
اأقرت جلنة ال�ش���وؤون القانونية والت�رشيعية 
اأم����س عدم ال�شالمة الد�شتوري���ة مل�رشوع قانون 

اإ�شالح التقاعد املدين والع�شكري.
ويبلغ عدد اأع�ش���اء اللجنة 8 نواب. و�شوت 
6 نواب حا�رشين عل���ى عدم د�شتورية الت�رشيع. 
ومل يح����رش االجتم���اع نائب���ان هما حمم���د ميالد، 

وفاطمة الع�شفور.
وق���ال رئي����س اللجن���ة ماج���د املاج���د: مت 
ا�شتعرا����س م�رشوع قانون بتعديل بع�س اأحكام 
القان���ون رق���م )3( ل�شنة 2008 ب�ش���اأن الهيئة 
العام���ة للتاأم���ن االجتماع���ي، وبع���د املناق�شة 

ارت���اأت اللجن���ة ال�شبه���ة الد�شتوري���ة للقانون. 
وعلم���ت “الب���الد” اأن جلن���ة اخلدم���ات النيابية 
�شتبحث باجتماع اليوم )االإثنن( م�رشوع قانون 

اإ�ش���الح التقاعد امل���دين والع�شك���ري؛ متهيدا 
الحتمال رفعه ب�شفة اال�شتعجال بجل�شة 

جمل�س النواب املقررة غدا )الثالثاء(.
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

ت�ش���اوت مدر�ش���ة الهداي���ة اخلليفي���ة 
الثانوي���ة للبن���ن ومدر�شة خول���ة الثانوية 
للبنات يف ح�شولهم���ا على املركز االأول يف 
البحرين بلوحة �رشف املرحلة الثانوية للعام 
الدرا�شي 2017 - 2018، بتحقيق الطالب 
ح�ش���ن ف���وؤاد عب���داهلل بتخ�ش����س توحي���د 
امل�ش���ارات بالعل���وم والريا�شي���ات معدل 
الطالب���ة روان  %، كذل���ك ح�شل���ت   99.7
حمم���د ح�شن اأحم���د اأبو الع���ن على املركز 
االأول مك���ررا بالتخ�ش����س نف�ش���ه مبع���دل 

.% 99.7
وتهن���ئ �شحيف���ة “البالد” جمي���ع طلبة 
االإعدادي���ة والثانوي���ة العام���ة املتفوق���ن، 
�شهادت���ي  متفوق���ي  ا�شتقب���ال  وي�رشه���ا 

االإعدادية والثانوية احلا�شلن على معدالت 
90 % فم���ا ف���وق بدًءا من الي���وم يف مقرها 

الكائ���ن مبدينة زايد )مقاب���ل وزارة العمل( 
من ال�شاعة 1 حتى 5 م�شاًء.

“$” ت�صتقبل املتفوقني اليوم

الثالثاء بجل�صة  يدرج  وقد  اليوم  “اخلدمات” جتتمع 

ال�صـدارة “الهـدايـة”و“خـولـة” فـي 

عبدهلل بن خليفة رئي�صا ملجل�س اإدارة “بتلكو”

قدمي حمد  مدينة  م�صاجرة  فيديو  “الداخلية”: 

الهمل���ة - بتلكو: اأعلنت �رشك���ة “بتلكو” عن تعين ال�شيخ 
عب���داهلل بن خليف���ة اآل خليف���ة لرئا�شة جمل����س االإدارة. و�شغل 
هذا املن�ش���ب ال�شيخ حممد بن خليف���ة اآل خليفة منذ دي�شمرب 
2016، والذي اأدى دورا حموريا يف تنفيذ اخلطط االإ�شرتاتيجية 
لل�رشك���ة. يذكر اأن ال�شيخ عبداهلل ب���ن خليفة اآل خليفة يتولى من�شب 

الرئي����س التنفيذي يف �رشكة “اأ�ش���ول”، وميتاز بخربة وا�شعة 
تزيد عن 20 عاما يف القطاع امل�رشيف واملايل.

اإدارة  اأك���دت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مكافحة اجلرائم االإلكرتوني���ة اأن مقطع الفيديو 
املتداول عرب بع�س و�شائل التوا�شل االجتماعي 
على اأن���ه م�شاج���رة يف مدينة حم���د، مقطع قدمي 
يع���ود للع���ام 2011، واأن الهدف م���ن اإعادة بثه 
عل���ى اأنه حديث يه���دف اإلى اإث���ارة الفتنة وخلق 

حال���ة م���ن البلبل���ة وامل�شا����س بال�شل���م االأهلي. 
واأو�شح���ت اأنه �شيتم اتخ���اذ االإجراءات القانونية 
�لالزم���ة جتاه �ملتورط بارت���كاب �لو�قعة و�إعادة 
ب���ث ه���ذا املقط���ع وكل م���ن ي�شاه���م يف ن����رش 

ال�شائع���ات املغر�شة الت���ي تهدف اإلى 
االإ�رشار بالن�شيج  املجتمعي.
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• جانب من اجتماع اللجنة الت�رشيعية اأم�س	

د�صتوري” “غري  التقاعد  قانون  النواب”:  “ت�صريعية 
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جاللة امللك ي�صيد برجال احلر�س امللكي
مقدرا تكاتفهم مع اإخوانهم ال�صجعان من اأ�صلحة “الدفاع”

املنامة - بنا: اأ�ش���اد عاهل البالد القائد 
االأعلى �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة مبوا�شلة الرجال البوا�شل من احلر�س 
امللك���ي الأداء املهمات النبيل���ة املوكلة لهم 
متكاتف���ن يًدا واحدة م���ع اإخوانهم ال�شجعان 
من اأ�شلح���ة قوة دفاع البحري���ن �شمن قوات 
التحال���ف العرب���ي يف عملي���ة “اإع���ادة االأمل” 
بقي���ادة ال�شقيق���ة الكربى اململك���ة العربية 
ال�شعودية، وما يقومون به من مهمات �شامية 
لتقدمي االإغاثة االإن�شاني���ة لالأ�شقاء يف اليمن 
العزيز، وما يحققونه من جناحات وانت�شارات 
متوا�شلة تدعو للفخ���ر واالعتزاز بهم جميًعا.

وتف�ش���ل جاللة امللك القائد االأعلى، اأم�س، بزيارة 
احلر����س امللكي، حيث تاب���ع جاللت���ه امل�شابقات 
الريا�شية والع�شكري���ة املختلفة. وتف�شل جاللته 

بتوزيع اجلوائز على الفرق الفائزة.

تنفيذا لتوجيهات العاهل مبتابعة اال�صتك�صاف النفطي... �صمو ويل العهد:

رئي�س االحتاد امل�صري لـ “$ �صبورت”:

بدء حفر اآبار جتريبية يف اأكتوبر

قيادة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي طورت ال�صلة

املنام���ة - بنا: وج���ه ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري �شلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة اإلى اأهمي���ة و�شع االأط���ر التي ت�شمن 
اال�شتثم���ار االأمث���ل للم���وارد النفطي���ة الت���ي قد 
ت�شل اإلى 80 مليار برمي���ل وتبلغ مرحلة اإنتاجها 
5 �شن���وات ليعود خريها عل���ى املواطنن وخلق 
الفر�س النوعية لهم، اإذ من املتوقع اأن يتم البدء 

بحف���ر �آب���ار جتريبي���ة �إ�ضافي���ة يف �أكتوبر �ملقبل 
واالنتهاء من الفرتة التقييمي���ة لالآبار التجريبية 
يف يوني���و 2019 واختي���ار ال����رشكاء يف التطوي���ر 
واالإنت���اج يف دي�شم���رب 2019. ج���اء ذل���ك تنفيذا 
لتوجيه���ات عاهل الب���الد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة باال�شتمرار يف اجلهود 
ملتابع���ة ا�شتثمار ا�شتك�شاف حقل خليج البحرين 

النفطي االأكرب يف تاريخ اململكة.

قال رئي����س االحتاد امل�رشي لك���رة ال�شلة 
جمدي اأبو فريخة اإن قيادة �شمو ال�شيخ عي�شى 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة لك���رة ال�شلة 

البحرينية، دفعتها اإلى التطور واالزدهار.
وذك���ر رئي�س االحت���اد امل�رشي ل���� “البالد 

�شب���ورت” �أن �ضم���وه جنح خالل ف���رة ق�ضرية 
من توليه رئا�شة االحت���اد البحريني يف حتقيق 
طفرة كب���رية ملنظومة كرة ال�شل���ة البحرينية. 
واأو�شح اأبو فريخ���ة اأن �شمو ال�شيخ عي�شى بن 
علي بد�أ بخطو�ت �رسيعة ج���ًد� منذ تويل �ضموه 

دف���ة عجلة احت���اد ال�شلة نح���و تطوير 
ومناء اللعبة.
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• اأحمد اإبراهيم النكال	

• مروة مهدي ح�شن	

• زينب قثم عبداهلل	 • زينب ال�شيد فوؤاد	

• روان حممد ح�شن	

• بانة حممد الزول	

• �شهد ح�شن اإبراهيم	 • �شفاء مهدي ح�شن	

6:27االفطــار:3:16االإم�صاك: 2

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

مروة خمي�س

حممد الدرازي

• رئي�س االحتاد امل�رشي متحدثا ل� ”البالد �شبورت”  )ت�شوير: ر�شول احلجريي(	

ت�ش�ير: ر�ش�ل احلجريي

% 99.91 إعداديإعدادي إعدادي إعدادي

ثانويثانويثانوي 98.4 %ثانوي

% 99.25 % 99.91

% 99.7

% 99.42

% 99.5 % 99.8

• ال�شيخ عبداهلل بن خليفة	

• �شمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�شادي	

• جاللة امللك يزور احلر�س امللكي	
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املنام���ة - بن���ا: تف�ش���ل عاه���ل الب���الد القائد 
االأعل���ى �شاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة، اأم�س، بزيارة احلر�س امللكي بح�شور القائد 
العام لق���وة دف���اع البحرين امل�شري الرك���ن ال�شيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة.
فلدى و�شول جاللت���ه كان يف اال�شتقبال قائد 
احلر�س امللكي العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة، كم���ا ت�رشف عدد من كب���ار ال�ضباط 
بال�ش���الم عل���ى جاللته، حي���ث �شهد جاللت���ه برنامج 
امل�شابق���ات الريا�شية الرم�شانية للحر�س امللكي. 

وا�شتهل االحتفال بتالوة اآيات من الذكر احلكيم.
بعد ذل���ك، تابع جاللته امل�شابق���ات الريا�شية 
والع�ضكرية املختلفة، التي تهدف اإلى رفع اللياقة 
املناف�ش���ة  وروح  الع�شكري���ة  والكف���اءة  البدني���ة 
ال�رصيف���ة، وتوؤكد ما يت�شم ب���ه رجال احلر�س امللكي 
م���ن جهوزي���ة ممي���زة ولياقة بدني���ة عالي���ة، وروح 

املثابرة والتحدي.
ويف اخلت���ام، تف�شل جاللة امللك القائد االأعلى 
بتوزي���ع اجلوائ���ز عل���ى الف���رق الفائ���زة، اإذ هناأهم 
جاللته متمنًيا لهم ا�شتم���رار التوفيق، �شاكًرا قائد 
احلر����س امللكي جاللة املل���ك القائد االأعلى العميد 
الرك���ن �شمو ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة وجميع 
منت�شب���ي احلر�س امللك���ي على ما يقوم���ون به من 
واجب���ات وطنية �شامية بكف���اءة عالية وحمل االأمانة 
بكل والء واإخال�س، وما يتمتعون به من روح معنوية 
رفيع���ة ولياقة بدني���ة وم�شتوى اح���رتايف وجهوزية 
قتالي���ة فائقة. ه���ذا واأ�شفرت النتائج ع���ن الفائز 
باملرك���ز االأول يف م�شابق���ة قف���ز احلواج���ز باخليل 
الفار�س العريف في�شل النعيمي من كتيبة احلر�س 

امللك���ي 20 والفائ���ز يف املرك���ز االأول يف م�شابق���ة 
اجلري مل�شافة 2 كيلوم���ر لل�ضباط املالزم مبارك 
الدو����رصي من كتيب���ة مدفعية احلر����س امللكي 11 
والفائز يف املركز الثاين يف م�شابقة اجلري مل�شافة 
2 كيلومرت ال�شابط املالزم عبداهلل ال�شيخ من قوة 
احلر����س امللكي اخلا�شة، والفائز يف املركز الثالث 
يف م�شابق���ة اجل���ري مل�شاف���ة 2 كيلوم���رت ال�شابط 
امل���الزم فه���د الزعبي م���ن كتيبة احلر����س امللكي 
اخلام�ش���ة، والفائ���ز يف املرك���ز االأول يف م�شابق���ة 
التتاب���ع 4 - 100 فري���ق كتيب���ة مدفعي���ة احلر�س 
امللك���ي 11، والفائ���ز يف املرك���ز االأول مل�شابق���ة 
الكرو����س فت لل�ضب���اط الرائ���د اأحم���د املهزع من 
كتيب���ة احلر�س امللك���ي 12، الفائز يف املركز االأول 
يف رماي���ة الدق���ة للم�شد����س املق���دم الرك���ن خالد 
الرويعي م���ن مرتب قيادة احلر�س امللكي، والفائز 
يف املركز االأول لرماية الر�شي�س النقيب ف�شل علي 

النعيم���ي من كتيب���ة احلر�س امللك���ي 12، والفائز 
باملرك���ز االول مب�شابقة كرة الق���دم كتيبة احلر�س 
امللك���ي 20، الفائ���ز يف املرك���ز االأول يف م�شابق���ة 
الكرو�س فت ملرتبات احلر�س امللكي فريق كتيبة 
احلر�س امللك���ي الثانية، الفري���ق الفائز يف املركز 
االأول يف م�شابق���ة نق���ل املهم���ات الع�شكرية فريق 
كتيبة احلر�س امللكي 12، الفريق الفائز يف املركز 
االأول يف م�شابق���ة فك وتركيب ال�شالح فريق كتيبة 
احلر�س امللكي 2، الفري���ق الفائز يف م�شابقة 400 
مرت فريق كتيب���ة احلر�س امللك���ي الثانية، الفريق 
الفائ���ز باملركز االأول يف م�شابق���ة �شد احلبل فريق 
كتيب���ة احلر�س امللك���ي اخلام�شة، الكتيب���ة الفائزة 
بكا����س املرك���ز االول يف جمم���وع العالم���ات كتيبة 
احلر����س امللك���ي الثاني���ة 37 نقطة. واأ�ش���اد جاللة 
امللك القائ���د االأعلى مبوا�شلة الرجال البوا�شل من 
احلر�س امللكي اأداء املهم���ات النبيلة املوكلة لهم 

متكاتف���ن ي���ًدا واحدة م���ع اإخوانه���م ال�شجعان من 
اأ�شلح���ة قوة دف���اع البحرين �شمن ق���وات التحالف 
العربي يف عملي���ة “اإعادة االأمل” بقي���ادة ال�شقيقة 
الكربى اململك���ة العربية ال�شعودي���ة، وما يقومون 
ب���ه من مهم���ات �شامية لتق���دمي االغاث���ة االإن�شانية 
لالأ�شقاء يف اليمن العزيز، وما يحققونه من جناحات 
وانت�ض���ارات متوا�ضلة تدعو للفخ���ر واالعتزاز بهم 
جميًعا.  ورفع �ضب���اط و�ضباط �ضف واأفراد احلر�س 
امللك���ي اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى مقام 
�شاحب اجلالل���ة امللك القائد االأعلى مبنا�شبة �شهر 
رم�ش���ان املب���ارك وبادله���م جاللته الته���اين بهذه 
املنا�شب���ة الكرمي���ة، داعي���ا اهلل عز وج���ل اأن يجعله 
�شه���ر خري وبرك���ة على جمي���ع منت�شبي ق���وة دفاع 
البحري���ن البوا�شل يف خمتلف مواقع عملهم امل�رصفة 
داخل الب���الد وخارجها. ح�رص االحتف���ال وزير �شوؤون 

الدفاع ورئي�س هيئة االأركان.

املنامة - بن���ا: تلقى عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة برقية �شكر 
جوابي���ة م���ن رئي����س جمهورية 
قرب�س نيكو�س ان�شتا�شيدي�س، 
ردا على برقي���ة جاللته املعزية 
له يف وف���اة والدته، اأعرب فيها 
ع���ن خال����س �شك���ره وتقدي���ره 
جلاللة امللك على م�شاعر جاللته 
الطيبة والنبيلة، متمنيا جلاللته 
وال�شع���ادة  ال�شح���ة  موف���ور 
ول�شعب مملك���ة البحرين مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س 
الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة برقية �شك���ر جوابية من 
رئي����س جمهوري���ة اأفغان�شت���ان 
االإ�ضالمية حممد اأ�رشف غني، ردا 
على برقي���ة �شم���وه املعزية له 
ب�شحايا التفجري االإرهابي الذي 
االأفغاني���ة  العا�شم���ة  يف  وق���ع 
ع���ن  اأ�شف���ر  وال���ذي  كاب���ول، 
وق���وع الع����رصات م���ن ال�شحايا 
وامل�شابن، عرب فيها الرئي�س 
االأفغ���اين ع���ن خال����س �شك���ره 
الوزراء  وتقديره ل�شمو رئي����س 
الطيب���ة  �شم���وه  م�شاع���ر  عل���ى 
ال�شادقة، متمنيا ل�شموه موفور 

ال�شحة وال�شعادة.

جاللة امللك يتلقى 
�شكر الرئي�س 

القرب�شي

�شمو رئي�س الوزراء 
يتلقى �شكر الرئي�س 

االأفغاين

جاللة امللك ي�سيد مبوا�سلة الرجال البوا�سل اأداء املهمات النبيلة
مقدرا تكاتفهم يدا واحدة مع اإخوانهم ال�شجعان من اأ�شلحة “الدفاع” يف عملية “اإعادة االأمل”

جاللة امللك ي�سيد بالعالقات التاريخية مع اليونان
لدى لقائه رجل االأعمال اليوناين �شبريو�س الت�شي�س 

املنامة - بنا: ا�شتقبل 
�شاح���ب  الب���الد  عاه���ل 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�شافري���ة، رج���ل االأعمال 
�شبي�����رو����س  اليونان��������ي 
الت�شي����س، لل�ش���الم عل���ى 
جاللت���ه مبنا�شب���ة زيارت���ه 

للبالد.
ورح���ب جالل���ة املل���ك 
بالت�شي����س، واأ�شاد جاللته 
التاريخي�������ة  بال��عالق���ات 
الوثيقة التي تربط مملكة 
البحري���ن واجلمه�������وري���ة 

اليونانية.

• جاللة امللك م�شتقبال رجل االأعمال اليوناين �شبريو�س الت�شي�س 	

• جاللة امللك يزور احلر�س امللكي 	
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حفر اآبار جتريبية يف اأكتوبر واالنتهاء من الفرتة التقييمية بعد عام
تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك مبتابعة ا�ستثمار اال�ستك�ساف النفطي... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: تنفيذا لتوجيه���ات عاهل البالد 
�ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
باال�ستمرار يف اجلهود ملتابع���ة ا�ستثمار ا�ستك�ساف 
حقل خليج البحرين النفطي االأكرب يف تاريخ اململكة 
مب���ا فيه �سال���ح الوطن واملواطن، تاب���ع ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، لدى تروؤ�س اجتماع اللجنة العليا للرثوات 
الطبيعية واالأمن االقت�سادي، بح�سور اأع�ساء اللجنة، 
اآخ���ر م�ستجدات العمل يف احلقل حيث وجه �سموه اإلى 
�رسورة االإ�رساع بوت���رية العمل وو�سع االآليات الالزمة 
لدعوة وا�ستقط���اب ال�رسكات العاملي���ة للتعاون مع 

ال�رسكات الوطنية للنفط والغاز.
كم���ا وجه �سم���وه اإل���ى اأهمية و�س���ع االأطر التي 
ت�سمن اال�ستثمار االأمثل لهذه املوارد النفطية التي 
قد ت�سل اإلى 80 ملي���ار برميل وتبلغ مرحلة اإنتاجها 
5 �سن���وات؛ ليع���ود خريه���ا على املواطن���ن وخلق 

الفر����س النوعية لهم، اإذ من املتوق���ع اأن يتم البدء 
بحفر اآبار جتريبي���ة اإ�سافية يف اأكتوبر من هذا العام 
واالنته���اء من الفرتة التقييمية لالآب���ار التجريبية يف 
يونيو 2019 واختيار ال�رسكاء يف التطوير واالإنتاج مع 

نهاية العام 2019.
ويف االجتم���اع بق�رس الرفاع م�س���اء اأم�س، ناق�ست 
اللجن���ة الفر����س الواعدة يف هذا املج���ال و�سري عمل 
اال�ستك�ساف���ات يف حق���ل خليج البحري���ن ال�ستكمال 
جم���ع املعلوم���ات وامل�سوح���ات اجليولوجية لتحديد 
الكمي���ات القابل���ة لال�ستخ���راج، واأكد �سم���وه اأن من 
املهم اأن يتم التوظيف االأمثل للفر�س اال�ستثمارية 
الكب���رية الت���ي يوفره���ا حقل خلي���ج البحري���ن على 
دقي���ق؛  ب�س���كل  وتقييمه���ا  العامل���ي  امل�ست���وى 
لال�ستف���ادة م���ن املقوم���ات الهائلة الت���ي ي�سكلها 
هذا اال�ستك�س���اف لتتوا�سل اخلطى الواثقة مل�سرية 
التنمي���ة ال�ساملة بقيادة جاللة املل���ك بف�سل جديد 

من النجاح واالإجناز.
• �سمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�ساد	

حري�صــون علــــى تعـــزيـــز كيـــــان البيــــت البحرينـــــي
م�سيدا بتوا�سل جاللة امللك مع اأبناء املحافظات... �سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: اأك����د 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 عل����ى ال�سم����ات املتينة الت����ي تربط 
االأ�����رسة البحرينية، والتي كان له����ا الدور الكبري 
يف احلف����اظ عل����ى القي����م ال�سامي����ة يف املجتم����ع 
والتي م����ن بينها التكاف����ل والت�سامح واالنفتاح 
على خمتلف الثقافات الت����ي يجب تكري�سها يف 

املجتمع وتوريثها لالأبناء.
وقال �سموه اإننا يف مملكة البحرين وبقيادة 
عاهل الب����الد �ساحب اجلاللة املل����ك الوالد حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليفة نلم�س ه����ذا احلر�س على 
تعزي����ز كيان البيت البحرين����ي وارتباطه، م�سريا 
�سم����وه اإلى م����ا اأب����داه جاللته خ����الل توا�سله مع 
اأبن����اء خمتلف املحافظ����ات من م�ساع����ر التقدير 
لعطاء اجلميع واإ�سهامهم يف بناء نه�سة البحرين 
وتاأكي����د جاللته عل����ى روح االأ�����رسة الواحدة التي 
هي قوة البحرين بف�سل تكاتف اجلميع كما عرب 

عنها جاللته.
ج����اء ذلك لدى زيارة �سموه اأم�س اإلى جمل�س 

�سم����و ال�سيخ اإبراهيم بن حم����د اآل خليفة، منوها 
�سم����وه مب����ا يلهمه ال�سه����ر الف�سيل م����ن معاين 

الرحم����ة والتاآل����ف والتوا�س����ل البّناء ب����ن اأفراد 
املجتم����ع، واالهتم����ام بالتوا�سل والت����زاور كما 

جرت عليه العادات والتقاليد.
واأ�س����ار �سموه اإلى اأن مملك����ة البحرين ت�سع 
ن�سب عينيها م�سلحة املواط����ن التي تاأتي اأوالً 
يف كل برام����ج التنمي����ة، وه����و م����ا حتر�����س عليه 
اململكة عند ر�سمه����ا لال�سرتاتيجيات املختلفة 
لتحقيق االأهداف املن�سودة نحو م�ستقبل مزدهر 
لالأجي����ال القادم����ة، الفتا �سم����وه اإل����ى اأن االأ�رسة 
البحرينية هي ن����واة املجتم����ع، واعتنت الربامج 
التنموية بجميع اجلوانب املتعلقة بها من �سحة 
وتعليم واإ�سكان وغريها من خدمات لتتوافر لها 

البيئة املالئمة.
من جانبه، اأع����رب �سمو ال�سي����خ اإبراهيم بن 
حم����د اآل خليف����ة عن �سك����ره وتقدي����ره ل�ساحب 
ال�سم����و امللكي ويل العهد نائ����ب القائد االأعلى 
النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء على ما 
يبديه �سموه من اهتمام بزيارة املجال�س يف هذا 
ال�سه����ر الف�سي����ل، وحر�س �سم����وه على م�سلحة 
الوطن واملواطن مبا يلبي التطلعات املن�سودة.

• �سمو ويل العهد يزور جمل�س �سمو ال�سيخ ابراهيم بن حمد	

اقة اإلى اخلري عمارة امل�صاجد �رشف عظيم والعائالت البحرينية �صبَّ
لدى افتتاحه جامع حمفوظة الزياين باجلنبية... خالد بن عبداهلل:

املنام���ة - بنا: ق���ال نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء ال�سيخ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة اإن 
بناء وعمارة امل�ساجد �رسف عظيم، واأن العائالت 
البحريني���ة �سبَّاق���ة لنيل هذا ال����رسف، ملا عرف 
عنه���ا من حب الب���ذل يف اأوجه اخل���ري واالإح�سان 
واالأعمال التي ال ينقطع اأجرها وثوابها على نحو 
يعزز قيم التكافل وامل�سوؤولية االجتماعية لدى 

جمتمعنا املحلي.
جاء ذلك لدى افتتاحه جامع حمفوظة �سعيد 
الزي���اين، اأحد م�ساريع مربة را�س���د عبد الرحمن 

الزياين اخلريية، والكائن مبنطقة اجلنبية.
وبهذه املنا�سبة، اأك���د ال�سيخ خالد بن عبد 
اهلل ما حتظى ب���ه بيوت اهلل من م�ساجد وجوامع 
يف مملك���ة البحرين من رعاية واهتمام يف العهد 
الزاه���ر لعاه���ل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، وحكومته املوقرة 
برئا�س���ة رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، ومب�ساندة 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، اإميانا مبحورية 
ُدور العب���ادة يف ن�سج هوي���ة هذا البلد وتر�سيخ 
ح�س���ارة اأهله، ف�سالً عما ت�سكل���ه هذه اجلوامع 
وامل�ساج���د من ف�ساء اإمياين رحب يوحد الكلمة 

ويجمع ال�سف
كما اأثنى عل���ى الدور املمتد الذي كان وما 
يزال رئي�س املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ي�سطلع 
ب���ه يف دعم االأن�سطة الدينية يف مملكة البحرين، 
حت���ى اأ�سبح �سموه اأحد اأهم رواد العمل اخلريي 
واالإ�سالمي على م�ست���وى املنطقة، ال�سيما واأن 
�سم���وه قد رع���ى احتفالي���ة و�سع حج���ر اأ�سا�س 
جامع حمفوظة �سعيد الزياين مطلع �سبتمرب من 

العام 2016.

وتقدي���ره  �سك���ره  ع���ن  كذل���ك  واأع���رب 
لالإ�سهام���ات اجلليلة الت���ي تقدمها مربة را�سد 
الزي���اين اخلريي���ة يف املجتم���ع  الرحم���ن  عب���د 
البحريني على �سعيد بن���اء امل�ساجد واجلوامع، 
وقاعات املنا�سب���ات االجتماعية، واملوؤ�س�سات 
التعليمي���ة والثقافي���ة، وامل�ساري���ع اخلدمي���ة، 
ودع���م الطلب���ة واالأ�رس، وغريها م���ن االإ�سهامات 

االأخرى القيمة.
ويقع جام���ع حمفوظة �سعي���د الزياين على 
اأر����س م�ساحتها تق���در باأكرث م���ن 1850 مرتاً 
مربع���اً، وي�س���م م�سلى للرج���ال واآخ���ر للن�ساء 
ب�سع���ة اأك���رث م���ن 800 م�س���ٍل، ويتك���ون م���ن 
طابق���ن: اأر�س���ي خم�س����س مل�سل���ى الرجال 
وقاع���ة املنا�سب���ات ومرافق الو�س���وء، وعلوي 

خم�س�س مل�سلى الن�ساء.
من جانبه، تقدم خالد را�سد الزياين، رئي�س 
جمل����س اإدارة مربة را�سد عب���د الرحمن الزياين 
اخلريي���ة، بجزيل ال�سك���ر والتقدي���ر، باالأ�سالة 

ع���ن نف�س���ه ونيابة ع���ن اأع�ساء جمل����س االإدارة 
ومنت�سبي امل���ربة وعائلة الزي���اين الكرام، اإلى 
ال�سي���خ خالد بن عبداهلل اآل خليفة على تف�سله 
بافتتاح جامع حمفوظة �سعيد الزياين. واأو�سح 
الزياين اأن هذه الرعاية الكرمية جت�سد احلر�س 
واالهتمام الكب���ري الذي توليه القيادة احلكيمة 
واحلكومة املوقرة ببيوت اهلل، والت�سجيع الذي 
يلق���اه املح�سن���ون واملتربعون من اأج���ل اإقامة 

مثل هذه امل�ساريع اخلريية.
وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة م���ربة را�س���د 
الزي���اين اخلريي���ة: “يعد ه���ذا اجلام���ع اأحد اأهم 
امل�ساري���ع اخلريي���ة الت���ي نفذتها امل���ربة منذ 
اإن�سائها يف الع���ام 2009، وهو ياأتي ليلبي اأحد 
احتياج���ات اأهايل منطقة اجلنبي���ة بتوفري جامع 
متكام���ل املراف���ق واخلدمات له���م، مبا ي�سهل 
عليهم من تاأدي���ة واجبهم الديني، ويكون لهم 
مبثاب���ة ملتقى روح���اين واإمياين ومرك���ز التقاء 

اجتماعي”.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء يفتتح جامع حمفوظة الزياين باجلنبية	

االإ�������������رساع ب�����وت�����رية ال���ع���م���ل وو������س�����ع االآل������ي������ات ل�����دع�����وة وا����س���ت���ق���ط���اب ال���������رسك����ات ال���ع���امل���ي���ة
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الهالل الأحمر يوفر �سيارة اإ�سعاف لبعثة احلج

“ت�رشيعية النواب”: قانون التقاعد “غري د�ستوري”

غياب �سنان ونائبه يلغي اجتماع “بلدي املحرق”

�سفري البحرين بال�سعودية ي�سيد بجهود اأمني “التعاون الإ�سالمي”

بحث تعزيز التعاون العربي يف التدريب ال�رشطي

“اخلدمات” جتتمع اليوم وقد يدرج بجل�سة الثالثاء

العدوى انتقلت من الربملان

خالل اإفطار اأقامه العثيمني يف جدة

يف اجتماع نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالريا�ض

القانوني���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  اأق���رت 
ال�سالم���ة  ع���دم  اأم����ض  والت�رشيعي���ة 
اإ�س���الح  قان���ون  مل����رشوع  الد�ستوري���ة 

التقاعد املدين والع�سكري.
ويبل���غ ع���دد اأع�ساء اللجن���ة 8 نواب. 
و�س���وت 6 ن���واب حا�رشي���ن عل���ى ع���دم 
د�ستوري���ة الت�رشيع. ومل يح����رش الجتماع 
وفاطم���ة  مي���الد،  حمم���د  هم���ا  نائب���ني 

الع�سفور.
وق���ال رئي�ض اللجنة ماجد املاجد: مت 
ا�ستعرا����ض م�رشوع قانون بتعديل بع�ض 
اأح���كام القان���ون رق���م )3( ل�سنة 2008 
ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، 
وبع���د املناق�س���ة ارتاأت اللجن���ة ال�سبهة 

الد�ستورية للقانون.
ووا�سل: اطلع���ت اللجنة على م�رشوع 
قان���ون بتعديل بع�ض اأح���كام املر�سوم 
بقان���ون )47( ل�سن���ة 2010 ب�ساأن اإدارة 
واخت�ضا�ض���ات �ضندوق التقاعد ل�ضباط 
واأفراد قوة دف���اع البحرين والأمن العام 
البحريني���ني وغ���ر البحريني���ني، وبع���د 
املناق�س���ة ارت���اأت اللجن���ة �سبه���ة ع���دم 

الد�ستورية مل�رشوع القانون.
ولف���ت اإلى اأن اللجنة ناق�ست م�رشوعا 
بتعدي���ل بع����ض اأح���كام قان���ون املرور 
ل�سن���ة   )23( رق���م  بالقان���ون  ال�س���ادر 
2014 وبعد الطالع على راأي امل�ست�سار 
القان���وين، قررت اللجن���ة �سالمة القانون 

من الناحية الد�ستورية.
وعلم���ت “البالد” اأن جلن���ة اخلدمات 
الي���وم  باجتم���اع  �ستبح���ث  النيابي���ة 
)الإثنني( م�رشوع قان���ون اإ�سالح التقاعد 
والع�سك���ري؛ متهي���دا لحتمال  امل���دين 
رفع���ه ب�سفة ال�ستعج���ال بجل�سة جمل�ض 

النواب املقررة غدا )الثالثاء(.

األغي���ت جل�ض���ة بل���دي املح���رق؛ لع���دم اكتمال 
الن�ساب القانوين لعدد الأع�ساء املطلوب ح�سورهم 

يف اجلل�سة املنعقدة �سباح اأم�ض.
واأعل���ن القائم باأعمال مدير ع���ام بلدية املحرق 
عا�ض���م عبداللطيف اإلغاء اجلل�ضة بع���د ن�ضف �ضاعة 
من انتظاره بقية اأع�ساء املجل�ض البلدي، اإذ مل يح�رش 
اجلل�س���ة �س���وى 4 اأع�ساء من املجل����ض وهم: الع�سو 
غ���ازي املرباط���ي وعل���ي الن�س���وح وجن���م اآل �سنان 

ويو�سف الري�ض.
فيم���ا مل يح����رش اجلل�س���ة رئي����ض جمل����ض بلدي 
املح���رق حممد اآل �ضن���ان والع�ضو يو�ض���ف الذوادي 
و�ضباح الدو�رسي ونائب رئي�س جمل�س بلدي املحرق 
حمم���د حرز، وهو الأمر الذي اأدى اإلى تعطيل م�ساريع 

عديدة كانت مدرجة على جدول اأعمالهم اأم�ض.

املنامة - بنا: ح�رش  �سفر مملكة البحرين 
ل���دى اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سيخ 
حمود بن عبداهلل اآل خليفة واملندوب الدائم 
لدى منظمة التع���اون الإ�سالمي حفل اإفطار 
ال���ذي اأقامه، الأمني الع���ام ملنظمة التعاون 

الإ�سالمي يو�سف العثيمني، اأم�ض، يف مدينة 
جدة، مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك.

وبه���ذه املنا�سبة، هناأ ال�سفر العثيمني 
بحل���ول �سهر رم�س���ان املب���ارك، داعًيا اهلل 
ع���ز وج���ل اأن يعي���د ه���ذه املنا�سب���ة عل���ى 

الأمتني العربي���ة والإ�سالمية باخلر واليمن 
وال���ربكات، م�سي���ًدا بجه���ود الأم���ني العام 
تطوي���ر  يف  الإ�سالم���ي  التع���اون  ملنظم���ة 
املنظم���ة والرتقاء بها مب���ا ي�سهم يف تعزيز 

العمل الإ�سالمي امل�سرتك.

املنام���ة - وزارة الداخلية: �س���ارك م�ساعد 
رئي�س الأمن العام ل�ضوؤون العمليات والتدريب 
العميد ركن ال�سيخ حم���د بن حممد اآل خليفة و 
مدي���ر اإدارة التدريب ب���وزارة الداخلية  العقيد 
�سلط���ان الكعب���ي يف اجتماع م�س���وؤويل التطوير 
والتدريب ب���وزارات الداخلية بال���دول العربية 
ال���ذي نظمت���ه جامع���ة ناي���ف العربي���ة للعلوم 

الأمني���ة، مبقره���ا بالريا����ض بح�س���ور  رئي�ض 
اجلامع���ة عبداملجي���د البنيان، و الأم���ني العام 

ملجل�ض وزراء الداخلية العرب حممد كومان.
وبح���ث املجتمع���ون، حتدي���د الحتياج���ات 
التدريبي���ة والعلمي���ة وما ميك���ن ان ت�ساهم به 
اجلامعة يف هذا املج���ال، بالتن�سيق مع الأجهزة 
الأمنية العربية، بالإ�سافة اإلى تعزيز التوا�سل 

وتبادل ال���روؤى واخلربات فيم���ا يتعلق بتعزيز 
التع���اون العرب���ي يف جم���ال التدري���ب ال�رسطي 
مب���ا يواك���ب التحدي���ات الأمني���ة واملتغريات 

املت�سارعة يف جمال مكافحة اجلرمية.
وجاء الجتماع، تزامًنا م���ع بناء اإ�سرتاتيجية 
اجلامعة اجلدي���دة والهادفة اإل���ى حتقيق اأعلى 

معاير اجلودة النوعية يف الربامج التدريبية.

املنام���ة - جمعية اله���الل الأحمر:  
اأعلن���ت جمعي���ة اله���الل الأحم���ر ع���ن 
م�ساركته���ا يف خدمة حجي���ج بيت اهلل 
احل���رام من مملك���ة البحرين عرب توفر 
�سي���ارة اإ�سعاف جمهزة م���ع امل�سعف، 
وذل���ك جرًي���ا عل���ى عادته���ا ال�سنوية 

امل�ستمرة منذ 13 عاًما.
مب���ارك  الع���ام  املدي���ر  واأو�س���ح 
احل���ادي اأن �سي���ارة الإ�سع���اف الت���ي 
خ�س�سته���ا اجلمعي���ة ملرافق���ة بعثة 
احل���ج الر�سمية جمهزة جتهي���ًزا كامالً 
ح�ض���ب موا�ضف���ات وزارة ال�ضح���ة يف 
البحرين، م���ع �سائق وم�سعف ملرافقة 
بعث���ة اململك���ة للحج خلدم���ة �سيوف 
الرحمن اأثن���اء تاأديتهم ملنا�سك احلج 
يف الدي���ار املقد�س���ة، لفًت���ا اإل���ى اأن 
ذل���ك ياأت���ي م�ساهمة م���ن اجلمعية يف 

التعاون مع بعثة احلج من اأجل تقدمي 
اأف�س���ل الرعاي���ة الطبية اإل���ى احلجاج 
م���ن املواطنني واملقيم���ني، وتطوير 
اخلدمات املقدمة لهم عموما والطبية 

ا. خ�سو�سً

• جانب من اجتماع اللجنة الت�رسيعية اأم�س	

• قاعة الجتماع خالية من البلديني 	

حمرر ال�سوؤون املحلية

مروة خمي�س

املوقفالنائبال�سورة

القانون غر د�ستوريماجد املاجد

القانون غر د�ستورياأن�ض بوهندي

مل يح�رش الجتماعحممد ميالد

القانون غر د�ستوريخالد ال�ساعر

القانون غر د�ستوريجمال داود

مل حت�رش الجتماعفاطمة الع�سفور

القانون غر د�ستوريعلي العطي�ض

القانون غر د�ستوريعي�سى تركي

مواقف أعضاء اللجنة التشريعية النيابية من دستورية قانون التقاعد

8 آالف دينار مكافأة غير قانونية بالتأمينات
حتية لرئا�س���ة واأع�ساء جلن���ة ال�سوؤون القانوني���ة والت�رشيعي���ة مبجل�ض النواب. 

