
املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت مملك���ة البحرين عن 
اإدراج عدد من اأع�ش���اء جمل�س ال�شورى حلزب اهلل 
الإرهاب���ي على قائمة الإرهاب، وهم: )ح�ش���ن ن�رص 
اهلل، نعي���م قا�ش���م، حممد يزبك، ح�ش���ن اخلليل، 
واإبراهي���م اأمن ال�ش���يد(، بالإ�ش���افة اإلى اأ�ش���ماء 
و����رصكات مرتبط���ة باأن�ش���طة داعم���ة حل���زب اهلل 

الإرهاب���ي وهم: )طالل حميه، علي يو�ش���ف �رصاره، 
جمموع���ة �ش���بيكرتم “الطيف”، ح�ش���ن اإبراهيمي، 
�رصك���ة ماهر للتجارة واملقاولت، وها�ش���م �ش���يف 
الدي���ن، واأده���م طباجة، وجمموعة الإمن���اء، و�رصكة 

الإمناء للهند�شة واملقاولت(.
وتاأت���ي اخلط���وة يف اإط���ار م���ا اتخذت���ه الدول 
الأع�ش���اء مبركز ا�ش���تهداف متوي���ل الإرهاب من 
خطوات مهمة لتقوي�س ن�شاطات اإيران وحزب اهلل 
الإرهابي التي ت�شتهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار 
يف املنطقة، وفر�س عقوبات اقت�شادية على هوؤلء 
الأفراد والكيانات ت�ش���مل جتميد اأي اأ�ش���ول لهم 
يف الدول الأع�ش���اء وحظ���ر املواطنن واملقيمن 

من التعامل معهم، ا�ش���تناًدا للت�رصيعات الوطنية 
ذات ال�ش���لة، وبناًء على موافقة جمل�س الوزراء يف 

جل�شته املنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018.
واأكدت مملكة البحرين التزامها التام بالعمل 
اجلماع���ي املنظ���م والفاع���ل م���ع جميع الأ�ش���قاء 
واحللفاء يف مواجهة الإرهاب وجتفيف منابع دعمه 
ومتويله، واأن اإدراج جميع هوؤلء الأفراد والكيانات 
على قائمة الإرهاب ياأتي �ش���من م�ش���اعي مملكة 
البحري���ن املتوا�ش���لة ملكافحة العن���ف والتطرف 
والإرهاب، وا�شتمرار التعاون والتن�شيق مع جميع 
اجلهود الهادفة اإلى الق�ش���اء على الآفة اخلطرية 

التي تهدد اأمن وا�شتقرار العامل.

• 2جاللة امللك يف زيارة ملجل�س ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل	
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البحرين تفر�ض عقوبات على قيادات “حزب اهلل”

يف خطوة مهمة لتقوي�ض اأن�سطة اإيران الهادفة اإلى زعزعة اال�ستقرار

عبدالرحمن بن عبداهلل قدم الكثري للوطن
ا�ستذكر مناقب الفقيد وجهوده... جاللة امللك:

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

6:18االفطــار:3:25االإم�ساك: 

اعتـــــذار اإلى �صعــــب فل�صطيـــن
4بقلم: مؤنس المردي 

الإره�������اب ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ك���ي���ان���ات  و4  اأف��������راد   10 اإدراج 



2local@albiladpress.com بالدنا الخميس 17 مايو 2018 
غرة رمضان 1439
العدد 3502

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

يف أي سنة تأسست أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

١سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٩٦٢١٩٧٠

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 ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

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

عبدالرحمن بن عبداهلل قدم الكثري لنه�ضة الوطن وتطوره
ا�شتذكر مناقب الفقيد وجهوده باملنا�شب التي تبواأها يف احلكومة... جاللة امللك:

املنام���ة -بن���ا: زار عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة جمل�س 
ال�شي���خ �شلمان ب���ن عب���داهلل اآل خليفة، حيث 
ق���دم جاللته التع���ازي واملوا�شاة اإل���ى اأ�شقاء 
وجن���ل ال�شيخ عبدالرحمن ب���ن عبداهلل بن حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة )رحم���ه اهلل(، �شائ���اًل 
املولى جلت قدرت���ه اأن يتغمد الفقيد بوا�شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
وا�شتذك���ر جالل���ة املل���ك مناق���ب الفقيد 
الراح���ل وجه���وده يف خدمة وطن���ه و�شعبه من 
خ���الل املنا�ش���ب الت���ي تبواأه���ا يف احلكومة، 
موؤك���دا اأن الفقي���د ه���و اأحد رج���االت البحرين 
الذين قدموا الكث���ر لنه�شة وطنهم وتطوره 

ومنائه.

واأع���رب اأ�شق���اء وجن���ل الفقي���د ع���ن بالغ 
ال�شكر والتقدي���ر ل�شاحب اجلاللة على م�شاعر 
جاللت���ه الطيب���ة بتق���دمي التع���ازي يف وف���اة 
فقيدهم، داع���ن اهلل العلي القدير اأن يحفظ 
جاللت���ه ويدميه ذخرا و�شن���دا ململكة البحرين 
و�شعبه���ا الك���رمي، واأن يحق���ق للمملك���ة كل 

الرفعة والتقدم.

• جاللة امللك يف زيارة ملجل�س ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل	

جهود �ضمو رئي�س الوزراء كبرية يف حل امل�ضكلة الإ�ضكانية

“الأعلى للمراأة” ي�ضدر دليلي “مبا�رشة احلقوق” و“النتخابات”

العلقات البحرينية الإماراتية منوذج للأخوة والعمل امل�ضرتك

التزام حكومي مببادئ اال�شتدامة والتناف�شية والعدالة... رئي�س “الغرفة”:

لرفع وعي وممار�شة ال�شيدات دورهن ال�شيا�شي 

قائمة على اأ�ش�س متينة وثابتة... رئي�س “امل�شاحة والت�شجيل العقاري”:

املنام���ة - بن���ا : تلقى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة من رئي����س غرف���ة جت���ارة و�شناعة 
البحري���ن �شمر نا�س؛ وذلك مبنا�شبة افتتاح مدينة 
�شلم���ان باملحافظ���ة ال�شمالي���ة، وفيم���ا يل���ي ن�س 

الربقية:
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر/ خليف���ة بن 

�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�رشفني باالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن اأع�شاء 
جمل�س اإدارة غرف���ة جتارة و�شناعة البحرين واالأ�رشة 
التجارية وال�شناعية مبملكة البحرين اأن اأرفع ملقام 

�شموك���م الكرمي خال����س الته���اين مبنا�شبة افتتاح 
مدينة �شلم���ان باملحافظة ال�شمالي���ة كاأكرب مدينة 

اإ�شكانية مبملكة البحرين.
والب���د يل يف ه���ذه املنا�شب���ة اأن اأثم���ن ب���كل 
اعت���زاز جه���ود حكومتك���م املوق���رة يف اإجن���از هذا 
امل����رشوع التنم���وي الكب���ر، ال���ذي يعك����س جه���ود 
�شموك���م يف حل امل�شكل���ة االإ�شكانية، وتوفر �شبل 
العي����س الرغيد الأبنائكم املواطن���ن، كما اأنه يوؤكد 
على الت���زام احلكومة املوقرة، مبب���ادئ اال�شتدامة 
والتناف�شي���ة والعدال���ة يف تقدمي خدم���ات القطاع 
االإ�شكاين وتنويعها وتلبيتها للمواطنن مبا يت�شق 
مع امل�شرة التنموية ال�شامل���ة التي يقودها ح�رشة 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
يف اخلت���ام ن�شاأل املول���ى اأن يحفظكم لنا ذخرا 
و�شن���دا، واأن يعينك���م ويوفقك���م لتحقي���ق كل ما 
ت�شبون اإلي���ه، واأن يرعى م�ش���رة اخلر والتحديث 
والتطوي���ر واملنج���زات احل�شاري���ة والتنموية التي 
حققتموه���ا ململك���ة البحرين بعطائك���م وجهودكم 
املباركة يف هذا العهد الزاهر حل�رشة �شاحب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتف�شل���وا ي���ا �شاح���ب ال�شمو بقب���ول اأ�شدق 

م�شاعر االحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �شاملن.

�ضمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة البحرين

للم���راأة:  االأعل���ى  املجل����س   - الرف���اع 
اأ�ش���در املجل����س االأعل���ى للم���راأة “الدلي���ل 
اال�شرت�شادي لالنتخابات النيابية والبلدية” 
ال���ذي يهدف اإل���ى تعريف امل���راأة البحرينية 
النيابي���ة  لالنتخاب���ات  بالرت�ش���ح  الراغب���ة 
والبلدي���ة، باإجراءات التح�ش���ر واال�شتعداد 
املرحل���ي املبكر للمراأة الت���ي تنوي الرت�شح 
لالنتخاب���ات، ويت�شمن ال�شواب���ط واالآليات 

التنفيذية ملمار�شة العملية االنتخابية وفق 
الد�شت���ور والت�رشيعات الناظم���ة، وكل ذلك 
لزي���ادة ح�شور امل���راأة يف امل�شهد االنتخابي 

وتعزيز فر�س فوزها.
كما اأ�شدر املجل�س االأعلى للمراأة “دليل 
مبا�رشة احلق���وق ال�شيا�شية” ال���ذي يت�شمن 
اأه���م املواد القانونية واالإج���راءات يف قانون 
مبا����رشة احلقوق ال�شيا�شية؛ بهدف رفع وعي 

وممار�شة املراأة لدورها ال�شيا�شي كمواطنة 
له���ا كامل احلق���وق ال�شيا�شي���ة التي كفلها 

د�شتور مملكة البحرين.
وياأت���ي اإ�شدار هذه االدل���ة بالتزامن مع 
منا�شبة ي���وم املراأة البحريني���ة 2018 الذي 
خ�ش�س لالحتفاء باملراأة يف املجال الت�رشيعي 
والعم���ل البل���دي، كم���ا يدعم تنفي���ذ االطار 
العام لربنامج امل�شاركة ال�شيا�شية -2016

2018 �شمن جهود املجل�س لدعم امل�شاركة 
ال�شيا�شية للمراأة وتهيئتها للدخول يف العمل 
ال�شيا�ش���ي، وا�شتثم���ار اخل���ربات املرتاكمة 
املتاحة لدى امل���راأة البحرينية، وبناء واإعداد 
كوادر ق���ادرة على املناف�ش���ة يف االنتخابات 
املختلفة والو�ش���ول اإلى مواقع �شنع القرار 
من خ���الل التدريب على املهارات االنتخابية 
واملعارف واحلقوق الد�شتورية والقانونية. 

والت�شجي���ل  امل�شاح���ة  جه���از   - املنام���ة 
العقاري: اأكد رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العق���اري ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل 
خليفة ما تتميز به العالقات بن مملكة البحرين 
ودولة االإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة من 
اأ�ش�س متينة وثابتة على امل�شتويات كافة، ملا 
ترتكز عليه من تاريخ طويل من االأخوة واملحبة 
وو�شائ���ج القربي وامل�شر امل�شرتك. جاء ذلك 
لدى ا�شتقبال ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل �شفر 
دول���ة االإم���ارات لدى مملك���ة البحري���ن ال�شيخ 
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان؛ مبنا�شبة 

ت�شلمه مهامه �شفراً لبالده لدى اململكة.
وخالل اللق���اء، هناأ رئي�س جه���از امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري �شف���ر االإمارات مبنا�شبة 
تعيين���ه، معربا ع���ن متنياته ل���ه بالتوفيق يف 
اأداء امله���ام املكلف بها، وبالنج���اح يف تعزيز 
عالق���ات االأخوة والتعاون الت���ي تربط البلدين 
وال�شعب���ن ال�شقيقن، م�شيف���ا اأن العالقات 
البحرينية االإماراتي���ة منوذج يجب االقتداء به، 
ملا متثله هذه العالقة من متيز ومنوذج لالأخوة 
والعمل العربي امل�شرتك، وذلك بف�شل النهج 
القومي من جان���ب عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيقة 
اأخيه �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري م�شتقبال ال�شفر االإماراتي	

املنام���ة - بنا: جرت ات�ش���االت هاتفية 
اأم����س بن عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة وكل م���ن اإخوانه 
عاه���ل اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة 
خ���ادم احلرمن ال�رشيفن املل���ك �شلمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �شع���ود واأمر دول���ة الكويت 
ال�شقيقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد 
اجلابر ال�شباح ونائ���ب رئي�س دولة االإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة رئي����س جمل�س 
ال���وزراء حاك���م دب���ي �شاحب ال�شم���و ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم وويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان واأمر 
منطقة تب���وك �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر 

فهد بن �شلطان بن عبدالعزيز.
وج���رى يف االت�ش���االت تب���ادل الته���اين 
والتربي���كات؛ مبنا�شبة حل���ول �شهر رم�شان 
املب���ارك، داعن املول���ى عز وج���ل اأن يعيد 
هذه املنا�شبة الكرمية عل���ى مملكة البحرين 
والدول ال�شقيق���ة واالأمة العربية واالإ�شالمية 

بوافر اليمن واخلر والربكات.

العاهل يهنئ باليوم 
الوطني للرنويج

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى مل���ك مملك���ة الرنوي���ج 
�شاحب اجلاللة امللك هارالد اخلام�س، وذلك 

مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
و اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنياته ل���ه مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر 
ويل العهد الكويتي

 
املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة برقية �شكر جوابية من ويل 
العهد لدولة الكوي���ت ال�شقيقة �شمو ال�شيخ 
ا على  نواف االأحمد اجلاب���ر ال�شباح، وذلك ردًّ
برقي���ة �شموه املعزية له بوف���اة ال�شيخة هيا 
خالد العبداهلل ال�شامل ال�شباح، عرب �شمو ويل 
عهد دول���ة الكوي���ت يف برقيته ع���ن خال�س 
�شك���ره وتقدي���ره ل�شمو رئي�س ال���وزراء على 
م�شاعر �شموه االأخوية الطيبة، متمنيًّا ل�شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

جاللة امللك يتبادل التهاين مع ملوك 
واأمراء وروؤ�شاء عدد من الدول ال�شقيقة
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جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يتبادلون التهاين
مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك

املنام����ة - بنا: تلقى عاه����ل البالد �ضاحب اجلالل����ة امللك حمد بن 
عي�ض����ى اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك، 

فيما يلي ن�ضها:
ح�����رة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض����ى اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...
فاإن����ه لي�رن����ا كث����رًيا اأن نكتب اإل����ى جاللتكم معربني ع����ن خال�س 
الته����اين والتربي����كات مبنا�ضب����ة حلول �ضه����ر رم�ضان املب����ارك داعني 
املولى عز وجل اأن يعيد ه����ذه املنا�ضبة الكرمية واأمثالها عليكم واأنتم 
تنعمون بوافر ال�ضحة وال�ضعادة. كما ونود اغتنام منا�ضبة حلول ال�ضهر 
الف�ضي����ل لنبتهل اإلى اهلل عز وجل اأن يجعله �ضهر خري وبركة على بلدنا 
مملك����ة البحرين و�ضعبها العزيز يف ظل قي����ادة جاللتكم احلكيمة، وعلى 
الأم����ة العربية والإ�ضالمية باليمن وال�ض����وؤدد والربكات اإنه �ضميع جميب 
الدعاء. حفظكم اهلل ورعاك����م و�ضدد على طريق اخلري خطاكم. وال�ضالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء
وبعث �ضاحب اجلاللة امللك برقية �ضكر جوابية اإلى �ضاحب ال�ضمو امللكي 

رئي�س الوزراء، هذا ن�ضها:
�ضاحب ال�ضمو امللكي العم العزيز الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة حفظه 

اهلل
رئي�س الوزراء

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
اإن���ه من دواعي ال�رور اأن تلقينا برقي���ة �ضموكم املهنئة لنا مبنا�ضبة حلول 
�ضه���ر رم�ضان املبارك للعام الهجري 1439ه����، مقدرين ل�ضموكم هذه امل�ضاعر 
النبيل���ة، داع���ني اهلل، يف ه���ذا ال�ضهر املب���ارك اأن يحفظكم ويرعاك���م وميتعكم 
بال�ضحة والعافية، واأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية باخلري والربكات على مملكة 
البحري���ن العزيزة والأمت���ني العربية والإ�ضالمية، اأنه �ضمي���ع جميب. حفظكم اهلل 

واأدام عليكم نعمة ال�ضحة وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين
وتلق���ى �ضاحب اجلالل���ة امللك برقية تهنئ���ة من ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة؛ بهذه املنا�ضبة فيما يلي ن�ضها:
�ضي���دي ح�رة �ضاحب اجلاللة الوالد العزيز امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رفن���ي اأن اأرف���ع اإل���ى مق���ام جاللتك���م الك���رمي اأ�ضم���ى اآي���ات الته���اين 
والتربي���كات مقرون���ة بخال�س الأمني���ات مبنا�ضبة حلول �ضه���ر رم�ضان املبارك، 
داعًيا اهلل �ضبحانه وتعالى يف هذا ال�ضهر الف�ضيل اأن يحفظ جاللتكم ويحقق لكم 
م���ا تتطلعون اإليه من رفعة وتق���دم لهذا الوطن الغايل و�ضعب���ه الويف واأن يعيد 
هذه املنا�ضبة الكرمية عل���ى مملكة البحرين والأمتني العربية والإ�ضالمية باخلري 

واليمن والربكات. ودمتم �ضيدي �ضاملني موفقني...
ابنكم املخل�س

�ضلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الول لرئي�س جمل�س الوزراء 
وبعث �ضاحب اجلاللة امللك برقية �ضكر جوابية اإلى �ضاحب ال�ضمو امللكي 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي ابننا العزي���ز الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة حفظه 

اهلل
ويل العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ببالغ الغبطة وال�رور تلقينا برقية �ضموكم الكرمية، املهنئة لنا مبنا�ضبة 
حل���ول �ضهر رم�ضان املبارك للعام الهجري 1439ه����، واإننا اإذ ن�ضكر �ضموكم 
عل���ى م�ضاعركم الطيبة، ن�ضاأل اهلل يف هذا ال�ضهر الكرمي اأن يحفظكم ويرعاكم 
واأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية باخلري واليمن والربكات على مملكة البحرين 
العزي���زة، والأمت���ني العربية والإ�ضالمي���ة، اإنه �ضميع جمي���ب. ودمتم �ضاملني 

حمفوظني وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
والدكم 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلق���ى �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي�س ال���وزراء برقية تهنئ���ة من �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء؛ مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك، فيما يلي ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الع���م العزيز الوال���د الأمري خليفة ب���ن �ضلمان اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�ضع���دين مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك اأن اأرفع اإلى مقام �ضموكم 
الك���رمي اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات مقرونة بخال����س الأمنيات، داعًيا اهلل 
�ضبحان���ه وتعال���ى يف هذا ال�ضه���ر الكرمي اأن يحف���ظ �ضموك���م ويرعاكم ويحقق 
ململك���ة البحرين الغالية كل تق���دم وازدهار، واأن يعيد ه���ذه املنا�ضبة العزيزة 
على �ضع���ب اململكة وال�ضعوب العربية والإ�ضالمية باخلري واليمن والربكات اإنه 

�ضميع جميب.  ودمتم �ضموكم �ضاملني موفقني...
ابنكم 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبع���ث �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي�س ال���وزراء برقية �ضك���ر جوابية اإلى 
�ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي ويل العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، هذا ن�ضها:
�ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي البن العزيز الأم���ري �ضلمان بن حم���د اآل خليفة 

حفظه اهلل
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...
فلقد كان من دواعي �رورنا اأن نطلع على برقية �ضموكم الطيبة املهنئة 
لن���ا بحل���ول �ضهر رم�ض���ان املب���ارك. واإنه لي�رنا اغتن���ام منا�ضبة ه���ذا ال�ضهر 
الف�ضيل لكي نعرب لكم ع���ن �ضكرنا مل�ضاعركم النبيلة التي نعتز بها كثرًيا، 
داع���ني املولى عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية واأمثالها عليكم وعلى 

�ضعبنا العزيز والأمة العربية والإ�ضالمية بوافر اليمن واخلري والربكات.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

... ويتبادلون التهاني مع قادة الدول الخليجية 
والعربية واإلسالمية

تبادل عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة برقيات 
تهنئ���ة مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ض���ان املبارك مع اإخوانه ق���ادة الدول اخلليجية 
والعربي���ة والإ�ضالمية ال�ضقيقة وال�ضديقة، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه 
وخال����س متنياته لهم مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة، داعيا املولى عز وجل اأن يعيد 
هذه املنا�ضبة الكرمية على هذه الدول و�ضعوبها بوافر اخلري واليمن والربكات.

وتب���ادل رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 
برقي���ات تهنئة مبنا�ضب���ة حلول �ضهر رم�ض���ان املبارك مع اإخوان���ه قادة الدول 
اخلليجي���ة والعربي���ة والإ�ضالمية ال�ضقيق���ة وال�ضديقة وروؤ�ضاء ال���وزراء واأولياء 
العه���ود، اأع���رب �ضموه فيها عن �ض���ادق تهانيه وخال�س متنيات���ه لهم مبوفور 
ال�ضح���ة وال�ضع���ادة، مبته���ال اإلى الب���اري جلت قدرت���ه اأن يعيد ه���ذه املنا�ضبة 
املبارك���ة على دوله���م و�ضعوبه���م باخلري واليم���ن والربكات. كم���ا تبادل ويل 
العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة برقيات تهنئة مع قادة الدول اخلليجية 
والعربية والإ�ضالمية ال�ضقيقة وال�ضديقة، واأولياء العهود، عرب �ضموه فيها عن 
خال����س تهانيه ومتنياته لهم بهذه املنا�ضب���ة املباركة، مبتهال اإلى اهلل �ضبحانه 
وتعال���ى اأن يعيده���ا عليهم بواف���ر ال�ضحة والهن���اء وعلى بلدانه���م و�ضعوبهم 

باليمن واخلري وامل�رات.

... ويتلقون تهنئة كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين
تلقى عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة و رئي�س 
ال���وزراء �ضاحب ال�ضم���و امللكي الأمري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة وويل العهد 
نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري �ضلمان بن حم���د اآل خليفة برقيات تهنئة مبنا�ضبة حل���ول �ضهر رم�ضان 
املب���ارك من كبار اأف���راد العائل���ة املالكة الكرمي���ة، ورئي�ضي جمل�ض���ي النواب 
وال�ض���ورى، والوزراء وكب���ار امل�ضوؤولني يف اململكة والوجه���اء والأعيان واأع�ضاء 
جمل�ضي النواب وال�ضورى واأع�ضاء املجال�س البلدية واملحافظني و�ضفراء مملكة 
البحري���ن يف اخلارج وروؤ�ض���اء البعث���ات الدبلوما�ضية املعتمدين ل���دى اململكة 
وروؤ�ض���اء اجلمعيات والحت���ادات والأندية الريا�ضي���ة واملواطنني. وعرب اجلميع 
يف برقياتهم ع���ن اأطيب تهانيهم وخال�س متنياتهم جلاللة امللك و�ضمو رئي�س 
ال���وزراء و�ضمو ويل العهد بهذه املنا�ضب���ة الكرمية، داعني اهلل العلي القدير اأن 
يعيده���ا عليه���م اأعواما عديدة مبوفور ال�ضحة وال�ضع���ادة وعلى مملكة البحرين 
و�ضعبه���ا الويف باخل���ري واليمن وال���ربكات يف ظل قيادة جاللت���ه وعلى الأمتني 

العربية والإ�ضالمية بالعزة واملنعة وال�ضوؤدد.

... ويتلقون برقيات التهنئة من أشقاء جاللة الملك
تلق���ى عاهل الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة ورئي�س 
الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمري 
�ضلم���ان بن حم���د اآل خليفة برقيات تهنئ���ة مبنا�ضبة حلول �ضه���ر رم�ضان املبارك 
م���ن كل من رئي�س احلر����س الوطني الفريق الركن �ضمو ال�ضيخ حممد بن عي�ضى اآل 
خليفة ورئي�س نادي را�ضد للفرو�ضية و�ضباق اخليل �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن عي�ضى 
اآل خليف���ة ووزير �ضوؤون الدي���وان امللكي �ضمو ال�ضيخ علي ب���ن عي�ضى اآل خليفة، 
رفع���وا فيها اأ�ضمى اآي���ات التهاين والتربي���كات بهذه املنا�ضب���ة املباركة، داعني 
الب���اري جل���ت قدرته اأن يعيده���ا عليهم مبوف���ور ال�ضحة وال�ضع���ادة وعلى مملكة 

البحرين و�ضعبها الكرمي والأمة العربية والإ�ضالمية باليمن واخلري والربكات.

... ويتلقون تهاني أنجال سمو األمير محمد بن سلمان
تلق���ى عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ورئي�س 
ال���وزراء �ضاحب ال�ضم���و امللكي الأمري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة وويل العهد 
نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري �ضلمان ب���ن حمد اآل خليفة، برقيات تهنئ���ة مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان 
املب���ارك م���ن كل من �ضمو ال�ضيخ اأحم���د بن حممد بن �ضلم���ان اآل خليفة، و�ضمو 
ال�ضي���خ حمد ب���ن حممد بن �ضلم���ان اآل خليفة، و�ضمو ال�ضي���خ خالد بن حممد بن 
�ضلمان اآل خليفة، عربوا فيها عن اأطيب التهاين والتربيكات بحلول هذا ال�ضهر 
الك���رمي، مبتهل���ني اإلى املولى العل���ي القدير اأن يعيد ه���ذه املنا�ضبة الكرمية 
عليه���م بوافر ال�ضحة وال�ضعادة وعلى وطننا العزي���ز والأمة العربية والإ�ضالمية 

بالعزة واخلري والربكات.

• �ضمو ويل العهد	 • �ضمو رئي�س الوزراء	 • جاللة امللك	

�ضمو رئي�س الوزراء يتبادل 
التهاين مع قيادة الكويت 

املنام���ة - بنا: ج���رى ات�ضال هاتف���ي بني رئي�س 
ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي الم���ري خليف���ة بن 
�ضلم���ان اآل خليفة واأخيه اأم���ري دولة الكويت ال�ضقيقة 
�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضي���خ �ضباح الحم���د اجلابر ال�ضباح 
مت خالل���ه تبادل التهاين والتربي���كات مبنا�ضبة حلول 
�ضهر رم�ضان املبارك داعني اهلل تعالى اأن يعيد هذه 
املنا�ضبة على البلدي���ن وال�ضعبني ال�ضقيقني باليمن 

والربكات.
كما جرى ات�ضال هاتفي بني رئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة واأخيه 
ويل العهد �ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ نواف الحمد اجلابر 
ال�ضباح واأخيه رئي�س جمل�س الوزراء �ضمو ال�ضيخ جابر 
املبارك ال�ضباح ونائب رئي�س احلر�س الوطني  ال�ضيخ 
م�ضع���ل الحمد ال�ضباح وال�ضيخ جاب���ر العبداهلل اجلابر 
ال�ضباح ورئي�س جمل�س الوزراء الكويتي ال�ضابق �ضمو 
ال�ضي���خ نا�ر املحمد الأحمد ال�ضب���اح، اإذ تبادل �ضموه 
معه���م الته���اين والتربي���كات مبنا�ضب���ة حل���ول �ضهر 
رم�ضان املبارك، داعني املويل عز وجل اأن يعيد هذه 
املنا�ضبة الكرمية على البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني 

وعلى المتني العربية وال�ضالمية باخلري والربكات.
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اعتذار إلى شعب فلسطين
لك���م كان حمزًن���ا وم�ؤمًلا اأن يب���داأ ال�شعب الفل�شطين���ي الأعزل �شيام���ه وي�شتقبل �شهر 
رم�ش���ان املبارك بتقدمي الع�رشات من ال�شه���داء والآلف من اجلرحى يف م�اجهات �شد الكيان 
ال�شهي����ين املجرم الذي مل يت�رع عن الفت���ك والبط�ش باأبرياء مبختل���ف الأ�شلحة وال��شائل 

املحرمة قان�نيا واإن�شانًيا واأخالقًيا.
لق���د وجد هذا الكي���ان الغا�شب نف�شه ح���ًرا طليًقا يف م�اجهة �شع���ب ل ميتلك اإل اإميانه 
برب���ه، ثم بق�شيته وعدالته���ا، واإ�رشاره على حق�قه وم�رشوعيته���ا، والتزامه بالن�شال ال�طني 
والكف���اح امل�رشوع لنيل هذه احلق����ق والت�شدي لهذا العدو مهما كلفه ذلك من خ�شائر هائلة 

وت�شحيات ج�شيمة.
واإزاء ه���ذا العجز العاملي والعربي، والكتفاء بدور املتف���رج على م�شاهد دم�ية ومذابح 
غري اإن�شانية ترتكب بحق املدنيني الفل�شطينيني يف اأر�شهم املحتلة ووطنهم املغت�شب، فال 
جند اأمامنا اإل العتذار لهذا ال�شعب الفل�شطيني لعجزنا عن ن�رشته الن�رشة ال�اجبة والدفاع عن 

ق�شيته العادلة وفر�شها كما يجب على املحافل الدولية.
نعت���ذر له���ذا ال�شعب املقاوم بحق والذي �شدق اأن هناك تي���ارا مقاوما اآخر، فاإذا به يجد 
ه���ذا التيار يعيث يف الأر�ش ف�شادا وين�رش الف��ش���ى والعنف يف بالد العرب، فقد ذهب لقتل 
ال�شع���ب ال�ش�ري ال�شقيق وتهجريه، وذهب الى اليمن ليدع���م امليل�شيات احل�ثية الإرهابية 
وليك�ن �رشيكا اأ�شا�شيا يف قتل ال�شعب اليمني وا�شتهداف قبلة امل�شلمني يف مكة والأرا�شي 

ال�شع�دية بال�ش�اريخ البالي�شتية لرتويع الآمنني.
واإذا كان م���ن مقاومة له���ذا التيار، فهي مقاومة كل من يرف�ش���ه اأو يحاول التخل�ش من 
هيمنته ونف�ذه يف العراق ويف لبنان ليظل قاب�ًشا على القرار ومتحكًما يف مقدرات البالد حتى 

واإن كان ذلك بالبلطجة والعجرفة.
فيا اأيها ال�شعب الفل�شطيني العظيم، كن كما اأنت على املقاومة والن�شال ثابًتا وللكفاح 
امل�رشوع م�ا�شالً، ول تنتظر من اأحد دعًما اأو م�شاندة، فحق�قكم وا�شحة ومعروفة، بل وم�ثقة 
يف ق���رارات دولية، لكنها ل جتد حتى الآن اإرادة و�شلط���ة قادرة على اإنفاذها، لكن ثق�ا اأنكم 

ب�شم�دكم واإ�رشاركم و�شجاعتكم قادرون على ذلك.
واعذرون���ا، فنح���ن ل منلك من الق�ل اإل ال�شجب وال�شتن���كار ببيانات وت�رشيحات بالغية، 
ول طاق���ة لنا بفعل �ش�ى اإقامة الجتماع���ات وامل�ؤمترات وامل�شريات التي ل ت�شمن ول تغني 

من ج�ع، ول تعيد حًقا ول تفر�ش واقًعا ول تن�رش مظل�ًما، ول تردع ظامًلا ول ترد مغت�شًبا.
فلك���م اهلل اأيها ال�شعب الفل�شطين���ي الأبي، ودع�نا نحن ن�ا�ش���ل التنظريات فيما بيننا 
وت�زي���ع التهامات �شد بع�شنا البع�ش لتظل خالفاتنا قائمة وم�شتعلة وتبقى اأو�شاعنا قلقة 

وغري م�شتقرة، فاإرادتكم هي الباقية، وهي املنت�رشة.

مؤنس المردي 

moanes.almardi
@albiladpress.com

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة ي�ستعر�ض العالقات مع تركيا

البحرين تدعو للحد من انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل

ا�شتقبل كبري م�شت�شاري الرئي�ش الرتكي ال�شابق

�شاركت يف الجتماع رفيع امل�شت�ى ملبادرة “PSI”... رنا بنت عي�شى:

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل نائب رئي�ش جمل�ش 
ال����زراء �شم���� ال�شيخ علي بن خليف���ة اآل خليفة 
مبكتب���ه �شب���اح اأم����ش، اأر�ش���اد ه�م�زل���� كبري 

م�شت�ش���اري الرئي����ش الرتك���ي ال�شاب���ق عبداهلل 
غ�ل، والذي يزور مملكة البحرين.

العالق���ات  ا�شتعرا����ش  اللق���اء  خ���الل  ومت 

الثنائية القائمة بني البلدين ال�شديقني و�شبل 
تط�يره���ا، كم���ا مت بحث عدد م���ن امل��ش�عات 

ذات الهتمام امل�شرتك.

وزارة  وكي���ل  �شارك���ت  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�شيخة رنا بن���ت عي�شى بن دعي���ج اآل خليفة يف 
الجتماع ال�شيا�شي رفيع امل�شت����ى للمبادرة الأمنية لعدم 

النت�شار )PSI(، والذي عقد يف باري�ش.
وخ���الل الجتماع، اأكدت وكيل اخلارجية م�قف البحرين 
الثاب���ت والداعي اإل���ى نزع اأ�شلحة الدم���ار ال�شامل وتكثيف 
اجله����د الرامية اإلى احلد من انت�شاره���ا، وتط�يق اإنتاجها، 
و�ش����لً اإلى مرحلة النزع ال�شامل لها؛ من اأجل حتقيق الأمن 
وال�شتق���رار يف الع���امل، اإ�شافة اإلى ����رشورة اعتماد مقاربة 
جدي���دة و�شاملة تكفل اتخ���اذ اإجراءات فعال���ة لل�شعي نح� 

اإنهاء التهديد الذي متثله هذه الأ�شلحة.
كما اأ�شارت اإل���ى اأن اإمكان ح�ش�ل اجلماعات الإرهابية 
عل���ى اأ�شلحة الدم���ار ال�شامل ل تزال ت�ش���كل تهديًدا كبرًيا 
لالأمن العامل���ي، من�هة باأنه على الرغم م���ن اإحراز تقدم يف 
ال�شن����ات الأخرية للتقليل من ه���ذه املخاطر، اإل اأن احلاجة 
اإل���ى اتخاذ مزيد م���ن الإجراءات ل تزال ملح���ة. كما �شلطت 
ال�ش����ء على اأن التكن�ل�جيات اأ�شبحت الآن متاحة جلمه�ر 
اأو�ش���ع، م�ش���ددة على قيم���ة اجله����د ال�طني���ة والعاملية 
املتكاتف���ة الرامية اإلى منع انت�ش���ار اأ�شلحة الدمار ال�شامل، 
وه���� الدور ال���ذي ت�شطلع به هذه املب���ادرة بتكاتف جميع 
اأع�شائه���ا، ومنها مملك���ة البحرين التي ان�شم���ت للمبادرة 

العام 2006.
واأو�شح���ت ال�شيخ���ة رن���ا اأن���ه يج���ب اأن يك����ن هدفنا 
والبي�ل�جي���ة  الن�وي���ة  الأ�شلح���ة  تاأم���ني  ه����  امل�ش���رتك 
والكيميائية، والق�شاء عليه���ا كلما اأمكن، وتنفيذ �ش�ابط 
فعالة على احليازة املحلية للم�اد ذات ال�شتخدام املزدوج 
املتعلق���ة به���ذه الأ�شلح���ة وعل���ى ت�شديره���ا، ورغم وج�د 
حتديات خمتلفة فيما يتعلق مبراقبة ا�شتعمال كل ن�ع من 
اأن����اع امل�اد اخلطرة ا�شتعمالً �شلمًي���ا، فاإن منظمات الأمم 
املتحدة، مثل ال�كالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر 
الأ�شلح���ة الكيميائية، تتعاون مع ال���دول الأع�شاء ملعاجلة 
تلك التحديات، ب�رشورة تعزيز هذا العمل احلي�ي عن طريق 

تلك ال�ش�ابط الدولية الفعالة املتفق عليها.
وعل���ى هام����ش الجتماع، عق���دت ال�شيخة رن���ا اجتماًعا 
ثنائًي���ا مع نائب املدير العام لل�ش����ؤون ال�شيا�شية والأمنية 
ب����زارة اخلارجي���ة الفرن�شي���ة اإيريك دان�ن، حي���ث اأ�شادت 
وكيل اخلارجي���ة بالعالقات الثنائية املمي���زة بني البحرين 
وفرن�شا ال�شديقة، وما ت�شهده من تط�ر ومناء على خمتلف 

الأ�شعدة.
كم���ا مت بح���ث اآخ���ر امل�شتج���دات والتط����رات عل���ى 
ال�شاحت���ني الدولي���ة والقليمي���ة، مبا يف ذل���ك ا�شتعرا�ش 
التحدي���ات واملخاطر الفعلية املرتتب���ة على انت�شار اأ�شلحة 
الدم���ار ال�شام���ل وو�شائ���ل اإي�شاله���ا عل���ى ال�شل���م والأمن 
الدوليني، كما مت تب���ادل اخلربات فيما يتعلق بالتفاقات 
الدولي���ة ذات ال�شلة واأوج���ه التع���اون امل�شتقبلية يف هذا 
املجال مبا يلب���ي طم�حات البلدي���ن ال�شديقني والرتقاء 
به���ذا التعاون اإلى اآفاق اأرح���ب واأو�شع مبا يحقق امل�شالح 

امل�شرتكة.
وا�شتعر�ش���ت ال�كي���ل اجله����د املبذول���ة م���ن جانب 
اللجنة ال�طنية حلظر ا�شتحداث وانتاج وتخزين وا�شتعمال 
الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة واملكلفة مبتابعة 
كل ما يتعلق باأ�شلحة الدمار ال�شامل، والتي ترتاأ�شها وزارة 

اخلارجية منذ ت�شكيلها يف هذا املجال.
وم���ن جانبه، ثم���ن دان�ن جه����د البحري���ن واخلط�ات 
املت�شارعة التي تعك����ش تطلعاتها يف هذه املبادرة خا�شة 
م���ن خ���الل مداخالت وكي���ل اخلارجي���ة يف الجتم���اع، من�ها 
باأهمية م�ا�شلة التن�شيق ب���ني الطرفني يف املجالت ذات 

ال�شلة.

