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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

تهيئة الظروف لت�عية اجليل اجلديد مب�س�ؤولياته
العا�ضمة مركز احل�ضارة والإدارة والتطوير والتجارة... جاللة امللك:

�ملنامة - بنا: �أكد عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة �أهمية تهيئة كل 
�لظ���روف للجيل �جلديد ليكون و�عيا مب�س���وؤولياته 
وو�جبات���ه جتاه وطن���ه و�أ�رصته وجمتمع���ه، وليتمكن 
من �لبناء على م���ا حققه �الآباء و�الأجد�د من �إجناز�ت 

ح�سارية وتاريخية.
و�أ�ساف جاللته، لدى ��ستقباله يف ق�رص �ل�سخري 
م�س���اء �أم�س �ملهنئني من �أهايل حمافظة �لعا�س���مة 
بحلول �سهر رم�س���ان �ملبارك، �أن �لعا�سمة “مركز 
�حل�سارة و�الإد�رة و�لتطوير و�لتجارة، وهذ� �ل�سيء 
معروف بالن�س���بة �إل���ى �ملنامة، وال�س���ك �أن �لثقافة 

كذل���ك ج���زء مه���م يف تاري���خ �ملنام���ة 
و�أهلها”.

اإعداد ق�ائم امل�ستفيدين من الـ5000 وحدة
�ملنامة - بنا: ك�سف وزير �الإ�سكان با�سم 
�حلمر عن بدء �ل���وز�رة ��س���تعد�د�تها لتنفيذ 
برنامج توزيع 5000 وحدة �سكنية يف �ملرحلة 
�ملقبلة، مما يعك�س روؤى عاهل �لبالد �س���احب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة يف 

�الإ�رص�ع بتلبية �لطلبات �الإ�سكانية للمو�طنني 
�النتظ���ار، وال�س���يما  �ملدرج���ة عل���ى قو�ئ���م 
�لطلبات �لقدمية منها، م�سرًي� �إلى �أن �لوز�رة 
بد�أت فعلًيا يف �ال�ستعد�د لتنفيذ �الأمر باإعد�د 

7قو�ئم �مل�ستفيدين وح�رص �مل�ساريع.
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أضـــواء

اإ�ضدار خا�ص ب�ضهر رم�ضان الكرمي

سيدات: اكتسبنا “ابتسامة األم” وعمل الخير برمضانال حدود لخيارات الطعام مع “طلبات”

6

السنة  شهور  بني  واألفضل  وتقوى،  ومحبة  شهر خري  هو   مثلام 

كافة، ومثلام أن هالله ليس كمثل األهلَّة األخرى، هكذا أردناه يف 

»البالد« رمضاناً متميزاً، يف إصدار رشيق ليس كباقي اإلصدارات 

أو املالحق.

إصدار أطلقنا عليه »أضواء البالد« نسلط الضوء من خالله عىل 

تحقيقات  تتخلله  السخية،  وعروضاته  الفضيل  الشهر  فعاليات 

أن حصة  الصوم، علامً  وحوارات تختص بكل ما له عالقة بشهر 

األسد هي من نصيب ليايل املنامة الساحرة حيث عكست عدسة 

»أضواء البالد« يف عددها األول، بالصورة والكلمة، األجواء الحافلة 

والسهرات املمتعة. 

الفعاليات يف  أجواء  الفضيل سنواكب  الشهر  أننا خالل  ونعدكم 

املقبلة  األسبوعية  الثالث  اإلصدارات  يف  لكم  وننقل  املنامة  ليل 

الفخمة  الفنادق  رحاب  يف  يدور  ما  وكل  املشوقة  األحداث 

ترفيهية  زوايا  لكم  ونقدم  بالصورة،  الحدث  نسجل  والغبقات، 

وعليكم  علينا  الله  أعاده  للعيد  وصوالً  واجتامعية،  وصحية 

بالصحة والعافية..

هكذا أردناه رمضانًا متميزاً

“عدسة البالد” في األسبوع األول من رمضان
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تعاون وثيق بني االحتاد البحريني لكرة القدم و“الفيفا”
م�شيدا بدور الريا�شة يف تعزيز عالقات ال�شداقة... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاه���ل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليفة بح�ش���ور ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلريية و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة رئي����س اللجنة 
االأوملبية البحرينية �ش���مو ال�ش���يخ نا�رص بن 
حمد اآل خليفة، يف ق�رص ال�ش���خري م�شاء اأم�س 
رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 

جياين اإنفانتينو الذي يزور البالد.
ورحب جاللة امللك باإنفانتينو، م�ش���يدا 
باجلهود التي يبذلها يف اإجناح ريا�ش���ة كرة 
القدم وتطويرها عاملياً ودعمها والنهو�س 
بهذه اللعبة االأكرث �ش���عبية وجماهريية على 

م�شتوى العامل.

الوثي���ق  بالتع���اون  جاللت���ه  واأ�ش���اد 
والتن�ش���يق امل�ش���تمر بني االحتاد البحريني 
لكرة الق���دم واالحتاد ال���دويل لكرة القدم، 
منوه���اً باالإجنازات التي توا�ش���ل حتقيقها 
املنتخب���ات والف���رق واالأندي���ة الوطنية وما 
متمي���ز مب�ش���اركاتها يف  اأداء  م���ن  تقدم���ه 
املناف�ش���ات االإقليمي���ة والعاملي���ة وال���ذي 
كان ل���ه دور كب���ري يف بلوغه���ا نتائج م�رصفة 
وح�ش���دها للعدي���د م���ن االألق���اب القاري���ة 

والدولية يف خمتلف االألعاب الريا�شية.
كم���ا اأك���د جالل���ة املل���ك دع���م مملك���ة 
البحري���ن جلميع الفعاليات الريا�ش���ية، ملا 
للريا�ش���ة م���ن دور مهم يف تعزي���ز عالقات 
ال�شداقة ومد ج�شور التوا�شل وتعزيز قيم 

املحبة والت�شامح بني جميع ثقافات �شعوب 
العامل، واكت�شاب مزيد من اخلربات، متمنياً 
جاللت���ه كل التوفي���ق والنج���اح ملباري���ات 
بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 والتي 

�شت�شت�شيفها رو�شيا يف ال�شهر املقبل.
من جانبه، اأع���رب رئي�س االحتاد الدويل 
لك���رة القدم عن �ش���كره وتقديره ملا يبديه 
جاللته من حر����س على تعزيز اأوجه التعاون 
بني اجلهات الريا�ش���ية البحرينية واالحتاد 
بالتط���ور  م�ش���يداً  الق���دم،  لك���رة  ال���دويل 
امل�ش���تمر الذي ت�شهده ريا�ش���ة كرة القدم 
يف البحرين وم���ا حتققه من اجنازات ونتائج 
متقدم���ة بف�ش���ل الدع���م املتوا�ش���ل الذي 

حتظى به.

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد، رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 	

ت�����اري�����خ اأه��������ل ال����ب����ح����ري����ن ال����ع����ري����ق ق����ائ����م ع����ل����ى ال����ت����ك����اف����ل وال���ت���ع���اي�������س

العا�ضمة مركز احل�ضارة واالإدارة والتطوير والتجارة
تهيئة الظروف للجيل اجلديد ليكون واعيا مب�شوؤولياته وواجباته... جاللة امللك:

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف 
ق�رص ال�ش���خري م�ش���اء اأم�س، املهنئني م���ن اأهايل 
حمافظة العا�ش���مة مبنا�ش���بة حلول �شهر رم�شان 
املب���ارك، وذل���ك يف اإطار اللق���اءات التي يحر�س 
جاللت���ه عل���ى عقدها م���ع املواطنني م���ن خمتلف 
حمافظات اململكة. وت�رصف االأهايل بال�ش���الم على 
جالل���ة امللك، ُمعربني عن اأ�ش���مى اآي���ات التهاين 
والتربي���كات اإل���ى جاللته مبنا�ش���بة حلول �ش���هر 

رم�ش���ان املبارك، داعني اهلل عز وج���ل اأن يعيده 
عل���ى جاللته وعل���ى اأه���ل البحرين جميع���اً بوافر 

ال�شحة وال�شعادة واخلري. 
كما اأعربوا عن �ش���كرهم وتقديرهم ملا يوليه 
جاللت���ه من اهتم���ام ملحافظة العا�ش���مة، وحر�س 
م�ش���تمر على تلبية كل تطلعات اأهاليها من خالل 

توجيهات جاللته ال�شامية.
ويف اللق���اء، رح���ب جالل���ة املل���ك باجلمي���ع، 
وبادلهم التهنئة بهذه املنا�ش���بة املباركة، معربا 

جاللت���ه عن تقدي���ره لعطاء رجال ون�ش���اء حمافظة 
العا�ش���مة املتوا�ش���ل، واإ�ش���هاماتهم امل�شهودة 
يف نه�ش���ة البحرين احلديثة، م�ش���يداً بجهود اأبناء 
البحرين كاف���ة وتفانيهم يف خدمة وطنهم بهدف 
اإعالء رايته وحماية مكت�شباته يف خمتلف املجاالت. 
واأكد جاللة امللك “اأن �ش���هر رم�شان املبارك 
يُعد منا�ش���بة طيب���ة تتعّزز خاللها قيم التوا�ش���ل 
واملحبة والتاآلف من خالل تبادل الزيارات االأخوية، 
وعقد املجال�س الرم�ش���انية التي امت���از بها اأهل 

البحري���ن الكرام عرب تاريخهم العريق القائم على 
التكافل والتعاي�س والت�شامح االإن�شاين”.

واأ�ش���ار جاللته اإل���ى اأن “البحرين ما�ش���ية يف 
م�ش���رية التنمي���ة والتطوير بعون م���ن اهلل تعالى 
وب�ش���واعد اأبنائه���ا املخل�ش���ني”، موؤك���داً اأهمية 
ليك���ون  اجلدي���د  للجي���ل  الظ���روف  كل  تهيئ���ة 
واعي���ا مب�ش���وؤولياته وواجباته جت���اه وطنه واأ�رصته 
وجمتمع���ه، وليتمكن من البناء على ما حققه االآباء 
واالأجداد من اإجنازات ح�ش���ارية وتاريخية، �ش���ائال 

جاللت���ه اهلل ع���ز وج���ل اأن يحفظ البحري���ن ويدمي 
عليها نعمة االأمن واالأمان واأن يعيد �شهر رم�شان 

املبارك على اأهلها باخلري والربكة.
واألقى جا�ش���م ال�ش���رياوي كلم���ة بالنيابة عن 

اأهايل حمافظة العا�شمة، قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شيدي �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة عاهل البالد املف���دى حفظكم اهلل 

ورعاكم

ال�شمو واملعايل وال�شعادة  اأ�شحاب 
االإخوة واالأخوات الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�شّيدي �شاحب اجلاللة، اإنه ملن دواعي الفخر 
واالعت���زاز ي���ا �ش���احب اجلاللة اأن اأق���ف بني يدي 
جاللتكم اأيدكم اهلل، متحدثاً با�شمي وبا�شم اأهايل 
حمافظة العا�ش���مة، معربني ع���ن خال�س تقديرنا 
جلاللتك���م نظري ت�رصفن���ا به���ذا اللق���اء التاريخي 
امليم���ون يف ق����رص جاللتك���م العام���ر حفظكم اهلل 
ورعاك���م، واإنه ل����رصف عظيم لن���ا اأن نلتقي اليوم 
بقائد النه�شة املباركة ململكة البحرين و�شعبها 

الويف.
الليل���ة  �ش���ّيدي �ش���احب اجلالل���ة، يف ه���ذه 
املبارك���ة م���ن ال�ش���هر الف�ش���يل تغمرن���ا الفرحة 
باللق���اء التاريخي م���ع جاللتكم، لنهن���ئ جاللتكم 
حفظكم اهلل مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 
اأعاده اهلل على جاللتكم وعلى حكومتكم و�شعبكم 
الويف وعل���ى االأمتني العربية واالإ�ش���المية باخلري 
واليمن والربكات، يف �ش���هٍر تتوالى فيه الربكات 
واالأم���ن وال�ش���كينة، داعني اهلل العل���ي القدير اأن 
يحف���ظ وطنن���ا الغ���ايل اآمن���اً مطمئن���اً واأن يحفظ 

جاللتكم بعني رعايته.
�ش���ّيدي �ش���احب اجلاللة، اإنها ل�شورة تختزل 
مع���اين الوف���اء والتالح���م ب���ني القي���ادة واأهايل 
حمافظة العا�ش���مة، ويوم يزهر في���ه الفرح بلقاء 
قائ���د يحمل ح���ّب الوط���ن واأهله يف قلب���ه الكبري 
ومينح���ه وافر كرم���ه و�ش���ادق عطائه، م���ا اأوجب 
على اأهايل حمافظة العا�ش���مة يف ه���ذا املقام اأن 
يجددوا ملقامكم ال�شامي العهد والوالء والطاعة، 
وفاًء واإخال�ش���اً جلاللتك���م وحلكومتكم، معاهدين 
جاللتك���م اأن يبق���وا دائم���اً جن���ودا اأوفي���اء لك���م 
وللوط���ن ال يحيدون ع���ن عهدهم لقائ���د الوطن، 
واليوم يتجدد لقاوؤنا ال�شنوي امليمون بجاللتكم، 
وال���ذي نرتقب���ه ب���كل فخٍر واعت���زاز يف مث���ل هذا 
ال�ش���هر الكرمي واالأكف مرفوعة بالدعاء جلاللتكم 
باأن يحفظكم اهلل، ويوفقكم وي�ش���دد على طريق 
اخل���ري واحلق خطاك���م املبارك���ة، واأن يحفظ هذا 

البلد اآمنا م�شتقرا مزدهرا عزيزا.
ون���ود يف هذا الي���وم االأغر اأن نتق���دم لكم يا 
�شاحب اجلاللة بالتهنئة على اأكرب اكت�شاف نفطي 
يف تاريخ اململكة، وه���و اأحد االإجنازات التي متيز 
عهدك���م الزاهر، لي�ش���اهم هذا االكت�ش���اف الهام 
يف الرخاء االقت�ش���ادي وي�ش���اهم كذلك يف ر�ش���م 
خارطة طريق وا�ش���حة مل�شتقبل مملكتنا الغالية، 
ولت�شتمر م�ش���رية النماء واالزدهار والتطور بعهد 
�ش���عاره موا�ش���لة التطوير وتنويع م�شادر الدخل 
مبا يحقق م�ش���رية التنمية ال�ش���املة التي نعي�شها 

يف ظل عهدكم الزاهر اأيدكم اهلل.
�ش���ّيدي �ش���احب اجلاللة، ال عجب اأن ي�ش���هد 
عهدك���م الزاه���ر اأكرب نقل���ة نوعي���ة وتاريخية يف 
اأ�شلوب احُلكم وفل�شفة القيادة يف تاريخ اململكة، 
حيث جاءت اأولى اخلطوات باإعالن جاللتكم ميثاق 
العم���ل الوطني الذي مت اإقراره باإجماع �ش���عبي ال 
نظ���ري له يف تاري���خ البحرين، واالإع���الن عن م�رصوع 
الوطن���ي  امل����رصوع  ذل���ك  االإ�ش���الحي؛  جاللتك���م 

اجلام���ع، الذي يقدم الدميقراطي���ة كنمط للحياة، 
واملمار�ش���ة، ويحف���ظ للدولة اأ�ش�ش���ا من �ش���يادة 
القان���ون وف�ش���ل ال�ش���لطات، مبا يحق���ق اأهداف 
النمو والنه�ش���ة، وير�ش���خ يف ذات الوقت عوامل 
اال�شتقرار والتعاي�س، لتبداأ اململكة مرحلة جديدة 
يف تاريخه���ا م���ن االإعمار والبناء والرخ���اء والتطور 
على خمتلف االأ�ش���عدة، ولتتوال���ى ثمار رعايتكم 
الكرمي���ة مل�ش���رية االإ�ش���الح اخل���رّية وتنعك����س 
اأمن���ا ورخاء عل���ى اململكة واأهله���ا، ففي عهدكم 
امليم���ون حتققت امل�ش���اركة ال�ش���عبية، واحلياة 
الربملاني���ة، واإ����رصاك امل���راأة ومتكينه���ا، واالإعالء 
من �ش���اأن حقوق االن�شان، باالإ�ش���افة اإلى التنمية 
االقت�شادية، والنه�شة ال�شناعية، وت�شييد �رصوح 

العلم واملعرفة.
اإنن���ا اإذ نرف���ع جلاللتك���م ح���ّب ووالء وحتيات 
اأهايل حمافظة العا�ش���مة لن�ش���تح�رص تاريخاً عطرا 
حافالً بالعطاء، اأعطى لهذه اململكة طابعها املميز 
عرب �شنني طويلة، ومتثل ذلك يف الطابع االن�شاين 
وحرية املعتق���د والتفكري؛ فف���ي املنامة وحدها 
هن���اك نحو 19 كني�ش���ة، ي�ش���ل عمر بع�ش���ها اإلى 
100 عام، اإلى جانب وجود كني�س يهودي قدمي، 
وعدد من دور العبادة لالأديان والطوائف االأخرى، 
مما اأّه���ل مملكة البحري���ن لتك���ون اأمنوذجا راقيا 
للتعاي�س وللحوار بني احل�ش���ارات والثقافات يف 
مك�ش���ب هام ي�شاف لعوامل جناح وتطور اململكة 
يف هذا املجال، وليت�ش���ع الطريق اأم���ام التحديث 

ال�ش���امل الذي تقوده بكل حنكة واقتدار يا جاللة 
امللك، ونثمن عالياً يا �شاحب اجلاللة توجيهاتكم 
ال�ش���امية باعتماد املخطط الع���ام للمرحلة االأولى 
م���ن الواجهة البحرية بني املنامة واملحرق املمتد 
بني اجلف���ري وكورني�س امللك في�ش���ل مب�ش���افة 
تبلغ 14 كيلومرتا، حيث يرتجم هذا امل�رصوع روؤية 
وتوجه���ات جاللتكم وخط���ط حكومتك���م املوقرة 
برئا�ش���ة �شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء نحو اإقامة م�شاريع التنمية 
احل�رصي���ة امل�ش���تدامة النعكا�س ذل���ك على جودة 
احلياة كموؤ�رص اأ�شا�ش���ي الزدهار امل���دن ورخائها، 
م���ا يعزز من مكانة العا�ش���مة املنامة بني خمتلف 
عوا�ش���م املنطقة، لدور امل����رصوع الرائد يف تعزيز 
احلركة ال�شياحية واحلفاظ على البيئة وتناغمه مع 

روؤية مملكة البحرين 2030.
ونحن يف غمرة ال�شعادة بهذا املك�شب املهم 
ملحافظ���ة العا�ش���مة وململك���ة البحري���ن عموما، 
ال ي�ش���عنا اإال اأن ن�ش���تذكر مقتطف���اً م���ن كلمتكم 
ال�شامية التي وجهتموها جاللتكم الأهايل حمافظة 
العا�ش���مة يف ي���وم 27 دي�ش���مرب 2001م، اإب���ان 
تف�ش���ل جاللتكم بو�ش���ع حج���ر االأ�ش���ا�س ملكتبة 
والد اجلميع املغفور له باإذن اهلل تعالى �ش���احب 
ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة )طيب 
اهلل ثراه(، حيث اأ�ش���بحت توجيهاتكم ال�ش���ديدة 
واقعا نعي�شه يف اأيامنا هذه، فقد قلتم اأيّدكم اهلل 
“ونح���ن عندما نتحدث يف ه���ذا املقام عن املنامة 
درة اخللي���ج، فاإمن���ا نتح���دث عن حت����رص البحرين 
واأهلها وما و�شلت اإليه من تنظيم وعمران ورقي 
وتقدم، حيث يحق جلمي���ع البحرينيني اأن يفخروا 
بعا�ش���متهم، فهي له���م رمز التعاي����س والوحدة 
الوطني���ة يف العم���ل واحلي���اة، كم���ا اإنه���ا من���ارة 
االنفتاح والت�شامح االإن�شاين بني خمتلف االأجنا�س 

واالأفكار”.
تلك ي���ا جالل���ة املل���ك كلم���اٍت تكت���ب مباء 
الذه���ب �ش���يظل اأه���ايل حمافظ���ة العا�ش���مة، بل 
اأه���ايل مملك���ة البحري���ن يتذكرونها ب���كل الفخر 
واالعت���زاز، ويحدون���ا االأم���ل دائم���ا يف ا�ش���تمرار 
تلبي���ة وجتوي���د اخلدمات ال�ش���حية واالإ�ش���كانية 
والتعليمية والثقافية والريا�ش���ية واالقت�شادية 
ملحافظ���ة العا�ش���مة، وال�ش���يما م���ا يرتب���ط منها 
باإن�ش���اء مرافئ لل�شيادين كون اأهل العا�شمة قد 
ا�شتهروا منذ القدم بركوب البحر والتجارة، ما من 
�ش���اأنه اأن ي�شهل اأ�ش���باب احلياة الكرمية لالأهايل، 
واالرتقاء بالعمل االجتماعي واخلريي والتطوعي؛ 
كتخ�شي�س اأر�س الإن�ش���اء مركز اجتماعي ملنطقة 
النعيم خلدمة اأهاليها واملناطق املجاورة لها، اإلى 
جانب تطوير حديقة ال�شلمانية التاريخية من اأجل 
الدفع بال�ش���ورة احل�ش���ارية واجلمالية للعا�شمة 
اإلى اأعلى امل�شتويات، وتطوير موقع عني عذاري 
ملا متثل���ه هذه العني م���ن ذكري���ات عزيزة لدى 
اأه���ايل مملكة البحرين وعموم اأبناء اخلليج العربي 
بو�ش���فها اإحدى اأهم املوروث���ات التاريخية التي 
طاملا األهم���ت االآباء واالأجداد وتغنى بها �ش���عراء 
البحرين، لتبقى حا�رصة يف عق���ول وقلوب االأبناء، 
تلك يا جاللة امللك خدمات يرغب اأهايل العا�شمة 
يف اأن يروها واقعا ليكونوا اأكرب قدرة على العطاء 
واالإجناز للم�شاهمة يف خدمة هذا الوطن الغايل يف 

ظل م�رصوع جاللتكم االإ�شالحي. 
ويف اخلت���ام، نت����رصع اإلى املولى ع���ّز وّجل اأن 
ينع���م على جاللتكم بطول العمر واأن يدمي عليكم 
موفور ال�ش���حة والعافية، واأن يحفظكم ملوا�شلة 
م�شرية اخلري والنماء واالإ�شالح ململكتنا العزيزة، 
موؤكدي���ن جلاللتك���م اأن اأهايل حمافظة العا�ش���مة 
على العه���د يبادلونكم احلب وال���والء واالإخال�س 

والطاعة. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ثم األقى عبداهلل اآل ر�ش���ي ق�ش���يدة �شعرية 

بهذه  املنا�شبة.
ثم حتدث جاللة امللك اإلى احل�شور قائال “اأود 
اأن ا�شكركم على تهانيكم ونبادلكم التهاين، واإن 
�ش���اء اهلل �ش���هر مبارك على اجلمي���ع وعلى اأ�رصكم 
وعلى من حتبون، وندع���و اأن يعيده رب العاملني 

على اجلميع باخلري والربكة”.
وقال جاللته: “مهما يريد ال�شخ�س ان يتكلم 
فيما يتعلق بالعا�ش���مة واأهل العا�ش���مة �شيكون 
قلي���ال؛ الأنه���ا بالفع���ل مرك���ز احل�ش���ارة واالإدارة 
والتطوير والتجارة، وهذا ال�شيء معروف بالن�شبة 
الى املنامة، وال�ش���ك اأن الثقاف���ة كذلك جزء مهم 
يف تاريخ املنامة واأهلها، واأود ان اأ�شكركم كذلك 
على التوا�ش���ل مع بع�ش���كم البع�س يف املجال�س، 
والتي اأ�ش���بحت ع���ادة طيبة ومربوك���ة عند اأهايل 
البحري���ن”. وا�ش���اف جاللت���ه “اإن الوالد �ش���احب 
ال�ش���مو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة )رحمه 
اهلل(، قد بداأ التوا�ش���ل باأن زار اأنا�شا كثريين يف 
البحرين وتوا�ش���ل معه���م، ومع خمتل���ف الفئات 
الكبار والو�شيط وال�شغار، واأ�شبحت هذه العادة، 
عندنا كلن���ا، ولكن اأمثالكم عارف���ون اأمور الدولة 
الت���ي تتطلب يف احلقيقة اجلهود الكثرية يف مثل 

هذه االأيام”.
 وق���ال جاللته “بودي لو اأمتكن من زيارة كل 
واح���د منكم، الأن عندي له احرتام���ا وتقديرا، مثل 

ما يقدر ب���الده وجمتمع���ه، اهلل يوفقكم وكل عام 
واأنتم بخري”.

من جانب���ه، اأعرب حمافظ العا�ش���مة ال�ش���يخ 
ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل خليفة عن فخر واعتزاز 
اأهايل حمافظة العا�ش���مة باال�شتقبال الذي حظي 
به جمع م���ن الوجهاء واالأعيان واأ�ش���حاب جمال�س 
واأبن���اء املحافظ���ة من ل���دن عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، لتهنئة 

جاللته مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
وقال املحاف���ظ يف بيان له بهذه املنا�ش���بة: 
“باالأ�ش���الة ع���ن نف�ش���ي ونياب���ة ع���ن كل اأهايل 
حمافظ���ة العا�ش���مة، نرفع اإل���ى املقام ال�ش���امي 
لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك خال�س ال�شكر 
وعظي���م االمتن���ان على تكرم���ه با�ش���تقبال اأهايل 
العا�ش���مة، جري���اً على ع���ادة جاللته ال�ش���نوية يف 
لقاء اأبناء �ش���عبه الكرام يف خمتلف املنا�ش���بات”، 
مهنئاً �ش���احب اجلالل���ة واالأ�رصة املالك���ة الكرمية 
وحكومة و�ش���عب مملكة البحرين ب�ش���هر رم�شان 
املب���ارك”، داعياً املولى عز وج���ل اأن يعيده على 
جاللته وعلى االأمتني العربية واالإ�ش���المية باليمن 
واخلري والربكات”، مردفاً “اإن هذا اللقاء ال�شنوي 
امليمون الذي يجمع بني جاللته واأهايل العا�شمة، 
يعد فر�ش���ة مبارك���ة لتجديد البيعة وال���والء اإلى 
جاللت���ه اأي���ده اهلل، ويحم���ل يف م�ش���امينه مع���اين 
فريدة، تعك�س اأجمل �ش���ور الرتابط والتالحم بني 

قائد النه�شة املباركة واأبناء �شعبه الكرام”.
واأ�ش���اف اأن “الزي���ارة تاأت���ي يف الوقت الذي 
ت�شهد العا�شمة م�شاريع تنموية تاريخية، بف�شل 
اهتم���ام جاللت���ه وحر�ش���ه عل���ى توفري كل �ش���بل 
العي�س الكرمي والرفاه الأبناء هذا الوطن املعطاء، 
لنعي�س اليوم واق���ع روؤى وتطلعات جاللته بوطن 
مزدهر يحت�ش���ن اجلميع ويحظ���ى مبكانة مرموقة 
بني دول العامل، ولت�ش���تمر م�شرية النماء والتطور 

التي خطها جاللته بكل حكمة واقتدار”.
واختت���م “ونح���ن نراقب امل�ش���اريع التنموية 
ال�ش���املة الت���ي ت�ش���هدها مملكة البحري���ن عموما 
وحمافظة العا�ش���مة خ�شو�ش���ا، ونعي�س النقالت 
النوعي���ة منذ ت���ويل جاللته مقالي���د احلكم يف كل 
املجاالت، لن�شتذكر قول جاللته اإن االأيام اجلميلة 
مل نع�ش���ها بعد، ليمالأنا التفاوؤل واالأمل مب�شتقبل 
م�رصق رمزه قائد حكيم كتب ق�شة جناح تاريخية، 
و�ش���عب ويف ي�ش���تمد طاقت���ه م���ن قيادته ت�ش���ع 
الوط���ن واملواط���ن على راأ����س �ش���لم اأولوياتها، 
والتط���ور  التنمي���ة  اإل���ى عه���د  لنتطل���ع جميع���اً 

واالزدهار وال�شالم”.
ويف نهاي���ة ا�ش���تقبال جالل���ة املل���ك الأه���ايل 
حمافظة العا�ش���مة، قدم حمافظ العا�ش���مة با�شم 
اأه���ايل املحافظة هدية تذكاري���ة الى جاللة امللك 
وه���ي عبارة ع���ن منوذج م���ن ال�ش���فن البحرينية، 
كما قدم �ش���ماحة ال�شيخ عبداحل�ش���ني الع�شفور 
كتاب الى جالل���ة امللك بعنوان: “تقومي احلياة”. 
كما قدم الباحث حمم���د جنيب التيتون كتاب من 

تاليفة بعنوان “عمارة التيتون”.

• جاللة امللك م�شتقبال املهنئني من اأهايل حمافظة العا�شمة	
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زيارة �سمو رئي�س الوزراء الناجحة للكويت تعك�س عمق العالقات
اإميان ب�رضورة االت�صال وزيادة التبادل التجاري وتعزيز وحدة ال�صف

املنام���ة - بن���ا: جاءت زي���ارة رئي����س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة اإل���ى دولة الكوي���ت ال�ص���قيقة لتوؤكد 
جم���ددا عم���ق العالق���ات املتنامي���ة الت���ي تربط 
البلدي���ن يف جميع املج���االت، كما ع���رت االأجواء 
االحتفالية وتبادل االأحاديث الودية خالل املاأدبة 
التي اأقامها اأمري دولة الكويت ال�ص���قيقة �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح، ل�صمو 
رئي�س الوزراء عن حر�س كبار م�ص���وؤويل الدولتني 
على تعزيز اأطر التعاون الثنائي، وتطوير وتنويع 

جماالت التن�صيق والتكامل امل�صرتك.
وقد اكت�ص���بت الزي���ارة الودي���ة اأهميتها من 
اعتبارات عدة، فاإ�ص���افة اإل���ى تاأكيد اأوا�رض االأخوة 
الوطيدة والرا�صخة والتاريخية التي جتمع �صعبي 
البحرين والكويت، وال���روؤى واملواقف املتناغمة 
التي تتبناه���ا حكومتا الدولت���ني اإزاء العديد من 
ق�ص���ايا وملف���ات االإقلي���م والعامل، ف���اإن الزيارة 
ج�ص���دت حقيقة مهم���ة، وهي اأن م�ص���رية التعاون 
امل�ص���رتك ب���ني البحري���ن والكويت �صتتوا�ص���ل 
وت�ص���تمر بف�ص���ل دعم وتوجيهات قادة البلدين 

ومبا يخدم امل�صالح احليوية ل�صعبيهما.
وك�ص���ف توقي���ت الزي���ارة وم���ا دار خالله���ا 
م���ن حمادثات ع���ن جمل���ة م���ن ال���دالالت، اأولها: 
اإميان مملك���ة البحرين ودولة الكويت ال�ص���قيقة 
ب�رضورة اال�ص���تمرار يف عمليات االت�صال والت�صاور 
املتبادل���ة على اأعلى امل�ص���تويات؛ بهدف مواكبة 
ومواجه���ة  املنطق���ة  يف  املت�ص���ارعة  التط���ورات 
التحديات والظروف التي متر بها وتلقي بظاللها 

وتاأثرياتها على دول اخلليج ككل.
وقد ع���ر عن ذلك املعنى، �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة الذي 
اأ�ص���ار فور و�ص���وله لدول���ة الكويت اإل���ى اأن عامل 
اليوم مب�ص���تجداته ومتغريات���ه املتالحقة يفر�س 
حتمي���ة عقد لقاءات دائمة للت�ص���اور والتن�ص���يق؛ 
بهدف تعزيز املواقف من ناحية و”حماية م�صالح 
دولنا وبخا�صة على ال�ص���عيد االأمني واال�صتقرار 

االإقليمي” من ناحية اأخرى.

ويف واق���ع االأم���ر، ال ت���كاد متر اأي���ام قليلة اإال 
وت�ص���هد حركة التفاع���ل بني البحري���ن والكويت 
�صكال من اأ�صكال االت�صال االإيجابي وتبادل للراأي، 
ودلي���ل ذلك حج���م اللق���اءات والزي���ارات التي ال 
تتوقف بني م�صوؤويل الدولتني، والتي ال تف�صلها 
�ص���وى عدة اأيام، وكان اآخرها زيارة وفد من غرفة 
جتارة البحرين للكويت منت�ص���ف ال�صهر اجلاري، 
ا�ص���تهدفت تعزيز العالقات االقت�صادية وزيادة 

التعاون اال�صتثماري والتجاري بني البلدين.
ف�صال بالطبع عن زيارة �صاحب ال�صمو رئي�س 
الوزراء اإلى دولة الكويت يف يناير 2018، ولقائه 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ جابر االأحمد اجلابر ال�صباح، 
وه���ي الزيارة التي حظيت وقتها باهتمام خليجي 
وا�ص���ع؛ نظرا ملا اأ�صهمت به يف دعم وحدة ال�صف 
اخلليج���ي وتعزي���ز الرواب���ط البحريني���ة الكويتية 

امل�صرتكة.
الدالل���ة الثاني���ة تتعل���ق بتطلع���ات البلدين 
لرف���ع قيمة حجم التبادل التجاري بينهما، �ص���يما 
يف ظل م���ا حتمله العالقات امل�ص���رتكة من فر�س 
واإمكانات للنم���و بحكم رعاية ودعم قادة البلدين 
م���ن جه���ة، والتق���ارب يف وجهات النظ���ر من جهة 
ثاني���ة، واأوا�رض امل���ودة والقربى من جه���ة ثالثة، 
والرابعة بيئة اال�صتثمار امل�صجعة واملحفزة التي 
متلكها البحرين وا�ص���تطاعت بها جذب مزيد من 

التدفقات اال�صتثمارية.
واملع���روف اأن حج���م التب���ادل التج���اري غري 
النفط���ي ب���ني البحري���ن والكوي���ت ال تزي���د عن 
361 مليون دوالر الع���ام 2017، هذا بالرغم من 
ارتفاعه اإلى اأكرث من 4 اأ�ص���عاف مقارنة مب�صتواه 
الع���ام 2011 الذي كان يق���ارب 95 مليون دوالر 
اللجن���ة  م���ن وج���ود  اأي�ص���ا  2011، وبالرغ���م  يف 
االقت�ص���ادية امل�ص���كلة بني اجلانب���ني منذ العام 
2002، والت���ي جنحت على م���دى 9 اجتماعات يف 
توطيد اأوا�رض التعاون بني البلدين ال�صقيقني يف 

جميع املجاالت.
وكانت ه���ذه اللجنة عق���دت اجتماعها االأخري 
ي���وم 16 اأبري���ل 2017 بدولة الكوي���ت، حيث مت 

التوقي���ع على 3 مذكرات تفاهم يف جمال التعاون 
الرملاين جلهات التن�ص���يق احلكومية مع ال�صلطة 
الت�رضيعية، ويف جمال الطاقة الكهربائية، وب�ص���اأن 
التعاون يف جمال االأ�صواق املركزية ال�صعبية، كما 
مت التوقي���ع عل���ى 3 برامج تنفيذي���ة يف جماالت: 
الرتبي���ة والتعلي���م، والثقاف���ة والفن���ون واالآثار، 

وحماية البيئة.
ي�صار اإلى اأن البحرين تعد من اأكر املقا�صد 
لال�صتثمارات الكويتية املبا�رضة، وا�صتقطبت عام 

2015 نحو 25 % من اإجمايل هذه اال�ص���تثمارات 
بقيمة تقدر ب� 665 مليون دينار كويتي )2.250 
مليار دوالر(، كما تعد من اأبرز الوجهات ال�صياحية 
لالأخ���وة الكويتيني، وبلغ مع���دل الرحالت اجلوية 
ب���ني البلدين نحو 57 رحلة اأ�ص���بوعيا، ف�ص���ال عن 
الرح���الت الري���ة، التي يوؤمها كث���ري من مواطني 

البلدين بحكم عالقات القرابة وامل�صاهرة.
اإل���ى اأن بور�ص���تي االأوراق  ه���ذا باالإ�ص���افة 
املالي���ة يف البحرين والكوي���ت ترتبطان باتفاقية 

للربط والتداول امل�ص���رتك، وه���و ما يدعم الرغبة 
االقت�ص���ادية،  العالق���ات  تنمي���ة  يف  واحلر����س 
خ�صو�ص���ا يف ظ���ل وج���ود العدي���د م���ن ال�رضكات 
الكويتية امل�ص���جلة يف بور�ص���ة البحرين والعديد 
من روؤو�س االأموال البحرينية امل�ص���جلة يف �ص���وق 

الكويت لالأوراق املالية.
الدالل���ة الثالث���ة تتعل���ق بال���دور والنم���وذج 
التنم���وي الذي تقدم���ه دولة الكويت ال�ص���قيقة، 
وم�ص���اهماتها اجلبارة لي�س فق���ط يف تعزيز وحدة 
�ص���ف البيت اخلليجي وتر�ص���يخ اأركان الت�صامن 
العربي والعاملي، واإمن���ا للبحرين حتديدا، وذلك 
بحك���م الو�ص���ائج االأخوي���ة ومواق���ف الدع���م بني 
البلدين وال�ص���عبني ال�ص���قيقني، والتي تبدت يف 
اأجل �ص���ورها خالل االأحداث الت���ي مرت بالكويت 
اأب���ان الغ���زو الع���ام 1990وما تاله، وكذل���ك اأبان 
اأحداث العام 2011 يف البحرين وحتى االآن بالنظر 
اإلى دور ال�ص���قيقة الكويت الفاعل يف امل�ص���اريع 
التنموية البحرينية، والتي تخطو بخطوات حثيثة.

وق���د ع���ر عن ه���ذا املعن���ى رئي�س ال���وزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة الذي اأ�ص���ار اإلى اأن “مملكة البحرين حتيي 
وتقدر امل�ص���اهمة الكويتية الفعالة يف امل�صاريع 
التنموية البحرينية”، م�ص���يدا �ص���موه مبا و�ص���فه 
“الدور الرائد ل�صاحب ال�صمو اأمري دولة الكويت 
ال�ص���قيقة وحكومته” يف هذا ال�ص���دد، خ�صو�ص���ا 
اأن �ص���مو اأمري دولة الكويت لقب ب� “قائد للعمل 
االإن�صاين” بعدما اأر�صى وعلى مدى �صنوات عديدة 
مفهوم دبلوما�صية العمل االإن�صاين، وقدمت بالده 
م�ص���اهمات طوعية تقدر مبليار و�ص���تمئة مليون 

دوالر.
وال�ص���ك اأن ه���ذا التقدي���ر البحرين���ي الكبري 
يدفع نحو املزيد من التع���اون يف جميع املجاالت 
م���ع دولة الكويت ال�ص���قيقة يف ظ���ل جتذر وتنوع 
العالقات امل�ص���رتكة ورعاي���ة ودعم كل من عاهل 
الب���الد �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل 
خليفة، واأخيه اأمري دولة الكويت �ص���احب ال�ص���مو 

ال�صيخ �صباح االأحمد.

