
املنامة - بنا: اأكد عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�صى اآل خليف���ة اأن اأبناء البحرين 
كان���وا دائًم���ا و�صيبق���ون بع���ون اهلل اأ����رة واح���دة 
متكافل���ة مت�صامنة، كم���ا �صتظل مملك���ة البحرين 
واحة اأمن وا�صتقرار ووطن التعاي�ش والأمان جلميع 
اأبن���اء �صعبها وم���ن يعي�ش فوق اأر�صه���ا، و�صتبقى 

موطن الو�صطية والت�صامح والعتدال املنفتح على 
العامل والفخور دوماً باإرثه وثرائه احل�صاري.

واأع���رب جاللته ع���ن الفخر والعت���زاز بتجربتنا 
واخل���رات  وبالكف���اءات  اخلال�ص���ة  البحريني���ة 
البحريني���ة الت���ي تخ���دم الوط���ن يف كل القطاعات 
والت���ي جتعلن���ا عل���ى ثق���ة واطمئن���ان مب�صتقب���ل 

البحرين وتقدمها. 
وكان جاللة امللك قد ا�صتقبل، بح�صور رئي�ش 
ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأم���ر خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأمر �صلمان بن حم���د اآل خليفة، يف ق�ر 

ال�صخ���ر م�ص���اء اأم����ش، رئي�ص���ي جمل�ص���ي النواب 
وال�صورى والوزراء ورئي�ش املجل�ش الأعلى للق�صاء 
بالنياب���ة ورئي�ش ديوان الرقاب���ة املالية والإدارية 
ورئي�ش غرفة جتارة و�صناعة البحرين واملحافظني 
وروؤ�صاء املجال�ش البلدية لل�صالم على جاللة امللك، 
حيث رفعوا اإلى جاللته اأطيب التهاين والتريكات 

وخال����ش التمنيات بحلول �صه���ر رم�صان املبارك، 
�صائل���ني اهلل ع���ز وج���ل اأن يعي���د ه���ذه املنا�صبة 
الكرمي���ة واأمثاله���ا عل���ى جاللت���ه مبوف���ور ال�صحة 
وال�صع���ادة، وعلى مملك���ة البحرين وه���ي تنعم يف 

ظل قيادة جاللت���ه احلكيمة باخلر والأمن 
والأمان والتقدم والزدهار.

رقم الت�سجيل   ISSN 1985-8566ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ش - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�ش - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

فخـورون بتجربتنـا البحرينيـة اخلال�صـة
جاللته دعا اإىل تعاون اجلميع من اأجل غد اأف�ضل... العاهل:

• جاللة امللك م�صتقبال كبار امل�صوؤولني باململكة وروؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية	
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يف منافذ البيع.. اعتباًرا من 15 يونيو

تتطلب اإح�ضار 18 م�ضتنًدا... ذوو احتياجات خا�ضة لـ “$”:

الدفع لبطاقات  املزدوج  التمرير  “املركزي” مينع 

عزفنا عن “اإعانة املعاقني” ب�صبب الإجراءات املعقدة

املنام���ة - املرك���زي: من���ع م����رف 
واأ�صح���اب  التج���ار  املرك���زي  البحري���ن 
املحالت التجاري���ة يف اململكة من القيام 
 Double“ امل���زدوج  التمري���ر  بعملي���ة 
مث���ل  الدف���ع،  لبطاق���ات   ”Swiping
بطاق���ات الئتم���ان، اأو بطاق���ات ال�راف 

الآيل، اأو بطاق���ات الدف���ع امل�صب���ق اأو ما 
�صابهها يف نق���اط البيع و�صناديق الدفع 
لديهم، وذلك اعتباراً من منت�صف ال�صهر 
املقبل. ويق�صد بعملية التمرير املزدوج 
هو قيام التاجر اأو �صاحب املحل التجاري 
بتمري���ر البطاق���ة م���رة ثانية عل���ى جهاز 

الدف���ع اخلا����ش ب���ه بع���د تاأكي���د عملية 
ال�صح���ب عل���ى البطاقة ل���دى نقطة البيع 
الت���ي تعود ملزودي اأنظم���ة نقاط الدفع، 
اإذ يعتر هذا الإجراء غر اآمن لدى العديد 
من الدول وال�ركات امل�صدرة للبطاقات 

مثل �ركة “فيزا”.

يف الوق���ت الذي تتب���واأ فيه احلكومة 
مرك���ز  البحري���ن  مبملك���ة  الإلكرتوني���ة 
لأع���وام متتالي���ة يف جاهزي���ة  ال�ص���دارة 
احلكوم���ة الإلكرتوني���ة، وت�صن���ف �صمن 
ال���دول املتقدمة ج���داً يف الع���امل يف هذا 
املجال، ما زالت بع�ش الهيئات واجلهات 
احلكومي���ة تتب���ع الأ�صالي���ب التقليدي���ة 

واملعقدة يف معامالتها.
وق���د يهون الأمر عندم���ا تتعلق تلك 

املعام���الت بالأ�صحاء م���ن النا�ش، ولكن 
املعامالت حم���ل احلديث تتعلق مبن هم 

من ذوي الإعاقة.
وانطالق���ا م���ن حر����ش احلكومة على 
تقدمي الدعم والرعاية، خ�ص�صت اململكة 
لفئ���ة ذوي الإعاق���ة م�صاع���دة اجتماعي���ة 
�صهرية تبلغ 100 دينار، اإل اأن الإجراءات 
املرافقة ل�رف ه���ذا املخ�ص�ش ت�صببت 
يف اإزع���اج امل�صتحقني ل���ه، وعزوفهم عن 
الت�صجيل؛ ب�صب���ب تعقيد الإجراءات التي 

ل تتالءم مع ظروفهم ال�صحية.
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• طريقة التمرير املزدوج للبطاقة كما �رحها امل�رف املركزي	
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نرحب بك في خيمتنا الرمضانية المستوحاه من فن ا�رابيسك الحديث. تذوق نكهات شهية في 
ا�فطار وإستمتع بالغبقات الخاصة مع العائلة وا�صدقاء. إكتشف فعاليات ممتعة للضيوف الصغار 

في خيمة نادي فورسيزونز ل£طفال. إقضي ليالي مميزة في الونج الشيشة مع موسيقى حية. 
إستضف شركائك في العمل في إحدى قاعاتنا. إحصل على خصومات خاصة من المنتجع الصحي.

إنضم إلينا في رمضان.
fourseasons.com/ar/bahrain  (973) 1711 5500       :للحجوزات

شهر الخير مع فورسيزونز

رم�������ش���ان ���ش��ه��ر ك����رمي ي���ع���زز ق��ي��م االأخ�������وة وال���ت���ك���ات���ف وال���ت���الح���م ب���ن اجل��م��ي��ع

جتربتنا البحرينية اخلال�سة جتعلنا على ثقة واطمئنان بامل�ستقبل
اململكة �شتظل واحة اأمن وا�شتقرار ووطن التعاي�س واالأمان للجميع... العاهل:

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، بح�شور رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأم���ر خليفة بن �شلمان اآل خليف���ة، وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، يف ق�رص ال�شخر 
م�ش���اء اأم�س، رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى والوزراء ورئي�س 
املجل�س االأعلى للق�شاء بالنيابة ورئي�س ديوان الرقابة املالية 
واالإداري���ة ورئي�س غرفة جتارة و�شناع���ة البحرين واملحافظون 
وروؤ�شاء املجال�س البلدية وذلك لل�شالم على جاللة امللك، حيث 
رفعوا اإلى جاللته اأطيب التهاين والتربيكات وخال�س التمنيات 
بحل���ول �شهر رم�شان املب���ارك، �شائلن اهلل ع���ز وجل اأن يعيد 
ه���ذه املنا�شبة الكرمي���ة واأمثالها على جاللت���ه مبوفور ال�شحة 
وال�شعادة، وعلى مملكة البحرين وهي تنعم يف ظل قيادة جاللته 

احلكيمة باخلر واالأمن واالأمان والتقدم واالزدهار. 
 ورح���ب جاللة امللك باجلميع وبادلهم التهنئة بهذا ال�شهر 
الف�شي���ل، �شاكرا له���م تهانيهم الطيب���ة وم�شاعره���م النبيلة، 
م�شي���داً بجهوده���م يف خدم���ة الوط���ن وتعزي���ز مكانت���ه ودوره 
الري���ادي يف امليادين املختلف���ة، داعياً املول���ى العلي القدير 
اأن يعي���د هذه املنا�شبة العطرة على �شعب البحرين واملقيمن 
عل���ى  اأر�شها الطيب���ة باخلر والربكات وعل���ى االأمتن العربية 
واالإ�شالمية بالعزة وال�شالم، موؤكداً جاللة امللك اأن �شهر رم�شان 
الكرمي هو �شهر الرحمة واملغف���رة والتوا�شل والرتاحم، تتعزز 

فيه قيم الرتابط والتكافل االجتماعي بن اجلميع.
كم���ا �ش���دد جاللت���ه عل���ى اأن اأبن���اء البحري���ن كان���وا دائما 
و�شيبقون بعون اهلل اأ�رصة واحدة متكافلة مت�شامنة، كما �شتظل 
مملك���ة البحرين واحة ام���ن وا�شتقرار ووط���ن التعاي�س واالأمان 
جلمي���ع اأبناء �شعبها ومن يعي�س ف���وق اأر�شها، و�شتبقى موطن 

الو�شطي���ة والت�شام���ح واالعتدال املنفتح عل���ى العامل والفخور 
دوماً باإرثه وثرائه احل�ش���اري، معرباً جاللته عن الفخر واالعتزاز 
بتجربتن���ا البحرينية اخلال�شة وبالكف���اءات واخلربات البحرينية 
الت���ي تخ���دم الوط���ن يف كل القطاعات والتي جتعلن���ا على ثقة 

واطمئنان مب�شتقبل البحرين وتقدمها. 
ون���وه جاللت���ه باأهمي���ة تعاون اجلمي���ع من اأجل غ���د اأف�شل 
وم�شتقب���ل اأكرث ازده���ارا للوطن واملواطن واالأجي���ال القادمة، 
�شائ���ال جاللته اهلل �شبحانه وتعالى اأن يوفقنا جميعاً، واأن يحفظ 
مملكة البحرين واأهلها، واأن يوحد �شفوف اأبنائها، ويدمي علينا 

نعمة االمن واالأمان واملحبة وال�شالم. 
كم���ا ا�شتقبل عاهل الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية املعتمدين لدى 
مملك���ة البحرين، حيث رفع���وا اإلى جاللة املل���ك اطيب التهاين 
و�ش���ادق التمنيات مبنا�شبة �شهر رم�ش���ان املبارك، راجن من 
املول���ى عز وج���ل اأن يعيد ه���ذه املنا�شبة اجلليل���ة على جاللته 
وعل���ى مملكة البحري���ن و�شعبه���ا باخلر وال���ربكات ومزيد من 

التطور واالزدهار يف ظل قيادة جاللة امللك.
ورح���ب جاللة امللك ب�شف���راء الدول ال�شقيق���ة وال�شديقة، 
م�شي���داً بالعالق���ات الثنائية الوثيق���ة واملتمي���زة القائمة بن 
مملك���ة البحرين ودولهم ، موؤك���داً جاللته احلر�س امل�شتمر على 
تطوير وتنمية هذه العالقات لكل ما فيه خر وم�شلحة اجلميع.

كما اأعرب جاللته عن تقدي���ره للجهود الطيبة التي يبذلها 
ال�شف���راء لتعزيز جماالت التعاون امل�شرتك بن مملكة البحرين 

وبلدانهم ال�شقيقة وال�شديقة. 
واأك���د جاللته اأن �شهر رم�شان املبارك هو �شهر كرمي يعزز 
قي���م االأخوة والتكات���ف والتالحم بن اجلمي���ع، ويوؤكد املبادئ 

والتعاليم ال�شمحة للدين االإ�شالمي احلنيف.

• جاللة امللك م�شتقبال بح�شور، �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، كبار امل�شوؤولن وروؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية	
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00973 17400553
(Robert Bosch GmbH).Bosch

القادم اأف�سل على �سعيد اأمن وا�ستقرار املنطقة وتنميتها
قمم الريا�س �صكلت مرحلة مهمة يف م�صار الت�صدي للتطرف والإرهاب... رئي�س الوزراء: 

املنام����ة - بن����ا: اأك����د رئي�����س الوزراء 
�صاح����ب ال�صمو امللكي الأم����ر خليفة بن 
�صلم����ان اآل خليفة اأن الأج����واء تبعث على 
الرتياح وتب�رش باأن القادم �صيكون اأف�صل 
عل����ى �صعي����د اأم����ن وا�صتق����رار املنطق����ة 
وتنميتها خ�صو�صا بع����د القمم التاريخية 
اململك����ة  ا�صت�صافته����ا  الت����ي  الناجح����ة 
العربية ال�صعودية ال�صقيقة موؤخرا، والتي 
�صكلت مرحلة مهمة يف م�صار العمل الدويل 
اجلاد لتعزيز الأمن وال�صتقرار والت�صدي 

خلطر التطرف والإرهاب.
و�صدد �صموه على اأهمية تو�صيع دائرة 
ال�صتثم����ار البحرين����ي العامل����ي والدخول 
يف �����رشاكات اقت�صادي����ة وا�صتثمارية على 
�صعي����د القطاع اخلا�س ت�صه����م يف الدفع 
مب�صارات التنمي����ة القت�صادية املختلفة، 
موؤك����دا �صم����وه دعم مملك����ة البحرين لكل 
جهد يهدف اإل����ى الإ�رشاع بوت����رة التنمية 
والتطوي����ر وتعظي����م التع����اون الدويل يف 

ال�ص����اأن ال�صتثم����اري والقت�ص����ادي مب����ا 
يخدم امل�صار التنموي ويحقق لل�صعوب ما 

تن�صده من رفاه ورخاء.
ج����اء ذل����ك خ����ال ا�صتقب����ال �صاحب 
ال�صم����و امللك����ي رئي�����س ال����وزراء يف ق�رش 
م����ن  ع����ددا  اأم�����س  �صب����اح  الق�صيبي����ة 

التجاري����ة  والفعالي����ات  امل�صوؤول����ن 
والقت�صادية والفكرية وال�صحافية، حيث 
تبادل �صموه مع احل�صور التهاين مبنا�صبة 
�صه����ر رم�صان املب����ارك، داعيا �صموه اهلل 
عز وجل اأن يعيد هذه الأيام املباركة على 
مملكة البحري����ن و�صعبها باخل����ر واليمن 

وال����ركات، واأن يحفظ عليه����ا نعمة الأمن 
وال�صتقرار.

واأك����د �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س 
الوزراء �رشورة ال�صتفادة من هذه الأجواء 
الإمياني����ة يف تعزيز التق����ارب والتوا�صل 
ب����ن اأف����راد املجتم����ع وتوطي����د الروابط 

بينهم مبا يعزز من الوحدة الوطنية، وحث 
�صموه على اأن تكون املجال�س الرم�صانية 
الت����ي تتميز بها البحرين �صاحات للتاقي 
وتبادل الآراء يف كل ما من �صاأنه اأن يرتقي 
باحل�����س الوطني ويدعم جهود البحرين يف 

طريق التنمية والبناء.

ون����وه �صم����وه اإل����ى اأن وت����رة العمل 
كاف����ة  التنمي����ة  قطاع����ات  يف  والجن����از 
م�صتم����رة ب����كل عزمي����ة واإ�رشار؛ م����ن اأجل 
اأن ينع����م املواطن����ن باأف�ص����ل اخلدمات 
والو�ص����ول اإل����ى امل�صتقبل ال����ذي نرجوه 

للوطن و�صعبه.
واأ�ص����اد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
الوزراء برجال ال�صحافة والإعام ودورهم 
امل�صه����ود يف تنوي����ر املجتم����ع وحتفيزه؛ 
لك����ي يكون عن�����رشًا فاعا يف من����اء الوطن 

وازدهاره.
امللك����ي  ال�صم����و  �صاح����ب  وتط����رق 
رئي�����س الوزراء مع احل�صور اإلى التطورات 
وامل�صتج����دات على ال�صاحت����ن الإقليمية 
والدولية، حيث �ص����دد �صموه على �رشورة 
اأن يك����ون الهدف من كل حت����رك اإقليمي 
اأو دويل ه����و بناء عامل اأكرث اأمنا وا�صتقرارا 
تنع����م في����ه ال�صع����وب مبقوم����ات الرف����اه 

والزدهار.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبا عددا من امل�صوؤولن والفعاليات التجارية والقت�صادية والفكرية وال�صحافية	

ال�����������ص�����اأن ال������ص�����ت�����ث�����م�����اري والق�����ت�����������ص�����ادي ال������������دويل يف  ال�����ت�����ع�����اون  ت����ط����وي����ر وت����ع����ظ����ي����م 
وا�����ص����ت����ق����رارا  اأم������ن������ا  اأك���������رث  ع�������امل  ب�����ن�����اء  دويل  اأو  اإق����ل����ي����م����ي  حت�������رك  ك������ل  م������ن  ال������ه������دف 
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كم عدد الفروع الجديد اللتي سيتم افتتاحها قريباً؟

تابعونا عىل

٣سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

 ٥٣

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوضفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

حممد بن مبارك: ال�سالم اأ�سا�س الأمن يف العامل

البحرين حتر�س على تعزيز الأمن وال�ستقرار باملنطقة

�سموه ا�ستعر�ض مع الر�سن برامج املعهد الدويل بالبحرين

يف لقاء مع مدير “ال�سالم الدويل”... وزير اخلارجية

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائب رئي����ض جمل�ض 
ال���وزراء �سمو ال�سي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليفة يف 
مكتب���ه بق����ر الق�سيبي���ة اأم�ض مدير معه���د ال�سالم 
الدويل تريي رود الر�س���ن، ومدير املكتب االإقليمي 
ملعهد ال�سالم الدويل ملنطقة ال�رق االأو�سط و�سمال 
اإفريقيا جنيب فريج���ي. وا�ستعر�ض �سموه مع تريي 
رد الر�س���ن برام���ج وم�روع���ات املعه���د يف مملك���ة 
البحرين، ون�ر ر�سال���ة املعهد الرئي�سة الهادفة اإلى 
تعزيز ثقافة ال�سالم يف املنطقة خ�سو�سا يف �سوء ما 
ت�سهده م���ن تطورات واأحداث؛ بو�سفه اأ�سا�ض االأمن 

واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل وزير اخلارجية 
ال�سيخ خالد بن اأحم���د بن حممد اآل خليفة 
يف مكتبه اأم�ض، مدير معهد ال�سالم الدويل 

تريي رود الر�سن.
وخ���الل اللقاء، رح���ب وزي���ر اخلارجية 
بالر�س���ن، موؤك���داً حر�ض مملك���ة البحرين 
بالتع���اون مع معه���د ال�سالم ال���دويل؛ من 
اأج���ل دعم اجله���ود الرامية لتعزي���ز االأمن 
واال�ستق���رار باملنطق���ة خ�سو�س���ا يف ظل 
ال���دور الن�سط ال���ذي يقوم ب���ه املعهد يف 
هذا ال�سياق من خالل البحوث والدرا�سات 
واملوؤمترات الت���ي ينظمها وما تطرحه من 
روؤى ومقرتح���ات خل���راء ومتخ�س�س���ن، 

متمنياً للمعهد دوام التوفيق والنجاح.
م���ن جانبه، اأع���رب الر�سن ع���ن �سكره 

وزي���ر اخلارجي���ة؛ لدعم���ه امل�ستمر جلهود 
وبرامج معهد ال�سالم الدويل، وحر�سه على 

متابعة اأن�سطت���ه املختلفة، متمنياً ململكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار.

• �سمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء م�ستقبال مدير معهد ال�سالم الدويل	

• وزير اخلارجية م�ستقبال مدير معهد ال�سالم الدويل 	

 توجيهات رئي�س الوزراء �ساهمت 
يف اإجناح كونغر�س “الفيفا” 

“الكلمة الطيبة” تفتح الت�سجيل جلائزة اأف�سل م�رشوع تطوعي

يف ر�سالة �سكر تلقاها �سموه من رئي�ض االحتاد الدويل لكرة القدم

برعاية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�����ض الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة ر�سال����ة �سكر من رئي�ض 
االحت����اد ال����دويل لك����رة الق����دم )الفيف����ا( 
جي����اين اإنفانتينو يف ختام انعقاد كونغر�ض 
مملك����ة  يف  وال�ست����ن  ال�ساب����ع  “الفيف����ا” 

البحرين.

واأع����رب رئي�����ض االحتاد ال����دويل لكرة 
القدم ع����ن بالغ �سكره وتقدي����ره ل�ساحب 
ال�سم����و امللكي رئي�����ض ال����وزراء، ملا لقيه 
وامل�سارك����ون كافة يف املوؤمت����ر من حفاوة 

وتكرمي.
كما عر ع����ن تقديره لتوجيهات �سموه 
ال�سدي����دة واجله����ود الكبرية الت����ي بذلتها 

البحري����ن الإجن����اح ه����ذا املوؤمت����ر وحتقيقه 
الأهدافه.

ومتن���ى اإنفانتين���و ل�ساح���ب ال�سم���و 
ال�سح���ة  ال���وزراء دوام  امللك���ي رئي����ض 
مزي���دا  البحري���ن  وململك���ة  وال�سع���ادة، 
م���ن التق���دم واالزدهار يف ظ���ل قيادتها 

احلكيمة.

املنامة - بنا: يف ن�سختها الثالثة على 
التوايل وبرعاية �سم���و ال�سيخ عي�سى بن 
عل���ي بن خليف���ة اآل خليف���ة تعلن جمعية 
الكلم���ة الطيبة عن جائ���زة اأف�سل م�روع 
تطوع���ي وطني يف مملكة البحرين، وذلك 
�سمن فعاليات الدورة ال�سنوية ال�سابعة 
جلائ���زة عي�سى ب���ن علي العربي���ة للعمل 
التطوع���ي، �سبتمر 2017، التي تقيمها 
اجلمعي���ة بالتع���اون مع االحت���اد العربي 
للتطوع، يف اإطار جهودها الرامية اإلى ن�ر 
ثقاف���ة التطوع ودف���ع املجتمع البحريني 
جتاه ت�سجي���ع االأفكار اخلالق���ة يف العمل 

التطوعي.
واأو�س���ح رئي�ض جلنة اأف�س���ل م�روع 
يعقوب بوهزاع اأن امل�ساركة يف امل�سابقة 

مفتوح���ة للجمعي���ات االأهلي���ة مبختل���ف 
اأنواعه���ا، والفرق التطوعي���ة، بالوزارات 
وال����ركات  احلكومي���ة  واملوؤ�س�س���ات 
اخلا�س���ة، والف���رق التطوعي���ة الطالبي���ة 
اختي���ار  عل���ى  و�سيعم���ل  واجلامعي���ة، 
امل�ساريع الفائزة جلنة حتكيم متخ�س�سة 
وعل���ى م�ستوى ع���ايل م���ن االحرتافية يف 
تقيي���م امل�ساري���ع وفق معاي���ري حمددة 
منها: جوانب التميز يف امل�روع حيث يتم 
تقييمه من حيث نوعه )خريي، اجتماعي، 
ثق���ايف.. اإل���خ(، وفكرت���ه وه���ل اأ�سافت 
جديداً اأم اأنها فكرة قائمة ومت تطويرها، 
ا�ستدامة امل�روع: عمره والتحديات التي 
تواجهه، واخلطة امل�ستقبلية له، اجلهات 
الداعم���ة اأو التي مت التعاون معها والتي 

تعك����ض م���دى انت�س���اره وو�سول���ه اإل���ى 
االإيجابية  واالآث���ار  امل�ستهدفة،  ال�رائ���ح 
التطوعي واخلرات  امللمو�سة للم����روع 
الت���ي اأ�سافه���ا لهم والأ�سح���اب امل�روع 
التطوع���ي  الفري���ق  واإجن���ازات  نف�س���ه، 
الت���ي  امل�ساري���ع  حي���ث  م���ن  ال�سابق���ة 
قدموها اأو �ساركوا فيها واالإجنازات التي 

حققوها.
وا�سار اإلى “اأن اجلمعية قد خ�س�ست 
جوائز ت�سجيعية للم�ساريع الثالثة الفائزة 
بقيمة 4000 دوالر للم�روع الفائز االأول، 
و2000  الث���اين،  للفائ���ز  دوالر  و3000 
دوالر للفائ���ز الثال���ث، و�سيت���م ت�سليم 
اجلوائز يف حفل كبري على هام�ض احتفال 
اجلمعية بجائزة الرئي�ض الفخري للجمعية 

�سمو ال�سي���خ عي�سى بن عل���ي بن خليفة 
اآل خليفة لتك���رمي رواد العمل التطوعي 

الع���رب خ���الل منت�س���ف �سه���ر �سبتمر 
املقبل.

ون���وه بوه���زاع اإل���ى اأن م���ن يرغ���ب 
بامل�ساركة بهذه اجلائ���زة ميكنه االطالع 
على معايري املحددة التي و�سعتها جلنة 
التحكي���م للتق���دم لها وم���لء اال�ستمارة 
اخلا�س���ة باجلائ���زة املوج���ودة يف موق���ع 
www.gwsocietybh. :اجلمعية التايل

org، يف و�سائ���ل التو�س���ل االجتماع���ي 
 @gwsocietybh باجلمعي���ة  اخلا�س���ة 
اأو التوا�س���ل عل���ى رق���م )34306516( 
ملعرفة مزيداً م���ن التفا�سيل، مع العلم 
اأن اآخر موعد ال�ستالم امل�ساريع التطوعية 
مع العلم اأن اآخر موعد ال�ستالم امل�ساريع 

التطوعية هو 31 يوليو2017.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

• •�سمو رئي�ض الوزراء	 جياين اإنفانتينو	
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يرس جمعية السفر والسياحة البحرينية دعوة السادة 

األعضاء لحضور اجتامع الجمعية العمومية إلنتخاب 

مجلس اإلدارة الجديد، فعىل من يجد لديه الرغبة 

التقدم كتابياً اىل سكرتري الجمعية

السيد/آيزك ماثيو

بكـتاب رسمي عرب الربيد اإللكرتوين التايل:

 imathew@algosaibitravel.com

يف موعــده اقصـاه 1يونيو2017م

وسوف يكون االجتامع بتاريخ  4 يونيو 2017م 

الساعة  الثامنة يف فندق منتجع إليت وسبا يف املحرق.

إعـــــــالن إعـــــــالن

يسر جمعية السفر والسياحة البحرينية 

دعوة السادة األعضاء لحضور اجتماع الجمعية 

العمومية النتخاب مجلس اإلدارة الجديد ،فعلى من 

يجد لديه الرغبة التقدم كتابياً الى سكرتير الجمعية  

السيد/آيزك ماثيو  

بكتاب رسمي عبر البريد اإللكتروني التالي: بكتاب رسمي عبر البريد اإللكتروني التالي: 

imathew@algosaibitravel.com

في موعد اقصاه 22 سبتمبر 2015 م  

وسوف يكون االجتماع بتاريخ  30 سبتمبر 2015 م  

الساعة العاشرة  صباحاً في فندق شيراتون البحرين. 

راشد 
الغائب

تيارات

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

منارة للرتويج ل�سمعة البحرين �سارخ الدو�رسي: “$” 

نرف�ض ا�ستبدال املطبات الإ�سمنتية باملطاطية 

ول تعك�ض ر�سانا رواتب معار�ض التوظيف “مقبولة” 

احلكومة تطلب تاأجيل “عالوة الغالء”... وال�سورى يوافق

البحر: دور مهم لل�صحافة يف تعزيز املواطنة ونبذ الفرقة

البت يف ا�صتمالك عقار “ابتدائية باربار” موؤجل... خلف: 

يزعجنا بقاء العاطلني �صنوات بقائمة االنتظار... وكيل “العمل” لـ “$”:

اإرجاء تعديل بقانون “حماية املجتمع من االإرهاب” ملزيد من الدرا�صة

اأ�صـــاد رجل االأعمال �صـــارخ الدو�رسي بدور 
�صحيفـــة “البالد” التنويري يف �صتى املجاالت 
ال�صيا�صية واالقت�صاديـــة واالجتماعية، موؤكداً 
اأن “)البـــالد( جنحـــت وب�صواعـــد اأبنائهـــا باأن 
تكـــون منـــارة للرتويـــج ل�صمعـــة البحريـــن يف 
الداخل واخلارج، وباإثـــراء احلقل الوطني بهذا 

اجلانب”.
واأبـــدى الدو�رسي اإعجابـــه ب�صقف احلريات 
الـــذي توفـــره ال�صحيفـــة لكتابهـــا، وال�صدى 
الـــذي يولـــده ذلـــك بتجـــاوب وا�صتح�صان من 
جانب رئي�س الـــوزراء �صاحـــب ال�صمو امللكي 
االأمري خليفة بن �صلمـــان اآل خليفة، مما يوؤكد 
دومـــاً اأهمية دور ال�صحافـــة التنويري، واإيجاد 

�صيا�صة االأبواب املفتوحة مع النا�س.
االقت�صاديـــة  النـــدوات  اأهميـــة  وثمـــن 
التـــي تعقدهـــا “البالد” بـــني احلـــني واالآخر، 
وبالتو�صيـــات التي تذيلها بنهايـــة كل منها. 
واأردف اأن “القـــارئ اليوم اأ�صحـــى حاد الذكاء 
واالطـــالع واالنتقـــاء، وال�صحيفـــة اجليـــدة هي 
التي تتميز على اأ�صا�س املحتوى، وعلى اأ�صا�س 

اجلهد املبذول الإبرازه وبال�صكل ال�صحيح”.

التنفيـــذي  الرئي�ـــس  اأكـــد  جهتـــه،  مـــن 
لل�صحيفـــة اأحمد البحـــر اأهميـــة دور ال�صحافة 
ال�صمـــل،  ومل  املواطنـــة  مفاهيـــم  تعزيـــز  يف 
وواأد حمـــاوالت الت�صطـــري والفرقـــة، مبيناً اأن 
“البحريـــن اأ�صحـــت اليوم مثـــاال يحتذى به يف 
احت�صـــان االآخـــر، ويف خلـــق املنـــاخ االيجابـــي 

واالأر�صيـــة اخل�صبة حلراك اقت�صـــادي مغاير، 
ت�صب خمرجاته يف خدمة كل البحرينيني”.

وبني البحر اأن �صحيفـــة “البالد” م�صتمرة 
ال�صـــوق  يف  اجلديـــدة  هويتهـــا  تعزيـــز  يف 
البحرينيـــة؛ لتتواكـــب مع تطلعـــات املواطن 

وامل�صتثمر معاً.

اأبـــدى وزيـــر االأ�صغـــال و�صـــوؤون البلديات 
رف�صـــه  خلـــف  ع�صـــام  العمـــراين  والتخطيـــط 
القرتاح تقدم به جمل�س بلدي ال�صمالية يق�صي 
با�صتبـــدال مطبـــات تخفيف ال�رسعـــة االإ�صمنتية 

باأخرى من املطاط.
ومتثـــل املقـــرتح يف و�صـــع مـــواد مطاطية 
تعمل على تخفيف ال�رسعـــة، كبديل للمرتفعات 
اأ�صـــوة بالتجربـــة اليابانيـــة، وا�صتخـــدام مـــواد 
خر�صانيـــة المت�صا�ـــس املياه املتجمعـــة ومياه 

االإمطار لنجاح تطبيقها يف اإيطاليا.
وكان املجل�ـــس قـــد بـــرر مقرتحـــه بغر�س 
ا�صتخـــدام املواد املتطورة يف ر�صـــف ال�صوارع 
املروريـــة،  ال�صالمـــة  وحتقيـــق  والطرقـــات 
والتقليل مـــن ظاهرة مرتفعات تخفيف ال�رسعة، 
والتقليل من كلفـــة �صيانة الطرقات وال�صوارع 

نتيجة جتمع املياه.
ومن جانب اآخر، اأكد وزير االأ�صغال والبلديات 
اأنـــه ال ميكـــن البـــت يف مو�صوع ا�صتمـــالك جزء 
مـــن اأحد العقارات بقرية باربـــار الإن�صاء مدر�صة 

ابتدائية للبنات يف الوقت احلايل.
وبـــرر الوزيـــر رده علـــى تو�صيـــة للمجل�س 
البلـــدي ال�صمـــايل، بـــاأن م�صودة م�ـــرسوع قانون 
امليزانيـــة العامـــة للدولة لل�صنتـــني املاليتني 
2017 و2018 واإجمـــايل تقديـــرات الـــوزارات 

مازالت قيد املناق�صة.
وكان الوزير قد اأبدى موافقته على تو�صية 
�صابقـــة للمجل�ـــس البلـــدي با�صتمـــالك العقـــار 

املذكور الإن�صاء املدر�صة االبتدائية.
ي�صار اإلى اأنه وقبل نحو 7 �صنوات مت اإغالق 
مدر�صـــة باربـــار االبتدائيـــة للبنـــات، وحتويـــل 
طالباتهـــا علـــى مدر�صتـــي الـــدراز االبتدائيـــة 

للبنات، وكرانة االبتدائية للبنات كحل موؤقت.
و�صبـــق اأن وافقـــت احلكومـــة علـــى مقرتح 
برغبة مقـــدم عرب جمل�ـــس النـــواب،  با�صتمالك 
قطعـــة اأر�س الإن�صـــاء مدر�صة ابتدائيـــة للبنات 

بقرية باربار.

وافق جمل�س ال�صورى اأم�س برئا�صة علي ال�صالح 
على طلب احلكومة بتاأجيل نظر كل من م�رسوع قانون 
ب�صاأن تعديل مادة بقانون حماية املجتمع من االأعمال 

االإرهابية وم�رسوع قانون ب�صاأن عالوة الغالء.
وقرر املجل�ـــس تاأجيل النظر فيهمـــا واإعادتهما 
للجنة املخت�صة ملزيد من الدرا�صة. كما طلب رئي�س 
جلنـــة ال�صـــوؤون اخلارجية والدفـــاع واالأمـــن الوطني 
باملجل�س ا�صـــرتداد تقرير جلنته بخ�صو�س االقرتاح 
بقانـــون بتعديـــل بع�س اأحـــكام قانون املـــرور ومبا 
ين�صجم مع طلب احلكومة ممثلة بوزارة الداخلية. ويف 
بداية اجلل�صة، تال االأمـــني العام للمجل�س عبداجلليل 
•الطريف بياناً مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك. االأمني العام للمجل�س يتلو بيانا مبنا�صبة ال�صهر الف�صيل	

“الإعالم”: م�سادرة كتب حتوي مغالطات تاريخية

“الإبداع” يفوز بجائزة “اأف�سل متكني للمراأة” خليجًيا

املنامة - بنـــا: اأعلنت وزارة �صوؤون 
االإعـــالم م�صادرتهـــا عددا مـــن الكتب؛ 
تاريخيـــة  مغالطـــات  علـــى  الحتوائهـــا 
يف م�صمونهـــا، خ�صو�صـــا فيمـــا يتعلق 

باأن�صاب بع�س القبائل العربية.

االإعـــالم  و�صائـــل  اإدارة  واأو�صحـــت 
الكتـــب  هـــذه  م�صـــادرة  اأن  بالـــوزارة 
املخالفـــة ياأتي يف اإطار حر�ـــس الوزارة 
الدائم علـــى منع تداول اأي مطبوعات اأو 

اإ�صدارات من �صاأنها العبث بالتاريخ.

املنامـــة - بنا: فاز بنك االإبداع للتمويل 
متناهـــي ال�صغـــر بجائـــزة “اأف�صـــل متكني 
للمـــراأة” على م�صتـــوى دول جمل�س التعاون 
اخلليجـــي؛ وذلك تقديـــراً جلهـــود البنك يف 
دعـــم املـــراأة البحرينية ومتكينهـــا من خالل 
القرو�س ال�صغرية لالرتقاء مب�صتوى حياتها 

وحياة عائلتها. 
ونيابـــة عـــن الرئي�س التنفيـــذي للبنك 
املـــايل  املديـــر  ت�صلمـــت  الغـــزاوي،  خالـــد 
واالإداري فاطمـــة ال�صلمـــان اجلائـــزة خـــالل 

موؤمتر “تاأثري” الذي ا�صت�صافته حكومة دبي 
االأ�صبـــوع املا�صي بح�صور اأكـــر من 1200 
م�صارك. وحتدثت ال�صلمان يف كلمة لها خالل 
مرا�صـــم ت�صلم اجلائـــزة عن اإجنـــازات البنك 
يف دعـــم املـــراأة البحرينية، معربـــة عن �صكر 
بنك االإبداع لرئي�صة املجل�ـــس االأعلى للمراأة 
�صاحبـــة ال�صمو امللكي االأمـــرية �صبيكة بنت 
اإبراهيـــم اآل خليفـــة، منوهة بجهـــود �صموها 
يف دعـــم املـــراأة البحرينيـــة وتهيئـــة البيئة 

املنا�صبة لها للرتقي والتميز،.

مناشدة تجار لسمو رئيس الوزراء
 

ال جتد موطئا لقدمك يف اأ�صهر اأ�صواق بيع املقتنيات الرتاثية والقدمية بالبلدان ال�صياحية. 
حوانيـــت االأنتيـــكات تخت�رس الذكريات يف اآالت ت�صوير عتيقة اأو عمـــالت بادت اأو قطع نفي�صة اأو 

“م�صتخته” اأو راديو نادر اأو قداحات حتمل �صور زعماء.
التقيـــت جمموعة جتار ب�صطـــاء، ت�صكن التحف حمالتهم بال�صـــوق ال�صعبية يف مدينة عي�صى، 
وهالنـــي غياب التخطيط بتوزيع دكاكينهم ال�صيقة. جريان حمالت االأنتيكات خمتلفو امل�صارب. 
الـــربادة تال�صق حمـــل تنجيدات. واأمامهم بائع موبايالت وعبايـــات. وخلفهم كهربائي. ويف عمق 

ال�صوق كفترييا، وجباتها بال لون اأو طعم اأو رائحة! 
هيئـــة البحريـــن لل�صياحة واملعار�ـــس وبلدية املنطقـــة اجلنوبية مل تطلقـــا برامج ترويجية 
لل�صوق. اأما غياب التكييف والتهوية، فينفران ارتياده، وال �صائح اأجنبي يتجّول مبمراته الكئيبة.  
ويتعـــني اال�صتثمـــار ال�صياحي لوجود بحرينيـــني، مازالوا ميتهنون بيـــع االأنتيكات بال�صوق 

ال�صعبية، بدال من هيمنة اأجانب على املهنة ب�صوق املنامة قبلة ال�صياح التقليدية.
انترت بحريني واقفا، اأم�صى 30 عاما بجمع وبيع االأنتيكات، طالبا ن�رس منا�صدته وزمالئه ل�صمو 
رئي�ـــس الوزراء؛ الإ�صدار التوجيهـــات ال�صامية لهيئة ال�صياحة وبلديـــة اجلنوبية، لتكثيف ترويج 
موقـــع ال�صـــوق ال�صعبية؛ باعتبارها مق�صـــدا �صياحيا، واإعادة النظـــر يف توزيع حمالت املقتنيات 

الرتاثية والقدمية، لتكون مبنطقة م�صرتكة، ومن�صة جاذبة، بدال من ت�صتتها وطم�س كنوزها.
واأكدُت للح�صور اأن �صمو رئي�س الوزراء دائم االهتمام بتطوير االأ�صواق ال�صعبية؛ الأن �صموه 

يرى فيها �صورة البحرين اجلميلة، متدثرة بثوب تراثنا املت�صل بحا�رسنا. 
���روين باأمر �ساٍم خالد يف وجدانهم... اإ�سقاط �سم���وه ديون جتار ال�سوق، قبل اأعوام، بعد  وذكَّ

حادثة احلريق. و�صدق من قال اإن عا�صقي االأنتيكات يحفظون كل �صيء قدمي عن ظهر قلب.

