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اإجراءات حممد بن �سلمان حمت االقت�ساد ال�سعودي اأهل البحرين امتازوا بالتوا�سل والتاآلف عرب التاريخ
البحرين لن ت�سمح باأي تدخالت خارجية يف �سوؤونها... �سمو رئي�س الوزراء:  اإ�سهامات رائدة لرجاالت املحرق يف العمل الوطني... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة اأن اململك���ة العربية 
ال�س���عودية ال�س���قيقة ق���وة اقت�س���ادية 
كربى، تعاظ���م وجوده���ا وتاأثريها اليوم 
يف امل�سهد القت�س���ادي العاملي بف�سل 
الإجراءات الت���ي اتخذها ويل العهد نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع 

ال�سعودي �ساحب ال�س���مو امللكي الأمري 
حممد بن �س���لمان اآل �س���عود واملبادرات 
الت���ي يتبناها، والتي حفظت القت�س���اد 
ال�س���عودي وجعلت���ه يتج���اوز التحدي���ات 
ويحوله���ا لفر����س من���و وتطور، لت�س���ل 
اململكة ال�سقيقة اليوم اإلى اأعلى مراتب 
النه�س���ة بقيادة عاه���ل اململكة العربية 
احلرم���ن  خ���ادم  ال�س���قيقة  ال�س���عودية 

ال�رشيفن امللك �س���لمان ب���ن عبدالعزيز 
اآل �س���عود.  واأكد �س���موه، لدى ا�ستقبال 
�س���موه لعدد م���ن امل�س���وؤولن باململكة 
اأم�س، اأن مملكة البحرين لن ت�س���مح باأية 
تدخالت خارجية يف �س���وؤونها الداخلية اأو 
ا�س���تغالل من ل يريد اخلري للوطن لبلوغ 

اأهداف ال�رش، فال ت�س���اهل مع من 
ُيريد اأن يوؤثر على ا�ستقرارنا.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة اأن �سهر رم�سان املبارك منا�سبة 
طيب���ة تتع���زز فيه���ا قي���م التوا�س���ل 
والتاآل���ف والوحدة الوطني���ة التي امتاز 
بها اأه���ل البحرين عرب تاريخهم القدمي 
واملعا����رش والت���ي مكنتهم م���ن تخطي 
الكثري من ال�س���عاب بف�س���ل تكاتفهم 

وت�سافر جهودهم خلدمة وطنهم.
وكان جاللة امللك قد ا�س���تقبل يف 
ق�رش ال�س���خري م�س���اء اأم����س، املهنئن 
من اأه���ايل حمافظ���ة املحرق مبنا�س���بة 
حلول �سهر رم�س���ان املبارك، وذلك يف 
اإطار اللقاءات التي يحر�س جاللته على 
عقده���ا مع رج���الت البحري���ن واأبنائها 

الكرام من جميع حمافظات اململكة.

ع���ن  جاللت���ه  اأع���رب  اللق���اء،  ويف 
تقدي���ره للمواق���ف امل�رشفة وامل�س���اعر 
الوطنية الت���ي يبديها اأه���ايل حمافظة 
املحرق جتاه وطنهم، م�س���يدا باجلهود 
والإ�س���هامات الرائ���دة الت���ي �س���طرها 
رج���الت املدين���ة العريق���ة يف تاري���خ 

ونه�س���ة  الوطن���ي  العم���ل 
البالد احل�سارية.

دبي - وكالت: هدد متحدث با�سم ال�سلطة 
الق�س���ائية الإيراني���ة، بقم���ع اأي مظاهرات تخرج 
�س���د النظ���ام ال���ذي يواجه موج���ة م�س���تمرة من 

الغ�سب ال�سعبي �سد �سيا�ساته.
ونق���ل موق���ع “مي���زان اأون لي���ن” التاب���ع 
لل�س���لطة الق�س���ائية عن املتحدث با�سمها غالم 
ح�س���ن حم�س���ني اإجائ���ي “الهيئات الق�س���ائية 
والأمنية �ستت�س���دى بكل حزم لأي جماعة اأو فرد 
يري���د تقوي�س اأم���ن الب���الد”، م�س���يفا اأن اإثارة 
التوت���رات جزء من “احلرب النف�س���ية” الأمريكية 

�سد اإيران.
اته���ام  الإيراني���ة  ال�س���لطات  واعت���ادت 
املحتج���ن بالعمل �س���من موؤامرة خارجية �س���د 

النظ���ام ال���ذي ي�س���يطر عل���ى احلكم يف 
البالد منذ 40 عاما.

االأمن االإيراين يهدد املحتجني... ويرتعد من “املوجة القادمة”

• )اأر�سيفية(	 النظام الإيراين يخ�سى من انتفا�سة �سعبية تهدد وجوده    • �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي حلظة تتويجه م�رش بطال لدولية البحرين لكرة ال�سلة 	

200 �ساحب عمل يتناف�سون على مقاعد جلان “الغرفة”
ت�س���هد غرفة جت���ارة و�س���ناعة البحرين 
مناف�س���ة حممومة ل�سغل ع�س���وية 10 جلان 
قطاعي���ة، مم���ا دف���ع بي���ت التج���ار متدي���د 
الرت�سح حتى اخلمي�س املقبل. واأبلغ النائب 

الأول لرئي����س الغرفة واملتحدث الر�س���مي 
با�سمها خالد جنيبي “البالد” اأنه مت ت�سجيل 
اأكرث من 200 طلب تر�سح حتى يوم الأربعاء 
املا�سي، واأن العدد قابل للزيادة، اإذ �سيتاح 

لالأع�ساء �س���غل نحو 90 معقدا كحد 
11اأق�سى يف اللجان الع�رش.
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وزير اخلارجية: ال بارقة اأمل يف حل اأزمة قطر
املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر اخلارجي���ة 
ال�س���يخ خالد بن اأحم���د اآل خليفة اأن الدول 
الأربع املقاطعة لقط���ر، مل ولن تت�رشر من 
تل���ك اخلطوة، م�س���ريا اإل���ى اأن الدوحة هي 
املت�رشر الوحيد، واإذا ا�ستمرت يف �سلوكها 

امل�سيء فاإن املقاطعة �ستطول.
وق���ال ل� “ال����رشق الأو�س���ط” اإن الدول 
الأرب���ع املقاطع���ة )ال�س���عودية والإمارات 
والبحرين وم�رش( لي�ست يف حاجة اإلى قطر، 

لكنه���ا تاأمل يف عودة الدوحة اإلى الن�س���يج 
اخلليج���ي، لأن يف م�س���لحتها الع���ودة اإلى 

اأ�سقائها الدائمن.
وحتدث وزير اخلارجية، عن اأ�رشار الأزمة 
م���ع قط���ر، وكي���ف اأن ت�رشفاتها ال�س���البة 

�ساهمت يف تاأزمي املواقف. 
وق���ال: “هن���اك اآلي���ة �رشيع���ة وهادئة 
يتوله���ا ق���ادة اخللي���ج يف ح���ل اخلالفات 
والأزمات، تنتهي عادة مل�سلحة ال�سعوب... 

ت قواعد واأ�س���ول العالقة،  اإل اأن قطر غريرّ
و�س���ارعت اإلى عر�س الق�سية حول العامل، 

ما ت�سبب يف اإطالة اأمد الأزمة”.
واأ�س���اف: “ل بارقة اأمل الآن حلل هذه 

الأزمة”. 
واأ�س���ار اإلى دور الدوحة “ال�س���لبي” يف 
التحال���ف العربي لإعادة ال�رشعية يف اليمن، 

وق���ال اإنه���ا “مل تكن يوما ع�س���وا 
7فعال واأمينا يف التحالف”.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:24االفطــار:3:18االإم�ساك: 

علي الفردان

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من امل�سوؤولن باململكة	 • جاللة امللك م�ستقبال املهنئن من اأهايل حمافظة املحرق	

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يتّوج م�سر بطال لدولية ال�سلة
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جاللة امللك ي�صادق على اتفاقية 
خدمات جوية مع ماليزيا

 
املنام���ة - بن���ا: �ش���ادق عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، واأ�ش���در 
قانون���ا رق���م )20( ل�ش���نة 2018 بالت�ش���ديق على 
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكوم���ة ماليزيا بعد اإقراره من جمل�ش���ي ال�ش���ورى 

والنواب جاء فيه:

- املادة االأولى:
�ُش���ودق عل���ى اتفاقي���ة اخلدم���ات اجلوية بني 
حكومة مملك���ة البحرين وحكومة ماليزيا املوقعة يف 
مدينة كواالملبور بتاري���خ 2 مايو 2017 واملرافقة 

لهذا القانون.
- املادة الثانية:

عل���ى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخ�ش���ه – تنفيذ هذا القان���ون، ويعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

... وجاللته يهنئ رئي�َصي 
اأذربيجان واأثيوبيا

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة بربقية تهنئة اإلى  
رئي�س جمهورية اأذربيجان الهام علييف؛ مبنا�ش���بة 

ذكرى العيد الوطني لبالده.
واأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته 
ل���ه مبوف���ور ال�ش���حة وال�ش���عادة به���ذه املنا�ش���بة 

الوطنية.
كما بعث �ش���احب اجلاللة امللك برقية تهنئة 
اإلى رئي�س جمهورية اأثيوبيا الدميقراطية موالتو 
تي�شومي؛ مبنا�ش���بة ذكرى العيد الوطني لبالده، 
اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهاني���ه ومتنياته 
له مبوف���ور ال�ش���حة وال�ش���عادة بهذه املنا�ش���بة 

الوطنية.

اإ�صهامات رائدة �صطرها رجاالت املحرق فـــــــــــــــي تاريخ العمل الوطني والنه�صة احل�صارية
اأه������ل البحري������ن امت����ازوا عب������ر التاري������خ بالت��وا�ش����ل والتاآل������ف وال��وح��������������������������دة الوطني�����ة... ج����اللة امللك:

املنام����ة - بنا: ا�ش����تقبل عاهل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليف����ة يف ق�رش 
ال�ش����خري م�ش����اء اأم�س، املهنئني من اأهايل حمافظة 
املحرق؛ مبنا�ش����بة حلول �ش����هر رم�ش����ان املبارك، 
يف اإطار اللقاءات الت����ي يحر�س جاللته على عقدها 
م����ع رج����االت البحري����ن واأبنائه����ا الكرام م����ن جميع 

حمافظات اململكة.
وت����رشف االأه���ايل بال�ش���الم على جالل���ة امللك، 

ال�ش���هر  الته���اين بحل���ول  ع���ن خال����س  معرب���ني 
الف�ش���يل، داعني اهلل عز وجل اأن يعيد هذه االأيام 
املبارك���ة عل���ى جاللته وعل���ى جميع اأه���ل البحرين 
بوافر ال�ش���حة وال�ش���عادة واخلري. كم���ا اأعربوا عن 
جزيل ال�ش���كر وبالغ االمتن���ان جلاللة امللك على ما 
حتظى به حمافظة املحرق واأهلها الكرام من رعاية 
واهتمام من لدن جاللته، مثمنني توجيهات جاللته 
ال�شامية لتنفيذ امل�شاريع التنموية والتطويرية يف 

املحافظة.
ويف اللق����اء، رح����ب جاللت����ه باجلمي����ع وبادلهم 
التهنئة بال�شهر الكرمي، واأعرب جاللته عن تقديره 
للمواقف امل�رشفة وامل�ش����اعر الوطنية التي يبديها 
اأه����ايل حمافظ����ة املح����رق جت����اه وطنه����م، م�ش����يًدا 
باجلهود واالإ�شهامات الرائدة التي �شطرها رجاالت 
املدين����ة العريقة يف تاريخ العمل الوطني ونه�ش����ة 

البالد احل�شارية.
واأك����د جاللة امللك اأن �ش����هر رم�ش����ان املبارك 
منا�ش����بة طيبة تتعزز فيها قيم التوا�ش����ل والتاآلف 
والوح����دة الوطني����ة التي امت����از بها اأه����ل البحرين 
ع����رب تاريخهم الق����دمي واملعا�رش، والت����ي مكنتهم 
م����ن تخطي الكثري من ال�ش����عاب بف�ش����ل تكاتفهم 
وت�ش����افر جهودهم خلدم����ة وطنه����م، داعًيا اهلل عز 
وجل اأن يعيد �ش����هر رم�ش����ان املبارك على اجلميع 
باخل����ري والربك����ة وعل����ى مملك����ة البحري����ن باالأم����ن 

واالأمان واالزدهار.
هذا وبعد تالوة اآيات بينات من القراآن الكرمي، 
األق����ى ع�ش����و املجل�س االأعلى لل�ش����وؤون االإ�ش����المية 
ف�ش����يلة ال�شيخ را�ش����د بن ح�ش����ن البوعينني كلمة 

بالنيابة عن اأهايل حمافظة املحرق قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وال�شالة و ال�شالم على اأ�رشف املر�شلني �شيدنا 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

م����والي ح�رشة �ش����احب اجلاللة املل����ك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظكم اهلل 

ورعاكم.
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل والف�شيلة وال�شعادة..

االإخ����وة واالأخ����وات احل�ش����ور من اأبن����اء املحرق 
العزيزة..

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
اإنه ل�رشف عظيم يا �شاحب اجلاللة اأن اأقف بني 
يدي جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم يف هذه الليلة من 
ليايل �ش����هر رم�شان املبارك واأهايل املحرق َقِدموا 
جلاللتكم من اأر�س االآباء واالأجداد التي تزهو وتعتز 
فخًرا بت�رشيف جاللتك����م الدائم لتلك االأر�س الطيبة 
التي احت�شنت منذ قدمي االأزل رجال الفتح العظيم 
من اآل خليفة و�ش����حبهم الكرام مهنئني ومباركني 
لكم حلول هذا ال�شهر الف�شيل �شائلني املولى عز 
وجل اأن يعيده على جاللتكم واأنتم ترفلون باأثواب 

العزة والبهاء وعلى اجلميع باخلري والربكة.
موالي �شاحب اجلاللة...

كلفت من قبل اأهايل حمافظة املحرق العريقة 
اأن اأحم����ل اإلى جاللتكم ر�ش����الة تتزين حروفها بكل 
مع����اين احلب والوف����اء والوالء لقي����ادة جاللة امللك 
املف����دى والآل خليفة الكرام، فه����م يجددون البيعة 
جلاللتكم ويعلنونها بكل حب واإخال�س ويطلقونها 
كلمة واح����دة من قلب واحد: كلنا والء وحمبة جلاللة 
املل����ك املفدى هذا احلب والوالء األ����ذي ورثناه من 

االآباء واالأجداد واأو�شلناه اإلى اأبنائنا و�شي�شتمر اإلى 
االأبد اإن �شاء اهلل.

�شيدي �شاحب اجلاللة...
اإن اأهايل حمافظة املحرق بكل اأطيافهم معكم 
ي����ًدا واحدًة وقلب����ا واح����دا يف م�رشوعكم االإ�ش����الحي 
الكبري الذي اأر�ش����يتم دعائمه وثبّتم اأركانه بتوافق 
اأبناء �ش����عبكم ال����ويف عليه بن�ش����بة تاريخية ويف يوم 
تاريخ����ي وه����و يوم الت�ش����ويت على ميث����اق العمل 
الوطني الذي ر�ش����خ مبداأ العدالة االجتماعية ودولة 
القان����ون وفق م�����رشوع عظيم ال يطلق����ه اإال العظماء 

لتاأتي االإ�شادة به من كافة دول العامل.
اإنن����ا يا جاللة امللك نعلن بكل فخر واعتزاز عن 
كل م����ا حتقق يف عهدكم الزاهر من اإجنازات عظيمة 
على اأر�س مملكتنا الغالية يف جميع املحافظات من 
م�شاريع اإ�ش����كانية و�رشوح تعليمية ومرافق �شحية 
وتو�شع عمراين ومدن جديدة والقادم من امل�شاريع 
احليوية والهامة اأجمل باإذن اهلل لالرتقاء اإلى احلياة 
الكرمي����ة التي وعدمتونا به����ا جاللتكم حفظكم اهلل 

ورعاكم .
اإن اأه����ايل حمافظة املحرق يا �ش����احب اجلاللة 
�شعدوا مبكرمة جاللتكم الأهايل املحافظة ال�شمالية 
بافتتاحكم حفظكم اهلل للم�رشوع االإ�ش����كاين ال�شخم 
الذي يحمل ا�ش����ًما عزي����زا علينا جميع����ا وهو مدينة 
�ش����لمان تيمنا با�شم �شاحب ال�ش����مو امللكي االأمري 
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد؛ تقديرا جلهود 
�ش����موه احلثيث����ة واملخل�ش����ة وم�ش����اهماته النوعية 
واملتميزة يف خدمة الوطن، وهو �رشف للجميع نبارك 
من خالله الأهايل املحافظة ال�ش����مالية بكافة مدنها 

وقراها على هذه املكرمة امللكية ال�شامية.
قبل اأيام قليلة ا�ش����تقبل اأهايل املحرق مكرمة 
جاللتكم باإعادة فرجان املحرق ببالغ الفرح وال�رشور 
هذا امل�����رشوع الذي يرمي اإلى ع����ودة اأهايل املحرق 
اإل����ى مدينته����م لتع����ود فرج����ان املح����رق بعوائلها 
الكرام كم����ا كانت اأبوابا مفتوحة وقلوبا حمبة ووالء 
دائ����م ال ينقطع رافع����ة راية البحري����ن عالية خفاقة 

فوق كل منزل من منازل اأم املدن.
موالي �شاحب اجلاللة..

اإنن����ي ومن منطلق االأمانة التي حملتها من قبل 
االأه����ايل اأعرب جلاللتكم عن رغب����ة اأهايل املحافظة 
باإ�ش����دار توجيهاتك����م ال�ش����امية لبناء اجل�����رش الرابع 
ال����ذي يربط بني حمافظ����ة املحرق بالعا�ش����مة االأم 
وتو�ش����عة الط����رق الرئي�ش����ية واإعادة بن����اء وتاأهيل 
حديق����ة املحرق الكربى واإن�ش����اء املدار�س احلديثة 
يف بع�����س املناط����ق واملراكز ال�ش����حية م����ع خال�س 
ال�ش����كر واالمتن����ان جلاللتك����م حفظك����م اهلل على ما 
ت�ش����هده اخلدمات ال�شحية وامل�ش����اريع الطبية من 
تطور عظيم وما يلقاه التعليم من لدن جاللتكم من 

اهتمام ودعم كبريين.
واإنن����ا ننتهز ه����ذه الفر�ش����ة العظيم����ة لنهنئ 

جاللتكم و�ش����عب مملك����ة البحرين على االكت�ش����اف 
التاريخ����ي الأكرب حقل نفط����ي يف عهد جاللتكم عهد 
اخلري والرخاء �ش����ائلني املولى اأن يجعله عامل خري 

علينا جميًعا.
كما ال نغفل االإجنازات الريا�شية التي يحققها 
اأ�شحاب ال�شمو اأجنال جاللتكم حفظهم اهلل ورعاهم 
واأبناء الوطن املتميزين على امل�ش����توى العاملي يف 
املجال الريا�شي لريفعوا راية الوطن عالية خفاقة 

يف كافة املحافل العاملية.
كي����ف ال يكون عهد اخل����ري والرخاء واإن�ش����انية 
جاللتكم ت�ش����مو حتى على امل�ش����يئني وت�شفح عن 
املخطئ����ني لتاأتي مكرمة جاللتكم بتخفيف االأحكام 
ع����ن املدان����ني يف بع�س الق�ش����ايا �ش����اهدة للعامل 
باأ�رشه كي����ف اأن البحرين تنعم مبلي����ك قادر فيعفو 

وي�شفح ويقدم احلب الأبناء الوطن.
ونق����دم يف ه����ذا املقام الكرمي ر�ش����الة �ش����كر 
وعرف����ان لقواتنا امل�ش����لحة وما تقوم ب����ه من مهام 
وطني����ة داخل وخ����ارج البالد حماي����ة للوطن وحفظا 

الأمن منطقة التحالف العربي.
ول����وزارة الداخلي����ة جزي����ل ال�ش����كر والتقدي����ر 
مل����ا تقدمه من خدم����ات جليلة ومتط����ورة والكفاءة 
العالية لكافة منت�ش����بي قوات االأم����ن العام ورجال 
اأمننا املخل�شني يف كافة املجاالت وم�رشوع ال�رشاكة 
املجتمعي����ة الذي اأ�ش����هم بتعاون كاف����ة املواطنني 

واملقيمني.
وال نن�شى �شهداءنا االأبرار �شهداء الواجب فهم 
رم����ز عزتنا وكرامتنا ومثال ُيقتدى بهم اأمام اأبنائنا 
وهم رم����ز للوطني����ة واالإخال�����س والثن����اء يف العمل 
و�ش����احة املعركة، لذا تعجز الكلمات عن و�ش����فهم 
ومدحه����م والتعبري عما بداخلنا عل����ى ما قدموه من 
اأجلنا واأج����ل اأوطاننا ونقول فيهم قول احلق تبارك 
وتعال����ى “وال حت�ش����ن الذين قتلوا يف �ش����بيل اهلل 

اأمواتا بل اأحياء عند ربهم يرزقون”.
�شيدي �شاحب اجلاللة..

ال اأمل����ك اإال اأن اأت�����رشع اإلى املول����ى عز وجل اأن 
يحفظكم ويرعاكم واأن ي�ش����دد على الدرب خطاكم 
واأن يبارك يف جهودكم ويدمي عليكم نعمة ال�ش����حة 
والعافي����ة واالأمن واالأمان ول�ش����ائر بالد امل�ش����لمني 

وامل�شاركني وال�شهداء االأبرار.
كما اأتوج����ه بخال�س ال�ش����كر والعرفان وعظيم 
االمتنان اإلى �ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة 
ب����ن �ش����لمان اآل خليفة حفظ����ه اهلل رئي�����س الوزراء 
املوقر واإلى �شاحب ال�ش����مو امللكي االأمري �شلمان 
بن حم����د اآل خليفة ويل العهد نائ����ب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني وال�شالة 

وال�شالم على اأ�رشف املر�شلني.
وكل عام والبحرين العزيزة باألف خري وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

• جاللة امللك م�شتقبال اأهايل حمافظة املحرق	

بع����د ذلك حت����دث جالل����ة امللك اإلى احل�ش����ور 
قائاًل:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
ي�����رشين اأن اأرح����ب بك����م ومبن متثلون م����ن اأهل 
املحرق قرة العني واأن نهنئكم بهذا ال�ش����هر الكرمي 
واأن نبادلك����م التهاين، داعني اهلل عز وجل اأن يعيده 
عل����ى اجلمي����ع باخلري وال����ربكات، وال�ش����ك اأن هناك 
كثريا من االأمور يجب اأن تقال، لكن اإن �ش����اء اهلل يف 
وقته����ا. اأما اليوم فهو لنهنئك����م ونعلن االحتفاالت 
التي �ش����تكون ب����اإذن اهلل مبحافظة املح����رق واأولها 
مئوي����ة التعلي����م؛ الأن التعلي����م الر�ش����مي انطلق من 
املحرق وثانيا ما يخ�س اللوؤلوؤ وم�رشوع طريق اللوؤلوؤ 
الذي باإذن اهلل �شوف نفتتحه، وق�شة اللوؤلوؤ معروفة 
عند اأهل املحرق ون�شتطيع اأن نقول اإن هذا امل�رشوع 
�أو �لن�ضاط و�ضع �لبحرين على �خلريطة �لعاملية و�إن 
البحرين ُعرفت باللوؤلوؤ اجليد حتى اأ�ش����بح اليوم كل 
اللوؤلوؤ الطبيعي يف العامل ي�ش����مى بحريني حتى لو مل 
يكن من بحر البحرين؛ الأنه طبيعي وي�ش����مى بحريني 

واأن اأجود االأنواع من مياه البحرين وهلل احلمد.
كم����ا ي�ش����عدنا اإع����ادة اإعم����ار وتاأهي����ل الفرجان 
القدمي����ة يف حمافظة املحرق حتى ت�ش����تطيع بع�س 
العوائ����ل الع����ودة اإل����ى بيوته����م القدمي����ة، وهذا يف 
الواق����ع ي�ش����عدنا جميع����ا وي����وازي هذا ال�ش����يء منذ 
الق����دم، واأن����ا اأري����د اأن اأعمل على ترمي����م ق�رش اجلد 
الكبري عي�ش����ى بن علي، فاإذا اكتمل هذا ال�شيء رجع 
�ش����كل املحرق القدمي التي كانت معروفة بعا�شمة 
اخللي����ج واملركز احل�����رشي للخليج، وه����ذا يف الواقع 
لي�س بال�ش����يء ال�ش����عب، فهو يف الواقع بناء واإعادة 
تاأهيل؛ الأن �ش����كان املحرق مل يتغ����ريوا واإمكاناتهم 
مل تتغ����ري وهم اإلى االآن من����ارة ثقافة وعلم، وهذا ما 

مييزهم عن نا�س كثريين.
واأخريا اأهال و�ش����هال بكم يف جمل�ش����كم، واأنا هذه 
الليلة �ش����عيد وم�رشور بااللتقاء بكم، وكل عام واأنتم 
بخ����ري. ثم األقت ال�ش����اعرة موزة عبداهلل املن�ش����وري 
ظم����ا الوجدان ق�ش����يدة بعن����وان “اأال مغالك يف قلب 
املحرق”. ثم قدم حمافظ املحرق �ش����لمان بن هندي 
هدية تذكارية جلاللة امللك عبارة عن لوحة للفرجان 
االأربعة: امل����ري، العمامرة، بن هندي، القمرة، اإذ اأمر 

جاللته باإعادة تاأهيل وترميم هذه الفرجان االأربعة.
وبع����د ذل����ك قدمت ال�ش����يخة هيا بن����ت علي اآل 

خليفة هدية تذكارية اإلى جاللة امللك.
وبهذه املنا�ش����بة، رفع حمافظ املحرق با�ش����مه 
وبا�ش����م جمي����ع اأه����ايل حمافظة املحرق ب����كل مدنها 
وقراها خال�س ال�شكر وعظيم االمتنان والتقدير اإلى 

املقام ال�ش����امي جلاللة امللك عل����ى مكرمات جاللته 
الدائمة اإلى حمافظة املحرق واأهاليها الكرام، وعلى 
اال�ش����تقبال امللك����ي ال�ش����امي الذي متثل بتف�ش����ل 
واملدر�ش����ة  امل����دن  اأم  اأه����ايل  با�ش����تقبال  جاللت����ه 
الوطنية وعا�ش����مة الثقافة االإ�شالمية بغر�س تهنئة 

جاللته ب�شهر رم�شان املبارك.
واأك����د املحاف����ظ اأن هذه الزي����ارة تعترب ت�رشيفا 
الأه����ايل املح����رق كاف����ة خ����الل لي����ايل ه����ذا ال�ش����هر 
الف�ش����يل، وتاأتي تاأكيدا وتر�ش����يخا ملكانة املحرق 

واأهاليها الكرام لدى قيادة �شاحب اجلاللة امللك.
واأ�ش����اف املحاف����ظ اأن ما ت�ش����هده البحرين من 
تط����ور بف�ش����ل روؤية قي����ادة جاللة املل����ك الثاقبة، 
وثواب����ت امل�����رشوع االإ�ش����الحي الكبري ال����ذي نلم�س 
منجزاته االآن، وه����ي مقبلة على املزيد من االزدهار 
يف خمتل����ف املج����االت، وامل�ش����اريع الت����ي تاأمر بها 
قيادة جاللة امللك توؤكد اأن مملكتنا العزيزة ت�ش����ع 
املواطنني الكرام يف املقام االأول يف جمال التنمية، 
واأن �ش����احب اجلالل����ة عاه����ل البالد دائما م����ا يوؤكد 
اأولوية املواطن يف احل�ش����ول عل����ى جميع اخلدمات 
والت�ش����هيالت يف �ش����تى املجاالت، �ش����واء من خالل 
توفري امل�شكن املالئم، واحلياة الكرمية، والتعليم 
خمتل����ف  يف  البحري����ن  مملك����ة  وتنمي����ة  وال�ش����حة 

املجاالت.
ورفع اأ�شمى اآيات التهنئة والتربيك اإلى املقام 
ال�شامي لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة والى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة واإلى ويل 
العهد نائ����ب القائد االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش����احب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة؛ مبنا�ش����بة �شهر رم�شان املبارك، 
�ش����ائاًل املولى عز وجل اأن يعيد هذا ال�ش����هر الكرمي 
عل����ى اجلمي����ع وعل����ى االأمت����ني العربية واالإ�ش����المية 
مبوفور ال�شحة وال�شعادة واخلري واالأمن واال�شتقرار. 
واأك����د املحافظ اأن ما مييز جمتمعنا البحريني عموما 
واملح����رق خ�شو�ش����ا يف مث����ل ه����ذا ال�ش����هر الكرمي 
هو توا�ش����ل مث����ل هذه االأج����واء الروحاني����ة اجلميلة 
املتمثلة بالزي����ارات االجتماعية، وت����وارد املجال�س 
االأهلية، التي ت�ش����هد يف هذا ال�ش����هر الكرمي زيارات 
متبادل����ة واأج����واء اجتماعية مميزة مب����ا يعود باخلري 
على املجتمع البحريني الواحد، واأن ال�شهر الف�شيل 
ه����و فرحة يت�ش����اركها اجلميع ملا يج�ش����ده من حمبة 
وتوا�ش����ل واإخاء وعطف وتاآل����ف والرتاحم، وتعك�س 
م����دى الوالء واحلب من قبل االأهايل لقيادة �ش����احب 

اجلاللة امللك.

موقف البحرين را�صخ جتاه حماية احلريات الدينية
اأ�شاد بدور رئي�س واأع�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س يف خدمة وطنهم... العاهل:

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رش 
ال�ش���خري م�ش���اء اأم����س رئي����س مركز املل���ك حمد 
العاملي للتعاي�س ال�شلمي ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل خليف���ة واالأمني العام واأع�ش���اء جمل�س االأمناء، 
حي���ث رفع���وا اإل���ى جاللة املل���ك خال����س التهاين 
والتربيكات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان الكرمي، 
�ش���ائلني اهلل عز وجل اأن يعيده على جاللته وعلى 
اأه���ل البحري���ن جميًع���ا بوافر ال�ش���حة وال�ش���عادة 
واخل���ري، وبادلهم جاللت���ه التهاين مبنا�ش���بة هذا 

ال�شهر الف�شيل.
ورحب جاللة امللك باجلميع، واأ�شاد بجهودهم 
الت���ي يبذله���ا رئي����س واأع�ش���اء املرك���ز يف خدمة 
وطنه���م واأثنى على م�ش���اعيهم وجهودهم اخلرية 
لدعم ر�ش���الة املركز االإن�ش���انية واأهداف���ه النبيلة 
التي تندرج �ش���من موقف البحرين الرا�ش���خ جتاه 
حماي���ة احلريات الدينية واح���رتام التنوع الفكري 
والثق���ايف، موؤكًدا دعمه وم�ش���اندته لكل مبادرات 

املركز وبراجمه احلالية وامل�شتقبلية.
ويف اللقاء، اأ�ش���اد جاللة امللك بفعالية “هذه 
ه���ي البحري���ن” التي اأقيم���ت يف اململكة املتحدة 
ال�ش���ديقة وعك�ش���ت ال�ش���ورة امل�رشق���ة للبحرين 
ومب���ا يجمع اأهله���ا مبختلف دياناته���م ومذاهبهم 
يف جمتم���ع متح���اب مرتابط، وقال جاللت���ه اإن هذا 
ال�ش���يء هو مبعث ال����رشور والفخر لنا على ما تنعم 

بها البحرين من �ش���الم وحمبة من���ذ عقود طويلة.  
كما اأك���د جاللة امللك اأن املهمات التي ي�ش���طلع 
به���ا مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�ش���لمي 
تاأتي يف اإطار ال���دور الرائد التي متيزت به مملكة 
البحرين عرب تاريخها العريق يف ن�رش قيم التعاي�س 
والت�ش���امح و�شعيها الدائم ملد ج�ش���ور التوا�شل 
وتعزيز احل���وار بني خمتلف الثقاف���ات واالأديان، 
متمنًيا جاللته لرئي�س واأع�شاء جمل�س اأمناء املركز 

كل التوفيق والنجاح يف اأداء ر�شالته ال�شامية.
واأعرب رئي�س جمل����س اأمناء مركز امللك حمد 
العاملي للتعاي�س ال�شلمي ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل خليف���ة عن خال�س ال�ش���كر واالمتنان اإلى جاللة 
املل���ك؛ على توجيهاته ال�ش���ديدة يف كل ما يخ�س 
عمل املركز، مثمًنا دعم جاللته املتوا�شل الأن�شطة 
املركز وفعالياته التي ي�شعى من خاللها لتحقيق 

جميع االأهداف املن�شودة.

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�س مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي واالأمني العام واأع�شاء جمل�س االأمناء	
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ا������س�����ت�����ق�����رارن�����ا ع�����ل�����ى  ي���������ؤث��������ر  اأن  ُي��������ري��������د  م��������ن  م��������ع  ت�����������س�����اه�����ل  ال 

البحرين لن ت�شمح باأي تدخالت خارجية يف �ش�ؤونها الداخلية
اإجراءات حممد بن �سلمان حمت االقت�ساد ال�سع�دي... �سم� رئي�س ال�زراء: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال����زراء �ساح���ب 
ال�سم���� امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة اأن 
اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة ق�ة اقت�سادية 
ك���رى، تعاظم وج�دها وتاأثريها الي�م يف امل�س���هد 
االقت�س���ادي العاملي بف�سل االإجراءات التي اتخذها 
ويل العهد نائب رئي����س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع 
ال�سع����دي �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي االأم���ري حممد 
ب���ن �سلم���ان اآل �سع�د واملب���ادرات الت���ي يتبناها، 
والتي حفظت االقت�ساد ال�سع����دي وجعلته يتجاوز 
التحدي���ات ويح�له���ا لفر�س من���� وتط����ر، لت�سل 
اململك���ة ال�سقيقة الي�م اإلى اأعل���ى مراتب النه�سة 
بقي���ادة عاهل اململكة العربي���ة ال�سع�دية ال�سقيقة 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سع�د. 
جاء ذلك خ���ال ا�ستقبال �ساحب ال�سم� امللكي 
رئي����س ال�زراء لعدد من امل�س�ؤولني باململكة، حيث 
ا�ستعر����س �سم����ه معه���م جمل���ة م���ن امل��س�عات 
احلك�مي���ة  واجله����د  املحل���ي  بال�س���اأن  املت�سل���ة 

املبذول���ة؛ ل�سم���ان ح�س����ل امل�اطن عل���ى اأف�سل 
م�ست�يات العي�س و�سط بيئة مكتملة اخلدمات واآمنة 

م�ستقرة. 

وخال اللقاء، اأكد �ساحب ال�سم� امللكي رئي�س 
ال�زراء اأهمي���ة ا�ستمرار اليقظة واحلذر من حماوالت 
زعزع���ة االأم���ن واال�ستق���رار والتاأث���ري عل���ى امل�سار 

التنم����ي املت�ساعد يف التط�ر ويف بل�غ اأهدافه؛ من 
اأجل نه�س���ة ال�طن وازدهار امل�اط���ن، الفتا �سم�ه 
اإل���ى اأن مملك���ة البحري���ن ل���ن ت�سمح باأي���ة تدخات 

خارجي���ة يف �س�ؤونها الداخلية اأو ا�ستغال من ال يريد 
اخل���ري لل�طن لبل�غ اأهداف ال����رش، فا ت�ساهل مع من 

ُيريد اأن ي�ؤثر على ا�ستقرارنا.

• �سم� رئي�س ال�زراء م�ستقبا عددا من امل�س�ؤولني باململكة	

املنامة - بنا: اأكد رئي�س ال�زراء �ساحب 
ال�سم���� امللكي االأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة ل���دى ا�ستقبال �سم����ه وزي���ر الدولة 
للتجارة الدولية الريطاين اأن عاقات مملكة 
البحري���ن م���ع اململك���ة املتحدة دائم���ا ق�ية 
واهتماماتهم���ا م�سرتكة نح� البن���اء والتنمية 
االقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة والتجاري���ة، الفتا 
�سم����ه اإلى تطل���ع اململكة لتق�ي���ة التعاون 
االإ�سرتاتيج���ي البحرين���ي الريط���اين القائم 
عل���ى رب���ط امل�سال���ح امل�سرتك���ة واالحرتام 
املتبادل والت�جه���ات املت�حدة نح� التنمية 
واالأمن واال�ستق���رار يف املنطقة، وقال �سم�ه 
“نتطل���ع اإلى ا�ستقرار اأكرث يف املنطقة، فقد 
عان���ت كثريا م���ن ال�رشاعات الت���ي اأثرت على 
اأمنها وجتارتها الدولية واآن االأوان؛ لتع�ي�س 
م���ا فات عل���ى �سعي���د التنمي���ة والت�جه نح� 

مزيد من البناء والتط�ير”.
وكان �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س 
ال����زراء قد ا�ستقبل بق����رش الق�سيبية �سباح 

اأم�س وزير الدولة للتج���ارة الدولية باململكة 
املتحدة ليام ف�ك�س.

وخال اللقاء، اأكد �ساحب ال�سم� امللكي 
رئي����س ال�زراء اأن املج���ال مفت�ح للمزيد من 
التع���اون البحرين���ي الريط���اين يف املجالني 
االقت�س���ادي والتجاري، ول���ن يع�قنا اأمر عن 
تق�ي���ة �رشاكتن���ا االإ�سرتاتيجية مل���ا للبلدين 
ال�سديقني من عاقات تاريخية وثيقة ورغبة 
اأكي���دة يف االرتقاء بتعاونهم���ا بال�سكل الذي 

يخدم عاقاتهما امل�سرتكة.
ون����ه �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س 
ال����زراء بعاق���ات ال�سداقة والتع���اون التي 
تربط بني مملكة البحرين واململكة املتحدة، 
والتي لها اأ�سله���ا التاريخي املمتد ل�سن�ات 
ط�يل���ة خ�س��سا يف جم���ال التعاون التجاري، 
الفت���ا �سم�ه اإلى احلر�س على تعزيز التعاون 
التج���اري واالقت�س���ادي امل�سرتك بني مملكة 
البحري���ن واململكة املتح���دة واإقامة مزيد من 
امل�رشوعات امل�سرتكة بني القطاع اخلا�س يف 

البلدين ملا لذلك م���ن اأثر اإيجابي على تعزيز 
التعاون امل�سرتك يف خمتلف املجاالت.

واأك���د �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س 
اململك���ة  يف  متاح���ة  الفر����س  اأن  ال����زراء 
لا�ستثم���ارات االأجنبية، ومنه���ا اال�ستثمارات 
الريطانية، فه���ي حمل ترحيب ولها كغريها 
كاف���ة الت�سهيات والت�رشيع���ات التي ت�سمن 
جناحه���ا. من جهته، اأكد وزي���ر الدولة للتجارة 
الدولي���ة باململك���ة املتح���دة اأن الت�سهيات 
التي تقدمه���ا مملكة البحري���ن وما حتظى به 
من ا�ستقرار وما متتلكه من برنامج اقت�سادي 
متط�ر عزز من مق�م���ات اجلذب اال�ستثماري 
لديه���ا، واأن ذل���ك �سيتعزز م���ع االكت�سافات 
النفطي���ة يف اململكة، معرب���ا عن تقدير باده 
العميق لدعم احلك�مة برئا�سة �ساحب ال�سم� 
امللك���ي رئي����س ال����زراء لارتق���اء بعاقات 
ال�سداقة والتع���اون بني البلدي���ن، وت�سجيع 
اإقامة امل�رشوعات امل�سرتكة، وحتفيز ال�رشكات 

الريطانية على اال�ستثمار يف البحرين.

