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»}« تبدأ اليوم 
في استقبال المتفوقين

] تود صحيفة »الوسط« أن تتقدم بالتهنئة لجميع متفوقي 
المرحلتين الثانوية واإلعدادية.

 ٤( األحد  اليوم  من  بدءاً  تستقبل  أنها  إلى  الصحيفة  وتنوه 
صباحاً   ١١ الساعة  من  الفترة  في   ،)٢٠١٧ حزيران  يونيو/ 
وحتى السادسة مساًء، متفوقي الشهادتين الثانوية واإلعدادية، 
في مقرها بشارع البديع، على أن يتم إحضار ما يثبت النتيجة 

النهائية.

العبسي لـ 
 :»{«

تطبيق »التصريح 
المرن« في رمضان

العاهل: جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية تعدت حدود المكان

§الوسط - محمد العلوي
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  ] كشف 
العبسي،  العمل أسامة  تنظيم سوق 
نظام  دخول  موعد  عن  »الوسط«  لـ 
التنفيذ،  حيز  المرن،  العمل  تصريح 
وحدده بأيام أو أسابيع قليلة، وهو 
يونيو/  تطبيقه خالل شهر  يعني  ما 
لشهر  المصادف  الجاري،  حزيران 

رمضان 1438 هجرية.
ووفق النظام، تتوقع الهيئة العمل 
عامل   2000 أوضاع  تصحيح  على 
شهرياً من فئة العمالة غير النظامية 
ألف   48 الستيعاب  يؤهلها  ما  وهو 

عامل خالل عامين.
)التفاصيل ص٦(

وزير الخارجية 
يسترد حسابه 

على »تويتر« بعد 
ساعات من اختراقه
§الوسط - محرر الشئون المحلية

] أعلن وزير الخارجية البحريني 
خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
استرداد  عن  »تويتر«،  االجتماعي 
لالختراق،  تعرضه  بعد  حسابه، 
يوم أمس السبت )3 يونيو/ حزيران 

.)2017
من  ساعات  سبع  نحو  وبعد 
تسلسل  من  بدا  الــذي  االختراق 
نحو  بــدأ  أنــه  زمنياً  التغريدات 
يوم  صباح  من  والنصف  الخامسة 
أمس، نشر الوزير تغريدة جاء فيها: 
الحساب...  استرجاع  تم  هلل  »الحمد 
شكراً لجهودكم أصدقائي األعزاء في 

إبالغ تويتر. جزاكم اهلل خيراً«.
)التفاصيل ص٥(

§مدينة عيسى - محمد الجدحفصي
] شاءت األقدار التي جمعت كاًل من قاسم عبدالحميد، 
نضال عبدالحميد، سيدهاشم، ورائد الصيرفي، في رحلة 
لصيد األسماك )حداق(، مساء الجمعة )٢ يونيو/ حزيران 

لجسر  المحاذية  النعسان  أم  جزيرة  من  بالقرب   )٢٠١٧
الملك فهد، أن تفرقهم بعد سويعات من بدء هذه الرحلة، 
وذلك بعدما تعرض القارب الذي يستقلونه لعطل مفاجئ، 
رأساً  القارب وقلبه  برفع  العاتية  األمواج  تنجح  أن  قبل 

على عقب.                        )التفاصيل ص8(

وفاة شاب برحلة صيد بحرية وإصابة اثنين 
ومفقود مازالت عمليات البحث جارية عنه

)ص ١٣(»الريال« بطل األبطال للمرة الـ ١٢

وزير الخارجية: أتنمى حل 
األزمة القطرية... وهناك 

عمل خليجي 
لتفادي أي خطر     )ص ٥(

جاللة الملك بحضور سمو رئيس الوزراء يشمل برعايته الكريمة حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية                      )التفاصيل ص٢ و٣(