تيـــــــــــــار
“مـــــن ال�صهــــــل اأن تكـــــــون �صجـــــــاعـــــا عن ُبعـــــــد”.

الحكيم أيسوب

حمرر ال�سوؤون املحلية

ت�صوير: خليل اإبراهيم

�سيد علي املحافظة

 حمرر ال�سوؤون الربملانية

•  ع�صام خلف	

• �صباح الدو�رسي	

اأو�صـــح وكيل وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية 
�صبـــاح الدو�ـــرسي لــــ “البـــالد” يف �صـــوؤال عـــن مدى 
تلبية الرواتب املعرو�صـــة مبعار�س التوظيف التي 
تنظمهـــا الوزارة لطموح امل�صوؤولـــني والباحثني عن 
العمل باأنه “عرجاً على الو�صع االقت�صادي الذي متر 
به البحرين، فالرواتـــب املعرو�صة مقبولة، لكنها ال 

تعك�س ر�صانا بالتاأكيد”.
وا�صتكمـــل الدو�رسي “نطمح بتحقيـــق االأف�صل 
دائمـــاً الأبنائنـــا، بـــل اأف�صـــل االأف�صل، وملجـــرد اأن 
املوظف يجد ويطـــور من نف�صه، اأتوقـــع باأنه �صيجد 

املـــكان امل�صتحـــق لـــه، كمـــا اأن القبـــول لذلـــك من 
�صاحـــب املوؤ�ص�صـــة �صيكـــون حا�ـــرساً”. ويف �صـــوؤال 
لــــ “البـــالد” عن مدى جنـــاح املعار�ـــس ال�صبيهة يف 
ا�صتقطـــاب البحرينيـــني وتوظيفهم، اأ�صـــار بالقول 
“معار�س التوظيف متثل اإ�صافة لل�صوق وللباحثني 
عن العمـــل معاً، ونحن ن�صتهدف مـــن خالل الباحثني 
عـــن العمل امل�صجلني لـــدى الـــوزارة، وبتخ�ص�صات 
متنوعة، ت�صاعد على منح جميع ال�رسائح من الباحثني 
عـــن العمل فر�صـــة العمـــل”. وتابع “يزعجنـــا كثرياً 
بقـــاء عدد مـــن العاطلني عـــن العمل ل�صنتـــني اأو 3 
علـــى قائمـــة االنتظـــار، وعليه نـــرى بـــاأن املعار�س 

املتخ�ص�صة �صتوفر لهم املزيد من االإن�صاف”.

ابراهيم النهام
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“اخلدمة”: حت�سني الأداء يف املوؤ�س�سات احلكومية

“اخلريية امللكية” ت�ستعد لإنتاج فيلم درامي ق�سري

بلدية املحرق ت�صرتط ترخي�ًصا للخيام

اإ�صدار تعليمات ال�صوم للم�صابني بال�صكري

للموؤ�ص�صات ال�صحية بدء تطبيق “االعتماد الوطني” 

لتح�صني البحث العلمي و“هيلث مند�س”  اتفاقية بني “الأطباء” 

“حقن” لعالج ال�صمنة حتمي من ال�صكري واأمرا�س القلب 

“االأعلى للمراأة” يطلق برنامج “فائدة” الرم�ساين

اال�شتعانة مبقيمني معتمدين للتقييم ال�شامل ... حممد بن عبداهلل: 

بدعم من موؤ�ش�شة عبدالعزيز جا�شم كانو

فقدان 16 كيلوغراًما يف االأ�شهر االأولى... اال�شت�شاري الدفرت لـ“$”: 

على ح�شابات املجل�س مبواقع التوا�شل االجتماعي

اأعلـــن  لل�شحـــة:  االأعلـــى  املجل�ـــس   – املنامـــة 
رئي�ـــس املجل�ـــس االأعلـــى لل�شحة ال�شيـــخ حممد بن 
عبـــداهلل اآل خليفـــة عـــن بـــدء البحريـــن يف تطبيـــق 
برنامـــج االعتمـــاد الوطني للموؤ�ش�شـــات ال�شحية، اإذ 
قامـــت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم املهـــن واخلدمات 
ال�شحيـــة باال�شتعانة مبقيمني معتمدين من خمتلف 
التخ�ش�شـــات، ملبا�ـــرة عمليـــة التقييـــم ال�شامـــل 
للموؤ�ش�شـــات ال�شحية.  ويف هذا االإطار، اجتمع رئي�س 
املجل�ـــس االأعلـــى لل�شحـــة ال�شيخ حممد بـــن عبداهلل 
اآل خليفـــة مع الرئي�ـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
لتنظيم املهـــن واخلدمات ال�شحية مـــرمي اجلالهمة 
برفقة اخلبري الدويل يف االعتماد يان�س ا�شكاليد�س. 
واأطلعـــت اجلالهمـــة رئي�س املجل�ـــس على �شري 
عمليـــة تقييـــم اأداء امل�شت�شفيـــات اخلا�شـــة والذي 
بـــداأت الهيئة تطبيقه هذا ال�شهر من قبل املقيمني 
املعتمديـــن.  وبني اخلبـــري ا�شكاليد�ـــس اأن معايري 
التقييـــم ال�شـــادرة عـــن املجل�ـــس االأعلـــى لل�شحة 
م�شممة لتي�شري توفري الرعاية االآمنة على نحو فعال. 

والهـــدف من هـــذه املعايري هو اأنهـــا قابلة للتكيف 
مع جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية املرخ�شة يف اململكة، 

بغ�س النظر عن حجمها وترتيبات احلوكمة بها.
كمـــا عقـــدت الهيئـــة عـــدداً مـــن االجتماعـــات 
التمهيديـــة والت�شاورية مـــع امل�شت�شفيات اخلا�شة 
قبل البدء يف تطبيق االعتمـــاد بح�شور جميع مديري 
امل�شت�شفيـــات وروؤ�شاء االأطباء بهـــا. وقامت الهيئة 
بعقد ور�شة عمل تاأهيلية لالعتماد على مدى يومني 

والتـــي هدفـــت اإلى تعريـــف مديـــري امل�شت�شفيات 
والطواقم الطبية والفنية بها على �شيا�شة واإجراءات 

االعتماد وجميع معايري االعتماد املطلوبة. 
و�شارك بالور�شة 21 م�شت�شفى و110 موظفني 
من امل�شت�شفيات من خمتلـــف التخ�ش�شات، واأبدى 
امل�شاركـــون الـــراأي على اأن الور�شـــة حققت النتائج 
املرجوة منها اإلى جانب رفعهم عددا من االحتياجات 

التدريبية لتطبيق االعتماد.

اجلفـــري - جمعية االأطبـــاء البحرينيـــة: اأعرب 
رئي�س جمعيـــة االأطباء البحرينيـــة حممد رفيع عن 
�شكـــر اجلمعية ممثلة مبجل�ـــس اإدارتها واأع�شائها 
للدعم الكبـــري الذي تلقتـــه من موؤ�ش�شـــة الوجيه 
الراحـــل عبدالعزيـــز جا�شم كانو، والـــذي �شيمّكن 
اجلمعيـــة من تعزيـــز قدراتها علـــى امل�شي قدًما 
بتحقيـــق اأهدافهـــا الراميـــة اإلى النهو�ـــس بواقع 
العلميـــة  الناحيتـــني  مـــن  البحرينـــي  الطبيـــب 
واملهنيـــة، ومبـــا ينعك�ـــس اإيجاًبـــا علـــى متلقـــي 
اخلدمات ال�شحية والطبية من مواطنني ومقيمني 

يف مملكة البحرين.
واأو�شـــح رفيع اأن اجلمعية وقعت مع موؤ�ش�شة 
“هيلث مند�س” لال�شت�شارات، وبدعم من موؤ�ش�شة 
عبدالعزيـــز جا�شـــم كانـــو، مذكرة تفاهـــم بهدف 
حت�شني البحث العلمـــي والتعليم الطبي امل�شتمر 

يف قطاع الرعاية ال�شحية مبملكة البحرين.
�شي�شاعـــد  الربنامـــج  هـــذا  اأن  اإلـــى  ولفـــت 
اخت�شا�شـــي الرعايـــة ال�شحيـــة يف اململكـــة على 

مواكبة جميع التطورات الرئي�شية يف جمال الرعاية 
ال�شحيـــة، كمـــا يوفـــر ا�شتخـــدام التكنولوجيات 
الراقية مثـــل الواقع االفرتا�شـــي والواقع املعّزز 
يف هذه الربامج التعليميـــة لتجربة التعلم بتعمق 

والتي حت�شن ب�شكل كبري نتائج التعلم.
وخ�س رفيـــع باالإ�شادة اجلهـــود التي يبذلها 
ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة عبدالعزيز جا�شم كانو 
بـــدر كانو، والـــذي �شيتولى قيادة هـــذه املبادرة 

نيابة عن املوؤ�ش�شة.
من جانبـــه، اأ�شار نائب رئي�ـــس جمعية االأطباء 
مناف القحطاين اإلـــى اأن موؤ�ش�شة عبدالعزيز كانو 
وعـــرب هذه املبـــادرة الداعمـــة لالأطبـــاء يف مملكة 
البحريـــن تكون قـــد اختارت بعـــًدا اآخـــر لالرتقاء 
بالعمل اخلريي االإن�شاين يف مملكة البحرين، وذلك 

عن طريق الرتكيز على بناء االإن�شان البحريني.

ال�شمـــاء  الغـــدد  اأمرا�ـــس  ا�شت�شـــاري  ك�شـــف 
وال�شكري اأ�شعد الدفـــرت اأن عقارا جديدا على �شكل 
“حقنـــة” �شهلـــة اال�شتخـــدام، وميكـــن الأي �شخ�س 
ا�شتخدامها، اأ�شبح متوفرا حاليا بالبحرين، باإمكانها 
اإنقا�ـــس الوزن الزائد والق�شاء على البدانة وال�شمنة 
املفرطـــة، والتـــي تعد ظاهـــرة منت�ـــرة يف املجتمع 

البحريني واخلليجي، ومل يتم عالجها.
واأ�شـــار اإلى اأن العالج “ال�شحري اجلديد” وا�شمه 
“فكتـــوزا” يحمي اأي�شا من االإ�شابة مبر�س ال�شكري 
واأمرا�ـــس القلـــب ومـــن دون جراحـــة اأو عمليـــات اأو 

تكميم للمعدة اأو جل�شات “ليزر”.
ويف هذا ال�شدد، ذكر الدفرت اأن اآخر االإح�شاءات 
بالبحريـــن اأ�شـــارت اإلـــى اأن ال�شمنة جتـــاوزت الـ 36 
%، واإنها ظاهرة منت�رة لـــدى ال�شباب واملراهقني 
بالبحريـــن، واأنهـــا ت�شكل خطـــرا متزايـــدا يجب على 
ال�شيا�شـــات ال�شحية الت�شدي له، مو�شحا اأن العقار 

اجلديـــد اآمـــن وح�شـــب املوا�شفات ملنظمـــة الغذاء 
والـــدواء االأمريكيـــة. واأو�شـــح اأن من ميـــزات العالج 
اجلديـــد، والذي يعـــد ثـــورة علمية جديـــدة، واإجنازا 
على امل�شتـــوى االإن�شـــاين، مينع حـــدوث اأو االإ�شابة 
مبر�س ال�شكري الـــذي يعترب اأحد اأعرا�س امل�شاحبة 
لالأ�شخا�ـــس امل�شابني بال�شمنـــة، واأن نتائج فقدان 

الـــوزن تبدو وا�شحة مـــن االأ�شهر االأولـــى ال�شتخدام 
العقار، وقد ت�شل اإلى 16 كيلوغراما.

و�ـــرح اال�شت�شـــاري الدفـــرت اأن ال�شمنة تعد من 
االأ�شباب الرئي�شة امل�شببة ملر�س ال�شكري من النوع 
الثاين، مردًفا اأن ترافـــق ال�شمنة مع داء ال�شكري قد 
يوؤدي اإلـــى 27 من كل 1000 حالة وفـــاة باالأمرا�س 
الوعائيـــة كاجللطـــة الدماغيـــة واحت�شـــاء الع�شلـــة 
القلبيـــة يف االأعمـــار بـــني 69-49 �شنـــة، وهنـــاك 9 
حـــاالت مقابل كل 1000 وفاة جلطة دماغية، وهناك 
7 حـــاالت مقابل كل 1000 احت�شاء الع�شلة القلبية. 
وختـــم بالقـــول اإن “االإبرة” التي يتـــم حقنها باجللد 
ومن دون اأي اأمل، تعمـــل على فقدان الوزن من دون 
اأي م�شاعفـــات؛ النها تعمـــل على فقـــدان ال�شهية، 
وال�شعـــور بال�شبع، مما يـــوؤدي اإلـــى انخفا�س الوزن 
ب�شـــورة تدريجية، م�شريا اإلـــى اأن هذا الدواء، والذي 
يعمل على تقليل الوزن يعمـــل على تقليل االإ�شابة 
بال�شكري بن�شبـــة ت�شل اإلى 80 %، ويقلل التعر�س 
للحوادث الوعائية عند مر�شى ال�شكر بن�شبة 16 %.

الرفــــاع - املجل�ــــس االأعلــــى للمــــراأة: مبنا�شبة 
حلــــول �شهر رم�شان، اأطلق املجل�ــــس االأعلى للمراأة 
من خــــالل ح�شاباته الر�شمية علــــى مواقع التوا�شل 
االجتماعــــي برنامــــج “فائــــدة” الرم�شــــاين اليومي 
كاأحد الربامج واالأن�شطة اجتماعية التوعوية يف اإطار 

تنفيذ اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية.
ويتناول الربنامج حماور عديدة دينية و�شحية 
وريا�شية، واأخرى حــــول ال�شباب والعمل التطوعي، 
وتعزيــــز االإيجابيــــة واالإنتاجية يف ال�شهــــر الف�شيل، 
وي�شعى اإلى ا�شتقطــــاب �رائح وا�شعة من املجتمع 
وتقــــدمي معلومات قيمــــة هادفة يف قالــــب برنامج 
تلفزيوين، عرب ا�شتخدام مواقع التوا�شل االجتماعي 

التي يزداد عدد م�شتخدميها عادة يف رم�شان.
الرم�شــــاين  “فائــــدة”  برنامــــج  وي�شت�شيــــف 
�شخ�شيــــات متنوعــــة للحديــــث حول تلــــك املحاور 
مــــن بينها رئي�ــــس جمل�ــــس االأوقاف ال�شنيــــة را�شد 

الهاجــــري، واأخ�شائيــــة التغذيــــة العالجيــــة عائ�شة 
�س����امل، و�ملحا�رض �ل����دويل نبيل ط����ه، ومدربة �أمناط 
احلياة ال�شحية فاطمــــة املن�شوري، وبطلة مكافحة 
ال�رطــــان ال�شابــــة جويريــــة ال�شوملــــي، وغريها من 

ال�شخ�شيات العامة.
التوا�شــــل  مواقــــع  جمهــــور  املجل�ــــس  ودعــــا 
االجتماعي اإلى متابعــــة ح�شابات املجل�س على تلك 
املواقع )ان�شتغرام وتويرت وفي�شبوك( حتت عنوان 
برنامــــج  حلقــــات  اأن  واأو�شــــح   ،scwbahrian@
“فائدة” �شيجري اإر�شالها اأي�شا عن طريق تطبيق 

الوات�شاب على رقم )66768056(.
ويرمــــي املجل�ــــس االأعلى للمراأة مــــن خالل هذا 
الربنامــــج اإلــــى تعزيز التوعيــــة با�شتثمــــار منا�شبة 
�شهر رم�شان؛ من اأجل تعزيز التوعية باملمار�شات 
ال�شحيــــة وجــــودة احليــــاة، اإ�شافــــة اإلــــى تكري�ــــس 
اال�شتقــــرار االأ�ــــري، وذلك تنفيــــذا للخطة الوطنية 
لنهو�س املراأة البحرينية، وذلك يف اإطار اخت�شا�س 
الن�ــــرات  “اإ�شــــدار  الــــذي ين�ــــس علــــى  املجل�ــــس 
واملجــــالت واملــــواد املطبوعــــة واالإلكرتونيــــة ذات 

العالقة باأهداف املجل�س واخت�شا�شاته”.

• رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة يلتقي خبري االعتماد	
اجلفـــري – ديوان اخلدمـــة املدنية: 
ا�شتقبل رئي�س ديـــوان اخلدمة املدنية 
اأحمـــد الزايد اأع�شـــاء ال�ركـــة العاملية 
التابعة ملجموعة  للتدقيق واملحا�شبـــة 
طالل اأبوغزالة، حيـــث بحث الرئي�س مع 
املدير االإقليمي لتطوير االعمال ومدير 
اال�شت�شـــارات بال�ركة حممود اخللفاوي 
ال�شبـــل الكفيلة يف تطويـــر التعاون يف 
جمال التدقيق وجودة االأداء والتدريب.

واأكد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية 
اأهميـــة  ال�ركـــة  اأع�شـــاء  لقائـــه  خـــالل 

تطبيـــق نظام اجلودة )االآيـــزو( لتحديد 
وال�شالحيـــات  االإداريـــة  امل�شوؤوليـــات 
جميـــع  يف  االأخطـــاء  علـــى  واملحا�شبـــة 
املوؤ�ش�شـــات، مبـــا ي�شهـــم يف حت�شـــني 
االأداء الوظيفي و�شمان جودة اخلدمات 
التي تقدمها املوؤ�ش�شـــة، وفيما يتعلق 
بالتدريـــب اأو�شح بـــاأن الديوان ي�شعى 
اإلى التعاون مع ال�ركة يف تقدمي برامج 
�شتنعك�ـــس  والتـــي  جماعيـــة  تدريبيـــة 
بالفائـــدة علـــى املوظفـــني يف القطاع 

احلكومي.

املنامة - بنــــا: ت�شتعد املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية الإطالق فيلم درامي 
ق�شري يتم ت�شويره حاليا يف مناطق 
عدة من البحرين، حيث تقوم الفنانة 
�شفيقة يو�شــــف باأداء الدور البطويل 
والتمثيلي الوحيد يف الفيلم، تعتمد 
الق�شة علــــى �شخ�شيــــة واحدة فقط 
تــــدور جميــــع االأحــــداث عليهــــا، هذا 
الفيلم مــــن تاأليــــف و�شيناريو اأحمد 
جا�شــــم، ويقوم علــــى ت�شويره طاقم 
من م�شــــوري املوؤ�ش�شة وهم: عي�شى 
امل�شلمــــاين واإميــــان بوزبــــون ويا�ر 

الكوهجي.
خالــــد  االإ�شــــاءة  علــــى  ي�ــــرف 
العمــــريي رئي�س االإ�شــــاءة بتلفزيون 
البحريــــن، وهو �شاحــــب خربة طويلة 
يف االإ�شــــاءة، حيــــث �شيكــــون وجوده 
يف مواقــــع الت�شويــــر لتدريب �شباب 
مهــــارات  واإك�شابهــــم  املوؤ�ش�شــــة 

االإ�شاءة ال�شحيحة.
واجلديــــر بالذكــــر اأن املوؤ�ش�شــــة 
اخلريية امللكية تهتم بالبعد االإعالمي 
الفنــــي لتنويــــع جماالتهــــا االإعالمية 

االإبداعية وتو�شيل ر�شالتها اخلريية 
االإن�شانيــــة ب�شــــورة مغايــــرة، فلقــــد 
اأنتجــــت من قبــــل 4 م�رحيات موجهة 
باالإ�شافــــة  ق�ش�ــــس  و4  لالأطفــــال 
اإلى جمموعــــة من االأفــــالم الوثائقية 
وجمموعة من جمالت االأطفال ودفاتر 
التلوين وغريها من االأفكار املميزة.

علــــى  املوؤ�ش�شــــة  تعتمــــد  كمــــا   
مبــــداأ االإنتاج املحلــــي واالعتماد على 
الطاقات الداخلية حيث تبنت ت�شجيع 
موظفيهــــا املتخ�ش�شــــني يف االإعالم 
علــــى التاأليف والت�شويــــر واملونتاج 
واالإخراج وحتريك الر�شوم املتحركة. 
وياأتي كل ذلــــك خدمة للم�شاريع 
الكبرية التي ما زالــــت يف طور النمو 
اخلــــريي  امل�ــــروع  لهــــذا  والتو�شــــع 
ال�شخــــم الــــذي اأطلقه جاللــــة امللك 
يف بدايــــة العهــــد االإ�شالحــــي اجلديد 
والــــذي و�شــــل �شيتــــه اإلــــى العديد 
من مناطق العــــامل ومناطق الكوارث 
حتديــــًدا، ولذا كانت هــــذه امل�شاريع 
مبثابة الداعم وامل�شاند لن�ر الر�شالة 

االإن�شانية الرا�شخة لهذه املوؤ�ش�شة. 

املحــــرق:  بلديــــة  الب�شيتــــني- 
دعــــت بلدية املحــــرق جميــــع االأفراد 
واجلهــــات الراغبــــني بت�شييد اخليام 
و«االأك�شــــاك« الرم�شانيــــة املوؤقتــــة 
اإلى �ــــرورة مراجعة ق�شــــم تراخي�س 
اخلدمــــات البلديــــة للح�شــــول علــــى 

الرتاخي�س الالزمة بهذا ال�شاأن. 
بيــــان  يف  البلديــــة  واأو�شحــــت 
يف  اخليــــام  »ت�شييــــد  اإن  �شحــــايف 
�شهر رم�شان املبــــارك يخ�شع لعدد 
مــــن اال�شرتاطــــات والتــــي ت�شتدعي 
احل�شول على موافقة الدفاع املدين، 
كم����ا ت�س����رط على كل م����ن يقوم يف 
ت�شييــــد خيمــــة رم�شانيــــة، اأن يراعي 
و�شع م�شاحة كافية بني موقع اخليمة 
وال�شــــارع املطــــل عليه بهــــدف عدم 
اإعاقة احلركــــة املروريــــة، باالإ�شافة 

اإلــــى توافــــر جميع ا�شرتاطــــات االأمن 
وال�شالمــــة التي تقرهــــا اإدارة الدفاع 

املدين«.
واأ�شارت البلدية اإلى اأن احل�شول 
على الرتخي�س يتطلب تقدمي ر�شالة 
لطلب ذلك، ون�شخة من بطاقة الهوية 
ملالك العقار اأو مقدم الطلب، ون�شخة 
من وثيقــــة امللكيــــة للعقــــار املراد 
و�شع اخليمــــة فيــــه، وموافقة خطية 
مــــن �شاحــــب العقــــار يف حالــــة و�شع 
اخليمة يف ملك اآخر، وموافقة اجلريان 
ومديريــــة  املــــدين  الدفــــاع  واإدارة 
�رطة حمافظة املحــــرق، اأما بالن�شبة 
للخيام الرم�شانية اخلا�شة بالفنادق 
واملحالت التجارية فاإنه يجب اإح�شار 
ن�سخة من �ل�سج����ل �لتجاري وي�سرط 

فيها موافقة وزارة ال�شحة. 

املنامــــة - بنا: دعــــت نائب رئي�س 
جمعية ال�شكــــري البحرينية ا�شت�شارية 
طــــب العائلــــة مــــرمي الهاجــــري االأ�ــــر 
البحرينية التي لديها اأطفال م�شابني 
بال�شكري مــــن النوع االأول واملعتادين 
يف حياتهــــم على “حقــــن االأن�شولني”، 
القيــــام بالعديد من اخلطــــوات لرعاية 
االأطفــــال امل�شابــــني بال�شكــــري خالل 
�شهر رم�شان، مبينة اأن هناك تعليمات 
خا�شة واإر�شادات �شحية وطبية حلماية 
ورعاية االأطفــــال امل�شابني بال�شكري 
يف رم�شــــان مــــن اأيــــة م�شاعفــــات قد 

يتعر�شون لها.
باإمــــكان  اإن  الهاجــــري  وقالــــت 
االأطفال امل�شابني بال�شكري من النوع 
االأول املعتمد على االأن�شولني ال�شيام 

تعليمــــات  باتبــــاع  قامــــوا  اإذا  باأمــــان 
الطبيب اال�شت�شــــاري وممر�شة �شكري 
�لأطف����ال و�تبع����و� �لو�جب����ات و�����رضوط 

ال�شيام.
وعن �����رضوط �ل�سي����ام �أو�سحت �أن 
�أهم �����رضوط �ل�سيام �أن يكون �ملري�ض 
قد دخل مرحلــــة البلــــوغ والقدرة على 
�ل�سيام من دون حدوث هبوط يف �سكر 
الدم اأو ظهور مادة الكيتون، وااللتزام 
االن�شولــــني  جرعــــات  “اأخــــذ  بالعــــالج 
وفح�ــــس ال�شكــــر واتباع نظــــام غذائي 
اأن يكون م�شتوى  متوازن”، ويف�شــــل 
فح�ــــس �شكر الــــدم قبل واأثنــــاء �شهر 
رم�شــــان يف املعدل املطلــــوب )4-8 
ويكــــون  ملغــــم(،   70-140 مليمــــول 

معدل ال�شكر الرتاكمي اأقل من 7 %.

• الوجيه الراحل عبدالعزيز كانو	

• اأ�شعد الدفرت	

• را�شد الهاجري	

بدور املالكي



البل����دي  املجل�����س   - اجلنبي����ة 
املجل�����س  ع�ض����و  تق����دم  ال�ضم����ايل: 
البلدي ممثل الدائرة الثالثة عبداهلل 
الدو�����ري واأه����ايل البدي����ع بخال�����س 
ال�ضك����ر والعرف����ان لرئي�����س ال����وزراء 
�ضاحب ال�ضم����و امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �ضلم����ان اآل خليفة عل����ى اإ�ضدار 
توجيهات����ه بتو�ضع����ة جام����ع املغفور 
ل����ه �ضمو ال�ضيخ حممد ب����ن خليفة اآل 

خليفة.
وع����ر الدو�����ري والأه����ايل ع����ن 
الأبوي����ة  اللفت����ة  له����ذه  امتنانه����م 
م����ن جان����ب �ضم����و رئي�����س ال����وزراء، 
والت����ي تعك�س حر�س �ضم����وه الدائم 
عل����ى تلبي����ة احتياج����ات وتطلع����ات 
املواطن����ن، وم����ا مل�ض����وه م����ن هذه 
التوجيه����ات يع����زز االرتب����اط الكبري 
ب����ن القيادة احلكيم����ة واملواطنن، 
ويوؤك����د العالقة الوثيق����ة التي تنمو 

با�ضتمرار مع القيادة احلكيمة.
الأوامر  الدو�����ري  البل����دي  وثمن 
ال�ضامي����ة الت����ي �ض����درت �ضابقا من 
لدن �ضمو رئي�س الوزراء، اأبرزها بناء 

مدر�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد البتدائية 
الإعدادي����ة للبنن، وبن����اء مبنى �ضمو 
ال�ضيخ حمم����د، والذي �ضمل �ضالتن 
للمنا�ضب����ات، ومقرا جلمعي����ة البديع 
اخلريي����ة، ومرك����ز حتفي����ظ اآل يا�����ر 
للقراآن الكرمي، داعن املولى العلي 
القدي����ر اأن يحفظ �ضم����وه، واأن ينعم 
عليه مبوفور ال�ضح����ة والعافية، واأن 
يتغمد جن����ل �ضم����وه بوا�ض����ع الرحمة 
واملغفرة، واأن يجعل هذه املبادرات 

الكرمية يف ميزان ح�سناتهم.
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توفري كل الت�سهيالت الأداء االمتحانات النهائية

العن�رش الب�رشي عماد العملية االإنتاجية

“االأهلية” تدعم تدريب طلبتها وخريجيها يف “فر�ستي”

يف يونيو بدء الت�سجيل يف “التدريب االإعالمي” 

تخ�ضي�س 20 مركًزا لت�سحيح االمتحانات النهائية... النعيمي:

“جيبك” ت�سارك يف ندوة اإدارة املوارد الب�رية... وزير النفط:

مبوجب اتفاق مع “ثينك �ضمارت”

بال�راكة مع “متكن” وي�ضتهدف 100 طالب

املنامة - بن���ا: اأّكد وزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيم���ي اأن الوزارة وفرت الت�ضهيالت كل ال�ضامنة 
لأداء الطلبة المتحان���ات النهائية للف�ضل الدرا�ضي 
الثاين يف اأج���واء منا�سبة، مبن فيهم ذوو االحتياجات 
اخلا�سة بجميع فئاتهم، مبا ي�سهم يف حتقيق الطلبة 

مبختلف مراحلهم الدرا�ضية لأف�ضل النتائج.
ج���اء ذلك ل���دى تفق���ده اأم����س الأحد ع���دداً من 
املدار����س، حي���ث اطم���اأن عل���ى �ض���ري المتحان���ات 
النهائية بال�ضورة املطلوب���ة، واّطلع على الإجراءات 
التي اتخذتها ال���وزارة ل�ضمان �ضري هذه المتحانات 
ب���كل �ضال�ضٍة وي�ر، وا�ضتمع اإلى اآراء ومالحظات عدد 
من الطلب���ة واأع�س���اء الهيئات االإداري���ة والتعليمية 

ب�ضاأن هذه المتحانات. 
 كم���ا تفق���د الوزي���ر عدداً م���ن جل���ان المتحان 
اخلا�س���ة،  االحتياج���ات  ذوي  للطلب���ة  املخ�س�س���ة 
ومر�ضى ال�رطان وال�ضكلر، موؤكداً اأن الوزارة وفرت 
كل اخلدم���ات الت���ي تع���ن ه���وؤالء االأبناء عل���ى اأداء 
امتحاناته���م يف بيئة مريح���ة، ومنها ت�سمي���م اأوراق 
المتحانات ب�ضكل يتنا�ضب مع احتياجات املكفوفن 
وذوي الإعاق���ة الب�ري���ة، وتوف���ري ال�ضماعات لذوي 

الإعاق���ة ال�ضمعي���ة، وتخ�ضي����س م�رف���ن مل�ضاعدة 
الطلب���ة على ق���راءة االأ�سئلة وفهمها، م���ع اإعطائهم 
وقت���اً اإ�ضافي���اً لأداء امتحاناته���م، وتطبي���ق اآلي���ات 
تقومي تراع���ي قدرات هوؤالء االأبن���اء بجميع فئاتهم. 
واأو�ض���ح الوزي���ر اأن ال���وزارة خ�ض�ض���ت 20 مرك���زاً 
لت�ضحي���ح المتحان���ات النهائية، 12 منه���ا للمرحلة 

املدار����س  اأم���ا  الثانوي���ة.  للمرحل���ة  و8  الإعدادي���ة 
البتدائية، فيتم الت�ضحي���ح فيها ب�ضكل داخلي، مع 
التاأكي���د على ����رورة االلتزام باالأنظم���ة والقوانن 
الت���ي ت�سمن الدق���ة يف الت�سحيح والر�س���د والفرز 
وا�ستخ���راج النتائج يف املواعيد املح���ددة؛ لتحقيق 

العدالة يف نتائج الطلبة.

ل�سناع����ة  اخللي����ج  �رك����ة  م����ن  وف����د  �س����ارك 
البرتوكيماوي����ات “جيب����ك” برئا�ض����ة رئي�س ال�ركة 
عبدالرحمن جواهري يف الندوة الثانية الإدارة املوارد 
الب�رية يف �سناعة الطاقة التي اأقيمت برعاية وزير 
النف����ط ال�ضيخ حممد بن خليفة ب����ن اأحمد اآل خليفة 
خ����الل الفرتة 2 - 4 مايو اجل����اري، ونظمتها الأمانة 
العام����ة ملنتدى الطاقة ال����دويل بالتعاون مع وزارة 

الطاقة الرو�سية، والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وخ����الل افتتاح����ه الن����دوة، اأك����د ال�ضي����خ حممد 
ب����ن خليف����ة بن اأحم����د اآل خليف����ة، اأهمي����ة التدريب 
والتطوي����ر واال�ستثم����ار يف تنمي����ة امل����وارد الب�رية 
من اأجل حت�سن الكف����اءة االإنتاجية يف املوؤ�س�سات، 
م����رًزا اأن العن�ر الب�ري هو عماد العملية الإنتاجية 
وهو امل�ضدر الرئي�����س الذي ل ين�ضب، لذلك وجب 
الهتمام به واإع����داده الإعداد اجليد من خالل برامج 
ا  التدريب والتعليم والتطوير التي تلعب دوًرا مهمًّ

يف تط����ور ومواكبة الق����وى العاملة يف اأي����ة موؤ�س�سة 
اإنتاجي����ة. واأو�ض����ح اأن التحدي����ات املتنامي����ة عل����ى 
النطاق����ن العامل����ي والإقليمي حتّت����م على اجلميع 
اإعداد وتهيئة القي����ادات امل�ستقبلية للتغلب على 
الرهانات التي تزداد �راوة يف العديد من املجاالت 

وخا�ض����ة القت�ضادي����ة، م�ض����دًدا عل����ى اأن����ه بات من 
ال�روري م�ضاعفة اجله����ود لتطوير القوى العاملة 
يف �سناع����ة النف����ط والطاقة من خ����ال التن�سيق مع 
ع����دة جه����ات متخ�ض�ض����ة لال�ضتفادة م����ن التجارب 

العاملية.

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلي���ة: وقعت اجلامعة 
الأهلي���ة م���ع معه���د “ثين���ك �ضم���ارت”، ال�ري���ك 
الذهبي ملايكرو�سفت يف جمال التدريب، اتفاقية 
تعاون ترم���ي لت�ضجيع طالب اجلامع���ة وخريجيها 
عل���ى الدخول يف برنامج “فر�ضت���ي” الهادف اإلى 
تدري���ب 1500 بحرين���ي عل���ى م���دى 3 �ضنوات، 
وتزويده���م باأحدث برامج مايكرو�سوفت يف جمال 
بن���اء مه���ارات الأعم���ال واإعدادهم لدخ���ول �ضوق 

العمل وفقا لأعلى معايري الفاعلية والنتاجية.
وامل�روع موجه للخريجن، والطالب، وكذلك 
املهني���ن الذي���ن يفرت����ض اأن يحقق���وا ال�روط 
التدريبي���ة، ويوف���ر امل�روع جمموع���ة متنوعة من 
برامج التدريب على الأعمال التجارية وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، جنبا اإل���ى جنب مع وظيف���ة الإر�ضاد 

والتوجيه يف فر�ض ريادة االأعمال.
الرئي����س املوؤ�ض�س للجامع���ة الأهلية ورئي�س 
جمل����ض اأمنائها عب���داهلل احلواج اأو�س���ح باأن دور 
وم�ضوؤولي���ة اجلامع���ة الرائ���دة ل ينتهي���ان عن���د 

تخرج الطالب وح�سول���ه على املوؤهل االأكادميي، 
واإمن���ا ت�ضتمر العالق���ة فيما بينهم���ا حيث تعتني 
اجلامع���ة بح�ض���ول خريجيه���ا عل���ى اأف�ضل فر�س 
التدري���ب و�ضغلهم لأرقى املواق���ع املهنية، كما 
يعود اخلريج بتغذيته الراجعة للجامعة بالفائدة، 
لت�س���ب جتربته املهنية يف تطوير مناهج اجلامعة 

وا�ضرتاتيجيات التعليم لديها.

م���ن جانبه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�ركة 
وورك �سم���ارت  اأحم���د عطي���ة احلج���ريي اإنه جرى 
ت�ضمي���م برنام���ج “فر�ضتي” لت�ضجي���ع املهنين 
البحريني���ن م���ن اأج���ل جت���اوز التحدي���ات الت���ي 
يواجهونه���ا ب�سب���ب تغ���ري اجتاه���ات تكنولوجيا 
احتياج���ات  وتط���ور  والت�ض���الت،  املعلوم���ات 

املوؤ�ض�ضات.

املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت وزارة �ض���وؤون الإع���الم 
بال�راكة مع �ضن���دوق العمل “متكن” عن فتح باب 
الت�سجيل عرب موقعها االإلكرتوين اعتباًرا من 1 يونيو 
املقب���ل، اأمام طلبة وطالب���ات وخريجي اجلامعات يف 
تخ�س�س���ات االإعام واالت�س���ال للم�ساركة يف برنامج 
التدريب االإعامي االحرتايف ال�سامل، متهيًدا الختيار 

100 �ضاب وفتاة من قبل اللجنة الفنية املخت�ضة.
ودعت وزارة �ض���وؤون الإعالم ال�ضباب من الطلبة 
واخلريج���ن اجلامعي���ن اإلى ت�سجي���ل بياناتهم عرب 
 ،)www.mia.gov.bh( االإلك���رتوين  موقعه���ا 
لا�ستف���ادة م���ن ه���ذا الربنام���ج التدريب���ي يف رفع 
قدراته���م املهني���ة واالإبداعي���ة، واإملامه���م باأحدث 
فنون ومهارات وتقنيات العمل الإعالمي، وتاأهيلهم 
لاللتح���اق ب�ضوق العمل من خالل دورة تدريبية ملدة 

�ضت���ة اأ�ضه���ر عل���ى امله���ارات القيادي���ة الحرتافية 
املتخ�ض�ضة بدًءا من يوليو 2017.

واأو�ضح���ت اأن الرنامج التدريب���ي ياأتي تنفيًذا 
لالتفاقي���ة املوقعة ب���ن وزير �ض���وؤون الإعالم علي 
الرميح���ي ورئي����س جمل����س اإدارة “متك���ن” ال�ضيخ 
حمم���د بن عي�سى اآل خليفة يف اأبريل املا�سي، �سمن 
حر�ضهم���ا عل���ى اإع���داد وتاأهي���ل الك���وادر الوطنية 
ال�ساب���ة يف املجال االإعامي يف �سوء امل�روع الوطني 
لتطوير قط���اع الإعالم والت�ض���ال، وتد�ضن الهوية 
اجلدي���دة لالإع���الم البحرين���ي بالتواف���ق م���ع اأف�ضل 
املمار�ضات واملعايري العاملية. وحثت وزارة �ضوؤون 
الإعالم طلب���ة وخريجي الإعالم اجلادين واملتحم�ضن 
اإلى الت�سجيل خال املدة الزمنية املحددة من 1 الى 
22 يونيو 2017، مع اإرفاق �ضورة �ضخ�ضية حديثة، 

ون�ض���خ من ال�ضرية الذاتية، بطاق���ة الهوية الوطنية، 
واملوؤه���الت الدرا�ضي���ة وك�ض���ف تف�ضي���ل الدرجات 
والعامات املتح�سل عليها يف اآخر ف�سل درا�سي، مع 
اإمكانية حتميل فيدي���و ق�ضري، ل يتعدى دقيقتن، 
مل���ن يرغب يف التحدث عن نف�س���ه اأو خرباته العملية 

والوظيفية اإن وجدت.
واأ�ضارت اإل���ى اأن جميع املتقدمن �ضيخ�ضعون 
اإل���ى لقاءات �سخ�سية من قبل هيئة التحكيم، والتي 
ت�س���م م�سوؤولن وخرباء من املخت�س���ن يف القطاع 
الإعالم���ي، حي���ث �ضتتولى درا�ض���ة وتقييم الطلبات 
املقدمة واختيار الأن�ضب منهم ممن يبدون احلما�ضة 
والرغب���ة احلقيقي���ة يف امل�سارك���ة، والفه���م الت���ام 
لأخالقيات وقواعد العمل والإعالمي والثقافة العامة، 

واالإدراك للمهارات والفنيات االإعامية.

