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مبنتدى  �مر�أة   200
املهند�سة يف عامل الأعمال

قالت رئي�سة جمعية �سيد�ت �الأعمال �لبحرينية 
فري���ال نا�س يف موؤمت���ر �سحايف �أم����س مبقر جمعية 
�سي���د�ت �الأعمال �لبحريني���ة �إن �ملنتدى و�ملعر�س 
�لعامل���ي ل�سيد�ت �الأعم���ال �سينطل���ق بالفرتة من 
12 �إل���ى 14 نوفمرب �ملقبل، ومب�ساركة حو�يل 200 
�سي���دة �أعم���ال وبح�سور 300 م�سارك���ة من ر�ئد�ت 

�الأعمال من �لبحرين ودول �خلليج و�لعامل.

متم�سكون بقيم النفتاح والتعاي�شالبحرين �سريك فاعل لإر�ساء ال�سالم
م�ضيًدا بدور “اليون�ضكو” يف احلفاظ على احل�ضارات... العاهل:

بوكوفا اأهدت �ضموه ميدالية “األيون�ضكو” لل�ضالم... رئي�س الوزراء: 

�ملنامة - بنا: �أ�ساد عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
ب���ن عي�سى �آل خليفة بال���دور �حل�ساري و�الإن�س���اين �لذي تلعبه 
منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ليون�سكو( يف 
جماالت �لتعليم و�لثقافة و�لرت�ث و�حلفاظ على ح�سار�ت �الأمم 
وقيمها وتعزيز �لتقارب بني �لثقافات �ملختلفة و�إر�ساء ثقافة 

�ل�سالم و�إ�ساعة قيم �لت�سامح و�لتقارب بني �سعوب �لعامل.

و�أكد جاللته، لدى ��ستقباله يف ق�رص �ل�سخري �أم�س، �ملديرة 
�لعام���ة ملنظم���ة �الأم���م �ملتح���دة للرتبي���ة و�لثقاف���ة و�لعل���وم 
)�ليون�سك���و( �إيرينا بوكوفا، �أن مملك���ة �لبحرين �رصيك فاعل يف 
�جلهود �لدولي���ة �لتي تقودها �الأمم �ملتح���دة يف �إر�ساء �ل�سالم 
و�ال�ستق���ر�ر �الإقليمي و�لدويل، ون�رص قي���م �لت�سامح و�العتد�ل، 

وبناء �ملجتمع �ملعريف.

�ملنام���ة - بن���ا: قال رئي����س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة �إن مملكة �لبحرين تعتز 
باأن لديها موروث���ا ح�سارًيا عريًقا يقوم 
على �لتم�س���ك بقيم �النفت���اح و�لتعاون 
فيم���ا يخ���دم �لب�رصي���ة ويع���زز خطو�ته���ا 
نح���و �ل�س���الم و�لتعاي�س. ج���اء ذلك لدى 
��ستقبال �سموه بق�رص �لرفاع �سباح �أم�س 
�ملدي���رة �لعام���ة ملنظمة �الأم���م �ملتحدة 
للرتبي���ة و�لثقافة و�لعلوم )�ليوني�سكو( 
�إيرينا بوكوفا. ويف �للقاء، �أهدت بوكوفا 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي رئي����س �لوزر�ء 
لل�س���الم؛ تقدير�ً  �ليون�سكو”  “ميد�لي���ة 
ل���دور �سم���وه يف �إر�س���اء �ل�س���الم ون����رص 
�ملحبة و�لتاآخي ب���ني �ل�سعوب ودوره يف 
بناء عالق���ات طيبة بني مملك���ة �لبحرين 
وخمتلف دول �لعامل عل���ى �أ�س�س ر��سخة 

من �لتعاون و�الحرت�م �ملتبادل.

 

 �أعل���ن م�س���وؤول رفي���ع بهيئ���ة �ملعلوم���ات 
و�حلكومة �الإلكرتوني���ة ل� “�لبالد” عن عدم ت�رصر 
�أّي جه���ة حكومية بهجوم فريو�س �لفدية �خلبيثة 
�ل���ذي �رصب مو�قع �إلكرتونية مهمة مبختلف دول 

�لعامل.
وذكر مدير �الإد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات 
بالهيئ���ة �ل�سي���خ �سلم���ان ب���ن حمم���د �آل خليفة 
ملن���دوب �ل�سحيفة  �أن �لهيئة ر�سدت ما يقارب 
27 �ألف حماولة �خ���رت�ق لالأنظمة �حلكومية، وما 
يقارب 24 مليون ر�سالة �إلكرتونية �سارة وذلك 

خالل �لربع �الأول من �لعام �جلاري.

ل �سرر باأي جهة حكومية من هجوم “الفدية”

• �أنفوجر�فيك عن �لفريو�س من موقع �إلكرتوين	

• طلبة جامعة �لبحرين يحتفلون بالفائزين مبقاعد �ملجل�س �لطالبي	

للخارج الروبيان  لتهريب  �سحة  ل  “اجلمارك”:  هيكلة “الغرفة” تلغي وظائف
        بدور املالكي من احلد

دعا رئي�س �سوؤون �جلمارك �ل�سيخ �أحمد بن 
حم���د �آل خليفة �إلى ����رصورة توخي �حلذر يف ن�رص 
�الأخبار �خلا�سة بتهري���ب �لروبيان �إلى �خلارج، 
وذل���ك  رد� على ما يتد�ول عن تهريبه �إلى دول 
جم���اورة. وقال على هام����س موؤمتر �سحايف عقد 
�سب���اح �أم�س يف �سوؤون �جلم���ارك باحلد بح�سور 
�لرئي�س �لتنفيذي للمجل�س �الأعلى للبيئة حممد 
بن دين���ة: عادة ما تك���ون هذه �الأخب���ار فردية، 

ويج���ب �لتاأكد من م�سد�قيته���ا وكذلك �ل�سور 
�ملن�سورة.

و�أردف: ع���ادة م���ا تك���ون ه���ذه �الأخبار غري 
�سحيح���ة، و�لروبيان لي����س منتجا بحرينيا فقط 

بل موجود يف �لعديد من �لدول.
و�أعل���ن رئي�س �سوؤون �جلمارك يف رده على 
�س���وؤ�ل ل� “�لبالد” عن �نطالق م�رصوع “�لنافذة” 
قريب���ا بالتع���اون م���ع �حلكوم���ة �الإلكرتوني���ة، 

ويهدف �إلى ت�سهي���ل حركة �ال�ستري�د 
و�لت�سدير.

�ألغ���ت غرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين 
عق���ود �ثن���ني م���ن موظفيها ج���ر�ء �إعادة 
�إلغ���اء مه���ام  �إل���ى  �أدت  �لت���ي  �لهيكل���ة 

�لوظيفتني.
وق���ال �أحد �مل�رصّحني، وهو مدير �إد�رة 
�ل�رص�ك���ة �لدولي���ة عبد�لعزي���ز �لرفاع���ي، 
�إن���ه ت�سلم خطاًبا من �لغرف���ة يفيد باإلغاء 
عقده؛ ب�سبب �إعادة �لهيكلة و�إلغاء مهامه.

فيما قال �لرئي����س �لتنفيذي للغرفة 
خال���د �لرويح���ي �إن �لغرف���ة �أعلن���ت ع���ن 
فرب�ي���ر  �جلدي���د  �لتنظيم���ي  هيكله���ا 
�للذي���ن  �ملوظف���ني  و�أعط���ت  �ملا�س���ي 
�ألغي���ت مهامهم���ا فر�س���ة مل���دة 3 �أ�سهر 

لت�سكينهما يف وظائف جديدة.
و�أ�سار �لرويحي �إلى �أن �لغرفة عقدت 
لقاء �إعالمًيا لالإعالن عن �لهيكل �لتنظيمي 

�جلديد و�لذي ت�سمن �إلغاء بع�س 
7�الإد�ر�ت. 11

• �ل�سيارة �لتي ده�ست �ملارة	

�سيارة تده�ش املارة يف تاميز �سكوير بنيويورك
دب���ي - �لعربي���ة ن���ت: �ألق���ت �ل�رصطة 
�الأمريكية �لقب�س على منفذ عملية �لده�س 
يف تاميز �سكوير يف نيويورك. و�أكد مر��سل 
ع���ن �ل�رصط���ة �الأمريكية،  “�لعربي���ة”، نقالً 
�أن �سائ���ق �ل�سي���ارة �ُسجن مرت���ني، ب�سبب 

�لقيادة حتت تاأثري �لكحول.
و�أ�س���اف �أن �ل�رصط���ة �أك���دت �أن حادثة 
�لده����س يف تامي���ز �سكوي���ر ال عالق���ة له���ا 

باالإرهاب.
و�أظه���رت �س���ور �أولية �ل�سي���ارة �لتي 
ده�ست �ملارة يف تاميز �سكوير يف نيويورك 

بالواليات �ملتحدة.
وده�ست �سيارة م�رصعة، �خلمي�س، عدد�ً 
من �ملارة يف مي���د�ن تاميز �سكوير مبدينة 
نيوي���ورك �لأمريكية، م���ا �أ�سفر عن �سقوط 

قتيل و19 جريحاً على �الأقل. 4

اجلامعة”... “برملان 

• جاللة �مللك م�ستقبال �ملديرة �لعامة ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ليون�سكو(	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �ملديرة �لعامة ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ليوني�سكو(	

تعييــــــن جملـــــــ�س اإدارة جــــديــــد 

لـ “طيــــران اخلليــــج”

الــدو�ضـري ي�ضــدر كتــاب “�ضعــد 

اجلـــزاف.. 50 عاًمــا.. �ضيــرة وعطــاء”

    حريق حمدود بـ “ثانوية” يلغي 

امتحانا... واإغماء طالبة

الآمال معقودة على املنامة باإ�ضقاط “حامل 

اللقب” للو�ضول اإىل نهائي خليجية ال�ضلة
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البحرين �رشيك فاعل الإر�ساء ال�سالم ون�رش قيم الت�سامح االعتدال
جاللته منوًها بدور “اليون�شكو” يف احلفاظ على ح�شارات االأمم... امللك:

املنامة - بنا: اأ�شاد عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليفة بال����دور احل�شاري 
واالإن�شاين الذي تلعبه منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
والثقافة والعل����وم )اليون�شكو( يف جماالت التعليم 
والثقاف����ة والرتاث واحلف����اظ على ح�ش����ارات االأمم 
وقيمه����ا وتعزيز التقارب ب����ن الثقافات املختلفة 
واإر�ش����اء ثقاف����ة ال�ش����الم واإ�شاع����ة قي����م الت�شام����ح 

والتقارب بن �شعوب العامل.
ج����اء ذلك خ����الل ا�شتقبال جالل����ة امللك يف ق�رص 
ال�شخ����ر اأم�����س، املدي����رة العام����ة ملنظم����ة االأم����م 
املتح����دة للرتبية والثقاف����ة والعل����وم )اليون�شكو( 
اإيرين����ا بوكوفا التي تزور اململكة بدعوة من املركز 

االإقليمي العربي للرتاث العاملي.
ورح����ب جاللت����ه باملدي����رة العام����ة لليون�شكو، 
واأ�شاد باجله����ود الطيبة التي توايل بذلها؛ لالرتقاء 
باآلي����ات عمل املنظم����ة وتعظيم دوره����ا يف احلفاظ 

على الرتاث والتاريخ االإن�شاين حول العامل.
واأع����رب جاللته عن تقديره واعت����زازه مب�شتوى 
التع����اون القائ����م ب����ن مملك����ة البحري����ن ومنظم����ة 
والتعليمي����ة  الثقافي����ة  اجلوان����ب  يف  اليون�شك����و 
والرتبوية كافة واحلفاظ على الرتاث واالهتمام به.

ونوه جاللت����ه يف هذا االإط����ار بال�رصاكة املتميزة 

والفاعلة م����ع اليون�شكو، وذلك با�شت�شافة البحرين 
للمركز االإقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالت�شال، 
واملركز االإقليمي العربي للرتاث العاملي، وتقدمي 
“جائزة اليون�شكو - امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ال�شتخدامات تكنولوجيات املعلومات واالت�شال يف 

جمال التعليم” منذ العام 2005.

واأكد �شاحب اجلاللة حر�س مملكة البحرين على 
دعم جهود منظمة اليون�شكو ومبادراتها واأن�شطتها 
االإن�شاني����ة، انطالًقا م����ن تاريخ اململك����ة احل�شاري 
العري����ق القائم عل����ى التعاي�س ال�شلم����ي واالنفتاح 
عل����ى الثقافات واحل�شارات، ومت�شكها بقيم العدل 
والت�شام����ح، وحماي����ة ال����رتاث العرب����ي واالإ�شالمي، 

وامل�شاهمة يف ركب احل�شارة االإن�شانية.
واأك����د جاللته اأن مملك����ة البحري����ن �رصيك فاعل 
يف اجله����ود الدولية التي تقوده����ا االأمم املتحدة يف 
اإر�شاء ال�شالم واال�شتق����رار االإقليمي والدويل، ون�رص 
قي����م الت�شام����ح واالعتدال، وبن����اء املجتمع املعريف، 

وحماية الرتاث الثقايف واحل�شاري العاملي.
واأع����رب جاللته ع����ن متنيات����ه للمدي����رة العامة 
لليون�شكو بالتوفيق يف جهودها الرامية لتعزيز دور 

املنظمة واحلفاظ على الرتاث االإن�شاين العاملي.
بدوره����ا اأعرب����ت املديرة العام����ة ملنظمة االمم 
املتح����دة للرتبية والثقاف����ة والعل����وم )اليون�شكو( 
اإيرين����ا بوكوفا عن �شكره����ا وتقديرها جلاللة امللك 
عل����ى حر�����س جاللت����ه واهتمام����ه بتعزي����ز العالق����ة 
املتمي����زة والتع����اون الوثي����ق بن مملك����ة البحرين 
واملنظم����ة، وعل����ى دع����م البحري����ن ملختل����ف برامج 
اليون�شكو ومبادراتها االإن�شانية. واأ�شادت باملكانة 
الثقافية والفكرية الرائدة ململكة البحرين، والدور 
الن�ش����ط واملحوري ال����ذي ت�شطلع ب����ه داخل منظمة 
اليون�شكو مب����ا يعك�س ثقلها احل�ش����اري وما تتمتع 
ب����ه من اإرث تاريخي وتراثي ممت����د ومتنوع، ومنوهة 
ب����دور البحرين يف دعم احلوار بن خمتلف الثقافات 

واحل�شارات.

• جاللة امللك م�شتقبال املديرة العامة ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�شكو( 	

اإي�����ري�����ن�����ا ب����وك����وف����ا اأ��������ش�������ادت ب����امل����ك����ان����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة وال����ف����ك����ري����ة ال�������رائ�������دة ل��ل��م��م��ل��ك��ة

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب رئي����س جمل����س 
الن���واب اأحمد املال عن �شك���ره اجلزيل للوفود 
العربية، ولل���وزراء، والأع�ش���اء جمل�س النواب، 
وجلميع امل�شاركن واللجنة التنظيمية، الذين 
�شاركوا يف ور�ش���ة العمل االإقليمية حول “دور 
ال�شلط���ات الت�رصيعي���ة يف مكافح���ة االإرهاب”، 
التي نظمها مركز البحرين للتدريب الربملاين 
باالأمان���ة العامة ملجل�س الن���واب بالتعاون مع 
معه���د البحري���ن للتنمية ال�شيا�شي���ة، وافتتح 
فعالياتها النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب 
علي الع���رادي، بح�شور وزير �ش���وؤون االإعالم، 
رئي����س جمل�س اأمن���اء معهد البحري���ن للتنمية 
ال�شيا�شي���ة عل���ي الرميحي، وعدد م���ن الوزراء 
وكب���ار امل�شوؤول���ن بالدولة. واأ�ش���اد املال مبا 
خرجت به الور�شة من نتائج وتو�شيات ت�شب 
يف �شال���ح حمارب���ة ه���ذه الظاه���رة اخلط���رة 
الت���ي ته���دد م�ش���رة التنمي���ة والتحديث يف 
املنطق���ة العربية ومتنع حتقيق االأمن وتثبيت 
اال�شتق���رار، موؤك���داً �رصورة تن�شي���ق املواقف 
العربي���ة والعمل امل�شرتك البناء للو�شول اإلى 
ا�شرتاتيجي���ة عربية موح���دة ملواجهة التطرف 
والعنف واالإرهاب، وم�شيداً مبا اأعلن عنه ممثل 
اجلامعة العربية من ا�شتعداد اجلامعة من خالل 
جلنة حقوق االإن�شان لتبنى التو�شيات الناجتة 

من هذه الور�شة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، وج���ه رئي����س جمل�س 
الن���واب �شك���ره للقي���ادة الر�شي���دة ممثلة يف 
عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة عل���ى دعم جاللته املتوا�شل 
للفعالي���ات الت���ي ت�شهدها البحري���ن، متمنياً 
جلاللت���ه التوفي���ق وال�شداد لكل م���ا فيه خر 

الوطن واملواطنن.

املنامة - بنا: اأجرى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة ات�شاال هاتفيا برئي����س جمل�س الوزراء 
ووزي���ر الداخلية بدولة قط���ر ال�شقيقة ال�شيخ 
عب���داهلل بن نا����رص اآل ث���اين، هناأه �شم���وه فيه 
بنج���اح العملية اجلراحية التي اجريت له موؤخرا 
والت���ي تكللت بحمد م���ن اهلل وف�شله بالنجاح 
والنتائج الطيبة، داعيا �شموه املولى اأن يدمي 
علي���ه نعمة ال�شحة والعافي���ة واأن يحفظ دولة 
قط���ر و�شعبها يف ظ���ل قيادة اأم���ر دولة قطر 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين.
ال���وزراء وزي���ر  واأع���رب رئي����س جمل����س 
الداخلية بدول���ة قطر ال�شقيقة عن بالغ �شكره 
وتقدي���ره ل�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء عل���ى م�شاع���ر �شم���وه الطيب���ة والتي 

تعك�س م�شتوى العالقات البحرينية القطرية.

املال يدعو ال�شرتاتيجية 
عربية ملواجهة التطرف

رئي�س الوزراء يهنئ نظره 
القطري بنجاح العملية

• �شمو رئي�س الوزراء	

• اأحمد املال	

احلر�س الوطنـي اأظهــر كفـاءة باأداء الواجـب

خالد بن عبداهلل ي�سيد باإ�سهمات “جيبك” يف �سناعة االأ�سمدة

مكرما “العمليات اخلا�شة” بفوزها باجلهوزية القتالية... حممد بن عي�شى:

زار جناح ال�رصكة يف املعر�س البحريني امل�رصي

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س احلر�س الوطني 
الفريق الركن �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل 
خليفة اعتزازه بكف���اءة منت�شبي احلر�س، التي 
�ُشجلت على م�شتوى جمي���ع الواجبات املوكلة 
اإليهم، م�ش���راً اإلى اأن ذلك ياأتي ثمرة اجلهود 
التطويرية امل�شتم���رة واإر�شاء اأعلى م�شتويات 
التدري���ب النوع���ي ل���دى خمتل���ف الوح���دات 
والكتائب، وفق توجيهات عاهل البالد القائد 
االأعل���ى �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة.
ج���اء ذلك ل���دى لقاء �شم���و رئي�س احلر�س 
الوطني بق���ادة الكتائب والوحدات املن�شوية 
حت���ت مظلة احلر����س الوطني وتك���رمي �شموه 
لوح���دة العملي���ات اخلا�ش���ة مبنا�شب���ة فوزها 
باملرك���ز االأول يف اجلهوزي���ة القتالي���ة للعام 
2016 - 2017 بقي���ادة الرائ���د الرك���ن �شمو 
ال�شي���خ �شلمان بن حممد بن عي�شى اآل خليفة، 
بح�ش���ور مدي���ر اأركان احلر�س الوطن���ي اللواء 
الركن ال�شيخ عبدالعزي���ز بن �شعود اآل خليفة 

وعدد من كبار ال�ضباط.
وعلى هام�س التكرمي، وجه الفريق الركن 
�شمو ال�شيخ حممد عي�شى اآل خليفة اإلى اأهمية 
موا�شلة عجلة التطوير والتحديث؛ ملا لها من 
انعكا�س بال���غ االأهمية على رفع م�شتوى االأداء 
الأداء  امل�شتم���ر  والتاأه���ب  واالإداري  القت���ايل 

الواجبات واملهام املنوطة باحلر�س على اأكمل 
وجه.

واأ�ش���اف اأن تفتي����س اجلاهزي���ة القتالية 
يوؤك���د م�شاع���ي احلر����س امل�شتم���رة لالرتقاء 
مب�شتوى الكف���اءة الع�شكري���ة، وحتقيق اأعلى 

درجات التفاين واالإخال�س والتاأهب.

وبدوره اأكد مدي���ر اأركان احلر�س الوطني 
الل���واء الركن ال�شيخ عبدالعزي���ز بن �شعود اآل 
خليفة، اأن ذلك التكرمي ياأتي يف ختام تفتي�س 
اجلهوزية القتالية الذي ا�شتمر طوال اأ�شبوعن 
متتالي���ن، و�شم���ل جمي���ع وح���دات وكتائ���ب 
احلر����س الوطني، وقوف���اً عل���ى ا�شتعداداتها 
التعبوي���ة والتطويرية وخططه���ا امل�شتقبلية 
لتحقيق اأعل���ى م�ضتويات االن�ضباط الع�ضكري 
واجلاهزية وف���ق ا�شرتاتيجي���ة التدريب عايل 

امل�شتوى التي ينتهجها احلر�س الوطني.
واأ�ش���اف اأن منظوم���ة احلر�س حتت قيادة 
الفري���ق الركن �شمو ال�شي���خ حممد بن عي�شى 
اآل خليف���ة ت�شع���ى لرف���ع الق���درات القتالية 
اأفراده���ا ا�شتعداداً  والتنظيمي���ة ومعنوي���ات 
لتلبي���ة ن���داء الواج���ب؛ حفاظاً عل���ى مقدرات 
اململك���ة ومنجزاته���ا واإر�ش���اًء لقواع���د االأمن 
واالإ�شتقرار، لذلك فاإن احلر�س الوطني ي�شهد 
نقل���ة نوعية يف جم���االت الت�شلي���ح والتدريب 

والكفاءة القتالية.

�ش���رتة- “جيب���ك”: خ���الل افتتاح���ه ملعر����س 
البحريني امل����رصي امل�شرتك االأول الذي اأقيم حتت 
رعاي���ة كرمية م���ن رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة مبركز 
البحرين ال���دويل للمعار�س واملوؤمترات، قام نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء ال�شي���خ خالد ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة، بزي���ارة جن���اح �رصك���ة اخللي���ج ل�شناعة 

البرتوكيماويات.
وكان يف ا�شتقبال���ه ل���دى زيارته جن���اح ال�رصكة 
عبدالرحم���ن جواهري رئي�س ال�رصك���ة، الذي رحب به 
اأجمل ترحي���ب و�شكره على زيارت���ه املعر�س الذي 
تق���وم ال�رصكة من خالله بعر�س نبذة ملنتوجاتها من 
امل���واد الكيماوية واالأ�شمدة عالي���ة اجلودة، والتي 
يتم اإنتاجها يف اأحدث امل�شانع واأرقاها، مع املراعاة 

التامة لكاّفة املعاير العاملية يف اجلودة وال�شالمة 
والبيئة. 

ويف خت���ام الزيارة التفقدي���ة، عرب ال�شيخ خالد 
بن عب���داهلل اآل خليفة ع���ن تقديره الكب���ر لل�رصكة 
والإ�شهاماتها املتميزة يف املجال ال�شناعة االأ�شمدة 
والتع���اون امل�ش���رتك م���ع ال����رصكات امل�رصية ذات 
ال�شلة، منوه���اً يف الوقت ذاته باإ�شهاماتها ودورها 
املهم يف دعم املعار����س والفعاليات املتخ�ش�شة 

التي ُتقام يف اململكة.
من جانبه، نوه عبدالرحمن جواهري باأن م�شاركة 
جيب���ك يف ه���ذا التجم���ع الهام اإمن���ا ياأت���ي ا�شتجابة 
لل�شيا�ش���ات التي ي�شعها جمل����س االإدارة للرتويج 
للمملك���ة كمركز �شناع���ي وا�شتثماري هام مبنطقة 

اخلليج وال�رصق االأو�شط. 

• �شمو رئي�س احلر�س الوطني يكرم قادة الكتائب والوحدات	

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء يزور جناح �رصكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات	

امللـــــــــك يعــــــــــــود اإلــــــــــى اأر�س الوطــــن
املنام���ة - بن���ا: ع���اد عاه���ل البالد 
�شاحب اجلالل��ة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة ورعايت���ه اإلى اأر����س الوطن 

اأم�س. 
رافق���ت جالل���ة املل���ك ال�شالم���ة يف 

احلل والرتحال.
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توفري اأحدث الأ�سلحة واإدخال منظومات القتال املتطورة
“الدفاع” تبذل جهودا عظمى لتحقيق التوازن... القائد العام:

املنام���ة - بنا: ق���ام القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحرين امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة بزيارة ميدانية تفقدية اإلى اإحدى وحدات قوة 
دف���اع البحرين حيث كان يف ا�ش���تقباله قائد الوحدة 

وعدد من كبار ال�ضباط.
وخ���ال الزي���ارة تفق���د عددا م���ن اأق�ش���ام تلك 
الوحدات و�شاهد اأحدث التجهيزات الع�شكرية واأطلع 
على عدد من الربامج التدريبية واخلطط الإن�ش���ائية 

امل�شتقبلية.
واأكد القائد الع���ام اأنه تنفيذاً لتوجيهات عاهل 
الباد القائ���د الأعلى فاإن قوة دف���اع البحرين تبذل 
جه���ودا عظم���ى وكبرة م���ن اأج���ل حتقي���ق التوازن 
والتكامل يف القوة الع�ش���كرية الدفاعية املن�ش���ودة 
من خال العمل الدوؤوب على توفر اأحدث الأ�ش���لحة 
وتنفي���ذ  املتط���ورة  القت���ال  منظوم���ات  واإدخ���ال 
امل�ض���اريع الع�ض���كرية وتطبيق اأف�ض���ل �ضيا�ض���ات 

وخط���ط وبرامج الإعداد والتدري���ب، الأمر الذي يعزز 
�شبل الرتقاء مب�ش���توى اجلاهزية القتالية والإدارية 

والتدريبية ملختلف اأ�شلحة ووحدات قوة الدفاع.
ووج���ه القائد العام لقوة دف���اع البحرين اجلميع 
باأهمية البذل املتوا�ش���ل احلافل باجلهد واملت�ش���م 
عل���ى  املرتك���ز  امل�ش���تمر  والعط���اء  بامل�ش���وؤولية 
الإخا�ص، ومبا يلبي الطموح املن�ش���ود، م�شدداً على 

احلر�ص الكبر باأن يظل ه���ذا النهج الطيب منطلقاً 
للعمل الع�ش���كري عل���ى كافة الأ�ش���عدة ويف خمتلف 
امليادين واملواق���ع القتالية والتدريبي���ة والإدارية 
لتبق���ى قوة دف���اع البحرين بع���ون اهلل تعالى قادرة 
دائماً على احلفاظ على مكت�شبات الوطن التاريخية، 
ومنجزاته احل�ض���ارية، وب�ض���ط االأمن واال�ض���تقرار يف 

ربوع اململكة.

• القائد العام يف زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع	

 املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليف���ة يف مكتبه بالقيادة العامة �ش���باح 
اأم�ص �ش���فر الوليات املتحدة الأمركية ال�ش���ابق 

ل���دى مملك���ة البحري���ن رونال���د نيومان مبنا�ش���بة 
زيارت���ه الب���اد.  ورحب القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحرين برونالد نيومان، منوهاً بجهوده يف توطيد 
التعاون امل�ش���رك بني مملكة البحرين والوليات 

املتحدة الأمركية يف فرة توليه من�ش���ب ال�شفر 
لب���اده لدى اململكة.  كم���ا مت يف اللقاء بحث عدد 
م���ن املو�ض���وعات ذات االهتمام امل�ض���رك. ح�رض 
املفت�ص العام اللقاء اللواء الركن عبداهلل النعيمي.

القائد العام ي�شيد بجهود نيومان  يف تعزيز العاقات مع اأمركا

وال���ت���اآخ���ي امل���ح���ب���ة  ن�������ر  يف  ل��������دوره  ل���ل�������ش���ام  “اليون�شكو”  م���ي���دال���ي���ة  ����ش���م���وه  مت���ن���ح  ب���وك���وف���ا 

البحرين �سكلت منذ القدم منـارة للتقـدم احل�سـاري
�شموه دعا لتكاتف املجتمع الدويل لإر�شاء ثقافة ال�شام... رئي�ص الوزراء: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�ص الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة اأهمية 
تكاتف جهود املجتمع الدويل لإر�ش���اء ثقافة ال�شام 
واإ�ش���اعة قيم الت�ش���امح والتقارب بني ال�شعوب من 
خ���ال الركي���ز على م���ا يجم���ع الب�رية من قوا�ش���م 
اإن�ض���انية واإرث ح�ضاري وثقايف م�ضرك وتوظيفه يف 

التغلب على التحديات كافة.
وق���ال �ش���موه “اإن مملك���ة البحري���ن تعت���ز باأن 
لديه���ا موروثا ح�ض���اريا عريقا يقوم على التم�ض���ك 
بقي���م النفتاح والتعاون فيما يخ���دم الب�رية ويعزز 

خطواتها نحو ال�شام والتعاي�ص”.
واأ�ش���اد �ش���موه بال���دور الرائ���د ال���ذي تقوم به 
منظم���ة الأم���م املتحدة للربي���ة والثقاف���ة والعلوم 
)اليوني�ش���كو( يف احلف���اظ عل���ى ال���راث الن�ش���اين 
وتعزي���ز جهود الدول يف ن�ر التعلي���م والثقافة، وما 
تبذل���ه من جه���ود لتعظيم امل���ردود الثق���ايف الذي 

ي�ضاعد املجتمعات على النهو�ض.
وكان �شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�ص الوزراء قد 
ا�ش���تقبل بق�ر الرفاع �ش���باح اأم����ص املديرة العامة 
ملنظم���ة الأمم املتح���دة للربية والثقاف���ة والعلوم 
)اليوني�ش���كو( اإيرين���ا بوكوف���ا؛ مبنا�ش���بة زيارته���ا 
اإل���ى اململكة، اإذ رحب �ض���موه بالزيارة وما جت�ض���ده 
م���ن �راك���ة قائم���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن ومنظمة 
“اليوني�ش���كو”، ل�شيما يف جمالت التعليم واحلفاظ 

على الراث احل�ضاري واالإن�ضاين.
واأكد �ش���موه حر�ص مملكة البحرين على تقوية 
التعاون مع “اليوني�ش���كو”، ودعم م�شاريعها؛ بهدف 
حتقيق املقا�ش���د والأهداف الإن�شانية النبيلة لهذه 
املنظم���ة. وق���ال �ش���موه: “اإن البحرين �ش���كلت منذ 
القدم منارة للتقدم احل�ض���اري ومركز اإ�ضعاع ثقايف 
يف املنطق���ة، ول ت���زال تعم���ل من اأج���ل حتقيق هذه 
الر�ش���الة يف اإط���ار من العم���ل اجلماعي ال���ذي يوفر 

املناخ املنا�شب لنماء الب�رية وتقدمها”.
واأكد �ش���موه اأن املواق���ع الراثي���ة والأثرية يف 
مملك���ة البحرين حتظ���ى بكل الدع���م والهتمام؛ ملا 
متثله من اأهمية وقيمة تاريخية تعك�ض ثراء ح�ض���ارة 

البحرين وجتذر تاريخها العريق.
واأ�ض���اف �ض���موه اأن اختي���ار مملك���ة البحري���ن 
الحت�ض���ان املركز االإقليمي لل���راث العاملي، عك�ض 
تقدي���ر املجتمع ال���دويل جلهود اململك���ة وجتربتها 
الرائدة يف احلفاظ على الراث احل�ض���اري، و�ض���كل 
منطلق���اً نح���و تعزيز اجله���ود الرامي���ة للحفاظ على 
الراث العربي وحمايته والإ�شهام يف ت�شجيل املزيد 
م���ن املواق���ع اجلدي���دة على قائم���ة “اليوني�ش���كو” 
لل���راث العامل���ي؛ حفاظاً عل���ى ما متثله م���ن قيمة 
ح�ض���ارية واإن�ضانية. واأ�ضاد �ض���موه بجهود القائمني 
على منظمة اليوني�شكو و�ش���عيهم الدوؤوب لتحقيق 
ر�ش���التها النبيل���ة يف رعاية العل���وم والبحث العلمي 

والآداب والثقافة والفنون والراث.
وخ���ال اللق���اء، اأهدت بوكوفا �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�ص الوزراء “ميدالية اليون�شكو” لل�شام، 
والت���ي حتم���ل لفظ كلم���ة “ال�ش���ام” ب���كل اللغات 
الر�ش���مية لاأمم املتحدة وهي الإجنليزية والفرن�شية 
والعربية وال�ش���بانية والرو�ش���ية وال�شينية؛ تقديراً 
لدور �ش���موه يف اإر�شاء ال�ش���ام ون�ر املحبة والتاآخي 
بني ال�شعوب ودوره يف بناء عاقات طيبة بني مملكة 
البحرين وخمتلف دول العامل على اأ�ش����ص را�شخة من 

التعاون والحرام املتبادل.
كما اأهدت �ضموه اأي�ضا ن�ضخة من كتاب “اأطل�ص 
اليون�ش���كو لل���راث العاملي”؛ وذل���ك تقديرا لدعم 

�شموه ملنظمة “اليون�شكو”.
واأ�ش���ادت بوكوفا بدور �ش���موه يف دفع م�شتوى 
التعاون بني “اليون�شكو” ومملكة البحرين؛ من اأجل 
تعزيز ال�شام وبناء عامل يرتكز على التحاور والتبادل 

الرثي بني جميع ال�ضعوب واحل�ضارات والثقافات.
ونوه���ت باملب���ادرات العدي���دة الت���ي تبناه���ا 
�شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�ص الوزراء لدعم الثقافة 
والراث يف مملك���ة البحرين ومنها احت�ض���ان مملكة 
البحرين للمركز الإقليمي للراث العاملي، موؤكدة اأن 
البحرين �ش���باقة يف خمتلف الفنون والآداب وجت�شد 
منوذج���ا يحت���ذى يف التع���اون البناء ودع���م اجلهود 

االأممية للحفاظ على الراث احل�ضاري واالإن�ضاين.
واأعرب���ت ع���ن �ض���عادتها واعتزازها باحت�ض���ان 
مملكة البحري���ن للمركز الإقليمي لل���راث العاملي، 
والذي بات ي�ض���كل عالمة م�ضيئة يف م�ضرية احلفاظ 
على الراث العاملي الطبيعي والإن�شاين، معربة عن 
اإعجابها بجهود البحرين يف اإحياء الراث واملوروثات 
البحريني���ة العريقة واإطاق العديد م���ن امل�روعات 
الت���ي ته���دف اإل���ى احلف���اظ عل���ى املواق���ع الأثرية 

والبيوت الراثية والفنية يف اململكة.

• �شمو رئي�ص الوزراء م�شتقبا املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة للربية والثقافة والعلوم )اليوني�شكو(	

زيارة ترامب لل�سعودية توؤ�س�س ملرحلة اأكرث تفاوؤل وتعاونا
�شموه اأ�شاد بالتغيرات الإيجابية لاإدارة الأمركية جتاه املنطقة... رئي�ص الوزراء:  

املنامة - بنا: اأ�ش���اد رئي�ص الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
لدى لقاء �شموه بوفد من جمل�ص �شيا�شات ال�رق 
الأو�ش���ط باأمركا، بالتغي���رات الإيجابية والفهم 
اجلدي���د لاإدارة الأمركية بقيادة الرئي�ص دونالد 
ترام���ب جتاه املنطقة ودولها، وو�ش���فها �ش���موه 
باأنها توؤ�ض�ض ملرحلة جديدة اأكرث تفاوؤال وتعاونا، 
واأن اجلميع يتطلع وينظر اإلى نتائج زيارة الرئي�ص 
الأمركي اإلى اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
باإيجابي���ة عل���ى العامل���ني العرب���ي والإ�ش���امي، 
م�ضيفاً �ض���موه ما نراه من اأمريكا بقيادة الرئي�ض 
ترامب اليوم هو فهم اأف�ضل وتعاون اأح�ضن بعث 
على مزيد من التفاوؤل يف املنطقة. وكان �شاحب 
ال�ش���مو امللكي رئي�ص الوزراء قد ا�ش���تقبل وفداً 
من جمل����ص �شيا�ش���ات ال�رق الأو�ش���ط الأمركي 
يتقدمه���م ع�ض���و املجل�ض رونال���د نيومان وذلك 
بح�ض���ور رئي�ض واأع�ض���اء املجل�ض. وخ���الل اللقاء 

رحب �شموه بالوفد الزائر، م�شيداً �شموه بعاقات 
ال�شداقة والتعاون البحرينية الأمركية وبحر�ص 
البلدي���ن عل���ى تطويرها وتقدمها، واأثنى �ش���موه 
عل���ى ال���دور الذي تقدم���ه الأكادميي���ة يف تطوير 

العمل الدبلوما�شي واحلر�ص على ال�شتفادة من 
دورها.

 وتطرق �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ص الوزراء 
مع وفد جمل�ص �شيا�شات ال�رق الأو�شط الأمركي 

اإل���ى الق�ض���ايا ذات العالقة واملو�ض���وعات ذات 
االهتمام امل�ضرك. واأ�ضاد ع�ضو جمل�ض �ضيا�ضات 
ال�رق الأو�ش���ط رونالد نيوم���ان مبا حققته مملكة 
البحرين من تطور وتقدم على خمتلف امل�شتويات 

ومبا ت�ض���هده من نه�ض���ة تنموية وتطور �ضيا�ضي 
واقت�ش���ادي، واأثنى على جهود �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي رئي�ص الوزراء مبا حتق���ق يف اململكة من 

تطور وتقدم.

• �شمو رئي�ص الوزراء م�شتقبا وفدا من جمل�ص �شيا�شات ال�رق الأو�شط يف اأمركا	

تخريج دورة للم�ستجدين بـ “الدفاع امللكي”

املنام���ة -بنا: جرى بق���وة دفاع البحرين 
اأم�ص حفل تخريج دورة لاأفراد امل�ش���تجدين 
رق���م “118” مبرك���ز تدري���ب ق���وة الدف���اع 
امللكي، بح�ضور م�ضاعد رئي�ض هيئة االأركان 
للقوى الب�رية اللواء الركن علي بن را�شد اآل 

خليفة.
وبع���د ت���اوة اآيات م���ن الذك���ر احلكيم، 
األقى اآم���ر مركز تدريب ق���وة الدفاع امللكي 
الل���واء الرك���ن جاب���ر ب���ن حويل كلم���ة بهذه 
املنا�ش���بة، بعده���ا ٌق���دم اإيجازا ع���ن الدورة، 
كما قدم اخلريجون ع���ددا من الفقرات التي 

�ضملها برنامج االحتفال كالعر�ض الع�ضكري 
للم�شاة، كما اأن�شد اخلريجون ن�شيد قوة دفاع 
البحرين، ثم جرى تاأدية الق�ش���م القانوين من 
جان���ب اخلريج���ني. ويف خت���ام الحتف���ال قام 
م�ش���اعد رئي�ص هيئ���ة الأركان للقوى الب�رية 
بتوزيع اجلوائز وال�ش���هادات التقديرية على 
املتفوقني بالدورة، م�ض���يداً بدور ال�ض���باط 
واملدرب���ني، وبجه���ود اخلريج���ني يف حتقيق 

متطلبات الدورة بنجاح.
ح�رض حفل التخريج عدد من كبار �ض���باط 

قوة دفاع البحرين، واأهايل اخلريجني.
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حريق حمدود بـ “ثانوية ال�رشوق” يلغي امتحان نهاية العام

30 % ن�شبة امل�شاركة يف “برملان” جامعة البحرين

تزامن مع ور�صة للدفاع املدين باملدر�صة... �صاهدة عيان تروي التفا�صيل لـ “$”:

الطالب انتخبوا جمل�ًصا ذكورًيا... و7534 مل ي�صاركوا يف اال�صتحقاق

اأخمـــد رجال الدفاع املـــدين حريقا حمدودا 
مبدر�صة ال�رشوق الثانوية للبنات اندلع يف دورة 
مياه؛ ب�صبب ما�س كهربائي. ومل ي�صفر احلريق 
عن وقوع �صحايا عدا حدوث حالة اختناق لطالبة 

مت اإجالوؤها مع زميالتها من املدر�صة فورا.
وت�صـــادف انـــدالع احلريـــق، مـــع انعقـــاد 
ور�صـــة عمل عـــن ا�صـــراطات االأمن وال�صـــالمة 
واالإ�صعافات االأولية للكادر االإداري والتعليمي 
باملدر�صـــة قدمها رجـــال الدفاع املـــدين، مما 
�صـــاهم يف �رشعـــة اإخمـــاد األ�صـــنة اللهـــب منـــع 

امتدادها الأرجاء املبنى.
وت�صاعد دخان م�صكال غيمة �صوداء ب�صيطة 
وانبعثـــت منـــه رائحـــة كريهـــة قويـــة انت�رشت 
باالأرجاء م�صـــدرها اندالع احلريق بدورة املياه 
يف الطابـــق الثالث ملبنى املدر�صـــة الواقعة يف 
منطقة �صـــار. وبعـــد اإطفاء احلريق وا�صـــتئناف 
الطالبات تاأدية امتحان نهاية العام الدرا�صـــي، 
قـــرر مدير اإدارة التعليم الثانوي بالوزارة اإلغاء 
نتيجـــة االمتحان، وهو ما اأ�صـــاع وجوما ملخاوف 

طالبات الثانوية العامة تاأخر تخرجهن.
وهبطت املعلمـــات والطالبات واالإداريات 
لفناء املدر�صة ملدة �صـــاعة حلني انتهاء رجال 

الدفاع املدين من اإطفاء احلريق واآثاره.
وروت �صـــاهدة عيان تفا�صـــيل الواقعة لـ 

“البالد”. وفيما يلي حوار �رشيع معها:

  الشرارة
- ما قصة الحريق؟

- هـــذه االأيـــام فـــرة امتحانـــات نهايـــة العام 
الدرا�صـــي. وتبـــداأ الفرة االأولى يف ال�صـــاعة 10:15 
�صباحا، ومن املفر�س اأن تنتهي يف ال�صاعة 11:45 
�صباحا.  وعند دخول الطالبات واملعلمات املراقبات 
الف�صـــول وتوزيع اأوراق االمتحانـــات، اندلعت �رشارة 
احلريق يف دورة امليـــاه بالطابق الثالث من املبنى. 
وهنـــا هرولـــت معلمـــة واإداريـــة لل�صـــفوف الإجـــالء 

الطالبات واملعلمات والهبوط لفناء املدر�سة. هبط 
اجلميع للفناء منذ ال�صـــاعة 10:25 �صـــباحا، اأي بعد 
فرة ب�صيطة من بدء االمتحان واندالع �رشارة احلريق. 

