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�أبوظبي - �صكاي نيوز عربية: قالت �صحيفة 
“و��ص���نطن بو�ص���ت” �إن ع���دد� من �مل�ص���وؤولني 
�لأمريكي���ني يرجح���ون �أن يك���ون زعي���م تنظي���م 
“د�ع�ش” �لإرهابي �أبو بكر �لبغد�دي ل يز�ل على 
قي���د �حلياة، وهو ما ينفي �ص���ائعات عن �عتقاله 
�أو مقتل���ه يف غار�ت �صد �ملتطرفني يف �صوريا �أو 
�لع���ر�ق. وبح�صب �مل�صادر، ف���اإن زعيم “د�ع�ش” 
مل يوق���ف ن�صاط���ه �لإرهاب���ي ومي�ص���ي قدما يف 
م����روع �إرهاب���ي خط���ري، حت���ى و�إن كان قد مني 
بخ�صارة ميد�نية و��صع���ة. وفقد “د�ع�ش” معظم 
�ملدن �لت���ي �صيطر عليه���ا منذ �إعالن���ه ما �صمي 
بدول���ة �خلالف���ة من ف���وق منرب جام���ع �لنوري يف 
�ملو�صل �صن���ة 2014، وتزعمت و��صنطن حتالفا 

دوليا للق�صاء على �لتنظيم.

 “وا�سنطن بو�ست”: البغدادي حي... ويدبر خمططا “جهنميا”

•  �لبغد�دي.. خمطط جهنمي جديد	

رم�سان يرفع الطلب على الورقيات 50 %
�أك���د عامل���ون يف �صوق �ملنام���ة �ملركزية 
�نتعا����ش حركة �لتد�ول يف �ل�صلع بن�صبة ت�صل 
�إل���ى 50 % منذ بد�ية �صه���ر رم�صان �لكرمي، 
�إل �أنه���ا تر�جع���ت يف جان���ب منها مث���ل �صوق 
�ل�صمك �لذي عادة ما يقل �لطلب عليه يف هذ� 

�ملو�صم.
وقال �صاح���ب �رك���ة �لب�صت���اين للخ�صار 
و�لفو�كه �لطازجة، ر�ص���ا �لب�صتاين، �إن �لطلب 

على �خل�صار �رتفع منذ بد�ية �ل�صهر �لف�صيل، 
موؤك���د� �لإقب���ال عل���ى �لورقيات مث���ل �خل�ش 
و�ل�صبن���ت و�لروي���د و�جلرج���ري و�لبقدون�ش، 

وغريها من ورقيات خ�ر�ء بن�صبة 50 %.
وب�ص���اأن �لأ�صم���اك، �أكد �جل���ز�ف يف �صوق 
�ملنامة �ملركزي علي �صلمان، �نخفا�ش �لطلب 
بن�صب���ة ت�صل �إل���ى 60 % منذ بد�ي���ة رم�صان، 
عازًيا ذلك �إلى �أن �لنا�ش يف�صلون �أكل �للحوم 

و�لدو�ج���ن بد�ية �ل�صه���ر �ملبارك تبًعا 
11للعاد�ت �لتي �كت�صبوها عرب �ل�صنني.

• 5 بنوك جتارية حتقق منو� يف ربحيتها يف �لربع �لأول	

الربعية التجارية  البنوك  اأرباح  دينار  مليون   112
قفز �إجم���ايل �أرباح �لبنوك �لتجارية �ملدرجة يف 
بور�صة �لبحرين بالربع �لأول من �لعام �جلاري بنحو 
13 % لتبل���غ 112.2 مليون دينار مقارنة ب� 99.5 

مليون دينار يف �لفرتة نف�صها من �لعام 2017.
و��صتطاع���ت 5 بن���وك جتارية حتقي���ق منو يف 
ربحيته���ا يف �لربع �لأول من �لع���ام �جلاري، يف حني 

مني م�رفان برت�جع يف م�صتوى ربحيتهما.
وت�ص���در �لبن���ك �لأهل���ي �ملتح���د قائم���ة �أكرب 
�لبن���وك من ناحية قيمة �لأرب���اح، وذلك مببلغ قدره 

174.7 مليون دولر )65.7 مليون دينار( 
10خالل �لربع �لأول من 2018.

املنــــاعــــي: القطـــــــاع العقـــــــاري ي�شهــــــد 
انتعا�شـــــا فـــــي الفتـــــرة املقبلــــة 

عقــــوبــــات بديلــــة لـ 11 حمكـومـــا عليهــن 
والإفـــــــراج عنهـــــــن

بتلكـــو جنـــرز يونايتــد وطمـــوح وال�شقــر 
الأبيــــ�ض يف الطليعــــة بـ“نا�شر 11”
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املجالــــ�ض القراآنيـــة فـي البحـريـن.. 
ملــــــــح رم�شـــــــان

مسافات البالد

22

علي الفردان
زينب العكري

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�صخة: �ل�صعودية: ريالن - �لكويت: 200 فل�ش - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�ر : جنيهان - �لأردن : 200 فل�ش - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��صرتليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�شحافة ال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

الهتمام بالأمن والتنمية يف خط متواز البحرين �ستوا�سل م�سرية البناء والتطوير
علينا اأن نكون اأكثـر وعًيا باأهمية احلفاظ على وحدتنا... �شمو رئي�ض الوزراء: �شمو حمافظ اجلنوبية يوؤكد اأن النه�شة ال�شاملة ترجمة للروؤية امللكية... العاهل:

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي����ش �لوزر�ء �صاح���ب �ل�صمو �مللكي 
�لأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة �أن ما ت�صهده �ملنطقة حولنا من 
تطور�ت تطول �أمنه���ا و��صتقر�رها يتطلب من دولها و�صعوبها 
�أن تكون �أكرث وعًيا باأهمية �حلفاظ على وحدتها �لوطنية و�أمنها 
و��صتقر�رها. ولفت �صموه �إلى �أن بع�ش �لأو�صاع �لعاملية جتعل 

�لرتكي���ز ين�صب على �لأمن على ح�ص���اب �لتنمية وهذ� ل ينبغي، 
فيج���ب �أن ي�صري �لهتمام بالأمن و�لتنمية يف خط متو�ز مل�صلحة 
�ل�صعوب ورخائها و�صمان عي�صها يف بيئة م�صتقرة. وكان �صموه 

قد ��صتقبل بق�ر �لق�صيبية �صباح �أم�ش عدد� من �أفر�د 
�لعائلة �ملالكة �لكرمية وكبار �مل�صوؤولني.

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د عاه���ل �لبالد 
�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل 
خليف���ة �أن �لبحرين �صتو��صل م�صريتها 
يف �لبناء و�لتطوي���ر م�صتندة على �إرثها 
�حل�ص���اري �لعري���ق وتطلع���ات �أبنائها 
مل�صتقب���ل م����رق وتكاتفه���م لتحقيق 
�لنج���اح �ملن�ص���ود للنه�ص���ة �لوطني���ة 
�ل�صامل���ة. وكان جاللته ق���د ��صتقبل يف 
ق����ر �ل�صخ���ري م�ص���اء �أم����ش �ملهنئني 
من �أهايل �ملحافظ���ة �جلنوبية مبنا�صبة 
حلول �صه���ر رم�صان �ملب���ارك.  و�ألقى 
حماف���ظ �جلنوبي���ة �صمو �ل�صي���خ خليفة 
بن علي بن خليف���ة �آل خليفة كلمة قال 
فيه���ا “�إن �لنه�ص���ة �لتنموي���ة �ل�صاملة 
ترجمة لروؤية جاللتك���م لتكون �لبحرين 

مملكة عام���رة بالعز و�خلري 
و�لبناء”.

6:21الفطــار:3:22الإم�شاك: 

4 3 2

•  �صمو رئي�ش �لوزر�ء م�صتقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية وكبار �مل�صوؤولني	

• جاللة �مللك م�صتقبال �ملهنئني من �أهايل �ملحافظة �جلنوبية	
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املنامة - بنا: بعث عاهل 
البالد �ص���احب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة اإل���ى رئي����س 
ال�ص���ديقة  جمهوري���ة كوب���ا 
ميغيل دياز كانيل، وذلك يف 
�صحايا حتطم طائرة الركاب 
الكوبي���ة يف هافان���ا، وال���ذي 
اأ�س���فر عن �س���قوط الع�رشات 

من ال�صحايا وامل�صابني.
واأع���رب جالل���ة امللك يف 
برقيته ع���ن خال����س تعازيه 
و�س���ادق موا�س���اته لفخام���ة 
ولل�ص���عب  الكوبي  الرئي����س 
راجي���ا  ال�ص���ديق،  الكوب���ي 
الرحم���ة  لل�ص���حايا  جاللت���ه 
ولذويهم ال�ص���ر وال�صلوان، 

وللم�سابني �رشعة ال�سفاء.

املنامة - بنا: بعث عاهل 
الب���الد �ص���احب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة 
رئي����س  اإل���ى  برقي���ة تهنئ���ة 
جمهورية الكامريون بول بيا، 
اليوم  وذلك مبنا�س���بة ذكرى 

الوطني لبالده.
املل���ك  جالل���ة  واأع���رب 
عن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 
لرئي�س جمهوري���ة الكامريون 
مبوف���ور ال�س���حة وال�س���عادة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

... وجاللته يعزي 
الرئي�س الكوبي

... وجاللته يهنئ 
رئي�س الكامريون 

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة برقية �صكر 
جوابية من ملكة اململكة املتحدة 
ورئي�ص���ة  ال�ص���مالية  واإيرلن���دا 
اجلالل���ة  �ص���احبة  الكومنول���ث 

امللكة اليزابيث الثانية ردا على 
برقي���ة التهنئ���ة التي بع���ث بها 
جاللته اليها مبنا�سبة ذكرى عيد 

ميالد جاللتها.
امللك���ة  جالل���ة  واأعرب���ت 
اإليزابي���ث يف برقيتها عن خال�س 

�ص���كرها وتقديرها جلاللة امللك 
الطيب���ة  جاللت���ه  م�ص���اعر  عل���ى 
النبيل���ة، متمنية جلاللت���ه موفور 
ول�ص���عب  وال�ص���عادة  ال�ص���حة 
مملكة البحرين مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

العاهل يتلقى �شكر امللكة اليزابيث
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- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــــدســـــــــة التــصــميـــــــــم الـمعـمــــــــــــــــاري 
- B. Eng. (Hons) Architectural Design Engineering  
- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــدســــــــــة مــــدنـــيـــــــــــة وإنـــشـــــــــــــــــاءات
-  B. Eng. (Hons) Civil and Construction Engineering

- بكالوريوس إدارة األعمال  
- بكالوريوس نظم ا�علومات اإلدارية

- بكالوريوس العلوم السياسية
- بكالوريوس ا�حاسبة

واإلدارة  األعـــــمــــــــــــــال  دراســــــــــــات  بكـــــــالــوريـــــــــوس   -
 - B.A. (Hons) Management and Business Studies

والـتــمـــــويـــــــــــــــل   ا�ـحـــــاسـبـــــــــــة  بكـــــــالــوريــــــــــوس   -
- B.A. (Hons) Accounting and Finance           

كليـــة اآلداب والعلـــوم
- بكالوريوس علم الحاســوب

- بكالوريوس التصميم الجرافيــكي
- بكالوريوس التصميم الداخلــي

كليـــة الحقــــوق
- بكالوريوس الحقــوق

- ماجستير القانون 
- ماجستير القانون التجاري

كليــــة العلـــــوم اإلداريــــــة

كليــــــة الهنـدســــــة

-  ماجستير إدارة األعمال
-  ماجستير ا�حاسبة والتمويل

-  ماجستير إدارة ا�وارد البشرية

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة �جلس التعليم العالي 
 رقم ا�وافقة (1204-18)

جامعة كارديف متروبوليتان

جامعـة لنــدن ســاوث بانـــك

مملكة البحرين

تعلن الجامعة عن فتح باب القبول في برامج البكالوريوس وا�اجستير للطلبة الراغب� في اإللتحاق 
 ببرامج الجامعة ا�حلية و ا�ستضافة من الجامعات البريطانية للفصل الدراسي األول ٢٠١٩/٢٠١٨

اأعظم اللقاءات مع رجالت البحرين واأبنائها الأوفياء من العادات العربية الأ�سيلة يف التوا�سل والتالحم لنا  جاللتكم  ا�ستقبال  اجلنوبية:  حمافظ  �سمو 
اأه����ايل املحافظة ����رشف واأع����ز و���س��ام ع��ل��ى ���س��دور 

البحرين �شتوا�شل م�شرية البناء والتطوير م�شتندة علــــــــــــــــــــى اإرثها احل�شاري وتطلعات اأبنائها مل�شتقبل م�رشق
اأ�ساد باملواقف امل�رشفة لأهايل “اجلنوبية” جتاه وطنهم... جاللة امللك:

املنام����ة - بن����ا: ا�س����تقبل مل����ك الب����الد 
�ص����احب اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ص����ى اآل 
خليفة يف ق�رش ال�سخري م�ساء اأم�س املهنئني 
م����ن اأه����ايل املحافظ����ة اجلنوبي����ة مبنا�س����بة 
حلول �صهر رم�ص����ان املبارك، وذلك يف اإطار 

اللقاءات التي يحر�س جاللته على عقدها مع 
املواطنني من خمتلف حمافظات اململكة.

وت�����رشف اأه����ايل املحافظة بال�س����الم على 
جالل����ة امللك، معرب����ني عن اأ�س����دق التهاين 
والتربي����كات اإل����ى جاللت����ه مبنا�س����بة حل����ول 

�ص����هر رم�ص����ان املبارك، داعني اهلل عز وجل 
اأن يعي����ده على جاللته وعلى �س����عب البحرين 
العزي����ز بواف����ر ال�ص����حة وال�ص����عادة واخل����ري. 
كم����ا اأعربوا ع����ن �س����كرهم وامتنانهم جلاللة 
امللك على ما حتظى ب����ه املحافظة اجلنوبية 
م����ن اهتمام ورعاي����ة كرمية من ل����دن جاللته 
وما ت�س����هده من م�س����اريع تنموية واإ�سكانية 

متطورة بف�صل توجيهات جاللته ال�صامية.
ويف اللقاء، رحب جاللته باجلميع وبادلهم 
التهنئ����ة بال�س����هر الكرمي، موؤك����داً جاللته اأن 
عقد مثل هذه اللق����اءات مع رجاالت البحرين 
واأبنائها الأوفياء خالل �سهر رم�سان املبارك 
ياأت����ي يف اإط����ار الع����ادات العربي����ة الأ�س����يلة 
للتوا�ص����ل والتالح����م وتعزي����ز قي����م الرتابط 
االجتماعي الوثيقة الت����ي يتميز بها املجتمع 

البحريني منذ القدم.
واأ�س����اد جاللته باملواقف امل�رشفة لأهايل 
املحافظ����ة اجلنوبية جت����اه وطنهم وباجلهود 
التي يوال����ون بذلها يف خدمت����ه بالتعاون مع 
بقية اإخوانهم من اأبناء البحرين من اأجل رفعة 

الوطن وحتقيق ازدهاره.
واأ�س����ار جاللته الى اأن ما ت�سهده اململكة 
اليوم من بن����اء وتنمية هو ثمرة ال�سيا�س����ات 
احلكيمة التي اأر�سى دعائمها الآباء والأجداد 
لوطنه����م  وحبه����م  املخل�ص����ة  بجهوده����م 
وتفانيه����م يف خدمت����ه، موؤك����داً اأن البحري����ن 
البن����اء والتطوي����ر  �ستوا�س����ل م�س����ريتها يف 
العري����ق  احل�س����اري  اإرثه����ا  عل����ى  م�س����تندة 
وتطلعات اأبنائها مل�ستقبل م�رشق وتكاتفهم 
لتحقيق النجاح املن�ص����ود للنه�ص����ة الوطنية 
ال�س����املة، داعًي����ا اهلل عز وجل اأن يعيد �س����هر 
رم�صان املبارك على اجلميع باخلري والركة 
وعلى مملكة البحرين واأهله����ا الكرام بالأمن 

واالزدهار.
وبع����د تالوة اآي من الذك����ر احلكيم، األقى 
حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة كلمة بهذه املنا�سبة قال 

فيها:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�س����يدي �س����احب اجلاللة املل����ك حمد بن 
عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى 

حفظه اهلل ورعاه
اأ�سحاب ال�سمو

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة
احل�سور الكرام

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
اإنه ل�����رشف عظيم ل يعلوه �����رشف ان اأقف 

الي����وم يف ه����ذه الأي����ام املباركة ام����ام مقام 
ورعاك����م  اهلل  حفظك����م  ال�ص����امي  جاللتك����م 
بالأ�س����الة عن نف�س����ي ونيابة عن كافة اأهايل 
املحافظ����ة اجلنوبية لأرفع اإلى مقام جاللتكم 
الكرمي اأ�س����مى اآي����ات الته����اين والتربيكات 
مبنا�س����بة حلول �سهر رم�سان املبارك، اأعاده 
اهلل اعواماً عدي����دة واأزمنة مدي����دة ومملكتنا 
الغالي����ة بخ����ري وع����ز واأم����ان حت����ت قيادتكم 
جاللتك����م الر�س����يدة اأدامك����م اهلل ع����زاً وذخراً 

للوطن واملواطنني.
�سيدي �ساحب اجلاللة

اإن ا�س����تقبال جاللتكم اليوم لنا يف الأيام 
الأولى من �س����هر رم�سان املبارك اأعظم �رشف 
واأع����ز و�س����ام على �س����دور اأه����ايل املحافظة 
اجلنوبي����ة وداللة �ص����ادقة على م����ا حتظى به 
املحافظ����ة اجلنوبية من مكان����ه عظيمة لدى 
واإنن����ا يف  ورعاك����م.  اهلل  جاللتك����م حفظك����م 
املحافظة اجلنوبية نت�رشف بهذا اللقاء لنعرب 
فيه عن الوالء املطلق والبيعة جلاللتكم، وما 
هذا اجلمع املبارك اإال تعبري عن مدى توا�صل 
جاللتكم مع اأبناء �سعبكم املخل�سني من اأبناء 
املحافظ����ة اجلنوبية الذين مل يعرفوا ولًء ول 
انتم����اًء اإل لراية قيادتك����م احلكيمة، فكلنا يا 
�سيدي ما�سون حتت امرة جاللتكم مرخ�سني 
الغايل والنفي�س خلدمة الوطن و املواطنني.

�سيدي �ساحب اجلاللة...
اإن املحافظة اجلنوبية بف�صل توجيهات 
املخل�ص����ة  واجله����ود  ال�ص����ديدة  جاللتك����م 
ل�ساحب ال�س����مو امللكي الوالد الأمري خليفة 
بن �س����لمان اآل خليفة رئي�����س جمل�س الوزراء 
املوق����ر ول�س����احب ال�س����مو امللك����ي الأم����ري 
�س����لمان بن حمد اآل خليف����ة ويل العهد نائب 
القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء ت�ص����هد نقلة نوعية يف كافة املجاالت 
كالقط����اع التعليمي وال�ص����حي واخلدمي وما 
هذه النه�ص����ة التنموي����ة ال�ص����املة اإال ترجمة 
لروؤي����ة جاللتك����م لتك����ون مملك����ة البحري����ن 
مملكة عامرة بالعز واخلري والبناء، ولت�ص����بح 
املحافظ����ة اجلنوبي����ة مث����ال التط����ور والنماء 
والزده����ار، موؤكدين جلاللتك����م اأن ما حظينا 
ب����ه من دع����م و وم�ص����اندة من ل����دن جاللتكم 
الفخ����ر  مبع����ث  ه����و  ورعاك����م  اهلل  حفظك����م 
والعت����زاز واحلاف����ز الأك����رب لب����ذل املزيد يف 
خدم����ة اأهايل املحافظة، وملوا�س����لة م�س����رية 
البن����اء و النه�س����ة و التنمية ال�س����املة خدمًة 

للمحافظة اجلنوبية واهلها.
�سيدي �ساحب اجلاللة...

اإن الأمن اأ�س����ا�س التنمي����ة وركيزة البناء 
واإن لهذه امل�صاريع التنموية رجال ي�صهرون 
على اأمنه����ا واحلف����اظ عليها، اإنه����م رجالكم 
رجال الأمن البوا�س����ل الذي����ن يبذلون الغايل 
والنفي�س بقيادة معايل الفريق الركن ال�صيخ 
را�ص����د بن عب����داهلل اآل خليفة وزي����ر الداخلية 
يف احلف����اظ على الأمن وال�س����تقرار، واإننا يف 
املحافظ����ة اجلنوبية ن�ص����عى اإل����ى العمل من 
خ����الل روح الفريق الواحد وتر�س����يخ التعاون 
امل�ص����رتك بني املحافظة اجلنوبية ومديرية 
�رشطة املحافظ����ة اجلنوبي����ة وبلدية املنطقة 
اجلنوبية حتقيقاً لأهدافنا امل�سرتكة يف خدمة 
املحافظ����ة اجلنوبية واأهاليه����ا الكرام حلفظ 
املكت�س����بات واملنجزات احل�س����ارية واإر�ساء 
دعائ����م الأم����ن والأم����ان يف رب����وع املحافظ����ة 

اجلنوبية.
�سيدي �ساحب اجلاللة...

اإن املحافظ����ة اجلنوبي����ة تزخ����ر باملواقع 
التاريخي����ة الت����ي تعك�س عراق����ة حمافظتكم 
العامرة وت�س����هد على تاريخ ا�����رشة اآل خليفة 
الكرام الذي ن�ستلهم منه اأبرز ق�س�س البذل 
والعط����اء و الت�ص����حية و الكف����اح، م����ن رفاع 
العز اإلى جزر حوار، ويف كل �س����رب من اأرا�سي 
املحافظ����ة ق�س����ة ت����روي وتعك�����س الأجم����اد 
واملفاخ����ر التي خطه����ا الأجداد والآب����اء نقراأ 
فيها العزة وال�س����موخ لنا ولأجيالنا القادمة، 
واإنن����ا يف املحافظة اجلنوبية حري�ص����ون على 
تنفيذ توجيهات جاللتكم الكرمية يف احلفاظ 
على هذا التاريخ امل�صيء واملوروث ال�صعبي 

والإرث التاريخي واحل�ساري العظيم.
�سيدي �ساحب اجلاللة...

ا�س����محوا يل جاللتك����م اأن نك����رر عن بالغ 
ت�رشفنا وعظي����م امتنانا وتقديرن����ا جلاللتكم 
الك����رمي واأن جن����دد عهدن����ا بالبيع����ة والولء 
جلاللتكم، ونعاهدكم على امل�سي قدماً نحو 
حتقيق كل ما من �ساأنه رفعة مملكة البحرين 
يف �س����تى امليادي����ن واملج����الت، �س����ائرين 
على العهد والوع����د خلدمة مملكتنا ومليكنا، 
موؤكدي����ن جلاللتك����م اأن ه����ذا اللقاء �س����يظل 
دوماً حا�رشاً يف نفو�س ابنائكم املخل�سني من 

اأهايل املحافظة اجلنوبية.
بالع����ون  واأمدك����م  جاللتك����م  اهلل  حف����ظ 
والتوفيق واأيدكم بالن�رش والتمكني، وتقبلوا 
جاللتك����م مني ومن اأبن����اء املحافظة اجلنوبية 

خال�س االحرتام واالمتنان والتقدير.
اهلل  ورحم����ة  عليك����م  وال�ص����الم 

وبركاته.

• جاللة امللك م�ستقبال املهنئني من اأهايل املحافظة اجلنوبية	

م���ا ت�ص���هده “اجلنوبي���ة” من بن���اء وتنمية ثم���رة �سيا�س���ات اأر�س���ى دعائمه���ا الآب���اء والأجداد

ث���م حتدث جاللة امللك مع احل�س���ور 
قائ���ال: اإن اجتماعنا معك���م اليوم يف هذا 
امل�ص���اء املبارك لنتبادل التهاين بحلول 
�س���هر رم�س���ان املبارك، ندع���وا اهلل اأن 
يعيده عليكم وعل���ى اجلميع باخلري واأن 
نراكم مرات عديدة ويف منا�سبات كثرية، 
ونود اأن ن�س���كر �سمو ال�س���يخ خليفة بن 
علي على كلمته التي عرت عن م�ص���اعر 
اجلميع، و�سبق اأن قلنا اإننا نكمل بع�سنا 
البع�س وهذه فر�صة ن�صكركم فيها على 

قيامكم بعملكم وحتملكم امل�سوؤولية يف 
خمتلف مواقع العمل وهذا هو املهم، اإن 
اإبناءنا اأبناء البحرين يحملون اأهم ر�سالة 
وهي خدمة الوطن وهلل احلمد، واإن �س���اء 
اهلل ال ن�ص���مع عنك���م اإال كل اخل���ري واهلل 

يوفقكم.
وال�صالم عليكم،،،

هذا وا�س���تقبل جالل���ة امللك املقرئ 
ال�ص���يخ علي �ص���الح عمر الفائز باملركز 
الأول بجائ���زة الق���ارئ العامل���ي الت���ي 

وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة  نظمته���ا 
الإ�س���المية والأوقاف يف مملكة البحرين 
والتي �ص���ارك فيها 9200 مت�ص���ابق من 
خمتل���ف دول الع���امل حيث هن���اأه جاللته 
به���ذا الف���وز، واأثنى جاللت���ه على حفظه 
وح�س���ن تالوته للق���راآن الك���رمي، وقال 
جاللت���ه اإن الإجن���از ي�س���اف اإلى �س���جل 
الإجن���ازات التي يحققها اأبن���اء البحرين 
يف خمتل���ف املج���الت متمني���ا ل���ه دوام 

التوفيق والنجاح.
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جهود احلكومة غايتها الو�صول بالوطن اإلى مراتب اأعلى يف التنمية

جمتمع البحرين يرتكز على قاعدة قوية من العادات والتقاليد

اأكد اأهمية توحيد املواقف جتاه ما متر به املنطقة من تغريات... �سمو رئي�س الوزراء:

ُتعلي من روح الأ�رسة الواحدة بني اأبناء الوطن... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليف���ة ل���دى ا�ستقب���ال �سموه ع���ددا م���ن اأفراد 
العائل���ة املالك���ة الكرمية وكب���ار امل�سوؤولني، اأن 
م���ا ت�سه���ده املنطقة حولن���ا من تط���ورات تطال 
اأمنه���ا وا�ستقرارها يتطلب م���ن دولها و�سعوبها 
اأن تكون اأكرث وعًي���ا باأهمية احلفاظ على وحدتها 
الوطني���ة واأمنها وا�ستقرارها، لفتا �سموه اإلى اأن 
بع�س الأو�س���اع العاملية جتع���ل الرتكيز ين�سب 
عل���ى الأمن عل���ى ح�ساب التنمية وه���ذا ل ينبغي، 
فيجب اأن ي�س���ري الهتمام بالأمن والتنمية يف خط 
متواز مل�سلحة ال�سعوب ورخائها و�سمان عي�سها 
يف بيئ���ة م�ستقرة، و�سدد �سموه عل���ى اأن ما يزيد 
من اأهمية التما�سك والت�سامن املجتمعي يف هذه 
املرحل���ة الراهن���ة هو اأنن���ا نعي�س يف ع���امل متغري 
تقاربت فيه امل�سافات ب�سبب النفتاح، وما لعبته 

اأدوات التوا�سل الجتماعي.
ون���وه �سم���وه اإلى اأن مملك���ة البحرين يف ظل 
قي���ادة عاهل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة، �سارك���ت ول تزال يف كافة 
اجله���ود الإقليمية والدولي���ة الرامية اإلى حتقيق 
الأمن وال�س���الم يف املنطقة والع���امل، اإميانا منها 
ب���اأن الأمن ه���و اأ�سا�س كل نه�س���ة وتقدم يف كل 

مكان.
وكان �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء 

قد ا�ستقبل بق�رس الق�سيبية �سباح اأم�س عددا من 
اأفراد العائلة املالك���ة الكرمية وكبار امل�سوؤولني، 
حي���ث تطرق �سموه معهم اإلى احلديث عن عدد من 

الق�سايا الداخلية واخلارجية.
وخالل اللقاء، تبادل �سموه مع احل�سور التهاين 
مبنا�سبة �سهر رم�سان، م�س���ددا �سموه على اأهمية 

ال�ستف���ادة من ه���ذه الأج���واء الإمياني���ة يف تعزيز 
التوا�س���ل فيما ب���ني اأبناء املجتم���ع الواحد، �سائال 
�سم���وه اهلل عز وج���ل اأن يعيد ه���ذه الأيام املباركة 
على مملكة البحرين، وهي تنعم باخلري والزدهار.

واأ�ساد �سموه بحر�س البحرينيني على احلفاظ 
عل���ى الع���ادات والتقالي���د الرا�سخ���ة يف اإحي���اء ما 

توارثته الأجيال يف التزاور والرتاحم يف ظل الأجواء 
الروحانية ل�سهر رم�سان، والتي من �ساأنها اأن تزيد 

اللحمة الوطنية وتعزز التما�سك املجتمعي.
و�سدد �سموه على اأن غاية ما ي�سغل �سموه هو 
العم���ل من اأجل خري الوط���ن وم�ستقبل املواطنني، 
م�سريا �سم���وه اإلى اأن جميع اجلهود التي تقوم بها 

احلكوم���ة غايتها هو الو�س���ول بالوطن اإلى مراتب 
اأعلى يف جمال التنمية مبختلف اأبعادها.

ويف ال�ساأن اخلليجي، اأكد �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء اأهمية توحيد الروؤى واملواقف جتاه 
م���ا متر به املنطق���ة من تغريات متالحق���ة وال�سبل 

الكفيلة باحلفاظ على اأمن وا�ستقرار املنطقة.

املنام���ة - بنا: ا�ستقب���ل رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة بق����رس الق�سيبية �سباح 
اأم�س، عدًدا من اأفراد عائلة املرحوم ال�سيخ 
اأحم���د بن يو�سف بوب�سي���ت، والذين اأعربوا 
ل�سموه عن خال�س �سكرهم وتقديرهم على 
م�ساع���ره الطيب���ة وموا�ساته له���م يف وفاة 

فقيدهم.
وخالل اللق���اء، ا�ستذكر �سم���وه مناقب 
الفقيد الراحل )طي���ب اهلل ثراه( وما قدمه 

من عطاءات واإ�سهامات يف خدمة الوطن.
واأك���د �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء اأن جمتم���ع البحري���ن يفتخ���ر باأنه 
من���وذج للرتابط واملحبة الت���ي ترتكز على 
قاع���دة قوية من الع���ادات والتقاليد التي 
ُتعل���ي م���ن روح الأ����رسة الواحدة ب���ني اأبناء 

الوطن الواحد.
وقال �سموه: “علين���ا احلفاظ على تلك 
القي���م البحريني���ة الأ�سيل���ة يف التوا�س���ل 
والتق���ارب ملا لذلك من اأثر مهم يف توطيد 

اأركان التما�سك املجتمعي”.
م���ن جانبهم، توّجه اأفراد عائلة املرحوم 
ال�سي���خ اأحمد بن يو�س���ف بوب�سيت باأ�سمى 
اآي���ات ال�سكر والتقدير اإل���ى �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى م���ا يولي���ه 
�سم���وه من حر�س على اأن يك���ون قريًبا من 
املواطنني يف اأفراحهم واأتراحهم، موؤكدين 
اأن وقف���ات �سم���وه اإلى جان���ب املواطنني 
جت�سد امل�ساع���ر الإن�سانية الراقية والنبيلة 
الت���ي يتحل���ى به���ا �سم���وه، �سائل���ني اهلل 
�سبحانه وتعالى اأن يحفظ �سموه واأن يدمي 

عليه نعمة ال�سحة والعافية.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عائلة املرحوم ال�سيخ اأحمد بوب�سيت	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وكبار امل�سوؤولني	

 علينا احلفاظ 
على القيم البحرينية 
الأ�سيلة يف التوا�سل 

والتقارب
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تر�سيخ احلياة الدميقراطية اإحدى ثمار “امليثاق”

حممد بن مبارك ي�سيد بالتعاون القائم مع ال�سني

امل�سي قدما يف تطوير �سوق املنامة القدمية

روؤية امل�رشوع احل�ساري جلاللة امللك �سمت جميع املكونات... �سمو ويل العهد: 

متمنيا لل�سفري اجلديد التوفيق يف تعزيز العالقات

مع احلر�ص على جتاوز اأي عقبات ومعوقات... الزياين:

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة اأن “توا�سل 
خطى البن���اء والتق���دم يف اإط���ار امل�س���رية التنموية 
ال�ساملة ي�سري على مرتكزات وطنية ر�سخها �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك الوال���د حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ويعترب ميثاق العمل الوطني املرتكز الرئي�ص لها”. 
وق���ال �سموه “اإن ه���ذه الوثيقة الوطني���ة التاريخية 
الت���ي اأجمع���ت عليه���ا اإرادة اأبن���اء البحري���ن انبثقت 
منه���ا العديد من الربامج واملبادرات، التي جت�سدت 
واقع���اً ملمو�ساً كمكت�سب���اٍت ي�ستمر العم���ل بالتزام 
وم�سوؤولي���ة عل���ى جمي���ع امل�ستويات من اأج���ل البناء 
عليه���ا وحتقيق مزيد منها لبل���وغ اأهداف امل�ستقبل 

من اأجل الوطن واأبنائه”.
واأ�س���ار �سموه اإلى اأن “الروؤي���ة ال�ساملة للم�رشوع 
احل�ساري ال���ذي اأ�س�سه جاللة املل���ك ت�سمنت جميع 
مكون���ات العم���ل الوطن���ي، وج���اء املواط���ن كمحور 
التنمية فيها، فتوال���ت الإجنازات منذ اعتماد ميثاق 
العم���ل الوطني وج���اء تر�سيخ احلي���اة الدميقراطية 
الربملاني���ة يف اململك���ة كاإح���دى ثمار ه���ذه الوثيقة 
الوطنية لتوؤ�س�ص ملزيد م���ن املكت�سبات عرب تعزيز 
دور ال�رشاكة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية”.

جاء ذلك ل���دى زيارة �سموه م�س���اء اأم�ص يرافقه 
�سم���و ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة اإلى 
جمال����ص كل من عائلة كان���و، و�سوقي فخرو، وعائلة 
العري����ص، حيث ب���ارك �سم���وه لأ�سح���اب املجال�ص 
واحل�س���ور بحل���ول �سهر رم�س���ان الف�سي���ل، معرباً 
عن ����رشوره بلق���اء اجلميع يف ه���ذه الأي���ام املباركة، 
فالتوا�سل من خ���الل املجال�ص يف املجتمع البحريني 
يعك����ص الرتابط القوي واملتني ب���ني كافة مكونات 
املجتم���ع الت���ي جتتم���ع عل���ى ح���ب الوط���ن واحل�ص 
الو�سطي���ة والت�سام���ح  بالنتم���اء والتم�س���ك بقي���م 
والرتاح���م. من جانبهم، اأع���رب اأ�سحاب املجال�ص عن 
�سكره���م وتقديره���م ل�ساح���ب ال�سم���و امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص 
جمل����ص ال���وزراء على م���ا يوليه م���ن حر����ص لزيارة 
املجال����ص البحرينية يف هذا ال�سهر الكرمي، والتاأكيد 
على عادات املجتم���ع البحريني الأ�سيلة، داعني اهلل 
اأن يحف���ظ البحرين واأهله���ا يف ظل امل�سرية الوطنية 

ال�ساملة جلاللة امللك.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائب رئي����ص جمل�ص 
ال���وزراء �سم���و ال�سي���خ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليفة 
مبكتب���ه بق�رش الق�سيبية اأم�ص ال�سي���د اأنور مبنا�سبة 
تعيين���ه �سف���رياً جلمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبية لدى 

مملكة البحرين.
ويف بداية اللقاء، رحب �سمو نائب رئي�ص جمل�ص 
ال���وزراء بال�سفري م�سيداً بالعالق���ات الودية القائمة 
ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهورية ال�س���ني ال�سعبية 
والتعاون القائم بينهما يف خمتلف املجالت، متمنياً 
لل�سفري كل التوفيق يف تعزيز وتقوية هذه العالقات 

ملا فيه خري و�سالح �سعبي البلدين ال�سديقني.
واأعرب ال�سفري اأنور ع���ن �سكره وتقديره ل�سمو 
ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة ل�ستقباله له، وعن 

�سعادته بالعمل �سفرياً لبالده لدى مملكة البحرين.

املنامة - هيئة البحري���ن لل�سياحة واملعار�ص: 
اأكد وزير ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة زايد الزياين 
امل�س���ي قدم���ا يف ا�ستكم���ال م����رشوع تطوي���ر �سوق 
املنامة القدمية وفقا لأعل���ى املعايري واملمار�سات 
العاملي���ة؛ بغر����ص تلبي���ة احتياج���ات رواد ال�س���وق 

والتجار. 
جاء ذلك خالل جولة تفقدية للزياين بح�سور كل 
من حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل 
خليفة، والرئي�ص التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة 

واملعار�ص ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة.
وبه���ذه املنا�سب���ة، ق���ال الوزي���ر: »بن���اًء عل���ى 
توجيه���ات ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة باإ����رشاك القطاع 
اخلا�ص م���ع العام لتطوي���ر �سوق املنام���ة القدمية، 
والذي يعترب من اأق���دم واأعرق الأ�سواق يف املنطقة، 
اآثرن���ا اأن نتاب���ع تط���ورات ه���ذا امل����رشوع اأول باأول، 
حي���ث لن نتخلى عن ال�سوق م���ع احلر�ص على جتاوز 
اأي عقب���ات ومعوقات من �ساأنه���ا اأن توؤخره. كما اأننا 
نتطل���ع ٌقدم���اً الى تفعي���ل دور �س���وق املنامة الذي 
�سينعك����ص بالإيجاب على تن�سي���ط احلركة التجارية 

فيه وتعزيز دورها يف تعزيز القت�ساد الوطني«.
ويف معر����ص لقائه عددا من جت���ار ال�سوق، اأكد 
الزي���اين ا�ستمراري���ة م����رشوع تطوي���ر �س���وق املنامة 
القدمي���ة، حيث اعتم���د الوزي���ر ق���رار ت�سكيل جلنة 

تطوي���ر �س���وق املنامة برئا�س���ة الرئي����ص التنفيذي 
لهيئ���ة البحرين لل�سياح���ة واملعار�ص وع�سوية عدد 
م���ن ممثلي جه���ات احلكومي���ة ذات العالقة وممثلي 

جتار �سوق املنامة.

• �سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�ص عائلة كانو	

•  ... و�سموه يف زيارة ملجل�ص �سوقي فخرو	

• ... و�سموه يزور جمل�ص عائلة العري�ص	

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك م�ستقبالً ال�سفري ال�سيني	

• وزير ال�سناعة يف جولة تفقدية بح�سور حمافظ العا�سمة والرئي�ص التنفيذي لهيئة ال�سياحة واملعار�ص	

��ْع��را ���سِ ال����ق����وِل  دوَن  ي��ك��ت��ُب  ق��ل��م��ي  ه���ن���ٌد  ق���ل���ُت 
ا ن�����رشْ ي����ن����داُح  م�����س��م��اره  يف  ال����ع����دَل  راأي�������ُت  اإْن 

ال����ِع����زَّ دْه����را ي������روُم  اآف����اًق����ا  ال����َع����ْزَم  اأو ���س��ِم��ْع��ُت 
���ْع���را ����سِ ي���ك���ت���ُب  ق��ل��م��ي  ِذْك��������ٍر  دون  ق������وٍل  دوَن 

�سْعيا ي��خ��ت��اُل  اأر���س��ن��ا  َي��ْغ�����س��ى  ال��ف��ج��َر  راأي�����ُت  اإْن 
ِل���ُي�������س���يَء ال����ك����وَن ن������وًرا وي���ع���ي���ُد ال���ل���ي���َل َف���ْج���را

َف���ْج���را ال���ل���ي���َل  ِل���ُي�������س���يَء  �����ا  ِيًَّ ������رشَ ق�����اَم  م���ن  ذاَك 
��ْع��را ���سِ ي��ك��ت��ُب  ق��ل��م��ي  ِذْك�������ٍر  دوَن  ق�����وٍل  دوَن 

��ْع��را  ���ْم���ِع���َي ���سِ ث��ن��ا ح��دي��ًث��ا ك����ان يف ����سَ ُق����ْل����ِت: ح��دَّ
الأوط�����اَن َق���ْدرا َي��ْع��ُم��رُ  َي�����ْس��م��و  ُق���ْل���ُت: ذاَك ال�����ِس��ْع��رُ 

��ف��ى ��ف��اِء ال��ق��ل��ب اأ���سْ ُق���ْل���ِت: ح��ّدث��ن��ا ح��دي��ًث��ا ِم���ْن ���سَ
ى ُب�����رشْ ُق���ْل���ُت: ذاَك ال��ق��ل��ُب َغ��ْي��ٌث ���س��اِب��ُغ اخَل�����رْياِت 

ْح��ا َذا م��ل��ي��ٌك ���س��اَد َع������ْدًل، ج����اَد َن��ْف�����ًس��ا، ���س��اَد ���رشَ
ى وم�����س��ى ي��ب��ن��ي ُه���م���اًم���ا َف������ْوَق ه����ام ال��ن��ج��ِم اأ�����رشْ

��ْع��ب��ا و���سَ ����ا  اأر�����سً ح��ام��ًي��ا  َم����ْك����ًرا  ���دَّ  َح����ْرًب����ا، ����سَ ذاَد 
���رْبا؟ ب���ث���ب���اٍت، ي���ا اإل���ه���ي َق���ْل���ُب َم����ْن اأْوَدْع���������َت ����سَ

واأم���ان���ا ���الًم���ا  ����سَ ال����داِع����ي  ال���ف���اِر����صُ  ذاَك  َق����ْل����ُب 
ا ���ْي���َف ال����ع����ْدِل اإك����ب����اًرا وُي�������رشْ ���لَّ ����سَ َق���ْل���ُب ُح�����رٍّ ����سَ

َظ��ْم��اأى الأر�����ص  ِل�����س��ي��اَء  ا���س��ت��ي��اًق��ا  ال�سم�ُص  ُِق  ُت�������رشْ
َت���رْتى ال��ب��ح��ري��ن  ُذرا  اأف�������س���اَل جم���ٍد يف  ت���رى  َك����ْي 

��ْع��َي م��ل��ي��ٍك ج�����اوَز ال���َع���ْل���ي���اَء، ���ُس��ْه��ب��ا َك����ْي ت���رى ���سَ
����َي ال�����ع�����ْزم اأَغ�������رَّا ًا م����ا�����سِ راف�������َع ال�����راي�����َة ن�����������رشْ

ُدْم��������ِت ي����ا ب���ح���ري���ن ن�������وًرا مي������الأُ الأرج����������اَء َزْه������وا
يف ري����ا�����صِ ال����ِع����زِّ دوًم�������ا راف��������ًدا ل���ل���خ���ري، َن���ْه���را

ُدْم������َت ي���ا ُم��ْل��ًك��ا َت�����س��ام��ى ِم����ْن ���س��م��اِء امل���ج���ِد ه��ال
���ِل ِع��������زًَّا ����س���اخًم���ا ي��������زداُد َف���ْخ���را مل��ل��ي��ك ال���ف�������سْ

شيخة بنت حمد آل خليفة

قصيدة مرفوعة إلى

 جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

لدى مقابلة جاللة امللك جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين املنتخب، حكت يل ال�سيخة 
هن���د بنت �سلمان اآل خليفة قائلة: لقد ت�رشفن���ا بلقاء جاللة امللك حفظه اهلل، وا�ستمعنا اإلى حديث 

جاللته، وكان حديًثا �سادًرا من قلب مفعم باحلب لبلده و�سعبه، حديث قائد ملهم.
وكّن���ا جميعا يف �سعادٍة وفخر ن�ستمع اإلى تطلعات م�ستقبل واعد يف حكمٍة وُح�ْسن خطاب وكاأنه 

ال�سعر يف اأ�سماعنا، ولو كنِت معنا لكتبِت �سعرا فاأجبتها بهذا ال�سعر.
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اخلياط يتفقد املنزل املحرتق باملالكية

الدفاع املدين ينفذ حملة تفتي�ش تثقيفية بكل املجمعات 

تفعيل دوريات ال�رشطة الن�سائية بـ “اجلنوبية”
بناء على توجيهات �شمو ال�شيخ خليفة بن علي

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبية: بن���اء على 
ال�شي���خ  توجيه���ات حماف���ظ اجلنوبي���ة �شم���و 
خليف���ة بن علي اآل خلفية، نظمت مديرية �رشطة 
املحافظ���ة �شل�شل���ة م���ن احلم���ات التوعوي���ة، 
�شملت ع���ددا من ال�ش���وارع، وت�شمن���ت توزيع 
كتيبات ومطويات اإر�شادية؛ من اأجل ن�رش ثقافة 
ال�شام���ة العام���ة والثقافة املروري���ة لدى اأكرب 
ق���در من املواطن���ن واملقيم���ن، اإ�شافة اإلى 
تنظي���م احلرك���ة املرورية يف حمي���ط امل�شاجد؛ 

للحد من االزدحامات واملخالفات املرورية.
واأ�ش���ار مدير عام مديري���ة �رشطة املحافظة 
اجلنوبي���ة، اإلى اأنه يف اإطار هذه املبادرة، والتي 
تع���د االأول���ى م���ن نوعه���ا وم���ن �شاأنه���ا تعزيز 
ال�رشاكة املجتمعية، مت تفعيل دوريات ال�رشطة 
الن�شائي���ة باملحافظة، مبا يحف���ظ اخل�شو�شية 
اأثناء مبا����رشة الباغات والق�شاي���ا التي ت�شكل 
املراأة اأح���د اأطرافها، ومنها التعامل مع باغات 
االإزعاج يف ال�شوارع واالأحياء ال�شكنية والت�شدي 

لظاهرة الت�شول عند امل�شاجد ويف االأ�شواق.
واأ�ش���اف اأنه مت اختي���ار �رشطيات من �شعبة 
�رشط���ة خدم���ة املجتمع، مم���ن لديه���ن املهارة 
واخل���ربة يف التعام���ل م���ع اجلمه���ور، بع���د اأن 
مت تدريبه���ن وتاأهيله���ن م���ن خ���ال الدورات 
التدريبية وور�ش العمل التي تعقدها املديرية 

با�شتمرار.

• جانب من احلمات التوعوية	

اجلنبي���ة - جمل����ش بل���دي ال�شمالية: 
تفقد الع�سو البلدي ح�سني اخلياط مبعية 
رئي�ش املجل����ش البلدي حمم���د خليفه بو 
حمود وم����رشف تنمية املدن والقرى جعفر 
ح�ش���ن اأب���و ح�شن من���زل املواط���ن كاظم 
ن�شيف ال���ذي تعّر�ش للحري���ق يوم اأم�ش 

يف املالكي���ة. وق���د اطماأن���وا عل���ى �شامة 
اجلمي���ع، ومت اتخ���اذ االإج���راءات الازم���ة 
لتوفري �شق���ة موؤقتة اإلى ح���ن التن�شيق 
م���ع وزارة االأ�شغال والبلدي���ات واجلهات 
احلكومي���ة االأخرى من اأجل اإع���ادة �شيانة 
املنزل املت�رشر ملثل ما كان عليه �شابًقا.

املنامة - وزارة الداخلية: تزامًنا مع �شهر 
ا م���ن االإدارة العامة  رم�ش���ان املبارك، وحر�شً
للدفاع املدين على اأم���ن و�شامة املواطنن 
العام���ة  املمتل���كات  وحماي���ة  واملقيم���ن 
واخلا�ش���ة، قام���ت االإدارة بحمل���ة تثقيفي���ة 
تفتي�شي���ة عل���ى املجمع���ات التجارية، �شمن 
اخلطط املع���دة لتاأمن املن�ش���اآت واملرافق 
العام���ة، حيث ق���ام فريق تخطي���ط الطوارئ 
بزيارات ميدانية جلمي���ع املجمعات التجارية 
للتاأكد م���ن اخلطط املعدة لاإخاء وا�شتعداد 
ه���ذه املجمعات للقيام بالدور املنوط بها يف 
ح���االت الط���وارئ والتاأكد من �شب���ل ال�شامة 

واحلماية والوقاية حت�شًبا الأي طارئ.
و�شملت احلملة، تثقيف املعنين باإدارة 
ه���ذه املراف���ق باالإج���راءات الوقائي���ة جلميع 
وت�شليط  لتاأمينه���ا  التف�شيلية  املتطلب���ات 
ال�سوء على النقاط املهم���ة والالزم توافرها 
الإيجاد بيئ���ة اآمنة واحلد من وق���وع احلوادث 
مبختلف اأنواعها، حي���ث �شملت التوعية ون�رش 

ثقاف���ة ال�شامة التي قام به���ا الفريق، اإدارة 
واملح���ات  باملطاع���م  والعامل���ن  املجم���ع 
التجاري���ة والتاأكي���د عليه���م مب���دى ����رشورة 
ال�شيان���ة الدوري���ة جلمي���ع اأجه���زة ومعدات 

االإنذار واالإطفاء واالإخاء.

ال لتعطيل رسائل الماجستير
 

اأح���د اأبرز اأ�شباب ت�شاب���ه عناوين وحمتوى ر�شائل ماج�شت���ري الباحثن من جامعة 
البحرين واجلامعات اخلا�شة قيود اإدارة البحث العلمي مبجل�ش التعليم العايل.

هذه االإدارة ترفع بطاقة »الفيتو« �شد اأّي عنوان ال يروق لها. ال تنظر اإلى البحث 
اأو اأهميت���ه اأو فرادت���ه. وال يح�ش���ل الباحث على رد م���ن االإدارة اأو جلنة البحث العلمي 
ب�شاأن مربرات رف�ش اإجازة العنوان املقرتح لر�شالته، لتنقية الر�شالة اأو اإزالة مربرات 

التحفظ، واإمنا اأمام الباحث م�شار واحد، بن�شف ما اأجنزه، وتقدمي عنوان جديد.
حّولت ه���ذه االإدارة امل�رشفن عل���ى ر�شائل املاج�شت���ري الآالت اأكادميية، بدل اأن 
يكونوا ينابيع معرفة وتنوير. اأدرك امل�رشفون اأن اأّي خطوة اإبداعية من الباحث �شتقود 
لرف����ش مكتوم من جمل�ش التعليم. لذا ين�شحونه بال�شري بالطريق التقليدي واعتماد 

مو�شوع م�شتهلك بعنوان جديد.
واأطلب من االأمن العام ملجل�ش التعليم العايل عبدالغني ال�شويخ نف�ش تعطيل 

اإجازة العناوين املبتكرة واملفيدة والهادفة.
 

تيار
»العقل الرا�شي اأف�شل م�شدر للمتاعب«.

بالوتو�ش

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

اإن�ساء حديقة معلقة على مواقف �سيارات بقاليل

ا�ستخدام 530 مبنى حكوميا لرتكيب الطاقة ال�سم�سية

لتخ�شي�ش موقع لتوزيع �رشا�شف كبار ال�شن...“بلدي املحرق”:

الإنتاج 25 ميغاوات من الكهرباء يف املرحلة االأولى

واف���ق جمل����ش بل���دي املح���رق خ���ال اجتماع���ه 
االعتي���ادي اأم����ش، عل���ى اإن�ش���اء حديق���ة معلق���ة يف 
منطق���ة قايل، عل���ى اأحد العق���ارات الواقع يف جممع 
253، وال���ذي جرى ا�شتماكه ل�شال���ح اإن�شاء مواقف 

لل�شيارات.
ورفع املجل�ش طلًبا اإلى وزارة ال�شحة بتخ�شي�ش 
موقع خا�ش لتخزين وتوزي���ع ال�رشا�شف مل�شتحقيها 
من كبار ال�ش���ن يف حمافظة املح���رق. وعلل املجل�ش 
ق���راره لك���ون املوقع احل���ايل واملوج���ود يف منطقة 

ا عليهم. ا و�شاقًّ �شرتة يعترب بعيًدا جدًّ
وم���ّرر املجل�ش مقرتًح���ا باإعادة النظ���ر يف اإحدى 
مواد الق���رار املنظم ال�شرتاطات املطاعم واملقاهي 
وغريه���ا، مب���ا يفر�ض املزي���د من القي���ود وال�رشوط 
عليه���ا؛ للحد م���ن اأي ارت���دادات �شتطراأ بع���د اإلغاء 
الق���رار رق���م 2006 ب�ش���اأن ا�شرتاط���ات املقاه���ي 
واملطاع���م واملقاهي الت���ي تقدم التب���غ وم�شتقاته 
الأغرا�ش التدخن. واأ�رش املجل�ش على قراره بالرجوع 
اإلى الت�شنيف الزراعي الأحد العقارات مبنطقة الدير، 
بع���د رف�ش وزي���ر االأ�شغ���ال والبلدي���ات لا�شتجابة 

لتو�شية املجل�ش يف هذا ال�شاأن.
من جهته، قال البلدي علي الن�شوح: “ما فائدة 
جمل�شنا اإذا مل نكن قادرين على وقف تغيري ت�شنيف 
اأح���د العق���ارات”، منتقًدا بذلك تغي���ري ت�شنيف اأحد 

العقارات من زراعي اإلى �شكني يف منطقة الدير.
اإلى ذلك، دعا البلدي غازي املرباطي اإلى اإعادة 
النظر يف ما يتعلق ب�شيانة احلدائق؛ نظًرا للتكاليف 

التي تتحملها الدولة يف �شيانتها.
وكان مدير ع���ام بلدية املح���رق باالإنابة ال�شيخ 
حممد بن اأحمد اآل خليفة ق���د زود املجل�ش بتكاليف 

�شيانة احلدائق واملنتزهات منذ العام 2005 وحتى 
وقته، والتي بلغت 756 األًفا و572 ديناًرا.

و�ش���كا البل���دي عل���ي الن�ش���وح ع���دم معامل���ة 
حدائق ومتنزهات الدي���ر و�شماهيج باملثل مع بقية 

متنزهات وحدائق املحرق من حيث �شيانتها.
واأ�ش���ار البلدي حمم���د احلرز اإل���ى اأهمية درا�شة 
حج���م تكاليف �شيان���ة املنتزه���ات واحلدائق، حيث 
بداأت ت�شيع �شلوكي���ات التخريب للممتلكات العامة 
يف الع���ام 2000 وحت���ى االآن، اإلى جان���ب احلاجة اإلى 

ت�شديد نظام احلرا�شات لهذه املرافق.

الكهرب���اء  �ش���وؤون  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملاء: تراأ�ش وزير �ش���وؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�شن م���ريزا االجتم���اع ال�شابع للجنة 
الوطنية لكف���اءة الطاقة والطاقة املتجددة 
مب�شارك���ة اأع�ش���اء اللجنة املكون���ة من كبار 
امل�شوؤولن بع���دة وزارات وجهات حكومية، 
وبح�ش���ور املن�ش���ق املقي���م الأن�شط���ة االأمم 
املتح���دة واملمث���ل املقي���م لربنام���ج االأمم 

املتحدة االإمنائي اأمن ال�رشقاوي.
و�شك���ر الوزير احلكومة عل���ى اهتمامها 
الاحم���دود بت�شجي���ع ا�شتخدام���ات الطاقة 
املتج���ددة وال�شع���ي اإل���ى حت�ش���ن كف���اءة 
الطاقة من اأجل حتقي���ق التنمية امل�شتدامة 

ال�شاملة، ومت ا�شتعرا�ش عدد من املوا�شيع 
واأهمه���ا  االأعم���ال  ج���دول  عل���ى  املدرج���ة 
املبادرات املقرتحة لا�شتفادة من التربيد 
املركزي بدالً من اأنظم���ة التكييف ال�شائدة 
���ا يف امل�شاريع اال�شتثمارية، وم�شودات  حاليًّ
اللوائ���ح التي يت���م اإعداده���ا الإعطاء فر�شة 
اأك���رب للتربي���د املرك���زي، وكذل���ك مبادرة 
ا�شتخ���دام اأ�شط���ح املب���اين احلكومية التي 
تبل���غ نحو 530 مبنى لرتكيب اأنظمة الطاقة 
ال�شم�شي���ة، اإذ مت تعين ا�شت�شاري لتحديد 
امل�شاحات احلقيقي���ة املتوفرة على اأ�شطح 
املب���اين احلكومي���ة ومنه���ا املدار����ش على 
�شبيل املثال؛ ال�شتخدامه���ا الأنظمة الطاقة 

ال�شم�شي���ة، حي���ث مت كدفع���ة اأولى حتديد 
اأكرث من 120 مبنى يف كل املحافظات، ومن 
املتوق���ع اإنتاج ما يقارب م���ن 25 ميغاوات 
م���ن الكهرب���اء يف املرحل���ة االأول���ى من هذا 
امل�رشوع، و�شوف يتم ط���رح املناق�شة لهذا 

الغر�ش يف الن�شف االأخري من هذا العام.
تقري���ر  كذل���ك  اللجن���ة  وا�شتعر�ش���ت 
اللجن���ة الفرعية عن معايري الكفاءة لاأجهزة 
الكهربائية وبالتحديد اأجهزة التكييف التي 
يت���م بيعه���ا يف االأ�ش���واق املحلي���ة بنوعيها 
النواف���ذ،  ومكيف���ات  املج���زاأة  املكيف���ات 
ومب���ادرات اأخ���رى يتم تنفيذه���ا حاليًّا حول 
املكيفات ذات االأحجام الكبرية التي تفوق 

7 اأطن���ان، وكذل���ك مل�شق���ات موا�شف���ات 
ال�شي���ارات واخلط���ط امل�شتقبلي���ة لت�شجيع 
الكهربائي���ة، بعدها  ال�شي���ارات  ا�شتعم���ال 
وبتكليف من الوزي���ر رئي�ش اللجنة قام كل 
ع�شو م���ن االأع�شاء بتق���دمي اخلطة الزمنية 
واخلط���ة التف�شيلي���ة لتنفي���ذ املب���ادرات 
والربام���ج املوكل���ة اإليهم وال���واردة يف كل 
م���ن اخلط���ة الوطنية لرف���ع كف���اءة الطاقة 
للطاق���ة  الوطني���ة  واخلط���ة   )NEEAP(
املتج���ددة، كم���ا مت اأي�ًشا مناق�ش���ة كيفية 

 Green Energy اال�شتفادة من �شن���دوق
Fund يف متويل م�شاريع الطاقة املتجددة 

يف البحرين.
م���ن جانب���ه، ق���ال ال�رشق���اوي اإن اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدامة هي اإط���ار يتمتع بنف�ش 
الق���در من االأهمية بالن�شب���ة لكل من الدول 
املتقدم���ة والدول النامي���ة حتى عام 2030 
وه���ذه االأه���داف تتيح الفر�ش���ة لا�شتجابة 
لتطلعات جميع �شعوب العامل اإلى م�شتقبل 

اأكرث ازدهاًرا وا�شتدامة للطاقة.

• وزير �شوؤون الكهرباء واملاء يرتاأ�ش اجتماع اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة	

�سيدعلي املحافظة
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اإ�سكان البحري مدار بحث بني احلمر وخلف

البحرين تدين الهجوم امل�سلح على كني�سة بال�سي�سان

“ال�سورى” يقر “ت�سجيع املناف�سة”

وجتنز يجري 9 عمليات ملري�سات �رسطان الثدي

تطبيق اأنظمة حماية اأمن املعلومات بكفاءة

م�ستقبل التعليم الإعالمي دون تغيري والتدريب �سيتطور

نتعر�ض لالمتهان وال�رسب من مراجعني

عاين 24 حالة لدى زيارته دائرة اجلراحة بـ“ال�سلمانية”

“ال�سباب” حازت �سهادة برنامج ثقة بامل�ستوى “املتقدم”... اجلودر:

درا�سة تر�سد ت�سورات النخبة الإعالمية لل�سنوات املقبلة

حالت العتداء اجل�سدي واللفظي بتناٍم م�ستمر... موظفو “الرفاع ال�رشقي ال�سحي”:

املنامـــة - وزارة ال�سحـــة: عايـــن املخت�ص 
يف عمليـــات جتميل وترميم الثـــدي الربوف�سور 
العاملـــي الإيطـــايل ماريـــو وجتنـــز 24 مري�سة 
مبجمـــع ال�سلمانية الطبي، واطلع على و�سعهن 
ال�سحـــي، وقّدم امل�ســـورة لكيفية التعاطي مع 
حالتهن، كمـــا اأجرى ت�سع عمليات نوعية لإعادة 
ترميم الثدي ملري�سات ال�رشطان والتي تكللت 

جميعها بالنجاح.
وتاأتي زيارة الطبيب والربوف�سور العاملي 
ماريو لدائرة اجلراحة مبجمع ال�سلمانية الطبي، 
وجهـــوده املبذولة يف عـــالج ومعاينة مري�سات 
�رشطـــان الثدي يف اإطار برنامـــج الطبيب الزائر، 
الذي تنفذه وزارة ال�سحـــة بالتعاون مع اللجنة 
العليا للعالج باخلارج، التزاًما منهما بتوجيهات 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء.
وكان الطبيب الزائـــر قد قّدم خالل زيارته 
حما�ـــرشات تعليمية حول اأحدث الطرق العاملية 
لإعادة ترميم الثـــدي، والتي �سارك فيها جميع 
منت�سبـــي دائـــرة اجلراحـــة يف جممـــع ال�سلمانية 

الطبي.
وخـــالل الزيارة، اأعـــرب الربوف�ســـور ماريو 

عن �سعادتـــه بزيارة مملكة البحريـــن، وتعاونه 
مع خرية الأطباء مبجمع ال�سلمانية الطبي، حيث 
اأبـــدى اإعجابه مب�ستوى الكوادر الطبية يف دائرة 
اجلراحة، ومب�ستوى اخلدمات ال�سحية والعالجية 

املقدمة والتي تواكب التطورات العاملية.
ومن جانبهما، اأ�ساد ا�ست�ساريا جراحة الأورام 
والثـــدي، الدكتـــور رائـــد املـــرزوق والدكتورة 

اأمـــل الري�ص خالل زيارة الطبيـــب ماريو بتطور 
عالج اأمرا�ـــص و�رشطانات الثدي بدائرة اجلراحة 
مبجمع ال�سلمانية الطبي، واأ�سارا اإلى اأن الدائرة 
ت�سعى اإلى توفري خدمة فح�ص العينات اجلينية 
التي ميكن من خاللها اكت�ساف حالت الختطار 
العاليـــة ومعاجلتها ب�ســـورة �رشيعة، وهو ما قد 

ي�ساهم يف رفع ن�سب النجاح.

ال�سبــــاب  �ســــوؤون  وزارة   – ال�سيــــف  �ساحيــــة 
والريا�ســــة: اأكــــد وزير �ســــوؤون ال�سبــــاب والريا�سة 
ه�سام اجلــــودر اأن وزارة �سوؤون ال�سبــــاب والريا�سة 
حري�سة على تنفيــــذ تو�سيات اللجنة العليا لتقنية 
املعلومات والت�سالت برئا�سة نائب رئي�ص الوزراء 
�سمــــو ال�سيخ حممد بــــن مبارك اآل خليفــــة، والرامية 
اإلــــى تعزيز اأمن املعلومــــات يف الدوائر احلكومية يف 
اململكــــة والذي يعد من اأهم التحولت التي تنفذها 
اململكــــة �سمــــن ا�سرتاتيجيتهــــا لالأمــــن الإلكرتوين 
تعزيــــًزا ملكانــــة البحريــــن باعتبارهــــا مــــن الــــدول 
املتقدمــــة يف جمــــالت احلماية والبتــــكار وال�سالمة 
والأمــــن، م�سيًدا بالــــدور البارز الذي يقــــوم به وزير 
الداخليــــة ال�سيــــخ را�ســــد بــــن عبــــداهلل اآل خليفة يف 
ت�سكيــــل جهد وطني متكامل يعمــــل على حماية اأمن 

املعلومات يف خمتلف اجلهات احلكومية باململكة. 
واأ�سار اجلــــودر اإلــــى اأن وزارة �ســــوؤون ال�سباب 
والريا�ســــة قامــــت باتخــــاذ اإجراءات مهمــــة يف جمال 
تعزيز اآلية التن�سيق واأمن املعلومات والوثائق عرب 
برامــــج وتقنيات حديثــــة ومتطورة والإنــــذار املبكر 

ب�ســــاأن التهديــــدات وخماطــــر التعر�ــــص للهجمــــات 
الإلكرتونيــــة، والتــــي تهدف اإلى ت�سهيــــل الت�سدي 
ملجموعة وا�سعة من حوادث اأمن املعلومات واأبرزها 
الت�سلل الإلكرتوين والفريو�ســــات، موؤكًدا اأن وزارة 
�ســــوؤون ال�سباب والريا�سة ملتزمــــة بالرتقاء بجودة 
اخلدمات املقدمــــة للقطاعني ال�سبــــاب والريا�سي 

ومواكبــــة التطور التكنولوجــــي يف هذين القطاعني 
ما ي�سمل تاأمني بيئــــة اإلكرتونية اآمنة ت�سمن حماية 
املعلومات وتناقلها بني خمتلف اجلهات املخت�سة 

ب�سورة اآمنة وذات حماية عالية. 
واأ�ســــاف اأن الــــوزارة اتخــــذت كافــــة الإجراءات 
الإدارية املتبعة يف حماية واأمن املعلومات من خالل 
تطبيــــق خطط وبرامــــج رائدة يف هــــذا املجال عالوة 
على ت�سكيل فريق عمــــل من املخت�سني لال�ستجابة 
املعلومــــات  لأمــــن  اخــــرتاق  لأي حماولــــة  ال�رشيعــــة 

والتعامل معها بكفاءة عالية.
وكانــــت وزارة �ســــوؤون ال�سبــــاب والريا�سة قد 
ح�سلت على �سهادة العتمــــاد لتجاوزها ملتطلبات 
برنامــــج ثقــــة يف م�ستوياته “املتقــــدم”، وذلك بعد 
تنفيــــذ ا�سرتاتيجيــــة هيئــــة املعلومــــات واحلكومة 
الإلكرتونية يف تطبيق اأنظمة حماية اأمن املعلومات، 
حيث ت�سلمت ال�سهــــادة الوكيل امل�ساعد للتخطيط 
والرتويج وفــــاء العمادي اأثناء امللتقــــى الأول لأمن 
املعلومــــات )ثقة( 2018 والــــذي اأقيم حتت رعاية 

وزير الداخلية. 

تو�سلــــت درا�سة بعنــــوان “العوامل املوؤثرة يف 
تطور التعليم والتدريب الإعالمي يف مملكة البحرين 
ال�سيناريوهــــات  اأن  اإلــــى  م�ستقبليــــة”  درا�ســــة   –
املتوقعة خــــالل ال�سنوات اخلم�ــــص املقبلة تتفاوت 
بــــني التعليم والتدريب، و�سطــــت توقعات بحدوث 
اأي “ارتقــــاء وتطــــور ومنــــو  ال�سيناريــــو املتفائــــل 

التدريب الإعالمي”. 
واأعــــدت الدرا�سة الباحثة نورة عثمان اآل ح�سني 
�سمن متطلبات احل�ســــول على درجة املاج�ستري يف 
اجلامعة الأهلية، واعتمدت على اأداة ال�ستبيان جلمع 
البيانات من جمتمع قوامه 80 مفردة ا�ستجاب منها 
عينة قدرها 50 مفردة من املهنيني والأكادمييني 
الإعالميــــني خــــالل �سهــــري نوفمــــرب ودي�سمــــرب من 
2017. واأبــــدت النخبة تفاوؤلً اأكــــرب ب�ساأن م�ستقبل 
التدريــــب الإعالمــــي يف البحرين، اإذ تــــرى اأن طبيعة 

الــــدورات التدريبيــــة املقدمة �ستكــــون اأف�سل من 
ناحيــــة حمتواهــــا يف ال�سنــــوات املقبلــــة، ويف الفرتة 
ذاتهــــا �ست�سعى موؤ�س�ســــات التدريب مــــن ناحيتها 
لتلبية لالحتياجات التدريبية للعاملني بالإعالم، اأما 

املوؤ�س�سات الإعالميــــة ف�سيزيد اهتمامها بالتدريب 
الإعالمي.  و�سخ�ست الدرا�سة الواقع احلايل للتعليم 
الإعالمــــي علــــى اأنــــه �سعيف ويحتــــاج اإلــــى تطوير، 
خ�سو�ســــاً فيمــــا يتعلــــق باإعــــادة النظــــر يف طبيعة 
وم�سمون املواد العلمية املطروحة للطلبة واحلاجة 
اإلــــى الرتكيز ب�ســــكل اأكرب على اجلانــــب العملي، يف 

حني اأن واقع التدريب احلايل ل يغاير كثرياً.
وتو�سلــــت الدرا�ســــة اإلــــى جمموعــــة العوامــــل 
املوؤثــــرة �سلباً يف م�ستقبل التعليم الإعالمي واأبرزها 
عــــدم تطبيــــق ا�سرتاطــــات ومعايــــري �سمــــان جودة 
التعليــــم، وعدم توافق خمرجــــات التعليم مع الواقع 
الإعالمــــي و�سوق العمــــل، وعدم مواكبــــة املقررات 
الدرا�سيــــة للتطــــور يف جمــــال الإعــــالم، يف حــــني اأن 
التدريب الإعالمي يتاأثر �سلبــــاً يف امل�ستقبل ب�سبب 
عــــدم توافــــر امليزانيــــات الالزمة للتدريــــب، وعدم 
الختيــــار ال�سحيــــح لنوعية الــــدورات التي يحتاجها 

الإعالمي.

اأطلع عدد من موظفي مركز الرفاع ال�رشقي 
ال�سحـــي “البـــالد” على عـــدد مـــن املخالفات 
اجل�سيمـــة التـــي يقوم بها عدد مـــن املراجعني 
اأثنـــاء زيارتهـــم املركـــز، موؤكديـــن تعر�سهـــم 
البالغ وامل�ستمر واملتزايـــد لالإهانات اللفظية 
واجل�سديـــة، والتـــي ت�ســـل يف غالـــب الأحيـــان 
ل�سكاو مرفوعة �سد هـــوؤلء املراجعني، مبراكز 

ال�رشطة.
واأكـــد املوظفـــون باملركـــز، باأنـــه هنالك 
امتهاًنـــا م�ستمـــرًّا لكرامتهم، وبـــاأن العمل بات 
اأمًرا ل يطاق، مـــع تنامي حالة العتداء اجل�سدي 
واللفظي، وعدم تراجع عدد من املراجعني )من 
فئـــة معروفة بكرثة ال�سجـــارات( عن مواقفهم 
امل�سيئة جتاههم اأثناء تاأدية عملهم، مو�سحني 
اأن ل مبـــالة مـــن هـــوؤلء اأثناء تقـــدمي البالغات 

�سدهم مبركز ال�رشطة.

بالأخ�ـــص يف من�ســـة  ونا�ســـد املوظفـــون 
)حجـــز املواعيد( امل�سئولـــني بوزارتي ال�سحة 
والداخليـــة، و�سع حد لهـــذه الفو�سى العارمة، 
والتي حتولهم لأ�سحوكة اأمام بقية املراجعني، 

وحتول يومياتهم، وحياتهم جلحيم ل يطاق.
وبّينوا اأن هنالـــك من يتعامل معهم ب�سكل 
ميتهـــن الكرامـــة، واأن هذه الت�رشفـــات مل تعد 
فردية، بـــل اأ�سحت ظاهرة وا�سحة املعامل، من 

قبل من ل يح�سم البلد، ول اأبناءها.

• لقطة مع الطاقم الطبي	

املنامــــة – وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: اجتمع وزير الأ�سغال و�سوؤون 
البلديــــات والتخطيط العمراين ع�سام خلف ووزير 
الإ�سكان با�سم احلمر يف ديــــوان �سوؤون البلديات 
باملنامة لبحث اجلوانــــب املرتبطة مب�رشوع البحري 
الإ�ســــكاين، حيــــث متــــت مناق�ســــة امل�ستجــــدات 
بخ�سو�ــــص �سبكــــة الطــــرق وبحث مو�ســــوع مياه 

الأمطار واملياه اجلوفية.
و�ــــرشح الوزير احلمــــر اأنه كانت هنــــاك اأر�ص 
خم�س�ســــة للم�ــــرشوع منذ فــــرتة، واأن هناك خطًطا 
وتوجهــــات ل�ست�سالحهــــا والنتهــــاء مــــن و�ســــع 
املخطط لها مبــــا �سيتيح توفري ما يزيد عن 600 
وحدة �سكنية، م�سيًفا اأن عدة اجتماعات م�سرتكة 
قد عقدت مع م�سوؤويل ومهند�سي وزارة الأ�سغال 
لتدار�ص املرئيات واملقرتحات املتعلقة بالطرق 
وال�ــــرشف ال�سحــــي واملداخل واملخــــارج للم�رشوع 

الإ�سكاين يف البحري.
بدوره، اأكد وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمراين خلف حر�ــــص وزارة الأ�سغال 
على ا�ستكمال امل�ساريع املرتبطة بتوفري الطرق 
احلديثــــة وتو�سيــــل �سبــــكات ال�ــــرشف ال�سحــــي، 
خا�ســــة واأن موقع البحــــري واملواقــــع املحيطة به 
لها طبيعــــة خ�سو�سا نتيجة جتمــــع املياه يف تلك 
املواقــــع. واأو�ســــح اأن وزارة الأ�سغال قد حتركت 
منذ ذلك احلني لو�سع احللول والتخفيف من تلك 
ال�ســــكاوى، منّوًهــــا اإلى وجود فكــــرة لربط منطقة 
البحري مبنطقة توبلي لالإ�سهام يف تخفيف ال�سغط 
احلا�ســــل عليها، علًمــــا باأن هنــــاك 3 م�سخات يف 
الوقــــت الراهن تعمل علــــى �سبط عملية تدفقات 
امليــــاه يف البحري، كما �ستقــــوم الوزارة ببحث عدة 
خيــــارات متاحة لتو�سيل املواقــــع ب�سبكة ت�رشيف 

مياه الأمطار وب�سكل دائم.

وزارة  دانـــت  اخلارجيـــة:  وزارة   - املنامـــة 
ا�ستهـــدف  الـــذي  امل�سلـــح  الهجـــوم  اخلارجيـــة 
كني�سة يف جمهورية ال�سي�ســـان الرو�سية، واأ�سفر 
عـــن مقتل عدد مـــن الأ�سخا�ص، موؤكـــدة ت�سامن 
مملكة البحرين مع جمهوريـــة ال�سي�سان الرو�سية 
يف كل مـــا تتخذه من اإجـــراءات ملكافحة الإرهاب 
وحتقيـــق الأمـــن وال�سالمـــة ملواطنيهـــا. واأعرب 
الوزارة عن خال�ص تعازيهـــا وموا�ساتها حلكومة 

و�سعب رو�سيا الحتادية ولأهايل وذوي ال�سحايا 
جراء العمل الإرهابي الذي ي�ستهدف دور العبادة 
وترويـــع الآمنني، جمددة موقـــف مملكة البحرين 
الـــذي يرف�ص العنـــف والتطـــرف والإرهاب بكل 
�ســـوره واأ�سكاله ومهما كانت دوافعه وم�سبباته، 
والداعـــي اإلـــى �ـــرشورة تكاتف املجتمـــع الدويل 
للق�ساء على هذه الظاهـــرة اخلطرية التي تهدد 

اأمن وا�ستقرار العامل.

علـــي  برئا�ســـة  ال�ســـورى  جمل�ـــص  وافـــق   
ال�سالـــح علـــى م�ـــرشوع قانـــون باإ�ســـدار قانـــون 
ت�سجيـــع وحمايـــة املناف�سة. وي�سهـــم الت�رشيع يف 
تعزيـــز وت�سجيـــع املناف�ســـة، ومنـــع الحتكار من 
قبل الأ�سخا�ص واملن�ســـاآت القت�سادية، وزيادة 
وتعزيـــز  الأجنبيـــة،  ال�ستثمـــارات  ا�ستقطـــاب 
ال�ستثمارات املحلية، ويحقـــق قدًرا من احلماية 
الرتتيبـــات  مـــن  الوطنـــي  لالقت�ســـاد  الالزمـــة 
املعيقة للمناف�سة ومن اإ�ســـاءة ا�ستغالل الو�سع 

املهيمـــن ومـــن الآثـــار ال�ســـارة لبع�ـــص �ســـور 
الرتكيـــز القت�ســـادي. بعدهـــا نظـــر املجل�ص يف 
تقريـــر جلنة ال�ســـوؤون اخلارجية والدفـــاع والأمن 
الوطني بخ�سو�ص القرتاح بقانون باإ�سافة مادة 
برقـــم )9( مكـــرًرا اإلى القانون رقـــم )60( ل�سنة 
2014م ب�ساأن جرائم تقنية املعلومات، واملقدم 
مـــن الأع�ســـاء: ب�ســـام البنمحمـــد، ودلل الزايد، 
وحممـــد علـــي، وخالـــد  امل�سقطـــي، وعبدالرحمن 
جم�سري، واملت�سمن تو�سيـــة اللجنة بجواز النظر 
يف القـــرتاح بقانـــون، حيـــث قـــرر املجل�ـــص بعد 
ا�ستكمال مداخالته املوافقة على تو�سية اللجنة.