• �شم� نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء م�شتقبال كبري م�شت�شاري الرئي�ش الرتكي ال�شابق	

• 	)PSI( وكيل وزارة اخلارجية خالل الجتماع ال�شيا�شي رفيع امل�شت�ى للمبادرة الأمنية لعدم النت�شار

“اجلنوبية” توزع “ماجلة اخلري”
ع�ايل - املحافظة اجلن�بية: انطالقا من اهتمام حمافظ اجلن�بية 
�شم���� ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة مبب���داأ الت�ا�شل امل�شتمر بني 
املحافظة واأفراد املجتمع وتعزيز ال�رشاكة املجتمعية يف �شهر رم�شان 
املبارك، اأو�شح���ت مدير اإدارة الربامج الجتماعي���ة و�ش�ؤون املجتمع 
فاطم���ة الغت���م اأن املب���ادرات الإن�شانية اأخ���ذت حيًزا خريًي���ا وطابًعا 
اإن�شانًيا مهما يف ت�زيع �شندوق “ماجلة اخلري” على جمم�عة من الأ�رش 
يف الأ�شب����ع املا�شي عل���ى مناطق املحافظة كاف���ة. وبينت الغتم اأن 
اإدارة الربامج الجتماعية و�ش�ؤون املجتمع باملحافظة اجلن�بية وزعت 
�شناديق “ماجلة اخل���ري”؛ تعزيزا لإحياء العادات والتقاليد والأعراف 
الدينية واملجتمعية ال�شامية واإبراز روح التعاون بني اأفراد املجتمع. • فاطمة الغتم	

دينارا

�صحيفة البالد
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�سمو ويل العهد قدوة يف العمل اجلاد واملخل�ص
    يف برقي�ت ل�سموه مبن��سبة اللفتة امللكية ب�إطالق ا�سمه على املدينة اجلديدة... وزراء وم�سوؤولون:

املن�مة - بن�: تلقى ويل العهد ن�ئب الق�ئد 
الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد اآل 
خليفة برقية تهنئ���ة من وزير الداخلية الفريق 
الرك���ن ال�سي���خ را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة 
مبن��سب���ة اللفتة امللكي���ة ال�س�مية الكرمية من 
لدن ع�هل البالد �س�حب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، بت�سمي���ة املدينة الإ�سك�نية 
اجلديدة يف املح�فظ���ة ال�سم�لية ب��سم “مدينة 
�سلم�ن”، مل�س�هم�ت �سم���و ويل العهد اجلليلة 
يف بن�ء ونه�سة املجتمع البحريني، ودور �سموه 
احلي���وي والبن����ء يف توف���ري امل�سك���ن املالئ���م 

والعي�س الكرمي لأبن�ء �سموه املواطنني.
واأعرب وزير الداخلية يف برقيته عن خ�ل�س 
الته����ين واأ�سمى التربي���ك�ت ل�سمو ويل العهد 
مبن��سب���ة اللفتة امللكية ال�س�مي���ة تيمًن� ب��سم 
�سم���وه وتقديرا لإجن����زات �سم���وه وم�س�هم�ته 
القيم���ة واملتوا�سل���ة يف تط���ور ونه�سة مملكة 
البحري���ن، موؤكدا اأن اإجن����زات �سمو ويل العهد 
ت�أتي امتداًدا لروؤي���ة 2030 والتي ك�ن ل�سموه 
الف�س���ل يف حتقيقه� منذ ت���ويل �سموه من�سب 
الن�ئ���ب الأول لرئي����س ال���وزراء وتروؤ�س �سموه 
اللجن���ة التن�سيقي���ة الت���ي اأخذت عل���ى ع�تقه� 
التخطيط والتنفيذ للم�س�ريع الكربى يف مملكة 
البحرين، والتي �س�همت يف اإحداث نقلة نوعية 
يف جم�ل التنمية ال�س�مل���ة التي اأراده� �س�حب 

اجلاللة امللك حل��رض البحرين وم�ستقبله�.
واأ�س����ر وزي���ر الداخلي���ة اإل���ى اأن �سمو ويل 
العه���د ك�ن له ال���دور الف�عل يف اإجن����ز برن�مج 
الأولوي����ت وتوف���ري  عم���ل احلكوم���ة وو�س���ع 
الإمك�ن�ت وفق تخطي���ط منهجي مدرو�س، كم� 
ك�ن ل�سم���وه الف�سل يف الإ�رضاف على امل�س�ريع 
ومت�بعة مراحل الإجن�ز وتوجيه الق�ئمني عليه� 

لبذل اأق�سى اجلهود وح�سد الط�ق�ت وتوظيف 
اخل���ربات الوطنية للم�س�همة يف م�سرية التنمية 
بعد ا�ستكم�ل برام���ج التدريب والت�أهيل الذي 

حظيت بدعم �سموه واهتم�مه.
واأكد وزير الداخلية اأن �سمو ويل العهد قدم 
النم���وذج والق���دوة يف العمل اجل����د واملخل�س 
واملت�بع���ة امليداني���ة وتوجيه امل�س����رات نحو 
منه���ج مع��رض يف التنمية وف���ق روؤية م�ستقبلية 
ومب�درات رائدة لدفع حركة النهو�س والتقدم 
اإلى الأم�م، داعي� اهلل اأن يحفظ �سمو ويل العهد 
واأن ي�سدد خط�ه على طريق احلق واخلري لإعالء 
م�سرية النم����ء والبن�ء يف العه���د الزاهر لع�هل 
الب���الد �س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة.

كم���� تلق���ى �س�ح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل 
العهد ن�ئب الق�ئد الأعلى الن�ئب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء برقية تهنئة م���ن رئي�س جه�ز 
الأمن الوطن���ي الفريق ع�دل الف��سل مبن��سبة 
اللفتة امللكية ال�س�مية الكرمية من لدن جاللة 

امللك، بهذه املن��سبة.
ورفع رئي�س جه�ز الأمن الوطني يف برقيته 
ب�لأ�س�ل���ة عن نف�سه وني�بة ع���ن منت�سبي جه�ز 
الأم���ن الوطن���ي ك�ف���ة اأ�سم���ى اآي����ت الته�ين 
والتربي���ك�ت ل�سم���و ويل العه���د مبن��سبة هذه 
اللفتة امللكية ال�س�مية، م�سيدا ب�إجن�زات �سمو 
ويل العه���د وجه���وده الدوؤوب���ة واملتوا�سلة يف 
جمي���ع املج�لت الت���ي تدعم عملي����ت التنمية 
والتطوي���ر الت���ي ت�سهده���� مملك���ة البحري���ن 
لرف���ع م�ست���وى العي����س الك���رمي للمواطن���ني 
ورف�هيتهم، �س�ئال اهلل اأن يوفق �سموه وي�سدد 
خط�ه خلدم���ة الوطن واأن ميت���ع �سموه مبوفور 

ال�سحة وال�سع�دة.
وتلق���ى �س�حب ال�سم���و امللكي ويل العهد 
ن�ئ���ب الق�ئ���د الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي����س 
جمل����س ال���وزراء برقي���ة تهنئ���ة م���ن الوكي���ل 
امل�س�عد للمن�ف���ذ والبحث واملت�بع���ة ب�سوؤون 
اجلن�سية واجلوازات والإق�مة العميد عبدالرحمن 

الدو�رضي بهذه املن��سبة.
وع���رب الوكي���ل امل�س�عد للمن�ف���ذ والبحث 

واملت�بع���ة يف برقيته عن اأ�سم���ى اآي�ت الته�ين 
والتربي���ك�ت ل�سم���و ويل العه���د مبن��سبة هذه 
اللفت���ة امللكي���ة ال�س�مية، م�سي���دا ب�إ�سه�م�ت 
�سم���وه املتوا�سل���ة وامل�سه���ودة فيم� حتققه 
وت�سه���ده مملكة البحري���ن من تط���ور ونه�سة 
تنموية مب�ركة يف املج�لت ك�فة، متمني� ل�سموه 

موفور ال�سحة وال�سع�دة والعمر املديد.
كم� اأعرب ع���ن خ�ل�س ته�ني���ه وتربيك�ته 
ل�سمو ويل العه���د مبن��سبة حلول �سهر رم�س�ن 
املب����رك، داعي� املولى العلي القدير اأن يحفظ 
مملك���ة البحرين حكومة و�سعًب���� من كل �رض واأن 

يدمي عليه� نعمة الأمن والأم�ن.

وتلق���ى �س�حب ال�سم���و امللكي ويل العهد 
ن�ئ���ب الق�ئ���د الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س ال���وزراء برقية تهنئة م���ن رئي�س غرفة 
جت����رة و�سن�ع���ة البحري���ن �سمري ن�����س بهذه 

املن��سبة.
ورفع رئي����س الغرفة يف برقيت���ه ب�لأ�س�لة 
ع���ن نف�س���ه وني�بة ع���ن اأع�س�ء جمل����س الإدارة 

والأ����رضة التج�ري���ة وال�سن�عي���ة اأ�سم���ى اآي����ت 
الته�ين والتربيك�ت ل�سمو ويل العهد مبن��سبة 
هذه اللفتة امللكية ال�س�مية، معرب� ل�سموه عن 
تقديره واعتزازه ب�ل���دور الوطني الكبري الذي 
ي�سطل���ع به �سموه وم� حقق���ه �سموه حفظه اهلل 
م���ن اإجن����زات تعك�س طموح����ت قي����دة جاللة 
امللك واآم�ل �سعب البحرين الويف، داعي� اهلل عز 
وج���ل اأن يحفظ �سموه ويرع�ه واأن يوفق �سموه 
لتحقي���ق كل م� ي�سبو اإليه م���ن اآم�ل يف �سبيل 
خ���ري وعزة بلدن���� العزيز، واأن يكل���ل كل جهود 
�سم���و ويل العه���د املب�ركة ب�لتوفي���ق والنج�ح 
لتحقيق املزيد من التطور التنموي واحل�س�ري 
والقت�س����دي لهذه اململك���ة الغ�لية يف العهد 
الزاهر حل�رضة �س�ح���ب اجلاللة امللك واحلكومة 

برئ��سة �س�حب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء.

وتلق���ى �س�حب ال�سم���و امللكي ويل العهد 
ن�ئ���ب الق�ئ���د الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي����س 
جمل����س الوزراء برقية تهنئ���ة من الأمني امل�يل 
الق�ئم ب�أعم�ل الرئي�س التنفيذي للغرفة ع�رف 

هجر�س بهذه املن��سبة.
ورف���ع الق�ئ���م ب�أعم�ل الرئي����س التنفيذي 
لغرفة جت�رة و�سن�عة البحرين يف برقيته اأ�سمى 
اآي�ت الته�ين والتربيك�ت اإلى �سمو ويل العهد 
مبن��سبة ه���ذه اللفتة امللكي���ة ال�س�مية، معرًب� 
عن ب�لغ تقديره واعتزازه ل�سمو ويل العهد على 
الدور الوطني الكبري ال���ذي ي�سطلع به �سموه، 
داعي� اهلل العل���ي القدير اأن يكون هذا امل�رضوع 
احل�س�ري �سمن �سل�سلة من امل�س�ريع التنموية 
مبملكة البحرين، وا�ستم���راًرا لتحقيق الأهداف 
التنموي���ة والقت�س�دية الت���ي ين�سده� �سموه، 
متمني���� ل�سم���و ويل العه���د املزيد م���ن النج�ح 

والتوفيق ملوا�سلة م�سرية اخلري والتقدم.

• �سمري ن��س	 • ع�دل الف��سل	 • وزير الداخلية	

املن�م���ة - بن����: تعد مدين���ة �سلم�ن التي 
تف�س���ل ع�هل الب���الد �س�حب اجلالل���ة امللك 
حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة ب�فتت�حه�، والتي 
و�س���ع حج���ر الأ�س��س به���� ويل العه���د ن�ئب 
الق�ئ���د الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س�حب ال�سم���و امللكي الأمري �سلم�ن 
ب���ن حمد اآل خليفة، ه���ي الأكرب والأكرث تطوًرا 
يف ت�ريخ الإ�سك�ن؛ بتوفريه� اأكرث من 15 األف 
وحدة �سكنية مكتملة املرافق واخلدم�ت على 
م�س�حة متت���د اإلى 740 هكت����ًرا على ال�س�حل 
ال�سم����يل الغرب���ي ململك���ة البحري���ن؛ لتخدم 
بدوره���� ق�طن���ي املدينة، اإذ �ستبل���غ ط�قته� 
ال�ستيع�بية حني اكتم�له���� اأكرث من 90 األف 

ن�سمة.
وتت�أل���ف مدين���ة �سلم����ن م���ن 6 �س���واٍح 
�سكني���ة ت�سهد تنفي���ذ 4 من�ذج بن����ء ُمطورة 
للوح���دات ال�سكنية، مب���� يتن��سب ومتطلب�ت 
 ،)D11( بن����ء  كنم���وذج  البحريني���ة  الأ����رضة 
ومن���وذج )S.A 1( و)S.A 2( و)S.A 3(، اإذ 
اإن كل هذه النم�ذج ج�ءت مب� يتوازى ومن�ذج 
اجليل اجلديد من ت�س�ميم الوحدات ال�سكنية 
التي ق�م���ت الوزارة بتطويره���� لتتن��سب مع 
متطلب����ت الأ�رضة البحريني���ة، واهتمت الوزارة 
ب����أن تطَل معظم الوح���دات ال�سكنية ب�ملدينة 
على من�طق خ�رضاء يف �سكل متنزه�ت وحدائق 
وممرات م�س�ة وم�س�رات للدراج�ت على واجهة 
بحري���ة تلتف حول مدين���ة �سلم�ن مب�س�فة 40 
ك���م، 95 % من هذه الواجه���ة البحرية من�طق 

ع�مة مت�حة لل�سك�ن والزوار.
وفيم� يتعلق بنموذج البن�ء )D11(، وهو 

النم���وذج الأك���رث �سيوًع� يف معظ���م امل�س�ريع 
الإ�سك�ني���ة، ج�ء ليتكون من دورين ي�سم�ن 4 
غرف نوم و4 حم�م�ت و�س�لة معي�سة، وجمل�س 
ومطب���خ وموقف �سي�رة، ب�إجم����يل م�س�حة بن�ء 

240 مرتا مربع�.
وكم� �سهدت مدين���ة �سلم�ن تنفيذ اأولى 
مب�درات ال�رضاكة م���ع القط�ع اخل��س لت�سييد 
وحدات اإ�سك�ني���ة ي�ستفيد منه� ذوو الطلب�ت 
الإ�سك�ني���ة املدرج���ة عل���ى قوائ���م النتظ�ر، 

 S.A.( اإذ �ُسمم���ت ه���ذه الوح���دات بنم����ذج
3&2&1( التي تتك���ون من 3 اأدوار ت�سم 4 
غرف نوم و4 حم�م�ت، و�س�لة معي�سة وجمل�س 
ومطبخ وموقفني ل�سي�رتني على م�س�حة بن�ء 
207 اأمت����ر مربعة، مع اإم���ك�ن اإ�س�فة 3 غرف 

نوم على البن�ء الق�ئم.
وروع���ي اأثن����ء ت�سمي���م املدين���ة لتكون 
مو�سولة ب� 6 مداخل رئي�سة ل�ستيع�ب احلركة 
املرورية لق�طنيه� وزواره�، اإذ اإنه� ت�سم 10 

جزر تربطه� ج�سور و�سبكة طرق متطورة، هذا 
و�ستوفر مدين���ة �سلم�ن جمموع���ًة وا�سعة من 
املراف���ق املجتمعية اخلدمية مث���ل املدار�س 
وامل�س�ج���د واملراك���ز ال�سحي���ة واملكتب����ت، 
ومدين���ة ري��سي���ة متك�مل���ة، وكل ذلك موزع 
على م�س�ف�ت متق�ربة ميك���ن الو�سول اإليه� 
�سرًيا على الأقدام، والأهم من ذلك �سيتو�سط 

املدينة واحدة من اأكرب احلدائق يف البحرين.
كم� حتت���وي مدين���ة �سلم�ن عل���ى م�رضوع 

حمطة مع�جل���ة مي�ه ال�رضف ال�سحي التي تبلغ 
ط�قته���� ال�ستيع�بي���ة 40 األ���ف م���رت مكعب 
يومًي�، ويخ���دم جميع جزر املدين���ة واملن�طق 
الت�سج���ري  اأعم����ل  وتخ���دم  به����،  املحيط���ة 
والتجمي���ل يف املدينة مب���� يتط�بق واملع�يري 
البيئي���ة ك�فة ل�رضف املي�ه الف�ئ�سة للبحر مع 

احلف�ظ على البيئة البحرية.
م�ستقب���ال  املدين���ة  و�ست�سه���د  ه���ذا 
ا�ستعم����لت جت�ري���ة متعددة مث���ل املحالت، 
املك�تب، وال�ستخدام�ت ال�سن�عية اخلفيفة، 
اإذ ت�سع���ى ال���وزارة لأن تكون مدين���ة �سلم�ن 

متك�ملة املرافق واخلدم�ت.
اإن مدين���ة �سلم����ن �سه���دت العدي���د من 
املحط�ت املهم���ة، والتي بداأت بتنفيذ اأعم�ل 
الدف����ن البحري واحلم�ي���ة ال�سخرية للمدينة، 
ث���م و�س���ح املخط���ط الع����م والتف�سيلي له� 
ب�لتع����ون م���ع هيئ���ة التخطي���ط الفرن�سي���ة، 
و�س���وًل اإلى مراح���ل التنفيذ الفعلي���ة لإن�س�ء 
الوح���دات ال�سكني���ة، بتموي���ل م���ن امليزانية 
الإ�س���ك�ن يف  وزارة  للدول���ة وح�س���ة  الع�م���ة 

برن�مج التنمية اخلليجي.
ووزارة الإ�س���ك�ن تعمل عل���ى قدٍم و�س�ق 
لتنفيذ هذا امل�رضوع الإ�سك�ين ال�سخم، اإذ اإنه� 
ا�ستط�عت اإكم�ل ن�سب الإجن�ز يف م� يزيد عن 
3000 وح���دة �سكنية بهذه املدينة، واكتملت 
مراحل الإجن�ز يف اأعم�ل البنية التحتية مبدينة 
�سلم�ن الإ�سك�نية، وتعكف الوزارة ح�لًي� على 
توف���ري البني���ة التحتية واخلدم����ت الأ�س��سية 
لالأرا�س���ي الأخ���رى ب�ملدين���ة الت���ي �ست�سيد 

عليه� امل�س�ريع امل�ستقبلية.

مدينـــة �سلمـــان ت�ســـــم 4 منــــاذج مطـــورة مــن الوحــدات
متتد على م�س�حة 740 هكت�را... “الإ�سك�ن”:

• تت�ألف مدينة �سلم�ن من 6 �سواٍح �سكنية	
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“اإعدادية زنوبيا” حترز 3 جوائز يف “املدار�س ال�صديقة” 

م�صاواة العزاب امل�صتاأجرين من املواطنني بخف�س الر�صوم البلدية

لتميزها يف العمل التطوعي وتفعيل املواقع الرتبوية الإلكرتونية

دعًما لهم وتخفيًفا عن اأعبائهم املعي�شية ... املرباطي:

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتعلي���م:  يف اإجناز تعليمٍي جديد ململكة 
البحرين، فازت مدر�ش���ة زنوبيا الإعدادية 
للبنات بث���اث جوائز يف م�شابقة املدار�س 
ال�شديق���ة ملكتب الرتبي���ة العربي لدول 
اخللي���ج يف دورتها الثالث���ة، متفوقًة على 
العدي���د من املدار����س امل�شاركة من دول 
جمل����س التعاون ل���دول اخللي���ج العربية، 
حي���ث كان���ت اجلائ���زة الأول���ى يف جم���ال 
املب���ادرات الطابية التطوعية عرب مبادرة 
“�شواع���د ت�شاع���د”، اإ�شافًة اإل���ى جائزتي 
اأف�شل م�رشف نظام واملعلم الأكرث تفاعا، 
واللت���ان متنح���ان للمعلم���ن املتميزي���ن 
يف تفعي���ل املواقع الإلكرتوني���ة اخلا�شة 
باملدار����س ال�شديق���ة ملكت���ب الرتبي���ة 

العربي لدول اخلليج.
وح����رش وزي���ر الرتبية والتعلي���م  ماجد 
النعيم���ي حف���ل التك���رمي ال���ذي اأقامت���ه 
ال���وزارة يف مق���ر املدر�ش���ة، حي���ث اأعرب 
عن خال����س تهانيه وتربيكات���ه للطالبات 
وع�شوات الهيئت���ن الإدارية والتعليمية 
مب���ا حتقق من اإجن���اٍز متميز، ي�ش���اف اإلى 
�شل�شل���ة الإجن���ازات التعليمي���ة امل�رشّف���ة 
ال�شعيدي���ن  عل���ى  البحري���ن  ململك���ة 
الإقليمي والدويل، ويعك�س الأثر الإيجابي 
مل�رشوعات الوزارة التطويرية، ويوؤكد حجم 
اجله���ود املبذول���ة يف مدار�شن���ا لارتقاء 

بالطلبة تربوًيا وتعليمًيا.
واأ�شاد الوزير مببادرة العمل التطوعي 

والبيئ���ي التي متيزت بها املدر�شة، وقام 
من خالها عدد من الطالبات باإعادة تدوير 
املواد امل�شتهلكة، وا�شتخدامها يف اإن�شاء 
حدائ���ق تعليمية داخل املدر�شة وخارجها، 
اإ�شافًة اإل���ى الدور املتمي���ز للمعلمات يف 
تفعيل موقع املدر�ش���ة الإلكرتوين �شمن 
املواق���ع املخ�ش�شة للمدار����س ال�شديقة 
ملكت���ب الرتبي���ة العرب���ي ل���دول اخلليج، 
منوًها بال���دور الذي ي�شطل���ع به املكتب 
للم�شاهم���ة يف جع���ل املدار����س يف الدول 
الأع�ش���اء منوذًج���ا رائ���ًدا يف تطبيق اأحدث 
املمار�ش���ات الرتبوي���ة الناجح���ة، وتكوين 
التعلي���م  عل���ى  حمف���زة  مدر�شي���ة  بيئ���ة 

والتعّلم.

وا�شتمل احلفل على فيلم ق�شري حول 
اإجنازات مدر�شة زنوبيا �شمن هذه ال�شبكة 
من املدار�س، منذ ان�شمامها اإليها يف العام 
الدرا�ش���ي 2013/2014، فعاوًة على ما 
حققت���ه من اإجناز يف ال���دورة الثالثة، فقد 
�شبق لها الف���وز يف الدورة الأولى مببادرة 
طابية يف املجال الجتماعي بعنوان “فينا 
اخلري”. اأما يف ال���دورة الثانية، فقد فازت 
مببادرة يف املجال العلمي، وهي “التدريب 
على تركي���ب وبرجمة الروبوت املتحرك”. 
ويتم حتكيم املبادرات املقدمة للم�شابقة 
من جانب جلنة متخ�ش�شة، يف �شوء معايري 
اجلدة والبتكار، ومدى النتفاع باملبادرة، 
وقابليتها للتطوير، ومدى جودة التنفيذ.

يتج���ه جمل�س بلدي املح���رق يف اجتماعه 
العتي���ادي الق���ادم لإقرار مق���رتح مب�شاواة 
الع���زاب والعزباوات من املواطنن مع بقية 
الفئات الت���ي �شملها قرار خف����س الر�شوم 

البلدية على م�شاكنهم امل�شتاأجرة.
وذك���ر مق���دم املق���رتح البل���دي غ���ازي 
املرباطي ل�”الباد” اأن اأنظمة هيئة الكهرباء 
عرف���ت الأ�رشة البحريني���ة امل�شتحقة للدعم، 
على نحو اأف�شل م���ن البلديات حيث �شملت 
كل من )مت���زوج، مطلق، اأرمل، َعَزب(، بينما 
ا�شتثن���ى ق���رار وزي���ر الإ�ش���كان والبلديات 
والبيئ���ة ب�ش���اأن تخفي����س بع����س الر�ش���وم 

البلدية العزاب من هذا التخفي�س.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن ه���ذا املق���رتح ياأتي يف 

اإطار احلر�س على دعم املواطنن، من خال 
اإعادة النظ���ر يف بع�س الر�شوم البلدية التي 
تفر�س عل���ى فئات منهم ب�ش���كل متفاوت، 

كاه���ل  ع���ن  التخفي���ف  بذل���ك  م�شتهدًف���ا 
املواطنن اأعباء املعي�شة.

ولف���ت اإل���ى اأن ق���رار خف����س الر�ش���وم 
البلدية انبثق من �شيا�شة احلكومة ونظرتها 
الثاقب���ة عندم���ا �شاوى بن الأ����رش البحرينية 
امل�شتاأج���رة بالأ����رش ذات املل���ك يف الر�شوم 
الأرمل���ة  التخفي����س  البلدي���ة، كم���ا �شم���ل 
واملطلق���ة البحريني���ة املقيم���ة يف م�شك���ن 

م�شتقل.
وتاب���ع اأن���ه اإذا كان �شم���ول املطلق���ات 
والأرام���ل �شمن هذا القرار من باب املراعاة 
لو�شعه���م الجتماع���ي، ف���اإن هن���اك فئات 
كالعزب���اء املقيم���ة يف �شك���ن م�شتق���ل، يف 
الوقت الذي حت�شل في���ه الأرملة واملطلقة 
على دع���م مادي ومعنوي م���ن جهات اأخرى، 
بينما ل حت�شل العزباء على مثل هذا الدعم.

• وزير الرتبية يح�رش حفل تكرمي “اإعدادية زنوبيا” للبنات	

• لقطة تذكارية مع املكرمن	

• غازي املرباطي	

�صيدعلي املحافظة

تعزيــــز العالقـــات مع اليابـــــان

اللجنة الوزارية ت�صتعر�س م�رشوعات القوانني

نا�رش بن حمد ي�صيد بالعالقات مع الإمارات

“الداخلية” و“ال�صباب والريا�صة” تتبادلن التجارب 

بف�صل دعم �صمو رئي�س الوزراء لل�صحافة اإجنازات “$” 
كرم الزماء الفائزين بجائزتي خليفة بن �شلمان وال�شحافة العربية... ال�شعلة:

“الب���اد”  اإدارة  جمل����س  رئي����س  ق���ال 
عبدالنب���ي ال�شعلة اإن ما حققت���ه “الباد” من 
اإجن���ازات يف م�شريتها ال�شحافي���ة جاء بف�شل 
دع���م وم�شاندة رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة 

لل�شحافة وال�شحافين يف مملكة البحرين. 
جاء ذلك اأثن���اء تكرميه الزماء اأحمد كرمي 

و�شيدعلوي املو�ش���وي و�شيدعلي املحافظة، 
بح�ش���ور ع���دد م���ن اأع�ش���اء جمل����س الإدارة، 
مبق���ر  والتحريري���ة  التنفيذي���ة  والإدارت���ن 

ال�شحيفة يف مدينة زايد اأم�س الأول.
واأك���د ال�شعلة حر�س “الباد” على تطوير 
ال�شحافي���ة والهتم���ام بالطاق���ات  الك���وادر 
ب�شواع���د  ال�شحيف���ة  اأن  ال�شبابي���ة، م�شيف���ا 
اأبنائه���ا مقبلة عل���ى مزيد من الإجن���ازات مبا 
ال���ذي ت�شه���ده ال�شحاف���ة  التط���ور  يواك���ب 

الورقية والإلكرتونية.
وكان الزمي���ل �شيدعلي املحافظة قد فاز 
يف اأبري���ل املا�شي بجائ���زة ال�شحافة العربية 
عن فئة “ال�شحافة ال�شتق�شائية”، وا�شتقبله 

�شمو رئي�س الوزراء للتهنئة بالإجناز الكبري.
كم���ا فاز يف ماي���و اجلاري الزمي���ان اأحمد 
ك���رمي بجائزة خليفة بن �شلمان عن فئة عمود 
ال���راأي و�شيدعلوي املو�ش���وي باجلائزة ذاتها 

عن فئة “التحقيق ال�شحايف”.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء �شمو ال�شي���خ حممد بن مبارك 
اآل خليفة مبكتبه بق����رش الق�شيبية، هيديكي 
ايتو مبنا�شب���ة تعيينه �شفرًيا لب���اده اليابان 
ل���دى مملك���ة البحري���ن. ورح���ب �شم���و نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء بال�شف���ري، م�شي���ًدا 
بالعاقات الودية القائمة بن مملكة البحرين 

���ا لل�شفري ايت���و التوفيق يف  والياب���ان، متمنيًّ
تعزيز وتطوي���ر عاقات البلدي���ن وتعاونهما 
يف خمتل���ف املج���الت مل���ا فيه خ���ري و�شالح 
�شعبيهما. من جانبه، اأعرب �شفري اليابان عن 
�شكره وتقديره ل�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة على ا�شتقباله له، و�شعادته بالعمل 

�شفرًيا لباده لدى مملكة البحرين.

املنام���ة - بن���ا: عقدت اللجن���ة الوزارية 
لل�ش���وؤون القانوني���ة اجتماع���ا برئا�شة نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية 
لل�ش���وؤون القانونية ج���واد العري�س، مبكتبه 

بدار احلكومة اأم�س.
الوزراء  اللجن���ة بح�ش���ور  وا�شتعر�ش���ت 
واملذك���رات  املو�شوع���ات  اللجن���ة  اأع�ش���اء 
املدرجة على جدول اأعمالها، والتي ت�شمنت 
ع���ددا من م�رشوعات القوانن املعدة يف �شوء 
القرتاح���ات بالقوانن املرفوعة من جمل�شي 
ال�ش���ورى والنواب اإلى احلكومة، والتي اأعدت 
احلكومة ب�شاأنه���ا املذكرات املقرتحة براأيها 

فيها.

كم���ا بحثت اللجن���ة عددا م���ن م�رشوعات 
القوانن والق���رارات الت���ي اأعدتها احلكومة 
واتخ���ذت ب�شاأنها تو�شيات متهي���داً لرفعها 

اإلى جمل�س الوزراء.
كم���ا نظ���رت اللجن���ة بالإ�شاف���ة اإل���ى ما 
تق���دم عدداً من القرتاح���ات املرفوعة برغبة 
اإلى احلكومة من جمل����س النواب، وقد اأعدت 
اللجن���ة ب�شاأنها م�ش���ودة رد احلكوم���ة عليها 
وق���ررت رفعه���ا اإل���ى جمل�س ال���وزراء لتخاذ 
القرارات الازمة ب�شاأنها، ف�شاً عما قامت به 
اللجن���ة من اإبداء الراأي يف بع�س املو�شوعات 
املحال���ة اإل���ى اللجن���ة م���ن جمل����س ال���وزراء، 

والوزارات املختلفة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل قائ���د احلر�س 
امللك���ي �شم���و العمي���د الرك���ن ال�شي���خ نا�رش 
ب���ن حم���د اآل خليفة مبكتبه يف قي���ادة احلر�س 
امللكي �شباح اأم����س الأربعاء 16 مايو 2018، 
�شف���ري دولة الإمارات العربية املتحدة  ال�شيخ 
�شلط���ان بن حمدان بن زاي���د اآل نهيان؛ وذلك 
مبنا�شبة تعيينه �شفريا جديدا لباده يف مملكة 
البحرين. وخال اللقاء رحب �شمو قائد احلر�س 

امللك���ي ب�شعادة �شفري دولة الإمارات العربية 
املتحدة ال�شقيقة، متمني���ا �شموه له التوفيق 
وال�ش���داد يف اأداء مهامه الدبلوما�شية اجلديدة 
لكل ما فيه خ���ري و�شالح البلدين ال�شقيقن، 
م�شي���دا �شم���وه بالعاقات الأخوي���ة التاريخية 
التي ترب���ط مملك���ة البحرين بدول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�شقيقة، والتي ت�شهد على 

الدوام ازدهارا كبريا يف املجالت كافة.

ا�شتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الوكي���ل امل�شاع���د للموارد الب�رشي���ة، وفًدا من 
وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�ش���ة، يف اإط���ار 
الطاع على جتارب امل���وارد الب�رشية يف جمال 

التميُّز املوؤ�ش�شي واجلوائز العاملية.
ورحب الوكيل امل�شاع���د للموارد الب�رشية 
بالوف���د، معرًبا عن ا�شتعداد امل���وارد الب�رشية 
لتب���ادل اخل���ربات م���ع جمي���ع املوؤ�ش�شات من 

اأج���ل الإ�شهام يف تطوير العمل الإداري، موؤكًدا 
اأهمي���ة العم���ل ب���روح الفريق الواح���د كعامل 
اأ�شا�ش���ي للنج���اح. كما ق���ام فريق م���ن اإدارة 
امل���وارد الب�رشي���ة بعر�س جتربت���ه يف التطوير 
���ز املوؤ�ش�ش���ي ال���ذي �شاهم يف  الإداري والتميُّ
احل�شول عل���ى العديد من اجلوائ���ز العاملية، 
واختتم���ت الزي���ارة باتف���اق اجلانب���ن عل���ى 

ا�شتمرار التوا�شل وتبادل اخلربات. 

“الرتبية”: �رشف املنـح الدرا�صيــة قريبـــا
قالت اإدارة العاقات العامة والعام 
يف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، بالإ�ش���ارة 
اإل���ى املاحظ���ة املن�ش���ورة يف �شحيف���ة 
“الرتبي���ة” متاطل يف  “الباد” بعن���وان 
�رشف منح اأبنائن���ا الدرا�شية لف�شلن”، 

اإن اجله���ة املخت�شة بال���وزارة ت�شتكمل 
حاليا الإجراءات الإدارية واملالية الازمة 
بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة الأخرى؛ 
متهي���دا ل����رشف ه���ذه املبال���غ يف اأقرب 

وقت ممكن.

حمرر ال�صوؤون املحلية
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“اسكت عني صايم”
ل���و اأن هنال���ك فرتة يج���د فيها ال�سيط���ان فر�ست���ه الذهبية ملمار�س���ة هوايته 

و“جمونه” ملا وجد اأف�سل من �سهر رم�سان يف اإركاع ال�سائمني ل�سهواته املحببة.
اختل���ف كثريا مع م���ن يق���ول اإن ال�سياطني تقّي���د اأو “ت�سفد” يف ه���ذا ال�سهر 
الف�سي���ل، رمب���ا كانت احلقيق���ة ه���ي اأن الإن�سان هو م���ن ي�سّف���د لي�ستمتع الأخري 
بدغدغات وو�سو�سات ال�سيطان “الرجيم” والرمتاء يف اأح�سانه غري القابلة للمقاومة.

مازال���ت ذاكرتي حتتفظ ببع�ض م���ا ع�سناه كطالب يف املرحل���ة البتدائية اأثناء 
رم�سان، يدخل املدر����ض يف اأول �ساعات ال�سباح الباكر الف�سل وهو متجهم الوجه، 
حت�سبه “اأبوعنرت” زمانه �سائحا يف طالبه “راأ�سي م�سدع من ال�سيام ... يا ويله اللي 

يطلع �سوت”.
ي���ا اإلهي! اأهكذا هي طقو�ض �سيامك فعال - يا مربي الأجيال - والتي ت�سدعت 
روؤو�ضن���ا من ف���رط �ضماعنا لروتني كلماتك���م امل�ضجرة: “ال�سوم يغ���ذي النف�ض يا 

طالبي”، عفوا، ولكنك للتو هددت مب�سري اأ�سود ينتظرين يا ا�ستاذ!
اأو يح���دث اأحيانا اأنك تخرج من الدوام يف عز الظهرية والعط�ض واجلوع قد �رضب 
�ساحبن���ا املجنون ال���ذي يخرج راأ�سه من نافذة ال�سيارة �سارخ���ا بوقاحة ل مثيل لها 

“حرك يا ابن ... ما باقي �سي على الأذان”!
يحدث دائما اأن ال�سيطان يكون ندمي �سفراتنا الرم�سانية الل�سيق، حيث تكون 
العائالت يف اأوج ذرواتها يف الإ�رضاف والتبذير اإلى حد ترمى بها الوجبات وهي كاملة 
�ض، بينما يئن الكثري من الأطفال والأمهات يف عدد من مناطق العامل من الفقر  مل متمُ

املدقع بحثا عن ك�رضة خبز تقيهم موتا حمققا.
املهم، اأن ال�ضيطان عرف من اأين ت�ؤكل الكتف واأ�ضبح ي�ضحك علينا؛ لأنه يعرف 
اأن البع����ض ميار�ض امتناعا عن الأكل ل غري، واأن جملة “ا�سكت عني �سامي”، ما هي 
اإل دلي���ل على �سيق �سدره وع���دم انغما�سه يف روحية ال�سهر الكرمي وانفالت مزاجه 

لأية �رضارة.

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان

تكثيف املرور والدوريات يف رم�ضان 

دفع الزكاة وال�ضدقات عرب تطبيق “اإ�ضالميات” 

خلف وبوجميد يبحثان تطوير منطقة اأم احل�ضم

ترميم 130 منزال �ضمن “تنمية املدن والقرى” 

الثقافة والتنمية امل�ضتدامة نافذة لل�ضالم العاملي

“كوغر” تبداأ حملة ملواجهة االإ�ضاءة حلرمة رم�ضان

بح�سور الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية امل�سرتكة 

بكلفة مليون دينار... وكيل البلديات:

�ضاركت يف م�ؤمتر القيادات الآ�ضي�ية يف �ضي�ل... مي بنت حممد: 

ل تعك�ض حقيقة وطبيعة املجتمع اخلليجي املحافظ

املنام����ة - وزارة الأ�ضغ����ال و�ض�����ؤون البلدي����ات 
والتخطيط العمراين: ا�ضتقبل وزير الأ�ضغال و�ض�ؤون 
البلدي����ات والتخطيط العمراين ع�ض����ام خلف النائب 
عبدالرحمن بوجميد وعدد من ممثلي املجتمع املدين 
م����ن منطق����ة اأم احل�سم بح�س����ور الوكي����ل امل�ساعد 

للخدمات البلدية امل�سرتكة وائل املبارك.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب خل���ف بالنائب بوجميد 
ومرافقي���ه، م�سيدا بالدور الكبري الذي يلعبه اأع�ساء 
ال�سلط���ة الت�رضيعي���ة يف خدمة الوط���ن واملواطنني، 
ب���ني  الكب���ر  التع���اون  ذات���ه  ال�ق���ت  يف  م�ؤك���دا 
ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية؛ من اأجل ال�سالح 

العام.
ومت خ���الل املقابل���ة بحث عدد م���ن املوا�سيع 
اأم احل�س���م واملوا�سي���ع ذات  املتعلق���ة مبنطق���ة 
الهتمام امل�سرتك، والتي من �ساأنها تعزيز التعاون 
والتن�ضي���ق ب���ني وزارة الأ�ضغال و�ض����ؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين وجمل�س الن�اب وذلك حتقيقا 
ملزيد من النجاحات عل���ى م�ستوى العمل البلدي يف 

ربوع البحرين.

واأ�س���ار الوزير اإلى اأن هن���اك توجيه من جمل�ض 
الوزراء بالعمل على تقدمي اأف�سل اخلدمات وتطوير 
البني���ة التحتية وتهيئة الظ���روف املناخية املالئمة 
كاف���ة التي ت�سه���م يف حتقيق تطلع���ات الأهايل يف 
خمتلف املناطق، م�ؤكدا اأن ال�زارة تعمل وفق روؤية 
وتوجيهات �سم���و رئي�ض ال���وزراء يف تقدمي اأف�سل 
اخلدم���ات وتذليل كافة العقبات؛ م���ن اأجل حتقيق 

تطلعات واآمال وطموحات املواطنني.
ومت بح���ث ع���دد م���ن املوا�سي���ع يف منطقة اأم 

احل�سم، ومنها مو�سوع احلرا�سة يف مرفاأ اأم احل�سم 
واخلدم���ات يف ه���ذا املرف���ق ال���ذي ي�س���كل اأهمية 
لأهايل املنطقة، كم���ا مت مناق�سة عدد من موا�سيع 
ال�ستم���الكات وتخ�سي����ض اأرا�س���ي ل���دار الرعاية، 
ومنطقة لإن�س���اء حديقة واأخ���رى لتخ�سي�ض حملني 
جتاري���ني للجمعية اخلريية وغريه���ا من املوا�سيع، 
ووج���ه خل���ف اإل���ى درا�سة متطلب���ات اأه���ايل منطقة 
اأم احل�س���م والنظ���ر يف اخليارات املمكن���ة والبدائل 

املطروحة لتقدمي تلك اخلدمات.

