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جماعية” حتوي  “مقربة 
باملو�صل  جثة   60

بغ���د�د � وكاالت: ع���رت �ل�سلط���ات �لعر�قية 
عل���ى مقربة جماعية يف حي �ل�سفاء مبدينة �ملو�سل 
ت�س���م رفات���ا لنحو 60 مدنيا، بينه���م عدد كبري من 
�لن�س���اء، ق�سو� عل���ى يد تنظيم “د�ع����س”، بح�سب 

قناة “�لعربية”، �أم�س �خلمي�س.
وقال م�سدر ع�سكري �إن �لقو�ت �الأمنية عرت 
عل���ى �ملقربة �جلماعية يف �أح���د �أزقة منطقة �ل�سفاء 

�لتي ماز�ل���ت ت�سهد معارك ب���ن �لقو�ت 
�لعر�قية و�ملتطرفن.

التحرك �صد اإيران عرب البيت اخلليجي
ربط امل�شالح مع الغرب باملواقف... امل�شاركون يف ندوة “ $”:

�لثاني���ة  �حللق���ة  يف  �مل�سارك���ون  �تف���ق 
من ن���دوة “�لب���اد” بعنو�ن “�الإع���ام �الإير�ين 
ودوره �مل�سل���ل يف �ملنطق���ة �لعربي���ة” عل���ى 
�أهمي���ة �لتحرك �س���د �لتدخ���ات �الإير�نية من 

خ���ال �لبي���ت �خلليج���ي، ووفق �أجن���د�ت عمل 
و��سح���ة �ملعامل ومتف���ق عليه���ا، موؤكدين يف 
�لوقت نف�سه �أهمي���ة ربط �مل�سالح مع �لغرب 

باملو�قف.
ور�أى �مل�سارك���ون ����رصورة �إي�سال �سوت 
�ل�سعوب �الأحو�زية �ملكلومة للعامل، وت�سكيل 

قي���اد�ت �سيا�سية و�إعامية لها، ت�سعفها على 
توحيد �ل���روؤى و�ملو�قف باملحاف���ل �لدولية، 
ا  وبدع���م وم�ساندة من �لدول �لعربية، خ�سو�سً
�أن �لتوغ���ل �الإي���ر�ين م�ستم���ر ول���ن يتوق���ف، 

ولنظام �أوكل لنف�سه با �أي حق متثيل 
مطالب �ل�سيعة يف �لعامل.

22 جهة حكومية بع�صوية “الوطنية للمعلومات”

ا للماج�صتري يف 3 �صنوات ابتعاث 261 ممر�صً

قال���ت وزي���رة �ل�سح���ة فائق���ة �ل�سال���ح �إن 
�ل���وز�رة �بتعث���ت 261 م���ن طو�ق���م �لتمري����س 
م���ن �لع���ام 2010 �إلى2013 للرب�م���ج �لتعليمية 
و�لتدريبي���ة م���ن خمتل���ف �لدر��س���ات و�لرب�م���ج 

�لتاأهيلي���ة �الأكادميي���ة و�لتخ�س�سية ذ�ت �ملدد 
�لطويلة.

ا وممر�سة  و�أ�سارت �إلى �أن نحو 2479 ممر�سً
�سارك���و� بور����س ودور�ت تدريبي���ة ذ�ت �مل���دد 
�لق�س���رية، و�لت���ي بل���غ عددها نح���و 133 دورة، 

وذلك يف �لفرتة من 2010 �إلى 2016.

�ملنام���ة - بنا: �سدر ع���ن رئي�س �لوزر�ء 
خليف���ة  �الأم���ري  �مللك���ي  �ل�سم���و  �ساح���ب 
ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة ق���ر�ر رق���م 9 ل�سنة 
2017 بتعدي���ل �مل���ادة )1( من �لقر�ر رقم 
)21( ل�سن���ة 2015 باإن�س���اء �للجنة �لوطنية 

للمعلومات.
وج���اء يف �لق���ر�ر: تن�س���اأ جلن���ة ت�سم���ى 
“�للجن���ة �لوطنية للمعلوم���ات” ي�سار �إليها 
يف ه���ذ� �لق���ر�ر بكلم���ة “�للجن���ة”، وت�سكل 

برئا�سة وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء، 
2وع�سوية 22 جهة حكومية.
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حتف���ظ وزير �لرتبي���ة و�لتعليم على 
رفع �ل�س���ن �الإلز�مي ب�س���اأن �لتعليم من 

�خلام�سة ع�رصة �إلى �لثامنة ع�رصة.
وقال: “�إن �لتعلي���م �الإلز�مي ي�سمل 
مرحلت���ي �لتعليم �البتد�ئ���ي و�الإعد�دي 
فق���ط، لتاأتي �ملرحل���ة �لثانوية كمرحلة 

تلي مرحلة �لتعليم �الأ�سا�سي”.
وب���رر باأن مد �سن �الإل���ز�م �سيرتتب 
علي���ه �إلز�مية بقاء �لطال���ب على مقاعد 
�لدر��س���ة �إل���ى نهاية �ملرحل���ة �لثانوية 
بالن�سب���ة لل���وز�رة ولويل �أم���ره على حد 

�س���و�ء، مما قد يجع���ل ذلك عائق���اً �أمام 
من يرغب طوعاً بالعمل، �أو قد يدفعون 
�الأو�س���اع  ب�سب���ب  �لعم���ل  �إيج���اد  �إل���ى 

�القت�سادية الأ�رصهم.
و�أ�س���ار �لنعيم���ي �إل���ى �أن �لقان���ون 
رق���م )27( ل�سنة 2005 ق���د حدد ب�ساأن 
�لتعليم مفهوم �الإلز�م وحدود �إلز�ميته، 
�إذ عرف���ت �مل���ادة �الأول���ى من���ه مفهوم 
“�لتعليم �الأ�سا�سي و�سن �الإلز�م ومدته 
9 �سن���و�ت در��سية عل���ى �الأقل”، و�سن 
�الإلز�م هو بلوغ �س���ن �ل�ساد�سة من عمر 

�الإل���ز�م ببلوغ  �لطف���ل، وينتهي 
�سن �خلام�سة ع�رصة من عمره”.

وزير الرتبية: ل رفع ل�صن التعليم الإلزامي

• وزير �لرتبية و�لتعليم	

• جمل�س �أمانة �لعا�سمة �حتفل بيوم �لبيئة �لعاملي يف مم�سى �سرتة حتت �سعار “�أنا مع �لطبيعة”	

م�صروفات البلدية ال�صمالية �صعف اإيراداتها رها... و “قلب البغدادي” منظِّ “داع�ش” تنعى 
�لفعل���ي  �خلتام���ي  �حل�س���اب  �أ�سف���ر 
للبلدي���ة �ل�سمالي���ة لل�سن���ة �ملالية 2016 
عن 3 ماين و904 �آالف و141 دينار�ً من 
�الإي���ر�د�ت، فيما بلغ �إجم���ايل �مل�رصوفات 
�لفعلي 6 ماين و333 �ألفا و627 دينار�ً، 
�ألف���ا و486  بعج���ز بل���غ مليون���ن و429 

دينار�ً.
وحازت �لقوى �لعامل���ة على 4 ماين 

�إجم���ايل  م���ن  دين���ار�  و817  �ألف���ا  و751 
م�رصوف���ات  بلغ���ت  فيم���ا  �مل�رصوف���ات، 

�خلدمات مليون و51 �ألفا و168 دينار�.
�إل���ى ذلك، �نته���ى �جتم���اع �مل�ست�سار 
�لقانوين بوز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين و�أع�ساء جمل�س بلدي 
�ل�سمالي���ة، �إل���ى �سامة �الإج���ر�ء �لذي قام 
به رئي�س �ملجل�س حمم���د بوحمود بتوقيع 
�حل�ساب �خلتام���ي لل�سنة �ملالية �ملنتهية 

دون عر�سه على �ملجل�س.

دبي - �لعربية نت: �عرتف تنظيم “د�ع�س” 
مبقتل �ل�رصعي �لعام و�لقيادي �لبارز يف �لتنظيم 
�لبحريني ترك���ي �لبنعلي �لذي ��ستهر ب� “منظر” 
�لتنظي���م ويحمل �أكر من لقب، منه���ا “�أبوهمام 
�الأث���ري” و “�أبو�سفي���ان �ل�سلي���م” و “�أبوحذيفة 
“قل���ب �لبغ���د�دي”، ج���ر�ء غ���ارة  �لبحرين���ي” و 

للتحالف يف �لرقة غرب �سوريا.
ه���ذ� وذ�ع ��سم �لبنعلي بع���د �إعانه مبايعته 
من�س���ب  وتولي���ه   2014 يف  د�ع����س  لتنظي���م 
�ل�رصعي �لعام ل���دى �لتنظيم �لذي يتزعمه �أبوبكر 

�لبغد�دي.
ويعد “�أبوهمام” �أحد �أبرز قياد�ت د�ع�س يف 
مدينة ����رصت �لليبية، حيث كان يلقي �ملحا�رص�ت 
بامل�ساج���د لعنا�رص �لتنظي���م، و�إعد�دهم لدور�ت 

�رصعية.
ي�سار �إلى �أنه يف �أغ�سط�س 2015 ��ستهدفت 
�لطائر�ت �الأمريكية ق���وى �الأمن �لد�خلي وفندق 
“�مله���اري” و”�ملجم���ع �الإد�ري” مبدينة �رصت يف 
حماول���ة منها ال�ستهد�ف قي���اد�ت تابعة لتنظيم 

6د�ع�س وعلى ر�أ�سها �لبنعلي.

• �لنري�ن ��ستعلت يف �ل�سيارة بعد �النفجار	

انفجـــار �صيـــارة مفخخـــة يف القطيــف
دب���ي - �لعربية.نت: �سهدت حمافظة 
�لقطيف، ����رصق �ل�سعودية، �خلمي�س قبيل 
�س���اة �ملغ���رب، �نفج���ار �سي���ارة كان���ت 

متوقفة يف منطقة ميا�س.
و�أفادت �ملعلوم���ات �الأولية عن وقوع 
قتيلن، م�سرية �إل���ى �أن �جلثتن تعود�ن 

الثنن من �ملطلوبن يف �لعو�مية.
 و�أفادت م�س���ادر مطلع���ة �أن �النفجار 
وقع يف �سيارة حممل���ة بذخائر ومتفجر�ت 
�إل���ى  نقله���ا  ين���وون  �الإرهابي���ون  كان 
�لعو�مي���ة لاإمد�د، وقد �سوه���دت جثتان 

د�خل �ل�سيارة.
�جلثت���ن  �أن  �مل�س���ادر  و�أ�ساف���ت 
تعود�ن ملطلوب���ن �أمنياً، هما: فا�سل �آل 
حمادة وحمم���د �ل�سومي���ل، يف حن �سجل 

هروب 3 من �ملطلوبن. 4

 مع الطبيعة...

• جانب من ندوة “�لباد” عن “�الإعام �الإير�ين”	

زيـــــــن العابديــــن: طــــرح الـ 5G جتارًيا 

اأواخـــر 2019

هيفاء ح�شني: ال اأحب اأن اأفت�ش يف هاتف زوجي 

عن اأثٍر للخيانة

بوح�شن لـ “البالد”: �شاأ�شتقيل من “التقاعد” واأجمد 

ح�شوري اجلل�شة واجتماعات “االأمن”

داركليب يواجــه خطر اإغراءات االأندية 

الكبرية لنجومــه

اقتصاد البالد
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مروة خمي�س 

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�شيد علي املحافظة

اإبراهيم النهام

ت�سوير:  �أمين يعقوب

بقرار من رئي�ش الوزراء

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	
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رئي�س الوزراء ي�شدر قرارا باإن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات

تعزيز منظومة االأمن االجتماعي املتكاملة ل�شالح املواطنني

دور مهم للزكاة يف االقت�شاد والتكافل االجتماعي

ت�شكل برئا�شة وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وع�شوية 22 جهة حكومية 

ما توافق عليه البحرينيـــون يف امليثاق ي�شكل طريق امل�شرية الوطنية ال�شاملة... ويل العهد: 

م�شيًدا بالتربع ال�شخي لـ “البحرين االإ�شالمي”... وزير العدل: 

المادة األولى:
ي�شتبـــدل بن�س املادة )1( من القرار رقم 
)21( ل�شنـــة 2015 باإن�شـــاء اللجنـــة الوطنيـــة 

للمعلومات، الن�س االآتي:

المادة )1(:
الوطنيـــة  “اللجنـــة  ت�شمـــى  تن�شـــاأ جلنـــة 
للمعلومات” ي�شار اإليهـــا يف هذا القرار بكلمة 
“اللجنة”، وت�شكل برئا�شة وزير �شوؤون جمل�س 

الوزراء، وع�شوية ممثلني عن اجلهات االآتية:
ديـــوان �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي رئي�س 

الوزراء، مكتـــب النائـــب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، االأمانة العامة ملجل�ـــس الوزراء، وزارة 
املالية، وزارة اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة 
الرتبيـــة والتعليـــم، وزارة ال�شناعـــة والتجارة 
االإ�شـــكان،  وزارة  ال�شحـــة،  وزارة  وال�شياحـــة، 
وزارة االأ�شغال و�شـــوؤون البلديات والتخطيط 
العمـــراين، وزارة العـــدل وال�شـــوؤون االإ�شالمية 
واالأوقاف، وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية، 
وزارة  واالت�شـــاالت،  املوا�شـــالت  وزارة 
النفط، هيئة الكهربـــاء واملاء، جمل�س التنمية 
االقت�شادية، م�ـــرف البحرين املركزي، هيئة 
املعلومـــات واحلكومة االلكرتونيـــة، املجل�س 

االأعلى للمراأة، املجل�ـــس االأعلى للبيئة، ديوان 
اخلدمة املدنية.

وي�شـــدر قـــرار من وزيـــر �شـــوؤون جمل�س 
الـــوزراء بت�شميـــة اأع�شـــاء اللجنة، وذلـــك بناء 
علـــى تر�شيح كل جهة من اجلهـــات املذكورة 
يف الفقـــرة االأولى من هذه املادة على اأال يقل 
م�شتـــوى التمثيـــل عن درجـــة وكيـــل م�شاعد، 
وي�شمـــي القـــرار نائبا لرئي�ـــس اللجنة من بني 

اأع�شائها يحل حمل الرئي�س يف حال غيابه.
يقـــوم  الأعمالهـــا  مقـــرر  للجنـــة  ويكـــون 
بالتح�شـــري الجتماعاتهـــا، وحتريـــر حما�رهـــا 

ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

المادة الثانية:
على وزير �شـــوؤون جمل�س الوزراء والوزراء 
واجلهات املعنيـــة كل فيما يخ�شه تنفيذ هذا 
القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ره 

يف اجلريدة الر�شمية.

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
االأعلـــى النائب االأول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء 
�شاحـــب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليفة اأن “النهج الذي اختطه عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللـــك الوالد حمد بن عي�شى 
اآل خليفـــة ت�شـــري عليـــه امل�شـــرية الوطنيـــة 
ال�شاملة ململكـــة البحرين، وفق االأ�ش�س التي 
توافـــق عليها املواطنـــون يف ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، والعمل يتوا�شـــل ليتم تفعيل كل 
تلـــك االأ�ش�ـــس بال�شكل الذي يحقـــق الطموح 

اجلامع مبا فيه خري الوطن لكل اأبنائه”.
وقال �شموه: “اإن هـــذه الوثيقة الوطنية 
روؤيـــة  تد�شـــني  مـــن  تبعهـــا  ومـــا  ال�شاملـــة 
البحريـــن االقت�شاديـــة 2030 حـــددت وجهة 
املبـــادرات والربامج املتعددة ممـــا قد اأثمر 
عـــن تنـــاٍم متوا�شل يف القطاع غـــري النفطي، 
وهـــذا يـــدل علـــى االهتمـــام الكبـــري بتدعيم 
االأ�ش�س الداعمة الزدهـــار البيئة االقت�شادية 
وتعزيزهـــا بالعوامـــل اجلاذبـــة لال�شتثمارات 
عرب تطويـــر النظم واالإجـــراءات والت�شهيالت 
التي ت�شتفيد منها خمتلف االأن�شطة التجارية 

واال�شتثمارية”.
واأكـــد �شمـــوه “الرتكيـــز علـــى اأن يكون 
مردود جميع هذه امل�شاعي يف خدمة املواطن 
الذي يوجه جاللة امللك الوالد دائًما اأن يكون 
الهدف الرئي�س جلميع جهود التنمية، ولذلك 
يتـــم احلر�س علـــى احلفـــاظ علـــى اخلدمات 
املقدمـــة جلميـــع املواطنـــني واال�شتمرار يف 
خلـــق الفر�ـــس النوعيـــة لهـــم مبا يعـــزز من 
منظومة االأمن االجتماعي املتكاملة للجميع”.

جـــاء ذلك لدى زيارة �شمـــوه يرافقه �شمو 
ال�شيـــخ عي�شى بن �شلمان بـــن حمد اآل خليفة 
اإلى جمال�س عائلـــة امل�شلم وعائلة اآل حممود 
ووزير �شوؤون جمل�شي ال�شورى والنواب غامن 
البوعينـــني مبنطقة احلـــد مبحافظة املحرق، 
اإذ اأكـــد �شموه “ا�شتمـــرار ال�شعي نحو حتقيق 
االأهـــداف التـــي نتطلـــع عليها والتـــي اأكدت 
عليهـــا روؤيـــة البحريـــن االقت�شاديـــة 2030 
التـــي ركزت على بلورة اجلانـــب االقت�شادي 
يف �شيغة اأهـــداف اقت�شاديـــة تنموية جعلت 
العمليـــة  يف  االأ�شا�ـــس  البحرينـــي  املواطـــن 

التنموية”.
وقال �شمـــوه: “اإن اال�شتثمار يف االإن�شان 
البحريني هو اأهم عوامل النجاح لكل املتغريات 
والظـــروف، بجانـــب موا�شلة العمـــل الدوؤوب 
مب�شاركة اجلميـــع باآرائهـــم واإ�شهاماتهم من 

اأجـــل تفعيل مبادئ الروؤية الثالثة اال�شتدامة، 
والتناف�شية، والعدالة، والذي يتحقق اأثره يف 
جميـــع الربامـــج التطويرية ب�شـــورة تعزز من 

مردودها وجناحها”.
مـــن جانبهـــم، اأعـــرب اأ�شحـــاب املجال�س 

واحل�شور عن بالـــغ ال�شكر والتقدير ل�شاحب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء على هذه 
الزيارة الطيبة، ومـــا يبديه �شموه من اهتمام 
بتنمية الوطن ومبا يلبي تطلعات املواطنني.

وعـــرب ال�شيخ خالد بن علـــي اآل خليفة عن 
تقديـــره للتربع ال�شخي والدعم املتوا�شل من 
قبل بنك البحرين االإ�شالمـــي ل�شندوق الزكاة 
وال�شدقـــات، م�شـــرياً اإلى اأن الـــزكاة جزء مهم 
يف االقت�شـــاد االإ�شالمـــي اإذ ال ينبغـــي تغافله 
يف التنميـــة ال�شاملة وال�ـــراكات الهادفة اإلى 
حتقيق رخـــاء املواطن وتقـــدم الوطن، موؤكداً 
اأن الزكاة كانت وال زالت اأداة مهمة يف حتقيق 
التكافـــل االجتماعي يف جمتمعـــات امل�شلمني 

باتباع االإجراءات والقوانني املنظمة لها.

مـــن جانبه، اأعرب جرار عـــن �شعادته بدعم 
البنـــك ل�شندوق الـــزكاة وال�شدقـــات، ملا له 
االأثر البالغ يف حتقيق مبداأ التكافل بني جميع 
فئـــات املجتمـــع، ولكونهـــا جـــزءاً ال يتجزاأ من 
امل�شوؤولية االجتماعية امللقاة على عاتق البنك 
جتاه العديد من املوؤ�ش�شات واجلهات اخلريية 
يف اململكـــة، م�شـــرياً اإلى اأن هـــذا الدعم ياأتي 
انطالقاً من حر�س بنك البحرين االإ�شالمي على 
تعزيـــز قيمـــة ال�راكة بني خمتلـــف موؤ�ش�شات 

اململكة وجت�شيد مفهومها واقعاً ملمو�شاً.

• �شمو رئي�س الوزراء	

املنامة - بنا: بعـــث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفـــة برقيـــة تهنئة الـــى رئي�س 
توفوغـــا  امل�شتقلـــة  �شامـــوا  دولـــة 
توبـــوال اإيفي، وذلـــك مبنا�شبة ذكرى 
اال�شتقالل لبالده، اأعرب جاللته فيها 
عن اطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور 
ال�شحـــة وال�شعـــادة بهـــذه املنا�شبة 

الوطنية.

املنامـــة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفـــة برقيـــة �شكـــر جوابيـــة من 
ملـــك مملكة ال�شويـــد �شاحب اجلاللة 
امللـــك كارل جو�شتـــاف اآر، ردا علـــى 
برقيـــة جاللتـــه املهنئة لـــه مبنا�شبة 
اليوم الوطني لبالده، اأعرب فيها عن 
خال�س �شكـــره وتقديره جلاللة امللك 
على م�شاعره الطيبـــة النبيلة، متمنًيا 
جلاللتـــه موفـــور ال�شحـــة وال�شعـــادة 
ول�شعـــب مملكـــة البحرين مزيـــًدا من 

التقدم واالزدهار.

رئي�ـــس  تلقـــى  بنـــا:   - املنامـــة 
الوزراء �شاحـــب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بـــن �شلمـــان اآل خليفة، برقية 
�شكر جوابية مـــن رئي�س وزراء مملكة 
وذلـــك  لوفـــني،  �شتيفـــان  ال�شويـــد 
رداً علـــى برقيـــة �شمـــوه املعزيـــة له 
يف �شحايـــا احلـــادث االإرهابـــي الذي 
تعر�شت له مدينة �شتوكهومل مبملكة 

ال�شويد يف اأبريل املا�شي.
واأعرب رئي�ـــس وزراء ال�شويد عن 
بالـــغ �شكره وتقديـــره مل�شاعر �شموه 
ال�شادقـــة، متمنيـــاً ل�شاحـــب ال�شمو 
امللكي رئي�س الـــوزراء، دوام ال�شحة 
والعافية وململكة البحرين املزيد من 

التقدم واالزدهار.

اخلارجيــــة:  وزارة   - املنامــــة 
ب�شــــدة  اخلارجيــــة  وزارة  اأدانــــت 
وقــــع  الــــذي  االإرهابــــي  التفجــــري 
اأم�ــــس ب�شيــــارة حمملــــة بالذخائــــر 
واملتفجــــرات يف حمافظة القطيف 
ال�شعوديــــة،  العربيــــة  باململكــــة 
اإرهابيــــني،  مقتــــل  عــــن  واأ�شفــــر 
موؤكــــدة وقــــوف مملكــــة البحريــــن 
�شًفا واحًدا مع �شقيقتها اململكة 
العربيــــة ال�شعوديــــة، وت�شامنهــــا 
معهــــا يف مواجهــــة االإرهــــاب بكل 

�شوره واأ�شكاله.
اخلارجيــــة  وزارة  واأ�شــــادت 
بجهود قــــوات االأمن ال�شعودية يف 
ردع االإرهابيــــني و�شــــد اخلارجني 
االأمــــن  القانــــون وتر�شيــــخ  علــــى 
وب�شــــط اال�شتقرار يف جميــــع اأنحاء 
اململكــــة، جمــــددة موقــــف مملكة 
البحرين الراف�س للعنف والتطرف 
�ــــرورة  وتاأكيدهــــا  واالإرهــــاب، 
تكثيف التعــــاون الدويل وت�شافر 
اجلهــــود الرامية كافة اإلى الق�شاء 
على هذه الظاهــــرة اخلطرية التي 

تهدد اأمن وا�شتقرار العامل.

امللك يهنئ رئي�س 
�شاموا بذكرى اال�شتقالل

... جاللته يتلقى برقية 
�شكر من ملك ال�شويد

رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر نظريه ال�شويدي

“اخلارجية” تدين التفجري 
االإرهابي يف القطيف

• جاللة امللك	

�ملنامة - بنا: �س��در عن رئي�س �لوزر�ء �س��احب �ل�س��مو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

قر�ر رقم 9 ل�س��نة 2017 بتعديل �ملادة )1( من �لقر�ر رقم )21( ل�س��نة 2015 باإن�س��اء �للجنة �لوطنية 

للمعلومات. وجاء فيه:

�ملنامة - وز�رة �لعدل و�ل�س��وؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف: ��ستقبل وزير �لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية 

و�لأوقاف �ل�سيخ خالد بن علي �آل خليفة مبكتبه موؤخرً� �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لبحرين �لإ�سالمي 

ح�س��ان جر�ر، وذلك تقديرً� للتربع �لذي قدمه �لبنك ل�س��ندوق �لزكاة و�ل�س��دقات مبنا�سبة دخول 

�سهر رم�سان �ملبارك.

• �شمو ويل العهد يزور جمل�س عائلة اآل حممود 	

• ... و�شموه يزور جمل�س عائلة امل�شلم	

• ... و�شموه يف زيارة ملجل�س غامن البوعينني	



3 الجمعة 2 يونيو 2017 بالدنا
7 رمضان 1438

العدد 3153  local@albiladpress.com

التحرك �ضد اإيران عرب البيت اخلليجي ووفق اأجندات وا�ضحة
منظمات املجتمع املدين حتتاج للتمويل لتقوم بدور اإيجابي... امل�شاركون يف ندوة “البالد” )2-2(:

هنالك مطالبات باإيجاد 

م�شروع لتهيئة الطلبة 

البحرينيني يف اخلارج، 

ليكونوا �شوت اخلليج الإعالمي 

وال�شيا�شي، ما راأيكم؟

بو مطي��ع: م���ن ال�شعوب���ة حتقي���ق ذلك، 
زحم���ة الدرا�شة واالن�شغال به���ا ال تتيح للطالب 
حري���ة احلركة والتوا�ش���ل، والتواجد هنا وهناك، 
���ا واأن املعي�ش���ة بال���دول الغربية غالية  خ�شو�شً
ا، ومن يقوم بالعمل املن���اوئ للبحرين وراءه  جدًّ
ميزاني���ة كبرية، ومنهج حم���دد يتحرك من خالله 
�ش���واء على م�شتوى االإعالم، اأو نواب الربملان، اأو 

قوى ال�شغط.
وم���ا نحتاج���ه به���ذا اجلان���ب، ه���و اأن ن���زرع 
يتفوق���وا  واأن  الوطن���ي،  احل����س  بالط���الب 
بدرا�شتهم بالدرج���ة االأولى، واأن يكونوا منوذًجا 

للبلد بالنجاح والتميز.

الشيخ: هنالك بنود معينة يوقعها الطالب 
املبتع���ث باخل���ارج حت���ول دون تدخل���ه باالأمور 
ال�شيا�شي���ة، واأي جتاوز قد يوؤدي ل�شحب البعثة، 
وهو م���ا يوؤك���د غي���اب الروؤي���ة يف اإيج���اد برامج 
متكامل���ة للطلب���ة يف اخل���ارج ملواجه���ة امل�رشوع 

االإيراين.
وبراأي���ي، ف���اإن الدول���ة مدعوة لل�ش���ري بهذا 
االأمر م���ن خالل البي���ت اخلليجي، وو�ش���ع اأجندة 
عمل وا�شحة متفق عليها، كالربامج، والدورات، 
وور�س العمل، وزيارة اأماكن ال�رشاعات الفكرية، 
كمجل�س العموم، اللوردات، الكونغر�س وغريها.

ملاذا ل ت�شتغل جماعة 

ا؟ )جماهدي خلق( اإعالميًّ

وعل���ى  اأنف�شن���ا  عل���ى  االعتم���اد  الش��يخ: 
الق�شاي���ا الرئي�شية كالعرب االأح���واز هي اأجدى 
من التوّجه نحو �شاكلة هذه املنظمات، فهي يوم 
معك، ويوم �شدك، وباالإمكان توظيفها الإي�شال 
ر�شائلك االإعالمية للخ���ارج، ولكن بروؤية وا�شحة 

املعامل.

 يطالب الكثريون باإحياء الق�شية 

ا، فهل اإثارة  الأحوازية عامليًّ

ال�شعوب الأحوازية يقابلها 

املقدرة على حمايتهم فيما بعد؟ 

الش��يخ: غالبية العرب االأحواز من ال�شيعة، 
العربي���ة  اأمناطه���م  عل���ى  املحافظ���ن  وم���ن 
كالع���ادات والقيم واإك���رام ال�شيف، وحتى لب�س 
الب�ش���وت، واإيران متنبهة له���ذا االأمر، ومتوج�شة 
من���ه، ب���ل اإنه يت���م اإع���دام االأح���وازي اإذا ما لب�س 
)الب�ش���ت(، وللنظ���ام االإي���راين حم���الت م�شتمرة 
لتحطيم االأطباق الف�شائية فوق اأ�شطح املنازل 
حت���ى ال يطلع���وا عل���ى الثقافات االأخ���رى وعلى 

املتغريات بالعامل.

وهن���اك ح���ركات قومي���ة احوازي���ة مرتبط���ة 
باخللي���ج العرب���ي ب�ش���كل كبري، ولكن���ه حب من 
ط���رف واح���د، فمواق���ف اخلليج ال ت���زال يف اإطار 
الت�رشيحات االإعالمي���ة، ومواقفها ال تتعدى بهذا 
اجلانب ردة الفع���ل، وبذلك تناق�س مع االإرهاب 

االإيراين يف اأوطاننا.
واملطل���وب لي����س اإث���ارة االأحوازي���ن لعمل 
ثورات اأو انقالبات �شد النظام االإيراين امل�شتبد، 
واإمن���ا بالنظر اإليهم اأوالً عل���ى اأنهم بعد خليجي، 
وي�شتحق���ون ع�شوي���ة �رشفي���ة بالقم���ة العربية، 
وح�شورهم ال�رشيف ه���ذا �شي�شيب اإيران مبقتل، 
وم���ا يتعلق باالأحواز لي�ش���ت ق�شية حماية، واإمنا 

دعمهم �شيا�شيًّا وا�شرتاتيجيًّا.

بن حويل: ح�رشت لالأحوازين عدة موؤمترات 
باله���اي، وبالفعل ال ت�شعر لوهل���ة باأن لهم عرق 
فار�ش���ي، ال م���ن حي���ث الهيئ���ة، اأو املواقف، اأو 
ال�شخ�شي���ات. وم���ن االأهمي���ة ت�شكي���ل قيادات 
�شيا�شي���ة لالأحوازين، توحد روؤيتهم يف الداخل، 
وتوح���د ماهية وحقيقة مواقفه���م ومظلوميتهم 
للع���امل. اأ�ش���ف اأن الع���رب مدعوون الي���وم، الأن 

يعي���دوا بناء عالقاتهم الدولي���ة وفق )امل�شلحة 
الواحدة(، متاًم���ا كما يفعل االآخرون، وباأن يكون 
ا  هناك روؤي���ة �شمولية لهذه امل�شال���ح، خ�شو�شً
عل���ى ال�شعيد االقت�شادي والذي ميثل االأر�شية 
اخل�شب���ة لبن���اء العالق���ات ال�شيا�شي���ة وتغي���ري 
املواق���ف، وه���م ق���ادرون عل���ى ذل���ك، ف�شالحا 
النفط والغاز خري ما ي�شاندهم ويقوي مواقفهم 

وح�شورهم ومطالبهم.

الباكر: تغي���ري املواقف ل�شالح االأحوازين 
يب���داأ بتفعي���ل دور اجلامع���ة العربي���ة نف�شه���ا 
لتمار�س دوره���ا الطبيعي، واملطل���وب كواجهة 
ناطق���ة للعرب يف املحاف���ل االإقليمية والدولية، 
والأن تع���رب عن تطلع���ات �شع���وب املنطقة، مبا 
فيهم االأحوازي���ون، وباأن تو�شل حقيقة ال�شورة 
للع���امل، وهو اأمر ال ميكن له اأن يتم اإال باأن تكون 
اجلامعة نف�شه���ا قادرة على اأن تفر�س احرتامها 
ا، بل  ���ا واقت�شاديًّ ���ا، �شيا�شيًّ ه���ذا، بدعمها عربيًّ
واإعادة هيكلتها لتتواك���ب مع تغريات املنطقة 

والعامل.

 ملاذا جنحت اإيران يف ربط 

�شيا�شتها وفكرها القومي باإرثها 

الفار�شي، بعك�شنا نحن؟

بومطي��ع: ب�شب���ب غي���اب الروؤي���ة لدين���ا، 
ويقابل ذلك باأن الإيران م�رشوعها الوا�شح، والذي 
ت�شخر له كل الو�شائل املتاحة الإجناحه، كتوظيف 
املناهج التعليمية، وا�شتغالل املذهب اجلعفري 
يف تاأكي���د ه���ذه الهوي���ة، ولذلك تت����رشف اإيران 
على اأنها قائ���دة للقومي���ة الفار�شية من جانب، 

وللمذهب ال�شيعي يف العامل من جانب اآخر.
وال�شاه���د باملو�ش���وع، باأننا ح���ن نريد اأن 
ا، فعلينا اأن نعي طبيعة حمركات  نبني جداًرا قويًّ
الوعي االإيراين داخل اإي���ران نف�شها، وذلك لبناء 
حمركات م�ش���ادة، واأن ن�شتثمر التعليم واالإعالم 
الأق�ش���ى م���دى، وهو اأم���ر �شيتطل���ب الكثري من 

الوقت واجلهد.

الباك��ر: دول اخللي���ج لي�ش���ت غائب���ة بهذا 
اجلان���ب، لكنها اعت���ادت يف �شيا�شته���ا الرتيث 
والتهدئة وهي �شيا�شة قد تخالف احلكمة اأحياًنا.

 ما الدور املفقود جتاه موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين لكي تقوم بدورها 

املطلوب قبال احلفاظ على 

هوية البلد، والذود عن �شمعته 

ا؟ وم�شاحله دوليًّ

الشيخ: لدينا اإ�شكالية حقيقية بفل�شفة 
عم���ل موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع املدين، وه���و اأمر 
يدفعنا للت�شاوؤل.. هل تقوم هذه املوؤ�ش�شات 
بدورها املفرت�س فعالً؟ هي بواقع االأمر ومن 
وجه���ة نظري جمرد جمعي���ات �شغرية، توؤدي 
اأي منه���ا  ا�شتطاع���ت  واإذا  اأدواًرا حم���دودة، 
البق���اء �شام���دة باأع�شائه���ا، فهو اإجن���از بحّد 

ذاته.
يف مقابل ذلك، نرى اأن موؤ�ش�شات املجتمع 
امل���دين يف اإيران نابع���ة من �شل���ب واأ�شا�س 
الدول���ة، �ش���واء االإعالمية منه���ا اأو اخلريية اأو 
الثقافي���ة اأو حت���ى التعليمي���ة، وبذلك لديها 

واقع مغاير متاًما.

الباك��ر: من الع���ام 2014 الدولة رفعت 
يدها من دعم اجلمعيات ال�شيا�شية، ومل تتح 
لهم املج���ال بالتمثي���ل املوؤ�ش�شي املطلوب 
يف املجل�س النيابي، وبعدها توالت القوانن 
املقي���دة لعمله���ا، كربط احل�ش���ور باجلمعية 
العمومي���ة، ومب�ش���ددي اال�ش���رتاكات، وكلما 
حت���اول اجلمعي���ة العمومي���ة اأن حت�ش���ن م���ن 

و�شعها، تخرج لنا قوانن جديدة.
ثم جاء تقنن الدعم، والذي و�شع العجلة 
اأم���ام احل�شان، فكيف ت�شتطيع اجلمعيات اأن 
تغط���ي م�شاريفها االإداري���ة يف الوقت الذي 
تعتمد به على الدعم وب�شكل اأ�شا�شي، اأ�شف 
اإلى ذلك اأن اجلمعيات لي�س لها اأي امتيازات 

�شيا�شية كانت.

 اإيران م�شتفيدة ب�شكل كبري 

من موؤ�ش�شات املجتمع املدين، 

بعك�شنا، ملاذا؟ 

فريد: تعطي اإيران اأهمية كبرية للجامعات، 
وللبح���ث العلم���ي، وللمجتمع امل���دين، وحتكمها 
اأي�ًشا بالدكتاتورية واحلديد والنار، واأي فكر حر 
يخرج م���ن اجلامعات، يغيب وي�شفى فوًرا، وهي 

�شيا�شة اإيرانية معروفة.
وبذل���ك، فاإي���ران ت�شري مبفارقت���ن، تدعم 
البح���ث العلمي، واملجتمع امل���دين خلدمة الثورة 
االإيراني���ة، وبنف�س الوقت، تق�ش���ي على البحث 
العلم���ي يف الع���راق، وعل���ى التوّج���ه املجتمع���ي 
بالع���راق، وتخل���ق موؤ�ش�ش���ات ترتب���ط بالنظ���ام 

االإيراين طائفيًّا.

ب��ن حويل: من خ����الل متابعاتن����ا اخلارجية، 
الحظن����ا اأن اأغلب الكيان����ات احلقوقية يف العامل 
مدعومة من اإيران منها )الفرونت الين(، ناهيك 
عن ع����دد من ال�شخ�شي����ات احلقوقي����ة الدولية، 
ويف لق����اءات �شابقة جمعتنا م����ع ممثلي عدد من 
املنظم����ات احلقوقية قالوا لن����ا باحلرف: “لدينا 
توجي����ه منذ 4 �شن����وات مبهاجم����ة البحرين، واإن 
ه����ذه احلدة �شتخف كث����رًيا مع خ����روج اأوباما من 

احلكم”.

تغي���ري  اأن  واأرى  مع���ك،  اأتف���ق  فري��د: 
املواق���ف ال�شيا�شي���ة العاملية مرتب���ط بتحديد 
مراك���ز امل�شالح االقت�شادي���ة، ومتى ما توّحدت 
امل�شالح االقت�شادية اخلليجية، �شتخ�شع حينها 

الأي دولة كربى بالعامل.

المناعي: قيادتنا ال�شيا�شية بذلت جهدها 
الحتواء اجلميع ع���رب ن�رش ثقافة التعاي�س، وعليه، 
مت اإدخ���ال تغيريات يف الد�شت���ور لتحقيق ذلك، 
االأم���ر ال���ذي مل تنجح م���ع طرف بعين���ه، الرمتائه 
باحل�شن االإيراين، وهو ما يجربنا على ف�شح هذا 

الطرف للعامل، وك�شف حقيقة اأجنداته.

الدول���ة مدعوة اأي�ًش���ا با�شتثم���ار امل�شاريع 
ال�شخم���ة ل�شال���ح ال����رشكات الك���ربى يف الدول 
احلليف���ة لتعزيز العالق���ة معها، وك�ش���ب تاأييد 
الراأي العام بها، مبعنى اأن يكون هناك ا�شتفادة 
باملواق���ف  وربطه���ا  امل�شال���ح  م���ن  ق�ش���وى 
ال�شيا�شي���ة، وتوحي���د دول اخللي���ج ملواقفه���ا 
بالتعامل مع الدول االأخرى باملثل، بكل القرارات 

ال�شيا�شية واالقت�شادية.

 ما مدى احلاجة للمعاجلة 

الناجتة من اأفكار املثقفني 

واملتنورين، جتاه املتغريات 

باملنطقة، والواجبات الوطنية 

قبال التمّدد الإيراين؟

ب��و مطي��ع: اخت���الف املع���ارك اجلانبي���ة 
الداخلي���ة باجل�ش���م اخلليج���ي والعرب���ي، اأوجدت 
فر�ش���ة ن���ادرة لالإيراني���ن كي يخرتقون���ا اأكرث 
واأك���رث، وعرب احلمالت االإعالمي���ة امل�شوهة، والأن 
ال�رشاعات الداخلية �شتوفر عليهم اجلهد واإنفاق 
االأم���وال مًعا، ولالأ�شف ال�شديد ر�شدنا باأن هناك 
تعبئة بن ال���دول ال�شقيقة �ش���د �شخ�شيات اأو 

تيارات �شيا�شية معينة.

الم��ردي: مل���اذا ال جن���د ه���ذه الطائفي���ة 
املختلق���ة بن ال�شن���ة وال�شيعة موج���ودة بينهم 
يف الغ���رب؟ مل���اذا جندها مبناطقن���ا فقط؟ ومن 
جهة اأخرى مل���اذا ال يتواجد هذا النف�س الطائفي 
املتزاي���د ب���ن التي���ارات الديني���ة يف االأدي���ان 
مبعرف���ة  اأهمي���ة  هنال���ك  املختلف���ة؟  الغربي���ة 
امل�شببات احلقيقية والرتكيز بذات الوقت على 
الق�شي���ة الرئي�شي���ة وهي اإي���ران والتي ال متثل 

ال�شيعة كما يروج له، واإمنا متثل نف�شها.

 الإعالم اأداة تو�شع له 

ا�شرتاتيجية تنفيذية، فهل 

الإعالم اخلليجي قادر على ذلك؟ 

المردي: نع���م، االإعالم اخلليج���ي قادر على 
تق���دمي الكث���ري، ويج���ب اأن ال ن�شته���ن به، وال 
بالق���درات ال�شخم���ة ل���دول اخللي���ج، وتوحي���د 
الروؤي���ة �شتكون البداي���ة لتحقي���ق الكثري، وهو 
اأم���ر ممكن يف ظل التواف���ق اخلليجي حول ماهية 
اخلط���ر االإيراين وال���ذي كانت ت�ش���كك به بع�س 
ال���دول اخلليجي���ة الع���ام 2011، وه���و اأم���ر جاء 
بن���اًء على تنوي���ع ال�شيا�ش���ات االإيرانية املوجهة 
لل�شعوب اخلليجية والتي تختلف من دولة الأخرى 
وف���ق تركيبته���ا املجتمعي���ة وعاداته���ا وقيمها 
واأمور اأخ���رى مت�شعبة، والتي وبن���اًء عليها تبّن 

�شيا�شتها وفق اأي مرتكز، ناعمة اأو خ�شنة.