البحرين تتطلع لتق�ية التعاون الإ�شرتاتيجي مع بريطانيا
اآن االأوان لتع�ي�س ما فات على �سعيد التنمية... �سم� رئي�س ال�زراء: 

• �سم� رئي�س ال�زراء م�ستقبا وزير الدولة للتجارة الدولية الريطاين	
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تعلن إدارة المواد والتجهيزات – قسم المناقصات والعقود – عن طرح المناقصة العامة التالية:

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة المـواد والتجهيزات      
قسم المناقصات والعقــــــود

1(  فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، االتصال بقسم المناقصات والعقود )هاتف رقم 17278151( 
القابلة للرد  خالل ساعات الدوام الرسمي لالستفسار عن المناقصة ، ويمكن الحصول على وثائق المناقصة  مقابل دفع قيمة المستندات غير 
اعتبارا من تاريخ اإلعالن على موقع مجلس المناقصات والمزايدات على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو 1% 
من قيمة العطاء أيهما أقل، )وفي جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق 
أو نقداً أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة 

سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة .
ملحوظة: الحصول على مستندات المناقصة من خالل الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين

/https://etendering.tenderboard.gov.bh  
لطلب المساعدة أو التسجيل في خدمة المناقصات اإللكترونية يرجى االتصال بمجلس المناقصات على هاتف 17566617 أو البريد اإللكتروني 

helpdesk@tenderboard.gov.bh
2( يعنون المظروف باسم مدير إدارة المواد والتجهيزات – وزارة التربية والتعليم ويوضع المظروف في صندوق العطاءات الخاص بالمناقصات 
بمكاتب مجلس المناقصات والمزايدات بالطابق األرضي بمبنى اركابيتا رقم 551 الكائن بخليج البحرين طريق 4612/مجمع 346 بالمنامة.، قبل 

الساعة الواحدة والنصف ظهرا من اليوم المحدد بالموعد النهائي لتقديم العطاءات.
والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  للمرسوم  المناقصة  إجراءات  كافة  تخضع   )3

www.tenderboard.gov.bh 2010 الحكومية، والئحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم )37( لسنة 2002، وتعديله رقم )29( لسنة
4(  كما يجب على المشاركين في المناقصة مراعاة الشروط التالية:

1(  أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
2(  أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )حسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.

ج(   أن ترفق نسخة من شهادة نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل سارية المفعول.
د(  ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة صاحبة العطاء.

المناقصات  مجلس  بمكاتب  والمزايدات  المناقصات  مجلس  بجلسة  أعاله  المحدد  المناقصة  قفل صندوق  ليوم  التالي  اليوم  في  العطاءات  تفتح 
لكافة  مفتوحة  والدعوة  بالمنامة.   346 4612/مجمع  طريق  البحرين  بخليج  الكائن   551 رقم  اركابيتا  بمبنى  األرضي  بالطابق  والمزايدات 

المشاركين في المناقصات لحضور هذه الجلسة، كما يمكن متابعة فتح العطاءات من خالل الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات.
يعتبر هذا اإلعالن مكمالً لوثائق المناقصات.

رقم المناقصةموضوع المناقصة
قيمة الضمان 

االبتدائي

قيم وثائق 

المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

الديزل  أقسام  احتياجات  توفير 
بمدارس التعليم الفني والمهني

)أجهزة ومعدات تعليمية(
M/13/201813/06/2018االربعاء-/15 دينار-/500 دينار

 1:00
ظهراً

امل�صاريع الكربى ت�صهم يف تنويع م�صادر الدخل

تنميــــــة االقت�صـــــاد بال�صــــــراكــــــة مـــــع “اخلــــــا�ص”

تعزز موقع البحرين التناف�سي اإقليمًيا... �سمو ويل العهد:

موا�سلة االنفتاح مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة... �سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة اأن امل�ساريع 
التنموية الكربى تركز على مكانة املواطن يف اأ�س�س 
التنمية واالأولويات يف خمتل���ف الربامج وامل�ساريع، 
اإذ حتر�س اململكة عرب م�سريته���ا التنموية ال�ساملة 
الت���ي يق���ود توجهاتها عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليفة على �سمان م�سلحة 
املواط���ن وحتقيق مكا�سب م�ستدامة عن طريق خلق 
فر����س عمل نوعي���ة وج���ذب ا�ستثمارات تع���زز دور 

القطاعات االقت�سادية الرئي�سة يف اململكة.
واأ�س���ار �سموه اإلى احلر�س دوًما على تنفيذ كل 
امل�ساري���ع لتحقيق م�سلحة املواط���ن باملقام االأول 
وحتقي���ق فوائد م�ستدام���ة وطويلة امل���دى ل�سالح 
اجلمي���ع مبا يف ذلك االأجيال القادم���ة عرب اال�ستمرار 
بتعزيز اأطر العمل اجلماعي وتكامل اجلهود؛ لي�ستمر 

حتقي���ق املكت�سب���ات النوعية مبا يزيد م���ن القدرة 
عل���ى التعام���ل مع خمتل���ف املتغ���ريات والتحديات 

واإيجاد الفر�س.
ج���اء ذلك ل���دى زيارة �سم���وه اإل���ى جمال�س كل 
م���ن خليفة الظه���راين، وعبداهلل النعيم���ي، وعائلتي 
اجل�س���ي واخلزاع���ي، حي���ث تب���ادل �سم���وه التهاين 

بال�سهر الف�سيل.
ونوه �سموه اإل���ى اأن امل�ساريع التنموية الكربى 
بقيمة 32 مليار دوالر التي يتم العمل على تنفيذها 
يف اململكة �ست�سهم يف تنويع م�سادر الدخل ب�سورة 
نوعية ورف���د التطوير الذي يعود اأثره على املواطن 
بالت�سخ���ري االأمث���ل للروؤى وامل���وارد لتحقيق مردود 
م�ست���دام االأثر؛ كونه���ا ت�سمل عدًدا م���ن القطاعات 
ال�سناعي���ة اال�ستثماري���ة والبنى التحتي���ة وال�سياحة 
وكذل���ك متك���ن املب���ادرات يف ري���ادة االأعمال مبا 
ير�س���خ املوق���ع االقت�س���ادي للمملك���ة والتناف�سية 

فيها.
ولفت �سم���وه اإلى اأن امل�ساريع الكربى �ستعمل 
على تعزيز موق���ع مملكة البحرين التناف�سي اإقليميا 
عرب التوظيف االأمثل ملزاياها وخ�سائ�سها مبا يرفد 
م�سار التنمية االقت�سادية وي�سب يف �سالح موا�سلة 
رف���ع م�ست���وى اخلدم���ات احلكومية وتفعي���ل اأ�س�س 

ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س.
واأعرب اأ�سحاب املجال�س واحل�سور عن �سكرهم 
وتقديره���م لزي���ارات �ساح���ب ال�سم���و امللكي ويل 
لعه���د نائب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء اإل���ى جمال�سهم وما مل�سوه من حر�س 
�سموه عل���ى اأن يكون املواطن ه���و املحور والهدف 
ل���كل اخلطط التنموي���ة التي تعمل عليه���ا اململكة، 
م�سيدي���ن مب�سام���ن االأحاديث الت���ي األقاها �سموه 

لدى زيارته جمال�سهم.

املنامة - بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأمري �سلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة اأن مقومات االقت�س���اد البحريني توفر 
اإمكان���ات وفر�س���ا واع���دة للنمو، مما يت���م العمل 
عل���ى موا�سل���ة تعزي���زه وتنميت���ه بال�رشاك���ة م���ع 
القط���اع اخلا�س كمحرك رئي����س للنمو ومبوا�سلة 
االنفتاح على عالقات اململكة مع الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.
وقال �سم���وه اإن مملكة البحري���ن متكنت من 
تاأ�سي����س ����رشاكات عاملية م���ع موؤ�س�س���ات رائدة 
اتخ���ذت من اململك���ة من�س���ة رئي�سي���ة لن�ساطها 
يف املنطق���ة، مم���ا يج�س���د م���ردود العم���ل عل���ى 
تعزيز البيئ���ة اجلاذبة لال�ستثم���ارات عرب تطوير 
الت�رشيع���ات واالإج���راءات واال�ستف���ادة من مكامن 

القوة يف القطاعات التجارية وال�سناعية.
ج���اء ذلك ل���دى لقاء �سم���وه يف ق����رش الرفاع 

اأم�س مع وزير الدول���ة للتجارة الدولية الربيطاين 
ليام فوك����س، بح�س���ور وزير ال�سناع���ة والتجارة 

وال�سياح���ة زاي���د الزي���اين، حيث بح���ث �سموه مع 
فوك�س اأوجه التع���اون التجاري واالقت�سادي بن 

مملك���ة البحرين واململكة املتح���دة و�سبل تطوير 
وزيادة حج���م الفر�س اال�ستثماري���ة بن البلدين 

ال�سديقن.
ونوه �سموه مبا يجمع مملكة البحرين واململكة 
املتحدة من عالقات تعاون متميزة على االأ�سعدة 
املختلف���ة، م�سرياً �سم���وه اإلى ما تولي���ه اململكة 
من اهتم���ام بتعزيز جماالت التع���اون انطالقاً من 
عالقات ال�سداقة التاريخية املمتدة بن البلدين 
وال�سعبن ال�سديقن مبا يفتح مزيداً من االآفاق 
اجلدي���دة، مع���رباً عن تطل���ع اململكة اإل���ى تطوير 
عالقاتها االقت�سادية م���ع بريطانيا مبا ي�سب يف 

م�سلحة البلدين ال�سديقن.
من جانبه، اأعرب وزير الدولة للتجارة الدولية 
الربيطاني���ة عن �سكره وتقدي���ره ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء على ما يوليه �سموه 
م���ن اهتم���ام يف تطوي���ر العالق���ات ب���ن البلدين 
ال�سديق���ن خ�سو�س���ا التجاري���ة واالقت�سادي���ة 

منها.

• ... و�سموه يزور جمل�س عائلتي اجل�سي واخلزاعي	

• •�سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س خليفة الظهراين	 ... و�سموه يف زيارة ملجل�س عبداهلل النعيمي 	

• �سمو ويل العهد م�ستقبال وزير التجارة الدولية باململكة املتحدة	

القائد العام ي�صتقبل ال�صفري الكويتي وجموعا من املواطنني واملقيمني

�صمو ويل العهد يهنئ اأذربيجان بالعيد الوطني

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل القائد 
العام لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة م�ساء اأم�س يف جمل�سه 
بالرفاع الغربي �سف���ري دولة الكويت ال�سقيقة 
لدى مملك���ة البحري���ن ال�سيخ عزام ب���ن مبارك 
ال�سب���اح، وجموع���اً من املواطن���ن واملقيمن 
الذي���ن قدم���وا اإلي���ه اأ�س���دق الته���اين واأطيب 

التربي���كات بحل���ول �سه���ر رم�س���ان املب���ارك، 
وال���ذي ياأت���ي يف اإط���ار حر�س���ه عل���ى تكري�س 
الع���ادة ال�سنوي���ة يف التوا�س���ل وتاأكيد عادات 
املجتم���ع البحريني االأ�سيلة يف ال�سهر الف�سيل 

وامل�ستمدة من روح ديننا االإ�سالمي احلنيف.
ورح���ب القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
باجلموع املهنئن بهذا ال�سه���ر الكرمي، داعياً 

اهلل ع���ز وج���ل اأن يعي���د ه���ذا ال�سه���ر الف�سيل 
باخلري والربكات و�سال���ح االأعمال على اجلميع 
واأن يرف���ل اهلل تعال���ى الوطن باالأم���ن واالأمان 
والتطور ال�سامل الذي يعود باخلري على اجلميع 
يف ظل القي���ادة احلكيمة لعاهل الب���الد القائد 
االأعلى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة.

املنامة - بنا: بعث ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمري �سلم���ان بن حمد 

اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة اإلى رئي����س جمهورية 
اأذربيج���ان الهام علييف مبنا�سب���ة ذكرى العيد 
الوطني لب���الده، �سمنها �سم���وه خال�س تهانيه 

ومتنيات���ه لفخامته مبوفور ال�سح���ة وال�سعادة، 
ول�سعب اأذربيج���ان ال�سديق املزيد من التقدم 

والتطور. 
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�ملنامة - جمعية �لنور للرب: �أقامت جمعية 
�لنور للرب حفل تكرمي ل�شمو �ل�شيخة ثاجبة بنت 
�شلمان بن حمد �آل خليف���ة حرم �ل�شيخ �شلمان 
ب���ن عب���د�هلل �آل خليف���ة رئي�س جه���از �مل�شاحة 
و�لت�شجيل �لعقاري، مبنا�شبة تكرميها بو�شام 
�ل�شي���خ عي�ش���ى م���ن �لدرج���ة �لأول���ى، بفندق 
م���رمي  �ل�شيخ���ة  بح�ش���ور  �ل���زلج  �شوفوتي���ل 
بن���ت �شلم���ان �آل خليفة، وعدد م���ن �ل�شيخات 
�لكرميات وزوجات �ل�شفر�ء و�شيد�ت �لأعمال، 
وكان يف ��شتقباله���ن رئي�شة جمعية �لنور للرب 
�ل�شيخ���ة ملي���اء بنت حمم���د �آل خليف���ة ونائب 
رئي����س �جلمعية �ل�شيخة لول���وة بنت خليفة بن 

علي �آل خليفة وع�شو�ت �جلمعية. 
و�ألق���ت �ل�شيخ���ة ملي���اء �آل خليف���ة كلم���ة 
بهذه �ملنا�شب���ة بالأ�شالة عن نف�شها وبالنيابة 
عن ع�ش���و�ت جمعية �لنور لل���رب رفعت خاللها 
�أح���ر �لتهاين ل�شمو �ل�شيخ���ة ثاجبة بنت �شلمان 
�آل خليف���ة مبنا�شب���ة تكرميها بو�ش���ام �ل�شيخ 

عي�شى م���ن �لدرجة �لأولى، موؤك���دة �أن �شموها 
�أهل للتكرمي وت�شتحق���ه عن جد�رة ملا حظيت 
به م���ن �شخ�شية كرمي���ة معطائ���ه كر�شت كل 
جهدها لفع���ل �خلري، مو�شحة �ن �شموها ترعى 
�ملعر����س �ل�شنوي �ل���ذي تقيم���ه جمعية �لنور 
للرب “�هال رم�ش���ان”، كما حتر�س �شموها على 
كفال���ة �ليت���ام وم�شاعدة �ملحتاج���ن، م�شرية 
�لى �ن �شموه���ا �ل�شخ�شية �ملنا�شبة لتكرميها 

بهذ� �لو�شام �لعايل.
و�أ�شاف���ت رئي�شة جمعية �لن���ور للرب، كما 
نب���ارك ل�شم���و �ل�شيخة م���رمي بن���ت �شلمان �ل 
خليف���ة تد�شينه���ا “�جلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ”، 
وحتدي���د ي���وم 3 ماي���و �حتف���ال �شنوي���ا بهذه 
�ملنا�شب���ة، فهي بن���ت �لرفاع وح���ب �لرفاع يف 
دمه���ا، كم���ا كر�شت �شموه���ا جهده���ا وعملها 
�خل���ريي يف �لرف���اع فه���ي �لتي بن���ت ورممت 
�مل�شاجد وعمل���ت على م�شاعدة �أه���ايل �لرفاع 

فبارك �هلل يف م�شعاها.

ويف خت����ام كلمته����ا، قال����ت �ل�شيخة ملياء 
جمعية �لنور للرب �م�شت ع�رشون عاما يف �لعمل 
�خلريى �لتطوعي، حيث تكفل �جلمعية حو�لى 

120 �رملة من �أمهات �ليتام بعدد 245 يتيم 
تقريب����ا وت�شاعد �كرث م����ن 1200 ��رشة تابعن 
للجنة �لجتماعية و�لع����دد يفوق ذلك يف �شهر 

رم�شان �لك����رمي، كما ن�شاعد يف عالج �ملر�شى 
و�ملحتاج����ن �ش����و�ء يف �لبحري����ن �أو خارجه����ا، 
وتق����وم جلنة �لبن����اء و�لرتمي����م مب�شاعدة ذوي 
�لحتي����اج من �ل�رش �ملحتاج����ة بقدر �مل�شتطاع، 
بالإ�شاف����ة �إل����ى كفال����ة طالب �لعل����م، وتعمري 
�مل�شاج����د ومب����اين �لوق����ف، وترع����ى �جلمعية 
مركز ب�شمه لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي، ود�ر �لرب  
لرعاية �لو�لدي����ن ونفتخر برعايتن����ا لهم وهم 

�أهل لذلك.
وت�شمن �حلفل تق���دمي �لهد�يا �لتذكارية 
ل�شم���و �ل�شيخة ثاجب���ة بنت �شلم���ان �ل خليفة 
و�شم���و �ل�شيخة م���رمي بنت �شلم���ان �ل خليفة، 
ثم بد�أ �حلف���ل بعر�س جمموعة من �لتابلوهات 
�لرم�شاني���ة  �لأج���و�ء  ع���ن  تع���رب  �لر�ق�ش���ة 
�لبحريني���ة، كاأن�ش���ودة حي���اك �هلل ي���ا رم�شان 
و�مل�شحر، ورق�شة �لقرقاعون و�خلتمة و�لود�ع 
يا �شهر �ل�شي���ام، وتكبرية �لعيد و�أغاين �لعيد 

و�ملر�د�ة وجمموعة من �لأغاين �لوطنية.  

“النــور للبــر” تقيــم حفــال علــى �شــرف �شمــو ال�شيخــة ثاجبـة
مبنا�شبة تكرميها بو�شام �ل�شيخ عي�شى من �لدرجة �لأولى

• جانب من �حلفل	

�لأه����ايل �آر�ء وت��ط��ل��ع��ات  �إل����ى  ل��ال���ش��ت��م��اع  م���ا يف و���ش��ع��ه��ا  ب��ك��ل  ت��ع��م��ل  �مل��ح��اف��ظ��ة 

املجالـ�س جت�شــد اأروع معـانـي التوا�شـل والتقـارب
�عتربها �متد�د� لعاد�ت �لآباء و�لأجد�د... �شمو حمافظ �جلنوبية: 

ع���و�يل - �ملحافظ���ة �جلنوبية: ق���ام حمافظ 
�جلنوبي���ة �شمو �ل�شيخ خليف���ة بن علي بن خليفة 
�آل خليف���ة بزي���ارة ملجال����س ع�شكر وج���و، �شمن 
تو��شل �شموه باملو�طنن خالل �ل�شهر �لف�شيل.
ويف �للق���اء، هن���اأ �شم���و حماف���ظ �جلنوبي���ة 
�أه���ايل ع�شكر وجو مبنا�شبة حل���ول �شهر رم�شان 
�ملبارك، منوه���اً �شموه بف�شائ���ل �شهر رم�شان 
�لت���ي ي�شتم���د منها  �خل�ش���ال �لعظيم���ة، �شائالً 
�ملولى ع���ز وجل �أن يعيده عل���ى مملكة �لبحرين 

باليمن و �لربكات.
و�أك���د �شمو حماف���ظ �جلنوبي���ة �أن �ملجال�س 
جت�ش���د �أروع مع���اين �لتو��ش���ل و�لتق���ارب بن 
�أبناء �ل�شعب �لو�حد و�أنه���ا �متد�د لعاد�ت �لآباء 

و�لأجد�د �لذين ورثنا منهم عاد�تنا وقيمنا.
و�أك���د �شم���وه حر����س �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة 
على �للتقاء باأه���ايل �ملحافظة يف �شهر رم�شان 
�ملبارك من خالل �لزيار�ت �ملبا�رشة و�ملتو��شله 
معهم، م�شري�ً �شم���وه �إلى �أن �ملحافظة �جلنوبية 
تعمل بكل م���ا يف و�شعها لال�شتم���اع �إلى �آر�ئهم 
و�حل�ش���ور  �حتياجاته���م  وتلبي���ة  وتطلعاته���م 
معه���م يف جميع �ملنا�شب���ات �لديني���ة و�لوطنية 
و�لجتماعي���ة، م�شيد�ً �شم���وه بالدور �لكبري �لذي 
تلعبه �لزيار�ت يف تعزيز �أو��رش �لرت�بط و �لتالحم 

بن خمتل���ف �رش�ئ���ح �ملجتمع خالل ه���ذ� �ل�شهر 
�لكرمي.

م���ن جانبهم، عرب �أه���ايل ع�شكر وجو عن بالغ 
�شكره���م وتقديره���م ل�شم���و حماف���ظ �ملحافظة 
�جلنوبي���ة عل���ى زي���ارة �شم���وه �لكرمي���ة وعل���ى 
تو��شل �شم���وه �لد�ئم و�مل�شتم���ر مع �لأهايل يف 
جميع �ملنا�شب���ات م�شيدين بدعم �شموه مل�شرية 
�لبناء و�لتق���دم  يف �ملحافظة �جلنوبية، معربين 
ع���ن �عتز�زهم بهذه �لزيار�ت �لت���ي تربز �أ�شمى 
�شمات �لو�شل و�لقربي وتوؤكد عمق �لعالقة بن 

�لقيادة و�ل�شعب.

• �شمو حمافظ �جلنوبية يف زيارة ملجال�س �أهايل ع�شكر وجو	
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تناقض بعض الوزارات
مل اأخطط كتابة مو�س���وع “تيارات” اليوم، بعد ا�س���تنفاد ر�سالتي مبقالني �سابقني، عن 

عدم و�سوح م�سار املرحلة، بني تر�سيق الإدارات احلكومية اأو ت�سمينها.
ل جدوى من اإن�س���اء موؤ�س�س���ات جديدة م�ستقلة، �س���رهق ميزانية الدولة، وت�سيف اأعباء 
اإداري���ة، بينما حفظ املال العام يقت�س���ي تطوير اخت�سا�سات اإدارة حكومية قائمة، لت�سطلع 

بالواجبات املطلوبة من الهيئة الوافدة.
اإذن ما اجلديد؟

�سيناق����س جمل�س النواب غدا ت�رشيعا، اقرحه منتخب���ون، ين�سئ �سندوقا ميوِّل ترميم اأو 
اإعادة بناء البيوت الآيلة لل�سقوط لذوي الدخل املحدود.

ولفتن���ي رد ال���وزارة املخت�س���ة -واأنقل���ه ن�سا- ب���اأن “اإن�س���اء ال�سن���دوق يتعار�س مع 
ال�سيا�س���ة العامة للدولة وروؤيتها القت�سادية، ويرهق امليزانية العامة مبا يتطلبه من توفري 
جه���از اإداري متكامل يحتاج ميزاني���ة �سخمة، يف حني ت�سعى احلكومة لر�سيد النفقات؛ للحد 
من اأوجه ال�رشف غري امللحة، والبدء يف هيكلة اجلهاز احلكومي، وتقلي�س حجم وعدد الوزارات 

والهيئات واملوؤ�س�سات العامة امل�ستقلة، ليتنا�سب مع طبيعة التحديات القائمة”.
عان���ى مالك بيوت متهالكة من تق���اذف امل�سوؤولية بني وزارات و�س���ح ميزانية التمويل 
ر  �سابق���ا حتى تكد�س���ت الطلب���ات. وعندما و�سع الربمل���ان مر�ساة ح���ل م�سكل���ة َكاأَْداء، تذكَّ

امل�سوؤولون �سيا�سة تر�سيد النفقات وتقلي�س حجم وعدد الهيئات! عجبي من التناق�س!
 

 تيار
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تيارات

وزير الداخلية ي�ستعر�ض العالقات مع القن�سل ال�سوي�رسي

م�ستوى متقدم للعالقات بني املنامة وال�سودان 

وزير الرتبية ي�سيد بـ“ك�سافة بحرية الدراز”

يف حماية من�ساآتها احلر�ض الوطني يطلع على جهود “جيبك” 

“الرتبية” تفتح باب انتقال الطلبة من املدار�ض اخلا�سة 

“اجلنوبية”: خطة لإزالة املخلفات يف رم�سان يومًيا 

جواهري: حققنا اأعلى املعدلت يف جميع مراحل الت�سنيع والإنتاج

بدًءا من 4 حتى 7 يونيو املقبل

زيادة اأعداد احلاويات وتكثيف اأعمال النظافة

�سرة - جيبك:  ا�ستقبلت �رشكة اخلليج ل�سناعة 
البروكيماويات “جيب���ك” وفدا من احلر�س الوطني 
برئا�س���ة رئي�س �سعبة العملي���ات والتدريب املقدم 
رك���ن فهد الرميحي، وذلك يف زي���ارة ميدانية ملجمع 
ال�رشكة ال�سناعي؛ بهدف تعزي���ز التعاون والتن�سيق 

بني اجلانبني.
وكان يف ا�ستقب���ال الوفد مدي���ر الأمن وال�سالمة 
وال�سحة والبيئ���ة جا�سم دروي����س، بح�سور عدد من 

امل�سوؤولني. 
وخ���الل الجتم���اع، ق���دم دروي�س �رشح���ا مف�سال 
لأع�ساء وفد احلر����س الوطني حول طبيعة الإجراءات 
املتعلق���ة باأمن و�سالمة امل�سانع واملن�ساآت، اإ�سافة 
اإلى الرتيب���ات التي تتخذها ال�رشكة حلماية حدودها 
البحرية وذل���ك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات 

العالقة بوزارة الداخلية.
كما ق���ام الوفد الزائ���ر بجولة ميداني���ة �سملت 
خمتلف من�س���اآت ال�رشكة ومرافقه���ا وم�سانعها، كما 
تع���ّرف على خطوط الت�سدي���ر الأ�سا�سية اإ�ساّفة اإلى 
املين���اء املخ�س�س لت�سدير منتج���ات ال�رشكة، وقام 
بزي���ارة ا�ستطالعي���ة لع���دد م���ن امل�ساري���ع البيئية 
داخ���ل املجمع. ويف ه���ذا ال�سدد، ن���ّوه رئي�س ال�رشكة 
عبدالرحم���ن جواهري بال���دور املهم ال���ذي تقوم به 
وحدات احلر����س الوطني يف تنفيذ الواجبات املناطة 
بهم، وامتدح م�ستوى التاأهيل والتدريب واجلاهزية 
العالي���ة الت���ي تتمي���ز به���ا خمتلف وح���دات احلر�س 
الوطن���ي، والتي و�سلت اإلى م�ستوى عاٍل من القدرة 

على التعامل مع الأحداث بكل كفاءة وفاعلية.
وتطّرق جواهري اإلى اجلهود الكبرية واملتمّيزة 
التي تبذلها ال�رشك���ة؛ من اأجل تنفيذ اإ�سراتيجياتها 
املتعلق���ة بتطبيق املعايري العاملية لالأمن وال�سالمة 
يف خمتل���ف املن�ساآت مبا يف ذلك امل�سانع واملوانئ، 
م�س���ريا اإلى اأن ال�رشكة باتت تتمتع اليوم ب�سجل رائع 
ومتفرد يف جوانب الأمن وال�سالمة، خا�سة واأن ال�رشكة 
مل تدخر جهداً من���ذ تاأ�سي�سها وحتى وقتنا احلايل يف 
ال�ستثم���ار يف كوادره���ا البحريني���ة، وتوفري فر�س 
التدري���ب والرعاية والحتكاك له���م �سواء يف الداخل 
اأو يف اخل���ارج؛ من اأجل تاأ�سي���ل ثقافة الأمن ال�سالمة 
يف العم���ل، مو�سح���اً ب���اأن ال�رشكة متكنت ع���رب اإعطاء 
الأولوية ل�سالمة الأفراد على الأرباح من حتقيق اأعلى 

مع���دلت الأم���ن وال�سالمة يف جميع مراح���ل الت�سنيع 
والإنت���اج. ويف ختام الزيارة، اأع���رب املقدم الرميحي 
ع���ن �سك���ره، واإمتنان���ه للحف���اوة وك���رم الإ�ستقبال 
وال�سياف���ة التي وجدها �سخ�سي���اً، والوفد املرافق، 
ة التي تتبعها  موؤكداً اأهمية و�سالمة الإجراءات اخلا�سّ
ال�رشك���ة لتاأمني من�ساآته���ا وحدوده���ا البحرّية وذلك 
مبا يتّفق واأهمّية ه���ذا ال�رشح ال�سناعي الكبري الذي 
ُيعد اليوم عالمة بارزة وم�رشّفة يف النه�سة ال�سناعية 
الكبرية التي يعي�سها الوطن. ونّوه بالهتمام اخلا�س 
والالفت ال���ذي توليه ال�رشك���ة مل�ساري���ع ال�ستدامة 
�سواء م���ن خالل امل�ساريع اخل����رشاء الرائعة اأو م�رشوع 
ا�ستزراع الأ�سماك وحممية الطيور، الأمر الذي يعك�س 

دون �سك نظافة املحيط البيئي لل�رشكة.

مدينة عي�س���ى- وزارة الربية والتعليم: اأعلنت 
اإدارة التعلي���م اخلا����س ب���وزارة الربي���ة والتعلي���م 
عن فتح الب���اب اأم���ام الطلبة الدار�س���ني حالياً على 
مقاع���د الدرا�سة يف املدار����س احلكومية اأو اخلا�سة، 
والراغب���ني يف النتقال م���ن املدار����س اخلا�سة اإلى 
احلكومية وبالعك�س كما هو متبع �سنوياً، وذلك بدءاً 
من يوم الإثنني 4 يوني���و املقبل حتى يوم اخلمي�س 
املوافق 7 يونيو، من ال�ساعة 9 �سباحاً حتى الواحدة 
ظه���راً، يف مبن���ى خدم���ات املراجعني مبق���ر الوزارة 
مبدين���ة عي�سى. ويتوج���ب على الطلب���ة الراغبني يف 
النتق���ال اإح�س���ار امل�ستن���دات الالزمة وذل���ك وفقاً 

لل�رشوط التالية:

اإل���ى  اخلا�س���ة  املدار����س  م���ن  النتق���ال  اأولً: 
احلكومية:

البطاق���ة الذكي���ة للطال���ب، ن�سخ���ة ماأخوذة من 
“قارئ البطاقة”، ال�سهادة النهائية للعام الدرا�سي 
2017/2018 ون�سخ���ة منه���ا، اإف���ادة باإخ���الء طرف 
م���ن املدر�سة اخلا�س���ة “ر�سالة ان�سح���اب”، فاتورة 

الكهرباء لويل الأمر اأو اإثبات ال�سكن.
ثاني���اً: النتقال ب���ني املدار�س اخلا�س���ة اأو من 

املدار�س احلكومية اإلى اخلا�سة:
البطاق���ة الذكي���ة للطال���ب، ن�سخ���ة ماأخوذة من 
“قارئ البطاقة، ال�سه���ادة النهائية للعام الدرا�سي 
2017/2018 ون�سخ���ة منها، اإفادة باإخالء طرف من 

املدر�سة اخلا�سة ال�سابقة “ر�سالة ان�سحاب”، ر�سالة 
القبول من املدر�سة اخلا�سة املنقول اإليها.

وي�س���اف اإل���ى امل�ستن���دات املطلوب���ة بالن�سبة 
للطلب���ة الوافدين ن�سخة من تاأ�سرية الإقامة للطالب 

ولويل الأمر �سارية ال�سالحية ملدة عام.
علم���اً باأن���ه يجب عل���ى الطلبة الذي���ن �سيوؤدون 
امتحان���ات الدور الثاين )الإع���ادة( النتظار اإلى حني 
اإع���الن نتائج هذه المتحان���ات. اأم���ا بالن�سبة للطلبة 
الذين �ست�سدر �سهاداتهم يف �سهر يوليو واأغ�سط�س 
م���ن الع���ام اجلاري، فاإن���ه �سيتم فتح ب���اب التحويل 
والنتق���ال له���م يف الن�سف الأول م���ن �سهر �سبتمرب 

.2018

الرف���اع – بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة: يف اإطار 
الجتماع���ات التن�سيقي���ة امل�سركة، عق���دت بلدية 
املنطقة اجلنوبية اجتماعا مع �رشكة اأوربيزر للنظافة، 
بح�س���ور مدير ع���ام البلدية عا�سم عب���داهلل، ونائب 
رئي����س �رشك���ة النظافة اأحم���د اخلان، واملدي���ر العام 
ل�رشك���ة لوي�س دي كامبا، حيث مت بح���ث �سري اأعمال 
النظاف���ة يف خمتل���ف املناط���ق التابع���ة للمحافظ���ة 

اجلنوبية. 
وخ���الل الجتم���اع مت التف���اق ب���ني اجلانب���ني 
على زي���ادة اأع���داد احلاويات املخ�س�س���ة للتخل�س 
م���ن اأكيا����س القمامة، وتكثي���ف اأعم���ال النظافة يف 
ال�س���وارع والطرق���ات الرئي�س���ة، وزيادة ع���دد عمال 
الكن�س والنظافة يف خمتل���ف املناطق؛ للحفاظ على 
معدلت النظافة يف اأعلى م�ستوياتها، وحتقيق ر�سا 

املواطنني واملقيمني يف هذا اجلانب.

وا�ستعر�س مدير عام بلدية اجلنوبية مع ال�رشكة 
خط���ة العم���ل ل�سهر رم�س���ان والآلية املتبع���ة لإزالة 
املخلف���ات ب�س���كل يوم���ي يف جميع املناط���ق، حيث 
اأثنى على جهود �رشكة النظافة وتعاونها امل�ستمر مع 
البلدية؛ للحف���اظ النظافة العامة وتلقي املالحظات 

والتعامل معها ب�سكل فوري و�رشيع.
كم���ا مت م���ن جان���ب اآخ���ر ا�ستعرا����س اخلط���ة 

التوعوي���ة عموم���ا، وخط���ة التوعية باأهمي���ة احلفاظ 
عل���ى النظافة يف املدار�س احلكومية واخلا�سة للعام 

الدرا�سي املقبل. 
ويف نهاي���ة الجتم���اع، مت التفاق عل���ى تكثيف 
الجتماعات التن�سيقي���ة ملتابعة ما مت حتقيقه على 
اأر�س الواقع والتعامل م���ع اأية م�ستجدات يف الوقت 

املنا�سب. 

ا�ستقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�سيخ را�سد 
بن عبداهلل اآل خليف���ة، �سباح اأم�س القن�سل 
الفخ���ري لالحت���اد ال�سوي����رشي ل���دى مملكة 
البحري���ن هم���ربت فن�سن���ت بومي���ي، وذلك 

بح�س���ور وكيل وزارة الداخلي���ة ال�سيخ نا�رش 
ب���ن عبدالرحمن اآل خليف���ة. ومت خالل اللقاء 
القائم���ة  الثنائي���ة  العالق���ات  ا�ستعرا����س 
ب���ني البلدي���ن ال�سديقني، وبح���ث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك.

املنام���ة - جه���از امل�ساح���ة والت�سجيل 
العق���اري: ا�ستقب���ل رئي�س جه���از امل�ساحة 
والت�سجي���ل العق���اري ال�سي���خ �سلم���ان ب���ن 
عب���داهلل ب���ن حم���د اآل خليفة مبكتب���ه مببنى 
جه���از امل�ساح���ة والت�سجيل العق���اري اأم�س 
ال�سقيق���ة  اجلمهوري���ة  ال�سوداني���ة  �سف���ري 

اإبراهيم حممد احل�سن.
واأ�ساد رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل 
العقاري بعمق العالقات الأخوية التي تربط 
ال�سوداني���ة  البحري���ن باجلمهوري���ة  مملك���ة 
ال�سقيق���ة، وم���ا و�سل���ت اإلي���ه م���ن م�ستوى 

متق���دم عل���ى الأ�سع���دة واملج���الت كاف���ة 
بف�س���ل حر�س القيادتني عل���ى حتقيق كل 
م���ا يلبي التطلع���ات، ويعود باخل���ري والنفع 
عل���ى ال�سعبني ال�سقيق���ني، متمنياً لل�سفري 
ال�سوداين كل النجاح والتوفيق يف اأداء مهام 

عمله الدبلوما�سي يف اململكة. 
م���ن جهت���ه اأع���رب �سف���ري اجلمهوري���ة 
ال�سوداني���ة ال�سقيق���ة عن �سك���ره وتقديره 
ملعالي���ه عل���ى ح�س���ن ا�ستقبال���ه وترحيب���ه، 
موؤك���دا تعزي���ز وتنمي���ة العالق���ات الأخوي���ة 

التاريخية التي جتمع البلدين ال�سقيقني.

مدينة عي�سى- وزارة الربية والتعليم: 
ا�ستقبل وزير الربية والتعليم رئي�س جمعية 
ك�ساف���ة البحري���ن  ماج���د النعيم���ي مبجل�سه 
الرم�س���اين ق���ادة فرق���ة الك�ساف���ة البحرية 
مبدر�سة ال���دراز الإعدادية للبن���ني، والذين 
قدم���وا له هديًة تذكاري���ة مبنا�سبة مرور 15 
عاًم���ا على تاأ�سي�س احلركة الك�سفية البحرية 
يف مملكة البحري���ن؛ تقديًرا لدعمه واهتمامه 
به���ذه احلرك���ة من���ذ اأن وج���ه بتاأ�سي�سها يف 
اأ�س���اد  املنا�سب���ة،  وبه���ذه   .2003 الع���ام 

الوزي���ر مب���ا تبذله فرق���ة الدراز م���ن جهود 
لتحقيق اأه���داف احلركة الك�سفي���ة البحرية، 
وم���ن بينه���ا ت�سجي���ع الطلب���ة عل���ى احلفاظ 
عل���ى البيئ���ة البحرية، وتنمي���ة مهاراتهم يف 
الريا�سات البحري���ة واملائية، موؤكًدا اهتمام 
الوزارة امل�ستم���ر بتطوير الأن�سطة الك�سفية 
والإر�سادي���ة املوجه���ة للط���الب والطالبات 
مبختل���ف مراحلهم الدرا�سي���ة؛ تعزيًزا لقيم 
العم���ل التطوعي وخدم���ة املجتمع والتعاون 

والت�سامح فيما بينهم.