املنام���ة - وزارة الأ�ضغ���ال و�ض����ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: ك�ضف وكيل �ض����ؤون البلديات 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ض����ؤون  الأ�ضغ���ال  ب����زارة 
العم���راين نبيل اأبو الفتح عن تر�سي���ة مناق�سة ل� 27 
من���زل اإ�سافي���ا للمنازل املدرجة �سم���ن م�رضوع تنمية 
امل���دن والقرى، والت���ي بدئ العمل فيه���ا م�ؤخرا بعد 
توقي���ع عق���ود ترمي���م و�سيان���ة 103 من���ازل �سمن 
امل����رضوع ليبل���غ جمم���وع البي���وت 130 من���زل وذلك 

بتكلفة مليون دينار.
و�س���دد اأب���و الفت���ح يف الزي���اردة امليدانية التي 
قام به���ا مبعية الوكي���ل امل�ساعد للخدم���ات البلدية 
امل�ضرتك���ة وائ���ل املب���ارك وبع�س م�ض����ؤويل البلدية 
عل���ى ����رضورة اإ����رضاع العم���ل يف املنازل الت���ي �سمن 
الربنامج موجه���ا اإلى الإ�رضاع يف تنفي���ذ املنازل التي 
مت توقي���ع عقودها. واأكد اأبو الفتح اأن توقيع العقود 
مت بالتن�سي���ق م���ع املجال����ض البلدية وجمل����ض اأمانة 
العا�سمة وبناء على نظ���ام املناق�سات الداخلية؛ من 
اأج���ل تقدمي امل�ساعدات الإن�سائية من ترميم ومرافق 
لالأ�رض املحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها 

املجال�ض البلدية.
كم���ا اأكد اأب���و الفت���ح عل���ى التع���اون القائم مع 

املجال����ض البلدية يف امل�رضوع، معتربا اأن م�رضوع تنمية 
املدن والق���رى، والذي يعنى ب���ذوي الدخل املحدود 
ه���و اأحد امل�ساريع املهمة الت���ي تبنتها حكومة مملكة 

البحرين.
وك�سف اأب���و الفتح اأي�سا اأن ال���وزارة وبالتن�سيق 
مع املجال�ض ق���د خ�س�ست ميزاني���ة �سنوية مقدارها 
2.4 ملي���ون دينار للم�رضوع مبا ميكن من اإجناز املزيد 
من املن���ازل يف هذا الع���ام، مبينا اأن���ه مت ا�ستالم 37 
طلب���ا مطابقا للمعايري �سمن خط���ة املجال�ض البلدية 
وجمل����ض اأمان���ة العا�سم���ة للع���ام 2018، وبانتظ���ار 

ا�ستالم باق���ي الطلبات امل�ستوفي���ة املعايري بح�سب 
الدلي���ل ال�سرت�س���ادي للم����رضوع ج���اري العم���ل على 

ا�ستكمال اإجراءات الطلبات متهيدا لتنفيذها. 
من جهته، قال الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية 
امل�سرتكة وائ���ل املبارك “اأن ال���وزارة متمثلة باإدارة 
التنمية احل�رضية تقوم برتميم املباين املمُدرجة �سمن 
خط���ة املجال����ض البلدية الت���ي تمُرفع لل���وزارة �سنوياً 
لتنفيذه���ا وفقا للمعاي���ري وال�سرتاط���ات املعتمدة 
بامل����رضوع اآخذي���ن يف العتبار امليزاني���ة املتاحة لكل 

جمل�ض �سنوياً”.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
�سارك���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار 
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، وال�سفرية اخلا�سة 
لل�سنة الدولية لل�سياحة امل�ستدامة من اأجل التنمية 
من���ذ الع���ام 2017 يف م�ؤمت���ر القي���ادات الآ�ضي�ية 

التا�سع، والذي انطلقت اأعماله اأم�ض يف �سيول. 
ويحم���ل امل�ؤمتر هذا العام عن����ان “العوملة يف 

ظل الأزمات: تقدمي فر�ض جديدة للعامل”.
وقالت ال�سيخة مي بنت حممد كلمة خالل جل�سة 
خ�س�ست للحديث حول فر�ض التنمية امل�ستدامة: 
“اإن ه���ذا املحفل املهم يف بلد مثل كوريا اجلنوبية 
يع���د فر�س���ة مثالي���ة لتبادل اخل���ربات م���ع الآخر؛ 
لنق���ل التج���ارب الرائ���دة يف حف���ظ الإرث الإن�ساين 
العري���ق بالتوازي مع �سناعة الإب���داع والتقّدم نحو 
امل�ستقب���ل”، واأ�سافت: “ل ميك���ن الف�سل ما بني 
الثقاف���ة والتنمية امل�ستدام���ة، فهما وجهان لعملة 

واحدة، وهما و�سيلة حيوية لتحقيق ال�سالم وتعزيز 
احلوار الإن�ساين ما بني احل�سارات حول العامل”.

كب���رية  تب���دل جه���وداً  البحري���ن  اأن  واأك���دت 
يف �سناع���ة �سياح���ة ثقافي���ة م�ستدام���ة يف �س���وء 
تو�سي���ات منظم���ة اليوني�سك���و ومنظم���ة ال�سياحة 

العاملي���ة، م�سرية اإلى اأن مواق���ع الرتاث، خ�سو�سا 
امل�سجلة منها على قائم���ة الرتاث العاملي ملنظمة 
اليوني�سك���و، تع���د رواف���د مهم���ة لتنمي���ة املجتمع 
املحلي اقت�ساديا وتعريف ال���زّوار بتاريخ وثقافة 

الأوطان. 

دع���ا جمل�ض العالق���ات اخلليجية الدولي���ة )كوغر( اإلى 
“ال�ستم���رار بالت�س���دي ل���كل م���ا يخالف الثقاف���ة والهوية 
اخلليجية والقيم واملبادئ العامة للنظام الأ�رسي واملجتمعي 
اخلليج���ي”، م�ؤكدا اأن “حملة كوغ���ر” لتعظيم رم�سان لهذه 
ال�سن���ة �ست�سهد نقلة نوعية للت�سدي ملا يبث وين�رض ب�سكل 
م�سيء لقد�سية ال�سهر املعظم، ويخد�ض م�ساعر املواطنني 

اخلليجيني وامل�سلمني.
وق���ال ع�س���و اأمن���اء )كوغ���ر( ورئي����ض رابط���ة الكتاب 
ال�سحافيني بكوغر يو�سف ال�رضيف “اإننا د�سنا حملة )كوغر( 
لتعظيم رم�سان وب�سكل �سنوي قبل 9 �سنوات، وهدفنا كان 
الت�سدي اإعالميا وجمتمعيا ملا يتم بثه ون�رضه من م�سل�سالت 
وبرام���ج وم���واد اإعالمية، �س���واء كان���ت خاد�س���ة وم�ستفزة 
مل�ساعرن���ا ول تليق بحرمة وعظمة ه���ذا ال�سهر املقد�ض، اأو 

حمر�س���ة ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض على النقالب �سد القّيم 
واملب���ادئ والخ���اق، ول تعك����س حقيقة وطبيع���ة املجتمع 
اخلليجي العربي املحافظ، اأو تلك التي ت�سجع على التفاهة 
وال�سخاف���ة وال�ستهزاء. و�ستكون حملة هذه ال�سنة م�سرتكة 
بني كل اأطياف و�رضائح املجتم���ع اخلليجي، حيث �سي�سارك 
اجلميع به���ذه احلملة كل ق���در ا�ستطاعت���ه؛ لتوجيه ر�سالة 
اإل���ى القائمني على ن�رض مثل هذه امل���واد، باأن هوية وثقافة 

املجتمع اخلليجي فوق كل اعتبار”.
ودعا ال�رضي���ف كل “الكتاب اخلليجي���ني وال�سحافيني 
والإعالمي���ني واملخت�سني ورجال الفك���ر ال�سالمي والدعاة 
ورم���وز املجتمع اخلليج���ي، اإلى وقفة رجل واح���د �سد هذه 
املواد الإعالمية كل يف جمال تخ�س�سه، واإبراز �سوتهم �سد 

كل ما من �ساأنه ال�ساءة لقد�سية �سهر رم�سان”.

مدينة عي�سى  - الإدارة العامة للمرور: 
اأعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية يف 
بداية �سهر رم�سان تق�سي بتكثيف التواجد 
امل����روري وع����دد الدوري����ات املتحركة على 
الطرق الرئي�سة وال�سوارع التجارية، اإ�سافة 
اإل����ى ترتيب ال�رضطة الراجل����ة يف التقاطعات 
الرئي�س����ة واملجمعات التجاري����ة وامل�ساجد، 
ت�سن����د اإليهم واجبات مالحظ����ة حركة ال�سري 
قبل واأثناء الإفطار، واأي�سا الوقوف اخلاطئ 

بالقرب من امل�ساجد اأثناء �سالة الرتاويح.
كم����ا مت التن�سيق مع مديرية �رضطة ج�رض 
املل����ك فهد لتجن����ب الزدحام����ات املرورية 
يف الف����رتة امل�سائية وحتدي����دا بعد الإفطار 
مع و�س����ع ترتيبات خا�س����ة ملراقبة احلركة 
املروري����ة عل����ى اجل�����رض؛ ل�سم����ان ان�سيابها 
ور�س����د اأي جت����اوزات م����ن �ساأنه����ا تعري�ض 
مرت����ادي ج�����رض امللك فه����د للخط����ر، كما مت 
التن�سي����ق مع اإدارة الطرق ب����وزارة الأ�سغال 
و�ض�����ؤون البلديات لفتت����اح تقاطع ك�بري 
اجلنبي����ة؛ لت�سهيل احلركة املرورية يف �سهر 
رم�س����ان ب�سب����ب كثافة ال�سي����ارات القادمة 
واملتجهة اإلى اململك����ة العربية ال�سعودية، 
بحي����ث تك����ون للقادمني من �س����ارع عي�سى 
ب����ن �سلم����ان باجتاه منطق����ة الهمل����ة وقرى 
املنطق����ة ال�سمالية م����رورا بكوبري اجلنبية، 
ي�ستمر ال�سائق ب����ال توقف. واأ�سار مدير عام 

الإدارة العامة للمرور ال�سيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه����اب اآل خليفة  اإل����ى تعديالت على 
�ساع����ات العمل بالن�سب����ة لالأق�سام اخلدمية، 
حي����ث �ستبا�����رض العمل م����ن الثامن����ة �سباحا 
وا�ستقب����ال املراجع����ني حت����ى الثالثة ع�رضا 
با�ستثناء �سعب����ة الفح�ض واحلوادث، والتي 
ت�ستمر حتى اخلام�سة بع����د الع�رض، ومدر�سة 
امتح����ان ال�سياقة حتى ال�سابع����ة م�ساء، كما 
مت حتديد اأوقات الذروة بالن�سبة لل�ساحنات 
خ����الل �سهر رم�سان يف الفرتة ال�سباحية من 
ال�سابع����ة والن�س����ف حتى الثامن����ة والن�سف 
والف����رتة امل�سائية م����ن الواح����دة والن�سف 

حتى ال�ساعة الثانية والن�سف.

املنام���ة - هيئة املعلوم���ات واحلكومة 
املعلوم���ات  هيئ���ة  اأعلن���ت  الإلكرتوني���ة: 
واحلكومة الإلكرتونية عن توفري جمموعة من 
اخلدمات التي تهم امل�ستخدمني خالل �سهر 
رم�سان عرب تطبي���ق “اإ�سالميات” واملتوفر 
يف متج���ر تطبيق���ات احلكوم���ة الإلكرتوني���ة 
منه���ا  bahrain.bh/apps حر�س���اً  عل���ى 
على تقدمي خدمات جديدة على التطبيقات 
الذكية �سمن التوج���ه الإ�سرتاتيجي للتحول 

الإلكرتوين اإلى الأجهزة الذكية.
فق���د مت تد�س���ني خدمة “دف���ع الزكاة 
وال�سدقات” يف ن�سختها املطورة واملقدمة 
الإ�ضامي���ة  وال�ض����ؤون  الع���دل  وزارة  م���ن 
والأوق���اف لكل م���ن الأف���راد وامل�ؤ�ض�ضات، 
حيث تتيح اإمكان دف���ع مبلغ الزكاة والتربع 
مل�ساري���ع ال�سدقات ودع���م �سندوق الزكاة 
وال�سدق���ات، حي���ث ميك���ن للم�ستخدم���ني 

اختيار امل�رضوع والدفع له مبا�رضة.
وي�ستم���ل التطبي���ق كذلك عل���ى خدمة 
ب�سع���ر  ربطه���ا  ومت  ال���زكاة”،  “احت�س���اب 
الذه���ب اليوم���ي لت�سهي���ل احت�س���اب مبلغ 
الن�س���اب للم�ستخ���دم، كما يوف���ر التطبيق 
“دليل املجال����ض الرم�سانية” الذي يحتوي 
على قائم���ة باملجال�ض البحرينية الرم�سانية 
بالإم���كان  حي���ث  والأ�سبوعي���ة،  اليومي���ة 
ا�ستعرا����ض ا�سم وعن���وان املجل�ض وبيانات 

التوا�سل مع القائمني عليه وخا�سية حتديد 
موقعه على اخلارطة.

ويحت����وي التطبي����ق اأي�س����اً عل����ى عدد 
م����ن اخلدم����ات الت����ي يمُ�ستفاد منه����ا طوال 
العام، وم����ن اأهمها التقومي الهجري وخدمة 
ل����دى وزارة  ال�س����الة” املعتمدة  “مواقيت 
والأوق����اف،  الإ�ضامي����ة  وال�ض�����ؤون  الع����دل 
وال����ذي ي�سكل بدي����الً مثالياً ع����ن الروزنامة 
التقليدية مع منبه للتذكري باأوقات ال�سالة، 
ويوفر بو�سلة لتحديد اجتاه القبلة، اإ�سافة 
خلدم����ة “دليل امل�ساج����د واملراك����ز” التي 
تعت����رب دليالً للم�ساجد واملراك����ز الإ�سالمية 
ومراك����ز حتفيظ الق����راآن يف مملكة البحرين 
واإم����كان حتديد موق����ع امل�سج����د اأو املركز 
املطل����وب عل����ى اخلارطة، وخدم����ات “احلج 
والعم����رة”، والت����ي ت�سم����ل دلي����الً ملنظمي 
حمالت احلج والعمرة وبيانات الت�سال بهم 
وعناوين مكاتبهم. ويف هذا اجلانب، اأعلنت 
هيئ����ة املعلوم����ات واحلكوم����ة الإلكرتونية 
ع����ن اأوق����ات عمله����ا خ����الل �سه����ر رم�سان، 
حيث ميكن زي����ارة مراكز اخلدمة يف كل من 
املحرق )جمم����ع ال�سيف(، ومدين����ة عي�سى، 
ومين����اء �سلمان، خالل اأي����ام العمل الر�سمية 
من الأحد اإل����ى الأربعاء من ال�ساعة 8 �سباحاً 
اإلى ال�ساعة 02:45 ع�رضا ويوم اخلمي�ض اإلى 

ال�ساعة 02:30.

• ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب	

• يو�سف ال�رضيف	



املجل�س الرم�ضاين لـ“الغرفة” 25 مايو
 ال�ضناب�ــــس - الغرفة: دعت غرفة �ضناعة وجتارة 
البحرين اأع�ضاءها واجلمهور الكرمي حل�ضور جمل�ضها 
الرم�ضــــاين، والذي �ضيعقــــد مبقر بيت التجــــار م�ضاء 
اجلمعة 25 مايو 2018 من ال�ضاعة 9:00 حتى 11:00 
م�ضــــاًء، وذلك مــــن منطلق حر�ضها علــــى التوا�ضل مع 
اأع�ضائها واملجتمع التجاري. و�ضيقام املجل�س بقاعة 
املجل�ــــس ببيت التجــــار، و�ضتكــــون الدعــــوة مفتوحة 
للجميــــع. وذكرت الغرفة اأن مواعيــــد الدوام الر�ضمي 
لهــــا خالل �ضهر رم�ضــــان �ضتكون من يــــوم الأحد اإلى 
اخلمي�س من ال�ضاعة 8:00 �ضباًحا حتى 14:00 ظهًرا، 
ويــــوم ال�ضبت “لإدارة خدمة العمالء فقط” من ال�ضاعة 

09:00 �ضباًحا اإلى 14:00 ظهًرا.

اليورو ينزل عن 1.18 دولر ملخاوف ديون اإيطاليا 

لندن -رويرتز: انخف�س اليورو اإلى اأدنى م�ضتوى يف خم�ضة اأ�ضهر اأم�س الأربعاء بعد تقارير عن احتمال 
�ضعـــي حكومة اإيطالية قيد الت�ضكيل للح�ضول على اإعفاء من الدين من الدائنني الأوروبيني ومع موا�ضلة 
الـــدولر اأداءه القـــوي امل�ضتمر منذ �ضهر. ونزل اليورو نحـــو 0.5 % اإلى 1.1783 دولر، وهو اأدنى م�ضتوى 
منذ نهاية دي�ضمرب بعد تقارير باأن حركة -5جنوم وحزب الرابطة اليميني املتطرف يعتزمان مطالبة البنك 
�ملرك���زي �لأوروبي باإ�سقاط ديون �إيطالية قيمتها 250 مليار يـــورو )296 مليار دولر(. ومل تتاأثر العملة 
املوحدة يف البداية بهذه الأنباء من اإيطاليا، لكن مع ا�ضتئناف الدولر موجته ال�ضعودية بداأ اليورو يرتاجع 
�أم���ام �سغوط �لبيع. و�نخف�ض �ليورو ب�سدة مقابل �لفرنك �ل�سوي�رسي، �لذي يعترب من عمالت �ملالذ �لآمن، 
لي�ضجل اأدنى م�ضتوى يف خم�ضة اأ�ضابيع عند 1.1799 فرنك. ويظل اليورو العملة الأف�ضل اأداء يف 2018 مع 
مر�هنة �ملتعاملني على ��ستمر�ر �سعف �لدولر ب�سبب عجز �لتجارة و�مليز�نية يف �لوليات �ملتحدة، وتوقع 

امل�ضتثمرين تخ�ضي�س مزيد من املال ملنطقة اليورو مع زيادة قوة اقت�ضادها.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
منو القرو�ض امل�رصفية بالبحرين لتقرتب من 9 مليارات دينار

معدلت الفائدة على الزبائن توا�ضل �ضعودها

�قرتب���ت �لقرو����ض �مل�رسفي���ة من حتقيق 
م�ضتـــوى جديـــد يبلغ نحو 9 مليـــارات دينار مع 
ات�ضـــاع الت�ضهيالت والتمويـــالت التي تقدمها 

البنوك البحرينية للموؤ�ض�ضات والأفراد.
واأظهـــرت بيانـــات حديثـــة ن�رصهـــا م�رصف 
�لبحرين �ملركزي �أن �لر�سيد �لقائم للقرو�ض 
املقدمة لل�رصكات والأفراد منا بن�ضبة 3.3 % يف 
الربـــع الأول من 2018 مقارنة بالربع الأخري من 
�لعام �ل�سابق. وبلغ �إجم���ايل �لقرو�ض �ملقدمة 
نحـــو 8.98 مليار دينار بنهايـــة الربع الأول من 
�لعام �جل���اري. وت�س���كل هذه �لقرو����ض ن�سبة  
67.7 % مـــن حجم القت�ضـــاد البحريني، فيما 
و�رتفع معدل �لقرو�ض �إلى �لود�ئع لنحو 98.6 
% بنهايـــة مار�ـــس مقارنة بــــ 95 % مع نهاية 

.2017

نمو معدالت الفائدة
وتر�ف���ق �لزيادة يف �لقرو�ض مع �ل�ستمر�ر 

يف منو ن�س���ب �لفائدة �مل�رسفية �لتي تفر�سها 
البنوك على الزبائن لتقدمي التمويل، اإذ بلغت 
�لقرو�ض �ل�سخ�سية نحو 5.27 % يف املتو�ضط 
بنهايـــة مار�ـــس، وذلك مـــن نحـــو 5 % بنهاية 
دي�سم���رب. �أما قرو�ض �لأعم���ال، فقد �نخف�ست 
مـــن نحو  %6 يف الربـــع الرابع من 2017، لتبلغ 
5.42 % بنهاي���ة �لع���ام �ملا�س���ي. ويتز�م���ن 
�رتف���اع �لفائ���دة �مل�رسفية عل���ى �لقرو�ض مع 
قي���ام �لحتياط���ي �لفي���در�يل �لأمريك���ي برفع 
معـــدلت الفائدة علـــى الدولر، والـــذي تربط 
بـــه البحريـــن عملتها عنـــد �ضعر ثابـــت، ويقوم 
امل�ـــرصف املركـــزي يف اململكة بالقتـــداء باأي 
خط���وة لالحتي���اط �لفي���در�يل �لمريك���ي؛ ملنع 

امل�ضاربة على العملة.
وفيمــــا يتعلــــق بالودائــــع، اأ�ضــــارت الأرقام اأن 
�إجم����ايل �لود�ئع �مل�رسفية بلغ����ت 11.8 مليار دينار 
يف �لربع �لثالث بانخفا�����ض طفيف عن �لربع �لأخري 

.2017
وبلغ متو�ضــــط الفائدة علــــى الودائع لفرتة ما 

بني 3 اأ�ضهر و�ضنة، نحو 1.78 %.

وعلــــى �ضعيــــد امليزانيــــة املوحــــدة للقطــــاع 
امل�ــــرصيف  يف البحرين، ت�ضــــري البيانــــات اأن ميزانية 
البنوك يف اململكــــة )ت�ضمل قطاع اجلملة والتجزئة( 
بلغت نحو 189 مليار دينار، وهي ت�ضكل اأكرث من 5 
��سعاف حجم �لقت�ساد �لوطني. �أما بنوك �لتجزئة، 

و�لت����ي تعت����رب �مل�س����ارف �لأ�سا�سي����ة يف �لإقر��ض 
للموؤ�ض�ضــــات وال�رصكات، فقد منت موجوداتها خالل 
الربع الأول من العام اجلاري لتبلغ 84.6 مليار دينار 
يف موؤ�ــــرص على حفــــاظ القطاع امل�رصيف علــــى متانته 

املالية.

 الدين العام 
مـــن جهة اأخـــرى، بينـــت الأرقـــام، اأن حجم 
اإ�ضدارات الدَّين العام منا خالل الربع الأول من 
العـــام 2018 ليبلـــغ 10.66 مليـــار دينار، وهو 
مـــا ي�ضـــكل قرابـــة 80.3 % من �إجم���ايل �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل.
 وت�ضـــكل �ضنـــدات التنميـــة، وهـــي عـــادة 
�ضنـــدات دوليـــة دولرية ن�ضبة كـــربى من هذه 
الديـــون، اإذ تبلـــغ قيمـــة هـــذه ال�ضنـــدات نحو 
6.4 مليـــار دينار.  واأ�ضـــدر م�رصف البحرين 
لبنكـــني جديدين،  املركـــزي ترخ�ضيني 
لريتفع بذلـــك عدد املوؤ�ض�ضـــات املالية 
العاملـــة يف البالد لنحو  393 موؤ�ض�ضة. اأما 
فيم���ا يتعلق بن�ساط �سناديق �ل�ستثمار، 
فقـــد منح امل�رصف املركـــزي تراخي�س لـ 
16 �ضندوقـــا ا�ضتثماريـــا جديدا لريتفع 
بذلك عددها يف اململكة لنحو 2.323 األف 

�ضندوق.

“بيتك” ي�شارك يف “مالزمة الوظائف” التابع لـ “اإجناز”

الزياين: “2030” تعزز موقع البحرين اجلاذب لال�شتثمارات

اجلديدة اإلى لندن يونيو املقبل ت�شيري “درمياليرن” 

بـ “اخلا�ض”  الغرفة تناق�ض اآلية “العمل الإ�شايف” 

ال�ضفري الربيطاين يزور مقر ال�رصكة... “طري�ن �خلليج”:

نا�س اجتمع برئي�س اللجنة امل�ضرتكة لل�رصكات الكربى

�ملنامة - ط���ري�ن �خللي���ج: ��ست�سافت طري�ن 
اخلليـــج �ضفـــري اململكـــة املتحـــدة لـــدى البحريـــن، 
�ساميون مارت���ن، يف مقرها �لرئي�سي باملحرق، حيث 
كان يف ا�ضتقبالـــه الرئي�ـــس التنفيـــذي كري�ضمـــري 
كوت�ضكـــو، ونائب الرئي�ـــس التنفيذي القبطان وليد 
العلـــوي، ورئي�س القطـــاع الهند�ضي جمـــال ها�ضم، 
وذل���ك قبيل ت�سغيل طائرة ط���ري�ن �خلليج �جلديدة 
من طر�ز بوين���غ 787-9 درمياليرن على خط �لناقلة 

بني البحرين ولندن. 
ومت خالل اللقاء مناق�ضة اأوجه التعاون امل�ضرتك 
و�سبل �لرتويج خلدمات طائرة �لدرمياليرن �جلديدة 
املرتقبـــة، والتـــي مـــن املتوقـــع اأن تبـــداأ على خط 
البحرين – لندن هيرثو يف 15 يونيو املقبل. اأ�ضطول 
�لناقل���ة ذو �لع����رس طائر�ت من ط���ر�ز بوينغ 9-787 
درميالي���رن �سي�ستخ���دم حم���ركات رول���ز روي�ض من 
نوع ترينتTEN-1000، وذلـــك من خالل اتفاقية 
ت�ضمـــل اأي�ًضا خدمـــات “توتال كـــري” طويلة �ملدى. 
وت�سّغل طائر�ت �لناقل���ة �لوطنية كبرية �حلجم �لآن 
حمـــركات رولـــز روي�س من نـــوع ترينـــت 700؛ الأمر 
�لذي يعّزز عالقة طري�ن �خلليج �ملمتدة و�لقوية مع 
�رسكة رولز روي�ض يف معر�ض تطوير �لناقلة لأ�سطول 
طائر�ته���ا �مل�ستقبل���ي. و�ستكون 5 طائ���ر�ت بوينغ 
 A320neo 9-787 درميالي���رن وطائرت���ا �إيربا�ض

مـــن الــــ 39 طائ���رة �لتابع���ة لالأ�سط���ول �جلديد قد 
�لتحق���ت باأ�سطول ط���ري�ن �خلليج مع نهاي���ة �لعام 
�حلايل؛ حي���ث مت �لإعالن عن �لوجهات �لتي �ست�سرّي 
�لناقل���ة رحالتها �إليها هذ� �لعام با�ستخد�م طائرتها 
اجلديدة، وهي البحريـــن – لندن هيرثو والبحرين – 

الدار البي�ضاء والبحرين – بانكوك.
 ،2018 �لع���ام  و�ست�س���رّي ط���ري�ن �خللي���ج، يف 
رحالتهـــا اإلى 49 مدينـــة يف 26 دولة. وتلتزم ال�رصكة 
بريادته���ا يف �ل�سناع���ة، حيث تعم���ل با�ستمر�ر على 
تعزيـــز خدماتها وت�ضميـــم منتجاتها التـــي تنا�ضب 

احتياجـــات الـــركاب، كما اأنهـــا ت�ضتهـــر ب�ضيافتها 
العربيـــة الأ�ضيلة، ويتجلى ذلك مـــن خالل منتجاتها 
املميـــزة ال�ضديقة للعائـــالت وامل�ضافرين لالأعمال. 
و�ليوم، ت�سري ط���ري�ن �خلليج رحالت يومية مزدوجة 
اأو اأكرث اإلى وجهـــات خمتارة يف دول جمل�س التعاون 
ومنطقة ال�رصق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا و�ضبه القارة 
الهنديـــة واأوروبـــا؛ بينمـــا متتـــد �ضبكتهـــا اإلى دول 
جمل�ـــس التعـــاون ومنطقة ال�ـــرصق الأو�ضـــط و�ضمال 
اأفريقيـــا و�ضبـــه القـــارة الهنديـــة واأوروبـــا وال�رصق 

الأق�ضى. 

ال�ضناب�س - الغرفة: اأكد رئي�س غرفة جتارة 
و�ضناعـــة البحريـــن �ضمـــري عبداهلل نا�ـــس الدور 
احليوي والرائد الذي تقوم به ال�رصكات الكربى 
يف دعم �لقت�ساد �لوطني، ويف حتقيق �لتما�سك 
وال�ضتقـــرار والتطور يف �ضـــوق العمل مبختلف 
القطاعـــات الإنتاجية وال�ضناعية، منوًها باأهمية 
تعاون ودعم كافة الوزارات والأجهزة احلكومية 
لهـــذه ال�رصكات. جـــاء ذلك خالل اجتمـــاع رئي�س 
الغرفـــة اأم�س الأربعاء ببيت التجـــار مع الرئي�س 
�لتنفي���ذي ل�رسكة غاز �لبحري���ن �لوطنية رئي�ض 
اللجنـــة امل�ضرتكـــة لل�ـــرصكات الكـــربى ال�ضيـــخ 
حممـــد بن خليفة اآل خليفـــة. ومت خالل الجتماع 
مناق�ضة اآخر امل�ضتجـــدات حول كيفية احت�ضاب 
�ساع���ات �لعمل �لإ�س���ايف يف �لقطاع �خلا�ض مبا 
ل يتعار�ض مع قان���ون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي 
لتخفيف الأعبـــاء املالية التي تتحملها ال�رصكات 
الكـــربى ب�ضفة خا�ضة والقطـــاع اخلا�س ب�ضفة 

عامة.
و�س���ّدد نا����ض عل���ى �أهمي���ة تق���دمي كافة 

اأوجـــه الدعـــم لل�ـــرصكات الكـــربى يف البحريـــن 
نظـــًرا لدورهـــا الإيجابي والفاعـــل يف دفع عجلة 
التنميـــة القت�ضاديـــة التـــي ت�ضهدهـــا البالد، 
وما متثلـــه هذه ال�ـــرصكات من ثقـــل اقت�ضادي 
توظيـــف  يف  الفعالـــة  وم�ضاهماتهـــا  وتنمـــوي 
�لعمال���ة �لوطنية وتعزيز قدر�ته���ا �لإنتاجية يف 
مو�ق���ع �لعمل �ملختلفة، و�لذي ع���ّزز من حيوية 
ومتان���ة �لقت�س���اد �لوطني وجعله ق���ادًر� على 

مواجهة كافـــة التحديات القت�ضادية الإقليمية 
والدولية.

بدوره، اأكد ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
اأهميـــة موا�ضلـــة التعـــاون الوثيق مـــع الغرفة، 
م�ضرًيا اإلى اأهمية اإيجـــاد احللول املنا�ضبة فيما 
يتعل���ق باآلية �حت�ساب �ساع���ات �لعمل �لإ�سايف 
يف القطـــاع اخلا�س بال�ضكل الذي ي�ضمن حقوق 

العامل ويخدم ال�رصكات الكربى يف اآن واحد. 

• زيارة ال�ضفري الربيطاين لطريان اخلليج	

• جانب من اللقاء	

املنامـــة - بيتـــك: �ضارك بيـــت التمويل 
الكويتي – البحرين “بيتك”، يف برنامج مالزمة 
الوظائف التابع ملوؤ�ض�ضة اإجناز البحرين، الذي 
ُيلبـــي احتياجـــات جمموعة متنوعة مـــن الطلبة 
البحرينيـــني، وذلك من خـــالل جل�ضات اإثرائية 
تفاعلية واأن�ضطة عملية لإعدادهم ل�ضوق العمل 
والوظائـــف امل�ضتقبلية. ويتما�ضـــى الربنامج 
التطوعـــي مع جهـــود البنك للقيـــام بدوره يف 
امل�ضوؤولية الجتماعيـــة وامل�ضاهمة الفعالة يف 

حت�ضني وتطوير املجتمع يف اململكة. 
ومتت دع���وة جمموعة من ط���الب مدر�سة 
حمـــد الثانوية للبنني ملقـــر “بيتك” الرئي�ضي 
حي���ث تف�سل���ت �لإد�رة �لتنفيذية يف “بيتك” 
وعدد من املوظفني من ذوي اخلربة من خمتلف 
الإدارات كاملـــوارد الب�رصيـــة وتطويـــر الأعمال 

والبطاقات والقنوات الإلكرتونية والعمليات، 
بتقدمي عر�ض تقدميي ح���ول �أعمال �لإد�ر�ت 
املختلفة واملهارات املطلوبة يف جمال العمل، 
حيث �أطل���ع �ملتحدثون �لطالب على جانب من 
خرباتهـــم املهنيـــة. وتاأتي م�ضاركـــة “بيتك” 
يف برنامـــج اإجناز البحرين، وهـــي موؤ�ض�ضة غري 
ربحيـــة لتنميـــة وتدريب ال�ضبـــاب، من منطلق 
التزام البنك بتطوير وتنمية الكوادر ال�ضبابية 
الجتماعيـــة.  امل�ضوؤوليـــة  مببـــادئ  والإلـــزام 
وي�ضعـــى الربنامـــج اإلى �ضـــد الفجـــوة ما بني 
املدار�س واأماكن العمل، وذلك من خالل اإتاحة 
الفر�ضـــة للطـــالب البحرينيـــني ل�ضتك�ضـــاف 
والتعـــرف على امل�ضـــارات املهنية يف خمتلف 
�لقطاع���ات و�لطالع على �لعم���ل �ملوؤ�س�ساتي 

وتنمية مهاراتهم املهنية والريادية.

املنامـــة - ال�ضناعة والتجـــارة: اأكد وزير 
ال�ضناعـــة والتجـــارة وال�ضياحة زايـــد بن را�ضد 
الزياين اأن احت�ضان البحرين لكربيات ال�رصكات 
العاملية التـــي اأ�ضبحت اليوم تتخذ منها مقرًّا 
لأعمالهـــا يف منطقة ال�رصق الأو�ضط، يعد موؤ�رصًا 
اإيجابيًّا ي�ضـــاف اإلى ر�ضيـــد اململكة يف جذب 
وتوط���ني �ل�ستثم���ار�ت و�مل�ساري���ع �لعاملية 
الرائدة يف العامل. جاء ذلك خالل الجتماع الذي 
عقـــده الوزير مع نائب رئي�س �رصكة بي اأي اإ�س 
اأف “BASF” الأملانيـــة فرانـــك فا�ضدرني�ـــس 
والوفـــد املرافـــق له بح�ضـــور وكيـــل الوزارة 
ل�سئ���ون �ل�سناعة �أ�سامه حممد �لُعرّي�ض وعدد 
مـــن امل�ضوؤولـــني مبنطقـــة البحريـــن العاملية 

 .BIIP لال�ضتثمار
و��ستعر����ض �لوزي���ر م�ستج���د�ت �لقطاع 
ال�ضناعـــي يف البحريـــن والواقـــع القت�ضادي 
ب�ضكل عـــام، لفًتا اإلى الروؤى وال�ضرتاتيجيات 
التـــي تتبناها احلكومة املوقـــرة ويف مقدمتها 
روؤية البحرين القت�ضادية 2030، وجناحها يف 
جعل البحرين بوابـــة لال�ضتثمارات وامل�ضاريع 

مـــن قدرتهـــا علـــى جـــذب  املتنوعـــة وعـــزز 
كربيـــات ال�ـــرصكات العاملية لالإقامـــة والعمل 
�سمن �لبيئ���ة �ل�سديقة و�ملحف���زة للم�ساريع 
املختلفـــة. واأكـــد الزيـــاين اأن البحرين ترحب 
دائًمـــا بكافة ال�ضتثمارات التي ت�ضهم يف رفع 
معدلت النمو القت�ضـــادي واجلذب ال�ضياحي 
ـــا يف ظل توجهات  وال�ضتثمـــاري لها، خ�ضو�ضً
ووزارة  املوقـــرة  احلكومـــة  وا�ضرتاتيجيـــات 
ال�ضناعـــة والتجـــارة وال�ضياحـــة فيمـــا يتعلق 
املتعلقـــة  والإجـــراءات  الت�رصيعـــات  بتطويـــر 
بالأن�ضطة التجاريـــة وال�ضتثمارية وال�ضياحية 
املختلفـــة، الأمر الـــذي يعزز ال�ضمعـــة الطيبة 
واملوقع ال�ضرتاتيجـــي للمملكة كوجهة مثلى 

لال�ضتثمارات والفعاليات.
وتعمـــل �رصكـــة BASF الأملانية يف جمال 
الت�ضنيع وت�ضاهم يف ابتـــكار املواد امل�ضافة 
ل�ضناعـــة البال�ضتيـــك مبـــا يف ذلـــك م�ضادات 
الأك�ضـــدة والأ�ضعـــة فوق البنف�ضجيـــة واملواد 
الأ�ضبـــاغ  امللونـــة وغـــري الع�ضويـــة وتاأثـــري 

واملواد امل�ضافة الأخرى.

علي الفردان
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زين���ب عبد�هلل.. ب���د�أت م�ش���و�رها وكفاحها �ملهني من���ذ �إكمالها 

�ملرحلة �لثانوية مما �س���اهم يف حتقيق �أهد�فه���ا وطموحها، �إذ تنوعت 

خرب�تها يف �ملو�رد �لب�س���رية خالل عمله���ا بالبحرين ودول �خلليج ملدة 

14 عاًما، لتبد�أ م�س���روعها �لأول يف نهاية نوفمرب 2012، ثم د�س���نت 
م�سروعها �حلايل يف �لعام 2015 و��ستمرت فيه. 

زينب �حلا�سلة على ماج�ستري يف تنمية �ملو�رد �لب�سرية و�ملالية من 

�لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية بالتعلم ع���ن بعد، ور�ئدة �لأعمال مب�سروع 

“MRS”، ترى من �ل�سروري �أن ينال �ل�سباب �ل�سهاد�ت �لحرت�فية 
�ملدعوم���ة من “متك���ن” لكت�ساب �خلرب�ت �لالزم���ة و�لو�سول �إىل ما 

يطمح���ون �إليه وحتقيق �أحالمهم. وتعتقد �أن من �ملهم �أن يبد�أ �ل�سباب 

جتاربه���م �ملهني���ة مبكًر� يف �سن �سغ���رية؛ لي�سقو� طريقه���م يف �ملجال 

�لذي يولعون به. فيما يلي ن�ص �للقاء معها:

ه���ل لِك �أن حتدثين���ا عن طبيع���ة عملك، ومتى 
�أطلقتيه؟

ب���د�أت �أول م����روع خا����ص يف �شه���ر نوفمرب 
2012، متجر للورود و�لطباعة على �ل�شمع و�لورد 
بدع���م م���ن “متك���ن” وجمموع���ة بن���ك �لبحرين 
للتنمية، يف نوفم���رب 2012، و�فتتحته ر�شمًيا يف 
فرب�ي���ر 2013 مبنا�شب���ة “�لفالنتن”، وو��شلت 
�لعم���ل فيه حت���ى ح�شلت على فر�ش���ة للعمل يف 
�لريا����ص لإد�رة و�فتتاح 5 مطاع���م تابعة لإحدى 
�ل����ركات �لعامل���ة بال�شعودية، ونظ���ًر� ل�شعوبة 
�إد�رة �ملتج���ر بالبحري���ن ع���ن بع���د، و�لهتم���ام 
باأبنائي ��شطررت لإغالق �ملتجر، و�أفكر يف �إعادة 

�فتتاحه. 
�أم���ا م�روع���ي �لآخ���ر فد�شنته �لع���ام 2015 
لال�شت�ش���ار�ت وتطوير وتوظيف �ملو�رد �لب�رية، 
وي�شاهم يف م�شاعدة �ل����ركات لتوظيف �لكو�در 
�ملوؤهل���ة، وكذلك م�شاعدة �ل����ركات يف تاأ�شي�ص 
�إد�ر�ت �مل���و�رد �لب�رية لديه���ا، وتطوير عملها، 
و�إعد�د ملف���ات �ملوظفن، و�أي�ًشا توفري دور�ت 
جمانية لالأفر�د لتنمية �ملو�رد �لب�رية، �إذ نتبادل 

�خلرب�ت فيما بيننا.