• وزير الرتبية يتفقد جلان المتحانات النهائية	

• “جيبك” ت�سارك بوفد حل�سور فعاليات الندوة الثانية الإدارة املوارد الب�رية	

• توقيع التفاقية	

حميدان يبحث تطوير اخلدمات التنموية مع الدو�رشي

6 % ن�سبة حتقيق كفاءة الطاقة بغ�سون 2025

600 األف دينار ل�سيانة امل�سطحات اخل�رشاء

الدو�رشي واأهايل البديع يثمنون توجيه رئي�س الوزراء 

املنامة - بنا: التقى وزير العمل 
والتنمية الجتماعي����ة، رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل جميل 
حمي����دان، ع�ضو جمل�����س النواب حمد 
الدو�ري، وذلك ام�����س الأحد مبكتبه 
بال����وزارة، وبح����ث معه �سب����ل تعزيز 
التع����اون امل�سرتك مبا يخدم جماالت 
وم�ضاريع العمل والتنمية الجتماعية 
وتقدمي خدمات الوزارة جلميع فئات 

املجتمع بجودة وي�ر و�ضهولة.

ا�ضتعرا�����س  اللق����اء  خ����الل  ومت 
والتنمي����ة  العم����ل  وزارة  جه����ود 
الجتماعي����ة، ومبادراتهم����ا الهادف����ة 
اإلى تاأهي����ل واإدماج الكوادر الوطنية 
الباحث����ة عن عم����ل يف من�ساآت القطاع 
الت�ريع����ات  وتطوي����ر  اخلا�����ض، 
الوطني����ة ذات ال�ضل����ة بنظ����م �ضوق 
العم����ل، وتقدمي الرعاي����ة واخلدمات 
الجتماعية ملختل����ف �رائح املجتمع 

حتقيقاً للتنمية امل�ضتدامة.

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقب���ل وزي���ر 
�ض���وؤون الكهرباء وامل���اء عبداحل�ضن 
م���ريزا، املن�ضق املقيم لالأمم املتحدة 
الأم���م  لرنام���ج  املقي���م  واملمث���ل 
املتح���دة الإمنائ���ي اأم���ن ال�رقاوي، 
وال���ذي ق���دم الته���اين مل���ريزا عل���ى 
ملتابع���ة  الوطني���ة  اللجن���ة  ت�ضكي���ل 
تنفي���ذ اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة 
واخلط���ة الوطني���ة للطاق���ة املتجددة 
ومبادراتهم���ا، والت���ي تع���د م���ن اأهم 
اخلط���وات الداعم���ة التي م���ن �ساأنها 
اأن تع���زز خطى اململك���ة جتاه حتقيق 
الن�ض���ب الوطني���ة للطاق���ة التي قام 
جمل����ض ال���وزراء باعتماده���ا يف بداية 

�ضهر يناير املا�ضي.

الوزي���ر  اأك���د  ويف ه���ذا ال�س���دد، 
م���ريزا اأن هذه اللجنة با����رت اأعمالها 
منذ فرباير املا�س���ي، وبداأت يف عقد 

اجتماعاتها واإعداد خطط العمل.
و�ضك���ر الوزير القي���ادة الر�ضيدة 
عل���ى دعمه���م الالحم���دود، معربا عن 
�ضكره ال�رقاوي عل���ى الأفكار البناءة 
واجله���ود احلثيث���ة يف دع���م العمل يف 

جمايل كفاءة الطاقة والطاقة.
واأع���رب ال�رق���اوي ع���ن ثقت���ه يف 
اإم���كان حتقي���ق ن�ضب���ة 6 % لكف���اءة 
الطاق���ة قب���ل حلول الع���ام 2025 ملا 
للحكوم���ة الر�ضي���دة م���ن دور فاع���ل 
امل�ضتدامة مبجملها،  للتنمي���ة  وداعم 

خ�سو�سا يف قطاع الكهرباء والطاقة.

املنام���ة - وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: ك�سف 
وكيل ال���وزارة ل�ض���وؤون البلديات نبيل 
اأبوالفت���ح اأن مهم���ة �ضيان���ة ال�ض���وارع 
�ستك���ون يف مناق�س���ة بلغ���ت 600 األف 
دينار ملتابعة اأعمال �سيانة املزروعات 
يف  والنخي���ل  اخل����راء  وامل�سطح���ات 
ال�ض���وارع الرئي�ضة واجلانبي���ة والكباري 

والتقاطعات. 
الأ�ضغ���ال  وزارة  اأن  اإل���ى  واأ�ض���ار 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
ا�ضندت مهمة �ضيانة ال�ضوارع الرئي�ضة 
)�ض���ارع ال�ضي���خ خليف���ة ب���ن �ضلم���ان، 
و�ض���ارع ال�ضي���خ عي�ض���ى( وتقاطع���ات 
الكباري ملدة عام���ن ملوؤ�س�سة اخلليج 
للت�ضيي���ج والت�ضطيح، به���دف احلفاظ 
على املنظر اجلم���ايل للمناطق اخل�راء 

بال�س���وارع ومتابع���ة ا�ستمرارية جتميل 
ال�س���وارع الرئي�سي���ة من نبات���ات الزينة 
وم���ن االأ�سج���ار وال�سج���ريات والزه���ور 

املو�ضمية.

• نبيل اأبوالفتح	

• عبداهلل الدو�ري	
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�إث���������ب���������ات ر�������س������م������ي ل�������إع������اق������ة  ب������ط������اق������ة �ل������ه������وي������ة 

عزفنا عن طلب “اإعانة املعاقني” ب�سبب الإجراءات املعقدة
تتطلب �إح�سار 18 م�ستنًد�... ذوو �حتياجات خا�سة ل�“$”:

�حلكومة  فيه  تتبو�أ  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
�لإلكرتونية مبملكة �لبحرين مركز �ل�سد�رة 
لأع�����و�م م��ت��ت��ال��ي��ة يف ج��اه��زي��ة �حل��ك��وم��ة 
�لإل���ك���رتون���ي���ة، وت�����س��ن��ف ���س��م��ن �ل���دول 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �ل��ع��امل  يف  ج��د�ً  �ملتقدمة 
ماز�لت بع�ض �لهيئات و�جلهات �حلكومية 
يف  و�ملعقدة  �لتقليدية  �لأ�ساليب  تتبع 

معام�تها.
تلك  تتعلق  عندما  �لأم���ر  يهون  وق��د 
ولكن  �لنا�ض،  م��ن  بالأ�سحاء  �ملعام�ت 
�ملعام�ت حمل �حلديث تتعلق مبن هم من 
�لإعاقة من �ملو�طنني، �لذين فقدو�  ذوي 
و�أ�سبحو�  �أع�سائهم،  من  ع�سو�  �أو  ح�سا 
�لدولة  و�هتمام  رعاية  �إل��ى  �حلاجة  باأم�ض 

وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.
و�ن��ط���ق��ا م��ن ح��ر���ض �حل��ك��وم��ة على 
�لإعاقة،  تقدمي �لدعم و�لرعاية لفئة ذوي 

فقد خ�س�ست �ململكة لهذه �لفئة م�ساعدة 
�أن  �إل  دينار،   100 تبلغ  �سهرية  �جتماعية 
�ملر�فقة ل�رصف هذ� �ملخ�س�ض  �لإج��ر�ء�ت 
ت�سببت يف �إزعاج �مل�ستحقني له، وعزوفهم 
عن �لت�سجيل؛ نظر� لتعقيد �لإجر�ء�ت �لتي 
ل تت�ءم باخل�سو�ض مع ظروفهم �ل�سحية، 
وهو ما �أكده عدد من �لذين ر�جعو� �ملركز 
�لجتماعي لطلب �ل�ستفادة من هذ� �لدعم.
ل�  �ملو�طنون يف حديثهم  و�أ�سار هوؤلء 
“�لب�د” �إلى �أنه ف�س� عن �إلز�مية �لت�سجيل 
لطلب �مل�ساعدة من خ�ل �حل�سور للمركز 
�لجتماعي، فاإن ��ستمارة �لت�سجيل تت�سمن 
18 بند�ً من �مل�ستند�ت �ملطلوب �إح�سارها 
و�خلا�سة بطلب �مل�ساعدة �لجتماعية، وهو 
ما يتنافى مع �لت�رصيحات �لتي تتحدث عن 
يف  �ملعوق  بها  يحظى  �لتي  �لت�سهي�ت 

�ململكة.
ي�ستدعي  �ل��ذي  �ل�سبب  عن  وت�ساءلو� 
بطلب  �لجتماعية  و�لتنمية  �لعمل  وز�رة 

�لإج��ر�ء�ت  من  جمموعة  عرب  �لإعاقة  �إثبات 
فيه  ميتلك  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �مل��ع��ق��دة، 
خ�ل  م��ن  ر�سميا  �إث��ب��ات��ا  �لإع��اق��ة  �ساحب 

بطاقة �لهوية.

أصناف اإلعاقات
و�لتنمية  �ل��ع��م��ل  وز�رة  �أن  ي��ذك��ر 
مالية  م�����س��اع��د�ت  ت�����رصف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لإع��اق��ة  ذوي  ل���أ���س��خ��ا���ض  خم�س�سة 
ل�سنة   )24( رق��م  �ل���وز�ري  للقر�ر  وفقا 
2008 ب�ساأن معايري ��ستحقاق خم�س�ض 

�لأ�سخا�ض ذوي �لإعاقة.
و�سنف �لقر�ر �لإعاقات �إلى )�لإعاقة 
�جل�����س��دي��ة، �لإع��اق��ة �ل��ذه��ن��ي��ة، �لإع��اق��ة 
�لتوحد،  �ل�سمعية،  �لإع��اق��ة  �لب�رصية، 

�ل�سلل �لدماغي، �لإعاقات �ملتعددة(.
ملء  �ل��ت��ق��دمي  �إج�����ر�ء�ت  وتت�سمن 
�لأ���س��خ��ا���ض  خم�س�ض  ط��ل��ب  ����س��ت��م��ارة 
�ل��وث��ائ��ق  م��ع��ه��ا  م��رف��ق  �لإع���اق���ة  ذوي 

�أن  �ل��ت��ق��ري��ر  يف  وي�����ش��رط  �ل����ازم����ة، 
�أح��د  جانب  م��ن  وموقعا  خمتوما  يكون 
�ل�سلمانية  مب�ست�سفى  �ل�ست�ساريني 

�أو  �لع�سكري،  �مل�ست�سفى  �ل��ط��ب��ي، 
م�ست�سفى �مللك حمد �جلامعي. 

ختم  �إل��ى  �إ�سافة 
�مل�ست�سفى.

وت�������س���م���ل 
�لإج������������������ر�ء�ت 

�إع�������د�د ت��ق��ري��ر من 
ج���ان���ب �ل��ب��اح��ث��ة 

�لج���ت���م���اع���ي���ة، 
ودر�����������س���������ة 
�ل���ط���ل���ب م��ن 
�للجنة  ج��ان��ب 
�مل���ع���ن���ي���ة يف 

�لطلب،  در����س��ة 
وت��ق��ي��ي��م �لإع��اق��ة 

بح�سب �ملعايري.

�سيد علي املحافظة

يقرت�ض 120 األف دينار وي�سرتي متفجرات من ال�سني
�ساهد: �ملتهم �أجرى حتوي�ت مالية بقيمة 55 �ألف دينار

��ستمع���ت �ملحكم���ة �لك���ربى �جلنائية 
�خلام�س���ة �إل���ى �ساه���د �لإثب���ات يف و�قع���ة 
�سبط متفج���ر�ت و�أ�سلحة وج�سم �ساروخي 
وغريها، يتم ت�سنيعها يف م�ستودع مبنطقة 

�لنويدر�ت، ت�سم 11 متهًما.
ري �لتحريات - �إن  وقال �ل�ساهد - جمجُ
�لتحريات �لت���ي �أجر�ها دلت عل���ى �أن �أحد 
�ملتهم���ني ح�سل على متويل مايل من �أحد 
�لبن���وك، قيمت���ه 120 �ألف دين���ار؛ بهدف 
متويل �جلماع���ة �لإرهابية �ملذكورة، �سو�ء 
بامل���ال نق���ًد� �أو ع���ن طري���ق �لتحويل عرب 

�رصكات �ل�رص�فة.
و�أ�س���اف �أن �ملتهم �مل�س���ار �إليه توّجه 
�إلى �ل�سني، حت���ى يتمكن من �رص�ء معد�ت 
ت�ستعمل يف �سناعة �ملتفجر�ت، م�سرًي� �إلى 
�أنه تبني ل���ه �أن �ملتهم قد �أجرى حتوي�ت 
مالي���ة عدة متفرق���ة يف �لعام 2012 بقيمة 
�أل���ف دين���ار، وه���و �ملبل���غ �ل���ذي مت   55
��ستعمال���ه يف �رص�ء معد�ت تنفيذ �لعمليات 

�لإرهابية.
وق���ّررت �ملحكم���ة برئا�س���ة �لقا�س���ي 
�إبر�هيم �لز�يد وع�سوية كل من �لقا�سيني 
�أ�سام���ة �ل�س���اذيل و�سابر جمع���ة و�أمانة �رص 
يو�سف بوحرد�ن، تاأجيل حماكمة �ملتهمني 
حت���ى جل�سة 14 �سبتمرب �ملقبل؛ ل�ستدعاء 

�ساهد �إثبات �آخر ل�سماع �أقو�له.
وكان رئي����ض نيابة �جلر�ئ���م �لإرهابية 
�ملحام���ي �لع���ام �أحم���د �حلمادي ق���د �أ�سار 
�إل���ى �نته���اء �لتحقي���ق يف و�قع���ة ت�سنيع 
وحي���ازة �ملتفج���ر�ت و�لأ�سلح���ة مب�ستودع 
�لنوي���در�ت، و�أحال���ت 11 متهًم���ا، منهم 7 

حمبو�سني و4 �آخرين هاربني.

تاأ�سي����ض  ته���م  �إليه���م  و�أ�سن���دت 
و�لن�سمام �إلى جماع���ة �إرهابية على خ�ف 
�أح���كام �لقانون وحي���ازة و�إح���ر�ز و�سناعة 
�أ�سلح���ة  وحي���ازة  و�لأ�سلح���ة  �ملتفج���ر�ت 
ناري���ة و�لتدريب و�لت���درب على ��ستعمال 
�لأ�سلح���ة و�سناع���ة �ملتفج���ر�ت وجميعها 

تنفيًذ� لأغر��ض �إرهابية )...(.
وكان���ت نياب���ة �جلر�ئ���م �لإرهابي���ة قد 
تلق���ت ب�ًغا م���ن �إد�رة �ملباح���ث �جلنائية 
مف���اده قيام �ملتهم �لأول بت�سكيل تنظيم 
�إرهابي ي�سم جمموعتني �إرهابيتني �لأولى 
يقودها �ملتهم �لث���اين و�ملجموعة �لثانية 
يقودها �ملته���م �لثالث، وتولت �ملجموعة 
�لأول���ى مهم���ة ت�سنيع �لأ�سلح���ة و�لعبو�ت 
�ملتفجرة وتخزينها يف م�ستودعات �رصية من 
�جل �إمد�د بع�ض �لعنا�رص �لإرهابية �لأخرى 
بالد�خل مب���ا يت���م ت�سنيع���ه ل�ستخد�مها 

يف �لعملي���ات �لإرهابي���ة مبملك���ة �لبحرين 
فتمكنت �ملجموعة �لأولى با�ستئجار منزل 
مبنطق���ة �لنوي���در�ت ل�ستخد�م���ه كور�سة 
لت�سني���ع �لأ�سلح���ة و�لعب���و�ت �ملتفج���رة 
و�إن�ساء م�ستودع ����رصي لتخزين �ملتفجر�ت 

و�لأ�سلحة.
ومتكن���و� كذلك م���ن ��ستئج���ار قطعة 
�لنوي���در�ت  مبنطق���ة  ف�س���اء  �أر����ض 
ل�ستخد�مها كور�س���ة لت�سنيع �ملتفجر�ت 
ومت و�سع ماكينات بها ت�ستخدم يف تقطيع 
وت�سني���ع �لأدو�ت �ل�زم���ة ل�سنع �لأ�سلحة 

و�ملتفجر�ت.
وعلي���ه، قام���و� بتخزين كمي���ات كبرية 
من �لأ�سلح���ة و�ملتفجر�ت �لت���ي �سنعوها 
ف�س�ً ع���ن �لأ�سلحة و�ملتفج���ر�ت �ملهربة 
من �إي���ر�ن، و�أن �ملجموع���ة �لثانية مهمتها 
��ست����م �لأ�سلح���ة و�ملتفج���ر�ت �لتي يتم 

تهريبه���ا عن طريق �لبحر �إلى د�خل �لب�د، 
كم���ا تتول���ى توف���ري �ملع���د�ت و�لأدو�ت 
�لأ�سلح���ة  لت�سني���ع  �ل�زم���ة  و�مل���و�د 
و�ملتفج���ر�ت وت�سليمه���ا للجماع���ات �لتي 
تتولى �لت�سنيع و�لتجمي���ع ومنها �جلماعة 

�لإرهابية �لتي يقودها �ملتهم �لثاين.
�لر�ب���ع  �ملتهم���ني  خ�س���وع  وثب���ت 
و�ل�ساب���ع و�لثام���ن و�لتا�س���ع للتدريب���ات 
�لع�سكرية على ��ستخد�م �لأ�سلحة و�سناعة 
�ملتفجر�ت من �أجل �رتكاب �أعمال �جلماعة 
�لث���وري  �حلر����ض  كتائ���ب  يف  �لإرهابي���ة 
�لإير�ين بجمهورية �إير�ن وكتائب حزب �هلل 

�لعر�قي بجمهورية �لعر�ق.
وعلي���ه، مت �لقب����ض عل���ى 7 متهم���ني 
ونفاًذ� ل����إذن �ل�س���ادر مت �سبط باملنزل 
�لذي يق���ع مبنطق���ة �لنوي���در�ت وحتديًد� 
د�خ���ل �ملخزن �ل�رصي على عب���و�ت متفجرة 
ومو�د متفج���رة �سديدة �خلط���ورة وقنابل 
ك��سنك���وف  و�أ�سلح���ة  ع�سكري���ة  يدوي���ة 
و�أ�سلح���ة وجمموعات كبرية م���ن �لطلقات 
�لناري���ة ملختل���ف �لأ�سلح���ة وكذل���ك ج�سم 
�ساروخي وجمموعة كبرية من �لأدو�ت �لتي 
ت�ستخدم يف �سناعة �ملتفجر�ت وكذلك مت 
�سبط بالور�سة �لكائن���ة يف نف�ض �ملنطقة 
على جه���از كبري للتلحيم و�لت�سنيع وجهاز 
�آخر كبري، وهو عبارة عن جهاز كب�ض، كذلك 
يوجد جه���از تلحيم وجمموعة م���ن �لأدو�ت 

�لتي ت�ستخدم يف �سناعة �ملتفجر�ت.
و�أ�سن���دت نياب���ة �جلر�ئ���م �لإرهابية يف 
�لتدليل على �لأدل���ة �لقولية منها �سهادة 
�ل�سهود و�لأدلة �لفنية تقارير �إد�رة �لأدلة 

�جلنائية و�عرت�فات �ملتهمني.

�لك����ربى  �ملحكم����ة  ب����ر�أت 
�جلنائية �لأول����ى برئا�سة �لقا�سي 
�ل�سيخ حمد ب����ن �سلمان �آل خليفة 
�لقا�سي����ني  م����ن  كل  وع�سوي����ة 
�سياء هريدي وحممد جمال عو�ض 
و�أمانة �رص عبد�هلل حممد، متهًما من 
تهمة جلب م����و�د خمدرة، وعاقبته 
بال�سجن ملدة 5 �سنو�ت وبتغرميه 
مبل����غ 3000 دين����ار؛ لإد�نته ببيع 
موؤثر عقلي، و�أمرت باإبعاده نهائيًّا 
ع����ن �لب�د عق����ب تنفي����ذ �لعقوبة 

�ملق�سي بها.
وقال����ت �ملحكم����ة �إن �لو�قعة 
تتح�س����ل يف �أن����ه وردت معلومات 
�أن����ه يحوز  ح����ول �ملته����م مفادها 
ويحرز �ملو�د �ملخدرة بق�سد �لبيع 
و�لتعاط����ي، لذ� مت عمل �لتحريات 
�ل�زم����ة حول����ه، و�ل�ستعان����ة باأحد 
�مل�س����ادر �ل�رصي����ة �ملوثوقة لعمل 

كمني ل�سبطه متلب�ًسا.
�ل�����رصي  �مل�س����در  و�ت�س����ل 
باملتهم حتت م�سم����ع و�إ�رص�ف من 
قب����ل �أف����ر�د �رصط����ة �إد�رة مكافحة 
مع����ه  �تف����ق  و�ل����ذي  �ملخ����در�ت، 
عل����ى �أن ي�س����رتي من����ه ع����دد 11 
����ا بقيم����ة 55  ����ا موؤث����ًر� عقليًّ قر�سً
دين����اًر�، بو�قع����ة 5 دنانري عن كل 
قر�ض و�ح����د، على �أن يكون موقع 
�ل�ست�����م و�لت�سلي����م بالقرب من 
�ملنامة،  �لفن����ادق مبنطق����ة  �أح����د 

حتى قب�ض على �ملتهم.

�لك����ربى  �ملحكم����ة  �أجل����ت 
�لر�بعة برئا�سة �لقا�سي  �جلنائية 
علي خليف����ة �لظه����ر�ين وع�سوية 
كل من �لقا�سيني �أ�سامة �ل�ساذيل 
وو�ئ����ل �إبر�هي����م و�أمانة �����رص �أحمد 
�ل�سليم����ان، �لنظر بق�سية “قروب 
�لب�سط����ة”، و�لتي ت�سم 18 متهًما 
من �أتباع “تيار �لوفاء �لإ�س�مي”، 
و�ملتهمني بال�سع����ي و�لتخابر مع 
�حلر�����ض �لث����وري �لإي����ر�ين وحزب 
�هلل �للبن����اين، حتى جل�سة 7 يونيو 
للمته����م  لن����دب حم����اٍم  �ملقب����ل؛ 
�لثاين، وللمر�فعة من قبل �لدفاع 
ع����ن �ملتهمني �لثال����ث و�خلام�ض 
ع�رص و�ل�سابع ع�رص، و�أمرت با�ستمر�ر 
حب�ض �ملتهمني �ملقبو�ض عليهم.

�ل�سجن 5 �سنو�ت و�لإبعاد 
�لنهائي ملتهم يبيع موؤثًر� عقليًّا

تاأجيل �لنظر ب� “قروب �لب�سطة” 
�إلى 7 يونيو

3 �سنوات لـ 5 ُمدانني باحلرق اجلنائي يف جنو�سان
�أعمارهم ترت�وح ما بني 18 و28 عاًما

حكم����ت �ملحكم����ة �لك����ربى �جلنائي����ة 
�لر�بع����ة برئا�س����ة �لقا�س����ي عل����ي خليفة 
�لظه����ر�ين وع�سوي����ة كل م����ن �لقا�سيني 
�أ�سامة �ل�ساذيل وو�ئ����ل �إبر�هيم و�أمانة �رص 
�أحمد �ل�سليم����ان، بال�سجن ملدة 3 �سنو�ت 
بحق 5 متهم����ني، �أعمارهم ترت�وح ما بني 
18 و28 عاًما، �أد�نتهم بالتجمهر و�ل�سغب 
و�حلرق �جلنائي لإط����ار�ت على �سارع عام 

مبنطقة جنو�سان.
بع����دم  �أي�ًس����ا  �ملحكم����ة  وق�س����ت 
�خت�سا�سه����ا نوعيًّا بنظر جنح����ة �إحر�ز �أحد 
�ملتهم����ن لل�شي����ف �مل�شب����وط بحوزت����ه، 

�ل�سغ����رى  للمحكم����ة  باإحالته����ا  و�أم����رت 
�جلنائية �ملخت�سة.

وقالت �ملحكم����ة �إن �لثابت �أن و�قعة 
�إح����ر�ز �ملته����م �خلام�����ض لل�سي����ف حم����ل 
بالو�قع����ة حم����ل  مرتبط����ة  غ����ري  �لته����ام 
�لته����ام وكان �لخت�سا�����ض بنظ����ر تل����ك 
�لو�قعة ينعقد للمحكمة �ل�سغرى، وينح�رص 
�لخت�سا�ض عن �ملحكمة �لكربى �جلنائية، 
فاملحكم����ة عم�ً بن�ض �مل����ادة )257( من 
قان����ون �لإجر�ء�ت �جلنائي����ة تق�سي بعدم 
����ا بنظ����ر تل����ك �جلنح����ة  �خت�سا�سه����ا نوعيًّ

و�إحالتها للمحكمة �ملخت�سة.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيممحاكم
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�سبق �أن كتبت مقاال عن فو�ئد �ل�سفر، و�أذكر 
�أنني بين���ت �أن لل�سفر ع�رشين فائدة ولي�س �سبع 
فو�ئ���د كما يقال، فاأثناء �ل�سفر ت�سادفك �أ�سياء 
جميلة وفيِ نف�س �لوقت رمبا تكت�سف �أ�سياء غري 
جميل���ة �لبتة! �سو�ء كان ذل���ك من �لبلد نف�سه �أو 
من �ل�سي���اح �لذين يعت���رون �سيوف���اً و�سفر�ء 
لدوله���م. منا�سبة هذ� �حلديث هو �أنني كنت قد 
ق���ررت موؤخر�ً �ل�سفر ب�سحب���ة �الأهل �إلى عا�سمة 
�ل�سب���اب ملدة �أ�سبوع و�حد فقط، وك�ساأن غريي 
�لتقي���ت �لعديد م���ن �ل�سي���اح �خلليجيني هناك 
ف �أماك���ن خمتلف���ة بالطبع، ولك���ن لفتت نظري 
بع�س �لت�رشفات غري �حل�سارّية من بع�س هوؤالء 
�ل�سي���اح، والحظت �فتقار �لعدي���د منهم الأب�سط 

قو�عد �الأ�سول ف �سلوكياتهم وت�رشفاتهم.
الحظت �ملباهاة و�ملبالغة �لز�ئدة ف �رتد�ء 
�ملجوه���ر�ت و�ملالب����س عن���د �رتي���اد �ملطاعم، 
عالوة على �رتد�ء �ملاركات �لغالّية �مُلقتناة من 
�أفخم �ملتاجر �لريطانّية، ل�ست هنا الأح�سد �أحد� 

ولك���ن ما �أوّد ذكره و�لتاأكي���د عليه �أنه �إن كانت 
�ملالب����س غالّي���ة و�ملجوهر�ت ر�قّي���ة و�ملطاعم 
�ملرت���اّدة فخمة فالب���د �أن يتو�كب ذلك مع رّقي 

ف �ل�سلوك و�لتعامل و�حلديث. 
ل�س���ت هنا ب�سدد �رشد �ملو�قف �لتي ر�أيتها 
ب���اأم عين���ي، فه���ي كث���رية وحدث���ت ف مو�ق���ع 
متع���دّدة، ول���و مّت جتنبه���ا الأ�سبحن���ا ف و�س���ع 
�أف�سل بكث���ري، و�كت�سبنا �حرت�م �الآخرين، فنحن 
خري �أمة �أُخرج���ت للنا�س، ويجب �أن نبقى كذلك، 
لي�س فقط باحلفاظ عل���ى قيمنا ومبادئنا ولكن 

كذلك باتباع �سلوكيات ر�قّية.
�أح���د �الأ�سخا����س كت���ب على م���كان بارز ف 
حديقة �لهايد بارك �لتي تعتر من �أ�سهر حد�ئق 
لن���دن باخل���ط �لعري����س ��س���م منطق���ة ف دولة 
خليجية، قد يقول قائل �إن هذ� ت�رشف �سخ�سي، 
نع���م هو كذل���ك بالفعل، ولكن ل���و كان �ساحب 
هذ� �لفعل و�ل�سل���وك �مل�سني قد تعّلم ممار�ّسة 
�ملجتمع���ات  و�ح���رت�م  �ل�سليم���ة  �ل�سلوكي���ات 

ة ملا �أقدم من �الأ�سا�س  و�الأماكن �لعاّمة و�خلا�سّ
عل���ى ممار�سة مثل هذ� �لتخريب �لذي قد يجلب 
�ال�ستي���اء لي����س ل�سخ�س���ه فق���ط ولك���ن جلميع 
�ل�سي���اح �خلليجي���ني. �مل�سلك���ة بر�أي���ي �خلا�س 
تكم���ن ف �لرتبية، وعندما �أق���ول �لرتبية فاإنني 

�أق�سد ف �ملنزل و�ملدر�سة على حٍد �سو�ء.
ينبغ���ي �أن نعرتف باأنن���ا ال نعطي مو�سوع 
مناهجن���ا  ف  ب���ه  جدي���ر�ً  �هتمام���اً  �لرتبي���ة 
�ملدر�سّي���ة، وال �أعتق���د �أنن���ا ن���ويل �أّي �هتمام 
ُيذك���ر لتعلي���م �أبنائن���ا فن���ون »�الإتيكي���ت« 
رغم وج���ود �لعدي���د من �ملخت�س���ني و�لكتب 
�ملتعلق���ة به���ذ� �لف���ن �لر�ق���ي، �إن �الإخ���الق 
و�الأ�سل���وب و�لت�رشفات ترفع م���ن �ساأن �لفرد 
ولي����س م���ا يرتديه م���ن مالب����س �أو يرتاده من 
مطاع���م �أو يقتنيه من جموه���ر�ت، و�إنني �أدعو 
من هذ� �ملن���ر �مل�سوؤول���ني ف وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم للنظر بجدّية ف �إدر�ج هذه �ملادة ف 

مناهجنا �ملدر�سّية.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

�ل�س���وؤ�ل �ل���ذي ب���ات �لي���وم 
�إ�س���الح  ه���ل  ل�س���ان:  كل  عل���ى 
مل  م�ستحيال؟  �أ�سب���ح  “�لطو�رئ” 
ي���اأت �ل�س���وؤ�ل هك���ذ� �عتباطا بل 
�إف���ر�ز� الأو�س���اع مرتدي���ة ال ير�د 
له���ا �لتغيري مما دف���ع �لكثريين 
�إل���ى حال���ة �لياأ����س وفق���د�ن �أي 
�أمل لت�سحي���ح �الأخطاء. �لفو�سى 
�ملزمنة ف �لق�سم حديث كل فرد 
ف �ملجتمع وك�سفن���ا عن مو��سع 
�خللل ف هذ� �ملوقع بالغ �الأهمية 
�نطالقا من حر�سن���ا ف �ل�سحافة 
للفت �الأنظار ملا يجري ولقناعتنا 
باأّن �الأح���و�ل ال ميك���ن معاجلتها 
بال�سم���ت �أو غ�س �لط���رف عنها 
ذل���ك �أّن �الإهمال بلغ حد� ال ي�سح 

�ل�سكوت عليه.
ل���ه  يطم���ح  م���ا  �أق�س���ى  �إّن 
مر�ج���ع  خ�سو�س���ا   - �ملو�ط���ن 
�لق�س���م - �أن تكون هن���اك �إر�دة 
فعلي���ة الإع���ادة تقيي���م �سريورة 
�لعم���ل ووق���ف �لت�سي���ب و�إيجاد 
�آلية فعالة ت�سمن للمر�سى �رشعة 
�لعالج من جهة وحف���ظ كر�متهم 

من �جلهة �الأخرى. 
لن���ا  ي�سم���ح  �أن  و�أرج���و 
�مل�سوؤول���ون ف وز�رة �ل�سحة وف 
مقدمتهم وزيرة �ل�سحة �أن نكون 
�أكرث و�سوح���ا و�رش�حة باالعرت�ف 
ب���اأّن �ملرتددي���ن عل���ى �لطو�رئ 
يتعر�سون �إل���ى �مل�س بكر�متهم 
مم���ا ال يلي���ق �إطالق���ا مبركز مهم 
�أي  �أّن  �أعتق���د  وال  كالط���و�رئ 
م�س���وؤول ف �لوز�رة يقب���ل �الأمر. 
رمبا ت�ساور �لبع����س �ل�سكوك ف 
�سحة ما �أ�رشن���ا �إليه بيد �أننا نوؤكد 
�أّن م���ا ر�سدناه م���ن �سلوكيات مل 
يك���ن �إالّ نق���ال من �لو�ق���ع بتجرد 
ومو�سوعية فاالأخطاء و�ل�سلبيات 
�أ�سح���ت مك�سوفة  �إليها  �مل�س���ار 
للعي���ان وملا حدث باأمانة و�سدق 
ه���ذه  �أم���ام  بو�سعن���ا  يك���ن  ومل 
�ملمار�سات �ملنافية ملهنة �لطّب 
�إال �لوق���وف عل���ى �حلي���اد ل�سبب 
ف غاي���ة �لب�ساط���ة ه���و �أّن هدفنا 
�مل�س���رتك ه���و �لب���دء باالإ�س���الح 
لالأخط���اء  �لكامل���ة  و�ملو�جه���ة 

و�ل�سلبيات. 
وحيال م���ا يو�جه���ه �ملر�سى 
م���ن �سوء �ملعاملة و�ل���� “بهدلة” 
و�لبد�ئ���ل  �خلي���ار�ت  م���ا  ت���رى 
�ملتاح���ة �أمامه���م؟ �إنه���م لالأ�سف 
ال ميلك���ون �سوى �ل�س���ر كخيار 
�أوح���د عل���ى مكابد�ته���م و�آالمهم 
و�أحز�نه���م ذل���ك �أّن �إمكاناتهم ال 
ت�سعفهم الختي���ار �مل�ست�سفيات 
�خلا�س���ة لكلفته���ا �ملرتفعة. �أما 
�ملي�سورون فاإنهم ح�سمو� �أمرهم 
منذ �أمد بعيد و�جتهو� نحو �لطب 

�خلا�س.

إصالح قسم الطوارئ 
ليس مستحيال

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�لر�ه���ن يتطل���ب  �ل���دويل  �لو�س���ع 
عرب���ي  بل���د  كل  �لق���وى ف  كل  ح�س���د 
�لتي���ار�ت  وكل  �الإره���اب  ملحارب���ة 
تدعم���ه،  �لت���ي  و�ل���دول  و�ملنظم���ات 
و�العت���دء�ت �جلبانة �لت���ي تتعر�س لها 
م�رش �ل�سقيق���ة من قبل �لرجعية تعطينا 
حتلي���ال مو�سوعيا للو�سع وهو �أن هناك 
توجه���ا خللق خمتلف �أ�س���كال �لفنت ف 
�ملجتمع���ات �لعربي���ة و�إح���د�ث �نق�سام 
عميق بني �لنا����س، ولكن �ل�سوؤ�ل... من 
ه���و �مل�ستفيد وم���ا �جلهة �لت���ي تهدد 
�مل�ستقب���ل �لعرب���ي كله؟ و�أعي���د �سوؤ�ال 
“�لدو�ع����س”  قدمي���ا.. مل���اذ� ال يتخ���ذ 
تد�ب���ري �إرهابي���ة ف �الأر��س���ي �الإير�نية 

ويبا����رشون جر�ئمهم ف ه���ذ� �لبلد �لذي 
�الإ�س���الم و�مل�سلمني و�ملري�س  يحارب 
بالعن�رشية و�لطائفية؟ ملاذ� ال ين�سبون 
�ملد�فع على �ل�سفة �لقريبة من طهر�ن 
�أو عل���ى م�س���ارف ق���م ل�سح���ق ع�ساب���ة 
�مل���اليل و�لزمرة �ل�رشيرة �حلاكمة هناك؟ 
ملاذ� �إي���ر�ن وحدها تعي�س �لهدوء وهي 
ر�عي���ة �الإره���اب ومدر�ست���ه ف �لع���امل؟ 
�إي���ر�ن  تك���ره �الإ�سالم وتتحم����س لقتل 
�أه���ل �خلليج و�لعرب، فلماذ� ال يذهبون 

�إليها؟ هل من جو�ب مقنع؟
ه���و  �الإرهاب���ي  �الإي���ر�ين  �لنظ���ام 
�مل�ستفي���د �الأول و�الأخ���ري من ما يحدث 
عل���ى يد جمان���ني “د�ع����س” ف كل بلد 

عرب���ي، وينبغ���ي �لتنويه �إل���ى �أن �إير�ن 
�لك���ون  حثال���ة  جمي���ع  حل�س���د  ت�سع���ى 
خللق �لفتن���ة وت�سويه �س���ورة �الإ�سالم، 
وجر�ئمه���ا تت�سع يوما بعد يوم وعزلتها 
تدوي يف كل القارات، وتقييمنا لن�شاط 
“د�ع�س” ور�سائله يعطينا دليال قاطعا 
عل���ى �أن ه���ذ� �لتنظيم مثل���ه مثل حزب 
�الإرهاب �للبن���اين ي�ستمد قو�ه وحيويته 
من �إير�ن و�ملاليل يعطونه �أهمية كرى 

ويعملون على زيادة ن�ساطه و�ت�ساعه.
توحي���د �ل�سف �لعرب���ي �ملهمة رقم 
و�ح���د �لي���وم ومرك���ز مكافح���ة �لفك���ر 
�ملتطرف ف �ل�سقيق���ة �لكرى �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة �سيح���رز جناح���ات 

بارزة، ولك���ن علينا �إدر�ك هذه �حلقيقة 
وهي �أن من يريد �إ�سع���ال نري�ن �لفتنة 
و�حل���روب ف �ل���دول �لعربية هو �لنظام 
�الإي���ر�ين وحان �لوقت ملعاقبته و�سطبه 
من �لتاري���خ بال ع���ودة. فتنظيم د�ع�س 
وغريه من �لتنظيم���ات م�رشوع و�حد وله 
ميز�ني���ة عامة وخطط عم���ل وغري ذلك، 
وهناك من يدي���ر �سوؤونه ويختار قادته، 
ونحن كع���رب و��ستجابة ل����رشورة ر�سم 
خط �لنهاية للعبث �الإير�ين ف جمتمعاتنا 
علينا �أن نبذل �لغايل و�لرخي�س للدفاع 
ع���ن �أمنن���ا و��ستقر�رنا، فاالأم���ر مل يعد 
يحتم���ل �أب���د� و�أ�سبح���ت �حلاج���ة ما�سة 

ملو�جهة هذ� �لعبث.