ل بارقــة اأمــل فــي حــل اأزمـــة قطــر
املقاطعة �ستطول اإذا ا�ستمرت يف ال�سلوك امل�سيء... وزير اخلارجية: 

املنام���ة - بنا: اأك���د وزير اخلارجي���ة ال�سيخ خالد 
ب���ن اأحمد اآل خليفة اأن ال���دول الأربع املقاطعة لقطر، 
مل ول���ن تت�رشر من تل���ك اخلطوة، م�س���ريا اإلى الدوحة 
ه���ي املت����رشر الوحي���د، واإذا ا�ستم���رت يف �سلوكه���ا 
امل�سيء ف���اإن املقاطعة �ستطول، وق���ال ال�سيخ خالد 
اإن ال���دول الأرب���ع املقاطع���ة )ال�سعودي���ة والإمارات 
والبحري���ن وم����رش( لي�س���ت يف حاجة اإلى قط���ر، لكنها 
تاأمل يف ع���ودة الدوحة اإلى الن�سي���ج اخلليجي، لأن يف 
م�سلحته���ا العودة اإل���ى اأ�سقائه���ا الدائمني. وحتدث 
وزير اخلارجية ل� “ال�رشق الأو�سط”، عن اأ�رشار الأزمة مع 
قطر، وكيف اأن ت�رشفاته���ا ال�سالبة �ساهمت يف تاأزمي 
املواق���ف. وقال: “هناك اآلية �رشيع���ة وهادئة يتولها 
قادة اخلليج يف ح���ل اخلالفات والأزمات، تنتهي عادة 
مل�سلحة ال�سعوب... اإل اأن قطر غرّيت قواعد واأ�سول 
العالق���ة، و�سارعت اإلى عر�س الق�سية حول العامل، ما 
ت�سبب يف اإطالة اأمد الأزمة”، وقال: “ل بارقة اأمل الآن 

حل���ل هذه الأزمة”. واأ�سار اإل���ى دور الدوحة “ال�سلبي” 
يف التحال���ف العرب���ي لإعادة ال�رشعي���ة يف اليمن، وقال 
اإنه���ا “مل تكن يوما ع�سوا فع���ال واأمينا يف التحالف”. 

وع���ن الوج���ود الع�سكري الركي يف قطر ق���ال اإنه “ل 
مربر له” وعلى اأنقرة �سحب قواتها والعودة بهم اإلى 
بالدهم، م�سريا اإلى اأن “دول اخلليج قادرة على حماية 
نف�سها”. وحول اإيران قال اإن لديها �سالحا اأم�سى من 
ال�سالح النووي، “لديها عمالء يعطلون البناء والتنمية 
يف املنطق���ة عرب حرب رخي�سة م���ن تنظيمات اإرهابية 
هنا وهناك”، واأكد اأن العملي���ات الإرهابية انخف�ست 
يف البحري���ن بع���د املقاطعة م���ع قط���ر، وال�سغوطات 
الأمريكية عل���ى اإيران. وعن نقل ال�سف���ارة الأمريكية 
اإل���ى القد�س، ق���ال اإن “ال�سف���ارة الأمريكي���ة لي�ست 
يف القد����س ال�رشقي���ة”. واأ�ساف “نح���ن ل نت�ساوى مع 
املوق���ف الإ�رشائيل���ي يف املو�س���وع، فاإ�رشائيل تعترب 
القد����س مدينة واحدة موحدة، ونح���ن نختلف معهم... 
نح���ن متم�سك���ون باملب���ادرة العربي���ة الت���ي تطالب 
بالقد����س ال�رشقية عا�سم���ة للفل�سطينيني”. وقال اإن 

“هذا الأمر ل بد اأن تنتبه له الوليات املتحدة”.

• ال�سيخ خالد بن اأحمد	
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10 �سنوات وغرامة 10 اآلف لآ�سيوي يبيع املخدرات
تاأييد �سجن م�ستاأنَفني �رشعا بتفجري موقد غاز يف �سار

وت�سجنهما 15 �سنة “التمييز” توؤيد اإدانة اآ�سيوَيني بجلب “املاريجوانا” 

من اأ�صل 11 مدانا

خمباأة يف فردات نعل و�صط اأمتعتهم

اأيدت حمكمة اال�صتئناف العليا اجلنائية معاقبة 
م�صتاأنَفني “17 عاما” م���ن اأ�صل 11 مدانا، بال�صجن 
مل���دة 5 �صن���وات، بع���د اأن نق�صت حمكم���ة التمييز 
احلك���م ال�ص���ادر بحقهما؛ وذل���ك الإدانتهم���ا وباقي 
املدان���ني بال����روع يف تفجري موقد غ���از “چولة” يف 

منطقة �صار.
وقالت حمكمة التميي���ز، التي نق�صت احلكم يف 
وقت �صابق، اأنه فيما يخ�ص امل�صتاأنف الثاين، فاإنها 
نق�ص���ت احلك���م بحقه ب�صب���ب �ص���دور القانون رقم 
18 ل�صن���ة 2017 ب�صاأن ا�صتب���دال العقوبات بتدابري 
بديلة، ومل يك���ن هذا القانون وقت احلكم قد �صدر، 
فتم النق�ص الإع���ادة النظر يف العقوب���ة اأمام حمكمة 

مو�صوع الدعوى.
من جهتها، قالت حمكمة اال�صتئناف يف حيثيات 
حكمه���ا اإن كافة الدالئ���ل اأثبت ارت���كاب املتهَمني 
للواقع���ة ب�صهادته���ا ومل جت���د جدي���دا يربئهما من 
الواقع���ة، اأم���ا ب�صاأن طل���ب ا�صتب���دال العقوبة وفقا 
للقان���ون رقم 18 ل�صن���ة 2017 واخلا�ص وبالتدابري 
البديل���ة، فق���د بين���ت اأن ه���ذه التدابري اأم���ر جوازي 
للمحكمة، والتي ال ترى منا�صبة لتطبيقه يف مثل تلك 

الظروف.
وتتح�ص���ل التفا�صي���ل يف ورود ب���اغ لل�رط���ة، 
مف���اده قيام جمموعة م���ن املخربني واخلارجني على 
القان���ون بالتجمهر يف منطقة �ص���ار، والذين اأ�صعلوا 
النار يف جمموعة م���ن االإطارات، ثم و�صعوا اأ�صطوانة 

غاز يف و�صطها، وكان ذلك اأمام حمل �رافة.
واأثناء اإجراء التحري���ات الازمة للو�صول لهوية 
مرتكب���ي الواقع���ة، �صوه���د يف كام���ريات املراقب���ة 
ي�صع���ون  اأ�صخا����ص  اجلرمي���ة  مبوق���ع  املوج���ودة 

االأ�صطوانة و�صط االإطارات امل�صتعلة.
وتو�صل���ت التحريات اإل���ى التعرف على هوية 5 
من املدانني، والذي اع���رف االأول منهم بتحقيقات 
النيابة العامة بارتكاب���ه للواقعة تف�صيا ومب�صاركة 

جميع املدانني فيها.
واأ�ص���اف املحكوم علي���ه اأنه التقى م���ع املدان 
الثالث بالقرب من اأحد امل�صاجد، والذي اأبلغه بوجود 
جتمع يف ال�صاعة 11:00 بالقرب من اإحدى الربادات، 
فح����ر يف الوقت املتفق عليه، وهن���اك �صاهد بقية 
املدانني، يف ح���ني اأبلغه املداَن���ني العا�ر واحلادي 

ع�ر اأنهم �صريتكبون عملية حرق اإطارات.

وثبت للمحكمة اأن امل�صتاأنفني وباقي املحكوم 
عليه���م بتاري���خ 23/4/2015، اأوال: اأ�صعل���وا عمدا 
واآخ���رون جمهول���ون حريقا يف حم���ل ال�رافة الكائن 
مبنطق���ة �ص���ار، معر�ص���ني حي���اة النا����ص واأموالهم 
للخط���ر، ثانيا: �رع���وا واآخرون جمهول���ون يف اإحداث 
تفج���ري تنفي���ذا لغر����ص اإرهاب���ي، ثالث���ا: ا�صركوا 
واآخ���رون جمهول���ون يف جتمه���ر موؤلف م���ن اأكرث من 
5 اأ�صخا����ص الغر����ص منه ارت���كاب اجلرائم واالإخال 
باالأمن العام م�صتخدمني العنف لتحقيق الغاية التي 
اجتمع���وا م���ن اأجلها، رابعا: ح���ازوا واأح���رزوا واآخرون 
جمهول���ون عب���وات قابل���ة لا�صتع���ال “مولوت���وف” 

بق�صد تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر.
وكانت حمكم���ة اأول درجة ق�صت مبعاقبة 9 من 
املدان���ني ال� 11، والذي���ن ت���راوح اأعمارهم ما بني 
19 و26 عام���ا، بال�صجن ملدة 10 �صن���وات، وب�صجن 
امل�صتاأنَف���ني مل���دة 5 �صن���ني فق���ط؛ نظ���را ل�صغر 
�صنهما، كما اأمرت مب�صادرة امل�صبوطات، وا�صتاأنف 
يف وق���ت �صابق اأكرث م���ن 6 املدانني احلكم ال�صادر 
عليه���م، ومت رف����ص ا�صتئنافاته���م وتاأييد العقوبة 

ال�صادر بحق كل منهم.

طعن���ني  برف����ص  التميي���ز  حمكم���ة  ق�ص���ت 
مقدمني م���ن اآ�صيوَيني مداَنني بجلب كمية من مادة 
املاريجوان���ا املخ���درة خمب���اأة يف ف���ردات نعل و�صط 
اأمتعتهم، واأي���دت معاقبة كل منهم���ا بال�صجن ملدة 
15 عام���ا وبتغرميهم���ا مبلغ 5000 دين���ار، مع االأمر 

باإبعادهما نهائيا عن مملكة البحرين.
وتتح�ص���ل وقائع الق�صي���ة يف اأن �صابط جمارك 
اأول واأثناء تواجده على واجب عمله، و�صول املدانني 
االأول والثاين على رحلة قادمة من بنغادي�ص، ا�صتبه 

بهما، واأمرهما بالتوجه للتفتي�ص الدقيق.

وع���رث اأثن���اء تفتي�صهم���ا على 4 ف���ردات “نعل 
رجالي���ة” يف حقيب���ة كل منهم���ا، وبع���د تفح�ص تلك 
النع���ل االأربع، تب���ني اأن كاً منها حتت���وي على اأجزاء 
نباتي���ة، ثبت اأنه���ا م���ادة املاريجوانا املخ���درة بعد 

فح�صها.
و�صهد مازم اأول ب���اإدارة مكافحة املخدرات اأن 
املدان���ني اعرفا مبا ن�صب اإليهم���ا، واأقّرا اأنهما جلبا 
تل���ك الكمية ل�صال���ح متهَمني اآخري���ن، واأن االتفاق 
بينه���م كان اأن يت�صل���م االأخريان الكمي���ة يف مواقف 
�صي���ارات املطار. فتم على اإثر ذلك الرتيب لكمني 

للقب�ص عليهما وبالفعل �صوهد االآخران ي�صتلمان من 
املداننَي االأول والث���اين االأكيا�ص الوهمية، املزعوم 
احتوائه���ا عل���ى النبت���ة املخ���درة، فت���م مداهمتهم 
جميعا والقب�ص عليهم. وكانت النيابة العامة اأحالت 
املدان���ني وباقي املتهم���ني للمحاكمة عل���ى اعتبار 
اأنه���م جلبوا بق�صد االإجتار نب���ات املاريجوانا املخدر 
يف غ���ري االأحوال امل�رح بها قانونا، اإال اأن حمكمة اأول 
درجة براأت اأح���د املتهمني مما ن�صب اإليه من اتهام، 
فيم���ا مل يطعن املدان الثالث على حكم اإدانته بذات 

العقوبة املق�صي بها على الطاعنني.

العلي���ا  اال�صتئن���اف  حمكم���ة  رف�ص���ت 
اجلنائي���ة ا�صتئن���اف مدي���ر مبيع���ات اآ�صيوي 
اجلن�صي���ة “38 عاما”، حمك���وم عليه بال�صجن 
مل���دة 10 �صنوات وبتغرمي���ه 10 اآالف دينار؛ 
الإدانته ببيع وتعاطي املواد املخدرة، واأمرت 
باإبع���اده نهائيا عن الباد بعد تنفيذ العقوبة 

املق�صي بها، ومب�صادرة امل�صبوطات.
وتتح�صل تفا�صيل القب�ص على املدان 
اأن عري���ف يف اإدارة مكافح���ة املخ���درات كان 
تلق���ى معلوم���ات اأكدته���ا حتريات���ه ال�رية، 
مفاده���ا اأن امل�صتاأن���ف يح���وز ويح���رز م���ادة 
)MDA( املخدرة بق�صد االإجتار والتعاطي، 
فتم االإع���داد لكمني ل�صبط���ه م�صتعينا باأحد 
م�ص���ادره ال�ري���ة، وال���ذي ات�ص���ل هاتفي���ا 
بامُل���دان حتت م�صمعه وطلب ����راء كمية من 
املخدر املذك���ور قيمتها 200 دينار، واتفقا 
عل���ى اأن يك���ون الت�صليم بالقرب م���ن اإحدى 

املجمعات مبنطقة جرداب.
ويف الوق���ت وامل���كان املتف���ق عليهم���ا 
وت�صوي���ر املبل���غ اخلا����ص بالكم���ني، ح����ر 
امل�صتاأن���ف والتق���ى امل�صدر ال����ري و�صلمه 
املبلغ النقدي و�صل���م للم�صدر ال�ري املادة 
املخ���درة، وبعد مت���ام الت�صلي���م والتاأكد من 
مهاي���ة املادة التي ا�صتلمه���ا امل�صدر ال�ري 

مت القب�ص على امل�صتاأنف.

وبتفتي����ص امل�صتاأنف ع���رث بحوزته على 
املبلغ النقدي امل�صّور �صلفا للكمني، واأر�صد 
عن م�صكنه، وبتفتي�ص م�صكنه مت العثور على 
3 اأكيا�ص من النايل���ون بداخلهم مادة ت�صبه 
مادة )MDA( وعلى كي����ص نايلون به مادة 
ت�صبه م���ادة املاريجوانا املخدرة وقطعة بنية 
داكن���ة الل���ون يعتق���د احتواوؤه���ا عل���ى مادة 
احل�صي����ص وعل���ى قر�ص���ني طبي���ني، وعل���ى 
ميزان ح�صا�ص وورق لف )كاغد( وعدد اثنني 
 )LCD( اأنب���وب وعدد 93 ورقا ال�صقا ملادة

املخدرة ومبلغ 119 دينارا.
وقال���ت حمكم���ة اأول درج���ة يف حيثيات 
حكمها اإنه نظرا لظروف الدعوى وماب�صاتها، 
فاملحكم���ة تاأخذ املته���م بق�صط م���ن الراأفة 
عم���ا بحقه���ا املخول له���ا مبقت�ص���ى املادة 
)72( من قانون العقوب���ات وترى منا�صبة ما 

قدرته من عقوبة.
وثبت للمحكم���ة اأن امل�صتاأنف بتاريخ 1 
يوني���و 2017، اأوال: باع بق�ص���د االإجتار موؤثر 
العقل���ي )MDA( يف غ���ري االأحوال املرخ�ص 
به���ا قانونا، ثانيا: حاز واأحرز بق�صد التعاطي 
مادة القن���ب -احل�صي�ص- ونبات املاريجوانا 
 )LCD - MDA( املخدر وموؤثرين عقليني
املخدرت���ني يف غ���ري االأح���وال املرخ����ص بها 

قانونا.

قا�ٍس يو�سي يف ر�سالة الدكتوراه بتعديل ن�س د�ستوري حمايًة للأفراد
يف حال اإعان االأحكام العرفية

طال���ب القا�ص���ي عل���ي اجل���زاف ب����رورة 
ت�صمني الد�صتور ن�ص���ا يحظر امل�صا�ص باحلق 
يف �صام���ة اجل�صم على وج���ه اخل�صو�ص يف حال 
اإع���ان االأحكام العرفية، وقال القا�صي اجلزاف 
يف تو�صي���ات ر�صالة الدكت���وراه التي نالها يف 
القان���ون الع���ام من جامع���ة البحري���ن، على اأن 
امل���ادة )123( م���ن الد�صت���ور اأباح���ت تعطيل 
اأحكامه يف ح���ال اإعان االأحكام العرفية، وال�صك 
اأن مثل هذا الن�ص يدقع ناقو�ص اخلطر، ولذلك 
فدعت الر�صالة امل����رع الد�صتوري اإلى اإ�صافة 
فقرة يف عجز املادة )123( من الد�صتور ليكون 
ن�صه���ا، )وال يجوز ب���اأي حال كذل���ك تعطيل اأو 
انتقا����ص احلق يف احلياة و�صام���ة اجل�صم، كما 
ال ُيباح امل�صا�ص بهما باأي �صكل من االأ�صكال(.

وق���دم االأطروح���ة، الت���ي و�صم���ت بعنوان: 
“احلماي���ة اجلنائي���ة للح���ق يف �صام���ة اجل�صم 
مبنا�صبة اإجراءات جم���ع اال�صتدالالت والتحقيق 
االبتدائي - درا�صة مقارن���ة”، وذلك ا�صتكماال 
ملتطلب���ات نيل درج���ة الدكت���وراه يف القانون 

العام.
واأو�صح اجلزاف اأن امل�رّع البحريني حر�ص 
على تو�صعة نطاق احلماية اجلنائية املو�صوعية 
للح���ق يف �صامة اجل�صم مبنا�صب���ة اإجراءات جمع 
اال�صت���دالالت والتحقيق االبتدائ���ي، وذلك من 
خال اإمكان اإعمال ن�صو�ص جرائم االعتداء على 
�صام���ة ج�صم الغري على احلاالت التي ال ترتقي 
اإل���ى مرتب���ة التعذي���ب، واأن الن�صو����ص تلقي 
بظاله���ا عليه���ا بحيث توفر احلماي���ة اجلنائية 
املو�صوعي���ة للحق يف �صامة اجل�ص���م مبنا�صبة 
اإجراءات جمع اال�صتدالالت والتحقيق االبتدائي.
واأكد اجلزاف اأنه اأكد يف تو�صيات اأطروحته 
����رورة معاجل���ة جرمي���ة التعذي���ب يف مو�ص���ع 
واحد مع مغاي���رة العقوبة بح�صب �صفة مرتكب 
هذه اجلرمي���ة، م�صريا اإلى اأن���ه يف جمال تنظيم 
جرمية التعذيب؛ وخ�صو�صا فيما يتعلق بعن�ر 
ال�صفة لدى اجلاين فقد حبذ االجتاه الذي تبناه 
امل�رع عندما جرم التعذيب الواقع من غري ذوي 

ال�صفة ملا فيه من تو�صيع من نطاق احلماية.
وتاب���ع، اإال اأننا بينَّ���ا اأالّ م���ربر لتكرار ذات 
الن����ص يف مو�صع���ني خمتلف���ني م���ع املغايرة 
يف �صف���ة اجل���اين م���ع تقري���ر عقوب���ة واح���دة 
لكلت���ا اجلرميت���ني، واقرحنا علي���ه اأن يعالج 
ه���ذه اجلرمية يف ن����صٍ واحٍد يك���ون على قرار 

ن����ص املادة )232( من قان���ون العقوبات، ثم 
يجع���ل من وقوع هذه اجلرمي���ة من موظف عام 
اأو مكل���ف بخدم���ة عامة ظرفا م�ص���ددا، وكذلك 
االأم���ر بالن�صب���ة لل�صل���وك االإجرام���ي يف جرمية 
التعذي���ب، اإذ مل ين�ص امل����رع البحريني على 
ح���ال االأم���ر بالتعذيب، فحبذا ل���و اأُ�صيف لفظ 
االأمر بالتعذيب لقطع داب���ر اأي اجتهاد يف هذا 
اجلانب، واأخريا فيم���ا يتعلق بجرمية التعذيب 
فق���د اقرحن���ا عل���ى امل����رع اأن يف���رق ب���ني 
التعذي���ب اجل�صدي والتعذي���ب املعنوي فيما 
يتعل���ق بدرج���ة اجل�صام���ة، فُيبقي احل���ال كما 
هو علي���ه بالن�صب���ة للتعذيب املعن���وي وذلك 
با�س���راط اأن يكون على ق���در من اجل�سامة، يف 
حني ال ُيخرج التعذي���ب اجل�صدي الذي تتخلف 
عنه نتيجة ب�صيطة من نط���اق احلماية اجلنائية 
املق���ررة مبوج���ب ن�صو�ص جرمي���ة التعذيب، 
واأن ُيق���رر عقوبة واإن كانت اأق���ل من العقوبة 
املقررة حلال���ة االأمل واملعان���اة ال�صديدين، اإال 
اأنه���ا اأك���رث ج�صامة م���ن عقوبة جنح���ة االعتداء 

العمدي على �صامة ج�صم الغري.
وع���ن االأهمي���ة التي حتظى به���ا الدرا�صة، 
قال القا�ص���ي اجلزاف: “اأول ما ميكن التدليل 
من خاله على اأهمية هذه الدرا�صة اأنها تت�صل 
مبا�رة باأحد اأهم احلقوق واحلريات، وهو احلق 
يف �صام���ة اجل�ص���م”، م�صيف���ا باأنه���ا “تت�صل 
بالدعوى اجلنائية التي يتمحور مو�صعها حول 
امل�صا����ص باأمن وا�صتق���رار املجتمع ف�صاً عن 

االأفراد”.

واق���رح اأن تتبن���ى الدول���ة، باال�صتعان���ة 
برامج  التعليمي���ة واالأكادميية،  باملوؤ�ص�ص���ات 
ترمي اإلى اإع���داد املوظفني املطلعني باإنفاذ 
القانون وتطبيقه من جهة وفقا ملناهج وخطط 
مدرو�صة، واأن ترتق���ي من جهة اأخرى مب�صتوى 
الوعي احلقوقي لدى عم���وم االأفراد وذلك من 
خ���ال تنظيم حما����رات وور�ص عم���ل للكافة 
ت�صمل اأفراد املجتمع من اجلن�صني ويف خمتلف 

االأعمار يف �صبيل ذلك.
ودعت النتائج التي خرج بها من درا�صته، 
بالقول باأن امل�رع البحريني جّرم اأي �صكل من 
اأ�ص���كال التع���دي على احل���ق يف �صامة اجل�صم 
مبنا�صب���ة اإجراءات جمع اال�صتدالالت والتحقيق 
االبتدائي، حيث مل يكت���ف امل�رع بعدم ت�ريع 
اأي اإج���راء جنائي يعطل التمتع باحلق يف �صامة 
اجل�صم ب�صفة كلية، واإمنا ن�ص �راحة على عدم 
ج���واز التعدي على هذا احل���ق اأثناء اأو مبنا�صبة 
اتخ���اذ اإجراءات جمع اال�صت���دالالت اأو التحقيق 

االبتدائي واعتربه اأمرا جمرما ومعاقبا عليه.
كم���ا اأكدت نتائج الر�صال���ة على عدم جواز 
ا�صتخدام الو�صائ���ل احلديثة يف التحقيق، مثل 
جهاز قيا�ص االنفعاالت “جهاز ك�صف الكذب” 
والتن���ومي املغناطي�صي وم�صل احلقيقة، وكل 
دليل ينت���ج عن ا�صتخدام مثل ه���ذه الو�صائل 

يهدر وال يعول عليه.
واأ�ص���ار اإل���ى حر����ص امل�رع عل���ى تو�صعة 
نط���اق احلماي���ة اجلنائي���ة املو�صوعي���ة للحق 
اإج���راءات جم���ع  يف �صام���ة اجل�ص���م مبنا�صب���ة 

اال�صت���دالالت والتحقيق االبتدائ���ي وذلك من 
خال اإم���كان اإعم���ال ن�صو�ص جرائ���م االعتداء 
على �صام���ة ج�صم الغري على احل���االت التي ال 
ترتق���ي اإلى مرتبة التعذي���ب، فقد تبني كيف 
اأن ه���ذه الن�صو����ص تلق���ي ب�صاله���ا عليه���ا 
بحي���ث توف���ر احلماي���ة اجلنائي���ة املو�صوعية 
للحق يف �صامة اجل�ص���م مبنا�صبة اإجراءات جمع 
اال�صتدالالت والتحقي���ق االبتدائي، واأن اإعمال 
ن�صو����ص جرائ���م االعت���داء على �صام���ة ج�صم 
الغري تلح دواعيها يف ح���ال التعدي على احلق 
يف �صامة اجل�صم يف مرحل���ة جمع اال�صتدالالت، 
حي���ث يتطلب امل�رع يف نطاق جرمية التعذيب 
اأن تكون ال�صحية حمتجزة لدى اجلاين اأو حتت 
�صيطرت���ه، وه���و االأم���ر ال���ذي ين���در حدوثه يف 
مرحلة جم���ع اال�صتدالالت ملا له���ذه االإجراءات 
من طبيعة جتعلها ال تت�صمن م�صا�صاً باالأفراد، 
ومن هنا يربز دور ن�صو�ص جرائم االعتداء على 
�صامة ج�صم الغ���ري على اعتبار اأن هذه االأخرية 
ال تتطل���ب اأن تك���ون ال�صحي���ة حمتج���زة لدى 
اجلاين اأو حت���ت �صيطرته، بل اإن نطاق احلماية 
اجلنائية الت���ي توفرها االأخ���رية ت�صتطيل اإلى 
اأحوال الت�صب���ب خطاأ بامل�صا����ص ب�صامة ج�صم 
الغ���ري، كح���ال اإهم���ال متابعة احلال���ة ال�صحية 

للموقوف.
كم���ا تطرف اإل���ى موازنة امل����رع يف جمال 
اإقرار احلماية اجلنائية االإجرائية للحق مو�صوع 
الدرا�صة بني امل�صال���ح املتعار�صة، فاإذا ُعرث 
عل���ى اأن عدم اتخ���اذ هذا النوع م���ن االإجراءات 

ي�صتتب���ع بال�رورة وقوع �رر باملتجمع متمثا 
يف ف���ات اجلاين الذي عك���ر �صفو املجتمع من 
العق���اب؛ ووجد اإن هذا ال����رر اأكرب من ال�رر 
الن���اجت عن عدم اإباحة اتخ���اذ مثل هذا االإجراء، 
فاإنه يرج���ح االأول وي�صحي باالآخر، وهنا تكمن 
فل�صف���ة ت�ري���ع اإباح���ة اتخ���اذ اإج���راءات مثل 
القب����ص واالإح�ص���ار واال�صتع���راف با�صتعمال 
ال���كاب البولي�صي���ة وتوقيع الك�ص���ف الطبي 
على املته���م واأخذ عين���ات الدم من���ه، ووفقاً 
ملفهوم املخالفة لو وج���د امل�رع اأن يف اتخاذ 
اإج���راء جنائي ما م�صا�صا ج�صيم���ا ب�صامة ج�صم 
االأف���راد ملا اأب���اح اتخاذه، وهن���ا تكمن فل�صفة 

ح�ر التعذيب.
واأك���د اجل���زاف عل���ى اأن م���ا تق���دم به من 
تو�صي���ات ال يغن���ي عن الق���ول ب���اأن الركيزة 
الرئي�ص���ة يف حماي���ة احل���ق يف �صام���ة اجل�صم 
مبنا�صبة اإجراءات جمع اال�صتدالالت والتحقيق 
االبتدائي هي حر�ص اجلهة القائمة على اتخاذ 
االإج���راء اجلنائي على اأن يتخذ هذا االإجراء على 
نحو ي�صم���ن �صيانة هذا احلق، فمهما و�صعت 
م���ن �صمان���ات و�صواب���ط ومهم���ا �صطرت من 
نظري���ات ومب���ادئ؛ خ�صو�ص���ا واأنه���م حرا�ص 

القانون وحماته.
واأق���رح اأن تتبن���ى الدول���ة باال�صتعان���ة 
باملوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة واالأكادميي���ة برامج 
ترم���ي اإل���ى اإع���داد املوظف���ني امل�صطلعني 
باإنفاذ القانون وتطبيقه من جهة وفقاً ملناهج 
وخطط مدرو�ص���ة، واأن ترتقي م���ن جهة اأخرى 
مب�صتوى الوعي احلقوقي ل���دى عموم االأفراد 
وذلك من خ���ال تنظيم حما�رات وور�ص عمل 
للكافة ت�صم���ل اأفراد املجتمع م���ن اجلن�صني، 

ويف خمتلف االأعمار يف �صبيل ذلك.
كما �ص���دد على الدور امللق���ى على عاتق 
املوظف���ني القائم���ني على اإنف���اذ القانون يف 
�صيان���ة احلق���وق واحلري���ات، وحث م���ن جهة 
اأخ���رى ال�صلط���ات املخت�صة بتطبي���ق القانون 
بالتعامل مع كل حال ُينتهك فيها حق االأفراد 
يف �صام���ة اجل�صم ب���كل حزم، �ص���واء من خال 
اإجراءات املاحقة والتحقيق واملحاكمة و�صوالً 
للعق���اب، اأو من خال عدم الته���اون يف قبول 
اأي دلي���ل يثبت اأنه نتج عن مثل هذا ال�صلوك، 
ولي����ص ذلك اإال يف �صبي���ل �صمان �صيانة احلق 

يف �صامة.
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القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

رسالة مستعجلة إلى من يهمه األمر

اخل���ر  �شه���ر  بق���دوم  اأهنئك���م 
وال���ركات �شه���ر رم�ش���ان املبارك، 
اأعاده اهلل عليك���م باليمن والركات، 
واأ�شال اهلل لكم �شياما وقياما مقبوال.

خال�شة مو�شوعي امل�شتعجل هذا 
اأن وال���دي كان قد رف���ع علينا دعوى 
للط���رد م���ن بيتن���ا؛ حت���ى يتمكن من 
تاأجر الق�شم الذي ن�شكن فيه، وكان 
قد طل���ق والدت���ي م���ن الت�شعينات، 
فتقدمت بطلب اإلى الوزارة االإ�شكان 
لكنه���ا عندما راجعت ال���وزارة اأخرها 
املوظفون باأن طليقها هو امل�شتفيد 

من الطلب.

و�شدر حك���م �شدنا باإخالء املنزل 
وتبقى 14 يوم���ا لتنفيذ حكم االإخالء، 
علما اأنن���ي عاطلة ولدي طفل عمره 4 
�شن���وات، كما اأن لدي طلب���ا اإ�شكانيا، 
ووالدتي متقاعدة ولي�س لدينا مكان 

اآخر يوؤوينا.
اأنا�ش���د  �شب���ق  م���ا  عل���ى  وبن���اء 
م�شاعدتن���ا  ال���وزارة  يف  املعني���ن 
بتعجيل طلبي االإ�ش���كاين، وكلي ثقة 

باأن اأح�شل على بيت يوؤوينا.

)البيانات لدى المحرر(

أمنية كاتبة
ب���ن املتاه���ات كن���ت اأ�شر وال 

اأعلم اأين هو ذلك الطريق.
جف حر قلمي وهجرت كلماتي.

ب���ت ال اأعلم كيف يع���ر الكاتب 
عن م�شاعره..

اأهكذا الغي���اب يجعلني �شجينه، 
بن املا�شي واحلا�رض وامل�شتقبل...؟
اأمتنى اأن متد يل يد تخرجني من 
احلا����رض وح�شنا يحتوين���ي ويجعلني 
م���ع  وم�شتقب���ل  املا�ش���ي،  اأن�ش���ى 

اأ�شخا�س تقدر كتاباتي.

اأمنية كاتبة ب���اأن كتاباتها ترتك 
اأثرا..

ترتك �شدى يف م�شامعهم..
اأيقنت حتم���ا باأين ذلك ال�شخ�س 

الذي �شيجعلني اأنه�س من جديد.
اأر�شم اأحالمي يف �شطور واقعية.

واأبن���ي م�شتقب���ال جميل.. ه���ا اأنا 
لدي قلم جديد.

وكتابات���ي ب���داأت ت���روق يل، ال 
ين�شى الكاتب م���ا بداخله من م�شاعر 

حتى واإن هجر تعبره.

جمموع���ة  بداخل���ه  تبق���ى  ب���ل 
اأحاديث تنتظر منه قلما وورقة ليبداأ 
خطوة تل���و خطوة ويرتك �شدى على 

املدى البعيد.
فالكاتب �شاع���ر، ملهم، عا�شق، 
مهتم مبا ي���راه ويعي�شه، ال ي�شتطيع 
الكات���ب اأن يتن���ازل ع���ن التعبر، ال 
ي�شتطيع اإيق���اف قلمه حتى واإن جف 

احلر، ي�شرتي قلما جديد.
ف���كل كات���ب يحم���ل ق�ش���ًة من 
اأعماق���ه.. اأم���ا اأن يقراأه���ا الغ���ر اأو 

ب���ه  زاد  م���ا  كل  ليذكره���ا  يكتبه���ا 
احلنن...

واأم���ل  واأمني���ة  ع�ش���ق  الكتاب���ة 
ت�ش���ل  حت���ى  وحمارب���ة...  وانه���زام 

الفكرة وترتك ب�شمة وتثر جدال...
الكتاب���ه �شيء ال يعرف قيمته اإال 
من كتب وتلم�س كتابة الكاتب ومن 

يهوى القراءة..
الكتابه �ش���يء عظيم.. اإن هجرته 
�شت�شتوعب اأيه���ا الكاتب اأنك م�شر 
ب���ال ه���دف.. فاإي���اك واإهم���ال قل���م 

و�شطور كتاباتك..
وبالنهاي���ة ال نن�ش���ى اأن الكتابة 
الق���راآن  اأهميته���ا  اأك���د  والق���راءة 
ال�رضيف، عندما نزل الوحي على نبينا 
)�شل���ى اهلل عليه و�شلم( قائال “اْقَراأْ 
���ِذي َخَلَق، َخَلَق ااْلإِْن�َشاَن  َك الَّ ِبا�ْشِم َربِّ
ِذي َعلََّم  َك ااْلأَْكَرُم، الَّ ِمْن َعَلٍق، اْقَراأْ َوَربُّ

ِباْلَقَلِم، َعلََّم ااْلإِْن�َشاَن َما َلْ َيْعَلْم”..
واإن العل���م والق���راءة والكتاب���ة 
اأو�شانا اهلل بها، فاهلل اأو�شانا بالعلم 

والثقافة.. فكن مثقفا.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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�سوريون يرتاجعون عن تعديل الد�ستور

احلفل اخلتامي للجائزة الكربى حلفظ القراآن 3 يونيو

الإعالم �رشيك مهم لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

برعاية عاهل البالد

“االت�شال الوطني” ينظم ور�شتن بالتعاون مع “رويرتز”... بهزاد: 

املنام���ة - وزارة العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية: حتت 
رعاي���ة ملكية �شامية من لدن عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، تنظ���م وزارة العدل 
وال�ش���وؤون االإ�شالمي���ة واالأوق���اف بالتعاون م���ع املجل�س 
االأعل���ى لل�شوؤون االإ�شالمية االأح���د املقبل احلفل اخلتامي 
جلائ���زة البحرين الكرى الثالث���ة والع�رضين حلفظ القراآن 
الكرمي وجتوي���ده وتف�شره، وذلك بع���د �شالة الرتاويح 
بجامع مركز اأحمد الف���احت االإ�شالمي. وقال وكيل الوزارة 
لل�ش���وؤون االإ�شالمي���ة ف�شيل���ة فريد املفت���اح اإن الرعاية 
امللكي���ة ال�شامي���ة جلاللة املل���ك للجائزة عل���ى مدى 23 
عاماً دلي���ل اهتمام وحر�س قي���ادة �شاحب اجلاللة عاهل 
الب���الد على خدمة كتاب اهلل تعالى ون����رض تعاليمه وقيمه 

ب���ن خمتلف فئ���ات املجتم���ع والعناي���ة بحف���اظ القراآن 
الكرمي وحملته. يذكر اأن جائزة البحرين الكرى انطلقت 
يف الع���ام 1996، مبكرمة اأمرية �شامي���ة من املغفور له 
� ب���اإذن اهلل تعال���ى ال�شي���خ عي�شى بن �شلم���ان اآل خليفة 
)رحم���ه اهلل(، حيث كان���ت عناية �شموه بالق���راآن الكرمي 
كب���رة، وكان اهتمامه بغر����س مبادئه ومثل���ه يف نفو�س 
الن����سء وال�شباب وا�شحاً، واليوم حتظى اجلائزة بالرعاية 
امللكي���ة ال�شامي���ة من لدن جاللة املل���ك، وتنظمها وزارة 
العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية واالأوق���اف �شنوًيا، بالتعاون 
مع املجل����س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمي���ة، وحتظى ب�رضاكة 
جمتمعية م���ع وزارة الرتبية والتعلي���م، ووزارة الداخلية، 

ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

املنامة - مرك����ز االت�شال الوطني: ق����ال الرئي�س 
التنفيذي ملرك����ز االت�شال الوطني حمم����د بهزاد “اإننا 
موؤمن����ون باأن تكامل القطاع����ن احلكومي واالإعالمي يف 
تن����اول الق�شايا التنموية عمل وطني م�شرتك من �شاأنه 
اإظه����ار ال�ش����ورة احلقيقية للخط����وات الت����ي اتخذتها 
اململكة يف جم����ال اأهداف التنمي����ة امل�شتدامة، م�شيفا 

»اإننا بحاجة اليوم اإلى تفعيلها بخطوات م�شرتكة”.
واأكد، يف كلمته االفتتاحية لور�شتي عمل ينظمهما 
املرك����ز بالتع����اون م����ع موؤ�ش�ش����ة توم�ش����ون روي����رتز، 
اخلط����وات الثابتة ململكة البحري����ن نحو حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة، بف�شل امل�����رضوع االإ�شالحي الكبر 
جلالل����ة امللك، قبل و�شع خطة التنمي����ة امل�شتدامة من 
قبل االأمم املتحدة يف العام 2015، اإذ جت�شدت مالحمها 
ب�ش����كل وا�شح حتديداً من خالل ميث����اق العمل الوطني 
ود�شت����ور البحرين ثم الروؤي����ة االقت�شادية 2030، وما 
حتق����ق من اإجن����ازات على كل االأ�شعدة ه����و تاأكيد على 
الدعم الذي حتظى به املوؤ�ش�شات واالأفراد من احلكومة 
ممثل����ة يف توجيه����ات رئي�����س ال����وزراء �شاح����ب ال�شمو 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة ومتابعة ويل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل 
خليفة جلميع املتطّلبات وامل�شتجدات يف هذا املجال.

وينظ����م مرك����ز االت�ش����ال الوطن����ي بالتع����اون مع 
موؤ�ش�شة توم�شون رويرتز عل����ى مدى 4 اأيام ومب�شاركة 
واإقليمي����ا،  حملي����ا  اإعالمي����ا  و20  حكومي����ة  جه����ة   20
ور�شتي عم����ل متوازيتن بعن����وان “تاأهيل املتحدثن 
احلكومين ع����ن التنمي����ة امل�شتدامة” واأخ����رى بعنوان 
“تدريب االإعالمين حول اأه����داف التنمية امل�شتدامة” 

يف اإطار م�شاعي املركز لتهيئة االأجواء املرادفة جلهود 
اإعداد التقرير الوطني الطوعي اخلا�س باأهداف التنمية 
امل�شتدام����ة، وال����ذي �شيق����دم مبنت����دى �شيا�شيا رفيع 
امل�شت����وى باالأمم املتحدة يف يولي����و املقبل بنيويورك.  
وياأتي عق����د الور�شتن كاأحدى مبادرات خطة االت�شال 
الت����ي اأعّدها املركز واملتعلقة باإعداد وتقدمي البحرين 
للتقري����ر الوطن����ي الطوع����ي االأول ع����ن تنفي����ذ اأهداف 

التنمية امل�شتدامة 2030.