االنصراف
- ... وماذا عن أوراق االمتحان؟

- املعلمات واالإداريات كن حري�صات على 
اأمن و�صـــالمة جميع الطالبات، واأمرن باالن�رشاف 
ال�رشيع من ال�صـــفوف، وترك اأوراق االمتحانات 
علـــى الطـــاوالت. كان اجلميع يف حالـــة ارتباك 
وخوف ولكن وجود رجـــال اإدارة الدفاع املدين 
بامل�صـــادفة �صـــاهم يف االطمئنان بـــاأن االأمور 

حتت ال�صيطرة.

توتر
- كيف كانت األجواء                              

في فناء المدرسة؟
- مكثنا ملدة اأقل من �صـــاعة يف فناء املدر�صـــة 
حتت اأ�صعة ال�صم�س احلارقة. واأ�صري اإلى اأن املعلمات 
واالإداريات كن مب�صـــتوى التعامل مع احلدث بالرغم 
من االأجـــواء املتوترة خ�صـــية امتداد احلريـــق الأرجاء 

املبنى. غيمة الدخان ب�صـــيطة ولكـــن الرائحة كانت 
كريهـــة وكثيفة ومزعجة وت�صـــببت يف حالـــة اختناق 

لطالبة من الفرع االأدبي باملدر�صة.
 

 إلغاء النتيجة
- ماذا جرى بعد ذلك؟

- طلبت املعلمات ال�صـــعود جمددا لل�صـــفوف 
لال�صـــتمرار يف تاأدية االمتحان حلني احل�صـــول على 
تعليق من مدير اإدارة التعليم الثانوي ب�صاأن اعتماد 
ا�صـــتمرار تاأدية الطالبات لالمتحـــان اأو اإلغاء نتيجته 

وتاأجيله حتى اإ�صعار اآخر.
�صـــعدت املعلمات والطالبات يف قرابة ال�صاعة 
11:05 �صباحا، وقرابة ال�صاعة 11:30 �صباحا جالت 
معلمة بال�صفوف الإبالغ زميالتها والطالبات اأن مدير 
اإدارة التعليـــم الثانوي قّرر اإلغـــاء االمتحان ونتيجته 
والدعـــوة الأداء امتحـــان بديل يف موعد اآخر �صـــيحدد 

الحقا.
وهنـــا تعالـــت اأ�صـــوات التذمر بـــني الطالبات؛ 
ب�صـــبب خمـــاوف تاأخـــر تخرج كثـــريات مـــن الثانوية 

العامة ب�صبب هذا احلادث املوؤ�صف.

املنامة - بنا: قـــال رئي�س جامعة البحرين 
ريا�ـــس حمـــزة: “اإن طـــالب جامعـــة البحريـــن 
بحق مار�صـــوا جتربة امل�صـــاركة يف االنتخابات 
الطالبية اإميانا بدورهم يف املجتمع وتر�صـــيخا 
مب�صـــاركتهم يف العمليـــة االنتخابيـــة والعمـــل 
يف االأطـــر الدميوقراطية التـــي اأتاحها امل�رشوع 
االإ�صـــالحي لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة”.
يف  الطالبيـــة  امل�صـــاركة  حجـــم  وعـــن 
االانتخابات، ذكر عميد �صـــوؤون الطلبة اأ�صـــامة 
اجلودر اأن عدد امل�صـــاركني يف عملية االقراع 
بلـــغ 3314 طالبـــاً وطالبة من اأ�صـــل 10848 
طالب���اً تنطب���ق عليه���م ����روط الت�س���ويت يف 
االنتخابات، اأي بن�صـــبة م�صـــاركة بلغت 30.55 

.%
وُفتـــح الباب لعملية االقراع �صـــباح اأم�س 
مـــن التا�صـــعة �صـــباحاً وحتى الرابعـــة ع�رشاً يف 
مركزيـــن بال�صـــخري: بهـــو االإدارة، وال�صـــالة 
الريا�صـــية، وتلت عملية االقراع، عملية الفرز 
التـــي متـــت يف ال�صـــالة الريا�صـــية يف احلـــرم 

اجلامعي بال�صخري.
واأعلـــن اجلودر اأ�صـــماء 14 طالبـــاً فازوا يف 
االنتخابات من اأ�صـــل 22 طالبـــاً انح�رش بينهم 

ال�صباق االنتخابي.
ففي كليـــة اإدارة االأعمال فـــاز 5 طلبة من 
اأ�صـــل 7 تناف�صـــوا على 5 مقاعد للكلية، وهم: 

يا�ـــرش ال�صـــامرائي بــــ 386 �صـــوتاً، اأي بن�صـــبة 
22.85 %، والطالب م�صطفى العبا�صي الذي 
ح�صل على 331 �صوتاً، بن�صبة بلغت 19.597 
%، وعبـــداهلل مراد، الذي ن�صـــبة بلغت 18.41 
% بعـــد ح�صـــوله علـــى 311 �صـــوتاً، وح�صـــد 
علي ح�صـــن عبداهلل 263 �صـــوتاً، حمققاً ن�صبة 
%15.57 فيما �صوت 152 طالباً ل�صالح علي 

ال�صويخ بن�صبة 8.999 %.
ويف كليـــة االآداب فـــاز 5 طلبـــة من اأ�صـــل 
6 تناف�صـــوا على 5 مقاعـــد للكلية، وهم: فواز 

�صـــم�س بــــ 185 �صـــوتاً، اأي بن�صـــبة22.1 %، 
وماجـــد خالـــد الذي ح�صـــل على 152 �صـــوتاً، 
بن�صـــبة بلغت 18.1 %، وعبدالرحمن �صـــعود، 
ح�صل على 148 �صـــوتاً بن�صبة 17.8 %، فيما 
�صـــوت 139 طالبا ل�صالح حممد العايل بن�صبة 
16.8 %، وح�صـــل الطالب �صعود ح�صن 159 

�صوتاً، بن�صبة 13%.
واأ�صـــفرت نتائج االقراع يف كلية احلقوق 
عـــن فـــوز حممـــد املحرو�ـــس بح�صـــوله علـــى 
233 �صـــوتاً، بن�صـــبة بلغت 37.28 %، وفوز 

لته  عبداهلل اجلامع بن�صـــبة بلغـــت 35.84 % اأهَّ
لنيـــل املقعـــد الثاين للكليـــة، بعد اأن ح�صـــد 
224 �صـــوتاً، و�صـــهدت كلية احلقوق مناف�صة 
ملحوظة، حيث تر�صح 4 طالب للفوز مبقعدين 

لتمثيل الكلية يف املجل�س الطالبي.
وفـــاز مبقعـــد كليـــة العلوم حممد جا�صـــم 
اإذ �صـــوت ل�صـــاحله 114 من اأ�صل 175 طالباً 

وطالبة يحق لهم الت�صويت، بن�صبة 65.1 %.
وفـــازت مبقعد كليـــة التعليـــم التطبيقي 
فاطمة داود اإذ �صـــوت ل�صاحلها 27 من اأ�صل 

36 طالباً يحق لهم الت�صويت، بن�صبة 75 %.
وكانت مقاعـــد كليتي تقنيـــة املعلومات 
والهند�صـــة، قد ُح�صـــمت مـــن قبـــُل بالتزكية، 
اإذ �صـــيمثَّل الطلبة يف كلية الهند�صـــة كل من: 
ها�صم ح�صني، وزياد عقدة، وعبداهلل املناعي، 
ونور �صلمان، و�صـــيمثل الطلبة يف كلية تقنية 
املعلومـــات الطالب: جمتبى ها�صـــم، وفاطمة 

طه يف املجل�س الطالبي.
اإدارات  جمال�ـــس  انتخابـــات  �صـــياق  ويف 
اجلمعيـــات العلميـــة ال�صـــت، واالأنديـــة، اأعلن 
اجلودر فوز 7 اأع�صاء يف االنتخابات التي جرت 
اأم�ـــس لطلبـــة جمعية كلية احلقـــوق من اإجمايل 
ثمانية تناف�صـــوا على ع�صـــوية اإدارة اجلمعية. 
و�صهدت انتخابات جمل�س اإدارة نادي اأ�صدقاء 

البيئة مناف�صة حيث فاز �صبعة طلبة.
وانتخب اأع�صـــاء جمعيات كليات: االآداب، 
والعلـــوم، والهند�صـــة، وتقنيـــة املعلومـــات، 
اإدارات جمال�صـــهم بالتزكية. وكذلك ح�صـــمت 
االإعـــالم،  اأنديـــة:  اأع�صـــاء  انتخـــاب  التزكيـــة 
وال�صـــطرجن، واملو�صـــيقى، والفنون اجلميلة، 

والت�صوير، وامل�رشح.
جامعـــة  ِعْقـــد جمل�ـــس طلبـــة  و�صـــينتظم 
البحرين الـ 15 بعد التحاق روؤ�صـــاء اجلمعيات 
االأنديـــة  عـــن  وممثلـــنْي  ال�صـــبعة،  الطالبيـــة 

الطالبية، باأع�صاء جمل�س الطلبة.

• • لهب احلريق يف بداية اال�صتعال	  اإجالء الطالبات	

را�شد الغائب

“الرتبية”: ال ت�شجيل يف ال�شف االأول اإال لل�شن القانوين  
املنامـــة - بنـــا: اأفـــادت اإدارة التعليم 
اخلا�س بـــوزارة الربيـــة والتعليـــم باأنه يف 
اإطـــار متابعتهـــا لعملية ت�صـــجيل الطلبة يف 
املدار�ـــس اخلا�صـــة، تبـــني وجـــود جمموعة 
من املدار�س اخلا�صـــة املرخ�س لها مبرحلة 
ريا�س االأطفال ويوجد بها عدد من االأطفال 
الدار�صـــني يف مرحلة الرو�صة ملدة �صنتني 
فقط، اإال اأنهم غري م�صـــتوفاة �صـــن القبول 
املقـــرر لل�صـــف االأول االبتدائـــي واملحدد 

ب�صت �صنوات.
وعليه ا�صـــتدعت مديـــرة اإدارة التعليم 
اخلا�ـــس اأحـــالم العامـــر عـــدًدا مـــن مديري 
ومديـــرات هذه املدار�س؛ ملعاجلة اأو�صـــاع 
هـــذه الفئة مـــن االأطفـــال، واأكـــدت �رشورة 
يف  للت�صـــجيل  القانـــوين  بال�صـــن  االلتـــزام 
لقانـــون  طبًقـــا  االبتدائـــي،  االأول  ال�صـــف 
التعليـــم والتعميم ال�صـــادر يف هذا ال�صـــاأن 
واملوجه للمدار�س اخلا�صة، ومت االتفاق مع 

هذه املدار�س على االلتزام مبعاجلة اأو�صاع 
الطلبـــة امل�صـــجلني بالرو�صـــة، ومل يبلغـــوا 
ال�صـــن القانونية، للت�صـــجيل بال�صف االأول 
االبتدائي باأن يتم االإبقـــاء عليهم يف مرحلة 
الرو�صـــة حتـــى بلوغهـــم ال�صـــن امل�صـــموح 
االبتدائـــي،  االأول  ال�صـــف  يف  بالت�صـــجيل 
وتوفري برنامج اإثرائي خا�س لهوؤالء الطلبة 
مبا يجعلهم يتفادون تكرار ما �صبق للطفل 

تعلمه.

• طالبة ت�صوت ملر�صحها يف االنتخابات	
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خفر ال�سواحل 
تودع قائد 

العن�رص البحري 
الربيطاين  

ب��ن��ا:   - امل���ن���ام���ة 
ق��ائ��د خفر  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ركن  العميد  ال�سواحل 
ب���ح���ري ع����اء ع��ب��داهلل 
قائد  اأم�����س،  ���س��ي��ادي 
ال���ع���ن�������رص ال���ب���ح���ري 
ال���ربي���ط���اين ال��ع��م��ي��د 
ب��ح��ري وي���ل وارن����در؛ 
انتهاء  مبنا�سبة  وذلك 

مهام عمله.
خفر  قائد  واأع���رب 
�سكره  ع��ن  ال�����س��واح��ل 
وت���ق���دي���ره ل��ل��ج��ه��ود 
العميد  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
وارندر، وعلى التعاون 
امل�������س���رك ال���ب���ن���اء، 
التوفيق  ل��ه  متمنياً 

والنجاح.
م����ن ج���ه���ت���ه، ع��رب 
وارن���در  وي���ل  العميد 
ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
ملا لقيه من تعاون من 
ال�سواحل،  خفر  قيادة 
مهام  اإجن��اح  يف  اأ�سهم 
ململكة  متمنياً  عمله، 
ال��ب��ح��ري��ن و���س��ع��ب��ه��ا 
م����زي����داً م���ن ال��ت��ق��دم 

واالزدهار.
ح�رص اللقاء امللحق 
الربيطاين  الع�سكري 
مملكة  ل��دى  املعتمد 
اأندي  املقدم  البحرين 

براي�س.

البحرين متكنت من اإف�شال العديد من العمليات الإرهابية

رئي�س الأمن العام: البحرين عانت من الإرهاب املدعوم من طهران

ا�ستقبل ممثلي املجال�س الت�رصيعية اخلليجية والعربية... وزير الداخلية:

�حلر�س �لثوري متورط بتجنيد �خلاليا �لإجر�مية �أبرزها “االأ�سر” 

املنامة - بنا: ا�ستقبل وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�س���يخ را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة اأم�س 
ممثلي املجال�س الت�رصيعية بدول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي واجلامع���ة العربي���ة، بجان���ب ممثل���ن 
عن خمتل���ف اجلهات املعني���ة مبكافحة االإرهاب 
من داخ���ل مملك���ة البحري���ن وخارجه���ا، واللجنة 
�لد�ئمة حلقوق �لإن�س���ان بجامعة �لدول �لعربية، 
بح�س���ور النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س النواب 
علي العرادي، والنائب عبدالرحمن بوجميد، كما 
ح����رص اللقاء نائب وزير الداخلي���ة، ورئي�س االأمن 
العام، ووكيل وزارة الداخلية، والوكيل امل�ساعد 
لل�س���وؤون القانوني���ة. ويف م�س���تهل اللقاء، رحب 
�لوزير باحل�سور �لكرمي، معربا عن �عتز�ز مملكة 
البحري���ن با�ست�س���افة ور�س���ة العم���ل االإقليمية 
دول جمل����س  الت�رصيعي���ة يف  ال�س���لطة  ملمثل���ي 
التع���اون واجلامع���ة العربي���ة واملتعلق���ة ب���دور 

ال�سلطات الت�رصيعية يف مكافحة االإرهاب.
واأكد الوزير اأن مملكة البحرين بقيادة عاهل 
الباد �س���احب اجلالة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 

خليفة، ويف اإطار نهج جالته القائم على اإر�س���اء 
دعائم االعت���دال والت�س���امح والعدال���ة للجميع، 

ما�س���ية يف تعزي���ز جهودها ملكافح���ة االإرهاب، 
ومتكن���ت م���ن اإف�س���ال العدي���د م���ن العملي���ات 

االإرهابي���ة، كما تعمل يف الوق���ت ذاته على دعم 
وموؤازرة اجلهود االإقليمي���ة والعربية يف مكافحة 

ه���ذا اخلطر بكل الو�س���ائل امل�رصوع���ة، وجتفيف 
منابعه ودوافعه الفكرية الطائفية املتطرفة.

املوق���ف  وح���دة  اأن  عل���ى  الوزي���ر  و�س���دد 
اأ�س���بحت ����رصورة حتمية يف التعام���ل مع خمتلف 
�لق�س���ايا �لإ�س���ر�تيجية؛ من �أج���ل �حلفاظ على 
اأمنن���ا وا�س���تقرارنا، وتر�س���يخ دورن���ا الفاعل يف 
املحيط االإقليمي والدويل، منوها اإلى ما ت�سهده 
ال�ساحة العربية من اأ�سكال خمتلفة من التحديات 
االأمني���ة والنزاعات وات�س���اع ب���وؤر التوتر وتنامي 
التهدي���دات. م���ن جهتهم، اأكد ممثل���و املجال�س 
الت�رصيعية ب���دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة واجلامعة العربية عل���ى املوقف الثابت 
بنب���ذ االإرهاب والتطرف و�رصورة تكثيف اجلهود 
االإقليمي���ة والعربية ملحارب���ة االإرهاب وجتفيف 
م�سادر متويله، م�سيدين بجهود االأجهزة االأمنية 
يف مملك���ة البحري���ن يف ه���ذا املج���ال والتع���اون 
الوثيق القائم بن خمتلف االأجهزة االأمنية بدول 
جمل�س التع���اون واجلامعة العربية؛ لتعزيز االأمن 

واال�ستقرار.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: افتت���ح رئي�س 
�أعم���ال  �لل���و�ء ط���ارق �حل�س���ن  �لع���ام  �لأم���ن 
اجتماع املخت�س���ن واخل���رباء للجنة االأ�س���لحة 
واملتفجرات ب���دول جمل�س التع���اون اخلليجي 
بالتع���اون مع اجلان���ب الربيطاين ال���ذي يعقد 
على مدى يومن ملناق�سة اأثر وخطورة القنابل 
املرجتل���ة )IED(. وياأت���ي ه���ذا االجتم���اع يف 
اإط���ار اجلهود املبذولة لتنفي���ذ مقررات القمة 
اخلليجية ال�س���ابعة والثاثن، والتي عقدت يف 
مملكة البحرين بح�س���ور رئي�س���ة وزراء اململكة 
املتح���دة ترييزا ماي �س���من م�س���اعي اجلانبن 
لتعزيز �س���بل التعاون والتن�س���يق خ�سو�سا يف 
املجال االأمني. ويف م�ستهل كلمته، نقل رئي�س 
االأم���ن العام للح�س���ور حتيات وزي���ر الداخلية، 
معرب���ا عن �س���كره وتقديره للجه���ات املنظمة 
لهذه الندوة والت���ي تعقد بال�رصاكة بن االأمانة 
العامة ملجل�س التعاون اخلليجي ووزارة الدفاع 
الربيطانية، مو�س���حا اأن ظاهرة االإرهاب حتتل 

االأح���داث اجلاري���ة دولي���ا واإقليمي���ا  �س���دارة 
وحملي���ا، كما ت�س���غل حي���زا كبريا م���ن اهتمام 
فقهاء القانون الدويل واجلنائي على حد �سواء؛ 
ملا ت�سكله من خطر ج�س���يم على املجتمع اأمنيا 

واقت�ساديا واجتماعيا.
واأ�س���اف اأن هذه الظاهرة تدمر املمتلكات 
�لعام���ة و�خلا�س���ة وتنتهك �حلرم���ات وتدن�س 
املقد�سات وتلقى الرعب يف نفو�س املواطنن 
وتقت���ل االأبري���اء م���ن مدني���ن وع�س���كرين، 
وتعر����س �س���امة املجتمع برمت���ه واأمنه للخطر 
جراء اأف���كار ومبادئ خاطئة من االأ�س���ا�س، وقد 
تكون مدفوعة من جهات خارجية اأو دول اأخرى، 

اأو تاأثرا بن�سو�س مت�سددة فكريا وعقائديا.
واأ�س���ار رئي����س االأمن العام اإل���ى اأن مملكة 
البحرين عانت م���ن االإرهاب املدعوم من اإيران 
عل���ى مدى عق���ود م���ن الزم���ن، وحتدي���دا منذ 
قيام ثورة اخلمين���ي يف اإيران، متثل يف تكوين 
التنظيمات االإرهابية والتخريبية، مثل ما ي�سمى 

بح���زب اهلل و�رصايا االأ�س���ر و14 فرباي���ر وتيار 
الوف���اء وغريه م���ن التي���ارات االإرهابي���ة داخل 
وخ���ارج �لبحرين، منوه���ا �إلى تورط ما ي�س���مى 

باحلر����س �لث���وري �لإير�ين يف جتني���د ومتويل 
وتدريب ه���ذه اخلايا االإرهابي���ة والتنظيمات، 
ودعمها عملياتيا ولوج�س���تيا م���ن خال توفري 
الذخائر واملتفجرات ع���ن طريق التهريب عرب 
�حلدود، و�إن�س���اء �ملع�س���كر�ت �لتدريبية �سو�ء 
كان يف اإي���ران اأو الع���راق، كم���ا تعم���ل عنا����رص 
اإيراني���ة واأخرى مغ���رر بها على توف���ري الغطاء 

الديني وحماولة اإ�سفاء ال�رصعية.
املتح���دة  الوالي���ات  اإع���ان  اإل���ى  ولف���ت 
االأمريكية باأن اإيران دولة راعية لاإرهاب، حيث 
تت�س���اعد هجماتها االإرهابية من قبل تنظيمات 
م�س���لحة دربتها و�سلحتها ومولتها، ومنها على 
�س���بيل املثال ما ي�س���مى ب�رصايا االأ�س���ر، التي 
تلق���ى كامل الدع���م م���ن حكومة اإي���ران، وهي 
امل�سوؤولة عن عمليات اإرهابية عدة ا�ستهدفت 
ال�رصطة واالأم���ن يف البحرين، مما اأدى اإلى وقوع 
�س���حايا يف العام 2014، كم���ا �تهمت �حلكومة 
االأمريكية تنظيم االأ�س���ر با�س���تهداف م�سالح 

االأم���ن يف دول اخلليج العربي���ة، ومنها البحرين 
واململكة العربية ال�سعودية.

اإن االأجه���زة االأمني���ة يف البحري���ن،  وق���ال 
متكنت بف�س���ل اهلل وتوفيقه من تفكيك عدد 
من �خلاليا �لإرهابية و�إحباط عدد من �ملحاولت 
االإرهابي���ة لتفجري واغتيال �سخ�س���يات، وهذه 
االأمور مت���ت بتوفيق من اهلل �س���بحانه وتعالى 
اأوال ثم بف�س���ل يقظة االأجهزة االأمنية، وتعاون 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
واأكد اأن منذ العام 2011 وحتى اليوم نتج 
ع���ن هذه االأعمال االإرهابية اإ�س���ابة اأكرث 3300 
م���ن رجال االأمن اإ�س���افة اإلى 20 �س���هيدا، وهو 

ثمن غال دفعته البحرين.
ويفيِ خت���ام كلمته اأع���رب رئي�س االأمن العام 
عن اأمله يف اأن يكون هذا االجتماع مثمرا للجميع 
مب���ا ي�س���هم يف تعزي���ز اأم���ن االأوط���ان وحماية 
االأرواح، متمني���ا لاجتم���اع النج���اح والتوفي���ق 

وحتقيق اأهدافه.

• جانب من اال�ستقبال	

• �حل�سن: دفعنا ثمنا غاليا... �إ�سابة 3300 �رصطي و20 �سهيدا	
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انخفا�ض املخالفات املرورية بن�سبة 75 %

البحرين رائدة يف احرتام حقوق الإن�سان 

جمل�س املرور يعتمد �رسعات ال�شوارع... وزير الداخلية: 

ا�شتعر�س التعاون مع اأمني “التظلمات”... وزير الإعالم: 

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س وزير الداخلي���ة الفريق 
الرك���ن ال�ش���يخ را�ش���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة اأم�س 
اجتماع جمل�س املرور، بح�شور وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيمي، ووزير الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف، ووزير املوا�شالت 
والت�ش���الت كم���ال بن اأحم���د حممد. ورح���ب الوزير 
باأع�ش���اء املجل�س، موؤك���دا �رسورة موا�ش���لة اجلهود 
املخل�شة لتعزيز ال�شالمة املرورية لكافة م�شتخدمي 
الطري���ق، منوها اإلى انخفا����س املخالفات املرورية 
بن�ش���بة 75 % خ���الل ال�ش���هرين الأخريي���ن، يف اإطار 
العمل على زيادة الن�ش���باط يف ال�ش���ارع، الأمر الذي 
كان ل���ه الأث���ر الإيجاب���ي يف انخفا�س ع���دد احلوادث 
املرورية، �شواء فيما يتعلق بالإ�شابات اأو التلفيات.
واعتمد جمل�س امل���رور، خالل اجتماعه، ال�رسعات 
املق���ررة يف عدد م���ن ال�ش���وارع الرئي�ش���ة والفرعية 

عل���ى اأن يتم اتخ���اذ الإج���راءات التنفيذية ب�ش���اأنها 
مبا يتنا�ش���ب مع احلركة املروري���ة واإيقاعها، ويلبي 
متطلبات ال�شالمة، وبال�شكل الذي يخف�ض املخالفات 
املرورية وي�ش���من تطبيق القانون على املخالفني. 
ويف نهاية الجتماع، اأعرب وزير الداخلية عن �ش���كره 
وتقدي���ره لأع�ش���اء جمل�س امل���رور عل���ى متابعتهم 

امل�ش���تمرة وجهوده���م املمت���دة لتلبي���ة متطلب���ات 
ال�شالمة املرورية، م�شريا اإلى اأهمية الوجود امليداين 
وم�شتوى اجلاهزية على مدار ال�شاعة ملراقبة احلركة 
املروري���ة والعمل عل���ى ان�ش���يابها، والتدخل ال�رسيع 
لف���ك الختناق���ات والتعامل مع احل���وادث املرورية 

وفق القانون.

املنام����ة - بنا: اأكد وزير �ش����وؤون الإعالم رئي�س 
جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�شيا�ش����ية علي 
الرميحي متيز مملكة البحرين بتجربة رائدة يف احرتام 
حقوق الإن�ش����ان و�ش����ون حرياته وكرامت����ه، والنابعة 
م����ن قيمه����ا الإن�ش����انية واحل�ش����ارية، واإ�ش����الحاتها 
الد�ش����تورية والت�رسيعية املحقق����ة يف اإطار امل�رسوع 
الإ�ش����الحي لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة. وثمن الرميحي، خالل ا�شتقباله 
الأمني العام للتظلمات نواف املعاودة، جناح الوفد 
البحريني الر�شمي يف ا�شتعرا�س التقارير احلقوقية 
الوطنية اأمام جمل�س حقوق الإن�شان وجلنة مناه�شة 
التعذي����ب يف جني����ف، وبيان الإجن����ازات املحققة يف 
احرتام حقوق الإن�شان وحرياته ال�شيا�شية واملدنية 
والثقافي����ة والجتماعي����ة. واأ�ش����اد الوزي����ر بجه����ود 
الأمانة العامة للتظلمات ومفو�ش����ية حقوق ال�شجناء 

واملحتجزين منذ تد�شينهما يف العام 2013 برئا�شة 
املع����اودة؛ باعتبارهما من املب����ادرات الرائدة وغري 
امل�ش����بوقة عربًي����ا خ����الل العه����د الإ�ش����الحي الزاهر 
ل�ش����احب اجلاللة امللك، معرًبا عن اعتزازه بدورهما 

اإلى جانب املوؤ�ش�ش����ات احلقوقية الأخرى امل�شتقلة 
يف تعزي����ز حق����وق الإن�ش����ان وحمايته م����ن التعذيب 
اأو اإ�ش����اءة املعاملة، مما اأك�ش����ب اململك����ة مزيًدا من 

التقدير العاملي خلطواتها الإ�شالحية.

املنام���ة - ح�ش���ن اجل���وار: عقد جمل����س اإدارة 
اجلمعي���ة اخلريي���ة ال�ش���عودية البحريني���ة )ح�ش���ن 
اجلوار( اجتماعه الثاين لعام 2017م برئا�شة �شفري 
خ���ادم احلرم���ني ال�رسيفني ل���دى مملك���ة البحرين 
رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية عبداهلل بن عبدامللك 
اآل ال�شيخ وح�شور عدد من الأع�شاء.  ووّجه ال�شفري 
اآل ال�شيخ ال�شكر والمتنان نيابًة عن جمل�س الإدارة 
اإل���ى املتربع���ني املح�ش���نني لتربعه���م ودعمه���م 
امل�شتمر للجمعية. وقد اأو�شح ع�شو جمل�س الإدارة 

رئي�س اللجن���ة الإعالمية باجلمعية جم���ال الياقوت 
اأن املجل����س اأق���ر حم�رس الجتم���اع ال�ش���ابق واطلع 
عل���ى ما حتقق خالل الفرتة املا�ش���ية وامل�ش���اريع 
اخلريية التي نفذتها وتنفذها اجلمعية خالل الربع 
الثاين لع���ام 2017م. كما اطلع املجل�س على بيان 
باحل���الت اجلديدة واإع���ادة التقييم حل���الت الأ�رس 
املوج���ودة باجلمعي���ة لغاية �ش���هر اأبري���ل 2017م 
بالر�ش���م البي���اين والطالع على ال���وارد واملن�رسف 

حتى مايو 2017.  

• وزير الداخلية يرتاأ�س اجتماع جمل�س املرور	

• وزير �شوؤون الإعالم م�شتقبال الأمني العام للتظلمات	

دور مهم للمدار�ض يف احلفاظ على املكت�سبات وتكري�ض القيم
يف ختام املرحلة الأولى من تطبيق “احلقيبة التوعوية”... الأن�شاري:

الرفاع - املجل����س الأعلى للمراأة: اأكدت الأمني 
العام للمجل�س الأعلى للمراأة هالة الأن�ش���اري اأهمية 
الدور الذي تتوله املوؤ�ش�شات التعليمية يف تكري�س 
منظومة القي���م البحريني���ة الأ�ش���يلة واحلفاظ على 
املكت�شبات الثقافية للمجتمع البحريني، التي طاملا 
هي���اأت البيئة املنا�ش���بة واحلا�ش���نة لتق���دم املراأة 

البحرينية �شمن م�شرية البناء الوطني.
 كما اأ�ش���ادت الأن�ش���اري بالتج���اوب والتعاون 
املثم���ر م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلي���م واملتمث���ل يف 
تفعيل تو�ش���يات امللتق���ى الأول للم���راأة والتعليم 
الت���ي رك���زت على �رسورة و�ش���ع الربامج املنا�ش���بة 
لتوعي���ة ال�ش���باب والن�سء مبفاهيم تكاف���وؤ الفر�س 
بني امل���راأة والرجل، وك�ش���ب تفهمه���م وتقديرهم 
مل���ا حتقق م���ن مكت�ش���بات واأدوار تقوم به���ا املراأة 
ك�رسي���ك اأ�ش���ا�ض يف تنمية املجتم���ع. ونوهت الأمني 
العام بخ�شو�ش���ية التجربة البحرينية يف جمال تقدم 
امل���راأة وب���دور الرج���ل البحريني الكبري يف ت�ش���كيل 
مالمح التجربة التي تنطلق من ثوابت را�ش���خة علينا 
جميع���اً اأن نحافظ عليها ون�ش���تدمي نتائجها لتقطف 
ثماره���ا الأجيال القادمة. جاء ذلك يف احلفل اخلتامي 
الذي نظمه املجل�س الأعلى للمراأة بالتعاون مع وزارة 
الرتبي���ة والتعليم مبنا�ش���بة انتهاء املرحل���ة الأولى 
م���ن برنامج “احلقيب���ة التوعوية املدر�ش���ية” للعام 
املدار����س  بح�ش���ور   ،)2017  -  2016( الدرا�ش���ي 
واملدر�شني والطلبة امل�ش���اركني يف الربنامج الذي 
يهدف اإل���ى ن�رس الوع���ي مبفاهيم اإدم���اج احتياجات 
امل���راأة يف التنمي���ة وتكاف���وؤ الفر����س ب���ني طلب���ة 

املدار�س يف مقره بالرفاع.
واأو�شحت الأمني العام للمجل�س هالة الأن�شاري 
اأن هذا الربنامج جاء تنفيذاً لتو�شيات ملتقى املراأة 
والتعلي���م ال���ذي اأقي���م برعاي���ة قرينة عاه���ل البالد 

رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي 
الأمرية �ش���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة يف فرباير 
2015 فيم���ا يخ����س ن����رس ثقاف���ة اإدم���اج احتياجات 
املراأة والتوعية مببداأ تكافوؤ الفر�س، م�شيدة بنجاح 
خمرجات هذه احلقيبة التي حققت على اأر�س الواقع 
ترجمة واقعية ل�رسح وتب�شيط مفاهيم تكافوؤ الفر�س 
لدى طلب���ة املرحل���ة الإعدادي���ة يف مدار����س البنني 
والبن���ات. واأ�ش���ارت يف هذا ال�ش���دد اإل���ى اأن اختيار 
املدار����ض لأداء هذا ال���دور ياأت���ي لأهميتها كمنهل 
اأ�شا�ض ملعارف الطلبة واملكان الأمثل لغر�ض القيم 
الإيجابي���ة يف نفو�ش���هم، اإذ تعترب املدر�ش���ة البيئة 

الأهم للتن�شئة بعد الأ�رسة.
وبينت الأن�شاري اأن خمرجات احلقيبة التوعوية 
املدر�ش���ية ترتقي اإلى اإبرازها على ال�شعيد الدويل 
امل�ش���اركات اخلارجي���ة واملحاف���ل  ا�ش���تثمار  ع���ر 
الدولي���ة، ول�ش���يما من خالل ع�ش���وية وزارة الرتبية 
والتعلي���م يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة 

والعل���وم )يون�ش���كو(، مما �ش���يعطي بع���داً اإقليمياً 
ودولي���اً لهذه التجربة البحريني���ة املتميزة من جهة، 
ويدعم جه���ود البحرين كدولة تتبن���ى مناذج وطنية 
رائدة على �ش���عيد تعزيز ح�شور املراأة وتوفري بيئة 
مواتية لإطالق طاقاتها ورفع م�شاهمتها يف التنمية.

واأعرب���ت الأن�ش���اري ع���ن �ش���كرها وتقديره���ا 
ل����رسكاء املجل����س يف تطبيق ه���ذا الربنامج، ممثلني 
يف وزارة الرتبية واملدار�س التي �ش���اركت يف تنفيذ 
برنام���ج احلقيب���ة التوعوية، كما اأعربت عن �ش���كرها 
ل�رسكة البحرين لالت�ش���الت ال�ش���لكية والال�ش���لكية 
“بتلك���و” عل���ى تقدميه���ا هدايا الطلب���ة املكرمني 
خالل الحتفال. �شهد حفل التكرمي مداخالت عديدة 
ملدي���ري ومدي���رات واأع�ش���اء الهيئ���ة التدري�ش���ية 
والطلبة واأولياء الأمور وموؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين 
اأ�ش���ادوا خاللها مب�شامني برنامج احلقيبة التوعوية، 
منوه���ني بالأث���ر الكب���ري ال���ذي تركه ه���ذا الربنامج 
على الطلبة حتديدا، ورفع وعيهم يف ق�ش���ايا اإدماج 

احتياجات املراأة وتكافوؤ الفر�س.
واأكدت املداخالت اأهمية اجلهود التي يبذلها كل 
من املجل�س الأعلى للم���راأة ووزارة الرتبية والتعليم 
يف تعزي���ز فهم النا�ش���ئة وطلب���ة املدار�س مبنجزات 
ومكت�ش���بات املراأة البحريني���ة، واأهمية دعم تقدمها 
يف الأ�رسة واملدر�ش���ة واملجتمع والعم���ل، ومبا يعود 
باخلري على الرجل نف�ش���ه وعل���ى املجتمع البحريني، 
وي�ش���من ا�ش���تدامة م�ش���رية التنمية والزدهار التي 
ين�ش���دها اجلميع. ويف ختام احلفل، كرمت الأن�شاري 
يف  امل�ش���اركني  والطلب���ة  واملدر�ش���ني  املدار����س 
برنام���ج تطبي���ق احلقيبة التوعوي���ة للمجل�س الأعلى 
للم���راأة، اإذ حازت مدر�ش���ة مدينة عي�ش���ى الإعدادية 
للبن���ات عل���ى املرك���ز الأول يف تطبي���ق احلقيب���ة، 
وف���ازت مدر�ش���ة عبدالرحمن كان���و الدولية باملركز 
الث���اين. كما كرمت الأن�ش���اري املدار�س امل�ش���اركة 
يف تنفيذ احلقيبة، وهي مدر�ش���ة ابن ر�شد الإعدادية 
للبنني، ومدر�ش���ة خديجة الكربى الإعدادية للبنات، 

ومدر�شة ال�شناب�س الإعدادية للبنات، ومدر�شة �شرتة 
الإعدادية للبنات، ومدر�ش���ة مدينة عي�شى الإعدادية 
للبنني، ومدر�ش���ة طارق بن زي���اد الإعدادية للبنني، 
ومدر�شة القريوان الإعدادية للبنات، ومدر�شة مدينة 
حمد الإعدادية للبنني، ومدر�شة ال�شلمانية الإعدادية 
للبنني، وكرمت الأن�شاري اأي�شا عدد من املدر�شني 
امل�شاركني يف تطبيق احلقيبة التوعوية، اإ�شافة اإلى 
عدد من الطالب املتميزي���ن يف تطبيق احلقيبة.هذا 
وحتتوي احلقيبة التوعوية املدر�شية على 3 كتيبات 
واحد منها حول املجل�س الأعلى للمراأة، والثاين حول 
النم���وذج الوطن���ي لإدم���اج احتياجات امل���راأة ومبداأ 
تكاف���وؤ الفر�س، فيم���ا يحتوي الكتي���ب الثالث عن 
اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية مع الرتكيز 
على اأثر ال�ش���تقرار الأ����رسي، كما تت�ش���من احلقيبة 
دلي���ال اإر�ش���اديا لآليات تطبي���ق احلقيب���ة التوعوية 
الت���ي اأ�رسف على تطبيقها عدد من الخت�شا�ش���يني 

الرتبويني.

• املجل�س الأعلى للمراأة يحتفي باملدار�س واملدر�شني والطلبة امل�شاركني ويدعو لتقييم املخرجات	

وزير اخلارجية ي�سيد بالتعاون مع “اليون�سكو”

البحرين ترحب بنتائج زيارة ويل عهد اأبوظبي لوا�سنطن

املنامة - بنا: اجتمع وزير اخلارجية 
ال�ش���يخ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة، اأم�س، وبح�ش���ور رئي�ش���ة هيئة 
البحري���ن للثقافة والآثار ال�ش���يخة مي 
بن���ت حمم���د اآل خليف���ة، م���ع املديرة 
العامة ملنظم���ة الأمم املتحدة للرتبية 
“اليون�ش���كو” اإيرينا  والعلم والثقافة 
بوكوف���ا، الت���ي تقوم بزي���ارة ململكة 

البحرين.
ورح���ب وزي���ر اخلارجي���ة باإيرين���ا 
املتوا�شلة  باجلهود  م�ش���يًدا  بوكوفا، 
الت���ي تبذلها من���ذ توليها من�ش���بها، 
وم�شاعيها امل�ش���تمرة لالرتقاء باآليات 
عمل املنظم���ة والنهو����ض بدورها يف 
احلف���اظ على ال���رتاث والثقافة ودعم 
جه���ود الرتق���اء بالتعلي���م مبختل���ف 
اأنح���اء العامل، معرباً ع���ن تقدير مملكة 

البحري���ن للتع���اون القائم م���ع منظمة 
اليون�ش���كو يف العدي���د من امل�ش���اريع 
الرتاثي���ة والتعليمية والثقايف، متمنًيا 
لل�ش���يدة اإيرينا بوكوفا دوام التوفيق 

والنجاح.
م���ن جانبه���ا، اأعرب���ت بوكوفا عن 
خال�س �شكرها لوزير اخلارجية، موؤكدة 
تقديره���ا العمي���ق ململك���ة البحري���ن 
واإرثها التاريخي املمتد وتراثها الغني 
واملتن���وع، واعتزازها مب���ا حققته من 
مكانة متميزة يف املج���الت التعليمية 
والثقافي���ة، متمنية ململك���ة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.
وبع���د انتهاء الجتم���اع، اأقام وزير 
اخلارجية ماأدبة غ���داء تكرمياً للمديرة 
العامة ملنظم���ة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة “اليون�شكو”.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: رحبت 
مملك����ة البحري����ن بالنتائ����ج الإيجابي����ة 
املهمة لزيارة ويل عهد اأبوظبي، نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، بدولة 
الإم����ارات العربي����ة املتحدة ال�ش����قيقة 
�ش����احب ال�شمو ال�ش����يخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، للوليات املتحدة الأمريكية 
ال�ش����ديقة ولقائه الرئي�����س الأمريكي، 
دونالد ترامب، والتي ت�شب يف �شالح 
تعزي����ز العالقات املتنامي����ة بني دول 
جمل�س التعاون ل����دول اخلليج العربية 
والولي����ات املتح����دة الأمريكي����ة، تلك 
العالقات التي متتلك اأ�ش�شاً ومقومات 
را�ش����خة من الحرتام املتب����ادل والثقة 
وامل�ش����الح امل�ش����رتكة وامل�شي بهذه 
العالق����ات نح����و اآفاق اأك����ر رحابة على 

امل�شتويات كافة.

واأك����دت مملكة البحري����ن اأن نتائج 
هذه الزيارة تعك�����س املكانة املتميزة 
ال�ش����قيقة  العربية املتحدة  لالإم����ارات 
على ال�ش����عيد الدويل وجت�ش����د دورها 
الفاعل جتاه كافة الق�ش����ايا الإقليمية 
والدولية، وم�ش����اعيها الدوؤوبة لتعزيز 
ال�شلم وال�ش����تقرار، وتو�شيع عالقاتها 
الك����ربى  ال����دول  م����ع  ال�ش����رتاتيجية 
ملا في����ه خري و�ش����الح دول و�ش����عوب 

املنطقة.
واأ�ش����ادت مملكة البحرين ب�شيا�شة 
الوليات املتحدة الأمريكية، وحر�شها 
على التوا�شل مع دول جمل�ض التعاون 
امل�ش����رتك  التع����اون  اأط����ر  وتو�ش����يع 
باعتبارها حليفاً ا�شرتاتيجياً واأ�شا�شياً 
يف  وال�ش����تقرار  الأم����ن  حتقي����ق  يف 

املنطقة والعامل باأ�رسه.

