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�سح يف الدواجن ب�سبب 
نفوق يف اإحدى املزارع 

�سندوق لرعاية امل�ساريع 
ال�سغرية مبليار دينار

�سه���دت �الأ�س���و�ق �ملحلي���ة يف �الأ�سبوع 
�لثاين م���ن �سهر رم�سان، زي���ادة يف �الإقبال 
على ����رص�ء �ل�سل���ع �لغذ�ئية ال�سيم���ا �لدجاج 
و�للحوم و�الأ�سماك، علًما �أن هناك �رتفاًعا يف 
�أ�سعار �الأ�سماك ب�سبب �لرياح �ل�سديدة �لتي 
هبت خالل �الأيام �ملا�سية، و�لذي تز�من مع 

�سح يف كميات �لدجاج �لبحريني.
وقامت “�لبالد” باالت�سال باملدير �لعام 
ل�رصك���ة دملون للدو�ج���ن، عبد�لهادي مريز�، 
للح�سول عل���ى �أ�سباب قلة كمي���ات �لدجاج 
�ملط���روح يف �ل�س���وق فق���ال: “ع���ادة نقوم 
بط���رح 32 �أل���ف حبة يوميًّا يف �ل�س���وق �إال �أنه 
خ���الل �ليوم���ني �ملا�سيني طرحن���ا 20 �ألف 

حب���ة فق���ط، ب�سبب م�سكل���ة يف �إحدى 
�ملز�رع”.

يناق�س جمل�س �لنو�ب قريًبا مقرتًحا بقانون 
م���ن 32 م���ادة يق�س���ي باإن�ساء �سن���دوق وطني 
لرعاية وتنمية �مل�رصوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

بر�أ�س مال قيمته مليار دينار.
ويه���دف �القرت�ح �إل���ى �مل�ساهم���ة يف خلق 
فر����س عم���ل منتج���ة للبحريني���ني يف �لقط���اع 
�خلا�س، وزيادة م�سارك���ة �مل�رصوعات �ل�سغرية 
و�ملتو�سط���ة يف �القت�ساد �ملحل���ي، �إ�سافة �إلى 

�مل�ساع���دة يف خلق بيئ���ة مالئمة الأعمال 
�مل�رصوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

اإرهابي هارب متورط باخرتاق 
اخلارجية  “تويرت” وزير 

وتداول  اإ�سدار  “الإعالم” توقف 
اآخر  اإ�سعار  “الو�سط” حتى 

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ����رصح مدي���ر ع���ام 
�الإد�رة �لعام���ة ملكافحة �لف�س���اد و�الأمن �القت�سادي 
و�الإلك���رتوين ب���وز�رة �لد�خلي���ة �أنه يف �إط���ار عمليات 
�لر�س���د و�ملتابع���ة �لت���ي تق���وم به���ا �إد�رة مكافحة 
�جلر�ئ���م �الإلكرتونية، �نطالًقا من و�جباتها �لقانونية، 
فقد تبنينّ تعر�س �حل�ساب �ل�سخ�سي لوزير �خلارجية 
�ل�سيخ خالد بن �أحم���د �آل خليفة على موقع �لتو��سل 

�الجتماعي “تويرت” لعملية �خرت�ق.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �أعمال �لبحث و�لتح���ري �لتي مت 
مبا�رصته���ا يف هذ� �ل�س���اأن، �أ�سفرت ع���ن حتديد هوية 
�مل�ستب���ه بتورطه يف هذه �لعملية، وه���و �أحد �لعنا�رص 
���ا و�لهارب حاليًّا خارج �لبالد  �الإرهابية �ملطلوب �أمنيًّ

و�مل�سقطة جن�سيته يف وقت �سابق.

�ملنام���ة - بنا: ق���رنّرت وز�رة �سوؤون �الإعالم 
وق���ف �إ�س���د�ر وت���د�ول �سحيف���ة �لو�سط حتى 
�إ�سعار �آخر، ملخالفتها �لقانون وتكر�ر ن�رص وبث 
م���ا يثري �لفرق���ة باملجتمع ويوؤث���ر على عالقات 

مملكة �لبحرين بالدول �الأخرى.
وذل���ك لن�رصها مقاالً يف عدد �أم�س �ملو�فق 4 
يوني���و 2017 يف �ل�سفحة 19 و�ملت�سمن �إ�ساءة 

الإحدى �لدول �لعربية �ل�سقيقة. 

�ملنامة - بنا: �عتمد وزير �لرتبية و�لتعليم 
ماج���د �لنعيم���ي نتائ���ج �ل�سه���اد�ت �لعام���ة: 
�ل�سناعي���ة(،  �لثانوي���ة   - �لعام���ة  )�لثانوي���ة 
و�أظه���رت نتائ���ج �ل���دور �الأول يف �مل�ست���وى 
�لثال���ث �أننّ مع���دل ن�سب���ة �لنج���اح �الإجمالي���ة 
له���ذه �ل�سنة بل���غ 93.4 %، ويتوقع �أن يرتفع 
ه���ذ� �ملعدل بعد ظه���ور نتائج �ل���دور �لثاين. 
وت�سري ه���ذه �لنتائج �إلى �أنه تخرج من �ملرحلة 
�لثانوي���ة يف �متحان �ل���دور �الأول 6058 طالًبا 
وطالب���ة، �إ�ساف���ًة �إل���ى تخ���رج 126 طالًبا )57 
بن���ني و69 بنات( بنظ���ام �النت�ساب عن طريق 

�ملنازل. وقد بلغ ع���دد �ملتفوقني من �لطلبة 
�لذي���ن ح�سل���و� عل���ى تقدي���ر 95 % فما �أكرث 
للعام �لدر��س���ي 2016/2017، 737 متفوًقا 
ومتفوق���ة، مرتفًعا عن �ل�سن���ة �ملا�سية ب�سكل 
و��سح، �إذ كان ع���دد �ملتفوقني 599 متفوًقا 

ومتفوقة.
وبلغ ع���دد �لبنات �ملتفوقات ه���ذ� �لعام 
539 طالبة، يف ح���ني بلغ عدد �ملتفوقني من 

�لبنني 198 طالًبا.
وحت���دث �لنعيمي ع���ن �أه���م �لنتائج �لتي 
حتققت يف �مل�سرية �لتعليمية للعام �لدر��سي 

2016/2017، من خ���الل �مل�ساريع و�لرب�مج 
�لتي قامت �ل���وز�رة بتنفيذها �سمن �أولويات 
برنام���ج عم���ل �حلكوم���ة، مركز�ً عل���ى عدد من 

�الإجناز�ت �ملهمة، منها:
على �سعيد �مل�ساري���ع �الإن�سائية: ت�سمن 
برنامج عم���ل �حلكومة لالأعو�م 2015 - 2018 
�إن�س���اء 10 مد�ر�س حكومي���ة جديدة يف خمتلف 
�ملحافظ���ات، مبو��سف���ات ع�رصي���ة متط���ورة، 
مد�ر����س   6 �إن�س���اء  ��ستكم���ال  بالفع���ل  ومت 
جدي���دة، منها 5 مد�ر�س �سيتم �فتتاحها �لعام 
�لدر��سي �ملقبل، ومت ت�سميم �لنموذج �جلديد 

للمد�ر����س �حلكومي���ة وف���ق �أح���دث �ملعاي���ري 
�لعاملي���ة، ومبو��سف���ات �سديق���ة  �لرتبوي���ة 
للبيئ���ة وموف���رة للطاق���ة؛ ليلب���ي متطلب���ات 
م�ساريع �لوز�رة �لتطويرية �لتي تنفذها �سمن 
مب���ادر�ت �مل�رصوع �لوطن���ي لتطوي���ر �لتعليم 
و�لتدري���ب، خ�سو�سا م�رصوع���ي “حت�سني �أد�ء 
�ملد�ر����س” و “�لتمك���ني �لرقمي يف �لتعليم”، 
مبا ي�سهم يف �لنهو�س بجودة �لتعليم �حلكومي 
�إل���ى �أرقى �مل�ستويات، كما يتم �إجر�ء �ل�سيانة 

�لدورية �جلزئية و�ل�ساملة للعديد من 
�ملد�ر�س �حلكومية �لقائمة.

• زينب فا�سل عبد�لنبي	 • •بيان مريز� �ملقهوي	 مي عبا�س �سفيق	 • والء عبد�لهادي �لبقايل	 • مرمي عبد�الأمري �ملدحوب	

موجـــة اندماجـــات وا�ستحواذات وا�سعـــة 

يف طريقها لبنوك البحرين

ا�ستعــــــدادات لليلــــة �سينمائيـــــة بحــرينيــــة 

بعنوان “�سنع ب�سغف”

بحرينيــــون يطلبــــون عمليــــات جتميــــل 

غريبة... و�سفرة “دايفن�سي” املعيار

فل�سطني  لودية  الإعداد  “الأحمر” يختتم 
قبل تركمان�ستان

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

22

6

16

5

11

8

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

اإلمساكية
المغرب: 06:28الفجر: 03:15

السنة التاسعة - العدد 3156 

االثنين
5 يونيو 2017 

10 رمضان 1438

 

• 74 �أ�سخا�س قتلو� خالل �لهجمات �الإرهابية       )رويرتز(	

انفجارات واعتقالت

زينب العكري

�سيد علي املحافظة

% 99.6% 99.5% 95% 99.5% 98.6
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حممد بن مبارك يقيم ماأدبة �إفطار 
للفائز بجائزة “عي�سى �لإن�سانية”

... و�سموه ي�ستقبل �لكاتب �خلازن 

م�رص تقّدر مو�قف �لبحرين يف م�ساندتها

منت�سبو قوة �لدفاع �سّطرو� �سفحات فخر م�سيئة

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر الرئي�س امل�رصي... ال�شي�شي:

نّوه بدعم العاهل منذ ال�شوء االأول ... ويل العهد:

املنام���ة بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلم���ان ال خليفة برقية 
�شكر جوابية من اأخيه رئي����س جمهورية م�رص العربية 

ال�شقيقة عبدالفتاح ال�شي�شي هذا ن�شها:
�شاحب ال�شم���و امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة 
رئي�س وزراء مملكة البحرين

تلقي���ت مبزي���د م���ن ال�شك���ر واالمتن���ان تعزية 
�شموكم املقدرة يف �شحايا الهجوم االإرهابي الغا�شم 
ال���ذي ا�ستهدف عدًدا م���ن الأقباط يف حمافظة املنيا 
ب�سعيد م����ر. اإن هذا احلادث الب�سع الذي ا�ستهدف 
اأرواًح���ا بريئة، اإمن���ا ي�ؤكد اأن الإره���اب ل دين له ول 
وط���ن ل���ه، ولكنه ع���دو بغي����س ي�شعى لن����رص الدمار 
واخلراب ليحق���ق اأهداًفا بغي�سة تن���ال من مقدرات 

الدولة ووحدة �شعوبها.
اأع���رب لك���م عن تقدي���ر م����ر قي���ادة وحك�مة 
و�سعًبا، مل�اق���ف بلدكم ال�سقيق امل�رف���ة اإزاء م�ر 
و�شعبها وم�شاندتها القوية يف تلك املرحلة الدقيقة 

التي تواجه فيه���ا املنطقة حتديات ج�شيمة ت�شتلزم 
ت�سافر اجله�د وتعزي���ز العمل الدويل امل�سرتك من 

اأجل م�اجهة التطرف والإرهاب والق�ساء عليهما.
اإذ اأ�شكرك���م على ت�شامنك���م وت�شامن ال�شعب 
البحريني ال�سقيق معنا �س���د هذه الأفعال الإجرامية 
والإرهابي���ة التي ته���ّدد اأمن وا�ستق���رار ال�سع�ب يف 

اأغلب بقاع العامل، فاإنني اأنتهز هذه املنا�سبة لأعرب 
عن خال�ص الأمنيات باخلري والأمان لبلدكم ال�سقيق 

و�شعبكم العزيز.

عبد�لفتاح �ل�سي�سي
رئي�س جمهورية م�رص �لعربية

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حم���د اآل خليفة  اأن 
الذاك���رة ال�طنية حتتف���ي دوًما باجله����د املخل�سة 
ملنت�سب���ي ق����ة الدف���اع وت�سحياته���م، وحتمل لها 
التقدي���ر واالعت���زاز منذ ال�ش���وء االأول النطالقة قوة 
دفاع البحرين برعاية واهتمام امل�ؤ�ّس�ص عاهل البالد 
القائ���د الأعلى �ساحب اجلالل���ة امللك ال�الد حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة، حيث �سّطر منت�سب���� ق�ة الدفاع 
الب�ا�سل �سفحات م�سيئ���ة عن�انها الفخر والعتزاز 
يف ال���ذود عن �سي���ادة وطننا العزي���ز وامل�ساهمة مع 
ق����ات الدول ال�سقيقة وال�سديق���ة يف حتقيق الأمن 

واال�شتقرار باملنطقة.
ج���اء ذل���ك، خ���الل ماأدبة الإفط���ار الت���ي اأقامها 
�سم����ه لعدد من كب���ار �سباط ق�ة الدف���اع يف نادي 
�سب���اط ق�ة دف���اع البحري���ن، فلدى و�س����ل �سم�ه 
كان يف ال�ستقب���ال القائد العام لق�ة دفاع البحرين 
امل�ش���ري الرك���ن ال�شيخ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة، 
ووزير �س�ؤون الدفاع الفريق الركن ي��سف بن اأحمد 
اجلالهمة، ورئي�ص هيئة الأركان الفريق الركن ذياب 
بن �سقر النعيمي وعدد من كبار �سباط ق�ة الدفاع.

وقد تب���ادل �سم�ه مع القائد العام لق�ة الدفاع 
وكبار ال�سباط الته���اين والتربيكات مبنا�سبة حل�ل 
�سهر رم�سان املب���ارك، م�ؤكًدا �سم�ه ما لهذا ال�سهر 
الف�شي���ل من ف�شائل وقيم يف تدريب النفو�س على 
ال�سرب والجته���اد يف العبادة والعم���ل، داعًيا �سم�ه 
امل�لى العلي القدير اأن يتقبل من اجلميع �سيامهم 
وقيامه���م والع����ن والت�فيق ملا فيه خ���ري و�سالح 
مملكتنا الغالية يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك 
املفدى القائد االأعلى، واأن يعيد علينا هذه املنا�شبة 

املبارك���ة ووطننا العزيز واالأم���ة العربية واالإ�شالمية 
وهي تنع���م بالأمن وال�ستقرار والتط����ر والزدهار.  
وبه���ذه املنا�شبة، رف���ع القائد الع���ام با�شمه ونيابة 
ع���ن منت�سبي ق�ة الدف���اع خال�ص الته���اين واأ�سدق 
التربي���كات بحلول هذا ال�شهر املب���ارك اإلى �شاحب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
الأول لرئي�ص جمل�ص ال����زراء، داعًيا امل�لى عّز وجّل 
اأن ينعم على �سم�ه مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة وعلى 

مملكة البحرين و�سعبها باليمن واخلري والربكات.  

• �سم� ويل العهد خالل ماأدبة الإفطار التي اأقامها لكبار �سباط ق�ة دفاع البحرين	

املنامة - بنا: اأقام نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اأمناء 
جائ���زة عي�س���ى خلدم���ة الإن�سانية 
�شم���و ال�شيخ حممد ب���ن مبارك اآل 
خليفة، بح�شور نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء ال�شي���خ خالد ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة ماأدب���ة اإفط���ار يف م�رح 
البحرين ال�طن���ي؛ تكرمًيا لرئي�ص 
جمل�ص اأمن���اء م�ؤ�س�س���ة م�ست�سفى 
�رصط���ان االأطف���ال بجمهورية م�رص 

العربية ال�شقيق���ة الفائزة بجائزة 
عي�سى خلدمة الإن�سانية يف دورتها 
الثالثة عمرو عزت �شالمة، والوفد 
املراف���ق ولأع�س���اء جمل����ص اأمناء 
جائ���زة عي�س���ى خلدم���ة الإن�سانية 

وجلنة التحكيم.
املاأدبة �سفرية جمه�رية  ح�ر 
�شه���ى  ال�شقيق���ة  العربي���ة  م����رص 
اإبراهي���م رفع���ت الف���ار وعدد من 

املدعوين.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل نائب 
رئي�س جمل�س ال���وزراء �شمو ال�شيخ 
حممد بن مب���ارك اآل خليفة الكاتب 
احلي���اة  �سحيف���ة  يف  وال�سح���ايف 

اللندنية جهاد اخلازن.
�شم���وه  ع���رّب  اللق���اء  وخ���الل 
الكاتب  ع���ن تقدي���ره الإ�شهام���ات 

ال�شحافي���ة يف عر����س وا�شتعرا�س 
الق�شايا العربية والدولية.

الكات���ب  ق���ّدم  جهت���ه،  م���ن 
وال�سحف���ي جه���اد اخل���ازن ال�سكر 
ل�شم���وه عل���ى ترحيب���ه وا�شتقباله، 
متمنيًّا ململك���ة البحرين املزيد من 

التقدم والزدهار.

�سنتغلب على �لتحديات �ملالية بالعمل �مل�سرتك 
البحرين �شتوا�شل ال�شري يف برامج التنمية... ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة اأن مملك���ة البحري���ن توا�شل ال�شري 
قدًم���ا يف برام���ج التنمية والتط�ي���ر التي ي�ؤكد 
عاهل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك ال�الد حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة   دوًما ب���اأن تك�ن م�جهة 
ل�شال���ح املواطن كونه حم���ور التنمية وهدفها 
الأ�سا�س���ي، م�س���رًيا �سم����ه اإل���ى اأن التحديات 
الت���ي نواجهها كغرين���ا من ال���دول اليوم على 
ال�سعي���د امل���ايل نتيجة تغ���ري اأو�س���اع ال�س�ق 
النفطية واإيراداته���ا، �سيتم التغلب عليها من 
خ���الل ا�ستمرارية العم���ل امل�سرتك بني اجلميع 
عرب �شيا�شات مالية م�شتدامة تعمل على جتاوز 
هذه التحدي���ات وحتويلها اإلى اإجنازات ل�شالح 

امل�اطنني.
وا�ستذك���ر �سم�ه امللتقى احلك�مي 2016 
وما حّدده من اأهداف تتمثل يف اإعادة ر�سم دور 
القطاع العام من املح���رك الرئي�سي لالقت�ساد 

اإل���ى املنظ���م وال�ريك للقط���اع اخلا�ص، ودعم 
الإبداع والتف�ق لتحفيز التناف�سية، وال�ستثمار 
يف املواط���ن لرفع م�شت���واه املعي�شي، وكذلك 
الأدوات التي من خاللها �سيتم تنفيذ الأهداف 
واملتمثلة يف حت�سني ج�دة اخلدمات احلك�مية، 
وتطوير االأطر الت�رصيعية والتنظيمية، وت�شهيل 

كافة الإجراءات احلك�مي���ة، اإلى جانب م�ا�سلة 
ت�ف���ري بني���ة حتتي���ة عالي���ة اجل����دة، م�ؤك���ًدا 
اأن الأه���داف والأدوات الت���ي حدده���ا  �سم����ه 
امللتق���ى احلك�م���ي ه���ي خط����ة للتاأكيد على 
اأولوي���ات التعام���ل م���ع املتطلب���ات التنموية 
للمرحل���ة احلالية، بالت�ازي م���ع اتخاذ املبادئ 

الثالث���ة للروؤي���ة القت�سادي���ة 2030 املتمثلة 
يف اال�شتدام���ة والتناف�شي���ة والعدال���ة، كاإط���ار 
�سامن لتحقيق املزيد من املكت�سبات الن�عية 

للم�اطنني مهما كانت املتغريات.
جاء ذل���ك، لدى زيارة �شم���وه يرافقه �شمو 
ال�شي���خ عي�شى ب���ن �شلمان بن حم���د اآل خليفة 

اإلى جمال����س �شمو ال�شيخ اإبراهي���م بن حمد اآل 
خليف���ة، وخليفة بن اأحمد الظه���راين، وعبداهلل 
ب���ن حم���د النعيمي، حي���ث اأ�سار �سم����ه اإلى اأن 
مملكة البحرين م�شتم���رة يف تنفيذ ال�شيا�شات 
وال�سرتاتيجي���ات الرامي���ة اإل���ى زي���ادة فر�ص 
ال�ستثم���ار وت�سجيع���ه، وتعزي���ز دور القط���اع 
اخلا�ص مب���ا يخدم القت�س���اد ال�طني وي�سهم 
يف تن�يع م�سادره، ولن يتاأتى ذلك اإل بت�سافر 
جه����د القطاع���ني الع���ام واخلا����ص، والعم���ل 
على حتفيز البيئ���ة القت�سادي���ة القائمة على 
الإب���داع والبتكار واإيج���اد فر�ص ن�عية ت�اكب 

املتغريات القت�سادية العاملية. 
املجال����ص  اأ�سح���اب  ع���رب  جانبه���م،  م���ن 
واحل�س�ر عن تقديره���م ل�سم�ه، على ما ي�ليه 
من حر�س لزي���ارة املجال����س البحرينية يف هذا 
ال�سه���ر الك���رمي م�سيدي���ن باهتم���ام القي���ادة 
احلكيمة يف تعزيز مكت�سبات امل�اطن البحريني 
من خ���الل خمتلف املب���ادرات والربامج الرامية 

اإلى دعم م�ساعي التنمية والتط�ير.

•     �شمو ويل العهد يزور جمل�س �شمو ال�شيخ اإبراهيم بن حمد	

• ... و�شموه يزور جمل�س عبداهلل النعيمي	

• ... و�شموه يزور جمل�س خليفة الظهراين	

• •االأمري خليفة بن �شلمان	 عبدالفتاح ال�شي�شي	
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متوافق مع أحكام الشريعة ا�سالمية

مبروك للكويت
 غّرد وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد 
بن اأحمد اآل خليف���ة معتربا فوز دولة 
الكوي���ت مبقعد غ���ر دائ���م مبجل�س 
الأم���ن “ف���وزا م�شتحقا واإجن���ازا نعتز 

به”.
واأتف���ق متام���ا مع الوزي���ر. واأزيد 
اأن ف���وز الكوي���ت فوز ل���دول اخلليج 

العربي وفوز عربي واإ�شالمي. 
واأج���زم اأن مقعد الكويت �شيمثل 
�ش���وت احلكم���ة والعت���دال واحلكمة 

الدبلوما�شية.
ي���روي رجالت الدول���ة وامل�شهد 
بالعق���ود  الكوي���ت  اأن  ال�شيا�ش���ي 
احل���ركات  جلمي���ع  مين���اء  ال�شابق���ة 
العربي���ة.  ال�شيا�شي���ة  واملنظم���ات 
احت�شن���ت اجلمي���ع بت�شاحمه���ا وبعد 
اأفقه���ا. وحتّول���ت مق���ار �شفاراته���ا 
اإل���ى عوا�ش���م للح���وار واملفاو�شات 

والتفاهمات والتفاقات.
مل تتوق���ف الكوي���ت - بقي���ادة 
�شاح���ب ال�شمو الأمر �شب���اح الأحمد 
اجلاب���ر ال�شباح - عن قيادة مبادرات 
ال�شم���ل  ومل  والت�شام���ن  الوح���دة 

والت�شدي لالإرهاب.
لقد انكوت الكويت بنار الإرهاب، 
ومرت اأم����س الذكرى الثانية للتفجر 
الإم���ام  مب�شج���د  الغ���ادر  الإرهاب���ي 
ال�ش���ادق، وبل�ش���م النط���ق الأم���ري 
“ه���ذول عيايل” مازال خال���دا، عندما 
تفق���د �شم���و الأم���ر موق���ع التفجر. 
وف�شل���ت “داع����س” يف متزي���ق وحدة 
قما����س الكويتيني بت���اآزر ال�شعب مع 

قيادته.
الإن�شاني���ة” اأجم���ل لقب  “قائ���د 
اأطلق عل���ى �شمو اأم���ر دولة الكويت 
وم���ن اأرفع املحاف���ل... من�ش���ة الأمم 
املتح���دة؛ لأن خ���ر الكوي���ت يغم���ر 
متوي���ال  ب���الدي  ونال���ت  املعم���ورة. 
التحتي���ة والإ�شكان  البني���ة  مل�شاريع 

وال�شحة والتعليم.
اأم���ا عامليا فالهب���ات والتربعات 
تهط���ل على كثر من ال���دول العربية 
وغره���ا  والآ�شيوي���ة  والإفريقي���ة 
ملواجه���ة زلزال اأو اإع�شار اأو جماعة اأو 

�شعوبات مالية.

تيـــــار
“الأقوا����س اأه���م م���ا يف الر�شائل 

ال�شخ�شية على الإطالق”.
لورانس

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

ت�صميم بنية حتتية قوية لنظم املعلومات ال�صحية ركيزة لل�صمان ال�صحي
الهيئة الكورية للتقييم واملراجعة للتاأمني ال�شحي “هرا” حت�رض تد�شني “�شحتي”... خالد بن عبداهلل:

ق�رض الق�شيبية - مكتب نائب رئي�س 
جمل����س الوزراء: اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء، رئي�س اللجن���ة الوزارية لل�شوؤون 
املالية و�شب���ط الإنفاق ال�شي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، اأن ال�شتف���ادة م���ن 
جتارب ال���دول الرائدة يف جم���ال ت�شميم 
وتنفيذ بنية حتتية قوية وفاعلة لت�شغيل 
وال�شح���ة  ال�شحي���ة  املعلوم���ات  نظ���م 
الإلكرتونية تعد اإحدى الركائز التي يقوم 
عليها نظام ال�شمان ال�شحي الذي تتطلع 
البحري���ن اإل���ى تنفي���ذه بع���د النتهاء من 

اإجراءات اإقراره ت�رضيعياً.
وكان ال�شي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل اآل 
خليفة ا�شتقبل يف مكتبه بق�رض الق�شيبية 
�شب���اح اأم����س رئي����س املجل����س الأعل���ى 
لل�شح���ة الفري���ق طبي���ب ال�شي���خ حمم���د 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، ووزي���رة ال�شحة 
فائق���ة ال�شال���ح، اللذين قدم���ا له رئي�س 
جلن���ة ال�ش���وؤون ال�شحي���ة والجتماعية يف 
املجل����س الوطن���ي باجلمهوري���ة الكورية 
�شونغ جو يانغ والوفد املرافق من الهيئة 
الكوري���ة للتقيي���م واملراجع���ة للتاأم���ني 
ال�شح���ي )هرا(؛ وذل���ك مبنا�شبة الزيارة 
الت���ي يجريها اإلى اململك���ة حل�شور حفل 
تد�شني م����رضوع “�شحتي” املتعلق بنظم 
ال�شم���ان  لنظ���ام  ال�شحي���ة  املعلوم���ات 

ال�شحي.
وخ���الل ال�شتقبال، اأعرب ال�شيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة عن ثقته يف اأن يكون 
تنفيذ الهيئة الكورية للتقييم واملراجعة 
للتاأم���ني ال�شحي مل����رضوع �شحتي مبثابة 
موطئ ق���دم له���ا وبوابة لتو�شي���ع نطاق 
اأعماله���ا يف املنطق���ة م���ن خ���الل مملك���ة 

البحرين.
ق���دم  ال�ش���دد  ه���ذا  يف  وا�شتذك���ر 
العالق���ات التجاري���ة البحرينية – الكورية 
التي تعود اإلى �شبعينات القرن املا�شي 
حينما متكنت �رضك���ة هيونداي لالإن�شاءات 
واملق���اولت م���ن تو�شيع نط���اق اأعمالها 
خارج كورية، وقامت ببناء حو�س لإ�شالح 
ن اململكة  ال�شف���ن يف البحرين، وهو ما مكَّ
م���ن حتوله���ا اإل���ى مرك���ز لهذا الن���وع من 

الأن�شطة يف املنطقة.
مو�شحاً اأن الهيئات وال�رضكات الكورية 
املرح���ب بتواجده���ا يف مملك���ة البحري���ن 
على الدوام وم���ا تطرحه من تكنولوجيات 
متطورة ومتقدمة يف خمتلف املجالت قد 
�شاعده���ا على اكت�شاب �شمعة طيبة وثقة 

املتعاملني معها وامل�شتخدمني.
ومتن���ى نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
للقائم���ني عل���ى “�شحتي” م���ن اجلانبني 
البحريني والك���وري كل التوفيق والنجاح 
يف تنفيذ ه���ذا امل�رضوع، وحتقيق الأهداف 

التي يتطلع اإليها اجلميع.
ع يف  وكان املجل����س الأعلى لل�شحة وقَّ
العا�شمة الكورية �شيئول مار�س املا�شي 

الكوري���ة  الهيئ���ة  م���ع  اتفاقي���ة تع���اون 
للتقيي���م واملراجع���ة للتاأم���ني ال�شح���ي 
)ه���را( تخت����س بالأنظم���ة املعلوماتي���ة 
املعنية بنظ���ام ال�شمان ال�شحي. وت�شمل 
املعلوم���ات  نظ���ام  توف���ر  التفاقي���ة 
اإدارة  ومعلوم���ات  ال�شح���ي،  التاأميني���ة 
الأدوي���ة، وحتلي���ل املعلوم���ات ال�شحي���ة 
العام���ة يف جمي���ع الأنظمة، والت���ي ت�شمل 
نظام املل���ف الإلكرتوين املوحد، وتخزين 
جمي���ع املعلومات ال�شحية ل���دى مقدمي 

اخلدمة وم�شرتيها.
م���ن جانبه، اأعرب رئي�س جلنة ال�شوؤون 
ال�شحية والجتماعية يف املجل�س الوطني 
باجلمهوري���ة الكوري���ة، �شون���غ ج���و يانغ، 
بالأ�شال���ة ع���ن نف�ش���ه ونيابة ع���ن الوفد 
املراف���ق، ع���ن بال���غ ����رضوره ب���اأن ت�شهد 
العالق���ات البحريني���ة – الكوري���ة جانب���اً 
جدي���داً ُيبنى عل���ى التع���اون القائم بني 
البلدي���ن ال�شديق���ني، مبدي���اً يف الوقت 
نف�شه �شعادته باأن تكون )هرا( �رضيكاً يف 
تنفيذ الأنظمة املعلوماتية املعنية بنظام 

ال�شمان ال�شحي للبحرين.
ح����رض ال�شتقب���ال �شف���ر اجلمهورية 
الكوري���ة املعتمد ل���دى مملك���ة البحرين 
ك���و هي���ون م���و، ووكي���ل وزارة ال�شح���ة 
عائ�ش���ة بوعن���ق، والأمني الع���ام للمجل�س 
الأعل���ى لل�شحة اإبراهيم النواخذة، والوفد 

املرافق.

الهيئ���ات وال����رضكات الكوري���ة اكت�شب���ت �شمع���ة طيبة ونرح���ب بوجوده���ا يف البحرين

بحث العالقات مبجال العمل وتطوير احلماية االجتماعية
حميدان م�شتقبال ال�شفر الأمركي:

مدينة عي�شى - وزارة العمل والتنمية 
العم���ل  وزي���ر  ا�شتقب���ل  الجتماعي���ة: 
والتنمي���ة الجتماعي���ة، رئي����س جمل����س 
اإدارة هيئ���ة تنظيم �ش���وق العمل، جميل 
حمي���دان اأم�س يف مكتبه مببن���ى الوزارة 
�شفر الوليات املتحدة الأمركية لدى 

مملكة البحرين، وليام روباك.
وخ���الل اللقاء، مت بح���ث �شبل تعزيز 
التع���اون امل�ش���رتك وتطوي���ر العالقات 
ال�شديق���ني،  البلدي���ن  ب���ني  الثنائي���ة 
خ�شو�ش���ا يف ما يتعلق مبج���الت العمل 
وتطوي���ر منظوم���ة احلماي���ة الجتماعية، 
اإلى جانب مناق�شة فر�س تبادل اخلربات 
والربامج الرائدة والناجحة بني الطرفني 

نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
العالق���ات  بعم���ق  حمي���دان  ون���وه 
التاريخية التي تربط البحرين بالوليات 
املتحدة، موؤكداً ال�شعي امل�شتمر لتعزيز 

التع���اون امل�ش���رتك، مبا يخ���دم م�شرة 
التنمي���ة يف البلدين ال�شديق���ني، لفتاً 
يف ه���ذا ال�شي���اق اإلى اخل���ربة الأمركية 
الأهل���ي  العم���ل  جم���ال  يف  العريق���ة 

والتطوعي، ورغبة اململكة يف ال�شتفادة 
منه���ا يف تطوير امل�شاري���ع ذات العالقة 
وال�رضاك���ة  الأهل���ي،  العم���ل  مبنظم���ات 

املجتمعية يف البحرين.
من جانب���ه، اأ�شاد ال�شف���ر الأمركي 
بالتط���ورات ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة 
والتنموية التي ت�شهدها مملكة البحرين 
يف ظل العهد الزاهر لعاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
وبال���ذات تل���ك الإجن���ازات املتحققة يف 
املجالني العم���ايل والرعاية الجتماعية، 
وكذل���ك ريادة مملك���ة البحرين يف جمال 

تعزيز دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين.



بدور املالكي من فندق اخلليج 

ح����ر �أم�ص �أكرث م���ن 800 �شخ�ص من �أهايل 
فريج �لفا�شل �للق���اء �ل�شنوي �خلام�ص يف فندق 
�خللي���ج، بح�ش���ور �لوجهاء م���ن فري���ج �لفا�شل 
وعم���اد  وتوفي���ق  �ملوؤي���د،  ف���اروق  يتقدمه���م 
عبد�لرحم���ن �ملوؤيد، وعبد�لرحم���ن جمعة، وعائلة 
�لفا�شل، و�لنائ���ب �ل�شابق �ملحامي فريد غازي، 
و�لإعالمي ح�شن كمال، و�أع�شاء �للجنة �لتن�شيقية 
للملتقى، وفريق �شباب، يف لقاء ذي �شجون جمع 
�لرعيل �لأول بالأبناء و�لأحفاد من �أهايل �لفريج.

أيام الطيبين
و�أك���د رئي����ص �للجن���ة �لتن�شيقي���ة للملتقى 
عبد�حلكي���م �لبلو�شي يف ت�ريح���ات �أن �لحتفال 

�لذي يتو��شل كعادة �شنوية يف ن�شخته �خلام�شة، 
يعد فر�شة جتمع �لأه���ل و�لأحبة و�جلري�ن �لذين 
عا�شو� وجتمعو� بالفريج �أي���ام زمان “�أيام �لأهل 

و�لأجد�د �لطيبني”.
و�أو�ش���ح  �أن “رج���ال �لفري���ج حر�ش���و� على 
�أن يك���ون �مللتقى �شمة وع���ادة لالأجيال �حلالية 

و�لقادمة”.
جري�ن���ه  �لتق���ى  بع�شه���م  �أن  �إل���ى  و�أ�ش���ار 

و�أ�شدقاءه �لذين مل يرهم منذ 70 عاما.

منارة الفاضل
ب���دوره، رف���ع ع�ش���و �شب���اب �لفري���ج خالد 
�ملحرق���ي �أ�شمى �آي���ات �لته���اين و�لتربيك لكل 
عو�ئ���ل فري���ج �لفا�ش���ل �ملمت���دة و�ملتو��شل���ة 
ب�شهر رم�ش���ان، معربا عن �شع���ادة فريق �شباب 
�لفريج للح�شور و�مل�شاركة يف �مللتقى �ل�شنوي؛  

للتع���رف عل���ى رج���الت �لفري���ج �لذي���ن لطاملا 
�شمعن���ا عنه���م وع���ن �إجناز�ته���م �لوطني���ة خالل 

ن�شاأتنا ومازلنا ن�شهد �إبد�عاتهم �إلى يومنا هذ�. 
و�أو�ش���ح �ملحرق���ي، نحن جيل ن�ش���اأ معظمنا 
بعي���د� ع���ن فري���ج �لفا�شل وم���ع ذل���ك �أحببناه، 
و��شتط���اع �آباوؤن���ا تر�شي���خ هذ� �حل���ب يف قلوبنا 
بحديثه���م عن���ه وع���ن من عا�ش���و� فيه ب���كل فخر 
و�عتز�ز، مما دفعنا نحن �ل�شباب لزيادة م�شاهمتنا 
وم�شاركتنا يف كل عام كدللة و��شحة باأهمية هذ� 

�مللتقى يف نفو�شنا.
و�أ�ش���اف يف كلمته خ���الل �مللتق���ى، �لأعو�م 
�ل�شابقة تركت �آثار� طيبة ��شتفدنا منها ك�شباب، 
مثل �إن�شاء جمموعة للتو��شل بني �شباب �لفريج، 
كما ل يخف���ى عليكم �للم�شات �ل�شبابية �ملتميزة 
�مل�شاهمة يف تنظيم هذ� �جلمع �ملبارك هذ� �لعام 
بدع���م وم�شاندة �للجنة �ملنظم���ة �لتي �أتاحت لنا 

هذه �لفر�شة ودعمتها.
و�أردف �أنه ُيعمل �لآن على �إنتاج فيلم ق�شري 
يتن���اول فيه “منارة �لفا�ش���ل” تلك �ملنارة �لتي 
تعترب رمز �لفريج �لذي يجمع رجاله و�شبابه �ليوم، 
�إ�شافة �إلى نبذة عن تاريخ �لفريج و�لعو�ئل �لتي 
�شكن���ت فيه، م�شيفا، كما �أطلقنا مبادرة جديدة، 
وهي �لإعالن عن �لوظائ���ف �ل�شاغرة �ملختلفة يف 
�ململك���ة ون�رها يف جمموعتن���ا؛ مل�شاعدة �شباب 
�لفريج يف �حل�شول على �لوظيفة �ملنا�شبة �لتي 

قد ت�شاهم يف حتقيق طموحاتهم �ملهنية.
وق���ال نعاهدكم نحن �شب���اب �لفا�شل بحمل 
�أمان���ة �لأج���د�د و�لآباء م���ن عاد�ت وقي���م �أ�شيلة 
لنعمل بها ونورثها لالأجيال من بعدنا، و�أن نكون 
جمموع���ة فاعلة لنجمع �أكرب عدد ممكن من �شباب 
�لفا�ش���ل لزيادة �لرو�بط �لأخوية، و�أن يبقى حبل 

�ملودة بيننا.

ذكرى طيبة لفرجان “أيام لول”
م���ن جانب���ه، �أ�شار رج���ل �لأعم���ال و�أبن فريح 
�لفا�ش���ل م���ر�د عل���ي م���ر�د، �إل���ى �أن �مللتق���ى 
و�مللتقي���ات �لأربع���ة �لت���ي �شبقته ته���دف �إلى 
زي���ادة �لتو��ش���ل و�لرت�بط و�لتكات���ف بني �أبناء 

�لفريج.
و�أ�ش���اف: �أعيد �إحياء جلنة للم�شاريع �خلريية 
با�ش���م “فريج و�لفا�شل”، و�أجنز عدد من �لأعمال 
�خلريية من خاللها، وبدعم من �أبناء �لفريج �لذين 
تولو� منا�شب قيادية من �لوزر�ء و�لنو�ب ورجال 
�لأعم���ال و�لأطب���اء و�مل�شت�شاري���ن و�لإعالميني، 
�آبائه���م  لفري���ج  خمل�ش���ني  يز�ل���ون  ل  �لذي���ن 

و�أجد�دهم. 
ولفت �إلى �أن �لفرج���ان �نتهت من �لبحرين، 
ولك���ن فري���ج �لفا�ش���ل يبق���ى �لذك���رى �لطيبة 
و�لعط���رة لفرج���ان “�أيام ل���ول”، حي���ث �لرت�حم 
و�لتعاط���ف و�لتكات���ف، وكانت �لأب���و�ب م�رعة، 
و�لغن���ي يكفل �لفقري، و�جلمي���ع يعي�شون باأمان 
و�شالم ل تفرقة ول متييز ب�شبب دين �أو مذهب �أو 
طائف���ة �أو عرق، �لكل جتمعهم �لرحمة و�لإن�شانية 
و�لتكافل، يف مت���ازج �إن�شاين ب���ني كل �لديانات 

و�لأعر�ق و�لقوميات و�لأ�شكال و�لألو�ن. 
و�أعرب���ت �للجن���ة �ملنظم���ة ع���ن ج���ل �ل�شكر 
و�لمتنان لر�عي �مللتقى عائل���ة عبد�هلل �لز�مل، 

وعلى دعمهم �ل�شنوي للملتقى يف عامه �خلام�ص. 

