
تنظــر المحكمة الكبــرى الجنائية الرابعة 
فــي واقعة تزوير أب وأم لشــهادة ميالد 
إذ  والــدة األب،  مــع  بالتعــاون  طفلتهمــا 
عمــد األب إلــى تســجيل دخــول زوجتــه 
الثانية باســم األولى بعد تهديد األخيرة 
بعــد التحــدث مــع أحــد وأخــذ إثباتاتهــا 
الرســمية رغمــا عنهــا الســتعمالها بأحــد 
والدة  محــل  الخاصــة  المستشــفيات 
ابنتهــم هربــا مــن مستشــفى الســلمانية 
الــذي رفــض تلقــي حالــة الــوالدة عنــده 

لعدم تصديق عقد الزواج بين المتهمين 
األول والثانية.

وقــررت المحكمــة تأجيــل القضية حتى 
جلســة 25 ســبتمبر الجــاري؛ الســتدعاء 
شــاهد النفــي مــع التصريــح بصــورة من 
التــي  المدنــي  بالحــق  االدعــاء  الئحــة 
المجنــي  األولــى  الزوجــة  بهــا  تقدمــت 
بعــد  بالبــالغ  تقدمــت  والتــي  عليهــا، 
طالقهــا مــن المتهــم بعــد المشــاكل التي 

حصلت بينهما بسبب الواقعة.
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صــدر عــن عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مرســوم رقــم )69( لســنة 2019، بتعييــن وكيــل مســاعد فــي وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة. وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه يعيــن أحمــد جعفر 
محمــد الحايكــي وكيــالً مســاعًدا لشــؤون العمــل بــوزارة العمــل والتنمية 

االجتماعية.

كمــا صــدر عن جاللــة الملك مرســوم 
بتعييــن   ،2019 لســنة   )70( رقــم 
وزارة  فــي  مســاعدين  وكيليــن 
الصناعة والتجارة والسياحة. وجاء 
في المادة األولى أنه يعين عبدالعزيز 
محمد علي األشراف، وكيالً مساعًدا 
أحمــد  وإيمــان  والمــوارد،  للرقابــة 
مســاعًدا  وكيــالً  الدوســري،  حســن 

للتجارة المحلية والخارجية. 
وصــدر عــن صاحــب الجاللــة الملــك 
 ،2019 لســنة   )71( رقــم  مرســوم 

بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة 
شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب. 
وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه تعيــن 
وكيــالً  الفايــز  عيســى  أحمــد  دينــا 
مســاعًدا لشــؤون مجلســي الشــورى 
والنواب، وخليل عبدالرســول حســن 
للبحــوث  مســاعًدا  وكيــالً  بوجيــري 

والموارد.
وصدر عن جاللته مرســوم رقم )72( 
لســنة 2019 بتعييــن رئيــس تنفيذي 
للجهاز الوطني لإليرادات. وجاء في 

المادة األولى من المرســوم أنه ُتعين 
ــا  رنــا إبراهيــم فقيهــي رئيًســا تنفيذيًّ
بدرجــة  لإليــرادات  الوطنــي  للجهــاز 

وكيل وزارة.
كمــا صدر عن صاحب الجاللة الملك 
 2019 لســنة   )73( رقــم  مرســوم 
بنــدب وكيــل وتعيين وكيــل ووكيل 
مســاعد في وزارة العدل والشــؤون 
فــي  وجــاء  واألوقــاف.  اإلســالمية 
المــادة األولــى انه ُينــدب ُكل الوقت 
المستشار وائل رشيد خليفة بوعالي 
وكيــالً للعدل والشــؤون اإلســالمية. 
كما جاء في المادة الثانية أنه ُتعين 
الزيانــي  دانــة خميــس عبدالرحمــن 
وكيــالً للتخطيط والتوفيق األســري 
أنــه  الثالثــة  المــادة  وفــي  والنفقــة، 
ُيعيــن محمــد طاهــر محمــد صالــح 
للشــؤون  مســاعًدا  وكيــالً  القطــان 
اإلســالمية بــوزارة العدل والشــؤون 

اإلسالمية واألوقاف.

تونس ـ وكاالت

الخــــــــارجيـــــــــــــة  وزارة  أعلنـــــت 
التونســية، أمــس الخميــس، وفاة 
زيــن  الســابق  التونســي  الرئيــس 
العابديــن بــن علي بعــد صراع مع 

المرض.
الثالثــة  األشــهر  علــي  بــن  وقضــى 

األخيرة في العناية المركزة.

وفاة الرئيس 
التونسي األسبق 

زين العابدين بن علي بجميـــع أنـــواع التوظيـــف المؤقـــت والجزئـــي والدائـــم

ألف دينار
430

“الخدمة” لـ “البالد”: حظر عودة الموظف للحكومة “ملزم”

علــى  الخدمــة  ديــوان  توضيــح  فــي  جــاء 
حظــر  قانونيــة  بشــأن  “البــالد”  استفســار 
ا للوظيفة  عودة الموظف المتقاعد اختياريًّ
بــأن  جزئــي  أو  مؤقــت  بعقــد  الحكوميــة 
“تعليمــات الخدمــة المدنيــة رقــم )7( لســنة 
2018م بشــأن برنامــج التقاعــد االختيــاري 
لموظفــي الجهــات الحكوميــة قــد حظــرت 

بنــص واضــح فــي البند رقــم )4( مــن: رابًعا 
االســتفادة  وشــروط  التطبيــق  )نطــاق 
للخدمــة  الموظــف  رجــوع  البرنامــج(  مــن 
الحكوميــة بــأي نــوع مــن أنــواع التوظيــف 
وبحسب الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنيــة فــإن مــن أنواع التوظيــف المؤقت 

والجزئي إلى جانب التوظيف الدائم.

وأضــاف “مــن ثــم فــإن هــذا الحظــر الملــزم 
يعــد مــن الشــروط الواضحــة فــي البرنامج 
والــذي بينتــه مختلــف منشــورات البرنامج 
فــي مختلــف برامــج التواصــل االجتماعــي 
والصحــف  اإللكترونــي  الديــوان  وموقــع 
والتلفزيون والتي أوضحت جميعها شــرط 

عدم الرجوع للخدمة”.
زين العابدين بن علي

أعلن المجلس األعلى للمرأة بالتعاون 
مع كلية البحرين التقنية )البولتيكنك( 
كأول  علميــة  مســابقة  إطــالق  عــن 
البحرينيــة  للمــرأة  نســائي  هاكثــون 
بعنــوان “تنافــس وابتــكار”، بالتعــاون 
مــع كليــة البحرين التقنيــة “بوليتكنك 

البحرين” ومســرعة األعمال “برينك - 
بتلكو” في إطــار الفعاليات المصاحبة 
جــرى  الــذي  البحرينيــة  المــرأة  ليــوم 
تخصيصه هذا العام لالحتفاء بالمرأة 
وعلــوم  العالــي  التعليــم  مجــال  فــي 

المستقبل.

أول هاكاثون نسائي لتشجيع االبتكار 5 مراسيم ملكية بتعيينات جديدة
دانة الزياني وكيال لـ “التوفيق األسري”... ورنا فقيهي رئيسا تنفيذيا لـ “اإليرادات”

المنامة - بنا

تأهل منتخب البحرين لمونديال 2022 صعبخطر البدانة بسن صغيرةاإلمارات تنضم لـ “أمن المالحة”“ABC” ُيسهل قرًضا لـ ”الوطني العماني”اختراقات لـ “سناب شات”
صرح المدير العام لإلدارة العامة  «

لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني بأن اإلدارة تباشر بالغات 
عدة تتعلق بحاالت اختراق لحسابات 

التواصل االجتماعي )سناب شات(، 
منوها إلى رصد روابط مزّورة يقوم 

بإرسالها المخترق للضحية.

اشترك بنك ABC في تسهيل قرض  «
مجّمع ألجل 3 سنوات بقيمة 300 
مليون دوالر لصالح البنك الوطني 

العماني. وستستخدم عوائد هذا 
التسهيل الذي جرى التوقيع عليه 

في 29 أغسطس 2019 لألغراض 
التجارية العامة.

أفادت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية  «
)وام(، أمس بأن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة قّررت االنضمام إلى التحالف 
الدولي ألمن وحماية المالحة البحرية 

وضمان سالمة الممرات البحرية. 
وكانت المملكة العربية السعودية قد 

أعلنت، األربعاء، انضمامها إلى التحالف.

من المعروف منذ فترة طويلة  «
أن الزيادة في الوزن تؤدي إلى 

ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي 
إلى أمراض القلب واألوعية 
الدموية، لكن دراسة جديدة 

أظهرت أن المشكلة تبدأ 
مبكرا.

قال المدرب العراقي  «
عبدالغني إن منتخب 

البحرين لكرة القدم فرط 
بنقاط مواجهة منتخب 

العراق، وبالتالي أصبح من 
الصعب تأهله إلى مونديال 

.2022
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الســجالت  إصــدار  حركــة  تراجعــت 
التجاريــة الجديــدة بنســبة 12 % خالل 
الســتة أشــهر األولــى مــن العــام الجاري، 
فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الحكومــة 
األعمــال  أصحــاب  أوضــاع  دراســة 
الصغيــرة  المؤسســات  فــي  خصوًصــا 
والمتوســطة وتقديم الدعم لها عبر عدد 

من المبادرات.

طرحــت وزارة األشــغال فــي جلســة مجلــس 
مناقصــة  أمــس  والمزايــدات  المناقصــات 
الصحــي  الصــرف  ميــاه  شــبكات  تشــغيل 
المعالجــة بقيمة 430 ألف دينار وأكبرها بنحو 
736.9 ألف دينار. وفتح المجلس 13 مناقصة 
ومزايــدة تابعة لـ 9 جهــات حكومية، بإجمالي 
79 عطاء، إذ بلغ مجموع أقل العطاءات نحو 

4 ماليين دينار.

تحدثــت مصــادر تربويــة لـــ “البــالد” عن 
تعييــن 4 مديــرات مســاعدات بمدرســة 
الواقعــة  للبنــات  الثانويــة  االســتقالل 

بمنطقة المحرق.
وقالت المصادر إن تعيين العدد يخالف 
قــرارا متفقــا عليــه بيــن وزارة التربيــة 
المدنيــة،  الخدمــة  وديــوان  والتعليــم 
والذي حدد أعداد المديرين المساعدين 

بناء على عدد الطلبة بالمدرسة.
الطلبــة  عــدد  أن  المصــادر  وذكــرت 
بالمدرســة يصــل إلــى قرابــة 842 وفقــا 
آلخــر تقريــر رســمي، وأن العــدد الحالي 
يصــل لقرابــة ألــف طالبــة، وأن المعيــار 
المعتمد بالوزارة يوجب تعيين مديرين 
لعــدد  وفقــا  فقــط  اثنيــن  مســاعدين 

الطلبة.

12 % تراجع حركة السجالت التجارية 4 مديرات مساعدات بـ “ثانوية االستقالل”لتشغيل شبكات الصرف الصحي

)09( )08()06(

السعودية: سنرد على االعتداء وفًقا للقانون الدولي

السعودية 
ترسل رسالة 
إلى مجلس 
األمن بشأن 
الهجوم على 

منشآتها 
النفطية

عواصم - وكاالت

أكدت الســعودية في رســالة إلى مجلس 
األمــن أنهــا تتعامــل مــع هجــوم إرهابــي 
منظــم، مضيفًة أنها ســترد علــى الهجوم 
وفًقــا للقانــون الدولــي. وأرســلت البعثــة 
الســعودية لدى األمم المتحدة رســالتين 
إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــس وأخــرى إلــى رئيــس مجلــس 
األمن المندوب الروســي الدائم فاســيلي 

نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس األمن. 
لموقــف  شــرًحا  الرســالتان  وحملــت 

منشــآتها  علــى  الهجــوم  مــن  الســعودية 
النفطية واالقتصاد العالمي برمته.

األمــم  الرســالة  فــي  الســعودية  ودعــت 
المتحــدة والخبــراء الدولييــن للمشــاركة 
معملــي  علــى  الهجــوم  فــي  بالتحقيــق 
“أرامكو” في خريص وبقيق في المنطقة 
وأوضحــت  الماضــي.  الســبت  الشــرقية 
السعودية في الرسالة أن “كل المؤشرات 
المســتخدمة  األســلحة  أن  علــى  تــدل 

)١٢(بهجوم أرامكو إيرانية”.
)٠٧(

أب يزّور والدة ابنته باسم زوجته األولى

بدور المالكي من مدينة عيسى

)٠٢(
)03(

المجلس األعلى للمرأة يطلق أول هاكاثون علمي نسائي لتشجيع التنافس واالبتكار

جاللة الملك

حمــد  الملــك  مستشــفى  قائــد  قــال 
الجامعي اللواء طبيب الشــيخ سلمان 
بــن عطيــة هللا آل خليفــة إن وحــدة 
بالمستشــفى  المــخ  جلطــات  عــالج 
تدشــينها  منــذ  حالــة   525 اســتقبلت 
فــي فبراير 2018، مؤكدا أنه تم عالج 
زمنيــة  فتــرة  فــي  الحــاالت  هــذه  كل 
قصيــرة مــن خالل الطاقــم الطبي في 

المستشفى.
وأشــار قائــد المستشــفى فــي تصريح 
منــذ  العمــل  تــم  أنــه  إلــى  “البــالد”  لـــ 
افتتــاح الوحــدة علــى تفعيــل برنامج 
مــن خــالل  الدماغيــة  الجلطــة  عــالج 
منظومــة متكاملــة للتشــخيص المبكر 
ألعــراض الجلطــة الدماغيــة وعالجها 
بجميــع  وتجهيزهــا  المستشــفى  فــي 
الطبيــة إلذابــة الجلطــة  المســتلزمات 
باألشــعة  واســتئصالها  الدماغيــة 
التداخلية، إضافة إلى تدريب وإعداد 

طاقــم طبــي متكامــل مؤهــل وعلــى 
درجــة عاليــة مــن الكفاءة يعمــل على 
وعــالج  الســتقبال  ســاعة؛   24 مــدار 
الجلطــة  حــاالت  مرضــى  ومتابعــة 

الدماغية.

عالج 525 جلطة دماغية في “حمد الجامعي”

)١٢(

)٠٥(

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

راشد الغائب

قــال مواطــن متقاعــد اختياريــا لصحيفة 
“البــالد” إنــه فوجــئ برفــض جهة رســمية 
التعاقــد معــه بعقد جزئــي أو مؤقت؛ ألنه 
مــن ضمــن المغادريــن الجهــاز الحكومــي 

ضمن برنامج التقاعد االختياري.
“فيتــو”  أن  يتصــور  أنــه  المواطــن  وذكــر 
عودة الموظف المتقاعد اختياريا تقتصر 
علــى مــن كان يعمــل بعقــد دائــم وليــس 

توظيفا جزئيا أو مؤقتا.
ولفــت المواطــن إلــى أن لديــه معلومــات 

عن حصــول وزارة الصحة على اســتثناء 
مــن خالل فتــح التوظيف لموظفين جدد 
والسماح بالتعاقد مع متقاعدين اختياريا 
تخضــع  لــم  جزئيــة  أو  مؤقتــة  بعقــود 
إلمضــاء من ديوان الخدمــة المدنية على 

ما يبدو.

عودة المتقاعد اختياريا بعقد “بارت تايم”... مرفوضة

محرر الشؤون المحلية

)05(

بعد القسطرة واستئصال الجلطة

عباس إبراهيم

علي الفردان محرر الشؤون المحليةأمل الحامد
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
لرئيس  ومــواســاة  تعزية  برقية 
ويــاه،  جـــورج  ليبيريا  جمهورية 
انــدالع حريق  وذلــك في ضحايا 

في مدرسة بجمهورية ليبيريا.
برقيته  الملك في  وأعــرب جاللة 
ــه وصـــــادق  ــازيـ ــعـ ــن خـــالـــص تـ عــ
مـــواســـاتـــه لـــرئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ليبيريا وألسر الضحايا والشعب 

الليبيري الصديق.

المنامة - بنا

جاللة الملك يبعث 
برقية تعزية 

لرئيس ليبيريا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبة  «
بالقيادة العامة صباح أمس، الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة. ورحب القائد العام لقوة دفاع 

البحرين بمعالي الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة، وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية.

القائد العام يستقبل الشيخ محمد بن عطية اهلل

02

الرفاع - قوة الدفاع

أنــاب ســمو قائــد الحــرس الملكــي اللــواء الركن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة صبــاح أمس، 
نائــب قائــد الحــرس الملكــي اللــواء الركن حمد 
مــن  عــدد  الســتقبال  النعيمــي  حمــد  خليفــة 
التالميذ العســكريين خريجي الدورة التأهيلية 
التي عقدت في كلية عيسى العسكرية الملكية، 
الملكــي  الحــرس  قائــد  نائــب  ســلمهم  حيــث 
الشــهادات التقديريــة الجتيازهــم هــذه الــدورة 
بنجاح.وتأتــي هــذه الــدورة تمهيــدًا إلشــراكهم 
بــدورة المرشــحين الضبــاط التــي ســتعقد فــي 

الملكيــة  العســكرية  هيرســت  ســاند  أكاديميــة 
بالمملكة المتحدة.

 ونقــل نائــب قائــد الحــرس الملكي لهــم تحيات 
لهــم  وتوجيهاتــه  الملكــي  الحــرس  قائــد  ســمو 
بحثهــم علــى بــذل كافــة الجهــود خــالل فتــرة 
األكاديميــة  هــذه  فــي  ودراســتهم  إشــراكهم 
العســكرية العريقــة بما يؤهلهم الكتســاب العلم 
والمعرفــة فــي كافــة نواحــي العلــوم العســكرية 
واألكاديميــة ليتمكنــوا مســتقبالً من خدمة قوة 

دفاع البحرين ومملكتنا الغالية.

ل تالميذ عسكريين لدورة  تأهُّ
ضباط بـ “سانت هيرست”

القائد العام: “قوة الدفاع” قادرة على بسط األمن 
ــم بــــالــــجــــهــــوزيــــة والـــــكـــــفـــــاءة ــ ــس ــ ــت ــ ــا ت ــ ــ ــه ــ ــ ــدات ــ ــ وح

أجرى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة صبــاح أمــس زيــارات ميدانية 
لعــدد مــن وحــدات قــوة دفــاع البحريــن اطلــع خاللهــا علــى 
ســير العمل العسكري واإلداري ومراحل الخطط التطويرية 

والبرامج التدريبية فيها.
االرتقــاء  خطــط  أن  أوضــح  التفقديــة  الزيــارة  وخــالل 
بالجاهزيــة القتاليــة واإلداريــة بمختلــف أســلحة ووحــدات 
وترتكــز  وكبيــرة  ســريعة  بخطــوات  تســير  الدفــاع  قــوة 
دائًمــا علــى أرقــى النظريــات العســكرية وتقوم علــى أحدث 
المنظومــات القتاليــة والتجهيزات اإلداريــة الحديثة والتي 
تحققــت بفضــل التوجيهات الســديدة من لــدن عاهل البالد 

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، مؤكًدا 
أن قــوة دفــاع البحريــن بعــون هللا تعالــى قــادرة دائًمــا على 
والحفــاظ  المملكــة،  ربــوع  فــي  واالســتقرار  األمــن  بســط 
علــى مكتســبات الوطــن التاريخيــة، ومنجزاتــه الحضاريــة، 

وتنميته المستدامة.
وفــي ختــام الزيارة، أعــرب القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
عــن ارتياحه بما لمســه من جهوزية متميــزة وكفاءة قتالية 
عاليــة في هذه الوحدات والذي يتواكب مع التطور الالفت 
الــذي تشــهده قــوة دفــاع البحريــن فــي مختلــف المجــاالت 
ــا للجميــع التوفيــق  العملياتيــة والقتاليــة واإلداريــة، متمنيًّ

والسداد في كل ما يوكل إليهم من مهام وواجبات.

 المنامة - بنا

ــة الـــمـــلـــك ــ ــالـ ــ ــم صــــــــــادرة عـــــن جـ ــ ــي ــ ــراس ــ ــم ــ ب

تعيين مسؤولين في 5 جهات حكومية

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، مرســوم رقــم )69( لســنة 2019، بتعييــن وكيــل 

مساعد في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
جــاء فــي المــادة األولــى: يعيــن الســيد أحمــد جعفــر محمــد 
العمــل  بــوزارة  العمــل  لشــؤون  مســاعًدا  وكيــاًل  الحايكــي 

والتنمية االجتماعية.
والتنميــة  العمــل  وزيــر  علــى  الثانيــة:  المــادة  فــي  وجــاء 
االجتماعيــة تنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم، ويعمــل بــه مــن 
تاريخ صدوره، وينشــر في الجريدة الرســمية. كما صدر عن 
جاللة الملك مرســوم رقم )70( لســنة 2019، بتعيين وكيلين 

مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وجاء في المادة األولى: يعين في وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة كل من:
1. عبدالعزيــز محمــد علي األشــراف، وكياًل مســاعًدا للرقابة 

والموارد
2. إيمــان أحمــد حســن الدوســري، وكيــاًل مســاعًدا للتجــارة 

المحلية والخارجية
وجــاء فــي المــادة الثانيــة: علــى وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والســياحة تنفيذ أحكام هذا المرســوم، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشــر في الجريدة الرســمية. وصدر عن صاحب 
الجاللة الملك مرسوم رقم )71( لسنة 2019، بتعيين وكيلين 

مساعدين في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.
وجــاء فــي المــادة األولــى: يعين في وزارة شــئون مجلســي 

الشورى والنواب كل من:
1. دينا أحمد عيســى الفايز وكياًل مســاعًدا لشــئون مجلسي 

الشورى والنواب.
مســاعًدا  وكيــاًل  بوجيــري  حســن  الرســول  عبــد  خليــل   .2

للبحوث والموارد
وجاء في المادة الثانية: على وزير شئون مجلسي الشورى 
والنــواب تنفيــذ أحــكام هذا المرســوم، ويعمل بــه من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
 وصــدر عــن جاللته مرســوم رقــم )72( لســنة 2019 بتعيين 

رئيس تنفيذي للجهاز الوطني لإليرادات.
وجــاء فــي المادة األولى من المرســوم أنه ُتعين الســيدة رنا 

ــا للجهــاز الوطنــي لإليرادات  إبراهيــم فقيهــي رئيًســا تنفيذيًّ
بدرجة وكيل وزارة.

وجاء في المادة الثانية من المرســوم أنه على وزير المالية 
واالقتصــاد الوطنــي تنفيذ أحــكام هذا المرســوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، صدر عن صاحب الجاللة الملك مرسوم رقم )73( 
لســنة 2019 بندب وكيل وتعيين وكيل ووكيل مســاعد في 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، جاء فيه:
المادة األولى:

ُينــدب ُكل الوقــت المستشــار وائــل رشــيد خليفــة بوعــالي 
وكيــاًل للعــدل والشــئون اإلســالمية بــوزارة العدل والشــئون 

اإلسالمية واألوقاف.
المادة الثانية:

ُتعيــن األســتاذة دانــة خميــس عبدالرحمــن الزيانــي وكيــاًل 
للتخطيط والتوفيق األسري والنفقة بوزارة العدل والشئون 

اإلسالمية واألوقاف.
المادة الثالثة:

ُيعيــن الدكتــور محمــد طاهــر محمــد صالــح القطــان وكيــاًل 
والشــئون  العــدل  بــوزارة  اإلســالمية  للشــئون  مســاعًدا 

اإلسالمية واألوقاف.
المادة الرابعة:

علــى وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف تنفيــذ 
أحكام هذا المرســوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشــر 

في الجريدة الرسمية.

 المنامة - بنا

جاللة الملك

 المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
العــام  الحاكــم  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
ونفيــس  كتــس  ســاينت  لفدراليــة 

ذكــرى  بمناســبة  ســيتون؛  ســامويل 
اســتقالل بالده. وأعــرب جاللته في 
البرقيــة عن أطيــب تهانيه وتمنياته 

له بهذه المناسبة الوطنية.

العاهل يهنئ حاكم ساينت كتس

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

مملكــة  ســفير  شــارك 
جمهوريــة  لــدى  البحريــن 
عبــدهللا  االتحاديــة  ألمانيــا 
رحلــة  فــي  عبداللطيــف 
لــدى  المعتمديــن  الســفراء 
جمهوريــة ألمانيــا االتحادية 
إلى والية راينالند باالتينات، 
مــع رئيــس جمهوريــة ألمانيا 
االتحادية فرانك شتاينماير، 
وبحضور عدد من مســؤولي 

وزارة الخارجية.
القيــام  الرحلــة  وشــملت 
لبعــض  ميدانيــة  بزيــارات 
االقتصاديــة  األماكــن 

الفــرص  علــى  الســفراء  إطــالع  بهــدف  الواليــة؛  فــي  والثقافيــة  والســياحية 
واإلمكانات المتوفرة للتعاون بين جمهورية ألمانيا االتحادية والدول الصديقة، 

وما تتمتع به الوالية من إمكانات اقتصادية وسياحية وثقافية.

اختتمــت بقــوة دفــاع البحريــن صبــاح 
المشــترك  التمريــن  فعاليــات  أمــس 
)Neon Defender (، والذي نفذه سالح 
والقــوات  البحرينــي  الملكــي  البحريــة 
األميركيــة، حيــث يأتــي التمرين ضمن 
المرســومة  والخطــط  البرامــج  إطــار 
التي تهدف إلى تطوير ســبل التدريب 
ورفــع  الخبــرات  وتبــادل  والتأهيــل 

كفاءة جميع المشاركين في التمرين.
 وتــم خالل مجريات ومراحل التمرين 
المختلفــة والتــي اســتمرت لعــدة أيــام 
التطبيقــات  مــن  عــدد  بتنفيــذ  القيــام 
والعمليــات  العســكرية  الميدانيــة 
التكتيكيــة  والمنــاورات  البحريــة 
القتاليــة  التقنيــات  بأحــدث  المختلفــة 

المتطورة.

جــرى بقوة دفاع البحرين صباح 
إحــدى  تخريــج  حفــل  أمــس، 
الدورات العســكرية المتخصصة 
قــوة  وحــدات  بإحــدى  لإلنــاث 
دفــاع البحرين، بحضور مســاعد 
للقــوى  األركان  هيئــة  رئيــس 
الشــيخ  الركــن  اللــواء  البشــرية 

علي بن راشد آل خليفة.
مــن  آيــات  بتــالوة  الحفــل  بــدأ   
الذكــر الحكيــم، ثــم ألقيــت كلمــة 

بهــذه المناســبة ُقــدم مــن خاللها 
والمراحــل  الــدورة  عــن  إيجــاًزا 
التــي اشــتملت عليهــا مــن مــواد 
نظريــة وتطبيقات عملية، بعدها 
قام مســاعد رئيس هيئة األركان 
للقوى البشرية بتوزيع الشهادات 
والجوائــز  الخريجــات  علــى 

التقديرية على المتفوقات.
كبــار  مــن  عــدد  الحفــل  حضــر 

ضباط قوة دفاع البحرين.