لماذا ال يضرب “الدواعش” 
األراضي اإليرانية؟

ف �سه���ر يوليو من �لع���ام 2013م، 
����رشح رئي�س �ل���وزر�ء �لرتك���ي )�آنذ�ك( 
و�لرئي����س �حلايل رجب طي���ب �أردوغان 
باأن���ه �سيت���م �تخ���اذ �إج���ر�ء�ت قانوني���ة 
�لريطاني���ة  �لتامي���ز  �سحيف���ة  �س���د 
�ليومي���ة و�سد من كتب���و� �سد ما حدث 
ف ��سطر�ب���ات حديقة غ���ازي ف تركيا، 
وقال �أردوغان “هناك �أ�سخا�س يوؤجرون 
�إعالمي���ة  جماع���ات  وهن���اك  عقوله���م، 
تق���وم ب���كل �أ�س���كال �ل�س���ب و�لقذف، 
�سمعتن���ا  ي�سوه���و�  �أن  له���م  فكي���ف 
عندم���ا يت���م �إلقاوؤه���م ف �ل�سج���ن؟ هم 

 يقوم���ون بهذ� الأنهم ال يعرفون تركيا”.
ورغ���م رد فع���ل �أردوغ���ان �لق���وي �سد 
�سحيفة �لتاميز وعدم مباالته مبا تن�رشه 
م���ن كتابات حتم���ل �س���كالً دميقر�طًيا، 
مب�سمون غارق ف �خلبث و�ملوؤ�مرة �سد 
دولة ناجحة على جميع �الأ�سعدة �الأمنية 
و��ستطاعت  و�ل�سيا�سية  و�القت�سادي���ة 
�أن تكون نًد� ومنوذًجا مقلًقا لدول كثرية 
الأنها قائمة على �ال�ستقاللية، بل متتلك 
�إر�دة حرة وقر�ر� يعر فقط عن م�سالح 
�لدول���ة، �إال �أن �ل�سحيفة و��سلت نهجها 
�ملعادي لرتكيا بتحالف مع عقول ماأجورة 

 كم���ا و�سفه���ا �أردوغ���ان قب���ل �سنو�ت.
فقبل �أيام قليلة ن�رشت �لتاميز �فتتاحية 
قالت فيها �إن �سلطة �أردوغان �ملطلقة 
�أدت �إل���ى والدة �لكث���ري م���ن �مل�س���اكل 
د�خ���ل تركيا كما �أ�سعف���ت حلف �سمال 

�الأطل�سي “ناتو”. 
وع���ن �ل�سلطة �ملطلقة �لتي تدعيها 
�ل�سحيفة، فلم تك���ن نتيجة قر�ر منفرد 
ومفرو����س م���ن �أردوغ���ان، ب���ل كان���ت 
نتاج ��ستفتاء �سعب���ي وبتاأييد 51.4 ف 
�ملئ���ة ل�سالح �إدخال بع����س �لتعديالت 
�لد�ستورية، وهي �لنتائج �لتي �عترها 

زعيم حزب �حلركة �لقومية �ملعار�س ف 
تركيا نف�سه دولت بهجلي مبثابة “جناح 
�أردوغ���ان،  للرئي����س  �إن���كاره  ال ميك���ن 
للجمي���ع”. ملزم���ة  تك���ون  �أن   ويج���ب 
ويبدو �أن �ل�سحيفة تريد �أن جتعل تركيا 
�ساحة للفو�سى وال تكون فيها حما�سبة 
ملن يتورطون ف �النقالب �سد �ل�رشعية 
ويزعزع���ون ��ستق���ر�ر �لب���الد، وتريد �أن 
جتع���ل م���ن �النقالبيني �لذي���ن ال مكان 
لهم �س���وى �ل�سجون، زعم���اء وقادة ر�أي 
يتم �الحتفاء بهم �أينما وجدو� الأنهم �أد�ة 

�لتخريب ووقود �إ�سعال �حلر�ئق.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي التايمز ضد تركيا

ztawfeeqi 
 @gmail.com

 زهير توفيقي
 تصرفات 
ال تعكس الحضارة!

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

�مل�ساري���ع  �أ�سح���اب  يع���اين 
�لكث���ري من  �ل�سغ���رية و�ملتو�سط���ة 
�لتحديات �ملالية كاإحجام �لبنوك عن 
�لتموي���ل، فمعظ���م دول �لعامل تقدم 
�سمانات ت���رت�وح ما بني 50 و70 % 
وف �لبحرين ال يتع���دى �لدعم 50 % 
ومل ت�ستف���د منه �س���وى 8 % من تلك 

�مل�ساريع.
�أك���رث م���ن 90 % م���ن �القت�ساد 
يعتم���د على ه���ذه �ملوؤ�س�س���ات �لتي 
توظف 75 % م���ن �لعمالة �لبحرينية، 
فالدر��س���ات ت�سري �إلى �أن���ه كلما ز�د 
�لتناف�سية  �لفر����س  �لتموي���ل ز�دت 
ب���ني �لبن���وك، لدينا فر����س لتحفيز 
�لبن���وك �لوطني���ة لتق���دمي متويالت 
قان���ون  �س���ن  �إل���ى  ونحت���اج  �أك���رث، 
�ملوؤ�س�س���ات �ل�سغ���رية و�ملتو�سطة، 
وتوفري قاعدة بيانات علمية ومف�سلة 
عن تل���ك �ملوؤ�س�س���ات لت�سهيل دعم 
�لبن���وك، والب���د م���ن دع���م �لتج���ارب 

�لناجحة.
ج���ودة  �سيا�س���ة  تبن���ي  وعلين���ا 
لالأ�س���و�ق  و�نفتاحه���ا  �ملنتج���ات 
�لعاملي���ة �إلى جان���ب �لتمويل، هناك 
توجه الإن�ساء مرك���ز تنمية �ل�سادر�ت 
بالتع���اون مع متكني لدع���م م�ساركة 
وت�سدي���ر  �ملعار����س  ف  �مل�ساري���ع 
منتجاتها. �حلكومة م�سوؤولة عن �إيجاد 
بيئ���ة للم�ساري���ع و�ال�ستثمار ب�سو�عد 
�لتج���اري  �لقط���اع  و�إل���ز�م  بحريني���ة 
و�لبنكي بالدعم مرهوناً بن�سبة �الأرباح 
و�لرت�خي����س �ل�سنوية، وه���و ما حول 
جمتمعات �سغرية وفقرية �إلى مر�كز 

لالإنتاج و�لت�سويق.
�ملطلوب دور تثقيفي وت�رشيعي، 
و�إيجاد حلول علمي���ة وت�رشيعية لدعم 
�مل�ساري���ع �ملتناهي���ة �ل�سغ���ر. رو�د 
�الأعم���ال ي�سكل���ون ث���روة �قت�سادية 
�ال�ستثمارية  للفر����س  وه���م �سن���اع 
و�لوظيفي���ة، ولك���ن ينق�سهم �لدعم 
�ملايل و�ال�ست�ساري �مل�سند بالقانون. 
نحتاج �إلى قر�ر�ت تو�سع د�ئرة �لدعم 
�لبحريني���ة  وتع���زز بيئ���ة �مل�ساري���ع 
بتوفري كل �لت�سهي���الت و�لت�رشيعات 
وبر�مج �لدعم �ال�ست�ساري و�لت�سويق 

للخارج.
م�سار�تن���ا  لت�سحي���ح  �الأو�ن  �آن 
بيئ���ة  خل���ق  ويج���ب  �القت�سادي���ة، 
تعليمي���ة بكل �جلامع���ات و�ملد�ر�س 
�لثانوية حتف���ز على �إط���الق م�ساريع 
�ل�سغ���ر حتت�س���ن �ساحب  متناهي���ة 
�إل���ى مرحل���ة  �مل����رشوع م���ن �لتخ���رج 
�النطالق و�لثب���ات ف �ل�سوق. نقرتح 
�إط���الق م�رشوع وطن���ي الحت�سان ع�رشة 
م�ساريع �سغ���رية �سنوياً باأف�سل ع�رش 
جامع���ات، فتحويل م�رشوع �لتخرج �إلى 
عمل جتاري لر�ئد �أعمال بحريني حلم 

وطموح ناأمل حتقيقه قريباً.

تمويل المشاريع 
الصغيرة



 ارتفاع اأرباح ال�صناعة 
يف ال�صني 14 % 

بك���ني - روي���رز: اأظه���رت بيان���ات ر�صمية اأن 
اأرب���اح ال�رشكات ال�صناعي���ة ال�صينية ارتفعت 14 % 
يف اأبريل م�صجلة وترية منو اأبطاأ من �صهر مار�س مما 
يزيد املخ���اوف من اأن ثاين اأك���ر اقت�صاد يف العامل 
يفقد قوة الدفع. وقال املكتب الوطني للإح�صاءات 
عل���ى موقع���ه اللك���روين اإن الأرب���اح ارتفع���ت اإلى 
572.78 مليار يوان )83.59 مليار دولر( يف اأبريل.

مقارن���ة  مار����س  يف   %  23.8 الأرب���اح  وزادت 
بال�صهر ذاته قبل عام. 

“اإيزي” تطلق �صبكة للدفع عر ب�صمة اليد
 املنام���ة- اإي���زي: تخطط �رشكة اإيزي للخدم���ات املالية اإطلق اأول �صبك���ة للدفع با�صتخدام 

ب�صمة اليد يف املنطقة وذلك بالتعاون مع �رشكة NCR العاملية.
اإذ �صتقوم NCR بتوظيف خرتها الطويلة يف هذا املجال لدعم �رشكة اإيزي يف تطوير البنية 
التحتية اللزمة لإجراء عمليات الدفع يف املوؤ�ص�صات املالية يف البحرين كنقطة انطلق اإلى جميع 

دول املنطقة.
ولل�صتف���ادة من هذه التكنولوجيا املالية الأولى من نوعه���ا، �صيكون على العميل ت�صجيل 
ب�صمات���ه من خلل املوؤ�ص�صات املالية امل�صاركة والتي �صتقوم بدورها بتزويد امل�صتخدم برقم 

�رشي وخا�س ميّكنه من اإجراء اأية عملية مالية با�صتخدام الب�صمة وذلك فور تفعيل اخلدمة.
كم���ا �صتتيح �صبكة الدفع ال�صاملة لعملء البنوك املرتبطة ب�صبكة اإيزي اإجراء عمليات الدفع 
م���ن خالل �لعديد من �لنق���اط �ملتو�فرة و�ملتعددة دون �أن يقت�رص ذل���ك على بنوك معينة، مما 

يحقق م�صتوى جديد من ال�صهولة والراحة للعملء.
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اقتصاد
“�رسايا العقارية” تطرح م�ساكن مبقدم 5 % فقط 

م�رشوعان جديدان يوفران 320 �صقة 

زينب العكري من �ساحية ال�سيف

اأعلن املدي���ر العام ل�رشكة ال�رشايا العقارية، 
ر�صا خمتار، عن اأحدث عرو�س ال�رشكة بالتعاون 
مع بنك البحرين الإ�صلمي، والتي ت�صمح للعملء 
����رشاء منازلهم مبقدم يبداأ م���ن 5 % فقط، من 

قيمة العقار.
واأ�ص���اف اأن امت���لك منزل الأح���لم اأ�صبح 
�صه���ل املنال، حي���ث ميكن ت�صلي���م املفاتيح 
عند احلجز و�صداد الدفعة املقدمة، اإ�صافة اإلى 
حاف���ز اإ�صايف يتمثل يف عدم جتاوز مبلغ الق�صط 

لقيمة الإيجار ال�صهري للوحدة.
واأو�ص���ح اأن ال�رشكة توؤم���ن باأهمية حتقيق 
تطلع���ات املواطن���ني يف احل�ص���ول على بيت، 
واأن تقدميه���ا لهذه العرو����س احل�رشية تاأكيد 

ل�صعارها “ن�صيد بيوت اأحلمكم”.
وقال: “مع ع���ودة الثقة للقط���اع العقاري 
تواج���ه ه���ذه ال�صناع���ة ع���دًدا م���ن التح���ولت 
الأ�صا�صي���ة الت���ي ت�ص���ّكل م�صتقبله���ا ومع بدء 
تطبيق قانون التطوير العقاري اجلديد، نعتقد 
اإن هذه اخلطوة �صتغرّي �صكل ال�صوق، و�صيوؤدي 
ذلك اإلى زيادة حجم وع���اء الأ�صول وخا�صة مع 

تغيري طبيعة الفر�س ال�صتثمارية”.
وتاب���ع: “ته���دف ال�رشاي���ا اإل���ى لع���ب دور 
رئي�صي يف هذا التغري، وترى اأن الآن هو اأن�صب 
وق���ت للتخطيط للتعامل مع ه���ذه املتغريات، 
اإذ اإن القط���اع العقاري يت�صم ب���دورات تطوير 
طويلة الأم���د، بدًءا من التخطي���ط وو�صولً اإلى 

البناء”.
واأ�صار خمتار اإل���ى اأن اإجمايل قيمة م�صاريع 
ال�رشكة اجلاهزة والتي حت���ت الإن�صاء ي�صل اإلى 
م���ا يق���ارب 73 ملي���ون دين���ار، اإذ مت البدء يف 
تنفي���ذ جمموعة من امل�صاريع يف مواقع خمتلفة 
بقيم���ة مالية تقدر بح���وايل 200 مليون دولر، 
وي�صل اإجمايل الوحدات نحو 600 وحدة متنوعة 

ما بني فلل و�صقق �صكنية.
كما ت�صم���ل املحفظة اإن�ص���اء �صقق �صكنية 
وفلل بجانب م�صاريع تطوير �صناعية وجتارية، 
ومنتجع���ات �صياحي���ة وفن���ادق وه���ي حمفظة 

متنامية.
وتت�صم���ن املحفظ���ة كذل���ك فل���ل يف �صار 
)ال���رمي 1(؛ وهو م�رشوع مت���اح للتملك من قبل 
البحريني���ني ومواطن���ي دول اخللي���ج، وفل���ل 

)اأوركا( يف ج���زر اأم���واج تطل عل���ى البحر ي�صل 
عدده���ا اإلى 52 فيل من املتوق���ع ت�صليمها يف 
اأكتوبر املقبل 2017، حيث مت اإجناز 90 % من 
امل�رشوع، و)فيوز تريا����س( هو عبارة عن �صقق 
�صكني���ة يف ج���زر اأم���وج ت�صم 21 �صق���ة �صمن 

م�رشوع )مينا7(.
وك�ص���ف خمت���ار ع���ن م�رشوع���ني مقبل���ني 
لل�صق���ق ال�صكني���ة �صيت���م تد�صينهم���ا قريًبا، 

الأول “ذي في���وز” وه���و عب���ارة ع���ن 5 اأب���راج 
�صكنية ت�صم 306 �صقق مطلة على البحر بجزر 
اأمواج، و”مر�صى من�صن” الذي يطل على مدينة 

املر�صى العائمة وت�صم 14 �صقة �صكنية.
ا يف قطاع  واأكد اأن ال�رشك���ة تلعب دوًرا مهمًّ
الإ�صكان القت�صادي م���ن خلل تطوير وحدات 
�صكنية مي�صورة التكلف���ة، مثل م�رشوع الفريدة 
ال���ذي بيع بالتعاون مع برنام���ج مزايا من وزارة 

الإ�صكان، و�صيتجدد التعاون يف الفرة املقبلة 
مع م�رشوع )ال���رمي 2( الذي يتكون من 80 فيل 
وم�رشوع )الرمي 3( الذي ي�صم 26 فيل ويقع يف 
اأحد اأهم املواقع الرئي�صية مبنطقة �صار بالقرب 

من )�رشايا 1( ومدر�صة �صانت كري�صتوفر.
وعن امل�صاريع التجاري���ة وال�صناعية، قال 
اإن هن���اك م����رشوع “ماكروم���ارت”؛ وه���و مبنى 
يتك���ون من 3 طوابق مع مقهى و�صوبر ماركت، 
يق���ع يف منطق���ة �صار، وم����رشوع واح���ة البحرين 
ال�صناعية يف منطق���ة توبلي ت�صم م�صتودعات 
وحملت جتارية ومكاتب ووحدات لإقامة العمال 
وجميعها للإيجار، مع توف���ر كافة اخلدمات من 

اأمن وحرا�صة و�صيانة لكافة املرافق.
والفن���ادق،  ال�صياحي���ة  املنتجع���ات  واأم���ا 
فهن���اك فن���دق دراغون بج���زر اأم���واج، وي�صم 
�صقًق���ا مفرو�ص���ة وفلل من 4 غ���رف نوم ت�صم 
برك �صباحة خا�صة وقاعات مفتوحة على الهواء 
الطل���ق، ومنتجع “�ص���ي لوفت يف ج���زر اأمواج” 
وي�صتم���ل عل���ى اأجنحة حديثة مكون���ة من غرفة 
نوم واحدة اإلى 4 غ���رف نوم تطل جميعها على 

البحر.

موؤ�رسات بور�سة البحرين تقفل خ�رساء 

“البور�سة” تطلق ن�سخة عربية من “حتدي التداول”

تر�سية 146 مناق�سة بـ 29.3 مليون دينار يف دي�سمرب 

يف 2016 منو القطاع غري النفطي بالبحرين 3.7 % 

44.4 مليون دينار مل�رشوع الرملي الإ�صكاين

دفع القت�صاد الإجمايل بن�صبة 3 % 

اأر�ص���ى جمل����س املناق�ص���ات واملزايدات يف 
�صه���ر دي�صمر 146 مناق�صة ومزايدة، تابعة اإلى 
37 جه���ة حكومي���ة، بقيم���ة اإجمالية جت���اوزت ال� 

92.3 مليون دينار.
اجلري���دة  يف  املن�ص���ورة  للبيان���ات  ووفًق���ا 
الر�صمي���ة، ف���اإن اأب���رز املناق�ص���ات الت���ي مت���ت 
تر�صيتها تابعة لوزارة الإ�صكان، والتي بلغ عددها 
6 مناق�صات مبجموع يتجاوز 47.7 مليون دينار، 
وكان اأهم هذه املناق�صات يتعلق ببناء الوحدات 
ال�صكنية و�صبكات البنى التحتية يف م�رشوع الرملي 
الإ�صكاين بقيمة و�صلت اإلى 44.41 مليون دينار، 
واأخ���رى تخ�س بناء و�صيانة 577 وحدة �صكتية يف 

املدينة ال�صمالية بنحو 3 مليني دينار.
وكانت احلكوم���ة ممثلة بوزارة املالية وقعت 
م���ع ال�صن���دوق ال�صع���ودي للتنمي���ة يف 18 ماي���و 
اجل���اري 3 اتفاقيات م���ن بينها اتفاقي���ة معدلة 
مل����رشوع الرمل���ي الإ�ص���كاين بزي���ادة قدره���ا 5.3 
مليني دولر يف قيمة اتفاقية منحة امل�رشوع التي 
�صبق توقيعها بني اجلانبني يف 14 يونيو 2015، 
وبذلك ت�صب���ح قيمتها الإجمالي���ة 155.3 مليون 

دولر.
 13 املجل����س  اإر�ص���اء  البيان���ات  واأظه���رت 
مناق�ص���ة لهيئة الكهرباء وامل���اء مبجموع بلغ نحو 
5.9 ملي���ني دينار، كان اأهمه���ا مناق�صة للأعمال 
ال�صت�صارية مل�صاريع نق���ل املياه للأعوام 2009 

- 2012 بقيمة 2.3 مليون دينار.
كم���ا متت تر�صي���ة 13 مناق�صة ل�رشكة طريان 
اخلليج مبجموع يتج���اوز 5.2 مليني دينار، وكان 
الأر�صي���ة يف مط���ار  اأبرزه���ا لتق���دمي اخلدم���ات 

فرانكفورت بنحو 3.09 مليني دينار.
وكذلك اأر�ص���ى املجل����س 12 مناق�صة ل�رشكة 
نف���ط البحري���ن مبجم���وع يتج���اوز 5.04 ملي���ني 
دين���ار، وكان اأبرزها لركي���ب وحتديث و�صيانة 
عام���ة لأجهزة التكيف والتري���د يف عوايل واجلبل 

واملناطق املتعلقة بنحو 1.5 مليون دينار.
ومت���ت تر�صي���ة 11 مناق�صة ل���وزارة ال�صحة 
جمموعه���ا نح���و 4.5 ملي���ني دين���ار، كان اأهمها 

لتزويد اأدوية بقيمة تتجاوز 2.96 مليون دينار.
كما متت تر�صية 14 مناق�صة ومزايدة لوزارة 
الأ�صغ���ال و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
جمموعها نح���و 3.97 مليني دين���ار، وكان اأهمها 
تطوي���ر ط���رق جمم���ع 1056 بالزلق بنح���و 1.28 

ملي���ون دين���ار، وتزوي���د وت�صغي���ل 3 جمن���زرات 
جديدة ملدفن ع�صكر بنحو 1.03 مليون دينار.

واأي�ًصا مت تر�صي���ة مناق�صة ل�رشكة بناغاز من 
اأجل بناء حمطة كهرباء لتزويد م�رشوع معاجلة الغاز 

امل�صاحب بقيمة تتجاوز 2.89 مليون دينار.
وكذل���ك مت���ت تر�صية 5 مناق�ص���ات ملجل�س 
التنمية القت�صادي���ة مبجموع بلغ نحو 2.8 مليون 
دين���ار، وكان اأبرزها من اأج���ل تعيني �رشكة دولية 
متخ�ص�ص���ة تق���وم بو�ص���ع وتنفيذ خط���ة اإعلمية 
وترويجي���ة �صامل���ة للمجل����س بقيم���ة 1.9 مليون 

دينار.
وتر�صية مناق�صتني لهيئة تنظيم الت�صالت 
جمموعهما نح���و 982.8 األف دين���ار، كان اأهمهما 
لتقدمي خدمات ا�صت�صارية لت�صميم وتنفيذ اإطار 
تنظيم���ي جدي���د للت�ص���الت بقيم���ة 2.4 مليون 

دولر ما يعادل 903.68 األف دينار.
واأي�ًص���ا تر�صي���ة مناق�صتني ل�رشك���ة البحرين 
لل�صتثمار العق���اري جمموعهم���ا بقيمة 690.21 
األف دينار، الأولى لإن�ص���اء غرفة منوذجية مل�رشوع 
فن���دق فريمونت يف بلج اجلزائ���ر بقيمة 338.45 
األ���ف دين���ار، والثاني���ة من اأج���ل تطوي���ر الواجهة 

البحرية يف املحرق بقيمة 351.76 األف دينار.

املنام���ة - التنمي���ة القت�صادي���ة: �صاهم منو 
القط���اع غري النفط���ي يف البحري���ن بن�صبة 3.7 % 
يف دف���ع النمو القت�ص���ادي الإجم���ايل اإلى حتقيق 
من���و يبلغ 3 % العام 2016 وفق���اً لأحدث الأرقام 
ال�ص���ادرة يف التقري���ر القت�ص���ادي الف�صلي عن 
جمل����س التنمي���ة القت�صادية. ومن���ا القت�صاد يف 
الع���ام 2016 بوترية مت�صارعة عم���ا حققه من منو 
يف الع���ام 2015، والتي بلغت اآنذاك 2.9 %، على 

الرغم من وجود تقلبات اإقليمية ودولية كبرية.
وجاء منو القطاع غري النفطي نتيجة لنمو عدد 
من القطاعات التي �صاهمت يف رفعه عن امل�صتوى 
ال���ذي حقق���ه يف 2015، وال���ذي كان يبلغ 3.6 %. 
وحققت ع���دداً من القطاع���ات غري النفطي���ة اأداًء 
قوياً، ومنه���ا القطاع املايل الذي من���ا بن�صبة 5.2 
% خلل العام، وقطاع الأعمال الإن�صائية الذي منا 

بن�صبة 5.7 %، وقطاع اخلدمات بن�صبة 9.1 %.
وكان ه���ذا الزده���ار يف القطاع غ���ري النفطي 
مدعوم���اً مب�صتوى غري م�صبوق من ال�صتثمارات يف 
م�صاريع البنية التحتية. وقد �صهد برنامج التنمية 

لدول جمل�س التعاون اخلليجية خ�صو�صا ت�صاعف 
منو حج���م امل�صاريع الن�صطة م���ن 1.6 مليار دولر 
يف الرب���ع الأول من 2016 اإل���ى 3.2 مليار دولر يف 

فراير 2017.
وتعط���ي اململك���ة اأولوي���ة لرنام���ج م�صاريع 
البنية التحتي���ة الذي تبلغ قيمت���ه ال�صتثمارية ما 

يزيد ع���ن 32 مليار دولر، والتي م���ن املتوقع اأن 
ت�صتمر يف حتفيز النم���و القت�صادي. وت�صمل هذه 
امل�صاريع خط الإنتاج ال�صاد�س يف �رشكة األبا بقيمة 
ا�صتثمارية بلغت 2.5 مليار دولر، و�صفقة لإن�صاء 
حمط���ة للطاقة بقيمة 800 ملي���ون دولر، وم�رشوع 
تو�صع���ة مطار البحري���ن الدويل بقيم���ة 1.1 مليار 
دولر وحمط���ة غاز جدي���دة تابعة ل�رشك���ة “بناغاز” 

بقيمة 335 مليون دولر.
ومن املتوق���ع اأن ت�صاهم ه���ذه ال�صتثمارات 
يف ا�صتم���رار منو القطاع غري النفطي بن�صبه ت�صل 
اإل���ى اأكر م���ن 3 % يف الع���ام 2017، على الرغم 
م���ن ا�صتم���رار تراجع الأو�ص���اع املالي���ة عموما يف 

املنطقة.
وقال امل�صت�صار القت�صادي ملجل�س التنمية 
القت�صادي���ة يارم���و كوتيلين “يعت���ر النمو يف 
العام 2016 م�صجعاً بالن�صب���ة لقت�صاد البحرين، 
ومازلن���ا نرى مرونة يف القط���اع غري النفطي الذي 
م���ن املمك���ن اأن ت�صاع���د عل���ى دع���م ال�صتق���رار 
القت�صادي لل�رشكات وامل�صتثمرين يف اململكة”.

اأقف���ل “موؤ�رش البحري���ن العام” اأم�س 
عن���د م�صت���وى 1،317.40 مرتفعا 3.18 
نقط���ة مقارنة باإقفال ي���وم اخلمي�س، يف 
حني اأقف���ل “موؤ�رش البحري���ن الإ�صلمي” 
عن���د م�صت���وى 1،071.32 بارتفاع قدره 

0.63 نقطة مقارنة باإقفاله ال�صابق.
1.69 مليون  وتداول امل�صتثم���رون 
�صه���م، بقيم���ة اإجمالية بلغ���ت 461.23 
األ���ف دين���ار، مت تنفيذها م���ن خلل 37 
�صفقة، مركزي���ن تعاملتهم على اأ�صهم 
قط���اع اخلدم���ات، وال���ذي بلغ���ت قيمة 
اأ�صهم���ه املتداول���ة 200.46 األف دينار، 
اأي م���ا ن�صبته 43 % من القيمة الإجمالية 
للت���داول وبكمية قدره���ا 593.76 األف 
�صهم، مت تنفيذها من خلل 14 �صفقة.

وجاءت �رشكة اأملنيوم البحرين )األبا( 
يف املرك���ز الأول من حيث القيمة، بواقع 
149 األ���ف دينار، اأي م���ا ن�صبته 32.30 
% م���ن اإجمايل قيم���ة الأ�صهم املتداولة 

وبكمي���ة قدره���ا 350 األ���ف �صه���م، مت 
تنفيدها من خلل 3 �صفقات.

اأم���ا املرك���ز الث���اين، ف���كان ل�رشك���ة 
البحري���ن للت�ص���الت )بتلك���و( بقيم���ة 
قدرها 132.56 األف دينار، اأي ما ن�صبته 
28.74 % م���ن اإجم���ايل قيم���ة الأ�صه���م 
املتداولة وبكمية قدره���ا 508.76 األف 
�صهم، مت تنفيذها من خلل 8 �صفقات.

ث���م ج���اءت �رشك���ة جمم���ع البحري���ن 
للأ�صواق احلرة بقيمة قدرها 53.20 األف 
دينار، اأي ما ن�صبته 11.53 % من اإجمايل 
قيمة الأ�صهم املتداول���ة وبكمية قدرها 
70 األف �صه���م، مت تنفيذها من خلل 4 

�صفقات.
ومت ي���وم اأم����س ت���داول اأ�صه���م 13 
�رشكة، ارتفع���ت اأ�صعار اأ�صهم 3 �رشكات، 
 3 اأ�صه���م  اأ�صع���ار  انخف�ص���ت  ح���ني  يف 
����رشكات، وحافظت بقية ال����رشكات على 

اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.

املنام���ة - البور�ص���ة: كرم���ت بور�ص���ة 
البحري���ن ط���لب وطالبات اجلامع���ات الذين 
�صاركوا يف برنامج حتدي التداول ال�صتثماري 

.)TradeQuest(
وق���دم رئي����س جمل����س اإدارة البور�ص���ة 
عبدالكرمي بوجريي كاأ�س البطولة لهذا العام 
وجائزة مالية قدرها 3.5 اآلف دينار للجامعة 
الأهلية الفائ���زة باملركز الأول، وجائزة مالية 
مبق���دار 2.1 األ���ف دين���ار ملعه���د البحري���ن 
 )BIBF( واملالي���ة  امل�رشفي���ة  للدرا�ص���ات 
الفائز باملركز الثاين، واأخرى بواقع 1.4 األف 
دينار جلامع���ة البحرين التي ج���اءت باملركز 

الثالث.
ال���ذي  الرنام���ج  “اإن  بوج���ريي  وق���ال 
اعت���ره ناجح���ا، يق���دم للطلب���ة امل�صاركني 
جترب���ة جتعله���م قادري���ن عل���ى التفاعل مع 
بيئة افرا�صية حتاكي بيئة العمل احلقيقي، 
وبالت���ايل اإدراكا ملتطلب���ات الواقعية، معرباً 

ع���ن ا�صتم���رار البور�ص���ة يف تطوي���ر كاف���ة 
براجمه���ا الهادفة اإلى ن�رش الوعي ال�صتثماري 
ب���ني خمتلف فئ���ات املواطن���ني واملهتمني 

بال�صتثمار بالأوراق املالية”.
التنفي���ذي  الرئي����س  اأك���د  جهت���ه  م���ن 
للبور�ص���ة ال�صي���خ خليف���ة ب���ن اإبراهي���م اآل 
خليف���ة ان البور�صة تنوي ا�صتح���داث ن�صخة 
عربي���ة من الرنامج احتف���اًء بدورته الع�رشين 
الع���ام املقبل. وم�صى على اط���لق الرنامج 
19 عاما. واأ�ص���اف اأن الرنامج ي�صكل اإحدى 
املح���اور الرئي�صة يف ا�صراتيجي���ة البور�صة، 
والت���ي ته���دف اإل���ى تطوير خمتل���ف جوانب 

العمل القانونية والتقنية والتكنلوجية.
وتابع “اإننا نوؤمن اأن ال�صباب هم املحرك 
الأ�صا����س للتطور والنمو وهو ما يتمثل عملياً 
يف البور�ص���ة حيث ي�ص���كل ال�صباب العاملون 
فيها والذين تبلغ اأعمارهم 35 عاما فما دون 

ذلك حوايل 55 % من جمموع املوظفني.

اأمل احلامد

• يارمو كوتيلين	

• ر�صا خمتار متحدًثا لل�صحافيني 	

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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“IKEA” ت�ؤجل �فتتاح معر�سها بالبحرين �إلى �سبتمرب 2018 
لتاأخر و�صول مواد بناء من اخلارج 

�رشك���ة  يف  التو�صع���ة  اأعم���ال  مدي���ر  ق���ال 
“IKEA” �صالح خلف اإن تغيريات قد ح�صلت 
على موعد الذي مت م�صبقا حتديده الفتتاح اأول 
معر�ض ملنتجات �رشكة “IKEA” ال�صويدية يف 
البحرين؛ ب�صبب حدوث بع�ض التاأخري  يف اإعمال 

االإن�صاءات لتاأخر توريد املواد من اخلارج. 
ب����  خا�ص���ة  ت�رشيح���ات  �صال���ح  واأو�ص���ح 
“الب���اد”، قائ���ا “ح�صب اخلط���ة التي و�صعت 
وجدولة اإعمال االإن�صاء، فاإن االفتتاح كان مقررا 
يف �صه���ر يوني���و م���ن الع���ام  2018، ولكن مت 
تاأجي���ل هذا املوعد اإلى �صهر �صبتمرب من العام 

نف�صه”. 
واأو�ص���ح �صال���ح “نح���ن االآن يف املراح���ل 
االأخرية يف اأعم���ال االأ�صا�صات، ومت االنتهاء من 
متدي���د االأنابي���ب للمياه حت���ت االأر�ض وكذلك 
مت االنتهاء من عم���ل الطلبيات اخلا�صة للمواد 

اجلاهزة لل�صب من خارج البحرين”.
وحول التكلف���ة االإجمالية للم�رشوع، واإمكان 
افتتاح ف���روع اأخرى، قال �صال���ح “اإن التكلفة 
االإجمالي���ة ملح���ل البحرين �صتبل���غ 125 مليون 
دوالر، واإن افتت���اح املزي���د من الف���روع �صيتم 
اتخاذ الق���رار يف هذا ال�صاأن ح�صب حاجة ال�صوق 

البحريني���ة، وبع���د اإج���راء درا�ص���ات م�صتقبلية 
ونتائجه���ا لتقي���م ال�ص���وق وعل���ى �ص���وء ذلك 

�صتتخذ “IKEA” القرار املنا�صب.
وذكر خل���ف اأن نحو 7800 منت���ج �صيكون 
متوف���را يف املعر����ض بالبحري���ن، واأن االأ�صعار 
�صتك���ون يف متن���اول اجلمي���ع و�صتتب���ع ال�رشكة 
�صيا�صته���ا يف ت�صعري املنتج ليكون مناف�صا يف 
ال�صوق البحرينية وكذلك يف �صالح امل�صتهلك. 
كم���ا اأن املعر����ض �صيوف���ر خدم���ة التو�صي���ل 

للمنازل، وهي �صيا�صة متبعة يف جميع معار�ض 
ال�رشك���ة، وهي اأنه���ا خدمة تقدم ب�صع���ر اإ�صايف 
مناف�ض، يف ح���ن رغب الزب���ون اال�صتفادة من 

هده اخلدمة االإ�صافية.
وع���ن التوقع���ات ح���ول ح�ص���ة ال�رشك���ة يف 
ال�ص���وق البحريني���ة، ذكر �صال���ح اأن لكل �صوق 
ظروف���ا خا�ص���ة بالعم���ل في���ه خ�صو�ص���ا تلك 
املعني���ة بحج���م املناف�ص���ة، اإال اأن ال�ص���ورة يف 
ه���ذا اجلانب �صتت�ص���ح بعد ال�صن���ة االأولى من 

الت�صغيل يف البحرين.  

أكبر معرض في الخليج 
وتاب���ع قائ���ا “بعيدا ع���ن مو�ص���وع �صغر 
ال�ص���وق البحريني���ة اأو كربه���ا، ف���اإن �صيا�ص���ة 
ومفه���وم ال�رشك���ة املتبع هو توف���ري املنتجات 
بكمي���ات هائلة وذل���ك باالتفاق م���ع امل�صانع 
املعتم���دة لت�صني���ع منت���ج “IKEA” بكميات 
كبرية يكون االتفاق عليه���ا م�صبقا، هذا قطعا 

ي�صاع���د ال�رشك���ة يف خف�ض �صعر قيم���ة التكلفة 
املتب���ع  يت���م ح�ص���ب املفه���وم  واإذ  للمنت���ج، 
بو�صع ه���ذا التوفري يف تكلف���ة املنتج ل�صالح 
امل�صتهل���ك، وال���ذي ينعك�ض ب�ص���ورة اإيجابية 
يف �صع���ر املنتج مما ي�صاع���د متاجر  IKEA اأن 
تكون هي اخلي���ار االأول للم�صتهلك الذي يتخذ 
ال�صع���ر واجل���ودة يف الوقت نف�صه كخي���ار اأول 

لوجهته الت�صويقية يف االأثاث املنزيل.
وقال “ما مييز معر����ض البحرين عن باقي 
املح���ات يف منطقة اخلليج هو ك���رب امل�صاحة، 
حي���ث يعت���رب معر����ض البحرين اأك���رب معر�ض 
يف منطق���ة اخللي���ج، حي���ث يبل���غ م�صاحته نحو 
37،000 مرت مربع، وي�صتوعب مطعم املعر�ض 

800 مقعد، وعلى 1200 موقف لل�صيارات”.
وبخ�صو����ض خطط ال�رشكة لتوظيف العمالة 
البحرينية، ق���ال �صالح اإن ال�رشك���ة يف البحرين 
اأخ���ذت يف االعتبار توظيف الك���وادر البحرينية 
ال�صاب���ة م���ن اجلن�ص���ن، والت���ي �صت�صاه���م يف 
جن���اح ال�رشكة وهذه اخلط���ة ا�صتملت على ن�صبة 
توظيف متزايدة م���ن العام االأول لل�رشكة، وهي 
ن�صب���ة متفاوتة تبداأ من ال�صن���ة االأولى بن�صبة ال 
تق���ل عن 25 % من الك���وادر البحرينية ال�صابة 
قد ت�ص���ل اإلى 50 % يف االأع���وام املتتالية من 

الت�صغيل.

• 	IKEA اأعمال االإن�صاء يف معر�ض • �صالح خلف	

 نادر �لغامن 

“متكني” و“�لبحرين �لإ�سالمي” يد�سنان حمفظة بـ20 ملي�ن دينار 
“�ملركزي” مينع �لتمرير �ملزدوج لبطاقات �لدفع 

يف منافذ البيع.. اعتباًرا من 15 يونيو  

املنام���ة - املرك���زي: من���ع م����رشف البحرين 
املرك���زي التج���ار واأ�صحاب املح���ال التجارية يف 
اململك���ة من القي���ام بعملي���ة التمري���ر املزدوج 
“Double Swiping” لبطاق���ات الدف���ع، مثل 
بطاق���ات االئتمان، اأو بطاقات ال����رشاف االآيل، اأو 
بطاق���ات �لدف���ع �مل�شبق �أو م���ا �شابهها يف نقاط 
�لبي���ع و�شناديق �لدفع لديهم، وذلك �عتبار�ً من 

منت�صف ال�صهر املقبل.
ويق�ص���د بعملية التمرير امل���زدوج هو قيام 
التاج���ر اأو �صاحب املحل التجاري بتمرير البطاقة 
م���رة ثانية على جهاز الدفع اخلا�ض به بعد تاأكيد 
عملي���ة ال�صح���ب عل���ى البطاقة لدى نقط���ة البيع 
�لتي تع���ود مل���زودي �أنظمة نق���اط �لدفع، حيث 
يعترب هذا االإجراء غري اآمن لدى العديد من الدول 
وال�رشكات امل�صدرة للبطاقات مثل �رشكة “فيزا”.
واتخ���ذ امل����رشف املرك���زي خ���ال ال�صنوات 
ال�صابق���ة ع���دداً من االإج���راءات التي ته���دف اإلى 

حماي���ة عملي���ات بطاق���ات الدف���ع، م���ن بينه���ا، 
التخل�ض التدريجي من بطاقات ال�رشيط املمغنط 
E EMV الدولية -  للتقليدية واعتماد بطاقات
ropay، (MasterCard and Visa Inter-
national الت���ي حتتوي عل���ى �رشيحة اإلكرتونية 

وذلك منذ العام 2010. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن معامات البطاق���ات املطبقة 
حالي���اً يف البحري���ن يت���م معاجلته���ا ب�ص���كٍل اآمن 
ال�رشيح���ة  يف  املخزن���ة  املعلوم���ات  با�صتخ���دام 
االإلكرتوني���ة. فعندما يتم اإدخ���ال البطاقة للمرة 
االأولى على جهاز نقطة البيع لدى املحل التجاري 
تكون العملية قد متت ب�صكل كامل بعد احل�صول 
عل���ى اإ�صعار قب���ول اأو رف����ض العملي���ة، ومن ثم 
يتلقى العمي���ل ر�صالة ن�صية على هاتفه اخلا�ض 
اإ�صعاراً بذلك. وبناء عليه، فاإن العملية ال تتطلب 
مترير ال�رشيط املمغنط مرًة اأخرى على جهاز نقطة 

البيع اأو �صندوق الدفع التابع للمحل. 

لقد اعتاد التج���ار واأ�صحاب املحال التجارية 
القي���ام بعملي���ة التمرير املزدوج ع���رب ال�صنوات 
املا�صي���ة به���دف جم���ع تفا�صيل بطاق���ة الدفع 
والبيان���ات ال�صخ�صي���ة حلامل البطاق���ة الأغرا�ض 
حما�صبية داخلية و/اأو الأه���داف ت�صويقية. اإال اأن 
ه���ذا االإجراء �صيمك���ن التاجر من تخزي���ن بيانات 
بطاق���ة الدف���ع اخلا�ص���ة بالعمي���ل، مب���ا يف ذلك 
املعلومات ال�رشية امل�صفرة على ال�رشيط املمغنط. 
وبالتايل اإمكانية الو�صول لهذه البيانات يف حال 
مت �لدخ���ول �إل���ى نقطة �لبيع �أو نظ���ام �حلا�شوب 
اخلا����ض ب�صندوق الدفع لدى املحل التجاري من 
قبل اأي �صخ�ض مع امكانية تعر�ض بطاقة العميل 
للتزوير اأو ا�صتخدامها الإجراء عمليات دفع مزورة.
وبالت���ايل، فقد برزت احلاج���ة املا�صة لوقف 
ممار�صة التمرير املزدوج لبطاقات الدفع حلماية 
بيان���ات حامل البطاق���ة من ال�رشق���ة و�صمان ثقة 

اجلمهور مبعامات البطاقات. 