عالقة ود وتراحم
من جانب���ه، �أكد �لنائب �ل�شاب���ق و�مل�شت�شار 
و�ملحامي فريد غازي، �أح���د �أبناء فريج �لفا�شل، 
�أن فريج �لفا�شل و�أبناءه ميثلون جتربة �إن�شانية 
ح�شارية نادرة يف نوعها، م�شري� �أن �أهل �لفريج مل 
يكونو� يغلقون �أبو�بهم، و�أن �لعالقات �لإن�شانية 
كانت هي �لأ�شا�ص بالتعامل بني �جلميع، مردفا، 
كان �ملي�ش���ورون من �أبن���اء �لفريج ي�شعون على 
م�شوؤوليته���م �لفق���ر�ء، وكانت عالق���ات �جلميع 

متوجه بالود و�لرت�حم و�لعطف.
وعرب غازي عن �شعادته لتو��شل �مللتقى يف 
عامه �خلام�ص للرجال و�لن�شاء، موؤكد� �أن �مللتقى 
ها من خالل  يج�ش���د “ريح���ة �لطيبني” �لت���ي ن�شمُّ

�للق���اء و�لتو��شل ب���ني �لأجي���ال �ملختلفة خالل 
�مللتق���ى. وتذك���ر �حلا����رون بع����ص �لغائب���ني 
ع���ن �مللتق���ى، �لذي���ن كان غيابهم موؤث���ر� لدى 
�حل�شور، ومنهم �شاعر �لبحرين “علي �ل�رقاوي” 
�لذي �فتقد �مللتقى ح�ش���وره �جلميل، و�أ�شعاره 
�جلميل���ة، وكذلك �بن �لفري���ج �ملغفور له �ل�شيخ 
عبد�للطي���ف �ل�شع���د، وم�شاهمتهم���ا �لر�ئع���ة يف 

�مللتقى يف �شنو�ته �ل�شابقة.
يف نهاي���ة �حلفل، كّرم �لوجيه نا�ر �لفا�شل، 
و�أبن���اء عبد �هلل �لز�م���ل، و�لفنان ف���وؤ�د بوكمال، 
�ل���ذي �عت���اد عل���ى دع���م �مللتقى بلوح���ات كل 
ع���ام تب���اع يف �مللتقى، وبيعت لوحت���ه هذ� �لعام 
ب���� 1000 دين���ار، وكان���ت م���ن ن�شي���ب �لوجيه 
�لق�شيبي، حيث يكر����ص ريعها لالأعمال �خلريية 

لفريج �لفا�شل. 
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ما هي منطقة أجدد فرع من أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

١٠سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

الزالقسار

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

غ������اب������ت ع�����ن�����ه �أ�������ش������ع������ار �ل���������������رق�������اوي وح�����������ش�����ور �ل���������ش����ي����خ �ل�������ش���ع���د

فريج الفا�ضل يحتفي برجاله يف امللتقى اخلام�س بح�ضور 800 من اأبنائه 
يف �أزقته تنام “ريحة �لطيبني”

• �أهايل فريج �لفا�شل باللقاء �ل�شنوي �خلام�ص يف فندق �خلليج	

ت�ضوير: اأمين يعقوب



املنام���ة - بنا: اعتم���د وزير الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيم���ي نتائج ال�شهادات العام���ة: )الثانوية 
العام���ة - الثانوية ال�شناعية(، ورفع بهذه املنا�شبة 
اإل���ى القيادة احلكيمة اأخل����ص التهاين والتربيكات، 
مبا حتق���ق من نتائج ممي���زة، تعك����ص الدعم الكبري 
ال���ذي يحظى به التعليم يف مملكة البحرين، والرعاية 
املت�شلة واملتابعة اليومية ل�شوؤونه، والتي كان لها 
اأبل���غ االأثر يف تطوير التعليم واالرتقاء مبخرجاته كماً 

وكيفاً؛ خدمًة للمواطن. وجاء يف كلمة الوزير: 
اإنه لي�شع���دين وي�رشفني يف هذا الي���وم ال�شعيد 
الذي نحتفي فيه باعتماد نتائج اأبنائنا وبناتنا الطلبة 
م���ن خريجي الثانوية العام���ة والثانوية ال�شناعية اأن 
اأتق���دم اإلى عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليفة، ورئي�ص الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ص 

جمل�ص ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة بخال�ص ال�شكر والتقدير، لدعمهم 
الك���رمي ورعايته���م املتوا�شلة للرتبي���ة والتعليم، 
تل���ك الرعاي���ة الت���ي كان لها اأبل���غ االأث���ر يف تطوير 
التعلي���م واالرتقاء باخلدمات املقدم���ة للمواطنني، 
حيث كانت ومازال���ت الرتبية دوماً يف خدمة االإن�شان 
البحريني وم���ن اأجله. وهناأ الوزير الطلبة املتفوقني 
والناجحني واأولياء اأمورهم ومعلميهم، مبا حتقق من 
نتائ���ج م�رشّفة ومعدالت تراكمي���ة متميزة هي نتيجة 
جه���ود متوا�شلة طيل���ة 6 ف�شول درا�شي���ة، م�شيداً 
بجهود الرتبويني يف املي���دان يف خمتلف مواقعهم، 
من قي���ادات مدر�شي���ة ومعلمني ومعلم���ات، وجلان 
الت�شحي���ح وال�شب���ط والر�شد وغريهم مم���ن بذلوا 
اجله���ود احلثيث���ة الإظه���ار ه���ذه النتائ���ج يف الوقت 

املحدد.
نتائج الثانوية العامة والثانوية ال�شناعية

الثانوي���ة يف  امتحان���ات املرحل���ة  اإل���ى  تق���دم 
امل�شتوى الثالث الثانوي 6484 طالبا وطالبة.

واأظهرت نتائج الدور االأول يف امل�شتوى الثالث 
اأّن مع���دل ن�شب���ة النج���اح االإجمالية له���ذه ال�شنة بلغ 
93.4 %، ويتوقع اأن يرتفع هذا املعدل بعد ظهور 

نتائج الدور الثاين. 
وت�ش���ري هذه النتائج اإلى اأن���ه تخرج من املرحلة 
الثانوية يف امتحان الدور االأول 6058 طالباً وطالبة، 
اإ�شافًة اإل���ى تخرج 126 طالباً )57 بنني و69 بنات( 

بنظام االنت�شاب عن طريق املنازل.

نتائج الثانوية الصناعية
بل���غ ع���دد املتقدم���ني المتحان���ات امل�شت���وى 
الفن���ي  ال�شناع���ي مب�شاري���ه  التعلي���م  الثال���ث يف 
والتطبيقي 1554 طالباً وطالبة يف 6 م�شارات فنية. 
وكانت ن�شب���ة النج���اح للبنني يف امل�ش���ار ال�شناعي 

الفني متميزة اإذ بلغت 94.4 %.

ارتفاع نسبة المتفوقين
بل���غ عدد املتفوقني من الطلب���ة الذين ح�شلوا 
عل���ى تقدي���ر 95 % فم���ا اأك���ر للع���ام الدرا�ش���ي 
ومتفوق���ة، مرتفع���اً  737 متفوق���اً   ،2016/2017
ع���ن ال�شن���ة املا�شي���ة ب�ش���كل وا�ش���ح، اإذ كان عدد 
املتفوقني 599 متفوقاً ومتفوقة. وبلغ عدد البنات 
املتفوقات ه���ذا العام 539 طالبة، يف حني بلغ عدد 

املتفوقني من البنني 198 طالباً.

استمرار جهود التطوير
الت���ي  النتائ���ج  اأه���م  ع���ن  النعيم���ي  وحت���دث 
حتقق���ت يف امل�ش���رية التعليمي���ة للع���ام الدرا�ش���ي 
2016/2017، م���ن خالل امل�شاري���ع والربامج التي 
قامت الوزارة بتنفيذها �شمن اأولويات برنامج عمل 
احلكوم���ة، مرك���زاً على ع���دد من االإجن���ازات املهمة، 

منها:
- عل���ى �شعي���د امل�شاري���ع االإن�شائي���ة: ت�شمن 
برنام���ج عمل احلكومة لالأعوام 2015 - 2018 اإن�شاء 
10 مدار����ص حكومية جديدة يف خمتلف املحافظات، 
مبوا�شفات ع�رشية متط���ورة، ومت بالفعل ا�شتكمال 
اإن�ش���اء 6 مدار����ص جدي���دة، منها 5 مدار����ص �شيتم 
افتتاحه���ا الع���ام الدرا�ش���ي املقب���ل، ومت ت�شمي���م 
النم���وذج اجلدي���د للمدار�ص احلكومي���ة وفق اأحدث 
املعاي���ري الرتبوية العاملي���ة، ومبوا�شفات �شديقة 
للبيئ���ة وموفرة للطاق���ة؛ ليلبي متطلب���ات م�شاريع 
ال���وزارة التطويري���ة الت���ي تنفذها �شم���ن مبادرات 
والتدري���ب،  التعلي���م  لتطوي���ر  الوطن���ي  امل����رشوع 
و  املدار����ص”  اأداء  “حت�ش���ني  م�رشوع���ي  خ�شو�ش���ا 
“التمك���ني الرقم���ي يف التعلي���م”، مب���ا ي�شه���م يف 
النهو����ص بج���ودة التعلي���م احلكوم���ي اإل���ى اأرق���ى 
امل�شتويات، كما يتم اإجراء ال�شيانة الدورية اجلزئية 

وال�شاملة للعديد من املدار�ص احلكومية القائمة.
- على �شعيد تطوير التعليم واملناهج، اأو�شح 
الوزي���ر اأن “الرتبي���ة” تعم���ل عل���ى تطوي���ر االأنظمة 
االإلكرتوني���ة احلديث���ة مب���ا يتيح توا�ش���ل الهيئات 
التعليمية واالإدارية باملدار�ص والتوا�شل مع اأولياء 
االأم���ور با�شتخ���دام التكنولوجي���ا لتعزي���ز املهارات 
وتوف���ري حمتوى اإلك���رتوين؛ من اأج���ل حت�شني جودة 
التعلي���م. ومتكن���ا يف العام الدرا�ش���ي املنق�شي من 
التو�ش���ع يف م����رشوع التمك���ني الرقم���ي باإ�شافة 10 
مدار����ص جدي���دة، وت�شتعد ال���وزارة حالي���اً للتو�شع 
يف املرحل���ة القائم���ة م���ن خ���الل اإ�شاف���ة املزيد من 

املدار�ص لهذا امل�رشوع الرائد.
- كما ميث���ل م�رشوع املدر�شة املعززة للمواطنة 
وحق���وق االإن�شان ركيزة اأخ���رى من ركائز التطوير يف 

هذه املرحل���ة، اإذ �شيتم تعميمه الع���ام املقبل على 
جميع املدار�ص االإعدادية واالبتدائية االإعدادية بعد 

اأن حقق يف املرحلة التجريبية نتائج باهرة. 
فه���ذا امل����رشوع جتربة فري���دة م���ن نوعها على 
ال�شعيد الدويل، ب�شهادة العديد من املنظمات ذات 
ال�شل���ة بالرتبية واملواطنة وحق���وق االإن�شان، اإذ جاء 
لريتق���ي بعملية تعزي���ز القيم الوطني���ة واالإن�شانية 
ل���دى الطلبة من مرحلة املناه���ج الدرا�شية يف حدود 
الف�شل الدرا�شي فقط، اإلى مرحلة حتويل املوؤ�ش�شة 
املدر�شي���ة بكامل عنا�رشه���ا ومكوناته���ا اإلى ف�شاء 
للت�شامح والتعاي����ص واحلوار ونبذ العنف والتطرف، 
م���ن خ���الل تعزي���ز االأن�شط���ة وامل�شاري���ع الرتبوي���ة 
املبتك���رة، التي ت�شم���ل احلياة املدر�شي���ة باأكملها، 
وي�ش���رتك يف تنفيذه���ا الطلب���ة واأع�ش���اء الهيئتني 
االإداري���ة والتعليمي���ة، وذلك باإ����رشاف فريق الوزارة 

امل�رشف على تنفيذ امل�رشوع. 
ومت بن���اء من���وذج املدر�شة املع���ززة للمواطنة 
وحق���وق االإن�شان، وف���ق معايري عاملي���ة، وبالتعاون 
م���ع بيوت خربة دولية؛ لي�شم���ل جميع جوانب احلياة 

املدر�شية، و�شائر اأبعاد العملية الرتبوية.
- واأك���د الوزي���ر اأن الوزارة م�شتم���رة يف تنفيذ 
ع���دد كبري م���ن برام���ج تدريب ومته���ني املعلمني؛ 

باعتبارهم الركيزة االأ�شا�شية للتطوير.
 - حت�ش���ن نتائج طلب���ة البحرين يف اختبارات ال� 

“تيم�ص 2015”.
واأ�شاد الوزي���ر بهذه املنا�شبة مب���ا حققه طلبة 
البحري���ن م���ن نتائج م�رشف���ة يف االختب���ارات الدولية 
للريا�شي���ات والعلوم “تيم����ص 2015”، اإذ حافظت 
اململكة - للدورة الثانية على التوايل - على املركز 
االأول عربي���اً يف العل���وم لل�ش���ف الراب���ع االبتدائي، 
واملرك���ز الث���اين عربي���اً يف العل���وم لل�ش���ف الثاين 
االإع���دادي، ف�شالً ع���ن ح�شولها عل���ى املركز الثاين 
عربي���اً يف الريا�شيات لل�ش���ف الرابع، مع التقدم من 
املرك���ز اخلام����ص اإلى الث���اين عربي���اً يف الريا�شيات 
لل�ش���ف الثاين االإع���دادي، م�شرياً اإل���ى اأن مما يدعو 
اإل���ى االعتزاز حتقيق طلبتنا اأعلى ن�شبة تقدم يف اأداء 
هذه االختب���ارات بني الدول امل�شاركة على ال�شعيد 
العامل���ي، وه���ي 45 درج���ة معيارية، تاأكي���داً حلجم 
اجله���د املبذول م���ن ال���وزارة واملدار����ص، لالرتقاء 
مب�شت���وى التعلي���م، كما يع���زز هذا االإجن���از ح�شول 
اململك���ة على املركز االأول بني ال���دول يف اختبارات 
اال�شرتاتيجي���ة العددية “تيم�ص 2015”، مما يجعلنا 

ن�شعر باملزيد من الثقة يف نظامنا التعليمي وتطوره.

نجاح دمج ذوي االحتياجات الخاصة
واأكد النعيم���ي اأن جتربة ال���وزارة يف دمج ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ش���ة اأثبت���ت جناحه���ا، اإذ بلغ عدد 
املدار����ص املخ�ش�ش���ة لدمج ه���وؤالء االأبن���اء الطلبة 
بجميع فئاته���م 75 مدر�شة للبن���ني والبنات موزعة 
على حمافظات اململكة، مبا ن�شبته 36 % من اإجمايل 
ع���دد املدار�ص احلكومية، وحتت�ش���ن هذه املدار�ص 
املئات من هوؤالء االأبناء، وعليه فاإن الوزارة م�شتمرة 
يف التو�ش���ع يف ه���ذه التجرب���ة الناجح���ة بح�ش���ب م���ا 
تقت�شي���ه احلاجة. وخت���م الوزير كلمت���ه بالثناء على 
اجله���ود املبذولة م���ن امليدان الرتب���وي والتي من 
�شاأنه���ا حتقيق اأه���داف برامج وم�رشوع���ات التطوير، 
مب���ا �شي�شاعد على نقل التعليم باإذن اهلل تعالى اإلى 
مراحل اأكر تقدماً يف ظل ما توليه الدولة من اهتمام 
لالرتق���اء مبهن���ة التعلي���م ومكانة املعل���م باعتباره 

الركيزة االأ�شا�ص للتطوير.

التظلم والدور الثاني
اجلدي���ر ذكره اأن باب التظل���م �شيكون مفتوحاً 
ابتداًء منذ االأحد املوافق 4 يونيو وحتى يوم الثالثاء 

املوافق 6 يونيو 2017، خالل الدوام الر�شمي.
- بخ�شو����ص امتحان���ات الدور الث���اين للمرحلة 
19 يوني���و  الثانوي���ة، فاإنه���ا �ش���وف تب���داأ )13 - 
2017(، و�ش���وف تعلن نتائج الدور الثاين باإذن اهلل 
تعالى بتاريخ 22 يونيو 2017، كما اأ�شدرت الوزارة 
توجيهاته���ا اإلى املدار�ص الثانوية ب���اأن تبداأ اعتبارا 
من الثالث���اء القادم يف تقدمي درو�ص التقوية لطلبة 
ال���دور الثاين. واجلدير ذكره اأي�شا اأن نتائج املرحلة 
الثانوية لهذا العام ت�شه���د الأول مرة احت�شاب ن�شبة 
12.5 % من نتيج���ة الطالب يف االمتحانات الوطنية 
�شم���ن درجت���ه يف اأعمال ال�شن���ة، لتحت�شب يف معدله 
الرتاكم���ي، وذل���ك �شمن االإج���راءات العدي���دة التي 
اتخذتها الوزارة لت�شجيع الطلبة على التعامل بجدية 
م���ع ه���ذه االمتحانات، لتحقي���ق اأهدافه���ا يف تقييم 
التح�شيل الدرا�ش���ي للطلبة وفق معايري دولية، مبا 
يدعم جهود ال���وزارة التطويرية عل���ى �شعيد اإعداد 
املناهج وا�شرتاتيجيات التدري����ص وتنفيذ الربامج 

التدريبية للمعلمني. 
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93.4 % ن�سبة �لنجاح �لإجمالية و�أعد�د �ملتفوقني ترتفع �إلى 737
اعتمد نتائج الثانوية العامة وال�شناعية للعام الدرا�شي 2016 - 2017... النعيمي:

• وزير الرتبية والتعليم يعتمد النتائج	

م���ع���دالت ت��راك��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ن��ت��ي��ج��ة ج��ه��ود 6 ف�����ش��ول درا���ش��ي��ة
اإن�ش���اء 6 مدار����ص جدي���دة منه���ا 5 �شيت���م افتتاحه���ا الع���ام املقب���ل

�إعالن

ت��ود وزارة ال�س��ن�عة والتج���رة وال�س��ي�حة اإح�ط��ة اجلمهور الك��رمي علمً� ب�أن 

مه�م خمت��ر فح�ص اللوؤلوؤ والأحج���ر الكرمية ب�إدارة فح���ص املع�دن والأحج�ر 

الكرمية �سيتم حتويله� ملعهد البحرين للوؤلوؤ والأحج�ر الكرمية )دان�ت(، وعليه 

�س��وف تتوق��ف اإدارة فح���ص املع���دن والأحج�ر الكرمي��ة عن ا�س��تالم اأي طلب�ت 

فح�ص ح�سب التواريخ املذكورة يف اجلدول الت�يل:

علمً� ب�أن موقع املختر اجلديد هو:

مركز البحرين التج�ري الع�ملي - الط�بق 4 ، الرج ال�سرقي – �س�رع امللك في�سل.

atinya.thongjeen@danat.bh :ه�تف: 33178198 ، بريد اإلكرتوين

املن�مة 316 – مملكة البحرين.

وتعتذر وزارة ال�س��ن�عة والتج�رة وال�س��ي�حة عن اأي اإرب�ك اأو ت�أخري قد ينجم 

جراء ذلك، علم� ب�أن املختر اجلديد �س��يبداأ مبزاولة مه�م عمله ر�س��ميً� بت�ريخ 

2017م. يوليو   2

اآخر يوم لال�ستالمطلب�ت الفح�ص

2017/06/06اللوؤلوؤ املفرد
2017/06/18الأحج�ر ذات القيمة )الكرمية(

2017/06/20اللوؤلوؤ املنظوم

- اال�شم: مرمي عبداالأمري املدحوب 
- املعدل الرتاكمي: 99.6 %

- املدر�شة: خولة الثانوية للبنات
- التخ�ش�ص: علوم والريا�شيات

�إعد�د: مروة خمي�س 
ت�شوير: اأمين يعقوب 

 ح�ســـــلت علـــى �ملرتبــــــة �لعا�ســــرة 
يف �لإعد�دي ... و�لآن “�لثانية”

ت�شدرت الطالبة مرمي املدح���وب من مدر�شة خولة الثانوية للبنات املرتبة الثانية 
لوح���ة ال�رشف للعام الدرا�ش���ي 2017-2016 يف تخ�ش�ص العل���وم والريا�شيات بن�شبة 

.% 99.6
ونقل���ت املدحوب فرحتها عرب ال� “الب���الد” قائلًة: “مل اأكن متوقعة الن�شبة املئوية 
ملع���ديل، اإذ فرحت���ي تكررت مرة اأخرى طيل���ة فرتة درا�شتي، فق���د ح�شلت يف املرحلة 
االإعدادي���ة على املرتب���ة العا�رشة على م�شت���وى مملكة البحري���ن، واالآن تتكرر حل�شويل 
على املرتبة الثاني���ة يف تخ�ش�شي العلوم والريا�شيات وعل���ى م�شتوى البحرين اأي�ًشا. 
واأردف���ت: من املعوقات التي واجهتني تقدمي االمتحانات يف فرتة وجيزة وغري كافية، 
ا �شيق���ة بالن�شبة  وذل���ك ب�شبب دخ���ول �شهر رم�شان، حي���ث كانت ف���رتة الدرا�شة جدًّ

للمقررات الدرا�شية الطويلة.
 ودع���ت جميع الطلبة اإلى تنظيم وقتهم، والت���وكل على اهلل بحيث يكون التن�شيق 
الدرا�شي قبل االمتحانات النهائية، وذلك لتخطي مرحلة الياأ�ص يف ظل الفرتة ال�شيقة 

ما بني انتهاء الف�شل الدرا�شي وبدء امتحانات نهاية الف�شل.  
واأ�شاف���ت: اأه���دي تفوق���ي اإل���ى وطن���ي ووال���دّي واأختي وبقي���ة عائلت���ي، وجميع 
مدر�شات���ي، باالأخ�ص مديرة املدر�شة من���ال اآل �شنان، واملدي���رة امل�شاعدة، واأطمح يف 

امل�شتقبل اأن اأدر�ص الطب الب�رشي يف مملكة البحرين.

-  اال�شم: والء عبدالهادي البقايل  
- املعدل الرتاكمي: 99.5 %

- املدر�شة: جدحف�ص الثانوية للبنات
- التخ�ش�ص: علوم والريا�شيات

على �لثانوي: كنت �أ�سفق  و�لد “�لر�بعة مكرر” 
على �بنتي ملو��سلتها �لدر��سة ل�ساعات طويلة 

املتفوق���ة والء البق���ايل حا�شل���ة على املركز الثال���ث عربيًّاَ يف الت�شفي���ة النهائية مل�شابقة 
حت���دي القراءة العربية التي اأقيم���ت موؤخًراً يف اإمارة دبي، وذلك من بني 3 ماليني ون�شف مليون 
طال���ب عربي �شاركوا يف امل�شابقة من 18 دولة عربية، وكان���ت دار “البالد” قد ا�شتقبلتها اأم�ص 
مبقره���ا لت�شاركه���ا فرحة تفوقها. وقال���ت والء: “اأق�شي اأكر من 8 �شاع���ات يوميًّا يف الدرا�شة، 
كنت اأنتهي دائًما من مراجعة جميع مقرراتي الدرا�شية قبل البدء باالمتحانات الفعلية النهائية”.
واأردف���ت: مل اأفرح كثرًيا مل�شاهدة معديل، ولكن ح���ني �شاهدت الرتتيب املعتمد من وزارة 

الرتبية والتعليم فرحت كثرًيا.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأنها تطمح لدرا�شة الط���ب الب�رشي باأية جامعة �شواء اأكان���ت داخل البحرين اأم 
خارجه���ا. وفيما يتعلق بال�شعوبات واملعوقات الت���ي واجهتها، اأ�شارت اإلى اأن االمتحانات كانت 
جي���دة، مو�شحة �شبب نزول معدلها لب�شعة ن�شب مئوية هو مقرر ري�ص 366، حيث كانت مناذج 

االمتحانات �شعبة، فيما كان مقرر اجن 302 �شدمة بالن�شبة لها.
واأردف���ت: اأهدي تفوق���ي وجناحي اإلى والدّي واالأهل ومعلم���ات مدر�شتي، باالأخ�ص معلمتي 

اأروى مهدي.
ودع���ت البقايل اإلى اأن تكون طموحات الطلبة اأكرب من احل�شول على معدل تراكمي عال، اإذ 
اإن كث���رًيا من الربامج تطرحها موؤ�ش�شات ووجه���ات حكومية عدة مثل ال�شفارات ميكن امل�شاركة 
عربه���ا للف���وز بها. م���ن جهته، نقل وال���د والء البقايل اأ�شم���ى اآيات الته���اين والتربيكات جلميع 

املتفوقني واملتفوقات.
وق���ال ح���ول فرحته بتفوق ابنت���ه: “كنت اأ�شفق كث���رًيا على ابنتي ال�شتمراره���ا يف الدرا�شة 
ل�شاع���ات طويل���ة تق�شيها م���ع الكتاب، وم���ا حققته نتيج���ة اأدائه���ا جميع واجباته���ا وخ�شوعها 

لالمتحانات بنجاح”.
وق���ال: “اأنا�شد وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي باأن يقوم بتلبي���ة جميع ما يطمح اإليه 

املتفوقون بدرا�شته، لياأتي ذلك ت�شجيًعا ملا بذلوه طيلة ال�شنوات الدرا�شية”.
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بحرينيون يطلبون عمليات جتميل غريبة... و�شفرة “دايفن�شي” املعيار
مهوو�ضون ي�ضعون لـ“عني �لقط” و“ك�رس �أ�ضالع”... �أطباء لـ“$”:

رغبات وقتية
من جهته، قال رئي�س �لر�بطة �لبحرينية جلر�حي 
�لتجميل عبد�ل�ضهيد ف�ضل: �إن بع�س من �ملرتددين 
على عياد�ت �لتجميـــل يف �لبحرين يطلبون عمليات 
غريبة وخطرة، غري �أن �الأطباء �ملحليني ال ي�ضتجيبون 
لهـــذه �لرغبات �لعابـــرة، فنحن ملتزمـــون باملعايري 

�لعلمية و�ملو�ثيق �الأخالقية.
و�أكـــد يف ت�رسيح لـ “�لبـــالد” �أن جر�حة �لتجميل 
علم قائم بذ�ته، وهنالك معايري للجمال وعالقة بني 
خمتلـــف �أع�ضاء ج�ضـــد �الإن�ضان، وعلى هـــذه �الأ�ض�س 
يتقرر ما �إذ� كان �لتجميل �رسورة �أم حت�ضينا �أم جمرد 

رغبات وقتية عابثة. 
و�أردف: �إن �أي خطـــوة جتميليـــة يجـــب �أن تاأخذ 
“تنا�ضـــب �الأع�ضـــاء بج�ضـــد �ل�ضخ�ـــس” يف  جزئيـــة 
�العتبـــار، والبد �أن يكون “�جلـــزء �أو �ملنطقة” مريحاً 

لعني �لناظر. 
ولفـــت �إلى �أن هذه �ملعايـــري تنطبق على جميع 
�لعمليـــات و“�ل�ضفـــاة” عند تكبريها مثـــال، مهم �أن 
تكوم مريحة لعني �لناظر، و�الأهم �أن تكون متنا�ضبة 
مع �ملعايري �لدولية، فالتجميل علم و��ضح ومتكامل 

ومرتبط مبقايي�س. 

 النسبة الذهبية 
ولفـــت �إلى �أن �أطباء �لتجميـــل يعتمدون عامليا 
مبا يعـــرف بالن�ضبة �لذهبيـــة �أو “�ضفـــرة د�فن�ضي” 
ن�ضبـــة �إلـــى �لفنـــان و�ملهند�ـــس �ل�ضهـــري ليناردو� 

د�فن�ضي.
و�ضـــدد علـــى �أن عمليات �لتجميـــل يفرت�س �أال 
توؤثر علـــى وظائف �الأع�ضاء، بل يجـــب �لرتكيز على 

�لوظيفة قبل �ل�ضكل )�الأنف مثالً(.
تو�ضيحـــاً ملـــا يطلبـــه �ملجتمـــع يف �لبحرين من 
طلبـــات غريبة يف عامل �لتجميل، قـــال: تطلب بع�س 
�لفتيات “غماز�ت” يف �خلد، و�أنا �أرف�س �إجر�ء جر�حة 

لهذ� �لغر�س. 

 سلة سيف 
و�أ�ضاف: �إن “�لغمـــاز�ت” عبارة عن عيب خلقي 
يودي �إلى وجود ع�ضلة �أق�رس من �لطول �لطبيعي يف 
�لوجنة ممـــا تعطي �ضكل �لغمازة عنـــد �حلركة، ولذ� 
فمـــن �ل�ضعب خلق غمـــازة طبيعيـــة وجميلة بتدخل 
جر�حـــي. ولفـــت �إلـــى �أن بع�ـــس �لن�ضـــوة و�لفتيات 
ياأتني بطلـــب جتميل �الأنف لي�ضبـــح “�ضلة �ضيف”، 
وهن يتميزن بوجه عري�س ن�ضبياً، ولذ� �أرف�س �إجر�ء 
�لعمليـــة �ضعياً لبلوغ هدف لـــن يكون متنا�ضباً مع ما 
باقي �أجز�ء �جل�ضد.  و��ضتطرد قائالً: بع�س �لفتيات 
�أي�ضـــا تطلب “فتحـــات �أنف” �ضيقة جـــد�ً، فارف�س 
�إجـــر�ء علميات �ضيكون نتاجها “غري مريح” للتنف�س 

وغري متنا�ضق �أي�ضاً. 

 المنطق 
وعـــر ف�ضـــل عـــن رف�ضـــه �لقاطع ملـــا يعرف 
بعمليـــات “نحـــت عظـــام �خل�ـــرس” �أو �إز�لـــة �أحدهـــا 
للح�ضـــول على خ�ـــرس �أكرث، م�ضـــري�ً �إلـــى خطورتها، 
و�أن �لتجميـــل يجب �أن يبقى يف �إطـــار ما هو منطقي 

ومطابق للمعايري �لعاملية. 
وبح�ضـــب �لطبيب �أحمد �لع�ضفـــور، فاإن 60 % 
من �حلاالت �لتـــي تطلب �لتدخل �جلر�حي �لتجميلي 

تعد �رسوريـــة، وهي ت�ضمـــل �مل�ضابني بحـــو�دث �أو 
حروق �أو �الأمر��س �جللدية، وغريها.  

ولفـــت �إلى �أن قر�بة 40 % من عمليات �جلميل 
�ملجر�ة حملياً تدخل يف �إطار حت�ضني �ملظهر ك�ضفط 
�لدهـــون و�ضـــد �لبطـــن ونحـــت �جل�ضد، وذلـــك بعد 

�لوالدة �أو نتيجة �نخفا�س �رسيع يف �لوزن. 

شد الوجه 
و�أ�ضـــار �لع�ضفـــور �إلى وجود �إقبـــال و��ضع على 

جتميل �لوجه يف �لبحريـــن، ولكن دون تدخل جر�حي 
عر ��ضتخد�م “�لليزر” و”�لفيلر” و”�لبوتك�س”.

و�أو�ضـــح �لع�ضفور �أن هنالك طلبـــا جيد�ً الإجر�ء 
عمليات �ضد �لوجه وحتديد�ً بني �لفئات �الأكر �ضنا 

)50 فما فوق( وي�ضمل �لن�ضاء و�لرجال �أي�ضاً.
و�أ�ضـــاف: �إن تكلفـــة عمليـــات �ضـــد �لوجـــه يف 

�لبحرين ترت�وح بني �ألفني و5 �آالف دينار.
و�أكـــد وجـــود طفـــرة يف �لطلـــب علـــى عمليات 

�لتجميل عما هو �حلال يف فـــرتة �لت�ضعينات و�لعقد 
�ملا�ضي، مرجعا هذ� �لتوجه �ملتز�يد لتو�فر تقنيات 
�أكرث �أمانـــا، وتنامي �هتمـــام �ملـــر�أة بذ�تها، وتطور 

�الإمكانات �ملادية للنا�س. 

 إيران وتركيا 
�ملف�ضلـــة  و�لوجهـــات  للخيـــار�ت  وبالن�ضبـــة 
لـــدى �لبحرينيني، قال �لع�ضفـــور: �إن تركيا و�إير�ن 

م�ضهورتان يف زر�عـــة �ل�ضعر وعمليات �الأنف، كما �أن 
تايلنـــد و�ل�ضعوديـــة ودبي وجهـــات معروفة يف هذ� 
�ملجـــال. و�أردف: رغـــم تو�فر خيـــار�ت متنوعة، غري 
�أن كثري� مـــن �لبحرينيني يف�ضلون �إجر�ء �جلر�حة يف 
وطنهم وبني ذويهم، وعلى يد طبيب يعرفونه على 

نحو جيد.   

 انحراف 
وبالن�ضبـــة لطالبـــات بع�ـــس ز�ئـــري �لعياد�ت 
�لتجميليـــة من عمليـــات خارجه عن �ملاألـــوف، �أ�ضار 
�لطبيـــب �لع�ضفور لـــورود طلبـــات و�أ�ضئلة تتعلق 
بتغيري لون �لعـــني، و��ضفاً عمليات “عني �لقط” بـ 
“�ل�ضـــاذة”. و�أردف: هذه لي�ضت عمليات، بل �نحر�ف 
عـــن �خلط �لعلمي، وهنالك �إ�ضكاالت �رسعية وعقلية، 
ويرف�ضهـــا �ملجتمع �لعلمـــي. هنالك بع�س �لطلبات 
�لتـــي ت�ضتدعي حتويـــل �ل�ضخ�س لدر��ضـــة دو�فعه 

ومدى عقالنيتها.  

• •تاتو �لنم�س	 غماز�ت	

• تكبري �ل�ضفاه لدى �لرجال	

• �أحمد �لع�ضفور	 • عبد�ل�ضهيد ف�ضل	

ويف �إطـــار ��ضتكمال هـــذ� �لتحقيق، 
حتدثـــت “�لبـــالد” �إلـــى �ضابـــة بحرينية 
دخلت عامل �لتجميل قبل �أ�ضهر، و�أجرت 
عملية الأنفهـــا، ولكن خـــارج �ململكة 
وذلك يف حماولة للدخول لهذ� �لعامل 

و�لتعرف عليه من جانب �آخر.
تقول )�س.م( �لبالغة 25 عاماً: 
�أجريت عملية لـ “خ�ضمي” يف �إير�ن 
وحتديد�ً يف “�ضري�ز”، فـ “خ�ضمي 
كبري ومعف�س”، كنت �أ�ضعر بوجود 

خلل يحتاج �إ�ضالحا.   
عن  وتتحـــدث 

�ختيارهـــا “�ضـــري�ز” كوجهـــة الإجـــر�ء خطوة 
مهمـــة وح�ضا�ضة كهذه، قائلـــة: “نا�س و��يد 
ن�ضحوين يف �إير�ن”، ولن جتدي �أف�ضل منها 

لعمليات �الأنف.
وت�ضري �إلـــى �أن �ختيـــار �لعيـــادة الإجر�ء 
�لعمليـــة مت عن طريق مبا�ـــرس وعر �الإنرتنت 
وموقـــع �إلكرتوين خم�ض�س لها، ووجدت لها 
�ضمعـــة طيبة، وعليه قررنـــا “�أنا و�بنة خالتي 

وجهتنا”. 
وتـــردف: ق�ضينا يومني بعـــد و�ضولنا، 
ثم زرنـــا �لعيادة �لطبية وحتدثنا �إلى �الأطباء 
�ملوجودين، و”�لعيادة كانت مرتو�ضه نا�س” 

وهذ� �لو�قع �ضجعنـــا �أكرث، و�خرتت �لطبيب 
�رسيعاً، و�أجريت �لعملية.   

وت�ضتح�ـــرس )�ـــس.م( �ضعوبـــات �لتجربة 
)�لعمليـــة( �لتي خا�ضتها قبـــل 9 �أ�ضهر من 
�الآن، و�أبرزهـــا “�الأمل” و”�ضعوبـــة �لتنف�س” 

و�حلاجة للرعاية بعيد�ً عن �الأهل و�لوطن.
وتـــردف: عامـــل �لتكلفـــة كان حا�رس�ً يف 
قر�ري �أي�ضاً، ف�ضعر �لعملية يقارب �لـ 800 
دينار، وحتملـــت م�ضاريف �ل�ضفر بنحو 400 
دينار، ولو �أجريتها يف �لبحرين لكلفتني بني 
2500 و3000 دينار )�أي مبقد�ر �ل�ضعف(.

وتعـــر عن ر�ضاهـــا �لكبري عمـــا و�ضلت 

�إليـــه من نتيجة بعد مرور �أ�ضهر “�أجل ر��ضية 
جد�ً “، ومل �أر نتيجة مماثلة قبالً. 

ـــا يـــدور يف عـــامل جتميـــل  وتف�ضيـــاًل عمَّ
�ل�ضابـــات �لبحرينيات: تتحـــدث )�س.م( عن 
عـــدد - لي�ـــس بب�ضيط - لبحرينيـــات �أجرين 
عمليـــات يف �الأنـــف، دون ن�ضيـــان “�لفيلـــر” 

و�لبوتك�س” يف �لوجه.  
وت�ضيـــف: �ضمعت �أي�ضاً عـــن بحرينيات 
�أجريـــن عمليات لــــ “�ضحب �لعـــني” لتغيري 
�ضكلهـــا، وتـــو�رد م�ضمعي ما يعـــرف عملية 
بــــ “عـــني �لقـــط”، ولكنهـــا ال جتـــرى د�خل 

�لبحرين، وقد تاأتي يف �مل�ضتقبل �لقريب.

“خ�شمي كبري ومعف�س”... و“�شويت” جتميل يف �شرياز
تغيري “�ضكل �لعني” يجرى خارج �لبحرين... �ضابة ع�رسينية لـ“$”:

تظهر م�ؤ�شر�ت �أن عامل عمليات �لتجميل دخل مرحلة متقدمة جد�ً يف �إمكاناته وتقنياته، وبات باإمكان 

ع�شاق “�مل�يلز” و”�لتقليعات” �إجر�ء ما يرغب�ن به من تغيري�ت على �جل�شد بلغت حد �لت�شبه باحلي��نات. 

�إج��ر�ء  عرب  �لأليف  �حلي��ن  ه��ذ�  ت�شبهان  عينني  على  �حل�ش�ل  مثاًل  �لقطط  ع�شاق  باإمكان  و�أ�شبح 

عمليات لتغيري �شكل �جلف�ن و�حل��جب يف �إير�ن ودول �أخرى.  

�لن�شف ملي�ن، وي�ش�ق  “�ن�شتغر�م” يف�ق عدد متابعيه  “�لبالد” ح�شاباً خليجياً على م�قع  ور�شت 

لعمليات جتميل غاية يف �لغر�بة، وي�شع عناوين للت���شل مع �أطباء وعياد�ت يف دول جماورة و�أخرى غربية.

وي�ش�ق �حل�شاب �لذي يحمل علم دول خليجية، لعمليات “عني �لقط” و”تات�” د�خل �لعني و”من�ش 

�ل�جه”، وخلق “غماز�ت” على �ل�جنتني، و�إمكان تغيري ل�ن �لعني ب�شكل د�ئم، بل و�شلت حلد �لرتويج 

لإمكان نحت عظام �لقف�ش �ل�شدري وك�شر جزء منها للح�ش�ل على “خ�شر نحيف”. 

ونظر� ملا يح�شده �حل�شاب من تفاعال و��شع ي�شل لأكرث من �ألف تعليق على بع�ش �ل�ش�ر و�لإعالنات 

ومن �أ�شخا�ش ينتم�ن لذ�ت �لبيئة و�لع��مل �لثقافية، قررت “�لبالد” �إجر�ء هذ� �لتحقيق ملعرفة مدى 

�نت�شار هذه �لأفكار و�ملي�ل �لغريبة بني �أو�شاط �ل�شباب �لبحريني.  

رجاء مرهون

طلبات و�أ�ضئلة 
ب�ضاأن �لتغيري �لد�ئم 

للون �لعيون

60 % من �لعمليات 
�رسورية... و40 % 

حت�ضينية  

جر�حة �لتجميل 
علم... ومقايي�س 

للتنا�ضب و�لتنا�ضق 

عمليات �ضد �لوجه 
تكلف بني 2000 

و5000 دينار
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تد�شني 3 حمطات لنقل الكهرباء يف املطار واحلجيات

“العلوم التطبيقية” تعلن بدء الت�شجيل للعام اجلديد

افتتاح تقاطع اجل�رسة �شمن م�شاريع تخفيف االزدحامات

�سمن اهتمام رئي�س الوزراء با�ستدامة اخلدمة

هياأت البيئة التعليمية للطلبة

التطوير يرفع الطاقة ال�ستيعابية من 90 اإلى 120 األف �سيارة ... “الأ�سغال”:

املنام���ة - بنا: ق���ام وزي���ر �سوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�س���ن م���رزا 
بتد�س���ن حمط���ة احلجي���ات جه���د 66 
بح�س���ور  اأم����س  �سب���اح  كيلوفول���ت 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء ال�سي���خ ن���واف ب���ن اإبراهيم اآل 
خليف���ة، وكان مت قب���ل ذل���ك تد�سن 
حمط���ة املط���ار جه���د 220 كيلوفولت 
 66 جه���د  املط���ار  غ���رب  وحمط���ة 

كيلوفولت.
وبهذه املنا�سبة، ذكر الوزير مرزا 
اأن تد�س���ن هذه املحطات ياأتي �سمن 
خطة احلكومة واهتمامات رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة؛ لتوف���ر الكهرباء 
اإل���ى املواطن���ن واملقيم���ن يف جميع 
مناط���ق اململكة والتاأك���د من ا�ستدامة 
ه���ذه اخلدم���ة رغ���م التو�س���ع العمراين 
والتنموي الكبر الذي ت�سهده البحرين 
وتزويد امل�ساري���ع التجارية والتنموية 
م���ن  باحتياجاته���ا  املناط���ق  تل���ك  يف 
الكهرباء وكذلك خلدمة م�رشوع تو�سعة 

مطار البحرين الدويل.   
بالإ�ساف���ة اإل���ى ه���ذه املحط���ات، 
فق���د مت التن�سي���ق يف وق���ت �سابق مع 

جميع اجله���ات املختلف���ة لإجناز جميع 
الأعم���ال لتل���ك املحط���ات يف الوق���ت 
املح���دد، وم���ن املوؤم���ل اأن يت���م خالل 
الع���ام 2017 تد�سن وت�سغيل كل من 

حمطة الهملة بجه���د 220 كيلوفولت، 
وحمط���ة دان���ات املدينة وراأ����س زويد 
بجه���د 66 كيلوفول���ت، والتي �ستوفر 
الطاق���ة املطلوبة للم�ساريع الإ�سكانية 

وال�سناعية والنمو الطبيعي يف كل من 
منطق���ة الهملة ومدينة عي�سى ومنطقة 
جنوب البحرين، علماً باأن هذه املحطة، 
وه���ي واحدة من 15 حمط���ة جهد 220 
 66 جه���د  حمط���ة  و48  كيلوفول���ت 
كيلوفولت �سمن م�رشوع تطوير �سبكة 
نقل الكهرب���اء جه���د 220 كيلوفولت 
بلغ���ت  والت���ي  كيلوفول���ت،  و66 

ميزانيتيها نحو 430 مليون دينار.
ال����رشكات  م���ن  جمموع���ة  وقام���ت 
العاملي���ة الرائ���دة بت�سني���ع وتوري���د 
وتركيب جمي���ع الأجهزة لهذه املحطة، 
حيث قامت �رشك���ة �سوميتومو/جي اي 
بتزويد القواطع واملفاتيح واملحولت 
الكاب���الت  و�رشك���ة  الكهربائي���ة، 
الكابالت  ال�سعودية بت�سني���ع وتزويد 
جه���د 66 كيلوفول���ت، كم���ا مت اإجن���از 
الأعمال املدنية م���ن جانب �رشكة �سابو 
لالإن�ساء البحرينية واأعمال مد الكابالت 
الكهربائي���ة م���ن جانب �رشك���ة األكومد 
البحرينية، يف حن ق���ام بالإ�رشاف على 
التنفيذ ال�رشكة ال�ست�سارية الأيرلندية 

 .)ESBI(
وقد بلغت الكلفة الإجمالية ملحطة 

احلجيات 5.1 مليون دينار.