• من لقاء �صمو رئي�س الوزراء و�صمو اأمري الكويت يف الزيارة االأخرية	

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل حمافظ اجلنوبية 
�ص���مو ال�ص���يخ خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة اأم����س االأربع���اء جم���وع املهنئني من 
اأهايل املحافظة مبنا�صبة قدوم �صهر رم�صان 
املب���ارك، مبجل����س �ص���موه االأ�ص���بوعي مبقر 
املحافظ���ة اجلنوبية بح�ص���ور مدي���ر مديرية 
�رضط���ة املحافظ���ة اجلنوبية العمي���د حمد بن 

علي بن حويل املري.
ويف م�ص���تهل اللقاء عر �ص���موه عن بالغ 
ت�رضف���ه باال�ص���تقبال الك���رمي لعاه���ل البالد 
�ص���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليفة الأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكًدا 
�صموه اأن ا�ص���تقبال جاللته الأهايل املحافظة 
اجلنوبي���ة يف اأول اأيام ال�ص���هر الف�ص���يل هو 
داللة �ص���ادقة عل���ى ما حتظى ب���ه املحافظة 
واأهاليه���ا م���ن مكان���ه عظيمة ل���دى جاللته، 
م�ص���رًيا �ص���موه اإلى اأن هذه اللقاءات تعك�س 
م���دى التكات���ف ب���ني القي���ادة واملواطنني 
وتع���زز اأوج���ه التالح���م والرتاب���ط ب���ني اأبناء 

جمتمع املحافظة اجلنوبية.
واأ�ص���ار �ص���موه يف الوقت نف�ص���ه اإلى اأن 
التوا�صل �صمة اأ�صا�صية و�صفة اأ�صيلة يتحلى 
بها جمتمع املحافظة، داعًيا �صموه املولى عز 
وجل اأن يدمي اخلري والعز واالأمان على مملكة 
البحرين يف ظل قيادة �صاحب اجلاللة امللك.

وقال �ص���مو ال�ص���يخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليفة اإن توجيه رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو 

امللك���ي الوال���د االأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة بتكليف املحافظة اجلنوبية بالتن�صيق 
مع اللجن���ة الوزارية لالإعم���ار والبنية التحتية 
لتق���دمي خطة ال�ص���تكمال متابعة امل�ص���اريع 

واالحتياج���ات يف مدين���ة خليف���ة م�ص���وؤولية 
كب���رية نحمله���ا عل���ى عاتقنا خلدم���ة الوطن 
واملواطنني، موؤكًدا �ص���موه اأن هذا التكليف 
هو خارطة عمل للم�ص���ي قدًما يف ا�ص���تكمال 

املب���ادرات وامل�ص���اريع الت���ي تخ���دم اأهايل 
املحافظة اجلنوبية وتلبي توقعاتهم، م�صدًدا 
�ص���موه على اأن املحافظة اجلنوبية �ص���تعمل 
وفق توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 

ال���وزراء و�ص���من روؤيته احلكيمة للتو�ص���ع يف 
اخلطط التنموية.

اأن  اجلنوبي���ة  حماف���ظ  �ص���مو  واأو�ص���ح 
املحافظ���ة تعمل وفق خطة وا�ص���حة املعامل 
ترتك���ز على التوا�ص���ل م���ن خ���الل اللقاءات 
الدورية والزيارات امليدانية الأهايل املحافظة 
املواطن���ني  احتياج���ات  وتلم����س  ملعرف���ة 
ع���ن قرب وب�ص���كل مبا����رض، موؤكًدا �ص���موه اأن 
املحافظة اجلنوبية حري�صة على التوا�صل مع 
جمال�س واأهايل املحافظة مو�ص���ًحا �صموه اأن 
التوا�صل والتزاور من العادات اال�صيلة التي 
ورثناها من االآباء واالأجداد واأن �صهر رم�صان 
فر�صة �صانحة ملد ج�صور التوا�صل والتقارب 

بني اأبناء املجتمع الواحد.
من جهتهم، اأ�ص���اد احل�ص���ور مب�ص���امني 
خطاب �ص���مو حماف���ظ اجلنوبية ال���ذي ت�رضف 
�ص���موه باإلقائ���ه خالل ا�ص���تقبال جاللة امللك 
الأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكدي���ن اأن 
اخلط���اب عر عما يدينون ب���ه من والء مطلق 
وانتماء �صادق لقيادة جاللة امللك احلكيمة، 
م�ص���ددين على جهود �ص���موه الن���رية يف دفع 
م�صرية التنمية والتقدم باملحافظة اجلنوبية 
�صاكرين ل�صموه زياراته املتوا�صلة ملجال�س 
اأهايل املحافظة وحر�ص���ه عل���ى االلتقاء بهم 
�ص���واء من خ���الل جمل�ص���ه االأ�ص���بوعي يف مقر 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة اأو م���ن خ���الل زيارات���ه 

امليدانية.

التــوا�ســل عـــادة اأ�سيلـــة ورثنــاهــا مــن الأجـــداد والآبـــاء
�صمو حمافظ اجلنوبية م�صتقبال جموع املهنئني بقدوم رم�صان:

• �صمو حمافظ اجلنوبية م�صتقبال جموع املهنئني من اأهايل املحافظة	

�صنعمل وفق توجيهات �صمو رئي�س الوزراء للتو�صع باخلطط التنموية
ا�ص���تقبال امللك الأهايل املحافظة يوؤكد مكانتها العظيمة لدى جاللته
االأهايل: خطاب �صمو املحافظ عر عما ندين به من والء مطلق جلاللة امللك
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جاللة امللك يهنئ افورقي بذكرى اال�ستقالل

العري�ض: ال�سفري ال�سيني �سيالقي كل تعاون 

وزير الداخلية ي�ستعر�ض العالقات مع بروتز 

ال�سواعد البحرينية تخطت باإ�رصارها التحديات

التعليم العنوان االأبرز للتقدم والتنمية

ج�سدت مفهوم “فريق البحرين”... �سمو ويل العهد: 

�سموه رعى حفل تخريج مدر�سة كانو... حممد بن �سلمان: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
العمل م�س���تمر لتعزيز وترية البناء والإجناز يف جميع 
القطاعات التنموية وا�س���تدامة مردودها مبا يراعي 
م�سلحة الأجيال القادمة، وفق الأهداف التي ر�سمتها 
امل�س���رية التنموي���ة ال�س���املة لعاهل البالد �س���احب 

اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة.
ون���وه �س���موه بال�س���واعد البحريني���ة يف خمتلف 
املواقع التي اأخل�س���ت يف خدم���ة وطنها بروح العمل 
اجلماع���ي لتحق���ق املنج���زات يف خمتل���ف املج���الت 
وتتخطى باإ�رصارها حتديات كانت ماثلة اأمام اجلميع 
كاإيج���اد الفر�س الوظيفي���ة للمواطن���ن وتقلي�س 
البطالة الى اأقل م�س���توياتها وكذلك تلبية متطلبات 

اخلدمات الإ�سكانية للمواطنن.
وق���ال �س���موه اإن���ه بتكام���ل اجله���ود واللتزام 
ج�س���دت  الإجن���از  عل���ى  واملثاب���رة  بامل�س���وؤوليات 
ال�س���واعد البحرينية مفهوم “فري���ق البحرين” الذي 
يعمل وف���ق روؤية موحدة لتعزيز املكت�س���بات وخلق 
مزي���د من الفر����س النوعي���ة ملواطن���ي اململكة من 
خالل العم���ل على جت�س���يد روؤى جاللة املل���ك واقعاً 
ملمو�س���اً، م�سرياً �س���موه اإلى العمل الذي مت لتنفيذ 
توجيهات جاللته باإعطاء الأولوية الق�سوى لعمليات 
ا�ستك�س���اف النفط لزيادة موارد البحرين مما تابعته 

اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�س���ادي 
واأ�س���فر عن التو�س���ل اإل���ى اأكرب اكت�س���اف يف تاريخ 
مملكة البحرين. واأكد �سموه اأن الكت�سافات الخرية 
�س���تمنح الوط���ن اآفاقاً جدي���دة ملزيد م���ن التطوير 

النوعي وال�ستثمار ذي القيمة امل�سافة.
واأ�س���اف �س���موه اأن التقدم الذي مت حتقيقه يف 
وترية تقدمي اخلدمات الإ�س���كانية خا�سة مع افتتاح 
جاللته مدينة �سلمان يعترب منوذجاً اإيجابياً ملخرجات 
اجلهود الدوؤوبة �سمن م�سرية التنمية ال�ساملة، فقد 
ج���اءت توجيه���ات جالل���ة امللك املف���دى حفظه اهلل 
ورعاه لتعزيز وترية اخلدمات الإ�س���كانية لت�سع هذا 
القطاع كاأحد اأهم الأولويات، موؤكدا �سموه ا�ستمرارية 
العمل لتلبية روؤية جاللته با�س���تكمال اإن�س���اء املدن 
الإ�س���كانية مبا يلبي احتياجات املواطنن الكرام يف 

جميع املناطق.
ج���اء ذلك لدى زيارة �س���موه اأم����س ملجال�س كل 
من املرحوم عبداهلل اأحمد نا�س، ويو�سف عبدالوهاب 
احل���واج واأولده، وعب���داهلل عبدالعزي���ز اجلنو�س���اين 
حيث تبادل �س���موه التهاين بال�سهر الف�سيل، منوها 
�س���موه باأهمية املجال����س ودورها يف توطي���د اأوا�رص 
املحب���ة والتاآل���ف بن اأبن���اء املجتمع، وهي فر�س���ة 
طيب���ة لاللتق���اء باملواطن���ن، وتقدي���ر مواقفه���م 
وعطائهم املخل�س خلدمة الوطن، موؤكداً �س���موه اأن 
الروابط الأ�سا�سية باملجتمع تتوطد اأ�س�سها من خالل 

التوا�س���ل مما حر�س عليه اأبناء البحرين �س���رياً على 
نهج الأجداد والآباء، خا�س���ة يف اأيام ال�سهر الف�سيل 
الذي ي�س���في باأجوائه متيزاً على التوا�سل من خالل 

املجال�س البحرينية العامرة.
ولفت �سموه اإلى اأن مفهوم الواجب الوطني هو 
منظومة متكاملة م���ن اللتزام بروح الأ�رصة البحرينية 
الواح���دة يف العم���ل، فل���كل ف���رد فيها اخت�سا�س���ه 
وقدرت���ه عل���ى العط���اء يف جماله، وق���د اأثب���ت اأبناء 
البحرين ع���رب جميع املراحل ح�س���هم الوطني العايل 
وبذلهم اجلهد والإخال�س والوقت من اأجل الإ�س���هام 

يف رفعة ا�سم الوطن الغايل.
ونوه �سموه اإلى اأنه حن يقرتن ح�س امل�سوؤولية 
الوطنية ب�س���الح العلم والثقافة، تتكون القدرة على 
التطوي���ر ب�س���كل مدرو�س وم�س���تدام، وه���ذا ما يتم 
الت�س���جيع على تعزيزه يف تنمية الكوادر الوطنية يف 
جميع املواقع، لتتكامل منظومة العمل �سمن م�سرية 
التنمية ال�س���املة املن�س���ودة لتحقيق الطموح الذي 

ي�سكل مالمح امل�ستقبل امل�رصق.
من جانبهم، اأعرب اأ�سحاب املجال�س عن �سكرهم 
وتقديرهم ل�س���احب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
على زيارة �س���موه لهم، وما يبديه �سموه من اهتمام 

يف خمتلف الق�سايا التي تهم الوطن واملواطن.

املنام���ة - بنا: حتت رعاية �س���مو ال�س���يخ حممد 
ب���ن �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، اأقامت مدر�س���ة 
عبدالرحمن كانو الدولية حفل تخرج الفوج التا�س���ع 
من طلبتها م�ساء اأم�س يف فندق اأرت روتانا، بح�سور 
عدد من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�سوؤولن 

باململكة، وجمع من اأولياء اأمور الطلبة وال�سيوف.
وهناأ �س���مو ال�س���يخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة اخلريج���ن متمنياً لهم التوفي���ق والنجاح يف 
م�ستقبلهم العلمي والعملي، معرباً �سموه عن �رصوره 
مب�ساركتهم واأهاليهم هذه املنا�سبة ال�سعيدة التي 
هي عنوان انطالقتهم نحو بناء م�س���تقبلهم ليحققوا 
طموحه���م واآماله���م ولين�س���موا اإلى اأبن���اء البحرين 
الذي���ن تفخ���ر بهم اململك���ة ممن ي�س���همون كل من 
موقعه يف خدمة الوطن وم�سرية التنمية ال�ساملة فيه 

بقيادة عاهل البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة.

وقال �س���موه اإن التعليم �س���يظل دوماً العنوان 
الأب���رز للتق���دم والتنمية يف الأوطان ل���ذا فقد حظي 
بالأولوي���ة يف مملك���ة البحري���ن كاأ�س���ا�س ل�س���تمرار 
التنام���ي يف جمي���ع م�س���ارات التط���ور والتحديث يف 

خمتلف املجالت.
وكان حف���ل التخ���رج قد ب���داأ بالن�س���يد الوطني 
للمملكة، ثم تالوة اآي من الذكر احلكيم، بعدها األقى 
رئي�س جمل�س اإدارة مدر�سة عبدالرحمن كانو، �سعود 
عبدالعزي���ز كانو كلمة توجه فيها بال�س���كر والتقدير 
اإلى �س���مو ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 
على تف�سل �س���موه برعاية حفل تخريج طلبة الفوج 
التا�س���ع، تقدي���راً من �س���موه للتعلي���م وامل�رصوعات 

الرتبوي���ة يف اململك���ة. كما ا�س���تعر�س الربامج التي 
تقوم بها املدر�سة يف جمالت التعليم وامل�ساهمات 
الأخ���رى الجتماعية والإن�س���انية والريا�س���ية والتي 
تاأتي تنفيذاً لتطلع���ات جمل�س الإدارة والتي تتمثل 
بالهتمام بالنوعية بالهيئة التعليمية ورعاية الأبناء 
وا�س���تمرار التعاون مع اأولياء الأم���ور الكرام من اأجل 
الرتق���اء بالبن���اء التعليم���ي والرتب���وي بالتن�س���يق 
واملتابعة مع الهيئات التعليمية املحلية والإقليمية 

والدولية ذات الخت�سا�س.
ثم األقت مديرة املدر�سة حنن زين كلمة اأعربت 
فيها عن �سكرها ل�س���مو ال�سيخ حممد بن �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة على رعايته الكرمي���ة للحفل وهناأت 
الطلب���ة، كما األق���ت الطالبتان تال���ن رامي وفاطمة 

مراغي كلمة اخلريجن.

• •�سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س املرحوم عبداهلل اأحمد نا�س	 ... و�سموه يف زيارة ملجل�س يو�سف عبدالوهاب احلواج واأولده	

• ... و�سموه يزور جمل�س عبداهلل عبدالعزيز اجلنو�ساين 	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �ساحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
برقي����ة تهنئة اإلى رئي�����س جمهورية اريرتيا 
اإ�س����يا�س افورقي، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 

بالده.
واأع����رب جاللة امللك ع����ن اأطيب تهانيه 
ومتنياته للرئي�س اإ�س����يا�س افورقي مبوفور 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية. 

املنام����ة- بن����ا: ا�س����تقبل نائ����ب رئي�س 
جمل�س ال����وزراء جواد العري�س �س����باح اأم�س 
مبكتب����ه ب����دار احلكوم����ة �س����فري جمهوري����ة 
ال�س����ن ال�س����عبية ال�س����ديقة ل����دى مملكة 
البحرين اأنوار وذلك مبنا�سبة تعيينه �سفريا 

لدى مملكة البحرين.
رئي�����س  نائ����ب  رح����ب  اللق����اء،  وخ����الل 
جمل�����س الوزراء بال�س����فري وا�س����تعر�س معه 
م�س����ار عالقات ال�سداقة التي تربط البلدين 
ال�س����ديقن، موؤكًدا حر�����س مملكة البحرين 
على موا�س����لة العمل لتطوير هذه العالقات 

والو�س����ول بها اإلى اأعلى درجات التعاون يف 
جميع املجالت بن البلدين ال�سديقن.

كم����ا اأكد نائ����ب رئي�س جمل�����س الوزراء 
لل�سفري باأنه �س����يالقي كل تعاون وم�ساعدة 
م����ن جانب كل اجله����ات يف مملك����ة البحرين 

لإجناح مهمته الدبلوما�سية.
من جانبه، قدم ال�سفري ال�سكر والتقدير 
لنائب رئي�س جمل�س الوزراء على ما لقيه من 
حف����اوة وترحيب خالل الزيارة، موؤكدا حر�س 
ب����الده على تعزي����ز التعاون والتن�س����يق بن 

البلدين ال�سديقن يف جميع املجالت.

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�س���تقبل 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة �س���فري جمهورية 
اأملاني���ا الحتادية ل���دى مملك���ة البحرين 

األفريد �سيمز بروتز.
ومت خالل اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات 
الثنائية القائمة بن البلدين، وبحث عدد 
من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

• �سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان يرعى حفل تخرج مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية	

املنامة - بنا: تلق���ى ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة، 
مزيداً من برقيات التهاين من عدد من امل�سوؤولن 
واملواطن���ن مبنا�س���بة اللفت���ة امللكية ال�س���امية 
الكرمي���ة م���ن ل���دن عاهل الب���الد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، بت�سمية املدينة 
الإ�س���كانية اجلديدة يف املحافظة ال�س���مالية با�سم 
“مدينة �س���لمان”، مل�س���اهمات �س���مو ويل العهد 
اجلليلة يف بناء ونه�س���ة املجتم���ع البحريني، ودور 

�س���موه احليوي والبناء يف توفري امل�س���كن املالئم 
والعي�س الكرمي لأبناء �سموه املواطنن.

فقد تلقى �س���احب ال�سمو امللكي ويل العهد 
برقيات التهنئة من كل م���ن: نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء ال�س���يخ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة، ووزير 
العمل والتنمي���ة الجتماعية جميل حميدان، ووزير 

الإ�سكان با�سم احلمر.
كم���ا تلق���ى برقي���ة تهنئة م���ن رئي����س الأمن 
العام طارق احل�سن، و�س���فري مملكة البحرين لدى 
جمهوري���ة اإندوني�س���يا حممد غ�س���ان حممد عدنان 

�سيخو، و�س���فري مملكة البحرين لدى �سلطنة ُعمان 
جمعة الكعبي، ورئي�س جمل�س اإدارة �رصكة البحرين 
لل�سينما ع�سام فخرو، ومدير عام التنظيم وموازنة 
الوظائف جمال العلوي، وماجد اجل�س���ي، والرئي�س 
التنفيذي بي اف جي انرتنا�سيونال �سامر اجل�سي، 
والأمن العام امل�س���اعد ل�سوؤون العالقات والإعالم 
والبحوث مبجل�س ال�س���ورى فوزي���ة اجليب، وقائد 
الفري���ق القطبي البحرين���ي بديوان �س���مو رئي�س 
ال���وزراء فرج القا�س���مي، والع�س���و املنتدب �رصكة 

منارة للتطوير ح�سن الب�ستكي.

�سمو ويل العهد يتلقى مزيدا من التهاين
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�سمو ويل العهد ي�سيد مبدى ترابط ومتا�سك املجتمع البحريني 
�شموه زار جمل�س اإبراهيم ال�شيخ 

املنامة - بن���ا: زار ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، جمل����س رجل الأعم���ال ومالك �رشكة 
ال�ش���يخ،  اإبراهي���م  لل�ش���يارات”  “مونرتي���ال 
بح�ش���ور رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د املال، 
و�ش���فري خ���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن يف مملكة 
البحري���ن، عب���داهلل ب���ن عبدامللك اآل ال�ش���يخ، 
وزوار املجل����س من الأ����رشة املالكة وكبار رجال 

الأعمال والقت�شادين والأ�شدقاء.
وتبادل �شاحب ال�ش���مو امللكي ويل العهد 
التهاين بال�شهر الف�ش���يل واأ�شاد مبدى ترابط 
ومتا�ش���ك املجتم���ع البحرين���ي ال���ذي ينعك�س 
جلي���ا يف مثل هذه املجال����س الطيبة التي تربز 
املحبة والتوا�شل بن اأفراد املجتمع بالعادات 

والقيم البحرينية الأ�شيلة.
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محافظ الجنوبية وترسيخ الموروث الوطني
كانت الزيارة التي تف�ش���ل بها حمافظ اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي 
اآل خليفة، م�ش���اء اأم����س الأول ملجل�س النائب عبداهلل بن حويل بالرفاع، ا�ش���تثنائية 

ومميزة، بكل املقايي�س.
فعالوة على اجلمع الغفري الذي اكتظ به املجل�س، من اأبناء بن حويل، وقبيلة اآل 
مرة، فقد حر�س اآخرون منهم، من ال�ش���عودية ودول �شقيقة للح�شور، وال�شالم على 

�صموه، والت�رشف بالتقاط ال�صور معه.
وكان �ص���موه - كعادته - متوا�ص���عا، مهتما، بتبادل النقا����ش، والأحاديث، مع 
رواد املجل����س الكرام، م�ش���تذكرا ماآث���ر الآباء والأجداد من اأبن���اء القبيلة، ومواقفهم 

الوطنية املحفورة بالذاكرة الوطنية.
واأو�ص���ح �ص���موه اأن هذه الزيارة بطلعية زياراته للمجال�ش الرم�ص���انية، م�صيفا 
“هذا من معزتنا لكم، وتقديرنا ملواقفكم، والوالد ال�صيخ عي�صى بن �صلمان طيب 
اهلل ث���راه، كان دائما ي�ص���تذكركم بكل خري، وي�ص���تذكر اأي�ص���ا مواق���ف والَدي الأخ 

عبداهلل بن حويل والأخ مبارك بن حويل، رحمهما اهلل”.
واأ�ص���اف �ص���موه ب�ص���ياق حديثه العميق “زيارتنا لكم هي اأقل احلق لكم، وحنا 

موجودين لأجلكم، واأبوابنا مفتوحة لكم، دائما وبخدمتكم”.
ويقدم املحافظ ال�صاب، ومن خالل جم التوا�صع هذا، والو�صل املبا�رش وامل�صتمر 
مع املواطنني، درو�صا م�صتفادة للبحرين ولأهلها، وللمنطقة ككل، توجز عمق حكمة 
اآل خليفة الكرام، والذين كانوا دوما الأقرب لأبناء البلد، والأكرث اهتماما بتفا�ص���يل 

حياتهم، و�شوؤونهم اليومية.
لقد جنح �صمو ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة وبفرتة زمنية وجيزة منذ و�صوله 
لراأ����ش هرم املحافظ���ة اجلنوبي���ة، اأن يقدم جهودا معا�ص���ة على الأر�ش، ب�ص���هادة 

اجلميع، توؤكد اأن املواطن ب�صميم �صمري �صموه، واهتماماته، واأولوياته.
جهود تعك�س نهج املوؤ�ش�س، وباين النه�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
بن �ص���لمان اآل خليف���ة، والذي يوؤكد دوم���ا اأن املواطن هو راأ����ش اأولويات احلكومة 

والدولة، بل والقادة الذين ي�صطرهم التاريخ بحروف من ذهب.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“البحرين الوطني” يقدم دعما لـ“مركز ال�شيخ اإبراهيم”

دعوة رو�شيا لتقدمي مزيد من الت�شهيالت بالتاأ�شريات

“اخلدمة” ينظم برناجما متخ�ش�شا يف الرقابة الإدارية

بداأنا باإعداد قوائم امل�شتفيدين وح�رص امل�شاريع

تطوير اخلدمات الرعائية والتاأهيلية الجتماعية

مل نر�شد اأي حالت ي�شتبه يف اإ�شابتها بـ “نيباه” 

تنفيذا لأمر �شمو ويل العهد بتوزيع 5 اآلف وحدة �صكنية... وزير الإ�صكان:

يف اجتماع اإدارة ال�شندوق الوطني... حميدان: 

م�صدر الفريو�ش كريل وعوار�صه بني الب�صيطة وال�صديدة... “ال�شحة”:

املنام���ة - بن���ا: تنفي���ذا لأم���ر ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري �ش���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة بتوزي���ع 5000 وح���دة �ش���كنية، ويف اإط���ار 
توجيه���ات عاهل البالد �ص���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، تزامًنا مع ال�شهر الف�شيل مبا 
يلبي احتياجات املواطنني ومتابعة جلهود احلكومة 
برئا�ش���ة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة يف تنفيذ برنامج عملها، 
ك�ش���ف وزير الإ�ش���كان با�ش���م احلمر عن بدء الوزارة 
ا�ش���تعداداتها لتنفي���ذ برنامج توزي���ع 5000 وحدة 
�ص���كنية خالل املرحلة املقبلة، وهو م���ا يعك�ش روؤى 
جالل���ة امللك يف الإ����رشاع بتلبية الطلبات الإ�ص���كانية 
للمواطن���ني املدرجة على قوائم النتظار، ول�ص���يما 
الطلبات القدمية منها، م�ش���رًيا اإلى اأن الوزارة بداأت 
فعلًيا يف ال�صتعداد لتنفيذ هذا الأمر من خالل اإعداد 
قوائم امل�ص���تفيدين وح�رش امل�ص���اريع التي �ص���يتم 

اإدراجها �ش���من الربنامج، متهي���ًدا لالإعالن عن بدئه 
خالل الفرتة املقبلة.

وتابع وزير الإ�صكان اأن الوزارة جنحت يف ترجمة 
اأوام���ر �ص���مو ويل العه���د بتوزي���ع اأكرث م���ن 15 األف 

وحدة �ص���كنية خالل مدة مل تتجاوز العامني اإلى واقع 
ِوْفق اجلدول الزمني، اإذ ا�ص���تطاعت الوزارة اأن تنجز 
عددا من امل�ش���اريع الإ�شكانية يف خمتلف حمافظات 
اململك���ة، موؤكًدا اأنَّ الوزارة �ص���خرت طاقاتها لإجناز 
هذا ال�صتحقاق الإ�صكاين املهم خلدمة هذا الربنامج 
و�رشعة تلبية طلباتهم الإ�صكانية و�صتوا�صل جهودها 

الرامية لتقدمي اخلدمات الإ�صكانية.
واأ�ص���اف الوزي���ر اأن وزارة الإ�ص���كان تعي متاًما 
ال���دور امله���م الذي ت�ص���طلع ب���ه بخ�ص���و�ش �رشعة 
تنفيذ امل�شاريع املدرجة يف خططها وبراجمها، الذي 
ينعك�ش على وترية توزيعها على املواطنني، موؤكًدا 
اأن برنامج عمل احلكومة الذي يق�ش���ي ببناء 25 األف 
وحدة �ش���كنية واملنبثق عن التوجيه امللكي ال�شامي 
لبن���اء 40 األ���ف وحدة �ص���كنية، حدد مالم���ح املرحلة 
الإ�ش���كانية حتى الع���ام 2018، واأن ال���وزارة ملتزمة 
بجمي���ع ما ورد ب���ه من حماور، �ش���واء بن���اء الوحدات 

ال�صكنية اأو تعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ش.

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�ش����ى  مدين����ة 
الجتماعية: تراأ�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، 
رئي�س جمل�����س اإدارة ال�ش����ندوق الجتماعي الوطني 
اإدارة  جمي����ل حمي����دان، الجتم����اع الث����اين ملجل�����س 

ال�صندوق، وذلك �صباح ام�ش الأربعاء يف مكتبه. 
ويخت�س ال�ش����ندوق الجتماع����ي الوطني، الذي 
تاأ�ش�����س مبوجب املر�ش����وم رقم )84( ل�شنة 2011، 
بدع����م ومتوي����ل امل�رشوع����ات واخلدم����ات اخلا�ص����ة 
بتنمية الطفولة، ورعاية كبار ال�صن، ورعاية وتاأهيل 
وتعلي����م الأ�ص����خا�ش ذوي الإعاقة، ف�ص����الً عن دعم 
ومتوي����ل اخلدمات الالزمة لتنمية الأ�رشة، بالإ�ص����افة 
اإل����ى �����رشف املكاف����اآت ال�ص����هرية لالأ�ص����خا�ش ذوي 

الإعاقة.
وخالل الجتماع، مت بحث املو�شوعات املدرجة 
عل����ى ج����دول الأعم����ال، ومتابع����ة تنفيذ ال�شيا�ش����ة 
العامة لل�ص����ندوق، كما مت اعتماد احل�صاب اخلتامي 

لل�ش����ندوق عن العام 2017، وا�ش����تعرا�س التقرير 
املايل الرب����ع �ص����نوي مل�رشوفات ال�ص����ندوق للعام 
2018، ف�صالً عن بحث اخلطط امل�صتقبلية لتحقيق 
�رشاكة جمتمعية اأو�ص����ع مع منظمات املجتمع املدين، 
بهدف الرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني �صمن 

اخت�صا�ش ال�صندوق وتطويرها.

واأ�ش����اد الوزي����ر بجه����ود اأع�ش����اء جمل�����س اإدارة 
ال�ش����ندوق، الرامي����ة اإل����ى تطوي����ر العم����ل القائ����م، 
وابتكار العديد من احللول الكفيلة بتعزيز وتطوير 
اخلدمات املقدمة للمواطنني من ذوي الإعاقة وكبار 
ال�صن والأطفال، موؤكداً اأن هذه اجلهود �صت�صهم يف 

حتقيق انطالقة نوعية يف عمل ال�شندوق.

الوكي���ل  �رشح���ت  ال�ص���حة:  وزارة   - املنام���ة 
امل�ص���اعد لل�ص���حة العامة مرمي الهاجري ب���اأن وزارة 
ال�صحة يف مملكة البحرين مل تر�صد اأي حالت ي�صتبه 
يف اإ�ص���ابتها بفريو����ش نيباه، يف اإ�ص���ارة اإلى الأخبار 
املتداولة ب�ش���اأن احلالت والوفي���ات املرتبطة بهذا 

الفريو�ش يف ولية كريل جنوب الهند.
 كم���ا اأ�ش���ارت اإل���ى اأن وزي���رة ال�ش���حة فائق���ة 
ال�صالح واملتواجدة يف جنيف لجتماع منظمة ال�صحة 
العاملي���ة، التقت مع امل�ص���وؤولني يف وزارة ال�ص���حة 
الهندي���ة للوق���وف عل���ى الو�ص���ع ال�ص���حي الراهن، 
واأف���ادوا اأنه���م اتخذوا الإج���راءات الالزمة املو�ش���ى 
بها من ِقبل منظمة ال�ص���حة العاملية لل�صيطرة ومنع 
انت�ش���ار املر����س، كم���ا اأنهم ق���د اتخ���ذوا الإجراءات 

الحرتازية بهذا ال�شاأن.
كما اأو�ص���حت الهاجري اأن املخت�ص���ني يف اإدارة 
ال�ش���حة العام���ة والإدارات املعني���ة بالرعاية الأولية 
والثانوية يف وزارة ال�ش���حة، عقدوا اجتماًعا ملناق�شة 
ال�ش���تعدادات الالزمة والإجراءات املطلوبة للوقاية 
م���ن ه���ذا املر����ش عل���ى م�ص���توى مملك���ة البحرين، 
كم���ا اأكدت اأن وزارة ال�ص���حة تتابع باهتمام �ص���ديد 
التطورات املحيطة بهذا الفريو�ش، وامل�صوؤولني يف 
الوزارة على ات�ص���ال مبا�رش مع امل�صوؤولني يف منظمة 
ال�ص���حة العاملي���ة وغريها م���ن املنظم���ات الدولية 
املعني���ة ملتابع���ة جمي���ع ما يتعل���ق به���ذة العدوى 
الفريو�ص���ية.   يذك���ر اأن ع���دوى فريو����ش نيب���اه قد 
ا �شديًدا يف كل من احليوانات والإن�شان  ي�شبب مر�شً

على حد �ش���واء، والفريو�س قادر اأي�ًشا على الت�شبب 
باملر�س للخنازي���ر واحليوانات الأليفة الأخرى، علًما 
اأن امل�ص���يف الطبيعي ل���ه هي خفافي����ش الفاكهة. 
وت���رتاوح اأعرا����ش املر�ش يف الإن�ص���ان بني العدوى 
الب�ش���يطة كارتف���اع درجة احل���رارة واآلم الراأ�س وقد 
تتط���ور اإل���ى املتالزمة التنف�ش���ية احل���ادة اأو حالت 

�صديدة من حالت التهاب الدماغ.
ويكمن العالج الأ�صا�ص���ي لالأ�صخا�ش امل�صابني 
هو الرعاي���ة الداعمة املكثفة ول يوجد اأي نوع حمدد 
م���ن امل�ص���ادات الفريو�ص���ية لع���الج ه���ذا املر�ش. 
الإج���راءات  اتخ���اذ  الإ�ص���ابة يج���ب  م���ن  وللوقاي���ة 
والأ�شاليب الوقائية؛ ملكافحة العدوى لتقليل خطر 

انتقال العدوى. 

املحرق - مركز ال�ص���يخ اإبراهيم للثقافة 
والبحوث: ا�ص���تقبلت رئي�ص���ة هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ال�ش���يخة مي بن���ت حممد اآل 
خليف���ة، الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س اإدارة 
بنك البحرين الوطني جان كري�ص���توف دوران 
واأم���ني �رش جمل����ش الإدارة نا�رش حمم���د نا�رش، 
اللذين اأ�ش���ادا بال���دور الري���ادي للمركز منذ 

تاأ�صي�ص���ه.ويف هذا الإطار، ق���دم بنك البحرين 
الوطن���ي دعًم���ا �ش���خيا لفعالي���ات واأن�ش���طة 
املركز، �ش���من برنام���ج الهب���ات والتربعات 
ال�صنوي للبنك. ومن املعروف اأن مركز ال�صيخ 
اإبراهيم للثقافة والبحوث، موؤ�ص�صة اأهلية غري 
ربحية، يتفرع عن���ه 26 بيًتا معنًيا باملحافظة 

على الرتاث.

مو�ص���كو - بن���ا:  اأع���رب �ص���فري مملك���ة 
اأحم���د  الحتادي���ة  رو�ش���يا  ل���دى  البحري���ن  
اأن تق���دم رو�ش���يا  ال�ش���اعاتي ع���ن متنيات���ه 
الحتادي���ة مزيدا من الت�ش���هيالت يف اإ�ش���دار 
تاأ�ص���ريات الدخول اإليها لتحقيق هذا الهدف، 
ل�ش���يما اأن معظم دول جمل����س التعاون ومن 
التاأ�ص���ريات  البحري���ن متن���ح  بينه���ا مملك���ة 
للمواطن���ني الرو�ش يف املطار عند الو�ص���ول. 

و�شارك ال�ش���اعاتي يف حلقة نقا�ش���ية بعنوان 
“رو�ص���يا والعامل الإ�ص���المي... اآف���اق التعاون 
القت�ش���ادي”، م���ن تنظي���م جلن���ة ال�ش���وؤون 
الدولية مبجل�ش النواب الرو�صي )الدوما(.ويف 
النقا�ش، نوه �صفري مملكة البحرين يف مو�صكو 
الواع���دة يف مملك���ة  ال�ش���تثمارية  بالفر����س 
البحري���ن والإمكانات والت�ش���هيالت القانونية 

واللوج�شتية املتوافرة للم�شتثمرين.

املنام���ة - ديوان اخلدم���ة املدنية: اأقام 
ديوان اخلدم���ة املدنية، بالتع���اون مع معهد 
الدرا�ش���ات الق�ش���ائية والقانونية، الربنامج 
التدريب���ي املتخ�ش����س يف مه���ارات الرقابة 
الإداري���ة  الرقاب���ة  اإدارة  الإداري���ة ملوظف���ي 

بديوان اخلدمة.
ويهدف الربنام���ج اإلى حتديث معلومات 
وتطوير مهارات امل�صاركني القانونية الالزمة 
ملمار�ش���ة م�ش���وؤولياتهم ومهامهم املتعلقة 

باإدارة الرقابة الإدارية.

• با�شم احلمر	

• وزير العمل يرتاأ�س الجتماع الثاين ملجل�س اإدارة ال�شندوق الوطني	

توفري الحتياجات الأمنية ملدينة �شلمان باأ�رصع وقت
تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية... احل�شن:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ق���ام رئي����س الأمن 
العام اللواء طارق احل�شن، اأم�س، بزيارة تفقدية اإلى 
مدينة �ش���لمان، اطلع فيها عل���ى الحتياجات الأمنية 
للمدين���ة، موجها اإلى �رشورة توف���ري كل الحتياجات 
باأ����رشع وق���ت ممكن ووف���ق اأعل���ى درج���ات الكفاءة 
وال�ص���تعداد واجلاهزية، موؤكداً اأن الزيارة تاأتي بناًء 
عل���ى توجيهات وزير الداخلية بتلبية كل املتطلبات 
الأمني���ة للمدينة، �ش���من التوجيهات امل�ش���تمرة له 
ب����رشورة العمل على توفري اأف�ص���ل اخلدمات الأمنية 
للمواطن���ني واملقيم���ني، مب���ا ي�ص���من حف���ظ الأمن 

وحماية ال�شالمة العامة.
واطل���ع رئي�س الأم���ن العام يف زيارت���ه للمدينة 
والت���ي رافقه فيه���ا وكيل وزارة الإ�ش���كان ال�ش���يخ 
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة ونائب رئي�س الأمن العام 
وعدد من امل�صوؤولني بوزارة الداخلية، على ما قدمته 
مديري���ة �رشط���ة املحافظ���ة ال�ص���مالية م���ن مرئيات، 
ا�شتنادا اإلى املعطيات والحتياجات الأمنية للمدينة 
والت���ي ت�ش���مل مرك���زاً اأمني���اً متكامالً يحت���وي على 
اأحدث التجهيزات ويق���دم كل اخلدمات للمراجعني، 
بالإ�ص���افة اإلى نقطة للدفاع املدين مبا ي�صمن �رشعة 
ال�شتجابة والتعامل مع اأي طارئ، كما ا�شتمع رئي�س 

الأم���ن الع���ام ومرافقوه اإل���ى اإيجاز ت�ص���من اخلطط 
الالزم���ة لتاأمني مدينة �ص���لمان والربام���ج التدريبية 

الهادفة اإلى رفع معدلت الكفاءة واجلاهزية.
كم���ا اطل���ع رئي�س الأم���ن العام على امل�ش���اريع 
الإ�ص���كانية والبني���ة التحتي���ة يف املدين���ة، اإذ ق���دم 
وكيل وزارة الإ�ش���كان، عر�ش���ا موجزا عن امل�ش���اريع 
الإ�ش���كانية يف املدينة، وبح���ث الطرفان الحتياجات 
الأمني���ة يف املدين���ة و�ص���بل تنفيذه���ا باأ����رشع وقت 
و�ص���مان جاهزيتها لتقدمي اخلدمات للم�ص���تفيدين 

من هذه امل�صاريع الإ�صكانية.
يف �شياق مت�شل، قام رئي�س الأمن العام بزيارة 
تفقدي���ة اإل���ى مركز �رشط���ة البديع، اأع���رب فيها عن 
�ص���كره وتقديره ملنت�صبي املركز، م�صيدا بجهودهم 
امل�ص���تمرة وعمله���م ال���دوؤوب للحف���اظ عل���ى الأمن 
وتق���دمي اخلدم���ات للمواطنني واملقيم���ني، موؤكداً 
اأهمي���ة التوا�ص���ل م���ع كل الفعالي���ات املجتمعي���ة 
للتوعي���ة مبخاط���ر اجلرمي���ة ومكافحته���ا واحلد من 

الظواهر ال�صلبية تعزيزاً ملبداأ ال�رشاكة املجتمعية.