“ح�سن اجلوار” تناق�ض �سري م�ساريعها

• عبداهلل اآل ال�شيخ	
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200 امراأة ي�ساركن مبنتدى املهند�سة يف عامل الأعمال
برعاية قرينة امللك... بدء الت�سجيل الأ�سبوع املقبل 

قال���ت رئي�س���ة جمعي���ة �س���يدات الأعم���ال 
البحرينية فريال نا����ض اإن املنتدى واملعر�ض 
العامل���ي ل�س���يدات الأعمال �س���ينطلق بالفرتة 
م���ن 12 اإل���ى 14 نوفم���ر املقب���ل م���ن العام 
اجلاري، ومب�س���اركة حوايل 200 �س���يدة اأعمال 
وبح�س���ور 300 م�سارك من رائدات الأعمال من 
البحري���ن ودول اخلليج والوط���ن العربي ودول 
����رق اآ�س���يا والع���امل. ياأت���ي ذلك حت���ت رعاية 
قرين���ة عاهل الب���اد رئي�س���ة املجل����ض الأعلى 
للمراأة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة، حيث �س���تنظم جمعية 
�س���يدات الأعمال البحرينية املنتدى واملعر�ض 
العامل���ي ل�س���يدات الأعمال يف ن�س���خته الثانية 
حت���ت �س���عار “املهند�س���ة يف ع���امل الأعمال”، 
وذلك متا�س���ياً مع �س���عار يوم املراأة البحرينية 
له���ذا الع���ام الذي يحتف���ي بامل���راأة يف املجال 
الهند�سي وذلك بفندق فور�سيزون. واأو�سحت 
نا����ض اأن م���ن املزمع ب���دء الت�س���جيل للمنتدى 
خال الأ�س���بوع املقبل، اإذ �سيت�سمن املعر�ض 
عددا من الفعاليات امل�ساحبة منها ور�ض عمل 
وحما�رات. جاء ذلك خال موؤمتر �س���حايف اأقيم 
لاإعان عن هذا املنتدى يوم اأم�ض مبقر جمعية 

�سيدات الأعمال البحرينية.

توقيع اتفاقيات
وياأت���ي املنت���دى واملعر����ض ه���ذا الع���ام 

ا�س���تكمالً للنجاح���ات الت���ي حققه���ا يف الع���ام 
املا�س���ي على ال�سعيد القت�س���ادي، اإذ �سكل 
نقطة توا�س���ل اقت�سادي بني �سيدات الأعمال 
البحرينيات ومثياتهن من خمتلف دول العامل 
عر عقد ال�راكات وعملي���ات التبادل التجاري 

مب�س���اركة نخب���ة م���ن امل�س���وؤولني احلكوميني 
والأكادمييني وقادة الأعمال يف �ستى قطاعات 
ال�سناعة والقت�ساد واملعاهد املالية الرئي�سة 

وجامعات القت�ساد ومراكز تدريب الأعمال.
واأردف���ت اأن يف العام املا�س���ي مت توقيع 

اتفاقيات من خمتلف بلدان العامل من �سيدات 
الأعمال ت�س���ل اإل���ى 8 ماي���ني دولر، وهذا ما 

�سيعمل به يف املجال الهند�سي لهذا العام.
وقال���ت “اإن هذا املعر�ض الرائد ي�س���ارك 
فيه �س���يدات اأعمال م���ن 10 دول حول العامل، 

و�س���وف ي�س���كل فر�س���ة �س���انحة اأمام �سيدات 
الأعم���ال لاطاع عل���ى جتارب الآخري���ن وتبال 
اخلرات والتعرف على ق�س�ض جناح نظرياتهن 
بال���دول الأخ���رى ومناق�س���ة التحدي���ات الت���ي 
تواجهه���ن اإ�س���افة اإلى اإمتام ����راكات جتارية 

وتعاون اقت�سادي وعقد �سفقات بينهن”.

مداوالت السوق
والنقا�س���ات  امل���داولت  اأن  واأ�س���افت 
خ���ال اأيام املعر�ض �ست�س���هم يف اإنعا�ض حركة 
املبادلت و�س���تعزز م���ن فر�ض ال�س���تثمار يف 
ال�س���وق املحلية مب���ا يخدم القت�س���اد املحلي 
وللتاأكي���د على ق���درة البحرين على املناف�س���ة 

العاملية.
هذا و�س���يوفر املعر�ض من خال احت�سانه 
املحا�رات وور�ض العمل املتخ�س�س���ة اأر�سية 
منا�سبة ل�ستعرا�ض املنتجات واخلدمات التي 
يوفره���ا امل�س���اركون العاملي���ون مبا ير�س���ى 

ويتنا�سب مع متطلبات الأ�سواق املختلفة.
واأ�س���ادت نا�ض يف ختام املوؤمتر ال�س���حايف 
بجمي���ع ال����ركاء ال�س���رتاتيجيني والداعم���ني 
للموؤمتر الأول يف العام املا�س���ي مثل “متكني، 
احتاد غرف جمل�ض التعاون اخلليجي، اليونيدو، 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين”.
ولفت���ت اإل���ى دع���م ح���دث املنت���دى لهذا 
العام لتحقي���ق اأهدافه املرجوة على ال�س���عيد 

القت�سادي للمملكة البحرين احلبيبة.

• جانب من املوؤمتر ال�سحايف مبقر اجلمعية اأم�ض	

 مروة خمي�س

امل���ق���ب���ل ن����وف����م����ر  ال�����ع�����امل�����ي يف  امل�����ن�����ت�����دى  ان������ط������اق 
ال���ع���امل ح�����ول  دول   10 م����ن  اأع����م����ال  ����س���ي���دات  مب�������س���ارك���ة 

امل����ن����ت����دى يف  ع�����امل�����ي�����ة  م����ن����ت����ج����ات  ا������س�����ت�����ع�����را������ض 

ت�سوير: ر�سول احلجريي

اأحم���د بن حمد: تلق���ي 5332 طلًبا والنتهاء م���ن 92 % منها يف نف�ض اليوم
ب���ن دين���ة: رف����ض 27 ترخي�ًس���ا لحتوائها على م���واد مقيدة اأو مرفو�س���ة

3 ماليني طن من املواد الكيماوية تدخل البحرين �سنوًيا
مل ُي�سجل اأي تاأخري يف الرتاخي�ض يف 6 اأ�سهر

بدور املالكي من احلد

ك�س���ف رئي�ض �سوؤون اجلمارك ال�سيخ اأحمد 
بن حم���د اآل خليفة عن دخول 3 مايني طن من 
خمتلف املواد الكيماوية اإل���ى البحرين، ومنها 
الأدوية او املبيدات احل�رية ومواد ت�ستخدم يف 
املنتجات ال�سناعية، وبع�سها يدخل ن�ستخدمه 
يف حياتن���ا اليومي���ة كم���واد التنظي���ف، مردفا 
اأن هن���اك قائمة حم���ددة تت���م مراقبتها كمادة 

“ال�سيتون”.
جاء ذلك يف موؤمتر �سحايف عقد �سباح اأم�ض 
يف قاع���ة ال�س���يخ دعيج ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
مببنى �س���وؤون اجلمارك باحلد، بح�س���ور رئي�ض 
�س���وؤون اجلمارك، والرئي�ض التنفيذي للمجل�ض 
العل���ى للبيئة، وكبار امل�س���وؤولني يف �س���وؤون 

اجلمارك.
وقال رئي�ض �سوؤون اجلمارك: تلقينا 5332 
طلب ترخي�ض متنوع يف 6 اأ�سهر، و�سارك فيها 

املجل�ض الأعلى للبيئة بن�سبة 77 % من جمموع 
الرتاخي����ض املقدم���ة، وتوزعت بقية الن�س���ب 
عل���ى 3 جهات اأخرى متثل���ت يف وزارة الداخلية 

ووزارة ال�سحة و�سوؤون الزراعة.
ولفت الى ان اجلهات الرقابية حر�س���ت يف 
الفرتة 26 اأكتوبر 2016 حتى 26 اأبريل 2017 
ال���ى اعتم���اد الي���ات من �س���اأنها ت�ري���ع وترية 
الرتخي�ض مقارنة بفرتة ما قبل افتتاح املكتب 

امل�سرتك.

تعاون وتنسيق  
من جانبه، قال الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض 
العل���ى للبيئة حممد بن دينة اإنه مل ُي�س���جل اأي 
تاأخ���ري يف ال���رد على طلب���ات ترخي����ض املواد 
الكيماوية طوال فرتة الأ�س���هر ال�ستة، والتزام 
كافة اجلهات الرقابية بالآلية التي مت و�سعها 
لذلك، مم���ا كان له بال���غ الأثر اأي�س���ا يف ت�ريع 
وت���رية الرتخي����ض الأمر ال���ذي يعك�ض احلر�ض 

البال���غ على اإجن���از كاف���ة املعام���ات يف وقت 
قيا�سي.

واأ�سار بن دينة الى اأن ما ن�سبته 92 % من 
جمموع طلبات الرتخي����ض اليومي يتم النتهاء 
منها يف اليوم نف�سه، اأما ما ن�سبته 8 % فتوؤجل 
اإلى 3 اأيام بحد اأق�س���ى بغر�ض ا�ستيفاء بع�ض 

املتطلبات الازمة للرتخي�ض.

عدم استيفاء الشروط
وعم���ا يتم تاأجيله من طلبات، قال بن دينة 
اإن ذلك يعود لعدم ا�ستيفاء الطلبات للبيانات 
املطلوب���ة للرتخي����ض، اإذ يتطل���ب الرتخي�ض 
تقييما لطبيعة املادة الكيماوية امل�س���توردة، 
وجم���ال ا�س���تخدامها واإمكاني���ات م�س���تخدمها 
النهائ���ي، وعليه ل ميك���ن الرتخي�ض لأي طلب 
غري م�س���توف ل�رشوط الرتخي�ص وفق القرارات 

الوزارية املعمول بها يف مملكة البحرين.

إحصاءات
واأعل���ن ب���ن دين���ة يف املوؤمتر ال�س���حايف عن 
الح�س���اءات التي ر�س���دها املكت���ب خال فرتة 
الأ�سهر ال�س���تة املا�س���ية: قائا تلقينا من خال 
املكتب امل�س���رتك 5332 طلبا يف الأ�سهر ال�ستة 

اأي بعد 6 اأ�س���هر من افتتاح املكتب امل�س���رتك، 
ورخ�س���ت 5107 طلب���ات حتتوي عل���ى 25535 
م���ادة كيماوية واج���ل ترخي����ض 198 طلبا لعدم 
توفر البيانات املطلوبة،، كما مت رف�ض 27 طلبا 
لحتوائ���ه عل���ى مواد مرفو�س���ة اأو مقيدة ب�س���دة 
بح�سب القرارات املعمول بها يف مملكة البحرين .

• جانب من املوؤمتر ال�سحايف	

اأعلن رئي�ض �س���وؤون اجلمارك ال�س���يخ احمد بن حمد اآل 
خليف���ة يف رده على �س���وؤال ل���� “الباد” عن انط���اق م�روع 
“الناف���ذة” قريب���ا، الذي يع���د اأكر نقلة نوعي���ة من ناحية 
وتقنية املعلومات يف منظومة العمل اللكرتوين، موؤكدا اأنه 
�سيكون اكر م�روع وطني يف قطاع املعلومات اللكرتونية 
اخلا�ض بخدمات اجلمارك )اأون لين( بالتعاون مع احلكومة 

الإلكرتونية.
وب���ني اأن امل�روع �سي�س���م اجلهات الرقابية و�س���وؤون 

اجلمارك واجلهات ذات العاقة من حكومية اأو م�س���تفيدين 
من املخل�سني، واأ�س���حاب امل�سانع، واجلهات ذات العاقة 
باملط���ار واملواين. وذك���ر اأن امل�روع ياأتي لت�س���هيل حركة 
ال�سترياد والت�س���دير، وربط كل اجلهات ذات الخت�سا�ض 
بجه���از واح���د لتخلي����ض كل الج���راءات م���ن خال و�س���ول 
الب�ساعة الى قبل و�س���ول الب�ساعة، موؤكدا ان امل�روع اأخذ 
وقت���ا كافيا، ومتت ال�س���تفادة م���ن جتارب بع����ض الدول 

الناجحة.

دع���ا رئي�ض �س���وؤون اجلمارك ال�س���يخ احمد بن حم���د اآل خليفة 
ال���ى �رورة توخي احل���ذر يف ن�ر الأخبار اخلا�س���ة بتهريب الروبيان 
اإل���ى اخل���ارج، وذل���ك  ردا عل���ى م���ا يتداول ع���ن تهريب���ه الى دول 
جم���اورة. وق���ال: عادة ما تكون ه���ذه الأخبار فردي���ة، ويجب التاأكد 
من م�سداقيتها، ومن م�س���داقية ال�سور املن�سورة، مردفا عادة ما 
تكون هذه الأخبار “غري” �س���حيحة، مردف���ا اأن الروبيان لي�ض منتجا 

بحرينيا فقط بل هو موجود يف العديد من الدول.
ويف رده عل���ى �س���وؤال ل���� “الب���اد” ع���ن التعاون ب���ني اجلانب 

ال�س���عودي والبحرين���ي، اأو�س���ح ال�س���يخ اأحم���د اأن التع���اون ب���ني 
اململكت���ني ال�س���قيقتني قائ���م يف كل اجلوانب. واأعل���ن اأنه اعتبارا 
م���ن 1 يولي���و املقبل، �س���تكون هناك م�س���ارات خا�س���ة يف املنافذ 

لل�ساحنات الفارغة واملواد �ريعة التلف. 
وك�سف ال�س���يخ اأحمد الى اأنه �سيتم فتح امل�سار “ال�ريع” وهو 
م�سار خا�ض �سيفتح لأكر 10 م�سدرين يف كل دولة خليجية، موؤكدا 
اأن ه���ذا ياأت���ي لتعزي���ز احلركة التجاري���ة البينية ب���ني دول جمل�ض 

التعاون وت�سجيع ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة والحتاد اخلليجي.

ل �سحة لتهريب الروبيان للخارج“اجلمارك” تطلق م�رشوع “النافذة” قريًبا



اأعل���ن م�س���وؤول رفي���ع بهيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة ل���� “الب���اد” عن عدم 
ت����رر اأّي جهة حكومية بهجوم فريو�س الفدية 
اخلبيث���ة الذي ����رب مواق���ع اإلكرتونية مهمة 

مبختلف دول العامل.
لتقني���ة  العام���ة  الإدارة  مدي���ر  وق���ال 
املعلومات بالهيئة ال�س���يخ �س���لمان بن حممد 
اآل خليفة ملندوب ال�س���حيفة اأن  املوؤ�س�س���ات 
احلكومية واخلا�سة باململكة تتعر�س لهجمات 
اإلكرتونية ت�ستهدف �رقة معلوماتها لتعطيل 
اخلدم���ات الإلكرتونية لك���ن الهيئة عززت من 

كفاءة اأنظمة احلماية وفق اأحدث الربامج.
وذكر اأن الهيئة ر�سدت ما يقارب 27 األف 
حماولة اخ���رتاق لاأنظمة احلكومية، وما يقارب 
24 مليون ر�سالة اإلكرتونية �سارة وذلك خال 
الربع الأول من العام اجلاري. وفيما ياأتي ن�س 

احلوار ال�ريع:
  

تحذيرات أمنية
-        م���ا ه���ي ا�س���تعدادات الهيئ���ة فيما 
يتعلق بالهجمات اللكرتونية الأخرية لفريو�س 

الفدية اخلبيثة؟
-        عمل���ت هيئ���ة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتوني���ة عل���ى اإر�س���ال حتذي���رات اأمني���ة 
للموؤ�س�سات احلكومية اأو�سحت من خالها مدى 

خطورة هذه التهديدات الأمنية الإلكرتونية.
 واأدرجت اأبرز التو�س���يات التي يجب على 
املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة العمل بها للت�س���دي 
ملثل ه���ذا الهج���وم الإلك���رتوين اأو جتنبه قدر 
الإم���كان، وذل���ك يدفعن���ا لا�س���تمرار باتخاذ 
الإج���راءات الحرتازي���ة وتعزي���ز ون����ر التوعية 
مب���دى اخلط���ورة الت���ي حتي���ط مب�س���تخدميها 
وال�سبل الكفيلة حلماية معلوماتهم ال�سخ�سية 

املخزن���ة يف اأجه���زة احلا�س���ب الآيل م���ن خط���ر 
الخرتاقات املتعددة التي ت�سكل م�سدر قلق 

م�ستمر لدى اجلميع.
   

ضربات ومحاوالت
-        كم عدد ال�ربات اأو املحاولت التي 

جرت خال الربع الأول من العام؟
لأم���ن  العام���ة  الإدارة  متكن���ت          -
بهيئ���ة  الراديوي���ة  وال���رتددات  املعلوم���ات 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية من ر�س���د 
م���ا يق���ارب 27 األ���ف حماولة اخ���رتاق لاأنظمة 

احلكومية.
وجرى ر�س���د ما يقارب 24 مليون ر�س���الة 
اإلكرتونية �س���ارة وذلك خ���ال الربع الأول من 

العام اجلاري .
   

أنظمة الحماية
-        م���ا ه���ي التداب���ري الت���ي تتخذه���ا 
الهيئ���ة للجه���ات املنعدمة لديه���ا حماية اأمن 

معلوماتها؟
-        تتعر����س املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة 

اإلكرتوني���ة  لهجم���ات  باململك���ة  واخلا�س���ة 
ت�س���تهدف �رقة معلوماتها لتعطيل اخلدمات 

الإلكرتونية للتاأثري على �سري العمل.
 ويف ه���ذا الإط���ار �س���عت الهيئ���ة لتعزيز 
كف���اءة اأنظمة احلماية ل���دى اجلهات احلكومية 
وفق اأحدث الربامج مبا ينعك�س على اخلدمات 
املقدمة لأفراد وموؤ�س�س���ات املجتمع، وعملية 

احلماية تتفاوت من موؤ�س�سة اإلى اأخرى.
ل توجد ح�س���انة تامة من الفريو�س���ات اأو 
الخرتاق���ات، يف مقاب���ل ذلك هنال���ك اإجراءات 
متبعة تقل���ل من ح���دوث الخرتاق���ات الأمنية 
ومن �رر هذه الفريو�سات وحتد من انت�سارها 
ببقية الأجهزة املت�سلة عرب ال�سبكة احلكومية. 
ويتم العمل على ح�رها يف نطاق جهاز واحد يف 

حال حدوث ذلك ل �سمح اهلل.
 وحتى هذه اللحظة ل تتوفر لدينا موؤ�رات 
تنب���ئ بت����رر اأي م���ن اجله���ات احلكومي���ة يف 

البحرين.
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النتقال اإلى مركز الأورام مب�شت�شفى “امللك حمد” مايو اجلاري

28 مليوًنا ميزانية ت�شغيلية مقرتحة لأمانة العا�شمة وبلدي ال�شمالية

املركز احلايل يف “ال�سلمانية” ل ي�ستوعب الأعداد املتزايدة للمر�سى... ال�سالح:

82 % من امليزانية تخ�س�س لرواتب املوظفني... اخلزاعي وبوحمود ل� “$”: 

اأ�سارت وزير ال�سحة فائقة ال�سالح اإلى اأن مركز 
الأورام احل���ايل يف جممع ال�س���لمانية الطبي ل يغطي 
الأع���داد املتزايدة من امل�س���ابني مبر�س ال�رطان، 
وقالت: “�سيتم النتقال اإلى املركز اجلديد لاأورام 

يف م�ست�سفى امللك حمد خال �سهر مايو احلايل”.
وبينت ال�س���الح اأن مركز الأورام يف م�ست�س���فى 
املل���ك حم���د تتوف���ر في���ه اأح���دث الأجه���زة الطبية، 
حي���ث اأن الوزارة ل���ن تكتفي به���ذا املركز فقط بل 
�س���تعمل على تطويره وتو�سعته يف امل�ستقبل ليفي 

باحتياجات الدولة يف هذا املجال.
واأ�س���افت: “قامت وزارة ال�س���حة بالتعاقد مع 
موؤ�س�س���ة تركية للتدريب، وه���ي تعمل على تدريب 
الطاقم الطبي الذي �س���يقوم على هذا املركز، حيث 
اأن املوؤ�س�سة بداأت عملية التدريب لعدد من الطاقم 

الطبي”.
وبين���ت اأن عملي���ة التدري���ب ه���ي دلي���ل على 
اهتمام الوزارة وحر�سها على توفري اأف�سل اخلدمات 

للمر�سى.
بال�ست�س���اريني  يتعل���ق  فيم���ا  واأو�س���حت 

والأخ�سائيني العاملني بالأق�سام الطبية، اأنهم على 
قدر من الكفاءة، حيث حتر�س الوزارة على اأن يكون 
كل منهم يف جمال تخ�س�سه، وما ياحظ قد يكونون 
اأطباء متدربني حيث يتم تنقلهم على جميع الأق�سام 

وذلك بغر�س التدريب قبل التخ�س�س.

 مسوحات
واأ�س����ارت الوزيرة اإل����ى اأن الأعداد املر�س����ودة 

ملر�سى ال�رطان من املواطنني تختلف عن عددهم 
يف دول اخللي����ج، وب�س����هادة م����ن منظم����ة ال�س����حة 
العاملية فاإن الإح�س����ائيات والتي ت�سدر عن جممع 
ال�سلمانية الطبي هي من اأ�سدق واأدق الإح�سائيات 
وذل����ك لوجود نظام اإح�س����ائي دقيق على م�س����توى 
البحرين، ول يوجد اختاف بني اإح�س����ائيات الوزارة 

واإح�سائيات منظمة ال�سحة العاملية.
يف  تقديري����ة  اأم����ورا  هن����اك  اأن  واأو�س����حت 
الإح�س����ائيات ولك����ن البحري����ن تعتم����د عل����ى نظام 
امل�س����وحات وهو اأح����د الآليات املتبع����ة يف البحرين 
وال����ذي مين����ح العملي����ة الإح�س����ائية دق����ة اأك����رب يف 

النتائج.
واأردف����ت باأن ال����وزارة قامت بعمل م�س����ح حول 
الأمرا�س املزمنة بدعم من منظمة ال�س����حة العاملية 

حي����ث ب����داأ العمل عليها الع����ام املا�س����ي، وما يزال 
العمل م�ستمراً حلني التو�سل اإلى النتائج.

تشخيص المريض
واأ�س���افت وزي���رة ال�س���حة: “متت ال�س���تعانة 
مبجموع���ة م���ن اخل���رباء يف اأمرا�س ال�رط���ان لأعداد 
امل�سوحات اخلا�سة بالأمرا�س ال�رطانية، وقد �سدر 
تقري���ر للوزارة يف عام 2014م عن اأمرا�س ال�رطان، 
حي���ث اأن امل�س���ببات لأمرا�س ال�رط���ان موجودة يف 
العامل وهو بند مدرج يف املنظمة، اإل اأن هناك العديد 
م���ن الأمور تكون خ���ارج نطاق وزارة ال�س���حة تتعلق 
باأمور بيئية واأبرز مثال على ذلك تاأثري حرب اخلليج 

على �سعوب املنطقة”.

وقالت ال�سالح: “اإن ثقة املري�س بالت�سخي�س 
يف امل�ست�س���فى املعالج بها له���ا دور كبري يف عملية 
العاج، لكن مع الأ�س���ف اأن عدد من املر�سى ل يثق 
بالت�س���خي�س يف بلده، ويلجاأ اإلى البلدان الأخرى، مع 
العلم باأن ال�ست�ساريني يف البحرين على درجة عالية 
يف الكف���اءة واخلربة، ناهيك ع���ن اخلدمات املتوفرة 

يف الق�سم”.
واأ�س���افت: “يج���ب توعية النا�س ب���ان ال�رطان 
لي�س باملر����س املميت، لأن م�س���اعفات ال�س���كري 
اأك���رب بالكثري من م�س���اعفات مر����س ال�رطان، لذا 
اأخ���ذت وزارة ال�س���حة عل���ى عاتقها عملي���ة تثقيف 
النا�س باملر�س وتوعيتهم، فاملر�س له عوامل عدة 
قد تك���ون غذائية اأو بيئية اأو عوام���ل وراثية، ول بد 

لل�سخ�س اأن يعي هذا الأمر”.

الت�س����غيلية  امليزاني����ات  جمم����وع  بل����غ 
املقرتح����ة لكل م����ن اأمانة العا�س����مة، وجمل�س 
بلدي ال�س����مالية للعام����ني 2017 و2018 نحو 

28 مليونا و129 األفا و168 دينارا.
واأ�س����ار رئي�����س جمل�����س اأمان����ة العا�س����مة 
حمم����د اخلزاع����ي يف ت�ريحات لل�س����حيفة اإلى 

اأن امليزاني����ة الت�س����غيلية املقرتحة للجهازين 
التنفيذي والرقابي لأمانة العا�سمة بلغت 15 

مليونا و672 األف دينار.
م����ن   % ولف����ت اإل����ى اأن م����ا يع����ادل 82 
امليزانية الت�س����غيلية املقرتحة �س����تكون من 
ن�سيب رواتب املوظفني يف املجل�س والأمانة.
وم����ن جهت����ه، ذكر رئي�����س جمل�����س بلدي 
امليزاني����ة  اأن  بوحم����ود  حمم����د  ال�س����مالية 

الت�سغيلية للمجل�س البلدي واجلهاز التنفيذي 
بلغت 6 مايني و228 األفا و584 دينارا لكل 
ع����ام، باإجم����ايل 12 مليون����ا و457 األفا و168 

دينارا عن العامني.
ولفت اإلى اأن ح�س����ة املجل�����س البلدي من 
هذه امليزانية بلغ����ت 604 األفا و580 دينارا، 
فيما بلغت ح�س����ة البلدية من ه����ذه امليزانية 
5 ماي����ني و734 األفا و4 دنان����ري عن ميزانية 

العام الواحد.
اجلدي����ر ذك����ره اأن اأمانة العا�س����مة حققت 
يف الع����ام 2016 اإي����رادات بلغ����ت 42 مليون����ا 
و483 األف����ا و397 دين����ارا، يف ح����ني بلغ حجم 
امل�روف����ات للع����ام 2016 ح����وايل 7 ماي����ني 

دينار.
وبلغ����ت امليزاني����ة الت�س����غيلية للهيئات 
البلدي����ة ال�س����مالية ع����ن الع����ام 2016 نحو 6 

ماي����ني و338 األف����ا و584 دين����ارا، اإذ اأجريت 
تعديات على العتمادات الأ�س����لية للميزانية 
البالغ����ة 10 مايني و8 اآلف و500 دينار اأدت 
اإل����ى خف�����س العتم����ادات املالي����ة مبق����دار 3 

مايني و669 األفا و916 دينارا.
وحازت خم�س�س����ات الق����وى العاملة على 
الن�س����بة الأكرب م����ن العتم����ادات املالية لذلك 

العام مبعدل 76.6 %.

�شيدعلي املحافظة

مروة خمي�س 

را�شد الغائب

ت���ت���واف���ر ف���ي���ه اأح��������دث الأج�����ه�����زة و����س���ت���ت���م ت��و���س��ع��ت��ه يف امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال����ت����ع����اق����د م������ع م����وؤ�����س���������س����ة ت����رك����ي����ة ل����ت����دري����ب ال����ط����اق����م ال���ط���ب���ي 
اإح���������س����ائ����ي����ات ال�������س���ل���م���ان���ي���ة ال���ط���ب���ي دق���ي���ق���ة وت����ط����اب����ق ال���ع���امل���ي���ة

• وزيرة ال�سحة	

ل جهة حكومية ت�رضرت من هجوم “الفدية”... ول ح�شانة تامة
27 األف حماولة اخرتاق يف 3 اأ�سهر... مدير املعلومات باحلكومة الإلكرتونية ل� “الباد”:

• �سا�سة الكمبيوتر بعد تعر�سه للهجوم	

• اأنفوجرافيك �سارح عن الفريو�س من موقع اإلكرتوين	

• ال�سيخ �سلمان بن حممد	

 اأك���د مركز الأم���ن الإلكرتوين التاب���ع لوزارة 
الداخلية ال�س���عودية، اإ�سابة نحو 15 جهة حكومية 
وخا�س���ة بفريو�س “الفدية اخلبيثة”، واإ�س���ابة ما 
بني األف اإلى األفي جهاز، لفتاً اإلى اأن اإ�سابة تلك 
اجلهات والأجهزة ل تعني اأنه مت ت�س���فري بياناتها 

وملّفاتها ومنعها من الو�سول اإليها.
ونقلت �س���حيفة “القت�س���ادية” ال�سعودية، 
اأم����س الأربعاء، ع���ن مدير التطوير ال�س���رتاتيجي 
والتوا�س���ل يف الأمن الإلكرتوين بوزارة الداخلية، 
عب���اد العباد، قوله: اإن “العمل جاٍر حالياً بالتعاون 

مع تلك اجلهات على معاجلة هذه الإ�سابات”.
واأكدت �ركة “اأنت���ل” لاإلكرتونيات تعر�س 

ع���دد مه���م م���ن حوا�س���يب املغ���رب للهجم���ات 
الإلكرتونية.

با�س���تخدم  اإلكرتوني���ة  هجم���ات  و�رب���ت 
الفريو�س اآلف احلوا�س���يب يف اليابان وال�س���ني؛ 
ذلك بعد هجم���ات مماثلة �رب���ت 150 بلداً خال 
الأيام املا�س���ية؛ حيث انتقدت “مايكرو�سوفت” 
احلكومة الأمريكية؛ لعدم الك�س���ف عن املزيد من 

الثغرات الربجمية.
ويع���ّد هذا الفريو�س اأحد اأف���راد عائلة برامج 
الفدية اخلبيثة “ران�س���وم وي���ر”، التي تعمل على 
ت�س���فري ملفات الأجهزة املخرتقة، ول تطلقها اإل 

يف مقابل مايل.

اأكرث من 150 بلدا مت�ررا من الفريو�س

“الفدية” ي�رضب 15 جهة �شعودية وي�شل املغرب
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رف�ض���ت املحكمة الكربى اجلنائية الثانية 
)ب�ض���فتها اال�ضتئنافية( برئا�ضة القا�ضي بدر 
العبداهلل، وع�ض���وية كل من القا�ض���يني وجيه 
ال�ض���اعر، وعم���ر ال�ض���عيدي، واأمانة ����ر اإميان 
د�ضمال، ا�ضتئناف �ضاحب �ركة مقاوالت “56 
عاًما”، واأيدت تغرميه مبلغ 2500 دينار بواقع 
500 دين���ار ع���ن كل تهمة م���ن التهم اخلم�س 
امُلدان بها؛ وذلك لعدم التزامه ب�رشوط �س���امة 
و�ضحة العمال التابعني للمن�ضاأة التي ميلكها.
وتتح�ض���ل تفا�ض���يل الواقع���ة يف اأن اأح���د 
مفت�س���ي وزارة العمل وخ���ال اأدائه مهام عمله 
بحمل���ه تفقدية على املن�ض���اأة الت���ي ميتلكها 
امل�س���تاأنف، فقد تبني له اأن الأخري وب�س���فته 
�ضاحب العمل واملدير الفعلي يف من�ضاأة �ركة 
مق���اوالت ويف موق���ع عم���ل مبنى قيد االإن�ض���اء 
خال���ف ����رشوط ال�س���امة وال�س���حة املهنية باأن 
مل يلت���زم بتقييم املخاطر التي تهدد �س���امة 
و�ضحة عمال اأو االأ�ضخا�س املتواجدين يف مقر 
عمل���ه اأو بالق���رب من���ه، كما مل يلت���زم مبراعاة 

بال�س���امة وال�س���حة  و�س���ع �سيا�س���ة خا�س���ة 
املهني���ة بالت�ض���اور م���ع العم���ال اأو ممثليهم، 
ومل يلتزم بو�س���ع نظام مكتوب وموثق لإدارة 
ال�س���امة وال�سحة املهنية، اإ�س���افًة اإلى اأنه مل 
يلتزم بو�سع لئحة جزاءات مت�سمنة للجزاءات 
الت���ي تفر�ض على العمال اإذا خالفوا واجباتهم 

نحو ال�سامة وال�سحة املهنية، واأخرًيا مل يلتزم 
مبوافاة وزارة العم���ل خال الربع الأول من كل 
عام باإح�سائية عن اإ�س���ابات العمل والأمرا�ض 

املهنية.
كما ورد بتقرير �سادر عن وزارة العمل اأن 
مفت�سي الوزارة ر�سدوا يف املن�ساأة عدًدا كبرًيا 

من املخالفات، واأنها غري ملتزمة بال�رشوط، منذ 
العام 2006 وحتى اإحالة امل�ستاأنف للمحاكمة، 
ماع���دا مرًة واحدة اأزالت فيها جميع املخالفات 
الت���ي عليه���ا وكان���ت يف الع���ام 2007، لكنها 
عادت جم���دًدا لرتكاب املخالف���ات من اليوم 
الت���ايل لت�س���جيل املخالف���ة عليها وا�س���تمرت 

حتى العام 2016 يف ارتكاب خمالفات جديدة.
وثبت للمحكمة وفًقا ملا جاء بتقرير مفت�س 
وزارة العمال اأن امل�س���تاأنف بتاريخ 15 فرباير 

،2015
اأولً: مل يلتزم بتقييم املخاطر التي تهدد 
�ضالمة و�ض���حة عمال اأو االأ�ضخا�س املتواجدين 

يف مقر عمله اأو بالقرب منه.
ثانًي���ا: مل يلت���زم مبراعاة و�س���ع �سيا�س���ة 
خا�سة بال�سامة وال�سحة املهنية بالت�ساور مع 

العمال اأو ممثليهم. 
ثالًث���ا: مل يلت���زم بو�س���ع نظ���ام مكت���وب 

وموثق الإدارة ال�ضالمة وال�ضحة املهنية.
رابًع���ا: مل يلت���زم بو�س���ع لئح���ة اجلزاءات 
مت�س���منة للجزاءات التي تفر����ض على العمال 
اإذا خالف���وا واجباته���م نحو ال�س���امة وال�س���حة 

املهنية.
خام�ًسا: مل يلتزم مبوافاة وزارة العمل خال 
الربع الأول من كل عام باإح�سائية عن اإ�سابات 

العمل واالأمرا�س املهنية.

تنظر املحكم���ة الكربى اجلنائية اخلام�س���ة يف 
ق�س���ية غ�سيل اأموال متح�س���لة من الدعارة، ت�سم 
3 متهم���ني هن���ود وواح���د بحرين���ي، بلغت جمموع 
حتويالتهم املالية املر�ض���ودة اأكرث من 35 مليون 
و43 األ���ف دين���ار، وتداول���وا ماي���ني الدنان���ري يف 
ح�س���ابات حملي���ة تابعة له���م، اأحدهم رج���ل اأعمال 
كان ه���و من اأج���رى حتويل 35 ملي���ون دينار لعدة 
دول، فيم���ا كان املتهم البحرين���ي “عريف بوزارة 
الداخلية” �س���بب اكت�س���اف هذه الواقعة ب�سبب ما 
يتداوله من اأموال ل تتنا�سب ودخله ال�سهري الذي 

ال يتعدى 680 ديناًرا.
وق���ررت املحكمة برئا�س���ة القا�س���ي اإبراهيم 
الزايد، وع�سوية كل من القا�سيني حم�سن مربوك، 
ومعتز اأبو العز، واأمانة �رش يو�سف بوحردان، تاأجيل 
حماكمة املتهم���ني الأربعة حتى جل�س���ة 14 يونيو 
املقبل؛ وذلك للمرافعة مع ا�س���تمرار حب�ض املتهم 
االأول، يف حني اأن رجل االأعمال خملى �ضبيله، بينما 

املتهمان الثالث والرابع هاربان.
وتعود تفا�س���يل الق�س���ية اإلى اأن مازم اأول 
ب���اإدارة مكافح���ة الف�ض���اد واجلرائم االقت�ض���ادية 
واالإلكرتوني���ة ق���ال اإن االإدارة التاب���ع له���ا تلقت 
معلومات يف الع���ام 2012، مفاده���ا اأن املتهَمني 
الأول والث���اين بحوزتهم���ا مبالغ مالي���ة طائلة، واأن 

ال�سبهات حتوم حولهما عن م�سدر تلك الأموال.
ولف���ت اإلى اأن املته���م االأول “عري���ف بوزارة 
الداخلية” ال يتعدى راتبه ال�ضهري 680 ديناًرا، يف 
حني اأنه ميتلك 10 �سيارات اأق�ساط 7 منها �ضهرًيا 
تتعدى 1250 دينارا، ول يوجد لديه م�س���در دخل 
اآخر ر�س���مي، اإل اأن التحريات حينها مل تتو�سل اإلى 

دالئل كافية الإدانتهما.
واأ�ض���اف اأن���ه بعد مدة توا�ض���ل اأفراد �ض���عبة 
مكافح���ة جرائ���م الآداب مع اإدارة مكافحة الف�س���اد 
واجلرائم االقت�ضادية واالإلكرتونية، والذي اأفادوا 
لهم اأنه���م متكنوا من اإلقاء القب����س على عدد من 

املتهم���ني بق�س���ية اإدارة حمل للدع���ارة والفجور، 
واأن من بني املقبو�ض عليهم هما املتهَمان الأول 

والثاين.
ومن خ���ال التحريات تو�س���لت اإدارة �س���اهد 
االإثب���ات اإل���ى اأن املتهَمني بالفع���ل ارتكبا جرمية 
غ�س���يل اأموال، اإذ اإنهم يتح�س���لون على اأموال غري 
�رشعية من م�س���ادر غري م�رشوعة؛ ب�س���بب اإدارتهما 

حمل للدعارة منذ العام 2012.
ولوحظ اأي�ًسا اأنهما كانا ي�ستغان تلك الأموال 
يف ����راء منق���والت وتدوي���ر اأموالهم يف ح�ض���ابات 
بنكية خمتلفة، اإ�ض���افًة الإجرائهما عمليات حتويل 
اأم���وال اإل���ى بل���دان متع���ددة مببال���غ كب���رة جًدا، 
ف�س���ًا عن �رشاء عدد كبري من ال�سيارات وامل�سجلة 

باأ�ضمائهما.
وبتفح����س اأوراق الدعوى تب���ني اأن املتهمني 
الأول والث���اين تداول مبالغ �س���خمة، كانا حت�س���ا 
عليها من اأن�س���طة تتعلق بالدعارة والفجور، وثبت 

اأن عري���ف ال�رشط���ة تداول مبلغ ملي���ون و186 األف 
دينار بعدد 9 ح�ضابات بنكية با�ضمه واأ�ضماء اأبنائه 
وقام بتحويل مبلغ ي�سل اإلى 29 األًفا و600 دينار 
اإل���ى ع���دة دول، يف ح���ني اأن راتبه ال�ض���هري من ال 

يتعدى 680 ديناًرا فقط.
اأم���ا رجل االأعم���ال الهندي، والبال���غ من العمر 
اأك���رث م���ن 50 عاًم���ا، ع�س���و جمل����ض اإدارة �رشك���ة 
�س���يانة م�س���هورة، وميلك �رشك���ة لإدارة العقارات 
ومطعم���ا، فقد ت���داول مبلغ 6 مالي���ني و888 األف 
دينار يف خم�س���ة ح�س���ابات بنكية عائ���دة اإليه، كما 
اأجرى 64 حتويالً بنكًي���ا للخارج بقيمة بلغت قرابة 
35 ملي���ون دينار، وميتلك ع���دًدا من العقارات يف 
اململكة و�ضيارة واحدة فقط. وباإجراء حتريات حول 
املتهمني الثالث والرابع، الهاربني، واللذين يعمل 
اأحدهما مديًرا لأحد الفنادق بالق�سية امل�سبوطني 
فيها بالدعارة، والآخ���ر مدير عام، وكاهما يحمان 
اجلن�ض���ية الهندي���ة، تب���ني اأنهم���ا ال ميتل���كان اأية 

عق���ارات يف اململك���ة، لك���ن املتهم الثال���ث اأجرى 
عملي���ة تدوي���ر ملبل���غ 76 األ���ف دين���ار تقريًب���ا يف 
ح�ض���اباته البنكية االأربعة، وعدد 71 عملية حتويل 
م���ايل لبل���ده الهند مببل���غ اإجمايل وق���دره 11 األف 
دينار، ومتك���ن املتهم الرابع م���ن تدوير مبلغ 10 
اآلف دينار يف ح�س���ابني بنكي���ني ميلكهما، واأجرى 
14 عملية حتويل بنكي للهند بقيمة 3000 دينار 
يف غ�س���ون عامني فقط، والذي ل يتنا�سب ودخله 

ال�سهري من خال راتبه الذي يتقا�ساه.
وقد اأحال���ت النيابة العام���ة املتهمني االأربعة 
للمحاكم���ة بع���د اأن وجه���ت اإليه���م تهم���ة اأنهم يف 
غ�سون الأعوام 2012 وحتى 2014، اأجروا عمليات 
عدة تتعلق بعائد جرائم، واأداروا اأماكن ملمار�ض���ة 
الفج���ور والدع���ارة والتحري����ض عليه���ا، واأخف���وا 
ملكيتهم لبع�س عائداتها مع علمهم اأنها متح�ضلة 
من ن�س���اط اإجرامي بق�س���د اإظهار اأن م�س���در هذه 

االأموال م�روع.