 واف���ق جمل����س ال�ش���ورى على 
م�رضوع قانون ب�شاأن حماية البيانات 
ال�شخ�شية، وذلك بجل�شته املنعقدة 

اأم�س برئا�شة علي ال�شالح.
واأق���ر املجل�س الطل���ب املقدم 
ا�ش���رتداد  ب�ش���اأن  18ع�ش���ًوا  م���ن 
االقرتاح بتعديل د�شتوري للفقرة 
م���ن   )91( امل���ادة  م���ن  االأول���ى 

الد�شتور.

كفاكم طحًنا للمواطن 
يوؤ�شفن���ي كثًرا حن اأرى ال�شح���ف، وو�شائل التوا�ش���ل االجتماعي، واملجال�س، 
وه���ي تغرق ب�ش���كل يومي، باالأخب���ار ال�شوداوي���ة، والقرارات ال�شادم���ة، التي تطحن 

املواطن طحًنا، وتقذف به لقعر الهاوية.
ه���ذا الواقع امل���ر والذي تعي�ش���ه البحرين منذ اأع���وام عدة، ال ي���زال ياأخذ منحنى 
���ا ملحوًظ���ا، وخميًف���ا، دون ب���وادر اأم���ل ي�شت�شعره���ا ابن البل���د يف يومياته،  ت�شاعديًّ

ويوميات اأبنائه.
منحن���ى قلب نف�شيته، وغ���ر من ذائقته، وابت�شامته، وعفويت���ه، ونظرته للحياة، 
واأ�شي���اء اأخ���رى كثرة، جعلته �شخ�ًش���ا اآخر، يختلف - بكل �ش���يء - عن نظرائه بدول 

اجلوار.
ودفعت���ه هذه الظ���روف ال�شاغطة ق����رًضا، الأن ين�شغل مبخططات ����رضب االأخما�س 
باالأ�شدا����س، ل�شد رمق قوت اأبنائه، وتوفر اأولويات احلياة لهم، والتي حتول لثقلها 

دون اأن يكون ك�شابق عهده.
اإن اخلي���ارات االقت�شادي���ة “الكاوية” التي ت�شر بها الدول���ة اليوم، ال ميكن اأن 
جت�ش���د الو�شيلة املثلى لتح�ش���ن احلال للبل���د، والأبنائها، مهما اأك���دت لغة االأرقام 

واأو�شحت.
ا بدفع �رضيبة كلفتها، فاإن نتاجها �شيكون  الأنه متى ما كان املواطن طرًفا رئي�شًّ

كاملاء متاًما، ال طعم له، وال لون، وال رائحة.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• فريد املفتاح	

حمرر ال�سوؤون املحلية

• علي ال�شالح	

• يف العبا�شي	

• م�شاركة 20 جهة حكومية و20 اإعالميا حمليا واإقليميا يف ور�شتي العمل	



 ُعمان تن�صح ال�رشكات 
يف ظفار بالتوقف عن العمل

دبي -روي���رز: ن�صح���ت �صلطنة عم���ان اأم�س الأحد  
جميع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف منطقة ظفار بالتوقف 
عن العمل لثالثة اأيام بعد اأن �رشب الإع�صار ميكونو اجلزء 
اجلنوب���ي م���ن ال�صلطنة، مت�صبب���ا باأ�رشار بالغ���ة اأدت اإلى 
توق���ف العمليات يف مين���اء �صاللة. ون����رشت وكالة الأنباء 
العماني���ة الر�صمية اأم�س اأن وزارة العمل اأعلنت عن عطلة 
ثالثة اأي���ام ل�رشكات القط���اع اخلا����س وموؤ�ص�صاته. وقال 
تعميم للبنك املرك���زي اإن الأحد والإثنني والثالثاء عطلة 
ر�صمية جلميع البنوك وال�رشكات املالية و�رشكات التاأجري 

ومكاتب �رشف العملة يف ظفار؛ نظًرا لالأحوال اجلوية.

تداول 31 مليون �صهم ب� 525.6 األف دينار
املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل موؤ�رش البحرين العام اأم�س الأحد عند م�صتوى 1،263.18 بارتفاع وقدره  

0.05 نقط���ة مقارنة باإقفاله اخلمي����س املا�صي، يف حني اأقفل موؤ�رش البحرين الإ�صالمي عند م�صتوى 987.97 
بارتف���اع وقدره 7.79 نقط���ة مقارنة باإقفاله ال�صابق. وتداول امل�صتثم���رون يف بور�صة البحرين 3.31 مليون 
�صه���م، بقيم���ة اإجمالية قدرها 525.62 األف دينار، مت تنفيذها من خ���الل 71 �صفقة، حيث ركز امل�صتثمرون 
تعامالتهم على اأ�صهم قطاع ال�صتثمار، والتي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 283.80 األف دينار، اأي ما ن�صبته 
54 % م���ن القيم���ة الإجمالية للت���داول وبكمية قدرها 2.01 مليون �صه���م، مت تنفيذها من خالل 21 �صفقة. 
وج���اءت جمموعة جي اف ات�س املالي���ة يف املركز الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�صهمها املتداولة 267.19 األف دينار، 
اأي م���ا ن�صبت���ه 50.83 % اإجمايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية قدره���ا 1.87 مليون �صهم، مت تنفيدها من 
خالل 16 �صفقة. اأما املركز الثاين، فكان للبنك الأهلي املتحد بقيمة قدرها 158.45 األف دينار، اأي ما ن�صبته 
30.14 % م���ن اإجم���ايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمي���ة قدرها 724.25 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 22 
�صفقة. ثم جاءت �رشكة البحرين لالت�صالت )بتلكو( بقيمة قدرها 34.50 األف دينار اأي ما ن�صبته 6.56 % من 

اإجمايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 144.95 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 9 �صفقات.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
298 مليون دولر اأرباح البنوك التجارية بالربع الأول

ال�ساعي: ناأمل رفع الر�سوم الأمريكية على واردات الأملنيوم

بزيادة 13 %

و�صفها ب�“غري املن�صفة لل�رشكات غري املدعومة”

املنام���ة - جمعي���ة امل�ص���ارف: حقق���ت البنوك 
التجاري���ة املحلي���ة ال�صبع )بن���ك البحري���ن الوطني، 
بنك البحري���ن والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين 
الإ�صالم���ي، بن���ك الإثمار، م����رشف ال�ص���الم، امل�رشف 
اأرباح���ا  298.2 ملي���ون دولر  اخلليج���ي التج���اري( 
بالرب���ع الأول 2018 مقارنة ب���� 264.8 مليون دولر 
يف الف���رة نف�صها من العام 2017، وبتح�صن ملحوظ 

بلغت ن�صبته 13 %. 
وبل���غ اإجم���ايل موج���ودات بنوك التجزئ���ة 31.8 
مليار دينار بنهاية مار�س 2018 بزيادة ن�صبتها 1.5 
% مقارنة بدي�صمرب 2017، يف حني منت الت�صهيالت 
املقدمة من البنوك لالأن�صط���ة القت�صادية والأفراد 
ب�ص���ورة ملحوظ���ة م���ن 8.7 ملي���ار دين���ار يف نهاية 
دي�صم���رب 2017 اإل���ى 9 ملي���ارات دين���ار يف مار����س 

2018، بارتفاع ن�صبته 3.4 %.
وحق���ق البن���ك الأهل���ي املتح���د اأرباح���ا �صافية 
عائدة مل�صاهميه بلغ���ت 174.7 مليون دولر بالربع 
الأول 2018، م���ا ميث���ل من���وا قوي���ا بن�صب���ة 9.6 % 
مقارن���ة بالفرة املماثلة من الع���ام املا�صي، والتي 
بلغت اأرباحه���ا 159.4 مليون دولر، ومرتفعة 16.5 
% عن الفرة املا�صي���ة للربع الرابع 2017، والتي 
�صجل���ت 150.0 ملي���ون دولر، ليبل���غ بذل���ك العائد 

الأ�صا�ص���ي لل�صهم 2.2 �صنت مقابل عائد 2.0 �صنت 
للفرة ذاتها من العام املا�صي. 

وارتفع���ت اأرب���اح م����رشف ال�صالم بالرب���ع الأول 
2018 بن�صب���ة 10 %، مقارنة باأرباح الفرة املماثلة 
م���ن العام املا�ص���ي، حيث بلغ���ت 5.4 مليون دينار 
مقاب���ل ربح قيمته 4.9 مليون دين���ار. وارتفع الربح 
العائ���د عل���ى ال�صه���م اإل���ى 3 فلو�س خ���الل الأ�صهر 
الثالث���ة الأولى 2018، مقابل نح���و فل�صني يف الربع 
الأول 2017. وت�صمن الربح للفرة اأرباح ا�صتثنائية 
بلغ���ت 4.7 ملي���ون دينار، مقاب���ل 1.8 مليون دينار 

بالفرة املقارنة من العام املا�صي.
و�صج���ل بنك البحرين الإ�صالمي �صايف ربح قدره 
2.2 مليون دينار للربع الأول 2018، مقارنة ب�صايف 
رب���ح وق���دره 0.6 مليون دين���ار للف���رة نف�صها من 
العام املا�صي، اأي بزيادة قدرها 267 %. كما �صجل 
البن���ك ربحا قبل خم�ص�ص���ات انخفا�س القيمة قدره 
4.2 ملي���ون دين���ار للفرة املنتهي���ة يف 31 مار�س 
2018، مقارن���ة ب� 3.4 ملي���ون دينار للفرة نف�صها 

من العام املا�صي.
واأعل���ن بن���ك البحرين والكويت ع���ن �صايف ربح 
بل���غ 16.7 مليون دين���ار خالل الرب���ع الأول  2018، 
مقاب���ل 15.8 مليون دين���ار يف الف���رة املماثلة من 

الع���ام ال�صابق، اأي بزيادة ن�صبتها 5،9 %. وارتفعت 
اإيرادات الت�صغيل بن�صبة %10،1 لتبلغ 39.2 مليون 
دين���ار، مقاب���ل 35.6 دين���ار يف الف���رة نف�صها من 
الع���ام 2017. ويعود ال�صب���ب يف ذلك ب�صكل اأ�صا�س 
اإلى �صايف دخل الفائ���دة، نتيجة للنمو الذي �صهدته 

حمفظة القرو�س. 
و�صجل���ت �رشكة الإثمار القاب�صة �صايف اأرباح بلغ 
4.81 ملي���ون دولر للرب���ع الأول 2018، وه���و اأقل 
بن�صب���ة 16.9 % مقارن���ًة ب�صايف اأرب���اح بلغت 5.79 

مالي���ني دولر للف���رة نف�صه���ا 2017. وكان �صايف 
الأرب���اح اخلا�ص���ة بامل�صاهمني لف���رة الثالثة اأ�صهر 
املنتهي���ة يف 31 مار�س 2018 ق���د بلغ 1.66 مليون 
دولر، زيادة بن�صب���ة 187.8 % مقارنًة ب�صايف اأرباح 
بلغ���ت 0.58 مليون دولر �ُصجل���ت يف الفرة نف�صها 
2017. وارتف���ع عائ���د ال�صه���م اإل���ى 0.06 �صنتات 
مقابل 0.02 �صنت���ات للثالثة اأ�صهر املنتهية يف 31 

مار�س 2017.
وحقق امل�رشف التج���اري اخلليجي اأرباحا عائدة 
عل���ى امل�صاهمني بلغت 819.93 األ���ف دينار مقابل 
1.4 مليون دينار. وتناق�صت الإيرادات لتبلغ 4.26 
دين���ار خ���الل الفرة، مقاب���ل 5.5 ملي���ون دينار فى 
الربع الأول 2017. كما زادت امل�رشوفات اإلى 2.83 
ملي���ون دين���ار، مقارنة مب�رشوف���ات كان قدرها 2.8 

مليون دينار بالفرة نف�صها من العام املا�صي.
وحقق بنك البحرين الوطن���ي نتائج مالية قوية 
للربع الأول 2018، حيث �صجلت �صايف الأرباح زيادة 
بن�صب���ة بلغ���ت 33.9 % لت�صل اإل���ى 19.74 مليون 
دين���ار مقاب���ل مبل���غ 14.74 ملي���ون دين���ار للفرة 
نف�صه���ا من العام 2017. ويع���ود الأداء القوي خالل 
الرب���ع اإلى ارتفاع الدخل ال�ص���ايف من الفوائد نتيجة 
من���و حمفظة القرو�س وال�صلفيات م���ع اإدارة اأف�صل 

للموج���ودات واملطلوبات، والت���ي اأدت بدورها اإلى 
ظهور حت�صن قوي يف هام�س �صايف الفوائد. 

وق���ال الرئي����س التنفي���ذي جلمعي���ة م�ص���ارف 
البحرين وحي���د القا�ص���م اإن الأداء املمتاز مل�صارف 
التجزئ���ة البحرينية خالل الربع الأول 2018 يظهر ما 
تتمتع به ه���ذه امل�صارف من اأ�صا�صيات مالية متينة 
متكنها من حتقيق الأرب���اح امل�صتدامة للم�صاهمني، 
ويف الوق���ت نف�ص���ه موا�صل���ة متويل خمتل���ف برامج 
التنمية القت�صادية وفقا ملا يظهره منو الت�صهيالت 
الئتمانية املقدمة من جانبها لالأن�صطة القت�صادية 
خ���الل الف�ص���ل الأول م���ن الع���ام 2018، مدعوم���ة 
ببيئة اقت�صادية ومالي���ة متح�صنة مع موا�صلة النمو 

القت�صادي اجليد لقت�صاد اململكة.
يذك���ر اأن الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل احلقيق���ي 
للمملك���ة منا بن�صب���ة 3.9 % يف 2017، م���ع الزيادة 
يف القط���اع غ���ري النفط���ي بن�صب���ة 5 %، م���ا يجع���ل 
اقت�ص���اد البحرين الأ�رشع منوا من ب���ني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، فيما توقع �صندوق النقد الدويل 
اأن يحاف���ظ اقت�ص���اد اململك���ة عل���ى مكانت���ه؛ كونه 
القت�ص���اد الأ�رشع منوا يف منطق���ة اخلليج العربي يف 

2018 مع ا�صتمرارية الزخم القت�صادي.

    اأم����ل احل���ام���د م���ن ال�����س��ن��اب�����س

 راأى رئي����س جمل����س اإدارة �رشك���ة اخللي���ج 
لدرفل���ة الأملني���وم )جارمك���و( با�ص���م ال�صاعي 
اأن فر����س ر�ص���وم جمركية بن�صب���ة 10 % على 
واردات الأملني���وم اإل���ى اأم���ريكا غ���ري من�صفة، 
���ا اأن البحري���ن دولة حليف���ة و�صديقة  خ�صو�صً
لأم���ريكا، وتعترب م���ن اأكرب الأ�ص���واق التي يتم 
الت�صدير اإليه���ا، ويف الوقت ذاته، فاإن �رشكات 
الأملني���وم ل حت�صل على دع���م حكومي وكلفة 
اإنتاجه���ا وم�صاريفها وا�صحة، ولي�صت مدعومة 

بطريقة غري قانونية.
واأك���د ال�صاع���ي لل�صحافيني عل���ى هام�س 
املجل����س الرم�ص���اين ل� “الغرفة” ي���وم اجلمعة 
اأن �صناع���ة الأملني���وم يف البحري���ن تعت���رب من 
اأه���م ال�صناع���ات، ووزارة ال�صناع���ة والتج���ارة 
وال�صياح���ة عل���ى ات�ص���ال دائ���م م���ع اجله���ات 

الر�صمي���ة ونظريته���ا الأمريكي���ة، والوزير زايد 
الزياين يتاب���ع عن قرب اأمر الر�صوم المريكية، 

)...( ناأمل قريًبا برفعها.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وقع 
يف �صه���ر مار�س املا�صي ق���راًرا بفر�س ر�صوم 
جمركي���ة بن�صبة 10 % عل���ى واردات الأملنيوم 

يف اإطار الإجراءات احلمائية للتجارة الأمريكية.
واأ�صار ال�صاعي اإل���ى اأن “الغرفة” اجتمعت 
الأمريك���ي ي���زور  م���ع وف���د م���ن الكونغر����س 
املنطق���ة، وكان اأحد حم���اور النقا�س التي ركز 
عليه���ا الجتم���اع العالقات القوي���ة التي تربط 
البلدين، واتفاقية التجارة احلرة بني البلدين.

وفيم���ا يتعل���ق بن�صبة ت�صدي���ر “جارمكو” 
من الأملني���وم اإلى اأمريكا، اأو�ص���ح ال�صاعي اأن 
ال�ص���وق الأمريكي���ة اأكرب �صوق، وج���زء كبري من 
احتياجاته���ا الي���وم تنفذها ال�ص���ني، اإل اأن مع 
ال�رشيب���ة املفرو�صة على املنتج���ات ال�صينية 

حالًيا، فاإنه���ا اأربكت ال�صوق واأخل���ت بالتوازن 
املوج���ود، ولذا فاإنها ت�صكل فر�صة ويف الوقت 
ذات���ه “توج���د حتدي���ات واإيجابي���ات وفر����س 
)...( ل���و ترف���ع ال�رشيبة عن �ص���ادرات البحرين 

م���ن الأملني���وم، فاإنها �صت�ص���كل �صانحة كبرية 
لل����رشكات البحرينية؛ لأن ال�ص���ادرات ال�صينية 
حتت�ص���ب عليه���ا �رشيب���ة ونظريته���ا البحرينية 
لديها اتفاقية التجارة احلرة مع اأمريكا، اإل اأننا 

بحاجة ل�رشعة معاجلة املو�صوع”.
وعلى �صعيد اآخر، قال ال�صاعي اإنهم ب�صدد 
التوا�ص���ل م���ع �رشكة اأملني���وم البحري���ن “األبا” 
والقائمني عليها للتعامل مع مو�صوع احت�صاب 
ر�ص���وم �صح���ن عل���ى ����رشكات مث���ل “جارمكو” 
و”مي���دال للكابي���الت” بنف����س �صع���ر �صح���ن 
التو�صيل اإل���ى ميناء يف اليابان، معرًبا عن اأمله 
ب�رشعة التجاوب؛ لأن ذل���ك �صي�صب يف م�صلحة 
القط���اع، موؤك���ًدا اأنه���م ل يطمح���ون يف الدع���م 
من “األب���ا” بطريقة غري من�صف���ة، اإمنا نريد اأن 
متنحنا الأ�صعار العاملي���ة، فلي�س من املن�صف 
احت�ص���اب �صعر ال�صحن يف البحرين �صعر ال�صحن 

نف�صه اإلى الدول الأخرى.

واأك���د ال�صاعي ع���دم رغبته���م يف احل�صول 
على دعم خا�س من “األبا”، واإمنا “نريد معاملة 
من�صف���ة م���ع ����رشكات الأملني���وم، واأن تك���ون 
ر�صومه���ا عادلة ووفق الأ�ص�س العاملية”، مبيًنا 
اأنه لدى حتويل “األبا” خام الأملنيوم اإلى األواح 
اأملني���وم، وغريها يتم احت�ص���اب ر�صوم عليها، 
نطالب اأن تكون متما�صية مع الر�صوم العاملية.

واأع���رب ع���ن اأمل���ه باأل يك���ون نظ���ر “األبا” 
حم�صور على ربحيته���ا، فتتخذ قرارات لالأ�صف 
م���ن املمكن اأن ت����رش ال�صناع���ات التحويلية يف 
البحري���ن، وتوؤدي اإلى خ�صائ���ر وخروج ال�رشكات 
م���ن ال�صوق، مم���ا �صي���وؤدي اإلى �صي���اع جهود 
30 عام���ا يف خلق قاعدة كب���رية من ال�صناعات 
ا اأن البحرين تعد من  التحويلي���ة، )...( خ�صو�صً
اأف�ص���ل �صناعات الأملني���وم التحويلية خليجًيا 

ومبنطقة ال�رشق الأو�صط.

• وحيد القا�صم 	

• با�صم ال�صاعي	

176 مليون دينار ال�سادرات ال�سلعية وطنية املن�ساأ خالل اأبريل 
قيمة اإجمايل الواردات ال�صلعية 507 ماليني دينار

املنام���ة - املعلومات واحلكوم���ة الإلكرونية: 
اأظه���ر تقري���ر اإح�ص���اءات التج���ارة اخلارجي���ة 
ع���ن �صه���ر اأبري���ل 2018 ارتفاع قيم���ة اإجمايل 
ال�ص���ادرات وطنية املن�صاأ بن�صب���ة 7 %، حيث 
بلغ���ت 176 ملي���ون دينار مقاب���ل 164 مليون 
دين���ار لل�صهر نف�صه من الع���ام ال�صابق، وميثل 
جمموع �صادرات اأهم ع�رش دول ما ن�صبته 85 % 
م���ن اإجمايل حجم ال�صادرات، بينما جمموع بقية 

الدول ل تتجاوز ن�صبتها 15 %.
واحتلت اململكة العربية ال�صعودية املرتبة 
الأولى من حيث حجم ال�صادرات وطنية املن�صاأ 
البالغ���ة 58 مليون دينار، وتليها �صلطنة عمان 
بقيم���ة 30 مليون دينار، بينم���ا تاأتي الإمارات 
العربي���ة املتح���دة يف املرتب���ة الثالثة من حيث 

حجم ال�صادرات البالغة 21 مليون دينار.
وعل���ى �صعيد ال�ص���ادرات وطني���ة املن�صاأ 
ح�صب ال�صلع، تاأتي خام���ات احلديد ومركزاتها 
مكتلة اأك���ر ال�صلع ت�صديرا خ���الل �صهر اأبريل 
2018، والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار، 
وتاأتي يف املرتب���ة الثانية اأ�صالك من الأملنيوم 

التي بلغت قيمته���ا 18 مليون دينار، وتليهما 
يف املرتب���ة الثالث���ة منتجات حدي���د منتجة من 
عملي���ة الخت���زال املبا�رش خلام احلدي���د، والتي 

بلغت قيمتها 15 مليون دينار.
اأم���ا فيم���ا يخ����س اإع���ادة الت�صدي���ر، فقد 
انخف�ص���ت قيم���ة اإع���ادة الت�صدي���ر بن�صب���ة 2 
%، حي���ث بلغ���ت 44 مليون دين���ار مقابل 45 
ملي���ون دينار لل�صهر نف�صه م���ن العام ال�صابق، 
وميث���ل جمموع اأهم ع�رش دول م���ا تتجاوز ن�صبته 
89 % م���ن اإجمايل حج���م اإع���ادة الت�صدير. اأما 
بقية ال���دول، فن�صيبه���ا 11 % فقط من حجم 
اإعادة الت�صدي���ر، حيث تاأت���ي اململكة العربية 
ال�صعودي���ة يف املرتب���ة الأول���ى م���ن حيث حجم 
اإع���ادة الت�صدير الذي بلغ���ت قيمته 16 مليون 
دين���ار، وتليه���ا الإم���ارات العربي���ة املتح���دة 
بقيم���ة 9 ماليني دينار، ومن ث���م تاأتي ال�صني 
يف املرتب���ة الثالث���ة، والتي بلغت قيم���ة اإعادة 

ت�صديرها 5 مليون دينار.
وتعت���رب �صي���ارات اجليب اأك���ر ال�صلع من 
حيث اإعادة الت�صدير، وبلغت قيمتها 6 ماليني 

دينار، تليها لفائف عادية �صجائر حمتوية على 
التبغ ت�صل قيمتها اإلى 3 ماليني دينار، وحتتل 
اأج���زاء للتوربينات الغازية املرتب���ة الثالثة من 
حي���ث اإع���ادة الت�صدير، والتي بلغ���ت قيمته 2 

مليون دينار.

وذك���ر التقري���ر اأن���ه خ���الل �صه���ر اأبري���ل 
املا�صي، بلغت قيمة اإجمايل الواردات ال�صلعية 
نح���و 507 مالي���ني دينار( مقاب���ل 377 مليون 
دين���ار لل�صه���ر نف�ص���ه بالع���ام ال�صاب���ق بن�صبة 
ارتف���اع 34 %، وميثل جمموع واردات اأهم ع�رش 

دول ما ن�صبته 67 % من حجم اإجمايل الواردات. 
اأما الواردات من باقي الدول، فهي متثل ن�صبة 

.% 33
وحتت���ل ال�ص���ني املرتب���ة الأول���ى يف حجم 
ال���واردات التي بلغت 55 ملي���ون دينار، تليها 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة بقيم���ة 49 مليون 
دينار، بينما تاأتي اململك���ة العربية ال�صعودية 
يف املرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي 

بلغت 37 مليون دينار.
وتعت���رب خام���ات احلدي���د ومركزاته���ا غري 
مكتلة اأكر ال�صلع ا�صت���ريادا 35 مليون دينار، 
ث���م اأوك�صيد الأملنيوم ثاني���ا 24 مليون دينار، 

ويليهما �صيارات اجليب 18 مليون دينار.
اأما امليزان التجاري الذي ميثل الفرق بني 
ال�ص���ادرات والواردات، فقد بل���غ 286 مليون 
دين���ار، م�صجال ارتفاعا يف قيم���ة العجز يف �صهر 
اأبري���ل 2018 عم���ا علي���ه يف ال�صه���ر نف�صه من 
العام ال�صابق 167 مليون دينار بن�صبة 71 %.
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اأكرث من 200 �شاحب عمل يتناف�شون ل�شغل مقاعد جلان “الغرفة”

“اأرباح املالية” ترتب �شفقة بـ 66.5 مليون دوالر لتمويل “ريجنت كري�شنت” 

ت�ضكيل فريق لبحث �لدعوى �لق�ضائية �ملرفوعة �ضد �أع�ضاء 

تهدف �إلى تقدمي دعم مادي مل�رشوع عقاري مميز يف لندن 

ت�ضهد غرفة جت���ارة و�ضناعة �لبحرين مناف�ضة 
حمموم���ة ل�ضغل ع�ضوية 10 جل���ان قطاعية ما دفع 
بيت �لتج���ار متديد �لرت�ضح حتى �خلمي�س �ملقبل. 
و�أبل���غ �لنائ���ب �لأول لرئي����س �لغرف���ة  و�ملتحدث 
�لر�ضم���ي با�ضمه���ا خال���د جنيب���ي “�لب���اد” �أنه مت 
ت�ضجيل طلبات كثيفة للمناف�ضة على مقاعد �للجان 
�لتي �أعلن عن فتح باب �لرت�ضح لها، لفتاً �إلى �أنه 
حت���ى قبل متديد ف���رتة �لتقدم كان هن���اك قر�بة 
200 طل���ب للرت�ضح حتى يوم �لأربع���اء �ملا�ضي، 
و�أن �لع���دد قابل  للزيادة. و�ضيتاح لاأع�ضاء �ضغل 

نحو 90 معقد� كحد �أق�ضى يف �للجان �لع�رش.
ومل يحدد جنيبي ما �إذ� كان جميع �ملرت�ضحني 
ه���م �أع�ض���اء يف �لغرف���ة، �إذ �أمل���ح جمل����س �لإد�رة 
يف موؤمت���ر �ضح���ايف �إلى �أنه قد تت���م �إتاحة �لفر�ضة 
ملرت�ضح���ني من خارج ع�ضوية �لغرفة، حيث ي�ضمح 

�لقانون بذلك، وفقا للمجل�س.

وب���ني جنيبي �أن ك���رة �ملرت�ضح���ني �ضيخلق 
حتدي���ا �أمام �لغرفة لفرز طلب���ات �لرت�ضح وتقييم 
اأف�شل املرت�شحني وفق ال�رشوط املعلنة الختيارهم 
ل�ضغل �للج���ان �لع�رش، �إذ �إن كل جلن���ة �ضيكون لها 
ت�ضع���ة مقاع���د يف �حل���د �لأق�ضى، ما يعن���ي وجود 
فائ�س كبر، م�ض���ر� �إلى �أن عدد� من �ملرت�ضحني 
قدم���و� طلباتهم ب�ضورة يدوية �أو ورقية، لتبلغهم 
�إد�رة �لغرف���ة �أن �لتق���دم �لر�ضم���ي ل���ن يكون �إل 
ع���ر �ملوقع �لإلك���رتوين للغرفة، ما دف���ع �لبع�س 
للمطالبة بتمدي���د �لفرتة ليت�ضن���ى لهم �لتقدمي، 

وهو ما ��ضتجابت له �لغرفة بالفعل.
وتعه���دت �لغرفة ب���اأن يكون هن���اك ع�ضو�ن 
من �لن�ض���اء و�آخر�ن ممث���ان للموؤ�ض�ضات �ل�ضغرة 
و�ملتو�ضط���ة يف ت�ضكيل���ة �للج���ان �جلدي���دة، كم���ا 
�أتاحت ت�ضكيل ف���رق عمل للمو��ضيع �ملوؤقتة مثل 
ق�ضي���ة �ملوؤ�ض�ض���ات �ملتعرة عل���ى �أن تكون مدة 

هذه �لفرق �ملنبثقة من �للجان 6 �أ�ضهر فقط.
وكان���ت �لغرف���ة �أعلن���ت ع���ن تقلي����س عدد 

جلانه���ا م���ن 24 جلن���ة د�ئم���ة �إلى 10 جل���ان فقط 
كم���ا ��ضتحدثت نظام للمحا�ضب���ة وقيا�س �أد�ء هذه 
�للجان ب�ض���ورة دورية، وقل�ضت م���دة عمر �للجان 
من �أربع �ضنو�ت �إلى �ضنتني، كما مت و�ضع معاير 
لعم���ل ه���ذه �للجان م���ن بينه���ا ع���دد �لأجتماعات 
ونظام لتقييم �حل�ضور و�إجناز �لأهدف �ملو�ضوعة 

من جانب جمل�س �لإد�رة.
وه���ي: جلن���ة  �مل�ضكل���ة،  �جلدي���دة  و�للج���ان 
�ل�ضناع���ة و�لطاق���ة، جلن���ة �لعقار و�لإن�ض���اء، جلنة 
�لنقل و�خلدم���ات �للوج�ضتية، جلنة �ل�ضحة، �للجنة 
�ملالية و�لتاأمني و�ل�رش�ئب، جلنة �لروة �لغذ�ئية، 
جلنة �لتكنولوجي���ا، جلنة �ل�ضيافة و�ل�ضياحة، جلنة 

�لأ�ضو�ق �لتجارية، جلنة �لتعليم.
وتعد �للج���ان �ملحرك �لرئي����س لعمل �لغرفة 
م���ع �جله���ات �لر�ضمي���ة و�خلا�ض���ة، �إذ كانت حمط 
�لنتق���اد�ت لل�ض���ارع �لتج���اري ط���و�ل �ل�ضن���و�ت 
�ملا�ضي���ة، كما متحور مو�ض���وع �إ�ضاحها يف بر�مج 
�ملرت�ضح���ني لنتخاب���ات بي���ت �لتج���ار يف مار����س 

�ملا�ض���ي، �إذ مت توجي���ه �لنتقاد باأن ه���ذه �للجان 
غ���ر فعال���ة ول جتتمع وتفق���د لآلي���ات �ملحا�ضبة 
وقيا����س �لأد�ء، و�أنه���ا �أك���ر �ملو�ضوع���ات �لت���ي 

حتتاج �إ�ضاحا.
م���ن جانب �آخ���ر، ويف معر�س رده عل���ى �ضوؤ�ل 

ب�ض���اأن ر�ضائ���ل وماحظات م���ن �أ�ضح���اب �لأعمال 
ب�ض���اأن �لوعود �لت���ي قطعها رئي�س جمل����س �إد�رة 
�لغرفة �ضم���ر نا�س يف �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية 
ب�ضحب جمي���ع �لدع���اوى �لق�ضائية �لت���ي رفعتها 
�لغرف���ة �ضد �أع�ضائها، و�لت���ي تتعلق باإبد�ء �لر�أي 
بخ�ضو����س �أعمال �لغرفة، �أ�ض���ار جنيبي �إلى �أنه مت 
ت�ضكيل فريق عمل لبحث جميع �لق�ضايا �ملرفوعة 
و�لتحق���ق ما �إذ� كان���ت تتعلق بق�ضاي���ا ر�أي جتاه 

عمل �لغرفة.
و�ض���دد جنيبي �إل���ى �أن �لغرف���ة �ضتتحقق من 

هذه �لدعاوى �لق�ضائية كا على حدة للبت فيها.
وكان �أع�ض���اء يف جمل�س �إد�رة �لغرفة �ل�ضابق، 
وهم �أع�ضاء حاليون �أي�ضا، قالو� �إن بع�س �لق�ضايا 
�ملرفوعة تتعل���ق بتهم �ضب و�ضتم �ضد �أع�ضاء يف 
جمل����س �لإد�رة، و�أنه من غر �ملقب���ول �أن يتعامل 
معه���ا �أنها ق�ضايا ر�أي، وذلك على �لرغم من وجود 
تيار يطال���ب باعتبارها ق�ضايا ر�أي تتعلق ب�ضميم 

عمل �لغرفة.

�ملنام���ة - �أرب���اح �ملالي���ة: وقعت �أرب���اح �ملالية 
بنج���اح �ضفقة بقيم���ة 50 مليون جني���ه �إ�ضرتليني ما 
يع���ادل ) 66.5 ملي���ون دولر(، وذل���ك للم�ضارك���ة يف 
متوي���ل م�رشوع ريجن���ت كري�ضنت - لن���دن �لذي تقدر 

قيمة باأكر من ن�ضف مليار جنيه �إ�ضرتليني.
����رشح بذلك �لرئي����س �لتنفي���ذي لأرب���اح �ملالية 
حمم���ود �لكوهجي، وقال “�إن هذ� �لإجناز ياأتي �نطاقا 
م���ن �إ�ضرت�تيجي���ة �أرب���اح �ملالي���ة يف تق���دمي خدمات 
ومنتجات ��ضتثمارية ممي���زة وحم�ضوبة �ملخاطر حملياً 

وعاملي���اً، و��ضفاً �ل�ضفق���ة باأنها منت���ج ��ضتثماري - 
متويلي فري���د يف �ململكة �ملتحدة ومتو�فق مع �أحكام 

�ل�رشيعة �لإ�ضامية. 
و�أو�ض���ح �لرئي����س �لتنفي���ذي �أن �ل�ضفقة تهدف 
�إلى تقدمي متوي���ل )ميز�نني( مل�رشوع عقاري ذي بناء 
تاريخ���ي مميز، ويق���ع �مل�رشوع يف منطق���ة مالبرون - 
و�ض���ط مدينة لن���دن، وتعد من �ملناط���ق �لقليلة �لتي 
�ضهدت �رتفاعاً يف �أ�ضعار �لعقار�ت، حيث ينمو �لطلب 
عل���ى �ل�ضق���ق �ل�ضكنية �لفاخ���رة مثل م����رشوع ريجنت 

كري�ضنت يف تلك �ملنطقة �ل���ذي ي�ضتهدف بناء )76( 
�ضق���ة �ضكنية فخمة مطلة على ريجنت بارك يف منطقة 
مالب���رون �لت���ي تع���د م���ن �ملناط���ق ذ�ت �لت�ضنيف 
)درجة �لأولى(، ويحتوي �مل�رشوع على �أف�ضل �خلدمات 
�لر�قية مثل جناح خا�س لرجال �لأعمال وبرك �ل�ضباحة 
و�ملو�ق���ف ومدخل خا����س للحد�ئ���ق، م�ض���ر� �إلى �أن 
�ملط���ور يف م�رشوع )ريجنت كري�ضن���ت - لندن( حافظ 
عل���ى ت�ضميم �ملبن���ى �لتاريخي �لذي ق���ام بت�ضميمه 
)ج���ون نا����س( �ل���ذي ق���ام بت�ضمي���م ق����رش باكنغهام 

�مللكي، ويتم تطويره حالياً من كرى �رشكات �لتطوير 
و�لبناء �لعاملية يف �أجمل و�أرقى �ملو�قع يف قلب مدينة 
لندن - �ململكة �ملتحدة، ومن �ملتوقع �أن يتم �لنتهاء 
من عمليات �لتطوير يف �لن�ضف �لأول من �لعام 2020.

و�أكد �لكوهجي على �أن �أرباح �ملالية قريباً ب�ضدد 
�إطاق جمموعة �أخرى من �خلدمات و�ملنتجات �ملتميزة 
�لتي من �ضاأنها حتقيق �ملنفعة �ل�ضتثمارية �لق�ضوى 
لعمائه���ا و�مل�ضتثمري���ن �ملحتملني، وت�ض���كل عامة 

فارقة يف �لقطاع �ملايل �ل�ضتثماري. 

• خالد جنيبي 	

• حممود �لكوهجي  	



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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
النبهان  شركة  شركة  في  الشركاء  السادة  إليها  تقدم  قد 
لالستشارات ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد رقم 98976 ، طالبني 
حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة الشخص 
بحريني.  دينار  آالف  خمسة   5000 وقدره  برأسمال  الواحد، 

لتصبح مملوكة من السيدة فاطمة عبداهلل محمد جاسم.

القيد: 98976  -  التاريخ: 20/05/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )77727( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
تقدم  قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره  اخملرق  محمد  سعيد  حسني   / السيد  اليها 
لطفي  إيهاب  ملالكها  ش.ش.و  لإلستشارات  فينكويست  شركة  لشركة 
احمد الشيهاوي. ، املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 
اختيارية  نصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار  طالبا   104270
الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )71211( لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة شركة فينكويست لإلستشارات ش.ش.و

ملالكها ايهاب لطفي احمد الشيهاوي

تقدم  قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  العلوي  علوي  محمد  حسني  سيد   / السيد  اليها 
ذات  املسجلة كشركة  ذ.م.م،  البناء  ملواد  اصيل  شركة  لشركة  القانوني 
اعمال  انتهاء  اشهار  طالبا   93651 رقم  القيد  مبوجب  مسئولية محدودة 
وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها  اختيارية  نصفية  الشركة  تصفية 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  )999( لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة شركة اصيل ملواد البناء ذ.م.م

فقـدان جــواز �ســفر

 مت فقدان جواز �سفر كل من:

N007696983 رقم:  جواز  خليفة  ذياب  عبدالعزيز  �سام 

N005088895 عبدالعزيز ذياب خليفة جواز رقم: 

N005576752 رقم:  جواز  الهنيدي  كفاف  هيا 

الرقم: على  بنا  االت�سال  يجده  من  فعلى 

اىل  اأو  ال�سورية  ال�سفارة  اىل  ت�سليمة  او   33267771
�رشطة مركز  اأقرب 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / 
ااصحاب شركة ساموي للمقاوالت، املسجلة مبوجب القيد رقم 64331-3، طالبني تغيير 

االسم التجاري 
من: ساموي للمقاوالت

إلى: شركة سموي للمقاوالت والتجارة العامة ش.ش.و ملالكها حسني داود الشاخوري
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 24/05/2018  -  القيد: 3-64331
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )ٍئ79886-2018( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة ساموي للمقاوالت

بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
باعتباره  الساعي،  احمد  عبداهلل  نبيل   / السيد  اليها  تقدم  قد 
ذ.م.م.  املسجلة  البنعلي  القانوني لشركة سلطان عمرو  املصفي 
طالبا   98548 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة 
اختيارية وشطبها  الشركة نصفية  اعمال تصفية  انتهاء  اشهار 
من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  )65888( لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة سلطان عمرو البنعلي ذ.م.م
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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: جالل علي ابراهيم عبدالعال
االسم التجاري احلالي: تروليا خدمات الصيانة والتخليص

االسم التجاري اجلديد: تروليا للخدمات اإلدارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-79448( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

119176-1
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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(

اإجناز جديد لل�رشعية يف احلديدة بدعم التحالف
اأبوظبي ـ �شكاي نيوز عربية: �شيطرت قوات املقاومة اليمنية، باإ�شناد من القوات امل�شلحة االإماراتية، 
على ن�شـــف مديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة غربي اليمن، اأم�س االأحد. و�شـــيطرت قوات املقاومة على 

نحو 50 % من املديرية القريبة من ميناء احلديدة. 
وذكـــرت وكالة االأنباء االإماراتية اأن املقاومة الوطنية واألوية العمالقة واملقاومة التهامية ومب�شـــاركة 
واإ�شناد فاعل من القوات امل�شلحة االإماراتية متكنت من الو�شول اإلى منطقة الدريهمي وطرد امليلي�شيات 
احلوثيـــة التـــي خلفت وراءها الكثري من اأ�شـــلحتها ومعداتهـــا. اإلى ذلك، قتل 64 من ميلي�شـــيات احلوثي 
االإيرانية، واأُ�شيب الع�رشات، يف مواجهات مع قوات املقاومة يف جبهات متفرقة من ال�شاحل الغربي لليمن.  
وتتابع قوات املقاومة، التقدم نحو مواقع عدة غربي احل�شينية، بالتزامن مع عملية تطهري يف اجلهة الغربي 
من مركز التحيتا. ياأتي ذلك بينما ق�شـــفت طائرات التحالف العربـــي، مواقع متفرقة للمتمردين يف جبهة 
ال�شاحل الغربي. ومنذ اإعالن اإطالق معركة حترير احلديدة، قبل اأ�شابيع قليلة، حققت قوات املقاومة تقدًما 

يو�شف باالأكرب واالأ�رشع منذ حترير عدن.

