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6 »الموازنة« تمر بغالبية نيابية ورفض 7 فقط

27 »األهلية« تحتفي بـ 300 خريج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير

أمر ملكي بفض دور االنعقاد لـ »النواب« و»الشورى« يوم الخميس
] أصدر عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم )28( لسنة 2013 بفض دور 
النواب  لمجلسي  الثالث  التشريعي  للفصل  الثالث  االنعقاد 

والشورى.

الثالث  االنعقاد  دور  يفض  أنه  الملكي  األمر  في  وجاء 
للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى اعتباراً 
 27 الموافق  هجرية   1434 شعبان   18 الخميس  يوم  من 

يونيو/ حزيران 2013.

المتفوقون يتنافسون على 2624 بعثة ومنحة
§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

علي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  اعتمد   [
الدراسي  للعام  الطالبية  البعثات  خطة  النعيمي 
2014/2013، مشيراً إلى أن عدد البعثات والمنح 
ومنحة  بعثة   )2624( بلغ  العام  لهذا  الدراسية  

دراسية.
طرح  في  مستمرة  الوزارة  أن  النعيمي  وأكد 
للمعايير  وفقاً  الطلبة  بين  للتنافس  البعثات 

المعتمدة من دون أي تمييز بين الذكور واإلناث في 
معظم التخصصات، باستثناء بعض التخصصات 
التي روعي فيها التوازن بين البنين والبنات وفقاً 
لحاجة البحرين منها، فضاًل عن شروط القبول في 

بعض الجامعات.
 كما أكد الوزير استمرار وزارة التربية والتعليم 
في دعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كعادتها 
ال  ما  بتخصيص  الوزارة  تقوم  عام، حيث  كل  في 
الطلبة  من  الفئة  لهذه  دراسية  بعثة   50 عن  يقل 

ممن تنطبق عليهم الشروط.
تنفيذاً  أنه  النعيمي  أكد  أخرى،  ناحية  من   
من  عدد  تخصيص  تم  السامي،  الملكي  لألمر 
البعثات الدراسية للطلبة الموهوبين والمتميزين 
الموهبة  مكانة  يعزز  بما  المدرسية،  األنشطة  في 
البعثات  هذه  التعليمي، حيث ستوجه  النظام  في 
للتخصصات المرتبطة بمجاالت الموهبة والتميز، 
واإلمكانات  المعتمدة  الترشيح  معايير  وبحسب 
المتاحة.              )التفاصيل ص9 و10 و11 و12(

ولي العهد لمساعدة وزير الخارجية األميركي: 
مستمرون بتحقيق التطلعات بالحوار والتوافق

§المنامة - بنا
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بخطى  مستمرة  البحرين  مملكة  أن  خليفة 
ثابتة في تحقيق التطلعات الوطنية الجامعة 
ظل  في  والتوافق  الحوار  لغة  بانتهاجها 
حضرة  البالد  لعاهل  اإلصالحي  المشروع 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

خليفة. وثمن سموه، لدى لقائه أمس اإلثنين 
)24 يونيو/ حزيران 2013( بقصر الرفاع مع 
لشئون  األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة 
اليزابيث  المتحدة  بالواليات  األدنى  الشرق 
الشيخ  الخارجية  وزير  بحضور  جونز 
دور  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
الخطوات  الحليفة والصديقة في دعم  الدول 

اإلصالحية لمملكة البحرين.
)التفاصيل ص2(

اليوم مبايعة تميم أميرًا لقطر

 أعلن الديوان األميري في قطر مساء أمس )اإلثنين( أن ولي العهد الشيخ تميم سيعين أميرًا للبالد خلفًا لوالده الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني الذي قرر تسليمه الحكم، داعيًا المواطنين إلى مبايعة األمير الجديد يومي الثلثاء واألربعاء. )التفاصيل ص23 و26(

»األزهر«: قتل الشيعة من أكبر الكبائر
وأميركا تدعو مصر لمحاسبة الجناة

§القاهرة - د ب أ
أمس  الشريف  ــر  األزه أصــدر   [
 )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
الشيعة  من  أربعة  مقتل  بشأن  بياناً 
التي  ــداث  األح لتلك  فَزعه  فيه  أكد 
العمل  هذا  أن  مؤكداً  بالدموية،  وصفها 
اإلجرامي الذي وقع من البعض من أكبر 
ُيحرمها  التي  المنكرات  وأشد  الكبائر، 

القانون  عليها  وُيعاقب  الحكيم،  الشرع 
ويحرمها الدستور.

األميركية  السفيرة  دعت  جانبها،  من 
الحكومة  باترسون  آن  مصر،  في 
المصرية إلى محاسبة مرتكبي جريمة 
الشيعة.  المصريين  من  أربعة  مقتل 
للسفارة  بيان  في  باترسون،  وقالت 
ندعو  »إننا  )اإلثنين(:  أمس  األميركية 
التزاماتها  لمتابعة  المصرية  الحكومة 

ضماناً لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة 
على  ونحثها  للقانون  وفقاً  الشنعاء 
إجراء تحقيقات شاملة وشفافة«. وذكر 
المتحدة  الواليات  »سفيرة  أن  البيان 
في  األميركية  والسفارة  مصر  إلى 
القاهرة يتقدمون بالتعازي إلى أصدقاء 
الشيعية  الطائفة  ضحايا  وعائالت 

الذين تم قتلهم«.  
  )التفاصيل ص24(

الجيش اللبناني يسيطر على مجمع »األسير«

24

روحاني: السالم واالستقرار يعودان 
للمنطقة بجهود السعودية وإيران

§طهران - د ب أ
] أعرب الرئيس اإليراني المنتخب، حسن 
واالستقرار  السالم  بأن  ثقته  عن  روحاني 
من  شعوبها  لصالح  المنطقة  إلى  سيعودان 
خالل جهود زعماء دول المنطقة خاصة إيران 

والسعودية.
التي  التهنئة  برقية  على  رداً  ذلك  جاء 
عبداهلل  الملك  السعودي  العاهل  إليه  أرسلها 
بحسب  انتخابه،  بمناسبة  عبدالعزيز  بن 

وكالة األنباء اإليرانية )إيرنا(.
السياسة  أولويات  من  أن  روحاني  وأكد 

اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  الخارجية 
كانت دوماً االهتمام بالمنطقة والدول الجارة 
وأن هذه السياسة في الحكومة الجديدة لها 

أهمية خاصة. 
السعودية  الخارجية  وزارة  وكيل  كان 
محمد  بن  تركي  األطراف  متعددة  للعالقات 
بن سعود الكبير قد صرح الخميس الماضي 
بأن »المملكة مستعدة لدعم الرئيس اإليراني 
صدقت  حال  في  روحاني  حسن  الجديد 
تصريحاته التي أدلى بها بعد انتخابه رئيساً 
جديداً«.           )التفاصيل ص25(