املنطقة  امل�ضلل يف  ودوره  الإي��راين  “الإعالم  “البالد” بعنوان  ن��دوة  الثانية من  احللقة  امل�ضاركون يف  اتفق 

العربية” على اأهمية التحرك �ضد التدخالت الإيرانية من خالل البيت اخلليجي، ووفق اأجندات عمل وا�ضحة 

املعامل ومتفق عليها، مو�ضحني اأنه يف عام 2011 كانت هناك دول �ضقيقة ت�ضّكك بحجم هذا اخلطر، اإل اأن مواقفها 

تغريت الآن.

وراأى امل�ضاركون �ضرورة اإي�ضال �ضوت ال�ضعوب الأحوازية املكلومة للعامل، وت�ضكيل قيادات �ضيا�ضية واإعالمية 

واأن  ا  العربية، خ�ضو�ضً الدول  الدولية، وبدعم وم�ضاندة من  باملحافل  الروؤى واملواقف  لها، ت�ضعفها على توحيد 

اأي حق متثيل مطالب ال�ضيعة يف العامل، مغلًبا  اأوك��ل لنف�ضه بال  التوغل الإي��راين م�ضتمر ولن يتوقف، ولنظام 

الإرادة الفار�ضية على هويتهم ووجودهم وكيانهم. 

و�ضيوف الندوة هم رئي�س جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني عبداهلل بن حويل، ع�ضو جمل�س 

ال�ضورى دروي�س املناعي، املحامي وامل�ضرع فريد غازي، اأ�ضتاذ الإعالم ال�ضيا�ضي عدنان بو مطيع، الباحث بال�ضاأن 

الإيراين اإبراهيم ال�ضيخ، رئي�س جمعية التجمع الد�ضتوري عبدالرحمن الباكر، ومب�ضاركة رئي�س التحرير موؤن�س 

املردي، ومدير التحرير اأمين همام. 

اإبراهيم النهام

ت�ضوير: اأمين يعقوب

• جانب من ندوة “البالد” عن “االإعالم االإيراين”	

غ������ازي: ت��غ��ي��ري امل����واق����ف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ت��ح��دي��د م���راك���ز امل�����ش��ال��ح االق��ت�����ش��ادي��ة

املردي: االإعالم اخلليجي قادر على تقدمي الكثري اإن توحدت الروؤية

ب���و م��ط��ي��ع: ل��دي��ن��ا غ���ي���اب ب���ال���روؤي���ة ي��ق��اب��ل��ه��ا و����ش���وح ب���امل�������رشوع االإي������راين

اأحياًنا احلكمة  تخالف  قد  والتهدئة  الرتيث  �شيا�شة  الباكر: 

ب����ن ح����وي����ل: ل���ب���ن���اء ع����الق����ات ال����ع����رب ال���دول���ي���ة وف�����ق امل�����ش��ل��ح��ة ال����واح����دة

املدين املجتمع  موؤ�ش�شات  عمل  بفل�شفة  اإ�شكالية  هناك  ال�شيخ: 
املناعي: يجب اأن نعامل نظراءنا وفق �شيا�شة “التعامل باملثل”
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من هو مؤسس أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٧سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

�راشد عيل األم�عيل راشد األم

االسم

الهاتف

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

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

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

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

“اأنا مع الطبيعة”... اإعادة تدوير وماراثون وزراعة �شتالت
“العا�سمة” حتتفل بيوم البيئة العاملي يف مم�سى �سرتة... عد�سة “$”:

يحتفل �سكان العامل �سنوياً يف اخلام�س من �سهر 
يونيو بيوم البيئ���ة العاملي، والذي ي�سنف من اأكرب 

الأحداث ال�سنوية لتفعيل العمل البيئي الإيجابي.
وتقي���م كل مدين���ة يف الع���امل فعالي���ات مفيدة 
للبيئ���ة احتفالً بهذا الي���وم، ومت اختي���ار كندا بلدا 
م�سيفا للع���ام 2017، و�سيك���ون املو�سوع البيئي 
له���ذا الع���ام الأو�س���ع نطاقاً بعن���وان “رب���ط النا�س 

بالطبيعة”.
وح����رت عد�سة “البالد” احتف���ال جمل�س اأمانة 
العا�سم���ًة مبم�سى �سرتة بفعالي���ة “اأنا مع الطبيعة” 
الذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

والحتاد البحريني للريا�سة للجميع.
وت�سمن���ت الفعالي���ة ركن ر�سم بيئي���ا، وور�سة 
اإع���ادة تدوي���ر، وماراث���ون م�س���ي لل�سغ���ار والكبار، 
وتوزيع وزراعة �ست���الت، وتقدمي م�سابقات وهدايا، 

وعر�س معر�س لل�سور.
واأ�س���ارت رئي����س الإع���الم والعالق���ات العام���ة 
مبجل����س اأمان���ة العا�سم���ة مه���ا اآل �سه���اب اإل���ى اأن 
الفعالي���ة جاءت تزامنا م���ع يوم البيئ���ة العاملي، اإذ 
تب���ن يف ا�ستطالع لل���راأي اأج���ري يف ال�سهر املا�سي 
اأن ربط مو�سوع النا�س بالطبيعة يحث الآخرين على 
التمت���ع بالطبيعة وحمايته���ا؛ لتقدير جمال الطبيعة 
واأهميتها، وامل�سي قدم���اً يف الدعوة حلماية الأر�س 

التي نعي�س عليها جميعاً.
وقال���ت: “ما اأجمل اأن نحتفل به يف اأحد املرافق 
اجلميل���ة للعا�سم���ة، والت���ي تكون من �سم���ن حملة 
“عا�سمت���ي اأجم���ل” الت���ي اأطلقها جمل����س الأمانة؛ 
لتعزي���ز ال�سلوكيات الإيجابي���ة حتى تكون عا�سمتنا 

وبالدنا اأجمل واأكرث اإ�راقا”.
واأ�ساف���ت: طموحن���ا يف املجل����س ال�سع���ي نحو 
عا�سم���ة �سديق���ة للبيئة ذات خدم���ات راقية، ينعم 
اأهله���ا بودة احلي���اة، واأن تك���ون مزده���رة بال�راكة 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة امل�ستدام���ة، ومتط���ورة 
بالقوان���ن والت�ريعات البلدي���ة، اإذ نوؤمن باأن ذلك 

ل ميك���ن اأن يتحقق اإل بال�راك���ة احلقيقية مع جميع 
اجلهات ذات العالقة.

واأ�س���ادت اآل �سه���اب بتع���اون برنام���ج الأم���م 
املتح���دة للبيئة والحتاد البحريني للريا�سة للجميع 
لتنظيمه���م الحتفال، واإ�سافة رونق البيئة باإيجابية 

اإلى جميع املتواجدين يف املم�سى.

مروة خمي�س

�سعار يوم البيئة 
العاملي ربط النا�س 

بالطبيعة

لتقدير جمال 
الطبيعة واأهميتها   

الدعوة حلماية 
الأر�س التي نعي�س 

عليها جميعاً 

قريًبا اتفاقية بيئية مع “اأمانة العا�شمة” 
م�سوؤولة الإعالم بربنامج الأمم املتحدة للبيئة:

قالت م�سوؤولة الإعالم والعالقات اخلارجية 
يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة مري �ساهر اإننا 
ب�س���دد توقيع اتف���اق تعاون مع جمل����س اأمانة 
العا�سمة يف جم���الت بيئية، منها التوعية ون�ر 

ثقافة البيئة.

واأثنت بدوره���ا على ال�راك���ة الإيجابية مع 
املجل�س جمال تعزيز الوعي البيئي.

وقال���ت: “فعالية )اأنا م���ع الطبيعة( كانت 
ناجحة وتعك�س ال�راكة الإ�سرتاتيجية بن الأمم 
املتحدة للبيئ���ة ب�سفتها جه���ة دولية و�سلطة 

عاملية وجمل����س الأمانة ب�سفته���ا جهة ر�سمية 
بتحقيق الإجنازات البيئية”.

واأ�سارت اإلى اأن الحتفال حقق جناحا كبريا 
للع���دد الكبري من حيث احل�سور امل�ساركن يف 

الربامج البيئية.

 ت�شوير اأمين يعقوب
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حمافظة �لعا�ضمة تنظم �أ�ضبوحة ن�ضائية رم�ضانية 

حتديد �أولويات �لقرى ومعاجلة �لق�ضور و�إز�لة �ملخالفات

جائزة نايف للأمن �لعربي مفتوحة للأفر�د و�ملوؤ�ض�ضات

حتليل عينات للطلع على جودة �لبيئة �لبحرية بالبحرين

املحافظون يناق�صون خطة “العا�صمة” لتطوير العكر... وزير الداخلية: 

31 اأكتوبر اآخر موعد لتلقي الرت�صيحات واجلوائز مطلع مار�س املقبل

مبختربات بريطانيا

وزي����ر  عق����د  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
الداخلية الفريق الركن ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة اجتماعا �صب����اح اأم�س مع املحافظني، 

بح�صور املن�صق العام للمحافظات.
ويف م�صته����ل االجتم����اع، اأع����رب الوزي����ر عن 
�صك����ره للمحافظني على اجله����ود التي يقومون 
به����ا يف �صبي����ل خدم����ة الوطن، م�صي����دا مب�صتوى 
التع����اون والتفاعل الذي يبدي����ه املواطنون مع 
املحافظ����ات، والتي تقوم بدور رئي�س يف العمل 
عل����ى تلبي����ة االحتياجات بالتن�صي����ق مع اجلهات 

املعنية.  
ع����ددا  االجتم����اع  اأعم����ال  ج����دول  و�صم����ل 
م����ن الق�صاي����ا وامل�صاري����ع املتعلق����ة ب�ص����وؤون 
املحافظ����ات، والتي يت����م تنفيذها عل����ى اأر�س 
الواقع، من بينها خطة حمافظة العا�صمة لتطوير 
منطقة العكر، واخلط����ة االإ�صرتاتيجية املقرتحة 

لعمل اللجنة االأمنية باملحافظة ال�صمالية.
ويف االإيج����از الذي قدمه حماف����ظ العا�صمة، 
ف����اإن خط����ة تطوي����ر منطق����ة العك����ر، تت�صم����ن 
االحتياجات االأمنية واخلدمية للمنطقة، ومقرتح 
املحافظ����ة لتطوي����ر ور�صف الط����رق، مع عر�س 
من����وذج للربامج املقرتح����ة لتلبي����ة االحتياجات 
االجتماعية والثقافية والرتفيهية لفئة ال�صباب، 

والنتائج املرجوة من تبني امل�رشوع.
ويف ه����ذا االإط����ار، اأثنى على خط����ة التطوير 
الت����ي طرحته����ا حمافظ����ة العا�صم����ة، منوها اإلى 
اأهمي����ة التخطيط العم����راين يف الق����رى، وتوفري 
الت�صهي����ات املطلوب����ة يف هذا ال�ص����اأن؛ من اأجل 
ت�صهي����ل حي����اة املواطن����ني، وه����و اأم����ر يحظ����ى 

باهتمام ومتابعة احلكومة.
و�صدد الوزير على �رشورة حتديد االأولويات 
الت����ي حتتاجها الق����رى ومعاجلة اأوج����ه الق�صور 
واإزال����ة املخالفات كافة، مب����ا ي�صعر املواطنني 
بدور الدولة وحر�صها على توفري احلياة الكرمية 

والتجاوب مع االحتياجات العامة.
م����ن جهت����ه، ا�صتعر�����س حماف����ظ املحافظة 
ال�صمالية، اخلط����ة االإ�صرتاتيجية املقرتحة لعمل 
اللجنة االأمني����ة باملحافظة، والت����ي ت�صمل عددا 
م����ن املحاور واملنطلقات، م����ن بينها ربط االأمن 
االجتماع����ي بعملية التنمي����ة امل�صتدامة، وتعزيز 
املواطن����ة ال�صاحل����ة وتعمي����ق احل�����س الوطن����ي 
وتر�صيخ ال�رشاك����ة املجتمعية، كما ت�صعى اخلطة 
اإل����ى حتقي����ق �صل�صلة م����ن االأهداف، م����ن بينها 
حماي����ة املمتل����كات العامة واخلا�صة م����ن اأعمال 
االعتداء وال�رشقات وتعزي����ز مفاهيم الوقاية من 
احلريق يف امل�صاكن التي تفتقر اإلى ا�صرتاطات 

احلماي����ة وال�صامة وخلق برام����ج توعوية وقائية 
عاجي����ة لل�صب����اب م����ن املخ����درات، كم����ا حددت 
اخلطة اآلية العمل لتنفي����ذ االأهداف املو�صوعة، 
والربامج واخلطط والفعالي����ات التي من �صاأنها 
امل�صاهمة يف تغيري املوؤ�رشات االأمنية، كما عر�س 
املحاف����ظ الأبرز ماحظ����ات اأه����ايل مناطق وقرى 

املحافظة فيما يتعلق بعدد من اجلرائم.
كم����ا ق����دم حماف����ظ ال�صمالية تقري����را حول 
م�����رشوع “بي����وت”، وال����ذي يعترب م����ن امل�صاريع 
االإن�صانية اخلريية التي ت�صاهم بها املحافظة يف 
تغيري الواقع البيئي واملعي�صي لبع�س االأ�رش من 

ذوات الدخل املحدود.
اأهمي����ة  الوزي����ر،  اأك����د  ال�صي����اق،  ه����ذا  ويف 
ت�صخي�����س امل�صكل����ة ومن ث����م عاجه����ا، م�صيدا 
باالإح�صاءات املقدمة والربامج والفعاليات التي 
تنفذها املحافظة، يف اإطار العمل ب�صكل م�صتمر 

على تطوير ال�رشاكة املجتمعية الفاعلة.
ويف ختام االجتماع، �صدد الوزير على �رشورة 
التوا�صل الدائم ب����ني املحافظات واملواطنني، 
وتر�صيخ العاقة التكاملية مع اجلهات املختلفة 
وتفعي����ل ال�رشاك����ة املجتمعي����ة بال�ص����كل ال����ذي 
يتطلع اإلي����ه املواطن، ويجعله �رشيكاً اأ�صا�صيا يف 

بناء جمتمع حمافظته.

اأعلن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
االأمان���ة العام���ة جلائزة االأم���ري نايف لاأمن 
العرب���ي اأن ب���اب الرت�ص���ح للجائ���زة لي�س 
مقت����رشاً عل���ى االأجهزة االأمني���ة اأو اجلهات 
احلكومي���ة، اإذ يحق لاأف���راد واملوؤ�ص�صات 
احلكومي���ة واجلامع���ات واملراك���ز البحثية 
واملنظمات والهيئات املحلية وموؤ�ص�صات 
املجتم���ع امل���دين واملوؤ�ص�ص���ات االإعامية 
واالإعاني���ة يف ال���دول العربي���ة، الرت�ص���ح 
للجائزة، وفق النموذج باملوقع االإلكرتوين 

.)www.princenaifprize.com(
الرت�صيح���ات حتى  تلق���ي  ويتوا�ص���ل 
31 اأكتوب���ر 2017، و�صيتم اإعان النتائج 
واأ�صم���اء الفائزي���ن يف دي�صم���رب املقب���ل 
وتوزيع اجلوائ���ز وال�صهادات مطلع مار�س 

.2018
وتت�صمن اجلائزة 5 فروع: جائزة االأداء 

االأمن���ي املتمي���ز، جائ���زة الربام���ج االأمنية 
الرائدة، جائزة الدرا�شات الأمنية )ي�شرتط 
باجلرائ���م  متعلق���ة  االأعم���ال  تك���ون  اأن 
االإلكرتوني���ة(، جائ���زة االإب���داع االإعام���ي، 
وجائزة االخ���رتاع االأمني، وتبل���غ قيمة كل 

منها 100 األف دوالر.
وتهدف اجلائزة اإلى ن�رش ثقافة االبتكار 
وتطويره����ا يف جم����االت اأم����ن املجتمع����ات 
واملحافظ����ة عل����ى جودته����ا م����ع ا�صتحداث 
اأفكار ت�صهم يف اأمن املجتمعات اأمنا نوعيا، 
ي�صاه����ي اخلدمات املقدمة يف دول العامل، 
كما تهدف اإلى خلق جماالت جديدة للتعاون 
بني اأجهزة االأمن واملجتمع ت�صهم يف تلبية 
االحتياج����ات االآني����ة وامل�صتقبلي����ة اإ�صافة 
اإلى اإب����راز جهود ال�صخ�صي����ات الفاعلة من 
رج����ال االأمن واأفراد املجتم����ع الذين قدموا 

اإ�صهامات قيمة لدعم اأمن جمتمعهم.

املنامة - املجل�س االأعلى للبيئة: بالتعاون 
م���ع املجل����س االأعلى للبيئة ق���ام وفد بريطاين 
علمي تابع ملركز علوم البيئة والرثوة ال�صمكية 
وتربي���ة االأحياء البحري���ة )CEFAS( باململكة 
املتحدة بزي���ارة اإلى مملك���ة البحرين وذلك يف 
اإط���ار اتفاقات تبادل الزي���ارات واخلربات بني 
اجلانبني وذل���ك يف الفرتة من 21 اإلى 25 مايو 

املا�صي. 
العلم���ي  الوف���د  اأج���رى  الزي���ارة  وخ���ال 
املخت�ص���ني  م���ن  ع���دد  يرافق���ه  الربيط���اين 
التابع���ني للمجل����س االأعلى للبيئ���ة زيارة عدد 
من املناطق ال�صاحلية، وجمع عينات من البيئة 
البحري���ة ململك���ة البحري���ن �صمل���ت عينات من 
املياه البحرية والر�صوبيات القاعية من خمتلف 
املناط���ق ال�صاحلي���ة والبحرية مب���ا فيها خليج 

توبلي. 
ومن املوؤمل اأن يقوم املركز الربيطاين يف 
خمترباته يف اململكة املتحدة باإجراء العديد من 
التحاليل الكيميائية والبيولوجية على العينات 
التي مت جمعها من مياه اململكة، وذلك لاطاع 

ومتابعة ج���ودة البيئة البحرية ململكة البحرين، 
وتكملة للجهود التي يقوم بها املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة من خ���ال برنام���ج ر�صد ج���ودة البيئة 

البحرية ومراقبة امل�صادر املحتملة لتلويثها. 

ي�صار اإل���ى اأن هذه الزي���ارة تاأتي يف �صياق 
�شع���ي املجل�س الأعل���ى للبيئة لإع���داد خطوط 
ا�صرت�صادي���ه ومعايري جل���ودة البيئ���ة البحرية 

مبملكة البحرين.

• وزير الداخلية م�صتقبا املحافظني بح�صور املن�صق العام للمحافظات	

• اإعان اأ�صماء الفائزين يف دي�صمرب املقبل	

حملة توعوية ملرتادي �خليام �لرم�ضانية 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأطلقت 
االإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين احلملة 
التوعوي���ة ال�صنوي���ة ملرت���ادي اخلي���ام 
الرم�صاني���ة، وذل���ك يف اإط���ار حر�صه���ا 
�صام���ة  لتاأم���ني  الدائ���م  و�صعيه���ا 

املواطنني واملقيمني.
تت�صم���ن احلمل���ة زي���ارات لفري���ق 
موؤه���ل يف املج���ال التوعوي م���ن مكتب 
العاقات العام���ة باالإدارة العامة للدفاع 
امل���دين اإل���ى اخلي���ام الرم�صاني���ة، يتم 
خالها التاأكد من التزام اأ�صحاب اخليام 
با�صرتاط���ات االأم���ن وال�صام���ة، وحثهم 
على االلتزام بها لدرء احلوادث واحلر�س 
على اأخذ الرتاخي�س من اجلهات املعنية 

ب�ص���اأن ن�صب اخليام، اإ�صاف���ة اإلى لفت 
انتباههم لبع����س املخاطر التي ت�صببها 
بع�س التو�صي���ات الكهربائية اخلاطئة 
اأو التدخ���ني داخ���ل اخليم���ة، كم���ا ق���ام 
التذكاري���ة  الهداي���ا  بتوزي���ع  الفري���ق 
واملل�صقات والكتيب���ات التوعوية؛ من 
اأجل ح���ث مرتادي اخليام على املحافظة 

على ا�صرتاطات ال�صامة.
يذك���ر اأن فري���ق احلمل���ة �صيوا�صل 
اأعمال���ه التوعوي���ة حت���ى نهاي���ة ال�صهر 
الف�صي���ل؛ بهدف تغطي���ة اأكرب عدد من 
اخليام الرم�صانية مبختلف املحافظات، 
وال�صيم���ا اخلي���ام ال�صغ���رية الت���ي يتم 

ن�صبها بالقرب من املنازل.

“�لإ�ضكان” تنتهي من توزيع �ضقق توبلي

املنام���ة - وزارة االإ�ص���كان: تنفيذا الأمر 
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأم���ري �صلمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة بتوزيع 
4200 وح���دة �صكني���ة يف املحافظ���ات كافة، 
اأعلن���ت وزارة االإ�ص���كان انتهاءه���ا من توزيع 
�صق���ق التمليك بالعمارات ال�صكنية يف م�رشوع 

توبلي االإ�صكاين.
اإدارة  اأن  االإ�ص���كان  وزارة  واأف���ادت 
اخلدم���ات االإ�صكاني���ة اأنهت اإج���راءات توزيع 
�صق���ق امل����رشوع عل���ى امل�صتفيدي���ن كاف���ة، 
واأن اإج���راءات التوزي���ع التي ج���رت على مدار 

االأ�صب���وع املا�صي واالأ�صب���وع اجلاري ات�صمت 
بال�صا�ص���ة و�رشع���ة اإجن���از االإج���راءات؛ نظ���راً 

لتوفري االإدارة اال�صتعدادات الازمة.
وقالت الوزارة اإن م�رشوع توبلي االإ�صكاين 
مب���ا يت�صمن���ه م���ن وح���دات �صكني���ة و�صقق 
متليك يعد من اأبرز امل�صاريع االإ�صكانية التي 
تنفذه���ا وزارة االإ�ص���كان مبحافظة العا�صمة، 
واأنه جن���ح يف ا�صتيعاب عدد كبري من طلبات 
اأهايل املحافظة، م�صرية اإلى اأن الوزارة �صبق 
واأن قامت بتوزيع وت�صليم الوحدات ال�صكنية 
بامل����رشوع يف وق���ت �صاب���ق، فيم���ا �صه���دت 

املرحلة احلالية ت�صليم ال�صقق ال�صكنية. 

املنام���ة - حمافظ���ة العا�صم���ة: نظمت 
الن�صائي���ة،  االأ�صبوح���ة  العا�صم���ة  حمافظ���ة 
والتي اأقيمت حتت عنوان “التغذية ال�صحية 
يف رم�ص���ان” وذلك �صمن فعالي���ات الن�صخة 
ال�صاد�ص���ة من برنامج “اأم���ة حممد �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���م” ال���ذي يق���ام بدعم م���ن بنك 
البحري���ن االإ�صامي، حيث اأقيم���ت االأ�صبوحة 
يف مبنى حمافظة العا�صم���ة بح�صور عدد من 
العن�رش الن�صائي من اأهايل العا�صمة وممثات 
ع���ن موؤ�ص�ص���ات املجتمع امل���دين. وا�صتملت 
االأ�صبوحة على حما�رشة تثقيفية حول العادات 
ال�صحية يف تناول الطع���ام، وكيفية التكيف 
م���ع االأمرا�س املزمن���ة خال �صه���ر رم�صان، 
حا����رش فيه���ا م���ن اإدارة ال�ص���وؤون ال�صحي���ة 
واالجتماعي���ة بوزارة الداخلي���ة علياء خمي�س، 
واخت�صا�صية التغذية من م�صت�صفى الكندي. 
االجتماعي���ة  الربام���ج  اإدارة  واأعرب���ت مدي���ر 
و�صوؤون املجتمع فاطم���ة الغتم عن متنياتها 
بالتوفيق جلميع امل�صاركات، موؤكدة اأن مثل 
هذه الندوات والور����س تنعك�س اإيجابياً على 

العن�رش الن�صائ���ي يف زيادة الوع���ي بالتغذية 
ال�صحية خ���ال �صهر رم�صان الف�صيل، مبينًة 
اأن تفاعل امل�صاركات يف االأ�صبوحة يدل على 
م���دى جتاوبهن م���ع م�صامينه���ا وانعكا�صها 

باالإيجاب عليهن.
اأن  املحا����رشات  اأك���دت  جانبه���ن،  م���ن 
االأ�صبوح���ة الن�صائي���ة �صهدت تفاع���ًا كبرياً 
م���ن جان���ب امل�ص���اركات وذل���ك م���ن خ���ال 
املحا����رشات،  م���ع  والتج���اوب  النقا�ص���ات 
مقدم���ات ن�صحه���ن للحا�رشات ب����رشورة بدء 
ال�صي���ام يف �صه���ر رم�صان الف�صي���ل بنظام 
غذائي �صح���ي، م�صيفة اأنه ينبغ���ي لل�صائم 
تن���اول الطع���ام على فرتات حم���ددة وثابتة؛ 
لتنظيم ال�صهي���ة وعملية اله�ص���م مل�صاعدة 
اجل�ص���م عل���ى االحتفاظ بطاقته ط���وال فرتة 
ال�صيام، م�صيدات بتنظيم حمافظة العا�صمة 
لاأ�صبوحة الن�صائية التي ت�صهم ب�صكل كبري 
يف تنمي���ة الوع���ي الغذائ���ي لرب���ات البيوت، 
ومتمني���ات للمحافظة دوام التوفيق والنجاح 
يف تنظيم الفعاليات االجتماعية والتوعوية. 
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اأ�سفر احل�س���اب اخلتامي الفعل���ي للبلدية 
ال�سمالي���ة لل�سنة املالي���ة 2016 عن 3 ماليني 
و904 اآلف و141 دين���اراً م���ن الإيرادات، فيما 
بلغ اإجمايل امل�رصوفات الفعلي 6 ماليني و333 
األف���ا و627 دين���اراً، بعجز بل���غ مليونني و429 

األفا و486 ديناراً.
وحازت القوى العاملة على 4 ماليني و751 
األفا و817 دينارا من اإجمايل امل�رصوفات، فيما 
بلغ���ت م�رصوف���ات اخلدم���ات ملي���ون و51 األفا 

و168 دينارا.
اإلى ذلك، انتهى اجتماع امل�ست�سار القانوين 
بوزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين واأع�ساء جمل�س بل���دي ال�سمالية، اإلى 
�سالم���ة الإج���راء الذي ق���ام به رئي����س املجل�س 

حمم���د بوحمود بتوقيع احل�ساب اخلتامي لل�سنة 
املالية املنتهية دون عر�سها على املجل�س.

وخ���الل الجتماع اأ�س���ار امل�ست�سار القانوين 

اإل���ى عدم وجود ما يل���زم قانونا رئي�س املجل�س 
بعر����س احل�س���اب اخلتامي عل���ى املجل�س قبل 

توقيعه النهائي.

وياأت���ي ذل���ك يف الوق���ت ال���ذي اأك���د فيه 
ال���راأي املهني حول احل�س���اب اخلتامي للبلدية 
ال�سمالي���ة ال�س���ادر عن دي���وان الرقابة املالية 

والإدارية، اأن احل�ساب يظهر ب�سورة عادلة، من 
كل اجلوان���ب اجلوهرية، وذل���ك وفقا للمعايري 
والأ�س�س املحا�سبية لإعداد احل�سابات اخلتامية 

احلكومية ال�سادرة عن وزارة املالية.
وتن�س الفقرة ثاء من املادة 19 من قانون 
البلدي���ات على اأن م���ن اخت�سا�س���ات املجل�س 
البلدي “مناق�سة واإقرار م�رصوع ميزانية البلدية 
لل�سن���ة املالي���ة اجلدي���دة واحل�س���اب اخلتامي 
لل�سن���ة املالية املنتهي���ة ال�ساب���ق اإقرارها من 

املجل�س”.
وكان توقيع بوحمود على احل�ساب اخلتامي 
دون الرج���وع للمجل����س ق���د اأث���ار حفيظة عدد 
من الأع�ساء، الذين انتق���دوا منه هذا ال�سلوك، 
وعلي���ه ق���رروا دع���وة امل�ست�س���ار القان���وين يف 
ال���وزارة للتحقق م���ن قانونية توقي���ع الرئي�س 

على احل�ساب اخلتامي دون الرجوع اإليهم.

م�رصوفات البلدية ال�ضمالية قاربت �ضعف اإيراداتها يف 2016
حمامي “البلديات” يوؤكد �سالمة توقيع بوحمود للح�ساب اخلتامي

�ضيد علي املحافظة

• اأحد اجتماعات جمل�س بلدي ال�سمالية )ار�سيفية(	

�ضاأ�ضتقيل من “التقاعد” واأجمد ح�ضوري اجلل�ضة واجتماعات “الأمن”
احتجاج���ا على �سخ�سن��ة رف�س تقرير “حتقيق الإعالنات”... بوح�سن ل� “البالد”:

اأعل���ن النائب جم���ال بوح�سن ع���ر “البالد” عن 
تعلي���ق ح�س���وره اجلل�س���ة العام���ة املقبل���ة ملجل�س 
الن���واب، وجتميد ع�سويته بلجن���ة ال�سوؤون اخلارجية 
والدف���اع والأم���ن الوطن���ي، وا�ستقالت���ه م���ن جلن���ة 
التحقي���ق الرملانية ح���ول �سنادي���ق التقاعد التي 

تدار من الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.
وبرر بوح�سن موقفه احتجاجا على موقف غالبية 
اأع�س���اء جمل����س الن���واب م���ن تقرير جلن���ة التحقيق 

الرملانية حول خمالفات الإعالنات.
وه���ذه هي املرة الأولى يف تاريخ جمل�س النواب 

التي فيها رف�س تو�سيات جلنة حتقيق برملانية.
وذك���ر بوح�سن اأن���ه �سيكتفي بتعلي���ق ح�سوره 
د ح�سوره اجتماعات  جلل�سة عامة واحدة، بينما �سيجمِّ

جلن���ة ال�س���وؤون اخلارجي���ة والدفاع والأم���ن الوطني 
النيابية حتى اإ�سعار اآخر.

وت�سب���ب غي���اب بوح�س���ن ع���ن الجتم���اع الأخري 
للجنة يف تع���ذر انعقادها على الرغم من ح�سور كبار 

امل�سوؤولني لبحث عدد من الت�رصيعات.
وانتق���د بوح�س���ن م���ا اأ�سم���اه “�سخ�سن���ة” قرار 
غالبي���ة اأع�ساء جمل�س الن���واب جتاه ما ورد يف تقرير 

جلنة التحقيق الرملانية حول خمالفات الإعالنات.
واأك���د اأن م���ا ج���رى يف تقاري���ر جل���ان التحقيق 
ال�سابقة، هو اأن ت�سرتد اللجنة تقريرها يف حال وجود 
مالحظ���ات ب�س���اأن التو�سيات اأو يج���ري اإقرار بع�س 
التو�سي���ات وتعديل اأو رف�س تو�سي���ات اأخرى، اأما 
اأن يجري رف�س جميع التو�سيات، فهذا يعني وجود 

�سخ�سنة جتاه رئا�سة اللجنة.

عن اللجنة
وا�ستغ���رق عمل اللجن���ة عام���ا و4 اأ�سهر. وقدم 
طلب ت�سكيل اللجنة النواب جمال علي بوح�سن، حمد 
�سامل الدو�رصي، فاطم���ة عبداملهدي الع�سفور، علي 

عبداهلل العرادي، نا�رص عبدالر�سا الق�سري.
واأع�س���اء اللجنة ه���م: جمال عل���ي بوح�سن، حمد 
�س���امل الدو�رصي، ع���ادل حمي���د عبداحل�س���ني، حممد 

يو�سف املعريف، نا�رص عبدالر�سا الق�سري.

وتولت اللجنة التحقيق يف املحاور التالية:

م���ن �سالم���ة اإ�س���دار الرتاخي����س  التحق���ق   .1
والعقود املتعلقة بالإعالنات التجارية وغري التجارية 

وفق القوانني واللوائح والأنظمة.
2. التحقق من قيام اجلهات املخت�سة بالرقابة 
على عملية و�سع الإعالن���ات التجارية وغري التجارية 

يف الأماكن واملناطق املعتمدة وانتهاء مدة الإعالن.
الإي���رادات  مبال���غ  حت�سي���ل  م���ن  التحق���ق   .3

امل�ستحقة من عقود الإعالنات.
4. التحقق من عدم احتواء الإعالنات على �سور 
و�سعارات خمل���ة باحلياء والآداب العام���ة والتعاليم 

الإ�سالمية.
5. التحقق من ع���دم الإ�رصار بالتاج���ر البحريني 
مل�سلحة ال�رصكات الأجنبية يف جمال �سناعة الإعالنات 
التجاري���ة. وتو�سلت اللجنة اإل���ى اأن امل�سوؤول الأول 
عن خمالف���ات الإعالنات وال�سرتاط���ات املن�سو�س 
عليه���ا وف���ق قان���ون تنظي���م الإعالنات، ه���و وزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين، 
تليه���ا املجال�س البلدية، وذلك م���ن خالل الت�سارب 
يف و�س���ع معاي���ري وا�سرتاطات الإعالن���ات والر�سوم 

•املفرو�سة عليها. جمال بوح�سن	

را�ضد الغائب

ل رفع ل�ضن التعليم الإلزامي لي�ضمل الثانوية العامـــــــــــــــــــــــــــــــة
ي�سمل البتدائية والإعدادية فقط حاليا... وزير الرتبية:

وق���ال: “بالرغ���م م���ن ع���دم اإلزامي���ة توف���ري 
التعليم الثان���وي د�ستورياً وقانونياً، اإل اأن مملكة 
البحرين تتيح جماني���اً التعليم يف خمتلف املراحل 
الدرا�سية، وت�سع اللوائح والقرارات التي ت�سمن 
معه���ا بقاء الطال���ب عل���ى مقاع���د الدرا�سة خالل 
خمتلف املراحل الدرا�سي���ة، ومنها مرحلة التعليم 

الثانوي ملن رغب يف موا�سلة تعليمه”.
 

المهارات األساسية
 واأ�س���ار النعيم���ي اإلى اأن القان���ون رقم)27( 
ل�سنة 2005 قد حدد ب�ساأن التعليم مفهوم الإلزام 
وح���دود اإلزاميت���ه، اإذ عرف���ت امل���ادة الأولى منه 
مفهوم “التعلي���م الأ�سا�سي و�س���ن الإلزام ومدته 
9 �سن���وات درا�سي���ة عل���ى الأقل”، و�س���ن الإلزام 
ه���و بلوغ �س���ن ال�ساد�سة م���ن عمر الطف���ل ح�سب 
املي���الدي لولدة الطف���ل، وينتهي الإل���زام ببلوغ 

�سن اخلام�سة ع�رصة من عمره”.
واأو�س���ح اأن القانون يف امل���ادة ال�ساد�سة منه 

جاء ب���اأن التعلي���م الأ�سا�سي حق لالأطف���ال الذين 
يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم بتنفيذه، وذلك على 

مدى 9 �سنوات درا�سية على الأقل.
واأردف: ا�ستن���اداً لن�س القان���ون اأ�سبح �سن 
الإل���زام مرتبطاً مبرحل���ة التعلي���م الأ�سا�سي، وهو 
بلوغ �سن ال�ساد�سة من عمر الطفل ح�سب التاريخ 
املي���الدي لولدته، وينته���ي الإل���زام ببلوغه �سن 
15 م���ن عمره، وتلت���زم اململكة بتوف���ري التعليم 
الأ�سا�س���ي، ويلتزم اأولي���اء الأم���ور بتنفيذه ملدة 
املرحل���ة  ه���ذه  متث���ل  اإذ  درا�سي���ة،  �سن���وات   9
احل���د ال����رصوري لكت�س���اب امله���ارات الأ�سا�سية 
واملعرفي���ة التي يه���دف التعليم اإل���ى حتقيقها، 
اأما التعليم الثان���وي فهو مرحلة تبداأ بعد التعليم 

الأ�سا�سي ومدتها 3 �سنوات درا�سية”.
ولف���ت باأن���ه ل يوجد حالي���اً مقيا����س عاملي 
لإلزامية التعليم الثانوي، اإذ اإن الإلزام يف التعليم 
مرتبط مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف كثري من دول 
الع���امل، بحي���ث ت�سمل مرحل���ة التعلي���م الأ�سا�سي 
املرحلتني البتدائية والإعدادية يف بع�س الدول.

التعلي���م  مرحل���ة  تتع���دى  ل  ق���د  واأ�س���اف: 
الأ�سا�سي املرحل���ة البتدائية فقط يف دول اأخرى، 
وق���د متت���د يف دول قليل���ة ج���داً لت�سم���ل مرحل���ة 
التعلي���م الثان���وي، وذل���ك وفق���اً ملا ن����س عليه 
التقري���ر العاملي لر�س���د التعليم للجمي���ع للعام 

2015 ال�سادر عن منظمة اليون�سكو.
 

حظر العمل
واأ�سار اإل���ى اأن مرحلة التعليم الإلزامي ت�سمل 
عادة املرحلة العمرية التي ت�سبق �سن العمل وفقاً 
للت�رصيع���ات املعمول به���ا يف الدولة، وهي تختلف 

من دولة اإلى اأخرى.
واأكمل: يج���ب مراعاة ما ن�ست عليه القوانني 
النافذة الأخرى من اأح���كام ومزايا خا�سة بالطفل، 
املتعلق���ة  والإج���راءات  الق���رارات  جمي���ع  بجع���ل 
بالطفول���ة تراع���ي م�ساحل���ه واأولوياته اأي���اً كانت 
اجله���ة الت���ي ت�س���در تل���ك الق���رارات اأو تق���وم 

بتنفيذها.

واأ�ساف: وفقاً للقانون باإ�سدار قانون العمل 
يف القط���اع الأهلي، والذي ن�س���ت مادته بت�سغيل 
الأح���داث على اأن يق�سد باحلدث يف تطبيق اأحكام 
ه���ذا القانون، كل من بلغ من العم���ر 15 �سنة ومل 
يكم���ل 18 �سن���ة، ون�س���ت امل���ادة )24( من ذلك 
القان���ون على اأن يحظر ت�سغيل كل من مل يبلغ من 

العمر 15 �سنة.
واأو�سح اأن هذا القان���ون قد اأجاز ت�سغيل من 
بل���غ من العم���ر 15 �سنة، وهو العم���ر الذي ينتهي 
معه �سن الإلزام وفقاً لقانون التعليم، وعليه فاإن 
تعدي���ل القوانني النافذة يج���ب اأن يكون يف اإطار 
متواف���ق مع م���ا هو قائم حالي���اً؛ منع���اً للت�سارب 
بني ن�سو����س القوانني املرعية، وعليه فاإن اإلزام 
التعليم ينتهي مع بدء املرحلة العمرية التي يجيز 

فيها القانون االنخراط يف العمل. 

المصلحة الوطنية
واأكمل ب����اأن الإلزام ف����رتة عمرية حتددها 
الدول����ة ويلتزم بها كل من الأ�����رصة واملجتمع، 
م����ا دام املتعلم ق����ادراً على موا�سل����ة تعلمه، 
وه����ي لي�ست بال�����رصورة حتكمها م����دة معينة، 
فه����ي تخ�س����ع للتوجه����ات العام����ة لل�سيا�سة 
والتعليمي����ة ومبا يخدم اأه����داف الدولة العامة 
وم�سلحتها الوطنية، ومب����ا يواكب التطورات 

العاملية.
واأ�ساف: يرتب����ط التعلي����م ارتباطا وثيقاً 
بالبيئ����ة املحلية ويلب����ي متطلباته����ا، ويعمل 
عل����ى املوازنة بني حاج����ات الطفل يف التعليم 
والعم����ل؛ باعتبارهما م����ن حقوق����ه الأ�سا�سية 

واملكفولة د�ستورياً.

• ماجد النعيمي	

التعليــم األساســـي مدته 9 سنوات دراسيــــة على األقـــل
اإللزام فترة عمرية تحددهــا الدولـــة وتلتــــزم بهــــا األســـرة 
ســــــن اإللــــزام يتـــوافـــــق مــــع قانـــــون حظــــر العمــــــــل 
مجانيــــــــة التعليـــــم فــــي مختلــــف المراحــــل الدراسيــــة
ال يوجـــد مقيــــاس عالمــــي إللزاميــــة التعليـــــم الثانـــوي

مروة خمي�س

حتفظ وزير الرتبية والتعليم على رفع ال�ضن الإلزامي ب�ضاأن التعليم من اخلام�ضة ع�رصة اإلى الثامنة ع�رصة.
وقال: “اإن التعليم الإلزامي ي�ضمل مرحلتي التعليم البتدائي والإعدادي فقط، لتاأتي املرحلة الثانوية كمرحلة تلي مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي”.