سفيرنا في برلين يشارك في رحلة 
إلى والية راينالند باالتينات

”NeonDefender“ ختام تمرين

تخريج دورة عسكرية متخصصة لإلناث

وزير الداخلية: نجاح “عاشوراء” تحقق بفضل حرص ومتابعة جاللة الملك
ــاس بــالــمــســؤولــيــة ــ ــس ــ ــا اإلح ــن ــوس ــف ــي ن ــا وأشــــــاع فـ ــ ــدورن ــ ــه أثـــلـــج ص ــت ــال ــر ج ــدي ــق ت

تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، رســالة شــكر من وزير الداخلية 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.
فيمــا يلــي نــص البرقيــة: ســيدي حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك 

مملكة البحرين المفدى حفظكم هللا ورعاكم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يشــرفني وببالــغ الفخــر واالعتــزاز؛ أن أرفــع إلــى 

مقام جاللتكم السامي باسمي ونيابة عن منتسبي 
وزارة الداخليــة، أصــدق معانــي الشــكر والعرفــان 
واالمتنــان مقرونة بأنبل مشــاعر الــوالء واالنتماء 
واإلخــالص لجاللتكم الســتقبال جاللتكــم المبارك 
لرؤســاء المآتم والهيئة العامة للمواكب الحسينية 

بمناسبة انتهاء موسم عاشوراء.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

تمتــزج فيهــا معــان  الوطنيــة  اللحظــات  هــذه  إن 
نبيلــة تتجلــى بالقيــم البحرينيــة األصيلــة القائمــة 
علــى روح المحبــة والتآلــف واالعتدال والتســامح 

تشــرفت  إننــي  وإذ  واألديــان.  الشــعائر  وحريــة 
الســامية  كلمتكــم  تضمنتــه  ومــا  جاللتكــم  بلقــاء 
مــن شــكر وثناء لــوزارة الداخلية بما أحســنت في 
تقديــم كافــة الخدمــات األمنيــة والمجتمعية التي 
أحاطت الشعائر بالعناية والمتابعة الالزمة لضمان 
أثلــج صدورنــا  قــد  وأريحيــة،  بحريــة  ممارســتها 
بعظيــم  العميــق  اإلحســاس  نفوســنا  فــي  وأشــاع 
النبيلــة  والغايــة  األهــداف  لتحقيــق  المســؤولية؛ 
المناطــة بوزارة الداخلية في حفظ األمن والنظام 

وحماية الحقوق والحريات بكل حكمة واتزان.

سيدي حضرة صاحب الجاللة..
إن ثنــاء جاللتكــم ومحط ثقتكم بــوزارة الداخلية 
هــو ثمــار حــرص جاللتكــم علــى متابعــة مســيرة 
التقــدم والحريــة والكرامة واإلنســان، مســتلهمين 
العزيمــة مــن فكــر جاللتكــم الوثــاب الــذي طــوع 
أمامنــا الصعــاب فأسســتم جاللتكــم مجــًدا عظيًما 
خالــًدا له أركانه الراســخة، وقيمه المتزنة وعاداته 
وتقاليــده الســمحة فــي المجتمــع البحريني؛ حتى 
واإلنســانية  للحريــة  موئــالً  البحريــن  أصبحــت 
والتعايــش، مؤكدين لجاللتكم ونحن شــهود عيان 

لما تحقق على أرض البحرين من رخاء واستقرار 
التفانــي  علــى  جاللتكــم  نعاهــد  بــأن  وطمأنينــة؛ 
واإلخالص وأن نكون عند حســن ظن جاللتكم بنا 
للســير على مســعاكم والوالء والوفاء على الســمع 

والطاعة لمقامكم السامي.
حفــظ هللا جاللتكــم، ومتعكــم بالصحة والســعادة 
باألمــن  تنعــم  الميمــون  عهدكــم  فــي  والبحريــن 

والسالم واالستقرار والوئام.
الفريــق أول ركــن وزير الداخلية راشــد بن عبدهللا 

آل خليفة.

المنامة - بنا

الشيخ راشد بن عبدالله
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“يوم الضمير” اسهام من سمو رئيس الوزراء ببناء ثقافة السالم
ــل جــمــاعــي ــم ــل ع ــك ــبــحــريــن إســـنـــادهـــا ل ــل ــدر ل ــق ــدة:ن ــح ــت ــم ــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم ال رئـــيـــس ال

اجتمــع  وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد المطوع، بحضــور رئيس جائــزة صاحب 
الســمو الملكي االمير خليفة بن ســلمان ال خليفة للتنمية المســتدامة الشيخ حسام بن 
عيســى آل خليفــة، فــي نيويورك بالواليــات المتحدة األميركية صبــاح أمس مع رئيس 

الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة “تيجاني محمد باندي”.

مجلــس  شــؤون  وزيــر  نقــل  اللقــاء،  وخــال 
الــوزراء، تهانــي صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء، إلــى “تيجانــي محمــد باندي” بمناســبة 
والســبعين  الرابعــة  للــدورة  رئيًســا  انتخابــه 
وتمنيــات  المتحــدة،  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
ســموه لــه التوفيــق والنجــاح فــي القيــام بمهام 

ومسؤوليات هذا المنصب الدولي الرفيع.
كمــا نقــل المطوع شــكر وتقدير صاحب الســمو 
الــدورة  رئيــس  إلــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  والســبعين  الرابعــة 
العامــة  الجمعيــة  اعتمــاد  بمناســبة  المتحــدة، 
لمبــادرة ســموه بإعــان الخامس مــن أبريل من 

كل عــام يوما دوليــا للضمير ضمن أجندة األيام 
الدولية التي تحتفل بها األمم المتحدة ســنويًا، 
بمــا يعــزز مــن جهــود المجتمــع الدولي في نشــر 
السام والتسامح والتضامن من أجل بناء عالم 

مستدام يرتكز على مبادئ التضامن والوئام.
وأكــد أن هــذه الخطوة تعكــس وعيًا عميقًا لدى 
األسرة الدولية بأهمية مثل هذه المبادرات في 
دفع جهود الســام ومســاندة جهود الدول على 

صعيد التنمية المستدامة.
وتــم خــال اللقاء اســتعراض عاقــات التعاون 
بيــن مملكــة البحريــن واألمــم المتحــدة، حيــث 
نــوه المطــوع بالمســتوى المتقــدم الــذي وصلت 

واألمــم  البحريــن  مملكــة  بيــن  الشــراكة  إليــه 
إطــار  فــي  لهــا،  التابعــة  والمنظمــات  المتحــدة 
حرص البحرين في ظل الرؤية الحكيمة لعاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة وإيمانهــا بأهمية التعاون الدولي في 

الوصول إلى تفاهمات ومواقف وقرارات تدعم 
والتضامــن  والســام  واألمــن  التنميــة  قضايــا 
باعتبارهــا متطلبــات أساســية ال غنــى عنهــا في 

طريق نهضة االنسانية وتقدمها.
كمــا تطرق المطوع إلى “منتدى رؤى البحرين.. 

رؤى مشــتركة لمســتقبل ناجــح” الــذي ســيعقد 
علــى هامــش اجتماعات الجمعيــة العامة لألمم 
المتحــدة األســبوع المقبــل للعــام الثانــي علــى 
التوالــي، والــذي يأتي انســجاًما مــع نهج مملكة 
البحريــن ومســاعيها فــي تنمية الوعــي العالمي 
واقتصاديــا  الراهنــة سياســا  التحديــات  تجــاه 
وأمنيــا وأنجــع الوســائل من أجــل تحقيق تقدم 
فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، ووجه 
الدعــوة لرئيس الجمعية العامــة لحضور أعمال 

المنتدى.
مــن جانبه، أشــاد رئيــس الجمعيــة العامة لألمم 
تبذلهــا  التــي  والمســاعي  بالجهــود  المتحــدة 
مملكــة البحريــن مــن أجل نشــر الســام واألمن 
واالســتقرار وما توليه من اهتمام بمســاندة كل 
عمــل جماعــي دولــي يهــدف إلى بنــاء تفاهمات 
ومواقف تحقق هذه الغايات االنسانية النبيلة.

وأكــد أن مبــادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل خليفــة   بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
بشــأن يوم الضمير الدولي تشــكل اســهاما بارزا 

مــن ســموه فــي دعــم مســيرة التعــاون الدولــي، 
وأن إعتمــاد الجمعيــة العامة لها جاء تقديرا لما 
تشــكله هــذه المبادرة من أهميــة في بناء ثقافة 
الســام والمســاعدة فــي جهود تحقيــق التنمية 
المستدامة ظل األوضاع والتحديات االقليمية 

والدولية الراهنة.
أل  راشــد  بنــت  هيــا  الشــيخة  تقلــد  واســتذكر 
خليفــة لرئاســة الجمعية العامــة لألمم المتحدة 
فــي دورتها الحادية والســتين عــام 2006، وهو 
مــا يؤكــد مدى ما تحظى به مملكة البحرين من 
تقدير واحترام دولي واســع.وأعرب عن حرص 
األمــم المتحدة وأجهزتها المختلفة على تعميق 
التعــاون مــع مملكــة البحريــن في كل مــا يخدم 
الجهــود المشــتركة لترســيخ األمن واالســتقرار 

والسام في أنحاء العالم.
وقــد حضــر االجتمــاع المنــدوب الدائــم لمملكــة 
البحريــن لــدى األمــم المتحدة  جمــال  الرويعي  
رشــيد  المركــزي  البحريــن  مصــرف  ومحافــظ 

المعراج.

المنامة-بنا

المنامة- وزارة الداخلية

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  صــرح 
واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
أن  واإللكترونــي  االقتصــادي 
باغــات  عــدة  تباشــر  اإلدارة، 
تتعلــق بحــاالت اختراق لحســابات 
)ســناب  االجتماعــي  التواصــل 
روابــط  إلــى رصــد  منّوًهــا  شــات(، 
المختــرق  بإرســالها  يقــوم  مــزّورة 
المــرور  كلمــه  لوضــع  للضحيــة 
الخاصــة بــه فيهــا للحصــول علــى 
فاتر جديدة وهــي عملية احتيال 

هدفها اختراق الحسابات.
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  ودعــا 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكترونــي إلــى عــدم إعطــاء أي 
الخاصــة  المــرور  كلمــة  شــخص، 
فــي مواقــع  أو وضعهــا  بالحســاب 
غيــر رســمية، تصلــه عبــر البرنامــج 
مــع أخذ الحيطــة والحــذر وتفعيل 
لحســابات  بخطوتيــن  التحقــق 
المستخدمين في وسائل التواصل 

لمزيد من الحماية.

رصد حاالت اختراق 
لحسابات “سناب شات”

“الجنوبية” تستعد لفعاليات واحتفاالت وطنية
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: الخطـــط الســـليمة إطـــار مهـــم للتحضيـــر

الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  تــرأس 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن  خليفــة 
اجتماًعــا تنســيقًيا لاســتعدادات الخاصــة 
العيــد  بمناســبة  الوطنيــة  باالحتفــاالت 
جلــوس صاحــب  وعيــد  المجيــد  الوطنــي 
الجالــة الملــك، والتي ســتقام في ديســمبر 
لمديريــة  العــام  المديــر  بحضــور  المقبــل، 
شــرطة المحافظــة الجنوبيــة العميــد حمــد 
المنطقــة  لبلديــة  العــام  والمديــر  المــري، 
الجنوبيــة عاصــم عبداللطيــف، وعــدد مــن 

الضباط والمسؤولين.
وفــي بدايــة االجتماع، رحب ســمو الشــيخ 
بــأن  منوًهــا  بالحضــور،  علــي  بــن  خليفــة 
والمســبقة  التنســيقية  االســتعدادات 
ستشــهدها  التــي  الوطنيــة  لاحتفــاالت 
المحافظة، تحظى بأهمية بالغة في نفوس 

األهالــي والمواطنيــن فــي جميــع المناطق، 
تســتعد  المحافظــة  أن  ســموه  مؤكــًدا 
إلطاق سلسلة من الفعاليات واالحتفاالت 
الوطنية واالستثنائية، بالتعاون والتنسيق 
مــع مديريــة شــرطة المحافظــة الجنوبيــة 
وبلديــة المنطقــة الجنوبيــة والجهــات ذات 

العاقة.
وأوضــح ســموه أن وضع منهجيــة التعاون 

والشــراكة وفــق الخطط الســليمة هو إطار 
مهم في جهوزية التحضير واالســتعدادات 
الوطنيــة  األعيــاد  الحتفــاالت  المســبقة 
للخروج بنتائج مشتركة تضيف إلى سجل 

إنجازات المحافظة في شتى المجاالت.
من جهته، أكد المدير العام لمديرية شرطة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  الجنوبيــة  المحافظــة 
الخطــة  ووضــع  األمنيــة،  واالســتعدادات 

التنسيقية والتأكد من جهوزيتها الستقبال 
مــع  بالتعــاون  العزيــزة،  المناســبة  هــذه 

مختلف اإلدارات األمنية.
المنطقــة  لبلديــة  العــام  المديــر  أشــاد  كمــا 
الجنوبيــة بحــرص واهتمــام ســمو محافظ 
الجنوبيــة فــي التعاون والتنســيق المســبق 
وتنظيــم  االســتعدادات  مــن  والتأكــد 

االحتفاالت بمظاهر مميزة واستثنائية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

أشــادت وزيــرة الصحة فائقــة الصالح 
بجهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والخدمــات  البرامــج  تطويــر  فــي 
العاجيــة الموجهة لألطفال المرضى، 
وما يوفر لهم من بيئة مناسبة للعاج 
ومزاولة أنشــطتهم اليومية والحفاظ 
على التحصيل العلمي، مؤكدة حرص 
واهتمــام الــوزارة بتوفيــر احتياجــات 
مجمــع  فــي  المرضــى  األطفــال 

السلمانية الطبي.
الصالــح  افتتــاح  خــال  ذلــك  جــاء 
أمــس “المدارس المصغــرة” والخاصة 
باألطفــال المرضــى بمجمع الســلمانية 
الطبي، وذلك في قسم أورام األطفال 
 )202( الطبــي  الســلمانية  بمجمــع 
وجنــاح األطفــال )31(، والتي يتزامن 
أفتتاحهــا مــع بدايــة العــام الدراســي 

الجديد.

مدارس مصغرة في “السلمانية”

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافــة  البحريــن  اســتقبلت رئيســة هيئــة 
واآلثــار الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة 
فــي مكتبهــا صبــاح أمــس، ســفير جمهورية 
الهند لدى مملكة البحرين ألوك كومار، حيث 
تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك في 
المجــاالت الثقافية وإعــادة تفعيل فعاليات 
“الهند الصغيرة” الذي من المتوّقع أن يعاود 
نشاطه في نوفمبر المقبل وذلك ضمن عمل 

هيئة الثقافة إلحياء مدينة المنامة.
وأشادت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
باهتمــام الســفير الهنــدي بالحــراك الثقافــي 
تعزيــز  أهميــة  إلــى  مشــيرة  البحرينــي، 
التبــادل الثقافي ما بين البلدين الصديقين، 

كمــا توقفــت معاليهــا عنــد مشــروع “الهنــد 
الصغيــرة” الــذي أطلقته الثقافــة دعما لقيم 
العاصمــة  تميــز  التــي  واالنفتــاح  التعايــش 

المنامة.
بالشــكر  كومــار  ألــوك  توّجــه  جانبــه،  مــن 
إلــى الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة 
العاقــات  تقويــة  فــي  الفاعلــة  لمســاهمتها 
دور  إلــى  مشــيرا  الهنديــة،  البحرينيــة 
هيئــة الثقافــة فــي إثــراء الحــراك الثقافــي 
البحرينــي. وأعــرب الســفير عــن اســتعداده 
تحقيــق  أجــل  مــن  الهيئــة؛  مــع  للتعــاون 
المزيــد من المشــاريع الثقافيــة والحضارية 

المشتركة.

بحث إعادة تفعيل “الهند الصغيرة”

أكــدت المديــر العــام للسياســات والتطويــر باألمانــة 
العامــة للمجلــس األعلــى للمــرأة الشــيخة دينــا بنــت 
راشــد آل خليفــة أن رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة 
قرينــة عاهــل البــاد صاحبــة الســمو األميــرة ســبيكة 
بإطــاق  المجلــس  تدعــم  آل خليفــة،  إبراهيــم  بنــت 
العديــد من المبــادرات والمشــاريع والبرامج الخاقة، 
المــرأة  مشــاركة  دعــم  إطــار  فــي  جميعهــا  وتصــب 
البحرينية في التنمية الشاملة التي تعيشها البحرين، 
وتحقيــق رؤيــا البحريــن 2030، مؤكدة أن تنظم هذه 
الفعاليات والنشــاطات تتم بتوجيه ومتابعة من لدن 
ســموها، لتصــب في أطار تشــجيع المــرأة وانخراطها 
فــي جميــع مجــاالت العمل.جاء ذلــك على هامــش اللقاء 
المفتــوح الــذي نظمــه المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعــاون مــع 
)البولتيكنــك( لإلعــان عــن إطــاق  التقنيــة  كليــة البحريــن 
أول مســابقة علميــة كأول هاكثون نســائي للمــرأة البحرينية 
بعنوان “تنافس وابتكار”، ومســرعة األعمال “برينك - بتلكو” 
فــي إطــار الفعاليــات المصاحبة ليــوم المــرأة البحرينية الذي 
جــرى تخصيصــه هــذا العــام لاحتفــاء بالمــرأة فــي مجــال 
التعليــم العالــي وعلــوم المســتقبل، فــي االحتفال الــذي أقيم 
ظهــر أمــس الخميــس فــي مقــر كليــة “بوليتكنــك البحريــن”، 
التي تعد أول مؤسســة تعليمية تنشــئ أكاديمية في الذكاء 
االصطناعــي، وبحضــور عدد كبير مــن المهتمين من الجهات 

الشريكة للمجلس وطلبة الكلية وإعاميين.
وأوضحت الشــيخة دينا أن المســابقة تأتي بدعم من صاحبة 
السمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للخروج بأفكار 
مبتكرة ومخرجات نوعية، متمنية من خال المسابقة تحفيز 
المــرأة البحرينية لولوج مجــاالت جديدة من مجاالت الذكاء 
الســحابية،  والحوســبة  الحديثــة  والتقنيــات  االصطناعــي 
واكتشاف مواهب شابة قادرة على التنافس واالبتكار، مبينة 
أن المجلس قام بالترويج للمســابقة قبل إقامتها بالعديد من 
إقبــاال  الجامعــات والمؤسســات ذات االختصــاص، ووجدنــا 
واســعا مــن الطلبــة الراغبيــن بالمشــاركة، مــا يــدل علــى أنهــا 
مســابقة ناجحــة، موضحــة أن المجلــس ســيتبنى المشــاريع 

الناجحة وسيقوم بتنفيذها على أرض الواقع.
وأشــارت الشــيخة دينا إلى أن المســابقة يطمح المجلس أن 
تكــون مســابقة دوريــة الكتشــاف مواهــب المــرأة البحرينية 
ورفــع قدراتهــا االحترافيــة فــي المجــاالت التقنيــة والذكيــة 
والســحابية وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة، موضحــة أنهــا 
تهــدف مــن جملــة مــا تتطلــع له إلــى تشــجيع المــرأة باإلقبال 
واإلبــداع فــي مجــال تطويــر البرمجيــات وتصميــم البرامج، 
تحاكــي  ذكيــة  حلــول  إليجــاد  التقنيــة  مهاراتهــا  وتطويــر 
األولويــات  خدمــة  إلــى  يــؤدي  وبمــا  العالميــة،  التوجهــات 
التــي تتبناهــا الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة، 
مــدى  والتعلــم  والرياديــة،  االســتثمارية  الفــرص  كمجــاالت 

الحياة والخدمات األسرية وجودة حياة، والتطور الوظيفي 
والخدمــات المســاندة فــي مجــال العمــل، إلــى جانــب إدارة 

المعرفة وأهداف التنمية المستدامة.
وقدمــت مديرة البرامج في مســرعة األعمــال “برينك” مروة 
اإلســكافي شــرحا عــن آليــة مــلء اســتمارة المشــاركة فــي 
الهاكثــون الــذي ســيقام فــي الفتــرة مــن 15 وحتــى 17 مــن 
أكتوبــر 2019، واســتعرضت الجــدول الزمنــي للمســابقة وما 
ســتتضمنه مــن نشــاطات متنوعــة، كــورش العمــل وتقديــم 
تســليم  لمرحلــة  وصــوال  وللمشــاركات  والدعــم  اإلرشــاد 
المشــاريع للجنــة التحكيــم، ثــم إعــان أســماء الفائــزات مــع 

نهاية أكتوبر المقبل.
بوليتكنــك  فــي  األكاديمــي  التطويــر  مديــرة  واســتعرضت 
طبيعــة  عــن  موجــزا  شــرحا  جناحــي  إيمــان  البحريــن 
الموضوعــات التــي ســتتناولها المســابقة، كتصميم تطبيقات 
ذات عاقة بنمو وتدرج رائدات األعمال، أو لتسهيل األعمال 

التجارية وتســاعد على الترويــج للمنتجات والخدمات مثل 
تطبيــق يتيــح للمســتفيدات عــرض المنتجــات، أو تصميــم 
تطبيقــات تتنــاول جوانــب التوعيــة/     الخدمــات األســرية، أو 
التطــور الوظيفــي للمــرأة مــن خــال ابتــكار تطبيقــات ذكية 
تساعد المرأة على معرفة الفرص الوظيفية المتاحة، أو في 
مجــال التوجيــه المهني والتطور الوظيفي للمرأة، وغير ذلك 

من المواضيع ذات الصلة.
ويبلغ مجموع جوائز هذه المســابقة 19 ألف دوالر، 10 آالف 
دوالر للمركــز األول، و6 آالف دوالر للمركــز الثانــي، و3 آالف 
دوالر للمركــز الثالــث. أما فيما يتعلق بمعايير الفوز الرئيســة، 
المشــروع، واالبتــكار،  فــي  المســتخدمة  التكنولوجيــا  فهــي 
والفكــرة، وواقعيــة المشــروع. وتتفــرع عــن هــذه المعاييــر 
معاييــر فرعيــة لــكل منها درجة محددة، مشــيرة إلى أن آخر 
موعــد لقبــول المشــاركات فــي هــذه المســابقة هــو يــوم 29 

سبتمبر الجاري.

مســابقة لرفع قــدرات المرأة االحترافيــة في المجــاالت التقنية والذكية

أول هاكاثون نسائي في البحرين لتشجيع االبتكار

المجلس األعلى للمرأة يطلق أول هاكاثون علمي نسائي لتشجيع التنافس واالبتكار 

بدور المالكي

المطوع ملتقيا رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة



اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة، رئيس 
اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث 
األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن  وإنتــاج 
األســلحة  تلــك  وتدميــر  الكيميائيــة 
الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل 
خليفــة، والوفــد المرافــق لهــا، مــع األميــن 
التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشــامل 
أمــس،  زيربــو  النوويــة الســينا  للتجــارب 
علــى هامش أعمال المؤتمــر العام للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة المنعقد حالًيا في 
فيينا.وبحــث الجانبــان عالقــات التعــاون 
المشــتركة بيــن مملكــة البحريــن ومنظمة 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، 

وســبل تعزيزهــا وتطويرها على األصعدة 
ودعــم  التعــاون  تفعيــل  وأهميــة  كافــة، 
الجهود الدولية المشتركة، لدرء المخاطر 

والتهديدات النووية.
واجتمعــت الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن 
دعيــج آل خليفــة أمــس مــع المديــر العــام 

بالوكالــة  التقنــي  التعــاون  إدارة  ورئيــس 
الدوليــة للطاقــة الذرية دازهــو يانغ نائب، 
علــى هامش مشــاركتها في أعمال الدورة 
الثالثــة والســتين للمؤتمــر العــام للوكالــة 
الدوليــة للطاقة الذريــة، بمدينة فيينا في 

جمهورية النمسا.
وأثنــت علــى التعــاون المثمــر بيــن مملكة 
البحريــن وإدارة التعاون التقنــي بالوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، منوهــة بتوقيــع 
البرنامــج  )إطــار  علــى  البحريــن  مملكــة 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع  القطــري( 
يمثــل  اإلطــار  هــذا  أن  مؤكــدة  الذريــة، 
تعزيــز  نحــو  الجهــود  لتوجيــه  فرصــة 
االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة 

في المنطقة.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفــة، مع مستشــار رئيــس جمهورية البرازيل االتحاديــة فيليب مارتنس، 
في زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية البرازيل االتحادية.

وخالل االجتماع، أعرب الشيخ عبدهللا 
بــن أحمــد عــن تطلــع مملكــة البحريــن 
المختلفــة  التعــاون  أوجــه  تعزيــز  إلــى 
االتحاديــة  البرازيــل  جمهوريــة  مــع 
كدولــة مهمــة ولها مكانة دوليــة، مؤكًدا 
أهميــة فتح آفــاق جديــدة للتعاون بين 
البلديــن الصديقيــن وصواًل إلى شــراكة 

إستراتيجية.
وأفاد وكيل الخارجية للشؤون الدولية 
فــي  يتفقــان  الصديقيــن  البلديــن  أن 
الكثيــر مــن المواقــف والمبــادئ العامــة 
تجــاه القضايــا الرئيســة وفــي مقدمتها 
اســتتباب األمــن واالســتقرار ومكافحة 
اإلرهــاب ورفــض التدخــالت الخارجية 

في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
كما أشــار إلى أن دول االعتدال العربي 
إلــى  تســعى  البحريــن  مقدمتهــا  وفــي 
منطقــة  فــي  والتنميــة  األمــن  ضمــان 
األزمــات  ومعالجــة  األوســط  الشــرق 
والتحديــات القائمة من خــالل التعاون 
مــع الشــركاء لمكافحــة اإلرهــاب ومنــع 
والمســاهمة  الدوليــة  المالحــة  تهديــد 
الممتــدة  النزاعــات  حــل  فــي  البنــاءة 

كمصدر دائم للتوتر.
وتطــرق إلــى أهمية ورشــة العمــل التي 
ســوف تســتضيفها البحرين في أكتوبر 
المقبــل عــن ســالمة المالحــة البحريــة 
والجويــة مــن مخاطــر تهريــب أســلحة 

الدمــار الشــامل وغيرهــا مــن األســلحة 
ضمــن  المنطقــة،  أمــن  تهــدد  التــي 
مخرجــات اجتمــاع وارســو المنعقد في 
معركــة  أن  أكــد  كمــا  الماضــي،  فبرايــر 

اإلرهــاب  ضــد  هــي  الحقيقيــة  العالــم 
والطائفية والفقر.

بجهــود  مارتنــس  أشــاد  جانبــه،  مــن 
تعزيــز  ســبيل  فــي  البحريــن  مملكــة 

األمــن واالســتقرار اإلقليمــي والعالمــي 
ونجاحهــا فــي تحقيــق معــدالت عاليــة 
بــالده  تطلــع  عــن  معرًبــا  التنميــة،  مــن 
لتعزيــز التعاون والتنســيق مــع المملكة 

في مختلف المجاالت.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  اجتمــع  كمــا 
بــن  الشــيخ عبدالّلــه  الدوليــة  للشــؤون 
رئيــس  نجــل  مــع  خليفــة،  آل  أحمــد 
البرازيــل االتحاديــة رئيــس  جمهوريــة 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  العالقــات 
إدواردو  برازيليــا  بالعاصمــة  النــواب، 

جايير بولسونارو.
وبحــث الجانبان ســبل تعزيــز العالقات 
اإلقليميــة  والقضايــا  البلديــن  بيــن 
والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك، كما 
أكد الشــيخ عبدالّله بن أحمد آل خليفة 
أهميــة االســتمرار فــي تعزيــز العالقات 
المتميــزة القائمــة بيــن مملكــة البحرين 
وجمهورية البرازيل االتحادية بما يعود 
بالنفــع علــى البلديــن الصديقين ويعمل 

على صيانة السلم واألمن الدوليين.
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توجيه الجهود نحو االستخدامات السلمية للطاقة النووية
الشيخة رنا بنت عيسى : البحرين تدعم تطويع العلوم والتكنلوجيا لخدمة التنمية

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث 
األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن  وإنتــاج 
الكيميائية وتدمير تلك األســلحة الشــيخة 
خليفــة،  آل  دعيــج  بــن  عيســى  بنــت  رنــا 
ورئيــس  العــام  المديــر  نائــب  مــع  أمــس، 
الدوليــة  بالوكالــة  التقنــي  التعــاون  إدارة 
للطاقــة الذريــة دازهــو يانــغ، وذلــك علــى 
هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة 
والســتين للمؤتمــر العــام للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذرية، بمدينة فيينا في جمهورية 

النمسا.
 وخــالل اللقــاء، أثنت على التعــاون المثمر 
التعــاون  وإدارة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
التقنــي بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
منوهة بتوقيــع مملكة البحرين على ”إطار 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  القطــري“  البرنامــج 
اإلطــار  هــذا  أن  مؤكــدة  الذريــة،  للطاقــة 
يمثــل فرصــة لتوجيــه الجهــود نحــو تعزيز 

االستخدامات السلمية للطاقة النووية في 
المنطقة.