تغريـــم �صاحــب �رشكـــــة مقـــاوالت 2500 دينــــار

�صيارات وراتب عريف �رشطة تت�صبب بك�صف غ�صيل اأموال

ل�������م يلت��������زم ب��س�������������روط ال�س��ام��������������ة

التحويات املالية جتاوزت 35 مليون دينار

اإعــــداد: عبـــا�س اإبراهيـــم

بوقف تعيني الرئي�س التنفيذي تاأجيل ق�صية جتار “الغرفة” 
لعدم اخت�سا�ض جمل�ض الإدارة باإقرار العقد

اأجل���ت حمكم���ة ك���ربى مدني���ة النظ���ر بالدعوى 
املرفوعة من 4 جتار اأع�س���اء يف غرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن، �س���د رئي����ض الغرف���ة، والتي اخت�س���موا 
فيه���ا كذلك وزارة التجارة وهيئ���ة الإفتاء والت�رشيع، 
والذي���ن يطالبون فيها بوقف ق���رار تعيني الرئي�ض 
التنفي���ذي وباإلغ���اء قرار تعيني الرئي����س التنفيذي 
اجلدي���د؛ وذل���ك لع���دم اخت�س���ا�ض جمل����ض الإدارة 
باإق���رار العقد واملربم بطري���ق مبا�رش وبراتب 8000 
دينار، مب���ا يفوق مربوط املرت���ب املحدد من جانب 
جمل�ض الإدارة؛ وذلك حتى جل�س���ة 12 يونيو املقبل، 

للمرافعة من جانب املدعني.
ويف اجلل�س���ة، طالب جهاز ق�س���ايا الدولة ممثا 
بكل م���ن وزارة ال�س���ناعة والتج���ارة وهيئ���ة الإفتاء 
والت�رشي���ع يف مذكرة تقدمتا بها للمحكمة، باإخراجهما 
من الدعوى با م�ساريف، كمدعى عليهما يف الدعوى 
مع رئي�ض الغرفة، وعللتا ذلك باأنهما ل �ساأن لهما يف 

مو�سوع النزاع الدائر يف الدعوى.
وذكر احلا�رش عن جهاز ق�سايا الدولة اأنه مل توجه 
اإليهما ثمة طلبات؛ اإذ اإن الطلب الأ�س���ا�ض للمدعني 
ه���و وقف تنفيذ العق���د املربم ب���ني املدعى عليها 
االأول���ى “الغرفة” وب���ني الرئي�س التنفي���ذي، وعليه 
يت�س���ح اأن الن���زاع ينح����رش بني املدع���ني واملدعى 
عليه���ا االأولى، ولي�ض���ت ثم���ة طلبات موجه���ة لهما، 
وبالت���ايل يحق لهما اأن يطلب���ا اإخراجهما من الدعوى 
با م�س���اريف، اإذ ل �ساأن لهما مبو�سوع النزاع الدائر 
فيه���ا. يذك���ر اأن املحام���ي اأحمد املرباط���ي، قال اإن 
التج���ار املدعني اأف���ادوا يف الائحة اإلى وجود �س���لة 
قراب���ة تربط الرئي�ض التنفيذي باأحد اأع�س���اء جمل�ض 
الإدارة، وال���ذي قام برت�س���يحه باملخالف���ة للقانون، 
مو�س���حني اأن العق���د ب���ه �رشط���ان جزائي���ان ُيلزمان 
الغرف���ة يف ح���ال ف�ض���خ العقد ب���اأن تدف���ع للرئي�س 

التنفيذي 844 األًفا و800 دينار.
واأف���اد املحامي -وكي���ل املدعني- ب���اأن عدًدا 
كب���ًرا من اأع�ض���اء الغرف���ة، ومن �ض���منهم املدعني 
اأب���دوا اعرتا�س���هم على الق���رار ال�س���ادر عن جمل�ض 

الإدارة بتعيني الرئي�ض التنفيذي باملخالفة لأحكام 
القانون، وب�س���ورة ت�سكل ا�س���تنزاًفا لأموال الغرفة، 
وتقيي���ًدا ملجال����ض اإدارته���ا يف دورت���ني قادمتني 
متتاليت���ني، ومن �ض���من املعرت�ض���ني ع�ض���وان يف 
جمل����ض الإدارة. واأردف اأن اأح���د اأبرز الأ�س���باب التي 
حدت بهم اإلى تقدمي ا�س���تقالتهم؛ لكون هذا القرار 
يعت���رب تبديًدا لأموال الغرف���ة وخمالفة لأدنى �رشوط 
الق���رار الإداري اأو الق���رار ال�س���ادر عن جه���ة اأهلية 
موؤمتنة على اأموال اأع�سائها، وذلك لعدم اخت�سا�ض 

جمل�ض الإدارة باإقرار هذا العقد.
وا�س���تند املدع���ون اإل���ى بط���ان العق���د لعدم 
اتب���اع الغرفة للقيود التي اأورده���ا القانون ولئحته 
التنفيذي���ة واالأع���راف املعم���ول بها عن���د توقيعها 
للعق���د، حي���ث يفر����ض امل�رشع اتخ���اذ اإج���راءات باأن 
يت���م ن�رش اإع���ان عن وجود �س���اغر ملن�س���ب الرئي�ض 
التنفيذي للغرفة لإف�س���اح املجال ل���ذوي الكفاءات 
للتقدم واإعان عن املر�سحني وعددهم وموؤهاتهم، 
ثم ت�س���كيل جلنة من جمل����ض الإدارة لختيار ال�رشكة 
الرئي����ض  بتعي���ني  �س���تقوم  الت���ي  ال�ست�س���ارية 
التنفيذي، وبعد الختي���ار يطلع املجل�ض على العقد 
املربم مع الرئي�ض التنفيذي لبيان مدى مواءمته مع 

قوانينها ولوائحها واأعرافها.

وتابع، اإن العقد اأب���رم بطريق مبا�رش وباملخالفة 
ل���كل االإج���راءات التي درج���ت الغرفة عل���ى اتباعها 
عند تعيني الروؤ�س���اء التنفيذيني ال�س���ابقني، اإذ مت 
االتفاق على مرتب �ض���هري بواقع 8000 دينار، وهو 
م���ا يفوق مرب���وط املرتب املحدد م���ن جانب جمل�ض 
االإدارة، وفًقا للقرار رقم 39 ل�ض���نة 2015 باإ�ض���دار 
�س���لم الرواتب ملوظفي الغرف���ة، والذي حدد مرتب 
الرئي����س التنفي���ذي على الت���درج، 4390 ديناًرا ثم 

5490 ديناًرا ثم 6865 ديناًرا، على الرتتيب.
واأ�ض���ار املرباط���ي اإل���ى اأن���ه دف���ع يف الدع���وى 
ببط���ان الق���رار ال�س���ادر ع���ن جمل����ض اإدارة الغرفة 
بالتوقي���ع عل���ى عق���د تعي���ني الرئي����س التنفي���ذي 
اجلديد؛ وذلك ل�س���دوره باملخالف���ة لقانون الغرفة 
ولئحت���ه التنفيذي���ة، منوًه���ا لن����ض امل���ادة 37 من 
املر�س���وم بقانون مر�س���وم بقانون رقم )48( ل�ضنة 
2012 ب�س���اأن غرفة جتارة و�سناعة البحرين، كما اأن 
املادة 41 من القرار رقم 156 ل�ضنة 2013 باإ�ضدار 
الائحة التنفيذية للمر�س���وم بقانون رقم 48 ل�ض���نة 
2012، ح���ددت ذات الخت�سا�س���ات، ومن �س���منها 
تعيني الرئي�ض التنفيذي ومل تعط للمجل�ض �ساحية 
تفوي�ض املكتب التنفيذي يف اأداء هذه ال�ساحيات، 

ما يعترب معه قرار جمل الإدارة باطل.

ر حمررات ر�صمية لعقارات “�صتيني” يزوِّ
اأم���رت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
اإبراهي���م  القا�س���ي  برئا�س���ة  اخلام�س���ة 
الزاي���د، وع�س���وية كل م���ن القا�س���يني 
حم�سن مربوك، ومعتز اأبو العز، واأمانة �رش 
يو�س���ف بوحردان، بندب حم���اٍم ملخل�ض 
معامالت يف ال�ض���تينات من عمره، متهم 
بتزوير حمررات ر�س���مية لعقار “اأر�س”، 
ومتكن من ال�س���تياء على مبلغ مليوين 
دينار من اأموال �س���خ�ض خليجي ب�سببها، 
وقررت تاأجيل الق�ض���ية حتى جل�ضة 12 

يونيو املقبل.
عل���ى  القب����س  تفا�ض���يل  وتع���ود 
خمل�س املعام���الت البالغ من العمر اأكرث 
من 60 عاًما، اإلى اأن اأحد مكاتب املحاماة 
اأبل���غ مركًزا لل�رشط���ة بوكالته عن املجني 
عليه اخلليج���ي، اأن املتهم خ���ان الأمانة 
وا�س���تولى عل���ى مبلغ ملي���وين دينار من 

املجني عليه.
واأو�سح ممثل مكتب املحاماة وكيل 
ال�ض���اكي “املجن���ي علي���ه” اأن املته���م 
متك���ن م���ن ال�س���تياء على ه���ذا املبلغ 
ب�ض���بب اتفاق جرى يف وقت �ض���ابق فيما 
ب���ني املجن���ي علي���ه وامل�س���كو يف حق���ه 
“املته���م”، مف���اده اأن ُيخلِّ����ض املتهم 
جميع الإجراءات اخلا�سة برتخي�ض فندق 
لبنائه على قطعة اأر�ض مملوكة للمتهم، 
وحتويلها اإلى فندق 4 جنوم، على اعتبار 
اأن املته���م ل���ه عاق���ات طيب���ة ومميزة 

بامل�سوؤولني يف الدوائر احلكومية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن���ه وعلى �س���وء ذلك 
التف���اق اأبرم املتهم واملجني عليه عقد 
اتفقا في���ه بتاريخ 5 يناي���ر 2010 على 
اأن يخلِّ�ض املتهم جميع الإجراءات بذلك 
الفندق، وعل���ى اإثر ذل���ك العقد املوقع 
بينهما قام امل�س���كو يف حقه يف غ�س���ون 
الع���ام 2010 بتحويل مبلغ مليوين دينار 

للمته���م مبوج���ب حواالت بنكية با�ض���مه 
اأو با�س���م اأحد موظفيه يف دولة الإمارات 

العربية.
واكت�س���ف رجل الأعمال اخلليجي يف 
يوم 3 �ضبتمرب 2013 اأنه تعّر�س لعملية 
ن�س���ب واحتيال م���ن جانب املته���م، اإذ 
ثب���ت اإليه م���ن خال اأوراق ر�س���مية عدم 
امتاك املتهم لاأر����ض املراد بناء ذلك 

الفندق عليه.
خمّل����س  العام���ة  النياب���ة  فاأحال���ت 
املعامالت ال�ض���تيني للمحاكم���ة بعد اأن 
اأ�س���ندت اإلي���ه اأنه يف الأع���وام من 2010 

وحتى 2012 ارتكب التهامات التالية:
والتف���اق  بطريق���ي  ا�س���رتك  اأولً: 
يف  جمه���ول  �س���خ�ض  م���ع  وامل�س���اعدة 
ارتكاب تزوير يف حمرر ر�سمي هو وثيقة 
ملكي���ة عقار املن�س���وب �س���دورها زوًرا 
اإلى جهاز امل�س���احة والت�سجيل العقاري، 
ال�س���حيحة  البيان���ات  بتعدي���ل  وذل���ك 
املدونة يف الوثيقة االأ�ضلية فيما يتعلق 
بهوي���ة مالك العقارين، وا�س���تبدال تلك 
البيان���ات باإثبات ملكي���ة املتهم للعقار 
خاًفا للواقع باأن احتدت اإرادته معه على 
تزوير تلك الوثيقة، و�ساعدة يف ذلك باأن 
اأمدة ببياناته ال�ضخ�ضية، قتمت اجلرمية 

بناء على ذلك التفاق وتلك امل�ساعدة.
ثانًي���ا: ا�س���تعمل الوثيق���ة امل���زورة 
مو�ض���وع التهمة االأولى ب���اأن قدمها اإلى 

املجني عليه مع علمه بتزويرها.
ثالًث���ا: تو�س���ل اإلى ال�س���تياء على 
النقدي���ة واململوك���ة للمجن���ي  املبال���غ 
عليه وذلك بال�س���تعانة بطرق احتيالية 
ب���اأن قدم اإلي���ه الوثيقة املن�س���وبة زوًرا 
اإلى اإدارة امل�س���احة والت�سجيل العقاري، 
قا�س���ًدا الت�رشف بعقار غ���ري مملوك له، 

ولي�س له حق الت�رف فيه.



�لدوالر ينخف�ض �إلى �أدنى 
م�شتوى يف 6 �أ�شهر 

لن���دن - روي���رتز: تر�ج���ع �ل���دوالر مقرتبا 
من �أدنى م�ش���توياته يف 6 �أ�ش���هر مقابل �ش���لة 
م���ن �لعمالت �لرئي�ش���ة �أم�ض ليجد �ش���عوبة يف 
�لتعايف من �أ�ش���و�أ خ�ش���ارة يتكبدها يف نحو عام 
مقابل �لني و�ليورو، يف �لوقت �لذي تتعزز فيه 

�ملخاوف ب�شاأن رئا�شة دونالد تر�مب.
ومل ي�ش���هد موؤ�رش �لدوالر تغ���ر� يذكر عند 
97.616 بعد �أن هبط �إلى 97.333 �أم�ض �الأول، 
وهو �أدنى م�ش���توى له منذ �لتا�ش���ع من نوفمرب 

�ملا�شي.

بلومربغ: “بيتك” يدر�ض �رش�ء “�الأهلي �ملتحد” �لكويتي
 

 دب���ي - �لعربية.ن���ت: نقل���ت وكالة “بلومربغ” عن م�ش���ادر قوله���ا �إن بيت �لتمويل 
�لكويت���ي “بيتك” يدر�ض �رش�ء بنك �الأهلي �ملتحد، م�ش���يفة �أن �ملحادثات بني �لطرفني 

غر ر�شمية.
وكان “بيتك” �أف�ش���ح عن در��شته عدد� من �لفر�ض، مبينا �أن “�ملتحد �لكويتي” �أحد 

هذه �لفر�ض وتباعا �الأهلي �ملتحد �لبحريني باعتبارهما جمموعة و�حدة.
يذكر �أن �ملالك “�الأهلي �ملتحد” ميلكان �أي�ش���ا ح�ش�شاً يف “بيتك”، وتو�جد “�ملتحد 
�لكويت���ي” يف بريطانيا �شي�ش���هل دخول هذه �ل�ش���وق خ�شو�ش���ا يف ظ���ل �نخفا�ض �جلنيه 

�الإ�شرتليني مقابل �لدينار و�لفر�ض بالعقار �لربيطاين.
ي�ش���ار �إلى �أن �أ�ش���ول “�ملتحد �لكويتي” و�ش���لت �إلى 3.7 مليار دينار يف نهاية �لعام 

�ملا�شي، كما بلغت �أرباح �لبنك نحو 40 مليون دينار.
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3 اتفاقات مع “ال�سندوق ال�سعودي” بـ 62.3 مليون دوالر
يف �إطار برنامج �لتنمية �خلليجي.. ترفع �لتمويل �الإجمايل �إلى 1.7 مليار

�ملنام���ة - بن���ا: وقع���ت حكوم���ة �لبحري���ن 
و�ل�ش���ندوق �ل�ش���عودي للتنمي���ة 3 �تفاق���ات 
62.3 ملي���ون دوالر،  �إجمالي���ة بلغ���ت  بقيم���ة 
�ش���من �ملرحلة �لثالثة م���ن �ملنحة �ملقدمة من 

�ل�شعودية كجزء من برنامج �لتنمية �خلليجي.
وق���ع �التفاقات عن �جلانب �لبحريني وزير 
�ملالية �ل�ش���يخ �أحمد بن حمم���د �آل خليفة، وعن 
�ل�ش���ندوق �ل�ش���عودي للتنمية نائ���ب �لرئي�ض 
و�لع�شو �ملنتدب يو�ش���ف بن �إبر�هيم �لب�شام، 
وذل���ك هام�ض �جتم���اع جمل�ض حمافظ���ي �لبنك 

�الإ�شالمي للتنمية مبدينة جدة.
وتت�شمن �التفاقية �الأولى توفر �لتمويل 
�لالزم لتطوير تقاطع �ش���ارع �ل�ش���يخ خليفة بن 
�ش���لمان �آل خليفة مع �ش���ارع �ل�شيخ عي�شى بن 
�ش���لمان �آل خليفة، بقيمة �إجمالية 44.5 مليون 
دوالر. ويعترب هذ� �لتقاطع من �أهم �لتقاطعات 
�لتي تخ���دم �لركاب �لقادمني عرب �ل�ش���ارعني 
�ملذكوري���ن وج�رش �مللك فهد، حيث يهدف �إلى 
رفع م�شتوى �ل�ش���المة �ملرورية وحتقيق �الأمن 
مل�شتخدمي �لطريق، ورفع �لطاقة �ال�شتيعابية 
يف �شاعات �لذروة، �إ�ش���افة �إلى حت�شني منافذ 

�ملناطق وت�ش���هيل �ن�ش���يابية �حلركة �ملرورية 
وخدم���ة �مل�ش���اريع �الإ�ش���كانية �لكائنة يف تلك 

�ملنطقة. 
كما ي�ش���مل �مل�رشوع تو�ش���عة �شارع �ل�شيخ 
خليفة بن �ش���لمان �آل خليفة ليكون 4 م�شار�ت 
ترتف���ع �إلى 5 عن���د �لتقاطع، حي���ث ميثل هذ� 
�ل�ش���ارع �أحد �لطرق �لرئي�ش���ة يف �ململكة؛ نظر�ً 
مل���روره ببع����ض �ملناطق �حليوي���ة مثل مدينة 
�ملنامة، �شاحية �ل�ش���يف، منطقة �شار، بوقوة، 
مدينة حمد، مدينة �لرفاع، جامعة �لبحرين، حلبة 
�لبحرين �لدولية، �إ�شافة �إلى كونه يخدم �لزو�ر 
من �ل�ش���عودية و�مل�شافرين عرب مطار �لبحرين 

�لدويل.
عل���ى  �لتوقي���ع  مت  ذ�ت���ه  �ل�ش���ياق  ويف 
�تفاقيتني معدلتني مل�رشوع �إ�شكان �ملحافظة 
�جلنوبية وم�رشوع �لرملي �الإ�شكاين، وذلك على 

�لنحو �لتايل:
يف  دوالر  ملي���ون   16.5 قدره���ا  زي���ادة 
قيمة �تفاقي���ة منحة م�رشوع �إ�ش���كان �ملحافظة 
�جلنوبي���ة �لتي �ش���بق توقيعها ب���ني �جلانبني 
يف 30 دي�ش���مرب 2012، وبذلك ت�شبح قيمتها 

�الإجمالية 216.5 مليون دوالر. 
زي���ادة قدره���ا 5.3 ملي���ون دوالر يف قيمة 
�تفاقي���ة منحة م����رشوع �لرملي �الإ�ش���كاين �لتي 
�ش���بق توقيعه���ا ب���ني �جلانب���ني يف 14 يونيو 
2015، وبذلك ت�شبح قيمتها �الإجمالية 155.3 

مليون دوالر.

و�أكد وزير �ملالية �أن �مل�شاريع �لتي �شيتم 
متويلها من خالل �التفاقات �ش���يكون لها دور 
حي���وي يف تعزيز �خلدمات �الإ�ش���كانية �ملقدمة 
للمو�طنني، ورفع كفاءة �شبكة �لطرق، وزيادة 
معدالت �الن�ش���ياب �ملروري م���ن خالل تخفيف 
�ل�ش���غط على �ملحاور �ملروري���ة �لقائمة، �الأمر 

�ل���ذي ينعك����ض ب�ش���ورة �إيجابية عل���ى �حلياة 
�ليومية للمو�طنني.

كم���ا �أ�ش���اد بالعالقات �لتاريخي���ة �لعميقة 
�لت���ي جتم���ع ب���ني مملك���ة �لبحري���ن و�ململكة 
�لعربي���ة �ل�ش���عودية، وب���دور برنام���ج �لتنمية 
�جلو�ن���ب  لتج�ش���يد  فاعل���ة  كاأد�ة  �خلليج���ي 

�القت�شادية للعمل �خلليجي �مل�شرتك. 
يذك���ر �أن �التفاقات �ملوقع���ة �أم�ض  تاأتي 
�إحلاق���اً باالتفاق���ات �لت���ي مت توقيعه���ا ب���ني 
حكومة �لبحرين و�ل�ش���ندوق �ل�شعودي للتنمية 
بتاريخ 19 مار�ض 2017، و�لتي بلغت قيمتها 

489 مليون دوالر.
ي�شار �إلى �أنه مع هذ� �لتوقيع يكون �إجمايل 
مبالغ �لتمويل �لتي مت توفرها من �ل�شعودية 
للم�ش���اريع �لتنموي���ة يف �لبحرين حت���ى �الآن يف 
�إطار برنامج �لتنمية �خلليجي 1.7 مليار دوالر، 
منه���ا 442 ملي���ون دوالر مل�ش���اريع يف قط���اع 
�الإ�ش���كان، و388 مليون دوالر للكهرباء و�ملاء، 
و665 ملي���ون دوالر للطرق، و93 مليون دوالر 
لل����رشف �ل�ش���حي، و58 مليون دوالر لل�ش���حة، 

و85 مليون دوالر للتعليم.

• وزير �ملالية ويو�شف �لب�شام يوقعان �التفاقيات	

“املركزي”: تراجع الت�سهيالت امل�رصفية لـ 624 مليون دينار
تداول 20.6 مليون �سهم ووحدة يف اأ�سبوع بـ 4.2 مليون دينار

28 مليون دينار اأرباح “قطاع ال�سناعة” الربعية 

تر�جع طفيف للموؤ�رش

“�ألبا” على ر�أ�ض �لقائمة ب� 25.6 مليون دينار 

�ملنام���ة - �لبور�ش���ة: �أغلق���ت بور�ش���ة 
�لبحري���ن �أم�ض مرت�جعة ب�ش���كل بالكاد يذكر، 
حيث �أنهى �ملوؤ�رش عند م�شتوى 1.308 نقطة، 
قيا�ش���ا ب� 1.309 نقطة يوم �الأربعاء، بن�ش���بة 

تر�جع طفيفة جد� مل تتجاوز �ل� 0.08 %.
وبلغت كمية �الأ�شهم �ملتد�ولة �أم�ض نحو 
3 ماليني �ش���هم، بقيمة �إجمالية بلغت 1.32 

مليون دينار.
وبلغت كمية �الأ�شهم ووحد�ت �ل�شناديق 
�ال�شتثمارية �لعقارية �ملتد�ولة يف خالل هذ� 
�الأ�ش���بوع 20.66 مليون �ش���هم ووحدة، فيما 
بل���غ �إجمايل قيم���ة �الأور�ق �ملالية �ملتد�ولة 
4.2 مليون دينار، نفذها �لو�ش���طاء ل�شالح 

�مل�شتثمرين من خالل 333 �شفقة.
وت���د�ول �مل�ش���تثمرون خ���الل �الأ�ش���بوع 
�أ�ش���هم 27 �رشكة، �رتفعت �أ�شعار �أ�شهم 12 
منه���ا، يف حني �نخف�ش���ت �أ�ش���عار �أ�ش���هم 7 
�رشكات، و�حتفظت �لبقية باأ�شعار �إقفاالتها 

�ل�شابقة. 
و��ش���تحوذ قطاع �لبن���وك �لتجارية على 
�ملرك���ز �الأول يف تعام���الت �الأ�ش���بوع، حي���ث 
بلغت قيمة �أ�ش���همه �ملتد�ولة 1.74 مليون 
دين���ار �أو م���ا ن�ش���بته 41.47 % م���ن �إجمايل 
قيم���ة �الأ�ش���هم �ملتد�ول���ة وبكمي���ة قدرها 
14.9 ملي���ون �ش���هم مت تنفيذه���ا من خالل 

159 �شفقة.
�أم���ا �ملرتبة �لثانية، فكانت من ن�ش���يب 
قط���اع �خلدم���ات، حيث بلغت قيمة �أ�ش���همه 
�ملتد�ول���ة 1.1 مليون دينار بن�ش���بة 26.47 
% م���ن �إجم���ايل قيمة �الأ�ش���هم �ملتد�ولة يف 
�لبور�ش���ة وبكمية قدرها 2.4 مليون �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 84 �شفقة.
�أم���ا على م�ش���توى �ل����رشكات، فقد جاءت 
�رشك���ة جمم���ع �لبحري���ن لالأ�ش���و�ق �حل���رة يف 
�ملرك���ز �الأول من حيث �لقيمة بو�قع 818.9 
�ألف دينار، وبن�شبة %19.5 من قيمة �الأ�شهم 
�ملتد�ولة، وبكمية قدرها 1.7 مليون �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 13 �شفقة.
وجاء يف �ملركز �لثاين بنك �نف�ش���تكورب 
بقيمة قدره���ا680.1 �أل���ف دينار، وبن�ش���بة 
% م���ن قيم���ة �الأ�ش���هم �ملتد�ول���ة   16.19
مت  �ش���هم،  �أل���ف   209.7 قدره���ا  وبكمي���ة 

تنفيذها من خالل �شفقتني.
وتد�ول �مل�ش���تثمرون خالل هذ� �الأ�شبوع 

�ال�ش���تثمارية  �ل�ش���ناديق  وح���د�ت  عل���ى 
�لعقاري���ة �ملدرج���ة بقيمة قدره���ا 3.5 �ألف 
دين���ار، �أي م���ا ن�ش���بته 0.08 % م���ن �لقيمة 
�الإجمالية لالأور�ق �ملالية �ملتد�ولة، يف حني 
بلغت �لكمية 35 �ألف وحدة، مت تنفيذها من 

خالل �شفقة و�حدة.
وبلغ �ملتو�ش���ط �ليومي لقيمة �الأ�ش���هم 
و�ل�ش���ند�ت �ملتد�ول���ة خ���الل هذ� �ال�ش���بوع 
840 �أل���ف دين���ار، يف ح���ني كان �ملتو�ش���ط 
�ليوم���ي لكمية �الأ�ش���هم ووحدة �ل�ش���ناديق 
�ال�ش���تثمارية �لعقارية �ملتد�ولة 4.1 مليون 
�ش���هم ووحدة. �أما متو�ش���ط عدد �ل�شفقات 

خالل هذ� �الأ�شبوع، فبلغ 67 �شفقة.

�ملنام���ة - مبا����رش: قف���زت �أرب���اح ����رشكات 
�لقطاع �ل�ش���ناعي، �ملدرج ببور�ش���ة �لبحرين، 
خالل �لثالثة �أ�ش���هر �الأول���ى �ملنتهية من �لعام 
�جل���اري بن�ش���بة 569.7 %، مقارن���ة بالف���رتة 
�ملماثل���ة م���ن �لع���ام 2016، وفق���اً للبيان���ات 

�ملالية لتلك �ل�رشكات.
ووفق���اً حل�ش���ابات مبا����رش، بلغ���ت �الأرب���اح 
�مُلجمع���ة لل����رشكات �ل�ش���ناعية خ���الل �لف���رتة 
27.69 ملي���ون دين���ار )72.3 ملي���ون دوالر(، 
مقاب���ل �أرباح ُتقدر قيمتها بنح���و 4.14 مليون 

دينار عن �لفرتة نف�شها من �لعام 2016.
وحقق���ت �رشك���ة �أملني���وم �لبحري���ن “�ألبا” 
�أكرب �الأرباح على م�ش���توى �لربع �الأول من �لعام 
�جلاري، بقيمة بلغت 25.6 مليون دينار، مقابل 
�أرب���اح 4.23 مليون دين���ار، لتاأت���ي يف �ملرتبة 
�الأولى يف �إجمايل �أرباح �لقطاع بن�ش���بة 92.5 % 

من قيمة �أرباح �لقطاع �ل�شناعي �لبحريني.
وج���اءت �رشكة �لبحري���ن ملطاح���ن �لدقيق 
BFM فى �ملركز �لثاين على م�ش���توى �لقطاع 
بن�ش���بة 7.1 % من �إجم���ايل �الأرباح �ملجمعة من 

خالل حتقيقها لربح �ش���ايف بقيمة 1.96 مليون 
دين���ار خ���الل �لثالث���ة �أ�ش���هر �الأولى م���ن �لعام 
�جل���اري، مقارن���ة بربح قيمت���ه 250 �ألف دينار 

بالفرتة نف�شها من �لعام �ل�شابق.
�أما �رشكة دملون للدو�جن، فتحولت للربحية 
خ���الل �لرب���ع �الأول من �لعام �جل���ارى، من خالل 
حتقيقه���ا �أرباح���ا ُتقدر بنح���و 131 �ألف دينار، 
مقابل خ�ش���ائر قدرها 345 �أل���ف دينار بالفرتة 
نف�ش���ها من �لعام 2016، لتمث���ل 0.47 % من 

�إجمايل �أرباح �لقطاع �ل�شناعي �لبحريني.

• �شورة �أر�شيفية للبور�شة	

�أظه���رت  مبا����رش:   - �ملنام���ة 
بيان���ات م����رشف �لبحري���ن �ملرك���زي 
��ش���تمر�ر �نخفا�ض �شايف �لت�شهيالت 
 623.53 �إل���ى  لي�ش���ل  �مل�رشفي���ة، 
مليون دينار، �أم����ض �الأول مقابل نحو 
631.82 ملي���ون دينار ي���وم �لثالثاء 

�ملا�شي.
و�أو�ش���ح �مل����رشف يف بي���ان �أم�ض 
�أن قيم���ة �لت�ش���هيالت لالإقر��ض ليلة 
و�ح���دة بلغ���ت 191.43 مليون دينار 
باالأم����ض �الأول، فيم���ا بلغ���ت �لود�ئع 

الأجل �أ�شبوع نحو 142.5 مليون دينار.
و�أ�شاف �لبيان �أن �إجمايل �لود�ئع 
الأجل �ش���هر بلغ 289.6 مليون دينار، 
فيم���ا مل يت���م �إ�ش���د�ر �ش���كوك على 

�الإطالق.
ه���ي  �مل�رشفي���ة  و�لت�ش���هيالت 
عبارة عن جمموعة م���ن �أدو�ت �الإيد�ع 
ت�ش���تطيع م�ش���ارف  �لتي  و�الإقر��ض 
لتلبي���ة  �لتجزئ���ة �حل�ش���ول عليه���ا؛ 
�إل���ى �ل�ش���يولة بالدينار  �حتياجاته���ا 

�لبحريني.

“البور�سة” م�سجالً الأ�سهم “مواقف ال�سيارات”

�ملنام���ة - �لبور�ش���ة: وقع���ت 
بور�ش���ة �لبحرين و�رشك���ة �لبحرين 
ملو�قف �ل�ش���يار�ت �تفاقية تعني 
مبوجبها �لبور�شة كم�شجل الأ�شهم 

�ل�رشكة.
ووق���ع �التفاقية عن �لبور�ش���ة 
رئي�ش���ها �لتنفيذي �ل�ش���يخ خليفة 
بن �إبر�هي���م �آل خليفة وعن �ل�رشكة 

رئي�شها �لتنفيذي طارق �جلودر.
ومبوج���ب �التفاقي���ة �ش���تقوم 
م���ن  حزم���ة  بتق���دمي  �لبور�ش���ة 
�لبحرين ملو�قف  �خلدمات ل�رشك���ة 
�ل�شيار�ت ت�ش���مل �الحتفاظ ب�شجل 
�مل�شجلني  للم�ش���اهمني  �لكرتوين 
�ل�رشك���ة،  م�ش���اهمي  �ش���جل  يف 
باالإ�ش���افة �إل���ى حتدي���ث بيان���ات 
�ش���جل �مل�ش���اهمني �لناجت���ة ع���ن 
�لتد�والت على �أ�ش���هم �ل�رشكة، مبا 
يتف���ق م���ع �لقو�ن���ني و�لت�رشيعات 
�ملنظمة لذلك يف بور�شة �لبحرين. 
�لبور�شة مبوجب  �ش���توفر  كما 
هذه �التفاقية ع���دد� من �خلدمات 

�اللكرتوني���ة �لت���ي ت�ش���مل تزويد 
�رشكة �لبحرين ملو�قف �ل�ش���يار�ت 
�خلا�ش���ة  بالتقارير  ب�ش���كل فوري 
بنق���ل �مللكية �لن���اجت عن عمليات 
�لت���د�ول يف �أ�ش���هم �ل�رشك���ة مبا يف 
ذلك ن�شب متلك �مل�شاهمني فيها، 
وك�ش���وف ح�ش���ابات �مل�ش���تثمرين 
�خلا�شة باملجموعة وتقارير دورية 

�أخرى. 
�لبحري���ن  بور�ش���ة  �أن  يذك���ر 
اأ�شدرت قرارا ب�ش�أن تعديل �رشوط 
�إدر�ج �أ�ش���هم �ل�رشكات �مل�ش���اهمة 
عل���ى �للوحة �لرئي�ش���ة يف بور�ش���ة 
�لبحرين و�لذي يت�ش���من ت�ش���جيل 
و�إيد�ع �الأ�ش���هم �ل�ش���ادرة عنها يف 
و�الإيد�ع  و�لت�شوية  نظام �ملقا�شة 
و�ل�ش���جل �ملرك���زي �ملعمول به يف 
البور�ش���ة، كم� ي�ش���رط اأن يكون 
�إن�ش���اء و�إد�رة �ش���جل �مل�ش���اهمني 
يف �ل�رشك���ة طبقا ملتطلب���ات نظام 
�ل�شجل �اللكرتوين �ملرخ�ض له من 

قبل م�رشف �لبحرين �ملركزي.



الجمعة 19 مايو 2017 
23 شعبان 1438

العدد 3139  11 business@albiladpress.comاقتصاد

دي���ن���ار م���ل���ي���ون   1.4 ب�����  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  الأع�����م�����ال  م�������رع���ات  ت��اأ���ش��ي�����س  “متكني”: 

كابالت بحرية بني حمطتي “احلد” و“�شمال الفاحت” بـ 6.6 مليون دينار
فتح 21 مناق�شة ومزايدة تعود ل� 13 جهة حكومية

فت���ح جمل����س املناق�ش���ات واملزايدات يف 
جل�شته الأ�ش���بوعية اأم�س 21 مناق�شة ومزايدة، 

عامة وحمدودة، تابعة ل� 13 جهة حكومية.
ووفًق���ا لأح���دث البيان���ات املن�ش���ورة على 
موق���ع املجل����س، فاإن اأب���رز املناق�ش���ات تعود 
لهيئة الكهرباء واملاء، وتتعلق بالقيام باأعمال 
حتوي���ل الكابالت البحرية جهد 220 كيلوفولت 
بني حمطت���ي احلد و�ش���مال الفاحت تق���دم لها 
عطاء واحد بقيمة و�شلت اإلى 6.6 مليون دينار.
ونظ���ر املجل����س يف مناق�ش���ة ل�ركة تطوير 
للب���رول لتوري���د م�ش���خات اآب���ار النف���ط ملدة 
3 �ش���نوات تق���دم له���ا 5 عط���اءات اأقله���ا كان 
ب���� 3.6 ملي���ون دولر )1.6 ملي���ون دين���ار(، يف 
ح���ني اأكربها بقيمة 9.47 ملي���ون دولر، وفتح 
املجل����س مزاي���دة لل�ركة ذاتها م���ن اأجل تاأجري 
الط���رد املرك���زي وخدم���ات حمط���ات الط���ني 
ال�ش���ائل لأن�ش���طة النفط والغاز بقيم���ة تتجاوز 

1.6 مليون دينار، وكان تقدم لها 5 عطاءات.
كما فتح املجل�س مناق�شة ل�شندوق العمل 
)متكني( لتق���دمي الدعم يف تاأ�ش���ي�س م�رعات 
الأعم���ال النا�ش���ئة يف البحري���ن تق���دم له���ا 3 
عطاءات اأقلها بنح���و 1.4 مليون دينار، يف حني 

اأكربها تتجاوز 2.1 مليون دينار.
وبلغ اإجمايل العط���اءات املقدمة 92 عطاء، 
وكان جمم���وع اأقلها نح���و 13.5 ملي���ون دينار، 

فيما مت تعليق 7 عطاءات تابعة ل� 3 جهات.
وفت���ح املجل�س كذلك 6 مناق�ش���ات ل�ركة 
نف���ط البحرين “بابك���و”، الأول���ى لتوفري جهاز 
ما�شح �شوئي تلقائي للثدي مع خدمة ال�شيانة 
والدعم تقدم لها 3 عطاءات، اأقلها بنحو 111.4 
األف دينار، والثانية من اأجل توفري جهاز اأ�ش���عة 
املوج���ات فوق ال�ش���وتية م���ع خدمة ال�ش���يانة 
والدعم تقدم لها 3 عط���اءات اأقلها بنحو 65.4 
األ���ف دينار، فيما تعلق���ت الثالثة بتوفري نظام 
اإك�س راي ال�ش���قف الرقم���ي املبا�ر املركب مع 
ال�شيانة وخدمة الدعم )امل�شفاة وعوايل( تقدم 
له���ا 6 عط���اءات، مت تعليق اأحده���ا واأقل عطاء 

بقيمة 81.8 األف دينار، والرابعة تتعلق بتوفري 
خدمات ال�شيانة لالأبواب الأتوماتيكية يف مباين 
ال�ركة )امل�شفاء وعوايل( تقدم لها 6 عطاءات 
اأقلها بقيمة 48.6 األف دينار، واخلام�شة لتوفري 
جهاز نظام رقمي متحرك لالأ�ش���عة ال�ش���ينية مع 
خدمة ال�شيانة والدعم، تقدم لها 7 عطاءات مت 
تعليق اثنني منها، واأقل عطاء بقيمة 50.8 األف 
دين���ار، والأخرية ل����راء حزما اأنابي���ب احتياطية 
ملربدات الهواء البخ���اري لوحدة اإزالة الكربيت 
بالهدروجني تقدم له���ا 5 عطاءات، اأقلها بنحو 

63.88 األف دينار.
كم���ا فت���ح املجل�س 3 مناق�ش���ات ل���وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  الأ�ش���غال 
العم���راين من اأج���ل املق���اولت الزمنية لتوريد 

الأيدي العاملة لقطاع الط���رق لالأعوام )2017 
– 2019( تق���دم له���ا 3 عط���اءات، اأقلها بنحو 
512.4 األ���ف دين���ار مل���دة �ش���نتني، والثانية 
لتقدمي اخلدمات ال�شت�شارية لأعمال التن�شيق 
وجتميل امل�ش���طحات اخل�راء بق�ر الق�شيبية 
تقدم لها عطاء واحد بقيمة 27.28 األف دينار، 
فيم���ا تعلق���ت الثالث���ة باإن�ش���اء طابق اإ�ش���ايف 
ملدر�ش���ة ال�ش���الم البتدائية للبنات بجدحف�س 
تقدم لها 4 عط���اءات اأقلها بنحو 347.65 األف 
دينار، يف حني اأكربها بقيمة تتجاوز 1.3 مليون 

دينار.
وكذلك فتح املجل�س مناق�ش���ة واحدة لعدة 
جهات، وهي: مناق�ش���ة للهيئة العامة للتاأمني 
الجتماع���ي من اأجل اأمتتة عمليات الهيئة تقدم 

لها 8 عطاءات، اأ�ش���غرها بقيم���ة تتجاوز 1.38 
مليون دينار، يف حني اأكربها بقيمة 4.87 مليون 
دين���ار، ومناق�ش���ة لإدارة املخ���ازن املركزي���ة 
لتوفري قطع غيار ملحطة الرفاع لإنتاج الكهرباء 
تق���دم لها عطاء واحد بقيمة 66.12 األف دينار، 
ومناق�شة جلامعة البحرين لتوريد كتب درا�شية 
جلامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمني تقدم 
له���ا 6 عط���اءات، اأقلها بنح���و  176 األف دينار، 
ومناق�ش���ة ل�ركة طريان اخلليج لتوفري ال�شكن 
الفندق���ي لطاقم �ش���يافة ال�رك���ة يف كولومبو 
تقدم لها عط���اء واحد بقيم���ة 609 دولرات ما 
يعادل 229.6 دينار، ومناق�شة لهيئة البحرين 
للثقافة والآثار ل�شتبدال نظام اإدارة املباين يف 
متح���ف البحرين الوطني تق���دم لها 6 عطاءات، 

اأقلها بقيمة 67.3 األف دينار، ومناق�شة لهيئة 
تنظيم �ش���وق العمل من اأجل التجديد ال�ش���نوي 
لتفاقية لراخي�س مايكرو�ش���وفت انربراي�س 
تقدم له���ا 4 عطاءات، اأقله���ا بقيمة 65.9 األف 
دينار، ومناق�ص���ة لوزارة ال�صحة لتزويد خيوط 
جراحي���ة تق���دم لها 11 عطاء اأقله���ا بنحو 42.1 
األف دينار، ومناق�شة لبنك البحرين للتنمية من 
اأجل العط���اءات املالية للمعي���ار الدويل رقم 9 
لإع���داد التقارير املالية تق���دم لها 3 عطاءات، 
اأقله���ا بقيمة 79.8 األف دين���ار. وكان البنك قد 
ط���رح املعي���ار الفني ل���ذات املناق�ش���ة يف 30 
مار�س املا�ش���ي، وتق���دم لها 4 عط���اءات ومت 
تعلي���ق اأحدها ومل يتم الإف�ش���اح ع���ن قيمة اأي 

عطاء منها.