وبـــرر بـــاأن مد �ضن الإلزام �ضيرتتب عليه اإلزامية بقاء الطالب على مقاعد الدرا�ضة اإلى نهاية املرحلة الثانوية بالن�ضبة للوزارة ولويل اأمره على 
حد �ضواء، مما قد يجعل ذلك عائقاً اأمام من يرغب طوعاً بالعمل، اأو قد يدفعون اإلى اإيجاد العمل ب�ضبب الأو�ضاع القت�ضادية لأ�رصهم.
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ا خالل 3 �سنوات لدرا�سة املاج�ستري ابتعاث 261 ممر�سً
م�صاركة 2479 منهم يف 133 ور�صة تدريبية ق�صرية... وزيرة ال�صحة:

قالت وزيرة ال�صح���ة فائقة ال�صالح 
اإن ال���وزارة ابتعث���ت 261 م���ن طواق���م 
التمري����ض من الع���ام 2010 اإلى 2013 
م���ن  والتدريبي���ة  التعليمي���ة  للربام���ج 
خمتل���ف الدرا�صات والربام���ج التاأهيلية 
الأكادميي���ة والتخ�ص�صي���ة ذات امل���دد 

الطويلة.
واأ�صارت اإل���ى اأن نحو 2479 ممر�صا 
ودورات  بور����ض  �صارك���وا  وممر�ص���ة 
تدريبية ذات املدد الق�صرية، والتي بلغ 
عددها نح���و 133 دورة، وذلك يف الفرتة 

من 2010 اإلى 2016.
التاأهيلي���ة  الربام���ج  اأن  واأو�صح���ت 
يف  املاج�صت���ري  برام���ج  عل���ى  �صمل���ت 
التمري�صي���ة  التخ�ص�ص���ات  خمتل���ف 
وبرنام���ج بكالوريو�ض التمري�ض وبرامج 
الدبلوم���ات التخ�ص�صي���ة يف التمري�ض، 
ومنها دبلوم التمري�ض النف�صي، ودبلوم 
متري�ض �صحة املجتمع، ودبلوم متري�ض 
القبال���ة القانوني���ة، ودبل���وم متري����ض 

اأمرا�ض الكلى، وغريها من الدرا�صات.

السلم الوظيفي
واأ�صاف���ت اأن تاأهيل الكوادر التمري�صية 
ياأت���ي ل�صتيف���اء متطلب���ات كادر التمري�ض 
الذي ينظم عملية الرتقي يف ال�صلم الوظيفي.
واأ�ص���ارت حول تدريب القي���ادات جلميع 
منت�صب���ي وزارة ال�صحة م���ن اأطباء وممر�صني 
ال���وزارة  اإن  وغريه���م،  واإداري���ني  وفني���ني 
تلت���زم بربام���ج التاأهي���ل للقي���ادات، والتي 
يقدمه���ا معهد البحرين للإدارة العامة، وذلك 

ح�ص���ب تو�صي���ات دي���وان اخلدم���ة املدنية، 
وتلت���زم وزارة ال�صح���ة بتدري���ب كوادرها يف 
هذه الربامج �صم���ن امليزانية املتاحة ح�صب 

الفئات امل�صتهدفة.
وا�صتكملت اأن “مو�صوع اأجور املمر�صني 

ميك���ن النظر فيه من جانب املعنيني بديوان 
اخلدم���ة املدني���ة، والتي ميك���ن اأن تكون يف 
�صوء درا�صة رفع الأج���ور للعاملني يف احلقل 
الطب���ي وال�صحي من اأطب���اء وممتهني املهن 

الطبية امل�صاندة”.

البرامج التدريبية
وقالت “اإن كوادر التمري�ض متثل اأحد اأهم 
الأركان الأ�صا�صية لكوادر وزارة ال�صحة، وبذلك 
ف���اإن ال���وزارة حتر����ض عل���ى دعم ه���ذا الكادر 
ورف���ع كفاءته من ناحي���ة التدري���ب والتطوير 
حر�صاً على تق���دمي اأرقى اخلدمات للمواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين”.
الربام���ج  اأن  اإل���ى  ال�صال���ح  واأ�ص���ارت 
التدريبي���ة حتدد للكوادر بناًء على عنا�رص عدة 
منها الهي���اكل التنظيمية املعتمدة من جانب 
ديوان اخلدم���ة املدنية وال�صواغ���ر الوظيفية 
املوؤه���لت  عل���ى  احل�ص���ول  تتطل���ب  الت���ي 
املختلف���ة للرتقي���ة، والق���درة ال�صتيعابي���ة 
للجامع���ات ومراك���ز التعلي���م املحلي���ة. اإل���ى 
جان���ب ال�صرتاطات الأكادميي���ة املطلوبة من 
جانب اجلامع���ات ومراكز التعلي���م التي تقدم 
الربام���ج التعليمية والتدريبية، وطاقة التحمل 
للخدم���ات التمري�صية فيما يخ����ض ال�صتغناء 
عن تواج���د املبتعثني عل���ى روؤو����ض اأعمالهم 
اأثن���اء الدرا�صة، وامليزاني���ة املتاحة للتدريب، 
وغريها من العنا�رص الأخرى، اإذ اإن هذه العوامل 
توؤثر يف قدرة الوزارة على ابتعاث املمر�صني.

مروة خمي�س

بدور املالكي

• وزيرة ال�صحة	

390 طبـيــــب عــائـلـــــة مـــوزعــــون علــــى 26 مــركـــــًزا
بحرينيون موؤهلون ملعاينة جميع احلالت الأولية... بوعنق ل� “البلد”:

ك�صفت وكي���ل وزارة ال�صحة عائ�صة 
مب���ارك بوعنق عن وجود اأك���ر من 390 
طبيب عائل���ة بحرينيني يعملون يف اأكر 
26 مركزا �صحيا تابعا لوزارة ال�صحة يف 
خمتلف حمافظ���ات البحرين، اإ�صافة اإلى 
العامل���ني يف الإدارات العاملة بالوزارة، 
والط���ب اخلا�ض، م�صرية اإل���ى اأن برنامج 
العائلة جزء م���ن برنامج املجل�ض العربي 
للخت�صا�ص���ات الطبية يف تخ�ص�ض طب 
الأ����رصة واملجتمع من خلل برنامج طبيب 
العائل���ة التاب���ع لإدارة التدري���ب بوزارة 

األ�صحة.
ال�صح���ة يف  وزارة  واأ�ص���ارت وكيل���ة 
ت�رصيحات ل���� “البلد” اإل���ى اأن الربنامج 
يف بداي���ة انطلق���ه كان يقب���ل 6 اأطب���اء 
فق���ط، ولكن���ه حالي���ا يقب���ل 20 طبيب���ا 
بحريني���ا لهذا التخ�ص�ض، م�صرية اإلى اأن 
اأطباء هذا الربنامج ه���م من اأكفاأ الأطباء 
العامل���ني �صم���ن تخ�ص�صه���م، م�صيفة 
اأنه���م موؤهل���ون ملعاين���ة جمي���ع ح���الت 

الرعاية ال�صحية الأولية وطب العائلة.
واأب���دت بوعن���ق �صعادته���ا لوجودها 
م���ع اأطباء العائل���ة بيوم الحتف���ال بيوم 

طبي���ب العائل���ة، اإذ خ�ص�ص���ت منظم���ة 
ال�صح���ة العاملي���ة ي���وم 19 مايو من كل 
ع���ام للحتف���ال بطبيب العائل���ة، مردفة 
اأن الحتف���ال فر�ص���ة لت�صلي���ط ال�ص���وء 
على ال���دور املهم والرائد الذي يقوم به 

طبيب العائلة.
جاء ذلك عل���ى هام�ض رعاية وح�صور 
وكيل���ة وزارة ال�صح���ة بوعن���ق الحتفال 
بيوم طبيب العائلة البحريني الذي اأقيم 
يف جمم���ع الرملي م�ص���اء موؤخ���را بح�صور 
رئي�ص���ة برنام���ج ط���ب العائل���ة ابت�صام 
فخ���رو، وعدد من م�صوؤويل وزارة ال�صحة، 

وح�صد من اأطباء العائلة.
م���ن جانبها، عربت فخ���رو يف كلمتها 
خلل احلف���ل، عن �صعادته���ا لإقامة هذا 
الحتف���ال لأول مرة يف مملك���ة البحرين، 
مم���ا يعك����ض اأهمي���ة ه���ذا التخ�ص�ض يف 

الرعاية ال�صحية. 
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن ط���ب العائل���ة من 
العاملي���ة  اجل���ودة  ومعاي���ري  مقايي����ض 
الت���ي يقا�ض به���ا امل�صت���وى احل�صاري 
قاع���دة  ويعت���رب  للمجتم���ع،  وال�صح���ي 
املتوف���رة  ال�صحي���ة  للخدم���ات  اله���رم 
للمواطنني عل���ى امل�صتوى الدويل، وهو 
تخ�ص�ض يوفر خدم���ات الرعاية ال�صحية 

ال�صاملة وامل�صتمرة للفرد يف اإطار الأ�رصة 
واملجتمع. 

وبين���ت اأن الي���وم العامل���ي لطبيب 
العائلة يعت���رب فر�صة حقيقي���ة لتقدير 
جه���ود طبي���ب العائلة يف توف���ري رعاية 
فائقة وتطوير خمرجات الرعاية ال�صحية 

الأولية التي يح�صل عليها املري�ض.

وتابعت: ولكون ه���ذا التخ�ص�ض هو 
احللقة الأ�صا�ض يف الرعاية ال�صحية، فقد 
قام���ت مملكة البحري���ن متمثلة يف وزارة 
ال�صحة باإن�صاء برنامج تدريبي متخ�ص�ض 

يف طب العائلة.
العائلة  ا�صتعر�ص���ت طبيبة  بدورها، 
يف برنام���ج طبيب العائلة، طيبة ال�صادة، 

تاري���خ انط���لق واإر�ص���اء حج���ر الأ�صا�ض 
لربنام���ج طبي���ب العائل���ة بالبحرين منذ 
العام 1979، وح�صوله على العتماد من 
املجل����ض العربي للتخ�ص�ص���ات الطبية، 
كاأول برنامج تدري���ب طبي يح�صل على 
ه���ذه الدرجة بالبحرين الع���ام 1988، اإذ 
منح الأطباء املتخرج���ني �صهادة الزمالة 

املعتمدة من املجل�ض.
واأو�صحت ال�صادة اأنه يف العام 1995 
�ص���م الربنام���ج حت���ت مظل���ة اجلامع���ة 
الأمريكية للجراحني يف ايرلندا بالتعاون 
مع الكلي���ة اليرلندية للط���ب العام بدل 
من اجلامع���ة الأمريكية يف خطوة تعد من 
اأهم اخلطوات ال�صباقة لتطوير الربنامج، 
م�صتعر�ص���ة اجله���ود التي بذله���ا وليام 
�صاتون و�صوقي اأم���ني يف دعم الربنامج 
وتطوي���ره لت�صب���ح �صن���وات التدريب 4 
�صن���وات، يتم خلله���ا تاأهي���ل الطبيب؛ 
ليكون قادرا على علج املر�صى باجلودة 

املطلوبة.
وقامت بعدها وكيلة الوزارة بتكرمي 
الأطب���اء العامل���ني بالربنام���ج وعدد من 
اأطب���اء العائل���ة، وجتول���ت يف املعر����ض 
التوعوي املرافق للفعالية، والذي حظي 

باإقبال وا�صع.

• بوعنق رعت فعالية الحتفال بيوم طبيب العائلة البحريني يف جممع الرملي	

عيادة متنقلة يف “ال�سلمانية” ملكافحة التدخني
النظام الغذائي غري املتوازن يخل مب�ستوى ال�سكر

يف حما�رصة توعوية نظمتها “جيبك”... الهاجري: 

نظم���ت  ال�صح���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اللجن���ة ال�صحي���ة ب�رصك���ة اخللي���ج ل�صناع���ة 
البرتوكيماوي���ات “جيب���ك” حما�رصة توعوية 
ملر�ص���ى ال�صك���ري لإر�صاده���م ع���ن كيفية 
تف���ادي م�صاعف���ات املر����ض م���ن الغ���ذاء 
ال�صلي���م يف �صه���ر رم�صان املب���ارك �صملت 
بع����ض املعلوم���ات املفي���دة ح���ول فوائ���د 
ال�صوم ال�صحية وكيفية جتنب زيادة الوزن، 

بالإ�صافة اإلى ن�صائح عامة.
وثمن���ت مدي���رة مرك���ز رابع���ة الهاجري 
لط���ب العائل���ة واأمرا����ض ال�صك���ري رابع���ة 
الهاج���ري التعاون الذي يبديه رئي�ض ال�رصكة 
عبدالرحم���ن جواهري م���ن اأجل ن����رص التوعية 
لي����س يف اأو�س���اط موظفي ال�رشك���ة فح�سب، 
ب���ل بني جميع �رصائح املجتم���ع. وقد تناولت 
املحا����رصة اإر�صادات �صحي���ة للمحافظة على 
ال�صحة وتوازن م�صتوى ال�صكر يف الدم خلل 
اأوق���ات ال�صي���ام والإفط���ار، وكيفي���ة تاأثري 
ال�صوم على اأن�صطة اجل�صم والفوائد ال�صحية 

التي ي�صتفيد منها الفرد من ال�صيام. 
كم���ا نوهت الهاجري اإل���ى اأهمية احلركة 
والن�ساط يف �سه���ر رم�سان واأ����رشار الك�سل 

واخلم���ول واجللو����ض لف���رتات طويل���ة اأمام 
بع����ض  اإل���ى  وتطرق���ت  التلف���از.  �صا�ص���ة 
امل�ص���اكل ال�صحي���ة التي قد حت���دث نتيجة 
االإفراط يف تناول الطعام بعد االفطار مبا�رشة 
والنظ���ام الغذائ���ي الغ���ري مت���وازن يف �صهر 
رم�ص���ان مما يوؤدي لخت���لل م�صتوى ال�صكر 

يف الدم. 
وذكر جواه���ري اأن تنظيم هذه الفعالية 

ياأت���ي يف خ�صم تف�ص���ي الإ�صاب���ات مبر�ض 
الأطف���ال  اأف���راد املجتم���ع  ب���ني  ال�صك���ري 
منه���م والكبار حيث يعد م���ن اأمرا�ض ع�رصنا 
ت���ويل  “جيبي���ك”  اأن  مو�صح���اً  احلدي���ث، 
موظفيها وعائلتهم اأهمية كبرية وت�صعهم 
على راأ�ض اأولوياتها باعتبارهم ثروة ال�رصكة 
احلقيقية ومفت���اح جناحها الذي حتقق على 

خمتلف الأ�صعدة.

• جانب من املحا�رصة التوعوية	

ال�صح���ة:  وزارة   - املنام���ة 
العام���ة  ال�صح���ة  اإدارة  اختتم���ت 
فعاليات الحتف���ال باليوم العاملي 
للمتن���اع ع���ن التبغ، وذل���ك باإقامة 
عي���ادة متنقلة يف جمم���ع ال�صلمانية 
الطب���ي �صم���ت طاق���م م���ن عيادة 
الإقلع ع���ن التبغ وجمموعة مكافحة 
التدخ���ني والتب���غ وخدم���ات �صحة 
الف���م والأ�صنان بالرعاي���ة ال�صحية 

الأولية.
وكان من اللفت الإقبال الكبري 

م���ن ِقب���ل املرتددي���ن عل���ى جممع 
ال�صلمانية الطبي على الفعالية، اإذ 
مت خللها تقدمي امل�صورات الطبية 
للراغبني يف الإقلع عن التبغ وعمل 
فح�ض �رصي���ع لقيا�ض كف���اءة الرئة 
يف  الكرب���ون  اأك�صي���د  اأول  ون�صب���ة 
الرئ���ة ل���دى املدخن���ني، كم���ا قدم 
ق�صم خدم���ات �صحة الفم والأ�صنان 
الط���رق  واإر�ص���ادات ع���ن  ن�صائ���ح 
الأمث���ل للعناي���ة بالأ�صن���ان واللثة 

خ�صو�صا لدى م�صتهلكي التبغ.
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7 �سنوات لآ�سيوي �رشع بقتل �سديق ب�سبب دين
6 �سنوات ل�سارق جموهرات بـ 3500 دينار

براءة متهم بعد اإدانته بال�رشقة بالإكراه

عرث على �سالح ناري مب�سكنه

لعدم كفاية الأدلة �سده

ق�س���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
اخلام�س���ة برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد 
القا�سي���ن حم�س���ن  م���ن  وع�سوي���ة كل 
م���روك ومعتز اأبو الع���ز واأمانة �رس يو�سف 
بوح���ردان، مبعاقبة ل�س يحوز �سالح نارًيا 
متكن من �رسق���ة م�سوغات ذهبية من اأحد 
املن���ازل قيمته���ا 3500 دين���ار؛ ب�سجن���ه 
مل���دة 6 �سن���وات، بواق���ع احلب����س مل���دة 
�سنت���ن ع���ن تهم���ة تعاطي املخ���درات، 
و�سن���ة واح���دة وغرام���ة 300 دين���ار ع���ن 
تهم���ة حيازة ال�س���الح، ف�سالً ع���ن ال�سجن 
ملدة 3 �سنوات ع���ن تهمة ال�رسقة، واأمرت 

مب�سادرة امل�سبوطات.
وتتمثل تفا�سيل الق�سية يف اأن بالًغا 
كان ق���د ورد م���ن قب���ل فتاة قال���ت اإنها 
تلقت ات�س���الً من �سقيقه���ا يطلب منها 
اإبالغ ال�رسطة واتخاذ الإج���راءات القانونية 
الالزمة حي���ال ما ح�سل مع م�سكنه، والذي 
اأفاد لها باأن موؤج���ر امل�سكن الذي يقطن 
في���ه اأبلغه هاتفًيا اأن���ه �ساهد زجاج نوافذ 

ة. منزله مك�رسرّ
وبالفعل توجهت اإل���ى منزل �سقيقها 
وهن���اك �ساه���دت ب���اب املطب���خ مك�سورا 
ف�س���اًل ع���ن 3 نواف���ذ، كما تب���ن اأن عقد 
وحل���ق اأذن من الذه���ب مر�سعة بالأملا�س 

و�سوارين من الذهب قد متت �رسقتها من 
علبة جموهرات زوج���ة �سقيقها املوجودة 
يف غرفتهم���ا، وق���درّرت قيم���ة امل�رسوقات 
مببلغ 3500 دينار، وكذلك مبلغ من املال.
وتو�سلت حتريات اأف���راد ال�رسطة اإلى 
هوية املته���م، والذي عرث اأثن���اء تفتي�س 
م�سكن���ه على �س���الح ناري وم���واد خمدرة 

واأخرى موؤثرة عقلًيا.

وثب���ت للمحكمة اأن املتهم بتاريخ 11 
يناي���ر 2017، اأولً: ح���از �سالًحا نارًيا بغري 
ترخي����س من وزارة الداخلي���ة، ثانًيا: �رسق 
امل�سوغ���ات الذهبية والنق���ود اململوكة 
للمجني عليه من م�سكنه عن طريق الت�سور 
والك�رس من اخلارج، ثالًثا: حاز واأحرز بق�سد 
التعاطي مادة احل�سي����س املخدرة وموؤثرا 

عقليا يف غري الأحوال امل�رسح بها قانوًنا.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  األغ���ت 
اخلام�سة برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد 
وع�سوي���ة كل م���ن القا�سي���ن حم�س���ن 
مروك ومعتز اأب���و العز واأمانة �رس يو�سف 
بوحردان، حكًما بال�سجن ملدة 5 �سنوات، 
كان يدين متهًم���ا واآخرين - ثبت احلكم 
بحقه���م - بال�رسقة بالإكراه ت�سببوا بوفاة 
املجن���ي عليه بعد ف���رة، وق�ست جمدًدا 
براءت���ه مما ن�سب اإليه م���ن اتهام؛ لعدم 

كفاية الأدلة �سده.
وكان���ت املحكمة قد حكم���ت بتاريخ 
23 دي�سم���ر 2014 مبعاقبة 4 متهمن 
اأدينوا بال�رسوع يف ال�رسقة بالإكراه؛ وذلك 
بحب����س املته���م الأول مل���دة 3 �سن���وات 
ل�سغ���ر �سنه، وبال�سجن ملدة 5 �سنوات ل� 

3 متهمن.
وت�س���ري التفا�سي���ل اإل���ى اأن املجني 
علي���ه فوجئ عندما كان عائ���ًدا من اإحدى 

الرادات يف طريقه اإلى �رسكته يف ال�سابعة 
م�س���اًء ب� 5 �سبرّ���ان بحريني���ن يالحقونه، 
حت���ى اأدخل���وه اإل���ى “براح���ة” خالي���ة من 
املارة، وطلبوا منه نقوده وهاتفه النقال.

فلما اأب���دى رف�سه لطلبهم قام اثنان 
منهم بالإم�س���اك به، وقام اآخ���ران ب�رسبه 
باأيديه���م واأرجله���م، فيما �رسب���ه اأحدهم 
بقطعة من الطابوق على راأ�سه، مما �سبب 

له جرحا قطعيا اأدى لنزيف �سديد.
وعندما وج���د املتهمون املجني عليه 
يقع عل���ى الأر�س والدم���اء تغطي راأ�سه، 
اأ�رسع���وا باله���رب م���ن امل���كان، وترك���وا 
�سحيتهم اإلى اأن جاء اأحد املارة و�ساعده 
عل���ى الوقوف ث���م اأو�سل���ه اإل���ى ال�رسكة 
الت���ي يعمل به���ا، وم���ن هن���اك مت نقله 

للم�ست�سفى لتلقي العالج.
م املجني علي���ه بالغاً �سد اجلناة  وقدرّ
مبركز ال�رسطة، فتم عر�س �سور امل�ستبه 

بهم عليه وتعرف عليهم جميًعا يف طابور 
تعريفي، ماعدا اأحدهم اإذ مل يتم التو�سل 
اإل���ى اأية معلوم���ات ب�ساأنه حينه���ا، وبعد 
التحقيق مت التو�س���ل اإلى هوية املتهم 
)املعار����س(، وهو ما نفاه ونفى معرفته 

باملتهمن الآخرين اأو حتى اأ�سمائهم.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د وجهت 
للمتهم املعار����س و4 متهمن اآخرين - 
�سب���ق احلكم عليهم - اأنه���م �رسعوا واآخر 
جمه���ول )املته���م املعار����س( يف �رسقة 
املنقولت اململوك���ة للمجني عليه عامل 
اآ�سي���وي بطريق الإك���راه الواقع عليه باأن 
تتبعوه بالطريق العام وطلبوا منه نقوده 
وهاتف���ه النق���ال واعتدوا علي���ه بال�رسب 
باأيديهم واأرجلهم وبقطعة من احلجر على 
راأ�س���ه و�سببوا له الإ�ساب���ات املو�سوفة 
بالتقرير الطبي وخاب اأثر اجلرمية ل�سبب 

ل دخل لإرادتهم فيه.

عاقبت املحكم���ة متهًما اآ�سيوًيا 
����رسع بقتل اأح���د اأ�سدقائ���ه، والذي 
كان يطالبه بدفع ما خ�رسه من اأموال 
ليدفع اجلاين اأُجرة م�سكنه، بوا�سطة 
�سك���ن �رسقه���ا م���ن اأح���د املحالت 
ليتمك���ن م���ن اإ�س���كات �سديقه من 
مطالبت���ه باأموال���ه؛ ب�سجن���ه ملدة 7 
�سن���وات فقط عم���ا اأ�سن���د اإليه من 

اتهام.
الك���رى  املحكم���ة  واأم���رت 
اجلنائي���ة اخلام�سة برئا�سة القا�سي 
اإبراهي���م الزاي���د وع�سوي���ة كل من 
القا�سي���ن حم�سن م���روك ومعتز 
اأبو العز واأمانة �رس يو�سف بوحردان، 
باإبعاده نهائًيا عن البالد بعد تنفيذ 
العقوبة املق�س���ي بها بحقه، ف�سالً 

عن م�سادرة امل�سبوطات.
وتتمث���ل وقائع الق�سي���ة يف اأن 
بالًغ���ا كان قد ورد لل�رسط���ة، مفاده 
وج���ود �سخ�س م�س���اب بج���وار اأحد 
الفنادق، لذا توجه���ت دورية اأمنية 
للموق���ع للك�س���ف عل���ى امل�س���اب 
وح�رست برفقتهم �سي���ارة اإ�سعاف، 
اإذ تب���ن اأن امل�س���اب ثيابه ملطخة 
بالدم���اء وقد تعررّ����س للطعن مرات 
عدة، فت���م اإدخاله لغرف���ة الإنعا�س 
لإنقاذ حيات���ه، يف حن متكن طاقم 
م����رسح اجلرمي���ة م���ن العث���ور عل���ى 
�سك���ن بج���وار م���كان الواقع���ة مت 

حتريزها.
وقال الطبي���ب املعالج للمجني 
 3 م���ن  يع���اين  املذك���ور  اأن  علي���ه 
طعنات، الأول���ى ا�ستقرت يف البطن 
والأخَري���ن يف ظهره، كما اأو�سح اأن 
حال���ة املجني عليه م�ستقرة اإل اأنه ل 
ي�ستطيع ال���كالم فتم ت�سويره وهو 

يذكر اأقواله.
ودلت التحريات واأقوال املجني 
عليه على هوي���ة املتهم، والذي مت 
القب�س عليه واعرف مبا جنته يداه.
وق���رر املته���م اأن املجني عليه 
يطالب���ه مببلغ من امل���ال قيمة اأجرة 
ال�سك���ن ال���ذي كان ي�سدده���ا عنه، 
م�س���رًيا اإل���ى اأن املجن���ي عليه كان 
دائًما ما يت�سل به ليطالبه باملبالغ 

التي دفعها عنه.
واأ�س���اف اأن���ه يف ي���وم الواقع���ة 
ات�س���ل ب���ه املجن���ي علي���ه كعادته 
ليطالب���ه باملبل���غ ال���ذي دفعه عنه، 
وهذا الأم���ر اأثار غ�سب���ه وا�ستيائه، 
ومبجرد اأن تقابل معه ا�ستولى على 
�سك���ن من اأح���د املح���الت القريبة 

منهما وطعنه ثالث طعنات.
هذا وثب���ت للمحكمة اأن املتهم، 
اأولً: �رسع يف قت���ل املجني عليه باأن 
باغت���ه بتوجيه 3 طعن���ات يف اأماكن 
متفرقة م���ن ج�سده قا�س���ًدا اإزهاق 
روح���ه، وذل���ك بع���د اأن ات�س���ل ب���ه 
وطلب منه لقائه ليدفع له ما يدين 
له م���ن اأموال فا�ستع���ان ب�سكن - 
مو�س���وع التهم���ة الثاني���ة - لذلك 
الغر����س وطل���ب من���ه لقائ���ه خلف 
حاجز من الأملنيوم بجوار مقر �سكنه 
وباغته على حن غفلة ب� 3 طعنات، 
اإل اأنه قد خاب حتقق نتيجته بتدخل 
ال�ساه���د الث���اين وح���ال دون تكرار 
طعن���ه واإبعاد املتهم وطلب النجدة 

والتمكن من اإ�سعافه.
ثانًيا: �رسق ال�سكن اأداة اجلرمية 
كاأداة  لي�ستخدمه���ا  اأولً  البن���د  يف 
لتحقيق غر�س���ه ومق�سده مو�سوع 

التهمة الأولى.

اإلـــزام �رشكـة بدفع اأكثــر من 40 األف دولر ملديرهـــا
تطبيًقا لتفاقي������ة ت�سوي��������ة وقعه�������������ا الطرف����������������ان

األزمت املحكمة الكرى املدنية )الدائرة 
عبدالعزي���ز  القا�س���ي  برئا�س���ة  العمالي���ة( 
اجلاب���ري واأمان���ة �رس حممود الودي���اين، �رسكة 
مالية اأن تدف���ع ل�سالح مديرها العام “عربي 
م ا�ستقالته مبلًغا وقدره  اجلن�سي���ة” الذي قدرّ
39 األف���ا و910 دولرات؛ تطبيًق���ا لتفاقية 

ت�سوية وقعت بن الطرفن.
الق�سي���ة  اإن وقائ���ع  وقال���ت املحكم���ة 
تتح�س���ل يف اأن املدعي املقيم يف ال�سعودية 
- حي���ث كان يعم���ل فيها ل�سال���ح ال�رسكة - 
اأق���ام دع���واه مطالًب���ا باحلكم باإل���زام ال�رسكة 
املدع���ى عليها ب���اأن توؤدي ل���ه مكافاة نهاية 
اخلدمة و”البون�س” عن العام 2013 و�سهادة 

نهاية اخلدمة.
وذكرت اأن���ه اأو�سحت يف لئحة دعواه اأنه 
بتاري���خ 1 يوليو 2005 التح���ق بالعمل لدى 
ال�رسك���ة مبوجب عقد عمل غ���ري حمدد املدة، 
بوظيف���ة مدي���ر ع���ام برات���ب �سه���ري قدره 
12500 دولر، وبتاري���خ 26 دي�سمر 2013 
اتف���ق م���ع املدعى عليه���ا على اإنه���اء العقد 
وت�سوي���ة م�ستحقات���ه العمالي���ة ومت ت�سليمه 
ج���زءا م���ن ه���ذه امل�ستحق���ات وق���د تخلفت 
املدع���ى عليها ع���ن �سداد باق���ي م�ستحقات 

املدعي مما حدا به لإقامة دعواه. 

املدع���ي  م  ق���درّ الق�سي���ة  نظ���ر  وخ���الل 
للمحكم���ة مذك���رة �سارح���ة بدفاع���ه طلب يف 
ختامه���ا احلك���م له مببل���غ 117 األف���ا و818 
دولر  و500  األف���ا   87 ع���ن  وذل���ك  دولرا؛ 
مكافاأة نهاية اخلدم���ة و12 األفا و500 دولر 
ب���دل اإخطار، و40 األ���ف دولر “بون�س” العام 
2013، عل���ى اأن يخ�سم منها 22 األفا و182 
دولرا قيم���ة م���ا ت�سلم���ه من املدع���ى عليها 

وكذلك احلكم له بالفائدة القانونية.
وله���ذه الطلب���ات ندبت املحكم���ة خبرًيا 
حما�سبًي���ا، والذي اأودع تقري���ره الذي ت�سلمه 
الطرفان وخل�س اإلى نتيج���ٍة مفادها اأن ذمة 
املدعى عليها م�سغولة للمدعي مببلغ وقدره 
48 األف���ا و410 دولرات اأمريكي���ة املتبقي 
م���ن مكاف���اأة نهاية اخلدم���ة طبًق���ا لتفاقية 

الت�سوية.
واأ�ساف���ت املحكم���ة اأن���ه مل���ا كان ذلك 
وكان الواقع اأن املدعي قد تقدم با�ستقالته 
م���ن العمل بتاري���خ 26 دي�سمر 2013، على 
اأن يك���ون اآخ���ر ي���وم عم���ل ل���ه 31 دي�سم���ر 
2013 اأخ���ًذا بال�سورة ال�سوئي���ة لال�ستقالة 
املقدم���ة من املدع���ي، وكان البن للمحكمة 
اأن املدعي واملدع���ى عليها، قد عقًدا �سلًحا 
على ت�سوي���ة م�ستحقات املدع���ي بخ�سو�س 

مكاف���اأة نهاية اخلدمة، تدف���ع على 6 �أق�ساط 
 31 واآخره���ا   ،2013 دي�سم���ر   31 تب���داأ يف 
ماي���و 2014 بواق���ع 9682 دولرا اأمريكي���ا 
يف �لق�س���ط �لو�حد مبا جمم���وع �لأق�ساط مبلغ 
وق���دره 58 األف���ا و92 دولًرا اأمريكًيا، وذلك 
اأخ���ًذا بال�س���ورة ال�سوئية لالتف���اق الت�سوية 
املقدم من قب���ل املدعي وال���ذي مل تتناوله 
���ة مطعن، ف�س���اًل عن ما  املدع���ى عليه���ا بثمرّ

ق���رره املدعي بالئحة دع���واه باأنه عقد �سلًحا 
م���ع املدع���ى عليه���ا بخ�سو����س م�ستحقاته 
يف تاري���خ 26 دي�سم���ر 2013، ومن ثم فاإن 
هذه الت�سوية �سلًحا ملزًما للمدعي واملدعى 

عليها، ل يجوز لأي منهما الرجوع فيها.
اأن  الب���نرّ للمحكم���ة  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
املدعى عليها قد �سددت مبلغ وقدره 9682 
دولًرا للمدعي جزًءا من املكافاأة وذلك طبًقا 

لإقرار املدع���ي الق�سائي باملذكرة املقدمة 
2014، وكان���ت  11 �سبتم���ر  من���ه بجل�س���ة 
ال�رسكة املدعى عليها مل تقدم دليل �سدادها 
للمتبقي م���ن املكافاأة وه���ي املكلفة بذلك 
باعتبارها املدين بهذا اللتزام، مما ترى معه 
املحكم���ة ان�سغ���ال ذمتها بواق���ع وقدره 48 
األف���ا و410 دولرات اأمريكي���ة، يخ�سم منها 
بناًء على طل���ب املدعي مبلغ وقدره 12500 
دولر اأمريكي قيمة ما ت�سلمه املدعي مقابل 
6 اأ�سهر عن مقابل بدل ال�سكن الذي ت�سلمه 
قب���ل ال�ستقالة، فيكون جمم���وع ما ي�ستحقه 
املدعي م���ن مكافاأة نهاية اخلدمة بعد خ�سم 
املبل���غ �سال���ف الذك���ر ه���و مبلغ وق���دره 35 
األف���ا و910 دولرات اأمريكية تق�سي باإلزام 

املدعى عليها باأدائه للمدعي. 
فلهذه الأ�سباب حكم���ت املحكمة باإلزام 
املدع���ى عليها ب���اأن ت���وؤدي للمدع���ي مبلغا 
وق���دره 35910 دولرات اأمريكي���ة والفائدة 
القانوني���ة بواقع 3 % عل���ى املبلغ املق�سي 
ب���ه م���ن تاري���خ املطالب���ة الق�سائي���ة حت���ى 
ال�س���داد الت���ام واألزم���ت املدع���ي واملدعى 
عليه���ا باملنا�سب م���ن امل�رسوف���ات واأمرت 
باملقا�سة ب�ساأن اأتعاب املحاماة ورف�ست ما 

عدا ذلك من طلبات.
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ومضات

يحث ديننا احلني���ف على التحّلي 
ب�صف���ات املحّب���ة والإخال����ص والوفاء 
وال�ص���دق  والتع���اون  والح���رام 
وغريها م���ن ال�صفات احلمي���دة التي 
لو حتلى به���ا امل�صلم ل���كان يف اأبهى 
�ص���وره، واأ�صبح قدوة لغ���ريه، ولكن 
م���رارة،  ب���كل  اأقوله���ا  اأن  يوؤ�صفن���ي 
اإنن���ا يف املجتمع���ات ال�رشقي���ة ل نقوم 
القي���م  تل���ك  اأب�ص���ط  ول���و  بتطبي���ق 
وال�صف���ات! ل اأدري مل���اذا؟ وما الذي 
مينعنا عن ذلك؟ اأي���ن مواطن اخللل؟ 
ه���ل ه���ي تربيتن���ا الت���ي تلقيناها يف 
منازلن���ا اأو تق�صري الأه���ل اأو تق�صري 
وزارة الربي���ة والتعليم خالل مراحلنا 
الدرا�صّية املختلفة. وملاذا نلجاأ فقط 
اإلى تطبيق ما جاء يف ديننا احلنيف من 

عبادات دون الهتمام باملعامالت!
ن�صمع ق�ص�صا م���ن اخليال لأنا�ص 
قد نعتربهم كفاراً واأجنا�صاً وملحدين 
وغريها م���ن الألقاب التي نل�صقها يف 
غ���ري امل�صلمني، ولكنهم يطبقون كل 
م���ا ذك���ر يف ديننا الإ�صالم���ي احلنيف! 

ملاذا واألف ملاذا؟
عندما منار�ص الكذب على �صبيل 
املث���ال، �ص���واء يف اأعمالن���ا اأو حياتن���ا 
ال�صخ�صي���ة، فالنتائ���ج تك���ون �صلبية 
للغاية، حي���ث يت�صبب ذلك يف انعدام 
الثقة ب���ني النا����ص، وميكنك���م روؤية 
مدى النتائ���ج ال�صلبي���ة املتف�صّية يف 
جمتمعاتنا، فهي حلقة تدور بداية من 
�صخ����ص واحد ثم تنتقل اإلى اأ�صخا�ص 
اآخرين. يعتقد الكث���ري من الأ�صخا�ص 
اأنه���م اأذكي���اء اإذا حاول���وا متري���ر اأي 
مو�صوع من خ���الل خلق اأكاذيب، وهو 
اأم���ر قد ينجح مرة اأو مرتني ولكن كما 

ُيقال حبل الكذب ق�صري.
يف حال اأردن���ا اأن نكون �صادقني 
م���ع اأنف�صنا، ومت���ى ما عرفن���ا مكامن 
اخلل���ل، فم���ن ال�صهل و�ص���ع احللول 
املنا�صّب���ة ولك���ن الأهم م���ن كل ذلك 
العمل اجلاد ابتداًء من املنزل وانتهاًء 
باملدر�ص���ة. اأعرف �صخ�ص���اً ذهب اإلى 
الوليات املتحدة الأمريكية للدرا�صة، 
فحدثن���ي ع���ن ه���ذا ال�صع���ب الطيب 
امل�صي���اف و�ص���دد على اأن���ه �صعب ل 
يعرف الك���ذب ول توج���د يف قامو�صه 
ه���ذه اخل�صل���ة املقيت���ة! طبع���ا لكل 
قاع���دة �ص���واذ، ولك���ن ه���ذا النطباع 

الرائع هو ما نطمح اإليه.
ينبغ���ي اأن نك���ون على ثّق���ة باأن 
العالقات ب���ني النا�ص متى ما اأ�ص�صت 
عل���ى ال�ص���دق والح���رام املتب���ادل 
وال�صفافي���ة، فاإن ذل���ك �صيعود دون 
�صك علين���ا بنتائج اإيجابّية... واهلل من 

وراء الق�صد.

عالقات أسست على 
الصدق والشفافية

البناء الراسخ القوي
هناك فرق �صا�صع بني البناء ال�صلب 
الق����وي والبناء اله�����ص ال�صعيف، فالبناء 
الق����وي ذو الأ�صا�����ص املت����ني ي�صتطي����ع 
اأن ي�صم����د اأم����ام العوا�ص����ف ال�صيا�صية 
والجتماعي����ة والقت�صادي����ة، ول ميك����ن 
له����ذه العوا�صف اأن جترف مكا�صب الأمة 
واإجنازاته����ا كونه����ا قائمة عل����ى اأ�صا�ص 
قوي وحتر�صها قي����ادة �صيا�صية ر�صيدة 
و�صع����ٌب يعت����ز بقيادت����ه، قي����ادة توؤمن 
باإميان �صعبها و�صالبته، �صعٌب ل يجرفه 
تيار النح����راف والأهواء ال�صالة، عقيدته 
الإمياني����ة را�صخ����ة بدينه وب����الده وقدرة 
قيادة البالد على حتقيق تطلعاته واآماله 

الوطنية والقومية.
البحري����ن التي تواج����ه التحديات من 
دول ومنظمات وقن����وات اإعالمية واأقالم 
�صالة ا�صتطاع����ت اأن ت�صمد وتقرب تلك 

التحدي����ات، وتواج����ه بق����وة وب�صالة تلك 
التدخالت التي ف�صلت يف حتقيق اأهدافها 
ما�صًيا وحا�رشًا وم�صتقب����الً، ف�صلت لأنها 
تخ����دم اأجن����دة تل����ك ال����دول واملنظمات 
وتل����ك القن����وات والأقالم، ف�صل����ت لأنها 
مل تدخ����ل البي����وت م����ن اأبوابه����ا، ف�صلت 
و�صتف�صل لأن بناء البحرين قوي و�صلب، 
ف�صلت لأن البحرين تتمتع بقيادة ناجحة 
و�صع����ب يع�صق الفداء م����ن اأجل البحرين 
وي�صتب�صل كثرًيا يف ال����ذود عن ال�صيادة 

الوطنية والنتماء العربي القومي. 
هن����ا يج����ب التاأكي����د عل����ى اللقاءات 
الت����ي جتريه����ا القي����ادة ال�صيا�صي����ة مع 
والداخ����ل،  اخل����ارج  يف  امل�صوؤول����ني  كل 
ويف  ال�صع����ب،  اأبن����اء  م����ع  واللق����اءات 
اأحاديثهم التي توؤكد اأنه ل ميكن حتقيق 
اأي من����و وتكامل ب����دون م�صاركة وطنية، 

واأن م����ا حققت����ه البحري����ن كان بف�ص����ل 
ذل����ك، وهي من ال�صمات التي اعتزت بها 
البحري����ن، وبف�صل هذه ال�صمات �صتثبت 
البحري����ن دائًم����ا و�صت�صم����د اأم����ام تل����ك 
التحديات والتدخالت. اإن م�صاريع الأعداء 
ال�صيا�صي����ة والطائفية ل����ن تتحقق باإذن 
العل����ي القدير يف بالدنا لأن غر�صنا طيب 
وطاه����ر ول����ن ُيدن�ص����ه اأولئ����ك مهما كان 
عدده����م، فالقوة املادية لن ت�صمد يوًما 
اأمام القوة الإميانية. وتاأكيًدا لهذا الفرق 
ف����اإن اأع����داء البالد من����ُذ �صن����وات كثرية 
لأن  اأهدافه����م،  ي�صتطيع����وا حتقي����ق  مل 
البحري����ن ُمعادلة �صعبة ج����ًدا عليهم، ول 
يفهم طال�صمها اإل اأبن����اء البحرين الذين 
�صيدوا ذلك البناء الرا�صخ والقوي. حفظ 
اهلل البحرين وقيادته����ا و�صعبها من كل 

�صوء. اآمني يا رب العاملني.