وأكدت الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج 
البحريــن  مملكــة  اهتمــام  أن  خليفــة  آل 
التعــاون  إدارة  مــع  التعــاون  تعزيــز  علــى 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  بالوكالــة  التقنــي 
يأتــي متماشــيا مــع رؤيــة مملكــة البحريــن 
التنميــة  وأهــداف   2030 االقتصاديــة 
المســتدامة، منوهــًة بضــرورة الدفــع بهــذه 
يســهم  بمــا  أرحــب  آفــاق  نحــو  العالقــات 
فــي دعــم اســتخدام العلــوم والتكنولوجيا 

النووية من أجل تلبية األولويات الرئيســة 
في مجال التنمية المستدامة.

اجتمعــت   المؤتمــر،  هــذا  هامــش  وعلــى    
اللجنــة  رئيــس  الخارجيــة  وزارة  وكيــل 
الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج 
وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائيــة 
نائــب  وتدميــر تلــك األســلحة، أيًضــا، مــع 
الضمانــات  إدارة  ورئيــس  العــام  المديــر 
بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ماســيمو 

أبارو.
 وخالل اللقاء، أعربت عن تقديرها للجهود 

الضمانــات  إدارة  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة 
بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مشــيدة 
بالــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه فــي إدارة 
وتنفيــذ ضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة ومــا يعكســه ذلك مــن حرصها على 
الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة ونزع 

السالح.
رئيــس  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وثمنــت   
اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث 
األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن  وإنتــاج 
الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة الــدور 
الــذي تقوم به إدارة الضمانات في التحقق 
عــدم  معاهــدة  بإطــار  الــدول  التــزام  مــن 
االنتشــار النــووي )NPT(، مؤكــدًة فــي هــذا 
الداعــي  البحريــن  الصــدد، موقــف مملكــة 
إلــى ضــرورة التــزام جميــع األطــراف بهذه 
المعاهــدة، مشــددًة علــى ضــرورة تطبيــق 
الــدول لضمانــات األمــن واألمــان النوويين 
بمــا مــن شــأنه تجنــب وقــوع أي حــوادث 
تــؤدي إلــى كــوارث وعواقــب فــي المنطقة 

والعالم.

جانب من اجتماعات الشيخة رنا بنت عيسى مع مسؤولين بوكالة الطاقة الذرية

المنامة - وزارة الخارجية: 

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مع مستشار الرئيس البرازيلي

المنامة - وزارة الخارجية

دول االعتدال العربي تسعى لضمان األمن والتنمية

سفارة اإلمارات تفتح أبوابها األحد واإلثنين أمام مواطنيها لإلدالء بأصواتهم
ســلطان بــن حمــدان: انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي 2019 ترســيخ لتمكيــن المــرأة

أعلن ســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشــيخ ســلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن فتح الســفارة أبوابها يومي 22 
و23 سبتمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء أمام مواطني دولة اإلمارات المقيمين في مملكة البحرين والمسجلين في 

قائمة الهيئة االنتخابية لإلمارة التي ينتمون إليها، لإلدالء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019.

أنبــاء  الســفير فــي تصريــح لوكالــة  وأوضــح 
الوطنيــة  اللجنــة  “أن  أمــس  )بنــا(  البحريــن 
النهائيــة  القائمــة  اعتمــدت  لالنتخابــات 
للمرشــحين، وتضم هذه القائمة 479 مرشــحا 
ومرشــحة مــن جميــع إمــارات الدولــة، وهــي 
إمــارة  مــن  125مرشــحا  كالتالــي:  مقســمة 
أبوظبــي، و86 مرشــحا من إمــارة دبي، و109 
مرشحين من إمارة الشارقة، و61 مرشحا من 
إمــارة رأس الخيمــة، و26 مرشــحا مــن إمــارة 
عجمــان، و 19 مرشــحا من إمــارة أم القيوين، 
ويبلــغ  الفجيــرة،  إمــارة  مــن  مرشــحا  و53 
قائمــة  فــي  مرشــحة   176 المرشــحات  عــدد 
اللجنــة  اعتمــدت  وقــد  النهائيــة،  المرشــحين 
الوطنيــة لالنتخابــات 118 مركــزا للتصويــت 

في خارج الدولة”.
وأكــد الســفير “أن المــرأة اإلماراتيــة ســتبلغ في 
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي 2019 
إلــى  بوصولهــا  وذلــك  التمكيــن،  مســيرة  ذروة 
تحقيــق المناصفة الكاملة مــع الرجل تحت قبة 

البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية”.
وقــال “تأتــي هــذه المناصفــة األولى مــن نوعها 
على مســتوى العالــم العربي، تنفيــذا للقرار رقم 
/  1/   لســنة 2019 الــذي أصــدره صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
تمثيــل  نســبة  برفــع  والخــاص  هللا”  “حفظــه 
إلــى  االتحــادي  الوطنــي  المجلــس  فــي  المــرأة 
50 %، وهــذا يعبــر عــن إيمان القيادة الرشــيدة 
بقــدرات وإمكانات المرأة اإلماراتية، وإشــراكها 
فــي صنــع القــرار السياســي، بوصفهــا صاحبــة 
ثقافــة ومهــارات وخبــرات وطنيــة واجتماعيــة 

وإنسانية يعتد بها”.
وأضــاف “شــكل برنامــج التمكيــن الــذي أطلقــه 
صاحــب الســمو رئيــس الدولة “حفظــه هللا” في 

كبيــرا  وتحــوال  نوعيــة  انعطافــة   ،2005 العــام 
فــي تاريــخ المــرأة اإلماراتيــة، حيــث شــاركت 
فــي العــام 2006 فــي أول انتخابــات يشــهدها 
المجلس الوطني االتحادي، كناخبة ومرشحة”.

وأوضــح الشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد 
هــو  المقبــل  أكتوبــر   5 يــوم  “أن  نهيــان  آل 

الموعــد الرئيــس النتخابــات المجلــس الوطنــي 
االتحــادي الذي تتم فيه عمليات التصويت في 
كافــة أنحــاء الدولــة، وســتعلن النتائــج األوليــة 
لالنتخابــات في اليوم نفســه، والنهائية يوم 13 

أكتوبر 2019”.
أعلنــت  لالنتخابــات  الوطنيــة  اللجنــة  وكانــت 
قوائم الهيئات االنتخابية لجميع إمارات الدولة 
النتخابــات المجلــس الوطني االتحــادي 2019، 
زيــادة  لتشــهد  عضــوا   337738 ضمــت  وقــد 
تصــل إلــى 50.58 % مقارنــة بقوائــم الهيئــات 
االنتخابيــة للعــام 2015، التــي بلغــت 224281 

مواطنا ومواطنة.
يمثــل  االتحــادي  الوطنــي  المجلــس  أن  يذكــر 
الســلطة االتحادية )الرابعــة( من حيث الترتيب 
)الخمــس(  االتحاديــة  الســلطات  ســلم  فــي 
المنصوص عليها في الدســتور، وهي: المجلس 
ونائبــه،  االتحــاد  ورئيــس  لالتحــاد،  األعلــى 
الوطنــي  والمجلــس  االتحــاد،  وزراء  ومجلــس 

االتحادي، والقضاء االتحادي.
ويضــم المجلس الوطني االتحادي )40( عضوا، 
يتوزعون على اإلمارات بحســب الدســتور على 
أســاس: )8( مقاعد إلمــارة أبوظبي، و)8( مقاعد 
إلمــارة دبــي، و)6( مقاعــد إلمارة الشــارقة، و)6( 
مقاعــد إلمارة رأس الخيمــة، و)4( مقاعد إلمارة 
و)4(  الفجيــرة،  إلمــارة  مقاعــد  و)4(  عجمــان، 
المجلــس  القيويــن، ويجمــع  أم  مقاعــد إلمــارة 
الوطنــي االتحــادي فــي تشــكيله بيــن طريقتــي 

االنتخاب والتعيين.
االتحــادي  الوطنــي  المجلــس  أهميــة  وتبــرز 
بوصفــه صــوت الشــعب والمعبر عــن طموحاته 
وتطلعاتــه، حيــث إن المجلس مثال لإلحســاس 
المخلــص  والعمــل  الوطنيــة،  بالمســؤولية 
والمســؤول والواعــي تجــاه الوطــن مــن خــالل 
تهــم  التــي  القضايــا  بطرحــه  التكاملــي،  عملــه 
المواطنيــن والمتصلــة بحاضرهــم ومســتقبلهم 

وإيجاد الحلول المناسبة.

المنامة - بنا

الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان

البحرين تبحث التعاون مع “حظر النووي”
للمنظمة الــتــنــفــيــذي  األمــيــن  مــع  تجتمع  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــل  ــي وك

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل أمير منطقة الرياض صاحب 
الســمو الملكــي األمير فيصــل بن بندر 
بن عبدالعزيز آل ســعود بمكتبه بقصر 
الحكــم، أمس، ســفير مملكــة البحرين 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى 
الشــيخ حمــود بن عبــدهللا آل خليفة.

الملكــي  الســمو  واســتعرض صاحــب 
األميــر فيصل بــن بندر بــن عبدالعزيز 
التــي  األخويــة  العالقــات  ســعود  آل 
تربــط بين مملكــة البحريــن والمملكة 
اهتمــام  مؤكــدا  الســعودية،  العربيــة 
بتعزيــز  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

مختلــف  علــى  الوثيقــة  العالقــات 
المســتويات بما يعــزز مصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأعــرب الشــيخ حمود بــن عبدهللا آل 
خليفــة عــن اعتــزاز مملكــة البحريــن 
الراســخة،  األخويــة  بالعالقــات 
ومــا تقــوم عليــه مــن أســس المحبــة 
مملكــة  حــرص  مؤكــدا  واألخــوة، 
التنســيق  مواصلــة  علــى  البحريــن 
العربيــة  المملكــة  مــع  المشــترك 
الســعودية إزاء مختلــف القضايــا بمــا 

يلبي التطلعات المشتركة.

استعراض العالقات السعودية البحرينية

المنامة - وزارة الخارجية

تســلم  رئيس جمهوريــة مالطا جورج 
فيــال،، أوراق اعتمــاد الســفير إبراهيم 
عبــدهللا ســفيرا فــوق العــادة مفــوض 
جمهوريــة  لــدى  البحريــن  لمملكــة 
لــدى  تونــس،  فــي  المقيــم  مالطــا 
استقباله الســفير صباح أمس بالقصر 
الجمهــوري بالعاصمة المالطية فاليتا.

البــالد  الســفير تحيــات عاهــل  ونقــل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، إلى رئيس جمهورية مالطا 
وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية 

مالطا دوام التقدم واالزدهار.

رئيس مالطا يتسلم أوراق سفير البحرين

عبدهللا بن أحمد: 
تطلع لتعزيز 
التعاون مع 

البرازيل وصوال 
لشراكة إستراتيجية
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أفران وأطقم حمامات مخلفات انتشلها “فريق الغوص”
ــئ ــرافـ ــمـ ــالـ ــب كــــامــــيــــرات أمـــنـــيـــة بـ ــيـ ــركـ ــتـ ــة لـ ــصـ ــاقـ ــنـ مـ

للغــوص  البحريــن  فريــق  رئيــس  قــال 
التطوعــي خالــد الســعيد إن أكثــر أصنــاف 
المخلفــات التي انتشــلها الفريــق من البحر 
والمخلفــات  الصيــد  شــباك  بقايــا  كانــت 

البالستيكية.
صحفيــة  تصريحــات  خــالل  ذلــك،  جــاء   
علــى هامــش اإلعــالن عــن إطــالق الحملــة 
الوطنيــة “بحرنــا نظيــف” وذلــك بمناســبة 
اليــوم العالمــي لتنظيــف البحــار، بمشــاركة 
عــدد كبيــر مــن المتطوعيــن مــن مختلــف 

المجاالت.
وأشــار إلى أن الفريق أوصــى إدارة الثروة 
البحريــة بأهميــة توفيــر كاميــرات أمنيــة، 
لرصــد المخالفــات البحريــة عنــد المرافــئ، 
تلــك  تركيــب  مناقصــة  طــرح  تــم  حيــث 

الكاميرات.
مســوحاته  وخــالل  الفريــق  أن  وذكــر 
اكتشــفوا  التنظيــف،  وجــوالت  الميدانيــة 
وجــدوا أن من بين المخلفــات كانت أفران 
وأجهــزة إلكترونيــة وأطقــم حمامات تركز 

أغلبها بالقرب من المرافئ.
ولفــت فيمــا يتعلق بخطــة الفريــق الزمنية 
إلى أن الفريق سيبدأ بالمرافئ حتى الثلث 
بعدهــا  لينتقــل  نوفمبــر،  شــهر  مــن  األول 
المتمثلــة  المقبلــة  المراحــل  دراســة  إلــى 

فــي حمــالت تنظيــف الجــزر ومــن بعدهــا 
الهيرات. 

المخلفــات  خطــورة  أن  إلــى  وأشــار 
البالســتيكية البحريــة تتمثــل فــي دخولها 
ضمــن النظــام الغذائي لألســماك، مما يؤدي 

إلى تأثر اإلنسان بها في تغذيته.
وقال إن الفريق يعمل قبل إجراء أي حملة 
علــى إنــزال غواصيــن ومصوريــن بحريين 
لقــاع البحر لمســح المنطقة ودراســة أنواع 
وكمية ومواقع المخلفات فيها، حيث يضم 
الفريــق حوالــي 90 فــرًدا فــي تخصصــات 
مختلفة.وبيــن الســعيد أن الحملــة تهــدف 
البحريــة  للحيــاة  أفضــل  بيئــة  خلــق  إلــى 

والعمــل علــى تطويرهــا، إلــى جانــب نشــر 
الوعــي الثقافــي والبيئــي، والحفــاظ علــى 
الطبيعة البحرية وسالمة الحياة الفطرية.
ولفت إلى أن الحملة ستشمل فرز النفايات 
والعمــل علــى إعــادة تدويرهــا بطــرق آمنة 
يضــم  الفريــق  أن  إلــى  منوهــا  وســليمة، 
حوالــي 40 شــخًصا فــي لجنة المســوحات 

الميدانية.
وأضــاف أن الفريــق سيســعى الســتهداف 
األطفــال وذوي الهمم في الحملة بالتعاون 
فــي  وذلــك  التعليميــة،  المؤسســات  مــع 
سبيل توســيع نطاق المشاركة المجتمعية، 

وزيادة للتوعية الثقافية.

الهــالل األحمــر فــي توفيــر  ونــّوه بجهــود 
كل  وفــي  المرافــئ  كل  فــي  اإلســعافات 
جولة وحملة ميدانية، ومشــيًرا إلى وجود 
مخطط إلنزال األرياف الصناعية بالشراكة 

مع الجهات المعنية.
البحريــة  الرقابــة  رئيــس  مــن جانبــه، رأى 
فــي إدارة الثــروة البحريــة وليــد المحميــد 
الحيــاة  إعــادة  فــي  ستســاهم  الحملــة  أن 
إلــى البيئــة البحريــة. ولفــت إلــى أن قــرار 
وقــف عمليــات الصيد بشــباك الجر القاعية 
وأعــاد  البحريــة،  البيئــة  أنعــش  )الكــراف( 
بعض األســماك إلى الســواحل بعد ابتعادها 

بفعل ممارسات الصيد الخاطئة.

جانب من الحضور  خالد السعيد

عودة المتقاعد اختياريا بعقد “بارت تايم”... مرفوض
مواطن لـ “^”: “الصحة” استفادت من الكوادر ولتعمم التجربة على البقية

قــال مواطــن متقاعــد اختياريــا لـ”البــاد” أنــه فوجــئ برفــض جهة رســمية التعاقد معــه بعقد جزئــي أو مؤقت؛ ألنــه من ضمن 
المغادريــن الجهــاز الحكومــي ضمــن برنامج التقاعد االختياري. وذكر المواطن أنه يتصــور أن “فيتو” عودة الموظف المتقاعد 

اختياريا تقتصر على من كان يعمل بعقد دائم وليس توظيفا جزئيا أو مؤقتا.

الخدمــة  ديــوان  مــع  “البــالد”  وتواصلــت 
القانونــي  الموقــف  الســتطالع  المدنيــة 
إن  للصحيفــة  الديــوان  وقــال  ذلــك.  مــن 
حظر رجــوع الموظف المتقاعــد اختياريا 
أنــواع  كل  يشــمل  الحكوميــة  للخدمــة 
أو  المؤقــت  التوظيــف  ســواء  التوظيــف 

الجزئي أو الدائم.

شكوى المواطن

وطالــب المواطــن عبــر “البالد” االســتفادة 
مــن خبــرات بعــض المتقاعديــن اختياريــا 

من خالل اســتثناء قبول التعاقد الجزئي 
أو المؤقــت معهــم لفترة محددة؛ من أجل 
لمؤسســة  المهنيــة  الخبــرة  إفقــاد  عــدم 

العمل.
وذكــر أن مجموعــة كبيرة من المتقاعدين 
اختياريــا يصنفــون بأنهــم مــن الكفــاءات 
الوطنيــة المهنية، ومن بــاب أولى التعاقد 
وطنيــة  كــوادر  مــع  المؤقــت  أو  الجزئــي 
بــدال مــن الكــوادر األجنبيــة التــي تتعاقــد 
معهــا بعــض الجهــات الرســمية، وبخاصــة 

الخدمية.

وتوقــع قبــول المتقاعديــن اختياريــا بــأن 
أو  الجزئــي  التعاقــد  ضوابــط  تشــملهم 
المؤقــت الســارية على األجانــب من عدم 
غيــر  والمزايــا  العــالوات  علــى  حصولهــم 
الراتــب في حال التعاقد معهم باعتبارهم 
كفاءات وطنية تســاهم في مسيرة البناء 

والتنمية بالبحرين.
وأشــار إلى ضرورة احتســاب كلفة وجود 
الموظــف األجنبــي بالوظيفــة الحكوميــة 
الميزانيــة،  علــى  تؤثــر  التــي  ونفقاتــه 
وبخاصــة مــا يتعلــق بتأميــن المصروفات 

اإلضافية مثل التذاكر واإلقامة وتدريس 
األبناء وغيرها من نفقات.

ولفــت المواطــن إلــى أن لديــه معلومــات 
عــن حصــول وزارة الصحة على اســتثناء 
مــن خالل فتح التوظيــف لموظفين جدد 
والسماح بالتعاقد مع متقاعدين اختياريا 
بعقود مؤقتة أو جزئية لم تخضع إلمضاء 
من ديوان الخدمة المدنية على ما يبدو.

وقــال: أدرك المســؤولون بــوزارة الصحــة 
لتســيير  وطنيــة  كــوادر  وجــود  أهميــة 
بعــض المرافــق مــن بعــد مغادرتهــا بنظــام 
التقاعــد االختيــاري، ومن األهميــة بمكان 
علــى بقيــة الجهــات الخدميــة االســتفادة 
مــن إعــادة النظــر فــي وجــود حظــر تــام 
علــى عــودة الموظف الحكومــي المتقاعد 
اختياريــا للوظيفة الحكومية بعقد جزئي 

أو مؤقت.

راشد الغائب

Û  لفــت انتباهــي قبــل أيــام، ردود الفعــل القويــة لعــدد واســع مــن المغرديــن
والنشــطاء في شــبكات التواصــل االجتماعي، بخصــوص الحكم القضائي 
الذي صدر أخيًرا بحق اآلسيوي المخمور الذي قاد حافلته بشكل معاكس 

التجاه السير، متسبًبا بحادث شنيع أزهق روح شاب بحريني بريء.
Û  الحكــم لــم تتجــاوز عقوبتــه الســجن 3 ســنوات مــع النفــاذ، واإلبعــاد عــن

البــالد بعــد قضــاء المحكوميــة، وهــو مــا أثار موجــة هائلة من التســاؤالت 
عن مســتوى العقوبة “هنا” في مقابل مســتوى الجرم نفسه، وحجم الضرر 

الناتج عنه. 
Û  ،إلى ذلك، أثار حكم قضائي آخر موجة مشــابهة من التســاؤالت الشــعبية

والذي صدر أخيًرا بحق الشخص الذي سب الذات اإللهية في أحد مواقع 
التواصل االجتماعي، إذ لم يتجاوز بمجملة السجن لمدة عام واحد فقط، 

مع النفاذ.
Û  ومــا بيــن هــذه األحــكام وتلــك، والتــي يقــف خلفهــا قضــاة ذوو كفــاءة

وخبــرة ومعرفــة قديــرة وجديرة، يشــهد لهــا القاصي والدانــي، فبرأيي أن 
مــن األهميــة أن يتــم اطــالع الــرأي العام علــى حيثيات األحــكام المرتبطة 
باألحــداث الجدليــة أو التــي تهــم النــاس بشــكل أكثــر تفصيلــي، ووضوح، 

درًءا للتساؤالت والقيل والقال.
Û  المواطــن لــه الحــق التام فــي الحصول علــى المعلومة، وهو حــق يكفله له

دســتور مملكــة البحريــن، هــذا الحــق هــو أحــد الخطــوط الفاصلــة مــا بين 
الــدول التــي تقــوم علــى النهــج المؤسســاتي والمدنــي الحديــث، ومــا بين 

الدول التي ال تزال في البدايات.
Û  واقع المرحلة اليوم، يختلف عما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، فمنصات

التواصل االجتماعي واإلعالم الحر والمتدفق من كل مكان، فتح األبواب 
علــى مصراعيهــا للناس لكــي يعرفوا ما يجري حولهم، والحل في مواجهة 
ذلــك يمكــن بالشــفافية والوضــوح معهــم، كنهــج للدولــة القويــة وليســت 

الضعيفة.

الحق في 
الحصول على 

المعلومة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعايــة الوكيل المســاعد للموارد البشــرية العميــد عادل عبدهللا 
أمين، افتتح مدير إدارة شــؤون األفراد ورشــة عمل تدريبية بعنوان 
“روح الفريــق” نظمهــا فريق الســعادة التابع للموارد البشــرية مع فريق 
والفــروع واألقســام  الشــعب  مــن رؤســاء  عــدد  بمشــاركة  كامبينيــا، 

وموظفي وزارة الداخلية.

الوكيــل  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
أن  البشــرية  للمــوارد  المســاعد 
تنظيــم مثــل هذه الــورش يهدف 
إلــى تعزيــز الــدور الذي يقــوم به 
الموظــف في مكان عمله وتنمية 
قدراته في التعامل اإليجابي مع 
بيئــة العمل والظــروف المحيطة 
بــه، ممــا يســاعد فــي جعــل بيئــة 
العمــل ســليمة ومحفــزة، كما أنها 
مفاهيــم  ترســيخ  فــي  تســاهم 
والتميــز،  واإليجابيــة  الســعادة 
إضافــة إلــى أنهــا فرصــة اللتقــاء 
الموظفين وتعزيز التواصل فيما 

بينهــم؛ لتعزيز روح العمل كفريق 
واحد.

كمــا أثنــى علــى جهــود القائميــن 
التدريبيــة  الورشــة  علــى 
وحرصهــم  فيهــا،  والمشــاركين 
اإليجابيــة  الــروح  تعزيــز  علــى 
وخلق بيئة جاذبة وهادفة وأكثر 
إنتاجيــة لدي الموظفين، مشــيرا 
يبــرز  الــورش  تنظيــم  أن  الــى 
قــدرة فريــق الســعادة علــى جمع 
وتحفيزهــم  الشــبابية  الطاقــات 
الســعادة  أهميــة  زرع  علــى 

والشعور بالرضا.

“الموارد البشرية” بـ “الداخلية” 
تنظم ورشة عن روح الفريق

جــاء فــي توضيــح ديــوان الخدمــة علــى 
قانونيــة حظــر  بشــأن  “البــالد”  استفســار 
ــا  اختياريًّ المتقاعــد  الموظــف  عــودة 
أو  مؤقــت  بعقــد  الحكوميــة  للوظيفــة 
جزئي بأن “تعليمات الخدمة المدنية رقم 
)7( لســنة 2018م بشــأن برنامــج التقاعــد 
االختيــاري لموظفــي الجهــات الحكوميــة 
قــد حظــرت بنــص واضــح فــي البنــد رقم 
)4( مــن: رابًعــا )نطــاق التطبيــق وشــروط 

االســتفادة من البرنامــج( رجوع الموظف 
للخدمــة الحكوميــة بــأي نــوع مــن أنــواع 
التنفيذيــة  الالئحــة  وبحســب  التوظيــف 
لقانــون الخدمــة المدنيــة فــإن مــن أنــواع 
التوظيــف المؤقــت والجزئــي إلــى جانب 

التوظيف الدائم.
وأضــاف: “من ثــم فإن هذا الحظــر الملزم 
يعد من الشــروط الواضحــة في البرنامج 
والذي بينته مختلف منشــورات البرنامج 

فــي مختلف برامج التواصــل االجتماعي 
والصحــف  اإللكترونــي  الديــوان  وموقــع 
جميعهــا  أوضحــت  والتــي  والتلفزيــون 

شرط عدم الرجوع للخدمة”.
وذكــر الديــوان أن البرنامج في أصله كان 
ــا وخاضًعــا إلرادة الموظف فضالً  اختياريًّ
عــن أنــه يترّتــب عليــه أن تلغــى الوظيفــة 
وتلغــى  )الموظــف(  شــاغلها  خــروج  بعــد 

ميزانيتها بناًء على ذلك.

ــم ــدائـ ــف الــمــؤقــت والـــجـــزئـــي والـ ــي ــوظ ــت ــواع ال ــ ــ بــجــمــيــع أن

“الخدمة” لـ “^”: حظر عودة الموظف للحكومة “ملزم”

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

تقدم 5 نواب، وهم باســم المالكي، عبدهللا الذوادي، فوزية زينل، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، بمقترح قانون بإنشــاء هيئة وطنية لألمن 
الســيبراني تحــت إشــراف وزيــر الداخليــة، علــى أن يعتمــد لهــا ميزانيــة خاصة ضمــن الميزانية العامــة للدولة. مــن جهته، قال النائب باســم 
المالكــي لـــ “البــاد” إن المقتــرح جــاء ليضــع إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي؛ للتخطيــط واالســتعداد وتقييــم المخاطر 

والتحكم والتصدي لها.

الهيئــة  هــذه  إنشــاء  مقتــرح  أن  إلــى  ولفــت 
والتدابيــر  الخطــوات  تعزيــز  إلــى  يهــدف 
المحتملــة  األضــرار  مــن  للتخفيــف  الراميــة 
الشــامل  أو االختــراق، والتخطيــط  للهجــوم 
الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد الكوارث، 
التــي تتضمــن أحكامــا بشــأن حــاالت انقطاع 
الســيبرانية  الحــرب  أن  وذكــر  الخدمــات. 
أصبحــت محال لالهتمــام في اآلونة األخيرة، 
األمــر الــذي أدى إلى إدراك العديــد من الدول 
مــن  وتمثلــه  مــن خطــورة  تحملــه  مــا  مــدى 
تهديــد للحكومات. وأشــار إلى أنه يمكن لهذا 
النــوع مــن الحروب أن تنطــوي على هجمات 

ذات دوافــع سياســية علــى نظــم المعلومــات 
والبنيــة التحتية، وتؤدي إلى تعطيل المواقع 
الخدمــات  تعطيــل  أو  الرســمية،  والشــبكات 
األساسية أو سرقة أو تغيير البيانات والنظم 
المالية، أو بقصد االستطالع والتجسس على 

المؤسسات الحكومية والعسكرية.
مهمــة  بالهيئــة  أنــاط  المقتــرح  إن  وقــال 
وضــع إســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لألمــن 
تنفيذهــا،  علــى  واإلشــراف  الســيبراني 
فــي  المخاطــر  إلدارة  أنظمــة  واســتحداث 
األمــن الســيبراني، وإبالغ الجهــات بالمخاطر 
والتهديــدات الماســة باألمــن الســيبراني، إلى 

جانــب حمايــة مؤسســات وقطاعــات الدولــة 
من مخاطر القرصنة اإللكترونية.