• طريقة التمرير املزدوج للبطاقة كما �رشحها امل�رشف املركزي 	

املنام���ة - متك���ن: د�ص���ن �صندوق 
العم���ل “متك���ن” بالتع���اون م���ع بن���ك 
مالي���ة  حمفظ���ة  �لإ�شالم���ي  �لبحري���ن 
ب����20 مليون دين���ار، لدع���م املوؤ�ص�صات 
املتو�صطة والكب���رية يف اململكة، والتي 
تاأت���ي �صم���ن برنام���ج “متوي���ل با�ض” 
)متوي���ل+( و�ل���ذي �أطل���ق مطل���ع �لعام 

اجلاري. 
ويوف���ر الربنام���ج متوي���ات مي����رشة 
متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�صامية، اإذ 
تدعم متك���ن ما ن�صبته 70 % من معدل 
الرب���ح ال�صنوي، وبحد اأق�صى 8 % للربح 
عل���ى الر�صيد املتناق����ض، فيما يرتاوح 
مبل���غ التمويل بن ملي���ون و2.5 مليون 

دينار. 
كم���ا يتمي���ز الربنام���ج بالعدي���د من 
اخل�صائ����ض، مث���ل ف���رتة �ص���داد طويلة 
االأمد ، ف�صاً عن منح املوؤ�ص�صات احلرية 
يف ا�صتخدام التمويل الأغرا�ض اال�صتثمار 
والتطوي���ر، اأو التو�صع حملي���اً ودولياً مبا 
يف ذل���ك عملي���ات الت�صدي���ر، اأو تنوي���ع 

املنتج���ات واالأن�صط���ة املتعلق���ة باأعمال 
املوؤ�ص�صة. 

حمفظ���ة  حج���م  ي�ش���ل  وبذل���ك 
“متويل+” اإلى 80 مليون دينار بال�رشاكة 

مع عدة بنوك حملية. 
وق���ال الرئي����ض التنفي���ذي لتمكن 
م���ع  “تعم���ل متك���ن  اإبراهي���م جناح���ي 
�رشكائه���ا يف حتقي���ق �أهد�فه���ا �ملتمثلة 
يف  املوؤ�ص�ص���ات  احتياج���ات  تلبي���ة  يف 
خمتل���ف مراح���ل منوه���ا م���ن اأج���ل جعل 
القطاع اخلا�ض حمركاً رئي�صياً لاقت�صاد 

الوطني”. 
من جانبه، ق���ال الرئي����ض التنفيذي 
لبنك البحرين االإ�صامي ح�صان جرار”تاأتي 
�رشاكتن���ا م���ع متك���ن �صم���ن م�صاعين���ا 
لدع���م املوؤ�ص�صات املتو�صط���ة والكبرية 
الت���ي متث���ل ن�صب���ة ال ي�صته���ان بها من 
املوؤ�ص�ص���ات العامل���ة يف البحرين؛ كونها 
حمركاً مهم���اً لعجلة االقت�ص���اد الوطني. 
�لدع���م  تق���دمي  يف  ملتزم���ن  و�شنظ���ل 
املطلوب ملختلف الربامج وامل�رشوعات”.

ت�س�ير: ر�س�ل �حلجريي 

املنام���ة - احلكوم���ة االإلكرتوني���ة: 
اأظهر تقرير لهيئة املعلومات واحلكومة 
االإلكرتونية اأن قيمة اإجمايل ال�صادرات 
وطني���ة املن�ص���اأ بلغ���ت يف �صه���ر اإبريل 
املا�ص���ي ح���وايل 164 ملي���ون دين���ار، 
ت�صتحوذ اأهم 10 دول على ما ن�صبته 86 

% من اإجمايل حجم ال�صادرات.
واحتل���ت ال�صعودي���ة املرتبة االأولى 
من حيث حج���م ال�ص���ادرات البالغة 44 
مليون دينار، تليها اأمريكا ب� 22 مليون 
دينار، بينما ج���اءت االإمارات يف املرتبة 

الثالثة بحوايل 19 مليون دينار.
كم���ا بلغ اإجمايل ال���واردات ال�صلعية 
نح���و 377 مليون دين���ار، وميثل جمموع 
واردات اأه���م 10 دول م���ا ن�صبته 67 % 
من حجم اإجمايل الواردات، اأما الواردات 
من باق���ي الدول فهي متث���ل ن�صبة 33 

.%
ال�صن  التقري���ر، حتت���ل  وبح�ص���ب 
املرتبة االأول���ى يف حجم الواردات بواقع 
44 مليون دينار، تليها االإمارات بقيمة 
40 مليون دينار، بينما تاأتي ال�صعودية 
يف املرتبة الثالثة بنحو 27 مليون دينار.
وعل���ى �صعي���د ال�ص���ادرات ح�ص���ب 
احلدي���د  خام���ات  ت�ص���درت  ال�صل���ع، 
ومركزاته���ا املكتلة قائم���ة اأكرث ال�صلع 
ت�صدي���راً خ���ال �صه���ر اأبري���ل م���ن عام 
2017، والتي بلغت قيمتها 35 مليون 
دين���ار، وتاأتي يف املرتبة الثانية اأ�صاك 
االألومنيوم التي بلغت 19 مليون دينار، 
تلتها ثالثا األ���واح م�صتطيلة من خائط 
االألومني���وم، والت���ي بلغ���ت قيمتها 10 

ماين دينار.
اأما فيم���ا يخ����ض اإع���ادة الت�صدير، 

فقد بلغت نحو 45 مليون دينار، وميثل 
جمم���وع اأهم 10 دول ما تتج���اوز ن�صبته 

%91 من اإجمايل حجم اإعادة الت�صدير.
وتاأت���ي ال�صعودية يف املرتبة االأولى 

م���ن حيث حج���م اإعادة الت�صدي���ر بواقع 
17 ملي���ون دينار، تليه���ا ال�صن بنحو 
10 ماين دينار، ثم االإمارات باملرتبة 

الثالثة والتي بلغت 6 ماين دينار.
وتعترب �صيارات اجليب اأكرث ال�صلع 
م���ن حي���ث اإع���ادة الت�صدي���ر، وبلغ���ت 
قيمته���ا 11 ملي���ون دين���ار، تليه���ا يف 
�ملرتبة �لثاني���ة لفائف عادية )�شجائر( 
حمتوية عل���ى التبغ ت�ص���ل قيمتها اإلى 
2.4 ملي���ون دين���ار، وحتت���ل ال�صيارات 
اخلا�ص���ة املرتبة الثالث���ة، والتي بلغت 

قيمتها مليوين دينار.
اأم���ا املي���زان التج���اري ال���ذي ميثل 
الفرق بن ال�صادرات والواردات، فقد 
بلغ 167 مليون دينار، م�صجا انخفا�صاً 
يف قيم���ة العجز يف �صه���ر اأبريل من عام 

.2017

164 مليــ�ن دينــار �ســادر�ت وطنيــة �ملن�ســاأ فــي �أبــريـــل
الواردات ت�صجل 377 مليونا 

•  جدول يظهر حجم �ل�شادر�ت 	



عروض رمضان
رمضان كريم.. وانت تستاهل

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe

209BD

Sorento

124BD

Tuchan

105BD

Juke

78BD

 ElantraOptimaCerato

819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent

61777210368 BDBDBDBDBD
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ايه  والسياحة شركة بي سي  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  الى  تقدم 
ذ.م.م املسجلة حتت قيد رقم 63287 طالبني تغيير االسم التجاري للشركة

من: شركة بي سي ايه ذ.م.م
B.C.A COMPANY W.L.L

لتصبح :
بحرين كؤيكت سنتر ذ.م.م

BAHRAIN CRICKET CENTER W.L.L
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

التاريخ :24/5/2017
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل

اعالن رقم 85451 لسنة 2017 بشان تغيير اسم جتاري

تقدم الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اصحاب  شركةكينج 
التجاري  االسم  تغيير  طالبني   96757 رقم  قيد  حتت  املسجلة  ذ.م.م  للتجارة   باك 

للفرع الثاني  
من:  مللك للقرطاسية
KING STATIONERY 

لتصبح :
 نيو سيدني فوودز  ذ.م.م

NEW SYDNEY FOODS W.L.L
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى اإلدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة

كينج باك للتجارةذ.م.م

13االثنين 29 مايو 2017 - 3 رمضان 1438 - العدد 3149 



وذك���رت اإدارة �رشطة بورتلند يف بيان اأن الهجوم 
وق���ع ع�رش اجلمع���ة عندما ب���داأ رجل ي����رشخ باإهانات 
عرقية وديني���ة موجهة المراأتني م�سلمتني على منت 

قطار يف حمطة هوليوود ترانزيت.
وتعر����ض ثالثة رج���ال تدخلوا يف االأم���ر للطعن، 
وف���ارق اثن���ان منهم احلي���اة. وقال���ت ال�رشط���ة اإنها 
األقت القب�ض على املهاجم ويدعى جريميي جوزيف 
كري�ستي���ان )35 عام���ا( من بورتلن���د بعدما نزل من 

القطار بفرتة وجيزة.
واأ�سافت اأنها وجهت لكري�ستيان تهمتي القتل 
العم���د اإ�ساف���ة اإلى ته���م ال�رشوع يف قت���ل والتهديد 
من الدرجة الثانية وبحي���ازة �سالح مقيد اال�ستخدام. 

و�سدر اأمر باحتجازه دون كفالة.

وقال بي���ت �سيمب�س���ون املتح���دث با�سم �رشطة 
بورتلن���د يف موؤمت���ر �سحف���ي نقلت���ه مناف���ذ اإخبارية 
حملي���ة “و�س���ط الهذي���ان واالإهان���ات اق���رتب من���ه 
البع����ض وحاولوا فيما يب���دو االعرتا�ض على �سلوكه 

العن�رشي”.
وبعد الهجوم قالت ال�رشطة اإن اأحد الرجلني تويف 
يف موقع احل���ادث، بينما تويف االآخ���ر يف امل�ست�سفى. 
وعال���ج امل�ست�سف���ى الثالث م���ن اإ�ساب���ات ال تهدد 
حياته. وقال �سهود لل�رشط���ة اإن ال�سابتني م�سلمتان 

على االأرجح، واإحداهما كانت ترتدي احلجاب.
وقال���ت ال�رشطة اإن ال�سابتني غادرتا القطار قبل 
و�سول رج���ال االأم���ن، م�سيفة اأن املحقق���ني كانوا 

يريدون التحدث اإليهما.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

االأمم املتحدة: املدنيون االأكرث ت�رشرا يف معارك املو�سل
ب���ي ب���ي �سي – لندن: قال���ت من�سقة االأمم املتحدة لل�س���وؤون االإن�سانية يف الع���راق ليز غراندي اإن 
املدني���ني هم االأكرث ت����رشرا جراء العمليات الع�سكرية الدائرة يف املو�س���ل والتي تقودها قوات االأمن 

العراقية �سد م�سلحي ما يُعرف بتنظيم داع�ض، والتي دخلت مرحلتها االأخرية.
واأو�سح���ت غران���دي، يف ت�رشيح لبي بي �س���ي، اأن مدنيي املو�سل يواجهون خماط���ر ج�سيمة اإذ اأن 

م�سلحي التنظيم ي�ستهدفون مبا�رشة العائالت التي تعاين بالفعل من نق�ض حاد يف املياه والكهرباء.
وفر مئات االآالف من املدنيني من �سمال املدينة منذ اأن بداأت القوات العراقية الهجوم ال�ستعادة 

ال�سيطرة عليها يف اأكتوبر املا�سي.
وقال���ت غران���دي اإن املرحلة املقبلة من الهج���وم �ستكون االأكرث ����رشاوة، واأ�سافت اأن “املدنيني 

�سيواجهون اأ�سد املخاطر على االإطالق هذه املرحلة”.
وتابع���ت: “جمي���ع االأدلة ت�سري اإل���ى حقيق���ة اأن املدنيني املحا�رشي���ن يف هذه املناط���ق واالأحياء 

يواجهون خطرا ج�سيما.”
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الرباط ـ اف ب:

 اأعل���ن املدع���ي الع���ام ل���دى حمكمة 
اال�ستئن���اف باحل�سيمة اأن الفرقة الوطنية 
لل�رشطة الق�سائي���ة اأوقفت خالل اليومني 
وذل���ك  �سخ�س���ا،   20 نح���و  املا�سي���ني 
لال�ستباه يف ارت���كاب جنايات وجنح مت�ض 
بال�سالم���ة الداخلية للدول���ة واأفعال اأخرى 

ت�سكل جرائم مبقت�سى القانون.
واأفاد ب���الغ املدعي العام اأن حتريات 
ال�رشطة الق�سائية ا�سفرت عن توفر �سبهة 
ا�ست���الم امل�ستب���ه فيهم حتوي���الت مالية 
ودع���م لوج�ستي من اخلارج بغر�ض القيام 
باأن�سطة دعائية من �ساأنها امل�سا�ض بوحدة 
املغرب وزعزعة الأم���ن وتورط الأ�شخا�ص 
املوقوف���ني يف التحري����ض وامل�ساركة يف 
ارتكاب جنايات وجنح مت�ض النظام العام. 
وكانت وزارة ال�سح���ة املغربية قد اأعلنت 
عن اإ�سابة ع���دة عنا�رش من القوات االأمنية 
يف مواجهات مع متظاهري���ن يف احل�سيمة، 

اإ�سابة ثالثة منهم خطرية.

 تاورمينا ـ اف ب: 

رغم اخل���الف بينهما ح���ول اتفاق 
املن���اخ خ���الل قمة جمموع���ة ال�سبع يف 
اإيطالي���ا، امت���دح الرئي����ض الفرن�سي 
االأمريكي  نظ���ريه  اإميانوي���ل ماكرون 
دونالد ترامب وو�سفه ب� “الرباغماتي 

واملنفتح الراغب بالعمل”.
وق���ال ماك���رون يف موؤمتر �سحايف 
عق���ده يف ختام قم���ة جمموع���ة ال�سبع 
يف تاورمينا يف اإيطالي���ا “راأيت زعيما 
لدي���ه قناعات قوي���ة اأ�ساط���ره ق�سما 
منها، مثل تل���ك املتعلق���ة باالإرهاب 
والرغب���ة باحلفاظ عل���ى مواقعنا بني 

االأمم، كما كانت لدي معه خالفات”.
“كلي  الفرن�سي  الرئي�ض  واأ�ساف 
اأمل ب���اأن يوؤك���د التزام���ه )باتفاقات 
باري����ض(، ول���و وف���ق الوت���رية الت���ي 
تنا�سب���ه”، كما اأعت���رب اأن “تقدما” قد 
ح�سل ب�ساأن م�ساأل���ة املناخ خالل قمة 
جمموع���ة ال�سب���ع بخ���الف امل�ست�سارة 
االأملاني���ة انغيال م���ريكل التي وجدت 
ان املحادثات حول هذه النقطة كانت 

“�سعبة وغري مر�سية”.

قال���ت وزي���رة الداخلي���ة الربيطانية 
اأم���رب راد اأم�ض االأح���د اإن اأع�ساء يف �سبكة 
�سلم���ان عبي���دي منف���ذ هج���وم مان�س�سرت 
رمب���ا ال يزالون طلقاء، وذل���ك بعد خف�ض 
م�ست���وى التهديد االأمن���ي بالبالد يف �سوء 

اإحراز تقدم كبري يف التحقيق.
وذك���رت ال�رشطة اأنها األق���ت القب�ض 
عل���ى جزء كبري من ال�سبكة التي تقف وراء 
التفجري ال���ذي اأودى بحياة 22 �سخ�سا يف 
قاع���ة احتف���االت، واإنها اعتقل���ت رجلني 
اآخرين يوم ال�سبت فيما توا�سل مالحقتها 
املجموع���ة. وردا عل���ى �س���وؤال لتلفزيون 
هيئ���ة االإذاع���ة الربيطاني���ة عم���ا اإذا كان 
بع����ض اأف���راد املجموع���ة مازال���وا طلقاء، 
قال���ت راد: “رمب���ا. اإنها عملي���ة م�ستمرة. 
هناك 11 حمتجزا. العملية ال تزال م�ستمرة 

باأق�سى �رشعة يف الوقت احلايل”.
وقالت رئي�س���ة ال���وزراء الربيطانية، 
تريي���زا م���اي، اإن تط���ورات التحقي���ق يف 
التفجري جعلت خ���رباء املخابرات يقررون 
اأعل���ى  م���ن  التهدي���د  م�ست���وى  خف����ض 
م�ستوياته، وهي “حرج”، وتعني اأن هجوما 

قد يكون و�سيكا اإلى “حاد”.
وك�سفت ال�رشطة ع���ن �سورة لعبيدي 
ليبي���ني  الأبوي���ن  بريطاني���ا  يف  املول���ود 
التقط���ت ل���ه لي���ل االإثنني قب���ل اأن يفجر 
نف�س���ه، وقال���ت اإنه���ا تعتق���د اأن���ه �سنع 

القنبلة يف �سقة بو�سط املدينة.

مراوي ـ أ ف ب: 

اأعلنت ال�سلطات الفلبينية عن وجود 
نح����و األفي م����دين عالقني اأم�����ض االأحد يف 
مدينة بجنوب البالد، حيث يقاتل اجلي�ض 
م�سلح����ني متطرف����ني، يف وق����ت اقرتبت 
ح�سيل����ة قتل����ى نحو اأ�سبوع م����ن املعارك 
م����ن املئ����ة. وكث����ف اجلي�ض حملت����ه على 
اأجزاء من مراوي يف جزيرة مينداناو، اإحدى 
اأكرب املدن الت����ي تقطنها غالبية م�سلمة 
امل�سيحي����ون  ي�س����كل  الت����ي  الدول����ة  يف 
الكاثولي����ك غالبية �سكانها، فيما اتهمت 
بينه����ا  بارت����كاب فظاع����ات  امل�سلح����ني 
قتل ن�ساء وطف����ل. ودفع القتال الرئي�ض 
رودريغ����و دوتريت����ي اإلى اإع����الن االأحكام 
العرفي����ة الثالثاء يف الثل����ث اجلنوبي من 
الفيليبني؛ ملواجهة م����ا اعترب اأنه تنامي 
التهديد ال����ذي ميثله م�سلح����ون تابعون 

لتنظيم الدولة االإ�سالمية.
األ����ف م����ن   200 اأك����رث م����ن  وه����رب 
�س����كان املدينة من القت����ال، ولكن هناك 
نح����و األفني ال يزال����ون عالقني يف مناطق 
بح�س����ب  امل�سلح����ون،  عليه����ا  ي�سيط����ر 
االأزم����ات  اإدارة  با�س����م جلن����ة  املتح����دث 

االإقليمية �سيا األونتو اديونغ.

الجزائر ـ اف ب:

الرئي�����ض اجلزائ����ري عب����د  اأق����ال   
العزي����ز بوتفليق����ة، اأم�ض االأح����د، وزير 
التقليدي����ة  وال�سناع����ات  ال�سياح����ة 
م�سعود بن عقو، بح�سب بيان رئا�سي.

وق����ال البي����ان اإنه “وفق����ا الأحكام 
امل����ادة 93 م����ن الد�ست����ور وباق����رتاح 
م����ن الوزي����ر االأول عب����د املجي����د تبون 
ق����ام رئي�����ض اجلمهوري����ة عب����د العزيز 
بوتفليق����ة الي����وم باإنه����اء مه����ام وزير 
التقليدي����ة  وال�سناع����ات  ال�سياح����ة 

م�سعود بن عقون”.
ومل يذك����ر البي����ان �سب����ب االإقالة، 
لكن و�سائل اإع����الم حملية حتدثت عن 
�سدام ب����ني الوزير اجلديد وم�سوؤولني 

يف الوزارة.
وب����ن عق����ون البالغ م����ن العمر 35 
عام����ا، كان يعد اأ�سغ����ر وزير يف حكومة 
عبد املجيد تبون الذي عينه بوتفليقة 
رئي�سا للحكومة يف الرابع والع�رشين من 

ال�سهر اجلاري.

القاهرة ـ رويترز: 

ال�رشيع���ة  اأن�س���ار  تنظي���م  اأعل���ن 
االإ�سالم���ي املت�س���دد يف ليبيا يف بيان 

حل نف�سه ر�سميا.
وق���ال التنظي���م املرتبط بتنظيم 
لالأم���ة  “نعل���ن  البي���ان  يف  القاع���دة 
واملجاهدي���ن عام���ة واأهلن���ا يف ليبي���ا 
خا�سة عن حل جماع���ة اأن�سار ال�رشيعة 

بليبيا ر�سميا”.
وخا����ض التنظي���م، ال���ذي تتهمه 
الوالي���ات املتح���دة باأن���ه وراء هجوم 
قت���ل  ال���ذي   2012 ع���ام  بنغ���ازي 
في���ه ال�سف���ري االأمريك���ي كري�ستوفر 
�ستيفن���ز، حرب���ا �س���د ق���وات اجلي�ض 
الوطن���ي الليبي بقي���ادة خليفة حفرت 

املتمركزة ب�رشق ليبيا.
اتخ���ذ  اإن���ه  التنظي���م  وق���ال 
ق���راره “بعد ه���ذه امل�س���رية احلافلة 
والت�سحيات التي قدمت فيها اأن�سار 

ال�رشيعة جل قادتها وكوادرها”.

القاهرة ـ اف ب: 

�سلم���ت البعثة امل�رشي���ة الدائمة 
لدى االأمم املتح���دة خطابا اإلى رئي�ض 
جمل�ض االأمن تخطر فيه املجل�ض ب�ساأن 
ال�رشب���ات اجلوي���ة الت���ي ا�ستهدف���ت 
مواق���ع تنظيم���ات اإرهابي���ة يف درن���ة 

�رشقي ليبيا.
و����رشح املتحدث الر�سم���ي با�سم 
وزارة اخلارجية امل�رشية باأن بعثة م�رش 
الدائم���ة ل���دى االأمم املتح���دة �سلمت 
خطاباً اإلى رئي�ض جمل�ض االأمن اأخطرت 
من خالله املجل�ض باأن ال�رشبات اجلوية 
تاأتي ات�ساقاً مع املادة 51 من ميثاق 
االأمم املتح���دة املعنية باحلق ال�رشعي 

يف الدفاع عن النف�ض.
ه���ذه  اأن  اإل���ى  اخلط���اب  واأ�س���ار 
ال�رشب���ات تاأتي اأي�سا وفق���ا لقرارات 
مبكافح���ة  املعني���ة  االأم���ن  جمل����ض 

االإرهاب.

اعتقال 20 مغربًيا بتهمة 
تهديد االأمن العام 

إيطاليا 

بريطانيا

 الفلبين

ماكرون ميتدح 
“براغماتية وانفتاح” ترامب

اأع�ساء يف �سبكة هجوم 
مان�س�سرت طلقاء

2000 مدين حتت 
احل�سار يف اجلنوب 

 بوتفليقة يقيل وزير 
ال�سياحة اجلزائري 

 ليبيا.. “اأن�سار ال�رشيعة” 
يحل نف�سه ر�سمًيا

 م�رش تخطر جمل�ض االأمن 
ب�ساأن غارات درنة

االثنين 29 مايو 2017 
3 رمضان 1438

العدد 3149 
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اآلف الإ�رسائيليني يتظ�هرون ت�أييدا حلل الدولتني

“املركزي” اليمني يتهم احلوثيني بتزوير العملة الوطنية

تزايد كبري ب�حلوادث املن�ه�سة للم�سلمني ب�أمريك�

نتنياهو يعني وزيرا جديدا لالت�ساالت

تدمري 1500 لغم بجبهة ميدي واملعارك ت�ستد يف نهم

ورف����ع امل�سارك����ون �سع����ارات تدع����و اإلى حل 
منه����ا:  الفل�سطيني����ني  م����ع  وال�س����الم  الدولت����ني 
“دولتان”، “اليمني خطر على اإ�رشائيل”، “احلكومة 
هي التي حتر�ض”، فيما قامت ال�رشطة االإ�رشائيلية 
باإغ����الق الكثري من ال�س����وارع ون�رشت عنا�رشها حول 

التظاهرة.
وج����اء كذلك يف برقية اأبو م����ازن، اأنه “ال يوجد 
�سوت اأقوى من �سوت ال�سالم والعدل، وال �سوت 
يعلو ف����وق �سوت ال�سع����وب التي تري����د اأن تقرر 
م�سريه����ا وتبحث عن حريتها بعي����دا عن االحتالل، 
لقد جاء الوقت كي نعي�ض نحن واأنتم ب�سالم وباأمن 
وا�ستق����رار، واأن الطري����ق الوحي����د الإنه����اء ال�رشاع 
ولوق����ف التطرف واالإره����اب يف املنطق����ة والعامل 
كله هو ح����ل الدولتني على حدود 67، لقد التزمنا 

بقرارات االأمم املتحدة”.
وقامت بتنظي����م التظاهرة واالإ�����رشاف عليها، 
منظم����ة “ال�س����الم االآن” الي�ساري����ة باال�سرتاك مع 
ح����زب “العمل”، وحركة “مريت�����ض” الي�سارية، اإلى 
جان����ب ن�سط����اء مبادرة جني����ف، فيما األق����ى رئي�ض 
املعار�سة يت�سحاق هرت�سوغ كلمة جاءت يف االإطار 

ذاته.
من جان����ب اآخر، عني رئي�ض الوزراء االإ�رشائيلي 
بنيام����ني نتنياه����و اأم�ض االأحد اأي����وب قرا املنتمي 
حلزب ليك����ود وزي����را لالت�ساالت، حي����ث �سيكون 
م�سوؤوال ع����ن االإ�رشاف على �س����وق االت�ساالت التي 

ت�سهد اإ�سالحات مهمة.
وتول����ى نتنياهو املن�سب بنف�س����ه حتى تركه 

يف فرباير يف ظل اتهامات بالتفاو�ض على �سفقة 
م����ع مالك اإح����دى ال�سحف؛ للح�س����ول على تغطية 

اإعالمية جيدة.
قطاع����ي  عل����ى  االت�س����االت  وزارة  وت�����رشف 

االت�ساالت الهاتفية والبث االإعالمي.
وق����ال مكت����ب نتنياه����و يف بي����ان اإن جمل�����ض 

الوزراء واف����ق على تعيني قرا الذي كان وزيرا من 
دون حقيبة. واحتف����ظ نتنياهو بحقيبة االت�ساالت 
لنف�س����ه بعد ف����وزه بفرتة اأخ����رى يف رئا�سة الوزراء 
الع����ام 2015، لكنه تخلى بعدها بفرتة وجيزة عن 
معظم م�سوؤوليات املن�سب عندما ُمنع من التعامل 
مع �رشكة بيزك، اأكرب �رشكة ات�ساالت اإ�رشائيلية؛ الأن 

رئي�ض ال�رشكة �سديقه ال�سخ�سي.
وت����رك نتنياه����و املن�س����ب متاما قب����ل ثالثة 
اأ�سهر بعدم����ا ا�ستجوبت����ه ال�رشطة ب�س����اأن اإدعاءات 
تتعلق مبحاولت����ه االتفاق مع مال����ك اأكرث ال�سحف 
مبيعا يف اإ�رشائيل للح�سول على تغطية اأف�سل. ومل 

يعط �سببا ر�سميا لتخليه عن املن�سب.
واأ�ساف املحافظ: “عمل كهذا يعد جرمية 
جنائية خمالف���ة للقانون �سادرة عن ع�سابات 
متخ�س�سة يف تزوير العمالت واالأوراق املالية 
خل���داع وت�سلي���ل اجلمه���ور به���دف التحاي���ل 
واال�ستيالء على اأموالهم اخلا�سة وم�ستحقاتهم 
املالي���ة”، متهما بذل���ك امل�سلحني احلوثيني 

واأن�سار الرئي�ض ال�سابق علي عبداهلل �سالح.
وكان م�سلح���ون قبليون قد �سبطوا موؤخرا 
�ساحن���ة حتم���ل اأوراقا نقدية جدي���دة كانت يف 
طريقه���ا اإلى حمافظة �سعدة معقل احلوثيني 

يف اليمن.
ورجح���ت م�س���ادر مطلع���ة، اأن تكون هذه 

االأوراق اجلدي���دة طبع���ت يف اخلارج، دون ذكر 
الدولة الت���ي طبعتها، ودخلت ع���رب ال�سواحل 

ال�رشقية لليمن قبالة ح�رشموت.
من جانب اآخ���ر، اأتلفت الف���رق الهند�سية 
التابع���ة للجي����ض الوطني اليمن���ي، والتحالف 
العرب���ي اأم�ض االأحد، نح���و 1500 لغم يف جبهة 

ميدي مبحافظة حجة اليمنية.
وقال املركز االإعالمي للمنطقة الع�سكرية 
اخلام�سة اإن ميلي�سيات احلوثي و�سالح زرعت 
تل���ك االألغ���ام املتعددة االأغرا����ض يف عدد من 
مناط���ق املديري���ة، حي���ث مت���ت زراعته���ا يف 
املزارع والطرقات، وتق���وم الفرق الهند�سية 

بنزع االألغ���ام واتالفها ك���ون ا�ستخدامها على 
الرغم من كونها جمرمة اإن�سانيا وقانونيا الأنها 
ت�ستهدف حياة املدني���ني، وتعد هذه العملية 
ال�ساد�سة التي تتلف فيه���ا الفرق الهند�سية 

كميات �سخمة من االألغام.
اإلى ذلك، نفذت مقاتالت التحالف العربي 
عدة غ���ارات جوية ا�ستهدف���ت مواقع متفرقة 
مليلي�سي���ات احلوثي والرئي����ض املخلوع علي 
عب���داهلل �سالح مبديري���ة نهم �رشق���ي �سنعاء 
بالتزام���ن م���ع توا�س���ل املع���ارك العنيفة يف 
اجلبه���ات، بح�سب ما ذكرت قن���اة “العربية”، 

اأم�ض االأحد.

وا�ستهدف���ت مقات���الت التحال���ف مواق���ع 
مترك���ز امليلي�سي���ات يف منطقة احل���ول، فيما 
توا�سل���ت املع���ارك العنيف���ة يف مواق���ع عدة 

باملديرية.
ومتك���ن اجلي����ض الوطن���ي باإ�سن���اد م���ن 
التحالف م���ن ا�ستعادة موقعني ا�سرتاتيجيني 
بالقرب من مديرية اأرحب املجاورة، يقعان يف 

�سل�سلة املرتفعات املطلة على اأرحب.
وا�ست���دت وت���رية املع���ارك خ���الل االأيام 
املا�سي���ة يف نهم بعد عملي���ة ع�سكرية وا�سعة 
للجي�ض الوطني وباإ�سناد جوي للتحالف، ومتت 

ال�سيطرة على مواقع ا�سرتاتيجية هناك.

• 35 األف متظاهر اإ�رشائيلي يف تل اأبيب يطالبون بحل الدولتني	

•  عنا�رش من اجلي�ض اليمني يف نهم 	

• عنا�رش من �رشطة بورتلند 	

•  كيم جونغ اأون اأثناء اختبار �ساروخ بالي�ستي 	

القدس المحتلة ـ وكاالت: 
“دولتان واأمل واحد”، يف  تظاهر ع�شرات الآلف من ن�شطاء الي�شار الإ�شرائيلي حتت �شعار 

ذكرى مرور 50 عاما على احتالل ال�شفة الغربية بعد حرب العام 67.

وخالل التجمع، تال املنظمون ر�شالة دعم وجهها الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س. وقال 

الأجيال  واجبنا حيال  وا�شتقرار.  باأمن  معا  للعي�س  الوقت  “حان  املنظمون  عنه  نقل  كما  عبا�س 

املقبلة يق�شي باإنهاء النزاع والتو�شل اإىل �شالم ال�شجعان”.

برقية  ق���راءة  وج��رى  ال��دول��ت��ن.  وح��ل   1967 ح��دود  اىل  اإ�شرائيلي  بان�شحاب  اأي�شا  وط��ال��ب 

عبا�س و�شط هتافات و�شعارات موؤيدة حلل الدولتن،  ويف بداية التظاهرة قدرت و�شائل الإعالم 

يد متطرف  على  قتل  ال��ذي  راب��ن،  اإ�شحاق  �شاحة  تظاهروا يف  األ��ف   35 ب�  الإ�شرائيلية احل�شور 

يهودي.

عواصم ـ وكاالت:

 حذر البنك املركزي اليمني من تداول اأوراق نقدية مزورة بعد اأن �شادرت ال�شلطات الأمنية 

معقل  �شعدة  حمافظة  اإىل  طريقها  يف  م���زورة  عملة  على  حتتوي  ال�شناديق  م��ن  كمية  م��وؤخ��را 

احلوثين. وقال حمافظ البنك املركزي اليمني من�شر القعيطي: “ال�شلطات الأمنية األقت القب�س 

املتداولة  اليمنية  العملة  �شفة  تنتحل  م��زورة  نقدية  اأوراق  على  حتتوي  ال�شناديق  من  عدد  على 

وتن�شب اإىل البنك املركزي اليمني يظهر عليها قيمة )5000( ريال ميني على �شكل )�شيك نقدي(”، 

موؤكدا اأن جميع هذه الأوراق مزورة وتعر�س املتعاملن بها اإىل اخل�شارة.

 أبوظبي ـ سكاي نيوز:

 قالت بع�س التقارير الإعالمية، اإن احلوادث املناه�شة للم�شلمن زادت اأكرث من 50 

.2016 اإىل   2015 من  املتحدة  الوليات  % يف 
م�شكلة  ل  اأنه  اإل  للت�شدد،  ال�شديدة  معار�شتها  رغم  اإنه  الأمريكية  الإدارة  وتقول 

لديها مع الدين الإ�شالمي.

وياأتي ذلك بعد اأن قالت ال�شرطة الأمريكية اإن رجلن تعر�شا للطعن حتى املوت 

من م�شايقة  املهاجم  منع  ح��اول  عندما  اجلمعة،  اأوري��غ��ون  بولية  بورتلند  مدينة  يف 

امراأتن م�شلمتن.

وقع احلادث على منت قطار قبل �شاعات من بدء �شهر رم�شان.

زعيم كوري� ال�سم�لية ي�أمر بن�رس �سالح جديد يف بالده
بيونغ يانغ � قال���ت وكالة االأنباء 
الكوري���ة ال�سمالية الر�سمية اإن زعيم 
الب���الد كي���م جون���غ اأون اأ����رشف على 
اختب���ار نظ���ام اأ�سلح���ة جدي���د م�ساد 
للطائرات، واأم���ر باإنتاجه على اأو�سع 
نط���اق ون����رشه يف كل اأنح���اء كوري���ا 

ال�سمالية.
ذك���رت الوكال���ة اأم����ض االأحد اأن 
هذه التجرب���ة “ته���دف اإلى حت�سني 
�سواري���خ  لنظ���ام  القت���ايل  االأداء 
اأر�ض-جو االعرتا�سية اجلديدة التي 
�سممها العم���الء واملهند�سون وفقا 

لالإ�سرتاتيجية الع�سكرية للبالد”.

التجرب���ة  اأه���داف  وت�سمن���ت 
اكت�س���اف طائ���رات م���ن دون طي���ار 
املفرت����ض  للع���دو  و�سواري���خ 

وتدمريها.
الزعي���م  ع���ن  الوكال���ة  ونقل���ت 
الكوري كيم قوله: “مت جتاوز بع�ض 
امل�س���كالت التقني���ة الت���ي اأظهرها 
اختب���ار للنظام ذاته اأج���ري يف اأبريل 
الع���ام املا�س���ي، ما اأدى اإل���ى زيادة 
الدقة يف اكت�ساف الهدف واإ�سابته”.
واأ�س���اف كي���م: “البد م���ن اإنتاج 
نظام االأ�سلحة هذا، والذي مت التاأكد 
بعناي���ة م���ن قدرت���ه يف العملي���ات، 

ب�س���كل �سخ���م لن����رشه يف كل اأنح���اء 
البالد؛ من اأجل اإف�س���اد احللم ال�رشير 
للعدو لل�سيط���رة على اجلو والتفاخر 

بالتفوق اجلوي”.
وياأت���ي ه���ذا االختبار بع���د اأيام 
قليل���ة م���ن اآخ���ر جترب���ة لل�سواريخ 
كوري���ا  به���ا  قام���ت  البالي�ستي���ة 
ال�سمالية، وبعد دعوة زعماء جمموعة 
الن���ووي  الربنام���ج  لوق���ف  ال�سب���ع 
ال���ذي  يان���غ  لبيون���غ  وال�ساروخ���ي 
و�سفوه ب� “اخلط���ر االأ�سا�سي” على 

املجتمع الدويل.

قال���ت �سحيف���ة “نيويورك تاميز” االأمريكي���ة اإن 3100 مدين على االأقل لق���وا م�رشعهم اإثر الغارات 
اجلوية ل� “التحالف االأمريكي” على العراق و�سوريا، منذ بدء احلرب على تنظيم “داع�ض” �سيف 2014.

ونقل���ت ال�سحيفة هذه املعلومات ع���ن منظمة “Airwars” غري احلكومية التي تتخذ من لندن مقرا 
وتعنى بجمع املعلومات حول عدد ال�سحايا املدنيني. وقالت املنظمة: “اجلي�ض االأمريكي يعطي تقديرات 
منخف�س���ة ج���دا حينما يقول اإن غاراته اأ�سفرت عن مقتل 352 مدنيا فقط”، “عدد القتلى املدنيني هو 8 
اأ�سعاف ما توؤكده الواليات املتحدة”، بح�سب املنظمة. ووفًقا الأرقام “Airwars”، فاإن ح�سيلة ال�سحايا 
م���ن املدني���ني الذين قتلوا خ���الل الربع االأول من الع���ام 2017، ارتفعت بن�سبة كب���رية مقارنة بالفرتات 

ال�سابق���ة. واأو�سحت ال�سحيفة اأن “العمليات الع�سكرية 
لل�سيطرة على معاقل داع����ض كاملو�سل والرقة، لعبت 

دورا مهما يف ارتفاع عدد القتلى”.

قتلى التح�لف من املدنيني اأ�سع�ف م� يعلن 

بغ���داد � اف ب: اأعلنت القوات العراقية، 
اأم�ض االأحد، �سيطرتها عل���ى “مواقع حيوية” 
يف ح���ي الزجنيلي �سم���ال املدين���ة القدمية، 
بعدم���ا �سنت عملي���ة ع�سكري���ة ال�ستعادة ما 
تبقى م���ن االأحياء يف اجلان���ب الغربي ملدينة 

املو�سل من قب�سة داع�ض.
وق���ال م�س���در يف ال�رشط���ة االحتادية اإن 
القوات توغلت بعم���ق 300 مرت داخل احلي، 
ون����رشت اأ�سلحتها امل�سادة للعجالت املدرعة 

واملفخخة.
واأ�ساف امل�س���در اأن عملية التوغل اأدت 
اإل���ى العثور عل���ى “َم�ساف���ات ومركز اإعالمي 
لتنظي���م داع�ض”، م�سريا اإل���ى اأن “املدفعية 
امليداني���ة توا�سل ق�س���ف دفاعات التنظيم 

املتطرف يف �سمال املدينة القدمية”.
وكانت القوات العراقية �سنت، ال�سبت، 
عملية ع�سكرية ال�ستعادة ما تبقى من االأحياء 
التي ال تزال حت���ت �سيطرة داع�ض يف اجلانب 
الغربي ملدينة املو�سل. وحتيط هذه االأحياء 
الثالثة باملدينة القدمية من اجلهة ال�سمالية 
الغربية. ويعد هذا الهجوم االأخري يف املعركة 
امل�ستمرة منذ اأكرث من �سبعة اأ�سهر ال�ستعادة 

املو�سل من داع�ض، معقله يف العراق.
ومنذ عدة اأ�سهر حتا�رش القوات العراقية 
املدين���ة القدمي���ة، حي���ث املب���اين ل�سيق���ة 
وال�سوارع �سيقة م���ن اجلهة اجلنوبية، لكنها 
مل تتمك���ن من التوغل ب�سب���ب �سعوبة دخول 

االآليات هذه االأزقة.
ال���ى ذلك، قت���ل 6 اأ�سخا����ض على االأقل 
واأ�سي���ب 7 اآخ���رون بج���روح من ج���راء هجوم 
انتح���اري ا�سته���دف مدني���ني، اأم����ض االأحد، 
و�س���ط مدينة بعقوبة مبحافظة ديالى، �سمال 

�رشقي العا�سمة العراقية بغداد.
ونقلت فران����ض بر�ض عن املقدم غ�سان 
الكرخ���ي، من �رشطة بعقوبة، قوله “قتل �ستة 
اأ�سخا�ض واأ�سيب 7 بجروح يف هجوم انتحاري 
بحزام نا�س���ف ا�ستهدف مدنيني، بينهم عدد 

من الن�ساء”.
واأ�س���اف الكرخ���ي اأن الهج���وم وق���ع يف 
�س���ارع رئي�س���ي بالق���رب من مبن���ى حمافظة 

ديالى، و�سط مدينة بعقوبة الواقعة على بعد 
60 كلم �سمال �رشق بغداد.