العكر - جامعة العل����وم التطبيقية: 
اأعل����ن عميد القبول والت�سجيل يف جامعة 
اخلي����اط  عي�س����ى  التطبيقي����ة  العل����وم 
والت�سجي����ل  القب����ول  ب����اب  فت����ح  ع����ن 
للطلب����ة الراغب����ن باللتح����اق باجلامعة 
الع����ام  الأومل����ن  الدرا�س����ي  للف�س����ل 

الأكادميي2017-2018. 
الت�سجي����ل  اأن  اخلي����اط  واأو�س����ح 
مفت����وح يف تخ�س�س����ات البكالوريو�����س 
يف احلق����وق، اإدارة الأعم����ال، املحا�سبة، 
العل����وم ال�سيا�سي����ة، نظ����م املعلوم����ات 
الإداري����ة، العل����وم املالي����ة واملحا�سبة، 
عل����م احلا�سوب، الت�سمي����م اجلرافيكي، 
وتخ�س�س����ات  الداخل����ي  الت�سمي����م 
والقان����ون  القان����ون،  يف  املاج�ست����ر 
الب�رشي����ة،  امل����وارد  واإدارة  التج����اري، 
واملحا�سب����ة والتموي����ل. بالإ�ساف����ة اإلى 
برام����ج كلي����ة الهند�سة اجلدي����دة التي 

يح�س����ل من خاللها الطالب على �سهادة 
بكالوريو�����س بريطاني����ة معتم����دة م����ن 
جامع����ة لندن �س����اوث بان����ك يف هند�سة 
الت�سمي����م املعم����اري وهند�س����ة مدنية 
واإن�س����اءات، داعي����اً الطلبة اإل����ى الإ�رشاع 
بالت�سجي����ل لختي����ار التخ�س�����س ال����ذي 
ينا�سبه����م وينا�سب ميوله����م ورغباتهم 

ويرغبون يف درا�سته.
كما ن����وه باأن اجلامعة هي����اأت البيئة 
التعليمي����ة املنا�سبة ل�ستقب����ال اأبنائها 
الطلب����ة امل�ستجدين، كم����ا �ستعمل على 
توجي����ه الطلب����ة واإر�ساده����م اأكادميي����اً 
وتق����دمي الن�سائ����ح والتوجيه����ات لهم 
يف اختي����ار املق����ررات الدرا�سي����ة قب����ل 
ت�سجيله����ا وذل����ك من خ����الل املر�سدين 

الأكادميين يف خمتلف الكليات. 
واأ�سار اإلى اأن اإدارة اجلامعة حر�ست 
على تقدمي اأف�سل اخلدمات للطلبة من 

خالل جتهيزات احل����رم اجلامعي اجلديد 
وما يحتويه من قاع����ات درا�سية جمهزة 
ل�سم����ان  التقني����ة؛  الو�سائ����ل  باأح����دث 
اأف�س����ل الأجواء الدرا�سية له����م، اإ�سافة 
والرتفيهي����ة  اخلدمي����ة  املراف����ق  اإل����ى 

واملالعب، وغرها من املرافق احليوية 
الت����ي ت�سه����م يف اإثراء احلي����اة اجلامعية 

والعلمية.
وق����ال اإن الطلب����ة اجل����دد والطلب����ة 
باإمكانه����م  باجلامع����ة  امل�سجل����ن 
ال�ستف����ادة م����ن خدمات �سن����دوق دعم 
الطال����ب ال����ذي يق����دم منح����اً درا�سي����ة 
وت�سهي����الت مادية للطلب����ة املتفوقن 

وذوي الدخل املحدود.
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  عميد  دع��ا  كما 
اجلامعة  موقع  زي���ارة  اإل��ى  كافة  الطلبة 
 الإل�����ك�����رتوين ع����ر ���س��ب��ك��ة الإن����رتن����ت 
WWW؛ لالطالع  .ASU .EDU .BH
الت�سجيل  على املزيد من املعلومات عن 
الأول2017/2018م،  الدرا�سي  للف�سل 
اإ���س��اف��ة مل��واق��ع اجل��ام��ع��ة اخل��ا���س��ة عر 
���س��ب��ك��ات ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي يف 

الن�ستغرام، وال�سناب�سات، والفي�سبوك. 

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة  افتتح���ت 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اأم�س 
تقاط���ع اجل����رشة؛ تنفي���ذاً لتوجيه���ات 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ر �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، وو�سع حلول عاجلة لتخفيف 
الزدحامات وحت�سن ان�سيابية احلركة 
يف ع���دد م���ن �س���وارع اململك���ة �سمن 
اإج���راءات احلزم���ة التح�سيني���ة الأول���ى 
لتخفي���ف الزدحام���ات املروري���ة عند 

التقاطعات احليوية.
و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزي���ر  وذك���ر 
العمراين ع�سام  البلديات والتخطي���ط 
خلف اأن هذا الإجراء التح�سيني �سي�سهل 
م���ن عملي���ة النعط���اف ميين���اً للحركة 
املرورية القادمة من �سارع ويل العهد 
باجتاه �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 
نح���و املنام���ة، حي���ث مت متدي���د م�سار 
النعطاف مييناً؛ لتحقيق تدفق احلركة 
املروري���ة باجتاه �س���ارع ال�سيخ عي�سى 
ب���ن �سلمان دون التوق���ف عند الإ�سارة 
ال�سوئي���ة، م�سيفاً اأن ع���دد املركبات 
امل�ستخدمة لهذا التقاطع يبلغ 90 األف 
مركبة يومياً، ومن املوؤمل بعد التطوير 
اأن تزيد الطاق���ة ال�ستيعابية للتقاطع 

لتبل���غ 120 األف مركب���ة يومياً مبعدل 
5 اآلف مركب���ة يف �ساع���ات الذروة بعد 
انته���اء املرحل���ة الأولى م���ن التطوير، 
و10 اآلف مركبة يف �ساعات الذروة بعد 
ا�ستكمال املرحلة الثانية من امل�رشوع، 
بينم���ا �سيقل زمن النتظ���ار بن�سبة 30 
% مقارنة بالو�سع احلايل بعد املرحلة 
الأول���ى وبن�سبة 60 % مقارنة بالو�سع 

احلايل بعد ا�ستكمال امل�رشوع.
واأ�س���ار الوزي���ر اإلى اأن���ه مت تعديل 
اجلزي���رة الو�سطى للطري���ق؛ لت�سهيل 
احلرك���ة املروري���ة القادم���ة م���ن ج����رش 
املل���ك فهد حتى اأعلى اجل�رش، ومنه اإلى 

ال�سمال باجتاه البديع.

مت  امل����رشوع  اأن  خل���ف  واأو�س���ح 
تنفي���ذه وف���ق خط���ة ق�س���رة املدى 
كجزء م���ن خطة اأ�سم���ل لتو�سعة �سبكة 
الطرق بقيمة اجمالي���ة تبلغ 1.2 مليار 
التنمي���ة  برنام���ج  م���ن  ممّول���ة  دولر، 
اخلليج���ي يف فرتة زمني���ة ت�ستغرق من 
3 اإل���ى 5 �سنوات؛ الأمر الذي �سيحدث 
نقل���ة نوعي���ة يف �سبكة ط���رق البحرين 
ل�ستيعاب التو�س���ع العمراين والتزايد 

يف اأعداد املركبات.
وب���ّن اأن الوزارة قدم���ت يف وقت 
�سابق حزمة من امل�ساري���ع التح�سينية 
ب�سف���ة عاجلة للجنة التن�سيقية تنفيذاً 
حل���ل  العه���د  ويل  �سم���و  لتوجيه���ات 

الختناق���ات املروري���ة، حي���ث وافقت 
اللجن���ة عل���ى 11 م�رشوعاً عاج���اًل �سمن 

خطة ق�سرة املدى.
اأما فيما يتعلق باملرحلة الثانية من 
م�رشوع التقاطع - التي �سيتم تنفيذها 
لحق���اً، فق���د اأو�س���ح خلف اأن���ه �سيتم 
خالله���ا عم���ل تغي���رات اإ�سافية على 
التقاط���ع لتكون احلركة املرورية اأكرث 
ان�سيابي���ة يف جميع الجتاهات من خالل 
اإن�س���اء م�سار لنقل احلركة املرورية من 
�سارع ال�سيخ عي�سى من اجلهة ال�رشقية 
اإل���ى اأعلى اجل�رش، ومنه اإل���ى �سارع ويل 
العهد دون توقف، ليعمل التقاطع بعد 

ذلك بال اإ�سارات �سوئية.

املنامة - وزارة الع���دل وال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف: �سّدد ق�سم �سوؤون احلج والعمرة التابع 
لإدارة ال�س���وؤون الدينية ب���وزارة العدل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوقاف على ����رشورة التزام اجلميع 
�س���واء احلم���الت اأو احلج���اج بالأنظم���ة واللوائ���ح 
ال�سادرة عن اللجنة العليا ل�سوؤون احلج والعمرة، 
والتي تتناغم مع الأنظمة ال�سادرة عن ال�سلطات 

ال�سعودية.
واأكد ����رشورة التزام الراغبن يف اأداء منا�سك 
احلج والعمرة بالطرق امل�رشوعة للت�سجيل، وذلك 
ع���ر حمالت مرخ�س لها من جانب الوزارة، والتي 
يتم الإعالن عنها على مدار العام يف بوابة احلكومة 
الإلكرتوني���ة، ويف الإعالن���ات الر�سمي���ة للبعث���ة 
واملوق���ع الإلك���رتوين ل���وزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمي���ة والأوق���اف. وحّذر يف الوق���ت ذاته من 
الت�سجيل لدى حمالت وهمية غر مرخ�سة، والتي 
تعر�س �سالمتهم واأمنه���م اإلى اخلطر، ف�سالً عن 
خمالفتهم الأنظمة والقوانن الدولية. من جانبه، 
اأك���د رئي�س �س���وؤون احلج والعم���رة الأمن العام 
للبعثة خالد املالود ر�سد كثر من احلالت خالل 
مو�سم احل���ج املا�سي، والت���ي كان احلجاج فيها 

�سحية ت�سجيلهم لدى حمالت غر مرخ�سة.

مم���ا  انطالق���ا  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
يولي���ه وزير الداخلي���ة ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة م���ن اهتمام ورعاية �سامل���ة ملن�سوبي 
ال���وزارة واأ�رسهم، اأقام نادي �سب���اط الأمن العام 
الغبقة الرم�سانية الريا�سية لأع�سائه وعوائلهم 
و�سيوفه���م، تخلله���ا عر����س املب���اراة النهائية 
ل���دوري اأبطال اأوروب���ا لكرة الق���دم بن فريقي 
ريال مدريد ال�سباين ويوفينتو�س اليطايل على 

�سا�سة كبرة.
الأن�سط���ة  �سم���ن  الفعالي���ة  ه���ذه  وتاأت���ي 
الجتماعي���ة والريا�سي���ة الت���ي ينظمه���ا النادي 
خ���الل ال�سه���ر الف�سي���ل وتخللته���ا م�سابق���ات 
متنوعة نالت ا�ستح�سان اجلميع، من بينها اأ�سئلة 
ريا�سية وم�سابقة توقع نتيجة املباراة النهائية، 

مع تقدمي اجلوائز للفائزين.
وعر احل�سور والذي جتاوز عددهم املائتن، 
عن �سكرهم وتقديره���م للقائمن على الفعالية 
والتي تن���درج يف اإط���ار برنامج اجتماع���ي �سامل 
اأع���ده النادي جلمي���ع الأع�ساء واأ�رشه���م مبنا�سبة 
�سهر رم�سان الك���رمي، م�سيدين باهتمام النادي 
باأع�سائ���ه واأ�رشه���م وحر�س اإدارت���ه على تقدمي 
فعالي���ات مدرو�سة ومنظمة مبا يحق���ق الأهداف 

املرجوة.
م���ن جهت���ه، اأ�س���اد امل����رشف الع���ام للن���ادي 
نا�رش اجلني���د بالدعم امل�ستمر ال���ذي يوليه وزير 
الداخلية للن���ادي وتوجيهاته الدائمة للعمل على 
توفر الرعاية الجتماعية وتنمية الروح الريا�سية 
والثقافي���ة وا�ستم���رار تقدمي اأف�س���ل اخلدمات 
لالأع�س���اء وعوائلهم من خالل و�س���ع خطة برامج 
لل�سه���ر الف�سيل وا�ستحداث عدد من الفعاليات 
كفعالي���ة “الغبق���ة الريا�سي���ة” وفعالية “غدى 
العي���د” وامل�سابقة الثقافي���ة “معلومة و�سوؤال” 
بالإ�ساف���ة اإل���ى الفعالي���ات التي تنظمه���ا اإدارة 
الن���ادي يف كل عام كفعالي���ة “الغبقة الن�سائية” 
وفعالية “ال�سائم ال�سغر” وبوفيهات الإفطار، 
منوه���ا اإل���ى حر����س اإدارة الن���ادي عل���ى توفر 
كافة الإمكانات لتنظي���م واإجناح هذه الفعاليات 
ليتمكن الأع�ساء واأ�رشهم م���ن ق�ساء اأوقاتهم يف 

اأجواء اأ�رشية واجتماعية وترفيهية طيبة.

املنامة - بنا: اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
ب�سدة حوادث الده�س والطعن التي وقعت م�ساء اأم�س 
يف مدينة لندن باململكة املتحدة، واأ�سفرت عن �سقوط 
عدد من القتلى واجلرح���ى، معربة عن خال�س تعازيها 
وموا�ساته���ا اإل���ى احلكومة الريطاني���ة ولأهايل وذوي 
ال�سحاي���ا، ومتنياتها بال�سفاء جلمي���ع امل�سابن جراء 
هذه الأعمال الإرهابية الت���ي ت�ستهدف ترويع الآمنن 
وتتنافى مع جميع القيم واملبادئ الدينية والإن�سانية.

واأك���دت وزارة اخلارجي���ة وقوف مملك���ة البحرين 
اإل���ى جانب اململكة املتح���دة ال�سديقة يف مواجهة كل 
اأ�سكال العنف والتطرف والإرهاب، ودعمها ملا تتخذه 
من تدابر حلماية املواطنن واملقيمن وحفظ الأمن، 
جم���ددة موقف مملكة البحري���ن املناه�س لالإرهاب اأيا 
كان م�س���دره، ومهم���ا كان���ت دوافعه، موؤك���دة �رشورة 
ت�ساف���ر كاف���ة اجله���ود املوجه���ة للق�س���اء على هذه 
الظاه���رة اخلطرة التي ته���دد اأمن وا�ستق���رار العامل 

باأ�رشه.

حتذير املواطنن من الت�سجيل 
باحلمالت غر املرخ�سة

غبقة وم�سابقة ريا�سية 
بنادي ال�سباط

 اإدانة بحرينية حلوادث 
الده�س والطعن يف لندن

• عي�سى اخلياط	
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وزير اخلارجية ي�ستعر�ض التعاون بني ال�سلطتني

ال�سيخة مي وخلف ا�ستعر�سا “طريق الل�ؤل�ؤ”

وزير الإ�سكان: جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية ا�ستمرار مل�سرية العطاء  

جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية متثل منهاج حياة 

“اخلريية امللكية” تهنئ م�ست�سفى �رسطان الأطفال  

دعا ال�شتن�شاخها ت�شجيًعا للتكافل وعمل اخلري ... �شارخ الدو�رسي:

مبنا�شبة فوزه بجائزة عي�شى خلدمة االإن�شانية 

ثمن رجل االأعمال �ش���ارخ الدو�رسي املعاين 
والقي���م اال�شتثنائية التي تق���وم عليها جائزة 
عي�ش���ى خلدمة االإن�شاني���ة، مو�شحا اأن “اجلائزة 
ويف دورته���ا الثالثة جنح���ت بتعزيز املزيد من 
مفاهيم التاآخي، واللحم���ة، والت�شامح والعطف 

بني اأبناء الوطن الواحد”.
واأو�ش���ح الدو�رسي يف بيان ل���ه “اأن اجلائزة 
وبجوهرها متثل ق�شة جناح، ورحلة عمل، يورث 
ويوث���ق م���ن خاللها القي���م االإن�شاني���ة الرفيعة 
لهذا ال�شع���ب العظيم، ولهذه القيادة احلكيمة 
التي تتكامل يف حكمها الر�شيد مع هذا ال�شعب 
املنج���ز، يف بن���اء م�شتقب���ل زاه���ر وا�شتثنائي، 
ي�شه���د له اليوم ال���داين والقا�شي بكل اإعجاب 

واإكبار”.
وق���ال “اجلائ���زة جنحت ب���اأن تع���زز ثقافة 
االهتمام باالآخر ومبتطلباته وباحتياجاته وتعمل 

على تقوية اأوا����رس التكافل االجتماعي، وتعزيز 
امل�شوؤولي���ة االجتماعية، يفيِ ظ���روف �شعبة متر 
به���ا املنطق���ة، ت�شته���دف م���ن خالله���ا قيمنا 

وتاريخنا واأ�شالتنا، بل ويف وجودنا نف�شه”.
وتاب���ع “جائزة عي�ش���ى متثل منه���اج حياة 
يج���ب اأن توجد بني االأجيال، والتاأكيد امل�شتمر 
عل���ى قيمه���ا الرباني���ة واالأخالقية، مبين���ا باأن 
املاآث���ر العظيمة للمغفور ل���ه ال�شيخ عي�شى بن 
�شلم���ان اآل خليفة طيب اهلل ث���راه لهي اأف�شل 
اختي���ار الإجناح هذه اجلائزة العريقة ول�شخ�شية 
كان���ت مث���اال يف الكرم والعط���ف والتوا�شل مع 

الرعية، وفتح كل االأبواب لهم”.
�ش���ارخ  االأعم���ال  رج���ل  ال�شي���اق، دع���ا  يف 
الدو����رسي التجار والبنوك عل���ى ا�شتن�شاخ هذه 
العمل االإن�شاين الرفيع بجوائز �شبيهه لت�شجيع 
النا�س على عمل اخلري والدعوة اليه، ولتحقيق 
املزيد من التقارب واالألفة بينهم، وهو مطلب 
ديني وقيمي رفيع، الت�شابق اليه هو املك�شب 

الباقي.

املنام���ة - بنا: مبنا�شبة فوز م�شت�شفى �رسطان 
االأطف���ال امل�رسية بجائزة عي�ش���ى خلدمة االن�شانية 
يف دورتها الثالثة، ا�شتقبل االأمني العام للموؤ�ش�شة 
اخلريي���ة امللكية م�شطفى ال�شي���د، رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�ش�شة امل�شت�شف���ى عمرو �شالمة، والرئي�س 
التنفيذي �رسيف اأبو النجا، وامل�شت�شار اال�شرتاتيجي 
وائل عوي�شة، ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأ�شدقاء 
املب���ادرة القومية �شد ال�رسط���ان لطفي البدراوي، 
ومدير العالقات اخلارجية للموؤ�ش�شة خالد عبداهلل.

وخالل اللقاء، نق���ل ال�شيد حتيات ممثل جاللة 
املل���ك لالأعمال اخلريي���ة و�شوؤون ال�شب���اب رئي�س 
جمل����س اأمن���اء املوؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة امللكي���ة �شمو 
ال�شي���خ نا�رس ب���ن حم���د اآل خليفة، وتهنئ���ة �شموه 
مبنا�شب���ة فوز موؤ�ش�ش���ة م�شت�شفى �رسطان االأطفال 
بجائزة عي�ش���ى خلدمة االإن�شاني���ة، ومتنيات �شموه 
للموؤ�ش�ش���ة ب���دوام التوفي���ق والنج���اح يف عمله���م 

االإن�شاين الكبري.

وم���ن جانب���ه، اأ�شاد �شالم���ة بالرعاي���ة امللكية 
ال�شامية وما يوليه جاللة امللك من اهتمام اأبوي بارز 
لالأيتام واالأرامل، ورعايته للعمل اخلريي واالإن�شاين 
داخل وخارج البحري���ن، معرباً عن اعتزازه وتقديره 
لل���دور احلي���وي املهم ال���ذي تقوم ب���ه اململكة يف 
االرتقاء باالأعمال اخلريية ودعم االإن�شانية يف �شتى 

بقاع العامل، مثمناً جهود املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية 
بقيادة �شمو ال�شيخ نا�رس بن حمد اآل خليفة يف اإبراز 
هذا العمل االإن�شاين النبيل على اأكمل وجه، واي�شال 
امل�شاعدات جلميع املحتاجني من ال�شعوب والدول 
املنكوبة واملت����رسرة يف خمتلف الظروف االإن�شانية 

التي متر بها الدول بكل مهنية وكفاءة واقتدار.

“ال�س�رى” يرف�ض اإلزام “الرقابة” اإحالة املخالفات للنيابة
ف�شل ذمة الزوجني بقانون “من اأين لك هذا؟”

واف���ق  ال�ش���ورى:  جمل����س   - الق�شيبي���ة 
جمل����س ال�ش���ورى اأم����س برئا�شة عل���ي ال�شالح 
على املر�شوم بقان���ون رقم )19( ل�شنة 2016 
بتعديل بع����س اأحكام قانون الك�شف عن الذمة 

املالية.
ويه���دف املر�شوم بقان���ون اإلى ف�شل ذمة 
ال���زوج ع���ن ذم���ة امُلل���زم بالك�شف ع���ن الذمة 
املالي���ة اإ�شاف���ة اإل���ى ا�شتثناء املنق���والت من 
العنا����رس الواج���ب االإف�ش���اح عنه���ا؛ الأن الذمة 
املالي���ة للزوج���ني تعترب منف�شلة م���ن الناحية 

ال�رسعية.
وكان ق���رار جمل�س الن���واب املوافقة على 

التعديل الت�رسيعي.
ورف����س املجل�س تعديل امل���ادة )11( من 

قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

وين�س التعديل على وجوب اإحالة الديوان 
املخالفات للنيابة العامة. واأّيد جمل�س ال�شورى 
اإبقاء الن����س املعمول به حاليا م���ن جواز اإحالة 

الديوان املخالفات للنيابة.
وكان ق���رار جمل�س الن���واب املوافقة على 

التعديل الت�رسيعي.

•  ال�شالح مرتئ�شا جل�شة جمل�س ال�شورى اأم�س	

وزي����ر  ا�شتقب����ل  بن����ا:   - املنام����ة 
اخلارجي����ة ال�شي����خ خال����د ب����ن اأحمد بن 
حمم����د اآل خليفة، يف مكتب����ه بالديوان 
العام لل����وزارة اأم�����س، النائب����ني اأحمد 

قراطة وعلي بوفر�شن.
وخ����الل اللق����اء، ا�شتعر�����س وزي����ر 
اخلارجي����ة �شبل تعزيز اآلي����ات التعاون 
بني ال�شلطتني التنفيذية والت�رسيعية 
الوط����ن  �شال����ح  يف  ي�ش����ب  وال����ذي 
واملواطنني، منّوًها بالدور املهم الذي 
يقوم به جمل�س النواب يف دعم م�شرية 
التنمية وتطوير القوانني والت�رسيعات 

والدفاع عن ق�شاي����ا الوطن، وحتقيق 
املزي����د م����ن االإجن����ازات يف املج����االت 

كافة.
م����ن جانبهم����ا، اأع����رب النائبان عن 
اعتزازهما بلقاء معايل وزير اخلارجية، 
مقدري����ن تع����اون الوزي����ر م����ع جمل�س 
النواب وما يقوم ب����ه من جهود وطنية 
الداخل����ي  ال�شعيدي����ن  عل����ى  دوؤوب����ة 
واخلارج����ي، موؤكدي����ن حر�����س جمل�����س 
النواب على التوا�شل الدائم مع وزارة 
اخلارجية والتن�شيق امل�شرتك لتحقيق 

املزيد من االإجنازات.

املنام����ة - بنا: ا�شتقبل����ت رئي�شة 
هيئة البحرين للثقافة واالآثار ال�شيخة 
م����ي بن����ت حمم����د اآل خليف����ة يف مق����ر 
الهيئ����ة �شباح اأم�����س، وزي����ر االأ�شغال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�ش����ام خلف، بح�شور ع����دد من كوادر 
هيئة الثقاف����ة ووزارة االأ�شغال، وذلك 
يف اإط����ار متابع����ة ع����دد م����ن امل�شاريع 
تعزي����ز  وبح����ث  احليوي����ة  الثقافي����ة 
التع����اون والتن�شيق امل�شرتك لتحقيق 
ال����ذي  والثق����ايف  احل�ش����اري  املنج����ز 
يرتقي مبكان����ة مملكة البحرين كوجهة 

ح�شارية اإقليمية وعاملية رائدة.
تن����اول اللقاء عدداً من املحاور من 
اأبرزها متابعة م�شتج����دات واحتياجات 
م�رسوع طريق اللوؤلوؤ، واملزمع ا�شتكماله 
خ����الل ال�شن����ة القادم����ة بالتزام����ن م����ع 
للثقاف����ة  عا�شم����ة  املح����رق  اختي����ار 
االإ�شالمي����ة 2018 مب����ا يت�شمن����ه م����ن 
�شاحات مفتوحة ومواق����ف لل�شيارات. 
اإ�شاف����ة اإلى مناق�ش����ة جتميل وت�شجري 

بع�س ال�شوارع يف مملكة البحرين.
ا�شتعرا�����س املج�شم����ات  مّت  كم����ا 
الفنّي����ة ومواقعه����ا والت����ي �شتاأخذ من 
املح����رق م�شاح����ة لعر�شه����ا وتنطل����ق 

خالل ال�شنة القادمة مبنا�شبة اختيارها 
عا�شمة للثقافة االإ�شالمية.

 ه����ذا وتط����رق اللق����اء اأي�ش����اَ اإلى 
م�شاريع �شنة 2018 عامًة ومنها متحف 
زها حديد للفن احلديث وموقعه وعدد 

من امل�شاريع املقرتحة لعاٍم كامل.
من جانبها، اأكدت ال�شيخة مي بنت 
حممد اآل خليفة �����رسورة تكامل االأدوار 
واحت����اد اجله����ود يف مملك����ة البحري����ن 
م����ن اأجل حف����ظ املكت�شب����ات الثقافية 
واحل�شارية ل�شع����ب البحرين من خالل 

امل�شاريع املختلفة.
ب����دوره رّحب خلف باجله����ود التي 
تبذلها هيئة البحري����ن للثقافة واالآثار 
يف �شبي����ل اإجن����از امل�شاري����ع الثقافية، 
واأكد اأهمية التن�شيق امل�شرتك ما بني 
اجله����ات املعنية والذي م����ن �شاأنه اأن 
يعزز من االرتق����اء بامل�شهد احل�شاري 

للمملكة. 
كم����ا ق����ام الوف����د بزي����ارة معر�س 
طريق اللوؤلوؤ املقام يف متحف البحرين 
الوطن����ي، واملفتوح يومي����اً للزوار من 
ال�شاعة 8 �شباح����اً اإلى 2 ظهراً، والذي 
يق����دم عر�شاً الأب����رز جم�شم����ات م�رسوع 

طريق اللوؤلوؤ. 

املنام���ة - بنا: اأكد وزير االإ�شكان 
با�ش���م احلمر اأن ت�رسي���ف عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد ين عي�شى 
اآل خليفة حفل تق���دمي جائزة عي�شى 
خلدمة االإن�شانية يعد اأكرب دليل على 
اهتم���ام القيادة البحريني���ة باجلائزة 
الت���ي تتنام���ى عام���ا بعد اآخ���ر، وقال 
اإن اجلائ���زة تت�ش���م هذا الع���ام بطابع 
خا�س؛ كونه���ا تاأتي يف �شهر رم�شان 
والعط���اء  وال���ربكات  اخل���ري  �شه���ر 

والبذل.
واأو�ش���ح اأن فك���رة اإن�ش���اء جائزة 
تعت���رب  االإن�شاني���ة  خلدم���ة  عي�ش���ى 
جت�شي���دا ل�شخ�شي���ة االأم���ري الراح���ل 
وطباعه التي كان���ت مليئة بامل�شاعر 

االإن�شانية.
وق���ال اإن ما قدمه ل�شعبه ولوطنه 
من دعم لالإن�شاني���ة يوؤكد اأن اجلائزة 
هي ا�شتمرار مل�شرية العطاء، وتخليد 
لذك���رى االأمري الراح���ل واأعمال اخلري 
الت���ي قدمها يف حياته، وا�شتمر اأثرها 

بعد رحيله.
وق���ال احلم���ر اإن ات�ش���اع نط���اق 
اجلائ���زة على امل�شت���وى الدويل عاما 

بعد عام بتكرمي العديد من الباحثني 
والعامل���ني يف خمتل���ف بق���اع العامل، 
واختي���ار جلن���ة دولي���ة تعم���ل عل���ى 
تر�شي���ح املوؤ�ش�شات واالأف���راد لنيل 
اجلائزة يوؤك���د حر�س مملكة البحرين 
لتقدمي الدع���م اجلاد له���وؤالء الذين 
�شخ���روا حياته���م خلدم���ة االإن�شانية، 
وهو ما ي�شع مملكة البحرين يف مكانة 
دولي���ة عالي���ة م�شتحق���ة ع���ن جدارة 
وحتم���ل ا�شم رج���ل االإن�شاني���ة االأمري 
الراحل، وت�شتمر برعاية جاللة امللك.

• �شارخ الدو�رسي	

مقرتح �سندوق مبليار دينار لرعاية امل�ساريع ال�سغرية
ميول من “احتياطي االأجيال” ل�شالح البحرينيني يف “اخلا�س”

يناق����س جمل�س الن���واب قريبا مقرتح���ا بقانون 
م���ن 32 مادة يق�شي باإن�ش���اء �شندوق وطني لرعاية 
وتنمية امل�رسوعات ال�شغرية واملتو�شطة براأ�س مال 

قيمته مليار دينار.
ويهدف االقرتاح اإل���ى امل�شاهمة يف خلق فر�س 
عمل منتجة للبحريني���ني يف القطاع اخلا�س، وزيادة 
يف  واملتو�شط���ة  ال�شغ���رية  امل�رسوع���ات  م�شارك���ة 
االقت�شاد املحلي، اإ�شافة اإلى امل�شاعدة يف خلق بيئة 

مالئمة الأعمال امل�رسوعات ال�شغرية واملتو�شطة.
وين����س على اأن ميوَّل هذا ال�شندوق من ح�شاب 
احتياطي االأجيال القادمة، اأو من املبالغ املخ�ش�شة 
له���ذا الغر����س يف امليزانية العام���ة للدولة، ويخول 

وزير املالية اأداءها على دفعات.
وي�ش���ع االق���رتاح حدا اأدن���ى لع���دد امل�رسوعات 
التي يدعمها ال�شندوق �شنويا، مع مراعاة التنويع يف 

ن�شاط هذه امل�شاريع.

وح���دد االقرتاح ن�شبة متوي���ل امل�شاريع مبعدل 
80 % م���ن التكلف���ة االإجمالية لها، عل���ى اأن يلتزم 
�شاحب امل�رسوع ب�شداد مبلغ التمويل وفقا لالإجراءات 
املحددة يف الالئحة التنفيذية للقانون، ومبا ال يجاوز 
15 �شن���ة. ون�س على اأن “حت���دد الالئحة التنفيذية 
�رشوط وحدود ون�شبة اخل�شارة التي على �شوئها يتم 

ت�شفية امل�رسوع”.

وت�شمنت املادة 26 من املقرتح بقانون قواعد 
التموي���ل وطرق ال�شداد، اإذ اأكدت اأن يكون التمويل 
بر�ش���م تكلف���ة ال يزيد على 2 % م���ن قيمة التمويل 
لتغطية م�شاريف ال�شندوق، ومينح امل�رسوع املحول 
فرتات �شم���اح ترتاوح من �شنة اإل���ى 3 �شنوات، كما 
وحت���دد الالئح���ة التنفيذي���ة ����رشوط وح���دود ون�شبة 

اخل�شارة التي على �شوئها يتم ت�شفية امل�رسوع.

•  اإحدى جل�شات جمل�س النواب )ار�شيفية(	

�سيدعلي املحافظة

• با�شم احلمر	
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�إلز�م “�لبلديات و�الإ�ضكان” بدفع نحو 4 ماليني لالأوقاف �ل�ضنية ال�ضتمالك �أر�ضها
بهدف اإقامة م�رشوع اإ�سكاين يف عراد

األزمت املحكمة الكربى املدنية الأولى )الدائرة 
الإدارية( برئا�سة القا�سي جمعة املو�سى، وع�سوية 
كل من الق�ساة حممد توفي���ق، وطارق عبدال�سكور، 
وحمم���د الد�سوق���ي، واأمان���ة ����رش عب���داهلل اإبراهي���م، 
وزارتي �س���وؤون البلدي���ات والزراعة والإ�س���كان، اأن 
تدفع���ا ل�سالح اإدارة الأوق���اف ال�سنية، مبلًغا وقدره 
3925000 دين���ار )3 مالي���ن و925 األ���ف دينار(؛ 
وذل���ك لأن “البلدي���ات” ا�ستملك���ت يف العام 2006 
جزًءا من اأر�ض تابع���ة لالأوقاف مبنطقة عراد ل�سالح 
م����رشوع اإ�س���كاين دون �سدور قرار بذل���ك، ورف�ست 

املحكمة باقي طلبات الأوقاف ال�سنية.

وقائع الدعوى
وتع���ود وقائع الدع���وى اإل���ى اأن اإدارة الأوقاف 
ال�سنية تقدمت بدعوى لدى املحكمة، مطالبًة احلكم 
ببط���الن ق���رار ا�ستم���الك �س���ادر م���ن وزارة �سوؤون 
البلدي���ات والزراعة واإلغ���اء جميع اآث���اره، كما طلبت 
قب���ل الف�س���ل يف املو�س���وع بتعي���ن خب���ر لإثبات 
تعدي املدعى عليها الثانية -وزارة الإ�سكان- على 
اأر�ض املدعي���ة واإثبات قيامها بالهدم والبناء عليها 
وح�رش املبالغ املدفوع���ة للم�ستاأجرين تعوي�ًسا لهم 
دون وجه ح���ق عن هدم املب���اين اململوكة للمدعية، 
وتقدي���ر التعوي����ض الع���ادل ح�س���ب �سع���ر ال�سوق 
م�ساًف���ا اإليه املطالب���ة بالتعوي�ض ع���ن ال�ستمالك 
بغر الطري���ق الذي ر�سمه القان���ون، واإلزام املدعى 

عليها بامل�رشوفات.
واأو�سح���ت اإدارة الأوقاف ال�سنية يف دعواها اأنه 
بتاري���خ 12/6/2006 اأ�سدر وزير �سوؤون البلديات 
والزراع���ة قراًرا با�ستم���الك بغر�ض املنفع���ة العامة 
العق���ار اململ���وك له���ا، حي���ث امتنع املدع���ى عليه 
الثالث )جه���از امل�ساح���ة والت�سجي���ل العقاري( عن 
اإ�س���دار وثيقة عقارية با�سمها بن���اًء على هذا احلكم 

-بغر�ض اإن�ساء م�رشوع اإ�سكاين جنوب قرية عراد بناًء 
على طلب وزارة الأ�سغال والإ�سكان حينها.

واأ�سافت اأنه مل يت���م اإخطار اإدارة الأوقاف بهذا 
الق���رار، حيث مت الإ�س���ارة اإلى هذا العق���ار على اأنه 
)املل���ك غر امل�سج���ل(، وعلمت املدعي���ة بال�سدفة 
وع���ن طري���ق الدع���وى امل�ستعجل���ة الت���ي اأقامته���ا 
الإ�س���كان لطرد م�ستاأجري املح���الت التابعة لها باأن 
العقار املق�سود بق���رار ال�ستمالك �سالف الذكر هو 
العقار اململوك لها، الأمر الذي حدا باملدعية لإقامة 
دعواها. ويف جل�سة يف الع���ام 2013 حكمت املحكمة 
بهيئ���ة مغاي���رة وقب���ل الف�سل يف املو�س���وع بندب 
خبر هند�س���ي يف الدعوى، ونفاًذا لهذا الق�ساء با�رش 
اخلب���ر املنتدب ماأموريت���ه واأودع تقري���ره يف ملف 
الدع���وى، والذي انتهى اإل���ى اأن العق���ار ال�سادر به 
قرار ال�ستم���الك مل يكن م�سجالً وقت �سدور القرار، 
اإل اأنه كان بح���وزة املدعية وثابًتا لها وميثل الق�سم 
ال�رشقي البالغ م�ساحته 47390 مرتا مربعا من العقار 

الآيل للمدعية.

سعر األرض
واأف���اد اخلبر اأن املدعية مل ت�ستلم اأي تعوي�ض 
عما �سبق واإن مت ا�ستمالكه منذ العام 2006، بخالف 
م�ستاأج���ري املدعي���ة الذين مت تعوي�سه���م نظر ما 
�سي���دوه من املب���اين واملن�ساآت على اأر����ض الواقع، 
واأن���ه باإم���كان املدعي���ة ا�سرتج���اع العق���ار مو�سوع 
ال�ستمالك �رشيطة قيام املدعى عليها الأولى باإلغاء 
ق���رار ال�ستم���الك املذكور مع الأخ���ذ يف العتبار باأن 

ذلك �سيوؤثر على م�رشوع املدعى عليها الثانية.
وانتهى اإلى اأن ال�سع���ر الإجمايل مل�ساحة العقار 
حمل ال�ستمالك البالغ م�ساحت���ه 47390 مرتا مربعا 
يبل���غ 12،752،647.5 دينار )12 مليوًنا و752 األًفا 

و647 ديناًرا و500 فل�ض فقط(.

اعتراض بعد 5 سنوات
م���ن جهتها، قالت املحكم���ة يف حيثيات حكمها 
ب�ساأن الطلب الأ�سلي ببطالن قرار ال�ستمالك واإلغاء 
جميع اآثاره، فلم���ا كان الثابت من الأوراق اأن جمل�ض 
الوق���اف ال�سنية عن���د بحثه مو�س���وع التثمن اأبدى 
اعرتا�سه على �سعر التثمن ال�سادر من جانب هيئة 
التثم���ن، واأن املجل�ض قرر خماطبة اجلهة املخت�سة 
اإع���ادة النظ���ر يف التثم���ن للعق���ار، واإذ مل تب���ادر 
املدعي���ة باإقامة دعواه���م اإل بتاريخ 12/4/2012 
اأي بعد ف���وات مدة تقارب 5 اأعوام على �سدور قرار 
ال�ستم���الك املطعون علي���ه، الأمر ال���ذى يغدو معه 
الطعن ببطالن ق���رار ال�ستمالك ال�سادر من املدعى 

عليها الأولى، واإلغاء جميع اآثاره غر مقبول.

سقوط الحق بالطعن
اأما ب�ساأن الطلب الحتياطي، وهو اإلزام املدعى 
عليهما الأولى والثانية بالت�سامن بدفع مبلغ وقدره 
16،678،005 دين���ار )16 مليوًن���ا و678 األًف���ا و5 
دنانر( عب���ارة عن القيمة ال�سوقي���ة لعقار املدعية 
وفًقا لتقرير اخلبر، فق���د بينت اأنه ملا كان الثابت 
م���ن الأوراق وحتديًدا خطاب وزير �س���وؤون البلديات 
والزراع���ة، اأن املدعي���ة تظلم���ت م���ن ق���رار جلن���ة 
التثمن ب�ساأن تثمن �سع���ر املرت املربع من العقار 
امل�ستمل���ك، واأن هيئة التثم���ن يف اجتماعها بتاريخ 
27/3/2007 قررت تعدي���ل ال�سعر من 61 دينارا 
و354 فل�ًسا للمرت املربع اإلى 72 ديناًرا و119 فل�ض 
للم���رت املربع، واأخطرت بذل���ك بتاريخ 2/5/2007 
تاري���خ ا�ستالم ممثل املدعي���ة للكتاب �سالف الذكر 
ب�س���اأن اإعادة تثمن �سعر الأر����ض مو�سوع التداعي، 
واإذ اأقام���ت دعواها املاثل���ة بتاريخ 12/4/2012، 
فاإنها تكون قد اأقيمت بع���د امليعاد املقرر قانوًنا، 

؛ ل�سقوط حقها يف الطعن.  وتغدو غري مقبولة �سكلاً

تعويض الجزء المُستملك
وقالت املحكمة اأم���ا فيما يتعلق باجلزء الغربي 
م���ن العقار حمل التداع���ي، والذي مل ي�س���در ب�ساأنه 
ق���رار بال�ستم���الك، فاإن���ه مل���ا كان الثاب���ت اأن���ه مل 
ي�س���در ق���رار با�ستمالك اجل���زء الغربي م���ن العقار 
حم���ل التداعي، واإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام جهة 
الإدارة بتعوي����ض املدعية ع���ن ا�ستمالك ذلك اجلزء 
م���ن الأر�ض مو�سوع التداعي، وم���ن ثم فاإن يد جهة 
الدارة عل���ى هذا اجلزء من م�ساحة ذلك العقار يعترب 
- واحلالة ه���ذه - مبثابة غ�سب ي�ستوجب م�سوؤولية 
جه���ة الإدارة بتعوي����ض ال�رشر الناجت ع���ن ذلك، واإذ 
خل����ض اخلبر اإل���ى تقدير �سعر قيم���ة القدم املربع 
ب�سعر 25 دين���ارا، وفًقا لالأ�سعار ال�سوقية املتداولة 
واخلا�س���ة باملناط���ق ال�سكني���ة يف املنطق���ة الواقع 
بها العقار مو�س���وع ال�ستمالك، اأي ما يعادل قيمته 
الجمالي���ة 3،925،361.7 دين���ار )3 مالي���ن و925 

األًفا و361 ديناًرا و700 فل�ض فقط(.
واأ�ساف���ت اأنه مل���ا كانت املحكم���ة تطمئن اإلى 
ذلك التقرير، ومن ثم فاملحكمة تاأخذ به حممولً على 
اأ�سباب���ه وتعتنق ما ج���اء بنتيجت���ه وتق�سي يف �سوء 
ذلك باإل���زام املدعى عليهم���ا الأول���ى والثانية، باأن 
توؤدي���ا للمدعية مبلًغا وق���دره 3،925،361.7 دينار 
)3 مالي���ن و925 األًف���ا و361 دين���اًرا و700 فل�ض( 
ج���ّراء ال�ستيالء عل���ى اجلزء الغربي م���ن العقار حمل 

التداعي دون �سدور قرار با�ستمالكه.