إنشــاء  يتضمــن  المقتــرح  أن  وأضــاف 
الهيئــة لوحــدة تختــص بمكافحــة الشــائعات 
تختــص  أخــرى  ووحــدة  اإللكترونيــة، 
االختــراق  لحــوادث  الســريعة  باالســتجابة 
وتهديد األمن السيبراني، إضافة إلى مساندة 
االســتدالل  عمليــات  فــي  المعنيــة  الجهــات 

والتحقيق في جرائم األمن السيبراني.
ولفت إلى أن المقترح أولى الهيئة مســؤولية 
المبادرة بالحمايــة والوقاية من جرائم األمن 
السيبراني على مدار الساعة، وإدارة األزمات 

الناتجــة عــن عمليــات االختــراق الســيبراني، 
وتأهيل الكــوادر الوطنية الفنية المتخصصة 

في مجال األمن السيبراني.
وأشــار إلــى أن المقتــرح كلــف الهيئــة بإعــداد 
األمــن  أداء  لقيــاس  الدوريــة  التقاريــر 
والعمــل  البحريــن  مملكــة  فــي  الســيبراني 

علــى تطويــره، والمشــاركة في إعــداد برامج 
وتهديــدات  بمخاطــر  المجتمعيــة  التوعيــة 
القرصنــة اإللكترونيــة وطــرق الحمايــة منها، 
إلى جانب المشاركة وتمثيل مملكة البحرين 
فــي جميــع المؤتمــرات الداخليــة والخارجية 

ذات العالقة باألمن السيبراني.

مقترح نيابي بإنشاء هيئة وطنية لألمن السيبراني

باسم المالكي

محرر الشؤون المحلية
يهدف إلى وضع 

إستراتيجية وطنية 
لمكافحة اإلرهاب 

اإللكتروني

يتضمن إنشاء 
وحدة لمكافحة 

الشائعات 
اإللكترونية

تكليف الهيئة 
بإعداد التقارير 

الدورية لقياس 
أداء األمن



اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي، بديــوان الــوزارة بمدينة 
عيســى، طلبــة مملكــة البحريــن الفائزين في مســابقة الشــيخة لطيفة بنت 
محمــد آل مكتــوم إلبداعــات الطفولــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشقيقة، حيث استطاع عشرة طالب وطالبات الفوز بمراكز متقدمة على 
مستوى الطلبة المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وبهــذه المناســبة، أشــاد الوزيــر بهذه 
الجائــزة التي ُتعنى بتشــجيع الطلبة 
وإبداعاتهــم،  مواهبهــم  وتنميــة 
التــي  الوثيقــة  بالعالقــات  منوهــًا 
تربــط بيــن مملكــة البحريــن ودولــة 
اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
بينهــا  ومــن  المجــاالت  كافــة  فــي 
المجــال التعليمــي، معبرًا عن شــكره 
المســابقة،  هــذه  فــي  للمشــاركين 
التوفيــق  دوام  للجميــع  ومتمنيــًا 

والنجاح.

الجديــر بالذكــر أن مجــاالت الجائــزة 
التــي فــاز بهــا طلبــة مملكــة البحرين 
والدراســات  البحــوث  مجــال  هــي 
مــن  كل  فيهــا  وحصــل  التاريخيــة 
الطالبــة فاطمة الحايكي على المركز 
المحــروس  ســالم  والطالبــة  األول 
علــى المركــز الثانــي والطالبــة رقيــة 
الحسيني على المركز الثالث، ومجال 
الجغرافيــة  والدراســات  البحــوث 
وحصــل فيهــا كل مــن الطالبــة جنان 
الثانــي  المركــز  علــى  عبدالرحيــم 

والطالب علي البوعركي على المركز 
الثالث، ومجال البحوث والدراسات 
البيئيــة وحصل فيهــا كل من الطالبة 
الثانــي  المركــز  علــى  فــالح  فاطمــة 
والطالبة نورة البوعركي على المركز 
الكاريكاتيــر  ومجــال  مكــرر،  الثانــي 
وحصل فيــه كل من الطالب عبدهللا 
العــرادي على المركز الثالث والطالبة 
رقيــة األنصــاري علــى المركــز الرابع، 
الحديــث وحصلــت  علمــاء  ومجــال 
فيــه الطالبــة روان العلي على المركز 

األول.
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النعيمي يحيي طلبتنا الفائزين بجائزة إماراتية

النعيمي مستقبال الطلبة الفائزين بالجائزة 

4 مديرات مساعدات بـ “ثانوية االستقالل” و3 منهن جدد
ـــة” ـــه “التربي ـــرارا أصدرت ـــف ق ـــي ويخال ـــر قانون ـــن غي ـــادر “^”: عدده مص

عــن  “البــالد”  لـــ  تربويــة  مصــادر  تحدثــت 
بمدرســة  مســاعدات  مديــرات   4 تعييــن 
االستقالل الثانوية للبنات الواقعة بمنطقة 
المحــرق. وقالــت المصــادر أن تعييــن هــذا 
العــدد يخالف قرارا متفقــا عليه بين وزارة 
التربيــة والتعليم وديوان الخدمة المدنية، 
والــذي حــدد أعــداد المديريــن المســاعدين 

بناء على عدد الطلبة بالمدرسة.

مخالفة القواعد

وذكرت المصادر أن عدد الطلبة بالمدرســة 
يصــل إلــى قرابــة 842 وفقــا آلخــر تقريــر 
العــدد الحالــي يصــل لقرابــة  رســمي، وأن 
ألــف طالبــة، وأن المعيــار المعتمــد بالوزارة 
يوجــب تعييــن مديريــن مســاعدين اثنيــن 

فقط وفقا لعدد الطلبة.
مديــرات   4 تعييــن  أن  المصــادر  وبينــت 

مســاعدات بمدرســة واحــدة يعتبــر مخالفا 
األقصــى  الحــد  ألن  المعتمــدة؛  للمعاييــر 
أال  يجــب  المســاعدين  المديريــن  لتعييــن 
يفوق 3، والمدرسة حاليا تستوعب تعيين 
مديرتيــن مســاعدتين إلــى ثــالث مديــرات 
مســاعدات وفقــا للعــدد النهائــي مــن عــدد 

الطالبات.

قياديون جدد

مدرســة  مديــرة  أن  المصــادر  وبينــت 
الجديــد،  بمركزهــا  جديــدة  االســتقالل 

وخلفت مديرة تقاعدت.
المديــرات  عــدد  أن  المصــادر  ولفتــت 
المســاعدات بالعــام الدراســي الســابق كان 
منســجما مع عدد الطالبات، إذ كانت توجد 
3 مديــرات مســاعدات وليــس 4 كمــا تقــرر 

بهذا العام الدراسي.
ونبهت المصادر إلى 3 مديرات مســاعدات 

من بين األربع معينات جدد بمراكزهن، أما 
المديــرة المســاعدة الرابعــة، فقــد جــدد لها 

بموقعها في المدرسة ذاتها.

المعايير المعتمدة

ولفت المصادر لصحيفة البالد 
أنــه وفقــا للمعاييــر المعتمــدة 
بيــن وزارة التربيــة وديــوان 
احتياجــات  بشــأن  الخدمــة 

المدارس لعــدد الوظائف، فإن 
المعيار المتفق عليه كاآلتي:

- توفيــر مديــر مســاعد واحــد إذا 
كان عــدد الطلبــة بالمدرســة من 0 

إلى 650 طالبا.
- توفيــر مديرين مســاعدين إذا كان 
عدد الطلبة من 651 إلى 950 طالبا.

- توفير 3 مديرين مســاعدين إذا كان عدد 
الطلبة من 951 فأكثر.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

التقنيــة  البحريــن  كليــة  اســتقبلت 
)بوليتكنك البحرين( على مدى يومين 
800 طالــب وطالبــة المقبوليــن  نحــو 
2019- الجــاري  األكاديمــي  للعــام 
التهيئــة  يــوم  فعاليــات  2020، ضمــن 
يهــدف  والــذي  المســتجدين،  للطلبــة 
إلــى تهيئهــم نفســًيا وأكاديمًيــا للحياة 
بالخدمــات  وتعريفهــم  الجامعيــة، 
واللوائــح  البوليتكنــك  توفرهــا  التــي 

واإلرشادات التي تهم الطالب.
مــن جهتــه، حــرص الرئيــس التنفيذي 

علــى  زابودســكي  جيــف  للبوليتكنــك 
بالطلبــة  رحــب  حيــث  الحضــور، 
حديًثــا  انضمــوا  الذيــن  المســتجدين 
إلــى البوليتكنــك، وبأعضــاء الهيئتيــن 
إلــى  مشــيًرا  واإلداريــة،  األكاديميــة 
أن يــوم التهيئــة يشــكل فرصــًة لفتــح 
األســاتذة  مــع  التواصــل  قنــوات 
والمرشــدين األكاديمييــن واإلدارييــن 
إلــى  باإلضافــة  البوليتكنــك،  فــي 
التعريف بمختلف الخدمات التعليمية 

التي تقدمها البوليتكنك لمنتسبيها.

800 طالب مستجد بـ “بوليتكنك”
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“التربية” للمدارس الخاصة: ال تقبلوا مواليد 2014
عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم االجتمــاع األول مع مديري المــدارس الخاصة، 
تزامًنــا مــع بــدء العــام الدراســي الجديــد 2019/2020، برئاســة وكيــل الــوزارة 

لشؤون التعليم والمناهج فوزي الجودر. 

ونوقــش خــالل االجتمــاع الــذي حضره 
الخاصــة،  المــدارس  مديــري  مــن   74
العديــد مــن الموضوعــات ذات األهمية، 
ومنهــا ضرورة اســتكمال بيانــات الطلبة 
في النظام اإللكتروني، وااللتزام بالســن 
فــي  الطلبــة  تســجيل  عنــد  القانونــي 
الصــف األول االبتدائــي للعــام الدراســي 
 2014 مواليــد  قبــول  وعــدم  الجــاري، 
فــي الصــف األول االبتدائــي، وااللتــزام 
بالطاقــة االســتيعابية المقــررة، واإلبالغ 

االســتمارة  مــلء  عبــر  الحــوادث  عــن 
اســتعداد  وضــرورة  لذلــك،  المخصصــة 
المــدارس الخاصــة للزيــارات الميدانيــة 
فيهــا،  العمــل  ســير  بمتابعــة  الخاصــة 
الطالبــي،  االنضبــاط  بالئحــة  وااللتــزام 
الطلبــة  وســالمة  أمــن  علــى  والحــرص 
واســتيفاء  المدرســية،  الحافــالت  فــي 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  متطلبــات 
والمناهــج  المختبــرات  صعيــد  علــى 
الدراســية، أما بالنســبة للمرحلة الثانوية 

نتائــج  توفيــر  مناقشــة  تمــت  فقــد 
المــواد اإللزاميــة فــي المرحلــة الثانويــة 
الدراســية  لألعــوام  الخاصــة  للمــدارس 

 ،2016/2017,2017/2018,2018/2019
واالمتحانــات المركزية للمــواد اإللزامية 

بهذه المرحلة الدراسية.

االجتماع األول مع مديري المدارس الخاصة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عبــر عــدد مــن أولياء أمور الطلبة ذوي اضطراب التوحد عن بالغ شــكرهم وتقديرهم لــوزارة التربية والتعليم؛ على اتخاذها خطوة 
التوســع في تطبيق برنامج التوحد، ليشــمل المدارس اإلعدادية، ما فتح أمام أبنائهم الفرصة الســتكمال دراســتهم النظامية، بعد 
أن كان دمــج هــذه الفئــة مقتصــًرا على المرحلة االبتدائية فقط، مشــيدين بجهــود الوزارة في توفير الخدمــات التربوية والتعليمية 

المالئمة لظروفه أبنائهم الصحية وقدراتهم الدراسية.

آثار إيجابية

مــن جانبهــا، أبــدت ولية أمــر الطالب جواد 
وزارة  بجهــود  إعجابهــا  محســن  جعفــر 
التعليــم  توفيــر  فــي  والتعليــم  التربيــة 
الخاصــة،  االحتياجــات  لــذوي  المناســب 
بمــن فيهــم ذوو اضطراب التوحــد، مؤكدًة 
أن توفيــر فرصة انتقال ابنهــا إلى المرحلة 
اإلعداديــة هــو حلــم رادوهــا كثيــًرا، إذ كان 
إتمــام  عنــد  يتوقــف  التوحــد  دمــج طلبــة 
المرحلــة االبتدائية، مشــيرًة إلى أن تجربة 
ابنهــا ناجحــة بكل المقاييس، فقد أســهمت 
فــي تطــوره بشــكل ملحــوظ، وال شــك بأن 
انتقالــه إلــى اإلعــدادي ســيرتقي بمســتواه 
أكاديمًيــا وســلوكًيا واجتماعًيــا، معبرة عن 
شكرها لمدرسة ابنها الجديدة على حفاوة 

االستقبال منذ اليوم الدراسي األول، األمر 
الــذي انعكــس علــى نفســيته وشــخصيته 

وترغيبه بالتعلم والحضور المدرسي.

فخر عالمي

أمــا ولــي أمر الطالب محمــد عبدهللا مهدي 
فقــال إن مــا توفــره مملكــة البحريــن عبــر 
خدمــات  مــن  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
تعليميــة مجانيــة لطلبــة التوحد هــو إنجاز 
تعليمــي تربــوي يحــق لنــا التفاخر بــه أمام 
دول العالم، فمثل هذه الخدمات التعليمية 
توفرها المؤسســات الخاصــة بمبالغ كبيرة، 
ومــا وفرته المملكــة لنا كأولياء أمور أعاننا 
كثيــًرا علــى تعليــم وتأهيــل أبنائنــا، معبــًرا 
الكبيــرة  ســعادته  عــن  ذاتــه  الوقــت  فــي 

النضمــام ابنــه للمرحلة اإلعداديــة التي بال 
شــك ســتفتح له آفاًقا أرحب وستسهم في 
تحقيــق حلمــه المتمثــل فــي إتمــام الحيــاة 

الجامعية واالنخراط بالحياة المهنية.
االبتدائيــة  ابنــه  مدرســة  أن  وأضــاف 
قــدرات  تطويــر  فــي  كبيــر  دور  لهــا  كان 
بــكل  ناجحــة  التجربــة  وكانــت  ابنــه، 
المقاييــس، إذ نمت مهارات ابنه الدراســية 
تطويــر  وتــم  والتواصليــة،  والشــخصية 
إلــى  واالســتماع  القــراءة  فــي  مهاراتــه 
القصص، واســتخدام الحاســوب واألجهزة 

اإللكترونية وألعاب التركيب.

تطور ملموس

علــي  حســين  الطالــب  أمــر  وليــة  وقالــت 

ميــرزا إن ابنهــا ال يملــك القــدرة الكالميــة؛ 
بســبب مــا تعرض له عنــد والدته من نقص 
األوكســجين، لكــن هــذا المشــكل لــم يقــف 
عائًقــا أمــام المدرســة وأمــام معلميــه، بــل 

جاهــدوا وعملــوا علــى قــدم وســاق إلثراء 
مهاراتــه التواصلية، وتطوير القدرات التي 
يتمتــع بها، لتكــون له الباب لنطــق الكلمات 
التــي لطالمــا حلمنــا أن نســمعها منــه، ولــو 

كانــت بســيطة، لكنهــا جــاءت بفضــل مــن 
هللا ومــن ثــم جهــود الــوزارة المتمثلــة في 
الخدمــات،  المتطــورة، ونوعيــة  الصفــوف 
واالهتمام الكبير الذي يبذلونه من أجلهم.

وزير التربية مفتتحا صف المتوحدين بالمرحلة اإلعدادية قبل أيام

يوم التهيئة للطلبة المستجدين

االبـــــتـــــدائـــــيـــــة ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ يـــــتـــــوقـــــف  كــــــــــان  أن  بـــــعـــــد 

دمج “المتوحدين” بـ “اإلعدادية” حلم حققته “التربية”
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أب يزّور والدة ابنته باسم زوجته األولى فتبلغ ضده األخيرة
والدتـــه وقعـــت علـــى مســـتندات عمليـــة الـــوالدة وتقـــول “كانـــت باإلنجليـــزي”

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في واقعة تزوير أب وأم لشــهادة ميالد طفلتهما بالتعاون مع والدة األب، إذ عمد األب إلى 
تســجيل دخول زوجته الثانية باســم األولى بعد تهديد األخيرة بعد التحدث مع أحد وأخذ إثباتاتها الرســمية رغما عنها الســتعمالها 
بأحد المستشفيات الخاصة محل والدة ابنتهم هربا من مستشفى السلمانية الذي رفض تلقي حالة الوالدة عنده لعدم تصديق عقد 

الزواج بين المتهمين األول والثانية.

وقــررت المحكمــة تأجيــل القضية حتى جلســة 
25 ســبتمبر الجــاري؛ الســتدعاء شــاهد النفــي 
مــع التصريح بصورة من الئحــة االدعاء بالحق 
المدني التي تقدمت بها الزوجة األولى المجني 
عليهــا، والتــي تقدمــت بالبــالغ بعــد طالقها من 
المتهم بعد المشاكل التي حصلت بينهما بسبب 

هذه الواقعة.
وتشــير التفاصيــل حســب ما أبلغت بــه المجني 
مــن  ونصــف  ســنة  بعــد  عنهــا  وكشــفت  عليهــا 
حدوثهــا وبعــد فترة بســيطة مــن حصولها على 
الطــالق من زوجها، أن المتهم األول حضر إليها 
في الفترة التي كانت زوجته الثانية على وشك 
لتســجيل  الثبوتيــة  الــوالدة وأخــذ مســتنداتها 
المولــودة ابنتــه من زوجتــه الثانية باســمها في 
السجالت الرسمية، إال أنه وعند اعتراضها على 
فعلتــه غيــر القانونية وأبلغتــه أنها ال تريد جلب 
المشاكل لنفسها، قال لها “أنا ما انسجن عشانج 
راح أســجلها أســجلها غصبــا عنــك”؛ نظــرا لعدم 
تمكنــه من توثيق عقــد زواجه بالمتهمة الثانية؛ 
كون أنه شــرطي ولم يحصــل على اإلذن الالزم 
رفــض  الســلمانية  مستشــفى  أن  كمــا  للــزواج، 
اســتقبال زوجته؛ لعــدم تصديق العقد، وبالفعل 

تمكن من تسجيل ابنته باسمها ودون رضاها.
وأوضحــت أن طليقهــا كان دائمــا مــا يتعــرض 
لهــا بالضــرب ويعاملها معاملة ســيئة أثناء فترة 
زواجهما، كما أنه يحرمها من رؤية أبنائها عقب 

حصولها على الطالق منه.
وبعد فحص الحمض النووي للشاكية والزوجين 
ثبــت أن الشــاكية ال تمــت بصلــة للرضيعــة، وأن 
المتهــم األول هــو األب البيولوجي لها والمتهمة 

الثانية هي والدتها البيولوجية.
قــارب  التــي  الثانيــة  المتهمــة  مــع  وبالتحقيــق 
عمرهــا على الثالثين عامــا، قررت أنها متزوجة 
منــذ العــام 2016 بالمتهــم األول، بعــد أن وثقت 
وكالــة باســم والدهــا وأرســلتها إليه فــي بالدها 
ليعمــل علــى تزويجهمــا في محاكــم بالدها، كما 

أرســل زوجها نســخة من بطاقة هويته ونسخة 
من جواز ســفره إلى والدها والوكالة لعمل عقد 

الزواج وإرساله إليهما.
وأضافــت أنــه بعــد الحمــل مــن زوجهــا توجهت 
المختصيــن  أن  إال  الســلمانية،  إلــى مستشــفى 
فيه رفضوا اســتقبالها لمتابعة إجراءات الحمل 
والــوالدة؛ نظــرا لعــدم تمكنهم مــن تصديق عقد 
الــزواج ببالدهــا، إذ إنهمــا مجبــران حســب مــا 
أجابهمــا والدهــا بالحضور لبالدهــا لتوثيق عقد 
زواجهمــا هنــاك شــخصيا وهــو مــا لــم يحصــل 
بســبب الحمــل، إذ منعتهــا شــركة الطيــران مــن 
ركــوب الطائــرة؛ ألنهــا فــي الشــهر الســابع مــن 
الحمــل. ولفتــت إلــى أن الشــاكية طليقة زوجها 
كانــت قــد اقترحــت عليهما إبرام عقــد زواجهما 
فــي بالدهــا؛ كونها ليســت مواطنة هــي األخرى 
ومن دولة مغايرة، ووعدتهما بأن يتولى والدها 
هنــاك باقي اإلجراءات، والذي طلب منهما مبلغ 
1000 دينــار لتنفيــذ تلــك المهمــة، وبعد إرســال 
األموال له تعذر من جهته أيضا في تلك الدولة 
اســتكمال اإلجــراءات؛ ألن الشــخص الــذي كان 
ســيقوم باإلجــراءات تــم القبــض عليــه من قبل 
الشــرطة هنــاك. وبينــت أن المجنــي عليها وبعد 
تلك الحادثة اقترحت عليهما تسجيل المولودة 
باســمها، وهــو مــا حصــل فعال بنــاء علــى دعمها 

فتظاهــرت  هويتهــا،  بطاقــة  وتســليمهما  لهمــا 
للموظفيــن بالمستشــفى الخــاص أنهــا صاحبــة 
وتســجيل  الــوالدة  عمليــة  وتمــت  البطاقــة، 
المولــودة باســم الزوجــة األولى وحتــى القبض 
عليهما لم يتمكنا من اســتخراج بطاقة هوية أو 

جواز سفر البنتهما.
ومــن ناحية أخرى أنكرت المتهمة الثالثة والدة 
المتهم األول ما نســب إليها، وقالت إن توجهت 
للمستشــفى  الثانيــة  والمتهمــة  ابنهــا  برفقــة 
الممرضــة  قامــت  الــوالدة، وهنــاك  عنــد موعــد 
ســيجلب  أنــه  فأخبرتهــا  الــزوج  عــن  بالســؤال 
بعــض األغــراض، وعندها طلبــت منها الممرضة 
التوقيــع علــى بعــض األوراق المكتوبــة باللغــة 
أنهــا تتعلــق بالموافقــة  اإلنجليزيــة، فاعتقــدت 
علــى إجراء عمليــة الوالدة ووقعــت عليها، ولم 
تعلــم إال مصادفــة وبعد 6 أشــهر مــن الوالدة أن 
حفيدتهــا مســجلة باســم المجنــي عليهــا وليس 

األم الحقيقية للطفلة.
الثالثــة  المتهميــن  العامــة  النيابــة  فأحالــت 
للمحاكمــة بعدمــا وجهــت لهــم أنهم فــي غضون 

شهر فبراير 2017، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون جميعا:

1. اشتركوا بطريق المساعدة مع آخرين حسني 
النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات 

تخص وزارة الصحة على نحو من شــأنه إظهار 
تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة 
وبنيــة اســتعمالها كبيانــات صحيحــة، بــأن قــام 
المتهم األول والمتهمة الثانية باستعمال بطاقة 
هويــة صحيحــة باســم المجنــي عليهــا )الزوجة 
عمليــة  لتتــم  خــاص  مستشــفى  فــي  األولــى( 
الــوالدة ويتــم تســجيل المولودة باســم المجني 
عليهــا كأم لهــا علــى خــالف الحقيقــة بنــاء على 
اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة الثالثة 
بالتوقيع على اســتمارتي موافقة المريض على 
علــى  المريــض  وموافقــة  المستشــفى  إدخالــه 
العــالج العــام بعــد أن دونــت اســمها كأم للــزوج 
االســتمارة  فــي  عليهــا  المجنــي  اســم  ودونــت 
األولى وعليه تم إرفاق هاتين االستمارتين في 
ملــف طبي خاص بالمجني عليها والتي نســبت 
إليها تلك البيانات على أنها والدة المولودة وتم 

تسجيل المولودة باسمها.
2. نســبوا الطفلة إلى المجني عليها على خالف 
الحقيقــة حال كون المتهمة الثانية هي والدتها 

البيولوجية.
3. تعمــدوا تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة وهي 
أن مــن خضعــت لعمليــة الــوالدة للمولــودة هــي 
المجنــي عليهــا بقصد قيد المولودة بالســجالت 

باسمها ولك على خالف الحقيقة.
ثانيــا: المتهمان األول والثانية: اســتعمال بطاقة 
هوية صحيحة بســوء نية باســم المجني عليها 

في المستشفى وانتفعا بها بغير وجه حق.
ثالثا: المتهمة الثالثة:

1. ارتكبت وآخرون مجهولون وآخرون حســنو 
النيــة تزويرا في المحــررات الخاصة والمتمثلة 
إدخالــه  المريــض علــى  اســتمارة موافقــة  فــي 
مستشــفى للــوالدة واســتمارة موافقــة المريض 
علــى العــالج العــام بــذات المستشــفى بعــد أن 
دونت اســم المجني عليها ســالفة الذكر واسمها 
فــي االســتمارة األولــى حــال كونهــا أم زوجهــا 
ودونت اســمها كأم الزوج في االستمارة الثانية 
وبذلــك حرفــت الحقيقــة فــي تلــك المحــررات 
فيمــا أعــد لتدوينهــا بنيــة اســتعمالها كمحررات 

صحيحة.
المبينــة  الخاصــة  المحــررات  اســتعملت   .3

الوصف بالبند ثالثا/1 مع علمها بتزويرها.

صــّرح وكيــل النيابــة بنيابــة العاصمــة عيســى العجمان بــأن النيابة العامــة أنجزت 
تحقيقاتهــا فــي واقعــة اتجــار بفتاَتيــن وحجز حريتهمــا بغير وجــه قانوني وأمرت 
بإحالــة المتهميــن إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى وحــددت جلســة بتاريخ 

01/10/2019 لنظرها.

وتعــود تفاصيــل الواقعة فيمــا أبلغتا 
بــه المجنــي عليهمــا من أنهمــا تعرفتا 
علــى امــرأة مــن خــالل أحــد برامــج 
وعرضــت  االجتماعــي  التواصــل 
عليهما العمل بأجر أكبر، وســاعدتهما 
كفيليهمــا  منــزل  مــن  الهــرب  علــى 
قــام  آســيوي  بشــخص  باالســتعانة 
بحجــز  وقامــا  شــقة  إلــى  بنقلهمــا 
حريتهمــا واالســتيالء علــى هاتفهمــا 
النقــال منًعــا مــن االســتنجاد بالغيــر، 
وأجبروهمــا علــى ممارســة الدعــارة 
مع أشــخاص آخرين بواسطة اإلكراه 
مقابــل مبالغ مالية، حيث إن المجني 
عليهما اســتطاعتا الهروب من الشقة 
التــي كانتــا محتجزتيــن بهــا، إال أنــه 
تمكــن أحــد المتهميــن مــن اإلمســاك 
بهما وقام بإعادة بيعهما على المتهم 

الرئيســي بمبلــغ مالي، وقد اســتطاع 
رجال الشرطة القبض على المتهمين 

وتخليص المجني عليهما.

وأشار العجمان بأن النيابة العامة  «
قد باشرت التحقيق فور إبالغها 

بالواقعة حيث استمعت إلى 
أقوال المجني عليهما وإيواؤهما 

في دار اإليواء لمكافحة االتجار 
باألشخاص واستجواب المتهمين 

وأمرت بحبسهم كما استمعت 
لشهود الواقعة وطلبت تحريات 

الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن 
المتهمين جميًعا يقومون باالتجار 

بالمجني عليهما بعد شرائهما 
وإجبارهما على ممارسة الدعارة 

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة 
المتهمين إلى المحاكمة الجنائية 

محبوسين.

إحالة المتهمين بقضية اتجار للمحاكمة

َعَدَلــت المحكمة الكبــرى الجنائية 
األولــى عــن قرارهــا الســابق الــذي 
أصدرته أواخر شهر مايو الماضي 
الباكســتانية  الســفارة  بمخاطبــة 
كان  إذا  عمــا  منهــا  لالســتعالم 
لمتهــم  الباكســتاني  الســفر  جــواز 
“52 عاًمــا” مــن رعاياهــا صحيًحــا 
إثــره  علــى  مــن عدمــه، وتأجلــت 
القضيــة 7 مرات على األقل لحين 
ورود الــرد، إال أنــه لــم يصلها الرد، 
بتنفيــذ  المتهــم  وكيــل  وتمســك 
القــرار المشــار إليــه وانتظــار الرد، 
حجــز  ارتــأت  المحكمــة  أن  إال 
القضية للنطق بالحكم في جلســة 

األمــر  مــع  الجــاري،  ســبتمبر   30
باســتمرار حبــس المتهــم بحيــازة 
الجــواز المزّور، والــذي اعترف أن 
أصولــه إيرانيــة وقــد هــرب منهــا 
خوًفا من النظام اإليراني قبل 30 
عاًما، ويدعي أن جوازه صحيح.