�سجلوا موقفا معتربا بتو�سية عدم د�ستورية م�رشوع قانون اإ�سالح التقاعد. 
�ض للجنة اخلدمات اأر�سي���ة �سلبة لرتف�ض م�رشوع القانون من حيث  الق���رار يوؤ�سِّ
املب���داأ. ولتق���ل للم�سوؤولني املدافعني ع���ن الت�رشيع ال�سيئ: “ل نقا����ض... القانون 

مرفو�ض.. وانتهى الأمر”.
ولت�س���ع اللجنة اأمامه���ا ق�س�ض جتاوزات الهيئ���ة العامة للتاأم���ني الجتماعي، 
والكنز املايل الثمني، الذي �ضيودع بيدها، دون ح�ضيب اأو رقيب اأو حوكمة برملانية.

ومن بني �سرة املخالفات ����رشف الهيئة 8 اآلف دينار �سنويا مكافاآت، لرئي�ض 
واأع�ساء جمل�ض الإدارة، منذ اإن�سائها بالعام 2008، دون �سند من القانون.

اأوق���ف هدر املال الع���ام بهذه املوؤ�س�سة وغرها قرار يق���ظ، وقعه �سمو رئي�ض 
الوزراء بالعام 2015، و�سع معاير منح مكافاآت لروؤ�ساء واأع�ساء املجال�ض واللجان 
احلكومي���ة، فما قانونية �رشف مكاف���اآت طوال 7 �سنوات؟ وهل عادت خلزينة الهيئة 

اأم... عفا اهلل عما �سلف؟! ولتن�رش الأدلة بال�سحافة اإن عادت الدنانر.
وح�ضبم���ا علمُت من م�ضادري ف���اإن قيادة الهيئة، اأبلغت جلن���ة نيابية، باجتماع 
عقد يف ابريل 2017، باأن رفع ن�سبة ال�سرتاكات ل تعد حالً مل�سكلة العجز الكتواري 
ب�ضنادي���ق التقاعد، حيث ل تتحمل الروات���ب ذلك، ول ميكن حتميل اأ�ضحاب العمل 

اأعباء هذا الرفع، وهو موقف يناق�ض ما يحمله م�رشوع القانون من نذير.
العربة عدم ت�سديقهم، حتى واإن زينوا مواد القانون اجلديد.

تيار
“اخلربة ال�سم الذي ن�سف به اأخطاءنا”.

اأو�سكار وايلد

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• مبارك احلادي	
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تعزيز التن�سيق الع�سكري بني البحرين واليابان

وزير اخلارجية: فتح اآفاق اأو�سع من التعاون مع ال�سني

النعيمي ي�ستقبل مدير �سانت كري�ستوفر

70 مت�سابًقا يتناف�سون مب�سابقة “التالوة”

ال�رشوع بتوزيع اأكرث من 400 وحدة مبدينة خليفة

“اخلارجية” تناق�ش تقرير اململكة للحقوق املدنية وال�سيا�سية

تنفيًذا لأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة... “الإ�سكان”:

قبل عر�سه يف جنيف يوليو املقبل

املنامة - وزارة الإ�سكان: تنفيًذا لأمر ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، بتوزي���ع 5000 وحدة �سكني���ة، ويف اإطار 
توجيه���ات عاهل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليف���ة، تزامناً مع ال�سهر الف�سيل، مبا 
يلبي احتياج���ات املواطنني ومتابعة جلهود احلكومة 
برئا�س���ة رئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليف���ة يف تنفيذ برنامج 
عمله���ا، �رصح وزي���ر الإ�سكان با�سم احلم���ر اأن الوزارة 
�رصع���ت، �سباح اأم�س، يف توزي���ع الوحدات اجلاهزة يف 
م����رصوع مدين���ة خليفة الإ�سكاين، وتاب���ع احلمر اأنه من 
املق���رر اأن يتم توزي���ع اأكرث من 400 وح���دة �سكنية 
عل���ى املواطنني امل�ستفيدين، م�س���رًيا اإلى اأن عملية 
توزي���ع وح���دات مدين���ة خليف���ة �ستتم عل���ى دفعات 
متتالية ت�ستم���ر حتى منت�سف ال�سه���ر اجلاري، ذلك 
ل�ستيع���اب اأعداد امل�ستفيدين م���ن امل�رصوع ب�سورٍة 
منظمة. وق���ال الوزير، على هام����س مبا�رصته اإجراءات 
التوزي���ع، اإن م����رصوع مدينة خليفة يعد اأح���د الروافد 
الأ�سا�سي���ة لربنامج ال���وزارة اخلا����س بتنفيذ ما ورد 
يف برنام���ج عمل احلكوم���ة ب�ساأن بن���اء 25 األف وحدة 
�سكني���ة، واملنبثق���ة ع���ن التوجي���ه امللك���ي ال�سامي 
ببن���اء 40 األ���ف وحدة �سكني���ة التي اأم���ر عاهل البالد 
املف���دى حفظه اهلل ورع���اه بتنفيذه���ا يف اأ�رصع وقت 
ممك���ن، موؤك���ًدا اأن حج���م الإجن���از املتحق���ق يف هذه 

املدينة يعك����س اجلهد املبذول من اأج���ل تلبية روؤى 
وتطلعات جاللة امللك وتوجيه���ات احلكومة برئا�سة 
�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ب�ساأن الإ�رصاع يف 
تلبية الطلبات الإ�سكانية. كما اأكد اأن وزارة الإ�سكان 
ت�سعى نحو ت�رصيع ن�سب الإجناز يف مراحل العمل كافة 
يف مدينة خليفة، اأ�س���وة بباقي م�ساريع مدن البحرين 
اجلدي���دة، والتي يبل���غ عددها 5 م���دن اإ�سكانية يتم 
العم���ل بها يف وق���ت متزام���ن، بهدف �رصع���ة ت�سليم 
الوح���دات ال�سكنية للم�ستفيدي���ن، ول�سيَّما املراحل 
الت���ي قام���ت ال���وزارة بتخ�سي�سه���ا وتوزيعها على 
امل�ستفيدي���ن حديث���ا. يذك���ر اأنَّ مدين���ة خليفة جرى 
ت�سميمه���ا وف���ق اأح���دث املوا�سف���ات احلديثة، من 
حي���ث ات�س���اع ال�س���وارع الرئي�سة والفرعي���ة، وتوفري 
م�سارات خا�سة للم�ساة والدراجات الهوائية، وتوفري 
ال�ساح���ات الداخلية ب���ني الوحدات ال�سكني���ة، ف�سالً 

عن اخلدم���ات واملرافق الرئي�سة الت���ي تخدم �سكان 
املدين���ة وتوفر احتياجاتهم كاف���ة، واأعمال الت�سجري 
وامل�سطح���ات اخل����رصاء الت���ي ت�سفي طابع���ا جماليًّا 
���ا يف خمتلف اأرج���اء املدينة، حيث مت اعتماد  وح�ساريًّ
تل���ك املفاهيم اجلديدة التي تبنته���ا وزارة الإ�سكان 
لت�سب���ح موا�سف���ات ومعاي���ري قيا�سي���ة يف تخطيط 
وت�سمي���م الط���رق الرئي�س���ة والفرعي���ة امل�ستقبلية. 
كم���ا اأن املوا�سفات احلديثة ت�سم���ل اأي�سا ا�ستخدام 
اأحدث ت�ساميم البن���اء، مع القتداء بالطراز البحريني 
يف ف���ن العم���ارة، حيث حر�س���ت الوزارة عل���ى تاأكيد 
العالقة يف تنفيذ الوحدات ال�سكنية بهذا امل�رصوع مع 
م�ساريع مدن البحرين اجلديدة وطبيعة املناطق التي 
تقام عليها تلك املدن، لتكون امتداًدا لها، وحتاكي 
ال���راث البحريني، وحتاف���ظ على الن�سي���ج العمراين 

لهذه املنطقة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: عق���د م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة عب���داهلل الدو����رصي اجتماًع���ا تن�سيقًي���ا يف 
الديوان العام للوزارة، مع خمتلف اجلهات احلكومية 
والر�سمي���ة املعني���ة باإع���داد تقرير مملك���ة البحرين 
ب�س���اأن العه���د ال���دويل اخلا����س باحلق���وق املدنية 
وال�سيا�سي���ة املزمع تقدميه ومناق�ست���ه اأمام اللجنة 
املعنية بحقوق الإن�سان بق�رص العدل بالأمم املتحدة 
حلق���وق الإن�سان يف جني���ف بتاري���خ 3 و4 يوليو من 
هذا الع���ام، يف اإط���ار ان�سم���ام مملك���ة البحرين اإلى 
العهد الدويل اخلا�س للحق���وق املدنية وال�سيا�سية 
يف الع���ام 2006 والت���زام اململكة بتق���دمي التقرير 

الطوعي ب�ساأنه. 
وكان���ت وزارة اخلارجي���ة ق���د اأع���دت التقري���ر 
ال���دوري الأول للمملك���ة بالتن�سي���ق والتع���اون م���ع 
اجله���ات املعني���ة يف الدول���ة، اآخذة يف العتب���ار اآراء 
ومقرح���ات ممثلي املجتم���ع املدين ال���ذي حتر�س 
الدولة الجتماع والت�ساور معهم، حيث اجتمع م�ساعد 
وزي���ر اخلارجي���ة مبختلف جمعي���ات حق���وق الإن�سان 
املعنية واإطالعه���م على ن�سخة من م�س���ودة التقرير 

حني اإعداده وقبل ت�سليمه. 
واأو�س���ح التقري���ر اأن عملي���ه البني���ة التحتي���ة 

للقوان���ني والت�رصيعات املتعلقة باحلق���وق املدنية 
وال�سيا�سية اأر�ست قيم وفق املمار�سة لتلك احلقوق 
على الوجه الأف�س���ل، واأن عملية التطور التي حلقت 
بالنظام ال�سيا�سي ات�سمت بال�سفافية وامل�سداقية 
ب���ني القي���ادة وال�سعب م���ن خ���الل الأط���ر ال�سليمة 
للممار�س���ات الدميقراطية التي توؤكد احرام �سيادة 
القانون، وكفالة احلقوق واحلري���ات، وتاأكيد اأهمية 
امل�سارك���ة ال�سعبية والوحدة الوطني���ة، وحرية الراأي 
والتعبري واحلريات الديني���ة وكفالة امل�ساواة وعدم 

التميي���ز. واأو�س���ح م�ساعد وزير اخلارجي���ة اأن النهج 
الإ�سالح���ي لعاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة اأ�سفر عن حتقيق منجزات رائدة 
يف جمالت الدميقراطي���ة وكفالة احلقوق واحلريات 
واقت�سادي���ة  و�سيا�سي���ة  ب�رصي���ة  وتنمي���ة  العام���ة، 
واجتماعي���ة متط���ورة يف خمتلف املج���الت مبا فيها 
التعلي���م وال�سح���ة والت�س���ال والإع���الم والتنمي���ة 
امل�ستدامة وتهدف اإلى �سمو وبناء الإن�سان والتاأكيد 

على �سبل التقدم والنماء على الدوام.

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة مبكتبه يف 
القي���ادة العام���ة �سب���اح اأم����س، رئي�س هيئة 
اأركان الق���وات البحري���ة الياب���اين الأدمريال 
Yutaka MURAK -“  ووتاكا م���راكاوا

WA “ والوفد املرافق، وذلك بح�سور وزير 
�سوؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف بن اأحمد 
اجلالهمة ورئي�س هيئة الأركان الفريق الركن 
ذياب بن �سقر النعيمي. ورحب القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن برئي�س هيئ���ة اأركان 

القوات البحرية الياباين والوفد املرافق، ومت 
خالل اللقاء مناق�سة عدد من املوا�سيع التي 
تعزز العالق���ات الثنائية والتعاون والتن�سيق 
امل�س���رك القائم بني البلدي���ن ال�سديقني. 
ح�رص اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء 
الرك���ن ح�سن حمم���د �سعد، واملفت����س العام 
اللواء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي، وم�ساعد 
رئي�س هيئة الأركان لالإمداد والتموين اللواء 
الرك���ن بح���ري يو�سف اأحمد م���ال اهلل، ومدير 
التعاون الع�سك���ري اللواء الركن بحري حممد 

ها�سم ال�سادة.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�ستقبل وزير 
اخلارجي���ة ال�سي���خ خالد ب���ن اأحم���د بن حممد 
اآل خليف���ة، ام����س، ال�سفري املعن���ي مبنتدى 
التع���اون العرب���ي ال�سين���ي ب���وزارة خارجية 
 Li Chengwen جمهورية ال�سني ال�سعبية
والوف���د املرافق ل���ه وذلك يف اإط���ار الزيارة 

الر�سمية ململكة البحرين.
 Li �وخ���الل اللقاء، رحب وزير اخلارجية ب
Chengwen، م�سي���ًدا بالعالقات التاريخية 
الوثيق���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 
ال�س���ني ال�سعبي���ة ال�سديقة وم���ا حتققه من 

تق���دم عل���ى الأ�سع���دة كافة، موؤك���ًدا حر�س 
مملك���ة البحرين عل���ى تعزيز ه���ذه العالقات 
والرتقاء بها لآفاق اأو�سع مبا يدعم امل�سلحة 
امل�سرك���ة للبلدين ال�سديق���ني. واأكد وزير 
اخلارجي���ة اهتم���ام مملكة البحري���ن يف اإجناح 
اأعمال منتدى التعاون العربي ال�سيني والذي 
�سيعق���د يف بكني خالل �سه���ر يوليو املقبل، 
منوهاً بال���دور الإيجابي الذي تقوم جمهورية 
ال�س���ني ال�سعبي���ة يف تطوي���ر اأط���ر التعاون 
والتن�سي���ق امل�سرك مع ال���دول العربية مبا 

يعود بالنفع على كال اجلانبني.

الربي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعليم: ا�ستقبل وزي���ر الربية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي مبكتب���ه بدي���وان ال���وزارة 
مدي���ر مدر�س���ة �سان���ت كري�ستوف���ر اإدوارد 
غودوي���ن، مبنا�سب���ة تقاع���ده ع���ن العم���ل 
بع���د اأن اأم�س���ى اأكرث م���ن 35 عاماً يف جمال 
التعلي���م اخلا�س يف مملك���ة البحرين، حيث 
اأ�ساد الوزير باجله���ود التي بذلها غودوين 
لتطوير املدر�سة، مما كان له بالغ الأثر على 

تقدم م�ستوى خريجيها، منوهاً بكل التقدير 
والعتزاز بالتعاون الذي تبديه املدر�سة مع 
ال���وزارة، ومتمنياً ل���ه املزيد م���ن التوفيق 
دائماً. ومن جانبه، عربرّ غودوين عن �سعادته 
بالعمل يف مملك���ة البحرين، وبالتطور الذي 
ي�سهده قط���اع التعليم الذي يعترب من اأهم 
القطاعات، معرباً ع���ن خال�س تقديره لهذا 
اللقاء، ومتمني���اً للم�سرية التعليمية املزيد 

من التطور والتقدم.

املنامة - جمعي���ة الهداية الإ�سالمية: 
اأقامت جمعي���ة الهداي���ة الإ�سالمية احلفل 
النهائي مل�سابقة التالوة الثامنة مب�ساركة 
اأك���رث من 70 م�س���اركا من خمتل���ف مراكز 
مملك���ة البحري���ن، بح�سور رئي����س �سوؤون 
القراآن الكرمي ال�سيخ ح�سن طيب العلوي، 
ورئي����س اجلمعي���ة ال�سيخ حمم���د الغريب، 

وعدد من وجهاء املنطقة وجمهور غفري.

ت�سمن���ت امل�سابقة هذا الع���ام ثالثة 
فروع )الت���الوة - املح���اكاة - القراءات(، 
ب���ني  النهائي���ة  الت�سفي���ات  ومت���ت 
املت�سابقني بح�سور اجلمهور وتاأهل ثالثة 

من كل فرع.
تخل���ل احلف���ل تك���رمي اأق���دم اإمام يف 
املنطقة، وهو ال�سيخ حممد الأحمد، واأقدم 

موؤذن وهو �سلمان الزعبي.

• اأثناء توزيع الوحدات	

• وزارة اخلارجية تعقد اجتماًعا ملناق�سة تقرير مملكة البحرين للحقوق املدنية وال�سيا�سية	

“بيبا” خلق ثورة حقيقية يف العمل احلكومي والتدريب
بالتزامن مع تقدمي البحرين تقريرها الطوعي الأول لأهداف التنمية امل�ستدامة... �سم�س:

املنام���ة - بنا: اأكد املدي���ر العام ملعهد الإدارة 
العام���ة )بيب���ا( رائ���د �سم����س، اأن اأه���داف التنمي���ة 
امل�ستدام���ة 2030، والت���ي اأقرته���ا الأم���م املتحدة، 
م�ستمل���ة �سمن كل الربام���ج التدريبية التي ينفذها 
املعهد، ك���ون اأن اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة تعبري 
ع���ن احتياجات البحرين يف الدرجة الأولى، م�سيفا اأن 
احلكومة، وبف�سل الدع���م الالحمدود التي حتظى به 
برام���ج التدريب والتطوي���ر، ا�ستطاعت خالل الفرة 
الزمنية املا�سية خلق ثورة يف العمل احلكومي، وفك 

االرتباط ال�رشطي بني التدريب والرتقي الوظيفي.
واأ�سار بن �سم����س، يف لقاء خا�س مع وكالة اأبناء 
البحري���ن )بن���ا( بالتزامن مع اق���راب تقدمي مملكة 
البحري���ن لتقريره���ا الطوعي الأول لأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة، اإل���ى اأن���ه وبناء عل���ى الإمي���ان الرا�سخ 
باأهمي���ة التدريب والتطوير، فقد اأخ���ذ املعهد على 
عاتقه تنفي���ذ الربنامج الوطن���ي لتدريب القيادات 
امل�ستوي���ات  كل  ي�سته���دف  وال���ذي  احلكومي���ة، 
الوظيفية، ابتداء من املوظفني امل�ستجدين و�سولً 
اإل���ى الوكالء وال���وكالء امل�ساعدين وم���ن يف حكمهم، 
م���رورا بالخ�سائي���ني وامل�رصفني وروؤ�س���اء الق�سام 

واملديرين.
واأ�س���اف اأن املعه���د، و�سم���ن روؤيت���ه لفك���رة 
الإدارة العامة بال�سل���وب العلمي احلديث، يوؤمن اأن 
وجود القائد غري مرتبط مبن�سب اأو ب�سنوات حمددة 
م���ن العم���ل، واإمن���ا بالق���درات وامله���ارات والعلم 
وال�سلوكي���ات، وهي اأمور ميكن ان تتوافر يف الأفراد 
يف اأي م�ستوى وظيفي، لذلك فاإن املعهد يعمل على 
�سناع���ة القيادات على جميع امل�ستويات الوظيفية، 
ومنه���ا حديث���و التعيني، حي���ث يدخل���ون يف برنامج 

قيادات التاأ�سي����س ليعرفوا دورهم وموقعهم كجزء 
اإداري اأ�سا�سي، يتم اختي���ار بع�سهم ليكونوا �سمن 
قي���ادات امل�ستقب���ل، ويتع���اون مع زمالئ���ه ويقدم 

خدمات حقيقية للوطن.
واأو�س���ح اأن الربنامج الوطني لتطوير القيادات 
احلكومي���ة، يت�س���كل م���ن 6 م�ستويات، يت���م يف كل 
م�ستوى تقدمي التدري���ب املنا�سب للموظفني ومبا 
يتواف���ق م���ع مواقعه���م الوظيفي���ة، م�س���ريا اإلى ان 
امل�ست���وى الأولى )تاأ�سي�س( ي�سمل التدريب املوجه 
اإلى املوظفني امل�ستجدي���ن يف العمل احلكومي، اأما 
امل�ست���وى الث���اين )بن���اء( فموجه اإل���ى الخ�سائيني 
والخ�سائي���ني الأوائ���ل وم���ن يف حكمهم، ث���م ياأتي 
)تكوي���ن( وي�سته���دف م����رصيف الوح���دات وروؤ�س���اء 
املجموعات ومن يف حكمهم، اأما )كوادر( فيعمل على 
تدري���ب وتطوير روؤ�س���اء الأق�سام وم���ن يف حكمهم، 
اأم���ام امل�ست���وى اخلام�س )قيادات( فه���و موجه اإلى 
املديرين ومن يف حكمهم، واأخريا امل�ستوى ال�ساد�س 

)القيادات العليا( والذي ي�ستهدف الوكالء والوكالء 
امل�ساعدين ومن يف حكمهم.

وع���ن تاأثري الربامج التي يقدمه���ا املعهد على 
م�ستوى الأداء والعمل احلكومي، وتفاعل املوظفني 
العمومي���ني معه���ا، اعترب ب���ن �سم�س اأن م���ا قام به 
املعه���د يعت���رب ث���ورة حقيقي���ة يف م�ست���وى العمل 
احلكومي وتطوير لراأ�س املال العامل، حيث ا�ستطاع 
اإدخال الكث���ري من املفاهيم واأ�سا�سيات العمل التي 
مل تك���ون موجودة �سابقاً، ومنه���ا اآليات تدريب غري 
معروف���ة �سابقا، مث���ل الريا�س���ة والألع���اب، والتي 
ا�سبح���ت اليوم جزءا اأ�سا�سيا م���ن الربامج التدريبية 
للموظف���ني يف جمي���ع م�ستوياتهم، اإل���ى جانب عمل 
اختب���ار )�سيكوم���ري( واخلا�س بتقيي���م الكفاءات 
ال�سلوكي���ة واملعرفية واملهاري���ة، والذي ي�ساهم يف 
تعريف الق���ادة باإمكاناته���م الذاتي���ة واحتياجاتهم 
ال�سخ�سي���ة، والتع���رف على اأف���راد الفري���ق العامل 

ل�سمان الن�سجام والتكامل فيما بينهم.

• املدير العام ملعهد الإدارة العامة يف لقاء مع “بنا”	
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93.5 % ن�سبة النجاح الإجمالية يف نتائج الدور الأول يف امل�ستوى الثالث
وزير “الرتبية” يعتمد نتائج الإعدادية والثانوية

والتعلي���م:  الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
اعتم���د وزير الرتبية والتعليم ماج���د النعيمي نتائج 
الدور الأول )الثانوي���ة العامة - الثانوية ال�سناعية، 
الإعدادي���ة(، ورفع به���ذه املنا�سب���ة اأخل�ص التهاين 
والتربي���كات مب���ا حتقق م���ن نتائج ممي���زة تعك�ص 
الدع���م الكبر الذي حتظ���ى به امل�س���رة التعليمية 
املبارك���ة يف مملكة البحري���ن، والرعاي���ة املو�سولة 
واملتابعة اليومية ل�سوؤونه، والتي كان لها اأبلغ الأثر 
يف تطوي���ر التعليم والرتقاء مبخرجات���ه، كما وكيفا 

خدمة للمواطن البحريني.
كما توج���ه النعيمي به���ذه املنا�سب���ة بالتهاين 
للأبناء الطلبة الناجحني واأولي���اء اأمورهم ومعلميهم 
مب���ا حتقق م���ن نتائ���ج متمي���زة يف ال���دور الأول من 
امتحانات املرحلة الثانوية، م�سيدا بجهود الرتبويني 
يف امليدان يف خمتلف مواقعهم، من قيادات مدر�سية 
ومعلم���ني ومعلم���ات، وجل���ان الت�سحي���ح وال�سبط 
والر�سد وغرهم ممن بذلوا اجلهود احلثيثة لإظهار 

هذه النتائج يف الوقت املحدد.
وتق���دم اإل���ى امتحان���ات املرحل���ة الثانوي���ة يف 
امل�ستوى الثال���ث الثان���وي )6357( طالبا وطالبة، 

منهم )2342( بنني، و)4015( بنات.
واأظهرت نتائج الدور الأول يف امل�ستوى الثالث 
اأن مع���دل ن�سب���ة النج���اح الإجمالية له���ذه ال�سنة قد 
بلغ )93.5 %(، ويتوق���ع اأن يرتفع هذا املعدل بعد 

ظهور نتائج الدور الثاين.
وت�س���ر ه���ذه النتائ���ج اإل���ى اأن���ه قد تخ���رج من 
املرحل���ة الثانوي���ة يف امتحان ال���دور الأول )5943( 
طالب���اً وطالبة، اإ�سافة اإلى تخ���رج 88 طالبا وطالبة، 

بنظام النت�ساب عن طريق املنازل.
وبل���غ ع���دد املتقدم���ني لمتحان���ات امل�ستوى 
مب�ساري���ه  واملهن���ي  الفن���ي  التعلي���م  يف  الثال���ث 
ال�سناعي والفن���ي املطور )1640 طالبا وطالبة( يف 

خم�سة م�سارات فنية.
وكانت ن�سبة النجاح للبنني يف امل�سار ال�سناعي 
متمي���زة، اإذ بلغت 95.8 %، وبالن�سبة للم�سار الفني 
املط���ور جت���اري 65.9 %، وامل�سار الفن���ي املطور 
�سناع���ي 66.8 %. اأما بالن�سبة للبن���ات، فقد بلغت 
ن�سبة النجاح يف امل�س���ار الفني املطور جتاري 74.4 
%، والفن���ي املط���ور اأجه���زة طبي���ة 63.6 %، ومن 
املتوق���ع ازدياد هذه الن�سبة بع���د الإعلن عن نتائج 
امتحانات الدور الث���اين؛ نظرا لزدياد اأعداد الطلب 
الذين يح���ق لهم دخول الدور الث���اين، وهكذا يكون 
قد تخرج من التعلي���م الفني واملهني 1110 طلب 

وطالبات يف الدور الأول.
وتق���دم اإل���ى امتحان���ات ال�سه���ادة العدادي���ة 
)12250( طالب���ا وطالب���ة، منه���م )6173( بن���ني، 

و)6077( بنات.

واأظه���رت نتائ���ج ال���دور الأول اأّن مع���دل ن�سبة 
النج���اح الإجمالية لهذه ال�سنة ق���د بلغ )77.97 %(، 
ويتوق���ع اأن يرتف���ع ه���ذا املعدل بعد ظه���ور نتائج 
الدور الثاين. كما وارتفع���ت ن�سبة النجاح هذا العام 
مقارنة بالعام بال�ساب���ق ب�سورة متميزة لدى البنني 
والبنات. وبلغ عدد املتفوق���ني يف املرحلة الثانوية 
من الطلبة الذين ح�سلوا على تقدير 95 % فما اأكرث 
للع���ام الدرا�س���ي 2017 /2018، )628( متفوق���ا 

ومتفوقة، منهم 428 متفوقة و200 متفوقا.
يذكر اأن باب التظل���م �سيكون مفتوحا للمرحلة 
الثانوي���ة ابتداًء من يوم 3 يونيو وحتى يوم 5 يونيو 
2018، واملرحل���ة الإعدادية ابتداء من يوم 4 يونيو 

وحتى 6 يونيو، خلل الدوام الر�سمي.
وبخ�سو����ص امتحان���ات ال���دور الث���اين جلمي���ع 
املراحل، فاإنه���ا �سوف تبداأ ي���وم الأربعاء 20 يونيو 
2018، و�س���وف تعل���ن نتائج الدور الث���اين بتاريخ 
28 يونيو 2018. كما اأ�س���درت الوزارة توجيهاتها 
اإل���ى املدار����ص الثانوية باأن تب���داأ يف تقدمي درو�ص 

التقوية لطلبة الدور الثاين.
وعل���ى �سعيد مت�س���ل، حتدث الوزي���ر عن اأهم 
النتائ���ج التي حتققت يف امل�س���رة التعليمية للعام 
امل�ساري���ع  خ���لل  م���ن   ،2018  /2017 الدرا�س���ي 
والربام���ج التي قام���ت “الرتبي���ة” بتنفيذها �سمن 
اأولويات برنامج عمل احلكومية، مركزا على عدد من 

الإجنازات املهمة، منها:
التو�سع يف البنية التعليمية الأ�سا�سية:

�سمن برنامج عم���ل احلكومة، مت اإن�ساء وافتتاح 
العدي���د م���ن املدار����ص اجلدي���دة ذات املوا�سفات 
الع�رصية، و�سيانة عدد كب���ر من املدار�ص القائمة، 
وتزويده���ا بع���دد اإ�س���ايف م���ن ال�سف���وف واملباين 
وال�س���الت، وغرها من املراف���ق، ا�ستجابة للزيادة 
على طل���ب التعلي���م، والتطلع الدائ���م اإلى حت�سني 
اخلدم���ة الرتبوية، مبا ين�سجم مع متطلبات م�رصوعات 

الوزارة التطويرية. 
وميت���از النموذج اجلدي���د للمدر�س���ة احلكومية 
باملرونة وتوفر اأحدث تقنيات التعليم الإلكرتوين، 
مع توفر عدد من امل�ساعد، ونظام تكييف مركزي، 
وخدم���ة الإنرتنت )الواي فاي(، وموا�سفات �سديقة 
للبيئ���ة، ف�سل عن توف���ر جميع املراف���ق الأ�سا�سية 
املزودة باأحدث التجهيزات والتقنيات، كاملختربات 
العلمي���ة املتط���ورة، وال�سالت متع���ددة الأغرا�ص، 
م���ع مراعاة ت�سميم املدر�س���ة واإمكاناتها ملتطلبات 

الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة.

تعزيز الموارد البشرية وتدريبها
�سه���د م�ست���وى الك���وادر الرتبوي���ة العاملة يف 

املدار����ص احلكومية تطورا ملمو�س���ا يف ظل التحاق 
للمعلم���ني  البحري���ن  م���ن خريج���ي كلي���ة  العدي���د 
باملدار����ص ب�سورة �سنوي���ة، والذين يت���م تاأهيلهم 
وف���ق اأعل���ى املعاي���ر العاملي���ة املتعلق���ة باإعداد 
املعلم���ني، اإ�سافًة اإلى قيام الوزارة بتعزيز الكوادر 
ذات ال�سل���ة باخلدمات الإ�رصافي���ة املدر�سية، �سواء 
بالن�سب���ة للإ����رصاف الإداري اأو الجتماع���ي اأو ال�سحي 
اأو النف�س���ي اأو املهني. كما مت حتويل عملية تدريب 

الكوادر الرتبوية اإلى عمل دءوب ومت�سل وعميق.

مشروع تحسين أداء المدارس
توا�س���ل ال���وزارة تنفيذ ه���ذا امل����رصوع املهم، 
وال���ذي ياأت���ي يف مقدم���ة م�ساريعه���ا الرامي���ة اإل���ى 
النهو����ص بج���ودة خمرج���ات التعلي���م، واأ�سهم منذ 
تد�سين���ه الع���ام 2008 يف الرتقاء بج���ودة اخلدمات 
الرتبوي���ة والتعليمي���ة املقدم���ة للطلب���ة يف جمي���ع 
املدار�ص مبختلف مراحلها الدرا�سية، وذلك من خلل 
العديد من الإجراءات، منها حت�سني الزمن املدر�سي، 
وتوظيف اأحدث الإ�سرتاتيجيات التدري�سية، وتطوير 
اآلي���ة اختي���ار القي���ادات املدر�سية، مما رف���ع ن�سبة 
املدار����ص احلا�سل���ة على تقدي���ر جي���د اأو ممتاز يف 
تقاري���ر هيئة ج���ودة التعليم والتدري���ب، كما ازداد 
ع���دد املدار����ص احلا�سلة عل���ى هذي���ن التقديرين 

ملرتني وثلث مرات على التوايل. 
اأن  اإل���ى  الأخ���رة  الإح�س���اءات  ت�س���ر  كم���ا 
خريجي املرحل���ة الثانوية من البن���ني والبنات باتوا 
ي�ستطيع���ون اللتحاق بالتعليم الع���ايل اأكرث من اأي 
وق���ت م�س���ى، ويف خمتلف التخ�س�س���ات الدرا�سية، 
خمرجاته���م  يف  امللمو����ص  التط���ور  اإل���ى  ا�ستن���اًدا 
التعليمية، حي���ث التحق هذا الع���ام اأكرث من 6300 
طال���ب وطالب���ة بجامع���ة البحري���ن، اإ�ساف���ة اإلى من 
التحق���وا بالتعلي���م اجلامع���ي اخلا����ص يف الداخل اأو 

اخلارج، والعدد يف ازدياد مطرد.

التمكين الرقمي في التعلم
واأ�س���اف الوزي���ر اأي�س���ا اأن���ه ويف اإط���ار خطتها 
لتعزي���ز التعل���م الإلك���رتوين يف املدار����ص، توا�سل 
ال���وزارة التو�س���ع يف م����رصوع “التمك���ني الرقمي يف 
التعلم”، بعد اأن حقق يف الفرتة ال�سابقة جناحا لفتا، 
حي���ث د�سنت الوزارة هذا العام، ومبنا�سبة الحتفال 
بالي���وم العامل���ي للأ�سخا����ص ذوي الإعاق���ة، م�رصوع 
توظي���ف تكنولوجي���ا التعليم يف برنام���ج �سعوبات 
التعلم، والذي �سي�سم���ل يف مرحلته النهائية الطلبة 
من ذوي �سعوبات التعل���م يف 173 مدر�سة حكومية 

للبنني والبنات. 
ف���اإن  اجلدي���د،  امل����رصوع  ه���ذا  اإل���ى  واإ�ساف���ًة 
م����رصوع التمك���ني الرقم���ي ي�ستمل عل���ى العديد من 
امل�رصوع���ات الفرعية، ومنها م�رصوع البوابة التعليمية 
الإلكرتوني���ة، الت���ي تتي���ح ع���ددا كبرا م���ن الكتب 
الدرا�سية والإث���راءات التعليمية بن�س���خ اإلكرتونية، 
اإ�ساف���ًة اإلى ما توفره من تقنيات متطورة للتوا�سل 
الإلكرتوين بني اأع�ساء الهيئات الإدارية والتعليمية 
باملدار����ص، ف�س���ل ع���ن الطلب���ة واأولي���اء اأمورهم، 
اإ�سافة اإل���ى تنفيذ م�رصوع “املختربات الفرتا�سية” 
ملادتي العلوم والريا�سيات، الذي مت تعميمه حاليا 
على جمي���ع املدار����ص الإعدادية والثانوي���ة، ويتيح 
للطلب���ة اإجراءات جتارب علمية افرتا�سية با�ستخدام 
برجميات احلا�س���ب الآيل، اإ�سافًة اإل���ى ال�سرتاك يف 

درو�ص اإلكرتونية تفاعلية للريا�سيات.

المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق 
اإلنسان

واأ�سار الوزير اإلى اأنه وا�ستكمال جلهود الوزارة 
يف جمال الرتبية للمواطنة وحقوق الإن�سان، تو�سعت 
الوزارة هذا العام يف تطبيق م�رصوع املدر�سة املعززة 
للمواطن���ة وحق���وق الإن�س���ان، بع���د جن���اح مرحلتيه 

الأول���ى والثانية يف املدار����ص الإعدادية والبتدائية 
الإعدادية، فاإن ال���وزارة تتاأهب لتطبيقه جتريبيا يف 
املرحلة الثانوية والثانوي���ة ال�سناعية. ويهدف هذا 
امل����رصوع اإل���ى حتوي���ل املوؤ�س�سة املدر�سي���ة بكامل 
عنا�رصها ومكوناته���ا اإلى ف�ساء للت�سامح والتعاي�ص 
واحلوار، مب���ا ين�سجم مع القيم العربي���ة والإ�سلمية 

والعاملية، ويج�سد الروح البحرينية الأ�سيلة.

دمج ذوي االحتياجات الخاصة
تو�سع���ت ال���وزارة ه���ذا العام يف ه���ذا امل�رصوع، 
ا�ستن���ادا اإل���ى النتائ���ج الإيجابية الت���ي حققها منذ 
تد�سينه، حيث بلغ ع���دد مدار�ص الدمج 79 مدر�سة، 
اأي نح���و 35 % من اإجمايل املدار�ص احلكومية، ت�سم 
العديد من طلبة ا�سطراب التوحد والإعاقة الذهنية 
ال�سمعي���ة  والإعاق���ات  داون  ومتلزم���ة  الب�سيط���ة 
والب�رصي���ة واجل�سدي���ة، اإ�ساف���ة اإلى الطلب���ة ال�سم، 
مع تزويد ه���ذه املدار�ص بامل���وارد الب�رصية والفنية 
املوؤهل���ة للتعامل مع هذه الفئ���ة من الأبناء، وتوفر 
التمه���ني ال���لزم لهذه الك���وادر، ف�سل ع���ن توفر 
التجهي���زات واملناه���ج اخلا�س���ة. وتعت���زم ال���وزارة 
التو�سع يف هذا الربنام���ج لي�سمل يف العام الدرا�سي 
املقب���ل مدر�ستني جديدت���ني، وي�سبح بالتايل عدد 

مدار�ص الدمج 81 مدر�سة.

تطوير التعليم الفني والمهني
وم���ن جانب اآخر، قال النعيم���ي اإنه وحر�سا على 
مواكبة التوجه العامل���ي نحو الرتقاء بقطاع التعليم 
الفن���ي واملهني؛ لرتب���اط تخ�ص�صات���ه الأكادميية 
بالعدي���د م���ن الحتياج���ات امللح���ة ل�س���وق العمل، 
د�سن���ت ال���وزارة النظ���ام املط���ور للتعلي���م الفني 
واملهني “التلمذة املهنية”، والذي وفر العديد من 
التخ�س�س���ات اجلديدة واملتنوعة للبن���ني والبنات، 
و�سه���د تطوي���ًرا يف املناه���ج الفني���ة واملهني���ة، يف 
م����رصوع نفذته مملك���ة البحرين بالتع���اون مع منظمة 
اليون�سكو. وقد �سهد اإقبال الطلبة على التخ�س�سات 
الفنية واملهنية ارتفاعا ملمو�سا، يف �سوء اخلطوات 
التطويري���ة الت���ي اتخذته���ا الوزارة، حي���ث بلغ عدد 
الطلبة امللتحقني بهذا النظام من خريجي ال�سهادة 
الإعدادية نحو 37 % من اإجمايل عدد اخلريجني. كما 
بذل���ت الوزارة جهودا كب���رة لتطوير معهد البحرين 
للتدريب؛ كون���ه من املوؤ�س�س���ات الر�سمية املعنية 
بالتعليم الفني واملهني، ول�سيما ا�ستحداث العديد 
م���ن التخ�س�سات اجلديدة املواكبة ملتطلبات �سوق 
العم���ل، واإن�ساء مبان جدي���دة، وتعزيز �رصاكة املعهد 
م���ع املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة واخلا�سة فيم���ا يتعلق 
بتوظيف خريجي املعهد، وتنفيذ الربامج التدريبية 

ملوظفي القطاعني العام واخلا�ص.

استحداث وتطوير المناهج الدراسية
�سهد الع���ام الدرا�سي اجل���اري 2017 /2018 
اإجراء العديد من التطويرات على املناهج الدرا�سية 
ملختل���ف امل���واد يف جمي���ع املراح���ل الدرا�سية، ويف 
���ا، مب���ا ي�سم���ن جتويد  امل���واد الأ�سا�سي���ة خ�سو�سً
املخرج���ات التعليمية للطلب���ة، وذلك يف اإطار حر�ص 
ال���وزارة عل���ى ان ت�ستوع���ب املناه���ج املتغ���رات 
العلمية والتقنية واملعلوماتية يف املراحل الدرا�سية 
املختلف���ة، ويف �س���وء التو�س���ع يف م����رصوع التمكني 
الرقم���ي ال���ذي ياأت���ي ا�ستكم���الً مل���ا مت تركيزه يف 
م����رصوع جللة امللك حم���د ملدار����ص امل�ستقبل، ويف 
�س���وء الهتم���ام امل�ساع���ف بتعزيز قي���م املواطنة 

والنتماء وحقوق الإن�سان.