اإبراهيم النهام

• ه�سام اجلودر	

• الباحثة نورة اآل ح�سني	

راهنوا على ابن بلدكم 
مل اأعجـــب كثـــرًيا، حـــني اأفردت ال�سحـــف املحلية قبل اأيام، خـــرًبا مفاده ارتفـــاع القرو�ص 
ال�سخ�سيـــة يف البحريـــن لأكرث من 9 مليارات دينار، وهو رقم �سخم، ومرعب، قيا�ًسا بحجم البلد، 

وعدد ال�سكان، وحالة املواطن الرثة.
هـــذا الرقـــم املت�سبع بالأ�سفـــار الكثرية، ي�ستعر�ص احلـــال التي اآل اإليهـــا البحرينيون من 
تك����ر، و�سقوط، و�سعف، ووهن، وهم يغرقون حت���ى اأنوفهم مب�ستنقعات الديون الآ�سنة، التي 
تق�ســـم حياتهم، وحياة اأبنائهم، وحتول دون مقدرتهـــم على ا�ستن�ساق الأك�سجني، وامل�سي يف 
حيـــاة اآمنة، م�ستقرة، يتمرغ اأطفالهم بها، ببيئـــة متكنهم من الإبداع، والتفوق، والنظر باإيجابية 

للم�ستقبل.
ومـــا بني املحاولت التي تقوم بها الدولة على اأكـــرث من �سعيد؛ لنت�سال البلد من ظروفه 
القت�سادية اخلانقة، و�رشب الأخما�ص بالأ�سدا�ص، وو�سع اخلطط، واجلدوى املالية والقت�سادية 
والتجارية املتنوعة، وبقية هذه الأمور، التي ل نفقه من ح�ساباتها واأرقامها �سيًئا، يظل املواطن 
البحريني عماد القت�ساد الأول، واأ�سا�سه املنيع، واملتني، وخياره الأول الذي ينتظر باأن يلتفت 
اإليـــه؛ ليكون عامل تاأثري، و�سنـــع، واإجناز، وبتجارب و�سواهد وطنيـــة، وخليجية مرتاكمة، توؤكد 
حكاياتهـــا املثرية لالإعجاب من هو ابـــن البلد، وما هو قادر على حتقيقه، هنا ويف اأي بقعة اأخرى 

على الكرة الأر�سية.
ال�ستثمـــار احلقيقي لنت�سال البلد مما هو فيـــه، يبداأ من املواطن نف�سه، من املراهنة على 
قدراتـــه، واإمكاناته، ومهاراتـــه، يبداأ بركن الأجنبي على جنب، والأخذ بعـــني العتبار، باأن كل ما 

تريده الدولة من هوؤلء، هو موجود بب�ساطة بالغة، يف اأبنائها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية
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“املرور”: �سبط �سائق دراجة نارية جتاوز ال�رسعة

مواطن يرف�ص اإعادة �سقة لـ “الإ�سكان” بعد تخ�سي�ص بيت له يف �سند

حجز ا�ستئناف نبيل رجب بـ “الأخبار الكاذبة” للحكم يف 5 يونيو

عقوبات بديلة لـ 11 حمكوما عليهن والإفراج عنهن

حمكوم بجرمية قتل يعتدي على �رسطيني يف “�سجن جو”

املحكمة توؤجل نظر ق�سية قاتل والده للمرة الثالثة

ترتاوح م� بني خدمة املجتمع وبرامج الت�أهيل واإ�صالح ال�رضر 

قررت املحكمة ت�أجيل حم�كمته

قررت عر�ض املتهم على الطب النف�صي

املن�مة - الني�بة الع�مة: �رضح الن�ئب الع�م 
عل���ي البوعينني ب����أن الني�بة الع�م���ة قد بداأت 
يف تطبيق اأح���ك�م ق�نون العقوب����ت والتدابري 
البديل���ة، حيث ق�مت عق���ب ا�صتكم����ل اآلي�ت 
تطبيق الق�نون ب�صدور الق���رارات التنظيمية، 
ب�إعم����ل القواع���د الإر�ص�دي���ة املتعلقة بتنفيذ 
الق�نون والتي اأ�صدرته� الني�بة الع�مة مبوجب 
ق���رار الن�ئب الع����م رق���م 1 ل�صن���ة 2018، اإذ 
ب����درت الني�بة بعر�ض الأح���ك�م ال�ص�درة �صد 
11 حمكوم عليه� بعقوب�ت �ص�لبة للحرية على 
ق��ص���ي تنفي���ذ العق����ب، ل�صتب���دال عقوب�ت 
بديل���ة به����، واأم���ر الق��ص���ي ب�إل���زام املحكوم 
عليه���ن بعقوب����ت بديلة تختلف م���� بني خدمة 
املجتم���ع واللتح����ق بربامج الت�أهي���ل واإ�صالح 
ال����رضر ب���دلً من عقوب���ة احلب�ض، وم���ن ثم فقد 
مت الإفراج عنهن وتطبي���ق القواعد وال�صوابط 

الق�نونية اخل��صة بتنفيذ العقوبة البديلة. 
ويف بي�ن اأهمية ق�نون العقوب�ت والتدابري 
البديل���ة، ذك���ر الن�ئ���ب الع����م اأن الف�ص���ل يف 
الدع����وى اجلن�ئية ينبني عل���ى قن�عة املحكمة 
وتقدي���رات الق��صي للعقوبة الت���ي ي�صتحقه� 
املته���م اإذا ثبت���ت اإدانت���ه ويكون ذل���ك وفق�ً 
ولعتب����رات  اجلرمي���ة  ومالب�ص����ت  لظ���روف 
�صخ�صية يف املتهم قد تعك�ض خطورته اأو تنبئ 

عن عدم اإقدامه على ارتك�ب اجلرمية م�صتقبالً، 
وج����ء ق�ن���ون العقوب����ت والتداب���ري البديل���ة 
نقل���ة نوعية مهم���ة يف هذا الجت����ه، بل ويعترب 
مع�جلة ح��صمة م���ن امل�رضع البحريني مل�صكالت 
عديدة اأث�ره� التطبي���ق العملي تتعلق بع�صه� 
ب�لظ���روف ال�صخ�صية للمته���م، وبع�صه� الآخر 
بدواعي املالئمة يف اختي�ر الإجراءات املن��صبة. 
كم� ج�ء اقتداًء بت�رضيع�ت وجت�رب دولية اأثبتت 
جن�ح�ً ملمو�ص�ً. فقد قرر الق�نون اجلديد اأنواع� 
اأخرى م���ن العقوب�ت ليعط���ى الق��صي م�ص�حة 
اأك���رب لإعم����ل تقديرات���ه، ولختي����ر بدائل عن 

العقوب���ة ال�ص�لبة للحرية اإذا اقت�صى الأمر ذلك 
ودع���ت الظروف الواقعية وال�صخ�صية اإلى هذا. 
كم� اأت�ح للني�بة الع�مة والق��صي بدلً من حب�ض 
املتهم احتي�طي�ً على ذمة التحقيق اإ�صدار اأمر 
ب��صتخ���دام اأي من التداب���ري املن�صو�ض عليه� 
يف هذا الق�نون جت�ه املتهم، كله يتم ب�صوابط 
مبين���ة يف الق�ن���ون ودومن���� ت�أث���ري عل���ى �صري 

العدالة. 
واأ�ص����ر اإل���ى اأن الق�ن���ون على ه���ذا النحو 
ي�صع حت���ت ب�رض الق��صي خي����رات اإ�ص�فية يف 
تقرير العقوبة بخالف العقوبة ال�ص�لبة للحرية، 
ويجعل اأم�مه واأم�م الني�بة الع�مة فر�ض تدابري 
بديلة ع���ن احلب�ض الحتي�طي، وه���ذا من �ص�أنه 
التخفيف من اكتظ�ظ ال�صجون مبحكوم عليهم 
ك�ن من املمكن الكتف�ء مبراقبتهم اأو مبنعهم 
من الرتدد على اأم�كن درءاً لأية م�صكالت تقود 
اإلى اجلرمية، اأو بجرب ال�رضر الن��صئ عن اجلرمية 
ب�لإلزام بتعوي����ض املجني عليهم وامل�رضورين 
وب�لت�يل زوال النتيج���ة املتحققة عن اجلرمية، 
اأو ب�إحل�ق���ه بعم���ل يف خدم���ة املجتم���ع اإلى غري 
ذلك من العقوب����ت البديلة. والذي ل �صك فيه 
اأن الق�ن���ون اجلديد ترت���د ف�ئدته على املتهم 
واأ�رضته خ��صة اإذا ك�ن يف تنفيذ العقوبة ال�ص�لبة 
للحرية م� يوؤثر على ا�صتقرار الأ�رضة ومعي�صته�.

تنظر املحكمة الك���ربى اجلن�ئية الأولى يف 
واقع���ة اعتداء نزيل يف �صج���ن جو مدان بق�صية 
قتل، عل���ى اأحد حرا�ض ال�صج���ن، والذي يق�صي 
في���ه عقوبة ال�صج���ن املوؤبد، وق���ررت املحكمة 
ت�أجي���ل حم�كمته بواقع���ة اعتدائه على ال�رضطي 
واإه�نت���ه ب�صبب �رضقته �صج�ئر نزلء اآخرين حتى 
جل�صة 29 م�يو اجل�ري؛ وذلك جللب املتهم من 

حمب�صه واإعالمه ب�أمر الإح�لة.
وتتح�ص���ل تف��صي���ل الق�صي���ة اأن���ه واأثن�ء 
توج���ه ال�رضطي املجن���ي علي���ه الأول اإلى عي�دة 
ال�صج���ن مرافق���� املته���م النزي���ل يف �صجن جو 
ويق�ص���ي عقوبة ال�صجن املوؤبد لرتك�به جرمية 
قتل، ليتم الك�صف علي���ه عم� اأ�ص�به من اإره�ق 
وتع���ب ي�صتدعي اإج���راء الك�صف الطب���ي عليه، 
وبعد النته�ء من الك�ص���ف الطبي دخل املتهم 
لغرفة الن���زلء املوؤقتة و�رضق ال�صج�ئر من نزلء 

اآخرين.

وخالل �صوؤال ال�رضطي له حول م� اإذا ك�ن قد 
�رضق اأي���ة �صج�ئر من عدم���ه واإن ك�ن قد �رضقه� 
يخرجه� م���ن مالب�صه، اإل اأن املته���م اأنكر ذلك، 
وعندم� بداأ ال�رضط���ي يف تفتي�صه تبني له حي�زة 
املته���م يف مالب�ص���ه الداخلي���ة علبت���ي �صج�ئر، 
واللت���ني ك�نت� ق���د اأبلغ ع���ن �رضقتهم� من قبل 

النزلء الآخرون.
وعندم���� اأخذ ال�رضط���ي العلبتني من املتهم 
�صقط���ت اإحداهم���� عل���ى الأر�ض، فم���� ك�ن من 
املته���م اإل اأن ركله���� وبداأ ي�صخ���ر من ال�رضطي، 
ومل يكتف بذلك بل بداأ يف ال�رضاخ على ال�رضطي، 
وال���ذي ك�ن يح�ول ال�صيطرة عليه، اإل اأن الأخري 
تف�ج����أ ب�ملته���م يتعدى عليه ب�ل����رضب واللكم 
على عين���ه واأنح�ء متفرقة من ج�ص���ده، ويهينه 

ويرميه ب�ألف�ظ غري لئقة.
وثب���ت ب�لتقري���ر الطبي اخل�����ض ب�ملجني 
علي���ه الأول، تعر�ص���ه اإلى كدم����ت حتت عينه 

اليمنى بعدم� لكمه املتهم عليه�.
ويف تل���ك الأثن�ء ح����ول اأحد اأف���راد ال�رضطة 
الآخري���ن التدخل مل�ص�عدة زميله، اإل اأن املتهم 
اعت���دى عل���ى املجن���ي علي���ه الث����ين ب�ل����رضب 
والإه�نة ه���و اأي�ص� وت�صبب يف تلف بنط�ل بزته 
الع�صكرية، حتى متكن� من ال�صيطرة عليه، ومت 

تقدمي بالغ ب�ص�أن الواقعة.
ف�أح�لت���ه الني�ب���ة الع�م���ة للمح�كم���ة على 
اعتب����ر ان���ه بت�ري���خ 18 �صبتم���رب 2017، اأول: 
ا�صتعمل الق���وة مع ال�رضطي���ني املجني عليهم� 
وتع���دى عليهم���� ب�ل����رضب وق�ومه����؛ به���دف 
منعهم���� م���ن اإداء وظيفتهم� واأح���دث ب�ملجني 
علي���ه الأول اإ�ص�ب�ت حتت عين���ه اليمنى نتيجة 
العت���داء عليه، ث�ني�: اأتلف بنط�ل املجني عليه 
الث�ين بع���د التعديل عليه ب�ل�رضب، ث�لث�: اأه�ن 
املجن���ي عليهم� لأول والث�ين ب�ألف�ظ غري لئقة 

وتن�ل من �رضفهم� دون وجه حق.

اأرج�أت املحكمة الكربى اجلن�ئية الأولى حم�كمة 
�ص����ب “31 ع�ًم���� - ميك�نيك���ي” قت���ل وال���ده “59 
ع�ًم����”؛ ح�ل كون���ه متع�طًي� للمواد املخ���درة، بعدم� 
طعن���ه مرتني ب��صتعم����ل �صك���ني يف منزله مبنطقة 
ق���اليل، حت���ى جل�صة 27 م�ي���و اجل�ري؛ وذل���ك للمرة 
الث�لث���ة على التوايل للق���رار ال�ص�بق بعر�ض املتهم 
عل���ى الطب النف�صي لبي�ن عّم���� اإذا ك�ن م�صوؤولً عن 
ت�رضف�ته م���ن عدمه، مع الأمر بجل���ب ن�صخة من ملفه 
امل���ودع لدى امل�صت�صفى، كم� اأمرت ب��صتمرار حب�صه 

حلني اجلل�صة الق�دمة.
وك�ن���ت اأح�لت الني�بة الع�م���ة ال�ص�ب للمح�كمة 
بعدم� اأ�صندت اإليه تهمة انه بت�ريخ 21/11/2017، 
اأولً: قت���ل عم���داً املجن���ي عليه )والده( ب����أن وجه له 
طعنت���ني يف ج�ص���ده، ق��صًدا من ذل���ك اإزه�ق روحه، 
ف�أح���دث به الإ�ص�ب����ت املو�صوف���ة ب�لتقرير الطبي 

التي اأودت بحي�ته.
م����دة  التع�ط���ي  بق�ص���د  واأح���رز  ح����ز  ث�نًي����: 
“الكوداي���ني” املخدرة، كم� ح�ز موؤثرا عقلي� يف غري 

الأحوال املرخ�ض به� ق�نوًن�.
وتع���ود التف��صيل اإلى م� اأبلغت به ابنة املجني 
علي���ه ال�رضط���ة، والتي ق�ل���ت اإن �صقيقه���� ووالده� 
ت�ص�جرا يف املن���زل، واأن امل�ص�جرة انتهت بعدم� ق�م 
�صقيقه� بتوجيه طعنة اإلى �صدر والده�، واأنه بعدم� 
طلب���ت الإ�صع�ف لوالده� ملداركته ب�لعالج الالزم يف 
امل�صت�صف���ى، اإل اأنه وخالل �ص�ع���ة واحدة من و�صوله 

تويف يف امل�صت�صفى.
وثب���ت من خ���الل تقري���ر الطبي���ب ال�رضع���ي اأن 
الطعن���ة التي تلق�ه� الأب املجن���ي عليه، نفذت اإلى 
اأ�صفل اأح���د الأ�صالع وا�صتقرت يف رئت���ه، م� ت�صببت 

بنزيف داخلي اأدى اإلى وف�ته.
وب�لتحقي���ق م���ع البن اجل�ين اع���رتف مب� ن�صب 
اإلي���ه، وق���رر اأنه وح�ل كون���ه بح�لة غ���ري طبيعية، اإذ 
اإن���ه مدمن على م����دة “ال�صتوب” م���ن قرابة اخلم�ض 

�صن���وات، اإل اأن���ه مل يكن يق�صد قت���ل والده، اإ�ص�فة 
اإل���ى اأنه يتع�لج من اإدم�نه على هذه امل�دة يف الطب 
النف�صي، كم� وت�رضف له الأدوية الالزمة ملع�جلته من 

الإدم�ن عليه�.
وق���رر اأي�ًص� اأن���ه يف ي���وم الواقعة ونتيج���ًة اإلى 
كون���ه متع�طًي� لتلك امل�دة املخدرة املذكورة، ف�إنه 
مل يك���ن ق����دًرا على �صم�ع لوم والده ل���ه بعدم� خرج 
من غرفته، وهو يف ح�ل���ة تخدير من تلك امل�دة، كم� 
اأن���ه ادعى اأن والده وجه ل���ه األف�ًظ� ل يقبله� كون اأن 

املجني عليه ك�ن يف ح�ل �صكر بذلك احلني.
وال���ده  وراء  يق���ف  ك�ن  �صقيق���ه  اأن  واأ�ص����ف 
وي�صتفزه بوا�صط���ة ابت�ص�م�ته واإخ���راج ل�ص�نه عليه، 
وحينه� فق���د ال�صيطرة على اأفع�له ودفع والده، فم� 

ك�ن من �صقيقه اإل اأن تدخل للدف�ع عن والدهم�.
واأف�د ب�أنه وعقب ذلك املوقف توجه اإلى املطبخ 
ليجل���ب علبة فلف���ل مطحون خ��ص���ة ب�لطبخ، والتي 
رم�ه���� ن�حية وال���ده اإل اأنه� مل ت�صب���ه، فرجع جمدًدا 
للمطب���خ لكنه ع�د هذه املرة وهو يحمل عدد اثنتني 
م���ن ال�صك�ك���ني ال�صغ���رية احلج���م، واملخ�ص�صتني 
لتقطي���ع الفواكه واخل����رضاوات، واأم�صكهم� بوا�صطة 
يد واحدة بحيث ك�نت اإحداهم� متقدمةٌ على الأخرى، 
فلح���ق ب�صقيق���ه ال���ذي ا�صتف���زه وه���و يل���ّوح بتلك 
ال�صكينت���ني، اإل اأن وال���ده اعرت�ض طريق���ه وتف�ج�أ 
ب�أنهم� انغر�صت���� يف �صدر والده ف�صحبه� على الفور، 

كم� وجه مرًة اأخرى �رضبة ث�نية ق��صًدا �صقيقه جمدًدا 
اإل اأن من تعّر�ض عليه� ث�نيًة هو والده ولكنه� ك�نت 
يف ظه���ره ه���ذه امل���رة، وع���رّب ال�ص�ب ع���ن ندمه عم� 
اقرتفت���ه ي���داه، واأنه يطلب من ع�ئلت���ه اأن ت�ص�حمه. 
يذك���ر اأن وكيل الن�ئب الع�م بني�ب���ة الأ�رضة والطفل 
حمد الق���الف، �رضّح يف وقت �ص�بق م���ن �صهر اأكتوبر 
2017، ب����أن الني�ب���ة الع�مة تلقت اإخط����ًرا من مركز 
�رضطة �صم�هيج بورود بالغ لغرفة العملي�ت الرئي�صة، 
مف����ده قي�م �صخ�ض )31 �صنة( ب�لعتداء على والده 
)59 �صن���ة( بوا�صطة �صكني، مم���� �صبب له طعنتني 
اإحداهم���� يف ال�ص���در والأخرى يف الظه���ر، واأنه ف�رق 

احلي�ة بعد اأن مت نقله اإلى م�صت�صفى امللك حمد.
وعلي���ه، ب����درت الني�ب���ة الع�م���ة ف���وًرا مبب��رضة 
التحقي���ق يف الواقعة ب�لنتق�ل اإلى م�صت�صفى امللك 
حم���د ومع�ينة جثة املتويف وندب���ت الطبيب ال�رضعي؛ 
للك�صف على اجلثة لبي�ن �صبب الوف�ة، والذي انتهى 
اإل���ى اأن �صبب الوف�ة جرح ن�ف���ذ يف ال�صدر، ومن ثم 
انتقل���ت اإلى م�رضح اجلرمي���ة وانتدبت خ���رباء الأدلة 
امل�دية لرفع الآث�ر التي تفيد التحقيق. وا�صتكملت 
الني�ب���ة الع�مة التحقيق����ت ب�صم�ع اأق���وال ال�صهود 
وا�صتج���واب املتهم، والذي اع���رتف بقي�مه بت�صديد 
الطعن�ت اإلى املجني عليه وعمل الدللة الت�صويرية 
اخل��ص���ة ب�لواقعة رفقة املته���م، ووجهت له الني�بة 

الع�مة تهمة القتل العمد.

املن�م���ة - وزارة الداخلية: اأعلنت 
الإدارة الع�م���ة للم���رور، ع���ن �صب���ط 
�ص�ئ���ق دراج���ة ن�ري���ة، اإث���ر توثيق���ه 
خم�لف���ة مروري���ة ق����م ب�رتك�به� من 
خالل جت�وز ال�رضعة املقررة )296 كم( 
على اأحد ال�ص���وارع. ويف ذات ال�صي�ق، 
مت القب�ض عل���ى �ص�ئق مركبة ارتكب 
�صلوكي����ت مرورية خط���رية على اأحد 

ال�صوارع.
الع�م���ة  الإدارة  اأ�ص����رت  وفيم���� 
للم���رور اإل���ى اتخ����ذ ك�ف���ة الإجراءات 
الق�نوني���ة بحق مرتكب���ي الواقعتني، 
دعت اأولي�ء الأمور اإلى القي�م بدورهم 
يف توعي���ة واإر�ص�د اأبن�ئه���م ب�للتزام 
ب�لأنظمة والقواعد املرورية واحلف�ظ 
على �صالمة ك�فة م�صتخدمي الطريق.

األغ���ت املحكم���ة الك���ربى املدني���ة 
انتف����ع  الإداري���ة(  )الدائ���رة  الأول���ى 
مواط���ن ب�صق���ة اإ�صك�ني���ة تق���ع مبنطقة 
مدينة عي�صى، وق�ص���ت ب�إلزامه ب�إخالئه� 
وت�صليم مف�تيحه� اإل���ى وزارة الإ�صك�ن؛ 
وذلك بعدم� رف�ض ت�صليمه� للوزارة اإثر 
ح�صول���ه على وحد �صكنية اأخرى يف هورة 

�صند.
وت�ص���ري وق�ئع الدع���وى يف اأن وزارة 
الإ�صك�ن ك�نت قد رفعت دعوى للمط�لبة 
ب�إلغ����ء انتف����ع املدع���ى علي���ه ب�ل�صقة 
الإ�صك�نية الك�ئنة مبدينة عي�صى واإلزامه 
ب�إخالئه� وت�صليم مف�تيحه� للوزارة بعد 
اأن خ�ص�صته� ل���ه، ثم خ�ص�صت له وحدة 
�صكنية اأخرى الك�ئنة مبنطقة هورة �صند، 
وقد مت اإنذاره لت�صلي���م ال�صقة ال�صكنية 

الأولى، اإل اأنه مل ي�صتجب لالإنذار.
وذكرت املحكمة يف حيثي�ت حكمه� 
اأن ق���رار وزير الإ�ص���ك�ن رقم 909 ل�صنة 
2015 ب�ص����أن نظ�م الإ�صك�ن يحظر على 
املنتف���ع احل�ص���ول على اأك���ر من خدمة 
اإ�صك�ني���ة واحدة، وهو م� يتفق مع الغ�ية 
من ت�رضيع�ت الإ�صك�ن، وفى ح�ل خم�لفة 

ذلك وانتف�ع���ه ب�أكر من خدمة اإ�صك�نية 
ال�صق���ة  اإع����دة  علي���ه  يتع���ني  واح���دة، 
ال�صكنية اإلى اجله���ة الإدارية، كم� يكون 
من ح���ق الأخ���رية اإلغ�ء انتف�ع���ه ب�ل�صقة 
ال�صكني���ة املخ�ص�ص���ة ل���ه وا�صرتداده� 
اإعم�ل للرخ�صة الق�نونية املخولة له� يف 

هذا ال�ص�أن.
وق�ل���ت اإن الث�ب���ت م���ن الأوراق اأن 
املدع���ى علي���ه ينتفع ب�ل�صق���ة ال�صكنية 
حمل الدع���وى مبوجب عقد م���ع الوزارة، 
اإ�ص�ف���ة لنتف�ع���ه بوحدة �صكني���ة اأخرى 
مبنطق���ة هورة �صن���د مبوجب عق���د اآخر، 
ورغم ذلك مل يقم ب�إع�دة ال�صقة مو�صوع 
التداع���ي للوزارة، الأمر ال���ذى يثبت منه 
انتف����ع املدع���ى علي���ه ب�أكر م���ن خدمة 
اإ�صك�ني���ة ب�ملخ�لف���ة لأح���ك�م ت�رضيع�ت 
الإ�ص���ك�ن، مب���� يحق معه للمدعي���ة اإلغ�ء 

انتف�عه ب�ل�صقة ال�صكنية حمل التداعي.
وله���ذه الأ�صب����ب حكم���ت املحكمة 
ب�إلغ����ء انتف����ع املدع���ى علي���ه ب�ل�صقة 
ال�صكنية الك�ئن���ة مبدينة عي�صى واإلزامه 
ب�إخالئه���� وت�صليم مف�تيحه���� للمدعية، 

واألزمت املدعى عليه ب�مل�رضوف�ت.

حج���زت حمكم���ة ال�صتئن����ف العلي� 
اجلن�ئي���ة اخل�م�ص���ة النظ���ر يف ا�صتئن�ف 
اأخب����ر  ب�إذاع���ة  امُل���دان  رج���ب  نبي���ل 
و�ص�ئع�ت ك�ذبة ومغر�صة وبث دع�ي�ت 
مث���رية يف زمن ح���رب من �ص�أنه���� اإحل�ق 
ال�رضر ب�لعملي�ت احلربية التي تخو�صه� 
واإ�صع�ف  البحريني���ة  القوات امل�صلح���ة 
اجلل���د يف الأم���ة، واملحك���وم علي���ه فيه 
ب�ل�صجن ملدة 5 �صن���وات؛ وذلك للنطق 

ب�حلكم عليه يف جل�صة 5 يونيو املقبل.
وك�نت حمكم���ة اأول درجة قررت يف 
حكمه���� اأنه ثب���ت لديه� اأن���ه يف غ�صون 
�صه���ر م�ر����ض الع����م 2015، اأول: اأذاع 
عم���دا يف زمن احل���رب اأخب����را واإ�ص�ع�ت 
ك�ذب���ة ومغر�ص���ة وعم���د اإل���ى دع�ي�ت 
مثرية وك�ن م���ن �ص�أن ذلك اإحل�ق ال�رضر 
الق���وات  تخو�صه����  الت���ي  ب�لعملي����ت 
امل�صلح���ة البحريني���ة واإ�صع�ف اجللد يف 
الأمة، ث�ني����: اأه�ن علن� ال���دول الأجنبية 
املبين���ة ب�لأوراق، ث�لث�: اأه�ن علن� وزارة 
والت�أهي���ل  الإ�ص���الح  واإدارة  الداخلي���ة 

الت�بعة له�.
وتتح�ص���ل تف��صي���ل الدعوى يف اأن 
Nabee -  ململ�صت�أن���ف �ص�حب ح�ص����ب

rajab@ مبوق���ع التوا�ص���ل الجتم�عي 
توي���رت، ق�م يف غ�ص���ون �صهر م�ر�ض من 
الع�م 2015 ب�لن�رض علن� على هذا املوقع 
للمت�بع���ني ل���ه ب����أن اأذاع عم���دا يف زمن 
احلرب اأخب�را واإ�ص�ع�ت ك�ذبة ومغر�صة 
وعم���د اإل���ى دع�ي����ت مث���رية، وك�ن من 
�ص����أن ذلك اإحل�ق ال�رضر ب�لعملي�ت التي 
تخو�صه���� القوات امل�صلح���ة البحرينية، 
وذل���ك م���ن خ���الل التغري���دات الت�لية: 
“�ص���ور   26/3/2015 بت�ري���خ  ن����رض 
لعدد م���ن اجلثث على �صن���د اأنه� ن�جتة 
من احل���رب يف اليمن”، يف ح���ني اأن تلك 
ال�صور خ��صة ب�أح���داث �صوري� يف اإدلب 
ومت ن�رضه� بت�ري���خ 23/9/2014، كم� 
ن�رض ي���وم 31/3/2015 �صور لعدد من 
اجلثث على �صند ب�أنه� ن�جتة من احلرب 

يف اليمن، يف حني اأن تلك ال�صور خ��صة 
ب�أح���داث فل�صطني )غ���زة(، وكذلك ق�م 
ب�إع����دة ن�رض تغريدات اأرف���ق فيه� �صور 
لأ�صخ��ض بهم اإ�ص�ب����ت، وقد ت�صمنت 
ادع�ء اإ�ص�ب���ة املئ�ت من نزلء �صجن جو 
بك�صور متفرقة عل���ى اأج�ص�دهم ومئ�ت 
منه���م ينزف���ون م���ن روؤو�صه���م نتيج���ة 
ال����رضب والتعذي���ب ال���ذي م�ر�صه درك 
الأردن ب�لبحري���ن، كم���� ق����م امل�صت�أنف 
واإدارة  الداخلي���ة  وزارة  ب�إه�ن���ة  علن���� 
الإ�ص���الح والت�أهي���ل من خ���الل ن�رض عدة 

تغريدات على موقعه يف توتري.
ودل���ت التحري����ت ال�رضي���ة مل���الزم 
ب�إدارة مك�فحة اجلرائم الإلكرتونية على 
اأن امل�صت�أنف ه���و مرتكب هذه الواقعة، 
ف��صت�ص���در اإذن���� م���ن الني�ب���ة الع�م���ة 

ب�صبطه وتفتي�صه.
�صبط���ه  مت  الأم���ر  له���ذا  ونف����ذا 
و�صبط العدي���د من الأجهزة الإلكرتونية 
امل�صتخ���دم يف الن����رض مبوق���ع التوا�صل 
الجتم�عي تويرت ه���ذه التغريدات على 

هذا احل�ص�ب.
ح�ص����ب  فح����ض  م���ن  ثب���ت  وق���د 
امل�صت�أن���ف يف تويرت ب�أن���ه من�صم ل�رضكة 
تويرت من���ذ م�ر����ض 2009 واأن احل�ص�ب 
يحتوي عل���ى اأكر م���ن 50 األف تغريده 
ولدي���ه اأكر م���ن 339 األف مت�ب���ع، واأن 
ح�ص�ب���� م�صدق���� واأن احل�ص����ب مرتب���ط 
بعن�وين الربيد الإلكرتوين ورقم اله�تف 
واأنه من خالل امل�ص�در ال�رضية تبني ب�أن 
الربيدين الإلكرتونيني امل�صتعملني يف 

احل�ص�ب يخ�ص�ن امل�صت�أنف.
وق���د ت�أي���دت الواقع���ة عل���ى النحو 
املتق���دم وق����م الدلي���ل عل���ى �صحته� 
ون�صبته� اإلى املدان وثبوته� يف حقه من 
�صه�دة مالزم ب����إدارة مك�فح���ة اجلرائم 
الع�مة،  الني�بة  الإلكرتونية بتحقيق����ت 
ومم���� ثبت م���ن تقري���ر فح����ض ح�ص�ب 
املدان ب� “تويرت”، ومم� ثبت من ال�صور 

الفوتوغرافية للتغريدات.

• علي البوعينني	

اإعــــــــداد: عــبــا�ــص اإبـــراهـــيـــم



االثنين 21 مايو 2018 
5 رمضان 1439

العدد 3506 9 local@albiladpress.comبالدنا

ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

تطوير عمل اإلشراف اإلداري 
في المدارس

اإلجراءات مبهمة ما بعد 
التسجيل لدى جامعة البحرين

ل �سك اأن الإ�رشاف الإداري هو اأحد الأق�سام 
املهم���ة يف املدار�س، ب���ل هو العم���ود الفقري 
الذي ت�س���تند عليه العملية الرتبوية والتعليمية 
يف ذات الوق���ت، وه���و ال�سام���ن الأول ل�س���ر 
العملي���ة التعليمي���ة بي����رش و�سال�س���ة يف جو اآمن 

وم�ستقر.
لك���ن هن���اك معوق���ات تواج���ه عم���ل هذا 
الق�س���م اأبرزه���ا اجلمع بني الإ����رشاف والتدري�س 
يف اآٍن واح���د، فمه���ام امل����رشف الإداري لي�س���ت 
�سهلة كم���ا يت�سورها البع�س، فه���ي تبداأ قبل 
الطاب���ور ال�سباح���ي وت�ستم���ر حلني خ���روج اآخر 
طال���ب يف املدر�س���ة، وه���و م�سوؤول ع���ن ر�سد 
وت�سجيل ومتابعة الغي���اب والتاأخر واملخالفات 
ال�سلوكي���ة وكذل���ك متابع���ة انتظ���ام املعلمني 
يف ح�س�سه���م واأي�سا متابعة اأم���ور ال�سيانة يف 
املب���اين الدرا�سية ناهيك عن الأعم���ال الإدارية 
الأخ���رى وامل�سارك���ة يف جلان املدر�س���ة واإعداد 
الربام���ج ال�سلوكي���ة، وف���وق كل ه���ذه الأعمال 
وامل�سوؤولي���ات ي�سن���د للم�رشف ن�س���اب ل يزيد 
ع���ن الع�رش ح�س����س، اإذ ين�سغل امل����رشف بعدها 
بتح�سر الدرو����س ومتابعة وت�سويب كرا�سات 
واأن�سط���ة الطلبة والتوا�سل م���ع اأولياء اأمورهم، 

فاجلمع ب���ني عمليتي ال����رشاف والتدر�س تثقل 
كاهل امل�رشف.

اإلى جانب هذا كل���ه يغيب مو�سوع تاأهيل 
م���ن  لذل���ك  الإداري���ني،  امل�رشف���ني  وتدري���ب 
ال����رشوري الوقوف على التحدي���ات التي تواجه 
عم���ل الإ����رشاف الإداري وتطوي���ره؛ لكي ي�ساهم 
يف رف���ع م�ست���وى ج���ودة التعلي���م والتعل���م يف 
املدار����س، ويف مقدمتها اإع���داد برامج ودورات 
وور�س عمل لتاأهيل وتدريب امل�رشفني، وكذلك 
اإن�س���اء جهة خا�سة تعنى باأمور بالإ�رشاف الإداري 
يف ال���وزارة، واأي�س���ا تركي���ز جه���ود امل�رشف���ني 
يف العم���ل الإداري وتفريغه���م م���ن احل�س����س 
التدري�سية وا�ستبدالها باحل�س�س التوجيهية. 

ومم���ا يالح���ظ اأن وزارة الرتبي���ة والتعليم 
ت���ويل اهتمام���ا كب���ًرا بتطوي���ر عم���ل الإ�رشاف 
الداري، ال���ذي متثل يف اإطالق برنامج مدر�ستي 
الإلك���رتوين للر�س���د واملتابع���ة، وتطوير لئحة 
االن�ضب���اط الطالبي وهي خط���وات على الطريق 
ال�سحي���ح، ونتمنى اأن تت�ساف���ر اجلهود ب�سكل 
اأك���رب يف تطوير هذا الق�س���م احليوي يف مدار�س 

اململكة.
أحمد عمران

مناشدة لوزارة اإلسكان ووزارة العمل

أنتظر طلبي اإلسكاني منذ 18 عاما

اأتق���دم اإل���ى امل�سوؤول���ني يف وزارَت���ي 
الإ�س���كان والعم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة 
بطلب امل�ساعدة والنظر يف حالتي الإن�سانية 
التي ت�ستع���دي التدخل، بع���د اأن دفعتني 
الظروف املعي�سية ال�سعب���ة التي اأعي�سها 
اإلى منا�سدتكم عرب �سحيفة “البالد”، فاأنا 
متقاعد مري�س اأعاين من م�ساكل يف الظهر 
اأقعدتن���ي على كر�سي متحرك ول اأ�ستطيع 
امل�س���ي مبف���ردي ول���دي ول���دان وبنت يف 

رقبتي يعانون العوز واحلاجة.
فاأن���ا اأ�ستل���م راتبا تقاعدي���ا ل يتجاوز 
300 دين���ار ل ي���كاد يكفن���ي لأي���ام ع���دة 
خ�سو�سا اأنني اأدف���ع قر�سا ول يتبقى من 
ه���ذه املبلغ �سي ي�سد ج���وع اأبنائي، وفوق 
ه���ذا ل اأح�س���ل عل���ى اإعانة م���ن ال�سندوق 
الجتماعي بالقري���ة، لذلك ا�سطرت ابنتي 
اإل���ى اأن تنقط���ع عن الدرا�س���ة ل�سيق ذات 

اليد.

وف���وق ه���ذا م���ااأزال اأعي����س يف غرفة 
يف بي���ت والدي رغ���م اأن عم���ري جتاوز 50 
عاما، وطلبي الإ�سكاين يعود ل�سنة 2007، 
وخالف���ا على قائمة النتظار ل اأجد ردا على 
ت�ساوؤلت���ي بخ�سو����س الوح���دة ال�سكني���ة 
للخ���روج من ه���ذا ال�سيق ال���ذي اأعي�سه يف 
غرفة فيها 5 اأفراد واأ�سفل ال�سلم مطبخ ل 
يحم���ي من برد ول حر، هذا هو املكان الذي 

اأعي�س فيه.
عجزت عن توفر اأب�سط الأمور لأ�رشتي 
ماديا، ويتغيب اأبنائي كثرا عن املدار�س؛ 
لأين ل اأجد ما اأقدمه حتى لقوتهم اليومي.. 
اأمتنى من امل�سوؤولني وذوي الأيدي اخلرة 
اإعانت���ي على ما اأنا فيه ل�سقط هذا القر�س 
ال���ذي اأثقل كاهل���ي ولأح�سل عل���ى وحدة 

�سكنية تاأويني وعيايل.

البيانات لدي المحرر

يل طل���ب اإ�س���كاين يعود اإل���ى العام 
2000، وم���ن اأجل ت�رشي���ع طلبي تقدمت 
اإل���ى ديوان �سمو رئي�س ال���وزراء بر�سالة 
ر�سمي���ة، وق���ام الديوان ب���دوره باإر�سال 
تو�سي���ة اإل���ى وزارة الإ�س���كان يف �سن���ة 
2004، وراجعته���ا با�ستمرار، وكان الرد 
دائما اأن اأنتظر حتى ُيبنى م�رشوع اإ�سكاين 
يف منطقت���ي، علم���ا اأن تو�سي���ة الديوان 
�سامل���ة ل���كل املناط���ق ولي����س بح���دود 

منطقتي فقط.
بعد ذلك خاطبت الديوان مرة اأخرى 

واأُر�ِسل���ت تو�سي���ة اإلى الإ�س���كان للمرة 
الثاني���ة، م���ع العل���م اأنه مت بن���اء وحدات 
يت���م  مل  ولك���ن  منطقت���ي،  يف  �سكني���ة 
ت�سليمي الوحدة ال�سكنية، واملعروف اأنه 
يج���ب اأن يتم ت�سليمي وحدة �سكنية بعد 

مدة اأق�ساها 3 �سنوات من التو�سية.
يف الع���ام 2007 ُعر�س���ت علّي �سقة 
�سكني���ة ولكن���ي رف�سته���ا؛ لأن عائلتي 
كب���رة ول تت�سع ال�سقة لن���ا، ويف 2009 
عند مراجعت���ي اإل���ى وزارة الإ�سكان قال 
يل اأح���د املوظفني اإن م���ن املفرت�س اأن 

يت���م ت�سليمي الوحدة ال�سكنية يف 2007 
وراجعته م���رة اأخرى ولكن مل اأح�سل على 
اأي نتيج���ة تذك���ر، كم���ا قال���ت يل اإحدى 
جميعه���ا  التو�سي���ات  اإن  املوظف���ات 
اأنهيناه���ا واأعطين���ا اأ�سحابه���ا وح���دات 
امل�سوؤول���ة  قابل���ت  وعندم���ا  �سكني���ة، 
يف توزي���ع الوح���دات اأخربتن���ي باجلمل���ة 
املعت���ادة )اإذا مت بن���اء وح���دات �سكنية 
يف منطقتك �سيتم ا�ستدعاوؤك للح�سول 

على وحدة(.
اأنا رج���ل كبر يف ال�س���ن، من مواليد 

1961، ل���دي عائل���ة مكونة م���ن 5 اأبناء، 
واأ�سك���ن حالي���ا يف �سق���ة ت�سمن���ي م���ع 
زوجت���ي واأبنائ���ي وزوجاته���م، وعم���ري 
الكب���ر ل يتقبل اأن اأنتظر اأكرث للح�سول 
على الوحدة ال�سكنية، فلماذا هذا التاأخر 
واأين اخلل���ل يف تنفيذ تو�سي���ة الديوان 
بحقي؟ لذا اأطالب وزارة الإ�سكان بالنظر 
يف اأم���ري، واآم���ل يف التعجي���ل يف منح���ي 

وحدة �سكنية.