• اأبرز املناق�شات املطروحة	

اأمل احلامد

املحرر االقت�شادي

تلغي وظائف... ومت�رضرون: نحن ال�شحية هيكلة “الغرفة” 
الرويحي: الإجراءات قانونية وعر�شنا منا�شب بديلة فرف�شوا

األغت غرفة جتارة و�شناعة البحرين عقود اثنني 
من موظفيها جراء اإعادة الهيكلة التي اأدت اإلى اإلغاء 

مهام الوظيفتني.
وقال اأح���د امل�رّحني، وهو مدي���ر اإدارة ال�راكة 
الدولي���ة عبدالعزي���ز الرفاعي، اإنه ت�ش���لم خطاًبا من 
الغرفة يفيد باإلغاء عقوده؛ ب�ش���بب اإع���ادة الهيكلة 

واإلغاء مهامه.
فيم���ا ق���ال الرئي����س التنفي���ذي للغرف���ة خالد 
الرويح���ي اإن الغرف���ة اأعلنت عن هيكله���ا التنظيمي 
اجلديد فرباير املا�ش���ي واأعطت املوظفني اللذين 
األغيت مهامهما فر�شة ملدة 3 اأ�شهر لت�شكينهما يف 

وظائف جديدة.
واأ�ش���ار الرويح���ي اإل���ى اأن الغرفة عق���دت لقاء 
اإعالمًيا لالإعالن عن الهيكل التنظيمي اجلديد والذي 

ت�شمن اإلغاء بع�س الإدارات.
وتابع اأن بعد ه���ذا القرار مت البحث عن وظائف 
جدي���دة لبع����س املوظف���ني الذي���ن األغ���ى التنظيم 
مهامه���م، وواف���ق اجلمي���ع تقريًب���ا على الت�ش���كني 
اجلدي���د با�ش���تثناء موظف���ني اثن���ني رف�ش���ا جميع 
العرو�س التي قدمت اإليهما �ش���واء لي�شبحا رئي�شي 
اأق�ش���ام اأو موظفني داخل الإدارات مبا يتنا�ش���ب مع 

موؤهالتهما وخربتهما.
واأ�ش���اف “تريثنا ملدة 3 اأ�ش���هر اإل اأننا و�ش���لنا 
اإلى منعط���ف نهائي وهو ت�ش���كني جميع املوظفني 
على الهيكل التنظيمي اجلديد، ومت ت�ش���كني جميع 
املوظف���ني اخلمي�س )...( وم���ن ل يرغب يف الهيكل 
اجلدي���د لب���د لنا م���ن ال�ش���تغناء عن خدمات���ه؛ لأننا 

اأ�شبحنا ل�شنا بحاجة لهذه املهام”.
واأك���د الرويح���ي اأن���ه مت اتخاذ جمي���ع الإجراءات 
القانوني���ة باإب���الغ وزارة العم���ل قبل �ش���هر من الآن 
بالهي���كل التنظيمي اجلديد واإلغ���اء بع�س الإدارات، 
وهو ما يحتم علينا اإعادة النظر يف بع�س املوظفني، 
واإع���ادة النظر يف بع����س املديري���ن، واتخذت جميع 
اإل���ى  اإ�ش���ارة  )يف  املوظف���ني  مبعرف���ة  الإج���راءات 

املوظفني اللذين األغيت وظائفهما(.
وبني اأن���ه تدخل بع�س اأع�ش���اء جمل����س الإدارة 

بخ�شو�س املوظفني املعنيني اإل اأنهما رف�شا اأي�ًشا 
هذه الو�ش���اطة، م�ش���رًيا اإلى اأن الغرف���ة حاولت قدر 

الإمكان ا�شتيعاب جميع البحرينيني.
ب���دوره، قال الرفاع���ي اإن “املو�ش���وع لي�س له 
اأ�ش���ا�س )...( واإن اخلطاب الذي ت�ش���لمته من الغرفة 
ب�ش���اأن اإلغاء عقدي �شمن خطة اإعادة الهيكلة واإلغاء 
مهام���ي، كالم غري �ش���حيح؛ بحكم اأنن���ي مدير اإدارة 
ال�راكات الدولية، فمهامي الدولية جمال�س الأعمال 
امل�شركة والعالقات مع املنظمات الدولية والوفود 

التي تاأتي اإلى البحرين والتقارير القت�شادية”.
واأ�ش���اف “اأما زميلي الذي ت�ش���لم اأي�ًش���ا خطاًبا 
بال�ش���تغناء عنه فكان مدي���ًرا لإدارة اللجان. اللجان 
القطاعية وامل�ش���ركة هي اأ�ش���ا�س عمل الغرفة، ول 
ت���زال اللج���ان والقطاعات موجودة، فتغيري م�ش���مى 
الإدارات غري مقبول، )...( نحن لدينا عقود مع الغرفة 

وبناء عليها نظمنا التزاماتنا املالية والأ�رية”.
واأ�ش���ار الرفاعي اإل���ى اأن “مديري���ن اثنني ُحول 
م���ن مدي���ر اإدارة ال�ش���وؤون القانونية ومدي���ر تقنية 
املعلومات اإلى رئي�شي ق�شمني مع خف�س راتبيهما، 
يف ح���ني اأن 3 منا مل يوافقوا عل���ى تغيري وظائفهم، 
وه���م مدير اإدارة ال�راكة الدولي���ة )الرفاعي( ومدير 
اإدارة اللجان اإذ ت�ش���لمنا يوم اخلمي����س خطاًبا باإلغاء 
وظيفتين���ا، والثالثة مديرة الدرا�ش���ات وحولت اإلى 

باحث )اخت�شا�شي(”.
وذك���ر الرفاع���ي “طلبنا يف وقت �ش���ابق مقابلة 

الرئي����س التنفي���ذي ملناق�ش���ة ق���راره اإل اأنه رف�س 
ذلك، كما اأر�ش���لت خطاًبا اإلى رئي�س الغرفة اإل اأنني 

مل اأت�شلم رًدا”.
ولفت الرفاعي اإلى اأن “اخلطاب الذي ت�شلمناه 
مل يت���م في���ه حتدي���د حقوقن���ا، ويت�ش���من اإخط���اًرا 

بال�شتغناء عن اخلدمات بعد �شهر واحد من الآن”.
وتابع “كن���ت قائما باأعم���ال الرئي�س التنفيذي 
ملدة 6 اأ�شهر، وكان تقرير اأدائي عن تلك الفرة من 
النائب الأول للغرفة 100 % )يف اإ�شارة اإلى اأن اأدائي 
ممتاز( يف دي�شمرب املا�ش���ي، ويف يناير املا�شي مت 
احلديث معنا عن ال�ش���تغناء واإلغاء الوظائف، اإل اأننا 
مل نت�شلم �ش���يًئا ر�شمًيا بهذا اخل�شو�س، م�شرًيا اإلى 
اأن لي����س لدينا اأي م�ش���اكل مع اأح���د، ونحرم جمل�س 

الإدارة وتقاريرنا ممتازة”.
واأ�ش���اف اأن “الرئي����س التنفي���ذي ال�ش���ابق يف 
الهيكل ال�ش���ابق جلب �ركة معروفة باململكة قيمت 
املديري���ن، وبن���اء عل���ى ذل���ك اأ�ش���كننا يف وظائفنا 
القيادي���ة، م�ش���رًيا اإل���ى اأنن���ا نري���د معرفة اأ�ش���باب 
ال�ش���تغناء، فوظائفن���ا ل ت���زال موج���ودة، ول ميكن 

اإلغاوؤها”.
ونا�ش���د الرفاعي �ش���مو رئي�س ال���وزراء التدخل 
يف املو�ش���وع؛ لأن هناك عوائل �ش���تتاأثر، و�ش���درت 
ق���رارات كث���رية بالغرف���ة، والعديد م���ن املوظفني 
مت تخفي�س منا�ش���بهم، مت�شائال: “هل من املقبول 

تف�شيل غري البحريني على املواطن؟”.

جمل�س اإدارة جديد لـ “طريان اخلليج”
اأعلن���ت  املنام���ة - ط���ريان اخللي���ج: 
طريان اخلليج عن تعي���ني جمل�س اإدارتها 
اجلدي���د برئا�ش���ة وزير ال�ش���ناعة والتجارة 
وال�ش���ياحة زاي���د الزي���اين؛ وبع�ش���وية كل 
م���ن ال�ش���يخ حممد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
وداود ن�ش���يف، وجميل املروك، وعي�شى 
جنيبي، وجان كري�ش���توف دوراند، وجا�شم 

عبدالعال.
اخللي���ج  ط���ريان  اأ�ش���طول  ويتك���ون 
اجلدي���د من 10 طائ���رات بوينغ درمياليرن 
 A321 787-9 و17 طائ���رة اإيربا�س نيو
و12 طائ���رة اإيربا����س ني���و A320، وم���ن 
املتوق���ع ا�ش���تالم الطائ���رات اجلدي���دة يف 

الربع الثاين من العام 2018.
ويف حديث���ه ع���ن التعيني، ق���ال وزير 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة رئي�س جمل�س 
اإدارة ط���ريان اخللي���ج: “اإن جمل����س اإدارة 
طريان اخلليج اجلديد الذي ي�شم جمموعة 
م���ن املهنيني البحرينيني وق���ادة الأعمال 
ب�ش���كل  �شي�ش���هم  العالي���ة  اخل���ربة  ذوي 
كبري يف حتقيق الأهداف الرئي�ش���ة للناقلة 
الوطني���ة؛ وتعزي���ز مكانة ط���ريان اخلليج 
كاأح���د اأ�ش���ول البني���ة التحتي���ة الوطني���ة 
الرئي�ش���ة الت���ي تخ���دم �ش���ناعة الط���ريان 

وامل�شالح القت�شادية للمملكة”.
وتوجه بال�ش���كر والتقدير لويل العهد 
نائ���ب القائد الأعلى رئي�س جمل�س التنمية 
القت�شادية �ش���احب ال�شمو امللكي المري 

�ش���لمان بن حمد اآل خليفة على هذه الثقة 
ال�شامية. 

كما �ش���كر نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ش���يخ  ال�ش���ابق  الإدارة  رئي����س جمل����س 
خال���د ب���ن عب���د اهلل اآل خليف���ة والأع�ش���اء 
الذين انتهت فرة ع�ش���ويتهم موؤخراً على 
م�ش���اهماتهم البارزة يف ال�ركة خالل فرة 

ع�شويتهم. من املوؤكد 
الوطني���ة  الناقل���ة  خط���ط  وت�ش���ب 
امل�ش���تقبلية يف حتقيق جمموعة كبرية من 
التط���ورات الإيجابي���ة يف توجهها لتحقيق 
ال�ش���تدامة التجارية ال�ش���املة، وهي تركز 
ب�ش���كل كبري عل���ى الإدارة وال�ش���تثمار يف 
ل�ش���تغالل  امل�ش���تمر  وتطويره���ا  منوه���ا 

اإمكاناتها يف التو�شع. 

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

6,629,665.00 Prysmian Powerlink 1 محدودة
أعمال تحويل الكابالت البحرية جهد 

220 كيلوفولت بين محطتي الحد 
وشمال الفاتح

الكهرباء والماء

1,381,062.00 Brink Mena 3 محدودة
دعم صندوق العمل في تأسيس 

مسرعات األعمال الناشئة في 
مملكة البحرين

صندوق العمل 
)تمكين(

1,379,144.00 Al Moayyed Group 8 عامة أتمتة عمليات للهيئة هيئة التأمين 
االجتماعي

1,628,450 دوالر Schlumberger Overseas 6 محدودة
تأجير الطرد المركزي وخدمات 

محطات الطين السائل ألنشطة النفط 
والغاز تطوير للبترول

4,361,699.01 دوالر Weatherford Drilling Int. 5 محدودة توريد مضخات آبار النفط لمدة ثالث 
3 سنوات

• عبدالعزيز الرفاعي	 • خالد الرويحي	

“التجارة” حتذر مقدمي خدمات ت�شهيالت القرو�س دون ترخي�س
وزارة  تهي���ب  التج���ارة:   - املنام���ة 
ال�ش���ناعة والتجارة وال�شياحة مب�شتخدمي 
قنوات التوا�شل الجتماعي ب�شتى اأنواعها 
الذي���ن يقدم���ون عرو�ش���ا اأو ت�ش���هيالت 
ائتمانية اأو اأية خدمات ت�شهيالت لقرو�س 
اأو م���ا �ش���ابه ذل���ك، اأو يقدم���ون خدم���ات 
له���ا عالق���ة بدع���م متك���ني اأو اأي���ة جه���ة 
ر�ش���مية اأخرى متنح دعم مايل، التاأكد من 

ح�ش���ولهم على املوافق���ات املطلوبة من 
اجلهات الر�ش���مية قب���ل قيامهم باأي عمل 
من ه���ذه الأعمال، وذلك طبق���اً للقوانني 
والأنظمة املعمول، ومبخالفة ذلك �ش���يتم 
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية 
بح���ق م���ن يثبت �ش���ده هذه املمار�ش���ات 
التجارية من دون ح�شوله على الراخي�س 

الر�شمية بهذا ال�شاأن.

• زايد الزياين	



تقدم الينا السيد املعلن  ادناه اسم جتاري ..فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب 

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :عنود احمد سليمان املصيطف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
CR2017-81829 اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

مطعم سجى الينكفتيريا سجى الين5-83689

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة مالك 
شركة وصل اخلليج للخدمات اللوجستية ش.ش.و ملالكها حذيف غول حضرت غول 

املسجلة مبوجب القيد رقم 1-110285، طالباً تغيير االسم التجاري من شركة وصل اخلليج 
للخدمات اللوجستية ش.ش.، ملالكها حذيف غول حضرت غول الى شركة كراون بارتس 

بإعادة التصدير واخلدمات اللوجستية ش.ش.م وملالكها حذيف غول
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد: 10285-1
التاريخ: 15-5-2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2017-74082( إعالن رقم

ب»زن تغيير االسم التجاري لشركة وصل اخلليج للخدمات اللوجستية 
ش.ش.و ملالكها حذيف غول حضرت غول
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االأردن والعراق يبحثان تاأمني الطريق الدويل بينهما 
عمان – أ ف ب:

بحث عاهل االأردن امللك عبد اهلل الثاين والرئي�س العراقي فوؤاد مع�شوم اخلمي�س تاأمني 
الطري���ق الدويل ب���ني بلديهما، وم�رشوع مد خط اأنب���وب النفط من جنوب الع���راق اإلى جنوب 
االأردن. وبح�ش���ب بيان �ش���ادر ع���ن الديوان امللكي اأكد امللك ومع�ش���وم خ���الل مباحثاتهما 
يف عم���ان “اأهمية تاأمني املنافذ احلدودية والطريق الدويل الوا�ش���ل بني البلدين، اإ�ش���افة 
اإل���ى االإ�رشاع بتنفيذ خط اأنبوب النفط من مدينة الب����رشة العراقية )جنوب العراق( اإلى ميناء 
العقبة )جنوب االأردن(”. واأو�ش���ح مع�ش���وم اأن “خط النفط والغاز ا�شرتاتيجي ومهم للعراق 
واالأردن”، م�ش���يفا اأن “العم���ل يجري ب�ش���كل مكثف لفتح الطريق الدويل، باعتباره ي�ش���كل 
اأولوي���ة لبالده”. وكان االأردن والعراق وقعا يف 9 ابريل 2013 اتفاقية اإطارا ملد اأنبوب يبلغ 
طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي اخلام من الب�رشة اإلى مرافئ الت�شدير بالعقبة وبكلفة 

تقارب نحو 18 مليار دوالر وب�شعة مليون برميل يوميا. international@albiladpress.com
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واشنطن – أ ف ب:

اقرتحت الواليات املتحدة اأن يتولى 
احللف االأطل�ش���ي )النات���و( مهمة تدريب 
للق���وات العراقية بعد دحر تنظيم داع�س، 
بح�ش���ب ما اأعل���ن رئي����س اأركان اجليو�س 
االأمريكية امل�شرتكة اجلرنال جو دانفورد 
يوم االأربعاء. و�رشح دانفورد ل�ش���حافيني 
على م���ن الطائرة التي تعيده من اجتماع 
للحلف يف بروك�ش���ل اأن احللف االأطل�ش���ي 
“ميك���ن اأن يكون يف موقع ممت���از للقيام 
مبهم���ة تدريب” للق���وات العراقية “على 

فرتة طويلة”.
وحت�س الوالي���ات املتحدة منذ وقت 
طوي���ل احللف االأطل�ش���ي على االن�ش���مام 
اإل���ى التحالف، مع العل���م اأن كل دولة على 
حدة من دول احللف ال�28 ت�ش���ارك ب�شكل 

فردي يف التحالف الدويل.
من املقرر اأن تتم اإثارة امل�شاألة خالل 
قمة احللف يف بروك�ش���ل وهي االأولى التي 
�شي�شارك فيها الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب.

ستراسبورغ – أ ف ب:

دع���ا الن���واب االأوروبي���ون اخلمي����س 
اإ�رشائي���ل “عل���ى الف���ور” اإل���ى وق���ف بناء 
م�ش���توطنات يهودية جديدة يف االأرا�ش���ي 
الفل�ش���طينية املحتل���ة اأك���دوا اأنها تعيق 
فر�س ال�ش���الم يف ال�رشق االأو�شط. واعتمد 
الربمل���ان االأوروب���ي ومقره �شرتا�ش���بورغ 
ق���رارا اأكد فيه “تاأييده احلازم حلل النزاع 
عل���ى  القائ���م  الفل�ش���طيني  االإ�رشائيل���ي 
دولت���ني تعي�ش���ان جنب���ا اإلى جن���ب على 
اأ�ش���ا�س ح���دود 1967”. وبع���د التاأكي���د 
على “اأهمية ا�ش���تئناف املفاو�شات حول 
امل�ش���ائل اجلوهري���ة باأ����رشع م���ا ميك���ن” 
ب���ني الطرفني، قال الربمل���ان اإنه “يدين 
موا�شلة �شيا�شة اال�ش���تيطان ويطلب من 
ال�ش���لطات االإ�رشائيلية و�ش���ع حد لها على 
الف���ور )الأن( امل�ش���توطنات غ���ري قانونية 
يف نظر القانون الدويل وت�ش���ع املزيد من 
العراقيل يف وجه فر�س التو�ش���ل اإلى حل 
قائم على التعاي����س بني دولتني لديهما 

مقومات اال�شتمرار”.

باريس – أ ف ب:

تراأ����س اميانوي���ل ماك���رون اأم����س 
اخلمي����س اأول اجتماع ملجل����س الوزراء 
ما �شي�شكل منا�ش���بة لتحديد توجهات 
واليت���ه اأمام احلكومة الت���ي يريدها اأن 
تعم���ل ب�ش���كل جماعي وتعك����س عملية 
ال�شيا�ش���ي  امل�ش���هد  ت�ش���كيل  اإع���ادة 
الفرن�ش���ي قبل االنتخاب���ات الت�رشيعية 
ال�ش���هر الق���ادم. واأو�ش���حت الرئا�ش���ة 
الفرن�شية اأن الرئي�س اجلديد “�شيحدد 
به���ذه املنا�ش���بة التوجه���ات الك���ربى 
لواليته وخارطة طريق احلكومة” واأي�شا 
“طريق���ة عمل احلكوم���ة التي يجب اأن 
تقوم عل���ى اأ�شا�ش���ني : )روح( الزمالة 
والعمل اجلماعي”. ومنذ االأربعاء اغتنم 
بع�س الوزراء منا�ش���بة ت�ش���لم مهامهم 
للتعبري ع���ن طموحاتهم. واأكد ري�ش���ار 
فريان وزير متا�ش���ك االأقاليم رغبته يف 
مواجهة “ال�ش���عور بالتفكك” يف بع�س 

املناطق الفرن�شية.

نيقوسيا – رويترز:

ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة الرو�ش���ي 
�ش���ريجي الفروف اأم�س اخلمي�س اإنه ال 
يرى “�رشا” يف تقارير و�ش���ائل االإعالم 
االأمريكي���ة فيم���ا يتعل���ق بتهديدات 
اأمني���ة وا�ش���حة م���ن تنظي���م داع����س 
وك�ش���فها الرئي�س االأمريك���ي دونالد 

ترامب االأ�شبوع املا�شي.
وق���ال الف���روف لل�ش���حافيني يف 
نيقو�ش���يا من خالل مرتج���م “بقدر ما 
اأ�ش���تطيع اأن اأتذكر رمبا منذ �ش���هر اأو 
اثن���ني اأ�ش���درت اإدارة ترام���ب حظرا 
على اأجه���زة الكمبيوت���ر املحمول من 
وكان  االأو�ش���ط  بال����رشق  دول  �ش���بع 
ذلك مت�ش���ال ب�ش���ورة مبا�رشة بتهديد 

اإرهابي”.
واأ�ش���اف “اإذا كنتم تتحدثون عن 

ذلك فال اأرى فيه اأي �رش”.

وا�شنطن تقرتح مهمة 
للناتو يف العراق 

الربملان االأوروبي يدعو 
اإلى وقف اال�شتيطان 

ماكرون يحدد توجهات 
واليته

الفروف: ال اأرى �رشا يف 
معلومات ك�شفها ترامب

نتعاون مع وا�سنطن لردع اإيران ووقف �سيا�ستها العدوانية
اإطالق مركز دويل ملكافحة االإرهاب يف ختام قمة الريا�س... اجلبري: 

واأ�ش���اف اجلبري، يف موؤمتر �شحايف يف الريا�س 
اأم����س، “�شنوا�ش���ل التعاون مع الوالي���ات املتحدة 
ل���ردع اإي���ران ووقف �شيا�ش���تها العدواني���ة.. ونحن 
نتف���ق عل���ى ����رشورة الت�ش���دي الإره���اب وتدخالت 
اإيران”. وتاب���ع “اإيران تت�رشف بعدائية بعد االتفاق 

النووي واإدارة ترامب تدرك ذلك”.
 و�شدد وزير اخلارجية ال�ش���عودي على اأنه “لن 
يك���ون لدين���ا عالقات طبيعي���ة مع اإي���ران ما دامت 

توا�شل اأجندتها الطائفية”.
وتابع “نحن ننظ���ر اإلى اأفعال اإيران ولي�س اإلى 

اأقوالها واالنتخابات الرئا�شية �شاأن داخلي”.
وق���ال اإن الرئي����س ترامب حتدث ع���ن �رشورة 
اح���رتام اإي���ران لالتف���اق الن���ووي. واأك���د اأن القمة 
العربية االإ�ش���المية االأمريكية توؤ�ش����س ل�رشاكة �شد 
االإره���اب بني العرب والغرب. مو�ش���حاً اأن التعاون 
ال�ش���عودي االأمريك���ي م�ش���تمر من���ذ الع���ام 1954. 
ونوه ب���اأن العالقات ال�ش���عودية االأمريكية تاريخية 
وتنمو رغم االختالف م���ع اإدارة اأوباما. واأرجع اجلبري 
اختي���ار الرئي����س االأمريكي ال�ش���عودية كاأول زيارة 

خارجية ملكانة ال�شعودية لدى ترامب. وتوقع وزير 
اخلارجية ال�شعودي ح�شور 37 زعيما للقمة العربية 
االإ�ش���المية االأمريكي���ة، م�ش���رياً اإلى حر����س الزعماء 
العرب وامل�ش���لمني على ح�ش���ور هذه القمة.  واأعلن 
اجلبري اأنه �ش���يتم اإطالق مركز ملكافحة االإرهاب يف 
خت���ام القمة. واأ�ش���ار اجلبري اإل���ى اأن زيارة ويل ويل 

العهد االأمري حممد بن �ش���لمان اإلى وا�شنطن كانت 
بناءة جدا.  واأ�شاف اأن ال�شعودية ملتزمة بحل لل�رشاع 

العربي االإ�رشائيلي وفق حل الدولتني.
واأعل���ن اجلب���ري اأن ال�ش���عودية اأ�ش�ش���ت مركزا 
حل���وار االأدي���ان واحل�ش���ارات، مو�ش���حا اأن “نري���د 
اإي�شال ر�ش���الة للغرب والعامل باأن العامل االإ�شالمي 

لي�س عدوا”.
وك�ش���ف اجلبري عن اإطالق مركز دويل ملكافحة 

االإرهاب يف ختام القمة االإ�شالمية االأمريكية.
وفيم���ا يتعلق مبكافح���ة اإره���اب داع�س، قال 
اجلبري : “نح���ن اجلي�س الثاين بع���د جي�س الواليات 
املتح���دة يف التحال���ف ال���دويل ملكافح���ة االإرهاب. 
�ش���عينا وراء االإهاربي���ني، وم���ن ميولونه���م وم���ن 

ينفذون العمليات، ونفذنا عمليات �شدهم”.
واأ�ش���اف: “هذه اجلهود كلما ات�شعت قاعدتها 
كان لها اأثر وفائدة، والقمة �شت�ش���لط ال�ش���وء على 
هذه امل�ش���األة ول�ش���د انتباه العامل كل���ه على اأهمية 
احلرب �شد االإرهاب. و�شتكون هنالك �رشاكة فاعلة 
بني العامل االإ�ش���المي والغرب ب�ش���كل عام ملكافحة 

االإرهاب”.
كما اأ�ش���ار اإلى اأن الواليات املتحدة �شت�شطلع 
بدور كب���ري يف مركز مكافحة االإرهاب. و�ش���دد على 
اأهمي���ة قم���ة الريا����س االأمريكي���ة االإ�ش���المية غري 
امل�شبوقة بح�شب و�شفه، واملحورية يف فتح �شفحة 

جديدة بني العامل االإ�شالمي والغرب.

• عادل اجلبري	

الرئي�س  بها  �سيقوم  التي  التاريخية  الزيارة  اإن  ال�سعودي، عادل اجلبري،  قال وزير اخلارجية 

تفاوؤله  عن  معرباً  ووا�سنطن،  الريا�س  بني  ال�سراكة  �ستعزز  لل�سعودية  ترامب  دونالد  الأمريكي 

الزيارات اخلارجية  كاأوىل  ال�سعودية  اأن اختيار  واأو�سح  املتحدة،  اململكة والوليات  بالعالقات بني 

للرئي�س ترامب يرجع ملكانة اململكة لديه.

التحالف يدمر قافلة للجي�س ال�شوري وف�شيل تدعمه اإيران
عمان – رويترز:

باملعار�ش���ة  جماع���ة  يف  م�ش���وؤول  ق���ال 
الدف���اع  وزارة  تدعمه���ا  ال�ش���ورية  امل�ش���لحة 
االأمريكية اأم����س اخلمي�س اإن طائرات التحالف 
الذي تق���وده الواليات املتح���دة �رشبت قافلة 
للجي�س ال�ش���وري وف�شيل م�شلح تدعمه اإيران 
كان���ت تتجه �ش���وب قاع���دة التن���ف يف جنوب 

�شوريا حيث تتمركز قوات اأمريكية خا�شة.

واأبلغ مزاحم ال�ش���لوم م���ن جماعة )مغاوير 
الث���ورة( روي���رتز اأن الطائرات نف���ذت ال�رشبة 
بينم���ا كان���ت القافل���ة تتق���دم عل���ى بعد 27 

كيلومرتا من القاعدة.
وقال اإن قوات املعار�شة اأبلغت التحالف 
اأنه���ا كان���ت تتعر����س لهج���وم م���ن “اجلي�س 
ال�ش���وري واالإيراني���ني يف هذه النقط���ة.. وجاء 

التحالف ودمر القافلة املتقدمة.”

بيروت – أ ف ب:

قتل اأكرث من 50 �شخ�ش���ا، بينهم 15 مدنيا، 
اأم����س اخلمي����س، يف هج���وم لتنظي���م داع�س على 
قريتني ت�شيطر عليهما قوات النظام يف حمافظة 
حم���اة يف و�ش���ط �ش���وريا، وف���ق ما اأفاد املر�ش���د 

ال�شوري حلقوق االإن�شان.
وق���ال مدي���ر املر�ش���د ال�ش���وري رام���ي عبد 
الرحم���ن لوكال���ة فران����س بر����س “�ش���ّن تنظي���م 
داع����س فجر اخلمي�س هجوما عل���ى قريتي عقارب 
اللت���ني  ال�رشق���ي”،  حم���اة  ري���ف  يف  واملبعوج���ة 
يقطنهما مواطنون من امل�شلمني ال�شنة ومن اأبناء 

الطائفة االإ�شماعيلية والعلوية.
واأ�ش���فر الهج���وم بح�ش���ب عب���د الرحمن، عن 
مقتل 15 مدنيا يف قرية عقارب، بينهم 5 اأطفال.

وقتل 3 اأ�شخا�س هم والد واثنني من اأوالده 
ذبح���اً عل���ى يد عنا����رش التنظي���م وفق املر�ش���د، 
الذي مل يتمكن من معرف���ة اإذا كان القتلى ال�12 

االآخرين قد اعدموا اأم قتلوا خالل املعارك.
كما ت�ش���بب الهج���وم مبقت���ل 27 مقاتال من 
قوات الدفاع الوطني وم�ش���لحني قرويني موالني 
للنظ���ام، باالإ�ش���افة اإلى العثور عل���ى ع�رشة جثث 

اأخرى، بح�شب املر�شد.
وق���ال عبدالرحمن انه مل يعرف بعد اإذا كانت 
هذه اجلثث تعود ملدني���ني اأو ملقاتلني موالني. 

ونقلت وكالة االأنباء ال�ش���ورية الر�ش���مية )�ش���انا( 
بدوره���ا عن م�ش���در طبي يف مديرية �ش���حة حماة 
“و�ش���لت اإلى امل�شت�ش���فى جثامني 20 �ش���هيدا 
بني ن�ش���اء واأطف���ال مت نقلهم م���ن قرية عقارب 
ال�شافية”. واأ�شار امل�شدر اإلى اأن “اأغلبية اجلثث 

مقطعة الروؤو�س واالأطراف”.
وذك���رت �ش���انا اأن “جمموع���ات اإرهابي���ة من 
تنظي���م داع����س )...( اقتحمت عددا م���ن املنازل 

املنت�رشة على االأطراف اجلنوبية للقرية”.

ومتك���ن تنظي���م داع����س خ���الل الهج���وم من 
التقدم وال�ش���يطرة على قرية عق���ارب واأجزاء من 

قرية املبعوجة املجاورة، بح�شب املر�شد.
واأو�شح عبدالرحمن اأن “قوات النظام وبرغم 
التعزيزات مل تتمكن حتى االآن من �شد الهجوم”.

وال ت���زال اال�ش���تباكات م�ش���تمرة يف املنطقة 
وامتدت اإلى اأطراف قرى جماورة.

ودائما م���ا تتعر����س مناطق �ش���يطرة قوات 
النظام يف ريف حماة ال�رشقي لهجمات اجلهاديني، 

وق���د �ش���هدت قري���ة املبعوج���ة يف مار����س العام 
2015 هجوم���ا عنيفا لتنظي���م داع�س اعدم خالله 

37 مدنيا، بينهم طفال، وخطف 50 اآخرين.
والف�ش���ائل  النظ���ام  ق���وات  وتتقا�ش���م 
املعار�شة وتنظيم داع�س ال�شيطرة على حمافظة 
حماة املحاذية ل�ش���ت حمافظات �شوريا. ويتواجد 
تنظي���م داع����س اأ�شا�ش���ا يف الريف ال�رشق���ي فيما 
ت�ش���يطر الف�ش���ائل املعار�ش���ة عل���ى مناط���ق يف 

الريف ال�شمايل.

أكثر من 50 قتيال في هجوم لـ “داعش” وسط سوريا

السنة التاسعة - العدد 3139 

الجمعة
19 مايو 2017 

23 شعبان 1438

•  ق�شف �شابق قرب حماة	



عبدعلي 
الغسرة

 

م����ا ب����ن امُلخالف����ة امُلروري����ة 
وغرامتها م�س����احة ب�س����يطة ُت�سمى 
االلت����زام، االلتزام بقان����ون امُلرور 
ال�س����وارع،  يف  امُلنظ����م  وال�س����ر 
وااللت����زام بالقان����ون لي�����س فقط 
ملنع املخالفة اأو معاقبة امُلخالف، 
ب����ل جاء لتحقيق عدد من االأهداف، 
فاأهداف القانون لي�ست مادية بل 
للحف����اظ على حياة قائ����د املركبة 
ومن معه، و�س����امة امُل�ساة وكذلك 
عل����ى  تتح����رك  الت����ي  احليوان����ات 
الطرقات وال�س����وارع، لذا يجب اأن 
يكون لدى َمن ي�ستخدم الطرقات 
وال�س����وارع وع����ي باأهمي����ة قان����ون 

املرور، وعي وجودي واإن�ساين.
اإن هذا القانون ُو�س����ع من اأجل 
تنظي����م حرك����ة �س����ر جمي����ع اأنواع 
امَلركبات ال�سغرة منها والكبرة، 
وه����ذا القان����ون يت�س����من جمموعة 
م����ن القواعد التي يج����ب اأن يلتزم 
ُم�س����تخدموا ه����ذه املركبات  به����ا 
وكذلك امُل�س����اة، وااللت����زام بهذه 
القواع����د ي�س����هل كثًرا ان�س����ياب 
وتنظيم حركة املرور يف ال�س����وارع 
والطرق����ات وتقاطعاتها اجلانبية، 
الت����ي  احل����وادث  ح����دوث  ومين����ع 
االلت����زام  مت  كلم����ا  كث����ًرا  تق����ل 
بالقانون وقواعد احلركة املرورية 
ال�س����ائقن.  والتع����اون التام بن 
الوعي الوج����ودي يتحقق بتحقيق 
ال�سامة جلميع ُم�ستخدمي ال�سوارع 
والطرق����ات، فمن اأه����داف تنظيم 
احلركة املرورية حتقيق ال�س����امة 
للجمي����ع، ف����ا ميك����ن اأن ن�س����من 
�س����امة اجل�سد االإن�س����اين ووجوده 
من خال الفو�سى املرورية وعدم 

االلتزام باالأنظمة.
قان����ون  باأهمي����ة  الوع����ي  اإن 
املرور يتطلب االلتزام به من اأجلنا 
جميًع����ا، فالقان����ون ه����و ال�س����امن 
الأمنن����ا امل����روري و�س����امتنا عل����ى 
الطرق. من حق ال�س����ائق اأن ي�س����ر 
مبركبت����ه يف ال�س����وارع، وم����ن ح����ق 
امل����ارة العبور اإلى اجله����ة االأخرى، 
واال�س����تخدام االأمثل لهذه احلقوق 
يتطل����ب الوع����ي بقان����ون امل����رور 
وااللت����زام بقواعده، وحتى ن�س����ل 
�س����املن اإلى اأماكننا علينا التقيد 
بالقانون، واأن ن�س����تخدم مركباتنا 

ب�سكل عقاين. 
قان����ون املرور  اأهمي����ة  لنع����ي 
الذي ُو�سع مل�س����لحتنا ولي�س من 
اأج����ل تغرمينا، وم����ن اأراد االبتعاد 
ع����ن الغرام����ة علي����ه اأن ي�س����ر يف 
ال�س����ارع بنظام. حفظ اهلل مملكتنا 
جميًع����ا  اهلل  وحفظن����ا  وقيادتن����ا 
م����ن خطر ال�س����وارع.  اآم����ن يا رب 

العاملن.

أهمية الوعي 
بقانون المرور

من���ه  يع���اين  عم���ا  كث���را  كتبن���ا 
كت���اب ال���راأي واالأعمدة وق���ادة الفكر 
يف  امل�س���وؤولن  م���ع  وال�س���حافيون 
اإدارات العاق���ات العامة مب�س���مياتها 

املختلفة.
تل���ك االإدارات م���ع عظيم االأ�س���ف 
ين�سب جل تركيزها على تلميع �سورة 
اجله���ة التابعة لها وتق���دمي اخلدمات 
وتلبي���ة  فيه���ا  امل�س���وؤولن  لكب���ار 
طلباته���م مبا فيها ال�سخ�س���ية وبذلك 
ت�س���تنزف ع����رات املاين م���ن املال 

العام “على مامي�س”.
ال�س���حافة  اأم���ا كل م���ا يط���رح يف 
املحلي���ة وموج���ه اإليها مبا����رة ويهم 
قطاع���ا عري�س���ا م���ن ال�س���عب فهذا ال 

تهت���م به وال تهت���م بالرد علي���ه اإال يف 
حاالت نادرة من قبل القلة القليلة من 

تلك االإدارات وهي حمل تقدير.
“مل�سم�س���مه  االأخ���رى  اأم���ا 
و�س���اكته”عن م�س���اكل النا����س فه���ي 
حتتاج “ن�ساف” واإعادة النظر يف اأدائها 

الفا�سل.
االآن وكم���ا عودن���ا االأم���ر خليف���ة 
بن �س���لمان وم���ن خال جل�س���ة جمل�س 
الوزراء االأخرة اأ�س���اد �س���موه “بالدور 
الب���ارز واملتنامي لل�س���حافة الوطنية، 
التنويري لل�س���حافين  مثمنا اجله���د 

واأ�سحاب الكلمة وكتاب االأعمدة.
ال���وزارات  كل  �س���موه  وج���ه  كم���ا 
واالأجهزة احلكومية لتفعيل دور اإدارات 

العاق���ات العام���ة عل���ى نحو ي�س���من 
التعاون الفعال مع ال�سحافة وت�سهيل 
مهمتها والتعاون امل�س���تمر معها، اإلى 
جانب اإبقاء اأبواب امل�سوؤولن مفتوحة 

دائما لدعم هذا التعاون. 
االآن ال�س���وؤال املحوري واأعتقد اأنه 
يه���م كل اأبن���اء البحرين، هل �س���تتبع 
تلك القطاع���ات احلكومية خال االأيام 
املقبلة نهجا ح�ساريا جديدا اآخر يخدم 
املجتمع املحلي بع���د هذا التوجيه؟ اأم 
�سيبقى دورها كما هو؟ “هذي �سيفوه 

وهذي خاجينه”.
 وع�ساكم عالقوة.
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فالح هادي الجنابي 

�س���عور واإح�س���ا�س بامل���رارة 
�أو�س���اط م���ايل  و�المتعا����ض يف 
نائب���ا   29 اأن ق���ام  اإي���ران بع���د 
يف الربمل���ان االأوروب���ي بتوجي���ه 
ر�س���الة اإلى م�س���وؤولة ال�سيا�س���ة 
اخلارجي���ة يف االحت���اد االأوروبي، 
طالبوه���ا  موغرين���ي،  فدري���كا 
بال�س���غط عل���ى نظ���ام امل���ايل 
لالت���زام بوقف انتهاكات حقوق 
ال�س���جناء  واالإفراج عن  االإن�س���ان 
ال���راأي  ومعتقل���ي  ال�سيا�س���ين 
االأقلي���ات،  ا�س���طهاد  واإنه���اء 
الرئا�س���ية  االنتخاب���ات  قبي���ل 
الي���وم اجلمعة. اإجراوؤها   املزم���ع 
املجتم���ع  خل���داع  ال�س���عي 
م���ن  علي���ه  والتموي���ه  ال���دويل 
املف�س���وحة  امل�رحي���ات  خ���ال 
لانتخابات املزيفة وال�س���ورية، 
من اأج���ل اإظهار النظ���ام االإيراين 
باحلري���ة  يوؤم���ن  نظ���ام  باأن���ه 
اعتباره  ميك���ن  والدميقراطي���ة، 
م���ن �س���من اأح���د االأه���داف التي 
يح���اول م���ايل اإي���ران حتقيقها، 
لكن امل�سكلة اأن هذه امل�رحيات 
املح�س���وة كذب���ا وخداع���ا مل تعد 
خ�سو�س���ا  اأح���د  عل���ى  تنطل���ي 
بع���د اأن ب���ات ال�س���عب االإي���راين 
يقاطعه���ا م���ن جه���ة وم���ن جهة 
اأخرى فاإن �سجون النظام مملوءة 
مبعتقل���ي ال���راأي ووتتم مطاردة 
كل من يبدي وجهة نظر اأو موقف 
يخالف توجه���ات واأفكار النظام، 
وال���ذي يزعج نظام املايل كثرا 
ه���و اأن املجتم���ع ال���دويل �س���ار 
ينظ���ر اإل���ى اأفع���ال وممار�س���ات 
النظ���ام  ه���ذا  وانته���اكات 
وم�رحيات���ه  تهريجات���ه  ولي����س 
واال�س���مئزاز. للق���رف   املث���رة 
املايل الذين يحاولون ا�ستخدام 
ال�س���ورية  االنتخاب���ات  ه���ذه 
املعادية للحري���ة والدميقراطية 
عل���ى اأنه���ا الت���زام م���ن جانبهم 
االإن�س���ان  حق���وق  مبب���ادئ 
والحڕي���ات، لكن الر�س���الة التي 
ا�سخاكڕ”،  “ماري�س���تڕ  ن�رتها 
النائب���ة عن هولن���دا يف الربملان 
االأوروب���ي عل���ى ح�س���ابها عل���ى 
“����رورة  اأك���دت  “توي���ر”، 
االأوروب���ي  االحت���اد  يعط���ي  اأن 
االأولوي���ة حلقوق االإن�س���ان قبيل 
ما  االإيراني���ة”، وهو  االنتخاب���ات 
يعني بال����رورة تكذيب وتفنيد 
ودح����س كل م���ا يزعم���ه النظام 
االإيراين ب�س���اأن ه���ذه االنتخابات 

املزيفة. “احلوار”.

كابوس في رأس 
ماللي إيران )1(
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سوالف

ال�س���مة االأ�سا�س���ية الوا�سحة يف زيارة 
ال�س���قيقة  ترام���ب  االأمرك���ي  الرئي����س 
الكربى اململكة العربية ال�سعودية ولقاء 
خ���ادم احلرمن ال�ريفن امللك �س���لمان 
ب���ن عبدالعزيز حفظ���ه اهلل ورعاه ومن ثم 
لقاء ق���ادة دول جمل�س التع���اون والدول 
العربي���ة واالإ�س���امية هي اأن ال�س���عودية 
اأعزه���ا اهلل دون اأدنى ريب تقود م�س���رة 
دول اخللي���ج الظاف���رة بطاقاتها اخلارقة 
وقدرته���ا التام���ة عل���ى القي���ام بدورها 
يف ن����رة االإ�س���ام وامل�س���لمن والدفاع 
عن ق�س���ايا االأم���ة، وهذا يعني بو�س���وح 
االأمرك���ي ترام���ب يه���دف  الرئي����س  اأن 
اإل���ى توطيد العاق���ات م���ع دول اخلليج 

مب���ا يحق���ق م�س���الح اجلميع ور�س���م خط 
م�سرتها بو�س���وح بعدما حاول اإ�سعافها 
الرئي�س ال�سابق اأوباما واإدارته وا�ستهدف 
اأمن اخلليج وانزلق بغباء اإلى حد امل�سا�س 

باالأنظمة احلاكمة.
بقي���ادة  الي���وم  اخللي���ج  دول  اإن 
ال�س���عودية تعي����س تط���ورا متنا�س���قا يف 
كل املج���االت واأهمها املجال الع�س���كري 
واملجال االقت�سادي، واأية تدخات خارجية 
�ستواجه مبزيد من احلزم، ويرى املحللون 
اأن زي���ارة ترام���ب واختي���اره ال�س���عودية 
كاأول بلد ه���ي تظاهرة رائعة لل�س���داقة 
الوطيدة والتحالف على خمتلف االأ�سعدة 
وتاأكيد املكانة الك���ربى الأر�س احلرمن 

الطليع���ي، فرامب  ال�ريف���ن ودوره���ا 
االأمركي���ة  بالعاق���ات  االنتق���ال  يري���د 
اخلليجية بقيادة ال�س���عودية اإلى اأر�س���ية 
اأخ�س���ب مما هي عليه االآن والعمل معا يف 
�س���بيل الق�س���اء على االإرهاب واملدار�س 
الفكرية املتطرفة وعلى راأ�سها املدر�سة 
االإيرانية التي فرخت الع�سابات يف دولنا 
ومازال���ت تعي����س وه���م ت�س���ويه �س���معة 
االإ�سام والق�ساء عليه غايتها املن�سودة، 
وب���ا اأدن���ى �س���ك ف���اإن النظ���ام االإيراين 
الرجع���ي �سي�س���عد على �س���لم م�س���نقته 
وهو يتابع ه���ذا اللق���اء التاريخي العتيد 
وهو قبل هذا اللقاء بوقت طويل م�ساب 
بالهلع ب�س���بب عا�سفة احلزم وك�ر اأعناق 

مرتزقته يف اليمن والبحرين وال�س���عودية 
وبقية املناطق.