حجز قضية تزوير جواز باكستاني للنطق بالحكم
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أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
محاكمــة موظــف وموظفــة متهميــن بتزوير 
بطاقــة  واســتخراج  رســمية  مســتندات 
هويــة باســم ســيدة علــم أحدهمــا أن أغلــب 
إذ  المملكــة،  خــارج  يكــون  إقامتهــا  وقــت 
يواجهــان تهًمــا تتعلــق باســتغالل الوظيفــة 
ليتمكــن الموظــف من التحايــل على القانون 
باســم  لمنزلــه  كهربــاء  فاتــورة  واســتخراج 
والــذي  عليهــا،  المجنــي  الســتينية  الســيدة 
المجنــي عليهــا  عائلــة  مــن  اشــتراه مؤخــًرا 
وســجله باســم والدتــه حتى ال يخســر طلبه 
اإلســكاني، حتــى جلســة 11 أكتوبــر المقبل؛ 
األول  اإلثبــات  شــاهد  الســتدعاء  وذلــك 
وخبيــر التزييــف والتزوير وبتكليــف النيابة 
العامة بتنفيذ هذا القرار، بعدما أخلت سبيل 

المتهمين بالجلسة السابقة.
مــن  إليهــا  التوصــل  تــم  القضيــة  ووقائــع   
إلــى  كانــت وردت  معلومــات ســرية  خــالل 

إدارة مكافحة جرائم الفســاد، تضمنت قيام 
موظــف في الســجل الســكاني بشــراء منزل 
في منطقة مدينة عيســى من ورثة بموجب 
فريضــة شــرعية ووكالة خاصة لبيــع المنزل 
المنــزل  تســجيل  وتــم  الورثــة،  جميــع  مــن 
باســم والدته، إال أنه لم يقم بتحويل خدمة 
الكهرباء والماء من حســاب المالك المتوفى 
إلــى اســمه أو اســم والدتــه؛ وذلــك لكــي ال 
يتغّيــر طلبــه اإلســكاني على عنوانه الســابق 
اســم  بتحويــل  وقــام  عــراد،  فــي  المســجل 
صاحــب الحســاب باســم الوريثــة -المجنــي 

عليهــا- ودون علمهــا، لكونــه على معرفة بأن 
أكثر إقامتها بالسعودية.

المســتندات  بيــن  مــن  بــأن  يعلــم  وألنــه 
المطلوبــة لتحويــل فاتــورة الكهربــاء بطاقة 
باســتغالل  فقــام  الطلــب،  مقــدم  الشــخص 
اإللكترونــي  للنظــام  والدخــول  وظيفتــه 
للبطاقــات الذكيــة كونه أحــد الموظفين في 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة 
مــن  عليهــا  المجنــي  تواجــد  حالــة  وتغييــر 
خارج البحرين إلى داخلها، ثم اســتخرج لها 
بطاقــة هوية، واســتعان بالموظفة في هيئة 
الكهربــاء والمــاء -المتهمة األولــى بالقضية- 
والتــي أصــدرت لــه الفاتــورة باســم المجنــي 
االتهــام  المذكــورة  نفــت  حيــن  فــي  عليهــا، 
الموجــه إليهــا، وأنكرته بناء علــى أن المتهم 
تقــدم إليهــم بطلــب لتحويــل الفاتــورة إلــى 
اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق 

الشروط المتبعة في الهيئة.

رفضــت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى 
معارضــة شــاب بمنتصــف العشــرينات من 
 3 لمــدة  بالســجن  عليــه  محكــوم  العمــر، 
ســنوات؛ إلدانتــه بلكم وركل شــابة مقيمة 
أحــد  فــي  وأنفهــا  وجههــا  علــى  بالبــالد 
الفنــادق بعدمــا اصطدمــت بــه عــن طريق 
الخطأ حال كونه ســكران، وأيدت العقوبة 
المذكــورة بحقــه، خصوًصــا وأن هجومــه 
عليهــا تســبب لهــا بعاهــة مســتديمة تقــدر 

بنسبة 5 %.
وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهم أنه 
علــى  اعتــدى   ،2018 أكتوبــر   1 بتاريــخ 
ســالمة جســم المجنــي عليها فأحــدث بها 
الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات 
المرفــق وقــد أفضــى فعــل االعتــداء إلــى 
تخلف عاهة مســتديمة بها دون أن يقصد 

إحداثها وذلك بنسبة 5 %.
وتتمثــل الواقعة في أنه بالتاريخ المذكور 

وأثنــاء تواجــد المجني عليها والمتهم في 
أحد فنادق العاصمة اصطدمت غن طريق 
الخطــأ بالمتهــم، فحــاول األخيــر التحدث 
معهــا، إال أنها ابتعدت عنه لكونه في حالة 
سكر، إال أن المتهم لحق بها وسحب يدها 
حتــى وصــال إلــى “لوبــي” الفنــدق، وصرخ 
عليهــا ثــم قــام باالعتــداء عليهــا بــأن قــام 

بضربهــا “بوكــس” علــى وجههــا فســقطت 
أرًضــا، ولــم يكتــف بذلــك بــل ركلهــا علــى 
وجههــا، محدًثــا بهــا اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي الشــرعي المرفــق والــذي 
قــدر نســبة العاهــة فــي أنفها بنســبة 5 %، 
نظًرا لما تسبب به في انحراف أنفها جهة 

اليمين وانسداد جزئي به.

المحكمة تستدعي خبير التزييف بواقعة تزوير بطاقة هوية وفاتورة  رفض معارضة سكران محكوم 3 سنوات لضربه شابة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف، أن الــوزارة تعّول كثيًرا على الشــراكة مع دول الخليج مــن أجل تبادل الخبرات فيمــا يخص النهوض 
بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية؛ لما لهذه الخطوة من أهمية بالغة على صعيد دعم جهود تحقيق األمن الغذائي في البحرين.وقال خلف في تصريح على 
هامش االجتماع الـ29 للجنة التعاون الزراعي لدول الخليج العربي الذي اســتضافته مســقط “إن مثل هذه االجتماعات الخليجية تشــكل محطة مهمة يتالقى خاللها األشــقاء؛ 
من أجل تبادل الخبرات واألفكار التي من شأنها النهوض بعملية التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الهدف السامي الذي قام من أجله مجلس التعاون الخليجي”.

وأشــار إلــى أهميــة مثــل هــذه االجتماعــات فــي توحيــد 
الجهود الخليجية من أجل الخروج بإستراتيجية موحدة 
على مســتوى األمن الغذائي، ومن ذلك على ســبيل المثال 
تعزيــز الشــراكة بين القطاع الخاص والعــام الخليجي في 
مجــال االســتثمارات الغذائيــة بمــا يعــزز مســاهمة اإلنتاج 
في األمن الغذائي والناتج االقتصادي الخليجي، وتوحيد 
سياســات االســتيراد بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
وتنويــع مصــادر اســتيراد المــواد الغذائيــة، عــالوة علــى 
المســاهمة فــي تشــجيع البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة. 

وناقشــت لجنــة التعــاون الزراعــي لــدول الخليــج العربي، 
المواضيــع الــواردة مــن اللجنة الدائمة للنظم والسياســات 
الزراعيــة، والمتمثلــة في: قانون الحجــر الزراعي الموحد، 
قانــون إدارة المــوارد الوراثيــة النباتية لألغذيــة والزراعة 
الموحــد، قانون المدخــالت والمنتجــات العضوية الموحد 
والتقــاوي  البــذور  قانــون  تحديــث  التنفيذيــة،  والئحتــه 
والشــتالت لــدول مجلــس التعــاون، مشــروع تطويــر نظم 
مســتدامة إلنتــاج نخيــل التمر فــي دول المجلــس، إضافة 
إلــى مقتــرح األمانة العامة إلنشــاء أو اعتماد بنك خليجي 

للموارد الوراثية النباتية.
وفيمــا يخص المواضيع الواردة من اللجنة الدائمة للثروة 
االسترشــادي  الدليــل  اللجنــة،  ناقشــت  فقــد  الحيوانيــة، 
للمنشــآت البيطريــة، الشــراء الجماعــي الموحــد لألدويــة 

واللقاحات البيطرية.
 أمــا فيمــا يتعلــق بالمواضيــع الــواردة مــن اللجنــة الدائمــة 
للثروة الســمكية، فناقشــت لجنة التعاون الزراعي برنامج 
الكويــت  دولــة  ومقتــرح  الكنعــد،  أســماك  إنــزال  معاينــة 
بشــأن توحيــد موعــد حظــر صيــد الروبيان فــي المخازين 

والبحريــن  الســعودية  مــن  بيــن كل  للروبيــان  المشــتركة 

والكويــت، إضافــة إلــى مناقشــة القانــون الموحــد لحماية 

واســتغالل الثــروة المائيــة الحيــة لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شراكة خليجية بتبادل الخبرات دعما لألمن الغذائي
ــة والــكــويــت ــودي ــع ــس ــد حــظــر الــروبــيــان فــي الــبــحــريــن وال ــوع مــقــتــرح لــتــوحــيــد م
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للبتــرول” “تطويــر  ســيارات  لتأجيــر  دينــار  مليــون   1.5

لتشغيل شبكات مياه الصرف

)شــؤون  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  طرحــت   
األشــغال( فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصة تشــغيل 
شــبكات ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة بقيمــة 430 ألــف دينار وأكبرهــا بنحو 

736.9 ألف دينار.

ووفًقا ألحدث بيانات نشــرت على موقع 
مــن  يتكــون  المشــروع  فــإن  المجلــس، 
أعمال تشغيلية لشــبكات النقل وشبكات 
التوزيــع والخزانــات المتصلــة بالشــبكات 
وتشــغيل محطــات التوزيــع لضــخ ميــاه 
باإلضافــة  المعالجــة،  الصحــي  الصــرف 
إلــى أعمال إصــاح األعطاب الطارئة في 
خطــوط الشــبكات الرئيســية والفرعيــة، 
وأعمــال  بســيطة،  إنشــائية  وأعمــال 
التعقيــم لخزانــات التوزيــع، عــاوة علــى 
الفحوصات التشــغيلية المخبرية حســب 

ما هو مذكور في وصف العمل.
للبتــرول  تطويــر  شــركة  طرحــت  كمــا 
لتأجيــر  زمنــي  عقــد  لتوقيــع  مناقصــة 
المركبــات تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا 
بنحــو 1.5 مليــون دينار، في حين أكبرها 

بقرابة 6.6 مليون دينار.
ووفًقا ألحدث بيانات نشــرت على موقع 
المجلــس، فــإن الشــركة ترغب بتأســيس 

عقد لمدة 4 ســنوات الســتئجار أســطول 
من المركبات لغرض االســتخدام اليومي 
اليوميــة  واألعمــال  البحريــن  بحقــل 
مــن  األســطول  يتكــون  البحريــن.  فــي 
يــو  )اس  الرباعــي  الدفــع  ذات  مركبــات 
في( والشــاحنات الخفيفة ذات القمرتين 
التأجيــر  شــركة  وعلــى  آب(.  )بيــك 
االلتــزام بتوفير مركبــات ذات المقاييس 
الســامة  بأنظمــة  ومــزودة  الخليجيــة 

الضرورية.

فتح 13 مناقصة ومزايدة

علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
مناقصــة   13 فتــح  المجلــس  موقــع 
حكوميــة،  جهــات   9 لـــ  تابعــة  ومزايــدة 
 16 تعليــق  وتــم  عطــاء،   79 بإجمالــي 
عطــاء تابًعــا لـ 5 عطــاءات. وبلغ مجموع 
عطــاء   57 ل  المقدمــة  العطــاءات  أقــل 
بنحــو 4 ماييــن دينار، وتم اســتثناء 22 

عطــاء تابعين لجهتيــن لصعوبة تحصيل 
المعلومات الفنية على الموقع.

لهيئــة  مناقصــات   3 المجلــس  وفتــح 
لألوامــر  أبرزهــا  والمــاء،  الكهربــاء 
التجريبيــة للعــدادات اإللكترونية الذكية 
المســتخدمة بــإدارة توزيــع الميــاه تقــدم 
إليها عطاء وحيد بقيمة 53.9 ألف دينار.
لشــركة  المجلــس مناقصتيــن  كمــا فتــح 
مقــدم  لتعييــن  أولهــا  الخليــج،  طيــران 
خدمــة محتــوى الترفيــه لنظــم الشــركة 
 5 إليهــا  تقــدم  الطائــرة  داخــل  للتســلية 
عطــاءات علــق 3 منها وأقــل عطاء بنحو 
2.2 مليــون دوالر )مــا يعادل نحو 815.1 
ألــف دينــار( وأكبرها بقرابــة 12.6 مليون 
دوالر )مــا يعادل نحــو 4.8 مليون دينار(، 
والثانيــة لتوفيــر أكــواب ميــاه لمســافري 
أقلهــا  عطــاءات   3 إليهــا  تقــدم  الشــركة 
بنحــو 980.7 ألــف دوالر )مــا يعــادل نحو 
216 ألــف دينــار( وأكبرهــا بقرابــة 550.5 

ألف دينار.

 مناقصتان لـ “بابكو”

كذلــك فتــح المجلس مناقصتين لشــركة 
لتوفيــر  أولهــا  “بابكــو”،  البحريــن  نفــط 
إليهــا  تقــدم  العاملــة  القــوى  خدمــات 

عطــاء  وأقــل   5 منهــا  علــق  عطــاء   11
بقيمــة 159.6 ألــف دوالر )مــا يعــادل 60 
اتفاقيــة  لتوقيــع  والثانيــة  دينــار(،  ألــف 
لــإدارة  أوراكل  رخصــة  لتوفيــر  شــراء 
ســنوات   5 لمــدة  للمشــاريع  اإللكترونيــة 
تقــدم إليهــا عطــاء وحيــًدا بنحــو 368.7 

ألف دينار.
إضافــة إلى ذلك، فتــح المجلس مناقصة 
لهيئة تنظيــم االتصاالت لتقديم خدمات 
التأميــن الصحــي لموظفــي الهيئــة تقدم 
 80.2 بنحــو  أقلهــا  عطــاءات   7 إليهــا 
ألــف دينــار، ومناقصــة لهيئــة التخطيــط 
منظفيــن  لتوريــد  العمرانــي  والتطويــر 
وســائقين للهيئة لمدة ســنتين تقدم إليها 
اثنــان منهــا، ومناقصــة  21 عطــاًء علــق 
لحلبــة البحريــن الدوليــة لشــراء األلعــاب 
الناريــة الحتفــاالت العيــد الوطني 2019 
وجائــزة البحريــن الكبــرى للفورموال وان 
2020 تقــدم إليهــا عطــاءان أقلهما بقيمة 
213 ألــف دينــار، ومزايــدة لشــركة مطــار 
البحريــن لطلــب تقديــم مقتــرح لتجهيــز 
ماكينــات  خدمــات  وصيانــة  وتشــغيل 
الصرف اآللي فــي المبنى الجديد للمطار 
بنحــو 205.8 ألــف دينــار، وكان قــد تقدم 

إليها 5 عطاءات علقت جميعها.

جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس

النرويج ترفع أسعار 
فائدة اإلقراض

النرويجــي،  المركــزي  البنــك  قــام 
الرابعــة  للمــرة  الفائــدة  معــدل  برفــع 
علــى التوالــي هــذا العــام، فــي خطــوة 
معاكســة لمــا يجــري فــي معظــم دول 
العالــم، والتــي تشــهد خفًضــا للفائــدة 
0.25 % تماشــًيا مــع خفــض  بمعــدل 
األميركــي.  الــدوالر  علــى  الفائــدة 
لكــن بنــك النرويــج المركــزي، ذكــر أن 
األخيــرة  تكــون  قــد  الحاليــة  الزيــادة 
خــال الفترة المقبلــة، في وقت تتجه 
مثــل  األخــرى  المركزيــة  البنــوك  فيــه 
والمركــزي  الفيدرالــي  االحتياطــي 
األوروبــي نحــو خفــض الفائــدة. وقام 
معــدل  بزيــادة  النرويجــي  المركــزي 
الفائــدة بمقــدار 0.25 % إلــى 1.5 % 

وهو األعلى منذ 5 سنوات.

دبي - العربية.نت

المنامة - سمارتسك

استعرض مؤتمر “سمارتسك” لألمن السيبراني عدًدا من التقارير 
الدوليــة الصــادرة عــن مؤسســات مرموقــة والتــي تشــير إلــى أن 
كلفــة أضــرار ما يســمى بـــ “الهجمــات الســيبرانية” التي تســتهدف 
منظمات وشــركات وأفراد حول العالم ســترتفع من 3 تريليونات 
دوالر فــي العــام 2015، إلى ما يقارب مــن 6 تريليونات دوالر في 

العام 2021. 

 المشــاركون فــي المؤتمــر، الــذي 
نظمته جمعية البحرين لشــركات 
أن  أوضحــوا  “ِبِتــك”  التقنيــة 
جميــع  تســتهدف  الجرائــم  تلــك 
القطاعــات وتكلفها مبالغ باهظة، 
مــا  الضيافــة  قطــاع  يتحمــل  إذ 
يربــو على خمســة مايين دوالر، 
يتحملــه  مــا  تصــل  حيــن  فــي 
قطاع التجزئــة ما يقارب من 10 
األرقــام  وترتفــع  دوالر،  ماييــن 
حتــى تصــل ذروتهــا فــي القطاع 
المالــي كــي تصــل إلــى مــا يزيــد 
مقارنــة  دوالر،  مليــون   18 علــى 
مــع قطــاع الطاقــة الــذي يتحمل 
تبعــات تلــك الجرائــم بكلفة تزيد 

على 17 مليون دوالر.

 وأشــار المشــاركون إلى تضاعف 
جرائــم  مــن  ُســجل  مــا  عــدد 
ســيبرانية مــن 3.8 مليــون دوالر 
فــي العام 2010 إلــى حوالي 3.1 
بليــون حالــة مســجلة فــي العــام 
تلــك  عــدد  تضاعــف  أي   .2016
الجرائــم حوالــي ألف مــرة خال 

أقل من عشر سنوات.

 وناقش المؤتمر مفهوم  «
األمن السيبراني، وتوسع 
الحاضرون في مناقشة 

أشكال الجرائم اإللكترونية، 
وعالجوا أفضل الطرق التي 
من شأنها الحد من انتشار 

تلك الجرائم.

6 مليارات دوالر أضرار الجرائم اإللكترونية
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ألــــــف ديـــنـــار

شــهد قطــاع البنــوك بأســواق الخليــج تباينــًا خــال تعامــات أمــس الخميــس، بالتزامــن مع 
قرارات البنوك المركزية بتخفيض أو تثبيت أســعار الفائدة التي جاءت كرد فعل بعد قرار 
البنــك االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي األربعــاء بتخفيــض أســعار الفائدة.وأصدر مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي قــرارًا، األربعــاء، بخفــض معــدل الفائــدة بمقــدار 25 نقطــة أســاس، 

لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 % و2 %.

وبحلــول الســاعة 10:40 بتوقيــت جرينتــش 
سجل قطاع البنوك بسوق األسهم السعودية 
ارتفاعــًا طفيفــًا بنســبة 0.07 % إلى مســتوى 
7380.50 نقطة بمكاسب قدرها 9.20 نقطة.
وكان من أبرز األسهم المرتفعة بقطاع البنوك 
بالســوق السعودي، ســهم “ساب” بنسبة 0.83 
% ، كمــا ارتفــع بنــك “الراجحي” بنســبة 0.49 
%، وارتفع بنك الباد بنسبة 1.61 % ، تصدر 

بها مكاسب القطاع.
الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  وأعلنــت 
الشــراء  إعــادة  اتفاقيــات  معــدل  لتخفيــض 

وإعــادة الشــراء المعاكــس، بواقــع 25 نقطــة 
أساس إلى 2.50 %.

وفــي اإلمارات قــرر البنك المركــزي تخفيض 
معــدل الفائــدة علــى شــهادات اإليــداع التــي 
يصدرهــا بواقع 25 نقطة أســاس، اعتبارًا من 

أمس الخميس.
أبوظبــي  بســوق  البنــوك  قطــاع  وســجل 
تراجعــًا بنســبة 1.36 % ؛ بفعــل هبــوط ســهم 
 ،%  2.41 بنســبة  التجــاري”  “أبوظبــي  بنــك 
وأبوظبــي األول بنســبة 1.43 %، كمــا ســجل 

أبوظبي اإلسامي بنسبة 0.40 %.

وفــي ســوق دبــي المالــي هبــط قطــاع البنوك 
بنســبة 1.40 % ، متأثــرًا بهبــوط ســهم “دبــي 
اإلســامي” بنســبة 1.89 %، و”دبي التجاري” 
بنســبة 1.27 %، واإلمــارات “دبــي الوطنــي” 
1.13 %. وفــي قطــر، ســجل قطــاع  بنســبة 
%؛   0.80 بنســبة  تراجعــًا  التجاريــة  البنــوك 
بفعــل هبــوط ســهم قطــر األول بنســبة 3.96 
%، وســهم بنــك بــروة بنســبة 2.61 %، كمــا 

انخفض مصرف الريان بنحو 1.65 %.
وقــرر البنــك المركــزي القطــري، تبعــًا إلصــدار 
مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي أمــس األول 

قــرارًا بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة 
أساس، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 
% إلــى 2 %. وفــي رد فعــل آخر، قرر كل من 
البنــك المركــزي الكويتــي والبحرينــي تثبيت 
ســعر الفائــدة، حيــث قــرر المركــزي الكويتــي 

باإلبقــاء علــى ســعر الخصــم دون تغيير، عند 
3 %. وشــهد قطــاع البنــوك الكويتــي ارتفاعًا 
بنسبة 1.08 % بدعم من بنك بدعم من سهم 
بيتــك ووطني ليرتفع كل منهما بنســبة 1.27 

%، و2.54 % على الترتيب.

 ارتفاع طفيف بالبنوك البحرينية

كمــا ســجل قطــاع البنــوك البحرينــي ارتفاعــًا 
طفيفــًا بنســبة 0.06 % بدعــم مــن مصــرف 
الســام بنسبة 1.11 % ، والبحرين والكويت 

بنسبة 0.37 %.

الرياض - مباشر

تباين األسهم الخليجية بعد خفض “الفيدرالي” لـ “الفائدة”

أمل الحامد

”النقد العربي 
السعودي” تخفض 

معدل اتفاقيات 
إعادة الشراء

 قطاع البنوك الكويتي 
يشهد ارتفاعا بنسبة 

% 1.08

المركزيان الكويتي 
والبحريني يثبتان 

السعر

“طيران الخليج” و“االتحاد” تضيفان 4 مطارات أميركية لوجهاتهما
سبتمبر  23 مــن  بـــدًءا  الناقلتين  بين  المشترك  الــرمــز  التفاقية  وفقا 

أضافــت طيــران الخليــج واالتحاد للطيــران، أربع مطارات أميركيــة لقائمة الوجهات 
الموجودة في اتفاقية الرمز المشترك القائمة بين الناقلتين؛ وذلك بدءًا من 23 سبتمبر 
الجاري للسفر الفعلي. وتتمتع كل من طيران الخليج واالتحاد للطيران بعاقة قوية 
أدى إليها توقيع مذكرة تفاهم بين الناقلتين في معرض البحرين الدولي للطيران في 

نوفمبر من العام الماضي لتقوية األواصر بين الناقلتين والبلدين الشقيقين.

طيــران  ســتقوم  االتفاقيــة  وبموجــب 
الخليــج بوضــع رمزهــا GF علــى رحــات 
االتحــاد للطيــران مــن أبوظبــي إلــى ومــن 
مطارات شــيكاغو أوهير ولوس أنجلوس 
نيويــورك  فــي  كينيــدي  آف  وجــون 

وواشنطن. 
الواليــات  إلــى  المســافرون  وســيتمتع 
المتحــدة األميركيــة علــى متــن رحــات 
االتحــاد للطيران بمرافــق إنهاء إجراءات 
الجمــارك  مكتــب  يوفرهــا  التــي  الســفر 
وحــرس الحــدود األميركــي فــي المبنــى 
رقــم )3( بمطــار أبوظبــي الدولــي، والــذي 

إنهــاء  خدمــة  الناقلــة  لمســافري  يتيــح 
فحوصــات الهجــرة والجــوازات والزراعة 
والتخليــص الجمركــي ُمســبقًا فــي مطــار 
الواليــات  إلــى  المغــادرة  قبــل  أبوظبــي 

المتحدة األميركية. 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  الوصــول  وبعــد 
علــى  الضيــوف  معاملــة  يتــم  األميركيــة 
أنهــم مســافرين داخلييــن مــا يجعــل مــن 
إجــراءات الوصــول والربــط مــع الرحات 

الداخلية أكثر سرعة وسهولة.
األميركيــة  الوجهــات  إلــى  باإلضافــة 
المذكــورة؛ تقــوم طيــران الخليــج بوضــع 

رمزهــا GF علــى رحات االتحــاد للطيران 
من أبوظبي إلى ومن البحرين، وبريسبن، 
وجاكارتــا، والغــوس، وملبورن، وســيدني 
بموجــب  وجهــات  تســع  مجموعــه  لمــا 
اتفاقية الرمز المشترك المذكورة. ستشهد 

 ”EY“ االتفاقيــة قيــام االتحــاد بوضع رمــز
علــى رحات طيــران الخليج من البحرين 
إلــى ومن أبوظبــي وبغداد والدار البيضاء 
وملتــان  والرنــكا  آبــاد  وفيصــل  ودكا 
والنجف وبيشاور وسيالكوت وتبيليسي.

المحرق - طيران الخليج

ABC - المنامة

نجــح البنــك الوطني العمانــي بإتمام اتفاقيته األولى للحصول على تســهيل قرض 
مجّمع ألجل 3 ســنوات بقيمة 300 مليون دوالر. وستســتخدم عوائد هذا التســهيل 

الذي جرى التوقيع عليه في 29 أغسطس 2019 لألغراض التجارية العامة.

اشــترك في إبــرام اتفاقية التســهيل هذه 
اإلمــارات  وشــركة   ،ABC بنــك  مــن  كل 
دبــي الوطنــي كابيتــال ليمتــد بصفتهمــا 
المنســقان، ومديــرا الترتيب الرئيســيان، 

ومديرا سجل االكتتاب. 
كما شــارك فــي هذا التســهيل، إلى جانب 
بنــك ABC وبنك اإلمــارات دبي الوطني، 
ثمان مؤسسات إقراض دولية وإقليمية؛ 
قيمــة  المجّمــع  القــرض  قيمــة  لتتجــاوز 

التسهيل األساسية. 
ويعــد البنــك الوطنــي العمانــي أول بنــك 
عمــان  ســلطنة  فــي  يتأســس  عمانــي 
ســنة 1973 كشــركة مســاهمة محــدودة 
التقليديــة  المصرفيــة  الخدمــات  تقــدم 
واإلســامية. وأســهم البنك المدرجة في 
ســوق مســقط لــألوراق الماليــة، ويعمــل 
مــن خــال خمــس قطاعات رئيســية هي 
صيرفــة التجزئــة، والخدمــات المصرفية 
المصرفيــة  والخدمــات  للشــركات، 

والخدمــات  والخزينــة  االســتثمارية، 
المصرفية الدولية، والخدمات المصرفية 

اإلسامية.
)ســالب(   Ba1 تصنيــف  البنــك  ويحمــل 

حسب تصنيف وكالة موديز.