البيانات لدي المحرر

موعد ابت���داء الت�سجيل ل�سن���ة 2018 - 2019 يبداأ 20 
ماي���و وينتهي 31 ماي���و. هذا وا�سح وجل���ي، لكن الأهم من 
ذل���ك هو ما بع���د الت�سجيل، لبد اأن ثمة اإج���راءات تقوم بها 
اجلامعة تلي الت�سجيل وتخ����س اجلامعة والطالب املقبلني 
عليه���ا لل�سن���ة الأول���ى، كامتحان قب���ول للطال���ب ومقابلة 
�سخ�سية اأي�سا واإجراءات اأخ���رى تقوم بها اجلامعة، كل هذا 
مل يذك���ر ول يزال مبهما بالن�سبة للطالب رغم اقرتاب موعد 
الت�سجي���ل وانتهائه، واملفرت�س اأن يك���ون ذلك يف مواعيد 
اأخرى تتب���ع الت�سجيل مبا�رشة؛ لكي يت�سن���ى للطلبة واأولياء 

اأمورهم التفرغ مل�ساغل احلياة وق�ساء حوائجهم.
ول يخفى عل���ى امل�سوؤولني الك���رام باجلامعة اأن هناك 
مواعيد طبية وارتباطات اأخرى للطلبة اأنف�سهم وحتى اأولياء 
اأمورهم داخل البحرين وخارجها، ما ي�ستدعيهم وي�سطرهم 
اأحيان���ا لل�سفر لإنهاء اأعمالهم، ولك���ن اإذا مل تف�سح اجلامعة 
عن الإجراءات التي �ستلي الت�سجيل وموعدها �سي�سبح ويل 
الأمر مقيدا ل ي�ستطيع فعل اأي �سيء، ولو حتتم عليه ال�سفر 
يف ه���ذه امل���دة الب�سيطة ما بعد الت�سجي���ل لظروف ما يبقى 

متحرا ينتظر اإجراءات ما بعد الت�سجيل اأو يوؤجل �سفره.
فلم���اذا ل تكون تلك املواعيد تلح���ق الت�سجيل ويكون 
ويل اأمر الطالب على علم م�سبق؟ ليتم كل �سيء موؤرخا بدل 
ما يكون مبهما، اإذ ي�سبح ويل الأمر حبي�س الإجراءات ما بعد 

الت�سجيل. 

مصطفى الخوخي 

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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“�لتخطيط �لعمر�ين” حتذر من �إعالنات خمططات عقارية غري معتمدة
لكيال يقع امل�سرتي �سحية التق�سيم اخلاطئ

والتطوي���ر  التخطي���ط  هيئ���ة   - املنام���ة 
العم���راين: قال���ت هيئ���ة التخطي���ط والتطوي���ر 
العمراين اإنها تدر�س طلب���ات تق�سيم الأرا�سي 
واإعداد خمطط���ات التقا�سيم اجلزئية والرئي�سة 
مبا يتما�سى مع قانون تق�سيم الأرا�سي املعدة 
للتعم���ر والتطوي���ر ووف���ق اأه���داف املخط���ط 
الهيكلي ال�سرتاتيجي الوطني ململكة البحرين، 
اإذ تخ�سع جميع اأعمال تق�سيم الأرا�سي لإجراءات 
ودرا�سات فنية وتخطيطي���ة دقيقة مع خمتلف 
اجله���ات احلكومي���ة اخلدمي���ة املعني���ة بالبنية 
التحتية، ل�سمان قابلي���ة بناء وتطوير الأرا�سي 
بعد تق�سيمها والتاأكد من ومالءمتها للت�سنيف 
لال�سرتاط���ات  ومطابقته���ا  للعق���ار  املعتم���د 

التنظيمية للتعمر.
وبن���اًء علي���ه، اأهاب���ت الهيئ���ة باملواطنني 
وباملقيم���ني وامل�ستثمري���ن م���ن التعام���ل مع 
بع����س ال����رشكات والأف���راد العامل���ني يف جمال 
بي���ع الأرا�س���ي والذي���ن يقوم���ون بالإعالن عن 
خمططات عقارية غر معتمدة والتي قد تفتقر 
خلدمات البني���ة التحية والدرا�س���ات العمرانية 

التي حتد من اإمكانية تعمر العقار.
باإع���داد  املعني���ة  اأنه���ا  الهيئ���ة  واأك���دت 
خمطط���ات التقا�سي���م العقاري���ة مل���دن وقرى 
البحرين وتطوير املناطق احل�رشية والتن�سيق مع 
اجلهات املخت�سة لتوفر املخططات ال�سكنية 
وال�ستثمارية واخلدمية املتنوعة والتي ت�سمل 

عل���ى كل اخلدم���ات ومراف���ق البن���ى التحتي���ة، 
حيث يت���م درا�سة �سبكة الط���رق فيها وربطها 
ب�سبكة ال�سوارع الوطنية، كما اأن اعتماد الهيئة 
للمخططات العقارية ي�سم���ن ح�سول املواطن 
عل���ى ق�سيم���ة �سكني���ة منا�سب���ة ذات قيا�سات 
معتمدة ومتكاملة الت�سني���ف واخلدمات نتيجة 
تطابقه���ا مع املعاير التخطيطي���ة والتعمرية 

املعتمدة ومرورها بالإجراءات ال�سحيحة. 
كم���ا اأن البع����س م���ن املتعامل���ني يف بي���ع 
الأرا�س���ي يعمدون اإلى و�سائل م���ن اأجل الظفر 
باأكرب عدد م���ن قطع الأرا�سي م���ن اأجل بيعها، 
اإذ اإنه مت ر�سد ع���دد من امل�ستثمرين قد �سبق 
لهم مراجع���ة التخطيط العمراين ح���ول تق�سيم 

الت���ي ميلكونه���ا ويت���م تزويده���م  الأرا�س���ي 
مبقرتح لتق�سيم الأر�س ح�سب الت�سنيف العام 
والرتدادات املطلوبة وفًق���ا لقانون التخطيط 
العم���راين ولئح���ة تق�سي���م الأرا�س���ي املع���دة 
للتعمر والتطوير، اإل اأنه ولرغبة منهم يف زيادة 
ع���دد الق�سائم اأو تقلي���ل ن�سب القط���ع فاإنهم 
يلج���اأون لعملية الفرز مم���ا ينتج عنه خمططات 
عقارية غر معتمدة وغر مطابقة لال�سرتاطات، 
دون اأن متر على الإجراءات ال�سحيحة يف اإدارات 
التخطي���ط العمراين واجله���ات اخلدمية الأخرى، 
علًما باأن عدًدا من املخططات التي تفاجاأنا بها 
تق���ع يف مناطق غر م�سنفة، وبالتايل فهي غر 
قابل���ة للتق�سي���م من الأ�سل، اأو يت���م تق�سيمها 

مبا ل يتما�سى مع الالئح���ة التنفيذية للتق�سيم 
والتي قد تفتقر خلدمات البنية التحتية.

واأ�سارت الهيئة اإل���ى اأن بع�س املتعاملني 
يف بيع وت�سويق ه���ذه املخططات يعمدون اإلى 
بي���ع الأرا�س���ي املق�سمة فيها باأق���ل من اأ�سعار 
ال�س���وق ل�سمان �رشع���ة البيع، فيق���ع امل�سرتي 
�سحية التق�سيم اخلاطئ الذي قد يكون ل يحمل 
ت�سنيًفا معتم���ًدا اأو ل يتما�سى مع ال�سرتاطات 
التنظيمي���ة للتعم���ر نظ���ًرا لع���دم تطابقها مع 
القيا�س���ات املعتم���دة للبن���اء ح�س���ب ت�سنيف 
الأر����س اأو لع���دم تواف���ر اخلدم���ات باملنطق���ة 
فال يتمك���ن من ا�ستخراج رخ�س���ة للبناء فتبقى 

الأر�س غر قابلة للتعمر.



خلل تقني يهدد 100 مليون 
“اآيفون” حول العامل

بك���ن - مبا�رش: ح���ذر باحثون يف ال�ص���ن، من اأن 
نقطة �صعف قد توؤثر على ع�رشات مالين امل�صتخدمن 

لهواتف “اآيفون” وتعر�ض اأجهزتهم لهجوم خطري.
وبح�ص���ب جمل���ة “فورب�ض” ال����رشق الأو�ص���ط فاإن 
 ”ZipperDown“ الباحث���ن اأطلقوا على اخللل ا�صم
وي�صمل 15،978 تطبيقاً مت تنزيلها 100 مليون مرة.

ومل تتوافر معلومات كافية عن طبيعة اخللل حتى 
الآن، م���ا عدا اأنه خط���اأ برجمي اعتي���ادي ح�صبما اأو�صح 

فريق “باجنو” ال�صيني يف موقعه الإلكرتوين. 

“اإك�صبو” البحرين لل�صيافة ينطلق يف اأكتوبر

  املنام���ة - حمافظ���ة العا�صمة: ت�صارك حمافظ���ة العا�صمة يف معر����ض اإك�صبو البحرين 
لل�صياف���ة واملطاعم لعام 2018، والذي ُيقام برعاية �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة، 
يف الف���رتة م���ن 14 اإل���ى 17 اأكتوب���ر 2018 مبركز البحري���ن الدويل للمعار����ض واملوؤمترات 
با�صت�صافة “كولينري اأند بيوند”. وتاأتي م�صاركة حمافظة العا�صمة بجناح ي�صم 50 من رواد 
الأعمال ال�صباب انطالق���ا من دورها يف دعم املواهب الوطنية عرب اإعطائهم الفر�صة لعر�ض 
منتجاته���م وخدماتهم يف هذا املعر�ض. وم���ن املقرر اأن يزود املعر�ض رواد الأعمال بفر�صة 
فري���دة لاللتقاء وعر�ض منتجاته���م وخدماتهم ل�صناع الق���رار الرئي�صين يف قطاع املطاعم 
وال�صياف���ة م���ن البحرين ومنطقة اخللي���ج وعرب العامل. كما تاأتي ه���ذه امل�صاركة انطالقا من 
تو�صي���ات منتدى “اأ�صبوع املنامة لريادة الأعمال يف ن�صخته الثالثة” التي اأكدت على حتفيز 

واإلهام ال�صباب بالأفكار الريادية.  
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اقتصاد
�أرباح �لبنوك �لتجاريـة �لف�صلية تقفز �إلى 112 مليـون دينـار

بزيادة قدرها 13 % يف الربع الأول

ا�صتهل����ت البن����وك البحريني����ة املدرج����ة يف 
بور�ص����ة البحري����ن الع����ام 2018 بنتائ����ج مالية 
م�صجع����ة مع من����و يف ربحيته����ا املحقق����ة بالربع 
الأول، وذل����ك بف�ص����ل اأرب����اح  عدد م����ن البنوك 

الرئي�صية الكربى.
وقف����زت اإجم����ايل اأرب����اح البن����وك التجاري����ة 
املدرج����ة يف البور�ص����ة بالرب����ع الأول م����ن العام 
اجلاري بنحو 13 % لتبل����غ 112.2 مليون دينار 
مقارن����ة مع 99.5 مليون دين����ار يف نف�ض الفرتة 

من العام 2017.
م����ن  جتاري����ة  بن����وك  خم�ص����ة  وا�صتطاع����ت 
حتقي����ق منو يف ربحيتها يف الربع الأول من العام 
اجلاري، يف حن مني م�رشفان برتاجع يف م�صتوى 

ربحيتهما.

وت�صدر البن����ك الأهلي املتح����د قائمة اأكرب 
البن����وك م����ن ناحية قيم����ة الأرب����اح، وذلك مببلغ 
قدره 174.7 مليون دولر )65.7 مليون دينار( 
اإذ متك����ن البنك من حتقيق منو يف الربحية خالل 
الرب����ع الأول م����ن 2018 وذل����ك بن�صب����ة 10 % 

مقارنة مع ذات الفرتة من العام ال�صابق.
اأم����ا م����ن حيث التط����ور يف م�صت����وى الربحية 
فجاء بن����ك البحري����ن الإ�صالمي يف ال�ص����دارة، اإذ 
حقق منوًّا يف ربحيته بلغت نحو 267 % يف الربع 
الأول م����ن الع����ام 2018، اإذ بلغ����ت اأرباح����ه 2.2 

مليون دينار.
ومن����ت اأرباح بنك البحرين الوطني بنحو 34 
% يف الربع الأول من هذا العام لت�صل اإلى 19.7 
ملي����ون دينار مقارنة م����ع 14.7 مليون دينار يف 

ذات الفرتة من العام املا�صي.
اأم����ا بن����ك البحري����ن والكوي����ت فق����د زادت 

ربحيت����ه يف الربع الأول بن�صب����ة 6 % لتبلغ 16.7 
مليون دين����ار مقارنة مع ذات الف����رتة من العام 
املا�صي والتي بلغت فيها الأرباح 15.8 مليون 

دينار.
يف حن حقق م�رشف ال�صالم – البحرين زيادة 
يف �صايف اأرباحه املحققة يف الربع الأول من العام 
اجل����اري  لتبلغ 5.36 مليون دين����ار، وذلك بنمو 
ق����دره 9 %، اإذ كان����ت اأرباح����ه ال�صافي����ة لذات 
الفرتة من العام املا�صي نحو 4.9 مالين دينار. 
وفيم����ا يخ�ض البن����وك التي مني����ت بالرتاجع يف 
ربحيتها، فقد تراجع����ت اأرباح امل�رشف اخلليجي 
التج����اري بن�صب����ة 43 % لتبل����غ نح����و 819 األ����ف 
دين����ار يف الربع الأول م����ن العام اجلاري، يف حن 
تراجع����ت اأرباح �رشكة الإثم����ار القاب�صة )املالكة 
لبنك الإثمار( بن�صب����ة 17 % لتبلغ بنهاية الربع  

الأول من هذا العام نحو 4.8 مليون دينار.

“جي �إف �إت�ش” ت�صرتد 22.5 مليون دوالر 
�ألزمنا �لبنوك باإرجاع مبالغ �لزبائن �ملحتجزة قبل 15 �جلاري 

جتديد �ل�صبكة و�إطالق حلول رقمية جديدة للعمالء 

تراكمت ب�صبب اإخفاق عمليات ال�صحب من ال�رشاف... “املركزي”:

اأعلن ا�صرتاتيجيته للتحول نحو “الفينتك”... “البحرين الوطني”:

األ���زم م�رشف البحرين املرك���زي بنوك التجزئة 
ب����رشورة اإرج���اع مبالغ نقدي���ة تراكم���ت لديها اإلى 
اأ�صحابها نتيج���ة الإخفاق يف اإمت���ام عملية ال�صحب 
النقدي من خالل اأجهزة ال�رشاف الآيل قبل منت�صف 

�صهر مايو اجلاري.
وكانت البنوك قد اأحاطت عمالءها يوم الأربعاء 
املا�صي ع���رب ر�صائل ن�صية باأنه ميكنهم املطالبة 
باملبالغ التي مل يتم �رصفها عرب اأجهزة نقاط البيع 

اأو اأجهزة ال�رشاف الآيل من خالل زيارة فروعها. 
ووج���ه اأح���د البن���وك ر�صال���ة ن�صي���ة فحواه���ا 
“عزيزن���ا الزب���ون، يف حالة عدم ����رشف املبالغ عن 
 ،)POS( طريق اأي �رصاف اآيل اأو اأجهزة نقاط البيع
يرج���ى التحقق م���ن اأي ر�صائل ن�صي���ة مر�صلة من 
البن���ك وك�صف ح�صاب���ك للتاأكد من ع���دم وجود اأي 

خ�صم”. 
واو�ص���ح “املركزي” يف رده على ا�صتف�صارات 

“الب���الد” بخ�صو�ض ه���ذه الر�صائ���ل الن�صية اأنها 
تاأتي �صمن الإج���راءات والرتتيبات التي تقوم بها 
بنوك التجزئة باإرجاع اأية مبالغ نقدية اإلى اأ�صحابها 
نتيج���ة الإخفاق يف اإمتام عملية ال�صحب النقدي من 
خالل اأجه���زة ال�رشاف الآيل، حيث ق���د تتاأخر بع�ض 

البنوك برد هذه املبالغ اإل بعد مراجعة العمالء. 
واأل���زم امل�رشف املركزي البنوك ب�رشورة اإرجاع 
املبالغ يف نف�ض الي���وم، لكنه حدد منت�صف ال�صهر 
اجل���اري )15 مايو( موع���دا نهائيا لإع���ادة املبالغ 
النقدية التي تراكمت لدى البنوك من جراء الإخفاق 
يف ا�صتكم���ال عمليات ال�صحب �صابق���ا، وب�صبب اأن 
اأ�صحاب هذه الودائع مل يراجعوا البنوك يف وقتها.

ووجه “املرك���زي” جلميع م�صتخدمي اخلدمات 
املالي���ة اإر�صادات ك�رشورة مراجع���ة البنك امل�صدر 
لبطاق���ة ال�رشاف الآيل مبا�رشة بع���د التعرث يف اإمتام 
اأي عملي���ة �صحب نقدي، والتاأكد ب�صكل م�صتمر من 
عدم قيام البنوك بخ�صم اأية مبالغ مل يتم ا�صتالمها 
من خ���الل مراجع���ة SMS والتدقي���ق يف ك�صوفات 

احل�صابات ومقارنتهما.
وكان���ت “البالد” قد ن����رشت يف عددها اأم�ض اأن 
“املرك���زي” طلب من بنوك جتارية عاملة يف البالد 
معاجل���ة ق�صية احتج���از مبالغ �صحبت م���ن اأر�صدة 
الزبائ���ن دون علمه���م على الأرج���ح نتيجة عمليات 
�صح���ب مل تنجز اإلكرتونيا؛ ب�صبب خلل يف الت�صال، 
�س���واء من اأجهزة ال����رصاف الآيل وم���ن اأجهزة نقاط 
البي���ع يف املح���الت التجاري���ة اأو امل�صرتي���ات عرب 

الإنرتنت.
واأمر امل�رشف املركزي بع�ض البنوك بتعوي�ض 
الزبائ���ن الذين �صحب���ت منهم مبالغ ج���راء عمليات 
�صحب غري مكتلمة، على اأن ي�صمل التعوي�ض املبلغ 
املخ�صوم من احل�صابات امل�رشفية اإلى جانب ن�صب 
فائدة على ح�صب الفرتة التي مت فيها الإبقاء على 

املبالغ لدى البنك.
ومل ي����رش امل����رشف املرك���زي اإل���ى حج���م هذه 

املبالغ.

املنام����ة - بن����ك البحري����ن الوطن����ي: اأعلن بنك 
البحري����ن الوطني اأم�ض عن تفا�صي����ل ا�صرتاتيجيته 
للتح����ول الرقمي، والت����ي تتمركز ب�ص����ورة اأ�صا�صية 
حول تلبية الحتياج����ات املتزايدة للعمالء وحتديث 
جترب����ة البن����ك امل�رشفي����ة بكامل جوانبه����ا من خالل 
تقوي����ة اإمكانيات����ه الرقمي����ة. وذكر بي����ان للبنك اأن 
“التطوي����رات ال�رشيع����ة والتح�صين����ات املدخلة على 
جترب����ة العميل تعد م����ن اأهم حماور عملي����ة التحول 
والتي تتكون من عدة عنا�����رش اأخرى ت�صمل التطوير 
ال�صامل يف اخلدم����ات والعمليات واملوارد الب�رشية”. 
وا�صاف “م����ن املتوقع ا�صتكمال التحول قبل نهاية 
العام اجل����اري، والتي تت�صمن اإع����ادة هيكلة �صبكة 
الف����روع وا�صتحداث من����وذج ل� “ف����رع امل�صتقبل”، 
والقي����ام بتحديث����ات جوهري����ة عل����ى �صبك����ة اأجهزة 
ال�����رشاف الآيل، وتد�صن تطبيق اخلدمات امل�رشفية 
عرب الهاتف النقال، وحتديث واإعادة اإطالق اخلدمات 

امل�رشفية عرب الإنرتنت لل�رشكات واملوؤ�ص�صات”.
وقال الرئي�ض التنفيذي للبنك، جان كري�صتوف 
دوران����د “يف الوقت الذي يحاف����ظ فيه بنك البحرين 
الوطني على مرك����زه كاأكرب بنك جتاري يف البحرين، 
�صي�صاهم ه����ذا التحول الواعد يف تعزيز ريادة البنك 
لل�ص����وق لت�صمل املج����ال الرقمي وال����ذي ن�صعى من 
خالل����ه جلع����ل البن����ك رائ����د ال�صريف����ة الرقمية على 
م�صت����وى اململكة واأحد اأف�ص����ل البنوك على م�صتوى 

املنطقة. لق����د و�صعنا حالياً خارط����ة طريق وا�صحة 
املع����امل لرحلتن����ا الرقمي����ة م����ع الرتكيز عل����ى جعل 
العمل امل�����رشيف اأ�صهل واأكرث ا�صتجاب����ة لحتياجات 
العم����الء، اإلى جانب دعم اجله����ود الرامية اإلى تنويع 
اأف�ص����ل  واإدارة  الكف����اءة،  وحت�ص����ن  الإي����رادات، 
للمخاط����ر الت�صغيلية، للوف����اء بوعدنا بتحقيق النمو 
امل�صتهدف مبا ين�صجم مع ا�صرتاتيجيتنا اجلديدة”. 
ويه����دف البن����ك اإل����ى التعام����ل م����ع 80 % من 
املعام����الت امل�رشفي����ة ب�ص����ورة رقمي����ة، م����ع ط����رح 
20 % م����ن اخلدم����ات واملنتجات اجلدي����دة للعمالء 
اإلكرتوني����ا، و�صتكون الف����روع امل�صتفيد الأكرب من 

تنفي����ذ هذه ال�صرتاتيجية، حيث �صتلعب دورا مهما 
يف اإدارة العالق����ات عل����ى وجه اخل�صو�����ض واحلفاظ 
على �صب����كات الت�صال الأ�صا�صي����ة وبناء املزيد من 

الروابط مع العمالء. 
واأ�ص����اف دوراند “لقد لحظنا يف الأ�صواق حتول 
كبرياً يف التوقعات وال�صلوكيات امل�رشفية لعمالئنا 
يف ه����ذا العامل الرقمي، مما جع����ل حتولنا جتاه جميع 
نقاط ات�سال عمالئن����ا اأولوية ق�سوى. ونحن نتحرك 

�رشيعاً بخططنا نحو حتديث اإمكاناتنا الرقمية”. 
وب����داأ البن����ك يف الوق����ت ذات����ه يف تنفيذ حتول 
داخلي �صام����ل ل�صمان حتديث عمليات����ه الأ�صا�صية 
بالكامل لت�صب����ح مبقدورها دعم امل�صتقبل الرقمي 
للبن����ك. و�صيتم حتديث النظ����ام امل�رشيف الرئي�صي، 
لتكنولوجي����ا  التحتي����ة  للبني����ة  واإج����راء حت�صين����ات 
املعلومات والأنظمة، وتبني حلول ل�صتخدام اأف�صل 
للبيان����ات وجمعه����ا، ع����الوة عل����ى اإج����راء حت�صينات 
تكنولوجية اأخرى ذات عالقة بالإنتاجية لت�صمل كافة 

اأن�صطة البنك.
ويرك����ز البنك اأي�ص����اً على تغي����ري طريقة عمله 
وقاعدة مهاراته. اإن التوج����ه لتطوير القوى العاملة 
لتكون ذات مهارات رقمية يتطلب �صخ ا�صتثمارات 
كبرية ومتوا�صلة يف �صقل اخلربات لت�صمل توظيف 
املزي����د م����ن الكف����اءات الب�رشي����ة، وا�صتم����رار برامج 

التدريب واإعادة توزيع الكوادر الوظيفية. 

 اأعلنت جمموعة “ج���ي اأف اأت�ض” املالية 
اأنه���ا تو�صل���ت اإلى ت�صوي���ة بخ�صو�ض اإحدى 
املطالب���ات القانونية اخلا�ص���ة بها، حيث مت 

اإ�صرتداد نحو 22.5 مليون دولر.
عملي���ة  اأن  اإل���ى  املجموع���ة  واأ�ص���ارت 
ال�ص���رتداد �صيك���ون له���ا اأث���را اإيجابيا على 
اأرباحها والتي �صتنعك����ض يف النتائج املالية 

للربع الثاين من ال�صنة 2018.
اإدارة املجموع���ة  وكان رئي����ض جمل����ض 
جا�ص���م ال�صديقي ق���ال يف اجتم���اع اجلمعية 
العمومية الذي عقد يف �صهر مار�ض املا�صي، 

اإنه مت ا�صرتجاع الكثري من الأ�صول.
ومن املعل���وم اأن عل���ى املجموعة ديونا 
ت�ص���ل اإل���ى 130 ملي���ون دولر، فيما تفوق 

قيمة اأ�صوله���ا امللي���ار دولر، وربحت العام 
املا�صي 104.2 مليون دولر.

وربح���ت املجموع���ة يف الرب���ع الأول م���ن 
العام اجل���اري 36.48 ملي���ون دولر، بزيادة 
ن�صبته���ا 14 % ع���ن الفرتة ذاته���ا من العام 
املا�صي والتي بلغت اأرباحها 31.92 مليون 

دولر.
واأك���د ال�صديقي وقتها اأن املجموعة لن 
ت�صتثمر يف امل�رشوعات حيث �صين�صب عملها 
عل���ى اخلدم���ات املالية فق���ط، يف اإ�صارة اإلى 
امل�رشوع���ات العقارية الت���ي كانت �صببت لها 

خ�صائر.
وتق���در قيم���ة حمفظ���ة املجموع���ة م���ن 
الأرا�صي والعقارات بن 800 مليون ومليار 
دولر وذل���ك بح�ص���ب تقييمه���ا، اأو قيمته���ا 

ال�صوقية.

علي �لفرد�ن 

 �أمل �حلامد

�ملحرر �القت�صادي

• جان كري�صتوف دوراند 	

“بلك�صكو” حتقق دخال �إجماليا بقيمة 78.6 مليون دوالر 
عمومي���ة  اأق���رت  بلك�صك���و:   - املنام���ة 
�رشكة البحرين ل�صح���ب الأملنيوم “بلك�صكو” 
تو�صي���ة جمل�ض الإدارة اخلا�صة بتوزيع اأرباح 
تتمث���ل يف اأ�صهم منحة بن�صب���ة 5 % من راأ�ض 
امل���ال املدفوع )اأي مبع���دل �صهم واحد لكل 
20 �صهم(. وعق���د اجتماع اجلمعية العمومية 
برئا�ص���ة رئي����ض جمل����ض اإدارة ال�رشكة،ه�صام 
الري�ض، وبح�صور 75.92 % من امل�صاهمن، 
حي���ث مت ا�صتعرا�ض النتائ���ج املالية لل�رشكة 
وامل�صادق���ة عليه���ا وذل���ك لل�صن���ة املالية 
الت���ي   ،2017 دي�صم���رب   31 يف  املنتهي���ة 
�صهدت ت�صجيل بلك�صكو دخالً اإجمالياً بقيمة 

78.6 مليون دولر.
وق���ال رئي����ض جمل����ض الإدارة، ه�ص���ام 
الري����ض “ نحن �صعداء بالإع���الن وامل�صادقة 
عل���ى النتائج املالي���ة التي حققته���ا ال�رشكة 
للعام 2017. عل���ى ال�صعيد الت�صغيلي، كان 
هناك تقدما كبريا خ���الل العام، اإذ بلغ مقدار 
حجم الإنتاج 23 األف ط���ن، كما قامت ال�رشكة 
بتو�صيع قدرتها الإنتاجية من خالل التحديث 
الناجح لأنظمة ال�صحب خالل العام لت�صل اإلى 
33 األ���ف طن يف ال�صنة، وق���د مت النتهاء من 
اإن�ص���اء خط ال�صباغة العم���ودي اجلديد ب�صعة 
10 األف ط���ن �صنوياً اإلى جانب خط ال�صباغة 
الأول لي�سل اإجمايل الطاقة خلطوط ال�سباغة 
اإل���ى 16 األف طن �صنوياً. بالإ�صافة اإلى ذلك، 
ا�صتكمل���ت ال�رشك���ة تطوي���ر اأح���د املكاب����ض 
الأربع���ة اخلا�ص���ة باإنت���اج ت�صكي���الت وا�صعة 
م���ن اأحج���ام املقاط���ع �صامل���ة للمقاطع ذات 
ال�صماك���ة اخلفيفة التي تلقى رواجا يف �صوق 
الأملني���وم. كم���ا �صهد ع���ام 2017 ا�صتكمال 

وتركي���ب حمط���ة الغ���از اجلدي���دة والتي من 
�صاأنها رفع كفاءة الإنتاج بالإ�صافة اإلى وحدة 
كب�ض العوازل املطاطية باأحدث املوا�صفات 
العاملية وذلك ل�صتيعاب حجم الطلب العايل 
لهذا النوع من القواطع العازلة مما �صي�صاعد 

على زيادة اإيرادات املبيعات”.
واأ�صاف الري����ض “لتعزيز معدلت النمو 
مب���ا يتفق م���ع ا�صرتاتيجيتنا، قام���ت ال�رشكة 
مبناق�صة جمموعة م���ن اخليارات لالندماج مع 
بع����ض ال����رشكات الرائدة ب�صناع���ة الأملنيوم 
يف املنطق���ة وهذه املفاو�صات قيد الدرا�صة 
حالياً و�صيتم الإعالن عنها يف حال مت التو�صل 
اإل���ى اأي اتف���اق بهذا اخل�صو����ض، ولقد كان 
هن���اك رغبة م���ن بع�ض ال����رشكات لال�صتحواذ 
عل���ى ح�صة بلك�صك���و يف �رشكة تكن���ال ال�رشق 
الأو�صط، وهي اإحدى ال�رشكات الرائدة عاملياً 
يف جم���ال اأنظمة النوافذ واملب���اين، والتي اإن 

متت �صتحقق اأرباحاً جمزية امل�صاهمن”. 
واأعلن خ���الل الجتماع عن تعين روبرت 
هولتكام���ب مديراً عاماً ل�رشكة بلك�صكو، حيث 
يتمتع هولتكامب بخربة وا�صعة على م�صتوى 
الإدارة التنفيذي���ة يف قطاع �صحب الأملنيوم، 
اإذ �صب���ق له العمل لدى �رشكة اخلليج لل�صحب 
يف دب���ي، كما �صغ���ل موؤخرا من�ص���ب الرئي�ض 
التنفيذي ل�رشك���ة “نابكو”. هذا ويتوفر لديه 
�صج���اًل حاف���اًل من الإجن���ازات يف جم���ال اإعادة 
الهيكلة واإدارة التغيري. كما اأن له باع طويل 
يف جمال املبيعات والت�صويق وتنمية الأعمال 
والتخطيط واخلدمات اللوج�صتية املتمثلة يف 

التعبئة والتوزيع.

“الأهل������������ي املتح�����������د” الأعل�����������ى اأرب��������اح��������ا مببل������������غ 175 مل���ي����������������ون دولر



    اأمل احلامد من خليج البحرين

توقع���ت املدي���ر الع���ام للمبيع���ات والتطوير 
العقاري ب�رشكة رويال اأمبا�س���ادور، اإميان املناعي، 
تقوية القطاع العقاري وانتعا�سه يف الفرتة املقبلة 

نتيجة لالكت�سافات النفطية الأخرية.
واأك���دت املناع���ي لل�سحافي���ن عل���ى هام�ش 
الإع���الن ع���ن م�رشوع “جف���ري �سكوي���ر” اأن البحرين 
تعت���ر الأق���وى يف ال�سوق العقاري���ة ككل رغم كل 
التحديات التي مرت بها اململكة منذ العام 2005 
وحت���ى الآن، م�س���ددة عل���ى اأن ال�س���وق العقاري���ة 
�سامدة، وم�سي���دة بالدعم الال حمدود من احلكومة 

للقطاع.
واأ�سارت املناعي اإلى اأن القطاع العقاري يدار 
م���ن جانب موؤ�س�سة التنظي���م العقاري التي ت�سعى 

لتقويته، وبالتايل �ستنتع�ش الإيجارات، معربة عن 
تفاوؤله���ا بالفرتة املقبلة التي �ستمر على البحرين 
ب�سبب الكت�سافات النفطي���ة الأخرية التي �ستوؤثر 
اأول على قطاع العقاري، )...( �ستكون هناك زيادة 
مدرو�سة وتتنا�سب م���ع الطفرة احلا�سلة بال�سوق، 
اجلف���ري  )...( منطق���ة  التطوي���ر،  م���ع  ومتوافق���ة 
ا ت�سهد ازده���اًرا كبرًيا يف العمران والبنية  خ�سو�سً
التحتي���ة به���ا مما ي���دل عل���ى اأنه���ا اأ�سبحت قلب 
العا�سمة ب�سببب ال�سوارع املوجودة فيها والطرق 
و�سهول���ة الدخ���ول واخل���روج منها واإليه���ا، وهذه 
العوام���ل جميعه���ا �ساهمت يف جع���ل امل�ستثمرين 
واملطوري���ن مبنطق���ة اجلف���ري يتجه���ون للتنمي���ة 

امل�ستدامة.
وتوقعت اأن ي�سهد القط���اع زيادة يف العمران 
والنه�س���ة املحلية ون�سوج القطاع العقاري، ورفع 

حجم ا�ستثمار البحرينين يف العقارات.
واأ�سارت املناعي اإلى ����رشورة تثقيف ال�سارع 

البحرين���ي بالقطاع العقاري وم���ا يحدث فيه حتى 
ا  ي�ستفي���د البحريني���ون م���ن خ���ري البل���د، خ�سو�سً

اأن الأجان���ب ه���م امل�ستفي���دون من القط���اع، )...( 
البحريني���ون يتوقع���ون اأن���ه يج���ب اأن يك���ون لهم 
مدخول عال؛ حت���ى ي�ستطيعوا امل�ساركة بالقطاع، 
اإل اأنن���ي اأعمل بالقطاع منذ اأكرث من 13 عاًما وهذه 
املقول���ة خاطئ���ة ج���ًدا، اإذ اإن اأي اأح���د ي�ستطيع اأن 

يكون جزءا من القطاع العقاري.
واأ�س���ارت اإلى �رشورة زيادة الوعي لدى النا�ش 
بالقط���اع  والعامل���ن  للمخت�س���ن  وال�ستم���اع  
العق���اري؛ حتى ل يحدث عزوف ع���ن العقار، لفتة 
اإلى اأن فر�ش احلكومة لهذه الر�سوم بغر�ش ت�رشيع 
النتهاء من البنية التحتية، واأنها مل�سلحة النا�ش.

عل���ى  ا�ستعر�س���ت  اأنه���ا  املناع���ي  وذك���رت 
 welcome to my( الن�ستغ���رام ع���ر ها�ش ت���اغ
Bahrain 48( ق�س���ة مل�ستثمرين اأجانب و�سبب 

اختيارهم البحرين وال�ستثمار فيها.
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زينب العكري

املناعي: القطاع العقاري ي�شهد انتعا�ًشا يف الفرتة املقبلة 

رم�شـان يرفـع الطلـب علـى الورقيـات بن�شبـة 50 %

زيادة يف العمران والبنية التحتية

زيادة كميات الدجاج .. وانخفا�ش احلركة ب�سوق ال�سمك 60 %

اأكد عامل���ون يف �سوق املنامة املركزي انتعا�ش 
حرك���ة الت���داول يف ال�سل���ع بن�سبة ت�س���ل 50 % منذ 
بداي���ة �سهر رم�س���ان الك���رمي، اإل اأنه���ا تراجعت يف 
جان���ب منها مثل �س���وق ال�سمك الذي ع���ادة ما يقل 

الطلب عليه يف هذا املو�سم.
وقال �ساحب �رشكة الب�ستاين للخ�سار والفواكه 
الطازج���ة، ر�س���ا الب�ستاين، اإن الطل���ب على اخل�سار 
ارتف���ع من���ذ بداية ال�سه���ر الف�سي���ل، يف حن ارتفع 
الطل���ب عل���ى الورقي���ات بن�سب���ة 50 % مثل اخل�ش 
وال�سبنت والروي���د واجلرج���ري والبقدون�ش وغريها 

من ورقيات خ�رشاء.
واأ�س���اف اأن اأ�سعار اخل�س���ار تراجعت بن�سبة 40 
%  ب�سف���ة عام���ة، لفًتا اإلى اأنه عن���د بداية رم�سان 
ارتفع���ت اأ�سع���ار اخلي���ار والكو�س���ا ب�سب���ب الطلب 
املرتفع يف كل ال���دول والعتماد على م�سدر الأردن 
فقط م���ا اأدى لرتف���اع ال�سعر، اإل اأن���ه تراجع باليوم 
الثالث م���ن رم�سان وانخف�ش ال�سع���ر بن�سبة 20 % 

تقريًبا للخيار.
واأو�سح اأن �سعر كيل���و الكو�سا و�سل اإلى 700 
فل����ش مقاب���ل 1.500 دين���ار مطلع ال�سه���ر، والقرع 
4.500 دينار مقابل 6 دنانري، بينما ا�ستقرت اأ�سعار 
الفواك���ه وزاد الطلب على اجل���ح والبطيخ وال�سمام 

ال���ذي ارتف���ع مل���دة يوم���ن فقط ث���م ع���اد ل�سعره 
الطبيعي.

واأ�س���ار اإلى اأنه قبل بدء �سه���ر رم�سان مت طرح 
كمي���ات تبلغ 3500 ط���ن ويف ي���وم اجلمعة مت طرح 
3700 ط���ن وت���رتاوح الكمي���ات الت���ي مت طرحه���ا 
ال�سب���ت ما بن 2800 طن اإل���ى 3 اآلف طن، متوقًعا 
اأن ترتاج���ع الأ�سعار خالل الأيام املقبلة ب�سبب زيادة 

الإنتاج والكميات املتوفرة.
وب�ساأن الأ�سماك، اأك���د اجلزاف يف �سوق املنامة 
املرك���زي، عل���ي �سلم���ان، انخفا�ش الطل���ب بن�سبة 
ت�س���ل اإلى 60 % منذ بداية رم�سان، عازًيا ذلك اإلى 
اأن النا����ش يف�سل���ون اأكل اللح���وم والدواجن بداية 

ال�سهر املب���ارك تبًعا للعادات الت���ي اكت�سبوها عر 
ال�سنن.

