف 
حال تكفل اجلهة املنظمة للرنامج اأو جهة البتعاث بتوفري تذكرة 
�سف���ر للموظف املبتعث بفئة اأقل من فئة تذكرة ال�سفر امل�ستحقة 
ل���ه ح�سب الأنظم���ة وال�سيا�س���ات املتبعة يف اخلدم���ة املدنية، فاإنه 
يجوز للجه���ة احلكومية حتمل فروقات تكلفة توف���ري فئة التذكرة 

املقررة له وفق ال�سيا�سات املعتمدة يف اخلدمة املدنية.

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة لعدد من جمال�س مدينة الرفاع	

�سهـر رم�سـان فر�سـة عظيمـة لزيـادة اأوا�سـر املحبــة
زيارة املجال�س تعزز التوا�سل والتقارب... �سمو حمافظ اجلنوبية:

مبهام ر�سمية اأو دورات تدريبية باخلارج... “اخلدمة”:
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حممد بن مبارك ي�ستقبل �سفري تايلند اجلديد

العري�ض: تنمية عالقات ال�سداقة مع اليابان 

م�ساريع م�سرتكة لالرتقاء باحلراك الثقايف

ترحيب با�ستئناف العقوبات الأمريكية على اإيران

املنام����ة - بنا: ا�س����تقبل نائ����ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س����مو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف����ة مبكتب����ه بق�����ر الق�سيبية تانيت 
نا �سونخ����ا مبنا�سبة تعيين����ه �سفرياً ململكة 

تايلند لدى مملكة البحرين.
ويف معر�����س الرتحي����ب بال�سفري، اأعرب 
�سم����و ال�سيخ حممد بن مب����ارك اآل خليفة عن 

متنياته لل�سف����ري التوفيق يف تعزيز وتطوير 
العاقات الودية القائمة بني مملكة البحرين 
ومملكة تايلند يف جماالت التعاون املختلفة.
واأع����رب ال�سف����ري ع����ن �سك����ره وتقديره 
ل�سم����و نائ����ب ال����وزراء عل����ى ا�ستقبال����ه ل����ه 
و�سعادته بالعمل ملا فيه خري و�سالح �سعبي 

البلدين ال�سقيقني.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء ج���واد العري�س �سب���اح اأم�س 
مبكتبه بدار احلكومة �سفري اليابان ال�سديقة 
ل���دى مملكة البحرين هيديكي اإيتو؛ مبنا�سبة 
تعيين���ه �سفريا لدى مملك���ة البحرين. وخال 
اللق���اء، رح���ب نائب رئي����س جمل����س الوزراء 
بال�سفري ملا يوليه من حر�س بالغ على تنمية 
عاق���ات ال�سداق���ة الطيب���ة الت���ي ي�سهدها 
ا�ستعرا����س  ال�سديق���ان، كم���ا مت  البل���دان 

املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك.
كما نوه العري����س لل�سفري باأنه �سياقي 
كل تعاون وم�ساعدة من جانب كل اجلهات يف 
مملكة البحرين؛ الإجناح مهمته الدبلوما�سية.

م���ن جانبه، ق���دم ال�سف���ري اإيت���و ال�سكر 
والتقدي���ر لنائب رئي�س جمل����س الوزراء على 
م���ا لقيه من حف���اوة وترحيب خ���ال الزيارة، 
متمنيا للبلدين ال�سديقني مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

املنامة - هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار: 
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
واالآث���ار ال�سيخة م���ي بنت حمم���د اآل خليفة يف 
مكتبها م�س���اء اأم�س الرئي�س التنفيذي ملجل�س 
التنمي���ة االقت�سادي���ة خال���د الرميح���ي، حيث 
تباح���ث الطرف���ان يف �سب���ل التعاون م���ن اأجل 
حتقي���ق م�ساري���ع م�سرتك���ة ترتق���ي باحلراك 
الثق���ايف القائ���م يف اململك���ة.  وخ���ال اللقاء، 
اأ�س���ادت ال�سيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اآل خليفة 
بالتع���اون امل�ستم���ر م���ا بني الهيئ���ة وجمل�س 
التنمية، متوجه���ة بال�سكر للرميحي على دعمه 

الدائم مل�ساريع هيئة البحرين للثقافة واالآثار. 
واأك���دت اأن املنج���ز احل�س���اري يتحق���ق ع���ر 
تكاتف جميع اجله���ات، م�سرية اإلى اأن التعاون 
م���ع جمل�س التنمية االقت�سادية اأثمر على مدى 
ال�سنوات موا�سم ثقافية عززت �سورة البحرين 
كمرك���ز جذب ح�ساري واإن�س���اين.  بدوره، �سكر 
الرميح���ي ال�سيخة مي بنت حممد على جهودها 
يف االرتق���اء باحل���راك الثق���ايف املحل���ي، مبدياً 
ا�ستعداده الدائم للتعاون مع الهيئة يف تقدمي 
الن�ش���اط الفن���ي والأدبي والفك���ري ملواطني، 

مقيمي وزوار مملكة البحرين. 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ا�ست�س���اف 
وا�سنط���ن  يف  العربي���ة  اخللي���ج  دول  معه���د 
�سفري مملكة البحري���ن لدى الواليات املتحدة 
االأمريكية ال�سيخ عبداهلل ب���ن را�سد اآل خليفة 
يف حلق���ة نقا�سي���ة حت���دث فيها�سعادت���ه عن 
االإجن���ازات التنموي���ة للمملك���ة، وعاق���ة ذلك 
بال�راك���ة اال�سرتاتيجية املتمي���زة بني مملكة 
البحري���ن والواليات املتحدة االأمريكية، �سمن 
برنام���ج احللقات النقا�سي���ة املت�سل�سلة التي 
�سف���راء دول  املعه���د ال�ست�ساف���ة  ينظمه���ا 
اخلليج العربية، على حدة. ويف م�ستهل احللقة 
النقا�سية، قدم ال�سف���ري عر�سا عن االإجنازات 
مملك���ة  حققته���ا  الت���ي  الكب���رية  التنموي���ة 
البحري���ن والت���ي هي ثم���ار النه���ج االإ�ساحي 
لعاهل الب���اد �ساحب اجلال���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، وانعكا����س االإجنازات على 
املوؤ����رات التنموية االقت�سادية واالجتماعية، 
وال���دور االأ�سا�س���ي للمجتمع البحرين���ي باإرثه 
احل�س���اري العري���ق وثراء تنوع���ه، والذي خلق 
بيئ���ة اجتماعي���ة مت�ساحم���ة تتعاي����س فيه���ا 
خمتلف الطوائف واالأديان. كما تناول ال�سفري 
يف احللق���ة النقا�سي���ة ال�راك���ة اال�سرتاتيجية 
املتمي���زة ب���ني مملك���ة البحري���ن والوالي���ات 
تعزي���ز  عل���ى  وعزم���ه  االأمريكي���ة،  املتح���دة 

العاق���ات الثنائي���ة عل���ى خمتل���ف االأ�سعدة، 
و�س���دد عل���ى ����رورة من���ح مملك���ة البحري���ن 
اإعفاًء م���ن التعرفة اجلمركية الت���ي اأ�سدرتها 
االإدارة االأمريكي���ة على ال���واردات من ال�سلب 
واالأملني���وم. كما ناق�س االأو�س���اع والتطورات 
يف املنطقة واأب���دى املواقف الر�سمية ململكة 
البحرين فيه���ا، حيث عر ع���ن تاأييد اململكة 
لق���رار الرئي����س االأمريك���ي باالن�سح���اب م���ن 
االتفاق الن���ووي االإيراين ودعوتها لكل الدول 
االأخرى املوقعة على االتف���اق باتخاذ خطوات 
م�سابه���ة، واالإ�س���ادة بق���رار االإدارة االأمريكية 
با�ستئن���اف عقوب���ات م�س���ددة �س���د النظ���ام 
االإي���راين؛ اإذ اإن االتفاق املذك���ور مل يغري من 
ال�سيا�س���ات االإيراني���ة الهّدام���ة يف املنطق���ة 
ودعمها امل�ستم���ر لاإرهاب، كما اأنه مل يتناول 
برنامج النظام االإيراين لل�سواريخ البالي�ستية 
ودعمه���ا للملي�سي���ات االإرهابي���ة يف املنطقة، 
وحماوالتها امل�ستم���رة يف التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية جلريانها. و�سهدت احللقة النقا�سية 
تفاعاً كبرياً من احل�سور الذي ت�سمن العديد 
م���ن امل�سوؤول���ني واخل���راء واملهتم���ني م���ن 
وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة واملراكز الفكرية 
واجلامع���ات وال�ركات وغريه���ا من املنظمات 

غري احلكومية.

م�سدر عليم لـ “$”: التعديالت الد�ستورية مل حتل للربملان

4 متنمرات ي�رضبن طالبة بوح�سية و “الرتبية” تت�سرت 

بتلبية الطلب الإ�سكاين يف 5 �سنوات اإلزام “الإ�سكان” 

امل�سدر النيابي قّدم معلومات غري �سحيحة

ت�سبنب لها باآالم يف الراأ�س والكلى وتوعدن بتكرار فعلتهن

بهدف توفري احلياة الكرمية للمواطنني... بن حميد:

نف���ى م�سدر علي���م عر “الب���اد” ما 
اأدلى ب���ه م�س���در نيابي لل�سحيف���ة اأول 
اأم�س ب�ساأن اإحالة احلكومة م�روع تعديل 

الد�ستور ملجل�س النواب. 
وتراجع امل�سدر النيابي عن معلوماته 
غري ال�سحيحة، واأكد اأن جمل�س النواب مل 

يت�سلم م�روع تعديل الد�ستور.
وقال امل�سدر العلي���م لل�سحيفة اإن 
م����روع تعديل الد�ستور م���ا زال يف طور 
النقا�س واملداوالت لدى اللجنة الوزارية 

املخت�سة واجلهات املعنية. 
وبني اأن التعديل الد�ستوري يخ�سع 
ل�سوابط االإجراءات الد�ستورية والائحية 
املن�سو�س عليه���ا بالد�ستور، خ�سو�سا 
امل���ادة )92/ اأ(، والت���ي تن����س على اأن 
“خلم�سة ع�ر ع�س���واً من جمل�س ال�سورى 
اأو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح تعديل 
الد�ست���ور، والأي م���ن اأع�س���اء املجل�سني 
حق اق���رتاح القوانني، ويحال كل اقرتاح 
اإلى اللجن���ة املخت�س���ة يف املجل�س الذي 
م في���ه االقرتاح الإب���داء ال���راأي، فاإذا  ق���ِدّ
راأى املجل����س قبول االق���رتاح اأحاله اإلى 
احلكومة لو�سعه يف �سيغة م�روع تعديل 

للد�ستور اأو م�روع قانون، وتقدميه اإلى 
جمل����س الن���واب خ���ال �ست���ة اأ�سهر على 

االأكرث من تاريخ اإحالته اإليها”.
ووا�س���ل: تن����س امل���ادة )90( م���ن 
الائح���ة الداخلية ملجل�س الن���واب على: 
“اإذا كان اق���رتاح تعدي���ل الد�ست���ور قد 
ق���دم من اأع�س���اء املجل�س وفق���اً للمادة 
)92( م���ن الد�ستور، وجب اأن تتوافر فى 
ه���ذا الطلب ال�رشوط ال���واردة فى الفقرة 
الثانية من املادة )87( من هذه الائحة. 
وحتف���ظ الطلب���ات الت���ي  تق���دم من 
عدد يقل عن الن�ساب الد�ستورى املقرر 
، ويخط���ر رئي����س املجل����س مقدمي هذه 

الطلبات كتابة بذلك. 
ويعر����س رئي����س املجل����س الطل���ب 
املقدم باقرتاح التعديل خال �سبعة اأيام 
من تقدميه على جلنة ال�سئون الت�ريعية 
والقانوني���ة الإع���داد تقري���ر ب�س���اأن مبداأ 
التقرير  التعديل ومو�سوعاته، ويعر�س 
على املجل����س ، ويوؤخذ ال���راأي عليه نداء 

باال�سم.
 ف���اإذا واف���ق املجل����س عل���ى مب���داأ 
التعديل ومو�سوعاته باأغلبية ثلثي عدد 
اأع�سائ���ه، اأح���ال االقرتاح اإل���ى احلكومة 

لت�سع �سيغة م�روع تعديل الد�ستور”.

�سك���ت ولي���ة اأم���ر طالب���ة يف مدر�س���ة 
ثانوي���ة للبنات يف حمافظ���ة العا�سمة من 
اعت���داء 4 طالب���ات متنمرات عل���ى ابنتها 
بال����رب بطريقة وح�سية مم���ا ت�سبب لها 
بخدو����س يف يده���ا اليمن���ى واأمل يف موؤخرة 

الراأ�س واأ�رار يف الكلى.
وقال ولية االأمر ل���� “الباد” اإن حادثة 
االعت���داء عل���ى ابنتها كان���ت يف 24 اأبريل 
املا�سي، وتفا�سيلها اأن ابنتها يف ال�سف 
اإح���دى  عل���ى  ا�ستنك���رت  الثان���وي  االأول 
زمياتها، املعروف���ات بافتعال امل�ساكل 
والتعر�س للطالب���ات، تنمرها على زميلة 
له���ن، االأم���ر ال���ذي مل يعجبه���ا وتوعدتها 

بالرد عليها. 
يف  الي���وم  ذات  “يف  االأم  وتابع���ت 
الف�سح���ة تعر�ست ابنت���ي لل�رب من قبل 
4 طالب���ات م���ن ال�س���ف الثال���ث الثانوي 
بتحري�س م���ن زميلتها يف ال�سف، اإذ قمن 
بالتعم���د بركلها يف بطنه���ا لعلمهن باأنها 

تعاين من م�س���اكل يف املع���دة، اإذ اأجريت 
له���ا عملية منظ���ار، ومل يكتفني بذلك بل 
قمن���ا ب�سحلها على االأر����س و�رب راأ�سها 

ب�سندوق الريد احلديدي”.
وبين���ت ولية االأم���ر اأن املركز ال�سحي 
رف�س عاج ابنتها اإال بعد تقرير من مركز 
ال�رط���ة، وذك���رت ولية االأم���ر اأن الفح�س 
الطب���ي بني اأن هن���اك دما يف الب���ول جراء 
تاأث���ر الكلى بال����رب وال���ركل ف�سا عن 
الكدم���ات يف يدها اليمنى واالأمل يف البطن 

وموؤخرة الراأ�س.
واأ�ساف���ت ولي���ة االأم���ر اأن الطالب���ات 
املتنم���رات مل يكتف���ني بذلك، ب���ل ن�روا 
ق�س���ة �ربه���ن البنته���ا والتفا�سيل على 
برنام���ج التوا�س���ل االجتماع���ي “توي���رت” 

وتوعدن ب�ربها جمددا. 
وزارة  ته���اون  االأم���ر  ولي���ة  و�سك���ت 
الرتبي���ة والتعلي���م واملدر�س���ة وت�سرتها 
عل���ى الطالب���ات من���ذ قراب���ة ال�سهر دون 
اإع���ام مركز ال�رط���ة باأ�سم���اء املعتديات 
ال�ستكمال االإجراءات ودون مراعاة الو�سع 
النف�س���ي واجل�س���دي للطالب���ة خ�سو�س���ا 
اأن املدر�س���ة مل تتخ���ذ اإج���راء بحقه���ن مع 

توعدهن بالتعر�س للطالبة جمددا.

املنامة - مكت���ب النائب عادل بن حميد: 
تقّدم النائب ع���ادل بن حميد باقرتاح بقانون 
يت�سم���ن اإج���راء تعديل على قان���ون االإ�سكان 
املعمول به حالًي���ا، باإ�سافة مادة جديدة تلزم 
وزارة االإ�سكان بتلبية اأي طلب اإ�سكاين يف مّدة 

اأق�ساها 5 �سنوات من تاريخ تقدمي الطلب.
وق���ال يف بيان اأم����س: اإن التعديل يهدف 
اإل���ى توف���ري احلي���اة الكرمي���ة للمواطنني من 
ذوي الدخل املح���دود من خال عدم التاأخر يف 
تلبية الطلب���ات االإ�سكاين، وع���دم اإهدار احلق 
الد�ستوري يف احل�س���ول على ال�سكن املائم، 
اإذ اإن ط���ول فرتة االنتظ���ار لفرتات ت�سل اإلى 
25 �سنة مبثابة االإهدار لهذا احلق واإفراغه من 

حمتواه.
واأو�س���ح بالقول: وعلى الرغم من اجلهود 
ممثل���ة  التنفيذي���ة  ال�سلط���ة  تبذله���ا  الت���ي 
ب���وزارة االإ�س���كان لتلبية الطلب���ات االإ�سكانية 
للمواطنني م���ن ذوي الدخل املح���دود، وعلى 
الرغ���م م���ن تلبي���ة ع���دد كب���ري م���ن الطلبات 
االإ�سكانية خال ال�سن���وات املن�رمة، اإالّ اأنه ال 
تزال هن���اك اآالف الطلبات االإ�سكانية القدمية 
الت���ي يع���ود بع�سه���ا اإل���ى ت�سعين���ات القرن 

املن�رم.

وتاب���ع “يت�سّب���ب تاأخ���ر تلبي���ة الطلب���ات 
االإ�سكانية للمواطنني من ذوي الدخل املحدود 
بحرٍج كبري لدى اأ�سحاب تلك الطلبات و�سيق 
يف املعي�س���ة، اإذ ي�سطر عدد كب���ري منهم اإلى 
العي����س يف �سقق �سغرية ج���ًدا ال تتنا�سب مع 
اأحجام اأ�ره���م وحاجتهم االأ�سا�سية، االأمر الذي 
يتناف���ى م���ع �سيا�سة الدول���ة يف توفري احلياة 

الكرمية للمواطنني”.
واأ�س���ار بن حمي���د اإلى اأن د�ست���ور مملكة 

البحري���ن ين����سّ يف الفق���رة )و( م���ن امل���ادة 
التا�سع���ة عل���ى اأن )تعمل الدول���ة على توفري 
ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني(، 
وحيث اإن الد�ستور األزم الدولة بتوفري ال�سكن 
لذوي الدخل املح���دود للمواطنني، فاإنه ترك 
للقوان���ني والق���رارات املعمول به���ا اإقرار ما 
يلزم م���ن االآليات واالأطر الازمة لتحقيق ذلك 
مبا يت�س���ق م���ع ال�سيا�سة العام���ة للدولة ومع 
د�ستور مملكة البحرين بتوفري احلياة الكرمية 
للمواطن���ني، االأمر ال���ذي يعني ����رورة االأخذ 
بعني االعتب���ار مل�ساألة الوق���ت الذي يتم فيه 
تلبية الطلب االإ�س���كاين، حيث اإن عدم حتديد 
اإط���ار زمني وا�سح يت�سبب يف �سياع هذا احلّق 
الد�ست���وري واإفراغه من حمت���واه يف حال تاأخر 

تنفيذ الطلب ملدد مبالغ فيها.
وخت���م بيانه بالقول “ومّل���ا كان التاأخر يف 
توفري ال�سكن املائم ملدد تزيد عن 20 �سنة 
اأ�سبح واقًع���ا تزداد وطاأته عل���ى املواطنني، 
االأم���ر الذي من �ساأنه اأن يقّو�س من اال�ستقرار 
النف�س���ي واالجتماع���ي، ف���اإن ه���ذا املق���رتح 
بقانون ياأتي يف اإلزام احلكومة بتوفري ال�سكن 
املائ���م ل���ذوي الدخ���ل املحدود خ���ال فرتة 

زمنية ال تزيد عن 5 �سنوات”.

 حمرر ال�سوؤون املحلية

ليلى مال اهلل

بوجنمة: “النواب” مل 
يت�سلم امل�روع حتى االآن

الق�سيبي���ة - جمل����س النواب: اأك���د االأمني 
العام امل�ساعد ل�سوؤون اللجان واجلل�سات والدعم 
النيابي امل�ست�سار را�سد بوجنمة ردا على ما ن�رته 
“الباد” اأن جمل�س النواب مل يت�سلم - حتى االآن 
- م�روعي التعدي���ل الد�ستوري وتعديل بع�س 
اأحكام قانون تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد 
ملوظفي وم�ستخدمي احلكومة. ويف اإطار االلتزام 
مبب���داأ ال�سفافي���ة، واإعم���اال بح���ق املواطنني يف 
معرف���ة حقائ���ق االأم���ور، نا�سد بوجنم���ة و�سائل 
االإعام ����رورة توخ���ي الدقة يف الن����ر، م�سيفا 
اأن قن���وات التوا�سل باملجل����س مفتوحه ومتاحة 
للجميع للح�سول على املعلومات من م�سادرها 
م���ن  والتاأك���د  ال�رعي���ة،  وقنواته���ا  الر�سمي���ة 
�سدقها، كي تت�سم بامل�سداقية، وتتجنب اثارة 
ال���راأي العام الذي يولي���ه املجل�س النيابي كامل 
االحرتام والتقدير. واأ�سار االأمني العام امل�ساعد 
اإل���ى اأن املجل����س النياب���ي حري�س عل���ى القيام 
ب���دوره الت�ريعي والرقابي عل���ى الوجه االأكمل، 
حمقق���ا ما في���ه خري الوط���ن واملواط���ن يف ظل 
امل����روع االإ�ساحي حل�رة �ساحب اجلالة عاهل 
الباد، وبالتعاون مع احلكومة وجمل�س ال�سورى.

• عادل بن حميد	
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قهوة الصباح

22.5 % زيادة طلبات املواقع الإعالنية

ال�ضماح بالبناء على الرتدادات اجلانبية بالبيوت “ال�ضغرية”
“$” تن�رش اأبرز ا�سرتاطات قرار التعمري بامل�ساريع الإ�سكانية:

ت�سم����ن الق����رار اجلدي����د لال�سرتاطات 
التنظيمية للتعم����ري بامل�ساريع الإ�سكانية 
مزي����دا من املرون����ة يف ال�سرتاطات العامة 
واخلا�سة التي ت�سمح للمواطنني بالتو�سع 
يف البن����اء دون ارتكاب خمالفات مع مراعاة 

املظهر العام للمدن الإ�سكانية.
وي�سم����ح القرار ال����ذي ح�سلت “البالد” 
على ن�سخ����ة منه بتغي����ري با�ستثن����اء بع�ض 
اأنواع امل�ساريع الإ�سكانية لتقليل الرتداد 
الأمام����ي اإلى 3 اأمتار وال�سم����اح بن�سب بناء 
ت�سل اإلى 240 % يف بع�ض الأنواع وكذلك 
الرتخي�ض لربوزات علوي����ة ت�سل اإلى 1.2 

مرت.
وكان وزير الإ�سكان با�سم احلمر ووزير 
والتخطيط  البلدي����ات  و�س����وؤون  الأ�سغ����ال 
العم����راين ع�س����ام خلف ق����د اأعلن����ا اعتماد 
الق����رار ال�سب����ت املا�س����ي بالتواف����ق بني 

الوزارتني واملجال�ض البلدية.
اأنواع امل�ساريع الإ�سكانية

وق�سم الق����رار امل�ساريع الإ�سكانية اإلى 
3 اأن����واع، الن����وع الأول )اأ(: جميع امل�ساريع 
الإ�سكانية للبيوت املبنية على قطع اأرا�ض 
300 م����رت مرب����ع اأو اأك����رب وبواجه����ة اأمامية 

طولها يتجاوز 15 مرتا. 
اأما النوع الث����اين )ب(: جميع امل�ساريع 
الإ�سكانية للبيوت املبنية على قطع اأرا�ض 
تقل ع����ن 300 مرت مرب����ع، وبواجهة اأمامية 

يرتاوح طلها بني 9.5 مرت و15 مرتا. 
والن����وع الثال����ث امل�ساري����ع الإ�سكانية 
الإ�سكاني����ة  امل�ساري����ع  جمي����ع  ه����ي  )ج(: 
للبيوت املبنية على قط����ع اأرا�ض تقل عن 
200 مرت مربع، وبواجهة اأمامية يقل طولها 

عن 9.5 مرت مربع.

اشتراطات عامة
وحدد الق����رار جمموعة من ال�سرتاطات 
امل�ساري����ع  جمي����ع  عل����ى  تنطب����ق  العام����ة 
الإ�سكاني����ة م����ن الأن����واع الثالث����ة. ووفق����ا 
لال�سرتاط����ات العام����ة، “ل يج����وز التق����دم 
بطل����ب للتعم����ري اأو اإ�سافة اأي بن����اء اإل بعد 
م����رور �سنة واح����دة على الأق����ل على توقيع 
عقد النتفاع بالبي����ت”. كما ا�سرتطت “يف 
حال����ة طل����ب هدم البي����ت بالكام����ل واإعادة 
بنائه يجب التقيد بال�سرتاطات التنظيمية 

املقررة مبوجب هذا القرار”.
وبا�ستثناء احلالت التي مل يرد ب�ساأنها 
ن�����ض خا�ض يف هذا الق����رار، ت�سدر البلدية 
خمت�سة رخ�����ض البناء وفق����ا لال�سرتاطات 
احلاج����ة  دون  الق����رار  ه����ذا  يف  املعتم����دة 
الق����رارات  و�سمل����ت  الإ�س����كان.  ملراجع����ة 
“ع����دم اإلغاء مواقف ال�سي����ارات امل�سقوفة 
)الكراج����ات( الأ�سلية يف البي����ت، اأو تغيري 

ا�ستعمالها”.
كم����ا ا�ش����رط “ع����دم عم����ل اأي فتحات 
اإ�سافي����ة كالأبواب اأو النوافذ يف الواجهات 
الأ�سلية، ول مي�س����ح بالتغيري يف الفتحات 

الأ�سلية يف البيت”.
وم����ن �سم����ن ال�سرتاطات “ع����دم عمل 
مواقف �سيارات خارج حدود ملكية البيت”، 
وكذلك “عدم بناء جمل�ض خارجي يف م�ساحة 

الرتداد الأمامي”.
و�س����ددت ال�سرتاط����ات العام����ة عل����ى 
“عدم امل�سا�����ض وال�رشر بالطبق����ة العازلة 
ملن����زل اجل����ار عن����د البن����اء ف����وق املبن����ى 
الأ�سل����ي، ويق����وم املنتف����ع بالتوقيع على 
تعهد يتحمل مبوجب����ه اأي اأ�رشار قد حت�سل 

ملنزل اجلار جراء عملية البناء”. 
وي�شرط تقدمي الر�شومات الهند�شية 
يف احل����الت الآتي����ة “اأي بن����اء يوؤث����ر عل����ى 
الواجه����ة الأمامي����ة. وطلب����ات التغي����ريات 
الرئي�سي����ة داخ����ل البي����ت كاإزال����ة اجلدران 
اأو اجل�س����ور احلاملة وذلك مب����رور 15 عاما 
على تاريخ توقي����ع عقد النتفاع اأو يف حال 

�سدور وثيقة امللكية اأيهما اأقرب”.

اشتراطات خاصة
اخلا�س����ة  ال�سرتاط����ات  و�سمح����ت 
بالن�سب����ة  الق����رار  يف  عليه����ا  املن�سو�����ض 
للم�ساري����ع الإ�سكانية من الن����وع )اأ( و)ب( 
و)ج( ب����� “فت����ح باب خارج����ي اأو ناف����ذة اأو 
فتحة مكيف ه����واء مطلة مبا�����رشة على ممر 
امل�ساة يف حال تقدمي وثيقة ملكية نهائية 
اأو �سه����ادة م�سح معتمدة تب����ني وجود هذا 

املمر”.
كم����ا �سمح����ت ب� “عم����ل موق����ف �سيارة 
اإ�سايف يف اجله����ة اجلانبية اأو اخللفية داخل 
الإ�س����كان  وزارة  البي����ت �رشيط����ة موافق����ة 

واجلهات اخلدمية املعنية، وو�سع موا�سري 
ووح����دات  وال�سخان����ات  ال�سح����ي  ال�����رشف 
التكيي����ف املج����زاأة يف الواجه����ة الأمامي����ة 

للبيوت بعد عمل املعاجلات املعمارية”. 
و�سمح اأي�سا ب� “تكملة بناء البلكونة - 
اإن وجدت - يف حال ربط البناء الإ�سايف فوق 
مواقف ال�سي����ارات امل�سقوفة )الكراجات( 
للمبنى الأ�سل����ي، وعدم توف����ري ارتدادات 
اأمامية يف حال الهدم واإعادة البناء بالن�سبة 
للبي����وت الت����ي ل يتواج����د لها ارت����دادات 

اأمامية ح�سب البناء الأ�سلي”.

المخالفات
“تعم����ل  باملخالف����ات  يتعل����ق  وفيم����ا 
البلدي����ة عل����ى اتخ����اذ الإج����راءات املنا�سبة 
وفقا لأحكام قانون تنظيم املباين ال�سادر 
ل�سن����ة   )13( رق����م  بقان����ون  باملر�س����وم 
1977”. كم����ا تقوم وزارة الإ�سكان باتخاذ 
ما يلزم من اإجراءات وفق النظم الإ�سكانية 
جتاه ه����ذه املخالفات للبي����وت ذات عقود 

انتفاع �سارية املفعول فقط.

المشاريع اإلسكانية “أ”
ووفق����ا للق����رار فاإنه ي�سم����ح للم�ساريع 
الإ�سكانية من ن����وع )اأ( باإ�سافة بناء للبيت 
الأ�شل����ي ب�����روط منه����ا اأن “ل تزي����د ن�سبة 
البن����اء على 180 % م����ن م�ساحة الأر�ض، ل 
تزي����د م�سطحات البناء لأي دور على 60 % 
من م�ساحة الأر�����ض، ي�سمح باإ�سافة مرافق 
لل�سكن بال�سط����ح بن�سبة ل تزيد عن 30 % 
من م�ساحة ال�سطح وتكون باجلهة اخللفية 
من العق����ار، ول حتت�سب مرافق ال�سكن من 

ن�سبة البناء امل�سموح بها”.
الإ�سكانية  للم�ساري����ع  الق����رار  و�سم����ح 
م����ن ه����ذا الن����وع “بالإ�سافة ف����وق مواقف 
ال�سي����ارات امل�سقوفة )الكراجات( ومرافق 
ال�سكن بالدور الأول فقط، على اأن حتت�سب 
من �سم����ن ن�سبة البناء امل�سم����وح بها، كما 
يج����ب األ تزي����د م�ساحة البناء ع����ن 50 مرتا 
مربع����ا وبارتفاع دور واح����د ل يزيد على 4 
اأمت����ار، واأن تكون املراف����ق جممعة يف جهة 

واحدة من العقار فقط”.
وفيم����ا يتعلق بالرت����داد الأمامي، ن�ض 
القرار على وجوب “احلف����اظ على الرتداد 
الأمامي الأ�سلي للبيت، اإل اأ،ه يجوز تقليل 
الرتداد اإلى 3 اأمتار بعد مرور 15 عاما على 
تاريخ توقيع عقد النتفاع اأو يف حال �سدور 
وثيقة امللكية اأيهما اأقرب، وذلك للحالت 
التي يزي����د الرتداد الأ�سل����ي فيها على 3 
اأمتار، كما ي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو 
الدور الأر�سي بحد اأق�سى قدره 1.2 مرت”. 
وفيم����ا يتعل����ق بالرت����دادات اجلانبية 
واخللفي����ة “يج����ب احلف����اظ عل����ى م�ساف����ة 
الرت����دادات اجلانبية واخللفي����ة مبا ل يقل 
ع����ن 1.5 م����رت” با�ستثن����اء ح����الت حددها 
القانون، اإذ “ي�سمح باإ�سافة مرافق لل�سكن 
مت�سلة بالبيت الأ�سلي من اجلهة اجلانبية 
اأو اخللفي����ة �رشيط����ة ترك ارت����داد جانبي اأو 

خلفي مبا ل يقل عن 1.5 مرت”.
وا�ش����رط القرار “األ يزيد ارتفاع البناء 

ع����ن 3 طواب����ق وبح����د اأق�س����ى 12 م����رتا”. 
وفيم����ا يتعل����ق بالواجه����ات فاإن����ه “يج����وز 
لوزارة الإ�سكان اإ�س����دار قرار بتغيري ن�سق 
الواجه����ات املعماري����ة لبع�����ض امل�ساري����ع 
مراع����اة ملقت�سي����ات  وذل����ك  الإ�سكاني����ة، 
الن�س����ق املعم����اري فيم����ا ب����ني امل�ساري����ع 

الإ�سكانية واملناطق املحيطة لها”.

المشاريع اإلسكانية “ب”
و�سم����ح القرار يف امل�ساري����ع الإ�سكانية 
من ن����وع )ب( ب����اأن “ل تزي����د ن�سب����ة البناء 
عل����ى 240 % من م�ساح����ة الأر�ض، ل تزيد 
م�سطح����ات البناء لأي دور عل����ى 80 % من 

م�ساحة الأر�ض”.
وفيما يتعل����ق بالرتداد الأمامي “يجب 
احلف����اظ عل����ى الرت����داد الأمام����ي الأ�سلي 
للبيت، اإل اأنه يج����وز تقليل الرتداد اإلى 3 
اأمت����ار بعد مرور 15 عاما على تاريخ توقيع 
عق����د النتف����اع اأو يف ح����ال �س����دور وثيقة 
امللكية اأيهما اأق����رب، وذلك للحالت التي 
يزيد الرتداد الأ�سل����ي فيها على 3 اأمتار، 
كما ي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور 

الأر�سي بحد اأق�سى 1.2 مرت”.
واخللفي����ة  اجلانبي����ة  الرت����دادات  ويف 
ا�ش����رط الق����رار “احلف����اظ عل����ى م�ساح����ة 
الرت����دادات اجلانبية واخللفي����ة مبا ل يقل 

عن 1.5 مرت”، با�ستثناء حالت حمددة.

المشاريع اإلسكانية “ج”
و�سم����ح الق����رار باإ�سافات البن����اء على 
امل�ساري����ع الإ�سكانية من نوع )ج( “على اأن 
يك����ون ا�ستعمال تل����ك الإ�سافات للغر�ض 
ال�سكن����ي فق����ط دون ا�ستخدام����ات اأخ����رى 

كال�سقق اأو املحالت التجارية”. 
وفيم����ا يتعلق بن�ش����ب البن����اء، ا�شرط 
اأن “ل تزي����د ن�سبة البن����اء على 240 % من 
م�ساحة الأر�ض، ل تزيد م�سطحات البناء لأي 

دور على 80 % من م�ساحة الأر�ض”.
وفيما يتعلق بالرت����داد الأمامي اأوجب 
الق����رار “احلف����اظ عل����ى الرت����داد الأمامي 
الأ�سلي للبيت، اإل اأنه يجوز تقليل الرتداد 
اإلى 3 اأمتار بع����د مرور 15 عاما على تاريخ 
توقي����ع عق����د النتف����اع اأو يف ح����ال �سدور 
وثيقة امللكية اأيهما اأقرب، وذلك للحالت 
التي يزي����د الرتداد الأ�سل����ي فيها على 3 
اأمتار، كما ي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو 
الدور الأر�سي بحد اأق�سى قدره 1.2 مرت”. 
وفيم����ا يتعل����ق بالرت����دادات اجلانبية 
واخللفي����ة، ا�شرط “احلفاظ عل����ى م�سافة 
الرت����دادات اجلانبية واخللفي����ة مبا ل يقل 
عن 1.5 م����رت، با�ستثناء حالت حمددة”، اإذ 
ي�سمح بالبن����اء على حدي البيت اجلانبيني، 
�رشيط����ة م����رور 15 عاما عل����ى تاريخ توقيع 
عق����د النتف����اع اأو يف ح����ال �س����دور وثيقة 
امللكية اأيهما اأقرب، واأن يتم توفري مناور 
تهوي����ة مب�ساحة ل تقل ع����ن 4 اأمتار مربعة 
ول يق����ل اأي �سل����ع فيها ع����ن 1.5 مرت، ول 
حتت�سب مناور التهوية من ن�سبة البناء، كما 
يجوز بناء مرافق لل�سكن من اجلهة اخللفية 

يف كل الأحوال”   

املنام���ة - اأمان���ة العا�سم���ة: بل���غ ع���دد 
الطلب���ات الت���ي در�سته���ا جلن���ة العالنات يف 
وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين، 743 طلبا ملواق���ع اإعالنية خمتلفة 
بجمي���ع املناط���ق خالل الف���رتة من يناي���ر اإلى 
اأبري���ل 2018، بينما بلغت خ���الل نف�ض الفرتة 
الع���ام املا�س���ي 576 طلب���ا، حمقق���ة زي���ادة 
ن�سبته���ا 22.5 %. وذكر رئي�ض جلنة الإعالنات 
مدير عام اأمانة العا�سمة ال�سيخ حممد بن اأحمد 
اآل خليف���ة اأن اللجنة ت�سعى م���ن خالل اأعمالها 
املوكلة اإل���ى حتقيق اأهداف احلكومة املتمثلة 
يف ت�سهيل اإج���راءات احل�سول عل���ى اخلدمات 
البلدي���ة املختلفة تعزيزا لدور ال�سوق الإعالين 
الوطن���ي  القت�س���اد  دع���م  يف  امل�ساهم���ة  يف 
والتنمي���ة ال�سامل���ة.  وب�ساأن توزي���ع الطلبات 
العالني���ة خالل الأربع �سه���ور الأولى من العام 
يف  العا�سم���ة  حمافظ���ة  اأن  اأو�س���ح  اجل���اري، 
مقدمتها ب� 276 طلبا، تلتها ال�سمالية ب� 181 
طلبا، ثم املحرق ب� 175 طلبا، واأخريا اجلنوبية 
ب� 111 طلب���ا. واأكمل اأن اإعالن���ات 6x4 حازت 

عل���ى املركز الأول على �سعي���د عدد الطلبات 
ح�س���ب ن���وع الإعالن حي���ث بلغ���ت 264 طلبا، 
بعدها اإعالن���ات املركبات بعدد 128 طلبا، ثم 
اأعم���دة النارة التي بلغ���ت 107 طلبات، مبينا 
اأن اللجن���ة ت�ستند يف درا�سته���ا للطلبات على 
معايري ال�سالمة املرورية وال�سرتاطات العامة 
للط���رق واملنظر الع���ام للمواقع. وق���ال: “اإن 
ال�س���وق الإعالين يف البحري���ن �سي�سهد نقلة يف 
ط���رق العر�ض �سرتاعي التط���ور الجتماعي يف 
اأمناط الت�ش���ال والتقنيات املت�شارعة يف هذا 
املجال، حي���ث مت ادخال تكنولوجيا ال�سا�سات 
اللكرتوني���ة يف كاف���ة املحافظات من���ذ بداية 
ه���ذا الع���ام، كم���ا �سيتم قريب���ا ادخ���ال نظام 
)Barcode( جلميع الإعالنات ت�سهيال ملعرفة 
املعلوم���ات اخلا�سة بالرتخي�ض، كم���ا �ستبداأ 
املرحلة الثانية من اإعالنات 6x4 غري الدعائية 
با�ستب���دال جمي���ع الإعالن���ات يف املحافظ���ات 
الأربع اإل���ى لوحات ثابتة حي���ث مت اعتماد 30 
منها هذا العام و�ستتم زيادتها لت�سل اإلى 70 

مع نهاية 2018”.