قيمة المنشآت
اأم����ا ب�ساأن طلب الأوقاف ال�سنية باإلزام املدعى 
عليهم����ا الأول����ى والثاني����ة بالت�سام����ن بدف����ع مبلغ 

وق����دره242،860.700 )242 األًف����ا و860 دين����اًرا 
و700 فل�����ض( عبارة ع����ن قيمة املب����اين واملن�ساآت 
داخل عقار املدعية والثابت مقدارها املذكور، فلما 
كان����ت املدعية مل تقدم ما يثب����ت ملكيتها للمباين 
واملن�س����اآت داخ����ل العق����ار حم����ل التداع����ي، كما مل 
يثب����ت ذلك اأي�ًسا من تقرير اخلبر املنتدب، والذي 
ق����رر ب����اأن  املدعى عليه����ا الأولى قام����ت بتعوي�ض 
م�ستاأج����ري املدعي����ة عن املب����اين واملن�س����اآت التي 
�سيدوه����ا �سم����ن حدود مل����ك املدعي����ة، الأمر الذي 
يك����ون معه هذا الطلب قائم على غ����ر اأ�سا�ض ومن 

ثم تق�سي معه املحكمة برف�سه.

منطوق الحكم
اأولً:  املحكم����ة،  حكم����ت  الأ�سب����اب  فله����ذه 
ع����دم قب����ول الدعوى بالن�سب����ة لطلب ببط����الن قرار 
ال�ستمالك ال�سادر من املدعى عليها الأولى واإلغاء 

جميع اآثاره.
ثانًيا: عدم قب����ول الدعوى بالن�سبة لطلب اإلغاء 
قرار جلنة التظلمات ب�ساأن رف�ض تظلم املدعية من 
تثم����ن �سعر املرت املربع للعقار امل�ستملك – فيما 
يتعلق باجلزء ال�رشقي من العقار حمل ال�ستمالك من 
العقار حمل التداع����ي والبالغ م�ساحته تبلغ م�ساحته 

47390 مرتا مربعا.
ثالًثا: اإلزام املدعى عليهما الأولى والثانية باأن 
توؤديا للمدعية مبلًغا وق����دره 3،925،361.7 دينار 
)3 مالي����ن و925 األًف����ا و361 دين����اًرا و700 فل�ض 
فقط( جّراء ال�ستي����الء على اجلزء الغربي من العقار 

حمل التداعي دون �سدور قرار با�ستمالكه.
رابًع����ا: رف�ض باق����ي طلبات الدع����وى، واألزمت 
بالت�سام����م  والثاني����ة  الأول����ى  عليهم����ا  املدع����ى 
باملنا�س����ب منها �سامل����ة اأتعاب اخلب����ر، ومبلغ 20 

ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.

�عــــد�د: عبــــا�س �إبر�هيـــم

5 �ضنو�ت خلليجي �ضبط بحوزته 32 �ألف قر�س موؤثر� عقليا
رغم اعرتافه بدايًة اإل اأنه اأنكر ملكيتها لحًقا

�سجن���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة اخلام�سة 
برئا�س���ة القا�سي اإبراهيم الزاي���د، وع�سوية كل من 
القا�سين حم�س���ن مربوك، ومعتز اأب���و العز، واأمانة 
����رش يو�س���ف بوح���ردان، متهًم���ا خليج���ي اجلن�سية يف 
الأربعين���ات من عم���ره، اأُدين بجل���ب 32 األف قر�ض 
موؤث���را عقليا خمب���اأة يف حقيبة �سف���ر، وذلك ملدة 5 
�سن���وات، واأمرت بتغرميه مبلًغا وقدره 3000 دينار، 
ف�سالً عن اإبعاده نهائًيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. 
وتعود تفا�سيل الق�سية اإلى اأن اأحد �سباط اجلمارك 
يف مط���ار البحرين الدويل راوده ال�سك يف امل�سافرين 
القادم���ن للب���الد م���ن تركي���ا، اإذ كان املتهم يثر 
الريب���ة وال�س���ك من خ���الل طريقة �س���ره يف املطار، 
وكاأنه يف عجالة من اأمره، وبرفقته عامل اآ�سيوي يدفع 
عربًة فيها حقيبتان تعود ملكيتهما للمتهم، واللتان 
كانت���ا حتمالن عالم���ة متيزهما بعد الك�س���ف عليهما 
كونهما تثران ال�سك مبا حتويان بداخلهما. واأو�سح 
ال�ساب���ط اأنه يف �سهادته لدى النيابة العامة اأنه اأ�سار 
للمتهم منبًها اإياه بعالمة ال�ستباه باحلقائب، وطلب 
منه التدقيق يف تفتي�ض اأمتعته، وعند فح�سهما عرب 

جهاز الأ�سعة تبن احتواوؤهم���ا على اأعداد كبرة من 
الأقرا�ض املوؤثرة عقلًيا. وكان حينها املتهم يف حال 
من التوتر والرتباك، وبعد مواجهته بوجود الأقرا�ض 
امل�سار اإليها، اأقّر واع���رتف باأن احلقائب تعود اإليه، 
لكنه �رشعان ما غر اأقواله وادعى عدم معرفته مبالك 

احلقائب التي كان يحملها اأ�سالً.
اإل اأنه مبطابقة بيانات املتهم ببطاقة التعريف 
املرافق���ة بتذك���رة امل�سافر مت التحق���ق من تطابق 

احلقيبتن بتذكرته، واأن ملكيتهما تعودان اإليه.
وثبت بفح�ض احلقيبتن اأنهما حتويان 32 األف 

قر�ض خمدر خمباأة بطريقة فنية احرتافية.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم الأربعين���ي بتاريخ 
16/11/2016، اأولً: جل���ب بق�س���د الإجت���ار موؤثًرا 
عقلًي���ا “ميثافيتام���ن”، ثانًي���ا: حاز واأح���رز بق�سد 
التعاطي ذات املوؤثر العقلي يف غر الأحوال امل�رشح 

بها قانوًنا.

تاأييد �ل�ضجن 5 �ضنو�ت مُلد�َنني بحرق مركز �رشطة �خلمي�س ودورية  

مر�فعة حمكوم باالإعد�م لقتل �رشطي يف �لعكر بجل�ضة 20 �ضبتمرب

اعتربت حمكمة ال�ستئناف العليا 
اجلنائي����ة برئا�س����ة القا�س����ي ال�سيخ 
حمم����د بن علي اآل خليف����ة، واأمانة �رش 
ناجي عب����داهلل، ا�ستئنايف ُمدانن من 
اأ�سل 22 متهًما كاأن مل تكن، بواقعة 
حرق 3 اأبراج مبركز اخلمي�ض وبع�ض 
املنقولت اململوكة لوزارة الداخلية 
من بينها دوري����ة، واأيدت معاقبتهما 

بال�سجن ملدة 5 �سنوات.
وكانت حمكم����ة اأول درجة ق�ست 
مبعاقب����ة املتهمن جميًع����ا بال�سجن 
ملدة 15 عاًما، اإل اأنه بعد ال�ستئناف 
مت تخفي����ف عقوبة بع�����ض امُلدانن 
لل�سجن 5 �سنوات فقط، من �سمنهم 

امل�ستاأنفان.
وتتح�س����ل تفا�سي����ل الواقعة يف 
اأن امُلدانن جميًعا واآخرين جمهولن 
يق����در عددهم بنح����و 40 �سخ�ًسا من 
املتجمهرين مبنطقة اخلمي�ض، قاموا 
بالهجوم على مرك����ز �رشطة اخلمي�ض، 
“املولوتوف”  وذلك برم����ي عب����وات 
عل����ى املرك����ز، والتي كان����ت تتطاير 
بكثافة على املركز وا�سقرت بداخله.
وكان ق�س����د املتجمهرين اإحداث 

الفو�س����ى والتخريب وح����رق واإتالف 
مرك����ز ال�رشط����ة والعت����داء على رجال 
وذل����ك  اأرواحه����م  واإزه����اق  ال�رشط����ة 

تنفيًذا لغر�ض اإرهابي.
ونت����ج عن ذل����ك العت����داء اإتالف 
3 اأب����راج و�سيارة م����ن دوريات الأمن 
الداخلي����ة،  ل����وزارة  مملوك����ة  الع����ام 
وتقدر قيمة التلفيات باملركز مببلغ 

50 دينارا.
واأُدين املتهمن ال� 22 بعد ثبوت 
اأنه����م يف 7/9/2013، اأولً: اأ�سعلوا 
عم����ًدا واآخ����رون جمهول����ون حريًقا يف 
املنقولت اململوكة لوزارة الداخلية، 
والذي كان من �ساأن����ه تعري�ض حياة 
واأمواله����م للخط����ر تنفي����ًذا  النا�����ض 
لغر�����ضٍ اإرهاب����ي، ثانًي����ا: ا�سرتك����وا 
واآخ����رون جمهول����ون يف جتمهر موؤلف 
من اأكرث من خم�سة اأ�سخا�ض الغر�ض 
منه الإخالل بالأمن العام، م�ستخدمن 
العنف لتحقي����ق الغاية التي اجتمعوا 
م����ن اأجله����ا، ثالًث����ا: ح����ازوا واأح����رزوا 
“مولوتوف”  عبوات قابلة لال�ستعال 
بق�سد ا�ستعماله����ا يف تعري�ض حياة 

النا�ض واأموالهم للخطر.

ق���ررت حمكمة ال�ستئن���اف العليا 
اجلنائي���ة برئا�س���ة القا�س���ي اإبراهيم 
الزاي���د، وع�سوية كل م���ن القا�سين 
�سياء هري���دي، و�س���الح الدين رزق، 
واأمان���ة ����رش يو�س���ف بوح���ردان، اإرجاء 
النظ���ر يف ق�سي���ة الطاعن���ن اخلم�سة 
بق�سي���ة قتل ال�رشط���ي )حممود فريد 
ال�رشق���ي،  العك���ر  منطق���ة  يف  ب���ر( 
وامُلع���ادة م���ن حمكم���ة التميي���ز بعد 
نق�ض احلكم واإعادة ال�ستئناف لهيئة 
حمكم���ة غ���ر الت���ي اأ�س���درت احلكم 
ال�ستئن���ايف الأول، واملحك���وم اأحدهم 
بالإع���دام وبال�سج���ن املوؤب���د لالأربعة 
الآخري���ن، حت���ى جل�س���ة 20 �سبتم���رب 

املقبل؛ لتقدمي املرافعة.
يذكر اأن حمكمة ال�ستئناف العليا 
اجلنائية الأولى ق�ست يف وقت �سابق 
بقب���ول ال�ستئن���اف �س���كالً للمحكوم 
علي���ه بالإعدام بق�سي���ة قتل ال�رشطي 
املجني علي���ه، ويف املو�سوع برف�سه 

وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف.
كم���ا قبل���ت ا�ستئن���اف امُلدانن 
بتاأيي���د  وق�س���ت  الآخري���ن  الأربع���ة 
املوؤب���د، ف�سالً  بال�سج���ن  معاقبته���م 
عن تاأيي���د �سجن مته���م اآخر ملدة 10 
�سن���وات عم���ا اأ�سن���د ل���كل منهم من 
اإ�سق���اط  كذل���ك  واأي���دت  اتهام���ات، 
جن�سية امل�ستاأنفن جميًعا وم�سادرة 

امل�سبوطات. 
ي�س���ار اإل���ى اأن حمكم���ة اأول درجة 
ق�س���ت مبعاقب���ة املته���م الأول “31 
عاًم���ا” بالإعدام، وب�سج���ن 7 متهمن 
بال�سجن املوؤبد، و4 متهمن بال�سجن 
ملدة 10 �سنوات لكل منهم عما اأ�سند 
اإليه���م م���ن اتهام���ات؛ نظ���ًرا ل�سغ���ر 
�سنهم، وت���رتاوح اأعمار املتهمن من 
16 وحتى 34 عاًما، كما ق�ست حمكمة 
ع���ن  باإ�سق���اط اجلن�سي���ة  اأول درج���ة 
املتهمن جميًعا، وعددهم 12 متهًما، 

واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.

وتعدو� على “�رشطة �ضرتة” تاأييد وتخفيف لعقوبات 11 ُمد�ًنا حازو� “�ضوزن” 
حازوا اأ�سلحة وذخائر وقنبلة ومعدات طبية

اجلنائي���ة  العلي���ا  ال�ستئن���اف  خفف���ت حمكم���ة 
برئا�س���ة القا�س���ي ال�سي���خ حممد بن عل���ي اآل خليفة، 
واأمان���ة �رش ناج���ي عب���داهلل، عقوب���ة 4 م�ستاأنفن اإلى 
ال�سج���ن 10 �سنوات بدلً من 15 عاًما لأحدهم وال�سجن 
ا عن 7 �سنوات لآخر، واحلب�ض �سنتن  5 �سنوات عو�سً
لثن���ن بدلً م���ن 3 �سن���وات، لإدانته���م و10 ُمدانن 
اآخرين بحيازة اأ�سلحة نارية )�سوزن وقاذف و�سالح اآخر 
كلها حملية ال�سنع(، وذخائ���ر وطلقات م�سيل دموع، 
والتع���دي على ال�رشط���ة، وكذلك حي���ازة عبوة متفجرة 
حملية ال�سنع، ف�سالً عن اأنهم ت�سببوا يف اإتالف عدد 9 
حافظات ثلج واحلاجز احلديدي ل�سوق �سرتة املركزي 

اإثر النران التي ا�ستعلت نتيجًة لذلك التعدي.
كم���ا اأي���دت املحكم���ة �سج���ن ُم���دان مل���دة 15 
عاًم���ا، وب�سجن ثالث���ة اآخرين ملدة 7 �سن���وات، وحب�ض 
ثالث���ة ُمدان���ن مل���دة  3 �سن���وات، واأم���رت مب�سادرة 

امل�سبوطات.
وتع���ود تفا�سيل الواقعة اإلى م���ا �رشح به رئي�ض 
نيابة اجلرائ���م الإرهابية املحامي العام اأحمد احلمادي 
عقب �سدور حكم حمكمة اأول درجة، عن قيام جمموعة 
تخريبي���ة بالعتداء يف 15/4/2015 على مركز �رشطة 
�سرتة واأفراد ال�رشطة املتواجدين بالقرب منه بوا�سطة 
ما يحملونه من عب���وات قابلة لال�ستعال “مولوتوف”، 

ف���اأدى ذل���ك اإل���ى اح���رتاق املنق���ولت ج���راء رميهم 
للعبوات. وتابع وعلي���ه قامت اإدارة املباحث اجلنائية 
باإج���راء التحري���ات، ودلت عل���ى ا�س���رتاك املتهمن 

بالواقعة، فتم القب�ض على عدد من املتهمن.
واأ�ساف اأر�سد املته���م الثالث عن اأماكن تخزين 
فت���م  الإرهابي���ة،  الأعم���ال  يف  امل�ستخدم���ة  الأدوات 
�سب���ط على عب���وات متفج���رة اأنبوبية حملي���ة ال�سنع 
و�سالح قاذف حمل���ي ال�سنع حي و�سالح حملي ال�سنع 
يتوافق مع مو�سف���ات بندقية الر�ض وطلقات �سوزن 
وطلق���ات غ���از م�سي���ل للدم���وع واأدوات ت�ستخدم يف 
�سناع���ة املتفجرات. وثبت م���ن حكم املحكمة اأن عدد 
9 حافظات ثل���ج من احلجم الكبر، واحلاجز احلديدي 
لل�س���وق، ت����رشروا ج���راء تاأثره���م باحل���رارة وا�ستعال 

النران قرب ال�سوق املال�سق ملركز �رشطة �سرتة.
ومتك���ن رج���ال ال�رشط���ة م���ن العث���ور يف املخزن 
الذي اأر�س���د عن مكانه املتهم الثال���ث رجال ال�رشطة، 
على كمي���ة من الذخائر واملفرقع���ات، منها 5 عبوات 
متفج���رة اأنبوبية حملي���ة ال�سنع حتتوي عل���ى البارود 
والنيرتو�سيليل���وز.  كم���ا �ُسب���ط �س���الح ق���اذف حمل 
ال�سن���ع مت تغطيت���ه برغ���وة �سلبة للتموي���ه، وح�سوة 
مبقاذي���ف عب���ارة عن ك���رات معدنية، و�س���الح �سوزن 
م���ادة  ناري���ة، و3 جالون���ات م���ن  حمل���ي، وطلق���ات 

اجلازولن، و3 جالونات من زيت املحرك، كلها كانت 
مهياأة لال�ستخدام �سد رجال الأمن.

ف�س���اًل ع���ن اأنه اأر�س���د ال�رشط���ة اإلى م���كان عالج 
امل�ساب���ن يف املواجهات مع رج���ال الأمن، وهو عبارة 

عن غرفة حتتوي على الكثر من الأدوات الطبية.
واأدانت املحكمة املتهمن اأنهم يف غ�سون عامي 

2014 و2015، اأولً: املتهمان الأول والثاين:
1 - ح���ازا واأح���رزا واآخرون جمهول���ون مفرقعات 

بغر ترخي�ض من اجلهة املخت�سة.
2 - ح���ازا واأح���رزا �سالحاً نارًي���ا وذخائر من دون 
ترخي����ص بق�س���د ا�ستخدام���ه يف ن�ساط يخ���ل بالأمن 

والنظام العام؛ تنفيًذا لغر�ٍض اإرهابي.
ثانياً: املتهمون جمعًيا:

1 - اأ�سعل���وا واآخ���رون جمهولون عم���ًدا حريًقا يف 
املنق���ولت من �ساأنه تعري�ض حي���اة النا�ض واأموالهم 

للخطر؛ تنفيًذا لغر�ض اإرهابي.
2 - ا�سرتكوا واآخرون جمهولون يف جتمهر موؤلف 
من اأكرث من خم�سة اأ�سخا�ض يف مكان عام، الغر�ض منه 

ارتكاب اجلرائم والإخالل بالأمن العام.
احلارق���ة  الزجاج���ات  واأح���رزوا  ح���ازوا   -  3
“املولوت���وف” بق�س���د ا�ستعماله���ا يف تعري�ض حياة 

النا�ض واأموالهم العامة واخلا�سة للخطر.



اإيقاف التداول م�ؤقًتا على “التكافل”
الب���اد - املحرر االقت�صادي: علق���ت ب�ر�صة البحرين 
الت���داول م�ؤقًت���ا عل���ى اأ�صه���م �رشك���ة التكاف���ل الدولي���ة 
اعتب���ارا من الي�م وحت���ى انتهائها من الدف���ع للم�صاهمني 
الذي���ن قبل�ا عر����ض ال�رشكة البحريني���ة الك�يتية للتاأمني، 

لا�صتح�اذ على التكافل.
وكان���ت ال�رشكة البحريني���ة الك�يتية للتاأم���ني اأعلنت 
اأنه���ا تعتزم اال�صتح�اذ على كل االأ�صهم املتبقية من �رشكة 
التكاف���ل الدولي���ة، والت���ي متث���ل 36.31 % م���ن االأ�صهم 
العادي���ة ال�صادرة واملدف�عة، مب�جب عر�ض نقدي اإلزامي 
غري م�رشوط لال�ستحواذ على جميع الأ�سهم املتبقية. وبذلك 

متتلكها 100 %.

“األبا” تعني مديًرا جديًدا الأ�ص�اق الت�صدير العاملية
ع�صكر - األبا: اأعلنت �رشكة اأملني�م البحرين “األبا”، عن ترقية ب�ري�ض �صانت��صي لي�صبح مديراً اإدارياً 

الأ�ص�اق الت�صدير العاملية.
وان�صم ب�ري�ض ل�رشكة األبا عام 2011 كمدير الأول مكتب مبيعات خارج البحرين ب�ص�ي�رشا، حيث متكن 
م���ن تعزيز وجود منتجات ال�رشكة يف الأ�س���واق الأوروبية والأمريكية، ومن ثم اأ�سبح مديراً اأول للمبيعات يف 
اأوروب���ا عام 2016. وقال الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة تيم م����ري “لقد لعب ب�ري�ض دوراً رئي�صاً يف جمم�عة 
الت�ص�يق ل�صن�ات عديدة، واأنا واثق اأن فريق ال�صادرات العاملية يف ال�رشكة، حتت اإ�رشاف وقيادة ب�ري�ض، 
�ص����ف ي�ا�ص���ل تقدمي اأف�صل اخلدم���ات لعمائنا، باالإ�صافة اإل���ى تعزيز وزيادة املبيع���ات وخ�ص��صاً مع 

ا�صتكمال م�رشوع اخلط ال�صاد�ض للت��صعة”.
وب�ري�ض حا�صل على �صهادة البكال�ري��ض يف اجلغرافيا من جامعة الدرا�صات ال�رشقية واالإفريقية من 
جامع���ة لندن، وماج�ست���ري يف الهند�سة من جامعة RMIT مبدينة ملب����رن يف اأ�صرتاليا، ودبل�م الدرا�صات 

العليا يف الأعمال التجارية العاملية من جامعة اأك�سفورد.
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موجة اندماجات وا�ستحواذات وا�سعة يف طريقها لبنوك البحرين
للتغلب على تراجع اأ�صعار النفط وخلق كيانات اقت�صادية م�ؤثرة يف املنطقة

واال�صتح����اذات  االندماج���ات  م��ص����ع  ع���اد 
ب���ني امل�ص���ارف والبن�ك يطرح نف�ص���ه بق�ة يف ظل 
التحدي���ات االقت�صادي���ة احلالية، وتراجع���ت اأ�صعار 
�صيا�ص���ات  واتب���اع  امليزاني���ات  وخف����ض  النف���ط، 
تق�صفي���ة، وبداأت االأحاديث ت���دور ح�ل ا�صتح�اذات 
مقبل���ة، ومنها م���ا مت االإعان عنه ب�ص����رة مقت�صبه 
ح����ل املحادث���ات الت���ي جتري ب���ني بي���ت التم�يل 
الك�يتي “بيتك”، والبنك االأهلي املتحد يف البحرين؛ 
بغر�ض ال�ستحواذ على الأخري، مما يعني اإذا ما متت 
ال�صفقة، ف�ص�ف ي�ؤدي ذلك اإلى خلق واحد من اأكرب 

الكيانات امل�رشفية يف املنطقة. 
وق���ت  يف  اأ�ص���در  ق���د  ال���دويل  البن���ك  وكان 
�صاب���ق من الع���ام 2016 بيانا قد اأ�ص���ار فيه اإلى اأن 
انخفا�ض اأ�صعار النفط امل�صتمر ميثل تهديداً للنم� 
االقت�ص���ادي وا�صتمرارية اأو�ص���اع املالية العامة يف 
املنطقة، ولهذا الأمر تاأثري على الأجهزة امل�رشفية. 

عل���ى  متزاي���دة  امل�ص���ارف �صغ�ط���اً  وت�اج���ه 
ال�صي�ل���ة، ولهذا ف���اإن عمليات الدم���ج واال�صتح�اذ 
�صت�صه���م يف حتقيق مكا�صب عل���ى �صعيد الكفاءة، 

وحتافظ يف نهاية االأمر على اال�صتقرار املايل. 
ويف البحرين يحث امل����رشف املركزي با�صتمرار 
البن����ك وامل�ؤ�ص�صات املالية على االندماج؛ من اأجل 
خل���ق كيانات اأك���رب، يف ال�قت الذي ت�اج���ه البن�ك 
ذات روؤو����ض الأم���وال ال�سغ���رية �سغط���اً ملواجه���ة 

متطلبات ال�صي�لة.
واأك���د املدير التنفي���ذي للرقاب���ة امل�رشفية يف 
م�رشف البحرين املركزي خالد حمد اإن امل�رشف يدعم 
وي�سجع اأية مب���ادرات نحو حتقي���ق اندماجات توؤدي 
اإل���ى خلق كيان���ات م�رشفية كبرية ق���ادرة املناف�سة 
وتقدمي خدم���ات مبتكرة، اإ�صافة اإل���ى امل�صاهمة يف 

دعم االقت�صاد. 

11 اندماجا مصرفيا 
واأ�صاف حمد قائا “نح���ن دائما ما ندفع باجتاه 

االندماجات، وه���ي �صيا�صة اتبعها امل�رشف املركزي 
من���ذ �صن����ات”، م�س���ريا اإل���ى اإن الندماج���ات ب���ن 
امل�ص���ارف والبن�ك هي ق���رارات جتارية، حالها حال 
الزواج، ال ميكن االإقدام عليه اإال بعد ا�صتعداد كامل، 
والعث���ور على �رشيك اإ�سرتاتيج���ي منا�سب”، على حد 

و�صفه. 
وق���ال حمد “اإن م��ص����ع االندماجات هي ظاهر 
اقت�سادي���ة، قد توؤدي اإل���ى نتائج اإيجابي���ة �سليمة، 
اأو نتائ���ج �صلبي���ة؛ نظرا لتف���اوت التفا�صيل، وعدم 
متاثلها بن هذه الإطراف التي ترغب يف الندماج”.

وق���ال اإن امل�رشف املركزي دائما ما يقف مع اأي 
توجه بن البن���وك يف البحرين؛ حتى تندمج ب�رشط األ 
ينتج عن ذلك حتديات ل ميلكون القدرة على اإيجاد 

احلل�ل املنا�صبة لها. 
واأ�صار حمد اإل���ى “اأن االندماجات يفرت�ض فيها 
اأن ت����ؤدي اإل���ى ح���ل اإ�ص���كاالت عديدة م�ج����دة يف 
امل�ؤ�ص�صات امل�رشفية، ولهذا فاإن امل�رشف املركزي 

ي�سجع على الندماجات بناء على ذلك”. 
املالي���ة  االأزم���ة  “من���ذ  قائ���ا  حم���د  واأو�ص���ح 
وبالتحدي���د يف الع���ام 2009 حتقق���ت العدي���د م���ن 
الندماج���ات بدع���م وت�سجي���ع ورعاي���ة م���ن امل�رشف 
املركزي بلغ عددها نح� 11 م�ؤ�ص�صة مالية دخلت يف 
اندماجات، من�ها اإل���ى اأن االندماجات الناجحة متهد 
ملزيد من االندماجات فيما بني امل�صارف والبن�ك. 

النتائج في المدى المتوسط 
م���ن جهت���ه، ق���ال الرئي����ض التنفي���ذي  ل� 

اإن  امل���ا  فري���د  بن���ك”  كابيت���ال  “اأوي�صي����ض 
حتقق���ت  الت���ي  واال�صتح����اذات  االندماج���ات 
تختل���ف م�صت�ياته���ا، اإذ اإن بع�صه���ا �صاهم يف 
تر�صي���د يف االإنفاق، وخف����ض اأعداد امل�ظفني، 
كم���ا اأن الزبائن �صيتمكن�ن م���ن احل�ص�ل على 
منتجات اأكرث، و�ستكون الإ�سرتاتيجية اجلديدة 

قائمة على الت��صع. 
واأ�ص���اف امل���ا “هن���اك م�ؤ�ص�ص���ات مالي���ة 
اندجم���ت، اأو ت�صعى اإلى االندم���اج؛ نظرا ل�ج�د 
م�صكات تعمل على جمعها حتت �صقف واحد”، 
م�س���ريا اإلى اأن ذلك لي�ض بالتاأكيد. اإن هذه هي 

الطريقة ال�صحيحة.
وق���ال “اإن حتقي���ق الندماج���ات اليجابية 

نتائ���ج  اإل���ى  املت��ص���ط  امل���دى  يف  �صت����ؤدي 
ايجابي���ة عل���ى القت�ساد املحلي فق���ط، ولي�ض 
عل���ى امل�صت�ى العاملي؛ نظ���را لك�ن الكيانات 
امل�رشفي���ة يف البحري���ن وباق���ي بل���دان اخلليج 
تعترب �سغرية جدا، ولي�ض لها تاأثريات عاملية”. 
وذك���ر املا قائ���ا “نعلم اإن اأ�صع���ار النفط  
احلالي���ة لن تع����د اإل���ى �صابق عهده���ا، ولهذا 
البد من البحث عن ط���رق جديدة، و�صبل اأخرى؛ 

لتح�صني اأداء امل�ؤ�ص�صات املالية”.
ب���دوره، ق���ال املحل���ل االقت�ص���ادي اأك���رب 
جعف���ري اإن عملية اندماج امل�صارف يف البحرين 
وباق���ي البل���دان اخللي���ج اأ�صبح���ت  ����رشوري، 
ويف غاي���ة الأهمي���ة خ�سو�س���ا يف ظ���ل الأو�ساع 

االقت�صادية احلالية ال�صعبة. 
واأ�ص���ار جعف���ري اإلى اأن التكت���ل واالندماج 
ما ب���ني امل�صارف والبن�ك مينحه���ا ثقل مايل، 
امل�ست���وى  عل���ى  و‘�سرتاتيج���ي  و�صيا�ص���ي، 

االإقليمي وحتى العاملي.
وذك���ر جعفري اأن وج�د كي���ان م�رشيف ق�ي 
يف غاي���ة الأهمي���ة لي����ض للبن���وك فق���ط، ولكن 
للحك�م���ات اأي�صا عرب ت�ظيف هذه امل�ؤ�ص�صات 
املالي���ة القوية لإحداث تاأث���ري اإقليمي اأو دويل 
التخاذ ق���رارات منا�صبة مل�صلح���ة املنطقة. اأما 
من اجلانب الت�صغيل���ي، فنحن االقت�صاديني ال 
نف�ص���ل املركزي���ة؛ الأنها ت�لد اجلم����د والبطء 
يف اتخ���اذ الق���رارات، وله���ذا يج���ب اأن تك���ون 
امل�ؤ�ص�ص���ات  امل�رشفية هي وح���دة واحدة، ويف 
ال�قت نف�صه هذه امل�ؤ�ص�صات مركبة من وحدات 
جمزئة ومتخ�ص�ص���ة، وذات اأهمية منطقية ولها 
تاأث���ري اإقليمي، ولهذا لبد م���ن ا�ستقاللية هذه 

ال�حدات، واالبتعاد عن املركزية. 
واأك���د جعفري اأهمية االندم���اج واال�صتح�اذ 
يف ال�ق���ت احلايل، خ�ص��ص���ا واأن هناك العديد 
م���ن القطاعات التي ميك���ن اأن تخ�صع لاندماج 
مث���ل قطاع الت�س���الت، والتاأم���ن، والطريان، 

و�رشكات خدمات احلا�ص�ب، والعقارات.

• اأكرب جعفري	 • فريد املا	 • خالد حمد	

 نادر الغامن 

مبتك���رة    خدم���ات  وتق���دمي  االقت�ص���اد  دع���م  يف  ت�صاه���م  حم���د: 

امل��ال��ي��ة امل���ؤ���ص�����ص��ات  اأداء  ل��ت��ح�����ص��ني  ج���دي���دة  ط����رق  امل�����ا: 

املركزي���ة  ع���ن  والبُع���د  والندم���اج  التكت���ل  يج���ب  جعف���ري: 

موؤ�رش البحرين العام يك�سب 7.6 نقطة “GFH” توقف مباحثات اال�ستحواذ على “�سعاع كابيتال”
تناقل ملكية 2.87 ملي�ن �صهم ووحدة

املنامة - الب�ر�صة: ارتفع “م�ؤ�رش البحرين 
الع���ام” اأم�ض 7.65 نقطة مقارنة بي�م اخلم�ض 
املا�صي، حيث اأقفل عند م�صت�ى 1،332.84 
نقطة، يف حني اأقفل “م�ؤ�رش البحرين االإ�صامي” 
عن���د م�صت����ى 1،071.43 نقط���ة، مرتفعا ه� 

االآخر ب�اقع 4.48 نقطة.
املالي���ة  االأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداول���ة ي����م اأم����ض 2.87 ملي����ن �صه���م 
ووح���دة، بقيمة اإجمالية قدره���ا 594.81 األف 

دينار، مت تنفيذها من خال 74 �صفقة.
وفيم���ا يتعل���ق باالأ�صه���م، فق���د ت���داول 
بقيم���ة  �صه���م،  ملي����ن   2.72 امل�صتثم���رون 
قدره���ا 579.81 األ���ف دين���ار مت تنفيذها من 
خ���ال 67 �صفق���ة، مركزي���ن تعاماتهم على 
اأ�سهم قطاع البنوك التجارية الذي بلغت قيمة 
اأ�صهم���ه املتداول���ة 362.18 األف دينار، اأي ما 
ن�صبته 60.89 % من القيمة االإجمالية لاأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 1.44 ملي�ن 

�صهم، مت تنفيذها من خال 32 �صفقة.
و�سجل البنك الأهلي املتحد اأول من حيث 
قيم���ة االأ�صهم املتداولة ب�اق���ع 252.95 األف 
دين���ار، اأي م���ا ن�صبت���ه 42.53 % م���ن القيمة 
االإجمالي���ة وبكمية قدرها 948.43 األف �صهم، 

مت تنفيدها من خال 15 �صفقة.
وجاءت �رشكة البحرين لات�صاالت “بتلك�” 
باملركز الثاين بقيمة 87.77 األف دينار، اأي ما 
ن�صبته 14.76 % من القيمة االإجمالية لاأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 337.49 األف 

�صهم، مت تنفيذها من خال 15 �صفقة.
ث���م امل�ؤ�ص�ص���ة العربي���ة امل�رشفي���ة ثالثا 
اأي م���ا ن�صبت���ه  األ���ف دين���ار،   85.15 بقيم���ة 
14.32 % من القيمة االإجمالية وبكمية قدرها 
752.88 األف �صهم، مت تنفيذها من خال 11 

�صفقة.
ومت ي����م اأم�ض ت���داول اأ�صه���م 16 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�صع���ار اأ�صه���م 7 ����رشكات، يف حني 
انخف�صت اأ�صعار اأ�صهم �رشكة واحدة، وحافظت 

بقية ال�رشكات على اأ�صعار اإقفاالتها ال�صابقة.
وفيما يتعلق بتداول وح���دات ال�صناديق 

 7 اإب���رام  مت  فق���د  العقاري���ة،  اال�صتثماري���ة 
�صفقات على وحدات ال�صناديق االإ�صتثمارية 
العقاري���ة املدرج���ة يف الب�ر�ص���ة بقيم���ة 15 
األ���ف دينار، اأي ما ن�صبت���ه 2.52 % من القيمة 
االإجمالي���ة لاأوراق املالي���ة املتداولة، يف حني 

بلغت الكمية نح� 150 األف وحدة.

ان�صحب���ت جمم�ع���ة ج���ي اإف اإت����ض 
املالية )GFH( من مباحثاتها املتعلقة 
باال�صتح�اذ املحتم���ل على �رشكة �صعاع 
كابيتال، وفًقا لبيان ن�رش للمجموعة على 

م�قع ب�ر�صة البحرين اأم�ض.
بيانه���ا  يف  املجموع���ة  واأو�سح���ت 
اأنها اأك���دت يف اإف�صاحه���ا ال�صادر ي�م 
14 مار�ض ا�صتم���رار مباحثاتها مع عدد 
م���ن امل�ؤ�ص�صات املالية ح����ل عمليات 
ا�صتح����اذ / دمج حمتمل���ة، مبا يف ذلك 

�صعاع كابيتال.
وقال الرئي����ض التنفيذي ملجموعة 
“ج���ي اإف اإت����ض” املالي���ة، يف ات�ص���ال 
جمم�عت���ه  اإن  “مبا����رش”  م���ع  هاتف���ي 
م�صتم���رة يف مباحث���ات االندماج مع عدد 
م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات املالي���ة االأخ���رى من 
منطق���ة اخلليج وخارجها رغم الن�سحاب 
من املفاو�صات مع �صعاع كابيتال التي 

مقرها دبي.

واأ�ص���اف الري�ض اأن الطرفني، “جي 
اإف اإت����ض” و”�صع���اع كابيت���ال” قررتا 
اإيق���اف �صفقة االندماج، دون اأن يعطي 

مزيدا من التفا�صيل.
املجموع���ة  اإ�سرتاتيجي���ة  اأن  واأك���د 
مازال���ت قائمة لغر����ض اال�صتح�اذ على 
موؤ�س�سات مالي���ة واإ�سرتاتيجية يف اإطار 
التح����ل اإلى جمم�ع���ة بنكي���ة متكاملة 
ت�ص���م ع���دًدا م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات املالية 

املتخ�ص�صة.
 14 يف  اأك���دت  املجموع���ة  وكان���ت 
مار����ض املا�صي قيامه���ا مبباحثات مع 
ع���دد م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات املالي���ة، وم���ن 
بينها �صعاع كابيتال؛ بهدف اال�صتح�اذ 
املحتم���ل على ح�س���ة الأغلبي���ة يف تلك 
االندم���اج  اأو  املالي���ة،  امل�ؤ�ص�ص���ات 
معها، وذل���ك مت�سًيا م���ع الإ�سرتاتيجية 
اجلدي���دة للمجموع���ة بال�ستح���واذ على 
موؤ�س�س���ات مالية واأ�س���ول اإ�سرتاتيجية 
بن���اء عل���ى م�صادق���ة امل�صاهمني لهذه 

الإ�سرتاتيجية.

املحرر االقت�سادي
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امل��������������زارع  اإح�����������������دى  يف  ن�������ف�������وق  ب�����������س�����ب�����ب  ال������������دواج������������ن  يف  �������س������ح 

�رتفاع �لطلب و�ضعود طفيف للأ�ضعار بثاين �أ�ضبوع لرم�ضان
الرياح تقلل كميات الأ�سماك... وال�سايف ب�5 دنانري 

الأ�سب���وع  يف  املحلي���ة  الأ�س���واق  �سه���دت 
الثاين م���ن �سهر رم�سان، زي���ادة يف الإقبال على 
����راء ال�سل���ع الغذائي���ة ل�سيما الدج���اج واللحوم 
والأ�سم���اك، علًم���ا اأن هن���اك ارتفاع���ا يف اأ�سع���ار 
الأ�سماك ب�سبب الرياح ال�سديدة التي هبت خالل 
الأي���ام املا�سية، والذي تزامن مع �سح يف كميات 

الدجاج البحريني.
وقال اجلزاف يف �سوق املنامة املركزي، علي 
�سلم���ان، اإن اأ�سع���ار الأ�سم���اك ارتفع���ت بني 70 
% اإل���ى 150 % تقريبا ب�سب���ب الأو�ساع اجلوية 
والرياح الت���ي منعت ال�سيادين من دخول البحر، 

ما اأدى ل�سح يف الكميات املطروحة يف ال�سوق.
واأ�ساف اأن الأ�سعار ارتفعت تدريجيا لي�سل 
كيلو ال�سايف اإلى 5 دنانري مقابل دينارين �سابقا، 
والهام���ور م���ن 5 دنانري اإل���ى 9 دنان���ري للكيلو، 
وال�سع���ري ب�4 دنانري، العن���دق ب�3 دنانري مقابل 
ديناري���ن �سابقا، واحلمام البحرين���ي كان بدينار 

ون�سف، يف حني اأ�سبح يباع الآن ب�2.5 دينار.
واأو�س���ح اأن الف�سكر والكنع���د البحريني غري 
متوافري���ن يف ال�سوق، واملوجود حاليا هو الكنعد 
ال�سعودي فقط. كما ارتف���ع �سعر احلمام العربي 
اإل���ى 6 دنانري للكيلو، ولكنه م���ا زال غري متوافر 
يف ال�س���وق، مبيًنا اأن ح���وايل 100 “طراد” تدخل 

البحر يرجع 3 فقط منه���ا حمملة بكميات ب�سيطة 
من الأ�سماك.

واأك���د اأن ال�س���وق اعت���اد منذ �سن���وات على 
ارتف���اع الطلب والقبال مع مطل���ع �سهر رم�سان 
املب���ارك بن�سبة ت�سل اإل���ى 60 % مقارنة بالأيام 
العادية، م�سرًيا اإلى اأنه رغم ارتفاع الأ�سعار اإل اأن 
املواط���ن البحريني عموما يف�س���ل اأكل الأ�سماك 
يف كثري من الأوق���ات لذا فهو ي�سرتي رغم ذلك، 
لفًت���ا اإلى اأن���ه مع تراج���ع �سدة الري���اح �ستهبط 

الأ�سعار من تلقاء نف�سها.
وفيم���ا يتعلق بالدواجن، اأكد �ساحب حمالت 
الع���رادي للدواجن، حممد الع���رادي، �سح كميات 
الدج���اج البحرين���ي املطروح���ة يف ال�س���وق، �سواء 

الدجاج الكامل اأو حتى املقطع لأجزاء.
واأ�ساف اأن ال�سوق يعاين من �سبه اأزمة ب�سبب 
قل���ة كميات الدواج���ن املطروح���ة اإن كان حمليا 
اأو حت���ى �سعوديا، م�س���رًيا اإل���ى اأن �سهر رم�سان 
املب���ارك كان فر�س���ة ل�سرتج���اع زبائ���ن �رك���ة 

دملون للدواجن بعد اأن دخلت �سوق املناف�سة.
بدوره، قال تاج���ر الدواجن والبي�ض، �سادق 
�سلم���ان، اإن ال�رك���ة كان���ت تبي���ع عل���ى التج���ار 
الكمي���ات الت���ي يريدونه���ا، اإل اأن���ه يف اليوم���ني 
املا�سيني وزع���ت كميات قليل���ة، )...( ا�ستلمنا 
15 �سندوق���ا )اأي 150 حب���ة( ذات اأوزان 1200 

غرام و1300 غرام.