النقط���ة املهمة التي نتو�س���ل اإليها 
بعد هذه املقدمة ه���ي اأن دول اخلليج ال 
ميك���ن الأح���د اأن يهزمها باأي �س���كل ونوع 
واأ�سلوب، الأن التنظيم والت�سدي لاأخطار 
املحيط���ة بن���ا ول���كل م���ن يتاآم���ر علين���ا 
وي�س���عى الإيج���اد ال����رخ يف �س���فوفنا هو 
االإطار الذي تعمل به دول اخلليج العربي 
اليوم، وباإذن اهلل �ستبقى دولنا اخلليجية 
بكل هذه القوة وال�س���ابة والتما�س���ك يف 
ظل املتغ���رات االإقليمية والدولية التي 
ال ترح���م وعوا�س���ف املوؤام���رات، فاأه���ا 

بالرئي�س االأمركي ترامب.

لماذا اختار ترامب 
السعودية

 

إدارات العالقات العامة 
عبدالعزيز الجودر“تبيها نساف”

صور مختصرة

tariq
@cogir.org  الغباء االستراتيجي والعقلية اإليرانية

ال�سيا�س���ين  الق���ادة  م�س���كلة   
االإيرانين تكمن يف الغباء اال�س���راتيجي 
وقلة الب�سرة ال�سيا�سية، وهذا راجع اإلى 
العقلي���ة الدينية التي حترك هوؤالء، ففي 
خطابهم ال�سيا�س���ي يعتقدون اأن العرب 
واالآخرين نف�س اجلمهور املوجود يف اإيران 
وبع�س اأتباعم اجلهلة من االأقليات، الذين 
ما عليهم اإال ال�سكوت والر�سى مبا يقوله 
اخلطي���ب من اأ�س���اطر وميتافيزيقيا من 
دون اأن ينب�س���وا ببنت �سفة. لهذا فاإنهم 
حينم���ا يديرون عملي���ة اإر�س���ال اخلطاب 
ال�سيا�سي للجمهور، يعتقدون اأن اجلميع 

ي�سدقهم، وال ي�س���تطيع اأن ينكر حمتوى 
اخلطاب ال�سيا�سي والديني الطائفي.

العربي���ة  بال���دول  اال�س���تهزاء  وع���ن 
الت���ي قطع���ت عاقاته���ا الدبلوما�س���ية 
وبعد تاأثرها على امل�س���توى ال�سيا�س���ي 
العربي بح�سب ما ذكروه، حيث قام عماء 
ك����رى طه���ران باال�س���تهزاء ال�سيا�س���ي 
مث���ا بجيبوتي على �س���بيل املث���ال التي 
قطع���ت عاقاتها م���ع اإي���ران، ميكننا اأن 
نرد على ه���ذه النقطة ونقول اإن جيبوتي 
ال�س���غرة وجهت �سفعة الإيران وقطعت 
عاقاته���ا مع طه���ران، وبهذا ف���اإن املد 

ال�سا�ساين ال�سفوي الذي كانت تقوم به 
االأجهزة االإيرانية جتاه ال�س���عب اجليبوتي 
ل�س���نوات طويل���ة، وحماولة اإيج���اد عميل 
وخائ���ن ليك���ون مبثاب���ة ح�س���ن ن����ر اهلل 
جيبوتي قد انتهت، وهو ما ميثل خ�س���ارة 
كب���رة لاأموال واجله���ود االإيرانية طوال 
ال�س���نوات املا�س���ية، ونف�س ال�س���يء مت 
تطبيقه بال�س���ودان، حي���ث قامت النخوة 
العربية ال�سودانية بالت�سدي ل� “اخلمئنة 
ال�سفوية” داخل اأر�س ال�سودان العربية، 
مم���ا ميثل اأك���ر من جمرد قط���ع عاقات 
دبلوما�س���ية، فه���و ميه���د الطريق لفتح 

الع���امل  يف  ال�س���فوي”  “اخلمئن���ة  مل���ف 
العربي واالإ�سامي، خ�سو�سا بعد ال�ربة 
النيجري���ة لزعيمهم وقت���ل املجموعات 

االإرهابية التي يتزعمها لن�ر ال�سفوية.
على الكت���اب واملفكرين اخلليجين 
ومعهم العرب، �رورة الت�سدي بكل قوة 
مل�س���اريع ك�رى طهران واأحامه باحتال 
االأمة العربية وجع���ل العرب خدما وعبيدا 
لكي ي�س���كل دويلة اأخ���رى، فاخلليجيون 
الي���وم هم من يج���ب اأن يت�س���دوا الأحام 
اأحف���اد يزدج���رد وهرمز يف احت���ال االأمة 

العربية.

د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة
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سبورت

خليجي 37 لكرة السلة

البالد سبورت

تنطلق اليوم )الجمعة( منافسات الدور 
قبل النهايئ للبطولة الخليجية السابعة 
والثالث��ن لكرة الس��لة لألندية، عندما 
يلتقي صاح��ب األرض والضيافة فريق 
املنامة ب� حامل اللقب األهيل اإلمارايت 
عند الساعة الرابعة مساء، تليها مباراة 
الش��باب اإلمارايت والريان القطري عند 
الس��اعة السادس��ة مس��اء، عىل صالة 

االتحاد البحريني بأم الحصم.
ومن املتوقع أن تغص مدرجات الصالة 
بالجامهري البحرينية لالصطفاف خلف 
ممث��ل الوط��ن، والس��يام م��ع دخول 

املنافسة هذه املرحلة الحاسمة.
ويظهر من املباراتن أنهام تحد بحريني 
إم��ارايت قط��ري؛ بحًث��ا ع��ن الطريق 

للوص��ول إىل املب��اراة النهائية، والفرق 
للف��وز واس��تمرار  األربع��ة مرش��حة 
املنافس��ة للوصول إىل اللقب الخليجي 

املنشود.

المنامة واألهلي 

واس��تحق الفريقان التأه��ل إىل الدور 
نصف النه��ايئ “املرب��ع الذهبي” بعد 
الثامني��ة، إذ  أن تخطي��ا حاج��ز دور 
نج��ح املنامة من التف��وق عىل االتحاد 
الس��عودي بف��ارق نقطت��ن وبنتيجة 
)100/98( بعد مب��اراة صعبة ومثرية، 
يف الوق��ت ال��ذي حق��ق في��ه األهيل 
ف��وزا س��هال وس��احقا ع��ىل االتف��اق 
العامين بنتيج��ة )108/47( يف لقاءات 

الدور نفس��ه. ويدخل الطرفان املباراة 
بالطموح نفس��ه وهو تحقي��ق الفوز 
وقطع تذكرة العب��ور األوىل إىل املباراة 
النهائي��ة. ويتس��اوى املنام��ة واألهيل 
بع��دد مرات الفوز بلق��ب البطولة، إذ 
ناله��ا املنامة بالعام��ن 1995 و2001، 
في��ام حققه��ا األه��يل يف النس��ختن 

املاضيتن 2015 و2016.
وم��ن املؤكد أن ه��ذه املواجهة بها ما 
به��ا من اإلث��ارة والندي��ة؛ ألنها تجمع 
فريق��ن لديهام الكثري من الخربة ولهام 
من االسم والسمعة مايدفعهام للفوز، 
ويرى البعض أن ه��ذه املواجهة نهايئ 
مبكر، ويعرف كال الفريقن القوة التي 
ميلكها املنافس جيدا سواء من الالعبن 

املحرتف��ن أو املواطن��ن الذين ميثلون 
عنارص املنتخبن البحريني واإلمارايت.

ومن املؤك��د أن املواجه��ة صعبة عىل 
الطرف��ن وسيحس��مها الفري��ق األكرث 
ه��دوءا وتركي��زا خصوص��ا يف إنه��اء 
الهجامت بنجاح، مع وجود دفاع قوي 
يتمكن من صد هج��وم املنافس بأكرث 
من طريقة وعدم االعتامد عىل طريقة 

واحدة سواء يف الدفاع أو الهجوم.
املنام��ة ورغم املس��توى الجي��د الذي 
ظهر به يف املباراة الس��ابقة، فهو يريد 
اس��تغالل نش��وة الفوز الت��ي حققها 
بتحقيق االنتص��ار اليوم والظهور بأداء 
فني أفضل مام ظهر عليه، حيث يثبت 

نواياه البطولية.

الفري��ق املنام��ي ميتلك عن��ارص كبرية 
وق��ادرة ع��ىل صن��ع الف��ارق، ولديه 
مخ��زون هائل م��ن الالعب��ن يف دكة 
الب��دالء ال يقلون ش��أنا عمن يرشكهم 
اإلس��باين كالروس يف بادئ تش��كيلته. 
فك��ام رأين��اه يف اللقاء الس��ابق، فهو 
يقوم بتغيريات مس��تمرة عىل الصعيد 
الهجوم��ي والدفاعي؛ بهدف تنش��يط 
العطاء داخل امللعب وإراحة اآلخرين 
بض��ع دقائق ل��ي يأخ��ذوا دورهم يف 
وقت آخ��ر وهذا أمر جيد، ولكن عليه 
أن يكون أكرث اتزانا يف ذلك حتى يثبت 
عىل املس��توى الفني لفريقه الذي البد 
أن يظهر بصورة مستقرة وتؤدي دورها 
بالشكل املثايل من دون خلل أو اهتزاز.

املدرب كالروس س��يعمل منذ البداية 
عىل تكديس العبيه يف املنطقة الخلفية 
أثناء الدفاع، لتضييق املساحات وبالتايل 
منع العبي األهيل م��ن التحرك بحرية 

خصوصا يف التصويب الثاليث.
ويف الجهة األخ��رى األهيل، فإن حامل 
اللق��ب قدم مس��تويات جي��دة خالل 
مش��واره يف البطولة ابتداء من تصدره 
الكامل��ة  بالعالم��ة  األوىل  املجموع��ة 
وبرصي��د 6 نقاط م��ن 3 انتص��ارات، 
وص��وال للمباراة املاضي��ة أمام االتفاق 
الع��امين الت��ي أعل��ن خالله��ا البداية 
الحقيقي��ة لحملة الدفاع عن لقبه بعد 

أن حقق مئويته الثانية يف املنافسات.

اآلمال معقودة على المنامة بإسقاط “حامل اللقب”
للوصول إلى نهائي خليجية السلة 

فريق المنامة 
لكرة السلة

جماهير المنامة في منافسات البطولة

علي مجيد     محمد الدرازي

يرى مدربنا الوطني لكرة الس��لة كريم 
العن��زور أن فري��ق املنام��ة قادر عىل 
تحقي��ق الفوز الي��وم واالطاحة بنظريه 
األه��يل اإلم��ارايت والوص��ول للمباراة 
النهائية من البطولة الخليجية لألندية.

وق��ال العن��زور يف ترصي��ح ل�”الب��الد 
سبورت” إن املنامة فريق بطل، وميتلك 
املقومات والقدرات الفنية التي تؤهله 
لذلك عرب الكم الكبري من الالعبن الذين 
ميتلكه��م يف صفوف��ه، القادري��ن عىل 
تغيري مجرى اللق��اء بأية وقت، كام أن 
الفريق يلعب عىل أرضه وبن جمهوره، 
وهذا عامل مهم ومؤثر البد أن يستغله 
الالعبون ملصلحتهم. وأضاف أن املباراة 
لن تكون سهلة متاماً للطرفن وسيطغى 
عليها الش��د العصبي بحكم إثارتها من 
جه��ة وللخ��روج بنتيجة الف��وز، األمر 
الذي س��يؤثر بش��كل كبري ع��ىل األداء 

العام للقاء.
وأش��ار العن��زور إىل أن العب��ي املنامة 
لديه��م الخ��ربة الكافي��ة للتعامل مع 
مثل هذه املباريات واألجواء البطولية، 

ولكن عليهم أن يتحلوا بالهدوء والثقة 
التي من شأنها أن تجعل الفريق يظهر 
بش��كل مت��زن يف األداء، باإلضاف��ة إىل 
اللعب الجامع��ي البحت وترك اللعب 
الفردي السلبي الذي يعيبه ويقلل من 
صورته يف ظ��ل امتالكه لهذه العنارص. 
موضح��اً أن م��درب املنام��ة مطالب 
بالثب��ات يف تش��كيلته الفني��ة لينع��م 
الالعبون باالس��تقرار ويؤدون أدوارهم 
بأريحية، كام علي��ه “املدرب” أن يوفر 
الحل��ول لالعبيه يف حال “اس��تعصت” 
عليهم األمور يف مجريات اللقاء، ومثاالً 
عىل ذلك “حينام ارتب��ك العبو املنامة 
أمام دفاع االتحاد الس��عودي يف الربع 
النتيج��ة تتقلص  األخري وال��ذي جعل 
م��ن ف��ارق شاس��ع لنقطت��ن فقط”. 
مبدي��اً اس��تغرابه من عدم اس��تطاعة 
الفرق البحرينية ومنها املنامة التعامل 
بالش��كل الصحي��ح يف الدقائق األخرية 

من عمر اللقاء. 
وأكد العنزور يف الوقت نفسه، أن األهيل 
اإلم��ارايت مع وج��ود أس��امء محرتفيه 

الرنانة ليس “ُبعبعاً” وباإلمكان التغلب 

عليه، رشط أن يكون الفريق املواجه له 

أك��رث ثقة وه��دوء يف أدائه، وما حدث 

لألهيل البحريني أمام اإلمارايت يف الدور 

التمهيدي يجب أن يكون ِعربة للمنامة. 

مشرياً إىل أن محرتيف األهيل اإلمارايت ال 

يقدمون أنفس��هم بشكل رئييس مطلع 
اللق��اء ويقوم��ون باللع��ب الجامعي، 
ولك��ن يظهرون بش��كل ب��ارز حينام 
يحتاج لهم الفريق أو إذا شعروا بذلك.
وبن العنزور أن اإلمارات س��بقت دول 
الخلي��ج من��ذ عدة س��نوات يف تطوير 
أنديتها وفرقها لكرة السلة عرب مدربن 
متخصصن، عملوا عىل تقوية الرسعات 
الفردي��ة لالعبن م��ع التصويب العايل 
عرب الثالثيات واللعب الجامعي بصورة 
متجانس��ة، أي أنهم يلعبون كرة س��لة 
“صح”، وهنا نحت��اج ملثل هذه األمور 
ولكنه��ا تحتاج لوق��ت طويل للوصول 

إليها.
ويف خت��ام ترصيحه، متن��ى العنزور أن 
يحالف املنام��ة كل التوفيق يف مباراته 
اليوم وأن يرشف البحرين خري ترشيف، 
كون��ه الوحي��د يف ه��ذه البطولة بعد 
خروج األهيل، واآلم��ال معقودة عليه 

بالوصول للنهايئ وتحقيق البطولة.

واصلت “مجموعة كرامي” دعمها 
ملنافسات بطولة األندية الخليجية لكرة 

السلة يف نسختها السابعة والثالثن 
املقامة يف مملكة البحرين تحت ضيافة 

نادي املنامة الريايض يف الفرتة من 12 
حتى 20 من شهر مايو الجاري.

وستقدم “مجموعة كرامي” جوائز 
لالعبن املتميزين ويف البطولة، حيث 

أعلنت عن تقديم 6 جوائز ألفضل 
الالعبن، وهي جائزة كرامي لالعب 

الشامل MVP وجائزة كرامي لهداف 
البطولة وجائزة كرامي ألفضل صانع 
ألعاب وجائزة كرامي ألفضل العب 

سادس وجائزة كرامي ألفضل مصوب 
للرميات الثالثية وجائزة كرامي للفريق 

املثايل.
وأعرب مدير البطولة أمن الرس العام يف 

نادي املنامة عبدالله عاشور عن شكره 
وتقديره إىل مجموعة كرامي عىل الدعم 

والرعاية التي تقدمها املجموعة خالل 
البطولة، مثمنا الجهود التي يبذلها 

مجلس إدارة مجموعة كرامي يف دعم 
الشباب والرياضة البحرينية.

وأكد عاشور أن مجموعة كرامي 
حرصت منذ انطالق البطولة عىل تقديم 
الخدمات املتميزة يف الضيافة والخدمة 
الراقية خمس نجوم خصوصا يف املنصة 

الرئيسة لكبار الضيوف وللمنظمن 
والقامئن عىل البطولة.

وقدم عاشور شكره وتقديره إىل مدير 

عام مجموعة كرامي جعفر كرامي 
عىل اهتاممه وتقدميه كل هذا الدعم 
والرعاية التي تصب يف إنجاح البطولة.

ومن جانبه، عرب مدير عام مجموعة 
كرامي جعفر كرامي عن سعادته 

بالتعاون مع اللجنة املنظمة للبطولة 
الخليجية لكرة السلة، وتقديم 

املجموعة الدعم والرعاية واملساهمة 
مع نادي املنامة الريايض يف إنجاح هذا 

امللتقى الخليجي.
وأعرب جعفر كرامي عن حرص 

مجموعة كرامي عىل توفري كل سبل 
الدعم والرعاية، مؤكدا أن مجموعة 

كرامي سباقة يف دعم الحركتن الشبابية 
والرياضية يف مملكة البحرين، وللبطولة 

الخليجية التي تشهد مشاركة وتواجد 

األشقاء الخليجين يف بلدهم البحرين.

وأكد كرامي أن املجموعة تعتز 

باملشاركة يف تقديم جوائز كرامي 

لالعبن املتميزين يف البطولة مساهمة 

وحرصا عىل مواصلة تقديم الرعاية 

الرسمية للبطولة، ولتكون جزءا من 

إنجاح الحدث الريايض الخليجي، ومتنى 

جعفر كرامي كل النجاح والتوفيق 

للفرق األربعة يف منافسات الدور نصف 

النهايئ، متمنيا أن يكون ممثل وسفري 

كرة السلة البحرينية نادي املنامة طرفا 

يف املباراة النهائية املقررة غدا السبت.

المنامة يمتلك مقومات الفوز واإلماراتي ليس “ُبعبعًا”

المتميزين   ل��الع��ب��ي��ن  ج��وائ��ز  ت��ق��دم  ك���رام���ي”  “م��ج��م��وع��ة 

المدرب الوطني العنزور لـ”البالد سبورت”:

عاشور يشيد بدعمها ورعايتها البطولة

كريم العنزور

مجموعة كرامي تقدم خدمات خمس نجوم 

علي مجيد      محمد الدرازي

الجفير      اللجنة اإلعالمية:
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ستكون الجامهري البحرينية مطالبة اليوم )الجمعة( بالوقوف 
مع ممثل الوطن فريق املنامة يف مباراته املهمة واملصريية، إذ 

يتعن عىل جميع روابط األندية التواجد يف املدرجات بقوة 
ملؤازرة العبي املنامة، وشحذ هممهم ورفع روحهم املعنوية 

والضغط عىل الخصم.
ومن املؤمل أن متتلئ مدرجات صالة االتحاد البحريني الكرة 

السلة عن بكرة أبيها دعام ملمثل الوطن، وكلنا ثقة يف جامهري 
الزعيم عىل وجه الخصوص، وجامهري باقي األندية وخصوصاً 

عشاق كرة السلة لدعم ممثل اململكة.

الجم���اه��ير البحريني��ة وم�ؤازرة مم�ثل الوط��ن
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قوة 
المنامة

قوة 
األهلي

يف املباراة الثانية للدور نصف النهايئ، 
تختلط طموحات وأحالم الشباب 

اإلمارايت والريان القطري يف مواصلة 
املشوار الناجح للوصول إىل نهايئ 

البطولة، إذ قدم الفريقان مستويات 
طيبة للغاية يف املرحلة املاضية 

تؤكد أنهام قادران عىل االستمرار يف 
املنافسات.

والشك أن كال الفريقن يعلامن متاما 
أن النتائج السابقة ال محل لها من 

اإلعراب يف لقاء الليلة، فهو لقاء 
منفصل بذاته ال عالقة بينه وبن 

املباريات املاضية أو مسرية كل فريق، 
ولهذا فمن املتوقع أن يكون الفريقان 

يف أفضل حاالتهام اليوم خصوصا 
أن كل فريق يعلم متاما أن الخسارة 

تعني توديع املنافسة عىل اللقب، 
فال مجال لفرص أخرى من أجل 

التعويض.
وبكل تأكيد، استحق الفريقان التأهل 

إىل هذه املرحلة بعد أن تخطيا 
الدور ربع النهايئ، إذ نجح الريان من 
إقصاء ممثلنا األهيل بعد أن فاز عليه 

بنتيجة )89/81(، فيام عاىن الشباب يف 

لقائه أمام السد الذي حسمه بنتيجة 
.)98/93(

وسار الفريقان بخطة واحدة خالل 
املرحلة املاضية، إذ اعتمدا عىل 

تحقيق اسرتاتيجية وهي الوصول 
للمربع الذهبي من أقرص الطرق 

حتى لو كان عن طريق املغامرة يف 
البداية وجني مثارها.

وعطفا عىل ما قدمه الفريقان 
بالجولة األخرية، فإن الكفة متيل ألبناء 

اإلمارات؛ كونه األفضل واألجهز فنيا 
وبدنيا وحقق فوزا كبريا بأقل مجهود، 

عالوة عىل امتالكه أسامء وعنارص 
قوية أبرزها املحرتفن تايلور وسامي 

وحسن عيل وخليفة سامل وراشد 
الزعايب وعيل حتاوي.

ويف الجانب اآلخر، فإنه يأمل الريان 
مبواصلة عطائه والظهور بصورة 

مغايرة اليوم وكل يشء وارد، ورغم 
صعوبة املواجهة إال أنه يأمل بتحقيق 
املفاجأة معتمدا عىل نجومه املتمثلة 
يف محرتفيه إلسكندر ومحمد حراث 

ومحمد عبدالقوي ومحمد حسن 
الشبابي تايلورومحمد فرج. الرياني محمد حراث 

ال����ش����ب����اب اإلم�������ارات�������ي وال������ري������ان ال���ق���ط���ري
البالد سبورت

يعول املنامة كثريا عىل القائد 
محمد حسن يف منطقة العمليات؛ 
ملا ميتلكه من قدرات كبرية تحقق 

االنتصارات للزعيم، إذ بحسب 
األرقام فإن “كمبس” خطف 

األنظار يف لقاءات الفريق بالبطولة، 
حيث سجل 27 نقطة يف اللقاء 

السابق منها 5 تصويبات ثالثية. 
وستشكل عودة صانع األلعاب 

أحمد عزيز املتمرس بالتصويب 
الثاليث إىل تشكيلة فريقه بعد 

استكامل عقوبة اإليقاف إضافة 
قوية للفريق نحو تحقيق حلم 

الوصول إىل النهايئ؛ ملا له من 
دور مؤثر يف مركز صناعة اللعب. 

ويربز من سلة “الزعيم” محمد 
كويد ومحمد قربان يف االخرتاقات 
وتسجيل النقاط من تحت الحلق، 

عالوة عىل تواجد املحرتفن 
نيكولوز وكاديم وأدوارهم املهمة 

يف الجانبن الدفاعي والهجومي 
باالستحواذ عىل الكرات الساقطة 

والتسجيل من تحت السلة.

أما األهيل، فهو اآلخر 
يضم العبن عىل طراز عال 

يتقدمهم املحرتفان سامويل 
ووات اللذان يجيدان 

التصويب الثاليث، إذ سجال 6 
تصويبات مناصفة يف املباراة 

املاضية، كام ميتلكان القوة يف 
السيطرة عىل منطقة تحت 

الحلق والسيام الدفاعية 
بعد أن حققا 19 متابعة، 

وكذلك خطف الكرات بواقع 
8 عمليات “ستيل” يف اللقاء 

األخري.
ويربز يف الفريق طالل 

النعيمي وسعيد مبارك، اللذان 
يتميزا باللعب الجامعي، 

إذ مررا 14 متريرة حاسمة 
لزمالئهام يف املباراة السابقة، 

إضافة إىل تواجد محمد 
الربيي ومحمد العجامين يف 
التصويب من داخل القوس 

وتحت الحلق من دون إغفال 
التصويب من الرميات الحرة.

البالد سبورت

بكل تأكيد أن البطولة يوجد بها الكثري 
من األشخاص الذين يبذلون جهداً 
وعطاًء كبريين، كل شخص بحسب 

موقعه وتخصصه، والهدف دون شك 
يكمن يف إنجاح االستضافة وإظهارها 
بحلة مميزة، ومن ضمنهم اإلعالمي 

أسامة الكوهجي الذي يعترب “أخطبوط” 
خليجي 37 بسبب أدواره الواضحة 

والبارزة. فالكوهجي، يقوم بدور مقدم 
استديو القناة الرياضية بتغطية ثالث 

وأربع مباريات بشكل يومي، وذلك قبل 
اللقاء األول الذي ينطلق عند الساعة 

4، ويستمر ذلك حتى ما بعد 10 مساًء 
تقريباً، يتخلله تحليل ما قبل وأثناء وبعد 

اللقاء الواحد، وهذا يتكرر مع اللقاءات 
األخرى. إضافة إىل أن الكوهجي ويف 

ظل وجوده مقدما لالستديو، فهو يقوم 
بالتعليق عىل املباريات، كام أنه يقوم 

بتفعيل حسابه الشهري on fire عىل 
موقع التواصل االجتامعي “االنستغرام” 

عرب تصوير أبرز األحداث يف مختلف 
املباريات، وأخذ ترصيحات حرصية، 

ووضع املتابع يف صورة مبارشة من حيث 
معرفة نتائج املباريات أوالً بأول.

“ال����ك����وه����ج����ي”.. أخ���ط���ب���وط خ��ل��ي��ج��ي 37 مباريات اليوم

مباريات الغد

16:00األهلي اإلماراتي × المنامة البحريني
18:00الريان القطري × الشباب اإلماراتي

19:00)الفائز من األول - الفائز من الثاني(

17:00)الخاسر من األول - الخاسر من الثاني(

أسامة الكوهجي

 )نصف النهائي(

 )المباراة النهائية(

 )الثالث والرابع(

)تصوير: رسول الحجيري(عدسة “البالد” في الخليجية



سجلت العداءة أديدونغ اسمها يف سجل أبطال دورة ألعاب التضامن 
اإلسالمي بعدما أحرزت املركز األول وامليدالية الذهبية يف نهايئ سباق 

200 مرت للسيدات بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 22:95 ثانية، 
لتحقق الرقم التأهييل إىل بطولة العامل يف لندن الصيف املقبل، متفوقة 

عىل العداءة الجامبية جينا باس التي حققت املركز الثاين وامليدالية 
الفضية بزمن 23:15 ثانية، والعداءة األوزبكستانية نيجينا شارابوفا التي 

حققت املركز الثالث وامليدالية الربونزية بزمن 23:66 ثانية.

البحري��ن  مملك��ة  حقق��ت 
جدي��دة  ميدالي��ات   3
دورة  يف  )الخمي��س(  أم��س 
ألع��اب التضام��ن اإلس��المي 
الت��ي تس��تضيفها العاصم��ة 
األذربيجاني��ة باك��و حتى 22 
الش��هر الجاري، بعدما واصل 
منتخب ألعاب القوى للرجال 
والس��يدات تألق��ه يف ثال��ث 
أي��ام مس��ابقة “أم األلعاب” 
واس��تطاع أن يس��طر ملحمة 
بطولية جديدة عىل ستاد باكو 
األوملبي لرتفع مملكة البحرين 
ميدالي��ة   11 إىل  حصيلته��ا 
يف املجم��وع الع��ام بينه��ا 6 
ميداليات ذهبية وفضيتني و3 

برونزيات.

روث جيبيت تحرز ذهبية 
سباق 5 آالف متر

واصلت  العداءة روث جيبت 
بعدما حصدت  الالفت  تألقها 
املركز األول وامليدالية الذهبية 

يف سباق 5 آالف مرت موانع بعد 
منافس��ة رشس��ة مع العداءة 
الرتكي��ة “يابدين ك��ني” حتى 
اللفة األخرية من الس��باق بل 
ويف األمتار األخ��رية من نهاية 
الس��باق، قبل أن تعدو روث 
برسع��ة فائق��ة لتتق��دم عىل 
منافس��اتها بزم��ن 14:53:41 
دقيقة، بين��ا حققت الرتكية 
املركز الثاين وامليدالية الفضية 
دقيق��ة،   14:53:50 بزم��ن 
أم��ا الع��داءة اإلماراتية علياء 
محم��د فإنها أح��رزت املركز 
الثال��ث وامليدالي��ة الربونزية 

بزمن 15:00:42 دقيقة.
وكان��ت روث قد حققت قبل 
ذل��ك امليدالي��ة الذهبي��ة يف 
نه��ايئ س��باق 3 آالف موان��ع 
لتك��ون ه��ذه امليدالي��ة هي 
الثاني��ة لها يف ال��دورة لتنهي 
مش��وارها بتحقي��ق ذهبيتني 

غاليتني للبحرين.

روث جيبيت تكسب ذهبية 5 آالف وأديدونغ تخطف ذهبية 200 متر بجدارة
نجوم ألعاب القوى يواصلون التألق بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

 باكو     حسن علي

يعقوب سالم يحتفل بالفضية

أولكيمي قبل انطالق تصفيات سباق 400 متر

علي خميس

جدول ترتيب الميداليات

البطلة الذهبية أديدونغ
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23 شعبان 1438
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 أديددونغ بطلة سباق
 200 متر للسيدات

يعقوب سالم يخطف فضية 
سباق 200 متر للرجال

 البحرين تحطم عدد ميداليات 
دورة جاكرتا 2013

البحرين تقف عند المركز الثامن

أولكيمي وعيد تتأهالن 
لنهائي 400 متر للسيدات

استطاعت مملكة البحرين أن تحطم رقمها السابق يف املجموع العام 
لعدد امليداليات يف النسخة الثالثة من دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

التي نظمتها إندونيسيا العام 2013، إذ أحرزت اململكة يف تلك الدورة 7 
ميداليات ملونة من بينها ذهبيتان وفضية وبرونزيتان يف ألعاب القوى 

وميداليتني برونزيتني يف رياضة التايكوندو.
وقبل انتهاء الدورة بحوايل 3 أيام كرست البحرين الرقم بتحقيقها لغاية 

اآلن 11 ميدالية ملونة بينها 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، وهو 
ما يعد إنجازا كبريا ململكة البحرين ورياضييها بأن تحصد هذا العدد 

الكبري من امليداليات متفوقة عىل دول أخرى تفوقها من حيث املساحة 
والتعداد السكاين واإلمكانات، علا أن البحرين قادرة عىل حصد املزيد 

ورمبا يتحسن مركزها يف جدول امليداليات.

مازالت مملكة البحرين يف املركز الثامن يف الرتتيب العام لجدول 
امليداليات، لكنها رفعت حصادها من 8 ميداليات إىل 11 ميدالية متنوعة 

بينها 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، والغلة قابلة للزيادة مع تبقي 
منافسات ألعاب القوى اليوم وغدا إضافة إىل املصارعة.

وتتصدر تركيا حاليا الرتتيب العام بحصولها عىل 152 ميدالية بينها 
59 ميدالية ذهبية، وتليها أذربيجان الدولة املستضيفة يف املركز الثاين 

بحصولها عىل 114 من بينها 57 ذهبية يف ظل منافسة رشسة بني 
الدولتني لصدارة الرتتيب العام.

وتأيت إيران يف املركز الثالث ب� 64 ميدالية بينها 16 ذهبية، ثم 
أوزبكستان يف املركز الرابع ب� 53 ميدالية من بينها 13 ذهبية، والجزائر 

يف املركز الخامس واألول عربيا بحصولها عىل 35 ميدالية بينها 7 
ذهبيات، فيا تحتل إندونيسيا املركز السادس بحصولها عىل 61 ميدالية 

من بينها 6 ذهبيات متخلفة عن الجزائر بفارق امليداليات الفضية.
وتأيت مرص يف املركز السابع بحصولها عىل 17 ميدالية بينها 6 ذهبيات ثم 

البحرين يف املركز الثامن من بني 54 دولة إسالمية مشاركة يف الحدث.

أحرز العداء يعقوب سامل املركز الثاين وامليدالية 
الفضية يف نهايئ سباق 200 مرت للرجال بعدما 
قطع مسافة السباق بزمن 20:56 ثانية، فيا 
حقق املركز األول وامليدالية الذهبية العداء 

الرتيك راميل جوليف بزمن 20:08 ثانية، وأحرز 
العداء ونستون جورج املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية بزمن 20:62 ثانية.

تأهلت العداءة اولكيمي إىل نهايئ سباق 
400 مرت للسيدات بعدما أنهت السباق 

بزمن 51:45 ثانية يف الدور نصف النهايئ من 
املسابقة، كا نجحت العداءة سلوى عيد من 

بلوغ النهايئ بعدما قطعت مسافة السباق 
بزمن 51:94 ثانية؛ لتتأهل العداءتان إىل بطولة 

العامل أللعاب القوى التي ستقام يف العاصمة 
الربيطانية لندن الصيف املقبل بعدما حصدا 

الرقم التأهييل.

 عاشت البعثة البحرينية فرحة كبرية بعد 
تحقيق امليدالية الذهبية الشخصية الثانية 

للبطلة األوملبية روث جيبيت يف دورة ألعاب 
التضامن اإلسالمي إضافة إىل ذهبية العداءة 

أديدونغ يف نهايئ سباق 200 مرت للسيدات.

غادرت العداءة روث جيبيت بعد انتهاء 
مشاركتها يف الدورة كا سيغادر بقية العدائني 

الذين انتهت مشاركاتهم الستكال مسريتهم يف 
باقي االستحقاقات املقبلة.

مازال هناك إقبال كبري عىل تذاكر منافسات 
الدورة، إذ خصصت اللجنة املنظمة عددا من 
نقاط بيع التذاكر سواء يف املجمعات التجارية 

أو األماكن العامة.

نجحت اللجنة املنظمة يف الرتويج للحدث يف 
جميع أنحاء العاصمة باكو، حيث ال متر يف 

مكان إال وتجد فيه شعار الدورة أو التعويذة 
من دخول املطار إىل وسط املدينة وتحديدا 

السوق القدمية ومعظم األماكن العامة.

منافسات اليوم
تبدأ اليوم )الجمعة( مشاركات منتخبنا الوطني أللعاب القوى 
عندما تخوض العداءة نورة جاسم نهايئ رمي القرص للسيدات 
الساعة 8:30 بتوقيت مملكة البحرين، يليها مشاركة العداءين 

بينسون سوري والصديق ميخو يف تصفيات سباق 1500 مرت 
للرجال الساعة 9:10 مساء، وخالل الفرتة الصباحية ستخوض 
العداءتان دليلة عبدالقادر وتايجست نهايئ سباق 1500 مرت 

للسيدات الساعة 4:40 مساء، وستخوض العداءة اولكيمي نهايئ 
سباق 400 مرت للسيدات الساعة 5:22 مساء..

خميس: سعيد بالذهبية وأتطلع 
لميدالية أخرى في التتابع

أهدى العداء عيل خميس امليدالية الذهبية التي حققها يف سباق 400 مرت إىل 
القيادة والنائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ووالده ووالدته 
وأهله وجميع أفراد الشعب البحريني.

وقال خميس إن السباق مل يكن سهال عىل اإلطالق كا يظن البعض ولكنه 
سعى جاهداً من أجل ترشيف اململكة ورفع علم البالد عالياً وتحقيق املركز 
األول إلسعاد القيادة والشعب البحريني، مؤكداً سعيه إلحراز نتيجة إيجابية 

أخرى يف سباق التتابع 400 × 4 مرت رغم أنه متخصص اآلن يف سباق 400 مرت 
عدو. ولدى سؤاله عن موقفه بعدما أجل االحتفال بامليدالية الذهبية وذهب 

إلعانة زميله عباس أبوبكر يف نهايئ سباق 400 مرت بعد سقوطه باألمتار األخرية، 
أجاب “نحن يف منتخب ألعاب القوى أرسة واحدة، ويهمني أن يكون الجميع 

بصحة وخري وعافية وعباس أبوبكر زمييل ونحن نتدرب معا دوما، وسالمته أمر 
مهم بالنسبة يل وأهم من الفرحة التي ميكن تأجيلها حتى وقت الحق..”.

باكو 
تحييكم



أعل��ن ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
عن ترش��حه لرئاس��ة مجل��س إدارة 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية للفرتة ما 
بني 2016 و2020 يوم أمس، موضحا 
أن الرتش��ح جاء بعد النجاحات التي 
تحققت للحركة الرياضية يف مملكة 
البحري��ن من خ��الل تنفي��ذ اللجنة 
الس��اعية  اس��رتاتيجيتها  األوملبي��ة 

لتحقيق مستقبل ريايض أفضل.
وكان اتح��اد الس��لة برئاس��ة س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة أول 
الداعمني لرتشح سمو الشيخ نارص بن 
حمد يف الدورة املقبلة، إذ أكد س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل أن النجاحات 
التي قادها س��مو الش��يخ نارص بن 
للرياضة  املتتالية  واإلنج��ازات  حمد 
البحرينية ط��وال الفرتة املاضية وراء 

هذه التزكية.
“البالد س��بورت” ترصد يف الس��طور 
لرتش��ح  الداعمة  االتحادات  التالي��ة 

سمو الشيخ نارص بن حمد:

ألعاب القوى: إنجازات من ذهب

 أعل��ن االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى ع��ن تزكية ممثل جاللة امللك 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة لرئاسة مجلس إدارة 
اللجن��ة األوملبية البحريني��ة للدورة 

االنتخابية الجديدة.
وأك��د النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اتحاد 
دول غرب آسيا أللعاب القوى رئيس 
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة قاد اللجنة األوملبية البحرينية 
إىل حقب��ة جدي��دة م��ن اإلنجازات 
واملكتسبات العديدة خالل الدورتني 
االنتخابيتني املاضيتني؛ لتشهد الحركة 
الرياضي��ة طفرة غري مس��بوقة عىل 
صعي��د تحقيق اإلنج��ازات املتنوعة 
ملختل��ف املنتخب��ات الرياضية ونيل 
العدي��د م��ن الجوائز واألوس��مة يف 
مجال العمل اإلداري، وتصبح اللجنة 
األوملبي��ة واحدة من أفض��ل اللجان 

األوملبية عىل مستوى العامل.
وأضاف س��موه “كان لس��مو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة بصامت 
واضح��ة يف االرتقاء بالقطاع الريايض 
االتح��ادات  مبس��توى  والنه��وض 
الرياضي��ة منذ تويل س��موه رئاس��ة 
لتعيش  البحرينية؛  األوملبي��ة  اللجنة 
أفض��ل أيامها بفضل دع��م واهتامم 

س��موه بالحرك��ة األوملبي��ة ودع��م 
االتح��ادات الرياضية، وه��و ما نتج 
عنه تحقيق سلس��لة م��ن اإلنجازات 
التي س��يخلدها التاريخ بأحرف من 
ذه��ب، والتي كان آخره��ا امليدالية 
حققتها  والت��ي  والفضية،  الذهبي��ة 
اململكة بدورة األلعاب األوملبية التي 
اس��تضافتها مدين��ة ري��ودي جانريو 
وتحقي��ق   )2016 )ري��و  الربازي��يل 

البحرين املركز األول عربيا..”.
وقال س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة “إن االتحاد البحريني أللعاب 
القوى يفتخر ويعتز بالنجاحات التي 
حققها س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، ويرشفن��ا أن نعل��ن عن 
تزكيتنا لسموه ليقود سفينة الرياضة 
البحرينية إىل املزي��د من النجاحات 
واملكتس��بات إلعالء راي��ة اململكة يف 
مختل��ف املحاف��ل الخارجي��ة، وإننا 
عىل يقني بأن س��موه سيواصل قيادة 
اللجن��ة إىل املزي��د م��ن اإلنجازات 
الرائع��ة يف مختل��ف ميادين العمل 
الري��ايض؛ مل��ا يتمتع به س��موه من 
رؤي��ة وحنك��ة ثاقب��ة بفضل حرص 
س��موه املتواصل عىل اتباع األساليب 
العلمية ووضع االسرتاتيجيات الالزمة 

للنهوض بالقطاع الريايض”.

القتال المختلطة: االستراتيجية التطويرية

أعلن االتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلط��ة BMMAF، ع��ن تزكيته 
ملمثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، لرئاس��ة اللجنة 

األوملبية الدورة االنتخابية املقبلة.
وأكد العقيد خالد عبدالعزيز الخياط 
أن م��ا حققت��ه الرياض��ة البحرينية 
م��ن نجاحات كب��رية كان��ت نتيجة 
االس��رتاتيجية التطويرية التي رسمها 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
والتي تأيت ترجمة لتوجيهات القيادة 
مبواصل��ة الجهود يف س��بيل النهوض 
بهذا القطاع الحي��وي مبا يتوافق مع 
رؤية البحرين 2030 الرامية لتحقيق 
التط��ور الش��امل يف جميع قطاعات 

الدولة.
ومثن الخياط الجه��ود املخلصة التي 
يبذلها سموه يف سبيل تطوير وارتقاء 
الرياضي��ة، مام س��اهم يف  الحرك��ة 
تحقي��ق املنتخب��ات الوطني��ة نتائج 
وإنجازات مرشفة مبختلف املشاركات 
والبط��والت واملحاف��ل الدولية، التي 
للرياضة  الحاف��ل  تض��اف للس��جل 
البحرينية، والذي كان أبرزها تحقيق 
البحري��ن أول ميدالية ذهبية بدورة 
األلع��اب األوملبي��ة الت��ي احتضنتها 
مدينة ريو دي جان��ريو الربازيلية يف 

أغسطس من العام املايض.

 وأش��ار إىل أن سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة قد ق��اد البحرين 
لتتب��وأ مكانة رياضي��ة مرموقة عىل 
ثق��ة  وتكس��ب  العامل��ي  الصعي��د 
الجميع، من خالل ما حققه س��موه 
من تغ��ريات إيجابية ونقل��ة نوعية 
فريدة يف املج��ال الريايض باململكة، 
انعكس��ت بشكل كبري عىل ما تحقق 
م��ن منجزات واضح��ة، والتي كانت 
كفيلة يف أن تضع الرياضة البحرينية 

بني مصاف الدول املتقدمة.
 وقال الخياط “إن ما يتمتع به سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة من 
فكر ونظ��رة بعيدة امل��دى وحامس 
الشباب واإلرصار عىل تخطي الصعاب 
لتحقيق األهداف، سريس��م به طريقا 
متجددا لتنمية وبناء القطاع الشبايب 
والريايض وفق املنظومة التي وضعها 
س��موه للعمل باحرتافية، تس��هم يف 
إحراز التق��دم والتط��ور ومزيد من 

النجاحات والتألق”.