و�أق���دم خدماتي يف �ل�شعودية و�لإمار�ت عرب 
�لتو��شل مع �لعمالء بالربيد �لإلكرتوين.

 هل ��شتفدِت من جتربة �جليل �ل�شابق يف �إد�رة 
�لأعم���ال؟ وه���ل تتلق���ن �لن�شيحة م���ن �أفر�د 

�لعائلة؟
نع���م، ��شتف���دت كث���رًي� ممن عمل���ت معهم 
و�شاهم���و� يف �كت�شاب���ي خ���ربة مهني���ة متنوع���ة 
يف تنمي���ة �مل���و�رد �لب�ري���ة، منهم �ملدي���ر �لعام 
لفن���دق فريزر �شويت�ص �شلي���م ن�شري، �لذي يعد 
م���ن �أف�ش���ل �ملديرين �لذين عمل���ت معهم، وهو 
�ل���ذي ق���دم يل دعًما و�شاه���م يف تطويري مبجال 
�إد�رة �لفن���ادق وجعلني �أنتقل �إلى �لعمل بفنادق 
ذ�ت م�شتوي���ات �أعلى وله ف�ش���ل كبري عَلي. كما 
��شتف���دت من عملي مع مالك فندق ر�ماد� �شيتي 
�شنرت عادل بوخوة، �لذي قدم يل كل �لدعم �لذي 
�حتج���ت �إليه عندما كنت �أعم���ل معه �شخ�شًيا وله 
ف�ش���ل عَلي، كم���ا عملت وقتها م���ع �ملدير �لعام 

على �ختيار جميع �ملوظفن.
و�أعترب �أن لزوج���ي ف�شال كبري�، بعد و�لدتي 
وو�ل���دي، فقد قدم يل دعًما كب���رًي� على �ل�شعيد 
�ملهن���ي و�لأ����ري، فعندم���ا عمل���ت بال�شعودية 

�شان���دين رغ���م �أن �بنت���ي مل تكمل عامه���ا �لأول. 
كم���ا �أن “متك���ن” دعمتن���ي كث���رًي� يف �حل�شول 
عل���ى �ل�شه���اد�ت �لحرت�فية يف �مل���و�رد �لب�رية 

وتاأ�شي�ص م�روعي �لأول.
 كيف تديرين عملِك �خلا�ص، هل �أنت موجودة 
و�لربنام���ج  �خلط���ط  ت�شع���ن  �أم  با�شتم���ر�ر 

للعاملن لديِك؟
حالًي���ا �أعم���ل لوح���دي بامل�روع، ول���ذ� �أعمل 
على تنظيم �لعمل و�ملو�زن���ة بن �أ�رتي وعملي 
حت���ى ل يطغ���ى �أحدهم���ا عل���ى �لآخ���ر، �إذ �إنن���ي 
�أج���رى �جتماعات���ي �شباًحا عندما يتو�ج���د �أبنائي 
باملدر�ش���ة، �أم���ا �لأعم���ال �ملكتبي���ة فاأجريها من 

�ملنزل م�شاء.
برنام���ج  ع���رب  �لعم���الء  م���ع  �أتو��ش���ل  كم���ا 
 ”MRS_Consultancy@“ �لن�ش�������تغ�����ر�م 

.”Skype“ و ”Linkedin“ وح�شاب
هل تفكرين بتطوير وتو�شيع �أعمالِك؟

بالتاأكيد، �أحاول تو�شعة جمال عملي بطريقة 
فريدة ومغايرة عما هو موجود يف �ل�شوق �ملحلية، 

وهو �مل�روع �لذي �أعمل عليه حالًيا.

إعداد: أمل الحامد

اكتسبت خبرة طويلة عبر تنويع عملها بالبحرين والخليج

زينب عبداهلل: أستهدف تمكين الشركات لتنمية مواردها البشرية

“فالت 6 البز” تقيم دورتها 
التدريبية االأولى لت�رسيع االأعمال

ا ملتدربي دبلوما ال�سياحة وال�سفر “اأوريجني” االأول حمليًّ

�سندوق النقد: اقت�ساد البحرين االأ�رسع منًوا يف اخلليج

“ال�سغرية واملتو�سطة” تبحث مع “الكهرباء” اإمكان تقدمي مرونة بـ “الفواتري”

�لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي منا ب� 3.19 % 

ت�شجيع على ��شتخد�م �لطاقة �لبديلة وتنظيم موؤمتر قريًبا 

دبي - �لعربي���ة: ك�شف تقرير �قت�شادي خمت�ص �شادر عن 
�شن���دوق �لنقد �ل���دويل �أن �قت�شاد �لبحري���ن �شيظل �لقت�شاد 
�لأ����رع منو� بن دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف 2018، بعد �أن 
منا �لناجت �ملحلي �لإجم���ايل �حلقيقي ب� 3.19 % �لعام �ملا�شي 
مع منو �لقت�شاد غري �لنفطي بن�شبة 5 % بح�شب بيانات جمل�ص 

�لتنمية �لقت�شادية يف �لبحرين.
وي�شهد �قت�شاد �لبحري���ن �أد�ء قويا بف�شل �لقطاع �خلا�ص 
غري �لنفطي بقيادة �ل�شياحة وخ���ط �أنابيب قوي مل�شاريع �لبنية 
�لتحتي���ة و�شنة قيا�شي���ة لال�شتثمار�ت �لأجنبي���ة �ملبا�رة، حيث 
�أظهرت بيانات جمل�ص �لتنمية �لقت�شادية تو�شع قطاع �لفنادق 
و�ملطاعم بن�شبة 9.5 % يف �لعام 2017، و�رتفاع �إجمايل نفقات 

�لزو�ر �إلى �لبحرين بنحو 9 % وزيادة متو�شط مدة �لإقامة.
كما منت �أعد�د �ل�شي���اح �إلى 3.1 مليون �شائح بالربع �لأول 
م���ن �لعام �جل���اري، بزي���ادة ن�شبته���ا 11.4 %، مقارن���ة بالفرتة 
�ملماثلة من �لع���ام �ل�شابق مع زيادة يف جمموع �لإنفاق �ل�شياحي 

بن�شبة 30 %.
وته���دف �لبحرين مل�شاريع ع���دة منها بن���اء 15 فندقا قيد 

�لإن�ش���اء با�شتثمار�ت تفوق 10 ملي���ار�ت دولر، بجانب م�شاريع 
تو�شع���ة يف مط���ار �لبحرين �لدويل، وزي���ادة �أ�شط���ول �لطائر�ت 

ورحالت �لناقل �لوطني “طري�ن �خلليج”.
وق���ال �لرئي����ص �لتنفي���ذي ملجل����ص �لتنمي���ة �لقت�شادية 
بالبحرين، خالد �لرميحي “ننظر �ليوم لقانون يحمي �مل�شتثمرين 
ويهيئ له���م �لبيئة �ملنا�شبة لتملك �أ�ش���ول ��شتثمارية وحتفيز 

�لقطاع �خلا�ص”.
كذل���ك منت �ل�شتثمار�ت �لأجنبي���ة �ملبا�رة باأكرث من 160 
% يف 2017، و�شجلت رقما قيا�شيا عند 733 مليون دولر، وهي 

تدفقات من �شاأنها خلق 2800 وظيفة خالل ثالث �شنو�ت.
وجنحت �لبحري���ن يف تنويع م�شادر دخله���ا بعيد� عن قطاع 
�لطاقة، حيث ميث���ل �لنفط و�لغاز �لآن 18.4 % فقط من �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل �حلقيقي مقارنة ب� 44 % تقريبا �لعام 2000.
وق���ال �لرئي����ص �لتنفي���ذي خللي���ج �لبحري���ن للتكنولوجيا 
�ملالية، خالد �شعد “�أطلقتنا م�روع Bahrain fintec bay قبل 
�شهرين ون�ش���ف �ل�شهر و�مل�روع لدية �أكرث من 30 �ركة خا�شة 
تدعم �مل�روع ماليا ولوج�شتي���ا وتقنيا ويخدم ريادة �لبحرين يف 

هذ� �ملجال �حليوي”.
كم���ا �أن �قت�ش���اد �لبحري���ن عل���ى موع���د م���ع تط���ور جديد 
باكت�ش���اف �حلقل �لنفطي �لأكرب يف تاريخ �لبحرين باأكرث من 80 
ملي���ار برميل، �إ�شافة �إلى كميات كبرية م���ن �لغاز قد ت�شل �إلى 

20 تريليون قدم مكعبة.
كم���ا تهدف �لبحرين �إلى حتقي���ق 250 ميغاواط من م�صادر 
�لطاقة �ملتجددة بحلول 2025، مما يتيح جمالً و�عد�ً لال�شتثمار 

يف �لطاقة �ملتجددة بال�ر�كة مع �لقطاع �خلا�ص.
وق���ال وزير �لنفط �ل�شيخ حممد ب���ن خليفة �آل خليفة “بد�أنا 
�لتعاون مع �ركة هاليربتون و�حلفر �شيبد�أ بعد �ل�شيف و�لإنتاج 

ملدة 6 �أ�شهر”.
ويتما�شى ذل���ك مع �أه���د�ف روؤية �لبحري���ن 2030؛ لتعزيز 
��شتد�م���ة �لتموي���ل �حلكومي بخف����ص �لعتماد عل���ى �لإير�د�ت 
�لنفطي���ة لتمويل �لنفق���ات �حلالية، حيث �شيت���م �إ�ر�ك �لقطاع 
�خلا����ص يف متويل م�شاريع جديدة يف �لنق���ل �لربي عرب نظام �ل� 
BOT �إل���ى جانب خلق و�شائ���ل نقل جديدة منه���ا م�روع �لنقل 

�لعام وم�روع �لقطار�ت �خلفيفة.

خ���رج �جتماع جمعية �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
و�للجنة �ملركزية �لأهلية لأ�شحاب �لأعمال مع هيئة �لكهرباء 
و�ملاء مبب���ادرة لتطوير �لتعاون وتق���دمي مرونة �أكرب لدعم 
ه���ذه �ملوؤ�ش�ش���ات ومعه���ا “متناهي���ة �ل�شغ���ر”؛ لتخفي���ف 
�لأعب���اء عليها لنم���و �لعجل���ة �لقت�شادية وع���دم �إغالق هذه 
�ملوؤ�ش�ش���ات. كما خ���رج �لجتماع بوجود تع���اون بن �لهيئة 
و�أ�شحاب �لأعمال وت�شجيعهم على ��شتخد�م �لطاقة �لبديلة، 
وكذل���ك �لرتتيب لتنظي���م موؤمتر عن �لطاق���ة �لبديلة خالل 

�شهر رم�شان بالتعاون مع �جلهات ذ�ت �ل�شلة.
عبد�حل�ش���ن  برئي�شه���ا  متمثل���ة  �جلمعي���ة  و�جتمع���ت 
�لدي���ري ونائب �لرئي�ص عبد�لرحيم فخ���رو و�للجنة �ملركزية 
ميثله���ا رئي�شه���ا �أحم���د �لبنخلي���ل، ونائب �لرئي����ص ه�شام 
مط���ر و�لع�شو �شو�ش���ن �ملاي مع �لرئي����ص �لتنفيذي لهيئة 
�لكهرباء و�ملاء، �ل�شيخ ن���و�ف بن �إبر�هيم �آل خليفة وبع�ص 
�ملديري���ن و�مل�شوؤولن بالهيئة؛ لبح���ث ما يو�جهه �أ�شحاب 
�لأعم���ال عموم���ا، �ذ كان �لرتكي���ز عل���ى فئ���ة �ملوؤ�ش�ش���ات 
�ل�شغ���رية و�ملتو�شطة خ�شو�شا لكل م���ا يتعلق من خدمات 
للهيئ���ة و�لنظ���ر يف �شبل �لتع���اون يف هذ� �لأم���ر للمو�طنن 
جميًع���ا و�أي�ًش���ا �شبل �لبحث يف �أوجه �لتع���اون بن �لطرفن 
لالأه���د�ف �مل�شرتكة. و�أو�شح نائب رئي����ص �للجنة �ملركزية 
�لأهلية لأ�شحاب �لأعمال، ه�شام مطر ل� “�لبالد” �أن �لجتماع 
بحث 3 حم���اور رئي�شة، �أولها تخفي�ص م���دة تق�شيط �ملبالغ 
�ملتاأخرة �لتي تر�كمت يف فو�ت���ري �لكهرباء و�ملاء لأ�شحاب 

�ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شغ���رية و�ملتو�شطة، من �شنت���ن �إلى �شنة 
ون�شف، حيث كان �لت�شاوؤل عن �أ�شباب تقلي�ص هذه �لفرتة، 

ا عن زيادة فرتة �ل�شماح بتق�شيط �ملبالغ �ملتاأخرة. عو�شً
و�أ�ش���اف �أن “�ملحور �لثاين حتدثن���ا فيه عما مت تد�وله 
موؤخ���ًر� بخ�شو����ص ع���دم قي���ام �لهيئ���ة بتو�شي���ل �لتي���ار 
�لكهربائ���ي ملالك �لعق���ار�ت �ل�شكنية يف ح���ال �لمتناع عن 
�ش���د�د فات���ورة �لكهرب���اء للم�شتاأجر �لق���دمي، بحيث ل يتم 
تو�شيله���ا �إل يف ح���ال �ش���د�د �ملبال���غ �ملتاأخ���رة”، لفًتا �أن 
�لهيئ���ة تطلب م���ن مالك �لعقار تقدمي طل���ب ر�شمي لقطع 
�لتي���ار �لكهربائي يف حال مل يتقدم �مل�شتاأجر �لقدمي بطلب 
بهذ� �خل�شو�ص، لتتاأك���د “�لكهرباء و�ملاء” �أن �ملالك لي�ص 
لدي���ه �أي غر����ص يف عدم �ل�ش���د�د، وبالتايل ي�شب���ح باإمكان 
�ملالك يف هذه �حلالة تاأجري �ل�شقة �إلى م�شتاأجر جديد. وذكر 
مط���ر �أن �ملحور �لثالث رك���ز على �شكن عم���ال �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شغ���رية و�ملتو�شط���ة و�حت�ش���اب عليه���ا تعرف���ة جتارية 
بفو�تري �لكهرباء و�ملاء كاأنه���ا حمل جتاري بينما ت�شنيفها 
�لبل���دي �شكن عمال، وقد بينت �لهيئ���ة بهذ� �خل�شو�ص �أن 
�لدع���م �حلكومي يقدم لعقار و�حد مملوك للمو�طن، يف حن 
�أن �أي عق���ار �آخ���ر حتت�شب علي���ه �لتعرفة �لتجاري���ة مع عدم 
تق���دمي دع���م، �إل �أن �جلمعية و�للجنة طلب���ت �لنظر يف �لأمر؛ 
نظ���ًر� لرتفاع �لفاتورة �لكهربائي���ة ل�شكن �لعمال، وبالتايل 
“ن�شحتن���ا �لهيئ���ة برت�شيد �ل�شته���الك و�إيج���اد بد�ئل مع 
تخفي���ف �ل�شتهالك ق���در �مل�شتطاع، �إذ كان���ت �لفاتورة يف 
�ل�شاب���ق ترت�وح ما بن 40 و50 ديناًر�، ثم �رتفعت لترت�وح 
بن 150 و200 دينار م���ع �لتعرفة �لتجارية”. و�أكد مطر �أن 
�لفو�تري �لكهربائية �أ�شبح���ت مرتفعة جًد� على �ملوؤ�ش�شات 
ا �أن عليهم �لتز�مات ور�شوم  �ل�شغرية و�ملتو�شطة، خ�شو�شً

�أخرى مما رفع من �لتكلفة �لت�شغيلية.  

• جانب من �لجتماع	

 �ملنامة - فالت 6 لبز: �أطلقت “فالت 6 لبز” �لبحرين، �شاد�ص 
و�أح���دث برنام���ج لت�ري���ع من���و �ملوؤ�ش�ش���ات �لنا�شئ���ة يف �ملجموعة 
مبنطق���ة �ل����رق �لأو�شط و�شم���ال �إفريقيا وذلك من خ���الل دورتها 
�لتدريبي���ة �لأولى لت�ريع �لنمو يف فندق لو مرييديان يف �لفرتة بن 
10-6 مايو 2018. تهدف �لدورة �إلى تقدمي �لتدريب و�لدعم �إلى 
15 من�ش���اأة بعد �ختيارها من �شمن 150 مقدم طلب من 31 دولة. 
و��شت�شاف���ت هذه �ل���دورة �لتدريبية، �لتي ��شتم���رت خلم�شة �أيام، 
�خت�شا�ش���ي يف �ل�ركات �لنا�شئة، و�لذي ح�ر للمملكة خ�شي�شا من 

�شيلكون فايل يف كالفورنيا. 
و�ل���دورة �لتدريبية هي جزء من �لدورة �لأولى �لتي �نطلقت مع 
تد�ش���ن “فالت 6 لب���ز” �لبحرين يف مار�ص، وت�ش���كل بد�ية تقدمي 
�ملن�شاآت للم�شاركة يف �لربنامج. و�شممت هذه �لدورة لتقدمي �لدعم 
�إل���ى رو�د �لأعمال وم�شاريعه���م من خالل تطوير و�ختب���ار �أفكارهم 
�لتجاري���ة و�إتاحة �لفر�شة لهم لعر����ص م�شاريعهم بتفا�شيلها. كما 
ه���ي مبثابة م�شفاة للتعرف على �ملوؤ�ش�شن من �لذين ميتلكون ما 

هو لزم جلعل م�شاريعهم “حقيقة على �أر�ص �لو�قع”.
و�شيت���م �ختي���ار 6 �إلى 8 م�شاريع للح�ش���ول على 12 �ألف دينار 
نق���د�، �إ�شافة �إل���ى لربنامج مكثف ميتد لأربع���ة �أ�شهر مل�شاعدتهم 

على حتديد �ملقومات �لأ�شا�شية لأعمالهم وحت�شينها. 
و ق���ال �لرئي����ص �لتنفي���ذي ل� “ف���الت 6 لبز” ر�م���ز �ل�شرييف 
“تعت���رب �لبحري���ن �شوًقا ديناميكًيا م���ع �إمكان تطوي���ر �لعديد من 
�ل����ركات �لنا�شئ���ة و�لنهو����ص به���ا. �إن هدفن���ا �لرئي�ص ه���و �إثر�ء 
�لف���كار وزرعه���ا ب�ش���كل مثمر. لق���د مت ت�شميم �لربنام���ج �خلا�ص 
لت�ريع �لأعم���ال؛ ل�شمان تعزيز تدفع �مل�شاريع �ملبتكرة يف �ل�شوق 
�لبحريني���ة خ�شو�ش���ا �مل�شاريع �لقابلة لال�شتثم���ار وذلك بدعم من 

�ركائنا يف متكن”. 
ويه���دف دمج منوذج “فالت 6 لب���ز” �لناجح لت�ريع �لأعمال مع 
توجهات “متك���ن” للدعم �ملعريف و�لتمويل���ي، �إلى �شمان تطوير 
برنام���ج يلبي �حتياج���ات جمال ريادة �لأعم���ال �ملزدهر يف �لبحرين. 
كم���ا وتهدف “فالت 6 لب���ز �لبحرين” من خ���الل برناجمها �لذي مت 
�إن�ش���اوؤه حديًثا �إلى تعزيز بيئة ديناميكية وم�شتد�مة لريادة �لأعمال 
و�لو�شائ���ل �ل�شتثماري���ة، ودع���م خلق فر�ص �لعم���ل و�مل�شاعدة يف 
�كت�شاب �لبحرين ل�ش���د�رة ريادة �لبتكار يف منطقة �خلليج �لعربي 

و�ل�رق �لأو�شط. 

�ملنامة – �أوريجن للتدريب: ينفذ مركز 
�أوريجن للتدريب برنامج �لدبلوما �لأ�شا�شية 
يف �ل�شياحة و�ل�شف���ر كاأحد �أهم �لرب�مج �لتي 
تلقى �هتماًما ورو�ًجا كبريين بن �ملهتمن 
مبج���ال �ل�شف���ر و�لعاملن في���ه وموؤ�ش�شات 
ومكاتب �ل�شف���ر و�ل�شياحة يف �لبحرين. وُيعد 
“�أوريجن” �ملركز �لتدريبي �لأعلى من حيث 
ع���دد متدرب���ي برنام���ج �لدبلوم���ا �لأ�شا�شية 
يف �ل�شياح���ة و�ل�شفر يف �لبحري���ن، بالإ�شافة 
�إل���ى ن�شب���ة �لنج���اح �لعالية �لت���ي فاقت 80 
% جلميع دفع���ات �لربنام���ج. و�حتفل مركز 
�أوريج���ن للتدريب بتخري���ج متدربي برنامج 
�لدبلوم���ا �لأ�شا�شي���ة يف �ل�شياح���ة و�ل�شف���ر، 
وذلك �شمن �حتفالي���ة نظمها �ملركز بفندق 

هاين رويال لتكرمي خريجي �لربنامج.
و ح�ر �حلفل رئي����ص جمل�ص �إد�رة مركز 
�لتنفي���ذي  �لرئي����ص  للتدري���ب،  �أوريج���ن 
ملجموع���ة �أوريج���ن، �أحم���د �لبن���اء، و�ملدير 
�لعام للمرك���ز، ر�فيندر� ر�ماث���ان، بالإ�شافة 
�إلى مدي���ر بر�مج �ملوؤ�ش�شات وم�شوؤول بر�مج 
 ،IATA ملنظم���ة �لدولي���ة للنق���ل �جل���وي�
مرت�شى �لنج���ار و�خلريج���ن وذويهم وعدد 

من م�شوؤوليهم يف �لعمل.
وفاج���اأ �ملرك���ز �حل�ش���ور بالإع���الن عن 
�ل�شح���ب عل���ى تذكرة �شف���ر �إل���ى ��شطنبول 

و�لت���ي ف���از به���ا خري���ج برنام���ج �لدبلوم���ا 
�لأ�شا�شية يف �ل�شياحة و�ل�شفر، عي�شى مهدي 
عب���د�هلل.  وق���د ر�ف���ق عي�شى عب���د�هلل وفًد� 
م���ن مركز �أوريجن للتدري���ب. وقال م�شوؤول 
بر�م���ج �ملنظمة �لدولية للنقل �جلوي “قررنا 
�أن نفاج���ئ �حل�شور بالإعالن عن �ل�شحب على 
تذك���رة لرحل���ة مدفوع���ة �لتكالي���ف من قبل 
مركز �أوريجن �إلى ��شطنبول؛ وذلك حل�شور 
�ملوؤمت���ر �لعاملي ل�ركاء �لتدري���ب للمنظمة 
�لدولية للنقل �جل���وي IATA يف �لفرتة من 
16 �إلى 18 �أبري���ل �ملا�شي.  وفاز بالتذكرة 
�خلري���ج عي�شى عبد�هلل و�لذي عربرّ عن فرحته 
يف �مل�شاركة يف فعالية مهمة ذ�ت ثقل عاملي 
�شيتمكن من خاللها دمج ما تعلمه من برنامج 
دبلوما �ل�شياحة و�ل�شفر مع ما �شيتعلمه خالل 

�أعمال �ملوؤمتر يف ��شطنبول.
و�أ�شاف مرت�ش���ى �لنجار “وفًقا للتقرير 
�لذي �أعدته �ملنظم���ة �لدولية للنقل �جلوي، 
�ملرك���ز  للتدري���ب  �أوريج���ن  مرك���ز  تب���و�أ 
�لأول عل���ى م�شت���وى �لبحرين م���ن حيث عدد 
�مللتحقن لربنام���ج �لدبلوم���ا �لأ�شا�شية يف 
�ل�شياح���ة و�ل�شف���ر، كم���ا حققن���ا ن�شبة جناح 
عالية يف جميع دفعات �لربنامج تخطت ن�شبة 
80 % وه���ذ� �إجناز �أفخ���ر بتحقيقه كم�شوؤول 

للربنامج ويفخر به جميع موظفي �ملركز”.

اأمل احلامد



الخميس 17 مايو 2018 
غرة رمضان 1439

العدد 3502 11 business@albiladpress.comاقتصاد

زينب العكري

“متكني” يوقع اتفاقية 
تعاون مع “متالزمة داون” يف �ضهر رم�ضان انتعا�ش “الأغذية”  احلواج: 50 % 

البحرين ت�ضتورد �ضلًعا غري نفطية بـ 506.6 مليون دينار يف اأبريل

غالبية ال�رشكات �ضتدر�س تعديل اأ�ضعارها بعد “امل�ضافة”

175.6 مليون دينار ال�ضادرات الوطنية

توق����ع رج����ل الأعم����ال، رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموع����ة “احل����واج”، ج����واد احلواج، 
انتعا�����س قطاع الأغذي����ة بن�ضبة 50 % يف 
�ضه����ر رم�ض����ان قيا�ًض����ا بالأي����ام العادية 
الأخرى م����ن العام اجلاري، وبن�ضبة ترتاوح 
ما بني 20 و30 % للب�ضائع الأخرى التي 

ت�ضمل العطور ومواد التجميل والألب�ضة.
لل�ضحافي����ني  احل����واج  واأو�ض����ح 
عل����ى هام�����س الإع����ان عن م�����رشوع “جفري 
�ضكوي����ر”، اأنه يف �ضهر رم�ض����ان، ينتع�س 
قط����اع التجزئ����ة خ�ضو�ضا ال�����رشكات التي 
تتعامل يف جمال الأغذية، وي�ضهد ال�ضوق 
اإقب����ال كبرًيا جًدا، حي����ث ي�ضتمر النا�س يف 
ال�����رشاء طوال  ال�ضهر الف�ضيل، اأما الإقبال 
عل����ى �����رشاء الهداي����ا والألب�ض����ة، فينتع�س 

عادة يف الن�ضف الأخري من �ضهر رم�ضان. 
واأكد اأن ال�ضتعدادات ل�ضهر رم�ضان قبل 
اأ�ضبوع واح����د، اإذ تنتع�س احلركة يف جمال 
الأغذي����ة لأ�ضعاف الأيام العادية، لتتجاوز 

50 %، م�ض����رًيا اإل����ى اأن الب�ضائع الأخرى 
الت����ي ت�ضم����ل العط����ور وم����واد التجمي����ل 
والألب�ض����ة ي�ضرتيها الأف����راد طوال العام، 
لكنها ت�ضهد اأي�ًضا انتعا�ًضا واإقبال عليها 

يف ال�ضه����ر املبارك بن�ضب����ة ترتاوح ما بني 
20 اإل����ى 30 %. واأ�ض����ار احل����واج  اإلى اأن 
اأ�ضعار معظم الب�ضائ����ع ثابتة ولن ت�ضهد 
اأي تغي����ري فيه����ا اأو ارتفاًع����ا، )...( اأ�ضعار 
املاب�����س والهدايا ثابت����ة دائًما، والعطور 
اي�ض����ا اأ�ضعاره����ا ثابت����ة؛ لأنه����ا تقرر من 

ال�رشكات امل�ضدرة.
لأ�ضع����ار  التوقع����ات  وبخ�ضو�����س 
القيم����ة  بع����د فر�����س �رشيب����ة  الب�ضائ����ع 
امل�ضاف����ة، راأى احل����واج اأن����ه عن����د فر�س 
ال�رشيب����ة، فاإنها بالتاأكي����د �ضت�ضاف على 
ال�ضع����ر بن�ضب����ة 5 %، فيم����ا ع����دا بع�����س 
ال�����رشكات رمب����ا �ضتدر�����س ال�ضع����ر بع����د 
ال�رشيبة لي�ضبح هنالك توازن يف الأ�ضعار، 
مو�ضًحا اأن غالبية ال�رشكات �ضتحاول قدر 
الإم����كان اأن تكون اأ�ضعاره����ا تتنا�ضب مع 

الأ�ضعار املوحدة يف جميع دول العامل.

بل���غ اإجم���ايل ال���واردات ال�ضلعية غري 
النفطي���ة يف البحرين حوايل 506.6 مليون 
دينار خال ابريل املا�ضي، مقابل 376.8 
ملي���ار دينار خال الف���رتة ذاتها من العام 
2017، اأي بارتف���اع مق���داره 34.4 %، يف 
ح���ني بلغ اإجمايل ال�ض���ادرات غري النفطية 
220.5 مليون دينار خال الفرتة ذاتها، ما 
يعن���ي اأن قيمة العج���ز يف امليزان التجاري 
خال ابري���ل املا�ضي بلغت 286.1 مليون 
دينار، وذلك وف���ق بيانات اأولية م�ضدرها 
�ضوؤون اجلمارك، وتن�رشها هيئة املعلومات 

ع���ن  امل�ض���وؤول  الإلكرتوني���ة  واحلكوم���ة 
الإح�ضائيات الر�ضمي���ة. واأ�ضارت البيانات 
اإل���ى اأن ال�ض���ني جاءت يف املرتب���ة الأولى 
م���ن حي���ث حج���م وارداته���ا اإل���ى البحرين 
خ���ال ابري���ل املا�ضي، حي���ث بلغت 54.9 
ملي���ون دينار، وج���اءت الإم���ارات العربية 
املتحدة يف املرتب���ة الثانية ب�49.4 مليون 
دين���ار، وحلت يف املرتب���ة الثالثة اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية ب����37.5 مليون دينار، 
اأم���ا يف املرتبة الرابعة فقد جاءت الربازيل 
ب�33.9 ملي���ون دينار، واأح���رزت الوليات 
املتح���دة الأمريكية املرتبة اخلام�ضة بحجم 

ا�ضترياد بلغ 33.7 مليون دينار.

وفيم���ا يتعل���ق باأهم ال�ضل���ع التي مت 
ا�ضترياده���ا خ���ال اأبري���ل 2018، ج���اءت 
خام���ات حدي���د ومركزاته���ا غ���ري املكتلة 
يف املرتب���ة الأول���ى بقيم���ة اإجمالية بلغت 
35.4 ملي���ون دين���ار، واأوك�ضي���د اأملنيوم 
اآخ���ر ثانًيا ب����24.4 ملي���ون دين���ار، وثالًثا 
ج���اءت حم���ركات توربينية نفاث���ة تتجاوز 
ق���وة دفعها 25 كيل���و نيوتن بقيمة بلغت 
14.1 ملي���ون دين���ار، ث���م رابًع���ا �ضيارات 
جيب، موديل �ضنة التخلي�س اأو التي تليها 
)تتج���اوز 3000 �ض���م3( ب����11.5 ملي���ون 
دينار، ث���م خام�ًضا �ضبائ���ك الذهب تتجاوز 

قيمتها 10 مايني دينار.

غ���ري  بال�ض���ادرات  يتعل���ق  وفيم���ا 
النفطي���ة، اأظه���رت البيان���ات اأن اإجم���ايل 
�ض���ادرات البحري���ن غ���ري النفطي���ة بلغت 
175.6 مليون  220.5 مليون دينار، منها 
دين���ار ل�ض���ادرات وطنية املن�ض���اأ و44.9 
ملي���ون دين���ار لإعادة الت�ضدي���ر، وبح�ضب 
العربي���ة  اململك���ة  ت�ض���درت  التقري���ر 
ال�ضعودية ال���دول من حيث حجم �ضادرات 
البحري���ن غ���ري النفطية بقيم���ة بلغت نحو 
73.6 ملي���ون دينار، ويف املرتب���ة الثانية 
ج���اءت �ضلطنة عم���ان بقيم���ة بلغت 32.5 
مليون دينار، ثم الإمارات العربية املتحدة 

ب�29.6 مليون دينار.

• احلواج خال حديثه مع ال�ضحافة	

املنام���ة - متكني: وقع كل من �ضندوق العم���ل “متكني” واجلمعية 
البحرينية ملتازمة داون اتفاقية تعاون م�ضرتكة تق�ضي بتاأهيل وتدريب 
وتوظي���ف البحرينيني م���ن ذوي متازم���ة داون يف الوظائف املتخ�ض�ضة 
بح�ض���ب قدراتهم، �ضمن م�رشوع هو الأول من نوعه على م�ضتوى الوظائف 
املتخ�ض�ضة، تاأكيًدا على اأهمية ال�رشاكة املجتمعية وت�ضمني كافة �رشائح 
املجتم���ع البحرين���ي يف برامج ومبادرات الدعم الرامي���ة اإلى تاأ�ضي�س مبداأ 
التكاف���ل الجتماعي، واإ�رشاك اجلمي���ع يف العملية التنموية للمملكة. ووقع 
التفاقي���ة من جانب متكني كل م���ن الرئي�س التنفي���ذي اإبراهيم جناحي 
ومن جان���ب اجلمعية رئي�ضها عادل عبداهلل فخ���رو، وعدد من امل�ضوؤولني 

من اجلهتني. 
واأك���د جناحي حر�س ال�ضندوق على تفعيل اأ�رش التعاون امل�ضرتك يف 
كل ما من �ضاأنه حتقيق مبداأ امل�ضوؤولية املجتمعية، وتوفري فر�س الدعم 
مل�ضاهم���ة كافة �رشائح املجتمع يف دفع عجل���ة التنمية، وذلك ان�ضجاًما مع 
تطلع���ات روؤية البحرين القت�ضادي���ة 2030، وحر�ضها على بناء الإن�ضان 
البحرين���ي. ولف���ت اإلى اأنه ا�ضتناًدا اإلى اإح�ضائي���ة قام بها متكني يف هذا 
ال�ض���دد، ف���اإن 30 % م���ن املوؤ�ض�ض���ات امل�ضارك���ة يف الإح�ضائية قامت 

بتوظيف البحرينيني من ذوي الحتياجات اخلا�ضة ب�ضكل عام.
واأ�ض���ار اإلى بدء م����رشوع تدريبي ي�ضته���دف �رشيحة الأف���راد من ذوي 
متازم���ة داون �ضم���ن الوظائ���ف التخ�ض�ضية اأو ذات امله���ارات العالية، 
ميث���ل خطوة مهمة على طري���ق الإدماج، وتاأهيل تل���ك الفئة من الكوادر 
الوطنية باملهارات الازمة التي ت�ضم���ح مب�ضاركتها يف العملية التنموية 

يف �ضوق العمل. 
م���ن جهت���ه، اأعرب ع���ادل فخرو عن تقدي���ره لهذا التع���اون الذي من 
�ضاأن���ه اأن يفتح اأفًقا لتو�ضيع فر�س توظيف الأفراد من ذوي الحتياجات 
اخلا�ض���ة لي�ضغلوا خمتل���ف املنا�ضب املمكنة، وف���ق املعطيات املهنية 
والعلمي���ة، لفًتا اإلى اأن هذا امل�رشوع ه���و الأول من نوعه يف العامل العربي 
حي���ث كانت م�ضاريع الت�ضغيل ال�ضابقة ل���ذوي الإعاقة تركز على ت�ضغيل 

هذه الفئة يف وظائف ب�ضيطة كالنجارة والزراعة وال�ضمكرة وال�ضباغة.  
واأو�ض���ح اأن امل�رشوع اجلديد يقدم روؤية جديدة حتقق مبداأ امل�ضاركة 
لكاف���ة �رشائح املجتم���ع، وفتح باب الأمل لت�ضغيل ه���ذه الفئة يف خمتلف 

الوظائف  التي تتنا�ضب مع قدراتهم.  

)ت�ضوير: خليل اإبراهيم(

اأمل احلامد من املنامة



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

 بناء على قرار الشركاء في شركة اليوسف للديكور ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 985، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / عبداهلل محمد حسن احمد 

ناصر الشويخ مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

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

وذلك على العنوان التالي :
االسم: السيد / عبداهلل محمد حسن احمد ناصر الشويخ

الهاتف :36560016 )973+( 
a.mohamed@alyusufholding.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شكل اليوسف للديكور ذ.م.م

سجل جتاري رقم 985

 بناء على قرار الشركاء في شركة أرو لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 81805، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن 

احمد عواجي مصفيا للشركة.

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

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

وذلك على العنوان التالي :
االسم: جميل علي حسن احمد عواجي

الهاتف :39018111 )973+( 

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أرو لألسهم والسندات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 81805

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة / شركة ---شركة ديري العقارية ذ.م.م -- واملسجلة مبوجب القيد رقم 
2-94 ، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن 

برأسمال وقدره 608000 دينار، بني كل من:
1- احمد غلوم رضا عبداهلل.  2- فرخنده غلوم رضا ديري
3- حسن غلوم رضا ديري  4- حسني غلوم رضا عبداهلل

5- زهرة غلوم عبداهلل ديري  6- محمود غالم رضا عبداهلل
7- سميرة غالم رضا عبداهلل ديري  8- شهني غلوم رضا ديري

9- مهني غلوم رضا ديري

التاريخ: 09/05/2018  -  القيد: 94-2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/ محمد فردان عبداحلسن محسن مكي بالنيابة عن املالك لـ 
مقهى الروش - )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم -20572
الواحد،  الشخص  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل  يطلب   ،4
اقبال  السيد  من  مملوكة  لتصبح  دينار   -  5000 وقدره  برأسمال 

احمد سالم بكر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

اصحاب/ شركة أكوا يوتاليتيز لتوزيع املياه ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 1-80295، طالبني تتغيير االسم التجاري:
من: شركة أكوا يوتاليتيز لتوزيع املياه ذ.م.م

إلى: شركة أموا يوتاليتيز لتوزيع الثلج واملياه ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 15/05/2018  -  القيد: 80295-1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أكوا يوتاليتيز لتوزيع املياه ذ.م.م

التاريخ 15/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR 2018-76442 اعالن رقم
 تنازل عن احملل التجاري

تقدم الينا السيد : حمد ابراهيم خليفة الثاني بطلب حتويل احملالت التجارية التالية الى 
السيدة فريدة ابراهيم محمد احمدي.

. فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

االسم التجاريرقم القيد

1-77271
كومبلز بيكري

العنوان
محل رقم 35

طريق 86
مجمع 902 الرفاع الغربي

محل رقم 489
طريق 1118

مجمع 311 املنامة/السلمانية الغربي
1-8385

كومبلز للحلويات واملواد 
الغذائية

أنشطة خدمات 
األطعمة واملشروبات

نوع النشاط

جتارة/بيع األغذية 
واملشروبات
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لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هنادي عيسى عبداهلل اجلودر
االسم التجاري احلالي: يونايتد بردرز لاللعاب والرشاقة

االسم التجاري اجلديد: قيم هاوس

لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: اميره عبدالرسول كاظم ابراهيم
االسم التجاري احلالي: التوابل اخلضراء للمواد الغذائية

االسم التجاري اجلديد: سويت بوكس للمواد الغذائية

التاريخ: 15/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
) CR2018-76799( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

التاريخ: 08/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
) CR2018-72353( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

34211-2

قيد رقم

71886-21
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية: اإعادة اإعمار اليمن �شتنطلق قريبا من �شقطرى
دبي - العربية نت:

 ق���ال وزير االأ�شغ���ال العامة والط���رق اليمني نائ���ب رئي�س جلن���ة التن�شيق واملتابع���ة للم�شاريع 
التنموي���ة معني عبدامللك اإن تد�شني برنامج اإعمار اليم���ن �شي�شكل حمطة فارقة ملختلف املحافظات 
اليمني���ة املت�رضرة، خ�شو�شا �شقطرى التي تعترب اأول حمافظة �شيبداأ فيها العمل مبا يعزز التنمية يف 
القطاع���ات اخلدمية واحليوية كافة يف االأرخبيل. جاء ذلك خالل لق���اء نظمته ال�شلطة املحلية مبحافظة 
اأرخبي���ل �شقطرى ملديري املكات���ب التنفيذية، بح�ش���ور �شفري خادم احلرم���ني ال�رضيفني لدى اليمن 

وامل�رضف على برنامج اإعادة االإعمار حممد �شعيد اآل جابر، ووزير الرثوة ال�شمكية اليمني فهد كفاين.
واأو�ش���ح وزير الرثوة ال�شمكية خالل اللقاء حاج���ة االأرخبيل الذي يتكون من 6 جزر، منها 3 ماأهولة 
بال�شكان، اإلى تنمية حقيقية تالم�س احتياج اأبنائها. من جهته، اأكد ال�شفري اآل جابر اأن زيارته ل�شقطرى 
تاأت���ي بتوجيهات من خادم احلرم���ني ال�رضيفني، امللك �شلمان بن عبدالعزي���ز، وبالتن�شيق مع الرئي�س 
اليمن���ي عبدربه من�شور ه���ادي واحلكومة ال�رضعية من اأج���ل بدء اإعادة اإعمار اليم���ن الذي �شينطلق من 

حمافظة �شقطرى ويالم�س خمتلف القطاعات ذات االأولوية واالأهمية يف حياة املواطنني اليمنيني. 
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

القاهرة - اف ب: 

مانيال - أ ف ب:

بيونغ يانغ - رويترز: 

اليمني���ة  ال�رضعي���ة  ق���وات  اأعلن���ت   
�شيطرته���ا عل���ى مواقع ومناط���ق جديدة 
يف حم���ور كت���اف البقع مبحافظ���ة �شعدة، 
املعق���ل الرئي����س مليلي�شي���ات احلوث���ي 
االإيرانية، باإ�شناد من طائرات حتالف دعم 
ال�رضعية يف اليم���ن. و�شنت القوات هجوما 
وا�شع���ا ومباغتا عل���ى املتمردين، متكنت 
خالل���ه من ا�شتع���ادة ال�شيط���رة على قرى 
الف���رع واجلب���ال املحيط���ة به���ا بالكامل، 
و�شوال اإلى الطريق االأ�شفلتي الرابط بني 

مركز مديرية كتاف ومنطقة البقع.
واأ�سف���رت املعارك ع���ن �سقوط عدد 
من امللي�شيات بني قتيل وجريح، اإ�شافة 
اإل���ى اأ�رض اثنني اآخري���ن، وا�شتعادة كميات 
من الذخائ���ر واالأ�شلح���ة املتنوعة خلفتها 
امليلي�شي���ات قب���ل فراره���ا م���ن املواقع 
املذكورة. وت�شن قوات ال�رضعية منذ اأ�شهر 
هجم���ات متفرق���ة عل���ى حمافظ���ة �شعدة 
�شم���ايل اليمن، بدعم طائرات حتالف دعم 
ال�رضعية ال���ذي تق���وده ال�شعودية؛ بهدف 
ط���رد املتمردين م���ن معاقله���م الرئي�شة 

متهيدا لدخول العا�شمة �شنعاء.

 ق���ال الرئي����س امل����رضي عبدالفتاح 
ال�شي�شي، اأم�س االأربع���اء، اإنه اأ�شدر قرارا 
باالإفراج عن اأكرث من 330 �شجينا، وذكرت 
بوابة االأه���رام االإلكرتوني���ة اأن من بينهم 

ع�شوين يف حزب الد�شتور املعار�س.
وخالل موؤمتر �شبابي يذيع التلفزيون 
امل����رضي وقائعه على الهواء مبا�رضة، طلب 
ال�شي�ش���ي اأن ينف���ذ وزي���ر الداخلي���ة قرار 

االإفراج عنهم خالل ال�شاعات املقبلة.
وذك���رت بواب���ة االأه���رام اأن عدد من 
�شمله���م قرار االإف���راج 332 م�شجونا “من 
ال�شباب واحلاالت ال�شحية ال�شادر بحقهم 
اأحكام ق�شائية نهائية”. واأ�شافت “�شمل 
العف���و اأن���دور نا�ش���ف ن�شح���ى �شلي���ب، 
واإ�شالم فوؤاد حمم���د اإبراهيم قا�شم، وهما 
م���ن �شباب ح���زب الد�شت���ور املتهمني يف 

ق�شايا تظاهر غري م�رضح به.

 اأعلنت الفلبني، اأم����س االأربعاء، رفع 
حظ���ر مفرو����س عل���ى �شف���ر عماله���ا اإلى 
الكوي���ت، منهي���ة بذلك اأزم���ة دبلوما�شية 
اندلعت بعد العثور على جثة عاملة منزلية 
فلبيني���ة مقتول���ة يف ثالج���ة قب���ل نح���و 3 

اأ�شهر.
وياأتي رفع احلظر من قبل مانيال بعد 
اأيام من توقيع البلدي���ن اتفاقّية لتنظيم 
اآالف  مئ���ات  وحماي���ة  املنزلي���ة  العمال���ة 

العمال الفلبنيني العاملني يف الكويت.
وق���ال املتحدث با�شم الرئا�شة هاري 
اإن الرئي����س دوتريت���ي  روك���ي يف بي���ان 
“اأ�ش���در اأوامره لوزي���ر العمل �شيلف�شتري 
بيلل���و لرف���ع احلظ���ر عل���ى �شف���ر العمالة 

الفلبينية اإلى الكويت ب�شكل كامل”.
ويعم���ل نح���و 262 األ���ف فلبين���ي يف 
الكويت، ح���وايل 60 % منه���م يف العمالة 

املنزلية، وفق وزارة اخلارجية يف مانيال.

 ذكرت و�شائل اإعالم ر�شمية يف كوريا 
ال�شمالي���ة، اأم����س االأربع���اء، اأن بيونغ يانغ 
قال���ت اإنها ق���د تعيد النظ���ر يف عقد قمة 
مع الواليات املتح���دة، اإذا ظلت وا�شنطن 
م�رضة من جانب واحد على اأن تتخلى كوريا 

ال�شمالية عن برناجمها النووي.
املركزي���ة  االأنب���اء  وكال���ة  وقال���ت 
���ا، نق���الاً عن النائ���ب االأول  الكوري���ة اأي�شاً
لوزي���ر ال�شوؤون اخلارجية، كيم كاي جوان، 
اإن م�ش���ري القم���ة بني الوالي���ات املتحدة 
العالق���ات  وكذل���ك  ال�شمالي���ة  وكوري���ا 
���ا”، اإذا حتدثت  الثنائي���ة “�شيكون وا�شحاً
وا�شنطن ع���ن نزع �شالح ال�شم���ال النووي 

على غرار ما حدث مع ليبيا.
واأ�ش���اف البيان اأن الرئي�س االأمريكي 
ا فا�شال” اإذا  دونالد ترامب، �شيظل “رئي�شاً
�ش���ار على نهج اأ�شالفه. وتطالب وا�شنطن 
بتخل���ي كوري���ا ال�شمالي���ة ع���ن االأ�شلح���ة 
النووية “ب�ش���كل كامل وقابل للتحقق وال 

رجعة فيه”.

قوات ال�رضعية تنتزع 
مواقع يف معقل احلوثيني

ال�شي�شي يعلن االإفراج 
عن اأكرث من 330 �شجينا

الفلبني ترفع حظرا الإر�شال 
العمالة اإلى الكويت

كوريا ال�شمالية تهدد: 
�شنلغي قمة كيم - ترامب 

“الوزاري” العربي يجتمع اليوم لبحث املوقف يف غزة
بعد اأمريكا.. غواتيماال تفتتح �شفارتها يف القد�س املحتلة

ه���ذا ومن املتوق���ع اأن تعقد اجلامع���ة العربية 
ا على م�شتوى املمثلني الدائمني. اجتماعاً

يف تط���ور مت�ش���ل، افتتح���ت غواتيم���اال، اأم�س 
االأربع���اء، �شفارته���ا اجلدي���دة يف القد����س املحتلة 
بع���د خط���وة اأمريكي���ة مماثلة، م���ا يخال���ف االإجماع 
الدويل على و�شع املدين���ة املقد�شة ويثري غ�شب 

الفل�شطينيني.
وب���داأت مرا�ش���م افتت���اح ال�شف���ارة بالن�شي���د 
الوطن���ي  الن�شي���د  ت���اله  الغواتيم���ايل،  الوطن���ي 
االإ�رضائيل���ي. واألق���ى رئي����س ال���وزراء االإ�رضائيل���ي، 
بنيامني نتنياهو، كلمة بهذه املنا�شبة، تلتها كلمة 

لرئي�س غواتيماال، جيمي مورالي�س.
واحت���ج الفل�شطيني���ون على نق���ل ال�شفارتني 
القد����س  مدين���ة  اإل���ى  والغواتيمالي���ة  االأمريكي���ة 

املحتلة، بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة.
وانتقل���ت ال�شفارة من مدين���ة هرت�شيليا بتوح 
اإل���ى مبن���ى احلديق���ة التنكنولوجي���ة باملاحل���ة يف 

القد�س الغربية.

م���ن جهتها، ا�شتدعت فل�شطني �شفراءها يف 4 
دول اأوروبي���ة للت�شاور، ردا على مواقف تلك الدول 
م���ن قرار نق���ل وا�شنط���ن ل�شفاراتها اإل���ى القد�س 

وح�شور �شفرائها حلفل التد�شني.
وقالت م�شادر يف وزارة اخلارجية الفل�شطينية 
ا�شتدع���اء  ق���ررت  اخلارجي���ة  اإن  االأربع���اء،  اأم����س 

�شفرائه���ا العاملني يف الت�شي���ك ورومانيا والنم�شا 
وهنغاريا، للت�شاور معهم يف �شبل الرد على مواقف 

هذه الدول من احلقوق الفل�شطينية.
و�شددت امل�شادر على اأن “اخلارجية لن تقبل 
اأن تك���ون احلق���وق الفل�شطيني���ة، نقط���ة م�شاومة 
مل�شال���ح هذه الدول �ش���واء مع الوالي���ات املتحدة 
واإ�رضائيل من جهة اأو من حيث م�شاحلها وح�شاباتها 

الداخلية”.
وافتتحت الواليات املتح���دة االثنني املا�شي 
�شفارته���ا بالقد�س. وتزامن افتتاحها مع مظاهرات 
غ���زة ومناط���ق  فل�شطيني���ة خرج���ت عل���ى ح���دود 
فل�شطيني���ة اأخرى، قت���ل فيها نح���و 60 فل�شطينيا 
واأ�شي���ب زه���اء 3 اآالف اآخري���ن بر�شا����س اجلي����س 
االإ�رضائيلي. واحتلت اإ�رضائيل القد�س ال�رضقية العام 
1967، واأعلنته���ا عا�شمتها االأبدي���ة واملوحدة يف 
1980 يف خط���وة مل يع���رتف بها املجتم���ع الدويل، 
فيما يطال���ب الفل�شطينيون بجعل القد�س ال�رضقية 

عا�شمة لدولتهم املن�شودة.

عواصم - وكاالت: 
وزراء  م�ستوى  على  اخلمي�س،  اليوم  ط��ارًئ��ا،  اجتماًعا  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�س  يعقد   

اأن االجتماع  دبلوما�سي  الفل�سطينية. وذكر م�سدر  االأزمة  ال�سعودية لبحث  اخلارجية بطلب من 

يهدف ملواجهة العدوان االإ�سرائيلي على ال�سعب الفل�سطيني والتحرك ملواجهة القرار الذي و�سفه 

بغري القانوين الذي اتخذته الواليات املتحدة االأمريكية بنقل �سفارتها اإىل مدينة القد�س. و�سيع 

�سكان قطاع غزة 60 �سهيًدا �سقطوا االثنني بنريان القوات االإ�سرائيلية يف اأدمى يوم بالقطاع خالل 

�سنوات يف احتجاجات على احلدود تزامنت مع افتتاح الواليات املتحدة �سفارتها يف القد�س.

مقتدى ال�شدر: مقبلون على ت�شكيل حكومة تكنوقراط
مركز كركوك االنتخابي “حما�رض”... وموظفوه “بحكم الرهائن”

 بغداد - وكاالت: 

ك�شف زعي���م التي���ار ال�ش���دري وزعيم حتالف 
“�شائ���رون” االنتخابي يف العراق مقت���دى ال�شدر، 
عن نّيت���ه ت�شكيل حكومة جديدة من “التكنوقراط” 
غري حزبي���ة، يف تغريدة ع���رب ح�شاب���ه الّر�شمي على 
“توي���رت”. وق���ال زعي���م التي���ار ال�ش���دري يف ن�س 
تغريدات���ه “لن تك���ون هناك خلطة عط���ار وُمقبلون 
عل���ى ت�سكيل حكوم���ة تكنوقراط تك���ون باًبا لرزق 
ال�شع���ب، وال تكون مناالاً ل�رضق���ة االأحزاب”، على حد 
ا كبرياًا يف االنتخابات  تعبريه. وحقق ال�شدر انت�شاراً
العراقي���ة، وح�ش���د اأ�ش���وات الَنّاخب���ني يف معظ���م 
حمافظ���ات الو�ش���ط واجلن���وب. اإل���ى ذل���ك، قالت 
املفو�شي���ة العلي���ا لالنتخاب���ات يف الع���راق، اأم����س 
االأربع���اء، اإن م�شلحني راف�ش���ني لنتائج االنتخابات 
يحا����رون مركز اق���راع يف كركوك. الفت���ة اإلى اأن 
النتائ���ج النهائي���ة لالنتخابات الربملاني���ة �شتعلن 
خ���الل يوم���ني. وطالب���ت املفو�شي���ة خ���الل موؤمتر 
�شح���ايف اأجه���زة االأم���ن العراقية بحماي���ة موظفيها 

من اأي تهديدات، معت���رة اأن موظفيها يف كركوك 
“بحك���م الرهائ���ن”، بع���د قيام م�شلح���ني مبحا�رضة 
مرك���ز االنتخاب���ات. وقال���ت املفو�سي���ة اإن هن���اك 
جه���ات �شيا�شية معين���ة وجهت تهدي���دات لبع�س 

موظفيها، دون الك�شف عن هوية تلك اجلهات.
قائم���ة  حل���ت  فق���د  اأولي���ة،  لنتائ���ج  ووفق���ا 
“�شائ���رون” الت���ي ت�ش���م ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي اأن�شار 
االأول  املرك���ز  يف  ال�شيوع���ي،  واحل���زب  ال�ش���در 

بح�شوله���ا على 54 مقع���دا يف الربمل���ان من اأ�شل 
329، وحلت قائمة “الفتح” برئا�شة هادي العامري 
واملكونة م���ن ف�شائ���ل احل�شد ال�شعب���ي املرتبطة 
بطه���ران، يف املرك���ز الثاين ب���� 47 مقع���دا والئحة 
رئي����س ال���وزراء حيدر العب���ادي باملرك���ز الثالث ب� 
43 مقع���دا. يف حني تعر�ش���ت قائمة رئي�س الوزراء 
ال�سابق ن���وري املالكي اإلى �سق���وط مدو وح�سلت 
على 25 مقع���دا، بعد اأن كان���ت ح�شته يف املجل�س 

املنتهية واليته 90.
ميداني���ا، اأفادت و�شائل اإع���الم عراقية بوقوع 
قتل���ى وجرحى بهج���وم انتح���اري، ا�شتهدف جمل�س 

عزاء يف منطقة الطارمية �شمال بغداد.
وقالت اأجهزة االأمن العراقية اإن قتلى وجرحى 
�شقط���وا �شمال بغ���داد، ام�س االأربع���اء، عندما فجر 
ا نف�شه يف جمل�س عزاء. ا نا�شفاً انتحاري يرتدي حزاماً

واأ�شافت اأن الهج���وم وقع يف منطقة الطارمية 
التي تقع عل���ى بعد 25 كيلومرتاًا اإل���ى ال�شمال من 

بغداد. ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم.

الهاي/ سوتشي - وكاالت:

 اأعل���ن الرئي����س الرو�ش���ي، فالدميري بوتني، 
اأم����س االأربعاء، اأن �شفناًا ع�شكري���ة رو�شية مزودة 
ب�شواري���خ “كالي���رب” املوجهة �شتك���ون يف حالة 

تاأهب دائم يف البحر املتو�شط.
ويف كلم���ة اأم���ام القي���ادة الع�شكري���ة العليا 
خ���الل اجتم���اع يف منتجع �شوت�شي ق���ال بوتني اإن 
ن����رض ال�شفن جاء نتيجة “التهديد االإرهابي الذي ال 

ا يف �شوريا”. يزال قائماً
واأ�شاف بوتني “هذا العام.. وب�شبب التهديد 
االإرهاب���ي امل�شتم���ر يف �شوري���ا، �شفنن���ا املزودة 
ب�شواري���خ ك���روز �شتق���وم بدوري���ات يف البح���ر 

املتو�شط ب�شكل م�شتمر”.
ا يف احلرب  يذك���ر اأن رو�شيا تدخل���ت ع�شكرياً
ا  ب�شوري���ا من���ذ �شبتم���رب 2015 ودعم���ت ميدانياً
النظام ال�شوري، مما �شاعده على ا�شتعادة ن�شف 

م�شاحة �شوريا.
واأثن���ى بوت���ني عل���ى “التح���ركات الدقيقة 
ا التي قامت بها �شفن وغوا�شات  واملن�شق���ة جيداً
ا اإلى اأن  رو�شيا خ���الل العمليات ب�شوريا”، م�ش���رياً

ه���ذا التن�شي���ق اأدى لتكبيد الط���رف االآخر خ�شائر 
كبرية.

يذك���ر اأن لرو�شيا يف �شوري���ا قاعدة ع�شكرية 
بحرية يف طرطو�س واأخرى جوية يف حميميم.

ال���ى ذل���ك، اأك���دت منظم���ة حظ���ر االأ�شلح���ة 
الكيماوية، اأم�س االأربعاء، اأن غاز الكلور “ا�شتخدم 
على االأرج���ح ك�شالح كيماوي” يف هجوم ا�شتهدف 

بلدة �رضاقب ال�شورية يف فرباير.
واأفاد بيان املنظمة اأن بعثة التحقيق التابعة 
ملنظمة حظ���ر االأ�شلحة الكيماوية تو�شلت اإلى اأن 
“الكلور انبعث من اال�شطوانات عند اال�شطدام يف 

حي التليل يف �رضاقب”، بتاريخ 4 فرباير.
تو�ش���ل  الت���ي  اال�شتنتاج���ات  اأن  واأ�ش���اف 
اإليه���ا فري���ق التحقيق مبني���ة على العث���ور على 

اأنهم���ا كانت���ا  اإل���ى  التو�ش���ل  “مت  ا�شطوانت���ني 
حتتويان على الكلور”.

واأف���ادت املنظمة، التي تتخذ من الهاي مقرا 
له���ا، اأن عينات مت اأخذها من املنطقة “دلت على 

وجود غري طبيعي للكلور يف البيئة املحلية”.
ّم���ل املنظمة اأي  لك���ن امتثاال ملهمتها، مل حتحُ
ط���رف يف احل���رب ال�شورية املت�شابك���ة امل�شتمرة 

منذ 7 �شنوات، م�شوؤولية ا�شتخدام الكلور.
وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان اآنذاك 
اأن 11 �شخ�ش���ا خ�شع���وا للع���الج ج���راء اإ�شابتهم 
ب�شعوب���ات يف التنف����س يف 4 فرباي���ر، اإثر غارات 

�شنتها احلكومة ال�شورية على بلدة �رضاقب.
واأك���دت املنظم���ة اأنه���ا اأج���رت مقابالت مع 
�شه���ود وتو�شل���ت اإل���ى اأن “اأعرا�ش���ا مت�شقة مع 
التعر�س للكلور ظهرت على عدد من املر�شى يف 

املن�شاآت الطبية بعد وقت ق�شري من احلادثة”.
وينتظ���ر حالي���ا فريق حتقيق تاب���ع للمنظمة 
نتائ���ج مهمة �شعب���ة قام بها يف بل���دة دوما قرب 
دم�ش���ق بعدم���ا قال م�شعف���ون وعنا����رض اإنقاذ اإن 
40 �شخ�ش���ا لقوا حتفه���م يف هجوم بغازي الكلور 

وال�شارين وقع يف ال�شابع من اأبريل.

منظمة حظر الكيماوي ترجح استخدام الكلور بسراقب 

بوتين: سفننا في “المتوسط” متأهبة بسبب التهديدات بسوريا

• حمتجون فل�شطينيون على احلدود بني قطاع غزة واإ�رضائيل )رويرتز(	

• زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر	

• �شواريخ كاليرب املجنحة �شتدخل اخلدمة الدائمة يف البحر االأبي�س املتو�شط	
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ب���ن  امل�ش���رك  القا�ش���م  كان 
العناوين الرئي�شية لكل �شحف العامل 
خ���ال الأيام املا�شية ه���و احلرب بن 
اإ�رسائي���ل واإي���ران، ا�شتن���ادا ملا ميكن 
ت�شميت���ه باملناو�ش���ات الأول���ى لهذه 
احل���رب الت���ي كان اأهمه���ا ال�رسب���ات 
ال�شاروخي���ة التي وجهته���ا اإيران اإلى 
اجل���وي  والهج���وم  اجل���ولن املحتل���ة 
يف  اإي���ران  قواع���د  عل���ى  الإ�رسائيل���ي 

�شوريا. 
العامل كله يتحدث عن اقراب هذه 
احل���رب التي يعترب طرفاها م�شوؤولن 
ع���ن كل املاآ�ش���ي وكل اخل���راب الذي 
تعي�شه الأمة العربي���ة يف هذه املرحلة 
الع�شيبة، فاإ�رسائيل هي الأيدز واإيران 
هي الطاعون بالن�شبة لنا نحن العرب، 
دولتان مل تبتل الب�رسي���ة باأ�شواأ منهما 
ع���رب التاري���خ، و�شواء وقع���ت احلرب 

بينهما اأم مل تقع فنحن خا�رسون.
نح���ن خا����رسون اإذا وقع���ت احلرب 
لأن معظ���م الدماء الت���ي �شت�شيل هي 
دماء عربية، واملقدرات التي �شتهدم 
مق���درات عربية، ونح���ن خا�رسون اإذا مل 
تقع احل���رب لأن الدولتن تعمان ليا 
ونه���ارا �شد الع���رب، ونح���ن خا�رسون 
اأي�ش���ا اإذا ما ت�شبب���ت الدولتان يف جر 
الع���امل اإلى ح���رب وا�شعة عل���ى اأر�ض 
العرب فالدم���ار �شيكون اأكرث والدماء 

�شتكون اأكرث.
زب���دة القول، نح���ن العرب �شنظل 
نراج���ع ونخ����رس املعرك���ة تل���و الأخرى 
وينتظ���ر كل من���ا دوره طامل���ا اأنن���ا ل 
نعتمد على اأنف�شنا يف هذا العامل الذي 
ل يح���رم ال الأقوياء، ال�شيء ال�شحيح 
يف كل ما نعلنه نحن العرب هو ما قاله 
اجلبري وزير اخلارجية ال�شعودي من اأن 
ال�شعودي���ة �شتبني برناجم���ا نوويا اإذا 
ما ا�شتاأنف���ت اإيران اأن�شطتها النووية، 
ويف راأيي املتوا�ش���ع كمواطنة عربية، 
يجب يف كل الأحوال اأن تقوم ال�شقيقة 
الك���ربى بذلك �ش���واء ا�شتاأنفت اإيران 

اأن�شطتها اأم مل ت�شتاأنفها.

 الحرب بين
 إسرائيل وإيران

مل اأج���د ت�شبيها معا����رساً ل�شهر رم�شان، 
اأف�ش���ل م���ن اأن���ه مع�شك���ر تدريب���ي مفتوح، 
ميار����ض فيه املتدرب م���ا ميكنه من متارين 
روحي���ة، كم���ا اأن املع�شك���رات الريا�شي���ة اأو 
ور����ض العم���ل، اأو مع�شك���رات اجلن���ود تقام 
لف���رة حم���ددة معلوم���ة م���ن ال�شن���ة، وذلك 
لل�شح���ن وال�شح���ذ وتقوي���ة الهم���م، واإع���ادة 
التذك���ري بالأ�شا�شيات، وما بعد الأ�شا�شيات، 
فاإن ه���ذا ال�شه���ر اأي�شاً هو كذل���ك، مع�شكر 
معل���وم البت���داء والنتهاء، م���ن دون مدرب، 
فلكل م�ش���رك خطته التدريبية والتن�شيطية 
اخلا�ش���ة به، يطبقها كما يح���ّب ويهوى، ويف 
النهاية �شينعك�ض التطبيق عليه هو �شخ�شياً، 
فم���ا لأحد عن���ده من �ش���يء، لأن���ه اإْن �شدق، 
فاإنه يبتغ���ي وجه رّبه الأعل���ى، واملع�شكرات 
فيه���ا ال�شعوب���ة، وفيه���ا بع����ض الأمل، ويف 
نهايتها يفرح الذي���ن يجتازونها بنجاح، كما 
يفرح���ون بعودتهم اإل���ى حياته���م الطبيعية 
واإيقاعه���ا، حاملن معهم م���ا ا�شتفادوه من 
هذه الدورة الكثيفة لي���ا ونهارا، لي�شيفوه 

اإلى يومياتهم.
لك���ن هذا املع�شكر لي�ض هك���ذا بالن�شبة 

لك���رثة كثرية م���ن امل�شلم���ن، اإذ حتّول من 
ور�ش���ة عمل، اإل���ى خمّيم ترفيه���ي يف معظم 
الأوق���ات، وم���ن ا�شتله���ام الدرو����ض، اإل���ى 
تدري����ض العبو�ض نه���اراً، وانف���راج الأ�شارير 
م�ش���اًء، وما اأكرث ما يخ���رج النا�ض، لو حا�شبوا 
اأنف�شهم، من �شيام حوايل 15 �شاعة، باجلوع 
والعط�ض وح�شب، ففي اأثناء هذا “املع�شكر” 
امل�شبوه���ة،  نف�شه���ا  املمار�ش���ات  جت���ري 
واملرفو�ش���ة واملحّرمة، وتراج���ع مهابة هذا 
ال�شهر، باأن املمنوع���ات واملحّرمات مرتبطة 
فقط بالنهار، وما اإن يجّن الليل حتى تنطلق 
�شياطينهم باأق�شى ق���وة وطاقة لتعّو�ض ما 

اجتهدوا لكبحه قبل �شويعات.
هذا املع�شكر ما عاد كما كان، وما عادت 
فوائ���ده هي التي مت ت�رسي���ع ال�شيام لأجلها، 
هكذا اأهج����ض، واإل ملاذا ي�شتم���ر الغ�ّض بكل 
اأ�شكال���ه �شاري���اً يف معظم احلي���اة، من الغ�ّض 
الكام���ي اإلى ال�شلع، اإلى بيع املواقف؟ ملاذا 
ي�شتمر الكذب والزيف واخلداع اثنا ع�رس �شهراً 
يف ال�شن���ة، مبا فيه���ا �شهر ال�شي���ام نف�شه؟ 
ملاذا تظل العزائم واهنة على الرغم مما يب�رس 
به الق���راآن من ن�رس متبادل ب���ن اهلل وعباده 

)اإن تن����رسوا اهلل ين�رسك���م(، ويف ذلك �شّك يف 
ما يقراأه امل�شلم عن هذا الوعد الإلهي؟ ملاذا 
يبق���ى التخلف �شارياً وم�شت�رسي���اً ومت�شاعداً 
عل���ى الرغم م���ن اآي���ات احل���ث عل���ى التدبر 
والتفكر والعلم ومكان���ة العلماء؟ كيف يف�رّس 
املوؤمنون معنى الأخ���ّوة يف قوله تعالى )اإمنا 
املوؤمنون اإخ���وة(، و”اإمن���ا” يف اللغة العربية 
تفيد احل�رس، بينما املوؤمنون ي�رسب بع�شهم 
رق���اب بع�ض لل�ش���ك يف اإمي���ان الآخرين، وما 
اأكرث “الآخرين”، واإذا كان “امل�شلم من �شلم 
امل�شلمون من ل�شانه وي���ده”، فلننظر اإلى ما 
يفعل���ه عدد م���ن امل�شلمن اأثن���اء �شيامهم، 
اإذ يعلق���ون عل���ى م�شج���ب ال�شه���ر وافتقاد 
املنّبهات والنيكوت���ن، و�شل�شلة من الأعذار 
املتهالك���ة؛ ع�شبّيته���م و�شي���ق �شدورهم، 

وكاأنهم ميّنون على الب�رس �شيامهم.
ترتف���ع “املظاه���ر” الإمياني���ة يف ال�شهر 
املب���ارك، ولكنه���ا عل���ى م���ا يب���دو ل مت����ّض 
“اجلواه���ر” لأن���ه ل تغ���رّي حقيق���ي يحدث ل 
اأُثن���اء، ول عقب انتهاء ال�شهر... ال�شهر قائم، 

ولكن املغازي منه تغرّيت وتبّدلت.

عبدعلي الغسرة

يقوله���ا بع�شن���ا دون خج���ل، 
وب�رساح���ة ودون ك���ذب، »نح���ن ل 
نحب م�شاعدة الفقراء، واإن فعلنا 
ذل���ك فه���و عل���ى م�ش����ض.. رياء 
اأحيانا، وجتماً اأحياناً اأخرى، بل يف 
اأحاي���ن اأخرى غ���روراً واإتيكيت«. 
ي���ده ثقيلة ل���و �شاأل���ه حمتاج عن 
فت���ات مم���ا اأغن���اه اهلل ب���ه، ومما 
ل يغن���ي ول ي�شم���ن م���ن ج���وع، 
ولكنه ل يجد اأي���ة م�شكلة لو ترك 
مطع���م،  يف  لن���ادل  »بخ�شي�ش���اً« 
بع���د اأن يدف���ع مبلغ���اً ل باأ����ض به 
على وجبة ل ت�ش���اوي اأبداً ما اأكله 
حقيق���ة، النادل ه���و الآخر موظف 
باأج���ر ب�شيط، وهو الآخ���ر �شيفرح 
كث���رياً م���ن تل���ك »البخا�شي����ض« 
التي تاأتيه كرزق يعينه على غاء 
احلي���اة، لك���ن يف نهاي���ة املطاف 
هو يت�شلم راتب���اً ثابتاً -ولو كان 
قلي���ًا - نهاية كل �شه���ر، عك�ض 
ذاك املت�ش���ول اأو حتى املتعفف 
ال���ذي ل يج���د عم���ًا يقت���ات منه، 
وكلنا يعل���م حجم م�شكلة البطالة، 
فا داعي لتنهر من ي�شاألك حاجة، 
وتطل���ب من���ه بدلً م���ن ال�ش���وؤال 

العمل، فتلك ق�شية اأخرى. 
ي�ش���ري هدايا فاخ���رة مببالغ 
عالي���ة لأن���ه �شيهدي غني���اً، ومن 
العي���ب اأن يهدي���ه �شيئ���ا رمزي���ا 
اأو ب�شيط���ا، لكنه عندم���ا يفكر اأن 
يهدي ذاك الفق���ري فاإنه �شيبحث 
ع���ن اأرخ����ض هدي���ة، واإن مل يكن 
كذلك و�ش���ع اأي �ش���يء ل يريده، 
زائدا عن حاجت���ه يف كي�ض واأهداه 
اإياه، فه���و فقري واإن�ش���ان ب�شيط 
وكث���ري علي���ه اأي �شيء، رغ���م اأن 
الأول ق���د يركن تل���ك الهدية ول 
مت���اأ عين���ه، ول���ن يتوان���ى اأ�شاً 
عن رميه���ا اإن مل تعجب���ه، والثاين 
ميك���ن اأن نك�شب م���ن ورائه الأجر 
اإن غلفن���ا الهدية بني���ة ال�شدقة، 
واأهديناه ما ميكن اأن ي�شعده اأولً، 

ويعينه وي�شاعده ثانياً.
يف املح���ات وخ�شو�شا عندنا 
نح���ن مع����رس الن�ش���اء ق�ش���ة، ف���ا 
نتوق���ف من ترديد “ك���م اآخر، اآخر 
كم” للبائع الب�شيط ذي الب�شائع 
الأب�ش���ط، ونف���رح وكاأمن���ا ك�شبنا 
جولة اإن هو ر�شخ وقبل بتخفي�ض 
ال�شع���ر رغبة يف البي���ع، وبدون اأن 
ننب�ض باأي���ة كلمة نخ���رج بطاقتنا 
الئتمانية عن���د حما�شب املحات 
الك���ربى، حت���ى دون اأن ن�شاأل عن 
قيمة م���ا �شندفعه، وندفع املبالغ 
الفاني���ة... فك���م نحن فق���راء يف 
تفكرين���ا، وكم نح���ن منافقون يف 
ت�رسفاتن���ا واأخاقن���ا، فاملظاه���ر 

�شلبتنا اإن�شانيتنا.

لي�ش���وا  الفق���راء  يا�شمين���ة: 
بحاج���ة اإليك، بقدر م���ا اأنت بحاجة 

اإليهم.

ال نحب الفقراء

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

هناك فك���ر عبقري، ولهذا الفكر خ�شو�شا 
اأهمية ك���ربى للمجتمع الب�رسي، فهو يف التاريخ 
زاد ال���دول والأمم وهو من ي�شل بها اإلى درجة 
الكم���ال وال�شمول... تابع���ت باهتمام املقرح 
الذي قدم���ه �شم���و ال�شيخ عي�شى ب���ن علي اآل 
خليفة رئي����ض الحتاد البحريني لكرة ال�شلة يف 
الجتماع الت�شاوري اخلام�ض لروؤ�شاء الحتادات 
اخلليجية واللجنة التنظيمية لكرة ال�شلة بدول 
جمل����ض التعاون ل���دول اخللي���ج العربية الذي 
عق���د يف �شلطن���ة عمان قب���ل اأي���ام، واملتعلق 
مب�شم���ى البطولة، حي���ث ت�شبح بطول���ة كاأ�ض 

اخلليج لكرة ال�شلة بدل من البطولة اخلليجية، 
ولق���ى اقراح �شم���وه تاأييدا كب���ريا من جميع 
روؤ�ش���اء الحت���ادات عل���ى اأن يعتم���د امل�شمى 
اجلدي���د اعتب���ارا من العام املقب���ل، ول�شك اأن 
ت�شمية البطول���ة بكاأ�ض اخلليج على غرار اأغلى 
بطولة عرفناها وهي بطولة كاأ�ض اخلليج لكرة 
الق���دم �شتعطيه���ا زخم���ا اأكرب واأهمي���ة دولية 
واإقليمي���ة و�شتفر����ض وجودها عل���ى ال�شاحة 
الريا�شي���ة الدولية، و�شت�شب���ح من الفعاليات 
الريا�شي���ة الك���ربى، وه���ذا م���ا اأعني���ه بالفكر 
العبقري، ف�شم���و ال�شيخ عي�شى بن علي حفظه 

اهلل يتطل���ع دائما اإلى العاملي���ة وحتقيق اأكرب 
الإجنازات �ش���واء لل�شلة البحرينية اأو اخلليجية، 
ولعبة ك���رة ال�شلة لها �شعبي���ة وا�شعة يف دول 
اخللي���ج وفيها كثري من النجوم وربطها ب�شمى 
“كاأ����ض اخلليج” �شيحقق لها ال�شهرة واملوقع 
املتق���دم املرموق يف البطولت العاملية عاوة 

على جوانب كثرية من الأهمية.
�شم���و ال�شيخ عي�ش���ى بن علي �ش���ار بكرة 
ال�شل���ة البحرينية على طري���ق الكمال والروعة 
وو�شعه���ا ع���ن ج���دارة و�ش���ط مظاه���ر الفرح 
واأحاطها بطوق من النت�شارات، وخلق مدر�شة 

فكري���ة اإدارية لي�ض لها اأي مثيل على الإطاق، 
وها ه���و اليوم بفك���ره اخلاق واملب���دع يقدم 
اإل���ى اإخوانه يف دول اخللي���ج روؤ�شاء الحتادات 
اخلليجية مقرحا قادرا على اإي�شال كرة ال�شلة 
اخلليجية اإلى اأو�ش���ع الآفاق و�شيجعلها تعي�ض 
بح���ق ع�رس الزده���ار اأكرث م���ن اأي وقت م�شى، 
فالعاقة وثيقة ب���ن امل�شمى واللعبة و�شموه 
حفظه اهلل يدرك بخربته وعبقريته كيف نتحرك 
مع هذا الع���امل املتطور املتغري، فحفظكم اهلل 
لهذا الوطن فاأنتم بحق رائد العقول الريا�شية 

واأ�شل ومفتاح كل تطور.

سمو الشيخ عيسى بن علي... 
رائد العقول الرياضية

بخ���ريه  اأقب���ل علين���ا �شه���ر رم�ش���ان 
وبركات���ه وعطائه، ال�شهر ال���ذي تكرثُ فيه 
الطاعات واخل���ريات، وتفتح في���ه ال�شماء 
اأبوابه���ا لتقب���ل التوب���ة وغف���ر املعا�شي، 
لهذا ال�شهر الكرمي خ�شو�شياته عند جميع 
الروحانية،  اأجوائ���ِه  امل�شلمن، خ�شو�شية 
ونواحي���ِه الجتماعية، فتك���رث فيه العطايا 
ال���دور واملجال����ض  وال�شدق���ات، وُتزي���ن 

ل�شتقبال الأهل والأ�شدقاء.
�شهر رم�شان اأوله رحمة واآخره نعمة ويف 
اأيامه مغفرة ويف اأداء عباداته �شمان �شعادة 
الُدني���ا والآخ���رة، يكت�ش���ي نه���اره بال�شرب 
والثبات على اأداء ال�شوم بال�شيام عن كل 
ما ُيف�شده، لياليه اجلميلة تتحول اإلى نهار 
من غري �شم�ض بالنا�ض الذين يتنقلون من 
بيت اإلى بيت ومن جمل�ض اإلى اآخر، والن�شاء 

وال�شباب والأطفال ُكٌل يق�شي لياليه مثل 
ما يحب، يلتقي النا����ض �شواء يف املجال�ض 
اأو يف امل�شاج���د التي تكون عام���رة بالعباد 

ليوؤِدي ُكل منهم فرائ�ض �شهر رم�شان.
�شهر رم�شان في���ه الكثري من الفوائد 
الإن�شاني���ة والجتماعي���ة والديني���ة، ففيه 
َيكرث الن�شاط االجتماع���ي من خالل تقدمي 
امل�شاعدات للمحتاجن، وميتنع النا�ض عن 

املعا�شي و�شولً اإلى التوبة عنها ومازمة 
ال�شه���ر  ه���ذا  ويف  امل�شتقي���م،  الطري���ق 
ي���زداد عط���اء املوؤ�ش�شات اخلريي���ة، فهو 
مو�ش���م الف�شائ���ل واخلري وق�ش���اء الكثري 
من احلاج���ات واإعان���ة من يحت���اج وتفريج 

الكروب.
يف �شهر رم�ش���ان علينا تطهري اأنف�شنا 
وت�شفيته���ا من كل �شائب���ة وتنقيتها من 

كل جارح���ة، واأن نحل���ق يف �شم���اء الت�شامح 
والتعاي����ض م���ع الآخ���ر، وو�ش���ل م���ا ُقطع 
م���ن الأهل واملع���ارف، وعلين���ا اأن ل نهمل 
واجباتن���ا املهني���ة واملدر�شي���ة يف العمل 
اأو منتن���ع عن اأدائها بحج���ة ال�شيام، فاأداء 
م�شال���ح النا����ض واج���ٌب عظي���م ول ُيقدر 
بثمن... رم�ش���ان كرمي.. وكل عام واجلميع 

بخري وعافية.