واأ�س���اف اأن دائم���ا ما ي���زداد الإقب���ال بداية 
ال�سهر الكرمي وينخف�ض تدريجيا ب�سبب التنويع 
يف الطب���خ وتخزين البع����ض للكمي���ات، مبيًنا اأن 
الإقب���ال خالل العام اجلاري منخف�ض قليال ب�سبب 
ك���رة ال����ركات املوج���ودة يف ال�س���وق ودخ���ول 
ال�ركة املحلية للمناف�سة مع ال�ركات ال�سعودية.
وقام���ت “الب���الد” بالت�سال باملدي���ر العام 
ل�رك���ة دمل���ون للدواج���ن، عبداله���ادي م���ريزا، 
للح�س���ول عل���ى اأ�سب���اب قل���ة كمي���ات الدج���اج 
املطروح يف ال�سوق فقال: “عادة نقوم بطرح 32 

األ���ف حبة يومي���ا يف ال�سوق اإل اأن���ه خالل اليومني 
املا�سي���ني طرحن���ا 20 األ���ف حبة فق���ط، ب�سبب 

م�سكلة يف اإحدى املزارع”.
واأ�س���اف اأن ال�رك���ة كانت متتل���ك مزرعة يف 
ال�سابق اإل اأنها اأ�سبحت تعتمد على مزارع الرتبية 
حالًيا، وح�س���ل يف اإحداها نفوق لعدد من الدجاج 
م���ا غري خطة ال�ركة التي تذب���ح يوميا حوايل 32 
األ���ف حبة اإل���ى 20 األ���ف حبة لظ���روف خارجة عن 

الإرادة.
واأو�س���ح اأن ح���رارة اجل���و تك���ون ال�سبب يف 

النف���وق ببع����ض الأحي���ان، ولك���ن اململك���ة هي 
الأف�س���ل خليجيا من ناحية اأزمات النفوق، موؤكدا 
عدم الو�س���ول ملرحل���ة اأزمة �سح الكمي���ات واأن 
عملي���ات الذبح الطبيعية م�ستم���رة و�سرتجع اإلى 

طبيعتها خالل وقت قريب.
ومن جان���ب اللحوم، اأكد الق�ساب �سيد نا�ر 
احلليبي، قوة احلركة خ���الل اأول اأ�سبوع من �سهر 
رم�س���ان التي قيمها بزيادة بن�سبة 80 % مقارنة 

بالأيام العادية.
واأ�س���اف اأن الأم���ور ب���داأت بالتغ���ري خ���الل 
الأ�سب���وع الثاين من ال�سهر وترج���ع اإلى طبيعتها 
حي���ث اأن الكثري قد خزن له كمي���ات من اللحوم، 
لفًتا اإل���ى اأن كيلو اللحم ال�س���وداين ب�3 دنانري، 
والأ�س���رتايل 2.5 دينار، حلوم الأبقار ب�2.2 دينار 

م�ستوردة من ال�سودان وباك�ستان واإثيوبيا.
واأو�س���ح اأن هناك مناف�س���ة �سديدة من قبل 
����ركات اللح���وم بع���د اأن مت رفع الدع���م كما اأن 
هن���اك اأفرادا قد دخلوا خط املناف�سة، والق�ساب 
يبحث عن ال�سعر املنا�سب لي�ستطيع بيعه ب�سعر 

ينا�سب امل�ستهلكني ما يك�سبه الزبائن.
و�سهدت اأ�سعار اخل�روات والفواكه ارتفاعا 
ب�سيطا خ�سو�سا يف املنتجات الرئي�سة كالطماطم 
والب�سل واملوز وغريه���ا، لكن الكميات متوافرة 

ب�سكل جيد.

• زيادة حركة �راء اللحوم خالل اأول اأ�سبوع من �سهر رم�سان بن�سبة 80 % مقارنة بالأيام العادية	

زينب �لعكري

“مطار �لبحرين” يتفق مع “تالي�س” لتوفري نظام �لأمن

“بتلكو” تو�ضع نطاق حلول �لبيانات �لعاملية 

“�أبوظبي للتنمية” ُينجز م�رشوعات بـ 2.5 مليار دولر بالبحرين

“طري�ن �خلليج” ت�ضريرّ رحلتها �إلى جورجيا 22 �جلاري

من اأبرزها “تو�سعة املطار” ووحدات ب� “املدينة ال�سمالية”

بواقع 3 مرات اأ�سبوعيا 

اأبوظب���ي - مبا����ر: ق���ال تقري���ر �سندوق 
اأبوظب���ي للتنمية اإن اإجمايل الإنفاق للم�روعات 
التنموي���ة بالبحرين بلغ قرابة 9 مليارات درهم 
 - 2013 الف���رتة م���ن  )2.5 ملي���ار دولر( يف 

.2016
واأ�سار التقرير اإلى اأن ال�سندوق اأجنز قرابة 
98 % م���ن اإجمايل منحة الإمارات للم�ساهمة يف 
برنام���ج تنمي���ة دول جمل����ض التع���اون اخلا�ض 

بالبحرين بتلك الفرتة.
واأو�س���ح التقري���ر اأن امل�روعات املعتمدة 
�سمن منحة الإمارات للبحرين يف الفرتة توزعت 
بني 3.51 مليار درهم ل���� 3 م�روعات اإ�سكان، 

و637 مليون درهم مل�روعي مياه.
كما توزعت تلك امل�روعات وفقاً للتقرير، 
بني 562 ملي���ون درهم لقط���اع ال�سحة، و4.1 
ملي���ار درهم مل�روع���ات النق���ل واملوا�سالت، 

و187 مليون درهم لإن�ساء مباٍن حكومية.
وق���ال التقري���ر اإن م����روع تو�سع���ة مط���ار 
البحري���ن الدويل بقيم���ة 3.7 ملي���ار درهم جاء 

كاأكرب م�روع �سمن املنحة الإماراتية.
واأ�ساف اأن من اأب���رز تلك امل�روعات اأي�ساً 
م����روع تو�سع���ة وتطوي���ر طريق ال�سي���خ زايد 

بقيمة 337 مليون درهم.

واأ�س���ار التقري���ر اإل���ى اأن م����روع الوحدات 
ال�سكنية باملدينة ال�سمالي���ة ُيعد من اأبرز تلك 
امل�روع���ات يف البحرين، م�س���رياً اإلى اأنه �سيتم 
تنفيذه بتكلفة اإجمالية قدرها 2.6 مليار درهم 

لبناء 2694 وحدة �سكنية.
و”�سندوق اأبوظبي للتنمية”، الذي تاأ�س�ض 
يف الع���ام 1971، ه���و موؤ�س�س���ة وطني���ة تهدف 
مل�ساع���دة ال���دول النامية يف تطوي���ر ذاتها عن 
طري���ق تقدمي قرو����ض ومنح مي����رة؛ لتمويل 

م�روع���ات تنموي���ة يف تلك ال���دول، اإ�سافة اإلى 
ا�ستثمارات وم�ساهمات مبا�رة طويلة الأجل.

كما يقوم ال�سندوق يف الوقت ذاته باإدارة 
املنح احلكومي���ة التي تقدمها دول���ة الإمارات 
من خالل الإ�راف واملتابع���ة املبا�رة على اآلية 
تنفيذ و�س���ري امل�روعات، حيث قدم واأدار منذ 
تاأ�سي�س���ه وحت���ى تاريخ���ه لأكر م���ن 64 مليار 
درهم اإماراتي لتموي���ل 424 م�روعاً تنموياً يف 

72 دولة حول العامل.

املنامة - ط���ريان اخلليج: عر�ست �ركة طريان 
اخلليج لع���دد من وكالء ال�سفر وال�سياحة يف البحرين 
خطتها يف اإطالق خط تبلي�سي الذي �ستد�سنه الناقلة 
يف 22 يونيو اجلاري والذي �سريبط اململكة بجورجيا.

وقدم���ت ال�رك���ة بالتعاون م���ع الإدارة الوطنية 
ال�سياحي���ة بجورجيا ووكي���ل املبيعات العام لطريان 
اخلليج هن���اك جمموعة “فوياجر ليمت���د”، تفا�سيل 
�سري الرح���الت، ف�سال عن الرتوي���ج جلورجيا كوجهة 

�سياحية تنا�سب جميع اأذواق امل�سافرين.
البحري���ن  ال�سي���وف مدي���ر حمط���ة  وا�ستقب���ل 
لط���ريان اخللي���ج ع�س���ام احلم���ادي ال���ذي حدثه���م 
ع���ن اأهمية التناغ���م ب���ني ال�رك���ة والإدارة الوطنية 
ال�سياحية بجورجيا وجمموعة “فوياجر ليمتد”، حيث 
اإن املوؤ�س�س���ات الث���الث تعم���ل بجه���ود مت�ساف���رة 
للرتوي���ج جلورجي���ا، وا�ستغ���الل الفر����ض يف قط���اع 

ال�سفر وال�سياحة يف البحرين، وغريها. 
من جهته، حتدث رئي�ض قطاع العمليات مبكتب 
املعار����ض واملوؤمت���رات اجلورجي اأم���ريان اإيفانيدز 
ع���ن ال�سعبية التي ت�ستمر جورجيا يف احل�سول عليها 
كوجه���ة، خ�سو�س���ا ما يتعل���ق بح�س���ور املوؤمترات 
واملعار����ض عل���ى مدى الع���ام، فيما عّرف���ت املدير 
الع���ام ملجموعة “فوياج���ر ليمتد” وكي���ل املبيعات 

العام لطريان اخلليج بجورجي���ا مرمي كريفي�سفيلي 
احل�سور على املع���امل ال�سياحية اجلّذابة التي تتمتع 
به���ا تبلي�سي واملناطق املج���اورة لها، والتي جتذب 
ال�سي���اح الراغب���ني يف الع���الج والنقاه���ة، والعطالت 
العائلي���ة، والتزل���ج، وعطالت البح���ريات، والعطالت 

الثقافية.
و�ستق���وم ط���ريان اخللي���ج بتد�س���ني 3 رحالت 
اأ�سبوعي���ة مبا�رة بني مط���ار البحرين ومط���ار �سوتا 

رو�ستافيل���ي تبلي�سي ال���دويل يف 22 يونيو اجلاري، 
و�ستق���وم جمموعة “فوياجر ليمتد” بتاأمني حجوزات 
تذاك���ر الناقلة من واإلى تبلي�سي وغريها من وجهات 

�سبكة طريان اخلليج. 
وت�س���رّي الناقل���ة رحلتني يوميت���ني اأو اأكر اإلى 
10 م���دن اإقليمية، وتاأّمن الربط ال�سل�ض مل�سافريها 
على مدى وجه���ات �سبكتها؛ وذلك من خالل مركزها 

الرئي�ض يف مطار البحرين الدويل. 

•  املدينة ال�سمالية	

• على هام�ض ا�ستقبال عدد من وكالء ال�سفر وال�سياحة يف البحرين	

وزارة  اخت���ارت  املوا�س���الت:   - املنام���ة 
املوا�س���الت والت�س���الت حتال���ف “تالي����ض” 
و”�سيتا”؛ لتوفري نظام اإدارة الأمن والعمليات 
ملط���ار البحري���ن ال���دويل. وتاأتي ه���ذه اخلطوة 
كج���زء من برنام���ج حتديث املطار ال���ذي بداأ يف 
العام 2015، والهادف لالرتقاء بالبنية التحتية 
وخدمات املطار لي�سبح اأحد اأهم حماور ال�سياحة 
واخلدمات، خ�سو�سا مع توقعات با�ستقبال 14 

مليون م�سافر �سنوياً بحلول العام 2020.
وي�سمل الربنام���ج بناء حمطة ركاب جديدة 

وتو�سيع وجتديد املحطة احلالية. 
و�ستقوم تالي�ض بتوف���ري نظام اأمن مبتكر 
وموث���وق ي�سم���ن ا�ستم���رار العملي���ات، ويعزز 
من مركزية اإدارة عملي���ات املطار وتلبية جميع 
متطلب���ات ال�سالم���ة والأم���ن. و�سيوف���ر النظام 
للم�سغل���ني اأمناً حقيقي���اً ودراية كامل���ة بحالة 

العملي���ات. ويت�سم���ن النظ���ام الأمن���ي جمي���ع 
التقنيات املتط���ورة الالزمة لإدارة املطار مثل 
احلماية عن طريق املراقبة الذكية عرب الفيديو، 
ومراقبة الدخ���ول، والقيا�سات احليوية، والبنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
كم���ا ت�سم���ن “تالي����ض” احلماي���ة ال�ساملة 
خلدمات احللول العاملية، موفرًة تدابري وقائية 
يف الوقت احلقيقي �س���د الهجمات ال�سيربانية 
الأكر تطوراً. ومن املعلوم اأن “تالي�ض” نفذت 
العديد م���ن امل�ساريع املماثل���ة باملنطقة مثل 
تو�سي���ع مطار دبي الدويل ومط���ار حمد الدويل 
يف الدوح���ة، ومطاري �ساللة وم�سقط يف �سلطنة 
عم���ان. كما قدمت حل���ول اأمن مط���ارات دربان 
)�سنغاف���ورة(،  و�سانغ���ي  اإفريقي���ا(،  )جن���وب 
ول�سبونة، وماديرا )الربتغال(، وبيزا )اإيطاليا(، 

وليون )فرن�سا(.

الهملة - بتلكو: وقعت �ركتا بتلكو، وتاتا 
لالت�سالت، اتفاقا لتعزي���ز �راكتهما القائمة، 
وذل���ك بغر����ض تو�سعة نط���اق مرك���ز البيانات 
العاملي لل�ركتني، واحللول ال�سحابية وخدمات 
الت�س���الت املقدمة لعمالئه���م. وياأتي اختيار 
بتلك���و لتاتا ك�ريك للحل���ول ال�سحابية ل�سمان 
تق���دمي اأعلى م�ستوى من املرون���ة والعتمادية 
لعمالئه���ا من خ���الل من�س���ة »IZO« ال�سحابية 

العائدة لتاتا. 
ووقع���ت التفاقي���ة عل���ى هام����ض اأ�سبوع 
مدين���ة  يف  عق���د  ال���ذي  الدولي���ة  الت�س���الت 
�سيكاغو الأمريكي���ة. وقالت الرئي�ض التنفيذي 
ل�رك���ة بتلك���و من���ى الها�سم���ي اإن ال����راكات 
ال�سرتاتيجي���ة م���ع �ركات عاملي���ة رائدة متثل 
اإح���دى الركائ���ز املهم���ة �سم���ن خط���ط بتلك���و 

للتو�س���ع العامل���ي، وله���ا اأهمية بالغ���ة يف دعم 
ال�سبكات املوثوقة واملرنة. واأ�سافت »تهدف 
ا�سرتاتيجيتن���ا للتو�سع العاملي من خالل تعزيز 
حمفظتن���ا م���ن اخلدم���ات العاملية ع���رب توفري 
حلول جديرة بالثقة داخ���ل البحرين وخارجها«. 
من جهت���ه، قال رئي�ض قط���اع الأعمال العاملية 
ب�ركة بتلكو عادل الديلمي »اإن التفاق اجلديد 
مفيد اأي�س���ا يف تلبية متطلبات تاتا لالت�سالت 
م���ن اأجل خدم���ة ات�س���الت موثوق���ة يف منطقة 
IZO Inte - »لل����رق الأو�سط كجزء من خدمة 
net WAN« الت���ي تقدمها ال�ركة«. وت�ساعد 
من�س���ة IZO للتمك���ني ال�سحاب���ي ل�رك���ة تاتا 
ال�ركات على بناء قاعدتها ال�سحابية والت�سال 
بها، �سواء كانت خا�سة اأو عامة اأو خمتلطة. يتم 
ذلك بدعم من البنية التحتية العاملية لل�ركة. 
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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
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االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلالي

1.جتارة بيع االغذية واملشروبات
2.انشطة التغليف والتعبئة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية 

والسمكية

تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية .
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التحالف يدمر خمزن �شالح للحوثي �شمايل ذمار
عوا�ش���م - وكاالت: دم���رت مقاتالت التحال���ف العربي خمزنا لل�شالح تابع���ا للمتمردين احلوثيني 
داخل مع�شكر يقع �شمايل مدينة ذمار جنوب �شنعاء. وذكر �شكان حمليون اأن خمزن ال�شالح امل�شتهدف 
ظ���ل يتفجر ملدة �شاعتني بع���د تعر�شه لغارة جوية. ال���ى ذلك، اأكد  وزير اخلارجي���ة اليمني عبدامللك 
املخ���اليف اأن احلكومة اليمنية تعلن تاييد مقرتحات املبعوث اخلا�س ولد ال�شيخ اأحمد ب�شاأن االن�شحاب 

من احلديدة واآلية ت�شليم املوارد و�رصف مرتبات موظفي الدولة.
 واأ�شاف اأن املندوبية الدائمة لليمن يف االأمم املتحدة اأ�شدرت بيانا مبوافقة احلكومة اليمنية على 
املقرتح���ات والذي جاء حر�شا منها على التخفيف من معان���اة ال�شعب اليمني. وكانت حكومة االنقالب 
ب�شنع���اء اأعلنت رف�شها للمقرتح الدويل. عل���ى ال�شعيد االن�شاين، قالت وكالة االأمم املتحدة للطفولة 

اإن الكولريا تنت�رص ب�رصعة يف اليمن، وتقدر حاالت االإ�شابة اجلديدة يوميا مبا بني 3000 و5000. 
وقال املدي���ر االإقليمي ليوني�شيف يف ال�رصق االأو�شط غريت كابيالري، يف مقابلة اإنه وردت تقارير 

ب� 70 األف حالة اإ�شابة على مدار ال�شهر املا�شي يف 19 من حمافظات اليمن ال� 22. international@albiladpress.com
العالم
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القاهرة - رويترز:

قال���ت م�ش���ادر ق�شائي���ة اإن حمكمة 
جنايات القاهرة عاقبت اأم�س االأحد 23 من 
اأع�شاء وموؤيدي جماعة االإخوان امل�شلمني 
املحظ���ورة بال�شجن لف���رتات خمتلفة بعد 
اإدانته���م يف ق�شي���ة عن���ف. وق���ال م�شدر 
اإن املحكم���ة عاقبت ح�شوري���ا 3 متهمني 
بال�شج���ن 10 �شنوات لكل منه���م ومتهما 
واح���دا بال�شجن 5 �شن���وات وغرامة 5 اآالف 
جني���ه )277 دوالرا( و3 متهمني بال�شجن 
3 �شنوات ل���كل منهم وحدث���ني بال�شجن 
6 اأ�شه���ر لكل منهما وحدث���ني بال�شجن 3 
اأ�شه���ر لكل منهم���ا. واأ�ش���اف اأن املحكمة 
عاقبت غيابي���ا 5 متهمني بال�شجن املوؤبد 
و6 بال�شج���ن 15 �شن���ة وحدث���ا بال�شجن 3 
�شنوات. وكان���ت النيابة العامة قد اأحالت 
31 متهم���ا يف الق�شي���ة للمحاكم���ة ق���ال 
م�شدر اإن من بينها “االن�شمام اإلى جماعة 
اأ�ش�ش���ت على خالف اأح���كام القانون تدعو 
لتعطيل الد�شتور ومنع موؤ�ش�شات الدولة 
م���ن ممار�ش���ة اأعماله���ا والتحري����س على 

العنف والتخطيط لقلب نظام احلكم”.

تونس - رويترز:

التون�ش����ي  ال����وزراء  رئي�����س  ق����ال 
يو�ش����ف ال�شاه����د اأم�س االأح����د اإن “احلرب 
�شد الف�ش����اد” التي اأطلقه����ا لن تتوقف 
و�شت�شتم����ر، م�شيف����ا اأن احلمل����ة االأخرية 
تالقي تاأييدا ودعما دوليني وا�شعني. ويف 
نهاية ال�شهر املا�ش����ي اعتقلت تون�س 8 
م����ن كبار رجال االأعمال ومهربني تتهمهم 
بالف�شاد و�ش����ادرت اأمالكهم وح�شاباتهم 
البنكية يف خطوة غري م�شبوقة منذ 2011. 
والقت احلملة موجة تاأييد ودعم كبري من 
التون�شيني لرئي�س الوزراء وخرج مئات يف 
مظاهرة دعم لل�شاهد. ومظاهرات التاأييد 
نادرة احلدوث منذ انتفا�شة 2011. وقال 
ال�شاه����د يف مقابل����ة مع �شحيف����ة ال�شباح 
وا�شع����ة االنت�ش����ار يف تون�����س اإن احل����رب 
ل����ن تك����ون انتقائي����ة وقد ت�شم����ل اآخرين 
يف الف����رتة املقبل����ة م�شيفا اأن����ه “يف حالة 
الط����وارئ ت�شتعمل الدول����ة كل ما لديها 
من اأدوات وتك�رص عن اأنيابها واإما الف�شاد 

اأو الدولة”.

كويتا - أ ف ب:

اعلن���ت ال�شلط���ات الباك�شتانية اأم�س 
االأح���د اأنه���ا قتلت نح���و 10 م���ن مقاتلي 
 3 ا�شتم���ر  هج���وم  يف  “داع����س”  تنظي���م 
اأي���ام بعد تقارير ا�شتخباراتي���ة اأفادت اأن 
التنظي���م كان يحتج���ز �شخ�شني �شينيني 
اختطف���ا حديث���ا. وج���رت العملي���ة االأمنية 
يف اإقلي���م ما�شتونغ يف والي���ة بلو�ش�شتان 
باك�شت���ان  غ���رب  بجن���وب  امل�شطرب���ة 
وا�شتهدف���ت كهوف���ا ي�شتخدمه���ا ق���ادة 
“داع����س” خماب���ئ، ح�شبما اأف���اد م�شوؤول 

اأمني كبري وكالة فران�س بر�س.
واأو�ش���ح امل�ش���وؤول “12 اأو 13 م���ن 
ق���ادة )داع�س( قتل���وا بعد تب���ادل اإطالق 
نار كثيف وجرى اإخ���الء املنطقة ال�شبت”، 
لكنه ك�شف عن اأن ال�شينيني املخطوفني 
مل يت���م اإطالق �رصاحهما م���ن موقع الهجوم 
رغ���م وجود ال�شي���ارة الت���ي ا�شتخدمت يف 

اختطافهما على مقربة من املكان.

بيونغ يانغ - رويترز:

رف�شت كوريا ال�شمالية، اأم�س االأحد، 
العقوب���ات االأخ���رية التي فر�شته���ا االأمم 
وموؤ�ش�شاتها،  عل���ى مواطنيه���ا  املتح���دة 
وتعهدت مبوا�شلة تطوير ال�شالح امل�شاد 
للطائ���رات، وفقا لوكال���ة االأنباء املركزية 
الكورية ال�شمالي���ة. ونقلت “رويرتز” عن 
الوكال���ة اأن بيونغيان���غ “ترف����س متاما” 
العقوب���ات االأخ���رية التي فر�شته���ا االأمم 
وموؤ�ش�شاتها،  عل���ى مواطنيه���ا  املتح���دة 
و�شتوا�شل تطوير ال�ش���الح. وكان جمل�س 
االأم���ن و�ش���ع العقوب���ات املفرو�شة على 
كوري���ا ال�شمالي���ة، اجلمع���ة املا�شية، بعد 
جت���ارب �شاروخية متك���ررة اأجرتها بيونغ 
يان���غ. ويعد هذه القرار ال���دويل االأول من 
نوعه ال���ذي توافق عليه الواليات املتحدة 
وال�شني، حليفة كوريا ال�شمالية الوحيدة، 
منذ تويل الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

ال�شلطة.

م�رص: حمكمة تعاقب 
23 اإخوانيا 

 تون�س: احلرب 
على الف�شاد م�شتمرة 

باك�شتان: مقتل 10 
قادة ل� “داع�س”

بيونغ يانغ: �شنوا�شل 
تطوير ال�شالح

“انفجارات واعتقاالت” على خلفية هجمات لندن
م���اي ت��وؤك��د ارت���ب���اط االع���ت���داء ب��ال��ت��ط��رف وت��ب��ق��ي م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات

االإع���الم  و�شائ���ل  تق���ول  نف�ش���ه  الوق���ت  يف 
الربيطاني���ة اإن اأح���د املهاجم���ني ال���� 3 الذي���ن مت 
الق�ش���اء عليهم يوم ال�شب���ت كان يقطن يف املبنى 
ال�شكني الذي تداهمه ال�رصط���ة، ما يتيح االفرتا�س 
ب���اأن املحقق���ني متكنوا م���ن حتديد هوي���ة اإرهابي 
واح���د على االأقل. واأفادت وكالة “رويرتز” نقال عن 
�شهود عي���ان قولهم اإنهم �شمع���وا دوي انفجارات 
عدة، وم���ن املرج���ح اأن ال�رصطة نف�شه���ا ا�شتخدمت 
املتفجرات للو�شول اإلى املبنى. من جانبها، اأكدت 
رئي�ش���ة وزراء بريطاني���ا تريي���زا م���اي اأم����س االأحد 
اأن االنتخاب���ات الت�رصيعي���ة �شتج���ري كم���ا هو مقرر 
اخلمي����س 8 يونيو بعد اعتداء لندن الذي قالت انه 

“نتاج اأيديولوجية التطرف االإ�شالمي ال�رصيرة”.

ودانت ماي االعتداء وقالت ان بريطانيا تواجه 
تهدي���دا جدي���دا يق���وم في���ه املهاجم���ون “بتقليد 
بع�شه���م” واأن االعتداءات االأخرية واإن مل تكن جزءا 
م���ن املكي���دة نف�شها، فاإنه���ا مت�شلة يف م���ا بينها؛ 
الأنه���ا “نتاج اأيديولوجية التطرف االإ�شالمي ال�رصيرة 
نف�شه���ا”. واأ�شاف���ت اأن “االإرهاب يغ���ذي االإرهاب 
ومرتكبوه ال يت�رصف���ون مبوجب مكائد معدة بعناية 
واإمن���ا ه���م مهاجمون معزول���ون يقل���دون بع�شهم 

با�شتخدام الو�شائل االأكرث فظاعة”.
التط���رف  اأيديولوجي���ة  حمارب���ة  ان  وقال���ت 
االإ�شالم���ي هي “اأحد التحدي���ات الكربى يف ع�رصنا”، 
معتربة اأن الرد ال ميكن اأن يكون فقط عرب عمليات 
مكافح���ة االإره���اب امل�شتمرة واإمنا يج���ب اأن يجري 

كذلك يف ف�شاء الفكر وعلى االنرتنت “ملنع انت�شار 
التطرف والعمليات االإرهابية”.

وقال���ت ماي التي حتدثت م���ن اأمام مكتبها يف 
10 داونن���غ �شرتي���ت بعد اجتماع اأمن���ي ان “احلملة 
)الي���وم(  غ���دا  كاملعت���اد  �شت�شتم���ر  االنتخابي���ة 
واالنتخابات العامة �شتجرى كما هو مقرر اخلمي�س”.

الى ذلك، توال���ت ردود االأفع���ال الدولية بعد 
اعت���داءات لن���دن. واجتمعت دول عربي���ة واإ�شالمية 
عدة يف اإدان���ة االعتداءات الت���ي �شهدتها العا�شمة 
الربيطانية لندن. واعتربت وزارة اخلارجية امل�رصية 
اأن “ه���ذا احل���ادث ميثل حلق���ة جدي���دة يف �شل�شلة 
العملي���ات االإرهابي���ة الت���ي �شهده���ا العدي���د من 
امل���دن حول العامل موؤخ���را، وهو ما يوؤك���د اأن جميع 

املجتمع���ات وال�شعوب باتت م�شتهدف���ة باالإرهاب 
البغي����س”. واأع���رب االأزه���ر ال�رصي���ف ع���ن “موقفه 
الثابت الذي يرف����س كل العمليات االإرهابية التي 
ت�شتهدف االآمنني يف كل ربوع االأر�س، م�شددا على 
اأن من حق جميع الب�رص العي�س يف �شالم واأمان بغ�س 

النظر عن دينهم اأو لونهم اأو جن�شهم اأو لغتهم”.
وطال���ب “املجتم���ع ال���دويل ب����رصورة ت�شافر 
اجله���ود للق�شاء عل���ى االإرهاب وخط���ره الذي بات 
يهدد ال�شالم العاملي وي�رصب يوما بعد يوم مناطق 
خمتلفة يف كل اأنحاء العامل”. كما ندد وزير اخلارجية 
الرتك���ي مول���ود ت�شاو����س اأوغلو باعت���داءات لندن 
وق���ال: “بغداد، كابول واالآن لن���دن. ندين االإرهاب 

يف اأي مكان. �شنهزمه مبعركة م�شرتكة”.

• )رويرتز(	 7 اأ�شخا�س قتلوا خالل الهجمات االإرهابية  

عواصم - وكاالت:

ال�سبت  ليلة  بالتورط يف هجمات  فيهم  م�ستبها   12 اعتقال  الأح��د  اأم�س  لندن  �سرطة  اأعلنت 

“نتاج  لندن  اعتداء  اإن  رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي  7 مواطنني، وقالت  ب��اأرواح  اأودت  التي 

اأيديولوجية التطرف ال�سريرة”، واأكدت اأن النتخابات الت�سريعية �ستجري كما هو مقرر لها، يف 

حني عربت دول عربية واإ�سالمية عن ت�سامنها مع �سحايا اعتداءات لندن، واأكدت دول وموؤ�س�سات 

اأن قوات الأم��ن �سنت  دينية على �سرورة توحيد اجلهود ملكافحة الإره��اب. واأو�سح بيان لل�سرطة 

حملة اعتقالت يف حي باركينج �سرق العا�سمة، ول تزال العملية م�ستمرا حتى الآن.

رئي�س ال���وزراء الرتكي يعلن ب���دء معركة الرقة
ال�����ش��وري اجل��ي�����س  ق��ب�����ش��ة  يف  ح��ل��ب  يف  “داع�س”  م��ع��اق��ل  اآخ�����ر 

عوا�شم - وكاالت: اأعلن رئي�س الوزراء الرتكي 
بن علي يلديرمي اأم�س االأحد اأن معركة انتزاع مدينة 
الرقة ال�شوري���ة من قب�شة تنظي���م “داع�س” بداأت 

واأن الواليات املتحدة اأبلغت اأنقرة بها.
ويتناق����س ذلك م���ع ت�رصيحات ق���وات �شوريا 
الدميقراطي���ة، حتال���ف ف�شائ���ل عربي���ة وكردي���ة 
مدعوم���ة من وا�شنط���ن، والتي اأك���دت ال�شبت اأنها 

�شتبداأ “خالل ايام” معركة ال�شيطرة على الرقة.
قالت قوات �شوريا الدميقراطية املدعومة من 
الواليات املتحدة اإنها انتزع���ت ال�شيطرة على �شد 
على نهر الف���رات من تنظيم “داع����س” اأم�س االأحد 
يف اأح���دث مك�شب حتققه يف تقدمه���ا �شوب مدينة 
الرق���ة. وقال املتحدث با�شم وحدات حماية ال�شعب 
الكردي���ة، وهي الف�شيل الرئي����س يف قوات �شوريا 
الدميقراطي���ة، اإن املقاتل���ني يقوم���ون بتم�شي���ط 
القرى املجاورة بحثا عن األغ���ام ولتعزيز خطوطهم 
الدفاعي���ة. وقال نوري حممود اإنه���م �شيطروا على 
ال�شد بالكامل. ويعني هذا التقدم اأن قوات �شوريا 
الدميقراطي���ة ت�شيط���ر االآن على 3 �ش���دود رئي�شة 
عل���ى نهر الفرات بعد اأن �شيطرت على اأكرب �شد يف 

�شوريا ال�شهر املا�شي.
ونقل���ت و�شائل اإعالم حملية، بينها وكالة انباء 
االأنا�ش���ول احلكومية، عن يل���درمي قوله اإن “عملية 
الرق���ة، التي خط���ط لها قبل مدة طويل���ة، بداأت يف 
وقت متاأخر من الثاين م���ن يونيو. زودتنا الواليات 
املتح���دة باملعلوم���ات ال�رصوري���ة املتعلق���ة بهذه 

امل�شاألة قبل العملية”.

وكان الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب اردوغان 
ح���ذر الواليات املتحدة من اأن ب���الده لن ت�شارك يف 
عملي���ة ا�شتعادة الرقة، معق���ل تنظيم “داع�س” يف 

�شوريا، اإلى جانب القوات الكردية.
ال�شع���ب  حماي���ة  وح���دات  وا�شنط���ن  وتدع���م 
الكردي���ة، التي تعد مكونا اأ�شا�شيا يف قوات �شوريا 
الدميقراطي���ة. من ناحيتها، تعترب تركيا اأن وحدات 
حماية ال�شعب هي امت���داد يف �شوريا حلزب العمال 
الكرد�صت���اين، وه���و تنظي���م انف�ص���ايل انخ���رط يف 
مع���ارك دامية �شد اأنقرة منذ العام 1984 وم�شنف 
على اأنه “اإرهابي” لديها ولدى حلفائها الغربيني.

وبداأت الواليات املتحدة بتزويد وحدات حماية 

ال�شعب بال�شالح، يف قرار اأغ�شب اأنقرة.
الى ذلك، �شيطرت قوات اجلي�س ال�شوري على 
مدينة م�شكنة اآخر معاقل “داع�س” يف حمافظة حلب 
بعد ان�شحاب عنا�رص تنظيم “داع�س” االإرهابي منها.
واأفادت م�شادر ب���اأن القوات احلكومية دخلت 
املدين���ة مدعومة بغطاء ج���وي رو�شي مكثف. و�شن 
اجلي����س ال�ش���وري حملة ع�شكرية عل���ى املدينة منذ 
اأكرث من �شهرين؛ بهدف حما�رصة املدينة وال�شيطرة 
عليها. واأدى ح�شار املدينة اإلى موجات نزوح كبرية 
للمدنيني، اإذ ا�شتهدف���ت املدينة بع�رصات الغارات 
اجلوية ب�ش���كل يومي ما اأدى لوق���وع قتلى وجرحى 

من املدنيني اإ�شافة لدمار كبري يف املنازل.
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• )رويرتز(	 قوات من اجلي�س ال�شوري يف ريف دم�شق  

اأعلن���ت  روي���رتز:   - املو�ش���ل 
ميلي�شي���ات احل�ش���د ال�شعب���ي، املدعومة 
م���ن اإي���ران، اأم�س االأح���د، ال�شيط���رة على 
ق�شاء البعاج غربي املو�شل، ورفع العلم 
العراقي على مبانيه بعد معارك مع عنا�رص 

تنظيم “داع�س” االإرهابي.
وذك���رت م�ش���ادر عراقي���ة واأمريكية 
اأن ال�شيط���رة على البع���اج، الواقعة قرب 
املنطق���ة  تقل����س  ال�شوري���ة.  احل���دود 
الواقع���ة حت���ت �شيط���رة املت�شددي���ن يف 
منطقة احلدود بني العراق و�شوريا، حيث 
من املعتق���د اأن اأبو بك���ر البغدادي زعيم 
التنظي���م يختب���ئ فيه���ا. من جان���ب اآخر، 
توا�شل القوات العراقي���ة التوغل يف حي 
الزجنيل���ي بعم���ق 800 مرت وح���ي ال�شفاء 
املح���اذي لل�شفة الغربية م���ن نهر دجلة، 
فيم���ا توا�شل مت�شيط ح���ي ال�شحة، الذي 

�شيطرت عليه على نحو �شبه كامل.
ومتكنت الق���وات العراقية من اإجالء 
500 اأ����رصة مدنية من ح���ي الزجنيلي رغم 
مقتل الع�رصات م���ن املدنيني اأثناء عملية 

االإجالء بنريان م�شلحي “داع�س”.

“احل�شد” يعلن 
ال�شيطرة على البعاج
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ومضات

بالرغ���م م���ن مرور م���ا يقرب م���ن ثالثة 
عقود على �سق���وط النظري���ة املارك�سية يف 
“اأوروب���ا “ وغريها اإال اأنها على ما يبدو تريد 
تاأكيد الف�سل مرة اأخرى ولكن يف العراق هذه 
املرة م���ع اأن العراق مل يع���رف هذه النظرية 
يف التطبي���ق العملي من قب���ل بل كان نظاما 
قومي���ا عربي���ا م�سلم���ا، فق���د حتدث���ت تلك 
النظري���ة عن ظهور النقي����ض يف كل عمل اأو 
تطبي���ق اأو مادة اأو م���ا �سابه ذلك، مبعنى اأنه 
ل���و حدث تطور يف جمال مع���ن فاإن نقي�سه 
يكمن بداخله ويح���دث ال�رصاع بينهما ليخرج 
بع���د ذلك �سيء ثالث يحم���ل بداخله نقي�سه 
ه���و االآخ���ر وهك���ذا دواليك كل �س���يء يحمل 

نقي�سه ويعي�ض ال�رصاع الداخلي.
ق���د يف�رص البع����ض ما يج���ري يف العراق 
باأن���ه تطبيق عملي لتل���ك النظرية حن نرى 
ظهور تنظي���م الدولة االإ�سالمية منذ �سنوات 
قليل���ة ثم فج���اأة وك���ردة فعل يخ���رج علينا 
م���ا �سم���ي باحل�س���د ال�سعبي ليت���م ت�سويره 
عل���ى اأن���ه حمارب له���ذا التنظي���م املتطرف 
اأو مناق����ض لوجوده وفعله، م���ع اأن احلقيقة 
ال�ساطعة لكل من يريد اأن يفهم تقول اإنهما 
غ���ري متناق�سن يف الفع���ل يف حقيقة االأمر، 
ب���ل هما ي�س���ريان يف اجت���اه واح���د ويوؤديان 
اإل���ى نتيجة واح���دة هي تدمري الع���راق ومعه 
�سوري���ا وتفتي���ت وحدتهما الوطني���ة وزرع 
الفتنة داخل جمتمعهما، فاالأول يخدم الثاين 
ويح���دد م�ساره ومواقع عمل���ه ليقوم بتغيري 
دميغرافية العراق وتركيبته ال�سكانية ومعه 

�سوريا التي ت�سري على نف�ض النهج.
ما ي���راه كثريون وم���ا توؤك���ده االأحداث 
اأن  نتائجه���ا  وحت���ى  م�ساره���ا  ويوؤك���ده 
التنظيم���ن خرج���ا مع���ا واأ�سبح���ا جي�س���ن 
حمارب���ن يع���د كل منهم���ا بع����رصات االآالف 
وم�سل���ح مبختلف االأ�سلح���ة وكل ذلك يحدث 
ب�س���ورة مفاجئ���ة ودون مقدم���ات لينه�سا 
مبهم���ة واح���دة مت ر�سمه���ا لهم���ا يف غ���رف 
مغلقة ويوؤديان هذا الدور ب�سورة متنا�سقة 
ت�س���ور اأو توحي بالتناق����ض بينهما ولكنها 
يف حقيق���ة االأمر تخ���دم التكامل بن االثنن 
وحتق���ق النتائج املطلوبة من وجودهما معا، 
هم���ا لي�سا عل���ى النقي����ض كما ي���رى بع�ض 
املارك�سين ولن ينتج���ا منتجا اآخر من خالل 
تطورهم���ا وال����رصاع بينهم���ا، بل هم���ا �سيء 
واح���د ينت���ج منتجا واحدا متوافق���ا مع �سبب 
وجودهما ولي�ض م���ع تناق�سهما، لذلك قلنا 
اإن ال�ساح���ة العراقية توؤكد م���ن جديد ف�سل 
نظري���ة املتناق�س���ات الت���ي حت���دث عنه���ا 
مارك����ض، ولكنها حتول���ت اإلى �ساحة جتارب 
ال تنته���ي واآخ���ر تلك التجارب ه���ي وجود ما 
اأ�سم���ي باحل�س���د ال�سعب���ي ال���ذي مت اإيجاده 
حتت ذريعة وجود تنظيم الدولة اإال اأنه اأوجد 
ليقوم مبهمة حمددة عج���ز النظام الطائفي 
ومع���ه الغ���زو الغربي عن حتقيقه���ا من قبل 
وهي اإف���راغ مناطق املقاوم���ة لكل ذلك وما 
يحدث يف العراق م���ن عنا�رصها واإعجازها عن 
القيام مب���ا داأبت على القيام ب���ه منذ العام 
2003 من مناه�س���ة لواقع يراد فر�سه على 

ال�سعب العربي يف العراق وهو راف�ض له.

ماركس يفشل
 في العراق

األي�����ض م����ن ال�س����دف اأن يواف����ق الي����وم 
)اخلام�ض من يوني����و( الذكرى اخلم�سن على 
الهزمي����ة العربي����ة الك����رى عندم����ا دّك جي�ض 
العدو االإ�رصائيلي حدود ثالث دول عربية دفعة 
واح����دة يف �ست����ة اأيام مدمراً ح����وايل 80 % من 
قواها الع�سكرية مع����اً، و�سلبها ما ال ت�ستطيع 
ا�ستعادت����ه اإل����ى الي����وم، وم����ا حت����اول جاهدة 
الوق����وف عنده فقط، بع����د اأن كانت االإذاعات 
تزع����ق قبله����ا بكن�����ض قطع����ان امل�ستعمرين 

ورميهم يف البحر!
األي�����ض م����ن ال�س����دف اأن يواف����ق الي����وم 
اأي�س����اً )العا�رص من رم�س����ان(، الذكرى الرابعة 
واالأربع����ن لتلك احل����رب التي رمم����ت بع�ساً 
من اجلرح العرب����ي، على الرغم من التفا�سيل 
املزعج����ة التي ال يوّد اأح����ٌد اخلو�ض فيها، من 
ح�س����ار اجلي�����ض امل�����رصي الثالث، وم����ا فعله 
اجل����رال اإيريل �سارون يف ثغ����رة الدفر�سوار، 
وم����ع ذلك كان����ت احل����رب االأولى الت����ي نبادر 
بها، والتي يكون لنا فيها ق�سب ال�سبق، ولو 

حلن.