“ABC”  يشارك في تسهيل قرض لـ “الوطني العماني”

مجّمع ألجل 3 
سنوات بقيمة 

300 مليون دوالر

 “طيران الخليج”: 
815.1 ألف دينار 

لمقدم محتوى الترفيه 

تستخدم عوائد 
القرض  لألغراض 

التجارية العامة
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تراجعــت حركــة إصــدار الســجالت التجارية 
فيــه  بــدأت  الــذي  الوقــت  فــي  الجديــدة 
أصحــاب  أوضــاع  دراســة  فــي  الحكومــة 
األعمــال خصوصا فــي المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة وتقديم الدعم لهم عبر عدد من 

المبادرات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن 
حركة الســجالت التجارية الجديدة الصادرة 
خــالل النصف األول من العــام الجاري 2019 
قــد تراجعــت بمقــدار 12 % مقارنــة مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
وبلغت السجالت التجارية الجديدة الصادرة 
فــي الســتة أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري 
7,410 ســجل جديــد مــن بينها 3,776 ســجل 
جديد للشــركات و 3,634 للســجالت الفردية 
ما يوضح التوجه إلصدار ســجالت للشركات 
والتــي يتيــح عــدد مــن الخيــارات مــن بينهــا 
حرية تملك األجانب في عدد من القطاعات.

وما يؤكد زيادة التحول لنظام الشــركات في 

ظــل إلغــاء عــدد مــن القيــود مثــل متطلبــات 
رأس المــال والســماح بملكيــة األجانــب، هــو 
الشــركات  ســجالت  إجمالــي  عــدد  ارتفــاع 
ســجل  ألــف   35 لتبلــغ   % 9 بنحــو  النشــطة 
المقابــل  2019، وفــي  النصــف األول  بنهايــة 
تراجعــت الســجالت الفرديــة والتــي تنحصر 
ملكيتهــا علــى البحرينييــن ومن فــي حكمهم 
بنحــو 7 % لتبلــغ إجمالــي الســجالت الفردية 

نحو 47.9 ألف سجل لألفراد.
الســجالت  إجمالــي  بلغــت  المجمــل،  وفــي 
 82.9 نحــو  األول  النصــف  بنهايــة  النشــطة 
ألــف ســجل تجاري بتراجع قــدره 1 % وذلك 
مقارنــة مع 83.6 ألف ســجل فــي ذات الفترة 

من العام الماضي.

وهــي  “ســجلي”  برخــص  يتعلــق  وفيمــا 
ال  التــي  االفتراضيــة  التجاريــة  الســجالت 
تتطلــب عناويــن أعمــال ثابتــة والمخصصــة 
لعــدد مــن القطاعــات واألنشــطة التــي يمكــن 
العمــل بهــا من المنازل، أوضحــت البيانات أن 
عــدد الســجالت الصــادرة مــن نــوع “ســجلي” 
بلــغ بنهاية النصف األول 304 ســجل تجاري، 

بارتفاع بلغ 27 %.
أمــا بخصوص ســجالت الســيارات المتجولة 
لبيــع األغذيــة فقد بلغــت الســجالت الصادرة 
بنهايــة النصف األول نحو 47 ســجل بارتفاع 
قــدره 42 % مقارنــة مع ذات الفترة من العام 

الماضي.
وتراجعــت التقاريــر الماليــة الــواردة للــوزارة 

فــي النصــف األول إلى 6.2 ألــف تقرير وذلك 
بنسبة انخفاض بلغت 8 %.

الجمعيــات  اجتماعــات  بخصــوص  أمــا 
 %  10 بنســبة  انخفضــت  فقــد  العموميــة 

خــالل النصــف األول مــن العام الجــاري لتبلغ 
االجتماعات المنعقدة 616 اجتماعا.

تراجع حركة السجالت التجارية الجديدة بـ %12
بــلـــغـــــــت فــــــي الــنــــصـــــــــف األول مــــــــن الــعــــــــام الجــــــــاري 7.4 ألف

النفــط يرتفــع بعــد أسبـوع مضطــرب
ــاج ــ ــ ــت ــ ــ ــأن اإلن ــ ــ ــش ــ ــ ــات ســـــعـــــوديـــــة ب ــ ــن ــ ــي ــ ــم ــ ــط ــ وســـــــــط ت

ارتفعــت أســعار النفــط فــي المعامــات اآلســيوية يــوم أمــس الخميــس بعــد 
اضطــراب أليــام، لتهــدأ األســواق بفضــل تعهــد الســعودية باســتعادة اإلنتــاج 
الكامــل بنهايــة ســبتمبر في المنشــآت التي أعطبتهــا هجمات بطائرات مســيرة 
وصواريخ مطلع األسبوع. وزادت العقود اآلجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 
63.68 دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 0507 بتوقيــت جرينتش فــي حين تقدم 

الخام األميركي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا إلى 58.25 دوالر للبرميل.

قفــز  بعــد  المخــاوف،  انحســار  ويأتــي 
14.6 % فــي أســعار برنت يوم االثنين 
يــوم  فــي  المئويــة  بالنســبة  األكبــر   -
علــى   1988 منــذ  الخــام  لعقــد  واحــد 
األقــل - عقب إعالن الســعودية جدوال 
زمنيــا للتشــغيل الكامــل، وقولهــا إنهــا 
اســتطاعت العــودة بإمــدادات العمــالء 
الهجمــات  قبــل  مــا  مســتويات  إلــى 
مخزوناتهــا  مــن  الســحب  عــن طريــق 

النفطية.
وقــال مايــكل مكارثــي، كبيــر محللــي 

لــدى سي.ام.ســي ماركتــس  األســواق 
في ســيدني، ”األســعار قد تكون عثرت 
الوقــت“.  لبعــض  تــوازن  نقطــة  علــى 
وأضــاف أن تعافيــا ســريعا فــي إنتــاج 
النفــط الســعودي ســيؤكد أن التعطــل 

كان مؤقتا.
لتحليــالت  كايــروس  شــركة  وتقــدر 
النفــط أن الســعودية فقــدت نحــو 3.4 
مليــون برميــل يوميــا مــن اإلنتــاج بعد 
تراجــع مخزونات الخام حوالي عشــرة 
مالييــن برميل في 16 ســبتمبر مقارنة 

مع مستويات ما قبل الهجمات.
وعلــى الرغم من هــذا، قال مدير وكالة 
إنــه ال يــرى  الطاقــة الدوليــة األربعــاء 

مخزونــات  عــن  اإلفــراج  إلــى  حاجــة 
الطوارئ ألن األســواق تتلقى إمدادات 

جيدة.

سنغافورة - رويترز

بيروت - رويترز

قال جمال ترســت بنك اللبناني أمس الخميس إنه اضطر إلى تصفية نفســه بعد أن فرضت 
الواليات المتحدة عقوبات عليه الشــهر الماضي بدعوى مســاهمته في تمويل جماعة حزب 

هللا المدعومة من إيران. 

وقــال مصرف لبنان المركزي إن قيمة أصول 
فــي  بنــك وقيمــة مســاهمته  ترســت  جمــال 
المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع ”كافيــة، 
ودائــع  كامــل  لتســديد  المبــدأ،  حيــث  مــن 

والتزامات“ البنك.
وقــال جمــال ترســت بنــك فــي بيــان ”علــى 
الرغــم من ســالمة وضعــه المالــي... وامتثاله 
التــام للقواعــد واألصول المصرفيــة المحلية 
والخارجيــة، اضطــر مجلــس اإلدارة التخــاذ 
القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع 

مصرف لبنان“.
ويقــول الموقــع اإللكترونــي للبنــك إن لــه 25 
فرعا في لبنان ومكاتب تمثيلية في نيجيريا 
وســاحل العــاج وبريطانيا.جمــال ترســت من 
البنــوك الصغيرة نســبيا، إذ بلغ صافي أصوله 
1600 مليــار ليــرة لبنانيــة )مليــار دوالر( فــي 
نهاية 2017، بحسب التقرير السنوي ألحدث 

عام توفرت بياناته.
التمويــل عــن  إلــى قطــع  وتســعى واشــنطن 

إطــار  فــي  العقوبــات  وتأتــي  هللا،  حــزب 
مجموعــة كبيــرة مــن اإلجــراءات المناهضــة 
األميركــي  الرئيــس  انســحاب  منــذ  لطهــران 
دونالــد ترامــب العــام الماضــي مــن االتفــاق 

النووي العالمي المبرم معها في 2015.

بنك لبناني يضطر للتصفية

حّذرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أمس من أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو االقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ األزمة 
المالية العالمية. وفي تحديث آلخر توقعاتها االقتصادية الصادرة في مايو، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2 % إلى 2.9 %. 

كمــا خفضــت التوقعــات للعــام 2020 من 
3.4 % إلــى 3 %. وقالــت المنظمة “هذه 
ســتكون أضعــف معــدالت النمو الســنوي 
لالقتصاد العالمي منذ األزمة المالية، مع 

استمرار تصاعد مخاطر االنخفاض”. 
وخفــض صندوق النقــد العالمي توقعاته 
الحــرب  بســبب  يوليــو  فــي  العالميــة 

التجاريــة الطويلــة بيــن أكبــر اقتصادين 
في العالم، الواليات المتحدة والصين. 

كمــا خفضــت المنظمــة احتمــاالت النمــو 
العشــرين،  مجموعــة  دول  لغالبيــة 
خصوصــا تلك المعرضــة لتراجع التجارة 

واالستثمار العالمي. 
ويتوقــع أن ال يتعــدى معــدل االقتصــاد 

العــام  هــذا   %  2.4 نســبة  األميركــي 
بانخفــاض بنســبة 0.4 % عــن توقعــات 
مايــو، وهــو أبطــأ بكثيــر مــن نســبة 2.9 
كمــا  الماضــي.  العــام  ســجلها  التــي   %
انخفضت توقعات نمو هذا االقتصاد في 

2020 بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2 %. 
أمــا نمــو االقتصــاد الصينــي فيتوقــع أن 

 2019 فــي   % 6.1 إلــى  ليصــل  يتباطــأ 
بانخفــاض بـــ 0.1 نقطــة، بينما تم خفض 
توقعــات النمــو للعــام المقبــل بنســبة 0.3 

% ليصل إلى 5.7 %. 

وقف تراكم الرسوم الجمركية

جهــود  بــذل  “يجــب  المنظمــة  وقالــت 

مشــتركة لوقف تراكم الرسوم الجمركية 
الــذي يؤثــر ســلًبا علــى  المالــي  والدعــم 
يســتند  شــفاف  نظــام  وتبنــي  التجــارة، 
إلــى القوانيــن لتشــجيع الشــركات علــى 

االستثمار”. 
للنمــو  توقعاتهــا  المنظمــة  وخفضــت 
التــي  اليــورو  منطقــة  فــي  االقتصــادي 
تضــم 19 بلــدا إلــى 1.1 % هذا العام، و1 
% فــي 2020، بينمــا كانــت تتوقــع فــي 
الســابق زيــادة النشــاط االقتصــادي فــي 

هذه المنطقة. 

لنمــو  توقعاتهــا  المنظمــة  خفضــت  كمــا 
اســتمرار  بســبب  البريطانــي  االقتصــاد 
ال  أن  توقعــت  بحيــث  بريكســت،  أزمــة 
يتعدى النمو 1 %هذا العام و0.9 % في 
2020، مقارنة مع 1.4 % العام الماضي.

“التعاون والتنمية” تخّفض توقعاتها للنمو العالمي

“انيرفيت” البريطانية تستعرض مستقبل االقتصاد الرقمي
2019 للتكنولوجيــا  البحريــن  أســبوع  فعاليــات  ضمــن 
أقامت “انيرفيت”، شــركة التكنولوجيا الرائدة، فعالية تضمنت جلســات حوارية تقنية وتفاعلية قدمتها مجموعة مختارة من المتحدثين اإلقليميين والعالميين للزائرين، وذلك 
بهدف اكتشــاف آفاق جديدة في مســتقبل العالم الرقمي. وقد اســتعرضت الشــركة بعًضا من المواضيع ذات الصلة في الفعالية التي جاءت ضمن أســبوع البحرين للتكنولوجيا 
م الجلســات الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشــركة، ديان ماينز،  وســط حضور ومشــاركة أكثر من مئة من ممثلي المؤسســات المالية والحكومية، باإلضافة إلى  2019. و قدَّ

عدد من قادة الشركات المختصة في التكنولوجيا المالية “الفنتك”.

الفعاليــة  خــالل  الضــوء  تســليط  تــم  و   
علــى عــدد مــن المواضيع المتعلقــة بكيفية 
إلثــراء  التقنيــات  أحــدث  مــن  االســتفادة 
تجربــة العمــالء وتمكيــن المنطقــة مــن أن 
تكــون رائدة فــي الثورة الصناعيــة الرابعة 
تــم  وقــد  جديــد.  رقمــي  اقتصــاد  وخلــق 
التركيــز خــالل الفعاليــة أيًضــا على إشــراك 
فــي  واالقتصــادي  المالــي  القطــاع  قــادة 
هــذه النقلــة النوعية التي يشــهدها القطاع 
فــي المنطقــة، وذلــك عبر جلســات تفاعلية 
وتقنيــة اشــتملت علــى عــدد مــن العروض 
فــي  البــارزون  المتحدثــون  قدمهــا  التــي 

والتكنولوجيــا  الرقمــي  التحــول  مجــال 
الماليــة. و قدمــت ’انيرفيــت‘ نتائــج بعــض 
من دراســاتها في منطقة الشــرق األوســط، 
وناقشت عدد من التقنيات والخدمات في 

هذا القطاع. 
ُأســتهّلت الجلســات بعرًضــا عن المســتقبل 
الرقمــي فــي البحريــن، قدمه  رئيس قســم 
فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
البحريــن،  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
ناقــش  الشــيخ محمــد آل خليفــة، والــذي 
بعــض المواضيــع األخــرى ذات الصلة مثل 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة 

فــي  والمتقدمــة  المتحــررة  واالتصــاالت 
المملكــة، كما ســّلط الضوء علــى المبادرات 

الالزمة لتأسيس اقتصاد رقمي ناجح.  
أما في الجلسة الثانية، فقد تحدث  الرئيس 
التنفيذي لشــركة ’انيرفيت‘، آندي ستارتن، 
عــن الســبل الالزمــة للتحــّول الرقمــي فــي 
الشــرق األوسط، حيث أطلع الحضور على 
خبراته في هذا المجال وعن طرق التنفيذ 
الناجحــة للمســاعدة فــي نقل األعمــال إلى 
المرحلة القادمة. و قال ستارتن “ إلى ذلك، 
فقد ضّمت قائمة المتحدثين أيًضا أليســتر 
ســيرجنت، وهــو الرئيس التنفيذي لشــركة 

بيربل، إحدى شــركات استشــارات التحول 
ومقرهــا العاصمــة البريطانية لنــدن، والتي 
تساعد عمالئها على تحويل طريقة عملهم 
إلضافة مكاســب تنافسية ألعمالهم وطرق 
العمل، حيث تحدث ســيرجنت في جلســة 

عنوانها “التحّول الرقمي: ماذا يعني؟”. 
يذكر أنه قد تم اختيار سيرجنت  من ضمن 
القادة الرقميين في العام وذلك في فعالية 
جوائــز القــادة التقنيين. شــملت الجلســات 
أيًضــا تقديــم عــرض مشــترك عــن “التميــز 
الرقمي للعمالء”، قدمه من شركة انيرفيت 
كوكيرهــام،  كيــث  مــع  بالتعــاون  ديــالن 

فــي  الزبائــن  عالقــات  إدارة  استشــاري 
الشــركة. وقــد اختتمــت الجلســات بعــرض 
قدمــه عبدالكريــم أبوجابر، مديــر المنطقة 
والمبيعــات )البحريــن وعمــان( فــي شــركة 
للحضــور  تحــّدث  والــذي  مايكروســوفت، 
عــن رؤيــة مايكروســوفت االســتراتيجية، 
ا على عدة نقاط منها االســتراتيجية  مركــزًّ
واســتخدام   ،2019 للعــام  الصناعيــة 
االصطناعــي  الــذكاء  مثــل  التكنولوجيــا 

والمعلومــات، وذلك لدعم التحول الرقمي، 
باإلضافــة إلــى ســبل الصناعــة والتخطيط 
شــركة  إلــى  أبوجابــر  انضــم  المســتقبلي. 
ولديــه   ،2006 عــام  فــي  مايكروســوفت 
مجلــس  دول  منطقــة  فــي  مهنيــة  خبــرة 
التعــاون الخليجــي لمــدة تفوق الـــ 20 عاًما 
وذلــك في مجــاالت التكنولوجيــا والحلول 
واألجهزة والخدمات واالتصاالت السلكية 

والالسلكية.

المنامة - انيرفيت

باريس - أف ب

علي الفردان

82.8 ألف سجل 
تجاري نشطة وسط 
التحول نحو الشركات

ارتفاع تراخيص 
سيارات بيع 

األغذية 42 %
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سماهيج , الدير 
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 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¨نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¨نشاء6

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

Call.

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA 

B3* SP

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202
1702202559,202

181305.32685,442

190238.32666,692
2192202661,570

221359.226100,527

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة فرونت الين الدارة العقارات - تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم ١٢٥٦٧٨

بناء على قرار الشركاء في شركة فرونت الين الدارة العقارات - تضامن بحرينية
 المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٥٦٧٨، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ 

MOSLEM UDDIN ABDUL RAHMAN مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MOSLEM UDDIN ABDUL RAHMAN :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36501060 )973+(
aminandsons17@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  تاريخ: 2019/٢٢/٨
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١١١٥٦٢
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-115579( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢٠٤٠٧
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبدالعزيز حسين كاظم

االسم التجاري الحالي: مصنع المتميز للحديد المطاوع
االسم التجاري الجديد: ورشة المتميز للحديد المطاوع

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسين محمد علي القصاب

االسم التجاري الحالي: عالم غريب لالعالف
االسم التجاري الجديد: عالم غريب لبيع الحيوانات واالعالف

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدهللا قاسم عبدهللا دانه شان

االسم التجاري الحالي: بقالة عبدهللا محمد عبدهللا باسالر
االسم التجاري الجديد: عبدهللا قاسم عبدهللا دانه شان

قيد رقم: ١-٩٤٦٠٦قيد رقم: ١-٣١٠٥٤

قيد رقم: ٢-٧٥٥٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-114911( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة قردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليها مالك شــركة نيوجرســي للتجارة الدولية والمقاوالت ش.ش.و لمالكها 
برافيــن نايــر  المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢١٠٤٥، طالبا تحويل الشــكل 
القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقده ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:
1. محمود محمد علي مسليار

SABITHA PADMANABHAN .2
SHIV NAIR .3

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد حبيــب مهــدي الوداعي المالك لـ مؤسســة أحد لمقــاوالت البناء 
والكهربــاء )مؤسســة فردية(  المســجلة بموجب القيد رقــم ١٦٥٦٩-١، طالبا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 
وقده ٥٠٠٠ خمسة االف دينار بحريني، لتصبح الشركة ممبوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1. السيد حبيب مهدي هاشم الوداعي

SAJITHRA SUKUMARAN .2
THOMAS MANALIL JOSEPH .3

القيد : 121045 

 تاريخ: 2019/٩/19

القيد : ١٦٥٦٩-1 

 تاريخ: 2019/١٨/٩

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٤٢٧
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة محمد عبدهللا حســن الحمادي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى عائشة فهد حسن راشد بدو 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٣٨٩٣٨

٢-٣٨٩٣٨

٣-٣٨٩٣٨

االسم التجاري

محمد عبدهللا حسن

ورشة النور الكهربائية

محمد عبدهللا حسن

 تاريخ: 9/2019/١٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الموسوي للتصميم 
واالنشاء ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحــاب شــركة الموســوي للتصميــم واالنشــاء ش.ش.و، المســجلة 

بموجب القيد رقم ٥١٧٩٤، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة الموسوي 

للتصميم واالنشاء ش.ش.و الى هليون للتصميم واالنشاء ش.ش.و

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٥١٧٩٤ 

 تاريخ: 2019/١٨/٩

نود إخطاركم بأننا سوف نقوم بإيقاف العمل في فرعنا الموجود في 
منطقة سند اعتبارًا من 3  نوفمبر 2019، وبأننا سنستمر في خدمة 
عمالئنا من خالل شبكة فروعنا األخرى، وعلى مدار الساعة وطوال أيام 
الرقمية. المصرفية  الخدمات  خالل  ومن  االتصال  مركز  عبر  األسبوع 

بـنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود - مملكة الــبــحــريــن

خاضع   البحرين،  الـمـنـامـة، مملكة   57 البحرين،  ص.ب.  فرع  المحدود  األوسط  الشرق  بي سي  إس  إتش  بـنك  عـن  صـدر 
للتنظيم ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تقليدي لقطاع  التجزئة في مملكة البحرين وخاضع  للتنظيم 

الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
مـن  جـزء  أي  اسـتـنـسـاخ  يـجـوز  ال  محفوظة.  الحقوق  جميع   ٢٠١9 المحدود  األوسط  الـشـرق  بي سي  إس  إتش  بـنك   ©
إلكترونية، ميكانيكية،  أو وسيلة  تـحـويـلـه، في أي شكل  أو  الـمـعلومات  لـخـزن  جـهـاز  تـخـزيـنـه في أي  أو  الـمـنـشـور  هـذا 
التصوير، التسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.

تـــنـــويـــه
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فرنسا: تنفيذ الحوثي لهجوم 
“أرامكو” يصعب تصديقه

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريان، أمس الخميس، أن إعالن 
ميليشيات الحوثي الموالية إليران، 

مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف 
منشأتي نفط سعوديتين، هو أمر 

“يصعب تصديقه”.
وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون 
“سي نيوز”: “أعلن المتمردون في اليمن 

أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب 
تصديقه إلى حد ما”.

وتابع “هناك تحقيق دولي، فلننتظر 
نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل 

هذه النتائج”، مؤكدا أن التحقيق في 
الهجمات سيكون سريعا، حسب ما ذكرت 

وكالة رويترز.

بومبيو: “إجماع خليجي” على مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

السعودية: سنرد على االعتداء وفًقا للقانون الدولي

مجلس  إلــى  رسالة  في  السعودية  أكــدت 
ــن أنــهــا تــتــعــامــل مــع هــجــوم إرهــابــي  األمــ
الهجوم  على  سترد  أنها  مضيفًة  منظم، 

وفًقا للقانون الدولي.
وأرســـلـــت الــبــعــثــة الــســعــوديــة لـــدى األمــم 
المتحدة رسالتين إلى األمين العام لألمم 
إلى  وأخرى  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
رئــيــس مجلس األمـــن الــمــنــدوب الــروســي 
ــم فــاســيــلــي نــبــنــزيــا، وإلــــى أعــضــاء  ــدائـ الـ

مجلس األمن. 
ــلـــت الـــرســـالـــتـــان شــــرًحــــا لــمــوقــف  ــمـ وحـ
منشآتها  عــلــى  ــهــجــوم  ال مـــن  الــســعــوديــة 

النفطية واالقتصاد العالمي برمته.
ــســعــوديــة فـــي الـــرســـالـــة األمـــم  ودعــــت ال
للمشاركة  الدوليين  والــخــبــراء  المتحدة 
بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو 
الشرقية  المنطقة  في خريص وبقيق في 

السبت الماضي.
ــة أن  ــرســال وأوضـــحـــت الــســعــوديــة فـــي ال
أن األسلحة  عــلــى  تـــدل  ــمــؤشــرات  ال “كـــل 

المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية”.
لمجلس  رسالتها  فــي  السعودية  وأكـــدت 
لــلــرد على  أنــهــا ستتخذ إجــــراءات  األمـــن 

هجوم أرامكو وفًقا للقانون الدولي.
الجيش  بــاســم  قــالــت متحدثة  ذلـــك،  إلــى 
أرسلت سبعة  باريس  إن  أمــس،  الفرنسي 
خبراء عسكريين إلى السعودية للمشاركة 
في التحقيق في الهجمات التي استهدفت 
منشأتي أرامكو السبت، من بينهم خبراء 
فـــي الــمــفــرقــعــات ومـــســـارات الــصــواريــخ 

وأنظمة الدفاع أرض/جو.
من جهتها، قالت األمم المتحدة أمس إن 
إلى  باليمن وصلت  المعنية  الخبراء  لجنة 
السعودية للمشاركة بالتحقيق في هجوم 

أرامكو. 
المتحدة  ــم  األمــ بــاســم  الــمــتــحــدث  ــد  وأكــ
فــرحــان حــق فــي بــيــان وصـــول الــخــبــراء. 
مهمتهم،  “بــدأوا  المفتشين  إن  حق  وقــال 
أن  دون  السعودية”،  السلطات  من  بدعوة 

يتطرق إلى تفاصيل.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية األميركي، 
ا”  خليجيًّ “إجماًعا  هناك  أن  بومبيو،  مايك 
إيران عن هجمات شركة  حول مسؤولية 

أرامكو السعودية.
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وأوضـــــــــح بـــومـــبـــيـــو، فـ
للعاصمة  زيـــارة  أعــقــاب  فــي  للصحافيين 

أن  الخميس،  أمــس  أبــوظــبــي  اإلمــاراتــيــة 
حول  المنطقة  فــي  كبيًرا  إجــمــاًعــا  “هــنــاك 
الهجمات.  هــذه  نــفــذت  الــتــي   )...( الجهة 
إنها إيــران. لم أسمع أي أحد في المنطقة 

يشكك في ذلك ولو للحظة”.
وتابع: “أصبحُت قادًرا على إعطاء الرئيس 
ــد تـــرامـــب مــعــلــومــات مــهــمــة حــول  ــالـ دونـ

الهجمات”.
تحالف  لــبــنــاء  نسعى  نـــزال  “ال  وأضــــاف: 
كعمل من أعمال الدبلوماسية في حين أن 
بحرب شاملة  يهدد  إيــران  وزيــر خارجية 
هنا  ونحن  أميركي،  آخــر  حتى  وبالقتال 

لبناء تحالف يستهدف تحقيق السالم”.
كما شّدد على أنه “ستكون هناك عقوبات 

إضافية على إيران”.
ــعــقــوبــات عــلــى طــهــران  ــفــت إلـــى أن ال ول
ومنعها  اإلرهابية  عملياتها  لوقف  تهدف 
والعراق  لبنان  في  ميليشياتها  تزويد  من 

بالصواريخ.
ــيــو قـــد وصـــــل، أمـــــس، إلــى  وكـــــان بــومــب
أبوظبي، في زيارة رسمية، حيث استقبله 
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

باكستان: نقف مع السعودية 
بكل إمكانياتنا

عمران  الباكستاني،  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  أكــد 
للسعودية،  الكاملة  بــالده  مساندة  خــان، 
بعد  وذلــك  التخريبية،  األعــمــال  في وجــه 

الهجوم على منشأتي أرامكو.
جــاء ذلـــك، خــالل زيـــارة لــه إلــى المملكة 
العربية السعودية حيث التقى ولي العهد 
بــن سلمان، في  األمــيــر محمد  الــســعــودي، 

قصر السالم بجدة، أمس الخميس.
 وفي بداية االجتماع، شّدد رئيس الوزراء 
لبالده  الباكستاني على االستنكار الشديد 
لها  تعرضت  الــتــي  التخريبية  للهجمات 
معّبًرا  وخريص،  بقيق  في  أرامكو  معامل 
العربية  للمملكة  بــاكــســتــان  مــســانــدة  عــن 
الــكــامــل معها بكل  الــســعــوديــة، ووقــوفــهــا 
إمــكــانــيــاتــهــا، ودعــمــهــا فــي مــواجــهــة هــذه 

األعمال التخريبية.
وأكد ولي العهد السعودي من جهته، خالل 
االجتماع، أن هذه االعتداءات التخريبية 
تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، 

مشّدًدا على أهمية التصدي لها.