واأ�ساف اأنه رغم انخفا����ش الطلب اإل اأن اأ�سعار 
الأ�سم���اك مرتفع���ة، اإذ ل توج���د كمي���ات كافي���ة مت 
�سيده���ا، ليبلغ كيل���و ال�سايف 3 دنان���ري، الهامور 6 
دنانري، الكنعد البحرين���ي 5 دنانري وامل�ستورد بن 
دينارين اإل���ى 2.500 دينار، ال�سعري 2.500 دينار، 
اجلن���م 1.500 دينار، الف�سك���ر 1.200 دينار، امليد 

البحريني غري متوفر وامل�ستورد ب�1.200 دينار.
وعن الروبيان، اأكد �سلمان اأن الكميات الطازجة 
مازالت غري متوفرة يف ال�سوق ب�سبب منع ال�سيد من 
قبل احلكوم���ة، فاملتوفرة الكمي���ات املجمدة فقط 

ويرتاوح ال�سعر من دينارين وحتى 5 دنانري ويعتمد 
ذلك عل���ى حجم احلبة، مبيًنا اأن���ه ل يوجد طلب كبري 
على الروبيان املجمد، اإذ اإن الأغلبية قد قامت ب�رشاء 

الطازج قبل املنع.
واأك���د تاجر البي�ش والدواج���ن، �سادق �سلمان، 
ارتفاع الطل���ب على الدواجن بن�سب���ة 100 % مطلع 
ال�سهر الكرمي، مبيًن���ا اأن الطلب تراجع اأم�ش ال�سبت 
ب�سبب تخزين امل�ستهلكن للكميات �سابًقا، م�سيًفا 
اأن �رشكة دملون للدواج���ن طرحت كميات ت�سل اإلى 
600 حب���ة ل���كل تاجر باأحج���ام خمتلفة، م�س���رًيا اإلى 
زي���ادة الإنتاج من قبل ال�رشكة، وال�سعر مازال كما هو 

1.200 دينار للكيلو.

•  اإميان املناعي م�رشحة لل�سحافين	

 ت�شوير خليل اإبراهيم



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

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها 
مالك شركة افنان لالنشطة العقارية ش.ش.و ملالكها احمد حمدي محمد 
الشكل  حتويل  طالبا   107882 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  عجم  علي 
براسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  الى  املذكورة  للشركة  القانوني 

وقدره 1٫000 دينار، بني كل من:
1- احمد حمدى محمد علي عجم

2- السيد حيدر جعفر محمد محفوظ

القيد :107882
التاريخ : 18/04/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2018

بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة
لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: امل عبدالكرمي علي حسني
االسم التجاري احلالي: رباك للتجارة واخلدمات

االسم التجاري اجلديد: ريباك للخدمات 7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-76329( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

60290-7

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

اسم التاجر: محمد عبداللطيف عبداحلي بوقيس
االسم التجاري احلالي: كوارتز لرعاية السيارات

االسم التجاري اجلديد: توربو ستي ومركز كوارتز للسيارات
النشاط: 1- جتارة/بيع صابون ومنظفات. 2- غسيل وتلميع السيارات

3- جتارة/بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها.
4- جتارة/بيع مواد البناء واملواد االنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها.

5- جتارة/بيع املركبات ذات احملركات 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018-71677( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

68502-4

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة شركة الكرسي كوفي اندارت جاليري، مبوجب القيد رقم 

45800-1، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: الكرسي كوفي اندارت جاليري

إلى: شيز كافيه اند آرت جاليري - شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 04/03/2018  -  القيد: 1-45800
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري

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

التحالف يق�شف من�شة �شواريخ بالي�شتية ب�شواحي �شنعاء
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ق�شف���ت مقاتالت التحالف العرب���ي، اأم�س االأحد، من�شة اإطالق لل�شواري���خ البالي�شتية يف مع�شكر للدفاع اجلوي 
ب�شواح���ي �شنع���اء )�شمايل اليمن(. ويق���ع مع�شكر الغو�س امل�شته���دف حتت �شيطرة ميلي�شي���ات احلوثي االإيرانية، 
يف �شواح���ي منطق���ة �ش���الع �شمال غ���رب العا�شمة. كما �شن���ت مقاتالت التحال���ف العربي، غارات جوي���ة على مواقع 
مليلي�شي���ات احلوثي يف مديرية باقم، �شمايل حمافظة �شع���دة، املعقل الرئي�شي للمتمردين احلوثيني. وا�شتهدفت 
الغ���ارات من�ش���ات اإطالق �شواريخ بال�شتي���ة ا�شتخدمها احلوثي���ون يف اإطالق ال�شواريخ من حمافظ���ة �شعدة باجتاه 
الأرا�صي ال�صعودية. واأ�صفرت الغارات، بح�صب م�صادر ميدانية، عن �صقوط قتلى وجرحى من خرباء �صواريخ احلوثي 
وتدم���ر من�شات االإطالق. وق�شف���ت مقاتالت التحالف العرب���ي اأهدافا ع�شكرية يف مع�شكر كه���الن ب�شواحي مدينة 
�شعدة عا�شمة املحافظة، كما ا�شتهدفت غارات اأخرى جتمعات للملي�شيات يف منطقة عالف واملهاذر مبديرية �شحار 
و�ش���ط �شعدة. ياأتي ذل���ك فيما تتوا�شل املعارك بني القوات ال�رشعية واحلوثي���ني يف مديرية حر�س مبحافظة حجه، 
حي���ث توا�شل القوات احلكومية التقدم باجتاه مدينة حر�س مركز مديرية حر�س، بعد ال�شيطرة على الطريق الرابط 

بني حر�س يف حجه واملالحيط ب�شعدة، وبالتايل قطع اإمداد احلوثيني بني املحافظتني.
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بيروت - األناضول:

القدس المحتلة - دب أ:

الرباط - رويترز: 

رام اهلل - رويترز: 

 اأف���ادت اأنباء ع���ن ق�ش���ف اإ�رشائيلي 
طال مراكز حلزب اهلل يف �شوريا. 

وذك���رت وكال���ة االأنا�ش���ول، نقالاً عن 
م�ش���ادر حملي���ة يف اجلوالن، ب���اأن دبابات 
اإ�رشائيلي���ة متمرك���زة يف اجل���والن املحتل 
تابع���ة  مواق���ع  االأح���د  �شب���اح  ق�شف���ت 
ا يف  مليلي�شي���ا حزب اهلل اللبن���اين، حتديداً

مناطق التلول احلمر �شمال القنيطرة.
ويف �شي���اق مت�شل، �شم���ع فجر االأحد 
ال���زور  دي���ر  مط���ار  يف  انفج���ارات  دوي 
الع�شكري ����رشق �شوريا، يعتقد اأنها ناجمة 
عن ق�شف اإ�رشائيل���ي، وهي منطقة كذلك 
ا كب���رة م���ن امليلي�شي���ات  ت�ش���م اأع���داداً
التابع���ة الإي���ران. ومل ي�ش���در اأي ت�رشي���ح 
ر�شمي من قبل النظام ال�شوري بخ�شو�س 
احلادثت���ني، كما مل يتبني حج���م اخل�شائر 
يف  اإ�رشائي���ل  وداأب���ت  املوقع���ني.  كال  يف 
االآونة االأخرة، عل���ى ا�شتهداف عدد كبر 
م���ن مواق���ع النظ���ام والق���وات االإيراني���ة 

وامليلي�شيات التابعة لها يف �شوريا.

 اقتحم ما يقرب من 300 م�شتوطن، 
اأم����س االأح���د، باح���ات امل�شج���د االأق�شى 
املب���ارك يف القد����س، بح�شب م���ا ذكرت 
وكال���ة “وفا” لالأنب���اء. واأو�شحت الوكالة 
الوا�شع���ة للم�شتوطنني  االقتحام���ات  اأن 
حدث���ت من جه���ة ب���اب املغارب���ة يف ظل 
حرا�ش���ة م�ش���ددة م���ن ق���وات االحت���الل 
اخلا�ش���ة، وتزامنت م���ع ما ي�شم���ى بعيد 
التوراة”، و�شط حماوالت متكررة  “نزول 
يف  تلمودي���ة  وطقو����س  �شل���وات  الأداء 
امل�شج���د.  ولفتت اإل���ى اأن جمموعات من 
امل�شتوطنني جتمعوا يف �شوق القّطانني، 
امُلف�ش���ي اإل���ى امل�شجد االأق�ش���ى، واأدوا 
طقو�ش���ا تلمودية ا�شتفزازية بالقرب من 
ب���اب االأق�شى، و�شط اإغالق ق�رشي للمحال 
التجارية يف املنطقة.  ويف ال�شياق، �شارك 
طقو����س  اأداء  يف  امل�شتوطن���ني  مئ���ات 
و�شعائ���ر تلمودية يف باح���ة حائط الرباق 
للم�شج���د االأق�ش���ى”،  الغرب���ي  “اجل���دار 

بحرا�شات م�شددة.

علق���ت الرب���اط خطط���ا ل�رشاك���ة 
غواتيم���اال  نظرته���ا  م���ع  تواأم���ة 
�شيتي، احتجاج���ا على نقل غواتيماال 
�شفارته���ا لدى اإ�رشائيل من تل اأبيب 
اإلى القد�س. ونقلت وكالة “رويرتز” 
اأم����س االأحد، عن نائ���ب رئي�س بلدية 
العا�صم���ة املغربية الرب���اط، حل�صن 
ق���رار  اأعق���اب  يف  اأن���ه  العم���راين، 
غواتيماال نقل �شفارتها اإلى القد�س، 
ق���رر جمل����ض مدين���ة الرب���اط رف�ض 
التواأم���ة  اتفاقي���ة  ب�ش���اأن  النقا����س 
عا�شمة غواتيم���اال، غواتيماال �شيتي 

ت�شامنا مع ال�شعب الفل�شطيني.
�شف���ارة  غواتيم���اال  وافتتح���ت 
يف القد����س، االأربع���اء املا�شي، بعد 
يومني من نق���ل الوالي���ات املتحدة 
�شفارته���ا اإلى هناك يف خطوة اأثارت 
غ�ش���ب الفل�شطيني���ني والقت اإدانة 

دولية. 

ق���ال م�شوؤول فل�شطين���ي اإن الرئي�س 
حممود عبا�س دخ���ل اأحد امل�شت�شفيات يف 
ال�شف���ة الغربي���ة لكنه مل ي���دل مبزيد من 

التفا�شيل.
فيم���ا نقلت وكال���ة االأنب���اء الر�شمية 
الفل�شطيني���ة )وف���ا( ع���ن املدي���ر الطبي 
للم�شت�شف���ى اال�شت�ش���اري �شعيد �رشاحنة، 
قول���ه اإن نتائج الفحو�ش���ات التي اأجراها 
الرئي����س حممود عبا����س، اأم����س االأحد، يف 
امل�شت�شفى اال�شت�شاري يف مدينة رام اهلل، 

جيدة، واحلالة ال�شحية للرئي�س مطمئنة.
جاء ذلك عقب ا�شتكمال الفحو�شات 
الطبي���ة الالزمة التي اأجراها اأبو مازن، بعد 
العملية اجلراحية التي اجريت له يف االأذن 
الو�شط���ى قبل ع���دة اأي���ام يف امل�شت�شفى 
اال�شت�شاري.  وهذه هي املرة الثالثة التي 
يدخل فيها عبا�س )82 عاما( امل�شت�شفى 

يف غ�شون اأ�شبوع. 

القنيطرة.. ق�شف 
اإ�رشائيلي ملواقع حزب اهلل

مئات امل�شتوطنني 
يقتحمون باحات االأق�شى

املغرب يتخذ اإجراءات 
�شد غواتيماال

اأبومازن يدخل امل�شفى 
للمرة الثالثة يف اأ�شبوع 

بومبيو يطرح اليوم خريطة اأمريكية جديدة ملواجهة اإيران 

 م�شلحو “داع�ش” يغادرون اآخر مواقعهم يف دم�شق

 ظريف: االتفاق النووي “مري�س يحت�رش”

 فرن�شا تعزز وجودها الع�شكري يف �شمال و�رشق �شوريا

كم���ا اأو�ش���ح باقت�ش���اب اأن تل���ك 
اال�شرتاتيجية تهدف اإلى اإجراء تنقيحات 
لالتف���اق النووي تعال���ج املخاوف ب�شاأن 
واإذكاء  االإيرانية،  البالي�شتية  ال�شواريخ 
املنطق���ة  يف  االأهلي���ة  احل���روب  اإي���ران 
ا �شوريا واليمن، وحت�شني نظام  خ�شو�شاً

التفتي�س.
اإلى ذلك، اأكد اأن الواليات املتحدة 
عل���ى ات�ش���ال م�شتم���ر م���ع االأوروبيني، 
واأجرى وزي���ر اخلارجي���ة االأمركي خالل 
االأ�شب���وع املن�رشم ات�ش���االت مكثفة مع 
نظرائ���ه يف اأملانيا وفرن�ش���ا وبريطانيا؛ 

من اأجل مراجعة االتفاق.
“جهودن���ا  ه���وك  بري���ان  وق���ال 
ت�صتهدف ممار�صة كل ال�صغوط الالزمة 
عل���ى اإيران لتغي���ر �شلوكه���ا ولل�شعي 
اإل���ى اإط���ار عمل جدي���د ميك���ن اأن يبدد 
فر�ش���ة  “هن���اك  واأ�ش���اف  خماوفن���ا”. 
جديدة ملواجه���ة التهدي���دات االإيرانية 
ا “تو�شلنا  يف اإطار عمل جدي���د”، مو�شحاً
اإلى قناعة ب���اأن هناك حاج���ة الإطار عمل 
جديد يعالج تهديدات اإيران يف املجمل، 

من النووي اإل���ى ال�شواريخ البالي�شتية، 
ودعم االإرهاب، وتاأجيج احلرب يف اليمن 

و�شوريا”.
ا اإل���ى تواف���ر الفر�شة؛  وخت���م الفتاً
م���ن اأج���ل مواجه���ة تهدي���دات اإي���ران، 
وت�رشفاتها املزعزعة لالأمن يف املنطقة. 
م���ن جهة اأخ���رى، ق���ال النائ���ب االإيراين 
حمم���د ر�ش���ا ر�شائ���ي كوت�ش���ي، الذي 
يراأ�س جلنة االإعمار يف الربملان االإيراين، 
اإن وزي���ر اخلارجية االإي���راين حممد جواد 
ظريف، و�شف االتفاق النووي باملري�س 
ال���ذي يحت�رش، يف اإ�شارة اإلى قرب انتهاء 
االتفاق مع خروج الواليات املتحدة منه.

وذكر كوت�ش���ي يف مقابلة مع وكالة 
“مهر” اأن ظريف اأك���د خالل جل�شة �رشية 
م���ع الربملان حول جدوى بق���اء اإيران يف 
االتفاق النووي اأن هذا االتفاق يف “غرفة 
االإنعا����س ومي���ر بظ���روف �شعب���ة جدا”. 
وح����رش اجلل�ش���ة ال�رشي���ة كل م���ن رئي�س 
الربمل���ان واأمني املجل����س االأعلى لالأمن 
القوم���ي علي �شماين، ووزي���ر االقت�شاد 
وم�شاعد وزير اخلارجية عبا�س عراقجي، 

وناق�ش���وا  املفاو�ش���ني،  كب���ر  وه���و 
ان�شمام اإي���ران ملعاهدة مكافحة غ�شيل 
االأم���وال ومتويل االإره���اب، التي �شوت 
عليها الربمل���ان. ونّوه النائ���ب االإيراين 
ب���اأن الت�شدي���ق عل���ى ه���ذه املعاه���دة 
ي����رش باإي���ران؛ الأن الغ���رب ق���د ي�شنف 
جماع���ات مدعومة من اإي���ران، مثل حزب 

اهلل وحما����س عل���ى قائم���ة املنظم���ات 
االإرهابية. ونق���ل كوت�شي عن ظريف اأن 
هذه املعاهدة ل���ن توؤثر على دعم اإيران 

للجماعات احلليفة لها.
وعن االتفاق نق���ل عن ظريف قوله 
اإن االتف���اق يحت�رش يف ظ���ل عدم و�شوح 
ح���ول  املحادث���ات  خ���الل  االأوروبي���ني 

�شمان���ات بع���دم اخل���روج من���ه وحماية 
م�شالح اإيران، ح�شب تعبره.

وقال ظريف “ال نعرف كم �شيقاوم 
اأم���ركا؛  عقوب���ات  اأم���ام  االأوروبي���ون 
الأن م�شاهم���ي ال����رشكات االأوروبي���ة هم 

اأمركيون”.
واأ�ش���اف ظري���ف بح�ش���ب النائ���ب 
االإي���راين اأن ال����رشكات االأوروبية رمبا ال 
تتب���ع �شيا�ش���ات دوله���ا”. وتاأت���ي هذه 
 8 اأعلن���ت في���ه  الت�رشيح���ات يف وق���ت 
�رشكات اأوروبية ك���ربى قرارها مبغادرة 
ا، مع اإعالن ترامب االن�شحاب  اإيران نهائياً
م���ن االتف���اق النووي وع���ودة العقوبات 
على طهران، وتهديد وا�شنطن مبعاقبة 
ال�رشكات االأوروبي���ة املتعاونة مع اإيران. 
واأفاد املوقع االإلكرتوين لغرفة التجارة 
االإيراني���ة، فق���د ق���ررت ����رشكات كبرة 
مث���ل توت���ال واآين و�شيمن���ز واإيربا����س 
واأليانت����س و�شاجا ودنييل���ي وماير�شك 
ع���ن ا�شتعداده���ا ملغ���ادرة اإي���ران، بعد 
10 اأي���ام من قرار ترم���ب، اأي قبل موعد 

تنفيذ العقوبات باأ�شهر عدة.

عواصم - وكاالت:

 ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان، اأم�س 
االأحد، اأن تنظيم “داع�س” بداأ باإجالء م�شلحيه من 
اآخر موقع له ق����رب العا�شمة دم�شق، يف ان�شحاب 
�شيعي����د لقوات النظام ال�ش����وري �شيطرتها على 

املنطقة.
ومل تذكر و�شائل االإع����الم الر�شمية ال�شورية 
�شيئا عن اتف����اق لل�شم����اح للمت�شددين مبغادرة 
ح����ي احلج����ر االأ�ش����ود وخمي����م الرم����وك لالجئني 

الفل�شطينيني، جنوبي دم�شق. 
ونقل االإع����الم الر�شمي عن م�ش����در ع�شكري 

�شوري نفيه ال�شبت التو�شل الأي اتفاق. 

وبا�شتع����ادة خميم الرم����وك تكون احلكومة 
ال�شوري����ة قد �شحقت اآخر جيب حما�رش للمعار�شة 
يف غ����رب �شوري����ا، واإن ظل����ت بع�����س قطاع����ات 
االأرا�شي على احلدود مع تركيا والعراق واالأردن 

خارج نطاق �شيطرتها. 
وقال املر�شد اإن حافالت دخلت اجليب بعد 

منت�شف الليل لنقل املقاتلني واأ�رشهم. 
وغ����ادرت احلاف����الت باجتاه منطق����ة البادية 
ذات الكثاف����ة ال�شكانية املنخف�ش����ة، والتي تقع 

اإلى ال�رشق من العا�شمة.
من جهة اأخ����رى، اأفادت وكال����ة “االأنا�شول” 
الرتكي����ة ب����اأن الع�شكري����ني الفرن�شي����ني ع����ززوا 

مواقعه����م يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة “قوات 
�شوريا الدميقراطية” �شمال و�رشق البالد.

ونقلت الوكالة الرتكية الر�شمية عن م�شادر 
حملية قولها، اإن الع�شكري����ني الفرن�شيني ن�رشوا 
بطاريات 6 مداف����ع يف حميط قرية باغوز الواقعة 
عل����ى ال�شف����ة ال�رشقي����ة لنه����ر الف����رات يف ري����ف 
دير ال����زور اجلنوب����ي ال�رشقي. واأك����دت امل�شادر 
نف�شه����ا للوكال����ة ن�رش الق����وات الفرن�شي����ة مزيدا 
من التعزيزات الع�شكري����ة يف مناطق منبج )ريف 
حل����ب ال�شمايل ال�رشق����ي قرب احل����دود الرتكية( 
حمافظتي احل�شك����ة والرقة، مب����ا يف ذلك منطقة 
عني عي�ش����ى. واأ�شارت الوكالة اإل����ى اأن املناطق 

اخلا�شعة ل�شيطرة “قوات �شوريا الدميقراطية” 
)ق�شد( ذات الغالبية الكردي����ة، وهي اأهم حليف 
للتحال����ف ال����دويل بقي����ادة وا�شنط����ن يف الب����الد، 
�شهدت يف االآونة االأخرة زيادة ملمو�شة يف تعداد 
القوات الفرن�شية املنت�����رشة فيها؛ نتيجة لدخول 

عنا�رش جديدة للجي�س الفرن�شي من العراق.
واأفادت “االأنا�شول” باأن القوات الفرن�شية 
تتمرك����ز ب�ش����كل رئي�����س يف ناحي����ة �رشي����ن وتلة 
م�شتى النور جن����وب مدينة عني العرب )كوباين( 
احلدودي����ة مع تركي����ا يف ريف حل����ب، وبلدة عني 
عي�ش����ى وقري����ة خ����راب العا�ش����ق بري����ف الرق����ة 

ال�شمايل.

• وزير اخلارجية االأمركية مايك بومبيو	

عواصم - وكاالت:
 �أعلن مدير �لتخطيط �ل�سيا�سي يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية بر�ين هوك، �أن وزير 

�خلارجية مايك بومبيو، �سيطرح يف �أول خطاب ر�سمي له، �ليوم �لثنني، خريطة طريق 

جديدة للتعامل مع �إير�ن، بعد �ن�سحاب �لوليات �ملتحدة من �لتفاق �لنووي �لذي �أبرم 

تر�مب  دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  م��ر�ًر� من قبل  و�ل��ذي و�سف   ،2015 �لعام  معها يف 

�أ�سا�سي  ب�سكل  �سيقدم  �لوزير  �إن  �سحايف،  موؤمتر  خالل  هوك  وقال  و�لكارثي.  بال�سيئ 

خريطة طريق دبلوما�سية لتحقيق بنية �أمنية جديدة و�إطار �أمني �أف�سل، يف �أعقاب قر�ر 

تر�مب �لن�سحاب من �لتفاق مع �إير�ن.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 قالت �شحيف���ة “وا�شنطن بو�شت” اإن عددا 
م���ن امل�شوؤول���ني االأمركيني يرجح���ون اأن يكون 
زعيم تنظيم “داع�س” االإرهابي اأبو بكر البغدادي 
ال ي���زال على قيد احلياة، وهو م���ا ينفي �شائعات 
ع���ن اعتقاله اأو مقتله يف غ���ارات �شد املتطرفني 

يف �شوريا اأو العراق.
وبح�ش���ب امل�ش���ادر، فاإن زعي���م “داع�س” مل 
يوق���ف ن�شاطه االإرهابي ومي�ش���ي قدما يف م�رشوع 
اإرهاب���ي خطر، حت���ى واإن كان قد من���ي بخ�شارة 

ميدانية وا�شعة.
وفق���د “داع����س” معظم املدن الت���ي �شيطر 
عليه���ا من���ذ اإعالن���ه ما �شم���ي بدول���ة اخلالفة من 
فوق منرب جامع الن���وري يف املو�شل �شنة 2014، 
وتزعم���ت وا�شنطن حتالف���ا دولي���ا للق�شاء على 

التنظيم.
ويف العام املا�شي، مثال، وبينما كان “داع�س” 
عل���ى و�صك ال�صقوط يف �صوري���ا والعراق، لكن مع 
ذلك، ظ���ل البغ���دادي من�شغال مب�شاأل���ة التدري�س 
ومناهجه، فنادى على عدد من كبار معاونيه حتى 
ير�ش���م ا�شرتاتيجي���ة ت�شمن “ا�شتقط���اب اجليل 

اجلديد وبث االأفكار املت�شددة يف عقوله”.
وقال قي���ادي �شابق يف “داع����س”، اأوقف يف 

عملية عراقية اأمركية م�شرتكة، اإن البغدادي نادى 
على م�شاعدي���ن له يف تلك الظ���روف “الع�شيبة” 
االأيديولوج���ي  امل�شتقب���ل  عل���ى  يطمئ���ن  حت���ى 
للتنظي���م. واأ�ش���اف القي���ادي املت�ش���دد امللقب 
باأبي زيد العراقي، يف ت�رشيح ُبَث على التلفزيون 
العراقي، اأن عددا من القادة الكبار ح�رشوا اللقاء، 
وهو ما يظه���ر اأن ل� “داع����س” رهانا بعيد املدى 
ال يتاأث���ر بخ�شائ���ر طارئة عل���ى االأر����س. ويعتقد 
م�شوؤولون م���ن مركز مكافحة االإره���اب االأمركي 

اأن اأب���ا بكر البغ���دادي يرت���ب ا�شرتاتيجية بعيدة 
امل���دى؛ حتى يتج���اوز الرتاج���ع الكب���ر ملقاتلي 
التنظي���م يف الوق���ت احلايل داخ���ل �شوريا، بعدما 
كانت ل���� “داع�س” جاذبية كربى خ���الل ال�شنوات 
املا�شي���ة، بالنظ���ر اإل���ى املكا�شب الت���ي يغنمها 

املن�شوون حتت لواء التنظيم املتطرف.
وي�شتن���د امل�شوؤول���ون االأمركي���ون يف ه���ذا 
ال�شيناري���و اإلى معلوم���ات خمابراتي���ة ف�شال عن 
حتقيق���ات اأجري���ت م���ع معتقل���ني م���ن التنظيم 

املت�شدد، بح�شب “وا�شنطن بو�شت”.
وت�شي���ف ال�شحيف���ة اأن البغ���دادي ي���رى يف 
االإيديولوجي���ا املت�شددة اإنق���اذا للتنظيم يف ظل 
الرتاج���ع امليداين، كما اأنه يعت���زم اأي�شا االنتقال 
من حال���ة “اخلالفة” التي تب�ش���ط �شيطرتها على 
اأرا�س معروفة، اإل���ى جماعة من املت�شددين ت�شن 
عمليات مباغتة وتوا�شل ن�شاطها يف اال�شتقطاب.

ويرى نيكوال�س را�شمو�شن، وهو مدير �شابق 
ملركز مكافح���ة االإرهاب االأمرك���ي، اأن “داع�س” 
يتجه اإلى العمل يف �شكل منظمة �رشية، فبعدما مت 
دحره م���ن معاقله، غادر املت�ش���ددون على �شكل 
خالي���ا. وذك���ر عن�رش كب���ر يف “داع����س”، توا�شل 
مع “وا�شنطن بو�ش���ت” �رشيطة عدم االإف�شاح عن 
ا�شم���ه، اأن البغدادي وكبار معاوني���ه قرروا اإعطاء 
االأولوي���ة لغ�شيل دماغ االأطف���ال، �شواء يف العراق 
و�شوري���ا اأو يف اخل���ارج عن طري���ق االإنرتنت الذي 
بات �صاحة لال�صتمال���ة و�صط �صغوط متزايدة من 
حكوم���ات غربي���ة على ����رشكات التقني���ة الكربى. 
وق���ال امل�ش���در اإن قي���ادة “داع����س” ت���درك اأنه 
حتى يف ح���ال اختفاء ما �شميت دول���ة “اخلالفة”، 
يظل املجال مفتوح���ا للتاأثر على اجليل املقبل، 
على اعتبار اأن االأف���كار ال تفنى، حتى اإن تراوحت 

ال�شيطرة امليدانية بني املد واجلزر.

 واشنطن بوست: البغدادي حي.. ويدبر مخططا “جهنميا”

•  البغدادي.. خمطط جهنمي جديد	
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م���ن �لأ�شي���اء �لت���ي �أده�شتني، 
ورمب���ا �أده�ش���ت �لع���امل كل���ه خالل 
�لأيام �ملا�شية عودة مهاتري حممد 
�إل���ى �حلك���م يف ماليزي���ا، لي�س لأنه 
تقاع���د ل�شن���و�ت طويل���ة، لكن لأن 
عم���ره �أ�شب���ح كما علم���ت 92 عاما، 
فم���ا �لذي دف���ع �ل�شع���ب �ملاليزي 
وخ�شو�شا �ل�شباب �إلى �نتخاب هذ� 
�لرجل؟ �ل�شبب هو �أن مهاتري حممد 
ه���و �لرجل �لذي بنى ماليزيا و�شنع 
جمده���ا �حلدي���ث وجعله���ا منوذجا 
تتطلع �إلي���ه وحتاول �أن حتاكيه كل 
�لدول �ل�شاعية �إلى �لتقدم و�لنماء.

كانت كلمة �ل�رس بالن�شبة ملهاتري 
حممد هي �لتعليم، وبالتعليم �شنع 
جم���د ماليزي���ا �حلديث���ة، و�ل�ش���يء 
�لغريب هو �أن �لأحز�ب �لتي حملت 
مهاتري �إلى �حلك���م من جديد كانت 
�أحز�ب���ا معار�شة ل���ه �أثن���اء حكمه... 
كل ه���ذ� يوؤك���د �أن �مل�شاألة لي�شت 
�أحز�ب���ا �أو �أفكار� �أو �آيديولوجيات �أو 
�نتماء�ت مبنية على تع�شب، لكنها 
م�شاأل���ة رج���ال يتول���ون بن���اء �لأمم 
و�لأخذ به���ا نحو �لتقدم مهما كانت 

�نتماء�تهم.
مهات���ري حممد لي�س رجال عاديا، 
وميكنن���ا �أن نتوق���ف عن���د حادث���ة 
مهمة تبني مدى عبقرية هذ� �لرجل، 
فعندم���ا علم مهاتري حمم���د �أن �أحد 
�أبن���اء ماليزي���ا �أ�شب���ح عامل���ا كبري� 
يف تخ�ش�س خط���ري يف �ليابان، �أخذ 
طائرته و�شافر �إلى �ليابان ومل يعد 
�إلى ماليزيا �إل وهذ� �لعامل معه على 
منت نف�س �لطائرة لكي ي�شتفيد به 

يف �شنع �لتقدم يف بالده وقد كان.
زبدة �لق���ول: �ل�شعوب ل ميكن 
�أن تن�شى �أبناءها �ملخل�شني �لذين 
يبنون ويعمرون وي�شنعون �لتقدم.

عودة مهاتير محمد

بينم���ا كنت �أ�شتلذ بتناول قهوتي وحيد�ً يف 
�أح���د �ملجمع���ات �لتجارية، وقد فر�ش���ت �أور�قي 
وكتب���ي ح���ويل وكاأنن���ي �أ�شتع���د لكتاب���ة م���ا مل 
ي�شتطعه �لأو�ئل؛ فاإذ� بهاتفي يرن ويحمل رقماً 
خارجي���اً، وحتى ل �أزعج �جلال�ش���ني �أخذته خارجاً، 
فاإذ� بالرجل يتاأكد م���ن ��شمي وبع�س �لبيانات 
�خلا�ش���ة ب���ي، ��شتب�رست خ���ري�ً، لعله���ا جائزة �أو 
فر�ش���ة عمل م���ن �لن���وع �لذهب���ي، �أو “عطية ما 
م���ن ور�ها جزّي���ة” كما يقول���ون يف �مل�شل�شالت 
َها  �لبدوي���ة، وقد �ش���اق يل قول���ه تعالى )َي���ا �أَيُّ
ن َذَكٍر َو�أُنَث���ى َوَجَعْلَناُكْم  ا َخَلْقَناُك���م مِّ �لنَّا����سُ �إِنَّ
 ِ نَّ �أَْكَرَمُك���ْم ِعنَد �للَّ �ُشُعوًب���ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف���و� �إِ
َ َعِلي���ٌم َخِب���رٌي( “�حلجر�ت: 13”،  �أَْتَقاُك���ْم  �إِنَّ �للَّ
و�نثن���ى يحّدث ع���ن ر�ش���ول �لل )����س(: “�أيها 
�لنا����س، �إن ربكم و�ح���د، و�إن �أباكم و�حد، كلكم 
�أكرمك���م عن���د �لل  �إن  ت���ر�ب،  لآدم، و�آدم م���ن 
�أتقاك���م، لي����س لعرب���ي ف�ش���ل عل���ى �أعجمي �إل 
بالتقوى«، وثنى بالأخذ من �لر�شول )�س( قوله 

»و�أكرمهم عن���د �لل �أطوعهم و�أتبعهم للقر�آن«، 
وعزز م���ا ذهب �إليه م�شتند�ً �إلى �لر�شول �لكرمي 
يف مو�ش���ع ثال���ث وهو يق���ول: »ل ف�شل لعربي 
عل���ى عجمي، ول لعجمي عل���ى عربي، ول لأبي�س 
على �أ�شود، ول لأ�ش���ود على �أبي�س �إل بالتقوى، 

�لنا�س من �آدم، و�آدم من تر�ب«.
و�إلى هنا و�أنا م�شتمع وم�شتمتع بكالم �لرجل، 
ول �أدري ما �لذي يريده، فبعد �أن �نتهى �ملتحدث 
م����ن هذه �ل�رسدي����ات، فاإذ� به ي�شاألن����ي عن �شاب 
ينتهي ��شمه با�شم عائلتي نف�شه، و�إن كنت مل �أر 
�ل�شاب من قبل، ولكنني �أعرف و�لده، وفهمت �أن 
�ل�ش����اب يريد �أن يخطب �بنة �ملتحدث، فختم كل 
تل����ك �لباقة من �لآي����ات و�لأحاديث بقوله: »لكن 
تع����رف �لع����اد�ت �لجتماعي����ة و�لتقالي����د و...«، 
فوج����دت نف�ش����ي �أخرج م����ن »�لّذر�ب����ة« و�لهدوء 
�ل����ذي �أّدعي �لتمتع به لأق����ول له: »هل تعرف �أن 
)لك����ن( هذه قد ن�شفت كل ما تق����ّدم...«، فقال: 
»ل تفهمني خطاأ، فاأن����ا فقط �أردت �أن �أعرف من 

�أي بط����ون �لقبائل �أنت����م، ولأي �لأفخاذ تنتمون، 
فلقد �شمع����ت �أن �أ�شولكم تنحدر من قبيلة )...( 
فه����ل ه����ذ� �شحي����ح؟!«. �أجبته: »رمب����ا، و�إن كان 
ه����ذ� ل يعنيني، لأن �لر�ش����ول )�س( نف�شه يقول 
اأَ ِبِه  خماطب����اً �أهله وع�شريته من قري�س: »َم����ْن َبَطّ
ِْع ِبِه َن�َشبُ����هُ«، و�عتذرت للرجل �لذي  َعَملُ����هُ مَلْ ُي�رسْ
�شّي����ع وقته مع �ل�شخ�س �خلطاأ، �إذ ل�شت بن�ّشابة، 
ول يهمن����ي م����ا �ل����ذي كان عليه م����ن �شبقوين يف 

�لولدة، وما �لذي فعلو�.
ه����ذه �ملحادثة تذكرتها و�أنا �أ�شتمع ملقاطع 
م����ن �ل����زو�ج �مللكي �ل����ذي �شغ����ل �لربيطانيني 
و�أج����ز�ء من �لعامل ب����زو�ج �لدوق ه����اري باملمثلة 
�لأمريكي����ة �ل�شابق����ة ميغان م����اركل، �شليل �لدم 
�لأزرق �إذ يرتب����ط بام����ر�أة �شبق له����ا �لزو�ج، ومن 
�أع����ر�ق خمتلطة، وم����ن »ديرة« �أخ����رى... �شحيح 
�أن �لق�����رس كان يري����د �تب����اع �لع����اد�ت و�لتقاليد 
�ملرعي����ة، لأن ميغ����ان لي�شت م����ن »مو�خيذهم«، 

ولكن من يبايل مبا هو بايل؟!.

فالح هادي الجنابي 

ك���ذب نظ���ام �لفا�شي���ة �لدينية يف 
طهر�ن ب�ش���اأن �إخماده �نتفا�شة �ل�شعب 
�لإي���ر�ين، تف�شحه �لحتجاجات �ل�شعبية 
و�ملو�جهات  و�لتظاه���ر�ت  و�لإ�رس�بات 
�جلاري���ة م���ع �لأجهزة �لقمعي���ة للنظام، 
فهاهم �أه���ايل مدين���ة كازرون �لأبطال 
ي���وم  �لغا�شب���ة  تظاهر�ته���م  وعق���ب 
�لأربع���اء �ملا�ش���ي، ي�شع���ى �لنظ���ام يف 
�إج���ر�ء حت�شبي من جانبه خوفا من خروج 
�لأمور من حت���ت �شيطرته فيب���ادر �إلى 
�عتق���ال �أع���د�د كبرية م���ن �ملو�طنني 
ل�شيم���ا �ل�شباب يف �ملدينة، ويف �أعقاب 
ذلك �حت�شد مئات �ملو�طنني �أمام مركز 
قوى �لأم���ن �لد�خلي مطالب���ني باإطالق 
����رس�ح �ملعتقل���ني، �إم���ام جمع���ة مدينة 
كازرون �مل���ال خر�شن���د ح����رس �مل�شه���د 
به���دف خ���د�ع �ملحتج���ني وتفريقه���م 
�ملو�طن���ني  �شخري���ة  و�ج���ه  �أن���ه  �إل 
و��شتهز�ءهم له فا�شط���ر �إلى �لفر�ر... 
كم���ا ج���اء يف بي���ان �ش���ادر ع���ن �أمان���ة 
�لإير�نية. �لوطن���ي للمقاوم���ة   �ملجل�س 
لل�شع���ب  �لع���زل  و�ل�ش���دور  �لأي���ادي 
�لإير�ين تقف متحدي���ة �لنظام و�أجهزته 
�لقمعية وت����رس على مو��شل���ة �مل�شو�ر 
�لن�ش���ايل حتى �لنهاي���ة، خ�شو�شا بعد 
�أن �ش���ار و��شح���ا �أن بقاء ه���ذ� �لنظام 
�أ�شعاف���ا  �لإي���ر�ين  �ل�شع���ب  �شيكل���ف 
م�شاعف���ة، كم���ا �أن �ملقاوم���ة �لإير�نية 
وطليعته���ا مل تتوقف منذ تاأ�شي�س هذ� 
�لنظام �ل�شتبد�دي �ملتاجر بالدين عن 
�لن�ش���ال، ف���اإن �ل�شعب �لإي���ر�ين �أي�شا 
�شمم �أن ل مين���ح �لفر�شة لهذ� �لنظام 
ك���ي يلتق���ط �أنفا�ش���ه فه���و يكي���ل له 
�ل�رسبة تلو �لأخرى يد� بيد مع �ملقاومة 
 �لإير�ني���ة عل���ى طريق �لن����رس و�حلرية.
�لإ����رس�ب �ل�شجاع لأهايل �ملدن �لكردية 
�لإير�ني���ة �ل���ذي ب���د�أ يف مدين���ة ب���اوه 
و�مت���د �إل���ى �مل���دن �لأخ���رى لالأ�شب���وع 
�لر�بع، يتز�من م���ع ن�شاطات وفعاليات 
وحتركات �حتجاجية يف �لعديد من �ملدن 
�لإير�نية، حيث توؤك���د جميعها رف�شها 
�لنظام �لقمعي و�ملطالب���ة برحيله بعد 
�أن �أغ���رق �لب���الد يف �أو�ش���اع وخيم���ة مل 
ي�شهده���ا يف �لتاريخ �ملعا�رس، و�ل�شعب 
كله مل يعد يقب���ل هذ� �لنظام �لعنجهي 
�ملتغطر����س �جلاهل وينا�ش���ل من �أجل 
�لتغي���ري �جل���ذري خ�شو�ش���ا �أن هن���اك 
�لبدي���ل �لدميقر�طي �جلاه���ز �ملتمثل 
يف �ملجل�س �لوطن���ي للمقاومة �لإير�نية 
�ل���ذي �أثب���ت �أن���ه �لط���رف �لأ�شا�شي يف 
�ملعادل���ة �ل�شيا�شي���ة �لإير�ني���ة كون���ه 
 يع���رب ع���ن ر�أي و�إر�دة �ل�شعب �لإير�ين. 
��شتمر�ر �لنتفا�شة من خالل �لفعاليات 
�ملختلف���ة  �لحتجاجي���ة  و�لتح���ركات 
يف �شائ���ر �أرج���اء �إي���ر�ن، يرع���ب �لنظام 
كث���ري�، خ�شو�شا �أن موعد �إقامة �لتجمع 
�ل�شن���وي للمقاوم���ة �لإير�نية يف باري�س 
يق���رب حي���ث م���ن �ملوؤم���ل �إقامته يف 
30 حزي���ر�ن �لقادم، ما �شيلهب حما�س 
�ل�شع���ب ويوج���ه �أنظار �لع���امل كله �إلى 
�جلرمي���ة �مل�شتم���رة م���ن جان���ب نظام 
�ملاليل بحق �ل�شع���ب �لإير�ين و�شعوب 

�ملنطقة. “�حلو�ر”.