الوزير وأبواب الوزارة المقفلة بالحديد
ل اأمتل���ك مفارقات الفيل�س���وف الإغريقي زينو، واأنا اأحر�ض الفل�سفة عل���ى اأي وزير اأو عندما 
كتب���ت مق���ايل على طريقة فيل�س���وف النقد كان���ط عن »ب�س���ت الوزير«، لكني ق�س���دت الهدف، 
ومار�س���ت النزف بالكلمات على ورق الكتابة، �سحي���ح حت�س�ض البع�ض كر�سيه، واآخر عتبة وزارته، 
حي���ث هناك من جعل الب�ست »جدار مبكى« يتل���و عليه التعويذات، وحرق البخور، وتقدمي النذور؛ 
خوف���ا من انتهاء رحلة الغرام مع الب�ست يف هو�ض جنوين من انك�سار ذكريات �سنني الع�سل، وكاأن 

الوزارة رحلة باربكيو على �ساحل جميل، ل م�سوؤولية وطنية. 
»متالزم���ة الكر�س���ي« لي�ست اأكرث خطرا م���ن متالزمة ا�ستوكهومل. خامات ال���وزراء خمتلفة يف 
حتم���ل النقد، و�سناعة الأمل، فجيناتهم خمتلفة ح�سب التطعيم الثقايف، فمنهم من ي�سنع معجزة 
تط���ور يف وزارت���ه، على طريقة معجزة )�سي بينغ( يف ال�سني، ومنه���م من يقودها للموت ال�رشيري 

الإكلينيكي بعد اأكرث من ذبحة �سدرية اإدارية. 
واأك���رب خط���ر �سيكولوجي ي�سيب الوزير بع���د تغيريه هو مر����ض »الفيلوفوبيا«، وهو مر�ض 
يحط���م القلوب »رهاب احلب«. �سدمة الفراق للكر�سي يقود اإلى اخلوف والذعر من عالقة جديدة 

لكر�سي جديد يخاف فقده. 
تعلمت وخالل النزف لع�رشين عاما، واأنا اأقود معركة التنوير من جهة، والدفاع عن قيم امل�رشوع 
الإ�سالح���ي من جهة اأخ���رى، امل�سي على حد ع�رشين �سكينا، فال ال�سك���ني اأوقفتني، ول كل حماولة 

قطع الأ�سابع هزمتني وفر�ست عليَّ ك�رش القلم. 
معركت���ي هي معرك���ة ثقافية ووطنية واإن�سانية وقناعة اأبحرت به���ا كل هذه ال�سنني يف بحور 
مل���يء باأ�سماك القر����ض، املتوحمة على دم القلم اأو اغتيال ال�سمع���ة، لكني وا�سلت الإبحار كارها 
الو�س���ول اإلى �ساطئ معني؛ لإمي���اين بثقافة النور�ض، وهو يطري بحقيب���ة �سفر وعقل حر، وقلب 

يتكئ عليه اإذا انك�رش. 
عندم���ا متار�ض الثقافة معركة اإط���الق الر�سا�ض على الأخطاء الوزاري���ة تك�سب املعركة ولو 
لحق���ا؛ لأن الثقافة هي الباقية يف التاريخ مهما غ�سبت وزارة اأو تعملقت نرج�سية وزير اأو اأ�سيب 
بجن���ون العظمة اأو حتى البارانويا وجنون الرتياب، اأو الت�سكيك يف نية ال�سحافة من هدف الكاتب 

الناقد ن�رش الغ�سيل ل ترويج الثوب اجلميل. 
ولأن الثقاف���ة باقي���ة ت�ستطي���ع اأن تقول وزي���ر �سابق، ومدير ع���ام اأو نائب �ساب���ق، لكنك ل 

ت�ستطيع اأن تقول: مثقف �سابق؛ لأن كل �سي يفني يف التاريخ اإل الفن والثقافة.
مهم���ة الكاتب هو ح�سو بندقيت���ه بر�سا�ض الكلمات، ل ليمار�ض الرق�ض يف حفلة وزارية على 

طريقة الأعرا�س العربية، واإمنا ا�شطياد الأمل ولو باإراقة دم اأزرق. 
قلت �سابقا عيني ي�سكنها قنا�ض، اأخرج كل �سباح ل�سطياد اجلمال اأكان لوحة زيتية اأو كتابا 
معرفي���ا اأو قطعة قما�ض. هذا القنا����ض �سينتقل بني �سالونات ال���وزارات، و�سفحات ال�سحافة، 
واأوراق تقاري���ر الرقاب���ة املالية البحرين���ي، وما ي�سل من �سكاوى �سعبي���ة، ليو�سل املعلومة غري 
املغلف���ة باإك�س�سوارات )الفال�سو( املتكد�س���ة يف مكاتب العالقات العامة لكل وزارة، وينقلها بال 

اأتربة عرب ال�سحافة اإلى �سالونات مطبخ ال�سيا�سة، و�سناعي القرار.
فال�سحافة لي�ست حزمة اإعالنات، بل م�سوؤولية وطنية، واإل حتولت اإلى )نعومي كامبل( همها 

ا�ستعرا�ض اأجمل املاركات؛ لرت�سي �رشكات الفا�سن على طريقة الفا�سيني�ستا. 
لي�ض دور ال�سحافة حجز باقة ورد من اأقرب حمل زهور مع بطاقة معايدة �سحفية ملكتب وزير 
اأو مدير هيئة اأو وكيل، دورها اأن حتر�ض العا�سفة، وت�سنع الطوفان ال�سحايف، اأن تك�رش ال�سمت، 
وتفجر املفاجاأة، وت�سنع ال�سدمة، وهنا يجب األ يكون اجللد ال�سيا�سي لأي م�سوؤول ح�سا�سا من اأي 
نق���د، اأو يعاين حكة جلدي���ة اأو �سدفية من نقد اأي �سحيفة اأو كاتب. تقارير ديوان الرقابة املالية 
���ر اأك���رث من ق�سية، لكنها حتولت اإلى برد و�سالم لعدة اأ�سباب منها: اأن بع�ض الوزراء يراهنون  فجَّ
عل���ى نعمة الن�سيان للمجتمع، ومنه���م من يغلقون اأبواب مكاتبهم باأقف���ال حديدية عن التقارير، 
وع���ن النواب، ف�سال عن املواطنني، ن�سهد ظاهرة �سكا منها اأغل���ب النواب الربملانيني، وهي اأن 
الو�س���ول اإلى لق���اء اأي وزير اأو مقابلته اأ�سعب من روؤية العنق���اء اأو احل�سول على لنب الع�سفور، 
ب���ل واأ�سع���ب من الو�سول اإلى جدار برل���ني �سباحة عرب املحيط الأطل�سي، فيبق���ى النائب اأ�سهرا 
عل���ى لئحة النتظار، يف ح���ني -وهنا املفارقة- جند �سمو رئي�ض الوزراء وبكل رحابة �سدر يتلقى 
يوميا هموم املواطنني التي تطرح يف ال�سحافة لتعالج با�ستجابة �رشيعة يف اليوم الثاين، ويلتقي 

بالنا�ض اأ�سبوعيا ف�سال عن امل�سوؤولني. 
ه���ذا ه���و الفارق ب���ن �شموه وبع����س ال���وزراء. فكاأمنا بع�س ال���وزراء يف مكاتبه���م املغلقة، 
و�سدودهم عن لقاء النواب والنا�ض وجتاهلهم تقارير الرقابة املالية يريدون حتويل قبة الربملان 

اإلى حفلة عر�ض لتلقي التهاين، وتقدمي القدا�ض، وغ�سل رجل الوزارة مباء الورد وماء الكرامة.

حمرر ال�ضوؤون املحلية

تغيري ن�سق الواجهات املعمارية بقرار من “الإ�سكان”

%  240 اإل������ى  ت�����س��ل  ب���ن���اء  ب��ن�����س��ب  ال�������س���م���اح 
مرت  1.2 اإل��ى  ت�سل  علوية  ل���ربوزات  الرتخي�ض 

اأم��ت��ار   3 اإل���ى  الأم��ام��ي  الرت����داد  لتقليل  ا�ستثناء 

• ال�سرتاطات العامة واخلا�سة اجلديد ت�سمح للمواطنني بالتو�سع يف البناء دون ارتكاب خمالفات     )اأر�سيفية(	



األربعاء 23 مايو 2018 
7 رمضان 1439

العدد 3508 7 local@albiladpress.comبالدنا

حماية الحالة الجنسية!
ا�شتكم���ال ملقال اأم�س عن ت�شارب قرارات املرحلة بني تر�شيق الإدارات احلكومية 
اأو ت�شمينه���ا، با�شتيالد هيئات حكومية جديدة �شتثقل كاه���ل امليزانية العامة للدولة، 

فاإن هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية ت�شري بنف�س الركب.
اأ�شاطر اآراء كثريين باأن اأّي معلومة عن البحرين باأيد اأمينة، بعهدة هيئة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، ول داٍع ل�شتحداث موؤ�ش�شة حتفظ بيان���ات الأ�شخا�س، والأوفر 
تطوي���ر اخت�شا�شات الإدارة املعنية بالهيئة، مثلما قررت ُعمان، اإذ اكتفت بحماية �رسية 

البيانات بقرار وزاري موؤلف من 6 مواد، ولي�س بقانون ي�شم 60 مادة.
يت�شم���ن القانون البحريني مواد لفتة، تتعلق بحف���ظ معلومات ال�شخ�س، وانتمائه 
العرق���ي اأو الإثن���ي اأو اآرائه ال�شيا�شية، )ولي�س انتم���اءه( اأو معتقداته الدينية اأو انتماءه 

النقابي، وبيانات �شحته وحالته اجلن�شية!
وم���ن ب���ني املواد اأي�ش���ا معاجلة البيان���ات املتعلقة بالأ�ش���ل العرق���ي اأو الإثني اأو 
الدين���ي، اإذا كانت �رسورة؛ للوق���وف على مدى توافر امل�ش���اواة يف الفر�س اأو املعاملة، 

لأفراد املجتمع، الذين ينحدرون من اأ�شول عرقية اأو اإثنية اأو دينية خمتلفة.
كل املعلوم���ات ال�شخ�شي���ة احل�شا�شة حمفوظ���ة وم�شانة، وبح���وزة الأجهزة املعنية 

بالدولة، وقد يثري اجلهر ببع�س املواد �شبهات معينة، والبحرين يف غنى عنها.
تيار

“النطباع الأول يخدع الكثريين”.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

وفد بلدية ال�سارقة: ال�ستن�ساخ جتربة حمطة توبلي 

اإخماد حريق مب�سنع للحديد بـ “�سلمان ال�سناعية”

حتويل كل م�ستحقات مري�ض بحريني يف اأملانيا

ينهي معاناة �سابة بحرينية  فريق طبي من “حمد اجلامعي” 

با�شتخدام 17 اآلية بينها روافع هيدروليكية مب�شاركة 74 �شابطا وفردا

حالته ال�شحية ل ت�شتدعي التنومي يف امل�شت�شفى... “ال�شحة”: 

يف اإجناز جديد لعالج حالة وراثية نادرة... ال�شت�شاري امليمان ل� “$”: 

املنامة - وزارة الداخلية: دفعت الإدارة العامة 
للدف����اع املدين �شباح اأم�س ب� 17 اآلية، بينها روافع 
هيدروليكي����ة و74 �شابطا وف����ردا من رجال الدفاع 
امل����دين؛ لل�شيطرة على حري����ق اندلع يف وقت مبكر 
من �شب����اح اأم�����س يف م�شن����ع للحدي����د وال�شلب يف 
مدينة �شلم����ان ال�شناعية، حي����ث مت اإخماد احلريق 
لتب����داأ عل����ى الفور عملي����ة التربي����د الالزم����ة؛ منعا 

لتجدده مرة اأخرى.
واأو�ش����ح املدير الع����ام ل����الإدارة العامة للدفاع 

غرف����ة  ب����اأن  العام����ر  عبدالعزي����ز  العمي����د  امل����دين 
العمليات الرئي�ش����ة، كانت قد تلقت بالغا باحلريق 
ال�شاع����ة 5:25 �شباحا، حيث توجه����ت فرق الدفاع 
امل����دين اإلى املوقع، والذي و�شلته يف 5 دقائق من 
تلقي البالغ وبا�رست عمليات ال�شيطرة على احلريق، 
ومنع انت�ش����اره اإلى باقي اأج����زاء امل�شنع وامل�شانع 

املجاورة من خالل توزيع الآليات على 3 قطاعات.
واأ�ش���اف اأن عملي���ة مكافح���ة احلريق متت من 
اخل���ارج؛ لوجود م���واد كيماوي���ة بداخ���ل امل�شنع، 

يف الوق���ت ال���ذي ق���ام ب���ه فري���ق امل���واد اخلطرة 
بالتاأك���د م���ن عدم وج���ود اأي ت�رسيب���ات ليتم لحقا 
تكثي���ف عملي���ة الإخماد م���ن داخ���ل امل�شنع حتى 
مت���ت ال�شيطرة على الو�ش���ع بالكامل يف غ�شون 3 
�شاع���ات، فيما مت يف وقت �شابق اإخالء امل�شنع من 

العاملني فيه كافة.
واأ�ش���ار املدي���ر العام ل���الإدارة العام���ة للدفاع 
امل���دين اإلى اأن التحريات مازال���ت م�شتمرة لك�شف 

�شبب احلريق. 

املنام���ة - وزارة ال�شحة: تابع���ت وزارة ال�شحة 
باهتم���ام �شديد ما اأثري عرب و�شائ���ل الإعالم املحلية 
املري����س  ب�ش���اأن  الجتماع���ي  التوا�ش���ل  ومواق���ع 
البحريني الذي يتلقى عالجه يف اأملانيا، وما ورد حول 
تعط���ل و�ش���ول املخ�ش�ش���ات املالي���ة للم�شت�شفى 

الذي يتلقى العالج فيه.
وقام���ت ال���وزارة ف���ور اطالعها عل���ى ال�شكوى 
مبتابع���ة حيثياته���ا والتحق���ق منه���ا م���ع اجله���ات 
املخت�شة واملعنية، والتي اأف���ادت اأن مكتب العالج 
باخل���ارج التابع ل���وزارة ال�شحة حر�س عل���ى متابعة 

حال���ة املري����س ب�ش���كل دوري ومنتظ���م م���ن خ���الل 
توا�شله مع املكتب ال�شح���ي يف اأملانيا، ا�شافة اإلى 
توا�شل���ه مبا����رسة مع املري����س ومرافق���ه وا�شتماعه 

ل�شكواهم وتوثيقها.
كم���ا اأفادت ال���وزارة اأن مكتب الع���الج باخلارج 
ويف اإطار اهتمام���ه وم�شوؤوليته جتاه املري�س اأر�شله 
ولأك���ر من م���رة اإلى اأملاني���ا به���دف احل�شول على 
ا�شت�ش���ارات طبي���ة ح���ول و�شع���ه ال�شح���ي. واأكدت 
ال���وزارة اأن املري�س يعد من املر�ش���ى اخلارجيني، 
الذي���ن ل ت�شتدع���ي حالته���م ال�شحي���ة التن���ومي يف 

امل�شت�شفى. 
واأ�ش���ارت اإلى و�شول جمي���ع م�شتحقاته املالية 
للعالج ب�شكل منتظم، وموؤخرا مت حتويل امل�شتحقات 
املطلوب���ة والتي كانت لفرتة ب�شيطة ا�شافية اقرها 

الطبيب املعالج، ب�شكل اإ�شايف على مدة العالج.
ونوهت ال���وزارة اأن مكتب الع���الج باخلارج ويف 
اإط���ار التزام���ه الت���ام مب�شوؤوليات���ه عل���ى ا�شتعداد 
دائ���م وفوري لتق���دمي اأي م�شاع���دة جلميع املر�شى 
املوفدين للع���الج باخلارج، ومب���ا ي�شاهم يف تي�شري 

اأمورهم و�شوؤونهم طوال فرتة بقائهم باخلارج. 

ظل فري���ق طبي م���ن اأطباء 
اجلامع���ي  حم���د  م�شت�شف���ى 
يتابعون حال���ة مري�شة بحرينية 
يف الثالثني م���ن العمر وم�شابة 
حت���ى  ن���ادر  وراث���ي  مبر����س 
ت�شتكم���ل اأ�شهر حملها الت�شعة، 
وت�ش���ع طفله���ا ب�ش���الم، لإجراء 
لإزال���ة  م�شبوق���ة  غ���ري  عملي���ة 
“ورمني “ من على جانبي راأ�س 
له���ا �شداعا  �شبب���ا  املري�ش���ة، 

�شديدا جدا ومفاجئا.
ا���ش��ت�����ش��اري ج���راح���ة امل��خ 
طالل  بامل�شت�شفى  والأع�شاب 
املري�شة  عاين  ال��ذي  امليمان 
ا�شتعر�س  على عالجها،  واأ�رسف 
احل�����ال�����ة، ق����ائ����ال، ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى 
مقتبل  يف  ب��ح��ري��ن��ي��ة  ���ش��اب��ة 
الثالثني، وكانت تعاين �شداعا 
���ش��دي��دا ج���دا وم��ف��اج��ئ��ا خلف 
العني الي�رسى اأثناء فرتة احلمل، 
وازداد الأمل بعد ال�شغط الناجت 
من الولدة الطبيعية موؤديا اإلى 

ارتخاء جفن العني الي�رسى.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن الأطب���اء مل 
يتمكن���وا م���ن الك�ش���ف واإج���راء 
عل���ى  �شامل���ة  فحو�ش���ات 
املري�ش���ة؛ لأنه���ا كانتب فرتة 
احلم���ل وكان���ت هن���اك متابعة 
حثيث���ة للمري�ش���ة للحفاظ على 
�شحتها و�شح���ة الطفل، مردفا 
لح���ظ  املتابع���ة  خ���الل  وم���ن 
الفريق تطور حالتها بعد عملية 
باأ�شب���وع،  الطبيعي���ة  ال���ولدة 
حيث مت اإح�ش���ار املري�شة اإلى 
امل�شت�شفى، ومت ا�شتدعاء فريق 
الأ�شع���ة التداخلية بامل�شت�شفى 
لفح����س حال���ة املري�ش���ة ع���ن 
طري���ق الق�شط���رة، وق���د تبني 

م���ن تقري���ر الت�شخي����س وجود 
انتفاخ���ني ي�شبه البالون ي�شمى 
ب���اأم ال���دم يف مكان���ني واأحجام 
خمتلف���ة يف اجله���ة الي����رسى من 
ف�س املخ، وهي اجلهة املعنية 
بالنطق، والتي ي�شتحيل عالجها 
بالق�شطرة العالجية؛ نظرا لكرب 

حجم وات�شاع عنق النتفاخني.
وبعدها مت حتويل املري�شة 
اإل���ى ق�ش���م امل���خ والأع�ش���اب، 
لتكون حت���ت اإ����رسايف من خالل 
خربت���ي املهني���ة املتقدمة يف 
كا�شت�شاري  التخ�ش����س،  ه���ذا 
امل���خ  بجراح���ة  متخ�ش����س 
وبعد  بامل�شت�شفى،  والأع�شاب 
الك�ش���ف و�شور الأ�شع���ة، التي 
مت م���ن خالله���ا حتدي���د الأجزاء 
الدقيقة يف امل���خ التي �شنعمل 
عليها، وبعد مبعاينة املري�شة، 
اإج���راء عملي���ة  ����رسورة  ق���ررت 
فت���ح لقاع اجلمجم���ة والو�شول 
متفادي���ا  اخللف���ي،  لل�رسي���ان 
املرور اأو القرتاب من ال�رسايني 
املهم���ة بامل���خ وحتدي���د موقع 
النتفاخيني “اأم الدم” حتديدا 
وا�شحا وكام���ال، وخالل العملية 
قم���ت بو�شع حاب����س على عنق 

“البال���ون  الكب���ري  ال�رسي���ان 
الكبري” واإفراغ الدم منه واإزالة 
ال�شغ���ط ع���ن الع�ش���ب الثالث 
ال�ش���داع،  ي�شب���ب  كان  ال���ذي 
والعم���ل يف الوق���ت نف�شه على 
اإنه���اء ومعاجلة البالون الثانوي 
ع���ن طريق الل���ف، ومتكنت من 
اأج���راء هذه اخلط���وات اجلراحية 

بدقة وجناح متناهية جدا. 
جراح���ة  ا�شت�ش���اري  وق���ال 
املخ والأع�شاب طالل امليمان، 
اأن ه���ذه احلال���ة تعت���رب حال���ة 
نادرة ج���دا، مبينا اأنها اأول حالة 
ي�شتقبله���ا م�شت�شف���ى املل���ك 
حم���د اجلامع���ي، يف مث���ل ه���ذا 
الو�شع حي���ث اإنه من املتعارف 
اأن تت�ش���كل بالون���ة واح���دة يف 
�رساي���ني امل���خ، اإل اأن���ه يف حال 
فق���د  الثالثيني���ة،  املري�ش���ة 
والأ�شعة وجود  الق�شطرة  بينت 

بالونتني.
واأو�شح ال�شت�شاري اأن مثل 
ه���ذه احلالت تعد ن���ادرة لي�س 
على م�شت���وى البحرين، بل على 
م�شتوى العامل، م�ش���ريا اإلى اأنه 
ل يوجد �شبب معني حمدد لهذا 
النوع م���ن الإ�شاب���ات، مو�شحا 
اأن الدرا�ش���ات العاملية الطبية 
املتخ�ش�ش���ة ترجع بع�شها اإلى 

اأنها تعود لأ�شباب وراثية.
واأردف اأن حتقي���ق النج���اح 
من جانب الفريق يف هذه احلالة 
عل���ى الرغم م���ن خطورتها يعد 
اأي  لأن  م�شب���وق؛  غ���ري  اإجن���ازا 
جمازفة غ���ري مدرو�شة يف مكان 
ال���ورم قد ت���وؤدي اإل���ى عواقب 
وخيم���ة، وهو م���ا يوؤكد احلرفية 
واملهارة التي متتلكها الكوادر 
الطبي���ة والتمري�شي���ة والفنية 
حم���د  م�شت�شف���ى  يف  العامل���ة 

اجلامعي.

• )ت�شوير: اأمين يعقوب( 	 رجال الدفاع املدين يطفئون احلريق  

• ال�شت�شاري طالل امليمان	

املنامة – وزارة ال�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ا�شتقبل وزي���ر ال�شغال 
و�شوؤون البلديات والتخطي���ط العمراين ع�شام 
خل���ف يف مكتبه بديوان ال���وزارة وفداً من بلدية 
ال�شارقة بح�شور وكيل الوزارة ل�شوؤون الأ�شغال 
اأحمد اخلياط والوكيل امل�صاعد ال�رصف ال�صحي 
املهند�شة اأ�شماء مراد. ويف م�شتهل اللقاء رحب 
وزي���ر ال�شغال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين بوفد بلدي���ة مدينة ال�شارق���ة موؤكداً 
عم���ق العالقات الأخوية املتمي���زة بني البلدين 
ال�شقيقني، كما بحث جمالت التعاون بالإ�شافة 
اإل���ى ع���دد م���ن املو�شوع���ات ذات الهتم���ام 
امل�ش���رتك. وخ���الل الزي���ارة تفقد وف���د بلدية 

ال�شارق���ة حمطة توبل���ي ملعاجلة مي���اه ال�رسف 
ال�شحي واطل���ع على نظام هايبك����س للمعاجلة 
وبعملي���ات الت�شغي���ل وال�شيان���ة، كم���ا اأب���دى 
الوف���د اإعجاب���ه مب�شتوى النظاف���ة العامة داخل 
املحط���ة واأعم���ال الت�شج���ري والزراع���ة املنت�رسة 
داخل املحطة. واأكد رئي�س وفد بلدية ال�شارقة 
ب���اأن البلدي���ة ترغ���ب يف ان�شاء مرك���ز للمعاجلة 
با�شتخ���دام تقنية هايبك�س بعد ان اطلعت على 

جناح التجربة يف مملكة البحرين. 
واطل���ع الوف���د عل���ى ����رسح وتف�شيل حول 
كافة مراحل املعاجلة با�شتخدام نظام املعاجلة 
هايبك����س، وتعرفوا عل���ى ايجابيات هذا النظام 

الذي تبنته اململكة منذ العام 2012. 

بدور املالكي



للدعــوة لـ“عموميـة التعـاونيـات” اعتمــاد “الإمييــل” 
العطي�ش: موافقون بالإكراه... وميالد يعتربه “الأ�صوب”

واف���ق املجل����ش النواب على ق���رار جمل����ش ال�صورى 
ب�ص���اأن م����روع بتعديل امل���ادة 35 من قان���ون اجلمعيات 

التعاونية.
ويه���دف امل����روع بقانون اإل���ى ا�صتخ���دام الر�صائل 
الإلكرتونية اإلى جانب الربيد العادي يف الدعوة اإلى ح�صور 

اجتماعات اجلمعيات العمومية للجمعيات التعاونية
وقب���ل الت�صويت اعترب النائب علي العطي�ش تعديل 
جمل����ش ال�ص���ورى رجوعا لل���وراء بح�ر الدع���وة للجمعيات 
العمومي���ة عل���ى الربيد الإلك���رتوين يف ح���ن اأن هناك من 

الو�صائل الإلكرتونية البدائل الكثرية.
وق���ال “اإنن���ا مكره���ون عل���ى املوافقة عل���ى تعديل 

جمل����ش ال�صورى يف هذا الوقت احلرج من الدور يف حن اأن 
تعدي���ل جمل�ش النواب هو الأوفق، ويف حالة عدم املوافقة 

�صينتهي امل�روع.
م���ن جهت���ه، اأيد النائ���ب حممد مي���الد تعديل جمل�ش 

ال�صورى واعتربه الأ�صوب.
وق���ال اإن اله���دف الت�ريعي من م�صائ���ل التبليغ هو 
العل���م بالو�صول ال���ذي ل يتحق���ق اإل بالتبليغ عرب الربيد 
الإلك���رتوين الذي ميلك ب�صمة اإلكرتونية اأو على يد حم�ر 

بالربيد امل�صجل.
وتاب���ع “يخ�صى الطعن يف الدع���وة للجمعية العمومية 

بعدم العلم والذي قد يبطل اجلمعية العمومية”.

ا�سرتاط توقيع املحافظ على �سكن العزاب
ال�صاعر: ال�صالحيات دون معايري... البوعينن: القرتاح مطلق

وافق جمل�ش النواب عل���ى قرار جلنة املرافق 
العام���ة والبيئة، بخ�صو�ش م����روع قانون بتعديل 
بع����ض اأح���كام قانون اإيج���ار العق���ارات. وي�شرتط 
الت�ريع موافقة املحافظ على عقود �صكن الأجانب 

باملحافظة.
وقب���ل الت�صويت ق���ال النائب خال���د ال�صاعر 
اإن امل����روع مل يبن معاي���ري وا�صحة يعتمد عليها 
حمافظ املنطقة من خاللها تطبيق ال�صكن املالئم 
م���ن غريه. وذك���ر النائ���ب عبا�ش املا�ص���ي “الكل 
يع���اين يف البحري���ن من تاأجري الع���زاب يف املناطق 
ال�صكني���ة ول ����رر يف اأن يك���ون للمحافظ دورا يف 

املوافقة واإجازة ال�صكن”.
يف ح���ن راأى وزير جمل�صي ال�ص���ورى والنواب 
غامن البوعينن اأن القرتاح مطلق ومل يحدد اآليات 

تقدمي الطلب واملدة املقررة للبت يف الطلب كما 
اأنه مل يعط حق الطعن يف حال رف�ش الطلب.

ليلى مال اهلل

• مر�صحون لربملان 2018 ح�روا جانًبا من اجلل�صة عرب �رفة الزوار	
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• نقا�صات برواق الربملان بح�صور م�صوؤولن من 	
وزارة العمل

تاأخري ت�شكيل الهياكل 

�شحب تعديالت “الأحداث”  

ا�شتغالل قرب�ص لالإ�شاءة 

ذك���ر النائ���ب ماج���د املاج���د اأن وزارات 
توظف عددا من املوطنن بعقود موؤقتة.

جمي���ع  بتغطي���ة  الق���رتاح  اأن  واأك���د 
املوظفن املوؤقتن يف القطاع العام مبظلة 
التاأم���ن الجتماع���ي “لي����ش تف�ص���ال عل���ى 
املواط���ن بل هو حق له���م، اإذ اإن �صمو رئي�ش 
ال���وزراء �صب���ق ل���ه واأن اأ�صدر ق���رارا بتثبيت 
املوظف���ن املوؤقت���ن وهذا م���ا مل تعمل به 

بع�ش الوزارات”.
النائ���ب جم���ال داوود  اأرج���ع   يف ح���ن 
اأ�صب���اب التوظي���ف بعق���ود موؤقت���ة للتاأخري 
الوظيفي���ة يف كث���ري  الهي���اكل  يف ت�صكي���ل 
م���ن ال���وزارات وتطويره���ا، واأ�صبح املوظف 
احلكومي املوؤقت عادة من���ذ الثمانينات وما 
زالت معاناتهم م�صتمرة يف ظل تاأخر ت�صكيل 

الهياكل الوظيفية.

وافق جمل�ش النواب على م�روع قانون 
بتعدي���ل بع�ش اأح���كام قان���ون العقوبات. 
واأق���ر �صحب تقرير جلنة ال�ص���وؤون اخلارجية 
والدفاع والأمن الوطن���ي، بخ�صو�ش م�روع 
باإ�صاف���ة بند جدي���د برقم )8( اإل���ى املادة 
)6( من املر�صوم بقان���ون رقم )17( ل�صنة 

1976 يف �صاأن الأحداث ملدة اأ�صبوعن
وذكر رئي����ش جلنة ال�ص���وؤون اخلارجية 
والدف���اع الوطن���ي عب���داهلل ب���ن حوي���ل اأن 
هناك م�روعا م�صابه���ا متكامال من احلكومة 
�صيتم الطالع علي���ه ودرا�صته وعر�ش على 

املجل�ش.

واف���ق جمل�ش الن���واب عل���ى م�روع 
قان���ون بالت�صديق عل���ى التفاقية بن 
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 
التع���اون يف مكافح���ة  ب�ص���اأن  قرب����ش، 
الإره���اب واجلرمي���ة املنظم���ة والجت���ار 
باملخدرات واملوؤثرات العقلية والهجرة 
غري امل�روع���ة واجلرائم اجلنائية الأخرى 
املن�صو����ش عليه���ا يف التفاقية واأحاله 

اإلى جمل�ش ال�صورى ب�صفة ال�صتعجال.
اأن  داوود  جم���ال  النائ���ب  وذك���ر 
اململك���ة اأقدم���ت عل���ى الت�صديق على 

التفاقي���ة لتج���ارب م�صى عليه���ا اأكرث 
م���ن 20 �صن���ة بالبحرين تخ����ش الوجود 
القن���وات  بع����ش  كان���ت  اإذ  الإعالم���ي، 
التلفزيوني���ة ت�صتغ���ل قرب����ش من اأجل 
بث وترويج بع�ش الق�صايا التي ت�صيء 

للبحرين.
وبن اأن امل�صادق���ة على التفاقية 
ت�صد فراغا كب���ريا، م�صيفا “حان الوقت 
لتتو�صع اململكة وت�صتفيد من التجارب 
ال�صابق���ة ل�صد الأب���واب على امل�صتغلن 
مب�ش ال�صاأن الداخلي عرب الدول الأخرى”.

إيجار

• بوعلي والبكري واحلمادي	 •  روؤى احلايكي مع مر�صحة لقرتاع برملان 2018	

•  الع�صفوران وبوح�صن	

•  اإميان املرباطي	

تغطية املوظفني املوؤقتني باحلكومة مبظلة التاأمني

“التاأمينات”: تعديل “املعا�سات” يوؤثر على الوزراء

موظفو “اخلا�ش” غرباء

قراطة: ل وزراء موؤقتون يف تاريخ البحرين “ول عليهم خوف”

وافق جمل�ش النواب عل���ى قرار جمل�ش ال�صورى 
ب�ص���اأن م����روع قان���ون بتعديل بع�ش اأح���كام قانون 
تنظيم معا�صات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة. 
ويق�صي الت�ريع بتغطية جميع املوظفن املوؤقتن 
يف القطاع العام مبظلة التاأم���ن الجتماعي. وين�ش 
م�روع القانون على احت�صاب قيمة ال�صرتاكات التي 
ت�صتقطع من رواتب املوظفن املوؤقتن مبا ل يقل 
ع���ن قيم���ة ال�ص���رتاكات امل�صتقطعة م���ن نظرائهم 

املوظفن بعقود دائمة.
وقب���ل الت�صويت ذكر النائب حمم���د الأحمد اأن 
الت�صويت على قرار جمل�ش ال�صورى هو احلل الأ�صلم 
ولي����ش الأف�صل لتمرير امل�روع و�صمان عدم تعطله 

والدفع للم�صادقة عليه.
من جهته، اعت���رب النائب عبداحلمي���د النجار اأن 
امل�روع يخدم املوظ���ف املوؤقت بالقطاع احلكومي؛ 

لي�صعر بالأمان يف عمله وراتبه وتقاعده الذي ينعك�ش 
عل���ى اإخال�صه يف عمله. وذكر النائ���ب علي بوفر�صن 
اأن التوظي���ف بالعقود املوؤقت���ة يف القطاع احلكومي 
اأ�صب���ح عادة يف بع����ش الوزارات كالع���دل وال�صوؤون 

الإ�صالمية و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين.
وق���ال النائب اأحم���د قراط���ة اإن املوظف بعقد 
موؤقت بالقط���اع اخلا�ش يعامل املواطن كاأنه غريب 

يف بلده.