السنة العاشرة - العدد 3513 
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صاللة ـ أ ف ب: 

باريس ـ أ ف ب: 

بغداد ـ ا ف ب:

موسكو ـ رويترز: 

اأ�شـــفر االإع�شـــار ميكونو الذي اجتاح 
يف االأيام االأخرية جزيرة �شـــقطرى اليمنية 
وجنـــوب غـــرب �شـــلطنة عمـــان عـــن وفاة 
11 �شخ�شـــا علـــى االأقل، فيمـــا ال يزال 8 
اآخـــرون يف عـــداد املفقوديـــن، كمـــا ذكر 
م�شوؤولون حكوميون. فقد انتقل االإع�شار 
نحـــو املناطق ال�شـــمالية الغربيـــة، باجتاه 
الربع اخلايل، اأحد اأكرب �شـــحاري العامل يف 
ال�شـــعودية، حيث اأ�شارت ال�شـــلطات اإلى 

رياح عنيفة واأمطار غزيرة.
يف عمـــان، حتدثـــت ال�شـــلطات عن 4 
اأ�شـــخا�س لقوا حتفهم، بينهم فتاة يف الـ 
12 من العمر، فيما بلغت �رشعة الرياح 170 
كيلومـــرتا يف ال�شـــاعة اجلمعة، خ�شو�شـــا 
يف حمافظـــة ظفار، كمـــا اأدت االأمطار اإلى 
في�شانات. وكان االإع�شـــار ميكونو �رشب 
م�شـــاء االأربعـــاء جزيرة �شـــقطرى اليمنية، 
وت�شـــبب مبقتل 7 اأ�شخا�س على االأقل )5 

مينيني وهنديان(.

دعـــا الرئي�ـــس الفرن�شـــي اميانويـــل 
الليبيـــني  امل�شـــوؤولني  اأبـــرز  ماكـــرون 
للم�شاركة الثالثاء بباري�س يف موؤمتر دويل 
برعايـــة االأمم املتحدة يهدف اإلى التمهيد 
النتخابات قبـــل نهاية 2018 يف هذا البلد 

الغارق يف الفو�شى منذ 2011.
والهدف من هذا احلدث الدبلوما�شي 
غـــري امل�شـــبوق الـــذي اأكدته اأم�ـــس االأحد 
الرئا�شـــة الفرن�شـــية هو “توفري الظروف 
للخـــروج مـــن االأزمـــة” يف ليبيـــا، من خالل 
والدوليني  الوطنيني  الفاعلني  “اإ�شـــعار 
كافة مب�شوؤولياتهم”. ويف حماولة لتحقيق 
الفرن�شـــي  الرئي�ـــس  ي�شـــتقبل  الهـــدف 
الثالثـــاء ملدة 3 �شـــاعات اأبـــرز القيادات 
املتناف�شـــة يف ليبيـــا وهم رئي�ـــس حكومة 
الوفاق الوطني فائز ال�رشاج والرجل القوي 
يف ال�ـــرشق امل�شـــري خليفة حفـــرت ورئي�س 
الربملـــان عقيلة �شـــالح عي�شـــى ورئي�س 

جمل�س الدولة خالد امل�رشي.

 اأكـــد املتحـــدث با�شـــم زعيـــم التيار 
جعفـــر  ال�شـــدر،  مقتـــدى  ال�شـــدري 
املو�شـــوي، اأن جمل�س النـــواب العراقي ال 
ميلك �شـــالحية اإلغاء نتائج االنتخابات اأو 
تعديلهـــا اأو اخلو�س ب�شـــحتها، الفًتا اإلى 
اأن ذلـــك �شيوؤ�شـــ�س للفو�شـــى واملهـــام 
البعيدة عن مفهوم الت�رشيعات.  واأ�شـــاف 
املو�شـــوي اأن قانون مفو�شية االنتخابات 
ر�شـــم االآلية التي يجب اتباعها عند ظهور 
اأن  مبيًنـــا  عليهـــا،  وال�شـــكاوى  النتائـــج 
القانون ت�شـــمن تخ�شي�س هيئة ق�شائية 
من حمكمة متييز العراق للنظر بالطعون. 
كما و�شـــف املو�شـــوي ما يقوم به جمل�س 
النـــواب حاليـــا بالزحـــف علـــى �شـــالحية 
ال�شـــلطات االأخـــرى، فيما مهمتـــه يف هذا 
املجـــال تكمن يف م�شـــاءلة املفو�شـــية يف 
حـــال التق�شـــري بعملهـــا، وفًقـــا للقانون 
هـــذا  االأدلـــة.  توفـــرت  اإن  وحما�شـــبتها 
وطالب املفو�شـــية بالنظر بجدية وعدالة 
بال�شـــكاوى واخلروقـــات و�رشعة ح�شـــمها، 

وفق القوانني املرعية.

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شـــية، اأم�س 
االأحد، مقتل 4 من جنودها يف معارك �شـــد 
ف�شائل معار�شة يف �شوريا وفق ما نقلت 
وكالـــة انرتفاك�س. واأكـــدت وزارة الدفاع 
الرو�شية وقوع ا�شتباكات مع ما و�شفتهم 
باالإرهابيني م�شرية اإلى وقوع 4 قتلى و5 
جرحى يف �شـــفوف جنودها فيما قتل اأكرث 

من 40 م�شلحا بح�شب البيان الرو�شي.
وقال املر�شد ال�شـــوري، اأم�س االأحد، 
اإن 9 جنـــود رو�ـــس و26 جنديـــا من قوات 
النظـــام قتلـــوا يف هجمات �شـــنها تنظيم 
“داع�ـــس” يف دير الزور قبـــل اأيام. وذكر 
املر�شد اأن “مقاتلني من تنظيم ’داع�س‘ 
هاجموا االأربعاء رتاًل لقوات النظام وقوات 
رو�شية حليفة اأثناء توقفه يف نقطة جنوب 
غرب امليادين، مما ت�شبب مبقتل 26 من 
قوات النظام، اإ�شـــافة اإلى 9 رو�س بينهم 

ع�شكريني ومقاتلني مرتزقة”. 

11 �شخ�شا لقوا حتفهم 
يف اإع�شار ميكونو

اجتماع مرتقب الأطراف 
االأزمة الليبية يف باري�س

التيار ال�شدري يتهم 
الربملان بتجاوز �شالحياته

 مقتل 4 جنود رو�س 
يف ا�شتباكات بدير الزور

لأول مرة... الفل�صطينيون يحاولون ك�رش ح�صار غزة البحري
جي�س االحتالل يقتل 3 نا�شطني بق�شف مدفعي على القطاع

وزاد التوتـــر علـــى احلدود منـــذ اأن بداأ 
الفل�شـــطينيون احتجاجات حا�شـــدة يف 30 
مار�س قالـــت اإ�رشائيل اإنها غطاء ملحاوالت 
اجتياز ال�شـــياج احلدودي.  وقتلت القوات 
االإ�رشائيليـــة بالر�شـــا�س 115 فل�شـــطينيا 
خـــالل  االآالف  واأ�شـــابت  االأقـــل  علـــى 
االحتجاجـــات وهو مـــا القى ا�شـــتنكارا من 

دول عديدة. 
اإنهـــم  لالحتجاجـــات  منظمـــون  وقـــال 
الثالثـــاء  يـــوم  احتجاجهـــم  �شي�شـــعدون 
بت�شيري اأ�شـــطول �شغري من القوارب التي 
�شـــتنطلق من منطقة قبالة غزة يف حماولة 
لك�رش احل�شار البحري الذي تفر�شه اإ�رشائيل 

على القطاع. 
وقالـــت الهيئـــة الوطنيـــة مل�شـــريات 
العودة وك�رش احل�شار يف بيان ”غزة حتولت 
اإلى �شـــجن كبري معزول عن العامل وحمروم 
من اأب�شط حقوقه بفعل احل�شار االإ�رشائيلي 
الظـــامل“ يف اإ�شـــارة اإلى القيود ال�شـــارمة 

التي تفر�شها اإ�رشائيل وم�رش. 
واأ�شعفت اإ�رشائيل القدرات الع�شكرية 
حلما�س عرب تبني جمموعة من االإجراءات من 
بينها اإقامة نظام القبة احلديدية امل�شـــاد 
لل�شواريخ ق�شرية املدى ومنظومة لك�شف 
وتدمـــري االأنفـــاق العابـــرة للحـــدود والتي 
الفل�شـــطينيون.   النا�شـــطون  ي�شـــتخدمها 
وقالت وزارة الدفاع االإ�رشائيلية اأم�س االأحد 
اإنها بداأت العمل على بناء جدار بحري مينع 
ت�شـــلل م�شـــلحني فل�شـــطينيني من �شمال 
غـــزة اإلـــى اإ�رشائيل عـــرب البحر.  واأ�شـــافت 
مـــن  الـــذي  البحـــري  اجلـــدار  اأن  الـــوزارة 
املقـــرر اأن يكتمل بناوؤه قبـــل نهاية العام 
احلايل �شـــيكون موؤلفا من 3 طبقات حتت 
وفوق �شـــطح البحر املتو�شط و�شيت�شمن 

ا�شتخدام ال�شخور واالأ�شالك ال�شائكة. 

ومل ي�شب اأي اإ�رشائيلي على احلدود مع 
قطاع غزة، لكن اإ�رشائيل قالت اإن م�شاحات 
اجلانـــب  علـــى  الزراعيـــة  االأرا�شـــي  مـــن 
االإ�رشائيلـــي مـــن احلدود تعر�شـــت الأ�رشار؛ 
بفعل اإطالق طائـــرات ورقية حمملة مبواد 

حارقة من القطاع. 
 وملواجهـــة هذا التهديـــد قال اجلي�س 
االإ�رشائيلـــي اإنه ن�رش طائرات من دون طيار؛ 
للعمل على اعرتا�س الطائرات الورقية يف 
اجلـــو.  ولدى �شـــوؤاله عن اإجـــراءات اجلي�س 
ب�شـــاأن قطاع غـــزة قال الوزيـــر يف املجل�س 
الـــوزاري االأمني امل�شـــغر نفتـــايل بينيت 

”�شنتعامل مع الطائرات الورقية اأي�شا“.

• احلدود بني قطاع غزة واإ�رشائيل	

غزة ـ رويترز:

قال م�شـــوؤولو �شـــحة اإن قذيفة دبابة اإ�رشائيلية قتلت 3 اأع�شـــاء يف حركة اجلهاد االإ�شالمي 
الفل�شطينية يف قطاع غزة اأم�س االأحد، بعد اأ�شابيع من مقتل ع�رشات املحتجني بر�شا�س القوات 

االإ�رشائيليـــة على حدود القطـــاع مع اإ�رشائيل.  واأكد اجلي�س االإ�رشائيلـــي قيامه بال�رشبة قائال اإنه 
ا�شـــتهدف موقع ر�شد ردا على زرع قنبلة قرب ال�شياج احلدودي الليلة قبل املا�شية. وتن�شط 
حركة اجلهاد االإ�شـــالمي ب�شـــورة م�شـــتقلة نوعا ما عن حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س( التي 

ت�شيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 وخا�شت 3 حروب مع اإ�رشائيل. 

اإ�رشائيل تخفي جرائمها بحرب على عد�شات امل�شورين
رام اهلل ـ اف ب:

 اعتـــربت وزارة االإعـــالم الفل�شـــطينية اأن 
مـــداوالت االحتـــالل ملـــا ي�شـــمى قانـــون حظر 
ت�شـــوير اجلنود “اإمعـــان يف العن�رشية، و�رشعنة 
لالإرهاب، وت�شـــجيع جلنود االحتالل على القتل 
والعـــدوان، وحماولـــة حلمايتهم مـــن املالحقة 
الق�شـــائية الدوليـــة”. وبينت الـــوزارة يف بيان 
�شـــحايف، اأم�ـــس االأحـــد، اأن “ت�شـــاعد مالحقـــة 
االحتالل لل�شحافيني، واحلرب على املوؤ�ش�شات 
االإعالمية، يهـــدف عملًيا لت�شـــجيع اجلنود على 
الفتك باأبناء �شـــعبنا، وا�شت�شهال ال�شغط على 

الزناد، وتنفيذ فظائع وح�شية”. وحثت الوزارة 
“االحتاد الدويل ال�شحافيني على التحرك لدى 
برملان العامل احلر ملنع هـــذا القانون الدموي، 
الذي ي�رشعـــن اجلرائم جلنود االحتالل بحق اأبناء 
�شـــعبنا، وي�شـــعى لتوفري الغطاء واحلماية لهم 
مـــن العدالة الدولية”. واقـــرتح حزب “اإ�رشائيل 
بيتنـــا” املتطرف، الـــذي يتزعمه وزيـــر الدفاع 
اأفيغدور ليربمان، م�رشوع قانون ين�س على منع 
ت�شـــوير اجلنود اأو ت�شـــجيل مواد �شوتية لهم، 
ومنع ن�رش �شـــورهم يف و�شـــائل االإعالم اأو مواقع 

التوا�شل االجتماعي.

الأمن الإيراين يهدد املحتجني... ويرتعد من “املوجة القادمة”
دبي ـ وكاالت: هدد متحدث با�شـــم ال�شـــلطة 
الق�شـــائية االإيرانيـــة، بقمـــع اأي مظاهرات تخرج 
�شـــد النظـــام الـــذي يواجـــه موجـــة م�شـــتمرة من 

الغ�شب ال�شعبي �شد �شيا�شاته.
ونقل موقع “ميزان اأون الين” التابع لل�شلطة 
الق�شـــائية عـــن املتحدث با�شـــمها غالم ح�شـــني 
حم�شـــني اإجائي “الهيئـــات الق�شـــائية واالأمنية 
�شتت�شـــدى بـــكل حـــزم الأي جماعة اأو فـــرد يريد 
تقوي�س اأمن البالد”، م�شـــيفا اأن اإثارة التوترات 

جزء من “احلرب النف�شية” االأمريكية �شد اإيران.
اتهـــام  االإيرانيـــة  ال�شـــلطات  واعتـــادت 
املحتجـــني بالعمـــل �شـــمن موؤامرة خارجية �شـــد 
النظام الذي ي�شيطر على احلكم يف البالد منذ 40 
عاما، لكنها تخ�شـــى موجة احتجاجية غري م�شبوقة 
يف الفـــرتة املقبلـــة بفعـــل االقت�شـــاد املتدهور 

وانهيار االتفاق النووي.
ومنذ يناير املا�شـــي، مل تتوقف املظاهرات 
يف ال�شـــوارع االإيرانية يف خمتلـــف املدن؛ احتجاجا 
علـــى غـــالء االأ�شـــعار والبطالـــة اإ�شـــافة اإلى هدر 
االأموال على ت�شـــليح ميلي�شـــيات يف دول اأخرى؛ 
بهدف زعزعة ا�شتقرارها مبا يفيد يف ب�شط نفوذ 

نظام املاليل.
وال�شـــبت املا�شي، قتل �شخ�شـــان واأ�شيب 
48 اآخرون يف احتجاج مبدينة كازرون جنوب غربي 
اإيران، ح�شبما نقلت عنها وكالة اأنباء �شبه ر�شمية.
وجتمـــع املحتجـــون ا�شـــتجابة لدعـــوة علـــى 
و�شائل التوا�شـــل االجتماعي يف املدينة الواقعة 
علـــى بعـــد 900 كيلومـــرت جنـــوب طهـــران، كما 

اأ�شعلوا النار يف مركز لل�رشطة.
وحتى يـــوم االأربعـــاء، كانت املدينـــة م�رشحا 
لالحتجاجات ال�شـــلمية �شد قرار احلكومة املحلية 

لتق�شـــيم بع�س اأحياء املدينـــة ودجمهم يف بلدة 
جديدة.

ويعاين االقت�شـــاد االإيراين حتت وطاأة اإ�رشار 
النظام على موا�شلة �شيا�شاته اخلارجية ال�شارة، 

ومن بينها رف�شـــه تعديـــل االتفـــاق النووي مبا 
ي�شـــمن التوقف عن تطوير �شـــواريخ بالي�شتية 

وتهريب اأ�شلحة للميلي�شيات اخلارجية.
وان�شـــحبت الواليات املتحدة يف وقت �شابق 
من �شـــهر مايـــو من االتفـــاق النووي، وفر�شـــت 

عقوبات اقت�شادية جديدة على كيانات اإيرانية.
وبالفعل بداأت ال�رشكات االأوروبية يف ت�شفية 
اأعمالها يف اإيران، اإذ اأعلنت �رشكة “توتال”، عمالق 
النفط الفرن�شـــي، اأنها �شـــتلغي عقـــودا مقرتحة 
يف اإيـــران، وقال كبـــار امل�شـــوؤولني التنفيذيني 
ل�ـــرشكات اأخـــرى متعددة اجلن�شـــيات اإنـــه ال خيار 
اأمامهم �شوى وقف تعاملهم التجاري مع اإيران يف 

نهاية املطاف.
ويف خ�شـــم ذلك، خف�شت اإيران ر�شميا قيمة 
عملتهـــا املحليـــة الريـــال مقابـــل الـــدوالر للمرة 
االأولى منذ اأن بداأت م�شـــاع للق�شـــاء على ال�شوق 

احلرة للعملة ال�شهر املا�شي.
وكانت ال�شـــلطات قد هددت يف وقت �شابق 
باعتقال اأي �شخ�س يتداول الريال باأ�شعار �رشف 
اأخرى، واأر�شـــلت ال�رشطة ملراقبة مكاتب ال�رشافة 

يف املدن الكربى.
ويتوقـــع اخلرباء اأن يوا�شـــل الريال االإيراين 
تدهـــوره، االأمر الذي �شـــيوؤدي تلقائيـــا اإلى رفع 
االأ�شعار ال�شلع واخلدمات بالن�شبة للم�شتهلكني، 
و�شـــط توقعات بـــاأن يبلغ الت�شـــخم يف اإيران 71 
%، مما يعني اأن ال�شكان �شيعانون ب�شدة يف �رشاء 

االأمور االأ�شا�شية.
االأو�شـــاع  �شـــتغذي  مراقبـــني،  وبح�شـــب 
االقت�شـــادية املتدهـــورة االحتجاجـــات يف البالد، 
مع عدم قدرة ال�شـــكان على حتمل تكاليف احلياة 

االأ�شا�شية.

القدس المحتلة ـ اف ب: 

اأو�شـــح رئي�ـــس الـــوزراء االإ�رشائيلـــي 
بنيامـــني نتنياهو، اأن ما �شـــماه “املعركة 
�شـــد التمو�شـــع االإيـــراين يف �شـــوريا” مل 
تنتـــه بعـــد، وال تـــزال يف اأوجها. واأ�شـــاف 
يف م�شـــتهل جل�شـــة احلكومة االأ�شـــبوعية 
اأن اإ�رشائيل تعمل علـــى منع امتالك اإيران 
�شالًحا نووًيا، بالتوازي مع منع متو�شعها 
�شـــد  واملوجـــه  �شـــوريا  يف  الع�شـــكري 

اإ�رشائيل.
وقـــال اإن حكومتـــه لن ت�شـــمح بنقل 

اأ�شـــلحة فتاكة من �شـــوريا اإلـــى لبنان، يف 
اإ�شارة اإلى �شحنات االأ�شلحة املعدة حلزب 
اهلل، و�شـــتمنع اإنتاج هذه االأ�شـــلحة داخل 
لبنـــان، ما ُف�ـــرشِرّ على اأنـــه تلويـــح باإمكان 
ا�شـــتهداف ما تقـــول اإ�رشائيل اإنه م�شـــنع 
�شواريخ دقيقة اأقامته اإيران داخل لبنان. 
وعادة متتنع اإ�رشائيل عن �شـــن غارات 
علـــى لبنان؛ خ�شـــية تدحرج االأمـــور �رشيًعا 
اإلى حرب جديدة ت�شعها يف مواجهة 130 
األف �شـــاروخ ميلكها حـــزب اهلل خمزنة يف 

لبنان.

نتنياهو يلمح اإلى ا�شتهداف حزب اهلل بالعمق اللبناين

• )اأر�شيفية(	 يخ�شى النظام االإيراين من انتفا�شة �شعبية تهدد وجوده  
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الب���د لن���ا دائما من ت�س���خي�ص ودرا�س���ة 
جوهر وخال�س���ة اأي فك���ر له عالق���ة بالتاريخ 
ال�سيا�سي، وا�ستنتاج ما يحويه هذا الفكر من 
خماطر وتهديدات قد تلحق االأذى والتخريب 
والدم���ار بعاملن���ا العرب���ي ووحدت���ه وهويته 
وتاريخ���ه وثقافت���ه، حتى ال نفاج���اأ بخطر هذا 
الفكر وحتى ن�س���تطيع الت�سدي له ومواجهته 
قبل اأن ي�س���تفحل وينت�رس كال�رسطان يف ج�سد 
االأمة العربية، وت�س���بح اأ�س���رة وم�سلولة له، 
وم���ن ه���ذه االأف���كار واالآيديولوجي���ات التي 
يجب علينا التوقف عنده���ا ومعرفة خفاياها 
واأهدافه���ا و�س���مومها م���ا ي�س���مى بالث���ورة 
االإ�س���المية يف اإي���ران، فمنذ اأن ب���داأت الثورة 
الطائفي���ة العرقية اخلمينية يف اإيران وجنحت 
يف اإ�س���قاط ال�س���اه مب�س���اعدة الغرب، لإيجاد 
خنج���ر يف قلب االأمة العربي���ة، كما اإ�رسائيل يف 
خا�رسة هذه االأمة، كان اأ�س���ا�ص وجوهر فكرها 
يرتكز على العمل ب�س���تى الو�س���ائل املمكنة 
على حتقيق مبداأين اأ�سا�سيني ال ثالث لهما، 
اأوال التفوق الفار�سي يف منطقة ال�رسق العربي، 
فقد كان ه���ذا الهدف مبثابة اإعادة خلق عرق 
اندثر ومات على يد العرب امل�س���لمني الذين 
اأطفاأوا ن���ار ك�رسى وملك���ه وتاريخه، وانهارت 
بعد ذلك ما ت�سمى بح�سارة املجو�ص، وعملت 
هذه الثورة العرقية الطائفية، وب�س���كل خفي 
طبعا ال ت�س���توعبه العقول ال�سغرة وال�سذج 
والعم���الء م���ن العرب، عل���ى �س���يطرة العرق 
الفار�س���ي بكل م���ا يحويه م���ن تاريخ وهوية، 
من���ذ �س���يطرة االآيديولوجية املجو�س���ية على 
البقعة اجلغرافية حتى و�س���ول اخلمينية اإلى 
�س���دة احلكم، ولكن حتقيق ه���ذا الهدف كان 
�رسبا من اجلنون وكان من امل�ستحيل حتقيقه 
بهذا ال�سكل الفا�سح، من دون لبا�ص اأو ثوب 
تتخفى في���ه اآيديولوجية اإعادة اأجماد وتاريخ 
اندثر، الأن االأمر �س���يثر طبعا حفيظة العرب 
ب�س���كل علن���ي، وت�س���بح املواجه���ة العربي���ة 

الفار�سية واقعا حقيقيا.

الخمينية... الفكر 
واآليديولوجية )1(

كان����ت لفت����ة جميل����ة ومكتظة بامل�س����اعر 
االإن�سانية تلك التي قام بها �سمو ال�سيخ نا�رس 
بن حمد يف �س����اأن االأخوي����ن فالمرزي، وهي من 
اللفت����ات التي لقي����ت ارتياحاً عاّم����اً من قبل 
اجلمه����ور املحل����ي، وذل����ك باهتم����ام القيادة 
ال�سيا�س����ية يف الب����الد ب�س����وؤون النا�����ص، بكل 
طبقاته����م، وال�س����عي للتخفيف عنه����م، ورفع 
معاناته����م، لي�س����تمروا يف العي�����ص بكرامة يف 

وطنهم.
اأّدى االإع����الم االجتماع����ي ال����دور االأهم يف 
ق�س����ية االأخوي����ن فالم����رزي، وهذا ما اأو�س����ل 
و�س����عهما اإل����ى ما و�س����ل اإلي����ه، ويف النهاية، 
مت  وج����دت حزم����ة احلل����ول الكرمية الت����ي قدِّ
لهم����ا حل����ل مو�س����وع البي����ع اجلائل، ف�س����ار 
ال�س����ابان من م�س����اهر االإعالم االجتماعي، من 
م�س����اهر البحرين، من الذين تع����ددت اأبواب 
الرزق اأمامهما، فهنيئاً لهما هذا االأمر، و�سكراً 
لالإع����الم االجتماع����ي ذي ال�رسع����ة، وال�س����طوة، 
والتاأث����ر، بحي����ث تنت�����رس موا�س����يع اإن�س����انية 

كهذه، وهو بذلك ير�س����ل ر�سائل مهمة، منها 
اأنه �س����يحفز امل�س����وؤولني اأكرث واأكرث على اأن 
يب����ادروا بحّل امل�س����كالت والق�س����ايا قبل اأن 
تتفاق����م، وقب����ل اأن يتدخل كبار امل�س����وؤولني 
حلّله����ا، للتدلي����ل عل����ى وجود عج����ز يف بع�ص 
املفا�سل الت�رسيعية اأو التنفيذية التي عجزت 
عن اأن تكّيف اأو�س����اع الباع����ة اجلائلني، وجتد 

لهم منفذاً ومتنف�ساً.
القانون وا�سح، يحاول اأن يقلل الفو�سى 
ب�س����بب  املناط����ق  بع�����ص  يف  تنت�����رس  الت����ي 
الع�س����وائية التي بداأت تدّب ب�س����بب االأو�ساع 
االقت�سادية، ورخاوة تنفيذ القوانني، وب�سبب 
تعاطف املنفذين اأحياناً مع احلاالت االإن�سانية 
ال�س����عبة، اأو لع����دم كفاية ف����رق التفتي�ص، اأو 
لوجود ثغرات يف القوانني، اأو جميع ما تقّدم، 
املهم اأن اأو�س����اع الكثر م����ن الباعة اجلائلني 
ت�س����ابه اأو�س����اع االأخوين املذكورين، ويكفي 
التج����وال يف مناطق يف البحرين لنجد من احتل 
ر�سيفاً، اأو متو�سع عند اإ�سارة مرور، وجند من 

يتوقف لديه لي�س����ري اأو يطل����ب خدمة، على 
الرغم من اأن ال�سوارع مل جتّهز لهذه الوقفات 
الفجائي����ة، وعل����ى املت�رسر منه����ا اأن يتعاي�ص 
م����ع الفو�س����ى العارمة، وعل����ى الرغم من عدم 
الرخي�ص له����ذه االأطعمة لتباع م����ن اأية جهة 
ر�س����مية، يف املقابل ف����اإن اأ�س����حاب املطاعم 
ي�س����كون مّر ال�س����كوى من مرورهم ب�سل�س����لة 
ل منتهي����ة من ال�����روط ال�س����حية، والوقائية، 
واالأمني����ة، والتجاري����ة، عن����د فتحه����م حم����الت 

باإيجاراتها ور�سومها وعمالتها!
خم����رج  هن����اك  يك����ون  اأن  االأج����دى  م����ن 
قانوين، �س����هل ومي�رّس، يدخل الباعة اجلائلني، 
املواطنني منه����م يف املقام االأول، يف �س����كل 
منظ����م م����ن االأعم����ال، بعي����داً ع����ن الفو�س����ى 
والتحاي����ل عل����ى القوان����ني ومط����اردة الق����ط 
والفاأر، يحفظ كرامة االإن�سان، ويعزز الثقة يف 
التداب����ر احلكومية الرامية للنهو�ص بالطبقة 
الفق����رة حت����ى ال تبق����ى كّل����ًة عل����ى احلكومة 

وال�سناديق اخلرية.

صافي الياسري

اخلارجي���ة  وزي���ر  اأعل���ن 
اأن  بومبي���و  ماي���ك  االأمرك���ي 
الوالي���ات املتحدة �س���تفر�ص 
عل���ى اإيران عقوبات مل ي�س���بق 
ب���اأن  وه���دد  مثي���ل،  اأي  له���ا 
�س���تعمل  املتح���دة  الوالي���ات 
اإ�س���قاط النظام الإيراين،  على 
وبالطبع ردت اإيران بغطر�س���ة 
بائ�س���ة  حماول���ة  يف  كالع���ادة 
ملخاطبة م�ساعر امل�سلمني هنا 

وهناك.
اإي���ران  م���اليل  اأن  ويب���دو 
�س���يدفعون ثمن���ا ه���ذه املرة، 
خ�سو�سا اأن الرئي�ص االأمركي 
احلايل ال ينظ���ر كثرا لعواقب 
قرارات���ه الت���ي يتخذه���ا، فهو 
الوحي���د  االأمرك���ي  الرئي����ص 
الذي جتراأ واأعلن نقل ال�سفارة 
اأن  رغ���م  للقد����ص  االأمركي���ة 
كل من �س���بقوه اأعط���وا وعودا 
حلظ���ة  عن���د  لكنه���م  بذل���ك، 
معينة ت���رددوا واأجلوا قرارهم 
ه���ذا، وه���و الرئي����ص ال���ذي ال 
يقيم وزنا مل�س���الح اأحد �سوى 
اأم���ركا، فحتى حلف���اء اأمركا 
تعر�س���ت  “االأوروبي���ني” 
اقت�س���اداتهم للخ�سارة ب�سبب 
ق���رارات ترام���ب اجلريئة، ومل 
يج���دوا اأمامهم �س���بيال �س���وى 
التجاري���ة  تعامالته���م  وق���ف 
م���ع اإي���ران ووق���ف اتفاقاتهم 
ع���ن  بالتنقي���ب  اخلا�س���ة 
ا�س���تجابة لق���رار ترامب  الغاز 
باالن�سحاب من االتفاق النووي 

االإيراين.
تك���ون  اأن  املمك���ن  وم���ن 
اإي���ران هي ن�س���يب ترامب من 
اإدارة  اأن  خ�سو�س���ا  احل���رب، 
ترام���ب تق���ع بكامله���ا حت���ت 
�س���يطرة جمموع���ة من اأن�س���ار 
اإ�رسائيل ويف مقدمتهم �س���هره 
كو�سرن، ممن يوجهون قراراته 
ل���ن  الت���ي  اإ�رسائي���ل  ل�س���الح 
ت�سكت بدورها حتى جتر اإيران 
اإل���ى احلرب اإذا م���ا اأ�رست على 

البقاء يف �سوريا.
عل���ى  ي�س���يق  اخلن���اق 
امل���اليل ولن ينفعهم اأحد، بعد 
اأن عاث���وا يف املنطق���ة كله���ا 
ف�س���ادا، ومل ي�س���لم من عبثهم 
مكان حتى االأماكن املقد�س���ة 
وامل�ساعر احلرام، اإيران تطعن 
الع���رب يف ظهورهم ويف نف�ص 
الوق���ت ترفع �س���عارات كاذبة 
م�س���اعر  لتدغدغ  القد�ص  حول 
امل�س���لمني، لكن مل يعد هناك 
من ي�س���تمع لل�سعارات و�سوف 

يدفع املاليل ثمن عبثهم.

إيـــران وتضـيـيـق 
الخنـــاق

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ع  �س���ائرون  نح���ن  اأي���ن  اإل���ى  ت���رى 
الفك���ري  والعق���م  الغريب���ة  االجته���ادات 
واخل���روج ع���ن املحي���ط املح���دود لبع����ص 
ال�س���ادة الن���واب الذي���ن ي����رسون على قطع 
جذور �س���جرة احل�سارة و�س���اقها واأغ�سانها 
وورقه���ا، فق���د طالعتن���ا ال�س���حافة بخ���ر 
مف���اده “يتجه جمل�ص الن���واب الإقرار تعديل 
ت�رسيعي بقانون ال�سحافة والطباعة والن�رس... 
“يحظر عر�ص االأفالم ال�س���ينمائية اأو تداول 
املطبوعات امل�س���جلة، التي تنت���ج اأو متّول 

باأموال اإ�رسائيلة”.
ب���دل اأن نحي���ل العقم الفكري ال�س���ائد 
يف ميادي���ن كث���رة اإلى خ�س���ب واف���ر الثمر 
وغزير، وبدل خلق االأجواء ال�سحيحة للتفاعل 

م���ع ال���راث االإن�س���اين التقدم���ي العامل���ي، 
نحدث بلبلة فكرية و�س���جيجا مفتعال ي�سدع 
روؤو�سنا ون�سيء ب�سكل فج اإلى ميدان الفكر 
والثقافة، “ال�س���ينما” حتديدا، ونت�س���ور اأن 
ذلك �سيلب�س���نا ثوب الفخر، واأعجبني حقيقة 
موق���ف “�س���وؤون االإع���الم” الت���ي “اأ�س���ارت 
اإل���ى اأن املق���رح املنظ���ور ال ياأخ���ذ بع���ني 
االعتب���ار ال�سيا�س���ة العامة الت���ي تلتزم بها 
مملك���ة البحري���ن يف اإط���ار املوق���ف العربي 
املوّحد حتت مظل���ة جامعة ال���دول العربية، 
وجمل����ص التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية، 
والتي حتتم االت�س���اق مع القرارات ال�سادرة 
يف ه���ذا ال�س���اأن، والهادفة خلدمة الق�س���ية 
الفل�س���طينية، ومبادرة ال�س���الم العربية، مبا 

يف ذلك م�س���رة ال�س���الم يف ال�رسق االأو�س���ط، 
والت���ي ق���ّررت على �س���وئها جامع���ة الدول 
العربي���ة اإنه���اء املقاطع���ة م���ن الدرجت���ني 
الثانية والثالثة، وكذلك املوقف املن�س���جم 
م���ن جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف 

ذات اخل�سو�ص”.
�ساأ�سر اإلى نقطتني... اأوال من ال�سعب 
ج���دا بل امل�س���تحيل مراقبة ومتابعة م�س���األة 
متويل االأفالم ال�سينمائية العاملية، فاالأفالم 
ت�سور وتباع وفيها �رساكات وامراطوريات، 
وهناك مقولة �س���هرة ه���ي “اأّن الدعوة اإلى 
التميي���ز ب���ني هوّية املمّول وهوّية �س���احب 
العم���ل الفّن���ي ه���ي دع���وة الإقام���ة حماك���م 
تفتي����ص”. ثانيا لل�س���ينما اأهمي���ة كرى يف 

املجتمعات وله���ا تاأثر مبا�رس وغر مبا�رس يف 
حياتن���ا وكثرة هي االأف���الم اجليدة واجلادة 
والرفيع���ة، وحت���ى لو فر�س���نا... اأق���ول “لو 
فر�س���نا” اأن���ه كان هن���اك متوي���ل اإ�رسائيلي 
لفيلم م���ا، فقد يط���رح هذا الفيل���م ويقدم 
ق�سية اإن�سانية غاية يف االأهمية مثل الالجئني 
اأو ق�س���ية املجاعة ويلفت عناية املجتمعات 
اإليها، فال�سينما و�سيلة لالت�سال والتوا�سل 
بني الب�رس، و�سيلة توحدهم يف نف�ص امل�ساعر 
ذاتها وعر هذه امل�ساعر، فال�سينما �رسورية 

للحياة والتقدم وخر الب�رسية كلها.
ال اأع���رف مل���اذا ه���ذا االإ����رسار على خنق 
ال�س���ينما وتدمر حميطها بحج���ة واهية هي  

الدفاع عن القيم االأخالقية والوطنية.