من جهت���ه، اأك���د املتحدث با�س���م وزارة 
بي���ان  يف  مع���ن،  �سع���د  العمي���د  الداخلي���ة، 
مقت�س���ب “وق���وع اعت���داء ارهاب���ي بوا�سطة 
انتحاري يرتدي حزاما نا�سفا عند مدخل �سارع 
مبن���ى حمافظة ديال���ى اأ�سفر ع���ن ا�ست�سهاد 
واإ�سابة عدد م���ن االأ�سخا�ض”، دون اأن يديل 

بتفا�سيل اأخرى.
ع���ن  م�سوؤوليته���ا  جه���ة  اأي  تعل���ن  ومل 
الهجوم، لكن اأ�ساب���ع االتهام توجه دوما اإلى 
تنظي���م داع�ض االإرهابي، ال���ذي تبنى العديد 

من الهجمات يف املحافظة.

 القوات العراقية تستعيد “مواقع حيوية” شمال الموصل
 هجوم انتحاري يوقع قتلى في ديالى

• )رويرتز(	   قوات عراقية خالل قتال �سد داع�ض يف املو�سل  

أنقرة ـ رويترز: 

اأعلن اجلي�ض الرتكي ام�ض االأحد مقتل 13 عن�رشا 
من ح����زب العمال الكرد�ستاين، وتدم����ري 7 اأهداف يف 

غارته على مواقعه �سمال العراق.
وذكر بيان �س����ادر عن رئا�س����ة االأركان الرتكية، 
اأن املقات����الت �سنت غ����ارة �سباح ام�����ض على منطقة 
اأفا�سني با�سيان �سمايل الع����راق، اإثر تلقي معلومات 
ا�ستخباري����ة. واأ�س����اف البيان اأن ه����وؤالء العنا�رش كانوا 

ي�ستعدون لتنفيذ هجوم ي�ستهدف تركيا.
تاأتي ه����ذه الغارة بعد اأن اأعلن����ت اأنقرة عن قتل 
10 عنا�رش اآخرين من حزب العمال الكرد�ستاين، جراء 

ق�سف جوي يف حمافظة فان جنوب �رشق البالد.
ويخو�ض حزب العمال الكرد�ستاين �رشاعا م�سلحا 
�س����د احلكومة الرتكية، حيث تنت�رش معظم ف�سائله يف 
جن����وب �رشق تركيا، اإ�سافة اإل����ى مناطق جبلية عراقية 
حماذي����ة للحدود الرتكي����ة. وتعترب تركي����ا والواليات 
املتحدة واالحتاد االأوروبي هذا احلزب منظمة اإرهابية.

ومن����ذ ت�ساع����د الن����زاع ب����ني احل����زب وال�سلطات 
الرتكي����ة يف يوني����و ع����ام 2015، اأ�سف����رت هجم����ات 
لف�سائ����ل حزب العمال عن مقت����ل نحو 900 من رجال 
اجلي�����ض وال�رشطة االأتراك، اإ�سافة اإل����ى اأكرث من 300 

مدين.

 مقتل 13 كردًيا بق�سف 
تركي �سمال العراق



البالد سبورت

هن��أت عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
لجنة  رئيس��ة  البحريني��ة،  األوملبي��ة 
رياض��ة امل��رأة الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة، ممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��ال  املل��ك 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة  س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة، مبناس��بة تزكيت��ه 
رئيًس��ا ملجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحرينية للدورة االنتخابية الجديدة 

.)2017-2020(
وعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة عن سعادتها الكبرية بتزكية 
س��موه لرئاس��ة اللجنة، مشرية إىل أن 
تزكية س��موه تعكس ثقة االتحادات 

الرياضي��ة الوطنية بقدرة س��موه يف 
اس��تكال االرتق��اء مبس��رية اللجن��ة 
األوملبية إىل املزيد من التقدم والنجاح 
واالزده��ار مل��ا يتمتع به س��موه من 
حنكة وحكمة ورؤية ثاقبة أس��همت 
يف تحقيق نهضة رياضية كبرية ململكة 

البحرين عىل كافة األصعدة.
وأضافت “لقد قاد س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة اللجنة األوملبية 
البحرينية إىل العدي��د من اإلنجازات 
واملكتس��بات العديدة خالل الدورتني 
االنتخابيتني املاضيتني لتش��هد الحركة 
الرياضي��ة طف��رة غري مس��بوقة عىل 
املتنوعة  اإلنج��ازات  تحقي��ق  صعيد 
ملختل��ف املنتخب��ات الرياضية ونيل 

العديد من الجوائز واألوسمة يف مجال 
العمل اإلداري لتصبح اللجنة األوملبية 
واحدة من أفضل اللجان األوملبية عىل 
مس��توى العامل ونالت يف هذا الشأن 

التقدير الدويل غري املسبوق..”.
وتابع��ت “لقد كان لس��موه بصات 
واضحة يف النهوض مبستوى االتحادات 
الرياضي��ة من��ذ تويل س��موه رئاس��ة 
اللجنة األوملبية البحرينية بفضل دعم 
واهتام سموه بالحركة األوملبية ودعم 
االتحادات الرياضية وهو ما نتج عنه 
تحقيق سلس��لة من اإلنج��ازات التي 
سيسطرها التاريخ بأحرف من ذهب 
والت��ي كان آخره��ا امليدالية الذهبية 
والفضية التي حققتها اململكة بدورة 

األلع��اب األوملبي��ة التي اس��تضافتها 
مدينة ريودي جان��ريو الربازييل )ريو 
2016( وتحقيق البحرين املركز األول 

عربيًّا يف ذات األوملبياد”.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف��ة بأنه��ا عىل يقني ت��ام بأن 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
سيقود س��فينة الرياضة البحرينية إىل 
واملكتس��بات  النجاحات  م��ن  املزيد 
إلع��الء راي��ة اململك��ة يف مختل��ف 
املحافل الخارجية، ملا يتمتع به سموه 
من رؤية وحنك��ة ثاقبة بفضل حرص 
س��موه املتواصل عىل اتباع األساليب 
العلمية ووضع االسرتاتيجيات الالزمة 

للنهوض بالقطاع الريايض.

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ ناصر بن حمد بتزكيته رئيًسا للجنة األولمبية
رؤية وحنكة سموه ستقودها إلى مزيد من التقدم واالزدهار

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

ق��ال امل��درب الوطني صالح 
حبيب إن نادي االتفاق عرض 
الفريق  التجديد لقيادة  عليه 
األول لك��رة القدم، للموس��م 
الريايض املقبل 2017-2018.

ل�“الب��الد  حبي��ب  ولف��ت 
النادي  سبورت” إىل أن إدارة 
اجتمع��ت معه قب��ل حوايل 
فك��رة  وطرح��ت  أس��بوعني 
التجدي��د؛ ليك��ون عىل رأس 
اإلدارة الفنية للفريق يف دوري 
الدرجة الثانية خالل املوس��م 
الجديد، إال أنه مل يحسم قراره 
حتى اآلن، خاصة مع حصوله 
عىل ع��روض ش��فوية أخرى 
للصبغة  للتدري��ب مل تص��ل 

الرسمية.
وأش��ار حبيب إىل أنه حصل 
ع��ىل تصور كامل م��ن إدارة 
العم��ل يف  االتف��اق ح��ول 
املوس��م املقب��ل، إال أنه مل 
يحس��م ق��راره حت��ى اآلن، 
خاص��ة مع رغبت��ه يف مزيد 

من الدراسة للعرض.

االتفاقية  اإلدارة  أن  وب��ني 
االستقرار  تحقيق  يف  ترغب 

بأن  أوض��ح  لكنه  الفني، 
اس��ت��م��راره يف 

ت����دري����ب 
ال���ف���ري���ق 
س��ي��ك��ون 
م��روط��ا 
ب��ج��م��ل��ة 
األمور  من 
التي قدمها 

إلدارة 

النادي.
وفيا يخص رأيه حول املوسم 
املايض وما قدمه مع االتفاق 
يف دوري الدرج��ة الثانية، 
صالح  امل��درب  أب��دى 
الكبري  ارتياحه  حبيب 
العمل  نتيج��ة  م��ن 
الذي قام به، مش��ريا 
إىل أن االتف��اق قدم 
جي��دة  مس��تويات 
قياسا باملواسم 

املاضية.
وقال 
إن 

الفري��ق حقق طف��رة جيدة 
ع��ىل مس��توى األداء الفن��ي 
بشهادة الجميع، حيث متكن 
االتفاق من تحقيق 5 حاالت 
فوز يف ال��دوري، وهو معدل 

جيد بحد ذاته للفريق.
وأك��د حبي��ب أن م��ا قدمه 
االتفاق من مس��توى متطور 
ع��ن ذي قب��ل يؤك��د العمل 
الكب��ري الذي قام ب��ه الجهاز 
الفني، مشيدا يف ذات الوقت 
اإلداري،  الجه��از  مبجهودات 
عالوة عىل تكات��ف الالعبني، 
إدارة  دع��م  إىل  باإلضاف��ة 

النادي.
مع  التجربة  أن  إىل  ولفت 
االتفاق كانت ناجحة بشكل 
كبري عىل كثري من املقاييس، 
خ��ص��وص��ا م��ع ال��ت��ط��ور 
شهده  ال���ذي  امل��ل��ح��وظ 
قبل  من  وبشهادة  الفريق 

املتابعني واملحللني.

االتفاق يرغب في التجديد مع المدرب صالح حبيب
أحمد مهدي

علي خميس يلتهم الذهب فوز آدم باتيروف على منافسه الكازاخستاني في ربع النهائي روث تعانق الذهب مجدًدا

حياة بنت عبدالعزيز  سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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إنجازًا  البحري��ن  مملك��ة  حقق��ت 
تاريخيًّا غري مس��بوق ب��دورة ألعاب 
التي  الرابع��ة  اإلس��المي  التضام��ن 
العاصم��ة  يف  مؤخ��رًا  اختتم��ت 
األذربيجاني��ة باك��و، بعدما أحرزت 
املرك��ز األول عربيًّ��ا والخام��س يف 
الرتتي��ب الع��ام م��ن ب��ني 54 دولة 
إس��المية مش��اركة بعدم��ا حصدت 
21 ميدالي��ة ملونة بينها 12 ميدالية 
فضي��ة و4  ميدالي��ات  ذهبي��ة و5 
ميدالي��ات برونزي��ة لتحق��ق مركزًا 
متقدًما باملقارنة مع النسخة املاضية 
الت��ي أقيم��ت يف اندونيس��يا 2013 
والذي حققت خالله البحرين املركز 
الح��ادي ع��ر م��ن ب��ني 37 دولة 
مش��اركة بحصولها عىل 7 ميداليات 

ملونة فقط.
وتأل��ق أبطال وبطالت ألعاب القوى 
الذين خطفوا املركز األول يف مسابقة 
أم األلع��اب ب��كل ج��دارة واقتدار، 
بعدما حصدوا 19 ميدالية من بينها 
11 ميدالي��ة ذهبي��ة و5 ميداليات 
فضي��ة و3 ميداليات برونزية لتثبت 
رياض��ة أم األلعاب بأنه��ا الدجاجة 
التي تبي��ض ذهًب��ا للبحرين بفضل 
اإلمكانيات الرفيع��ة التي يتمتع بها 
عداؤون��ا وما يحظون ب��ه من رعاية 
واهتام من رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وكان للجن��ة األوملبية ال��دور البارز 
واملؤثر يف تحقيق هذا اإلنجاز يف ظل 
ما وفرته البعثة اإلدارية من ظروف 
مثالي��ة إلتاحة الفرص��ة أمام العبي 
منتخباتن��ا الوطنية للتأل��ق والتميز 
لتنجح املش��اركة من جميع النواحي 
بعدما عادت بعثتن��ا بحصيلة وافرة 

من امليداليات امللونة.
“البالد سبورت” قلبت صفحات تلك 
املشاركة التاريخية يف األلعاب الثالث 
)ألع��اب القوى، الرماي��ة، املصارعة( 
املش��اركة  تفاصيل  ع��ن  للحدي��ث 
البحريني��ة الثالث��ة يف ال��دورة التي 
تعت��رب واحدة من أه��م التظاهرات 

الرياضية يف العامل.

ألعاب القوى.. نجوم ساطعة

س��طع نجم ألعاب القوى البحرينية 
بش��كل الف��ت يف ال��دورة بعدم��ا 
حصدت الغل��ة األكرب من امليداليات 

ململك��ة البحرين يف ال��دورة لتربهن 
م��ن جدي��د ع��ن مكانتها الب��ارزة 
ع��ىل الس��احة العربي��ة واإلقليمية 
والقاري��ة والدولي��ة، حي��ث زل��زل 
أبطالنا استاد باكو األوملبي والتهموا 
الذهب ليس��طروا ملحم��ة تاريخية 
عظيمة، كا أن املكس��ب األكرب من 
وراء تل��ك املش��اركة مل يقترص عىل 
تحقي��ق امليدالي��ات الذهبي��ة وإمنا 
تحقي��ق األرق��ام التأهيلي��ة لبطولة 
العامل أللعاب القوى التي س��تقام يف 
لندن بشهر أغسطس املقبل، بعدما 
نجح��ت س��بع ع��داءات يف تحقيق 
األرقام التأهيلية وهن العداءتان روز 
جيلمو وشيتاي أشيت الرقم التأهييل 
لس��باق 10 آالف م��رت للس��يدات، 
وأحرزت العداءتان أولكيمي وسلوى 
عيد الرقم التأهييل لس��باق 400 مرت 
للسيدات، ومتكنت العداءة أديدونغ 
م��ن تحقيق الرقم التأهييل لس��باق 

100 مرت للسيدات، وأخريًا استطاعت 
العداءتان روث جيبيت وتايجس��ت 
مكونان من تحقي��ق الرقم التأهييل 

لسباق 3 آالف مرت موانع.
باإلضاف��ة إىل مثاني��ة عدائني حققوا 
األرق��ام التأهيلية لبطول��ة العامل يف 
اس��تحقاقات س��ابقة وه��م العداء 
إبراهام ش��ريوبني يف سباق 10 آالف 
مرت للرجال، وكال من العداءة يونيس 
كريوا، الع��داءة روز جيلمو، يونيس 
جومبا، العداء إي��زك كورير، العداء 
أليمو بكييل، العداء حس��ن شاين يف 
س��باق املاراثون للرجال والسيدات، 
باإلضاف��ة إىل تأهل كيمي يف س��باق 
400 م��رت حواجز، وبه��ذا بلغ عدد 
العدائني املتأهل��ني إىل بطولة العامل 
يف مختلف املس��ابقات إىل 13 عداًء 

وعداءة.
وأج��اد االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى التخطيط ب��كل براعة لدورة 

ألع��اب التضام��ن اإلس��المي عندما 
انتقى العدائني والعداءات القادرين 
عىل تحقي��ق املراك��ز الثالثة األوىل 
وهو ما حصل بالفعل عندما استحوذ 
أبطالن��ا ع��ىل امليدالي��ات امللون��ة، 
ك��ا مثلت ه��ذه املش��اركة مبثابة 
محطة اس��تعداد قوية لبطولة العامل 
واالس��تحقاقات القادم��ة وش��كلت 
فرصة مثالية لألجهزة الفنية للتعرف 
عىل ق��درات العدائ��ني والعداءات، 
وذلك بس��بب قوة املنافسة وارتفاع 
املس��توى الفني حيث ي��رى البعض 
أن مس��ابقة ألعاب القوى يف الدورة 
كانت أكرث رشاسة من دورة األلعاب 
اآلسيوية ألنها ضمت نخبة من أبرز 

عدايئ العامل الذين ميثلون 3 قارات.

الرماية.. ذهبية مستحقة

ح��رص منتخبن��ا الوطن��ي للرماي��ة 
للرجال والس��يدات عىل أن ال تكون 

املش��اركة م��ن أج��ل املش��اركة يف 
دورة ألع��اب التضام��ن اإلس��المي، 
حيث ع��وض املنتخبان إخفاقها يف 
مس��ابقتي الفردي والف��رق للرجال 
والس��يدات بتحقيق ذهبية الشوزن 
سكيت يف مسابقة الزوجي املختلط 
والت��ي جاءت ع��ن طري��ق الالعبة 
مريم حس��اين وحسن املاليك اللذين 
أطاح��ا مبنتخب أذربيج��ان صاحب 
األرض والجمه��ور يف النهايئ ليحقق 
ذهبي��ة  وميدالي��ة  األول  املرك��ز 
تاريخية يف سجلها الشخيص وسجل 
لعبة الرماي��ة بدعم من نائب رئيس 
االتح��اد البحرين��ي للرماية الش��يخ 
حمد بن راش��د آل خليفة الذي كان 

حارًضا ملؤازرة ودعم الرماة.

المصارعة.. برونزية تاريخية

كانت اآلمال معقودة عىل املصارع 
آدم باتريوف لتحقيق املركز األول 

وامليدالية الذهبية يف وزن 70 كغ 
بصفته بطل آس��يا، لكنه هزم من 
املص��ارع اإليراين يف نصف النهايئ 
البدنية  اللياق��ة  بنق��ص  متأث��رًا 
واإلنهاك الذي أصابه بسبب عدم 
وج��ود وقت كاف للراحة بني كل 
نزال، ومع ذلك فإنه حقق املركز 
األول وامليدالي��ة الربونزية ليحرز 
أول ميدالية ململكة البحرين بعد 
إخفاق��ه يف أوملبياد ري��و 2016، 
وه��و ما يعكس صالبت��ه ورغبته 
الكبرية يف متثيل الوطن خري متثيل 
ويجّس��د صحة قرار اتحاد فنون 
القت��ال املختلط��ة لرتش��يحه من 
أجل حص��د ميدالية ملونة، ورمبا 
تكون تلك امليدالية مبثابة البداية 
م��ن أجل حص��د إنج��ازات أكرب 
لرياض��ة املصارعة الت��ي تنضوي 
تحت مظلة اتح��اد فنون القتال 

املختلطة.

“أم األلعاب” تسطع في سماء باكو وتحلق في الصدارة بـ 19 ميدالية 
حصللاد البحريللن بدورة ألعللاب التضامللن اإلسللامي بأذربيجان

منتخب الرماية يكسب ذهبية ثمينة على حساب المستضيف

باتي��روف يع��ّوض إخفاقه ف��ي أولمبي��اد ري��و 2016 ببرونزي��ة تاريخية
مشاركة ناجحة بفضل دعم األولمبية وتخطيط االتحادات الرياضية
حسن علي
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علم “البالد سبورت” من مصادره املطلعة أن املدرب الوطني أحمد جان سيكون مدرب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي الرفاع يف املوسم الريايض املقبل.

وبحسب املصدر نفسه، فإن الطرفني اتفقا عىل بنود العقد كافة، ومل يتبَق سوى توقيع العقد رسميًّا خالل األيام 
القليلة املقبلة. ومتى ما تم توقيع العقد، فإن جان سيكون أول مدرب يقود سلة الرفاع بعد إعادة إحياء اللعبة 

من جديد عقب تجميدها يف السنوات املاضية. ويأيت تعاقد الرفاع مع املدرب جان بعد النجاحات الكبرية 
التي حققها مع سلة الحالة خالل موسمني، إذ قاد الربتقايل إىل التأهل لنهايئ الكأس واملربع الذهبي يف املوسم 
املايض، فيا قاد الفريق إىل التأهل للدور نصف النهايئ لبطولتي الدوري وكأس خليفة بن سلان هذا املوسم.

وعىل صعيد متصل بسلة الساوي، فإن جهاز اللعبة اقرتب من إنهاء تشكيل الجهازين الفني واإلداري، وكذلك 
الالعبني الذين سيمثلون الفريق يف أول موسم له بعد االنضام لعضوية االتحاد مجدًدا.

ـــــــادي الــــرفــــاع ـــــا لـــســـلـــة ن ــــــــان” مـــــدرًب “ج
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الخياط: فوز سموه يعكس 
الثقة التامة باالتحادات الرياضية 

“الكلية الملكية” يحرز بطولة 
آمر األكاديمية

االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
- املركز اإلعالمي: هنأ رئيس االتحاد 

BM-  للبحريني لفنون القتال املختلطة
MAF العقيد خالد عبدالعزيز الخياط، 

ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، مبناسبة فوز سموه برئاسة اللجنة األوملبية البحرينية 
بالتزكية للدورة الجديدة -2016 2020، مؤكًدا أن فوز سموه 

يعكس الثقة التامة باالتحادات الرياضية مبا ميتلكه سموه من 
قيادة وسات النجاح التي أسهمت يف تطور وارتقاء الرياضة 

البحرينية وتحقيقها للعديد من املنجزات.
وقال الخياط: “إن فوز سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
برئاسة اللجنة األوملبية البحرينية بالتزكية، هو تأكيد واضح 

عىل أن االتحادات الرياضية تؤمن مبا ميتلكه سموه من قدرات 
وسات للقائد الناجح والحنكة اإلدارية والقدرة عىل تحقيق 
املزيد من النجاحات للرياضة البحرينية خالل الفرتة القادمة. 
فسموه استطاع خالل ترؤسه للجنة األوملبية أن يحقق نقالت 
نوعية عىل مستوى جميع األلعاب الرياضية، من خالل الخطة 
التطويرية الشاملة التي وضعها سموه والتي تتناسب مع رؤى 
وتوجيهات القيادة الرشيدة بالنهوض مبستوى الرياضات، والتي 
كانت نتائجها إيجابية من خالل ما تحقق من نتائج وإنجازات 
مرفة مبختلف املشاركات القارية والدولية”، معرًبا عن ثقته 
الكبرية بسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بقيادة الرياضة 
نحو تحقيق املزيد من التطور والتميز والتألق، مبا يحافظ عىل 

املكتسبات التي حققها القطاع الريايض البحريني.

اختتمت منافسات بطولة آمر األكادميية امللكية للرطة لكرة القدم 
بنظام املجموعات لفئة الذكور، والتي أقيمت يف الفرتة من 3 حتى 24 

من مايو الجاري، ضمن الخطة املدرجة لفرع الرياضة باألكادميية.
وتضمنت كل مجموعة 3 فرق من مختلف إدارات األكادميية، حيث 
التقى يف املباراة النهائية فريقا إدارة الشؤون اإلدارية والكلية امللكية 

للرطة والتي فاز فيها األخري بركالت الرتجيح.
وقد قام آمر األكادميية امللكية للرطة بتكريم الفريقني الفائزين 

باملركزين األول والثاين وتوزيع الكؤوس وامليداليات، وذلك بحضور 
كل من آمر الكلية امللكية للرطة وضابط اللياقة البدنية، وعدد من 

ضباط األكادميية.

خالد الخياط

جانب من التتويج

استهل فريق التكافل الدولية 
مشواره يف بطولة رشكات التأمني 

الرمضانية التاسعة لكرة القدم 
بفوز كبري ومهم عىل األهلية 
للتأمني بثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد، وذلك ضمن إطار 
املجموعة الثانية. 

وسجل عصام األنصاري وإحسان 
عبدالنبي وابراهيم الفردان 

أهداف التكافل فيا سجل 
محمود ريض هدف األهلية 

الوحيد. وقدم الفريقان مباراة 
جيدة املستوى، حيث كان اللقاء 

فرًصا متبادلة بني الفريقني 
باإلضافة تبادل السيطرة امليدانية 
عىل الكرة، ومتكن فريق التكافل 
من استغالل بعض الفرص التي 

أتيحت لالعبيه وأحرز منها 3 

أهداف ضمنت له النقاط الثالث 
وصدارة املجموعة، فيا اكتفى 

العبو األهلية بتسجيل هدف 
وحيد رغم الفرص العديدة 

التي أتيحت لهم يف املباراة. ويف 
املباراة الثانية التي أقيمت ضمن 
منافسات املجموعة ذاتها، تعادل 

فريقا ترست ري وأكسا بهدف 
لكل منها يف ثاين مواجهات 

املجموعة الثانية. وتقدم فريقا 
أكسا بهدف يف الشوط األول 

أحرزه الالعب أمري كازروين، فيا 
سجل سيد فيصل علوي هدف 
التعادل لرتست ري يف الشوط 

الثاين. وتصدر فريق التكافل 
الدولية املجموعة الثانية برصيد 
3 نقاط، يليه أكسا وترست ري 

بنقطة لكل منها، فيا بقي 

رصيد األهلية خالًيا من النقاط. 
وتقام اليوم اإلثنني مباراتان 

ضمن إطار املجموعة األوىل، 
حيث سيلتقي التكافل الدولية 
مع اكسا يف الساعة 10 مساء، 

وتليها مبارشة مباراة ترست 
ري مع مرصف البحرين املركز، 
وتقام املباراتان عىل صالة نادي 

الشباب.

التكافل يقتنص نقاط األهلية في “تأمين 9”

منتخب التتابع للرجال المتوج بالذهبية

سيدات التتابع بعد الفوز بالذهبية

ذهبية تاريخية لحساني والماجد في الرماية

الصديق ميخو أثناء عزف السالم الملكي

أحمد جان

جانب من المنافسات  

بارك رئيس مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني للس��باحة الشيخ محمد 
ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة، ملمثل 
الخريية  لألع��ال  املل��ك  جالل��ة 
املجلس  الش��باب، رئيس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مبناس��بة تزكي��ة س��موه رئيًس��ا 
للجنة األوملبي��ة البحرينية للدورة 
االنتخابي��ة املمت��دة حت��ى ع��ام 
للمجلس  الع��ام  2020، ولألم��ني 
نائب  والرياضة،  للش��باب  األعىل 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
الشيخ سلان بن إبراهيم مبناسبة 
تزكيته لعضوية مجلس اإلدارة عن 

فئة الشخصيات املتميزة. 
االتح��ادات  إج��اع  أن  وأك��د 
الوطنية الرياضية عىل تزكية سمو 

الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ملنصب الرئاس��ة يرجع إىل املكانة 
املتمي��زة التي يتمتع بها س��موه 
ل��دى كاف��ة القي��ادات الرياضية 
الوطني��ة ومنتس��بي االتح��ادات 
والثق��ة الكبرية يف قدرات س��موه 
عىل مواصلة دفع برامج وأنش��طة 
اللجنة األوملبية البحرينية بجميع 
األوىل  الصف��وف  إىل  مكوناته��ا 
ع��ىل خارط��ة الرياض��ة العاملية، 
وذلك من خالل الرؤية الطموحة 
واالهتام بدمج العلم يف الجانب 
الريايض والتأكيد عىل العمل وفق 
ثابتة  اسرتاتيجية واضحة وبخطى 
نح��و تحقي��ق تطلعات الش��ارع 
بالوص��ول  البحرين��ي  الري��ايض 
ملس��تقبل أفضل عىل املس��تويني 

اإلقليمي والدويل. 
وأض��اف “تزكي��ة س��مو الش��يخ 

نارص بن حم��د آل خليفة جاءت 
ع��ن قناع��ة تام��ة نابع��ة م��ن 
حرصنا عىل أن يس��تمر سموه يف 
قي��ادة دف��ة الرياض��ة البحرينية 
وف��ق املنه��ج املتب��ع م��ن قبله 
والسياس��ة التطويرية املتاش��ية 

م��ع تطلع��ات وطموح��ات كافة 
الوطنية مبا  الرياضي��ة  االتحادات 
فيها االتحاد البحريني للس��باحة، 
إنن��ا اليوم نش��يد بال��دور الكبري 
الذي اضطلع به س��موه وطاقمه 
املعاون من أعض��اء مجلس إدارة 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة يف 
ترسيخ مكانة املنامة عىل الخارطة 
العاملي��ة يف اتج��اه رصيح يعكس 
لل��رؤى  وتنفيذه��م  اهتامه��م 
والتوجيه��ات الت��ي س��اهمت يف 

النهوض باالتحادات الوطنية”. 
ومتن��ى محم��د ب��ن إبراهيم أن 
يوفق س��موه يف تحقيق ما تتطلع 
ل��ه الرياض��ة البحريني��ة وكاف��ة 
املزيد  منتس��بيها نح��و تحقي��ق 
من اإلنج��ازات والنجاحات خالل 
ال��دورة االنتخابية املقبلة املمتدة 

حتى عام 2020. 

محمد بن إبراهيم: سموه ساهم بشكل كبير في النهوض بالرياضة 
المركز اإلعالمي      اتحاد السباحة

محمد بن إبراهيم بن عبداهلل



بتوجيه��ات م��ن ممثل جالل��ة امللك 
لألع��ال الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ى  املجل��س  رئي��س 
األوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارصبن حمد 
آل خليف��ة تش��ارك اللجن��ة املنظمة 
العليا ل��دورة نارص بن حم��د الثالثة 
لأللع��اب الرياضية بجوائز يف الربنامج 
التلفزيوين “البن��ك” والذي يبث عى 
قن��اة البحري��ن ضم��ن باقته لش��هر 

رمضان املبارك.
وتأيت خطوة س��مو الش��يخ نارص بن 

حم��د آل خليف��ة وتوجيهات��ه للجنة 
املنظم��ة العليا لتكون ال��دورة جزًءا 
أساسيًّا يف إنجاح الربامج التي يقدمها 
تلفزي��ون البحرين يف هذا العام دون 
اقتص��ار ال��دورة فقط ع��ى الجانب 
الري��ايض، األم��ر الذي مين��ح الدورة 
فرصة كاملة لالنتشار بني كافة أطياف 
باعتبارها مرشوًعا  البحريني  املجتمع 

وطنيًّا متكاماًل.
وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة أن دورة 
بات��ت  الرياضي��ة  لأللع��اب  س��موه 

مرشوًع��ا وطنيًّا كب��ريًا ال يقترص فقط 
عى الجانب الريايض فحس��ب؛ وإمنا 
تم تطوي��ر األهداف التي وجدت من 
أجلها الدورة لتشارك يف دعم مختلف 
الربامج التي تقام يف اململكة خاصة يف 
شهر رمضان املبارك، األمر الذي اتضح 
من خالل دعمها لربنامج “البنك” عى 
تلفزيون البحري��ن والذي يعد واحًدا 
م��ن الربام��ج الطموح��ة واملتميزة ملا 

يتضمنه من ابتكار واضح.
وأش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بباق��ة الربامج التي طرحها 

تلفزي��ون البحري��ن يف ش��هر رمضان 
املب��ارك والتي يقوم نخبة من ش��باب 
البحرين عى إعدادها وإخراجها، األمر 
الذي يعكس قدرة الش��باب البحريني 
عى اإلب��داع والتميز مب��ا ميتلكه من 

طاقات كبرية.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة املنظمة 
العليا لدورة ن��ارص بن حمد لأللعاب 
الرياضية توفي��ق الصالحي أن اللجنة 
بدأت يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة بعد 
توجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة بدعم برنامج “البنك”، حيث 

قامت اللجنة بالتواصل مع املسؤولني 
يف تلفزي��ون البحري��ن والقامئني عى 
الربنام��ج واتخاذ اإلج��راءات اإلدارية 
للجوائز  لتس��ليمهم  املتبعة  والفني��ة 
املخصص��ة للربنامج، معرًبا عن متنياته 

للربنامج بالتوفيق والنجاح.
وتحتل املس��ابقة الرئيس��ية لتلفزيون 
البحرين )البنك( والتي ستقدمها هذا 
العام اإلعالمية مري��م بوكال وتنقل 
عى الهواء مبارشة أهمية كبرية، إذ إن 
املشاركة فيه ستكون مجانية باإلضافة 

إىل الجوائز العديدة.

ناصر بن حمد: دعم البرنامج التلفزيوني “البنك” بجوائز من “ناصر 10”
تقديرًا من سموه للجماهير وإلدخال البهجة عليهم 

تغطية      اللجنة اإلعالمية

منافس��ات  “اإلثنني”  اليوم  تنطلق 
الجولة الثالث��ة واألخرية من الدور 
األول ل��دورة “ن��ارص10”، حي��ث 
تقام مواجهتان لحساب املجموعة 
فريق��ا  األوىل  يف  يلتق��ي  األوىل، 
البحرين وجرن��اس وذلك  صق��ور 
عند الساعة التاس��عة مساء، تليها 
مبارشة املب��اراة الثانية التي تجمع 
بني حامل اللقب فريق فيكتوريوس 

وفريق الفخامة للسيارات.
أول  املس��اء  ه��ذا  وس��يتحدد يف 
فريقني متأهلني لدور الثانية من 
البطولة، حيث يقرتب فريق صقور 
البحرين من ني��ل البطاقة األوىل، 
فيا ال تزال بطاق��ة العبور الثانية 
تتأرج��ح بني فريق��ي فيكتوريوس 

وجرناس.
ففي اللق��اء األول، يدخ��ل فريق 
صق��ور البحري��ن بقي��ادة املدرب 
الوطني محمد س��عد خليفة وهو 
متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط 
جمعه��ا م��ن فوزي��ن األول عى 
بنتيجة  فيكتوريوس  حساب فريق 
هدف نظيف والثاين عى حس��اب 
بنتيجة هدفني  للسيارات  الفخامة 

دون رد.
يف املقابل، يخ��وض فريق جرناس 
بقي��ادة امل��درب الوطن��ي فري��د 
عبدالس��تار وه��و يحت��ل املرك��ز 
الثال��ث برصي��د 3 نق��اط جمعها 
م��ن ف��وز وحي��د ع��ى حس��اب 
الفخامة للسيارات، والخسارة أمام 

فيكتوريوس.
ويف اللق��اء الث��اين، يلع��ب فريق 
فيكتوريوس بقيادة مدربه الوطني 
عيل جوه��ر ه��ذه املواجهة وهو 
يحت��ل املرك��ز الث��اين برصيد ثالث 
نق��اط وبفارق األهداف عن فريق 
جرناس، ويس��عى الفري��ق لتأمني 
بقائه باملنافسات من خالل تحقيق 
االنتص��ار والذي يعت��رب هو الحل 
الوحيد للفري��ق هذه الليلة إذا ما 
أراد التواجد بدور الثانية. ويبدو 
أن مهمة حامل اللقب سهلة بعض 
اليش، خصوًصا وأنه سيواجه فريق 
الفخامة للس��يارات بقيادة املدرب 
الوطني صالح حبيب، والذي خرس 
مباراتيه الس��ابقتني أم��ام جرناس 
وصق��ور البحري��ن وال ميل��ك أي 

نقطة.

فيكتوريوس يبحث عن تأمين صعوده 

ص����ق����ور ال���ب���ح���ري���ن ي���ط���م���ح ب���ال���ع���الم���ة 
الثاني ل��ل��دور  ل��ل��ت��أه��ل  وج���رن���اس  ال��ك��ام��ل��ة 

تغطية     اللجنة اإلعالمية

صقور البحرين يسعى لتحقيق العالمة الكاملة

 جرناس يبحث عن بطاقة الصعود للدور الثاني

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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قائد الجنرز: فوزنا مهم 
وطموحنا العالمة الكاملة

 كميل: نستحق الفوز 
وتنتظرنا مهمة صعبة

 غزارة تهديفية عالية 
في المجموعة الثانية

أعرب قائد فريق بتلكو جرنز يونايتد الشيخ خالد بن سلان آل 
خليفة عن سعادته الكبرية بتحقيق الفوز يف املباراة التي جمعته 

بفريق األحالم، مؤكًدا أن بهذا الفوز قطع الفريق نصف املشوار نحو 
بلوغ منافسات الدور الثاين، مضيًفا أن الفريق يتطلع إىل تحقيق 

العالمة الكاملة من خالل االنتصار يف مباراته األخرية.
وقال الشيخ خالد بن سلان الذي حصل عى جائزة أفضل العب يف 
املباراة: “سعيد بتحقيقنا هذه النتيجة التي تدفع الفريق نحو بلوغ 

دور الثانية، لقد خضنا املباراة بروح معنوية كبرية بعد فوزنا يف 
املباراة األوىل، والتي كانت دافًعا قويًّا لالعبني للظهور بصورة مميزة 
يف هذه املباراة، والتي تحقق من خاللها فوز مستحق منحنا النقطة 

السادسة والتي قربتنا كثريًا من التأهل”، مضيًفا أن الفريق يتطلع 
ملواصلة العروض الجيدة يف هذه البطولة وبلوغ أبعد نقطة والوصول 

إىل املباراة الختامية واملنافسة عى تحقيق اللقب.

أكد العب فريق نوماس كميل عبدالله الحاصل عى لقب أفضل 
العب يف مباراة فريقه وفندق قرص الفرسان استحقاق فريقه للفوز 

العريض الذي حققه، الفًتا إىل اإلرصار والعزمية التي كان عليها جميع 
زمالئه الالعبني، ومستشهًدا بالعودة والرجوع يف املباراة عى الرغم 
من تأخرهم يف النتيجة، وقال “قدمنا مستوى أفضل بكثري من ذاك 

الذي ظهرنا به يف مباراتنا األوىل أمام بتلكو جرنز يونايتد، ونجحنا يف 
تاليف األخطاء التي وقعنا فيها يف املباراة األوىل وخرجنا بانتصار مثني 

ضمن لنا االستمرار يف املنافسة عى حصد واحدة من بطاقتي العبور 
والتأهل للدور ربع النهايئ”.

وشّدد كميل عى أهمية مباراة فريقه األخرية أمام فريق األحالم 
بهدف قطع بطاقة العبور للدور الثاين بقوله: “مل ننه مهمتنا لغاية 

اآلن وتبقت لنا خطوة أخرى لتأكيد أحقية تأهلنا للدور الثاين وتتمثل 
الخطوة يف رضورة الفوز عى األحالم من أجل ضان التأهل بغض 

النظر عن نتيجة املباراة األخرى يف املجموعة لتتويج جهودنا للعبور 
للدور القادم”.

تستحق املجموعة الثانية لقب مجموعة األهداف بعد 
املهرجان الذي قدمته فرقها ووصولها إىل 21 هدًفا يف 4 

مباريات فقط هي نتاج الجولتني األوىل والثانية وبنسبة تصل 
إىل 5.25 هدف يف املباراة الواحدة، وهي نسبة أهداف عالية 
ا لها مدلوالتها ومعطياتها الكثرية من أبرزها وجود العبني  جدًّ

هدافني يعرفون جيًدا طريق املرمى وهز الشباك بدليل تواجد 
متصدر الهدافني العب فريق فندق قرص الفرسان هشام جواد 

ومالحقيه الربازييل دييغو وزميله رضا حسن، ومن معطيات 
النسبة العالية يف التهديف أيضا وجود خلل كبري أيًضا يف 
الجانب الدفاعي وكرثة األخطاء الدفاعية التي يقع فيها 

املدافعني، وتشري التوقعات بارتفاع نسبة التسجيل يف الجولة 
الثالثة واألخرية.