ذكرت القائ���م باأعمال الرئي����ش التنفيذي لهيئة 
التاأم���ن الجتماعي اإميان املرباطي اأنه بح�صب تعديل 
جمل����ش ال�ص���ورى لقان���ون تنظيم معا�ص���ات ومكافاآت 
التقاع���د ملوظفي احلكوم���ة مت التعر�ش لل���وزراء، اإذ 
ت�ري عليهم اأحكام القانون فيما يتعلق با�صتحقاقهم 
للمعا�ش. وبينت املرباط���ي اأن املق�صود من التعديل 
ه���و املوظف املوؤق���ت ول ي�صمل ال���وزراء الذين �صوف 
يتاأثر و�صعهم بح�صب تعديل جمل�ش ال�صورى. ويق�صي 
الت�ري���ع بتغطية جميع املوظفن املوؤقتن يف القطاع 
العام مبظلة التاأمن الجتماعي. وين�ش م�روع القانون 

عل���ى احت�صاب قيم���ة ال�صرتاكات الت���ي ت�صتقطع من 
روات���ب املوظف���ن املوؤقت���ن مب���ا ل يقل ع���ن قيمة 
ال�ص���رتاكات امل�صتقطع���ة م���ن نظرائه���م املوظفن 
بعق���ود دائم���ة. من جهت���ه، ق���ال النائب اأحم���د قراطة 
“مل ن�صم���ع يف تاريخ البحرين ع���ن وزراء موؤقتن وهم 
ل خ���وف عليهم وله���م معاملتهم اخلا�ص���ة يف التاأمن 
الجتماع���ي”. واأ�ص���اف “م���ن يهمن���ا يف ه���ذا التعديل 
املوظف البحريني املوؤقت ومن على هذا الو�صع لأكرث 
م���ن 10 �صنوات والذي حكم عليهم باأن ت�صيع �صنوات 

عمرهم دون اأن يكّونوا اأنف�صهم وي�صتقروا وظيفيا”.
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وزير العدل يت�شلم ن�شخة من “دكتوراه” ال�شويخ 

�رشطة ال�شمالية تنظم ور�شة ب�شاأن العقوبات البديلة

تاأييد ال�شجن 5 �شنوات مُلداَنني ب�رشب “خمرب”

�سجن و�إ�سقاط جن�سية 3 مدانني بالتدرب على ا�شتعمال الأ�شلحة

“التمييز” ترف�ض طعن ُمدان بجلب املاريجوانا يف قطع غيار

اأيدت حمكمة ال�ستئناف العلي���ا اجلنائية الأولى 
معاقب���ة م�ستاأنَف���ن ثب���ت حجزهم���ا حري���ة �سخ����ص 
والعت���داء علي���ه بال����رب، مدع���ن اأنه خم���ر لأفراد 
ال�رط���ة؛ وذلك ب�سجن كل منهم���ا ملدة 5 �سنوات عما 

اأ�سند اإليهما من اتهام.
وذك���رت املحكم���ة اأن تفا�سيل واقع���ة الدعوى 
تتح�س���ل يف اأن امل�ستاأنف الأول ا�ستدرج املجني عليه 
عن طريق الت�سال ب���ه واإيهامه باأنه يرغب يف املبيت 
عنده مب�سكنه؛ ليتمك���ن امل�ستاأنف الآخر من الإم�ساك 
به واحتج���ازه باإحدى املزارع والعت���داء عليه بال�رب 
برفقه اآخري���ن. واأ�سافت اأن املجني عليه قرر باأقواله 

اأن���ه ح���ال عودته منزل���ه م�ستق���ا �سيارت���ه ا�ستوقفه 
�سخ����ص ملثم يف منطقة الباد القدمي، ثم ح�ر له 10 
اأ�سخا����ص واأنزلوه م���ن ال�سيارة بالق���وة وقيدوا يديه 
وع�ّسب���وا عيناه، وم���ن ثم اقتادوه اإل���ى اإحدى املزارع 
املهجورة واعتدوا عليه بال�رب فيها؛ بوا�سطة ع�سي 
خ�سبية واأنابيب مطاطية “هوز” يف اأماكن متفرقة من 
ج�سم���ه، مدعن له اأنه خمر، وق���د اأر�سد اأفراد ال�رطة 

اإلى اأحد امل�ستاأنَفن واملطلوب يف ق�سية اإرهابية.
والآخري���ن  امل�ستاأنف���ن  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
املجهولن قاموا بت�سويره بعد اأن اأجروه على قراءة 
ما ُكتب يف ورق���ة، والتي كان م�سمونه���ا اإقراره على 

نف�س���ه اأنه خُمر بع���د اأن هددوه باآلة ح���ادة و�سعوها 
عل���ى رقبت���ه، واأنه يف ح���ال اإباغه ال�رط���ة �سيتعر�ص 
ل���اأذى ه���و واأ�رت���ه. ومتكن اأف���راد ال�رط���ة من خال 
التحري���ات التي اأجروه���ا من التو�سل اإل���ى معلومات 
مفاده���ا اأن امل�ستاأنف الأول هو م���ن ا�ستدرج املجني 
علي���ه واعت���دى علي���ه بال�سرتاك م���ع الث���اين واآخرين 
جمهولن. وبالقب�ص عل���ى امل�ستاأنف الأول قال اأثناء 
التحقي���ق معه اإن���ه ا�ستدرج املجني علي���ه واحتجزه يف 
مزرعة، وقرر اأن امل�ستاأنف الثاين اعتدى عليه بال�رب 
بع�سا خ�سب واأنابيب مطاطية برفقه اأ�سخا�ص اآخرين.

الرابع���ة  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  عاقب���ت 
ثاث���ة متهم���ن ب�سج���ن املته���م الأول “19 عام���ا” 
ملدة 5 �سن���وات، وب�سجن املتهم���ن الثاين والثالث 
-هاربن- ملدة 7 �سنوات، واأمرت باإ�سقاط اجلن�سية 
البحرينية عنهم ومب�س���ادرة امل�سبوطات؛ لإدانتهم 
بالتدرب عل���ى ا�ستعم���ال الأ�سلح���ة واملفرقعات يف 
مع�سك���رات تابع���ة للحر����ص الثوري الإي���راين بق�سد 

ارتكاب جرائم اإرهابية يف مملكة البحرين.
وذكرت املحكم���ة اأن تفا�سيل الق�سية تتح�سل 
يف اأن املته���م الأول كان ق���د �ساف���ر م���ع عائلته اإلى 
جمهورية اإيران؛ لأداء مرا�سم دينية يف مدينة م�سهد، 
ويف الي���وم الثالث من و�سول���ه التقى املتهم الثاين، 
ورافقه اإلى م�سكنه، وتب���ن للمتهم الأول اأنه ي�سكن 
برفق���ة املتهم الثالث، و�سخ����ص اآخر اأدلى با�سمه اإل 
اأن هويت���ه جمهول���ة. واجتمع املذك���ورون مع املتهم 

الأول لإقناع���ه بفكرة التدرب ع�سكريا معهم، فوافق 
املتهم الأول واتفقوا على القيام بالتدريب مبع�سكر 
تاب���ع للحر�ص الثوري الإي���راين، وهناك تلقى املتهم 
الأول م���ع املتهن الثاين والثال���ث وجمهول الهوية 
حما����رات نظري���ة وعملي���ة عل���ى كيفي���ة ا�ستعمال 
الأ�سلحة على اأيدي مدربن من عنا�ر احلر�ص الثوري 

الإيراين.
واأ�ساف���ت اأنهم تدربوا يف خ���ال 7 اأيام متفرقة 
داخل املع�سكر على كيفي���ة حمل ال�ساح وو�سعيات 
الرماي���ة يف ميدان الرماي���ة ب�س���اح الر�سا�ص و�ساح 
وتعبئت���ه  وتدريب���ه  فك���ه  وكيفي���ة  الكا�سينك���وف 
بالذخائر، والتدري���ب على القنابل املتفجرة وكيفية 
ا�ستخدامها وزرعها، وبعد ذلك عاد املتهم الأول اإلى 

مملكة البحرين يف غ�سون �سهر فراير 2017.
واأو�سح���ت اأن املتهم الأول وا�س���ل توا�سله مع 

املته���م الثاين عر تطبيق “التلغ���رام”، ومت تكليفه 
من جان���ب املتهم الثال���ث بقيادة عملي���ات ال�سغب 
التخريب ومراقبة مداهم���ات ال�رطة يف منطقة عايل، 
وا�ستم���ر املتهم الأول بذلك اإل���ى �سهر يوليو 2017 

حتى مت القب�ص عليه من جانب اأفراد ال�رطة.
وبالتحقي���ق مع املته���م الأول اع���رتف اأنه خال 
تواج���ده باإي���ران التق���ى املتهمن، وه���و على عاقة 
به���م؛ لأنه���م جريانه وم���ن املنطقة ذاته���ا -عايل- 
والل���ذان هرب���ا اإلى خ���ارج الب���اد منذ �سن���وات عدة؛ 
لأنهما مطلوَب���ان اأمنيا لتهامهم���ا يف ق�سايا اإرهاب، 
واأنه مبج���رد و�سوله اإيران التق���ى املتهمن وتلقى 
حما�رات نظرية وت���درب ملدة اأ�سبوع على ا�ستخدام 
الر�سا�ص الآيل والكا�سنكوف، مو�سحا اأنه رجع للباد 
بعد �سهر من و�سوله لإيران، بعد اأن تلقى التدريبات 

الازمة للقيام بالعمليات الإرهابية.

ق�ست حمكم���ة التمييز برف����ص الطعن يف حكم 
خم���درات كان قد تقدم ب���ه اآ�سيوي، ُم���دان بجلب 3 
كيلوجرام���ات م���ن م���ادة املاريجوانا املخ���درة وعدد 
505 اأقرا����ص من م���ادة “امليثامفيتامن” املوؤثرة 
عقليا، بعد اأن ا�ستلمها عن طريق طرد بريدي وكانت 
خمب���اأة فيه بداخل قط���ع غيار “�سبري ب���ارت” خا�سة 
بالدراجات النارية، واأيدت معاقبته بال�سجن ملدة 15 
عاما املحكوم علي���ه بها من جانب حمكمة ال�ستئناف 

بعد تخفيفها من عقوبة ال�سجن املوؤبد.
فيم���ا اأيدت تغ���رمي الطاعن مبل���غ 5000 دينار 
واإبع���اده نهائي���ا ع���ن الب���اد عق���ب تنفي���ذ العقوبة 
املق�س���ي به���ا. وتتح�س���ل تفا�سي���ل واقع���ة �سبط 
الطاعن، كما �رح بها رئي�ص النيابة �سلمان الع�سفور 
يف وقت �سابق، يف اأن موظفي اجلمارك واأثناء معاينة 
اأحد الطرود ال���واردة عن طريق اإحدى �ركات ال�سحن 
العاملي���ة للباد ل�سالح الطاع���ن، والتي كانت حتوي 

بداخلها قطع غيار خا�سة بالدراجات النارية.
فق���د تب���ن له���م اأنه���ا حم�س���وة مب���ادة نباتية 
واأقرا����ص طبية يعتق���د احتواوؤها على م���ادة خمدرة 
وموؤث���رات عقلي���ة. وه���ذا الأم���ر املري���ب ا�ستدع���ى 
الت�س���ال ب�ساحب الطرد “الطاعن”، والذي ح�ر اإلى 

مقر ال�ركة وعامات اخلوف والرتباك ظاهرة عليه.
وم���ا اإن ا�ستلم الطرد الورد اإليه حتى مت القب�ص 
علي���ه من جانب اأفراد �رطة اإدارة مكافحة املخدرات، 
والذين عر�سوه على النيابة العامة؛ وذلك ل�ستجوابه.

فاأم���رت النياب���ة العامة عق���ب انته���اء التحقيق 

م���ع امل�ستاأن���ف بحب�س���ه احتياطي���ا، وكذل���ك اإر�سال 
امل�سبوط���ات اإل���ى الإدارة العام���ة لاأدل���ة املادي���ة؛ 
لفح�سه���ا. وثب���ت م���ن تقري���ر اإدارة الأدل���ة املادية 
احتواء العينات على نبات املاريجوانا املخدر، ومادة 

امليثامفيتامن املوؤثرة عقليا.
ويذك���ر اأن مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة للمباحث 
والأدل���ة اجلنائي���ة �رح يف وق���ت �سابق، ب���اأن �رطة 
�س���وؤون  م���ع  بالتع���اون  املخ���درات  مكافح���ة  اإدارة 

اجلم���ارك، متكنت م���ن القب�ص عل���ى �سخ�ص اآ�سيوي 
اجلن�سية، بتهمة تهريب نحو 3 كيلوغرامات من مادة 
املاريجوانا املخدرة وع���دد 505 اأقرا�ص خمدرة اإلى 
مملك���ة البحرين بق�سد الإجت���ار والتعاطي بها، حيث 

تقدر قيمتها ب� 30 األف دينار.
واأو�س���ح اأن التحري���ات الأولية اأف���ادت بو�سول 
كمية من املواد املخدرة عن طريق طرود بريدية اإلى 
مملكة البحري���ن، وبعد التاأكد م���ن املعلومات وجمع 
الأدل���ة الازمة، متت مبا�رة اأعم���ال البحث والتحري، 
والتي اأ�سفرت عن حتديد هوية امل�ستبه به، اإذ قامت 
الف���رق التابعة لاإدارة باإعداد كمن اأدى اإلى القب�ص 
على امل�ستبه به متلب�سا اأثناء ت�سّلمه الطرود الريدية، 
والت���ي ات�سح اأنها عبارة عن قطع غيار دراجات نارية 
حم�سوة باملواد املخدرة �سالفة الذكر. واأ�ساف مدير 
عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية باأنه جرى 
حتري���ز املواد امل�سبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية 
الازمة. وثبت للمحكمة اأن امل�ستاأنف يف غ�سون �سهر 
اأغ�سط����ص 2015، جلب مادت���ي املاريجوانا املخدرة 
واملوؤث���ر العقلي )امليثامفيتامن( بق�سد الإجتار يف 

غري الأحوال امل�رح بها قانونا.
وقررت حمكم���ة ال�ستئن���اف يف حيثيات حكمها 
بتعدي���ل عقوبة الطاع���ن، اأنه نظرا لظ���روف الدعوى 
وماب�ساته���ا ويف جمال تقديرها للعقوبة، فقد ارتاأت 
تعديله���ا والكتفاء مبعاقب���ة امل�ستاأنف بال�سجن 15 
عام���ا عو�سا عن ال�سجن املوؤبد املحكوم عليه بها من 

جانب حمكمة اأول درجة.

الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
والأوق���اف:  الإ�سامي���ة  وال�س���وؤون 
الع���دل وال�سوؤون  ا�ستقب���ل وزي���ر 
الإ�سامي���ة والأوق���اف ال�سيخ خالد 
بن عل���ي اآل خليفة، مبكتبه، رئي�ص 
عل���ي  الكلي���ة  بالنياب���ة  النياب���ة 
ال�سوي���خ، حيث قدم ل���ه ن�سخة من 
ر�سالة الدكتوراه التي ح�سل عليها 
موؤخ���را من كلي���ة احلق���وق بجامعة 

“احلماية اجلنائية  البحرين بعنوان 
ل�سحايا الجتار بالب�ر – درا�سة يف 

الت�ريع البحريني واملقارن “.
واأ�س���اد وزي���ر الع���دل باجله���د 
املب���ذول يف اإع���داد ه���ذه الر�سالة 
وم���ا ت�سمنته م���ن مو�سوع وحماور 
مهمة، متمنيا له مزيداً من التوفيق 
والنج���اح يف م�سريت���ه الأكادميي���ة 

والعملية.

املنام���ة - وزارة الداخلية: تنفيًذا 
لتوجيه���ات وزي���ر الداخلي���ة ومبتابعة 
حثيثة م���ن رئي�ص الأمن الع���ام، افتتح 
املدير الع���ام ملديرية �رطة املحافظة 
ال�سمالي���ة ور�س���ة عم���ل اأقامتها وحدة 
ال�س���وؤون القانوني���ة باملديرية بعنوان 
والتداب���ري  العقوب���ات  تنفي���ذ  “اآلي���ة 

البديلة”.
وا�ستهدف���ت الور�س���ة التي حا�ر 
فيها رئي�ص وح���دة ال�سوؤون القانونية، 
التعريف مب�سمون العقوبات والتدابري 

البديلة و�رح اآلية تطبيقها ومتابعتها؛ 
به���دف رف���ع م�ستوى الإمل���ام بها لدى 
من�سوبي املديري���ة، اإذ �ستقام الور�سة 
ب�س���كل اأ�سبوع���ي لت�سته���دف اأكرث من 
65 �سابًطا وما ل يقل عن 100 �سابط 
�سف م���ن املخت�سن وممن لهم عاقة 

بتنفيذ هذه العقوبات والتدابري.
العقوبات  الور�س���ة �ساب���ط  ح����ر 
والتداب���ري البديل���ة باملديري���ة، وعدد 
م���ن ال�سب���اط والباحث���ني القانونيني 

و�سباط ال�سف من املعنيني. 

الغربة بالوطن )كراهية(
ي�سه����د �سوق العمل ال�سعودي بالآونة الأخرية، )�سعودة( غري طبيعية طالت 
الأخ�����ر والياب�ص، �سا�سها ومناها الأول املواطن ال�سعودي، والتي جتهد الدولة 
لأن توف����ر له كافة ال�سمان����ات ليكون ب�سدارة الأعم����ال التجارية وال�ستثمارية 
وال�سناعي����ة، كواق����ع حقيق����ي ومعا�ص، بعي����ًدا ع����ن املخطط����ات القت�سادية، 

ودرا�سات اجلدوى، وخارطات العمل، وبقية هذه الأمور.
ه����ذه اخلط����وة احلكيمة الت����ي تتبناه����ا اململكة العربي����ة ال�سعودي����ة جاءت 
مل�ستوي����ات عدة، اأهمه����ا �سمان وفرة الوظائ����ف لأبناء البلد، واحل����د من تواجد 
العمال����ة الأجنبي����ة، وتقلي�����ص ن�سبة التحوي����ات املالية اخلارجي����ة والتي ت�سل 
ا، واحلد م����ن اجلرائم، واأعمال ال�سط����و امل�سلح، وتدعيم كافة  للملي����ارات �سهريًّ
مقومات ال�ستقرار لاأ�رة ال�سعودية، بتوفري الوظائف املتنوعة لأفرادها، مهما 

اختلفت موؤهاتهم، وتغريت.
وتوؤك����د ه����ذه القرارات احلكيم����ة وال�سارم����ة والنافذة، الرغب����ة يف التغيري، 
واحت����واء اب����ن البلد، بتقدمي ما هو حق ل����ه، واأي�ًسا توفري كاف����ة مقومات البيئة 

ال�ساحلة لاإبداع، والتفوق، والتطوير، وحمبة البلد ذاتها.
وميكننا اأن نقي�ص التجربة ذاتها على دول اجلوار الأخرى، الإمارات، وعمان، 
والكويت، والتي جنحت باأن يكون املواطن بها هو ال�سا�ص والأ�سا�ص واملق�سد 
الأول والرئي�����ص، واأن يك����ون ر�ساه هو ج����ل امل�ساعي كلها، الت����ي تقوم عليها 
برامج احلكومة، واملجال�����ص الت�ريعية والرقابية وبقية الأجهزة املعنية ب�سئون 

البلد واأهلها.
الغرب����ة يف الوطن اأمر موجع، بل هو اأكرث من ذلك، الغربة يف الوطن، كراهية، 
ومقت، واأحقاد �سغينة، ترتاكم على القلوب اللزجة كالران الأ�سود، ران تتوارثه 

الأجيال، بعناية وحر�ص بالغن، وهو ما ل يريده، ول يتمناه اأحد.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد �إعد�د: عبا�س �إبر�هيمحماكم

“اجلعفرية” تعجز عن �إثبات ��ستئجار م�ؤ�س�سة لأر�س تابعة لها
قدمت للمحكمة عقًدا خالًيا من البيانات وغري وا�سح

قال املحامي حممد الرتاجنة اإن املحكمة الكرى 
املدنية ال�ساد�سة، رف�ست دعوى مرفوعة من جانب 
دائ����رة الأوق����اف اجلعفري����ة �سد موؤ�س�س����ة للخدمات 
التعليمي����ة، والتي كانت ق����د ا�ستاأجرت قطعة اأر�ص 
منه����ا يف منطق����ة بن����ي جم����رة، وطالبته����ا الأوق����اف 
اجلعفرية بدفع اأجرة اأكرث من 4 �سنوات مببلغ ي�سل 
اإل����ى 24 األف و700 دين����ار؛ لعدم متكن الأوقاف من 
تقدمي اأ�سل عقد الإيجار املرم فيما بن الطرفن، 
كم����ا األزمته����ا مب�ساري����ف الدع����وى ومقاب����ل اأتعاب 

املحاماة.
واأفاد الرتاجنة اإن تفا�سيل ووقائع الدعوى اأنه 
وباعتباره وكيا للموؤ�س�س����ة املدعى عليها ترافع يف 
الدعوى املرفوعة من جانب اإدارة الأوقاف اجلعفرية، 
والت����ي كانت ق����د تقدم����ت بائحة اخت�سم����ت فيها 
املوؤ�س�س����ة اأمام جلن����ة املنازع����ات الإيجارية، وقالت 
املدعي����ة اإن موكلته -املدعى عليها- قد ا�ستاأجرت 
من الأوقاف اجلعفرية قطعة اأر�ص مبنطقة بني جمرة 
يف اأغ�سط�ص 2008، باأجرة �سنوية تبلغ 6000 دينار، 

ث����م تخلفت عن الوفاء بالأجرة ب����دًءا من يناير 2012 
ولغاي����ة فراي����ر 2016، وتر�س����د يف ذمته����ا ل�سالح 

املدعية مبلغ 24700 دينار.
وطلبت اإدارة الأوق����اف اجلعفرية وقبل الف�سل 
يف املو�سوع باحلجز على منقولت املوؤ�س�سة واحلكم 
بطرده����ا من العن حمل التداعي، م����ع اإلزامها مببلغ 
24 األف����ا و700 دينار مع الفوائد القانونية، وقدمت 
الأوق����اف �س����ورة “غ����ري وا�سح����ة” لعق����د الإيجار مل 

تتمكن املحكمة من الطاع على تفا�سيله.
بع����دم  الإيجاري����ة  املنازع����ات  جلن����ة  وق�س����ت 
اخت�سا�سها بنظر الدعوى، فتقدمت الأوقاف بائحة 

اأمام املحكمة الكرى املدنية.
واأ�س����اف املحامي حممد الرتاجنة اأن����ه دفع اأمام 
املحكم����ة الكرى بعدم قبول الدع����وى لعدم تقدمي 
اأ�سل عقد الإيجار �سند الدعوى، فطلبت املحكمة من 
الأوقاف اجلعفرية تقدمي اأ�سل العقد حمل التداعي، 
اإل اأنه����ا مل تتق����دم ب����ه رغ����م متكينها عل����ى مدى 3 

جل�سات.

وقال وكيل املوؤ�س�س����ة اإن الثابت وفقا ل�سورة 
عق����د الإيجار املقدم من املدعي����ة و�سندها بالدعوى 
اأن����ه ق����د ج����اء خالي����ا متاما م����ن اأي����ة بيان����ات كا�سم 
امل�ستاأجر وا�سم املوؤجر و�رشوط الإيجار وقيمة الأجرة 
امل�ستحق����ة، كم����ا اأنه قد خا متاما م����ن اأية توقيعات 
للمدع����ى عليه����ا بالدعوى، وه����و ما يبط����ل الدعوى 
واملطالبة ويرتتب عليه اأن كل ما جاء من وقائع على 
ل�س����ان املدعية يف طلب لئحة الدع����وى جمرد اأقوال 
مر�سل����ة ل ت�ستن����د اإلى دلي����ل �سحيح قائ����م وثابت 

بالدعوى.
من جهتها، اأو�سحت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اأنه����ا مكن����ت املدعية لث����اث جل�سات م����ن اأن تقدم 
اأ�س����ل عقد الإيجار، اإل اأنه����ا مل ت�ستجب، وكان البّن 
اأن �س����ورة عقد الإيج����ار غري وا�سح����ة بحيث يت�سنى 
للمحكمة الوقوف على تفا�سيل �رشوط العقد و�سحة 
التواقيع املذيلة به، وملا كانت املدعية هي املكلف 
باإثبات دعواها، فاإن املحكمة تق�سي برف�ص الدعوى 
واإلزام رافعها بامل�روفات ومقابل اأتعاب املحاماة.



 “الإمارات دبي” ي�شرتي 
“�شبريبنك” بـ 2.7 مليار يورو

مو�شكو - اأف ب: اأعلن �شبريبنك الرو�شي اململوك 
للدولة اأم�س اأنه ب�شدد بيع فرعه الرتكي دنيزبنك اإلى 
بنك الإمارات الوطني مقابل نحو 2.7 مليار يورو )3.2 

مليارات دولر( للرتكيز على عالمته التجارية.
وقـــال نائـــب رئي�س بنـــك الإمارات دبـــي الوطني 
�ـــراء  اإن  القا�شـــم  الإداري ه�شـــام عبـــداهلل  واملديـــر 
دنيزبنـــك �شيتيح تر�شيخ بنك المـــارات دبي الوطني 
ب�شفته م�رفا رائدا يف املنطقة، وحتقيق تنوع مهم يف 
عملياته �شواء يف بلدان جديدة اأو يف قطاعات جديدة”.

تريليونا دولر حجم �شفقات الندماج وال�شتحواذ العاملية يف 2018
لنـــدن – رويرتز: اأظهـــرت بيانات توم�شون رويرتز اأم�س الثالثـــاء اأن ال�شفقات العاملية لالندماج 
وال�شتحـــواذ و�شلـــت بالفعـــل اإلى تريليـــوين دولر منـــذ بداية 2018، وهـــو م�شتـــوى قيا�شي لقيمة 
ال�شفقـــات لهذه الفرتة من العـــام.  و�شاهمت �شل�شلة من ال�شفقات يف بداية الأ�شبوع، وب�شفة خا�شة 
يف الوالي���ات املتح���دة مع اندماج ن�ساط جرنال اإلكرتيك للنقل م���ع وابتك ل�سناعة ال�سكك احلديدية يف 
�شفقـــة بلغت قيمتها 11.1 مليار دولر، يف الو�شول اإلى هذا امل�شتـــوى القيا�شي.  والفرتتان اللتان 
و�شلـــت فيهما �شفقات الندمـــاج وال�شتحواذ اإلى م�شتويـــات قيا�شية مماثلة كانتـــا يف 2007 )1.8 
تريليـــون دولر( قبل الأزمة املاليـــة العاملية بعام، ويف عـــام 2000 )1.5 تريليون دولر( قبل انفجار 
فقاعـــة اأ�شهم التكنولوجيا.  ومت الإعالن عن �شفقـــات بقيمة 28 مليار دولر يف الوليات املتحدة يوم 
الإثنـــن، يف الكهرباء والعقـــارات والقطاع املايل.  و�شهدت اأوروبا اأي�شـــا ازدهارا يف ال�شفقات، التي 
�شجلـــت يف اأبريـــل اأعلى قيمة �شهريـــة يف 10 �شنوات، بينمـــا بلغت ال�شفقات بـــن الوليات املتحدة 

وبريطانيا 89.6 مليار دولر م�شجلة اأعلى م�شتوياتها يف 19 عاما.

  للتوا�شل:  )ق�شم القت�شاد: 17111455(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
اإلـــكـــرتونـــيـــة مــــيــــاه  لأمـــــتـــــار  ــــار  ــــن دي مـــلـــيـــون   1.9 املركزية”:  “املخازن 

“الكهرباء”: 21 مليون دينار للعقود الزمنية يف اإدارة توزيع املياه  
اإر�شاء 79 مناق�شة ومزايدة بـ 60.2 مليون دينار يف دي�شمرب

اأر�شـــى جمل�س املناق�شات واملزايدات يف �شهر 
دي�شمرب املا�شي 79 مناق�شة ومزايدة، تابعة لـ 26 
جهة حكومية، بقيمة اإجمالية جتاوزت 60.23 مليون 

دينار.
واأظهـــرت بيانات ر�شميـــة ن�رت موؤخـــًرا اإر�شاء 
املجل�س 4 مناق�شات لهيئة الكهرباء واملاء باإجمايل 
بلغ نحـــو 21.8 مليون دينـــار، كان اأهمهـــا مناق�شة 
 MTC( اأعمال العقود الزمنية يف اإدارة توزيع املياه

WDD WORKS( بـ 21 مليون دينار.
واأر�شيـــت 4 مناق�شـــات ل�ركة طـــريان اخلليج 
باإجمـــايل يتجاوز الـ 10.3 مليون دينـــار، كان اأهمها 
اختيـــار اإطارات لأ�شطـــول طريان اخلليـــج من طراز 
البوينغ “787-9” واليربا�س “اإيه 320 نيو” بنحو 

9.7 مليون دينار.
كما متـــت تر�شية 10 مناق�شـــات ل�ركة تطوير 
للبـــرتول باإجمـــايل 6.7 مليـــون دينـــار تقريًبا، كان 
اأبرزها 33 كيلـــو فولت وارتفاع اجلهـــد الكهربائي 
يف جمي���ع اأنحاء ال�سبكة الكهربائي���ة بخطوط التوزيع 
وا�شعـــة النطـــاق بنحـــو 3.8 مليون دينـــار، وتوفري 
خدمـــات �شغـــط الغـــاز باملرحلتـــن 5 و6 بنحو 3.2 

مليون دولر )ما يعادل 1.2 مليون دينار(.
وكذلك متـــت تر�شية 14 مناق�شـــة ل�ركة نفط 
البحريـــن “بابكو” مبجمـــوع نحو 5.7 مليـــون دينار، 
والت�شجـــري  ال�شيانـــة  خدمـــة  توفـــري  اأبرزهـــا  كان 
والتن�شيـــق للمناطق اخل�ـــراء واملفتوحـــة ملختلف 
مناطـــق ال�ركـــة بنحـــو 1.9 مليـــون دينـــار، وتوفري 
اخلدمـــات الخت�شا�شيـــة يف الغو�س وحمـــل الأثقال 

البحريـــة يف مناطق العمليـــات بال�ركة بقرابة مليون 
دينار، ومليـــون دينار خلدمات ا�شتئجـــار ال�شيارات 

لفرتات ق�شرية.
التنميـــة  ملجل�ـــس  مناق�شتـــان  واأر�شيـــت 
القت�شاديـــة باإجمايل نحو 2.6 مليـــون دينار، اأولها 
لتعين �ركة لتنفيذ موؤمتر البحرين للم�شتثمرين بـ 
2.2 مليون دينار، والثانية للتعاقد املبا�ر مع �ركة 
كونـــرتا لتنفيذ الت�شاميـــم الداخلية ملقر “فينتك” 

بقرابة 385 األف دينار.
كما متت تر�شية 10 مناق�شات لوزارة الأ�شغال 
و�شـــوؤون البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين باإجمايل 
يتجـــاوز الــــ 2.5 مليـــون دينـــار، كان اأهمها لتوفري 
حرا�س اأمن ل�شوؤون البلديـــات و�شوؤون الزراعة بنحو 
800.3 األف دينار، وتقدمي خدمات ا�شت�شارية تعمل 
على تطبيق اخلطة الوطنية ل�شرتاتيجية النظافة يف 

البحرين بنحو 157.8 األف دينار.
وكذلـــك اأر�شيـــت 6 مناق�شـــات لإدارة املخازن 
املركزيـــة باإجمايل 2.1 مليـــون دينـــار تقريًبا، كان 
اأبرزها لأمتار مياه اإلكرتونية بنحو 1.9 مليون دينار.
و�شهد العـــام 2017 زيادة يف عـــدد الرت�شيات 
ليبلـــغ 1892 مناق�شـــة قيا�ًشا بالعـــام 2016 حيث 
مت تر�شيـــة 1661 مناق�شة، وزادت قيمة الرت�شيات 
ب�شـــكل كبـــري من 1.4 مليـــار دينـــار يف العام 2016 

لي�شل اإلى 3.7 مليار دينار يف 2017.
وكان وزيـــر الإ�شكان رئي�س جمل�س املناق�شات 
واملزايـــدات، با�شـــم احلمـــر، اأعلـــن يف �شهـــر ابريل 
املا�شـــي عن اإر�شاء مناق�شـــات بقيمة تتجاوز 3.75 
مليار دينـــار يف 2017، حيث �شكلت م�شاريع تطوير 
واإن�شـــاء البنيـــة التحتية اأكـــر مـــن 35 % من قيمة 

املناق�شـــات املر�شـــاة، م�شرًيا اإلـــى اأن املناق�شات 
املر�شاة تركزت على 5 جهات، وهي: النفط، طريان 
اخلليـــج، الإ�شكان، وزارة الأ�شغـــال، وهيئة الكهرباء 
واملـــاء. واأظهرت البيانات اإر�شـــاء مناق�شتن حللبة 
البحرين الدولية باإجمـــايل 1.8 مليون دينار تقريًبا، 
كان اأهمها خدمات ال�شيافـــة والتموين احللبة بنحو 
1.2 مليون دينار. واأر�شيت مناق�شة لهيئة البحرين 
لل�شياحـــة واملعار�ـــس لتنظيم الن�شخـــة الرابعة من 
مهرجـــان البحرين للت�شوق بنحـــو 1.7 مليون دينار، 
ومناق�شة ل�ركة “بناغاز” لبناء حمطة كهرباء لتزويد 

م�روع معاجلة الغاز امل�شاحب بنحو مليون دينار.
ومتـــت تر�شيـــة مناق�شتـــن لـــوزارة الإ�شكان 
مبجمـــوع 843.9 األف دينار، كان اأهمها اأعمال البنية 

التحتيـــة لـ 862 وحدة �شكنية و16 عمارة �شكنية يف 
موقعـــي 221 و222 يف جممـــع 960 مبـــروج الدور بـ 

660 األف دينار.
كما متت تر�شيـــة 5 مناق�شات لـــوزارة ال�شحة 
مبجمـــوع يتجاوز 720.7 األف دينار، كان اأهمها ل�راء 
وتوفري دواء خمـــزن ح�شب تر�شيـــة مناق�شة الأمانة 

العامة بنحو 300.2 األف دينار.
واأر�شيـــت 3 مناق�شات لوزارة الأ�شغال مبجموع 
يتجـــاوز 429.3 األف دينـــار، كان اأهمها التنظيفات 
العامة مبركـــز توبلي ملعاجلة ميـــاه ال�رف ال�شحي 
م�شتمـــاًل على الأيـــدي العامـــة واملعـــدات والتنقية 
والتخل�ـــس مـــن احلمـــاأة بنحـــو 225.8 األـــف دينار، 
ومقاولـــة ت�شميـــم وتنفيـــذ م�ـــروع حمطـــة الهملة 

ملعاجلة مياه ال�رف ال�شحي بـ 120 األف دينار.
عـــالوة علـــى ذلـــك، اإر�شـــاء مناق�شـــة للمجل�س 
الأعلـــى لل�شحة لتوقيع عقـــد ا�شتئجار مقر املجل�س 
بنحـــو 337.1 األف دينـــار، ومناق�شـــة لهيئة تنظيم 
�شوق العمل لتوفري خدمات التنظيف ملبنى الهيئة 
بــــ 327.6 األـــف دينـــار، ومناق�شة لهيئـــة البحرين 
للثقافـــة والآثار مل�ـــروع ال�شوت وال�شـــوء يف قلعة 
البحريـــن بــــ 320 األـــف دينـــار، ومناق�شـــة لهيئـــة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية لتحديث ال�شبكات 
بنحو 312.7 األف دينار، ومناق�شتن لوزارة الرتبية 

والتعليم باإجمايل نحو 279.4 األف دينار.
اإ�شافـــة اإلـــى اإر�شـــاء مناق�شة لـــوزارة الداخلية 
لتوفـــري مالب�ـــس للوزارة بنحـــو 159.3 األـــف دينار، 
ومناق�شة لـ “متكن” ل�شتئجار �شيارات بنحو 65.4 
األـــف دينـــار، ومناق�شتـــن للهيئة العامـــة للتاأمن 
الجتماعـــي مبجمـــوع 73.2 األـــف دينـــار، ومناق�شة 
جلامعـــة البحريـــن لتوريد كتـــب درا�شيـــة ملقررين 
لق�شـــم اللغة الإجنليزيـــة بكليـــة الآداب بنحو 62.5 
األـــف دينار، ومناق�شة ملجل�س النواب لتطوير البنية 
الفنيـــة لأجهـــزة املـــزودات بنحو 58.3 األـــف دينار، 
ومناق�شة لـــوزارة �شـــوؤون الإعالم لتوفـــري و�شالت 
�شبـــكات تطويـــر البنية التحتيـــة لأمـــن املعلومات 
اخلا�ـــس ب�شبكـــة )MAV NETWORK( بنحـــو 
29.6 األـــف دينـــار، ومناق�شـــة لـــوزارة املوا�شالت 
والت�شـــالت لإن�شـــاء مركـــز بريـــد يف جممـــع اللولو 
باحلد بنحو 26.9 األف دينـــار، ومناق�شة لبوليتكنك 
البحرين لطلب املوافقـــة امل�شبقة على التجديد مع 
)Celcat( لأغرا�ـــس تعليميـــة ملدة ثـــالث �شنوات 

بنحو 13.5 األف دينار.