شهر رمضان

المعسكر 
ghassan.shihabyالسنوي

@gmail.com غسان الشهابي

    ذرائع

ياسمين 
خلف
yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

ياسمينيات

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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علي مجيد

عق��دت اللجنة التنفيذية للبطولة 
الطائرة  للكرة  للش��باب  اآلسيوية 
تح��ت 20 عاًما التي س��تحتضنها 
مملكة البحرين من 18 لغاية 29 
يولي��و املقبل اجتامعها الثاين مبقر 

االتحاد مبدينة عيىس الرياضية.
وت��رأس االجتامع مدي��ر البطولة 
ف��راس الحلواج��ي وال��ذي رحب 
بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس 
الطائرة  للك��رة  البحريني  االتحاد 
الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة، 
العليا،  املنظم��ة  اللجن��ة  رئي��س 
الجهود  تضاف��ر  أهمي��ة  مؤك��ًدا 
خ��ال الف��رة القادم��ة إلنج��از 
كافة الرتيبات الازمة الس��تضافة 

الحدث اآلسيوي.
وتضم��ن جدول أع��امل االجتامع 
تس��مية أعض��اء اللج��ان العاملة 
يف البطول��ة وبح��ث احتياجاته��ا 
ومتطلباته��ا األولية ع��ى أن يتم 

االجتامع مع رئيس كل لجنة عى 
ح��ده لرصد امليزانية الخاصة بكل 
لجن��ة الحق��ا، وتم االتف��اق عى 
اس��تمرار عقد االجتامعات لبحث 
ومناقش��ة وتهيئ��ة كاف��ة األمور 
املتعلقة باالستضافة وتوزيع مهام 
العمل عى رؤساء وأعضاء اللجان 
واعت��امد خططه��ا وبرامجه��ا مبا 

يكفل إنج��اح اس��تضافة البطولة 
بالشكل األمثل.

نج��اح  أن  الحلواج��ي  وأض��اف 
اس��تضافة  البحري��ن يف  مملك��ة 
بطولة العامل للناش��ئني يف الصيف 
امل��ايض وحصوله��ا ع��ى درج��ة 
االمتي��از يف التقرير النهايئ الصادر 
من االتحاد ال��دويل يحتم العمل 

بصورة مضاعفة من أجل استضافة 
البطول��ة بأبهى حل��ة، معرًبا عن 
ثقت��ه يف كاف��ة رؤس��اء اللج��ان 
واألعضاء عى تقديم كل ما لديهم 

من أجل إبراز البطولة.
يش��ار إىل أن اللجن��ة التنفيذي��ة 
برئاس��ة جهاد خلفان تتكون من 
مدي��ر البطولة ف��راس الحلواجي، 
ورئيس لجنة الس��كرتارية محمد 
الف��ردان، ورئيس لجن��ة املرافقني 
محم��د ال��ذوادي، ورئي��س لجنة 
االس��تقبال حس��ني حامد، ورئيس 
محمد،  حبي��ب  املالي��ة  اللجن��ة 
ورئيس لجنة املاعب راشد جابر، 
ورئيس لجنة اإلحصاء عيل السيد، 
رئيس لجنة السكن محمد كاظم، 
ورئي��س اللجن��ة اإلعامية محمد 
عطي��ة، رئي��س لجن��ة املواصات 
اللجنة  الجم��ري، وعض��و  مهدي 

التنفيذية جال حمزة املختار.

برئاسة فراس الحلواجي

“تنفيذية” آسيوية الشباب للطائرة تعقد اجتماعها الثاني
الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

فراس الحلواجي مترئًسا اجتماع اللجنة التنفيذية
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أضاع  والنجمة  املح��رق  أكمل 
املرب��ع الذهبي ل��كأس النخبة 
لكرة القدم 2017/2018، وذلك 
ع��ى هام��ش الجول��ة 3 م��ن 
املس��ابقة، والتي أقيمت مساء 

أمس.
عى اس��تاد األهيل، ولحس��اب 
املجموع��ة 1 ف��از املحرق عى 
للفائز  الشباب )2/1(، وس��جل 
إس��امعيل عبداللطيف والليبي 
س��يد  وللخارس  محمد صول��ة، 

إبراهيم علوي.
وعى االس��تاد الوطني، لحساب 
الح��د  تع��ادل   ،2 املجموع��ة 

والنجمة )2/2(.
دايو  النيج��ري  للح��د  س��جل 
وللنجم��ة  ن��ارص،  وعبدالل��ه 

السوري محمد فارس.
عي��ىس  الحك��م  اللق��اء  أدار 
عبدالله صالح  عبدالله، وعاونه 
الرابع  وفيصل عل��وي، والحكم 

محمد خالد.
وبذلك تك��ون مواجهات نصف 
سيلعب  اكتملت، حيث  النهايئ 
املالكية) بطل املجموعة 1( مع 
النجم��ة )وصيف املجموعة 2(، 
الح��د )بطل املجموع��ة 2( مع 
املح��رق )وصيف املجموعة 1(، 
يوم األح��د املقب��ل، فيام خرج 
رس��ميا فريقا الش��باب واملنامة 
باحتاله��ام املرك��ز الثال��ث يف 

مجموعتيهام.
الشباب واملحرق

كان املح��رق الطرف األفضل يف 
الشوط األول من خال تشكيل 
الس��انحة  املتع��ددة  الف��رص 
للتهديف ويف ظل تكتل ش��بايب 

يف الخلف.
أوىل الف��رص كان��ت للمحرف 
الليب��ي للمح��رق محمد صولة 
ال��ذي توغ��ل ميينا وس��دد كرة 
أرضي��ة أبعدها بنج��اح حارس 

املاروين عيل عيىس )10(.

التون��ي  املح��رف  ولع��ب 
الزي��ادي كرة  للمح��رق زي��اد 
عبداللطيف  إلس��امعيل  أمامية 
الذي واجه املرمى جانبيا وسدد 
كرة تألقه��ا يف إبعادها الحارس 

الشبايب )15(.

ولع��ب إس��امعيل عبداللطيف 
كرة لجامل راشد، فسدد األخرة 

كرة قوية اعتلت املرمى )25(.
وكاد جامل راش��د أن يوقع عى 
هدف الس��بق لفريق��ه بعد أن 
تلقى كرة عرضية من إسامعيل 

وحولها برأس��ه، إال أن العارضة 
منعت هدفا محققا )29(.

وشهدت الدقيقة )37( استبعاد 
س��لامن رشيدة  املحرق  مدرب 
الحتجاجه عى عدم احتس��اب 

ركلة جزاء لفريقه.

وس��جل املحرق ه��دف التقدم 
بع��د أن لع��ب محم��د صولة 
إس��امعيل  تابعها  كرة عرضي��ة 
يسار  عى  برأس��ه  عبداللطيف 

حارس الشباب )39(.
الشوط الثاين

ومع بداية الشوط الثاين، توغل 
املداف��ع األيرس للمح��رق وليد 
الحي��ام ولع��ب ك��رة أبعده��ا 
الح��ارس عيل عيىس، لتجد رأس 
الليبي محم��د صولة الذي تابع 
الك��رة يف مرمى امل��اروين معلنا 
تق��دم فريقه بهدف��ني دون رد 

.)47(
وحاول الش��باب العودة وأرشك 
مدرب��ه هيث��م جط��ل الاعبني 
مظاهر عبدالزهراء وحسني عيل 

“بيليه”.
ومتك��ن امل��اروين من تس��جيل 
هدف التقليص عرب كرة عرضية 
من مظاهر وتابعها سيد إبراهيم 

علوي بيمينه يف املرمى )63(.
ضغ��ط الش��باب ع��ى املحرق 
للتعدي��ل، يف حني لج��أ املحرق 
للمحافظة عى تقدمه، وش��ارك 
الاع��ب مه��دي عبداللطي��ف 

مكان عبدالله عبدو.
ظ��ل الهدوء متس��يدا ملجريات 
املباراة، ويف الدقيقة )87( سدد 
كرة  م��وىس  املحرق��اوي عيىس 
قوي��ة أبعدها حارس الش��باب، 
يف ح��ني واصل املح��رق تقدمه 

وأنهى املباراة لصالحه.
أدار اللقاء الحكم وليد محمود، 
وعاون��ه س��يد ج��ال محفوظ 
الرابع  والحكم  جناحي،  وصاح 

عبدالله قاسم.

أعلن رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة عن 
إط��اق بطولة دولي��ة يف مملكة البحرين 

خال شهر رمضان.
وأك��د س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل آل 
خليفة إطاق اس��م مملكة البحرين عى 
هذه البطولة الدولية يف نس��ختها األوىل، 
والتي تأيت ضم��ن سياس��ة التطوير التي 

ينتهجها سموه منذ رئاسة اتحاد السلة.
وكشف س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة أن بطولة البحري��ن الدولية لكرة 
الس��لة س��تحظى بهوية من خال تدشني 
شعارا خاصا بها وذلك إلعطائها قيمة أكرب، 
مؤكدا س��موه أن االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة يس��عى لتقديم منتج ثري ألرسة 
كرة السلة البحرينية من خال استقطاب 
منتخبات ذات مس��توى ع��ايل، إضافة إىل 

تنظيم هذه البطولة وفقا ملعاير عاملية.

ك��ام أكد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة أن االتح��اد قام بتش��كيل لجنة 
منظمة للبطولة برئاسة الشيخ سلامن بن 
عبدالل��ه آل خليفة؛ لوضع خطة تنظيمية 
متكاملة لهذه البطولة التي تقام يف الفرة 
م��ا بني 24 ماي��و الجاري وحت��ى 27 من 

الشهر ذاته. 
وتض��م اللجنة املنظم��ة للبطولة كل من 
األمني العام باالتحاد البحريني لكرة السلة 
التنفيذي  عبداإلل��ه عبدالغفار، واملدي��ر 
باالتحاد أحمد يوس��ف ومدير املنتخبات 
الوطني��ة غس��ان ق��اروين، وخال��د خليل 
والس��يد أحمد قلداري والس��يد محمود 

تقوي.
وأوضح س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة أن االتحاد وجه دعوات التحادات 
العراق، مرص، ولبنان ملش��اركة منتخباتها 

يف النس��خة األوىل م��ن بطول��ة البحرين 
الدولي��ة لكرة الس��لة، حيث حصل اتحاد 
الس��لة ع��ى موافق��ة خطية م��ن هؤالء 

االتحادات للمشاركة يف النسخة األوىل من 
هذه البطولة.

وأض��اف س��موه ب��أن مش��اركة منتخبنا 

الوطني لكرة الس��لة يف بطول��ة البحرين 
الدولي��ة األوىل تعطيه مكاس��ب عديدة؛ 
يف  قوي��ة  منتخب��ات  ملواجهت��ه  نظ��را 
املس��توى تس��اعد العب��ي منتخبن��ا عى 
االرتق��اء مبس��توياتهم من خ��ال اللعب 
م��ع منتخب��ات له��ا ب��اع طوي��ل ع��ى 
الصعي��د الع��ريب واآلس��يوي واإلفريقي، 
مبينا س��موه أن منتخبن��ا الوطني بحاجة 

لزيادة جرعة املباريات التنافس��ية القوية 
وتكثيف املش��اركات عى األصعدة كافة، 
وه��ذا اليشء يأيت متناغام مع السياس��ية 

التطويرية للمنتخبات الوطنية. 
وأش��ار س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة أن ه��ذه البطول��ة الدولي��ة تأيت 
أيضا ضم��ن خطة اإلعداد للمش��اركة يف 

االستحقاقات القادمة.

المحرق والنجمة يكمالن أطراف نصف النهائي لكأس النخبة سمو الشيخ عيسى بن علي يعلن إطالق بطولة البحرين الدولية لكرة السلة
الشباب والمنامة يودعان المسابقة ضمن السياسية التطويرية لالرتقاء بالمنتخبات الوطنية 

أحمد مهدي أم الحصم          اتحاد السلة
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فرحة محرقاوية تكررت مرتين من لقاء المحرق والشباب        )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

من لقاء الحد والنجمةلحظة استبعاد المدرب سلمان شريدة

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفةسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

تنطل��ق يوم الجمع��ة املوافق 18 
ماي��و يف حلبة البحري��ن الدولية 
يف  الس��يارات  رياض��ة  “موط��ن 
الرشق األوسط” الجولة األوىل من 
فعاليات التفحيط ، الفعالية التي 
تاق��ي إقباالً كبرًا م��ن الجامهر 

البحرينية.
وتبدأ فعالية التفحيط من الساعة 
8 مس��اء حتى 12 مساء، وذلك يف 
مواقف س��يارات حلب��ة البحرين 
الدولية، وقد القت هذه الفعالية 
يف املواس��م املاضية إقباالً متميزًا 
ومشاركة كبرة، وذلك خال شهر 
األبواب  امل��ايض، وتفت��ح  رمضان 
للتسجيل عى فرتني الفرة األوىل 
من 4 مساء حتى 6 مساء، والفرة 
الثاني��ة من 6:45 مس��اء وحتى 8 

مساء.
مببلغ  الجامهر  دخول  وس��يكون 
رم��زي يبلغ 2 دينار بحريني فقط 
يف مواقف سيارات حلبة البحرين 
الدولي��ة و تذاكر ال���VIP  ب� 10 
دنانر بحرينية، وس��تكون رس��وم 
املش��اركة يف منافس��ات التفحيط 

7 دنان��ر فق��ط، و4 دنانر وذلك 
للمشاركة يف مقعد الراكب.

وينطلق هذا املوسم بأربع جوالت 
وبجولة إضافي��ة للتجارب، حيث 
تنطلق التجارب الجمعة ومن ثم 
الج��والت كل جمعة خال ش��هر 
رمضان املب��ارك، الجولة األوىل 18 
ماي��و، الجول��ة الثاني��ة 25 مايو، 
الجول��ة الثالثة 1 يوني��و والجولة 
الرابع��ة والختامي��ة 8 يونيو، فا 

تفوتها إثارة جوالت التفحيط.

وشهدت هذا النوع من الفعاليات 
خال شهر رمضان وكذلك األعوام 
الس��ابقة نجاًح��ا منقط��ع النظر 
مبش��اركة نخب��ة م��ن املحرف��ني 
واله��واة يف أج��واء مثرة وس��ط 
حض��ور جامهري قي��ايس العدد 
ويف بيئة آمنة من خال احرازات 
الس��امة الت��ي اتخذته��ا اللجنة 

املنظمة بالتعاون مع الحلبة.
وم��ن أجل أج��واء آمنة بالنس��بة 
س��امة  ولض��امن  للجامه��ر 

الس��ائقني، ف��إن عى املش��اركني 
يف املنافس��ات االلت��زام بالقوانني 
الفعالي��ة  إلنج��اح  املوضوع��ة 
ووس��ط  آمنة  بصورة  وإخراجه��ا 
أجواء ممتعة للسائقني والجامهر 

الحارضة.
وته��دف حلبة البحري��ن الدولية 
من إقامة وتنظي��م هذه الفعالية 
لجذب الشباب والهواة واملامرسني 
لهذا النوع من رياضة الس��يارات 
يف أج��واء آمن��ة وإبعاده��م عن 
مامرستها يف الطرقات العامة. لذا 
س��يارات حلبة  مواقف  س��تكون 
البحري��ن الدولية امل��كان األمثل 
واآلمن ملامرس��ة ه��ذا النوع من 

النشاط الريايض للسيارات.
للحج��ز واالستفس��ار وملزيد من 
املعلوم��ات حول ه��ذه الفعالية 
ميكنك��م االتص��ال ع��ى الخ��ط 
الس��اخن لحلبة البحرين الدولية 
زي��ارة  أو   ،17450000  +973

موقعنا اإللكرون
.www.bahraingp.com ي

أبدى االتحاد البحريني لكرة القدم رغبته بخوض لقاء ودي يجمعه مع نظره املنتخب العراقي، وذلك استعداًدا ملنافسات كأس آسيا التي 
ستقام دولة اإلمارات 2019.

وجاء ذلك عى لسان مصدر مسؤول باالتحاد العراقي لكرة القدم، والذي أفاد أن اتحاده تلقى خطاًبا من ِقبل نظره البحريني يطلب فيه 
بإقامة مباراة بني “األحمر” و”أسود الرافدين” تقام يف العاصمة البحرينية املنامة خال الفرة من 12 حتى 20 من نوفمرب املقبل. وأشار 

ذلك املسؤول إىل أن دعوة االتحاد البحريني والدعوات األخرى ستوضع عى طاولة لجنة املنتخبات ومناقشاتها مع الجهاز الفني لألخرض 
العراقي.

ودون شك يسعى االتحاد البحريني لتأمني عدد من املباريات ُقبيل مشاركة “األحمر” يف املنافسات الرسمية التي ستنطلق يف يناير املقبل، 
وخصوًصا أنه سيستهل إعداده وتحضراته لآلسيوية مبعسكر أورويب يف يونيو املقبل. ووقع منتخبنا يف املجموعة األوىل التي تضم كل من 

“مستضيف البطولة” اإلمارات والهند وتايلند.

انطالق الجولة األولى لفعاليات التفحيط 
بمواقف حلبة البحرين 

“األح���م���ر” ي��ط��ل��ب م��واج��ه��ة “أس����ود ال��راف��دي��ن”

الصخير          حلبة البحرين الدولية

جانب من الفعاليات

  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(

األهلي يتجه لتعيين 
الحلواجي رئيسا لجهاز الطائرة

حسن علي:

يّتجه مجلس إدارة النادي األهيل إىل إعادة 
تعيني عضو مجلس اإلدارة عاء الحلواجي 
لرئاسة جهاز لعبة الكرة الطائرة يف املوسم 

املقبل 2019/2018.
وكان مجلس اإلدارة عقد اجتامًعا رسميًّا 

قبل عدة أيام لكنه مل يعلن تسمية رؤساء 
األجهزة اإلدارية لأللعاب الجامعية األربع، وأكد أمني الرس فريد طه 

إصدار التشكيل الجديد خال األسبوعني القادمني بعد حل جميع 
األجهزة اإلدارية والفنية كإجراء بروتوكويل متبع بعد نهاية كل موسم 

باستثاء األجهزة الفنية الذين متتد عقودهم ألكرث من موسم.
ويعترب الحلواجي الخيار األبرز لتويل رئاسة جهاز اللعبة بعدما نجح 

يف قيادة الفريق األول املوسم املايض بتحقيق بطولتي دوري الدرجة 
األوىل وكأس سمو ويل العهد، كام أن إسناد املهمة إليه تأيت يف إطار 

حرص النادي عى تحقيق االستقرار اإلداري للعبة التي باتت الواجهة 
األبرز للنادي خال املواسم املاضية وإمياًنا بالعمل الذي قدمه 

الحلواجي خال السنوات العرش املاضية.
ومنذ أن توىل الحلواجي رئاسة جهاز لعبة الكرة الطائرة شهدت طفرة 

كبرة تكللت بتحقيق 9 ألقاب متفرقة زينت خزائن النادي وهي 
بطولة كأس ويل العهد )أربع مرات(، بطولة الدوري )ثاث مرات(، 

بطولة األندية العربية )مرتني( وهو أول وآخر ناد بحريني يتوج 
باللقب العريب.

الليلة قرعة بطولة نادي 
طيران الخليج الرمضانية 

ُتجرى يف متام العارشة والنصف من مساء اليوم الخميس قرعة بطولة نادي 
طران الخليج الرمضانية الثالثة لكرة القدم وبرعاية )املنصوري للتموين( 

وذلك بحضور رئيس اللجنة املنظمة للبطولة عمران النجداوي ومدير 
البطولة جاسم املطاوعة ورئيس اللجنة الفنية عبدالرزاق قمرب وذلك يف 

الخيمة الرمضانية بنادي طران الخليج الريايض.
وأوضح النجداوي أن البطولة سيشارك فيها 16 فريًقا يتنافسون عى اللقب، 

ووجهت لهم الدعوة للحضور ملراسم القرعة، وسيتم توزيع الفرق عى 4 
مجموعات، بواقع أربعة فرق يف كٍل منها، ويتأهل األول والثاين من كل 

مجموعة لدور الثامنية، ومن ثم أربعة فرق لنصف النهايئ.
وتنطلق منافسات البطولة يوم بعد غٍد السبت يف متام الساعة 9 مساًء عى 

ماعب نادي طران الخليج.
وتهيب اللجنة املنظمة من مندويب الفرق املشاركة الحضور يف الوقت املقرر 

لاجتامع وإجراء القرعة، كام رصدت اللجنة جائزة ألفضل مقرح ُيقدم 
لتطوير البطولة وسيتم تكريم صاحب املقرح عى هامش حفل القرعة.

اللجنة المنظمة تعرض كأس البطولة

 عالء الحلواجي

حسن علي

استكامالً لقرارات مجلس إدارة 
النادي األهيل املنعقد أخرا برئاسة 

خالد كانو، قّرر مجلس اإلدارة 
تحديد سقف لعقود الاعبني 

وفصل فرق الفئات السنية عن 
الفريق األول، وتعيني رئيس جهاز 
لقطاع الفئات السنية من أعضاء 

مجلس اإلدارة لكل لعبة من 
األلعاب الجامعية األربع )كرة 

القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، 
كرة اليد(.

كام قّرر مجلس اإلدارة مضاعفة 
االهتامم للعبة كرة القدم ماديًّا 
وإداريًّا بهدف إعادة اللعبة إىل 
سابق عهدها والصعود بالفريق 

األول إىل دوري الدرجة األوىل 
بعدما هبط يف املوسم املنرصم، 

وبناء فريق قادر عى تحقيق 

طموحات وتطلعات الجامهر 
األهاوية العريضة ومبا يتناسب 
مع مكانة النادي وعراقته خال 

3 مواسم قادمة مع مواصلة دعم 
فرق الصاالت لضامن تواجدهم 

فوق منصات التتويج والركيز عى 
فرق القاعدة يف املقام األول.

وكلف مجلس اإلدارة املكتب 
التنفيذي بتشكيل األجهزة 

اإلدارية خال أسبوعني من تاريخ 
التكليف، كام قّرر مجلس اإلدارة 

تفعيل الجانب الثقايف واالجتامعي 
بشكل أكرب من خال إقامة عدة 

فعاليات والعمل عى إعادة 
النشاط الصيفي ابتداء من الصيف 

املقبل 2018 وهو ما بدأ العمل 
به منذ فرة فعًا. رصح بذلك أمني 

رس النادي األهيل فريد طه.

األهلي يحدد سقًفا لعقود الالعبين وفصل الفئات عن الفريق األول

اس��تمرارًا لجهوده��ا الهادفة إىل 
وتوفر  الوطنية  املنتخب��ات  دعم 
الدع��م  مس��تلزمات  مختل��ف 
والرعاي��ة لاعبني، ب��دأت اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة فتح مخترب 
خليف��ة  مبدين��ة  الب��دين  األداء 
الرياضي��ة الس��تقبال كافة العبي 
املنتخبات وفحصهم بدنيًّا ولياقيًّا 
تح��ت إرشاف الطبي��ب الك��ويب 

“فادمير”.
املش��اريع  دائ��رة  مدي��ر  وق��ال 
باللجن��ة األوملبية واملس��ؤول عن 
املخت��رب مادن الون��اس إن مخترب 
األداء الب��دين يعم��ل ع��ى قياس 
القدرات الحيوية لاعبني ويعطي 
معلومات دقيق��ة لألجهزة الفنية 

والق��درات  اللياق��ة  بخص��وص 
والتنفس��ية والتي تشمل  القلبية 
الرئتني والقل��ب والدورة الدموية 

وخايا العضات. 
وأضاف الوناس أن املخترب مفتوح 
لكافة االتح��ادات الرياضية وهو 
مت��اح لخدمة العب��ي املنتخبات 
الوطني��ة كمرحل��ة أوىل عى أن 
يت��م فتح املخترب أمام عامة الناس 
كمرحلة ثانية الحًق��ا بعد إكامل 

بعض اإلجراءات املطلوبة.
وأوضح أن املخترب يعمل بالتنسيق 
م��ع األجه��زة الفني��ة لاتحادات 
الفحوص��ات  إلج��راء  الرياضي��ة 
املختربي��ة ملس��اعدة املدربني يف 
املعرف��ة الدقيقة ملس��توى لياقة 

العبيه��م وتوفر أه��م املعطيات 

لتقييم عملهم  العلمية الرضورية 

وإج��راء التعدي��ات املطلوبة يف 

برامجهم التدريبية. 

وأضاف الوناس أن املخترب يحتوي 

ع��ى العديد من األجه��زة الطبية 

القل��ب  وه��ي جه��از تخطي��ط 

للكشف عن أي حالة غر طبيعية 

يف القل��ب وهو أيًضا رضوري قبل 

إجراء الفحوصات الوظيفية، وجهاز 
قياس أقىص استهاك لألوكسجني، 
ودراجة قي��اس الاهوائية، وجهاز 
لتحليل مكونات الجس��م “تحليل 
نس��بة الدهون والعض��ات واملاء 
يف الجسم والخايا”، وجهاز قياس 
نس��بة حم��ض “الاكتي��ك” وهو 
مؤرش قياس ش��دة الجهد، وجهاز 
للعضات  االنفجارية  القوة  قياس 

السفى.
ودعا الوناس كافة األجهزة الفنية 
للمنتخبات الوطنية إىل االستفادة 
الت��ي يقدمه��ا  م��ن الخدم��ات 
مخت��رب األداء البدين مب��ا ينعكس 
عى امل��ردود الفني لاعبني داخل 

امللعب بشكل إيجايب.

أحد العبي المنتخبات الوطنية في مختبر األداء البدني مادن الوناس

مختبر األداء البدني يستقبل العبي المنتخبات الوطنية
يقدم معلومات دقيقة عن القدرات

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

فريد طه



حمل��ت الجول��ة األوىل من بطولة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة الرمضانية “نارص11” والتي 
استمرت أربعة أيام يف طياتها الكثري 
من املشاهد واألرقام واإلحصائيات، 
بعد أن قدمت الفرق 16 املشاركة 
نفس��ها من خ��ال الظه��ور األول 
ال��ذي اختتم أحداثه مس��اء أمس 
األول ع��ى اس��تاد مدين��ة خليفة 

الرياضية.  
وب��دأ فريق جرنز يونايتد مش��وار 
حمل��ة الدفاع ع��ن لقب��ه بنجاح 
بانتص��ار عري��ض موجًه��ا رس��الة 
واضح��ة لرغبات��ه يف التتوي��ج مرة 
أخرى ه��ذا العام، فيام تش��اركت 
املمي��زة  الف��رق  م��ن  العدي��د 
الطموح��ات يف الذه��اب بعيًدا يف 
البطولة عرب االنتص��ارات العريضة 
التي تحققت خال الجولة وهو ما 
ينذر مبنافس��ة مختلفة يف النسخة 

الحادية عرشة من املسابقة.
ويف ظ��ل عدم حس��م التأهل عى 
اعتبار أن كل فريق خاض مواجهة 
واحدة، ف��إن الجول��ة الثانية التي 
بدأت ي��وم أمس م��ن املنتظر أن 
تك��ون أحم��ى الج��والت الث��اث 
لكونه��ا س��تكون مبثاب��ة تحدي��د 
خارطة الطريق س��واًء للفرق التي 
نجحت يف االختبار األول من عدمه، 
وبالت��ايل ف��إن اإلث��ارة والح��امس 
س��يتواصان مجدًدا يف “نارص 11” 
واألوراق من املفرتض أن تنكش��ف 
جلي��اً بع��د نهاية الجول��ة، كام أن 
عطاء كل فريق وقدراته التنافسية 
ستكون بارزة بشكل أكرب، استعداًدا 
للمرحلة األهم وهي معرفة الفرق 
الثامنية التي ستشكل أضاع الدور 

ربع النهايئ.

27 هدًفا

ش��هدت “نارص 11” تس��جيل 27 
هدًف��ا يف الجول��ة األوىل من الدور 
املب��اراة  يف   3.375 مبع��دل  األول 
الواح��دة وهو معدل تهديفي مييز 

الحدث الكروي م��ن هذا الجانب 
ويعترب مؤرًشا من املتوقع أن يرتفع 
تدريجيًّا ال س��يام بع��د الدخول يف 

أجواء املنافسة يف البطولة.
وتعت��رب املجموع��ة الثالث��ة األكرث 
من حيث نس��بة التس��جيل حيث 
أس��فرت مواجهت��ي الجولة األوىل 
منه��ا عن اهتزاز الش��باك يف )11( 
مناسبة وكان لقاء فور ايفر وصقور 
البحرين األكرث يف التس��جيل حينام 
تف��وق األول عى الث��اين يف بأربعة 

أهداف مقابل هدفني.
بينام  تس��اوت مواجهت��ا “الزعيم 
و”تايل��وس  الش��بابية”  واملراك��ز 
بأقل نس��بة تس��جيل  وجرن��اس” 
لألهداف عندما شهدت كل منهام 
تس��جيل هدف واح��د فقط، فيام 
نجح )11( فريًقا يف التس��جيل ومل 
تفلح )5( فرق بالوصول إىل ش��باك 

الخصوم.

الثاني أفضل!

من أصل 27 هدًفا تم تس��جيلها يف 
الدور األول، سجل املهاجمون )8( 
أهداف فقط يف الشوط األول فيام 
شهدت الحصة الثانية من املباريات 
تس��جيل )15( هدًف��ا توزعت بني 
حس��م وتأكيد التق��دم يف النتيجة، 
يف الوقت الذي مل تشهد فيه جميع 
املباريات تقدم أي فريق وخسارته 

للمباراة أو حتى التعادل فيها.

ورمبا تعود نتائج اإلحصائية للعديد 
من األس��باب يأيت منها عى س��بيل 
املثال ال الحرص فنيًّا بسبب طريقة 
تعام��ل املدرب��ني م��ع فرقهم من 
خ��ال التوجيهات بني الش��وطني، 
أو بدنيًّا بانخفاض معدالت اللياقة 
البدني��ة عند بع��ض الفرق وتفوق 

بعضها اآلخر يف هذا الجانب. 

عطية في الصدارة

تص��در النجم الس��عودي املحرتف 
يف فري��ق الصق��ر األبي��ض محمد 
عطي��ة ترتيب الهداف��ني برصيد 3 
أهداف بعد الهاتريك الذي أحرزه 
يف ش��باك فريق القلع��ة، فيام حل 
يف املركز الثاين العب فريق طموح 

عبدالفتاح بشري برصيد هدفني.  

وتن��اوب ع��ى تس��جيل األهداف 
ال “22” األخ��رى كل م��ن” يارس 
حامد، يل أوليفريا، حس��ن إبراهيم، 
هش��ام جواد “فيكتوري��وس”، بابا 
توريه “الزلزال”، حس��ن رضا، فهد 
الحردان، دا سيلفا “جرنز يونايتد”، 
محم��د النعار “تايلوس”، يوس��ف 
الس��كران، حات��م صال��ح، محمد 
س��ليم، عباس املطوع “فور ايفر”، 
مجتب��ى عبدع��ي، حس��ن محمد 

“صقور البحرين”، فورتشن، حمزة 
البل��ويش “الصقر األبيض”، راش��د 
خل��ف “الصقر األبي��ض”، عبدالله 
دعي��ج، أحمد الثوين��ي “نوماس”، 
س��يد أحمد ع��ي بالخط��أ لصالح 

فريق الزعيم.

24 حكًما

ش��ارك يف إدارة منافس��ات الجولة 

األوىل 24 حك��امً نجح��وا بامتي��از 
يف قي��ادة املباريات التي مل تش��هد 
حاالت اعرتاض ُتذكر عى التحكيم، 
ع��ى الرغ��م م��ن ح��دوث بعض 
الحاالت الصعبة التي أحسن جميع 

الحكام يف التعامل معها.
واشتملت قامئة حكام الساحة عى 
5 دوليني و3 درجة أوىل، أما الحكام 
املس��اعدون فتم تسمية 10 حكام 
دوليني و6 حكام درجة أوىل، ويعترب 
الحك��م عبدالل��ه قاس��م األكرث يف 
قيادة اللقاءات عى مستوى حكام 
الس��احة )مبارات��ني(، والعدد ذاته 
الذي شارك فيه الحكام املساعدون 
سيد جال محفوظ ونواف شاهني 

وصاح جناحي.

3 ركالت جزاء

احتسبت يف الجولة األوىل 3 ركات 
ج��زاء، كانت األوىل الت��ي ترجمها 
حس��ني عبدالرض��ا الع��ب ج��رنز 
يونايت��د يف ش��باك فري��ق الزلزال، 
بين��ام فش��ل ناجي فتح��ي العب 
جرن��اس بالتس��جيل عندما تصدى 
لركلته بجدارة حارس فريق تايلوس 

عمر إبراهيم.
ومل تش��فع الركل��ة التي س��ددها 
بنج��اح العب الفخ��ار عي محمد 
منص��ور يف تجنب فريق��ه للهزمية 
أم��ام فري��ق طموح الذي حس��م 

اللقاء ملصلحته بثاثية.

الفرق المشاركة تقدم أوراق االعتماد .. ونوايا بطولية مبكرة
أبرز ظواهر الجولة األولى 

اللجنة اإلعالمية

تصديات الحراس في البطولة
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24 حكًما أداروا المباريات حتى اآلن أحد أهداف الدورة

متصدر الهدافين محمد عطية

يلتق��ي اليوم لحس��اب املجموعة 
الثاني��ة يف املب��اراة األوىل فريق��ا 
بتلكو ج��رنز يونايتد م��ع جرناس 
عند الس��اعة 9.00، يف حني يلعب 
فريقا تايلوس والنوايف يف املباراة 
الثانية عند الس��اعة 11.00 مس��اء 
عى ملعب س��تاد مدين��ة خليفة 
األربعة  الفرق  الرياضية، وتدخ��ل 

جولتها الثانية بأهداف مختلفة.
فبينام يس��عى حامل اللقب جرنز 
يونايت��د يف حس��م تأهل��ه للدور 
ربع النهايئ بف��وز ثان عى التوايل، 
يأمل جرناس يف تعويض خس��ارته 
يف الجول��ة األوىل وتدش��ني رصيده 

النقطي.
املعطيات واملؤرشات األولية تش��ري 
لتفوق وأفضلي��ة لفريق الجرنز يف 
املباراة األوىل عى حس��اب جرناس 
وه��و ما كش��فت عن��ه مباراتهام 
األوىل، ويتمت��ع الجرنز بخربة كبرية 
يف البطولة من خال ثبات تشكيلته 
وتواج��د العديد م��ن الاعبني ويف 
مقدمته��م رضا حس��ن والربازيي 
اله��داف دييغ��و وفه��د الحردان 
املرزوقي  وعبدالله  وسلامن عيىس 
وغريه��م من الاعب��ني النجوم، يف 
ح��ني تنتظر فريق جرن��اس مهمة 

ا للوق��وف والصمود يف  صعبة جدًّ
وج��ه الجرنز ع��ى رغم أن��ه قدم 
ش��وط أول جيد نس��بيًّا يف مباراته 
وتايلوس قبل أن يرتاجع يف الشوط 

الثاين ويتكبد هزميته األوىل.
ويف املب��اراة الثانية التي س��تكون 
مبثاب��ة التعويض لفري��ق النوايف 
الخ��ارس يف الجول��ة األوىل، في��ام 
يسعى بدوره تايلوس لتعزيز فرصه 
يف املنافس��ة بعد ف��وزه يف الجولة 

األوىل وتأكيد صعوده هو اآلخر.
وم��ع أهمية نقاطه��ا الثاث التي 
س��تؤهل تايل��وس يف ح��ال حقق 
يس��عى  النواي��ف  ف��إن  الف��وز، 
الس��تعادة توازنه رسيًع��ا والعودة 

بقوة من خال هذه املباراة، ومن 
املتوق��ع أن يب��دأ م��درب تايلوس 
محم��د املحرق��ي املب��اراة بصورة 
ح��ذرة به��دف اكتش��اف مواطن 
القوة والصعف يف صفوف خصمه 

وهو ما فعله يف املباراة األوىل.
ويعتم��د تايل��وس ع��ى تحركات 
عبدالل��ه س��يف ومع��ه محم��د 
النع��ار، ويف املقابل ف��إن النوايف 
من املتوقع أن يدخل املباراة بقوة 
به��دف التعوي��ض ويعتم��د كثريًا 
عى تحركات نجمه الدويل السابق 
حس��ني س��لامن والرصيب ميادين 

وغريهام من الاعبني.

س��جل فريق��ا فيكتوري��وس والزعيم أول 
تعادل س��لبي ب��دون أه��داف يف “نارص 
11” يف افتت��اح مباريات الجول��ة الثانية، 
وحص��د كل فريق نقط��ة ليواصا صدارة 
املجموع��ة األوىل برصيد متس��او 4 نقاط، 
بانتظار جولة الحسم الثالثة التي ستحدد 

مسارهام يف البطولة.
قدم الفريقني مباراة متوس��طة املس��توى 
حرضت خاله��ا اإلث��ارة والندي��ة بينهام 
ومل ينج��ح أيا منهام يف الوص��ول للمرمى 
والش��باك عى رغم الف��رص الكثرية التي 
س��نحت لهام طوال مجريات املباراة كان 
أبرزها اهدار العب فيكتوريوس الربازيي 

لويس ركلة جزاء لفريقه “83”.
و حصد حارس مرمى فريق الزعيم س��يد 
محم��ود مجيد نجومية اللقاء  بعدما قدم 
نفس��ه بصورة متمي��زة ونج��ح يف الذود 
ع��ن مرماه وش��باكه بالتص��دي ألكرث من 
كرة خطرة وقيادت��ه لفريقه لتعادل مثني، 
وتس��لم محمود الجائزة م��ن مدير إدارة 
الهيئات واملراكز الش��بابية بوزارة الشباب 

والرياضة السيد نوار املطوع.  
أنهى فري��ق فيفا واملراكز الش��بابية آمال 
فري��ق الزل��زال يف التأه��ل إىل الدور ربع 
النهايئ بعد فوزه عليه بهدفني دون مقابل 
س��جلهام محم��د عبدالوهاب م��ن ركلة 
ج��زاء )27( والبدي��ل أحمد م��ريزا )86( 
ليحصد فريق فيفا واملراكز الش��بابية أول 

ثاث نقاط ويودع الزلزال املس��ابقة كأول 
املغادري��ن.  وبع��د تع��ادل فيكتوريوس 
والزعي��م يتص��در األول املجموعة األوىل 
برصيد أربع نقاط متقدماً بفارق األهداف 
ع��ن الزعيم، وي��أيت خلفهام فري��ق فيفا 

واملراكز الشبابية برصيد ثاث نقاط.
بداية املب��اراة كانت فاترة لكن ارتفع رتم 
األداء وش��ن الفريقان الكثري من الهجامت 
الخط��رية رغم أن كل فري��ق أضاع فرصة 
انفراد بالح��ارس، فقد أضاع مهاجم فريق 
فيف��ا واملراكز الش��بابية جاس��م عي كرة 
س��هلة لعبه��ا يف أق��دام الح��ارس محمد 
سلامن )6(، وبعد مثاين دقائق انفرد العب 
الزلزال حس��ني عيىس بحارس فيفا واملراكز 

الش��بابية محمد رياض ال��ذي ضّيق عليه 
الزاوية الي��رى وأخرجها إىل رضبة ركنية 

.)14(
اختلف األداء الش��وط الثاين من الفريقني 
وه��دأت وت��رية اللعب وقّل��ت الهجامت 
وأض��اع العبو الزل��زال فرصتني س��انحتني 
للتسجيل وبس��بب سقوط أكرث من العب 
بس��بب ضعف مس��توى اللياف��ة البدنية 
مام أثر س��لباً عى املس��توى العام للحصة 
الثانية من اللقاء. وحصل جناح فريق فيفا 
واملراكز الشبابية حسني يوسف عى جائزة 
أفضل العب يف املباراة وتسلمها من جاسم 
محم��ود مدي��ر دائرة الح��كام يف االتحاد 

البحريني لكرة القدم.