اأّي����اً ما كانت ال�س����دف فاإننا ال نزال نعاين 
من خملف����ات تلك ال�سنن، نعاين من الهزمية 
والن�رص معاً، نعاين من انك�سار احللم الأننا اأفقنا 
من����ه، و”لي����ت اأّن����ا ال نفيق”، لنج����د اأنف�سنا يف 
�سحراء التيه نف�سها التي خا�سها بنو اإ�رصائيل 
اأربعن �سنة، ولكن “نكبتنا” قاربت ال�سبعن 
عام����اً، و”نك�ستن����ا” اأطفاأ �سخامه����ا اخلم�سن، 
وال ن����زال يف املنعطف����ات التاريخي����ة اخلطرة 
ذاته����ا، مل ن�ستط����ع التحرك يف خ����ط م�ستقيم 
اإل����ى اله����دف، وال ن����زال ال ن����دري م����ا الهدف 
احلقيق����ي، الأن املعل����ن ه����و ا�ستع����ادة احلق 
الفل�سطين����ي، ولكن االأه����داف الدفينة ت�سري 
اإلى اأن كل بلد يقول “نف�سي... نف�سي”، ومن 
هرول قد هرول يف العل����ن، بعد حادثة “ُبرقع 
احلياء” الذي مت التطوي����ح به يف ال�سبعينات، 
واليوم يتح�����رصّ الكثري من العرب على اأنهم مل 
يركبوا يف العربات االأول����ى من قطار التطبيع 
حي����ث فاتهم خري كث����رٌي على ما يب����دو، ورمبا 
ن����دم البع�����ض على تاري����خ العن����اد وال�سمود 
والت�س����ّدي واإن كان ورقياً، اأما الدهاليز فقد 

امت����الأت اتفاقات، واكتّظت لق����اءات، وابتلت 
بُقبل، ومل ت�سلم االأ�رصّة اأي�ساً من غزوات.

عل����ى م����دى العق����ود املا�سي����ة انهال����ت 
مطارق ثقال على بو�سلتنا، فُجّن جنون موؤ�رص 
“الق�سي����ة” ف�سارت ق�سايا، وت����وزع االأعداء 
بعدم����ا كان عدّواً، خف ال�سغط العربي - على 
االأق����ل – على احلكومات، وقل احلرج الر�سمي 
واالإحراج ال�سعبي م����ن التخلي، واالبتعاد، عن 
فل�سط����ن، وا�ستقب����ال، واحت�س����ان الوف����ود 
ال�سهيونية، مت حتت جنح الظالم خنق مكاتب 
مقاطع����ة “اإ�رصائي����ل”، مت تدج����ن الكثري من 
املناهج حتى ال تنادي باأي �سكل لقتال العدو 
خوفاً من التطرف، ولكننا من التدجن اأخوف، 
واأخوف من امليوعة، وانعدام الهوية، و�سعف 
االنتماء الوطني ل�سالح انتماء معومل ال ق�سية 
مركزي����ة له، الأن����ه ال ينتمي اإل����ى جغرافيا، بل 
اإلى اأّم����ة اإلكرتونية، تتجاوز احلدود والتقاليد 
والدين، وت�ستبدلها بقي����م عامة، وامل�ستقيم 
امللتزم يف هذه االأمة من تكون له قيٌم اإن�سانية 

عاملية يلتزم بها، وكفى.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

بعد م����رور ع����ام عل����ى تطبيق 
النظام املوازي االختياري للبحرنة 
ف����اإّن الت�ساوؤل م����ا الذي حققه هذا 
امل�����رصوع؟ القان����ون نظري����ا يل����زم 
اأ�سح����اب االأعم����ال التقي����د بن�سبة 
البحرن����ة لكن ال����ذي متار�سه هذه 
املوؤ�س�س����ات نقي�����ض ه����ذا متاما. 
النظ����ام ين�ض ب�س����كل ال لب�ض فيه 
عل����ى ن�سبة حم����ددة للبحرن����ة لكّن 
املع�سلة هنا اأّن دفع مبلغ ثالثمئة 
دين����ار عن كل ت�رصي����ح جديد لكل 
عام����ل اأجنب����ي يوظف خ����ارج ن�سبة 

البحرنة ميثل تقوي�سا للبحرنة. 
نع����م هناك تاأكي����دات من قبل 
هيئ����ة تنظيم �س����وق العم����ل باأّنه 
“بعد ع����ام من تطبي����ق القرار لن 
جت����دد ت�ساريح العم����ل اإالّ بوجود 
البحرن����ة الكافية اأو دف����ع الر�سوم 
الى االأعل����ى”، بالطبع اأث����ار القرار 
الهواج�����ض وبالتحديد  العديد من 
على م����دى االتزام الفعل����ي بن�سبة 
البحرنة، فالذي ب����ات وا�سحا ملن 
يدقق يف ما يف�س����ي اإليه القانون 
امل����وازي للبحرن����ة االختياري����ة اأّن 
�ساح����ب العمل ب����ن خياري����ن اإما 
دف����ع ال����� 300 دين����ار اأو توظي����ف 
اأ�سح����اب  جل����اأ  فق����د  البحرين����ّي، 
االأعمال الى اخليار االأول متجاهلن 

متاما توظيف البحرينين. 
م�س����ي  وبع����د  االآن  نتذك����ر 
ع����ام عل����ى القان����ون اأّن الرئي�����ض 
التنفي����ذي لهيئ����ة �س����وق العم����ل 
�رصح ب����اأّن املو�سوع ا�ستغرق عاما 
كامال يف الدرا�س����ة، وحول الر�سوم 
املقررة فاإنه اأفاد اأّن الهدف لي�ض 
اجلانب املادي بل اأداة واإذا وجدنا 
بح�سب تقديراتنا اأّن االأداة منا�سبة 
�سن�ستمر فيها، اأما اإذا كانت هناك 
تاأثريات �سلبية على العامل غرينا 
الرقم بالزيادة، اأما اإذا اأثرت �سلبيا 

على النظام غريناه بالنق�سان.
يب����دو لن����ا اأّن املع�سلة تكمن 
يف مدى تقي����د اأ�سح����اب ال�رصكات 
العم����ل  وزارة  البحرن����ة.  بن�سب����ة 
التعه����دات  نظ����ام  ا�ستحدث����ت 
ومبوجب����ه يتعه����د �ساح����ب العمل 
بتوظيف البحرين����ي وتتم متابعته 
يف الوفاء بتعهداته، واملوؤ�سف اأّن 
النظ����ام مل يح�سد النج����اح املرجو 
منه مبعنى اآخر اأّن����ه ف�سل يف الزام 
املوؤ�س�س����ات بالبحرن����ة وكان البّد 
م����ن البحث ع����ن نظام بدي����ل اأكرث 
جدية، غري اأّن ال�رصاحة تقت�سي منا 
القول اإّن العل����ة لي�ست يف النظام 
ب����ل يف العم����ل عل����ى تطبيقه دون 
ته����اون. هن����اك ظاه����رة التوظيف 
الوهمي التي بات����ت منت�رصة ويلجاأ 
االأعم����ال لتفويت  ا�سح����اب  اليها 
الفر�����ض على البحرينين ومل جتد 

من يت�سدى لها حتى اللحظة. 

النظام الموازي 
نجاح أم فشل

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأت�سور اأنه لغاية االآن مل يدرك مفو�ض 
االأمم املتحدة ال�سامي حلقوق االإن�سان زيد 
رعد احل�س���ن موقفه املنح���از لالإرهابين 
والعم���الء وم���ازال يت����رصف بالطريقة التي 
يت�رصفون بها ومل يك���ن م�ستغربا اأن يخرج 
اإلين���ا بت�رصيح فرح به االإع���الم “املفرك” 
ون�رصه عل���ى اأو�سع نطاق، وجاء يف الت�رصيح: 
“طال���ب مفّو����ض االأم���م املتح���دة ال�سامي 
حلق���وق االإن�سان، زيد رعد احل�سن، حكومة 
البحري���ن نه���ار اجلمع���ة، باإط���الق حتقي���ق 
ف���وري وم�ستقل وفاعل لك�س���ف مالب�سات 
مقتل خم�سة متظاهري���ن خالل عملّية اأمنّية 
جرت االأ�سبوع املا�سي واأحثها على اأن تن�رص 
نتائ���ج التحقيقات للراأي الع���ام واأن حتّمل 

مرتكب���ي هذه االأفع���ال م�سوؤولّية اأفعالهم، 
كما اأدع���و االأطراف كافة اإل���ى االبتعاد عن 

العنف”.
هل يع���رف املفو�ض ال�سامي اأن قوات 
االأم���ن متكنت م���ن القب�ض عل���ى 286 من 
املطلوب���ن واخلطرين اأمني���ا واملحكومن 
بق�سايا اإرهابية يف جتمع الدراز، وكان عدد 
كبري منهم خمتبئ���ا يف منزل املدعو عي�سى 
قا�سم واأن قوات ال�رصطة تعر�ست للهجوم 
بالقناب���ل اليدوي���ة واالأ�سي���اخ احلديدي���ة 
واالأ�سلح���ة البي�س���اء والفوؤو����ض ونتج عن 
ذل���ك اإ�ساب���ة 19 من رجال االأم���ن اإ�سابات 
خمتلفة، مبعن���ى اأن قوات االأم���ن مل تواجه 
مدنين واإمنا واجه���ت اإرهابين م�سلحن 

هدفه���م مذاب���ح طائفي���ة وا�ستب���اكات مع 
وف���ق  معه���م  ال�رصط���ة  وتعامل���ت  االأم���ن، 

ال�سوابط القانونية املقررة. 
ه���ل يع���رف املفو����ض ال�سام���ي ك���م 
ع���دد رجال االأم���ن الذين ا�ست�سه���دوا جراء 
العمليات االإرهابية التي نفذها عمالء اإيران 
وتعاظم اأ�ساليب التاآمر والغدر بدل النهج 
ال���ذي ميار�سه دفاعا عن االأطراف املعادية 
التي ت�ستعر�ض االإرهاب ب�سكل ا�ستفزازي 
يف عر����ض ال�س���وارع؟ هل يع���رف املفو�ض 
ال�سام���ي ويف �سبي���ل الو�س���ول اإلى حتديد 
اأكرث دق���ة وتقييم اأكرث عمق���ا عدد خمازن 
االأ�سلحة واملتفجرات التي مت اكت�سافها يف 
البحري���ن على مدار ال�سنوات املا�سية ومن 

هو املتورط؟ 
لق���د خ�س�س���ت وقتا حم���ددا ملناق�سة 
وفاة خم�س���ة اأ�سخا�ض يف جتمع غري قانوين 
ملدة 11 �سهرا وجاري التحقيق يف اأ�سبابها 
كم���ا اأو�سح���ت الداخلية، ولكن���ك مل ت�ساأل 
التحري����ض  موا�سل���ة  ع���ن  ت���ام  بو�س���وح 
عل���ى العم���ل االإرهاب���ي وا�ست���داد الن�ساط 
التاآمري ورمبا هذه اأب���رز مظاهر املوؤ�س�سة 
الت���ي تعمل بها التي ال نق���ول اإنها اأخطاأت 
احل�س���اب كث���ريا واإمن���ا تتعمد املن���اورات 
الفوقية وخلف الكوالي�ض دعما لالإرهابين 
وخمتل���ف اأعم���ال التاآم���ر ولي�ض بعي���دا اأن 
موؤ�س�ستكم توظف خراء االنقالبات واأعمال 

التخريب.

المفوض السامي ومناورات 
فوقية لدعم اإلرهابيين!

ق���رار املحكم���ة االإداري���ة بوق���ف جمعية 
وع���د وت�سفية اأموالها وحتويله���ا اإلى خزينة 
الدولة ج���اء متاأخراً، اإمنا خري م���ن اأن ال ياأتي، 
خ���ر مفرح كان منتظراً ولكن يجب اأال يختزل 
ليق���ف عن���د غل���ق اجلمعية، يج���ب احلذر مما 
 وراءه���ا، وغل���ق االآذان ع���ن نعي���ق اخل���ارج .
لدينا اآالف ال�سواهد على الدور التخريبي الذي 
بدر من ه���ذه اجلمعية، حت���ى اأ�سبح وجودها 
خمالف���ا الأ�سل م�رصوعي���ة العم���ل ال�سيا�سي، 

اأفعال حاقدة ك�سفت حقيقة االأقنعة، م�ستغلة 
منره���ا للتحري�ض وعمل اعت�سامات خمالفة، 
لق���د طعن���ت يف ال�رصعية الد�ستوري���ة وم�ست 
ال�سلطات الت�رصيعي���ة والتنفيذية والق�سائية 
 اإل���ى درجة التحبيذ العلن���ي لالإرهاب والعنف.
لق���د اأطلق���ت ع���ر ح�سابه���ا الر�سم���ي عل���ى 
�سبكة االإنرتن���ت - و�سف “�سه���داء الوطن” 
على جن���اة �سدر ب�ساأنهم حكم ب���ات باالإعدام 
بعب���وة  ال�رصط���ة  ق���وات  ا�ستهدافه���م  بع���د 
متفج���رة جن���م عنه���ا مقت���ل ثالثة م���ن رجال 

وقوفه���ا  اجلمعي���ة  اأك���دت  كم���ا  ال�رصط���ة! 
وه���ي  “الوف���اق”،  جمعي���ة  م���ع  وت�سامنه���ا 
جمعي���ة منحلة مبوج���ب حكم ق�سائ���ي اأدانها 
 بالطع���ن يف �رصعي���ة د�ستور مملك���ة البحرين.

مل ت�ستغل اجلمعية للحفاظ على االأمن، و�سون 
الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع اأ�سكاله، بل 
مار�ست ن�ساطها ال�سيا�سي اإلى حد التحري�ض 
علي���ه، وت�سجي���ع امل�س���ريات واالعت�سام���ات 
اجلماهريي���ة مبا قد ي���وؤدي اإلى اإح���داث فتنة 
طائفي���ة يف الب���الد، اأفع���ال ت�س���كل خمالف���ة 

للقوانن ملا لها م���ن عواقب ت�رص بامل�سالح 
الوط���ن. وا�ستق���رار  اأم���ن  وزعزع���ة   العام���ة 
تهمي�سي���ة  �سيا�س���ة  اجلمعي���ة  ا�ستخدم���ت 
معادي���ة باأ�ساليب جتريحي���ة مهينة، انحرفت 
ع���ن م�ساره���ا لتع���زل نف�سه���ا وتبتع���د ع���ن 
 الهدف احلقيقي ال���ذي مت اإن�ساوؤها من اأجله.
ناأم���ل اأن تكون نهاية “وع���د” در�سا لغريها، 
فال بق���اء اإال للحق وال ا�ستم���رار اإال ملن يعمل 
م���ن اأجل الوط���ن، يراعي يف م�سريت���ه �سمعته 

وم�ساحله.

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابييوٌم... وتاريخان

   ذرائع

  رؤية مغايرة

fatin.hamza
@gmail.com فاتن حمزة نهاية “وعد”... دروس وعبر 



أحمد مهدي

أعلن النادي األهيل عن التعاقد رسميا 
مع املدرب الفرنيس من أصول جزائرية، 
عبدالقادر بهلول؛ لقيادة الفريق األول 
لك��رة الق��دم خ��ال املوس��م الجديد 

.2017/2018
ي��أيت ذل��ك تأكي��دا مل��ا ن��ره “الباد 
س��بورت” قبل أيام نح��و توجه النادي 

للتعاقد مع مدرب جزائري.
النادي الرس��مي، فإن  وبحس��ب بيان 
التعاقد مع بهلول جاء بعد قيام اإلدارة 
بالدراسة والتدقيق يف العديد من السري 
الذاتية لعدد م��ن املدربني املتميزين، 
إذ وقع اختيار اإلدارة عىل املدرب عبد 
الق��ادر بهلول؛ ملا يتمتع به من صفات 

وخربة.
أن  اإلدارة  ارت��أت  الن��ادي:  وأردف 
العوام��ل املذكورة س��تخدم الفريق يف 
املرحل��ة املقبلة، كام أن��ه من العوامل 

التي رجحت كف��ة املدرب هي خوضه 
لع��دة تجارب ناجحة مع بعض األندية 
اإلفريقية، والتي وصل معها إىل نهائيات 
ع��دد من املس��ابقات املحلية هناك يف 

إفريقيا باإلضافة إىل مسابقات دولية.

وبحس��ب الن��ادي أيضا، ف��إن اإلدارة 
تتواص��ل بش��كل مكثف م��ع املدرب؛ 
املناس��بة  الخي��ارات  ع��ىل  للوق��وف 
بش��أن ملف محرتيف الفريق؛ استعداد 
النطاق فرتة اإلعداد للموس��م الجديد 

.2017/2018
وس��يبدأ بهلول اإلعداد مع النسور يوم 

15 يوليو املقبل.
يشار إىل أن األهيل أنهى املوسم املايض 
يف املركز الس��ابع، وأرشف عىل الفريق 
يف املوس��م امل��ايض 3 مدرب��ني، إذ بدأ 
املوسم مع املدرب البلجييك من أصول 
تونسية فتحي العبيدي، قبل أن يعفى 
م��ن منصبه وتس��ند املهم��ة للمدرب 
ص��ادق عيل بش��كل مؤق��ت، قبل أن 
تس��ند املهمة للم��درب املرصي محمد 
عبدالعظيم، وال��ذي أعفي من منصبه 
أيضا؛ لتعود القي��ادة الفنية مرة أخرى 
للمدرب صادق عيل الذي شغل منصب 
مس��اعد امل��درب للمدرب��ني العبيدي 
وعبدالعظيم، كام يتوق��ع له أن يكون 
مس��اعدا للمدرب عبدالقادر بهلول يف 

املوسم املقبل أيضا.

لقيادة الفريق األول لكرة القدم

األهلي يتعاقد مع المدرب الجزائري عبدالقادر بهلول
أحمد مهدي

عبدالقادر بهلول

sports@albiladpress.com
سبورت
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قال املدرب الوطن��ي للكرة الطائرة 
رضا ع��يل إنه لغاية اآلن مل يحس��م 
وجهت��ه التدريبي��ة القادم��ة بعدما 
قاد الفري��ق األول بالنادي األهيل يف 
املوسم املايض، مشرياً إىل أنه الزال يف 
طور الراحة من تعب موس��م شاق 
وطويل خاضه مع “النسور” املوسم 

الفائت.
وأضاف عيل ل� “الباد س��بورت” أن 
األه��يل مل يعرض عليه تجديد العقد 
م��ن عدمه لغاية اآلن، الفتاً النظر يف 
الوقت ذاته إىل أنه يدرس عددا من 
الع��روض الخليجية املقدمة له تاركا 
الباب مفتوحاً سواء للعمل داخل أو 
خارج البحري��ن وفقاً للعرض املقدم 

له ومدى ماءمته لظروفه.
وتاب��ع “ انته��ى عقدي م��ع األهيل 

بنهاية ش��هر مايو املايض، والنادي مل 
يدخل مع��ي يف مفاوضات للتجديد 
من عدم��ه، ولدي ع��روض خارجية 
ولكن الوق��ت مازال مبكراً لحس��م 
الوجه��ة القادم��ة فأمامن��ا حوايل 3 
أش��هر عىل انطاق املوس��م الجديد 
وال ب��د يف نهاية املط��اف من اختيار 
العرض املناس��ب أو حت��ى التوقف 
عن التدريب يف حال مل أجد العرض 

الذي يتناسب مع تطلعايت..”.
ووصف عيل املوس��م امل��ايض الذي 
قض��اه مع الن��ادي األه��يل بالناجح 
واملتمي��ز عطفاً عىل م��ا حققه من 
نتائ��ج وبط��والت، حي��ث إن��ه قاد 
الفريق إلحراز لق��ب بطولة األندية 
العربي��ة التي اس��تضافتها البحرين، 
والظفر بكأس االتحاد وبطولة كأس 

سمو ويل العهد كام نجح الفريق يف 
الوصول إىل نهايئ مس��ابقة الدوري، 
وبصورة عامة فإن الفريق كان طرفاً 
يف أربعة نهائيات استطاع أن يحقق 

الف��وز يف ثاثة منهم وه��ي نتيجة 
إيجابية.

وأضاف “لقد حققت جزءاً كبرياً من 
األهداف التي رسمها الجهاز اإلداري 

يف املوس��م امل��ايض وكل ذلك يعود 
إىل الجه��ود املش��رتكة إلدارة النادي 
والجه��از اإلداري والفن��ي وجه��ود 
الاعب��ني الذي��ن قدموا مس��تويات 

طيب��ة تخطوا من خالها العديد من 
العقبات والتحديات والضغوطات..”.
وقال عيل بأنه راض عن املس��تويات 
الت��ي قدمها الفري��ق، مضيفاً “إنني 
مقتن��ع بالعم��ل ال��ذي قدمته مع 
األلق��اب  بتحقي��ق  لي��س  األه��يل 
والبط��والت فقط، وإمن��ا من خال 
ب��روز العب��ني وظهوره��م بص��ورة 
أفض��ل مث��ل محم��د عن��ان ونارص 
عنان، فاالعتامد يف السابق كان عىل 
املحرتف الدومينييك الفيس بنس��بة 
كبرية بينام ت��وزع العطاء عىل بقية 
الاعب��ني يف ظل تراج��ع أداء الفيس 
منذ بداية املوسم، واستطعنا أن نفوز 
ع��ىل داركليب 8 مرات يف املوس��م 
املايض وهو أحد أبرز الفرق املنظمة 

والقوية يف الدوري املحيل..”.

بلغ محرتف الفريق األول لكرة الس��لة 
بنادي الحالة يف املوسم املايض األمرييك 
لورين وودز، س��ن التقاعد من دوري 

.”NBA“ رابطة املحرتفني األمريكية
وأكم��ل لورين 42 عاًم��ا، وهو العمر 

القانوين للتقاعد من الدوري األمرييك.
ويحق لاعبي دوري الرابطة األمريكية 
ال��� “NBA” التقاعد ع��ن اللعب بعد 
أن يكملوا 5 مواسم متتالية يف الدوري 

العام، ثم يبلغوا عمر ال� 42 سنة.
ويس��تطيع الاع��ب املتقاعد اس��تام 
رات��ب تقاع��دي ال يقل ع��ن 11 ألف 
دوالر أم��رييك، وذل��ك حس��ب لوائح 

وقوانني الرابطة األمريكية.
األم��رييك لورين هو موالي��د 21 يونيو 
1978 يف س��انت لويس، وبدأ مسريته 
االحرتافية ب��دوري الرابطة األمرييك يف 
سنة 2001 بعد أن تم اختياره من قبل 

فريق مينيسيوتا تيمرب وولفز.
وخاض لورين تجربة احرتافية بالدوري 
األم��رييك تج��اوزت 5 مواس��م، لع��ب 
خاله��ا مع أندية تيمرب وولفز وميامي 
هي��ت و تورونتو رابتورز و هيوس��ن 

روكتس.
ب��دوره، أع��رب األم��رييك لوري��ن عن 
مس��ريته  بنهاي��ة  البالغ��ة  س��عادته 
االحرتافية الناجحة يف مملكة البحرين.
وق��ال لورين ل� “الباد س��بورت” بعد 
انته��اء املوس��م امل��ايض: “أعتق��د أن 
البحري��ن وفري��ق الحالة ه��و النهاية 
املثالية ملس��رييت الرياضية كاعب كرة 

سلة محرتف”.
وأض��اف “أنا س��عيد ج��ًدا بلعبي يف 
صفوف الحالة، واليشء األكرث س��عادة 
هو املعاملة الحس��نة م��ن قبل جميع 
أفراد الن��ادي كواحد من أبناء العائلة، 

أنا سعيد بكل يشء، وسأشتاق للجميع 
يف حال رحييل”.

وذكر اورين أنه ليس متأكدا متاًما من 
أن املوس��م الفائت هو آخر موسم له 
كاعب، ولكن عىل األرجح هو سيكون 

كذلك.
وتابع قائا “ال أظن أنني أس��تطيع أن 
أق��دم أكرث؛ بس��بب تق��دم العمر، إذ 
أصبح جس��دي غري ق��ادر عىل العطاء 

أكرث يف امللعب”.
وأوض��ح لوري��ن أن مس��ريته كاعب 
مح��رتف ج��اءت عىل مدار 16 س��نة، 
خاض 6 سنوات منها يف دوري الرابطة 

األمرييك، و10 سنوات خارجها.
وأردف قائ��ا “إن��ه ملن املح��زن ألي 
شخص أن يختتم مس��ريته االحرتافية، 
س��أخضغ للراحة حت��ى اآلن، وجميع 
الاعبني يحبون أن يكملوا مش��وارهم 

ويكملوا اللعب، لكن يف بعض األحيان 
التوق��ف عن ذلك يكون خي��ارًا جيًدا؛ 
م��ن أجل الراح��ة والتفرغ إىل أش��ياء 

أخرى والتفكري يف األمور الخاصة”.
ولفت األم��رييك إىل أن اللعب االحرتايف 
ه��و أك��رب إنج��از حقق��ه يف حيات��ه، 
وأضاف “اإلنس��ان بطبيع��ة حاله منذ 
الصغر يكون حلم��ه دامئًا الوصول إىل 
االحرتاف، والحلم الكبري هو أن تلعب 

6 سنوات يف الدوري األقوى عاملًيا”.
وختم لورين ترصيحه بالقول “مستوى 
ال��دوري البحريني يف تط��ور ملحوظ 
ومس��تمر ع��ىل الصعيد الفن��ي العام 
عن املواس��م السابقة، وأعتقد أن األمر 
س��يتطور أكرث يف املواسم املقبلة؛ كون 
ال��دوري يتمّيز بوج��ود العبني صغار 
يف العمر موهوب��ني يقدمون أداًء فنًيا 

عالًيا”.

رض��ا عل��ي: األهل��ي ل��م يفاوضن��ي للتجدي��د 

األميرك��ي وودز يتقاعد م��ن دوري رابطة المحترفين

وصفه موسمه مع “النسور” بـ“الناجح”

خاض 6 مواسم داخل الـ “NBA”.. وأكمل 42 عاما

حسن علي

محمد الدرازي
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فريق األهلي للكرة الطائرةرضا علي

وودز في أحد اللقاءات مع الحالة

عرضت إدارة النادي األهيل فكرة 
التجديد لاعب الفريق األول لكرة 

القدم، مجتبى عبدعيل؛ ليواصل متثيل 
“النسور الصفراء” يف املوسم املقبل 

.2017/2018
وقدمت إدارة الفريق األصفر عرضها 
بشكل جدي مع العب خط الدفاع، 

والذي انتهى عقده بنهاية املوسم 
املايض 2016/2017. وميتلك الاعب 

عروضا أخرى يف الوقت الراهن من 
بينها ناد يف الدرجة األوىل، وآخر 

يف الدرجة الثانية، إذ يفاضل حاليا 
بني العروض الثاثة. وتأيت الرغبة 

األهاوية يف ظل النقص الواضح يف 
التشكيلة عىل صعيد خط الدفاع، إذ 
بات الفريق يف حرية يف هذا الخط، 

خصوًصا بعد رحيل سيد مهدي باقر 
إىل النجمة يف صفقة انتقال حر، 

باإلضافة إىل الغموض الذي يكتنف 
مصري املدافع الدويل األيرس أحمد 

جمعة املعار من املحرق، إذ تواردت 
بعض األنباء عن نية املحرق إلبقائه يف 
صفوفه، بعدما مثل األهيل يف املوسم 

املايض.
ويعترب عبدعيل من الاعبني أصحاب 

اإلمكانات الجيدة، وسبق له متثيل 
منتخباتنا يف الفئات العمرية.

ب���ي���ن 3 ع����روض ي���ف���اض���ل  األه��������اوي م��ج��ت��ب��ى 

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

صقر بن سلمان يطلع على 
برامج “شباب القادسية”

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: زار الوكيل املساعد 
للهيئات واملراكز الشبابية الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة، مركز شباب 

القادسية وذلك ضمن سلسلة الزيارة التي يقوم بها للمراكز الشبابية 
وذلك بحضور مدير إدارة املراكز الشبابية نوار عبدالله املطوع. 

وخال اللقاء التقى الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة مع رئيس مركز 
شباب القادسية أحمد حبيل وعدد من األعضاء اإلداريني حيث استمع 

اىل رشح مفصل عن الربامج واألنشطة التي يقدمها املركز تطلعاته 
املستقبلية باإلضافة احتياجات املركز الشبايب. 

وأكد الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة تحرص عىل تعزيز مسرية الحركة الشبابية يف اململكة يف 

اململكة وتطمح دامئا اىل تطوير الربامج املقدمة إىل القطاع الشبايب 
وزيادة عددها االمر الذي ميهد الطريق اىل استقطاب أكرب عدد ممكن 

من الشباب للمشاركة فيها مشريا اىل أن الوزارة تركز حاليا االرتقاء 
بالعمل الشبايب يف املراكز الشبابية وفق خطة اسرتاتيجية متكاملة 

هدفها توفري البيئة الجاذبة للشباب.  
ومن جانبه أعرب رئيس مركز شباب القادسية عن تقديره للدعم 

املتواصل الذي توليه وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة  هشام 
الجودر للمراكز الشبابية يف اململكة مؤكدا أن هذا الدعم ميثل دافعا 

قويا من اجل تقديم كل ما من شأنه خدمة الشباب البحريني يف 
مختلف املجاالت مؤكدا حرص املركز عىل التفاعل البناء مع املجتمع 

املحيل من خال طرحها لحزمة من الربامج الهادفة إىل االرتقاء بالواقع 
الشبايب. 

مجتبى عبدعلي

تحت رعاية عبدالغفار 
عبدالرحيم الكوهجي نّظم 

مجلس عائلة الكوهجي البطولة 
الرمضانية الخامسة لكرة القدم 
ألفراد العائلة، انطاقا من باب 
صلة األرحام والرتابط العائيل 

والتعارف وبحضور كبار وجهاء 
العائلة، حيث شارك يف البطولة 

ما يربو عىل 100 العب من عائلة 
الكوهجي من وتم توزيع الاعبني 

إىل 10 فرق.
يذكر أن البطولة كانت بنظام 
الدوري واملربع الذهبي حيث 

فاز فريق “النرص” بالبطولة بعد 
تأهله إىل املباراة النهائية وفوزه 

عىل فريق “املنامة” بهدف مقابل 

ال يشء، بعدها قام عبدالغفار 
الكوهجي ونجيب الكوهجي 

بتكريم املركز االول والثاين 
بامليداليات وكوبونات مقدمة 

من مطاعم مادو الرتكية ومحات 
الربكة للرياضة.

يذكر أن هذه هي البطولة 
الخامسة عىل التوايل وتم غلق 

باب التسجيل بعد ساعات من 
إعان البطولة بسبب االقبال 

الكبري للمشاركة فيها وقد 
اتسمت البطولة األوىل من نوعها 
بتعارف القريب والبعيد وسعادة 

الجميع، وقد أشادوا بالتنظيم 
الرائع للبطولة ومتنوا تكرارها 

مجددا.

 مجل�����س عائل���ة الك���وهج��ي 
ينظ����م بط��ول���ة رمض��اني��ة
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من تكريم المشاركين

س��يبقى “االنق��اب األبي��ض” لريال 
مدريد ع��ىل يوفنتوس يف نهايئ دوري 
أبط��ال أوروب��ا 2017 لغ��زا مح��ريا 
سيشغل متابعي كرة القدم خال فرتة 

طويلة من عمر الزمن.
وتث��ري الخس��ارة الرباعي��ة القاس��ية 
ليوفنتوس املحص��ن مبتاريس دفاعية 
التس��اؤل؛  صلبة وحراس��ة مخرضمة 
فكيف للفريق ال��ذي انتزع التعادل 
اإليج��ايب من الري��ال يف ظرف دقائق 
قليل��ة م��ن تأخ��ره به��دف، ونجح 
بعده��ا يف فرض هيمنت��ه عىل الكثري 
م��ن مجريات الحصة األوىل، أن يعود 
يف الحص��ة الثاني��ة بطريق��ة مغايرة 

وهزيلة؟ 
واألك��رث من ذل��ك، كي��ف ليوفنتوس 
الذي كان يحتف��ظ بالرقم األقل عىل 
مس��توى تلقي األهداف، أن يتلقى 3 
أه��داف دفعة واح��دة يف 45 دقيقة 
فقط م��ا يعادل ع��دد امل��رات التي 
اهتزت فيها ش��باكه طوال مشواره يف 

البطولة!؟ 
أليس��ت مس��ألة مح��رية أن يتلق��ى 
فريق��ا إيطاليًّا بحج��م يوفنتوس هذا 
العدد الكبري م��ن األهداف يف مباراة 
نهائي��ة بخ��اف ما ع��رف عنه وعن 
صاب��ة الدفاع اإليط��ايل وقدرته عىل 
ش��ل حركة الخص��وم وإخراجهم من 

املعادلة التهديفية؟ 
إنها بالفعل أس��ئلة تس��تحق الطرح 
واملناقشة والبحث عن أجوبة مقنعة 
ترح أس��باب تهاوي طموح السيدة 
الثال��ث بدوري  التتويج  العج��وز يف 
األبط��ال، لكن علينا أن نكون واقعيني 
ونتس��اءل أوالً: أي فري��ق كان ميكن 
أن يصمد أمام ش��خصية الريال التي 
فرضه��ا ع��ىل يوفنت��وس يف الش��وط 

الثاين؟ 
إنه السؤال الذي يجب أن ينشغل به 

عباقرة ك��رة القدم وقب��ل أن يتحفوا 
البرية باإلجابة، عليهم أن يتساءلوا 
ع��ن الكل��امت الت��ي قاله��ا املدرب 
الفرنيس زين الدين زيدان لنجومه يف 
غرفة االس��رتاحة، إذ يبدو أنها هي ما 

قلب املعادلة.

مفعول زيدان

نجم الريال كريستيانو رونالدو يؤكد 
وجود مفع��ول قوي لزي��دان، وذكر 
بعد التتويج أن مدربه الفرنيس أجرى 
حديثا إيجابيا مع الاعبني بني شوطي 

املب��اراة، قبل أن يضي��ف “إنه يعرف 
أننا فري��ق جيد للغاية ويف الش��وط 

الثاين أثبتنا ذلك”.
وظه��ر ريال مدريد بص��ورة الفتة يف 
القس��م الثاين م��ن املب��اراة النهائية 
لدوري أبطال أوروب��ا أمام يوفنتوس 
وف��رض نف��وذه عىل أرضي��ة امللعب 
حتى بدا أنه يخ��وض مباراة تدريبية 
وليس نهائية يف أه��م بطوالت الكرة 

عىل مستوى األندية يف العامل!
والظاه��ر أن الريال اس��تطاع بفضل 
ص��ربه يف الش��وط األول وهدوئ��ه يف 

الش��وط الثاين أن يحول س��ري املباراة 
بخصم��ه  يتاع��ب  وأن  لصالح��ه، 
اليوفنت��وس ذهنيا وبدني��ا مام أربك 
تكتي��ك اليغ��ريي املحك��م يف بداي��ة 
املباراة وقبل أن يطلق الحكم األملاين 

صافرة االسرتاحة.
وق��د يك��ون زي��دان تعم��د إيق��اع 
منافس��ه امل��درب اليغ��ريي يف الفخ 
ودفعه الستنفاذ أكرب قدر من مجهود 
العبي��ه البدين يف الحصة األوىل بعدما 
بدا ل��ه أن الفريق األبي��ض غري قادر 
عىل ك��رس قان��ون حظ��ر التجول يف 

املناط��ق املحرم��ة، وه��و األمر الذي 
ش��جع الفريق املخطط ع��ىل التقدم 
يف محاول��ة إلح��كام الس��يطرة عىل 

مجريات املباراة ونتيجتها.

خطة محمد علي كاي

غري أن الريال كانت لديه خطة شبيهة 
بتكتي��ك محمد ع��يل كام يف مباراته 
األس��طورية أم��ام خصم��ه املتوحش 
فروم��ان بالع��ام 1974، عندما صمد 
أمام اللكامت الهائلة طوال 7 جوالت 
ليسقط خصمه بعدما استنزف طاقته 
يف الجولة الثامنة يف واحدة من أدهى 

النزاالت يف تاريخ املاكمة.
ولع��ب الري��ال بخطة مقس��مة عىل 
شوطني، األوىل الصمود أمام هجامت 
اليويف املنتيش بالتع��ادل والواثق من 
قدراته الدفاعية، والثانية اإلجهاز عىل 
اليويف املجهد واملنهك، فتغري الحال يف 

الدقيقة 46 من عمر النهايئ الواعد.
وألن الري��ال يض��م يف صفوفه العبني 
بجودة عالية من أمثال الحارس نافاز 
وايس��كو ورونالدو إضافة إىل آخرين 

مل تتوق��ع منه��م أدوار هجومية مثل 
املداف��ع كازمي��ريو، اس��تطاع الفريق 
اإلس��باين أن يخل��ق الف��رص ويحرز 
أهداف��ا ال تص��د وال ت��رد حت��ى من 

العماق بوفون.
وج��اء هدف ريال مدري��د األول من 
أول فرص��ة حص��ل عليه��ا رونالدو، 
وثاين هدف من كرة مقطوعة تهادت 
أمام كازميريو فأطلقها قذيفة ساحقة 
الدف��اع واس��تقرت يف  ارتطم��ت يف 

املرمى.

الضرب في الميت 

أم��ا الهدف الثالث فقد كان بلمس��ة 
قاتل��ة من كريس��تيانو وهي رصاصة 
الرحم��ة الت��ي اس��تقرت يف خارصت 
الس��يدة العجوز التائهة يف كارديف، 
أما الهدف الراب��ع فلم يغري من حال 
املباراة؛ ألنه ج��اء يف وقت أصبح فيه 

“الرضب يف امليت حرام”.
إال أن البديل ماركو اسينس��يو أراد أن 
يسجل حضوره الريف يف هذه املوقعة 
التاريخي��ة، وقدر ل��ه أن يحصل عىل 
متريرة رائع من مارس��يلو يف الدقيقة 
قبل األخرية من عم��ر النهايئ الكاريث 
عىل أيقونة حراس��ة املرمى اإليطالية 

الذي بدت نظراته حائرة.
ومل يكن بوفون الاعب الوحيد الذي 
كانت نظراته مش��دوهة وإمنا شاركه 
زم��اؤه والكثري من املش��جعني حول 
العامل، فقد كان الريال مدهشا بالفعل 
وأكد للجميع أنه يستحق الحفاظ عىل 
اللق��ب والفوز للم��رة 12 يف تاريخه 
ب��دوري األبطال؛ ليفن��د كل األقاويل 
التي أثريت حول الحظ والتحكيم التي 
اتض��ح أنها مجرد تربيرات يتحجج بها 
الضحاي��ا والخ��ارسون.. ليبقى الريال 
وزيدان أكرب الرابحني يف نهاية املطاف.

أحمد كريم

لقطة

ahmed.kareem
@albiladpress.com

م������اذا ق�����ال زي�������دان ل��اع��ب��ي��ه ف����ي االس����ت����راح����ة؟!

جانب من تتويج الريال مع زيدان

يختت��م منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
التحضريية  تدريبات��ه  القدم، سلس��لة 
اس��تعداًدا ملواجه��ة فلس��طني ودي��ا 
غدا الثلثاء عند 10 مس��اء عىل اس��تاد 
البحري��ن الوطني؛ اس��تعدادا ملواجهة 
تركامنس��تان يف تركامنس��تان، يوم 13 
يوني��و املقبل، ضمن الجولة الثانية من 
املجموعة الخامسة للتصفيات املؤهلة 
إىل كأس آس��يا 2019 الت��ي س��تقام يف 

اإلمارات.
وس��يدخل العب��و منتخبن��ا معس��كرا 
داخليا بفن��دق الريجنيس بعد تدريب 
اليوم الذي س��ينطلق عند 9 مساء عىل 

االستاد الوطني.

تدريب أمس

وخ��اض املنتخب تدريبه أمس عند 10 
مس��اء عىل املاع��ب الخارجية التابعة 

التحاد الكرة.
وق��اد التدريب��ات امل��درب التش��ييك 
مريوساف س��كوب، واملساعد الوطني 
عدنان إبراهيم، وبقية الطاقم املعاون.

وش��هد املران حضور جمي��ع الاعبني 
املوجودين يف القامئة، كام عقد الجهاز 
الفني جلس��ة فني��ة قبيل ب��دء املران 
م��ع الاعبني. وس��يغادر املنتخب بعد 
لقاء فلس��طني الودي إىل تركامنس��تان 

وبالتحديد يوم 11 يونيو.
وتض��م قامئة األحم��ر حاليًّ��ا 29 العًبا 
هم: سيد محمد جعفر، عبدالله عبدو، 
وليد الحيام، هش��ام منصور، إسامعيل 

عبداللطيف، جامل راشد، محمد البناء، 
محمد عادل، عيل حبيب، أرشف وحيد، 
عيل حرم، عبدالله يوسف، عبدالوهاب 
املالود، محمود مختار، عيل مدن، عيل 
حسن س��عيد، محمد الرميحي، كميل 
األسود، سيد ضياء سعيد، أحمد جمعة، 
س��يد محس��ن عيل، مهدي عبدالجبار، 
محم��د الطي��ب، ع��يل خلي��ل، أحمد 
عبدالله، س��يد رضا عيىس، عبدالكريم 

ف��ردان، عي��ىس ال��ربي، واملح��رتف يف 
العروبة السعودي أبو بكر آدم.

ويتوقع أن تقل��ص القامئة إىل 23 العبا 
قبل املغادرة لرتكامنس��تان. يش��ار إىل 
أن املنتخ��ب تع��ادل يف الجولة األوىل 
من املجموعة اآلس��يوية أمام منتخب 
س��نغافورة )0-0(، يف حني فاز منتخب 
تركامنس��تان عىل الصني تايبيه الطرف 

الرابع يف املجموعة بنتيجة )1-2(.