عبدعلي الغسرة

فاتن
 حمزة
fatin.hamza
@gmail.com

رؤية مغايرة

ما اأغلق اهلل عليك باباً اإل فتح لك 
اأن��ت ت�صعى  رزق  ال��رزق نوعان،  اآخ��ر، 
اإليه والآخر ي�صعى اإليك، وهذا ما فعله 
بعر�صه  ي��ق��وم  ال���ذي  “مت”  ب��رن��ام��ج 
رم�صان  �صهر  يف  البحرين  تلفزيون 
الإن�صانية  مببادرته  �صعى  امل��ب��ارك، 

ليكون �صببا يف دعم املحتاجني. 
على  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي��ع��د  ب��رن��ام��ج 
لقى  التلفزيوين،  الإن��ت��اج  م�صتوى 
ت�صمنه  مل��ا  امل��واط��ن��ني  ا�صتح�صان 
م�صاعر  ح��ّول��ت  م��وؤث��رة،  م�صاهد  م��ن 
جميع  ن�صكر  ���ص��ع��ادة،  اإل���ى  ال��ي��اأ���ص 
“مت”،  لربنامج  والداعمني  القائمني 
رغم  حلقاته،  اأول��ى  يف  ا�صتطاع  الذي 
�صدى  يحقق  اأن  البع�ص،  انتقادات 

وا�صعا داخل وخارج اململكة.
كبريا  اأث���را  ال��ربن��ام��ج  ت��رك  لقد 
املعربة  اجلديدة  الإن�صانية  بفكرته 
التي لم�صت حاجة املواطن من خالل 
م�صكالت  وح��ل  ال�صارع  اإل��ى  ال��ن��زول 
بالهموم  املتكبلني  بع�ص  ت����وؤرق 
حمققني  ب���ال���دي���ون،  وامل��ث��ق��ل��ني 
الإبت�صامة  لهم  اأع���ادت  اأح��الم��ا  لهم 

وال�صعادة والأمل.
اأزعجتني  احل��م��ي��دة  ال��غ��اي��ة  رغ��م 
الو�صيلة، متنيت لو مل يتم ك�صف وجوه 
اأمتنى  كنت  امل�صتفيدين،  وه��وي��ة 
فت�صويرهم  مالحمهم،  تظليل  مت  لو 
قوله  م��ع  يتنافى  حاجتهم  وك�صف 
تعالى: )َقْوٌل َمْعرُوٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن 
تعالى:  وقوله  اأًَذى(.  َيْتَبُعَها  َدَقٍة  �صَ
َواإِْن  ِهَي  ا  َفِنِعمَّ َدَقاِت  ال�صَّ ُتْبُدوا  )اإِْن 
َخرْيٌ  َفُهَو  اْلُفَقَراَء  َوُتوؤُْتوَها  ُتْخُفوَها 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  وق��ول  َل��ُك��ْم(. 
اهلل  )�صبعة يظلهم  واآله و�صلم:  عليه 
ورجل  ظ��ل��ه...  اإل  ظل  ل  ي��وم  ظله  يف 
ت�صدق ب�صدقة فاأخفاها حتى ل تعلم 

�صماله ما تنفق ميينه(.
“يعلم  اأن  اأمتنى  اأخ��رى  جهة  من 
ر�صائل  لت�صل  الغايب”،  ال�صاهد 
اأو  اأو جهة ر�صمية  الربنامج لكل فرد 
مقتدر األهته احلياة عن تقدمي العون 
ماذا  ال�صوؤال...  واملحتاجني.  للفقراء 
لو قامت اجلهة بهذا العمل من حيث 
درا���ص��ة اأح��وال��ه��م، ت��رى ك��م �صيكون 
حجم الدموع املنهمرة؟ كم فردا واأ�رشة 
قد تكون اأ�صواأ حالً ممن ن�صاهدهم يف 
برنامج “مت”، فقراء لكنهم يتعففون، 
تعالى  قال  اأح��د.  اأحوالهم  يعرف  ول 
ِف  َعفُّ اأَْغِنَياء ِمَن التَّ اِهُل  اجْلَ “يْح�َصبُُهُم 
النَّا�َص  ُلوَن  َي�ْصاأَ ل  ِب�ِصيَماُهْم  َتْعِرُفُهم 
افاً َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخرْيٍ َفاإِنَّ اهلّلَ ِبِه  اإِحْلَ

َعِليٌم”.
“مت”  برنامج  لأ�رشة  التوفيق  كل 
وعلى اأمل اأن تتكرر مثل هذه الربامج 
ابت�صامة  الإن�صانية فال �صيء ي�صاهي 
�صاء  موجوع  طفل  اأو  عاجز  اأو  فقري 
وت�صلبه  احلياة  عليه  تق�صو  اأن  القدر 

�صعادته .

“تّم”... الشاهد 
 ينبئ عن الغائب

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ح���ل جمعية “وع���د” كان اأمرا حتميا 
ط���ال الزمن اأو ق����رش، فالق�صية لي�صت 
م�صكلة �صحي���ة اأو غذائية اأو وقوع لب�ص 
اأو فهما خاطئا، اإمن���ا الإ�رشار بامل�صالح 
الإره���اب،  ومتجي���د  للدول���ة  العام���ة 
واأحتدى اأك���رب حمام عرفت���ه الب�رشية اأن 
ينطق بكلمة على م���ا قالته املحكمة يف 
حكمه���ا ال�ص���ادر “اإن اجلمعية املدعى 
عليها قامت عرب ح�صابها الر�صمي على 
�صبكة الإنرنت باإطالق و�صف “�صهداء 
الوطن” على جناة �ص���در ب�صاأنهم حكم 
ب���ات بالإعدام بع���د ا�صتهدافهم قوات 
ال�رشطة بعبوة متفج���رة جنم عنها مقتل 
ثالث���ة من رجال ال�رشط���ة، وهو ما ي�صكل 

خمالف���ة لن�ص امل���ادة )6( م���ن قانون 
اجلمعي���ات ال�صيا�صية التي توجب على 
اجلمعية املدع���ى عليها املحافظة على 
ا�صتقالل واأمن اململكة، و�صون الوحدة 
الوطني���ة، ونبذ العنف بجمي���ع اأ�صكاله، 
كم���ا اأك���دت املدع���ى عليه���ا وقوفه���ا 
وت�صامنها م���ع جمعية “الوفاق الوطني 
الإ�صالمية”، وهي جمعية منحلة مبوجب 
حكم ق�صائي اأدانه���ا بالطعن يف �رشعية 
د�صت���ور مملك���ة البحري���ن، والنح���راف 
يف ممار�ص���ة ن�صاطه���ا ال�صيا�ص���ي اإل���ى 
ح���د التحري����ص عل���ى العن���ف وت�صجيع 
امل�ص���ريات والعت�صام���ات اجلماهريية 
مبا قد يوؤدي اإل���ى اإحداث فتنة طائفية 

يف البالد”.
�صارت جمعيتكم املنحلة على هدى 
وكر الإرهاب الوفاق واأعجبتكم منجزاتها 
بطريق���ة مل ي�صبق له���ا مثيل، والغريب 
و�صلك���م  اأن  “و�صب���ق  كل���ه  الأم���ر  يف 
ه���ذا ال���كالم” اأن املارك�ص���ي منك���م اأو 
ال�صيوعي جتاوب وجتان�ص مع املعممني 
وغن���ى امل���وال يف جوقته���م و�صاعدهم 
على ر�سم حل���م اإ�سقاط النظ���ام. كنتم 
اأني���ق  ومظهرك���م  الب���دلت  ترت���دون 
“وذبحتون���ا” بالتحدث ع���ن املارك�صية 
الليني���ة اخلالقة ولك���ن يف حقيقة الأمر 
كنتم جمرد اأ�ص���كال مزيفة، �صخ�صيات 
رئي�صي���ة يف احلافلة الت���ي ت�صافر دائما 

اإل���ى ق���م وطه���ران وكم���ا ق���ال عنك���م 
اأح���د الأ�صدق���اء، اأ�صم���اء “خرطي” على 
اأنه���ا معار�صة لها �ص���ولت وجولت... 
�صخ�صي���ات معروف���ة بالنح���راف، واحد 
“لوفري” والثاين “عيار” ومناذج ب�رشية 
م�صحك���ة ل عالق���ة له���ا بال�صيا�صة من 
قري���ب اأو بعيد، بل مهرجون يتقافزون 

على م�صارح الأحداث.
والعبقري���ات  الأ�صم���اء  تع���ددت 
والأعم���ال يف العمل ال�صيا�صي احلقيقي 
الناب���ع من حب الوطن وبنائ���ه، اأما اأنتم 
فمهرجون حاولتم بكل غباء الت�صلل اإلى 
عملية البناء الدميقراطي ال�صحيح وجاء 

الوقت لتعي�صوا كوابي�ص النهار.

حل جمعية المهرجين 
واألشكال المزيفة

لنع����د اإلى ال����وراء قليال عندم����ا كانت 
اإدارة اأوبام����ا غري املاأ�ص����وف على رحيلها، 
متار�����ص خداعن����ا نح����ن الع����رب بخط����اب 
بجامع����ة القاهرة يف الأيام الأولى من فرة 
رئا�صت����ه، ففي خ�صم عمليات القتل التي 
تقوم بها رو�صيا �ص����د امل�صلمني الأبرياء 
يف �صوري����ا، ويف ظ����ل عملي����ات التدم����ري 
التحتية واملن�صاآت وامل�صت�صفيات  للبنى 
واملدار�����ص والبي����وت يف خمتل����ف املدن 
ال�صورية، ويف ظ����ل �صمت خمز ملا ي�صمى 
مبجل�ص الأمن ووا�صنطن والدول الغربية، 
كان لبد لنا يف جمل�ص العالقات اخلليجية 

الدولية )كوغر( اأن تكون لنا كلمة نك�صف 
فيها بع�ص احلقائق اخلفية التي تو�صلنا 
اإليها م����ن قبل بع�ص املنظم����ات الغربية 
ال�صديقة، ملا يجري على ال�صاحة ال�صورية، 
ليع����رف العامل العرب����ي والإ�صالمي حقيقة 
املوؤامرة الأمريكية الرو�صية لالإجهاز على 

�صوريا مبواطنيها واأر�صها. 
الق�ص����ة بداأت حينما جنحت املعار�صة 
ال�سورية باالقرتاب من اإ�سقاط نظام ب�سار 
الن�ص����ريي، وق����وات ح����زب اهلل واحلر�����ص 
الث����وري الإي����راين. عنده����ا راأت رو�صيا اأن 
مل  اإذا  �صوري����ا  يف  �صتنته����ي  م�صاحله����ا 

تتدخ����ل لإنقاذ نظام ب�ص����ار. وعليه، بداأت 
الت�ص����الت الأمريكية الرو�صي����ة من اأجل 
حتقي����ق م�صاحلهما يف �صوري����ا، فالرو�ص 
ال يري����دون اإ�سق����اط احلليف الث����اين لهم 
باملنطق����ة بع����د اإي����ران، والأمريكي����ون ل 
يري����دون ل����كل ه����ذا الدعم اخلف����ي وغري 
املبا�رش لطهران لتكون الوكيل باملنطقة 
وال�رشط����ي املكلف بالنيابة ع����ن وا�صنطن 
باملنطق����ة، اأن يذهب �ص����دا وتف�صل هذه 

التزكية الأمريكية لطهران. 
والأه����م من ذلك، هو اأنه واأثناء اخلوف 
من الفو�صى الت����ي �صت�صيب �صوريا بعد 

�سق����وط النظ����ام، وتق�سي����م �سوري����ا الى 
مناط����ق ي�صيطر عليه����ا كل ف�صيل وجهة 
وطائف����ة، ب�صكل يجعل الأم����ور تخرج فعال 
ع����ن خمط����ط وا�صنط����ن، لتق�صي����م العرب 
واإذلله����م خدمة حلليفتها طهران، تالقت 
م�صال����ح كل من وا�صنط����ن ومو�صكو على 
تدخل الأخرية ب�صوريا، وم�صك زمام الأمور 
حلماي����ة النظام م����ن ال�سقوط ع����ن طريق 
قت����ال املعار�ص����ة واإجبارها عل����ى الراجع 
لكي تك����ون الكف����ة متوازية ب����ني النظام 

واملعار�صة.

tariqأوباما... انكشفت مؤامرة سوريا )1(
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



خطة جديدة حلل �أزمة 
ديون “�أوجيه تيليكوم”

�لريا����ض - �رق���ام : ذكرت وكال���ة “بلومبريغ” 
�أن �رشكة “�الت�ض���االت �ل�ضعودي���ة” ح�ضنت عر�ضها 
�ملق���دم لت�ضوية �ضد�د ديون “�أوجيه تيليكوم” بعد 
�أن ف�ضلت �الأخ���رية يف �ضد�د ق�ضطني لقر�ض قيمته 

4.75 مليار دوالر.
و�أ�ضاف���ت �لوكالة بح�ضب م�ضادر لها و�ضفتها 
عر�ض���ت  �ل�ضعودي���ة  �الت�ض���االت  �أن  باملطلع���ة، 
تخفي����ض �خل�ضائ���ر �ملتعلق���ة بالقر����ض، مبينة �أن 
�لبن���وك �ملقر�ضة تدر�ض �لعر�ض حاليا لتقرر ما �إذ� 

كانت �ضتقبله �أم ال.

“دويت�ضه بنك” ي�ضيف 50 موظفا لق�ضم �إد�رة �لرثو�ت
برل���ني - دويت�ضه بنك: يعتزم “دويت�ضه بنك” �إ�ضافة �أكرث من 50 موظفا �إلى فريق �إد�رة �لرثو�ت 
يف �آ�ضي���ا من �ضمنهم مديري عالق���ات يف �لن�ضف �لثاين من �لعام �جلاري، بح�ضب ما ذكره متحدث با�ضم 

�لبنك.
وظ���ل �لنمو يف فريق مدي���ري �لعالقات يف �لبنك ثابتا عند 200 موظ���ف بني عامي 2014 و2016، 
و�نخف�ض���ت �الأ�ضول حتت �الإد�رة بن�ضبة 11% يف ع���ام 2016 عن �لعام �ل�ضابق لت�ضل �إلى 47.4 مليار 
دوالر، مم���ا جعل �لبنك يف �ملركز �لثاين ع�رش كاأكرب مدير لل���رثو�ت يف �آ�ضيا، وفقا ل�رشكة “�آ�ضيان بريفت 
بانكر”. وقد تناف�ضت �لبنوك �لعاملية ب�ضدة على موظفي �إد�رة �لرثو�ت يف �آ�ضيا يف �ل�ضنو�ت �الأخرية مع 

منو �لرثوة �خلا�ضة ب�رشعة يف جميع �أنحاء �لقارة.
وفقد “دويت�ضه بنك” رئي�ض ق�ضم �إد�رة �لرثو�ت يف �أ�ضيا ر�يف ر�جو �لعام �ملا�ضي حيث �نتقل �إلى 
بنك “يو بي �ضي” وكان  ر�جو  قد �أ�رشف على بناء �أعمال �لبنك يف جمال �إد�رة �الأ�ضول و�لرثو�ت يف �آ�ضيا، 

حيث كانت �ملحور �لرئي�ض الأعمال �لبنك يف �لقارة.
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اقتصاد
زين العابدين: طرح الـ 5G جتارًيا اأواخر 2019

80% من زبائن “زين” ي�ضتخدمون �لبيانات

زينب العكري من اجلفري

توق���ع �ملدي���ر �لع���ام ل�رشكة زي���ن �لبحرين 
حمم���د زين �لعابدي���ن �أن توف���ر �ل�رشكة خدمات 
�جليل �خلام�ض  5G من �الت�ضاالت جتارًيا �أو�خر 
�لع���ام 2019، مبيًنا �أن ح���و�يل 80 % من زبائن 
�ل�رشك���ة ي�ضتهلك���ون �لبيانات و�لن�ضب���ة تزد�د 

با�ضتمر�ر.
ت�رشي���ح  يف  �لعابدي���ن،  زي���ن  وق���ال 
لل�ضحافيني على هام�ض غبقة �ل�رشكة �ل�ضنوية، 
�إن باقة �لبيانات لالأفر�د و�ل�رشكات تنمو ب�ضكل 
ملح���وظ و�ل�رشكة ملتزمة بتو�ضع���ة ��ضتثمار�تها 

يف �ل�ضبكة.
و�أ�ض���اف �أن �ل�رشك���ة قامت برتقي���ة �ضبكة 
لرتقي���ة  وم�ضتم���رة  �ملتق���دم  �لر�ب���ع  �جلي���ل 
�ل�ضبك���ة للجي���ل �خلام�ض بالتعاون م���ع �ل�رشكاء 
�ملتخ�ض�ضني يف جمال �الت�ضاالت، الفًتا �إلى �أن 
��ضتثمار�ت �ل�رشك���ة يف �لبنية �لتحتية �نعك�ضت 
عل���ى زي���ادة ع���دد �لزبائ���ن، و�أن هن���اك زيادة 

ملحوظة يف قاعدة �لعمالء.
و�أكد ��ضتم���ر�ر �ل�رشكة باال�ضتثمار يف �لبنية 
�لتحتية متا�ضًيا مع �لطلب �ملتنامي على خدمة 
�لبيان���ات �لتي �أ�ضبحت مطلوب���ة من قبل جميع 

�مل�ضتهلك���ني، وبذل���ك فاإن �ل�رشك���ة �ضتو��ضل 
��ضتثماره���ا يف تطوير �ل�ضب���كات نتيجة للطلب 
�ملتنام���ي عل���ى �لبيان���ات و�لهو�ت���ف �لذكية، 
و�ل�ضع���ي �مل�ضتم���ر البتكار منتج���ات جديدة يف 

“�لربودباند”.
وم���ن جان���ب �آخ���ر، �أك���د �أن فت���ح �ل�ضبك���ة 
�الأر�ضي���ة جلمي���ع �مل�ضغل���ني فيه���ا م�ضلح���ة 
لل�ضوق و�مل�ضتهلك���ني، مبيًنا �أن �إتاحة �لدخول 

�إلى �ضبكة �الألياف �ل�ضوئية �الأر�ضية �ضت�ضاعد 
�ل�رشكات على تقدمي خدمات �إ�ضافية ومتطورة 

مبا فيها �جليل �خلام�ض.
ولف���ت زين �لعابدين �إل���ى �أن �إقر�ر تنظيم 
خا�ض الأبر�ج �الت�ضاالت، �ضي�ضهل على �رشكات 
�الت�ضاالت �حل�ضول على �لرت�خي�ض �لالزمة من 
�أج���ل تو�ضعة �ضبكتها، متوقع���ا �أن ترتفع ن�ضبة 
�مل�ضارك���ة يف �أب���ر�ج �الت�ضاالت ب���ني �ل�رشكات 

بفعل هذ� �لتنظيم �جلدي���د، الفًتا �إلى �أن �رشكة 
زين �الأعلى م�ضارك���ة باالأبر�ج من بني �ل�رشكات 

�الأخرى.
وقال �إن جميع ����رشكات �الت�ضاالت تتعاون 
مع هيئة تنظيم �الت�ضاالت و�جلهات �ملخت�ضة 
ب�ضاأن تنظيم �الأبر�ج و�الأمور �لتنظيمية �الأخرى.

وح���ول تو�ف���ر �ل�ضيول���ة لتموي���ل �لتو�ضع 
وتطوير �ل�ضبكة، �أ�ضار �إلى �أنه مت تطوير �ل�ضبكة 

ب�ضكل كامل يف �ملرحل���ة �ل�ضابقة، و�أن �حلديث 
ع���ن �ل�ضيولة وتكاليف �لتطوي���ر �ضياأتي الحقا، 

دون وجود �أي خماوف حول �ل�ضيولة �ملطلوبة.
و�أو�ض���ح “ال يوج���د �ضخ����ض ميتل���ك حلوال 
لتقني���ة �أو تطبيقات جاهزة حالًيا حتى ن�ضتطيع 
�لتوقي���ع مع���ه �لي���وم لنتمك���ن م���ن �إ�ضافتها 
لل�ضبك���ة غد�، ونح���ن يف �ل�رشكة طورن���ا �ل�ضبكة 

الأحدث �مل�ضتويات”.

• زين �لعابدين يلقي كلمته	 • �ضمو �ل�ضيخ عي�ضى بن علي لدى ح�ضوره �أم�ضية زين �لرم�ضانية	

 ت�صوير اأمين يعقوب

... وتغلق اإدارياً من�صاأة �صناعية لأ�صبوعني
اإغالق من�صاأتني �صناعيتني لعدم التقيد بدفع امل�صتحقات

“�ل�ضناعة” حتذر �مل�ضتثمرين �ل�ضناعيني من خمالفة عقود �الإيجار

�ل�ضناع���ة  �ل�ضي���ف - وز�رة  �ضاحي���ة 
وز�رة  �أغلق���ت  و�ل�ضياح���ة:  و�لتج���ارة 
�ل�ضناع���ة و�لتج���ارة و�ل�ضياح���ة ممثلة يف 
�إد�رة تطوير �ملناطق �ل�ضناعية من�ضاأتني 
�ضناعيتني غلق���اً �إد�رياً مل���دة �أ�ضبوعني 
كما مت وقف قي���د �ل�رشكتني �ملخالفتني 
�إد�ري���اً؛ ب�ضبب خمالفتهم���ا �أنظمة �لوز�رة 
وع���دم �لتقيد بدف���ع �مل�ضتحقات �ملالية 
�ملتفق عليها وفقاً لعقد �لتاأجري، �إ�ضافة 
�إلى عدم �ل����رشوع يف ��ضتغالل �لق�ضيمتني 
�ل�ضناعيتني لالأغر��ض �ملن�ضو�ض عليها 
يف العقد، وعدم ال�رشوع باأي ن�صاط �صناعي 

عليهما.
وقد ح���ذرت وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة 
�ل�ضناعي���ني  �مل�ضتثمري���ن  و�ل�ضياح���ة 
بالتقيد بدفع �إيجار�ت �لق�ضائم �ل�ضناعية 
�لق�ضيم���ة  و��ضتغ���الل  لل���وز�رة  �لتابع���ة 

�ل�ضناعية مبا يتطابق ون�ض عقد �الإيجار، 
حي���ث �إن���ه مبخالفة ذل���ك يك���ون للوز�رة 

�حل���ق قانونا باتخاذ �الإج���ر�ء�ت �لقانونية 
و�الإد�رية كافة بهذ� �ل�ضاأن.

كم���ا �أغلقت �ل���وز�رة ممثل���ة باإد�رة 
من�ض���اأة  �ل�ضناعي���ة  �ملناط���ق  تطوي���ر 
�ضناعي���ة غلق���اً �إد�رياً مل���دة �أ�ضبوعني 
�ل���وز�رة  الأنظم���ة  خمالفته���ا  ب�ضب���ب 
وقيامه���ا بتاأج���ري �لق�ضيم���ة �ل�ضناعية 
بالباط���ن ، كم���ا مت وق���ف قي���د �ل�رشكة 
�ملخالف���ة �إد�ري���اً وكذل���ك وق���ف قي���د 

�مل�ضتاأجرين بالباطن.

وح���ذرت وز�رة �ل�ضناع���ة و�لتجارة 
م���ن  �مل�ضتفيدي���ن  جمي���ع  و�ل�ضياح���ة 
�لق�ضائ���م �ل�ضناعية من �لقيام مبخالفة 
ن�ضو����ض عق���د �لتاأج���ري ع���رب �أي �إجر�ء 
غ���ري قانوين وم���ن �ضمنه عملي���ة تاأجري 
�لق�ضائ���م بالباط���ن، حي���ث �ضيعر����ض 
ذلك �مل�ضتفيد من �لق�ضيمة �ل�ضناعية 

لالإجر�ء�ت �لقانونية و�الإد�رية.

زيادة التعاون اخلليجي الأوروبي يف قطاع الطاقة
تداول 5.26 مليون �صهم بقيمة 1.69 مليون دينار

�لبور�ضة تقفل بارتفاع 5.44 نقطة

�أقف���ل   : �ملنام���ة - بور�ض���ة �لبحري���ن 
“موؤ����رش �لبحرين �لعام” �أم����ض عند م�ضتوي 
نقط���ة   5.44 وق���دره  بارتف���اع   1،325.20
مقارن���ة باإقفاله �أم����ض �الأول، يف حني �أقفل 
“موؤ����رش �لبحري���ن �الإ�ضالم���ي” عن���د م�ضتوى 
نقط���ة   1.19 وق���دره  بارتف���اع   1،066.96

مقارنة باإقفاله �ل�ضابق.
“بور�ض���ة  يف  �مل�ضتثم���رون  وت���د�ول 
�لبحرين” 5.26 ماليني �ضهم، بقيمة �إجمالية 
قدره���ا 1.69 مليون دينار، مت تنفيذها من 
خالل 108 �ضفقات، حيث ركز �مل�ضتثمرون 
تعامالتهم على �أ�ضهم قطاع �ل�ضناعة و�لتي 
بلغ���ت قيمة �أ�ضهمه �ملتد�ولة 646.66 �ألف 
دين���ار �أي ما ن�ضبت���ه 38.33% م���ن �لقيمة 
�الإجمالي���ة للت���د�ول وبكمي���ة قدره���ا 1.53 
ملي���ون �ضه���م، مت تنفيذه���ا من خ���الل 36 

�ضفقة.
�ملني���وم  ج���اءت  �ل����رشكات  �أد�ء  وع���ن 
�لبحري���ن )�ألب���ا( يف �ملرك���ز �الأول �إذ بلغ���ت 
قيم���ة �أ�ضهمه �ملتد�ولة 645.21 �ألف دينار 
�أي ما ن�ضبته 38.25% �إجمايل قيمة �الأ�ضهم 
�ملتد�ولة وبكمية قدرها 1.53 مليون �ضهم، 

مت تنفيذها من خالل 32 �ضفقة.
�أما �ملركز �لثاين ف���كان ل�رشكة �لبحرين 
لل�ضينما بقيمة قدره���ا 269.80 �ألف دينار 
�أي م���ا ن�ضبت���ه 15.99% م���ن �إجم���ايل قيمة 
�الأ�ضهم �ملتد�ول���ة وبكمية قدرها 199.85 
�ألف �ضهم، مت تنفيذها من خالل 4 �ضفقات.
ث���م جاء بن���ك �لبحري���ن �لوطن���ي بقيمة 
قدره���ا 243.26 �أل���ف دين���ار �أي م���ا ن�ضبته 

14.42% من �إجمايل قيمة �الأ�ضهم �ملتد�ولة 
وبكمي���ة قدره���ا 365.78 �أل���ف �ضه���م، مت 

تنفيذها من خالل 5 �ضفقات.
وق���د مت ي���وم �أم����ض ت���د�ول �أ�ضهم 19 
�رشك���ة، �رتفع���ت �أ�ضعار �أ�ضه���م �رشكتني، يف 
ح���ني �نخف�ض���ت �أ�ضع���ار �أ�ضه���م 7 �رشكات، 
�أ�ضع���ار  عل���ى  �ل����رشكات  بقي���ة  وحافظ���ت 

�إقفاالتها �ل�ضابقة.

�لدمام - و��ض: نظمت هيئة �لربط 
م���ع  بالتع���اون  �خلليج���ي  �لكهربائ���ي 
�ملنظم���ة �خلليجي���ة �الأوروبي���ة للطاقة 
�ملتج���ددة بالبحري���ن، ور�ض���ة عمل عن 
“ �ل�ضيا�ض���ات و�ملمار�ض���ات �ملتعلقة 
ب�ضبكات ربط �لكهرباء وتكامل م�ضادر 
�لطاق���ة �ملتجددة وجت���ارة �لطاقة بني 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي”. 
وهدف���ت �لور�ضة �إلى زي���ادة حجم 
�لتع���اون و�لتج���ارة ب���ني دول جمل����ض 
�لتع���اون و�الحت���اد �الأوروب���ي يف قطاع 
�لطاق���ة لتعزي���ز �أم���ن �لطاق���ة وزيادة 

فر����ض �ال�ضتثم���ار�ت يف قطاع �لطاقة، 
وزي���ادة �لنف���اذ �إل���ى م�ض���ادر �لطاقة 

�ملتجددة. 
وب���ني �لرئي����ض �لتنفي���ذي لهيئة 
�لكهرب���اء و�مل���اء رئي�ض جمل����ض �إد�رة 
هيئة �لرب���ط �لكهربائ���ي �ل�ضيخ نو�ف 
�لور�ض���ة  �أن  خليف���ة  �آل  �إبر�هي���م  ب���ن 
فر�ض���ة لو��ضع���ي �ل�ضيا�ضات و�خلرب�ء 
�لتقني���ني م���ن دول جمل����ض �لتع���اون 
�الأوروب���ي لتبادل  �خلليج���ي و�الحت���اد 
�خل���رب�ت يف تطوي���ر وتنفي���ذ م�ضاريع 

�لطاقة �ملتجددة على نطاق و��ضع.
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دي��ن�����������������ار م��ل��ي�����������������ون   2.4 ب��ن��ح�����������������������و  امل���ط�������ار  ���س��اح�����������������������������ة  ���س��ي��ان��������������������������ة 

“بابكـو”: هند�شـة و�شـراء مـواد بـ 13.7 مليـون دينـار
فتح 21 مناق�سة تعود ل� 11 جهة حكومية

فت����ح جمل�����س املناق�س����ات واملزايدات 
يف جل�ست����ه الأ�سبوعي����ة اأم�����س 21 مناق�س����ة، 
عامة وحم����دودة، تابعة ل����� 11 جهة حكومية. 
ووفًقا لأحدث البيانات املن�سورة على موقع 
املجل�س، فاإن اأب����رز املناق�سات تعود ل�رشكة 
نف����ط البحري����ن )بابك����و(، وتتعل����ق بهند�سة 
و�رشاء املواد واإن�ساء فا�سل للزيت تقدم لها 
3 عطاءات اأقلها بنحو 36.4 مليون دولر )ما 
يعادل 13.7 ملي����ون دينار(، يف حني اأكربها 
بقراب����ة 54.9 ملي����ون دولر )ما يعادل 20.7 

مليون دينار(.
وفتح املجل�س مناق�ستني لل�رشكة ذاتها، 
الأول����ى من اأجل توف����ر من�سات عر�س بعقد 
مل����دة 3 �سنوات تق����دم لها 11 عط����اء اأقلها 
بقيم����ة 14 األف دين����ار، والثاني����ة ل�رشاء قطع 
غي����ار للم�سخات و�سواغ����ط الهواء تقدم لها 
عطاء واحد بنح����و 29.4 األف جنيه اإ�سرتليني 

)ما يعادل 14.2 األف دينار(.
وبل����غ اإجم����ايل العط����اءات املقدمة 104 
عط����اءات، وكان جمم����وع اأقله����ا نح����و 35.7 
ملي����ون دين����ار، فيم����ا مت تعلي����ق 7 عطاءات 

تابعة ل� 5 جهات.
ونظ����ر املجل�����س يف 8 مناق�س����ات لهيئة 
الكهرباء وامل����اء، 4 منها فنية تتعلق باأعمال 
ت�سني����ع وتركيب حمولت الطاق����ة وت�سنيع 
ملحط����ات  الت�س����الت  اأنظم����ة  وتركي����ب 
النق����ل الكهربائي����ة، واإعادة تاأهي����ل وحدات 
التكيي����ف مبحطة الرف����اع لإنت����اج الكهرباء، 
واأعم����ال خط����وط الأنابيب اخلا�ص����ة بالعقود 
الزمنية لإدارة نقل امل����اء، وتقدمي اخلدمات 
ال�ست�ساري����ة ل�ستبدال وحدات حمطة الرفاع 
�صمن املرحلة الأولى للم�رشوع، وتزويد خدمة 
تقدمي الأطعم����ة ملوظفي الهيئ����ة يف مواقع 
خمتلفة ملدة عام����ني، اإذ تقدم لها 27 عطاء 
ومت تعلي����ق اثنني منه����ا، فيما جاء اأقل عطاء 

بنحو 19.2 مليون دينار.

كم����ا فت����ح املجل�����س مناق�ست����ني ل�رشكة 
مط����ار البحري����ن، الأولى لتوقيع عق����د اأعمال 
�سيان����ة �ساحة املطار، عل����ى اأن يتقدم اإليها 
مق����اول �سيانة ط����رق )درجة اأاأ( ل����دى وزارة 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�س����وؤون  الأ�سغ����ال 
العم����راين، وتق����دم اإليه����ا 6 عط����اءات اأقلها 
بنح����و 2.4 ملي����ون دين����ار، يف ح����ني اأكربه����ا 
بقرابة 4.4 مليون دينار، والثانية للعطاءات 
الفنية لتقدمي ا�ست�سارات هند�سية لت�سميم 
واإ�����رشاف على بن����اء قاعات انتظ����ار م�سافري 
الدرجة الأولى يف مبن����ى امل�سافرين اجلديد، 
تقدم اإليها 4 عطاءات، ومل يتم الإف�ساح عن 

قيمة اأي عطاء منها.
وفت����ح املجل�س اأي�ًس����ا مناق�س����ة واحدة 
جلهات عدة، وه����ي: بلدية املنطقة اجلنوبية 
لتوف����ر خدمة �صف����ط مياه ال�����رشف ال�صحي 
للمناط����ق التابعة للمحافظ����ة اجلنوبية تقدم 
اإليها 6 عطاءات مت تعليق اأحدها واأقل عطاء 
بنحو 51.9 األف دينار، و�رشكة تطوير للبرتول 
 )RO-FLO( لتوريد م�سخ����ات وقطع غيار
تقدم اإليه����ا عطاء واحد بنح����و 145.5 دولر 
كن����دي )ما يعادل 40.7 األ����ف دينار(، و�رشكة 
طران اخللي����ج لتعيني ا�ست�س����اري هند�سي 
لقاع����ة رجال الأعمال يف مبن����ى مطار البحرين 

الدويل اجلدي����د، تقدم 7 عط����اءات، ومل يتم 
الإف�ساح عن قيمة اأي عطاء منها.

كما فتح مناق�سة لوزارة الأ�سغال لإمداد 
الكل����ور ال�سائ����ل اإل����ى حمطة توبل����ي لل�رشف 
ال�سحي تق����دم اإليها 3 عط����اءات، مت تعليق 
اثنني منه����ا ومل يتم الإف�ساح ع����ن قيمة اأي 
عطاء منها، واأخرى ل����وزارة الرتبية والتعليم 
لتوف����ر مالب�����س للعاملني بال����وزارة ملدة 3 
�سن����وات تق����دم اإليها 9 عط����اءات مت تعليق 
اثن����ني منها، فيم����ا جاء اأقل عط����اء بنحو 8.9 

األف دينار.
وكذل����ك فت����ح مناق�س����ة ل����وزارة العدل 

وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف لتنظيف مبنى 
ال����وزارة واملب����اين التابعة له����ا وم�ستخدمني 
لتق����دمي ال�س����اي والقه����وة تق����دم اإليها 10 
عطاءات اأقلها بقيم����ة 57.6 األف دينار ملدة 
�صنت����ن، واأخرى ل����وزارة �ص����وؤون الإعالم من 
اأجل م�رشوع التجهي����ز التقني ل�ستديو القناة 
الريا�سية، تقدم لها 4 عطاءات اأقلها بقيمة 
122 األ����ف دين����ار، ومناق�سة ل����وزارة �سوؤون 
ال�سب����اب والريا�س����ة لتجديد واإع����ادة تهيئة 
بع�����س مراف����ق �سالة ك����رة ال�سل����ة يف جممع 
�سالت اأم احل�سم، تقدم لها 12 عطاء اأقلها 

بنحو 54.9 األف دينار.

اأمل احلامد

املحرر االقت�شادي

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

8,537,104.01 Hyundai Electric 5 محدودة أعمال تصنيع وتركيب محوالت الطاقة 
)جهد 220 ك ف(

الكهرباء والماء

4,597,450.50 Hayundai Electric 5 محدودة أعمال تصنيع وتركيب محوالت الطاقة 
)جهد 66 ك ف(

3,142,150.41 Saudi Cable Co. 3 محدودة أعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت 
)جهد 66 ك ف(

2,589,623.06 ABB Technologies 1 محدودة تصنيع وتركيب أنظمة االتصاالت لمحطات 
النقل الكهربائية

13,741,244 JGC Gulf Int. Co. Ltd 3 محدودة هندسة وشراء المواد وإنشاء فاصل 
الزيت  بابكو

2,439,720.00 Eastern Asphalt 6 عامة
عقد أعمال صيانة ساحة مطار البحرين 
الدولي على أن يتقدم لها مقاولين 

صيانة طرق )درجة أأ( لدى وزارة األشغال
شركة المطار

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

هوجن كوجن حتتفظ ب�شدارة “التناف�شية العاملي”

الريا�س - اأرقام: حافظت هوجن 
كوجن على �سدارة ترتيب التناف�سية 
العاملي للع���ام 2017 تلتها �سوي�رشا 
ث���م �سنغاف���ورة، وذل���ك يف التقري���ر 
ال�سنوي الذي ين�رشه مركز التناف�سية 
جمموع���ة  وه���و   ”IMD“ العامل���ي 
بحثي���ة بكلية “اآي اإم دي” لالأعمال يف 

�سوي�رشا.
بينم���ا تراج���ع ترتي���ب الولي���ات 
املتح���دة درجة واح���دة اإلى امل�ستوى 
الرابع بني دول العامل يف التناف�سية، 
املديري���ن  ت�س���ورات  تده���ورت  اإذ 
التنفيذي���ني ع���ن اأك���رب اقت�ساد يف 

العامل بعد انتخاب “دونالد ترامب”.
وارتفع ترتي���ب ال�سني 7 مراكز 
لت�س���ل اإل���ى املرك���ز ال���� 18، بينما 
 63 ال����  الرتتي���ب  احتل���ت فنزوي���ال 
والأخر يف القائمة بعدما �صهدت عاًما 

من الت�سوهات ال�سيا�سية والركود.
 261 اإل���ى  النتائ���ج  وت�ستن���د 
موؤ�رشًا يعتم���د معظمها على البيانات 
الت���ي جمع���ت الع���ام املا�س���ي مثل 

التوظيف واإح�س���اءات التجارة ف�سالً 
ع���ن ا�ستطالع���ات لل���راأي اأجريت مع 
و�سمل���ت  الع���ام،  ه���ذا  تنفيذي���ني 
القائم���ة 63 اقت�س���اًدا والرتتيب من 

الأكرث تناف�سية اإلى الأقل.
 5 الإم���ارات  ترتي���ب  وقف���ز 
مراك���ز اإل���ى امل�ست���وى العا����رش بني 
يف  تناف�سي���ة  الأك���رث  القت�س���ادات 
الع���امل، كم���ا اأنه���ا الأول���ى يف ال�رشق 

الأو�سط.
“اأرت���ورو  و����رشح مدي���ر املرك���ز 
ال���دول الع����رش  “اإن  بري����س” قائ���اًل: 
الأولى مثل دول���ة الإمارات، حافظت 
عل���ى بيئة �سديق���ة لالأعم���ال ت�سجع 

النفتاح والإنتاجية”.
بينم���ا تراج���ع ترتي���ب قط���ر يف 
القائم���ة العاملية اأربعة مراكز لت�سل 
اإلى الرتتيب ال�ساب���ع ع�رش هذا العام، 
اإذ كانت حتتل املركز الثالث ع�رش يف 
ترتي���ب العام املا�س���ي، هذا وجاءت 
ال�سعودي���ة يف الرتتي���ب ال���� 36 هذا 

العام.

االرتقاء باخلدمات املالية التكنولوجية يف البحرين
بالتعاون مع جهة رقابية... “اأمازون”:

قال���ت نائ���ب رئي����س القط���اع العام 
ل�رشك���ة خدمات اأم���ازون )AWS( تريزا 
كارل�س���ون اإن �رشكته���ا تعم���ل مع جهات 
رقابي���ة بحريني���ة - مل ت�سمها - لالرتقاء 
باخلدم���ات املالي���ة املقدم���ة با�ستخدام 
التكنولوجي���ا )فينت���ك(، وتقدمي املزيد 
 ،Wallet Payement مث���ل  منه���ا 
وبالتايل ت�سبح البحرين من اأ�رشع الأ�سواق 

منًوا يف جمال التكنولوجيا املالية.
وعلى �سعيد منف�س���ل، اأكدت وجود 
فجوة بني الوظائف املتاحة بقطاع تقنية 
املعلوم���ات واأعداد اخلريجيني الباحثني 
ع���ن عم���ل، اإذ م���ن املتوق���ع اأن يرتف���ع 
الطلب عل���ى خمت�سني يف جمالت تقنية 
املعلومات بحل���ول العام 2019 و2020 
اإلى نحو 1.3 مليون �سخ�س عاملًيا، وهذا 
ين�سح���ب على البحري���ن الت���ي �ستحتاج 

�سوقها مزيدا من املتخ�س�سني.
واأ�ساف���ت تريزا اأن “اأمازون” تعمل 
م���ن خالل �رشاك���ة اإ�صرتاتيجية م���ع  كلية 
البحري���ن التقنية )بوليتكن���ك البحرين(  
لتدري���ب الطلب���ة وتطوي���ر مهاراتهم يف 
تقنية املعلوم���ات؛ ليتمكنوا من تقدمي 

حلول هند�صية وخدمات مبتكرة.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن “اأم���ازون” لديها 
يف  للتعلي���م  خ�صي�ًص���ا  مع���د  برنام���ج 
اجلامع���ات واملدار�س، حي���ث يتم توفر 
املحتوى عرب احلو�سبة ال�سحابية لتعظيم 
م���ع  الربنام���ج  اأن  مو�سح���ة  الفائ���دة، 
بوليتكنك يوفر للطلب���ة فر�صا للدخول 
يف برنامج تدريبي وال�صتفادة من خرباء 

ومتخ�س�سني دوليني يف العامل.
واأكدت تريزا اأن �رشكة اأمازون تقدم 
خدماته���ا عاملًي���ا للجه���ات احلكومي���ة، 

وتهتم بالتعليم، واجلهات غر الربحية، 
م�س���رة اإلى اأنه���ا ت�ساعد ه���ذه اجلهات 
عل���ى ال�ستف���ادة م���ن )اآي كالود( التي 
ت�ساه���م يف الطالع عل���ى التجارب جلذب 

ا�ستثمارات جديدة.
دول  يف  اهتمامن���ا  “نرك���ز  وقال���ت 
اخللي���ج، والتقين���ا العمالء؛ به���دف بناء 
عالق���ات جتاري���ة جدي���دة، ودعمه���م يف 
الذي  الإلكرتوين  ال�ستثمار بالقت�س���اد 

نرى اأنه يزدهر حول العامل.
واأب���دت اإعجابه���ا باأن ي�س���كل الن�ساء 
60 % م���ن اإجم���ايل الطلب���ة املتعلمني 
لتقنية املعلوم���ات يف البحرين، يف حني 
اأن الن�سبة ل تتجاوز ال� 20 % يف اأمركا.