• الوزير احلمر اأثناء م�شاركته يف اإحدى اجلل�شات الأ�شبوعية لفتح عطاءات املناق�شات واملزايدات )اأر�شيفية(	

اأمل احلامد

مازن الن�سور 

“جي اف ات�ش”: اإيرادات الت�سوية 
�ستظهر بالربع الثاين

 “البور�سة”: تداول 4.5 مليون 
�سهم بــ 701.2 األف دينار

“الإ�سكان” تطرح مناق�سة لبناء 682 وحدة مبدينة �سلمان 
ممولة من املنحة الإماراتية 

طرحـــت وزارة الإ�شـــكان مناق�شة لبناء 
و�شيانـــة 682 وحدة �شكنيـــة اجتماعية يف 
مدينـــة �شلمـــان، ومناق�شـــة اأخـــرى لإدارة 

العقود واخلدمات الإ�رافية للموقع.
وذكـــرت الـــوزارة اأن املناق�شتـــن من 
امل�شاريع املمولة من دولة الإمارات العربية 
املتحدة �شمـــن برنامج التنميـــة اخلليجي. 
ومل حتدد كلفة الوحدات ال�شكنية اجلديدة، 
اإل اأنه وبح�شب املناق�شـــات ال�شابقة، فاإن 
كلفـــة الوحـــدة ت�شل اإلـــى 60 األـــف دينار 

تقريبا.
اإعـــالن  بح�شـــب  الـــوزارة،  ومنحـــت 
للمقاولـــن  الأف�شليـــة  املناق�شتـــن، 
واملكاتـــب الهند�شيـــة امل�شجلـــة يف دولـــة 

الإمارات العربية واملتحدة.
وتت�شمن املناق�شة الأولى حزمتن هما 
بناء و�شيانة 400 وحـــدة �شكنية اجتماعية 
يف مدينـــة �شلمان اجلزيـــرة 10، قطع اأر�س 

.28 ،27 ،25 ،24
اأمـــا احلزمـــة الثانيـــة، فتت�شمـــن بنـــاء 
و�شيانة 282 وحدة �شكنية اجتماعية اأي�شا 
يف اجلزيـــرة 10، قطعة اأر�س 30، واجلزيرة 

11، قطعة اأر�س 02.
اإدارة  الثانيـــة  املناق�شـــة  وتت�شمـــن 
العقود واخلدمـــات الإ�رافية ملوقع بناء الـ 

682 وحدة.
تفا�شيـــل  يف  الـــوزارة  وذكـــرت 
�شتعطـــى  الأف�شليـــة  بـــاأن  املناق�شتـــن 
للمقاولن امل�شجلن يف الإمارات من ذوي 
اخلـــربة يف الأعمـــال املماثلـــة املمنوحة من 
الإمـــارات، فيما ا�شرتطت علـــى املقاولن 
البحرينين اأن يكونوا م�شجلن ومرخ�شن 
كفئـــة A  مع وزارة الإ�شـــكان و/ اأو الدرجة 
AA  يف م�شاريـــع ت�شييـــد املباين مع وزارة 

الأ�شغال. 
كم���ا ت�س���رتط ال���وزارة عل���ى اأن تكون 
املكاتـــب الهند�شية امل�شجلـــة يف البحرين 
مرخ�شة كفئة A مع جمل�س تنظيم ممار�شة 
املهـــن الهند�شيـــة )CRPEP(. وطلبـــت 
تقـــدمي التفا�شيل الكاملة ملعايري الأهلية 

والتاأهيل للعطاء يف وثيقة طلب التاأهل.
وتوفـــر مدينة �شلمـــان التـــي افتتحها 
جاللـــة امللـــك 15 مايـــو اجلـــاري، اأكر من 
15 األـــف وحـــدة �شكنيـــة مكتملـــة املرافق 
واخلدمـــات علـــى م�شاحـــة ت�شـــل اإلى 740 
هكتاًرا، وتقع على ال�شاحل ال�شمايل الغربي 
للمملكة، ومن املفرو�ـــس اأن تبلغ طاقتها 
ال�شتيعابيـــة عند ا�شتكمالهـــا اأكر من 90 

األف ن�شمة.
وتتاألـــف املدينة من 6 �شـــواٍح �شكنية 
ت�شهد تنفيذ 4 مناذج بناء ُمطورة للوحدات 
ال�شكنية، مبـــا يتنا�شب ومتطلبـــات الأ�رة 

البحرينية.

وتطَل معظـــم الوحـــدات ال�شكنية على 
مناطـــق خ�راء يف �شـــكل متنزهات وحدائق 
وممـــرات م�شـــاة وم�شـــارات للدراجات على 
واجهـــة بحرية تلتف حولها مب�شافة 40 كم، 
95 % مـــن هـــذه الواجهة البحريـــة مناطق 

عامة متاحة لل�شكان والزوار.
وروعي اأثنـــاء ت�شميـــم املدينة لتكون 
مو�شولـــة بـ 6 مداخـــل رئي�شـــة ل�شتيعاب 
احلركة املرورية لقاطنيها وزوارها، اإذ اإنها 
ت�شم 10 جزر تربطهـــا ج�شور و�شبكة طرق 
متطورة، ت�شـــاف اإليها املرافق املجتمعية 
اخلدمية مثل املدار�س وامل�شاجد واملراكز 
ريا�شيـــة  واملكتبـــات، ومدينـــة  ال�شحيـــة 
متكاملة، فيما تتو�شـــط املدينة واحدة من 
اأكرب احلدائـــق يف اململكة.وحتتوي املدينة 
علـــى م�ـــروع حمطة معاجلـــة ميـــاه ال�رف 
ال�شحي التي تبلغ طاقتها ال�شتيعابية 40 
األف مـــرت مكعب يومًيا. واأجنـــز ما يزيد عن 

3000 وحدة �شكنية اإلى الآن. 

•  �شت�شم املدينة عند ا�شتكمالها 15 األف وحدة �شكنية فيما ت�شل طاقتها ال�شتيعابية اإلى 90 األف ن�شمة	

ات�ـــس  اف  جـــي  جمموعـــة  ذكـــرت 
املالية )املعروفة با�شم بيت التمويل 
اخلليجي �شابقـــا( اأن الإيرادات املالية 
التي ح�شلت عليها ال�ركة من الت�شوية 
القانونيـــة �شتنعك�ـــس علـــى نتائجهـــا 
املاليـــة بالربع الثـــاين، بح�شب اإف�شاح 
لل�ركـــة على موقـــع بور�شـــة البحرين 

اأم�س الثالثاء.
وكان البنك ال�شتثماري قد تو�شل 
اإلى ت�شوية بخ�شو�س اإحدى املطالبات 
القانونيـــة والتي مت مبوجبها ا�شرتداد 
مبلغ وقدره 22.5 مليون دولر ل�شالح 

املجموعة.
عمليـــة  اأن  املجموعـــة  وبينـــت 
الت�شويـــة القانونية واملبالغ امل�شرتدة 

�شتنعك�س ب�شـــورة اإيجابية على اأرباح 
علـــى  �شتنعك�ـــس  والتـــي  املجموعـــة 
النتائـــج املاليـــة يف الربـــع الثـــاين من 

العام 2018.
واأحجـــم البنـــك عـــن التطـــرق اإلى 
النـــزاع  مو�شـــوع  ب�شـــاأن  تفا�شيـــل 
القانوين حمل الت�شوية مكتفيا بالقول 
“نظـــًرا لبنـــود ال�رية ل ميكـــن ن�ر اأي 

تفا�شيل اأخرى”.
الأولـــى  الت�شويـــة  هـــذه  ولي�شـــت 
التـــي يقوم بها البنـــك ال�شتثماري مع 
مطالبـــات قانونيـــة بع�شها مـــع اإدارة 
�شابقـــة، اإذ متكن يف العـــام 2016 من 
احل�شول اإيـــراد ا�شتثنائـــي يف ت�شوية 
نزاعـــات ق�شائية بقيمة 464.6 مليون 
دولر خـــالل الربـــع الأخـــري مـــن العـــام 

.2016

املنامة - بور�شة البحرين:
اأقفـــل موؤ�ـــر البحريـــن العـــام اأم�س 
 1،265.48 م�شتـــوى  عنـــد  الثالثـــاء 
بانخفا�ـــس وقـــدره 2.45 نقطـــة مقارنة 
باإقفالـــه يـــوم الثنـــن، يف حـــن اأقفل 
موؤ�ـــر البحريـــن الإ�شالمي عنـــد م�شتوى 
983.18 نقطة حيث حافظ على م�شتوى 
اإقفالـــه مقارنـــة باإقفاله ال�شابـــق.و بلغ 
اإجمـــايل كميـــة الأوراق املالية املتداولة 
يف بور�شـــة البحريـــن 4.52 مليون �شهم 
ووحدة، بقيمة اإجماليـــة قدرها 701.18 
األـــف دينـــار، مت تنفيذها مـــن خالل 65 

�شفقة. 
4.44 مليون  وتداول امل�شتثمـــرون 
�شهم، بقيمة قدرها 693.18 األف دينار 
مت تنفيذها من خـــالل 62 �شفقة، وركز 
امل�شتثمـــرون تعامالتهـــم علـــى اأ�شهـــم 
قطـــاع ال�شتثمـــار والتـــي بلغـــت قيمة 
األف دينار  اأ�شهمها املتداولـــة 452.17 
اأي مـــا ن�شبتـــه 64.49 % مـــن القيمـــة 
الإجماليـــة لـــالأوراق املاليـــة املتداولـــة 
وبكميـــة قدرها 3.33 مليـــون �شهم، مت 

تنفيذها من خالل 16 �شفقة.

املحرر القت�سادي
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“بريدج” تد�صن �أول من�صة �إلكرتونية 

للتاأمني �ملقارن بالبحرين  �نخفا�ض �لت�صخم بالبحرين يف �أبريل 0.1 %

 فتح باب �لتملك للم�صتثمر �لبحريني يف تايلند 

مقارنة مع �شهر مار�س 2018

 يف زيارة “جمل�س الآ�شيان والبحرين” لبانكوك... فريال نا�س:

املنامة - املعلومات واحلكومة الإلكرتونية: 
انخف����س الرق���م القيا�ش���ي لأ�شع���ار امل�شتهل���ك 
)مع���دل الت�شخم( يف �شهر اأبريل من العام 2018 
مقارنة مع �شهر مار�س من نف�س العام بن�شبة 0.1 
%، اإذ بل���غ 132 نقط���ة خالل �شه���ر اأبريل 2018 
مقارنة ب� 128.7 نقطة خالل �شهر مار�س 2018. 
فيما ارتف���ع الرقم القيا�شي لأ�شع���ار امل�شتهلك 
خالل �شهر اأبريل من العام 2018 مقارنة مع نف�س 

ال�شهر من العام 2017 بن�شبة 2.6 %.

وبل���غ 132 نقطة خالل اأبريل 2018 مقارنة ب� 
128.7 نقطة خالل نف�س ال�شهر من العام ال�شابق. 
وبل���غ متو�شط الرتفاع يف الرقم القيا�شي لأ�شعار 
امل�شتهلك خ���الل الأ�شهر الأربعة الأولى من العام 
2018 م���ا ن�شبت���ه 2.7 % مقارنة بالفرتة نف�شها 

من العام 2017. 
يذكر اأن الرق���م القيا�شي لأ�شعار امل�شتهلك 
ومع���دل الت�شخم ال�ش���ادر من هيئ���ة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية يتب���ع منهجية دقيقة، كما 

يعتم���د عل���ى �شلة م���ن ال�شلع واخلدم���ات مقدرة 
بطريق���ة اأكرث �شمول وتتي���ح اإمكان احت�شاب هذه 
املوؤ����رات بالدقة الالزمة، وهو بهذه املوا�شفات 
الفني���ة واملنهجي���ة الدقيق���ة ي�ش���كل امل�ش���در 
الأ�شع���ار  تط���ورات  ملراقب���ة  املعتم���د  الوحي���د 
ومع���دلت الت�شخ���م يف البحري���ن. واختريت عينة 
البن���ود الداخل���ة يف �شلة الرق���م القيا�شي لأ�شعار 
امل�شتهل���ك من واقع بيان���ات م�شح دخل ونفقات 

الأ�رة 2005 - 2006.

 املنام���ة - الآ�شي���ان والبحري���ن: اأك���دت نائ���ب 
رئي����س “جمل����س دول الآ�شي���ان والبحري���ن” ورئي�س 
جلن���ة تايلند، �شيدة الأعم���ال، فريال عبد اهلل نا�س اأن 
التوا�ش���ل امل�شتمر مع اجلانب التايلندي وخ�شو�شية 
العالقة ب���ني البلدي���ن ال�شديقني اأثم���را عن ح�شول 
امل�شتثم���ر البحرين���ي على امتيازات غ���ري م�شبوقة يف 
تايلند، حي���ث اأكد م�شوؤولو وزارة التج���ارة التايلندية 
خ���الل لقاء وف���د “جمل����س دول الآ�شي���ان والبحرين” 
معه���م على فتح باب التمل���ك للم�شتثمر البحريني يف 
تايلند، وهي مي���زة ا�شتثنائية ل يتح�شل عليها باقي 
امل�شتثمري���ن الأجان���ب. واأ�شاف���ت اأن “هدفن���ا حاليا 
امل�شاهم���ة وامل�شاع���دة يف ج���ذب املزيد م���ن روؤو�س 
الأم���وال للبحرين، اإذ اإن ذلك يدعم القت�شاد الوطني 
يف ظل تراجع عام لقت�شادات املنطقة، خ�شو�شا واأن 
ال�ش���وق الآ�شيوية وا�شعة ومتع���ددة وغنية”. جاء ذلك 
خالل قيام “جمل����س دول الآ�شيان والبحرين” برئا�شة 
ال�شي���خ دعيج بن عي�شى بن دعي���ج اآل خليفة واأع�شاء 
جمل����س الإدارة وع���دد م���ن رج���ال و�شي���دات الأعمال 

بث���اين زيارات���ه اإل���ى دول ����رق اآ�شيا �شم���ن م�شاعيه 
لتوطي���د العالقات البحرينية م���ع دول الآ�شيان، حيث 
زار الوف���د البحرين���ي - الذي �ش���م اأي�شا ممثلني عن 
وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة، جمل�س التنمية 
القت�شادي���ة وغرفة جتارة و�شناعة البحرين وال�شفري 
التايلن���دي يف البحري���ن - اإل���ى العا�شم���ة التايلندية 
بانك���وك �شملت برناجما حافال باللق���اءات املثمرة مع 
نخبة من امل�شوؤولني والهيئات واملوؤ�ش�شات التجارية 

والقت�شادي���ة. وق���ال ال�شي���خ الدعيج ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة اإن العالقات ال�شيا�شية املتمي���زة التي جتمع 
البلدي���ن ال�شديق���ني، وما تكنه القي���ادات يف تايلند 
من احرتام وتقدير كبريين حلكومة البحرين خ�شو�شا 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة كان له اأك���ر الأثر يف جناح الزيارة، 
وق���د �شاهمت هذه العالق���ات الوثيقة يف فتح العديد 

من الأبواب، و�شهلت العديد من الأمور.

• جانب من الزيارة اإلى بانكوك	

املنام���ة - جمل�س التنمي���ة: د�شنت 
�رك���ة بري���دج لو�شاطة التاأم���ني واإعادة 
التاأمني، وه���ي �ركة بحريني���ة م�شتقلة 
يف جم���ال و�شاطة التاأم���ني وا�شت�شارات 
املخاط���ر، اأعماله���ا يف البحري���ن وذل���ك 
بعدما ح�شل���ت على املوافقة من م�رف 
البحرين املرك���زي. وت�شعى ال�ركة التي 
توف���ر حالًي���ا خدم���ات و�شاط���ة التاأمني 
واخلدم���ات ال�شت�شارية اإل���ى اإطالق اأول 
من�ش���ة اإلكرتوني���ة للتاأم���ني املقارن يف 

اململكة.
وتعتر املن�شة الإلكرتونية للتاأمني 
املق���ارن احلديث���ة الأولى م���ن نوعها يف 
البحري���ن، والت���ي ت�شتخ���دم تكنولوجيا 
نوعية  اإ�شافة  وحتقق   ،”InsurTech“
للجهود نحو تعزيز مكانة اململكة كمركز 
اإقليمي للتكنولوجيا املالية “الفينتك”.
وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة ال�ركة 
حمم���ود ال�شويف “تق���در ن�شبة املبيعات 
اململك���ة  يف  للتاأم���ني  الإلكرتوني���ة 
املتحدة نح���و  %80، ونرى باأن املنطقة 
وم���ن خ���الل م���ا تنع���م ب���ه م���ن تركيبة 
�شكاني���ة �شاب���ة واأ�ش����س قوي���ة للتجارة 
الإلكرتوني���ة �شتواكب اأحدث الجتاهات 
يف هذا املج���ال. كما نوؤمن ب���اأن املن�شة 
الإلكرتوني���ة للتاأم���ني املق���ارن، والتي 
تتي���ح اإمكان���ات احل�ش���ول عل���ى اأ�شعار 
خدم���ات التاأم���ني ب�شورة غ���ري متحيزة 
ومقارنته���ا ب�ش���كل اأ�رع واأك���رث مالءمة، 
اإذ �شتلع���ب دوًرا كبرًيا يف احل�شول على 
القبول الكبري عر الإنرتنت؛ كونها قناة 

ملبيعات خدمات التاأمني يف اململكة”.
ومن جانب���ه، قال املدي���ر التنفيذي 
“بريدج”  التنفي���ذي ل�رك���ة  والرئي����س 

�شالح املعراج “اإنه مل���ن دواعي �رورنا 
املبا����ر  للتاأم���ني  خدماتن���ا  تلق���ى  اأن 
انت�ش���اًرا وا�شًع���ا يف ظل م���ا نتميز به من 
�شبك���ة وا�شع���ة بخرات مرتاكم���ة لأكرث 
م���ن 20 عاًم���ا م���ن تق���دمي اخلدمات يف 
قط���اع التاأمني. وم���ع تد�ش���ني املن�شة 
الإلكرتونية، فق���د بات مبتناولنا تقدمي 
حل���ول جدي���دة �شتفي���د جميع ال����ركاء، 
و�شتحق���ق نقل���ة نوعي���ة ل����راء خدمات 

التاأمني”.
اإلى ذل���ك، ق���ال املدي���ر التنفيذي 
للخدمات املالية ب���اإدارة تطوير الأعمال 
يف جمل����س التنمي���ة القت�شادية، ديفيد 
بارك���ر “تتي���ح البحرين اأر�شي���ة مواتية 
ملزاول���ة اأعمال ال�ركات مث���ل “بريدج” 
وذل���ك م���ن خالل م���ا حتظى ب���ه اململكة 
من مزاي���ا؛ كونها اأعرق مرك���ز للخدمات 
املالي���ة يف املنطق���ة، وما تتمي���ز به من 
ات�ش���ال  معلوم���ات  تكنولوجي���ا  بيئ���ة 
متط���ورة وق���وى عامل���ة حملي���ة كفوءة 
اإل���ى جان���ب البيئ���ة الداعم���ة لالبت���كار 
وريادة الأعم���ال. واإننا مل�رورون بدعمنا 
لل�ركة يف تاأ�شي����س اأعمالها يف اململكة، 
و�شن�شعى قدًم���ا لت�شجيعهم على زيادة 
اأعماله���م يف املنطقة انطالقا من مقرهم 

يف البحرين”.
ومن املتوقع اأن يتم تد�شني املن�شة 
الإلكرتونية ر�شمي���ا يف الربع الثالث من 
الع���ام 2018، وهو ما �شيمك���ن الزبائن 
والعمالء من اتخاذ قرارات مدرو�شة فيما 
يتعلق باحل�ش���ول على خدمات التاأمني، 
حيث تدعم املن�شة عمل املقارنات بني 
اأ�شعار خدمات التاأم���ني ونطاقها تزامًنا 

مع املعايري البحثية املحددة.



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932 قيد رقم
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التاريخ: 22/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR 2018 - 78696( اعالن رقم
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.

اسم التاجر: نبيل عبداهلل عبدالرحمن علي
االسم التجاري احلالي: دار زينب للعبايات احلديثة

االسم التجاري اجلديد: دار زينب للعبايات
النشاط: 1- جتارة/بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية.

2- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بروفيشيونال  شركة  في  الشركاء  السادة  إليه  تقدم  قد  بأنه 
رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  لإلستشارات  انسبكشن 
70933 ، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى 
20000 دينار، لتصبح  الواحد برأسمال وقدره  شركة الشخص 

مملوكة من محسن عبداحلميد حسنني.

القيد: 70933  -  التاريخ: 14/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة الشخص الواحد
لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: امينه احمد محمد املال
االسم التجاري احلالي: اجلينز األنيق

االسم التجاري اجلديد: امينه للفضيات التقليدية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-76972( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

49350-3

 التاريخ :17/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

   CR2018-77884 إعالن رقم
تنازل او بيع – عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن أدناه : احسن اقبال محمد اقبال بركات علي محمد  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيد: نسيم اختر عبداحلميد ميران

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

مقاوالت بركات اخلليج78784-1

 تقدمت إلى مركز البحرين للمستثمرين شركة الساكنات للمقاوالت ش.ش.و 
وملالكتها هيفاء محمد علي الساري واملسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة 

مبوجب القيد رقم 97745-1، برغبتهم في تفية الشركة اختيارياً وتعيني السيدة/ 
هيفاء محمد علي الساري مصفية لها

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي : السيدة: هيفاء محمد علي الساري
الهاتف :39415566 )973+( 

البريد االلكتروني:  abdoalsari@gmail.com      املنامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين
 إعالن بحل وتصفية شركة

الساكنات للمقاوالت ش.ش.و وملالكتها هيفاء محمد الساري

اليها  تقدم  قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
غزوان  مرمي  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  غزوان  عبدالعزيز طه  / طه  السيد 
املسجلة  العريبي(،  وزهراء  غزوان  مرمي  من  كل  الحابها  )تضامن  بناء  ملقاوالت 
تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار  طالبا   103950 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة 
الشركة نصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  41395 لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة مرمي غزوان ملقاوالت بناء

)تضامن الصحابها كل من مرمي غزوان وزهراء العريبي(
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تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها مالك 
شركة أس تي كورير ش.ش.و ومالكها السيد باسم بن سليمان بن حسني آل شايب، 
للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالباً   1-71925 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 50000 دينار، بني كل من:

1- باسم سليمان حسني ال شايب
ANSARI KADER MEERA GANI -2

وتغيير االسم التجاري من: شركة أس تي كورير ش.ش.و ومالكها السيد باسم بن 
سليمان بن حسني آل شايب.
إلى: شركة أس تي كورير ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد: 71925-1  -  التاريخ: 21/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )57768( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
املفي  باعتباره  ابوشنب  معاذ سمير علي   / السيد  اليها  تقدم  قد 
القانوني لشركة هيلث هب فارمسي ش.ش.و ملالكها معاذ سمير 
علي ابوشنب،  املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد 
الشركة تصفية  اعمال تصفية  انتهاء  اشهار  109577 طالبا  رقم 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )59978( لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة هيلث هب فارمسي ش.ش.و ملالكها معاذ سمير علي ابوشنب
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فل�شطني حتيل ملف اال�شتيطان لـ “اجلنائية”
الهاي - اف ب: 

قـــال وزيـــر اخلارجية الفل�شـــطيني ريا�س املالكـــي، اإنه طالـــب املحكمة اجلنائيـــة الدولية بفتح 
“حتقيق فوري” يف ارتكاب جرائم اإ�رسائيلية بحق الفل�شطينيني. واأ�شاف اأنه قدم طلب “االإحالة” اإلى 
املحكمة خالل اجتماع مع فاتو بن�شـــوده، رئي�شـــة املحكمة، يف الهاي اأم�س الثالثاء. كما ذكر اأن ال�شكوى 
تطالـــب باإجـــراء حتقيق يف �شيا�شـــات اإ�رسائيل يف ال�شـــفة الغربيـــة وقطاع غزة والقد�ـــس ال�رسقية منذ 
ان�شـــمام فل�شطني اإلى املحكمة يف 2015. وقال اأي�ًشـــا اإن ذلك ي�شمل �شيا�شة اال�شتيطان االإ�رسائيلية 
وجمـــزرة غـــزة حيث قتلت القـــوات االإ�رسائيلية اأكرث من 100 حمتج فل�شـــطيني عند احلدود. وو�شـــف 
املالكي طلب االإحالة بـ “االختبار” املهم للمحكمة بالن�شـــبة ملحا�شبة امل�شوؤولني عن ذلك. ووفق بيان 
فل�شـــطيني فاإن “االإحالـــة” التي يقدمها املالكي الدعاء املحكمة، الثالثـــاء، توؤكد اأن هناك اأدلة دامغة 
كافية على التفوي�س بارتكاب جرائم م�شـــتمرة تتطلب حتقيًقا فورًيا. وجتري املحكمة حتقيًقا مبدئًيا 

منذ 2015 يف جرائم ارتكبت يف فل�شطني، منها �شيا�شة اال�شتيطان االإ�رسائيلية، وحرب غزة 2014.
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بيروت - اف ب:

مقديشو - رويترز:

باريس - اف ب:

قندهار - أ ف ب: 

ُقتل 26 عن�ـــرًسا على االأقل من قوات 
ال�شـــوري وامل�شـــلحني املوالني  النظـــام 
لها يف هجـــوم مباغت لتنظيم “داع�س” يف 
البادية ال�شـــورية، وفق ما اأفاد املر�شـــد 

ال�شوري حلقوق االإن�شان ام�س الثالثاء.
وقال مدير املر�شد رامي عبدالرحمن، 
“عنا�ـــرس  اإن  بر�ـــس”  “فران�ـــس  لوكالـــة 
التنظيـــم �شـــنوا هجوًما فجـــًرا بعد تفجري 
�شـــيارة مفخخة ا�شـــتهدف جتمًعـــا لقوات 
النظام، قبل اأن تندلع ا�شتباكات م�شتمرة 
حتى االآن”، مو�شًحا اأن املتطرفني ت�شللوا 
مـــن جيب حتـــت �شـــيطرتهم �ـــرسق مدينة 

تدمر يف و�شط �شوريا.
بينهـــم  ومـــن  القتلـــى  نقـــل  ويتـــم 
مقاتلـــون اإيرانيـــون واجلرحـــى اإلى مدينة 
تدمـــر االأثرية، وفق املر�شـــد الذي اأ�شـــار 
اإلـــى اأن اال�شـــتباكات اأ�شـــفرت عن مقتل 
مـــا ال يقـــل عـــن 5 مقاتلني مـــن التنظيم 

املتطرف.

فجـــر انتحاري مـــن حركة “ال�شـــباب” 
م�شـــتهدفا  مفخخـــة  �شـــيارة  املتطرفـــة 
قافلة للجي�س قرب العا�شـــمة ال�شومالية 
مقدي�س���و، مم���ا �أدى �إل���ى �س���قوط قتلى 
ال يـــزال عددهم جمهـــوال، ح�شـــبما اأفادت 

ال�رسطة.
وقال �شـــابط ال�رسطة عبدالقادر علي 
لــــ “رويرتز”، اأم�ـــس الثالثـــاء، اإن الهجوم 
وقـــع يف ناحية اأفغويا، علـــى بعد 30 كلم 

�شمال غربي مقدي�شو.
واأ�شـــاف “نعـــرف حـــق املعرفـــة اأن 
مركبة ع�شكرية تعر�شت للهجوم، مو�شحا 
�أن �لهجوم �أ�س���فر عن �س���قوط قتلى لكن 

عددهم مل يتم حتديده بعد.
من جهته، اأعلن الناطق با�شم عمليات 
م�شـــعب،  اأبـــو  عبدالعزيـــز  “ال�شـــباب” 
م�شـــوؤولية احلركة عن الهجوم. واأ�شاف اأن 
العملية اأ�شفرت عن تدمري مركبة للجي�س 

وت�رسر مركبة اأخرى ومقتل 12 جنديا.

باري�س  الفرن�شية  بالعا�شمة  اندلعت 
ال�رسطـــة واملتظاهريـــن  بـــني  مواجهـــات 
امل�شـــاركني يف االإ�ـــرساب العـــام املعلـــن 
احتجاجا على اإ�شالحات الرئي�س اإميانويل 

ماكرون.
وا�شـــتخدمت ال�رسطـــة خراطيم املياه 
وقنابل �شـــوتية والغاز امل�شـــيل للدموع 
بـــداأوا  اأن  بعـــد  املتظاهريـــن  لتفريـــق 
بتحطيـــم واجهـــات املحـــالت التجارية يف 

و�شط باري�س.
وان�شـــم موظفـــو القطـــاع العـــام يف 
فرن�شـــا اإلى اإ�ـــرساب عمال �شـــكك احلديد 
ام�ـــس الثالثـــاء لالحتجاج على اإ�شـــالحات 

القطاع العام.
ونظم املوظفـــون احلكوميون ما بني 
130 و140 تظاهـــرة يف خمتلـــف املـــدن 
الفرن�شية، فيما تاأمل النقابات باأن تكون 
امل�شـــاركة اأكرب من التحـــرك االخري يف 22 
مار�س املا�شـــي، الـــذي ح�شـــد 300 األف 

متظاهر يف اأنحاء البالد.

قتل 16 �شخ�شـــا على االأقل واأ�شيب 
38 اآخـــرون بجروح معظمهم من املدنيني 
اأم�ـــس الثالثاء يف انفجار �شـــاحنة �شـــغرية 
مفخخـــة يف قندهار يف جنوب افغان�شـــتان 
فيمـــا كانت قـــوات االأمن حتـــاول تفكيك 

املتفجرات بداخلها يف و�شط املدينة.
وحـــذر م�شـــوؤول يف م�شت�شـــفى حملي 
من اأن احل�شـــيلة ميكن اأن ترتفع ب�شـــكل 
اإ�شـــايف، اإذ اإن بع�ـــس ال�شـــحايا ال يزالون 
حتـــت االنقا�س، بعد نحو 4 �شـــاعات على 

االنفجار الذي وقع ظهرا.
وقـــال اأحد ال�شـــهود لوكالـــة فران�س 
بر�س “كنت يف متجري حني وقع االنفجار، 
ووجدت نف�شي و�شط �شحب الدخان وبقع 

الدماء وك�رست يدي”.
ال�رسطـــة  با�شـــم  املتحـــدث  واأكـــد 
حممد قا�شـــم اآزاد اأن “ال�شـــاحنة انفجرت 
فيمـــا كانـــت قـــوات االأمن حتـــاول اإبطال 

املتفجرات بداخلها”.

هجوم مباغت لـ “داع�س” 
يقتل 26 من نظام االأ�شد

قتلى بتفجري ا�شتهدف 
قافلة للجي�س يف ال�شومايل

مواجهات بني ال�رسطة 
واملتظاهرين يف باري�س

16 قتيال بتفجري �شيارة 
مفخخة يف اأفغان�شتان

عقوبات اأمريكية جديدة تطول 5 على �صلة باحلر�س الثوري
بعد خطاب بومبيو... حملة تطالب بتغيري النظام االإيراين

وقالـــت وزارة اخلزانة االأمريكيـــة وقتها اإنها 
�شتف�شـــح وتعطل ال�شـــبكة االإرهابيـــة حلزب اهلل 
واإيـــران يف كل اأجزائهـــا، خا�شـــة تلـــك املت�شـــلة 

بامل�رسف املركزي االإيراين.
وقبلهـــا بيوم، كانـــت اخلزانـــة االأمريكية قد 
اأعلنت �شل�شـــلة عقوبات جديدة على اإيران وحزب 
اهلل، �شـــملت خا�شـــة حمافـــظ امل�ـــرسف املركـــز 

االإيراين.
من جهة اأخـــرى، اأطلـــق اآالف االإيرانيني حملة 
Ira -  ــــرب مواقـــع التوا�شـــل حتـــت ها�شـــتا غ
بتغيـــري  خاللهـــا  طالبـــوا   RegimeChange
النظام، ُبعيد �شـــاعات على خطاب وزير اخلارجية 
االأمريكـــي مايـــك بومبيو، م�شـــاء االثنني، ب�شـــاأن 

ا�شرتاتيجية وا�شنطن اجلديدة حيال طهران.
ومـــن بـــني اأكـــرث التغريـــدات انت�شـــارا هـــي 
مل�شـــتخدم عرب “تويـــرت” كتـــب باالإجنليزية اأن “ 

ال�شـــعب االإيراين رهينة ملـــدة 40 عاما. لقد حان 
الوقـــت الأولئـــك الذيـــن يوؤمنـــون بالدميقراطية 

وحقوق االإن�شان واحلرية اإظهار دعمهم. نحن نريد 
التغيري”.

كما كتب اأحد املغرديـــن عرب موقع “تويرت” 
بالفار�شـــية مثنيا على خطـــاب مايك بومبو، وقال 
“اإن ال�شعب االإيراين يف املعركة االأخرية للتخل�س 
من نظـــام املاليل، ويحتـــاج اإلى الدعـــم املعنوي 

للواليات املتحدة واملجتمع الدويل”.
اأما مغردة اأخـــرى فكتبت اأن “النظام االإيراين 
غـــري قابـــل لالإ�شـــالح. اإن تغيري النظـــام يف اإيران 
هـــو ال�شـــبيل الوحيـــد الإحـــالل ال�شـــالم واالأمن يف 
املنطقة”. كما تداول نا�شـــطون �شورا لالإعدامات 
اجلماعية �شد ال�شجناء ال�شيا�شيني ومقاطع تظهر 
ا�شـــتمرار االحتجاجات ال�شـــعبية و�شورا عن الفقر 
واحلرمان، وتخلف البالد حتت حكم املاليل، وقالوا 
�إن �لطريق �لوحيد لتغيري هذ� �لو�سع هو �إ�سقاط 
النظام الـــذي يبدد ثروات البـــالد على التدخالت 
الع�شـــكرية يف دول املنطقـــة ودعـــم اجلماعـــات 

االإرهابية يف ال�رسق االأو�شط يف كل اأنحاء العامل.

عواصم - وكاالت: 

اأ���س��درت وزارة اخل��زان��ة الأم��رك��ي��ة اأم�����س ال��ث��اث��اء ع��ق��وب��ات ج��دي��دة، ت�ستهدف 5 

اإيرانيني على �سلة باحلر�س الثوري الإيراين.

وقالت وزارة اخلزانة يف بيان على موقعها الإلكرتوين اإن اخلم�سة هم مهدي اأذربي�سه 

وحممد جعفري وحممود كاظم اآباد وجاويد �سر اأمني و�سيد حممد طهراين. 

وكانت وا�سنطن اأعلنت اخلمي�س املا�سي عن عقوبات جديدة مت�سلة مبيلي�سيات 

وال�سرق  اإفريقيا  وغ��رب  اأوروب���ا  يف  اقت�سادية  كيانات  �سملت  اإذ  اللبنانية،  اهلل  ح��زب 

الأو�سط.

من اليمن وانهيار يف �صفوف احلوثي حترير 85 % 
خ�شائر فادحة للمتمردين يف جبهة ال�شاحل الغربي... التحالف:

عوا�شـــم - وكاالت: اأعلـــن املتحـــدث با�شـــم 
حتالف دعـــم ال�رسعية يف اليمن العقيد الركن تركي 
املالكـــي، عن حترير اأكرث مـــن 85 % من اليمن مع 
تقـــدم يف جميع حماور القتال وظهور انهيار وتخبط 

يف �شفوف امليلي�شيات احلوثية.
وقـــال الناطـــق الر�شـــمي با�شـــم التحالـــف يف 
موؤمتر �شـــحايف، اإن �شـــفينة تركية تعر�شت لهجوم 
�شـــاروخي اأخـــريا قبالـــة مينـــاء احلديـــدة، حممـــال 

ميلي�شيات احلوثي م�شوؤولية الهجوم.

واأو�شـــح املالكي اأن ال�شـــفينة الرتكية كانت 
تقل حمولة من القمح تعر�شـــت لهجوم �شـــاروخي 
انطلق من احلديدة. واأ�شاف اأن ميلي�شيات احلوثي 
حتتجـــز م�شـــاعدات اإغاثـــة موجهـــة لليمنيني خالل 
�شهر رم�شان، كما اأنها توا�شل ا�شتخدام املدنيني 
كـــدروع ب�رسية يف جبهـــات القتال، بعـــد اأن انهارت 
�شـــفوفها. واأعلـــن املتحـــدث با�شـــم التحالف عن 
افتتاح مركز للم�شاعدات تابع ملركز امللك �شلمان 
يف جزيـــرة �شـــقطرى، كما اأكـــد اأنـــه مت تاأمني عدد 

من القرى يف حمافظة �شـــعدة ورفـــع العلم اليمني 
عليهـــا، علـــى اأن يتم حترير ورفـــع العلم اليمني يف 
املحافظات كافة. واأ�شار املالكي يف معر�س حديثه 
اإلى اأن الو�شع اآمن على احلدود ال�شعودية اليمنية، 
واأن الروح املعنوية ملقاتلي امليلي�شيات انهارت.

ميدانيا، اأفادت م�شـــادر مينية، اأم�س الثالثاء، 
مبقتل 36 من ميلي�شيات احلوثي االإيرانية واإ�شابة 
الع�ـــرسات بجـــروح خـــالل املواجهـــات مـــع املقاومة 
اليمنيـــة يف جبهة ال�شـــاحل الغربي خالل ال�شـــاعات 

الــــ 24 االأخـــرية. واأو�شـــحت امل�شـــادر اأن عنا�ـــرس 
امليلي�شـــيات قتلـــوا خـــالل مواجهـــات يف جبهتـــي 
التحيتـــا واجلراحـــي، يف حمافظة احلديـــدة، املطلة 

على البحر االأحمر.
وت�شـــعى املقاومة اإلى اإحكام �شـــيطرتها على 
املناطـــق اجلنوبيـــة للتحيتا واجلراحـــي قبل دخول 
مركزيهما. وت�شـــهد جبهات احلوثيني يف ال�شـــاحل 
الغربـــي فرار الع�رسات من امل�شـــلحني يوميا، نتيجة 

اخل�شائر الب�رسية الكبرية يف �شفوفهم.