• رئي�س الأمن العام ووكيل الإ�شكان اأثناء الزيارة التفقدية ملدينة �شلمان	
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“التنظيم العقاري” يقر الئحة الحتاد املالك

الرم�صانية تخ�صع للت�صاريح البلدية اخليام و“االأك�صاك” 

التحقيق يف حريق امل�صنع بالتعاون مع ال�صلطات البحرينية

�صلمان بن عبداهلل: امل�ؤ�ص�صة اأ�صدرت 60 % من القرارات

�رضورة التقيد با�صرتاطات ال�صالمة... البلديات: 

    �صكرت رجال االإطفاء ال�صتجابتهم ال�رضيعة وعملهم االحرتايف... “ي�صك�”:

املنامة - م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري: اأعلن 
رئي����س جه���از امل�ص���احة والت�ص���جيل العقاري 
رئي�س جمل�س اإدارة م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري 
ال�ص���يخ �ص���لمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة 
اأن جمل����س االإدارة واف���ق اأم�س يف اجتماعه على 
الكث���ر من القرارات م���ن اأهمها قرار اإ�ص���دار 
الالئح���ة التنفيذي���ة الحت���اد امل���الك املعني���ة 
بالبناي���ات العم�دية، كما واف���ق املجل�س على 
قرار ترخي����س مدي���ري العقارات، باالإ�ص���افة 
اإلى قرارات خا�ص���ة مبدونة الق�اعد ال�صل�كية 
والتزامات املط�ر العقاري وال��صيط العقاري 
االإدارة  جمل����س  اإن  املبيعات.وق���ال  ووكي���ل 
اأ�ص���در 60 % من الق���رارات املن�طة مبجل�س 
االإدارة والتي اإ�ص���دارها بح�ص���ب القان�ن رقم 
القط���اع  تنظي���م  ب�ص���اأن   2017 ل�ص���نة   )27(
العقاري، م�ص���يفاً اأننا يف جمل�س اإدارة م�ؤ�ص�صة 
التنظيم العق���اري وكذل���ك االإدارة التنفيذية 
ن�ص���ع ن�ص���ب اأعيننا م�ص���لحة جمي���ع االأطراف 
املعني���ة، فامل�ؤ�ص�ص���ة على م�ص���افة واحدة من 
جميع االأطراف املعني���ن بالقان�ن رقم )27( 
ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم القطاع العقاري، من 
مط�رين عقاري���ن اأو و�ص���طاء ومديري اأمالك 

عقارية، اأو م�صرتين لل�حدات العقارية. 
ج���اء ذلك يف انعق���اد اجتماع جمل����س اإدارة 
امل�ؤ�ص�ص���ة برئا�صة ال�صيخ �ص���لمان بن عبداهلل 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، اإذ اأ�ص���اد ب���دور اللجن���ة 
التن�ص���يقية برئا�ص���ة ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س ال�زراء 
�ص���احب ال�ص���م� امللكي االأمر �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، فبدعمه���ا ومتابعتها اأ�ص���همت يف 
�رضع���ة اإ�ص���دار قان�ن تنظيم القط���اع العقاري 
وتد�صن م�ؤ�ص�ص���ة التنظيم العقاري مبا يعزز 
م���ن اإ�ص���هام القط���اع يف التنمية االقت�ص���ادية 
للمملك���ة يف ظل امل�ص���رة التنم�ية ال�ص���املة 
لعاه���ل البالد �ص���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة.

وناق�س جمل����س االإدارة جدول االعمال بعد 
امل�افقة عل���ى حم�رض االجتماع ال�ص���ابق. مثنياً 
املجل����س على ما مت اإجنازه حت���ى االآن من قبل 
االإدارة التنفيذية مل�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري، 
ووجه االإدارة التنفيذية لال�ص���تمرار على النهج 
نف�صه يف الفرتة املا�صية حتى حتقق امل�ؤ�ص�صة 
كامل اأهدافها، خ�ص��ص���ا فيما يتعلق ب��ص���ع 
ال�صيا�ص���ات، واالإج���راءات لتنظيم جميع املهن 
العقارية والعمليات املتعلقة بتنفيذ القان�ن 
رقم )27( ل�ص���نة 2017 ب�ص���اأن تنظيم القطاع 
العقاري، كما وجه املجل����س اإلى �رضورة العمل 
على رفع ال�عي الع���ام مبهام املهن املرتبطة 
بالقط���اع العقاري، وتدري���ب العاملن يف هذا 
القطاع ليك�ن عملهم مبني على اأ�ص�س علمية، 
خا�صة فيما يتعلق بعمل ال��صطاء العقارين، 

ووكالء املبيعات، ومديري االأمالك.
ت�عي���ة  اأهمي���ة  االإدارة  جمل����س  واأك���د 
امل�اطن���ن الك���رام بالط���رق االآمن���ة للتداول 
العق���اري عند �رضائه���م لل�ح���دات العقارية يف 
امل�صاريع املطروحة يف ال�ص�ق، و�رضورة التاأكد 
من اأن امل�ص���اريع واجلهات التي يتعامل معها 
امل�اطن عند �رضائه لل�حدة العقارية مرخ�ص���ة 
من قبل م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري حتى يحفظ 

امل�اطن حق�قه ويعرف واجباته.
وق���ال املجل����س عل���ى االإدارة التنفيذي���ة 
للم�ؤ�ص�ص���ة ����رضورة ت�ف���ر بيان���ات دقيقة يف 
املرحلة املقبلة والتي من �ص���اأنها ت�فر بيئة 
ا�صتثمارية �ص���حية وحمفزة من جهة، وجتنيب 
العقارين تقدمي  امل�ص���تثمرين واملط�ري���ن 

م�صاريع ال تتنا�صب مع الطلب من جهة اأخرى.
التنفي���ذي  الرئي����س  ق���دم  جانب���ه،  م���ن 
مل�ؤ�ص�ص���ة التنظيم العقاري ال�ص���يخ حممد بن 
خليفة اآل خليفة عر�صاً تف�صيلياً عن �صر عمل 
امل�ؤ�ص�ص���ة وم���ا مت اإجنازه يف املرحل���ة القليلة 
املا�ص���ية. اإذ ذكر اأنه قد مت حتى الي�م اإ�صدار 
170 رخ�صة و�صيط عقاري و53 رخ�صة وكيل 
مبيعات، و43 رخ�صة م�ص���اريع تط�ير عقاري، 
و12 رخ�ص���ة اإع���الن بح���ث ميداين، باالإ�ص���افة 
اإلى اإجناز املرحل���ة االأولى من نظام تكن�ل�جيا 
املعل�م���ات، مبا يف ذل���ك امل�ق���ع االإلكرتوين 
امل�ق���ع  زار  اإذ  االإلكرتوني���ة،  واخلدم���ات 
االإلك���رتوين اخلا�س بامل�ؤ�ص�ص���ة حتى االآن نح� 
8000 زائر منذ تد�صينه بداية مار�س املا�صي 
اأي مبعدل نح���� 104 زائر ي�مي���اً، ومت تقدمي 
نح� 20 % من طلب���ات الرتاخي�س عرب امل�قع 

االإلكرتوين.

املنامة - وزارة االأ�صغال و�ص�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: اأك���دت وزارة االأ�ص���غال 
و�ص����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اأن 
ت�ص���ييد اخليام و”االأك�صاك” الرم�صانية يخ�صع 
للرتاخي�س البلدية، م�ؤكدة �رضورة ح�ص�ل هذه 
اخليام واالأك�ص���اك على الت�رضيح املطل�ب قبل 

مزاولة العمل.
ودع���ت ال����زارة جمي���ع االأف���راد واجلهات 
و”االأك�ص���اك”  اخلي���ام  بت�ص���ييد  الراغب���ن 
الرم�ص���انية امل�ؤقتة اإلى �رضورة مراجعة ق�ص���م 
تراخي�س اخلدمات البلدية يف البلديات االأربع؛ 
للح�ص����ل على الرتاخي�س الالزمة بهذا ال�صاأن 

ا�ص���تعدادا  باال�ص���رتاطات املطل�بة  والتقي���د 
لقدوم �صهر رم�صان.

وبينت ال�زارة اأن احل�ص�ل على الرتاخي�س 
يخ�ص���ع ملعاير مهمة اأهمها مراعاة ا�صرتاطات 

ال�صالمة وال�صحة العامة.
وقالت: “اإن ت�صييد اخليام يف �صهر رم�صان 
يخ�ص���ع لعدد من اال�ص���رتاطات التي ت�صتدعي 
احل�ص����ل على م�افقة الدفاع املدين، وو�ص���ع 
م�صاحة كافية بن م�قع اخليمة وال�صارع املطل 
علي���ه؛ بهدف ع���دم اإعاق���ة احلرك���ة املرورية، 
اإ�ص���افة اإل���ى ت�اف���ر جمي���ع ا�ص���رتاطات االأمن 

وال�صالمة التي تقرها اإدارة الدفاع املدين”.

ي�ص���ار اإل���ى اأن احل�ص����ل عل���ى الرتخي�س 
يتطلب تقدمي ر�ص���الة لطلب ذلك، ون�صخة من 
بطاق���ة اله�ية ملالك العق���ار اأو مقدم الطلب، 
ون�ص���خة من وثيقة امللكية للعقار املراد و�صع 
اخليمة فيه، وم�افقة خطية من �ص���احب العقار 
يف ح���ال و�ص���ع اخليمة يف مل���ك اآخ���ر، وم�افقة 
اجل���ران واإدارة الدفاع امل���دين ومديرية �رضطة 

املحافظة.
اأما بالن�ص���بة للخيام الرم�ص���انية اخلا�ص���ة 
بالفنادق واملحالت التجارية، فاإنه يجب اإح�صار 
ن�ش���خة م���ن ال�ش���جل التج���اري وي�ش���رط فيها 

م�افقة وزارة ال�صحة.

ميناء �ص���لمان - ي�ص���ك�: اأعلن���ت ال�رضكة 
املتحدة لل�ص���تانل�س �صتيل )ي�ص���ك�( اأم�س، 
ع���ن اآخر م�ص���تجدات و�ص���ع م�ص���نعها الذي 
تديره �رضكة “كرومي�م �ص���تيل”� التي تعترب 
العبا رئي�صا يف �ص���ناعة “ال�صتانل�س �صتيل” 
عل���ى م�ص���ت�ى الع���امل، بع���د احلري���ق الذي 

تعر�س له بتاريخ 22 ماي� 2018.
واأك���دت �رضك���ة “ي�ص���ك�”، وه���ي االأولى 
االأو�ص���ط يف �ص���ناعة  ال����رضق  وال�حي���دة يف 
ال�ص���تانل�س �صتيل، يف بيان لها اأن “اإجراءات 
ال�صحة وال�صالمة ال�ص���ارمة لدى ال�رضكة اإلى 
جانب اال�صتجابة ال�رضيعة لل�صلطات البحرينية 
�صاهمت يف جتنب وق�ع اأي اإ�صابات ب�رضية اأو 
وفيات يف م�قع احلريق، حيث مت اإخالء جميع 
العمال وامل�ظفن ب�ص�رة ف�رية من مرافق 
امل�صنع كافة عندما ا�صتعل احلريق يف متام 
ال�صاعة 5:15 �صباًحا، مع و�ص�ل رجال اإطفاء 
الدف���اع املدين مبا�رضة ال���ى م�قع احلريق يف 

متام ال�صاعة 5:30 �صباًحا”. 
واأ�صافت ال�رضكة “مت اإغالق جميع مرافق 
امل�ص���نع لتجنب وق�ع خ�ص���ائر اإ�ص���افية يف 
امل�قع واملناطق املجاورة، مما جنم عنه ح�رض 
اأ�رضار احلريق بامل�ص���نع ومعدات���ه. وكاإجراء 
احرتازي، مت اإيقاف عمليات امل�صنع املجاور 
ل�رضكة حديد البحرين و�رضكة �ص���لب ب�ص�رة 
جزئية مع اإخ���الء جميع العم���ال وامل�ظفن، 

ومن ثم مت اإعادة ت�صغيل عملياتها”. 
ويف معر����س تعليقه على امل�ص���تجدات، 
����رضح رئي����س جمل����س االإدارة ال�ص���يخ خالد 
�ص���امل ال�ص���باح “بالنيابة عن جمل�س االإدارة 
و�رضكائن���ا، اأعرب عن عظي���م امتناننا للدفاع 
البحري���ن ال�ص���تجابتهم  امل���دين يف مملك���ة 
ال�رضيع���ة وعمله���م االح���رتايف ل�ص���مان اأم���ن 
عمالن���ا وم�ظفين���ا يف م�ص���نع )ي�ص���ك�( ويف 
جمم���ع )ف�الذ(. وبعد �ص���مان �ص���المة جميع 
م�ظفين���ا ومب���اين ومرافق امل�ص���نع، نعمل 
حالًي���ا ع���ن كث���ب م���ع ال�ص���لطات البحرينية 
للتحقيق يف احلادث، اإ�صافة اإلى اتخاذ كافة 
اخلط����ات ال�رضوري���ة لدع���م اإعادة ت�ص���غيل 
عملي���ات امل�ص���نع يف اأق���رب فر�ص���ة ممكنة 
حتت اإدارة �رضكة )كرومي�م �ص���تيل(، والتي 
�ص���هدت �رضاكتها مع )ي�ص���ك�( خ���الل العام 
املا�ص���ي زيادة كب���رة يف مع���دالت االإنتاج 
واملبيع���ات ملنتجاتنا ذات اجل����دة العالية 
لزبائنن���ا يف خمتل���ف انحاء اأوروب���ا، ال�اليات 

املتحدة االأمريكية وجن�ب �رضق اآ�صيا”.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رضكة “كرومي�م 
�ص���تيل” فران�صي�ص���ك� روف���� دي كاالبري���ا 
“ممتن�ن للدعم والتعاون الذي تلقيناه من 
جميع ال�ص���لطات واالأجهزة املعنية يف مملكة 
البحرين، خ�ص��ص���ا الدفاع املدين، اإ�ص���افة 
اإل���ى جميع م�ظفينا و�رضكائنا. نحن ملتزم�ن 

ببذل اأق�ص���ى اجله�د املمكنة ل�ص���مان اأقل 
م�ص���ت�يات التعط���ل لعملياتنا يف امل�ص���نع 
ولزبائننا ح�ل العامل. و�صن�ا�صل تلبية جميع 
الطلبي���ات امل�ص���تحقة كما ه���� خمطط لها، 
مع زي���ارة ممثلن ل�رضك���ة )دانييلي( املزود 
العاملي الرائد للمعدات يف �ص���ناعة احلديد 
للم�ص���نع لتقييم ال��ص���ع وال����رضوع يف خطة 
�رضيعة لتنفيذ عمليات ال�ص���يانة واالإ�صالح. 
بتكاتفن���ا جميع���ا والعمل كيد واح���دة، نحن 
واثق�ن باإعادة ت�ص���غيل جميع عملياتنا وفق 
اأعلى امل�ا�ص���فات العاملية وم�ا�صلة البناء 
على ال�رضاكة الناجح���ة التي اأقمناها مع �رضكة 

)ي�صك�( خالل العام املا�صي”. 
يذكر اأن �رضكة “كرومي�م �صتيل” اأبرمت 
اتفاقي���ة انتاج ومبيعات مع �رضكة “ي�ص���ك�” 
“كرومي����م  �ص���تك�ن   ،2017 اأغ�ص���ط�س  يف 
�ص���تيل” مب�جبها م�ص����ؤولة عن ����رضاء امل�اد 
اخل���ام ال�رضوري���ة واإدارة عمليات الت�ص���غيل 
وبيع منتجات “ي�صك�” لزبائنها ح�ل العامل. 
يذكر اأن �رضكة “ي�صك�” ممل�كة بالكامل 
ل�رضكة ف�الذ، وهي �رضكة قاب�صة تاأ�ص�صت يف 
العام 2008 كذراع ا�ص���تثماري للم�صاهمن 
يف جم���ال احلدي���د وال�ص���لب يف دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي ومنطقة ال�رضق االأو�ص���ط 

و�صمال اإفريقيا. 

البحرين الثانية عامليا يف امل�صابقة الها�صمية القراآنية 

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب وكي���ل ال����زارة 
لل�ص����ؤون االإ�ص���المية ب�زارة العدل وال�ص�ؤون 
االإ�ص���المية واالأوقاف فريد املفتاح عن فخره 
واعت���زازه باملراك���ز امل�رضف���ة الت���ي يحققها 
امل�ص���ابقات  يف  البحريني����ن  املت�ص���ابق�ن 
القراآنية الدولية، والتي ت�ص���اف اإلى �ص���جل 
االإجن���ازات احلافل ململك���ة البحرين يف جمال 

القراآن الكرمي.
 واأ�ص���اد باجله�د املبذولة من منت�ص���بي 
الك���رمي الهتمامه���م  الق���راآن  �ص����ؤون  اإدارة 
املت�ص���ابقن  وتاأهي���ل  اإع���داد  بربنام���ج 
للم�ص���اركة يف امل�ص���ابقات القراآنية الدولية، 
وج�دة خمرجات املراك���ز واحللقات القراآنية 

التابعة لل����زارة، وه� ما ُيعد ثم���رة من ثمار 
اهتمام ملك البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة بكتاب اهلل تعالى، والتي 
ت�صعى دائماً من خالل ت�جيهاتها اإلى ت�صجيع 
كل فئ���ات املجتمع لالإقبال عل���ى كتاب اهلل 
تعال���ى حفظ���اً وت���الوًة وتف�ص���راً، والتخل���ق 

باآدابه وقيمه ال�صمحة.
جاء ذلك لدى ا�ص���تقبال وكيل ال�ص����ؤون 
باملرك���ز  الفائ���ز  اأم����س  �ص���باح  االإ�ص���المية 
الثاين عامليا يف امل�ص���ابقة الها�ص���مية حلفظ 
القراآن الكرمي وجت�يده يف فرع حفظ القراآن 
الكرمي كامال، التي اأقيمت باململكة االأردنية 

الها�صمية حديثا.

•     اجتماع جمل�س اإدرة م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري برئا�صة ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل	

تكرمي �صابطة حازت املركز االأول باإحدى الدورات

“ال�صنية” ت�صدر تقريرها اخلريي 2017

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: كّرم وكيل 
وزارة الداخلية ال�ص���يخ نا�رض بن عبدالرحمن 
اآل خليف���ة، النقي���ب م���روة حمم���د القالف، 
والتي ح�ص���لت على املركز االأول، وبتقدير 
“ممتاز” يف دورة واجبات الأركان لل�ش���باط 
والت���ي عقدته���ا ق����ة دف���اع البحرين خالل 
الف���رتة م���ن 21 مار����س وحت���ى 10 ماي���� 

اجلاري.
وهناأ وكيل وزارة الداخلية النقيب مروة 
القالف على ه���ذا التف�ق، والذي يعك�س ما 
يتمتع به منت�ص���ب� وزارة الداخلية من كفاءة 

وان�شباط يف الأداء، يف ظل ما يحظون به من 
دعم وم�ص���اندة من وزي���ر الداخلية ويف اإطار 
اإ�ص���رتاتيجية التط�ي���ر والتحديث املعم�ل 
بها، م�ؤكًدا اأهمية اال�ص���تمرار يف التح�ص���يل 
العلم���ي ملنت�ص���بي ال����زارة مما ي�ص���هم يف 

�صقل قدراتهم العلمية والعملية.
واأعرب وكيل وزارة الداخلية عن اعتزاز 
ال�زارة مب���ا يقدمه منت�ص���ب�ها وحر�ص���هم 
الدائم على احل�ص�ل على املراكز املتقدمة 
يف م�ص���اركاتهم الداخلي���ة واخلارجية، حاًثا 

اإياها على بذل املزيد من العمل واجلهد.

املنامة - اإدارة االأوقاف ال�صنية: اأ�صدرت 
اإدارة االأوقاف ال�ص���نية، من خالل ق�صم االأعمال 
اخلري���ة، التقري���ر اخل���ري ال�ص���ن�ي للع���ام 

.2017
واأكد رئي�س جمل�س االأوقاف ال�صنية را�صد 
الهاج���ري اأن التقري���ر ي���ربز اإجن���ازات االإدارة 
وم���ا نفذته من م�ص���اريع خري���ة متن�عة، واأن 
هذه امل�رضوعات جت�ص���د �صعي االإدارة احلثيث 
يف جم���ال العم���ل االجتماع���ي ال���ذي ت�ؤمن به 

لتحقي���ق اأهدافه���ا النبيلة يف البناء وتر�ص���يخ 
مبداأ التكافل االجتماعي ب���ن االأفراد مبملكة 
البحري���ن. واأ�ص���اف اأن���ه اإل���ى جان���ب الربامج 
امل��صمية وال�صهرية التي تنفذها االإدارة منذ 
�ص���ن�ات عدة، فقد متيز العام املا�صي بعدد 
م���ن الربام���ج االأخ���رى كالربنامج الرم�ص���اين، 
ويتمث���ل يف م����رضوع والئ���م االإفط���ار واإفط���ار 
عل���ى الطريق وم����رضوع اإفطار �ص���ائم اخلا�س 

باجلاليات ال�افدة وم�رضوع ماء ال�صبيل.

جمموعة �صبابية تطلق حملة “�صاعدهم �صح”
اأطلق���ت جمم�ع���ة �ص���بابية م���ن اأه���ايل 
وامل�ص���لى  والدي���ه  وال�ص���ناب�س  جدحف����س 
مب���ادرة جمتمعي���ة حتت عن����ان “�ص���اعدهم 
�صح”؛ ل�قف ظاهرة الت�ص����ل يف مناطقهم، 
واالأخذ بيد املت�ص�لن املحتاجن اإلى بدائل 
حتفظ حياتهم وكرامتهم، وذلك بالتعاون مع 

اجلمعيات اخلرية وذوي ال�صاأن. 
واأو�صحت من�ص���قة املبادرة ن�ر ك�يتان 
اأن املب���ادرة عب���ارة ع���ن حمل���ة ت�ع�ي���ة يف 
والدي���ه  وال�ص���ناب�س  جدحف����س  مناط���ق 
وامل�ص���لى باأ����رضار ظاه���رة الت�ص����ل واإعالء 
البدائ���ل املنا�ص���بة للت���ربع االآم���ن والعي�س 
الكرمي، عرب الت�ا�صل املبا�رض مع املت�ص�لن 

واالأخ���ذ بيده���م اإلى بدائل حتف���ظ كرامتهم، 
وبالت�ا�صل والتن�صيق مع اجلمعيات اخلرية 
واجله���ات ذات العالقة، وعمل ا�ص���تطالعات 
راأي للجمعي���ات اخلرية، وللباعة واأ�ص���حاب 
املحالت، واالأهايل، والعمل على اال�ص���تفادة 
م���ن و�ص���ائل الت�ا�ص���ل االجتماع���ي الإجن���اح 

املبادرة. 
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تاأجيل قر�ر رفع �شعر “�لبنزين” لـ 16 �شبتمرب �ل�شجن 3 �شنو�ت ملروجي دوالر�ت مزورة 
من�سوخة با�ستعمال طابعة ليزر

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 
متهما اأوروبيا وطليقته واثنني اآ�س���يويني ب�سجن 
كل منهم ملدة 3 �سنوات؛ لإدانتهم برتويج اأوراق 
من فئة 100 دولر مزّيفة با�ستعمال طابعة ليزر، 

اإذ ا�ستخدموها يف اأحد املجمعات التجارية.
واأم���رت املحكم���ة بتغرمي كل م���ن املتهمني 
الأربع���ة مبل���غ 1000 دينار، ومب�س���ادرة العمالت 
املزيفة امل�س���بوطة بحوزتهم، ف�س���ال ع���ن الأمر 
باإبعاده���م جميعا نهائيا عن مملك���ة البحرين بعد 

تنفيذ العقوبة املق�سي بها.
الواقع���ة  اأن  حكمه���ا  يف  املحكم���ة  وذك���رت 
تتح�سل يف اأن املتهم الثالث كان قد حت�سل على 
عم���الت مزورة فئة 100 دولر اأمريكي من املتهم 
الرابع بغر�ض ت�رصيفه���ا يف البالد، فقام بالتفاق 
م���ع املته���م الأول الأوروب���ي على ذلك، و�س���لمه 
مبل���غ 2000 دولر من العمالت املزورة لت�رصيفها 
مقاب���ل مبلغ م���ايل، فقام املته���م الأول بالتفاق 
م���ع املتهم���ة الثاني���ة -طليقته- عل���ى ت�رصيف 
تل���ك العمل���ة باملجمع���ات التجاري���ة وتوجها معا 
مرتني لأحد الأ�سواق املعروفة، وقاما ب�رصاء بع�ض 
الأ�سياء، وقدم كال منهما يف كل مرة عملة من فئة 
100 دولر اأمريك���ي مزورة مقابل م�س���رتياتهما، 
اإل اأنه مت اكت�س���اف الواقعة من جانب ال�س���اهدين 
الأول والث���اين، فاأ�س���درا تعميم���ا للموظف���ني يف 

املحل اخلا�ض بهم.
وبتاريخ 2 �س���بتمر 2017 ح����رصت املتهمة 
اإلى املجمع التجاري ذاته بعد اأن اأو�س���لها املتهم 
الأول، وعن���د حماول���ة دفعه���ا قيمة م�س���رتياتها 

بعمل���ة من فئ���ة 100 دولر اأمريكي مت اكت�س���اف 
اأنها مزورة، ومت ا�س���تيقافها وات�س���لت باملتهم 

الأول، والذي ح�رص ومت اإبالغ ال�رصطة بالواقعة.
وقال���ت املحكمة اإن املتهم���ة الثانية حاولت 
خ���داع موظفة الكا�س���ري باملجمع التج���اري، حيث 
قدمت عملة �س���حيحة يف اأول مرة ح�رصت فيها، اإل 
اأنها ا�س���رتجعتها بعد اأن تاأك���د موظف الأمن اأنها 
عملة �س���حيحة وقامت بدفع م�سرتياتها بالدينار، 
وعادت بعد 10 دقائق وقدمت 100 دولر مزيفة، 
اعتقدت موظفة الكا�س���ري اأنها العملة ال�س���حيحة 
التي قدمتها املتهمة، ومت اكت�ساف الأمر يف وقت 
لحق، وعندما عادت مرة اأخرى للمجمع التجاري مت 

توقيفها واإبالغ ال�رصطة.
وبع���د القب�ض عليهما ق���رر املتهم الأوروبي 
اأثن���اء التحقيق معه اأن���ه كان يذه���ب اإلى منطقة 
املنامة للتقاء اأ�س���دقائه من جن�س���يته نف�س���ها، 
وهناك تع���رف على املته���م الثال���ث واتفق معه 
عل���ى جت���ارة املياه العذب���ة وبقي يعم���ل معه ملا 
يقارب �س���نتني، ويف �سهر اأغ�س���ط�ض 2017 قام 
املته���م الثال���ث باإعطائ���ه مبل���غ 1100 اأمريكي 
مزيف���ة واأخره اأن يق���وم با�س���تخدام ذلك املبلغ 
باأ�سواق املجمعات التجارية على دفعات وتواريخ 

متفاوتة.
واأ�ساف اأنه بالفعل نفذ اأمر املتهم الآ�سيوي 
م���ع علمه اأنها مزيفة ومقلدة لعتقاده باأنها مهمة 
�س���هلة، ونظرا لوجود خالفات زوجي���ة بينه وبني 
زوجت���ه -املتهم���ة الثانية- يف ذل���ك احلني قاما 

بالنف�سال عن بع�سهما.

واأثن���اء اإحدى زياراته مل�س���كن طليقته لروؤية 
ابن���ه ال�س���غري اأخذت املتهم���ة الثانية ت�س���كو له 
احلال، فا�س���تغل تلك الفر�س���ة، فاأبلغها اأنها اإذا 
ما كانت تري���د العي�ض يف مملكة البحرين ب�س���الم 
واأمان عليها التعاون معه يف �رصف تلك الدولرات 
املزيفة والحتفاظ بباقي املبلغ لنف�سها وال�رصف 
على ابنه���ا، فوافقت على ذلك، وق���ام باإعطائها 

مبلغ 500 دولر.
من جهة ثانية، قرر املتهم الثالث اأنه منذ نحو 
4 �سنوات كان قد تعرف على املتهم الرابع وجتمع 
بينهما عالق���ة جتارية، واأخره الأخري اأن لديه مبلغ 
2000 دولر مزورة ويريد بيعها، فاأخره باأن لديه 
�سديق اأوروبي �سوف ي�سرتيها مببلغ 270 دينارا، 
وقام بعملية ا�ستبدال املبالغ فيما بينهم حل�ساب 
املتهم الرابع، وبعد �س���بطهم تبني له اأن املتهم 

الرابع قد غادر البحرين متجها اإلى بالده.
واأو�س���حت املحكمة اأنه ثبت لديها من تقرير 
اإدارة الأدل���ة املادي���ة اأن العملت���ني الورقيت���ني 
امل�س���بوطة مزيفة وفق اأ�س���لوب التزييف الكلي 
عن طريق التقليد وذلك با�ستخدام جهاز كمبيوتر 
وطابع���ة لي���زر ملون���ة، واأنه���ا بحالته���ا الراهن���ة 
م���ن املمك���ن اأن تنطل���ي عل���ى بع�ض الأ�س���خا�ض 
العاديني، فيقبلونها يف التداول على اأنها عمالت 

ورقية �سحيحة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمني اأنهم 
يف الع���ام 2017، حازوا بق�س���د الرتوي���ج وروجوا 
عم���الت ورقية مقل���دة متداولة قانون���ا يف مملكة 

البحرين.

اأجلت املحكمة الكرى اجلنائية 
اإخف���اء  واقع���ة  يف  النظ���ر  الأول���ى 
مته���م “34 عاما” مطلوَب���ني اأمنيا 
يف م�س���كنه مبنطق���ة �س���رتة، ملدة 
جتاوزت 6 اأ�س���هر، حتى جل�س���ة 30 
يوني���و املقب���ل؛ وذلك ل�س���تدعاء 
�س���اهد الإثب���ات يف الق�س���ية، كما 
الثال���ث  املته���م  بجل���ب  اأم���رت 
م���ن حمب�س���ه، م���ع ا�س���تمرار حب�ض 

املتهمني.
وت�س���ري اأوراق الق�س���ية اإلى اأن 
معلومات كانت قد وردت للجهات 
الأمنية من م�سادر �رصية، مفادها اأن 
املتهم الأول يت�س���رت على عدد من 
املطلوب���ني واملحكومني الهاربني 

من قب�سة العدالة.
وبالفع���ل تاأك���د اأف���راد ال�رصطة 
ال���واردة  املعلوم���ات  �س���حة  م���ن 
اإليه���م، وب���اأن املته���م الأول يقوم 
باإي���واء اثنني م���ن املطلوبني اأمنيا 
يف م�سكنه مبنطقة �س���رتة واديان، 
وعلى اإثر ذلك متت مداهمة املنزل 

والقب�ض على املتهمني جميعا.
وبالتحقي���ق م���ع املته���م الأول 
اع���رتف اأنه اأخف���ى املتهمني فعال، 
واأن املتهم الثاين هو من ات�سل به، 
وطلب منه املك���وث يف منزله ملدة 
م���ن الزمن، خ�سو�س���ا واأنه �س���ادر 
بحقه اأح���كام وهارب م���ن العدالة، 
فما كان منه اإل اأن وافق على تلبية 
طلبه، وبعدها طلب منه ا�ست�سافة 

املتهم الثالث كذلك.

اأثن���اء  الأول  املته���م  واأ�س���اف 
�س���وؤاله عن الواقع���ة اأن املتهَمني 
مكثا لديه منذ �س���هر يونيو 2017 
وحتى فراي���ر 2018 مبجل�ض تابع 
اإل���ى م�س���كنه، واأنهم���ا تغيبا ملدة 
�س���هر واحد من تلك الفرتة؛ وذلك 
بع���د اأن مت القب����ض عل���ى مطلوب 
ثالث كان قد مكث معهم يف املنزل 
لعدة اأيام، وبعد خروجه من منزلهم 
مت القب����ض عليه، مما جعل الآخران 
يخافان من الإقامة يف منزله جمددا، 
ف���رتكا املن���زل ملدة �س���هر كامل، 
اإل اأنهم���ا عادا اإليه م���رة اأخرى حتى 
مت القب����ض عليهم، مبين���ا اأنه كان 
يتع���اون مع املتهم���ني على توفري 
احتياجاته���م من الطع���ام وال�رصاب، 
لكنه مل يكن يعل���م باأمر العقوبات 

ال�سادرة بحق �سديقه املطلوب.
ق���د  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
اأحال���ت املتهمني الثالثة للمحاكمة 
بعدم���ا وجهت للمته���م الأول تهمة 
 2017 العام���ني  غ�س���ون  يف  اأن���ه 
و2018، اأخف���ى املتهم���ني، الثاين 
�س���البة  املحك���وم علي���ه بعقوبات 
للحرية بال�س���جن مدة ت�سل اإلى 16 
عاما، والثالث املطلوب يف ق�س���ية 
جنائية، وقدم لهما العون واملوؤونة، 
واأ�سندت للمتهمني الثاين والثالث 
اأنهما ا�س���رتكا بطري���ق التفاق مع 
املته���م الأول يف اإخفاء نف�س���يهما 
ح���ال كونهما حمكوم���ني بعقوبات 

�سالبة للحرية.

قررت حمكمة ال�ستئناف العليا 
املدنية تاأجيل النظر يف ا�س���تئناف 
جمموع���ة من املحام���ني الطاعنني 
على القرار رقم )1( ل�س���نة 2018 
ال�س���ادر م���ن وزي���ر النفط ب�س���اأن 
تعديل )رفع( �سعر بيع اجلازولني 
“الب���رتول”، واملحكوم يف دعواهم 
بتاريخ 28 مار�ض املا�س���ي بعدم 
قب���ول دعواه���م، ورف����ض الطعن 
بعدم د�ستورية القرار، حتى جل�سة 
16 �سبتمر املقبل؛ وذلك لتقدمي 
ممثل جهاز ق�سايا الدولة مرافعته 

اخلتامية يف ال�ستئناف.
حمم���د  املحام���ي  اأن  يذك���ر 
وزم���الوؤه  اأن���ه  اأو�س���ح  ال���ذوادي 
املحامون طالب���وا يف الالئحة وقبل 
وب�س���فة  املو�س���وع  يف  الف�س���ل 
م�س���تعجلة: وق���ف تنفي���ذ الق���رار 
املطعون عليه اإلى حني النتهاء من 
نظر الدعوى املاثلة، ويف املو�سوع 
ال�س���تئناف  قب���ول  اأول:  بالآت���ي: 
�سكال، ثانيا: اإلغاء القرار املطعون 
علي���ه واملقي���د برق���م )1( ل�س���نة 
2018 فيما ت�س���منه من زيادة يف 
اأ�سعار البنزين ، مع ما يرتتب على 
ذلك من اآث���ار، ثالثا: اإلزام املدعى 
وامل�رصوف���ات  بالر�س���وم  عليه���م 

واأتعاب املحاماة.
واأ�س���ار اإلى اأنه���م دفعوا بخطاأ 
تطبي���ق  يف  امل�س���تاأنف  احلك���م 
القان���ون وق�س���وره يف الت�س���بيب 
وف�س���اده يف ال�س���تدلل، حيث اإن 
امل���ادة الثاني���ة من القان���ون رقم 
)52( ل�س���نة 2006 املتعل���ق بن�رص 
عل���ى  ن�س���ت  الإداري���ة  اللوائ���ح 
الآت���ي: )مع مراعاة م���ا ين�ض عليه 
اأي قانون اآخ���ر، تن�رص جميع اللوائح 
امل�س���ار اإليها يف املادة الأولى من 
هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، 
ويعمل بها من اليوم التايل لن�رصه، 
ويجوز بن�ض خا����ض يف القانون اأو 
الالئح���ة حتدي���د موعد اآخ���ر للعمل 

به(.
واأ�ساف املحامون اأن امل�ستاأنف 
�س���دهما مل يلتزما بن����ض القانون 
وقام���وا بتطبيقه عل���ى الفور قبل 
ن����رصه يف اجلريدة الر�س���مية، وبعد 
اأن مت الطعن عل���ى القرار مبوجب 
ن����رصا  كم���ا  امل�س���تاأنفة،  الدع���وى 
القرار يف اجلريدة الر�س���مية ون�ّسا 
يف الق���رار على تطبيق���ه يف تاريخ 
�س���ابق للن�رص، اأي باأثر رجعي �سابق 
لتاريخ الن�رص، خمالفني بذلك ن�ض 

املادة �سالفة الذكر.