خالد بن سلمان يتسلم جائزة أفضل العب

كميل عبداهلل يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

جانب من أحد أهداف المجموعة الثانية

 صراع وسباق الهدافين 
يبدأ بين الالعبين

بدأ رصاع وسباق الهدافني بعد مهرجان األهداف الذي شهدته 
الجولة الثانية وارتفاع نسبة التسجيل مقارنة مع الجولة األوىل، 

وبعد زوال الغموض الذي لف مستويات الفرق وتفاوت 
مستوياتها، ظهرت براعة املهاجمني عندما هزوا الشباك، إذ 

ظهر وبقوة فريق بتلكو جرنز يونايتد وسجل أعى وأكرب فوز 
يف الدورة لغاية اآلن بتسجيله لخاسية هز بها شباك األحالم، 

وظهر العباه رضا حسن والربازييل دييغو هداف النسخة 
التاسعة وقادا فريقها للفوز بتسجيلها ل�3 أهداف لغاية اآلن 

وضعتهم خلف العب فريق فندق قرص الفرسان هشام جواد 
الذي ارتفع رصيده إىل 4 أهداف بعد تسجيله لهدفني يف مرمى 

نوماس للمباراة الثانية عى التوايل.

فرحة البرازيلي دييغو بالتسجيل في شباك األحالم
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أنابت الرئيس التنفيذي لرشكة بتلكو 
– البحرين منى الهاشمي، املدير العام 
للموارد البرشية لرشكة بتلكو البحرين 
اب��رو بيالف، لحض��ور انطالق بطولة 
بتلك��و الرمضانية الثاني��ة والعرشين 
الت��ي انطلقت عىل مالعب بتلكو يوم 

السبت.
وأعلن��ت اب��رو بيالف ع��ن انطالق 
البطولة، حيث قامت باإلعالن الرسمي 
باالنطالق عرب ركل كرة البداية بحضور 
مدير التس��ويق ملجموعة بتلكو مايك 
ستانفورد، ومدير أول للموارد البرشية 
لرشكة بتلكو البحرين الش��يخ بدر بن 
راشد آل خليفة، ومدير مركز موظفني 
بتلكو رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة 
محمد خلفان وأعضاء اللجنة املنظمة 

للبطولة.
وجرت املب��اراة االفتتاحية بني فريقي 

املعام��ر والعك��ر التي انته��ت بفوز 
العك��ر بهدف نظي��ف ج��اء بأقدام 
املهاج��م محم��ود عبداللطيف الذي 
تلقى ك��رة بينية من منتصف امللعب 
جعلته ينفرد بح��ارس املعامر ووضع 
محم��ود عبداللطي��ف الك��رة داخل 

ش��باك املعامر عن��د الدقيقة 12 من 
الشوط الثاين.

ويف املباراة الثاني��ة، متكن الهملة من 
الف��وز ع��ىل كرباباد بأربع��ة أهداف 
مقاب��ل هدفني بعد مب��اراة مثرة بني 
الجانب��ني، وس��جل أه��داف الهمل��ة 

ع��ي صالح عن��د الدقيقة السادس��ة 
من الش��وط األول، وقاس��م إبراهيم 
)هدفني( عند الدقيقة 40 من الشوط 
األول والدقيقة 11 من الشوط الثاين، 
واله��دف الراب��ع س��جله س��يدكاظم 
حمي��د عند الدقيقة 25 من الش��وط 
الثاين، فيام سجل هديف كرباباد أحمد 
عبدالنبي يف الدقيقة 14 من الش��وط 
يف  س��يدخليل  وس��يدمحمود  األول، 

الدقيقة 32 من الشوط األول.
وتس��تمر منافس��ات البطول��ة اليوم 
اإلثن��ني ضم��ن منافس��ات املجموعة 
الثالث��ة، إذ س��يلتقي يف املباراة األوىل 
جدحفص مع صدد عند الساعة 8.45 
مس��اًء، واملب��اراة الثانية بني ش��باب 
الحجر ودمستان عند الساعة العارشة 
واملبارات��ان ع��ىل ملعب  والنص��ف، 

بتلكو بالهملة.

تنطلق الي��وم منافس��ات الفتيات يف 
موندي��ال هش��ام ف��والذ لك��رة قدم 
الصاالت 2017، وذلك عىل صالة نادي 

النجمة بالجفر.
وتق��ام اليوم مب��اراة واح��دة ضمن 
 venustekkers الفئة، إذ يلتقي فريق

مع فريق ravens عند 10.30 مساء.
وفئة الفتيات تم استحداثها يف نسخة 
هذا الع��ام، إذ تش��ارك يف البطولة 4 
 ravensو  venustekkers وهي  فرق 
tekkers acad�و eastern flamesو

.emy
إىل ذل��ك، تواصل��ت منافس��ات فئة 
الصغ��ار باملوندي��ال، إذ أقيمت يوم 
أمس األول )الس��بت( 3 لقاءات عىل 

صالة نادي النجمة.
cham�    املواجهة األوىل، فاز فريق
 super soccer ع��ىل فري��ق pions

بنتيج��ة )1�7(، حيث س��جل للفائز: 
جاسم محمد “هاتريك” وهدف لكل 
من محس��ن ومه��دي وس��جاد، فيام 

سجل للخارس الالعب كريم. 
tek�  يفيف املواجه��ة الثانية، فاز فريق
kers black بنتيج��ة عريض��ة ع��ىل 
 ،)17�0( بلغ��ت  إذ   wolves فري��ق 

 5 األحم��دي  س��مر  س��جل  حي��ث 
أهداف، نارص رسحان 4 أهداف، عي 
النصف وس��يف الص��ف و”كامرون 
غاردن��ر” هدف��ني لكل واح��د منهم، 
وه��دف لالعب “ريس”، فيام س��جل 
الع��ب wolves عبدالل��ه خالد هدًفا 

بالخطأ يف مرماه.

ويف املواجهة الثالثة، فاز فريق الشباب 
win�  ىلىل فريق الش��باب عىل فريق
ners بهدف��ني دون رد، حيث س��جل 

الهدفني الالعب الفضل عباس.
ويش��ر ترتيب املجموعة األوىل حاليًّا 
إىل ص��دارة النجمة برصي��د 6 نقاط، 
الش��باب 6 نق��اط، tekkers blue و 

winners بنقطة لكل واحد منهام.
أما املجموعة الثانية، فيتصدرها فريق 
tekkers black برصي��د 6 نقاط، ثم 
super soc�و  champions  رريق��ا
cer برصيد 3 نقاط لكل واحد منهام، 
وأخ��رًا فريق wolves ب��ال رصيد من 

النقاط.
ويف جدول مباريات الي��وم )اإلثنني(، 
يلعب فري��ق champons مع فريق 

wolves عند 9.30 مساء.

بيـــالف تفتتــح بطــولــة بتلــكـــو الرمضــانيــة 

اليوم انطالق منافسات الفئات بمونديال فوالذ للصاالت

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

جانب من افتتاح البطولة

جانب من المباريات

 نصيف بين التجديد للحالة 
أو تجربة جديدة

ال نوح يهزم دايركت سبورت 
بدورة السقية

أحمد مهدي

يدرس الالعب حبيب نصيف فكرة التجديد 
مع الفريق األول لكرة القدم بنادي الحالة 

للموسم الريايض 2017/2018.
وصار نصيف حرًّا بانتهاء املوسم الريايض 

املايض 2017/2016، إذ مثل الفريق الربتقايل 
يف منافسات دوري الدرجة األوىل، يف حني مل 
يحافظ الحالة عىل موقعه، بعد أن هبط إىل 

دوري الدرجة الثانية.
ويرغب نصيف يف دراسة العروض املقدمة له، خاصة مع حصوله عىل 

بعض املحادثات الشفوية للتعاقد؛ لخوضه تجربة جديدة يف دورينا 
الكروي. ونصيف سجله حافل يف أنديتنا املحلية، إذ بدأ مشواره يف 
نادي املالكية، قبل أن ينتقل للنادي األهي، حيث ساهم يف حصول 
“النرس األصفر” عىل لقب الدوري، قبل أن يعود للحد مرة أخرى، 

وعاد بعدها لألهي أيًضا وساهم يف صعود األهي إىل دوري الدرجة 
األوىل، قبل أن يرجع مرة أخرى للحد قبل 3 مواسم، وأحرز خاللها 

لقب كأس جاللة امللك ولقب كأس السوبر، باإلضافة إىل بطولة 
الدوري التي أحرزها الدوري موسم 2015/2016.

السقية � العاصمة املنامة: 
ضمن مباريات دورة 

السقية الرمضانية لكرة 
القدم )34( فاز فريق ال 
نوح عىل فريق دايركت 

سبورت من املجموعة 
األوىل بنتيجة ثالثة أهداف 
مقابل هدف، حيث انتهى 

الشوط األول بتقدم فريق ال نوح بهدفني سجلهام كميل القيدوم 
وزميله حسني زويد.

ىف الشوط الثاين، حاول فريق دايركت سبورت مجاراة فريق ال نوح 
وتبادل الهجامت أمام مدافعي الخصم. وسجل الهدف الوحيد لفريقه 

الالعب عي مهدي بعد تسديدة قوية أسكنها ىف املقص. ومل يتهن 
العبو فريق دايركت بهدفهم، حيث أضاف نجم فريق ال نوح عارف 

حسني الهدف الثالث لفريقه. أدار املباراة الحكم القدير يوسف 
الوزير وقد أنذر الالعب فاضل عباس من فريق دايركت سبورت.

ويلتقي اليوم فريق السقية وفريق الوطنية للحفريات ضمن 
املجموعة األوىل ىف متام الساعة الخامسة عرًصا عىل ملعب السقية 

بالسلامنية.

حبيب نصيف

لقطة من المباراة 

اعتمدت اللجنة املنظمة لدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية 

ولذوي اإلعاقة والفتيات الخامس 
لكرة قدم الصاالت، شخصية 

الدوري الذي سيقام تحت رعاية 
كرمية من قبل النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وذلك خالل الفرتة 24 

يوليو حتى 23 أغسطس املقبلني، 

تحت شعار #ملتقى_األجيال، 
إذ يأيت الدوري ضمن إحدى 
املبادرات الكرمية لسموه يف 

دعم الشباب يف املجال الريايض 
واإلنساين، بتنظيم من قبل وزارة 

شؤون الشباب والرياضة بالتعاون 
مع املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأقرّت اللجنة اعتامد شخصية 

“نبيل” كاسم لشخصية الدوري 
التي رُسمت بريشة الفنان 

البحريني تريك راشد، إذ جاء 
االختيار بناًء عىل اسم أفضل العب 

من فئة ذوي اإلعاقة يف النسخة 
الرابعة من دوري خالد بن حمد 
للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة 

لكرة قدم الصاالت 2016، إذ 
حصل عىل الجائزة آنذاك الالعب 

نبيل الدورسي؛ ليتم تسمية 
الشخصية باسمه يف نسخة العام 

الحايل.
وسيقام الدوري هذا العام عىل 
صالة االتحاد البحريني لرياضة 

ذوي اإلعاقة.
ويأيت اختيار االسم تقديرًا من 

اللجنة املنظمة لفئة ذوي اإلعاقة، 

والتي أضفت جانًبا إنسانيًّا مميزًا 
عىل املنافسات، وذلك بتوجيهات 
كرمية من سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة. 
يشار إىل أن نسخة العام الحايل 

ستشهد مشاركة 36 مركزًا شبابيًّا 
من أصل 36 مركزًا رسميًّا ميثلون 

مختلف مدن وقرى مملكة 
البحرين، إذ تأيت املشاركة الكبرة 

والواسعة تواصاًل للنجاح الذي 
تحققه املنافسات، بعد أن شارك 

يف النسخة املاضية 23 مركزًا 
شبابيًّا.

وكانت اللجنة 
املنظمة قد حددت 

يوم 20 يونيو املقبل 
موعًدا أخرًا لتسلم 
الكشوفات الخاصة 

بالعبي الفرق املشاركة، 
يف حني أن اللجنة 

ستوفر اللباس الريايض 
الكامل لجميع الفرق 
املشاركة، عالوة عىل 
وجود لبس احتياطي 
يف حال تشابه األلوان.

اعتمــاد “نبيــل” كشــخصية دوري خالــد 
بــن حمــد للمراكــز الشــبابية للصــاالت

الماضي  بالعام  اإلعاقة  ذوي  من  العب  أفضل  على  بناًء  التسمية 

اللجنة اإلعالمية          دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية

نبيل شخصية الدوري

خطف الالعب صادق عبدالغني 
لقب أول بطولة تصنيفية يف لعبة 

السنوكر تقام يف عام 2017، بتنظيم 
من االتحاد البحريني للبلياردو 

والسنوكر، واستطاع عبدالغني من 
الفوز باملركز األول عىل حساب 

منافسه حبيب صباح بعد مباراة 
قوية بني الطرفني، أقيمت تحت 

رعاية رئيس االتحاد الدكتور سعيد 

اليامين.
وكان صادق عبدالغني قد متكن 

من حسم األمور لصالحه يف املباراة 
النهائية بواقع خمسة أشواط مقابل 

شوطني لحبيب صباح، ليكون 
بذلك صاحب املركز األول يف أول 

بطولة تصنيفية تقام يف عام 2017، 
يف املقابل كان عبدالغنبي قد عرب 
للدور النهايئ عىل حساب ماجد 

ضيف بعدما تفوق عليه بواقع 
أربعة أشواط نظيفة، بينام تغلب 

حبيب صباح عىل هشام الصقر 
بأربعة أشواط لشوطني، إذ استطاع 

األخر من الفوز باملركز الثالث 
أمام ماجد ضيف يف مباراة تحديد 
املراكز بنتيجة أربعة أشواط مقابل 

ثالثة.
من جانبه، أشاد أمني رس االتحاد 

البحريني للبلياردو والسنوكر 
إحسان حاجي باملستوى الذي 

قدمه الالعب صادق عبدالغني يف 
البطولة التصنيفية األوىل هذا العام، 

معتربًا أن تحقيقه املركز األول 
يدل عىل اإلمكانات الكبرة التي 

يتمتع بها هذا الالعب، وقدرته عىل 
منافسة نجوم اللعبة يف اململكة.
وأضاف حاجي: “إنه ألمر يدعو 

للسعادة أن نرى مثل هذه املنافسة 
يف البطوالت املحلية التصنيفية، 
ووجود بطل جديد يحفز بقية 

الالعبني وخاصة الشبان ملحاولة 
تكرار ما فعله صادق عبدالغني يف 

القادم من بطوالت ومسابقات”، 
يف حني أشاد أمني الرس باملستوى 
العام للبطولة التصنيفية األوىل يف 

صادق عبدالغنيهذا العام.

عبدالغنــي يتفــوق على صبــاح ويتوج بــأول ألقاب 2017
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)وكاالت(: حص��ل نجم برش��لونة، 
األرجنتيني ليونيل مييس، ومدربه 
لوي��س إنرييك عىل الق��در األكرب 
م��ن اهت��ام الصحف اإلس��بانية 
ي��وم األحد عق��ب ف��وز الفريق 
الكتال��وين الليل��ة املاضي��ة ع��ىل 
ديبورتيف��و أالفيس )3-1( يف نهايئ 
كأس مل��ك إس��بانيا ع��ىل ملعب 

“فيسنتيكالديرون”.
مي��يس”،  “كأس  عن��وان  وتح��ت 
أب��رزت صحيف��ة )آس( أن الربغوث 
األرجنتين��ي “س��جل هدف��ا وصنع 
الهدف��ن األخري��ن ليحس��م النهايئ 
أم��ام أالفيس”. كا أبرزت الصحيفة 
يف ملخ��ص ترصيح إنرييك حن قال: 

“كنت أحتاج للرحيل والفريق أيضا 
كان يحت��اج ذلك”، مضيفة يف تقرير 
عن النه��ايئ أن التتويج بهذا الكأس 
كان مبثاب��ة “ع��زاء ملي��يس” عقب 
خس��ارة الليجا وتوديع التشامبيونز 

ليج من ربع النهايئ.
من جانبها، اختارت صحيفة )ماركا( 
صورة للنجم األرجنتيني وهو يحمل 
كأس املل��ك بجان��ب قائ��د الفريق 
“مييس  وعنونته��ا  أندريسإنييس��تا 
يدع��و لتن��اول كأس آخ��ر”، في��ا 
عنونت سلس��لة تقاريرها الرئيسية 

“كأس آخر للملك مييس”.
)موندو  لصحيفت��ي  بالنس��بة  أم��ا 
ديبورتيفو( و)سبورت( الكتالونيتن، 

ف��كان اهتامه��ا بف��وز البارس��ا 
مضاعفا.

وعنونت صحيفة )موندو ديبورتيفو( 
لي��و  “كأس  الرئيس��ية:  صفحته��ا 
ولوتشو )لويس إنرييك(” مضيفة أن 
“مييس دمر جدار أالفيس يف ش��وط 
أول ال ينىس حس��م النهايئ وس��جل 

هدفه رقم 54 هذا املوسم”.
ك��ا أب��رزت الصحيفة أن “الربس��ا 
ت��وج بالكأس للمرة ال�29 يف تاريخه 
ولوي��س إنرييك حقق لقبه التاس��ع 
خال الس��نوات الث��اث التي توىل 

فيها اإلدارة الفنية للفريق”.
ويف سلس��لة تقاريرها عن الحدث، 
اختارت الصحيفة عنوان “ليو يهدي 

جوهرة للويس إنرييك”.
م��ن جانبه��ا، منح��ت )س��بورت( 
االهتام األكرب ملدرب البارسا بصورة 
كبرية ل��ه وهو يرفع ال��كأس تحت 

عنوان “ش��كرا” مضيفة يف ملخصها 
“لوي��س إنرييك يودع الفريق بلقب 

تاسع”.
كا أبرزت الصحيفة أن البارس��ا هو 

“ملك الك��ؤوس” حيث ت��وج أمام 
أالفيس ب�”ال��كأس ال�29”، وعنونت 
سلسلة تقاريرها الرئيسية: “ال يوجد 

سوى ملك واحد”.

كأس ميسي وإنريكي

)وكاالت(: كش��ف رئي��س نادي 
أتلتيكو مدريد، إنرييك س��رييزو 
الروخيبانك��وس،  مهاج��م  أن 
أنطوان جريزمان، سيس��تمر مع 
الفريق املوس��م املقب��ل، مؤكدا 
أن الاع��ب الفرن��يس س��يكون 
“وان��دا  الجدي��د،  امللع��ب  يف 

مرتوبوليتانو”.
وعقب مباراة نه��ايئ كأس ملك 
إسبانيا التي أقيمت عىل ملعب 
برشلونة  بن  “فيسنتيكالديرون” 
وديبورتيف��و أالفي��س وانته��ت 
بتتويج البارس��ا، أكد سرييزو أن 
جريزمان سيلعب املوسم املقبل 
عىل أرض ملعب األتلتي الجديد.
وردا عىل س��ؤاله ح��ول الاعب 
الفرن��يس، ق��ال رئي��س النادي: 
“ل��ن يك��ون هنا )ع��ىل ملعب 

سيكون  بل  فيس��نتيكالديرون(، 
وان��دا  الجدي��د،  االس��تاد  يف 

مرتوبوليتانو”.
كا أبدى س��رييزو تقديره للقاء 
األخ��ري ال��ذي ش��هده ملع��ب 
نهايئ  أن  وأبرز  فيسنتيكالديرون 
كأس املل��ك كان وداع��ا رائع��ا 

ملعقل األتلتي.
وأك��د أن امللع��ب ش��هد أيضا 
“نهاي��ة رائع��ة لليجا بالنس��بة 
لألتلتي واليوم أيض��ا كان رائعا، 
وقال: “مل يبق س��وى اس��تقبال 
العبينا القدام��ى غدا )يف مباراة 
استعراضية( ثم سيسدل الستار. 
إن��ه أم��ر مح��زن لك��ن الحياة 
تستمر ويجب التطور ومستقبل 
أتلتيك��و مدري��د س��يكون عىل 

ملعب املستقبل”.

)وكاالت(: انطلقت بطولة فرنس��ا 
املفتوح��ة للتنس ث��اين البطوالت 
األربع الكربى للموس��م الحايل يف 
أجواء شديدة الحرارة أمس األحد 
يف ماعب روالن ج��اروس الرملية 

يف العاصمة الفرنسية.
وس��تكون برتا كفيتوفا التش��يكية 
العائ��دة للماع��ب بع��د تعافيها 
م��ن حادث طع��ن تعرضت له يف 
منزلها خال عملية سطو يف نهاية 
الع��ام املايض طرف��ا يف أول مباراة 
البطول��ة  م��ن   116 النس��خة  يف 
جولي��ا  األمريكي��ة  مواجه��ة  يف 

بوسريوب.
وخضع املش��جعون لتدقيق أمني 
قب��ل دخ��ول املاع��ب يف غ��رب 
العاصمة الفرنس��ية يف ظل تطبيق 
قوانن الط��واريء يف فرنس��ا منذ 
الهج��ات الت��ي تعرض��ت لها يف 

نوفمرب 2015.

ويتوق��ع أن تصل درجة الحرارة يف 
باريس الي��وم إىل 33 درجة مئوية 
وال يتوقع هط��ول أمطار يف اليوم 
األول م��ن البطول��ة رغ��م معاناة 
البطولة من س��وء األحوال الجوية 

يف السنوات القليلة املاضية.
ومل تش��هد مباريات أمس مشاركة 
أي من املصنفن الخمس��ة األوائل 
يف تن��س الرج��ال لك��ن اإلس��باين 
رفائيلن��ادال الفائز باللقب تس��ع 

مرات تدرب صباح أمس.
كا تدربت صباح أم��س األملانية 
أنجليكهكريبر املصنفة األوىل عامليا 
يف ملع��ب فيلي��ب ش��اترييه قبل 

انطاق املباريات أيضا.

)وكاالت(: تب��دو الفرص��ة س��انحة 
أمام 5 فرق عربي��ة للظهور يف دور 
الثاني��ة بدوري أبطال آس��يا لكرة 
القدم مع إقامة مباريات إياب دور 

ال�16 يف اليومن املقبلن.
وإضاف��ة إىل إقامة قم��ة عربية بن 
األهيل اإلمارايت واألهيل الس��عودي 
ف��إن باق��ي األندية العربي��ة العن 
اإلمارايت والهال الس��عودي ولخويا 
القطري حقق��ت يف الذهاب نتائج 

مقبولة.
وخرس الع��ن بصعوبة 1 -صفر أمام 
اس��تقال طهران بينا ف��از الهال 
خ��ارج األرض 1-2 ع��ىل اس��تقال 
خوزس��تان وتعادل لخويا يف ضيافة 
األس��بوع  أهداف  ب��دون  ب��ريوزي 

املايض.

والي��وم س��يلعب العن ع��ىل أرضه 
بينا س��ينصب تفكريه ع��ىل تكرار 
إنج��از املوس��م امل��ايض عندما بلغ 

نهايئ دوري األبطال.
وبعد انطاق مب��اراة العن بدقائق 
قليلة س��تبدأ مب��اراة يف ديب عندما 
يكفي األهيل صاحب األرض التعادل 
أه��داف لإلطاح��ة مبنافس��ه  دون 

القادم من جدة.
وتع��ادل الفريق��ان العربي��ان 1-1 
يف مباراة الذهاب األس��بوع املايض 
وسيفتقد األهيل السعودي مهاجمه 
الخطري عمر الس��ومة، الفائز بلقب 
هداف الدوري يف آخر ثاثة مواسم، 
بعدم��ا خض��ع مؤخ��را لجراحة يف 

الركبة.
لكن سيتعن عىل كريستيان جروس 

م��درب األه��يل الس��عودي إيجاد 
الخلطة الهجومية املناسبة لتعويض 
الس��ومة يف ظل توقع��ات بفقدان 
األبط��ال  دوري  ودع  إذا  منصب��ه 
خاصة أنه فقد لقب الدوري املحيل 
وخرس نهايئ كأس امللك أمام الهال.
وإذا كان ه��ذا هو حال األهيل فإن 
غرمي��ه املحيل اله��ال يعيش أحىل 
أيامه بع��د التتويج بالثنائية املحلية 
ألول م��رة يف تاريخ��ه ث��م تحويل 
تأخ��ره به��دف إىل ف��وز 1-2 عىل 
منافس��ه اإليراين وقب��ل أن يخوض 

مباراة اإلياب يف قطر الثاثاء.
لي��و  املهاج��م  اله��ال  وس��يفتقد 
بوناتين��ي ال��ذي يعاين م��ن إصابة 
وحصل عىل إذن من النادي بالعودة 

إىل الربازيل الستكال العاج.

وتق��ام كل املواجهات الس��عودية-
اإليراني��ة يف ماعب محايدة يف ظل 
توتر األوضاع السياسية بن البلدين. 
وأقيمت مباراة الذهاب يف س��لطنة 

عان.
ويف قطر أيضا س��يحاول لخويا بطل 
الدوري االس��تفادة من التعادل مع 
ب��ريوزي يف لق��اء الذه��اب وانتزاع 

بطاقة الظهور يف الدور الثانية.
وتح��وم ش��كوك ح��ول مس��تقبل 
العدي��د م��ن العبي لخوي��ا يف ظل 
االندم��اج مع ن��ادي الجيش تحت 
مسمى “الدحيل” بداية من املوسم 

الجديد.
لك��ن التق��دم يف دوري األبطال قد 
يضمن للعديد من الاعبن االستمرار 
يف ظل قيدهم يف القامئة اآلسيوية. 

جدل جريزمان

انطالق روالن جاروس وسط إجراءات أمنية مشددة

جولة آسيوية مرتقبة  )وكاالت(: أبدى اإلسباين سيسك فابريجاس، العب نادي تشيليس 
اإلنجليزي، رغبته يف الحصول عىل دقائق أكرث للعب رفقة البلوز 
يف ظل خروجه من التشكيل األسايس معظم املباريات منذ قدوم 

اإليطايل أنطونيو كونتي لقيادة الفريق مطلع املوسم املنقيض.
وشارك فابريجاس يف الشوط الثاين من مباراة نهايئ كأس االتحاد 

اإلنجليزي يوم السبت أمام فريقه األسبق، أرسنال، الذي حقق 
اللقب بالفوز بهدفن لهدف.

وقال فابريجاس يف ترصيحات نقلتها مجلة “فور فور تو” 
الربيطانية: “كل العب يرغب يف املشاركة، هذا جزء من عقلية 

الفوز، ولذلك فأنا أقاتل لحجز مقعد أسايس مع تشيليس وهذا ال 
يعني عىل اإلطاق وجود خافات مع كونتي”.

وأوضح: “مشاركتي من عدمها مسألة للنقاش بيني وبن كونتي 
فقط، فهناك احرتام متبادل بيننا وأنا أحب ما قام به خال 

املوسم، إّنه مدرب عظيم ويفهم كرة القدم ويعرف القرارات 
األنسب”.

وتابع: “هذا ال يعني أنني أنفي إمكانية رحييل عن تشيليس، يف 
كرة القدم ال يوجد يشء مستحيل، فرمبا مستقبااً يحدث الكثري، 
وأنا أحب الجمهور والحياة هنا ومهمتي إقناع املدرب بأنني يف 

أفضل مستويايت ليضعني يف تشكيله األسايس”.
واختتم: “خسارة الكأس أمر يسء، فكنا نفضل الجمع بن الدوري 

والكأس، ولكن هذا ال يعني أن موسمنا ليس األفضل”.

فابريجاس يلوح بورقة الرحيل 

)وكاالت(: أقر املدير الفني لديبورتيفو أالفيس، األرجنتيني 
ماوريسيوبيليجرينو عقب هزمية فريقه يف نهايئ كأس ملك 

إسبانيا )1-3( أمام برشلونة، بأنه يجب القيام باألمور بشكل 
مثايل من أجل هزمية فريق مثل البارسا.

وعقب انتهاء املباراة، أكد بيليجرينو أنه أمام هذا النوع 
من الفرق، يجب القيام باألمور بشكل مثايل لتتاح الفرص، 

وقال: “حن تصل إىل حاالت قصوى مثل هذه، فإنك تحتاج 
إىل جرعة من املوهبة وهذه الجرعة كانت موجودة لدى 

الخصم”.
كا أبرز مدرب أالفيس الدور الذي قدمه نجم برشلونة، 

األرجنتيني ليونيل مييس ليقود البارسا بأداء مدهش نحو 
التتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال�29 والثالثة عىل التوايل.

وقال: “مييس العب يصنع الفرق حقا.. إنه العب خارج عن 
املألوف”.

واعترب بيليجرينو أن هدف برشلونة الثالث الذي سجله باكو 
ألكاسري يف الدقيقة األوىل من الوقت املحتسب بدال من 

الضائع من الشوط األول حسم النهايئ.
وأضاف أن فريقه قدم أداء أفضل خال الشوط الثاين يف 
ظل خطورة النتيجة بعد أن انتهى الشوط األول بتقدم 

برشلونة بثاثة اهداف لواحد.
وأملح املدرب األرجنتيني إىل أنه لن يستمر عىل رأس اإلدارة 

الفنية للفريق الباسيك املوسم املقبل، وهو قرار مل يتم 
اإلعان عنه رسميا بعد، إال أنه أشار إىل أنه يف كل األحوال 
تم بالفعل اتخاذ القرار )بشأن رحيله من عدمه( وسيجري 

اإلعان عنه يف األيام املقبلة.
وأبرز بيليجرينو أنه كان يحلم بأن يحقق شيئا أكرب أمام 
البارسا، لكنه أكد أنه فخور باملوسم العظيم الذي قدمه 
فريقه وتم تكليله بتأهله لنهايئ كأس ملك إسبانيا للمرة 

األوىل.

اعتراف بيليجرينو
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اكتشفوا من هم سعداء الحظ في سحب “لبشارة”
اأعلن بيت التموي���ل الكويتي – البحرين 
ع���ن اأ�شم���اء جمموعة جديدة م���ن الرابحني يف 
�شحب ح�شاب التوفري اال�شتثماري “لب�شارة” 
ل�شه���ر اأبري���ل 2017، وال���ذي اأج���ري باملقر 
الرئي�ش���ي لبيت التمويل الكويتي – البحرين 
يف مركز البحرين التجاري العاملي حتت اإ�رشاف 
وزارة ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة وبح�شور 

عدد من اأع�شاء الفريق االإداري للبنك.
وكانت اجلائزة الكربى والبالغة 10،000 

دوالر م���ن ن�شي���ب  طالل حمم���د، بينما حظي 
كل م���ن  �ش���ارة عبدالواحد وخال���د االأن�شاري 
بجائ���زة قدره���ا 5،000 دوالر ل���كل منهم���ا، 
وح�شل 5 فائزين على جائزة مقدارها 2،000 
دوالر ل���كل منهم، ومت تق���دمي 1،000 دوالر 
لثالث���ني رابًح���ا ورابح���ة اآخري���ن. كم���ا كانت 
هن���اك جوائ���ز نقدي���ة واأميال �شف���ر للفئات 
اخلا�ش���ة “ن�شائن���ا” و”عيالن���ا” و”مدخرينا” 

و”بطاقاتنا”.

وباالإ�شافة اإلى تلك اجلوائز النقدية التي 
ا، يقدم  تفوق قيمته���ا 77،640 دوالر �شهريًّ
بي���ت التموي���ل الكويت���ي – البحري���ن كل 3 
�شهور �شحوبات على اجلوائز الكربى اأال وهي 
3 فلل بقرية اإ�شبيلية و3 �شيارات فاخرة و6 

رواتب �شهرية ملدة �شنة كاملة.
وبه���ذه املنا�شبة، �رشح  املدير التنفيذي 
ورئي�س املجموع���ة امل�رشفية لالأفراد يف بيت 
التموي���ل الكويت���ي – البحري���ن خال���د رفيع 

قائ���اًل: “اأود اأن اأتقدم بخال�س التهنئة جلميع 
الرابح���ني يف �شحب “لب�ش���ارة” ل�شهر اأبريل، 
ا اأوفر جلميع عمالئنا يف ال�شحوبات  واأمتنى حظًّ
القادم���ة”.   واأردف: كم���ا اأن���ه مل���ن دواع���ي 
�رشورن���ا، اأن نعلن عن اق���رتاب موعد ال�شحب 
على الفيال الفاخ���رة يف قرية ا�شبيلية. واأدعو 
اجلمي���ع النته���از ه���ذه الفر�ش���ة وم�شاعف���ة 
ادخاراته���م م���ع ح�ش���اب “لب�ش���ارة” لت���زداد 

فر�شهم لربح الفيال”.

الحواج: فوزنا كممثلين للبحرين شرف لنا

“مدينة التنين” تعلن عن أوقات العمل في رمضان

صنادل عربية من “إيكو” تجمع بين التقاليد والفخامة

ت�شل����م املدي����ر العام ملجموع����ة احلواج 
عبدالوه����اب احلواج جائ����زة اأف�شل ت�شويق 
وعر�س لعطور “بنتلي” يف ال�رشق االأو�شط، 
وذل����ك خ����الل املوؤمت����ر ال�شن����وي العامل����ي 
ال����ذي تقيم����ه جمموعة “�شربي�����رش برييري” 
املالك����ة للعالمة التجاري����ة، والذي اأقيم يف 
مدينة اإبيزا باإ�شبانيا بح�شور كبار م�شنعي 

العط����ور وجنوم املجتمع م����ن خمتلف اأنحاء 
العامل.

ت�شلم اجلائزة من جمموعة احلواج مدير 
عام ق�شم العطور نيكوال�س رودريجز.

وع����رب احلواج عن فرحت����ه بهذه اجلائزه 
الكبرية قائالً “اإن فوزنا - كممثلني ململكة 
البحرين - بهذه اجلائزة يعد �رشًفا كبرًيا لنا، 

واإنني اأتق����دم بال�شكر اإيل كل فريق العمل 
م����ن امل�شوؤولني يف ال�رشك����ة، باالأخ�س مدير 
ق�شم العط����ور على هذا املجه����ود العظيم 
الذي اأو�شلنا اإيل هذه اجلائزة، والذي يدل 
على اأن التكاتف والعمل اجلماعي دائًما ما 
يحق����ق اأف�شل النتائج وي�شل بنا اإلى اأعلى 
املراكز ويرفع ا�شم مملكتنا الغالية عالًيا.

اأك���رب  البحري���ن؛  التن���ني  مدين���ة  اأعلن���ت 
�ش���وق �شيني للبيع باجلمل���ة والتجزئة مبملكة 
البحري���ن، عن اأوقات عمل املح���الت يف املجمع 

وردهة املطاعم خالل �شهر رم�شان املبارك. 
وكجزء م���ن حر�س اإدارة املدينة على تلبية 
احتياجات زبائنها خ���الل ال�شهر الف�شيل، فقد 
مت تغي���ري اأوقات العمل لتك���ون مالئمة جلميع 
الزبائ���ن من االأف���راد والعائ���الت الذين يودون 

الت�شوق بداخل املدينة. 
و�شتعم���ل املطاع���م واملقاه���ي م���ن وقت 
االإفط���ار لغاية ال�شاع���ة الثانية �شباًح���ا يوميًّا، 
فيم���ا �شتعم���ل املحالت يف املجمع م���ن ال�شاعة 
12 ظه���ًرا حت���ى ال�شاع���ة 12:00 �شباًحا خالل 
الع�رشي���ن يوًما االأولى من رم�شان. وخالل االأيام 
الع�رشة االأخ���رية من ال�شهر الف�شي���ل، �شتكون 
املحالت مفتوحة �شاعة اإ�شافية، ولغاية ال�شاعة 

1:00 بعد منت�شف الليل. 
به���ذه املنا�شب���ة، هناأ املدير الع���ام ل�رشكة 
ال�رشكة امل�شغلة ملدينة التنني   ،Chinamex
البحرين، باتريك جينج �شوا زبائن مدينة التنني 

البحرين مبنا�شبة حلول ال�شهر الف�شيل. 
وقال يف هذا ال�شدد: “نحن كاإدارة ملدينة 
التن���ني نت�رشف باأن نبع���ث اأ�شمى اآيات التهاين 

لزبائننا مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل، والذي خالله 
�شتوا�ش���ل املدين���ة تقدمي اأف�ش���ل املنتجات 
املتنوعة والت���ي تتما�شى مع احتياجاتهم خالل 

�شهر رم�شان املبارك”. 
واأ�ش���اف: “اإن مدينة التن���ني ملتزمة متاًما 
بالعادات الثقافية باململكة وهي حري�شة على 
احرتامها، فخالل �شهر رم�شان ت�شبح العائالت 

اأكرث ن�شاًطا يف الفرتة امل�شائية من اليوم. ومن 
اأجل تلبية احتياج���ات زبائننا للت�شوق، �شنقوم 
ب�شب���ط اأوقات عملنا لتالئمه���م، وذلك من اأجل 
تعزيز ر�شاهم، وهو ما يعد يف قمة اأولوياتنا”. 
ويف اخلت���ام بعث �شوا تهنئة خا�شة لقيادة 
البحرين الر�شيدة و�شعبها مبنا�شبة حلول �شهر 

رم�شان املبارك.

اأطلقت “اإيكو”، عالم���ة االأحذية واالإك�ش�شوارات 
الدامناركية التي ت�شتهر بت�شاميمها اال�شكندنافية 
املتمي���زة، ت�شكيل���ة ال�شن���ادل الرجالي���ة احل�رشي���ة 
للعم���الء  خ�شي�ًش���ا  امل�شمم���ة   ECCO Gilson
املميزي���ن يف منطقة ال����رشق االأو�شط. ومتتاز العالمة 
بخربته���ا العريق���ة يف تق���دمي الت�شامي���م مبا يالئم 
االأذواق االإقليمي���ة، وينطبق ه���ذا االأمر على ت�شكيلة 
�شه���ر رم�شان املب���ارك التي جتمع ما ب���ني الفخامة 
والراح���ة املطلق���ة والت���ي اأ�شبح���ت متي���ز منتجات 
“اإيكو” عن غريها. حيث تدمج يف عملية ت�شنيع هذه 
الت�شامي���م املعا����رشة تقنياتها احلائ���زة على براءة 
اخ���رتاع، يف �شعي منها لتعزي���ز النوعية العالية التي 

باتت ت�شتهر بها العالمة حول العامل.
�شممت ال�شن���ادل العربية من “اإيكو” من اأجود 
اأنواع اجلل���ود والتي جتم���ع بني الب�شاط���ة واالأناقة، 
حيث تنب�س الت�شكيلة بالروح العربية العريقة التي 

تندمج ب�شال�شة مع الت�شاميم املريحة. 
وت�شاه���م اجللود املزخرفة الت���ي حتمل نقو�س 
التم�ش���اح والنع���ام وجل���د االأفع���ى يف تعزي���ز ه���ذه 
الت�شامي���م التقليدية وحتافظ يف الوقت نف�شه على 

الفل�شفة التي ت�شتهر بها العالمة.

وبف�ش���ل امتالكه���ا ل�شل�شل���ة التوري���د الكاملة 
اخلا�ش���ة بها، و�شع���ت العالمة معي���اًرا عالًيا لعملية 

الت�شميم والتي تبداأ مع اجللود بحد ذاتها. 
وتراق���ب العالمة ب�شكل �ش���ارم م�شتوى اجلودة 
ملنتجاته���ا ليك���ون كل منتج عل���ى امل�شتوى العايل 

الذي ت�شتهر به. باإمكان جميع من يبحث عن ت�شاميم 
تقليدي���ة تلب���ي االحتياجات الع�رشي���ة الأقدام مريحة 
احل�شول على ت�شكيلة ’اإيكو‘ من ال�شنادل الرجالية 
اخلا�ش���ة ب�شه���ر رم�شان املب���ارك املتوافرة االآن يف 

جميع اأنحاء املنطقة.