اإدارة  مدي���ر  توقع���ت  بدوره���ا، 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�سالت يف 
)بوليتكن���ك البحرين( �سم���رة العطاوي 
لتقني���ة  املتعلم���ات  الن�س���اء  زي���ادة 
املعلومات باململك���ة يف الأعوام املقبلة 
ع���ن 60 %، يف ظ���ل وج���ود الت�سهيالت 

املقدمة لهن.
يف  حمظوظ���ات  الن�س���اء  واعت���ربت 

البحرين م���ع وجود اهتمام م���ن املجل�س 
الأعلى للمراأة بهذا اخل�سو�س.

واأ�س���ارت العط���اوي اإل���ى اأن �رشك���ة 
“خدمات اأمازون ويب” تعترب من الرواد 
يف جمال الإبداع يف ال�س���وق، وبوليتكنك 
تعم���ل عل���ى الرتق���اء مب�ست���وى الطلبة 
وتقوية مهاراته���م الالزمة للقرن الواحد 
والع�رشي���ن، اإ�ساف���ة اإل���ى توف���ر من�سة 
نظام خدمات اأمازون للحو�صبة ال�صحابية 
)اآي كالود( لرواد الأعمال وامل�ساهمة يف 
تعزي���ز مهارات الطلبة وب���داأ م�ساريعهم 

اخلا�سة.
قط���اع  اأن  العط���اوي  واأ�ساف���ت 
من���ًوا  ي�سه���د  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
ويعت���رب قطاًع���ا واع���ًدا، مبين���ة اأن �رشكة 
للطلب���ة؛  املج���ال  فتح���ت  “اأم���ازون” 
ليتمكنوا م���ن البحث وتطوي���ر براجمهم 

على الهواتف النقالة.
بوليتكن���ك  جامع���ة  اأن  واأو�سح���ت 
ا�صتكملت اختب���ار نقل جزء من اخلدمات 
الأ�سا�سي���ة اإلى من�سة “خدم���ات اأمازون 
خدم���ات  عل���ى  التع���رف  بع���د  وي���ب”، 
املتاحة  واملوؤهالت  ال�سحابي���ة  احلو�سبة 
لطلب���ة اجلامعة، وته���دف ال�رشاكة اإمكان 
اإدراج وتدريب الطلبة يف برامج احلو�سبة 

ال�سحابية.
واأكدت اأننا نعت���رب “اأمازون” ك�رشيك 
�سيت���م  حي���ث  للجامع���ة،  اإ�سرتاتيج���ي 
ال�سحابي���ة  الدرا�سي���ة  املناه���ج  دم���ج 
والتكنولوجيا يف دورات احلو�سبة، ومنح 
الط���الب اإم���كان الو�سول اإل���ى تقنيات 
اأمازون؛ لال�ستف���ادة منها يف م�ساريعهم 
ودرا�صته���م م���ن خ���الل تطوي���ر دورات 
احلو�صب���ة ال�صحابي���ة م�صمم���ة خ�صي�ًصا 
للط���الب للتخ���رج م���ع اأح���دث املوؤهالت 

التكنولوجية واملهارات.

• تريزا كارل�سون	

“بوليتكن������������ك” م������������ع  اإ�سرتاتيجي�����������������ة  �رشاك����������������ة 



تعلن احملكمة الكبرى الثانية بان مدعي :علي محمد صالح محسن وغيره
محامي املدعي :علي عبد اهلل االيوبي

قد اقاموا هذه الدعوى ضدد مدعى عليه :جهاز املساحة والتسجيل العقاري
طالبني فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في سيحة ابو صبيع من املنامة وذلك باالرث 

من مورثهم االصلي محسن بن علي مبوجب الفريضية الشرعية رقم 2015/39 لذا فان 
كل من لديه اي اعتراض على طلب املدعني ان يتقدم لهذا احملكمة بطلب مشفوع باوجه 

اعتراضه وقددت احملكمة جلسة 2017/10/16 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
رقم الدعوى  02/2015/17430/4

    CS3000825787 : رقم الكتاب
التاريخ :24-05-2017

احملكمة الكبرى املدنية الثانية  

   مدعي :مازن عباس عبد اهلل  الشهابي                                              
املدعى عليه حسني عبد اهلل سلمان حسن العريبي   

صفة الدعوى الزام املدعي عليه مبلغ 3283/300 دينار
لذا تعلن جلنة املنازعات االيجارية املدعى عليه بانه اذا لم يحضر او يعني وكيال 

عنه باحلضور فانها سوف تسيير اللجنة في االجراءات الدعوى فليعلم

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
رقم الطلب : 25/2017/00856/9

    CS3000829010 : رقم الكتاب
التاريخ :28-05-2017

احملكمة جلنة فض املنازعات االيجارية

عروض رمضان
رمضان كريم.. وانت تستاهل

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018
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رقم القيد

78980-1

محل 

أ2473

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

735

العنوان

907

التاريخ :2017/5/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل

CR2017-85578 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التجار شيماء محمود جاسم الذوادي

االسم التجاري احلالي :اسفي للمقاوالت والتجارة
االسم التجاري املطلوب :اسفي للمقاوالت

االنشطة التجارية املطلوبة :التنظيف العام للمباني وتشييد املباني
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وذكر م�س����ؤول اأمريكي طلب عدم ذكر ا�سمه 
اأن ترامب مل يتخذ قرارا ر�سميا بعد، لكن القان�ن 

يلزمه باتخاذ قرار بحل�ل الي�م اجلمعة.
ومن املت�قع اأن يجدد ترامب تاأجيل تطبيق 
القان����ن، لك���ن اإدارته تن�ي ت��سي���ح اأن ترامب 
ال ي���زال ملتزم���ا بال�عد الذي قطع���ه خالل حملته 
االنتخابي���ة الع���ام 2016، اإال اأن االإدارة لن ت�سع 
جدوال زمنيا حمددا لتنفيذ اخلط�ة بح�سب ما قاله 

م�س�ؤول�ن.
وردا عل���ى �س�ؤال ب�س���اأن م���ا اإذا كان ترامب 
�سي�قع على ق���رار التاأجيل، قال املتحدث با�سم 
االأبي����ض �س����ن �سباي����ر لل�سحافي���ن  البي���ت 
“مبج���رد اأن يك�ن لدينا قرار ف�سنعلنه”، م�سيفا 
اأن �سيك�ن هناك “�سيء ما ب�ساأن هذا قريبا جدا”.
وبينما ت�جد انق�سامات بن م�ساعدي ترامب 
ح����ل هذه الق�سية، ف���اإن الروؤية ال�سائدة على ما 
يبدو ه���ي اأنه يتعن على ال�اليات املتحدة اإبقاء 
�سفارتها يف تل اأبيب حالي���ا لتجنب اإثارة غ�سب 
الفل�سطيني���ن واحلك�م���ات العربي���ة واحللف���اء 
الغربي���ن فيم���ا ي�سع���ى الرئي����ض االأمريكي اإلى 
اإحياء جه�د ال�سالم. وجتنب ترامب اأي ذكر علني 
للخط����ة املحتملة لنق���ل ال�سفارة خ���الل زيارته 
اإ�رائيل وال�سف���ة الغربية يف ماي�. غري اأن غالبية 
اخل���راء ي�سكك����ن يف فر����ض ترام���ب للت��سل 
التف���اق ال�سالم، وه� هدف لطامل���ا راوغ الروؤ�ساء 

االأمريكين ال�سابقن.
وو�سع القد�ض ه� اإح���دى العقبات الرئي�سة 
العالقة. واحتلت اإ�رائي���ل القد�ض ال�رقية خالل 
ح���رب الع���ام 1967 ث���م �سمتها اإليه���ا الحقا يف 
خط����ة مل تن���ل اعرتافا دولي���ا. وتعت���ر اإ�رائيل 

املدينة عا�سمتها غري القابلة للتق�سيم.
يف تط�ر اآخ���ر، ق���ال م�س�ؤول����ن اإ�رائيلي�ن 
اأم�ض اخلمي����ض اإن وزير املالية االإ�رائيلي التقى 
رئي�ض ال����زراء الفل�سطيني يف زيارة نادرة ل�زير 
اإ�رائيل���ي اإل���ى ال�سف���ة الغربية يف اإط���ار م�سعى 

ال�اليات املتحدة لدفع عملية ال�سالم.
وقبيل زي���ارة الرئي�ض االأمريكي اإلى القد�ض 
وال�سف���ة الغربي���ة ي�مي 22 و23 ماي���� اجلاري، 
وافق جمل�ض ال�زراء االأمن���ي امل�سغر يف اإ�رائيل 
عل���ى �سل�سلة م���ن االإج���راءات التي ته���دف لبناء 

الثقة يف العالقات مع الفل�سطينين.
وقال امل�س�ؤول�ن اإن وزير املالية االإ�رائيلي 
م��س���ي كاخل�ن الذي يراأ�ض حزب���ا ينتمي ليمن 
ال��سط يف االئتالف احلاكم برئا�سة رئي�ض ال�زراء 

بنيام���ن نتنياه����، ت�ج���ه اإل���ى رام اهلل الليل���ة 
املا�سية؛ لعر�ض املقرتحات على رئي�ض ال�زراء 

الفل�سطيني رامي احلمد اهلل.
وتت�سمن االإج���راءات فتح مع���ر ج�ر اللنبي 
ال���ذي يربط ال�سف���ة الغربية ب���االأردن على مدار 
�ساع���ات الي����م وزي���ادة ع���دد ت�ساري���ح البن���اء 
للفل�سطينين الذين يعي�س�ن يف املنطقة )�سي( 
بال�سف���ة الغربي���ة وتط�ي���ر املناط���ق ال�سناعية 

قرب مدن جنن واخلليل بال�سفة اأي�سا.
ووف���ق اتفاق���ات ال�س���الم امل�ؤقت���ة ال�سارية 
تب�س���ط  والفل�سطيني���ن  اإ�رائي���ل  ب���ن  حالي���ا 
اإ�رائيل كام���ل �سيطرتها االأمني���ة واملدنية على 
املنطق���ة )�س���ي( الت���ي متثل %60 م���ن ال�سفة 

الغربية املحتلة.

  للت�ا�سل:  )ق�سم ال�س�ؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

الق�ساء الفرن�سي يحقق ح�ل وزير مقرب من ماكرون
بري�ست � اأ ف ب: اأعلن الق�ساء الفرن�سي اأم�ض اخلمي�ض فتح حتقيق اأويل ح�ل ق�سية عقارية تطال 

وزير متا�سك االأقاليم ري�سار فريان املقرب من الرئي�ض اميان�يل ماكرون.
ياأت���ي التحقيق الذي فتح يف بري�ست )غرب( يف الي�م نف�سه الذي عر�ض فيه على ال�سحف م�روع 

قان�ن ح�ل فر�ض مبادئ اأخالقية يف ال�سيا�سة التزاما بتعهد قطعه الرئي�ض اجلديد.
االأ�سب����ع املا�سي، ك�سف���ت اأ�سب�عية “ل� كانار ان�سينيه” ال�ساخ���رة اأن �ريكة فريان ح�سلت على 
ا�ستف���ادت من عملية منح عقد اإيجار ل�رك���ة تاأمن يف وقت كان ه� مديرها العام بن 1998 و2012. 

وثمة جانب اآخر يف الق�سية يت�سل بت�ظيف ال�زير ابنه لب�سعة اأ�سهر كم�ساعد برملاين.
واعتر املدعي العام يف بري�ست اأن هذه ال�قائع ال ت�سكل جنحة وال تتيح فتح حتقيق، اإال اأنه اأعلن 
اأم����ض اأن ال�رط���ة فتحت حتقيقا مبدئيا “بعد حتليل عنا�ر اإ�سافي���ة”. واأ�ساف املدعي اريك ماتيا�ض 
يف بي���ان “�سيك�ن الهدف من التحقيق جمع كل العنا�ر التي تتيح حتليل ال�قائع وتبيان ما اإذا كانت 

ت�سكل خمالفة جنائية على �سعيد االإخالل ب�اجب اال�ستقامة والق�اعد اخلا�سة بقان�ن التبادلية”.
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بيروت ـ رويترز:

وكال����ة  م�ؤ�س�����ض  �سقي����ق  ك�س����ف   
لتنظي����م  التابع����ة  االإخباري����ة  “اأعم����اق” 
داع�ض، ريان م�سعل، على م�قع في�سب�ك 
اأن اأخاه ُقتل يف �ربة ج�ية للتحالف الذي 
تق�����ده ال�الي����ات املتح����دة يف امليادين 

مبحافظة دير الزور �رقي �س�ريا.
وج����اء يف املن�س�ر عل����ى في�سب�ك اأن 
م�سع����ل وطفلته قت����ال يف منزلهما مبدينة 
امليادي����ن، بح�سب م����ا اأوردت “رويرتز”. 
كما تداول ن�سطاء من املعار�سة ال�س�رية 
نب����اأ مقتل م�سعل عل����ى و�سائل الت�ا�سل 
االجتماعي، يف حن مل يعلن التنظيم عر 
اأي م����ن من�ساته مقتل����ه. اإلى ذلك، قالت 
ريتا كات�ض مديرة خدمة �سايت للمراقبة 
ومقره����ا ال�اليات املتحدة عر ت�يرت، اإن 
�ربة للتحالف قتلت م�سعل على ما يبدو 

يف دير الزور.

طهران ـ سي إن إن:

 اأعل���ن املتح���دث با�س���م ال�سلطة 
ح�س���ن  غ���الم  االإيراني���ة  الق�سائي���ة 
حم�سن���ي اإيجئ���ي اأن ب���الده اعتقل���ت 
اأح���د  “جا�س��س���ا” يعم���ل يف مكت���ب 
امل�ست�ساري���ن املقربن م���ن الرئي�ض 
ح�سن روح���اين. واأكد اإيجئي نباأ “اإلقاء 
القب�ض على جا�س�����ض يف مكتب اأحد 
امل�س�ؤول���ن” من جان���ب وزارة االأمن 
االإيرانية، وذلك خ���الل م�ؤمتر �سحايف 
كان خم�س�سا للحديث عن االنتخابات 
الرئا�سي���ة. ومل يك�س���ف ايجئي اجلهة 
التي كان امل�ق����ف يعمل ل�ساحلها، 
وج����د  اإل���ى  باالإ�س���ارة،  واكتف���ى 
“معل�مات” ح�له���ا، ولكنه �سدد من 
جهة اأخرى على اأن االتهامات امل�جهة 
للم�ستب���ه به “ال تعني تورط من يعمل 
معه يف املكان نف�سه بهذه الق�سية”، 

بح�سب وكالة “مهر” لالأنباء.
وذكرت �سبكة “�سي اإن اإن”، نقال 
عن وكال���ة “ميزان” التابع���ة للق�ساء 
االإي���راين اأن امل�ق����ف كان يعم���ل يف 
مكتب ح�س���ام الدين اآ�سن���ا، م�ست�سار 

الرئي�ض االإيراين لل�س�ؤون الثقافية.

 كابول ـ آر تي:

 اأف���ادت قن���اة اإخباري���ة، ا�ستنادا 
اإلى م�س���در خا�ض بها، اأم�ض اخلمي�ض 
باأن الرئي�ض االأفغاين اأ�رف غني اأوعز 
اأم�ض اخلمي����ض بتنفيذ حك���م االإعدام 
بح���ق11 �سجين���ا، بينه���م اأع�س���اء يف 

حركة طالبان و�سبكة حقاين.
واأو�سحت قناة Tolo News اأن 
القرار ياأتي ردا على الهج�م االإرهابي 
ال���ذي �سهدت���ه العا�سمة كاب���ل اأم�ض 
31 ماي����، واأ�سفر عن مقتل نح� 100 

�سخ�ض واإ�سابة مئات اآخرين.
يذك���ر اأن اأن�ض حقاين ابن م�ؤ�س�ض 
�سبكة حقاين، مل ي���رد ا�سمه يف قائمة 
االأ�سخا����ض الذين تخط���ط ال�سلطات 

الإعدامهم.
يذكر اأن لدى �سبكة حقاين �سالت 
وثيقة م���ع تنظيم القاع���دة االإرهابي 
وحرك���ة طالب���ان، وقد اتهمه���ا جهاز 
بالتخطي���ط  االأفغ���اين  اال�ستخب���ارات 
لالعت���داء االإرهابي االأخ���ري على احلي 
الدبل�ما�س���ي يف كاب���ل، م�س���ريا اإل���ى 
اأن وكالة املخاب���رات الباك�ستانية قد 

تك�ن مت�رطة بهذا االعتداء اأي�سا.

مظفر آباد ـ رويترز:

الهن���د  م���ن  م�س�ؤول����ن  ق���ال   
وباك�ست���ان اإن 3 اأ�سخا����ض قتل����ا يف 
اإقلي���م ك�سمري املتن���ازع علي���ه اأم�ض 
الدولت���ان  تبادل���ت  ح���ن  اخلمي����ض 
الق�سف ع���ر احلدود، وه���� ما ي�ؤجج 

الت�تر بينهما.
قال���ت  املا�س���ي  االأ�سب����ع  ويف 
الق����ات الهندية اإنه���ا هاجمت م�اقع 
ك�سم���ري  يف  الباك�ست���اين  للجي����ض 
ودمرته���ا؛ �سعيا ملن���ع مت�سددين من 
الت�سل���ل من اجلانب الباك�ستاين، لكن 

اإ�سالم اآباد نفت ذلك.
وق���ال حمم���د عثم���ان امل�س����ؤول 
بال�رط���ة يف منطق���ة ب�ن����ض اجلن�بية 
يف ال�سطر الباك�ست���اين من ك�سمري اإن 
الق�سف بداأ يف ال�سباح. وقتل مدنيان 

واأ�سيب 6 اأخرون.
وقال عثم���ان “ال�سكان املدني�ن 
يف الق���رى املعر�سة للخط���ر، ف�جئ�ا 
بالق�س���ف ال���ذي مل يكن ل���ه �سبب... 

كان كثيفا”.
وقال اجلي����ض الهندي اإن �سخ�سا 
قتل واأ�سيب اآخ���ر يف ال�سطر اخلا�سع 
ل�سيطرة ني�دلهي من ك�سمري، وحمل 
باك�ستان م�س�ؤولية البدء باإطالق النار.

رام اهلل ـ اف ب: 

النار  االإ�رائيلي  اجلي����ض  اأطلقت 
على ام���راأة فل�سطية، قال اإنها حاولت 
مهاجمة جن����ده ب�سكن يف مدينة رام 
اهلل �سم���ايل ال�سف���ة الغربي���ة، اأم����ض 
اخلمي����ض. واأ�سيبت امل���راأة بجراح مل 
حت���دد طبيعتها على الف����ر. وذكرت 
م�س���ادر اإع���الم اإ�رائيلي���ة اأن اجلي�ض 
اأطلق النار على املراأة قرب م�ست�طنة 
“ميف���� دوت���ان” جن�بي بل���دة يعبد، 
غرب���ي مدين���ة جنن. واأغلق���ت ق�ات 
الط���رق امل�ؤدية  االإ�رئيلي  االحت���الل 
اإلى بلدة يعب���د وم�ست�طنة “دوتان”، 
اإ�سع���اف  يف ح���ن و�سل���ت �سي���ارت 
اإل���ى م���كان احل���ادث ونقل���ت املراأة 
امل�ساب���ة، اإ�سافة اإل���ى جندي اأ�سيب 
بجروح طفيفة. ومنذ االأول من اأكت�بر 
الفل�سطينية  االأرا�سي  ت�سهد   ،2015
عن���ف  اأعم���ال  واإ�رائي���ل  والقد����ض 
اأ�سفرت ع���ن مقت���ل 266 فل�سطينيا 
اثن���ن  واأمريكي���ن  اإ�رائيلي���ا  و41 
واأردني���ن اثنن واري���رتي و�س�داين 

وفق تعداد لفران�ض بر�ض.

مانيال ـ رويترز:

اأم����ض   ق���ال اجلي����ض الفلبين���ي 
اخلمي�ض اإن �ربة ج�ية على متمردين 
يتح�سن�ن يف مدين���ة بجن�ب الفلبن 
ت�سبب���ت يف مقت���ل 11 جندي���ا بطريق 
اخلط���اأ وذلك يف �رب���ة ق�ية مل�ساعي 
احلك�مة الإنهاء اأكر اأزمة اأمنية داخلية 
ت�اجهه���ا من���ذ �سنن. وق���ع احلادث 
عندم���ا اأ�سقط���ت طائرتان م���ن طراز 
)اإ����ض.اإف260-( قناب���ل عل���ى هدف 
يف قل���ب مدين���ة م���اراوي. واأ�ساب���ت 
الطائ���رة االأولى هدفه���ا، لكن االأخرى 
اأخفق���ت يف اإ�سابة اله���دف.  ويخ��ض 
اجلن����د الفلبيني�ن معركة منذ ت�سعة 
اأيام �سد املت�سددين املتح�سنن يف 

و�سط املدينة.
دلف���ن  الدف���اع  وزي���ر  وق���ال 
ل�رينزان���ا يف م�ؤمتر �سحف���ي “اأحيانا 
يف خ�سم املعرك���ة حت�سل الكثري من 

االأم�ر. وتقع ح�ادث مثل هذا”.

اسطنبول ـ أ ف ب: 

قت���ل 13 جنديا تركي���ا يف جن�ب 
����رق تركي���ا اإث���ر حتط���م مروحيتهم 
جراء ا�صطدامه� ب�أح���د خطوط التوتر 

الكهربائي العايل، كما اأعلن اجلي�ض.
وقال اجلي�ض يف بيان اإن املروحية 
فرن�سي���ة  ك�غ���ار  ط���راز  م���ن  وه���ي 
ال�سن���ع حتطم���ت بعي���د اإقالعه���ا من 
قاعدة ع�سكري���ة يف حمافظة �سريناك 

احلدودية مع العراق.
االأبط���ال  “رفاقن���ا  اأن  واأ�س���اف 
واأو�سح  ا�ست�سه���دوا”.  املروحي���ة  يف 
اجلي����ض اأن املعل�م���ات االأولية ت�سري 
اإل���ى اأن املاأ�س���اة جنم���ت ع���ن حادث 

عر�سي، لكن التحقيق ال يزال جاريا.
وكان 7 اأ�سخا�ض، بينهم 4 رو�ض، 
قتل����ا يف مار����ض يف ا�سطنب����ل اإث���ر 
ا�سطدام مروحي���ة كانت تقلهم برج 

عال.

 مقتل م�ؤ�س�ض وكالة 
امل�ت الداع�سية “اأعماق” 

ايران

أفغانستان

 كشمير 

 “جا�س��ض” يف مكتب 
م�ست�سار لروحاين!

اإعدام 11 �سجينا من 
“طالبان” و�سبكة حقاين

مقتل 3 يف ق�سف عر 
حدود الهند وباك�ستان

 اإ�سابة فل�سطينية 
بر�سا�ض االحتالل بال�سفة

 مقتل 11 جنديا فلبينيا 
ب� “نريان �سديقة”

 م�رع 13 جنديا تركيا 
اإثر ا�سطدام مروحيتهم
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رو�صيا تق�صف مقاتلني دواع�ش حاولوا الفرار من الرقة

من جديد.. املالحة الدولية يف اليمن حتت التهديد

توقعات بتاأجيل ترامب نقل ال�صفارة الأمريكية للقد�ش

دمرت رتال من 80 اإرهابيا و36 مركبة و25 �ساحنة 

هج�م بالقذائف �سد ناقلة نفط يف باب املندب 

اجتماع نادر بن وزير اإ�رائيلي ورئي�ض ال�زراء الفل�سطيني

لك���ن وزارة الدف���اع الرو�سي���ة قالت اأم�ض 
اخلمي�ض اإن ق�ات �س�ريا الدميقراطية، والتي 
ت�سم ميلي�سيا وحدات حماية ال�سعب الكردية، 
اأوقف���ت حملته���ا الع�سكرية باجت���اه الرقة مما 
ت���رك ثغ���رات يف الط���رف اجلن�ب���ي للمدين���ة 
ي�ستخدمها م�سلح� تنظيم داع�ض يف حماولتهم 
مغ���ادرة الرقة واإعادة تنظيم �سف�فهم جن�بي 

املدينة.
وقال���ت ال����زارة اإن املقات���الت الرو�سية 
دمرت قافلة للم�سلح���ن متجهة من الرقة اإلى 
تدم���ر يف 25 ماي���� وق�سف���ت 3 ق�افل مماثلة 
يف وقت متاأخر من م�س���اء 29 ماي� ويف �ساعات 

النهار االأولى من 30 ماي�.
وقال���ت ال�زارة يف بيان اإن “خ�سائر داع�ض 
ت�سم���ل اأك���ر م���ن 80 اإرهابي���ا و36 مركبة و8 
�ساحن���ات وق����د و17 �ساحنة بي���ك اأب مزودة 

بقذائف م�رتر ومدافع اآلية”.
واأ�سافت ال����زارة اأنها “�ست�قف بق�ة اأي 
حماوالت م���ن م�سلحي تنظي���م داع�ض ملغادرة 
الرق���ة. اإن الق�ات اجل�ي���ة الرو�سية يف �س�ريا 
لديها ق����ة الن���ريان وال��سائ���ل للق�ساء على 
االإرهابي���ن بفعالية يف اأي وقت م���ن النهار اأو 

الليل”.
كما جلاأت رو�سيا هذا االأ�سب�ع اإلى بحريتها 
ل�رب اأه���داف بري���ة. وقالت ي����م االأربعاء اإن 
�سفين���ة حربي���ة وغ�ا�سة رو�سيت���ن اأطلقتا 4 
�س�اريخ كروز من البحر املت��سط على اأهداف 

لتنظيم داع�ض على مقربة من تدمر.

اأح���د م���ن العامل���ن يف  “مل ي�س���ب  وتاب���ع 
ال�سفين���ة ب���اأذى”، م�س���ريا اإل���ى اأن ال�سفينة “يف 

طريقها بعر�ض البحر االأحمر”.
ومل يتهم التحال���ف املتمردين احل�ثين يف 
اليم���ن مبا�رة بال�ق�ف خلف الهج����م، لكنه اأكد 
اأن���ه يجري عملية “متابعة دقيقة للحادثة ملعرفة 

اجلهة املت�رطة فيها”.
كما جدد حتذيره من اأن “ا�ستمرار ممار�سات 
امليل�سي���ات احل�ثي���ة الأن�سطة تهري���ب االأ�سلحة 
والذخائر لالأرا�سي اليمنّية ت�ؤثر على اأمن املالحة 

يف هذا اجلزء احلي�ي من العامل”.
دامي���اً  2014 نزاع���اً  اليم���ن من���ذ  وي�سه���د 
بن املتمردي���ن احل�ثين والق����ات احلك�مية، 
و�سقطت العا�سمة �سنعاء يف اأيدي املتمردين يف 
�سبتمر من العام نف�س���ه. و�سهد النزاع ت�سعيداً 

يف مار����ض 2015 بعدم���ا متّك���ن احل�ثي����ن من 
ال�سيطرة على اأجزاء كبرية من اليمن.

وي�سيطر املتم���ردون احل�ثي����ن على اجلزء 
االأك���ر من ال�ساح���ل اليمن���ي املطل عل���ى البحر 
االأحم���ر. ويف فراير ا�ست�سهد بح���اران �سع�ديان 
عندم���ا تعر�ست فرقاطة للتحالف العربي لهج�م 
من قب���ل 3 زوارق انتحارية. ويف اأكت�بر املا�سي، 
اأطل���ق �ساروخ���ان م���ن اأرا����ض ي�سيط���ر عليه���ا 
املتم���ردون احل�ثي����ن يف اليم���ن باجت���اه �سفن 
اأمريكي���ة، لكنهم���ا وقع���ا يف البحر قب���ل اأن يبلغا 
اله���دف. وردت ال�الي���ات املتح���دة با�ستهداف 
3 حمط���ات رادار تابع���ة للح�ثي���ن ب�س�اري���خ 

“ت�ماه�ك”.
واأوقع النزاع اليمني اأكر من 8 اآالف قتيل 

واأكر من 44500 جريح، وفق االأمم املتحدة.

• مقاتلة رو�سية من طراز �س�خ�ي �س�24- تقلع من قاعدة حميميم اجل�ية قرب الالذقية يف �س�ريا        )رويرتز(	

• )اأ.ف.ب(	  الهج�م مت من زورق قبالة ال�س�احل اليمنية 

• ترامب خالل اجتماع يف وا�سنطن               )رويرتز(	

موسكو ـ رويترز: 

داع�ش  تنظيم  م��ن  مقاتلني  اأي  تق�صف  اإن��ه��ا  اخلمي�ش  اأم�����ش  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت 

يحاولون الفرار من مدينة الرقة ال�صورية، م�صرية اإىل اأنها نفذت عمليتي ق�صف لهذا الغر�ش 

خالل الأ�صبوع املا�صي.

حملته  يف  وعربية  كردية  م�صلحة  جلماعات  ائتالفا  املتحدة  الوليات  تقوده  حتالف  ويدعم 

ل�صتعادة ال�صيطرة على الرقة معقل تنظيم داع�ش يف �صوريا.

جدة ـ أ ف ب:

ناقلة نفط حتمل علم  اأن  ال�صعودية  العربية  اململكة  اليمن بقيادة  العربي يف  التحالف  اأعلن   

جزر مار�صال تعر�صت لهجوم لدى مرورها يف باب املندب من دون اأن يوؤدي ذلك اإىل وقوع اإ�صابات 

يف �صفوف طاقمها.

واأو�صح التحالف يف بيان نقلته وكالة الأنباء ال�صعودية اأن ناقلة النفط تعر�صت “لهجوم من 

قبل زورق بحري، وذلك با�صتخدام 3 قذائف اأر بي جي )...( قبالة ال�صواحل اليمنية بالقرب من 

باب املندب، بني جزيرتي ميون اليمنية، وال�صبع اجليبوتية”.

عواصم ـ وكاالت:

الأمريكي  الرئي�ش  يوؤجل  اأن  املتوقع  من  اإن  دبلوما�صي  وم�صدر  اأمريكيون  م�صوؤولون  قال   

دونالد ترامب هذا الأ�صبوع نقل �صفارة الوليات املتحدة يف اإ�صرائيل من تل اأبيب اإىل القد�ش وذلك 

رغم تعهده خالل احلملة النتخابية باتخاذ هذه اخلطوة املثرية للجدل.

وثيقة  بتوقيع  الرئا�صة  �صابقيه يف  �صيا�صة  ترامب  يوا�صل  اأن  املرجح  اأن من  امل�صادر  وذك��رت 

القد�ش. و�صتعقد  اإىل  ال�صفارة  بنقل  1995 يق�صي  العام  اأ�صهر تطبيق قانون �صادر   6 توؤجل ملدة 

اخلطوة يف حال اتخاذها جهود ترامب ل�صتئناف حمادثات ال�صالم بني اإ�صرائيل والفل�صطينيني.

بكين ـ رويترز:

 رحب���ت ال�س���ن اأم����ض اخلمي�ض 
بت�سلم اأول متهم هارب اإلى ال�اليات 
الرئي����ض  اإدارة  عه���د  يف  املتح���دة 
االأمريكي دونالد ترامب، وا�سفة ذلك 
باأنه “اإجناز كبري” من نتائج حمادثات 

زعيمي البلدين يف اأبريل.
وعر����ض التلفزي�ن ال�سيني على 
اله�اء و�س�ل املته���م، وا�سم عائلته 
ت�س�، وه���� ينزل من طائ���رة اأمريكية 
تابع���ة ل�رك���ة )ي�نايت���د اإيرالينز( يف 
مط���ار بك���ن يف حرا�سة رجل���ي �رطة 

�سينين يرتديان غطاء راأ�ض اأ�س�د.
وقالت وزارة االأمن العام يف بيان 
اإن ت�س� متهم بارتكاب جرائم انط�ت 

على “انتهاك للحق�ق ال�سخ�سية”.
ومل حت���رز ال�س���ن جناح���ا يذكر 
يف ك�س���ب تع���اون دول الغرب، ومنها 
ال�الي���ات املتحدة وكن���دا واأ�سرتاليا، 
حي���ث يعي�ض كثريون من املطل�بن. 
وال�سبب االأكر يف ذلك يع�د اإلى عدم 
ثقة حك�م���ات تلك الدول يف �سفافية 

واإجراءات النظام الق�سائي ال�سيني.

 ال�سن ترحب بت�سليم اأمريكا 
اأول هارب يف عهد ترامب

التحالف يرحب مب�قف ولد ال�سيخ من ميناء احلديدة

م��سك� “م�ستعدة” لبيع اإ�ض400- لرتكيا
سان بطرسبرج  ـ رويترز:

 ق����ال الرئي�����ض الرو�سي فالدمي����ري ب�تن، اأم�ض اخلمي�����ض، اإن رو�سيا 
م�ستعدة لبي����ع نظم �س�اريخ اإ�����ض400- )اأر�ض-ج�����( املتط�رة لرتكيا، 
واإنه����ا بحثت االأمر م����ع اأنقرة. وذك����رت وكالة “تا�ض” الرو�سي����ة لالأنباء اأن 
ب�ت����ن اأدلى به����ذه الت�ريحات اأم����ام و�سائل اإع����الم دولية اأثن����اء منتدى 
اقت�س����ادي يف �س����ان بطر�س����رغ. ويف وقت �ساب����ق من اأم�ض ق����ال الرئي�ض 

ب�تن اإن عنا�ر من املنظ�م����ة االأمريكية امل�سادة لل�س�اريخ التي يجري 
ن�ره����ا يف والية اأال�سكا ويف ك�ري����ا اجلن�بية متثل حتديا لرو�سيا التي جتد 

نف�سها ملزمة بالرد عر تعزيز ق�اتها يف املنطقة.
وق����ال ب�تن لل�سحافين على هام�ض املنت����دى اإن رو�سيا ال ميكنها 
ال�ق����ف واالكتف���اء مب�ساه���دة االآخري���ن، وه���م يع���ززون قدراتهم 

الع�سكرية على امتداد حدودها يف اأوروبا وال�رق االأق�سى.

الريا�����ض � وا�����ض: اأبدى م�س����در م�س�ؤول 
يف حتال����ف دع����م ال�رعي����ة يف اليم����ن، اأم�����ض 
اخلمي�ض، ترحيبه بت�ريحات املبع�ث الدويل 
اإل����ى اليمن اإ�سماعيل ول����د ال�سيخ، يف جمل�ض 
االأمن، التي طالب فيها امليلي�سيات احل�ثية 
مين����اء  بت�سلي����م  املخل�����ع �سال����ح،  وق�����ات 

احلديدة اليمني جلهة حمايدة.
واأك����د امل�س�ؤول ن����داءات �سابقة لتحالف 
ال�رعي����ة دعت فيها اإلى �����رورة ت�سلم االأمم 
املتح����دة م�س�ؤولي����ة االإ�����راف عل����ى امليناء، 
حلماية ال�سعب اليمن����ي، من عمليات تهريب 
االأ�سلحة الت����ي تنفذها امللي�سي����ات، وعملية 

م�سادرة امل�ساعدات االإن�سانية والطبية التي 
ت�سل عر امليناء.

واأورد امل�س����در اأن النتيجة التي ت��سل 
لها املبع�ث االأممي، هي ذاتها التي “نادينا 
بها و�سددنا على اأهمية اتخاذها مبكًرا حلماية 
ال�سع����ب اليمني”، وفق ما نقلت وكالة االأنباء 

ال�سع�دية “وا�ض”.
وكان ول����د ال�سيخ قد اأع����رب عن االأ�سف 
ج����راء ع����دم م�سارك����ة امليلي�سي����ات احل�ثية 
وق�����ات املخل�����ع �سال����ح، يف اجتم����اع لبحث 
املق����رتح به����دف ا�ستغ����الل املين����اء الإدخال 

امل�اد االإن�سانية واملنتجات التجارية.

مسلحو “داعش” يستهدفون المدنيين الفارين م���������س����ل����ح����� داع�������������������ض ي�����������س�����ت�����ه�����دف������ن امل�������دن�������ي�������ن ال������ف������اري������ن 

ال�سلط����ات  ع����رت  وكاالت:   � بغ����داد 
العراقية على مق����رة جماعية يف حي ال�سفاء 
مبدينة امل��سل ت�سم رفاتا لنح� 60 مدنيا، 
بينهم عدد كب����ري من الن�ساء، ق�س�ا على يد 
تنظيم داع�ض، بح�سب قناة “العربية”، اأم�ض 

اخلمي�ض.
وقال م�سدر ع�سكري اإن الق�ات االأمنية 
عرت على املق����رة اجلماعي����ة يف اأحد اأزقة 
منطق����ة ال�سفاء التي مازال����ت ت�سهد معارك 

بن الق�ات العراقية واملتطرفن.
واأو�سح امل�س����در اأن جثث الن�ساء تع�د 
مل�ظفات �سابقات يف مبنى حمافظة نين�ى 
والدوائر احلك�مي����ة االأخرى، واأي�سا من بن 
ال�سحاي����ا حماميات بح�س����ب البطاقات التي 
وجدت بح�زتهن، الفتاً اإلى اأن بع�ض اجلثث 

عليها اآثار تعذيب.
قالت ال�رط����ة العراقي����ة اإن 7 مدنين 
عل����ى االأقل قتل�����ا واأ�سي����ب 23 اآخرون، يف 
ق�س����ف �سنه م�سلح� تنظيم داع�ض املت�سدد 
على مناط����ق ي�سيطر عليها امل��سل �سمايل 

العراق.
م����ن  الفاري����ن  الق�س����ف  وا�سته����دف 
املناط����ق، يف حماول����ة  ه����ذه  املدني����ن يف 

ملنعهم من املغ����ادرة، و�سط حديث م�ستمر 
ع����ن ا�ستخ����دام التنظي����م دروع����ا ب�ري����ة يف 

معاركه مع الق�ات العراقية.
ياأت����ي هذا التط�����ر بعد �ساع����ات قليلة 
من اإعالن ال�رطة العراقية عن اإ�سابة ع�رات 
املدني����ن يف اإط����الق م����ن م�سلح����ي داع�����ض 
النار عليهم خ����الل خروجهم من حي زجنيلي 

بامل��سل.
كم����ا ياأت����ي ه����ذا يف ال�قت ال����ذي تتجه 
في����ه االأنظ����ار كافة اإل����ى املعرك����ة الفا�سلة 

بن الق�����ات العراقية وداع�����ض يف املدينة، 
والت����ي ُيت�قع اأن تدور رحاها يف حميط جامع 

الن�ري.
وياأم����ل ق����ادة ع�سكري�����ن عراقي�ن يف 
ا�ستع����ادة اجلانب الغربي من املدينة ب�سكل 

كامل خالل �سهر رم�سان اجلاري.
وق����د اأغل����ق داع�����ض ال�س�����ارع املحيطة 
بامل�سج����د، كم����ا اتخ����ذ م�اق����ع دفاعي����ة يف 
حميط����ه؛  يف  االأخ����رية   48 ال�����  ال�ساع����ات 

ا�ستعدادا للمعركة.

“مقبــرة جماعيــة” تحـوي 60 جثـة فـي الموصــل

اأفادت �سحيفة ني�ي����رك ب��ست ا�ستنادا اإلى م�سدر خا�ض بها باأن وزارة العدل االأمريكي اأ�سدرت 
ت�ريحا باإجراء مراقبة اإلكرتونية بحق �سحافين يف اإطار التحقيق بق�سية الت�ريبات يف البيت االأبي�ض.

واأو�سحت ني�ي�رك ب��ست اأن ال�سحافي���ن الذين تتم مراقبة و�سائطهم االإلكرتونية كان�ا يتلق�ن 
معل�مات �رية من �سخ�ض ميكن اأن يك�ن م�ظفا ع�سكريا رفيع امل�ست�ى يف اال�ستخبارات.

وم���ن املفرت����ض اأن هذا ال�سخ����ض يتلقى معل�مات م���ن م�ظفي البيت االأبي�ض الذي���ن ا�ستمروا يف 
عملهم بعد تنحي اإدارة الرئي�ض االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما.

واأ�سافت ال�سحيفة اأن احلديث يدور عن 3 م�ظفن متت اإقالتهم يف وقت �سابق اأو �ستتم تنحيتهم 
من منا�سبهم يف القريب العاجل.  

العدل الأمريكية ت�صمح مبراقبة �صحافيني

• مدني�ن يفرون من املعارك يف امل��سل	

أنقرة ـ رويترز: 

ق���ال اجلي����ض الرتك���ي يف بي���ان اإنه قتل 
الكرد�ست���اين  العم���ال  ح���زب  يف  اأع�س���اء   6
املحظ����ر يف غ���ارات ج�ي���ة ب�سم���ال الع���راق 
اأم����ض اخلمي�ض. واأ�ساف البي���ان اأن الطائرات 
الرتكي���ة ق�سف���ت منطق���ة اأفا�س���ن با�سيان 
يف �سم���ال العراق وقتل���ت م�سلحن من حزب 
العمال الكرد�ستاين يعتقد اأنهم كان�ا يعدون 
لهج�م. وحل���زب العمال ال���ذي يخ��ض متردا 
�س���د الدولة الرتكية من���ذ 3 عق�د مع�سكرات 
يف اجلبال ال�اقعة ب�سمال العراق قرب احلدود 
الرتكي���ة. وت�سنف تركي���ا وال�اليات املتحدة 

واالحتاد االأوروبي احلزب منظمة اإرهابية.
وانه���ار اتف���اق  ل�ق���ف اط���الق النار بن 
اأنقرة وحزب العمال يف ي�لي�، وبعدها �سهدت 
املناطق اجلن�بية ال�رقية من البالد بع�سا من 

اأ�س�اأ اأعمال العنف منذ بداأ التمرد يف 1984.