“رفع األثقال”: نقلة نوعية 

أعلن مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لرف��ع األثق��ال تزكيت��ه ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريي��ة وش��ؤون 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة لرئاس��ة اللجنة 
األوملبية البحرينية للدورة االنتخابية 

املقبلة التي متتد حتى العام 2020.
وأك��د نائ��ب رئيس االتح��اد الدويل 
لبناء األجسام رئيس االتحاد اآلسيوي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية رئيس 
االتح��اد البحرين��ي لرف��ع األثق��ال 
الش��يخ عبدالله بن راشد آل خليفة 
تزكيته لس��مو الشيخ نارص بن حمد 
رس��مياً ومواصلة مسلسل النجاحات 
الت��ي حققته��ا الرياضة  املتواصل��ة 
البحريني��ة بقيادة س��موه وجهوده 
الكب��رية يف دعم الرياض��ة البحرينية 
مبختلف السبل، وأش��ار إىل أن سمو 
الشيخ نارص قدم ومازال يقدم الكثري 
للرياض��ة البحريني��ة الت��ي حققت 
ململكتن��ا العدي��د م��ن اإلنج��ازات 
املرشفة، وذلك مب��ا يتوافق مع رؤية 
عاه��ل البالد جاللة املل��ك حمد بن 

عيىس آل خليفة.
وأكد الش��يخ عبدالله بن راش��د آل 

خليفة أن سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة حقق نقلة نوعية ملس��رية 
البحرين،  مبملك��ة  الري��ايض  العمل 
س��اهمت يف قيادة البحرين وبروزها 
مع مصاف ال��دول املتقدمة رياضياً، 
وأصب��ح علمن��ا خفاق��اً يرفرف عىل 
منصات التتويج ويعتليها يف مختلف 
املحافل الدولي��ة والقارية والعاملية، 
وسجلت اململكة يف عهد قيادته أول 
ميدالية ذهبية أوملبية خالل أوملبياد 
قي��ادة  مواصل��ة  وإن   ،2016 ري��و 
الرياضية  واملنظوم��ة  للهرم  س��موه 
إمنا سيس��اهم يف تحقي��ق املزيد من 

اإلنجازات والنجاحات.
 وأش��ار إىل أن هذه الرؤى الس��امية 
ترجمت م��ن خالل الدع��م الكبرية 
والالمح��دود واالهتامم املتواصل من 
قبل سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
البحريني��ة عموماً  خليف��ة للرياضة 
ورياضة رفع األثقال وبناء األجس��ام 
الرياض��ة  أن  وأض��اف  خصوص��اً، 
البحريني��ة عموماً تحظ��ى باهتامم 
ودعم ال مح��دود من قب��ل القيادة 
الحكيم��ة باململك��ة، وانعكس هذا 
االهت��امم يف تحقي��ق العدي��د م��ن 

اإلنجازات واملكتسبات.

اتحاد الطائرة: القائد المثالي 

الرف��اع - االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الطائ��رة: أعل��ن االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة ع��ن تزكي��ة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة لرئاس��ة مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية لدورة انتخابية 

قادمة.
وأكد رئي��س االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليفة أن س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة حقق قفزات نوعية 
كبرية للحركة الرياضي��ة بعد قيادته 
للجن��ة األوملبي��ة خ��الل الدورت��ني 
املاضيتني تحققت فيه��ا العديد من 
املنج��زات واملكتس��بات التي عززت 
مكانة البحرين عىل خارطة الرياضة 

العاملية.
وأضاف الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليف��ة أن االتح��اد البحريني للكرة 

الطائرة يرى يف س��موه القائد املثايل 
القادر عىل النهوض باللجنة األوملبية 
إىل املزيد من التقدم والنجاح؛ بفضل 
ما يتمتع به من سامت قيادية ورؤية 
ثاقب��ة س��تنهض بالرياض��ة إىل أرفع 
املستويات، مشريا إىل أن اتحاد الكرة 
الطائرة يفتخر ويعتز بدعم س��موه 
لوالية ثالثة ملواصلة مسرية اإلنجازات 

واملكتسبات.
كام أكد الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليف��ة دعمه لرتش��ح األم��ني العام 
والرياضة  للش��باب  األعىل  للمجلس 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  نائ��ب 
البحرينية الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة، لعضوية مجل��س إدارة 
اللجنة يف الدورة االنتخابية الجديدة.
وأضاف “ندعم نرتشح الشيخ سلامن 
بن إبراهيم آل خليف��ة ملا يتمتع به 
من ثق��ل دويل ومكانة رياضية بارزة 
واإلقليمية  املحلي��ة  الس��احة  ع��ىل 
والدولي��ة ستس��هم بش��كل كبري يف 
االرتق��اء بعم��ل اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية..”، مشيدا بدوره البارز يف 
النهوض بالرياض��ة البحرينية بالفرتة 
املاضية م��ن مختل��ف املواقع التي 

شغلها.

اتحاد السباحة: اإللهام الحقيقي 

أعلن مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للس��باحة تزكيته ممثل جاللة امللك 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية لرئاس��ة اللجن��ة األوملبية 
البحرينية لل��دورة االنتخابية املقبلة 

التي متتد حتى العام 2020. 
وأكد رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني للس��باحة الش��يخ محمد 
ب��ن إبراهيم بن عبدالل��ه آل خليفة 
ح��رص مجل��س إدارته ع��ىل تزكية 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليف��ة له��ذا املنصب الذي ش��غله 
أيضاً خالل الدورة االنتخابية الحالية، 
وذلك متاشياً مع سلس��لة اإلنجازات 
الرياضي��ة الت��ي تحقق��ت بالف��رتة 
املاضية، مش��يداً بالدعم الكبري الذي 
تحظى به الرياضة البحرينية عموما 

ورياضة السباحة خصوصا.
وأضاف “كان الرتباط سياس��ة سموه 
الكري��م يف قيادت��ه للجن��ة األوملبية 

البحرينية بالتطبيق األمثل واالحرتايف 
للخط��ط والربام��ج بال��غ األثر يف أن 
تس��ري الرياضة البحرينية يف مس��ار 
واضح وفق أس��س علمية س��اهمت 
يف تحقي��ق التق��دم واالزده��ار عىل 
مختل��ف األصعدة، ناهيك عن النقل 
النوعية الكبرية عىل املستوى الفني، 
إذ ب��ات تواجد مملك��ة البحرين يف 
املحافل الرياضية الكربى ليس ملجرد 
املشاركة بل للمنافسة الحقيقية نحو 

تحقيق األلقاب واملراكز املتقدمة”.
وع��رب محمد بن إبراهي��م عن فخره 
واعت��زازه باإلنج��ازات والنجاح��ات 
التي حققها س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة خالل قيادته اللجنة 
بالفرتة املاضية،  البحريني��ة  األوملبية 
مضيفاً “الش��ك يف أن اإلنجازات التي 
حققه��ا االتحاد البحريني للس��باحة 
جاءت بفض��ل الدعم الالمحدود من 
قبل سموه. إننا نؤمن اليوم بأن نارص 
ب��ن حمد يش��كل اإلله��ام الحقيقي 
الجانب  والرياضي��ني ويربز  للرياضة 
املرشق له��ا إقليمياً ودولي��اً، ونحن 
أم��ام موقف نعتز فيه ونعرب فيه عن 
ترشفنا بتزكية س��موه لالس��تمرار يف 
قيادة الرياض��ة البحرينية نحو مزيد 

من التقدم والرقي واالزدهار”. 

اتحاد الترايثلون: الشخصية األبرز 

كش��ف االتحاد البحريني للرتايثلون 
عن تزكيته ممثل جاللة امللك املفدى 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، لرئاس��ة اللجنة األوملبية 
للدورة االنتخابية املقبلة حتى العام 

.2020
وأش��ار رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
للرتايثلون الشيخ صقر بن سلامن آل 
خليفة إىل أن س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة قاد اللجنة األوملبية 
البحريني��ة إىل تحقي��ق العديد من 
النجاح��ات ع��ىل املس��توى اإلداري 
ووضع اس��رتاتيجية مثالية متكن من 
خالله��ا من نق��ل اللجن��ة األوملبية 
البحرينية إىل مس��توى متطور، األمر 
ال��ذي انعك��س إيجابا عىل مس��رية 
االتح��ادات الرياضي��ة وتطور عملها 

بصورة واضحة.
وبني الش��يخ صق��ر بن س��لامن آل 
خليف��ة أن األنج��ازات التي حققتها 
الرياض��ة البحريني��ة يف فرتة رئاس��ة 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة تتس��م بالشمولية يف مختلف 
البط��والت الرياضية، مش��ريا إىل أن 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يعترب الشخصية األبرز لقيادة الحركة 
األوملبية يف مملكة البحرين ومواصلة 
والفن��ي؛  اإلداري  التق��دم  دروب 
مل��ا ميتلكه س��موه من فك��ر عال يف 
مجال الرياضية وعلومها، األمر الذي 
س��يمهد الطريق لتحقيق املزيد من 

األنجازات.
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تقام الي��وم الجمعة املب��اراة النهائية 
لبطولة الكرة الطائرة الش��اطئية التي 
تقام ضمن فعاليات دورة سمو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
الثالث��ة لأللعاب الرياضية “نارص 10”، 
وذل��ك بعد مب��اراة تحدي��د صاحبي 
املركزين الثالث والرابع التي ستنطلق 
عند الس��اعة الرابعة والنصف مس��اًء. 
إذ س��يواصل ملعب االتحاد البحريني 
لك��رة القدم )واملخصص لك��رة القدم 

الشاطئية(، احتضان املنافسات.
وكان��ت البطولة قد ب��دأت يوم أمس 
األول )األربعاء(، وسط أجواء تنافسية 
رائعة، كام حضيت املنافسات بحضور 
بعض الجامهري املحب��ة للكرة الطائرة 

الشاطئية.
ال��دور التمهيدي ش��هد خ��وض )12( 
مباراة. حيث ف��از باللقاء األول فريق 
عوايل عىل تايل��وس بنتيجة )0-2(، أما 
اللقاء الثاين فشهد انتصار أحالم بتلكو 
ع��ىل أوال بنتيج��ة )0-2(، ويف اللقاء 
الثالث فاز نج��وم أوروبا عىل املحرق 

بشوطني دون رد.
وفاز دملون يف اللقاء الرابع عىل س��رة 
بنتيج��ة )0-2(، أم��ا اللق��اء الخامس 
فش��هد انتص��ار ح��وار ع��ىل تايلوس 

بشوطني دون رد.
س��ادس املواجهات شهدت فوز مدينة 
حم��د عىل أح��الم بتلك��و بنتيجة )-2

0(، وأم��ا يف اللقاء الس��ابع، فإن نجوم 
أوروبا حقق انتصاره الثاين عىل حساب 
أم النعس��ان بنتيجة )0-2(، ويف اللقاء 
الثامن، حقق املنامة الفوز عىل س��رة 

بشوطني دون رد.
وحقق حوار فوزه الثاين يف البطولة يف 
املباراة التاس��عة يف الي��وم األول، ألنه 

تج��اوز بنجاح منافس��ه فري��ق عوايل 
بشوطني نظيفني، كام أن فريق مدينة 
حم��د نجح يف حصد فوزه الثاين عندما 

تجاوز عقبة أوال بشوطني دون رد.
ويف املب��اراة الحادي��ة ع��رة، انترص 
املحرق عىل أم النعسان بنتيجة )2-1(.
آخر املباريات ش��هدت تحقيق املنامة 
النتص��ار الث��اين عىل حس��اب دملون 

وبنتيجة شوطني دون رد.

 مشرف: فرصة لتغيير الروتين

ذكر العب فريق املحرق أحمد مرف 
أنه حرص عىل املشاركة يف البطولة عىل 
الرغ��م من اإلرهاق ال��ذي يعاين منه، 
كون أن موسم الكرة الطائرة البحرينية 
انته��ى للت��و، وأض��اف “أحببت فكرة 
املش��اركة يف البطولة، والهدف األساس 
م��ن ذلك هو تغي��ري الروتني، خصوصاً 
أنني أعت��ر أن الطائرة الش��اطئية لها 
متعة خاصة عندما متارس��ها، وتختلف 
الطائ��رة داخ��ل  الك��رة  ع��ن  كث��رياً 

)الصاالت(”.
وأثن��ى م��رف ع��ىل فك��رة إقام��ة 

بطولة للكرة الطائرة الش��اطئية ضمن 
فعالي��ات بطولة “ن��ارص 10”، وقال: 
“الفك��رة رائدة ورائعة، ونحن كالعبني 
استقبلناها بفرح وس��عادة، إذ نتمنى 
م��ن دون ش��ك اس��تمرارها، وأنا هنا 
باملناس��بة أود تقدي��م جزيل الش��كر 
وعظيم االمتنان لسمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، عىل هذه البادرة التي 
تدل عىل اهتامم سموه الكبري مبختلف 
األلعاب الرياضية يف بحريننا الغالية”.

 مرهون: البطولة حافز كبير 
لنجوم اللعبة

من جهت��ه، اعتر الع��ب فريق حوار 
وأح��د نج��وم منتخب الك��رة الطائرة 
الش��اطئية يف الس��نوات املاضية عيل 

مره��ون أن فكرة إقامة البطولة ضمن 
منافس��ات “نارص 10” يعد أمرا رائعا، 
ألن ذلك س��يعطي حافزا كبريا لالعبني 
لب��ذل قصارى جهدهم من أجل إحراز 

اللقب.
وتاب��ع: “حب��ي الكب��ري للعب��ة قادين 
للمش��اركة يف البطول��ة، وذل��ك عىل 
الرغم من اإلرهاق والتعب الذي أعاين 

من��ه. وألنها بطول��ة تق��ام ألول مرة، 
سأحاول أن أبرز إمكانايت فيها خصوصاً 
أنه��ا بوابتنا كالعب��ني للمنتخب الذي 
س��يتم اختيار قامئته األولية استعدادا 
لبطولت��ني العرب والخلي��ج بعد هذه 

البطولة مبارشة”.
وخت��م قائال: “لدي رغب��ة حقيقية يف 
مواصل��ة متثي��ل املنتخ��ب الوطني يف 
الكرة الطائرة الش��اطئية، كام أن لدي 
طم��وح آخر وه��و الع��ودة ملنتخب 
الصاالت أيض��اً... إذ أمتنى أن أوفق يف 
رفع راية وطني عاليا يف أي اس��تحقاق 

خارجي أشارك فيه مستقبال”.

”SBY”حضور “الرياضية” و 

هذا، وش��هد الي��وم األول حضور قناة 
البحرين الرياضية لتصوير لقطات من 
املباريات وإجراء بع��ض اللقاءات مع 
الالعبني واللجن��ة املرفة عىل تنظيم 

البطولة من قبل اتحاد الطائرة.
ك��ام ش��هد الي��وم األول تواجد بعض 
أعضاء قناة “SBY SPORT يوتيوب” 
الذين أعدوا بع��ض التقارير عن اليوم 
األول وأجروا بعض اللقاءات مع نجوم 

الكرة الطائرة الشاطئية البحرينية.
وأكد رئي��س قناة البحري��ن الرياضية 
فواز شمسان وهو عضو للجنة املنظمة 
للدورة، إن القناة س��تقوم اليوم بنقل 
املباراة النهائي��ة لبطولة الكرة الطائرة 
الشاطئية يف دورة نارص10 عىل الهواء 
مبارشًة، وذلك يف إطار التواجد الدائم 
للقناة يف ه��ذه ال��دورة كونها تحمل 
أس��اًم غالياً عىل الجميع، وبالتايل البد 
من وضع املش��اهد يف قل��ب الحدث 
من خ��الل املتابع��ة املس��تمرة لكافة 

الفعاليات.

اليوم ختام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لـ “ناصر 10”
بحضور ممثل االتحاد الدولي

جانب من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في دورة ناصر 10

تغطية    اللجنة اإلعالمية

اختتم��ت ي��وم أم��س دورة اإلدارة 
الرياضي��ة الت��ي نظمته��ا اللجن��ة 
خ��الل  م��ن  البحريني��ة  األوملبي��ة 
مرك��ز التدريب والتطوي��ر الريايض 
مبش��اركة 24 دارس��ا ودارسة ميثلون 
االتح��ادات الرياضي��ة، حيث حرض 
التنفيذي  املدي��ر  الختامي  الحف��ل 
للش��ؤون الرياضية باللجنة األوملبية 
عبدالجليل أس��د الذي استهل حفل 
الختام مبحارضة قصرية عن الروط 
واإلج��راءات  توافره��ا  الواج��ب 
املطلوب��ة الس��تضافة أي بطول��ة او 
دورة رياضي��ة، بعده��ا ت��م توزيع 
مجموع��ات  س��ت  إىل  املش��اركني 
قدمت كل مجموع��ة عرضا مفصال 
عن إجراءات املش��اركة يف الدورات 
والبطوالت واملعس��كرات مبا يلخص 

ما تلقوه م��ن مخرجات املحارضات 
الت��ي دارت عىل مدى األيام الس��تة 
املاضي��ة. وقبيل تس��ليم ش��هادات 
املش��اركةن نق��ل املدي��ر التنفيذي 
للش��ؤون الرياضية عبدالجليل أسد 
تحي��ات األم��ني الع��ام عبدالرحمن 
عس��كر إىل املش��اركني ومتنياته لهم 

ب��دوام التوفي��ق، ك��ام أع��رب عن 
سعادته باملس��توى الراقي للعروض 
الس��ت،  املجموعات  التي قدمته��ا 
والتي كش��فت عن وج��ود مواهب 
إدارية مميزة، متمنيا أن تجد الفرصة 
الكافية لتفريغ طاقاتها يف اتحاداتنا 
وأنديتنا الرياضية  كام أش��اد أس��د 

بالتنظي��م الراقي لهذه الدورة، وهو 
ما يعكس احرافي��ة العمل يف مركز 
التدريب والتطوي��ر الريايض  الذي 
تولي��ه اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
اهتامم��ا كب��ريا إميانا منه��ا بأهمية 
التطور  العلم��ي ومواكبة  التحصيل 

العاملي يف مجال اإلدارة الرياضية.

خـتــام ممـيــز لــــدورة اإلدارة الريـــاضيـــة 
ضاحية السيف     اللجنة األولمبية 

عبدالجليل أسد وعدد من مديري اللجنة األولمبية يتوسطون المشاركين  

سمو الشيخ ناصر بن حمد

 أحمد مشرف علي مرهون 
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 صدد والمعامير لنصف نهائي 
“الشورى والنواب”

تغطية - اللجنة اإلعالمية: تأهل فريقا مركز شباب صدد ونادي 
املعامري عن املجموعة األوىل لنصف نهايئ بطولة مجليس الشورى 
والنواب الحادية عرة لكرة القدم للعهد والوالء للوطن بعد فوز 

املعامري عىل صدد يف اليوم األخري بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد، 
إذ سجل للفائز فيصل أبودهوم وباقر العصفور، ولصدد جاسم رضا، 
وأدار اللقاء الحكم مريزا الشاخوري، وساعده عادل املاجد، وممدوح 

عبدالعزيز، وراقبها عبدالله البوري، وعيىس الدورسي، وميك سعيد 
وأحمد تلفت، وحصل أبودهوم عىل جائزة أفضل العب يف املباراة، 

وهي مقدمة من مفروشات أحمد رشيف، ويف املجموعة نفسها 
حقق شباب النجوم فوزاً كاسحاً عىل أحالم بتلكو بخمسة أهداف 

مقابل هدف واحد، وسجل طاهر الصائغ هدفان من الخامسية 
والبقية جاءت عر محمد النعار وحسني الحداد وحسني محمود، 

ولبتلكو أحمد عابد، وحصل النعار عىل جائزة أفضل العب يف 
املباراة.

وبعد ختام الدور التمهيدي يف هذه املجموعة، تأهل صدد أوالً 
بفارق األهداف واملعامري ثانياً ولكليهام 9 نقاط، وخرج من املنافسة 

النجوم وأحالم بتلكو ولهام 6 نقاط، ونادي أم الحصم بال نقاط، 
وسيكون اليوم الجمعة وغداً السبت راحة لجميع الفرق.

اللجن��ة املنظم��ة ملونديال  رفع��ت 
هش��ام فوالذ الرمضاين لكرة الصاالت 
من وترية التحضري النطالق منافسات 
ه��ذا الع��ام، إذ دش��نت ي��وم أمس 

اإلعالن الرويجي للمونديال.
وتق��ام منافس��ات املوندي��ال ه��ذا 
الع��ام برعاية كل م��ن: اللجنة العليا 
للمش��اريع واإلرث- قط��ر )الراع��ي 
امل��ايس(، س��نري 21 بحرين، رشكة 
 ،bni للتأم��ني  الوطني��ة  البحري��ن 

والراعي اإلعالمي مجلة األحمر.
ومن املؤمل أن تستضيف صالة نادي 
النجمة يف الجفري املنافس��ات، وذلك 

مبشاركة 3 فئات، إذ ستشارك 8 فرق 
يف منافسات الكبار، و8 فرق للصغار، 
إضاف��ة إىل 4 فرق للس��يدات، وذلك 
خ��الل الفرة 24 مايو الجاري، وحتى 

17 يونيو املقبل.
ويق��ام املونديال دعام ألطفال مرىض 
الرسطان، إذ سيخصص ريع املونديال 
 Dreams society لجمعية األح��الم
املصاب��ني  الصغ��ار  امل��رىض  لدع��م 
مب��رض الرسط��ان. وش��هدت صال��ة 
النجم��ة تصوي��ر اإلع��الن الرويجي 
للبطولة مبش��اركة شخصيات رياضية 

واجتامعية يف مملكة البحرين.

وتضم��ن اإلع��الن مش��اركة البط��ل 
البحرين��ي املح��رف يف رياض��ة بناء 
البلوغر  الح��داد،  األجس��ام س��امي 
البحرين��ي عم��ر ف��اروق، مقدم��ة 
البحرينية  اإلعالمي��ة  امللعب  برنامج 
املتألق��ة مريم بوك��امل، ونجم نادي 
املنامة حاليا واملنتخب الوطني سابقا 

محمود عبدالرحمن “رينغو”.
البط��ل س��امي الح��داد أن  وذك��ر 
املش��اركة يف التدش��ني يعت��ر دعام 
للفعالية الخريية التي تربط الرياضة 

بالجوانب اإلنسانية.
وقال عمر ف��اروق إن البطولة تعتر 

بأهمي��ة  للتوعي��ة  مثالي��ة  فرص��ة 
مكافحة مرض الرسطان، خصوصا مع 
الربط بني الجانب التنافيس يف متعة 
كرة ق��دم الصاالت، والجانب التوعي 

املتعلق يف مكافحة املرض.
وش��ددت مريم بوكامل عىل أهمية 
املش��اركة يف األعامل التطوعية التي 
تحم��ل رس��ائل س��امية كموندي��ال 

هشام فوالذ.
وأك��د الالعب محم��ود عبدالرحمن 
“رينغو” أن حض��ور هذه البطوالت 
واجب ع��ىل كل الرياضيني، خصوصا 

كونها بطولة خريية. جانب من تدشين اإلعالن الترويجي

تدشــين اإلعــالن الترويجي لمونديال هشــام فوالذ 2017
اللجنة اإلعالمية



 يخت�ر كثري من امل�ص����بني ب�أمل 
يف الركبة ب�ص���بب الف�ص�ل العظمي 
انتع�ل حذاء طبي. هذا احلذاء مزود 
ببط�ن���ة اأكرث �ص���ابة ونع���ل م�ئل 
بدرجة ب�ص���يطة لتح�ص���ني و�صعية 
القدم وتخفيف ال�صغط عن الركبة. 
لكن يبدو اأنه ل يخفف الأمل اأو يح�صن 
وظيف���ة القدم اأك���رث من حذاء امل�ص���ي 
اجليد، ذلك وفق درا�ص���ة ُن�رشت يف”حولي�ت 

الطب الب�طني”.
طلب الب�حثون ع�ص���وائي�ً من 64 �صخ�ص�ً م�ص����ب�ً ب�لته�ب مف��صل الركبة 
)يف عم���ر اخلم�ص���ني وم���� فوق( اأن ينتعل���وا حذاًء طبي����ً جديداً اأو ح���ذاًء جديداً 
للم�ص���ي كل يوم طوال �صتة اأ�ص���هر. يف نه�ية الدرا�صة، تبني اأن نوَعي الأحذية 
ك�ن� ف�عَلني ب�لدرجة نف�صه� يف تخفيف الأمل وحت�صني الوظيفة اجل�صدية، فقد 

تراجع الأمل بن�صبة 25 % وحت�صنت وظيفة ال�ص�ق بن�صبة 22 %.

 “الحذاء الطبي” 

 استخدموا الدراجات

يف ظ����ل التط����ور التكنولوج����ي الذي 
ن�ص����هده يف ع�رشن����� احل������رش، نع�����ين م����ن 
اأمرا�����ض جدي����دة مل ن�ص����هده� م����ن قب����ل 
ك�”اإجه�����د الع����ني الرقمي” على �ص����بيل 
املث�ل، والن�جت عن التحديق طوال اليوم 
يف الأجه����زة الب�عثة لاإ�ص����ع�ع ك�ص��ص�����ت 
الكمبيوتر، والتلف�ز، والهواتف املحمولة 
�ص����واء لأغرا�ض العمل اأو الرتفيه اأو حتى 
التوا�ص����ل الجتم�عي. ومب� اأن اأعينن� هي 
ن�فذتن����� لاط����اع عل����ى الع�����مل فيتوجب 
علين����� املح�فظة عليه�����، وذلك من خال 
اتخ�����ذ خط����وات وق�ئي����ة حلم�يته����� م����ن 
الرقمية  الأمرا�����ض املرتبط����ة ب�لأجه����زة 
احلديثة مث����ل جف�ف والته�ب�����ت العني، 

وعدم و�صوح الروؤية وغريه�.
وفيم� يل����ي 10 خطوات من �ص�����أنه� 
احل����د من اإجه�د العني، ح�ص����ب م� ج�ء يف 
موقع “بولد �ص����ك�ي” املعني ب�ل�ص����وؤون 

ال�صحية:
1 - الفح�ض الدوري للعينني

ع����ن  من�����أى  يف  تظ����ل  اأن  اأردت  اإذا 
م�ص�كل النظر، خ��ص����ة واإن ك�نت طبيعة 
للكمبيوت����ر  تعر�ص����ك  تتطل����ب  عمل����ك 
لفرتات طويلة، فعليك اللتزام ب�لفح�ض 
الدوري لعيني����ك لتجن����ب التعر�ض لأية 

م�صكات متعلقة ب�لروؤية.
2 - مترين العينني

للحف�ظ عل����ى العينني اأثن�ء الرتكيز 
يف الأجه����زة الرقمي����ة، ين�ص����ح ب�لقي�����م 
به����ذا التمرين الب�ص����يط وهو النظر ملدة 
15 ث�ني����ة على اأي �ص����يء على م�ص�����فة، 

ثم النظر على �ص����يء اآخر على مقربة منك 
ملدة 15 ث�نية اأخرى، ثم ا�صتئن�ف العمل، 
م����ع احلر�ض على تكرار ه����ذا التمرين من 

-10 15 مرة على مدار اليوم.
3 - ارم�ض كثرياً

العم����ل عل����ى اأجه����زة الكمبيوت����ر اأو 
الرتكي����ز يف الهواتف املحمولة ل�ص�����ع�ت 
الرم�����ض  ع����ن  نتوق����ف  يجعلن�����  طويل����ة 
ب�لعينني، الأمر الذي يوؤدي اإلى جف�فه�.

الع����ني  رطوب����ة  عل����ى  وللمح�فظ����ة 
والت����ي حتم����ي م����ن الته�به����� وجف�فه����� 
ين�صح ب�إغم��ض العينني كل 20 دقيقة، 
ب�لإ�ص�فة اإلى الرم�ض عن عمد 10 مرات.

4 - اتبع ق�عدة 20-20-20
يتع����ني  الق�ع����دة،  ه����ذه  ومبوج����ب 
عليك اأخذ ا�ص����رتاحة ق�صرية بعد كل 20 

دقيقة من العمل لتن�ص����يط عينك وجتنب 
جف�فه�، وخال هذا الوقت انظر ملدة 20 
ث�نية على الأقل على اأي �صيء يبعد عنك 

مبقدار 20 قدم� اأي 6 اأمت�ر تقريب�ً.
5 - احل����د م����ن انعك��ص�����ت �ص��ص����ة 

الكمبيوتر
انعك��ض ال�ص����وء املنبعث من �ص��صة 
الإجه�����د  ي�ص����بب  اأن  الكمبيوت����ر ميك����ن 
للعي����ون، ل����ذا فم����ن امل�ص����تحب تزوي����د 
الكمبيوتر ب�ص��صة م�ص�����دة لانعك��ص�ت 

وطاء اجلدران املحيطة ب�للون الأبي�ض.
6 - �صبط اإعدادات الكمبيوتر

ب��صتخدام املف�تيح املوجودة اأ�صفل 
�ص��ص����ة الكمبيوتر اأو من لوحة التحكم يف 
خ�ص�����ئ�ض ال�ص��صة ا�ص����بط درجة اإ�ص�ءة 
ب�ل�ص����كل  واألوانه�����  وتب�ينه�����  ال�ص��ص����ة 

املن��صب، حف�ظ�ً على �صحة عينيك.
7 - ارتداء نظ�رة للكمبيوتر

ا�ص����تخدم  عيني����ك،  عل����ى  للحف�����ظ 
نظ�رات مبوا�ص����ف�ت خ��ص����ة للكمبيوتر، 
فعل����ى �ص����بيل املث�����ل تك����ون ذات طاء 
ارت����داء  وجتن����ب  لانعك������ض،  م�ص�����د 
العد�ص�����ت الا�ص����قة خ��ص����ة واإذا كن����ت 

ت�صتخدم الكمبيوتر لفرتات طويلة.
8 - ا�صتخدام ال�ص��ص�ت احلديثة

�ص��ص����ة  ا�ص����تبدال  عل����ى  احر�����ض 
الكمبيوتر القدمية ب�ص��ص����ة “LCD” اأي 
�ص��ص����ة الكري�ص����ت�ل ال�ص�����ئل لحتوائه� 
على �صطح م�ص�د لانعك��ض، مم� ي�صمن 

احلف�ظ على العينني.
9 - اختي�ر ال�ص��ص�ت الكبرية

توفر ال�ص��ص�����ت الكبرية )الأكرث من 
19 بو�ص����ة( راحة للعينني �صواء 
يف م�ص�هدة التلف�ز اأو اأثن�ء العمل 
على جه�ز الكمبيوتر، مم� ي�صمن 

عدم تعر�صه� لاإجه�د.
الإ�ص�����ءة  �ص����م�ن   -  10

املن��صبة
يك����ون  اأن  عل����ى  احر�����ض 
حول����ك  م����ن  الإ�ص�����ءة  م�ص����توى 
من��ص����ب�ً لعينيك اأثن�ء ا�ص����تخدام 
الكمبيوت����ر اأو م�ص�����هدة التلف�ز، 
وال�ص����ديد  اخل�ف����ت  ف�ل�ص����وء 
حم�ول����ة  يف  الع����ني  يجه����دان 
التكي����ف معهم�، لذا ين�ص����ح ب�أن 

تكون الإ�ص�ءة متو�صطة.

 الفستق الحلبي
ذكرت جملة “اإيلي” الأمل�نية اأن الف�صتق 

احللب���ي يعد مفت�ح ال�ص���حة والع�فية، لأنه 
يعت���ر كنزاً م���ن الفيت�مين����ت واملع�دن 
املهم���ة للج�ص���م. واأو�ص���حت املجل���ة يف 
موقعه� على الإنرتنت اأن الف�ص���تق غني 
بفيت�مني B2، الذي يعزز عملية الأي�ض، 

ويتمتع ب�أهمية كبرية ل�صحة العني والب�رشة 
والأظف����ر والأغ�ص���ية املخ�طي���ة. ويحت���وي 

الف�صتق اأي�ص����ً على فيت�مني B6، الذي يدخل 
يف عملية اأي�ض الروتين����ت والدهون، ويعزز توازن 

 ،A الهرمون����ت، ويقوي املن�عة. كم� اأنه ي�ص���تمل عل���ى بروفيت�مني
ال���ذي يعمل هو الآخر على تقوية املن�عة. ويعتر الف�ص���تق اأي�ص����ً منجم�ً للمع�دن، لأنه 
ي�ص���تمل على البوت��ص���يوم، الذي يعمل على �ص���بط حمتوى امل�ء يف اجل�صم، ف�صاً عن 
ت�أثريه يف وظ�ئف الأع�ص����ب والع�ص���ات. وميت�ز الف�صتق اأي�ص����ً ب�أنه غني ب�لفو�صفور 
املهم لعملية اأي�ض الط�قة وكث�فة العظ�م. وي�صهم الف�صتق يف خف�ض م�صتوى الدهون 

الثاثية ال�ص�رة واملوجودة يف منتج�ت اللحوم والألب�ن.

ق����ل علم�ء الي���وم اإن الأ�ص���خ��ض 
الذين ي�صتخدمون الدراج�ت للذه�ب 

اإلى العمل تقل احتم�لت اإ�ص�بتهم 
اأو  القل���ب  اأمرا����ض  اأو  ب�ل�رشط����ن 

املوت يف �صن مبكرة.
نت�ئجه����  ن����رشت  درا�ص���ة  ويف 

الطبي���ة  )بي.ام.جي���ه(  دوري���ة  يف 
الريط�نية وجد الب�حثون اأن ا�ص���تخدام 

الدراج����ت يف الذه����ب اإل���ى العم���ل مرتب���ط 
ب�لفوائد ال�ص���حية الأك���رث اأهمية ومنه���� انخف��ض 

خطر الإ�ص�بة ب�ل�رشط�ن واأمرا�ض القلب بن�صبة 45 و 46 ب�ملئة على الرتتيب.
واأظهرت الدرا�ص���ة اأن ال�ص���ري اإلى العمل يرتبط برتاجع ن�ص���بته 27 ب�ملئة يف خطر 
الإ�ص����بة ب�أمرا�ض القلب وكذلك انخف��ض الوف�ة ب�ص���ببه� بن�صبة 36 %، لكن مل يظهر 

له ت�أثري على احتم�ل الإ�ص�بة ب�ل�رشط�ن اأو الوف�ة املبكرة ب�صكل ع�م.
واأجريت الدرا�ص���ة على 264377 �صخ�ص���� يبلغون 53 ع�م� يف املتو�صط و�صكلت 

بي�ن�تهم جزءا من ق�عدة بي�ن�ت حيوية لن�صف مليون ب�لغ يف بريط�ني�.

 جربوا عصير البقدونس

 ح���ذر الروفي�ص���ور الأمل�ين ديرك هريم����ن من اأن ا�ص���طراب�ت النوم، مث���ل الأرق والنوم 
�ملف���رط و�نقط���اع �لنف����س �أثناء �لنوم، ترفع خطر �لإ�س���ابة ب�س���كتة دماغية، كم���ا �أنها تعيق 

التم�ثل لل�صف�ء بعد الإ�ص�بة ب�ل�صكتة.
واأ�ص�ف هريم�ن، طبيب الأع�ص�ب مب�صت�صفى اإي�صن اجل�معي، اأن ا�صطراب�ت النوم كثرياً 
م� حتدث اأي�ص�ً بعد الإ�ص�بة ب�صكتة دم�غية، م� قد ميهد الطريق حلدوث �صكتة دم�غية اأخرى.
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مع اقرتاب �صهر رم�ص�ن املب�رك، من املهم 
اأن يبداأ ال�ص�ئم بتح�صري ج�صمه قبل حوايل 

الأ�ص���بوعني خ�صو�ص����ً يف ح����ل وجود 
مر�ض مزمن اأو ح�لة خ��صة.

البتع�د عن تن�ول امل�أكولت 
الغني���ة ب�لده���ون وتل���ك الغني���ة 

ب�ل�صكر.
الكث����ر م���ن تن�ول اخل�ص����ر 

والف�كهة
التح����رش للتغ���ريات الت���ي قد 

حتدث يف ج�صمن�: ال�صتج�بة الطبيعية 
للج�صم يف فرتة ال�صي�م تكون من خال 
التنظي���ف من ال�ص���موم. لذلك �ص���وف 

ي�ص���عر ال�ص����ئم ب�لتع���ب وقل���ة الط�قة 
خ��ص���ة يف الأي�م الولى. قد ي�صبب ال�ص���وم اأي�ص�ً تغريات اأخرى 

اأهمه� ال�صه�ل، اآلم الراأ�ض، ازدي�د يف روائح اجل�صم.

 تخفيف ا�ص���تهاك امل�أك���ولت وامل�رشوب�ت 
التي ت�صبب الدم�ن واأهمه� امل�رشوب�ت التي 
حتتوي على م����دة الك�فيني )ال�ص����ي، 
القهوة، امل�رشوب�ت الغ�زية، م�رشوب�ت 
وال�ص���كر.   النيكوت���ني  الط�ق���ة...(، 
الب�ص���يطة  التغريات  اإحداث بع�ض 
يف نظ�م���ك الغذائ���ي: م���ن املفيد 
جداً تخفيف تن�ول م�ص����در ال�صكر 
ال�رشيع امل�صنعة، امل�أكولت الغنية 

ب�لدهون ك�ل�صوكول، احللوي�ت...
 الب���دء بتن����ول وجب����ت �ص���غرية 
متكررة خ���ال النه�ر به���ذه الطريقة ل 
نتعب جه�زن� اله�ص���مي ويعت�د اجل�صم 
عل���ى العي�ض مع كمية اأق���ل من الوحدات 
احلرارية.  قبل يوم اأو يومني من بدء ال�صوم خفف من كمية الطع�م 

التي تتن�وله� حتى حت�رش ج�صمك لل�صي�م.

 إرشادات تحضرك لـ رمضان

ك�ص���فت درا�ص���ة طبية حديثة، اأن 
حليب الأم الطبيعي ميكن ا�ص���تخدامه 
ملك�فحة مر�ض ال�رشط�ن، بعد اكت�ص�ف 
العلم����ء ع���ن طري���ق امل�ص����دفة، اأنه 
اخلاي����  تقت���ل  م����دة  عل���ى  يحت���وي 

ال�رشط�نية.
واأ�ص���فرت التج�رب الت���ي اأجريت 
عل���ى املر�ص���ى، الذي���ن يع�ن���ون من 
�رشط����ن املث�ن���ة ب�لفع���ل ع���ن نت�ئج 
مذهل���ة، ويعتق���د الب�حث���ون اأن حليب 

الث���دي يحت���وي على مركب�ت ت�ص����عد 
اأي�ص���� يف عاج �رشط�ن الأمع�ء و�رشط�ن 
عنق الرحم. ووفق���� ملوقع ديلي ميل، 
اأك���د الأطب����ء اأن حلي���ب الأم يح����رب 

اخلاي���� ال�رشط�ني���ة اخلبيث���ة يف ح���ني 
اأذى،  دون  ال�ص���ليمة  اخلاي����  ي���رتك 
وب�لت�يل لي�ض له اأي من الآث�ر اجل�نبية 

للعاج الكيمي�ئي.