ك�شبنا دعوى باالإخالء و�شد�د �ملتاأخر�ت جتاه موؤ�ش�شة تعليمية
ت�رصيحات املحامي اإثارة اإعالمية تخ�ض حكما قدميا... “اجلعفرية”:

املنام����ة – الأوقاف اجلعفرية: اأو�س����حت 
اإدارة الأوق����اف اجلعفري����ة يف بي����ان اأم�ض اأن 
الإدارة اأبرم����ت عق����دي ا�س����تئجار م����ع �رصك����ة 
للخدمات التعليمية؛ بغر�ض اإن�س����اء موؤ�س�سة 
تعليمية خا�س����ة على اأر�����ض وقفية مبنطقة 
بني جمرة، والعقد الأول يخ�ض اأر�س����اً خالية 
ت�ستخدم ك�ساحة للمدر�سة ح�سب ا�سرتاطات 
وزارة الرتبي����ة والتعليم مع املدر�س����ة، فيما 
يخ�����ض العقد الث����اين اإقامة مبنى املدر�س����ة 
الرئي�س����ي ومرافق����ه وخدمات����ه، اإل اأّن ال�رصكة 
املذكورة )امل�ستاأجرة لكال الأر�سني واجهت 
تعرثاً ب�س����بب اأم����ور داخلي����ة ل �س����اأن لإدارة 
الأوق����اف فيها، وتع����رثت عن �س����داد الأجرة 
امل�س����تحقة لالإدارة عن كال الأر�س����ني )مبنى 
املدر�س����ة والأر�����ض املجاورة له����ا( مما حدا 
باإدارة الأوقاف اجلعفرية ملطالبتها بال�سداد 
طبقاً لبن����ود العقد، وبعد حماولت عديدة مل 

ت�س����تجب ال�رصكة ملطلب الأوقاف يف ت�س����وية 
م�س����تحقاتها املالية، رفعت الإدارة دعويني 

�سد ال�رصكة املذكورة تخ�ض كال الأر�سني.
ج����اء ذل����ك ردا عل����ى م����ا ن�رص يف ع����دد من 
ال�س����حف املحلي����ة يف عددها ال�س����ادر اأم�ض 
)الأربعاء( م����ن ت�رصيحات من�س����وبة للمحامي 
حممد الرتاجنة، ب�س����اأن الدعوى املرفوعة من 
جانب الإدارة �س����د اإحدى �رصكات املوؤ�س�سات 
التعليمية اخلا�س����ة، و�س����عيا لإحاط����ة الراأي 
العام وتو�سيح احلقائق التي �سعى املحامي 
اإلى تغييبها واللجوء اإلى ال�س����حافة كو�سيلة 
للتاأثري على جمرى الق�س����ية ا�س����تباقاً حلكم 

ال�ستئناف املتوقع �سدوره قريبا.
يف  بين����ت  الإدارة  اأن  البي����ان  واأ�س����اف 
الوق����ت ذات����ه اأنه����ا ك�س����بت دع����وى بالإخالء 
و�س����داد املتاأخ����رات جتاه موؤ�س�س����ة تعليمية 
خا�سة، واأن ت�رصيحات املحامي اإثارة اإعالمية 

تخ�ض حكما قدميا م�س����ى عليه �س����تة اأ�سهر، 
ومطع����ون علي����ه يف ال�س����ئتناف، و�ست�س����در 
املحكم����ة حكمها قريبا، م�س����رية اإلى اأّن جلوء 
املحامي اإلى الإثارة يف ال�سحافة متثل خروجاً 
عن القواعد املت�سامل عليها، وحماولة للتاأثري 
على حك����م الق�س����اء خ�سو�س����ا بعد خ�س����ارة 
ال�رصك����ة لدعوى املقر الرئي�س����ي للمدر�س����ة، 
حيث قدمت ال�رصك����ة طلبا لوقف التنفيذ، اإل 
اأن املحكم����ة رف�س����ت وقف تنفي����ذ الطلب، 
وقام����ت املدر�س����ة باإ�س����عار اأولي����اء الأم����ور 
ب�رصورة نقل الطلبة اإلى مدار�ض اأخرى ابتداًء 

من العام الدرا�سي املقبل.
وتابع البي����ان اأن الإدارة بينت اأي�س����ا اأن 
احلكم ال����ذي اأ�س����ار اليه املحامي هو ب�س����اأن 
8/00197/2016/25 هو  رق����م  الدع����وى 
حكم قدمي �س����ادر قبل �س����تة اأ�سهر، وقامت 
اإدارة الأوق����اف اجلعفري����ة با�س����تئنافه برقم 

قي����دت  فق����د   ،9/00307/2018/03
الدع����وى م����ن جان����ب الإدارة مبوج����ب وكالة 
اأح����د حمام����ي الإدارة ال�س����ابقني ل����دى جلنة 
اإح����دى  مواجه����ة  يف  الإيجاري����ة،  املنازع����ات 
29 فراي����ر  بتاأري����خ  التعليمي����ة،  ال�����رصكات 
2016، بطل����ب ف�س����خ عق����د اليج����ار وطرد 
املدعى عليها من اأر�����ض الوقف رقم 6033 
الكائنة يف بني جمرة ، والزامها مببلغ 24700 
دينار )متاأخرات اأجرة الأر�ض املجاورة ملبنى 
املدر�س����ة ولي�ض املبنى نف�س����ه الذي �س����در 
احلكم ل�سالح الإدارة باإخالئه ومتكينها منه(.
واأردف اأن الإدارة قدم����ت اإل����ى املحكمة 
ن�س����خة من عقد الإيجار مقدم باللغة العربية. 
وما يفيد ت�س����جيله م����ع بطاق����ة الريد التي 
تفي����د ح�س����ول الإ�س����عار القان����وين، ولئح����ة 
بطل����ب حجز املنقولت بعد جردها، وتقدمت 
املدع����ى عليها مبذك����رة جوابية دفعت فيها 

بجحد امل�س����تندات لكونها �س����ور �سوئية ول 
حجي����ة له����ا يف الثب����ات، واأ�س����درت املحكمة 
احلكم برف�ض الدعوى بحالتها لعدم و�سوح 
العقد ولعدم تقدمي اأ�س����له ب�س����بب تق�سري 
اأحد حمامي الإدارة عن اإي�سال العقد الأ�سلي.

الأوق����اف  اإدارة  ب����اأّن  البيان����ب  وخت����م 
فتقدم����ت  باحلك����م،  ترت�����ض  مل  اجلعفري����ة 
بالطعن عليه بال�ستئناف، لأ�سباب من بينها 
وجود اأ�سل العقد وو�سوح ن�سخته وحيث مت 
تقدمي الأ�س����ل لدى ال�س����تئناف مبا ينتفي 
مع����ه �س����بب الرف�ض، علم����ا باأّن ال�س����تئناف 
حمج����وز للحك����م جلل�س����ة 10 يوني����و 2018، 
وا�ستوفت اجلل�س����ات الوقت املنا�سب وبعد 
تقدمي الإدارة لكافة امل�س����تندات املطلوبة، 
و�سي�س����در احلك����م م����ن حمكمة ال�س����ئتناف 

قريباً.

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيم

“�ال�شتئناف �جلعفرية” تطلِّق �شيدة هجرها زوجها 10 �شنو�ت 
انتقل للعي�ض يف اإحدى الدول الأجنبية

قال���ت املحامية ه���دى ال�س���اعر اإن حمكمة 
ال�ستئناف العليا ال�رصعية )الدائرة اجلعفرية(، 
حكم���ت بتطليق موكلته���ا من زوجه���ا، والذي 
كان قد غادر اململكة منذ اأكرث من 10 �س���نوات 
وظ���ل مكان اإقامته خ���ارج البالد جمهول لديها، 
وهجره���ا دون اإنف���اق عليه���ا اأو عل���ى اأبنائهما 
الأربعة؛ وذلك بعد اأن رف�ست حمكمة اأول درجة 

تطليقها من زوجها بداية.
وحكمت املحكم���ة بتطليق ال�س���يدة طلقة 
اأول���ى بائن���ة لعدم الإنف���اق، ول يح���ق للمدعى 
علي���ه الرج���وع اإليه���ا اإل بعقد ومه���ر جديدين، 
ولي����ض لها ال���زواج برجل اآخر اإل بعد �س���ريورة 
ه���ذا احلكم نهائيا وبعد اإيقاع �س���يغة الطالق، 

وانتهاء فرتة العدة ال�رصعية.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن هذا احلك���م اأنهى معاناة 
ه���ذه ال�س���يدة التي عان���ت بعد اأن ق���رر زوجها 
ال�س���فر م���ن البحرين، منذ 10 �س���نوات وانتقل 
للعي����ض يف اإحدى الدول الأجنبي���ة، بال اأي مورد 

لالإنفاق على نف�سها وعلى اأطفالها الأربعة.
واأو�س���حت اأن موكلته���ا كان���ت قد رفعت 
دعوى نفقة زوجية، فق�ست لها املحكمة بنفقة 
�س���هرية، لكنه���ا مل تتمك���ن من تنفي���ذ احلكم 
لوج���ود زوجها خ���ارج البالد، فا�س���طرت لرفع 
دعوى ط���الق لعدم الإنف���اق، اإل اأن حمكمة اأول 
درجة رف�س���ت احلكم لها بالطالق، فا�ستاأنفت 

احلكم.
وتابع���ت املحامية هدى ال�س���اعر اأن الزوج 
امل�س���تاأنف �س���ده قد هجر موكلتها منذ قرابة 

10 �سنوات مغادرا لإحدى الدول الأجنبية، حيث 
اعتمدها مقرا لإقامت���ه، تاركا املدعية واأبناءها 
دون نفق���ة اأو ُمنِف���ق يف ظ���ل جمهولي���ة مكان 
اإقامته التحديدي بالن�س���بة للمدعية. واأ�سافت 
اأن امل�س���تاأنف �س���ده منذ �س���فره وحتى تاريخ 
�س���دور احلكم ممتنع عن الإنفاق على املدعية 
والأبناء مما ا�سطر الأخرية للعمل كعاملة نظافة 
براتب زهيد؛ حتى تتمكن من �س���د احتياجاتها 
واحتياج���ات الأبن���اء الأ�سا�س���ية يف ظ���ل ِك���َر 
الأبن���اء وتنامي احتياجاتهم و�س���عوبة الظروف 

املعي�سية وغالئها من كل اجلوانب.
وعلى اإثر ذلك كل���ه تقدمت بالدعوى اأمام 
حمكم���ة اأول درجة للمطالب���ة بتطليق موكلتها 

م���ن زوجها؛ وذلك لع���دم اإنفاق���ه عليها وعلى 
اأول درج���ة ق�س���ت  اأن حمكم���ة  اإل  اأولدهم���ا، 

برف�ض الدعوى.
فل���م ترت�ض ال�س���يدة هذا احلك���م وطعنت 
عليه بال�ستئناف، والتي بعد مداولتها للق�سية 
ق�س���ت بقبول ال�ستئناف �سكال، ويف املو�سوع 
باإلغ���اء احلك���م امل�س���تاأنف والق�س���اء جم���ددا 
بتطليق امل�ستاأنفة على زوجها امل�ستاأنف عليه 
طلق���ة اأول���ى بائنة لع���دم الإنف���اق، ول يحق له 
الرج���وع لها اإل بعقد ومهر جديدين، ولي�ض لها 
ال���زواج برج���ل اآخر اإل بعد �س���ريورة هذا احلكم 
نهائيا وبعد اإيقاع �سيغة الطالق، وانتهاء فرتة 

العدة ال�رصعية.

• املحامية هدى ال�ساعر	



اليورو ينخف�ض لأدنى 
م�شتوى يف �شهرين 

لندن - رويرتز: ارتفع الفرنك ال�شوي�رسي والني 
الياب���اين مقاب���ل ال���دولر اأم����ض الأربع���اء. وتعر�ض 
الي���ورو ل�شغ���وط بفعل املخ���اوف ب�ش���اأن املخاطر 
ال�شيا�شي���ة يف اإيطاليا. وانخف�ش���ت العملة املوحدة 
لأدن���ى م�شت���وى يف �شتة اأ�شهر بع���د انخفا�ض موؤ�رس 
ملدي���ري امل�شرتيات الأملان لأدن���ى م�شتوى يف 20 
�شه���را مما ي�شري اإلى اأن قوة الدفع يف اأكرب اقت�شاد 
باأوروب���ا ي�شع���ف. وانخف�ض الي���ورو 0.3 % مقابل 
الفرن���ك ال�شوي�رسي اإل���ى 1.1616 فرنك، وهو اأدنى 

م�شتوياته منذ 23 مار�ض.

“النقد الدويل”: ال�شعودية حتقق تقدما يف تنفيذ اإ�شالحاتها

وا�شنط���ن - النق���د الدويل: توقع �شندوق النقد الدويل حت�ش���ن النمو يف ال�شعودية هذا 
العام، وعلى املدى املتو�شط مع تر�شخ الإ�شالحات.

واأ�شار خرباء ال�شندوق يف البيان اخلتامي لزيارة بعثة م�شاورات املادة الرابعة للمملكة، 
اإل���ى اأن ال�شعودية توا�شل حتقيق تقدم جيد يف تنفي���ذ برناجمها الإ�شالحي الطموح يف ظل 
روؤي���ة 2030، لكنه���م دعوا اإلى الإحجام عن معاودة التو�ش���ع يف الإنفاق احلكومي متا�شيا مع 
ارتفاع اأ�شعار النفط. ورح���ب ال�شندوق بتطبيق �رسيبة القيمة امل�شافة، معتربا اإياها اإجنازا 

بارزا يف تعزيز الثقافة ال�رسيبية وتقوية الإدارة ال�رسيبية يف ال�شعودية.
ورح���ب �شندوق النق���د الدويل اأي�شاً باإ�شالح���ات اأ�شعار الطاقة الت���ي اأُجريت يف الفرتة 
الأخ���رية يف ال�شعودية، وباإطالق برنامج ح�شاب املواط���ن، م�شرياً اإلى اأنه ينبغي موا�شلة رفع 

اأ�شعار الطاقة بالتدريج.
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اقتصاد
الإيرادات النفطيـة بالبحرين 2.6 % من النـاتـج املحلـي

“النقد الدويل”: البور�شة ل تتاأثر باأ�شعار البرتول 

ق���ّدر �شن���دوق النق���د ال���دويل اإي���رادات 
املوارد النفطية )الفرق بني �شعر اإنتاج النفط 
اخلام والتكلفة الإجمالية لالإنتاج( يف البحرين 

بنحو 2.6 % من الناجت املحلي الإجمايل.
ومن املعل���وم اأن البحرين تنتج نحو 200 
األ���ف برمي���ل نف���ط يومي���ا، 50 األف���ا من حقل 
البحرين و150 من حقل بو�شعفة امل�شرتك مع 

اململكة العربية ال�شعودية.
وه���ذه الن�شبة – مث���ال – ترتفع اإلى 38.5 

% من الناجت املحلي الإجمايل للكويت.
وي�ش���ري تقري���ر لل�شن���دوق حت���ت عنوان 
الأ�شه���م اخلليجية..  واأ�شواق  النف���ط  “اأ�شعار 
من���اذج النتق���ال ال�شل����ض”، اإل���ى اأن بور�شة 
البحري���ن قليل���ة احل�شا�شي���ة جت���اه العوام���ل 
اخلارجي���ة العاملي���ة مقارنة باأ�ش���واق الأ�شهم 

اخلليجية الأخرى.
واأك���د اأن التغ���ريات ال�شلبي���ة والإيجابية 
التي تط���راأ على اأ�شعار النف���ط ل توؤثر ب�شكل 
مبا�رس على عوائد اأ�شهم ال�رسكات، لكن ذلك ل 

ينطبق على الكويت ودبي مثال.
اأما بالن�شبة للتاأثريات على املدى الطويل 
لتغريات اأ�شع���ار النفط وفق التقديرات، وجد 
التقري���ر اأن ا�شتجابة عائ���دات الأ�شهم لي�شت 
ذات دلل���ة اإح�شائي���ة يف البحري���ن واململك���ة 
العربية ال�شعودية، �شواء كانت تغريات اأ�شعار 
النفط اإيجابية اأو �شلبية، بينما تظهر البيانات 
الأخرى اأن التغريات ال�شلبية )اأو الإيجابية( يف 
اأ�شع���ار النفط لها اآثار جوهري���ة على عائدات 
�شوق الأ�شهم يف كل من الكويت وعمان وقطر.

ومن خ���الل درا�شة البور�ش���ات اخلليجية، 
تب���ني اأن اأعل���ى تراب���ط اإيجاب���ي ب���ني موؤ�رسي 
ال�شوق���ني الإمارات���ي والقط���ري، بينم���ا كان 
ال�شوق���ن  موؤ����ري  ب���ن  الرتب���اط  معام���ل 

الكويتي والبحريني الأدنى.
وعلى الرغم م���ن اخل�شائ�ض القت�شادية 
وال�شيا�شي���ة امل�شرتك���ة الظاه���رة ب���ني دول 
جمل�س التع���اون اخلليجي، ف���اإن نتائج تقرير 
“النقد الدويل” تك�شف عن ردود فعل متباينة 
يف اأ�ش���واق الأ�شه���م اخلا�شة به���ا فيما يتعلق 

بتغريات اأ�شعار النفط.
ويه���دف التقرير الذي اأع���ده 4 خرباء من 
�شن���دوق النقد ال���دويل اإلى قيا����ض تاأثريات 
تغ���ري اأ�شع���ار النف���ط عل���ى اأ�ش���واق الأ�شهم 
اخلليجية با�شتخ���دام مناذج النحدار النتقايل 

غري اخلطي.
وق���ال ال�شن���دوق اإن موؤ����رس العالق���ة بني 
اأ�شعار النف���ط وموؤ�رسات الأ�شه���م يعتمد على 
ما اإذا كان البل���د اقت�شادا م�شتوردا للنفط اأو 
م�ش���ّدراً له. وبح�شب الأبحاث يتبني اأن اأ�شواق 
الأ�شه���م اخلليجي���ة واأ�شعار النف���ط ترتبطان 

ارتباطاً كبريا واإيجابيا. 
ووج���دت ورق���ة بحثي���ة اأن هن���اك عالق���ة 
اإيجابية ومهمة بني اأ�شع���ار النفط واأوجه عدم 
اليق���ني يف �شوق الأوراق املالي���ة – حتى بعد 
ال�شيط���رة على عدم اليقني يف اأ�شواق الأ�شهم 
العاملي���ة – يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة 
والكوي���ت والإمارات العربي���ة املتحدة وقطر، 

لكن البحرين مل تنطبق عليها هذه النتيجة.
ومتتلك دول جمل�ض التعاون اخلليجي نحو 
30 % م���ن احتياطي النف���ط اخلام املوؤكد يف 

الع���امل، و�شكلت 34 % من �ش���ادرات النفط 
العاملية يف العام 2016. 

واأ�شار التقرير اإلى اأن دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي تتقا�شم ظروف ومميزات اقت�شادية 
و�شيا�شية مت�شابهة، لكن البحرين على �شبيل 
املثال، اأقل اعتماداً على النفط من ال�شعودية 
والكوي���ت، وهذا بحد ذات���ه يعد اأم���را اإيجابيا 

ويدعم موقفها يف تنويع م�شادر الدخل. 
اأما بالن�شبة للتاأثريات على املدى الطويل 
لتغريات اأ�شعار النفط وفق التقديرات، وجد 
التقرير اأن ا�شتجابة عائ���دات الأ�شهم لي�شت 

ذات دلل���ة اإح�شائي���ة يف البحري���ن واململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة، �ش���واء كان���ت تغ���ريات 
اأ�شع���ار النفط اإيجابي���ة اأو �شلبية، بينما تظهر 
البيان���ات الأخ���رى اأن التغ���ريات ال�شلبية )اأو 
الإيجابي���ة( يف اأ�شعار النف���ط لها اآثار جوهرية 
على عائدات �شوق الأ�شهم يف كل من الكويت 

وعمان وقطر. 
عل���ى �شبيل املث���ال، عندما يك���ون تباين 
النف���ط اأق���ل م���ن عتب���ة 9 %، ف���اإن ا�شتجابة 
الأ�شه���م القطري���ة عند تغري النف���ط بن�شبة 1 
%  ت�ش���اوي 0.42 %. وبالن�شب���ة لُعمان، فاإن 

عوائد الأ�شهم تزيد بن�شب���ة 0.59 % بالن�شبة 
لالنحراف ال�شلب���ي اأو ال�شغري يف �شعر النفط، 
وهو اأقل م���ن العتبة البالغ���ة 10 %. بالن�شبة 
للكوي���ت، عندما ينخف�ض عائ���د النفط باأكرث 
م���ن 10 %، ف���اإن ا�شتجابة عائ���د ال�شهم، بعد 
تغيري �شعر النفط بن�شبة 1 %، وت�شاوي 0.66 

.%
وعموم���ا، عند النظر يف وجود عدم التماثل 
فيما يتعلق باجتاه اأ�شعار النفط، يت�شح وجود 
قدر كبري من التنوع بني ردود اأ�شواق الأوراق 

املالية لدول جمل�ض التعاون اخلليجي. 
اإل���ى حد ما، توؤكد الكوي���ت فقط دوناً عن 
غريه���ا م���ن الأ�ش���واق اخلليجية الأخ���رى على 
احلكم���ة التقليدي���ة ب���اأن التغ���ريات ال�شلبية 
لأ�شع���ار النف���ط له���ا اآث���ار اأك���رب عل���ى عوائد 
الأ�شه���م م���ن التغ���ريات الإيجابي���ة يف اأ�شعار 

النفط، والعك�ض متاما يحدث يف البحرين.
وت�شري النتائ���ج القت�شادية القيا�شية يف 
هذه الورق���ة البحثية اإلى اأن ردود فعل اأ�شعار 
الأ�شه���م غ���ري املتكافئة خ�شو�ش���ا حتدث يف 
الكوي���ت وعمان وقط���ر، ولكن لي����ض يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي الأخرى.
بالإ�شاف���ة اإلى ذلك، وج���د التقرير اأنه يف 
حالتي الكويت وعمان، تكون الفجوات املالية 
مرتفع���ة ن�شبيا، حيث تق���در بنحو 10 % و25 
% م���ن الناجت املحل���ي الإجمايل غ���ري املنتج 

)على التوايل(. 
وم���ع ذلك، تعد الفجوة املالية يف قطر من 
ب���ني اأدنى املع���دلت يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليج���ي، حيث تبلغ 5 % م���ن الناجت املحلي 

الإجمايل غري النفطي. 

•  تعول ال�شيا�شة القت�شادية بالبحرين على تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط	

“التكافل الدولية” ترفع راأ�سمالها اإلى 8.5 مليون دينار

الدولي���ة  التكاف���ل  �رسك���ة  رفع���ت 
راأ�شمالها والناجت عن الكتتاب يف 22.5 
ملي���ون �شهم حق الأف�شلي���ة يف بور�شة 
البحرين وذلك ابتداًء من اليوم اخلمي�ض 

اإلى 8.5 مليون دينار.
ومتكن���ت ال�رسك���ة م���ن جم���ع 2.25 
ملي���ون دينار من خ���الل عملية الكتتاب 
لرتف���ع راأ����ض امل���ال م���ن 6.25 مليون 
دين���ار اإل���ى 8.5 مليون دين���ار، كما زاد 
اإجمايل الأ�شهم ال�شادرة واملدفوعة من 
62.5 مليون �شهم اإلى 85 مليون �شهم.
وته���دف ال�رسكة عرب ط���رح اأ�شهمها 
البالغة 22.5 ملي���ون �شهم يف البور�شة 
لالكتت���اب كاأ�شه���م “حق���وق اأف�شلية” 
وذلك ل�شالح م�شاهمي ال�رسكة يف خطوة 
ته���دف اإل���ى تعزيز راأ����ض م���ال ال�رسكة 
والمتثال اإل���ى متطلبات املالءة املالية 

وتنفيذ ا�شرتاجتية منو.
وذكرت ال�ركة يف ن�رة الكتتاب اأن 
ا�شرتاتيجية تعزي���ز راأ�ض املال املتوفر 
من خ���الل �ش���خ راأ����ض امل���ال، حت�شني 
�شايف الفائ�ض يف العمليات وال�شتثمار، 
تعزي���ز ج���ودة الأ�ش���ول طويل���ة الأج���ل 

وق�شرية الأجل، اإن�ش���اء مكانة ال�رسكة يف 
ال�شوق من خالل عملية ت�شنيف ائتماين 

م�شتقل.
وته���دف ال�رسكة اإلى تعزي���ز العائد 
عل���ى ال�شتثمار من خالل اآلية تخ�شي�ض 
اأ�ش���ول ح���ذرة وعملي���ة اإن�ش���اء حمفظة 
تعزي���ز  عل���ى  والرتك���ز  ديناميكي���ة، 

ممار�شات اإدارة املخاطر.
وتعمل ال�رسكة عل���ى ا�شرتاتيجيتها 
م���ن  الت���ي   2018 الع���ام  يف  اجلدي���دة 
املتوق���ع اأن ت�شتمر حت���ى العام 2020، 
و�شتوا�ش���ل العم���ل عل���ى تنفي���ذ هذه 
عل���ى  احلف���اظ  خ���الل  م���ن  ال�رساجتي���ة 
العملي���ات احلالي���ة التي يت���م تنفيذها 
م���ن خ���الل التقني���ات والبني���ة التحتية 
املطورة، وهذا �شي�شيف قيمة يف جميع 

املنتجات التي تقدمها ال�رسكة.
اأم����ض �شه���م �رسك���ة  ي���وم  واأقف���ل 
التكاف���ل الدولي���ة عن���د �شع���ر 0.085 
دين���ار، وذلك قبل رف���ع راأ�شمال ال�رسكة 
الي���وم اخلمي�س، يف حن بلغ���ت القيمة 
ال�شوقية لأ�شهم ال�رسكة اأم�ض نحو 5.31 
 %  0.068 ملي���ون دين���ار، م���ا ن�شبت���ه 
من اإجم���ايل القيمة ال�شوقي���ة للبور�شة 

والبالغة 7.77 مليار دينار تقريَبًا.

�أ�ص�س عمر �ص���اح �خلان �أول �صركة لتقدمي خدمة ركن و�صف 

�ل�صيار�ت يف �ملنا�صبات و�أمام �ملجمعات �لتجارية و�لفنادق وغريها، 

يف خط���وة هي �لأوىل من نوعها يف �لبحرين. وبد�أ �خلان م�ص���روعه 

من فكرة ر�ودته وبد�أ يف تنفيذها مع زمائه يف �جلامعة، حني كان 

ل يجد مو�قف �أمام مبنى �جلامعة، �إل �أن �ن�ص���حاب �أ�ص���دقائه من 

�مل�ص���روع مل يثبط عزميته ليقبل �لتحدي ويو��ص���ل م�ص���روعه لي�صق 

طريقه �إىل �لنجاح بنف�ص���ه. و�أ�ص���ار �خلان �إىل �أكرب دعم وجده من 

�لأهل، وخ�صو�صا �لأب و�لأم، من خال بث روح �لعزمية فيه.

كيف بداأت م�روعك اخلا�س والنخراط يف 
ريادة الأعمال؟

الفكرة ب���داأت حينما كن���ت يف اجلامعة، 
ولحظ���ت وج���ود م�شكلة عدم توف���ر مواقف 
لل�شيارات خ�شو�ش���ا عندما  يكون ال�شخ�ض 
عل���ى عجالة م���ن اأمره، فخط���رة يف بايل هذه 

الفكرة وكنت اأحدث اأ�شدقائي بها.
وقد حثتنا اإح���دى الزميالت يف اجلامعة، 
بالقول مل���اذا ل تقوم���ون بتاأ�شي����ض �رسكة 
تعم���ل يف هذا املج���ال، موؤكدة اأن���ه ل توجد 

�رسكة يف البحرين تقدم هذه اخلدمة.
اجتمع���ت م���ع اأ�شدقائ���ي، وكن���ا اأربعة 
وق�شمن���ا الأدوار بيننا، اإذ تولي���ت القيادة، 
ووا�شل���ت العمل، لك���ن اأ�شدقائ���ي الثالثة 
ان�شحب���وا من الن�شاط، فظللت وحيدا، عندها 
ذهب���ت اإلى عم���ي واأخ���ي، وخ�ش�شن���ا راأ�ض 

املال، وكان حينها 5 اآلف دينار فقط.
البداي���ة،  يف  روات���ب  هن���اك  تك���ن  ومل 
حينها بداأت العم���ل ب�شكل �شخ�شي، وقمت 
بالتجرب���ة، واأتذك���ر اأنن���ي دخل���ت لتق���دمي 
اخلدم���ة يف �شيتي �شنرت من���ذ العام 2011، 

وكنت اأعمل وحيدا على الت�شويق.
وبداأنا يف تق���دمي خدمة �شف ال�شيارات 
يف الأعرا����ض يف البداي���ة، و�شه���دت اخلدمة 
اإقب���ال، واأ�شب���ح تقدميه���ا جزءا م���ن بع�ض 

باقات الأعرا�ض.

متى تاأ�ش�شت ال�رسكة وماذا تقدم؟
يف   2008 مار����ض  يف  تاأ�شي�شه���ا  من���ذ 
بتوف���ري  “باركبوين���ت”  قام���ت  البحري���ن، 
وتقدمي خدم���ات متخ�ش�ش���ة يف خدمة ركن 
ال�شي���ارات، وه���ي اأول �رسك���ة م���ن نوعها يف 
ال�ش���وق البحريني���ة، تعم���ل مبوج���ب عقود 

طويلة وق�شرية الأجل.
 م���ا القيمة الت���ي تقدمونها من خالل هذه 

اخلدمة؟
لفعاليت���ك  ال�شي���ارات  �ش���ف  خدم���ة 
اخلا�ش���ة اأو منا�شبت���ك  اخلا�ش���ة تع���رب عن 
قيم���ة �شامي���ة يف ال�شيافة، ولك���ن يف كثري 
م���ن الأحي���ان هي ����رسورة، اإذ ميك���ن خلدمة 
�شف ال�شيارات حت�ش���ني �شري حركة املرور 
وكف���اءة الت�شغي���ل، وم�شاع���دة ال�شيوف يف 
الو�ش���ول اإل���ى وجهته���م، وزي���ادة م�شاح���ة 

وقوف ال�شيارة.
 هل واجهتك حتديات اأو معوقات؟

اأعم���ق  رواد الأعم���ال يحتاج���ون فهم���ا 
ودراية بالقوان���ني والو�شول اإلى الفاعلني 
خ�شو�ش���ا عند ب���دء تاأ�شي�ض امل����رسوع، مثال 
حينم���ا عزم���ت على فت���ح الن�ش���اط التجاري 
ا�شتغ���رق ذل���ك من���ي  6 اأ�شه���ر ل�شتكمال 
املتطلبات للح�ش���ول على ال�شجل التجاري، 
وق���د حالفني احلظ م���ع اإح���دى امل�شوؤولت 

التي قدمت يل الدعم الالزم.
لك���ن ما اأح���ب اأن اأقوله ل���رواد الأعمال، 
اإذا كان���ت لدي���ك فك���رة وتري���د اأن حتولها 
اإل���ى م�رسوع جتاري ناج���ح، فاأبداأ ول تفكر يف 
املعوق���ات م���ن البداي���ة، و�شتالح���ظ اأنه مع 
كل م�شكلة �شتجد م���ن ي�شاعدك على حلها، 
و�شتج���د الأبواب م�رعة لك، وهذا ما لحظته 

يف  جتربتي.
 هل ا�شتطعتم احل�ش���ول على عمالء كبار 

يف هذا املجال؟
نع���م جنحن���ا بف�ش���ل اهلل ث���م بالتطوير 
امل�شتمر، حيث ح�شلنا على عقود واأعمال مع 
�رسكات بحرينية مرموق���ة منها �شيتي �شنرت 
البحري���ن، فندق كمبين�شكي ، مركز البحرين 
التج���اري العاملي، مودا م���ول، ق�رس العرين 
و�شبا ، جزيرة ري���ف، واآرت روتانا.كما لدينا 
نقاطا يف العدلي���ة، وجالرييا مول، وال�شيف، 

والعدلية.
 ما طموحاتكم امل�شتقبلية؟

اأطم���ح اأن يك���ون هن���اك باق���ات خدمة 
خالله���ا  م���ن  ميك���ن  خمتلف���ة  وع�شوي���ات 
للزبائ���ن احل�ش���ول على اخلدم���ة اإلى جانب 
اإم���كان ال�شتفادة من برنامج الولء عرب منح 
نق���اط معينة، وهو ما ي�شج���ع على  احل�شول 

على اخلدمة.

إعداد: المحرر االقتصادي

انسحب زمالؤه من المشروع 

الخان: تجسيد مشكلة بالجامعة ألول شركة “ركن سيارات”

املحرر القت�سادي
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“�سوالر ون” يخطط لزيادة اإنتاجه لـ 60 األفاً من األواح الطاقة ال�سم�سية
مع قرب اجتياز اإنتاج امل�صنع لختبارات اجلودة الأملانية

ال�صم�صي���ة  الأل���واح  م�صن���ع  ي�صتع���د 
البحرين���ي “�ص���ولر ون” اإل���ى م�صاعف���ة 
اإنتاج���ه مع ق���رب اجتي���ازه اختب���ار اأملاين 
للج���ودة الأمر الذي �صيتي���ح له قدرة اأكرب 

على الت�صدير للأ�صواق اخلارجية.
واأبل���غ رئي����س جمل����س اإدارة “�ص���ولر 
ون”، اأول م�صن���ع للأل���واح ال�صم�صي���ة يف 
البحرين، رامي خليفة، “البلد” اأن امل�صنع 
�صريفع طاقت���ه النتاجية من 30 األف لوح 
�صم�صي يف العام الواح���د اإلى نحو 60 األفاً 

فور احل�صول �صهادة اجلودة الأملانية.
ويع���ول م�صن���ع “�ص���ولر ون” ال���ذي 
افتت���ح مرافق���ه مطل���ع الع���ام املا�ص���ي، 
على ت�صدي���ر منتجات الأل���واح ال�صم�صية 
للأ�ص���واق اخلارجي���ة الت���ي ترتف���ع فيه���ا 
اأ�صع���ار الكهرب���اء مقارن���ة بالبحرين التي 
ل زال���ت اأ�صعار الكهرباء تع���وق منو اأكرب 

لل�صوق.
منتج���ات  تنج���ح  اأن  خليف���ة  وتوق���ع 
امل�صن���ع يف جمي���ع الختب���ارات املطلوبة 
واحل�صول عل���ى ال�صه���ادة الأملانية خلل 
الأ�صابي���ع املقبلة، ليبداأ تو�صع���ة انتاجه، 
اإذ يعم���ل امل�صن���ع حاليا بن�ص���ف الطاقة 

النتاجية الكاملة.
وبني اأن امل�صن���ع ا�صتطاع اجتياز 12 
نقطة من اأ�صل نحو 15 نقطة من اختبارات 
اأملاني���ة متخ�ص�ص���ة  جتريه���ا خمت���ربات 
للح�ص���ول على �صهادة ج���ودة مرموقة يف 
ه���ذه ال�صناعة، اإذ تتناول هذه الختبارات 
مقاومة منتج���ات امل�صنع لظروف احلرارة 
العالية واملنخف�ص���ة وامللوحة وغريها يف 

اختبارات تدوم عدة اأ�صهر.

وبني امل�ص���وؤول اأن امل�صنع عمل منذ 
�صهر اأكتوب���ر 2017 عل���ى احل�صول على 
ال�صه���ادة الأملاني���ة الت���ي �صتمكن���ه م���ن 
احل�صول عل���ى اعتمادية اأك���رب يف ال�صوق 
والت�صدير مل�رشوعات كب���رية، م�صريا اإلى 
اأن���ه جزء من متطلبات اجلهات الر�صمية يف 

البحرين.

وب���ني اأن امل�صنع ب���داأ تزويد �رشكات 
ومزارع وموؤ�ص�صات اإلى جانب منازل اأفراد 
بالطاق���ة ال�صم�صية اللزم���ة، اإذ تبلغ كلفة 
تركيب نظام �صم�ص���ي الكيلو وات الواحد 

نحو 530 دينار.
وتط���رق خليف���ة اإل���ى اأن من���و قط���اع 
الطاق���ة ال�صم�صي���ة يف البحري���ن ل ي���زال 

ي�صطدم ببع�س الأم���ور، من بينها ارتفاع 
م���دة ا�ص���رداد قيم���ة ال�صتثم���ار والتي 
تراوح ما بني 8 اإل���ى 10 �صنوات بح�صب 
حجم امل�رشوع، بينم���ا تبلغ املدة يف الأردن 
مثل �صنتني فقط، وهذا يرجع اإلى اأن �صعر 
الكهرب���اء يف البحري���ن اأرخ����س مقارنة مع 

دول اأخرى.