موفنبيك تعّين بايغيرا في منصب المدير العام الجديد 

alpha9 أشرف” تكشف النقاب عن كاميرا سوني“

أسرة وأصدقاء الطالبة في يهنئونها على التخرج

اأعلنت �رشكة فنادق ومنتجعات موفنبيك 
تعي���ني با�شكوايل بايغ���ريا كمدير عام جديد 
لفن���دق موفنبيك البحرين، ليك���ون هذا رابع 
من�ش���ب ي�شغل���ه يف منطقة ال����رشق االأو�شط. 
ويلتح���ق با�شك���وايل بالفن���دق احلائ���ز على 
جوائ���ز تقديرية بعد اأن جن���ح يف اإدارة فندق 

موفنبيك بريوت لثالث �شنوات.
من خ���الل عمل���ه لثالثني عاًم���ا يف قطاع 
م���ن  ب���رثوة  با�شك���وايل  يتمّت���ع  ال�شياف���ة، 
املعرف���ة يف ه���ذا القط���اع مع الرتكي���ز على 
القي���ادة اال�شتباقي���ة واالإدارة اال�شرتاتيجية 
العائ���دات،  وتطوي���ر  املبيع���ات  ومه���ارات 
اإ�شافة اإل���ى خربته يف منطقة ال�رشق االأو�شط، 
�شغل منا�شب عديدة يف فنادق اأخرى من فئة 
اخلم�س جنوم يف الدامنارك وفنلندا واإيطاليا. 
وح���ول تعيين���ه يف من�شب���ه اجلديد قال 
ا لاللتحاق مبن�شاأة  با�شك���وايل “اأنا �شعيد ج���دًّ

مذهلة تتمّتع مبكانة بارزة يف ال�شوق. �شاأعمل 
ب�ش���كل وثيق م���ع فري���ق العم���ل يف الفندق 
انطالق���ا من ه���ذا النج���اح واأعترب ه���ذا االأمر 

اأولوية بالن�شبة اإيل”.

ك�شف���ت موؤخ���ًرا �رشكة اأ�رشف ع���ن كامريا 
�ش���وين alpha9 اجلديدة خ���الل حفل احلدث 

الذي اأقيم يف مقر ال�رشكة يف منطقة احلورة.
ح�رش احلفل نائب مدير عام �شوين ال�رشق 
االأو�ش���ط واأفريقي���ا لت�شوي���ق املنتج يوجي 
تويوزوم���ي اإلى جان���ب كب���ار امل�شوؤولني يف 

اأ�رشف.
 alpha9 وقال تويوزوم���ي: “اإن كامريا
قد حطمت جميع العوائق والقيود الكامنة يف 
الكام���ريات الرقمية االحرتافية احلديثة حتى 
يومنا ه���ذا، وعالوة على متيزه���ا ب�شكل عام 
ف���ال ميكن بب�شاط���ة اأن تقاب���ل بالقيود التي 
تفر�شها كامريات االإ�س اإل اآر امليكانيكية”.

واأ�شاف تويوزوم���ي: “اإنها نظرة جديدة 

للكام���ريا كما هي وكما ينبغي اأن تكون عليه 
لتع���ّزز امل�شت���وى االحرتايف ل���دى امل�شور اأو 

امل�شورة اأثناء قيامهما بعملهما”.
وتابع: م���ن املتوقع حتقي���ق منو بن�شبة 
52 % يف مبيع���ات عد�شات الكامريا القابلة 
مبيع���ات  م���ن   %  108 وبن�شب���ة  للتبدي���ل، 

الكامريات فئة االإطار الكامل.
ه���ذا و�شتتوفر كامريا  alpha9 بعد�شة 
قابل���ة للتبديل يف مملك���ة البحرين ابتداء من 
20 يوني���و 2017 ب�شع���ر 1749.900 دينار 
)ج�ش���م الكام���ريا فق���ط(. و�شيت���م فتح باب 
احلج���ز امل�شب���ق حتى 19 من يوني���و املقبل، 
كم���ا �شيح�شل العم���الء على بطاري���ة جمانية 

)NP-FZ100( بقيمة 29.900 دينار.

    احتفلت اأ�رشة الطالبة يف عبد اهلل املدين بتخرجها بتفوق من مدر�شة ابن خلدون 
الوطنية ،�شمن ف���وج اخلريجني ال�شاد�س والع�رشين، حي���ث اأكملت مناهج البكالوريا 

العاملية. وتقدم اأ�رشة الطالبة يف واأ�شدقاوؤها اأ�شدق التهاين والتربيكات.
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تعترب ال�ضمبو�ضة املح�ضية مبختلف الأذواق، جنم رم�ضان 
يف البحرين والدول املجاورة بال منازع.

وقد ا�ضتهرت كثريا عندنا منذ القدم، ول ميكنك اأن ترى 
�ضيدة منزل ل جتيد حت�ضريها.

ال�ضمبو�ض���ة طع���ام هندي بامتي���از، فقد ا�ضته���ر الهنود 
باملقلي���ات والطع���ام املغم���ور بالزي���ت، وال�ضمبو�ض���ة ه���و 
طعامه���م، وعندما جتد مائدتهم املليئ���ة باملقليات لبد من 

روؤيتها بينهم! 

  للتوا�ضل:  )ق�ضم املنوعات: 17111479(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

طارق البحار

tariq_albahhar

“عفاريت عدلي 
عالم”

ب���ط���ول���ة ع����ادل 
اإم���ام، وغ���ادة ع��ادل، 
وك����م����ال اأب������و ري����ة، 
وهالة �ضدقي، تدور 
الأح������داث م���ن خ��الل 
يف  موظف  �ضخ�ضية 
دار كتب يدعى عديل 
ع���الم ي��ح��ب ال��ق��راءة 
ب�����ض��دة وي��ك��ت��ب يف 
اإح���������دى ال�����ض��ح��ف 
امل��ع��ار���ض��ة ن���اق���داً 
احل��ك��وم��ة وال��ن��ظ��ام 
ب���ا����ض���م م�����ض��ت��ع��ار. 
راأ�ضاً  حياته  وتنقلب 
ظهور  مع  عقب  على 
ع��ف��ري��ت��ة ل����ه ت��غ��ري 

حياته.

“رمضان كريم”
ب��ط��ول��ة روب����ي، 
وجن���الء ب���در، واأح��م��د 
حالوة، و�ضربي فواز، 
ت�����دور الأح�������داث يف 
داخل  اجتماعي  اإط��ار 
م�����ري��ة حيث  ح����ارة 
الجتماعية  العالقات 
بني اأفرادها، ل�ضيما 
رم�ضان  �ضهر  خ��الل 
وم����ا ي��ت�����ض��ّم��ن��ه من 

طقو�س.

مسافات

الحر والغبار أبرز مالمح الطقس في رمضان
يبدو اأن بداي����ة �ضهر رم�ضان املبارك 
له����ذا الع����ام �ضتتزامن م����ع بداي����ة فعلية 
لف�ض����ل ال�ضي����ف يف املنطق����ة، اإذ ت�ض����ري 
اآخ����ر املعطي����ات حول احلال����ة اجلوية خالل 
الأ�ضب����وع الأول م����ن ال�ضه����ر الف�ضيل اإلى 
ح����دوث املزيد م����ن الرتفاع عل����ى درجات 
احلرارة مع ن�ش����اط للرياح املث����رة للغبار 
الكثيف اأحياناَ وترتاجع الأمطار يف املناطق 
اجلنوبية الغربية والغربية ب�ضكل ملمو�س.

ويف التفا�ضي����ل فيع����ود ه����ذا التغري 
عل����ى الأج����واء اإل����ى تعمق منخف�����س الهند 
املو�ضم����ي ب�ض����كل كب����ري، وبداي����ة تاأث����ري 
الري����اح املو�ضمية على الهن����د، مما يوؤدي 
لن�ش����اط الري����اح ال�شاخن����ة املث����رة للغبار 
الكثي����ف على املنطق����ة واملعرف����ة با�ضم 

رياح البوارح.

ومع اق����رتاب ال�ضه����ر الف�ضيل تزداد 
املوؤ�رات عل����ى تاأثر مناط����ق و�ضط و�رق 
املنطق����ة “منت�ض����ف الأ�ضب����وع الأول م����ن 
رم�ض����ان” بن�شاط ري����اح الب����وارح املثرة 
للغب����ار، وذل����ك نتيج����ة لتعم����ق منخف�����س 
الهن����د املو�ضم����ي يف اجلن����وب ال�رقي من 
اجلزيرة العربية، اإ�ضافة اإلى تاأثري املرتفع 
الوروب����ي على ب����الد ال�ض����ام و�ضمال غرب 

ال�ضعودية.
ونظراَ ل�ضع����ف املو�ضم املطري لهذا 
الع����ام وقل����ة الأمطار وحال����ة اجلفاف التي 
�ضيط����رت عل����ى املنطق����ة والت����ي ت�ضببت 
بتف����كك الرتب����ة فيتوق����ع اأن تك����ون هذه 
املوجات من الغب����ار كثيفة اأحيانا، وتعمل 
عل����ى ت����دين ورمب����ا انع����دام م����دى الروؤية 

الأفقية بح�ضب موقع طق�س العرب.
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“شوج تايم” 
في رمضان 2017

“أبلة نظيرة” أقدمهم..

إقبــال كبيــر علــى كتــب الطبــخ فــي رمضــان!

�ضج���ون الهاج���ري تعود لعامل الربامج الرم�ضاني���ة من جديد، حيث اإن جمهوره���ا على موعد مع برنامج من تقدميه���ا يف مو�ضم رم�ضان 
2017، يبث���ه تلفزي���ون الراي الكويتي ويحمل عنوان “�ضوج تامي “. وبدت �ضجون الهاجري يف الإعالن الرتويجي للربنامج مرحة جدا كما هي 
عادته���ا، وحتاول املزاح مع طاق���م العمل، حيث مت ت�ضوير الربومو بطريقة تلقائية جدا، تليق بربنامج يعتمد على الكوميديا وامل�ضابقات.  
وم���ن جهته���ا بداأت �ضجون الهاجري الرتويج للربنام���ج الذي �ضيعر�س ح�ريا عرب “الراي” من خالل ح�ضاباته���ا مبواقع التوا�ضل الجتماعي 
داعي���ة اجلمهور ملتابعت���ه، حيث يت�ضمن األعاب وفوازير وم�ضابق���ات م�ضلية للم�ضاهدين، وهو من اإعداد واإ����راف فهد العليوة، ت�رف على 

اإنتاجه �ركة �ضباح بيكت�رز. 

عل���ى الرغ���م م���ن تواف���ر العديد م���ن اجلهات 
اللكرتوني���ة الت���ي تق���دم العي���دي م���ن و�ضفات 
الطب���خ، مازالت كتب الطب���خ يف املقدمة من ناحية 
املبيع���ات يف �ضه���ر رم�ض���ان بح�ض���ب العدي���د من 
املكتب���ات املحلية والتي اأك���دت اأن القبال عليها 
م�ضتمر على طول ال�ضنة الى جانب الكتب الدينية، 

لكن يف رم�ضان تت�ضدر املبيعات. 
اأم���ا عن اكرث الزبائ���ن فيوؤك���دون اأن الفتيات 
ال�ضغ���ريات هن يف مقدمة م���ن ي�ضرتي هذه الكتب 
والذي���ن غالبا يف�ضل���ون البحريني���ة، كونها تقدم 
الطبخ���ات ال�ضعبي���ة الت���ي ك���ربوا معه���ا، بحثا عن 
و�ضفات جديدة تزين املائدة الرم�ضانية البحرينية 

تفتح ال�ضهية. 
ور�ضمي���ا تتناف����س كت���ب الطبخ م���ع �ضل�ضلة 
ق�ض����س ه���اري بوتر عل���ى قوائ���م اأم���ازون، فهما 
من اأكرث الكت���ب مبيعا، حيث حق���ق كتاب “الرغبة 
ال�ضدي���دة يف الطع���ام” للكاتبت���ني كري�ضي تيجان 
واأدين���ا �ضو�ضمان مبيعات عالية تقرب من مبيعات 

كتاب “هاري بوتر والطفل امللعون”.
ولأن م�ضاغ���ل الي���وم باتت ت�ضغ���ط على الأ�ر 
فاأوقات عمل الآباء والأمهات مع الأبناء واملدار�س، 
فل���م تع���د الأ�رة تلتق���ي على مائدة طع���ام، اأما يف 
رم�ض���ان فاجلمي���ع يلت���ف ح���ول املائ���دة يف وقت 
واح���د، ومن هن���ا ت�ضع���ى كل ربة بي���ت اإلى جتهيز 
موائدها باأطباق تقليدية م���ن كل ثقافة، وبالتايل 
ت���زداد مبيعات كت���ب الطهي و�ضط كم���ا ذكرنا اأن 
املواقع الإلكرتونية تقدم العديد من برامج الطهي 

العملية، لكن كل اأم ت�ضعى لتعلم اأطباق 
له���ا �ضلة به���ا ب���اأكالت بحريني���ة مثل 
املجبو�س وال�ضم���ك ويف قاعته والرثيد 
البحرين���ي والهري����س، بال�ضاف���ة ال���ى 
احللويات ال�ضعبية اللذيذة وامللفت هو 
التف���ات الرجال له���ذه الكتب لأن جمال 
الطبخ ل ي�ضتثني اأح���دا! وهناك العديد 
من ال�ضيدات ي�ضرتين كتب الطبخ على 

مدار ال�ضنة ولي�س يف رم�ضان فقط.

أبلة نظيرة
اأبل���ة نظ���رية �ضاحب���ة اأول 

مو�ضوع���ة عربي���ة يف الطبخ 
اأ�ضه���ر موؤلفي كتب  ومن 
ا�ضمه���ا  الطه���ي،  ف���ن 

نظ���رية  احلقيق���ي 
يف  ول���دت  نيق���ول 

1902م  ع���ام 
كان���ت  مب����ر. 
نق���ول  نظ���رية 
كلية  يف  تدر�س 

التدب���ري املن���زيل مب�ر، ويف ع���ام 1926 
ق���ررت وزارة املع���ارف اإر�ض���ال بعث���ات يف كاف���ة 
التخ�ض�ضات ل�ضتكمال الدرا�ضة العلمية ومن هذه 
التخ�ض�ضات التدبري املنزيل، فتم اختيار 14 فتاة 
من كلي���ة التدبري املنزيل كانت م���ن بينهم نظرية 
نق���ول للدرا�ض���ة بجامع���ة جلو�ضرت باجنل���رتا ملدة 
ثالث �ضن���وات يف فنون الطهي و�ضغل البرة. وعند 

عودة نظرية م���ن البعثة 
عمل���ت كمدر�ضة ملادة 
الن�ضوي���ة  الثقاف���ة 
املن���زيل(  )التدب���ري 
يف مدر�ض���ة ال�ضني���ة 
وكان���ت  للبن���ات، 
تلميذاته���ا  حت���ث 

املطب���خ  ح���ب  وتزيني املائدة باأب�ضط عل���ى 
ال�ضي���اء فكان���ت تعت���رب الطه���ي فن مث���ل باقي 
الفن���ون، وتدرجت اإلى ان اأ�ضبحت املفت�ضة العامة 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعلي���م. ويقول الأب���ن الأ�ضغر 
لنظ���رية الدكت���ور �ض���ادق ان تلك البعث���ة وقتها 
كان���ت تعد �ضبقا حيث اإنه مل يكن من ال�ضهل تقبل 
الهل فكرة �ضف���ر بناتهن ل�ضتكمال درا�ضتهن يف 

اخلارج اإل اأن متيزهن 
واخللق���ي  العلم���ي 
فر�س الو�ضع اجلديد 

على اجلميع.
 وقد اخت���ارت نظرية نيقول بع���د عودتها من 
البعث���ة التفرغ ملج���ال الطهي والعم���ل بالتدري�س 
ملادة الثقافة الن�ضوية التي حتول ا�ضمها الآن اإلى 
م���ادة التدبري املنزيل وكان ذلك يف مدر�ضة ال�ضنية 
للبنات. ومن هنا تفرغت اأبلة نظرية للطهي واأ�ضبح 
يحتل م�ضاحة كبرية يف حياتها ففي املدر�ضة كانت 
تبذل ق�ضارى جهدها لتعليم الفتيات فن الطهي، 
فالم���ر مل يك���ن قا�را على جم���رد تدري�س مادة يف 
املنه���ج ولكنها كان���ت حت���اول اأن جتعلهم يحبون 
ذل���ك بل ويتفننون يف تق���دمي اجلديد، ويف املنزل 

كان���ت �ضدي���دة الهتمام باأناقة الطع���ام مهما كان 
ب�ضيطا حيث حتر�س على العتناء بال�ضفرة وتزينها 

باخل�روات والفاكهة دائما.
بع���د ذل���ك تفرغ���ت نظ���رية ملج���ال الطهي 
وكيفي���ة اع���داد وتزي���ني املائدة، وف���از كتابها 
)اأ�ضول الطهي( التي قامت بتاأليفه بال�راكة مع 
بهي���ة عثمان والتي تخرجت من كلية بردج هو�س 
باإجنل���رتا وكانت املفت�ض���ة العامة 
الرتبي���ة والتعليم  ب���وزارة  اأي�ض���اً 
مب�ر يف م�ضابقة اأعلنت عنها وزارة 
الرتبية والتعلي���م يف الربعينيات 
م���ن القرن املا�ضي عل���ى م�ضتوى 
املدار�س ت�ض���رتك فيها مدر�ضات 
التدبري املن���زيل لتاأليف كتاب يف 
الطه���ي تعتم���ده ال���وزارة كمنهج 
درا�ض���ي للفتيات، وم���ن ثم اتخذ 
الطاب���ع التجاري بع���د اأن توقفت 
ال���وزارة عن تدري�ض���ه ومت طباعته 
لت�ضل عدد الطبع���ات اإلى الثانية 
ع�ر تقريباً مت خاللها تعديل الكتاب مبا يتوافق 
م���ع املكاييل احلديثة حي���ث ان الن�ضخة ال�ضلية 
م���ن الكت���اب كان���ت مبكي���ال الرطل ال���ذي كان 
ي�ضتخ���دم يف م����ر اآن ذاك، وه���و نظ���ام الأوزان 
ي�ضتخ���دم  كان  ال���ذي  الربيط���اين  واملقايي����س 
قب���ل اعتم���اد الِنّظام امل���رتي، واأ�ضب���ح الكتاب 
مكون م���ن عدة اأجزاء ت�ض���ل اإيل 18 جزء لي�ضبح 
مو�ضوع���ة �ضاملة لكافة ا�ض���كال الطهي. توفيت 
نظ���رية نيق���ول يف ع���ام 1992 عن عم���ر 90 عاماً 

بالإ�ضكندرية.

وجبــة رمضـانيــة

حدث في رمضان

3 رمضان
وفاة ال�ضيدة فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل 

عنها:
11ه� - املوافق 21 من نوفمرب 632م 
- ُتوفي���ت فاطم���ة الزهراء بن���ت الر�ضول 
�ضلى اهلل عليه و�ضل���م، وزوج علي بن اأبي 
طال���ب ر�ضي اهلل عنه، واأم �ضبطي الر�ضول 

احل�ضن واحل�ضني ر�ضي اهلل عنهما. 

حادثة التحكيم:

37 ه� -املوافق 11 من فرباير 658م 
عق���د التحكي���م بني عل���ي بن اأب���ي طالب 
ومعاوية بن اأب���ي �ضفيان ر�ضي اهلل عنهما 
والذي حدث بعد موقع���ة اجلمل وبني جند 
علي م���ن ناحية، وب���ني بني اأمي���ة وعائ�ضة 
وطلح���ة والزبري م���ن ناحيٍة اأخ���رى يف �ضهر 
�ضعب���ان عام 36ه�، وبعد موقعة �ضفني يف 
حمرم ع���ام 37ه� بني جند عل���ي ومعاوية، 
وق���د اق���رتن بالتحكي���م ظه���ور اخل���وارج 

وا�ضتيالء معاوية على م�ر.

1307 ه����� - مقتل القائ����د امل�ضلم 
الأم����ري رابح بن الزبري ال����ذي اأقام مملكة 
كان����ت  ت�ض����اد،  منطق����ة  ف����ى  اإ�ضالمي����ة 
عا�ضمته����ا مدين����ة “ديك����وا” بع����د قيام 
الفرن�ضيني بغزو مملكت����ه والدخول اإلى 

العا�ضمة “ديكوا”.

الفنان البحريني القدير سعد البوعينين

لكل واحد منهم نف�ض��ه اخلا�ص يف التمثيل وب�ض��مته وروحه وموقفه االإن�ضاين والفكري واالجتماعي، رمبا ن�ضعهم 

يف جيل معني. جيل ظل واقفا عند حدود االإبداع له �ضوته املختلف وله االآفاق التي حاول ان يغامر فيها.

 يف هذه الزاوية �ضن�ض��تعر�ص وطوال اأيام �ض��هر رم�ض��ان اأولئك النجوم الذين قدموا اأعماال جميلة يف �ض��هر رم�ضان 

ومن ثم ابتعدوا عن ال�ضاحة الفنية الأي �ضبب كان. جنوم ا�ضتطاعوا ان ينحتوا اأ�ضماءهم على جدران قلوب اجلماهري 

وزخرفتها فوق روؤو�ص اجلبال.

عبداهلل  �ضعد  واملبدع  القدير  البحريني  الفنان  ولد   
1943، ممثل بحريني له  البوعينني يف مدينة املحرق عام 
العديد من الأعمال الناجحة فهو فنان رائد يف جمال التمثيل 
فقد بداأ م�ضواره الفني يف منت�ضف ال�ضتينيات من القرن 
املا�ضي اأي يف 64 65 66 وذلك من خالل امل�رح املدر�ضي، 
 “ م�رحية  يف   1982 ع��ام  كانت  احلقيقية  ب��داي��ة  بينما 
ال�ضهري  2010 �ضارك مع جنوم امل�ضل�ضل  “، ويف  م�ضخ�س 
باب احلارة يف م�رحية بعنوان “ خليلوه “، وقد ا�ضتهر بعدة 
“ بو  �ضخ�ضيات كان يقدمها يف م�ضل�ضالته منها �ضخ�ضية 
اأبو عذاري  “ يف م�ضل�ضل �ضوالف ام هالل و�ضخ�ضية  عزوز 

اأعمال كثرية  للبوعينني  �ضوالف طفا�س.  م�ضل�ضل  يف 
اأم  “ م�ضل�ضالت وم�رحيات” منها: �ضوالف 

مبا�ر،  بث  عقل،  وبن  والعني،  هالل، 
ملفى  ل��وول،  فرجال  العود،  البيت 
الي���اوي���د، ع��ج��اي��ب زم����ان، ح���زاوي 
ن��ا���س من  ال����دار، بحر احل��ك��اي��ات، 
ن��ا���س، ���ض��ع��دون، م��واط��ن طيب، 
ب��ي��ت اجل���ن، اآخ���ر ال���رج���ال، اأخ���وة 
غ�ضات  عوي�ضه،  ن  ن��ريان  ال�ر، 
 ،123 اأك�ضن  الهروب،  احلنني، 
امل�رحيات فهي:  اما  بال رحمة. 

فريج  ���ض��ه��رزاد،  املفهي، 
ا���رار،  البيوت  بوتيله، 

بوخليل يف امليدان، �ضوق املقا�ضي�س، م�ضخ�س، خليلوه. 
خطا  انتهاجه  البوعينني  �ضعد  الفنان  مييز  ما  اأب��رز  لعل 
واحد  الرقم  يكون  اأن  بحق  جعله  مما  الكوميديا  يف  مغايرا 
الفرتة  يف  ابتعد  ولكنه  البحرين،  يف  الفنية  ال�ضاحة  يف 
ب�ضبب مر�ضه ومن اهم ال�ضخ�ضيات التي قدمها �ضخ�ضية 
بوعزوز ال�ضخ�ضية الكوميدية اجلميلة يف م�ضل�ضل “�ضوالف 
هذه  يف  البوعينني  اأب��دع  حيث  الثمانينات.  يف  هالل”  اأم 
ال�ضخ�ضية وا�ضتطاع اأن يقدم لونا كوميديا غري م�ضبوق يف 
كل الأعمال اخلليجية. والت�ضق ا�ضم بوعزوز بالفنان �ضعد 
البوعينني كما الت�ضقت به �ضخ�ضية “بوعذاري” اأي�ضا يف 

م�ضل�ضل “�ضوالف طفا�س”. 
الفنان  “بووردة”  �ضديق  وهو  بوعزوز  متيز 
هالل  لأم  الدائمة  م�ضاغبته  يف  البنكي  اإبراهيم 
من خالل عدد من املواقف وا�ضتطاع اأن يكون 
الذي  بحر  اإبراهيم  الفنان  مع  ناجحا  ثنائيا 
�ضارك معه يف الكثري من الأعمال ب�ضخ�ضية 
�ضعد  الفنان  عن  وامل��ع��روف  اأب��وزي��د. 
“الأوفيهات”  واإطالق  البديهة  �رعة 
غري املكتوبة يف الن�س والتي 
للعمل  ملحا  دائما  ت�ضكل 
امل�ضهد  لتميز  و�ضببا 
اأو  امل�رحية  يف  �ضواء 

يف امل�ضل�ضالت.

اأ�سامة املاجد

نجوم في الذاكرة

من  عبدالعزيز  كرمي  عاد 
انتهائه  بعد  موؤخرا،  اليونان، 
امل�ضاهد  بع�س  ت�ضوير  من 
اخلارجية مل�ضل�ضله “الزيبق”، 
30 يوما يف  وا�ضتغرقت رحلة 
عبدالعزيز  ويوا�ضل  اليونان، 
خالل  امل�ضل�ضل  يف  م�ضاهده  ت�ضوير 

�ضهر رم�ضان.

عماد  ت��ارا  املمثلة  ح�ضلت 
اأي����ام من  ع��ل��ى ف���رتة اإج����ازة 3 
م�ضل�ضلها  يف  م�ضاهدها  ت�ضوير 
مع حممد  القط”  “ملعي  اجلديد 
عادل اإمام؛ لرتباطها بامتحانات 
�ضبباً  العام، حيث كان ذلك  اآخر 
يف اكتفائها بعمل واحد فقط خالل هذا 

العام.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير
½ ملعقة شاي زعفران 1 جم

2 ملعقة طعام ماي ورد 30 مل
3 أكواب دقيق جميع االستعماالت 405 جم

½ 3 أكواب ماء ساخن 700 مل
¼ 1 كوب سكر250 جم

½ كوب زيت 100 مل
1 ملعقة شاي هيل 1 جم

1 كوب جوز 110 جم

الطريقة

ينقع الزعفران في ماء الورد.
يقلب الدقيق في القدر على النار حتى يش��قر لونه ثم ينخل ويعاد 

ثانية إلى القدر.
يخلط الماء بالس��كر ث��م يضاف إلى الدقيق ويح��رك معه ثم يصب 
الزي��ت قلياًل قلياًل ويحرك ثم خليط ماء الورد فالهيل ويضاف الجوز 

ويقدم. 

الخبيصة 
الخليجية
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تخريب �سريح �سارل ديغول يف فرن�سا 
تعر����س قرب اجل���رال �ص���ارل ديغول، الذي ق���اد مقاوم���ة فرن�صا لالحت���الل النازي خ���الل احلرب 
العاملي���ة الثانية واأ�ص�س اجلمهورية اخلام�ص���ة، للتخريب. وقالت بلدية كولومبي، يف �رشق فرن�صا، حيث 
توج���د املق���ربة، يف ح�صابه���ا على توي���رت اإن القرب تعر�س لعم���ل تخريبي م�صاء ال�صب���ت واإن حتقيقا ل 
ي���زال جاري���ا. ومل يتم اإلقاء القب�س عل���ى اأي �صخ�س حتى الآن. واأ�صارت و�صائل اإع���الم فرن�صية اإلى اأن 
املخرب���ن دخل���وا املقربة ودمروا ال�صليب املوج���ود فوق �رشيح �صارل ديغ���ول. ونقلت اإذاعة فران�س 
اإنف���و عن رئي�س البلدية با�صكال بابوت قول���ه اإنه ل يعتقد بوجود دوافع �صيا�صية وراء هذا العمل رغم 
اأن ع���ددا من ال�صا�صة نددوا ب���ه. وديغول اأحد اأبرز ال�صخ�صيات يف تاريخ فرن�ص���ا يف القرن الع�رشين، اإذ 
ق���اد املقاوم���ة �صد الحتالل النازي خالل احلرب العاملية الثانية وتولى رئا�صة فرن�صا لعقد من الزمان 
انته���ى يف 1969. واأ�ص����س ديغ���ول اجلمهورية الفرن�صي���ة اخلام�صة التي منحت رئي����س البالد �صلطات 
وا�صع���ة، وو�صعت �صيا�صة خارجية مميزة رف�ص���ت مفهوم الهيمنة العاملية للوليات املتحدة والحتاد 

ال�صوفيتي؛ الأمر الذي جعل فرن�صا �صاحبة �صوت م�صتقل على ال�صاحة الدولية.

بنغالدي�ش تعيد متثاال اأغ�سب املتطرفني

الطــالق بال�سفــة الغربيــة ممنــوع يف �سهـر رم�سـان
اأ�ص����در قا�صي الق�صاة حمم����ود الهّبا�س 
اأم�����س الأح����د تعميم����ا على املحاك����م ال�رشعية 
يف ال�صف����ة الغربية يت����م مبوجبه منع ت�صجيل 
ح����الت الط����الق اإل����ى ما بع����د انق�ص����اء �صهر 

رم�صان.
وق����ال الهبا�س يف بيان �صح����ايف اأم�س اإن 

ه����ذا الإجراء جاء بناء عل����ى “جتارب” واجهت 
املحاك����م خ����الل �صه����ر رم�ص����ان يف الأع����وام 
ال�صابق����ة، حيث “يتخذ بع�س الأزواج قرارات 

�رشيعة وغري متزنة ب�صبب ال�صيام”.
واأ�ص����اف: “البع�����س يتخ����ذ م����ن نق�����س 
الطعام والتدخ����ن �صببا لإث����ارة امل�صكالت، 

ل�صيم����ا اأن طبيعة ال�صائ����م يف نهار رم�صان 
تكون يف حال من عدم ال�صتقرار، وبناء عليه 

تكون قراراته �رشيعة وغري متزنة”.
وق����ال اإنه �صيت����م ت�صجي����ل بع�س حالت 
الطالق خ����الل �صه����ر رم�ص����ان اإذا “اقت�صت 
ال�رشورة ذلك فقط”، بالعتماد على “تقارير 

دائرة الإر�صاد والإ�صالح الأ�رشي لتبيان مدى 
�رشورة �صماع وت�صجيل حجة الطالق”.

و�صيتم تطبيق القرار يف ال�صفة الغربية، 
حي����ث ل تخ�صع املحاك����م ال�رشعي����ة يف قطاع 
غ����زة، ال����ذي تديره حرك����ة حما�����س، ل�صيطرة 

حكومة الوفاق الفل�صطينية.

االأغذية الغنية باالألياف 
حتمي من اآالم الركبة

اأظه���رت درا�صة جدي���دة اأن كبار ال�صن 
الذين يتناولون اأغذية غني���ة بالألياف اأقل 
عر�ص���ة لالإ�صاب���ة ب���اآلم وخ�صون���ة الرك���ب 

الناجت عن التهاب املفا�صل.
وقالت كب���رية الباحث���ن يف الدرا�صة 
ت�صاويل داي من جامعة تافت�س يف بو�صطن، 
اإن النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف 
له مزايا �صحي���ة وا�صحة مثل خف�س ن�صبة 
الكول�ص���رتول، وحت�صن م�صتويات ال�صكر 
يف الدم، والو�ص���ول اإلى وزن �صحي، لكن 
اأغل���ب ال�ص���كان يف الولي���ات املتح���دة ل 
يتناولون كميات كافية من الطعام الغني 

بالألياف.
الراه���ن  املتو�ص���ط  اأن  واأ�صاف���ت 
يف  البالغ���ن  ب���ن  الألي���اف  ل�صته���الك 
الولي���ات املتح���دة يبل���غ نح���و 15 غرام���ا. 
وقال���ت: “ه���ذا اأق���ل بكثري م���ن امل�صتوى 
املطل���وب، وه���و 22.4 غ���رام للن�صاء، و28 
غراما يوميا للرجال الذين تبلغ اأعمارهم 51 

عاما اأو اأكرث”.

عقاب مدوٍّ لراكب اأ�سعل 
�سيجارته يف الطائرة!

مل يك���ن ج���ون كوك����س على م���ا يبدو 
يتوق���ع اأن تنتهي “هف���وة” ارتكبها دون 
تفك���ري على منت طائرة، �صت���وؤدي به اإلى 

ال�صجن ل�صنوات طويلة!
ويف التفا�صي���ل، اأن الرجل الربيطاين 
البالغ م���ن العم���ر 46، توجه اأثن���اء �صفره 
على طائرة مون���ارك اإيربا�س، اإلى احلمام 
واأ�صع���ل خفي���ة �صيج���ارة، لكن���ه مل يكتف 
بذل���ك، ب���ل رماه���ا دون اأن يتاأك���د م���ن 
اإطفائه���ا يف �صل���ة املهمالت. وم���ا هي اإل 
دقائ���ق حت���ى ا�صتعل���ت ال�صل���ة واأطلقت 
�صف���ارات الإن���ذار، ما ا�صتدع���ى القبطان 
الذي كان متوجها من برمينغهام اإلى �رشم 
ال�صيخ يف م�رش اإلى الإعالن عن حالة طارئة، 

قبل اأن تتم ال�صيطرة على الو�صع.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن احل���ادث وق���ع 
يف اأغ�صط����س 2015، بح�ص���ب م���ا اأوردت 
�صحيف���ة “املرتو” الربيطانية، وقد �صدر 
احلك���م يف يناي���ر املا�ص���ي عل���ى كوك�س 
يف  اجلدي���د  اأن  اإل  �صن���وات،   4 بال�صج���ن 
املو�ص���وع اأن املحكم���ة عادت قب���ل اأيام 
واأ�صدرت حكماً ا�صتئنافياً ق�صى بت�صديد 

العقوبة، لت�صبح 9 �صنوات و6 اأ�صهر.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

بدء اإن�ساء تل�سكوب “�سيغري فهمنا للكون”
ب���داأ العم���ل يف ت�صيلي عل���ى اإن�ص���اء التل�صكوب الأوروب���ي الذي �صي�صب���ح عند النته���اء منه اأكرب 
تل�صك���وب ب�رشي يف الع���امل، ويقول القائمون عليه اإنه �صيغري فهمنا للك���ون. واأفادت وكالة “رويرتز” 
الأح���د باأن التل�صك���وب اجلديد الذي �صيبداأ عمله العام 2024، اأكرب 5 م���رات من اأف�صل اأدوات الر�صد 
الفلك���ي امل�صتخدمة حاليا. ويبلغ قطر عد�صة الت�صلكوب الرئي�صي���ة نحو 29 مرتا، و�صيو�صع على قمة 
جبل بارتفاع 3 اآلف مرت و�صط �صحراء اأتاكاما بت�صيلي. وميلك التل�صكوب قدرات ت�صمل ا�صتك�صافات 
لكواك���ب تدور حول جن���وم اأخرى ورمبا ا�صتك�صاف املزيد من الكواك���ب الأ�صغر وت�صوير كواكب اأكرب 
وو�ص���ف الأغلف���ة اجلوية له���ا، ما ميهد ملعرفة م���ا اإذا كانت هناك حياة عليها. ويوف���ر الطق�س اجلاف 

ب�صحراء اأتاكاما اأجواء ر�صد �صبه مثالية على �صطح الأر�س.

 اأعادت ال�صلطات يف بنغالدي�س تثبيت متثال �صيدة العدل بالقرب من املحكمة العليا يف 
البالد، بعد يومن من اإزالته عقب �صكاوى متطرفن.

وقال النحات مرينال هاك، الأحد، اإن العمال ثبتوا التمثال يف مكان يبعد ب�صعة مئات من 
الأمتار عن املوقع الأ�صلي.

واأعرب هاك، الذي اعتنى باإعادة تثبيته ليال، عن �صدمته اإزاء اإزالة التمثال م�صاء اخلمي�س، 
الأمنية ومل ي�صمح لأي  الإجراءات  اأقل و�صوحا يف مكانه اجلديد. و�صددت  اإنه �صيكون  قائال 
�صخ�س بالوجود يف منطقة املحكمة، وقت اإعادة ن�صب التمثال. وجاءت عملية اإزالة التمثال 
لل�صالة  ت�صتخدم  اأر���س  اأم��ام  املا�صي  العام  اأقيم  اإنه  قالوا  الذين  للمتطرفن  ا�صرت�صاء 
خالل عيدين اإ�صالمين. غري اأن هذا الأمر اأثار اأي�صا انتقادات واحتجاجات و�صط الليربالين 
واجلماعات الثقافية والن�صطاء الي�صارين. واتهم الكثريون رئي�صة وزراء بنغالدي�س، ال�صيخة 
�صياء،  خالدة  ال�صيخة  مناف�صتها  من  تقليديا  القريبن  الإ�صالمين  اإلى  بالنحياز  ح�صينة، 

زعيمة املعار�صة ورئي�صة الوزراء ال�صابقة.

 Social
media

مهمة ا�ستثنائية لـ “نا�سا” 
نحو ال�سم�ش

 م���ن املق���رر اأن تعل���ن وكالة الف�ص���اء الأمريكية “نا�ص���ا” تفا�صيل جدي���دة عن مهمتها 
ال�صتثنائي���ة، املتمثلة يف الطريان مبا�رشة نحو ال�صم�س. ووف���ق ما ذكر موقع �صحيفة “ديلي 
مي���ل” الربيطانية، فاإن اخلطة التي يطلق عليها ا�صم “�ص���ولر بروب بل�س”، �صت�صهد اإطالق 

مركبة ف�صائية يف �صيف 2018 لبلوغ �صطح ال�صم�س احلارقة.
وم���ن املنتظ���ر اأن يعلن العلماء امل�صارك���ون يف ندوة �صحافية �صتعق���د الأربعاء املقبل، 
تفا�صي���ل الربنام���ج، الذي من �صاأن���ه اأن يجيب على العدي���د من الأ�صئل���ة املتعلقة بالنجوم 
والظواه���ر اجلوي���ة الف�صائية الكربى. و�صتقط���ع املركبة م�صافة 4 مالي���ن ميل انطالقا من 
االأر����س، و�سوال اإلى �سطح ال�سم�س؛ للم�ساعدة يف فهم الن�ساط ال�سم�سي اخلطري الذي ميكن 
اأن يهدد وجود الب�رشية. وذكرت “ديلي ميل” اأن قطع هذه امل�صافة �صيجعل املركبة اأقرب 7 

مرات اإلى �صطح ال�صم�س من اأي مركبة ف�صائية قامت باأمر مماثل يف وقت �صابق.

لبريوت ومدن ال�صاحل اللبناين عاداتها اخلا�صة با�صتقبال ال�صهر الف�صيل، اإذ اعتاد اأهلها 
منذ القدم على وداع �صهر �صعبان وا�صتقبال �صهر رم�صان الكرمي بعادة عرفت با�صم 

“�صيبانة رم�صان”، وفقا لوكالة )كونا(. 
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www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

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

اليوم �صاٍف  الطق�س 
مع وجود �صحب من فرتة 

لأخرى.

الرياح �صمالية غربية من 15 اإلى 
20 عقدة وت�صل 

من 22 اإلى 27 عقدة 

  اأحيانا اأثناء النهار.
درجة احلرارة العظمى 37 وال�صغرى 29 درجة 

مئوية.

حالة 
الطقس

مدفع اإلفطار من التقاليد 
المميزة في البوسنة، حيث 
للشهر الفضيل أجواء خاصة 
ومميزة، في بلد يجمع بين 

الثفافتين اإلسالمية واألوروبية، 
ويعتز سكانه بدينهم الحنيف.
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