تعزيز اإلشراف والرقابة على 
المؤسسات التعليمية الخاصة

وبالن�سب���ة ل���دور ال���وزارة يف الإ����رصاف والرقابة 
على التعليم اخلا����ص مب�ستوياته كافة، قال الوزير 

اإنه نتيج���ة لهتمام ال���وزارة بت�سجي���ع ال�ستثمار يف 
التعلي���م اخلا�ص، فق���د بلغ ع���دد املدار�ص اخلا�سة 
موؤخ���ًرا 73 مدر�سة، اإ�سافًة اإل���ى ا�ستمرار الوزارة يف 
املتابعة امليدانية لأداء ه���ذه املدار�ص؛ للتاأكد من 
التزامها ب����روط منح الرتخي����ص املن�صو�ص عليها 
يف املر�س���وم بقان���ون رقم ٢٥ ل�سن���ة ١٩٩٨ ب�ساأن 
املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة اخلا�س���ة، مبا 
يوفر اخلدم���ات التعليمية والرتبوية امللئمة للأبناء 
الطلب���ة يف ه���ذه املدار����ص، حي���ث اتخذت ال���وزارة 
العدي���د من الإج���راءات احلازمة جت���اه خمالفات عدد 
من املدار�ص، اإ�سافًة اإلى ا�ستمرارها يف توفر كتب 
امل���واد الوطني���ة للمدار����ص اخلا�سة جمان���ا، وهي: 
اللغة العربية والرتبية الإ�سلمية والرتبية للمواطنة 

وتاريخ وجغرافيا البحرين.

تطوير قطاع التعليم العالي
وفيما يتعل����ق بالتعليم الع����ايل، اأو�سح الوزير 
اأن جمل�����ص التعلي����م العايل قد اأول����ى اهتماما كبرا 
بت�سجيع ال�ستثمار يف هذا القطاع التعليمي احليوي، 
متا�سًي����ا م����ع توجه����ات اململك����ة به����ذا اخل�سو�ص، 
كم����ا عمل����ت اأمانته العام����ة على تنفي����ذ العديد من 
امل�رصوعات واملب����ادرات التطويرية، يف اإطار تنفيذ 
اإ�سرتاتيجيت����ي التعلي����م الع����ايل والبح����ث العلم����ي 
م����ن بينها التع����اون مع جمل�ص العتم����اد الربيطاين 
لتنفي����ذ م�رصوع العتم����اد الأكادمي����ي املوؤ�س�سي يف 
جميع موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة؛ 
ل�سمان ا�ستيفاء هذه املوؤ�س�سات ملعاير العتماد 
املطلوب����ة، ومنها �سهادة ر�سمي����ة بذلك، ف�سل عن 
التعاون م����ع اأكادميية التعليم الع����ايل الربيطانية، 
لتنفي����ذ برنامج التطوي����ر املهني لأع�س����اء هيئات 
الع����ايل؛ به����دف  التدري�����ص مبوؤ�س�س����ات التعلي����م 
الرتق����اء بقدراتهم وف����ق معاير تدريبي����ة عاملية. 
كم����ا عملت الأمان����ة العامة ملجل�����ص التعليم العايل، 
بع����د النتهاء م����ن تنفيذ املرحلة الأول����ى من م�رصوع 
العتم����اد الأكادميي بنجاح، وذل����ك يف 3 موؤ�س�سات 
تعلي����م عاٍل، عل����ى التو�سع يف تطبيق ه����ذا امل�رصوع 
عل����ى بقي����ة موؤ�س�س����ات التعليم الع����ايل، وتقوم يف 
هذا الإط����ار مبتابع����ة ا�ستكم����ال تل����ك املوؤ�س�سات 
املتطلب����ات اللزم����ة كافة، حي����ث �سينعك�ص تنفيذ 
ه����ذا امل�����رصوع اإيجاب����ا عل����ى م�ست����وى املوؤ�س�س����ات 
و�سمعته����ا، كما يبذل قطاع التعلي����م العايل جهودا 
م�ساعف����ة يف الت�سجيع على بناء ال�رصاكات وتعزيزها 
ب����ني موؤ�س�س����ات التعلي����م العايل املحلي����ة، وغرها 
م����ن املوؤ�س�سات العاملي����ة املرموقة؛ بهدف تقدمي 
برامج اأكادميية نوعية، تخ����دم اأبناء مملكة البحرين 

والإقليم.

األنشطة الطالبية ورعاية الموهوبين
واأو�س����ح الوزي����ر اأي�س����ا اأن الربام����ج والأن�سطة 
الطلبية املوجه����ة للطلبة املتفوق����ني واملبدعني 
واملوهوب����ني يف املدار�����ص احلكومي����ة واخلا�س����ة، 
مب����ن فيهم الطلب����ة ذوي الحتياج����ات اخلا�سة، قد 
�سه����دت تو�سعا كبرا يف الك����م والنوع، حيث نفذت 
ال����وزارة اآلفا م����ن الربام����ج والأن�سط����ة الطلبية يف 
�ستى جمالت املوهب����ة والإبداع، مع تعزيز الهتمام 
باملواه����ب الطلبي����ة الإعلمية، ف�سل ع����ن التو�سع 
يف الربام����ج املقدم����ة ع����رب مرك����ز رعاي����ة الطلب����ة 
املوهوب����ني، حي����ث ق����دم ه����ذا الع����ام العدي����د من 
الربام����ج املتنوعة لفائدة مئ����ات الطلبة واملعلمني 
واأولياء الأمور، مع الرتكي����ز على املواهب املت�سلة 
بالتكنولوجي����ا كربجم����ة الروب����وت املتح����رك. كم����ا 
�سه����د هذا الع����ام تنظيم الن�سخ����ة احلادية ع�رصة من 
املهرجان الوطن����ي الكبر “البحري����ن اأولً”، برعاية 
�سامي����ة من لدن عاهل الب����لد �ساحب اجلللة امللك 
حم����د بن عي�سى اآل خليف����ة، ومب�ساركة اآلف الطلب 
والطالب����ات من جميع املدار�ص احلكومية واخلا�سة، 
حي����ث يعد هذا املهرجان من اأب����رز فعاليات الوزارة 
يف جمال تعزيز قيم النتم����اء للوطن ولقيادة جللة 
امللك يف نفو�ص الطلبة، م�سرا اإلى اأن العام املقبل 
�سي�سهد وعلى امتداد �سهور العام الحتفال مبئوية 
التعليم النظامي )1919 /2019( من خلل العديد 
م����ن الربامج والفعاليات املهم����ة التي تتنا�سب مع 

اأهمية هذه املنا�سبة.

إنجازات على الصعيد التعليمي
حقق����ت ال����وزارة العدي����د م����ن الإجن����ازات على 
ال�سعيد التعليمي، وم����ن اأبرزها حتقيق اأكرب ن�سبة 
تق����دم يف املع����دل بني جمي����ع ال����دول امل�ساركة يف 
الختبارات الدولية للريا�سي����ات والعلوم )تيم�ص( 
مبع����دل 45 درج����ة معياري����ة يف م����ادة الريا�سيات، 
الأول  املرك����ز  عل����ى  اململك����ة  طالب����ات  وح�س����ول 
ب����ني طلب وطالبات ال����دول العربي����ة امل�ساركة يف 
الختب����ارات الدولي����ة لقيا�ص التق����دم يف املهارات 
القرائي����ة )برل����ز( وذل����ك يف اأول م�سارك����ة يف هذا 

الختبار الدويل.

• وزير الرتبية والتعليم يعتمد النتائج	
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اإعداد: مروة خمي�س
بالدنات�سوير: ر�سول احلجريي

روان محمد حسن 
أحمد أبوالعنين

املدر�سة: خولة الثانوية للبنات
املعدل الرتاكمي: 99.7 %

التخ�س����ص توحيد م�س���ارات )العلوم 
والريا�سيات(

شهد حسن إبراهيم 
علي عبدالرحمن

صفاء مهدي حسنمروة مهدي حسن

بانة محمد الزولزينب قثم عبداهلل

زينب السيد فؤاد 
سلمان محمد

املدر�سة: اأم كلثوم الإعدادية للبنات
املعدل الرتاكمي: 99.91 %

أحمد إبراهيم النكال
املدر�سة: اأول الإعدادية للبنني 

املعدل الرتاكمي: 99.91 %
األولى مكررا 
على الثانوي

التاسع مكررا 
على الثانوية 

98.4%98.8%

% 99.25% 99.42

األولى مكررا 
على اإلعدادي

األول على 
اإلعدادي

االمتحانات النهائية كانت جيدة 
وتغلبت على صعوبة الرياضيات 
مل يكن الو�سول اإلى القمة �سعباً بالن�سبة اإلى الطالبة روان 
حممد ح�س���ن احلا�سلة على مع���دل 99.7 % مبرتبة الأول مكرر 
�سمن لوح���ة �رشف املرحل���ة الثانوية للع���ام الدرا�سي 2017 - 
2018، راأت اأن المتحان���ات النهائية كانت جيدة عموما بغ�ص 

النظر عن �سعوبة امتحان الريا�سيات، ولكن تغلبت عليه.
روان حمم���د اأ�س���ارت اإل���ى اأن املذاكرة ملق���ررات اآخر �سنة 
درا�سي���ة خمتلفة، فق���د كانت لها ل���ذة ممتعة باإنه���اء املرحلة 
الثانوي���ة، وبذلك �ساأ�سل اإلى حلم���ي بدرا�سة الطب يف اجلامعة 
الأيرلندي���ة، لأتخ�س����ص واأ�سب���ح طبيب���ة ملعاجل���ة امل�سابني 

بالأورام.
واأه���دت روان تفوقها اإل���ى وطنها الغايل واإل���ى مدر�ستها 

ووالديها وكل من �ساهم يف هذا النجاح.

املدر�سة: خولة الثانوية للبنات
املعدل الرتاكمي: 99.5 %

التخ�س�ص توحيد م�سارات )العلوم والريا�سيات(
اأهدي تفوق���ي اإلى اأمي واأبي ومدر�ست���ي ومديريتي ومعلماتي وحممد 

�سعيب.

املدر�سة: �سار الثانوية للبنات
املعدل الرتاكمي: 98.4 %

التخ�س�ص توحيد م�سارات )العلوم 
والريا�سيات(

اأه���دي تفوق���ي اإلى وطن���ي الغايل 
وعائلتي.

املدر�سة: �سارة الثانوية للبنات
املعدل الرتاكمي: 98.8 %

التخ�س�ص توحيد م�سارات )العلوم 
والريا�سيات(

عائلت���ي  اإل���ى  تفوق���ي  اأه���دي 
و�سديقاتي ومعلماتي.

املدر�سة: مدر�سة عايل الإعدادية للبنات
املعدل الرتاكمي: 99.25 %

اأهدي تفوقي اإلى عائلتي و�سديقاتي ومعلماتي.

املدر�سة: احلد الإعدادية للبنات
املعدل الرتاكمي: 99.42 %

اأهدي تفوقي اإلى والدي ووالدتي ومعلماتي ومديرة املدر�سة.

االمتحانات سهلة... ولكن 
الدراسة برمضان متعبة

ت�س���درت الطالبة زينب ال�سيد فوؤاد �سلمان حممد املركز الأول مكرر على 
طلب���ة املرحل���ة الإعدادي���ة للعام الدرا�س���ي 2017 - 2018 مبع���دل 99.9 %، 
وال���ذي كانت تنظيم الوقت وترتيب اأولياتها هو �سبيلها يف احل�سول على هذا 
املعدل، فقد كان م�ستوى المتحانات �سهلة لها، ولكن فرتة ق�ساء الدرا�سة يف 

�سهر رم�سان كانت متعبة جداً.
وقال���ت ملندوبة “الب���اد” اإنها كان���ت تق�سي وقتها يف اأي���ام المتحانات 
باملراجع���ة، ولكنه���ا تع���د خط���ة منظم���ة لدرا�سة جمي���ع املق���ررات قبل فرتة 
المتحانات. وعما و�سلت اإليه الطالبة زينب، قدمت الكثري من الن�سائح للطلبة 
حلثهم عل���ى الو�سول للقمة اأبرزها ع���دم العتماد على املذك���رات الدرا�سية، 
واإمن���ا يجب الرجوع اإلى الكتاب، اإلى جانب باأن ينظم الطالب وقته يف الدرا�سة 

بالأخ�ص يف اأيام المتحانات.
وع���رت زينب عن فخرها مب���ا حققته، واأه���دت جناحها اإلى اإل���ى عائلتها 

ومعلماتها و�سديقاتها، وبالأخ�ص عمها ال�سيد علي لدعمه لها.

45 دقيقــة مـــدة 
مراجعتي فقط

الطال����ب اأحم����د النكال م����ن مدر�س����ة اأوال الإعدادي����ة للبنني 
ح�سد على معدل 99.91 % مبرتبة الأول بلوحة ال�رشف لل�سهادة 
الإعدادي����ة العامة للدور الول للع����ام الدرا�سي 2017 - 2018، 
وال����ذي كانت واثق����اً بح�سوله على هذا املع����دل واأنه �سيكون يف 

القمة.
ويف لقائ����ه مع عائلته ل�سحيف����ة “الباد”، اأ�س����ار النكال باأنه 
يق�سي 45 دقيقة كحد اأق�سى للدرا�سة بالأيام املدر�سية، فيما 
يق����وم باملراجعة ب�سكل متقطع قبل يوم المتحان، منوهاً اإلى اأنه 

يعتمد على املذاكرة بنف�سه.
وعن العوائ����ق التي واجهته يف المتحان����ات، اأ�سار اإلى �سيق 
الوقت للمراجعة يف رم�سان كان حتديا كبريا بالن�سبة اإليه، فيما 
مل ي����اق �سعوبة يف امتحاناته التحريرية با�ستثناء وقت املراجعة 

ال�سيق.

“الهداية اخلليفية” و“خولة” تت�ساويان مبعدل 99.7 %
ت�سدرتا لوحة �رشف “الثانوية”

ت�س��اوت مدر�س��ة الهداية اخلليفي��ة الثانوية للبنني ومدر�س��ة خولة الثانوية 

للبنات يف ح�س��ولهما على املركز الأول يف البحرين بلوحة �سرف املرحلة الثانوية 

للع��ام الدرا�س��ي 2017 - 2018، وذل بتحقي��ق الطال��ب ح�س��ن ف��وؤاد عب��داهلل 

بتخ�س�ص توحيد امل�سارات بالعلوم والريا�سيات معدل 99.7 %، وباملماثل ح�سلت 

الطالب��ة روان حمم��د ح�س��ن اأحمد اأبو العني عل��ى املركز الأول مك��رر بالتخ�س�ص 

نف�سه مبعدل 99.7 %.

ويف تخ�س�ص العلوم التجارية ت�س��درت الطالبة عائ�سة �سم�سان عبدالرحمن 

مبدر�س��ة املح��رق الثانوي��ة للبن��ات املرتبة الأوىل مبع��دل يبل��غ 99 %، وجاء يف 

املرتب��ة الثاني��ة حممود حمم��د عبدعل��ي مبدر�سة ال�سي��خ عبدالعزي��ز بن حممد 

الثانوية للبنني بن�سبة بلغت 98.5 %.

فيما ح�سلت الطالبة عقيلة علي ح�سن علي على املرتبة الأوىل �سمن ترتيب 

لوحة ال�سرف للمرحلة الثانوية للعام الدرا�سي 2017 - 2018 بن�سبة 98.7 % 

م��ن مدر�سة الن��ور الثانوية للبنات، ويف امل�سار الديني ن��ال الطالب ابراهيم عطية 

الع��رادي باملعهد الديني اجلعف��ري املرتبة الأوىل ت�س��درت لوحة ال�سرف مبعدل 

.%  96.1
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• زهوة الكواري	

نيابــي لتمـريــر قانـون ال�صحـة توافــق �صــوري – 
ت�������������ش������دي������د ع������ق������وب������ة ج���������رائ���������م االن��������ت��������خ��������اب��������ات ال�����ب�����ل�����دي�����ة

واف���ق جمل����س ال�ش���ورى برئا�شة عل���ي ال�شالح 
على م����روع قانون باإ�ش���دار قانون ال�شح���ة العامة 
بعد توافق �شوري نيابي على جتنب تعطيل الت�ريع 

ب�شبب خالف على بع�س املواد.
وواف���ق املجل����س على م����روع قان���ون بتعديل 
امل���ادة الثالث���ن م���ن املر�ش���وم بقانون رق���م )3( 
ل�شنة 2002م ب�شاأن نظ���ام انتخاب اأع�شاء املجال�س 

البلدية.
وي�ش���ّدد الت�ري���ع العقوب���ة املق���ررة للجرائ���م 
االنتخابي���ة اخلا�ش���ة بانتخاب���ات املجال����س البلدية 
بحيث تتنا�شب مع خطورة وج�شامة تلك االأفعال التي 

ت�شكل خطًرا على الراأي العام والعملية االنتخابية.
واأكدت اللجنة املخت�شة �شمن تقريرها على اأن 

الت�شديد الذي انتهجه م����روع القانون جاء ملقا�شد 
واأه���داف تتمثل يف حتقيق ال���ردع العام عن ارتكاب 
ه���ذا النوع من اجلرائم التي لها بالغ االأثر على اإرادة 

الناخبن والعملية االنتخابية ب�شكل عام.
واتفق راأي اللجنة مع راأي احلكومة باأن العقوبة 
الناف���ذة ال تتنا�ش���ب م���ع ج�شامة االأفع���ال املرتكبة 
���ا اأن طبيع���ة االنتخاب���ات بالن�شب���ة الأع�شاء  خ�شو�شً
جمل�س الن���واب واأع�ش���اء املجال�س البلدي���ة واحدة، 
واالأه���داف من تع���داد اجلرائ���م املتعلق���ة بالعملية 
االنتخابي���ة تت�شاوى فيه���ا النيابية منه���ا والبلدية، 
لذلك فقد اتفق التعدي���ل القائم مع ما ورد بقانون 
مبا����رة احلق���وق ال�شيا�شي���ة الذي ينظ���م انتخابات 

جمل�س.

رف�ض منح املخالف اأياًما اإ�صافية ل�صداد الغرامة
�شوريون يعرت�شون على تعديل قانون املرور

رف�س جمل����س ال�ش���ورى تعديل امل���ادة )56( 
م���ن قانون امل���رور، حيث راأت اللجن���ة املخت�شة اأنه 
ال داعي الإجراء التعدي���ل الأن الواقع العملي باالإدارة 
العامة للم���رور ي�شمح مبنح املخال���ف فر�شة �شداد 
جزء من املخالفة ولي����س املخالفة بالكامل، على اأن 
ي�ش���دد باق���ي مبلغ املخالفة يف وق���ت الحق، وهو ما 

يعد تخفيًفا عن املخالفن.
وراأى املجل����س اأن التعديل املقرتح يتنافى مع 
الغر�س م���ن العقوبة، وذل���ك اأن ال�شيا�شة العقابية 
ب�شاأن العقوبات اجلنائي���ة ومنها العقوبات املالية، 
التي تك���ون بتقرير مبالغ مالي���ة، ال تعني اأن تكون 
ه���ذه املبالغ هي �شداد مقابل خمالفة مرورية، واإمنا 

الغرام���ة هي عقوبة مق���ررة �شمن نظ���ام العقوبات 
البحرين���ي وعقوبة اأ�شلية لبع����س اجلرائم مبفردها 
ومنها جرائم املرور، ومن ثم يتعّن اأن تنطوي هذه 

الغرامة على ما للعقوبة من �شمات و�شفات واأركان 
من اإي���الم وردع للمخالف وتاأث���ر نف�شي لديه بعدم 

تكرار ذلك الفعل اأو تلك املخالفة مرة اأخرى.

حمرر ال�صوؤون املحلية

• •جهاد الفا�شل	 جميلة �شلمان	

• �شو�شن تقوي	 • • خمي�س الرميحي	 هالة رمزي	

املفتاح: ليلة القدر ت�صمل الب�رشية بدفء ال�صالماأعمال تخريبية جديدة تطول 3 مدار�ض حكومية
“ال�شوؤون االإ�شالمية” حتتفي بليلة القدر 11 يونيو بجامع الفاحت

املنام���ة - بنا:  حت���ت رعاية رئي�س 
املجل����س االأعل���ى لل�ش���وؤون االإ�شالمية 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، 
تنظ���م اإدارة ال�شوؤون الديني���ة بوزارة 
العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية واالأوقاف 
احتفاله���ا ال�شنوي مبنا�شبة ليلة القدر 
املباركة، بعد �شالة الرتاويح من م�شاء 
االثن���ن 11 اجلاري بجام���ع مركز اأحمد 

الفاحت االإ�شالمي.
لل�ش���وؤون  ال���وزارة  وكي���ل  وق���ال 
االإ�شالمي���ة فري���د املفت���اح: جعل اهلل 
تعال���ى لليل���ة الق���در مكان���ة وف�ش���ال 
وميزها عن �شائر اللي���ايل االأخرى عند 
امل�شلم���ن؛ فه���ي االأف�ش���ل م���ن بن 
اللي���ايل؛ لنزول الق���راآن الكرمي فيها، 
وقد اأظهر القراآن الكرمي ف�شل ومكانة 
ليلة القدر جلي���ا يف موا�شع عديدة؛ اإذ 
اأن���زل اهلل �ش���ورة يف الق���راآن و�شماه���ا 
با�شمه���ا، قال تعال���ى “اإن���ا اأنزلناه يف 
ليل���ة القدر، وم���ا اأدراك ما ليلة القدر، 
ليل���ة القدر خ���ر من األ���ف �شهر”، كما 
دع���ا ر�ش���ول اهلل )����س( اإل���ى ترقبها 

وعبادة اهلل فيها، وحث على قيامها.
واأ�شاف اأن ليلة القدر تعترب نفحة 
خ���ر من نفحات املول���ى عز وجل التي 
يتف�شل به���ا على عباده، فاخلر فيها 
كثر واالأجر فيها عظي���م، وما من عبد 
يتقرب اإل���ى اهلل تعالى فيها بقربة اإال 
وكان���ت له م���ن اهلل هب���ة عظيمة، ومن 

رحم���ة اهلل اأن���ه يهي���ئ للنا����س يف هذا 
ال�شه���ر �شبل التق���رب اإلي���ه �شبحانه، 
في�شف���د ال�شياط���ن ويغل���ق اأب���واب 

النران، ويفتح اأبواب اجلنان.
واأو�ش���ح اأن خر وف�شل ليلة القدر 
العب���ادي،  اجلان���ب  عل���ى  يقت����ر  مل 
فح�شب، ب���ل اإن خرها يتو�شع لي�شمل 
الب�ري���ة ب���دفء ال�شالم ومينحه���ا اأمنا 
رباني���ا تتعاي����س ب���ه يف �شل���م و�شالم 
واأم���ن واأم���ان، وت�شع���د بكل م���ا حباها 
اهلل م���ن نع���م بعي���دا ع���ن ال�راع���ات 
والع���داوات، قال تعالى يف و�شف هذه 
الليل���ة املباركة “�شالم هي حتى مطلع 

الفجر”.
واأك���د وكي���ل ال�ش���وؤون االإ�شالمي���ة 
�رورة اغتن���ام هذه الليل���ة وا�شتثمار 

ف�شلها وخرها ودعوتها لل�شالم لي�س 
على م�شتوى الف���رد واالأ�رة واملجتمع 
االأم���م  م�شت���وى  عل���ى  ب���ل  فح�ش���ب، 
التعاي�س والت�شامح  وال�شعوب لتحقق 
والت�شال���ح وتخ���رج من دوام���ة العنف 
واحل���رب والدم���ار، اإلى اأف���ق التعاون 

واملحبة والتنمية والبناء.
وتاب���ع: اإن الوزارة اعت���ادت �شنويا 
على االحتف���اء بليلة الق���در وحتريها؛ 
من اأج���ل ا�شتلهام العرب والدرو�س من 
هذه الليلة املباركة وتر�شيخ املبادئ 
ال�شامية يف نفو�س امل�شلمن، لتجديد 

العهد مع رب العاملن.
واأردف اأن احلف���ل �شيب���داأ بت���الوة 
عط���رة م���ن اآي الذكر احلكي���م للقارئ 
خلي���ل بن�ش���ي، تليه���ا كلمة ال���وزارة، 
بعدها يلقي كل وكيل حمكمة التمييز 
وقا�ش���ي  القط���ان،  عدن���ان  ال�شي���خ 
مبحكمة التمييز اجلعفرية ال�شيخ نا�ر 

الع�شفور كلمتن بهذه املنا�شبة.
واأكد املفت���اح ����رورة اال�شتفادة 
من املوا�شم االإميانية، خ�شو�شا �شهر 
رم�شان املب���ارك والع����ر االأواخر منه، 
داعي���ا جمي���ع املواطن���ن واملقيمن 
حل�ش���ور الفعالي���ة وا�شتله���ام الع���رب 
والدرو����س م���ن خ���الل م���ا �شيطرح���ه 
امل�شارك���ون يف ف�شائ���ل ه���ذه الليلة 

املباركة.

العام���ة  العالق���ات  اإدارة  اأف���ادت 
واالإع���الم ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم عن 
تعر�س 3 مدار�س حكومية اإلى اعتداءات 

تخريبية.
م���ن  ع���دد  قي���ام  اإل���ى  واأ�ش���ارت 
املخرب���ن برم���ي حج���ارة عل���ى نواف���ذ 
ال�شال���ة الريا�شي���ة مبدر�ش���ة من���ذر بن 
�ش���اوى التميمي االبتدائي���ة للبنن، مما 
ت�شبب يف ك����ر زجاج نافذتن، فيما قام 
اآخرون باإلقاء عب���وة قابلة لال�شتعال اإلى 
داخل مدر�شة املاأمون االبتدائية للبنن، 
اإ�شافًة اإل���ى قيام عدد اآخر من املخربن 
باإ����رام الن���ار يف حاوي���ة قمام���ة حت���وي 

خملف���ات قابل���ة لال�شتع���ال بالقرب من 
�شور مدر�شة �شلماباد االبتدائية للبنات، 

مما نتج عنه ت�رر ال�شور.
وج����ددت اإدارة العالق����ات العام����ة 
واالإع����الم اإدانته����ا ملثل ه����ذه االأعمال 
امل�شين����ة الت����ي درج املخرب����ون عل����ى 
تنفيذه����ا منذ �شن����وات، بهدف االإ�رار 
وحرم����ان  املدر�شي����ة،  باملوؤ�ش�ش����ات 
االأبن����اء الطلب����ة من حقه����م االأ�شيل يف 
التعلي����م يف بيئة اآمنة، مب����ا يتنافى مع 
القيم االإ�شالمي����ة ال�شمحاء، ويتعار�س 
م����ع جميع املواثيق الدولي����ة واالأعراف 

االإن�شانية.

• فريد املفتاح	
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��ستبد�ل عقوبة طبيبة نف�سية �ختل�ست �أدوية بـ 10 �آالف دينار

�ل�سجن 5 �سنو�ت لبائع موؤثر�ت عقلية �أر�سد عنه بائع �آخر

من ال�سجن عاما اإلى العمل يف خدمة املجتمع حر�سا على م�ستقبلها الوظيفي

فيما اأُعفَي الثاين من العقوبة

ق�س���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الأول���ى مبعاقبة طبيب���ة اأمرا����ض نف�سية 
“44 عام���ا” باحلب����ض مل���دة �سن���ة واحدة 
بع���د اأخذها بالراأفة حر�سا على م�ستقبلها 
ذات���ه  الوق���ت  يف  وق���ررت  الوظيف���ي، 
ا�ست�س���دار اأول حكم با�ستبدال عقوبة من 
نوع���ه وفق القانون رقم 18 ل�سنة 2017، 
واأم���رت با�ستب���دال عقوبته���ا بالعمل يف 
خدمة املجتمع؛ وذل���ك لإدانتها باختال�ض 
كمية كب���رة من الأدوية بع���د ا�ستغاللها 
النظ���ام الإلكرتوين واملر�س���ى للح�سول 
على اأدوية بلغ���ت قيمتها قرابة 10 اآلف 

دينار.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اأنه 
نظرا لظروف الدعوى ومالب�ساتها وحر�سا 
على امل�ستقب���ل الوظيفي للمتهمة وعدم 
وج���ود �سوابق لها، ف���اإن املحكمة تاأخذها 
بالعقوب���ة  وتن���زل  الراأف���ة  م���ن  بق�س���ط 
للحب����ض مل���دة �سنة، عم���ال بحقها املخول 
له���ا بامل���ادة 72 م���ن قان���ون العقوبات 
وت�ستب���دل العقوب���ة الأ�سلي���ة على النحو 

املبني مبنطوق احلكم.
وج���اء يف حك���م املحكم���ة اأن الواقع���ة 
حدث���ت خ���الل الع���ام 2015، واكت�سفه���ا 
�سي���دلين يف م�ست�سفى الط���ب النف�سي، 
الت���ي  الأدوي���ة  ����رف  ع���ن  وامل�س���وؤول 
يدونه���ا الأطباء يف الو�سف���ات للمر�سى، 
حيث ح�رت ل���ه الطبيبة وطلبت منه عدة 
مرات تبديل اأدوية ف���رط احلركة منتهية 
ال�سالحي���ة وامل�سنف���ة كاأدوي���ة نف�سي���ة 

خا�سعة للرقابة، باأدوية جديدة.
واأ�س���ار ال�ساه���د اإل���ى اأنه لح���ظ اأنها 
كانت تدون يف الو�سفات الطبية لالأطفال 
املر�س���ى م���ن 4 اإلى 5 اأنواع م���ن الأدوية 
للطفل، يف حني اأن النظام ل ي�سمح ب�رف 
اأك���ر م���ن نوع���ني يف الو�سف���ة الواحدة، 
وذل���ك من خ���الل اطالع���ه عل���ى و�سفات 
الأطب���اء الآخري���ن اأقرانه���ا يف التخ�س�ض، 
ف�سال عن قيامها بتدوين اأدوية لالأطفال 

ل ت�رف اإل للبالغني.
واأ�س����اف اأن����ه اإث����ر تطبيق نظ����ام “اآي 

الطبيب����ة  اخت�س����ت  الإلك����رتوين  �سح����ة” 
برق����م م�ستخدم خا�ض ل ي�ستخدمه غرها، 
وكانت تقوم باإدخال العالج للمري�ض عر 
النظ����ام ومن ث����م يتوجه املري�����ض ل�رفه 
م����ن ال�سيدلي����ة، وكانت تطل����ب من ذوي 
املر�س����ى العودة لها بعد �����رف الأدوية، 
وتق����وم باإعطائه����م نوع����ني م����ن الأدوية 
وتاأخذ الباقي عنده����ا، بحجة اأن النوعيات 
ل ت�سلح لعالج احلال����ة يف الوقت الراهن، 
واأنها �ستعطيها له����م يف الزيارة القادمة، 
لكنه����ا كان����ت ت�ست����ويل عليه����ا لنف�سها؛ 
كونه����ا تعمل م�ساء يف اأح����د امل�ست�سفيات 
اخلا�سة املعروفة، وهو ما �سهد به اأولياء 
اأمور بع�ض الأطفال املر�سى بالتحقيقات.
وبالفع���ل م���ن خ���الل متابع���ة حرك���ة 
ح�سابه���ا ات�س���ح اأن الطبيب���ة كانت تقوم 
باإلغ���اء الأدوية من على جه���از احلا�سوب 
اخلا����ض بها، وتثبت فيه اأن املري�ض اأخذ 
نوع���ني ول تق���وم باإرجاعه���ا لل�سيدلية، 
وكان���ت معظ���م تل���ك الأدوية عب���ارة عن 
امل�ست�سفي���ات  ت����رف يف  ول  مهدئ���ات 

اخلا�سة اإل بو�سفة طبية.
اإل���ى اأن���ه عندما  ولف���ت ال�سي���دلين 
�ساألها ع���ن �سبب عدم اإعادته���ا لالأدوية، 
واأنها ت�رف كميات ف���وق امل�سموح بها، 

ردت عليه بالقول “زين نبهتني”.
وات�س���ح لل�ساه���د اأن املتهم���ة كانت 

تبي���ع تل���ك الأدوي���ة عل���ى مر�ساه���ا يف 
بامل�ست�سف���ى اخلا�ض املذكور،  عيادتها 
فاأبل���غ رئي����ض امل�ست�سف���ى ورف���ع اإلي���ه 

تقريرا بذلك.
ق���د  م���ا  حل����ر  جلن���ة  ت�سكي���ل  ومت 
ا�ستول���ت عليه من اأدوي���ة، والتي انتهت 
اإل���ى اأن اإجم���ايل �سعر الأدوي���ة املن�رفة 

9868 دينارا.
وذك���ر �ساه���د اآخ���ر وه���و ا�ست�س���اري 
اأمرا����ض قلبي���ة، اأنه مت تكليف���ه من قبل 
وكيل وزارة ال�سحة برئا�سة حتقيق اإداري 
ح���ول واقع���ة اختال����ض املتهم���ة لأدوية 
با����رت  اللجن���ة  اأن  وق���رر  امل�ست�سف���ى، 
حتقيقاته���ا وخل�س���ت اإل���ى ع���دة نتائج 

اأبرزها:
1- ثبت اإلغاء املتهمة عددا كبرا من 
الأدوية املو�سوفة اإلكرتونيا بعد ا�ستالم 

املر�سى الأدوية بدقائق معدودة.
2- ثبت تعمد املتهمة يف عدم تدوين 
املعلوم���ات والبيان���ات الطبي���ة مبلفات 
بع����ض املر�س���ى يف نف����ض ي���وم حتري���ر 

الأدوية.
3- ثب���ت اخت���الف م���ا كان���ت تدون���ه 
املو�سوف���ة  الأدوي���ة  ب�س���اأن  املتهم���ة 
للمر�س���ى يف ملفاته���م الطبي���ة عم���ا هو 
م���دون يف النظ���ام الإلك���رتوين م���ن حيث 

العدد واجلرعات.

4- ثب���ت ع���دم تدوي���ن املتهم���ة يف 
بع�ض ملف���ات املر�سى الأدوية اخلا�سعة 

للرقابة.
اأدوي���ة  املتهم���ة  ����رف  ثب���ت   -5
ملر�ساه���ا من���ذ الزي���ارة الأول���ى دون اأن 
يك���ون م���ررا لذل���ك، و�رفه���ا دواءي���ن 

مت�سادين يف املفعول يف و�سفة واحدة.
6- ثبت اعتي���اد املتهمة على حترير 
خم�س���ة اأدوي���ة اأو اأك���ر، وكان���ت تطل���ب 
منهم الرجوع اإليها بع���د ا�ستالم الأدوية، 
ومن ثم تاأخذ منهم اأن���واع معينة من تلك 
الأدوية ل�سيما تلك الأدوية التي ل ت�رف 
اإل بو�سف���ة طبية، وتبل���غ املر�سى باأنه ل 

داعي لتلك الأدوية بتلك الفرتة.
7- ثبت عدم اإع���ادة املتهمة الأدوية 
الت���ي قام���ت باإلغائه���ا اإلكرتوني���ا اإل���ى 

ال�سيدلية.
واأو�س���ت اللجن���ة يف خت���ام تقريره���ا 
با�ست�س���دار ق���رار بف�س���ل املتهم���ة من 
اخلدمة نتيجة املخالف���ات التي ارتكبتها 

على النحو املبني اآنفا.
وانتهت املحكمة اإلى ثبوت اأن الطبيبة 
املتهم���ة ارتكبت الآتي م���ن اتهامات خال 

العامني 2015/2016،
اأول: ب�سفته���ا موظفة عام���ة “طبيبة 
مب�ست�سفى الطب النف�سي التابعة لوزارة 
ال�سح���ة” ا�ستغلت وظيفته���ا وا�ستولت 
بغر وجه حق على الأدوية املبينة الو�سف 

بالأوراق.
ثانيا: اأدخلت وحرفت بيانات بو�سيلة 
تقني���ة املعلومات اخلا�سة بوزارة ال�سحة 
باأن قيدت الو�سفات الطبية بنظام �رف 
الأدوية الإلكرتوين اخلا�سة بوزارة ال�سحة 
“اآي �سح���ة”، ثم األغت ج���زءا من الأدوية 
للمر�س���ى  ت�سليمه���ا  بع���د  املو�سوف���ة 
قا�سدة من ذل���ك اأن تظهر اإعادة الأدوية 
امللغ���اة لل�سيدلية عل���ى خالف احلقيقية 
على نحو م���ن �ساأنه اإظهار تل���ك البيانات 
غر ال�سحيح���ة على اأنه���ا �سحيحة وبنية 
ا�ستعمالها كبيان���ات �سحيحة وذلك على 

النحو املبني بالأوراق.