اجلي�ض الرتكي يقتل
 6 اأكراد �سمال العراق



تتجه أنظار معظم أندية الكرة الطائرة 
املحلية نحو داركليب لالس��تفادة من 
خدمات العبي��ه يف تعزيز صفوفها يف 
املوس��م املقبل األمر الذي قد يس��بب 
مشكلة كبرية إلدارة النادي لإلبقاء عىل 
نجومه، يف ظل ش��ح ميزاني��ة النادي 
وتراكم العجز املايل وعدم القدرة عىل 
الوفاء مبتطلبات الالعبني أمام إغراءات 

األندية الكبرية.
وكان داركلي��ب قد فق��د جهود العب 
مرك��ز 2 الدويل ع��ي إبراهي��م الذي 
انتق��ل للع��ب يف صف��وف املحرق يف 

املوسم املايض، األمر الذي أثر عىل أداء 
الفريق وبالتايل فإن النادي غري مستعد 
يف التفريط بأي العب آخر يف املوس��م 

املقبل.
ويعت��ر داركليب امللق��ب ب� “العنيد” 
املورد األول لالعبني يف مملكة البحرين، 
حيث قل��ا تجد نادي��اً يف البحرين ال 
يوجد به العب من داركليب، فاألهي 
لوحده سيضم يف صفوفه املوسم املقبل 
أربعة العبني وه��م أمين هرونة، مريزا 

عبدالله، عي حبيب، أمني محمد.
وميتلك الفري��ق نخبة من أملع النجوم 

البارزي��ن الذي��ن رمبا يكون��ون هدفاً 
لباق��ي األندي��ة مثل ض��ارب مركز 4 
محمد يعق��وب، وضارب مركزي 2 و4 
محم��ود عبدالواح��د، وصانع األلعاب 
محمود حسن، والعبي االرتكاز حسن 
عب��اس ومحم��د عباس وأمي��ن عيىس 
والليرو ع��ي خري الله، حي��ث يتميز 
هؤالء يف مراكزهم ليشكلوا خياراً مهًا 
لبعض األندية التي تس��عى لسد بعض 

النواقص لديها.
ويعاين داركليب من عدم القدرة عىل 
تعويض العبي��ه إزاء العروض املغرية 

الت��ي تقدم له��م، األمر ال��ذي يجره 
عىل الس��اح لبعضهم باالحرتاف ملدة 
موسم أو موسمني، ما يؤدي إىل تأثر 
الفريق م��ن الناحية الفني��ة، فيا مل 
يتمك��ن من اإلبقاء عىل من بلغ س��ن 
ال� 30 عام��اً مثل أمين هرونة ومحمد 
حبيب ومريزا عبدالله وآخرون س��ابقاً 
لذات الس��بب ونظراً لوفرة النجوم يف 

صفوفه.
ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة نادي 
داركلي��ب ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ل� “البالد س��بورت” أن النادي 

قادر عىل تجاوز هذا التحدي رغم شح 
امليزاني��ة، موضحاً أن معظ��م األندية 
املحلي��ة تع��اين م��ن نفس املش��كلة 
املالي��ة إال أن األض��واء مس��لطة عىل 
داركلي��ب لكونه من األندي��ة املنتجة 
ألفضل الالعبني وهو قادر عىل تصدير 
املواهب وبيعها وع��دم رشائها، مقلال 
من أهمية املشكلة املالية للنادي وأكد 

القدرة عىل تخطيها.
وأض��اف “سنس��عى للمحافظ��ة عىل 
أكر قدر من العبين��ا ونأمل أن نوفق 
يف ذلك ملواصلة مس��رية املكتس��بات 

والنجاحات الت��ي حققتها اللعبة بعد 
الف��وز مؤخ��راً بلقب بطول��ة األندية 
الخليجية ألول مرة يف تاريخ النادي..”.
النجاح��ات  أن  مراقب��ون  وي��رى 
ن��ادي  يحققه��ا  الت��ي  واإلنج��ازات 
الدعم  تس��توجب مضاعفة  داركليب 
امل��ادي املقدم لهذا النادي لكونه أحد 
ابرز األندية الت��ي تعمل عىل صناعة 
املواهب مبا يس��هم يف رفد املنتخبات 
الوطنية واالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة 
يف اململك��ة، ورفع راية الوطن يف كافة 

املحافل الخارجية. 

داركليب يواجه خطر إغراءات األندية الكبيرة لنجومه
اس��ت��غ��اال ل��وض��ع��ه ال��م��ال��ي 

نجوم داركليب يشكلون مطمعا لباقي األندية المحلية

      حسن علي

األول  الفري��ق  الع��ب  كش��ف 
لكرة الس��لة بنادي مدينة عيىس 
عي جاس��م، ع��ن تلقي��ه عرًضا 
ش��فوًيا من ن��ادي الرفاع؛ لضمه 
إىل صفوف��ه يف املوس��م الريايض 

املقبل.
وقال جاس��م ل� “البالد سبورت” 
إن مس��ؤويل اللعبة بنادي الرفاع 
فتح��وا خًط��ا م��ن املفاوض��ات 
الش��فوية مع��ه خ��الل الف��رتة 
املاضي��ة؛ من أج��ل معرفة مدى 
إمكان متثيله س��لة الساوي يف 

املوسم الجديد.
وأوض��ح جاس��م )25 عاًما(، أن 

بينه  ودّي��ة  املفاوض��ات جاءت 
وبني مس��ؤويل الرفاع، ومل تخرج 

حتى اآلن عن نطاق االتصاالت.
وأضاف جاس��م أن عقده مازال 
مس��تمرًا مع سلة املدينة، إذ هو 
أح��د أبناء النادي ال��ذي ترعرع 

بني جنباته منذ فريق املدرسة.
وعلم “البالد س��بورت” أن إدارة 
ن��ادي مدين��ة عيىس ل��ن متانع 
يف من��ح الالعب جاس��م الضوء 
األخرض لخوض تجربته االحرتافية 
األوىل خارج أسوار النادي، ولكن 
بع��د املوافقة عىل بن��ود العقد 
كافة، التي س��تطرح عىل طاولة 

التف��اوض يف ح��ال وصول عرض 
رس��مي. ويعتر جاسم أحد أبرز 
الركائز األساس يف سلة املدينة، إذ 
تدرج يف الفئات العمرية بالنادي 
وصوال للفريق األول، كا س��بق 
ل��ه أن مثل منتخبن��ا الوطني يف 

مناسبات سابقة.
وميتل��ك الالعب إمكان��ات فنية 
عالي��ة يف مركزه، وظهر بش��كل 
مميز مع فريقه بالفرتة املاضية، 
ما جعله محط أنظ��ار األندية 
الكبرية عىل مر املواسم املاضية، 
إال أن متسك ناديه بخدماته حال 

دون خروجه.

ب��ات يف حك��م املؤك��د أن يعود 
الالعب حسني الش��كر إىل ناديه 
“األم” األه��ي بدءاً من املوس��م 
 2018/2017 الجدي��د  الري��ايض 

بعدما رحل عنه لعدة سنوات.
ل�”الب��الد  الش��كر  كش��ف  إذ 
س��بورت” أنه تلقى عدة عروض 
من ِقبل األندي��ة املحلية لدورينا 
الكروي بعدم��ا انتهى عقده مع 
فري��ق البحري��ن ال��ذي مثله يف 
منافسات املوس��م املايض وهبط 

ع��ىل إثرها ملصاف دوري الدرجة 
الثانية باملوسم املقبل، ومن ضمن 
هذه العروض كان للنادي األهي 
الذي ي��راه أكرث جدية ورغبة من 
ِقبل إدارت��ه للتعاقد معه. مضيفاً 
أن��ه ومن خ��الل املحادثات التي 
حدث��ت يف اآلون��ة األخ��رية مع 
األندي��ة الت��ي تقدمت ل��ه، فإن 
ع��رض األه��ي يعتر ه��و األكرث 
قب��والً، وهو عىل بع��د أيام قليلة 
أن مل تكن س��ويعات فقط إلنهاء 

إجراءات انتقاله بشكل رسمي.
ويعتر الش��كر الذي لعب ألندية 
البحرين وس��رتة وقبله��ا الحالة 
الذي مكث فيه ألكرث من موس��م 
ري��ايض، م��ن خريجي مدرس��ة 
النادي األهي ال��ذي ترعرع فيه 
منذ الصغر حت��ى املرحلة األوىل 
والتي مثله فيها لعدة سنوات، إال 
أنه غادر القلعة الصفراء بس��بب 
املش��اكل التي حدثت بينه وبني 

إدارة ناديه آنذاك.

عرض شفوي رفاعي لـ “جاسم المدينة”

مــجــددًا الــصــفــراء  للقلعة  يــعــود  الــشــكــر 

محمد الدرازي 

علي مجيد

أحمد مهدي

علي جاسم

حسين الشكر
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يرز اس��م املدرب الوطني يوسف 
خليفة كأحد الخيارات املتاحة أمام 
االتح��اد البحريني للك��رة الطائرة 
بالف��رتة  األول  املنتخ��ب  لقي��ادة 
املقبل��ة، إال أن خليف��ة لن يكون 
الخيار الوحيد يف ظل تدارس عدد 

من أساء املدربني الوطنيني.
ويب��دو أن االتح��اد يتجه إلس��ناد 
مهمة قي��ادة املنتخب األول الذي 
ينتظره اس��تحقاق واحد يتمثل يف 
التعاون  الخليجية ملجلس  البطولة 
للرجال التي س��تقام بشهر أكتوبر 

املقب��ل يف البحري��ن إىل الكاب��ن 
يوسف خليفة؛ نظراً إلملام املدرب 
بإمكان��ات جميع الالعبني املحليني 
ومتابعته الجيدة ملسابقة الدوري، 
عالوة ع��ىل كون��ه املدي��ر الفني 

للمنتخبات الوطنية.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قد أسند 
قيادة املنتخ��ب األول إىل املدرب 
البطول��ة  يف  كارل��وس  الرازي��ي 
العربي��ة التي أقيمت يف جمهورية 
مرص وحقق فيه��ا املنتخب املركز 
الث��اين بعد اس��تعارته م��ن نادي 

داركلي��ب، قب��ل أن يرحل املدرب 
لقيادة نادي الريان القطري.

ويعتزم االتحاد إسناد مهمة قيادة 
بعقد  الق��ادم  للمدرب  املنتخ��ب 
مؤقت ميتد لحوايل 3 ش��هور األمر 
ال��ذي يح��ول دون الق��درة عىل 
اس��تقطاب مدرب أجنبي أو محي 
متف��رغ بعقد س��نوي، األمر الذي 
يجعل من املدرب يوس��ف خليفة 
خياراً ب��ارزاً بقوة خصوصا يف حال 
مل يكن هناك تعارضا بني عمله مع 
املنتخب األول ومنتخبات الناشئني 

والصغ��ار واألش��بال الذين يرشف 
عليهم من الناحي��ة الفنية يف ظل 
وجود مجموع��ة مدربني يعملون 

مع املنتخبات الوطنية.
يذكر أن منتخب الرجال هو حامل 
لق��ب البطولة الخليجي��ة للرجال 
التي أقيمت يف الدوحة العام 2013 
كا أنه توج بذهبية مسابقة الكرة 
األلعاب  ب��دورة  للرجال  الطائ��رة 
الخليجية الثانية التي اس��تضافتها 
مدين��ة الدم��ام الس��عودية العام 

.2015

يوسف خليفة مرشح لقيادة منتخب رجال الطائرة
حسن علي
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يوسف خليفة

واص��ل منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
القدم، سلس��لة تدريبات��ه التحضريية 
اس��تعداًدا ملواجه��ة تركانس��تان يف 
تركانس��تان، يوم 13 يوني��و املقبل، 
ضم��ن الجولة الثانية م��ن املجموعة 
الخامسة للتصفيات املؤهلة إىل كأس 

آسيا 2019 التي ستقام يف اإلمارات.
وخ��ااض املنتخب تدريب��ه أمس عند 
9.45 مس��اء عىل املالع��ب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة.
التش��ييك  التدريب��ات املدرب  وق��اد 
مريوسالف سكوب، واملساعد الوطني 
الطاق��م  وبقي��ة  إبراهي��م،  عدن��ان 
املعاون. وش��هد امل��ران حضور جميع 
الالعبني املوجودين يف القامئة، يف حني 
تدرب الرباعي:إساعيل عبداللطيف، 
عبدالله يوس��ف، عبدالوهاب املالود 

وأحمد جمعة تدريبات خفيفة. 
وسيواصل املنتخب حصصه التدريبية 
اليومية عىل املالعب الخارجية التابعة 
التحاد الكرة، يف حني سيكثف األحمر 
التحضريات قبل املب��اراة الودية التي 
س��تجمعه مبنتخ��ب فلس��طني ي��وم 
6 يوني��و املقب��ل عىل أرضية اس��تاد 
البحرين الوطني، إذ سيدخل املنتخب 

معس��كرًا داخليًّا ي��وم اإلثنني املقبل؛ 
تحضريًا للمباراة التي سيديرها الحكم 

املرصي محمد عبداملنعم.
وس��يغادر املنتخب بعد لقاء فلسطني 
الودي إىل تركانستان وبالتحديد يوم 

11 يونيو.
وتضم قامئ��ة األحمر حاليًّ��ا 29 العًبا 
هم: س��يد محم��د جعف��ر، عبدالله 
عب��دو، وليد الحيام، هش��ام منصور، 
إس��اعيل عبداللطيف، جال راشد، 

محم��د البن��اء، محم��د ع��ادل، عي 
حبي��ب، أرشف وحي��د، ع��ي ح��رم، 
عبدالله يوس��ف، عبدالوهاب املالود، 
محمود مختار، عي مدن، عي حسن 
سعيد، محمد الرميحي، كميل األسود، 
س��يد ضياء سعيد، أحمد جمعة، سيد 
محسن عي، مهدي عبدالجبار، محمد 
الطي��ب، عي خليل، أحم��د عبدالله، 
س��يد رضا عي��ىس، عبدالكريم فردان، 
عيىس ال��ري، واملح��رتف يف العروبة 

الس��عودي أبو بكر آدم. يشار إىل أن 
املنتخب تع��ادل يف الجولة األوىل من 
املجموع��ة اآلس��يوية أم��ام منتخب 
سنغافورة )0-0(، يف حني فاز منتخب 
تركانستان عىل الصني تايبيه الطرف 

الرابع يف املجموعة بنتيجة )1-2(.
ويأمل »األحمر« يف تعويض التعادل، 
وتحقي��ق ف��وز يرتق��ي به لص��دارة 
املجموع��ة نح��و التأه��ل للنهائيات 

اآلسيوية.

تنطلق اليوم الجمعة بطولة املرحوم الحاج إبراهيم عيىس باقر الرمضانية الثالثة 

عىل ملعب مدرسة اإلميان يف متام الساعة التاسعة مساء حتى الثانية عرشة صباحاً، 

وتتكون البطولة من 4 فرق، وتتنافس الفرق فيا بينها بنظام املجموعات، وبعدها 

يتنافس الحاصل عىل املركز األول مع الثالث، والثاين مع الرابع يف دور النصف 

نهايئ، ويتقابل الفريقان الفائزان عىل كأس البطولة، كا توجد جوائز ألفضل 

حارس يف البطولة، وهداف البطولة، وتوجد فعالية لألطفال مع جوائز قيمة، 

وتقام البطولة تحت رعاية مجموعة جاهز ومطعم ماسرت برجر، وبرعاية من خبري 

التحكيم الدويل يف لعبة الكرة الطائرة جعفر نصيب الذي يرشف عىل مباريات 

البطولة.

سيدخل معسكرًا داخليا اإلثنين المقبل

“األحمر” يواصل اإلعداد لودية فلسطين قبل تركمانستان

 انطالق بطولة المرحوم إبراهيم باقر الرمضانية اليوم

أحمد مهدي

علي مجيد

من تدريبات المنتخب )تصوير: أيمن يعقوب(

تنطلق مساء اليوم منافسات فئة 
الكب��ار يف مونديال هش��ام فوالذ 
لك��رة قدم الص��االت، وذلك عىل 

صالة نادي النجمة بالجفري.
ويقام الي��وم لق��اءان، إذ يلعب 
بطل النس��خة السابقة مع فريق 
century 21 عن��د 9:30 مس��اء، 
في��ا يلع��ب عند 10:30 مس��اء 

فريق Oscar مع فريق املاجد.
وتشهد فئة الكبار مشاركة 8 فرق 
وزعت ع��ىل مجموعتني، بواقع 4 
يف كل واح��دة منه��ا، إذ يتأهل 

األول والثاين لنصف النهايئ.
إىل ذلك، تواصلت منافسات فئة 
الس��يدات، إذ أقيم��ت يوم أمس 
مواجهت��ان. يف املواجه��ة األوىل، 
حقق فريق venustekkers فوزا 
 eastern flames عريض��ا ع��ىل
وس��جلت   ،)0-11( بنتيج��ة 

األهداف كل من دينا )7 أهداف(، 
زين )هدف��ان(، وهدف لكل من 

ليكيس ودانا.
ويف املواجه��ة الثاني��ة، فاز فريق 
 tekkers فري��ق  ع��ىل   ravens

academy به��دف دون رد حمل 
إمضاء الالعبة رحاب.

ويشري ترتيب السيدات حاليا إىل 
صدارة فري��ق venustekkers و

ravens برصيد 6 نقاط، ثم فريق 

eastern flames برصيد 3 نقاط، 
 tekkers academy وأخريا فريق
بال نقاط، إذ بناء عىل هذه النتائج 
تأه��ل الفريق��ان الحاصالن عىل 
املركزي��ن األول والث��اين للمباراة 
النهائية التي س��تقام يوم الثلثاء 

املقبل املوافق 6 يونيو الجاري.
وتق��ام منافس��ات املونديال هذا 
العام برعاية كل من اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث - قطر )الراعي 
املايس(، سنرشي 21 بحرين، رشكة 
 ،)bni( البحري��ن الوطنية للتأمني

والراعي اإلعالمي مجلة األحمر.
املونديال دع��ا ألطفال  ويق��ام 
إذ س��يخصص  م��رىض الرسطان، 
ري��ع املونديال لجمعي��ة األحالم 
املرىض  لدعم   Dreams society

الصغار املصابني مبرض الرسطان.

اكتمال أطراف نهائي السيدات

انطالق منافسات الكبار بمونديال هشام فوالذ للصاالت اليوم
اللجنة اإلعالمية

جانب من مباريات فئة السيدات

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

 درع المالكية يطوف 
في المجالس الرمضانية

طاف درع املالكية الذي حصل عليه إثر تتويج التاريخي 
بلقب دوري “فيفا” ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم للموسم 

الريايض 2017-2016، طاف مجالس القرية الرمضانية.
ونقل اإلعالم الرسمي لنادي املالكية صورا مختلفة ملشاركة 
النادي أفراح التتويج بالدرع التاريخي يف عدد من املجالس 

الرمضانية بالقرية التي عاشت موسا تاريخيا باللقب.
وشارك يف الزيارات التي قامت بها اإلدارة امللكاوية عدد من 

أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة جاسم عبدالعال، عالوة عىل 
أعضاء الجهازين الفني واإلداري بقيادة املدرب أحمد صالح 

الدخيل وبعض العبي الفريق.
وبحسب النادي، فإن الزيارات التي صاحبتها مشاركة الفرحة 

بالدرع الذي تواجد يف املجالس تهدف إىل تعزيز الروابط 
االجتاعية وتحقيق مبادء شهر رمضان يف تنمية التآخي وإحياء 

الذكر، وذلك ضمن برامج النادي االجتاعية.
وقال رئيس اللجنة االجتاعية بالنادي السيد باقر عي إن 

الزيارات تعد من الرامج السنوية التي يحرص عليها املالكية، 
مشريا إىل أنها تأكيد لعمق العالقات املتبادلة بني األهايل 

ومجلس إدارة النادي.
واستطاع املالكية يف املوسم املايض أن يتوج بطال للدوري يف 
حدث تاريخي؛ كونه أحرز اللقب للمرة األوىل يف تاريخه، يف 
حني سيكون عىل موعد مع التاريخ يف مواجهة كأس السوبر 

التي ستجمعه ببطل كأس امللك فريق املنامة، إذ من املؤمل أن 
تقام املباراة يوم 25 أغسطس املقبل.

4 عروض لالعب سعيد منصور

  عسكر يلتقي برئيس 
وأعضاء لجنة الالعبين

أشار العب كرة القدم سعيد منصور إىل 
أنه تحّصل عىل 4 عروض لحد اآلن ترغب 

يف التعاقد معه ومتثيل صفوفها للموسم 
الريايض املقبل.

وقال منصور يف ترصيح ل�”البالد سبورت” 
فور انتهاء عقده مع نادي املنامة الذي 

مثله باملوسم املايض بأنه تحصل عىل عدة 
عروض، 3 منها شفهية وواحدة رسمية، وكلها 

من ِقبل أندية دوري الدرجة األوىل لكرة 
القدم. مضيفاً رغم أن املوسم الريايض للتو 
قد انتهى، وهو كالعب مل يتسنى له الوقت 

للخلود للراحة إال أن األندية بدأت تعمل 
لرتميم صفوفها للموسم الجديد، وهو عىل الصعيد الشخيص الزال يف 

طور الدراسة للعروض التي تحصل عليها وخصوصاً الرسمي الذي بات 
هو أكرث جدية يف الوقت الحايل، إال أنه سيرتيث قلياًل ليك يستطيع 

الوصول للخيار األنسب.
وبني منصور أن نادي املنامة الذي حقق معه بطولة كأس امللك اثر 

تغلبه عىل املحرق يف النهايئ،  مل يفتح معه باب املفاوضات والتجديد 
ملوسم آخر، وهو بطبيعة الحال استفاد كثرياً من خوض هذه التجربة 

االحرتافية الثانية عىل الصعيد املحي.
ويعتر منصور من الالعبني الذين بزغوا من مدرسة النادي األهي 

متدرًجا يف فئاته العمرية وصوالً ملرحلة الكبار، ولكنه انتقل بعدها 
ليمثل صفوف فريق سرتة باملوسم ما قبل املايض والذي هبط فيه 

لدوري “املظاليم” لينتقل بعدها للمنامة. 

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: أكد األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة األمني العام للجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر أهمية الدور املناط بلجنة الالعبني املنضوية تحت 
مظلة اللجنة األوملبية يف الدفاع عن حقوق الالعبني وتبني مختلف 

الرؤى واألفكار الرامية إىل دعم الالعبني املحليني بشتى األلعاب 
الرياضية عىل اعتبار أن لجنة الالعبني متثل جميع العبي مملكة 

البحرين. جاء ذلك خالل استقباله رئيس لجنة الالعبني عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية البحرينية عمر املاليك وأعضاء اللجنة سمرية 
البيطار، عزة القاسمي، فاطمة املحميد، خالد بابا، بحضور املدير 

التنفيذي للشئون الرياضية عبدالجليل أسد. ورحب عسكر برئيس 
وأعضاء لجنة الالعبني وهنأهم بفوزهم مؤكداً أهمية العمل بكل 

جد واجتهاد من أجل االرتقاء بوضع الالعبني يف اململكة وسن جميع 
النظم واللوائح واملبادرات التي تسهم يف تحسني أوضاعهم من جميع 

النواحي باعتبارهم الركيزة األساسية يف تحقيق اإلنجازات الرياضية 
ململكتنا الغالية. ودعا األمني العام اللجنة إىل وضع سلسلة من 

األهداف والخطة العامة لعمل اللجنة واملبارشة يف إعداد الئحة خاصة 
لشؤون الالعبني، مؤكداً دعم اللجنة األوملبية البحرينية للجنة الالعبني 
يف تحقيق أهدافها بالتعاون مع جميع دوائر وإدارات اللجنة التي لن 

تدخر جهدا يف دعم اللجنة لتقوم مبسؤولياتها عىل أكمل وجه.

سعيد منصور

عسكر خالل لقائه رئيس وأعضاء لجنة الالعبين

جعفر نصيب

درع المالكية طاف في المجالس الرمضانية

علي مجيد

كشف االتحاد اآلسيوي لكرة اليد أمس 
)الخميس( عن الدولة التي ستحتضن 
فيه التصفيات اآلسيوية للرجال 2018 

واملؤهلة لنهائيات كأس العامل التي 
ستقام يف “أملانيا والدامنارك” 2019.

إذ ستكون كوريا هي البلد املستضيف 
للتصفيات اآلسيوية وذلك من 20 حتى 
31 يناير من العام املقبل، بعدما كانت 

البحرين هي املنظمة واملستضيفة 

للتصفيات يف النسختني األخريتني والتي 
خرج فيها املنتخبني القطري والبحريني 

باملركزين األول والثاين. ويف السياق 
نفسه، سيخوض منتخبنا الوطني لكرة 

اليد مرانه األول غداً السبت بحسب ما 
تم الكشف عنه مؤخراً وذلك بواقع 5 
أيام يف االسبوع والرتكيز عىل الجوانب 

البدنية يف التدريبات بقيادة املدرب 
املساعد عي العنزور، إىل أن يدخل 

“األحمر” يف مرحلته الثانية التحضريية 
بشهر أغسطس املقبل بتواجد املدرب 
االيسلندي جودنسون، والتي ستكون 
متعلقة بالجانب الفني بصورة أكر، 

ليدخل بعدها املنتخب يف خوض 
املباريات التجريبية املحلية والدولية 

وذلك ُقبيل املشاركة يف التصفيات 
اآلسيوية. وتضم قامئة املنتخب 22 

العباً، وهم: محمد عبدالحسني، 

عبدالله الزميور، عي خميس، حسني 
الصياد، محمود عبدالقادر، عي مريزا، 
محمد مريزا سلان، جاسم السالطنة، 

عي عيد، محمد حبيب، محمد املقايب، 
حسن الساهيجي، سعود عبدالرحمن، 

عي يوسف، عي عبدالقادر، حسني 
القطري، كميل محفوظ، بالل بشام، 

حسني بابور، مهدي سعد، محمد مريزا، 
أحمد جالل. 

كـــوريـــا تــســتــضــيــف الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة لـــرجـــال الــيــد

منتخبنا الوطني لكرة اليد
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االتح��اد  رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيىس ب��ن عيل آل خليف��ة، تقام 
عند الس��اعة التاس��عة من مساء 
النهائية  املب��اراة  )الجمعة(  اليوم 
لبطولة كرة السلة للجاليات، التي 
تقام ضمن منافس��ات دورة نارص 
بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية 
“ن��ارص 10” وذل��ك ع��ى صال��ة 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
ويتنافس الفريق األمرييك والفلبيني
C عى لقب البطولة، ومن املتوقع 
أن تك��ون املب��اراة النهائية مثرية 
بن الفريق��ن؛ باعتبارهام األفضل 
واألق��وى بعد أن قدم��ا أداًء كبريا 
ومتميزا يف دوري املجموعات ومن 

ثم الدور قبل النهايئ اتسم بالتنوع 
يف الدفاع والهجوم.

وأيضاً تقام الي��وم املباراة النهائية 
لبطول��ة ك��رة الس��لة “3 أون 3” 
بعد أن كانت منافس��ات الدورين 
قد  النه��ايئ  التمهي��دي ونص��ف 
أقيم��ت ي��وم أم��س الخمي��س، 
وكذلك س��يقام استعراض للصغار 
يف رياض��ة الجمب��از بالتعاون مع 

االتحاد البحريني للجمباز.
وج��اء تأه��ل الفري��ق األم��رييك 
للمب��اراة النهائية بعد أن متكن يف 
ال��دور األول من تخط��ي الفريق 
 ،107-55 بنتيج��ة   B الفلبين��ي 
والفوز عى الفريق اللبناين بنتيجة 
59-82، في��ام تأه��ل اىل املب��اراة 

النهائية عرب بوابة الفريق الهندي 
بعد اكتساحه بنتيجة 84-57.

 C أما منافس��ه الفري��ق الفلبيني
فق��د متكن م��ن الف��وز يف الدور 
التمهي��دي عى الفري��ق الهندي 
ع��ى  والف��وز   ،79-73 بنتيج��ة 
الفريق الفلبين��ي A بنتيجة -96
87، 70-81 بينام تخطى يف الدور 
 B قب��ل النهايئ الفري��ق الفلبيني

بنتيجة 77-71.
يذك��ر أن بطولة الجالي��ات لكرة 
السلة تأيت متوافقة مع توجيهات 
لألع��امل  املل��ك  ممث��ل جالل��ة 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعى للش��باب الرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يف إرشاك الجميع يف دورة 

سموه لأللعاب الرياضية وباعتبار 
البطول��ة إح��دى مث��ار الرشاك��ة 

املنظمة  اللجن��ة  املجتمعي��ة بن 
العلي��ا وفئ��ات املجتم��ع املحيل 
والجاليات عالوة عى أن املشاركة 
الكب��رية من قب��ل الجاليات تؤكد 
حرصهم عى التفاعل املستمر مع 

البطوالت الرياضية التي تقام لها
وأول��ت اللجن��ة املنظم��ة العليا 
أهمي��ة كبرية للبطولة من منطلق 
واألخالقية  االجتامعية  مسؤوليتها 
مملك��ة  يف  الجالي��ات  تج��اه 
البحري��ن، إضاف��ة إىل أن البطولة 
خطوة تهدف إىل تعزيز دور لعبة 
كرة السلة يف املجتمع املحيل وبن 
الجاليات وغرس ثقافة مامرس��تها 
والتناف��س الرشي��ف ع��ى لقب 

البطولة.

الليلة نهائي بطولة كرة السلة للجاليات في “ناصر 10” بصالة االتحاد
برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي... واستعراض للجمباز ونهائي “3 أون 3”

تغطية              اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ ناصر بن حمد

لدورة  املنظم��ة  اللجن��ة  رصدت 
نارص بن حم��د الثالث��ة لاللعاب 
الرياضية “نارص 10” جوائز كبرية 
الت��ي س��تحرص عى  للجامه��ري 
حض��ور املب��اراة الختامية لبطولة 
الجاليات لكرة السلة، والتي ستقام 
عند الس��اعة التاس��عة من مساء 
يوم الجمعة ب��ن الفريق األمرييك 
والفري��ق الفلبين��ي C عى صالة 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
وحددت اللجن��ة املنظمة للدورة 
للجامه��ري  جوائ��ز  دين��ار   500
موزعة عى 5 جوائ��ز كل واحدة 
منه��ا مببل��غ 100 دين��ار، إذ يأيت 
رص��د اللجن��ة املنظم��ة لل��دورة 
لتل��ك الجوائز تنفي��ذا لتوجيهات 
لألع��امل  املل��ك  ممث��ل جالل��ة 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 

والرياضة  للشباب  األعى  املجلس 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة ب��رورة رصد جوائز قيمة 

للجامهري تتناس��ب مع االحتفالية 
بالذكرى العارشة للدورة.

أكد املدرب الوطن��ي صديق زويد 
أن وصول بطولة سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة لكرة القدم إىل 
نس��ختها العارشة، دليل واضح عى 
النجاح ال��ذي حققته هذه البطولة 
يف النسخ املاضية والتي دفعت نحو 
اس��تمرارها، بالش��كل الذي يجسد 
رؤي��ة ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعى للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة، يف رعاية ودع��م لعبة كرة 
القدم البحرينية والش��باب املامرس 
له��ا، وال��ذي ل��ه م��ردود إيج��ايب 

وينعكس عى تط��ور وارتقاء هذه 
الرياضة، مضيفا أن البطولة حققت 
أهداف��ا عدي��دة من أبرزه��ا توفري 
األج��واء املناس��بة لدعم الش��باب 
كرة  اله��اوي ملامرس��ة  البحرين��ي 

القدم وسط أجواء تنافسية، تعزيز 
مب��ادىء اللحم��ة الوطنية واألخوة 
ب��ن أبن��اء م��دن وق��رى اململكة، 
ظهور املواهب الكروية التي ميكن 
االستفادة منها عى مستوى األندية، 
معتربا البطولة بيئ��ة خصبة لوالدة 
نج��وم ج��دد يف الك��رة البحرينية، 
موضح��ا أن البطول��ة اس��تطاعت 
ف��رض نفس��ها بق��وة م��ن خ��الل 
التنظي��م الرفيع والتغطية اإلعالمية 
املتميزة واملس��اهمة الكبرية للرعاة 
من الرشكات واملؤسس��ات الخاصة 
وكذلك الجوائز الكبرية التي رُصدت 
للجامه��ري، ف��كل ذلك مين��ح هذا 

الحدث النجاح والتميز. 

حقق فري��ق املحرق لق��ب بطولة كرة 
الس��لة ل��ذوي اإلعاق��ة ع��ى الكرايس 
املتحركة والتي أقيم��ت ضمن فعاليات 
دورة ن��ارص ب��ن حمد الثالث��ة لأللعاب 
الرياضي��ة “ن��ارص 10” وبالتع��اون مع 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة. وجاء 
تحقيق فريق املحرق للقب الدوري بعد 
منافس��ة قوية مع ف��رق األهيل والحالة 
وقدم الفريق خالل اللقاءات مستويات 
متكامل��ة دفاع��ا وهجوما م��ن دون أن 
يرتك أي مجال ملنافسيه ولعب بأسلوب 
دفاعي ق��وي أوقف م��ن خالله جميع 
مفاتيح اللع��ب يف صفوف الفرق عالوة 

عى الق��وة الهجومية والت��ي متكن من 
خاللها الفريق من تسجيل نتائج كبرية يف 
املباري��ات بعد أن تخطى الحالة بنتيجة 
28 مقابل 17 وتغلب عى األهيل بنتيجة 
23 مقابل 16. وقام رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحرين��ي لرياضة ذوي االعاقة 
الش��يخ محمد ب��ن دعي��ج آل خليفة، 
ورئي��س اللجن��ة املنظمة العلي��ا لدورة 
نارص بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية 
“ن��ارص 10” توفي��ق الصالح��ي بتتويج 
الفائزي��ن يف البطول��ة، إذ حصل األهيل 
ع��ى املركز الث��اين والحالة ع��ى املركز 
الثالث. وبهذه املناس��بة، أعرب الش��يخ 

محم��د بن دعيج آل خليفة عن ش��كره 
إىل ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عى إرشاك لعبة كرة الس��لة عى 

الك��رايس املتحركة، والتي ت��أيت يف إطار 
جهود س��موه املبذول��ة لتطوير رياضة 
املعاق��ن يف اململك��ة وتهيئ��ة الظروف 
املثالية أمامهم لزيادة منس��وبهم الفني 
وخربته يف املسابقات، األمر الذي يضمن 
اس��تمرارية تحقيق أبطاله��ا لإلنجازات 
املرشفة ململكة البحرين، مؤكدا أن اقامة 
واملسابقات  الرياضات  البطولة س��ترثي 
املخصصة إىل رياضة املعاقن وس��تمنح 
منتسبيها املزيد من الثقة والروح العالية 
يف مسريتهم نحو التألق واإلبداع وضامن 
اكتشاف املزيد من املواهب الرياضية يف 

ألعاب املعاقن.

500 دينار جوائز لجماهير نهائي بطولة الجاليات لكرة السلة

صديق زويد: مردود إيجابي على الرياضة البحرينية

المحرق بطال لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة

تغطية                اللجنة اإلعالمية

جانب من الحضور الجماهيري

 غدًا انطالق ربع نهائي 
دورة ناصر 10

عبداهلل بن خليفة نجم نوماس: 
نستحق التأهل والصدارة

تنطلق غداً مباريات الدور ربع النهايئ يف منافسات كرة القدم 
بدورة “نارص 10” وذلك عى ملعب مدينة خليفة الرياضية، 

إذ سيلعب متصدر املجموعة األوىل فريق صقور البحرين عند 
التاسعة مساًء مع وصيف املجموعة الثانية فريق جرنز يونايتد، 

وتليها يف الحادية عرشة والربع مباراة نوماس بطل املجموعة 
الثانية مع فيكتوريوس وصيف املجموعة األوىل، بينام املبارتن 

املتبقيتن يف نصف النهايئ ستكونا يوم بعد غٍد األحد.

قال العب فريق 
نوماس الشيخ 

عبدالله بن خليفة، 
الذي حصل عى 

جائزة أفضل العب 
يف املباراة ضد 

األحالم، إنه سعيد 
لتأهل فريقه للدور 
ربع النهايئ متصدرا 

لفرق املجموعة 
الثانية، مؤكدا أنه 

تأهل مستحق خصوصا مع املستويات الفنية الجيدة التي ظهر عليها 
الفريق يف مبارياته الثالث. 

وأضاف “بالتأكيد سعداء لتأهل فريقنا كمتصدر للمجموعة وهو 
مستحق؛ ألننا قدمنا مستوى ثابت يف جميع مبارياتنا وهو ما يجعلنا 

نفكر يف كيفية االستمرار عى هذا املستوى من أجل الوصول ألبعد 
نقطة يف هذه الدورة”.

وعن تألقه ومواصلته لتسجيل األهداف ومشاركته يف صدارة الهدافن 
بعد “الهاتريك” الذي سجله يف مرمى األحالم قال عبدالله بن خليفة 

إن بروزه وتألقه مل يأت من فراغ، مؤكدا أنه جاء ليكمل مجهود زمالئه 
الالعبن الذين ساهموا بصورة كبرية يف تألقه يف الفرتة املاضية، وعن 
لقاء فريقه املرتقب مع فريق فيكتوريوس يف الدور ربع النهايئ أكد 
العب فريق نوماس أنها مباراة مهمة وصعبة؛ نظرا ألنها تأيت بنظام 

إخراج املغلوب وبنظام الكؤوس، مشددا عى أن فريقه سيعد العدة 
من أجل تقديم مستوى فني أفضل بهدف تحقيق الفوز.

أرجع العب فريق األحالم سيد عبداهلل بن خليفة مع جائزة أفضل العب في المباراة
عيل عيىس “عالوي” خروج 
فريقه من الدور األول إىل 

غياب اإلعداد الجاد لفريقه 
يف الفرتة التي سبقت الدورة، 

مشريا إىل غياب الكثري من 
مقومات النجاح خصوصا 

فيام يتعلق بالتنظيم وعوامل 
االنسجام والتفاهم بن العبي 

الفريق، إىل جانب غياب 
الجهوزية الفنية والبدنية عن 
الفريق، وقال “مل يكن هناك 
إعداد جاد للفريق، إذ اقترص 
فقط عى التجمعات وخوض 

بعض املباريات الودية التي مل 
تكشف الكثري من السلبيات 

قبل الدورة”. وأضاف سيد 
عيل عيىس “حاولنا أن نقدم 

شيئا ولكن الفرق األخرى 
استعدت جيدا للدورة 

خصوصا فيام يتعلق باألسامء 
التي استعانت بها ومثلتها يف 
الدورة”، وأكد العب األحالم 

أن فريقه مل يقدم شيئا يف 
مبارياته ولهذا تلقى 3 هزائم 

وبنتائج عالية نتيجة افتقاد 
الفريق للدافع والحافز الذي 

ميكنه أن يواجه به بقية 
الفرق، مشريا إىل الفوارق 

الكبرية والكثرية التي ظهرت 
بن فريقه والفرق الثالثة يف 

املجموعة.

عالوي: غياب 
اإلعداد المناسب

المدرب الوطني صديق زويد

محمد بن دعيج يتوج الفائزين



الجمعة 2 يونيو 2017 
7 رمضان 1438

العدد 3153  19 sports@albiladpress.comرياضة

ق��ال عض��و مجل��س إدارة االتح��اد 
البحرين��ي لكرة الق��دم ورئيس لجنة 
التدريب والتطوي��ر يارس الرميثي إن 
االتحاد ش��كل مجموعة من املدربني 
الوطني��ني الذين س��يقومون بزيارات 
ميداني��ة مختلفة لتدريب��ات الفئات 
العمري��ة لألندية للموس��م الريايض 

املقبل 2018/2017.
الخط��وة  أن  إىل  الرميث��ي  وأش��ار 
ت��أيت ضم��ن برنامج لجن��ة التدريب 
بالكوادر  لالهتامم  الساعية  والتطوير 

الفني��ة الوطني��ة يف األندية املنضوية 
تح��ت مظل��ة االتح��اد. وأوض��ح أن 
مجموعة املدربني الذين تم اختيارهم 
ج��اء بناء ع��ى ما يتمتع��ون به من 
خربات وكفاءات، إضافة إىل اعتبارهم 
محارضي��ن معتمدين ل��دى االتحاد 
اآلس��يوي لك��رة القدم، ع��الوة عى 

املحارضين املحليني.
وأشار إىل أن املجموعة تتكون من 10 
مدربني، وهم: املحارضون اآلسيويون: 
فهد املخرق، عبدالصاحب عبدالنبي، 

محمد الش��مالن وخض��ر عبدالنبي، 
إضافة إىل املحارضين املحليني، وهم: 
خالد ت��اج، فارس ال��دورسي، موىس 
حبي��ب، محم��ود منصور، محس��ن 
الغان��م وب��در خليل. ولف��ت إىل أن 
املجموعة س��تعطى صالحيات كبرة 
لزيارة تدريبات األندية واالطالع عى 
عمل األجهزة الفنية، مع إمكان عرض 
برنام��ج الوح��دة التدريبي��ة ملدريب 

الفئات العمرية باألندية.
وق��ال إن االتح��اد يهدف م��ن وراء 

بش��كل  لالهت��امم  الخط��وة  ه��ذه 
أكرب مبخرج��ات ال��دورات التدريبية 
املختلفة التي ينظمها عى املس��توى 

الفني.
وأشار إىل أن لجنة التدريب والتطوير 
حريصة عى متابعة هذه املخرجات، 
ومحاولة إضافة املزيد عى مس��توى 
ال��دورات التي ينظمه��ا، مبا ينعكس 
مس��توى  ع��ى  النهاي��ة  يف  إيجاب��ا 
املنتخب��ات واألندي��ة الوطني��ة عى 

الصعيد الفني.