ويأمل »األحم��ر« يف تعويض التعادل، 
وتحقي��ق ف��وز يرتق��ي ب��ه لص��دارة 
املجموع��ة نح��و التأه��ل للنهائي��ات 

اآلسيوية.

وصول فلسطين

وص��ل ظهر ي��وم أمس وف��د املنتخب 
إذ كان يف  اململك��ة،  إىل  الفلس��طيني 
االس��تقبال ممث��ل العاق��ات العام��ة 

واس��تقر  خلي��ل.  خال��د  باالتح��اد 
الفلسطينيون يف فندق جولدن توليب 
، قب��ل أن يخوض��وا التدري��ب األول 
عند 11 مس��اء عىل املاعب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة.
الفلس��طيني  املنتخ��ب  وس��يخوض 
تدريبه األخري عند 10 من مساء اليوم 

عىل االستاد الوطني مرسح املواجهة.

منتخبنا باألحمر

تقرر أن يخوض منتخبنا اللقاء باللباس 
باألخرض  الكام��ل والح��ارس  األحم��ر 
الكامل، أما منتخب فلسطني فسيلعب 
باألبي��ض الكامل والحارس باألس��ود أو 

الرصايص الكامل.

طاقم التحكيم

وس��يدير املباراة الحكم املرصي محمد 
البحرينيان  عبداملنعم، فيام س��يعاونه 
ي��ارس تلفت وس��يد ج��ال محفوظ، 
عي��ىس  البحرين��ي  الراب��ع  والحك��م 

عبدالله.

“األحم��ر” يختت��م اإلع��داد لودية فلس��طين قبل تركمانس��تان
سيدخل معسكرًا داخليًا بعد مران اليوم

من تدريبات المنتخب  )تصوير: أيمن يعقوب(

أحمد مهدي
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أجري السحب الثالث عىل واحدة 
من الس��يارات ضم��ن الباقة التي 
وجه ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بتقدميه��ا للجامهري التي 
تحرص عىل حض��ور مباريات كرة 
القدم ضمن دورة سموه لأللعاب 
الرياضية “ن��ارص10”، وبدعم من 
رشكة إبراهيم خليل كانو “تويوتا” 
والفخامة للسيارات والبالغ عددها 
10 سيارات، وابتسم الحظ للفائز 
الثالث طاهر الصائغ، بعد أن كان 
ياس��ن الحجازي وإلياس الحجريي 

قد فازا بالسيارتن األوىل والثانية.
وقام��ت اللجنة املنظم��ة للدورة 
الثالثة  الس��يارة  الصائغ  بتس��ليم 

وقال بعد تسلمه للسيارة “اتقدم 
بالشكر اىل س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ع��ىل تخصيص 
س��موه لعرش س��يارات للجامهري 
التي تحرض مباريات دورة س��موه 
لاللعاب الرياضية االمر الذي يؤكد 
تقدير س��موه للجامهري باعتبارها 
النجاح��ات  م��ن  اساس��يا  ركن��اً 
الت��ي حققتها دورة س��موه خالل 

السنوات املاضية”.
وأض��اف “دامئ��ا ما اترق��ب دورة 
نارص بن حم��د لاللعاب الرياضية 
واحرص دوما عىل حضور املباريات 
كون هذه البطولة تجمع الشباب 
الريايض م��ن مواطن��ن ومقيمن 
يف البحري��ن وفق أج��واء رياضية 
باإلضافة  رائعة،  تنافسية  رمضانية 
إىل أن الجوائز املخصصة للجامهري 
ُتحف��ز عىل الحض��ور والتواجد يف 

املالعب”.
الش��كر والتقدير  الصائ��غ  وجدد 
اىل س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ىل دعم��ه للبطولة 
ولجامهريها مؤكدا أنه سيستمر يف 
الدورة ومبختلف  مباريات  حضور 
الفعالي��ات، خصوصاً أن النس��خة 
العارشة ش��هدت تنوع��اً كبرياً من 
ناحية املس��ابقات واألنشطة التي 

أقيمت.
ودامئا ما يحرص سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة ومنذ انطالقة 
ال��دورة يف الع��ام 2007 عىل منح 
الجامه��ري جوائز كب��رية ومتميزة 
البارز  تقديرا من س��موه لل��دور 
الذي تقوم به الجامهري ولحضورها 
الواضح يف جميع مباريات البطولة 
االمر الذي جعل من تلك الجامهري 
رشيكاً اساس��يا يف النجاحات التي 

تحققت للدورة الشبابية الهامة.
ويف النس��خة العارشة ومبناس��بة 
االحتف��ال بالعق��د االول للدورة 
ستكون الجوائز املقدمة للجامهري 
ه��ي االكرب يف تاري��خ الدورة من 
حي��ث الكم والن��وع وقد اعلنت 

اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا وع��ىل 
لسان رئيسها توفيق الصالحي أن 
اللجنة بدأت يف اتخاذ االجراءات 
االدارية املناسبة لتنفيذ توجيهات 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف توزيع الس��يارات عىل 

كافة منافسات كرة القدم، إذ تم 
السحب عىل سيارة يف ختام الجولة 
الثانية وفاز بها ياس��ن الحجازي، 
والس��يارة الثاني��ة تم الس��حب 
عليه��ا يف ختام ال��دور التمهيدي 
وفاز به��ا إلياس الحجريي، ولدور 
الثامنية تم تخصيص س��يارتن يف 
قبل  وال��دور  املاضين،  اليوم��ن 
النهايئ غداً ستكون هنالك سيارة 
واح��دة، ويف املب��اراة الختامي��ة 
يوم الجمعة س��يتم السحب عىل 
خمس سيارات، وكل التذاكر التي 
يت��م توزيعها حالياً س��تدخل يف 
السحوبات القادمة، فيام ستكون 
هنال��ك تذاكر منفصلة بالنس��بة 
للمب��اراة النهائية، والبد أن يكون 
الفائز متواجداً يف امللعب الستالم 
السيارة، وإال سيتم السحب عىل 

فائٍز آخر.

الصائغ يظفر بالسيارة الثالثة ويشيد بمبادرة ناصر بن حمد 
السحوبات ستتواصل لـ 5 سيارات في النهائي

تغطية       اللجنة اإلعالمية

نجح الع��ب فريق جرنز يونايتد 
تس��جيل  يف  دييغ��و  الربازي��ي 
الثالث  “هاتري��ك” جديد ه��و 
يف نس��خة ه��ذا الع��ام بعد كال 
م��ن الع��ب فيكتوري��وس باقر 
العصفور، والعب نوماس الشيخ 
عبدالل��ه ب��ن خليف��ة، وس��مح 
“الهاتري��ك” الثالث للربازيي يف 
الصع��ود لقم��ة الهدافن بعدما 
أه��داف   6 إىل  رصي��ده  رف��ع 
وضعت��ه يف املقدمة أمام كال من 
العب فندق قرص الفرسان هشام 

ج��واد، والعب نوم��اس عبدالله 
بن خليفة، والعب الفخار مهدي 
حمي��دان، والع��ب فيكتوريوس 

باقر العصفور.
ويعترب الربازي��ي الهداف دييغو 
واحد من أخطر وأفضل الالعبن 
املهاجم��ن الذي��ن م��روا ع��ىل 
األندي��ة البحرينية ومثل خاللها 
أندية األهي، املح��رق والحالة، 
وس��بق له الحص��ول عىل لقب 
ه��داف دورة “ن��ارص 9” العام 
املايض بعدما سجل 10 أهداف.

دييغو البرازيلي يصعد 
لقمة الهدافين

 فرحة دييغو بأحد أهدافه في شباك صقور البحرين

 تسليم الفائز الصائغ السيارة الثالثة

جاسم الجنرز:
 نستحق الفوز الكبير 

الخبير بوشقر يستحق 
النجــوميـــة

كميل نوماس: قلة التركيز 
تسببت في خروجنا

جميل الصقور: 
أخطاؤنا كلفتنا الخروج 

أكد العب فريق جرنز يونايتد جاسم الجنب أحقية فريقه بالتأهل 
للدور نصف النهايئ بعد الفوز الكبري الذي حققه عىل حساب فريق 

صقور البحرين، مشريا إىل السيطرة الكبرية لفريقه عىل مجريات 
املباراة وتحكمه يف نسق اللعب العام، وقال: “نجحنا يف السيطرة 

عىل مجريات اللعب منذ البداية وهددنا مرمى خصمنا بالعديد من 
الفرص استثمرنا 5 منها وخرجنا بفوز مستحق”، وأشار الجنب الذي 

حاز عىل جائزة رجل املباراة إىل الرتكيز الكبري الذي كان عليه زمالئه 
الالعبن، معتربا ذلك املفتاح الذي أمثر عن الفوز الكبري، وأضاف: 

“دخلنا املباراة برتكيز عال وكبري خصوصا مع احرتامنا للفريق الخصم 
وهو ما جعلنا نتفوق يف املباراة”.

وبشأن املباراة القادمة للفريق يف نصف النهايئ مع حامل اللقب 
فريق فيكتوريوس أكد الجنب أن املواجهة ستكون صعبة وقوية بن 
الفريقن السيام مع ما ميتلكانه من إمكانات وقدرات عالية، متمنيا 

أن يظهر فريقه بالصورة التي خرج بها يف املباراة أمام صقور البحرين 
بهدف الخروج بالنتيجة املطلوبة ومن أجل الوصول للمباراة النهائية.

استحق الالعب الخبري فواز بوشقر نجم فريق فيكتوريوس جائزة 
أفضل العب يف مباراة فريقه أمام نوماس بربع النهايئ، بعد أن ظهر 

بصورة مميزة يف خط الوسط وأدى أدواًر ممتازة للغاية وكان من أحد 
األسباب التي أدت إىل فوز الفريق باللقاء رغم أن زمالئه كانوا يلعبون 

ناقيص العدد منذ الشوط األول.

علل العب فريق نوماس كميل 
عبدالله أن سبب خسارة الفريق 

يف مباراته أمام حامل اللقب 
فيكتوريوس يف دور الثامنية كان 

بسبب قلة الرتكيز وبخاصة يف 
شوط املباراة الثاين الذي شهد 
استقبال شباك الفريق للهدف 

الثاين والثالث وشهد كذلك طرد 
زميله املدافع يف الدقائق األخرية من عمر املباراة، 
مؤكدا أن الفريق كان ميني النفس بتحقيق الفوز 

إال أن الرياح جرت مبا ال يشتهي الفريق، مضيفا أن 
الفريق قدم مستوى جيدا خالل منافسات الدور األول 

ونجح بالوصول لهذه املرحلة عن جدارة واستحقاق، 
ولكن هذه حال كرة القدم، متمنيا أن يوفق الفريق 
يف املشاركات القادمة، موجها يف الوقت ذاته شكره 

وتقديره للجهازين اإلداري والفني وجميع زمالئه 
الالعبن عىل الجهود التي بذلوها طيلة املنافسات يف 

هذه النسخة من البطولة.

عرب العب فريق صقور البحرين غانم 
جميل عن خيبة أمله بسقوط فريقه 

الكبري أمام بتلكو جرنز يونايتد، مؤكدا 
أن فريقه مل يكن يف يومه وارتكب الكثري 

من األخطاء التي أدت لهذه الخسارة 
والخروج من الدورة بخفي حنن، وقال: 

“مل يظهر فريقنا مبستواه الذي ظهر 
عليه يف الدور األول وقدمنا مستوى 

سيئا ال يشفع لنا االستمرار يف الدورة”، وأكد جميل أن الفريق 
دخل املباراة وكان يسعى لتحقيق الفوز ولكن القوة الهجومية 

للجرنز أجربت زمالئه الالعبن عىل الوقوع يف األخطاء التي 
كلفت شباكه الكثري.

وقال جميل: “كنا نطمح يف تحقيق الفوز ولعبنا بأسلوب 
املباراة األوىل يف الدورة أمام فيكتوريوس بهدف إجبار الفريق 

الخصم عىل الوقوع يف األخطاء ولكن جاء هدف التقدم لهم يف 
الدقيقة األخرية من عمر املباراة وهو ما أجربنا نحن عىل تغيري 

األسلوب يف الشوط الثاين ولكن أن تفتح امللعب أمام فريق 
يضم مهاجمن عىل طراز عال ومستوى كبري كلفنا الكثري لتأيت 

الرياح مبا ال نشتهيه وخرجنا بخسارة كبرية مل نكن نتوقعها”.

الجبن يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

بوشقر يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

غانم جميل 
 كميل عبداهلل 

أعرب الع��ب فريق فيكتوريوس 
باق��ر العصف��ور ع��ن س��عادته 
الكبرية بتحقيق فريقه الفوز عىل 
حس��اب فريق نوم��اس والتأهل 
لل��دور قب��ل النهايئ مبنافس��ات 
مس��ابقة كرة القدم بدورة نارص 
10، مؤك��دا أن م��ا تحق��ق من 
نتيج��ة يف ه��ذه املواجه��ة جاء 
بفضل تكات��ف الجميع والرتكيز 

الع��ايل واألداء الرج��ويل لزمالئه 
الالعبن، والذين نجحوا يف إكامل 
املباراة بع��رشة العبن بعد طرد 
زميل��ه محمد رشي��ف وتحقيق 
االنتصار عن جدارة واس��تحقاق 
وال��ذي نقلهم ملرحل��ة متقدمة 
أن  إىل  مش��ريا  املنافس��ات،  يف 
جميع الالعبن يتطلعون ملواصلة 
النهائي��ة  املب��اراة  إىل  املش��وار 

للمنافس��ة عىل تحقي��ق اللقب 
والذي يس��عون إلهدائه  الرابع، 
لسمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، مثمنا يف الوق��ت ذاته 
الدع��م الالمح��دود من س��موه 
للفري��ق والذي أوص��ل الفريق 
له��ذه املرحل��ة والذي س��يكون 
له األث��ر اإليجايب باملنافس��ة يف 

تحقيقه الهدف املنشود.

عصفــور فيكتــوريــوس: تأهلنا بالتكـــاتـــــف 

باقر العصفور 



االثنين 5 يونيو 2017 
10 رمضان 1438

العدد 3156  19 sports@albiladpress.comرياضة

نج��ح ن��ادي املنام��ة يف التجديد مع 
قائد الفريق األول لكرة السلة محمد 
حسني )كمبس(، لثالثة مواسم أخرى؛ 

لينتهي عقده يف 2020.
وأعلن الحس��اب الرسمي للنادي عىل 
موقع التواصل االجتامعي إنس��تغرام 
عن تجديد عقد “كمبس” حتى صيف 
العام 2020، بعد انتهاء عقد الالعب، 
البالغ من العم��ر 30 عاًما، مع نهاية 
املوسم املايض، من دون الكشف عن 

قيمة الصفقة.
وُأب��رم عق��د التجدي��د مس��اء أمس 
)األحد( بحض��ور رئيس مجلس إدارة 
النادي زه��ر كازروين ونائب الرئيس 
كمب��س.  والالع��ب  كازروين  س��هيل 

وبتجديد عقد كمب��س، أغلق املنامة 
الب��اب يف وج��ه األندي��ة الراغبة يف 

الحص��ول عىل خدم��ات قائد س��لة 
الزعي��م. ويأيت ه��ذا التجدي��د، بعد 

االنسجام التام بني الطرفني، والتوافق 
عىل جمي��ع بنود العق��د، ورغبة من 
إدارة الن��ادي يف املحافظة عىل العبي 

الفريق والحفاظ عىل وحدة الصف.
الالعب كمب��س الذي انته��ى عقده 
مع نهاية املوس��م املايض وأصبح حر 
االنتقال بعد أن أكمل 30 عاًما، أصبح 
هدًف��ا لبع��ض األندية الكب��رة التي 
أب��دت رغبتها يف ضم الالعب، قبل أن 

تفتح خطوط املفاوضات معه.
وبال أدىن ش��ك، فإن بق��اء كمبس مع 
س��لة املنامة، س��يحافظ ع��ىل القوة 
الضارب��ة يف الفريق؛ نظرًا ملا يش��كله 
الالعب من ثقل كبر يف صفوف س��لة 

الزعيم.

يش��ارك منتخبن��ا الوطني لألش��بال 
للكرة الطائرة يف املهرجان الخليجي 
الثال��ث ل��دول مجل��س التع��اون 
العريب والذي سيقام بسلطنة عامن 
الش��قيقة خالل الف��رة من 6 لغاية 
12 أغس��طس الج��اري بتنظيم من 
اللجن��ة التنظيمي��ة للك��رة الطائرة 

بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويرشف ع��ىل قي��ادة املنتخب كال 
من املدرب��ان عبدالله عيىس وفؤاد 

عبدالواح��د بإرشاف املدي��ر الفني 
يوسف خليفة.

وكان منتخبنا الوطني لألش��بال قد 
توج بلقب املهرجان الخليجي األول 
الذي أقي��م يف العاصم��ة القطرية 
الدوح��ة ع��ام 2015 تح��ت قيادة 
امل��درب الوطن��ي جلي��ل العرادي 
ومس��اعده أحم��د صال��ح، وحافظ 
املنتخب عىل لقب النس��خة الثانية 
من املهرجان الذي أقيم يف البحرين 

الع��ام امل��ايض 2016 تح��ت قيادة 
املدرب��ان عبدالل��ه عي��ىس وف��ؤاد 
املنتخ��ب  ويس��عى  عبدالواح��د، 
للمحافظة عىل اللقب للمرة الثالثة 

عىل التوايل.
ويعت��ر منتخ��ب األش��بال مبثاب��ة 
منتخ��ب رديف ملنتخب الناش��ئني 
“منتخب املستقبل” والذي تتمحور 
حوله اس��راتيجية االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة لتكوين منتخب قادر 

ع��ىل تحقيق التميز للك��رة الطائرة 
البحرينية عربي��ا وقاريا بحلول عام 

2020م.
يذكر أن مهرجان األشبال يعتر إحدى 
البطوالت الجديدة املس��تحدثة من 
الخليجية  التنظيمي��ة  اللجن��ة  قبل 
للك��رة الطائرة للمس��اهمة يف بناء 
قاع��دة صلبة م��ن الالعبني يف دول 
مجل��س التعاون تس��هم يف االرتقاء 

بالكرة الطائرة الخليجية.

ال��ق��ائ��د “ك��م��ب��س” م��ن��ام��ي ل��� 3 م��واس��م

منتخب أشبال الطائرة يشارك بالمهرجان الخليجي 

جانب من توقيع العقد

اليوم انطالق دور الثمانية 
لبطولة بتلكو 

اللجنة اإلعالمية : تنطلق مساء اليوم االثنني منافسات دور 
الثامنية لبطولة بتلكو الرمضانية الثانية والعرشين عىل 

ملعب بتلكو بالهملة.
ومن املتوقع أن تشهد مباريات دور الثامنية حضورا 

جامهريا كبرا من أنصار الفرق املتأهلة، كام يتوقع أن 
تكون املباريات مثرة بني الفرق التي تأمل بالتأهل للدور 

نصف النهايئ.
ويلعب يف املباراة األوىل عند الساعة 8:45 مساًء بطل 
املجموعة األوىل الهملة مع أفضل فريق يحتل املركز 
الثالث من املجموعات الثالث والذي تحدد يف وقت 

متأخر من مساء أمس األحد، واملباراة الثانية سيلتقي بطل 
املجموعة الثانية مع ثاين أفضل فريق يحصل عىل املركز 

الثالث والذي تحدد أمس أيضاً.
وجاء تأهل الهملة إىل نصف النهايئ وصدارة املجموعة 
بعد فوزين وتعادل، إذ جمع 7 نقاط وسجل العبيه 7 

أهداف يف املباريات وميتلك خط هجوم قوي بقيادة حسني 
إبراهيم ودفاع قوي بقيادة سيدحيدر، أما عايل فتأهل بعد 

تصدره املجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وسجل العبيه 6 
أهداف، وميتلك خط هجوم بقيادة محمد عبدالكريم. 

ويف حال انتهاء مباريات دور الثامنية ونصف النهايئ 
والنهايئ بالتعادل يلجئ الفريقني لركالت الرجيح لحسم 

اللقاء.
من جانبه، احتسبت اللجنة املنظمة للبطولة فريق املعامر 
خارساً من عايل بثالثية نظيفة بعد اعتذار املعامر بالحضور 

للمباراة.
وضمن منافسات البطولة، تعادل أم الحصم مع العكر 

بهدف لكل منهام بعد لقاء مثر، وتقدم أم الحصم بهدف 
السبق عن طريق محمد عبدالله قبل أن يسجل العكر 

هدف التعديل عن طريق جميل رسحان من نقطة الجزاء، 
وعىل رغم محاوالت الفريقني إال أن النتيجة مل تتغر حتى 

انتهاء اللقاء.

كشف ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة أن هناك عدداً من 

العوامل ساهمت يف خروجه من سباق 

بطولة العامل للرايثلون، والتي اختتمت 

مبدينة سامورين بسلوفاكيا، مؤكدا أنه 

كان يتطلع إىل تحقيق نتيجة إيجابية 

يف السباق الكبر، وتحقيق إنجاز كبر 

باسم اململكة.

وقال سموه يف تعليقه عىل عوامل 

خروجه من السباق “كانت البداية 

من مسابقة السباحة، حيث تعرضت 

وأنا أسبح لرشب كميات كبرة من 

مياه النهر، والتي كانت حلوة وذات 

كثافة عالية؛ بسبب العدد الكبر من 

املتسابقني الذين نزلوا إىل مياه النهر يف 

وقت واحد، وهو األمر الذي جعلني 

أرشب هذا الكم الكبر من املياه، وهو 

اليشء ذاته حدث لبعض املتسابقني 

الذين اضطروا للخروج بعد مسابقة 

السباحة”.

وتابع سموه “دخلت سباق الدراجات، 

وأنا أشعر بثقل كبر يف جسمي جراء 

رشب مياه النهر، ولكني آثرت مواصلة 

السباق؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 

وأثناء منافسات الدراجات تقيأت 

مرات عدة بسبب كمية املياه، ومن ثم 

دخلت يف منافسات الجري، وشعرت 

بإرهاق كبر، لكني حرصت عىل 

مواصلة السباق، وبعد الجري ملسافة 5 

كيلومرات تعرضت لإلصابة، ورغم ذلك 

حاولت املواصلة والتغلب عىل اإلصابة، 

لكني مل أستطع لقوة اإلصابة، ففضلت 

االنسحاب من السباق”.  

وأشار سموه إىل أن رشب مياه النهر، 

وهي من املياه غر املصفاة أثرت عليه 

مع التقيؤ وإصابة سموه بالجفاف أيضا 

يف مرحلة الدراجات وسباق الجري؛ 

األمر الذي كان له األثر السلبي وفقدان 

كميات كبرة من السوائل. وبني سموه 

“بذلت مجهودا طيبا يف السباحة، 

ومتكنت من تحقيق رقم جيد، ومن ثم 

متكنت أيضا رغم الظروف السابقة من 

إنهاء سباق الدراجات، وكنت أتطلع 

إىل تحقيق نتيجة متميزة يف السباق 

العاملي، ووصلت إىل الجاهزية العالية 

قبل السباق، وكانت كل األمور الفنية 

والبدنية، مهيأة لتحقيق مركز متقدم، 

لكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف سموه “وضعت لنفيس هدفاً 

قبل املشاركة، وهو إما أن أكون ضمن 

املراكز الثالثة األوىل أو الخروج بفائدة 

كبرة، وقد استفدت كثرا من السباق، 

واكتسبت املزيد من الخرات رغم 

اإلصابة التي أجرتني عىل الخروج منه.

وأعلن سموه وبإرصار عن مواصلته 

لهذه املسرة؛ من أجل تحقيق 

اإلنجازات، وقال “املسرة لن 

تتوقف عند هذا الحد، هناك دورس 

مستفادة من املشاركة يف بطولة العامل 

للرايثلون، وسأسعى إىل تخطيها يف 

املستقبل، لقد وصلت إىل قمة، لياقتي 

البدنية والوقت مناسب للوصول إىل 

إنجازات عالية وكبرة عىل مختلف 

األصعدة، والبحث عن التعويض يف 

السباقات املقبلة”.

وأعرب سموه عن تقديره ألعضاء 

الفريق البحريني للرايثلون الذين 

متكنوا من إنهاء السباق، وتحقيق إنجاز 

جديد للرياضة البحرينية، كام أعرب 

سموه عن شكره إىل جميع من سأل 

عنه بعد اإلصابة، مؤكدا أنه بفضل من 

الله بخر وبصحة وعافية.

ناصر بن حمد: أصبت بالجفاف وفقدان 
السوائل وقررت االنسحاب

كشف سر اإلصابة التي تعرض لها في بطولة العالم للترايثلون

سلوفاكيا      المكتب اإلعالمي

محمد الدرازي

حسن علي

مل يتبق إال شهر واحد وُيكمل 5 العبني 
عاًم��ا كاماًل وهم ال يزال��ون ينتظرون 
ع��ام ستس��فر عنه نتيجة ش��كواهم 
الرس��مية املس��جلة ل��دى االتحاد 
البحريني لكرة الق��دم بحق نادي 
سرة، إثر عدم تسلمهم مستحقات 
مالية خالل متثيلهم للنادي باملوسم 

!2015/2016
فمنذ أن انفرد “البالد س��بورت” بنرش 
قضي��ة 5 العب��ني لعبوا لنادي س��رة 
حين��ام كان يلع��ب يف دوري الدرجة 
األوىل، وذل��ك يف ش��هر يولي��و 2016 
وحت��ى وق��ت كتاب��ة ه��ذا الخر، مل 
يس��تجد أي يشء حيال شكوتهم، رغم 
الوع��ود التي تحصل��وا عليها من أحد 
أعضاء االتح��اد البحريني لكرة القدم 

ال��ذي كان يتابع معه الالعبون ش��أن 
أمره��م. إذ وبعد نك��ث الوعود من 
ِقبل املس��ؤولني بنادي س��رة برصف 
مس��تحقاتهم ش��هرًا بعد شهر، أخذوا 
عىل عاتقهم لطرق ب��اب اتحاد الكرة 

كونه املسؤول عىل األندية ومنها نادي 
س��رة املنضوي تحت مظلته، وكونه 
املظلوم��ني  لالعب��ني  “املحام��ي” 
بإمكانه اسرداد حقوقهم  والذي 
الضائع��ة واملهضومة. إذ وبعدما 
دفعوا 100 دينار لتقديم وتثبيت 
النادي  بح��ق  ش��كوى رس��مية 
شعروا وملسوا ببوادر حلول حينام 
ت��م إبالغهم بأن االتحاد س��يخاطب 
النادي املعني وسيطلعه عىل القوانني 
والعقوبات التي ستفرض عليه، ومنها 
ع��دم متكنه من إجراء أي��ة تعاقدات 
يف ح��ال عدم إنهاء ه��ذا األمر، إال أن 
النادي واصل عمله يف املوسم املنرصم 
واالتحاد اس��تمر يف صمته وكأن شيًئا 

مل يكن! 

الالعبون املعني��ون طرقوا باب “البالد 
س��بورت” مرة أخرى، ل��ي ُتعاد نرش 
قضيته��م إعالميًّ��ا لتأخذ حي��ّزا كبرًا 

م��ن االهتامم ووص��ول صداها للجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة برئاس��ة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة وإىل 

وزير ش��ؤون الشباب والرياضة هشام 
الجودر وإىل رئيس اتحاد الكرة الشيخ 
عيل ب��ن خليفة آل خليف��ة، مطالبني 
بإنه��اء هذه القضي��ة وإعطاء كل ذي 
حق حقه، ومتسائلني يف الوقت نفسه، 
ملاذا اتحاد الكرة مل يف بوعوده، وملاذا 
هذا التأخر رغم وضوح القوانني، وإذا 
مل يكن اتحاد الكرة بإمكانه اس��رداد 

حقهم فإىل من يلجئون؟ 
الجدي��ر ذكره، أن قيمة املس��تحقات 
املتبقي��ة مختلفة م��ن العب آلخر، إذ 
ألحده��م مبل��غ يف��وق 3500 دينار 
وآخر 2500 دينار وه��ذا ناتج لقيمة 
صفقة انتقال الالعب لس��رة باإلضافة 

لعدم تحصله عىل رواتب شهرية.

اتحاد الكرة مستمر في صمته عن تجاوزات نادي سترة!
2016 ي���ول���ي���و  م���ن���ذ  رس���م���ي���ة  ش����ك����وى  وج�������ود  رغ������م 

صورة لمستند الشكوى

علي مجيد



زار رئي��س االتح��اد البحرين��ي لفن��ون 
القت��ال املختلط��ة BMMAF العقي��د 
خال��د عبدالعزي��ز الخي��اط تدريب��ات 
املنتخب الوطني لفنون القتال املختلطة 
للهواة، والت��ي يجريها بالصالة الرياضية 
الخاص��ة مبنظمة خالد ب��ن حمد لفنون 
القتال املختلط��ة KHK MMA، ضمن 
ببطولة  للمشاركة  استعدادا  التحضريات 
آس��يا املفتوحة لفن��ون القتال املختلطة 
لله��واة، الت��ي ينظمها االتح��اد الدويل 
 IMMAF املختلط��ة  القت��ال  لفن��ون 
بجمهورية س��نغافورة يف الفرتة 12 - 16 

يونيو الجاري.
 وحرض الزيارة أمني الرس العام باالتحاد 
البحريني لفنون القت��ال املختلطة وليد 
خالد سيار، وعضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة رئيس 
لجنة اكتشاف املواهب ومراكز التدريب 

يوسف عبداملجيد الكوهجي. 
واجتمع الخياط بأعض��اء الجهاز الفني 
واملقاتلني الذين س��يمثلون املنتخب يف 
البطولة اآلس��يوية وهم: حس��ني عياد، 
محمد عباس، نايف فكري وعبداملناف، 
إذ نقل لهم تحيات ومتنيات النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القت��ال املختلط��ة س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليف��ة بالتوفيق والنجاح 

له��م يف هذه املش��اركة، كام حثهم عىل 
ب��ذل قص��ارى جهدهم؛ لتقدي��م األداء 
املمي��ز والظهور املرشف يف هذا التجمع 
الريايض الذي يقام ألول مرة يف قارة آسيا 
بتنظيم من االتحاد الدويل للعبة، متمنيا 
أن يحق��ق املنتخب االس��تفادة الكاملة 
بهذه املش��اركة، والسعي يف الوقت ذاته 
للمنافسة عىل تحقيق املراكز املتقدمة. 

وقال الخياط “تعد هذه املش��اركة جزءا 
من الخطة التي رس��مها س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة، والتي تهدف 
لتعزي��ز حض��ور وتواجد رياض��ة فنون 
القتال املختلطة عىل صعيد املش��اركات 
الخارجية، والبحث كذلك عن مزيد من 
النتائ��ج واإلنجازات املرشف��ة التي تعزز 
مكانة املش��اركة البحرينية عىل مستوى 
ه��ذه الرياض��ة. وبالفعل، ق��ام االتحاد 
بوض��ع روزنام��ة خاص��ة للمش��اركات 
مبختلف البطوالت الدولية؛ وذلك تنفيذا 
لتوجيهات س��موه لتحقيق هذا الهدف. 
وتعترب املشاركة يف البطولة اآلسيوية هي 
ثاين مش��اركة عىل صعيد الع��ام الحايل، 
إذ س��بق أن ش��ارك املنتخ��ب الوطني 
MMA لله��واة ببطولة أوروبا املفتوحة 
للهواة التي احتضنتها العاصمة البلغارية 
صوفي��ا يف الفرتة 29 م��ارس - 2 أبريل، 
والت��ي حقق من خاللها املقاتل حس��ني 
عياد امليدالية الربونزي��ة كإنجاز يتجدد 

يف ه��ذه البطولة بالتحديد بعد أن نجح 
املقات��ل ذات��ه بتحقيق ميدالي��ة املركز 
الثالث ببطولة برمنغهام الربيطانية قبل 

عامني”. 
مرتقبة  مش��اركة  “وس��تنتظرنا  وأضاف 
الت��ي  املفتوح��ة  أفريقي��ا  بطول��ة  يف 
ستس��تضيفها جنوب إفريقي��ا يف الفرتة 

املقب��ل،  س��بتمرب   2  - أغس��طس   28
والتي س��تكون مبثابة الربوف��ة النهائية 
لتحضريات املنتخ��ب الوطني من خالل 
الخارجية، والتي س��يتجهز  املش��اركات 
عربه��ا للمش��اركة يف النس��خة الرابعة 
لبطول��ة الع��امل لله��واة الت��ي تنظمها 
وتس��تضيفها مملك��ة البحرين يف الفرتة 

12 - 19 نوفمرب املقب��ل. فالهدف الثاين 
الذي وضعه سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة من خالل الخطة املرس��ومة، 
والذي يس��عى االتحاد البحريني لفنون 
القت��ال املختلطة جاه��دا لتنفيذه، هو 
االس��تفادة بش��كل كبري من املشاركات 
الدولية  والبط��والت  املحاف��ل  مبختلف 

لتكوي��ن منتخ��ب وطني لله��واة قادر 
عىل الظهور امل��رشف وإحراز املزيد من 

اإلنجازات بعاملية الهواة”. 
ومثن رئي��س االتحاد البحرين��ي لفنون 
القت��ال املختلطة دعم القي��ادة للقطاع 
الري��ايض وال��ذي س��اهم يف النه��وض 
بالرياض��ة البحريني��ة، مؤك��دا أن ذلك 
ترجمت��ه الجه��ود الكبرية الت��ي قام بها 
ممث��ل جاللة املل��ك لألع��امل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة م��ن خالل الربامج واملبادرات 
الهادف��ة لتطوي��ر وارتقاء ه��ذا القطاع 
الحيوي، مشيدا يف الوقت ذاته بالجهود 
املميزة التي بذلها سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة لدعم رياضة فنون القتال 
املختلط��ة البحريني��ة، والت��ي أصبحت 
بفض��ل اهت��امم ورعاية س��موه إحدى 
األلعاب الرياضية املتطورة والتي شقت 
طريقها بنج��اح لتحقيق النتائج املرشفة 
والتي حجزت للبحري��ن مكانة مرموقة 
عىل صعيد هذه الرياضة العاملية، متمنيا 
كل التوفي��ق والنجاح للمنتخب الوطني 
للهواة يف جميع مش��اركاته لتحقيق كل 
الطموحات والتطلع��ات يف نيل وإحراز 

املراكز املتقدمة.

الخياط: المشاركة بآسيوية الهواة تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمد 
نحو تعزيز تواجد “MMA” البحرينية 

الخياط يتوسط الجهاز الفني ومقاتلي المنتخب الوطني

االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة     المركز اإلعالمي

أج��رى املدي��ر الفن��ي للمنتخب 
الوطن��ي لكرة الس��لة للش��باب 
الفرز  الكاب��ن س��لامن رمض��ان 
األوىل لالعبني ضمن االستعدادات 
بطول��ة  يف  للمش��اركة  الخاص��ة 
مجلس التع��اون الخليجي املقرر 
إقامتها يف مملكة البحرين ش��هر 

أغسطس املقبل.
وش��ملت القامئة الحالية كال من 
املرباطي، محمد  يوسف  الالعبني 
محمود املاج��د، كريم محمد أبو 
قورة، مصطفى حسني عيل، مزمل 
أمري حم��وده، باق��ر عيىس عيل، 
س��لامن أحمد الكعبي، عيل فؤاد 
موىس، نواف نبيل إبراهيم، أحمد 
خليفة بن دينة، عيل جابر كاظم، 
مرتىض س��لامن إس��امعيل، عامر 
حس��ني عبدالل��ه، أحمد حس��ني 
فتيل، عبدالله عامر البناي، عيىس 
أحم��د الرويلة وعبدالله أس��امة 

الكوهجي.
األول  املنتخ��ب  مدي��ر  وق��ال 
والشباب باالتحاد البحريني لكرة 
الس��لة غس��ان قاروين إن الجهاز 
الفني س��وف يجري الفرز النهايئ 
قبل خ��وض املعس��كر التدريبي 
وذل��ك من أجل اعت��امد الالعبني 

يف البطول��ة الخليجية التي يتطلع 
منه��ا االتح��اد لتحقي��ق نتيج��ة 

مرشفة.
وأض��اف “لق��د خ��اض الالعبون 
حصصا تدريبي��ة متواصلة بهدف 
الحص��ول عىل الجاهزي��ة الفنية 
تحت قيادة املدرب سلامن رمضان 
ومساعديه حسني قاهري وحسن 
ميك، حيث شملت هذه الحصص 
عىل العديد األمور الفنية والبدنية 

والخطط التكتيكية املختلفة”.
ولفت قاروين إىل أن مثة رغبة جادة 
م��ن الجهازي��ن الفن��ي واإلداري 

للمنتخ��ب لتحقيق نتيجة مرشفة 
يف هذه البطول��ة، وبالتايل كانت 
هذه االس��تعدادات عىل مستوى 
فني عال بغي��ة الوصول إىل هذه 

الغاية.
وأعرب غسان قاروين عن تقديره 
يتلق��اه  ال��ذي  للدع��م  البال��غ 
منتخب الشباب من قبل االتحاد 
البحريني لكرة السلة برئاسة سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة، مؤكدا أن هذا الدعم 
يش��كل الداف��ع الكب��ري لتحقيق 

التطلعات املنشودة.

رع��ى رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم، الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، التجمع الذي أقامته 
رابط��ة مش��جعي ري��ال مدري��د يف 
البحرين، مساء أمس األول، يف فندق 
“إليت س��با” بجزيرة املحرق، وذلك 
عىل هامش مشاهدة املباراة النهائية 
لدوري أبط��ال أوروبا، والتي جمعت 
الن��ادي اإلس��باين بن��ادي يوفنت��وس 
اإليطايل، وانتهت بف��وز ريال مدريد 

.4/1
مختلف��ا  حض��ورا  التجم��ع  وش��هد 
املس��ؤولني  قب��ل  م��ن  ومتنوع��ا 
والرياضي��ني وجامهري ريال مدريد يف 

البحرين، يف حني حرصت الرابط عىل 
تكريم رئيس االتحاد لرعايته للتجمع، 
كام كرم رئيس االتحاد عددا من كبار 

الحضور.
وكان��ت الرابطة قد أقام��ت ترتيبات 
خاص��ة للح��دث الذي أقي��م برعاية 
رئي��س اتحاد الك��رة، وخصصت عىل 
هام��ش التجم��ع عددا م��ن الجوائز 
القيمة للحضور وس��ط أجواء أخوية 

رمضانية.
وتعترب الرابطة هي أول رابطة رسمية 
ت��م االعرتاف به��ا يف مملكة البحرين 
م��ن قبل الن��ادي املل��يك، وذلك منذ 

يناير من العام 2015.

فرز العبي شباب السلة قبل المعسكر الخارجي

علي بن خليفة يشهد تجمع رابطة مشجعي ريال مدريد

اتحاد السلة      المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

منتخب شباب السلة

علي بن خليفة خالل حضوره التجمع

غسان قاروني
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 ختام تمهيدي “تأمين 9”.. اليوم

اليوم نصف نهائي “ناشئي الهملة”

يسدل الستار اليوم اإلثنني عىل منافسات الدور التمهيدي لبطولة 
رشكات التأمني الرمضانية التاسعة لكرة القدم، إذ ستقام مساء اليوم 

مباراتان ستحسامن الرصاع عىل بطاقتي التأهل إىل الدور نصف النهايئ 
عن املجموعة الثانية، ويلتقي يف املباراة األوىل مرصف البحرين املركزي 

مع التكافل الدولية يف الساعة 10 مساء، وتليها مبارشة مباراة األهلية 
مع أكسا يف الساعة 10:40 مساء، وتقام املباراتان عىل صالة نادي 
الشباب. واختلطت أوراق املجموعة الثاين يف الجولة املاضية التي 

شهدت نتائج غري متوقعة، إذ تعادل ترست ري مع التكافل الدولية 
بهدفني لكل منهام، وخسارة املرصف املركزي أمام األهلية بهدفني مقابل 

هدف. ويف املباراة األوىل التي ستجمع املرصف املركزي مع التكافل 
سيكون التعادل كافيا لتأهل الفريقني النهايئ، ويف حال خسارة أي منهام 

سينتظر نتيجة املباراة األخرى ملعرفة مصريه.
أمام اللقاء الثاين الذي سيجمع أكسا مع األهلية فإنه يهم األخري بشكل 

خاص، إذ إن فوزه وخسارة التكافل يعني تأهله بصحبة املرصف املركزي 
إىل نصف النهايئ، وأي نتيجة غري ذلك سيكون فريق األهلية رسميا 

خارج البطولة.

تقام مساء اليوم االثنني مباراة نصف نهايئ فئة الناشئني بدورة مركز شباب 
الهملة لكرة القدم وذلك يف الساعة 10:30 عىل ملعب العشب الصناعي 

الكبري بلقاء يجمع فريق البالد بطل النسخة املاضيتني بقيادة كريم صالح 
الهدار وفريق الوسط بقيادة أحمد عبدالعظيم الهدار، وسط توقع حضور 

جمهور من أبناء القرية من متابعي الدورة.
وتأهل فريق البالد للدور نصف النهايئ بعد تعادله مع الوطن، وفوزه 

عىل أخبار الخليج متصدر املجموعة بنتيجة 3/2، فيام تأهل الوسط للدور 
نصف النهايئ بعد فوزه يف مباراته األوىل عىل البالد بنتيجة 3/0، وتعادله 

مع الوطن.
ويدخل البالد مباراة نصف النهايئ أكرث ثقة بعد فوزه عىل املتصدر أخبار 

الخليج، فيام سيعمد إىل رد اعتباره مع فريق الوسط الذي تلقى من خالله 
هزميته الوحيدة بالدور التمهيدي، فيام سيستغل الوسط العامل النفيس 

لصالحه بعد فوزه عىل البالد بنتيجة 3/0 بالدور التمهيدي وهو ما سيعطيه 
قوة أكرث لييك يكرر هزمية البالد للمرة الثانية خالل الدور نصف النهايئ.