تعادل سلبي بين فيكتوريوس الجنرز يواجه جرناس.. والنوايف أمام تايلوس 
والزعيم... وفيفا يتخطى الزلزال

فريق النوايف

البالد سبورت



األوملبي��ة  اللجن��ة  أعرب��ت 
البحرينية عن عميق ش��كرها 
وامتنانه��ا إىل محافظة املحرق 
مل��ا قامت به من دور فاعل يف 
إنج��اح فاعلية الي��وم الريايض 
البحري��ن  ململك��ة  الوطن��ي 
التي نظمته��ا اللجنة األوملبية 
البحريني��ة خالل ش��هر فرباير 

املايض.
جاء ذلك، خ��الل الزيارة التي 
ق��ام به��ا مدير دائ��رة اإلعالم 
والتس��ويق  العامة  والعالقات 
البحرينية  األوملبي��ة  باللجن��ة 
مجل��س  إىل  ل��وري  محم��د 
املحافظ��ة  وتقدميه درع اليوم 
الري��ايض الوطني إىل س��لامن 
هندي وإبالغه تحيات وتقدير 
للمجلس  املساعد  العام  األمني 
أمني  والرياضة  للشباب  األعىل 
عام اللجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر له شخصيًّا 

ولجمي��ع منتس��بي محافظ��ة 
املحرق ع��ىل تعاونهم إلنجاح 

هذه الفعالية الوطنية.
وم��ن جانبه، أع��رب املحافظ 
عن ش��كره وتقديره إىل اللجنة 
األوملبية البحرينية عىل كل ما 
تقوم ب��ه من جه��ود لالرتقاء 
باملنظومة الرياضية البحرينية، 
مش��يًدا بفعالية اليوم الريايض 
الوطن��ي كواح��دة م��ن أبرز 
الريايض يف  التط��ور  عالم��ات 
مملكة البحرين وكشاهدة عىل 
الوع��ي املجتمع��ي البحريني 
بأهمي��ة الرياض��ة يف حياتن��ا 
اليومي��ة، مؤكًدا دعم محافظة 
املح��رق ل��كل الفعاليات التي 
م��ن ش��أنها أن ت��ربز الوج��ه 
الحض��اري ململكتن��ا الغالي��ة 
ا باملس��اهمة يف  وأنه فخور جدًّ
نجاح تل��ك الفعالية الرياضية 

الوطنية.

أجريت مس��اء السبت املوافق 
12 ماي��و 2018 قرع��ة بطولة 
نادي س��ار الرمضاني��ة الثانية 
ع��رة لك��رة الق��دم، وذل��ك 
الف��رق  من��دويب  بحض��ور 

املشاركة.
حي��ث رح��ب مدي��ر البطولة 
عدنان عبدالله بالحضور ونقل 
اإلدارة  مجل��س  تحي��ات  لهم 
وأه��داف الن��ادي م��ن إقامة 
هذه البطول��ة التي تأيت ضمن 
توصيات مؤمتر اإلبداع الشبايب 
ف��رص وتحدي��ات، مؤك��ًدا أن 
البطولة تعترب فرصة للش��باب 
طاقات��ه  إلب��راز  البحرين��ي 
الصعيدي��ن  ع��ىل  ومواهب��ه 

التنظيمي والريايض.
كام تطرق عبدالله ملا أكد عليه 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
رضورة  إىل  الج��ودر  هش��ام 
النظر للف��رص املتاحة بتفاؤل 
الفرص  كل  واس��تغالل  دائ��م 
املتاحة للشباب وهي كثرية يف 

مملكتنا الغالية.
الالئحة  ت��م اس��تعراض  ك��ام 
ومناقشتها  للبطولة  التنظيمية 
مع مندويب الف��رق، وأخريًا تم 
س��حب قرعة البطولة وتوزيع 
املجموع��ات  ع��ىل  الف��رق 

الثالث، حيث أس��فرت القرعة 
ع��ن وقوع املنظم نادي س��ار 
مع الذي��ب العيناوي وبلجيكا 
واألح��الم يف املجموعة األوىل، 
ويف املجموع��ة الثانية ش��باب 
املحرق والزعي��م 10 للرياضة 
ومرك��ز ش��باب ع��راد ورشكة 
دملون للدواجن، أما املجموعة 
األخ��رية فضم��ت مفروش��ات 

وإليت  وعذاري  أحمد رشيف 
واملرحوم حمندي.

وس��تنطلق مباري��ات البطولة 
اليوم )الخميس(، وذلك بثالث 
مواجه��ات، حي��ث س��يلتقي 
ش��باب  األوىل  املب��اراة  يف 
املحرق والزعي��م 10 للرياضة 
، املب��اراة الثانية س��تجمع بني 
إلي��ت واملرح��وم حمندي، أما 

آخ��ر مباريات الجول��ة األوىل 
فس��تجمع ب��ني ن��ادي س��ار 

والذيب العيناوي.
ومن املتوق��ع أن تكون اإلثارة 
ح��ارضة يف جمي��ع مباري��ات 
البطول��ة، حي��ث إن اللجن��ة 
اختيار  املنظمة حرصت ع��ىل 
البطولة  يف  املش��اركة  الف��رق 

بعناية.

 “األولمبية “   تشكر  محافظة المحرق 
على مشاركتها في اليوم الرياضي 

اليوم انطالق بطولة نادي سار الرمضانية

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

المحافظ سلمان بن هندي يتسلم درع اليوم الرياضي الوطني من محمد لوري

“بنت النعمان” ُتحقق بطولة 
اليد لبنات الثانوي

البديع يطلب استعارة حارس 
االتحاد سيد محسن

مدين��ة عيىس - وزارة الرتبية والتعلي��م: اختتمت بطولة كرة 
اليد للمرحلة الثانوية للبن��ات، حيث ُتوجت املدارس الفائزة 
برعاية الوكيل املس��اعد للخدمات الرتبوية واألنشطة الطالبية 
بوزارة الرتبية والتعليم ش��يخة الجيب، ومدي��ر إدارة الرتبية 
الرياضية والكشفية واملرش��دات عصام عبدالله، واختصاصية 

املسابقات خلود املقلة.
وحص��دت كأس البطولة مدرس��ة أميمة بن��ت النعامن بعد 
فوزها عىل مدرس��ة املعرفة بنتيجة 3/2، ويف ختام املنافسات 
تم تتويج مدرس��ة أميمة بكأس البطولة وامليداليات الذهبية 
وس��ط فرحة كبرية للغاية لالعبات الفريق بعد أن قدمن أداًء 
الفًت��ا وممي��زًا للغاية طيلة املباريات، فيام ت��م تقليد العبات 

مدرسة املعرفة امليداليات الفضية.
وتشهد منافسات البنات ضمن النشاط الخارجي بني املدارس، 
تنافًسا كبريًا بني الطالبات لتقديم أفضل مستوى لديهن، وهو 

ما انعكس إيجاًبا عىل مستوى املدارس املشاركة.

أحمد مهدي:

قدم نادي البديع خطابا رسميا إىل 
نادي االتحاد يطلب فيه االستفادة 
من خدمات حارس الفريق األول 

لكرة القدم ومنتخبنا الوطني سيد 
محسن عيل.

وجاء الطلب البدعاوي إىل إدارة 
نادي االتحاد لضم الحارس الدويل سيد 

محسن عيل عىل سبيل اإلعارة للموسم الريايض املقبل 
.2019/2018

وتسعى إدارة نادي البديع لتعزيز صفوف فريقها الكروي 
األول خالل منافسات املوسم املقبل، والذي يشهد عودة 

الفريق إىل مصاف أندية الدرجة
األوىل بعد إحرازه لقب دوري الدرجة الثانية 

.2018/2017
ويهدف البديع لضم سيد محسن عيل عىل سبيل اإلعارة 
واالستفادة من خدماته يف املوسم الجديد، خصوصا مع 

احتاملية عدم استمرار تواجد الحارس حمد الدورسي يف 
صفوف الفريق املوسم املقبل بعد أن صار حرا مع انتهاء 

عقده مع البدعاوية.
ويعترب سيد محسن عيل من الحراس أصحاب اإلمكانات 

الجيدة، وسبق له متثيل منتخبنا الوطني يف عدد من 
االستحقاقات، كام ظهر بشكل جيد مع فريقه االتحاد.

وينتظر أن تشهد األيام املقبلة مزيدا من الوضوح بالنسبة 
للصفقة يف ظل التفاوض القائم بني إدارة الناديني.

من التتويج
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سيد محسن علي

اكتس��ح فري��ق بن��ك البحري��ن 
الوطنى )أ( فريق الس��قيه بستة 
أهداف مقاب��ل ال يشء، وذلك يف 
الس��قية  مباريات دورة  افتت��اح 

الرمضانية لكرة القدم )34(.
العض��و  االفتت��اح  ح��ر  وق��د 
الفخ��ري لدورة الس��قية النائب 
الربملاين السابق عبداملجيد السبع 
ووجهاء املنطقة ورؤس��اء الفرق 

املشاركة ىف الدورة.
مث��ل فريق الس��قية ىف حراس��ة 
املرمى الكابنت عبد الرسول أحمد 
وىف خ��ط الدف��اع خليف��ة عيل 
وفاض��ل عب��اس وحس��ن بالوي 
وكامل أحمد الذي تعرض لإلصابة 
ىف الش��وط األول مام سهل مهمة 
فريق بن��ك البحرين الوطنى من 
تسجيل أهدافه الستة ىف الشوط 

الثاين.
بينام مث��ل فريق بن��ك البحرين 
الوطن��ى برئاس��ة حس��ني ع��يل 
ابراهي��م. ويض��م الفري��ق نخبة 
م��ن نج��وم األندية أمث��ال نزار 

هيات وحسني فتح الله ومحمود 
العس��بول  الرحمن وصادق  عبد 
وحس��ني القيدوم وم��ن خلفهم 
الحارس العمالق عبد الله املاجد. 
سجل أهداف فريق بنك البحرين 

الوطن��ى الالع��ب محم��ود عبد 
الرحم��ن هدًف��ا ون��زار هي��ات 
هدًف��ا وحس��ني فتح الل��ه هدًفا 
وحميد سيد عباس هدًفا وصادق 
العس��بول هدًف��ا وأخريًا حس��ني 

القيدوم هدًفا.
أدار املباراة الحكم الدوىل السابق 
جعف��ر الخب��از رئي��س اللجن��ة 
الح��كام. واس��تحق فري��ق بنك 
البحرين الفوز والظفر ب� 3 نقاط.

يلعب اليوم فريق ورشة الجزيرة 
وفريق القي��دوم لأليدي العاملة 
من املجموعة األوىل، تقام املباراة 
يف متام الس��اعة الخامس��ة عرًصا 

عىل ملعب السقية بالسلامنية.

من افتتاح الدورة

افتتـــاح دورة السقيـــة الرمضـــانيـــة “34”

مندوبو الفرق بعد سحب القرعة
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11 مليار دوالر م�ساعدات �سعودية لليمن خالل 3 �سنوات 
260 برناجما وم�رشوعا اإغاثيا باأكرث من 80 �رشيكا... اآل ال�شيخ لـ “$”: 

ال�رشيفــــن  احلرمــــن  خــــادم  �شفــــر  ك�شــــف 
لــــدى مملكــــة البحريــــن عبداهلل بــــن عبدامللــــك اآل 
ال�شيــــخ اأن حكومــــة اململكــــة العربيــــة ال�شعوديــــة 
حري�شــــة كل احلر�ــــص علــــى اإي�شــــال امل�شاعــــدات 
االإن�شانيــــة واالغاثية اإلى اليمن ورفــــع املعاناة عن 
ال�شعــــب اليمني ال�شقيــــق جراء جرائــــم وانتهاكات 
امليلي�شيــــات احلوثيــــة التي تقــــوم بنهب مقدرات 
الدولــــة يف االوقات كافــــة، خ�شو�شا خــــال ال�شهر 

الكرمي.
واأ�شــــار ال�شفــــر يف ت�رشيحــــات لـ “البــــاد” اأن 

اململكــــة العربيــــة ال�شعوديــــة ومــــن خــــال مركــــز 
امللك �شلمــــان لاإغاثــــة واالأعمــــال االإن�شانية تقوم 
بجهود كبرة يف تقدمي واإي�شال جميع امل�شاعدات 
االإن�شانية واالإغاثية اإلــــى جميع املحافظات اليمنية 
دون ا�شتثنــــاء، مبا فيها املحافظــــات التي ت�شيطر 
عليهــــا امليلي�شيات احلوثيــــة، والتي توؤوي ماين 
االأبرياء من الن�شاء واالأطفال وال�شيوخ، وقد اأن�شات 
ال�شعوديــــة ودول التحالف العربــــي، مع اإعان خطة 
العمليات االإن�شانية ال�شاملة يف اليمن، مركز اإ�شناد 
العمليات االإن�شانية ال�شاملة، ليتولى تنفيذ اخلطة 
وت�شهيــــل عملية الو�شــــول والتوزيــــع داخل اليمن 
مــــع جميع املنظمات واجلهــــات ذات العاقة. وقال 

عبــــداهلل اآل ال�شيخ اإن مركز امللــــك �شلمان لاإغاثة 
واالأعمــــال االإن�شانية قدم م�رشوعــــات تزيد عن مليار 
دوالر لت�شــــاف ملــــا قدمته والتزمــــت ال�شعودية به 
من م�شاعدات جتــــاوزت الـ 11 مليــــار خال الثاث 
ال�شنــــوات املا�شية مبا فيها دعــــم البنك املركزي 
اليمني، واأن الربامج االإغاثية التي قدمتها و�شلت 
اإلــــى 260 برناجمــــا وم�رشوعــــا باأكرث مــــن 80 �رشيكا 
مــــن منظمــــات دوليــــة ومنظمــــات االأمــــم املتحــــدة 

واملنظمات املحلية باليمن.
واأ�شــــار اإلى اأن جميع املوانئ يف اليمن مفتوحة 
مبا فيها ميناءي احلديدة وال�شليف اللذين يعمان 
باإ�ــــرشاف االأمم املتحــــدة، كما اأن هنــــاك عدد )22( 

منفذا لليمــــن بحرية وبريــــة وجويــــة، واأي�شا هناك 
منافــــذ برية جديــــدة مت فتحها مــــن جانب اململكة، 
وهــــي الطوال و اخل�رشاء، وميناء جازان، وباإمكان اأي 
منظمة دولية ا�شتخدامها للعمل االإن�شاين واالإغاثي.

واأو�شــــح ال�شفــــر اأن اململكــــة متــــد يد اخلر 
لاإن�شانية دون متييز، واإغاثة املنكوبن يف العامل، 
حيــــث تقــــدم جميــــع اأنــــواع امل�شاعــــدات االإن�شانية 
واالإغاثيــــة للمحتاجن واملنكوبــــن يف )39( دولة 
يف )4( قــــارات، وقد ا�شت�شافت اململكة 262 األف 
الجــــئ �شوري، وتويل اهتمامــــا بالو�شع االإن�شاين يف 
العراق و�شوريــــا وال�شومال ولاأقلية الروهنجية يف 

ميامنار.

عبا�س ابراهيم

بدور املالكي

• ال�شفر ال�شعودي	

عدلـــت حمكمـــة اال�شتئناف العليـــا اجلنائية 
االأولـــى عقوبـــة م�شتاأنـــف ُمعاِر�ص ثبـــت اإدخاله 
عملة مـــزورة من فئة 500 ريـــال �شعودي للباد 
وترويجهـــا بق�شـــد التعامـــل بهـــا مـــع �رشيكتـــه 
-املدانـــة الثانية- والتي كانت ت�شرتي بوا�شطة 
االأموال املـــزورة اأجهزة اإلكرتونيـــة متنوعة، كما 
حاز امل�شتاأنـــف املعار�ص طلقات “�شوزن” بغر 

ترخي�ص.
واكتفـــت املحكمـــة ب�شجـــن امل�شتاأنف ملدة 
3 �شنـــوات وبتغرميه مبلـــغ 1000 دينار بدال من 
�شجنـــه ملـــدة 5 �شنوات عن تهم اإدخـــال وترويج 
العملة، فيما اأيدت �شجنه ملدة 3 �شنوات اإ�شافية 

عـــن تهمة حيـــازة الطلقات املذكـــورة وبتغرميه 
مبلغ 200 دينار.

وكانـــت ذات املحكمة اأيـــدت يف وقت �شابق 
معاقبة املدانـــة الثانية بال�شجن ملدة 3 �شنوات، 

وبتغرميها مبلغ 1000 دينار.
وت�شـــر تفا�شيـــل اكت�شـــاف الواقعـــة اإلـــى 
ورود عـــدة باغات من عدد مـــن اأ�شحاب حمات 
بيع الهواتف النقالـــة، اأفادوا فيها بوجود �شيدة 
منقبـــة تقـــوم ب�ـــرشاء الهواتـــف النقالـــة، وتدفع 
قيمتهـــا بالريـــال ال�شعودي، وقد تبـــن لهم اأن 

تلك العملة مزورة.
وعلـــى اإثر تلـــك الباغات مت عمـــل حتريات 
مكثفة للقب�ـــص عليها، حيث مت التو�شل اإلى اأن 
امل�شتاأنـــف املعار�ص هو العقـــل املدبر ورئي�ص 

العملية، واأنه ي�شتعـــن ب�شخ�ص اآخر -ع�شكري- 
جللـــب العملـــة املـــزورة مـــن اململكـــة العربيـــة 
ال�شعوديـــة، وت�شاعده املدانة الثانية على ترويج 

العملة ب�رشاء الهواتف النقالة.
واأثنـــاء التحقيـــق يف النيابـــة العامـــة، �شهد 
�شديـــق ابن امل�شتاأنـــف، اأن االأخـــر ات�شل بابنه 
-�شديقـــه- حال تواجدهما معـــا، حيث طلب منه 
التوجه اإلى منطقة الهملة ملقابلة �شخ�ص، والذي 

�شيعطيه كي�شا.
فذهـــب ال�شاهد معـــه وبالفعل اأب�ـــرش عملية 
ملنـــزل  توجـــه  التـــايل  اليـــوم  ويف  الت�شليـــم، 
امل�شتاأنـــف، وهنـــاك �شاهد الكي�ـــص امل�شار اإليه 
على طاولة وبجواره االأمـــوال، والتي كانت عبارة 
عن رياالت �شعودية من فئة 500 ريال ودوالرات 

اأمركية.
فتـــم القب�ـــص علـــى امل�شتاأنفـــن، واأقـــرت 
امل�شتاأنفة يف حتقيقات النيابة العامة اأنها تقوم 
برتويـــج العملة املزورة، اإال اأنه مت اإخاء �شبيلهما 

يف وقت الحق للتحقيق معهما.
وثبـــت بتقرير خبـــر التزييـــف والتزوير اأن 
العملة مقلدة با�شتخدام كمبيوتر وما�شح �شوئي 
وطابعـــة ملونة، واأنهـــا مقلدة بدرجـــة متو�شطة، 

وميكن اأن تنطلي على االأ�شخا�ص العادين.
واأدانت املحكمة امل�شتاأنف على اعتبار اأنه يف 

يوم 9 يناير 2015:
اأوال: اأدخـــل بوا�شطـــة متهـــم ع�شكـــري عملة 
ورقيـــة مزيفة مـــن فئـــة 500 ريـــال واملتداولة 

قانونا يف مملكة البحرين بق�شد التعامل بها.

ثانيا: حاز وروج العملة الورقية حمل التهمة 
االأولى بق�شد التعامل بها.

ثالثـــا: حـــاز واأحـــرز ذخـــرة وهـــي طلقـــات 
بنادق الر�ص “ال�شـــوزن” بغر ترخي�ص من وزير 

الداخلية. 
رابعا: ا�شرتك مع املدانة الثانية يف التو�شل 
لا�شتياء على املنقوالت املبينة باالأوراق وذلك 

باال�شتعانة بطرق احتيالية.
فيمـــا ثبت اأن املدانـــة الثانيـــة، اأوال: روجت 
عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال واملتداولة 
قانونـــا يف مملكـــة البحرين بق�شـــد التعامل بها، 
ثانيـــا: تو�شلت اإلـــى اال�شتياء علـــى املنقوالت 
وذلـــك باال�شتعانـــة بطـــرق احتياليـــة، وهي �رشاء 

هواتف نقالة بوا�شطة العمات املزيفة.

عدلـــت حمكمة اال�شتئنـــاف العليا اجلنائية 
االأولى عقوبة م�شتاأنف واحد من اأ�شل 31 مدانا 
بواقعـــة �رشوع يف قتل عـــدد من اأفـــراد ال�رشطة 
مبنطقة الدراز، واكتفت ب�شجنه ملدة 7 �شنوات 
بدال عـــن 15 عاما عما اأ�شند اإليـــه من اتهامات 
واأيـــدت ما عدا ذلك؛ وذلك بعد تعديلها للقيد 
والو�شف وتغيـــر تهمته من اال�شرتاك بواقعة 
ال�رشوع يف قتل ال�رشطـــة اإلى تهمة االعتداء على 

�شامة ج�شمهم فقط.
وكانت ق�شت يف وقـــت �شابق حمكمة اأول 
درجـــة مبعاقبة 31 متهمـــا يف الق�شية، دانتهم 
بال�ـــرشوع يف قتـــل رجال �رشطـــة وحيـــازة �شاح 
“�شـــوزن” وذخرتـــه؛ وذلـــك ب�شجـــن 6 منهم 
ملـــدة 15 عاما عن تهم ال�رشوع يف القتل وحيازة 
ال�شاح وذخرته، وب�شجن البقية ماعدا املتهم 
ال�شاد�ـــص يف الق�شية ملـــدة 10 �شنوات، حيث 
عاقبـــت املتهـــم ال�شاد�ـــص بال�شجـــن ملـــدة 5 
�شنـــوات؛ كونه مل يتم الثامنة ع�ـــرشة من عمره، 

واأمرت مب�شادرة امل�شبوطات.
لكـــن وبعد ا�شتئناف اكرث من 17 متهما يف 
وقت �شابق مت تخفيـــف عقوباتهم من ال�شجن 
15 و10 �شنوات اإلى 7 �شنن فقط بعد تعديل 

القيد والو�شف.
وقالـــت حمكمـــة اال�شتئنـــاف يف حيثيـــات 
حكمها اإنه عن املو�شوع، فاملحكمة ترى بداية 
تعديل القيد والو�شـــف جزئيا، فاملحكمة ترى 
اأن تكييفهـــا ال�شحيـــح بالن�شبـــة لا�شرتاك يف 
التهمـــة االأولى -ال�رشوع يف القتـــل- اأنها لي�ص 
اإال تعـــدي على ع�شوين من قـــوات االأمن العام 
املوؤثمة باملادة 221/5 من قانون العقوبات؛ 
وذلك الأن جمرد ا�شتعمال �شاح قاتل بطبيعته 
ال يكفـــي يف توافر نية اإزهاق الروح وال االإ�شابة 
يف مقتل، بل البـــد اأن ي�شتظهر اأن اجلناة كانوا 
يق�شـــدون بتوجيههـــم االأعـــرة الناريـــة لهذا 

املقتل قتا.
واأ�شافـــت اأنـــه ملـــا كان البـــننِّ اأن اجلناة 
الرماة، واإن اأطلقوا �شوب املجني عليهم، لكن 
االأوراق قد خلت مـــن اأنهم ق�شدوا منها مقتا، 
كذلك اأنهم كانوا ي�شوبون جتاه املجني عليهم 
مـــن م�شافة جتـــاوزت مدى جتمـــع املقذوفات 
الر�شية “ال�شـــوزن”، اإذ جتاوزت 10 اأمتار، كما 
اأن االأوراق ق�ـــرشت عـــن بيـــان مواالتهم اإطاق 
النـــار، ومـــن ثـــم فامل�شتاأنف مل ي�شـــرتك اإال يف 
جنايـــات اعتداء علـــى اأع�شاء من قـــوات االأمن 

العام وحيازة �شاح �شوزن وذخرته.
وتعـــود تفا�شيل الواقعة اإلـــى اأن جمموعة 
مـــن اخلارجن على القانـــون يرتاوح عددهم ما 
بـــن 300 اإلى 400 �شخ�ـــص جتمهروا مبنطقة 
الـــدراز، وحـــال التعامل معهم مـــن جانب رجال 
“املولوتـــوف”  عبـــوات  باإلقـــاء  ردوا  ال�رشطـــة 
با�شتخـــدام  احلديديـــة  واالأ�شيـــاخ  واحلجـــارة 
قـــواذف م�شنوعـــة مـــن طفايات احلريـــق، ثم 
دخلوا اإلـــى م�شارات �شيقـــة وعندها مت اإطاق 

نار على ال�رشطة، واأ�شيب ثاثة منهم.
امل�شاركـــن  لك�شـــف  التحريـــات  وبعمـــل 
املدانـــن  لهويـــة  التو�شـــل  مت  الواقعـــة  يف 
ال�رشطـــة  وقامـــت  ارتكابهـــا،  يف  امل�شاركـــن 
بالقب�ـــص علـــى املـــدان الرابـــع الـــذي اعرتف 

با�شرتاكه يف الواقعة وبقية املدانن.
كما اأر�شد املدان الرابع عن �شاحي �شوزن 
خباأهمـــا يف مقـــربة بالـــدراز، حيـــث عـــرث علـــى 
طلقتـــن و3 اأظرف غر م�شتعملة وطلقتي غاز 
وعـــدد 10 طلقات �شوزن، اإ�شافـــة اإلى اأدوات 

ت�شتخدم يف عمليات ال�شغب.
واعـــرتف املدان الثـــاين بالتحقيقـــات اأنه 
التقـــى بـــاالأول، والـــذي اأخـــربه بامل�شاركة يف 

اعتـــداء علـــى ال�رشطة بال�شـــوزن واأح�ـــرش �شاح 
وتوجـــه بالقـــرب مـــن اأحد مـــاآمت الـــدراز، حيث 
�شاهـــد نحـــو 100 �شخ�ـــص ملثمـــن يحملـــون 
طفايات وعبـــوات “مولوتـــوف”، وطلب منهم 
املـــدان االأول اأن ينق�شمـــوا ملجموعتـــن لرمي 
املولوتوف، ثم الهرب ال�شتدراج رجال ال�رشطة 
اإلـــى منطقـــة كان يختبـــئ فيهـــا املدانن من 
االأول حتـــى الرابع والثامن والثامن ع�رش والذين 

اأطلقوا اأعرة ال�شوزن على ال�رشطة.
وكانـــت اأحالـــت النيابة العامـــة املتهمن 
الــــ 31 للمحاكمة على اعتبـــار اأنهم بتاريخ 23 
يوليـــو 2013، اأوال: املتهمون مـــن االأول حتى 

الرابع:
�رشعوا واآخـــرون جمهولون يف قتل 3   - 1
رجال �رشطـــة عمدا مع �شبق االإ�ـــرشار والرت�شد، 
بـــاأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اأي من 
رجال ال�رشطة واأعدوا لذلك الغر�ص اأ�شلحة نارية 
“�شوزن” الإطاقها عليهم بعد ا�شتدراجهم اإلى 
املـــكان الذي كمنـــوا لهم فيه، ومـــا اإن ظفروا 
بهـــم حتـــى قامـــوا باإطاق عـــدة اأعـــرة نارية، 
قا�شدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفن 
عمومين، تنفيـــذا لغر�ص اإرهابـــي، وقد خاب 

اأثر اجلرمية ل�شبـــب ال دخل الإرادتهم فيه، وهو 
مداركة املجني عليهم بالعاج.

اأحـــرزوا بغر ترخي�ـــص اأ�شلحة نارية   - 2
“�شـــوزن” واأحرزوا ذخرة مما ت�شتعمل يف تلك 

االأ�شلحة دون اأن يكون مرخ�شا لهم بحملها.
ثانيا: املتهمون من اخلام�ص وحتى االأخر: 
ا�شرتكـــوا مـــع املتهمـــن االأربعـــة ال�شابقـــن 
بطريقـــي االتفـــاق وامل�شاعـــدة علـــى ارتكاب 
اجلرائـــم امل�شنـــدة اإليهـــم بـــاأن اتفقـــوا معهم 
و�شاعدوهـــم على ذلـــك بالتجمهـــر وا�شتدراج 
رجـــال ال�رشطة اإلى املكان الذي كمنوا فيه حتى 
اأطلقـــوا عليهم النار، فتمـــت اجلرمية بناء على 

هذا االتفاق وتلك امل�شاعدة.
ثالثا: املتهمون جميعا:

ا�شرتكوا يف جتمهـــر موؤلف من اأكرث   - 1
مـــن 5 اأ�شخا�ـــص الغر�ـــص منه االإخـــال باالأمن 

العام.
قابلـــة  عبـــوات  واأحـــرزوا  حـــازوا   - 2
لا�شتعـــال “مولوتوف” بق�شـــد ا�شتعمالها يف 
ن�شاط يخل بالأمن العام وتعري�ض حياة واأموال 

النا�ص العامة واخلا�شة للخطر.

ج رياالت مزورة حاز ذخائر “�سوزن”  تخفيف عقوبة ُمروِّ

تعديل عقوبة مدان باالعتداء على 3 �رشطة لل�سجن 7 �سنوات

 حماكم 

اأ�سعل النار يف املخلفات الزراعية فاأحرق ور�سة جنارة قريبة
املحكمة األزمته بدفع 10 اآالف و598 دينارا

قالت املحامية زهراء اجل�ـــرش اإن املحكمة الكربى 
املدنيـــة الثانية، األزمت اأحـــد اأ�شحاب املزارع الكائنة 
مبنطقـــة املالكيـــة، اأن يدفع اإلى مالـــك ور�شة جنارة 
مبلغـــا وقـــدره 10 اآالف و598 دينـــارا و500 فل�ـــص؛ 
وذلـــك بعدمـــا ت�شبب اإ�شعالـــه للحريـــق يف املخلفات 
الزراعية يف امتداد النران اإلى ور�شة النجارة اخلا�شة 
باملدعي، والتـــي اأكلت اأخ�شابه واأتلفت ور�شة جنارته 
واملكتـــب الـــذي فيهـــا، ف�شا عـــن م�شكـــن العمال، 
كمـــا األزمت �شاحـــب املزرعـــة بدفع ر�شـــوم الدعوى 

وامل�رشوفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
ور�شـــة  �شاحـــب  املدعـــي  وكيلـــة  واأو�شحـــت 
النجـــارة اأن موكلهـــا كان قـــد ا�شتاأجـــر الور�شة ملدة 
15 عامـــا مبوجب عقد اإيجار مـــربم بينه وبن املالك 
للعقـــار، حيـــث قام املدعـــي باإن�شاء مبنـــى مكون من 
دوريـــن، يحتوي الـــدور االأر�شـــي منهمـــا على خمزن 
كبـــر لاأخ�شاب وور�شة جنـــارة، اإ�شافة ملكتب خا�ص 

باملدعي الإدارة اأعماله التجارية.
واأ�شافـــت اأنـــه يف غ�شون �شهر يونيـــو من العام 

2016 ن�شـــب حريـــق يف املزرعة نتيجـــة الإهمال اجلار 
يف ال�شيطـــرة علـــى احلريق الذي اأ�شعلـــه حلرق بع�ص 
املخلفـــات الزراعيـــة، ونتيجـــة لوجـــود الريـــاح، فقد 
امتـــد احلريق اإلـــى م�شتودع وور�شـــة املدعي واأحدث 
اأ�ـــرشارا ماديـــة كبـــرة يف ور�شة النجارة مـــع املعدات 
املوجـــودة فيهـــا واالأخ�شـــاب املخزنـــة يف الور�شة، ما 
اأدى اإلـــى توقفت جميع  االأعمال التي يزاولها املدعي 

وااللتزامات املطلوب منه تنفيذها.
وبينـــت اأنـــه و�شلـــت االأ�ـــرشار مل�شاكـــن العمال 
القريبة من احلريق ما ا�شطره لنقل العمال اإلى اأماكن 

اأخرى لل�شكن.
ولفتت املحامية زهراء اجل�رش اإلى اأنها، وباعتبارها 
وكيلـــة املدعي، فقد رفعت دعـــوى م�شتعجلة الإثبات 
حالـــة املزرعـــة، اإذ قـــدر اخلبـــر الفني حينهـــا قيمة 
االأ�ـــرشار مببلـــغ 9150 دينارا، وطلبـــت اجل�رش يف الئحة 
الدعـــوى من املحكمة احلكم علـــى املدعى عليه مببلغ 
وقدره 10 اآالف و598 دينارا و500 فل�ص، وهي عبارة 
عـــن املبلغ املقدر من اخلبر، اإ�شافة اإلى 616 دينارا 

و500 فل�ـــص اأتعاب حماماة ملبا�ـــرشة الدعاوى، و مبلغ 
وقدره 832 دينارا ر�شـــوم واأتعاب اخلبر يف الدعوى 

امل�شتعجلة.
من جهتها، اأفادت املحكمة يف حيثيات حكمها اأن 
املقرر وفقا لن�ص املادة )158( من القانون املدين، 

اأن كل خطاأ �شبب �رشرا للغر يلزم من اأحدثه بتعوي�شه، 
كمـــا اأن من املقـــرر اأي�شا على امل�ـــرشور اإثبات اخلطاأ 
ومدة ج�شامته، ويف الركـــن الثاين وهو ال�رشر ويق�شد 
به امل�شا�ص مب�شلحة للم�ـــرشور، ويتحقق بحرمانه من 
ميـــزة بحيث ي�شبـــح امل�رشور يف و�شـــع اأ�شواأ مما كان 
عليـــه قبل وقوع اخلطاأ، وملـــا كان ق�شاء التمييز قرر 
اأن التزام املوؤمن عـــن م�شوؤولية املت�شبب يف احلادث 
بتعوي�ص امل�ـــرشور، ومتى اطماأنـــت املحكمة لتقرير 
اخلبـــر وال ينال مـــن ذلك ما مت�شك بـــه املدعى عليه 
من طلب اإعادة املاأمورية لبيان ال�شبب االأجنبي، اإذ اإن 

املحكمة جتد يف االأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
الدعـــوى  م�رشوفـــات  عـــن  اأنـــه  اإلـــى  واأ�شـــارت 
امل�شتعجلـــة، واأمانة اخلبـــر، فاإن املحكمـــة تلزم بها 
املدعى عليـــه اأخذا بن�ـــص املـــادة )192( من قانون 
املرافعات يف حدود املبلغ املق�شي به، ولذلك حكمت 
املحكمـــة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقـــدره 10 اآالف و598 دينـــارا و500 فل�ص، واألزمته 

بالر�شوم وامل�رشوفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

املنامــــة - وزارة الداخلية: �ــــرشح مدير عام 
االإدارة العامــــة للمباحــــث واالأدلــــة اجلنائيــــة باأن 
�رشطــــة املباحث اجلنائيــــة، متكنت مــــن القب�ص 
علــــى اآ�شيــــوي “41 عاًمــــا” عامل نظافــــة باإحدى 
ال�ــــرشكات العاملة يف مطــــار البحرين الدويل، قام 
ب�رشقة كميــــة من املجوهرات تقدر قيمتها بع�رشة 
اآالف دينــــار، كما مت القب�ص علــــى اأربعة اآخرين، 
اإثر تعاونهم مع املقبو�ص عليه الرئي�شي يف بيع 

املجوهرات امل�رشوقة.
واأو�شــــح اأنــــه اإثر تلقــــي بــــاغ بالواقعة من 
مديريــــة �رشطة مطار البحريــــن الدويل، مت مبا�رشة 
اأعمال البحث والتحري والتي اأ�شفرت عن حتديد 
هوية امل�شتبه بــــه الرئي�شي وبقيــــة املتعاونن 
معه، والقب�ص عليهم، حيث �شبط بحوزتهم جزء 

من املجوهرات امل�رشوقة.
واأ�شــــار مدير عــــام االإدارة العامــــة للمباحث 
واالأدلــــة اجلنائيــــة اإلــــى اأنــــه مت حتريــــز املــــواد 
امل�شبوطة وت�شليمهــــا مع املقبو�ص عليهم اإلى 
املديريــــة االأمنية املعنية ال�شتكمــــال االإجراءات 

القانونية واإحالة الق�شية اإلى النيابة العامة. 

القب�ص على اآ�شيوين �رشقوا 
جموهرات بـ 10 اآالف دينار

• زهراء اجل�رش	



قال خمرج فيلم “�أفاتار”، جيم�س كامريون، 
�إن����ه م����از�ل يهدف �إل����ى �إنت����اج �سل�سلة من 4 

�أفالم لفيل����م �خليال �لعلمي �ل����ذي �أخرجه 
يف 2009، و�إن����ه مي�سي قدم����اً مع �لإنتاج 
يف �لوق����ت �ل����ذي تر�ج����ع في����ه �لهيئات 
�لتنظيمي����ة �لبيع �ملقرتح ل�رشكة توينتي 
فري�س����ت �سن�رشي فوك�س �إلى �رشكة و�لت 

ديزين.
وق����ال كام����ريون لل�سحافي����ن، �أول من 

�أم�����س، �إن �أمامه قر�بة 100 يوم ليبد�أ يف ت�سوير 
�جلز�أين �لث����اين و�لثالث من “�أفات����ار” طبقاً لتفاق مع 

“فوك�����س”، و�إذ� جنحا فاإن����ه يعتزم �ل�ستمر�ر باإنت����اج جز�أين ر�بع 
وخام�س كتبهما بالفعل. و�أكد “�أنا ملتزم بها جميعاً”.

و�أ�ساف كام����ريون �أن ت�سميمات �ملخلوقات و�ل�سخ�سي����ات لالأجز�ء �لأربعة 
�لت����ي يعتزم �إنتاجها ل�سقت على حو�ئط �ل�رشكة. ومزح قائالً: “�إذ� كنت روبرت 

مردوك ميكنك �أن تذهب وتر�هم.. �أو بوب �إيجر”.

حتّدثت �ملمثلة �لرتكية  توبا بويوك�ستون  لأول 
مرة عن طالقها م���ن زوجها �لأول �لنجم �لرتكي  

�أنور �سايالك .
�إذ �إنه���ا ك�سف���ت لحدى و�سائ���ل �لإعالم 
�لرتكية ع���ن حالتها �لنف�سي���ة �ملريرة �لتي 

عانتها بعد وقوع �لطالق.
وقال���ت: "كانت ��سعب ف���رتة يف حياتي، 

�ملجالت و�ل�سحف كان���و� يكتبون عن هذ� �لأمر 
�أخبار غري �سحيحة".