اتحاد الكرة يشكل مجموعة المدربين العشرة
اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

يد باربار تتعاقد مع المدرب الفالحي 

أفصح رئيس نادي باربار عيل حسن “بوبدر” عن تعاقد ناديه 
يوم أمس )الخميس( رسمياً مع املدرب الوطني سيدعيل 

فالحي ليقود دفة الفريق األول لكرة اليد باملوسم الريايض 
.2017/2018

وجرت مراسم توقيع العقد الذي ميتد ملوسم واحد مبقر النادي 
الربباري بحضور الرئيس واملدرب فالحي وأعضاء من مجلس 

إدارة النادي.
وقال بوبدر يف ترصيح ل�”البالد سبورت” الحمدلله لقد وفقنا 

يف التعاقد مع املدرب فالحي بعد املفاوضات واملحادثات التي 
حدثت يف اآلونة األخرة، ونتطلع أن يكون موسم خر وبركة 

عى نادي باربار بقيادته التدريبية الخبرة والتي اتضحت 
بصامته من خالل الفرق التي دربها سابقاً. مضيفاً “نتعشم 

من فالحي أن يستمر مع باربار لسنوات أخرى، ألننا نهدف 
لالستقرار الفني الذي يعم بالفائدة عى الفريق، وقد أفصحنا 

له بهذا األمر والذي سُيبنى عى ما سيقدمه فنياً، ونأمل أن 
يكون تواجده اآلن فرصة ليك يتعرف عى الالعبني ليك تكون 

منظومة العمل مثالية.
وحول جديد تعاقدات الفريق، أشار بوبدر إىل أنه وكام رصح 

سابقاً ل�”البالد سبورت” أن النادي لن يفرط عن أي العب مثّل 
قميصه باملوسم السابق، وسيتم االحتفاظ بهم.

جانب من توقيع العقد

األوملب��ي  منتخبن��ا  يخ��وض 
موالي��د 1997 و1998 لك��رة 
القدم ثاين مبارياته يف بطولة 
اليوم  الودية  الدولي��ة  تولون 
أم��ام منتخ��ب ويل��ز ضمن 

الجولة الثانية من البطولة.
ويس��عى منتخبنا لتجاوز آثار 
الخسارة يف الجولة األوىل أمام 
منتخب س��احل العاج بهدف 
نظيف، إذ قدم املنتخب أداء 
وأضاع  الخس��ارة،  رغم  جيدا 

يف اللق��اء عددا م��ن الفرص 
املحققة للتهديف.

ويف لق��اء آخ��ر ضم��ن ذات 
املجموع��ة، يلتق��ي منتخب��ا 

فرنسا وساحل العاج.
املجموع��ة  ترتي��ب  ويش��ر 
ص��دارة  إىل  حالي��ا  الثاني��ة 
منتخب س��احل العاج برصيد 
3 نق��اط، ث��م منتخب��ا ويلز 
وفرنسا بنقطة لكليهام، وأخرا 

منتخبنا بال نقاط.

وس��يختتم منتخبنا مش��واره 
يف ال��دور التمهيدي مبواجهة 
منتخب فرنس��ا يوم 5 يونيو 
وفيه��ا   ،3 الجول��ة  ضم��ن 
س��يلتقي أيضا منتخب��ا ويلز 

وساحل العاج.
املنتخب يف  وت��أيت مش��اركة 
البطولة ضم��ن إطار اإلعداد 
لالس��تحقاقات  والتحض��ر 
سيش��ارك  حي��ث  املقبل��ة، 
املنتخب األوملبي يف التصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا تحت 23 
عاما خالل يوليو املقبل، حيث 
س��يلعب مباريات مجموعته 
جان��ب  إىل  الس��عودية  يف 
العراق  ومنتخب��ي  منتخبه��ا 

وأفغانستان. 
وكانت قرعة البطولة أسفرت 
ع��ن 3 مجموعات، إذ جاءت 
اليابان،  إنجل��را،  منتخب��ات: 
املجموعة  وكوب��ا يف  أنغ��وال 
األوىل، في��ام ضم��ت الثانية: 

فرنس��ا،  منتخبن��ا، 
وس��احل  ويل��ز 
جاءت  فيام  العاج، 
منتخبات: الربازيل، 
التشيك، اسكوتلندا 
وإندونيس������يا يف 

املجموعة الثالثة.
أبط��ال  ويتأه��ل 

الث��الث  املجموع��ات 
ثان  مركز  أفضل  وصاحب 

إىل نصف النهايئ.

األول��م��ب��ي ي���واج���ه وي��ل��ز ف���ي ث��ان��ي م��ب��اري��ات��ه
ب�����ط�����ول�����ة ت�������ول�������ون ال������ودي������ة

أحمد مهدي

شعار اتحاد 
الكرة

خضع العب الفري��ق األول لكرة 
الس��لة بن��ادي النجم��ة حس��ني 
محم��د “حل��وم”، صب��اح أمس 
)الخميس( إىل عملية جراحية يف 
موض��ع إصابته بالرباط الصليبي. 
وأجرى حلوم العملية باملستشفى 
العسكري، وأرشف عليها الطبيب 

فهد بن خليفة آل خليفة.
بالنج��اح،  العملي��ة  وتكلل��ت 
وس��يخضع الالعب إىل الراحة يف 
األيام املقبلة، قبل أن يبدأ مرحلة 
العالج الطبيعي وتدريبات تقوية 
العضالت خالل ش��هر م��ن اآلن 

لتأهيله، ع��ى أن يحدد الطبيب 
موعد الع��ودة للمالعب وإمكان 
مامرس��ة الجري واللع��ب بالكرة 
بع��د ذل��ك، وبالت��ايل فإن��ه من 
املتوقع أن يكون الئًقا ومس��تعًدا 
خالل النصف الثاين من املوس��م 
الري��ايض املقبل. ويأم��ل الجهاز 
بقيادة  النجاموي  للرهيب  الفني 
ش��فاء  حبي��ل  رؤوف  الوطن��ي 
الالع��ب متاًم��ا م��ن اإلصابة قبل 
املدة املحددة لعودته إىل مامرسة 
اللعبة بش��كل طبيعي من جديد 
وه��ي 6 أش��هر، وذل��ك يف ظ��ل 

حاجة الفري��ق إىل جهوده خالل 
منافسات املوسم الجديد.

وكان حلوم قد تعرض إلصابة قوية 
يف لقاء فريقه أمام املحرق، ضمن 
منافسات الدور التمهيدي لبطولة 
دوري زين، إذ أكدت الفحوصات 
الطبي��ة التي أجري��ت له إصابته 
بقطع يف الرباط الصليبي وحاجته 
للتدخل الجراحي، وشكل ابتعاده 
عن الفريق خس��ارة كبرة( كونه 
من الركائز األساس��ية واملؤثرة يف 

سلة الرهيب.

“حلوم النجمة” يخضع لعملية الرباط الصليبي
محمد الدرازي

علي مجيد

حلوم مع المدرب حبيل بعد إجرائه العملية

أك��د عضو مجل��س إدارة ورئيس جهاز 
كرة اليد بن��ادي النجمة صالح الرفاعي 
أن م��ا يحدث من تط��ور وتقدم للعبة 
الي��د خصوصاً ولأللع��اب األخرى  كرة 
بنادي��ه مل��ا كانت لتحدث ل��وال وجود 
ودعم واهتامم من ِقب��ل رئيس النادي 

عيىس القطان.
ويأيت ترصيح الرفاعي بعدما أنجز ناديه 
أوىل صفقاته عى صعيد لعبة كرة اليد 
ي��وم أم��س )الخمي��س(، بالتعاقد مع 
الع��ب منتخبنا وفري��ق األهيل محمد 
مرزا بعقد ميتد لثالثة مواسم بدءاً من 

املوسم الريايض 2017/2018.
وق��ال الرفاع��ي يف ترصي��ح خ��ص به 
“البالد سبورت” لألمانة، إذا ما خصصت 
حديثي ع��ن لعبة ك��رة الي��د، فإن ما 
يحدث للفري��ق األول وعودته ملنصات 
التتوي��ج محلي��اً وخارجياً مؤخ��راً، لهو 
مبع��ث فخ��ر واعتزاز لكافة منتس��بي 
وأنص��ار هذا الكيان الكبر وداللة كبرة 
ع��ى أن نادي النجم��ة الزال حارضاً يف 
خارطة اللعبة بع��د غياب مؤثر، وهذا 
بكل تأكي��د يكمن ورائه عدة أس��باب 
وركائ��ز ومنه��ا وأهمه��ا اس��راتيجية 

مجل��س اإلدارة برئاس��ة عيىس القطان 
للعب��ة كرة اليد التي ته��دف إىل مزيٍد 
م��ن التأل��ق والنجاح وهذا م��ا يرجم 
الطموحات والتطلعات املنش��ودة لدى 
أبن��اء “الرهي��ب”. مضيف��اً أن القطان 
له دور بارز يف االرتقاء مبس��رة النادي 
خالل فرة ترؤس��ه هذا الكيان العظيم، 
وهو يعمل بكل حب وإخالص وبنظرة 
مس��تقبلية تنم ع��ن حج��م االهتامم 
والرعاية التي يوليه إياه للنادي، وذلك 
من أجل املحافظة عى املكاس��ب التي 

حققها ومواصلة الري��ادة والتميز التي 
تجع��ل اس��م النجمة س��اطعاً من بني 

األندية األخرى.
وب��ني الرفاع��ي أن إدارة النادي عملت 
مبك��راً بتجهيز األجه��زة الفنية للفئات 
العمرية للعبة كرة اليد وذلك بانتداب 
املج��ال  يف  تعملق��وا  الذي��ن  أبنائه��ا 
التدريب��ي وس��اهموا بش��كل وبآخ��ر 
يف تحقي��ق اإلنج��ازات أمث��ال املدرب 
عبدالرحمن محمد وعيل إبراهيم، وأن 
الفريق األول تم تدعيمه حالياً بالالعب 

محم��د مرزا وهو غني ع��ن التعريف 
بخربته امليداني��ة وحنكته الفنية والتي 
ستضفي اليشء الكثر للفريق، وخصوصاً 
أن مجلس اإلدارة ينظر لهذا الفريق ألن 
يكون رقاًم صعباً يف استحقاقاته املقبلة 
واملتمثل��ة يف البطولة الخليجية لألندية 
التي ستحتضنها مملكة البحرين بشهر 
مارس املقبل وأيضاً يف البطولة اآلسيوية 
لألندي��ة يف الع��ام الج��اري، باإلضافة 
ملواصلة اعتالء منصات التتويج املحلية.
وختم الرفاعي ترصيحه، بتوجيه شكره 

الجزي��ل لكافة أعضاء مجل��س اإلدارة 
برئاس��ة عي��ىس القطان واألم��ني املايل 
عباس أحمدي عى دعمهم ومتابعتهم 
الحثيث��ة للعبة كرة الي��د وتذليل كافة 
الصعاب التي تواجهها، متمنياً أن يوفق 
الجمي��ع يف عمل��ه ويعلو ه��ذا الكيان 
ألرقى  ومنتس��بيه  برجاالت��ه  العري��ق 

املستويات والنتائج املرجوة.

محمد: سعيد بانتقالي ل� “الرهيب”

بني الالع��ب محمد مرزا أنه س��عيد 

للغاي��ة بانتقال��ه إىل صف��وف ن��ادي 
النجمة الذي يعترب من األندية الكبرة 

والعريقة يف لعبة كرة اليد.
وق��ال م��رزا ل�”الب��الد س��بورت” إن 
انتقال��ه لن��ادي النجمة ب��كل تأكيد 
يزيده ق��وة ملواصلة العط��اء وإثبات 
نفس��ه للنظرة والثقة الت��ي أولوهام 
إياه ألن يك��ون عنرصاً يف فريقه، وهو 
يترشف ب��أن يرتدي قميص “الرهيب” 
ال��ذي لطام��ا تخرجت من مدرس��ته 
أفض��ل العب��ني ك��رة الي��د ع��ى مر 
العصور. مضيفاً خالل مسريت السابقة 
لعب��ت لناٍد كبر وأنا اآلن انتقلت لناٍد 
كبر أيضاً واألمور متش��ابهة كثراً بني 
الناديني )األه��يل والنجمة(، وعارشت 
العبوا الفريقني يف مختلف املنافسات 
والبطوالت املحلية والدولية، ما يعني 
أنني س��أكون بني اخواين وأحبايب كام 

هو يف األهيل.
وختم محمد ترصيحه، بتوجيه الشكر 
إلدارة النجمة بالتعاقد معه، متمنياً أن 
يصاحبه التوفيق يف محطته االحرافية 
هذه ويحقق مع زمالئه كل طموحات 

وأهداف النادي.   

اإلنجازات وحصد  للتألق  النجمة  يقود  القطان  الرفاعي: 
ب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع م���ع م��ح��م��د م���ي���رزا ل��ث��اث��ة م��واس��م

جانب من توقيع العقد

علي مجيد

عيسى القطان  صالح الرفاعي 



ك�سفت در��سة علمي���ة حديثة �أ�رشف 
عليه���ا باحثون �إيطالي���ون �أن �لطماطم 
ميكن �أن تبطئ �رشط���ان �ملعدة، حيث 
�أو�س���ح �لباحث���ون �أن ثم���ار �لطماط���م 
�لتي تعترب من خ�رشو�ت �لبحر �لأبي�ض 
�ملتو�س���ط �ل�سعبي���ة متنع من���و �خلاليا 
عندم���ا ت���وؤكل يف جممله���ا، وفق���اً ملوقع 

�سحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
وقال �لباحث���ون �إن هذه �لنتيج���ة ميكن �أن 
مته���د �لطريق للدر��سات �لتي ترك���ز على منع �لإ�سابة 
بال�رشط���ان، ف�س���اًل عن ��ستخ���د�م �لنظام �لغذ�ئي لدع���م �لأدوي���ة �مل�ستخدمة يف عالج 
�لأمر��ض. ومن �ملثري �أن هذه �لنتائج تتناق�ض مع �لأبحاث �ل�سابقة �لتي ت�سري �إلى �أن 
�لطماط���م حتت���وى على مادة كيميائية و�حدة فقط، ه���ى “�لليكوبني” �لتي لها فو�ئد 
ملكافحة �ل�رشطان، حيث قالت موؤلفة �لدر��سة “د�نييال بارون”، من مركز �أبحاث �لأور�م 
يف مريكوجليان���و �إيطاليا، �إن م�ستخل�سات �لطماطم باأكملها قادرة على معاجلة خمتلف 

�سمات �رشطان �ملعدة.

الطماطم 

هز الرضع

كيف ت�ستعد ل�سهر رم�سان؟ وما �أبرز 
�لن�سائح لل�سيام يف �جلو �حلار؟ وماذ� عن 
�ملر�س���ى، وه���ل ميكنهم �ل�سي���ام؟ وهل 

�لنوم نهار� يف رم�سان م�رش �أم مفيد؟
يق���ول �لطب���اء �إن ه���ذ� غ���ري �سحي، 
موؤكدي���ن �أن �ل�سحي���ح ه���و �أن ي�ستيق���ظ 
�ل�سب���اح  يف  طبيع���ي  ب�س���كل  �ل�سخ����ض 
ومي�س���ي يف برناجم���ه �ليوم���ي، و�أن ينام 
مبك���ر� ث���م ي�ستيقظ لل�سح���ور. و�أكدو� �أنه 
لي�ض �سحيا �أن يقلب �ل�سخ�ض ليله نهار� 
ونه���اره لي���ال يف رم�س���ان، لأن ه���ذ� يوؤثر 
�سلبي���ا عل���ى ج�سمه. وهذه بع����ض النقاط 

�ملهمة:
– يف �ل�سيام �سحة جل�سد �لإن�سان.

– �أثن���اء �سهر رم�سان يب���د�أ �ل�سائم 
بالتخل�ض من �لع���اد�ت �ل�سيئة �لتي ت�رش 

ب�سحته مثل �لتدخني.
– بالن�سبة ملر�س���ى �ل�سكري عليهم 
��ست�س���ارة �لطبي���ب قب���ل �ل�سي���ام، لأنه 
يف بع����ض �حل���الت ل ي�ستطي���ع �ملري�ض 
ال�سي���ام، مما ق���د يعر�سه خلط���ر هبوط 

�ل�سكر �إذ� �سام.
– �أف�سل وقت ملمار�سة �لريا�سة يف 
رم�سان هو �مل�ساء بعد �لإفطار ب�ساعتني 

�أو ثالث.
مر�س���ى  ي�ساع���د  ق���د  �ل�س���وم   –
�لقول���ون �لع�سب���ي. – بالن�سب���ة ملر�سى 
�لكل���ى �أو مر�س���ى �لتهاب���ات �مل�سال���ك 
�لبولية فاإن طبيع���ة حالة �ملري�ض حتدد 

ما �إذ� كان ميكنه �ل�سوم �أو ل.
– يج���ب تق�سي���م �لطع���ام يف �سه���ر 

رم�سان وع���دم تناول كمي���ات كبرية مرة 
و�حدة، وعدم حتميل �ملعدة كميات كبرية 

من �لأكل �أو �ل�رش�ب.
– ن�س���ح �لأطباء بتناول �أطعمة يكون 
ه�سمه���ا بطيئ���ا يف �ل�سحور، مث���ل �لفول 
و�خلبز كامل �حلبوب، لأن �جل�سم يه�سمها 
ببطء ولذلك ي�سعر �ل�سائم بال�سبع لفرتة 

�أطول.
– ن�سحو� �أي�سا ب�رشب �ملاء و�للنب.

– لتقلي���ل �لعط����ض ين�س���ح بتفادي 
�مل�رشوب���ات �لت���ي حتت���وي عل���ى �ل�سك���ر 

و�ملو�د �حلافظة.
– تناول �لفو�كه مثل �لبطيخ ي�ساعد 

على �ل�سبع وتزويد �جل�سم باملاء.

األمراض الجلدية ورمضان
يحتاج �لأ�سخا����ض �لذين يعانون من 

�أمر�����ض جلدي���ة �إلى �أخ���ذ �أدوية وعالجات 
ب�س���ورة دورية، وخالل �سه���ر رم�سان قد 
يو�جه هوؤلء �ملر�سى م�سكلة يف �سيامهم، 
حي���ث �إنه���م بحاجة لأخذ �لعالج���ات و�لتي 
ق���د تبط���ل �ل�سيام، كم���ا �أن ه���ذه �لفئة 
قد حتت���اج �إلى نظام غذ�ئ���ي معني لذلك 
قد يت�س���اءل هوؤلء �ملر�سى ع���ن �إمكانية 
�سيامهم و�لإجر�ء�ت �لتي عليهم �تباعها.

بد�ية يج���ب �لإ�سارة �إلى �أن �لأمر��ض 
�جللدي���ة خمتلفة ول���كل منها طرق خا�سة 
يق���وم  رم�س���ان  �سه���ر  وخ���الل  لعالج���ه 
�ملر�سى �لذين يعانون من �أمر��ض جلدية 
باأد�ء فري�س���ة �ل�سيام.و�لذي له منافع ل 
حت�س���ى، فخالل���ه تت�سارع عملي���ة جتديد 
�خلالي���ا �ل�سليم���ة و�لتخل����ض م���ن �خلاليا 
�لتالف���ة يف �جل�س���م كم���ا يت���م �لتخل����ض 
م���ن �ل�سم���وم ون���و�جت �لتمثي���ل �لغذ�ئي 

كم�س���اد  يعم���ل  فال�سي���ام  وف�سالت���ه. 
لالأك�س���دة ليعطي �لب����رشة جم���الً وتوهجاً 

و�سباباً.
كم���ا �أثبت���ت �لدر��س���ات �أن �ل�سيام 
يعم���ل على التخفي���ف من ف���رط الإ�سابة 
باحل�سا�سية �جللدية و�ل�سدفية وم�ساكل 
و�لدمام���ل  كالبث���ور  �لدهني���ة،  �لب����رشة 
و�للتهابات �جلرثومية و�لرتكاريا ملا له 

من تاأثري جيد على �جلهاز �ملناعي.
ولك���ن للح�س���ول على ه���ذه �لفو�ئد 
يج���ب �أل نكرث م���ن �لأكل �إلى ح���د �لتخمة 
و�حللوي���ات  �ملق���ايل  م���ن  و�لتخفي���ف 
و�لأكالت �لد�سم���ة �أثناء �لفطور مع تناول 
�لطع���ام بتمهل وم�سغ �لطعام جيد�ً لكيال 

يكون لل�سيام نتيجة عك�سية.
وحل�سن �حلظ، فاإن �لأمر��ض �جللدية 
عالجاته���ا عادة ما تكون خارجية ول تبطل 
�ل�سيام، �أما بالن�سب���ة لالأدوية، فبالإمكان 
عمل برنام���ج خا�ض لها بحي���ث يتناولها 
�ملر�س���ى خ���الل ف���رتة �لإفط���ار، وهناك 
م���ن  �لذي���ن يعان���ون  بع����ض �ملر�س���ى 
ح�سا�سي���ة �سد �أن���و�ع معينة م���ن �لغذ�ء، 
عليه���م �ملحافظ���ة عل���ى �بتعادهم عنها 
خ���الل �ل�سه���ر �لكرمي.حيث تك���ون نف�ض 
�ل�سائم مفتوحة �أك���رث من �لأيام �لعادية 
ويخلط كثري�ً بالطعام، لذ� عليهم �لنتباه 
ويف ح���ال �سعوره���م باأي م�سكل���ة عليهم 
�للج���وء مبا����رشة �إل���ى �لطبي���ب �ملعالج، 
لتحدي���د �لأ�سب���اب وعالجه���ا ك���ي مي���ر 
عليهم �سه���ر رم�سان بكل �سال�سة ودون 

م�ساعفات تذكر.

�سي���ام رم�سان فري�س���ة و�جبة 
على كل م�سلم قادر �سحيا ونف�سيا. 
وكبار �ل�س���ن قد ي�ستطي���ع �لبع�ض 
منه���م �ل�سي���ام، وق���د ل ي�ستطي���ع 
�لبع�ض؛ لأ�سب���اب �سحية ومر�سية، 
ولأن �لغ���ذ�ء يلع���ب دوًر� مبا����رش� يف 
حياة �مل�سنني فاأهم �سيء هو مر�عاة 

نوعية �لطعام، وطريقة �إعد�ده.
ط���ب  �خت�سا�سي���ة  تق���ول 
“كاميلي���ا حممد ح�سني”،  �مل�سنني 
“�إن �ل�سيخوخ���ة ي�ساحبه���ا تغري�ت 
كثرية تزيد م���ن ن�سبة �لدهون، كما 
تق���ل كتلة �جل�س���م، ونتيج���ة لذلك 
تق���ل ن�سبة �لتمثي���ل �لغذ�ئي، ومن 
�سن 20 �إل���ى 45 يكون هناك فاقد 
للطاقة ثابت تقريب���ا، ومن 45 �إلى 
75 تق���ل ن�سبة �ل�سع���ر�ت �حلر�رية 
�لتي يحتاجها �جل�س���م بحو�يل 200 
�سع���رة حر�ري���ة يوميا، وف���وق �سن 
75 تقل �ل�سعر�ت �ملطلوبة للج�سم 

يوميا بحو�يل 500 �سعرة حر�رية”.
“تختل���ف �ل�سع���ر�ت  وت�سي���ف 
�حلر�رية �ملطلوب���ة للم�سنني ح�سب 
م�س���ن  فمث���ال  �ليوم���ي؛  ن�ساطه���م 
ن�سيط يحتاج �إل���ى حو�يل 34 �ُسعرة 
حر�ري���ة يومي���ا لكل كيل���و جر�م من 
�ل���وزن �ملث���ايل ح�سب �لط���ول، ويف 
�لن�س���اء �لن�سيطات حتت���اج �لو�حدة 
منهن �إلى 32 �سع���رة حر�رية يوميا 
لكل كجم من �ل���وزن �ملثايل، بينما 
�لت���ي  �حلر�ري���ة  �ل�سع���ر�ت  تق���ل 
يحتاجه���ا �ل�سم���ني �ل���ذي ل يتحرك 
اأو ذو الن�س���اط املح���دود للغاية اإلى 

5 �سعر�ت حر�ري���ة لكل كجم، وهذ� 
يب���ني �خت���الف ك���م �لغ���ذ�ء يف حالة 
�مل�سنني و�مل�سنات ح�سب �حلركة”.
- مري����ض �سغط �لدم: ومبا �أن 
�ل�سيام ي���وؤدي �إلى �نخفا�ض �سغط 
�ل���دم، فيجب عل���ى �مل�س���ن جتنب 
�أدوي���ة تخفي����ض �ل�سغ���ط يف عالج 

�سغط �لدم �ملرتفع. 
- مري�ض �ل�سكل���ر: ومن �ملهم 
بنظ���ام  �ل�سك���ر  مري����ض  �لت���ز�م 
“�لريجي���م” �ل���ذي يح���دده �لطبيب 
�ملعال���ج؛ لأن �أي زي���ادة يف �ل���وزن 
�إل���ى مقاوم���ة �لأن�سجة �سد  ت���وؤدي 
مفع���ول “�لأن�سولني”، �أم���ا بالن�سبة 
للمر�س���ى �مل�سنني �لذي���ن يعانون 
�ملزمن���ة  �لفط���ام  �أمر�����ض  م���ن 
مث���ل �لته���اب �لعظ���ام �ملف�سل���ي 
�لإقالل  و�لروماتويد، فيجب عليهم 

�ل�سكري���ات و�حللوي���ات خالل  م���ن 
�سهر رم�سان؛ حت���ى يتجنبو� زيادة 
�لوزن، بل من �لأف�سل �نتهاز فر�سة 
�ل�سي���ام ليتمكن���و� م���ن �نخفا����ض 
�ل���وزن لتح�س���ني حرك���ة �ملفا�سل، 
خا�سة يف �لركبت���ني وتقليل �لآلم، 
�ل�سك���ر؛ في�ساعدهم  كذلك مر�سى 

على نق�ض �ل�سكر يف �لدم. 
- �لغذ�ء �ملث���ايل للم�سنني: 
وت�سي���ف تو�س���ي �لخت�سا�سية 
�لإفط���ار  وجب���ة  �إن  بالق���ول، 
و�ل�سح���ور يف رم�س���ان يج���ب �أن 
تكون متو�زن���ة و�ساملة للعنا�رش 
�لغذ�ئي���ة �لت���ي يحتاجها �جل�سم 
وقليل���ة  �لإم���كان  ق���در  عل���ى 
�ل�سعر�ت، وحماولة �لعتماد على 
�خل����رشو�ت �لطازج���ة و�ملطبوخة 

و�لربوتني �لنباتي.

الملح 
عل����ى عك�����ض ما ه����و معتق����د فاإن 

�ملل����ح ق����د ي�ساع����د عل����ى �إنقا�ض 
�لوزن، بح�س����ب ما �أك����دت در��سة 

�أمريكية حديثة.
كما �أن تن����اول كميات كبرية 
من �مللح ل ي����وؤدي بال�رشورة �إلى 

�لعط�����ض، ناهي����ك ع����ن �أن �ملل����ح 
يعمل كم����در للبول، �إذ يقوم �جل�سم 

بتك�سري �لدهون لإنتاج �ل�سو�ئل.
مي����ل”  “د�يل����ي  ل�سحيف����ة  ووفق����اً 

�لربيطاني����ة، فاإن نتائج هذه �لدر��سة تتناق�ض متاماً مع 
نتائج الأبحاث ال�سابقة عن امللح، التي زعمت اأن ال�ستهالك املفرط له 
ي����وؤدي �إلى زيادة يف �لوزن من خ����الل �لت�سبب يف �حتفاظ �جل�سم باملاء. 
ورغ����م نتائج �لدر��سة �لإيجابية ب�ساأن تن����اول �مللح، حث �لباحثون على 
�تب����اع �لإر�ساد�ت �لت����ي تن�سح بعدم تناول �أكرث م����ن 6 غر�مات يومياً، 

للحد من خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.

يف  خل���رب�ء  تقدي���ر�ت  �أظه���رت 
�أملانيا �أن م���ا ي�سل �إلى 200 ر�سيع 

�سنوي���ا يعانون من تل���ف يف �لدماغ 
ج���ر�ء تعر�سهم للهز عل���ى يد �لآباء 
يف �لغالب، �أو مربني ذكور يفقدون 

�ل�سيط���رة عل���ى �أنف�سه���م يف �إحدى 
حلظ���ات �ل�سعف �أو �لإره���اق، ح�سبما 

�أو�سح���ت بريب���ل ميلي�ض، وكيل���ة وز�رة 
�ل�سحة بولية بادن فورمتربج جنوب �أملانيا 
خالل زيارة مل�ست�سفي �ستوجتارت �جلامعي.

وحذرت ميلي�ض من هذ� �لهز �لذي قد تكون له �آثار كارثية “...لأنه ُيفقد �لر�سيع 
فر�سا �أ�سا�سية للنمو”.

و�أو�س���ح ماركو�ض بالنكن���ربج، مدير ق�سم �لأع�ساب لالأطف���ال �لتابع للم�ست�سفي 
�جلامع���ي �أن “ثو�ن قليلة من �له���ز تكفي لإحلاق �إ�سابة خطرية على �حلياة بالر�سيع” 

وذلك لأن ع�سالت �لرقبة ل ت�ستطيع حتمل �لر�أ�ض �لكبري للر�سيع �أثناء �لهز.

كبار السن وصيام رمضان

كي���ف تنظ���ف �أذني���ك؟ كثرٌي م���ن �لق���ر�ء �سيجيبون عن ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل �أنهم 
ي�ستخدمون �أعو�د �لقطن، و�إذ� كان لديهم �أطفال، يتبعون هذه �لطريقة �أي�ًسا.

لك���ن �أطباء حذرو� ب�س���كل طارئ من ��ستخد�م ه���ذه �لطريقة، وحثو� �لأهل 
ح���ول �لعامل للتوقف عن و�س���ع �لأعو�د يف �أذنني �أطفاله���م، لأنها عادة خطرة 

جًد�.
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�أجرتها  �أو�سحت در��سة 
كلي���ة �لط���ب بجامعة �مللك 
عبد�لعزي���ز يف �ل�سعودية �أن 
�ل�سي���ام يزيد م���ن خ�سوبة 
�مل���ر�أة و�لرج���ل عل���ى ح���ٍد 

�سو�ء.
�لدر��سة  �أجري���ت  وق���د 
عل���ى 21 �سخ�ًس���ا، 8 منهم 
�أ�سح���اء، و10 يعان���ون م���ن 

نق�ض �ملنوي���ات، و3 رجال لي�ست لديه���م حيو�نات منوية، 
و�أُخ���ذت منهم عينات من �لدم و�ملني، خ���الل �أ�سهر �سعبان 
ورم�سان و�سو�ل، لتحليل �ملني، ومعرفة تاأثري �سيام �سهر 

رم�سان على خ�سوبة �لرجل.
وتبني من خ���الل �لدر��سة 
�أن هناك تغ���ري�ت حيوية بني 
�لطبيعيني؛ حيث  �لأ�سخا����ض 
يتح�سن �أد�ء هرم���ون �لذكورة 
�أن  كم���ا   Testosterone
�لعدد �لكل���ي للمنويات �زد�د 
�زدي���اًد� ملحوًظ���ا �أثن���اء �سهر 
�ل�سيام، ولحظ �لقائمون على 
�لدر��سة �أن عدد حالت �حلمل ت�سل �إلى معدٍل كبري يف �سهر 
�س���و�ل، كما ُوجد �أن هناك حت�سًن���ا يف ن�سبة �ملنويات �حلية، 

ا يف ن�سبة �ملنويات �مليتة �أثناء �سهر �ل�سيام. و�نخفا�سً

الصيام يزيد الخصوبة!

�أك���د علماء �أن �رشب �ل�ساي قد ي�ساعد على �لوقاية من 
مر�ض �ل�سكري من �لنوع 2، عن طريق تخفي�ض م�ستويات 

�ل�سكر يف �لدم.
ووج���دت �لدر��س���ة �حلديثة �أن هنال���ك نق�ساً حاد�ً يف 
كمي���ة �جللوكوز عن���د �لبالغني بعد �رشبه���م �ل�ساي، حيث 

يعتق���د �لباحث���ون �أن مرك���ب �لبوليفين���ول “متع���دد 
�لفين���ول” �لد�خ���ل يف تركي���ب �ل�ساي، 

مينع �مت�سا�ض �ل�سكر.
ودر�����ض �ل��ب��اح��ث��ون �آث����ار ���رشب 
24 م�ساركاً، حيث كان  �ل�ساي على 
�سكر  م�����س��ت��وي��ات  ن�سفهم  ل���دى 

بينما  �ل��دم،  طبيعة يف 
ت�����س��خ��ي�����ض  مت 
�لآخ���ري���ن ب��وج��ود 
�أعلى  م�ستويات 

من �ل�سكر.
م���ن  وُطل���ب 
�ملجموعت���ني، جتنب 

�أي عم���ل جمهد، وتناول �لطعام ب�س���كل معتدل، قبل يوم 
م���ن �لختبار، حي���ث مت �إعطائه���م نف�ض �لوجب���ة “خفيفة 
�ل�سك���ر”، من �أجل تطبي���ق �لدر��سة �لت���ي ُن�رشت يف جملة 

.Asia Pacific Journal
وقام �لباحثون باأخذ عينات �لدم من �مل�ساركني، وُقدم 
له���م م�رشوب �سكري يح���وي جرعة عالي���ة �أو منخف�سة من 
مركب بوليفينول �ل�ساي، هذ� و�أُخذت 
عين���ات �أخ���رى م���ن �ل���دم بعد 
حو�يل 30 و60 و90 و120 
دقيق���ة. ولوحظ �نخفا�ض 
�ل�سكر  كبري يف م�ستويات 
يف �ل���دم، لدى �ملتطوعني 
�لذي���ن �رشبو� �ل�س���اي، فيما 
�أي  �لباحث���ون  يج���د  مل 
ب���ني  تذك���ر  فروق���ات 
ن�سولينلدى  م�ستوياتالأ
�أي  يف  �ملتطوع���ني، 
مرحلة من مر�حل �لدر��سة.

صحتك في رمضان..

شرب الشاي قد يمنع اإلصابة بالسكري من النوع 2

النوم نهاًرا في شهر 
رمضان.. مضر أم مفيد؟
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“NBB” يتبـــــــرع بـ 20 ألــف دينـــار للمسنيـــن
ا�شتقبل املدير العام ملجموعة اخلزينة، 
الفروع االإقليمية والعمليات ببنك البحرين 
الوطني، ح�شني احل�شيني الوكيل امل�شاعد 
للرعاي���ة والتاأهيل االإجتماعي بوزارة العمل 
وال�ش���وؤون االجتماعي���ة ال�شيخة عائ�شة بنت 
عل���ي اآل خليفة، حيث قدم لها �شيكاً مببلغ 
20 األ���ف دينار وذلك دعماً من البنك للدار 
يف اإط���ار برنامج البن���ك للهبات والتربعات 

للعام 2017.
واأعرب���ت ال�شيخة عائ�شة بن���ت علي اآل 
خليفة ع���ن �شكره���ا وتقديره���ا للقائمني 
ببن���ك البحرين الوطن���ي على ه���ذا الدعم، 
والذي ي�شهم ب�شكل فاعل يف اإجناز العديد 

م���ن الربام���ج واالأعمال التي تق���وم بها دار 
بنك البحرين الوطن���ي للم�شنني مما يكون 
ل���ه اأك���رب االأث���ر يف تاأدي���ة ال���دار ر�شالتها 

االن�شانية خلدمة املنت�شبني لها. 
اعتزازه���ا  ع���ن  ال���دار  اأعرب���ت  كم���ا 
البحري���ن  بن���ك  م���ن  الطيب���ة  للمب���ادرات 
الوطني، ودعمه كافة اجلمعيات والهيئات 
املماثلة يف مملك���ة البحرين مما يخدم اأكرب 

�رشيحة من املجتمع املحلي. 
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن ال���دار لديه���ا حالياً 
لالإقام���ة  وم�شن���ة  م�شن���اً  خم�ش���ني  قراب���ة 
الدائم���ة، اإ�شافة لعدد كبري ممن يحر�شون 
على احل�ش���ور. وقد نقلت ال�شيخة حتياتها 

وحتي���ات اأع�ش���اء ال���دار لرئي����س واأع�شاء 
جمل����س اإدارة البن���ك والرئي����س التنفيذي 
ج���ان كري�شت���وف دوران، متمنية لهم دوام 

التقدم واالزدهار. 
وم���ن جانبه، اأك���د احل�شين���ي اأن البنك 
م�شتمر يف تنفيذ برنامج الهبات والتربعات 

الذي بداأ العمل فيه منذ العام 1980. 
واأ�ش���اف قائ���اًل “اإن البن���ك م���ن خالل 
ه���ذا الربنام���ج، يق���وم بدع���م املوؤ�ش�شات 
واجلمعيات املختلفة التي تقدم م�شاهمات 
مهمة وفاعلة؛ لتح�ش���ني اخلدمات ال�شحية 
مملك���ة  يف  واالجتماعي���ة  والتعليمي���ة 

البحرين”.

منتجع العرين يستحضر ليالي ألف ليلة وليلة 

FJ1823R الزياني للسيارات تسلم أول شاحنة فوسو

يرح����ب منتج����ع و�شبا ق�����رش العري����ن ب�شيوفه 
لال�شتمتاع بتجربة فريدة يف �شهر رم�شان من خالل 
عي�س اأج����واء ليايل األف ليلة وليلية يف خيمة الوادي 
الت����ي مت حتويلها خليمة الق�����رش بت�شميم الق�شور 
اخليالي����ة؛ لي�شت�شع����روا جم����ال الثقاف����ة العربي����ة 

وتقاليد ال�رشق او�شطية ال�شاحرة.
وت�شم����ل االحتفاالت الثقافي����ة يف خيمة الق�رش 
حمط����ات للطبخ احل����ي لالأطعم����ة العربي����ة ال�شهية 

واالأطباق العاملية واحللويات. 
الرائ����ع فر�ش����ة  العرب����ي  الت�شمي����م  �شيمن����ح 
للعائ����الت واالأ�شدق����اء و�شي����وف ال�����رشكات وكبار 
ال�شخ�شيات لالجتماع واال�شتمت����اع باالأجواء، والتي 
�شتت�شمن �شوقا خ����ارج خيمة الق�رش بت�شميم ياأخذ 
ال����زوار يف رحل����ة ت�شتعر�س جم����ال وثقاف����ة ال�رشق 

االأو�شط من ال�شاعة 10 م�شاء اإلى 1 �شباحا.
واأع����رب الرئي�����س التنفي����ذي ل�رشك����ة العري����ن 
اال�شتثماري����ة عي�شى َفِقيه ع����ن �شعادته ال�شتقبال 
ال�شيوف لال�شتمت����اع بالرتفي����ه واالأطعمة الفاخرة 

يف خيم����ة الق�رش، واأكد احلر�����س على تقدمي جتارب 
فاخ����رة وفري����دة لل�شي����وف م����ن داخ����ل البحري����ن 
وخارجه����ا.  واأ�ش����اف اأن الديك����ور امل�شتوح����ى م����ن 
ق�شة األف ليلة وليلة يرجع الزوار لذكريات وحنني 

الطفول����ة ويربطه����م بالثقاف����ة والتاري����خ العرب����ي 
الغني، بينم����ا �شتوفر جتربة ال�ش����وق والطبخ احلي 
للماأكوالت ال�شعبية وو�شائل الرتفيه االأخرى جتربة 
لليايل رم�شان ال تن�شى للزوار فقط يف خيمة الق�رش. 

قامت �رشكة الزياين لل�شيارات، املوزع احل�رشي 
ل�شي����ارات ميت�شوبي�ش����ي فو�ش����و، بت�شلي����م �شاحنة 
ميت�شوبي�ش����ي فو�ش����و FJ1823R املجهزة برافعة 

PM 15 االإيطالية اإلى �رشكة تر�شت تريدرز. 
وه����ذه امل����رة االأولى الت����ي تقوم فيه����ا �رشكة 
الزي����اين لل�شي����ارات بت�شليم مثل ه����ذه ال�شاحنات. 
وجرى ذل����ك خالل احتفالية خا�ش����ة ح�رشها ممثلون 
م����ن كال ال�رشكت����ني، يتقدمهم املدي����ر العام ل�رشكة 
الزي����اين لل�شيارات حممد زكي، ومالك �رشكة تر�شت 

تريدرز اأحمد بهمان. 
وق����ال زك����ي “نح����ن �شعي����دون للغاي����ة له����ذا 
االإجن����از اجلديد ال����ذي ي�ش����اف ل�شل�ش����ة النجاحات 
التي حققتها ال�رشكة خ����الل م�شريتها الناجحة. نحن 
متاأك����دون من اأن ه����ذه ال�شاحن����ة �شت�شاهم يف دعم 

جناح �رشكائنا �رشكة تر�شت تريدرز”. 
م����ن جهت����ه، اأو�شح بهم����ان قائ����الً: “اإن كفاءة 
�رشك����ة الزياين لل�شي����ارات يف ت�شليم ه����ذه ال�شاحنة 

توؤك����د م����دى حر�����س ال�رشكة عل����ى تاأ�شي�����س عالقة 
جتاري����ة طويل����ة اأمد، ونح����ن �شعي����دون لتكلل هذه 
العملية بنجاح”.  وتعت����رب ميت�شوبي�شي فو�شو من 
ال�����رشكات الرائ����دة يف اآ�شيا وال�����رشق االأو�شط، حيث 

تعمل يف اأكرث من 150 بلدا يف جميع اأنحاء العامل. اإن 
املركب����ات التي مت تطويرها واإنتاجها حتت العالمة 
التجارية فو�شو ذات جودة عالية وكفاءة، ومطابقة 

ب�شكل مثايل مع ظروف الت�شغيل املختلفة. 