ورصح رئيس مركز شباب الهملة محمد خليل بأن اللجنة املنظمة لدورة 
الهملة الكروية قررت مسبقا أن يتم تكريم الفريقني الحاصلني عىل املركز 

األول والثاين لفئة الناشئني، وسيسلم الفريق البطل كأس البطولة وميداليات 
املركز األول والجائزة النقدية، فيام سيسلم الفريق الثاين ميداليات املركز 
الثاين والجائزة النقدية املخصصة للفريق. رصح بذلك أمني الرس ورئيس 

العالقات العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

من منافسات البطولة
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بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي

“زين” تقيم الغبقة السنوية للموظفين واإلعالميين والشركاء
بح�ش���ور رئي�س جمل����س اإدارة االحت���اد البحريني 
لكرة ال�شلة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة وعدد 
كب���ر من كبار العمالء نظمت �رشكة زين البحرين، رائدة 
االت�شاالت يف مملكة البحرين، غبقة رم�شانية الأكرث من 
450 �شخ�شا من موظفي ال�رشك���ة واالإعالميني و�رشكاء 
االأعمال وغره���م من االأط���راف ذات العالقة، وذلك يف 

مركز اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.
ا�شت�ش���اف الفعالي���ة املدي���ر الع���ام ل�رشك���ة زين 
البحرين حممد زي���ن العابدين، وال���ذي اأعرب للح�شور 
عن خال�س تقديره وامتنان���ه الإ�شهاماتهم املتميزة يف 

تعزيز مكانة زين البحرين يف اململكة.
كم���ا ت�شمنت االأم�شية عدًدا م���ن االألعاب امل�شلية 
واالأن�شطة الرتفيهية، اإ�شافة اإلى �شحب على ما يقرب 

من 70 جائزة قّيمة.

طوال شهر رمضان المبارك 

مشروع “واتر بي” لـ “بن فقيه” يتألق في مودا مول
اأعلن����ت “بن فقيه”، �رشك����ة اال�شتثمار العقاري 
الرائ����دة يف البحري����ن، ع����ن وجوده����ا يف جممع مودا 
م����ول طوال �شه����ر رم�شان املب����ارك؛ بهدف عر�س 

وت�شويق م�رشوع “واتر بي”.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار �شعي “بن فقيه” 
اإلى دعم اقت�ش����اد البحرين عرب جذب اال�شتثمارات 
وروؤو�س االأموال اخلليجية اإلى �شوق العقار املحلية؛ 

من اأجل تن�شيط وتعزيز ومنو هذا القطاع احليوي.
وت�شم����ل امل�رشوع����ات التي تعر�شه����ا بن فقيه 
يف جمم����ع مودا م����ول م�رشوع “واتر ب����ي” الذي يقام 
يف خلي����ج البحري����ن الواقع عل����ى الواجه����ة البحرية 
للعا�شم����ة املنامة، ويت�شمن ثالثة اأبراج �شكنية مت 
ت�شميمه����ا لت�شتمل على موقف �شي����ارات م�شرتك 
يف الطاب����ق ال�شفل����ي.  وحتت����وي ه����ذه املباين ذات 
الت�شمي����م املتمي����ز على نح����و 600 وح����دة �شكنية 
باإطالل����ة على مناظر خالبة على اخلليج، وهي واحدة 
م����ن العديد م����ن املمي����زات الرئي�شة الت����ي تتمتع 

بها ه����ذه الوح����دات. و�شيتم حت�شني ه����ذا امُلجمع 
ال�شكن����ي باإن�ش����اء جمموعة من املراف����ق الرتفيهية 
مثل حمامات ال�شباحة و�ش����االت االألعاب الريا�شية 
وال�شون����ا، اإ�شاف����ة اإل����ى جمموعة كبرة م����ن مرافق 

الدعم واملطاعم.
يذكر اأن توفر حمفظة �رشكة بن فقيه لال�شتثمار 
العقاري م����ن امل�شاريع العقاري����ة الرائدة جمموعة 
م����ن اخلي����ارات التي تنا�ش����ب خمتل����ف االحتياجات 
والرغبات، اإ�شاف����ة اإلى اجلودة العالية التي يتطلع 
اإليه����ا امل�شتثمر، حيث تفخر بن فقيه با�شتحواذها 

على ثقة كبرة يف هذا املجال.
وتاأم����ل “ب����ن فقي����ه” ع����رب وجوده����ا يف اأب����رز 
املجمع����ات التجاري����ة يف اأ�ش����واق حملي����ة وخليجية 
للو�ش����ول اإل����ى اأك����رب فئ����ة م����ن العم����الء االف����راد 
وال�����رشكات؛ نظ����راً مل����ا تقدم����ه من فر�����س عديدة، 
ال�شيما اأن امل�شتثم����ر اخلليجي يتمتع بح�شور كبر 

يف �شوق العقار البحرينية. 

“الخيرية الملكية” تغبق لموظفيها في رمضان

إطالق حملة تبرعات في “السيتي سنتر”

نظم���ت املوؤ�ش�ش���ة اخلري���ة امللكية 
غبقته���ا الرم�شاني���ة للموظف���ني �شم���ن 
عادته���ا ال�شنوية وحر�شها عل���ى م�شاركة 

موظفيها �شهر رم�شان املبارك. 
وت�شمنت الغبقة الت���ي اأقامتها جلنة 
االأن�شط���ة االجتماعي���ة باملوؤ�ش�ش���ة كلم���ة 
لالأم���ني العام للموؤ�ش�ش���ة اخلرية امللكية 
م�شطف���ى ال�شي���د هناأ فيه���ا بحلول �شهر 
رم�ش���ان املب���ارك، داعياً اهلل ع���ز وجل اأن 
يتقب���ل �شيامه���م و�شال���ح اأعمالهم، كما 
اأ�شاد بجهود املوظف���ني الكبرة وعملهم 
ال���دوؤوب يف خدمة العمل اخلري و�شعيهم 
لتوفر اخلدمات املتميزة لالأ�رش املكفولة.
الرم�شاني���ة عل���ى  الغبق���ة  واحت���وت 
العدي���د م���ن الفق���رات منه���ا امل�شابقات 
واالألع���اب الفردية واجلماعي���ة اإلى جانب 

االألعاب الرتفيهية املتنوعة.
وتهت���م املوؤ�ش�ش���ة اخلري���ة امللكية 

باإقامة ه���ذه الفعالية �شنوياً لزيادة اأوا�رش 
الرتاب���ط ب���ني املوظف���ني وم�شاركته���م 
خمتلف املنا�شبات، و�ش���اد الغبقة جو من 

االألفة واالأخوة بني اجلميع.

اأطلق �شيتي �شنرت البحرين احلملة 
اخلرية الرم�شاني���ة “�شاِهم يف اإ�شعاد 
املحتاج���ني”، يف دورتها احلادية ع�رشة، 
بتق���دمي  احلمل���ة  موظف���وه  وا�شته���ل 
تربع���ات �شخي���ة داع���ني جمي���ع اأفراد 
املجتم���ع اإل���ى الت���ربع مب���ا جت���ود ب���ه 

اأنف�شهم يف �شهر اخلر والعطاء. 
ويعت���رب �شيتي �شنرت البحرين اأكرب 
ُوجه���ة للت�ش���وق والت�شلي���ة والرتفي���ه 
مبملك���ة البحري���ن ويتمي���ز بت�شكيلة ال 
نظر لها م���ن اأ�شهر املتاج���ر العاملية 
وخيارات املطاعم واملرافق الرتفيهية 
احل�رشي���ة كما يت�ش���ل مبا�رشة بفندقني 

عامليني فخمني.

وترّبع موظفو �شيتي �شنرت البحرين 
الفطي���م  ماج���د  وموظف���و  واإدارت���ه، 
وهايربمارك���ت  والرتفي���ه  للت�شلي���ة 
كارف���ور اإلى جانب طواق���م املوظفني 
يف الفندق���ني املت�شلني مبا�رشة مبركز 
الت�ش���وق وهم���ا ل���و مريدي���ان �شيتي 
�شن���رت البحرين ووي�ش���ن �شيتي �شنرت 
البحري���ن، باأك���رث من 200 كي����س معباأ 
باملالب�س واالألع���اب والكتب واالأطعمة 

غر القابلة للتلف. 
االإ�شالمي���ة  اجلمعي���ة  و�شتتول���ى 
البحرينية مهمة توزي���ع التربعات على 
االأ�رش املتعففة يف اأرجاء اململكة متا�شياً 

مع روح ال�شهر الف�شيل.

“المهندسين العسكريين األميركية” تزور مرافق “بابكو”
الع�شكري���ني  املهند�ش���ني  جمعي���ة  وف���د  زار 
االأمركية، موؤخ���را، عددا من مراف���ق ومن�شاآت �رشكة 

نفط البحرين )بابكو(. 
وتوجه الوف���د اإلى منتزه �شم���و االأمرة �شبيكة، 
واطلع خالل اجلولة على العديد من اأق�شام املنتزه. 

كم���ا زار الوف���د بي���ت الطاق���ة املتج���ددة، ومت 
اإطالع���ه على جتربة “بابك���و” الرائدة يف هذا املجال، 
وا�شتم���ع اأع�شاء الوفد اإلى عر�س ح���ي حول الطاقة 

املتجددة يف ال�رشكة. 
وبعده���ا توجه���وا اإل���ى متح���ف النف���ط مبنطقة 
ال�شخر وزاروا العدي���د من اأق�شام املتحف واالطالع 

على العديد من حمتوياته ومقتنياته.
ويف ختام الزيارة، اأعرب اأع�شاء الوفد عن جزيل 
�شكرهم وتقديرهم اإل���ى اإدارة “بابكو” على ترتيب 
الزيارة وح�شن اال�شتقبال وال�شيافة.  وجتدر االإ�شارة 
اإلى اأن جمعي���ة املهند�ش���ني الع�شكريني االأمركية 

تاأ�ش�ش���ت العام 1920، وتهدف من���ذ تاأ�شي�شها اإلى 
مد ج�ش���ور التعاون والتوا�شل م���ع خمتلف الهيئات 
واملوؤ�ش�ش���ات واجلمعي���ات لتبادل اخل���ربات واالآراء 
وامل�شتجدات ذات ال�شلة مبختلف االأمور الهند�شية 
واملعمارية، واإدارة البيئة، واأمن االنرتنت، وتخطيط 

امل�شاريع وغرها.
وتاأت���ي الزي���ارة يف اإط���ار حر�س “بابك���و” على 
تر�شي���خ مفه���وم ال�رشاك���ة املجتمعي���ة وتاأكيد دور 
ال�رشك���ة كم�شاه���م رئي����س يف دع���م م�ش���رة التنمية 

ال�شاملة. 

“مــراســـي” تـــدعــم أمنيــــات األطـفــــال
اأعلنت �رشك���ة اإيجل هيلز البحري���ن دعمها بدور 
الراع���ي البالتين���ي للغبقة اخلري���ة اخلا�شة بجمعية 
االأح���الم البحرينية، التي تعمل عل���ى حتقيق اأمنيات 
واأح���الم االأطفال البحرينيني الذين يعانون اأمرا�شت 
مزمنة اأو ال �شفاء منه���ا. ومن املتوقع اأن ت�شت�شيف 

الغبقة الرم�شانية اخلرية اأكرث من 700 �شخ�س. 
وكان���ت غبق���ة الع���ام املا�شي ق���د جمعت مبلغ 
66 األ���ف دينار، والتي مت توظيفها لن�رش الوعي حول 
اأو�شاع االأطفال وتق���دمي املزيد من الدعم للق�شية 
اخلرية. وحتى االآن �شاعدت اجلمعية على اإثراء حياة 
اأك���رث من 100 طفل يعانون ظروف���ا �شحية خمتلفة 
مثل ال�رشط���ان وال�شلل الدماغ���ي والتليف الكي�شي، 

وغرها من االأمرا�س املزمنة.
وقال الع�شو املنت���دب ماهر ال�شاعر “من خالل 
هذا الدع���م، ناأمل اأن تتمكن اجلمعي���ة من ا�شتكمال 
مهمتها خالل �شهر رم�شان هذا العام، وحتقيق اأحالم 
30 طف���اًل من املجتمع املحلي خ���الل 30 يوماً، حيث 
ت�شفي اجلهود التي تبذلها جمعية االأحالم اأثراً كبراً 
على حياة االأطفال الذين يعانون اأمرا�شا مزمنة، كما 
متنحهم ذكريات ثمينة مع اأحبائهم. ونحن يف مرا�شي 
البحرين نعتز بامل�شاهمة يف مثل هذا العمل النبيل”.

وي�شت�شيف �شاطئ مرا�شي البحرين الذي ميتد 

م�شاف���ة 2 كيلومرت، ويحت���وي منطقة تن���زه حيوية، 
ب�شورة دوري���ة، اأن�شطة عائلية وجماني���ة للجماهر. 
كم���ا ا�شت�ش���اف ال�شاط���ئ العدي���د م���ن االحتفاالت 

والفعالي���ات، منها �شوق الباعة املحليني، ومعار�س 
فنية، ومعار�س الت�شوي���ر الفوتوغرايف، ودرو�س يف 

اللياقة البدنية، والريا�شات املائية.
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ي�ضتطيع �ل�ضائم �أن ي�ضتفيد من طاقة �ضهر رم�ضان ويتحكم 
يف ت�رصفات����ه �أك����ر من �أي �ضهر �آخر عن طري����ق �لعمل نهار رم�ضان 
بدل م����ن �لنوم فالإن�ضان �ل�ضائم عند نوم����ه يف نهار رم�ضان يحرم 
ج�ضم����ه من دخول �لطاق����ة �لنور�ني����ة ويف�ضل �أي�ض����ا �أن يقلل من 

�لطع����ام يف �لليل خا�ضة �للح����وم، ويكر من �رصب �ملاء يف �أو�ين من 
�لفخ����ار. ويرج����ع �ل�ضبب ور�ء ذل����ك لأن �ضهر رم�ض����ان يفتح مركز 
�لطاقة �ل����ذي يف �أعلى �لر�أ�ص على �آخ����ره وميت�ص �لطاقة �ملنظمة 

في�ضتفيد �ل�ضائم من �ضيامه فيعالج �خللل �ملوجود يف ج�ضمه.
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أحالم على ورق

ت����دور �لأح�����د�ث 
ح������ول ���������رص�ع ب��ن 
�لقوية  �ل�ضيدة  نو�ل 
من�ضب  ت�ضغل  �لتي 
�ملجلة  حترير  مديرة 
تويل  �إل��ى  و�لطاحمة 
م���ن�������ض���ب رئ���ي�������ص 
وزميلها  �ل��ت��ح��ري��ر، 
�ل�����ض��ح��ايف �ل�����ض��اب 
ر�����ض���د، �ل����ذي ك��ان 
بريطانيا،  يف  يعمل 
�إل��ي��ه  لُت�ضند  وع����اد 
ه���ذه �مل��ه��م��ة، وه��و 
ي�ضعهما  �لذي  �لأم��ر 
بع�ضهما  مو�جهة  يف 
�أن  تلبث  ل  بع�ضاً، 
مع  خيوطها  تت�ضابك 
ثالث  ط���رف  دخ����ول 
�إحدى  “لطيفة”،  هو 

موظفات �ملجلة.

“عشم إبليس”

ب���ط���ول���ة ع��م��رو 
ي����و�����ض����ف، ودي����ن����ا 
ورمي  �ل�������رصب���ي���ن���ي، 
م�ضطفى، ودلل عبد 
بدير،  و�أحمد  �لعزيز، 

وخالد كمال،.
ت����دور �لأح�����د�ث 
يتعر�ص  حول طبيب 
حل���������ادث ي���ف���ق���ده 
�ل�������ذ�ك�������رة ف��ي��م��ر 
مب���و�ق���ف ك��ث��رة يف 
�لتي  �جلديدة  حياته 
خاللها  م���ن  ي���ح���اول 

�لتعرف �إلى نف�ضه.

مسافات

سر “سحلية” رامز تحت األرض
يعت���ر �لبع����ص �أن �ل�ضحلية �لتي 
ُيخيف بها �مُلمثل ر�مز جالل، �ضيوفه 
يف برنامه “ر�مز حتت �لأر�ص”، ُمرد 
ُم�ض���م خيايل، �إل �أن���ه يف �حلقيقة هو 
حيو�ن ُمفرت����ص له وج���ود يف �لو�قع، 

و��ضمه �ل�ضائع تنن كومودو.
وي�ضك���ُن تن���ن كوم���ودو يف جزر 
كومودو وجزي���رة جو�نغ رينتجا وباد�ر 
فل���ور �لإندوني�ضي���ة ومت �كت�ضافه يف 
�لعام 1912، وفقاً ملوقع “نا�ضيونال 
جيوغر�فيك” وبع����ص و�ضائل �لإعالم 
�لعاملي���ة. وي�ض���ل طول���ه �إل���ى 2 و3 
�أمت���ار، ويزن ذكر �لتن���ن �لبالغ 135 
كيلوغر�ًما، و�أنث���ى �لتنن �لبالغة من 
90 كيلوغر�ًم���ا، وميت���د عمره �إلى 20 
�ضنة، وجلده مليء باحلر��ضف �لقا�ضية 
حيث �إن �لإب���رة ل ت�ضتطيع �خرت�قها، 

وتن���ن “كوم���ودو” ل���ه ع�ض���ة بالغة 
�لقوة وخمالب ُتزق �للحم.

وُيعد �لتنن م���ن �حليو�نات �آكلة 
�للح���وم، فه���و يتغذى عل���ى �لغزلن، 
و�خلنازير، و�لتنن �لأ�ضغر، وجامو�ص 
�ملياه، و�لب�رص، ويعتمُد يف �ل�ضيد على 
�لتموي���ه و�ل�ضر يف �لنتظار حتى تر 
�لفري�ض���ة، ثم ي�ضتعم���ل �أرجله �لقوية 
وخمالب���ه �حل���ادة يف ��ضطياده���ا، �أما 
�لفري�ض���ة �لتي تهرب م���ن بن فكيه 
يكت���ب له���ا �مل���وت خ���الل 24 �ضاعة 

لكونها �ضت�ضاب بت�ضمم بالدم.
وقع منفذو فريق عمل جالل حتت 
�لأر����ص يف خط���اأ مهني، حينم���ا جعلو� 
ظه���ور �ل�ضحلي���ة يف و�ض���ط �ل�ضحر�ء 
�لقاحل���ة، وذلك يتنافى م���ع طبيعتها 

�لرمائية.

يت يف

 للتواصل واإلضافة: 
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نادي المدينة يقدم “أحالم وردة” أيام عيد الفطر
من إخراج حسن الماجد

استعدادات لليلة سينمائية بحرينية بعنوان “صنع بشغف”
في مركز عيسى الثقافي

عي�ض���ى  مدين���ة  ن���ادي  ي�ضتع���د 
و�ضم���ن �أن�ضطت���ه �لفني���ة و�لثقافية 
بعن���و�ن  �أطف���ال  م�رصحي���ة  لتق���دمي 
“�أح���الم وردة” وذلك �بت���د�ء من �ول 
�ي���ام عي���د �لفط���ر على خ�ضب���ة م�رصح 
�لن���ادي، �مل�رصحي���ة م���ن تاأليف علي 
�ل�ضاي���غ و�ع���د�د حم�ض���ن �حلايك���ي 
و�خ���ر�ج ح�ض���ن �ملاجد وي�ض���ارك بها 
نخبة م���ن �لفنانن منهم �ضناء �ضالح 
م���ر�د  و��ضماعي���ل  �ل�ضاي���غ  ون���ورة 

وزينب و�خرون. 
�ملاجد  خم���رج �مل�رصحي���ة ح�ض���ن 
�ن  ل�”�لب���الد”  ت�رصي���ح  يف  �و�ض���ح 
�مل�رصحي���ة تتح���دث عن ح���ب �لزر�عة 
ب�ضورة عام���ة وكيفية �ملحافظة على 
جم���ال �لطبيع���ة وكذلك ع���ن �لتفوق 

و�لتميز. 
م�ضيف���ا �أن م�رصحي���ات �لطف���ال 
ت�ض���ع �ي فنان د�ئم���ا �مام حتد كبر 
وطريق���ة  ج���د�  �لطف���ل �ضع���ب  لن 
خماطبت���ه تختلف عن �لكب���ار وهناك 
�لكثر م���ن �ملحاذير �لت���ي لبد و�ن 

ي�ضعها �لكاتب و�ملخرج.
و��ضاف �ملاجد “لدي يف �مل�رصحية 
م���ن ��ضح���اب �خل���رة  ع���دد قلي���ل 
و�لبقية مبت���دوؤون ولكن���ي على ثقة 
باأننا �ضنق���دم عمال ير�ض���ي �ل�ضغر 

و�لكبر و�ضيكون �لنجاح حليفنا”. 
ل�”�لب���الد”  حديث���ه  خت���ام  ويف 
�أع���رب �ملخرج ح�ض���ن �ملاجد عن بالغ 
�ضك���ره لنادي مدينة عي�ضى على هذه 
�لأن�ضطة �لفنية و��ضتمر�ره يف تقدمي 
م�رصحي���ات �لطف���ال ودع���م �ل�ضاح���ة 

�لفنية ورفدها باملو�هب.

بع���د �لنج���اح �لكبر �ل���ذي حققتها يف 
�لعام �ملا�ضي، تعود �لأم�ضية �ل�ضينمائية 
�لبحريني���ة “�ضنع ب�ضغف” م���رة �أخرى هذ� 
�لع���ام و�لتي تق���دم مموعة م���ن �لأفالم 
�لبحريني���ة حتت عن���و�ن “�ضنع ب�ضغف 2” 
وذلك يف مرك���ز عي�ضى �لثق���ايف بتاريخ 8 
يونيو 2017 يف ت���ام �ل�ضاعة 9:30 م�ضاء 
وبرعاية وز�رة �ضوؤون �لعالم و �رصكة نور�ن 

بكت�رصز، كلفن ميديا و م�رصح جلجام�ص.
وما مييز فعالية هذه �ل�ضنة هو �لإ�رص�ر 
م���ن قبل �ملنظم���ن على �إقام���ة �لفاعلية 
يف موعده���ا يف رم�ضان فقد ق���ام �لفريق 
بالعمل على ق���دم و�ضاق لإتام جتهيز�ت 
�لم�ضي���ة ب�ضورة تليق بالف���الم �ملقدمة. 
وع���ن �لأفالم �مل�ضاركة ����رصح مدير �حلفل 
�ملخرج �ضلمان يو�ضف للب���الد قائال: “�نه 
مت �ختي���ار مموع���ة مميزة �لأف���الم �لتي 

مت �إنتاجه���ا قريب���ا وقد �ض���ارك �غلبها يف 
مهرجان���ات دولي���ة وعاملية كم���ا يتو�جد 
فيلم���ان من �نتاج �ضبابي وه���ذه �لفعالية 
تعد �لعر�ص �لأول لهذين �لفلمن، �أي�ضا 
�لتو�ج���د مميز فقد مت �ختي���ار ملخرجتن 
يف هذه �لأم�ضي���ة و�ل�ضخ�ضية �ملكرمة هي 
م���ن �لعن����رص �لن�ضائ���ي �أي�ض���ا ومل يف�ضح 
ع���ن �ل�ض���م و�عتره���ا مفاج���اأة”. �ما عن 
�ل�ضعوب���ات �لت���ي و�جهتهم فق���ال: �ُضح 
�لإنت���اج �ل�ضينمائ���ي �ملحل���ي، فق���د ق���ل 
�لنتاج �ل�ضباب���ي ب�ضورة ملحوظة منذ عام 

.”2014
ويفيِ �خلت���ام وج���ه �ملخ���رج �لبحرين���ي 
�ملبدع �لدعوة للجمهور �لبحريني للح�ضور 
ودعم ه���ذه �ملو�هب �ل�ضينمائي���ة �ل�ضابة 
�لتع���رف على جتاربه���م �ل�ضينمائية حيث 
تعد هذه �لأم�ضيات هي �ملن�ضة �ملنا�ضبة 
لعر����ص وم�ضاه���دة ه���ذ� �لنوع م���ن �لفن 

خ�ضو�ضا و�لدعوة عامة.

نصائح للصائمين

حدث في رمضان
 10 رمضان

بداية التحرك لفتح مكة:

يف 10 م���ن رم�ضان 8ه� �ملو�فق 1 من 
يناير 630م: قام �لر�ضول )�ص( و�أ�ضحابه 
بالتح���رك لفتح مك���ة يف �لع���ام �لثامن من 
�لهج���رة، �لذي �ُضم���ي بعام �لفت���ح، وكان 
ه���ذ� �لفتح تتويًجا جله���ود �لنبي )�ص( يف 
�لدع���وة، و�إيذ�ًنا ب�ضي���ادة �لإ�ضالم يف �ضبه 

�جلزيرة �لعربية.
 

وفاة السيدة خديجة بنت خويلد:

يف 10 من رم�ضان، بعد 10 �ضنن من 
�لبعث���ة �لنبوية )3 ق. ه����( �ملو�فق 620م 
توفي���ت �أم �ملوؤمنن خديج���ة بنت خويلد، 

زوجة �لر�ضول )�ص(.
 

مقتل الوليد بن معاوية:

يف �لعا�رص من �ضهر رم�ضان عام 132ه� 
�ملو�ف���ق 21 �إبري���ل 750م قت���ل �خلليفة 

�لأموي �لوليد بن معاوية.

مقتل الوزير نظام الملك:

يف �لعا����رص م���ن �ضه���ر رم�ض���ان ع���ام 
485ه�، �ملو�ف���ق 13 من �أكتوبر 1092م، 
قتل نهاون���د نظام �ملل���ك �أبو�حل�ضن علي 
ب���ن �إ�ضح���اق، �ل���ذي كان وزي���ًر� لل�ضلطان 
�أل���ب �آر�ضالن، ثم وزيًر� لبن���ه ملك�ضاه نحو 
30 عاًما، وكان نظ���ام �مللك عامًلا وجو�ًد� 
وحليًم���ا، وق���د ��ضته���ر ببن���اء �ملد�ر�ص يف 

�لبالد �ملفتوحة.

الفنان المخضرم إبراهيم بحر 

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.

ه���و �لأخ �لأك���ر للمغن���ي �لر�حل و�لأ�ضط���ورة علي 
بحر، ممثل وخمرج م�رصحي بحريني، خريج �ملعهد �لعايل 
للفن���ون �مل�رصحية ع���ام 1982 دبل���وم در��ضات عليا يف 
�لرتبي���ة من جامع���ة �لقدي����ص يو�ضف مت���زوج وله �ربع 
بنات وولد، �ضارك يف �لكثر من �لأعمال �مل�رصحية د�خل 
�لبحري���ن وخارجه���ا ويعتر من عمالق���ة �لفن يف �خلليج 

و�أحد رو�د �مل�رصح ومن موؤ�ض�ضن م�رصح �ل�ضو�ري. 
�إبر�هي���م بح���ر يجي���د كل �لدو�ر ول���ه 
مقدرة فائقة يف تقم�ص كل �أي 
�ضخ�ضي���ة ت�ضن���د �إليه 
يلقب  فه���و  ولهذ� 
�ل�ضامل  بالفن���ان 
و�ملبهر... �لقوي 
عموم���ا �ملجال ل 
للتحدث  يت�ض���ع 
ع���ن �لفن���ان بحر 
كك  ن���رت و

عزيزنا �لقارئ مع �أعماله.
من �لأعمال �مل�رصحية كممثل

م�رصحية  �جلزيرة.  م�رصح  �إنتاج  من  �ل�ضيد  م�رصحية 
يف  وقدمت  �لعرب  �لفنانن  �حتاد  �إنتاج  من  و�قد�ضاه 
فيها  �ضارك  حيث  وبغد�د،  ودم�ضق  و�لأردن  �لقاهرة 
�لقدير  �لفنان  ر�أ�ضهم  وعلى  �لعربي  �لوطن  من  نخبة 
حممد  مطر،  غ�ضان  �لتابعي،  فاطمة  يا�ضن،  حممود 

�ملن�ضور.
�ضوق �ملقا�ضي�ص من �إنتاج م�رصح �و�ل.

م�رصحية درب �لعدل من �إنتاج م�رصح �و�ل.
من �لأعمال �مل�رصحية كمخرج

فاقد �إنتاج م�رصح نادي كرزكان �لريا�ضي.
�لد�نة من �إنتاج م�رصح �جلزيرة.

وجها لوجه من �إنتاج م�رصح �ل�ضو�ري.
من �لأعمال �لتلفزيونية كممثل

�مل�ضل�ضل �لكارتوين طائر �خلر، م�ضل�ضل �جلوهرة، 
م�ضل�ض���ل رحل���ة �لعجايب، فيلم �حلاج���ز، م�ضل�ضل ح�ضن 
ونور �ل�ضنا، م�ضل�ضل �لبيت �لعود، م�ضل�ضل فرجان لول، 
م�ضل�ضل �ولد بو جا�ضم، م�ضل�ضل حز�وي �لد�ر، م�ضل�ضل 
ملفى �لأياوي���د، م�ضل�ضل عجايب زم���ان، م�ضل�ضل نورة، 
م�ضل�ضل زهور وجدر�ن، م�ضل�ضل �لكلمة �لطيبة، م�ضل�ضل 
�رصور، م�ضل�ضل بحر �حلكايات، م�ضل�ضل �ضانعو �لتاريخ، 

م�ضل�ضل �ضعدون.

اأ�سامة املاجد

نجوم في الذاكرة

�ل�ضعودية  �لفنانة  �أك��دت 
م�ضل�ضل   �أن  ع���م���ر�ن  �أ���ض��ي��ل 
لها  ���ض��ب��ب   ، ���ض��ود  غ��ر�ب��ي��ب 
�ك��ت��ئ��اب��ا، ����ض���و�ء م���ن ن��اح��ي��ة 
�مل��دة  �أو  �حل���و�ر  �أو  �مل��الب�����ص 
�ل��ط��وي��ل��ة �ل��ت��ي ����ض��ت��غ��رق��ه��ا 
ت�ضوير �لعمل و�لذي و�ضفته بال�ضعب 

و�ملخيف جد�.

غ�����ض��ت م���و�ق���ع �ل��ت��و����ض��ل 
الفنان  ارتباط  بخرب  االجتماعي 
مغربية  بفتاة  �ملهند�ص  ماجد 

تدعى �أ�ضماء من مدينة مر�ك�ص.
�لتقى  �ملهند�ص  �إن  وقيل 
بها خالل تنظيمها لن�شاط ح�رضه 
منذ ��ضهر كونها تعمل يف ميد�ن تنظيم 

�حلفالت.
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دبي حتت�ضن 10 من اأعاجيب الدنيا العمرانية

مهاراته  وتزيد  الطفل  ذاكرة  تعزز  النوم  “حدوتة” قبل 
اإذا كان����ت “حوادي����ت” قب����ل الن����وم لي�صت 
جزءاً من روتني طفل����ك الليلي، فقد حتتاج اإلى 
اإ�صافته����ا، اإذ اأظه����رت درا�ص����ة حديث����ة ن�رشتها 
�صحيف����ة “ديل����ي مي����ل” الربيطاني����ة، اأن قراءة 
الق�ص�س م����ع الأطفال مينحه����م الدعم ويح�صن 

قدراتهم املعرفية.
وياأم����ل الباحث����ون اأن تع����زز نتائجه����م هذه 

قيمة الق����راءة التفاعلي����ة التي يتم م����ن خاللها 
ت�شجيع الأطف����ال على امل�شارك����ة فيها بن�شاط. 
وبحث عامل����ون من “مرك����ز �صين�صينتاي الطبي 
لالأطف����ال” يف اآثار القراءة عل����ى اأخماخ الأطفال، 
يف اأعمار ما قبل املدر�شة. وبا�شتخدام الت�شوير 
اكت�ش����ف  الوظيف����ي،  املغناطي�ش����ي  بالرن����ن 
الباحث����ون ن�صاط����اً اأكرب يف تفعيل م����خ الأطفال 

الذي����ن يبلغ����ون م����ن العم����ر 4 �صن����وات، عندما 
يكونون منخرطني جداً خالل ال�صتماع لق�صة ما. 
ه����ذه النتيجة ت�صلط ال�صوء عل����ى قيمة “احلوار 
من خالل الق����راءة”، اأي حني يتم ت�صجيع الطفل 

على امل�صاركة اأثناء “وقت الق�صة”.
وتعليق����اً عل����ى ه����ذه النتائ����ج، ق����ال قائد 
الدرا�ص����ة ج����ون هوت����ون “اإن من واجب����ات الآباء 

والأمه����ات اأن ي�صارك����وا اأك����ر عند الق����راءة مع 
طفله����م، وطرح الأ�صئلة.. ويج����ب اأن يطلبوا من 
الطفل قل����ب ال�شفحات.. ويج����ب التفاعل بن 
الأه����ل والأطفال اأثناء قراءة الق�صة”. ومن خالل 
هذه املمار�شة، ميك����ن اأن يحفز ن�شاط املخ عرب 
تطوير مهارات القراءة والكتابة عند الأطفال يف 

�صن ما قبل املدر�صة.

اإطالق  “نا�ضا” تعتزم 
بعثة “مل�س” ال�ضم�س

القوم���ي  الط���ران  وكال���ة  اأعلن���ت 
الأمركي والف�صاء )نا�صا( عن نيتها اإطالق 
م�صب���ار من �صاأنه اأن ي�صبح يف الغالف اجلوي 

لل�صم�س.
وج���اء ذل���ك عل���ى املوق���ع الإلكرتوين 
 Solar Probe“ للوكالة، اإذ �شتهدف بعثة
Plus” اإل���ى جم���ع البيان���ات ع���ن الن�شاط 
ال�صم�صي. ومن املرج���ح اأن ي�صاعد امل�صبار 
يف التنب���وؤ بالعوا�ش���ف املغناطي�شي���ة على 

�صطح الأر�س.
ه���ذا و�صيت���م اإط���الق امل�صب���ار، الذي 
“�صيلم����س” ال�صم����س، يف اأغ�صط�س 2018، 
على اأن يقوم ب�شبط م�شاره خالل 7 �صنوات 
م�شتخدما جمال جاذبي���ة كوكب الزهرة، اإذ 
�شيمر بالقرب منه 7 مرات. لحقا �صيقرتب 
امل�صبار من ال�صم�س اإلى امل�صافة الدنيا )6 

ماليني كيلومرت(.
وم���ن املفرت����س اأن يتحم���ل امل�صب���ار 
درجات حرارة عالية ت�صل حتى 1400 درجة 
مئوي���ة. وله���ذا الغر�س ق���دم املهند�صون 
درع���ا واقية من احل���رارة ب�شمك 11.5 �صم، 
م�شنوعة من مواد مركبة مع األياف الكربون.

كويكـــب  األـــف   15
تقتــرب من كوكبنـــا

ت�صم���ح الأجهزة املتوف���رة لدى علماء 
الفلك حاليا باكت�ش���اف الأجرام الف�شائية 
والإن���ذار عن الأخطار املحتملة الناجمة عن 

اإمكان ا�شطدامها بالأر�ض.
اإذ جاء يف تقرير اأعده اخلرباء يف معهد 
البح���وث العلمي���ة التابع ل���وزارة الطوارئ 
الرو�شي���ة، اأنه لبد من ن����ر اأنظمة اإنذار يف 
الف�صاء؛ للحد من الأ�رشار التي من املمكن 

اأن تلحق بالأر�ض.
وقد جمع العلم���اء حاليا معلومات عن 
15 األف جرم ف�صائي ميكن اأن تقرتب من 
الأر����س، وقد ت�ص���كل 11 % منها خطورة 
عل���ى كوكبنا.  كم���ا قام اخل���رباء بتحديد 
م�صاراته���ا واإدراجها يف قائمة خا�صة، لكن 
كلم���ا تقل اأبعادها يقل احتمال اكت�شافها 
يف الوقت املطل���وب، ويقوم علماء الفلك 
م���ن وقت اإل���ى اآخ���ر باإخبارنا ع���ن اقرتاب 

كويكب اأو نيزك من الأر�س. 
وقال العلم���اء اإن م���دى تعامل اأحدث 
الأج���رام  ه���ذه  م���ع  الأر�صي���ة  املرا�ص���د 
الف�صائي���ة ل يزيد ع���ن 20 األف كيلومرت، 

يقطعها النيزك خالل 20 دقيقة.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

عــالج ثــوري ل�ضرطـــان املبيـــ�س
قال باحثون اإن دواء جديدا لعالج �رطان املبي�ض قد يحقق اإجنازا غري م�شبوقا يف حماربة املر�ض 
اخلبي���ث للعقد املقبل. وخالل التج���ارب، ا�صتطاع عقار اأونك�س - 0801 تقلي�س حجم الأورام يف 7 من 

اأ�صل 15 مري�صا خ�صعوا للتجارب.
ويقول اخلرباء اإن الدواء ميكنه اإطالة عمر املري�س لفرتة تزيد عن 6 اأ�صهر.

وو�شف الأطباء النتائج باملثرية، بعدما اأظهر املر�شى الذين ا�شتنفدوا العالجات الأخرى، ا�شتجابة 
اأف�صل. وتهدف التجارب الدوائية اإلى اختبار درجة اأمان العقار اجلديد، لكن النتائج كانت قوية لدرجة 

اأن الباحثني يرغبون يف النتقال اإلى املرحلة التالية من الدرا�صة يف اأقرب وقت ممكن.

ذكر موق���ع “World Atlas” اأن دبي ت�شتهر مبعاملها املعمارية، وخط اأفقها 
اجل���ذاب. واحلقيقة اأنها حتت�صن عدداً م���ن الأعاجيب الهند�صية املعمارية مبا فيها 
اأط���ول فن���دق، واأعلى مبنى، واأك���رب مركز للت�صوق يف العامل، وهن���ا نبذة عن اأهم 10 
اأعاجي���ب معماري���ة بدبي: - برج خليفة: اأعلى مبنى يف الع���امل منذ 2008، وقد بو�ر 
العم���ل في���ه يف 2005 واأجنز يف 2010. وي�ص���م 57 م�صعداً، وميك���ن لل�صياح زيارة 

من�شة املراقبة يف الطابق 124 الذي يطل على نافورة دبي اأ�شفل الربج.
- برج العرب: ثالث اأعلى فندق يف العامل، يقف �شاخماً على ارتفاع 1053 قدماً. 
وقد �صمم على �ص���كل �صفينة �رشاعية، ويقع الفندق على جزيرة ا�صطناعية، وي�صم 
الفن���دق 202 غرف���ة فندقي���ة اأ�شغرها ب���� 1820 قدماً مربعة، واجلن���اح امللكي من 

الأغلى عاملياً ب� 24 األف دولر لليلة الواحدة.
- دب���ي مول: ويعد اأكرب مول يف العامل مب�شاحة اإجمالية تقدر ب� 5.4 مليون قدم 
مربع���ة. وهو اأك���ر املباين زيارة يف الع���امل يف 2011 م�صتقبالً زه���اء 54 مليون زائر 

�صنوياً.
- ج���زر النخلة ال�شطناعي���ة الواقعة قبالة �شاحل دبي، وتع���د من الأكرب عاملياً 

وقد بنيت على �شكل اأ�شجار نخيل.
- ب���رج كي���ان ويبلغ ارتفاع���ه 1004 اأقدام مربعة وي�ش���م 74 طابقاً، وهو فريد 
يف ت�شميم���ه بالتفاف لولبي م���ن 90 درجة. ومت ت�شميم الغرف م���ن الربج بطريقة 
ل ت�شم���ح لأ�شع���ة ال�شم����ض اأن توؤثر عليها ب�ش���كل مبا�ر نتيجة وج���ود لوحات معدن 

التيتانيوم على الأعمدة اخلر�صانية. 
- م���ول العامل: وهو م����رشوع قائم ي�صم خمططه 48 مليون ق���دم مربعة، منها 8 

ماليني خم�ص�صة مل�صاحة التجزئة. و�صي�صم اأكرب حديقة األعاب يف العامل.
اأم���ا العجائب الأخرى فهي اأتالنتي�س النخلة، وجزر العامل، و�صكي دي�س، وحديقة 

العجائب، بح�شب موقع البيان الإلكرتوين.

 Social
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“مايكرو�ضوفت”:
اتركوا “غوغل” 

مننحكم نقودا

اأعلنت �ركة مايكرو�شوفت موؤخرا عن برنامج للمكافاآت، ت�شعى من خالله لإغراء 
امل�شتخدمن بالتخل���ي عن حمرك البحث الأول عامليا )غوغ���ل( وا�شتعمال حمركها 
للبح���ث )بينغ( بديال عن���ه. و�شيوفر الربنامج اجلديد م�شتويات ع���دة للمكافاآت، اإذ 
�شيت���م منح نقاط لكل م�شتخ���دم بح�شب معدل ا�شتعماله ملح���رك بينغ، اأو عند �راء 

العنا�رش املختلفة من متجر مايكرو�صوفت.
امل�شت���وى الأول من الربنامج �شيمنح امل�شتخدم عددا من النقاط اإن قام باإجراء 
10 عمليات بحث عرب بينغ يوميا، فيما �شينتقل امل�شتخدم اإلى امل�شتوى الثاين اإن 

قام باإجراء 50 عملية بحث على حمرك بينغ يوميا.

املغني���ة الأمركي���ة اأريانا جراندي اأحيت حف���ال خريا اأم�س الأحد مل�صاع���دة اأ�رش �صحايا 
وم�شابي هجوم مان�ش�شرت

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع اليوم �صيكون ح�صنا 
ولكنه حار ن�شبيا مع ت�شاعد الأتربة 

يف بع�ض املناطق خالل النهار.

الرياح �شمالية غربية من 13 اإلى 
18 عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 

عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل 
ومن 3 اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 37 درجة مئوية، وال�صغرى 28 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

السنة التاسعة - العدد 3156 

االثنين
5 يونيو 2017 
10 رمضان 1438

يشارك العشرات من األطفال في حلقات دراسة وحفظ القران خالل شهر رمضان المبارك. ويتجمع األطفال باللباس البحريني التقليدي يوميا في أحد 
المساجد في منطقة السنابس بمحافظة العاصمة المنامة، حيث يقرؤون القرآن ويتعلمون أصول تالوته.           )تصوير: أيمن يعقوب(
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