اأبوظبـــي - �شـــكاي نيـــوز عربيـــة: تفجـــرت 
معلوم���ات جدي���دة تتعلق بف�س���يحة ت���ورط قطر 
يف حملـــة هدفها جلـــب دعم اللوبـــي اليهودي يف 
الواليـــات املتحـــدة، بطلهـــا امل�شـــوؤول القطري 
ال�شـــابق اأحمد الرميحي، ال�شـــالع اأي�شـــا بق�شية 
الر�شـــوة الكربى مل�شـــوؤويل اإدارة الرئي�س دونالد 

ترامب.
وك�شفت �شـــحيفة هاآرت�س االإ�رسائيلية، اأم�س 
الثالثاء، عن اأن الرميحي املدير ال�شـــابق للمكتب 
االإعالمي بـــوزارة اخلارجية القطريـــة رئي�س �رسكة 
قطر لال�شـــتثمار حتى مار�س 2017، ح�رس حفلني 
ر�شـــميني للمنظمـــات ال�شـــهيونية يف الواليـــات 

املتحدة.
وعقـــد اللقـــاءان يف نوفمـــرب 2017 وينايـــر 
2018، يف اإطـــار حملة متوا�شـــلة للدوحة للتقرب 
اأجـــل  الداعمـــة الإ�رسائيـــل؛ مـــن  مـــن املنظمـــات 
�مل�س���اعدة يف تخفيف �ل�س���غوط عليه���ا يف ملف 

“متويل االإرهاب”.
واأدى ظهور الرميحي املفاجئ يف منا�شـــبات 
للمنظمات اليهودية االأمريكية اإلى اإثارة الت�شاوؤل 

ب�شاأن وجوده هناك.
وقـــال اأحـــد االأ�شـــخا�س الذيـــن تفاعلـــوا مع 
الرميحي ل�شحيفة “هاآرت�س”، اأم�س الثالثاء “كان 
غريًبا عندما قابلته يف ذلك الوقت، ال اأ�شتطيع اأن 
اأفهم ملاذا يق�شي م�شـــتثمر قطري ودبلوما�شي 
�شابق اأم�شـــية مع جمموعة من اليهود االأمريكيني 
ال�شهاينة. االأمر غريب حتى االآن، خ�شو�شا مع كل 
هذه الق�ش�س التي تك�شفت عن كوهني وفلني”.

وح�ـــرس الرميحي االحتفال ال�شـــنوي للمنظمة 
ال�شـــهيونية االأمريكية يف نوفمرب املا�شـــي. ومل 
يكن ذلك وليد اللحظة، فقبل ب�شعة اأ�شهر فقط، 
دعت هذه املنظمة احلكومـــة االأمريكية اإلى اإلغاء 
ترخي�ص �رشكة �خلطوط �جلوية �لقطرية؛ ب�س���بب 

دعم الدوحة حلما�س.
لكن يف االحتفال، ووفقا لـ 4 اأ�شـــخا�س كانوا 
حا�رسيـــن وحتدثوا مـــع هاآرت�ـــس، قـــدم الرميحي 

نف�شه ب�شكل علني كم�شـــتثمر قطري، واأعرب عن 
اهتمامـــه مبقابلـــة موؤيديـــن موؤثرين واأع�شـــاء يف 

املنظمة ال�شهونية.
وبعد اأ�شـــابيع من هذا االحتفـــال، زار رئي�س 
املنظمـــة ال�شـــهيونية، مورتون كاليـــن، الدوحة 
بدعـــوة من اأمري قطر، متيم بن حمد اآل ثاين، وفق 

�شحيفة “هاآرت�س”.
وكانـــت رحلة كاليـــن واحـــدة مـــن الزيارات 
العديدة التي قام بها قـــادة اجلماعات اليهودية 
االأمريكية، خ�شو�شـــا اأولئك الذين يدعمون اإدارة 

ترامب واحلكومة اليمينية يف اإ�رسائيل.
والتقـــى كاليـــن مـــع االأمـــري واأخـــرب الحًقـــا 
“هارت�س” اأنه قرر القيام بهذه الزيارة، على اأمل 
اأن يوؤدي ذلك اإلى قيام قطر بتح�شـــني �شيا�شتها 

جتاه اإ�رسائيل.

حملة للتقرب من إسرائيل 
ويف يناير، ح�رس الرميحي منا�شـــبة ر�شمية يف 
لو�ـــس اأجنلو�س ملنظمة اآيباك، اأكرب لوبي يهودي 

يف الواليات املتحدة.
وقـــال اأحـــد االأ�شـــخا�س الذيـــن حتدثـــوا مع 
الرميحي خالل احلفل، لل�شحيفة االإ�رسائيلية “لقد 
قدم نف�شه كرجل اأعمال، لكن �شعرت اأنني اأحتدث 
اإلى �شخ�س اأكرث اأهمية من ذلك رمبا دبلوما�شي، 

رمبا رجل ا�شتخباراتي. لقد كان لطيفا جدا، لكنه 
اأي�شا مل يكن مهتما جدا مب�شاركة املعلومات عن 

نف�شه”.
ويف ذات الوقـــت الـــذي ح�ـــرس فيـــه الرميحي 
فعاليات للمنظمة ال�شهيونية االأمريكية واآيباك، 
كانـــت قطر قد بداأت بالفعـــل حملة عالقات عامة 
عينت فيها م�شت�شـــارين كبار يف جماعات ال�شغط 
ال�شـــهيونية، ومـــن بينهـــم، نيك موزيـــن، الذي 
رتب لقاءات بني اأمري قطر وال�شخ�شـــيات العامة 
اليهوديـــة االأمريكية البارزة، مبا يف ذلك املحامي 
اأالن دير�شـــوفيتز. ويقـــول اأحد االأ�شـــخا�س الذي 
حتدث لفـــرتة وجيزة مـــع الرميحـــي “بالنظر اإلى 
اخللفيات، يبدو يل وا�شـــحا اأن ح�شوره يف احلدث 
الـــذي التقيـــت به فيـــه مل يكـــن عر�شـــيا، وكان 
يف الواقـــع جـــزءا مـــن جهدهم يف جمـــال العالقات 

العامة”.

الرشوة الكبرى
وت�شدر الرميحي عناوين ال�شحف االأمريكية 
يف وقـــت �شـــابق، عندما ك�شـــف مايـــكل اأفيناتي 
بالتغريـــد عـــن العالقة امل�شـــبوهة التـــي جمعت 
الرميحـــي مع املحامي ال�شخ�شـــي لرتامب، مايكل 
كوهني، وم�شت�شـــار االأمن القومي ال�شابق مايكل 
فلني، يف دي�شمرب املا�شي، من اأجل ر�شوة االإدارة 

اجلديـــدة. وكان اأفيناتـــي قـــد ك�شـــف بال�شـــور، 
لقـــاء جمـــع الرميحي مـــع فلني وكوهـــني يف برج 
ترامـــب يف مانهاتن، يف دي�شـــمرب 2016، وبعدها 
تفاخـــر الرميحي باأنه قام بر�شـــوة م�شـــوؤولني يف 
اإدارة ترامب. وجـــاءت هذه املعلومات من ملفات 
املحاكـــم يف ق�شـــية منف�شـــلة تتعلـــق بالرميحي 
ومغنـــي الـــراب االأمريكـــي اآي�ـــس كيـــوب، اإذ رفع 
االأخـــري دعـــوى �شـــد الرميحـــي؛ ب�شـــبب اأموال مل 

يدفعها �شمن عقد لل�رساكة.
وتقـــول وثائق املحكمـــة اإن الرميحي حتدث 
بنف�شـــه عـــن االأموال التي مت عر�شـــها على فلني 

بالنيابة عن قطر.
ون�ـــرس اأفيناتي �شـــورا من بـــرج ترامب، ومت 
التقاطهـــا جميعا يف 12 دي�شـــمرب 2016، اإذ ظهر 
الرجل بو�شـــوح اإلى جانب كل من كوهني وفلني 

ب�شكل منف�شل.
وقال اأفيناتي “ملاذا كان لقاء اأحمد الرميحي 
مـــع مايكل كوهـــني ومايـــكل فلني يف دي�شـــمرب 
2016، وملـــاذا تبجـــح الرميحي فيما بعد ب�شـــاأن 
ر�شـــوة م�شـــوؤولني يف االإدارة وفًقا الإقرار ق�شائي 

حتت الق�شم؟”.
ويف هذا ال�شياق، ك�شف م�شدر كويتي مقرب 
من الرميحي، يف ت�رسيحات ل�شحيفة “ديلي ميل” 
الربيطانية اأن االجتماع خ�شـــ�س بالفعل ملحاولة 
ر�شوة ترامب واأع�شـــاء من عائلته وفريقه، باأكرث 
مـــن 100 مليار، على �شـــكل ا�شـــتثمارات قطرية 
يف م�شـــاريع و�رسكات مرتبطـــة بالرئي�س االأمريكي 
وعائلته، وهذا ما اأكده تاريخ امل�شـــتثمر القطري 
الذي يواجه اأي�شـــا وفـــق ال�شـــحيفة الربيطانية، 

اتهامات ق�شائية.
واأقـــرت ال�شـــفارة القطرية يف وا�شـــنطن، يف 
بيان، وفق هاآرت�س، باملقابلة التي �شـــارك فيها 
الرميحي يف برج ترامب “مع وفد قطري كان هناك 
ملناق�شـــة العالقـــات الع�شـــكرية والدبلوما�شـــية 
والتجاريـــة مـــع م�شت�شـــاري ترامب خـــالل الفرتة 

االنتقالية الرئا�شية”.

قطر واللوبي الصهيوني... فضيحة جديدة بعد “الرشوة الكبرى”

• �شل�شة عقوبات جديدة ت�شتهدف احلر�س الثوري االإيراين	

• الرميحي )على الي�شار يف اخللفية( مع مايكل كوهني )ميينا(	
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ا�صتك���ى اأح���د الأ�صدق���اء م���ن رف����ض وزي���ر 
التعام���ل مع���ه يف جم���ال دع���م مطب���وع ل���ه �صدر 
موؤخ���راً، بحجة عدم وج���ود ميزانية، علم���اً اأن هذه 
ال���وزارة عل���ى مدى الأع���وام املا�صي���ة مل تتوقف 
عن دع���م وا�صت���راد العمالة اخلارجي���ة من �صتى 
احلق���ول و����رف املاليني على فعالي���ات خارجية 
رغم تقديرنا تل���ك الفعاليات كونها متثل توجهاً 
ح�صاري���اً لك���ن الع���رة بالنتائ���ج... اإذا “ع���ذاري 

مازالت ت�صقي البعيد”.
اآخ���ر تقدم مب�روع متكامل من �صاأنه اأن يدفع 
ال�صباب للخروج من املحلية للعاملية، ويف البداية 
وج���د كل الرتحي���ب ب���ل اأكرث ح���ني اأب���دى الوزير 
ده�صت���ه م���ن توا�ص���ع امليزاني���ة الت���ي ل ت�صكل 
بالن�صب���ة ل���ه �صيئاً ث���م فوجئ ال�صاب احل���امل باأن 
م�روعه و�صل طريقا اعرت�صته احلجة الدائمة على 
ط���ول اخلط وهي امليزانية، علم���اً اأن هذه الوزارة 
ت�رف عل���ى اخلرات ما مل ت����رف 5 % منه على 

الفعاليات املحلية.
ق�ص����ض وحكاي���ات ودموع واآه���ات ت�صهدها 
ال�صاحة املحلية فيما يتعلق مبرر امليزانية وعدم 
توفره���ا مقاب���ل ت�صخ���م وتو�صع ه���ذه امليزانية 

وبحبحتها ح���ني ي�صمل الأمر اخل���ارج، ل اأعرف ول 
اأفهم ه���ذه الظاه���رة املتعلقة بالنظ���رة الدونية 
للمواط���ن البحريني مقارنة باجلن�صي���ة احلمراء اأو 
ال�صف���راء القادم���ة م���ن وراء احل���دود، فكثر من 
امل�صوؤول���ني لالأ�صف ال�صديد يظه���رون انبهارهم 
بلون الب����رة البي�ص���اء واحلمراء بلغته���ا الأجنبية 
حتى لو كانت هذه اجلن�صية جمرد كارتونة فارغة، 
املهم اللغة والل���ون، اأما اخلرة املحلية والكفاءة 
الوطني���ة فهي تنك�ر عل���ى عتب���ة امليزانية التي 
اأ�صبح���ت حج���ة ممجوج���ة لدرج���ة فق���دت طعمها 
واأ�صبح���ت مارك���ة م�صجل���ة عل���ى وج���ه الوزي���ر اأو 
اأي م�ص���وؤول لالأ�ص���ف ال�صدي���د ل ميل���ك اأن يقاوم 
اجلن�صي���ة الأجنبية حتى لو كانت خمادعة اأو فارغة 
اأو ل متل���ك �صوى اللون فهي املرحب بها، وهناك 
َمد كثر  ْ بالطب���ع ميزانية قوية لطلباتها بل قد تجُ
م���ن امل�صاري���ع املحلية لزرقة عي���ون هذه اخلرة 
القادم���ة من وراء املحيط، و”ط���ز” يف املواطن اأو 

الكفاءة املحلية.
ه���ذه الظاهرة النك�صة - نع���م اأ�صميها نك�صة 
ب���ل نكب���ة عل���ى الإب���داع الوطن���ي - لي�صت فقط 
ظاهرة بحرينية، بل ه���ي خليجية بامتياز ومنت�رة 

ا�صتثن���اء  دون  التع���اون  جمل����ض  دول  كل  يف 
وي�صتك���ي منه���ا مواطن���و دول املجل����ض الذي���ن 
نلتقي بهم م���ن خرات وفنانني وكتاب وغرهم، 
وهي ظاه���رة تاوزتها الدول مبا فيها حتى دول 
اأفريقية فق���رة اأوقفت التعامل بالنظرة الدونية 
للمواطن مقابل النظرة املبهورة بالأجنبي، فمتى 
ن�صه���د نهاية هذه النظرة وع���ودة الثقة بالكفاءة 
الوطني���ة التي راه���ن عليها �صمو رئي����ض الوزراء 
حفظه اهلل ودعا يف كل منا�صبة لتكون حمل تقدير 

اأجهزة الدولة؟.

ظواهر رمضانية
اإذاع���ة طرب حتولت موؤخ���را لإذاعة قراآن رغم 
وج���ود اإذاع���ة للق���راآن... اإغ���الق ال�ص���وارع العامة 
وتعطي���ل حرك���ة امل���رور ي���وم اجلمع���ة م���ن قبل 
امل�صلني بحجة ال�صالة... �رعة جنونية خميفة من 
قبل ال�صواق قبل دقائق من وقت الإفطار تعر�ض 

حياة الكثرين للخطر، هل هذا هو ال�صيام؟.

تنويرة: 
تفقد كرامتك عندما ت�صعرها باملال.

نجاة 
المضحكي

 

ملاذا تهت���م املوؤ�ص�صات امل�صوؤولة 
ع���ن النظافة يف منا�صب���ات معينة فقط، 
ثم اأين ه���ي ا�صرتاتيجية تطبيق اخلطة 
الوطني���ة للنظاف���ة الت���ي واف���ق عليها 
جمل�ض ال�ص���ورى، وطرحت فيها الوزارة 
املناق�ص���ة، ومل ن�صاهد منه���ا اأي تقدم 
يف م�صتوى النظاف���ة العامة يف املناطق 
التي ت�ص���كل حاوي���ات القمام���ة منظرا 
�ص���ار كمناظ���ر طبيعي���ة ماألوف���ة، حلت 
م���كان النخي���ل، حاوي���ات يف ال�ص���وارع 
واملناط���ق ال�صكني���ة اأ�صبح���ت مرتع���اً 
للقوار�ض والقط���ط، وم�صدر رزق وافر 
يديره���ا  الت���ي  وال����ركات  للوافدي���ن 
اأجان���ب دون حما�صب���ة اأو مراقبة، فباهلل 
عليكم هل هذه حالة بلد ت�صعى لتحقيق 
روؤية 2030 ركيزتها اجلمال والنظافة.

ال�ص���وؤال ه���و.. مبل���غ 17.5 مليون 
دين���ار �صنوي���اً “قيم���ة العق���د ال�صنوي 
مع �رك���ة النظافة” األي����ض كافيا جلعل 
البحري���ن نظيفة، وباهلل عليكم هل هذه 
الكلفة فق���ط ل�صيارات قمامة وحاويات 
وعمال نظافة ل يتواجدون اإطالقاً اإل يف 
اأول �صاعات النهار يف املناطق ال�صكنية، 
ث���م اإن فا�صت احلاويات تظ���ل مكانها 
حتى اليوم الثاين، األ توجد اأفكار بديلة، 
ف���دول العامل تبني املفاع���الت النووية 
وت�صن���ع طائرات حربية وتطل���ق اأقمارا 
�صناعية، وهنا يعجز امل�صوؤول عن اإيجاد 
حل بديل للحاويات التي اأثبتت اأ�رارها 

البيئية.
ن���ود اأن ن�صر اإلى ظاهرة الوافدين 
الذي���ن ينب�ص���ون القمام���ة لي���اًل ونهاراً 
دون زاجر، ف���ال م�صوؤول نظافة ول هيئة 
�صوق عمل تت�صدى لهذه الظاهرة التي 
انت����رت يف كل مناط���ق البحرين، وذلك 
عندم���ا اأ�صب���ح و�ص���ع العمال���ة الوافدة 
ال�صائب���ة قانونيا، حتمي���ه قوانني �صوق 
يف  بقوانينه���ا  تتباه���ى  الت���ي  العم���ل 
املوؤمترات الدولية واأمام الدول الغربية 

واملواطن يدفع �ريبة هذا التباهي.
امل�صكلة ق�صم���ان... حاويات قمامة 
الأوبئ���ة  ين����رون  وواف���دون  فا�صل���ة، 
والأمرا����ض... حاوي���ات القمامة لها حل 
وحل ب�صيط جداً، الأكيا�ض البال�صتيكية 
ال�ص���وداء تو�ص���ع اأم���ام املن���ازل لي���اًل 
لتم���ر به���ا �صي���ارات وعام���ل النظاف���ة 
لي���اًل، و�صاع���ات خم�ص�صة م���ن النهار، 
ومراقبون متواج���دون يف املنطقة وخط 
�صاخ���ن يلبي طلب���ات املواطنني ب�صاأن 
تراك���م القمامة، ف���� 17.5 مليون دينار 

�صنوياً لي�صت قليلة.
نتمن���ى م���ن ال���وزارة امل�صوؤول���ة 
اإعادة النظ���ر يف اإيج���اد طريقة بديلة 
يك���ون  اأن  نتمن���ى  كم���ا  للحاوي���ات، 
كل  يف  املناط���ق  بنظاف���ة  الهتم���ام 
البحرين، كم���ا يهتم���ون بالنظافة يف 
منا�صبات خا�ص���ة، واإيجاد حل للعمالة 

الوافدة التي تتك�صب من القمامة.

حاويات قمامة وقوارض 
وقطط وعمالة 

وافدة تنبش فيها

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الفرن�ص���ي  ال�صاع���ر  طال���ب  مثلم���ا 
“بودل���ر” بتنقي���ة ال�صع���ر وتطهره من 
الزوائد التي طاملا اأف�صدت الآثار ال�صعرية 
يف املا�صي واأفقدتها بريقها، نتمنى نحن 
تطهر جمتمعنا ممن يدعي �صعة املعرفة 
ور�ص���وخ التجرب���ة يف احلق���ل ال�صيا�ص���ي 
ومارك����ض  لين���ني  باأف���كار  “ويتل�ص���ق” 
ويظهر نف�صه اأنه �صيا�صي حمنك التهم كل 
الكتب الجتماعية وال�صيا�صية وو�صل اإلى 
منزلة الفال�صفة من الكندي اإلى ابن ر�صد 
فابن خلدون، واأكرث هوؤلء كانوا يتحركون 
باأل���ف �ص���وت يف اجلمعي���ات ال�صيا�صي���ة 
املنحلة وكانوا يعدون اأنف�صهم ال�صجعان 

واملتفتح���ني الواع���ني وال�صامدين، لكن 
ل���و دخلت معهم يف نقا�ض فكري �صيا�صي 
اأنهم  �صتف�صحه���م ب�رع���ة، و�صتكت�ص���ف 
ب���ال عق���ل ويقف���ون اأم���ام عتب���ة احلرمان 
وكل م���ا يرثث���رون ب���ه جم���رد خ���واء، اأحد 
هوؤلء الفال�صف���ة... فال�صفة اخلواء، مازال 
يعي�ض حالة احل�صور ويت�صور اأن كرا�صي 
“الوعد” مازال���ت اأمامه كواق���ع وحقيقة، 
وع�صبيت���ه  مبنهج���ه  التم�ص���ك  وعلي���ه 
الطائفية، وامل�صحك يف الأمر اأنه متم�صك 
باأمرا�ص���ه الوهمية وت���ده حا�را يف عدد 
م���ن الفعالي���ات الثقافي���ة والأدبية التي 
تقيمه���ا بع�ض اجلمعي���ات، ويعتقد بغباء 

احلل���زون والدي���دان اأن���ه من���وذج وملهم 
وال�صتغناء عنه لي�ض اأمرا �صهال.

وجوهك���م ال�صفراء و�صفح���ة جبينكم 
من اأثر اخليانة اأ�صبحت ل تطاق واأمثالكم 
م���ن النوامي����ض يفرت����ض اأن ل يخرج���وا 
م���ن بيوته���م اإطالقا، فاأنت���م تعي�صون بال 
اأمان���ة و�صدق وف���وق ذلك تلب�ص���ون ثوبا 
غر ثوبك���م ب���كل ب�صاط���ة و�صهولة ومن 
يدع���ي هذا الب���اب من املوؤك���د اأنه ي�صكو 
من النق����ض املخيف وينم���و كالببغاوات 
ال�ص���وارع.  اأط���راف  عل���ى  احل�صائ����ض  اأو 
خال�ض... لق���د انتهى كل �ص���يء وانتهت 
الثقة برتاثكم الزائ���ف واإطاركم النف�صي 

املج���ال  اأف�صح���وا  ال���كاذب،  والفك���ري 
اأمامه���ا لالحت�صار والتال�ص���ي، وو�صائلكم 
اإل���ى ال�صه���رة كاأ�صاطني الفك���ر العاملي 
اأ�صبح���ت معروف���ة ومك�صوف���ة، والنا����ض 
ل تطل���ب الي���وم اأكرث م���ن ابتعادكم بعد 
اأن اأبلغتك���م ر�صمي���ا قرفه���ا وا�صمئزازها 
ول يج���وز اأن يخ���رج اإلى النا����ض من متت 

مقاطعته وي�صبه “م�صخ كافكا”.
مثلم���ا جمعياتك���م ال�صيا�صي���ة توجب 
�صقوطه���ا... اأنتم كذل���ك يتوجب تطهر 
املجتمع منكم لأنكم خلفية لوحة مفرو�صة 
بالفراغ وبيانو ب���ال اأ�صابع وكمان بال وتر، 

اأنتم اأكر عملية تزوير تعرفها الب�رية.

أنتم أكبر عملية تزوير تعرفها 
البشرية

“ماكينة عذاري 
مازالت تعمل”

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

الإن�صان كائن اجتماعي بطبعه؛ لذلك 
ت�صغ���ل بال���ه الأ�صئل���ة املتعلق���ة بكيفية 
تطوي���ر العالق���ات، وتوطيده���ا، وكيفية 
ك�صب الآخري���ن اأو الأ�صدق���اء... اإلخ. جند 
الواح���د من���ا يق���راأ اأو يح�ر حما����رات اأو 
دورات ح���ول ه���ذه املفاهي���م؛ باحًثا عن 
احلل���ول ال�صحري���ة ال�ريع���ة؛ الت���ي تعل 
من���ه قريًب���ا م���ن النا����ض، حمبوًب���ا بينهم، 
مقب���ول لديه���م. ورغم ذلك؛ جن���ده يفقد 
الكثر من العالقات التي ظن يوًما ما اأنها 
اأبدي���ة اأو م�صتمرة! فم���ا ال�صبب يف ظنكم؟ 
لنحاول مًعا الإجابة ع���ن ذلك؛ م�صتعينني 
�صورته���ا  يف  ولك���ن  الأول���ى،  بالأ�صئل���ة 
املعكو�صة، لت�صب���ح: كيف تخ�ر الآخرين، 
وتجُنه���ي العالقات؟ اإجاباتكم – دون �صكل 
- قد ت�صتغرق ع�رات ال�صفحات؛ فهناك 
الكث���ر من الأ�صب���اب التي يراه���ا بع�صنا 
م�صوؤول���ة ع���ن ه���ذه اخل�ص���ارة، غ���ر اأنني 
�صاأخت����ر املو�ص���وع يف هذا ال�صب���ب: اإنه 
�صق���ف التوقعات!  نع���م؛ معظم خالفاتنا، 
�صق���ف  �صببه���ا  والعميق���ة؛  ال�صطحي���ة 
التوقعات؛ فمرة نرفع هذا ال�صقف عالًيا؛ 
في�صقط على روؤو�صنا، ومرة نجُخف�صه جًدا؛ 
���ه اأقدامن���ا، ويف احلالت���ني تكون  فتدو�صجُ
النتيجة اخل�صارة! كل العالقات بال ا�صتثناء 
تنتهي ب�صبب هذا ال�صق���ف؛ فاإْن توقعَت 
الكث���ر م���ن �صخ����ض، وقابل���ك بالقليل؛ 
فاأنت ال�صبب، واإن توقعت القليل من اآخر 
وقابلك بالكث���ر، ومل تبادل���ه ِمثال مبثل، 

وخرج من حياتك؛ فاأنت ال�صبب!
ب�صيط���ة؛  م���ن  اأك���رث  معادل���ة  ه���ذه 
باخت�ص���ار �صدي���د؛ عليك واأن���ت تبني اأية 
م نف�صك لالآخر،  عالق���ة، اأًيا كانت، اأن تجُق���ِدّ
بكل �صدق، واأمانة، َدعهجُ ي�صتوعب حجمك، 
وقدرات���ك، ونقاط �ضعف���ك، ويف املقابل 
ادر����ض الآخ���ر، وا�صاأله عن نف�ص���ه، وحجم 
توقعات���ه عنك، ل ت���رتك املو�صوع للزمن 
وحده؛ ليك�صفه لك، �صاِبق الزمن، وكا�ِصف 
الآخ���ر، واجعل م���ن نف�ص���ك وا�صًحا يف كل 
بداي���ة لعالقة. كم من حياة زوجية ف�صلت، 
وكم من �صديق عا�رته �صنوات؛ فغادرك 
رد دون  فجاأة، وكم من موظ���ف اأجُقيل اأو طجُ
�صاب���ق اإنذار، وكم من اأجُ�ر هجرها اأفرادها، 
والأ�ص���د وجًع���ا؛ اأمه���ات خ����رن اأبناءهن، 
والعك�ض! وال�صبب اأننا فاقدون ملا ن�صميه 
امل�صارحة، م���ا �رين ل���و �صارح���ت الآخر 
مبا اأريد منه، بدل م���ن النتظار زمًنا قد ل 
ياأتي؛ ليفهمني هذا الآخر من تلقاء نف�صه! 
�صبقا؛ قبل  ما �رين لو و�صع���تجُ �روطي مجُ
اأن يكت�ص���ف الآخر نواي���ا مبيتة غائبة عنه؛ 
ليجُ�ص���دم بحقائ���ق مل تك���ن مك�صوف���ة له؛ 
فتكون النتيجة؛ هي النهاية لكل ما ظّنناه 

يف البدء براًقا ولمًعا وجميال!
دون  م���ن  العالق���ات  تخ����ر  كي���ف 
رجعة؟ تخ�رها حني تجُخف���ي اأحالًما وردية، 
وتوقعات زاهية؛ لأفكار و�صعتها بنف�صك، 
ون�صجته���ا، وف�ّصلتها عل���ى مقا�صك اأنت، 
دون اأن تكل���ف نف�ص���ك اإخب���ار الآخ���ر بها، 
لتكون النهاي���ة حرًبا ت�صنها اأنت على هذا 
الآخر النائم يف الغفل���ة من اأحالمك... واآخر 

كالمنا: �صارحهجُ تربحهجُ!.

كيف تخسر العالقات 
من دون رجعة؟!

د. زهرة 
 حرم

َوْخـَزُة ُحب

عندم���ا غ�صب الرئي����ض الرتك���ي اأردوغان من 
بري���ز خالل جل�صات منتدى دافو����ض وغادر القاعة 
ق���ام البع�ض بتعظي���م ذلك الفع���ل وت�صويره باأنه 
انت�ص���ار لالإ�ص���الم بقي���ادة تركي���ا �ص���د اإ�رائي���ل، 
متنا�صني طبعا الق�صي���ة الأ�صا�صية وهي العالقات 
الرتكي���ة الإ�رائيلي���ة، وياأت���ي احلدث الث���اين وهو 
�صفين���ة احلرية، فعندم���ا قامت اإ�رائي���ل مبهاجمة 
�صفين���ة احلرية املتجه���ة لك�ر ح�صار غ���زة، �صقط 
عل���ى اإثر ذلك الهجوم اأت���راك كانوا متواجدين على 
ظه���ر ال�صفينة، وعليه فم���ن حق اأ�صقائن���ا الأتراك 

الغ�ضب من ذلك الفعل، وانتف�ضت تركيا ل�ضقوط 
مواطنيه���ا وقام���ت عل���ى اإثرها بقط���ع عالقتها مع 
اإ�رائي���ل، احتجاجا على مقت���ل مواطنيها. وكالعادة 
قام بع�ض امل�صتعربني بتحويل هذا الفعل، اأي قطع 
العالقات مع اإ�رائيل انتقام���ا للقتلى الأتراك، اإلى 
انت�صار للق�صي���ة الفل�صطينة و�صهداء غزة، وبداأت 
الآل���ة الإعالمي���ة له���م بتمجيد ذلك الفع���ل الرتكي 
بل قام���ت ب�صتم ال���دول العربي���ة واتهامها بخيانة 
الق�صي���ة الفل�صطينية مبا فيها طبعا الدول التي ل 
تقيم عالق���ات اأ�صال مع اإ�رائيل، متعمدة طبعا ذكر 

ال�صب���ب الأ�صلي لقطع عالق���ات اأنقرة مع تل اأبيب، 
لكن كم���ا اأ�صلفن���ا، ال�صيا�صة ل تع���رتف باملبادئ. 
اأم���ا ثال���ث الأح���داث تفتي����ض ال�صف���ر الإ�رائيلي 
اأثن���اء مغادرته تركيا موؤخرا، فق���د �صكل املو�صوع 
اأي�صا م���ادة د�صمة له���م و�صوروا ه���ذا الفعل باأنه 
انت�صار للق�صية الفل�صطينية مقابل تخوين العرب 
و�صتمه���م، فيكفي للع���رب والفل�صطينيني اأن يتم 
تفتي����ض ال�صف���ر الإ�رائيلي كن����ر اإ�صالم���ي �صد 
اإ�رائيل ومتريغ اأنف���ه!  طبعا لو اأن اأي رئي�ض عربي 
ق���دم كل دعم لفل�صطني وب�صه���ادة الفل�صطينيني 

اأنف�صه���م با�صتثن���اء حما�ض طبع���ا، وكان بطل هذه 
الأح���داث �صيبق���ى بنظ���ر اخلون���ة وامل�صتعرب���ني 
خائن���ا للق�صي���ة الفل�صطيني���ة، وه���ذا لي����ض غريبا 
عل���ى من امته���ن العبودي���ة والعمال���ة ويعمل على 
اإدخال الغري���ب وت�صهيل احتالله بالدنا العربية. اإن 
عظمتنا نحن العرب لي�صت بحاجة لتطبيل، ف�صهداء 
فل�صط���ني هم ع���رب �صقطوا دفاعا ع���ن فل�صطني 
وكانوا اأ�صح���اب مبادئ، ولي�ص���وا بحاجة لالنغما�ض 
مب�صتنق���ع ال�صيا�صة واحل���ركات الإعالمي���ة التي ل 

تعرتف باملبادئ والقيم.  

tariqد. طارق آل شيخانسياسة بال أخالق )2(
@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة
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كشف حارس كرة القدم عبدالله مشيمع عن تلقيه 3 عروض حتى اآلن تطلب وّده لتمثيل صفوفها يف منافسات املوسم 
الكروي املقبل. وقال مشيمع يف ترصيح لـ “البالد سبورت” فور انتهاء منافسات املوسم املنرصم، تلقى 3 عروض من أندية 

تلعب ضمن الدرجتني األوىل والثانية، وكلها ترغب بالتعاقد معه للموسم املقبل، ومن ضمنها نادي الحالة الذي مثله 
املوسم املنرصم، ونجح معه يف خطف بطاقة الصعود الثانية ملصاف دوري “األضواء”. وأضاف أن فريق الحالة قد فتح 

معه باب التجديد ملوسم آخر ولكن الصورة حتى اآلن غري واضحة بسبب إقبال إدارة النادي عىل تشكيل إداري جديد، أما 
الناديان اآلخران فهام يف اتصاالت مستمرة للوصول التفاق حول صيغة العقد.  وحول صعود الربتقايل لدوري أندية الدرجة 

األوىل، أشار مشيمع إىل أن الفريق يستحق الوصول لدوري الكبار عطًفا عىل املستويات الكبرية والنتائج التي حققها يف 
القسمني وخصوًصا الثاين، الذي بنّي فيه نواياه لذلك، وبفضل تكاتف الالعبني وخربة الجهازين اإلداري والفني والدعم 

الالمحدود ملجلس اإلدارة والتفافهم حول الفريق، نجح الحالة يف الرجوع ملكانه الطبيعي.

3 عـــــروض للحـــــارس “مشيمـــــــع الصغيـــــــر”

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

أكــد أمــني رس النــادي األهــي 
فريــد طــه التعاقد مــع املدرب 
الوطني عيىس الســعدون لقيادة 
الفريــق األول لكرة القدم بدوري 
الدرجة الثانية يف املوســم املقبل 
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وأضاف طه لـ “البالد سبورت” أن 
األهي توّصل إىل اتفاق نهايئ مع 
املــدرب لقيادة كتيبة “النســور” 
وســط ترحيب وحامس من قبل 
املــدرب ذاته بالعمل مع الفريق، 
الفًتا النظر إىل أن مراسم التوقيع 
الرســمي ســتجري خــالل األيام 

القليلة القادمة. 
  وأكــد طه أن اختيار الســعدون 
جــاء بنــاًء عىل مــا ميتلكــه من 
ســرية ذاتيــة مرصعــة باأللقاب 

والبطوالت، عالوة عىل ما يحظى 
به من سمعة ومؤهالت تدريبية، 
حيث وجــد فيه مجلــس اإلدارة 
الرجل املناســب لتدريب الفريق 
يف املوســم املقبل وتحقيق هدف 
العودة إىل مصاف دوري األضواء، 
كثــريًا  املجلــس  عليــه  ويعــّول 
لالرتقاء مبستوى الفريق وتحقيق 
الجامهــري  وآمــال  طموحــات 

األهالوية. 
 يذكر أن املدرب عيىس السعدون 
حاز العديد مــن األلقاب أبرزها 
الفــوز مع املحرق ببطولة األندية 
الخليجيــة لكرة القدم ليكون أول 
وآخر مدرب بحريني يحقق هذا 
اإلنجــاز، باإلضافة إىل قيادة نادي 
الرفاع الرشقي للفوز بلقب دوري 

الدرجة الثانية والفوز بلقب كأس 
جاللة امللك مبوسم 2013/2014، 
والفوز مع املحرق بلقب الدوري 
من  والعديد   2010/2011 موسم 

األخرى، وسبق  املحلية  البطوالت 
للســعدون أن عمــل يف الجهــاز 
الفني للمنتخب األول يف نهائيات 
كأس أمم آســيا التــي أقيمت يف 

أسرتاليا عام 2015. 
 وعــىل صعيــد متصل، قــال طه 
إن عــدم التجديــد لرئيس جهاز 
كــرة القــدم الســابق عبدالرزاق 

محمد ال يعود إىل ســبب مرتبط 
بعــدم كفاءته أو ما شــابه ذلك، 
فهــو أحد أبناء النــادي وقدم كل 
مــا لديه واجتهــد ولكن الحظ مل 
يحالفــه، وإن تعيني رئيس جديد 
للجهاز جاء بهــدف التغيري وضخ 
دمــاء جديــدة يف عــروق كــرة 
القدم األهالويــة، الفًتا النظر إىل 
أن إحــدى وســائل اإلعالم نرشت 
الخرب بطريقة مســيئة ومغلوطة 
عن عبدالرزاق محمــد، فاإلعفاء 
أو اإلقالة تتم يف أثناء املوسم، ويف 
نهاية  كل موسم يتم حل األجهزة 
اإلدارية وهــو عبارة عــن إجراء 
بروتوكويل وليــس إعفاء أو تقلياًل 
من قيمة عبدالرزاق محمد الذي 

أخلص واجتهد يف عمله. 

أكد رئيس اللجنة املنظمة لبطولة 
البحريــن الدوليــة لكرة الســلة 
الشــيخ ســلامن بــن عبدالله آل 
الســتضافة  جاهزيتهــم  خليفــة 
النســخة األوىل من هذه البطولة 
التي تقام برعاية كرمية من رئيس 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
ســمو الشــيخ عيىس بن عي آل 

خليفة.
جاء ذلــك، خالل االجتامع الثالث 
الــذي عقدتــه اللجنــة املنظمة 
برئاسة الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليفــة، الــذي أكملــت من 
الكاملة  جاهزيتهــا  اللجنة  خالل 

لتنظيم البطولة.
وأوضح الشــيخ سلامن أن اللجنة 
الرتتيبــات  كافــة  مــن  انتهــت 
الســتقبال املنتخبــات املشــاركة 
خالل البطولة من ناحية الفنادق 
وترتيــب  للضيــوف  املخصصــة 
بــكل بعثة،  الخاصة  املواصــالت 
إضافة إىل الرتتيبــات األخرى من 

مالعب تدريب وغريها.