إصـرار “النواب” علـــى قطــع جذور 
شجرة الحضارة وساقها

هذا عنوان مقال للكاتب �س���مر ال�س���عدي يف 
اأحد املواق���ع االإلكروني���ة، وكان االأحرى اأن يكون 
عل���ى الوج���ه التايل: ه���ل ب���داأت م�س���رة الراجع 
االإي���راين املخزي بع���د اأن قرع راأ�ص امل���اليل مرارا 

دون اأي رد.
ذلك اأن اتفاق “خف�ص الت�س���عيد” يف اجلنوب 
طراف، خ�سو�سا  ال�سوري، �س���يبقى ملزماً جلميع االأ
م���ع التاأكيد الرو�س���ي املتك���رر على ع���دم الرغبة 
يف الت�س���عيد يف املنطق���ة اجلنوبي���ة، وقد ت�س���هد 
املنطق���ة اجلنوبي���ة بع����ص التنقالت الع�س���كرية، 
ورمبا اال�س���تباكات بني املعار�سة والنظام، اإال اأن 

حتجيم ال���دور االإيراين ومنع امللي�س���يات االإيرانية 
م���ن التمدد جنوباً، يب���دو نتيجة الحقة الأي تطور يف 

درعا والقنيطرة.
عالمي���ة قد بداأت  وكانت من�س���ات النظ���ام االإ
حمل���ة اإعالمية قبل اأيام بالرويج القراب احل�س���م 
الع�س���كري يف اجلن���وب م���ن قب���ل “ق���وات النمر” 
بقيادة العميد �س���هيل احل�سن، وذلك بعد االنتهاء 
من ملف اجلنوب الدم�س���قي وتهج���ر اأهايل خميم 
�س���ود، وخروج “داع�ص” باجتاه  الرموك واحلجر االأ
البادية ال�س���ورية القريبة من حمافظة ال�س���ويداء، 
لكن التعزيزات التي و�س���لت اإل���ى درعا، وحتدث 

عنه���ا موال���و النظ���ام، ه���ي ق���وات م���ن “الفرقة 
التا�س���عة” عادت اإل���ى مقراتها بعد امل�س���اركة يف 

معارك جنوبي دم�سق.
م�سادر املعار�سة قللت يف حديثها لل�سحافة 
خبار معترة اأن الغر�ص  اللبنانية من اأهمية تلك االأ
منها هو فتح باب “امل�ساحلات” يف اجلنوب، الذي 
اأو�س���دته املعار�س���ة مرات متعددة، خ�سو�سا اأن 
�س���عاف الروح  خر الإ النظ���ام يلج���اأ بني احل���ني واالآ
املعنوي���ة ل���دى ف�س���ائل املعار�س���ة واحلا�س���نة 
ال�س���عبية م���ن خالل ب���ث ال�س���ائعات الت���ي تخدم 
غر�س���ه. ولعل املن�س���ورات التي األقتها مروحيات 

يام املا�س���ية على اأرياف درعا خر  النظام خالل االأ
دليل على عجز النظام عن اإ�سعال جبهات اجلنوب، 
من دون م�س���اندة ودع���م امللي�س���يات االإيرانية يف 
املنطق���ة، وهو م���ا ترف�س���ه اإ�رسائي���ل وغرها من 
الدول الفاعلة يف �س���وريا، ومن بينها رو�سيا التي 
حتاول اإخراج امللي�س���يات من امل�سهد يف اجلنوب.. 
املن�س���ورات ت�س���ّمنت لهجة متوددة غر ماألوفة، 
ومل حت���ذر من القتال، ب���ل دعت اإلى “امل�س���احلة 

عنوان اخلال�ص وبوابة امل�ستقبل االآمن”.
واخلي���ار الوحيد ل���دى النظ���ام يف اجلنوب هو 
“امل�س���احلات” للح�س���ول على مكا�سب ال ميكنه 

حتقيقها ع�سكرياً، على املدى القريب واملتو�سط، 
والر�س���مية يف  االأمني���ة  النظ���ام  اأجه���زة  وتن�س���ط 
الروي���ج ل���� “امل�س���احلات” يف حماول���ة الخ���راق 
املجتمعات املحلية واإيجاد حا�س���نة �س���عبية لهذا 
اخلطاب، خ�سو�س���ا يف بلدة حمج���ة، وكانت “دائرة 
العالقات امل�س���كونية والتنمي���ة” - اأو ما ُيعرف ب� 
“ن���ادي العطاء والت�س���امح” - ق���د اأقامت احتفاالً 
ببدء عودة اأه���ايل عتمان اإلى بلدتهم، يف 16 مايو، 
بعد تهجر لعامني، منذ اأن �سيطرت قوات النظام 
يراني���ة عل���ى عتمان مطل���ع العام  وامللي�س���يات االإ

2016. “احلوار املتمدن”.

هل بدأت إيران االنسحاب من الجنوب السوري؟ )1(
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“بحرين ون” يفوز بالجولة الرابعة لبطولة العالم

قاد السائق العاملي رييك سميث 
فريقه “بحرين ون” لتحقيق املركز 

األول يف الجولة الرابعة ضمن 
 NHRA منافسات بطولة العامل

للسيارات فئة برومود والتي 
أقيمت يف مدينة توبيكا التابعة 
لوالية كنساس األمريكية، حيث 
فاز جاكسون يف السباق النهايئ 

بتوقيت زمني وقدره 6.200 ثانية. 

 هذا وقد وصل سائق الفريق 
خالد البلويش إىل نصف النهايئ ومل 

يحالفه الحظ يف التأهل للسباق 
النهايئ، محققاً رقاًم آخر قياسياً 

آخر وذلك بأرسع زمن خالل 
الجولة ب 5.720 ثانية، فيام 

خرج السائق ستيفي جاكسون 
من املنافسة بعد انطالقه متجاوزاً 

اإلشارة الحمراء. 

 وواصل السائق رييك سميث 
تصدره الرتتيب العام للسائقني 

مبجموع 356 نقطة، فيم شهدت 
الجولة الرابعة هبوط السائق 

ستيف جاكسون إىل املركز 
الثالث مبجموع 263 نقطة بعد 
خروجه من السباق بسبب خطأ 

يف االنطالقة، وحفاظ السائق 
خالد البلويش عىل املركز السابع 

مبجموع 197 نقطة. 
 وسوف تنطلق منافسات الجولة 
الخامسة يف مدينة إيلويد التابعة 

لوالية شيكاغو األمريكية من 
31 مايو الجاري وحتى 3 يونيو 

املقبل. 
 ويتنافس سائقي الفريق 

املخرضمني مع عدد كبري من 
أمهر السائقني حول العامل خالل 

منافسات البطولة التي تقام 
يف الواليات املتحدة األمريكية 

بنظام الجوالت حتى شهر أكتوبر 
القادم، حيث سيتأهل 36 سائقاً 
إىل املراحل املتقدمة والتي سيتم 

خاللها اختيار 16 سائقاً منهم 
يتنافسون عىل لقب بطولة العامل 

التي ستكون من نصيب سائق 
واحد يف الجولة األخرية.

أكد امل��درب الوطني للفريق األول 
لك��رة الق��دم بنادي الح��د محمد 
املقلة أنه سعيد بنجاحه يف املهمة 
الت��ي أنيط��ت له ب��اإلرشاف عىل 
الكتيب��ة الزرقاء خالل ما تبقى من 
 ،2017/2018 الري��ايض  املوس��م 
والت��ي ختمها بالتتويج بلقب كأس 
النخب��ة البطولة املس��تحدثة هذا 
املوس��م من قبل االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
وق��ال املقل��ة ل”البالد س��بورت” 
إنه فخ��ور مبا حققه رفق��ة الحد، 
خصوًص��ا مع إحراز لقب أول لقب 
لبطول��ة جديدة ومس��تحدثة عىل 

صعيد املسابقات الكروية.
م��ن جهة أخرى، كش��ف املقلة أن 
نادي الح��د عرض علي��ه التجديد 
الس��تمراره عىل رأس اإلدارة الفنية 
للفريق خالل املوس��م املقبل، دون 
أن تت��م إجراءات التجديد بش��كل 

رسمي حتى اآلن.

نهائي قوي

وح��ول املب��اراة النهائي��ة يف كأس 
النخب��ة الت��ي أقيم��ت الخمي��س 
املايض أمام فريق املالكية وفاز بها 
الحد )1-2(، أوضح املقلة أن اللقاء 
كان قويًّ��ا ب��ني طرفني س��عًيا بكل 
جهد للتتويج، قياًسا عىل ما قدموه 

طوال فرتة البطولة.
ولف��ت إىل أن اله��دف األول الذي 
استقبلته ش��باك فريقه بعد مرور 
40 ثاني��ة أربك الحس��ابات قليال، 
مش��ريًا إىل أن��ه طلب م��ن العبيه 
الهدوء، خاصة م��ع الضغط الكبري 

الذي وقع عليهم.
وقال: “طلبت من الالعبني الهدوء، 
خصوًص��ا م��ع وجود ضغ��ط كبري 
مباريات  خ��وض  ج��راء  وإجه��اد 
متتالية يف ف��رتات متقارب��ة، ولله 
الحم��د متكنا من العودة يف املباراة 
بش��كل تدريجي وخطف الفوز يف 

نهاية األمر”.
وتابع: “هدف التقدم جاء يف وقت 

مميز الش��وط الثاين، وحافظنا عىل 
تقدمنا مع االندفاع امللكاوي القوي، 
خاص��ة م��ع متيزه��م يف الهجامت 

املرتدة والجوانب الجسامنية”.
وأكد أنه توقع ش��خصيًّا أن يلعب 
املالكية بقوة منذ البداية، لذا فقد 
ش��دد ع��ىل الالعبني اله��دوء رغم 

استقبال الهدف املبكر.

تحدٍّ ناجح

وح��ول مهمت��ه بش��كل ع��ام مع 
الحداوي��ني خالل املوس��م -2017
2018، والذي اس��تلم في��ه اإلدارة 
الفني��ة قب��ل 5 جوالت م��ن نهاية 
دوري بنك البحرين الوطني ألندية 

الدرج��ة االوىل، أوض��ح املقل��ة يف 
معرض حديثه أنه سعيد بنجاحه يف 
املهمة الت��ي قبلها بعد املفاوضات 

التي جرت بني الطرفني.
وأض��اف: “اس��تلمت الفريق وهو 
يف املركز قب��ل األخري، لكن الجميع 
ش��اهد التطور الالفت يف مس��توى 
الفري��ق م��ن خالل م��ا قدمه من 
أداء كلله يف نهاية املوسم بالدخول 
والف��وز  النخب��ة  قامئ��ة  ضم��ن 

بالبطولة”.
وتابع: “رصي��دي مع الرفريق متثل 
يف 6 ح��االت فوز وتع��ادل وحيد، 
فيام تعرض الفريق لخسارتني فقط، 
وهو معدل جيد قياًسا بالفرتة التي 

تسلمت فيها املهام الفنية”.

عزيمة معقودة

وأوض��ح أن عزمي��ة فريق��ه كانت 
معق��ودة وبش��كل كب��ري منذ بدء 
كأس النخب��ة إلحراز اللقب، مؤكدا 
أن الف��وز ع��ىل املنام��ة يف بداية 
املش��وار س��اهم كث��ريًا يف ذل��ك، 
خصوًص��ا أن املنام��ة فري��ق قوي 
وميتلك إمكانات مميزة، مش��رًيا إىل 
أنها املباراة األصعب للحد يف كأس 
النخب��ة بني جميع املباريات األربع 

التي خاضها.
وتاب��ع: “واص��ل الفريق مش��واره 
بنجاح، إذ تعادلنا يف الجولة األخرية 

مع النجمة بطل كأس امللك وتأهلنا 
كمتصدرين عن املجموعة، قبل أن 
نتج��اوز املحرق بط��ل الدوري يف 

نصف نهايئ”.

فرصة أولى

وح��ول تقييمه ملش��واره مع الحد، 
أوضح املقلة أنها فرصته الحقيقية 
األوىل، مؤك��دا نجاح��ه يف مهم��ة 
صعبة ومل تكن سهلة عىل اإلطالق، 
ومؤك��ًدا أن الح��د ع��رض علي��ه 
التجدي��د بعد نه��ايئ كأس النخبة 
خاص��ة مع انته��اء عق��ده بنهاية 
املوسم، مشريًا إىل أنه مل يتخذ قراره 

بعد.

الحداويون يرغبون في استمراره على رأس اإلدارة الفنية
المقلة: قبلت التحدي ونجحت في المهمة وأدرس التجديد

أحمد مهدي

برعاي��ة كرمية م��ن املمثل الش��خيص 
لجاللة امللك س��مو الشيخ سلامن نجل 
سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيىس 
آل خليف��ة وبحض��ور رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة ضيف رشف 
الحفل سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة يقيم مستش��ار جاللة 
امللك للشباب والرياضة صالح بن عيىس 
بن هن��دي الحف��ل التكريم الس��نوي 
لرواد العمل الريايض مساء اليوم اإلثنني 
الث��اين عرش من ش��هر رمض��ان املبارك 
املوافق للثامن والعرشين من شهر مايو 
الج��اري مبجلس بن هن��دي مبحافظة 
املحرق، حيث أوضح بن هندي أن هذا 
الحفل يأيت بتوجيهات من جاللة امللك 

لالحتف��اء وتكريم أصح��اب اإلنجازات 
اللذين س��اهموا يف رفع اس��م البحرين 
عالي��ا ووضعوا اللبنات األوىل يف رصحنا 

الريايض الوطني.
وس��يتضمن حفل ه��ذا الع��ام تكرميا 
لع��دد م��ن الش��خصيات الرياضية يف 
مقدمتهم راعي الحفل س��مو الش��يخ 
س��لامن ب��ن عبدالل��ه ب��ن حم��د آل 
خليف��ة، ورئي��س االتح��اد البحرين��ي 
لكرة الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل بن خليفة آل خليفة ضيف رشف 
الحف��ل، باإلضافة اىل عدد من أصحاب 
)الش��يخ  الرياضية  واإلنجازات  العطاء 
عبدالرحم��ن ب��ن راش��د آل خليف��ة 
والش��يخ محم��د ب��ن عبدالرحمن آل 

خليفة وسمري عبدالله ناس، عبدالعزيز 
األحم��د، خمي��س محم��د  عبدالل��ه 
املقل��ة، عبدالرحي��م الس��يد، يعقوب 

يوس��ف اللحدان، عبدالعزيز الذوادي، 
عيل عيىس إس��حاقي، حس��ن عبدالله 
الش��ويخ، عبدالله وليد، سلامن أحمد 

ريض وأحمد خليفة الرشوقي(.
واعترب مستش��ار جاللة امللك للشباب 
والرياض��ة أن ه��ذا التجم��ع الريايض 
السنوي الذي مىض عىل اقامته أكرث من 
س��بعة عرش عاما يعد اكرث التجمعات 
عىل مستوى الخليج استمرارا وتحقيقا 
لألهداف التي وجد من أجلها، وسيبقى 
عالم��ة ب��ارزة يف مملكتن��ا الحبيبة يف 
مجال الش��باب والرياض��ة والتي تؤكد 
الوفاء ب��كل معانيه للقيادة الرش��يدة 
وإىل الري��ايض األول يف اململكة جاللة 

امللك.

بن هندي يقيم حفل تكريم رواد العمل الرياضي
البالد سبورت

 “اآلسيوي”: “الفيفا” حريص 
على تطوير مسابقاته

أبدى  الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
تقديره لحرص االتحاد الدويل لكرة 
القدم عىل طرح املبادرات واألفكار 

الهادفة لتنمية اللعبة يف مختلف أنحاء 
العامل مشريا إىل أهمية التطوير املستمر 
يف مختلف مسابقات وبطوالت االتحاد 

الدويل مبا يحقق املصلحة العليا لكرة 
القدم العاملية.

وأشار  الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة أن فكرة تطوير 
بطولة كأس العامل لألندية التي طرحها  جياين إنفانتينو رئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم تعترب إيجابية يف إطارها العام ومن 

املؤمل أن تلعب دورا مؤثرا يف تعزيز مكانة البطولة عىل 
أجندة كرة القدم الدولية مبديا معاليه دعمه لفكرة تطوير 

كأس العامل لألندية.

أحمد كريم

لقطة
ahmed.kareem

@albiladpress.com

الريال... من أين “ُتخلع الكتف”

ريكي سميث 

المقلة حاماًل كأس النخبةالمقلة حامال الكأس في صورة جماعية مع الجهاز الفنيالمقلة يتسلم الميدالية الذهبية لكأس النخبة من الشيخ خالد بن سلمان

عيسى بن هندي

سلمان بن ابراهيم 

سينتظر املرصيون التقرير الطبي الذي 
يحدد مدى خطورة إصابة نجم ليفربول 

اإلنجليزي كام ينتظر الصائم مدفع اإلفطار 
يف شهر رمضان.

تبدد حلم محمد صالح يف التتويج بلقب 
أكرب املسابقات األوروبية وأصبح كابوسا 
يطارد مشاركته التاريخية يف املونديال. 

دموع الدويل املرصي وهو يغادر ملعب 
املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يف 

العاصمة األوكرانية لخصت املشهد برمته.
تعرض صالح لإلصابة وخرج يف الدقيقة 

30 متأثرًا بجزع يف كتفه جراء “حركة 
ملتوية” نفذها قائد الفريق املليك سريخيو 

راموس الذي حاول إيقاف االخرتاقات 
الرسيعة لثاليث ليفربول الهجومي املؤلف 

من صالح وفريمينيو وسادو ماين بأي شكل 
من األشكال، فكان الضحية نجم املنتخب 

املرصي.
انتهى نهايئ دوري أبطال أوروبا عند 

املرصيني يف هذه األثناء مع مخاوف من 
غياب نجمهم املحبوب عن بطولة كأس 
العامل التي يستعد لها املنتخب القومي 

بعد أسبوعني، لكن األمل ظل يحذو 
املدرب األملاين يورغن كلوب الذي اضطر 
الستبدال أخطر العبيه بعد نصف ساعة 

فقط.

أصبحت املسألة معقدة بعدما تعرض 
صالح لحيلة مترس عليها املدافع اإلسباين 
سريخيو راموس الذي جاء به الريال من 
فريق إشبيلية األندليس يف العام 2005؛ 

ليصبح بعدها صخرة للدفاع وقائدا 
للمرينغي بفضل إخالصه منقطع النظري 

للتاج املدريدي. 
كان راموس آنذاك العبا جيدا لكنه تسبب 

للمليك بالحرج يف العديد من املناسبات 
بسبب رعونته املستفزة، فهو أكرث العبا 
طردا يف إسبانيا، لكن الخربة والتجربة 
علمته املكر والرضب من تحت الحزام.

تراجع مستوى ليفربول بالفعل بعد خروج 

صالح، وتحولت دفة اللعب لصالح الريال 
حتى افتتح التسجيل املرتبص بن زمية 
يف الدقيقة 51 مبساعدة حارس الفريق 

اإلنجليزي شخصيا. هدف الريال األول مل 
يفقد ليفربول رباطة جأشه، إذ استطاع 

الفريق األحمر تعديل النتيجة بعد 4 
دقائق برأسية سادو ماين، لكن الحارس 

كاريسو مل يغفر لنفسه مترير تلك الكرة 
املتهورة ألقدام املهاجم الفرنيس.

كرس الفريق املليك التعادل يف الدقيقة 64 
بحركة بهلوانية نفذها الالعب الويلزي 
غاريث بيل الذي فعل يف ليفربول ما 

مل يكن يستطع فعله أيام كان العبا مع 

توتنهام. أصبح ريال مدريد يف طريقه 
للقب األورويب الثالث عىل التوايل وال� 
13 يف تاريخه. حدث ذلك عندما نجح 

بيل مرة أخرى يف تسجيل الهدف الحاسم 
يف الدقيقة 83 من كرة قوية أفلتت من 

حارس ليفربول املشتت.
فعلها فريق زيدان مرة أخرى يف نهايئ 
األبطال وقلب األمور لصالحه. اليشء 

الوحيد الذي ميكن أن يقال هو إن الريال 
يعرف من أين تؤكل الكتف، ومن حسن 

حظه يف هذه املرة أنها كتف محمد صالح 
وليست كتف محمد رمضان بطل األفالم 

واملسلسالت األكشن!

البالد سبورت
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حظيت بطولة البحرين الدولية الودية األوىل لكرة السلة، باهتامم كبري من الوسائل اإلعالمية املحلية والعربية، 
إذ نالت منافسات البطولة صدى واسعا وتغطية مرئية عىل القنوات التلفزيونية العربية التي بثت أخبار ونتائج 
البطولة، عالوة عىل بعض وكاالت األنباء والصحف املرصية والعراقية واللبناين التي تناولت يف صفحاتها مشاركة 

منتخبات بالدها يف البطولة. ومتيزت البطولة بحضور دبلومايس رسمي متثل يف حضور سفراء الدول العربية 
املشاركة، عالوة عىل الحضور الجامهريي املميز ملشجعي منتخبنا الوطني والجاليات املرصية والعراقية واللبنانية 

التي توافدت بكثافة خالل مباريات منتخبات بالدها، كام مل تغب البطولة عن شبكات ومواقع التواصل االجتامعي، إذ واجهت تغطية 
تفاعلية كبرية عرب نرش األخبار والنتائج واللقاءات املصورة، حيث كان لشبكات التواصل دورا مميزا يف خلق الزخم اإلعالمي والجامهريي 
وتشجيعهم عىل الحضور. وحظيت البطولة بالكثري من اإلشادة والتأييد الواسع وكلامت اإلطراء واإلعجاب لعدد من املسؤولني الرياضيني 

يف مملكة البحرين، ومن املتابعني واملهتمني بالبطولة وممن حرصوا عىل الحضور إىل موقع البطولة.

اه���ت���م���ام إع����الم����ي ك���ب���ي���ر ب�����”دول����ي����ة ال���س���ل���ة”

  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(

تّوج رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة منتخب مرص 
بطال لبطولة البحرين الدولية الودية 
األوىل، بع��د تفوق��ه عىل حس��اب 
منتخب الع��راق بنتيجة 56/49، يف 
املب��اراة التي جمعتهام مس��اء أمس 
)األحد(، يف ختام منافسات البطولة 
التي نظمه��ا االتح��اد البحريني يف 
الفرتة من 24 حتى 27 مايو الجاري 
مبش��اركة منتخب��ات م��رص، لبنان، 

العراق ومنتخبنا الوطني.
وجاء تتويج مرص بالبطولة مستحقا 
بعد أن تصدر قامئة الرتتيب بالعالمة 
الكامل��ة وبرصي��د 6 نق��اط م��ن 3 
انتصارات، فيام حصل منتخب لبنان 
عىل املرك��ز الث��اين، وج��اء منتخبنا 
الوطن��ي يف املركز الثال��ث، وحصل 

منتخب العراق عىل املركز الرابع.
وبهذه املناس��بة، هنأ س��مو الشيخ 
عي��ىس بن ع��يل املنتخ��ب املرصي 
مبناس��بة فوزه بلقب النسخة األوىل 
للبطولة، مش��يدا س��موه باملستوى 

الراقي الذي قدمه املنتخب املرصي 
يف البطول��ة وال��ذي س��اعده ع��ىل 
التتويج بالبطولة بعد تحقيق الفوز 
يف 3 مباريات متتالية، منوها سموه 
بالجه��ود الكبري ال��ذي يبذلها رئيس 
االتحاد املرصي لكرة الس��لة مجدي 
أبو فريخة يف خدمة اللعبة يف بالده.
وأشاد سموه باملستويات التي ظهرت 
عليها البطولة م��ن املنتخبات كافة، 
مؤكدا س��موه أن وج��ود منتخبات 
قوي��ة كاملنتخب اللبن��اين والعراقي 
وامل��رصي يف البحرين يعد مكس��با 
لكرة الس��لة البحرينية بوجود نجوم 
اللعبة عىل مس��توى القارة اآلسيوية 

واإلفريقية. 
ومثن س��موه جهود اللجنة املنظمة 
للبطولة برئاس��ة الش��يخ سلامن بن 
عبدالل��ه آل خليف��ة بع��د النج��اح 
الذي حققته البطول��ة عىل الصعيد 
التنظيم��ي، مضيفا س��موه “ملس��نا 
ارتياح��ا كب��ريا من ضي��وف اململكة 
عىل صعيد التنظيم، وهذا يدل عىل 
النجاح الذي حققته اللجنة املنظمة 

يف اس��تضافة هذه البطول��ة، وهذا 
ليس شيئا غريبا عىل مملكة البحرين 
الت��ي اعت��ادت عىل اس��تضافة أهم 
البط��والت الرياضية ع��ىل األصعدة 

كافة”.
وأشار س��موه إىل أن تعاون الجهات 
الحكومية املعني��ة واللجنة األوملبية 
البحرينية س��اهم يف تحقيق النجاح 
أيضا، معربا سموه عن خالص شكره 
ل��وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
ش��ؤون  ووزارة  الداخلي��ة  ووزارة 
اإلعالم واللجن��ة األوملبية البحرينية؛ 
ع��ىل تعاونه��م الدائم م��ع االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
ووجه س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
لكرة  البحريني  باالتحاد  املس��ؤولني 
الس��لة لتطوي��ر بطول��ة البحري��ن 
الدولي��ة وجعله��ا واجه��ة حضارية 
ململك��ة البحرين عىل مس��توى كرة 
الس��لة يف ع��ىل الصعي��د الق��اري 

والدويل.
وأكد س��موه أن تطوير هذه البطولة 
يأيت ضم��ن سياس��ة التطوي��ر التي 

البحرين��ي لكرة  ينتهجه��ا االتح��اد 
السلة؛ لرفع مستوى اللعبة يف اململكة 

عىل مستوى األندية واملنتخبات. 
ون��وه س��مو بالدعم الكب��ري املقدم 
لبطول��ة  الراعي��ة  ال��رشكات  م��ن 
البحرين الدولية لكرة الس��لة وهي 
بن��ك البحرين الوطن��ي ورشكة نفط 
“بابك��و” ورشكة  الوطنية  البحري��ن 
طريان الخليج “الناقل الوطني ململكة 
البحري��ن” وال��ذي كان لدعمها أثر 
كبري يف إظهار البطولة بأفضل صورة.

كام قدم سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة الشكر والتقدير للجامهري 
البحرينية التي حرصت عىل الحضور 
ومؤازرة منتخبنا الوطني لكرة السلة 
يف ه��ذه البطولة، مؤكدا س��موه أن 
للبطولة من  الجامه��ريي  الحض��ور 
جان��ب جامهرينا الوفية أو حتى من 
جامهري الجاليات املقيمة يف مملكة 
البحرين املرصية واللبنانية والعراقية 
ساهم يف نجاح البطولة التي حظيت 
باهتامم إعالمي كبري من قبل وسائل 

اإلعالم يف الدول املشاركة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتّوج مصر بطال لدولية البحرين للسلة
سموه هنأ البطل وأشاد بالمستوى الفني للبطولة

الفضي��ة تخط��ف  ولبن��ان  البرونزي��ة  الميدالي��ة  ين��ال  األحم��ر 
محمد الدرازي

ويف املب��اراة األوىل، حق��ق منتخب 
م��رص ف��وزا صعب��ا عىل حس��اب 

شقيقه العراقي ب�56/49.
وب��دأ الع��راق املب��اراة ب��كل قوة 
وتف��وق يف الرب��ع األول بفارق 11 
نقطة وبنتيجة 15/4؛ بفضل األداء 
واس��تغالل  العايل  والرتكيز  املت��زن 
الكرات املتاحة للتسجيل، يف املقابل 
افتق��د املنتخ��ب امل��رصي الحلول 
الهجومية وتأثر بك��رثة األخطاء يف 

الجانبني الدفاعي والهجومي.
وصام املنتخبان عن تسجيل النقاط 
يف الرب��ع الث��اين حت��ى الدقيق��ة 
الثالثة التي انتف��ض فيها املرصيني 
مقلصني النتيجة إىل 5 نقاط بواقع 
15/10، قب��ل أن يقلب��وا النتيج��ة 
عىل منافس��هم نهاية الشوط األول 

.22/17
وف��رض “الفراعنة” الس��يطرة عىل 
مجريات الشوط الثاين الذي وسعوا 
في��ه الفارق مع نهاية الربع الثالث 
إىل 39/29 بفوزه��م يف هذا الربع 
ب���17/12، وحافظ��وا عىل تقدمهم 
يف الرب��ع األخ��ري ع��ىل الرغم من 
الع��ودة  يف  الع��راق  مح��اوالت 
الفوز  لحس��م  بالنتيج��ة، وص��وال 

واللقب.

ويف املباراة الثانية يف ختام البطولة، 
تلق��ى منتخبن��ا الوطني خس��ارته 
الثانية أمام منتخ��ب لبنان بنتيجة 

.89/66
وبدأ منتخبنا بتشكيلة ضمت حسني 
شاكر، محمد كويد، محمد بوعالي، 

صباح حسني وحسن قرايش.
وج��اءت بداي��ة املب��اراة متكافئة 
ومتقارب��ة املس��توى الفن��ي م��ن 
املنتخب��ني اللذين تبادال التس��جيل 
والتقدم يف الرب��ع األول، وتعادلت 
األرق��ام يف أكرث من مناس��بة آخرها 
16/16 مع نهاي��ة الربع، ويف الربع 
الث��اين، فرض اللبنانيون س��يطرتهم 
عىل مجريات الف��رتة متمكنني من 
رف��ع الفارق منتصفه��ا إىل 35/24، 
قب��ل أن يحس��موا الش��وط األول 
بنتيجة 39/33، بعد أن فازوا يف هذا 

الربع 23/17.
وواصل لبنان س��يطرته عىل الشوط 
الثاين محتفظا بتقدمه بفارق مريح 
خّول��ه التكّيف يف مجريات الفرتتني 
الثالث��ة واألخ��رية، إذ ع��زز تقدمه 
نهاية الربع الثالث 73/47، بعد أن 
حس��م هذا الرب��ع ملصلحته بواقع 
34/14، قبل أن يحس��م فوزه الثاين 

عىل التوايل.

لبن�����ان يكس����ب منتخبن���ام��ص������ر تجت�������از الع�������راق

من لقاء منتخبنا ولبنانمن لقاء مصر والعراق

البالد سبورتالبالد سبورت

تصوير : رسول الحجيري
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أعل��ن نجم فري��ق ري��ال مدريد 
االس��باين الالعب ال��دويل الفرنيس 
الس��ابق كري��م بنزميا ع��ر مقطع 
فيدي��و ع��ن تواج��ده يف مملك��ة 
البحرين وحض��وره املباراة النهائية 
لبطولة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة لكرة القدم “نارص 11” 
التي س��تقام ي��وم الخميس املقبل 
املواف��ق 31 ماي��و 2018 واعتزازه 

بالتقاء الجامهري البحرينية.
 ونق��ل س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة مقط��ع الفيديو 
عىل حس��ابه الرس��مي الخاص يف 
بتطبيق  التواصل االجتامعي  موقع 
االنس��تغرام لالعب الفرنيس بنزميا 
حيث تربط س��موه عالقة صداقة 

كبرية مع الالعب.
 ونرش س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة املقطع عقب فوز نادي 
ريال مدريد االس��باين بلقب دوري 
أبط��ال أوروب��ا للم��رة الثالثة عىل 
الت��وايل والثالثة ع��رشة يف تاريخه 
عق��ب ف��وزه يف املب��اراة النهائية 
اإلنجليزي  ليفرب��ول  ن��ادي  ع��ىل 
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، 
حيث هنأ س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د الالعب ومحبي ريال مدريد 
بالفوز، معرباً ع��ن فخره واعتزازه 

بالالعب املرصي محمد صالح.
 وستعمل اللجنة املنظمة للبطولة 
ع��ىل اس��تغالل تواجد نج��م ريال 
مدري��د يف املب��اراة النهائي��ة من 
مختل��ف الجوان��ب، حي��ث ميثل 
تواج��ده فرص��ة كب��رية للجامهري 
ومحب��ي الالع��ب للقاء ب��ه، ومن 
املنتظر أن تش��هد املباراة النهائية 
للبطول��ة اهتامم��اً كب��رياً يف ظ��ل 
حضور الفرن��يس وم��ا يرافقه من 

زخم إعالمي كبري.

عامر: فخوٌر بالمشاركة والحظ خذلنا

ع��ررّ مهاج��م فري��ق فيكتوريوس 
املح��رف ال��دويل الس��وري إرساء 
عامر عن فخ��ره واعتزازه الكبريين 
باملش��اركة يف بطولة س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية 
“نارص11”، مش��رياً يف الوقت ذاته 
إىل األهمي��ة الت��ي بات��ت متثله��ا 
املسابقة يف الوسط الكروي املحيل 
الستقطاب  املشاركة  الفرق  وسعي 
الالعبني من املس��ابقات البحرينية 

الرسمية.
وش��ارك عامر م��ع فيكتوريوس يف 
ش��وط واحد أم��ام النوايف وأحرز 

هدف التق��دم من ركل��ة جزاء يف 
ظه��وره األول م��ع الفريق بعد أن 
تم استقطابه عقب انتهاء مشاركته 
مع فريق املالكي��ة يف بطولة كأس 
النخبة، وفرض نفس��ه بقوة خالل 
الدقائ��ق التي لعبها إال أن اإلرهاق 
نال من��ه بعد خوض��ه نهايئ كأس 
النخبة قب��ل 24 س��اعة فقط مام 
اضطره للخروج مع بداية الش��وط 

الثاين.
 وع��ن خ��روج فيكتوري��وس قال 
مس��توى  قدمن��ا  عام��ر:”  إرساء 
جي��د للغاية يف اللقاء، واس��تطعنا 
التقدم بالنتيجة إال أن عدة عوامل 
س��اهمت يف تلقينا لهدف التعادل 
أهمها اإلرهاق البدين واملناخ الذي 
أثر عىل املس��توى الفني للمباراة، 
وعندم��ا تك��ون الكلم��ة األخ��رية 
لركالت الج��زاء الرجيحية فيتصدر 
الح��ظ والتوفيق املش��هد وهذا ما 

حدث بالفعل”.

البوعينين: األمور تسير بشكل مثالي 

أك��د مدير بطولة نارص 11 راش��د 
البوعين��ني جاهزية اللجنة املنظمة 
بعد دخول البطولة مرحلة األدوار 
النهائي��ة، مبين��اً أن اللجن��ة تركز 
عىل بعض األمور إلظه��ار البطولة 
بالش��كل الالئق وخصوصاً اللجنتني 
الفنية والح��كام، وأوضح البوعينني 
أن اللجن��ة املنظم��ة تتعام��ل مع 
املتاحة  اإلمكانات  الوضع حس��ب 
مش��رياً إال أن العمل قائم ومستمر 
من أجل تس��يري البطول��ة لالنتهاء 
منه��ا قبل دخول النصف الثاين من 
شهر رمضان املبارك بتوجيهات من 
سمو الشيخ نارص بن حمد إلتاحة 
الفرصة للجميع للتفرغ للمناسبات 
الديني��ة والعرش األواخ��ر، عىل أن 
يظه��ر املش��هد الختام��ي بصورة 

مميزة.
 وق��ال البوعين��ني “نوج��ه لجنتي 
الركيز  لزي��ادة  والفني��ة  الح��كام 
لحف��ظ حق��وق الفرق املش��اركة 
بش��كل أكر يف ه��ذا الوقت املهم 
لئال تتأثر بأي قرار قد يكون يف غري 
محله، خصوصاً وأن البطولة تحمل 
إس��م سمو الش��يخ نارص بن حمد 
وكل م��ا يتعل��ق بالبطول��ة يحمل 
صبغة األهمي��ة القصوى، وهذا ما 

نعمل من أجله”.
 وأض��اف البوعين��ني “هدفنا منذ 
الي��وم األول تقلي��ل األخطاء، ومع 
ال  الجامه��ريي  الحض��ور  زي��ادة 
يوج��د ما ُيقلق، فأعضاء اللجان تم 
اختياره��م بعناية وه��م من خرية 
الك��وادر كل يف تخصصه، لذلك ال 
نش��عر بأي ضغوطات رغم أهمية 
املرحل��ة، فالفري��ق العامل مؤهل 
واٍع  والجمه��ور  البطول��ة،  إلدارة 
بدرج��ة عالي��ة، لذلك ف��إن جميع 

األطراف تتالقى يف نقطة واحدة”.

علي: الترتيبات على أعلى 
المستويات

أك��د حم��د ع��يل حس��ني رئيس 
لجن��ة املراس��م والخت��ام ببطولة 
“نارص 11” إنج��از كافة الرتيبات 
التنظيمية للمباراة النهائية لبطولة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الرمضاني��ة لك��رة القدم 
“نارص11”، مش��رياً إىل أن الحدث 
الختام��ي سيش��هد الكث��ري م��ن 
الفقرات واملفاج��آت التي أعدتها 
اللجنة املنظمة والتي تم الكشف 
ع��ن بعضه��ا وس��يتم اإلعالن عن 
بعضها اآلخ��ر يف اليومني املقبلني، 
مبين��اً ب��أن جميع ه��ذه الجهود 
تأيت لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة بإبراز 
بالجهود  النهائية، مش��يداً  املباراة 
الكبرية الت��ي يبذلها رئيس اللجنة 
املنظم��ة توفي��ق الصالحي وكافة 
أعض��اء اللجنة من أج��ل ترجمة 

هذه التوجيهات إىل أرض الواقع.
 وقال حمد عيل “أنجزنا الكثري من 
امله��ام مثل اختي��ار كأس البطولة 
وك��ؤوس الجوائ��ز الفردي��ة، كام 
أن الرتيب��ات الرس��مية للحض��ور 
من كبار الش��خصيات املتوقع أن 
تش��هد املباراة النهائية تم االنتهاء 
منه��ا، حي��ث ب��ات العم��ل أكرث 
كثاف��ة يف اآلونة األخ��رية مع قرب 
العد التن��ازيل للمب��اراة الختامية 

للبطولة”.
وأضاف “نعمل عىل إخراج املباراة 
التنظيم  النهائي��ة بأزه��ى ص��ور 
الري��ايض، ونتطل��ع إىل أن يك��ون 
الخت��ام ع��ىل أع��ىل املس��تويات 
انطالقا من حرصنا الكبري عىل اسم 

البطولة وأهميتها.

الدخيل يرصد العبين لتمثيل 
البديع

أك��د م��درب الفري��ق األول لكرة 

الق��دم بن��ادي البدي��ع عبداملنعم 
الدخيل بأنه رصد أربعة إىل خمسة 
العب��ني من بطولة ن��ارص 11 مبيناً 
أن املفاوض��ات ما زالت مس��تمرة 
م��ع الالعبني ومل تنت��ِه بعد، متمنياً 
أن يحالف نادي البديع التوفيق يف 
إنهاء األم��ور معهم لتمثيل الفريق 
يف املوس��م القادم والذي سيش��هد 
مش��اركة البديع يف دوري األضواء، 
وقال الدخيل “أبح��ث عن العبني 
يف جمي��ع املراكز، ولك��ن املهاجم 
هو أكرث ما أبحث عنه نظراً لحاجة 
الفري��ق املاس��ة، ولدين��ا العب��ني 
غ��ري منتظم��ني يف الفري��ق، لذلك 
اتجه��ت إىل البطول��ة للبحث عن 
العبني ومنهم صانع ألعاب والعبي 

األجنحة”.
البطولة  “توف��ر  الدخيل  وأوض��ح 
مكان��اً للمدربني الختي��ار العنارص 
البارزة وضمها، فالبطولة ال تختلف 
عن تنظي��م دوري الدرجتني األوىل 
والثانية يف مملك��ة البحرين، وكل 
م��ن يتاب��ع املباري��ات يلحظ قوة 
الح��كام املكلف��ني بإدارته��ا م��ام 
يعطيه��ا قوة ويزيد م��ن اطمئنان 

الفرق واملدربني”.
وأش��ار الدخي��ل إىل أن البطول��ة 
تخت��رص الطري��ق ع��ىل املدرب��ني 
الراغب��ني يف التعاقد مع الالعبني يف 
م��كان واح��د بدالً م��ن البحث يف 
املالعب الشعبية التي قد ال تتوفر 
فيها نوعي��ة الالعب الجاهز للعب 

يف الدرجة األوىل.

 االستديو التحليلي 
يباشر العمل 

شهدت مباريات الدور ربع النهايئ 
م��ن “ن��ارص11” إقام��ة اس��تديو 
تحلييل للمرة األوىل يف البطولة كام 
كان مخطط��اً ب��ني اللجنة املنظمة 
البحرين  للبطول��ة وقن��اة  العلي��ا 
الرياضي��ة، حي��ث انطل��ق عم��ل 
االس��توديو التحلييل ي��وم الجمعة 
املايض يف افتتاح الدور ربع النهايئ، 
وأدار االستوديو الزميل املميز فهد 
بوج��ريي الذي اس��تضاف املحللني 
الع��ويض وصديق  ن��ادر  الوطنيني 
زوي��د وتم خالل��ه مناقش��ة كافة 
املواضي��ع الفنية املتعلقة بالبطولة 
بش��كل عام ومب��ارايت تل��ك الليلة 
الت��ي جمع��ت األوىل النوايف مع 
فيكتوريوس وانتهت بفوز النوايف، 
ثم بتلكو غ��رز يونايتد مع الزعيم 

وانتهت بفوز الغرز.