عاقب����ت املحكم����ة متهما ببي����ع املوؤثر 
العقلي “ال�سب����و” كان يبيع املوؤثرات اإلى 
متهم اآخر �سبط فاأر�سد ال�رطة عنه، وذلك 
ب�سجن����ه ملدة 5 �سن����وات وبتغرمي����ه مبلغ 
3000 دينار، فيم����ا حب�ست اآ�سيوية ملدة 
6 اأ�سه����ر وُغرمت مبل����غ 100 دينار فقط 
عم����ا اأ�سن����د اإليه����ا بتهمة تعاط����ي املوؤثر 
العقلي املذك����ور، واأمرت باإبعادها نهائيا 
ع����ن مملكة البحرين بعد تنفيذها للعقوبة 

املق�سي بها عليها.
وق�س����ت املحكم����ة الك����رى اجلنائية 
الأول����ى باإعف����اء املته����م الأول بالق�سية، 
الذي اأر�سد عن املتهم املدان ببيع املوؤثر 
العقلي امل�سار اإليه، وحكمت بحب�سه ملدة 
�سن����ة واحدة وبتغرميه مبل����غ 1000 دينار 

عن تهمة التعاطي.
وذك����رت املحكمة يف حيثي����ات حكمها 
ب�س����اأن الدف����ع باإعف����اء املته����م الأول من 
العقوبة، اأن����ه طبقا لن�ض املادة )53( من 
القانون رقم )15( ل�سنة 2007، فاإن هذا 
الدفع يف حمله ومل����ا كان الثابت بالأوراق 
اأن ال�ساهدين الأول والثاين قد �سهدا باأن 
املته����م الأول ق����د قرر باعتي����اده ا�ستالم 
امل����واد املوؤثرة عقليا م����ن املتهم الثاين، 

وتعاون مع ال�رطة يف القب�ض على الثاين، 
الأمر الذي يتحقق معه اإعفاءه من العقوبة 
بع����د �سب����ط املته����م الثاين ومع����ه املواد 

املخدرة.
وقالت املحكم����ة اإن تفا�سيل الواقعة 
تتمث����ل يف اأن حتري����ات كانت ق����د وردت 
حول املتهم الأول، مفادها حيازته للمواد 
املخ����درة بق�س����د البي����ع والتعاط����ي، لذا 
فقد مت ا�ست�س����دار اإذن من النيابة العامة 
لتفتي�����ض �سخ�س����ه وم�سكن����ه، وتوجه����ت 
ق����وة من رج����ال ال�رطة اإل����ى املنزل الذي 
يقطن فيه و�ساه����دوا املتهم بالقرب من 
�سيارت����ه، فت����م القب�ض علي����ه، وبتفتي�سه 
ع����ر معه على حقيبة �س����وداء حتتوي على 
مبل����غ 600 دينار وجمموعة م����ن الأقرا�ض 
الطبي����ة وقطع مل����ادة احل�سي�����ض املخدرة 
واأدوات للتعاط����ي، وع����دد م����ن الأكيا�ض 
حتتوي �سبو وم�رب للتعاطي، كما عر يف 
ال�سيارة على ميزان ح�سا�ض وم�رب وقطع 

ح�سي�ض، اإ�سافة اإلى 100 دينار.
وب�س����وؤال املته����م الأول ع����ن م�س����در 
املوؤث����ر العقلي، قرر لل�رط����ة اأنه يتعاطى 
“ال�سب����و” منذ الع����ام 2017، وق����ام ببيع 
كمي����ات منه عدة م����رات، واأن����ه يبيع مادة 

ال�سب����و على فتاتني من جن�سي����ة اآ�سيوية، 
واأن����ه اعتاد عل����ى ا�ستالم امل����واد املخدرة 
م����ن املتهم الثاين، كما قرر اأنه ا�ستلم من 
الث����اين كمي����ات ت�سل اإل����ى 50 جراما عدة 
م����رات، وكان يبي����ع اجلرام الواح����د مببلغ 
100 دينار، مبديا ا�ستعداده للتعاون مع 
ال�رط����ة يف القب�����ض على املته����م الثاين، 
وال����ذي كان يتح�س����ل منه عل����ى الكميات 

التي يروجها.
واأ�ساف����ت اأن����ه وبن����اء عل����ى التفاق، 
فق����د مت ا�ست�س����دار اإذن ل�سب����ط املتهم 
الثاين، وق����ام الأول بالت�س����ال به هاتفيا 
حت����ت رقابة ال�رطة، وطلب منه �راء كمية 
م����ن ال�سبو، واتفقا عل����ى اللقاء يف منطقة 
اجلف����ر، فا�سطحبته ال�رط����ة يف �سيارته 
اإل����ى هناك، وعن����د ح�سور املته����م الثاين 
قامت ال�رطة بالقب�ض علي����ه، وبتفتي�سه 
ع����ر يف جيبه عل����ى اأقرا�����ض طبية حتتوي 
عل����ى م����ادة امليتافيتام����ني كم����ا عر يف 
�سيارت����ه عل����ى 3 اأكيا�����ض م����ن “ال�سب����و” 
ومي����زان ح�سا�ض واأكيا�����ض ملوثة باملادة 
ذات����ه، وعر يف منزله على 3 اأكيا�ض كبرة 
ومتو�سط����ة احلجم م����ن ال�سب����و وميزانني 
ح�سا�س����ني ومبلغ 6000 دينار يعتقد اأنها 

ح�سيلة بيع مواد خمدرة.
ولفتت اإلى اأن املته����م الثاين اعرتف 
اأن����ه دائم ال����رتدد على �سق����ة تقيم فيها 
ا�ست�س����دار  وبع����د  الآ�سيوي����ة،  املتهم����ة 
اإذن لتفتي�سه����ا، توجه����ت ال�رطة لل�سقة 
وبالفعل ع����روا على املتهم����ة الثالثة يف 
حال����ة غ����ر طبيعية، وبعد اأخ����ذ عينات من 
اإدراره����ا ثب����ت احتواوؤه����ا عل����ى احل�سي�ض 

وميتافيتامني واأمفيتامني.
وثب����ت للمحكم����ة اأن املتهم����ني الأول 
والثاين يف غ�سون العام 2017، حازا وباعا 
بق�سد الجتار موؤثر عقلي ميتافيتامني يف 

غر الأحوال امل�رح بها قانونيا.
كم����ا اأ�سن����دت للمته����م الأول اأن����ه حاز 
واأح����رز بق�س����د التعاطي م����ادة احل�سي�ض 
العقل����ي امليتافيتامني  املخدرة واملوؤثر 
يف غ����ر الأح����وال املرخ�����ض به����ا قانون����ا، 
وللمته����م الثاين اأنه ح����از بق�سد التعاطي 
“ميتافيتام����ني  عقلي����ني  موؤثري����ن 
واأمفيتام����ني” يف غ����ر الأح����وال املرخ�ض 
به����ا، يف ح����ني ثب����ت اأن املتهم����ة الثالثة 
حازت واأحرزت بق�سد التعاطي املوؤثرين 
العقلي����ني امليتافيتام����ني والأمفيتامني 

ومادة احل�سي�ض املخدرة.

دانت املحكمة الك���رى اجلنائية 
الأولى ثالثة متهمني اختطفوا و�ربوا 
واآخر ع�سك���ري �سخ�سا يبلغ من العمر 
15 عام���ا، يطالب���ه اأحده���م مببلغ 50 
دينارا؛ كونه قد ح�سل عليها يف وقت 
�سابق ليدفعه���ا اإلى اآخر حتى يتنازل 
عن ب���الغ �سد املجن���ي عليه، وحكمت 
مبعاقبتهم باحلب�ض مل���دة 3 �سنوات 
نظ���را ل�سغ���ر �سنهم.وت�س���ر تفا�سيل 
الق�سي���ة اأن املجن���ي عليه كان ق���د اأبلغ 
ال�رط���ة اأن���ه واأثن���اء م���ا كان بالقرب من 
اإح���دى الكافتريات برفقة �سديقه، ح�ر 
اإلي���ه املتهمون وبرفقته���م اآخر ع�سكري، 
حيث كانت هناك خالف���ات معهم، وطلب 
منه املته���م الثالث النزول م���ن ال�سيارة 

التي ي�ستقلها للتحدث معه على انفراد.
واأو�س���ح املجني عليه اأن���ه ا�ستجاب 
الثال���ث  املته���م  اأن  اإل  الطل���ب،  لذل���ك 
ا�ستدرج���ه اإلى م���كان بعيد ع���ن �سديقه 
حتى اأنه اقرتب من �سيارته، وفجاأة ترجل 
جمي���ع املتهمني من ال�سي���ارة التي كانوا 
بداخلها، وقام���وا ب�سحبه داخلها واأجل�سوه 
يف املقع���د اخللفي ب���ني املتهمني الأول 

والثاين.
واأو�س���ح اأن املتهم���ني �ساق���وه اإلى  
ج���وار �ساطئ البح���ر مبنطق���ة الب�سيتني، 
وطوال ما كانوا يف الطريق كانوا يعتدون 
علي���ه بال�رب، اإلى اأن و�سل���وا اإلى مكان 
بعي���د بج���وار البحر اأنزل���وه م���ن ال�سيارة 
واعت���دوا عليه بال�رب م���رة اأخرى، وكان 
املته���م الثال���ث يطالبه ب�س���داد مبلغ 50 
دينارا ق���د دفعها ل���ه مقابل تن���ازل اأحد 
الأ�سخا�ض عن ب���الغ �سده، ووعد بت�سديد 

املبلغ يف �سنة اإل اأنه مل يفعل.
ومبطالعة ك�س���ف ال�ستعالم اجلنائي 
اخلا�ض باملتهم الأول اأنه يحتوي على عدد 
32 بالغ���ا �سده غالبيتها ال�رقة بالإكراه، 
واملته���م الث���اين بل���غ اإجم���ايل البالغ���ات 
�س���ده 13 بالغا، اأما املتهم الثالث، فكان 
يحت���وي ك�سفه على ع���دد 23 بالغا �سده، 
متنوع���ة ما بني العت���داء وال�سب وال�رقة 
وتعري�ض ح���دث لالنحراف، وتعاطي مواد 
طي���ارة، وا�ستعمال مركبة ودخول م�سكن. 
وثب���ت بتقري���ر املجن���ي عليه الطب���ي اأنه 
يعاين احمرارا يف اجلانب الأمين من الوجه، 

ونزيفا ب�سيطا يف العني بامللتحمة.

حكمت املحكمة الكرى اجلنائية 
الأولى ب�سجن �ساب اإفريقي اجلن�سية 
“32 عام���ا”، مل���دة 5 �سن���وات عم���ا 
باإن�س���اء  اإلي���ه م���ن اتهام���ات  اأ�سن���د 
وال�ستي���الء  اإلكرتوني���ة  توقيع���ات 
عل���ى مبالغ مالية و�سل���ت اإلى 7000 
دينار م���ن بطاقات ائتماني���ة مزورة، 
واأمرت املحكم���ة مب�سادرة البطاقات 
امل���زورة امل�سبوطة، وباإبعاده نهائيا 
ع���ن البحري���ن بع���د تنفي���ذ العقوبة 
املق�سي بها.ويتبني من اأوراق الق�سية 
اأن اأح���د البن���وك اكت�س���ف يف 22 مار����ض 
ا�ستخدام املته���م بطاقات بنكية   2017
ائتماني���ة، 3 منها حتمل �سع���ارات وا�سم 
اأح���د البنوك، ومزورة بطريق التقليد على 
نظائره���ا احلقيقية، ب���اأن اأدخلها يف جهاز 
ال����راف الآيل با�ستعمال توقيع اإلكرتوين 
خا����ض بالبن���ك، وغر ال�ريح���ة املمغنطة 
للبطاق���ات، واأجرى عملي���ات �سحب مبالغ 
متع���ددة حت���ى متكن م���ن �سح���ب قرابة 

7000 دينار.
ولف���ت امل�س���وؤول يف البن���ك اإلى اأن 
املته���م اأجرى اآخ���ر عملياته ح���ال قدومه 
اإلى املطار كمحطة ترانزيت )3 �ساعات(، 
وكان مق���ررا اأن يتوجه اإل���ى اإحدى الدول 
اخلليجية، اإذ اإن���ه واأثناء وجوده يف املطار 
الئتماني���ة  البطاق���ات  اإح���دى  ا�ستخ���دم 
املزورة و�سحب مبلغا وقدره 300 دينار.

وبعد اإجراء تل���ك العملية اتخذ البنك 
اإجراءات يف حال ا�ستخدام بطاقة م�سبوهة 
بالطالع على و�سم البطاقات امل�ستعملة، 
ومقارنتها بالبيانات الواردة، وتبني عدم 
وجود تطابق مع بع�ض املعلومات، وعلى 
الف���ور مت اإب���الغ اإدارة مكافح���ة اجلرائ���م 
الإلكرتوني���ة والقت�سادية، ولقب�ض على 
املته���م، ال���ذي ع���ر بحوزت���ه 7 بطاقات 
مزورين، وجهاز لرجمة وقراءة البطاقات 

البنكية.

3 سنوات لمدانين باختطاف 
والسبب 50 ديناًرا

إفريقي يستولي على 7 آالف 
دينار ببطاقات مزورة

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيم

“فيديو م�ساجرة مدينة حمد” قدمي ويهدف للم�سا�س بال�سلم �الأهلي
اتخاذ الإجراءات القانونية جتاه مرتكب الواقعة... “اجلرائم الإلكرتونية”:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكدت اإدارة 
مقط���ع  اأن  الإلكرتوني���ة  اجلرائ���م  مكافح���ة 
و�سائ���ل  بع����ض  ع���ر  املت���داول  الفيدي���و 
التوا�س���ل الجتماع���ي عل���ى اأن���ه م�ساجرة يف 
مدينة حمد، مقطع قدمي يعود للعام 2011، 
واأن اله���دف من اإع���ادة بثه عل���ى اأنه حديث 

يهدف اإلى اإثارة الفتنة وخلق حالة من البلبلة 
وامل�سا�ض بال�سلم الأهلي.

واأو�سح���ت اأنه �سيت���م اتخ���اذ الإجراءات 
القانوني���ة الالزمة جت���اه املت���ورط بارتكاب 
الواقع���ة واإعادة ب���ث هذا املقط���ع وكل من 
ي�ساه���م يف ن����ر ال�سائع���ات املغر�س���ة التي 

ته���دف اإل���ى الإ����رار بالن�سي���ج  املجتمعي، 
الأخب���ار  ا�ستق���اء  اأهمي���ة  عل���ى  م�س���ددة 
واملعلوم���ات م���ن م�سادره���ا الر�سمية دون 

�سواها. 
اجلرائ���م  مكافح���ة  اإدارة  واأ�س���ارت 
الإلكرتونية اإلى اأن املديرية الأمنية املعنية، 

با�رت يف الأول من ال�سه���ر اجلاري، م�ساجرة 
بني ع���دد من الأ�سخا�ض يف مدينة حمد،  فور 
تلقيها بالغ���ا يف هذا ال�ساأن، منوه���ة اإلى اأنه 
مت اتخ���اذ الإجراءات القانوني���ة املقررة بحق 
اأطراف امل�ساجرة واإحالة الق�سية اإلى النيابة 

العامة.



م�رص تعيد فح�ص 
�سحنة قمح رو�سي

القاه���رة/ دبي - رويرتز: قالت م�سادر ر�سمية 
وجتاري���ة اإن م����رص تعي���د فح�ص �سحنة قم���ح رو�سية 
حجمه���ا 63 األف ط���ن بعد اأي���ام من رف�سه���ا ب�سبب 
م�ستوي���ات زائدة من فطر الإرجوت ال�سائع وجوده يف 
احلبوب. وكان���ت م�رص، اأكرب م�س���رت للقمح يف العامل، 
قال���ت اأم�ص اإن ال�سحن���ة املبيعة اإل���ى الهيئة العامة 
لل�سل���ع التموينية ق���د احتوت على الإرج���وت بن�سبة 
0.06 % وهو ما يزيد على احلد الأق�سى امل�سموح به 
البالغ 0.05 % وفًق���ا لقواعد املناق�سات احلكومية 

امل�رصية.

“البور�سة”: 3.88 مليون �سهم ب� 747.9 األف دينار
املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل موؤ�رص البحرين العام اأم�ص الأحد عند م�ستوى 1.265.65 بانخفا�ص 
وق���دره 0.15 نقطة مقارنة باإقفاله يوم اخلمي�ص املا�س���ي، يف حني اأقفل موؤ�رص البحرين الإ�سالمي عند 
م�ست���وى 981.66 بانخفا����ص وقدره 0.60 نقطة مقارنة باإقفاله ال�ساب���ق. وتداول امل�ستثمرون 3.88 
ملي���ون �سه���م، بقيمة اإجمالي���ة قدرها 747.88 األف دين���ار، مت تنفيذها من خ���الل 64 �سفقة، اإذ ركز 
امل�ستثمرون تعامالتهم على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية، التي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 324.62 
األ���ف دينار اأي م���ا ن�سبته 43 % من القيم���ة الإجمالية للتداول وبكمية قدره���ا 1.44 مليون �سهم، مت 
تنفيذه���ا م���ن خالل 28 �سفقة. وج���اء البنك الأهل���ي املتحد يف املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة 311.15 األ���ف دينار اأي ما ن�سبته 41.60 % اإجمايل قيم���ة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 
1.41 ملي���ون �سه���م، مت تنفيذها من خالل 25 �سفقة. اأما املرك���ز الثاين فكان جمموعة جي اف ات�ص 
املالي���ة بقيم���ة قدرها 297.98 األف دينار اأي ما ن�سبته 39.84 % م���ن اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة 

وبكمية قدرها 2.08 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 14 �سفقات.
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اقتصاد
�لقيمة �ل�سوقية لـ “�لبور�سة” ت�سجل 7.7 مليار دينار يف �أبريل

بانخفا�ص 2.96 % على اأ�سا�ص �سنوي

تراجع���ت القيم���ة ال�سوقية لبور�س���ة البحرين 
لت�س���ل اإلى 7.709 مليار دينار يف اأبريل املا�سي، 
بانخفا����ص مق���داره 2.96 %، مقابل 7.945 مليار 

دينار يف اأبريل 2017.
ويبل���غ ع���دد ال����رصكات املدرج���ة يف بور�س���ة 
البحري���ن 43 �رصكة حتت 6 قطاع���ات مع �رصكة غري 
بحريني���ة “بن���ك م�سق���ط”، و�رصكت���ان بحرينيت���ان 

مقفلتان هما “�سيكو، و ”�سناعة الورق”.
فيما هب���ط موؤ�رص البحرين الع���ام بن�سبة 5.82 
% م�سجال 1257.88 نقط���ة خالل اأبريل املا�سي، 

مقارنة ب� 1335.67 نقطة يف اأبريل 2017.
ومن جانب ع���دد ال�سفق���ات، تراجعت بن�سبة 
17.8 % لي�س���ل عددها اإل���ى 1384 �سفقة خالل 
1684 �سفق���ة خ���الل  ب����  2018 مقارن���ة  اأبري���ل 
اأبري���ل املا�سي، فيما �سجل���ت البور�سة اأعلى عدد 

�سفقات خالل العام 2008 ب� 43540 �سفقة.

وو�سلت ن�سبة الأرباح املوزعة اإلى ال�سعر اإلى 
5.71 % يف اأبريل املا�سي، بعدما كانت 4.94 % 
خالل اأبريل 2017، وبلغ دوران ال�سهم 0.22 % يف 

نوفمرب، فيما و�سل العائد على ال�سهم 9.22 %.
وبلغ���ت كمي���ة الأ�سهم املتداول خ���الل اأبريل 
املا�سي 86583 �سهما مقابل 141012 �سهما يف 
اأبريل 2017، بانخفا����ص مقداره 38.59 %، فيما 
بلغ���ت قيم���ة الأ�سه���م املتداول���ة يف اأبريل 2018 
ح���وايل 16.8 األف دينار مقابل 20.7 األف دينار يف 

اأبريل من 2017 بهبوط ن�سبته 18.6 %.
وج���اء قط���اع ال�ستثم���ار يف املرتب���ة الأول���ى 
م���ن حيث قيم���ة الأ�سه���م املتداولة بنح���و 7.057 
ملي���ون دينار، م���ا ن�سبت���ه 41.84 % م���ن اإجمايل 
قيمة الأ�سه���م املتداولة يف البور�س���ة، تاله قطاع 
امل�س���ارف التجاري���ة بقرابة 4.7 ملي���ون دينار ما 
ن�سبت���ه 27.81 %، ث���م قطاع ال�سناع���ة بنحو 3.2 
ملي���ون دينار م���ا ن�سبت���ه 19.11 %، ورابًعا قطاع 
اخلدمات بنح���و 1.52 مليون دينار ما ن�سبته 9.05 

%، وخام�ًس���ا قطاع ال����رصكات املقفلة ب� 150 األف 
دينار ما ن�سبت���ه 0.88 %، ف�ساد�ًسا قطاع التاأمني 
ب����116 األف دين���ار ما ن�سبت���ه 0.68 % من اإجمايل 
قيمة الأ�سهم املتداولة يف البور�سة، واأخريا قطاع 

الفنادق وال�سياحة ب� 99 األف دينار ما ن�سبته 0.58 
.%

امل�ستثمري���ن  تعام���الت  قيم���ة  وارتفع���ت 
يف ال�س���وق ون�س���ب متلكه���م يف اأ�سه���م ال����رصكات 

امل�ساهم���ة العامة امل�سجلة يف بور�سة البحرين اإلى 
160282 دين���ارا يف الرب���ع الأول من العام 2018 
مقاب���ل 98013 دين���ارا يف الربع الأخ���ري من العام 
املا�س���ي، ويف التفا�سيل ارتفع���ت قيمة تعامالت 
امل�ستثمري���ن البحريني���ني اإل���ى 106259 دينارا 
مقابل 67217 دينارا، فيما ارتفعت قيمة تعامالت 
اخلليجي���ني اإلى 39661 دين���ارا مقارنة ب�24751 
دين���ارا، وزادت قيم���ة تعام���الت امل�ستثمرين من 
ال���دول الأخرى اإل���ى 14362 دين���ارا مقابل 6045 

دينارا.
وارتفع���ت القيمة ال�سوقي���ة لبور�سة البحرين 
من 7.840 ملي���ار دينار يف نهاية العام 2016 اإلى 

8.146 مليار دينار بنهاية العام 2017.
بور�س���ة  امل�ستثمري���ن يف  وت���داول خمتل���ف 
البحري���ن خ���الل الع���ام 2017 نح���و 1.129 ملي���ار 
�سه���م، بقيمة اإجمالي���ة بلغ���ت 211.4 األف دينار، 

نفذها الو�سطاء من خالل 5441 �سفقة.

“�لغرفة”: حلقة نقا�سية حول ر�سوم �لأن�سطة �لتجارية

“�ستاندرد �آند بورز” توؤكد ت�سنيف �لبحرين عند B+/B مع نظرة م�ستقرة“بتلكو”: �ل�سيخ عبدهلل بن خليفة رئي�سا ملجل�س �لإد�رة

�أيوب يطالب مب�رشوع �سامل للبنية �لتحتية لـ“�ملنامة �لقدمية”

البنوك التجارية تتمتع مب�ستويات �سيولة قوية

دعا لال�ستعانة ب�رصكات ا�ست�سارية عاملية

اأكدت وكالة التن�سي���ف الئتماين “�ستاندرد 
اآند ب���وزر” ت�سنيف البحرين عن���د B+/B للمدى 
الطوي���ل والق�س���ري للدي���ون ال�سيادية م���ع نظرة 
م�ستقبلي���ة م�ستق���رة، وتوقعت الوكال���ة اأن ينمو 
الناجت املحلي مبعدل 2.5 % �سنوياً يف املتو�سط 
وذل���ك م���ا ب���ني 2018 و2021 مع متت���ع اململكة 
بدعم �سقيقاتها من خالل برنامج التنمية اخلليجي 

لتمويل م�رصوعات البنية التحتية.
وتوقعت الوكالة اأن يتم �رصف منح بنحو 870 
ملي���ون دولر خ���الل الع���ام اجل���اري 2018 �سمن 
برنامج التنمية اخلليجي، ومدفوعات �سنوية اأخرى 
تقرتب من مليار دولر عل���ى مدار الأعوام اخلم�ص 

املقبلة.
واأفادت الوكالة اأن اقت�ساد البحرين ونظامها 
امل���ايل يوا�س���الن الأداء ب�س���كل جي���د، مع حتقيق 
القت�ساد منوا بن�سبة 3.9 ٪ يف العام 2017، على 
الرغم من �سعف املالية العامة وانخفا�ص م�ستوى 
اإجم���ايل الحتياطيات الأجنبي���ة يف م�رصف البحرين 

املركزي. 
واأ�س���ارت الوكال���ة اأن و�س���ع البحري���ن ل زال 

 -BB حتت التقييم لرفعه اإلى
ال���وكالت  م���ن  ب���ورز”  اآن���د  و”�ستان���درد 
الئتماني���ة التي تتعام���ل معها البحري���ن ب�سورة 
ر�سمية وتزوده���ا بالبيان���ات واملعلومات املالية 

والقت�سادية.
واأ�س���ارت الوكال���ة اأن البحري���ن �ستنج���ح يف 
تقلي���ل العج���ز يف امليزانية العامة م���ن 10 % من 
الناجت املحلي الإجمايل يف العام 2017 لتبلغ 7 % 
بحلول العام 2021 مع ب���دء البحرين اتخاذ تدابري 
مالية منذ العام 2015 ملعاجلة التداعيات املالية 

الناجتة عن انخفا�ص اأ�سعار النفط. 
وذك���رت الوكال���ة اأن البحري���ن تعامل���ت م���ع 

انخفا����ص اأ�سعار النفط م���ا اأدى اإلى ارتفاع الدين 
الع���ام وانخفا�ص يف الأ�سول الأجنبي���ة، لفتة اإلى 
اأن النظرة امل�ستقبلي���ة امل�ستقرة تعك�ص التوازن 
بني خماط���ر تتعلق فيم���ا اإذا كان البنك املركزي 
�سيكون ق���ادر على تلبية الزي���ادة يف الطلب على 
العم���الت الأجنبية خالل 12 �سهرا، يف ظل توقعات 
اأن حتظ���ى اململك���ة بالدع���م امل���ايل املحتمل من 

الدول املجاورة.
وقالت الوكالة اإنها �سرتفع ت�سنيف البحرين 
ال�سي���ادي، اإذا ما حت�سن و�س���ع الأ�سول اخلارجية 
يف البحرين �سواء ع���رب تدفق كبري للعملة الأجنبية 
اأو قي���ام احلكوم���ة باتخاذ تداب���ري لتح�سني و�سع 
املالي���ة العامة من اأجل اإبط���اء اأو خف�ص اأي زيادة 

جديدة يف الدين العام.
وبخ�سو�ص الأ�س�ص التي ا�ستندت “�ستاندرد 
اآند بورز” يف ت�سنيفاتها لقدرة البحرين ال�سيادية، 
اأ�سارت الوكالة اإلى اأن الأ�سول اخلارجية ال�سافية 
للبالد وامل�ست���وى املتوا�سع للطفرة القت�سادية 
اإلى جانب توقعها بتلقي البحرين لدعم مايل فيما 

يتعلق ب�سعر ال�رصف من الدول املجاورة.
وذكرت الوكالة اأنه قد “اأثبت و�سول احلكومة 
اإل���ى اأ�سواق راأ�ص املال الدولي���ة اأهمية حا�سمة يف 
دع���م امل�ستوى املنخف�ص م���ن احتياطيات العملة 
الأجنبية لدى البنك املرك���زي. ومع ذلك، يف راأينا، 
يلبي للم�رصف املركزي حالي���ا الطلب على العملة 

الأجنبية من ال�سوق املحلية”.
وبين���ت الوكال���ة اأن العجز يف املالي���ة العامة 
يوؤدي اإلى تفاقم الخت���الل اخلارجي ويزيد الدين 
احلكوم���ي، كم���ا اأن احتياطيات البحري���ن الدولية 
الإجمالي���ة منخف�س���ة، تغطي اأقل م���ن �سهر واحد، 
يف ظل عدم وجود �س���ايف تدفق جوهري وم�ستدام 
للعملة الأجنبية، اإذ كان اإ�سدار ال�سندات اخلارجية 
احلكومي���ة )وال�سك���وك( ه���و الدع���م الرئي�س���ي 
لالحتياطيات الدولية الإجمالية للم�رصف املركزي 

يف العام 2017 وا�ستمر يف العام 2018. 
واأو�سح���ت الوكال���ة اأن اإجم���ايل الحتياطيات 
الدولي���ة بل���غ ح���وايل 2.8 ملي���ار دولر يف نهاي���ة 
الع���ام 2017 يف ح���ني تقدرها الوكال���ة بنحو 2.5 
مليار دولر يف اأبري���ل املا�سي. وتفرت�ص الوكالة 
اأن ذلك يت�سمن عائ���دات من ال�سكوك التي تبلغ 

قيمتها مليار دولر والتي �سدرت يف اأبريل. 
الحتياطي���ات  اإجم���ايل  يظ���ل  اأن  وتوقع���ت 
الدولية من م�رصف البحرين املركزي يف الأعوام ما 
بني 2018 و2021 عموما عند م�ستويات م�ستقرة 
م���ع وجود انخفا�ص طفي���ف، اإذ توقعت اأن ت�ستمر 

البحرين يف زيادة الدين احلكومي اخلارجي.
 وراأت الوكال���ة اأن مرون���ة ال�سيا�س���ة النقدية 
حم���دودة ب�سبب رب���ط الدينار البحرين���ي بالدولر 
الأمريك���ي. بالإ�سافة اإلى اأن م�ستوى الحتياطيات 

الأجنبية املنخف�ص ي�سع حتديا اأمام هذا الربط.
وتوقعت الوكالة اأن تنجح البحرين يف تقلي�ص 
العجز يف احل�ساب اجلاري مع حت�سن اأ�سعار النفط، 
م�س���رية اإلى حت�سن متوق���ع يف الدخل احلكومي مع 
فر����ص �رصيبة القيمة امل�سافة والتي �سيكون لها 

تاأثري على اإيرادات احلكومة.
واأ�ساف���ت “�ستاندرد اآند ب���ورز” اأن الأ�سول 
الأجنبي���ة مل�سارف اجلمل���ة والتجزئة تبلغ 236 % 
م���ن اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل للمملكة، اإل اأن 
القواع���د التنظيمية ال�سارم���ة لراأ�ص املال جتعل 
اللتزام���ات الطارئ���ة على احلكومة حم���دودة واأن 
م�ستوى املخاطر يبلغ وفق تقديرات الوكالة 7 من 
10، واأن احلكوم���ة قد تكون امل���الذ الأخري لبنوك 

اجلملة واأغلبها ذات ملكية اأجنبية.
وقال���ت اإن بن���وك التجزئ���ة تب���دو يف و�س���ع 
�سحي من حيث ال�سيولة واملالءة املالية مع ن�سبة 
القرو����ص اإل���ى الودائع لنح���و 65 %، حيث تتمتع 

البنوك مب�ستويات �سيولة قوية.

املنام���ة - اأمف���ا القاب�س���ة: اأّكد رج���ل الأعمال 
وع�س���و جمل����ص اإدارة �رصكة “اأمف���ا القاب�سة” حممد 
رجب اأيوب على �رصورة اإيجاد معاجلات جذرية للبنية 
التحتي���ة ل���� “املنامة القدمي���ة”، وذل���ك عو�سا عن 
“املعاجلات ال�سطحية التي مل ترتق حلجم امل�سكالت 

الناجمة عن اهرتاء البنية التحتية و�سعفها”.
وحّث اأيوب جميع اجلهات املعنية ب�رصورة اإيجاد 
م����رصوع �سام���ل يعالج جوانب اخلل���ل والق�سور كاّفة 
يف املراف���ق العام���ة والطرق���ات واملب���اين القدمية، 
مق���دّرا يف الوقت ذاته اجله���ود الكبرية التي تبذلها 

“اأمان���ة العا�سم���ة” بجناحيها “املجل����ص” و”الإدارة 
التنفيذية”، وما حتقق من اإجنازات يف هذا ال�سعيد، 
ملمحا اإلى حاجة املنطقة اإلى م�رصوع متكامل و�سامل 

يقّدم معاجلات جذرية.
واأ�س���اد باجلهود التي تبذلها حمافظة العا�سمة 
على �سعيد متابع���ة م�سكالت املنامة والعمل اجلاد؛ 
م���ن اأج���ل تطويره���ا، وذل���ك �سم���ن اإط���ار اجلهود 

احلكومية الرامية اإلى اإيجاد اأف�سل احللول.
ودع����ا يف هذا ال�سي����اق اإل����ى ال�ستعانة ب�رصكات 
هند�سي����ة وا�ست�ساري����ة عاملية؛ لتق����دمي ت�سّورات 

وخمّطط����ات ح����ول “املنام����ة القدمي����ة”، وذلك مبا 
يراع����ي اجلوان����ب الجتماعي����ة والثقافي����ة والبيئية 

كافة.
واأ�سار رج����ل الأعمال وع�سو جمل�ص اإدارة �رصكة 
“اأمفا القاب�سة” اإلى اإمكان ال�ستفادة الكبرية من 
“املنامة القدمية” وتاريخيتها ومكانتها املرموقة 
الرتق����اء  عل����ى  الق����ادرة  ال�ستثم����ارات  ج����ذب  يف 
بالعا�سمة وتطويرها من اجلوانب كافة، مبا ل يوؤثر 

على املواطنني البحرينيني و�سّكانها الأ�سليني.
م�س���دداً عل���ى ����رصورة اأن يك���ون هن���اك م�رصوع 

متكام���ل بحج���م “تاريخية املنامة” مب���ا يجعل اإقبال 
ال�سّكان البحرينيني على ال�سكن فيها اأكرب من خالل 
انته���اج م�ساري���ع جاّدة تعم���ل على تو�سع���ة الطرق، 
واإيجاد مواق���ف لل�سيارات، وتطوير ال�رصف ال�سّحي، 
واإيجاد امل�ساح���ات املفتوحة واحلدائق واملتنزهات 

ال�سغرية، وغريها من امل�ساريع ال�رصورية واملهمة.
منوهاً اإل���ى اأن امل�ساري���ع الرتقيعية مل�سكالت 
املنام���ة القدمي���ة مل تعد جت���دي نفع���اً مقابل حجم 
امل�سكل���ة وقدمه���ا، الأمر ال���ذي ي�ستل���زم املعاجلة 

اجلذرية.

ال�سناب����ص - الغرف���ة: تنظ���م غرف���ة 
جت���ارة و�سناعة البحرين يف مت���ام ال�ساعة 
9:00 م���ن م�س���اء ي���وم الربع���اء 6 يونيو 
2018 بقاع���ة املجل����ص بالطابق الأر�سي 
مببنى بيت التجار حلقة نقا�سية لال�ستماع 
ملرئيات اأع�س���اء الغرفة ح���ول “تاأثريات 
ر�سوم مزاولة الأن�سط���ة التجارية اجلديدة 
يف البحرين على التجار واأ�سحاب الأعمال”، 
حي���ث ياأتي تنظيم ه���ذه الفعالية املهمة 
من منطلق حر�ص وم�سوؤولية الغرفة لتبني 
الق�ساي���ا كافة واملوا�سي���ع ذات العالقة 

بالقطاع اخلا�ص ومنوه.

ودعا النائ���ب الثاين لرئي����ص الغرفة 
حممد عبداجلبار الكوهجي كافة املهتمني 
واملخت�س���ني واأ�سح���اب الأعم���ال والتجار 
احللق���ة  ه���ذه  يف  وامل�سارك���ة  للح�س���ور 
النقا�سي���ة ملا لها م���ن انعكا�سات مبا�رصة 
على القطاع اخلا�ص البحريني والقت�ساد 
الغرف���ة  عل���ى حر����ص  موؤك���داً  الوطن���ي، 
واهتمامه���ا البال���غ عل���ى ا�ستعرا�ص كافة 
م�ساكل القطاع التج���اري واقرتاح احللول 
املالئم���ة، متمنياً اخلروج بنتائ���ج اإيجابية 
من هذه احللقة النقا�سية الهامة يف �سبيل 

خدمة ومنفعة القت�ساد املحلي.

الهمل���ة - “بتلك���و”: اأعلن���ت �رصكة 
بتلك���و عن تعي���ني ال�سيخ عب���داهلل بن 
خليفة اآل خليفة لرئا�سة جمل�ص الإدارة. 
و�سغ���ل هذا املن�سب حمم���د بن خليفة 
اآل خليف���ة منذ دي�سم���رب 2016، والذي 
اأدي دورا حموري���ا يف تنفي���ذ اخلط���ط 

الإ�سرتاتيجية لل�رصكة. 
واأ�س���اد جمل����ص الإدارة مبا �سهدته 
بتلك���و يف فرتة تويل ال�سي���خ حممد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة رئا�س���ة املجل�ص من 
حت�سن يف ع���دد من اجلوانب الت�سغيلية 
وال�ستثماري���ة املتعلقة بال�رصكة. يذكر 
اأن ال�سيخ عبداهلل ب���ن خليفة اآل خليفة 
يتولى من�س���ب الرئي����ص التنفيذي يف 
�رصك���ة “اأ�سول”، وميت���از بخربة وا�سعة 
تزيد ع���ن 20 عام���ا يف القطاع امل�رصيف 

واملايل. 
ال�سي���خ عب���داهلل حالي���ا  ويرتاأ����ص 
املالي���ة  الأوراق  �رصك���ة  اإدارة  جمل����ص 

وال�ستثمار )�سيكو(، وهو ع�سو يف كل 
من جمل�ص اإدارة بنك البحرين والكويت 
وجمل�ص اإدارة اأمانات القاب�سة �ص.م.ع. 
وح�سل على �سه���ادة البكالوريو�ص يف 
اإدارة الأعمال من جامعة جورج وا�سنطن.

زينب �لعكري

علي �لفرد�ن

• حممد اأيوب	

• ال�سيخ عبداهلل بن خليفة	
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للمغرتبني البحرين الثانية عامليا يف “توازن العمل واحلياة” 
ي�ستغلون 42.9 �ساعة �أ�سبوعيا

و��سل����ت �لبحري����ن حتقيق مر�ك����ز متقدمة يف 
موؤ�رش�ت م�ستوى �ملعي�سة وجودة �حلياة، وحافظت 

على موقعها كمكان مف�سل بالن�سبة للمغرتبني.
����ا  و�حتل����ت �ململك����ة �لرتتي����ب �لث����اين عامليًّ
بح�س����ب �رشكة InterNations )�سبكة �ملغرتبني 

�لعاملية( يف توفر �لتو�زن بني �لعمل و�حلياة.
و�سبق����ت �لبحري����ن �لعديد من �ل����دول �لغنية 

و�لتي توفر رفاهية عالية يف م�ستوى �ملعي�سة.
وجاءت �لبحري����ن باملركز �لثاين بعدد �ساعات 
�لعم����ل للمغرتبني بو�ق����ع 42.9 �ساع����ة �أ�سبوعيًّا، 
فيما نقلت �ل�رشكة يف تقريرها �لذي ت�سمن �لدول 
�لع�رش �لأف�سل على م�ستوى �لعامل عن �مل�ساركني 
بال�ستط����اع قولهم �إنه����م ي�سع����رون بالر�سا عن 

وظائفهم وحياتهم.
و�أك����د معظمه����م �أن �أعماله����م ووظائفه����م يف 
�لبحرين توفر لهم وقًتا لا�سرتخاء بعد �نتهاء يوم 

�لعمل.
و�عتم����دت �ل�رشك����ة يف ت�سنيفه����ا عل����ى �إجر�ء 
مقابات مع نحو 13 �ألف مغرتب يعي�سون يف 188 

منطقة ودولة حول �لعامل. 
ووج����د ��ستطاع �ل�رشك����ة �أن �أك����ر �لأ�سخا�ص 
�سع����ادة وقدرة عل����ى حتقيق �لت����و�زن بني �لعمل 
و�حلياة لي�ص بال�رشورة �أن يكونو� يعملون �ساعات 
�أق����ل، و�إمن����ا ه����ل لديهم �لوق����ت لعي�����ص حياتهم 

وممار�سة هو�ياتهم و�للتقاء باأ�سدقائهم.
�س����كل  عل����ى  بالت�سني����ف  �لعتم����اد  ومت 
ومو��سف����ات �لأماكن �لتي يعي�س����ون فيها كتوفر 
م�ستوى عال من نوعية �حلياة و�لتي ت�سمل معايري 
مثل �ل�سك����ن و�لتعليم و�لظ����روف �لبيئية وغريها 
م����ن �لتفا�سيل �لتي جتع����ل �لأ�سخا�ص �أكر قدرة 

على �لتو�زن بني �لعمل و�حلياة.
و�سمت قائمة �لدول �ل� 10 دولتني عربيتني 

فقط هما �لبحرين و�سلطنة عمان.
وفيما يلي �لقائمة �لكاملة بالإ�سافة �إلى عدد 

�ساعات �لعمل للمغرتبني بهذه �لدول: 

  1 - الدنمارك
 ح�سلت �لدمنارك على �ملركز �لأول، حيث يبلغ 
عدد �ساع���ات �لعمل للمغرتبني فيه���ا 39.7 �ساعة 
���ا )ح���و�يل 8 �ساع���ات يوميًّا مل���دة 5 �أيام،  �أ�سبوعيًّ
و�إج���ازة يومني(، وه���ي بذلك لديه���ا �أق�رش �ساعات 

عمل �أ�سبوعية مقارنة بباقي �لدول يف �لقائمة.

 2 - البحرين
  �حتلت �لبحرين �ملركز �لثاين بعدد �ساعات 
عمل للمغرتبني 42.9 �ساعة �أ�سبوعيًّا )9 �ساعات 
���ا يف ح���ال كان �لدو�م 5 �أي���ام، وت�سل �إلى  يوميًّ

7:15 �ساعة يوميًّا يف حال كان �لدو�م 6 �أيام(.

  3 - النرويج
  رغ���م �أن �لرنويج تاأت���ي يف �ملركز �لثالث 
ب���ني �أف�س���ل �ل���دول �لت���ي توف���ر تو�زًن���ا بني 
�لعم���ل و�حلياة، ويبلغ ع���دد �ساعات �لعمل بها 
���ا )نف����ص �لبحرين بعدد  42.9 �ساع���ة �أ�سبوعيًّ
�ل�ساعات(، �إل �أن �لعديد من �ملغرتبني �أ�سارو� 
�إلى �أن �لدخل �ملتاح ل يغطي كافة �حتياجاتهم 

�ليومية، ما جعل �لبحرين تتقدم عليها.