قــد  العراقــي  املنتخــب  وكان 
وصــل إىل اململكــة مســاء أمس 
الثالثاء، كأول املنتخبات الواصلة، 
حيث كان األمني العــام باالتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة عبداإلله 
عبدالغفار خالل مقدمة مستقبي 

بعثة املنتخب العراقي.
ووّجــه رئيــس اللجنــة املنظمة 
للبطولة خالص الشــكر واالمتنان 

إىل نادي املنامة، وذلك لتعاونهم 
مــع اللجنة خــالل توفــري صالة 
املنتخبــات  لتدريبــات  النــادي 

املشاركة خالل البطولة.
كــام اعتمــدت اللجنــة املنظمة 
البطولة، وهي  للبطولــة جوائــز 
كأس وميداليــات ذهبية للفريق 
الفائز بالبطولة، وميداليات فضية 
وبرونزية ألصحاب املركزين الثاين 

والثالث.
ومّثن الشيخ ســلامن بن عبدالله 
توجيهات رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الســلة ســمو الشيخ عيىس 
بن عــي آل خليفــة بفتح أبواب 
للجامهــري،  مجاًنــا  املدرجــات 
البحرينية  الجامهــري  أن  مؤكــًدا 
رشيك أســايس خــالل النجاحات 
التــي يحققها االتحــاد البحريني 

لكرة السلة، مشــدًدا عىل أهمية 
الحضور الجامهريي لكل مباريات 
بأفضل صورة،  وإظهارها  البطولة 
ومــؤازرة  تشــجيع  إىل  إضافــة 
العبــي منتخبنــا الوطنــي، فضاًل 
من  الجامهــريي  الحضــور  حول 
قبــل الجاليات العراقية واللبنانية 
واملرصيــة املقيمة خــالل مملكة 

البحرين.

الجدير بالذكر أن بطولة البحرين 
الدولية لكرة الســلة تنطلق غًدا 
الخميس مبشــاركة منتخبات كل 
من العراق، لبنان، ومرص بجانب 
تفتتح  الوطني، حيــث  منتخبنــا 
البطولة مبواجهة املنتخبني املرصي 
واللبنــاين بينــام يلعــب منتخبنا 
الوطنــي مع نظريه العراقي خالل 

املباراة الثانية.

اعتمد مجلس إدارة النادي األهي 
التشكيل الجديد لألجهزة اإلدارية 

لأللعاب الرياضية الجامعية 
األربع للموسم الريايض املقبل 

.2018/2019
وشهد التشكيل الجديد دخول 

مجموعة من الوجوه الجديدة، فيام 
حافظت بعض األسامء عىل موقعها 

بهدف االستقرار.
ومبوجب التشكيل الجديد فقد 
قّرر مجلس اإلدارة تعيني فيصل 

عبداملجيد رئيًسا لجهاز كرة القدم، 
وخالد هالل نائًبا له، فيام سيكون 

عضو مجلس اإلدارة نادر زليخ رئيًسا 
لقطاع الفئات العمرية.

وحافظ عضو مجلس اإلدارة، األمني 
املايل عالء الحلواجي عىل رئاسة 

جهاز لعبة الكرة الطائرة، فيام 
سيكون محمد الرشوقي نائًبا له، 

من دون تعيني رئيس لجهاز الفئات 
السنية، كام حافظ عضو مجلس 

اإلدارة عبدالله فيصل آل رحمة عىل 
رئاسة جهاز كرة اليد وحسني مهدي 

نائًبا له، عىل أن تتم تسمية رئيس 
لقطاع الفئات السنية الحًقا، فيام 
شهد التشكيل دخول وجه إداري 

جديد ليتوىل رئاسة جهاز كرة السلة 
وهو هاين الدرازي ويوسف كانو 

نائًبا له، وعضو مجلس اإلدارة أحمد 
عبدالرحمن رئيًسا لقطاع الفئات 

العمرية.
هذا، وقد أكد أمني رس النادي فريد 
طه أن التشكيل الجديد يتوافق مع 

أهداف النادي خالل املرحلة القادمة 

يف إعادة فريق كرة القدم إىل دوري 
الدرجة األوىل واستعادة بريق 

لعبتي كرة السلة واليد ومواصلة 

النجاحات يف الكرة الطائرة، موضًحا 
أن التشكيل اإلداري الجديد تضمن 
أسامء جديدة يعول عليها مجلس 

اإلدارة لتحقيق التغري املنشود.
وأعرب طه عن بالغ شكره وتقديره 

لكافة رؤساء األجهزة الذين عملوا يف 

النادي باملوسم املايض، مؤكًدا أنهم 
يبقون أبناء النادي ولن يتخىل عنهم 

إطالًقا متى ما دعت الحاجة إليهم 
وقد عملوا بكل تفان وإخالص ولكن 
التوفيق مل يحالفهم، متمنيًّا للوجوه 

الجديدة النجاح والتوفيق.
وأوضح طه أن املكتب التنفيذي 

سيعقد سلسلة اجتامعات مع 
رؤساء األجهزة ملعرفة احتياجاتهم 

ومتطلباتهم القادمة ومعرفة 
األسامء املرشحة لتويل املهام اإلدارية 
والفنية، مؤكًدا حرص مجلس اإلدارة 

عىل دعم جميع األلعاب الرياضية 
لتحقيق طموحات وتطلعات 

الجامهري األهالوية العريضة يف 
الصعود عىل منصات التتويج وحصد 

املزيد من البطوالت املرشفة.

جاهزون الستضافة بطولة البحرين الدولية لكرة السلةالسعدون مدرًبا للكرة األهالوية والتوقيع الرسمي قريًبا

الــكــرة لــجــهــاز  ــا  ــًس ــي رئ عــبــدالــمــجــيــد  وفــيــصــل   ...

العراق وصل أمس واليوم تكتمل المنتخبات... سلمان بن عبداهلل:أش������اد ب���ع���ب���دال���رزاق ون���ف���ى إع������ف������اءه... ط���ه:

أم الحصم             اتحاد السلةحسن علي

البالد سبورت

وّجه نــادي البحريــن للتنس الدعوة 
ألعضــاء النــادي واالتحــاد البحريني 
للتنــس وعدد من كبار الشــخصيات 
االســرتاتيجية  الخطة  عــرض  لحضور 
لرؤيــة نادي البحريــن للتنس للتنس 
العــارشة  2030، وذلــك يف الســاعة 
والنصــف مــن مســاء اليــوم بصالة 

النادي بالجفري.
اســرتاتيجية  عــرض  ســيتم  حيــث 
وخطة العمل مقســمة عىل مرحلتني 
أساســيتني املرحلــة األوىل من 2018 
إىل 2024 واملرحلــة الثانية من 2025 
إىل 2030، رصح بذلــك رئيــس نادي 
البحريــن للتنــس خميــس املقلــة، 
مؤكــًدا أن إدارة النادي تســعي دامئًا 
للحفــاظ عــىل مســتويات عالية من 
النجاح باســتخدام املفاهيم الحديثة 
يف اإلدارة، ومن خالل تصور مستقبي 

واضح عن النادي، مشريًا إىل أن اإلدارة 
بدأت يف رصد وتقييــم الوضع الحايل 
للنــادي من مختلف الوجوه، والوضع 
الذي نود أن نــرى النادي عليه خالل 
الســنوات القادمة، وقد تــم تكليف 
مجموعــة من أعضاء النادي من ذوي 
الخــربة إلعــداد اســرتاتيجية ورؤيــة 

النــادي 2018 – 2030، مع مراعاة أن 
تتوافق مع اســرتاتيجية وزارة شؤون 
الشــباب والرياض. وضمت مجموعة 
العمل محمد املوسوي – كامل خنجي 
– محمود الشهايب – محمد يوسف – 
قدري رزق – عثامن جناحي وحمدي 

عبد الجواد.

ودعــا املقلــة كافــة أعضــاء النادي 
وكافة  للتنــس  البحرينــي  واالتحــاد 
املهتمــني برياضــة التنــس لحضــور 
هــذا اللقــاء املهــم، ومناقشــة بنود 
اقرتاحاتهــم  وتقديــم  االســرتاتيجية 
بشــأنها، التــي بالتأكيد ســوف متثل 
إضافة كبرية وإثراء لهذا العمل الكبري.

جــاء تأهــل فريــق الحــد إىل نهايئ 
قياًســا مبــا  ا  النخبــة مســتحقًّ كأس 
قدمه “التســونامي” خــالل البطولة 

املستحدثة هذا املوسم.
الحد أعلــن نوايــاه البطولية بعد أن 
تخطى املنامة باســتحقاق يف الجولة 
الثانية بثالثة أهــداف مقابل اثنني يف 
الجولــة الثانية، بعد غيابه عن الجولة 
األوىل للراحة اإلجبارية، قبل أن يعلن 
تأهله عن مجموعته متصدرًا بتعادله 

مع النجمة بهدفني لكليهام.
ومتكــن الحــد مــن إقصــاء حامــل 
لقــب دوري الدرجــة األوىل فريــق 
املحرق بعــد فوزه يف نصــف النهايئ 
يوم األحــد املايض بهدفــني دون رد، 
ليصل التســونامي إىل النهايئ بجدارة 
واســتحقاق. تواجد املــدرب الوطني 
اإلدارة  رأس  عــىل  املقلــة  محمــد 
الفنية للحد بعد التغيري الذي شــمل 

الفريق قرب نهايــة الدوري غرّي كثريًا 
مــن املجريات لدى الفريــق األزرق، 
إذ ورغــم الظهــور الضعيف يف بداية 
املوســم واالبتعاد عن املراكز األمامية 
يف الدوري والخــروج املبكر من كأس 
امللــك، إال أنــه عاد يف نهاية املوســم 
وحّســن وضعه وتأهل لكأس النخبة 

قبــل أن يصــل للنهايئ. املقلــة متّكن 
مــن تحســني وضعية فريقه بشــكل 
الفت، واستطاع أن يفرض بصمته عىل 
التشكيلة من خالل الظهور اإليجايب يف 
معظم املباريات التي لعبها. بال شك، 
خطوة تفصل الحد عن لقب سيضاف 
إىل خزائن النادي، والطريق لن يكون 

مفروًشــا بالورود أمــام املالكية، وهو 
حامــل لقــب دوري الدرجــة األوىل 
املوســم املــايض، لكن الحــد يدخل 
النهايئ بطموحات كبرية وإحراز لقب 
جديد، خصوًصا أنه مل يخرس أي نهايئ 
من قبل ســواء يف كأس امللك أو كأس 

االتحاد أو كأس السوبر.

عرض الخطة االستراتيجية لرؤية نادي البحرين للتنس

تأهل حداوي لنهائي النخبة يعكس تطور الفريق

من اجتماع لجنة إعداد الرؤية

من لقاء الحد والمحرق في نصف النهائي

عيسى السعدون

عبداهلل فيصل رحمة

عبدالرزاق محمد

عالء الحلواجي

فريد طه
الشيخ سلمان بن عبداهلل

فيصل عبدالمجيد

“ديار  المحرق” تدعم “بتلكو 
جنرز يونايتد” في “ناصر 11”

أكد منتسبو فريق “بتلكو جرنز يونايتد” أن دعم 

“ديار املحرق” لفريقهم املشارك يف دورة نارص بن 

حمد الرمضانية الرابعة لأللعاب الرياضية “نارص  

11” يعكس الحس الوطني العايل للرشكة لدعم 

الشباب البحريني.

وقال منتسبو الفريق باسمهم ونيابة عن الجهازين 

الفني واإلداري لفريق بتلكو جرنز يونايتد، نشيد 

بالرعاية املقدمة من قبل ديار املحرق، والتي تأيت 

ضمن إطار وحرص الرشكة عىل تفعيل باب الرشاكة 

واملسؤولية املجتمعية عرب دعم الفريق يف مشواره 

بواحدة من أفضل وأكرب الدورات عىل املستوى 

املحي، والتي تحمل اسم ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

 وأضافوا: “نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا 

لهذه الرعاية وما تشكله من دعم خاص للفريق، 

مثمنني هذا التعاون الالفت من قبل مجلس إدارة 

“ديار املحرق”، الذي ميثل صورة مميزة لدعم 

الشباب البحريني ومتكينه من أجل الظهور بأفضل 

املستويات واالرتقاء بإمكاناته”.

  وأشاروا إىل أن هذا الدعم مقدر من قبل كافة 

أفراد الفريق ومصدر فخر واعتزاز، خاصة وأن 

الفريق حامل لقب الدورة خالل نسخة العام املايض، 

ويسعى عىل الدوام يف جميع النسخ للظهور بأفضل 

صورة ممكنة واملنافسة عىل املراكز املتقدمة.

 وشددوا عىل دور وإسهام “ديار املحرق” يف تهيئة 

األجواء املثالية عرب رعايتها التي تعكس حرصها 

لدعم الشباب البحريني يف جميع املجاالت وعىل 

األخص يف كرة القدم.

األربعاء 23 مايو 2018 
7 رمضان 1439
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احتفلت مدرسة عراد 
للهابكيدوا العاملية للدفاع 

عن النفس بتوزيع األحزمة 
والشهادات عىل الالعبني 
املتفوقني، بعد اجتيازهم 

االمتحانات العملية 
والنظرية بنجاح تحت 

إرشاف املاسرتزبريعسكري 
مدير املدرسة واللجنة 

املرشفة عىل االمتحانات.
 وىف سياق الحدث أعرب 

املاسرت زبريعن سعادته 
باملستويات الناشئة، 
ومتمنيًّا لهم التوفيق 

واملزيد من اإلنجاز ىف 
املستقبل والتدريب 

املستمر لتحقيق جميع 
األهداف.

وللعلم أن لعبة الهابكيدو 
كورية األصل، وهي 

عبارة عن خليط من أكرث 
أسلوب قتايل مستقل 

بذاته، له وسائله الدفاعية 
وطرقه القتالية الخاصة 
به، ويعتمد بشكل عىل 

املسكات املتقنة واستخدام 
جميع أجزاء الجسم وطرق 

الوقاية من اإلسقاط عىل 
األرض، وأيضا أنها تحتوى 

عىل مجموعة حركات 
متنوعة للدفاع عن النفس 

ا  يف مستوى متقدم جدًّ
وفعال.

ويف الختام، أشاد املاسرت 
الوطني زبري عسكري عن 

شكره وامتنانه لجميع 

املشاركني وأولياء األمور 

والقامئني، وخصوًصا االتحاد 

البحريني للدفاع عن 

النفس لكل التسهيالت 

واملساعدات املتوافرة 

لفتح املجاالت املختلفة يف 

رياضة الدفاع عن النفس 

يف مملكتنا الغالية.

“الهابكيدو” تحتفل بالحاصلين على األحزمة المتقدمة للصغار

عبداهلل مشيمع

اكتمل عقــد املتأهلــني إىل الدور ربع 
النهــايئ مــع ختــام منافســات الدور 
التأمــني  رشكات  لبطولــة  التمهيــدي 
الرمضانيــة العارشة لكــرة القدم، التي 
البحرينية  التأمــني  تنظمهــا جمعيــة 
برعاية ترســت ري ومستشفى الهالل 
وأوت أوف ذا بوكس وإنرتغلف بروكر، 
وذلك بتأهل كل سوليدريت والتسهيالت، 
باإلضافة إىل الرشكة البحرينية الكويتية 
للتأمــني وترســت ري كأفضل صاحبي 

مركز ثالث يف املجموعات الثالث.
ويف املباراة األوىل، أكد فريق سوليدريت 
رغبتــه وســعيه الجاد للمنافســه عىل 
لقب البطولة بعد الفوز املستحق عىل 
فريق التكافل الدوليــة بثالثة أهداف 
نظيف يف ختــام مباريــات املجموعة 

الثالثة.
ملشــاركة مرصف  ســوليدريت  وصعــد 
البحريــن املركــزي صــدارة املجموعة 
برصيــد 7 نقــاط، إال أن أفضلية فارق 
األهداف تأيت ملصلحة املرصف املركزي، 
ويف املقابل بقي رصيد التكافل الدولية 

عىل 3 نقاط يف املركز الثالث.
وانتهــت قمــة املجموعــة األوىل التي 
جمعت فريقي املتحدة للتأمني وأكسا 
للتأمني بفوز قاتل لفريق املتحد بهدفني 

مقابل هدف واحد، ليحتفظ كل منهام 
مبوقعه يف املجموعة، ويصعدان مًعا إىل 
الدور ربع النهايئ، حيث احتفظ فريق 
املتحــدة بصدارة املجموعــة برصيد 9 
نقاط، فيام احتفظ فريق أكســا باملركز 

الثاين برصيد 6 نقاط. 
وعزز فريق التسهيالت للتأمني صدارته 
للمجموعــة األوىل لبطولــة تأمني 10 
بفوزه الصعب عىل فريق أريج بنتيجة 
3/1 يف اللقاء الــذي جمع الفريقني يف 

ختام منافسات املجموعة األوىل.

وبهــذا الفوز، تربع فريق التســهيالت 
للتأمني عىل صدارة املجموعة برصيد 9 
نقاط، فيام ظل فريق أريج عىل نقاطه 
األربع الســابقة ضامًنا بها املركز الثاين 

والتأهل إىل الدور ربع النهايئ.
وأســفرت قرعــة الــدور ربــع النهايئ 
عــن مواجهات ســاخنة ســتجمع بني 
ســوليدريت مع أريج، ومرصف البحرين 
املركــزي مــع ترســت ري، واملتحــدة 
مع أكســا، والتســهيالت مع البحرينية 

الكويتية للتأمني.

ُتســتأنف اليــوم األربعــاء مباريات 
بطولة نادي طريان الخليج الرمضانية 
الثالثة لكرة القدم بإقامة منافســات 
الجولــة الرابعــة، إذ ســيلعب عنــد 
التاســعة مســاًء يف املجموعة األوىل 
العكر مــع مركز شــباب الحجر ويف 
التانغو  ســيلعب  الثانية  املجموعــة 
مــع اشــبيليه، وعند العــارشة ضمن 
املجموعة الثالثة سيلتقي التعاون مع 
فالكون، ويف املجموعة الرابعة يتواجه 
فريقا مدينــة العظامء والحوراء، ويف 
الساعة 11 سيلتقي ضمن املجموعة 
األوىل البلوغرانا مع بابا ســيتي، ويف 
املجموعة الثانية يلعب شباب املدينة 
مع مطعم أنوار العراق، بينام الساعة 
12 ضمن املجموعة الثالثة ســيلعب 
مفروشــات أحمد رشيــف “ب” مع 
املســتقبل، ويف املجموعــة الرابعــة 
ســيتواجه مفروشــات أحمد رشيف 

“أ” مع شباب كوماندوز الشاخورة.
وكانــت مباريــات الجولــة الثالثــة 
قد أســفرت عــن النتائــج التالية: يف 
البلوغرانا  تغلــب  األوىل  املجموعــة 
عىل مركز شــباب الحجر 0-3، تعادل 
النويــدرات مع بابا ســيتي 2-2، ويف 

املجموعة الثانيــة فاز فريق نظارات 
 ،5-1 املدينــة  عــىل شــباب  عــامر 
ومطعم أنــوار العراق عىل اشــبيليه 
4-5، ويف املجموعــة الثالثــة تعادل 
فريق مقــاوالت بورحمة مع فالكون 
ســلبيًّا، ويف املجموعــة الرابعــة فاز 
فريق الحوراء عىل شــباب كوماندوز 
الشــاخورة بثالثــة أهــداف لهدف، 
والحرم عىل مفروشات أحمد رشيف 
“أ” بهــدف وحيــد، وحصــل صادق 
جعفــر من فريق الحــرم عىل جائزة 

أفضل العب يف الجولة.
وبذلــك، أصبــح الرتتيــب بالنســبة 
للمجموعة األوىل كالتايل: البلوغرانا 7 
نقاط من 3 مباريــات، الحجر 3 من 
مباراتــني، بابا ســيتي 2 من مباراتني، 
العكر نقطة من مباراتني، النويدرات 
نقطــة مــن 3، وباملجموعــة الثانية 
املتصدر نظارات عــامرات بـ9 نقاط 
مــن 3، التانغو وأنــوار العراق 3 من 
مباراتني، اشبيليه نقطة من مباراتني، 

شباب املدينة نقطة من 3 مباريات.

استئناف بطولة طيران الخليج الكرويةاكتمال عقد  ربع نهائي “تأمين 10”

تكريم نجم الجولة العب الحرم صادق جعفر

البالد سبورتالبالد سبورت

تقرير              أحمد مهدي



يس��دل الس��تار اليوم عىل منافس��ات 
ال��دور التمهي��دي األول لبطولة “نارص 
11” مبواجهت��ن لحس��اب املجموع��ة 
الرابعة، إذ يلتقي يف املباراة األوىل فريقا 

طموح والفخامة عند الساعة 9.00.   
ويشري موقف الفرق وحسابات املنافسة 
يف هذه املجموعة قبل مواجهتي اليوم 
إىل صدارة مطلقة لفريق طموح برصيد 
6 نق��اط جمعه��ا م��ن فوزي��ن عىل 
حساب الفخار ونوماس، ويدخل اللقاء 
اليوم عىل أمل تعزيز الصدارة وتحقيق 
أنه ضمن  العالم��ة الكامل��ة تحدي��داً 
تواج��ده بن ف��رق الدور رب��ع النهايئ 
ع��ىل عك��س خصم��ه الفخام��ة الذي 
ودع املنافس��ات بعدما تلقى خسارتن 

متتاليتن أبقته يف قاع الرتتيب.
أما اللق��اء الثاين بن الفخ��ار ونوماس، 
فإن��ه س��يكون محط أنظ��ار الجاهري 
املتابع��ة للبطولة، وهو الذي س��يحدد 
صاحب البطاق��ة الثانية وآخر املتأهلن 
لل��دور الث��اين، فكال الفريق��ن ميلك يف 
رصيده 3 نقاط م��ن فوز عىل الفخامة 
وخس��ارة من طموح، ويدخ��ل الفخار 
املب��اراة بفرصت��ي التع��ادل أو الف��وز 
بعكس خصمه نوماس الس��اعي للفوز 
فق��ط، وال ميل��ك بديال عن��ه خصوصا 
مع فارق األه��داف الذي يصب لصالح 

الفخار.
املواجهة األوىل بن طم��وح والفخامة، 
ف��إن كل التوقع��ات تش��ري إىل أفضلية 
واضح��ة للفريق املتص��در الذي ميلك 
الكثري ليقدمه بعد مع املستوى الثابت 
ال��ذي قدم��ه يف أول جولت��ن، ويعترب 
طموح من أبرز وأقوى الفرق املرش��حة 
للمنافس��ة عىل اللق��ب، وميلك الفريق 
ق��وة هجومية كبرية بتواج��د الهدافن 
عبدالفتاح بش��ري فالتة وإميانويل ومن 
خلفهم خط وس��ط جيد يجيد صناعة 
اللع��ب، ويف املقاب��ل يأم��ل الفخام��ة 
يف تتويج مش��واره مبس��توى فني جيد 

ويخرج بنتيجة إيجابية.
ويف اللق��اء الثاين، ف��إن الصورة النهائية 
تش��ري إىل أفضلية الفخ��ار فيا يتعلق 
بثبات تشكيلته وعنارصه وتوافر عنرص 
الخ��ربة لديهم يف ه��ذه البطولة، ومن 
املتوقع أن تش��هد املب��اراة ندية وإثارة 
بن الفريقن ع��ىل أمل الخروج بنتيجة 

إيجابية تصب يف صالح الفريق الفائز.
ومل يقدم الفخار املس��توى املأمول منه 
لغاي��ة اآلن وتحدي��دا يف اللق��اء الثاين 
الذي انترص فيه عىل الفخامة، ويعتمد 
مدربه فيص��ل عبداملجيد عىل تجانس 
وتفاه��م العبي��ه الذي��ن ي��ربز منهم 
عبدالل��ه حمي��دان وحس��ن محفوظ 
ومحم��د مويش وس��عيد حس��ن وعيل 

منصور، وغريهم من الالعبن.
ويف املقابل، فإن نوماس سيدخل اللقاء 
وعينه عىل الفوز ومن املتوقع أن يغامر 
مدربه خميس فرح��ان بهدف اقتناص 
هدف التق��دم يف املب��اراة لعل وعىس 

يجري مجريات املب��اراة لصالحه، ويربز 
يف صفوف فريق نوماس كميل عبدالله 
وف��واز عبدالكري��م وأحم��د الثوين��ي 
وخالد جال الدي��ن والحارس محمود 

مجيد، وغريهم من الالعبن.

صور الملك وناصر بن حمد تزين 
الملعب

تزين صورة جاللة امللك اس��تاد مدينة 
خليفة الرياضية، حيث وضعت اللجنة 
املنظمة للبطول��ة وبالتعاون مع وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة صورة كبرية 
لجاللت��ه بالتعام��د مع خ��ط منتصف 
امللعب لرتس��م لوح��ة رائعة يف امللعب 
الذي ت��م تخصيصه مرسح��اً ملباريات 

البطولة.
كا تم وض��ع صورة ملمثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة وذلك 
عىل ط��ريف امللعب، ويف إش��ارة ملبادرة 
س��موه الت��ي أطلقه��ا يف بداي��ة العام 
الذي تم تسميته بعام الذهب؛ تحفيزاً 

للرياضين البحرينين. 

عدسة “الدرون”

ش��هدت الجول��ة الثالث��ة م��ن بطولة 
“ن��ارص11” ظه��ور طائرة “ال��درون” 
الخاصة بالتصوير الجوي، حيث رصدت 
العدي��د من اللقط��ات يف لقاءي بتلكو 
جرنز يونايتد مع تايلوس والنوايف مع 
جرناس وذلك يف إط��ار الجهود الكبرية 
الت��ي تبذله��ا اللجنة اإلعالمي��ة إلبراز 

الحدث الريايض بأزهى صورة ممكنة.
ويرشف عىل عدس��ة “الدرون” الزميل 
حم��د املاج��د التي أخ��رج العديد من 
اللقط��ات املميزة للمباري��ات، ويعترب 
املاجد من الكفاءات اإلعالمية املتميزة 
ويش��كل تواج��ده يف اللجن��ة إضاف��ة 
مميزة تس��عى من خ��الل لتقديم كل 
ما هو جديد ومتمي��ز يف عامل التصوير 
باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا يف 

هذا اإلطار.

العامر في النوايف

اس��تدعى فريق النواي��ف إىل صفوفه 
مهاج��م املنامة ليحل بدالً من الربازييل 
مهاجم املنامة ايريك الذي مثل الفريق 
يف مباراة واحدة فقط، ثم غادر للربازيل؛ 
لتعزيز القدرات الهجومية يف الدور ربع 
النهايئ، حيث تنتظره مواجهة قوية أمام 
املجموعة  متص��در  فيكتوريوس  فريق 
األوىل يوم الجمعة املقبل، ومن املنتظر 
أن تش��هد األيام املقبلة تغيريات كبرية 
يف صف��وف الفرق، حيث يس��مح نظام 
البطولة بذلك، وبدأت األجهزة اإلدارية 
والفنية باعتاد بعض األساء التي من 
ش��أنها أن تعزز الصف��وف بعد دخول 
املس��ابقة مراح��ل خ��روج املغل��وب، 
ويطمح كل فريق باس��تقطاب نوعيات 
جيدة من الالعبن الذين من املؤمل أن 

يساهموا يف رفع وترية املنافسة.

األول واألخير

بع��د طول انتظ��ار، وّق��ع مهاجم 
فري��ق جرن��اس م��راد حميد عىل 
اله��دف األول واألخ��ري للفريق يف 

بطولة س��مو الشيخ نارص بن حمد 
الرمضاني��ة، وكان من ركلة جزاء يف 
شباك فريق النوايف، لتكون الزيارة 
الوحي��دة للفريق بعد أن عجز عن 
التسجيل يف الجولتن األوىل والثانية 

بعد مشاركة للنسيان.
وخرس فري��ق جرن��اس يف الجولة 
األوىل أم��ام تايل��وس بهدف دون 
مقاب��ل، وتلقى خس��ارة فادحة يف 
الجول��ة الثانية أم��ام فريق بتلكو 
جرنز يونايتد بسبعة أهداف مقابل 
ال يشء، فيا كانت الخسارة الكبرية 
أيض��اً أمام فري��ق النوايف بثانية 
أهداف مقابل هدف وحيد، ليكون 
مجموع م��ا اس��تقبله الفريق 16 

هدفاً!

 NBB هداف دوري 
مع حامل اللقب

تعرض هداف فري��ق بتلكو جرنز 
إلصابة  دييغ��و  الربازييل  يونايت��د 
أجربت��ه عىل مغ��ادرة امللعب عند 

منتصف الش��وط األول يف مواجهة 
فريقه وتايل��وس يف ختام مباريات 
فريق��ه يف ال��دور األول، واإلصابة 
التي تعرض لها هداف النس��ختن 
املاضيت��ن من البطول��ة جاءت يف 
عض��الت الفخذ األمين “متزق” ما 
يزي��د من الش��كوك ح��ول قدرته 
عىل مش��اركة فريقه يف املباريات 
القادم��ة تحدي��داً يف ال��دور ربع 
النهايئ التي س��يواجه فيها الجرنز 
فريق الزعي��م يوم الجمعة املقبل، 
الغ��رنز  صف��وف  ش��هدت  وق��د 
تغي��ريات بخروج األم��رييك كريس 
عبدالرحم��ن  محم��ود  ودخ��ول 
الفريق مجدداً،  لتمثي��ل  “رينغو” 
كا ُيتوقع أن ُتبعد اإلصابة دييغو 
هداف ن��ارص 10 عن فريق الغرنز 
إعالمية  كذلك وكش��فت وس��ائل 
توصل الفري��ق التفاق مع هداف 
دوري بنك البحرين الوطني العب 
النجم��ة النيج��ريي أويش لتمثيله 

بدالً من دييغو.

طموح يسعى للعالمة الكاملة أمام الفخامة
ال���ف���خ���ار ون����وم����اس وص������راع ال��ب��ط��اق��ة األخ���ي���رة

اللجنة اإلعالمية

أعضاء اللجنة المنظمة العليا ومتابعة حثيثة للبطولة

النوايف سجل الفوز األكبر في البطولة

صورة جاللة الملك تزين الملعب

الفخار يبحث عن تكرار فرحة الفوز

طموح يسعى لمواصلة انتصاراته العريضة
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ألحق فريق فورإيفر هزمية قاسية 
مبنافسه فريق القلعة يف املجموعة 

الثالثة عندما تغلب عليه بإحدى 
عرش هدفاً مقابل هدف واحد سجلها 
إبراهيم جوهر )8 و  11و 34( حاتم 
صالح ) 44و 58 و 60(، عبدالرحمن 
خالد )14(، عبدالله عيل )26(، فادي 

عيل )27(، إساعيل محمد )63( 
وسلان عيل )74(، فيا سجل هدف 

القلعة الوحيد عيل محمد )72(، وذلك 
يف ختام مبارياتها ضمن املجموعة 

الثالثة.

وبذلك رفع فورإيفر رصيده إىل ست 
نقاط من فوزين وخسارة، فيا خرج 
القلعة بدون نقاط من ثالث خسائر.

شهد الشوط األول انهياراً مبكراً لفريق 
القلعة منذ الدقائق األوىل بشكل 
غريب، وعابه فقد الكرة بسهولة 

يف جميع مناطق امللعب وخصوصاً 
يف خطي الدفاع والوسط دون أن 

يتحرك الفريق لعالج ذلك إال يف بعض 
اللحظات، ودفع فريق القلعة مثن 
إضاعة ثالث فرص يف دقيقتن )9(.
الشوط الثاين بدأه فريق فورإيفر 

بهدوء ومل يندفع منذ البداية بعد أن 
اطأمن عىل الفوز بفارق كبري يصعب 

عىل فريق القلعة تعويضه وأرح بعض 
العبيه منذ الدقائق األوىل وهبط 

رتم الفريق غالبية األوقات وسجل 4 
أهداف فقط.

وحصل العب فريق فورإيفر حاتم 
صالح عىل جائزة أفضل العب يف 

املباراة لتسجيله ثالثة أهداف ، إذ 
سجل الهدف السابع يف الشوط األول، 

ويف الشوط الثاين سجل الهدفن الثامن 
والتاسع.

شـــالل فورايفـــر يغــــرق “القلعـــة” 

نقطة بال طعم!
عىل الرغم من تأخره 

بالنتيجة أمام فريق بتلكو 
جرنز يونايتد بهدفن دون 

رد، قاتل فريق تايلوس 
حتى الرمق األخري من أجل 

البقاء يف دائرة املنافسة 
عىل إحدى بطاقتي 

التأهل، واستطاع العودة 
يف النتيجة عندما قلص 

الفارق أوالً وحقق التعادل 
ثانياً، ولكن محاوالته باءت 
بالفشل ليخرج بنقطة من 

اللقاء بال طعم، حيث مل 
تنفعه يف التأهل.

وذهبت بطاقة التأهل 
الثانية لفريق الزعيم الذي 

اكتسح جرناس بثانية 
أهداف مقابل هدف 

وحيد ليصل إىل النقطة 
السادسة خلف بتلكو 

جرنز يونايتد الذي احتل 
الصدارة واملركز األول 

برصيد 7 نقاط ليشكال 
معاجلة املجموعة الثانية.

هل يفعلها 
بتلكو جنرز 

يونايتد؟
بعد نجاح فريق بتلكو 

جرنز يونايتد يف الوصول 
للدور ربع النهايئ مل يتبق 
له إال 3 خطوات للحفاظ 
عىل لقبه الذي حققه يف 
النسخة العارشة األخرية 

العام املايض، ليسجل اسمه 
يف الئحة الرشف بجانب 

فرق فيكتوريوس، الزلزال، 
الفخار والنوايف.

ومنذ أن نجح فريق 
الزلزال يف تحقيق اللقب 

ملرتن متتاليتن يف 
النسختن األوىل والثانية مل 
ينجح أي فريق يف الحفاظ 

عىل لقبه يف نسختن 
متتاليتن، إذ حققها 

فيكتوريوس يف النسخة 
الثالثة، ثم النوايف 

يف الرابعة، ثم الفخار، 
وعاد الزلزال من جديد 

ليحققها للمرة الثالثة يف 
النسخة السادسة، ليعود 

فيكتوريوس ويسجل نفسه 
بطال للمرة الثانية، ليعيد 
الفخار اللقب لصالحه يف 
الثامنة، ومن ثم يسجل 

فيكتوريوس لقبه الثالث 
يف النسخة التاسعة، ثم 
بتلكو جرنز يونايتد يف 

النسخة العارشة األخرية 
العام املايض.

فهل يفعلها الجرنز 
ويحتفظ بلقبه، ويسجل 

اسمه من جديد للمرة 
الثانية يف قامئة األبطال؟ 
وكان حامل اللقب ظهر 

بصورة جيدة يف مبارياته 
الثالث يف نسخة هذا 

العام خصوصا يف الجولتن 
األوىل والثانية، وستكون 

محطته وخطوته القادمة 
أمام فريق الزعيم مفاجأة 

البطولة لغاية اآلن 
خصوصا أنه تأهل وعرب 
للدور ربع النهايئ عىل 
حساب فريق الزلزال 

صاحب التاريخ الطويل يف 
هذه البطولة.