االنتفاضة مستمرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ت�رسفن���ا يوم �أم�س كاأه���ايل �ملحافظة 
�جلنوبية يتقدمنا �شمو �ل�شيخ خليفة بن 
علي �آل خليف���ة حمافظ �جلنوبية بال�شالم 
على �شي���دي ح�رسة �شاحب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�ش���ى �آل خليفة عاه���ل �لبالد 
�ملف���دى حفظه �لل ورع���اه، ر�فعني �إلى 
و�لتربي���كات  �لته���اين  خال����س  جاللت���ه 
مقرونة باأ�شدق �لأمنيات مبنا�شبة حلول 
�شه���ر رم�ش���ان �ملبارك، د�ع���ني �ملولى 
ع���ز وج���ل �أن يدمي عل���ى جاللت���ه موفور 
�ل�شح���ة و�لعافي���ة. كان لق���اء� �أبويا بني 
�لقائد و�ل�شعب يتجدد معه �حلب و�لولء 
و�لطاع���ة، و�لت�شحية فد�ء لوطن حمد بن 

عي�شى هو قائده ومليكه.

خاطبنا �شيدي جالل���ة �مللك �ملفدى 
حفظه �لل ورعاه بالقول:

“ن�شكر �شمو �ل�شي���خ خليفة بن علي 
عل���ى �لكلم���ة �لت���ي ع���ربت ع���ن م�شاعر 
�جلمي���ع، وه���ذ� لي����س بغري���ب، فكلن���ا 
مكملون لبع�شن���ا �لبع�س، و�إنها لفر�شة 
لأ�شكركم على حتم���ل �مل�شوؤولية يف كل 
موقع، فاأهم ر�شالة يحملها �أبناء �لبحرين 
هي خدمة �لوطن.. �شكر� لكم وموفقني”.
نعم �شيدي جاللة �مللك.. فنحن وكما 
قال �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي يف كلمته 
�أم���ام جاللتك���م �إن ��شتقبالك���م لأبنائكم 
من �أهايل �ملحافظة �جلنوبية �أعظم �رسف 
و�أعز و�شام على �شدورنا جمددين عهدنا 

للبيع���ة و�ل���ولء جلاللتك���م و�لعمل قدما 
م���ن �أجل �لبحرين �لعزي���زة ورفعة �شاأنها 
يف جميع �ملجالت، فاأبنائك من �جلنوبية 
وحت���ت قيادة زه���رة �شباب ه���ذ� �لوطن 
�شم���و �ل�شي���خ خليفة بن عل���ي �آل خليفة 
�شنقوم بو�جب �لبن���اء و�لتعمري و�لولوج 
�إل���ى �مل�شتقبل �لز�هر ب���اإذن �لل تعالى، 
وباأيادي بحرينية تفك���ر وتبنى وتخطط، 
وت�رسفنا بال�شالم علي جاللتكم �أيدكم �لل 
�شيكون حافز� ملزي���د من �لبذل و�لعطاء 
و�لتف���اين ملا فيه خري �لوطن و�ملحافظة 
�جلنوبي���ة عل���ى وج���ه �خل�شو����س ودعم 
م�ش���رية �لتنمي���ة �لكربى �لت���ي ت�شهدها 
�لغالي���ة بقيادتك���م وم���وؤ�زرة  �لبحري���ن 

�شي���دي �شمو رئي����س �لوزر�ء �أي���ده �لل، 
و�شي���دي �شم���و ويل �لعهد نائ���ب �لقائد 
�لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي����س جمل����س 

�لوزر�ء �أيده �لل.
�شيدي جالل���ة �مللك �ملفدى.. �لرثوة 
�حلقيقي���ة لأي �أم���ة تتمث���ل يف مو�رده���ا 
�لب�رسية �لق���ادرة على دفع عجلة �لتطوير 
�إل���ى �لأم���ام يف جمي���ع �ملج���الت، ونحن 
�أبنائ���ك يف �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة بقيادة 
�ملحاف���ظ �شم���و �ل�شيخ خليف���ة بن علي 
نعاهدكم عل���ى �لبن���اء و�لتطوير و�لعمل 
�جل���اد �ملتو��ش���ل و�شول �إل���ى �لأهد�ف 
و�لغايات �لت���ي حددها جاللتكم حفظكم 

�لل ورعاكم.

أهالي “الجنوبية” يجددون 
البيعة والوالء لجاللتكم

ل يوج����د يف قامو�����س �للعب����ة �ل�شيا�شية �شيء 
��شم����ه مب����ادئ �أو �أخ����الق �إن�شاني����ة كالت����ي يعرفها 
�ملجتم����ع ويعي�شه����ا �لإن�ش����ان �ملتح�����رس يف حيات����ه 
�ليومية، بل توج����د م�شالح يعمل �ل�شيا�شيون على 
حتقيقه����ا وفق م����ا تقت�شيه �لظ����روف و�مل�شالح، 
فتارة مي����وت �شع����ب وتنتهك كر�مت����ه كما يحدث 
م����ع �ل�شع����ب �لفل�شطين����ي، ول تتح����رك و��شنط����ن 

وباري�����س ولندن، لكن حينم����ا ي�شجن مرتزق وعميل 
له����ا، فمب����ادئ حق����وق �لإن�ش����ان تت�ش����در �أجن����دة 
ه����ذه �لعو��ش����م، وهن����اك ثالث����ة �أح����د�ث �شيا�شية 
�شنعته����ا وكانت بطلتها �ل�شيا�شة �لركية، تتعلق 
مب�شاحلها بالدرجة �لأولى، وهذه �لأحد�ث وبالرغم 
م����ن �أن �أهميتها تكم����ن ب�شع����ور �ل�شيا�شة �لركية 
بعظم����ة �ل�شعب �لركي �ل�شقي����ق حتقيقا مل�شالح 

�ل�شيا�ش����ة �لركي����ة، �إل �أنه����م جري����ا عل����ى عادتهم 
�شوق����و� لبع�س �لعرب �لفاقدي����ن للهوية �لعربية، 
ب����اأن هذه �لأحد�ث موجهة وج����اءت �نت�شار� ودفاعا 
عن �لع����رب بالدرجة �لأول����ى و�عت����ز�ز� بح�شارتهم 
�لعربية �لإ�شالمية، بل طبلو� لهذه �لأحد�ث و�أقامو� 
�لدني����ا فرح����ا وتزم����ري� �أكرث م����ن �إخو�نن����ا �لأتر�ك، 
مقاب����ل توجي����ه �لآلة �لإعالمي����ة �لتابعة له����م �شتما 

للزعماء �لع����رب و�لعروبة نف�شها �لت����ي يحاربونها 
ليال ونهار� متهمينها بخيانة �لق�شية �لفل�شطينية، 
وهذه �لأحد�ث هي: �أول منتدى د�فو�س... ففي هذ� 
�ملنتدى ��ضت����اط �لرئي�س �أردوغان غ�ضبا من برييز 
وقام بنعته بقاتل �لأطفال وغادر على �إثر �ملنتدى 
لك����ي يبع����ث ر�شالة غ�ش����ب لبرييز، لكنه����م قامو� 
بتعظيم ذلك �حلدث وت�شويره �إعالميا باأنه �نت�شار 

�إ�شالمي �شد �إ�رس�ئيل! و�أن ما قام به �أردوغان ميثل 
هزمية لإ�رس�ئيل من قبل تركيا مل يقم بها �أي زعيم 
عربي، متنا�ش����ني �أن كل زعماء دول �خلليج مثال مل 
يقيمو� حتى �لآن عالقات مع �إ�رس�ئيل ومل يجل�س �أي 
منهم مع برييز، متعمدين �أي�شا عدم توجيه �أي لوم 
لعالقة تركيا مع �إ�رس�ئيل لأن �ل�شيا�شة ل مبادئ ول 

�أخالق ول عد�لة لها.

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

كلكم آلدم... لكن 
البعض أكثر آدمية 
ghassan.shihabyغسان الشهابيمن غيره

@gmail.com
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أكد قائد نادي داركليب محمود حسن 
أن االنتق��ال م��ن نادي��ه األم وخوض 
تجربة احرتافية محلية جديدة أمر وارد 
يف حال تلقيه أي عرض رس��مي، ولكن 
األولوي��ة تبقى ل��� “العني��د”، بيد أنه 
لغاي��ة اآلن مل يحس��م وجهته القادمة، 
واعترب الوقت مازال مبكراً بشأن تحديد 

مصريه يف املوسم املقبل 2018/2019.
وأض��اف صان��ع األلع��اب ال��دويل ل� 
“البالد س��بورت” بأن��ه مل يدخل يف أي 
مفاوضات م��ع إدارة ن��ادي داركليب 
بش��أن تجديد عقده للموس��م املقبل، 
كام أنه مل يتلق أي عرض رس��مي حتى 
اآلن م��ن أحد األندية الوطنية، مش��ريا 
إىل أنه مازال هناك متس��ع من الوقت 
لتحديد مس��تقبله القادم، مؤكدا بأنه 
يفضل متثي��ل داركليب؛ كون��ه النادي 
ال��ذي ترىب وترعرع في��ه ومل يلعب يف 
غ��ريه محليا، ولكن��ه يف الوق��ت ذاته 
فتح الباب أم��ام خوض تجربة جديدة 
الس��يام، وأنه وصل إىل مرحلة متقدمة 
من العم��ر، وهو عىل مش��ارف نهاية 

مشواره الريايض.
وتابع “ميكنني أن أنتقل لناد آخر مل ال، 
ولكنني س��أدرس العرض بعناية كبرية، 
ولن أتعج��ل اتخاذ الق��رار، وأرى بأنه 
من السابق ألوانه أن أفكر يف العروض 
مع تبقي نحو خمسة أشهر تقريبا عىل 

انطالق املوسم املقبل..”.

أسباب اإلخفاق

وأرجع حس��ن إخفاق ناديه يف املوسم 
املنرصم إىل العديد من األس��باب التي 
أدت إىل ع��دم ق��درة الفري��ق ع��ىل 
املنافسة وحصد لقب الدوري أو كأس 
سمو ويل العهد، مشريا إىل أن من أبرز 

األسباب هو هبوط مستوى الالعبني.
وأض��اف “يجب أن نعرتف ب��أن أداءنا 

باملس��توى  نظه��ر  كث��ريا ومل  تراج��ع 
املعروف عن��ا، خصوصا ضارب مركز 4 
محمد يعق��وب مع ضارب مركز2 عيل 
إبراهي��م واللذي��ن يتمتعان مبس��توى 
أفضل من الذي قدماه فهام من الركائز 
األساس��ية للفريق، ومن أفضل الالعبني 
عىل مس��توى البحري��ن..”. كام أوضح 
حس��ن أن زمالءه الالعب��ني مل يظهروا 
الجدي��ة الكافية يف الحصص التدريبية، 
وع��الوة عىل كل ذل��ك، فإن من غياب 
املحرتف األجنبي ع��ن صفوف الفريق 
يع��د من األس��باب الرئيس��ة لإلخفاق 
ال��ذي تع��رض ل��ه العنيد يف املوس��م 
الفائت، حي��ث إن الفريق كان بحاجة 

إىل محرتف أجنبي ليدعم صفوفه.

تراجع األداء

وذكر حس��ن ب��أن املس��توى العام يف 

املوس��م املايض تراجع بشكل ملحوظ 
بالنس��بة ملعظم الفرق باستثناء األهيل 
الذي ق��دم أداء ثابتا واس��تحق الفوز 
ببطولت��ي ال��دوري وكأس ويل العهد، 
مضيفا “ليس فريقنا وحده من تراجع 
أداؤه، فالنجم��ة حامل اللقب مل يظهر 
مبستواه املعروف، واألمر نفسه ينطبق 
عىل املحرق الذي خرس بس��هولة أمام 
األهيل يف نه��ايئ الدوري والكأس، وهو 
م��ا يعكس هب��وط األداء عن��د الفرق 

املنافسة..”.

الفرق بين المدرب األجنبي 
والمحلي

وأوضح حس��ن بأن املدرب املواطن ال 
يقل كفاءة عن امل��درب األجنبي ورمبا 
يتمت��ع بق��درات أفض��ل من��ه، ولكن 
الالع��ب البحرين��ي يعط��ي امل��درب 

األجنب��ي مكانة واح��رتام وقيمة أكرب، 
وهو ما ينعكس عىل التزامه وانضباطه 
سواء يف الحصص التدريبية أو املباريات، 
وهو ما ال يحصل يف الكثري من الحاالت 

عندما يكون املدرب مواطنا.
وأض��اف “إنن��ي أؤيد وج��ود املدرب 
األجنبي ليس تقليال من كفاءة املدرب 
املواطن، وإمنا للس��بب ال��ذي ذكرته، 
ولدينا مدربون عىل مس��توى عال من 
األداء حققوا نجاحات كثرية وإنجازاتهم 

تشهد لهم”.
وقال إنه ال يعلم مص��ري الجهاز الفني 
الق��ادم لفريق��ه بعدما ق��اده املدرب 
الوطن��ي ف��ؤاد عبدالواح��د، وأملح إىل 
احتامل أن يكون املدرب القادم أجنبيا، 
بي��د أن ذلك القرار يع��ود إىل مجلس 
اإلدارة، وأن��ه ال ميلك أي معلومات عن 

املدرب القادم.

تأييد بقاء المحترف

وأكد حس��ن أهمي��ة وجود املحرتف 
األجنب��ي يف مس��ابقة ال��دوري مل��ا 
يقدمه من إضافة فنية كبرية تنعكس 
عىل مخرجات اللعبة عموما، وأش��ار 
إىل حاج��ة فريق��ه إىل مح��رتف يف 
املوس��م املقب��ل؛ لتعزي��ز صف��وف 
الفري��ق، مؤك��دا تأث��ر “العنيد” يف 
املحرتف  بغي��اب  الفائ��ت  املوس��م 

بخالف املواسم السابقة، وهو ما أثر 
عىل نتائجه بش��كل ملحوظ، موضحا 
بأنه متى ما أراد داركليب املنافس��ة، 
فيتع��ني علي��ه التح��رك للتعاقد مع 
الع��ب أجنب��ي، معربا ع��ن تأييده 
لقرار االتحاد ومعظم األندية باإلبقاء 
ع��ىل مش��اركة املحرتف مل��ا لها من 
املس��توى  عىل  إيجابية  انعكاس��ات 

الفني لجميع املسابقات.

حسن: ال استبعد االنتقال لناد آخر.. واألولوية لداركليب
هبوط أداء الالعبين وغياب المحترف سبب إخفاق “العنيد”

المنافس��ة مرهونة بالمحترف.. والمدرب المواطن ال يقل عن األجنبي

فريق داركليب للكرة الطائرة

حسن علي

انطلق��ت مباري��ات بطولة نادي 
ط��ريان الخليج الرمضاني��ة الثالثة 
لكرة القدم وسط أجواء احتفالية 
رائعة وذلك ع��ىل مالعب النادي 
وبحضور جامهريي مميز وبرعاية 
من “املنصوري للتموين” وبحضور 
املنصوري،  فري��د  الرشك��ة  ممثل 
وبحض��ور رئيس اللجن��ة املنظمة 
عم��ران النج��داوي ال��ذي لعب 
ركل��ة البداية، وأيضاً بتواجد مدير 
البطولة جاس��م املطاوعة ورئيس 

اللجنة الفنية عبدالرزاق قمرب.
وش��هد الي��وم األول إقام��ة مثاين 
مباريات جاءت نتائجها عىل النحو 
الت��ايل: تغلب فري��ق الحجر عىل 
النويدرات 3-4، تعادل اشبيليه مع 
شباب املدينة بهدفني لكليهام، فوز 
املستقبل عىل التعاون 4-5، تعادل 
العظامء مع مفروش��ات  مدين��ة 
أحم��د رشيف “أ” س��لبياً، تعادل 
العك��ر م��ع البلوغران��ا 2-2، فوز 

نظ��ارات عامر ع��ىل التانغو 3-2، 
فوز مفروشات أحمد رشيف “ب” 
عىل فالكون 4-9، وفوز الحرم عىل 
ش��باب كوماندوز الشاخورة 5-2، 
وكان هنال��ك دوراً ب��ارزاً للطاقم 
الطب��ي ملستش��فى األم��ل الذي 
تواج��د يف الجولة االفتتاحية، فيام 
أحمد  ح��از ح��ارس مفروش��ات 

عبدالغني  وه��و حس��ني  رشيف 
األول،  الي��وم  نجومي��ة  ع��ىل 
وأرشف عىل املباريات س��مري حرم 
وعيىس ال��دورسي، وأدارها محمد 
عبدالعليم  ممدوح  عبدالرس��ول، 

وسليامن محمد عمر.
وتتواصل الي��وم االثنني املباريات 
بإقام��ة الجول��ة الثالث��ة وذل��ك 

عىل النح��و التايل: س��يلعب عند 
التاس��عة الحج��ر م��ع البلوغرانا 
م��ن املجموع��ة األوىل، ويف نفس 
التوقيت وضمن املجموعة الثانية 
س��يلعب نظارات عامر مع شباب 
العارشة س��يتواجه  املدين��ة، ويف 
شباب سلامباد ومفروشات أحمد 
رشيف “ب” وهام من املجموعة 
التوقيت سيلعب  الثالثة، وبنفس 
فريق الحرم مع مفروشات أحمد 
املجموع��ة  ضم��ن  “أ”  رشي��ف 
الرابعة، ويف الحادية عرشة مس��اًء 
س��يلعب  األوىل  املجموع��ة  ويف 
النوي��درات م��ع بابا س��يتي ويف 
املجموعة الثانية سيلعب اشبيليه 
م��ع مطعم أنوار الع��راق، وأخرياً 
عن��د الثاني��ة عرشة س��يلتقي يف 
املجموعة الثالثة ش��باب سلامباد 
مع فالكون، ويف املجموعة الرابعة 
س��يلعب الح��وراء م��ع ش��باب 

كوماندوز الشاخورة.

انطالق بطولة نادي طيران الخليج الكروية 
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الكويتية  البحرينية  فرق  أنعشت 
ومرصف البحرين املركزي وترست 
ري آمالها يف التأهل إىل ربع نهايئ 
بطول��ة رشكات التأمني الرمضانية 
العارشة لكرة القدم، التي تنظمها 
التأم��ني برعاية  جمعي��ة رشكات 
ترس��ت ري ومستش��فى اله��الل 
وأوت أوف ذا بوك��س وإنرتغلف 
بروك��ر، وذلك قب��ل جولة واحدة 
التمهي��دي  ال��دور  خت��ام  م��ن 

للبطولة.
ويف أوىل مباري��ات أم��س األول، 
البحرينية  الرشك��ة  فري��ق  حقق 
الكويتي��ة للتأمني ف��وزه األول يف 
البطولة، وذلك عىل حساب فريق 
تأمني تيم بتس��عة أهداف مقابل 

هدف واحد.
وبهذا الف��وز حصد فريق الرشكة 
البحرينية الكويتية للتأمني أول 3 
نقاط له يف البطولة مع االحتفاظ 
ببصيص من األمل العبور إىل الدور 
ربع النه��ايئ كأحد أفضل صاحبي 
مركز ثالث يف املجموعات الثالث 
آمال  تضاءل��ت  بينام  بالبطول��ة، 

فريق تأم��ني تيم يف التأهل حيث 
بقي رصيده خاليا من النقاط. 

كام أبقى فريق ترس��ت ري عىل 
حظوظ��ه يف التأه��ل بع��د فوزه 
الصعب عىل فريق ت��آزر بأربعة 
أه��داف مقابل هدف��ني يف اللقاء 
ال��ذي جمعهام ضمن منافس��ات 

املجموعة الثانية.
ورفع ترس��ت ري رصي��ده إىل 3 
نق��اط يف املرك��ز الثال��ث خلف 

التسهيالت وأريج، فيام خرج تآزر 
رس��ميا م��ن البطولة بع��د أنهى 

مباريته برصيد نقطة وحيدة.
ويف املب��اراة الثالثة، س��جل فريق 
مرصف البحرين املركزي فوزا كبريا 
هو األول له يف البطولة تأمني 10، 
حي��ث دك مرمى منافس��ه فريق 
نظيفة  بخامسية  الدولية  التكافل 
الت��ي جمعتهام ضمن  يف املباراة 

اطار املجموعة الثالثة.

وبه��ذه النتيج��ة وض��ع فري��ق 
املرصف املركز قدما يف الدور ربع 
النه��ايئ بعدما رف��ع رصيده إىل 4 
نقاط مش��اركا فريق س��وليدريت 
ص��دارة املجموع��ة، أم��ا فري��ق 
التكافل الدولية فامزالت حظوظه 
قامئ��ة يف التأهل ع��ىل الرغم من 
خس��ارته وتوقف رصي��ده عند 3 

نقاط.
وتختت��م اليوم االثنني منافس��ات 
ال��دور التمهي��دي حيث س��تقام 
3 مباريات، إذ س��يلتقي التكافل 
الدولية مع س��وليدريت يف الساعة 
10:00 مس��اء ضم��ن منافس��ات 
الثانية، ويلتقي بعدها  املجموعة 
مب��ارشة فري��ق املتح��دة للتأمني 
مع أكس��ا عن��د الس��اعة 10:40 
مس��اء ضمن املجموع��ة الثالثة، 
وتختتم مباري��ات اليوم مبواجهة 
للتأمني  التسهيالت  فريقي  تجمع 
وأريج يف املجموعة األوىل، وتقام 
جمي��ع املباريات عىل صالة نادي 

الشباب.

ينظم نادي البحرين لهويك الجليد، البطولة الرمضانية لهويك الجليد بنسختها الثالثة اعتبارًا 
من 20 مايو 2018م، وذلك عىل صالة مركز أرض املرح للتزلج عىل الجليد باملنامة، مبشاركة 

أربعة فرق متثل محافظات مملكة البحرين وهي املحرق، الجنوبية، العاصمة والشاملية.
وسوف تقام املباريات عىل مدى ثالثة أسابيع ابتداًء من 20 مايو 2018م ولغاية 5 يونيو 

2018م وستلعب املباريات من كل يوم أحد وثالثاء من الساعة 9:00 مساًء ولغاية 11:00 
مساًء، حيث تقام البطولة بنظام النقاط لتحديد املراكز يف الدور التمهيدي وثم دور 

النصف النهايئ وأخريًا النهايئ.
ويأيت تنظيم هذه البطولة ضمن أنشطة النادي املخصصة لشهر رمضان املبارك، بهدف 

دعم املسرية الرياضية يف مملكة البحرين، والسعي إىل تطوير رياضة هويك الجليد وتعزيز 
وتنمية الخربات واملواهب الرياضية باململكة.

3 فرق تنعش آمالها في التأهل لربع نهائي تأمين 10

2018 الجليد  ل��ه��وك��ي  ال��رم��ض��ان��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ان��ط��الق 

البالد سبورت
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شامبيونز وسبيايدر يفوزان 
في دورة كرباباد

تواصلت منافسات دورة مركز كرباباد الرمضانية العارشة، فضمن 
املجموعة األوىل، التقى يف املباراة األوىل فريقا شامبيونز للرياضة ورشكة 

يب يت يس. وكانت املباراة من أقوى مباريات الدورة ملا ميلكه الفريقان 
من عنارص مميزة، وكان العبو فريق شامبيونز األفضل يف املباراة حيث 
أضاع العبوه العديد من الفرص أمام املرمى. إال أنهم متكنوا من إنهاء 

اللقاء لصالحهم بنتيجة هدفني مقابل ال يشء. 
ويف املباراة الثانية التقى فريق سبايدر سبيد مع فريق مصنع قبى، 

وقد كانت املباراة قوية من كال الطرفني. فقد متكن فريق مصنع قبى 
من تسجيل هدف السبق، غري أن الدقائق التي تلت الهدف شهدت 

انتفاضة العبي سبايدر سبيد ما مكنهم من إدراك التعادل من لعبة فنية 
جميلة. ويف الشوط الثاين واصل العبو فريق سبيايدر سبيد عىل نفس 
النمط ما مكنهم من تسجيل هدف الفوز. وبذلك انتهى اللقاء بفوز 

سبيايدر سبيد بنتيجة هدفني لهدف.

تواصل منافسات بطولة نادي سار 12 

تواصلت منافسات بطولة نادي سار الرمضانية لكرة القدم يف نسختها الثانية 
عرشة، حيث أقيمت يوم أمس األول السبت 3 مباريات انتهت جميعها بالفوز 

بهدف يتيم.
تواجه يف أوىل املباريات فريقا مركز شباب عراد ورشكة دملون للدواجن يف لقاء 
كان الطرف األفضل فيه فريق رشكة دملون الذي سيطر عىل الكرة أغلب فرتات 

املباراة وأضاع العبوه العديد من الفرص املحققة، حتى متكن العبه صادق 
عبدالرضا من ترجيح كفة فريقه بإحرازه لهدف املباراة الوحيد يف الشوط 
الثاين. ثاين املباريات جمعت بني فريقي مفروشات أحمد رشيف وفريق 
عذاري، وقد كان اللقاء قويا ومثريا وشهد العديد من االلتحامات البدنية 

القوية كان نتيجتها أول حالة طرد يف البطولة لالعب فريق عذاري أحمد أمان، 
ومتكن فريق مفروشات احمد رشيف من استغالل النقص العددي ملنافسه 

وإحراز هدف الفوز عن طريق حسني القصاب. آخر اللقاءات جمع بني نادي 
سار وفريق بلجيكا، حيث دخل سار املباراة عىل أمل تعويض خسارة املباراة 
األوىل بينام غلب التحفظ عىل أسلوب لعب بلجيكا حيث أنها مباراته األوىل 

يف البطولة، واستمر التعادل السلبي حتى الدقائق األخرية التي متكن فيها 
البديل الناجح عيل جواد من خطف هدف الفوز لسار. وشهدت الجولة 

الثانية تواجد عدسة قناة البحرين الرياضية والتي أجرت العديد من اللقاءات 
مع إدارة النادي ومنظمي البطولة والفرق املشاركة.

جانب من البطولة

جانب من المنافسات

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

حددت اللجنة األوملبية البحرينية 
يوم الثالثاء 29 مايو موعًدا النعقاد 
اجتامع الجمعية العمومية العادي 

للجنة األوملبية والذي سيقام بفندق 
كراون بالزا.

وقال املدير التنفيذي للشئون الرياضية 
عبدالجليل أسد إن اللجنة األوملبية 
البحرينية وجهت الدعوة رسميًّا إىل 
جميع االتحادات الرياضية املنضوية 

تحت مظلتها لحضور االجتامع 
وإيفاد ممثلني اثنني عن كل اتحاد 

لحضور االجتامع، وإرسال املقرتحات 
إن وجدت لدراستها وعرضها عىل 

الجمعية العمومية، وذلك يف موعد 
أقصاه يوم الخميس املوافق 13 

ماي�و 2018، حيث تم إرسال جدول 
أعامل االجتامع وكافة التقارير الالزمة 
واستامرات التخويل لحضور االجتامع.

هذا، وقد أكد أسد جاهزية اللجنة 
األوملبية لعقد اجتامع الجمعية 

العمومية العادي للجنة األوملبية، 
وذلك خالل ترؤسه االجتامع األول 
للجنة التحضريية، حيث تم إعداد 
التقرير اإلداري فيام وصل التقرير 

املايل إىل مراحله األخرية، كام بحث 
أسد الرتتيبات اإلعالمية املصاحبة 

لالجتامع واملتمثلة يف دعوة ممثيل 

وسائل اإلعالم وعمل التغطية الصحفية 
والتلفزيونية وكافة الجوانب األخرى 

املرتبطة بالعمل اإلعالمي.
كام بحث أسد خالل االجتامع 

الرتتيبات الخاصة بتنظيم االجتامع 
وجدول األعامل والدعوات وتجهيز 

القاعة وكافة الجوانب األخرى املرتبطة 
بالتنظيم مبا يكفل إخراج االجتامع 

بأفضل صورة ممكنة.

 األولمبية تدعو االتحادات الجتماع الجمعية العمومية 

أسد مترئًسا لجنة اإلعداد والتحضير 

تأه��ل فريقا املالكية والح��د إىل نهايئ 
كأس النخب��ة لك��رة الق��دم للموس��م 
2017 - 2018، بع��د أن تخطيا بنجاح 
واس��تحقاق كبريي��ن فريق��ي النجمة 
واملح��رق بنف��س النتيج��ة )0-2(، يف 
لقاءي نصف النهايئ اللذين أقيام مساء 

أمس.
عىل اس��تاد األهيل، ف��از املالكية عىل 
النجمة عرب هدفني لالعبني سيد هاشم 

عيىس وسيد أحمد هاشم.
وعىل االس��تاد الوطني، ف��از الحد عىل 
املح��رق بهديف محم��د الطيب وأحمد 

الختال.
وأدار اللقاء الحكم سيد عدنان محمد، 
وعاونه نواف ش��اهني وعبدالله صالح، 

والحكم الرابع إسامعيل حبيب.
وس��يلتقي الح��د واملالكي��ة يف النهايئ 
يوم الخميس املقب��ل املوافق 24 مايو 

الجاري.
جاء الش��وط األول رسيعا بني الطرفني 
من خالل تب��ادل الهجامت عىل مرمى 
الحارسني عبدالكريم فردان يف املالكية 

وسيد شرب علوي يف النجمة.

محرتف املالكية إرساء عامر قابل املرمى 
النجاموي يف فرصة س��انحة للتهديف؛ 
لكنه فضل اللعب لزميله س��يد هاشم 
عيىس؛ ليتدخل مداف��ع النجمة كميل 
عبدالله يف اللحظ��ات األخرية ويحمي 

مرماه )9(.
وأخطأ حارس النجمة س��يد شرب علوي 
يف إبعاد كرة لتجد املهاجم سيد هاشم 
عي��ىس؛ لكن��ه مل يحس��ن التعامل مع 
الكرة بعد أن سنحت له مرتني، إذ أنقذ 

شرب مرماه من هدف محقق )11(.
ورد النجمة بفرص��ة توغل من خاللها 
عيل م��دن داخل املنطقة وس��دد كرة 
تأل��ق يف إبعادها الح��ارس عبدالكريم 

فردان )13(.
الفرصة للاملكية لتس��جيل  وس��نحت 
هدف الس��بق، بع��د أن وصلت الكرة 
سيد هاشم عيىس داخل املنطقة وقابل 
املرمى مس��ددا ك��رة بيس��اره أبعدها 
املدافع األمين س��امل عادل دون أن تجد 

موقعا يف الشباك )23(.

الشوط الثاني

متك��ن املالكي��ة م��ن تس��جيل هدف 
التقدم مبكرا يف النصف الثاين، بعد أن 
لعب وليد الطيب ك��رة عرضية تابعها 
س��يد هاش��م عيىس بيمينه يف املرمى 

رسيعا )49(.
وحصلت مش��ادة بني الع��ب املالكية 
سيد رضا عيىس والعب النجمة إبراهيم 

أحمد حبيب، بعد أن دفع األول الثاين 
بدون ك��رة؛ ليحص��ل س��يد رضا عىل 
بطاقة صفراء وسط اعرتاضات كبرية يف 

املدرجات )55(.
وأرشك النجم��ة محرتف��ه أوتيش مكان 
عبدالل��ه جناح��ي؛ لتنش��يط الجانب 

الهجومي.
ومل تفلح محاوالت النجمة املتكررة من 
أجل التعديل، يف ح��ني حافظ املالكية 
ع��ىل تقدم��ه واعتمد ع��ىل الهجامت 

املرتدة.
البش��ارة   )89( الدقيق��ة  وحمل��ت 
للاملكي��ة بع��د أن لعب البديل س��يد 
عيل عيىس كرة عرضي��ة تابعها البديل 
اآلخر سيد أحمد هاشم برأسه يف مرمى 

النجمة مؤمنا لفريقه التأهل للنهايئ.
عبدالش��هيد  الحك��م  اللق��اء  أدار 
عبداألمري، وعاونه محمد جعفر وأحمد 
جابر، والحكم الرابع عيل السامهيجي.

المالكية والحد يتأهالن إلى نهائي كأس النخبة الكروي
ب����ف����وزه����م����ا ع����ل����ى ال����ن����ج����م����ة وال����م����ح����رق

أحمد مهدي

اكتسح فريق نعامنكو بطل 
النسخة السابقة فريق 

األيام املتصدر بنتيجة ستة 
أهداف مقابل ثالثة يف 

مباراة ماراثونية تخللتها 9 
أهداف من مجموع أهداف 

الفريقني.
وقد بدأ فريق نعامكو 

مباراته بقوة منذ بدايتها 
مسجاًل هدفه األول يف أول 
ثالث دقائق الشوط األول 

من قدم مهاجمه املايسرتو 
عقيل عيل، ليواصل نعامنكو 
سيطرته متاًما عىل مجريات 

الشوط األول ويسجل 
هدفني إضافيني يف أقل من 

خمس دقائق، حيث تاه 
العبو األيام وسط ملعب 

املباراة، ليستعيد األيام 
عافيته وينظم صفوفه 

محقًقا هدًفا يتياًم سجله 
العبه محمد خليل رئيس 
املركز، لينهي به الشوط 

أألول.
وبدأ الشوط الثاين الذي 

عاجل فيه مهاجمو فريق 
نعامنكو بهدف رابع وجميل 

منذ بدايته سجله املتألق 

عقيل عيل من رضبة رأس 
جميلة سكنت مرمى 

الحارس حسن عبدعيل، 
ليتمكن بعدها فريق األيام 

بتقليص النتيجة محققا 
هدفه الثاين، ولكن رسعان 

ما عاجله مهاجمو نعامنكو 
بتسجيل الهدف الخامس 

من نجم املباراة عباس 
جاسم ليتقدم نعامنكو 

بنتيجة ستة أهداف، 
ويسجل األيام آخر أهدافه 

باملباراة لتنتهي صالح 
نعامنكو بنتيجة 6 مقابل 

3 لأليام، ويتأهل نعامنكو 
إىل الدور نصف نهايئ 

مبتقاعدي الهملة الكروية، 
واضًعا فريق األيام أمام 

اختبار جديد حني يالقي 
البالد بقيادة املدرب سلامن 

السوحي الذي ميتلك 
حظوًظا يف التأهل أيًضا، 

وتختتم مباريات املجموعة 
بني نعامنكو املتصدر 

والجريح البالد. رصح بذلك 
إبراهيم عبدالله أمني الرس 

ورئيس العالقات العامة 
لقطة من المنافسات باملركز.

“نعمانكو” يتأهل لنصف نهائي متقاعدي الهملة 

فرحة ملكاوية بالفوز والتأهل  من لقاء الحد والمحرق     )تصوير: خليل إبراهيم(



أف��رزت الجول��ة الثاني��ة م��ن بطول��ة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
الرمضاني��ة لكرة القدم “نارص11” والتي 
اختتمت مس��اء أمس األول )الس��بت( 
الكثري م��ن املعطيات أبرزها اقرتاب )3( 
فرق من حس��م التأهل إىل دور الثامنية 
ووداع )4( فرق رسميًّا منافسات الحدث 
الك��روي الذي يس��تمر حت��ى 31 مايو 

الحايل.
وس��تحدد الجول��ة الثالث��ة واألخرية من 
ال��دور األول املع��امل النهائية لفرس��ان 
دور الثامني��ة، حي��ث م��ن املنتظر أن 
تش��هد س��باًقا محموًما بني الفرق التي 
متل��ك الحظوظ بنس��ب متفاوتة، حيث 

سيتصارع )12( فريًقا عىل التأهل.
وخ��ال الجولتني األولي��ني حققت فرق 
بتلك��و ج��رز يونايتد والصق��ر األبيض 
وطم��وح العام��ة الكاملة بع��د انتهاء، 
حيث وضعت قدًما يف الدور ربع النهايئ 
بحصدها )6( نقاط من مباراتني وبرصيد 
وافر م��ن األهداف ونق��اط القوة التي 
تجعل منها مرش��حة بامتياز للمنافس��ة 

عىل اللقب.
وفاز بتلكو ج��رز يونايتد عىل النوايف 
)3 – 0( وجرن��اس )7 – 0(، فيام انترص 
الصقر األبيض عىل القلعة )5 – 0( وفور 
ايفر )2 – 0(، بينام تغلب فريق طموح 
عىل الفخ��ار )3 – 1( وعىل نوماس )-7 

.)1
في��ام ودع��ت ف��رق الزل��زال وجرناس 
والقلعة والفخامة البطولة بعد أن فشلت 
يف تحقيق االنتصار خال الجولتني األوىل 
والثاني��ة لتغ��ادر مبك��رًا الحدث حيث 
ستخوض مبارياتها األخرية كتأدية واجب 

بعيًدا عن حسابات التأهل.

31 هدًفا

ارتفع منس��وب تس��جيل األه��داف يف 
الجول��ة الثاني��ة إىل 31 هدًف��ا بعد أن 
كان يف الجول��ة األوىل 27 هدًف��ا ليكون 
مجموع ما تم تسجيله يف البطولة حتى 
اآلن 58 هدًف��ا يف 16 مباراة مبعدل 3.6 
ه��دف يف املباراة الواحدة وهي نس��بة 
ا تأك��دت مع دخول  تس��جيل جيدة جدًّ

الفرق أجواء املنافسة بشكل أكرب.
وتعترب املجموعة الرابعة األكرث تس��جيًا 
لألهداف بواقع 20 هدًفا، تليها املجموعة 
الثالث��ة الت��ي أحرزت فرقه��ا 16 هدًفا، 
ثم املجموعة الثانية التي س��جلت فيها 
الفرق 14 هدًف��ا، بينام كانت املجموعة 
األوىل األضع��ف من الناحي��ة التهديفية 

بتسجيل فرقها 8 أهداف فقط.
وتحسن معدل زيارة الشباك يف الشوط 
األول حيث ارتف��ع إىل 12 هدًفا مقارنة 
مع 8 يف الجول��ة األوىل ورمبا يعود ذلك 
إىل تفاوت املستويات يف بعض املباريات 
وتحديًدا تلك التي شهدت نسبة تسجيل 

عالية.

“سباعيات”

كشرّ فريق طم��وح عن أنياب��ه مجدًدا 
وس��حق فريق نوماس بس��بعة أهداف 
مقابل هدف وحي��د ليكون اللقاء الذي 
يشهد تسجيل أكرب عدد من األهداف يف 
البطولة حتى اآلن وليفرض نفس��ه بقوة 
كأحد أبرز املرش��حني للذهاب بعيًدا يف 

املسابقة.
يف املقابل، ف��إن االنتصار األكرب كان من 
نصيب فريق بتلك��و جرز يونايتد الذي 
دكرّ مهاجم��وه ش��باك فري��ق جرن��اس 
بس��باعية دون ردرّ يف لقاء كان من طرف 
واحد وأثبت فيه حامل اللقب علورّ كعبه 
عن جدارة واس��تحقاق حي��ث كان أول 

الواصلني إىل الدور ربع النهايئ.