 4 - جمهورية التشيك
عم���ل  �ساع���ات  �أط���ول  �لت�سي���ك  ل���دى    
للمغرتبني مقارنة بالدول �ملدرجة يف �لقائمة، 
�إذ يبل���غ عدد �ساع���ات �لعمل به���ا 44.9 �ساعة 
���ا، رغ���م ذلك يتمت���ع �ملغرتبون بجودة  �أ�سبوعيًّ
�حلي���اة، حي���ث �أ�سارو� �إل���ى �أن �أ�سح���اب �لعمل 
مينحونهم �لعديد م���ن �ملز�يا مثل �أيام �إجاز�ت 

�إ�سافية ورعاية �سحية جيدة. 

  5 - نيوزيلندا
   ينتق���ل معظم �لأ�سخا�ص �إل���ى نيوزيلند� 
من �أج���ل جودة حياة �أف�سل �أك���ر من �نتقالهم 
لها م���ن �أجل �لعم���ل، ويبلغ ع���دد �ساعات عمل 

�ملغرتبني بها 42.3 �ساعة �أ�سبوعيًّا.

 6 - السويد
  ج���اءت �ل�سويد يف �ملرك���ز �ل�ساد�ص بعدد 
ا،  �ساع���ات �لعمل بو�ق���ع 42.3 �ساع���ة �أ�سبوعيًّ
و�أب���دى معظ���م �ملغرتب���ني �لذي���ن �ساركو� يف 
�ل�ستط���اع �سعادتهم بالآف���اق �ملهنية و�لأمن 

�لوظيفي و�لفر�ص �ملتاحة لهم هناك.

 7 - كوستاريكا
  عل���ى �لرغ���م م���ن �أن كو�ستاري���كا حتت���ل 
�ملرك���ز �ل�سابع يف حتقيق �لت���و�زن بني �لعمل 
و�حلياة، ويبلغ ع���دد �ساعات �لعمل فيها 44.3 
���ا، �إل �أن �ملغرتب���ني ذك���رو� �أن  �ساع���ة �أ�سبوعيًّ

.� كلفة �ملعي�سة فيها مرتفعة جدًّ

 8 - هولندا
  يبل���غ ع���دد �ساع���ات عم���ل �ملغرتب���ني يف 
���ا، و�أع���رب معظ���م  هولن���د� 42 �ساع���ة �أ�سبوعيًّ
�ملغرتبني عن �سعادتهم ب�سكل خا�ص باقت�ساد 
هولند� �ملزدهر و�سوق �لعمل فيها، حيث يوؤكد 

كثريون �أن �حلياة فيها خالية من �ملتاعب.

  9 – سلطنة عمان
  يف ح���ني �أعرب معظ���م �ملغرتبني يف عمان 
ع���ن �سعادته���م بتحقي���ق �لتو�زن ب���ني �لعمل 
و�حلي���اة، �إل �أن �لعدي���د منهم ي�سع���رون بر�سا 
�أق���ل فيم���ا يتعل���ق بالآف���اق �ملهني���ة و�لأمان 
�لوظيفي، ويبلغ عدد �ساعات �لعمل للمغرتبني 

يف �ل�سلطنة 43.5 �ساعة �أ�سبوعيًّا.

 10 - مالطا
  ت�س���ل �ساعات �لعمل للمغرتبني يف مالطا 
���ا، وه���ي بذل���ك �أقل من  43.9 �ساع���ة �أ�سبوعيًّ

�ملتو�سط �لعاملي )44.3 �ساعة يف �لأ�سبوع(. 
و�أ�سار �لعديد م���ن �ملغرتبني يف هذ� �لبلد 
�إل���ى �أنهم يح�سل���ون على دخل مت���اح �أكرب مما 

يحتاجونه لتغطية جميع نفقاتهم.

مازن الن�سور

مفاو�سات لتجديد عقد “با�س” مبطار البحرين وينتهي 2020

قال ع�س���و جمل����ص �إد�رة �رشكة 
خدم���ات مط���ار �لبحري���ن )با����ص(، 
نبيل كانو، �إن عقد �لمتياز �ملمنوح 
لل�رشكة لتق���دمي خدماتها يف �ملطار 
ينته���ي يف �لع���ام 2020، ولت���ز�ل 
�ملفاو�س���ات قائم���ة م���ع �حلكوم���ة 

لتجديد �لعقد.
و�أو�سح �أنه ل يوجد تغيري�ت يف 
�لعق���د �سوى �أن �ل�رشك���ة �ستعمل يف 
�ملطار �جلدي���د، مبيًن���ا �أن �مل�ساحة 
خمتلف���ة يف �ملطار �جلدي���د وهناك 
بع�ص �لأعم���ال �لتي كان���ت �ل�رشكة 
تقوم به���ا �ستوؤخذ منه���ا، وهذ� �أمر 

طبيعي مع مطار وت�سميم جديد.
و�أ�ساف �أن �ل�رشكة �تخذت قر�ر� 
يف  �لعم���ل  ل�ستم���ر�ر  ��سرت�تيجي���ا 
�إيجابي���ة بالتعاون  �ملطار بطريق���ة 
مع �حلكوم���ة، و�ستاأخذ �رشكة طري�ن 
�خللي���ج �لقاب�سة م���ا ن�سبته 30 % 
- 40 % م���ن �رشك���ة خدم���ات مطار 

�لبحرين.
�أعم���ال با����ص يف  وع���ن تو�س���ع 
�ملنطق���ة، ق���ال �إن �ل�رشك���ة لديه���ا 
�خل���ربة �لوطني���ة �لكافي���ة للعم���ل 
ب�سب���ب جناحه���ا يف مط���ار�ت ج���دة 
و�لدمام، لذ� تدر�ص �لآن �لدخول يف 
�إد�رة وت�سغي���ل �ملطار�ت �ل�سغرية 
يف دول ����رشق �آ�سي���ا و�أوروب���ا، فيما 
�ملناق�س���ات  يف  �لدخ���ول  تعت���زم 

�جلديدة مبطار �لبحرين.
وتق���دم �رشك���ة خدم���ات مط���ار 
�لبحرين “با����ص” عملياتها �لرئي�سة 
�سع���ة  وتبل���غ  �لبحري���ن  مط���ار  يف 
عملياته���ا نح���و 9 ماي���ني م�ساف���ر 
�سنوًيا، وتخدم حالًيا 35 �رشكة طري�ن 
خمتلفة تق���دم جمموع���ة �ساملة من 

�لأر�سية، وخدمات  خدمات �ملناولة 
و�لتحك���م يف  و�لإر�س���ال  �لتموي���ن، 
و�خلدم���ات  �لطائ���ر�ت،  حتمي���ل 

�خلا�سة، و�لتعامل مع �لأمتعة.
�أنباء عن وج���ود توجه  وتت���و�رد 
حكومي لدخول م�سغل ثاٍن للخدمات 
�لأر�سي���ة يف مط���ار �لبحرين �جلديد 
�ملزمع �فتتاحه بنهاية �لعام 2019 
ل�سال���ح �رشك���ة “دنات���ا” �ململوك���ة 
ل�رشك���ة ط���ري�ن �لإم���ار�ت، يف خطوة 
لف���ك �حت���كار �رشك���ة خدم���ات مطار 
�لبحرين “با�ص” �لتي باتت �مل�سغل 
�لوحي���د للخدمات �لأر�سية لنحو 40 

عاًما، منذ �لعام 1977.
ود�ّسنت �رشكة مطار �لبحرين يف 
مطلع �لع���ام 2016 م����رشوع تو�سعة 
مطار �لبحري���ن، �ل���ذي ي�ستمر حتى 
مطل���ع �لع���ام 2020، وتبل���غ كلف���ة 
�مل����رشوع �لإجمالي���ة نح���و 1.1 مليار 
دولر، وينف���ذ مبنح���ة م���ن �سندوق 
�أبوظب���ي بقيمة 918 ملي���ون دولر 
�سمن برنامج �لتنمية �خلليجي �لذي 
�أقّرته دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

يف �لعام 2011.

• نبيل كانو	

زينب العكري 



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

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  التجارية  بربروسا  شركة  اصحاب  السادة  إليها  تقدم  قد 
االسم  تغيير  طالبني   ،1-93638 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 
ذ.م.م ذ.م.م لإلستشارات  التجارية  بربروسا  التجاري من شركة 

مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  اعتراض  ليه  من  فعلى 
اإلعالن. هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )84303( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بربروسا التجاية ذ.م.م

من  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعن  السيد  إلينا  تقدم 
اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه 

اعتراضه. يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً 
الفاضل حسن  محمد  حسن  التاجر:  اسم 

املطاوع واحلديد  لالملنيوم  احلياة  مصنع  احلالي:  التجاري  االسم 
املطاوع واحلديد  لالملنيوم  احلياة  ورشة  اجلدد:  التجاري  االسم 

25206-1 رقم  قيد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

 )CR2018-83889( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

من  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعن  السيد  إلينا  تقدم 
اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه 

اعتراضه. يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً 
الدوسري اللحدان  فهد  يوسف  سالم  التاجر:  اسم 
اكسبرس جلكسي  كفتيريا  احلالي:  التجاري  االسم 

للبروستد الليمون  بيت  اجلدد:  التجاري  االسم 
20176-6 رقم  قيد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

 )CR2018-69013( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  الطباعة  خلدمات  كلر  باور  شركة 
117401 بطلب حتويلها إلى شركة الشخص الواحد  القيد رقم 
جميع  بتنازل  وذلك  بحريني(  دينار  )ألف   1000 وقدره  وبرأسمال 
سعيد. ال  محمد  علي  ميرزا  للسيد  حصصهم  عن  الشركاء 

اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ  من  عمل  يوم  عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل  املذكورة 

اإلعالن. نشر 

التاريخ 30/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كيه  ايه  ار  شركة  في  الشركاء  السادة  إليه  تقدم  قد  بأنه 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  التجارية  انترناشيونال 
املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،74177
دينار،   20000 وقدره  برأسمال  الواحد  الشخص  شركة  إلى 

خان. علي  رضوان   / السيد  من  مملوكة  لتصبح 

القيد :74177
التاريخ 30/5/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم 000 لسنة 2018

اعالن بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
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رئي�س الفلبني يعتذر للكويت: اأنا اآ�شف
مانيال - أ ف ب:

 اعتذر الرئي�س الفلبيني، رودريغو دوتريتي، اأم�س االأحد، للكويت عن ا�شتخدامه عبارات “قا�شية” 
يف االأزمة الدبلوما�شية التي ن�شبت بني البلدين، على خلفية ق�شايا تتعلق بالعمالة الفلبينية.

ويف خط���اب توّجه في���ه مبا�رشة اإلى الكويت، قال دوتريتي: “للمرة االأول���ى اأود اأن اأقول اإنني كنت 
قا�شيا يف تعابريي، رمبا كان هذا ب�شبب فورة عاطفية، ولكنني اأرغب اليوم يف اأن اأقّدم اعتذاري”.

واأ�شاف، خماطبا امل�شوؤولني الكويتيني: “اأنا اآ�شف على اللغة التي ا�شتخدمتها، ولكنني را�س جدا 
عن الطريقة التي تعاملتم بها مع م�شاكل بلدي”.

كم���ا اأع���رب الرئي�س الفلبين���ي، يف اخلطاب ال���ذي األقاه يف عا�شم���ة كوريا اجلنوبية اأم���ام اجلالية 
الفلبينية، عن اأمله يف اأن يزور الكويت قريبا الإبداء امتنانه مل�شوؤويل هذا البلد.

وق���ال دوتريت���ي: “اأود اأن اأ�شكر احلكومة الكويتي���ة على تفّهمها اإيانا، وحفاظه���ا على ثقتها بنا 
وباالأخ�س على )ا�شتجابتها( لكل مطالبي”.

السنة العاشرة - العدد 3520 
االثنين

4 يونيو 2018 
19 رمضان 1439
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 سيول - رويترز:

 تونس - أ ف ب: 

 نيودلهي كونا: 

 لندن ـ رويترز: 

نقل���ت و�شائل اإعالم ر�شمية يف كوريا 
ال�شمالية اأم�س االأحد عن الرئي�س ال�شوري 
ب�ش���ار االأ�شد قوله اإنه يعت���زم زيارة زعيم 
كوري���ا ال�شمالي���ة كيم ج���وجن اأون وهو ما 
�شيك���ون اأول اجتماع لكيم مع زعيم اأجنبي 

يف بيوجنياجن.
املركزي���ة  االأنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
الكوري���ة ع���ن االأ�ش���د قوله ي���وم 30 مايو 
”�ش���اأزور كوري���ا ال�شمالي���ة واألتق���ي م���ع 

الزعيم كيم جوجن اأون“.
ومل يعل���ق مكت���ب الرئي����س ال�شوري 

على هذا التقرير حتى االآن.
واأو�شح التقري���ر اأن االأ�شد قال ذلك 
اأثن���اء تلقي���ه اأوراق اعتماد �شف���ري كوريا 

ال�شمالية لدى �شوريا مون جوجن نام.
وحتاف���ظ بيوجني���اجن ودم�ش���ق على 
عالقات جيدة بينهما. واتهم مراقبو االأمم 
املتح���دة كوري���ا ال�شمالية بالتع���اون مع 
�شوري���ا فيما يتعلق باالأ�شلح���ة الكيماوية 

وهو ما تنفيه بيوجنياجن.

اأعلنت وزارة الدفاع التون�شية، اأم�س 
االأح����د، انت�شال جثث 35 مهاج����را واإنقاذ 
68 اآخرين، قبالة �شاحل البحر املتو�شط.

وكان����ت وزارة الداخلي����ة اأ�ش����ارت يف 
وقت �شابق اإلى انت�شال جثث 11 مهاجرا 
يف ح�شيلة اأولي����ة، كانوا على منت مركب 

�شيد “ب�شدد الغرق”.
وقال����ت الوزارة يف بيان، اأم�س االأحد، 
اإن مركب����ا ملهاجري����ن غ����ري �رشعيني كان 
عل����ى و�ش����ك الغرق لي����ل ال�شب����ت مقابل 
�شواح����ل حمافظ����ة �شفاق�����س )جن����وب(. 
وقال البيان اإن ال�شحايا بينهم تون�شيني 

واأجانب.
واأكدت الداخلي����ة اأنها تلقت “طلب 
ا�شتغاثة يوم 02 يونيو 2018، بخ�شو�س 
تواج����د مرك����ب �شي����د بعر�����س �شواح����ل 
قرقن����ة )جن����وب( على متن����ه جمموعة من 

املجتازين ب�شدد الغرق”.

�ش���اروخ  اإط���الق  يف  الهن���د  جنح���ت 
بالي�شت���ي من طراز “اأغن���ي 5” قادر على 
حم���ل روؤو����س نووية ع���ر من�ش���ة اإطالق 
متحركة قبالة �شاحل اأودي�شا �رشقي البالد، 
االأح���د، وذل���ك بح�ش���ب م�ش���ادر ع�شكرية 
هندي���ة.  وذكرت امل�شادر اأنه جرى اإطالق 
ال�ش���اروخ الذي يبلغ مداه 5اآالف كليومرت 
عر من�شة اإط���الق متحركة يف جزيرة “عبد 

الكالم” التابعة لوالية اأودي�شا.
واأ�شاف���ت امل�ش���ادر، بح�ش���ب وكالة 
“كون���ا”، اأن الهن���د متكن���ت يف جتربتها 
ال�شاد�شة الإط���الق �ش���اروخ بالي�شتي من 

ت�شجيل جناح كامل.
ووف���ق ت�رشي���ح م�ش���وؤول يف منظم���ة 
االأبح���اث والتطوي���ر الدفاعي���ة الهندي���ة، 
يع���د �شاروخ )اأغن���ي 5( االأكرث تطورا من 
حيث تقنيات املالحة والتوجيه والروؤو�س 
احلربي���ة واملح���ركات، كما اأن���ه ال�شاروخ 

االأبعد يف تر�شانة ال�شواريخ الهندية.

حذرت وزارة الداخلية الريطانية 
من اأن البالد �شتواجه “تهديدا اإرهابيا 
خط���ريا”، يف العام���ني املقبلني على 

االأقل، مع توقعات بارتفاعه الحقا.
اإن  االأم���ن  وكاالت  قال���ت  كم���ا 
بريطاني���ا تواج���ه اأي�شا من���وا يف خطر 
العنف اليميني، وتعتقد اأنه قد يكون 
دافع���ا ل�شن هجم���ات، وذل���ك تزامنا 
م���ع اقرتاب الك�شف ع���ن ا�شرتاتيجية 

بريطانيا ملكافحة االإرهاب.
و�شيعل���ن وزي���ر الداخلي���ة �شاجد 
جاوي���د، الي���وم االثن���ني، جمموعة من 
اخلط���وات الهادف���ة لتعزي���ز جه���ود 

ال�شلطات االأمنية ملواجهة العنف.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان نقلته 
اأن  “نتوق���ع  “غاردي���ان”:  �شحيف���ة 
يتزاي���د التهديد االإرهاب���ي احلايل يف 
العام���ني املقبل���ني، واأن يرتفع اأكرث 
الحق���ا، كم���ا اأنن���ا نعتق���د اأن تهدي���د 

االإرهاب اليميني يف منو”.

وكالة: االأ�شد يعتزم 
زيارة كوريا ال�شمالية

انت�شال ع�رشات اجلثث 
قبالة �شواحل تون�س

الهند تنجح يف جتربة “اأقوى” 
�شواريخها البالي�شتية

بريطانيا على موعد مع 
“تهديد اإرهابي خطري”

اتفاق �شعودي بريطاين على الت�شدي لأن�شطة اإيران باملنطقة
حممد بن �شلمان وترييزا ماي يوؤكدان اأهمية ا�شتقرار النفط

واأ�ش���اف البيان: “اأ�شارت رئي�شة ال���وزراء ماي وويل العهد 
الأهمي���ة اال�شتق���رار يف اأ�ش���واق النفط، ال���ذي قاال اإن���ه ل�شالح 
امل�شتهلكني واملنتج���ني على حد �ش���واء”. وكان وزير الطاقة 
ال�شعودي خالد الفالح ق���د اأكد االلتزام با�شتقرار �شوق النفط 
مل�شلحة املنتجني وامل�شتهلكني يف اأعقاب ان�شحاب اأمريكا من 

االتفاق النووي االإيراين يف 8 مايو املا�شي.
 وكت���ب الفالح يف ح�شابه الر�شمي على تويرت اآنذاك: “على 
اإث���ر ان�شحاب الوالي���ات املتحدة من االتفاق الن���ووي مع اإيران، 
نوؤكد على التزام اململكة بدعم ا�شتقرار االأ�شواق البرتولية ملا 
في���ه م�شلحة املنتجني وامل�شتهلكني للحد م���ن اآثار اأي نق�س 

يف االإمدادات”.
 واأ�ش���اف قائال: “اإننا على ات�ش���ال وثيق مع رئا�شة منظمة 
اأوب���ك ورو�شيا والوالي���ات املتحدة و�شنتوا�ش���ل مع املنتجني 
للم�شتهلك���ني  باالإ�شاف���ة  وخارجه���ا،  اأوب���ك  داخ���ل  االآخري���ن 
الرئي�ش���ني يف االأيام القليلة القادمة ل�شم���ان ا�شتقرار اأ�شواق 

النفط”. 
وكان م�ش���در م�شوؤول يف وزارة الطاق���ة وال�شناعة والرثوة 
املعدني���ة قد ����رشح ب���اأن اململكة العربي���ة ال�شعودي���ة ملتزمة 
بدع���م ا�شتق���رار االأ�شواق البرتولية ملا في���ه م�شلحة املنتجني 
وامل�شتهلك���ني، وا�شتدامة النمو يف االقت�ش���اد العاملي. وقال 

امل�ش���در الذي نقلت عنه وكالة االأنباء ال�شعودية اإن ذلك “على 
اإثر الق���رار االأمريكي باالن�شحاب من االتف���اق النووي مع اإيران 

)..( اململك���ة )�شتعمل( مع كبار املنتجني وامل�شتهلكني داخل 
اأوبك وخارجها للحد من اآثار اأي نق�س يف االإمدادات”.

• االأمري حممد بن �شلمان وترييزا ماي يف لقطة اأر�شيفية	

لندن - وكاالت: 

اأكدت رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، يف ات�سال هاتفي مع ويل العهد ال�سعودي الأمري 

حممد بن �سلمان، على �سرورة الت�سدي لأن�سطة اإيران املزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة.

وقال بيان �سادر عن مكتب ماي، اإنها اتفقت مع الأمري حممد بن �سلمان على �سرورة التعاون 

حلماية ال�سعودية من ال�سواريخ البال�ستية الإيرانية.

ومن جهة اأخرى، بحثت ماي مع ويل العهد ال�سعودي اأهمية ال�ستقرار يف �سوق النفط.

هادي: امل�رشوع الفار�شي ل يحمل معه غري اخلراب ل�شعب اليمن
عواصم - وكاالت:

 اأكد الرئي�����س اليمني عبدرب����ه من�شور هادي 
اأن اأيادي اململكة العربي����ة ال�شعودية على الدوام 
بي�شاء جتاه اليمن، حاملة االإغاثة والتنمية والدعم 
ال�شخ����ي، بينم����ا امل�����رشوع الفار�ش����ي ال يحمل معه 
غري اخل����راب والدمار و�شواعق امل����وت وتوابيتها 
لل�شع����ب اليمني. واأو�شح ه����ادي، خالل اجتماع مع 
هيئة م�شت�شاريه بح�شور نائبه الفريق علي حم�شن 
ورئي�س الوزراء اأحمد بن دغر، جملة من التفاهمات 
والنق����اط التي اأ�سفرت عنه����ا اللقاءات التي متت 
م����ع العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
وويل العه����د االأمري حممد ب����ن �شلمان، التي ت�شب 

يف جمملها يف ن�رشة ونه�شة االإن�شان اليمني.
وتط����رق هادي حل�شيل����ة لقائه م����ع املبعوث 
االأمم����ي مارتن غريفي����ث، موؤكدا موق����ف احلكومة 

الداعم لل�شالم املرتكز على املرجعيات الثالث.
ولف����ت ه����ادي اإل����ى اأن ب�شائر الن�����رش تلوح يف 
االأفق، حيث كانت البداية عدن، و�شتكون اخلامتة 

يف العا�شم����ة �شنعاء بع����د تطهري احلدي����دة وتعز 
من درن ميلي�شي����ات الكهنوت وم�رشوعها الظالمي 

البغي�س. واأفادت م�شادر اأن قيادات حوثية بارزة 
قتلت يف غارات ملقاتالت التحالف على احلديدة.

وقالت امل�شادر اإن الغارات التي ا�شتهدفت 
اجتم����اع املنطق����ة الع�شكرية اخلام�ش����ة للحوثيني 
يف �ش����ارع املط����ار باحلدي����دة، قتل فيه����ا قيادات 
ع�شكري����ة حوثي����ة علي����ا، م����ا ت����زال امليلي�شي����ات 
تت�شرت عل����ى هوياتها. امل�ش����ادر رجحت اأن يكون 
من بني القتلى عبداخلال����ق احلوثي، �شقيق زعيم 
احلوثي����ني، عبداملل����ك احلوثي، ال����ذي اأ�شندت له 
مهم����ة قي����ادة املع����ارك يف احلدي����دة، اإ�شافة اإلى 
قيادات اأخرى ت�شم كل اأع�شاء املنطقة الع�شكرية 
اخلام�شة، نقال عن موقع “امل�شهد اليمني”. وكانت 
امليلي�شي����ات ق����د اأ�شيبت بحال����ة ه�شتريية عقب 
ا�شتهداف اجتم����اع �شارع املط����ار، و�شط ا�شتنفار 
الأطقمها الع�شكرية، ونق����ل جثث قتلى وم�شابني 

اإلى م�شت�شفيات العلفي والع�شكري باحلديدة.

القدس المحتلة/ غزة - وكاالت:

 �شه����دت مدين����ة القد�����س يف �شه����ر ماي����و 
املا�ش����ي الكثري من االنته����اكات، حيث تعر�س 
احلرم القد�ش����ي واالإبراهيمي يف ذلك ال�شهر اإلى 
اأكرث م����ن 110 اعتداءات، بح�شب ما نقلت وكالة 
االأنب����اء الفل�شطيني����ة “وف����ا” عن وزي����ر االأوقاف 

الفل�شطيني يو�شف اإدعي�س.
وق����ال اإدعي�س يف موؤمتر �شح����ايف عقد اأم�س 
االأحد: “اأقرت حكوم����ة االحتالل هذا ال�شهر عددا 
من امل�شاري����ع ت�شتهدف متوي����ل حفريات اأثرية 
حتت االأق�ش����ى، واأقرت ميزاني����ة �شخمة لفر�س 
�شيط����رة االحت����الل عل����ى القد�����س، وا�شتطاعت 
طواقم االحت����الل اال�شتيالء على ج����زء من مقرة 
الرحم����ة لتحويله����ا اإل����ى حديقة توراتي����ة، فعلى 
مدار اأكرث م����ن اأ�شبوعني عاث����ت طواقم )�شلطة 

الطبيعة( االإ�رشائيلية خرابا فيها”.
وبني اأن �شهر مايو �شهد حملة م�شعورة على 
حرا�����س و�شدنة امل�شجد االأق�شى، وطالت الكثري 
منهم باالحتج����از واالإبعاد، وكذل����ك عاد مو�شوع 
اإ�ش����كات �شوت االأذان، ووا�شل االحتالل ح�شاره 
للمدين����ة. ومار�س االحتالل عل����ى حواجزه الثابتة 

واملتنقل����ة ممار�شات����ه ال�شيئ����ة بح����ق امل�شلني 
وتفتي�شه����م، وحتدي����د االأعم����ار. واأ�ش����ار اإلى اأن 
منظم����ات )الهيكل املزع����وم( وا�شلت دعواتها 
مل�شاعف����ة االقتحام����ات، حي����ث �شه����د االأق�شى 
اقتحامات باأعداد متزايدة، وو�شط حماية ال�رشطة 
له����م. واأكد الوزي����ر الفل�شطين����ي: “اأن االحتالل 

يوا�ش����ل ح�شاره للم�شج����د االإبراهيم����ي والبلدة 
القدمي����ة، وم�شايقاته للم�شل����ني وللمواطنني، 
وي�شتم����ر يف تطبيق منع رف����ع االأذان الذي بلغ يف 
�شهر مايو املا�شي47 وقتا، واأقام امل�شتوطنون 
حفال مو�شيقيا داخل احلرم االإبراهيمي يف منطقة 
ال�شح����ن، ا�شتمر ل�شاع����ات”. الى ذل����ك، ذكرت 

م�ش����ادر فل�شطيني����ة يف قطاع غ����زة، اأم�س االأحد، 
اأن ح�شيل����ة اجلرحى من����ذ بدء م�ش����ريات العودة 
يف 30 م����ن �شه����ر مار�����س، و�شلت اإل����ى 13 األف 
جري����ح. وق����ال مدير ع����ام امل�شت�شفي����ات بوزارة 
ال�شح����ة اإنه����م م�شتم����رون يف تق����دمي اخلدمات 
اال�شتثنائي����ة يف ظ����ل موا�شلة م�ش����ريات العودة 
وتزاي����د اأع����داد امل�شابني. واأ�شار احل����اج اإلى اأن 
ال����وزارة ابتدع����ت فكرة اخلي����ام امليدانية داخل 
خميمات الع����ودة، االأمر ال����ذي �شاهم يف تخفيف 
ع����دد  وتقلي�����س  امل�شت�شفي����ات،  ع����ن  الع����بء 
امل�شاب����ني الوافدي����ن اإليها. وذك����ر اأن ح�شيلة 
اجلرح����ى يف م�شريات الع����ودة و�شلت ل 13 األف 
جريح، و�شل 7 اآالف منه����ا للم�شت�شفيات، بينما 
عوجل����ت احل����االت املتبقي����ة يف النق����اط الطبية 
امليداني����ة”. وقال احل����اج: “اإن ع����دد االإ�شابات 
الكب����ري ونوعيته����ا ا�شتن����زف طواقمن����ا الطبي����ة 
العاملة يف امل�شت�شفيات، وكان اأغلب االإ�شابات 
يف االأط���راف، وا�شتخدم االحت���الل فيها اأنواعا 
م���ن الر�شا����س املتفج���ر، الذي يحت���وي على 
�شظايا متزق وتفتت العظام واالأن�شجة”، وفقا 

لوكالة “معا”.

110 اعتداءات على األقصى والحرم اإلبراهيمي في مايو
13 ألف جريح فلسطيني في مواجهات “مسيرات العودة”

غارات على احلديدة... م�شادر ترجح م�رشع �شقيق احلوثي

•  م�شتوطن ين�شب خيمة اأمام احلرم االإبراهيمي يف اخلليل	

• قوات املقاومة حتقق تقدما جديدا يف ال�شاحل الغربي بدعم التحالف	
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قيل اإنه يف اأزمنة االنهيار واال�ضمحالل 
الفت���وى  اأه���ل  ويك���ر  الفت���اوي  تك���ر 
وتتعار����ض الفتاوي م���ع بع�ضها البع�ض، 
رغ���م اأن امل�ض���در الذي ياأخ���ذ منه اجلميع 
واحد، وحكي اأن���ه يف اأحد هذه االأزمنة �ضار 
كل م���ن هب ودب يفتي، فهوؤالء يقولون: 
ه���ذا عندنا جائ���ز، وغريهم يقول���ون: هذا 
عندنا غ���ري جائ���ز، فاغتاظ �ضاع���ر ي�ضمى 
“ابن دقيق العيد” من هذه احلالة، فكتب 
بيتا من ال�ضع���ر يقول: يقولون هذا عندنا 
غري جائز... من اأنتمو حتى يكون لكم عند. 
تذك���رت ه���ذه الق�ضة عندم���ا راأيت علماء 
م�ضلم���ن “من العرب بالطب���ع” يختلفون 

على �ضيء ال يجب اأن يختلف عليه اأحد.
االأمر يتعلق بالالعب امل�رصي العاملي 
حمم���د �ض���الح الذي تتح���دث عن���ه الدنيا 
كلها ويع�ضق���ه اأطفال و�ضب���اب بريطانيا 
ويقومون بال�ضجود تقليدا له عندما يحرز 
هدفا، ورغم اأنني ال اأفهم يف كرة القدم وال 
اأتابعه���ا، اإال اأن امل�ضاأل���ة مل تعد كرة قدم، 
فهذا الالعب حتول اإلى �ضفري فوق العادة، 
لي����ض مل����رص، لك���ن للع���رب وامل�ضلم���ن 
بتفوقه يف فنون اللعبة وت�رصفاته الدينية 
واالأخالقي���ة التي قدم���ت ل�ضب���اب اأوروبا 
منوذجا ممتازا للعربي وامل�ضلم والتي مت 
ت�ضويهها ب�ضبب االإرهابين واملتطرفن 

الذين ي�ضيئون لالإ�ضالم وامل�ضلمن.
وعندما تعر�ض حممد �ضالح لالعتداء 
من الالع���ب املدريدي واأ�ضي���ب يف كتفه 
اأثن���اء املب���اراة االأخ���رية لفريقه م���ع ريال 
مدريد، �ضوهد الذع���ر والإحباط والغ�ضب 
على وج���وه الربيطانين خوف���ا من خروج 
�ضالح م���ن املباراة ب�ضب���ب االإ�ضابة، وهو 
ما حدث بالفع���ل، وخ�رص الفريق االإجنليزي 

املباراة.
�ض���ورة بديع���ة واخرتاق رائ���ع اأحدثه 
الع���ب ك���رة يف �ضف���وف االأوروبي���ن من 
ال�ضع���ب اأن ت�ضنع���ه اأي���ة دبلوما�ضي���ة اأو 
اأية ق���وة ناعمة، لكن لالأ�ض���ف نحن العرب 
ال نتف���ق على اأي �ض���يء، حتى م���ا ينفعنا 
ويرفع �ضاأننا ال نتف���ق عليه، ففي الوقت 
الذي اأ�ض���اد فيه عامل كب���ري مبحمد �ضالح 
و�ضجوده يف امللعب وت�ضمية ابنته “مكة” 
على ا�ض���م البقعة املقد�ض���ة وقيام خادم 
احلرمن ال�رصيفن امللك �ضلمان �ضخ�ضيا 
مبن���ح حممد �ض���الح قطعة اأر����ض يف مكة 
تقديرا ل���ه عل���ى احتفائه مبك���ة وتقدمي 
�ضورة جيدة عن االإ�ضالم وامل�ضلمن، ظهر 
لنا �ضي���خ يتولى ت�ضويه �ضالح ويتهمه يف 
دينه ويطالب���ه بالتوبة وينتقد �ضجوده يف 
امللع���ب، ويعترب االإ�ضاب���ة التي حلقت به 

غ�ضبا من اهلل.
االأزه���ر  دخ���ل  اأن  النتيج���ة  وكان���ت 
ال�رصي���ف على اخلط للرد على هذه الفتوى 
العجيب���ة التي اأطلقها رج���ل الدين وغريه 
ممن اأرادوا اأن يحقق���وا الأنف�ضهم ال�ضهرة 

والذيوع، وال حول وال قوة اإال باهلل.

زمن الفتاوي 
المتعارضة

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ملاذا تبق���ى ذك���رى اخلام�ض من 
حزيران عالقة يف الوجدان العربي بكل 
مراراتها واآالمها كل ه���ذه ال�ضنوات؟ 
ال يوج���د تف�ضري منطق���ي لهذه احلالة 
اآالمه���ا  ت�ضتع���ذب  االأم���ة  اأّن  �ض���وى 
واأحزانه���ا، فل�ضنا وحدنا يف هذا العامل 
م���ن حلقت به الهزمية، بيد اأّن الفارق 
اأن االآخرين ا�ضتطاعوا بناء ذواتهم من 
جدي���د وجتاوزوا االآثار النف�ضية، بينما 
بقين���ا ال نع���رف كيفي���ة اخل���روج من 

ظالل النك�ضة املدمرة.
منذ عقود ومنظروا الفكر القومي 
العربّي ال يكفون عن الدعوة اإلى اإقامة 
الدول���ة القطرية الت���ي متثل الطريق 
اإل���ى بناء الدولة احلديثة، غري اأّن االأمر 
غ���ري القابل للفهم اأّن اأبناء هذا اجليل 
من �ضباب االأم���ة ال يعرفون �ضيئا عن 
التي  الع�ضكري���ة وال�ضيا�ضية  الكارثة 
منيت بها االأمة يف اخلام�ض من حزيران 
ع���ام 1967، وال�ضبب يف غياب الوعي 
مرده بالطب���ع مناه���ج التعليم يف كل 
االأقطار العربي���ة، فغياب النك�ضة عن 
ذاك���رة االأجيال العربي���ة كارثة اأخرى، 
فمن ال يع���ي تاريخ اأمت���ه ال ميكن اأن 
ي�ضهم يف بنائها، وم���ن اجلهة االأخرى 
عل���ى امل�ضوؤولن عن التعلي���م اإعادة 
النظ���ر يف مناه���ج التعلي���م ال�ضائ���دة 
وت�ضمينها ما يحف���ز على ا�ضتنها�ض 

االأمة.
التغن���ي باملب���ادئ القومية لي�ض 
اأم���را مرفو�ضا بح���د ذاته كم���ا يفعل 
الكث���ريون، لك���ن املطل���وب للخروج 
م���ن اأج���واء النك�ضة هو جتدي���د الفكر 
القومي مب���ا يواكب تطلع���ات اجليل 
اجلدي���د، فلي����ض معق���وال وال منطقيا 
التم�ض���ك باأفكار اخلم�ضينات ونحن يف 
االألفية الثانية، جتديد الفكر القومي 
العربي يعني انفتاح���ه على التيارات 
االأخ���رى وه���ذا يتطل���ب عملية تقومي 
م�ضتمرة للفكر طوال العقود املا�ضية 
والتوقف اأمام االإخفاقات التي منيت 
به���ا االأمة واأ�ضباب الرتاج���ع واالأزمات 

التي قادت اإلى الهزمية. 
القوميون الع���رب يعزون اأ�ضباب 
العرب���ي  القوم���ي  امل����رصوع  ف�ض���ل 
وهزمي���ة اخلام����ض م���ن حزي���ران اإلى 
العام���ل اخلارج���ي، ويتهم���ون الغرب 
بالتاآمر ويوجه���ون االتهام اإلى الدول 
الغربي���ة بالتحدي���د، واآخ���رون منه���م 
العربي���ة  االأنظم���ة  �رصاح���ة  يتهم���ون 
ذات التوجه���ات املحافظ���ة باأنها من 
جته����ض امل����رصوع القوم���ي، لكنه���م 
يتغافلون عن االأخطاء التي وقع فيها 
امل����رصوع القومي، فال اأح���د بو�ضعه اأن 
ينكر النزع���ة الدموية لبع�ض من قدر 
له���م الو�ضول اإلى الزعامة ناهيك عن 
القومية  االأح���زاب  ال�رصاع���ات و�ض���ط 
اإّن عدم  ذاتها وغياب الدميقراطي���ة. 
االع���رتاف بهذه االأخط���اء هو �ضبب يف 

حالة تردي امل�رصوع القومي العربّي.

في ذكرى النكسة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

قبل ثالث �ضنوات كتبت يف هذه الزاوية )اإن 
اإحدى خ�ضائ�����ض �ضخ�ضية �ضي����دي �ضمو ال�ضيخ 
عي�ض����ى بن علي ب����ن خليف����ة اآل خليف����ة مثابرته 
العجيبة على االهتمام بالعمل التطوعي ومعرفته 
الوا�ضعة وال�ضاملة بحقيقة هذا املجال واإح�ضا�ضه 
العمي����ق بامل�ضوؤولي����ة وحتمله االأمان����ة وتركيزه 
عل����ى تنمي����ة وتاأ�ضي����ل قي����م العم����ل التطوع����ي 
واخلريي و�ضغل الف����راغ يف االأمور االإبداعية التي 
متك����ن ال�ضباب من تطوي����ر املجتمع وعلى اخللق 

واالبتكار والثقة بالنف�ض(.
يوم اجلمع����ة املا�ضي كرمت موؤ�ض�ضة وطني 
االإم����ارات �ضي����دي �ضم����و ال�ضيخ عي�ض����ى بن علي 

اآل خليف����ة رئي�ض االحتاد البحرين����ي لكرة ال�ضلة 
بجائ����زة “وطن����ي االإم����ارات” تقدي����را ملبادرات 
�ضم����وه اخلالق����ة يف العم����ل التطوع����ي واالإن�ضاين 
والت����ي ترك����ت اأث����را كب����ريا يف املجتم����ع املحلي 

والعربي.
اإن ه����ذا التك����رمي ل����ه داللت����ه االأ�ضيلة على 
توه����ج �ضعلة العمل التطوعي يف البحرين بقيادة 
�ضموه وعظمة االأعم����ال التطوعية التي يقوم بها 
على كل االأ�ضعدة خدمة للفرد واملجتمع، وتعزيزا 
لقيم التكافل والتعا�ضد والتاآزر واملحبة، ف�ضمو 
ال�ضي����خ عي�ضى ب����ن علي وكما عرفت����ه عن قريب 
حقق هدف����ا اإن�ضانيا غ����ري م�ضبوق عل����ى االإطالق 

وه����و تر�ضي����خ ثقافة العم����ل التطوع����ي  يف �ضن 
مبك����رة واعتباره ج����زءا من الهوي����ة الوطنية، كما 
جن����ح وا�ضتحق على هذا النج����اح االأو�ضمة النادرة 
يف زرع ب����ذرة العم����ل التطوع����ي يف نفو�ض وفكر 
ال�ضباب البحريني وغ����ري البحريني، وجعله يعمل 
ب����روح التفاين والعطاء بال حدود لوطنه وجمتمعه 
واأمته حتى اأ�ضبح قدوة ومثال يف التم�ضك بالقيم 
واملبادئ الرفيعة والتقاليد والعادات االأ�ضيلة، 
له����ذا فالعامل اأجمع على ق����وة ومتانة جائزة �ضمو 
ال�ضيخ عي�ضى بن علي للعمل التطوعي وتفردها 
ع����رب الع�ضور باعتبارها ينبوعا من اخلري والعطاء 
والعم����ل ال�ضال����ح الناف����ع والتما�ض����ك وتقوي����ة 

العالقات ب����ن اأفراد املجتمع، وكذلك االإح�ضا�ض 
بامل�ضوؤولي����ة، كم����ا �ضاهم����ت اجلائ����زة ب�ضهرتها 
اإب����راز العم����ل التطوع����ي كظاه����رة  الفائق����ة يف 
اجتماعية ح�ضارية وذات قيم اأ�ضيلة خالدة ودور 

موؤثر يف املجتمعات.
اإن كان �ضي����دي �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي 
يحمل م�ضعل العمل التطوع����ي اأمامه، فذلك الأنه 
تعلم ونه����ل من والد اجلميع جده �ضيدي �ضاحب 
ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 
رئي�ض الوزراء املوق����ر حفظه اهلل ورعاه، �ضاحب 
املواق����ف االإن�ضانية العظيمة والتف����اين من اأجل 

االأمة والوطن.