وق���ال خليفة “الدع���م ال�صخي املقدم 
للكهرباء ق���د ل يجعل النا����س تقبل على 
ا�صتثمار 5 اأو 7 اآلف دينار لركيب نظام 
توليد بالطاقة ال�صم�صي���ة”، م�صتدركا اأنه 
يلم�س اإقبال من قبل البحرينيني �صواء يف 
قط���اع الأفراد واملوؤ�ص�ص���ات على تركيب 
اأنظمة تولي���د الطاقة ال�صم�صي���ة، وقال “ 
يومياً لدين���ا تركيب اأنظمة طاقة �صم�صية 
حتى يف من���ازل خا�صة واملزارع وامل�صانع 
والأوق���اف اجلعفرية”. وب���ني اأن الطلبات 
تراوح ما بني 40 و20 وحتى 4 كيلووات.
وبخ�صو����س القان���ون اجلدي���د ال���ذي 
يتيح رب���ط اأنظمة توليد الطاقة ال�صم�صية 
بال�صبكة احلكومية وتاأثريها على القطاع، 
اأو�ص���ح خليف���ة اإل���ى اأن ال�رشك���ة بالفع���ل 
قام���ت بركيب اأنظمة ع���رب ربط عدادات 
املنازل باأنظم���ة الطاق���ة ال�صم�صية لعدد 

من الزبائن.
وي�ص���در “�صولر ون” حالي���اً منتجاته 
من األواح توليد الطاقة ال�صم�صية اإلى كل 

من اململكة العربية ال�صعودية والأردن.
امل�صن���ع  ق���درة  اإن  خليف���ة  ويق���ول 
�صتو�صع �صادراته لت�صمل دول جديدة يف 
اأ�صواق اخلليج، موؤكدا وجود اأ�صواق واعدة 
يف كل م���ن �صلطنة عم���ان ودولة الإمارات 

العربية املتحدة.
حمط���ة  لت�صيي���د  البحري���ن  وتخط���ط 
كهرب���اء جديدة تعمل بالطاق���ة ال�صم�صية 
وذل���ك بقدرة تقدر بنح���و 100 ميغاوات، 
اإذ اأعلنت احلكومة عزمها الو�صول اإلى اأن 
تبلغ ن�صب���ة الطاقة املتج���ددة من اإجمايل 
الكهرب���اء املنتجة نح���و 5 % خلل ال�صبعة 
اأعوام املقبلة قبل رفعها ل� 10 % بحلول 
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• رامي خليفة اأمام عدد من لوحات الطاقة ال�صم�صية التي تنتجها “�صولر ون”	

ت�صدير الإنتاج اإلى الأردن وال�صعودية وقريباً لعمان والإمارات
530 دينارا لكل كيلووات  كلفة تركيب الطاقة ال�صم�صية بالبحرين 
مدة ا�صرداد قيمة ال�صتثمار ب�“ال�صم�صية” 8 اأعوام وتعترب مرتفعة



للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

فلل متنوعةأراضي مختلفة التصانيف
5حمامات , مطبخين , موقفين , غرفة طعام , مطبخ خارجي  للب�ع ف�ال في جد علي , دور�ن , صالتين , 4غرف , 

BD 170,000 - V003863   حد�قة

4حمامات , مطبخين , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام  للب�ع ف�ال في المالك�ة , دور�ن , صالة , 5غرف , 
BD 130,000 - V002823   حد�قة , نظام حما�ة

BD 350,000 - V002809   للب�ع ف�ال في دمستان , صالتين , 3غرف , 4حمامات , مطبخ , حد�قة , بر�ة س�احة

للب�ع ف�ال في سند , دور�ن , 3صاالت , 5غرف , 5حمامات , مطبخ , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام 
BD 250,000 - V002777   حد�قة , نظام حما�ة

للب�ع ف�ال في جد علي , دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات , مطبخين , موقفين , نصف فرش 
BD 160,000 - V002776    

للب�ع ف�ال في مدينة حمد , دور واحد , صالتين , 4غرف , 4حمامات , مطبخ , موقف , نصف فرش , حد�قة 
BD 120,000 - V003872  

لإليجار ف�ال في عالي , دور�ن , صالتين , 5غرف , 6حمامات , مطبخين , موقفين , غرفة طعام , حد�قة   
BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في سترة , دةر�ن , 6غرف , 7حمامات , 3صاالت , مطبخين , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام 
BD 170,000 - V003871  حد�قة , نظام حما�ة 

4حمامات , مطبخين , غرفة طعام , حد�قة    للب�ع ف�ال في جد علي , 3أدوار , صالتين , 3غرف , 
BD 190,000 - V003883  

للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف : L003458 - المساحة �المتر : 538.2 
B3 :سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف

للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف : L003493 - المساحة �المتر : 506 
RB :سعر القدم: 36 - السعر الكلي: 196,077 - التصنيف 

للب�ع أرض في دمستان - رقم التعر�ف : L003492 - المساحة �المتر : 810 
RB :سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 130,782 - التصنيف

L003491 - المساحة �المتر : 451.5  للب�ع أرض في المالك�ة - رقم التعر�ف : 
RA :سعر القدم: 20 - السعر الكلي: 97,200 - التصنيف 

للب�ع أرض في �رز�ان - رقم التعر�ف : L003490 - المساحة �المتر : 315 
RA :20 - السعر الكلي: 67,813 - التصنيف سعر القدم: 

ً دوام شهر رمضان جملموعة غرناطة العقارية من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهرا

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
عن  بالنيابة  للتدقيق  اخلليج  عبدالعال  السادة  إليه  تقدم  قد 
واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  االطار  خلدمات  جنرال  لـ  املالك 
مبوجب القيد رقم 83255 ، يطلب حتويل املؤسسة املذكورة إلى 
لتصبح  دينار،   1000 وقدره  برأسمال  الواحد  الشخص  شركة 

مملوكة من السيد فهد عبدالسالم محمد االنصاري.

القيد: 1-83255  -  التاريخ: 23/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

 بناء على قرار الشركاء في رواسي لألوراق املالية ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 81857، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / جميل علي حسن احمد 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
اسم املصفي: جميل علي حسن احمد عواجي

الهاتف :39415566 )973+( 

وزارة الصناعة والتجارة -  إعالن بحل وتصفية
شركة رواسي لألوراق املالية ذ.م.م

سجل جتاري رقم 81857

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة واحة عشتار للتنظيفات ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد 

رقم 117114، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: واحة عشتار للتنظيفات ذ.م.م

إلى: شركة أر اس بارتنرز ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 17/05/2018  -  القيد: 117114
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة واحة عشتار للتنظيفات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / 
ال حرز  السيدة يسرى عبدالعزيز  ملالكتها  للحفريات ش.ش.و،  نورشاد  اصحاب شركة 

املسجلة مبوجب القيد رقم 102340-1، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: نورشاد للحفريات ش.ش.و وملالكتها السيدة يسرى عبدالعزيز ال حرز

From: Noorshad Excavation S.P.C Co. Owned by Mrs. Yusra Abdulaziz Alherz
إلى: شركة تكساس العاملية ش.ش.و ملالكتها السيدة يسرى عبدالعزيز ال حرز

To: TEXAS INTERNATIONAL CO S.P.C Owned by Yusra Abdulaziz Alherzفعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 18/04/2018  -  القيد: 1-102340
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )64382( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نورشاد للحفريات ش.ش.و

وملالكتها السيدة يسرى عبدالعزيز ال حرز
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

بومبيو: وا�شنطن تعمل على اتفاق لوقف تهديدات اإيران
عواصم - وكاالت:

قال وزيرة اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، اأم�س االأربعاء، اإن وا�شنطن ت�شعى 
للعمل مع اأكرب عدد ممكن من احللفاء للتو�شل التفاق جديد لوقف التهديدات 
النووية وغري النووية الإيران. وفيما يخ�س كوريا ال�شمالية، اأكد وزيرة اخلارجية 
االأمريك���ي اأن الواليات املتحدة م�شتعدة لالن�شحاب م���ن املفاو�شات مع كوريا 
ال�شمالي���ة اإذا م�شت املحادث���ات املقبلة ب�شاأن برناجمها الن���ووي خالل االجتاه 

اخلاطئ.
وقال بومبيو خالل ت�رصيحاته االفتتاحية خالل جل�شة للجنة ال�شوؤون اخلارجية 
مبجل�س النواب اإن اإبرام “اتفاق �شيئ لي�س خيارا. ال�شعب االأمريكي يعول علينا 
للقي���ام بذلك ب�شكل �شائب. اإذا مل يكن االتف���اق ال�شليم مطروحا على الطاولة 

ف�شنن�شحب بكل االحرتام”.

السنة العاشرة - العدد 3509 
الخميس

24 مايو 2018 
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

القد�س املحتلة - رويرتز: 

دبي - العربية.نت: 

طرابل�س - اف ب: 

اأكد وزير الدولة االإماراتي لل�شوؤون 
اخلارجية اأنور قرقا�س اأم�س االأربعاء اأن 
االإمارات مل ت�شَع للتاأثري على انتخابات 
الرئا�شة االأمريكي����ة التي اأجريت العام 

.2016
ح�شاب����ة  عل����ى  قرقا�����س  وق����ال 
“�شاأنن����ا  “توي����رت”:  �شفح����ة  عل����ى 
�ش����اأن احلكوم����ات االأخ����رى ال�شديق����ة 
للوالي����ات املتح����دة، كان امل�شوؤولون 
باملوظفني  ات�ش����ال  االإماراتيون على 
وامل�شوؤول����ني يف حمل����ة كل مر�شح من 
انتخابات  الرئا�شي����ني يف  املر�شح����ني 
الرئا�ش����ة االأمريكي����ة الت����ي اأجريت يف 
العام 2016؛ بهدف تبادل املعلومات 
ب�شاأن مواق����ف كل مر�شح فيما يتعلق 
بال�شيا�شة اخلارجية”.  واأ�شاف “ينبغي 
االنتباه للحقائق والتمييز بينها وبني 
االإمارات مل  والتكهن����ات.  التلميح����ات 
ت�ش����َع للتاأثري على انتخاب����ات الرئا�شة 

االأمريكية 2016”.

دمرت طائرة اإ�رصائيلي���ة قاربا را�شيا 
يف مدين���ة غ���زة يف وقت مبكر م���ن �شباح 
االأربع���اء، ومل ت���رد تقاري���ر ع���ن ح���دوث 
خ�شائ���ر ب�رصي���ة. وذكر اجلي����س االإ�رصائيلي 
اأن الطائ���رات اأ�شابت “اأهداف���ا ع�شكرية 
تابع���ة للقوة البحري���ة حلما����س” واأنفاقا 
تابعة للحركة �شم���ايل قطاع غزة. واأ�شاف 
اجلي�س اأن ال�رصبات اجلوية جاءت ردا على 
حادث���ة عبور جمموعة م���ن ال�شبان ال�شياج 
احلدودي واإ�شع���ال النار يف موقع ع�شكري 
اإ�رصائيل���ي. وتفر�س اإ�رصائيل ح�شارا بحريا 
عل���ى قطاع غزة، و�شب���ق اأن منعت قوارب 

اأخرى من الو�شول اإلى ال�شاطئ.
وو�شل���ت االحتجاج���ات عل���ى امتداد 
احل���دود ب���ني اإ�رصائي���ل وغ���زة ذروت���ه يف 
14 ماي���و، عندم���ا اأف���ادت م�ش���ادر طبية 
يف القط���اع با�شت�شهاد م���ا ال يقل عن 60 

حمتجا فل�شطينيا بنريان اإ�رصائيلية.

ن�رص نا�شطون معار�شون لنظام االأ�شد 
عل���ى موقع التوا�ش���ل االجتماعي )تويرت( 
النظ���ام  جلي����س  تابع���ة  لق���وات  �ش���وًرا 
ال�ش���وري وهي تق���وم ب�رصقة من���ازل اأحياء 
خميم الريموك يف حميط العا�شمة دم�شق.

وتظهر ال�ش���ور عنا�رص ق���وات االأ�شد 
منزلي���ة،  واأدوات  اأثاث���ا،  ينقل���ون  وه���م 
واأجهزة كهربائية، وي�شعونها يف �شيارات 
نقل. وه���ذه لي�شت املرة االأولى، فبح�شب 
نا�شطني اأكدوا اأن جي�س االأ�شد اعتاد على 
�رصق���ة ونه���ب كل املناطق الت���ي تخ�شع 
ل�شيطرت���ه يف �شوريا، وه���و ما يطلق عليه 
ال�شوري���ون م�شطل���ح “تعفي����س”، وه���و 

م�شطلح �شاع منذ بداية احلرب.
وكان���ت االأمم املتحدة ق���د اأجلت نحو 
400 �شخ����س من خميم الريموك لالجئني 
الفل�شطيني���ني ق���رب دم�ش���ق اإل���ى قلعة 
امل�شي���ق مبحافظة حم���اة، مبوجب اتفاق 

حملي مت التو�شل اإليه.

للق���وات  الع���ام  القائ���د  ق���ال 
امل�شلح���ة الليبي���ة خليف���ة حف���رت اإن 
اجلي����س �شيقاتل اإلى ح���ني ا�شتعادة 
مدين���ة درن���ة م���ن االإرهابي���ني وممن 

يحمل ال�شالح �شد اجلي�س.
ودعا حفرت �شكان مدينة درنة اإلى 
الوقوف اإلى جان���ب اجلي�س لتخلي�س 
املدين���ة من االإرهابي���ني كما دعا من 
ان�شم اإلى املجموع���ات االإرهابية اإلى 

ت�شليم اأنف�شهم.
وكان اأعلن القائد العام قد مطلع 
�شه���ر اأبريل املا�شي حت���رك القوات 
امل�شلح���ة لتحري���ر مدين���ة درن���ة من 

�شيطرة اجلماعات االإرهابية.
واأعق���ب كلمة حف���رت، �شماع دوي 
جت���دد اال�شتب���اكات املتقطع���ة ق���ي 
املحور اجلنوب���ي الغربي ملدينة درنة 
بني قوات اجلي����س الوطني وف�شائل 
اإرهابي���ة م�شلح���ة يف املنطقة، بح�شب 

و�شائل اإعالم حملية.

قرقا�س: االإمارات مل ت�شَع للتاأثري 
على االنتخابات االأمريكية

�رصبة جوية اإ�رصائيلية 
تدمر قاربا يف غزة

جي�س االأ�شد ينهب 
خميم الريموك

حفرت ياأذن للجي�س بدخول 
درنة حل�شم املعركة

التحالف يحبط هجوما بزوارق مفخخة للحوثي يف البحر الأحمر
تقدم لل�رصعية على جبهات عدة �شد ملي�شيا االنقالب

ومتكن���ت �شفن التحال���ف البحرية من تدمري 3 
زوارق �رصيعة مفخخة وم�شرية عن بعد.

وجلاأ احلوثيون اإلى ا�شتخدام الزوارق املفخخة 
ال�شتهداف ال�شف���ن واملوانئ البحرية، وقاموا بزرع 
األغام بحري���ة يف حماولة الإيقاف املالحة وا�شتهداف 

ال�شفن على �شواحل البحر االأحمر.
ويوا�ش���ل التحال���ف العرب���ي حماي���ة ال�شف���ن 
التجارية والتجارة العاملي���ة بالبحر االأحمر وم�شيق 

باب املندب من ملي�شيات احلوثي.
وكان���ت الق���وات امل�شلحة االإماراتي���ة، العاملة 
�شمن قوات التحالف العربي لدعم ال�رصعية باليمن، 
ق���د اأعلنت اأم�س االأربعاء تدم���ري زوارق للميل�شيات 

احلوثية املدعومة من اإيران يف البحر االأحمر.
وذك���ر بيان اأن ال���زوارق التي ج���رى تدمريها، 
كان���ت تهدد اإحدى ناقالت النفط التجارية يف البحر 
االأحمر، فيما متك���ن زورقان اآخران من الفرار، وفقا 

لوكالة االأنباء االإماراتية )وام(.
يذك���ر اأن امليلي�شي���ات االنقالبي���ة داأبت على 
مهاجمة ال�سف���ن التجارية وتهدي���د خطوط املالحة 
التجاري���ة وطرق التج���ارة العاملي���ة يف البحر االأحمر 

انطالقا من ميناء احلديدة.
ويف الداخل اليمني، ا�شتهدفت قوات التحالف 

العربي تعزيزات للملي�شيا احلوثية، واأظهرت �شور 
بثه���ا التحال���ف العرب���ي ا�شتهدافا دقيق���ا ومهارة 
عالي���ة لق���وات التحال���ف يف التعام���ل م���ع االأهداف 

القتالية امل�رصوعة.
واأف���ادت م�س���ادر ع�سكرية ميداني���ة ب�سقوط 

قتل���ى وجرح���ى م���ن ميلي�ش���ا احلوث���ي االإيرانية يف 
مواجه���ات مع الق���وات ال�رصعية وغ���ارات ملقاتالت 
التحال���ف العرب���ي يف مديري���ة الظاه���ر، مبحافظ���ة 

�شعدة، املعقل الرئي�شي للحوثيني.
وقال���ت امل�ش���ادر ان معارك عنيف���ه دارت يف 

جبه���ة املالحيط غ���رب منطقة م���ران، م�شقط راأ�س 
زعيم املتمردين عبدامللك احلوثي.

وترك���زت املعارك يف حمي���ط املجمع احلكومي 
يف املالحي���ط، مركز مديرية الظاه���ر، حيث تقرتب 
القوات ال�رصعية من ال�شيطرة على املجمع احلكومي 
وتاأمينه. ونفذت مقاتالت التحالف العربي �شل�شلة 
غارات ا�شتهدفت جتمعات املتمردين يف املنطقة، 
مما اأدى اإلى تدمري 3مركبات ومقتل من كانوا على 
متنها. كما ا�شتهدف طريان التحالف اآليات متحركة 
مللي�شي���ا احلوث���ي يف اخلط الع���ام يف بن���ي النظري 

مبديريه  رازح احلدودية ب�شعدة.
ويف اجل���وف، قتل نحو 15 من ميلي�شيا احلوثي 
يف معارك ا�شتعادت فيها القوات ال�رصعية ال�شيطرة 
على عدد من املواقع اال�سرتاتيجية يف مديرية برط 
العن���ان مبحافظ���ة اجل���وف، وتوا�ش���ل تقدمها نحو 

مركز املديرية.
ويف تعز، اأف���ادت م�شادر باإ�شاب���ة 7 مدنيني، 
بع�شه���م اأطف���ال، بن���ريان احلوثي���ني يف منطق���ة 
ال�شق���ب مبديري���ة �ش���رب امل���وادم جن���وب �رصق���ي 
املحافظ���ة. وقالت م�شادر حملي���ة اإن اإ�شابة بع�س 

اجلرحى خطرية.

• جنديان من قوات ال�رصعية على �شاحل البحر االأحمر باليمن	

عواصم - وكاالت:

احلوثية  للملي�شيات  اإرهابية  حماولة  اإح��ب��اط  الأرب��ع��اء،  اأم�س  العربي،  التحالف  اأعلن   

الإيرانية ل�شتهداف املالحة البحرية والتجارة العاملية بالبحر الأحمر.

ودمر طريان التحالف، زورقني للميلي�شيات احلوثية هددا ناقلة نفط يف البحر الأحمر.

وقال التحالف اإن امللي�شيات احلوثية هاجمت 3 �شفن جتارية ترافقها �شفينتان من �شفن 

ل�شيطرة  اخلا�شع  احلديدة  ميناء  مقابل  وقعت  الهجوم  حماولة  اأن  م�شيفا  التحالف،  قوات 

النقالبيني.

دم�سق تخالف مو�سكو... وتتم�سك بالإيرانيني
عوا�ش���م � وكاالت: رف�ش���ت �شوريا، اأم�س 
االأربع���اء، الدعوات ل�شح���ب اإي���ران وميلي�شيا 
الب���الد،  م���ن  قواتهم���ا  اللبناني���ة  اهلل  ح���زب 
والت���ي خرجت من وا�شنط���ن ومو�شكو يف اإطار 

امل�شاعدة يف حتقيق ت�شوية لالأزمة ال�شورية.
وقال نائب وزير اخلارجية ال�شوري في�شل 
املق���داد ملوقع �شبوتن���ك الرو�شي “هذا االأمر 
غري مط���روح حتى عل���ى اأجندة النقا����س؛ الأنه 

يتعلق ب�شيادة �شوريا”.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي ماي���ك 
بومبيو قد اأ�شدر قائم���ة مطالب هذا االأ�شبوع 
ب�ش���اأن اإب���رام اتف���اق ن���ووي جديد م���ع اإيران، 
وت�شمنت �شحب طه���ران لقواتها من �شوريا، 
اإذ تق���دم دعما حا�شما حلكوم���ة الرئي�س ب�شار 

االأ�شد.
اأم����س  واأ�ش���اف املق���داد يف ت�رصيحات���ه، 
االأربع���اء، اأن �شوري���ا “تق���در للغاي���ة” الدعم 
الع�شك���ري الرو�شي، وكذل���ك “امل�شت�شارين” 

من اإيران وحزب اهلل.
وتاب���ع “ال ميكننا اأن ندع اأحدا يثري ق�شية 

االن�شحاب االإيراين”.

واعترب اأن “الذي���ن يطلبون �شيئا من هذا 
القبي���ل - وه���م بالتاأكي���د لي�ش���وا اأ�شدقاءنا 
الرو����س - يدر�ش���ون اإم���كان التدخل يف جميع 
اأنح���اء �شوري���ا، مب���ا يف ذلك دع���م االإرهابيني 
يف �شوري���ا واأماكن اأخ���رى يف املنطقة”، وفقا 

للمقداد.

وخالل اجتماع مع االأ�شد، الذي زار �شوت�شي 
االأ�شب���وع املا�ش���ي، اأ�ش���ار الرئي����س الرو�شي 
فالدمي���ري بوتني اإلى اأن الت�شوي���ة ال�شيا�شية 
يف �شوريا يج���ب اأن ت�شجع الدول االأجنبية على 

�شحب قواتها من البالد.
وعلق مبع���وث بوتن اإلى �شوريا، األك�شندر 

الفرينتيي���ف، يف وقت الحق باأن بيان الرئي�س 
الرو�ش���ي كان موجه���ا اإلى الوالي���ات املتحدة 

وتركيا اإلى جانب اإيران وحزب اهلل.
وتعد هذه من احلاالت النادرة التي ت�شري 
فيه���ا مو�شكو اإلى �رصورة ع���دم احتفاظ اإيران 

بوجود ع�شكري دائم لها يف �شوريا.
وكان���ت رو�شي���ا قد جادل���ت بالق���ول اإن 
قواته���ا انت����رصت بناء على دع���وة من احلكومة 
الع�شك���ري  الوج���ود  اأن  ح���ني  يف  ال�شوري���ة، 

االأمريكي وغريه غري �رصعي.
ويب���دو اأن ت�رصي���ح الفرينتيي���ف يعك����س 
�شعوبة يف حتقيق التوازن بالن�شبة الكرملني، 
ال���ذي ياأمل يف احلفاظ عل���ى عالقات جيدة مع 

كل من اإيران واإ�رصائيل.
وح���ذرت اإ�رصائيل من اأنها لن تقبل بوجود 
ع�شك���ري اإي���راين دائ���م يف �شوري���ا، وق�شفت 
اإ�رصائي���ل عددا من االأه���داف االإيرانية هناك يف 
وقت �شاب���ق من ال�شهر اجل���اري بعد ما قالت 

اإنه هجوم �شاروخي اإيراين وقع عرب احلدود.

ب���ريوت - اف ب: اأع���اد جمل����س النواب 
زعي���م  انتخ���اب  االأربع���اء،  اأم����س  اللبن���اين، 
حركة اأمل نبيه ب���ري، رئي�شا للربملان للمرة 
ال�شاد�شة على الت���وايل، وهو املن�شب الذي 

ي�شغله منذ نحو 26 عاما.
وفاز ب���ري بعد ح�شوله عل���ى 98 �شوتا 
مقاب���ل 29 ورقة بي�شاء وواح���دة ملغاة، من 
اأ�ش���ل 128 نائبا خ���الل اأول جل�ش���ة يعقدها 
املجل�س، بع���د انتخابات برملانية جرت خالل 
ال�شاد�س م���ن مايو، عززت �شيطرة حزب اهلل 

وحلفائه.
وبذل���ك، اأعيد انتخاب ب���ري ل� 4 �شنوات 
مقبل���ة، يك���ون اإذا اأنهاه���ا، اأم�ش���ى 3 عقود 
كاملة على راأ����س الربملان اللبناين، علما اأنه 

عميد روؤ�شاء الربملانات العرب.
ويراأ����س بري )80 عام���ا( حركة اأمل، كما 
اأنه حليف وثيق مللي�شيات حزب اهلل، وخا�س 
االنتخاب���ات دون اأي مناف����س لهذا املن�شب 

املخ�ش����س لل�شيع���ة، طبقا لنظ���ام تقا�شم 
ال�شلطة يف لبنان.

وحت�شبا الإعادة انتخاب بري، اأ�شدر مكتبه 

بيانا حث فيه اأن�شاره على جتنب اإطالق النار 
خالل االحتفاالت، وهو ما داأبت عليه خمتلف 

التيارات خالل ال�شنوات املا�شية.

وف���ازت االأح���زاب وال�شخ�شي���ات، التي 
تدعم حيازة ح���زب اهلل لل�شالح، ب� 70 مقعدا 

على االأقل من مقاعد الربملان.
الربمل���ان،  رئي����س  انتخ���اب  ومبج���رد 
�شيج���ري الرئي�س مي�شال عون، م�شاورات مع 
اأع�شاء الربملان، الإعالن ا�شم رئي�س الوزراء، 

وهو من�شب خم�ش�س لل�شنة.
وم���ن املتوقع على نط���اق وا�شع اأن يتم 
ت�شمي���ة �شعد احلري���ري رئي�شا لل���وزراء مرة 
اأخ���رى، و�شيواجه مفاو�شات �شعبة لت�شكيل 
حكومة ائتالفية جتمع كل االأحزاب الرئي�شة.

وخ����رص احلري���ري اأكرث من ثل���ث مقاعده، 
وذه���ب الكث���ري منها اإل���ى ح���زب اهلل اأو اإلى 

�شيا�شيني متحالفني معه.
واألق���ى احلري���ري بالئم���ة اخل�شائر على 
النظ���ام االنتخاب���ي اجلدي���د وعل���ى تق�شري 
“تي���ار امل�شتقب���ل”، مم���ا دفعه اإل���ى اإعادة 

ترتيب داخلي خالل احلزب.

26 عاما في “المنصب”... نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

• عنا�رص من ميلي�شيا حزب اهلل املوالية الإيران	

• نبيه بري	
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تنفي���ذ العقوب���ات البديل���ة ج���اء 
ليلبي حاج���ة ُملحة لإ�ص���اح املجتمع، 
اإ�ص���اح  امل����روع رائ���د وي�صاع���د يف 
وتاأهي���ل املحك���وم يف الق�صاي���ا غري 
اجل�صيم���ة اأو ممن لي�ص���وا من اأ�صحاب 
ال�صواب���ق والأح���داث... وه���ي لي�صت 
امتيازاً للمحك���وم اأو طريقا للهروب، 
اإمنا عقوبة تقدر بح�صب ج�صامة اجلرم 
وو�ص���ع اجل���اين الإن�ص���اين، وتعد حاً 

مثالياً ملنع الآثار ال�صلبية لل�صجن.
ب�ص���كل  لكن���ه  القان���ون موج���ود 
ن�صبي حيث يتي���ح للقا�صي ا�صتبدال 
العقوبة بعمل تطوعي من خال وزارة 
العمل للمحكومني مبدة ثاثة �صهور، 
والتعديل اجلديد يو�ص���ع الدائرة مبا 
يحق���ق النفع الع���ام ويراعي الظروف 
للمته���م  والقت�صادي���ة  الجتماعي���ة 
واأ�رت���ه، وحدد القانون اجلديد جهات 
العمل يف خدمة املجتمع املق�صي بها 
كعقوب���ة بديل���ة وت�صم���ل 21 وظيفة 
اأرب���ع جه���ات حكومي���ة، وتتول���ى  يف 
اإدارة تنفيذ الأح���كام بوزارة الداخلية 
تنفيذ العقوبات من خال املديريات 
الأمني���ة حتت اإ����راف النياب���ة العامة 
ووفق �صوابط كاملراقبة الإلكرتونية 

وحتديد حمل الإقامة.
العقوب���ة البديلة حتم���ي ال�صجني 
م���ن االختالط م���ع اأ�سح���اب ال�سوابق، 
وفيه���ا رحم���ة بع���دم �صل���ب حريت���ه 
فالبع�ض منهم يعي���ل اأ�رته، ووقاية 
م���ن و�صم���ة ال�صجن التي له���ا تبعات 
مدمرة نف�صي���اً واقت�صادياً واجتماعياً 
وتربوياً لل�صجني واأ�رته، كما تقي من 
النحراف لغي���اب الرقابة الأ�رية، اإلى 
جانب ال�صتفادة من قدرات ال�صجني 
يف خدم���ة املجتم���ع واإ�صاح���ه نف�صياً 
واجتماعي���اً ب���دلً م���ن زي���ادة الأعب���اء 
ال�صج���ن  لإدارة  واملعنوي���ة  املادي���ة 
وال�صجناء اأنف�صه���م، فاجلرمية مكلفة 
ج���داً لل�صحي���ة واملجتم���ع، واله���دف 
من العقوب���ة تعديل �صل���وك املذنب 

لي�صبح مواطناً �صاحلاً.
من���وذج  تطبي���ق  نق���رتح 
“ال�صعودي���ة” يف العفو ع���ن ال�صجني 
يف ح���ال حفظه القراآن الك���رمي كاماً، 
وتخفي���ف العقوب���ة ملن حف���ظ اأجزاء 
من الق���راآن، حيث يع���د منوذجا رائعا 
جناح���ه  وثب���ت  البديل���ة  للعقوب���ات 
وتاأث���ريه الإيجابي يف تهذيب ال�صجني 
واإ�صاح���ه، كما ن���رى ����رورة درا�صة 
جتربة بع�ض الدول يف احلب�ض املنزيل 
بحي���ث ل يخرج م���ن املن���زل اإل باإذن 
القا�صي ويكون حت���ت اإ�راف ورقابة 
م�صددة، من���وذج يحقق جانبا اإ�صاحيا 
كب���ريا خ�صو�ص���ا لاأح���داث والن�ص���اء 
حلمايتهم من الآثار ال�صلبية والنف�صية 

املدمرة لبتعادهم عن اأ�رهم.

تنفيذ العقوبات 
البديلة

كيف يكون الإن�صان حيادياً؟ هل يحّق 
ل���ه ذلك م���ن الأ�صا�ض؟ ه���ذا احلياد لي�ض 
ف�صيل���ة اأبداً، ومل يكن كذل���ك، احلياد اأن 
تق���ف بني موقف���ني على م�صاف���ة واحدة، 
فا متيل اإلى ه���وؤلء ول اإلى هوؤلء، تخفي 
م�صاعرك، اأو ل تكون لدي���ك م�صاعر اأ�صاً 
من خاف، اأو �راع بني طرفني اأو اأكرث من 

الأطراف، فتكون حمايداً.
ه���ذا ال���ذي فهم���ه بع����ض الأ�صدقاء 
م���ن مواقفي جت���اه الكثري م���ن الق�صايا، 
ال�صاح���ة  عل���ى  الت���ي حت���دث  خ�صو�ص���اً 
املحلي���ة، وهذا الفه���م مل يقت�ر على من 
يع���رف كاتب ه���ذا املقال م���ن جهة دون 
اأخرى، ولكن يبدو اأنه اآٍت من اجلهتني معاً، 

حت���ى و�صفني اأحد الأ�صدقاء، من دون اأن 
اأدري منه مبا�رة باأنني “ِدمي”، وهو اللون 
البني بلهجتنا املحلية، رمبا لأن لون الدم 
يف بع�ض مراحله يكون هكذا غامقاً �صارباً 
اإلى البني، اأو لأنه ي�صتحيل اإلى هذا اللون 
مّل���ا يتعّر����ض اإل���ى الأك�صج���ني ويتجّلط، 
ولكنه يف النهاية لون غري وا�صح املعامل، 
لي�ض �ريحاً، لي�ض م���ن الألوان الأ�صا�صية 
التي ل يداخلها لون اآخر، لون ي�صلح لكل 
�ص���يء، ول �صيء، ل���وٌن ل ي�صلح اأن يكون 
من �صمن مكّونات راية بلد، فا اأحد يفّدي 
مي”، النا�ض ترغب يف  اللون البني، اأو “الدِّ
الألوان الوا�صحة ال�صحيحة ال�ريحة، لكي 
تعّب عنها، ولكن هذا الغام�ض املحايد، ل 

يقول �صيئاً ول يعّب عن �صيء.
يف احلقيق���ة، مل اأ�ص���ع ه���ذا املق���ال 
لأحت���ّدث ع���ن �صخ�ص���ي، فف���ي �راعات 
الفل�صطيني  وا�صح���ة املن�ص���اأ، كال����راع 
الإ�رائيل���ي، ل ميك���ن لأي اإن�صان اأن يقبل 
اأ�صا����ض املو�ص���وع حت���ى ميكن���ه بالتايل 
توزيع الائمة بالق�صطا�ض على الطرفني، 

فهذا هو الباطل املبني على الباطل.
ال�صطف���اف  يرف����ض  توّج���ه  هن���اك 
الدين���ي اأو الطائف���ي، ولرياج���ع م���ن اأراد 
اأن يراج���ع اأّي موق���ف �صيا�ص���ي مل يتدخل 
في���ه ب�ص���كل اأو باآخ���ر... ب���ني احليادي���ة 
واملو�صوعي���ة بوٌن لي����ض �صا�صعا، ولكنه 

اأو�صح من اأن يخفى.

عطا الشعراوي

�صابة  �صن���وات طويل���ة ق�صته���ا 
تعاين من اأح���د الأمرا�ض املزمنة على 
امل�صت�صف���ى،  يف  الأبي����ض  �ريره���ا 
فا ع���اج لها، ول حت���ى ب�صي�ض اأمل 
اأن ت���رد له���ا عافيتها الت���ي تتدهور 
م���رة بع���د م���رة، تزوره���ا فت�صتقبلك 
بابت�صام���ة و�صح���كات، قلم���ا جتده���ا 
عندن���ا نحن عندما ن�ص���اب ولو بوعكة 
�صحي���ة عاب���رة! ترح���ب ب���ك وجتاهد 
نف�صها لتنطق بع�ض الكلمات التي ل 
تخرج من فيها اإل ب�صق الأنف�ض، فرغم 
عزلته���ا وزي���ارات اأهله���ا املتقطع���ة 
املتباعدة اإل اأنه���ا مل ت�صجر يوماً ومل 
تعتب على اأحد، اإن جاء وقت توديعها 
تقراأ يف عينها مدى حاجتها ملن يوؤن�ض 
وحدتها، ولكنها قط مل تطلب من اأحد 
البق���اء معه���ا اأكرث، فمن يري���د البقاء 
معي فذل���ك ي�صع���دين ويدخ���ل اأكب 
فرح���ة يف قلب���ي، ومن يري���د الذهاب 
فلن اأج���به عل���ى البقاء، تل���ك العزة 
والكرامة التي تبثها اإليك كلما هممت 
بالرحيل عنها، والذي قد يكون الوداع 

الأخري لها. 
الي���وم، وبعد كل ه���ذه ال�صنوات، 
ت�صاب هذه ال�صابة بالكتئاب، مل تعد 
تاأكل ول ت����رب، ومل يجد الأطباء غري 
اأنبوب يغرز يف اأنفه���ا لتغذيتها منعاً 
ملوتها جوعاً، الكلمات الب�صيطة التي 
كان���ت تقوله���ا اأ�صبح���ت اأ�صع���ب يف 
اخلروج م���ن فمها، وبات اأم���ر رحيلها 
لبارئه���ا و�صي���كاً، واإن كان���ت الأعمار 
بي���د اهلل، اإ�صابتها بالكتئاب بعد كل 
معاناته���ا م���ن مر�صها اللع���ني الذي 
ق�صى على اأك���رث حوا�صها اأمر مل يكن 
م�صتبعداً اأبداً، و”عفيه” عليها اأنها مل 
ت�صب ب���ه قبل ذلك، فنح���ن ورغم ما 
ننعم به من �صحة وعافية، اإل اأننا ومن 

اأقل م�صكلة نقع يف دوامة اكتئاب.
الكث���ري،  مثله���ا  ال�صاب���ة  ه���ذه 
دور  يف  ال�ص���ن  كب���ار  ن�صتثن���ي  ول 
العج���زة، ه���م بحاج���ة اإلى م���ن يخفف 
عنهم وط���اأة املر�ض، لي����ض بالأدوية 
الطبيعي  الع���اج  والأغذي���ة ومتارين 
الت���ي يحتاجونها بطبيع���ة احلال، اإمنا 
ب�صخ����ض يتج���اذب معه���م احلدي���ث، 
يقراأ لهم ال�صحف، اأو حتى الق�ص�ض، 
ينق���ل لهم ما تنقل���ه الف�صائيات من 
اأخبار، ي�صاركه���م متابعة امل�صل�صات 
اآخ���ر  ع���ن  يحدثه���م  التلفزيوني���ة، 
التطورات يف العامل، العامل الآخر الذي 
يبداأ م���ن باب غرفته���م بامل�صت�صفى 
اإل���ى جميع ما وراء ذل���ك... نحن بحاجة 
اإل���ى موظفني مهمته���م تبديد امللل 

والوحدة عن مر�صى من�صيني.

وظيف���ة  ا�صتح���داث  يا�صمين���ة: 
للقيام بهذه املهمة يف امل�صت�صفيات 

ودور العجزة اأمر مهم.

المنسيون

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الزيارة التي قام به����ا �صيدي �صاحب 
ال�صم����و امللك����ي الأمري خليفة ب����ن �صلمان 
اآل خليف����ة رئي�����ض ال����وزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع����اه اإلى دول����ة الكوي����ت ال�صقيقة 
ولق����اء اأخيه �صاحب ال�صم����و ال�صيخ �صباح 
الأحمد اجلابر ال�صب����اح اأمري دولة الكويت 
ال�صقيق����ة، تاأت����ي تاأكي����دا لعاق����ة املودة 
والأخوة العميقة ب����ني البلدين ال�صقيقني 
وحتقيق ب�صائر اخل����ري العميم وامل�صتقبل 
امل�����رق للبلدي����ن، ودليل ان�صح����ام كامل 
الأه����داف  حتقي����ق  يف  عمي����ق  وتفاع����ل 
وم�صالح ال�صعبني ال�صقيقني ومتابعة كل 
وال�صتقرار  بالأم����ن  املتعلقة  املوا�صي����ع 
ودعم م�ص����رية التنمية ال�صاملة يف البحرين 

والكويت.
يق����ول �صي����دي �صم����و رئي�ض ال����وزراء 
خال ه����ذه الزي����ارة )نحن نعي�����ض يف عامل 
ي�صه����د متغ����ريات مت�صارع����ة ويف منطق����ة 
تتو�ص����ط �راع����ات، وم�صتهدف����ة يف اأمنها 
وا�صتقراره����ا وهذا الأم����ر ي�صتدعي مزيدا 
من اليقظ����ة واحلذر والتن�صي����ق والتعاون 
واملوقف الواحد والراأي امل�صرتك، موؤكدا 
�صم����وه اأن ق����ادة دول املجل�����ض يدرك����ون 
بحكمتهم هذه املخاط����ر ويعملون بكل ما 
اأوت����وا لتجنيب �صعوبهم اأية تبعات �صلبية 
لها قد تنعك�ض �صلبا على م�صارنا التنموي 

والأمني(.
اإن �صيدي �صم����و رئي�ض الوزراء حفظه 

عل����ى  املوؤام����رات  اأن  يع����رف  ورع����اه  اهلل 
دولنا جترى باأ�ص����كال عديدة وت�صري بقوة 
اخلاطئ����ة،  التف�ص����ريات  اإل����ى  ول حتت����اج 
ب����ل الوع����ي والنظ����ر بدق����ة والرب����ط بني 
فالأع����داء املرتب�صون  والأفكار،  املواقف 
بنا ميتلك����ون اأكرث من اأكذوب����ة واأكرث من 
وجه، والأو�ص����اع التي اأمامن����ا كانت دائما 
ول ت����زال تب����ني رحل����ة ه����وؤلء الأع����داء يف 
ال�صاحات العاملية، وحماولتهم امل�صتمرة 
اإجها�ض اأي م�����روع عربي يحقق طموحات 
�صع����وب املنطقة، لهذا يوؤكد �صيدي �صمو 
رئي�����ض الوزراء اأي����ده اهلل �����رورة التحلي 
باليقظ����ة واحل����ذر والتن�صي����ق والتع����اون 
ملواجهة التحدي����ات وهي لي�صت حتديات 

عادية، اإمنا حتديات �صاخنة تتعلق بكرامة 
العرب ومكت�صباتهم ومنجزاتهم، وهي من 
املهم����ات الكبرية التي حتت����اج االن�سباط 

والتقيد من اأجل حتقيق الن�ر.
�صي����دي �صمو رئي�ض ال����وزراء اأيده اهلل 
بفك����ره وحنكته هو م�ص����در الطاقة املهم 
لاأم����ة العربية يف املحافظ����ة على موقعها 
وقوتها يف �صلم التقدم احل�صاري، القائد 
ال����ذي يح�ص����د كل الطاق����ات والإمكانيات 
لدح����ر كل موؤامرات الأع����داء، وياأتي لقاوؤه 
باأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد 
اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت ال�صقيقة 
لتعزيز التعاون والت�ص����اور وتاأكيد العمل 

امل�صرتك بكل جدارة وثبات.