 10 خطوات للحد من “إجهاد العين الرقمي”

 حليب األم يقتل 
الخاليا السرطانية

 يعد البقدون�ض من النب�ت�ت ذائعة ال�صيت حول الع�مل، والتي ل يخلو منه� اأي مطبخ، خ�صو�ص�ً يف ع�ملن� العربي، حيث اإنه 
ُيك�صب الأطب�ق طعم�ً �صهي�ً ونكهة جذابة.لكن هل تعلم اأن البقدون�ض ي�صكل كنزاً �صحي�ً؟ فهو يحتوي على خوا�ض عاجية لعدة 
اأمرا�ض، مثل اأمرا�ض القلب والكليتني، واجله�ز اله�صمي واأمرا�ض الن�ص�ء، اإ�ص�فة اإلى خوا�صه امل�ص�دة للبكتريي� واللته�ب�ت، 
كم� اأنه غني مب�ص�دات الأك�صدة. اأم� عن الع�صري امل�صتخل�ض من البقدون�ض فحدث ول حرج، فهو يعد من امل�رشوب�ت التي تنقي 
اجل�صم من ال�صموم، اإ�ص�فة اإلى خ�ص�ئ�صه العاجية العديدة. فقد ح�ن الوقت ملعرفة اأهمية ع�صري البقدون�ض وفوائده الذهبية 
لل�صحة. وقد ا�صتعر�ض موقع “بولد �صك�ي”، املعني ب�ل�صحة، الفوائد العديدة لع�صري البقدون�ض، وخل�صه� يف 7 نقاط، وهي:
 1 - ينقي الكليتني من ال�ص���موم: فكوب من ع�ص���ري البقدون�ض لديه القدرة على غ�ص���ل الكليتني وتنقيتهم� من ال�صموم، 

كم� اأنه يقي املث�نة من العدوى.
 2 - يقوي املن�عة: يعمل ع�ص���ري البقدون�ض على تقوية اجله�ز املن�عي يف اجل�ص���م، م� ي�ص����عد اجل�ص���م يف مق�ومة العدوى 

البكتريية التي قد ته�جد اجل�صم.
 3 - يح�ص���ن اله�ص���م: فكوب من ع�صري البقدون�ض ك�ٍف لأن ي�صهل من عملية اله�صم، ومينع تكون الغ�زات احلم�صية التي 

توؤدي حلرقة املعدة.
 4 - يطه���ر وينق���ي الدم: نظ���راً لحتوائه عل���ى الكلوروفي���ل والفيت�مين�ت واملكمات الغذائية الأ�ص��ص���ية، ف�إن ع�ص���ري 

البقدون�ض يقوم بتنظيف وتطهري وتنقية الدم من ال�صموم، كم� مينع تكون ال�صموم يف الدم مرة اأخرى.
 5 - يقلل �ص���غط الدم املرتفع: من اأهم خوا�ض ع�ص���ري البقدون�ض اأنه مفيد جداً ملن يع�نون من �صغط الدم املرتفع، فهو 

يخف�ض �صغط الدم ويح�فظ على معدله املتو�صط.
 6 - مينع رائحة الفم الكريهة: ع�صري البقدون�ض غني ب�لكلوروفيل املعروف بفع�ليته يف مق�ومة ومنع رائحة الفم الكريهة، 

لذا ف�حلر�ض على �رشب كوب من ع�صري البقدون�ض يف ال�صب�ح ي�صمن احلف�ظ على رائحة الفم الطيبة طوال اليوم. 
7 - ي�ص�عد على فقدان الوزن: ع�صري البقدون�ض امل�ص�ف اإليه قطرات الليمون ي�ص�عد يف فقدان الوزن الزائد. فنظراً لأنه 
غني ب�ملكمات الغذائية املفيدة للج�صم، ف�إن ع�صري البقدون�ض ي�ص�عد يف حرق الدهون، ف�ملواظبة على �رشب ع�صري البقدون�ض 

امل�ص�ف اإليه الليمون ملدة مرتني اأو 3 مرات يف الأ�صبوع تعطي نت�ئج مذهلة يف خف�ض الوزن. 
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ك�س����ف ت�رسيب جدي����د �أن قيا�س �سا�س����ة جالك�سي 
نوت 8 �سيكون 6.3 بو�سات مع ن�سبة طول �إلى عر�س 

18.5:9، مبعنى �أن �لطول تقريًبا �سعف �لعر�س.
و�أو�س����ح �أن �لهات����ف �سيك����ون م�ستطي����ًك ب�س����كل 
و��سح و�أكرب ب�سيء ب�سي����ط للغاية من جالك�سي �إ�س 8 

بل�س.
وبالن�سب����ة �إل����ى تغي����ر ن�سب����ة �أبع����اد �لهاتف من 
 18.5:9 �لن�سب����ة �مل�ستطيل����ة  �إل����ى   16:9 �لتقلي����دي 
ف�سيك����ون منا�سًبا لتقدمي �سا�س����ة �أكرب دون �أن ي�سبح 

�لهاتف عري�ًسا ومزعًجا لك�ستخد�م. وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتو��سل:  )ق�سم �ملنوعات: 17111479(              ق�سم �الإعكنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

ال تته���رب م���ن م�سوؤوليات���ك، �أفر�د 
�الأ�رسة لن يرتكوك حتقق مبتغاك

�النفعال و�لع�سبية لن يحك م�ساكلك 
مع �حلبيب، حتّل بال�سرب 

ت�سعر �أن قو�نني �لعمل حتّد من قدرتك 
على �البد�ع مع �أنك حتقق �لكثر 

تب����رسّ �الأمور بيوم م���ايل مزدهر �أو باأرباح 
حتققها، �أو باإيجاد و�سائل جديدة 

ت�ستم���ر يف �لتمّنع ع���ن ممار�سة �لريا�سة 
�قتناعاً منك باأن ال فائدة مرجوة

�إذ� كن���ت �أعزب ف���اإن فر�سة جتمعك 
ب�سخ�س مميز ت�سعر �أنه �رسيك �لعمر 

تهت���م �ليوم مبعاجلة �مل�سائل �لقانونية 
و�الأور�ق و�مللفات �لر�سمية 

ال تدع �الأمور ترت�كم بينك وبني 
�حلبيب وناق�سها بالتفا�سيل �ململة 

ح���ذ�ر �سوء �لتفاهم �ل���ذي قد يوؤدي 
�إلى فو�سى يف خططك �لعملية

خف���ف م���ن تن���اول �ملنبه���ات وتدخني 
�لنارجيلة و�الإكثار من �مل�رسوبات �لغازية

�ملنا�س���ب  �لوق���ت  �ختي���ار  ح���اول 
للقيام بالتمارين �لريا�سية �ملهمة  

ال جتادل �حلبي���ب يف �أمور تزعجه وال 
تكن مت�رسعاً يف حكمك عليه

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

أحدث األفالم العالمية والعربية في السينما البحرينية
كعادته����ا كل �أ�سب����وع، تق����دم �رسك����ة �لبحري����ن 
لل�سينم����ا جمموع����ة من �أح����دث �الأف����كم �لعاملية من 

هوليوود باالإ�سافة �إلى �لعربية وبوليوود.
 Alien وه����ذ� �الأ�سبوع لع�س����اق �سل�سلة �أف����كم
موع����د مع ج����زء جدي����د ومع �ملخ����رج �لكب����ر ريديل 
�سك����وت يف �أح����د�ث جدي����دة ح����ول طاق����م �سفين����ة 
ف�سائية يظنون �أنه����م يف ماأمن بعيد عن �أي خماطر 
�أخرى بانتقالهم �إلى كوكب بعيد عن �ملجرة، لكنهم 
يتفاجئ����و� باأنه مكان مظلم وخطر ال ي�سكنه �أي �أحد 

غر ديفيد �لناجي �لوحيد من حملة “بروميثو�س”.
ويحك����ي �لفيل����م �الآخ����ر �ملنتظ����ر يف �ل�سينم����ا 
Everything، Everything ق�س����ة �حل����ب غ����ر 
�ملحتمل����ة للفتاة م����ادي، وهي فتاة ذكي����ة، طريفة 
وو��سعة �خلي����ال، تبلغ من �لعم����ر 18 عاماً، وب�سبب 
�ملر�����س ال ميكنها �أن تغ����ادر منزله����ا، الأن ج�سدها 
كاالأطف����ال ال ميتل����ك مناعة �س����د �لبكتريا، تعي�س 
يف من����زل حمك����م �الإغكق ي�س����كل بيئ����ة منا�سبة لها 
ولو�لدته����ا و�ملمر�س����ة، وهناك �أويل ذل����ك �ل�ساب 
�ل�ساك����ن جو�رها، و�لذي �ستن�س����اأ بينهما ق�سة حب 
لن يوقفه����ا �سيء، هذ� باالإ�ساف����ة �لى جمموعة من 

�الأفكم �جلديدة:

 Alien: Covenant
خكل توجهه����م �إلى كوكب بعي����د على �جلانب 
�الآخر من �ملجرة، يكت�سف طاقم �ل�سفينة �لف�سائية 
)�لعه����د( مكاًن����ا �عتق����دوه جن����ة جمهول����ة، لكنه يف 
�حلقيق����ة عامل ُمظلم وُمقب�س وخطر، ال ي�سكنه غر 
�ساكن وحيد ه����و ديفيد )مايكل فا�سبندر(، �لناجي 

�لوحيد من حملة بروميثيو�س على �سطح �لكوكب.
من �إخر�ج: ريديل �سكوت 

 Everything, Everything
م����اذ� لو مل تتمك����ن من مل�س �أي �س����يء بالعامل 
�خلارج����ي، عج����زت عن ��ستن�س����اق �له����و�ء �مُلنع�س، 
ُحِرمت من �سعورك باأ�سعة �ل�سم�س على وجهك، ومل 
تظف����ر بقبلة من جارك �لو�سيم.. يروي �لفيلم ق�سة 
)م����ادي(، فت����اة يف �لثامن����ة ع�رس من عمره����ا، ذكية، 
ف�سولية، و�ساحبة خيال خ�سب. لكن - ل�سوء حظها 
- مينعها مر�سها �لنادر م����ن مغادرة نظام �حلماية 
�مُلخ�س�س لها و�لبيئة �ملغلقة عليها باإحكام د�خل 
منزلها، ولك����ن )�أويل( - �ل�سبي �لقاطن بجو�رها - 

لن ي�سمح لكل ذلك باإيقافهم.
�لفيلم ماأخ����وذ من �لرو�ية �الأكرث مبيعا للكاتبة 
نيك����وال ي����ون و�لت����ي حتمل نف�����س �ال�س����م، وتعترب 

�لرو�ية ه����ي �الأكرث مبيعاً وفق����اً ل�سحيفة نيويورك 
تامي����ز، لتظل مل����دة 8 �أ�سه����ر �سمن قائم����ة �الأكرث 
مبيع����ا، و�أي�س����ا مت ت�سنيفها كاأف�س����ل كتاب وفقا 
ع����ام  يف   ”School Library Journal“ ملجل����ة 

.2015

 The Zookeeper’s Wife
فيل����م در�م����ي ماأخ����وذ ع����ن ق�س����ة حقيقية من 
بطولة جي�سيكا �سا�ستني، تدور �أحد�ثه حول زوجني 
عمك كحر������س حلديقة حي����و�ن “و�ر�س����و”، و�ساعد� 
يف �إنق����اذ مئات من �لب�����رس و�حليو�نات �أثناء �الحتكل 
�لنازي �لذي وقع خكل فرتة �حلرب �لعاملية �لثانية.

Stratton
ت����دور �أح����د�ث �لفيل����م ح����ول عمي����ل بالقو�ت 
�خلا�سة يف �لبحري����ة �لربيطانية يتتبع خلية �إرهابية 

دولي����ة �إال �أنه خ����كل رحلة �لتتبع يو�ج����ه �لعديد من 
�ملفاجاآت و�مل�ساكل �لتي تهدد �لعملية بالكامل.

Spark: A Space Tail
تدور �أحد�ث �لق�سة قب����ل ثكثة ع�رس عام، حيث 
يقوم �جلرن�ل )زوجن( بال�سيطرة على كوكب )بانا( 
وتدم����ره وتق�سيم����ه، يتدخ����ل )�سب����ارك( ملو�جهة 
�خلط����ة �ل�رسي����رة ل����زوجن يف �ل�سيط����رة عل����ى �لعامل 
م�ستعيًن����ا يف ذلك بالوح�س )كر�ك����ن(، ذلك �لوح�س 
�ل����ذي ميتلك �أق����وى �سكح فتاك على م����ر �لع�سور، 
ي�ساف����ر �سب����ارك م����ع �أ�سدقائ����ه به����دف �لو�س����ول 

للوح�س كر�كن قبل فو�ت �الأو�ن.

 The Rezort Z
بعد نهاية �لع����امل و�سيطرة �ملوتى �?حياء على 
مق����در�ت �حلي����اة، ينج����ح �لب�رس بعد ف����رتة يف فر�س 
�ل�سيطرة م����ن جديد، وتتمخ�����س كل هذ� عن جتربة 
جدي����دة، وهي �فتتاح حديقة �سف����اري مفتوحة �أمام 

�جلمهور بهدف ��سطياد �ملوتى �?حياء د�خلها.

 The Circle
حت�س����ل ماي عل����ى عمل جدي����د يف �أك����رب �رسكة 
و�لتو��س����ل  �لتكنولوجي����ا  جم����ال  يف  متخ�س�س����ة 
�الجتماعي على م�ستوى �لعامل، و�لتي ت�سر مبثابة 
فر�سة �لعمر بالن�سبة لها، وي�سجعها موؤ�س�س �ل�رسكة 
�إميون بايلي على خو�س غمار جتربة جديدة تتخطى 
�حلو�ج����ز �ملعتادة للخ�سو�سية، مم����ا يوؤثر بالتبعية 
على حياتها �ل�سخ�سي����ة وحياة �أ�سدقائها وعائلتها 

و�لب�رسية باأ�رسها بفعل قر�ر�تها يف هذه �لتجربة.
من متثيل: �إميا و�ت�سون توم هانك�س.

 King Arthur: Legend of the
 Sword
تدور �أحد�ث �لفيلم ح����ول �لق�سة �لكك�سيكية 
لل�س����ر الن�سلوت �أح����د فر�سان �ملائ����دة �مل�ستديرة 
و�أهم �أتب����اع �مللك �آرثر �ملخل�س����ني، و�لذي يقع يف 
غر�م �مللكة )غوينيف����ر(، مما يهدد مملكة )�مللك 
�آرثر( باالنهيار.يعود �لفيلم من جديد لق�سة �مللك 
�آرثر حينم����ا كان يف ريعان �ل�سب����اب، و�لذي جنح يف 
�حل�سول عل����ى �سيف �إك�ساليبور �لق����وي �لذي كان 
مزروًع����ا يف قل����ب �سخرة �سل����دة، وعلي����ه �أن يحكم 
�سيطرت����ه على �سيفه و�أن يوح����د �ل�سعب حتت ر�ية 
و�حدة من �أج����ل هزمية فورتيجري����ن �مل�ستبد �لذي 

قتل و�لديه و��ستولى على عر�سه يف �ل�سابق.
من �إخر�ج: جاي ريت�سي.

 A United Kingdom
��ستن����اًد� �إل����ى و�قع����ة حقيقي����ة، ت����دور �أحد�ث 
�لفيلم حول �أم����ر )بت�سو�نا( �الأ�سمر �سرتي�س خاما 
)د�فيد �أويلو(، و�لذي ت�سبب يف �سجة دولية عاتية 
حني ت����زوج من �إمر�أة بي�ساء من )لندن( تدعى روث 
ويليامز )روز�موند بايك( يف �أو�خر حقبة �الأربعينات.

بنك �حلظ 
بع����د ف�سل حمم����د �سالح )حممد مم����دوح( من 
�لبنك �لذي يعمل به ب�سب����ب جتاوز�ته �مل�ستمرة يف 
حق �لعمكء، يقرر �لتحال����ف مع عمرو )�أكرم ح�سني( 
زميل����ه يف �لبن����ك، وزئ����رو )حممد ث����روت( �رسيكهما 
يف حم����ل �ألعاب �لبكي �ستي�س����ن يف �سبيل �رسقة 15 

مليون جنيه من �لبنك �لذي كان �سالح يعمل به.

�لبع�����س قد ي����رى �الأول����ى جميلة 
و�لثاني����ة عادية �أما �لبع�س �الآخر فقد 
ي����رى �لعك�س متام����اً، �لبع�س قد يجد 
�أن يف �الأول����ى ممي����ز�ت وخ�سائ�س ال 
ُي�سته����ان بها �أب����د�ً �أم����ا �لبع�س �الآخر 
فق����د يلتم�����س عن����د �لثاني����ة �سمات 
ال ميك����ن �أن تتو�ج����د عن����د غرها من 
زمي����كت عمره����ا وجيله����ا، نع����م نحن 
نتحدث بكل ب�ساطٍة عن �مل �لعو�سي 
و�سي����كء �سب����ت �للتني ُتعت����رب�ن من 
�لنجم����ات �الأكرث �سه����رًة وجنومية يف 
�لوط����ن �لعربي و�للت����ني كانتا حمور 
�سال����ح  و�ملذي����ع  �الإعكم����ي  حدي����ث 
�لر��س����د عندم����ا ح����ل �سي����ف برنامج 

“ليايل �لكويت”.
نع����م �أمام �لكام����ر� ومبا�رسًة على 
�لهو�ء مل يرتدد هذ� �ل�ساب �ملعروف 
و�ملحب����وب يف �إعط����اء ر�أي����ه �خلا�����س 
و�ل�سخ�سي بهات����ني �ملر�أتني لي�سر 
�لت����ي  �لبحريني����ة  �ملمثل����ة  �أن  �إل����ى 
�أدخلتنا �إلى د�خل حمامها عرب �سناب 
�س����ات فاأث����ارت جدالأً كب����ر�ً هي �أكرث 
�أناق����ة بالن�سبة له من �م����ل �لعو�سي، 
ه����ي �لتي يب����دو �أن خكف����اً كبر�ً وقع 
بينهم����ا ح����ني ��ستقبله����ا يف برناجمه 
“رد كارب����ت” جعله����ا تغ����ادر يومها 
�مل�رسح غ����ر مكرتثٍة لفري����ق �الإعد�د 
وله حتديد�ً، وه����ي �ملقابلة �لتي عاد 
و�أعل����ن �أن����ه ن����ادٌم عليها ول����ن يتجر�أ 
يوماً عل����ى �لوقوع يف ه����ذ� �خلطاأ من 
جديد، ما ي����دل بطبيعة �حلال على �أن 
نو�ياه جتاه بطل����ة م�سل�سل “ذكريات 
ال مت����وت” ما ز�لت غ����ر �سليمة وغر 

�سافية.

م����اذ� ح�س����ل بينهما حينه����ا وما 
�لذي دفع بالعو�سي �إلى ترك �حللقة 
يا ت����رى هو �ل�س����وؤ�ل �ل����ذي ال يعنينا 
�لي����وم كثر�ً وال ناأبه ل����ه فعلياً، �إذ ما 
نك����رتث له هو �آر�وؤه بل����وك �لنجمتني 
�ملعنيت����ني باملو�سوع كله وكيف �أنه 
بب�ساط����ٍة و�رس�حٍة �أك����د �أن �سبت �لتي 
ك�سف����ت ع����ن ديانتها منذ ف����رتٍة هي 
�أكرث طبيعي����ة وباملقارنة بينها وبني 
�م����ل من �جلدي����ر �أن تف����وز هي بلقب 
�الأجمل و�الأكرث �إثارة، منوهاً يف �لنهاية 
باأن����ه قد تتو�جد فنانات �أخريات �أكرث 

�أناق����ة منها ممتنعاً عن ذكر �أ�سمائهن 
و�لك�سف عن هوياتهن.

ر�أي����ه  �أن  ذك����ره  �جلدي����ر  وم����ن 
�لو��س����ح و�جلل����ي ه����ذ� يتنا�سب مئة 
يف �ملئ����ة ويتما�س����ى مع �لول����ع �لذي 
تكنه بطلة م�سل�سل “عود �خ�رس” لكل 
م����ا ه����و مو�سة و�أزي����اء، ه����ذ� �لهو�س 
�ل����ذي يتملكه����ا منذ نعوم����ة �أظافرها 
و�لذي نت����ج عنه فوزه����ا موؤخر�ً بلقب 
�سفرة وملك����ة �ملو�سة �لعربية �لتي 
�أ�سافته����ا �إل����ى جعبته����ا و�إجناز�ته����ا 

وم�سو�رها �لذي ال يز�ل يف بد�ياته.

شيالء سبت تتفوق على 
أمل العوضي في األناقة

الــدوسـري يصــدر كتــاب “سعــد 
الجـــزاف.. 50 عاًمــا.. سيــرة وعطــاء”

و�لفن���ان  �لكات���ب  �نته���ى 
�لدو����رسي من  ر��س���د  �إبر�هي���م 
كتابة �س���رة �لفن���ان �مل�رسحي 
�لقدي���ر �سع���د �جل���ز�ف و�لذي 
حم���ل عن���و�ن “�سعد �جل���ز�ف.. 
50 عاما.. �سرة وعطاء”، ويقع 
�لكت���اب يف 180 �سفح���ة وه���و 
�الأولي���ة  �ملر�جع���ة  حت���ت  �الآن 
مرحل���ة  لدخول���ه  ��ستع���د�د� 
و�سيق���وم  و�لطباع���ة  �الإخ���ر�ج 
مرك���ز �جلزي���رة باالإ����رس�ف على 
طباعت���ه وتد�سين���ه يف �لثكث���ة 
�الأ�سهر �ملقبل���ة ليكون باكورة 
 2018  2017- �إ�س���د�ر�ت 
�سمن مو�سمه �لثقايف �خلام�س.

�لفن���ان  �أن  بالذك���ر  يج���در 
�إبر�هي���م �لدو����رسي عك���ف منذ 
زم���ن عل���ى �إ�س���د�ر�ت وتوثيق 

�سرة حي���اة �الأدباء ورموز �لفن 
�ملكتب���ة  و�أث���رى  �لبحري���ن  يف 
بالعدي���د من �الإ�س���د�ر�ت منها 

م���ن �إ�سد�ر�ت���ه �أع���كم �لط���رب 
�ل�سعب���ي يف �لبحري���ن- �لفنون 
�ل�سعبي���ة يف �لبحري���ن- م�سو�ر 
�ملطرب يو�سف ق���وين، م�سو�ر 
�ملطرب عبد�هلل �سامل بو�سيخة. 
ذ�ك���رة �لبديع ، ذ�ك���رة �الأغنية 
�لبحريني���ة، ر��س���د �ملعاودة - 

�مللحن عي�سى جا�سم. 
�أم���ا �لفن���ان �لقدي���ر �سع���د 
�جلز�ف فهو ممثل �أثرى �ل�ساحة 
�لفني���ة بالكث���ر م���ن �العم���ال 
مثل فرج���ان لول و�لبيت �لعود 
وح���ز�وي �ل���د�ر و�لكلمة �لطيبة 
وله ب�سم���ة و��سح���ة يف م�سرة 
�مل�رسح �لبحريني وم�رسح �جلزيرة 

خ�سو�سا.

مت يوم �أم�س �الأول 
�إد�رة  ت�سكيل جمل����س 
م�رسح �ل�سو�ري للدورة 
�لثالث���ة ع����رس -2017
2019 برئا�س���ة خال���د 
يف  وذل���ك  �لرويع���ي 
�الجتماع �الول ملجل�س 
�الد�رة �ل���ذي عق���د يف 
ت�سكيل  �لعدلي���ة ومت 
�الد�رة �ملكون���ة من 7 
�أع�س���اء مت تر�سيحهم 

يف �جلمعية �لعمومية �العتيادية وهم كالتايل: نائب 
�لرئي�س حمم���د �ل�سفار، �مانة �ل����رس حممد �ساهني، 
�ملالي���ة حمم���ود �سفيق، �للجن���ة �لثقافي���ة ح�سني 
�لعريب���ي، مدير مهرجان �ل�س���و�ري �لدويل لل�سباب 
�حم���د �لف���رد�ن ورئي����س مرك���ز �ملعلوم���ات حممد 

بهلول.

�ن��ت��ه��ت �ل��ف��ن��ان��ة 
حممد  �أمرة  �لبحرينية 
م���ن ت����اأدي����ة م��ن��ا���س��ك 
�أم��رة  ون�رست  �لعمرة. 
�لر�سمي  ح�سابها  عرب 
ع���ل���ى �أح��������د م���و�ق���ع 
�الإجتماعي  �لتو��سل 
“�لكعبة” د�خل  �سورة 
�مل�سجد �حلر�م وعلقت 
تقبل  “�للهم  قائلة: 
�غفر  �للهم  منا عمرتنا 
علينا  وتب  ذنوبنا  لنا 
وعافنا و�أعف عنا �للهم 
تقبل دعاءنا و�غفر لنا 

يا رحمن”.

• �سعد �جلز�ف	

• خالد �لرويعي	

• �إبر�هيم �لدو�رسي	

أميرة محمد تؤدي مناسك العمرةالرويعي رئيًسا لمسرح الصواري

tariq_albahhar

 اإلماراتية سميرة أحمد: 
البحرينية سعاد علي.. عفًوا!

��ستغربت �لفنانة �سمرة �أحمد �حل�سور �ملتكرر للفنانة 
�لبحرينية �سعاد علي يف �لكثر من �الإنتاج �الإمار�تي �ملحلي، 
لكنها �سددت على تقديرها و�عتز�زها بعلي يف �لوقت نف�سه. 
و�أ�سافت موجهة �حلديث �إل����ى �سعاد علي:  �سعاد علي.. لك 
كل �لتقدي����ر و�العتز�ز، لكن عفو�ً.. م����ن حقي �أن �أت�ساءل عن 
�����رس هذ� �لوجود، بع����د �أن �أ�سبحت )الزمة( يف م�سل�سكتنا، ويف 
�ملقاب����ل ب����كل تاأكيد كن����ت �ساأتقبل منك �ملوق����ف ذ�ته، لو 

كنت مكاين .
قال����ت �لفنان����ة �الإمار�تية �سمرة �أحم����د ملوقع �المار�ت 
�ليوم �إن ح�سوره����ا يف �الأعمال �لتلفزيوني����ة، �خلا�سة ب�سهر 
رم�سان �ملقبل، يقت�رس على ح�سور وحيد يف م�سل�سل �سوري 

يتم ت�سويره باالإمار�ت، ليبث على �إحدى �لقنو�ت �ملحلية.
و�أ�س����ارت �سمرة �أحمد �إل����ى �أن �الإنتاج �ملحلي �المار�تي 
يج����ب �أن يهتم باإيالء فر�ص �أكرب لل�شباب، لكن ب�رشط �أن يتم 
��ستيع����اب جتاربهم، ولي�����س و�أدها، م�سيف����ة:  قدمت خكل 
ف����رتة �إنتاجي �لعديد من �الأ�سماء �ل�ساب����ة، �سو�ء على �سعيد 
�لتمثي����ل، و�لفر�����س �الأول����ى �حلقيقية، مثل م����رو�ن عبد�هلل 
وط����كل حممود وجمعة علي، �أو يف جم����ال �لكتابة مثل يو�سف 
�إبر�هيم، وجا�سم �خلر�ز، �لذي اليز�ل �أكرث �أبناء جيله و�الأجيال 
�لتالي����ة بروز�ً يف جمال �لكتابة للدر�ما �لتلفزيونية، وهذ� هو 
�لفارق بني �ملنتج �لوطن����ي �لذي ��ستقى �أدو�ته من م�سرة 

مهنية، و�ملنتج �الأقرب ملفهوم تاجر �ل�سنطة .

• تنتهي �ملمثلة �مل�رسية 	
�سمية �خل�ساب من ت�سوير 

م�ساهدها �الأخرة يف م�سل�سل 
�حلكل، يوم 25 مايو �جلاري، 

بح�سب �خلطة �ملو�سوعة 
الإنهاء �لت�سوير.
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متابعة: طارق البحار

مبنا�سب���ة م���رور 10 �سن���و�ت $ اأ�سامة املاجد
على تاأ�سي�س مرك���ز عائ�سة يتيم 
�الأ�رسي �لتابع جلمعية نه�سة فتاة 
�لبحرين، يقيم �ملركز حفل �إعكن 
نتائج م�سابقة عائ�سة يتيم للفيلم 
�لق�سر يوم غد �ل�سبت، �ملو�فق 
20 مايو �جلاري، ويف متام �ل�ساعة 
�لعا�رسة �سباح���ا، وذلك يف �سينما 
�ل�سي���ف 2 “بالقرب م���ن ماجيك 
�آيكن���د” بح�سور جلن���ة �لتحكيم، 
�الإعكمي���ني  م���ن  كب���ر  وح�س���د 

و�لفنانني و�ملهتمني. 
و�أ�س���ارت رئي�س جمل�س �الإد�رة �جلمعية �بت�سام خمي�س �إلى �أن 
فك���رة �إطكق م�سابقة توعوي���ة �سنوية غر ربحي���ة، �نطلقت خكل 
�الجتم���اع �لثالث ملجل�س �الأمناء، وعليه عق���د ع�سو جمل�س �الأمناء 
غ�سان �ل�سهابي �جتماعاً م�ساء �الثنني 19 يناير 2015، مع كل من 
من�سورة عبد�الأمر “ناقدة ومتابعة �سينمائية”، وح�سني �لرفاعي 
“خمرج �سينمائ���ي”، لبحث فكرة �إقامة م�سابق���ة للفيلم �لق�سر 
برعاية مرك���ز عائ�سة يتيم لكإر�ساد �الأ����رسي �لتابع جلمعية نه�سة 

فتاة �لبحرين.
وحول �أه���د�ف �مل�سابقة قالت خمي�س �إنه���ا تعمل على تعزيز 
�لوعي �الجتماعي و�لنف�سي و�لقانوين لدى �أفر�د �الأ�رسة و�ملجتمع 
ح���ول حقوقه���م وو�جباته���م �ل�سخ�سي���ة و�ال�رسي���ة حلمايتهم من 
�مل�س���ككت �لتي قد يتعر�سون لها يف �حلياة �الأ�رسية و�ملجتمعية، 
موؤك���دة �أن �مل�سابقة �لت���ي تطلقها �جلمعية و�ملرك���ز والأول مرة 
بالبحري���ن، يف مبادرة �إن�سانية توؤكد �مل�سوؤولية �الجتماعية وتعمل 
عل���ى �لدخول يف �أطر جديدة ومبتكرة للتعريف باملركز وما يقدمه 

من خدمات �إر�ساد �أ�رسي الأفر�د �الأ�رسة و�ملجتمع. 
و�أو�سح���ت رئي����س جمل����س �الد�رة �جلمعي���ة �ل���ى �أن �جلمعية 
و�ملرك���ز يهدف���ان �ل���ى ��ستقطاب �ل�سب���اب لكهتم���ام بال�سوؤون 
�الأ�رسي���ة، وحتفيز �ملو�ه���ب �ل�سينمائية يف �لبحري���ن، مو�سحة �أن 
�مل�سابق���ة ويف ن�سخته���ا �الول���ى ��ستقطبت 13 م�سارك���ة متميزة 

ور�ئدة من �أعمال �ل�سباب. 
وح���ول حماور �مل�سابق���ة، �أو�سحت خمي�س، �نه���ا تعالج �لعنف 
�الأ����رسي و�آثاره �لنف�سية و�الجتماعية على �ملر�أة و�الأطفال، وزيادة 
وعي �ملر�أة بحقوقها وو�جباتها �الأ�رسية، وزيادة �لعمل على �لرب�مج 
�لوقائي���ة، الأهميتها يف �لتخفيف من �لعنف �الأ�رسي، و�لرتكيز على 

دور �لرتبية و�لتن�سئة �الجتماعية يف تعزيز �لعنف �الأ�رسي.

“عائشة يتيم” يعلن عن نتائج 
مسابقة الفيلم القصير

بدور املالكي $

• ح�سني �لرفاعي	
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�ل�صني حتذر من فريو�س جديد وتدعو �إىل حتديث “ويندوز”
�ص���جعت ال�صني م�صتخدمي “ويندوز” اإلى حتديث براجمهم وحماية حوا�صيبهم من فريو�س جديد 

مرفق بفدية �صبيه بدودة “واناكراي” التي اخرتقت مئات اآلف احلوا�صيب حول العامل منذ اأ�صبوع.
وعلى الرغم من عدم الإبالغ عن اخرتاق الفريو�س اجلديد امل�صمى “وايفيك�س” )واي اآي دبليو اآي 
اك�س( حوا�صيب يف ال�صني غري اأنه انت�رش يف بلدان اأخرى وا�صتدعى اإطالق �رشكة “هيمدال �صكيوريتي” 

الدمناركية حتذيراً للم�صتخدمني.
وقالت “هيمدال” اإن “وايفيك�س” “املرفق بطلب فدية يحل حمل “واناكراي” لكن من دون فا�صل 
لوقفه ومع القدرات نف�ص���ها على اإعادة التنا�ص���خ التي تتيح له النت�ص���ار ب�رشعة”. واأ�ص���افت اإن غياب 

الفا�صل لوقف انت�صار الفريو�س يعني اأن “وايفيك�س” ميكن اأن يكون حتى اأقوى من “واناكراي”.
غري اأن خرباء اآخرين قالوا اإن انت�صار “وايفيك�س” اأبطاأ من “واناكراي”.

واكت�ص���ف خرباء الأمن املعلوماتي يف بداية هذا الأ�ص���بوع فريو�ص���ا اآخر يدعى “اأديلكوز” توقعت 
�رشكة “بروفبوينت” لالأمن العلوماتي اأن يكون هجومه اأو�صع نطاقاً بكثري.

وقالت �ص���يفرين ار�ص���ني من املركز الفرن�ص���ي لدرا�ص���ات ال�ص���ني املعا�رشة اإن اإعالن بكني عن 
اكت�صاف “وايفيك�س” يف اخلارج يخدم م�صالح النظام لأن “ال�صني توؤكد منذ زمن اأنها �صحية هجمات 

اإلكرتونية يف حني اأ�صارت و�صائل الإعالم الأجنبية اإليها كم�صدر لبع�س الهجمات”.

�ملليارية باأرقامها  “غوغل” تتباهى 

در��صــــة تربط بني حر�رة �لطقــ�س و�إ�صابـــة �حلو�مـــل بال�صـــكري
اأظه���رت درا�ص���ة كندي���ة جدي���دة ارتباطا بني 
ارتف���اع درج���ات احل���رارة ج���راء الحتبا����س احلراري 
وزيادة عدد الن�ص���اء اللواتي ي�صنب مبر�س ال�صكري 
اأثناء حملهن مما يعطي �صببا اإ�صافيا للقلق من هذه 

الظاهرة العاملية.
ووجد الباحثون اأن الن�صاء الكنديات اأكرث عر�صة 
لالإ�صابة ب�ص���كري احلمل اإذا تعر�صن لدرجات حرارة 
اأعل���ى م���ن املتو�ص���ط مقارن���ة بالن�ص���اء احلوامل يف 

املناطق الأكرث برودة.
وقال���ت امل�رشفة على الدرا�ص���ة الطبيبة جيليان 
بوث من م�صت�صفى �صانت مايكل يف تورونتو “هناك 
اأدل���ة مث���رية لالهتمام عل���ى اأن حرارة اجل���و مرتبطة 

بزيادة خماطر الإ�صابة ب�صكري احلمل”.
وكتبت بوث وزمالوؤه���ا يف دورية “رابطة الطب 
الكندي���ة” اأن البحث ي�ص���ري اإل���ى اأن التعر�س للربد 

يزيد من ح�صا�صية النا�س جتاه هرمون الأن�صولني.

ول ينتج امل�ص���ابون بالنوع الثاين من ال�صكري 
اأو �ص���كري احلمل ما يكفي من هرمون الأن�صولني اأو 
ل تتفاعل معه اأج�صادهم. وي�صاعد الأن�صولني اجل�صم 

على حتويل ال�صكريات اإلى طاقة.
وتق���ول املراك���ز الأمريكية ملكافح���ة الأمرا�س 
والوقاي���ة منه���ا اإن ح���وايل واحدة من كل ع�رش ن�ص���اء 

معر�صة لالإ�صابة ب�صكري احلمل.
بيان���ات  الدرا�ص���ة  ه���ذه  الباحث���ون يف  وحل���ل 

396828 ام���راأة يف منطق���ة تورونتو الك���ربى اأثناء 
فرتة حملهن بني 2002 و2014.

وذك���ر الباحث���ون اأن حتليل البيانات اأ�ص���ار اإلى 
اأن كل زي���ادة تبل���غ ع����رش درجات يف مع���دل احلرارة 
يرتب���ط بزي���ادة قدره���ا 6 % يف خماط���ر الإ�ص���ابة 
ب�ص���كري احلمل. واأو�صحت بوث لن�رشة رويرتز هيلث 
اأن املخاط���ر املتزايدة رمبا تكون هامة اإذ يتوقع اأن 

تزيد درجات احلرارة العاملية بحلول 2050.

خطفت “حبيبها” 

يف حفل زفافه 

قامت فت���اة هندية باختطاف �ص���ديقها 
حتت تهديد ال�ص���الح خالل حفل زفافه، حيث 
كان م���ن املق���رر اأن يت���زوج مناف�ص���ة لها يف 

احلب، بح�صب موقع ديلي ميل.
وكان اأ�ص���وك ياداف م���ن موهانبوروا يف 
الهند، ي�صتعد لالحتفال بزفافه عندما دخلت 
�ص���ديقته ال�ص���ابقة م���ع 6 رجال م�ص���لحني، 
ال�ص���يارة  يف  وو�ص���عه  باختطاف���ه  وقام���وا 
وغ���ادروا املكان حتت اأعني مئات ال�ص���يوف 

املذعورين.
ويعتقد اأن هذه الفتاة كانت على عالقة 
مع اأ�ص���وك قبل اأن ينهيه���ا يف وقت مبكر من 
العام املا�ض���ي، ب�ض���بب �ض���غوط من والديه 

اللذان اأ�رشا على تزويجه من اأخرى.
وتو�صلت �ص���ديقة اأ�ص���وك والداه مرارا 
وتك���رارا ب���اأن يقوم���ا باإلغ���اء ال���زواج، وعدم 

امل�صي به اإل اأن طلبها قوبل بالرف�س.
وبق���ي اأ�ص���وك مفقودا ملدة 24 �ص���اعة، 

قبل اأن تتمكن ال�صلطات من حتديد مكانه.

ويل �صميث ي�صدم “كان” 

بتعليقاته على “نيتفلك�س”

اأثار النجم الأمريكي ويل �ص���ميث �ص���جة 
خالل املوؤمتر ال�صحفي ملهرجان كان الدويل 
لل�ص���ينما هذا العام، عندما ق���ام بالدفاع عن 
موق���ع “نيتفلك����س” والأفالم الت���ي ينتجها 

خارج �صالت ال�صينما.
وكان املهرجان الدويل الكبري قد اأ�صدر 
ق���رارا بحرم���ان الأف���الم التي ينتجه���ا موقع 
“نيتفلك����س” م���ن امل�ص���اركة يف املهرج���ان 
ابت���داء م���ن الع���ام الق���ادم، باعتبارها “غري 

�صينمائية”.
ق���ال  “تيليغ���راف”،  ل�ص���حيفة  ووفق���ا 
�صميث خالل املوؤمتر ال�صحفي: “املن�صتني 
)ال�ص���ينما ونيتفلك�س( ل يتعار�صون، اإنهما 
طريقت���ني للرتفي���ه”، وق���ال اأن نيتفلك����س 

“يجلب الكثري من الرتابط”.
واأ�ص���اف �ص���ميث اأن اأطفاله ي�ص���اهدون 
نيتفلك����س كث���ريا، واأن ه���ذا ل مينعه���م من 
الذهاب اإلى �صالت ال�صينما مرتني اأ�صبوعيا.

ومت تعي���ني �ص���ميث واح���دا م���ن ح���كام 
املهرج���ان لختي���ار الفيلم الفائز بال�ص���عفة 

الذهبية، للمرة الأولى.
وينت���ج نيتفلك����س اأفالم���ا عدة �ص���نويا، 
ويتم عر�ص���ها على املوقع للم�صرتكني، من 
دون اأي اإ�ص���دار يف ال�ص���ينما، وهو الأمر الذي 
اأدى باملهرج���ان حلرم���ان اأف���الم نيتفلك����س 

م�صتقبال.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

األخيرة
مواقيت 
الصالة

�صغط �لدم “مرتبط” بكثري من �لأمر��س �خلطرية
يرتبط ارتفاع �ض���غط الدم باأمرا�ض تهدد �ض���حة الإن�ضان كال�ض���كتات الدماغية والنوبات القلبية 
اإ�ضافة اإلى الف�ضل الكلوي، ولأن معدل �ضغط دم الإن�ضان، يتغري ب�ضكل طبيعي على مدار ال�ضاعة فاإن 
الطعام واحلركة وعوامل اأخرى تلعب دورا يف ا�ص���طرابه. درا�ص���ات عديدة اأ�صارت اإلى دور منط احلياة 
ال�ض���حي، يف احلفاظ على �ض���حة القلب، وحتديداً ارتفاع �ض���غط الدم، ومنها درا�ضة بريطانية حديثة، 

ذكرت اأن تقليل امللح يف الطعام، ي�ضهم يف عودة �ضغط الدم اإلى امل�ضتوى الطبيعي.
درا�ص���ة اأملانية اأخرى، ذكرت اأن بع�س اخل�رشاوات تعد الدواء ال�صحري للمر�س، كال�صمندر واملوز 

واخلر�صوف.
وح�ض���ب خرباء التغذية، فاإن اإجراء تغيريات يف منط احلياة، ي�ضاعد يف �ضبط معدلت ال�ضغط، واإن 

تقليل الدهون والأمالح وممار�صة الأن�صطة الريا�صية، يح�صنان �صحة املر�صى ب�صكل وا�صح.             

ا�ض���تغل املدير التنفيذي ل�رشكة غوغل �ضاندر بيت�ضاي موؤمتر ال�رشكة ال�ضنوي للمطورين 
ليك�صف عن جمموعة من الأرقام املميزة التي تعرب عن اأداء قوي للعمالق “غوغل”.

واأكد بيت�ض���اي اأن نظام ت�ض���غيل اأندرويد يتمتع باأكرث من ملياري م�ضتخدم ن�ضط �ضهريا 
حول العامل. وانتقل بيت�صاي لي�صتعر�س املنتجات “املليارية” لل�رشكة، وهي خدمات تقدمها 

غوغل وي�صتعملها اأكرث من مليار م�صتخدم ن�صط �صهريا يف جميع اأنحاء العامل.
واأو�صح املدير التنفيذي، الذي يتولى من�صبه قبل عامني تقريبا، خالل افتتاحه للموؤمتر 
اأن ت�صنيف اخلدمات “املليارية” ي�صم حاليا 7 خدمات وهي خدمة البحث “�صري�س”، ونظام 
الت�ضغيل “اأندرويد”، ومت�صفح “كروم”، وموقع “يوتيوب” للفيديو، اإلى جانب متجر “غوغل 
ب���الي” والربيد الإلكرتوين “جيميل” واأخ���ريا خدمة اخلرائط “ماب�س”. كما اأ�ص���ار خالل كلمته 
لقرتاب خدمات اأخرى من اللتحاق بنادي “اخلدمات املليارية” م�ص���جلة معدلت منو مميزة، 
على غرار خدمة التخزين “غوغل درايف” بنحو 800 مليون م�ص���تخدم ن�ص���ط �ص���هريا وكذلك 

خدمة ال�صور “فوتوز” التي و�صلت اإلى حاجز ال� 500 مليون م�صتخدم ن�صط �صهريا.

 Social
media

دولر  مليون   122
غر�مة على “في�صبوك” 

ب�صبب “و�ت�صاب”

غّرم���ت جلن���ة مكافحة الحتكار يف الحت���اد الأوروب���ي، اأم�س، موقع التوا�ص���ل الجتماعي 
)في�ص���بوك( مببل���غ 122 ملي���ون دولر، بع���د اإدانته بتقدمي بيانات م�ص���للة ب�ص���اأن �ص���فقة 
ا�ص���تحواذه على تطبيق “وات�صاب”. وقالت اللجنة التي تراقب املناف�ضة اإن الغرامة متنا�ضبة 

ورادعة للموقع، الذي خرق �رشوط ال�ضتحواذ على وات�ضاب، وفق “رويرتز”.
واأ�ص���ارت اإلى اأن في�صبوك ووات�ص���اب تبادل بيانات امل�صتخدمني، مبا يف ذلك اأ�صماوؤهم 
واأرقام هواتفهم. وقال في�صبوك اإنه ل ميلك و�صائل لربط ح�صابات م�صتخدميه على املن�صتني، 
لكن ات�ص���ح لحقا عدم �صحة هذا احلديث. واأو�صحت اللجنة اأنها وجدت اأن الإمكانية التقنية 
لدمج بيانات املن�ص���تني موجودة بالفعل منذ عام 2014، كما اأن عاملي في�صبوك كانوا على 
علم بذلك. وا�ص���تحوذ موقع “في�ص���بوك” العام 2014 على تطبيق التوا�صل الفوري وات�صاب 

ب�ضفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولر.

ظهرت النجمة مونيكا بيلوت�صى يف حفل افتتاح مهرجان كان ال�صينمائي الدويل يف ن�صخته 
ال�صبعني باإطاللة جذابة خطفت الأنظار من ت�صميم ماركة Dior العاملية

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س ح�صن مع بع�س 
ال�صحب احيانا ولكنه حار 

خالل النهار.

الرياح �صمالية بوجه عام من 10 اإلى 
15 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه من 

5 اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 39 درجة مئوية، وال�ضغرى 

29 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

موظفو المجموعة الملكية بمعرض الملكة 
في قصر باكنغهام يقفون أمام 5 لوحات تصور 
روما للفنان اإليطالي جيوفاني انطونيو كنالى 

)كاناليتو(. األعمال هي جزء من مجموعة 
كاناليتو وفن البندقية )بي أيه(

السنة التاسعة - العدد 3139 

الجمعة
19 مايو 2017 
23 شعبان 1438
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