سمو الشيخ عيسى بن علي 
واألوسمة النادرة في العمل التطوعي

يتميز املجتمع البحريني بهويته الوطنية 
جمع���ت  الت���ي  التوا�ض���ل  وثقاف���ة  اجلامع���ة 
اأه���ل البحرين عل���ى ب�ضاط املحب���ة والتعاي�ش 
وال�ض���الم، ويف �ضه���ر رم�ضان الك���رمي تزدان 
ال�ضه���ر  فاكه���ة  فه���ي  باأهله���ا،  املجال����ض 
الف�ضي���ل الت���ي يف���د اإليه���ا اأه���ل البحري���ن 
وزواره���ا م���ن كل املحافظ���ات، يجمعهم ُحب 
الوطن واالنتماء لرتابه وال���والء لقيادته التي 
تعمل الأجل �ضعبها واأمنه وا�ضتقراره، ومل تكن 
املجال����ض �ضواء يف �ضهر رم�ض���ان اأو غريه من 
ال�ضه���ور وليدة ع�رصنا بل ه���ي ثقافة بحرينية 

اأ�ضيل���ة، الأن املجال�ض متثل حمط���ة لقاء اأهل 
احل���ي يف كل منطقة، وم���كان مناق�ضة م�ضاكل 
املجتم���ع وعالجها، و�ضبي���الاً لت�ضيري العالقات 
االجتماعية واملهني���ة والعملية، ومن جدرانها 
توؤطر العالق���ات املتبادلة بن اأفراد املجتمع 

ومكوناته.
���ا  ���ا وثباتاً وتزي���د ه���ذه املجال����ض ر�ضوخاً
الزي���ارات التي تقوم بها القي���ادة ال�ضيا�ضية 
لهذه املجال����ض، ويف الطليعة �ضاحب اجلاللة 
عاهل البالد املف���دى و�ضاحب ال�ضمو امللكي 
رئي�ض الوزراء امُلوقر و�ضاحب ال�ضمو امللكي 

ويل العهد االأم���ن، حيث يتوافدون على هذه 
املجال����ض وي�ضافح���ون اجلميع بقل���ٍب منفتح 
���ا للكبري منه���م وال�ضغري،  وي���د ممدودة دائماً
فمجال����ض �ضه���ر رم�ض���ان لي�ضت جم���رد لقاء 
اجتماع���ي بل متث���ل لقاء وطنيا ب���ن القيادة 
و�ضعبها، وبن امل�ضوؤولن واملواطنن، ففي 
ه���ذه املجال�ض يتم طرح الكث���ري من الق�ضايا 
الوطني���ة التي مت�ض حياة ال�ضع���ب البحريني، 
ومن خالل هذا الط���رح الدائم لهذه املوا�ضيع 

تبزغ املعاجلات واحللول.
اإن املجال����ض مدر�ض���ة لل�ضب���اب واالأجيال 

يتعلمون من نهجه���ا الكثري من معاين احلياة، 
ففي هذا ال�ضهر الكرمي يتوجب على االإن�ضان 
اأن يتحل���ى بالت�ضام���ح والتاآخ���ي، واأن ي�ض���ل 
م���ن ابتعد عن���ه ويعفو ع���ن الذي اأخط���اأ معه، 
وبزيارة االإن�ضان املجال�ض الرم�ضانية يت�ضامى 
ويتوا�ض���ل مع اأهله واأقربائه ومعارفه ومع كل 
فئات املجتمع، فهذه الزيارات املتبادلة بن 
النا����ض جُت�ض���د كل معاين التكاف���ل والرتاحم 
والف�ضائ���ل، حيث تع���م اأجواء الرحم���ة واالإخاء 
وت�ض���يء القل���وب بن���ور االطمئن���ان وال�ضالم 

واالأمن.

مجالس شهر رمضان

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

تتح���دث ال�ضحاف���ة االإ�رصائيلية عن 
�ضفق���ة توافق اإ�رصائيل مبقت�ضاها على 
ن�رص قوات للنظ���ام ال�ضوري بالقرب من 
احل���دود ال�ضوري���ة االإ�رصائيلي���ة على اأن 
تن�ضحب جمي���ع القوات التابع���ة الإيران 
منها، املكا�ض���ب التي �ضتعود على كل 
من النظام ال�ضوري با�ضتعادة �ضيطرته 
عل���ى اجلنوب، ورو�ضيا بتاأكيد هيمنتها 
على القرار واالأر�ض يف �ضوريا والتخل�ض 
من اأح���د اأهم مظاه���ر الق���وة االإيرانية، 
واإ�رصائي���ل با�ضتعادة احلالة االآمنة لهذه 
احل���دود الت���ي تنع���م به���ا اإ�رصائيل منذ 
عام 1974 بالتوقي���ع على اتفاقية فك 
اال�ضتب���اك بن اإ�رصائي���ل و�ضوريا، تزيد 
من ال�ضغ���ط على طه���ران وت�ضعها يف 
اأزم���ة حقيقية وهي ت�ضاه���د هدم البناء 
ال���ذي قام���ت بت�ضيي���ده من���ذ �ضنوات 

وخ����رصت من اأجله الكث���ري من املليارات 
وجن���ود حر�ضها الث���وري وامليلي�ضيات 

التابعة لها. 
لي�ض من املتوق���ع اأن تر�ضخ اإيران 
ب�ضهول���ة، اإمنا �ضتب���دي مقاومة بكل ما 
متلكه م���ن اأ�ضلح���ة واأهمها م���ا اأحدثته 
م���ن تغي���ريات دميوغرافي���ة يف االأر�ض 
ال�ضوري���ة بعد اأن قام���ت بطرد اأ�ضحاب 
االأر����ض وجلب من يدين���ون لها بالوالء 
له���ا  لتك���ون  ميلي�ضياته���ا  وتوط���ن 
ال�ضيط���رة عل���ى املجتمع ال�ض���وري، يف 
تكرار ل���ذات ال�ضيا�ض���ة الطائفية التي 
تنتهجه���ا يف كل ال���دول الت���ي تتواجد 
ميك���ن  الذي���ن  االأتب���اع  بخل���ق  فيه���ا 

حتريكهم يف اأية ق�ضية.
ل���دى اإي���ران ورق���ة ع�ضكري���ة اأخرى 
 2000 م���ن  اأك���ر  تواج���د  يف  تتمث���ل 

ع�ضكري وخبري اإيراين، واآالف املقاتلن 
م���ن  ح���زب اهلل اللبن���اين، وامللي�ضيات 
والباك�ضتاني���ة  واالأفغاني���ة  العراقي���ة 
وال�ضوري���ة التابع���ة له���ا، اإال اأن الورقة 
االأه���م ه���ي ح���دود احلماي���ة الرو�ضي���ة 
الإي���ران، فمو�ضك���و اإل���ى االآن هي حائط 
ال�ضد االأول اأمام بقاء اإيران، وهي التي 
تبقي �رصبات اإ�رصائيل للمواقع االإيرانية 
يف م�ضتوي���ات معينة، ومت���ى ما فقدت 
���ا ميك���ن  طه���ران ه���ذه احلماي���ة نهائياً
اإزاحته���ا من امل�ضهد ال�ض���وري وهو اأمر 
ا حاليا يف ظل التداخل بن  لي�ض مت�ضوراً
القوات االإيرانية والرو�ضية يف كثري من 
املواق���ع واأهمي���ة الدور ال���ذي تقوم به 
الق���وات الع�ضكري���ة االإيراني���ة لتحقيق 
االأه���داف الرو�ضي���ة ومتك���ن النظ���ام 

ال�ضوري “التابع لها” من اأنحاء �ضوريا.

 إزاحة إيران 
Ata2928عطا الشعراويمن سوريا )2(

@gmail.com
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عني مجلس إدارة نادي سرتة العب كرة السلة السابق صادق مهدي رئيًسا لجهاز لعبة كرة السلة للموسم املقبل 
.2019  - 2018

وجاء تعيني مهدي من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة عيل السواد بعد اعتذار فؤاد حسن عضو املجلس عن 
إكامل مهام عمله اإلداري يف جهاز اللعبة.

وعرب أمني رس نادي سرتة عصام الجزيري عرب الحساب الرسمي للنادي عن ثقته الكبرية يف قدرة صادق مهدي عىل 
وضع الخطة املناسبة لقيادة سلة البحارة إىل املزيد من النجاحات والنتائج اإليجابية يف املوسم املقبل عطًفا عىل 

ما ميتلكه من خربة واسعة وعالقات متميزة مع كافة الالعبني واألطقم الفنية واإلدارية يف الوسط السالوي، متطلًعا 
ألن يقدم مهدي خطة طموحة ترتقي بلعبة كرة السلة يف النادي بدعم مجلس إدارة النادي، مثمًنا الجهود التي 

بذلها الجهاز اإلداري السابق يف اللعبة.

ص������ادق م���ه���دي رئ���ي���ًس���ا ل���ج���ه���از س���ل���ة س��ت��رة

  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(

اس��تدعى م��درب منتخبن��ا الوطني 
التش��ييك مريوسالف سكوب،  األول، 
قامئ��ة أولي��ة مكونة م��ن 34 العًبا، 
اس��تعداًدا للتجم��ع املح��يل املقبل، 

الذي
يسبق املعس��كر الخارجي للمنتخب 
املقرر إقامته يف التشيك بدًءا من 24 

يونيو الجاري.
وتض��م قامئة الالعبني كال من: س��يد 
ش��رب علوي، كمي��ل عبدالله، س��يد 
مهدي باقر، أحمد عبدالله، إبراهيم 
أحم��د حبي��ب، عيل م��دن، محمد 

س��هوان وعبدالعزيز خالد )النجمة(، 
أحم��د جمعة، محم��د البناء، مهدي 
عبداللطي��ف، ج��امل راش��د، عيىس 
م��وىس، عبدالل��ه عب��دو وعبدالل��ه 
يوس��ف )املحرق(، محم��ود مختار، 
عيل عيىس وحسني جميل )الشباب(، 
أبو بكر آدم، كميل األسود وعيل حرم 
)الرفاع(، س��يد رضا عيىس ويوس��ف 
حبيب )املالكي��ة(، مهدي عبدالجبار 
)االتح��اد(، مهدي حميدان وجاس��م 
الش��يخ )األه��يل(، أحم��د بوغ��امر 
وعبدالوه��اب املالود )الحد(، أرشف 

وحي��د، ع��يل حبيب، أحم��د موىس 
ومحمد أحمد )املنامة(، باإلضافة إىل 
محرتف الكويت الكويتي وليد الحيام 
ومحرتف النرص الكويتي س��يد ضياء 

سعيد.
وس��ينطلق التجم��ع املح��يل املقبل 
للمنتخ��ب ي��وم 18 يوني��و، إذ من 
املؤمل أن يش��هد عدًدا من الحصص 
التدريبية قبل املغادرة إىل التش��يك، 
إلقام��ة املعس��كر الخارج��ي، الذي 
يأيت ضم��ن برنامج إع��داد املنتخب 
وأبرزه��ا  املقبل��ة،  لالس��تحقاقات 

إذ   2019 آس��يا  كأس  يف  املش��اركة 
أوق��ت القرعة “األحم��ر” إىل جانب 
منتخب��ات: اإلمارات )املس��تضيف(، 

تايلند والهند.
ويس��عى الجه��از الفن��ي للمنتخب 
لتحقيق االستفادة الفنية من معسكر 
التشيك، خصوًصا مع أهميته يف إطار 
اإلعداد ألكرب استحقاق آسيوي، الذي 

يشهد
العام املقبل وألول مرة مش��اركة 24 
منتخًبا بعد أن كان مقترًصا يف النسخ 

السابقة عىل 16 منتخًبا.

34 العًبا في القائمة األولية للمنتخب الوطني األول
اس��تعداًدا للتجم��ع المحل��ي وقب��ل معس��كر التش��يك

أحمد مهدي

اس��تدعى املدير الفن��ي باالتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��لامن 
رمض��ان 15 العًبا يف قامئة منتخبنا 
الوطن��ي لكرة الس��لة للش��باب، 
وذلك لبداي��ة التحضريات املحلية 
االس��تحقاقات  يف  املش��اركة  قبل 

القادمة. 
 وضم��ت القامئ��ة الت��ي اختارها 
املدرب س��لامن رمض��ان كل من 
كريم أبو قورة، عيل حسني راشد، 
راش��د أحم��د ع��وض، مزمل أمري 
حم��ودة، ومصطفى حس��ني عيل 
من نادي املنامة، باقر عيىس عيل 
من نادي املحرق، عيل فؤاد غلوم، 
ن��واف نبيل غان��م، وعيىس أحمد 
الرويلة م��ن النادي األهيل، أحمد 
حس��ني عيل، وس��يد عيل محمود 
إس��امعيل م��ن نادي س��امهيج، 

أحمد خليفة بن دين��ة وعبدالله 
أسامة الكوهجي من نادي الحالة، 
عام��ر حس��ني عمران م��ن نادي 
النويدرات، وعيل جابر كاظم من 

نادي النجمة. 
 ويس��تعد منتخبن��ا الوطني لكرة 
يف  للمش��اركة  للش��باب  الس��لة 
البطولة العربية املزمع إقامتها يف 

العاصمة املرصية القاهرة يف الفرتة 
ما ب��ني 14 يوليو وحت��ى 24 من 
الش��هر ذاته، فيام ميلك املنتخب 
اس��تحقاق ثاين يتمثل يف املشاركة 
بالبطولة اآلس��يوية التي ستقام يف 
العاصم��ة التايالندي��ة بانكوك يف 
الف��رتة ما بني 4 أغس��طس إىل 11 

من الشهر ذاته.
 وسيتم تقليص قامئة املنتخب قبل 
املشاركة العربية إىل 12 العًبا من 
قبل الجهاز الفني بقيادة س��لامن 
رمضان ومعاونيه حس��ني قاهري 

وحسن ميك.
 يذك��ر أن منتخبن��ا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب قد توج ببطولة 
الخليج للمنتخبات تحت 18 عاًما، 
التي أقيمت يف العاصمة العامنية 

مسقط فرباير املايض.

غ��ادر الحك��م ال��دويل ن��واف 
املس��اعد  والحك��م  ش��كرالله 
الدويل يارس تلفت إىل روس��يا، 
إدارة مباري��ات  للمش��اركة يف 
نهائيات كأس العامل 2018 التي 
س��تقام خالل الف��رتة 14 يونيو 

الجاري حتى 15 يوليو املقبل.
 وكان يف وداع الحكمني الدوليني 
كل م��ن رئي��س لجن��ة الحكام 
ال��دورسي  خليف��ة  باالتح��اد 
العالن  اللجنة خال��د  وأعض��اء 
وخال��د خلي��ل وعبدالرحم��ن 
عبدالقادر، ورئيس قسم شؤون 
الحكام باالتحاد جاسم محمود.
 ومتنى رئيس االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم الش��يخ عيل بن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة 
االتحاد  إدارة  مجل��س  وأعضاء 
النج��اح والتوفي��ق للحكم��ني 
إدارة  يف  مش��اركتها  خ��الل 

مباريات املونديال العاملي.
يذك��ر أن مش��اركة طاقمن��ا يف 
إدارة مباري��ات كأس العامل تأيت 
للمرة الثانية عىل التوايل، بعدما 
شارك الطاقم املكون من نواف 
شكرالله ويارس تلفت وإبراهيم 
س��بت يف إدارة مباري��ات كأس 

كأول  وذل��ك   ،2014 الع��امل 
طاقم تحكيمي آس��يوي وعريب 
م��ن  الع��امل  كأس  يف  يش��ارك 
جنسية واحدة يف خطوة تضاف 
التحكيم  ومكتسبات  لنجاحات 

البحريني.
الحكم��ني نواف  وج��اء اختيار 
شكرالله ويارس تلفت هذا العام 

بع��د نجاحهام الكب��ري والالفت 
االختب��ارات وورش  يف مختلف 
العم��ل الت��ي أقيم��ت للحكام 
املرش��حني من قب��ل االتحادين 
الدويل واآلسيوي، إذ تم االستقرار 
عىل خيار الطاقم البحريني من 
ضمن 6 أطقم تم اختيارها أيًضا 

من القارة اآلسيوية.

ويأيت وجود الحكمني ش��كرالله 
وتلف��ت يف النهائي��ات العاملية 
تأكي��ًدا ع��ىل املكان��ة املتميزة 
للتحكي��م البحرين��ي، وتواصاًل 
املتواصلة  النجاحات  لسلس��لة 
الت��ي يحققها ع��رب الحضور يف 
الكروي��ة  األح��داث  مختل��ف 

الكربى.

15 العًبا ألحمر السلة استعداًدا آلسيوية الشباب

شكراهلل وتلفت يغادران إلى مونديال روسيا

أم الحصم             اتحاد السلة

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

 سلمان رمضان

 شكراهلل وتلفت مع لجنة الحكام قبل المغادرة إلى روسيا

الخالدية بطاًل لبطولة “ذخر 
البحرين”

ختام المسابقات لألكاديمية 
الملكية للشرطة

متكن فريق جمعية الخالدية الشبابية الريايض من تحقيق 
املركز األول يف بطولة “دورة ذخر البحرين الرمضانية 2018” 

لكرة القدم، التي أقيمت تحت رعاية عيىس عيل القايض، 
وشهدت منافسات بني الجمعيات الشبابية والفرق التطوعية، 

ويعترب هذا الفوز هو األول من نوعه يف تاريخ الجمعية. 
 وقد أشاد عامر سمري ربيعة رئيس اللجنة الرياضية باملستوى 

املتميز الذي ظهر به الفريق يف الدورة، والروح القتالية للفريق 
للفوز بالبطولة، مهنًئا مجلس إدارة الجمعية والجهاز الفني 
واإلداري يف الفريق عىل هذا اإلنجاز الريايض الكبري، متمنيًّا 

أن تكون بداية خري لالنطالق نحو تنظيم الفعاليات الرياضية 
بشكل أقوى واملشاركة فيها مستقباًل.

 فيام وعد أحمد يوسف عبدامللك رئيس مجلس إدارة الجمعية 
أعضاء الفريق بالتكريم عىل هذا اإلنجار الرائع، متمنيًّا استمرار 

عطائهم املميز يف العمل التطوعي كاملعتاد، وواعًدا إياهم 
باملزيد من الدعم والتحفيز يف القريب العاجل.

تحت رعاية آمر األكادميية امللكية للرشطة العميد إبراهيم حسن 
الشيب، اختتمت األكادميية املسابقات الرمضانية لألنشطة الرياضية 

للعام 2018، والتي أقيمت يف الفرتة من 20 مايو ولغاية 2 يونيو الجاري، 
وتضمنت فعاليات ومسابقات متنوعة يف كرة القدم، ولعبة الكركيت، 

والبلياردو، ومسابقة الجري ملسافة 100 مرت، وتنس الطاولة مبشاركة 200 
العب من الضباط وضباط الصف واألفراد واملدنيني والتالميذ العسكريني.
وقام آمر األكادميية بتسليم املقدم عبدالله عيل الشيخ آمر الكلية امللكية 

للرشطة كأس بطولة كرة القدم، والتي فاز فيها فريق مرشحي الضباط 
عىل فريق معهد تدريب الرشطة بنتيجة 4/1، كام تم تكريم الالعبني 
الحاصلني عىل املراكز األوىل يف املسابقات األخرى ومنظمي البطولة، 

وذلك بحضور مديري اإلدارات وعدد من الضباط وضباط الصف واألفراد 
واملدنيني. وبهذه املناسبة، أكد آمر األكادميية امللكية للرشطة عىل رضورة 

إقامة مثل هذه الربامج واألنشطة الرياضية عىل مدار العام التي تعود 
بالنفع لرفع مستوى اللياقة البدنية والذهنية لجميع املشاركني وكذلك 

تطوير مهاراتهم وزيادة فعالياتهم من خالل االنخراط يف هذا النوع من 
األنشطة الرياضية املتميزة واملتنوعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد 

يف شتى املجاالت.

صادق مهدي

البالد سبورت

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

البالد سبورت
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الرمضاني��ة الغبق��ة  تقي��م  والرياض��ة”  “الش��باب 

أقامت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
الغبقة الرمضانية ملوظفي الوزارة 

بفندق الشرياتون، بحضور وزير شؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر 

والوكالء املساعدين ومديري اإلدارات 
ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

وخالل الغبقة الرمضانية تحدث هشام 
الجودر إىل موظفي الوزارة قائاًل: 

حققت “الشباب والرياضة” خالل الفرتة 

املاضية العديد من اإلنجازات املتميزة 
بفضل اهتامم ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة ومتابعة 
سموه املستمرة لكافة اإلجراءات 

التي تتخذها الوزارة يف سبيل االتقاء 
بالقطاعني الشباب والريايض يف اململكة، 

كام أن نجاح الوزارة يف الوصول إىل 
أهدافها جاء بفضل العمل بروح 

الفريق الواحد بني اإلدارة العليا وجميع 
موظفي الوزارة الذين وضعوا نصب 

أعينهم تنفيذ اسرتاتيجية الوزارة والعمل 
املتفاين يف سبيل الوصول إىل رسالة 
وقيم وأهداف الوزارة تجاه شباب 

البحرين. وتابع الوزير “إننا نثني عىل 
الدور املهم الذي قام به موظفو وزارة 

شؤون الشباب والرياضة الذي أوصل 
الوزارة إىل تحقيق إنجازات نوعية يف 

العام 2017، باإلضافة إىل النصف األول 
ا  من العام 2018، وإن الثقة كبرية جدًّ

يف جميع املوظفني من أجل مواصلة 
طريق اإلنجازات يف املستقبل”.

وقام الوزير بتكريم عدد من املوظفني 
املتميزين وتكريم املوظفة فاطمة 
الخان مبناسبة تخرجها من برنامج 

النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية، 
كام اشتملت الغبقة الرمضانية عىل 
العديد من املسابقات وعروض فنية 
وفقرات ترفيهية وتوزيع العديد من 
الجوائز العينية املقدمة من الوزارة 

ومجموعة من الرشكات الوطنية. 
وشارك يف تقديم مسابقات الغبقة 

الفنان عيل الغرير والفنان خليل 
الرميثي.

زار مملك��ة البحري��ن وف��د م��ن 
االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة يضم 
نائب رئيس االتحاد وعضو املكتب 
التنفيذي باالتحاد الدويل الكويتي 
عيىس حمزة، ونائب رئيس االتحاد 
اآلسيوي واألمني العام “شانريت”، 
الرشيك   ”SMM“ وممثلة رشك��ة
اإلعالمي لالتحاد اآلسيوي؛ لالطالع 
عىل استعدادات االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة الس��تضافة البطولة 
اآلس��يوية تح��ت 20 عاًم��ا، التي 
ستنظمها اململكة خالل الفرتة من 

18 لغاية 29 يوليو املقبل.
وعقد الوفد اآلس��يوي اجتامًعا مع 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي للكرة 
املنظمة  اللجن��ة  رئيس  الطائ��رة، 
العلي��ا للبطول��ة الش��يخ عيل بن 
محم��د آل خليف��ة، ونائب رئيس 
خلفان  جه��اد  املنظم��ة  اللجن��ة 
الحلواجي  ف��راس  البطولة  ومدير 
بحضور وف��د ميثل وزارة ش��ؤون 

اإلعالم يضم كال من عبدالله خالد 
الدورسي الوكيل املس��اعد لشؤون 
اإلذاعة والتلفزيون، ومريم بوكامل 
رئيس القناة الرياضية باإلضافة إىل 
عدد م��ن ممثيل االتح��اد والقناة 

الرياضية.
ورحب الش��يخ عيل بن محمد آل 
خليفة بوفد االتحاد اآلسيوي مثمًنا 

الجه��ود الت��ي يبذله��ا االتحاد يف 
سبيل االرتقاء باللعبة عىل الصعيد 
القاري، ثم ق��دم رشًحا موجزًا عن 
آخر الرتتيبات التي قام بها االتحاد 
من أجل استضافة البطولة اآلسيوية 
التي ستشهد مش��اركة 24 منتخًبا 
ألول مرة يف تاريخ املسابقة، مؤكًدا 
حرص اململكة عىل توفري مختلف 

مستلزمات النجاح للحدث القاري 
وإخراج البطولة بأفضل صورة.

واطل��ع الوفد اآلس��يوي عىل آخر 
التحض��ريات واالس��تعدادات التي 
قام بها االتحاد وناقش مع مسؤويل 
االتحاد والقناة الرياضية الجوانب 
التلفزيونية،  بالتغطي��ة  املتعلق��ة 
حيث تم التنس��يق ب��ني الطرفني 
بخصوص البث التلفزيوين والدعم 
اإلعالمي كم تم مناقش��ة مختلف 
والفني��ة  التنظيمي��ة  الجوان��ب 
املصاحب��ة للبطول��ة، إذ عرب الوفد 
اآلس��يوي عن ارتياحه الكبري لسري 
التحضريات، متمنيًّا للجنة املنظمة 
التوفي��ق والنج��اح يف اس��تضافة 
البطول��ة مب��ا يع��ّزز م��ن مكانة 
البحري��ن يف احتض��ان مختل��ف 
األح��داث الرياضي��ة عموما وعىل 

مستوى الكرة الطائرة خصوصا.

بوفد ترأسه الكويتي عيسى حمزة

“اآلسي��وي” يطل��ع عل��ى استع��دادات 
اتح��اد الطائ��رة الستضاف��ة بط�ول��ة الشب��اب

الرفاع             االتحاد البحريني للكرة الطائرة

جانب من االجتماع

21 يونيو اجتماع الجمعية 
العمومية التحاد الطائرة

يعقد االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
اجتامع الجمعية العمومية العادي 

السنوي بتاريخ 21 يونيو الجاري.
وقال أمني رس االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة فراس الحلواجي إن موعد 
االجتامع تحدد ليقام يوم الخميس 21 
يونيو، فيام سيكون اليوم )اإلثنني( آخر 
موعد لتلقي مقرتحات أعضاء الجمعية 

العمومية األندية األعضاء.
وأضاف الحلواجي أن جدول أعامل االجتامع سيتضمن 

التصديق عىل محرض االجتامع السابق للجمعية العمومية 
واعتامد التقرير اإلداري واملايل واستعراض بعض املقرتحات 
الواردة من الجمعية العمومية إن وجدت وما يستجد من 

أعامل، الفًتا النظر إىل أنه ولغاية يوم أمس مل يتلق االتحاد أي 
مقرتح من األندية األعضاء.

وأكد الحلواجي أن االتحاد قد شارف عىل االنتهاء من كافة 
الرتتيبات املتعلقة باجتامع الجمعية العمومية العادي السنوي 

بالتنسيق مع اللجنة األوملبية البحرينية التي سترشف عىل 
أعامل االجتامع عرب مندوبيها. يذكر أن الجمعية العمومية 

التحاد الكرة الطائرة تضم كال من نادي األهيل، نادي املحرق، 
نادي داركليب، نادي النجمة، نادي النرص، نادي البسيتني، 

نادي عايل، نادي بني جمرة، نادي النبيه صالح، نادي الدير، 
نادي املعامري، نادي اتحاد الريف، نادي الشباب، نادي 

التضامن. وكانت أندية البحرين والرفاع الرشقي والحد والرفاع 
قد جّمدوا عضويتهم وأوقفوا نشاط اللعبة.

جانب من الغبقة

ليث الشرقي بال أنياب... والماروني قوي بالشباب

علي مجيد

“زالبية”

ali.majeed
@albiladpress.com

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

كاد أن يشهد املوسم الريايض 
2018/2017 سقوط فريق الرفاع 

الرشقي األول لكرة القدم إىل 
مصاف دوري الدرجة الثانية إثر 

احتالله املركز الثامن ليخوض 
“امللحق” أمام البسيتني ويخرج من 

املواجهتني بانتصار وحيد جعلته 
يبقى يف دوري األضواء.

الرشقي وامللقب ب� “الليث” عاىن 
كثرياً يف املوسم املايض وحصد 

17 نقطة مبعدل 3 انتصارات و8 
تعادالت و7 هزائم  وبفارق 28 
نقطة عن البطل و3 نقاط عن 
صاحب املركز قبل األخري الذي 

هبط مبارشة إىل دوري “املظاليم”. 
وعودة للمواسم السابقة وبحسب 

اإلحصائيات، أن الفريق مقتنع 

متاماً مبراكز املنطقة الدافئة 
بني السادس والخامس وكان 

أفضل مركز له يف املوسم 
2015/2014 والذي احتل فيه 

املركز الرابع، فيام قبل ذلك 
كان الفريق مشتتاً بني الهبوط 

والصعود بشكل متتايل، وقد 
يكون خوضه للملحق هذه 
املرة ما هو إال جرس إنذار!

الفريق وكام وضح عليه هذا 
املوسم أو سابقاً ميتلك العنارص 
والخامات الجيدة ولكن يحتاج 
لتدعيم صفوفه بالعبني محليني 
وأجانب ذا شأن فني رفيع حتى 

ترتقي مستوياته ونتائجه لألفضل، 
ويزداد طموح املنافسة لديهم 

عىل املراكز األوىل والتي تصل بهم 

إىل األلقاب الغائبة عن خزائنهم 
خصوصاً “الدوري” الذي حققه 

قبل 25 عاماً وتحديداً 1993، فيام 
نجح بالظفر بكأس جاللة امللك يف 

العام 2014 وهو الثالث يف سجالته 

بعد عامي 1999 و2000.
وبخالف املعاناة الرشقاوية، 

فإن القبعة ترفع ألبناء القميص 
املاروين، فريق الشباب الذي نجح 

يف إثبات نفسه بدوري األضواء 

والظهور بشكل أكرث من رائع من 
خالل املستويات والنتائج املبهرة، 
متكن من خاللها أن ينهي موسمه 
باملركز الخامس وهو أفضل مركز 
يحققه ألكرث من 15 عاما والذي 

كان فيه الفريق بني سلم الصعود 
والهبوط.

الشباب الذي عاىن موسمني 
متتاليني يف مصاف دوري 

“املظاليم” متكن بفضل االستقرار 
الفني والتعويل عىل إنتاجية 

مدرسته أن يكّون ويهيئ نفسه 
بالشكل األمثل للعودة الكربى 

للممتاز، ونجح منذ موسمه األول 
يف الصعود وتقديم كرة جميلة 

متتاز بالجامعية والرسعة واملهارة 
وذلك بفضل طاقة شبابية بحتة، 

تغلب من خاللها عىل فرق ذات 
صيت وخربة وجعلته صعب املنال 

وُيحسب له ألف حساب رغم 
سقوطه يف مطب التعادل أكرث من 

عدد نتائج الفوز والخسارة التي 
حصدها عىل حدة.

الشباب إذا ما استمر عىل هذه 
الشاكلة للموسم واملواسم املقبلة 
سيكون له شأن كبري يف مسابقاتنا 
املحلية وقد يكون أقرب من أي 

وقت مىض من تحقيق لقب 
الدوري الذي مل يحظى به حتى 

اآلن. وبكل تأكيد، هذا األمر 
سيتطلب العمل الدؤوب من 

إدارة النادي املطالب بضخ األموال 
للحفاظ عىل عنارصه املميزة إذا ما 

أراد تحقيق أهدافه واسرتاتيجيته.

حسن علي

فراس الحلواجي

واصلت البعثة اإلدارية لدورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة التي ستقام 

مبدينتي جاكرتا وباملبانغ بأندونيسيا 
خالل الفرتة من 18 أغسطس لغاية 2 

سبتمرب، سلسلة اجتامعاتها املشرتكة 
مع االتحادات الرياضية للتحضري 
واإلعداد املبكر للحدث اآلسيوي.

وترأس عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية، مدير البعثة بدر نارص 

االجتامعات املشرتكة التي حرضها 
نائب مدير البعثة عيل ياسني وكل من 

مسؤول الوفد اإلعالمي حسن عيل 
واإلداريان حسن جمعة ومريم مردانه 

واألمني املايل يعقوب عبداملحسن.

والتقى الوفد اإلداري كال من اتحاد 
ألعاب القوى الذي مثله املدير 

التنفيذي يوسف أحمد، فيام مثل 
اتحاد الريشة الطائرة واإلسكواش أمني 
الرس هشام العبايس، واتحاد كرة اليد 
إداري املنتخب أحمد النايم، واتحاد 
الرتايثلون عضو مجلس اإلدارة عباس 
موىس واملدرب غانم بدوي، واتحاد 

الدفاع عن النفس كال من إداري 
الجوجيتسو أحمد جناحي ومدرب 

الدفاع عن النفس سامي محمد، 
واتحاد فنون القتال املختلطة املدرب 

“الدر الداروف”، واتحاد الرماية 
املدرب صالح حسن.

وقدم الوفد اإلداري ملمثيل 
االتحادات املشاركة رشًحا موجزًا عن 

الدورة ونظامها ولوائح املسابقات 
ومواعيد الوصول واملغادرة ومواعيد 

االجتامعات الفنية لكل لعبة 
واملنافسات، وبحث الوفد مع ممثيل 

االتحادات القوائم النهائية للمنتخبات 
واحتياجاتهم ومالحظاتهم، كام تم 

مناقشة جميع االلتزامات املرتتبة عىل 
االتحادات مثل التقرير الفني اليومي 

والنتائج والتقيد بلوائح الدورة، 
باإلضافة إىل املهام املتعلقة بإداريي 
األلعاب وجميع األمور التي تخص 

املشاركة يف الحدث اآلسيوي.

وأكد مدير البعثة بدر نارص حرص 
اللجنة األوملبية عىل تقديم كافة 
أشكال الدعم واملساندة لجميع 

املنتخبات املشاركة وفق اإلمكانات 
املتاحة مبا يسهم يف توفري مختلف 

الظروف املثالية التي تسهم يف إنجاح 
املشاركة وتحقيق إنجاز تاريخي 

جديد ململكة البحرين.
ودعا نارص جميع االتحادات إىل 

التواصل مع إدارة البعثة إلنجاز كافة 
املهام والرتتيبات املتعلقة باملشاركة 
مبكرًا، معرًبا عن أمله يف أن تتكلل 
جميع تلك الجهود بتحقيق إنجاز 

جانب من اللقاءات التشاوريةمرشف للرياضة البحرينية.

بعثة آسياد جاكرتا تواصل لقاءاتها المشتركة مع االتحادات
ضاحية السيف          اللجنة األولمبية

ali.radhi9@gmail.com
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هنممأ ممثل جاللة امللك لألعممال الخريية 
وشممؤون الشممباب رئيس املجلممس األعىل 
للشممباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمممو الشمميخ نممارص بن حمد 
آل خليفممة، نائممب رئيس دولممة اإلمارات 
العربيممة املتحممدة رئيس مجلممس الوزراء 
حاكم ديب صاحب السمممو الشيخ  محمد 
بن راشد آل مكتوم؛ مبناسبة تتويج سموه 
بطال لسممباق الديريب اإلنجليزي الكالسييك 
الحدث األشهر واألعرق يف سباقات الخيول 
الكالسمميكية بالعممامل، والممذي أقيممم عىل 

مضار ابسوم العريق بإنجلرتا. 
وقال سمممو الشمميخ نممارص بممن حمد آل 
خليفة يف ترصيح له بهذه املناسممبة “تسري 
رياضة الفروسية يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بخطممى ثابتة نحو التطور والناء 
وصناعة املجد، وتحقيق اإلنجازات الكبرية 
بفضل الرعايممة الفائقة التممي تحظى بها 

هذه الرياضة من جانب صاحب السمممو 
الشمميخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي 
يعترب من أبرز فرسممان رياضات الخيل يف 
منطقة الخليج والعممامل وأكرثهم إنجازات 

ومتيز يف مختلف املحافل”. 
وأضمماف سمممو الشمميخ نارص بممن حمد 
التممي  اإلنجممازات  “تتممواىل  خليفممة  آل 
يحققها سمو الشمميخ محمد بن راشد آل 
مكتمموم، ودامئا ما تكون هممذه اإلنجازات 
واالنتصممارات فريممدة مممن نوعهمما، وكان 
آخرها تحقيق”مسممار” الفوز األول لفريق 
جودلفممن بلقب بطولة الديريب اإلنجليزي 
ملسممافة امليل ونصف امليممل للفئة األوىل 
بقيادة الفارس وليام بيوك وإرشاف املدرب 
شممايل أبلبممي؛ األمممر الذي يؤكممد اهتام 
سممموه ورعايته الدامئة للفريممق والجياد، 
وحرصه املوصول عىل توفري البيئة املناسبة 
والقاعممدة الصلبة النطممالق الفريق نحو 

حصممد اإلنجازات والصعممود عىل منصات 
التتويج ورفع اسم وعلم اإلمارات عاليا”. 

وتابممع سمممو الشمميخ نارص بممن حمد آل 
خليفة “لقد متكن سمممو الشيخ محمد بن 

راشممد آل مكتوم من طباعة اسم اإلمارات 
العربية املتحدة واسممم سموه يف سجالت 
أبطال سباق الديريب اإلنجليزي الكالسييك 
الحدث األشهر واألعرق يف سباقات الخيول 

الكالسيكية بالعامل، وأن هذا اإلنجاز يعترب 
مبثابة إنجمماز لنا جميعا، ونعتز ونفتخر به 
كا وأننا نشمميد بفريق العمممل يف فريق 
جودلفممن، وحرصهم عىل تنفيذ توجيهات 

سمممو الشيخ محمد بن راشممد آل مكتوم 
للوصول إىل االنتصار الفريد من نوعه”.   

وكان نائممب رئيس الدولممة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب صاحب السمممو الشيخ 
محمد بن راشممد آل مكتوم قد توج بطال 
لسممباق الديممريب اإلنجليممزي الكالسممييك 
الحدث األشهر واألعرق يف سباقات الخيول 
الكالسمميكية بالعممامل، والممذي أقيممم عيل 
مضار ابسمموم العريق بإنجلممرتا. وانتزع 
فريممق جودلفممن لقممب بطولممة الديريب 
اإلنجليممزي 2018 للفئممة األوىل وملسممافة 
امليل ونصف امليل بواسممطة املهر “مسار” 
وبقيممادة الفممارس وليام بويممك، وإرشاف 
املدرب شمماريل أبلبي. وجمماء املركز الثاين 
أيضمما إماراتيا عممرب املهممر “دي إكس يب” 
لسمممو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم بقيادة الفارس سلفيسممرتي دي 

سوزا، وإرشاف املدرب مارك جونستون.