6 ركالت جزاء

احتسبت يف الجولة الثانية 3 ركات جزاء 
ُنفذت اثنتان بنجاح كانت األوىل ملحمد 
عبدالوه��اب “فيفا واملراكز الش��بابية” 
والثانية لحسني إبراهيم “الفخامة”، فيام 
فشل املحرتف الربازييل يف صفوف فريق 
فيكتوريوس لويس بالتس��جيل يف مرمى 
الزعي��م لرتتف��ع الحصيل��ة إىل 6 ركات 

جزاء حتى اآلن يف البطولة.
وس��بق يف الجولة األوىل احتساب ركلتي 
جزاء تم تنفيذه��ام بنجاح حيث ترجم 
حس��ني عبدالرضا العب جرز يونايتد يف 
شباك فريق الزلزال، وعيل محمد منصور 
يف مرمى فريق طموح، بينام فشل ناجي 
فتحي العب جرناس بالتس��جيل عندما 

تص��دى لركلته بج��دارة ح��ارس فريق 
تايلوس عمر إبراهيم.

األقوى واألضعف

يتس��اوى فريق��ا بتلك��و ج��رز يوناتيد 
وطموح كأكرث الفرق تس��جيًا لألهداف 
حيث أح��رز كل منهام 10 أهداف  يأيت 
خلفه��ام فري��ق الصقر األبي��ض برصيد 
7 أه��داف، في��ام يعترب فريق��ا جرناس 
والقلع��ة األضعف دفاعيًّا عندما فش��ا 

حتى اآلن يف هز شباك الخصوم.   
أما ع��ىل الجانب الدفاع��ي فتعترب فرق 
)الزعيم، ج��رز يونايتد، الصقر األبيض( 
األق��وى ح��ني مل تس��تقبل ش��باكها أي 
هدف يف الجولت��ني األوىل والثانية، فيام 
يعت��رب فريقا القلع��ة وجرناس األضعف 
دفاًعا بدخول 8 كرات يف ش��باكه يليهام 
فري��ق نوماس حيث اهتزت ش��باكه يف 
7 مناس��بات ثم الزل��زال والفخامة ب� 6 

أهداف.

أرقام غريبة 

فريقا بتلكو جرز يونايتد وطموح حققا 
الفوز مرتني، املفارقة أنهام يتش��ابهان يف 
تسجيل األهداف سجا يف الجولة األوىل 

)3( ويف الجولة الثانية )7(!
يتش��ارك فريقا القلع��ة وجرناس بنفس 
عدد األهداف التي دخلت مرماهام )8( 
يف شباك كل فريق، كام يتشاركان بعدم 

التسجيل يف شباك الخصوم!
فريق الزعي��م الوحيد الذي مل يس��جل 
العب��وه أي هدف رغم أنه ميلك 4 نقاط 
حيث تكفل دفاع فيفا واملراكز الشبابية 

بالتسجيل عنه يف املباراة األوىل!
تم احتس��اب 3 ركات ج��زاء يف الجولة 
األوىل و 3 يف الجول��ة الثانية، الغريب يف 
األمر أنه يف كل جولة تم تسجيل ركلتني 

وإضاعة ركلة!
بع��د أن حرضت النريان الصديقة مرة يف 

الجولة األوىل، ع��ادت مرة أخرى لتظهر 
يف الجول��ة الثانية عندما س��جل مصلح 
أحمد الع��ب الفخامة هدًف��ا يف مرمى 

فريقه لصالح الفخار.
ش��هد الش��وط الثاين م��ن املباريات يف 
الجول��ة الثانية تس��جيل 19 هدًفا وهو 
الرقم ذاته يف الذي تم تسجيله يف نفس 

الشوط يف الجولة األوىل!

إيمانويل يخطف الصدارة

حلرّق مهاجم فريق طم��وح اميانويل يف 
ص��دارة ترتيب هدايف “ن��ارص 11” بعد 
أن أحرز “سوبر هاتريك” يف اللقاء الذي 
جمع فريق��ه بنوماس وانته��ى بنتيجة 

سبعة أهداف مقابل هدف وحيد.
واقتس��م ثاث��ة العب��ني املرك��ز الث��اين 
برصيد 3 أهداف وهم حس��ن عبدالرضا 
“بتلك��و جرز يونايت��د”، ومحمد عطية 
“الصق��ر األبي��ض” وعبدالفت��اح بش��ري 
فاتة “طموح”، وس��جل هدفني كل من 
الش��يخ خالد بن سلامن “فيكتوريوس”، 
عبدالعزي��ز ف��اح “النواي��ف”، س��عيد 
حس��ن “الفخار”، فيام س��جل 34 العًبا 
هدًف��ا واح��ًدا، وهدفني تم تس��جيلهام 

بالخطأ من مدافعني.

النوايف يغازل ربع النهائي .. 
وتايلوس في اختبار الـ”جنرز”

تختتم مس��اء الي��وم االثنني منافس��ات 
الجول��ة الثالثة م��ن املجموع��ة الثانية 
مبواجهتني يلتق��ي يف األوىل فريقا بتلكو 
ج��رز يونايت��د )6 نق��اط( وتايلوس )3 
نقاط( عند الساعة 9.00، وتعقبها مباراة 
النواي��ف )3 نق��اط( وجرن��اس )بدون 
نقاط( عند الس��اعة 11.00 عىل ملعب 

ستاد مدينة خليفة الرياضية.
املواجه��ة األوىل ب��ني الج��رز وتايلوس 
تش��ري فيها كل املعطيات واملؤرشات إىل 
أفضلية حام��ل اللقب الس��اعي لتأكيد 

حضوره وتأهله للدور الثاين ال سيام مع 
الفوارق الفنية التي تفصله عن خصمه، 
ويأم��ل ج��رز يونايت��د يف تحقيق فوزه 
الثالث توالياً وتحقيق العامة الكاملة يف 
الدور التمهيدي، ومع ذلك فإن تايلوس 
يبحث ع��ن فرص��ة الف��وز للدخول يف 

معرتك حسابات التأهل.
ويف املباراة الثانية الت��ي يتواجه خالها 
النوايف وجرناس والتوقعات تش��ري إىل 
مباراة س��اخنة ومليئ��ة بالندية واإلثارة 
ال سيام مع طموح األول بخطف بطاقة 
التأهل الثانية عن املجموعة فيام يتطلع 
جرن��اس لتحقيق مفاج��أة للذكرى بعد 

خروجه من حسابات التأهل.

عبدالناصر يرفض ترشيحات 
المتابعين

ب��رر مس��اعد م��درب فري��ق طم��وح 
عبدالنارص حس��ن تغ��ريرّ أداء فريقه يف 
مباراتيه السابقتني أمام الفخار ونوماس 
إىل مش��اركة املجموع��ة م��ع بعضها يف 
بطولة رسمية ألول مرة وقال إنه يتطلع 

لتطوير األداء من مباراة ألخرى.
ورفض الرتشيحات التي تعترب فريقه أبرز 
املرشحني مبيًنا أن كل مباراة تختلف عن 
األخرى، وأن الفري��ق ينظر للقاء األخري 
ضد الفخام��ة للس��يارات يف املجموعة 
الرابعة بأهمية وس��يدخلها بحس��ابات 

أخرى.

وأش��ار حس��ن إىل أن مع��دالت اللياقة 
يف الف��رق األخرى جي��دة وفريقه ليس 
األفضل م��ن هذه الناحي��ة لكنه يتميز 
بالتنظيم بنس��ب مختلفة ع��ن البقية، 
نافًيا أن يك��ون اللقاء األخري محس��وًما 

لفريقه.

عبداألمير: رغم الفوز سنعالج 
أخطاءنا

نف��ى إداري فري��ق الفخ��ار عبداألمري 
عبدالل��ه أن يك��ون ف��وز فريق��ه عىل 
م  الفخامة س��هًا وق��ال إن األخ��ري تقدرّ
بهدف قب��ل نهاية الش��وط األول بأربع 
دقائ��ق، وق��ال “إن العبينا مل يس��تغلوا 
الف��رص الكثرية يف الش��وط األول لخلل 
يف متركزهم أمام مرم��ى الحارس محمد 
املوييش، ث��م واصلوا إضاعة الفرص بعد 
منتصف الش��وط الث��اين بطريقة غريبة 
وأداء فاتر سيعالجه املدرب قبل املباراة 
األخرية أمام نوماس الذي يتمس��ك بأمل 

التأهل إىل ربع النهايئ”.
ورف��ض عب��اس اعتبار مواجه��ة نوماس 
القادمة س��هلة مبيًنا أن منافسه يتطلع 
لبلوغ رب��ع النهايئ وسيتمس��ك بآماله، 
لذلك لن تكون املباراة س��هلة حتى وإن 
صبرّت الرتش��يحات لصالحنا إال أنها عىل 

الورق.

بتلكو جنرز يونايتد وطموح والصقر األبيض في الطليعة
أرقام مثيرة وإحصاءات غريبة بعد ختام الجولة الثانية لـ”ناصر 11”

اللجنة اإلعالمية
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31  هدًفا في البطولة فرحة فريق طموح بأحد أهدافه  فرحة فريق بتلكو جنرز يونايتد بأحد أهدافه  

إيمانويل يخطف الصدارة

6 ركالت جزاء في البطولة

أعلن فريق فيكتوريوس 
تأهله إىل الدور ربع النهايئ 

بفوز مستحق عىل فريق فيفا 
واملراكز الشبابية بثاثة أهداف 

مقابل هدف واحد سجلهم 
محمد نجيب ) 40 و 46( 

وجارس حامد )82( من ركلة 
جزاء، فيام سجل هدف فيفا 

واملراكز الشبابية الوحيد محمد 
عبدالوهاب من ركلة جزاء 

)32(، ورفع فيكتوريوس رصيده 
إىل سبع نقاط من فوزين 

وتعادل، فيام توقف رصيد فيفا 
واملراكز الشبابية عند ثاث 

نقاط وخرج من الدور األول.

مل يستطع الفريقان تشكيل 
خطورة حقيقية يف أول ربع 

ساعة من املباراة وعند الدقيقة 
الخامسة عشة سدد العب 
فيفا واملراكز الشبابية راشد 
عبدالعزيز اعتلت العارضة 

بقليل، ثم تسلرّم سلامن خالد 
كرة خلف املدافعني قرب 
القائم األمين لكنها طالت 

ليبعدها مدافع فيكتوريوس 
الربازييل لويس )16(.

ويف الشوط الثاين تغري الحال 
وسيطر العبو فيكتوريوس 

عىل امللعب يف كل االتجاهات 
خصوصاً بعد اضطرار الجهاز 

الفني لفريق فيفا واملراكز 
الشبابية الستبدال العب 

االرتكاز محمد عبدالوهاب 
بسبب اإلصابة وعدم مقدرة 

زمائه القيام بدورهم، كام تاثر 
الفريق بالهدف املبكر لفريق 
فيكتوريوس يف أول دقيقة من 

الشوط الثاين.
وحصل العب فريق 

فيكتوريوس محمد نجيب 
عىل جائزة أفضل لتسجيله 
هدفني ودوره يف الفوز من 

خال تحركاته يف الجهة اليرسى 
وخصوصاً يف الشوط األول 

وتشكيله خطورة عالية.

فيكتوريوس 
يغتال أحالم 

فيفا والمراكز 
الشبابية

جانب من اللقاء
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أصب��ح الكش��ف ع��ن عقوب��ات 
الحكام أمرًا مس��تحيل الحدوث يف 
ظل تشدد املس��ؤولني باالتحادات 
الرياضي��ة يف ه��ذا الجانب وعدم 
العمل مبكيالني، كام هي العقوبات 
املتخذة بح��ق اإلداريني واملدربني 
والالعب��ني وحتى الجامه��ر أيًضا 
والت��ي يص��ل صداها إىل وس��ائل 

التواصل االجتامعية كافة.
ال يختلف اثن��ان عىل أن التحكيم 
كاف��ة  للج��دل يف  مث��ارًا  أصب��ح 
األلع��اب املحلي��ة دون اس��تثناء 
يف ظ��ل وج��ود األخط��اء الكبرة 

والصغرة التي تحدث هنا وهناك، 
وتقل��ب املوازين وتغر من مجرى 
اللقاء، ويف األخر ُتخرج فريًقا فائزًا 
وآخر خارًسا أو تلقي بهام للتعادل 
وهي غر مرضية لكليهام. الجميع 
يتح��دث ع��ن س��لبية التحكي��م 
وقرارات��ه امللفتة للنظ��ر، وآخرون 
واألخط��اء  اللقط��ات  يرص��دون 
ورغ��م  االحرتافي��ة،  بالكام��رات 
وجود ووض��وح األدل��ة والرباهني 
التي تكش��ف س��لبيات التحكيم، 
يخرج مس��ؤول ويدافع بالس��يف 
والدرع ع��ن الح��كام ويرفض أي 

كلم��ة تنق��ص م��ن ح��ق الحكم 
املعن��ي، بحجج وأع��ذار ال تنطيل 
عىل إنس��ان ريايض، وكأنه “شاهد 

ما شفش حاجة”!
فعىل س��بيل املثال، مباراة النجمة 
واملنامة التي انتهت بالتعادل ضمن 
كأس النخب��ة لك��رة القدم، أخطاء 
كث��رة ال تغتف��ر حدث��ت بأرضية 
امليدان، من املفرتض أنها مرصودة 
لدى مراقب املباراة، أنتجت حينها 
عن هيجان وثوران األجهزة الفنية 
واإلداري��ة للفريق��ني وجمهورهام 
باتج��اه طاقم التحكي��م، ولكن ما 

حدث بعد ذلك، هو إيقاف مدرب 
النجمة 5 مباريات!

ومثال آخر، مب��اراة املحرق والحد 
يف كأس جاللة امللك، تم احتساب 
ركلة جزاء “خيالية” لصالح املحرق 
بق��رار من املس��اعد األمين والذي 
أنت��ج عنها طرد الع��ب الحد ومن 
ث��م خروجه بالتع��ادل بعدما كان 
متقدًم��ا بهدف، وم��ا حدث بعد 
ذلك، خ��رج الح��د م��ن البطولة 
برمتها ومل ُيكش��ف ع��ن العقوبة 
األمي��ن  املس��اعد  طال��ت  الت��ي 
الحتسابه ركلة جزاء، وحينها كانت 

الكرة بالعني املجردة 
عىل  الكامرا  وعدسة 

صدر الالعب!
الب��د م��ن املس��ؤولني 
الرياضية  باالتحادات 

أن يكش��فوا للشارع 
هوية  ع��ن  الريايض 

املتخ��ذة  العقوب��ة 
بح��ق الحكام املخطئ��ني بدالً من 
التس��رت عليه��م تح��ت مقولة “ال 
نستطيع الكش��ف عن العقوبة”. 
إذ إن الح��كام ليس لديهم حصانة 
تفوق اآلخرين، والبد من كش��ف 

عقوبتهم إعالميًّا حتى يكونوا ِعربة 
لغره��م، وليك يطمنئ الجميع بأن 
هناك مب��دأي “العقاب والثواب” 

وليس مجرد كالم.

هل الكشف عن عقوبة الحكام جريمة؟ 

علي مجيد

“زالبية”

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

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

مثن االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
التعاون القائم ما بني االتحاد ووزارة 
شؤون الشباب والرياضة من خالل 
برنامج اكتش��اف املواه��ب والذي 
يحظى بدعم مبارش وكبر من وزير 
الش��باب والرياضة هشام  ش��ؤون 
الج��ودر وال��ذي انعكس وبش��كل 
إيجايب عىل الفئة العمرية لألش��بال 
والش��بالت، كام نّوه بالدور الفاعل 
والتع��اون الالمحدود لوزارة الرتبية 
والتعلي��م وبتوجيهات وزير الرتبية 
لالستفادة  النعيمي  ماجد  والتعليم 
من املدارس، ويأيت ذلك انسجاًما مع 
الرؤية التي وضعها االتحاد برئاس��ة 
رئيسة مجلس اإلدارة الشيخة حياة 
بنت عبدالعزي��ز آل خليفة، حيث 
زار الجهاز الفني للمنتخبات األهلية 
لكرة الطاولة املدارس الحكومية يف 
كافة محافظ��ات اململكة بالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم.
وأك��د أمني ال��ر الع��ام باالتحاد 
إبراهيم س��يادي أن االتحاد حرص 
عىل تنفيذ توجيهات الشيخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة من 
خالل تفعيل الربنامج، حيث ميتلك 

االتحاد برنامجني الكتشاف املواهب 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

ووزارة شئون الشباب والرياضة.
وأوضح إبراهيم س��يادي أن الجهاز 
الفني للمنتخب��ات األهيل ومبتابعة 
حثيث��ة م��ن مدي��ر إدارة الرتبي��ة 
زار  عبدالل��ه  عص��ام  الرياضي��ة 
مدارس البحرين االبتدائية يف كافة 
محافظ��ات اململك��ة، حيث حرص 
الجه��از الفني عىل اختي��ار أفضل 
العن��ارص م��ن الالعب��ني والالعبات 
حي��ث  م��ن  للربنام��ج  لضمه��م 

التدريب��ات املتواصلة، وكانت الفئة 
املستهدفة من الربنامج من 5 إىل 7 

سنوات.
وأشار س��يادي أن الجهاز الفني زار 
أكرث من 20 مدرسة ابتدائية واختار 
أكرث م��ن 60 العًبا والعبة وانخرطوا 
يف التدريب��ات م��ع الجه��از الفني 
بقي��ادة املدربني بوريس وحس��ام 
داوود وت��م اختي��ار العدي��د م��ن 

الالعبني.
وأك��د أم��ني ال��ر الع��ام باتحاد 
الطاولة أن الربنام��ج حقق العديد 

من األهداف الت��ي وضعها مجلس 
الربنام��ج  أن  إىل  مش��ًرا  اإلدارة، 
س��يتواصل خ��الل الف��رتة القادمة 
من خ��الل وزارة ش��ئون الش��باب 
والرياض��ة ووزارة الرتبية والتعليم، 
مبيًنا أن االتحاد حريص عىل إخراج 
املواه��ب البحرينية وصقلها متهيًدا 
لتمثيله��ا املنتخب��ات الوطني��ة يف 
الفرتة القادمة مب��ا يحقق األهداف 
املش��رتكة بني وزارة شؤون الشباب 
والتعليم  الرتبية  والرياض��ة ووزارة 

واالتحاد البحريني لكرة الطاولة.

سيادي أشاد بتعاون “الشباب والرياضة” و”التربية”

اتحاد الطاولة يزور المدارس ضمن برنامج اكتشاف المواهب
الرفاع        اتحاد الطاولة

جانب من تدريبات الالعبين

“الرفاع” ُتحلق بلقب القدم 
لمدارس البنين 

مدينة عيىس – وزارة الرتبية والتعليم: حلقت مدرسة الرفاع 
بلقب بطولة كرة القدم للمدارس اإلعدادية للبنني بعد تغلبها 

يف املباراة النهائية عىل مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية بهدف 
قاتل حمل إمضاء النجم املتألق محمد أحمد شويطر يف الوقت 

بدل الضائع من املباراة، التي جاءت ضمن النشاط الخارجي 
الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية بإدارة الرتبية الرياضية 

والكشفية واملرشدات يف وزارة الرتبية والتعليم، واحتضنت 
املالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم املباراة 

النهائية، وبعدها قام مدير اإلدارة عصام عبدالله بتتويج 
الفائزين.

وهذه املرة الثالثة خالل ثالث سنوات التي تُحقق مدرسة 
الرفاع كأس البطولة بعد أن ظفرت بذلك يف العام الدرايس 

2016-2015، لتؤكد بالتايل متيزها يف اللعبة، علاًم بأن اللقاء 
النهايئ شهد إثارة كبرة وقدم فيه فريقا الرفاع والحد أداًء 
رائًعا، ومل يتم الحسم إال يف الوقت بدل الضائع من اللقاء.

جانب من التتويج 

إبراهيم سيادي

بدأ االتحاد الريايض لألمن العام 
بإقام��ة ع��دد م��ن الفعالي��ات 
أيام  الرياضية خالل  واألنش��طة 
الش��هر الفضي��ل ع��ىل مالعب 
ن��ادي ضباط األم��ن العام، منها 
بطولة وزي��ر الداخلية املفتوحة 
الثامنة للتنس، وبطوالت الريشة 
كرة  ودوري  والبولين��ج  والتنس 

القدم للضباط والضابطات.
وقد أشاد رئيس االتحاد الريايض 
خال��د  العقي��د  الع��ام  لألم��ن 
بتوجيهات  الخي��اط  عبدالعزيز 
الربامج  لتفعيل  الداخلي��ة  وزير 
واألنش��طة الرياضية خالل شهر 
رمضان، واملتابعة الحثيثة لرئيس 
األمن الع��ام يف تطوير مختلف 
ب��وزارة  الرياضي��ة  األنش��طة 
الداخلية، منوها إىل اس��تمرارية 
ه��ذا النش��اط الرمض��اين؛ نظراً 
لإلقبال املتزايد للمشاركني يف كل 
عام، إذ يسعى االتحاد إىل تطوير 
هذا النشاط الستقطاب منتسبي 

الوزارة كافة.
وأك��د رئي��س االتح��اد الريايض 
لألم��ن الع��ام أن رؤي��ة االتحاد 

الريايض التي يس��عى إليها هي 
لياق��ة عالي��ة يتمتع به��ا رجال 
األم��ن ورشاك��ة مجتمعية نحو 
حي��اة آمنة، ولذل��ك فإن تنظيم 
الفعاليات واألنش��طة الرياضية، 
أس��هم يف إعداد عنارص الرشطة 
م��ن الناحية البدني��ة والصحية 
الرشاك��ة  مفه��وم  وحق��ق 
املجتمعي��ة، ك��ام أن تنوع هذه 
املسابقات يس��اعد عىل تغطية 
أكرب رشيحة ممكنة كل حس��ب 

اهتاممه وميوله. 

لقطات من األنشطة الرياضية العقيد خالد الخياط

االتحاد الرياضي لألمن العام يقيم عددًا من األنشطة 
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كلوب  يورجن  يعتق��د  )وكاالت(: 
املدير الفني لليفربول اإلنجليزي، 
أن العبه امل��ري محمد صالح ال 
يزال أمامه وقت طويل جدا، قبل 
أن يتم اعتباره عىل قدم املس��اواة 
الربتغايل كريس��تيانو رونالدو  مع 

نجم ريال مدريد اإلسباين.
ي��أيت ذلك قبل مواجه��ة الفريقني 
يوم السبت املقبل، يف نهايئ بطولة 
دوري أبطال أوروبا، مبدينة كييف 

األوكرانية.
تريح��ات  يف  كل��وب  وق��ال 
نقلته��ا صحيفة تيليج��راف “لقد 
لعب صالح موس��ا رائع��ا، لكن 
كريس��تيانو لعب 15 موسًا مثل 

هذا”.

وأضاف عىل س��بيل امل��زاح “لقد 
س��جل م��ا يق��رب م��ن 47 ألف 

هدف، أرقام مجنونة!!”.
وأضاف املدرب األملاين “لكن ملاذا 
يجب أن نقارن؟ يف وقت بيليه مل 
يكن أحد يقارنه بالالعبني اآلخرين 

ويسأل: هل هو جيد مثلهم؟”.
وتابع “اآلن لدينا مييس ورونالدو، 
لقد س��يطرا عىل عامل ك��رة القدم 
لبضع سنوات، وهناك العديد من 

الالعبني الجيدين اآلخرين”.
عادة  ومي��يس  “رونالدو  وأكم��ل 
ما يتواج��دان يف اللحظة األخرية، 
املناس��ب لتس��جيل  امل��كان  ويف 
هدف، وه��ذا هو أصعب يشء يف 
الع��امل، هذا هو الس��بب يف أنها 

وجائ��زة  الحالي��ة،  مكانته��ا  يف 
الكرة الذهبي��ة دامئًا بينها، إنها 
يس��تحقان ذلك، عندم��ا يتوقفان 
عن لعب كرة القدم، سنفتقدها 

بنسبة %100”.
وع��ن نه��ايئ دوري األبط��ال أكد 
كلوب أن��ه مها كان��ت النتيجة، 
فإن��ه ل��ن يتخ��ىل ع��ن الطريقة 
الهجومي��ة لفريق��ه، وعقب “إذا 
كان عيّل أن أسأل األوالد اآلن ماذا 
تريدون أن نفعل يف هذه املباراة؟ 

سيقولون ما كنا نفعله دامئاً”.
وأوض��ح “بالتأكي��د أن��ت تحاول 
وضع خط��ة إلبطال مفعول نقاط 
قوة الخصم، لك��ن عليك أيًضا أن 

تفرض أسلوبك الخاص”.

كريستيانو يسبق صالح بسنوات

كريستيانو رونالدو ومحمد صالح 

تش��يليس  قي��ادة  رغ��م  )وكاالت(: 
االتح��اد  كأس  بلق��ب  للتتوي��ج 
اإلنجلي��زي، بالف��وز عىل مانشس��ر 
يونايتد 1 / صف��ر يف املباراة النهائية 
يوم الس��بت، ال يزال أنطونيو كونتي 
مدرب البلوز قريبا بش��كل كبري من 

الرحيل عن منصبه.
وكان مس��تقبل كونت��ي يف منص��ب 
املدير الفني لتش��يليس، محل للشك 
والج��دل منذ أش��هر، بع��د أن خرج 
الفري��ق اللن��دين مبكرا عن مس��ار 
الحفاظ عىل لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ورغم البداية الناجح��ة التي حققها 
املدرب اإليطايل م��ع الفريق، حيث 
للتتوي��ج  األول  موس��مه  يف  ق��اده 
بالدوري املمتاز، تغري الحال بش��كل 
كبري هذا املوس��م م��ع تراجع نتائج 

تشيليس.
واس��تطاع تش��يليس من خالل فوزه 
أمام يونايتد وتتويجه بلقب الكأس، 
أن يخفف نس��بيا من مش��اعر خيبة 

األمل لدى جاهريه.
االنتقادات  تواصلت  االنتصار،  ورغم 
املوجهة ألس��لوب املدرب اإليطايل يف 
اللع��ب، وقد رج��ح املراقبون رحيل 
كونتي ع��ن الفريق، وذلك اس��تنادا 

لتاريخ تشيليس فيا يتعلق بسياسة 
تغيري املدربني.

وعق��ب مب��اراة الت��ي أقيمت عىل 
ملعب وميب��يل، قال كونت��ي إنه لن 
يغ��ري أس��لوبه الخططي، م��ن أجل 

الحفاظ عىل منصب.
وأضاف “تحقيق الفوز بهذه الطريقة 
ويف ه��ذا املوس��م، مينحني ش��عورا 
بالرض��ا أك��ر ما ش��عرت به عقب 

انتصارات املايض”.
وتاب��ع “النادي يعرفن��ي جيدا. وإذا 
كانوا يريدون اس��تمرار العمل معي 
، فهم يعرفونني. وأنا ال أس��تطيع أن 

أتغري”.

وق��ال العب خط الوس��ط الس��ابق 
كونت��ي “تاريخ��ي واض��ح كالع��ب 
م��ا  تق��ول  أن  ميك��ن  وكم��درب. 
ش��ئت، ولكنني حققت سلسلة من 

اإلنجازات”.
وأوض��ح “أظه��رت ذل��ك يف إنجلرا 
يف أوق��ات عصيبة بالنس��بة للنادي 
)تشيليس(، فقد فاز بالدوري املمتاز 
بعد أن أنهى املوسم السابق يف املركز 

العارش”.
وتاب��ع “أظهرت ذلك أيض��ا يف نهايئ 
كأس االتحاد اإلنجليزي، فقد س��لكنا 
الطريق الصحيح نح��و اعتالء منصة 

التتويج”.

وتوج تش��يليس بلق��ب كأس االتحاد 
للم��رة الثامن��ة يف تاريخ��ه بعد أن 
حسم النهايئ أمام مانشسر يونايتد، 
وصيف بطل الدوري املمتاز، بهدف 
وحيد س��جله النج��م البلجييك إدين 
ه��ازارد يف الدقيق��ة 22 م��ن رضبة 

جزاء.
وق��ال ه��ازارد عقب املب��اراة: “لقد 
حاولنا أن ندافع بشكل جيد. حافظنا 
ع��ىل نظافة ش��باكنا، س��جلنا هدفا 
واح��دا، هذا يكفي الي��وم ولكن إذا 
أردت أن تفوز بالعديد من املباريات 
س��وف نحتاج للعب بش��كل أفضل 
ألننا اضطررنا للعب بشكل دفاعي”.

ومل يحس��م ه��ازارد بعد مس��تقبله 
مع تش��يليس ولكنه قال إنه يريد أن 
يس��تمتع بالفوز فقط، وأضاف “اآلن 
فقط.  الس��عادة  اس��تمتع مبش��اعر 
مشاهدة الجاهري وهي تحتفل شيئا 
نحب��ه. مل نحظ مبوس��م عظيم ولكن 

عىل األقل أنهيناه فائزين بلقب”.
وحرم تش��يليس، الذي أنهى املوس��م 
يف املرك��ز الخامس بال��دوري، فريق 
مانشس��ر يونايتد من معادلة الرقم 
القيايس املس��جل باسم آرسنال الذي 
س��بق وفاز بالبطولة 13 مرة، حيث 

تجمد رصيد يونايتد عند 12 لقبا.

الشك يحاصر مستقبل كونتي

انطونيو كونتي

)وكاالت(: يف نهايئ كأس 
أملانيا بامللعب األوملبي 

بربلني امتزجت أجواء الفرح 
بالدموع التي ذرفها الجانبان 

الفائز فرانكفورت ومدربه 
كوفاتش، والخارس فريقه 

الجديد بايرن ميونخ الذي 
أهدر فرصة الفوز بالكأس.
قدم املدرب الكروايت نيكو 

كوفاتش أوراق اعتاده 
لفريقه املستقبيل بايرن 

ميونخ بأفضل طريقة، وذلك 
من خالل قيادة آينراخت 
فرانكفورت للقبه األول يف 

كأس أملانيا منذ 30 عاما 
بالفوز عىل النادي البافاري 

1-3 يف املباراة النهائية، مساء 
السبت.

وكان الكروايت البالغ 46 عاما 
متأثرا جدا بعد متكنه من 

إهداء فرانكفورت لقبه األول 
عىل اإلطالق، إن كان محليا 
أو قاريا، منذ أن توج بطال 
للكأس عام 1988، قبل أن 
يودعه لإلرشاف عىل بايرن 
ميونخ اعتبارا من املوسم 

املقبل.
وقال كوفاتش بعد حرمانه 
النادي البافاري من الثنائية 
املحلية وتعكريه عىل يوب 
هاينكس االحتفال باللقب 

يف مباراته األخرية كمدرب 
لبايرن “كل من يعرفني، 

يعرف بأنني شخص عاطفي 
وأسمح لدموعي أن تسيل. 

كانت دموع ارتياح بعد 
عامني من القتال لتحقيق 

النجاح مجددا”.
ووصل كوفاتش إىل آينراخت 

فرانكفورت يف مارس/آذار 
2016 بعد أن قاد املنتخب 
الكروايت بني 2013 و2015، 
وأنهى معه املوسم األول يف 

املركز 11 عىل صعيد الدوري 
وقاده اىل نهايئ الكأس حيث 
خرس أمام بوروسيا دورمتوند.
وبعدما أنهى املوسم املنرم 

يف املركز الثامن الذي ال 
يؤهله للمشاركة القارية 

املوسم املقبل، ودع كوفاتش 
النادي بإهدائه بطاقة 

“يوروبا ليج” من خالل إحراز 
لقب الكأس.

وتحدث كوفاتش عن 
التجربة التي أمضاها مع 

فرانكفورت، قائال “تطورنا 
كان متواصال، فمن تجنب 
الهبوط إىل الدرجة الثانية، 

لوصولنا إىل نهايئ الكأس ثم 
الفوز باللقب”.

وواصل: “ما حققناه هنا يف 
األعوام القليلة األخرية كان 

مذهال.. أنا سعيد لتمكننا من 
الفوز خالفا للرجيحات”.

وكانت مباراة السبت 
مواجهة بني الشباب الذي 
يجسده كوفاتش، والخربة 

التي يجسدها هاينكس )72 
عاما( الذي خاض مباراته 
ال�77 يف الكأس األملانية، 
ليصبح ثاين أكر املدربني 

مشاركة يف املسابقة خلف 
أوتو ريهاجل )92(.

وكان هاينكس ميني النفس 
بأن يسدل الستار عىل 

تجربته الرابعة كمدرب 

لبايرن بأفضل طريقة من 
خالل إحراز الثنائية املحلية، 
السيا بعد الفشل يف قيادته 

إىل تكرار سيناريو ثالثية 
2013 بعد أن خرج النادي 

البافاري من نصف نهايئ 
دوري أبطال أوروبا عىل يد 
ريال مدريد اإلسباين حامل 

اللقب.
ولجأ بايرن إىل هاينكس يف 

أكتوبر/ترشين األول املايض، 
بعد إقالة اإليطايل كارلو 

أنشيلويت لسوء النتائج.
ويف حني كان من املتوقع أن 

يبقى املدرب املحنك حتى 
نهاية املوسم فقط، حاول 
بايرن إقناعه بالبقاء لفرة 
إضافية، لكن دون جدوى.
وقرر النادي البافاري بعد 

متسك هاينكس مبوقفه، 
اللجوء اىل كوفاتش الذي 
شكل التعاقد معه حتى 
2021 نوعا من املفاجأة، 

السيا يف ظل خربته 
التدريبية املتواضعة مقارنة 

مع ناد بحجم بايرن.
لكن املدير الريايض لبايرن، 

زميل كوفاتش السابق يف 

النادي البافاري، البوسني 
حسن صالح حميديتش أكد 
بعد التوقيع “نحن مقتنعون 

بأنه املدرب األنسب ملستقبل 
بايرن، يعرف النادي ولعبنا 

سويا.. يجمعنا تقدير مشرك 
وتربطنا عالقة وثيقة”.

ودافع كوفاتش عن ألوان 
النادي البافاري بني العامني 
2001 و2003، وترافق مع 

صالح حميديتش الذي حمل 
ألوان النادي بني 1998 
و2007، وتوج الالعبان 

معا بكأس اإلنركونتيننتل 
يف 2001، وبثنائية الدوري 
والكأس األملانيني يف 2003.

ومن املؤكد أن الفوز بكأس 
املانيا السبت عىل حساب 

بايرن بالذات، كان مها جدا 
للكروايت ألنه قدم أوراق 

اعتاده الدارة النادي بأفضل 
طريقة.

وعن مسرية هاينكس قال 
الرئيس التنفيذي لبايرن 

كارل هاينز رومينيجه عشية 
املباراة “إنه أروع مدرب 

يتمنى أي فريق أن يقوده، 
ومبا أننا مضطرون لنقول 

له وداعا، كان يريد تحقيق 
الثنائية، لكن كوفاتش عكر 

عليه ذلك”.

كوفاتش يودع فرانكفورت بالدموع

نيكو كوفاتش 

)وكاالت(: اعترب قائد املنتخب 
الربازييل السابق، ماركوس 
إيفانجليستا دي مورايس 
“كافو” أن بالده تجاوزت 

“حادث” الهزمية بنتيجة )7-1( 
أمام أملانيا يف نصف نهايئ كأس 

العامل 2014 ، مشريا إىل أن 
العبي السيليساو “مستعدون” 

وسيقدمون كل ما لديهم يف املونديال املقبل بروسيا.
وأكد الالعب السابق الذي توج مع منتخب بالده مبونديال 
2002 للمرة الخامسة يف تاريخ الربازيل “كل العبي الفريق 

الحاليني يتمتعون بالخربة، عىل الرغم من صغر سنهم 
فأغلبهم خاض بطوالت مهمة”.

وأضاف قائد السيليساو السابق الذي أبدى تفاؤله بأن 
منتخب الربازييل سيقدم “موندياال عظيا” يف روسيا، أن 

مواطنه نيار دا سيلفا يتحمل مسؤولية إثبات أن الهزمية 
)1-7( أمام أملانيا منذ 4 سنوات كانت “حادث”، واصفا 
إصابة مهاجم باريس سان جريمان ب�”رب ضارة نافعة”.

وقال “أعتقد أن هذه الفرة التي حظي بها ليتعاىف 
ويسريح ويصفي ذهنه بعيدا عن متطلبات كرة القدم، 

خدمته كثريا”.
واعترب كافو الذي خاض مع منتخب الربازيل 3 نهائيات 

متتالية يف املونديال، أن قامئة ال�23 العبا التي استدعاها 
املدير الفني للسيليساو، أدينور ليوناردو باتيش ‘تيتي’ 
كانت “موفقة” والفريق يستعد لروسيا بطاقة إيجابية 

للغاية.
وأكد “أرى املنتخب يف تقدم مستمر، منذ سنوات طويلة 

مل نحسم تأهلنا لكأس العامل قبل 4 مباريات عىل انتهاء 
التصفيات”.

البرازيل تجاوزت حادث 2014

كافو
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وفد من جامعة West Virginia يزور “جيبك”

“BBK”: تكريم خريجي التعليم اإللكتروني 

“مونتريال” تحقق نجاحا في بداية عروضها الرمضانية 
أول الفائزين برحلة إلى كأس العالم 

ل�شناع����ة  اخللي����ج  �رشك����ة  ا�شت�شاف����ت 
البرتوكيماوي����ات وف����داً م����ن الهيئ����ة التعليمي����ة 
بجامع����ة West Virginia بالوالي����ات املتح����دة 
الدرا�ش����ات  رئي�����س  نائ����ب  برئا�ش����ة  االأمريكي����ة 
العاملي����ة باجلامع����ة ديفي����د �شتي����وارت وذلك يف 
زي����ارة تفقدي����ة لل�رشك����ة ا�شتهدف����ت بح����ث �شبل 
تعزي����ز التعاون امل�شرتك ب����ن اجلامعة االأمريكية 

وال�رشكة.
وكان يف ا�شتقبال وفد اجلامعة لدى و�شولهم 
اإلى جممع ال�رشكة ال�شناعي مدير عمليات امل�شانع 
يا�رش العبا�شي، وعدد من اأع�شاء االإدارة التنفيذية 

ال�رشكة. 
وخ����الل املقابلة، نقل يا�����رش العبا�شي حتيات 
رئي�س ال�رشكة عبدالرحمن جواهري وترحيبه الكبري 
بالوفد الزائر،معرباً ع����ن ترحيب ال�رشكة بالتعاون 

امل�شرتك مع ه����ذه اجلامعة العريقة، وخا�شة فيما 
يتعلق بتدري�س التجارب الناجحة لل�رشكة يف جمال 

الهند�شة واالإدارة.
وج����رى خ����الل االجتم����اع االتفاق عل����ى تبادل 

العلوم واملعرفة بن اجلانبن، كما �شهد االجتماع 
كذلك بحث �شبل تعزيز التعاون القائم وتطويره، 
واإمكانية اإ�����رشاك عدد من املوؤ�ش�ش����ات التعليمية 
باململكة يف برامج م�شرتكة مع كلية داردن وذلك 

وفق ترتيبات معينة.
من جانبه، اأبدى �شتيوارت نيابة اأع�شاء الوفد 
اإعجاب����ه الكبري باالإجن����ازات املتميزة التي متكنت 
ال�رشكة من حتقيقها على خمتلف االأ�شعدة، منوهاً 

بامل�شارك����ة الفاعل����ة لعنا�����رش ال�رشك����ة يف خمتلف 
الفعالي����ات الت����ي تدعم روؤي����ة ال�رشك����ة املتعلقة 
وكذل����ك  للموؤ�ش�ش����ات  املجتمعي����ة  بامل�شوؤولي����ة 
اجله����ود اال�شتثنائية التي تبذله����ا ال�رشكة بهدف 

دعم البيئة وحماية مكوناتها.
واأ�شاف اأن هذه الزيارة قد اأتاحت له وللوفد 
املراف����ق فر�ش����ة التع����رف عن كثب عل����ى االأدوار 
املهمة الت����ي تلعبها ال�رشكة عل����ى �شعيد �شناعة 
البرتوكيماوي����ات فح�شب، ب����ل كذلك على �شعيد 
االأدوار االأخ����رى التي اأ�شهم����ت يف حتقيق جناحات 

ال�رشكة ومتيزها.
واأعرب يف ختام ت�رشيحه ع����ن متنياته لل�رشكة 
وللقائم����ن عليه����ا كل النجاح والتوفي����ق، راجياً 
اأن ت�شتمر هذه ال�رشاك����ة والتعاون امل�شرتك الذي 

يجمع بن اجلامعة وال�رشكة.