باريس ـ رويترز

ولي العهد السعودي أثناء استقباله رئيس الوزراء الباكستاني

القدس المحتلة ـ وكاالتتونس ـ وكاالتبيروت ـ وكاالت

ــر الـــدفـــاع الــلــبــنــانــي،  ــ كــشــف وزي
إلياس بو صعب، أمس الخميس، 
أجرتها  التي  التحقيقات  نتائج 
قيادة الجيش في حادث سقوط 
مسيرتين  إسرائيلتين  طائرتين 
الجنوبية،  بيروت  ضاحية  على 

في أواخر أغسطس الماضي.
المسيرة  إن  بــيــروت،  في  الــدفــاع  وزارة  بمقر  عقده  صحفي  مؤتمر  في  بوصعب  وقــال   
 4.5 اإلسرائيلية األولى التي لم تنفجر، كانت تحمل صندوق متفجرات، يمكن أن يحمل 
كيلوغرام من المتفجرات. وعرض بوصعب في المؤتمر بقايا الطائرة المسيرة اإلسرائيلية 
األولــى.  سقوط  من  دقيقة  أربعين  بعد  الجنوبية  بيروت  بضاحية  انفجرت  التي  الثانية 
المنطقة  باتجاه  البحر  5.9 كم من  بلغ مسافة  الطائرتين  الذي سلكته  المسار  أن  وأوضح 

المستهدفة بالضاحية الجنوبية لبيروت )معقل ميليشيات حزب هللا(.
ومّرت هذه المسيرات بخط للطيران المدني في بيروت، مما عرض المالحة الجوية للخطر، 
بحسب وزير الدفاع اللبناني، وكانت ترافق المسيرتين ثالث طائرات إسرائيلية من نوع 
ا على سؤال حول استالم ميليشيات حزب هللا للطائرتين اإلسرائيليتين وليس  UAV. وردًّ
التحقيقات  لمباشرة  إليه  تحويلهما  الجيش طلب  إن  بو صعب،  قال  رسمية،  أمنية  جهة 
وحصل ذلك بعد بضعة أيام. ولم يكشف بوصعب الهدف المسيرات اإلسرائيلية، لكنه أكد 

أنها صناعة إسرائيلية، ودخلت لبنان “بهدف التفجير”.

أمس  التونسية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
السابق  التونسي  الرئيس  وفــاة  الخميس، 
ــديــن بـــن عــلــي بــعــد صــــراع مع  ــعــاب ــن ال زيــ
بن  العابدين  زيــن  نسرين  وكانت  الــمــرض. 
علي، قد قالت في صفحتها الرسمية على 
عاًما،   83 عن  توفي  والدها  إن  “فيسبوك”، 
فــي الــســعــوديــة. وقــضــى بــن عــلــي األشــهــر 
الثالثة األخيرة في العناية المركزة. وحكم 
على  انقالب  بعد  عاًما   23 تونس  علي  بن 
حكم الرئيس الحبيب بورقيبة العام 1987. 
يوسف  التونسية  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
الشاهد قد أعلن منذ أسبوع موافقته على 
عودة بن علي إلى تونس. وقال الشاهد في 
أخضر  ضــوء  “نعم،  تلفزيونية  تصريحات 
كما  كان مريضا  إن  إنسانية.  لعودته، حالة 
كما  لبالده  يعود  أن  يمكن  الشائعات  تقول 
كــل مــواطــن تــونــســي”. وتــابــع الــشــاهــد “إذا 
ــالده، ضــوء  ــ يــريــد أن يــعــود ويــدفــن فــي ب
نادرا  السعودية،  إلى  انتقاله  ومنذ  أخضر”. 

ما تسربت معلومات عن الرئيس التونسي 
السابق. وكان يكتفي محاميه اللبناني أكرم 
عازوري بإصدار بيانات صحافية للرد على 
معلومات  ال  أنــه  حين  في  تتناوله،  تقارير 
يستفيد  التي  والــمــوارد  عيشه  طريقة  عن 
مــنــهــا لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــه. ومــنــذ اســتــقــراره 
لزين  جــدا  قليلة  صــور  نشرت  بالسعودية، 
ألوالده  حــســابــات  على  علي  بــن  العابدين 
وبعض المقربين على “إنستغرام”. وبدا بن 
بالماضي وظهرت على  علي نحيفا مقارنة 

مالمحه وهيئته عالمات الشيخوخة.

“اســتــســالمــيــة”  بصبغة  يــبــدو  مــوقــف  فــي 
رئيس  دعا  األغلبية،  حصد  في  فشله  بعد 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس 
غانتس  بيني  الرئيسي  منافسه  الخميس، 

إلى أن يشكال معا حكومة وحدة.
وقــــال نــتــنــيــاهــو فـــي رســـالـــة مـــصـــورة إنــه 
نتائج  لكن  يميني،  ائتالف  “تشكيل  يفضل 
ممكن”،  غير  ذلــك  أن  أظــهــرت  االنتخابات 
مــؤكــدا أنـــه بــذلــك “لـــن يــكــون عــلــى الــنــاس 

االختيار بين الكتلتين”.
وتأتي دعوة نتنياهو بعد أن أظهرت نتائج 
الثالثاء،  أجريت  التي  العامة،  االنتخابات 
ومنافسه  الليكود  حــزب  بين  حــادا  تقاربا 
“أزرق أبيض” يحول دون إمكان أن يشكل 

أحدهما ائتالفا حكوميا.
أن  ويــبــدو  كبيرا،  تــطــورا  الــدعــوة  وتشكل 
نتنياهو أجبر عليها بعد االنتخابات التي قد 
ال تسمح نتائجها في منصب رئيس الوزراء 
نتنياهو  وقــال  عاما.   13 منذ  يشغله  الــذي 

“دعــــوت خـــالل االنــتــخــابــات إلـــى تشكيل 
الــحــظ،  لــســوء  لــكــن   )..( يمينية  حــكــومــة 
أظــهــرت نــتــائــج االنــتــخــابــات أن ذلـــك غير 
ممكن”. وأضاف: “دعوت غانتس اليوم إلى 
يرد  ولم  واسعة”.  وحــدة  “حكومة  تشكيل 
المتحدثة  من  أو  غانتس  من  تعقيب  بعد 
باسمه. واستسلم نانياهو للواقع، بعد فشله 
في  رغبته  يجعل  مما  األغلبية  حصد  في 
تشكيل حكومة يمينية “مستحيلة”، حيث 
تشكيل حكومة  إلى  اآلن مضطرا  سيكون 
ينتمي  الذي  غانتس،  مع  موسعة  ائتالفية 

لتيار الوسط.

نتنياهو “يستسلم”.. ويدعو غريمه لتشكيل الحكومةوفاة الرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن عليلبنان يكشف تفاصيل “دروني الضاحية”
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كابول ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

قال مسؤول أفغاني إن حركة طالبان نّفذت هجوًما بشاحنة ملغومة، قرب مستشفى 
في جنوب البالد، مما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 20 شخًصا وإصابة 95 آخرين.

وقال مسؤوالن محليان إن الهجوم استهدف المستشفى، لكن طالبان قالت في بيان 
إن التفجير استهدف مبنى تابًعا لقوات األمن األفغانية.

ما  أفغانستان،  شرقي  حكومي  مبنى  القتحام  انتحارية  محاولة  غــداة  ذلــك،  يأتي 
تسبب في وقوع تفجير ومعركة باألسلحة مع قوات األمن.

هجومين  طالبان  شــّنــت  أن  بعد  نــنــغــارهــار،  بإقليم  آبـــاد  جــالل  فــي  الهجوم  وجـــاء 
أشرف  للرئيس  انتخابيا  تجمعا  أحدهما  استهدف  الثالثاء-  منفصلين  انتحاريين 
غني والثاني وسط العاصمة كابول - أسفر عن مقتل 48 شخًصا على األقل وإصابة 

عشرات آخرين.

قتلت القوات األمنية العراقية، أمس الخميس، 3 إرهابيين، ودمرت سيارة مفخخة 
في قضاء بيجي بصالح الدين. وبحسب وكالة األنباء العراقية “واع”، فقد “شرعت 
القوات  من  وبإسناد  الدين  صالح  إرهــاب  ومكافحة  استخبارات  مديرية  من  قوة 
إضافة  مفخخة،  وتدمير عجلة  إرهابيين   3 قتل  عن  أسفرت  أمنية  بعملية  األمنية 
إلى تدمير 3 دراجات نارية و3 أحزمة ناسفة مع أسلحة متوسطة في قضاء بيجي 
الشهر  من  وقــت سابق  وفــي  الــديــن”.  بيجي في صــالح  بقضاء  السكريات  بمنطقة 
تنظيم  مــن  عنصرا   15 مقتل  عــن  العراقي  ــاب  اإلرهـ مكافحة  جهاز  أعلن  الحالي، 
“داعش”، وإلقاء القبض على 9 آخرين في منطقتي مطيبيجة وصحراء صالح الدين 

في محافظة صالح الدين بإنزال جوي نفذه بالتنسيق مع التحالف الدولي.

أفغانستان.. 20 قتياًل في هجوم بمفخخة

مقتل 3 إرهابيين بعملية في صالح الدين

طهران ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، محمد  ــّدد وزيـ هـ
فــي حالة  جــواد ظــريــف،”بــحــرب شاملة” 
توجيه الواليات المتحدة ضربة عسكرية 

إليران.
وقــال ظريف في حديثه لشبكة سي إن 
ال  إننا  جدية  بكل  “أقـــول  األميركية:  إن 
الدخول في مواجهة  نريد  ال  نريد حرًبا، 
الدفاع  عن  نتوانى  لن  لكننا  عسكرية... 

عن أرضنا”.
الهجوم  في  تدخل طهران  وأنكر ظريف 
ــو” قبل  ــكـ الـــذي اســتــهــدف مــنــشــآت “أرامـ
أيــام، زاعًما أن الهجوم جاء من من قبل 

ميليشيات الحوثي في اليمن.
ساعات  بعد  ظريف  تصريحات  وجــاءت 
دونالد  األميركي  الرئيس  تصريحات  من 
“العديد من  إن هناك  قــال  الــذي  تــرامــب، 
من ضمنها  إيــران،  مع  للتعامل  الخيارات 
ــا إلـــى أن بــالده  الــخــيــار الــعــســكــري”، الفــًت
طهران  على  جــديــدة  عقوبات  ستفرض 

خالل 48 ساعة.
ــة  ــاألدل وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد كــشــفــت ب
سبتمبر،  من  الـــ14  الهجمات  أن  الدامغة، 
لشركة  تابعين  معملين  استهدفت  والتي 
ــيــمــن، رغــم  ــو”، لـــم تــنــطــلــق مـــن ال ــكــ “أرامــ

االنطباع الذي أشاعته إيران.
وزارة  بــاســم  الــرســمــي  المتحدث  وقـــال   
تركي  الــركــن  العقيد  الــســعــوديــة  ــدفــاع  ال

المالكي، إن الهجوم اإلرهابي تم بواسطة 
مسيرة،  طــائــرة  و18  ــروز  كـ صــواريــخ   7
الجنوب،  من  وليس  الشمال  من  جــاءت 
حيث اليمن. وأكد المتحدث باسم وزارة 
الدفاع السعودية أن مصدر هذه األسلحة 
هو إيــران و”ال يمكن أن يكون قادًما في 
ال  اليمن  فــي  إيـــران  “وكـــالء  وأن  اليمن”، 

يمتلكون مثل هذه األسلحة”.

الرسمية  اإلمــاراتــيــة  األنــبــاء  وكالة  أفــادت 
اإلمــارات  دولــة  بأن  الخميس  أمس  “وام”، 
ــّررت االنــضــمــام إلــى  ــ الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ق
المالحة  وحماية  ألمــن  الــدولــي  التحالف 

البحرية وضمان سالمة الممرات البحرية.
التعاون  إدارة  مدير  الزعابي،  وقال سالم   
الــخــارجــيــة والــتــعــاون  األمــنــي فــي وزارة 
الدولي “إن انضمام اإلمارات لهذا التحالف 
ــي يـــهـــدف إلــــى مـــســـانـــدة الــجــهــود  ــ ــدول ــ ال
تهديدات  لمواجهة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــمــالحــة الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة،  ال
واســتــمــرار  العالمي  الــطــاقــة  أمــن  وضــمــان 
العالمي  لالقتصاد  الطاقة  إمــدادات  تدفق 
ــلـــم واألمـــــن  ــفـــظ الـــسـ واإلســـــهـــــام فــــي حـ

الدوليين”.
الدولي  التحالف  عمليات  منطقة  وتغطي   
هرمز  مضيق  الخليج  فــي  المالحة  ألمــن 
وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
أعلنت،  السعودية  العربية  المملكة  وكانت 

ألمن  الدولي  للتحالف  انضمامها  األربعاء، 
وحماية المالحة البحرية.

ــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي مــايــك  قــــال وزيــــر ال
ــقــّدر إعــالن  بــومــبــيــو، أمــــس، إن أمــيــركــا ت
األصــــدقــــاء فـــي الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــارات 

مشاركتهم في حماية الممرات المائية.
وأضاف أن األحــداث األخيرة تبين أهمية 

حماية التجارة العالمية وحرية المالحة.
ثّمن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة 

قرار  الخميس  أمــس  األميركية  المركزية 
الدولي  التحالف  إلى  االنضمام  السعودية 

لحماية المالحة.
التي  ــتــهــديــدات  “ال أن  مــاكــيــنــزي  واعــتــبــر 
المالحة تمثل مشكلة دولية  تواجه حرية 
المملكة  أن  ويسعدنا  ــا،  دولــيًّ حــالً  تتطلب 
أستراليا  إلــى  ستنضم  السعودية  العربية 
ــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  ومــمــلــكــة ال

والواليات المتحدة كجزء من هذا الحل”.

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

من لقاء بومبيو ومحمد بن زايد في أبوظبي

إيــران ضــد  عســكرية  ضربــة  توجيــه  حــال  فــي  القيــادة المركزية: التهديــدات البحرية بالخليج تتطلــب حالً دوليًّا
ظريف يهّدد “بحرب شاملة” اإلمارات تنضم لتحالف أمن المالحة
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اليــوم، عندمــا تنظــم الجالية اإليرانية مــن أنصار “المجلس الوطنــي للمقاومة اإليرانية” 
– وتشــكل منظمة مجاهدي خلق عموده الفقري-، معرضا مفتوحا في باحة الكونغرس 
األميركــي إلحيــاء الذكــرى 31 لمجــزرة اإلعدامات الجماعية ضد الســجناء السياســيين 
عــام 1988 فــي إيــران علــى يــد نظــام واليــة الفقيــه، ويحضــره رئيــس لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة فــي مجلــس النواب األميركي، إليوت إينغل، من الحــزب الديمقراطي، حيث 
ألقى كلمة قال فيها “نحن في الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقف إلى جانب الشعب 
اإليرانــي ونطالب بمراعاة حقوق اإلنســان في إيران”، مشــيرا قبــل ذلك إلى أن مرتكبي 
هــذه اإلعدامــات عــام 1988، يتبــوأون حاليــا أعلــى المناصــب الحكوميــة فــي النظــام 
اإليرانــي، فــإن ذلــك يعنــي أن مجاهــدي خلــق تمكنت مــن أن تقف نــدا سياســيا مقتدرا 
للنظــام اإليرانــي وتــرد لــه الصــاع صاعيــن، إذ لــم يعــد المجــال السياســي الدولــي حكرا 
علــى النظــام اإليرانــي بــل إن مجاهدي خلق تمكنت من اقتحامــه ببراعة، وإن اتصاالت 
أجراهــا النظام اإليراني على أعلى المســتويات “بيــن روحاني وماكرون مثال” أو بيانات 
أصدرتهــا الخارجيــة اإليرانية ضد مشــاركات عربية “مصرية وســعودية” في التجمعات 
السنوية، إلى جانب ما أثارته طهران ضد اإلدارة األميركية بهذا الصدد، كل ذلك يثبت 
أن مجاهــدي خلــق صــارت قــوة سياســية ال تعمــل فقــط داخل إيــران ضــد النظام ضمن 
تنظيمات معاقل االنتفاضة ومجالس المقاومة التي تداعت عن االنتفاضة األخيرة في 

سائر أرجاء إيران، بل حتى خارج إيران وعلى الصعيد الدولي.
مجلــة “نيوزويــك” األميركيــة الشــهيرة عندمــا تؤكــد فــي تقريــر لها بخصوص مســتقبل 
إيــران مــا بعــد هــذا النظــام قائلة “تعــد حركة مجاهــدي خلــق، الحركة األقــدم واألفضل 
تنظيمــا واألكثــر شــهرة بين العديد من حــركات المعارضة اإليرانية التــي تنتظر دورها”، 
فإن هذا االعتراف المهم يأتي بعد أن تمكنت المنظمة من أن تقود االنتفاضة الشــعبية 

األخيرة كما اعترف بذلك الولي الفقيه بحد ذاته.

منظمة مجاهدي خلق قادمة ال محال من ذلك لطهران، وكل المساعي الجارية  «
من أجل ترميم النظام غير مجدية والسيما بعد أن تم تثبيت حقيقتين قاتلتين 

ضد النظام، األولى أن الشعب - وكما اعترف روحاني - لم يعد يثق بالنظام، والثانية 
أن انخفاض “عدد المصلين في صالة الجمعة، في جميع أنحاء إيران، إلى أقل 

من 100 ألف، كما اعترف بذلك رجل الدين “حسين موسوي تبريزي”، يدل على أن 
النظام أصبح كالكهل الذي ال يستطيع العطار أبدا إصالح ما أفسده الدهر. “إيالف”.

عن مجاهدي خلق كبديل لنظام والية الفقيه )2(

فتوى بطرد األميركيين 
من العراق

بعــد ســتة عشــر عاًمــا مــن االحتــالل األميركــي اإليرانــي الصهيونــي، وبعــد أن قدمت 
أميــركا العــراق للنظــام اإليرانــي على طبق مــن ذهب ليعبث به كمــا يريد، قام مجلس 
النــواب األميركي بتمرير مشــروع “قانون يتصدى لألنشــطة اإليرانيــة في العراق”، ما 

يؤكد أن الوجود اإليراني - مع ميليشياته الموالية - يهدد األمن في العراق.
وهــو اســتنتاج لما حدث في العراق من غزو واســتيالء علــى مفاصل الدولة العراقية 
والعمــل علــى تغييــر الهويــة الوطنيــة العربيــة فــي العــراق لصالــح الغــزاة وفكرهــم، 
وانتكاســة األمــن واالســتقرار فــي العــراق حدثــت منــذ أن وطــأت أقدام الغــزاة أرض 
العراق في 2003م وبما ارتكبوه من جرائم القتل والســرقات المالية والثقافية ونهج 
سياسة التهجير القسري من المدن العراقية ليستوطنها الغزاة، ولدى النظام اإليراني 
العشــرات من الميليشــيات المسلحة في العراق، وهي ميليشيات إيرانية فكًرا وهدًفا 
وفعــاًل أغرقــت العــراق بالفوضى واجتثت أمنه واســتقراره، ومع ما تفرضه واشــنطن 
مــن عقوبــات ماليــة واقتصاديــة وسياســية علــى طهــران إال أن ذلك زاد من ممارســة 
إيــران االنتهــاكات فــي العــراق، وهــذه الميليشــيات لم يتــم إعدادها للعــراق بل لتقوم 
بأنشطة عدائية إرهابية ضد أقطار الخليج العربي واألقطار العربية بالوكالة عن هذا 

النظام.
إن الفتــوى الصــادرة مــن طهــران ال تســتوجب فقــط على القــوات األميركيــة بل أيًضا 
علــى القــوات اإليرانيــة العســكرية واألمنيــة وجميــع الميليشــيات التــي تمــول عتــاًدا 
ومااًل والتي يزداد الشعب العراقي نفوًرا منها ورفضا، خصوصا أن هذا النظام جعلها 
أمــًرا واقًعــا لتنفيــذ أجندته في العراق ودول الجوار العربــي، فطرد القوات األميركية 
واإليرانيــة وكل مــا يمــت إليها بصلة من العراق واجب وطني وقومي وديني ودولي، 

فوجودها ُيمثل مبعث قلق واضطراب.

إن غياب االستراتيجية العربية الموحدة جعل القوى اإلقليمية تستأثر باألرض العربية  «
وتعبث بمصير شعبها العربي، فالبد من وجود مشروع عربي قومي يتصدى لهذه 
القوى الخارقة للسيادة القومية العربية لتحقيق االستقرار واألمن والتخلص من 

الُعنف والكراهية والطائفية، على الحكومات العربية أن تتصدى لهذا التدخل الُمدمر 
في وطننا العربي، وعلى َمن يأمر غيره بالخروج من العراق عليه أن يخرج هو أوال، 

وعلى العراقيين أن يدركوا أن طهران وواشنطن عملة واحدة ذات وجهين.
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كن سعيدا طوال يومك 
وابتسم باستمرار

في أحد األيام كتب شاعرنا الكبير علي الشرقاوي شافاه هللا في الزميلة 
“الوطــن” مقــاال بعنــوان “أســامة الماجــد وترجمــة أوشــو” قــال فيــه.. “في 
بعض األحيان أقول لنفسي واألصدقاء، إن الكبار عادة ما يستفيدون من 
األصغر ســنا، والذين يكادون أن يكونوا في ســن أوالدهم، وهذا ما حدث 
لــي وأنــا أتعــرف على “أوشــو”، فــي الواقع إننــي تعرفت علــى أول كتابات 
أوشــو من خالل االبن والصديق أســامة الماجد عندما قام بترجمة كتاب 
ألوشو والظاهر أنه تعرف على كتاباته حينما كان في زيارة إلى أميركا”.

واليــوم وبعيدا عن السياســة وعصف الفكر أقــدم لك عزيزي القارئ بعضا 
من ترجمتي لحكم الفيلســوف الهندي “أوشــو”: إنه لمن الســخف أن تفكر 
بالحيــاة ومتاعبهــا، هــل تعرف لماذا.. ألنك في هذا الكون زائر، مجرد زائر 
ســتقضي كــم ســنة في ربــوع الحياة وبعدها ســتذهب، كن ســعيدا طوال 
يومك.. وابتســم باســتمرار، وال تجعل أية مشــكلة مهما كانت تنسيك أنك 
زائــر. لقــد خلقــت الحياة لنعيشــها ســعداء ألننــا ذاهبون عنها والمســافر ال 

يعبأ بمطبات السفر.
الحيــاة ســر.. لكــن باإلمكان التكيف والعيــش فيها، كما باإلمــكان معرفتها 

ولكــن ليــس مــن الممكــن حل مشــاكلها كمــا تحل المســائل الحســابية، ألن 
مشــاكل الحيــاة ال تعتبر مشــاكل بمفهومها المتعارف عليــه، إنها تحديات، 

فالحياة مغامرة.
دائما تقول كم يبعد الهدف عني؟ وأنا أقول لك، هدفك بعيد جدا وقريب 
منــك فــي نفــس الوقت، إن قــرب وبعد الهدف ليس له عالقة بالمســافات، 
إنمــا لــه عالقــة مباشــرة “بنفســك.. بداخلــك”، أنت بنفســك وبنفســك فقط 

تستطيع أن تقرب أبعد هدف في الحياة.

حاربوا الرغبة، ألن الرغبة أساس شقاء اإلنسان، هل أضرب لكم مثال عن  «
هذه الصفة الكريهة التي تسمى الرغبة، كان صيادا يتمنى أن يصطاد 

غزاال، فهو سئم صيد الطيور والحيوانات الصغيرة، وعندما اصطاد غزاال 
في أحد األيام فرح فرحا أسطوريا وقال لزمالئه.. لقد حققت أمنيتي في 
الحياة، لكن بعد أكل الغزال الذي اصطاده وشبع قفزت إلى ذهنه رغبة 

أخرى سرعان ما استسلم لها وهي اصطياد نمر، ثم أسد، ثم فيل، وأخيرا 
لقي حتفه في الحياة عندما أراد أن يصطاد كل شيء، كل شيء!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل سيكون الذكاء 
االصطناعي بديال لعضو 

البرلمان
أجــرت إســتونيا االنتخابــات البرلمانيــة األولــى في العالــم عبر اإلنترنت وهــي أول دولة 
تقــدم اإلقامــة اإللكترونيــة )هويــة رقميــة وطنيــة متاحــة ألي شــخص فــي العالــم مهتم 
بإدارة أعمال تجارية مســتقلة عن الموقع عبر اإلنترنت(، ما الذي ســيحدث لو اســتبدل 
الــذكاء االصطناعــي “نــورا” بعضو في البرلمان في إســتونيا لمدة شــهر، خالل الجلســات 

البرلمانية وعمل اللجان؟
على الرغم من أن تصريحا بمعالجة أسرار الدولة قد ال ُيمنح لنورا بسبب مخاوف أمنية، 
ألن الخطــر مــن أن تصبــح موضوع اهتمام وكاالت االســتخبارات فــي بلد مجاور مرتفع 
للغاية؛ قد تتولى نورا المدربة على اتخاذ القرارات، عبء العمل الشهري لعضو البرلمان 
في لجنة الشؤون االجتماعية أو لجنة الشؤون االقتصادية، ناهيك عن استبدال أعضاء 
البرلمــان الذيــن يحرصــون علــى الحصــول علــى مســاعدين الســتكمال تحليــل البيانــات 

والمعلومات العامة ، ألنه ال يوجد وقت كاٍف على اإلطالق. 
ســيكون علــى نــورا أن تتعلــم وتحلــل كميــة أكبر بكثيــر من المعلومــات؛ كما يمكــن لنورا 
أن تضفــي طابعــا رســميا وتؤكد ادعاءات قد يواجه نواب اليــوم صعوبة في فعلها على 
األرجــح، وإذا تمكنــت نــورا مــن فهــم الســياق وطــرح األســئلة البليغــة، فقــد يكــون لدينا 

المزيد من التفكير المتعمق بدالً من التحايل.
يجــب أن يكــون ضمير عضــو البرلمان “الذكي” في المقــام األول ضميرا ديمقراطيا، ربما 
ال ينبغــي أن تكــون نــورا عضــًوا في ائتالف أو حــزب معارض، وال المؤيــد اآليديولوجي 

ألي حــزب آخــر؛ مــن الضــروري أوال تعليم نورا الدســتور، ثم النظام القانوني اإلســتوني، 
والمبادئ األساسية للديمقراطية البرلمانية؛ ويجب تغيير إجراء التصويت.

وإذا كانت نورا ستتبنى التزامات عضو البرلمان بالكامل، قد نرى قرارات أكثر منطقية، 
وتحليــال كميــا أكثر في االقتصاد وتطوير الخدمات االجتماعية؛ ستســتند القرارات إلى 

بيانات ومواد يمكن التحقق منها، وليس إلى العواطف، أو الشعوبية.
فيمــا يتعلــق بالشــؤون االقتصاديــة، يمكــن أن يعــرف ويفهــم عضــو البرلمــان الجديــد 
مجموعــة واســعة مــن المؤلفين، كمــا يمكنه أيضا توليــف الخبرة العملية فــي اقتراحات 
السياســة، وفــي الشــؤون الخارجية، ســتكون نورا شــريكة تعــرف كيفية التنبــؤ بتطوير 

السياسة على أساس المصادر العامة، وتحليل تحركات وأنماط المشغلين.

يمكن أن تلتقي نورا بالناخبين على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وستكون  «
لديها القدرة ذات الصلة، ولن تكون هناك خطوط إضافية بشأن تقارير النفقات، 

لن تحتاج نورا إلى إنفاق أي شيء على سيارة، وهي في كثير من األحيان قضية 
غير مقبولة للصحافيين، نورا قادرة على التواصل بشكل متزامن مع الناخبين 
وواضعي السياسات األخرى، بغض النظر عن الزمان والمكان، وسيكون عضو 

البرلمان 2.0 قادرًا على العمل لياًل ونهارًا، مع التعلم من المالحظات وإنشاء 
نماذج جديدة للعمل بنجاح.