زيارة سيدي سمو رئيس الوزراء إلى الكويت... 
تعاون وتشاور بين األشقاء

ل���و احتكمن���ا اإلى مي���زان الق���وة، فاحلكم 
الكي���ان  ل�صال���ح  وحا�صًم���ا  فورًي���ا  �صيك���ون 
ال�صهي���وين املحت���ل يف اأية مواجه���ة اأو �راع 
�ص���د الفل�صطينيني، ول���و اعتمدنا يف قراراتنا 
و�صلوكياتن���ا عل���ى معطيات الواق���ع فقط ما 
اأق���دم فل�صطيني واحد عل���ى اأي ت�رف ميكن 
اأن ي�صتفز املحتل، حيث �صيكون م�صريه حتما 

املوت اأو ال�صجن.
لك���ن الفل�صطين���ي ل ي���زال يبه���ر العامل 
باإرادت���ه ال�صلبة وبو�صائ���ل خارقة يف التم�صك 
بحق���ه والإ�رار على موا�صل���ة كفاحه ون�صاله 
حتى ي�ص���ل للنهاي���ة التي يريده���ا ول يقبل 
عنها بديا وهي ا�صتعادة حقوقه والعودة اإلى 

وطن���ه، وكانت م�ص���ريات الع���ودة اآخر ف�صول 
هذه احللقات املتوا�صلة من الإبداع الكفاحي 
الذي يقدمه ال�صعب الفل�صطيني الأبي للعامل 
الذي اأعطى ظهره لق�صيته، وكاد اأن ين�صاها، 
فاإذا به���ذا ال�صع���ب يعيد ق�صيت���ه لل�صدارة 
واإ�صامي���ا  عربي���ا  زخًم���ا  ومينحه���ا  الدولي���ة 
ويفر�صه���ا على الأجندة الدولي���ة بقوة ولأول 

مرة منذ �صنوات عدة.
الفل�صطيني���ون اأنف�صهم اأو�صلوا �صوتهم 
اإل���ى جمل����ض حق���وق الإن�ص���ان التاب���ع لاأم���م 
املتح���دة، ويج���ب ه���ذا املجل����ض عل���ى اتخاذ 
ق���رار باإر�صال فريق م���ن املحققني الدوليني 
للتحقي���ق يف جرائم احل���رب ويف اأحداث العنف 

الت���ي مور�ص���ت �صد قط���اع غزة خ���ال الأيام 
املا�صية، من قبل قوات الحتال والعتداءات 
الع�صكرية على املظاهرات ال�صعبية ال�صلمية، 
هذا الق���رار يعد خطوة عملي���ة حقيقية بعيدة 
ال�صج���ب وال�صتن���كار لتعري���ة  ع���ن بيان���ات 
الحتال، وك�صف ما يقرتفة من فظائع وجرائم 
وانته���اكاٍت �ص���د الفل�صطيني���ني، وحما�صبة 

دولة الحتال عليها.
هذه العودة القوية للق�صية الفل�صطينية 
مل تقت����ر على اجلان���ب ال�صيا�صي والقانوين، 
اإمنا تعدتها للنواحي الفنية كذلك، حيث حتول 
مهرجان كان ال�صينمائي يف فرن�صا وهو الأكب 
عل���ى م�صتوى العامل، من حدث فني اإلى حمفل 

�صيا�صي لإظهار التعاط���ف مع الفل�صطينيني 
ورف����ض قتله���م، بع���د اأن وقف الع����رات من 
املمثل���ني العاملي���ني دقيق���ة �صم���ت اإحياء 
لذكرى القتل���ى الفل�صطيني���ني يف قطاع غزة 
الذي���ن قتلوا بنريان اجلي����ض الإ�رائيلي، وهو 
م���ا اأ�صارت اإلي���ه �صحيفة يديع���وت اأحرونوت 

الإ�رائيلية.
م���ن جديد ب���داأ العامل ينتبه اإل���ى الق�صية 
الفل�صطيني���ة وي�صع���ر مبرارة وح���زن ويتحرك 
لإنق���اذ ما ميك���ن اإنقاذه ومل يع���د �صامًتا كما 
ي���راد له وكما ظ���ل ل�صنوات اإزاء زي���ادة اأعداد 
القتل���ى واجلرحى م���ن املتظاهرين املدنيني 

الفل�صطينيني. 

مكاسب مسيرات حق العودة

ِمي” ghassan.shihabyبوح الرَّجل “الدِّ
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تس��تضيف اإلمارات مق��ر اللجنة 
الس��لة  لكرة  الخليجية  التنظيمية 
لتب��دأ  مل��دة 4 س��نوات مقبل��ة 
اللجن��ة مرحلة جديدة من العمل 
والتطوي��ر، ويرتأس��ها خالل هذه 
االتح��اد  رئي��س  نائ��ب  ال��دورة 

اإلمارايت عبد اللطيف الفردان.
األخ��رة  االجتامع��ات  وكان��ت 
الت��ي عق��دت مؤخرا يف س��لطنة 
عامن عىل هام��ش بطولة األندية 
الخليجية يف نسختها ال38، والتي 
ت��وج فري��ق الش��ارقة بلقبها قد 
النهائية لنقل  ش��هدت اإلجراءات 

املقر إىل ديب.
بالرئيس  التقت  “البالد س��بورت” 
التنظيمي��ة  للجن��ة  الجدي��د 
عبداللطيف الفردان، وأجرى معه 
هذا الحوار للحديث حول العديد 
من القضايا التي تخص مس��تقبل 
اللجن��ة وك��رة الس��لة الخليجية، 
وأبرز التحدي��ات واملعوقات التي 
تواج��ه اللعبة يف املنطقة وس��بل 

االرتقاء والنهوض بها.

بعد تسلمكم رئاسة اللجنة 
التنظيمية لكرة السلة، ما 

الخطوات التي تعتزمون 
القيام بها للنهوض باللجنة؟

- بداي��ة أوجه خالص ش��كري إىل 
والعريب  اإلمارايت  االتحادين  رئيس 
القرق��اوي ع��ىل ثقته  إس��امعيل 
الكبرة، وأوجه ش��كري وتقديري 
إىل جمي��ع االتح��ادات الخليجية 
عىل دعمه��م املتواصل إىل اللجنة 
التنظيمية، التي تعترب هي اللجنة 
الوحي��دة ع��ىل مس��توى املنطقة 
املس��تمرة يف تنظي��م البط��والت 
بدورن��ا  ونح��ن  واالجتامع��ات، 
سنكمل املسرة من حيث ما وصل 
إليه اآلخرون، وإن ش��اء الله نأمل 
أنن��ا نكون ع��ىل قدر املس��ؤولية 
املناطة إلينا، عرب مواجهة التحديات 
التي ستعرتض طريق النهضة بكرة 
السلة الخليجية يف املرحلة املقبلة، 
السيام وأن روزنامة االتحاد الدويل 
للعبة بخصوص جدول املسابقات 
القاري��ة ع��ىل مس��توى األندي��ة 
مس��تمرة  س��تكون  واملنتخب��ات 
طوال فرتة الصيف عرب التجمعات 
والبط��والت، عالوة ع��ىل بطوالت 
وهو  العريب،  االتحاد  ومس��ابقات 
األمر الذي س��يؤثر ع��ىل الالعب 
الخليجي ال��ذي مل يصل إىل الفكر 
الكامل باللعب طوال املوسم سواء 

مع ناديه أو مع منتخب بالده.

ماذا ستقدم دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من إضافة 

للجنة؟

- س��تقدم دول��ة اإلم��ارات كافة 
أش��كال وس��بل الدعم واملساندة 
للمساعدة يف النهوض بكرة السلة 
ليس��ت  واإلم��ارات  الخليجي��ة، 
وحدها التي تس��ر يف الطريق، بل 
تس��اندها وتدعه��ام دول الخليج، 
الذين مل ولن يألوا جهدا يف تقديم 
كل ما له شأن يف املساهمة برفعة 

ونهضة كرة السلة يف املنطقة.

من المرشح لتولي منصب 
األمين العام؟

- س��يتوىل منص��ب أم��ن الع��ام 
اللجنة، أمن ال��ر العام باالتحاد 

اإلمارايت لكرة السلة سامل املطوع.

هل ستكون لديكم مساع 
للبحث عن راع جديد للجنة؟

- ب��كل تأكي��د، س��نقوم بالبحث 
رعاي��ة  يت��وىل  راع جدي��د  ع��ن 
اللجن��ة التنظيمي��ة، إذ قمن��ا يف 
االجتامع األخ��ر للجنة التنظيمية 
بإنهاء العالقة م��ع الرشكة الراعية 
السابقة، واللجنة التنظيمية متتلك 
لجنة التس��ويق التابعة لها برئاسة 
نائ��ب رئي��س االتح��اد البحريني 
عضو اللجنة نارص القصر والعامين 
أس��عد الحس��يني واألم��ن العام 
للجن��ة، وذلك للبح��ث والتفاوض 

مع رشكة راعية جديدة.

هل تعتزمون إطالق بطوالت 
جديدة سواء على مستوى 

األندية أو المنتخبات؟ أو 
على مستوى الفئات 

العمرية؟

- وفق��ا للنظ��ام الجديد املوضوع 
من قبل االتحاد الدويل للعبة، فإنه 
من الصعب أن تطلق أية بطوالت 
جديدة، إذ ان األندي��ة الخليجية 
التصفيات  منافس��ات  تنتظره��م 
اآلس��يوية، وكذلك املنتخبات التي 
املقبل لخوض  الش��هر  س��تتجمع 
مرحلة إياب تصفيات آسيا، إضافة 
إىل البط��والت العربي��ة لألندي��ة 

واملنتخبات، ع��الوة عىل بطولة 
كأس الخلي��ج املق��رتح لها أن 

تقام يف سبتمرب املقبل.

- ستشهد املرحلة املقبلة اهتامما 
كبرا بلعبة كرة الس��لة الثالثية “3 
أون 3” التي س��تكون لها مكانتها 

وشأنها يف املنطقة قريبا.

هل لديكم توجه لتنظيم 
بطولة على مستوى 

السيدات؟

- بإذن الله، منتلك التوجه الكامل 
لتنظي��م بطوالت الس��يدات عىل 
مستوى األندية واملنتخبات، ونأمل 

أن ندشن البطولة األوىل قريبا.

نالحظ أن دور اللجان 
التنظيمية منصب على 

تنظيم البطوالت فهل 
لديكم توجه لتنظيم دورات 

للحكام والمدربين واإلداريين 
واإلعالميين؟

- سنس��عى ألن تق��ام الدورات 
للمدرب��ن  التدريبي��ة 

والحكام عىل هامش 
البطوالت  جميع 

لخليجي��ة  ا
 ، ملقبل��ة ا

ان  حي��ث 
للجن��ة  ا

التنظيمية متتل��ك لجنة للمدربن 
ولجنة فنية تعنى بالشؤون الفنية 
واإلدارية للبطوالت، ووفقا للوائح 
مس��ابقات اللجنة، فإن كل بطولة 
يجب أن تصاحبها دورات تدريبية.

ما تقييمك لكرة السلة 
الخليجية؟

- جمي��ع االتح��ادات الخليجي��ة 
تسعى إىل تهيئة األرضية املناسبة 
م��ن أجل الرقي والنهضة للعبة يف 
املنطقة عرب سلسلة من الخطوات 
وأهمها تأهيل الالعبن وتأس��يس 
القاعدة املتينة من خالل االهتامم 
بالفئ��ات الس��نية لتك��ون الرافد 
األول لألندية واملنتخبات والداعم 
الرئييس لها، ونتمنى أن ترى السلة 

الخليجية يف املحافل العاملية.

ما رأيك في قيادة سمو 

الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة لكرة السلة 

البحرينية؟

- إن تواجد سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة ع��ىل رأس االتحاد 
أضاف للعب��ة الكث��ر وقادها إىل 
املزيد من التطور والنامء، وهو ما 
ملسناه من املبادرات التي يقدمها 
سموه إىل اللعبة، جنبا إىل الجنب 
االهتامم البالغ ال��ذي ترك بصمة 
عىل كرة السلة البحرينية، وحقق 
نقل��ة نوعية للعب��ة عىل األصعدة 
كاف��ة بفضل ما يتمتع به س��موه 
من حنكة ورؤية مس��تنرة قادت 
اللعبة إىل آفاق رحبة من التطور، 
كان الش��اهد عليها ف��وز منتخب 
الخليجية،  البطولة  بلقب  الشباب 
وس��مو الش��يخ عي��ىس ب��ن عيل 
قي��ادي من الط��راز الرفيع، وقدم 
عمال ناجحا يف الفرتة القصرة التي 
قضاها رئيس��ا لالتح��اد البحريني 
ليسر عىل نهج والده سمو الشيخ 
عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة الذي 

يعترب أول رئيس لالتحاد.

هل لديكم توجه في 
اإلمارات الستضافة أي 

بطولة قادمة؟

- ستستضيف اإلمارات مرحلة 
التصفي��ات  م��ن  اإلي��اب 
ملنتخب��ات  اآلس��يوية 
الرج��ال يف 27 يوني��و، 
بطولة  وستس��تضيف 
املؤهل��ة  الناش��ئن 
يف  آس��يا  ل��كأس 
األخر من  االسبوع 
أغس��طس  ش��هر 
املقب��ل، باإلضافة 
ديب  بطول��ة  إىل 

الدولي��ة املعتم��دة م��ن االتحاد 
الدويل والتي تدخل عامها ال25.

ما أجندة وبرامج اللجنة 
التنظيمية لعامي 2018 

و2019؟

- أب��رز البط��والت املتبقي��ة هذا 
العام، بطولة الناشئن يف اإلمارات 
خ��الل ش��هر أغس��طس املقب��ل، 
وبطولة الخلي��ج ملنتخبات الرجال 
أو  س��بتمرب  خ��الل  البحري��ن  يف 
أكتوب��ر املقبلن، ويف 2019 بطولة 

األندية للرجال يف مسقط.

ما أبرز التحديات التي تواجه 
اللجنة التنظيمية؟

- م��ن املعوق��ات التي س��تواجه 
لعم��ل  املالي��ة  األم��ور  اللجن��ة، 
ال��دورات التدريبية واالجتامعات 
الفنية، وسنعمل عىل إزالة وإذابة 
جميع تل��ك املعوقات، ونتمنى أن 
نكون عند حسن ظن دول الخليج.

المالحظ أن تنظيمية كرة 
السلة الخليجية هي 

الوحيدة التي لم تتأثر باألزمة 
الخليجية، وإيقاف الكويت، 

فماذا يمثل لك ذلك؟

- كرة الس��لة الخليجية تس��ر يف 
الطريق الصحيح، بفضل توجيهات 
االتح��ادات،  رؤس��اء  وتعلي��امت 
وإرصارهم عىل حضور االجتامعات 
وإقام��ة البط��والت، ونح��ن اآلن 
يف اللجن��ة التنظيمي��ة وصلنا إىل 
االجت��امع رق��م 111، وه��ذا إن 
دل، فهو يدل عىل اهتامم رؤس��اء 

االتحادات الخليجية.

الخليجية السلة  بكرة  النهوض  على  عازمون  الفردان: 
في أول حوار صحافي بعد تسلمه رئاسة اللجنة التنظيمية

سمو الشيخ عيسى بن علي حقق نقلة نوعية للعبة في البحرين
توجيهات رؤساء االتحادات ساهمت في استمرار تجمعات األشقاء

الشارقة متوجا بالبطولة 38 لكرة السلة

محمد الدرازي

اس��تعاد فري��ق طائ��رة األه��يل 
خدم��ات الالع��ب ع��يل مرهون 
ض��ارب مرك��ز )4( ليداف��ع ع��ن 
املوس��م  يف  “النس��ور”  صف��وف 
املقب��ل قادًما م��ن النجمة بعدما 
مثل األهيل يف املوسم قبل املايض.
وجدد األهيل التعاقد مع خمس��ة 
العبن دفعة واحدة مس��اء أمس 
األول، وه��م صان��ع األلعاب عيل 
حبي��ب، وضارب مرك��ز )2( أمن 
محمد، وض��ارب مركز )3( عباس 
الخب��از، وكال م��ن اللي��ربو أمي��ن 
هرونة واللي��ربو الثاين عيىس عيل 
عبدالوهاب، حيث جرت مراس��م 
توقيع العقود مبقر النادي باملاحوز 
بحضور عضو مجلس اإلدارة رئيس 
جه��از لعب��ة الكرة الطائ��رة عالء 
الحلواج��ي ونائب رئي��س الجهاز 

محمد الرشوقي.
ويس��عى األهيل من خ��الل تلك 
التعاقدات إىل تحقيق االس��تقرار 

الفري��ق  صف��وف  يف  الفن��ي 
واملحافظ��ة ع��ىل لقب��ي بطول��ة 
ال��دوري وكأس ويل العهد اللذين 
املن��رم،  املوس��م  يف  حققه��ام 
ك��ام يأمل يف االس��تفادة من تلك 
الصفقات بتعزيز قوته يف املشاركة 
القادم��ة واملتمثلة يف  الخارجي��ة 

بطول��ة األندي��ة العربية التي من 
املؤمل أن تقام بتونس خالل شهر 
فرباي��ر املقبل، باإلضافة إىل بطولة 
األندية الخليجية يف حال إقامتها.

والالف��ت للنظ��ر يف التعاق��دات 
الجدي��دة ب��أن ض��ارب مركز )3( 
مرزا عبدالله ليس من بن الالعبن 

الذين جدد األهيل التعاقد معهم 
رغم وجوده ضمن كتيبة النس��ور 
خالل املواس��م املاضية إال أن ذلك 
ال يعني عدم وجود رغبة مشرتكة 

للتجديد بن الطرفن.
كام من املؤمل أن يس��عى األهيل 
للتعاقد مع محرتف أجنبي ويبقى 
البوتوري��ي “الفي��س” عىل رأس 
قامئ��ة املرش��حن ليمثل النس��ور 
للموسم الخامس عىل التوايل، فيام 
مل يعلن األهيل عن املدرب القادم 
للفريق س��واء بالتجديد للتونيس 
من��ر ب��ن ق��ارة أو البح��ث عن 
مدرب جديد، رغم أنه يبقى خيارًا 
متاًح��ا واألقرب للبق��اء عىل رأس 
الجه��از الفني مع عدم اس��تبعاد 
خي��ار اللجوء مل��درب جديد كام 
حصل مع عدة مدربن س��ابقن مل 
يجدد لهم الن��ادي رغم تحقيقهم 

إنجازات محلية وخارجية.

حجز فريقا سوليدريت وترست 
ري مقعدهام يف الدور نصف 
النهايئ لبطولة رشكات التأمن 
الرمضانية العارشة لكرة القدم، 
التي تنظمه��ا جمعية التأمن 
البحرينية برعاية ترس��ت ري 
وأوت  اله��الل  ومستش��فى 
وإنرتغل��ف  بوك��س  ذا  أوف 
بروكر، وذلك بعد أن قلب كل 
منهام تأخره إىل فوز أمام كل 
م��ن اريج وم��رف البحرين 

املركزي.
يف املب��اراة األوىل، بات فريق 

س��وليدريت أول املتأهل��ن إىل 
النه��ايئ حيث  نص��ف  الدور 
قلب تأخره بهدف أمام أريج 
إىل انتصار مثن ومستحقا عىل 
فري��ق اريج بأربع��ة أهداف 
مقاب��ل هدف واح��د يف أوىل 

مباريات الدور ربع النهايئ.
وتق��دم أريج به��دف الالعب 
علي��ه  ورد  امل��ال،  س��لامن 
س��وليدريت برباعي��ة س��جلها 
أه��داف   3 اللؤل��ؤ  حس��ن 

ويوسف مقابل هدف.
ويف املباراة الثانية أقىص فريق 

القوي  منافس��ه  ري  ترس��ت 
واملرشح للمنافسة عىل اللقب 
مرف البحري��ن املركزي من 
الدور رب��ع النهايئ بعد الفوز 
علي��ه بثالثة اه��داف مقابل 
هدف واحد يف ث��اين لقاءات 

الدور ربع النهايئ.
وكان مرف البحرين املركزي 
بواس��طة  بالتس��جيل  البادئ 
القحطاين،  محم��ود  الالع��ب 
ومتك��ن ترس��ت ري من قلب 
النتيج��ة بتس��جيل 3 أهداف 
متتالية سجلها كل من يوسف 

الشغل وابراهيم جويد وسمر 

جزار ليتأهل إىل نصف النهايئ 

عن جدارة واستحقاق.

الخمي��س  الي��وم  وس��يكون 

راحة لجمي��ع الفرق، عىل أن 

تس��تأنف املباري��ات يوم غد 

الجمع��ة بإقامة مبارايت الدور 

نص��ف النهايئ، وتق��ام جميع 

البطول��ة عىل صالة  مباريات 

ن��ادي الش��باب الري��ايض يف 

جدحفص.

ميرزا عبداهلل ليس بينهم

األهلي يستعيد مرهون ويجدد لـ 5 العبين لفريق الطائرة

سوليدرتي وترست ري يحجزان مقعدهما في نصف نهائي “تأمين 10”

حسن علي

البالد سبورت

الالعبون بعد توقيع العقود

من لقاء سوليدرتي مع اريج

من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة

سلمان رمضان

انطالق دورة صقل وترفيع 
حكام رفع األثقال

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال: أعلن 
االتحاد البحريني لرفع األثقال عن 

موعد انطالق دورة صقل وترفيع حكام 
رفع األثقال بجميع درجاتهم املحلية 

والدولية وذلك يف الفرتة من 25 وحتى 
28 من شهر مايو الجاري حسب الخطة 
واالسرتاتيجية السنوية لالتحاد، وستعقد 

الدورة يف مقر االتحاد البحريني لرفع 
األثقال بأم الحصم، وسيحارض يف الدورة 

الحكم الدويل عيل عبدالله يوسف املدير الفني للعبة، رئيس 
اللجنة الفنية باتحاد غرب آسيا وعضو اللجنة الفنية باالتحاد 

اآلسيوي والعريب واللجنة التنظيمية الخليجية لرفع األثقال.
وتأيت هذه الدورات لالرتقاء مبستويات الحكام واطالعهم عىل 

كل ما هو جديد من تعديالت يف القانون الدويل يف عامل رياضة 
رفع األثقال، وسيخضع بعض املشاركون يف الدورة المتحان 

الرتفيع من الدرجة املحلية إىل الدرجة الدولية الثانية فيام سيتم 
اختبار الحكام الدولين من الدرجة الدولية الثانية إىل الدرجة 

الدولية األوىل التي تؤهلهم للتحكيم يف البطوالت العاملية 
والبطوالت القارية ودورات األلعاب الرياضية املهمة.

وتأيت مثل هذه الدورات لتحقيق هدف صقل الكوادر املحلية 
الوطنية عىل جميع األصعدة واملستويات لتحقيق ما يهدف إليه 
االتحاد البحريني من تطوير للعبة ومامرسيها والقامئن عليها يف 

شتى مواقعهم.
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البالد سبورت

تش��هد بطول��ة ن��ادي ط��ران الخليج 
الرمضاني��ة الثالث��ة لكرة الق��دم اليوم 
الخمي��س منعطًفا مه��اماًّ للغاية بإقامة 
مباريات الجولة الخامس��ة واألخرة من 
ال��دور التمهي��دي، وذل��ك بإقامة مثاين 
مباريات دفعة واح��دة عىل ملعبي يف 
النادي، وضم��ن املجموعات األربع، إذ 
س��يلتقي عند التاسعة ضمن املجموعة 
األوىل فريق��ا العك��ر ونوي��درات، ويف 

املجموع��ة الثانية س��يلعب التانغو مع 
مطعم أنوار العراق، ويف العارشة ضمن 
املجموع��ة الثالث��ة س��يتواجه التعاون 
وفريق مق��اوالت بورحمة، وس��يلعب 
فريق مدين��ة العظامء م��ع كوماندوز 
ش��باب الش��اخورة باملجموعة الرابعة، 
ويف الحادية عرشًة مس��اًء س��يلتقي يف 
املجموع��ة األوىل فريق��ا مركز ش��باب 
الحجر وبابا سيتي ويف املجموعة الثانية 

س��يلعب فريق اش��بيليه م��ع نظارات 
ع��امر، وأخ��رًا عن��د الس��اعة الثاني��ة 
عرشة س��يلعب ضمن املجموعة الثالثة 
املس��تقبل مع فالك��ون ويف املجموعة 
الرابع��ة الحوراء مع الح��رم، وكان يوم 
أم��س األول ق��د ش��هد إقام��ة مباراة 
الثالثة، وأس��فرت  مؤجلة يف املجموعة 
عن فوز مفروشات أحمد رشيف “ب” 
عىل مقاوالت بورحمة بخمسة أهداف 

لهدفن.
وتشهد البطولة حضورًا جامهرياًّا مميزًا 
للغاي��ة يف غالبية املباري��ات، إذ تحرص 
هذه الجامهر عىل تشجيع فرقها، فيام 
من الالف��ت أيًضا الحضور املميز لبعض 
النج��وم ويف طليعته��م الالعب الدويل 
الكب��ر حس��ن باب��ا الذي ح��رص عىل 
التواجد مع بعض من أفراد عائلة “بابا” 
الكروي��ة، وتابعوا جانًب��ا من املباريات، 

وكان ذل��ك مح��ل تقدير م��ن اللجنة 
املنظمة برئاسة عمران النجداوي ومدير 
البطولة جاسم املطاوعة ورئيس اللجنة 
الفنية عبدال��رزاق قمرب وجميع أعضاء 
اللجان العامل��ة، ويف إطار الحرص عىل 
تطوي��ر البطولة فقد تم تثبيت شاش��ة 
إلكرتونية بجانب امللعب لعرض النتيجة 
والتوقي��ت يف املباري��ات وهي خطوة 

موفقة للغاية من اللجنة املنظمة.

اليــوم ختام الــدور التمهيــدي لبطولــة طيــران الخليج الحـارس أحمـد مشيمـع بيـن التجـديـد واالنتقـال
علي مجيد

أشار حارس كرة القدم أحمد مشيمع إىل أن نادي البسيتن فتح معه باب املفاوضات للبقاء ضمن 
صفوفه وذلك للموسم الريايض املقبل.

وكان مشيمع قد مثل صفوف فريق البسيتن يف مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم وذلك يف 
النصف األخر من املوسم الريايض املايض بعد خروجه من النادي األهيل.

وقال مش��يمع يف تريح ل�”البالد سبورت” إن إدارة نادي البس��يتن فعلياً تحدثت معه حول نواياها 
لتجديد العقد ملوس��م آخر، وقد عقدت معه اجتامعا لوضع النقاط عىل الحروف والزالت املفاوضات 
س��ارية بينهام. وأضاف باإلضافة لطلب البس��يتن، أنه تحصل عىل عرضن ش��فهين م��ن ِقبل نادين 
منضوين لالتحاد البحريني لكرة القدم للدرجتن األوىل والثانية، وهو سيرتيث قلياًل لحن اتضاح جدية 

حسين بابا خالل حضوره لمتابعة مباريات البطولةالحارس أحمد مشيمعالعروض وانتقاء األنسب خصوصاً أن املوسم الريايض للتو قد انتهى.

اليوم انطالق بطولة البحرين الدولية لكرة السلة... سلمان رمضان:

الدولية المشاركات  جرعة  وزيادة  الخبرة  وكسب  االحتكاك  هدفنا 
أم الحصم                اتحاد السلة

اعترب م��درب منتخبنا الوطني األول 
لكرة السلة سلامن رمضان أن الهدف 
الرئييس من مشاركة أحمر السلة يف 
بطولة البحرين الدولية لكرة الس��لة 

هو كسب الخربة واالحتكاك.
وتنطل��ق بطول��ة البحري��ن الدولية 
لك��رة الس��لة الي��وم الخمي��س 24 
مايو وتس��تمر حتى 27 من الش��هر 
ذاته وذل��ك برعاية كرمية من رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة.
وأضاف س��لامن رمضان أن املنافسة 
عىل اللقب ليست من أولوياته بقدر 
االحتكاك مع منتخبنا قوية وكس��ب 

الخربة.
منص��ب  حالي��ا  “تركي��زي  وتاب��ع: 
عىل االس��تفادة الفني��ة من مواجهة 
منتخب��ات قوية وهذا ما يس��اعدنا 
عىل كس��ب املزيد م��ن الخربة عىل 
صعي��د املش��اركات الدولي��ة، وهذا 

اليشء يفتقده الالعب البحريني”.
وأشاد مدرب منتخبنا الوطني األول 
لك��رة الس��لة بالرؤية الثاقب��ة التي 

ميلكها س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة والتي تهدف إىل زيادة 
جرعة املشاركات الدولية للمنتخبات 
الوطنية، مؤكدا أن الس��لة البحرينية 
كانت تفتقد لهذا اليشء سابقا، وأن 
باالرتقاء  تساهم  الدولية  املشاركات 
مبس��توى الالع��ب البحرين��ي وهذا 

ينعك��س ع��ىل مس��توى اللعبة يف 
مملكة البحرين بصفة عامة.

أن  رمض��ان  س��لامن  أوض��ح  ك��ام 
اس��تقطاب منتخبات لها تاريخ كبر 

ومس��توى رفيع يعد مكسبا للعبة يف 
مملكة البحرين، حيث ان الجامهر 
موعودة مع مباريات تنافسية مثرة، 
وهذا ما يجعل البطولة محط أنظار 

وس��ائل اإلعالم يف الدول املشاركة يف 
البطولة.

وأك��د س��لامن رمض��ان أن بطول��ة 
البحري��ن الدولية لكرة الس��لة من 

املف��رتض أن تك��ون البداي��ة لجعل 
البحري��ن مركزا مهام يف كرة الس��لة 
الخليجي��ة والعربية، مش��را إىل أن 
اس��تضافة مث��ل ه��ذه البط��والت 
ه��و البوابة للدخول يف املنافس��ات 

القارية.
ومثن س��لامن رمض��ان الدعم الكبر 
واملس��اندة املس��تمرة الت��ي يحظى 
بها املنتخ��ب الوطني لكرة الس��لة 
من قبل س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة، منوها ب��أن هذا الدعم 
يعطيه��م دافعا معنوي��ا كبرا لبذل 
املزيد من الجهد لرفعة راية البحرين 

يف املحافل الخارجية.
األول  الوطن��ي  منتخبن��ا  ويلع��ب 
لكرة الس��لة أم��ام نظ��ره العراقي 
اليوم الخميس، بين��ام يواجه نظره 
املري غدا الجمعة يف ثاين مباريات 
البطول��ة، بين��ام يختت��م منتخبن��ا 
اللبناين  املنتخب  مبواجه��ة  مبارياته 
األح��د الق��ادم، حيث تق��ام جميع 
مباريات البطولة عىل صالة زين بأم 

الحصم.

سمو الشيخ عيسى بن علي

عبداللطيف الفردان

دول الخليج تسير في الطريق السليم للرقي باللعبة

كرة السلة الثالثية ستكون لها مكانتها الكبيرة في المنطقة

روزنامة البطوالت مزدحمة ونعتزم إطالق مسابقات السيدات
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وّج��ه ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، رئيس اللجنة املنظمة لدورة 
نارص بن حمد لأللع��اب الرياضية 
“نارص11” باإلعداد لألدوار النهائية 
ملس��ابقة كرة الق��دم والعمل عىل 
التحض��ري الجي��د لض��امن النجاح، 
مؤك��ًدا س��موه أهمي��ة أن تب��ذل 
اللجن��ة املنظمة جه��وًدا مضاعفة 
وتض��ع العم��ل الجامع��ي ال��ذي 
يتس��م بروح الفريق الواحد نصب 
عينيها إلخراج األدوار النهائية بحلة 
تنظيمية زاهية تتناسب مع الدورة. 
 وبّي سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن مسابقة كرة القدم ومن 
خالل الدور األول لها كانت مغايرة 
متاًما نظرًا للمشاركة الكبرية من قبل 
الفرق الكروي��ة التي حرصت عىل 
املشاركة الفاعلة يف الدورة وتجهيز 
فرقها بالص��ورة املتميزة فنيًّا، األمر 
الذي س��اهم يف ظهور الدور األول 
مبظهر فن��ي راق وتنافس حقيقي 
بي جميع الفرق املش��اركة، مؤكًدا 
س��موه أن تقوم الفرق املش��اركة 
والتنافس  الرياضية  الروح  بتغليب 
الرشي��ف يف األدوار النهائي��ة من 
املس��ابقة والعمل بكافة الوس��ائل 
املتاح��ة وبذل املزيد م��ن الجهود 
منص��ات  إىل  الوص��ول  يف  أم��اًل 
التتوي��ج، م��ام يجعل “ن��ارص11” 
منوذًجا يحتذى به، مقدرًا يف اإلطار 
ذاته مساعي جميع الفرق املشاركة 
وحقها املرشوع يف التتويج باللقب 
وحرصه��ا ع��ىل االس��تعداد الجيد 
واالس��تعانة بالالعب��ي البارزين يف 
الحقيقي��ة عىل  املنافس��ة  س��بيل 

اللقب.
وأش��ار س��موه إىل أهمي��ة تقديم 
الفرق املش��اركة يف مس��ابقة كرة 
الق��دم منافس��ة قوي��ة يف األدوار 
النهائي��ة والتي تلب��ي الطموحات 
والتطلعات التي تس��اهم يف ارتفاع 
املس��توى الفني العام للمس��ابقة، 
الفًتا إىل أن النسخة الحادية عرشة 
من الدورة ستش��هد تنافًس��ا كبريًا 
بي الفرق املتأهلة والتي ستس��عى 
إىل تجهيز فرقها ألدوار الحسم مام 
يؤكد الثقة أن البطولة الحالية هي 

األفضل عىل اإلطالق.
 وأعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق 
للف��رق املتأهلة إىل األدوار النهائية 
بعد أن قدمت مس��تويات متميزة 
أهلتها للظه��ور يف األدوار النهائية 
عن جدارة واس��تحقاق، مشريًا إىل 
رضورة التح��ي باألخ��الق والروح 
الرياضي��ة وااللتزام املثايل بالقواني 
واألنظم��ة الت��ي تحك��م البطولة 
والتي من شأنها أن تساهم يف خلق 
أجواء رياضية م��ن خالل التنافس 

الرشيف بي الفرق.

 ووّجه سمو الشيخ نارص بن حمد 
شكره وتقديره لكافة أعضاء اللجنة 
املنظمة للدورة التي بذلت جهوًدا 
كبرية يف سبيل إنجاح األدوار األوىل 
للدورة، مقدرًا يف السياق ذاته دور 
الرشكات الراعية والجهات اإلعالمية 
التي أظهرت حرصها عىل املشاركة 
يف إنج��اح ال��دورة والت��ي كان��ت 
ومازالت نتائجها اإليجابية واضحة 
عىل الحرك��ة الش��بابية والرياضية 
يف  الرياضي��ة  األلع��اب  وتطوي��ر 

اململكة.

بن جالل: “ناصر 11” تؤكد 
استمرارية النجاح المنشود

 أك��د أم��ي ال��ر الع��ام لالتحاد 
الري��ايض العس��كري، نائب رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
محم��د بن ج��الل أن إقامة بطولة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
الحادي  للموسم  الرمضانية  خليفة 
ع��رش عىل التوايل يؤك��د مبا ال يدع 
مجاالً للش��ك النج��اح الذي باتت 
تحققه املسابقة يف الشارع الريايض 

البحريني.
وأش��ار جالل إىل أن بطوالت سمو 
الش��يخ نارص الرمضانية س��اهمت 
كث��ريًا يف رفد األندي��ة بالعديد من 
الالعبي، حيث كانت البيئة األمثل 
الكتشاف املواهب، وبالتايل حققت 
أهداًفا عديدة حينام قدمت أسامء 
برزت بقوى يف املسابقات الرسمية 
املنتخب��ات  متثي��ل  إىل  باإلضاف��ة 

الوطنية.
وقال بن ج��الل: “نثمن عالياً دعم 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة للشباب البحريني من خالل 
تجس��يد املبادرات التي تساهم يف 
فتح باب أم��ام الرياضيي للتنافس 
في��ام بينهم، حيث نش��اهد يف كل 
عام منافس��ات رياضية مثرية تعزز 
من الجهود الرامية يف تطوير الحركة 
الرياضية البحريني��ة وتحديًدا كرة 

القدم اللعبة الشعبية األوىل”.
مضيًفا “بطوالت سمو الشيخ نارص 
بن حمد أيًضا له��ا نكهة خاصة يف 
ظ��ل إقامته��ا خالل ش��هر رمضان 
املبارك م��ام يضفي أجواء مختلفة، 
كام تش��كل فرصة لألرسة الرياضية 

يف البحرين للتجمع والتواصل بعيًدا 
ع��ن حس��ابات الفوز والخس��ارة، 
وبالتايل تعت��ر مناًخا رائًعا لتفعيل 
الجوان��ب االجتامعية بي الوس��ط 

الريايض البحريني”. 