انتصارات محمد بن راشد فريدة من نوعها وتبعث على الفخر واالعتزاز
هنأ سموه بتحقيق سباق الديربي اإلنجليزي الكالسيكي... ناصر بن حمد:

المكتب اإلعالمي

بحضور محافظ العاصمة الشمميخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
أقممام نممادي النجمممة الريممايض 
حفل الغبقة الرمضانية السممنوية 
بالنادي التي يحرص عىل إقامتها 
سنويًّا احتفاًء بالشهر الفضيل، ومّل 
شمل أبناء النادي، حيث استقبل 
القطان  عيممى  النممادي  رئيممس 
وأعضمماء مجلممس اإلدارة محافظ 
العاصمة مع عدد من الشخصيات 
شممملت  واالجتاعية  الرياضيممة 
ومنتسممبيه  النجمممة  رجمماالت 
بالجهازيممن  الرياضيممة  والفممرق 

الفني واإلداري. 
 وقد قام املحافممظ خالل الحفل 
بتكريممم عممدد من الشممخصيات 
النجاوية الرياضية وفاًء وعرفاًنا 

ملمما بذلمموه يف مسممريتهم لخدمة 
النممادي، حيممث قممى الجميممع 
أمسية رمضانية جميلة تم خاللها 
تبادل األحاديث الودية يف الشأن 

الريايض واستذكار ذكريات املايض 
الجميل. 

 وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من 
الشخصيات الرياضية واالجتاعية 

النادي  شممملت وجهاء ورجاالت 
وعدد من جمهور ورياضيي نادي 

النجمة. 
 وألقممى صممالح بوزيممد كلمممة 
أشمماد  النممادي،  إدارة  مجلممس 
فيها بجاللة امللك وسمممو رئيس 
المموزراء وسمممو ويل العهد عىل 
احتضانهممم ودعمهممم لألنديممة 
مجلس  لقاء  مستذكرًا  والشباب، 
إدارة النممادي وفريق كممرة اليد 
اآلسمميوية  البطولة  الحائز عممىل 
بجاللممة امللممك املفممدى، يف تلك 
الزيممارة التي تركت انطباًعا طيًبا 
ال ينممى بلقاء قائممد وطن وأب 
جاللته  بادلمموا  حيممث  حنممون، 
الحممب والوالء واإلخممالص ورفع 

راية اململكة عالًيا دامئًا.

محافظ العاصمة يكرم عدًدا من الشخصيات النجماوية
محافظة العاصمة

جانب من التكريم

سمو الشيخ ناصر بن حمد  

خالد: متابعة ناصر بن حمد ساهمت 
في نجاح موسم “َجمال الخيل”

 الخياط يشيد بتوجيهات 
وزير الداخلية

أقامت لجنة جال الخيل العربية التابعة 
لالتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة 

“غبقة” رمضانية؛ مبناسبة انتهاء موسم مسابقات 
جال الخيل العربية بحضور عدد من أعضاء 

مجلس إدارة االتحاد وأعضاء اللجنة وعدد من 
املشاركن يف تنظيم بطوالت املوسم.

 وقال خالد أحمد يف ترصيح له “كان موسم 
جال الخيل العربية ناجحا بكل املقاييس بفضل 

االهتام الكبري من ممثل جاللة امللك لألعال الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

الرئيس الفخري لالتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، ورئيس االتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، والذي كان مساندا للجنة يف جميع 

خطواتها نحو تنظيم مسابقات هذا املوسم وإثراء رياضة جال الخيل 
العربية”.

وأشار خالد إىل أن “االتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة وضع خطة 
إسرتاتيجية لالرتقاء مبسابقات جال الخيل العربية، وبذل االتحاد جهودا 

كبرية أخريا توجت مبوسم متميز ومثايل ميلء باإلنجازات، إضافة إىل تطوير 
النظام اإلداري الذي يحكم عملية االرتقاء بجال الخيل العربية”.

 وبن خالد “بدأ االتحاد من اآلن اإلعداد للموسم املقبل عرب استقبال 
مقرتحات وأفكار مريب الخيول العربية األصيلة ومالكها”.

أكد رئيس االتحاد الريايض لألمن العام 
العقيد خالد الخياط أن توجيهات وزير 
الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن 

عبدالله آل خليفة لها األثر البالغ يف وضع 
الخطط السليمة املدروسة والكفيلة برفع 

وترية مخرجات االتحاد.
ونوه بدور الوزير يف نرش الرياضة بن 

منتسبي الوزارة ملا لها من انعكاسات مهمة عىل نجاح رجل األمن 
يف أداء مهامه، من خالل تفعيل الربامج واألنشطة الرياضية، مشريا 

إىل حرص ومتابعة رئيس األمن العام لألمور املتعلقة بعمل االتحاد. 
وأضاف أن االتحاد أعد خطة متكاملة للنشاط الريايض يف شهر 

رمضان، بدأت باالجتاع مع اإلدارات املشاركة يف جميع األلعاب، 
ثم التنسيق مع نادي ضباط األمن العام، ووضع جدول شامل 

لأللعاب وتوزيعها عىل املالعب التي كانت جاهزة الستقطاب النشاط 
الرمضاين، والذي تضمن بطولة وزير الداخلية املفتوحة الثامنة للتنس، 
بطولة الريشة للضباط والضابطات، بطولة التنس للضباط والضابطات، 

دوري كرة القدم للضباط، بطولة البولينغ للضباط والضابطات.

وجممه النائممب األول لرئيممس املجلس 
األعممىل للشممباب والرياضممة رئيممس 
االتحمماد البحرينممي أللعمماب القمموى 
البحريني  لالتحمماد  الفخممري  الرئيس 
لرياضممة ذوي العزمية سمممو الشمميخ 
خالممد بممن حمممد آل خليفممة إلقامة 
التصفيات املؤهلة للنسخة الثانية من 
بطولممة أقوى رجممل بحريني يف الفرتة 

6 - 8 سممبتمرب املقبل مبجمع السيف؛ 
ملنح الفرصة ألكرب عدد من املشمماركن 
منافسممات  والتحضري لخوض  لإلعداد 
هممذه املرحلممة مممن البطولممة، التي 
ستنطلق منافساتها النهائية، إضافة إىل 
املسممابقات املصاحبة للكبار والصغار 
يف الفممرتة 21 22- - 23 فربايممر 2019 
بتنظيم املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 

خالممد بن حمد بن عيممى آل خليفة 
تحت شعار “خلك وحش”، والتي تأيت 
ضمن مبممادرات خالد بن حمد لدعم 
الشباب البحريني يف املجالن الريايض 

واإلنساين.
ووجه سممموه الدعوة لجميع الشباب 
مبنافسممات  للمشمماركة  البحرينممي 
والتي  للبطولممة،  املؤهلة  التصفيممات 

للمنافسة  املشمماركن فرصة  سممتمنح 
عممىل حجز مقعممد لها يف املنافسممات 
النهائية التي ستقام يف فرباير 2019”، 
وأيضا املشمماركة يف األلعاب املصاحبة 

للكبار والصغار. 
يذكممر أن املكتممب اإلعالمممي لسمممو 
الشمميخ خالد بن حمممد بن عيى آل 
خليفة قد فتح باب التسممجيل ملرحلة 

التصفيممات املؤهلممة للبطولممة وأيضا 
األلعاب املصاحبة للكبار والصغار عرب 
bhrstrongest- )ململوقممع اإللكممرتوين 

man.com(، إذ سيكون هناك العديد 
مممن املفاجممآت بانتظممار املشمماركن 
والجمهممور عممرب الحسمماب الرسمممي 

للبطولة باالنستغرام
.)hhskstrongestman@( 

تصفيات “أقوى رجل بحريني” في سبتمبر
الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

محمد بن راشد آل مكتوم خالل مراسم التتويج

خالد أحمد

البالد سبورت

العقيد خالد الخياط

أقدمممت إدارة نممادي الديممر عممىل 
تجديممد عقود نجمموم الفريق األول 
لكممرة اليممد باإلضافة للكشممف عن 
تعاقدها مع العبممن آخرين لينضا 
لصفوف الربتقايل للموسم املقبل، إذ 
متت مراسممم توقيع العقود يف مقر 
النادي بحضور الالعبن وممثلن عن 

الجهاز اإلداري. 
وجاء ثاليث منتخبنا الوطني األخوان 
حسممن ومحمد مدن، ومحمد مريزا 
يف مقدمة الالعبن الذي تم التجديد 
معهم وإبقائهم ملوسم آخر، كا تم 
التعاقد مع الالعب عيى مشمماخيل 
الممذي مثّل أم الحصم يف السممنوات 
األخممرية، وأيضا مع العممب منتخب 
الشممباب وناديي الشممباب واالتفاق 

فاضل البدر.
ورضبت إدارة النممادي الديراوي بهذه 

الخطوة “عصفورين بحجر واحدة”، إذ 
إنها حافظممت عىل هوية الفريق الذي 
اتضحت باملنافسة القوية وباملستويات 
والنتائممج الرائعة عىل صعيَدي الدوري 
وتعزيممز  املممايض،  املوسممم  والممكأس 
حظوظهمما باملوسممم املقبممل يف دائرة 

املنافسممة عممىل األلقمماب الغائبة عن 
خزينممة النادي لسممنوات طويلة، ومن 
جهة أخرى قطعت كل اآلمال والسممبل 
لألنديممة األخرى يف مسممألة التعاقد أو 

مفاوضة العبيها. 
ومع إبقاء العنارص األساسممية لصفوف 

الربتقايل وتعزيزها بعنارص أخرى، فإن 
حظمموظ الدير بقيممادة محمد املراغي 
الممذي بممات إعممالن بقائه عممىل رأس 
القيادة الفنية ملوسم آخر مسألة وقت، 
يف ظل التفاهممم والتوافق بن املدرب 

واإلدارة.

بهدف المحافظة على قوة الفريق للمنافسة

يد الدير تجدد لنجومها وتتعاقد مع مشاخيل والبدر
علي مجيد

من مراسم توقيع وتقديم الالعبين محمد المراغي
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ق��ال رئي��س االتح��اد املرصي 
لكرة السلة مجدي أبو فريخة، 
إن قيادة س��مو الشيخ عيىس 
بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة 
لكرة السلة البحرينية، دفعتها 

إىل التطور واالزدهار.
وذك��ر رئيس االتح��اد املرصي 
ل� “البالد س��بورت” أن سموه 
نجح خ��الل فرتة قص��رة من 
البحريني  توليه رئاسة االتحاد 
يف تحقيق طفرة كبرة ملنظومة 

كرة السلة البحرينية.
وأوض��ح أبو فريخة أن س��مو 
الش��يخ عي��ىس بن ع��يل بدأ 
منذ  ج��ًدا  بخط��وات رسيعة 
تويل س��موه دفة عجلة اتحاد 
السلة نحو تطوير ومناء اللعبة، 
مش��رًا إىل أن ذل��ك يدل عىل 
حنك��ة ورؤية س��موه الثاقبة 
لالرتقاء باللعبة وتوفر األرضية 
زاهر  مستقبل  لتأمني  الخصبة 

للسلة البحرينية.
وأضاف أبو فريخة أن س��موه 
املب��ادرات  الكثر م��ن  ق��ّدم 
التي من شأنها أن تلعب دورا 
محوريا يف تطوير كرة الس��لة 
يف البحري��ن واملنطقة برمتها، 
وكان آخره��ا مق��رتح س��موه 
الخليج، وتدشني  بإطالق كأس 
سموه لبطولة البحرين الدولية 

الودية.
وأكد أبو فريخ��ة أن االهتامم 
ت��رك بصمة  لس��موه  البال��غ 
واضحة املعامل عىل كرة السلة 
البحرينية، وحقق نقلة نوعية 
للعب��ة ع��ىل األصع��دة كافة 
بفضل ما يتمتع به سموه من 
حنكة ورؤية مس��تنرة قادت 
اللعب��ة إىل آف��اق رحب��ة من 
الش��اهد عليها  التط��ور، كان 
ف��وز منتخب الش��باب بلقب 

البطولة الخليجية.
أن  إىل  فريخ��ة  أب��و  وأش��ار 
البحري��ن متتل��ك واح��دا من 
أقوى الدوريات عىل مس��توى 
املنافس��ة،  من حيث  املنطقة 
قاع��دة  بامتالكه��ا  ومتت��از 
جامهرية كبرة عاشقة للعبة. 
وأردف قائ��ال “بحكم متابعتي 
الس��لة  لك��رة  املس��تمرة 
املس��تمر  وتواصلنا  البحرينية 
مع املسؤولني يف االتحاد، فإنني 
ملس��ت تطورا كب��را واهتامما 

بالغ��ا، وهناك حض��ور ميداين 
من جانب سمو الرئيس ملتابعة 
الوطنية  املنتخب��ات  تدريبات 
عن ق��رب، إىل جانب حضوره 
منافس��ات املسابقات املحلية، 
وأمتنى لكرة الس��لة البحرينية 
املزيد من النجاح، وإنني عىل 
ثقة بقدرة سمو الشيخ عيىس 
بن ع��يل آل خليف��ة للتغلب 
عىل جميع املعوقات، وتحقيق 

التميز املنشود للعبة”.

بروتوكول تعاون

وذك��ر مج��دي أب��و فريخة أن 
االتحاد املرصي وقع عىل اتفاقية 
ش��قيقه  مع  املش��رتك  للتعاون 
البحرين��ي، تتضم��ن الكثر من 
الجوانب التي له��ا عالقة بكرة 
السلة وكيفية تعزيز دورها بني 
الجانبني مبا يخدم اللعبة وسبل 
االرتقاء به��ا يف كل من البلدين 

الشقيقني.
وأضاف أبو فريخة أن االتفاقية 
ته��دف إىل اس��تثامر عالق��ات 
والعالقات  والصداق��ة  األخ��وة 
الثنائي��ة املتميزة ب��ني البلدين، 
والتطلع معه��ا إىل آفاق أرحب 
من التعاون الوثيق، والسيام أن 
هذا االتفاق يعتزم تطوير سبل 
تبادل الخربات واملوارد فيام بني 

االتحادي��ن، ويف الوقت نفس��ه 
يدعم تطوير كرة الس��لة يف كل 
من البلدين الش��قيقني، مش��رًا 
إىل أن ه��ذا التعاون البناء ليس 
الخط��وة االوىل ب��ني البحري��ن 
وم��رص، ول��ن تك��ون االخ��رة 
كث��رة  خط��وات  فس��تلحقها 
س��يكون لها أثر يف دعم وتعزيز 

اللعبة ملا فيه مصلحة البلدين.

بطولة ناجحة

وتق��دم رئيس االتح��اد املرصي 
مج��دي أب��و فريخ��ة بالتهنئة 
إىل رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة، عىل تدش��ني وإطالق 
مهنأ  الدولية،  البحري��ن  بطولة 
سموه عىل النجاح الباهر الذي 
حققته النس��خة األوىل للبطولة 
وظهورها بأزهى حلة تنظيمية، 
مؤك��ًدا أن ذلك لي��س بغريب 
عىل س��موه ال��ذي يحرص عىل 
التطوير املستمر ملنظومة اللعبة 

يف البحرين واملنطقة.
وأعرب أبو فريخة عن س��عادته 
بوجوده يف بل��ده الثاين مملكة 
البحري��ن، مؤك��ًدا م��ا يرب��ط 
البلدي��ن من عالق��ات تاريخية 
عميق��ة وممتدة، مش��يًدا بكرم 
الضيافة وحفاوة االستقبال الذي 

لقيه وفد املنتخب املرصي.
وأبدى أبو فريخة عن س��عادته 
يف  ب��الده  منتخ��ب  مبش��اركة 
النس��خة األوىل م��ن البطول��ة، 
إذ أك��د س��عيهم الكب��ر نح��و 
ه��ذه  انج��اح  يف  املس��اهمة 
األه��داف  وتحقي��ق  البطول��ة 
املنش��ودة منها، راجًيا أن تكون 
مرص ح��ارضة يف ه��ذا املحفل 
الفرق  لجميع  ومتمنيا  س��نوًيا، 
التوفيق واالستفادة الكاملة من 

املشاركة.

تطور السلة المصرية

أب��و فريخ��ة  وأش��اد مج��دي 
باملس��توى الفني املتطور الذي 
وصلت إليه كرة السلة املرصية 

يف السنوات األخرة.
وأضاف قائ��ال “بدأنا ببناء قوي 
ملنتخباتن��ا الوطني��ة للناش��ئني 
والشباب منذ نحو العام 2008، 
منذ هذا  منتخباتنا  واستطاعت 
العام وحتى يومنا هذا أن تثبت 
أقدامها يف البطوالت العاملية، إذ 
مل نغب عن مسابقة كأس العامل، 
كام س��ّجل منتخبن��ا للرجال يف 
تواج��ده ب��كأس الع��امل 2014 

الذي أقيم يف اسبانيا”.
وقال إن كرة الس��لة النس��ائية 
املرصي��ة كان له��ا نصيب��ا من 

االتح��اد  حص��ل  إذ  التط��ور، 
امل��رصي ع��ىل ش��هادة االتحاد 
ال��دويل لثالث أفضل اتحاد عىل 
مس��توى الع��امل يف تطوير كرة 

السلة النسائية.

حظوظ جيدة

وعن حظوظ املنتخب املرصي 
اإلفريقي��ة  التصفي��ات  يف 
لكرة  الع��امل  ل��كأس  املؤهلة 
السلة 2019 بالصني، قال أبو 
فريخة “منتلك حظوظا جيدة 
يف املنافسات، نحن اآلن نحتل 
املركز الثاين لرتتيب مجموعتنا 
بعد انتهاء ال��دور األول، من 
املغرب  فوزين عىل حس��اب 
والكونغو وخسارة واحدة أمام 
الثاين  الدور  أنغوال، وسنلعب 
يف مرص نهاية الشهر الجاري، 
ونأم��ل أن نكس��ب اللقاءات 
الث��الث م��ن أج��ل مضاعفة 
ل��أدوار  التأه��ل  يف  فرصن��ا 

املقبلة من التصفيات”.

تقدم السلة العربية

وعن رأيه بشأن مستوى كرة 
السلة العربية ومدى التطور 
التي وصلت إليه، أضاف أبو 
فريخة قائال: بدأت منتخباتنا 
العربي��ة بالتط��ور منذ فرتة 
طف��رة  وحقق��ت  طويل��ة 
كبرة يف االرتقاء مبس��توياتها 
الفنية العالية، إذ منتلك اآلن 
ومتطورة  قوي��ة  منتخب��ات 
ومصنفة من أفضل املنتخبات 
منتخبات  ومنه��ا  العاملي��ة، 
لبنان ومرص وتونس واملغرب 
والجزائ��ر، وبقي��ة منتخبات 
ال��دول العربية الت��ي تأخذ 
عىل عاتقها التطور واالرتقاء 
إىل  إضاف��ة  مبس��توياتها، 
منتخب��ات دول الخليج التي 
بدأت بشكل حثيث يف تطوير 
نفسها، وهذا التطور سيكون 
له واقع مختلف وش��أن كبر 

يف املستقبل القريب.

نجاح كبير لسمو الشيخ عيسى بن علي في قيادة السلة البحرينية
رئيس االتحاد المصري مجدي أبو فريخة لـ “البالد سبورت”:

البطـولــة الدوليــة حققـت نجاحا باهــرا وحظيـت بتنظيــم مميــز
مستقبل زاهر ينتظر المنتخبات الوطنية البحرينية

اللعبــة فــي البحــريـــن تتزيــن بقــاعــدة جمــاهيريـــة كبيــــرة

جانب من منافسات البطولة الدولية

المنتخب المصري متوجا بكأس بطولة البحرين الدولية أبو فريخة مقدما درعا تذكارية لسمو الشيخ عيسى بن علي

محمد الدرازي

)تصوير: رسول الحجيري( رئيس االتحاد المصري متحدثا ل”البالد سبورت”  
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جييروم  املدافييع  قييال  )وكاالت(: 
بواتينييج، إنييه واثق من اسييتعادة 
لياقته يف الوقت املناسب، للمشاركة 
ضمن صفييوف املنتخب األملاين يف 
مشييوار الدفاع عن اللقب يف كأس 
العييامل 2018، وذلك بعييد تعافيه 
من إصابة يف عضالت الفخذ. وقال 
بواتينييج يف ترصيحييات لصحيفة” 
بيلييد آم سييونتاج “نرشتهييا أمس 
األحييد “ميكيين أن أعييد بتواجدي 
هناك فاألمور تسيير بشكل رائع”. 
وكان بواتينييج تعييرض لإلصابة يف 
أواخيير أبريل خييالل مواجهة ريال 

مدريد اإلسباين يف الدور قبل النهايئ 
لييدوري أبطييال أوروبييا. ويخضع 
بواتينييج لتدريبييات خاصة ويأمل 
أن يعييود إىل التدريبات الجامعية 
يف األيام القليليية املقبلة، وذلك يف 
معسييكر املنتخب املقييام يف إيبان 
بإيطاليا. ويسييتهل املنتخب األملاين 
مشييوار الدفاع عن اللقب مبواجهة 
نظره املكسييييك يف 17 يونيو قبل 
أن يلتقي السويد وكوريا الجنوبية 

الحقا يف دور املجموعات.
وسييقط منتخب أملانيا يوم السبت 
أمام منتخييب النمسييا 1-2، وقال 

لييوف، يف ترصيحات خييالل املؤمتر 
الصحايف عقب املباراة: “الخسييارة 
مزعجة، مل نطبق ما كنا نخطط له، 
كنا جيدين للغاية يف الشوط األول، 
لكن الوضع تغر يف الشييوط الثاين 

ولقد دونت بعض املالحظات”.
وانتقد لييوف رعونة العبييي أملانيا 
يف إهدار الفييرص، مضيفا: ال أدري 
كم عدد املرات التييي انطلقنا فيها 
لألمييام، ولكننييا مل ننييِه الهجامت 

بالشكل املطلوب.
أن  عييى  أملانيييا  مييدرب  وشييدد 
منتخبه سيييعود أقوى مع انطالق 

املونديال بعد أسييبوعني من اآلن، 
قائييال “الهزمييية التييي تعرضنا لها 
مل تغضبنييي يف حييد ذاتها ولكن ما 
أغضبني هييو الكيفية التي حدثت 

بها”.
وعيين عودة مانويل نوير لحراسيية 
مرمييى أملانيييا بعد غييياب طويل 
منذ شهر سبتمرب بسييبب اإلصابة، 
قييال “لقد كانت عودة رائعة لنوير 
بعد فرتة غياب طويلة، لقد تصدى 

لفرصة هدف أو اثنني”.
وأتم “حتى قدميياه مل تعانيان من 

أي أمل عقب نهاية املباراة”.

ألمانيا ستعود أقوى

ألمانيا سقطت أمام النمسا قبل أسبوعين من المونديال

سلوفاكيا  - ال��م��غ��رب 
ص�����رب�����ي�����ا- ت��ش��ي��ل��ي
إي���ط���ال���ي���ا- ه���ول���ن���دا

21:00
21:00
21:45

االثنين 4 يونيو

مباريات ودية

عودة مثالية لنيمار

)وكاالت(: أحرز نيامر هدفا يف الفوز 2-صفر للربازيل عى 
كرواتيا وديا أمس األحد يف ظهوره األول بعد غيابه لثالثة 
أشهر لإلصابة ضمن استعداد الفريقني لكأس العامل لكرة 

القدم الشهر الحايل يف روسيا.
وغاب مهاجم باريس سان جرمان، أغى العب يف العامل، عن 
املالعب منذ إصابته بالتواء يف الكاحل وكرس يف مشط القدم 

يف 25 فرباير يف مباراة بالدوري الفرنيس أمام مرسيليا.
وشارك مهاجم برشلونة السابق، الذي يحمل آمال بالده يف 
روسيا، يف بداية الشوط الثاين وأحرز هدفه يف الدقيقة 69.

وأرسل ويليان، الذي ظهر بشكل جيد أيضا يف املباراة، متريرة 
من وسط امللعب إىل نيامر يف الجناح األيرس ليدخل منطقة 

الجزاء ويرواغ مدافعني قبل أن يسدد من مدى قريب يف 
العارضة وتسقط الكرة يف املرمى. ورفع نيامر رصيده إىل 

54 هدفا دوليا ليتبقى له هدف واحد ليعادل رقم روماريو 
ثالث هدايف الربازيل عرب التاريخ بينام يتصدر بيليه ويليه 

رونالدو قامئة هدايف املنتخب. وأسعد البديل االخر روبرتو 
فرمينو جامهر ليفربول التي احتشدت يف ملعب أنفيلد 

بإضافة الهدف الثاين يف الوقت املحتسب بدل الضائع عندما 
استقبل متريرة كاسيمرو عى صدره ووضع الكرة فوق 

حارس كرواتيا نحو الشباك. وأحبطت كرواتيا التي اعتمدت 
عى الضغط املتواصل جهود الربازيل يف الشوط األول 

واضطر الحارس اليسون إلنقاذ مرماه بالتصدي لتسديدة 
من أندريه كراماريتش ليشتت مراندا الكرة بعدها. لكن 

بعد االسرتاحة بدأت كرواتيا يف الدفاع بكثافة ما سمح 
للربازيل باستغالل املساحات وإظهار قدراتها وهو ما فعله 
نيامر متاما. وتفتتح الربازيل مشوارها يف كأس العامل ضمن 
املجموعة الخامسة بلقاء سويرسا قبل مواجهة كوستاريكا 
ورصبيا. وستخوض بطلة العامل 5 مرات مباراة ودية أخرة 

قبل البطولة أمام النمسا يف فيينا يوم األحد املقبل.

)وكاالت(: سيخضع فينسن كومباين 
باألشييعة  لفحص  بلجيييكا  مدافييع 
لتحديد إمكانية لحاقه بكأس العامل 
بعدمييا تعييرض إلصابيية يف الفخذ 
خالل تعادل بالده دون أهداف مع 
الربتغال يف مباراة ودية لكرة القدم 

يوم السبت.
وغادر املدافع البالغ عمره 32 عاما 
املباراة بعد مييرور عرش دقائق من 
الشييوط الثاين بعدما بدا أنه أصيب 
دون تدخل وبعييد محاولة اللحاق 

بالكرة.
وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا 
يف مؤمتر صحفي ”كان القلق واضحا 
علينييا عندمييا خرج ميين امللعب“ 
كام أكد أنه سيييحتاج إىل 48 ساعة 

للتعرف عى خطورة اإلصابة.
وأضاف ”شعر بعدم راحة يف فخذه 
أثناء الخييروج من امللعب. إنه ليس 
صغييرا ويعييرف جسييده. يف ذلك 
الوقييت كان خروجييه يف توقيييت 

سليم“.
وأصبحييت اإلصابيية هييي محييور 
الحديث يف هذه املبيياراة املتكافئة 

بعدمييا أظهيير كل منتخييب رغبته 
الهجومية قبل انطييالق كأس العامل 
الشهر الحايل لكن دون ملسة مؤثرة 

أمام املرمى.
وقدمييت بلجيييكا والربتغييال بطلة 
أوروبا أداء جيييدا يف بعض الفرتات 
وصنع الربتغايل برناردو سيييلفا عدة 

فرص يف نهاية الشوط األول.
وسيينحت أفضل فرصة لبلجيكا عرب 
املدافييع يييان فرتونن الييذي خاض 
مباراتييه رقييم 100 إذ أجرب الحارس 

بيتو عى التصدي للكرة بشكل رائع.
وبدأت بلجيكا بأفضل تشكيلة لديها 
لكن بييدون الثنايئ املصاب أكسييل 
فيتسييل وتوميياس فرمالني وجربت 

اللعب بثالثة مدافعني.
مدرب  سييانتوس  فرناندو  وأدخييل 
الربتغال ستة تغيرات عى التشكيلة 
التييي بييدأت يف التعييادل 2-2 مع 
تونس يوم االثنني وغاب كريستيانو 
رونالييدو مييرة أخرى إذ مييا زال يف 
راحة بعد نهايئ دوري أبطال اوروبا 

األسبوع املايض.
وجلس املهاجم أندريه سيييلفا عى 
ليحصل جونسييالو  البييدالء  مقاعد 
جيديس البالييغ عمره 21 عاما عى 

فرصة التألق يف الهجوم.
وأجرت بلجيكا 5 تغيرات يف الشوط 
الثاين لتجربة بعض الالعبني قبل أن 
يعلن املدرب مارتينيز تشييكيلة من 

23 العبا يوم االثنني.
وقييال مارتينيز ”ال ميكن أن أشييعر 
برضا تييام بسييبب إصابة فينسيين 
كومبيياين لكن باسييتثناء ذلك خضنا 

االختبار الذي كنا نريده“.
وتلعييب الربتغال ضييد الجزائر يوم 
الخميييس قبل مواجهة إسييبانيا يف 
مباراتها األوىل يف كأس العامل يوم 15 
يونيو يف املجموعة الثانية التي تضم 

أيضا املغرب وإيران.
وتلعييب بلجيييكا مييع مييرص يوم 
األربعاء ثم كوسييتاريكا بعد ذلك بي 
5 أيام بينام تفتتح مشوارها يف كأس 
العييامل مبواجهة بنام يييوم 18 يونيو 
قبييل أن تواجه إنجلييرتا وتونس يف 

املجموعة السابعة.

)وكاالت(: وضييع ريييال مدريييد 3 
مدربني عى رأس املرشييحني لقيادة 
الفريييق املليك، بعد خييروج الثنايئ 
يواكيييم لييوف، مييدرب املنتخييب 
بوكيتينييو،  وماوريسيييو  األمليياين، 
حسييابات  ميين  توتنهييام  مييدرب 
 ”ABC ”وقالت صحيفة املرينجي. 
اإلسييبانية، إن ريال مدريد حدد كال 
ميين ماسيييمليانو أليجييري، مدرب 
يوفنتييوس ويورجن كلييوب، مدرب 
ليفربييول وأنطونيييو كونتي، مدرب 
تشيييليس عى رأس خياراته لقيادة 
الصحيفة  وكشييفت  املليك.  الفريق 
طلب نجوم ريال مدريد من اإلدارة 
التعاقد مع مييدرب صاحب خربات 
عالييية وقييدرة عى قيادة األسييامء 
املتواجدة يف غرفة خلع املالبس، ما 
جعل فلورنتينو بريز، رئيس النادي 

وخوسيييه أنخيييل سانشيييز، املدير 
العام يستبعدان قدوم جويت، العب 
فريق  ومييدرب  السييابق  املرينجي 

الشباب. 
وتابعييت، إن قييدوم واحييد ميين 

الثيياليث كونتييي وكلييوب وأليجري 
سيييكون أسييهل من بوكيتينو، نظرًا 
لسييهولة التفاوض مع أنديتهم عى 
عكس دانييل ليفي، مالك السييبرز. 
وأوضحييت الصحيفيية أن املييدرب 

املرشييح بصورة كبرة هييو أليجري 
الذي احتكر البطييوالت املحلية مع 
يوفنتييوس، مشييرة إىل أنه شييخص 
طمييوح للغاية يريييد الفوز بجميع 
األلقيياب. وأشييارت إىل أن أليجري 
نجح يف التأهل إىل نهايئ دوري أبطال 
أوروبييا مع يوفنتييوس مرتني عامي 
2015 و2017، ولكنييه خييرس ميين 
برشلونة وريال مدريد عى الرتتيب. 
الصحيفيية  أكييدت  وعيين كونتييي 
اإلسبانية أن املشييكلة الوحيدة مع 
مدرب تشيليس هي الرصامة الزائدة 

عن الحد مع الالعبني.
وأضافت أن كلوب مشييكلته تكمن 
أوروبييية،  نهائيييات  يف خسييارة 3 
ولكنها أوضحت يف الوقت نفسه أن 
ذلك قد يتغررّ يف حال قدومه لقلعة 

سانتياجو برنابيو.

بلجيكا تتعرض لضربة موجعة

اليغري يتصدر “سباق مدريد”

فنسينت كومباني بعد اإلصابة

ماسيمليانو أليجري

)وكاالت(: مر تقريبا عامان ونصف 

العام عى آخر مواجهة بني سرينا 

ويليامز وماريا شارابوفا داخل 

امللعب، لكن عندما يتعلق األمر 

بعمالقتني يف التنس فإن فرتة 

الغياب لن تؤثر عى اإلثارة املرتقبة 

خالل صدام جديد يف بطولة فرنسا 

املفتوحة للتنس، اليوم اإلثنني. 

وكانت شارابوفا خرست أمام 

سرينا يف دور الثامنية لبطولة 

أسرتاليا املفتوحة 2016 يف آخر 

مباراة رسمية لها، قبل أن تغيب 

15 شهرا بسبب السقوط يف اختبار 

منشطات، بينام ابتعدت الالعبة 

األمركية املخرضمة عن معظم 

منافسات 2017 بسبب الحمل 

واإلنجاب. وتعود سرينا للمشاركة 

يف بطولة كربى يف باريس ألول 

مرة بعد إنجاب ابنتها أليكسيس 

أوملبيا يف سبتمرب وستخوض 

مواجهة مرتقبة أمام الالعبة 

الروسية يف دور الستة عرش يف 

روالن جاروس. ويصب بوضوح تام 

سجل املواجهات املبارشة ملصلحة 

سرينا، الحاصلة عى 23 لقبا يف 

منافسات الفردي بالبطوالت األربع 

الكربى، إذ حققت الفوز يف 18 

مباراة متتالية أمام الالعبة الروسية 

بدءا من 2005. لكن شارابوفا 

أشارت يف كتاب سرتها الذاتية إىل 

مواجهة أخرى أمام سرينا، وقالت 

إن الالعبة األمركية انهارت بعدما 

خرست أمامها عندما كان عمرها 

17 عاما يف نهايئ بطولة وميبلدون 

2004. لكن سرينا مل تهتم كثرا 

بهذا األمر ومل تعد تفكر فيه، 

وقالت الالعبة البالغ عمرها 36 

عاما أمس السبت “%100 من 

الكتاب شائعات أو عى األقل كل ما 

قرأته وكل املقتبسات وهي محبطة 

بعض اليشء”. وأضافت “لقد بكيت 

يف غرفة املالبس مرات عديدة بعد 

الخسارة وهذا ما رأيته يحدث كثرا 
من آخرين وهذا طبيعي، هذا إن 

دل عى يشء فإنه يوضح مدى 
الحامس والرغبة املوجودة.. كانت 

مباراة نهائية يف وميبلدون، كان 
األمر سيصبح صادما بشكل أكرب لو 

مل تنهمر دموعي”. وأكملت “أعتقد 

أن ما حدث كان ينبغي أن يبقى 
هناك، وليس بالرضورة الحديث 

عنه بشكل غر إيجايب يف كتاب”. 
ومل ترغب شارابوفا يف التعليق كثرا 

عى حديثها الطويل عن سرينا 
يف كتابها، وقالت أمس السبت 
إن تركيزها ينصب عى املباراة. 

وأضافت “هناك الكثر من األمور 

خالل اللعب فعلته هي بشكل 

أفضل مني واألرقام ال تكذب، رغم 

سجل املواجهات أمامها فإين أتطلع 

دامئا إىل دخول امللعب والتنافس 

مع أفضل الالعبات”. وتحتل سرينا 

املركز 451 يف التصنيف العاملي يف 

ظل ابتعادها طويال عن املباريات، 

لكن هذا األمر ال يعكس مستواها 

الحايل بكل تأكيد. وابتسمت سرينا 

وقالت “برصاحة كبرة فإنها من 

املحتمل أن تكون املرشحة للفوز 

بهذه املباراة” لكن الواقع إنه لن 

يصدق أي شخص ذلك.

قمة كالسيكية

سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا

نيمار
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تكريم “فرسان بيتك”“مطار البحرين” تحتفي بالموظفين المتميزين

“البحرين الوطني” يقدم دعًما لـ “الهالل األحمر”

“التسهيالت” تفتتح مكتبا جديدا 
في معرض بانوراما للسيارات

احتف���ت �رشك���ة مط���ار البحري���ن، 
اجلهة امل�شوؤولة ع���ن اإدارة وت�شغيل 
مط���ار البحري���ن ال���دويل، بع���دد من 
موظفيه���ا الذي���ن ا�شتوف���وا بنج���اح 
معايري جائزة التميز وذلك يف الغبقة 
الرم�شاني���ة التي نظمتها �رشكة مطار 
البحري���ن ملوظفيه���ا، وال���ذي ح�رشه 
مط���ار  ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
البنف���الح  يو�ش���ف  حمم���د  البحري���ن 
وموظفو ال�رشكة يف فندق اأرت روتانا 

باأمواج.
برنام���ج التمي���ز ال���ذي يعقد كل 
ثالث���ة اأ�شهر يقوم عل���ى قيا�س عمل 
عل���ى  بن���اًء  وجهوده���م  املوظف���ن 

معايري حمددة، ومنها قدرة املوظف 
على اال�شطالع مب�شوؤوليات اإ�شافية، 
واق���رتاح وتنفي���ذ مب���ادرات جديدة، 
وحت�شن بيئ���ة العمل، واحلفاظ على 
مواق���ف اإيجابي���ة جت���اه م�شوؤولي���ات 
العم���ل، وزم���الء العم���ل، مم���ا ت�شكل 
منوذجاً يحتذى ب���ه لالآخرين؛ اإ�شافة 
اإلى �شمان االلتزام باجلودة اأثناء اأداء 

العمل، ومنع املخاطر.
م���ن  ع���دد  تك���رمي  مت  وق���د 
املوظفن بجائزة التميز، وهم: مرمي 
املرخ���ي من ق�ش���م التطوي���ر، را�شد 
اجلابر وعماد النواخذه وخليل الوادي 
م���ن ق�ش���م البني���ة التحتي���ة و�شيانة 

املب���اين، موروكان اأ�ش���اري من ق�شم 
�شيانة �شاح���ة ومبنى املط���ار، نا�رش 
املناع���ي م���ن ق�ش���م عملي���ات �شاحة 
مرك���ز  م���ن  كم���ال  را�ش���د  املط���ار، 
اإ�شماعيل العمريي  عمليات املط���ار، 
من ق�ش���م االإنقاذ وخدم���ات مطافحة 
احلرائق، مي�ش���اء ال�شرياوي من ق�شم 
تقنية املعلومات واالت�شاالت، حممد 
ح�ش���ن م���ن ق�ش���م امل���وارد الب�رشية، 
فاطم���ة البيات���ي من ق�ش���م التدقيق 
الداخل���ي، حمم���د عو�شي م���ن ق�شم 
ات�ش���االت ال����رشكات، وحمم���د �شالح 
من ق�شم االإ�شرتاتيجية ومكتب اإدارة 

امل�شاريع.

 – الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت  اأعل���ن 
البحري���ن عن تك���رمي  جمموع���ة اأخرى من 
برنام���ج  �شم���ن  املتميزي���ن  املوظف���ن 
“فر�ش���ان بيتك”، وذل���ك نظري تقدميهم 
الإجن���ازات ا�شتثنائية خالل الربع االأول من 

العام 2018.
وك���رم الع�ش���و املنت���دب والرئي����س 
التنفي���ذي لبي���ت التموي���ل الكويت���ي – 

البحري���ن عبداحلكي���م اخلي���اط ، ح�س���ن 
نبيل مطر عن فئ���ة التميز يف جمال العمل 
اجلماع���ي. وكل من حمم���ود اأحم���د البحر، 
وعم���ر �شع���د االأعظمي عن فئ���ة التميز يف 
جمال االأداء الذكي، وذلك بح�شور عدد من 
املديري���ن التنفيذين وروؤ�ش���اء االإدارات 
يف املق���ر الرئي�س للبنك مبرك���ز البحرين 

التجاري العاملي. 