ناصر بن حمد ُيلهب نهائي “ناصر11” بـ”فيديو” كريم بنزيما
نجم ريال مدريد س��يتواجد الخميس في اس��تاد خليفة

راشد البوعينين 

اللجنة اإلعالمية

صورة فيديو بنزيما من الحساب 
الرسمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

العبون واعدون بانتظار بروزهم في البطولة

عبدالمنعم الدخيلحمد علي 

أكد فريق الصقر األبيض حضوره 
البارز يف “نارص 11” عندما بلغ 

الدور نصف النهايئ عىل حساب 
فريق الفخار بتفوقه عليه 

بهدفني دون رد؛ ليبلغ هذا الدور 
للمرة األوىل يف تاريخ بطوالت 

“نارص”.
وأنهى الصقر األبيض الشوط 
األول متقدما بهدف جاء عن 

طريق السعودي محمد عطية، 
الذي استغل خطأ داخل منطقة 
الجزاء وسددها بقوة يف الشباك 

.)3(
ويف الشوط الثاين عزز البديل 

عبدالرحمن شعبان فوز فريقه 
عندما استثمر خطأ خارج 

منطقة الجزاء وسدد الكرة 
بحرفنة عىل يسار الحارس )78(.

قدم الصقر األبيض مباراة جيدة 
املستوى امتازت باالنضباط 

التكتييك يف ظل ثبات تشكيلته 
واألسامء التي يعتمد عليها 

وبروز العبه السعودي 
محمد عطية الذي كان مبثابة 

“الكمبيوتر” صانع اللعب، 
واستثمر الفريق تقدمه املبكر 

يف املباراة وسريرّ مجريات اللعب 
بحسب ما يريد، وبدا واضحا 
متتعه بدفاع متامسك وإجادة 

االرتداد الرسيع يف الهجوم 
املرتد؛ نظرا المتالكه لالعبني 
قادرين عىل الوصول ملرمى 

الخصوم.
ويف املقابل فإن فريق الفخار 

تأثر كثريا بالهدف املبكر الذي 
هز شباكه عىل رغم محاوالته 

بالعودة للمباراة ووصوله ملرمى 
خصمه يف أكرث من مناسبة 

ولكنه مل يوفق يف هز الشباك 
لسوء الركيز لدى العبيه من 

جهة وبراعة وتألق حارس ودفاع 
فريق الصقر األبيض؛ ليخرج 

الفخار خارسا ويودع منافسات 
البطولة للمرة األوىل من هذا 
الدور منذ أكرث من 5 بطوالت.

وشهدت املباراة حالة طرد 
لالعب فريق الفخار إلياس شاكر 
عبدالجليل يف الوقت املحتسب 

بدل الضائع من الشوط الثاين.
وظفر حارس فريق الصقر 

األبيض مجدي النجار بجائزة 
أفضل العب يف املباراة بعد أن 

وقف سًدا منيًعا ملحاوالت فريق 
الفخار.

جانب من المباراة

الصقر األبيض يبلغ نصف النهائي للمرة األولى
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رفع النائب األول لرئيس املجلس 
الرئيس  والرياضة  للشباب  األعىل 
لفنون  البحريني  لالتحاد  الفخري 
القت��ال املختلطة س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة، أس��مى 
الته��اين والتربيكات لجاللة  آيات 
امللك املفدى وسمو رئيس الوزراء 
وويل العه��د، وملمثل جاللة امللك 
الشباب  وشؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، مبناس��بة تحقيق 
املنتخ��ب الوطني لفن��ون القتال 
املختلطة للهواة خمس ميداليات 
ملونة، 4 ذهبيات وواحدة فضية، 
مبنافس��ات النس��خة الثاني��ة من 
بطول��ة أفريقي��ا املفتوحة لفنون 

القتال املختلطة للهواة.
 وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن النتيجة التي حققها 
املختلطة،  القت��ال  فنون  منتخب 
تعك��س ما وصلت إلي��ه الرياضة 
البحرينية من تقدم بفضل الدعم 
الالمحدود من لدن حرضة صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس 
آل خليف��ة عاهل الب��الد املفدى 
للرياض��ة والرياضيني، والذي أمثر 

بدوره ع��ن تحقيقه��ا لإلنجازات 
املتتالي��ة عىل صعيد املش��اركات 
الدولي��ة املختلف��ة، ع��ززت من 
الخارطة  ع��ىل صعي��د  تواجدها 
الرياضي��ة ع��رب احتالله��ا ملكانة 
مرموق��ة بني ال��دول املعمورة يف 
هذا املجال. وأش��ار سموه إىل أن 
الجهود املتميزة التي يبذلها سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ومتابع��ة س��موه املتواصل��ة، قد 
ساهمت بش��كل واضح يف تنفيذ 
الربامج والخطط التي من ش��أنها 
رفع املستوى العام للرياضة السيام 

برياضة فنون القتال املختلطة.
 وقال سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليف��ة: “س��عداء بالنتيج��ة 
املرشف��ة الت��ي حققه��ا أبط��ال 
تؤكد  والت��ي  الوطني،  املنتخ��ب 
أنن��ا نس��ري يف االتج��اه الصحيح 
رس��مناها  الت��ي  الرؤي��ة  وف��ق 
لتعزي��ز مكان��ة البحرين يف هذه 
الرياض��ة. فالنتيج��ة ه��ي بداية 
الغيث الذي يسبق الحصاد الكبري 
لع��ام 2018. فمش��اركة املنتخب 
يف بطولة أفريقي��ا املفتوحة، يأيت 
ضم��ن الربنامج ال��ذي اعتمدناه 
األبرز  للمش��اركة  الجاد  للتحضري 
يف ه��ذا الع��ام وه��ي النس��خة 
الخامس��ة لبطولة الع��امل للهواة، 
والتي ستحتضنها وتنظمها مملكة 

البحري��ن نوفمرب الق��ادم، والتي 
نتطلع من خاللها أن نقطف مثار 
تلك التحض��ريات بإنجاز أكرب من 

مشاركتنا يف النسخة املاضية”. 
ونج��ح حم��زة زري��ره تحقي��ق 
امليدالية الذهبية يف لقب وزن 61 
كيلوجراًما، وحصد املنتخب لقب 
وزن 66 كيلوجراًما، عرب عبداملناف 
محم��دوف ال��ذي ن��ال امليدالية 
املنتخب لقب  الذهبية، وحص��د 
وزن 70 كيلوجراًما بعد أن حصل 
عىل  جيمباتوف  ش��اميل  الالعب 
امليدالي��ة الذهبي��ة، بع��د ع��دم 
اجتياز الالع��ب الكامريوين إندوم 
للوزن،  الرس��مي  الفح��ص  بيكم 
وحص��د املنتخب لق��ب وزن 77 
كيلوجراًم��ا، بعد حص��ول محمد 
خان ع��ىل امليدالية الذهبية. فيام 
حص��ل املنتخ��ب ع��ىل امليدالية 
الفضية بوزن 56 كيلوجراًما، بعد 
حص��ول محم��د املع��امري عىل 
املركز الثاين، بعد خس��ارته بقرار 
لجنة الحكام من الالعب الجنوب 
أفريقي جولي��و بالتجيس، حيث 
تعترب ه��ذه أول نتيج��ة يحققها 
الالع��ب املع��امري يف مش��اركته 

الخارجية األوىل مع املنتخب.

خالد بن حمد: نعتز بالنتيجة المشرفة لمنتخب MMA.. وهي بداية الغيث
سموه يهنئ جاللة الملك وناصر بن حمد بإنجاز بطولة إفريقيا المفتوحة

جانب من التتويج

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

االتح��اد  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
البحرين��ي للبولينج عبدالله رئيس 
مش��اركة منتخب الرجال يف دورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
)آس��ياد جاكرت��ا وباملبانغ 2018( 
الت��ي س��تقام خ��الل الف��رة من 
18 أغس��طس لغاي��ة 2 س��بتمرب 
املنتخب  استعداد  مؤكدا  املقبلني، 
بقيادة املدرب  القاري  لالستحقاق 

الوطني مسعود صابري.
وأضاف رئيس ل “البالد س��بورت” 
أن اتح��اد البولين��ج سيش��ارك يف 
دورة األلع��اب اآلس��يوية بس��تة 
العبني س��يتم اختياره��م من قبل 
املدرب الوطني مس��عود صابري، 
حيث أن املنتخب يض��م حالياً ما 
يقارب حوايل 11 العباً سيتم اختيار 

6 م��ن بينهم لتمثي��ل املنتخب يف 
ال��دورة، الفتا النظر إىل أن اإلعالن 
النهائية للمنتخب  التش��كيلة  عن 

ستكون خالل أيام.
وأوضح رئيس أن منتخب البولينج 
يت��درب بص��ورة مس��تمرة تحت 
قي��ادة امل��درب صاب��ري به��دف 
الوصول إىل أعىل مراحل الجاهزية 
الفني��ة مب��ا ينعك��س ع��ىل نتائج 
املنتخب يف املش��اركة اآلس��يوية، 
حيث أن جمي��ع الالعبون يبذلون 
قصارى جهده��م من أجل تقديم 
افضل م��ا لديه��م ليكس��بوا ثقة 
امل��درب الرتداء قمي��ص املنتخب 
ومتثي��ل الوطن، موضحاً أن جدول 
اإلعداد يتضمن املشاركة يف بطولة 
مفتوحة بسنغافورة عىل أن تعقبها 

املش��اركة يف بطولة العامل للشباب 
والتي س��تقام بالوالي��ات املتحدة 

األمريكية 14 يوليو املقبل.
وأضاف رئيس “رمب��ا يكون هناك 

ثالث��ة العب��ني ش��بان م��ن الذين 
سيشاركون يف بطولة العامل بأمريكا 
س��يتم اختياره��م ضم��ن قامئ��ة 
املنتخ��ب لآلس��ياد.. أتوق��ع ذلك 
ولك��ن القرار النه��ايئ بيد املدرب 
وبالت��ايل ف��إن املش��اركة العاملية 
س��تكون له��ا فوائ��د جي��دة عىل 

مستواهم يف الحدث اآلسيوي”.
وذكر رئيس أنه وفقا لنظام االتحاد 
اآلسيوي للبولينج يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية س��تقام ثالث مسابقات 
فق��ط وه��ي مس��ابقة املاس��رز 
ومس��ابقة الثاليث ومسابقة الفرق 
م��ام يعن��ي وج��ود 3 ميداليات 
ذهبية، معربا عن أمله يف أن يوفق 
امليداليات  إحدى  لحصد  املنتخب 

امللونة وترشيف سمعة اململكة.

مشاركة الشباب ببطولة العالم بأميركا

رئيس: 6 العبين يمثلون منتخب البولينج في آسياد جاكرتا
حسن علي

عبداهلل رئيس

سمو الشيخ خالد بن حمد 

فوز الجشي على الزراعي 
بدورة السقية

حقق فريق الجيش فوزا مهام عىل فريق مركز جاسم الزراعي 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفني لفريق جاسم الزراعي 

ضمن مباريات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم.
حيث انتهى الشوط االول بتقدم فريق مركز جاسم بهدف 

يتيم سجله الالعب جعفر عىل اسحاق ويف الشوط الثاين سجل 
هدف التعادل عن طريق حسني )كوبل( ولحقه بالهدف الثاين 

عباس عبدالله لفريق الجيش والهدف الثالث سجله جليل 
القصاب. 

 ومن خالل تغري بسيط لفريق مركز جاسم دخول كابنت 
الفريق رمزي ميك الذي يضيف هدف فريقه الثاين.

وقبل نهاية املباراة سجل الالعب أمري القصاب هدف فريقه 
الرابع لفريقه.

أدار املباراة الحكم القدير يوسف الوزير وقد أنذر العب فريق 
الجيش عبد الجليل القصاب للخشونة مع الخصم وحسن 

الزايك من فريق الزراعي، وبهذا الفوز تصدر الجيش املجموعة 
الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل واحد وله لقاء مهم 
مع فريق كراج 2011 الذي يحتل املركز الثاين برصيد 6 نقاط 

يف الجولة االخرية، بينام خرج مركز الزراعي من البطولة بدون 
نقاط.

ويلتقى اليوم ضمن مباريات املجموعة الثانية بنك البحرين 
الوطني 2 مع فريق الكوثر. واملباراة مهمة لفريق البنك 

الوطني ليتأهل اىل الدور الثاين، بينام الكوثر عليه الفوز ليك 
يحافظ عىل آماله فيام الخسارة تعني توديع البطولة كون لديه 

نقطة واحدة.

جانب من اللقاء

بنادي  الك��رة  توّصل جه��از 
النجمة إىل اتفاق مع اإلداري 
املع��روف عبدالل��ه س��يف، 
ليت��وىل مهمة مدي��ر الفريق 
األول لك��رة الق��دم بالنادي 
خالل املوسم الريايض املقبل 

.2018/2019
س��يف  عبدالل��ه  ويع��د 
املعروف��ني  اإلداري��ني  أح��د 
مس��توى  عىل  واملش��هورين 
الس��احة الكروية، إذ س��بق 
وأن عم��ل مع فري��ق الرفاع 

مواسم متعددة.
وي��أيت تعيني عبدالله س��يف 
مديرًا للفريق النجاموي بعد 
أن تقدم مدير الفريق السابق 
باعتذاره عن  إبراهي��م  نبيل 

املواصلة مع فريق النجمة
بحس��ب م��ا رصح لوس��ائل 

إعالمية محلية.

م��ن جه��ة أخ��رى، خاطبت 
النجمة نظريتها  ن��ادي  إدارة 
يف نادي س��رة بشأن تجديد 
الش��اب  الالعب  التعاقد مع 
حس��ن الك��راين، والذي مثل 

الفريق
يف القس��م الثاين من املوسم 

املايض عىل سبيل اإلعارة.
ويأيت الطل��ب النجاموي بناًء 
ع��ىل م��ا يتمتع ب��ه الالعب 
من إمكان��ات مميزة يف خط 
الدف��اع، خصوًصا وأنه عنرص 
أس��اس يف املنتخب األوملبي، 
الفت��ة  مس��تويات  وق��دم 
طوال املواس��م السابقة ومن 
ش��أنه تقديم اإلضافة الفنية 

للفريق.
ي��أيت ذلك، وس��ط الخطوات 
النجاموي��ة املتخ��ذة خ��الل 
الفرة الحالية لتعزيز صفوف 

الف��رق، إذ كان رئي��س نادي 
ق��اليل جمعة رشي��دة رصح 
الوس��ائل  إلح��دى  أم��س 
اإلعالمي��ة املحلي��ة عن قرب 
االتفاق م��ع النجمة النتقال 
الالع��ب الش��اب عبدالعزيز 
خال��د إىل صف��وف الرهيب 

أيًضا.
يش��ار إىل أن نادي النجمة مل 
يعلن رس��ميًّا حتى اآلن عن 
الذي س��يرشف عىل  املدرب 
الفري��ق يف املوس��م املقبل، 
يف ح��ني ج��دد التعاق��د مع 
يوس��ف  املدرب  مس��اعدي 
يعقوب وسيد محمود جالل.

طيًب��ا  أداًء  النجم��ة  وق��دم 
املوسم املايض، إذ أحرز لقب 
كأس جالل��ة امللك، كام أحرز 
وصاف��ة دوري بنك البحرين 
الوطني ألندية الدرجة األوىل.

النادي طلب التجديد مع “الستراوي” الكراني

عبداهلل سيف مديًرا لفريق النجمة الكروي
أحمد مهدي

حسن الكراني



رونالدو  كريستيانو  أملح  )وكاالت(: 
إىل أنه رمب��ا يكون خ��اض مباراته 
األخرية مع ريال مدريد بعدما توج 
مع ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم للمرة الرابعة لكن زميله 
س��ريجيو راموس قائد ري��ال طالبه 
باالس��تمرار وع��دم الرحيل وكذلك 

حال املدرب زين الدين زيدان.
)يب.إن  ش��بكة  رونال��دو  وأبل��غ 
سبورتس( التلفزيونية عقب التفوق 
1-3 عىل ليفربول يوم الس��بت أنه 
سيعلن قريبا قراره النهايئ بخصوص 
مس��تقبله وقال ”يف الوقت الحايل 
نح��ن بحاجة إىل االس��تمتاع باألمر 
لكن يف األيام املقبلة سأعلن موقفي 
للمشجعني الذين دامئا ما ساندوين. 
من الرائع الوجود يف ريال مدريد“.
وأض��اف ”مس��تقبل أي الع��ب يف 
مدريد غري مهم. لقد كتبنا التاريخ“.

وس��جل كريم بنزمية الهدف األول 
لريال وأض��اف البديل جاريث بيل 
هدفني منهام ه��دف بركلة خلفية 
مزدوج��ة رائعة ليحرز ريال اللقب 
تاريخ��ه  يف   13 للم��رة  األورويب 
وللم��رة الرابعة يف خمس س��نوات 
بينام جاء ه��دف ليفربول الوحيد 

بواسطة ساديو ماين.
وتعرض رونالدو، الهداف التاريخي 
لريال، لس��ؤال بخص��وص توضيح 
إجابت��ه لكن��ه واصل الرد بش��كل 

غامض.
س��يبدأ  ال��ذي  رونال��دو  وق��ال 
االس��تعداد للع��ب يف كأس العامل 
الشهر املقبل مع بالده ”ليس لدي 
أي ش��كوك وهذا غري مهم ويجب 
الحص��ول عىل راح��ة اآلن ومقابلة 
زم��اليئ يف الربتغ��ال ويف األس��ابيع 

القليلة املقبلة )سأعلن قراري(”.

ورد الالعب الربتغ��ايل البالغ عمره 
33 عام��ا بغض��ب عند س��ؤاله إذا 
كان يش��عر باإلحباط بس��بب عدم 

التسجيل يف املباراة النهائية.
وق��ال رونال��دو الذي أصب��ح أول 
العب يتوج باللق��ب خمس مرات 
منذ تغيري ش��كل البطولة يف 1992 
يف ظ��ل إح��راز اللقب س��ابقا مع 
مانشس��ر يونايتد ”م��ن هذا الذي 
يشعر باإلحباط؟ رمبا يرغب البعض 
أبط��ال  دوري  مس��مى  تغي��ري  يف 
أوروبا إىل دوري أبطال كريس��تيانو 
رونالدو. من صاحب أكرب عدد من 
األلق��اب؟ ومن صاح��ب أكرب عدد 

من األهداف“؟
ومل يتمك��ن زيدان من الرد بوضوح 
عىل س��ؤال حول توقيت تعليقات 
رونال��دو وق��ال إن��ه مل يتح��دث 
إىل العب��ه قب��ل املب��اراة بخصوص 

مستقبله.
وأضاف زيدان ”كريس��تيانو يجب 
أن يس��تمر يف كافة األحوال. سرنى 
ما س��يحدث يف الفرة املقبلة لكن 

بالنسبة يل هو يجب أن يستمر“.
وطل��ب رام��وس أيضا م��ن زميله 
البق��اء لكنه يف الوقت ذاته أكد أنه 
ينبغي عىل الالعب الربتغايل توضيح 

ما يريده.
أن  متأك��د  ”أن��ا  رام��وس  وق��ال 
نهاي��ة  يف  س��يتحدث  كريس��تيانو 
املوسم. إذا كان هناك أي يشء وراء 
ما قاله فيجب عليه توضيح األمور.

”كريس��تيانو عنرص مهم يف الفريق 
وهو يحب أن يحظى بالحب وكلنا 
نريده أن يس��تمر معن��ا ولن يجد 
مكان��ا أفضل من ه��ذا وهو نجمنا 

األول.
”لكن ش��خص حرية اتخاذ قرارات 
ش��خصية لكن��ي أمتنى أن يس��تمر 

معنا لسنوات عديدة مقبلة“.
وأث��ار رونالدو، اله��داف التاريخي 
لدوري األبط��ال برصيد 120 هدفا، 
جدال العام املايض بع��د أيام قليلة 
م��ن فوز ريال 1-4 ع��ىل يوفنتوس 
يف نه��ايئ دوري األبط��ال وذك��رت 

صحيفة أب��وال الربتغالية أن الالعب 
الش��هري غري سعيد بس��بب طريقة 

معاملته يف النادي اإلسباين.
ويعتق��د البعض أن رغب��ة رونالدو 
يف التوقي��ع عىل عقد جديد وراء ما 
حدث العام امل��ايض ومل يوقع بعد 
الالع��ب الربتغايل ع��ىل عقد جديد 
مع النادي الذي ضمه من مانشسر 
يونايتد مقابل صفقة قياسية عاملية 
آنذاك بلغت قيمته��ا 85.5 مليون 
جني��ه إس��رليني )113.77 مليون 

دوالر(.

دوري أبطال كريستيانو

)وكاالت(: أبدى املنتخب املرصي 
لكرة القدم تفاؤله بشأن إمكان 
مشاركة نجمه محمد صالح يف 
نهائيات كأس العامل 2018 التي 
تنطلق الشهر املقبل، عىل رغم 
تعرضه السبت يف نهايئ دوري 
أبطال أوروبا إلصابة “خطرة” 
بحسب األملاين يورغن كلوب، 

مدربه يف نادي ليفربول االنجليزي.
وخرج صالح متأملا وباكيا من 

النهايئ الذي أقيم عىل امللعب 
األوملبي يف كييف، وانتهى بفوز 
ريال مدريد االسباين 1-3. وأىت 

خروج النجم املرصي اثر تعرضه 
إلصابة يف الكتف بعد نصف ساعة 
من بداية املباراة، إثر احتكاك قاس 

مع قائد النادي املليك سريخيو 
راموس الذي تعرض لحملة 

انتقادات رشسة من مستخدمي 
مواقع التواصل يف مرص والعامل 

العريب.
وأورد االتحاد املرصي يف حسابه 

عرب فيسبوك “أفاد املسؤولون 
بالنادي اإلنجليزي يف آخر اتصال 

أنه تم إجراء األشعة عىل كتف 
صالح وأظهرت نتيجتها أن الالعب 

أصيب بجزع يف أربطة مفصل 
الكتف”.

ونقل عن طبيب املنتخب محمد 
أبو العال “تفاؤله بأن يلحق صالح 

مبباريات كأس العامل وفق هذا 
التشخيص”.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ملا 
بعد نهاية املباراة، خروج صالح 

من غرف تبديل املالبس وقد ربط 
كتفه األيرس. وكان الالعب املرصي 

البالغ من العمر 25 عاما، قد سقط 
بداية إثر االحتكاك مع راموس، 

قبل أن يقف ويحاول اللعب دون 
جدوى، ليعاود السقوط أرضا 

والدموع تنهمر من عينيه.
وقال كلوب بعد املباراة إن إصابة 

صالح “خطرة، خطرة فعال”.
أضاف “هناك أمر ما يف الكتف أو 
عظمة الرقوة. هو يف املستشفى 
اآلن ويخضع لفحوص باألشعة”، 

مضيفا “األمور ال تبدو جيدة )...( 
خرسنا العبا هاما ورمبا منتخب 

مرص خرس العبا مهام يف كأس 
العامل”.

وانتقد كلوب تدخل راموس 
العنيف قائال “بالنسبة إيل، كان 

التدخل قاسيا ويشبه إىل حد بعيد 
املصارعة”.

والقى راموس انتقادات واسعة عرب 
موقع “توير” من قبل املستخدمني 

يف مرص والعامل العريب، السيام يف 
ظل املخاوف من أن تحول إصابة 

صالح دون مشاركته يف نهائيات 
كأس العامل التي تقام يف روسيا بني 

14 يونيو و15 يوليو.
وعلق راموس فجر األحد عىل 
االحتكاك، قائال عرب “توير”، 

“أحيانا ترينا كرة القدم جانبها 

الجيد، ويف أحيان أخرى )ترينا 
الجانب( السيئ. قبل كل يشء، 

نحن زمالء محرفون”، متمنيا 
الشفاء العاجل لصالح.

وكان النجم املرصي السابق محمد 
أبو تريكة اعترب أن ما قام به 

راموس “جرمية”، السيام وان قائد 
الفريق اإلسباين بدا وكأنه تعمد 

لف ذراعه حول ذراع صالح، قبل 
أن يقوم باسقاطه أرضا والسقوط 

فوقه بكل ثقل جسمه.
ومل يحتسب حكم املباراة الرصيب 

ميلوراد مازيتش أي خطأ يف 
االحتكاك.

وقدم صالح موسام رائعا سجل 
خالله 44 هدفا يف مختلف 

املسابقات، وتصدر هدايف الدوري 
االنجليزي املمتاز مع 32 هدفا، 

محطام بذلك الرقم القيايس لعدد 
األهداف يف موسم من 38 مباراة.
ويشكل أفضل العب يف الدوري 
االنجليزي، األمل األبرز ملنتخب 
الفراعنة يف مشاركته الثالثة يف 

كأس العامل، األوىل منذ 28 عاما.
ويف تغريدة األحد عرب حسابه عىل 
“توير”، قال الرئيس املرصي عبد 

الفتاح السييس “أمنيايت القلبية 
للبطل املرصي محمد صالح 

بالشفاء العاجل من إصابته، وأمتنى 
أن يعود للملعب قريباً ويظل 

نجاًم مرصياً متألقاً”.

)وكاالت(: أقر األملاين لوريس 
كاريوس، حارس ليفربول 

اإلنجليزي، الذي ارتكب خطأين 
كارثيني، يف نهايئ دوري األبطال، 
أمام ريال مدريد اإلسباين، بأنه 

ال يعرف ماذا حدث.
وقال الحارس األملاين يف 

ترصيحات عقب املباراة: “ال 
أعرف ماذا حدث. أعتذر بشدة 
لزماليئ بعد خسارة النهايئ. لقد 

حاولوا الشد من أزري داخل 
غرف املالبس، ولكني أعتذر 

لهم كثريا”.
وتسبب كاريوس )24 عاما(، 
بخطأ ساذج، يف لقطة هدف 

التقدم للمريينجي، بعدما لعب 
الكرة بيده من داخل املنطقة 

وأمامه كريم بنزميا، ليمد 
املهاجم الفرنيس قدمه ويحول 

الكرة داخل الشباك.
ثم قتل آمال فريقه يف إمكانية 
العودة للقاء، عندما كان الريال 

متقدما )1-2(، قبل 8 دقائق 
من النهاية، عندما أخطأ يف 

اإلمساك بتسديدة بعيدة املدى 
من جاريث بيل، لتفلت الكرة 

من يده وتسكن الشباك.

وُتوج ريال مدريد بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمرة الثالثة عىل 

التوايل، بعد تغلبه عىل ليفربول 
اإلنجليزي، بثالثة أهداف مقابل 
هدف، يف املباراة النهائية التي 

جمعت الفريقني اليوم يف 
مدينة كييف األوكرانية.

وبىك كاريوس بشدة بعد انتهاء 
املباراة، وتوّجه إىل جمهور 

فريقه لالعتذار منه.
وقال الحارس األملاين “ال أشعر 
بأي يشء حاليا، الليلة تسببت 

يف خسارة فريقي وأشعر 
باألسف لكل يشء، أعتذر 

للجميع، ألن األخطاء كّلفتنا 
غاليا”.

وأضاف “لو كان بإمكاين العودة 
بالزمن لفعلت ذلك، أشعر 

باألسف للفريق، أعرف أنني 
خذلته الليلة، إنه أمر صعب 

اآلن لكن هكذا هي حياة 
حارس املرمى، يجب أن ترفع 
رأسك مجّددا، ببساطة، هذه 

األهداف كّلفتنا اللقب”.
وعندما سئل عن األجواء يف 

غرفة مالبس الفريق بعد انتهاء 
املباراة، قال كاريوس “بالطبع 

حاول الجميع مواسايت، لكن 
الصمت عم يف األرجاء ألن الكل 

كان محبطا، سنحتاج لبعض 
الوقت من أجل نسيان األمر”.

وعن الهدف الثالث الذي 
أحرزه بيل، قال الحارس األملاين 

“الكرة تحّركت قليال، حاولت 
التقاطها، رمبا توّجب عيل القيام 

بتصّد أكرث أمانا وإبعادها بدال 
من محاولة اإلمساك بها، أسأت 

تقديرها ودخلت املرمى”.
وعلق أوليفر كان، حارس مرمى 

بايرن ميونخ واملنتخب األملاين 
السابق، عىل أخطاء مواطنه 

كاريوس.
وقال كان، يف ترصيحات لقناة 

“ZDF” األملانية “أخطاء كالتي 
حدثت الليلة ميكنها أن تدمر 

مسرية الحارس، ال أجد الكلامت 
ألعرب عام رأيته، ولكن ال أتذكر 

أين رأيت أهدافا كارثية مثل 
الليلة”.

وأضاف الدويل األملاين السابق 
“لقد مرر الكرة لبنزميا ليفتتح 

التسجيل، يف مشهد ال ميكن 
تفسريه، ثم بدا مرتبًكا أمام 

تسديدة بيل التي جاءت من 
مسافة 30 مرًا، لقد وقع يف 

خطأ كاريث مجدًدا”.
وأتم صاحب ال�48 عاًما 

“كاريوس يحتاج إىل الكثري من 
العمل العقيل”.

تفاؤل وقلق

ال أعرف ماذا حدث

محمد صالح

لوريس كاريوس
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رياضة

حزن وغضب في القاهرة
)وكاالت(: خيمت أجواء من الحزن والغضب يف مقاهي 

القاهرة، حيث تجمع عدد كبري من أنصار املرصي محمد 
صالح مهاجم ليفربول االنجليزي والذي خرج مصاًبا من 

مباراة فريقه ضد ريال مدريد االسباين )3-1( يف نهايئ دوري 
ابطال اوروبا.

وقال عبدالعزيز عبدالفتاح املهندس البالغ من العمر 27 
عاًما والذي تابع املباراة يف أحد مقاهي القاهرة يف أجواء 

رمضانية: “إنه )صالح( أحد أبناء بالدنا ونحن نحزن عندما 
يحصل يل أي يشء”.

وبعد أن تناول املرصيون اإلفطار، بدأوا يتوجهون إىل مقاهي 
القاهرة ليك يتابعوا نجمهم املفضل الذي اختري أفضل العب 

يف إفريقيا ويف الدوري االنجليزي املمتاز املوسم الفائت.
وعند مدخل مقهى زهرة البستان حيث تواجد جمهور غفري، 

ميكن رؤية صورة ضخمة ملحمد صالح. وكان أنصار صالح 
يرصخون يف كل مرة كان يظهر وجهه عىل الشاشة الصغرية 
لكن فرحتهم مل تطل كثريًا ألن صالح تعرض إلصابة يف كتفه 

إثر كرة مشركة مع قائد ريال مدريد سريخيو راموس يف 
الدقيقة 30 ومل يتمكن بعدها من إكامل املباراة.

وكام بىك صالح لدى مغادرته امللعب، بىك أنصاره أيضا يف 
حني كال البعض الشتائم باتجاه راموس.

لكن بعد أن تخطى هؤالء الصدمة، انتقلوا لتشجيع ريال 
مدريد وقال محمود سعد )33 عاما( وهو مدير سابق لرشكة 

سياحية “كنا نساند ليفربول فقط بسبب صالح”.
حتى أن أحد املشجعني أىت إىل املقهى مرتدًيا قميص النجم 

الربتغايل كريستيانو رونالدو يف صفوف ريال مدريد وقد بدا 
مبتساًم وفخورًا بنتيجة املباراة لكنه رفض الحديث خوًفا من 

رد فعل غاضب بحسب قوله.

سوبر بيل
)وكاالت(: 

أظهرت الصحف 
اإلنجليزية، 

استياءها من 
خسارة ليفربول 

لنهايئ دوري 
أبطال أوروبا، 

أمام ريال 
مدريد بنتيجة 

3-1، مساء 
السبت، دون أن 

تنىس اإلشادة 
بالنجم الويلزي 

جاريث بيل، الذي أحرز هدفني يف اللقاء.
وقالت “ذا صن”، يف عنوان رئييس عىل موقعها اإللكروين: 

“جاريث بيل يحرز لقب دوري األبطال لريال مدريد، يف وقت 
عاىن فيه لوريس كاريوس من ليلة كارثية”، يف إشارة إىل أخطاء 

حارس مرمى ليفربول التي أدت لدخول هدفني يف مرماه.
بينام ركزت صحيفة “مريور”، عىل دور الجناح الويلزي يف 

خسارة ليفربول، بقولها: “جاريث بيل يحّطم آمال الريدز بتاج 
أورويب سادس”.

وذكرت صحيفة “دييل مايل”، أن “البديل السوبر بيل يسجل 
هدفني، مبا فيها مقصية مذهلة، وكاريوس يرتكب خطأين 

كبريين بعد فقدان ليفربول لصالح بسبب اإلصابة يف وقت 
مبّكر”. أما صحيفة “دييل اكسربس”، فقالت: “ريال مدريد 
يحرز لقب دوري األبطال وليفربول يعاين من قلب محّطم 

يف كييف”. فيام ذكرت صحيفة “جارديان”، أن “بيل العبقري 
يفوز بنهايئ دوري األبطال لصالح ريال مدريد”.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة 
عىل التوايل، بعد تغلبه عىل ليفربول اإلنجليزي، بثالثة أهداف 

مقابل هدف، يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني اليوم يف 
مدينة كييف األوكرانية.

غالف صحيفة ستار
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كرم���ت �رشكة خدم���ات مط���ار البحري���ن )با�س( 
24 من العاملني فيها مبنا�ش���بة ت�ش���ميتهم موظف 
ال�ش���هر. وبهذه املنا�ش���بة قال الرئي�س التنفيذي ل� 
)با�س( �ش���لمان املحميد: مع احتف���ال ال�رشكة مبرور 
40 عاماً على تاأ�شي�ش���ها، نوؤكد يف )با�س( ا�ش���تمرار 
دعمن���ا للرثوة الب�رشية، والتي كان���ت وال تزال عن�رشاً 

رئي�شاً يف جناحات ال�رشكة وتطورها.
واأ�ش���اف: التك���رمي ال�شه���ري ه���و اأح���د اأ�شكال 
التحفيز الت���ي تعتمدها )با����س( يف اإ�شرتاتيجيتها، 
والت���ي ت�شعى من خاللها اإلى رفع كفاءات موظفيها 

ب�ش���كل م�شتمر، والتاأكي���د على اأن موظف���ي ال�رشكة 
قادرون على املناف�شة مع ال�رشكات االأجنبية.

واأم���ا املكرم���ون، فه���م: زي���ن جاف���د، يعق���وب 
يو�شف، علي عبدالوهاب، خالد الدو�رشي، عبدالعزيز 
الرويعي، عبداهلل في�شل، ح�شن �شنقور، منى �شعد، 
نايف القعود، حممد ال���درازي، مااليرا�شان ناجاران، 
عبدالكرمي اإبراهي���م، جورج �ش���وين، ني�شانثا كاالج، 
حمم���د عبدالر�شول، ح�ش���ن علي، عي�ش���ى العامر، يل 
حمم���د، فاطم���ة اإبراهي���م، عبدالرحم���ن را�شد، حممد 

وليد، اأحمد مو�شى، ومرمي العطاوي.

“سيتي سنتر” يستضيف القرقاعون التراثية السنوية“الملكية للبنات” تحصل على جائزة أندرو هيسكل العالمية 

“مونتريال للسيارات” 
تعلن عن الفائزين الجدد

تّوجت م�شاعي اجلامعة امللكية 
للبن����ات يف مبادراته����ا وتعاوناتها 
الدولية مع جامعة وي�شت فريجينيا 
االأمريكي����ة بح�شولها عل����ى جائزة 
اأن����درو هي�ش����كل العاملية يف جمال 
االبتكار يف التعلي����م الدويل للعام 
والت����ي مينحه����ا املعه����د   ،2018
الدويل للتعليم بالواليات املتحدة 

االأمريكية.
وياأت����ي هذا التك����رمي للجامعة 
كاع����رتاف  للبن����ات  امللكي����ة 
وتقدير جله����ود ال�رشاك����ة الدولية 
االإ�شرتاتيجية وال�شاملة واملبتكرة 
الت����ي تبذله����ا اجلامع����ة يف اإط����ار 
�شعيه����ا لتنفي����ذ روؤيته����ا القائمة 

عل����ى توفري اأعل����ى معايري اجلودة 
يف التعلي����م العايل وري����ادة املراأة 
عرب التخ�ش�شات التي تدر�شها يف 

اجلامعة وتعاوناتها الدولية.
ت�شلم اجلائ����زة رئي�س اجلامعة 
امللكي����ة للبن����ات وكذل����ك رئي�س 
جامعة وي�شت فريجينيا االأمريكية  
ك����وردن جي م����ن رئي�����س املعهد 
ال����دويل للتعلي����م اآالن غودمان يف 
مق����ر املعه����د بنيوي����ورك، حي����ث 
ع����رّبا ع����ن امتنانهم����ا وتقديرهما 
“نعت����ز  التك����رمي بقوله����م  له����ذا 
به����ذا التك����رمي م����ن جان����ب معهد 
عاملي مرموق مثل املعهد الدويل 
للتعلي����م، واأن اجلامع����ة امللكي����ة 

للبن����ات ال تدخ����ر جه����داً يف توفري 
كاف����ة الفر�����س لتعلي����م وتوجي����ه 
طالباتها مبا يواكب حركة التقدم 
يف التعليم يف الأو�ساط العاملية”.

واأردف����ا: “نغتنم هذه الفر�شة 
لنبارك ململك����ة البحرين على هذه 
اجلائ����زة العاملي����ة الت����ي ت�ش����اف 
اإل����ى قائم����ة االإجن����ازات يف جم����ال 
التعليم العايل الذي حتر�س عليه 
اململكة، ونتوج����ه بال�شكر اجلزيل 
العاملني باجلامعة امللكية  جلميع 
للبنات ولطالباتها وجامعة وي�شت 
فريجيني����ا على جهوده����م والعمل 
االإجناز  ه����ذا  لتحقي����ق  اجلماع����ي؛ 

املهم”.

ا�شت�ش���اف �شيتي �شنرت البحرين 
التابع ل�رشكة ماجد الفطيم، الرائدة يف 
جمال تطوي���ر واإدارة مراكز الت�شوق، 
واملدن املتكامل���ة ومن�شاآت التجزئة 
والرتفيه على م�شتوى ال�رشق االأو�شط 
واإفريقيا واآ�شيا، احتفالية القرقاعون 
الرتاثي���ة ال�شنوية بالتعاون مع وزارة 

التنمية االجتماعية.
املمي���زة  الفعالي���ة  ا�شتقطب���ت 
اأع���دادا كب���رية م���ن ال���زوار الذي���ن 
تواف���دوا اإل���ى املرك���ز م���ن خمتلف 
االأعم���ار باالأزي���اء ال�شعبي���ة املميزة، 
حي���ث جابوا اأنحاء املرك���ز على اإيقاع 
واالأنا�شي���د  واالأغ���اين  “الفري�ش���ة” 
الرتاثي���ة املرتبط���ة به���ا. كما جتّول 

امل�شاركة؛  املتاج���ر  ب���ني  االأطف���ال 
للح�شول على احللويات والهدايا.