الصالحي: مفاجآت منتظرة 
في النهائي 

أك��د رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
ل “ن��ارص11” توفي��ق الصالح��ي 
أن هن��اك مفاجأة منتظرة س��يتم 
الكش��ف عنها يف املب��اراة النهائية، 
وذل��ك بن��اء عىل توجيهات س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
ويف إط��ار ح��رص س��موه وايعازه 
للجن��ة بب��ذل كل الس��بل إلنجاح 

اليوم الختامي.
كام نقل الصالحي تحيات س��موه 
إىل اللجنة املنظم��ة وكافة اللجان 
العامل��ة يف البطول��ة، مش��يًدا مبا 
تحقق من إنجازات حتى االن عىل 
مختل��ف األصع��دة س��واء أكانت 
حت��ى  أم  إعالمي��ة  أم  تنظيمي��ة 
املس��تويات الت��ي بات��ت تقدمها 
الفرق ع��ىل الصعيد الفني وهو ما 

يحقق النجاح املنشود للحدث.
وعن رأيه مبس��تويات بعض الفرق 
املش��اركة يف البطولة، ق��ال رئيس 
اللجن��ة املنظمة: “بعد مش��اهدة 

جميع الفرق أرش��ح فريق طموح 
للوصول إىل املب��اراة النهائية وهو 
من املفاجآت السارة لبطوالت سمو 
الش��يخ نارص بن حمد الرمضانية، 
عطفاً عىل األداء الفني املميز الذي 
يقدم��ه الفريق وال��ذي يعتر من 

األسامء املرشحة بقوة للقب”.
مضيف��اً: “م��ن املفاج��آت التي مل 
يتوقعه��ا أح��د هو خ��روج فريق 
الزل��زال من منافس��ات البطولة ال 
سيام وأنه يعتر من الفرق التي لها 
الباع الطويل ولديه 3 ألقاب سابقة، 
كام أن عودة فريق فور ايفر تعتر 
إضاف��ة للبطول��ة إىل جانب التميز 
املتوق��ع م��ن فريق بتلك��و جرنز 
يونايت��د والنوايف والصقر األبيض، 
حيث نتمنى لجميع الفرق النجاح 

يف هذه املشاركة”.

المطوع: تجرية ثرية لفيفا 
والمراكز الشبابية

أك��د مدي��ر فري��ق فيف��ا واملراكز 
الش��بابية نوار املطوع أن املشاركة 
يف “نارص11” كان��ت تجربة كبرية 
وثري��ة للفريق الذي يتواجد للمرة 
األوىل يف ه��ذا التجم��ع الري��ايض 
الك��روي، مش��ريًا إىل أنها تعزز من 
الخرات التي من ش��أنها أن تعود 
عىل الفريق الذي يطمح أن يشارك 

يف النسخ القادمة للبطولة.
وقال املطوع: “افتقدنا عامل الخرة 
الذي تسبب بخروجنا، ففريق فيفا 
واملراك��ز الش��بابية يش��ارك للمرة 
األوىل يف املس��ابقة وت��م اختي��ار 
عن��ارصه بعد خت��ام دوري املراكز 
الشبابية الذي نظمته وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة، ولنا الرشف يف 
أول مش��اركة ببطولة تحمل اس��اًم 
غالًيا عىل قلوب الرياضيي جميًعا”.
مضيًف��ا: “نثم��ن عالًيا دعم س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حمد للش��باب 
البحريني، وتجمع هذا الكم الكبري 
م��ن الرياضيي البحرينيي يف مكان 
واحد يدلل عىل أهمية هذا الحدث 
الذي يفرض نجاحه عاًما بعد عام، 
ونأم��ل أن يتواص��ل ه��ذا النجاح 
املمي��ز عىل كاف��ة األصع��دة وأن 
تحمل النس��خ القادم ما هو أفضل 
لخدمة وازده��ار الحركة الرياضية 

والشبابية يف مملكة البحرين.

ممنوعون من التصريحات!

اتخ��ذ الجه��ازان اإلداري والفن��ي 
لفري��ق الصق��ر األبيض ق��رارًا يتم 
مبوجبه منع الحديث لجميع أعضاء 
الفريق للوس��ائل اإلعالمية، وذلك 
به��دف رف��ع الضغ��وط اإلعالمية 
عن الالعب��ي وزيادة الرتكيز لديهم 

ملواجهة ال��دور ربع النه��ايئ التي 
الفريق بطموحات عديدة  يدخلها 
وكب��رية لتج��اوز هذا ال��دور الذي 
وصل إليه يف نس��خة العام املايض 
وخرج منه عي يدي فريق الفخار، 
ويش��كل ه��ذا الق��رار س��ابقة يف 
بطولة س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ط��وال تاريخه��ا ومنذ 
انطالقته��ا قب��ل نح��و 10 أع��وام، 
وتتميز هذه البطولة بزخم إعالمي 
محي كبري يف ظل ما تتمتع به من 
أهمية واس��تحوذت عىل مس��احة 
واسعة يف الصحف املحلية والقناة 

الرياضية.

تأهل عن جدارة

استحق فريق الصقر األبيض التأهل 
ل��دور الثامني��ة م��ن البطولة عن 
جدارة واستحقاق بعد أن متكن من 
إحراز العالمة الكاملة يف مش��واره 
بال��دور التمهي��دي، حيث حقق 3 
انتصارات عىل ف��رق القلعة وفور 
ايفر وأخ��ريًا فريق صقور البحرين، 
وبالت��ايل جمع 9 نق��اط وأكد بأنه 
ق��ادم بقوة لتحقي��ق طموحاته يف 
هذه املش��اركة، حي��ث تعد هذه 
املش��اركة هي الثانية للفريق بعد 
“نارص 10” ويسعى الفريق لتجاوز 
دور الثامني��ة والذي مل يتجاوزه يف 
الدورة السابقة، ويوحي الفريق يف 
هذه النسخة بقدرته عىل الوصول 
إىل م��ا هو أبعد م��ن ذلك يف ظل 
األداء الجامعي املثايل الذي يقدمه، 
م��ع امتالك��ه نقطة ق��وة واضحة 
متثلت يف قدرته عىل نظافة شباكه 

من األهداف.
 

يوم الراحة األول

ستش��هد منافسات البطولة توقفها 
األول اليوم الخميس منذ انطالقتها 
يف 12 مايو املايض، حيث ش��هدت 
الدورة مباريات عىل مدى 12 يوًما 
متواصاًل، تم إنهاء الدور التمهيدي 
بالكام��ل خالله��ا بواق��ع مباراتي 
بش��كل يومي، وكانت البطولة قد 
ب��دأت قبل ش��هر رمض��ان املبارك 
ثم تحول��ت املباريات إىل التوقيت 
الرمض��اين اللي��ي، وتبق��ت ع��ىل 
منافسات البطولة أربعة أيام فقط 
لألدوار رب��ع النهايئ ونصف النهايئ 
واملب��اراة النهائي��ة، وق��د حرصت 
اللجن��ة املنظمة عىل من��ح الفرق 
راحة ه��ذا اليوم الخمي��س تزامًنا 
م��ع نهايئ كأس النخبة لكرة القدم، 
كام ستشهد البطولة يوم راحة بعد 
غد السبت والذي يتزامن من نهايئ 

دوري أبطال أوروبا.

ناصر بن حمد يوجه اللجنة المنظمة باإلعداد والتحضير لألدوار النهائية
سموه أشاد بتضافر جميع الجهود إلنجاح “ناصر11”

من المنافسات

محمد جاللسمو الشيخ ناصر بن حمد نوار المطوعتوفيق صالحي

رضب فريق طموح بقوة وأكد 
صدارته لفرق املجموعة الرابعة 
عندما اختتم مشواره يف الدور 

التمهيدي بفوز عريض عىل 
حساب فريق الفخامة بثامنية 

أهداف نظيفة، ليحقق فوزه 
الثالث ويرفع رصيده إىل 9 نقاط 

“العالمة الكاملة”، فيام بقي 
رصيد الفخامة خاليا من النقاط 

وودع املنافسات من الدور 
األول.

وأنهى طموح الشوط األول 
متقدماً بخامسية جاءت عن 

طريق إميانويل ثالثية “16 و28 

و30”، وزهر الدين إسامعيل 

هدفي “35 و40”، ويف الشوط 

الثاين سجل يحي أحمد الهدف 

السادس “50”، وعاد إميانويل 

واختتم أهداف املباراة بتسجيله 

الهدفي السابع والثامن “81 

و88”، وتصدر إميانويل قامئة 

الهدافي مع نهاية الدور األول 
بعدما وصلت عدد أهدافه إىل 

8 أهداف.
حصل العب فريق طموح 

املهاجم إميانويل عىل جائزة 
أفضل العب يف مباراة فريقه 

والفخامة بعدما ساهم يف فوز 
فريقه الكبري والعريض، وتسلم 

إميانويل الجائزة من اآلنسة نيلة 
املري عضو اللجنة العليا للبطولة، 

وهي املرة الثانية التي يحصل 
عليها الالعب عىل الجائزة بعد 

مباراة نوماس املاضية.

ط������م������وح ي������ؤك������د ن��������واي��������اه ال����ب����ط����ول����ي����ة

جانب من المباراة
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تتج��ه األنظ��ار اليوم نحو اس��تاد 
البحري��ن الوطني، حي��ث املباراة 
النهائية لبطولة كأس النخبة -2017
فريق��ي  س��تجمع  والت��ي   ،2018

املالكية والحد عند 10 مساء.
وتعترب مباراة اليوم مس��ك الختام 
للموس��م الريايض 2017/2018، إذ 
إنها آخر بطوالت االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
النخبة  واس��تحدث االتحاد بطولة 

هذا املوسم وجمعت 6 أندية.
الي��وم خاص��ة  وتعت��رب مواجه��ة 
للطرف��ن، فاملالكي��ة مل يس��بق له 
الفوز عىل الحد يف النهائيات، فيام 
الحد مل يخرس أي نهايئ خاضه سواء 
يف كأس املل��ك أو كأس الس��وبر أو 

كأس االتحاد.
ويقود الفريق��ن مدربان وطنيان: 
أحم��د صالح الدخي��ل يف املالكية، 

ومحمد املقلة يف الحد.
كال الطرفن مل يخرسا يف مشوارهام 
بالبطولة، إذ إن املالكية فاز يف دور 

املجموعات عىل املحرق والشباب، 
في��ام الحد فاز عىل املنامة وتعادل 
م��ع النجمة، وتأهال متصدرين عن 

مجموعتيهام.
ويف نص��ف النهايئ، ف��از الفريقان 
ب��ذات النتيج��ة )0-2(، إذ تف��وق 
املالكي��ة عىل النجم��ة والحد عىل 

املحرق.
املالكية بطل دوري املوسم املايض 
2016/2017 يع��ول ع��ىل حامس 
العبي��ه وم��ؤازرة جامه��ره م��ن 
أجل الظفر ببطول��ة أخرى تضاف 
لدرع الدوري الذي أحرزه فرس��ان 

الغربية.
أم��ا الح��د، فإن��ه يأم��ل يف تتويج 
يضاف إىل سلسلة التتويجات التي 
اعتاد عليها يف املواس��م األخرة عرب 

ظهوره القوي واملميز.
يع��ول املالكي��ة ع��ىل مجموع��ة 
أصحاب  املحلي��ن  الالعب��ن  م��ن 
اإلمكانات املميزة يتقدمهم الحارس 
عبدالكريم فردان، والالعبون أمثال 

سيد رضا عيىس، عامر حسن، عيىس 
الربي، أحمد يوس��ف وسيد هاشم 
عيىس، عالوة عىل تواجد املحرتفن 
جي ج��ي ون��واف عبدالله وإرساء 

عامر.
أما الحد، فإن��ه يعتمد عىل تواجد 
أس��امء محلية بارزة أيًضا يتقدمهم 
حم��د،  عب��اس  الخب��ر  الح��ارس 

والالعب��ن أمث��ال أحم��د بوغامر، 

عيىس مصب��ح، عبدالوهاب املالود، 

عي��ىس غال��ب، محم��د الطي��ب، 

واملحرتفن موىس ناري ودايو.

لقاء بال ش��ك س��يكون مث��رًا بن 

الطرفن من أجل الف��وز والتتويج 

النخبة... فلمن  بأول لقب ل��كأس 

تكون الغلبة؟

رئيس االتحاد يرعى النهايئ
يرعى رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة املب��اراة النهائية 
ل��كأس النخب��ة، والتي تع��د ختام 

بطوالت املوسم الكروي.

100 جائزة والدخول مجاني

قّرر االتح��اد البحريني لكرة القدم 
فت��ح ب��اب الدخ��ول مجاًن��ا أمام 
الجامهر الراغبة يف حضور النهايئ، 
ك��ام ت��م تخصي��ص 100 جائ��زة 
للجامه��ر، وذل��ك بتوجيهات من 

رئيس االتحاد.

المالكية والحد في صراع إلحراز أول لقب لكأس النخبة
م����ن ي��ظ��ف��ر ب���آخ���ر أل����ق����اب ال���م���وس���م ال����ك����روي؟

من لقاء سابق بين المالكية والحد

أحمد مهدي

انطلقت منافس��ات بطولة مصباح 
اله��دى الرمضانية لقدامى الالعبن 
لك��رة الق��دم املنظم��ة م��ن قبل 
لجنة األنش��طة واملسابقات لنادي 
املالكية، وذلك ع��ىل مالعب نادي 
املالكية مس��اء يوم اإلثنن. بحضور 
راعي البطولة منصور مزعل ورئيس 
إبراهيم  للبطولة  املنظم��ة  اللجنة 
خلي��ل ورئي��س العالق��ات العامة 
ملصباح الهدى ع��يل ربيع وأعضاء 

اللجنة املنظمة. 
 حيث ش��هد اْلَيْوَم األول لقاًء ناريًّا 
ووحي��ًدا جمع فري��ق ديوانية بن 
مره��ون وفري��ق ديوانية ش��جاع 
الس��لبي رغم  بالتع��ادل  وانته��ى 
توفر العديد من الفرص للفريقن، 
ومل تنجح محاوالت النجم الس��ابق 
جعف��ر دروي��ش م��ن فك ش��فرة 
الح��ارس املتألق حكي��م زيد الذي 

تصدى للعديد من الفرص الخطرة، 
وأه��دى فريقه نقط��ة مثينة، أدار 
اللق��اء بكل اقت��دار الحكم الدويل 
الس��ابق جعف��ر الخب��از، وتحصل 
عىل أفضل العب يف املباراة حارس 

فريق شجاع حكيم زيد.
 وىف اْلَي��ْوم الث��اين التق��ى فري��ق 
ديواني��ة ال��ربي بفري��ق ديواني��ة 
الش��يخ، وانته��ت املب��اراة بنتيجة 

هدف مقابل هدف.
 وبالع��ودة ملجريات املباراة انتهى 
الش��وط األول بالتع��ادل الس��لبي 
بعد تحفظ الفريقن وكانت أخطر 
الفرص الضائعة من نصيب الربي. 

 وىف بداية الش��وط الث��اين، ضغط 
فري��ق ال��ربي بق��وة وتحصل عىل 
اله��دف األول يف الدقيق��ة الثالثة 
عن طريق الالعب حميد بوراش��د، 
بعدها ع��اد فريق الش��يخ ترتيب 

أوراقه وحاول يف أكرث من مناس��بة 
حتى تحصل عىل هدف التعادل عن 
طريق املدافع جاس��م حبيب. أدار 
اللقاء الحكم عقيل حسن، وتحصل 
عىل أفض��ل العب يف املباراة العب 

فريق الربي سيدكميل حسن.
وس��وف تس��تكمل باقي املباريات 
الدورة بعد نهايئ كأس النخبة الذي 
س��يجمع فريق ن��ادي املالكية مع 

نظره نادي الحد مساء اليوم.
ه��ذا، وق��د حظي��ت منافس��ات 
اْلَي��ْوم األول والث��اين م��ن البطولة 
متابعة الجامهر العاشقة لنجومها 
السابقن وتفاعاًل كبرًا يف املباريات 
ع��رب التش��جيع املس��تمر. وتتميز 
بطول��ة قدام��ى الالعب��ن ب��روح 
التحدي األخوي والرشيف، وَكَذلِك 
املواقف الجميلة منها الترصيحات 
النارية بن رؤساء الفرق والالعبن.

انطالق بطولة مصباح الهدى الرمضانية 
لقدامى الالعبين 

لحظة انطالق البطولة

علي بن خليفة

“اليرموك” ُتحافظ على لقب الكرة الطائرة للبنين

السماك يتسلم دعما ماليا لبطولة المؤيد

مدينة عيىس - وزارة الرتبية 
والتعليم : بجدارة واستحقاق، 
حافظت مدرسة الرموك عىل 
لقب الكرة الطائرة يف بطولة 

مدارس البنن االبتدائية، وذلك 
ضمن النشاط الخارجي الذي 
يقيمه قسم الرتبية الرياضية 

بإدارة الرتبية الرياضية والكشفية 
واملرشدات يف وزارة الرتبية 

والتعليم، وجاء ذلك بعد التغلب 
يف املباراة النهائية عىل فريق 
مدرسة البديع بشوطن دون 

مقابل، وأقيمت عىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة 

مبدينة عيىس الرياضية، وبعد 
نهاية املباراة قام مدير اإلدارة 
عصام عبدالله بتتويج األبطال 

وتسليم كأس البطولة ملدرسة 
الرموك وتقليد الالعبن امليداليات 

الذهبية، فيام تم تقليد العبي 
مدرسة البديع امليداليات الفضية 

وسط أجواء احتفالية رائعة 
وبهجة من الجميع.

وهذه السنة الثانية عىل التوايل 
التي ُتحقق فيها مدرسة الرموك 

هذه البطولة بعد أن حققتها 
يف العام الدرايس املايض كذلك، 

وهو يعكس االهتامم باللعبة يف 
املدرسة، يف حن شهدت املباراة 

النهائية تنافساً كبراً بن الفريقن 
من أجل االنتصار لكن الكلمة 
العليا يف النهاية كانت للرموك 
الذي انترص بشوطن دون رد.

استقبلت عضو مجلس اإلدارة 
برشكة يوسف خليل املؤيد وأوالده 

سلوى املؤيد نائب رئيس مجلس 
ادارة نادي البحرين للتنس مرزا 

السامك، وذلك مبناسبة بطولة 
املرحوم يوسف خليل املؤيد 

الرمضانية لزوجي التنس والتي 
ينظمها نادي البحرين للتنس يف 
شهر رمضان من كل عام تخليدا 

لذكرى املرحوم يوسف خليل املؤيد 
طيب الله ثراه، أحد قدامي أعضاء 
النادي ومن أكرث الداعمن للنادي 

طوال مسرته. وأثناء الزيارة أعرب 
مرزا السامك عن شكره ملواصلة 
رشكة يوسف خليل املؤيد رعاية 

البطولة سنويا، مشيدا بحرص 
الرشكة عىل توفر كل عوامل النجاح 

لهذه البطولة العريقة، وقد تسلم 
نائب رئيس النادي شيكا من سلوى 

املؤيد بدعم رشكة يوسف خليل 
املؤيد وأوالده للبطولة، وبدوره 

أهدى السامك إىل سلوي املؤيد 
نسخة من كتاب “نادي البحرين 

للتنس أربعون عاما من اإلنجازات.. 
واملسرة مستمرة “، وقد أشادت 

املؤيد بهذا الكتاب القيم الذي 
يؤرخ لتاريخ التنس البحريني.

أشاد منتسبو فريق “بتلكو جرنز 
يونايتد” بالدعم املقدم من قبل 

رشكة مونرتيال للسيارات إىل 
الفريق املشارك يف دورة نارص بن 
حمد الرمضانية الرابعة لأللعاب 

الرياضية “نارص 11”.
ونوهوا باسمهم ونيابة عن 

الجهازين الفني واإلداري للفريق 
بالرعاية املقدمة من قبل 

مونرتيال للسيارات، مؤكدين أنها 

تسهم يف توفر أسباب النجاح 
لتهيئة الفريق وظهوره باملستوى 

اإليجايب يف بطولة “نارص 11” 
لكرة القدم.

وأثنوا عىل الدعم املقدم من قبل 
مالك رشكة مونرتيال للسيارات، 

إبراهيم بن عبدالله الشيخ، 
مشيدين باإلسهامات املتعددة 

للرشكة خدمة للرياضة البحرينية 
بشكل عام.

وأشاروا إىل أن هذه الرعاية 
املقدمة من مونرتيال للسيارات 

تعكس الحرص الكبر للرشكة 
عىل دعم الرياضين البحرينين، 
ودعام ملشاركة الفريق يف دورة 

سمو الشيخ نارص بن حمد 
الرمضانية.

ولفتوا إىل املكتسبات املتعددة 
للرعاية، والتي تعكس طيب 

العالقة بن الطرفن من خالل 

توفر الدعم املناسب للفريق 

وظهوره مبا يليق مبستواه املعهود 

يف دورة تعد من أقوى الدورات 

فنيا وتنظيميا وتنافسيا عىل 

مختلف األصعدة.

وأوضحوا أن الرعاية لها العديد 

من االنعكاسات اإليجابية عىل 
فريق بتلكو جرنز يونايتد، 

مشرين إىل أنها تعكس جانبا 
مهام للرشكات املحلية يف دعم 

الشباب البحريني وتوفر أسباب 
نجاحه يف مختلف األنشطة 
والرياضات التي ميارسها، مبا 
يسهم بشكل عام يف االرتقاء 

بالرياضة البحرينية عموما وكرة 
القدم خصوصا.

“مونتريال للسيارات” تقدم رعايتها لـ”بتلكو جنرز يونايتد” في “ناصر 11”
البالد سبورت

تتويج الفائزين في بطولة الكرة الطائرة لالبتدائي

السماك يتسلم رعاية البطولة من سلوى المؤيد
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نادي  تواصلت منافسات دورة 
س��ار الرمضاني��ة الثانية عرشة 
لكرة الق��دم، وذل��ك بإقامة 3 
مباري��ات ضمن إط��ار الجولة 
الثالثة للبطولة، حيث فاز فريق 
رشك��ة دمل��ون للدواج��ن عىل 
الزعيم 10 بنتيجة )2-4(، وفاز 
فريق مفروشات أحمد رشيف 
عىل فريق إيليا بنتيجة )2-1(، 
وتعادل فريق بلجيكا مع فريق 

األحالم سلبيا دون أهداف. 
األوىل  املب��اراة  يف  التق��ى   
فري��ق رشكة دمل��ون للدواجن 
بفريق الزعي��م 10 للرياضة يف 
مباراة ممتعة وش��هدت تبادل 
الهج��ات م��ن الطرفني، تقدم 
لفريق دملون  عبدالرضا  صادق 
للدواج��ن وأدرك س��يد ع��ي 
جعفر التعادل للزعيم من ركلة 
جزاء، ث��م عاد دمل��ون ليتقدم 
ع��ن طري��ق حس��ني املوييش 
لكن محم��د عبدالكريم عادل 
ليس��تمر  النتيج��ة من جديد، 
التع��ادل حت��ى نهاي��ة دقائق 
الش��وط الث��اين حني اس��تطاع 
املتألق قاسم سعيد من تسجيل 
الهدف الثالث لفريقه ليضغط 

الزعيم بكل قوة محاوال تعديل 
النتيجة، لكن قاسم سعيد ومن 
هجمة مرتدة استطاع أن ينهي 
آمال الزعيم يف العودة بإحرازه 

الهدف الرابع. 
 ث��اين مباريات الجول��ة الثالثة 
مفروشات  فريقي  بني  جمعت 
أحمد رشيف وإيليا، مفروشات 
أحمد رشيف وصيف النس��خة 
املاضي��ة الذي تعادل يف املباراة 

األوىل دخ��ل املب��اراة بكل قوة 
الث��الث ليضع  النقاط  لحص��د 
قدمه يف الدور الثاين، وكان له ما 
أراد عندم��ا أحرز العبه املتألق 
وهيب أحمد الهدف األول من 
ركلة حرة، وأضاف زميله حسني 
عيىس الهدف الثاين بعد فاصل 
مهاري من وهيب. استمر تقدم 
الشوط  نهاية  املفروشات حتى 
الثاين، ورغ��م الصحوة املتأخرة 

إليليا الذي قل��ص النتيجة عرب 
حسن الجداحصة إال أن الوقت 
مل يك��ن كافي��ا إلدراك التعادل 
لتنتهي املباراة بفوز مفروشات 

أحمد رشيف. 
 آخ��ر مباريات الجول��ة الثالثة 
بلجيكا  فري��ق  ب��ني  جمع��ت 
وفريق األحالم، يف لقاء اتس��م 
بالتحفظ الش��ديد م��ن فريق 
بلجي��كا الذي تراجع إىل الدفاع 
الهجات  االعتاد عىل  محاوال 
تأم��ني  ض��ان  م��ع  املرت��دة 
منطقت��ه الدفاعي��ة يف الوقت 
ال��ذي حاول في��ه األحالم كثريا 
ع��رب التس��ديدات البعيدة من 
املتألق أحمد عاب��د لكن دامئا 
ما اصطدمت محاوالت االحالم 
بصالبة بلجيكا الدفاعية لينتهي 
بني  الس��لبي  بالتعادل  اللق��اء 

الفريقني. 
 وتس��تمر منافس��ات البطولة 
بإقام��ة الجول��ة الرابعة حيث 
س��يلتقي فري��ق إيلي��ا بفريق 
عذاري، وفريق ش��باب املحرق 
بفري��ق مرك��ز ش��باب ع��راد، 
وس��يجمع اللقاء األخري الذيب 

العيناوي باألحالم.

دلمون للدواجن أول المتأهلين في بطولة سار الرمضانية

من منافسات البطولة

الكوثــــر يالقـــي الكـــــراج 
بــــدورة السقيــــة

السقية - السلانية : تقام اليوم الخميس مباراة واحدة ضمن 
منافسات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم حينا يلتقي فريق 

الكوثر مع نظريه كراج 2011 وذلك لحساب املجموعة. 
يدخل فريق الكوثر هذه املباراة وله نقطة واحدة من تعادل واحد 
وفريق كراج 2011 له ثالث نقاط من فوز واحد من مباراة واحدة.

ويف نتائج مسابقة، حقق الجيش نتيجة الفوز عىل فريق بنك البحرين 
الوطني 2، بنتيجة ثالثة أهداف مقابل اليشء. سجل أهداف فريق 

الجيش كل من أرشف عياد خالل الشوط االول، يف الشوط الثاين أضاف 
كل عباس القطري وحسني نرصالله )كوبل( الهدف الثالث. وقد تألق 
حارس فريق الجيش حسني كشكول وصد اكرث من هدف لفريق بنك 

البحرين الوطني 2. أدار املباراة الحكم جعفر الخباز وقد انذر كال 
من احمد القيدوم وزميله حيدر طرادة بينا استبعد مدرب ورئيس 

الفريق يعقوب اسحاق يف الشوط الثاين. بهذا الفوز تصدر الجيش 
مؤقتا فرق مجموعته بأربع نقاط من مباراتني، بينا يحتل فريق 

بنك البحرين الوطني 2 املركز الثاين بفوز واحد وخسارة واحدة وله 
مباريات مهمة يتطلع للفوز فيهم ليتأهل اىل الدور الثاين.

لقطة من المباراة 

تأهل فريق األيام، وكا يحلو 
للبعض تسميته مفاجأة الدورة، 

بقيادة حسن مهدي إىل نهايئ 
دورة مركز شباب الهملة لفئة 

املتقاعدين لهذا العام، بعد 
فوزه عىل فريق هايب بقيادة 

عي مهدي املرشح األقوى 
لبلوغ الدورة النهايئ وإحراز 

كأس البطولة، حيث كان أحد 
الفرق التي كانت مرشحة 

لبلوغ الدور النهايئ لهذه الفئة.
 وقد قدم العبو األيام مباراة 
جميلة متكنوا من خاللها من 
تعطيل قوة الفريق الخصم، 

حيث بدأ األيام مباراته حذرًا 
وبخطة دفاعية محكمة متكن 

من خاللها من إحكام السيطرة 
عىل منطقته وتقليل خطورة 

فريق هايب الذي لجأ إىل 
التسديد من بعيد دون أن 
يشكل خطورة واضحة عىل 
مرمى األيام خالل الشوط 
األول، حيث استطاع األيام 

إحراز هدف السبق عن طريق 
تسديدة جميلة من العب خط 

وسطه حسني البوري الذي 
بدا عليه واضًحا نقص عامل 

اللياقة وتأثر فريق األيام بعدم 
جاهزيته، لينتهي الشوط األول 

بتقدم األيام بهدف مقابل ال 
يشء وسط ذهول الجميع من 

هذه النتيجة.
ليبدأ الشوط الثاين ويدخل 

هايب أكرث تنظيًا بهذا الشوط 
وشكل خطورة واضحة عىل 
مرمى األيام يف سبيل إحراز 

التعادل، وظل العبو األيام 
مستمرين يف خطتهم الدفاعية، 

وتأثر خط هجومهم وعدم 
فاعليته خالل النصف األخري 

من الشوط الثاين والذي كان 
واضًحا فيها سيطرة هايب، 

حتى متكن من تسجيل هدف 

التعادل عن طريق مهاجمه 

إبراهيم حبيب إثر تسديدة 

باغتت الحارس حسن عبدعي 

الذي تألق كثريًا يف صد هجات 

فريق هايب، ليحتكم الفريقان 

إىل رضبات الجزاء، والتي أضاع 

فيها العبو هايب ركلتني من أصل 

ثالث، فيا سجل لأليام العباه 

سيدصالح سيدشرب واملتألق 

عبدالله حبيب بوكوثر.

 وبذلك، يتأهل األيام لنهايئ 

فئة املتقاعدين مخالًفا كل 

التوقعات التي كانت تصب يف 

صالح فريق هايب. رصح بذلك 

أمني الرس ورئيس العالقات 

العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

لقطة من منافسات المتقاعدين

األيام يتأهل لنهائي متقاعدي الهملة الكروية

موسم سالوي استثنائي لـ”ميالد الزعيم”

علي مجيد

“زالبية”

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

موس��م اس��تثنايئ قدمه فريق 
بإحرازه  الس��لة  لك��رة  املنامة 
ثالث بطوالت محلية، باإلضافة 
الحتالله املرك��ز الثاين للبطولة 
الت��ي  لألندي��ة  الخليجي��ة 
اختتمت منافس��اتها مؤخرًا يف 

مسقط.
موسم اس��تثنايئ، كون الفريق 
“كّوش” ع��ىل األلقاب املحلية 
ب��دًءا م��ن بطول��ة الس��وبر، 
ليتمك��ن بعدها م��ن تحقيق 
اللقب الغايل يف الكرة الربتقالية 
وهي كأس خليفة بن س��لان، 
ال��دوري  ببطول��ة  وختمه��ا 
التقليدي  عىل حس��اب غرميه 
األهي. رغم املطبات واألفخاخ 
التي نصبت م��ن خصومه، إال 
أن “الزعيم” ظهر مبس��تويات 
أكرث م��ن رائع��ة ونتائج كبرية 
املنرصم  املوس��م  للغاية خالل 
وس��ار بش��كل متناغ��م، هذا 

كب��ريًا  تف��اؤالً  أعط��ى  األم��ر 
لجاه��ريه وللش��ارع الريايض 
بأن املنامة س��يكون له ش��أن 
عظي��م يف البطول��ة الخليجية، 
كلها  األه��داف  انحرصت  وقد 
الذي  اللق��ب  تحقي��ق  نح��و 
ط��ال انتظاره كث��ريًا، كيف ال، 
ينقصها  ال  املوجودة  والعنارص 
يشء يحول دون الظفر بالكأس.
الفريق ش��ّد رحال��ه إىل ُعان 
ودخل األجواء وتلقى خس��ارة 
مفاجأة مبكرة أمام الش��ارقة، 
الس��بب والدافع  كانت ه��ي 
للزعي��م يف وصول��ه للمب��اراة 
النهائية، إذ إنه قدم مستويات 
أكرث جدية وقتالية يف املباريات 
األخ��رى، ورضب فيها خصومه 
ومنه املح��رق يف ال��دور قبل 
جدارت��ه  ليثب��ت  النه��ايئ، 
ليتج��دد  للنه��ايئ،  بالوص��ول 
نصيب��ه مبالقاة الش��ارقة التي 

كرر فوزه ع��ىل املنامة ليخرج 
الثاين الذي أنتج  األخري باملركز 
مش��اعر منقس��مة بني الحزن 
والف��رح مل��ا آلت إلي��ه هذه 
املش��اركة ولآلم��ال “املنامي��ة 
البحريني��ة” التي تبخرت رغم 

أنها مل تكن رساًبا!
موس��م استثنايئ بكل ما حدث 
فيه للزعيم املنامي يعود فضله 
بع��د الله س��بحانه وتعاىل إىل 
املدرب  جهود وخ��ربة وحنكة 
الوطني عقيل ميالد الذي أثبت 
علو كعبه ع��ىل كافة املدربني 
ومتكن  واملحلي��ني(،  )األجانب 
الخاصة من  الفني��ة  بقيادت��ه 
الوصول ملنص��ة التتويج ألربع 
مرات متتالية، وهذا بكل تأكيد 
ُيحس��ب له وملا قدمه من فكر 
تدريبي اح��رايف، جعله محط 
اح��رام وتقدير كافة عش��اق 
الكرة الربتقالية يف نادي املنامة 

خصوًص��ا ومملك��ة البحري��ن 
عموًم��ا، األم��ر ال��ذي جعل 

إدارة نادي املنامة تتمسك 
به ملوس��م آخر بحس��ب 
ما كش��فه رئي��س مجلس 
اإلدارة زه��ري كازروين عىل 
صفحات “البالد س��بورت” 

قبل أيام قليلة.
بكل تأكيد، بقاء عقيل عىل 
رأس القي��ادة الفني��ة لن��اد 
بحجم ومكانة “املنامة” هو 
ثقل كب��ري ع��ىل عاتق أي 
مدرب، ولك��ن ميالد أثبت 
أن��ه أهل لها من خالل أول 

مواس��مه الذي يعترب ناجًحا 
ب��كل املقايي��س، ومتكن من 
الزعيم  أرس قل��وب جاه��ري 
بتواضع��ه وخلق��ه، حتى وإن 
كانت هناك أص��وات متعالية 
بإقالت��ه من منصبه.. “ِحجة يف 

حاجة”!
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بحضور وزير المواصالت  

السوق الحرة تنظم غبقتها في “داون تاون روتانا”

إقبال كبير على عرض استبدل سيارتك القديمة بأخرى جديدة 

أسعار تنافسية على جميع السيارات في “مونتريال” للسيارات 

نظمت �رشك���ة ال�شوق احلرة غبقته���ا الرم�شانية لالإعالميني 
واملديري���ن وكب���ار ال�شخ�شي���ات يف فن���دق داون ت���اون روتانا 
باملنام���ة وتف�شل باحل�شور وزير املوا�شالت واالت�شاالت كمال 

اأحم���د، ورئي�س جمل�س االإدارة ف���اروق املوؤيد، والع�شو املنتدب 
عب���داهلل بوهن���دي واأع�شاء جمل����س االإدارة والرئي����س التنفيذي 
ل�رشكة خدمات مطار البحرين �شلمان املحميد.  وح�رش الغبقة عدد 

كبري من ال�شحفيني لل�شحف واملجالت املحلية واالأجنبية الذين 
اأم�ش���وا اأوقات رم�شانية ممتع���ة، حيث التقوا بكب���ار املديرين 
وجتاذب���وا اأط���راف احلدي���ث ع���ن االأم���ور االجتماعي���ة بعيدا عن 

الت�رشيحات ال�شحفية والر�شميات. واعتادت �رشكة ال�شوق احلرة 
تنظيم مث���ل هذه الغبقة؛ به���دف توطيد العالق���ات االجتماعية 
وااللتقاء مع االإعالميني وكبار ال�شخ�شيات يف املجتمع البحريني.

“البحرين الوطني” يدشن الحملة الترويجية لحاملي “ماستركارد” 
اأعلن بن���ك البحرين الوطني الي���وم عن اأحدث 
عرو�ش���ه ل�شه���ر رم�ش���ان املب���ارك و�شيف 2018 
حلاملي بطاقات “ما�شرتكارد” االئتمانية وال�رشاف 
االآيل من البنك، والتي �شيتم منحهم مبوجبه فر�شة 
للفوز بجوائ���ز قّيمة تبع���اً ال�شتخدامهم بطاقاتهم 
يف ف���رتة العر�س م���ن 22 مايو اجل���اري ولغاية 31 

اأغ�شط�س املقبل. 
وخ���الل فرتة العر�س، �شيتاأهل حاملو بطاقات 
ما�ش���رتكارد االئتماني���ة من بن���ك البحرين الوطني 
للح�ش���ول عل���ى فر�ش���ة واح���دة للف���وز والدخول 
يف ال�شح���ب تلقائي���ا مقاب���ل كل 50 دين���ارا يت���م 
اإنفاقها يف مملكة البحرين. اأم���ا بالن�شبة للعمليات 
ال�رشائية الدولية  خارج اململكة با�شتخدام بطاقات 
ما�ش���رتكارد لل����رشاف االآيل اأو االئتماني���ة من بنك 
البحري���ن الوطن���ي، ف�شيحظ���ى حامل���و البطاق���ات 

بفر�شت���ني للف���وز. اأم���ا املعام���الت املحلي���ة عرب 
بطاقات ال�رشاف االآيل، فلي�شت م�شمولة بالعر�س. 

و�شيتم اختيار الفائزي���ن باجلوائز القّيمة عرب 
عميلت���ي �شحب خالل �شهري يولي���و و�شبتمرب على 
النحو االآت���ي:  ال�شح���ب االأول: �شيح�شل 3 فائزين 
حمظوظ���ني عل���ى فر�شة ا�ش���رتداد كام���ل للمبالغ 
الت���ي اأنفقوه���ا عن طري���ق البطاقة خ���الل �شهري 
مايو ويونيو 2018  وذلك بحد اأق�شى ي�شل لغاية 

10.000 دوالر لكل فائز.  
ال�شحب الثاين: �شيح�ش���ل فائز حمظوظ واحد 
عل���ى �شي���ارة “ني�ش���ان بات���رول” فاخ���رة، يف حني 
�شيح�ش���ل فائ���زان عل���ى فر�ش���ة ا�ش���رتداد كامل 
املبال���غ الت���ي انفقاه���ا ع���ن طري���ق البطاقة خالل 
�شهري يوليو واأغ�شط�س 2018، وذلك بحد اأق�شى 

ي�شل لغاية 10.000 دوالر لكل فائز. 