 عائلة الحيدان تحتفل بتخرج ابنها محمد

“الكوهجي” تنظم حملة التبرع بالدم 

“بتلكو” ترعى خيمة نور الرمضانية 

عائل���ة  احتفل���ت 
بتخرج  احلي���دان  خالد 
خال���د  حمم���د  ابنه���م 
احليدان وح�شوله على 
العامة  الثانوية  دبلوم 
كان���وا  مدر�ش���ة  م���ن 
حيث  بتفوق،  الدولية 
اخلريجني  تك���رمي  مت 
يف حف���ل اأقي���م بقاعة 
بفن���دق  املوؤمت���رات 
ماي���و   21 يف  اخللي���ج 
و�ش���ط ته���اين وفرحة 
واالأ�شدق���اء،  االأه���ل 
النج���اح  ل���ه  متمن���ني 

باحلياة اجلامعية.

قام���ت بتلك���و برعاي���ة ع���دد من 
االأن�شطة واالأماك���ن الرم�شانية مبا يف 
ذل���ك جمموعة من اخلي���ام الرم�شانية 
يف ع���دد من فنادق البحري���ن الرائدة. 
اأ�شاف���ت بتلك���و جمموع���ة اأيليت اإلى 
قائم���ة املوؤ�ش�ش���ات الت���ي �شتح�شل 

على دعم ال�رشكة خالل �شهر رم�شان.
وق���د ع���ربت الرئي����س التنفيذي 
ل�رشكة بتلكو البحري���ن منى الها�شمي 
م���ع  لتعاونه���ا  بتلك���و  �شع���ادة  ع���ن 
جمموع���ة اأيلي���ت بحكم احتالله���ا اأحد 
املواقع املهمة يف �شناعة الفندقة يف 

البحرين.
وق���ال مدي���ر اأول �ش���وؤون ال�رشكة 

ب�رشك���ة بتلكو اأ�شام���ة ال�شعد: “يعترب 
�شه���ر رم�شان �شهرا ممي���زا عن باقي 
اأ�شه���ر ال�شن���ة، وله���ذا نح���اول خالله 
دع���م عدد متن���وع من االأن�شط���ة التي 
ت�شي���ف قيمة لزبائنن���ا وجميع �شكان 
البحري���ن”. وقال الرئي����س التنفيذي 
ملجموع���ة اإيليت لل�شياف���ة، �شارو�س 
اأيبارا: “خيمة ن���ور الرم�شانية يف �شبا 
اإيلي���ت معروف���ة بعرو�شها  ومنتج���ع 
الرائعة وخدماتها ال�شهلة اال�شتخدام، 
اإ�شافة الأ�شعارها املنا�شبة. نحن نقدر 
�رشاكتنا م���ع بتلكو الت���ي كانت دائما 
�شباق���ة يف تقدمي الدع���م للكثري من 

املنظمات البحرينية”.

نظمت جمموعة عبداجلبار الكوهجي حملة التربع بالدم مع بنك الدم يف م�شت�شفى 
ال�شلمانية. وقد مت تنظيم هذه احلملة يف معر�س اإل جي يف ال�شهلة، حيث �شارك اأكرث 
من 100 موظف من جمموعة عبداجلبار الكوهجي للتربع بالدم لهذه الق�شية النبيلة.
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 “جولدن توليب” تعلن عن خيمة األفندي بحلة جديدة

م����ع اإطالل����ة �شه����ر رم�ش����ان املب����ارك لهذا 
الع����ام، ب����دت خيم����ة االأفن����دي بفن����دق جولدن 
تولي����ب البحري����ن يف حلته����ا اجلدي����دة متالألئه 
جم����اال  و�شت����زدان  واإ�شاءته����ا  بديكوراته����ا 
باحل�شور الكبري م����ن مرتاديها، والتي اأ�شبحت 
خيمة االأفندي ه����ي املف�شلة لديهم خالل �شهر 
رم�ش����ان من����ذ �شنوات م�ش����ت، حي����ث ي�شتمتع 
احل�ش����ور بتن����اول املاأك����والت ال�شعبي����ة مث����ل 
)النخي والباجلة والتكة(، وغريها من املاأكوالت 

ال�شعبي����ة االأخرى. وللغبات الرم�شانية �شحر اآخر 
حيث التقاء االأ�شدق����اء واالأحبة حول موائد ذات 
االأ�شن����اف الرم�شاني����ة واالأكالت ال�شعبية التي 

يقوم باإعدادها عدد من الطباخني العرب.  
ويقدم الفن����دق ال�شحوبات االأ�شبوعية على 
العدي����د من تذاك����ر ال�شفر املقدم����ة من طريان 
اخللي����ج وم�����رش للط����ريان والقطرية وم����ن �شند 
لل�شفري����ات، وكذل����ك جوائ����ز قيمة م����ن احلواج 

وبتلكو وكريدي مك�س. 
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�سه����ر رم�سان ه����و �سهر اال�ستجاب����ة، االن�سب����اط واالحت�ساب، 
اال�ستجاب����ة الأمر اهلل وتنفيذ ُم����راده يف اإميان مطلق بفر�ض �سعرية 
ال�سي����ام يف �سهر الق����راآن، ا�ستجاب����ة يف اإخال�����ضٍ وتعظيم يليق – 
ومن يعظم �سعائر اهلل فاإنه����ا من تقوى القلوب، ان�سباط لل�رشيعة 

الرباني����ة وان�سياع ل�سوابط هذه العب����ادة البدنية الروحية، واأي�سا 
يف احت�س����اب – جازم – اأن اجل����زاء االأوفى هو من عند الكرمي الغني 
احلمي����د. فيجب و�سع االأهداف وحتديدها مثل ختم القراآن اأو زيارة 

االأقارب واتخاذ اخلطوات لتحقيقها.
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شباب البومب
ال�ساد�سة  للمرة 
يحجز م�سل�سل �سباب 
ال��ب��وم��ب مل��ج��م��وع��ة 
ال�سبان  الفنانني  من 
خريطة  على  موقًعا 
حيث  رم�سان؛  دراما 
جمموعة  عر�ض  يتم 
التي  احل��ل��ق��ات  م��ن 
ت���رك���ز ع��ل��ى ه��م��وم 
ال�سعودي،  ال�����س��ارع 
ويتم بثها عرب �سا�سة 
روت�����ان�����ا خ��ل��ي��ج��ي��ة.
وي�سم امل�سل�سل 
ا�ستغرق  حلقة   30
�سهرين،  ت�سويرها 
حتت  بكاملها  مت��ت 
ومت���ث���ي���ل  اإدارة 
م���واه���ب ���س��ع��ودي��ة 
موقًعا   250 يف  بحتة 
ب��ال��ري��ا���ض، م��ا بني 
احل���ارات وامل��دار���ض 
واملطاعم،  واحلدائق 
واأخ����������������رًيا ن������ادي 
ال��ه��الل ال��ري��ا���س��ي.
وو��������س�������ل�������ت 
�سباب  م�����س��اه��دات 
ن�سخته  يف  ال��ب��وم��ب، 
اخل�����ام�����������س�����ة ع���رب 
 380 اإل���ى  ي��وت��ي��وب 
يف  م�ساهدة  مليون 
اأقل من عام، يف حني 
م�ساهدات  و���س��ل��ت 
ب���ع�������ض احل���ل���ق���ات 
م��ل��ي��وًن��ا.  19 اإل�����ى 

مسافات

زهرة عرفات: تجميل أنفي أصبح موضوعا عالميا!
 ا�ستغربت املمثلة اجلميلة زهرة عرفات 
كل ال�سج���ة، التي اأثريت حول اإجرائها عملية 
جتميل الأنفه���ا، وقالت اإنها كان���ت اأكرب من 
العملية االإرهابية التي حدثت موؤخراً يف م�رش.

واأ�س���ارت عرفات الى اأنه���ا عندما اأخذت 
ه���ذا الق���رار يف عمره���ا، فاأكيد اأنه���ا دار�سة 
املو�سوع من كل ناحي���ة، واإذا كانت النتيجة 
غلط فاإنها �ستكون هي امل�سوؤولة، وت�ساءلت: 

“اأنا ملا �سويت خ�سمي �رشيت مني؟”.
وتابع���ت اأن “ال�سجة الت���ي حدثت حول 
ه���ذا املو�س���وع كان���ت كب���رية، لدرج���ة اأن 
العملي���ة االإرهابي���ة الت���ي حدث���ت يف م�رش مل 
حت���دث �سجة، كما �سار اإث���ر عمليتها وكاأنها 

مو�سوع قومي وعاملي”.
وت�ستعد الفنانة زهرة عرفات للم�ساركة 
يف بروف���ات امل�رشحي���ة الكوميدي���ة الكويتية 
“مربوك ما ياكم”، من تاأليف اأحمد العو�سي 

واإخ���راج عبداهلل الب���در، واإنت���اج �رشكة “ال دو 
ري” لالإنت���اج الفن���ي، الت���ي �ستعر����ض اأول 
اأي���ام عي���د الفط���ر املقبل، على م����رشح نادي 
الريموك مبنطق���ة م�رشف، وي�ساركها البطولة 
ح�سن الب���الم واأحمد العونان ومب���ارك املانع 
وفه���د البناي ورمي ارحمه وحمم���د الرم�سان 

وعبدالعزيز الن�سار.
يذكر اأن عرفات ممثل���ة ومقدمة برامج، 
مقيم���ة يف الكوي���ت، وا�سته���رت م���ن خ���الل 
عدد م���ن امل�سل�س���الت اخلليجي���ة منها: بني 
الكناين، طريق املعلم���ات، املالفع، ريحانة، 
ب���اب الريح، و”كالو�ض”، ال���ذي عر�ض اأخرياً 
عرب �سا�س���ة osn الف�سائية، وهو من تاأليف 
عل���ي دوحان واإخ���راج حممد الطوال���ة واإنتاج 
م�سع���ل الزاير. اأما اأ�سهر براجمها فهو “زهرة 
اخلليج” على قناة تلفزيون اأبوظبي، و”بنات 

حوا” على LBC، و”اأحالم” على قناة دبي.

يت يف

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com
  جمل�ض ال�سيخ عبدالرحمن بن علي اآل خليفة: 

36744404
  جمل����ض ال�سيخ ن���واف بن اإبراهي���م اآل خليفة: 

36051182
الغت���م:  اأحم���د  حمم���د  عبدالرحم���ن  جمل����ض    

39618018
  جمل����ض غرفة جت���ارة و�سناع���ة البحرين: بيت 

التجار
واخوان���ه:  الدي���ن  �س���الح  حمم���د  جمل����ض    

39409800
    جمل�ض ح�سني العويناتي )منطقة �سند(

  جمل�ض حممد مبارك اجلالهمة: 17413502
  جمل�ض عائلة ال�سلي�ض العتيبي: 36765878

  جمل����ض يو�س���ف عبدالوهاب احل���واج واأوالده: 
17230088

  جمل�ض امل�سلم: 39672223
واأخوان���ه:  املوؤم���ن  جا�س���م  ال�سي���خ    جمل����ض 

39400944
  جمل�ض عي�سى اأحمد رم�سان: 39603255

  جمل�ض عائلة اآل خرفو�ض: 36668801 
  جمل�ض �سلمان م�سف النعيمي: 39465315

  جمل�ض علي جعفر العرادي: 39460876
  جمل�ض علي عبدالعزيز العلوي: 39666917

  جمل�ض حممد جا�سم �سالح حمادة: 36606677
  جمل�ض ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد اآل خليفة: 

394537872
  جمل�ض �سالح اجلالوي: 39424269

العم���ران:  اأحم���د  املرح���وم  اأبن���اء  جمل����ض    

39608080
دروي����ض:  حي���در  ح�س���ن  املرح���وم  جمل����ض    

39678000
  جمل�ض اإبراهيم عبداهلل املناعي: 39696603

  جمل�ض عائلة احلاجي: 39465494
  جمل�ض �سالح ال�سعباين: 39690777

  جمل�ض اإبراهيم عبداهلل لطف اهلل: 39660066
  جمل����ض املرح���وم احل���اج ج���واد ب���ن ح�سن بن 

�سيف: 39457653 
  جمل�ض اآل �سنان: 39688871

  جمل�ض اأبناء جميد املاجد: 39468668
  جمل�ض حجي حممد ح�سن: 39659130
  جمل�ض يو�سف املحميد: 39470123

  جمل�ض اأبن���اء حممد �سالح عدن���ان املو�سوي: 
39607676

  جمل�ض د. اأحمد جا�سم جمال: 39660036
  جمل����ض اأبن���اء �سي���د كاظ���م جعف���ر العل���وي: 

39414423
  جمل����ض عبدالغن���ي واإبراهي���م م���ريزا جهرمي 

واإخوانهم: 39454948
  جمل�ض علي الطويل: 39666491

  جمل�ض كاظم الدرازي: 39636364
  جمل�ض حمد �سكر اهلل القا�سمي: 39460430

الف�سال���ة:  �سن���د  ابراهي���م  اأبن���اء  جمل����ض    
39677889

  جمل�ض عبا�ض عبداهلل ال�رشاج: 39466604
  جمل�ض احلاج علي الطويل: 36047777

  جمل�ض نادي البديع الرم�ساين

عةمجالس
جم

ال

أهوى كرة القدم.. لكنني أخاف من إصابة المالعب

هيفاء حسين: ال أحب أن أفتش في هاتف زوجي عن أثٍر للخيانة
اأ�سياءُ �سغرية واأحالم ب�سيطة، كنا ُندِونها 
اأو نخبئه���ا  ونر�سمه���ا يف دفات���ر املدر�س���ة، 
بني زواي���ا الذاكرة.. وكم حكاي���ة اأو �سخ�سية 
حقيقية اأو خيالية - واقعية اأو حتى كارتونية 
- ر�سخ���ت فين���ا منذ ال�سغ���ر و�ساحبتنا حتى 
الكرب، ب���ل رمبا اأث���رت فينا ولون���ت مواقفنا 

وقراراتنا باالإيجاب ورمبا بال�سلب!
الفنانة هيف���اء ح�سني حل���ت �سيفًة على 
ال���راي الكويتي���ة موؤخرا وكان ه���ذا احلوار عن 

ذكرياتها واأ�رشار طفولتها.

  يف البداي���ة، ن���ود التع���رف عل���ى هيف���اء 
ح�سني.. الطفلة واملراهقة.. فهل كنِت مدللة 

وقتذاك؟
- مل اأك���ن مدلل���ة يف طفولت���ي ولكنن���ي 
كنُت املف�سلة لوالدي كوين ابنتهما الكربى، 

فق���د كنُت اأ�ساعد والدتي كثرياً يف م�ساألة 
الرتبي���ة واالعتن���اء باأ�سقائ���ي ال�سغار، 

بالن�سب���ة  الثاني���ة  االأم  دور  واأوؤدي 
اإليهم.

  ما االأ�سياء التي ُحرمِت منها يف 
طفولتك؟

عل���ى  حرم���ان  يوج���د  ال   -
االإط���الق، ب���ل اإن العك�ض هو 

ال�سحي���ح، فاأن���ا ع�سُت حياة 
طبيعية وجميلة، كاأي فتاة 

عادية يف عمري.

اأن  تري���ن  ه���ل    
اجليل احل���ايل اأوفر 

حظ���اً م���ن االأجيال 
املا�سية؟

- اأعتقد اأن 
احلايل  اجليل 

براحة  ي�سعر 
ك������ب������رية، 

ال�سعي  ب�سبب  املا�سية،  االأجيال  خالف  على 
الوقت  يف  االأم���ور  اأول��ي��اء  جانب  من  احلثيث 
احلايل يف توفري كل احتياجات اأوالدهم، وهذا 
يحمل  اأن  من  بد  فال  نظري،  وجهة  من  خطاأ 
هوؤالء االأبناء جزءاً من امل�سوؤولية امللقاة على 
يف  اأنف�سهم  على  يعتمدوا  لكي  اآباهم،  عاتق 

االآتي من ال�سنوات.

  ح�سن���اً، م���ا ال�سخ�سي���ات الكارتوني���ة اأو 
اخليالية التي تاأثرِت بها؟

- اأحبب���ت �سخ�سي���ة “�س���ايل”، وم���ا زلت 
اأ�سعر بفرحة عارمة كلما �ساهدتها.

ه��واي��ت��ك    اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
املحببة هي العزف 
ع�����ل�����ى اآل��������ة 
اإال  ال��ب��ي��ان��و، 
اأنك اخرتِت 
جم������������ال 
التمثيل 
عو�ساً 
ع������ن 

املو�سيقى.. فما ال�سبب؟
- دخ���ويل يف جم���ال الف���ن كان مبح����ض 
ال�سدف���ة ومل يك���ن خمططاً له اأ�س���اًل، غري اأنه 
وب�سبب ان�سغايل يف التمثيل وبحياتي اخلا�سة 
مل يحالفني احلظ باحرتاف العزف املو�سيقي.

  ما اأهم هدية تلقيتها يف حياتك؟
- ابني”�سعد” هو اأهم هدية تلقيتها من 

رب العاملني.

  م���ا الفرتة الذهبية التي عا�ستها الفنانة 
هيفاء ح�سني؟

اأعي����ض الف���رتة الذهبي���ة حالي���اً،  اأن���ا   -
خ�سو�ساً يف ظل زوجي الفنان حبيب غلوم.

  ملاذا؟
- الأنني اأ�سعر ب�سع���ادة حقيقية وباالأمان 

عندما يكون اإلى جانبي.

  ما اأط���رف املواقف الت���ي واجهتك اأثناء 
ال�سوم يف رم�سان؟

- ع���ادة، ويف اأول يوم م���ن رم�سان، ال بد 
من �رشب املاء باخلطاأ، خ�سو�ساً يف اأول النهار، 
وهذه من املواقف الطريفة التي اأتعر�ض لها 

يف كل عام.

  وم���اذا عن ذكرياتك م���ع اأبناء الفريج 
اأيام “القرقيعان”؟

- م��ا زل���ت اأت��ذك��ر ت��ل��ك االأي���ام 
اجلميلة، كما لو اأنها حدثت منذ وقت 
“اأبناء  اأ�سارك  كنت  حيث  قريب، 
ال�سوالت  بع�ض  يف  الفريج” 
واجل����������والت ع���ل���ى امل����ن����ازل 
االأغنية  تلك  ونغني  املجاورة، 
“قريقعان  ال�سهرية  ال�سعبية 
وق����ريق����ع����ان ب�����ني ق�����س��ري 
ورم�سان”، وبالرغم من ب�ساطة 

تلك احلياة، اإال اأنها كانت �سعيدة للغاية، واأنا 
االأ�سيلة  والتقاليد  العادات  على هذه  اأخ�سى 
يف  ال�سيما  املقبلة،  ال�سنوات  يف  االندثار  من 

ظل زمن “االآيباد” و”ال�سو�سال ميديا”.

  م���ا االألعاب اأو الدم���ى املف�سلة بالن�سبة 
اإليِك؟

- كنت اأحب ممار�سة كرة القدم.

 هل تلعبني مع ابن���ك �سعد، خ�سو�ساً اأنه 
العب كرة قدم ممي���ز يف اأكادميية نادي ريال 

مدريد؟
- )�ساحك���ة(... بالقط���ع ال، فاأن���ا اأخ�س���ى 
م���ن اإ�سابة املالع���ب، ال�سيما اأن بني���ة اأج�سام 

ال�سباب قوية جداً، على عك�سنا نحن البنات.

  ب�رشاح���ة، ه���ل �سبق واأن قم���ِت بتفتي�ض 
هاتف زوجك من باب الغرية اأو الف�سول؟

- ال طبعاً، ال اأحب اأن اأفت�ض يف هاتف زوجي 
عن اأثٍر للخيانة ولن اأفعلها ما حييت، الأ�سباب 
عديدة اأهمها اأنني اأثق بزوجي ثقة كبرية، كما 
اأعترب اأن ه���ذا الت�رشف غري الئق على االإطالق، 

فال بد من احرتام خ�سو�سية الزوج.

  وماذا عن غرية الن�ساء؟
- الغرية �س���يء، والتطفل �سيء اآخر، فاأنا 
�س���د هذا الت����رشف الأنه ال ميت اإل���ى االحرتام 

والذوق ب�سلة.

نصائح للصائمين

حدث في رمضان

7 رمضان
دخول الخليفة المعز مدينة القاهرة

يف مثل هذا اليوم عام 362 ه� دخل اخلليفة 
املع���ز مدين���ة القاه���رة، بع���د اأن فتحه���ا جوهر 
ال�سقل���ي ع���ام 358 ه�، حي���ث اأ�س����ض املدينة 
وق�س���ور اخلالفة واجلامع االأزه���ر. وفور و�سوله 
اإل���ى ق�رشه الذهب���ي بالقاهرة خ���ّر هلل �ساجداً ثم 

�سلى ركعتني، و�سلى خلفه كل من دخل معه.

وفاة الشيخ “شهاب الدين أبو الطيب األنصاري”

يف مث���ل هذا الي���وم من �سه���ر رم�سان عام 
875 ه�، وفاة ال�سيخ “�سهاب الدين اأبو الطيب 
االأن�س���اري” ال�ساعر واملقرئ املع���روف وقتها 

با�سم احلجازي.

افتتاح الجامع األزهر للعبادة والعلم

 يف مث���ل ه���ذا اليوم من �سه���ر رم�سان عام 
361ه���� املواف���ق 971م، افتت���ح اجلامع االأزهر 

للعبادة والعلم، حيث اأقيمت اأول �سالة فيه.
حتول القاهرة اإلى عا�سمة الدولة الفاطمية

 يف مث���ل ه���ذا اليوم من �سه���ر رم�سان عام 
632ه����، حت���ول القاه���رة اإل���ى عا�سم���ة الدولة 
الفاطمي���ة بع���د اأن كان���ت “املهدي���ة” عا�سمة 
الدولة الفاطمية، وفًقا ملا اأعلنه اخلليفة املعز.

عالء الدين محمد خوارزم شاه

 يف مث���ل ه���ذا اليوم من �سه���ر رم�سان عام 
596، تول���ى ع���الء الدي���ن حمم���د خ���وارزم �ساه 
ال�سلطن���ة عل���ى كل اإي���ران، بع���د اأن ا�ستع���ان 
االأت���راك واملغ���ول  بجماع���ات م���ن املقاتل���ني 

واالإيرانيني.

عبقري األدوار.. يوسف بوهلول

لكل واحد منهم نف�ضه اخلا�ص يف التمثيل وب�ضمته وروحه وموقفه االإن�ضاين والفكري واالجتماعي، رمبا ن�ضعهم يف جيل معني. 

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

 يف هذه الزاوية �ضن�ضتعر�ص وطوال اأيام �ضهر رم�ضان اأولئك النجوم الذين قدموا اأعماال جميلة يف �ضهر رم�ضان ومن ثم ابتعدوا 

عن ال�ضاحة الفنية الأي �ضبب كان. جنوم ا�ضتطاعوا ان ينحتوا اأ�ضماءهم على جدران قلوب اجلماهري وزخرفتها فوق روؤو�ص اجلبال.

م���ن ال�سعب جدا التحدث عن فن���ان كبري بحجم الرائع 
يو�سف بوهلول، فهو يعد من عباقرة الفن يف اخلليج وقدم 
اأدوارا ال ميكن الأي فنان غريه ان يقوم بها، ولذلك ا�ستحق 
لق���ب “االإمرباطور”. بوهلول الزال ورغ���م قله اأعماله اإال انه 
الزال مرتبع���ا على القمة، وفيما يلي جولة يف رحاب اأعماله.. 
بكالوريو����ض متثي���ل واإخراج م���ن املعهد الع���ايل للفنون 

امل�رشحية يف الكويت بعام 1988.

األعمال المسرحية
م�رشح االأطفال: يف خ���رب كان - اإخراج ا�سمهان توفيق، 
حباب���ة وحم���ارة القايل���ة - اإخ���راج مكي الق���الف )الكويت، 
العوعو - اإخ���راج جمعان الرويعي �سيم���اء واال�رشار - اإخراج 
�س���امل اجلوهر حكاي���ة املهرج - اإخراج جم���ال ال�سقر كب�ض 

ل���كل زم���ان - اإخراج عب���د اهلل ملك ك�سخة 
ونفخة - اإخراج �سعد اجلزاف احلريق 

- اإخ���راج اإبراهيم بح���ر �سكوريال 
اهلل  عب���د  اإخ���راج   - )االجرا����ض( 
ال�سعداوي الرهائ���ن - اإخراج عبد 
اهلل ال�سع���داوي خ���ور املدع���ي - 
اإخراج جمعان الرويعي ليلة عر�ض 
ر�س���دان - اإخ���راج عب���د اهلل ملك 
الف�س���ت - اإخ���راج جم���ال ال�سقر 

درب العدل - اإخراج عبد اهلل 
يو�سف ال�رشاع - اإخراج 

يا����رش �سيف �سور عارية - اإخ���راج خليفة العريفي عذاري - 
اإخراج جمعان الرويعي.

التلفزيون
غن���اوي بوتع���ب - اإخ���راج اأحم���د املقلة البي���ت العود 
- اإخ���راج اأحم���د املقلة فرجان ل���ول - اإخ���راج اأحمد املقلة 
ملفى االياويد - اإخ���راج اأحمد املقلة حزاوي الدار )جزئني( 
- اإخ���راج اأحمد املقل���ة حاالت - اإخراج اأحم���د املقلة اأبي�ض 

وا�سود - اإخراج اأحمد املقلة
ال�س���دمي - اإخراج اأحمد املقلة بث غ���ري مبا�رش - اإخراج 
ب�س���ام الذوادي فتاة اأخ���رى - اإخراج ب�سام ال���ذوادي ح�سن 
ون���ور ال�سنا - اإخراج ب�سام ال���ذوادي الهارب - اإخراج ب�سام 
الذوادي بن عقل )جزئني( - اإخراج عبد اهلل يو�سف ليل 
البنادر - اإخراج عبد اهلل يو�سف بحر احلكايات 
- اإخراج حمم���د �سلمان اأبواب - اإخراج حممد 
�سلمان عجايب زمان - اإخ���راج اأمري ال�سايب 
ت���ايل العمر - اإخ���راج م�سطفى ر�سيد اآخر 
الرجال - اإخ���راج م�سطفى ر�سيد غناوي 
املرتاح���ني - اإخ���راج م�سطف���ى ر�سي���د 
مواط���ن طي���ب - اإخ���راج م�سطف���ى 
ر�سيد الكلمة الطيبة - )6 
اجزاء( - اإخراج جمال 
ال�سوملي وغريها.

اأ�سامة املاجد

نجوم في الذاكرة

ه��اين  امل��م��ث��ل  ي�ستكمل 
����س���الم���ة واأ���������رشة م�����س��ل�����س��ل��ه 
نور”  “طاقة  ال���رم�������س���اين 
امل�����س��اه��د اخل��ا���س��ة ب��اأح��داث 
امل�ساهد  هذه  وجتمع  ال�سعيد 
كبري  وع����دد  “�سالمة”  ب���ني 
حممد  منهم  مل�ساركني،  املمثلني  من 
حممود عبد العزيز وتيام م�سطفى قمر.

التون�سية  الفنانة  تعود 
ه���ن���د ����س���ربي اإل������ى درام�����ا 
ال��ع��ام بعمل  ه���ذا  رم�����س��ان 
خمتلف برفقة مواطنها ظافر 
يف  م�رش  من  جن��وم  و  عابدين 

م�سل�سل حالوة الدنيا.
رومان�سي  اإط��ار  يف  ي��دور  العمل 

مع عائشة بهلولاجتماعي م�سوق.

مطبخ

المقادير:
3 أكواب دقيق جميع االستعماالت 405 جم

نصف ملعقة شاي ملح 4 جم
2 ملعقة طعام زيت نباتي 30 مل

1 كوب ماء 200 مل 
نصف ملعقة شاي مسحوق خميرة 3 جم 

الطريقة:
تخلط جميع المقادير وتعجن حتى تتجانس.

تقطع العجينة إل��ى 6 قطع وترق كل قطعة على 
ش��كل قرص م��ع مراعاة نثر الدقيق على الس��طح 

والنشابة.
تمس��ح التاوة بالزيت أو الس��منة ث��م يوضع عليها 
الق��رص وي��رص بواس��طة الملعقة ث��م يقلب على 

الوجه األخر ويحمر أيضًا ثم يقدم.

باراتا 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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اأكبــر طـائــرة نقــل فــي العــالــم

متو�ســـط عمــر الب�ســر �سي�ســل اإىل 120 عاما يف امل�ستقبــل
تب���ن الأبح���اث اأن م���ن املمك���ن اإبط���اء عملية 
ال�صيخوخة، الأمر الذي قد ي�صاعد على العي�س لعقود 

تتجاوز متو�صط العمر احلايل، البالغ 81 عاما.
ويق���ول اخل���راء اإن الأدوي���ة الت���ي تتفاعل مع 
احلم����س الن���ووي، ت�صاهم يف احلف���اظ على وظائف 
اأج�صادنا لف���رتة اأطول. غري اأنهم ي�ص���ددون على اأن 

هذا الأمر يجب اأن يقرتن بنمط حياة �صحي.
وم���ع ذلك، من غري الوا�ص���ح كيفية تاأثري العمر 

املتوقع البالغ 120 عاما، على نوعية حياتنا. كما اأن 
الآثار اجلانبية لهذه العالجات غري معروفة.

خافين�ص���ون،  فالدمي���ري  الروفي�ص���ور،  وق���ال 
رئي�س معهد بطر�صب���ورغ للتنظيم البيولوجي وعلم 
ال�صيخوخ���ة: “من امله���م اأن نفه���م اأن ل اأحد يرغب 
بعي�س حي���اة طويلة غ���ري �صحية، ويج���ب اأن يتمثل 
هدفن���ا الرئي�ص���ي، يف م�صاع���دة النا�س عل���ى التمتع 
ب�صحة جيدة، لأطول فرتة ممكنة يف �صن ال�صيخوخة”.

ويذك���ر اأن 6 م���ن هذه الأدوي���ة متوفرة فعال يف 
رو�صي���ا، وت�صم���ل الثيمالن، للحف���اظ على وظيفة 
جه���از املناع���ة، واأي�ص���ا كورتيك�صن للحف���اظ على 

ن�شاط الدماغ.
حيث تعم���ل هذه الأدوي���ة على اأ�صا����س نظرية 
“تكنولوجي���ا الببتي���د”، حيث تتفاع���ل مع احلم�س 
النووي، من اأجل زي���ادة اإنتاج الروتن الذي يطيل 

العمر.

كم���ا اأُجريت درا�ص���ة مماثلة من قب���ل الباحثن 
يف مرك���ز GLMED الطب���ي، يف العا�صمة الرو�صية 
مو�صك���و، حي���ث مت تقييم 60 عالم���ة عمرية للعالج 
املقدم للم�صاركن، الذين ترتاوح اأعمارهم بن 31 

و72 عاما.
واأظه���رت النتائ���ج اأن���ه عندم���ا يق���رتن الدواء 
بنم���ط حياة �صحي، يقل العم���ر البيولوجي لل�صخ�س 

مبتو�صط ي�صل اإلى عامن، على مدى 12 �صهرا.

عامل اأزهري: برنامج 
رامز حرام �سرعا 

اأ�ص���در الع���امل الأزهري ال�صي���خ ال�صيد 
�صليم���ان فت���وى يو�ص���ح فيه���ا اأن برنامج 
املقالب “رامز حت���ت الأر�س” الذي يقدمه 

املمثل امل�رشي رامز جالل “حرام �رشعا”.
وق���ال �صليم���ان، وه���و ع�ص���و رابط���ة 
خريجي الأزهر، اإن الرامج التي تثري الرعب 
واخلوف لدى ال�صيوف مثل برامج رامز جالل 
ه���ي حرام �رشعا، واأو�ص���ح �صليمان يف فتواه 
الت���ي ن�رشها يف بيان �صدر، يوم 30 مايو، اأن 
ال�رشع يحرم اإخاف���ة الإن�صان لالآخرين، لدرجة 
اأن الر�صول )�س( نهى عن اأن ي�صري الإن�صان 

يف وجه الآخر حتى ولو كان مزاحا”.
اأن  اإل���ى  البي���ان  يف  �صليم���ان  واأ�ص���ار 
مث���ل ه���ذه الرامج قد ت���وؤدي اإل���ى الإ�رشار 
بال�صي���وف، حيث قد يفقد اأحدهم حياته يف 
ح���ال كان يعاين من اأمرا����س معينة، م�صريا 
اإلى اأن ال�رشع يحرم ال�رشر بالفرد اأو باجلماعة 
اأو بالدول���ة اأو بالن�صان نف�صه، م�صيفا: “بل 
اإن من���ع ال����رشر ي����رشي اأي�صا عل���ى احليوان 
وه���ذه اإح���دى القواعد الك���رى التي يرتكز 

عليها الفقه الإ�صالمي”.
وحت���دث �صليمان عن دفع هذه الرامج 
بع����س ال�صي���وف امل�صاركن اإل���ى التهور 
الع�صبي والأخالقي، و�صب و�صتم القائمن 
عل���ى ه���ذا العم���ل ال�ص���اذ البعيد ع���ن كل 
و�صف فني، وقال ب�ص���اأن ت�صامح ال�صيوف 
م���ع القائمن عل���ى ه���ذه الرام���ج اإنه “يف 
هذه احلال���ة يكون ال�صيف تن���ازل عن حقه 
ال�صخ�ص���ي فق���ط، واأم���ا العم���ل نف�صه فهو 

حمرم �رشعا”.

 منزل اأوباما 
بـ 8 ماليني دوالر 

ا�ص����رتى الرئي�س الأمريك����ي ال�صابق، باراك 
اأوباما، موؤخ����را، بيتا يف العا�صمة وا�صنطن ب�8.1 
ملي����ون دولر، بعدم����ا ظ����ل يقطن����ه م����ع عائلته 
بالإيج����ار، منذ مغادرت����ه البي����ت الأبي�س يف 20 

يناير املا�صي.
وذك����ر املتحدث با�صم عائلة اأوباما، اأن قرار 
ال�رشاء جرى اتخاذه بعدما اأدرك اأوباما اأنه �صيظل 
يف وا�صنط����ن لعام����ن اآخري����ن ون�ص����ف الع����ام، 
فف�ص����ل اأن يتمل����ك بدل م����ن ال�صتم����رار بدفع 

الإيجار.
وت�صل م�صاحة البيت الوا�صع اإلى 761 مرتا 
مربعا، وي�صم 9 غرف نوم، و8 حمامات، ومطبخا 

مزينا باألواح رخامية.
وبح�ص����ب ما ذكر موق����ع “بزن�����س اإن�صايدر” 
ف����اإن البيت ال����ذي اقتن����اه اأوباما، يع����ود تاريخ 
ت�صيي����ده اإلى ع����ام 1928، ويعد ثاين اأغلى بيت 
يف وا�صنط����ن، بع����د البيت الذي اقتن����اه موؤ�ص�س 

�رشكة اأمازون جيف بيزو�س، ب�23 مليون دولر.

بلد يغلق �سجونه 
و“ي�ستورد” معتقلني!

تعتزم هولندا اإغ���الق 5 �صجون يف البالد بحلول 
نهاي���ة ال�صي���ف اجل���اري، وذلك بع���د 4 �صنوات من 
اإغ���الق اأم�ص���رتدام 19 �صجن���ا يف 2013، ب�صبب قلة 
املجرم���ن، وف���ق ما ذك���رت �صحيف���ة “اإندبندنت” 
الريطاني���ة اخلمي����س. و�صي���وؤدي اإغ���الق ال�صج���ون 
اخلم�صة اإلى ت�رشيح ما يقرب من األفي موظف، �صيتم 
نقل 700 منهم فقط اإلى دوائر حكومية اأخرى عاملة 
يف اإط���ار اإنفاذ القانون يف الب���الد. وياأتي اللجوء اإلى 
اإغالق ال�شجون يف هولندا ب�شبب الهبوط املت�شارع يف 

معدلت اجلرمية يف البالد منذ عام 2004. 
وقد و�صلت م�صكلة ال�صجون الفارغة يف هولندا 
اإل���ى النقطة الت���ي دفعت احلكومة اإل���ى “ا�صترياد” 
240 معتق���ال من الرنويج يف �صبتمر املا�صي، فقط 

للحفاظ على اإ�صغال هذه املرافق.
واأعل���ن وزي���ر الع���دل الهولن���دي، اأرد فان دير 
�صت���ور، اأم���ام الرمل���ان، اأن الإبق���اء عل���ى ال�صجون 
الفارغ���ة من دون اإ�صغالها يكلف البالد اأثمانا باهظة 

بالن�صبة لهذا البلد ال�صغري.

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

السنة التاسعة - العدد 3153 

الجمعة
2 يونيو 2017 
7 رمضان 1438

األخيرة
مواقيت 
الصالة

Strat - �رشك���ة  ��صف���ت 
launch الأمريكية عن طائرتها 
الت���ي �صنفه���ا اخلراء  اجلديدة 

كاأكر طائرة نقل يف العامل.
ويف مقط���ع فيدي���و تداولته 
مواق���ع الإنرتن���ت ظه���رت تل���ك 
الطائ���رة وهي تخ���رج من عنرها 
اخلا����س ال���ذي يق���ع يف �صح���راء 
موهايف بكاليفورنيا، حيث لفتت 

انتب���اه املخت�صن بت�صميمها الغريب وحجمها الهائ���ل. ووفقا للمعلومات فاإن امل�صافة بن 
ط���ريف جناحيه���ا تبلغ 117 مرتا، فيم���ا ي�صل وزنها اإل���ى 230 طنا، اأما ارتفاعه���ا عن الأر�س 
فيبل���غ 15 مرتا. يف ح���ن يوؤكد اخلراء على اأن هذه الطائرة امل���زودة ب� 28 عجلة قادرة على 
نقل حم���ولت ت�صل اإلى 250 طنا. مت ت�صميم طائرة Stratolaunch اجلديدة لت�صتخدم يف 
اإط���الق �صواريخ Pegasus XL يف الف�صاء، حيث �صتقوم بنقل تلك ال�صواريخ اإلى املدارات 
الف�صائي���ة القريبة من الأر�س. ومن املخط���ط اأن تقوم تلك الطائرة يف اأول رحالت اإطالق لها 

بنقل �صاروخ واحد، وبعد جناح تلك العمليات من املتوقع اأن تنقل �صاروخن اأو 3.
م���ن جانبها قال���ت “جينا فلويدا” مديرة ال�رشكة امل�صممة للطائ���رة لو�صائل الإعالم: “يف 
اأق���رب وقت �صتق���وم ال�رشكة باختبار تل���ك الطائرة على الأر�س، يف ح���ن �صتكون اأول عملية 

اإطالق لها عام 2019”.
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بف�سل “ان�ستغرام”.. 
 موائد رم�سانية 

اأنيقة

خل���ق التطبيق ال�صهري “ان�صتغرام” حالة من التناف�س الكبري بن املوائد الرم�صانية، اإن 
كان الأمر على �صعيد املوائد املنزلية التي تعدها ال�صيدات، اأو حتى بن املطاعم املتناف�صة 

يف تقدمي األذ املوائد واأ�صهاها، بل واأجملها واأكرثها تن�صيقا.
ف���ال ينته���ي اجلميع م���ن اإع���داد اإفطارهم، وو�صع���ه على املوائ���د حتى يطلق���وا العنان 
لأجهزته���م اجلوالة لت�صوير وم�صاركة اإبداعاتهم واأذواقهم، ما خلق نوعا من التناف�س الكبري، 

خا�صة حينما تظهر حتت كل م�صاركة عدد الإعجابات بها.
ورغم اأن التطبيق ال�صه���ري “�صناب �صات” يحظى بقدر كبري من امل�صاركات املماثلة اإل 
اأن الأكرثي���ة تف�صل ان�صتغرام يف هذا املج���ال، ب�صبب خا�صية الحتفاظ بالق�ص�س امل�صورة، 
وال�ص���ور ومتكن اجلميع منه���ا يف اي وقت، عك�س �صناب �صات التي ت���زول فيه امل�صاركات 

والق�ص�س بعد 24 �صاعة من م�صاركتها.
ورغم اأن ظاه���رة م�صاركة املوائد لي�صت خا�صة برم�صان، فاإن املناف�صة ت�صتعر يف �صهر 
رم�ص���ان يف الع���امل العربي، من امل�رشق وحت���ى املغرب، وهو ما يظهر التن���وع الثقايف الكبري، 
يف املوائ���د الرم�صاني���ة يف العامل العربي. وميكن ملتابعي ه���ذا التطبيق، م�صاهدة الكثري من 
امل�صاركات والأذواق املختلفة والطقو�س الأ�صيلة بن خمتلف ال�صعوب العربية. ويرى خراء 
و�صائ���ل التوا�صل الجتماع���ي اأن اأ�صبابا عدة اأدت اإلى جناح تطبي���ق ان�صتغرام اأكرث من غريه 
يف ه���ذا املجال. اأهمها اأنه تطبي���ق ن�صائي بامتياز ا�صتطاع جلب تقدير ال�صيدات واهتمامهن، 
وتف���رده بعر�س اأ�صاليب احلياة املختلفة للمراأة اإن على �صعيد الأزياء اأو الطعام اأو غري ذلك 
من اهتماماتهن. اإ�صافة اإلى اخلا�صيات التي ميلكها مثل اإمكانية البث املبا�رش للفيديو ملدة 
60 ثاني���ة، وكذا خا�صية الها�صتاق القوية التي متيزه، والتي ميكن الو�صول من خاللها اإلى 

حمتوى املن�صات املختلفة.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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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

    الطق�س ح�صن مع 
ت�صاعد الأتربة يف بع�س 

املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 15 اإلى 
20 عقدة، وت�صل من 22 اإلى 27 

عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل 
ومن 4  اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر.  درجة احلرارة 

العظمى 38 وال�صغرى 31 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

امرأة تمشي قرب طيور 
الحمام أمام القصر 

الملكي في العاصمة 
الكمبودية بنوم بنه )اف ب(

صباح محمد أمين محمود جاسم حسن حميد رضا عمار هالل أحمد نورة راشد مريم عبدالكريم

 الفـائـزون بمسـابقة ميــدوي والحــواج الرمضانية
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