اعتم��دت اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
تش��كيل الوفد اإلداري لدورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة التي ستحتضنها 
أندونيسيا مبدينتي جاكرتا وباملبانغ من 
18 أغس��طس لغاية 2 سبتمرب املقبلني، 
حيث ت��م اعتامد عض��و مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية بدر نارص مديرًا للبعثة، 
واملح��ارض الدويل بألع��اب القوى عيل 
ياس��ني نائًبا ملدير البعث��ة، فيام يتكون 
باقي الوف��د اإلداري من رئيس قس��م 
التضامن األوملبي باللجنة مريم مردانه، 
واألم��ني امل��ايل يعقوب عبداملحس��ن، 
واختص��ايص العالقات الدولية حس��ن 
عبدالرحيم، أما الوفد اإلعالمي فيتكون 
من رئيس قسم اإلعالم باللجنة األوملبية 
حسن عيل، واملصور التلفزيوين محمد 
الرمي��يل واملص��ور الفوتوغ��رايف ع��يل 
الحلواج��ي، باإلضافة إىل طبيب البعثة 

الكويب “تشامبان”.
ه��ذا، وقد عق��د األمني الع��ام للجنة 

األوملبية عبدالرحمن عس��كر االجتامع 
األول للوف��د اإلداري بحض��ور مدي��ر 
البعثة بدر نارص، وهن��أ جميع أعضاء 
البعث��ة لتمثي��ل مملك��ة البحرين يف 
املحف��ل اآلس��يوي بثق��ة م��ن ممثل 
جالل��ة امللك لألعامل الخريية وش��ئون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبية،  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة، 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
ومبارك��ة م��ن األمني الع��ام للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، نائب رئيس 
اللجن��ة األوملبية، الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليفة، معرًبا عن اعتزازه 
باعتامد اللجنة األوملبية عىل نخبة من 
كوادره��ا يف هذه املش��اركة املهمة يف 
ظ��ل اعتامدها عىل مجموعة كبرية من 

موظفيها ومنتسبيها يف إدارة البعثة.
وأكد عسكر أهمية تضافر الجهود بني 
جميع أفراد البعثة والعمل بروح األرسة 
الواح��دة من أج��ل إنجاح املش��اركة 

البحريني��ة والتي تتطل��ع فيها اململكة 
إىل تحقي��ق حصاد وفري من امليداليات 
امللون��ة، داعًي��ا البعث��ة إىل التواص��ل 
املس��تمر م��ع االتح��ادات الرياضي��ة 
املش��اركة لتسهيل مش��اركتهم وتذليل 
كاف��ة العقبات التي تع��رض طريقهم 
والعم��ل ع��ىل رشح كاف��ة االلتزامات 

والقوانني املرتبة عىل املش��اركة، معرًبا 
عن ثقته الكبرية بق��درة كوادر اللجنة 
األوملبية عىل إنجاح املش��اركة خصوًصا 
يف ظ��ل م��ا يتمتع ب��ه جمي��ع أعضاء 
الوفدي��ن اإلداري واإلعالم��ي من خربة 

كبرية مبثل تلك املشاركات.
بعد ذلك، قدمت مري��م مردانه عرًضا 

متكاماًل عن املش��اركة اآلسيوية تضمن 
األلعاب ال 15 التي ستشارك بها مملكة 
البحرين وتش��مل 12 لعبة س��تقام يف 
العاصمة جاكرت��ا، وهي ألعاب القوى، 
الريش��ة الطائرة، الدراج��ات الهوائية، 
الفروس��ية، املب��ارزة، التايكوندو، كرة 
القدم، كرة اليد، الجوجيتس��و، الرشاع، 

الس��امبو، املصارعة، باإلضافة إىل ثالث 
ألع��اب س��تقام مبدين��ة باملبانغ وهي 

الرماية والبولينج والرايثلون.
ك��ام تطرق��ت إىل الفن��ادق املخصصة 
لكب��ار الش��خصيات “فور س��يزونز”، 
“فريمونت”، “كمبينسيك” وبعض قوانني 
ال��دورة والتس��هيالت التي س��تقدمها 
اللجنة املنظمة مثل املواصالت وتذاكر 
الس��فر من وإىل املدينتني وفرة إقامة 
املسابقات والعديد من األمور األخرى، 
كام اس��تعرضت الهيكل اإلداري للوفد 
اإلداري وااللتزامات املرتبة عىل البعثة 
وامله��ام واألدوار املتعلقة بجميع أفراد 
الوفد. ويف نهاية االجتامع، أكد عس��كر 
أهمية التحضري واإلعداد املبكر للحدث 
اآلس��يوي خالل الفرة القادمة وإنجاز 
كاف��ة الرتيب��ات الالزمة مبا يس��هم يف 
توف��ري مختلف الظ��روف املثالية أمام 
النتائج  أفض��ل  لتحقي��ق  االتح��ادات 

واملستويات.

األولمبية تعتمد الوفد اإلداري آلسياد جاكرتا وناصر مديًرا للبعثة
عسكر يترأس االجتماع األول

ضاحية السيف             اللجنة األولمبية

عسكر خالل ترؤسه االجتماع األول للوفد اإلداري

يغادر البالد اليوم األربعاء منتخب 
 MMA املختلطة القت��ال  فن��ون 
متوجًه��ا إىل مدينة جوهانس��ربغ 
أفريقي��ا،  جن��وب  بجمهوري��ة 
للمش��اركة يف منافس��ات النسخة 
الثانية من بطولة أفريقيا املفتوحة 
لله��واة، والتي س��ينظمها االتحاد 
ال��دويل لفن��ون القت��ال املختلطة 
بالتع��اون م��ع االتح��اد الجنوب 
أفريق��ي لرياض��ة فن��ون القت��ال 
 Brakapan Indoor املختلط��ة 
Sports Centre يف الف��رة 24 - 

26 مايو الجاري.
م��ن  املنتخ��ب  وف��د  ويتك��ّون 
امل��درب الرويس رين��ات بوأحمد، 
واختصايص التغذية محمد س��عد، 
و6 العبني، ه��م: محمد املعامري 
“57 كيلوجراًم��ا”، ع��يل يعق��وب 
“61 كيلوجراًما”، حمزة زريرة “61 
كيلوجراًما”، عبداملناف محمدوف 
ش��اميل  كيلوجراًم��ا”،   66“
كيلوجراًم��ا”   70“ جيمبات��وف 

ومحمد عباس “77 كيلوجراًما”.
وكان املنتخب قد اختتم تدريباته 
بالصال��ة  امل��ايض  اإلثن��ني  ي��وم 
الرياضي��ة التابع��ة لفري��ق خالد 
بن حمد لفن��ون القتال املختلطة 
حض��ور  وس��ط   ،KHK MMA
رئيس االتح��اد البحرين��ي لفنون 
الخياط،  املختلطة خال��د  القت��ال 

ومدير املنتخب��ات باالتحاد أحمد 
إدارة  مجل��س  وعض��و  ال��وزان، 

االتحاد يوسف الكوهجي.
وق��د تح��دث رئيس االتح��اد مع 
الالعبني عن أهمية هذه املشاركة 
التي تأيت ترجمة لتوجيهات النائب 
األع��ىل  املجل��س  لرئي��س  األول 
للشباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة، لتجهيز املنتخب 
بالصورة املثالية للمش��اركة األبرز، 
وه��ي بطول��ة الع��امل لله��واة يف 
نسختها الخامسة التي ستحتضنها 
مملكة البحرين يف نوفمرب القادم، 
مؤكًدا أهمية االس��تفادة بالشكل 
املثايل من هذه املشاركة والظهور 

املنتخ��ب  أن  مضيًف��ا  امل��رشف، 
سيحظى باملشاركة كذلك يف بطولة 
التي ستستضيف  املفتوحة  أوروبا 
منافس��اتها العاصم��ة الروماني��ة 
بوخارست يف الفرة -17 23 يوليو 
املقبل، وكذلك النسخة الثانية من 
بطولة آس��يا املفتوحة التي ستقام 
يف العاصمة الصينية بكني يف الفرة 
3-8 س��بتمرب الق��ادم، متمنيًّ��ا يف 
الوقت ذات��ه كل التوفيق والنجاح 
للمنتخب يف هذه املشاركة بإحراز 
نتيج��ة متمي��زة تضاف لس��جله 
املرشف��ة.  باإلنج��ازات  الحاف��ل 
يف  ش��ارك  ق��د  املنتخ��ب  وكان 
النس��خة األوىل من بطولة أفريقيا 
بجنوب  أقيم��ت  التي  املفتوح��ة 
أفريقي��ا العام املايض، حيث حقق 

املنتخب يف تلك املش��اركة إنجازًا 
بإح��رازه ميداليتني ذهبيتني وأربع 
ميدالي��ات فضية، وذل��ك بعد أن 
أحرز املنتخ��ب امليدالية الذهبية 
يف وزن 61 كيلوجراًم��ا عن طريق 
احت��الل املقات��ل حم��زة زري��ره 
املنتخب  املرك��ز األول، وحص��ول 
ع��ىل امليدالي��ة الذهبي��ة يف وزن 
66 كيلوجراًم��ا باحت��الل املقات��ل 
عبداملناف محمدوف املركز األول، 
وإح��راز املنتخب امليدالية الفضية 
يف وزن 56 الت��ي تقلده��ا املقاتل 
حسني عياد، ووزن 66 التي تقلدها 
املقاتل قم��زات ميغادوف، ووزن 
70 والت��ي أحرزه��ا املقاتل نايف 
فك��ري ووزن 77 الت��ي أحرزه��ا 

املقاتل رمضان جيتينوف.

انطلقت عىل ملعب مركز ش��باب 
سداس��يات  منافس��ات  دمس��تان 
دمس��تان الرمضانية الثامنة، وسط 
حضور جامهريي وأجواء حامس��ية 
وبرعاية من النائب الش��يخ ماجد 
املاجد وأبو سارة للجبس والصباغة.
ويف أوىل مباري��ات البطولة وضمن 
املجموع��ة A، كرّش فري��ق أملانيا 
ع��ن نواي��اه البطولي��ة وف��از عىل 
أه��داف  بخمس��ة  األوروغ��واي 
لهدفني، تناوب عىل تسجيلها جعفر 
عيل منصور وفاضل أيوب “هدفني” 
وجعف��ر محفوظ “هدف��ني”، فيام 
س��جل أه��داف األوروغ��واي عيل 

سلامن وعيل الشيخ.
ويف مب��اراة غل��ب عليه��ا طاب��ع 
الندية واإلثارة تعادل فريقا أسبانيا 

والربتغال بهدفني لكٍل منهام، سّجل 
ألس��بانيا عباس عيل املاجد وأحمد 
إبراهيم املاجد، فيام سجل أهداف 
الربتغال جعفر حسني ومهدي مطر 

بع��د إحراز األخري له��دف التعادل 
يف الث��واين األخرية من عمر املباراة. 
مه��دي  الحك��م  اللقاءي��ن  وأدار 

املاجد.

 ،B املجموعة منافس��ات  وضم��ن 
تغّلب فريق فرنس��ا ع��ىل الربازيل 
3/4، بع��د مب��اراة ممتعة، س��جل 
لفرنس��ا إبراهيم السفسيف وعيل 
جمعة ومه��دي املحرقي “هدفني، 
وسجل للربازيل ماجد املاجد وهاين 

عيل وحسني عيل.
ويف املب��اراة الثاني��ة، وضمن نفس 
املجموع��ة اكتس��ح فريق روس��يا 
األرجنتني بع��رشة أهداف لهدفني، 
س��جل للفائز محم��د الفاضل “4 
أهداف” وحس��ني نارص “هدفني” 
ومريزا عبداإلله “3 أهداف” ونارص 
حس��ن منصور، وس��جل لألرجنتني 
أحمد محمد يوسف ومدافع روسيا 
خط��أ يف مرماه. أدار املباريتني بكل 

اقتدار الحكم جاسم مطر.

رئيس االتحاد زار المران األخير

منتخب MMA يغادر للمشاركة في بطولة إفريقيا المفتوحة

انطالق منافسات سداسيات دمستان الرمضانية 8

اتحاد فنون القتال المختلطة              المركز اإلعالمي

البالد سبورت

جانب من المنافسات

جانب من المنافسات

خالد الخياط

اتحاد رفع األثقال ينظم الدورة 
الثالثة للياقة البدنية

إقامة اليوم الرياضي لذوي 
اإلعاقة لمدارس البنات

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال: نظم االتحاد البحريني 
لرفع األثقال بالتعاون مع اللجنة األوملبية البحرينية الدورة الثالثة 

للياقة البدنية يف 11 و12 مايو الجاري، ضمن برنامج الدورات التسع 
لتأهيل مدربني معتمدين من االتحاد الدويل لبناء األجسام واللياقة 
البدنية، وتقدم الدورات املعتمدة من 198 دولة من قبل أكادميية 

االتحاد الدويل لبناء األجسام واللياقة البدنية اإلقليمية باملنطقة، 
وعقدت الدورة الثالثة مبشاركة 76 مشارًكا ومشاركة.

ونظرًا لإلقبال املنقطع النظري تواجد طاقم األكادميية كاماًل يرأسه 
رئيس مجلس إدارة األكادميية عبدالكريم سعيد لتلبية كافة احتياجات 

الدارسني، وقد حارض يف الدورة املحارض الدويل جاسم أشكناين 
واملحارض الدويل املخرضم ذو الباع الطويل يف رياضة بناء األجسام 
جعفر أشكناين اللذان أثنى عليهام كافة الحضور مشكورين، وقد 

عقدت الدورة بنجاح فائق مبشاركة واسعة وتفاعل كبري، ويأيت عقد 
هذه الدورة دعاًم ومتاشًيا مع سياسات وتطلعات اللجنة األوملبية 
البحرينية يف تأهيل مدربني معتمدين للرياضة عامة ورياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية خاصه وتوفري الفرصة لصقل قدرات ومهارات 
الراغبني يف التحصيل العلمي الريايض الذي يؤهلهم لخدمة الرياضة 

باململكة، وضامن سالمة مامرسة الرياضة عامة، وباألخص مزاولة 
الرياضة يف األماكن املغلقة )األندية الصحية( ومزاولة التدريب عىل 

أسس علمية صحيحة.
وتأيت تلك الخطوات لدعم اسراتيجية اللجنة األوملبية، ورؤى 

وتطلعات ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مبامرسة الرياضة يف أطر 
صحيحة وسليمة وآمنة. ويتم الدعم من قبل متكني إسهاًما يف صقل 
وتطوير الكوادر البحرينية الشابة، ويحصل الدارسون عىل شهادات 

معتمدة من قبل االتحاد الدويل ومعرف بها من قبل 198 دولة من 
مختلف أنحاء العامل من سلسلة تلك الدورات.

مدينة عيىس - وزارة الربية والتعليم: بحضور الوكيل املساعد 
للخدمات الربوية واألنشطة الطالبية بوزارة الربية والتعليم شيخة 

الجيب، أقيم عىل صالة االتحاد البحريني للمعاقني، برنامج اليوم 
الريايض لذوي اإلعاقة للمرحله اإلعدادية والثانوية للبنات التي تنظمه 

مجموعة مراكز التدريب واللياقة البدنية بإدارة الربية الرياضية 
والكشفية واملرشدات سنويًّا إمياًنا منها بأهمية إرشاك جميع فئات 
اإلعاقة ودمجها يف املجتمع من خالل األنشطة والربامج الرياضية 

املختلفة التي تنظمها اإلدارة مبختلف أقسامها، حيث شاركت 138 
طالبة من 30 مدرسة. واشتمل اليوم الريايض عىل مجموعة من 

األلعاب واملسابقات الرياضية املعدلة التي أعدت من قبل اختصاصيني 
ومعلمني تربية رياضية والتي تتناسب مع أعامر الطالبات املشاركات 
وشارك يف املهرجان طالبات معهد األمل للربية الخاصة وطالبات من 
مركز الحد لالحتياجات الخاصة، وتفضلت الجيب بتتويج الطالبات، 

وحثت عىل االهتامم بهذه الفئة، ونوهت عىل أهمية مشاركتها 
ودمجها يف جميع األنشطة والربامج الرياضية، كام شارك يف التتويج 

والتكريم مدير إدارة الربية الرياضية عصام عبدالله.
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)وكاالت(: اس��تبعد زي��ن الدين 
زي��دان، م��درب ري��ال مدريد، 
أن يك��ون ه��ذا املوس��م كارثًيا 
لفريق��ه، وه��و ما ق��د يحدث 
ح��ال خرس املليك، نه��ايئ دوري 
أبطال أوروبا، أمام ليفربول، يوم 
الس��بت، يف العاصمة األوكرانية 
الفرنيس،  املدرب  كييف.واعرتف 
أنَّ ما يعتربه “فشاًل” كان إقصائه 
من كأس امللك عىل يد ليجانيس 
“بع��د الفوز يف مباراة الذهاب”.
وق��ال زيدان “فش��ي يتمثل يف 
الخسارة يف كأس امللك، خصوصا 
عندم��ا تف��وز خ��ارج أرض��ك، 
وتلعب وسط جمهورك بعد ذلك 
فعلي��ك أن تفوز”.واختت��م “أنا 
دامئا إيج��ايب؛ وال أعرف ما ميكن 
أن يح��دث يف املب��اراة النهائية، 
لك��ن آب��ايئ قال��وا يل يك تحصل 
عىل األش��ياء يف الحياة يجب أن 
تك��ون دامئًا إيجابًيا، أما إذا كنت 
تفكر بطريقة س��لبية، فبالتأكيد 
لن تحقق أي يشء؛ ألنه إذا كنت 

تعتق��د أن��ك ستفش��ل، بالفعل 
ستفشل”

املفت��وح  اإلعالم��ي  الي��وم  ويف 
��د زي��دان  للفري��ق املل��يك، أكَّ
م أفض��ل م��ا  أنَّ فريق��ه س��ُيقدِّ
باللقب.وق��ال  للف��وز  لدي��ه 
النهائية  للمباراة  زيزو “الوصول 
ق خاصة وأنَّنا لعبنا  أمر ال ُيص��دَّ
ضد أفضل 3 أندية بأوروبا، وهي 
سان جريمان، ويوفنتوس، وبايرن 
ميون��خ، لذل��ك ف��إن الوص��ول 
للنهايئ ميثل قيمة مهمة، بالنظر 
واجهناه��ا  الت��ي  للصعوب��ات 
ه��ذا املوس��م”.وأضاف “نح��ن 
مس��تعدون، لكن الخربة ال تعني 
أي يشء، فالعدي��د م��ن العب��ي 
ليفربول مل يلعب نهايئ من قبل. 
نحن نعلم أنَّهم س��ُيقاتلون من 
أجل الفوز، لكن نحن أيًضا نريد 
الفوز”.وأض��اف “ه��ل ليفربول 
من��ا؟..  وجوًع��ا  حامًس��ا  أك��ر 
الحديث عن  باس��تطاعتي  ليس 
املناف��س. ال أعرف ما لديه، لكن 

نحن لدين��ا دامئًا نفس الحامس، 
ونفس الرغب��ة كالعادة”.وأوضح 
“ال يس��تطيع أحد أن يقول بأنَّنا 
أق��ل جوًعا وحامًس��ا. نحن ريال 
مدريد، وهذا النادي يريد املزيد 
م��ن األلق��اب دامئًا، وس��نحاول 
تقدي��م أفضل م��ا لدين��ا للفوز 

باللقب الثالث عىل التوايل”.
وع��ن املقارن��ة ب��ن الربتغ��ايل 
كريستيانو رونالدو، نجم فريقه، 
واملرصي محمد ص��الح، مهاجم 
ليفرب��ول، ق��ال زي��دان “ل��ديَّ 
كريس��تيانو فق��ط. أن��ا أتحدث 
فقط عن العبي فريقي”. وأضاف 
“كريس��تيانو، العب مه��م جًدا 
بالنس��بة لنا.. عندما ال يس��جل، 
ال يش��عر بالتوتر، ه��و يعلم أنَّه 
باملباراة التالية سيسجل هدفن، 
أو 3، وله��ذا ه��و األفضل. هناك 
العبون يؤثر عليهم الضغط لكنه 
ليس كذل��ك. االنتقادات تجعله 
أقوى، لذلك ع��ىل من ينتقدونه 
أن يحذروا”.وع��ن جاريث بيل، 

قال “إنَّ��ه يف حالة جي��دة جًدا، 
ويس��اهم بأش��ياء كثرية، وليس 
فقط األهداف”.وعن تراجع دور 
“يب يب يس” بتش��كيلة الفري��ق 
األساس��ية قال: “ل��ديَّ 25 العًبا، 
ويجب أن ميتلك الجميع فرصة.. 
الثالثة هم األفضل بالنس��بة يل، 

لك��ن يج��ب أن أفعل م��ا أقوله 
فرص��ة  وأعط��ي  للمجموع��ة، 
للجمي��ع، لكن ه��ذا ال يعني أن 
الثالثة لن يلعبوا مًعا مرة أخرى. 
لن أقول لكم من الذي س��يلعب 
التش��كيلة  النهايئ”.وع��ن  يف 
األساس��ية، ق��ال “االختيار يكون 

صعًبا جًدا. هناك العب سيشارك 
وآخر لن يبدأ املباراة، لكنه رغم 
ذلك قد يش��ارك كبديل، ويصنع 
الف��ارق، وهن��اك أيًض��ا من لن 
ينضم للقامئة من األساس، وهذا 
هو أصعب يشء، أن تصل للنهايئ 
م��ع فريقك، يك تش��اهد املباراة 

من املدرجات!”.
زي��دان  ق��ال  املناف��س،  وع��ن 
إن��ه ال يخ��ى “ش��يئا”.وأضاف 
“يتحدث��ون عن الث��اليث )صالح، 
وماين، وفريمينيو(، وأنهم أضعف 
يف الخل��ف. ال، ه��و فريق وصل 
إىل نه��ايئ عن اس��تحقاق مثلنا. 
عمي هو التجهيز جيدا للمباراة 
املنافس، ومحاولة  ورؤية عيوب 
إلحاق ال��رر بهم”.وتابع “لقد 
قدموا موس��اًم كب��ريًا ليس فقط 
يف التشامبيونز، يف الدوري أيًضا. 
إنه فريق جي��د ميكن أن يضعك 
يف صعوب��ات يف أي لحظ��ة. لن 
تح��دث أي مفاجأة، نحن نعرف 

بعضنا جيًدا”.

��د إيدنس��ون كافاين،  )وكاالت(: أكَّ
نج��م منتخ��ب أوروج��واي، أنَّ��ه 
يرغب يف االس��تمرار ب��ن صفوف 
باريس س��ان جريمان.وأشار كافاين، 
إىل أنَّ��ه يتمت��ع بعالق��ة جيدة مع 
الجامه��ري، وإدارة الن��ادي ويروق 
ل��ه اإلقامة يف العاصمة الفرنس��ية.
وقال كافاين، لدى وصوله للعاصمة 

األوروجويانية مونتفيديو لالنضامم 
ملنتخب بالده: “باعوين يف كل مكان. 
هذا يحدث دامئًا، ودامئًا هناك الكثري 
م��ن األقاويل”. وكان مهاجم س��ان 
جريمان، يشري للشائعات التي تؤكد 
رحيله الوشيك عن صفوف الفريق 
الباري��يس. وأوضح أن��ه ال يروق له 
التحدث عام يح��دث داخل ناديه، 

وأضاف قائاًل: “أرى أن األش��ياء قد 
تتحس��ن أو تتغري، أعتقد أنه يجب 
أن يتم تنفيذ العمل بشكل منظم”.
وميتد تعاقد كافاين مع سان جريمان 
ملدة عامن، وعن هذا تحدث قائاًل: 
“ج��ددت تعاق��دي رغب��ة مني يف 
البقاء، أنا مع النادي منذ 5 سنوات. 
من الطبيعي أن يرغ��ب املرء دامئًا 

يف األفضل. أرغ��ب يف رؤية النادي 
أن  املق��رر  أفضل”.وم��ن  بش��كل 
يق��ي كاف��اين إجازة لبضع��ة أيام 
مع عائلته قبل أن ينضم األس��بوع 
املقب��ل ملعس��كر منتخ��ب ب��الده 
بقي��ادة املدرب الوطن��ي املخرم 
أوس��كار تاباريز.وأعرب كافاين عن 
تفاؤله مبش��وار منتخب أوروجواي 

يف بطولة كأس العامل 2018 بروسيا.
واستطرد قائال: “يف املونديال توجد 
الفرق والالعب��ن األفضل. أي خطأ 
سيكلفك مثًنا باهًظا، نفكر يف أنفسنا 
وم��ا قمنا ب��ه يف التصفيات. نتحىل 
بالعقلية ذاتها وبالتواضع. ندرك أن 
لدينا فريق كبري وميكننا أن نتحسن 
كثريا”.وتحدث كافاين عن املنتخبات 

املرش��حة للفوز بلق��ب املونديال، 
قائال: “ال ميكنك أن تعرف أبًدا، لكن 
هناك منتخبات متثل قوة كبرية مثل 
أملاني��ا، والربازيل، ه��ام يتواجدان 
هن��اك دامئًا، بن الف��رق األربع، أو 
الثامين الكب��ار، لك��ن عندما يحن 
الوقت س��نواجههم بنف��س الروح، 

وهذا هو املهم”.

الخبـــــرة ال تعنــــي أي شــــيء

كـــافــــانــي يحســـم مصيــــره

زين الدين زيدان 

)وكاالت(: نرشت صحيفة “ماركا” 
اإلس��بانية، تقريرًا أم��س الثالثاء، 
دت في��ه أنَّ املهاج��م املرصي  أكَّ
محمد ص��الح، س��يكون املنافس 
األخط��ر لري��ال مدري��د يف نهايئ 
دوري أبطال أوروبا، يوم الس��بت 
املقبل. ويس��عى الفريق اإلسباين، 
للتتويج باللق��ب الثالث توالًيا يف 
دوري أبطال أوروبا، وتوسيع رقمه 
القي��ايس إىل الرق��م 13. وذك��رت 
الصحيف��ة، أنَّ صالح ه��و النجم 
األبرز يف صف��وف ليفربول، وأبرز 
الالعب��ن الذي��ن ذاع صيتهم هذا 
املوس��م يف كرة الق��دم األوروبية.
حص��د  ص��الح  أن  إىل  وأش��ارت 
العدي��د م��ن الجوائ��ز الفردي��ة، 
أبرزها لقب أفضل العب بالربمييري 
ليج، وه��داف البطول��ة، وحلوله 

وصيًف��ا يف س��باق جائ��زة الحذاء 
الذهبي، بواق��ع 32 هدًفا، بفارق 
هدفن فقط خلف ليونيل مييس.
وأضافت أنَّ “صالح مرش��ح بقوة 
للدخول يف قامئ��ة أفضل 3 العبن 
بالع��امل ه��ذا العام، بع��د تفوقه 
بسجله التهديفي عىل أسامء كبار 

يف دوريات القارة العجوز، إضافة 
لحلول��ه وصيًف��ا يف قامئ��ة هدايف 
النس��خة الحالية ل��دوري األبطال 
ب���10 أه��داف، خل��ف الربتغايل 
كريس��تيانو رونال��دو، نجم ريال 
مدري��د، وصاح��ب ال���15 هدفا.
وحذرت “م��اركا” م��ن أن صالح 
س��يعد آخ��ر خطر يه��دد طريق 
الريال يف طريقه نح��و االحتفاظ 
بالكأس، بعد إطاحة املليك بنجوم 
من العي��ار الثقيل يف طريقه نحو 
س��تحتضنها  التي  النهائية  املباراة 
كييف األوكرانية الس��بت املقبل، 
كالربازي��ي ني��امر، واألرجنتين��ي 
باول��و ديباال، والبولن��دي روبرت 
حاول��وا  الذي��ن  ليفاندوفس��يك، 
إيق��اف مد الفريق ال��ذي يقوده 
الفرنيس زي��ن الدين زيدان، دون 

أن تنج��ح مس��اعيهم.وأكدت أنه 
ح��ان ال��دور اآلن ع��ىل إيق��اف 
صالح، 25 عاًما، الذي يقود هجوم 
“الريدز” ومعه الثنايئ املتألق أيًضا 
يف املقدمة، واملكون من الربازيي 
ساديو  والسنغايل  فريمينو،  روبرتو 
الصحيفة هجوم  ووصف��ت  ماين. 
ليفرب��ول ب�”الفت��اك” مثل الثاليث 
مدري��د  ري��ال  يف  يس”  يب  “يب 
واملكون من كريس��تيانو والويلزي 
جاري��ث بي��ل والفرن��يس كري��م 
بنزمية.وأشارت إىل أن صالح “يثري 
الف��زع” يف صف��وف املنافس��ن، 
ك��ام فعل أمام مانشس��رت س��يتي 
بقيادة بي��ب جواردي��وال يف ربع 
نهايئ التش��امبيونز ليج وكذلك يف 
نصف النه��ايئ أمام روما اإليطايل، 

بتسجيله هدفن يف كل فريق.

املنتخ��ب  ب��دأ  )وكاالت(: 
الربازي��ي األول لك��رة القدم، 
اس��تعداداته  اإلثن��ن،  ي��وم 
ملنافس��ات بطولة كأس العامل 
منطق��ة  يف  بروس��يا   2018
“جرانج��ا كوم��اري” الواقعة 
ريو دي جانريو.وحر  بوالية 
الربازي��ل  تدريب��ات  أول  إىل 
 17 للموندي��ال  اس��تعدادا 
م��ن أص��ل 23 العب��ا ضمهم 
املدي��ر الفني للفري��ق، ادينو 
ليوناردو باتيش “تيتي”، وهم: 
وفليبي  وفري��د  ماركيني��وس 
وباوليني��و  ودانيل��و  لوي��س 
وجابرييل جيسوس وايدرسون 
وفاجرن ونيامر وتياجو س��يلفا 
ورينات��و أجوس��تو ودوجالس 
وفريناندينيو  وتايسون  كوستا 

وويليان جريوميل وكاسيو.كام 
وصل أمس الثالث��اء الالعبون 
فليب��ي كوتيني��و )برش��لونة( 
واليسون بيكر )روما( ومرياندا 
)ان��رت ميالن( بع��د أن خاضوا 
الج��اري  األس��بوع  مطل��ع 
مبارياته��م األخرية يف بطولتي 

ال��دوري اإلس��باين واإليطايل.
وع��ىل جان��ب أخ��ر، يخوض 
كل م��ن كارل��وس كاس��مريو 
ومارسيلو، العبي ريال مدريد، 
وفريمينيو العب ليفربول، يوم 
الس��بت املقبل نه��ايئ بطولة 
دوري أبط��ال أوروبا، عىل أن 

ينضم��وا يف وق��ت الحق إىل 
صف��وف املنتخ��ب الربازيي.
إلج��راء  الالعب��ون  وخض��ع 
تبدأ  في��ام  اختب��ارات طبية، 
التدريب��ات الي��وم األربع��اء.
ويسافر املنتخب الربازيي إىل 
العاصم��ة الربيطانية لندن يف 
27  ماي��و الجاري ليس��تكمل 
استعداداته للمونديال وينضم 
إىل صفوفه العبو ريال مدريد 
وليفرب��ول يف الي��وم الت��ايل.
“السامبا”  منتخب  ويس��تهل 
مش��واره يف املوندي��ال يف 17 
يوني��و أم��ام س��ويرسا ضمن 
منافسات املجموعة الخامسة 
الت��ي تض��م أيض��ا منتخب��ي 

كوستاريكا ورصبيا.

الخطر األكبر

17 العًبا في معسكر البرازيل

محمد صالح

نيمار أثناء وصوله لمعسكر منتخب البرازيل
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ألمانيا تبدأ رحلة الدفاع
 عن اللقب

)وكاالت(: أعلن االتحاد األملاين لكرة 
القدم، أمس الثالثاء، أن املنتخب سيبدأ 
استعداداته ملشوار الدفاع عن اللقب يف 

كأس العامل 2018 بروسيا ، يف غياب 8 
العبن من القامئة األولية للفريق والتي 

تضم 27 العبا.ويجمع يواخيم لوف، 
املدير الفني للمنتخب األملاين، غالبية 

العبيه يف إيبان بإيطاليا اليوم األربعاء، 
لكن خمسة من العبي بايرن ميونخ بطل أملانيا إىل جانب مارك 

أندريه تري شتيجن حارس مرمى برشلونة وأنطونيو روديجر 
مدافع تشيليس اإلنجليزي ، سينضموا إىل الفريق يوم الجمعة 

املقبل.كذلك يتأخر انضامم توين كروس لحن االنتهاء من مباراة 
فريقه ريال مدريد اإلسباين أمام ليفربول اإلنجليزي يوم السبت 

املقبل يف نهايئ دوري أبطال أوروبا.ويستمر معسكر املنتخب 
األملاين مبنتجع ساوث تريول حتى السابع من يونيو، قبل أن 

يفتتح مشواره يف املونديال بلقاء نظريه املكسييك بعدها بعرشة 
أيام.وقال لوف “املعسكر التدريبي سيكون لوضع األسس من 
أجل كاس العامل، البطولة التي سنقدم لها كل ما لدينا، بدنيا 
وذهنيا”.وتجدر اإلشارة إىل أن املنتخب األملاين كان قد أقام 

معسكره اإلعدادي للمونديال يف إيبان بإيطاليا، قبل كل من 
نسختي 1990 و2014 اللتن توج بهام.ويتطلع املنتخب األملاين 
إىل أن يصبح ثالث منتخب يحافظ عىل اللقب يف تاريخ كأس 

العامل، بعد املنتخب اإليطايل املتوج بنسختي 1934 و1938 
والربازيي املتوج بنسختي 1958 و1962 .وقال أوليفر بريهوف 

مدير املنتخب األملاين “لن يكون الحديث ذو مصداقية إذا 
قلنا إننا نخوض البطولة بفرض ضعيفة يف الفوز باللقب.. نحن 

نرغب يف الفوز ببطولة كأس العامل”.وأضاف “لدينا القدرات 
الالزمة لذلك، وكذلك الخربة. وعلينا أن نتحىل بالثقة يف قدرتنا 
عىل ذلك )الحفاظ عىل اللقب(”.وسيكون من أبرز مهام لوف 

خالل املعسكر، اتخاذ القرار املتعلق باستبعاد واحد من حراس 
املرمى األربعة بالقامئة األولية للمنتخب وكذلك استبعاد 3 

العبن أخرين ، يك يعلن عن القامئة النهائية التي من املفرتض 
أن تضم 23 العبا.ويف ظل غيابه عن املالعب منذ سبتمرب املايض 

بسبب اإلصابة للمرة الثالثة بكرس يف القدم اليرسى، سيكون 
عىل نجم حراسة املرمى مانويل نوير إثبات استعادة لياقته من 
جديد خالل املعسكر، كام يواصل جريوم بواتينج زميله ببايرن 

ميونخ رحلة التعايف من إصابته.ويحصل بواتينج وزمالئه بفريق 
بايرن ميونخ ، توماس مولر وماتس هاميلز وجوشوا كيميش 
ونيكالس شول، عىل وقت راحة إضايف قبل االنضامم ملعسكر 

املنتخب األملاين، بعد صدمة الهزمية أمام آينرتاخت فرانكفورت 
يوم السبت املايض يف نهايئ كأس أملانيا.

يواخيم لوف
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 “لكزس” تقدم أسعاًرا مميزة 
 اأعلن���ت �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو 
الوكي���ل احل����رشي ل�شي���ارات لكز�س يف 
مملك���ة البحري���ن ع���ن اإط���الق حملته���ا 
الرم�شاني���ة للمبيع���ات، والت���ي تق���دم 
اأ�شع���ارا ممي���زة عل���ى جمي���ع مودي���الت 

لكز�س. 
وتب���داأ احلمل���ة الرتويجي���ة م���ن االآن 
وت�شتم���ر ط���وال ف���رتة �شه���ر رم�ش���ان 
املبارك، وتوفر للعم���الء اأ�شعارا ح�رشية 
عل���ى عدة �شي���ارات لكز����س، ف�شالً عن 

مزايا اأخرى ت�شمل خدمات �شيانة جمانية 
مل���دة �شن���ة اأو مل�شاف���ة 20،000 كم، 5 
�شنوات خدم���ة امل�شاعدة عل���ى الطريق 
جمانية، خ�شم 25 % على خدمات لومار 
وزيبارت بجانب عرو�س متويلية مميزة.

ط���رازات  اخل�شوم���ات  وت�شم���ل 
خمت���ارة، منه���ا لكز����س ES 350 اإحدى 
اأ�شهر �شيارات لكز����س، واأكرث �شيارات 
ال�شي���دان الفاخ���رة �شعبي���ة يف اململكة، 
حيث جت�شد هذه ال�شيارة فخامة العالمة 

الراقية من خالل ت�شميمها الراقي الذي 
يجمع ب���ن مفهوم���ي  االأناق���ة الع�رشية 

والراحة العالية. 
كم���ا ت�شم���ل احلملة كذل���ك طرازات 
لكز����س LC  املمي���زة بطابعها ال�شبابي 
الريا�ش���ي التي تنتج ق���وة 471 ح�شانا 
 )V8( وامل���زودة مبح���رك 8 اأ�شطوانات
عايل االأداء، �شع���ة 5 لرتات يعمل بنظام 
ال�شح���ب الطبيع���ي، اإ�شاف���ة اإل���ى ناقل 

حركة اأوتوماتيكي 10 �رشعات.

“بيتــك” يشــارك فـي بـرنـامـج “األفنيوز” يطلق حملة “لنوقف جوعهم” 
مالزمـة الـوظائـف

افتتاح نادي كيدز فل لألطفال بالرفاع الشمالي

 هدايا مجانية لمشتركي “بتلكو” في اإلنترنت المنزلي

 “يوسـف المؤيـد” الراعـي البـرونـزي 
لبطولـة ركـالت الجـزاء

البحرين  االأفني���وز-  مب���ادرة  تنطلق 
الرم�شاني���ة بالتع���اون م���ع جمعية الهالل 
االأحمر البحريني “لنوقف جوعهم”، والتي 
تهدف اإلى جمع التربع���ات اخلريية طيلة 
�شه���ر رم�شان املبارك يف االأفنيوز، وذلك 
به���دف توف���ري الغ���ذاء لالأ����رش املتعفف���ة 

واملحتاجة يف جميع اأنحاء العامل.
البحري���ن  االأفني���وز-  اإدارة  وتدع���و 
زواره���ا اإلى دعم احلمل���ة، م�شلطة ال�شوء 
عل���ى واقع اأننا يف زمن ُتنت���ج فيه كميات 
من الغ���ذاء تكف���ي الإطعام الع���امل باأ�رشه، 

ولك���ن ال ت���زال هن���اك اأ�رش كث���رية تكافح 
الإطع���ام اأفرادها، بالكاد ل�شد حاجتهم من 

الغذاء.
و�رشح���ت قائل���ة “ح�ش���ب اإح�شائي���ة 
برنام���ج االأغذي���ة العامل���ي، هن���اك 815 
مليون اإن�شان ينام���ون جياًعا يف كل ليلة، 
ويع���اين 33 % م���ن النا�س ب�شب���ب �شوء 

التغذية”.
وع���ن كيفية التربع، فق���د خ�ش�شت 
اإدارة االأفني���وز- البحرين وجمعية الهالل 
االأحم���ر البحرين���ي �شندوق واآلي���ة الدفع 

بالبطاق���ة للتربع النقدي يف منطقة غراند 
اأفنيو بقرب بوابة اخللي���ج - 3، علًما باأن 
جميع املبالغ التي �شيتم حت�شيلها �شوف 
تدخ���ل احل�ش���اب اخلا�س جلمعي���ة الهالل 

االأحمر البحريني.
اأما عن فكرة حملة “لنوقف جوعهم”، 
فتتمح���ور ح���ول م�شاركة ال���زوار بتزين 
االأطب���اق، و�شيح�شل املتربعون  وزخرفة 
عل���ى تلك االأطباق مقابل مبلغ 5 د.ب فما 
فوق، وذلك الإ�شفاء طابع مبتكر وتفاعلي 

حلث الزوار على امل�شاركة.