 ت�شه���د حملة �رشكة مونرتي���ال لل�شيارات 
ا�شتب���دل �شيارت���ك القدمي���ة باأخ���رى جديدة  
اإقبال كبري. وت�شتمر احلملة ملواكبه العرو�س 

القويه الت
ال�شه���ر  مبنا�شب���ة  ال�رشك���ة  تقدمه���ا  ي 
الف�شي���ل، ويتي���ح العر����س للزبائ���ن الكرام 
فر�ش���ة ا�شتبدال �شياراتهم القدمية مها كان 
نوعه���ا ب�شيارتهم اجلديدة باف�ش���ل االأ�شعار 

واأ�شهل الطرق التمويلية.  
فاإذا كن���ت حتلم ب�شيارة جدي���دة تريحك 
من م�شاري���ف �شيارتك القدمي���ة وجتدد بها 
اأ�شل���وب حياتك، فبادر بزيارة �رشكة مونرتيال 
القدمي���ة،  �شيارت���ك  ال�شتب���دال  لل�شي���ارات 
حي���ث متنحك �رشك���ة مونرتيال �شع���را منا�شبا 
ل�سيارتك امل�ستعملة، مع �رشوط مرنة و�سل�سلة 
لعملية اال�شتب���دال، واأ�شعار تناف�شية ومغرية 
على جميع مودي���الت ال�شيارات اجلديدة التي 

حتلم ب�رشائها. 
ويق���وم بتقيي���م ال�شي���ارات جمموعة من 
املخت�ش���ني يف هذا املجال وف���ق اآلية متنحك 

اف�ش���ل االأ�شع���ار ل�شيارتك القدمي���ة و�شمن 
ج���دول زمن���ي ال يتع���دى الدقائ���ق املعدوده 
لتح�ش���ل على اأف�ش���ل اخلدم���ات باأ�رشع وقت 

ممكن. 
وي�رشي العر�س على جميع ال�شيارت �شواء 

كان���ت �سيارت���ك القدمي���ة نق���دا اأو اأق�ساط، 
حيث ت�ش���دد �رشكة مونرتيال قر����س ال�شيارة 
القدمية ومتنح���ك قر�شك اجلدي���د للح�شول 
عل���ى ال�شيارة اجلدي���دة دون احلاجة لالنتظار 

النتهاء اأق�ساط ال�سيارة القدمية.

اإل���ى جان���ب ت�شكيل���ة كب���رية وا�شعة من 
جميع فئات ال�شيارات اجلديدة من ال�شيارات 
االقت�شادي���ة وال�شي���ارات العائلي���ة الوا�شعة 
و�شي���ارات الدف���ع الرباع���ي واأي�ش���ا ت�شكيله 
كب���رية م���ن ال�شي���ارات الفخم���ة وال�شي���ارات 

الريا�شية، وكل هذه ال�شيارت تقدمها ال�رشكة 
باأف�شل االأ�شعار التناف�شية.

واالأ�شع���ار  اال�شتب���دال  عر����س  وبخ���الف 
التناف�شي���ة الت���ي تقدمه���ا ال�رشك���ة مازال���ت 
ال�رشكة م�شتم���رة يف تقدمي اأف�ش���ل العرو�س 
الرم�شانية والذي ي�شهد اإقباال كبريا كل يوم، 
حيث متنح ال�رشكة عمالئها الكرام هدايا فورية 
قيمة عند زيارتهم اأح���د فروعها اخلم�شة عند 
يقدمي معاملتهم وهذه الهديه بخالف الهدية 
االآيف���ون التي تقدمه���ا ال�رشكة م���ع ا�شتالمك 
ل�شيارت���ك اجلديدة وتقي���م ال�رشكة �شحوباتها 
اأح���د  لتمن���ح عمالئه���ا  اأ�شب���وع  الك���ربى كل 
اجلوائز الكربى، وه���ي” ن�شدد عنك قرو�شك 
والتزمات���ك” و”جائ���زة ن�ش���ف الق�شط عليك 
ون�ش���ف الق�شط علين���ا” واأخريا جائ���زة رحلة 
جماني���ة حل�شور كاأ����س الع���امل برو�شيا، وكل 
ه���ذه ال�شحوب���ات تتمت حتت اإ����رشاف مندوب 
وزارة التج���ارة ومازالت العدي���د والعديد من 
الفر����س متاحة لربح اأح���د اأو كل تلك اجلوائز 

جلميع عمالء �رشكة مونرتيال لل�شيارات. 
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انتهت النجمة مروة حممد من ت�شوير م�شاهدها يف بطولة 
م�شل�ش���ل “قلوب بي�شاء” مع املخرجني مهند قطي�ش وح�شان 
داوود والذي بداأ عر�شه اليوم على �شا�شة اأبو ظبي الأولى يف 
�شهر رم�ش���ان. ويف ت�رصيحات حتدثت مروة عن قلوب بي�شاء 

وقالت اإن فكرته مقتب�شة من م�شل�شل اأمريكي لكن مت اإ�شافة 
فقرة يف كل نهاية حلقة لي�شبح متالئما مع طبيعة منطقتنا.

وقالت: “ روي امل�شل�شل ق�شة عائلتني، واحدة �شعودية 
والأخرى اإماراتية، وتقع مواقف يومية طريفة بينهما”.

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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مسافات

البحرينية دانة آل سالم.. حبيبة القصبي في العاصوف
تاألق����ت الفنان����ة البحريني����ة ال�ش����ابة دانة اآل 
�ش����امل، باأدائه����ا املمي����ز ال����ذي خط����ف الأنظار يف 
م�شل�ش����ل ” العا�ش����وف ”، حيث قامت بدور حبيبة 
نا�رص الق�ش����بي، الدور الذي اأبرز جراأتها، وجعلها 
تخطف الأ�ش����واء من خالل م�ش����اركتها يف م�شل�شل 

يحظى مب�شاهدة جماهريية عالية كالعا�شوف.
وترى الفنانة البحرينية التي �ش����جلت ح�شوًرا 
ا�ش����تثنائًيا لفًتا لالأنظار يف م�شل�شل ” العا�شوف 
”، اأن يف الفن ر�ش����الة ل ميكن قراءتها من طرف 
واحد، الأمر ال����ذي يدفعها دائًما اإلى قراءة الن�ش 
قب����ل املوافقة على العمل 3 م����رات، الأولى منها 
ق����راءة كاملة، والثانية تطل����ع خاللها على دورها، 
اأما الثالثة فتح����ذف الدور اخلا�ش بها من الن�ش، 
����ا منها على توجيه  لرتى مدى تاأثريه، وذلك حر�شً

ر�شالة من خالله، لعدم تقدمي اأدوار بال معنى.
اأم����ا عن دوره����ا يف ” العا�ش����وف ”، فيعد من 
اأه����م واأج����راأ الأدوار التي قدمتها خالل م�ش����ريتها 

الفني����ة، حيث ج�ش����دت في����ه دور فت����اة غجرية يف 
حقب����ة زمني����ة ل تعرفها، وخمالفة ملا تعي�ش����ه يف 
حياته����ا الطبيعية واقعًيا، ف�ش����اًل عن وقوفها يف 

هذا امل�شل�ش����ل، اأمام كوكبة م����ن عمالقة الفن يف 
املنطق����ة العربية، مما جعلها بداي����ة تنبئ مبيالد 

جنمة خليجية قادمة.

تي في

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

نجوم الغناء 
في ألبوم ديني 

واحد بمناسبة 
شهر رمضان

تبادل األطباق في رمضان.. هل أسدل الزمن ستاره على هذه العادة؟

يف خط���وة غ���ري م�ش���بوقة بني جنوم 
الغن���اء، اأعلن���ت �رصكة MS برودك�ش���ن 
ملالكها املنتج م�شطفى ال�شويفي عن 
طرح األبوم ديني جديد مبنا�ش���بة حلول 
�ش���هر رم�شان ي�شم 10 من جنوم الغناء 
م���ن بينه���م اإيه���اب توفيق، م�ش���طفى 
قمر، اأحمد �ش���عد، حممود الليثي، طارق 
ال�ش���يخ، اأحمد �شيبة، م�شطفى حمفوظ، 
اإ�ش���ماعيل الليثي، جن���وان، واإجني، على 
اأن تط���رح اغني���ات الألب���وم تباع���اً عرب 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
الألبوم ي�ش���م 10 اأغني���ات واأدعية 
دينية تتنوع ما بني مو�ش���يقى ال�شباب 
والأحلان ال�ش���عبية، كتب وحلن الأدعية 
عدد من ال�شعراء وامللحنني واملوزعني، 
منه���م حمم���د البوغ���ة، ح�ش���ام �ش���عيد، 
حممد عب���د احلميد، حممد عب���د املنعم، 
هاين فاروق، م�ش���طفى �ش���كري، �رصيف 
الو�ش���يمي، با�ش���م منري، زي���زو فاروق، 

واأحمد اأمني.

يف زم���ٍن غ���ري بعي���د يف �ش���هر رم�ش���ان 
املبارك كل ليل���ة وحتديداً قبل اأذان املغرب 
ب�شاعٍة اأو ن�شف �شاعة تقريباً جتد الطريق قد 
امتالأت بحاملي ال�شحون و”ال�شواين” املليئة 
بالأطباق املختلفة واملكتوب على الق�ش���دير 
املغلف���ة به “بي���ت فالن” اإ�ش���ارة اإلى املنزل 
الذي �ش���وف يح���ط فيه ه���ذا الطب���ق، وما اإن 
يجتمع الأه���ل على مائدة الإفطار حتى جتدها 
مليئة باأكرث من �ش���نف طع���ام كل واحٍد منها 
من بيٍت خمتلف من الأه���ل اأو اجلريان لدرجة 
اأن كل رب���ة منزل ق���د ل حتتاج لطهو اأكرث من 
�شنفني او ثالثة لتاأتيها باقي اأ�شكال الطعام 
م���ن بي���وت اجل���ريان، ويف ذلك الزم���ن كانت 
مب���ادئ اجل���رية اأروع ما ميكن وحب الإن�ش���ان 
اخل���ري لأخي���ه باأن ل ت�ش���قط يف فم���ه لقمةٌ اإل 
وتذوقها جاره قبله، ولأن اخلري ل زال متمكناً 
من قل���وب الكثري من النا�ش ُيطرح ال�ش���وؤال، 
مل���اذا خ���ف بريق ه���وؤلء من الط���رق يف ليايل 
رم�ش���ان الكرمية، مل يندثروا ولكن اأ�ش���بحوا 
قل���ًة قليلًة ب�ش���كل ُمالحظ، “ الب���الد” طرحت 
الت�ش���اوؤل التايل على عدد من ال�ش���ابات “هل 
�ش���هدِت عادة تبادل الأطباق الرم�شانية بني 
اجل���ريان يف احلي الذي تعي�ش���ني فيه؟ كيف 
كان���ت قب���ل 12 عاماً وكي���ف ه���ي الآن؟ وما 

تعليقك على هذه الظاهرة؟”

�رصيف���ة  ال�ش���ابة  البداي���ة  يف  �ش���اركتنا 
املحف���وظ قائل���ًة “ اأحن كثرياً ال���ى هالعادة! 
لأن فيه���ا بركه عجيب���ة، قبل مدة م���ن الزمن 
كان احل���ي كله يتب���ادل الطباق من مي�ش���ور 
احلال اإل���ى الفقري وكانت فر�ش���ه من خاللها 
نعطي املحتاج دون اأن ي�شعر بالإحراج، كانت 
ام���ي تعطينا ما ل يقل عن طبقني، نفتح باب 
اجلار وندخل، نعطيهم املكتوب ونرجع لناأخذ 
اأطباق ثانيه للجار الثاين وهكذا.. من املمكن 
اأن تك���ون هذه الع���ادة قد اندث���رت قليالً يف 
الأحي���اء اجلدي���دة لكنها ل زال���ت موجودة يف 
حّين���ا، رغم اأنني ل انكر انها تقل�ش���ت، ف�رصنا 
نتب���ادل الطباق م���ع جار واحد فق���ط، وكربنا 

نحن واأ�شبح اخلدم يقومون بالدور ولكن هذا 
اأف�شل من ل�شيء.

كما �ش���هدت ه���ذه العادة اجلميلة اأي�ش���اً 
ال�ش���ابة مع�ش���ومة �ش���لطان، موؤك���دًة ان هذه 
الع���ادة ل زال���ت قائمة لديه���م يف احلّي الذي 
ت�ش���كن في���ه وبكرثة قائل���ة “مازلن���ا نتبادل 
الطب���اق بينن���ا وبني اجل���ريان وع���ادة حلوة 
ع�شاها ما تنقطع وان �شاء اهلل ت�شتمر لالجيال 
القادم���ة لن فيه���ا توا�ش���ل وتراح���م وحمبه 
فتب���ادل الطباق يثب���ت لك ان م���ازال هناك 
جرية و�شحبة طيبة حت�ش براحه داخلية عندما 
تو�ش���ل الطبق بنف�شك وترى ب�شمة اجلار وهو 

ي�شتلمه وي�شكرك ويدعي لك “

و مل يختل���ف الراأي كثرياً بالن�ش���بة اإلى 
وديعة الوداعي ف�شاركتنا قائلة “عادة تبادل 
الطباق من اجمل العادات التي كانت موجودة 
يف تل���ك الف���رتة، فل���م يك���ن تب���ادل الطباق 
واملاأكولت ال�ش���هية هي الفكرة ال�شا�ش���ية 
فمن وجهة نظ���ري اأن مع كل طبق يتم تبادله 
يت���م تبادل احلب والأمتنان وامل�ش���اعر جميلة 

جداً معه”.
لكنها بينت ان الزمن قد اأ�ش���دل �ش���تاره 
بع�ش ال�ش���يء على هذه املرا�شيم الرم�شانية 
اجلميلة حيث اأردفت “ مع الأ�ش���ف اأ�ش���بحت 
الن وب�ش���كل تدريج���ي تختف���ي، واأن���ا ج���داً 
�ش���عيدة انني ا�شتطعت ان ا�ش���هد على هذه 

الفرتة من هذا ال�ش���هر الف�ش���يل على الرغم 
من انني كنت اتذمر عندما تر�شلني امي لأخذ 
ال�ش���حون وتوزعيها على البي���وت املتفرقة، 
وكان كل بيت ير�شل طبقاً معيناً وم�شهوراً به 
لنتع���رف من خالله على ا�ش���حابه، اما يف زمننا 
هذا فاإن هذه العادة �ش���ارفت على النقرا�ش 
ان مل تنقر����ش اأ�ش���اُل، فبع���د ان كان النا�ش 
يتبادل���ون الطباق الرم�ش���انية فيم���ا بينهم 
�شاروا يتبادلونها عن طريق مواقع التوا�شل 
 show وال  العر����ش  ملج���رد  الجتماع���ي 
of فق���ط، واأ�ش���بحت ه���ذه ال�ش���حون باردة 
واملاأك���ولت تفق���د طعمه���ا وحالوته���ا لأننا 

افتقدنا ا�شا�شاً لذة وحالوة هذه العادة “.

    BUZZ      

نصائح للصائمين

الصداع
بالإم���كان دوما عالج ال�ش���داع يف رم�ش���ان 
والتخل����ش من���ه او حت���ى التخفيف م���ن نوباته 
وم�ش���اعفاته ال�ش���حية املزعج���ة باتب���اع بع�ش 

الن�شائح والطرق احلياتية الب�شيطة التالية:
• التقلي���ل م���ن ا�ش���تهالك املنبه���ات يف 
القه���وة وال�ش���اي لتعوي���د اجل�ش���م عل���ى قل���ة 

الكافيني امل�شتهلك.
• احلفاظ على ن�ش���بة ال�شكر يف الدم �شمن 
احل���د الطبيع���ي وذلك من خالل تن���اول الطعام 
الغني بال�شكريات والن�شويات بكميات معتدلة 

خالل وجبتي الفطار وال�شحور.
• احلر�ش على ����رصب املاء بكميات كافية 
بني وجبتي الفطار وال�شحور مبعدل ل يقل عن 
8 اكواب، لتجنب اجلفاف والعط�ش خالل النهار 

والوقاية من ال�شداع.
• عدم ال�ش���هر لوقت متاأخر واحلر�ش على 
النوم ل�ش���اعات كافية خالل النهار واي�ش���ا اخذ 

قيلولة �شغرية خالل النهار لإراحة اجل�شم.
• عدم القيام مبجهود بدين �شاق او اعمال 

متعبة اثناء ال�شيام.
• تن���اول وجبة غنية بالن�ش���ويات املعقدة 
والربوتني خالل ال�شحور ل�ش���مان عدم ال�شعور 

باجلوع وال�شداع خالل النهار.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:
5 مالعق طعام �شل�شة ماجي 75 مل
3 مالعق طعام دقيق الذرة 60 جم

2 ملعقة طعام خل 30 مل
1 بي�شة

3 ف�شو�ش ثوم مفرومة 15 جم
1 ملعقة �شاي زجنبيل مفرومة 8جم
1 دجاجة مقطعة 10 قطع 1100جم

زيت عملي للقلي

مقادير الصلصة:
2 ملعقة طعام زيت نباتي 30 مل

2 جزرة مقطعة �رصائح طويلة 200 جم
1 فليفلة خ�رصاء مقطعة �رصائح طويلة 80 جم

2 ف�ش ثوم مفروم 10 جم
ملعقة �شاي زجنبيل مفروم 8 جم

1 كوب �شل�شلة الطماطم )كات�شب( 275جم
 ½كوب ماء 100 مل

طريقة التحضير:
1 - تخلط جميع املقادير ما عدى الزيت وتو�شع جانبا ملدة )30دقيقة(.
2 - تقلب قطع الدجاج ثانية ثم تغلى بزيت عميق وتو�ش���ع خالل طبق 

التقدمي.
3 - لعمل ال�شل�شة: يحمر اجلزر، الفليفلة، الثوم والزجنبيل بالزيت ثم 

ت�شاف له �شل�شة الكات�شب واملاء.
4 - ت�شب ال�شل�شة على املاء وتقدم.

 )4 اأ�شخا�ش(

حمرر م�سافات 

تتخذ الفنانة املعتزلة اأمل حجازي 
ال�شبكة  عرب  الر�شمية  ح�شاباتها  من 
لتن�رص عبارات املحبة  العنكبوتية منرباً 
وال�������ش���الم. ام���ل ن�����رصت ����ش���ورة على 
�شفحتها اخلا�شة عرب موقع ان�شتغرام 
وهي ترتدي ثوباً ابي�ش اللون ظهرت 
فيه كاملالئكة وعلقت قائلة: “نقاء القلب لي�ش غباء 
امنا فطرة مييز اهلل بها من اأحب #مقولة_اعجبتني”.

ملي�ش  ال�شورية  املمثلة  دخلت 
عفيفة القف�ش الذهبي ب�شكل ر�شمي 
مع اأحد رجال الأعمال ال�شوريني بعد 
التي  والغرام  احلب  عالقة  على  عام 
�شغريا  ح��ف��ال  واأق���ام���ت  جمعتهما. 
اأن  الأهل فقط، على  ب�شيطا بح�شور 
يعلنا اخلرب الر�شمي بعد �شهر رم�شان حيث 

يخ�شعا جلل�شة ت�شوير باأزياء الزفاف.

الرميثي: “اللوكيشن القديم” يدفع الممثل لإلبداع 

 إيقاف هدى حسين عن مزاولة عملها بحكم قضائي
تط���ل املمثل���ة ه���دى ح�ش���ني يف 
م�شل�شلها “عطر الروح”، بدور دكتورة 
نف�ش���ية وحا�ش���لة على اأعلى الدرجات 
املتح���دة  الولي���ات  م���ن  العلمي���ة 
الأمريكية، وحا�ش���لة عل���ى تكرمي من 
الرئي�ش الأمريكي، كونها كانت اأذكى 
طالب���ة عل���م نف�ش يف اأم���ريكا، ولكنها 
ب�ش���بب طريق���ة ابتكاراته���ا يف العالج 
النف�شي اأُعترب خطاأ طبياً اأوقفت بعده 
عن مزاولة مهنة الطب بحكم ق�شائي، 
فتق���وم باإعط���اء درو�ش���اً خ�شو�ش���ية 
مببال���غ زهيدة لتعي�ش منه���ا. وتدخل 

يف متاه���ة م���ن العالق���ات الإن�ش���انية 
يف  احل���ادة  والتغ���ريات  املت�ش���ابكة 
والنا����ش  اأ�رصته���ا  وحي���اة  حياته���ا، 
املحيط���ني به���ا. يف املقاب���ل، يعاين 
رج���ل الأعمال ال���رثي م�ش���عل، والذي 
يق���وم بدوره عبد الرحم���ن العقل، من 
معاناة ولده املري�ش النف�ش���ي والذي 
يعج���ز الأطباء عن عالج���ه، ويطلب من 
املحيطني ب���ه اإيجاد عطر وهي “هدى 
وق���ت  يف  ول���ده  ملعاجل���ة  ح�ش���ني”، 
يرف����ش اجلميع ه���ذا الطلب، ب�ش���بب 

احلكم ال�شادر �شدها.

يف  ح�ش���ني  ه���دى  املمثل���ة  تط���ل 
م�شل�ش���لها “عطر الروح”، ب���دور دكتورة 
نف�ش���ية وحا�ش���لة عل���ى اأعل���ى الدرجات 
العلمية من الوليات املتحدة الأمريكية، 
الرئي����ش  م���ن  تك���رمي  عل���ى  وحا�ش���لة 
الأمريك���ي، كونها كانت اأذكى طالبة علم 
نف����ش يف اأمريكا، ولكنها ب�ش���بب طريقة 
ابتكاراتها يف العالج النف�ش���ي اأُعترب خطاأ 
طبياً اأوقفت بعده عن مزاولة مهنة الطب 
بحك���م ق�ش���ائي، فتقوم باإعطاء درو�ش���اً 
خ�شو�ش���ية مببالغ زهي���دة لتعي�ش منها. 
وتدخل يف متاهة من العالقات الإن�ش���انية 

املت�شابكة والتغريات احلادة يف حياتها، 
وحياة اأ�رصتها والنا�ش املحيطني بها.

يف املقاب���ل، يع���اين رج���ل الأعم���ال 
الرثي م�ش���عل، والذي يقوم ب���دوره عبد 
الرحمن العقل، من معاناة ولده املري�ش 

النف�ش���ي والذي يعجز الأطباء عن عالجه، 
ويطل���ب م���ن املحيط���ني به اإيج���اد عطر 
وهي “هدى ح�ش���ني”، ملعاجل���ة ولده يف 
وقت يرف�ش اجلميع هذا الطلب، ب�ش���بب 

احلكم ال�شادر �شدها.

جمل����ش ال�ش���يخ عبداهلل ب���ن خال���د اآل خليفة: 
39465800

جمل�ش ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة: 39366679

جمل�ش غامن بن ف�شل البوعينني: 39601373
جمل�ش جا�شم علي اأحمد بوطبنية:39672772
جمل����ش ماجد بن علي النعيم���ي “وزير الرتبية 

والتعليم”: 38889924
جمل�ش حممد اأحمد العامر:39286857

جمل�ش ال�رصوقي:39444043
جمل�ش حممد �شلمان الزياين:39603322

جمل�ش عبداهلل را�شد العثمان:39645047
جمل�ش عي�شى مبارك الكبي�شي:39671417
جمل�ش اأحمد يو�شف عبدامللك:39423737

جمل�ش حمافظة العا�شمة.
اجلنو�ش���اين:  عبدالعزي���ز  عب���داهلل  جمل����ش 

39643501
جمل�ش املرباطي:36670500

جمل�ش حممد �شالح ال�شادة:39665000
جمل�ش علي حممد ال�شماهيجي:39689389

جمل�ش عبدالرحمن عبداهلل بوعلي:39616151
جمل�ش عائلة اآل خرفو�ش: 36668801 

جمل�ش ريا�ش اإبراهيم ر�شدان:39456170
جمل�ش عائلة اآل حممود: 39676270

جمل�ش اآل بوح�شن:36667679

جمل�ش النا�شك: 39116865
جمل����ش املرح���وم احل���اج ج���واد بن ح�ش���ن بن 

�شيف: 39457653 
جمل�ش ال�رصوقي: 39444043

جمل�ش حممد مبارك اجلالهمة:17413502
جمل�ش م�شطفى علوي ال�رصخات:39450480

جمل�ش �شادق وتقي البحارنة: 39622322
الب����رصي  ح�ش���ن  عبداله���ادي  جمل����ش 

واأولده:39645444
جمل����ش ال�ش���يخ عبداحل�ش���ني ال�ش���يخ خل���ف 

الع�شفور: 39615005
جمل�ش الطوا�ش: 39622962

جمل�ش اأجور:39609939
جمل�ش حجي اإبراهيم بوهاين:39688963

جمل�ش اللحدان:39681199
جمل�ش الع�شفور:36455566

جمل�ش جميل العلوي:36397777
جمل�ش حبيب علي عواجي:39453808

جمل�ش جمعة حممد جمعة الكعبي:39683008
خنج���ي  قا�ش���م  عبدالق���ادر  ال�ش���يخ  جمل����ش 

واإخوانه:17776351
جمل�ش �شامل يو�شف البوعينني:39622499

جمل�ش اأحمد حمفوظ العايل:36411000
جمل�ش ال�شيخ جا�شم ال�شعيدي:39460513

جمل�ش عبا�ش عبداهلل ال�رصاج: 39466604

س مجالس
مي

لخ
ا

طاهرة جعفر

وديعة الوداعي• مع�شومة �شلطان• 

مسرح الجريمة
هذا  ي�ش���تعر�ش 
امل�شل�ش���ل ق�ش�ش���ا 
منف�ش���لة للجرائم يف 
حلقات���ه يف اإط���ار من 
الإثارة واحلركة. وهو 
باأ�ش���لوب  يعر����ش 
احللقات املنف�ش���لة 
ليقدم ق�شة خمتلفة 

يف كل يوم.
العم���ل:  فري���ق 
�شمعة حممد، وفخرية 
خمي�ش، اإ�ش���افة اإلى 
اخلليج  م���ن  ممثلني 
و�ش���يوف  العرب���ي، 
وكندا  بريطاني���ا  من 

والهند.

أبو عمر المصري
الأح���داث  ت���دور 
ح���ول �ش���اب يعم���ل 
يداف���ع  باملحام���اة 
املظلوم���ني،  ع���ن 
ويت���ورط يف جرمي���ة 
كب���ار  لأح���د  قت���ل 
الداخلي���ة،  �ض���باط 
ول يجد اأمامه �ش���وى 
الهروب خ���ارج م�رص، 
ليحاول اإثبات براءته 
القاتل  ع���ن  والبحث 
امل�شل�شل  احلقيقي، 
اأحمد خالد  اإخراج  من 
مو�ش���ى واإنتاج �رصكة 
ت���ي فيج���ن لط���ارق 

اجلنايني.

الدجاج 
الحامض الحلو
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األخيرة
�ل�صعوديـة ت�صنـع �أول روبـوت متحـدث بالعـربيـة

نظافة �أطفالك �ل�صديدة قد ت�صيبهم مبر�ض خطري

متك���ن �ضاب �ضعودي من �ضناعة وتطوير روبوت اآيل ناطق باللغة العربية واللهجة العامية، �ضمن 
م�رسوع بحثي خا�ص قام به. واأكد �ضاحب امل�رسوع في�ضل �ضامل ال�رسهيد، اأنه ا�ضتوحى فكرته من انت�ضار 
االأخب���ار ب�ضاأن خماط���ر الذكاء اال�ضطناع���ي، خ�ضو�ضا بعد روؤيت���ه اهتمام اململك���ة يف الروبوتات، بعد 

انطالق م�رسوع “نيوم” باململكة، وفقا ل�ضحيفة “�ضبق” ال�ضعودية.
واأ�ضار اإلى اأنه عمل على ت�ضنيع م�رسوع “م�ضامل” ملدة تقارب ال� 8 اأ�ضهر، حتى انتهى من جتهيزاته 

داخل اململكة وباأيدي �ضعودية. ويتميز الروبوت بقدرته على احلوار باللغة العربية واللهجة العامية.

م���ن اجلمي���ل اأن تبقي اأطفالك يف حالة نظيف���ة طوال الوقت، اإال اأنه ات�ض���ح علميا اأن هذه 
العناية املبالغ فيها من البكترييا واجلرثومات قد توؤدي الإ�ضابتهم مبر�ص خطري وقاتل.

وك�ضف���ت درا�ضة جدي���دة عن اأن املبالغ���ة يف املحافظة الزائدة على نظاف���ة االأطفال، قد 
ت���وؤدي الإ�ضابته���م ب�”اللوكيميا”، اأو ما تعرف ب���� “�رسطان الدم”، بح�ض���ب �ضحيفة “تلغراف” 
الربيطانية. وتو�ضل الباحث���ون يف بريطانيا اإلى اأن االأطفال عندما يتعر�ضون للجراثيم ب�ضكل 

م�ضتمر وهم �ضن مبكر، فاإن ذلك �ضيوؤثر على جهازهم املناعي ويوؤدي اإلى �ضعفه.
واأو�ض���ح مع���دو الدرا�ضة اأن���ه اإذا تعر�ص االأطف���ال املعر�ضون للع���دوى ب�ضهولة، ملر�ص 
غ���ري �ض���ار ن�ضبيا، مثل االإنفلونزا، فاإن نظام املناعة لديه���م يعطل خلق خاليا دم بي�ضاء، اأكرث 
مقاومة للعدوى مما هو مطلوب، وهو ما ي�ضبب يف النهاية االإ�ضابة ب�رسطان الدم. ون�ضح باحثو 
الدرا�ض���ة، البالغ عدده���م 30، االأهايل باتباع خط���وات ب�ضيطة مع اأطفاله���م لتعزيز املناعة يف 
اأج�ضاده���م، وهي ال�ضماح له���م بالذهاب اإلى احل�ضان���ة النهارية؛ حتى يتمكن���وا من التوا�ضل 
م���ع قرنائهم املحمل���ن باجلراثيم، وكذلك الر�ضاعة الطبيعية، واللع���ب يف الهواء الطلق، كما 

ين�شحوهم بعدم تنظيف املنزل ب�شكل مفرط. 
واأ�ضار مدير مركز التطور وال�رسطان يف معهد اأبحاث ال�رسطان يف لن ميل غريفز، دن اإلى اأن 
“�رسطان الدم الليمفاوي احلاد له حمفز بيولوجي وا�شح، يعززه �شعف مناعة املر�شى، وعدم 
تطوره���ا ب�ض���كل �ضحيح”. واأكد غريفز اأن اأهم االآثار املرتتبة عل���ى هذه الدرا�ضة هو اأن معظم 

حاالت �رسطان الدم يف مرحلة الطفولة من املرجح اأن تكون قابلة للوقاية منها.

 Social
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برنامج مقالب يثري �أزمة 
مع �ل�صرطة �ل�صود�نية

فج���ر برنام���ج مقالب مذاع عل���ى قناة �شوداني���ة حملية اأزمة بين���ه وبني ال�رسطة 
ال�ضوداني���ة؛ ب�ضب���ب اإ�ضاءته ل�ضورته���ا، وتقدمي �ضورة غري حقيقي���ة عنها، وهو ما 

دعاها اإلى وقف عر�شه.
واأ�ش���ارت ال�رسط���ة يف انتقادها للربنامج، والذي يحمل ا�ش���م “عليك واحد”، اإلى 
اأن���ه يت�شمن م�شاهد تخالف القانون يف تعاملها بعنف مع املواطن، وهو ما �شري�شخ 
�ش���ور ذهنية �شيئة من قبل امل�شاهدين مبختل���ف اأعمارهم جتاه ال�رسطة ال�شودانية، 
وفق���ا ملوقع “النيلن” االإخباري ال�ضوداين. وقال الناطق الر�ضمي با�ضم ال�رسطة اإنه 
مت االتف���اق مع قناة “�ضودانية 24” على اإيقاف برنام���ج الكامريا من اأجل مراجعته. 
واأف���اد الفريق �رسط���ة حقوقي عمر املختار حمم���د حاج النور، رئي����س هيئة التوجيه 
واخلدم���ات والناطق الر�ضمي لل�رسطة، باأنهم اأر�ضل���وا خطابا وا�ضحا و�رسيحا باإيقاف 
العم���ل الدرامي )كام���ريا خفية(، الذي يقدم عرب قن���اة “�ضودانية 24”، والذي وجد 
ا�شتن���كارا كبريا م���ن الأو�ش���اط ال�رسطية، اإذ تن���اول العم���ل يف كل حلقاته كثري من 
�ضواب���ط العمل ال�رسطي ب�ضورة غ���ري �ضحيحة وغري الئقة، ابت���داء من الزي ال�رسطي 
واأعم���ال ال�رسط���ة االإدارية واجلنائية، علما ب���اأن العمل مل يت���م الت�ضديق له من جهة 

االإخت�ضا�ص وهي ال�رسطة.
وم���ن ناحيتها، ن����رست قناة “�ضوداني���ة 24” بيانا، اأكدت في���ه اأن ال�رسطة جهازا 
قوميا، وركنا اأ�شا�شيا من اأركان واأعمدة الدولة ال�شودانية، وهي حمل احرتام وتقدير 
جلهة موقعها كموؤ�ش�شة وطنية را�شخة، وملا تقوم به من احلماية للوطن واملواطنني 

وب�شط الأمن والرقابة وغريها من املهام والوظائف املعلومة للكافة.
واأك���دت القناة اأنها �ضت�ضل اإلى حلول وفاقية مع اإدارة ال�رسطة، واأنها �ضتتجاوز 

�ضوء التفاهم النا�ضب عرب احلوار والتوا�ضل، ور�ضوخ االحرتام املتبادل بينهما.

ب���دت زوجة االأمري هاري حفيد ملكة بريطانيا، ميغ���ان ماركل، يف اأول اإطاللة ر�ضمية لها كدوقة �ضا�ضك�ص 
وفيًة الأ�ضلوبها الب�ضيط يف جمال االأناقة، فاختارت ثوًبا ربيعًيا من الكريب ال�ضويف باللون الزهري الفاحت 

جًدا متّيز باأكمامه الطويلة ال�ضّفافة.
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ص ح�ضن 
ولكنه حار خالل  

النهار.

الرياح متقلبة االجتاة من 3 الى 8 عقد 
ولكنها عموما �ضمالية �رسقية من 8 الى 

13 عقدة احيانا بعد الظهرية.

درجة احلرارة العظمى 39 م ال�ضغرى 
25 م الرطوبة الن�ضبية العظمى 80 % 

ال�ضغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

لأول مـرة... م�صجـد يقبـل �لـزكـاة بـ “بيتكويـن حـالل”
اأ�ضبح اأح���د م�ضاجد لن���دن االأول يف العامل الذي 
يقب���ل تربع���ات البيتكوي���ن، عق���ب �ضه���ر واحد من 
اإعالن عامل اإ�شالمي اأن ا�شتخدام العملة الرقمية حالل 
مبوجب ال�رسيعة االإ�ضالمية. واأعلن جامع “�ضاكيلويل 
ل���ن” يف منطقة هاكن���ي �ضمايل لن���دن، اأنه ياأمل يف 
جم���ع 10 اآالف جنيه اإ�ضرتليني عل���ى االأقل )ما يزيد 
عن 13 األف دولر( من التربعات خالل �شهر رم�شان، 

�ضواء بالعملة املحلية اأو بالعملة الرقمية االإثريوم اأو 
بيتكوي���ن. وقال رئي�ص جمل�ص االأمناء اإيركن غوين، 
ل�ضحيفة “The Hackney Gazette”: “نحاول اأن 
ننا�ضد ع���ددا اأو�ضع من املتربعن من خالل العمالت 
اجلدي���دة، واأعددن���ا من�ض���ة للم�ضلمن االأك���رث ثراء 
خ���ارج جمتمعنا لدعم التربع مل�شجدن���ا”. ويف ال�ضهر 
 Blossom“ املا�ش���ي، قام حممد اأبو بك���ر من �رسكة

وظائ���ف  با�شتك�ش���اف  اإندوني�شي���ا  يف   ”Finance
البيتكوي���ن وغريها م���ن العمالت الرقمي���ة، لتحديد 
ما اإذا كانت تتوافق م���ع تعريفات االإ�ضالم ال�ضارمة 
 Blossom“ للمال. وق���ال الرئي�ص التنفيذي ل�رسكة
Finance” ماثي���و مارتن “اأردن���ا تقدمي اإر�ضادات 
وا�شح���ة تدعمه���ا اأبح���اث متين���ة تفي���د الأ�شخا�س 

العادين واملمار�ضن للتمويل االإ�ضالمي”.

يحيي  جديد  �خرت�ق 
�أمل �إمناء �أدمغة

فتــاة �صجاعــة تكبــح 
جماح ح�صان هائج

متك���ن فريق بح���ث من جامع���ة طوكيو يف 
اليابان م���ن اإعادة اإن�ضاء ج���زء �ضغري من دماغ 

االإن�ضان، بدقة اأكرب من اأي وقت م�ضى.
ودر����ص الباحث���ون كيفي���ة عم���ل اخلالي���ا 
الع�ضبية، ووجدوا اأنه ميكن تدريبها لالن�ضمام 
اإلى بع�شها البع����س با�شتخدام “مادة ال�ضقة 
ا�ضطناعية من الع�ضب���ون”، يطلق عليها ا�ضم 
اللوح���ات اأو االأطب���اق املجهري���ة. وعندما ربط 
فري���ق البحث اثنت���ن من اللوح���ات الع�ضبية 
اال�ضطناعية معا، وج���دوا اأنها قادرة على نقل 
االإ�ض���ارات الكهربائية فيما بينها. وهناك عدد 
م���ن االأ�ضب���اب العملي���ة الت���ي تبع���ث االأمل يف 
حتقيق طموحات الباحثن فيما يتعلق باإن�ضاء 
دماغ ا�شطناعي كامل الوظائف، وهذه النتيجة 

هي خطوة �ضغرية نحو حتقيق الهدف.

ا�ضتطاع���ت هيل���ي م���ور، مرا�ضل���ة قن���اة 
“�ض���كاي �ضبورت” الربيطاني���ة اإيقاف ح�ضان 
هائ���ج، اأثن���اء تقدميه���ا لتقري���ر �شح���ايف من 

م�ضمار �ضباق اخليول.
وكانت مور تقدم عل���ى الهواء تقريرا عن 
�ضب���اق اخليول الذي اأقي���م يف مدينة ت�ضيب�ضتو 
الربيطانية، حن اأ�ضقط ح�ضان فار�ضه ورك�ص 
متجها نحوها. وما اأن اقرتب منها حتى اأم�ضكت 
اندف���اع  ت�ضب���ب  بحي���ث  بزمام���ه،  ال�ضحفي���ة 
احل�ض���ان ب�ضقوطه���ا اأر�ضا، اإال اأنه���ا مل تفلته، 
واأجربته على الوقوف، دون اأن ت�ضاب بجروح.

وقال���ت �ضحيفة “التلغ���راف” الربيطانية 
من���ذ  اخلي���ول  م���ع  تعلم���ت  ال�ضحفي���ة  اإن 
طفولته���ا، اإذكان والده���ا مرو�ض���ا ومدربا يف 
جمال الفرو�ضية. وا�ضته���ر اإخوتها بفوزهم يف 

�ضباقات اخليول.

حلظة اإطالق مدفع االإفطار يف العا�ضمة املنامة مع غروب �ضم�ص اليوم ال�ضابع من �ضهر رم�ضان املبارك  )ت�ضوير: اأمين يعقوب(
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