وتابع���ت "مت زّج �طف���ايل يف ه���ذ� �ملو�س���وع، كما 
�أدركت جيد� حينها من هم �لأ�سخا�س �لد�عمون يل، ومّن علّي �لبتعاد عنهم.

يذك���ر �أن �ملمثل���ة �لرتكي���ة توبا بويوك�ست���ون كانت قد ُعرف���ت يف �لوطن �لعربي 
ب�سخ�سية ملي����س يف م�سل�سل "�سنو�ت �ل�سياع"، �لذي لقى حينها جناحا و��سعا ون�سب 
متابع���ة عالية، �إذ �إنه حقق قاع���دة جماهريية كبرية، وبقيت �سخ�سية ملي�س مطبوعة يف 

�ذهان كل من تابع هذ� �مل�سل�سل.

أفاتار

طالق

Iron Man

ك�س���ف �لنجم �لعاملي  نيكول�س كيج  �أنه �سيقوم ببطولة فيلم "م�ساجن �أر�س �لأ�سباح"، �لذي 
ينتمي �إلى �أفالم �لأك�سن و�لإثارة و�لرعب.

وت���دور �أحد�ث �لعم���ل �لفني، وفقاً لتقارير �إعالمية، حول �ختي���ار جمرم �سيئ �ل�سمعة لإنقاذ 
طفل���ة �ختف���ت يف عامل خارق للطبيع���ة، فيتعن عليهم فك �للعنة لك���ي يتمكنو� من �لهروب من 

هذ� �لعامل.

Hereditary
عائل���ة  ح���ول  �لق�س���ة  ت���دور 
“غر�ه���ام” �لتي تب���د�أ يف ك�سف �ألغاز 
موت �جلدة �ملنعزلة، و�لتي حتى بعد 
رحيلها ُتلقي ظالًل ُمظلمة على �لأ�رشة، 
خ�سو�سا حفيدته���ا �ملر�هقة �ساحبة 
“ت�س���اريل”،  �ل�ستثنائي���ة  �جلاذبي���ة 
ويتال�سى �ل�سالم من حميط �لأ�رشة بعد 
�سيط���رة �لرع���ب �لق���امت عليهم؛ مما 
يدف���ع �لأم �إلى �لغو����س يف عامل �أكرث 
ظالماً للهروب م���ن م�سريهم �حلالك 

�لذي تو�رثوه.
 

Ocean’s 8
كوكبة ��ستثنائية من �لنجمات جتتمع يف هذ� 
�جل���زء من �ل�سل�سلة �ل�سه���رية عن تنفيذ ��سعب 
عملي���ات �ل�سطو ويف ه���ذ� �جلزء نتاب���ع “ديبي” 
�سقيق���ة “د�ين �أو�س���ان” �لبعيدة عنه���ا، ت�سعى 
جاه���دة لتنفيذ عملي���ة �رشقة - �ستك���ون �ل�رشقة 
�لأهم يف �لقرن - يف حفل �لنجوم �ل�سنوي مبدينة 
نيوي���ورك لكنه���ا ترتيث قلي���اًل جلم���ع طاقمها 
�ملنا�سب���ة لعملي���ة مبثل ه���ذه �خلط���ورة، حيث 
�سي�سمل �لطاقم �سبع �سيد�ت. �لفيلم من بطولة 
كيت بالن�سيت، مات د�ميون، �ساندر� بولوك، �ن 

هاثاو�ي وم�ساركة من ريهانا وغريهّن.
 

 Incredibles 2
�لأف���الم  �أك���رث  �أح���د 

�ملنتظ���رة  �ملتحرك���ة 
�ل�سن����������ة،  له��������ذه 
يف  و�س������يناف��������س 
�لأو�س���كار  �سب������اق 
يف   2019 ل�سن���ة 
فئ���ة �أف�س���ل فيلم 
وتع���ود  بق���وة.  ن 

عائل���ة  �لفيل���م  يف 
�إل���ى  �خل����ارقي��������ن 

�ل�سا�س���ة �لكب���رية 

م���رًة �أُخ���رى بجزء ث���اٍن وق�سة هذ� �جل���زء يتناول 
حي���اة بوب بار �لذي يبق���ى يف �ملنزل لكي يهتم 
ويرعى �بن���ه �ل�سغري جاك، عندم���ا تكون زوجته 

هيلن يف مهمة باخلارج لإنقاذ �لعامل.
 

 Under the Silver Lake
بعد فيلمه �ملثري It Follows يعود �ملخرج 
د�يفي���د روبرت ميت�سل يف ه���ذ� �لفيلم �لدر�مي 

تدور  �ل���ذي  �لت�سويق���ي 
لو����س  يف  �حد�ث���ه 

�آجنلو����س، حي���ث 
رجل  ي�ساب 

بالهو����س ح���ول �ملالب�س���ات و�لظ���روف 
ملياردي���ر  �مُلحيط���ة مبقت���ل  �لغام�س���ة 

وحادث �ختطاف فتاة.
 

 Jurassic World: Fallen
Kingdom

�لإ�سد�ر �خلام�س �سمن �سل�سلة �أفالم 
حديق���ة �لدينا�سور�ت حيث تدور �حد�ث 
هذ� �جلزء ت���دور بعد م���رور �أربع �سنو�ت 
على �لدم���ار �لذي ج���رى للحديقة ب�سبب 
خروج بع�س �لدينا�سور�ت عن �ل�سيطرة، 
وبع���د فور�ن �إحدى �لرب�كن �خلامدة على �سطح 
�جلزي���رة، يتوج���ه كل م���ن �أوين وكل���ري يف مهمة 
بالغة �ل�سعوب���ة يف �سبيل �إنق���اذ �لدينا�سور�ت 

�لباقية.
 

 Sorry to Bother You
ق�سة غريبة عن تدور �حد�ثها يف ن�سخة بديلة 
عن �لي���وم �حلايل مبدينة �أوكالن���د �لنيوزيلندية 
م�سَوق  يكت�س���ف  حيث 
�لأ�سمر  �لهو�ت���ف 
����س  �س�����يو ك����ا
مفتاح���اً  جري���ن 
للنجاح  �سحري���اً 
و�لذي  �لح���رت�يف؛ 
يدف���ع به �إلى عامل �آخر 

مرّوع.
 

 Eighth Grade
فيلم يدخل �لى �أعماق 
عامل �ملد�ر�س حيث نتابع 
فيه ق�س���ة طالبة مر�هقة 
حت���اول �ل�سم���ود يف �آخ���ر 
�أ�سب���وع له���ا يف �ل�س���ف 
�لثام���ن يف �ملدر�س���ة 
�لنتق���ال  قبي���ل 

للمرحلة �لثانوية.
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Loving Pablo يعرض في يونيو المقبل

م���ع بدء عر����س �لفيل���م �ملرتق���ب  Deadpool 2يف �لبحرين 
و�لع���امل، تباين���ت �لآر�ء بن �لنق���اد �لعاملين عن���ه و�لذي كان 
بطاب���ع �يجابي عند معظمه���م، حيث قال غالب ه���وؤلء �لنقاد �إن 
�لفيل���م مل���يء بال�سحك و�ل���كالم �لكثري، و�لبع�س ق���ال �إن هذ� 
�جلزء �أف�سل م���ن �لأول، و�أن �سخ�سية "ديدبول" حت�سنت كثرًي�، 
ولك���ن �لبع�س ذكر �أن ه���ذ� �جلزء �فتقر للت�سوي���ق، و�أن تقدمي 

�لعديد من �ل�سخ�سيات �جلديدة مل يكن بال�سيء �لإيجابي.
�لفيل���م يعر����س حاليا يف �لبحري���ن وكانت "�لب���الد" من �سمن 
�ملدعوي���ن حل�سوره وذلك يف عر�س خا����س وح�رشي يف �سينمات 
"نوف���و" يف �سيف �ملح���رق، وتدور ق�سة �لفيل���م بعد جناته من 
حادث �لتو�ء يف �لركبة، يكافح �مل�ست�سار �لقانوين �مُل�سوه "و�يد 
ويل�س���ون" لتحقي���ق حلم���ه يف �أن ي�سبح �ملرب���ي �لأ�سهر لكالب 

�لبولدوج �لفرن�سية، بينما يتعلم �لتعامل 
مع عالقة عاطفي���ة مفتوحة، وعندما 
ي�سعى "ويل�س���ون" جمدًد� لكت�ساب 
�سغف���ه باحلياة، ي�سب���ح لز�ًما عليه 
رج���ل  �لنينج���ا،  مو�جه���ة حمارب���ي 

مع���دن �لأ�سيد، و�سخ�سي���ات �أخرى 
ل تقل خطورة، فيكت�سف 

خ���الل معارك���ه �أهمية 
و�سد�قته،  عائلت���ه، 
عالقت���ه  وج���دوى 

مبحبوبته.
Deadpool و 

و�ي���د  لق���ب  ه���و 
�لقات���ل  ويل�س���ون 

�خللفي���ة  ذو  �ملرت���زق 
�ل���ذي  �لع�سكري���ة، 

يقوم بدوره �ملمثل 

�لكندي ر�يان رينول���دز، لكننا ل نرى �ملفهوم �لتقليدي للقاتل 
   Deadpool ملاأج���ور كما يحدث يف �أفالم �لأك�سن؛ فكل ما فعله�
يف �جل���زء �لأول هو تخويف مر�هق يعمل ديلفري يف مطعم بيتز�؛ 

Deadpool.  لأنه مهوو�س بفتاة ويطاردها يف كل مكان
بعدها ي�ستخدم �مل���ال �لذي جناه من �إنقاذ �لفتاة من �ملر�هق 
�ملهوو�س يف �لحتفال مع فيني�سا )قام بدورها مورينا باكارين( 
�لتي يقع يف غر�مها، ويق�سي معها �سنة من �أجمل �سنو�ت حياته؛ 
�إل���ى �أن يفاجاأ باأنه م�ساب بال�رشط���ان، و�أن �أيامه معدودة، حينها 
يخو����س Deadpool جترب���ة جيني���ة يف حماول���ة لتخلي�سها من 
�ل�رشط���ان، �إل �أنه يتح���ول ب�سببها �إلى بطل خ���ارق ميكنه �ل�سفاء 
م���ن �أي جرح، �خلدعة يف �لأمر �أنه يت�سوه ب�سبب �لتجارب �جلينية؛ 
ليخاف بعدها من �لعودة �إلى حبيبته بهذ� �ل�سكل، ويق�سي �أيامه 

مع عجوز عمياء بحثا عن �نتقامه ممن كانو� �ل�سبب يف ت�سوهه.
بع���د �سفقة تع���اون �رشكت���ي �لإنتاج فوك�س ودي���زين، �نت�رشت 
�أقاوي���ل ع���ن �أن مارفل يف طريقه���ا لفعل �ملث���ل، و�أن �جلمهور 
�س���وف يرى تعاوًنا بن مارفل بالأبطال 
21st Ce -  خلخلارق���ن فيها، و�رشك���ة
tury Fox، وهو ما �أثار حما�س �جلمهور 
ب�سدة لتوقعه���م �أن يرو� جزء� 
قريبا ي�سم كابنت �أمريكا 
وث���ور  م���ان  و�أي���رون 
�إل���ى جنب مع  جنًب���ا 
Deadpool  و�ل�

 .X-Men

Deadpool 2 في البحرين...
 مزيد من الكوميديا الالذعة

�لنج���م  �أن  �إل���ى  �لتقاري���ر  �أ�س���ارت بع����س 
�لأمريك���ي �ل�سهري روب���رت د�وين جونيور، حقق 
�أرباح���ا م���ن �أفالم مارف���ل �لتي �س���ارك فيها ما 

يقارب 200 مليون دولر �أمريكي حتى �لآن.
وم���ن �ملع���روف �أن جونيور  ب���د�أ م�سريته يف 
ع���امل مارفل من خالل فيلم���ه �لأول Iron Man يف 
2008، وبعده���ا عاد بجزء ثاين يف �لع���ام 2010، وبعد 
ذل���ك �س���ارك يف فيل���م "Avengers" مع جمموعة م���ن �أبطال 

مارفل �خلارقن.
بعدها �سارك يف �جلزء �لثالث من "Iron Man" ، وبعدها �سارك يف �جلزء �لثاين من فيلم 
�ملنتقم���ون و�لذي يحمل ��س���م "Avengers: Age Of Ultron"، بالإ�ساف���ة �إلى م�ساركته 
 Spider-Man:"و ، "Captain America: Civil War" لب���ارزة و�ملهم���ة يف فيلم���ي�

."Avengers: Infinity War" و ،"Homecoming

تنتظر �سالت �ل�سينما �لعاملية 
Lo -"  ييلم �ل�سرية �لذ�تية �جلديد
ing Pablo"، �لذي �أخرجه فريناندو 
لي���ون دي �آر�نو�، وكت���ب �ل�سيناريو 
فاليغ���و،  فريجيني���ا  ب���ه  �خلا����س 

و�سيفرج عنه يف 14 يونيو �ملقبل.
ع���ن  �لفيل���م  ق�س���ة  ت���دور 
�سحافي���ة  فاليغ���و"  "فريجيني���ا 
تتورط يف عالقة رومان�سية مع زعيم 
�ملخ���در�ت �سي���ئ �ل�سمع���ة "بابل���و 
بطول���ة  يف  وي�س���ارك  �إ�سكوب���ار"، 
�لفيل���م كل م���ن �لنج���وم خافي���ري 

ب���اردمي، وبينيلوب���ي ك���روز، وبيرت 
فالن�سي���ا،  وديفي���د  �سار�سغ���ارد، 

د�  وجيزي���ل  ر�سرتيب���و،  وجولي���ث 
�سيلفا.

األفالم المنتظرة في صيف 2018

 ي�ستع���د �ملمث���ل �لأمريك���ي مي���ل غيب�س���ون لإخ���ر�ج فيل���م 
“Destroyer” ع���ن معركة �أوكيناو� يف �حل���رب �لعاملية �لثانية 

و�سمود �سفينة للتحالف �سد هجمات �ليابان �لنتحارية.
بد�أ �ملمثل و�ملخرج �لأمريكي �ل�سهري ميل غيب�سون �لتجهيز 
للوق���وف جمدد� ور�ء �لكامري� يف فيل���م جديد يحكي ق�سة معركة 

"�أوكيناو�" �لتي حدثت �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية.
ويتناول �لفيلم �لتاريخي "Destroyer" �أو "�ملدمر" �أحد�ث 
�ملعرك���ة �لتي وقعت يف �ملحي���ط �لهادئ خالل �حل���رب �لعاملية 
�لثاني���ة، عندم���ا �سم���دت �سفين���ة دول �لتحال���ف �س���د هجم���ات 
�لكامي���كازي �ملتعددة، وح�سل���ت على لق���ب "�ل�سفينة �لتي لن 

متوت".
و��ستف���اد كاتب �لق�س���ة جون ووكوفيت�س م���ن جمموعة من 
�ملقاب���الت �ل�سخ�سي���ة م���ع �لناج���ن، ومذكر�ت لأع�س���اء �لطاقم 

ومر��سالت �لبحارة يف زمن �حلرب لبناء ق�سته.

غيبسون يعود إلى اإلخراج
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ط���رح الفنان فايز ال�ص���عيد عرب ح�ص���ابه ال�صخ�ص���ي على 
موق���ع ال�ص���ور والفيديوهات )اإن�ص���تغرام(، مقاطع م�ص���ورة 
الأغنيته اجلديدة “رم�ص���ان يا اأحباب”، احتفاال ب�صهر رم�صان 

الكرمي.

واالأغني���ة من كلمات علي ال�ص���بعان، واأحل���ان وغناء فايز 
ال�ص���عيد، وتوزي���ع ومك�ص���اج حممد �ص���الح، واإ�رشاف ح�ص���ان 
العبي���ديل، ونالت اإعج���اب املتابعني، وحر����ض البع�ض منهم 

على تهنئته بقدوم ال�صهر الكرمي.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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الندم  ح���ول  درام���ي 
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اأح���د املواق���ف، م���ن 
خ���الل رج���ل يعي����ض 
حالة ����رشاع مع الندم 
يف كل املواقف التي 

يعي�صها.
 : العم���ل  فري���ق 
عبداملح�ص���ن النم���ر، 
�ص���مية اخلن���ة، روان 
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حممد �ص���فر، فاطمة 
احلو�صني، عبداهلل بو 
اإخراج  ومن  �ص���هري، 

علي العلي.

بلوك غشمرة
اأحداث���ه  ت���دور 
حول حلقات منف�صلة 
يناق����ض فيها بع�ض 
الق�ص���ايا االجتماعية 

باأ�صلوب كوميدي.

 : العم���ل  فري���ق 
دروي�ض،  عبدالنا����رش 
اأحمد  الب���الم،  ح�ص���ن 
انت�ص���ار  العون���ان، 

ال�رشاح

مسافات

إنتاجية الموظفين في المنطقة تزيد خالل رمضان
“بيت.كوم” ا�ص���تبياناً  اأطلق 
ال����رشق  يف  “رم�ص���ان  بعن���وان 
االأو�صط و�ص���مال اأفريقيا”، قال 
فيه اأكرث من 9 من كل 10 جميبني 
اإنهم يخطط���ون للبحث عن عمل 
خالل �صهر رم�صان، ويعود �صبب 
ذل���ك اإلى اعتق���اد اأكرث من ثلثي 
)68،6 %( املجيبني يف املنطقة 
ب���اأن عدد ال����رشكات الت���ي تقوم 
بتعي���ني موظف���ني جدد ي���زداد 

خالل هذا ال�صهر الف�صيل.
واأفاد “بيت.كوم” باأن اأن�صطة 
التوظيف عرب االإنرتنت ال ت�ص���هد 
اأي انخفا�ض خالل �صهر رم�صان، 
حيث �ص���هد املوقع تزايداً كبرياً 
يف ع���دد الوظائ���ف امُلعلنة خالل 
�صهر رم�صان لعام 2017، اإذ مت 

ن����رش اأكرث م���ن 12 األف وظيفة يف 
ماي���و 2017 واأكرث م���ن 15 األف 

وظيفة يف يونيو 2017.
م���ن   %  81،7 ويواف���ق 
ال����رشق  منطق���ة  يف  املهني���ني 
االأو�ص���ط و�ص���مال اأفريقي���ا على 
م���ن  مبزي���د  ي�ص���عرون  اأنه���م 
بينما  خ���الل رم�ص���ان،  االإنتاجية 
قال 14،8 % منهم اإن اإنتاجيتهم 
ال تتغري خالل هذا ال�صهر الكرمي. 
وق���ال 61،4 % من املجيبني اإن 
عبء عملهم يزداد خالل ال�ص���هر 
الف�ص���يل، وقد يعود �صبب ذلك 
اإل���ى انخفا����ض �ص���اعات العمل، 
كما اأ�ص���ار اإليه غالبية املجيبني 

.)% 89،4(

تي في
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بو خاطر يعد عماًل 
إنشاديًا ضخمًا 
لألطفال

 هيفاء حسين: عودتي للفن بسبب البحرين

 يعمل املن�ص����د العامل����ي اأحمد 
بوخاطر “�ص����فري االإب����داع العلمي” 
على جتهيز وتنفيذ جمموعة اأعمال 
متع����ددة، لتك����ون جاه����زة لطرحها 
وعر�صها خالل �صهر رم�صان، حيث 
كعادت����ه يح�����رش اأعم����اال لتوزيعه����ا 
ون�رشها يف جميع اأنحاء العامل، كما يف 

كل جديد يقدمه.

ويعم����ل بوخاط����ر، خ����الل ه����ذه 
االأي����ام، عل����ى االنته����اء م����ن عملية 
ملجموع����ة  واملك�����ض  املا�ص����رتنغ 
باأدائه����ا  يتمي����ز  واأذكار،  اأدعي����ة 
ب�صوته الذي يت�ص����لل اإلى القلوب 
ب�ص����فافية ودون ا�صتئذان، اإ�صافة 
الى اأن����ه يقوم بتنفيذ عمل �ص����خم 

لالأطفال.

ق��راره��ا  اأن  ح�صني  ه��ي��ف��اء  ال��ف��ن��ان��ة  اك���دت 
بالتوقف عن التمثيل كان موؤقتا، واأو�صحت: �صبق 
وقررت التوقف ب�صورة موؤقتة عن العمل يف املجال 
الفني، حتى اأجد الدور والعمل املنا�صب يل، واليوم 
“اخلطايا  م�صل�صل  خالل  من  العودة  قررت  عندما 
بحريني،  العمل  اأن  الرئي�ض  ال�صبب  ك��ان  الع�رش” 
اأمتناه  كنت  اأم��ر  هو  النوعية  ه��ذه  يف  وامل�صاركة 
بحرينية،  اأعمال  هناك  تكون  باأن  طويل،  زمن  منذ 
اأمت  على  البحرينية  الفنية  الكوادر  اأن  خ�صو�صا 
هناك  كانت  لو  حتى  فيها  للم�صاركة  اال�صتعداد 
اأن  العلم  التنفيذ، مع  �صعوبات تواجهنا يف عملية 
معظمنا على ا�صتعداد الأن نقدم تنازالت من ناحية 

بعمل  امل�صاركة  اأجل  من  املثال  �صبيل  على  االأجر 
بحريني.

عر�ض  عندما  �صخ�صياً  هيفاء:  وا�صتطردت 
باأنني  �صعرت  امل�صل�صل  ه��ذا  يف  امل�صاركة  علي 
القحطاين،  قحطان  املنتج  بجانب  اأق��ف  اأن  اأري��د 
الدور  اأن  اأخرى وجدت  ناحية  اأخيب ظنه، ومن  واأال 
وال�صخ�صية  اأبعاد قوية  وله  الذي قدم يل خمتلف 
من  م�صل�صل  يف  تاأتي  امل�صاركة  اأن  كما  مت�صلطة، 
اإخراج املخرج علي العلي �صاحب االأعمال الناجحة، 
باأن تكون م�صاركتي مع خمرجني  اأطمح  واأنا دائما 
التجربة  وهذه  الدراما،  ب�صمة يف  اأ�صحاب  مبدعني 
االأولى يل معه ولكنني تلم�صت منذ اللحظة االأولى 
تفهمه وتعاونه كمخرج حري�ض على ممثليه وفريق 
عمله، ولدي يقني باأن م�صل�صل “اخلطايا الع�رش” من 
االأعمال التي �صتكون من عالمات الدراما، الفتة 
“هناء” وهي زوجة اأب  اأنها تلعب �صخ�صية  اإلى 

مت�صلطة وقوية جدا.
العمل،  فريق  م��ع  تعاملها  اأج���واء  ع��ن  اأم��ا 
فقالت ملوقع “االنباء” الكويتية: مل اأجد �صعوبة 
يف التعامل مع فريق العمل، ومنذ البداية كانت 
خالد  االأخ  العمل  على  وامل�رشف  وا�صحة  االأم��ور 
تعامله  على  وحري�صا  جداً،  دقيقاً  كان  ال�صاعر 
اأخالق  اإلى  باالإ�صافة  راٍق،  ب�صكل  الفنانني  مع 
وجمعتنا  �صبق  الذي  القحطاين،  قحطان  املنتج 
باأنه  حلظة  يف  ن�صعر  ومل  كممثل  تعاونات  ب��ه 
متعاٍل بل كان دائم التوا�صع ويتعامل بخفة ظل 
باأريحية  �صعرت  لذلك  الكبري،  قبل  ال�صغري  مع 
وطني  اأبناء  اأنهم  خ�صو�صا  معهم،  التعامل  يف 

واأ�صعر ب�صعادة بالغة بالتعامل معهم.
وحول راأيها يف اأهمية تواجد كثافة يف االأعمال 
البحرينية، ردت: اليوم نحتاج ملنتجني ي�صعون يف 
العطاء  عن  التوقف  وعدم  الدراما  دعم  اأولوياتهم 
وزارة  من  نحتاج  واالأه��م  جديد،  من  الفن  لريتقي 
ي�صعون  الذين  واملنتجني  بالفن  لالهتمام  االإعالم 
البحرين  ا�صم  ترفع  راقية  فنية  اأعمال  تنفيذ  يف 
يف  مبا�رش  ب�صكل  ويوؤثر  ي�صاهم  مهما  جماال  وترفع 
واخلليجي  حتديدا  البحريني  املجتمع  فكر  ارتقاء 
باأنها  اأخرى، �رشحت هيفاء  ناحية  ب�صكل عام. ومن 
“ملكة  وهو  لالأطفال  م�رشحي  لعمل  مبدئيا  حت�رش 

�صبق  ال����ذي  الثلج” 
وحققت  وع��ر���ص��ت��ه��ا 
وحاليا  ك��ب��ريا،  جن��اح��ا 
تفكر يف اإعادة عر�صها 

يف مملكة البحرين.
احتفلت  وم��وؤخ��را 
ال����ف����ن����ان����ة ه���ي���ف���اء 
زواجها  بعيد  ح�صني 
ال���ث���ام���ن م����ن خ���الل 
ر���ص��ال��ة ن�����رشت��ه��ا عرب 
موقع  ع��ل��ى  ح�صابها 

“اإن�صتقرام”.
ن�رشت  “هيفاء” 

ووجهت  الر�صمي،  ح�صابها  زفافها عرب  من  �صورة 
ر�صالة لزوجها قالت فيها: “4 مايو 2018 ي�صادق 
ذكرى زواجنا واحلمد هلل اأكملنا 8 �صنوات ويا رب 

العمر كله وع�صاين ما انحرم منك يا غايل”.

مبنا�صبة  هناأها  ح�صني،  هيفاء  الفنانة  جمهور 
زوجية  حياة  لها  ومتنى  زواج��ه��ا،  بعيد  االحتفال 
�صعيدة وموفقة من خالل عدد كبري من التعليقات.

جمهورها  ح�صني  هيفاء  الفنانة  و���ص��ارك��ت 

عرب  غلوم،  حبيب  زوجها  مع  لها  جديدة  ب�صورة 
“اإن�صتقرام”.   م��وق��ع  ع��ل��ى  ال�صخ�صي  ح�صابها 
ال�صخ�صي  “هيفاء” تغزلت يف زوجها عرب ح�صابها 
“لك من �صميم الروح  باأبيات من ال�صعر، وكتبت: 
�صي  الوله  من  خفوقي  يف  الغري،  ولك  عن  ميزة 
ثاين،  القلب يحمل لك معزه وتقدير  والعني تع�صق 
�صوفتك لو ثواين،  اإن غبت تلقاين مع البعد مغليك 

 واإن جيت تبقى مثل ما غبت غايل”.
مهور الفنانة هيفاء ح�صني متنى لها ال�صعادة 
التعليقات،  م��ن  ع��دد  ذل��ك يف  وج���اء  زوج��ه��ا،  م��ع 
الثامن  زواجها  بعيد  احتفلت  الفنانة  اأن  وخا�صة 

منذ اأيام قليلة.

نصائح للصائمين
السحور

تتمتع وجب���ة ال�ص���حور بكثري م���ن الفوائد 
واالأهمية الغذائية، اإذ اإنها ت�ص���اعد على تخفيف 
اجلوع والعط�ض طوال فرتة ال�ص���يام، وال�ص���يما 
العنا����رش الغذائي���ة واالأكالت  اإذا تخ���ري امل���رء 

املفيدة.
ال�ص���حور ه���و الوجب���ة االأخ���رية قب���ل ب���دء 
ال�ص���يام، وبالت���ايل يع���د مهم���اً، اإذ اإن ف���رتة 
ال�ص���يام تطول، وقد  ت�ص���ل الى 15 �ص���اعة يف 
اليوم، وبالتايل يفرت�ض اأن يكون لدى ال�صائم 
املخزون الكايف م���ن الكربوهيدرات كي تتوافر 

له الطاقة خالل النهار. 
اإن الفوائد االأ�صا�ص���ية لل�ص���حور تتمثل يف 
اإمداد اجل�ص���م بالطاقة، وبالتايل تزيل ال�ص���عور 

بالنعا�ض والتعب. 
الإف���راط يف امل�رشوب���ات  وين�ص���ح جتن���ب 
التي حتتوي على الكافيني، كال�ص���اي والقهوة 
وامل�رشوب���ات الغازية، ويف املقاب���ل االإكثار من 

املاء.
كما ين�ص���ح بوجود بع�ض العنا�رش الغذائية 
يف قائمة ال�صحور، منها الن�صويات والربوتينات 
وم�صدر �صغري من م�صتقات احلليب، باالإ�صافة 
ال���ى احلبوب الكامل���ة مع حليب قليل الد�ص���م، 
الى جانب وجبة م���ن الفاكهة، وميكن اأن يكون 
ال�ص���حور قطعتني من اخلبز االأ�ص���مر مع القليل 
م���ن م�ص���تقات االألب���ان واالأجب���ان، اأو اأن يكون 
القليل من التونة مع ا�صافة اخل�صار والفواكه.

ن�������رش حم���م���د رم�������ص���ان م��ق��ط��ع 
على  �صفحته  ع��رب  ق�����ص��ريا  ف��ي��دي��و 
وهو  خ��الل��ه  م��ن  ظهر  “اإن�صتغرام”، 
ي�صتعر�ض 3 �صيارات فارهة ميلكها، 
�رش  يكفينا  “ربنا  قائال:  عليه  وعلق 
اأح�صن  ج��م��ه��وري  وي��ع��ط��ي  ال��ط��ري��ق 
من  بني  متباينة  متابعيه  ردود  وجاءت  منهم”. 

انتقد هذا الت�رشف واعتربه خطاأ كبريا.

رانيا  امل�رشية  الفنانة  اأعربت 
فريد �صوقي عن �صعادتها البالغة 
عادل  “الزعيم”  اأم��ام  بالوقوف 
خفية”،  “عوامل  م�صل�صل  يف  اإم��ام 
وقامة  “قيمة  اأن���ه  اإل���ى  م�صرية 
نفتخر  م�رش  يف  راب��ع  وه��رم  فنية 
يف  م�صاركتها  اأن  واأ�صافت  جميعاً”.  به 

مع عائشة بهلولالعمل تعترب حلما وحتقق بالفعل.

مطبخ

كعكة الكراميل باللوز

    BUZZ      

مقاديرالكراميل:
3 مالعق طعام �صكر 48جم

1ملعقة �صاي ع�صل 5مل
حمل���ى   مكث���ف  حلي���ب  ك���وب 

50مل¼
¼كوب كرمية للخفق 50مل

بال�ص���كر  الزب���دة  تخف���ق   -  1
وي�ص���اف اإليه���ا الزي���ت تدريجياً ثم 
الدقيق،م�ص���حوق اخلم���رية  البي����ض، 

واحلليب.
2 - لعم���ل الكرامي���ل : يحم����ض 
ال�ص���كر يف ق���در على ن���ار هادئة حتى 
يق����رش لونه، ي�ص���اف اإليه الع�ص���ل ثم 
احلليب املحلى فالكرمية مع التحريك 

امل�صتمر.
3 - يو�صع جزء من خليط الكعك 
يف القال���ب ثم ي�ص���ب علي���ه جزء من 
الكراميل وفوق���ه تنرث �رشائح اللوزثم 
ج���زء اآخ���ر م���ن خلي���ط الكع���ك ، تكرر 
العملي���ة حتى نهاي���ة املقادير بحيث 
تكون اآخر طبقة هي �رشائح اللوز)على 

الوجه(.
4 - تو�ص���ع الكعك���ة يف الف���رن 

حتت درجة )160°( ملدة
)45 دقيقة( ثم تقدم.

المقادير:
كوب زبدة 100جم½
1 كوب �صكر 200جم

كوب زيت الذرة  150مل¾
2 بي�ض

1 كوب دقيق باخلمرية  250جم ¾
1 ملعقة �صاي م�صحوق باخلمرية 3جم

كوب حليب �صائل 100مل½
  كوب �رشائح اللوز 46 جم⅓

سيعرض بعد الفطور مباشرة

“منشن 2” يحتضن عددا كبيرا من نجوم البحرين

“ عجايب غرايب” أول نتاج مسرحي للرميثي والغرير

يعر�ض تلفزيون البحرين وطوال 
�ص���هر رم�ص���ان بعد الفط���ور مبا�رشة 
الربنام���ج الدرامي )من�ص���ن 2( فكرة 
عماد عبداهلل و�صيناريو وحوار الفنان 
جمال ال�صقر، ومن اإخراج حممد نزيه، 
والربنامج عبارة عن حلقات اجتماعية 
كوميدي���ة تتن���اول خمتلف الق�ص���ايا 
وت�ص���لط ال�ص���وء على ال�ص���لبيات يف 
املجتم���ع، ولك���ن دون اال�ص���ارة الى 

ا�صخا�ض اأو االإ�صاءة الى احد.
ع���دد  امل�صل�ص���ل  يف  وي�ص���ارك 
كبري من الفنان���ني البحرينيني منهم 
عبداهلل �ص���ويد واحمد جمل���ي واحمد 
وعم���اد  البنك���ي  وابراهي���م  مب���ارك 

وح�ص���ن حمم���د و�ص���ابرين  عب���داهلل 
بور�ص���يد ومب���ارك خمي�ض ويو�ص���ف 
بوهل���ول وابت�ص���ام عب���داهلل وزه���رة 
عي���د  ون���ورة  رحم���ه  ورمي  عرف���ات 
والب�صام وحممد �صقر �صلوى اجلرا�ض 
وحمد عتيق وخليل املطوع و�صفيقة 

يو�صف.
اأم���ا االإ����رشاف العام فه���د مندي 
ال�ص���يخ  الفق���رات في�ص���ل  واإع���داد 
والتق���دمي لعم���اد عب���داهلل وم����رشف 
االإنت���اج بدر حمم���د واملتابعة فاطمة 

العايل ومتابعة االإنتاج علي �صويد.

الكومي���دي  الثنائ���ي  يق���دم 
ال�صهري علي الغرير وخليل الرميثي 
وكاأول جترب���ة م���ن نوعها امل�رشحية 
الكوميدية “عجايب غرايب”، ابتداء 
م���ن اول اي���ام عيد الفط���ر املبارك 
وي�ص���ارك يف امل�رشحية جمموعة من 
الوجوه ال�صابة واملواهب ال�صاعدة، 

ح�ص���ب ما ����رشح ب���ه الفن���ان خليل 
الرميثي.

مواق���ف  امل�رشحي���ة  تق���دم 
وحكاي���ات  وق�ص�ص���ا  كوميدي���ة 
تتخلله���ا اأغ���اين جميل���ة واعتربه���ا 
الرميث���ي والغري���ر عيدي���ة اإلى كل 
وجت���ري  البحري���ن،  يف  اجلمه���ور 
الربوف���ات حاليا على خ�ص���بة م�رشح 

مركز املحرق النموذجي.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• خليل الرميثي	
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األخيرة
�سيارة كهربائية تتحدى طائرة وتدخل “غيني�س”

حطم���ت �سي���ارة “ت�سال اإك�س” الكهربائية رقما قيا�سيا يف مو�سوع���ة غيني�س بعد اأن ا�ستطاعت �سحب 
طائ���رة بوينغ 9-787 درمياليرن. واأظه���رت لقطات م�سورة ال�سيارة ت�سال من ط���راز اإك�س P100D وهي 
ت�سح���ب �لطائ���رة �لتابعة خلطوط �رشكة كانتا����س للطري�ن يف مطار ملبورن باأ�سرت�لي���ا. وقالت كانتا�س �إن 
ال�سي���ارة كان���ت يف مواجهة اأح���دث طائرة يف اأ�سطوله���ا. واأثبتت ت�س���ال اإك�س جدارتها اأكرث م���ن مرة، حتى 

اأ�سبحت متتلك اأكرب قوة �سحب لأي �سيارة ركاب كهربائية.

 Social
media

ممثلة لبنانية ت�سرخ من “كان”: 
اأوقفوا الهجوم على غزة

�سج���ل الفيلم ال�س���وري “قما�ستي املف�سل���ة” للمخرجة ال�سوري���ة املعار�سة غايا جيجي 
وامل�س���ارك يف مهرج���ان “كان” ال�سينمائ���ي، جناحاً كبرياً بعد عر�سه الر�سم���ي. اأما الأمر الذي 
لف���ت احل�سور ب�سكل كبري فهو قيام بطلة الفيلم املمثل���ة اللبنانية منال عي�سى، اأثناء مرور 
طاق���م العمل عل���ى ال�سجادة احلم���راء، برفع لفتة كتب���ت عليها بخط يده���ا “اأوقفوا الهجوم 
عل���ى غزة”. واأرادت عي�سى م���ن املبادرة لفت نظر الإعالم الذي يغطي فعاليات مهرجان كان 

ال�سينمائي بدورته ال�71 مبا يجري من قتل متعمد �سد املدنيني العزل يف غزة.

ر�س���دت “الب���الد” موؤخرا ظاه���رة جديدة، مل 
تك���ن معروف���ة يف �س���وارع البحرين �سابق���ا، اأو ل 
يعرفها على الأقل البحرينيون الذين مل ي�سافروا 
للخارج، خ�سو�سا مل�رص اأو الهند اأو تايلند، اأو حتى 
العا�سمة الربيطانية )لن���دن( التي انت�رصت فيها 
�لظاهرة ب�سبب زيادة �ل�سياح �خلليجني و�لعرب.

فق���دت �سهدت بع�س �سوارع البحرين اأخرياً، 
مرور عربات “التوك توك” ذات ال�سناعة الهندية، 
وهي “تتمخرت” بركاب بحرينيني ومقيمني، ت�سق 

عن���ان �لطريق، وت�سدح منها �ملو�سيقى و�لأغاين 
الهندية ال�سهرية وكاأنه���ا يف مومباي اأو كريل، اأو 
الأحي���اء ال�سعبية يف م�رص، وم���ن دون �سابق اإعالن 
لها، ول يعلم اإن كانت املركبات مرخ�سة من قبل 

الإدارة العامة للمرور اأم ل.
و�ساه���د النا����س العربات �سغ���رية احلجم 
الت���ي تت�سع ل�سخ�س���ني اأو 3 على الأكرث وهي 
جت���وب ال�س���وارع يف بع����س الق���رى وال�سوارع 
الداخلية ملدينة عي�س���ى ومدينة حمد، املنامة 
و�سن���د، فهل �سيغ���زو “التوك ت���وك”، �سوارع 

البحرين قريبا؟

هل يغزو “التوك توك” �سوارع البحرين؟

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

غائ���م  الطق����س 
جزئيا اأحيانا.

 �لري���اح �سمالي���ة بوجه ع���ام من 5 
اإل���ى 10 عقد، وت�سل م���ن 12 اإلى 17 

عقدة اأحيانا خالل النهار. 

ارتفاع م���وج البحر من قدم اإل���ى قدمني قرب 
ال�سواحل ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 34 وال�سغرى 26 درجة مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رص والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رص

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:24
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:03
المغرب: 06:18
العشاء: 07:48

مواقيت 
الصالة

يف �سوارع مدينة عي�سى

أجمــل التهانــي والتربيكات إلى

حضــرة صاحــب الســمو الملكي األمري ســلمان بــن حمد آل خليفة 
ولــي العهــد األمــن نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء

 حفظــه الّل 

بمناســبة تفضل 
حضــرة صاحــب الجاللة الملــك المفدى حفظه الل 

بإطالق اســم ))مدينة ســلمان(( على المدينة اإلســكانية الجديدة 
في المحافظة الشــمالية

تيمنًا باســم صاحب الســمو الملكي
 وذلك تقديرًا إلنجازات سموه ومساهماته القّيمة

المتواصلة في تطور ونهضة مملكة البحري�ن الحديثة.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وجميع العاملن 

في شركة نفط البحري�ن )بابكو(

بدور املالكي
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