برعاي���ة رئي�ش���ة جمعي���ة رعاي���ة 
الطف���ل واالأمومة ال�شيخ���ة هند بنت 
�شلمان اآل خليفة، ي�شاحبها عدد من 
ع�ش���وات اجلمعية وع�ش���وات جمعية 
�شيدات االأعم���ال البحرينية وبح�شور 
ع���دد م���ن املدع���وات، افتت���ح نادي 
كيدزف���ل لالأطف���ال مبنطق���ة الرفاع 

ال�شمايل. 
ب���اإدارة ن�شائية  نادي كيدزف���ل 
بحريني���ة، وه���و امل���كان االأول م���ن 
نوع���ه يف املنطق���ة الذي يوف���ر بيئة 
ممتعة �شحية واآمن���ة مب�شاحات لعب 
لالأطف���ال من عم���ر 6 �شهور حتى 12 

�شن���ة.  يحت���وي الن���ادي عل���ى �شالة 
للمنا�شب���ات املتعددة كم���ا وي�شمل 
اأن�شطة اأ�شبوعية خمتلفة اإ�شافة اإلى 
برنام���ج لالأن�شط���ة ال�شيفية املمتعة 

وامل�شوقة.  
ن���ادي  اإن�ش���اء  م���ن  اله���دف 
كيدزف���ل لالأطف���ال هو خدم���ة اأهايل 
يوف���ر  اإذ  و�شواحيه���ا،  املنطق���ة 
مقه���ى خم�ش�ش���ا؛ لي�شتمت���ع اأولياء 
االأم���ور واأبناوؤهم بتن���اول املاأكوالت 
وامل�رشوب���ات املختلف���ة وقراءة كتب 

اأو جمالت خالل وجودهم يف النادي. 

اأطلقت بتلكو، املزود الرائد للحلول الرقمية 
يف مملك���ة البحري���ن، برناجم���ا جدي���دا للمكاف���اآت 

مل�شرتكيها يف خدمة االإنرتنت املنزيل. 
مينح هذا الربنامج م�شرتكي االإنرتنت املنزيل 
مكافاأة اإطالق الربنامج ملرة واحدة فقط بناء على 
عدد �شنوات اال�شرتاك يف خدمة االإنرتنت املنزيل.

 اإ�شافة اإل���ى ذلك، �شي�شتفي���د كافة الزبائن 
ب�ش���كل متوا�ش���ل م���ن ه���ذه املكاف���اآت لوالئهم 

امل�شتمر ما داموا م�شرتكن يف اخلدمة.
و�شت�شاف هذه اجلوائز تلقائيا على ح�شابات 
الزبائ���ن، و�شيت���م اإخطاره���م بوا�شط���ة الر�شائل 
الق�ش���رية ع���ن ن���وع املكاف���اأة الت���ي �شيح�شلون 
عليه���ا. و�شم���م ه���ذا الربنام���ج الفري���د ملكافاأة 
امل�شرتك���ن يف خدمة االإنرتنت املنزيل من بتلكو، 
والتي توف���ر جتربة االت�شال االأكرث ثقة باالإنرتنت 
واأف�ش���ل الباق���ات ب�رشع���ات و�شع���ة بيان���ات غري 

م�شبوقة.
 ته���دف بتلك���و م���ن اإط���الق الربنام���ج اإل���ى 
�شمان ح�ش���ول زبائنها على جتربة ات�شال مذهلة 
باالإنرتن���ت تالئ���م من���ط حياتهم الرقم���ي، وهو ما 

يت�شدر اأولويات بتلكو.
 مت ت�شمي���م باق���ات بتلكو املتنوع���ة لتالئم 
اجلمي���ع ب���دءا م���ن امل�شتخدم���ن العادي���ن اإلى 

امل�شتخدمن املحرتفن وع�شاق األعاب الفيديو.

 قدم���ت جلن���ة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤيد 
لالأعم���ال اخلريية التابعة ل�رشكة يو�شف خليل 
املوؤي���د واأوالده تربًعا اإل���ى البطولة اخلريية 
املفتوح���ة ال�شابع���ة لركالت اجل���زاء يف لعبة 
كرة الق���دم، التي ينظمها االأوملبياد اخلا�س 

البحريني لدعم ريا�شين ذوي االإعاقة.
و�شلم���ت الت���ربع علياء التاج���ر من �رشكة 

يو�شف خلي���ل املوؤي���د واأوالده، اإل���ى من�شق 
االأوملبي���اد عبدالفتاح كمال، وكان ذلك يوم 
الثالث���اء املوافق 15 ماي���و 2018، يف املقر 
الرئي�شي ل�رشكة يو�شف خليل املوؤيد واأوالده 

الكائن يف العا�شمة املنامة.  
وتعترب “يو�شف وعائ�شة املوؤيد لالأعمال 
اخلريي���ة” مب���ادرة م���ن �رشكة يو�ش���ف خليل 

املوؤيد واأوالده، تقدم من خاللها خمتلف اأنواع 
الدعم وامل�شاهمة يف بناء املجتمع البحريني، 
كما اأنه���ا اإحدى ال����رشكات البحرينية الكربى 
الت���ي ت���ويل اهتماًما كب���رًيا للعم���ل اخلريي 
البناء، من منطلق اإميانه���ا بامل�شوؤولية جتاه 
املجتمع وحتقيق مب���داأ التكافل بن االأفراد 

يف مملكة البحرين.

 مؤتمر “MESA” يكرم جاسم حاجي

�ش���ارك بيت التمويل الكويت���ي – البحرين )بيتك( يف 
برنامج مالزمة الوظائف التابع ملوؤ�ش�شة اإجناز البحرين الذي 
ُيلب���ي احتياجات جمموعة متنوعة م���ن الطلبة البحرينين، 
وذل���ك من خالل جل�ش���ات اإثرائية تفاعلي���ة واأن�شطة عملية 
الإعدادهم ل�شوق العمل والوظائف امل�شتقبلية. ويتما�شى 
ه���ذا الربنامج التطوعي مع جهود البن���ك للقيام بدوره يف 
امل�شوؤولي���ة االجتماعي���ة وامل�شاهم���ة الفعال���ة يف حت�شن 
وتطوي���ر املجتم���ع يف اململكة.  ومتت دع���وة جمموعة من 

ط���الب مدر�شة حم���د الثانوية للبنن ملقر بي���ت التمويل 
الكويت���ي – البحري���ن الرئي�ش���ي، حيث تف�شل���ت االإدارة 
التنفيذية يف بيت التمويل الكويتي – البحرين، وعدد من 
املوظف���ن من ذوي اخلربة من خمتلف االإدارات كاملوارد 
الب�رشية وتطوير االأعمال والبطاقات والقنوات االإلكرتونية 
والعمليات، بتقدمي عر����س تقدميي حول اأعمال االإدارات 
املختلفة واملهارات املطلوبة يف جمال العمل، حيث اأطلع 

املتحدثون الطالب على جانب من خرباتهم املهنية.

 مت عق���د موؤمتر وجوائز ال����رشق االأو�شط 
لالأم���ن )MESA(، وه���و الذك���رى ال�شنوي���ة 
الثالث���ة يف دب���ي بح�شور اأكرث م���ن 100 من 

تنفيذين اأمن املعلومات. 
وناق�س احلدث التحول الرقمي العاملي 
عل���ى  تط���رح  الت���ي  اجلدي���دة  والتحدي���ات 
املديرين التنفيذي���ن لالأمن واملخاطر على 

م�شتوى العامل. 
ويه���دف احل���دث اإل���ى اإب���راز ومناق�شة 
اأك���رب التحديات التي تواجه روؤ�شاء ق�شم اأمن 

املعلوم���ات والط���رق املتعم���دة ملعاجلته���ا 
واإجراء حوار م���ع بع�س كبار اخلرباء من قطاع 
اأمن املعلومات واملخاطر؛ ملناق�شة الق�شايا 
والتحدي���ات الرئي�ش���ة التي تواج���ه القطاع. 
وخ���الل هذا احلدث، قام اأحم���د بيك، موؤ�ش�س 
ورئي�س جمل�س اإدارة MESA، بتكرمي جا�شم 
حاج���ي، خبري ال����رشق االأو�ش���ط يف تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالأم���ن؛ مل�شاهمات���ه وخربته يف 
املنطق���ة، وهو ثالث تكرمي له من جانب هذا 

املوؤمتر ممثالً مملكة البحرين.
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�ص���اركت الفنانة يا�ص���مني عبد العزيز جمهورها ب�ص���ورة جديدة 
م���ن كوالي�س فيلمها اجلديد الأبلة طمطم وظهر جميع اأبطال العمل يف 
ال�ص���ورة، واملقرر اأن يعر�س يف عيد الفطر املقبل. ون�رشت “يا�صمني 
عبد العزيز” عرب خا�ص���ية �ص���توري على ح�صابها باإن�ص���تغرام، وكتبت 

عليه���ا قائلة: “كل �ص���نة وانتوا طيبني رم�ص���ان ك���رمي الأبلة طم طم 
فيلم العيد”. فيلم “الأبلة طم طم” ي�ص���ارك يف بطولته بجانب الفنانة 
يا�ص���مني عبد العزيز، بيومي فوؤاد، حمدي املرغني، اأمين وتار، �صادي 

األفون�س، خالد من�صور، �صامي مغاوري، م�صطفي اأبو �رشيع”.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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البطران
اأح���داث  ت���دور 
العم���ل ح���ول الب���ن 
الوحيد لوالده الرثي 
ال���ذي يكت�ص���ف بعد 
وفات���ه اأن لديه اإخوة 
ويب���داأ  وال���ده،  م���ن 
الكومي���دي  ال����رشاع 
يف مو�ص���وع تقا�ص���م 

الإرث الكبري.
العم���ل:  فري���ق 
بخي���ت،  �ص���لوى 
البنك���ي،  اإبراهي���م 
�ص���ليمان عي���د، علي 
الغري���ر، اأحمد جملي، 
يا�ص���ني،  حمم���د 
اأحم���د مب���ارك، خليل 
ن���ورة  الرميث���ي، 
البلو�صي، اآلء �صاكر، 
ح�ص���ني،  هيف���اء 
العل���وي،  حمم���ود 

عبداهلل �صويد.

ذئاب الجبل 
ناي���ل  تعر����س 
م�صل�ص���الت  درام���ا 
مثل “ذئ���اب اجلبل” 
لأحم���د عب���د العزي���ز 
و�صماح  منري  و�رشيف 
اأن���ور واإخ���راج جمدى 
اأبو عمرية، وم�صل�صل 
“حواري بوخاري�صت” 
وم���ي  ك���رارة  لأم���ري 
عب���د  ودني���ا  �ص���ليم 
واإخراج  ودينا  العزيز 

حممد بكري.

مسافات

مسلسالت رمضان 2018.. “كلبش” يتصدر “تويتر” 
ت�ص���در ها�ص���تاج م�صل�ص���ل كلب�س، 
موق���ع التدوينات ال�ص���هري توت���ري، بعد 
عر����س احللقة الأولى اأم�س الأربعاء، على 

�صبكة تلفزيون احلياة.
وتفاع���ل عدد كبري م���ن رواد مواقع 
الها�ص���تاج،  م���ع  الجتماع���ي  التوا�ص���ل 
تعب���ريا منهم عن اإعجابهم مبا قدمه اأمري 
كرارة يف احللق���ة الأولى من اجلزء الثاين 

من م�صل�صل كلب�س.
وعر�صت قناة احلياة يف متام ال�صاعة 
احلادي���ة ع����رش من م�ص���اء اأم����س الأربعاء، 
اأول���ى حلقات اجلزء الثانى من م�صل�ص���ل 
“كلب����س” للنج���م اأم���ري اأك���رارة، ال���ذي 

يخو�س به ال�صباق الرم�صاين هذا العام.
وكان اجل���زء الأول حقق جناحا كبريا 
العام املا�ص���ي، وم���ن املتوقع اأن يفوق 
اجل���زء الث���اين ه���ذا النجاح، حيث ي�ص���م 

اجلزء اجلديد العديد من املفاجاآت.
“كلب����س 2” ت���دور اأحداث���ه يف اإطار 
م���ن الإثارة والت�ص���ويق حي���ث يقدم من 
خالل���ه اأمري كرارة دور �ص���ابط �رشطة يتم 
اتهامه يف ق�ص���ية ظلما، والعمل ي�صارك 

يف بطولته روجينا، حممود البزاوى، هالة 
فاخر، اأحمد �ص���الح ح�ص���ني، عبد الرحمن 
اأب���و زهرة، اأحمد حالوة، حممد حممود عبد 
العزيز، �صياء عبد اخلالق، �صليمان عيد، 
اأ�رشف زكي، حممد علي رزق، عمرو وهبة، 

م���ريان عب���د ال���وارث، عمر ال�ص���ناوي، 
م�صطفي دروي�س، واأحمد جمال �صعيد، 
واآخري���ن، تاأليف باه���ر دوديدار، اإخراج 
بيرت ميم���ي، اإنت���اج �ص���يرنجي للمنتج 

تامر مر�صي.
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رغم كونه من اأقدم العادات التي عرفتها 
البحرين اإل اأن مدفع رم�صان ي�صتخدم كاإعالن 
ع���ن موع���د الإفط���ار واإخب���ار العامة ع���ن هذا 
املوعد، وهو تقليد متبع يف العديد من الدول 
الإ�ص���المية، بحيث يتم اإطالق قذيفة مدفعية 
�ص���وتية حلظ���ة مغي���ب ال�ص���م�س، معلًن���ا فك 

ال�صوم خالل �صهر رم�صان.
وم���ا زال املدف���ع يحتف���ظ بكون���ه اأيقونة 
ال�ص���هر العظي���م ل���دى البحريني���ني، ويجذب 
الكثريين حوله مع قدوم ال�ص���هر من كل عام، 
رغم م���ا عرفته احلي���اة من تغي���ريات حداثية 
على كل امل�ص���تويات، اأدت اإلى اندثار الكثري 
من الع���ادات والتقاليد القدمي���ة. ومل يقت�رش 
دور املدفع عل���ى الإعالن عن موع���د الإفطار، 
ولكن���ه يطلق قذيفته اأي�ص���ا ليعلن عن موعد 
دخول �صهر رم�صان عند ثبوت الروؤية، وكذلك 
عند ثبوت روؤية هالل �ص���وال معلنا حلول عيد 
الفطر، ويطلق اأي�ص���ا قذائف���ه عند حلول عيد 
الأ�ص���حى، ويك���ون عدد قذائ���ف العيدين 12 

قذيفة، لكل منهما.
وع���ادة ما يق���وم اأف���راد من رج���ال الأمن 
باإطالق القذيفة حلظة مغيب ال�صم�س؛ لإعالن 
حل���ول موع���د الإفط���ار خالل �ص���هر رم�ص���ان 
املب���ارك. ففي وق���ت الغروب، وق���رب موعد 
اأذان املغرب ب�صهر رم�صان املبارك يف مملكة 
البحري���ن، يتجم���ع الع����رشات م���ن املواطن���ني 
واملقيم���ني برفق���ة ذويهم؛ مل�ص���اهدة مدفع 

الإفطار وهو يطلق قذيفته.
ويعد مدفع الإفط���ار بالبحرين مظهراً من 
مظاهر �ص���هر رم�ص���ان املبارك، فق���د ارتبط 
ا�صمه بال�ص���هر الكرمي وروحانياته، كما يحكي 
ذكريات قدمية ي�ص���تمتع الأهايل با�صرتجاعها 

بني احلني والآخ���ر. ول يوجد عام حمدد ميكن 
الق���ول اإن مدفع الإفطار ظه���ر فيه بالبحرين، 
غري اأن بع�س امل�صادر تقول اأن مدفع الإفطار 
يف البحري���ن يعود اإلى ما قب���ل ع�رش النفط، يف 
ثالثينيان القرن املا�ص���ي، وقد انتقلت هذه 
الع���ادة م���ن عدة بل���دان عربية اإل���ى البحرين، 
الت���ي ت�ص���تمر فيها هذه الع���ادة القدمية اإلى 
ه���ذا اليوم، واأ، كورني���ال دالنربج، وهي واحدة 
مم���ن خدمن بالإر�ص���الية الإجنيلي���ة الأمريكية 
كممر�صات ومدر�صات يف البحرين عام 1922، 
وعرفت با�ص���م �رشيفة الأمريكانية، تتحدث يف 
مذكراتها اليومية عن مظاهر �صهر ال�صيام يف 
البحرين، وتذكر اأن مدفع رم�ص���ان كان يدّوي 
ال�ص���اعة الثالثة والن�صف من كل �صباح اإيذانا 
ببدء يوم �صيام جديد. ويذكر ت�صارلز بلجريف 
يف مذكرات���ه عن البحرين اأنه يف يوم “ال�ص���بت 
الأول من مار����س 1930، اأطلقت مدافع العيد 
وقرع���ت اأجرا�س مركز احلريق، و�ص���ادف يوم 
الأح���د الثاين من مار����س، اأول اأيام عيد الفطر 
“وهو ما يو�ص���ح اأن املدف���ع كان يطلق ليلة 
العيد لإعالم النا�س بحل���ول العيد. وُيعد املال 

جا�ص���م بن حممد �ص���امل )1922 - 1981( من 
اأبرز واأق���دم من اأ�رشف على مدفع رم�ص���ان يف 
البحري���ن. يتكون املدفع من �ص���لك امل�ص���عل 
وحج���ر بطاري���ة و�ص���لك حدي���دي ل�ص���تخدامه 
يف اإط���الق القذيف���ة، وظل املدفع الرم�ص���اين 
يعمل بالذخ���رية احلية يف القاهرة حتى 1859 
مي���الدي اإلى اأن ظهر جيل جدي���د من املدافع 
التي تعمل بالذخرية “الف�صنك” غري احلقيقية 
ومت ال�ص���تغناء عن الذخرية احلي���ة، اأما مدفع 
مكة ف���كان يطلق ذخائ���ر �ص���وتية ناجمة عن 

عملية انفج���ار البارود واحرتاق���ه داخل فوهة 
املدف���ع، اإذ ينطلق ال�ص���وت لي�ص���مع يف كافة 
اأرجاء مكة املكرمة وي�ص���در دخانا مت�ص���اعدا 
نتيجة لح���رتاق البارود بعد اإط���الق الذخرية، 
ثم ا�صتبدل يف ال�صنوات الأخرية مبدفع جديدا 

“�صبه اآيل”. 
ووفق امل�صادر، توكل مهمة الإ�رشاف على 
مدفع الإفطار، والإم�ص���اك، و�ص���بط التوقيت، 
لأح���د �ص���يوخ الدي���ن، الذين يح���ددون موعد 
غروب ال�ص���م�س وفق توقيت ال�صاعة، مقارنة 
بغ���روب ال�ص���م�س الفعل���ي. ويف ال�ص���ابق كان 

يتول���ى تعي���ني امل�رشف عل���ى مدف���ع الإفطار 
ق�ص���اة ال����رشع يف البحري���ن، حي���ث كان يت���م 
اختي���ار امل�رشفني على املدف���ع ممن يعرفون 
بالأمانة و�صبط التوقيت، وحالياً تتولى وزارة 
الع���دل وال�ص���وؤون الإ�ص���المية والأوقاف هذه 
املهم���ة. وتتعدد اأماكن اإط���الق مدفع الإفطار 
يف البحرين. يف الع�ص���ور الأولى لالإ�ص���الم كان 
الأذان ه���و الو�ص���يلة الوحي���دة لالإع���الن ع���ن 
الفطار اأو الم�ص���اك يف �ص���هر رم�صان، وكان 
يوجد يف عهد الر�ص���ول �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأذانان قبيل الفجر اأحدهما للتنبيه لال�صتعداد 
لل�ص���حور وقيام اللي���ل والثاين لالإم�ص���اك عن 
املفطرات والإعالم بدخول وقت �صالة الفجر، 
ورمبا مل تكن احلاجة داعية ل�ص���تخدام و�صيلة 
اأخرى ل�صغر املدن وحمدوديتها اآنذاك، وبعد 
ات�ص���اع املدن وتباعد امل�ص���اجد مت ا�ص���تخدم 
املدفع يف الإعالن عن وقت الإفطار والإم�صاك 
يف رم�ص���ان. وبداأت فكرة مدفع رم�صان تنت�رش 
م���ن م�رش اإل���ى ال���دول العربي���ة وال�ص���المية، 
اإذ انت����رشت يف اأقطار ال�ص���ام بداي���ة بالقد�س 
ودم�صق ومدن ال�صام الأخرى، ثم اإلى بغداد يف 

اأواخر القرن التا�صع ع�رش امليالدي.

    BUZZ      

نصائح للصائمين
السحور

تكم���ن اأهمي���ة وجبة ال�ص���حور التي تعد من 
الوجبات الرئي�ص���ة يف �صهر رم�صان، يف قدرتها 
عل���ى اإعانة ال�ص���ائم على حتمل فرتة الإم�ص���اك 
ع���ن الطع���ام من الفج���ر حتى املغ���رب، واإمداد 
اجل�ش���م بالطاق���ة والن�ش���اط واحليوي���ة، مانعًة 
بذلك ال�ص���عور بالك�ص���ل واخلم���ول، والرغبة يف 
النوم اأثناء �صاعات ال�صيام، وكذلك امل�صكالت 
ال�ص���حية التي ق���د ترافق���ه، ويعت���رب الختيار 
اجليد لالأ�ص���ناف والكميات املتناولة، ال�صمان 
الأ�صا�صي لتحقيق تلك الفوائد، ووجبة ال�صحور 
�رشورية، اإذ اإنها متد ال�ص���ائم بالطاقة، وتعينه 
على حتمل م�ص���اق ال�صيام، م�صرية اإلى اأن وجبة 
ال�ص���حور متنع امل�صكالت ال�ص���حية التي ميكن 
اأن يع���اين منه���ا ال�ص���ائم خالل فرتة ال�ص���يام، 
كانخفا�س م�ص���توى ال�ص���كر يف ال���دم، وفقدان 

ال�صوائل.
اأن الختي���ار اجليد لالأ�ص���ناف والكميات 
املتناولة يع���د العامل الأ�ص���ا�س الذي يكفل 
حتقيق فوائد ال�ص���حور، منبهة اإلى اأن الوجبة 
يجب اأن ت�ص���تمل على اأطعمة بطيئة اله�صم، 
التي ل ترفع م�ص���توى ال�صكر يف الدم ب�صورة 
�رشيعة، الذي ينتج ع���ن ارتفاعه اإفراز هرمون 
الأن�ص���ولني يف ال���دم، وي���وؤدي اإل���ى ال�ص���عور 

باجلوع والعط�س.

ت�صوير : اأمين يعقوب

مدفع رمضان.. تقليد مصري انتقل للبحرين

مع عائشة بهلول

مطبخ

مقادير العجينة:

مقادير الصلصة :

طريقة التحضير

½ كوب دقيق جميع االستعماالت 325 جم
1 كوب حليب سائل دافئ 200 مل
1 ملعقة شاي خميرة فورية 4جم

1 ملعقة شاي مسحوق الخميرة 4جم
1 ملعقة طعام سكر 15 جم
½ ملعقة شاي ملح 60 مل
4 مالعق طعام زيت نباتي

1 بيضة مخفوقة

4 طماطم مقشرة ومفرومة 440 جم 2 ملعقة طعام معجون الطماطم 40 جم

2 ملعقة طعام كاتشاب 40 جم 1 ملعقة طعام كرفس مفروم 10 جم

4 مالعق طعام زيت الزيتون 60 مل 1 ملعقة شاي ملح 6 جم

¼ملعقة شاي فلفل أخضر 1 ½ جم ملعقة شاي زعتر ناعم جاف للوجه 1جم

1 ملعقة شاي توابل وأعشاب البيتزا 2جم مقادير الوجه:

½ فليفلة خضراء 100 جم 3طماطم متوسطة الحجم 330 جم

8 حبات فطر طازج 120 جم 1 بصلة بيضاء متوسطة الحجم 110 جم

10 حبات زيتون أخضر منزوع النواة 10جم

1 كوب لحمة مفرومة 165 جم

¼ كوب جبنة موزوريلال مبشورة 22 جم 

1 - العجينة: تخلط جمي��ع المقادير وتعجن 
بالي��د ث��م تترك )س��اعة واحدة( ف��ي مكان 

دافئ وهي مغطاة بقماش مبلول.
2 - الصلص��ة: توضع جمي��ع مقادير الصلصة 
ماع��دا الزعت��ر على الن��ار وتت��رك لمدة )15 
دقيق��ة( ث��م ترفع ع��ن الن��ار وينث��ر الزعتر 

عليها.
3 - يقل��ب اللحم ف��ي قدر عل��ى النار حتى 

يجف ماؤه.
4 - تقط��ع جمي��ع الخض��راوات أفقي��ا إلى 

شرائح.
5 - ت��رص العجينة في قالبي��ن للبيتزا وتترك 

لمدة )نصف ساعة( في مكان دافئ.
6 - تف��رش الصلص��ة أوال ف��وق كل عجينة 
وتضاف اللحمة ثم الخضراوات والجبنة على 

الترتيب.
-7 تخب��ز في ف��رن بدرج��ة)230( لمدة )15 

دقيقة( ثم تقدم.

سوبريم 
بيتزا



هلع باجلزائر.. ذبح م�ؤذن وم�صل 
مب�صجد يف خام�س اأيام رم�صان

ه���زت جرمية قتل مروع���ة ال تزال مالب�ضاته���ا غام�ضة، 
والية �ضيدي بلعبا�س، غرب اجلزائر، يف خام�س يوم من �ضهر 
رم�ض���ان، بعدما مت العث���ور على جثة �ضخ�ض���ني مقتولني 
ذبًحا داخل م�ضجد مبنطقة وادي ال�ضبع، من بينهما املوؤذن.
ويف تفا�ضيل اجلرمي���ة، نقلت وكالة االأنب���اء اجلزائرية 
عن م�ضدر اأمني اأن عنا�رص ق���وات الدرك اجلزائرية، وجدت 
�ضباح االثنني، �ضخ�ضني مقتولني ذبحا يف م�ضجد خالد بن 
الوليد، وهما موؤذن امل�ضجد )64 �ضنة( وم�ضل )67 �ضنة(، 
اأثبت���ت التحريات اأنهم���ا فارقا احلياة قبي���ل �ضالة الفجر، 
وقامت عق���ب ذلك بفتح حتقيق ملعرفة مالب�ضات احلادث 

وحتديد املتورطني يف الق�ضية.
وجاءت ه���ذه اجلرمية لتعمق خم���اوف االأئمة يف اجلزائر 
من اإمكان تعر�ضهم اإلى اعتداءات داخل امل�ضاجد وخارجها، 
خ�ضو�ضا اأنه���ا تاأتي بعد اأقل من اأ�ضب���وع على خروجهم يف 
وقف���ة احتجاجي���ة، دعت اإليه���ا نقابة االأئم���ة و�ضط اجلزائر 
العا�ضمة، للمطالبة بتوفري االأمن لهم بعد تكرر االعتداءات 

التي طالتهم من قبل املت�ضددين.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة

الدوالرات مبليارات  ق�صائية  دع�ى  “غ�غل” ي�اجه 
رفع���ت جمموعة من 4.4 مليون �ضخ�س من م�ضتخدمي “اآيف���ون” دعوى ق�ضائية يف بريطانيا �ضد 

عمالق البحث )غوغل(؛ ب�ضبب االطالع على بياتهم وت�ضليمها اإلى �رصكات اإعالنية.
وتطال���ب الدع���وى �رصكة غوغ���ل بدفع تعوي�ض���ات مببلغ 3.2 ملي���ار جنيه اإ�ضرتلين���ي )4.3 مليار 
دوالر اأمريك���ي(، وفق الوثائق املقدمة للمحكمة العليا، االثن���ني، بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة “تلغراف” 
الربيطانية، الثالثاء. وقال مدير املجموعة ريت�ضارد لويد اإن غوغل جمعت بطريقة غري م�رصوعة معلومات 

�ضخ�ضية عن االأفراد من خالل التهرب من اإعدادات اخل�ضو�ضية االفرتا�ضية ل�رصكة اأبل.
واأو�ض���ح اأن ه���ذا العمل جرى خالل الفرتة م���ن اأغ�ضط�س 2011 اإلى فرباي���ر 2012، اإذ مت تق�ضيم 
االأ�ضخا����س الذين جمعت بياتهم اإلى فئات خلدمة املعلن���ني. واأخربت املجموعة املحكمة اأن البيانات، 
الت���ي مت جمعه���ا ت�ضمنت العرق وال�ضح���ة اجل�ضدية والعقلي���ة وامليول ال�ضيا�ضي���ة واجلن�س والطبقة 

االجتماعية والعادات املالية وعادات الت�ضوق وبيانات املوقع.

 Social
media

هبوط بطويل 
 بال عجالت 

يف مطار جدة

ا�ضتط���اع قائ���د طائ���رة �ضعودي���ة اأن يتف���ادى وق���وع كارثة جوي���ة عندما اأج���رى هبوطا 
ا�ضطراري���ا ناجح���ا يف مطار جدة ال���دويل، م�ضاء االثنني، وفق ما اأظهر �رصي���ط فيديو. واأقلعت 
�لطائ���رة �مل�ستاأجرة م���ن قبل �خلطوط �جلوي���ة �ل�سعودية، من طر�ز �إيربا����ص )A330(، من 
املدينة املنورة باجتاه دكا، عا�ضمة بنغالد�س، وكان على متنها 141 راكبا اإ�ضافة اإلى طاقم 
مك���ون من 10 اأفراد. لكن ُبعي���د االإقالع تعر�ضت الطائرة خللل فني يف منظومة الهيدروليك، 

مما ا�ضتدعى تغيري م�ضارها والتوجه ملطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة. 
ول���دى حماول���ة �لهبوط يف مطار ج���دة، تعذر �إنز�ل �لعج���ات �لأمامية م���ن �لطائرة، لكن 
قائ���د �لطائ���رة قرر بعد حماولت عدة تنفي���ذ �لهبوط دون �لعجات �لأمامي���ة، بعد �أخذ جميع 
�لحتياط���ات �لازم���ة. ويف �لنهاية، جرى �لهب���وط ب�سام ومت �إخاء �لركاب ع���ن طريق مز�لق 
الط���وارئ بالطائرة، وتعر�س 52 راكبا الإ�ضابات طفيفة، فيما تعر�ضت راكبة لبع�س الك�ضور 

اأثناء عملية االإخالء.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س اليوم 
حار. 

الرياح متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10 عقد. 
ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني.

درجة احلرارة ال�ضغرى 25 والعظمى 39 
درجة مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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الفجــر: 3:20
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:02
المغرب: 06:22
العشاء: 07:52

مواقيت 
الصالة

اأكرب م�ص�ؤول كاث�ليكي بالعامل مدان بالتحر�س 

ال�صــ�دان يــ�دع “اأميــرة العـــ�د”

�أد�نت حمكمة �أم�ص �لثاثاء رئي�ص �أ�ساقفة �أ�سرت�لًيا، بتهمة 
الت�ضرت على ا�ضتغالل جن�ضي لطفل على يد ق�س.

وقالت و�ضائل اإعالم اأ�ضرتالية اإن رئي�س االأ�ضاقفة هو اأعلى 
�ضخ�ضية دينية كاثوليكية يف العامل يدان مبثل هذا االتهام.

ومن املتوق���ع اأن تعاق���ب املحكمة فيلي���ب ويل�ضون )67 
عاًما(، رئي����س اأ�ضاقفة اأدليد، يف يونيو املقب���ل. ويواجه عقوبة 

ال�ضجن ملدة ال تتجاوز عامني.
وكان���ت التهم���ة املوجه���ة ل���ه الت�ضرت على جرمي���ة خطرية 
ارتكبها ق�س اآخر هو جيم����س فليت�رص، بعد اإخباره باالأمر يف العام 
1976، عندما كان م�ضاعد كاهن يف اأبر�ضية يف والية نيو �ضاوث 
ويل���ز. وذك���رت هيئ���ة �لإذ�ع���ة �لأ�سرت�لية �أن حمام���ي ويل�سون 
دفع���وا باأنه مل يع���رف اأن فليت����رص ا�ضتغل �ضبًي���ا جن�ضًيا. ودين 
فليت����رص يف الع���ام 2004 يف ت�ضع���ة اتهام���ات تتعل���ق باالعتداء 

جن�ضًيا عل���ى اأطفال، وتويف يف ال�ضجن بالعام 2006. وقال بيان 
اأر�ضل ع���رب الربيد االإلكرتوين من املحكمة املحلية يف نيوكا�ضل 
بوالي���ة نيو �ضاوث ويلز، اإن القا�ضي روب���رت �ضتون ق�ضى باأن 

“اجلرمية مثبتة”.
واأو�ضح���ت هيئة االإذاعة االأ�ضرتالي���ة اأن القا�ضي �ضتون مل 
يقب���ل فكرة اأن ويل�ضون مل يتذكر حديًثا يف العام 1976، و�ضف 
في���ه ال�ضحية ال���ذي كان عمره 15 عاًما حين���ذاك، كيف تعر�س 

لالنتهاك على يد فليت�رص قبل �ضنوات قليلة.
وق���ال ويل�ضون يف بيان اأر�ضل لو�ضائ���ل االإعالم عرب الربيد 
االإلك���رتوين “اإنن���ي م�ضت���اء ب�ضكل وا�ض���ح من الق���رار الذي ن�رص 
اليوم”. و�أ�ساف �أنه �سيت�ساور مع حماميه ليقرر خطوته �لتالية.

لك���ن موؤمت���ر االأ�ضاقف���ة الكاثولي���ك االأ�ضرتالي���ني اأكد اأن 
ويل�ضون اأ�رص على براءته طوال نظر الق�ضية.

غيب املوت م�ضاء االثنني، اأمرية العود يف ال�ضودان، واأول ملحنة يف البالد اأ�ضماء 
حم���زة ع���ن عمر ناهز 82 عاًم���ا. وغنى حلمزة التي تعد اأول ملحن���ة غنائية يف ال�ضودان 
كب���ار �لفنانن �ل�سود�ني���ن يف مقدمتهم عبد �لكرمي �لكابل���ي وحممد مريغني، كما 
غن���ى اأحلانها جمموعة من الفنانني ال�ضباب. و�ضجلت اأ�ضم���اء حمزة باأحرف من نور يف 
خريط���ة الغناء ال�ضوداين، وذاع ا�ضمها على امل�ضت���وى االإفريقي والعربي. كما برعت 
يف �لع���زف على �آلة �لعود �لت���ي كان �سبه حمتكرة على �لرج���ال يف �ل�سود�ن. وخلدت 
امللحن���ة اأ�ضم���اء حمزة يف ذاك���رة ال�ضودانيني باأحلانه���ا ملختلف اأن���واع الغناء الدارج 
والف�ضيح واالأوبريت. وي�ضجل لها اأنها تبنت عددا من الفنانني ال�ضباب، وعربت بهم 

اإلى النجومية يف الفن يف ال�ضودان وجتاوزت اأحلانها اأكرث من 90 حلًنا.

التل�ث يغري ل�ن “تاج حمل” 
حت���ول الل���ون االأبي����س، ال���ذي ي�ضته���ر به 
رخ���ام “تاج حمل” بالهند، اإل���ى اللونني االأ�ضفر 
واالأخ����رص؛ ب�ضبب تعر�س ال�رصي���ح الذي �ضيد يف 
الق���رن 17 اإل���ى اله���واء امللوث يف مدين���ة اأجرا، 
التي تاأت���ي يف الرتتيب 8 بقائم���ة املدن االأكرث 

تلوثا يف العامل. 
ويحي���ط بال�رصي���ح، وهو اأحد عجائ���ب الدنيا 
ال�ضب���ع، نه���ر تتناث���ر في���ه القمام���ة وكث���ريا ما 
يغلفه الغب���ار وال�ضباب الدخ���اين، الذي ينبعث 
م���ن املداخن والعرب���ات يف مدينة اأج���را الواقعة 
�سم���ايل �لهند. وقال حمام معن���ي ب�سوؤون �لبيئة 
اأمام املحكمة العليا يف الهند اإن ح�رصات متناهية 
ال�ضغ���ر تزحف م���ن نهر جمنة، االآخ���ذ يف اجلفاف 
و�لذي ي�سب فيه �ل�رصف �ل�سحي، �إلى تاج حمل 

وتزيد ف�ضالت هذه احل�رصات من تلوث الرخام. 
ووجهت املحكم���ة انتقادا الذع���ا للحكومة؛ 
الأنها مل تفعل ما يكفي للحفاظ على االأثر، الذي 
�ضي���ده االإمرباط���ور املغويل �ضاه جه���ان �رصيحا 

لزوجته ممتاز حمل.

)اف ب( غروب ال�سم�س مبدينة غزة يف فل�سطني  

يمكنك شراء التذاكر عن طريق:
www.disneyonicebh.com

عـــرض خـــاص
على باقة العائلة!

16 - 20 يونيو 2018
تزامنًا مع أيام عيد الفطر
مـــركـــز البحـــريـــن الـــدولـــي
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