و����رح اخلي���اط قائ���ًا: “اإنن���ا نعت���ز 
باإجن���ازات موظفينا؛ ل���ذا ن�شعى دوما اإلى 
ت�شلي���ط ال�شوء عليه���ا ومكافاأتهم �شمن 
اإط���ار برنام���ج “فر�شان بيت���ك”، كما نود 
اأن نهن���ئ الفر�شان اجل���دد على جهودهم 
املتميزة. واإننا نتطل���ع اإلى تكرمي املزيد 
من املوظفن امل�شتحق���ن خالل االأ�شهر 

املقبلة”.

  ق���دم بنك البحري���ن الوطني دعما جلمعية 
اله���الل االأحمر البحريني �شم���ن برنامج الهبات 
والتربع���ات لع���ام 2018. حيث �شل���م الرئي�س 
واإدارة  امل���ال  واأ�ش���واق  للخزين���ة  التنفي���ذي 
ال���روات ح�ش���ن احل�شين���ي �شيك الدع���م اإلى 
املدير العام جلمعية اله���الل االأحمر البحريني، 
وذلك دعم���اً الأن�شط���ة اجلمعية، بح�ش���ور اأمن 
����رش جمل����س اإدارة البنك نا�رش حمم���د، وامل�رشف 

االإداري للجمعية حممد اإبراهيم.
وتاأت���ي امل�شاهم���ة يف اإط���ار م�شاع���ي بنك 
البحري���ن الوطني اخل���رة والهادف���ة اإلى دعم 
موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، اإذ داأب البنك على 
دعمها وال يتوانى يف م�شاندتها كجزء ثابت من 
واجب���ه الوطني، وذلك بتخ�شي����س مبالغ مالية 

�شمن برنامج الهبات والتربعات من كل عام.

ت�شهي���الت  �رشك���ة  افتتح���ت 
البحري���ن مكتبا لتق���دمي خدمات 
متوي���ل ال�شي���ارات داخل معر�س 
بانوام���ا لل�شيارات مبدينة عي�شى 
وذل���ك بالتزامن م���ع حفل افتتاح 
املعر����س ر�شمي���ا ي���وم الثالث���اء 
الرئي����س  بح�ش���ور  املا�ش���ي، 

البحري���ن  ل�رشك���ة  التنفي���ذي 
للت�شهيالت التجارية عادل حبيل 
واأع�شاء االإدارة التنفيذية ومالك 
لل�شيارات ح�شن  بانوراما  معر�س 

ربيع.
ه���ذا  اأن  حبي���ل  واأك���د 
التع���اون ياأت���ي يف اإط���ار ال�رشاكة 

االإ�شرتاتيجي���ة التي جتمع ال�رشكة 
مع بانورام���ا لل�شيارات. و�شتقدم 
ال�رشكة خدم���ات متويل ال�شيارات 
لزبائن معر�س بانوراما لل�شيارات 
كاف���ة من خالل مكتبه���ا؛ ل�شمان 
�رشع���ة و�شهولة اإمت���ام املعامالت 

على مدار العام.

“كريدي مكس” تحتفل بالغبقة مع موظفيها

“التنين” تواصل “أعد التدوير” وسط تفاعل كبير

نادي سكال يعقد فعالية غداء ليمان الخيري

احتفل���ت “كريدي مك����س” بالغبقة 
الرم�شاني���ة ال�شنوية مع موظفيها وذلك 
خ���الل اأم�شي���ة حافل���ة ممي���زة باالأن�شطة 
اجلماعي���ة، وق���د اأقي���م ه���ذا االحتف���ال 
بفن���دق اآرت روتانا ج���زر اأمواج يف تاريخ 

23 مايو 2018. 

اإط���ار  يف  الفعالي���ة  ه���ذه  وتاأت���ي 
مبادرات “كريدي مك�س” لالحتفاء ب�شهر 
املحب���ة واخل���ر والعط���اء والهادفة اإلى 
تعزيز التوا�ش���ل وروح التاآلف والرتابط 

بن موظفي ال�رشكة ومنت�شبيها كافة.

تتوا�ش���ل فعالي���ة “اأعد التدوي���ر والبناء” الت���ي تنظمها 
مدين���ة التن���ن البحري���ن، اأك���رب مركز جت���اري للبي���ع باجلملة 
والتجزئة مبملك���ة البحرين، و�شط جناح كبري مع تفاعل الكثري 
م���ن الزبائن معه���ا.  وتقام هذه الفعالية ط���وال �شهر رم�شان 
املبارك يف ال�شاحة الرئي�شة مبجمع التنن، حيث ي�شارك زبائن 
املجم���ع يف حتويل ال�شناديق اإلى بي���ت تقليدي م�شتوحى من 
التاري���خ البحريني االأ�شيل، وبذلك بدال م���ن التخل�س منها يف 

النفايات �شيتم حتويلها اإلى م�رشوع فني جماعي.

اأق���ام نادي �شكال البحرين موؤخ���را حفل غداء ليمان ال�شنوي، 
وه���و حدث خريي جلم���ع التربع���ات واملخ�ش�س لدع���م العائالت 

املحتاجة خالل �شهر رم�شان املبارك.  
ويقوم فندق اخلليج البحرين با�ست�سافة هذا احلدث اخلري 

�شنويا مقدما اأ�شهر االأطباق البحرينية التقليدية.
وقال رئي�س النادي حممد بوزيزي “�شيتم ا�شتخدام عائدات 
هذا احلدث اخلري ل�راء الإمدادات والحتياجات الأ�سا�سية لدعم 
العائ���الت املحتاجة خالل �شهر رم�ش���ان املبارك”. واأ�شاف قائال: 

“اإن ن���ادي �سكال البحرين يقدر دعم فندق اخلليج يف ا�ست�سافة 
هذا احلدث اجلدير باالهتمام”.

تاأ�ش�س نادي �ش���كال البحرين يف اأكتوبر 1972 ويعد النادي 
منظم���ة رائدة يف جم���ال ال�شياف���ة وال�شياحة و����رشكات الطريان، 
ويلع���ب نادي �ش���كال البحرين دورا ن�شط���ا يف تطوير ال�شياحة يف 
ال�رق الأو�سط ب�سكل ع���ام، ويف البحرين على وجه اخل�سو�ص من 
خ���الل تعزيز االت�شاالت بن اأ�شحاب الفن���ادق و�رشكات الطريان 

ووكالء ال�شفر.
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أيوب
االأح���داث يف  ت���دور 
ح���ول  اجتماع���ي  اإط���ار 
البنوك  اأح���د  موظف فى 
لك���ن  “اأي���وب”  يدع���ى 
بعد فرتة من العمل يتم 
تدبري مكيدة له، تت�شبب 
يف دخول���ه ال�شجن ظلًما، 
وهو م���ا يجع���ل تفكريه 
ليب���داأ  متاًم���ا،  يتغ���ري 
بع���د خروجه م���ن ال�شجن 
اجلدي���دة  حيات���ه  يف 
الت���ي ي�شعى فيه���ا اإلى 

االنتقام ممن ظلموه.
بطول���ة: م�شطف���ى 
حمم���د  �شعب���ان، 
فط���ن  زك���ي،  لطف���ي 
ح�ش���ن  عبدالوه���اب، 
ح�شن���ي، تاألي���ف حمم���د 
اأحمد  �شيد ب�شري واإخراج 

�شالح.

عزمي وأشجان
االأح���داث يف  ت���دور 
ح���ول  كومي���دي  اإط���ار 
واحتيال  ن�ش���ب  ع�شابة 
فردي���ن  م���ن  مكون���ة 
وهم���ا عزم���ي واأ�شج���ان، 
م���ن  لع���دد  يتعر�ش���ان 
الكوميدي���ة  املواق���ف 
اأثناء قي���ام �شابط بتتبع 
الت���ي  الن�ش���ب  جرائ���م 

يقومان بها.
ح�ش���ن  بطول���ة: 
�شم���ري  اإمي���ي  ال���رداد، 
غ���امن، ن�رسي���ن طاف����س، 
ي����رسا امل�شعودي، تاليف 
واإخ���راج  حم���ي  حمم���د 

اإ�شالم خريي.

“السحور”.. أطباق متنوعة بين التراثي الخليجي والشامي

العبيدلي يحيي أمسية بطابع بحريني في هولندا

“ريوس”... جديد العويناتي في العيد

م���ع اأن وجب���ة ال�شحور ال حتظ���ى باالهتمام نف�شه 
الذي حتظى به وجبة االإفطار، كونها وجبة خفيفة، اال 
انه���ا مازالت من العادات التي ال ي�شتغني عنها كثري 
من العائ���الت، وحتاف���ظ عليها لفوائده���ا ال�شحية، 
ولك���ون حديث الر�شول حممد )����س(: “ت�شحروا فاإن 
يف ال�شح���ور بركة”، يحث على االلت���زام بهذه الوجبة. 
وتتباي���ن وجب���ة ال�شح���ور ب���ن البل���دان االإ�شالمي���ة 
والعربي���ة، فبينما يف بالد ال�ش���ام مثالً يعتمدون على 
االأطب���اق الت���ي يتناولونه���ا يف الفط���ور ال�شباح���ي 
اخلا����س باالأي���ام العادية، ومن تلك االأطب���اق االألبان 
واالأجب���ان والبي����س، اأو بع����س القط���ع ال�شغرية من 
احلب����س او النقانق، تعتمد العائ���الت يف اخلليج على 

االأطباق الرئي�شة واحللويات يف ال�شحور.
 واأ�ش���اب التطور االأطباق التي تقدمها العائالت 
اخلليجية يف ال�شح���ور، فبينما كانت تعتمد على االأرز 
ال���ذي يقدم م���ع اللحم وال�شم���ك، باتت الي���وم اأكرث 
اعتم���اداً عل���ى الوجب���ات ال�رسيعة، خ�شو�ش���اً الربغر، 

وعل���ى الرغم م���ن ذل���ك اإال اأن العديد م���ن العائالت 
اخلليجية مازالت حتافظ عل���ى االأكالت الرتاثية عند 

ال�شحور. 
وكما تتباين االأطباق بن ال�شامين واخلليجين، 

يتباي���ن اأي�شاً توقيت وجبة ال�شح���ور، فبينما تتناول 
العائ���الت ال�شامي���ة تل���ك الوجب���ة يف اآخ���ر اجلل�شات 
وال�شهرات الرم�شانية، حتافظ اأغلبية االأ�رس اخلليجية 

على تقليد تناول وجبة ال�شحور قبل الفجر.

حمم���د  ال�ش���اب  البحرين���ي  الفن���ان  اأحي���ا 
العبي���ديل اأم�شي���ة مو�شيقي���ة يف مدين���ة اليدن 
الهولندية وذل���ك �شمن �شل�شل���ة االحتفاليات 
بعيد التحري���ر لهولندا من اال�شتعمار يف احلرب 
العاملي���ة الثانية، حي���ث ا�شت�شافت���ه موؤ�ش�شة 
“Stichting Ashta” وق���دم العبي���ديل الذي 
ات�ش���ح بالعلم البحريني خ���الل االأم�شية باقة من 
االأعم���ال البحرين���ي اخلالدة لكل م���ن “عبداهلل 
بو�شيخ���ة، حمم���د عل���ي عب���داهلل وكذل���ك خالد 
ال�شيخ، اإ�شاف���ة اإلى بع�س اأعمال���ه من مواويل 
بحريني���ة واأغاين التي قدم���ت يف اأم�شية “نب�س 
املكاتي���ب” م���ن كلم���ات اإبراهي���م االأن�ش���اري 
واإبراهيم بوهندي وعلي ال�رسقاوي واأحمد البدو.

ويف ه���ذا ال�شي���اق ق���ال العبي���ديل “هديف 
م���ن اإحياء ه���ذه االأم�شي���ة هو امل�شاهم���ة يف ن�رس 
هوية االأغنية البحريني���ة الأرجاء العامل، فاالأغنية 
البحرينية االأ�شيلة م���ادة ذات نكهة مميزة جداً 

مما يجعله���ا �رسيع���ة الّتذوق والتقب���ل من قبل 
جميع فئات العامل”.

واأ�ش���اف”مل اأت�ش���ور ب���ن تلق���ى االأعم���ال 
املخت���ارة تقب���ال �رسيع���ا وجتاوب���ا واإعجابا الفتا 
م���ن قب���ل احل�شور، فق���د تعمدت اختي���ار اأغان 
بحريني���ة من حقب زمنية خمتلف���ة، ويعترب هذا 
االإعداد خماطرة حيث االختالف يف جو االأحلان يف 
كل حقبة، لك���ن اجلمهور فاجاأين باإعجابه بجميع 

فق���رات احلف���ل م���ن ناحي���ة البن���اء املو�شيقي 
لللحن وكذلك من الناحية ال�شعرية )ملن يفهم 
العربية(، فاملو�شيقى هي لغة اجلمال الوحيدة 
الت���ي من املمك���ن اأن نتخاطب به���ا مع �شعوب 
الع���امل واأفتخ���ر اأنن���ي كنت خري ممث���ل ململكة 
البحري���ن يف هذا احلفل عرب اإب���راز هوية االغنية 
البحريني���ة ذات الدالل���ة واالأ�شال���ة”.ويف ختام 
احلفل مت تكرمي حممد العبيديل بقالدة االإبداع.

كعادته على مفاجاأة اجلمهور يف منا�شبة عيد الفطر، 
يعود الفن���ان ح�شن العويناتي بعم���ل م�رسحي كوميدي 
جدي���د بعن���وان “ريو�س” م���ن اإخراجه وتاألي���ف ومعاجلة 
الن�س حممد ال���ربدويل واالإ�رساف العام ح�شن العويناتي، 
ومتثي���ل جمموعة من الفنانن منهم الفنان القدير اأحمد 
مب���ارك والفنانة مي����س واآخرون �شيت���م االإعالن عنهم يف 
وق���ت الحق. وكم���ا ه���و مع���روف اأن الفن���ان العويناتي 
يتمي���ز بتقدمي االأعمال االجتماعي���ة الكوميدية الهادفة، 
و�شب���ق واأن ق���دم م�رسحي���ات مث���ل “هيل���ق �شتاي���ل” و 
“مغرت ومفل����س” وغريها، فهو حري�س على احل�شور يف 

املنا�شبات وتقدمي االأعمال اخلفيفة للجمهور.

تي في

نصائح للصائمين

اإن م���ن اأ�شب���اب تعك���ر م���زاج بع����س 
ال�شائم���ن وانخفا����س معنوياته���م عن���د 
ال�شي���ام وج���ود قدر م���ن القل���ق النف�شي 
لديهم، واخلوف الغام�س من اأن يعانوا من 
امتناعهم عن الطعام وال�رساب، واأن عليهم 
االنتظ���ار اإلى املغرب، وهذا القلق ال داعي 
ل���ه طامل���ا اأن ال�شائم ي�شتطي���ع اأن يفطر 

ا ال يطيقه. متى بلغ به اجلهد حدًّ
 ول���ه اأن يفط���ر اإن اأ�شابه م���ن االأمل اأو 
املر�س ما ي�شتلزم تناول���ه لالأدوية، �شواء 
منه���ا امل�شكن���ة ل���الأمل اأو املعاجل���ة للداء، 
والرخ�ش���ة قائم���ة، وال�شائم ح���ر يف االأخذ 
بها، طاملا اأن مر�شه ال ي�شكل فيه ال�شيام 
�رسًرا على �شحته، ف���اهلل مل يجعل علينا يف 
دينن���ا اأي نوع من اأنواع احل���رج، اأما اإن اأدى 
ال�شيام اإلى ال�رسر ب�شبب املر�س املوجود 
�ش���ار االإفطار واجًبا، ولي����س جمرد رخ�شة، 
فعلين���ا اأن ن�شتعن ب���اهلل، ون�شوم ونحن 
مرتاح���ي البال اإال اأننا لو بلغت معاناتنا من 
ا موؤمًلا فاإن اهلل بنا رحيم، ولنا  �شيامنا ح���دًّ

يف رخ�شته راحة وخمرج.

انفعلت املمثلة امل�رسية غادة عبدالرازق، 
عل���ى املمثل امل����رسي رامز جالل، ف���ور علمها 
باملقل���ب املدب���ر له���ا، يف احللقة ال���� 16 من 
برنامج “رام���ز حتت ال�شفر”. وه���ددت غادة 
عبد ال���رازق يف البداية باإلغ���اء عر�س حلقتها، 
كم���ا اأنها حاول���ت اأن ت�رسب رامز ج���الل، ولكنه تفادى 

لكماتها وركالتها.

احتفلت الفنان���ة امل�رسية مي ك�شاب 
بق���دوم طفلته���ا الثانية، الت���ي و�شعتها 
قب���ل يومن، واخت���ارت لها ا�ش���م داليدا. 
ورغم املتاعب التي م���رت بها مي ك�شاب 
خالل عملية الوالدة، اإال اأنها اأ�رست على اأن 
توّجه ال�شكر اإلى بع����س االأ�شخا�س ب�شبب وقوفهم اإلى 

مع عائشة بهلولجوارها خالل الفرتة املا�شية حتى متت عملية الوالدة.

مطبخ

المقادير:
ملعقة �شاي خمرية فورية 3 جم

ربع كوب ماء دافئ 50 مل
كوب ماء 200 مل

كوب ون�شف دقيق رقم 1، 195 جم 
زيت قلي 

مقدار كامل قطر احللويات

الطريقة
تذاب اخلمرية باملاء الدافئ.

يعجن الدقيق باملاء وت�شاف اخلمرية املذابة وترتك 
العجينة وهي مغطاة بقما�س مبلل ملدة )�شاعة واحدة( يف 

مكان دافئ.
 ي�شخن الزيت يف مقالة عميقة ثم ي�شقط من العجينة 
ا يف الزيت بوا�شطة املعلقة اأو اليد، ثم  قطع �شغرية جدًّ

تقلب يف الزيت حتى حتمر متاًما وتو�شع يف امل�شفاة.
 تغم�س بعد ذلك يف قطر احللويات وتقدم.
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ينمجالس
الثن

ا

النجوم يتألقون في حفل سحور روتانا
تاأل���ق جن���وم امل�شل�ش���الت الت���ي تعر�شه���ا قنوات 
“روتانا” يف رم�شان، خ���الل ا�شت�شافتهم بحفل ال�شحور 
االأ�شط���وري، الذي نظمت���ه جمموعة “روتان���ا االإعالمية”، 
يتقدمه���ا الرئي����س التنفي���ذي االأ�شتاذ ترك���ي ال�شبانة، 

بفندق اأتالنت�س النخلة، يف مدينة دبي.
وتتناف����س النجم���ات احلا����رسات يف ه���ذه املنا�شبة 
املهم���ة، عل���ى الظه���ور باالط���الالت االأجمل، وق���د وقع 

االختي���ار االأكرب بينهّن، عل���ى القفط���ان املغربي، الذي 
مل يع���د فقط رمًزا الأناقة امل���راأة املغربية واختيارها، بل 
و�شل �شحره على ما يبدو اإلى جميع الدول العربية، ووقع 
االختي���ار عليه م���ن قبل اأه���م النجمات العربي���ات، حيث 
ارتدته. وح�رس ح�شد كب���ري من النجوم، الذين لبوا الدعوة 
ومنه���م حبيب غلوم، وهيف���اء ح�شن، وماغ���ي بوغ�شن، 

وكندة حنا، وعبداملح�شن النمر، ودميا اجلندي.

    BUZZ      

من منا ال يحب الهري�س، فهو يعترب جنم 
املوائ���د يف �شهر رم�ش���ان بالبحرين والدول 
املج���اورة من���ذ ال�شغ���ر، ونحن ن���رى اأمهاتنا 
يجهزونه���ا قيب���ل االإفط���ار ب�شاع���ات بالدق 
وتزينها لل�شف���رة. وال يعلم اأحد اإلى اأي حقبة 
زمنية يع���ود تاري���خ الهري�س ال���ذي يعتربه 
البحريني���ون وجب���ة ثمينة وراقي���ة، ومل يكن 
ي�شنع قدمي���ا اإال يف �شهر رم�شان، والعيدين 
ويف “�شباحي���ة” العرو�ش���ن، وبالتاأكيد لدى 
االأغني���اء ط���وال اأيام العر�س الت���ي متتد اإلى 

�شبعة اأو ثالثة اأيام عند متو�شطي احلال. 
كان للهري����س �شي���ت ت�شته���ي النف�س 
ذكره ب���ن املجتمعن، والأن النا�س يف قدمي 
الزم���ان مل يكونوا يف الغالب م���ن االأغنياء، اإال 
قل���ة قليل���ة منهم، ف���اإن طب���خ الهري�س كان 
يقت����رس عل���ى االأغنياء يف معظ���م املنا�شبات، 
وعندم���ا يفعل���ون ذل���ك، فاإنه���م يف الع���ادة 
يبعثون باأطب���اق الهري�س اإلى كل من حولهم 
م���ن اجلريان �ش���واء كانوا على عالق���ة بهم اأم 
مل تك���ن هناك عالق���ة، فالنا����س قدميا كانوا 
يعرف���ون بع�شهم باال�ش���م واإن مل تكن هناك 

�شداقة اأو عالقة جرية بينهم.

وعندن���ا يف البحري���ن ي�شيف���ون القرفة، 
والبع����س ي�شيف ال�شكر، وه���ي م�شاألة ذوق، 
ولك���ن نحن جميعا متفقون عل���ى املنا�شبات 
الت���ي يق���دم فيه���ا الهري�س، وعل���ى طريقة 
ال�شن���ع الرئي�شة، واأهم ما يف ذلك االتفاق اأن 
الهري����س يطبخ على االأقل مرة يف االأ�شبوع يف 
�شهر رم�شان لدى العائالت التي لي�س لديها 
من يق���وم ب�رسب الهري����س؛ الأن حبات القمح 
الب���د اأن تختف���ي وال ت���رتك ظاه���رة للعيان. 
فالبد للطبق الذي ي�شل للنا�س الذين نر�شل 
اليه���م، اأو لل�شي���وف الذي���ن ياأت���ون لتناول 
القه���وة اأن يك���ون متجان�ش���اً واإالّ �شيقولون 

م���ب  “هري�شته���م 
م�رسوب���������ة ع�����دل”. 

اخ���رتاع  ت���������م  لق������د 
ماكين���ة �شخم���ة ت�شب���ه تلك 

الت���ي يحف���رون بها ال�ش���وارع يدويا 
ل����رسب الهري����س حت���ى ي�شب���ح مت�شابكا هو 
واللح���م، فيعط���ي منظرا لطيفا مث���ل عجينة 
رخوة غري �شائلة، ولكن يكون مذاق الهري�س 
الذي ي�رسب ب���� )م�رساب( خ�شب األذ واأ�شهى، 
فق���ط  امل����رساب خ�شي�ش���ا  ذل���ك  وي�شن���ع 

للهري�س!
وال يوجد بلد خليج���ي ال يعرف الهري�س، 

فهذه 
جب����������ة  لو ا
ه���ي �شيدة املوائ���د يف رم�ش���ان يف كل دول 
جمل����س التعاون، وه���و يطبخ اأي�ش���ا للنذور، 
فاإن اأراد �شخ�س اأن ينذر نذرا، فاإن ال�شخ�س، 
�شيدة كانت اأم رجال يف الغالب يقول “�شوف 
نطبخ ج���در هري�س” واجلدر هو القدر، وطبعا 

لي�س اأي قدر.

طارق البحار

ما قصة “هريستهم مب مضروبة عدل”؟

الهريس أساس السفرة الرمضانية في البحرين

ك�شف���ت الفنانة �شريين عب���د الوهاب اأن مدي���ر اأعمالها 
ال�شابق يا�رس خليل، هو من �رسّب لها فيديو البلهار�شيا والذي 

ت�شبب باأزمة كبرية لها يف م�رس.
وك�شف���ت الفنان���ة �شريي���ن عبد الوه���اب خ���الل برنامج 

“جمموعة اإن�ش���ان” اأن خالفها مع الفنان عمرو دياب بداأ بعد 
اأن علمت اأنه يتحدث عنها بطريقة �شلبية واأكدت اأن هجومها 
علي���ه يف حفل زفاف املمثل عمرو يو�شف وكندة علو�س، كان 

مق�شودا ومل يكن زّلة ل�شان.
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األخيرة

اغت�صاب جماعي لطفلة اأفغانية يف اإيران

نهاية حزينة مللكة جمال العامل للمتزوجات

ك�صف رئي�س ق�صم �لطو�رئ �الجتماعية يف �إير�ن ر�صا جعفري عن �غت�صاب طفلة �أفغانية 
عمرها 5 �أعو�م من قبل 3 رجال، يف خميني �صهر مبحافظة �أ�صفهان �الإير�نية.

وق���ال جعف���ري �إن �لرجال �لثالثة �ختطف���و� �لطفلة حني كانت تلعب �أم���ام منزلها وبعد 
�صاع���ات وجدت يف حالة “�صبه ميتة”، يف مبان مهجورة بع���د �غت�صابها ب�صكل جماعي، ح�صب 

ما جاء يف وكالة �إيلنا �خلربية.
وذكرت وكالة “�صد�ي �أفغان” )�صوت �الأفغان( �أن �جلري�ن وجدو� �لطفلة يف حالة �إغماء 

كاملة فاأخذوها ملنزل و�لدها بعد تعر�صها الغت�صاب جماعي.
وق���ال رئي�س ق�صم �لطو�رئ �الجتماعية �الإير�ين �إن �لطفلة خرجت من �مل�صت�صفى لكنها 

و�صعت حتت �إ�رش�ف �لق�صم �لنف�صي و�الجتماعي.
وك�صف �مل�صوؤول �الإير�ين عن �أن �ل�رشطة ال تز�ل تبحث عن مرتكبي هذه �جلرمية.

وكان �مل�ص���وؤول ع���ن ملف �حل���و�دث و�ل�صجناء يف �ل�صف���ارة �الأفغانية يف �إي���ر�ن م�صعود 
فري���ادي قد �أكد �أن �ل�صفارة تتابع �لق�صية عن طري���ق �لق�صاء �الإير�ين ومفو�صية �لالجئني 

يف �الأمم �ملتحدة.
يذكر �أن �حلادثة مل تكن �الأولى من نوعها، �إذ �صبق �أن مت �غت�صاب طفلة �أفغانية وقتلها 

يف مدينة م�صهد �صمال �رشق �إير�ن، يف ق�صية هزت �الإعالم �الإير�ين و�الأفغاين.

لقي���ت ملكة جمال �لع���امل للمتزوجات �صانيا �صاكريوفا حتفه���ا؛ جر�ء حادث �صري وقع يف 
جمهوري���ة قرغيز�صت���ان، بح�صب تقارير �إعالمي���ة رو�صية. وكانت �صاكريوفا ف���ازت �لربيع يف 
�ملا�ص���ي بامل�صابقة �لت���ي �أقيمت يف مدينة “نها تر�جن” بفيتن���ام، �إذ منحت لقب ملكة جمال 

�لعامل للمتزوجات. 
ونقل���ت و�صائل �إعالمية رو�صي���ة، �الأحد، عن وز�رة د�خلية قرغيز�صت���ان قولها، �إن حادث 
�ل�ص���ري وقع يف طريق باليكت�صي كار�كول �لذي يربط ����رشق �لبالد ب�صمالها. و�أو�صحت �لوز�رة 
�أن �صب���ب �حلادث يعود بح�صب معلوم���ات �أولية �إلى فقد�ن �صائق �ل�صي���ارة �ل�صيطرة عليها، 

و�أ�صيب ر�كب �آخر كان د�خل �ل�صيارة بجروح خطرية ونقل �إلى �مل�صت�صفى.

ريهانا تنف�صل عن حبيبها امللياردير
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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

�لطق����س حار مع بع�س 
�ل�صح���ب، ولكنه رطب 

ن�صبيا خالل  �لليل.

�لري���اح �رشقية بوجه عام من 13 �إلى 18 عقدة 
ولكنه���ا متقلبة �الجتاه م���ن 5 �إلى 10 عقد يف 

وقت الحق. 

�رتفاع �ملوج من ق���دم �إلى قدمني عند �ل�صو�حل، ومن 2 �إلى 
4 �أقد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 44 م �ل�صغرى 

31 م �لرطوبة �لن�صبية �لعظمى 80 % �ل�صغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�صدر عن د�ر �لبالد لل�صحافة و�لن�رش و�لتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة �الأيام للن�رش
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الفجــر:  3:16
الظهـر:  11:36
العصــر: 03:02

المغرب: 6:27
العشاء: 7:57

مواقيت 
الصالة

“م�صاومات جن�صية”.. �صـور عاريـة ثمـن املعونـات يف �صـوريـا
تامي���ز”  “�صن���د�ي  �صحيف���ة  ك�صف���ت 
�لربيطانية، ع���ن �أن عامل �إغاثة يف �صوريا �أرغم 
�أر�مل فقري�ت على تقدمي �صور عارية، مقابل 

ت�صليمهن م�صاعد�ت غذ�ئية.
وبح�ص���ب �مل�ص���در، ف���اإن عام���ل �الإغاث���ة 
ال�س���وري املت���ورط يف “�مل�صاوم���ة �جلن�صي���ة” 

�صبق ل���ه �أن ح�صل عل���ى معونات م���ن �الألب�صة 
قدمته���ا منظم���ة خريي���ة، وه���ي موؤ�ص�ص���ة غري 

حكومية م�صجلة يف بريطانيا.
و�أظهرت ر�صائ���ل �طلعت عليها �ل�صحيفة 
�لربيطاني���ة، عامل �إغاثة �ص���وري يف ريف حلب 
�لغرب���ي، يطل���ب من �لن�ص���اء �إر�ص���ال �صورهن 

�لعارية مقابل �إمد�دهن مبعونات �لغذ�ء.
وو�فق عدد من �لن�صاء على �إر�صال �صورهن 
�لعارية حتى يح�صلن على �لغذ�ء فيما رف�صت 
�أخريات �أن ير�صخن لذلك �لطلب، مما �أدى �إلى 
حرمانهن من م�صاعدة كن يف �أم�ّس �حلاجة �إليها.
وذك���رت “�صند�ي تاميز” �أن معظم �لن�صاء 

�لالئ���ي جرى ��صتغاللهن �أر�مل فقري�ت، فقدن 
�أزو�جهن يف �حلرب �ل�صورية.

م���ن ناحيتها، قالت �ملنظم���ة �خلريية �إن 
ال عالقة له���ا بعامل �الإغاثة �ل�صوري، مو�صحة 
�أنه���ا �عتم���دت عل���ى �صبك���ة خا�ص���ة لتوزيع 

�ملعونات يف �صوريا.

مليارديــر يتربع بكل 
ثروته قبل وفاته

هيكل دينا�صــور للبيع 
يف مزاد بربج اإيفل

ماأ�صــاة حوت... قتله 
البال�صتيك

“�أ�صبحت ب�صمة طفل �إفريقي �أف�صل 
كثري� م���ن �متالك وقيادة �صيارة فارهة ب� 

600 �ألف دوالر”.
 هكذ� عرب �مللياردير �الأ�صرت�يل ورجل 
�الأعمال �الأ�صبق علي بنات، عن قناعاته يف 
�ل�صنو�ت �لثالث �الأخ���رية عقب ت�صخي�صه 

مبر�س �ل�رشطان.
 كان بنات ي�صف �ملر�س ب� “�لهدية” 
�لت���ي منحت���ه �لتغي���ري لالأف�ص���ل، ف�صعر 
برغبة �صديدة يف �لتخل�س من كل ما ميلك 
و�أ�صب���ح �أك���ر �لتز�ما بالدي���ن �الإ�صالمي، 
و�أم�ص���ى �صنو�ته �الأخ���رية يف جمع �الأمو�ل 

لفقر�ء �مل�صلمني يف جميع �أنحاء �لعامل.

ي�صتع���د مز�د علني يف �لعا�صمة �لفرن�صية 
باري����س، �إلى عر�س هي���كل عظمي لدينا�صور، 
�ل�صه���ري،  �إيف���ل  ب���رج  يف �لطاب���ق �الأول م���ن 
و�ص���ط توقع���ات باأن ي�ص���ل �صع���ره �إلى 2.22 
ملي���ون دوالر. وي�ص���ل ط���ور �لدينا�صور �لذي 
�صتعر����س م�صتحاثات���ه، يوم �الثن���ني �ملقبل، 
�إلى 9 �أمت���ار، ويرى خ���رب�ء �أن �لهيكل يحتفظ 
ب����70 % من �حلجم �الأ�صل���ي. ويرجح �أن يكون 
�لدينا�ص���ور �ل���ذي جرى �لعث���ور عليه يف والية 
و�يومين���غ �الأمريكية �صن���ة 2013، من ف�صيلة 
“ثريوبود�”، وكانت له عظام جموفة و3 قو�ئم 

ي�صري بها، ح�صب ما ذكرت “رويرتز”.

نف���ق ح���وت يف جن���وب تايلن���د، �صب���اح 
�جلمعة، بطريقة ماأ�صاوية جرى �لك�صف عنها، 
ج���ر�ء �بتالعه �أكر م���ن 80 كي�صا بال�صتيكيا، 
وف�صل جهود �الإنقاذ، وفق ما نقلت �صحيفة 
“غاردي���ان”. وذكر �مل�صدر �أن �حلوت �أدخل 
�إلى معدته 80 كي�صا بال�صتيكيا ي�صل وزنها 
�إلى قر�بة 8 كيلوغر�مات، وجرى �لعثور عليه 
حيا، لك���ن و�صعه كان حرجا ج���د�. و�أو�صحت 
وز�رة �مل���و�رد �لبحرية و�ل�صاحلية يف تايلند، 
�أن���ه مت �لعثور على �حلوت قرب حدود �لبالد 
م���ع ماليزي���ا، و�أ�صاف���ت �أن ت�رشيح���ا �أج���ري 
بغر����س ك�صف �صبب �لنف���وق. وتقياأ �حلوت 
5 �أكيا�س بال�صتيكية، �أثناء حماوالت �الإنقاذ، 
لك���ن حم���اوالت �الإبق���اء على قي���د �حلياة مل 

تتكلل بالنجاح.

• �صبان ينظرون �إلى �صيار�ت �صقطت جر�ء �لفي�صانات يف �أحد رو�فد نهر باتاب�صكو مبدينة �إليكوت �الأمريكية	

صدام المناهج!
فع���اًل... هو �قتبا����س بت�رشف لعنو�ن �لكتاب �الأكر �صه���رة وجدالً، “�صد�م 
�حل�ص���ار�ت �أو ����رش�ع �حل�ص���ار�ت”، للموؤل���ف �صمويل هنتنغت���ون. يف �حلقيقة 
حاول���ت �إيج���اد �لبديل �أال �أنني ف�صل���ت من �الآفالت من جاذبية ه���ذ� �لعنو�ن �أو 
حت���ى �خل���روج عن مد�ره، فهو يعك����س �أو يكاد يفعل ذل���ك، �أو هكذ� ت�صورت، 
حمتوى �حلدث �لذي �صاأرويه لك قارئي �لكرمي و�لذي �صغل حّيًز� ال باأ�س به من 

قبل و�صائل �لتو��صل �الجتماعي قبل فرتة.
م���رمي كانت طالبة متفوق���ة بامتياز، ه���ذ� عندما كانت يف �إح���دى مد�ر�س 
ا عندما �لتحقت باإحدى �ملد�ر�س يف دولة  بالده���ا، ولكن هذ� �لو�صع تغرّي جذريًّ
�أوروبي���ة، حي���ث كان���ت نتائجها غري متوقع���ة �أبًد� فقد ر�صب���ت مرمي يف معظم 

�ملو�د �الأمر �لذي دفع و�لدها لزيارة �ملدر�صة ومقابلة مديرها.
بثق���ة كبرية ب���نّي �لو�لد للمدير كف���اءة �بنته و�أد�ءها �ملتمي���ز و�جتهادها 
ومقدرته���ا �لفريدة على �حلفظ و��صرتج���اع �ملعلومات. بعد �أن فرغ و�لد مرمي 
من حديثه ودفاعه عن �أد�ء �بنته جاء دور �ملدير لريد قائالً: �لعبارة �الأخرية هي 
�أ�صا�س �مل�صكلة يا �صيدي، مرمي حفظت �ملنهج بطريقة �أثارت �إعجاب �جلميع، 
هذه فعالً مق���درة فريدة كما قلت ولكنها غري مطلوبة لدينا �صيدي، نحن نريد 
�أن نقي����س م���دى فهم �لطالب، نريد �أن نرى ر�أي �لطال���ب بعد حتليله للوقائع، 
نريده ي�صاأل ويناق�س، نري���د �أن تكون للطالب �صخ�صيته، هذ� ما نريده ولي�س 

�أن ي�صبح �لطالب �آلة ت�صجيل!!
يف ه���ذ� �ل�صي���اق، رمبا يكون جمدًيا �أن ن�صتذكر م����رشوع �صنغافورة الإ�صالح 
�لتعليم و�لذي �رتكز على ثالث مبادر�ت وطنية نكتفي بو�حدة منها هنا، وذلك 
م���ن خالل �القتبا����س �لتايل من كت���اب للدكتور �أحمد بن حمم���د �لعي�صى حتت 
عن���و�ن “�إ�ص���الح �لتعليم يف �ل�صعودي���ة بني غياب �لروؤي���ة �ل�صيا�صية وتوج�س 
�لثقاف���ة �لديني���ة وعج���ز �الإد�رة �لرتبوية:” �إط���الق م�رشوع �ملد�ر����س �ملفكرة 
Thinking school، �لت���ي تعن���ى بتطوير ثقافة �لتفك���ري �الإبد�عي، وذلك 
م���ن خالل تعليم �لتفكري �لنق���دي �لتحليلي وتخفي����س �ملحتويات �لعلمية يف 

�ملناهج وتعديل طرق �لقيا�س و�لتقومي”. �نتهى �القتبا�س.
�صي���دي �لقارئ، قد منتلك �الآن �مل���ربر�ت �لكافية لرنتقي مبو�صوع مرمي 
لي�صب���ح م�صكلة م���رمي، وهذ� يوؤهلني لك���ي �أطرح ت�صاوؤالً ع���ن �ل�صبب: هل هو 
�ص���د�م �ملناه���ج؟! �إن كان كذ�ل���ك، �ألي�صت �حلاجة ملح���ة لتغيري منط �لتفكري 

و�إعادة برجمة للثقافات لكي تكون موؤهلة بدرجة �أكرب ملحاكاة �لو�قع.

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

ذك���رت م�ص���ادر مقرب���ة من �ملطرب���ة �الأمريكية، ريهان���ا، �أنها �نف�صل���ت عن حبيبه���ا، �مللياردير 
�خلليج���ي، بع���د عالقة ��صتمرت نحو عام. ووفق���ا ملجلة “هاربر باز�ر” نقال عن موق���ع “ميديا تيك �آوت 

نيوز”، فاإن �مل�صدر �ملقرب من �ملطربة �ل�صهرية، �أنهت عالقتها بامللياردير الأنها “�صئمت منه”.
وقال���ت �مل�ص���ادر: “حطمت قلبه، فهذ� ما جتيده، ك�رش قلوب �لرج���ال، وهي �صئمت منه متاما كما 

يحدث يف عالقاتها مع جميع �لرجال”.
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