كرم بن���ك البحري���ن والكوي���ت اأول دفعة من 
خريج���ي برنام���ج التعليم االإلك���رتوين، وذلك خالل 

احتفال اأقيم يف املقر الرئي�س للبنك يف املنامة. 
وكان 44 موظفاً قد ا�شتكملوا برنامج التعليم 
االإلك���رتوين املعتم���د ال���ذي يقدم ع����رش �شهادات 
التخ�ش�ش���ات  خمتل���ف  يف  متخ�ش�ش���ة  مهني���ة 
امل�رشفي���ة، مث���ل االئتم���ان، واال�شتثم���ار، واإدارة 
املخاط���ر، واملالي���ة والرقابة الداخلي���ة، ف�شال عن 
اخلدم���ات امل�رشفية لل����رشكات واخلزينة، و�شهادة 

امل�رشيف املحرتف. 
وقال الرئي�س التنفي���ذي ريا�س �شاتر “اإنني 
�شعي���د باالإجن���از ال���ذي حققته الدفع���ة االأولى من 

خريج���ي من�ش���ة التعليم االإلك���رتوين، والتي توؤكد 
النج���اح امللمو�س له���ذا الربنامج رفي���ع امل�شتوى 
الذي يقدمه البن���ك. اإننا يف بنك البحرين والكويت 
نحر����س عل���ى اإر�ش���اء ثقاف���ة موؤ�ش�شي���ة ترتك���ز 
عل���ى التعلي���م املتوا�شل، وتق���دمي من�شة ت�شجع 
املوظفن على االإطالع على اآخر التطورات وتعزيز 
معارفهم يف القطاع امل���ايل وامل�رشيف، اإ�شافة اإلى 
�شقل مه���ارات العمل ب�شكل متوا�ش���ل وبطريقة 

تتميز باملرونة والراحة”. 
طرح بن���ك البحرين والكوي���ت من�شة التعليم 
االإلك���رتوين يف نهاية 2016 بالتعاون مع مزودين، 
معتمدي���ن خدمات التعليم االإلكرتوين يف اخلدمات 

اأك���ر  امل�رشفي���ة. ويوف���ر الربنام���ج للموظف���ن 
م���ن 500 دورة تدريبي���ة يف اخلدم���ات امل�رشفي���ة 

واملالية، ف�شال عن مهارات العمل االحرتافية. 

وم���ن جانب���ه، قال مدي���ر عام امل���وارد الب�رشية 
وال�ش���وؤون االإداري���ة يف البنك ح�ش���ان بور�شيد “اإن 
من�ش���ة التعلي���م االإلك���رتوين م���ن بن���ك البحري���ن 

والكويت تلبي احتياجات التدريب ملوظفينا، ويف 
الوق���ت نف�شه ت�شاع���د على بناء اأ�ش���ول موؤ�ش�شية 
تع���زز من القوة التناف�شي���ة امل�شتدامة للبنك. اأود 
اأن اأتوجه بالتهنئ���ة اإلى موظفينا على ا�شتكمالهم 
الربنام���ج بنج���اح، االأمر ال���ذي يوؤكد ب���دوره جناح 
من�شة التعليم االإلكرتوين؛ بو�شفه منهجاً م�شتمًرا 

لتحقيق التطور املهني للموظفن”. 
مت اعتم���اد من�شة التعليم االإلكرتوين من بنك 
البحري���ن والكويت من جان���ب العديد من الهيئات 
الدولي���ة املتخ�ش�ش���ة بالتع���اون م���ع واح���د م���ن 
اأكر املعاه���د اعتمادية يف توف���ري اأنظمة التعليم 

االإلكرتوين للموؤ�ش�شات املالية. 

اعلن���ت �رشك���ة مونرتي���ال لل�شي���ارات والتي 
تدير خم�شة فروع متكامل���ة يف مملكة البحرين عن 
تفا�شيل النج���اح الكبري الذي �شهدت���ه عرو�شها 
الرم�شاني���ة واالقب���ال الكبري ال���ذي حازته ال�رشكة 
يف ا�شبوعه���ا االول حي���ث قدمت �رشك���ة مونرتيال 
العدي���د من الهدايا الفوري���ة جلميع العمالء الذين 
قاموا فقط بزي���ارة املعر�س وتق���دمي معاملتهم 

ل�رشاء �شيارتهم. 
ومتكن اجلميع من امل�شاركة بالفرحة والتمتع 
باجلوائ���ز الفورية قب���ل انهاء عمليه ال����رشاء، االمر 
ال���ذي كان ل���ه ال���دور االقوى يف زي���ادة تقه عمالء 

ال�رشكة وا�شتكمال عمليه ال�رشاء. 
واأك���دت ال�رشك���ة ان املئات من ه���ذه اجلوائز 
ال ت���زال يف انتظ���ار العمالء الراغب���ن يف احل�شول 
عل���ى خدمات �رشك���ة مونرتيال املمي���زه فقط كل 
م���ا عليكم هو زي���ارة اقرب فرع من ف���روع ال�رشكة 
اخلم�شة وتقدمي اوراقك لتح�شل فورا وجمانا على 
هديت���ك املميزة وتاأت���ي الهداي���ا الفورية بخالف 
الهدية الفورية االأخرى هاتف ايفون التي تقدمها 
ال�رشكة مع كل �شيارة يح�شل عليها العميل والتي 
تكم���ل عرو�س الهداي���ا الفوري���ة لتنا�شب ال�شهر 

الكرمي باعتباره �شهر اخلري واملحبة.
واك���دت ال�رشك���ة ان الفر�ش���ة مازال���ت متاحة 
للجمي���ع للربح باأح���د او كل تل���ك اجلوائز الكربى 
جميع���ا وخا�شة ان ال�رشكة اعلنت عن اقرتاب موعد 
ال�شح���ب القادم له���ا وميكن للجمي���ع الفوز بتلك 
اجلوائ���ز الكربى فق���ط عن طريق ����رشاء اي �شيارة 

من �شي���ارات ال�رشكة لتح�شل عل���ى فر�شه ذهبيه 
لرب���ح تلك اجلوائ���ز خا�ش���ة وان ال�شح���ب القادم 
�شيك���ون نهاي���ة ه���ذا اال�شب���وع وال���ذي �شتقيمه 
ال�رشكة كعادتها حتت ا�رشاف مندوب وزارة التجارة 

وال�شناعة.
وق���ال مال���ك ال�رشك���ة ابراهيم ال�شي���خ “نحن 

�شع���داء ج���داً بالهداي���ا املجاني���ة الت���ي نقدمه���ا 
لعمالئن���ا الك���رام بحلول �شه���ر رم�ش���ان املبارك 

والتي ت�شهد اإقباالً كبرياً من الزّوار”.
وا�شتط���رد قائ���اًل “حقق���ت �رشك���ة مونرتيال 
لل�شي���ارات جناحا مبهرا دوم���ا يف عرو�س رم�شان 
ولك���ن هذه ال�شنة العرو�س م�شاعفه وياأتي جناحاً 

دوم���ا للعرو����س املمي���زة واال�شع���ار التناف�شي���ة 
احل�رشي���ة التي نقدمه���ا واإن دل ه���ذا النجاح على 
�ش���يء، فاإمنا يدل على اجلودة العالية التي تتميز 
بها �رشكة مونرتي���ال لل�شي���ارات والقيمة الكبرية 
للعرو�س التي نقدمها، ع���الوة على خدمة العمالء 

الرائدة التي ن�شتهر بها”.

“كانو لآلليات” تفوز بـ 4 جوائز تميز 

فازت )كانو لالآليات( التابعة ملجموعة يو�شف 
ب����ن اأحمد كانو باأربع جوائ����ز متيز عالية امل�شتوى يف 
اجتم����اع وكالء )بوب����كات( يف ال�����رشق االأو�شط 2018 

الذي اأقيم يف �شلطنة عمان. 
و ح�ش����ل ممثلو )كانو لالآلي����ات( على جائزتن 
يف جم����ال )التمي����ز ما بع����د البي����ع( يف فئت����ي ن�شبة 

االإ�شتح����واذ عل����ى الزبائ����ن وخدم����ة الزبائ����ن للعام 
الفائت باالإ�شاف����ة اإلى جائزت����ن تتعلقان بتطوير 

املبيعات واملداخيل خالل االجتماع االإقليمي.
واعت����رب القائ����م باأعم����ال الرئي�����س التنفي����ذي 
ملجموعة فوزي كان����و الفوز بجوائز التميز ا�شتمرارا 
حل�ش����د اجلوائ����ز التقديري����ة ال����ذي ت�شه����ده كافة 
قطاع����ات االأعم����ال يف املجموع����ة مو�شح����اً اأن ف����وز 
)كان����و لالآلي����ات( بهذه اجلوائز يع����د اإ�شافة جديدة 
يف م�شاعي املجموعة التي تهدف اإلى خدمة واإر�شاء 

الزبائن.
وتعت����رب )كان����و لالآليات( من ال�����رشكات الرائدة 
يف توف����ري معدات البناء والرافعات املتنقلة واآليات 
نق����ل املواد يف منطق����ة اخلليج العرب����ي، وم�شوارها 
ال����ذي انطلق يف بداية ال�شتينات من القرن املا�شي 
جعله����ا متتلك عدة مكاتب وقن����وات توزيع يف دول 
املنطق����ة م����ن �شمنه����ا مملك����ة البحري����ن واململكة 
العربي����ة ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة 

و�شلطنة عمان.

“التسهيالت لتأجير السيارات” تفتتح فرعين جديدين
لتاأجري  الت�شهي���الت  اأعلن���ت �رشك���ة 
البحري���ن  ل�رشك���ة  التابع���ة  ال�شي���ارات 
للت�شهيالت التجارية عن افتتاح فرعن 
جديدين لل�رشك���ة يف منطقة اجلفري واآخر 
يف جممع ال�شي���ف املحرق، وذلك يف اإطار 
ا�شرتاتيجي���ة تو�ش���ع فروعه���ا يف مملكة 

البحرين.
و����رشح املدي���ر الع���ام ريب���ن ميتا  
“نحن �شعداء بافتتاح فرعينا اجلديدين 
مبنطقة اجلفري وجمم���ع ال�شيف املحرق 
والذي���ن ياأتي���ان �شم���ن �شبك���ة فروعنا 
تعزي���ز  به���دف  اململك���ة  يف  املنت����رشة 

توا�شلنا مع عمالئنا”
الفرع���ن  افتت���اح  ان  واأ�ش���اف 
اجلديدي���ن ج���اء نتيجة الطل���ب املتزايد 
من���ذ  ال�رشك���ة  م���ن  ال�شي���ارات  لتاأج���ري 

افتتاحها الر�شمي العام املا�شي.
ب�ش���دد  ال�رشك���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
تهيئ���ة ف���رع اجلف���ري اجلدي���د لتق���دمي 
خدمات التاأجري لكاف���ة اأنواع ال�شيارات، 

االأم���ر ال���ذي �شيخ���دم �رشيح���ة كبرية من 
ه���ذا  وينطب���ق  باملنطق���ة،  ال�شاكن���ن 
اي�ش���ا على فرع جمم���ع ال�شيف باملحرق 
حيث �شيغط���ي طلبات التاأجري مبحافظة 

املحرق املتزايدة.

• • فوزي كانو	 ريبن ميتا	



املب���ارك خ�صو�صية  ِل�صهر رم�ص���ان 
لدى امل�ص���لمني باخت���اف طوائفهم ويف 
خمتلف بقاع العامل، كل ح�صب ما تفر�صه 
علي���ه ع���ادات وتقالي���د بل���ده، وتبق���ى 
املجال�س القراآنية الرم�صانية هي الرابط 
امل�صرتك بني ال�صعوب املختلفة والعادة 

التي مل ولن تفنى. 
غالباً، هي م�ص���تمرة بنف�س الأ�ص���لوب 
والروحانية مع م���رور الزمن ومع التطور، 
يح�رضها ال�صيخ وال�صاب والطفل، جامعنَي 
يف جعبة ح�ص���ناتهم مزيجاً من الن�ص���اِت 

اإلى القراآن و�صلِة الرحِم والتزاور. 
يف البحرين، ل تخلو كل قرية من ثاثة 
جمال�س للقر�آن على �الأقل، وال ي�شرتط �أن 
تكون يف مكان خا�س ومعد �صلفاً.. بل يف 
املنزل مع تقدمي ال�ص���اي او الع�ص���ر مع 
املك�رضات والوجبات الرم�صانية اخلفيفة 

الأخرى. 
على ه���ذا املنوال، ومن���ذ زمن طويل 
هناَك عادة يف كل ح���ي، باأن يقوم جماعة 
�لرجال بالتنقل من جمل�س الآخر يف جمال�س 
رجاالت �لقرية �للذين يفتحون جمال�شهم 

لا�صتقبال، ي�صتمعون ما تي�رض من القراآن 
الكرمي، وي�صيفهم �صاحب املنزل. 

ورغم امل�صاحات ال�صغرة املحدودة 
يف املن���ازل، مل مين���ع ذلك م���ن تلطيفها 
يح���رم  ومل  الإمياني���ة،  الأج���واء  به���ذه 
اأ�ص���حابها اأنف�ص���هم م���ن الث���واب، حيث 
يكتف���ون باإعداد وجب���ات خفيفة وتوفر 
مكرب �ص���وت وم�صحف.. ل�صتقبال اأهايل 
القرية، كما اأن البع�س ا�ص���تغل م�ص���كلة 
حمدودية �مل�شاحة باأن كون جمل�شاً قر�آنياً 
خا�ص���اً بالأطفال، لأن ممار�ص���ة الأطفال 
لل�ص���عائر الديني���ة عل���ى انف���راد ودون 
مراقب���ة من الوالدين اأو الكبار عموماً اإمنا 
ه���و اأمر يع���زز فيهم روح ال���وازع الديني 
وامل�ص���وؤولية الدينية، فا ينتظرون اأمراً 

من اأحد للقيام بواجباتهم يف هذا الأمر. 
بع����س املجال�س تخت���م الق���راآن مرًة 
واح���دة يف �ص���هر رم�ص���ان وذل���ك بقراءة 
جزء واح���د كل يوم. والبع�س الآخر يختمه 
مرت���ني، بق���راءة جزءين كل ي���وم. ويوم 
اخلتم، والذي ي�ص���ادف يوم الن�صف من 
ل�صهر رم�ص���ان بالن�ص���بة للمجال�س التي 
تق���راأ ختمتني بالإ�ص���افة اإلى يوم العيد، 
يقراأ “ جزء عم “ مع ترديد عبارة “ �صبحان 

اهلل، واحلمد هلل، ول اله ال اهلل، واهلل اأكرب 
وهلل احلمد “ بعد كل �صورة. 
الربكات حتل يف املنزل 

وم���ن الأكي���د اأن ال���ربكات اجلزيل���ة 
ت�ص���ب يف هذه املجال����س التي تقام كل 
ع���ام.. واأن���ه رغم زي���ادة الإنف���اق يف هذا 

ال�ص���هر وملتطلب���ات املجل����س، مل يح�س 
مقيموه���ا بنق����س يف اأموالهم اأب���داً، بل 
العك����س حت���ل عليه���ا الربك���ة، ففيه���ا 
بالإ�ص���افة اإل���ى ذك���ر اهلل وت���اوة اآياته 
حتقيق ملبداأ �ص���لة الرح���م والتزاور بني 
الأه���ل واجل���ران م���ا ي�ص���في القل���وب 

وينمي بينهم روح الأخوة. 
بع����س �الأمور تزيد ع���ن كونها جمرد 
عادات وتقاليد، فيحتاج الإن�ص���ان دائماً 
اإل���ى زي���ادة ر�ص���يد الدين لدي���ه. فرمبا 
ترف���ع �ص���حيفته م���ع �ص���حف املوؤمنني 

املتواجدين يف املجل�س. 

اأع���رب الفنان القدي���ر اأحمد مب���ارك ل� 
“الب���اد” عن �ص���عادته بعر�س امل�صل�ص���ل 
الجتماعي الكومي���دي “ بطران عاي�س يومه 
“ على تلفزيون قناة الظفرة الإماراتية بعد 
�ص���نتني من انتهاء الت�ص���وير، مو�ص���حا اأن 
دوره يف امل�صل�صل دور املحامي “ الفا�صل” 
الذي يحاول اأن ي�صتغل كل �صغرة وكبرة 
من اأجل ال�ص���تياء على ثروة ولكنه يف�صل، 

ك���ون اجلميع يعرف نواي���اه، واأكد مبارك اأن 
امل�صل�صل مليء بالأ�صماء البحرينية التي لها 
تاري���خ وباع طويل يف الفن ك�ص���لوى بخيت، 
و�إبر�هي���م �لبنك���ي، وحممد يا�ش���ن، وعلى 
الغري���ر، وخلي���ل الرميثي، وهيفاء ح�ص���ني، 
و�ش���فيقة يو�ش���ف، و�أحمد جمل���ي، وعبد�هلل 
�صويد،وغرهم بالإ�صافة اإلى عدد من جنوم 
الوط���ن العرب���ي كالفنان امل�رضي �ص���ليمان 
عيد، والفنان���ة امل�رضية مها ابوعوف. ولفت 
مب���ارك اأن تواج���د الفن���ان البحرين���ي عل���ى 

الف�صائيات اخلليجية والعربية مهم للغاية، 
فهو ركي���زة اأ�صا�ص���ية لنج���اح اأي عمل وقد 
اأثب���ت علو كعبة يف كل الأعمال التي �ص���ارك 

بها. 
م�صل�ص���ل “ بط���ران عاي����س يوم���ه” من 
تاأليف جا�ص���م اخل���راز واإخ���راج عبداللطيف 
ال�ص���حاف ويعر����س يوميا يف متام ال�ص���اعة 
الثانية والن�صف بتوقيت البحرين على قناة 
الظفرة الإماراتية ويعاد يف اليوم التايل عند 

ال�صاعة الثامنة �صباحا.
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عربت الفنان���ة فاطمة عبدالرحيم عن �ص���عادتها الغامرة 
بامل�ص���اركة يف بع����س حلقات امل�صل�ص���ل الكومي���دي “بدون 
فل���رت”، الذي يت�ص���ارك يف بطولت���ه باقة كبرة م���ن النجوم، 
على ر�أ�ش���هم عبد�هلل �ل�شدحان ويو�شف �جلر�ح، و�أمرية حممد 

ونرمن حم�شن.
ولفت���ت عبدالرحيم اإلى اأن امل�صل�ص���ل يتن���اول جملة من 
الق�ص���ايا ال�ص���ائكة الت���ي تام����س املجتمع اخلليج���ي، لكنه 

يطرحها باأ�صلوب كوميدي هادف وخفيف.
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شير شات
ع��������ب��������ارة ع���ن 
ح���ل���ق���ات درام����ي����ة 
ق�������ص���رة، ت��ت��ح��دث 
يف  امل�صتجدات  ع��ن 
ال�صعودي  املجتمع 

ب�صكل كوميدي.
ف���ري���ق ال��ع��م��ل: 
را�صد  املالكي،  فايز 
ح�صني  ال�����ص��م��راين، 

ع�صري.

بدون فلتر
ت������دور اأح����داث����ه 
م��ت�����ص��ل  اإط��������ار  يف 
م���ن���ف�������ص���ل ح�����ول 
الق�صايا  م��ن  ع���دد 
الجتماعية، ومن هذه 
التوبة،  املوا�صيع: 
���ص��ارت حية،  احل��ي��ة 
ب��دون  ج��دي،  غ�صالة 
ع��ن��وان، ال���دراج���ون، 
اأخت رجال، مادة 77، 
�صيفي �صوير، كريك، 
من  وغرها  النحات، 

املوا�صيع.
ف��ري��ق ال��ع��م��ل : 
ع��ب��داهلل ال�����ص��دح��ان، 
ي����و�����ص����ف اجل�������راح 
و������ص�����ع�����د اخل���������رض 
احل�صاوي  واإب��راه��ي��م 
ال�صناين،  وع��ب��داهلل 
�صعد  وال��ك��وي��ت��ي��ون 
البام  وح�صن  الفراج 
احلو�صني  وف��اط��م��ة 
ون����ريم����ن حم�����ش��ن 

و�أمرية حممد.

مسافات

البحرينيون يصومون هذا العام 14 ساعة و49 دقيقة

انطالق معرض من وحي رمضان الفني والفوتوغرافي
للسنة الثالثة على التوالي وبرعاية العسومي

 تختلف �ص���اعات ال�صيام حول العامل من دولة اإلى اأخرى، ويف الدول الإ�صامية فاإن 
جزر القمر ت�صجل اأق�رض الدول يف �صاعات ال�صيام مبدة تبلغ نحو 12 �صاعة و37 دقيقة، 

بينما اأطولها يف اجلزائر بنحو 15 �صاعة و45 دقيقة.
وعن اأطول دول العامل يف عدد �ص���اعات ال�ص���وم، تاأتي كندا بنحو 19 �ص���اعة و57 
دقيقة، فيما ت�ص���جل اأ�ص���رتاليا اأق�رض مدة لل�ص���يام ح���ول العامل بنحو 11 �ص���اعة و59 

دقيقة، وذلك وفق ما ذكرت بوابة “العني” الإخبارية.
الدول الإ�ص���امية والعربية فرتتيبها من الأق�رض يف �ص���اعات ال�ص���يام اإلى الأطول، 

كالتايل:
ال�ص���ومال 13 �ص���اعة و27 دقيقة، واليمن: 14 �ص���اعة و7 دقائق، وال�صودان: 14 
�ص���اعة و8 دقائق، وموريتانيا: 14 �ص���اعة و16 دقيقة، بينما ت�ص���جل �صلطنة عمان 14 
�ص���اعة و37 دقيقة، وال�ص���عودية: 14 �ص���اعة و41 دقيقة، والإمارات: 14 �ص���اعة و41 

دقيقة.
وتاأت���ي البحري���ن مبدة �ص���يام 14 �ص���اعة و49 دقيق���ة، والكويت: 15 �ص���اعة و4 
دقائق، وم�رض: 15 �ص���اعة و7 دقائق، وفل�ص���طني: 15 �صاعة و15 دقيقة، والأردن: 15 
�ص���اعة و17 دقيقة، والعراق: 15 �صاعة و24 دقيقة، واملغرب: 15�صاعة و25 دقيقة، 
و�صوريا: 15 �صاعة و25 دقيقة، ولبنان: 15 �صاعة و27 دقيقة، وليبيا: 15 �صاعة و31 

دقيقة، وتون�س: 15 �صاعة و45 دقيقة، واجلزائر: 15 �صاعة و45 دقيقة.

 حتت رعاية نائب رئي�س الربملان العربي 
عادل الع�ص���ومي يقيم مركز �صباب راأ�س رمان 
ومركز احل���ورة والق�ص���يبية الجتماعي ومركز 
احل���ورة والق�ص���يبية الريا�ص���ي معر����س فني 
وفوتوغرايف الثالث مبنا�ص���بة �ص���هر رم�ص���ان 
املب���ارك حتت عن���وان “م���ن وحي رم�ص���ان”. 
ويقام املعر�س يف 25 من مايو يف قاعه حديقة 

احلورة بالعا�صمة املنامة. 
ويه���دف اقام���ة ه���ذا املعر����س جت�ص���يد 
املعاين العظيمة التي يحملها �صهر رم�صان من 
خالل �ل�شور �لفوتوغر�فية �لتي تعك�س حمتوى 
املجتمع البحريني وتراثه العريق. حيث �صارك 

باملعر����س 42 م�ص���ور من 31 مركز �ص���بابي.  
وي�ص���عى اجلميع خال هذا ال�صهر املبارك الى 
اإظهار امل�ص���اعر الروحانية والعبادة اخلال�ص���ة 
لوج���ه اهلل �ص���بحانه وتعال���ى. حي���ث اأن اإقام���ة 
مثل هذه الفعاليات ي�ص���اهم يف اإلتقاء الأهايل 
مع بع�ص���هم وتعزيز روح التوا�ص���ل والتعاون 
بينهم، لإ�صتذكار ما يحتوية املجتمع البحريني 
وتراثه الإ�صامي العريق ال�صامخ الذي يعتز به 

كل بحريني”. 
كم���ا اإن اإقام���ة الفعاليات الرم�ص���انية يف 
كاف���ة اأرج���اء اململكة يج�ص���د املع���اين القيمة 
ل�صهر رم�ص���ان املبارك، وي�صكل فر�صة طيبة 

لألتق���اء الأه���ايل وب���ث روح الأخ���وة وتب���ادل 
امل�صاعر النبيلة وغر�صها فيهم. 

ويف ه���ذا ال�ص���دد �رضح ال�ص���يد ع���ادل بن 
عبدالرحمن الع�ص���ومي نائب رئي����س الربملان 
العرب���ي راعي املعر����س قائا: “اأنن���ي اأت�رضف 
برعاي���ة مثل ه���ذه الفعاليات التي ت�ص���اهم يف 
جت�ص���يد الرتابط والتاحم الوطن���ي الذي نحن 
يف اأم����س احلاج���ة اإليه يف ه���ذا الوق���ت، وذلك 
للم�ص���اهمة يف بناء وطننا الغايل وحماية اأبناءه، 
ولتعزيز القيم الإن�ص���انية من خال التعبر عن 
ما يجود يف خاطر الفنان �ص���واء كان م�ص���ور اأو 

ر�صام”. 

تي في

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

  جمل�س �ل�ش���يخ خالد ب���ن �أحمد بن حممد �آل خليفة 
“الرفاع”

  جمل�س �ل�شيخ عبد�لعزيز بن عطية �هلل �آل خليفة: 
39414758

  جمل����س عي�ش���ى بن خليفة بن �ش���لمان �آل خليفة: 
36688086 - 39415514

  جمل�س حمد �لكوهجي: 39699596
  جمل�س خليفة �ل�شعد: 39455900

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

  جمل�س �إبر�هيم ح�شن كمال: 39613888
  جمل�س عبد�لرحمن علي �ملناعي: 36742429

  جمل�س ر��شد جمعة �لنعيمي: 39670079
عبد�ل�ش���الم:  عبد�لرحم���ن  �ل�ش���يخ  جمل����س    

39677107
�خل���ادم:  عب���د�هلل عبد�لرحم���ن  �ش���مري    جمل����س 

39644004
  جمل�س �ملو�شى: 39633218

  جمل�س غامن ف�شل �لبوعينن: 39601373
  جمل����س �أبن���اء �ملرح���وم �إبر�هي���م ح�ش���ن كم���ال: 

39613888
  جمل�س ح�شن جا�شم من�شور �لنامي: 34020999

  جمل�س �ليو�شع: 39676911
  جمل�س يو�شف عبد�هلل �ملحميد: 39470123
  جمل�س عبد�لعزيز حمد �لب�شام: 39659009

  جمل�س �أبناء يو�شف �رحمه �لدو�رسي: 39453888
  جمل�س �ملرحوم علي بن يو�شف فخرو: 1722529
  جمل�س عبد�لنبي حاجي علي حاجي: 39645574

  جمل�س عبد�لعزيز عبد�هلل �لز�مل: 39658899
  جمل�س حممد �بن �ل�شيخ �إ�شحاق: 39694924

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

  جمل�س نو�ر علي �لوز�ن: 39664838
  جمل�س خليل علي �أكرب الري و�أبنائه: 39666776

  جمل�س عبد�حلميد عبد�جلب���ار �لكوهجي و�إخو�نه: 
39336636

  جمل�س ماجد جو�د �جل�شي: 39675884
  جمل�س �أبناء جمبد �ملاجد: 39468668

  جمل�س حمي �لدين عبد�هلل بهلول: 39463765
  جمل�س عبد�لعزيز حممد �لفا�شل: 39605570

  جمل�س يو�شف زين �لعابدين زينل: 39655570
  جمل�س �أبناء �إ�شماعيل كازروين: 39686862

�لع�ش���فور:  عبد�حل�ش���ن  �ل�ش���يخ  جمل����س    
39615005

  جمل�س حبيب علي عو�جي: 39453808
  جمل�س �ل�شيخ ر��شد وحمد �أبناء عي�شى بن علي �آل 

خليفة: 39400888
و�إخو�ن���ه:  �لبوعين���ن  �ش���اهن  خال���د  جمل����س    

39630040
  جمل�س بن مانع �لكعبي: 39460050

  جمل�س �ل�ش���يخ عي�ش���ى بن خليفة بن �ش���لمان �آل 
خليفة واأولده: 36688086

  جمل����س �ل�ش���يخ �ش���لمان ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة: 
17229994

  جمل�س خالد وحامد وز�يد �أبناء ر��ش���د عبد�لرحمن 
الزياين: 17530808

  جمل�س �إبر�هيم عبد�لرحمن فخرو: 39603130
  جمل�س حممد بن جا�شم �لغتم: 39665569

  جمل�س فريد غازي جا�شم رفيع: 39470972
  جمل�س حمي �لدين عبد�هلل بهلول: 39463765

  جمل�س عي�شى �شاملن: 39116865
  جمل�س �أبناء �ل�ش���يد عبد�هلل عبد�للطيف �ل�شادة: 

39977933
  جمل�س عبا�س عبد�هلل �ل�رس�ج: 39466604

ينمجالس
الثن

ا

مبارك: الفنان 
البحريني ركيزة 
 أساس لنجاح 
أي مسلسل 

المجالس القرآنية
في البحرين.. ملح رمضان

    BUZZ      

نصائح للصائمين

اللبن والزبادي 
تعترب وجبة ال�صحور من اأهم الوجبات لأنها 
متد اجل�ص���م بالطاق���ة اإلى حني وق���ت الإفطار، 
ويعتم���د الكثري���ن يف هذه الوجب���ة على تناول 

الزبادي اأو اللنب وقد ل يتناوله اآخرون.
يعت���رب الزب���ادي اأو اللنب م���ن اأهم ما يجب 
على الف���رد تناوله يف ال�ص���حور، لقدرتهما على 
ع���اج الكث���ر م���ن الأمرا����س، وتهيئة اجل�ص���م 
لل�ص���يام يف �ص���هر رم�ص���ان، ول���ذا تق���دم لكم 
“بوابة املواط���ن” فوائد اللنب والزبادي، وفقا 

 .bold sky ملا ورد يف موقع
فوائد اللنب والزبادي:

امله���دئ  عم���ل  والزب���ادي  الل���نب  يعم���ل 
لحتوائهما على الأحما����س الأمينية التي تعمل 
على تنظيم الأمزج���ة الدماغية، مما يعطي حالة 

من ال�صرتخاء العام للج�صم ب�صكل كامل.
يعت���رب كل من اللنب والزب���ادي عاج فعال 
للمعدة وم�ص���اكل اجلهاز اله�ص���مي لحتوائهما 
على بكتريا مفيدة ت�ص���هل عملية اله�صم مما 

يكون ال�صبب يف عاج الإم�صاك.
ي�ص���اعد كل م���ن اللنب والزب���ادي يف اإعطاء 
ال�ص���عور بال�صبع لكونهما ي�ص���اعدان يف تخفيف 
بالكال�ص���يوم  لمتائهم���ا  بالإ�ص���افة  ال���وزن 

والعنا�رض الغذائية الهامة واملفيدة للج�صم. 

حتدثت املمثلة ال�صورية مي�صون 
م�صل�صل   تاأجيل  �صبب  اأ�صعد، عن  اأبو 
مت  وقالت:   ، الهاوية  اإل��ى  ال�صعود 
اإلى  امل�صل�صل  تنفيذ  تاأجيل  بالفعل 
اأنه  الى  نظرا  رم�صان،  �صهر  بعد  ما 
جدا  ع��ال  م�صتوى  وعلى  �صخم  عمل 
ويحتوي  للغاية،  مهمة  تاريخية  ف��رتة  وير�صد 
حتتاج  كثرة  تفا�صيل  على  خا�صته  ال�صيناريو 

اإلى التدقيق والرتكيز فيها.

داوود  ال��ق��دي��ر  ال��ن��ج��م  ي��ت��ح��دث 
ع  برنامج   من  اليوم  حلقة  يف  ح�صني 
البال  عن �صبب اجتاهة موؤخراآ للدراما 
اأحد  يعد  التي  الكوميديا  ح�صاب  على 
من فر�صانها كا�صفا باأن ظروفه الأ�رضية 
متنعه من تقدمي اأعمال كوميدية، كما 
حتدث عن عاقته الفنية والن�صانية بالنجمة �صعاد 

مع عائشة بهلولعبداهلل التي يعود للعمل معها بعد غياب طويل.

مطبخ

الباكورة

المقادير:

طريقة التحضير

2 كوب دقيق الحمص 260جم
2 بصلة صغيرة الحجم مفرومة 120جم

1فلفلة خضراء مفرومة 2جم
1 ملعقة طعام كزبرة خضراء مفرومة 8جم

1 ملعقة طعام بقدونس مفروم 8جم
1 كوب الماء 200مل

½ ملعقة شاي ملح 4 جم
½ ملعقة شاي بيكربونات الصودا 2جم

بيضة مخفوقة

1- يصنع محلول من بيكربونات الصودا وملعقتي ماء.

2- تخلط جميع المقادير ثم يضاف محلول بيكربونات الصودا ويخلط 
الجميع.

3- تسقط العجينة على شكل كرات صغيرة بواسطة ملعقة في زيت 
عميق وتقلب حتى تكسب لونا ذهبيا.

4- تقدم مع صلصة الطماطم )الكاتشب( أو صلصة الفلفل الحارة.
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األخيرة

قتلوه �ضربا التهامه بذبح بقرة
ت���ويف رجل م�سلم بع���د تعر�سه لل�رضب، من قبل ح�سود من الهندو����س اتهموه بذبح بقرة يف و�سط 

الهند، يف اآخر جرائم القت�سا�س اجلماعي ب�ساأن الأبقار التي تعد مقد�سة لدى الهندو�س.
وقال �ضابط ال�رسطة املحلية، اأرفيند تيواري اإن اخلياط �رساج خان البالغ من العمر 45 عاما تعر�س 

لهجوم يف ولية ماديا برادي�س، وقتل يف موقع الهجوم.
ونق���ل �ضاكي���ل مقبول �ضديق خان الذي اأ�ضيب يف الهجوم اإل���ى امل�ضت�ضفى وهو يعاين من جروح 
خط���رة. ونقلت وكالة ال�ضحافة الفرن�ضية عن �ضابط ال�رسط���ة “اأوقفنا 4 اأ�ضخا�ص، وهم الآن يف احلجز 

الق�ضائي. نحقق يف دوافع الهجوم”.
واأ�ضار اإلى العثور على حلم ثور مذبوح يف موقع احلادث، دون اأن يقدم مزيدا من التو�ضيح.

ويعترب الهندو�ص حلم البقر مقد�ضا، وذبح الأبقار، اأو حيازة وا�ضتهالك حلمها اأمرا ممنوعا يف معظم 
وليات الهند. ويعد ذبح الأبقار يف ولية ماديا برادي�ص جرمية عقوبتها ال�ضجن 7 �سنوات، لكنه جرمية 

يعاقب عليها بال�ضجن املوؤبد يف عدة وليات هندية اأخرى.

 Social
media

ال�ضودان يحتج على م�ضل�ضل 
م�ضري عن االإرهابيني

اأث���ار م�ضل�ضل تلفزيوين م����رسي بداأ عر�ضه مطلع �ضهر رم�ض���ان حفيظة ال�ضودان ودفعه 
اإل���ى ا�ضتدعاء ال�ضفر امل�رسي يف اخلرطوم لالحتجاج ر�ضميا على م�ضمون العمل الذي يتناول 
ظاهرة الإرهاب. و�ضكت وزارة اخلارجية ال�ضودانية يف بيان من اأن م�ضل�ضل “اأبوعمر امل�رسي” 
ال���ذي يعر�ص على اأكرث م���ن قناة م�رسية “مت الرتويج له ب�ضورة عك�ض���ت اإ�رسار البع�ص على 
اخت���الق وتكري�ص �ض���ورة منطية �ضالبة تل�ض���ق تهمة الإرهاب ببع����ص املواطنني امل�رسيني 
املقيم���ني اأو الزائري���ن لل�ض���ودان”. واأ�ضاف���ت “�ضع���ى القائم���ون عل���ى امل�ضل�ض���ل لإيهام 
املتابعني باأن بع�ص اأجزاء ال�ضودان كانت م�رسحا لبع�ص اأحداث امل�ضل�ضل وا�ضتخدمت العديد 
م���ن الو�ضائل كلوحات ال�ضيارات ال�ضودانية التي تعد رمزا �ضياديا ل يجوز التعامل به اإل بعد 
احل�ضول على موافقة من ال�ضلطات ال�ضودانية املخت�ضة”. ورغم تاأكيد اأ�رسة م�ضل�ضل “اأبوعمر 
امل����رسي” يف مقدمة العم���ل اأن “اأماكن واأحداث و�ضخ�ضيات امل�ضل�ض���ل من وحي خيال �ضناع 

العمل” فاإن هذا مل مينع ال�ضلطات ال�ضودانية من مطالبة نظرتها امل�رسية باإيقافه.
امل�ضل�ض���ل بطولة امل�رسيني اأحمد عز واأروى ج���ودة والأردين منذر ريحانة واجلزائرية اأمل 

بو�ضو�ضة واإخراج اأحمد خالد مو�ضى. واأعدت معاجلته الدرامية الكاتبة مرمي نعوم.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ص ح�ضن 
ولكنه حار خالل  

النهار.

الرياح �ضمالية بوجه عام من 5 الى 
10 عقد وت�سل من 10 اإلى 15 عقدة 

اأحيانا خالل  النهار.

  درجة احل���رارة العظمى 39 م ال�سغرى 25 م الرطوبة 
الن�ضبية العظم���ى 75 % ال�سغرى 20 % اأرتفاع املوج من 

قدم الى ثالثة اأقدام.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�ضدر عن دار البالد لل�ضحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�ضل مع ق�ضم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رس

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

الفجــر: 03:22
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:02
المغرب: 06:21
العشاء: 07:51

مواقيت 
الصالة

دراوي�ش يرق�سون احتفاال ب�سهر رم�سان املبارك يف �ساحة النجمة يف بريوت )اف ب(

#رمضان_على _جّوك

استمتع بخدمة Jawwy TV مجانا لمدة ٣ أشهر عند االشتراك
في باقات VIVA آجلة الدفع
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