واجتم���ع امل�شارك���ون يف ال�شاحة 
املركزي���ة واأن�ش���دوا اأجم���ل االأغ���اين 
الرتاثي���ة عل���ى وق���ع اأنغ���ام الطبول 
واالأغاين املميزة ب�شحبة ال�شخ�شيات 
الكرتونية التقليدية التي �شاركتهم 

الفرحة والرق�شات ال�شعبية.
ويف اإط���ار ال���دورة الثاني���ة ع�رشة 
للحمل���ة اخلريية ال�شنوي���ة �شاِهم يف 
اإ�شع���اد املحتاج���ني الت���ي اأطلقتها  
ماج���د الفطي���م عل���ى امت���داد مراكز 
اأرج���اء  يف  له���ا  التابع���ة  الت�ش���وق 
املنطقة، دعا املركز مرتاديه للتربع 
مبا جتود به اأنف�شهم من م�شتلزمات 

والكت���ب  املالب����س  مث���ل  �رشوري���ة 
واالألع���اب وامل���واد الغذائية املعلبة 
�شم���ن �شنادي���ق تربع���ات خا�ش���ة 
و�شعت خل���ف مكتب خدم���ة العمالء 
الرئي�ش���ي يف الطاب���ق االأر�ش���ي من 

املركز.
الت���ي �شتقوم  للعائالت  وميكن 
بالتربع يف الفرتة بني 31 مايو لغاية 
6 يوني���و 2018 م���ن زي���ارة فعالية 
متج���ر Build A Bear لالطالع على 
قي���م اخل���ري والت�شام���ح الرم�شانية 
واحل�شول على دمي���ة جمانية جميلة 
كعرب���ون تقدي���ر م���ن املرك���ز على 

م�شاهمتهم يف هذه احلملة اخلريية.

اأعلن����ت مونرتيال لل�شيارات عن الفائزي����ن اجلدد لالأ�شبوع الثاين من عرو�س �شهر 
رم�س����ان املبارك، حيث ف����ازت �سباأ العظام����ات بجائزة ت�سديد ن�س����ف الأق�ساط، ورنا 
عي�ش����ى بجائزة رحلة حل�شور االفتت����اح الر�شمي لكاأ�س العامل، وذلك بعد ال�شحب الذي 
اأجرت����ه ال�رشكة موؤخرا بح�ش����ور مندوب وزارة التجارة وال�شناع����ه �شمن اجلدول الزمني 
الت����ي تقدم����ه ال�رشكة يف عرو�س �شهر رم�ش����ان املبارك لتتيح بذل����ك ال�رشكة اأ�شبوعيا 

لفائزين جدد باإحدى اجلوائز الكربى لديها. 
ووجه مالك �رشكة مونرتيال لل�شيارات اإبراهيم ال�شيخ التهاين اإلى جميع الفائزين. 
و�شك����ر العمالء كافة الذين اخت����اروا �رشكة مونرتيال ل�رشاء �شيارتهم، ومتنى لهم الفوز 

يف ال�شحوبات املقبلة.
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12 رمضان 1439

العدد 3513 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

“باس” تكرِّم موظف الشهر... المحميد: 

ثروتنا البشرية العنصر األساس لنجاحاتنا
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سك على 
أخواتك

اأح���داث  ت���دور 
امل�شل�شل حول �شاب 
يدع���ى  �ش���عيدي 
�شعادة يعمل ممر�شا 
بيطري���ة  بوح���دة 
حمافظ���ات  باإح���دى 
يع���رف  ال�ش���عيد، 
اأن وال���ده عل���ى قيد 
احلياة ولديه �رشكات 
بالقاه���رة، في�ش���افر 
وهناك  القاهرة،  اإلى 
يدخ���ل عامل���ا جديدا 

عليه.

عوالم خفية
االأح���داث  ت���دور 
�ش���حايف  كاتب  حول 
�ش���هري،  وروائ���ي 
يرتب���ط بعائلت���ه جدا 
ويح���ب ق�ش���اء وقت 
تقع  معه���م،  طوي���ل 
يف ي���د ه���ذا الكاتب 
الوثائ���ق  م���ن  ع���دد 
املهمة والتي ترتبط 
بخيانة وف�ش���اد لعدد 
م���ن امل�ش���وؤولني يف 
الدول���ة، مم���ا يدفعه 
لن����رش ه���ذه الوثائ���ق 
وه���و م���ا يدخل���ه يف 
وم�ش���اكل  اأزم���ات 
كب���رية، ق���د تعر�س 
حيات���ه وحي���اة اأ�رشته 

للخطر.

تحذير من جلطات بسبب تدخين “الشيشة” في رمضان
تدخ����ني  م�ش����ار  ت�ش����تفحل 
ال�شي�شة يف رم�شان ب�شبب اجلفاف 
يدخ����ن  م����ن  ل����ه  يتعر�����س  ال����ذي 
ال�شي�ش����ة ليال من ال�شائمني طوال 
النه����ار، ويزيد ذلك من تقل�ش����ات 
ال�رشايني وخماط����ر النوبات القلبية 

التي ي�شببها النيكوتني.
ويحذر االطباء من زيادة م�شار 
تدخني ال�شي�ش����ة يف رم�شان. وعلى 
الرغ����م من من����ع ال�شي�ش����ة يف فرتة 
رم�ش����انية  خيام����ا  اأن  اإال  االإفط����ار 
عديدة تقدم ال�شي�شة حتى �شاعات 
الفجر اأو قرابة الثالثة �ش����باحا مما 
يجع����ل املدخن����ني يق�ش����ون وقتا 

اأطول يف تدخني ال�شي�شة.
يتعر�����س  ت�ش����وم  فعندم����ا 

اجل�ش����م للجف����اف وتزي����د احلاج����ة 
وبالتايل  والغلوكوز،  لالأوك�ش����جني 

ترتفع اال�ش����تجابة والتاأثر مب�ش����ار 
التدخني، وي�شبح الدم اأقل لزوجة 

مما يرف����ع احتم����االت التجلط، كما 
يرتفع �شغط الدم وتتزايد �رشبات 
القلب التي ت�شطرب لتوؤدي اإلى ما 
ي�ش����مى ا�شطراب نظم القلب الذي 
يهدد احلي����اة، وهو خلل يف توقيت 
نب�ش����ات القلب. وميكن لتقل�شات 
ال�رشايني التي ي�ش����ببها النيكوتني 
اأن ت����وؤدي اإلى نوبات قلبي حتى يف 

�رشايني االأ�شخا�س االأ�شحاء.
االأبح����اث قد اأك����دت اأن تدخني 
ال�شي�شة ملدة �شاعة يعادل تدخني 
منظم����ة  بح�ش����ب  �ش����يجارة،   100
ال�ش����حة العاملي����ة، كم����ا اأن دخ����ان 
التبغ يحاف����ظ على م����واد كيماوية 
م�ش����ببة لل�رشطان حت����ى بعد متريره 

باملاء يف ال�شي�شة.

تي في

نصائح للصائمين

كبار السن
يحر�س كثرٌي من كبار ال�شن على ال�شيام 
يف �ش���هر رم�ش���ان، لذلك يجب احلر�س على 
مراع���اة بع����س االأمور عن���د اختي���ار االأطعمة 
خا�شة لكبار ال�شن، الذين يعانون من اأمرا�س 
مثل: ارتفاع �شغط الدم اأو ال�شكر الأن هذا قد 
ينعك�س بال�شلب على حالته ال�شحية، ولذلك 
نقدم يف ه���ذا التقرير رو�ش���تة غذائية لكبار 

ال�شن يف رم�شان للحفاظ على �شحتهم.
ويج���ب عل���ى كب���ار ال�ش���ن اأن ياأخذوا يف 
اعتباره���م احلالة ال�ش���حية قبل اتخ���اذ قرار 
ال�شيام من عدمه، م�شيفة اأنه بالن�شبة لكبار 
ال�ش���ن امل�شابني بارتفاع �ش���غط الدم يجب 

عدم تناول املخلالت.
والذي���ن يعان���ون من ارتفاع �ش���كر الدم 
يج���ب اأن يبتع���دوا ع���ن تن���اول احللويات يف 
رم�ش���ان وميكنهم فقط تناول ثمرة اأو اثنني 

من التمر.
هناك اأمرا�س قد ال ي�شلح معها ال�شيام 
لفرتات طويلة بالن�ش���بة لكبار ال�ش���ن لتناول 
اأدوية يف توقيتات معينة، لذا يجب ا�شت�شارة 
الطبيب قبل ال�شيام، وعلى كبار ال�شن يجب 
اأن يحر�ش���وا عل���ى ����رشب كمي���ات كافية من 

املياه يف الفرتة من االإفطار لل�شحور.

ك�ش���فت الفنان���ة مي�س حمدان اأنها عا�ش���ت ق�ش���تي حب 
طوال عمرها، اإال اأنهما مل تنجحا ومل ت�ص���ا اإلى مرحلة االرتباط 
الر�ش���مي، الفتة اإلى اأن ق�ش���ة احلب االأولى عا�شتها يف مرحلة 

املراهقة، حيث كانت يف ال� 17 من عمرها.

تلقت الفنانة البحرينية �ش���يالء �ش���بت ات�ش���اال مبا�رشا على 
اله���واء من عائلتها يف البحرين خالل تقدميها برنامج “ اأ�س 3 “ 
على قناة “ اأ تي يف” ومل تتمكن �صياء من منع نف�صها من البكاء 
عندما �شمعت �شوت �شقيقتها التي هناأتها بالربنامج اجلديد.

مع عائشة بهلول

مطبخ

املقادير:

الطريقة:

 ¾كوب دقيق اأرز 112جم
¼1 كوب حليب �شائل 250مل

¼1 كوب دقيق باخلمرية 162جم
¾كوب �شكر165جم

½ملعقة �شاي هيل مطحون  2جم
2 ملعقة طعام ماء الورد   30مل

6جم 2 ملعقة �شاي م�شحوق اخلمرية 
2 بي�س

زيت متو�شط للتحمري

مع���اً  املقادي���ر  جمي���ع  تخل���ط   -  1
لت�ش���بح عجينة �شائلة وترتك جانباً  ملدة  

)�شاعة واحدة(.
املق���الة  يف  العجين���ة  ت�ش���ب   -  2
للغ���رف  اإحداهم���ا  ملعقت���ني  بوا�ش���طة 
واالأخ���رى الإ�ص���قاط العجين���ة، ث���م ترتك 
قلي���اًل لتحمر وتقلب يف الزي���ت ثم ترفع 

من الزيت وتقدم.

الخنفروش
إذاعة البحرين في رمضان.. باقة منوعة من البرامج الدينية واالجتماعية

األمسية السينمائية البحرينية 
“صنع بشغف 3” بـ “عيسى الثقافي”

الرم�ش���انية  الربامج  حتفل خارط���ة 
التي اأعدته���ا اإذاعة البحرين بالعديد من 
الربام���ج املنوع���ة والديني���ة والثقافية 
واالجتماعية التي تلبي كل االأذواق وتبث 
عل���ى موج���ات الربنام���ج الع���ام والقراآن 
الكرمي وبحرين اأف ام، وفيما ن�شتعر�س 

بع�س من تلك الربامج.
“ خذين معك” برنامج اإذاعي م�شجل 
اأو  ياأخ���ذ امل�ش���تمعني يف رحل���ة علمي���ة 
اجتماعي���ة اأو �ش���حية، يطرح املوا�ش���يع 
وي�ش���تطلع حوله���ا اآراء اجلمهور يف قالب 
م�ش���وق، وطاقم العمل اآالء البناء و�شابر 

ال�شعيد. 
اأفكار  يتن���اول  برنامج  “وم�ش���ات” 
واأعم���ال وتوجيه���ات رم�ش���انية �رشيع���ة 
وخمت����رشة، فيها تذك���ري وتنبيه وحتفيز 
يتن���اول فكرة اأو مو�ش���وع مع���ني يومياً. 
طاقم العمل ن�رشين معروف وفايزة عبده 

ومرمي تلفت.
“حم���راب” برنام���ج يب���داأ يف الع����رش 
االأواخ���ر م���ن �ش���هر رم�ش���ان املب���ارك، 
ويق���وم فري���ق االع���داد باختي���ار ع����رشة 
م�ش���اجد ممن ت�شم اأف�ش���ل واأ�شهر قراء 
مملك���ة البحرين والق���راء الزائرين، حيث 

تتم ا�شت�ش���افة املقرئ وت�شجيل التالوة 
الرم�ش���انية لتبث يف اليوم التايل. طاقم 

العمل ح�شن ال�شاعاتي عبداهلل جمال.
“غذاوؤنا يف رم�شان” برنامج يتحدث 
عن اأبرز العادات الغذائية واال�شتهالكية 
خ���الل ال�ش���هر الك���رمي، ويتط���رق اإل���ى 
اأف�ش���ل العادات الغذائية واال�شتهالكية 
وال�شحية، باأ�ش���لوب �رشيع وممتع. طاقم 

العمل زكريا خنجي وحممد عتيق.

“ال�رشاج املنري” برنامج ديني م�شجل 
يتعل���ق باأب���رز جوانب حياة النبي �ش���لى 
اهلل عليه و�شلم واأيامه ولياليه، يتدار�س 
�ش���ريته العط���رة من خ���الل ا�ش���تعرا�س 
جملة االأحداث التي وقعت للنبي الكرمي. 
طاقم العمل را�شد الع�شريي وعبدالنا�رش 

النعار.
برنام���ج  االإيجاب���ي”  “ال�ش���ائم 
اأ�ش���بوعي اإجماعي يحث على ال�شلوكيات 

ال�ش���حيحة والقومية خالل �شهر رم�شان 
املب���ارك، ع���رب جمموع���ة م���ن الفق���رات 
ال���روح االإيجابي���ة. وطاقم العم���ل ن�رشين 
معروف ونورة ابو ال�شوك وفاطمة قمرب.

“م���ن زم���ان يف رم�ش���ان” برنام���ج 
يوم���ي م�ش���جل ينتق���ي بع����س الربام���ج 
وامل�شل�ش���الت الرم�ش���انية م���ن املكتبة 
ال�ش���بعينيات  يف  واملقدم���ة  االإذاعي���ة 
بع���د  تقدميه���ا  ويعي���د  والثمانيني���ات 
التعريف به���ا وبفريق عملها ويربط بني 
مواده���ا. وفري���ق العم���ل الفن���ان مبارك 

خمي�س ونيلة الرويعي وحمد ال�رشيان. 
“ فا�ش���ل لناطق بال�شاد” فوا�شل 
اإذاعية ق�شرية تربز اأهمية اللغة العربية 
وم���ا حتفل ب���ه م���ن ف�ش���ائل وجماليات 
متيزها عن �ص���ائر لغات العامل، وتك�صف 
اللغ���وي  املخ���زون  يف  تاأثريه���ا  حج���م 
والثق���ايف والعلم���ي واالإن�ش���اين.. فري���ق 

العمل مرمي فقيهي واأمينة اإ�شماعيل.
“ ق�ش�س من القراآن وال�شنة”.

برنام���ج ي�رشد يف كل حلقة ق�ش����س 
من القراآن الكرمي اأو ال�ش���نة النبوية، ويف 
كل ق�شة يتم ا�ش���تخال�س عربة اأو حكمة 

اأو قيمة اأخالقية معينة.

يقيم مركز عي�شى الثقايف يف التا�شعة والن�شف 
من م�ش���اء غ���د الثالثاء، فعالية “�ش���نع ب�ش���غف 3” 
حيث ي�شتعر�س فيها املركز اأبرز االأفالم البحرينية 
ال�شينمائية وامل�ش���اركة يف املحافل الدولية بهدف 

دعم وت�شجع �شناعة االأفالم ال�شينمائية باململكة.
اأف���الم  ���ا ملجموع���ة  الفعالي���ة عر�شً وتتن���اول 
بحريني���ة �ش���ينمائية، وي�ش���لط املركز ال�ش���وء على 

�شناعة االأفالم ال�شينمائية مما لها من فاعلية ودور 
ب���ارز يف اإنتاج وتر�ش���يخ الوعي من خ���الل ما تطرحه 
للمجتمع وت�ش���اهم يف رفع م�شتوى الوعي للجمهور، 
كما �ش���يجري خ���الل الفعالية تكرمي ع���دد من رواد 
الف���ن وامل����رشح مبملك���ة البحري���ن، ويدع���و املركز 
جمهور الفن وامل�رشح واملهتمني للم�شاركة وح�شور 

االأم�شية.
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 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

 جمل����س ال�ش���يخ خال���د بن اأحم���د بن حمم���د اآل خليفة 
“الرفاع”

 جمل����س ال�ش���يخ عبدالعزيز بن عطي���ة اهلل اآل خليفة: 
39414758

 جمل����س عي�ش���ى ب���ن خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة: 
36688086 - 39415514

 جمل�س حمد الكوهجي: 39699596
 جمل�س خليفة ال�شعد: 39455900

 جمل�س عبدالعزيز وعثمان جناحي: 39686688
 جمل�س حممد ح�شن عبا�س: 39623116

 جمل�س اإبراهيم ح�شن كمال: 39613888
 جمل�س عبدالرحمن علي املناعي: 36742429

 جمل�س را�شد جمعة النعيمي: 39670079
 جمل�س ال�شيخ عبدالرحمن عبدال�شالم: 39677107

 جمل�س �شمري عبداهلل عبدالرحمن اخلادم: 39644004
 جمل�س املو�شى: 39633218

 جمل�س غامن ف�شل البوعينني: 39601373
كم���ال:  ح�ش���ن  اإبراهي���م  املرح���وم  اأبن���اء  جمل����س   

39613888
 جمل�س ح�شني جا�شم من�شور النامي: 34020999

 جمل�س اليو�شع: 39676911
 جمل�س يو�شف عبداهلل املحميد: 39470123
 جمل�س عبدالعزيز حمد الب�شام: 39659009

 جمل�س اأبناء يو�شف ارحمه الدو�رشي: 39453888
 جمل�س املرحوم علي بن يو�شف فخرو: 1722529

 جمل�س عبدالنبي حاجي علي حاجي: 39645574
 جمل�س عبدالعزيز عبداهلل الزامل: 39658899
 جمل�س حممد ابن ال�شيخ اإ�شحاق: 39694924

 جمل�س يو�شف املحميد: 39470123
 جمل�س كاظم و�شميح بن رجب: 39666644

 جمل�س نوار علي الوزان: 39664838
 جمل�س خليل علي اأكرب الري واأبنائه: 39666776

 جمل����س عبداحلمي���د عبداجلب���ار الكوهج���ي واإخوانه: 
39336636

 جمل�س ماجد جواد اجل�شي: 39675884
 جمل�س اأبناء جمبد املاجد: 39468668

 جمل�س حمي الدين عبداهلل بهلول: 39463765
 جمل�س عبدالعزيز حممد الفا�شل: 39605570

 جمل�س يو�شف زين العابدين زينل: 39655570
 جمل�س اأبناء اإ�شماعيل كازروين: 39686862

 جمل�س ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور: 39615005
 جمل�س حبيب علي عواجي: 39453808

 جمل�س ال�ش���يخ را�ش���د وحمد اأبناء عي�ش���ى بن علي اآل 
خليفة: 39400888

 جمل�س خالد �شاهني البوعينني واإخوانه: 39630040
 جمل�س بن مانع الكعبي: 39460050

 جمل�س ال�ش���يخ عي�شى بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
واأوالده: 36688086

اآل خليف���ة:  ب���ن عب���داهلل  ال�ش���يخ �ش���لمان   جمل����س 
17229994

 جمل����س خالد وحام���د وزاي���د اأبناء را�ش���د عبدالرحمن 
الزياين: 17530808

 جمل�س اإبراهيم عبدالرحمن فخرو: 39603130
 جمل�س حممد بن جا�شم الغتم: 39665569

 جمل�س فريد غازي جا�شم رفيع: 39470972
 جمل�س حمي الدين عبداهلل بهلول: 39463765

 جمل�س عي�شى �شاملني: 39116865
 جمل����س اأبن���اء ال�ش���يد عب���داهلل عبداللطيف ال�ش���ادة: 

39977933
 جمل�س عبا�س عبداهلل ال�رشاج: 39466604
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اعتمد عدد من النجوم خالل �ش���هر رم�ش���ان 
عل���ى نف����س الثيم���ة الأك���ر م���ن م�شل�ش���ل، منها 
االأك�ش���ن، الدرام���ا، الظلم، الغمو����س وغريها من 
االأ�شكال، ونر�ش���د جمموعة من امل�شل�شالت التي 

اعتمدت على الغمو�س يف احللقات االأولى:

 رسايل
يب����دو اأن النجم����ة مي ع����ز الدي����ن تبحث 
ع����ن العودة م����رة اأخ����رى لل�ش����دارة من خالل 
م�شل�شل “ر�شايل” الذي تعود به اإلى ال�شباق 

الرم�ش����اين بعد غياب العام املا�ش����ي، وذلك 
بق�شة غام�شة.

وتدور الق�ش����ة حول االأ�����رش امل�رشية التي 
تنتمي للطبقة املتو�ش����طة التي تعي�س حتت 
خط الفقر وتعاين كثرًيا، من خالل فتاة تعي�س 
مع والده����ا الذي خرج عل����ى املعا�س، وحتلم 
هذه الفتاة باأ�ش����ياء، وتتحقق كما حلمت بها، 
منها اأحالم ب�ش����اأن اأقاربه����ا وجريانها، ومنها 
حلم �ش����اهدت في����ه والدها يع����اين من مر�س 

ويذهب للعالج منه دون اأن يخربها. 

 عوالم خفية
تطرق الزعيم عادل اإمام اإلى ق�ش���ة غام�شة 
ممزوج���ة بالكوميدي���ا مب�شل�ش���ل “ع���وامل خفية” 
يغري من خاللها جلده، حيث يدور امل�شل�شل حول 
كاتب �شحفي وروائي �شهري، يرتبط بعائلته جًدا 
ويحب ق�ش���اء وقت كب���ري معهم، وتقع يف يد هذا 
الكات���ب مذكرات اإح���دى الفنانات الت���ي قتلت، 
وبداخلها ع���دد من الوثائق املهم���ة التي ترتبط 
بخيانة وف�ش���اد لعدد من امل�ش���ئولني يف الدولة، 
مم���ا يدفعه لن����رش هذه الوثائق وه���و ما يدخله يف 

اأزمات وم�شكالت كبرية، قد تعر�س حياته وحياة 
اأ�رشته للخطر.

ممنوع االقتراب أو التصوير
تناول���ت زينة اأي�ش���ا ق�ش���ة القت���ل من خالل 
م�شل�ش���ل “ممنوع االق���رتاب اأو الت�ش���وير” والذي 
ت���دور اأحداثه حول فنانة �ش���اعدة ت�ش���ل اإلى قمة 
النجومي���ة، وبالتدري���ج تتح���ول اإلى اأحد م�ش���اهري 
املجتم���ع، لك���ن دائًما م���ا يكون هن���اك ثمن لتلك 
ال�ش���هرة ت�ش���طر اإل���ى دفع���ه، فتق���ع جرمية قتل 

تتورط بها.

    BUZZ      

يرتقب ع�صاق عامل ديزين يف البحرين لعي�ش 
مغام���رة مثرية مع �شخ�ش���ياتها ال�ش���هرية ميكي 
وميني وبطوط وبندق وديدي يف رحلة الى عوامل 
ديزين اخلالبة، يف عر�س ا�شتثنائي وعطلة عائلية 
كلها يف ليايل ال ت�شدق وتاأتي هذه الفعالية من 
اإنتاج �رشكة فيلد للرتفيه، و�شُتعقد يف الفرتة ما 
بني 16 وحتى 20 يوني���و 2018 مبركز البحرين 

للمعار�س  الدويل 

واملوؤمت���رات و�شي�ش���تمل اي�ش���ا عل���ى عرو����س 
ف���روزن، واحلوري���ة ال�ش���غرية، واالأ�ش���د امللك، 

وبيرت بان.
“جواز ال�ش���فر اإل���ى املغامرة” ي�ش���م فريق 
دويل م���ن املتزجلني احلائزين عل���ى جوائز عدة، 
م�ش���ممي رق����س حمرتف���ني وفرقة مو�ش���يقية 
ليكم���ل العر����س ولت�ش���تمتع االأ����رشة. م�ش���ممة 
الرق�س �ش���يندي �شتيوارت احتفلت بالراق�شني 
واملتزجلني واملو�ش���يقى عن طري���ق احلركات. 
كان م�ش���در الهام �ش���تيوارت لعمل الرق�ش���ات 
هي �شخ�ش���يات ديزين، حيث قام���ت باإدراج كل 
حرك���ة لنقل كل ق�ش���ة ل���كل ال�شخ�ش���يات، مثل 
االحتفاالت املبهج���ة يف يوم التتويج يف اأرينديل 
يف اغنية “الأول مرة اإلى االأبد” والتحول الدرامي 
وامللهم الذي قامت به اإل�شا خالل اأغنية “ليت 
اإيت غو”. “وت�ش���م الرق�شات عدد من 
الرفعات مث���ل تلك الت���ي ظهرت 
يف فيل���م االأمري اري���ك واأرييل 
والتوازن  وعر�س خفة احلركة 
خ���الل دويتو �ش���يمبا وناال يف 
اغنية” ميكن اأن ت�ش���عر احلب 

الليلة “.
اآرث���ر  االأزي���اء  م�ش���مم 
بوت�ش���يا عمل عل���ى جتميع قطع 
وجذاب���ة  حم���ددة  وبط���رق  معين���ة 

لتعك�س لهجة وثقافة �شخ�شيات ديزين املف�شلة 
لديكم. مل يت���م اإعطاء كل االهمية لل�صخ�ص���يات 
الرئي�ش���ية فق���ط، ولك���ن جلمي���ع ال�شخ�ش���يات 
امل�ش���اركة يف العر�س مثل ال�شخ�ش���يات الداعمة 

لكابنت هوك القر�شان.
مت تعزي���ز العديد من اإع���دادات العر�س من 
خ���الل ت�ش���اميم روب���رت �ش���ميث ذات املناظ���ر 
اخلالبة وت�ش���اميم االإ�شاءة من باتريك دير�شون، 

عل���ى اجللي���د وفوقه، حي���ث عمل االثن���ني على 
ابراز ت�ش���اميم االآخر بطريقة �ش���احرة وخيالية يف 
مزيج من اال�ش���كال والعنا�رش اخلالب���ة التي تاأخذ 
احلا�رشي���ن ال���ى اأعم���اق كل ق�ش���ة حتك���ى. اأفق 
لندن ال�ش���بابي يتال�ش���ى مع توجه االأطفال نحو 
نيفريالن���د، حي���ث ي�ش���تقبلهم ذا لو�ش���ت بويز 
يف منزله���م ال�ش���جري، وجويل رودجر يف �ش���فينة 
القرا�شنة الهائلة التي يبلغ طولها 35 قدما. كما 

اأعيد ت�شور مملكة امللك تريتون حتت املاء 
من خال جمموعة ملونة من اأمناط االإ�ص���اءة التي 
تتنا�ش���ب مع ت�شاميم �شيبا�ش���تيان، واالأ�شداف 
العمالقة التي تفتح لتك�ش���ف ع���ن اأخوات اأرييل 

اثناء درو�س املو�شيقى.
التذاك����ر تبداأ من 10 دينار بحريني وهي تباع 
https://manama.platinumlist. حاليا يف 

/net/ar

طارق البحار

“عالم ديزني” ينتقل إلى البحرين مع “جواز السفر إلى المغامرة”

ا�ش���در املمثل امل�رشي خالد النبوي، الدعاء التا�شع من جمموعة 
اأدعية “كن مع الرحمن”، التي يوؤّديها ب�ش���وته مبنا�شبة حلول �شهر 

رم�شان املبارك. 
وكان النب���وي ق���د اعلن ع���ن انتهاءه من ت�ش���جيل 30 دعاء، من 

روؤيته واإخراجه. اجلدير ذكره اأن اآخر اأعمال خالد النبوي هو م�شل�ش���ل 
“واح���ة الغ���روب” الذي قدمه يف �ش���هر رم�ش���ان املا�ش���ي وجمعه 
بالعديد من املمثلني ابرزهم مبنة �ش���لبي و�ش���يد رجب واأحمد كمال 

و�شلوى حممد علي وناهد ر�شدي ورجاء ح�شني.

مسلسالت تعتمد على الغموض لجذب المشاهدين
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األخيرة
وفــــاة رابـــع رجـــل �ســـار علـــى القمــــر

ت���ويف رائد الف�س���اء الأمريكي اآلن بني الذي كان رابع رجل مي�سي عل���ى �سطح القمر، ال�سبت، 
بعدم���ا اأ�سي���ب مبر�ض قب���ل اأ�سابيع قليل���ة. وكان بني قائ���د طائرة جتارب �سابق���اً يف �سالح 
البحري���ة الأمريكي���ة وقد اأ�سبح ر�ساًم���ا بعدما تقاعده عام 1981. وقد ت���ويف بني يف تك�سا�ض 
عن 86 عاًما. و�سارك اآلن بني برحلتني اإلى الف�ساء، الأولى العام 1969 يف اإطار مهمة “اأبولو 
12” وقد م�سى خاللها على �سطح القمر، وبعد 4 �سنوات على ذلك كقائد ثاين طاقم يتوجه 

اإلى “�سكايالب”. 

 Social
media

ال�ســـواعــق”  "“اأم 
ت�سيء ليل لندن

اجتاحت العوا�سف الرعدية بريطانيا، م�ساء ال�سبت، حميلة ليل بع�ض املناطق اإلى نهار، 
فيما غمرت الأمطار الغزيرة العديد من املناطق. وذكرت “�سكاي نيوز”، الأحد، اأن العوا�سف 
الرعدي���ة قد ت�ستم���ر يف بريطانيا حتى الأربع���اء املقبل. و�سارع العديد م���ن �سكان العا�سمة 
الربيطاني���ة اإلى توثيق حلظات حدوث الربق اأثناء الليل، وذهبت و�سائل اإعالم بريطانية اإلى 
و�س���ف الظاهرة املناخي���ة ب”اأم ال�سواعق” ب�سبب �سدتها وعدده���ا. وكانت الطق�ض معتدلً 
يف نه���ار ال�سبت م���ع حرارة ت�سل اإلى 27 درجة مئوية بربيطانيا، اإل اأن الأجواء بداأت تتغري مع 
حل���ول الظالم اإذ وقعت عوا�س���ف رعدية عنيفة م�سحوبة باأمطار غزي���رة. وقال عامل الأر�ساد 
اجلوي���ة، �س���اريل بويل، اإن بريطانيا تعر�ست لنحو 20-15 األ���ف �ساعقة. واأ�ساف اأن احلرارة 
بع���د منت�سف الليل كانت ترتاوح بني 16-15 درجة مئوية. واعترب اأن الظروف اجلوية كانت 

حلدوث العوا�سف الرعدية، اإذ اإن الليلة كانت دافئة ورطبة.
وقال���ت �سلطة الطوارئ يف لندن اإنها تلقت اأكرث من 500 طلب م�ساعدة مرتبط بالأحوال 

اجلوية امل�سطربة، غالبيتها ب�سبب الفي�سانات.

اأداء الراق�سني يف حديقة “ديفيد هاربر و�سافيليز” يف �سالون لندن “ت�سيل�سي”

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

جزئي���ا  غائ���م  الطق����ض 
خ���الل   ح���ار  ولكن���ه  اأحيان���ا 

النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد. 
ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني. 

م   27 ال�سغرى  م   39 العظمى  احل���رارة  درج��ة 
والرطوبة الن�سبية العظمى 80 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض 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�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش
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مواقيت 
الصالة

ال�سياحــــة الف�سائيـــة خـالل اأ�سهـــــر.. التـدريـب انطلـــق
اأعلن رجل الأعمال الربيطاين ال�سهري، ريت�سارد 
بران�سون، اأنه يخ�سع حاليًّا ل�سل�سلة تدريبات مكثفة 
متهي���ًدا للم�ساركة يف اأولى الرح���الت ال�سياحية اإلى 

الف�ساء.
وقال بران�سون )67 عاما( وفق ما نقلت “�سكاي 
ني���وز”، اأم�ض الأح���د، اإن امل�سافة التي تف�سل العامل 
ع���ن الرحالت ال�سياحية الف�سائية اأ�سبحت �سهوًرا ل 

�سنوات. واأ�ساف اأنه يخ�سع لتدريبات حتاكي ظروف 
انع���دام اجلاذبية والإقالع ع���رب املركبات الف�سائية 
وال�سفر عرب الغ���الف اجلوي. واأ�سار اإل���ى اأنه زاد من 
ج���ولت تدريبات التن�ض الأر�س���ي 4 اأ�سعاف يوميًّا، 
حتى يكون ج�سده مالئما من اأجل املهمة الف�سائية.

وقال اإنه ياأمل اأن يكون من بني اأول ال�سائحني، 
الذين يخرجون من الغالف اجلوي لالأر�ض.

وكانت �رشك���ة “فريج���ن غالكت���ك” الف�سائية، 
الت���ي اأ�س�سها بران�سون، اأعلن���ت يف وقت �سابق هذا 
العام اختبار مركب���ة ف�سائية تزيد �رشعتها عن �رشعة 

ال�سوت وبو�سعها ا�ستيعاب 6 اأ�سخا�ض وطيارين.
ويف عام 2016، ح�سلت “فريجن غالكتك” على 
اأول رخ�س���ة لت�سي���ري الرح���الت الف�سائي���ة من قبل 

اإدارة الطريان املدين الأمريكية.

وب���داأت ال�رشكة يف بيع تذاكر ال�سفر اإلى الف�ساء 
ب�سعر ي�س���ل اإلى 250 األ���ف دولر اأمريكي للتذكرة 
الواح���دة. وقد ا�سرتى بالفع���ل اأكرث من 700 عا�سق 
للف�ساء مقدم���ا بطاقة لرحلة تاأخ���ذه 100 كيلومرت 
ف���وق الأر�ض، يف مدة كافية لال�ستمتاع بحالة انعدام 
ال���وزن لدقائق قليلة وم�ساهدة الك���رة الأر�سية من 

و�سط الف�ساء املظلم.

دبلوما�سي “يتل�س�ص” على 
حمامات الن�ساء بال�سفارة 

ذكرت تقارير اإعالمية، اأن ملحق نيوزيلندا 
الع�سكري يف الوليات املتحدة قد جرى اتهامه 
برتكيب كامريا خفية يف حمامات �سفارة بالده 
يف وا�سنط���ن ل”يتل�س����ض” عل���ى موظف���ات 
ال�سف���ارة. وقد مت العثور على الكامريا اخلفية 
يف احلمام���ات البعث���ة الدبلوما�سي���ة يف يوليو 
املا�س���ي كان ق���د ن�سبها امللح���ق الع�سكري 

األفريد كيتنغ بح�سب لئحة التهام.
وقد جرى توجيه اتهامات با�سرتاق النظر 
والقي���ام بت�سوير م�ساهد فا�سح���ة، للح�سول 
على �س���ور ذات طبيعة حميمي���ة، �سد امللحق 

الع�سكري البالغ من العمر58 عاًما.
وعلى خلفي���ة الف�سيح���ة، ا�ستقال كيتنغ 
م���ن من�سب���ه بالفع���ل وع���اد نيوزيلن���دا، فيما 
ذك���رت م�س���ادر اإعالملي���ة اأن الرج���ل “يع���اين 

ا”. هو�ًسا جن�سيًّ
وم���ن املتوق���ع اأن يواج���ه كيتن���غ عقوبة 

ال�سجن التي قد ت�سل لعام ون�سف.

ك�سف���ت درا�سة طبية حديث���ة للكونغر�ض 
الأوروب���ي لل�سمنة، اأن عملي���ات اإنقا�ض الوزن 
اجلراحي���ة ل ت�ساعد على التخل����ض من ال�سمنة 
فقط، واإمنا حتفز الرغبة اجلن�سية لدى الرجال.

وبح�س���ب ما نقلت �سحيف���ة “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة، ف���اإن ال���وزن الزائ���د يوؤث���ر على 
الهرمون���ات اجلن�سي���ة ل���دى الرج���ل، فيح���ول 
“التي�ستو�ست���ريون” اإل���ى  الذك���ورة  هرم���ون 
هرمون الأنوث���ة “اإ�سرتوج���ني” يف اإطار عملية 

تعرف طبيًّا بق�سور الغدد التنا�سلية.
و�سملت الدرا�سة التي اأجراها الكونغر�ض 
عين���ة �سمت 29 رج���ال، واأظه���رت اأن جراحات 
اإنقا����ض ال���وزن تخل����ض اجل�سم م���ن ال�سمنة، 
وت�سحح ا�سطرابات اأخرى يف اخل�سوبة والأداء 
اجلن�سي، خالل مدة ق�سرية ل تتجاوز الأ�سابيع.

واأجري���ت اختبارات للهرمون���ات املرتبطة 
باجلن�ض قبل العملي���ة وبعدها، لإظهار التطور 
ال���ذي ط���راأ ل���دى رج���ال يف الأربعين���ات م���ن 

اأعمارهم.

اجلر�ض الأخري - الحتفال باآخر يوم يف املدر�سة لطالب املدار�ض الثانوية يف رو�سيا على ال�ساحة احلمراء يف مو�سكو.

اندلع حريق �سخم يف مدينة مالهي “اأوروبا بارك”
يف رو�ست )جنوب غرب اأملانيا( من دون 
اأن ي�سف���ر عن وق���وع اإ�سابات، كم���ا اأعلنت 
اإدارة املرف���ق الرتفيه���ي ال�سخم. وبح�سب 
متحدث با�سم ال�رشط���ة املحلية فاإن احلريق 
الذي مل تعرف يف احلال اأ�سباب اندلعه متت 
ال�سيطرة علي���ه يف امل�ساء. واأك���دت ال�رشطة 
املحلي���ة اأنها عم���دت اإلى اإخ���الء املرفق من 

ال���زوار واملوظف���ني يف الوقت ال���ذي كانت 
فيه ف���رق الإطفاء تكافح ملنع امتداد األ�سنة 

اللهب.
ويف تغريدة على توي���رت اأو�سحت اإدارة 
“اأوروب���ا بارك” اأن احلري���ق اندلع يف من�ساأة 
“مغارة القرا�سن���ة”، مت�سبًبا بغمامة كثيفة 

من الدخان الأ�سود غطت �سماء املنطقة.

اإنقالب �ساحنة يربك حركة املرور ب�سارع اال�ستقالل

ت�سببت �ساحنة لنقل اخلر�سانة اجلاهزة 
بح���ادث مروري على �سارع ال�ستقالل باجتاه 
املنام���ة. وت�س���ري التفا�سيل اإل���ى اأن �سائق 
ال�ساحنة وب�سبب عدم النتباه فقد ال�سيطرة 
عل���ى املركب���ة مم���ا اأدى ل�سطدام���ه باإحدى 
ال�سيارات يف ال�س���ارع وانقالب ال�ساحنة على 

ال�س���ارع، بينم���ا اأ�سي���ب ال�سائ���ق الآ�سيوي 
باإ�سابات ب�سيطة. وت�سبب احلادث املروري 
يف �سل احلركة املرورية مل�ستخدمي الطريق، 
وا�سط���رت ال�سلط���ات املخت�س���ة اإلى اإغالق 
جزئ���ي لأحد م�سارات الطري���ق؛ ب�سبب ت�رشب 

الزيت والوقود من ال�ساحنة.
وب���داأت الإدارة العام���ة للم���رور حتقيًقا 

ب�ساأن ظروف ومالب�سات احلادث.

اأمين يعق�ب
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