د. جاسم حاجي

لمــاذا نجــد أممــا قــد تقدمت وحققــت فائضا ماليــا كبيرا من خالل مــا تنتجه من 
صناعــات تبيعهــا للدنيــا بأجمعهــا؟ ولمــاذا امتلكت أمم أســباب القــوة ولم تمتلك 
غيرها؟ وهل السبب في ذلك أن هذه األمم المتقدمة القوية لديها موارد طبيعية 
أكثر من غيرها؟ أســئلة نســألها ألنفســنا كثيرا عندما نجد أن كل وسائل الرفاهية 
والراحة من صنع غيرنا. بكل تأكيد ليست الموارد الطبيعية وحدها األساس في 
تحقيــق تقــدم األمم وإعطائها أســباب القوة، وإال كانت أفريقيــا بثرواتها الكبيرة 

سيدة العالم، فما السبب الرئيسي في صنع تقدم األمم؟
ال شــك أن الســبب هــو بنــاء اإلنســان، وبناء اإلنســان يتضمــن إلى جانب أســباب 
أخــرى تبنــي نظــام تعليمي جيــد يقوم علــى االبتكار واإلبــداع ومواكبــة التطور، 
هــذا مــا فعلتــه اليابان الدولة التــي ال تمتلك الكثير من المــوارد الطبيعية وفعلته 

ماليزيا وغيرها من الدول.
ونحــن فــي البحريــن مــن حقنــا أن نحلم بــأن نكون فــي مصاف الــدول المتقدمة 
في كل المجاالت، خصوصا أننا نمتلك اإلرادة ولدينا قيادة سياسية تؤمن ببناء 
اإلنســان وتعطــي الفرصــة واإلمكانيــات لتحقيــق ذلــك مــن خــالل نظــام تعليمي 

يواكب تطورات العصر المتالحقة في مجال التكنولوجيا والحوسبة. 
ومن األخبار المبشرة في هذا المجال ما أعلنته جامعة البحرين قبل أيام من أنها 
ســتقوم بطــرح برنامــج جديد في الحوســبة الســحابية إلعداد الجيــل القادم من 
الطلبــة للوظائــف الســحابية المطلوبة وهــو البرنامج األول من نوعه في الشــرق 
 AWS Educate األوســط، حيــث ســتقوم الجامعــة مــن خــالل العمل مــع مبــادرة

Cloud Degree بطرح شهادة بكالوريوس حوسبة سحابية كاملة. 
هــذا البرنامج ســيقوم بتســليح الشــباب بالمهــارات واإلمكانات الالزمــة لوظائف 
المســتقبل فــي الوقــت الــذي يتزايد فيــه الطلب من قبــل الكثير من المؤسســات 

والهيئات على أصحاب مثل هذه اإلمكانات.

وال شك أن جامعة البحرين تسعى بكل السبل لمواكبة العصر وتسليح  «
خريجيها بما يعود بالنفع على خريجيها وعلى مستقبل التقدم في 

البالد، وهذا هو الدور الحقيقي الذي ينبغي أن تقوم به الجامعات.

التعليم ومواكبة العصر

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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واصــل فريــق المنامــة سلســلة انتصاراتــه المتتاليــة بدوري زيــن الدرجة 
األولــى لكــرة الســلة، محققــا فــوزه الســادس علــى التوالــى، بتغلبــه علــى 
حســاب الرفــاع بنتيجــة 92/68، فــي المباراة التي جمعتهما مســاء أمس 
)الخميــس(، علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم الحصم، فــي ختام منافســات 

الجولة السادسة من الدور التمهيدي للمسابقة.
واســتعاد المنامــة صدارة الترتيب العام للــدوري بعد أن رفع رصيده إلى 
12 نقطــة بالعالمــة الكاملــة مــن 6 انتصــارات، فيما هي الخســارة الثانية 
للرفــاع مقابــل 4 انتصــارات، وبات رصيده إلى 10 نقــاط. وجاءت نتائج 
أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 23/18 المنامة، 22/16 الرفــاع، 24/13 المنامة 

و29/15 المنامة.
بدايــة المبــاراة كانت ســريعة مــن جانــب الفريقين الذين تبادال تســجيل 
االختراقــات  علــى  باللعــب  الهجومــي  التنويــع  علــى  معوليــن  النقــاط، 
والتســجيل مــن تحــت الســلة والتصويــب الثالثــي، واســتطاع المنامــة 
حســم الربــع األول متفوقــا بنتيجة 23/18. واســتمر األداء المتكافئ من 
الجانبيــن فــي الربــع الثانــي، إذ حافظ المنامــة على تفوقه مطلــع الفترة، 
قبــل أن يعــادل الرفــاع النتيجــة فــي مناســبتين آخرهــا 31/31؛ ليخطف 
بعدها التقدم الذي ظل محافظا عليه حتى نهاية الشوط األول 40/39.

واســتمر الفريقــان علــى وتيــرة األداء الفنــي نفســها فــي الربــع الثالــث، 
واســتطاع المنامــة نيل التفــوق في هذا الربع بواســطة الضغط الدفاعي 

الربــع  هــذا  مــن حســم  متمكنــا  الســريع،  الهجومــي  والتحــول  المتقــدم 
لمصلحتــه ب63/53. المنامــة فــرض كامل أفضليته علــى مجريات الربع 
األخيــر الــذي احتفــظ فيــه بتقدمه، موســعا فــارق النتيجــة تدريجيا في 

طريقه لحسم نتيجة المباراة.

جانب من اللقاء

الزعيم ألحــق الرفاع بضحاياه واســتعاد صــدارة الترتيب
المنامة يواصل انتصاراته بدوري السلة

ــي ــك ــل ــم ــق ال ــ ــري ــ ــف ــ ــة ال ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ــدرة وب ــ ــق ــ ــل ــ ــم ل ــ ــال ــ ــع ــ خــــــال بـــطـــولـــة ال
ناصر بن حمد يشيد بفكرة مهرجان محمد بن راشد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، سفير المملكة المتحدة رودي دراموند بمناسبة تعيينه 
سفيًرا لبالده لدى مملكة البحرين. 

وفي بداية اللقاء، رحب وزير شــؤون 
المملكــة  بســفير  والرياضــة  الشــباب 
ا لــه التوفيق والنجاح  المتحــدة متمنيًّ
بمــا  البحريــن  فــي  عملــه  مهــام  فــي 
يســاهم في تعزيز أواصر التعاون بين 
المتحــدة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
في جميع المجاالت، منّوًها بالعالقات 
فــي  البلديــن  تربــط  التــي  الوثيقــة 
المجــال الشــبابي والرياضــي، مؤكــًدا 
حــرص البحريــن علــى االســتفادة مــن 
تجربــة المملكــة المتحــدة فــي مجــال 
التعــاون  والرياضــة وتأطيــر  الشــباب 
بيــن البلديــن بما يســاهم فــي االرتقاء 

بالجانب الشبابي والرياضي. 
المملكــة  ســفير  أشــاد  جانبــه،  مــن   
الطيبــة  بالعالقــات  المتحــدة 

البلديــن  تربــط  التــي  والتاريخيــة 
الصديقين فــي مختلف المجاالت وما 
تشــهده من تطور مســتمر فــي العديد 
بالتعــاون  وتحديــدا  المجــاالت  مــن 

الرياضي والشبابي، مشيًرا إلى أهمية 
بيــن  والرياضــي  الشــبابي  التعــاون 
البلديــن والعمــل على تأطيــره بصورة 

متميزة.

 المؤيد يستقبل سفير المملكة المتحدة

البلديــن بيــن  والرياضــي  الشــبابي  التعــاون  تعزيــز 
المؤيد يستقبل السفير البريطاني

أحمد مهدي

فريــق  المملكــة  ممثــل  يخــوض 
الرفــاع عنــد 9 مــن مســاء اليــوم 
)بتوقيــت البحريــن(، لقــاًء أمــام 
فريــق أولمبيك آســفي المغربي، 
هنــاك فــي المغرب، ضمــن ذهاب 

دور الـــ 32 لكأس محمد الســادس 
لألندية العرب األبطال.

الـــ32 بعــد  لــدور  وكان الرفــاع تأهــل 
تخطيــه الناجــح للــدور التمهيــدي، إذ 
تصــدر مجموعتــه التــي ضمــت فــرق 
والــزوراء  المغربــي  طنجــة  اتحــاد 
الصومالــي؛  وهورســيد  العراقــي 

ليضرب موعًدا مع الفريق المغربي.
وســتقام مبــاراة اإلياب بيــن الطرفين 
اســتاد  علــى  المقبــل  أكتوبــر   1 يــوم 

مدينة خليفة الرياضية.
ظهــوره  فــي  المملكــة  ممثــل  يســعى 
بمرحلــة الذهــاب إلــى تحقيــق نتيجة 
إيجابيــة واالقتراب مــن الوصول إلى 

ثمن النهائي مواصال مشواره الناجح 
في البطولة.

يقــود الرفــاع المــدرب الوطنــي علــي 
عاشــور، والــذي قــاد فريقه قبــل أيام 
كأس  بلقــب  ــا  محليًّ التتويــج  إلــى 

السوبر على حساب المنامة.
بوجــود  المبــاراة  الرفــاع  وســيدخل 
الحســن  الجديــد  الغينــي  المحتــرف 
اإلدارة  معــه  تعاقــدت  الــذي  كيتــا 

السماوية حديًثا.

ا” الرفاع ضيًفا على أولمبيك المغربي “عربيًّ خروج حبيب من الدور 32 لبطولة العالم للفردي
ــد ــٍد األحـ ــ ــد غ ــع ــرق ب ــفـ ــة الـ ــق ــاب ــس ــان م ــوض ــخ ــي صـــبـــاح وصـــقـــر س

خــرج العــب منتخبنــا الوطنــي حبيــب صباح مــن الدور الـــ 32 لمنافســات بطولة 
ا في ميانمار. العالم للسنوكر للفردي 6 كرات والمقامة حاليًّ

وجــاء ذلــك بعدمــا خســر حبيــب أمــام 
آســف  محمــد  الباكســتاني  الالعــب 
بنتيجــة )2/5(، فيمــا خســر العبنا اآلخر 
يونــس صقــر مواجهته الثالثــة في دور 
المجموعــات أمام العب قطري بنتيجة 
)0/4(، لتتبــدد آمــال وطموحات العبينا 
باالستمرار في هذه البطولة والمنافسة 

على المراكز المتقدمة. 
مــن جانبــه، أشــار حبيب صبــاح إلى أن 
خروجــه مــن هــذا الــدور ال يعنــي نهاية 
المطــاف وخصوًصــا أن الخصــم الــذي 
واجهــه يعتبــر مــن الالعبيــن المميزيــن 
فــي اللعبــة، كما أنه لم يظهر بالمســتوى 
المواجهــة  أشــواط  خــالل  المنتظــر 
ليتعــرض للخســارة. مبيًنــا فــي الوقــت 

ذاتــه، أنه ليس ســعيد بتوقــف محطته 
عنــد هــذا الــدور بعدمــا قــدم مســتًوى 
جيــًدا في دور المجموعــات وخصوًصا 
أن طموحه كان أكبر بذلك بكثير، ولكن 
هــذه الرياضــة والبــد من فائز وخاســر. 
هــذه  مــن  كثيــًرا  اســتفاد  أنــه  مؤكــًدا 
المشــاركة ومعايشــة األجــواء العالميــة 
واالحتــكاك بمختلــف الالعبيــن، حيــث 
تعد فرصة لإلعداد الحقيقي للبطوالت 

المقبلة.

مسابقة الفرق

ســيكون منتخبنــا المكــون مــن حبيــب 
موعــد  علــى  صقــر  ويونــس  صبــاح 
لخوض مسابقة الفرق في بطولة العالم 

والتي ســتنطلق يوم األحد الموافق 22 
سبتمبر الجاري بمشاركة 28 فريًقا.

وســتخوض الفــرق المشــاركة أوالً دور 
المجموعــات بعد توزيعها بنظــام الفائز 

5، علــى أن  3 أشــواط مــن أصــل  فــي 
يتأهــل فريقــان مــن كل مجموعة لدور 
إخــراج  بنظــام  16 والــذي ســيكون  الـــ 

المغلوب.

حبيب صباح

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تابــع ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة مهرجان صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة رئيس الــوزراء حاكم دبي للقــدرة والتحمل برعاية 

ميدان الذي أقيم في مدينة بيزا اإليطالية بمشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم.

 وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن 
مهرجــان ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
للقــدرة والتحمــل يعتبر أحــد المهرجانــات الدولية 
العريقــة التــي أصبحــت ذات طابع خاص وتحظى 
بمشــاركة واســعة من فرســان العالم، وهو ما يؤكد 
حــرص ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
علــى دعــم ورعايــة ســباقات القــدرة فــي مختلــف 

دول العالم.

  اهتمام محمد بن راشد

مــن  تعتبــر  اإلمــارات  دولــة  أن  ســموه  وأضــاف   
الــدول الغنيــة عــن التعريــف فــي رياضــة القــدرة 
فــي ظــل االهتمام الكبير الذي يوليه ســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم والــذي يوفــر البيئــة 
المناســبة دائمــًا لكافــة اإلســطبالت والفرســان في 
دولــة اإلمــارات، حيــث إن هــذه العوامــل تســاهم 
بتحقيق أفضل النتائج بعد أن تحققت العديد من 
اإلنجــازات لدولة اإلمــارات خالل الفترة الســابقة، 
مشــيًرا ســموه إلــى أن البحريــن تســتفيد دائًما من 
خبــرات اإلمــارات في هذا المجال وتســير المملكة 

واإلمارات في خط واحد.
 وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
فخره واعتزازه بتواجد الفريق الملكي للقدرة في 

مهرجــان ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
للقــدرة والتحمــل وهو مــا يعزز الترابــط والتالحم 

القائم بين الدولتين لمصلحة رياضة القدرة. 

  رؤية ثاقبة

 وقــال ســموه: “إن الرؤيــة الثاقبة لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت مهرجان 
ســموه للقــدرة والتحمــل مــن أفضــل المهرجانــات 
ــا علــى اإلطــالق وذلــك بفضــل اإلجــراءات  عالميًّ
التنظيميــة المتميزة التي تتخذها اللجنة المنظمة 
بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  وبمتابعــة 
راشــد آل مكتــوم ولــي عهد دبي، حتــى جعلت من 
المهرجان محط أنظار العالم وإعجابهم بالمستوى 
أن  أكــد  الــذي  األمــر  الراقــي  والفنــي  التنظيمــي 
المهرجــان يرتكز على تاريــخ ناصع من اإلنجازات 
والنجاحات”.  وأضاف ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  مهرجــان  أن  خليفــة  آل 
محمد بن راشد آل مكتوم من أكبر سباقات القدرة 
فــي العالــم، ويمنــح الفرصة للفرســان والفارســات 
مــن مختلــف الفئــات العمرية ليتنافســوا على لقب 
الســباقات المختلفــة فــي أيــام المهرجــان والتــي 
دائمــًا مــا تكون حافلــة بكل ما هو جديــد في عالم 

رياضة الفروسية وسباقات القدرة.

 تواجد الفريق الملكي في المهرجان

 وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
ســعادته بمشاركة الفريق الملكي البحريني للقدرة 
فــي هذا التجمع الرياضــي الكبير الذي يضم نخبة 
من فرســان القــدرة المتميزين، مؤكًدا أن مشــاركة 
الفرســان والفارســات في المهرجــان الكبير يهدف 
إلــى إنجاحــه باعتبــاره يحمــل اســًما عزيــًزا علــى 
الملكــي  الفريــق  أن  إلــى  ســموه  مشــيًرا  الجميــع، 
حرص على المشاركة والتواجد في هذا المهرجان 
والمســاهمة فــي إنجاحــه إلــى جانب األشــقاء من 
فرسان اإلمارات وفرسان الدول األخرى المشاركة 
في الســباق، مؤكًدا ســموه أن تواجد الفرسان في 
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم جاء إلعطاء الفرصة لفرســان البحرين 
فــي  والعالــم  اإلمــارات  فرســان  مــع  لالحتــكاك 
ســباقات المهرجان والتي ســتكون ســريعة وقوية 

من الناحية الفنية.

 وسائل اإلعالم تواصل اللقاءات مع ناصر بن حمد

 التقــت وســائل اإلعــالم المختلفــة بســمو الشــيخ 
فــي  تواجــده  أثنــاء  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 

مهرجان محمد بن راشد للقدرة والتحمل.
 وتنــاول الحديــث مــع ســموه حــول بطولــة العالم 
بــن راشــد  للشــباب والناشــئين ومهرجــان محمــد 
للقــدرة والتحمــل، إضافــة إلــى حديــث ســموه عن 

العديد من األمور المتعلقة بالبطولة.

 د. خالد: حريصون على تنفيذ 
توجيهات ناصر بن حمد

 أكد مدير الفريق الملكي للقدرة خالد أحمد حسن 
أن الفريــق حريــص علــى توجيهــات ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة بالمشــاركة في مهرجان 
ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة 
والتحمل على مدار يومين، مبيًنا أن الفارســة هيا 

جمــال شــاركت فــي اليــوم األول، وسيشــهد اليوم 
الثاني مشاركة فرسان وجياد من الفريق الملكي.

 وأوضــح د. خالــد أحمــد أن المشــاركة فــي بطولة 
طــوال  جيــدة  كانــت  والناشــئين  للشــباب  العالــم 
فرســان  تواجــد  شــهدت  التــي  الثــالث  المراحــل 
الفريــق الملكــي إال أن تعرضــت الجيــاد إلصابــات 
بعــدم  تســببت  األرضيــة  ســوء  بســبب  متفرقــة 
اجتيــاز الفحــص البيطــري لعــدد منهــا عــالوة على 

سحب جياد أخرى من السباق.
 وأشــاد د. خالــد احمــد بالمتابعة والدعم المســتمر 
مــن ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة طوال 
البطولــة إضافــة إلــى دعــم ومتابعة ســموه للفريق 

في مهرجان محمد بن راشد للقدرة والتحمل.

 هيا جمال تشارك في المهرجان

إســطبالت  مــن  جمــال  هيــا  الفارســة  شــاركت   
الخالدية في مهرجان سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم للقــدرة والتحمل، حيــث أنهت المرحلة 

األولى وســط منافســة قوية مع فرســان اإلمارات 
ولــم يجتــز الجــواد برودنســي الفحــص البيطــري 
بعــد هــذه المرحلــة.  وأكــدت هيا جمــال أن األمور 
كانــت تســير علــى مــا يــرام قبــل الســباق وحتــى 
قرابة انتهاء المرحلة األولى، إال أن الجواد تعرض 
إلصابة مع نهاية المرحلة ما تســبب بعدم اجتيازه 
الفحص البيطري، مبينة أن المنافسة كانت مثيرة 

في المرحلة األولى.

 المشاركة البحرينية تتواصل اليوم

 تتواصــل اليوم المشــاركة البحرينية في مهرجان 
محمد بن راشــد للقدرة والتحمل بتواجد الفارســة 

ليونا على متن الجواد جيمس ديز.
 وتأمل الفارســة ليونــا بتحقيق المراكز األولى في 
المهرجــان ومــن المؤكــد أن تكــون المنافســة قوية 

مع فرسان اإلمارات. 

 رسالة إعالمية يومية

 يبث الوفد اإلعالمي رسالة يومية خاصة ببطولة 
فــي  المقامــة  للقــدرة  والناشــئين  للشــباب  العالــم 
إيطاليا ومهرجان محمد بن راشد للقدرة والتحمل 
بإشــراف  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  علــى  وذلــك 
توفيــق الصالحــي مديــر المكتــب اإلعالمي لســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات 

وإعداد وتقديم أحمد محمد بطي.
 يذكــر أن الوفــد اإلعالمــي يتكــون مــن مصــوري 
الفيديــو حمد الماجد وإبراهيــم الذوادي والمصور 
محمــد  والمحــرر  الحــداد  ســلطان  الفوتوغرافــي 

طوق وفني المونتاج مبارك الدوسري.

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

 سمو الشيخ فيصل بن راشد
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غــادر وفــد التوأمــة البحرينــي للتنس األرضي إلى ســلطنة عمــان في إطار التعــاون البناء 
الرامي إلى تطوير رياضة التنس األرضي في مملكة البحرين وسلطنة عمان، وذلك ضمن 

برنامج التوأمة الشبابي.

البحرينــي مستشــار جاللــة  الوفــد  وتــرأس 
الملــك لشــئون الشــباب والرياضــة صالح بن 
عيسى بن هندي ويتكون الوفد من: خميس 
محمــد المقلــة رئيس نــادي البحريــن للتنس 
األرضــي والدكتــور جاســم محمــد بوعــالي، 
والدكتــور عبدالمجيــد محمد مفيــز، وخليل 
عبــدهللا  الركــن  والعميــد  ســويلم،  إبراهيــم 

محمد الدوسري.
وســيلتقي الوفــد بعدد مــن كبار المســئولين 
بسلطنة عمان وسيجري مباحثات ولقاءات 
األيــام  خــالل  العمانــي  التنــس  رواد  مــع 

القادمة.
وأكــد صالــح بــن عيســى بــن هنــدي أن هــذه 
الزيــارة تأتــي فــي إطــار التوأمة بيــن مملكة 

البحريــن وســلطنة عمــان وســتجري العديد 

التوأمــة  تعزيــز  إطــار  فــي  المباحثــات  مــن 

البلديــن  بيــن  عديــدة  مكاســب  وتحقيــق 

وتبادل الخبرات إضافة إلى مناقشة العديد 
من الجوانب المتعلقة برياضة التنس.

 وأوضح صالح بن عيسى بن هندي أن هذه 

التوأمــة ســوف تحقــق العديد مــن األهداف 
الراميــة إلى تطوير رياضــة التنس األرضي، 
سيســتفيد  التوأمــة  فريــق  أن  إلــى  مشــيًرا 

كثيــًرا مــن أداء المباريات مع الفرق العمانية 
التــي تمتلــك إمكانــات عاليــة وتســهم هــذه 
التوأمة في تطوير مستويات أفراد الفريق.

وفد توأمة التنس األرضي يغادر إلى عمان

ســورونباي  الرئيــس  فخامــة  أشــاد 
جينبيكــوف رئيس جمهورية قيرغزســتان 
بالنجاحــات التــي حققها االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم على صعيــد النهوض بمنظومة 
مبدًيــا  القــارة  دول  مختلــف  فــي  اللعبــة 
ارتياحه للدعم الذي يقدمه االتحاد القاري 
لدعــم مســيرة كــرة القــدم فــي جمهوريــة 

قيرغزستان.
 جاء ذلك، أثناء استقبال رئيس جمهورية 
قيرغزســتان أمس )األربعــاء( في العاصمة 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  للشــيخ  بشــكيك 
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
النائــب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكرة 
القــدم وذلــك فــي إطــار الزيــارة الرســمية 
التــي يقــوم بهــا رئيــس االتحــاد اآلســيوي 
مــن دول  عــدد  فــي  للبــالد ضمــن جولتــه 

منطقة وسط آسيا. 
بــن  ســلمان  الشــيخ  نقــل  اللقــاء  وخــالل   
ابراهيــم آل خليفة تحيات حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
ورعــاه  المفــدى حفظــه هللا  البــالد  عاهــل 

إلى فخامة الرئيــس جينبيكوف، وتمنيات 
بــدوام  قيرغزســتان  لجمهوريــة  جاللتــه 

التقدم واالزدهار. 
الرئيــس  فخامــة  حّمــل  جانبــه،  مــن   
جينبيكوف الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل 
خليفــة تحياتــه وتقديره إلــى جاللة الملك 
المفــدى وتمنياتــه لجاللتــه بــدوام الصحــة 

والعافيــة ولمملكــة البحريــن بمزيــد الرفعة 
والنماء. 

آل  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وعّبــر   
جمهوريــة  بزيــارة  ســعادته  عــن  خليفــة 
قيرغزســتان للمــرة الثالثــة مبدًيــا ارتياحه 
للرغبــة الحقيقــة الكامنــة لــدى المســئولين 
فــي البــالد مــن أجل توفيــر البيئــة المثالية 

لنمو وتطوير اللعبة في البالد ومؤكًدا دعم 
االتحاد اآلسيوي لكل الجهود المبذولة في 
سبيل زيادة انتشار اللعبة في قيرغزستان 
وإعــداد المنتخبــات الوطنيــة القــادرة على 
المشــاركة الفعالــة فــي مختلــف البطــوالت 

القارية واإلقليمية. 
 وعقد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 

ماماتــوف  كاناتبيــك  الســيد  مــع  اجتماًعــا 
رئيس اتحاد قيرغزستان المنتخب حديًثا، 
اســتعرض خاللــه خطــط وبرامــج االتحــاد 
القــاري الهادفة لترســيخ قيــم الوحدة بين 
أركان أســرة كرة القدم اآلســيوية مبيًنا أن 
تلــك الوحــدة تمثــل األرضيــة الصلبــة مــن 
أجل رســم مالمح المستقبل المشرق للعبة 

القــارة اآلســيوية مــن خــالل تكاتــف  فــي 
أفراد المنظومة الكروية في القارة.

 ونــّوه رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
االتحــاد  رئيــس  يحملهــا  التــي  باألفــكار 
القيرغيــزي لتطويــر اللعبة في بــالده مبيًنا 
أنه يمتلك خبرة واســعة تؤهله لقيادة دفة 
االتحــاد بكل كفاءة مؤكــًدا حرص االتحاد 
القــاري علــى تقديم مختلف أشــكال الدعم 
والمســاندة لالتحــاد القيرغيــزي مــن أجــل 

االرتقاء بمختلف أركان اللعبة في البالد.
بزيــارة  ماماتــوف  رحــب  جهتــه،  مــن   
خليفــة  آل  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
علــى  بالحصــول  ســعداء  نحــن  قائــالً: 
مــن  القــدم  لكــرة  دعــم االتحــاد اآلســيوي 
للتطويــر،  متنوعــة  مشــاريع  إقامــة  أجــل 
حيــث ســاعدنا االتحــاد القــاري فــي إقامــة 
مــع  واآلن  للتطويــر،  كاملــة  اســتراتيجية 
زيــادة المخصصــات الماليــة التــي نحصــل 
عليهــا من االتحاد اآلســيوي فإننا ســنحقق 

تطويًرا أعظم.

بشكيك - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ــد ــدي ــج ــه لـــاتـــحـــاد الــقــيــرغــيــزي ال ــمـ ــد دعـ ــؤكـ ــوي يـ ــ ــي ــ ــاد اآلس ــ ــح ــ ــيـــس االت رئـ

رئيس قيرغيزستان يستقبل سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم يصافح رئيس جمهورية قيرغزستان  رئيس االتحاد اآلسيوي يتسلم هدية تذكارية من رئيس االتحاد القيرغيزي 
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ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز للموســم 2020-2019، الشــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، االجتماع الخامس للجنة، والذي عقد مساء األربعاء 18 سبتمبر الجاري في مقر االتحاد البحريني لكرة القدم.

 وفــي بدايــة االجتمــاع، رحب الشــيخ علي بن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بأعضــاء اللجنــة، 
إخــراج  ســبيل  فــي  المبذولــة  الجهــود  مثمًنــا 
مســابقة دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز علــى 

أفضل صورة.

 واســتعرض المجتمعــون عــددا مــن المحــاور 
المتعلقــة بعمل اللجــان المختلفة، كما اعتمدت 
جميــع  فــي  مجانــا  الجماهيــر  دخــول  اللجنــة 
مباريــات دوري ناصر بن حمد الممتاز للموســم 
البــارز  للــدور  تقديــًرا  2020-2019؛  الرياضــي 

للجماهير في إثراء المسابقة.
العامــة  التصــورات  اللجــان  رؤســاء  وقــّدم   
الخاصــة بالعمل لمســابقة الــدوري التي تنطلق 
الجمعــة 20 ســبتمبر الجــاري بإقامــة مباراتيــن 

ضمن منافسات الجولة األولى.

تنطلــق اليــوم )الجمعة( منافســات دوري ناصر بن حمد الممتاز للموســم الرياضي 2019-2020، 
وذلك بإقامة لقاءين على االستاد الوطني. يلعب الحد مع الرفاع الشرقي عند 5 عصرا، وعند 

7.30 مساء يلعب الشباب مع األهلي.

وتســتكمل مباريات الجولة غًدا السبت بإقامة 
الحالــة،  النجمــة مــع  أيًضــا، إذ يلعــب  لقاءيــن 
والبســيتين مــع المنامــة. وتــم تأجيــل مبــاراة 
المحــرق والرفاع ضمن هــذه الجولة إلى وقت 
الحــق؛ نظــًرا الرتبــاط الرفــاع بالمشــاركة فــي 
ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس لألندية 

العــرب األبطال. وبالعودة إلــى مباريات اليوم، 
فــإن الحــد والرفــاع الشــرقي يدخــالن بقيــادة 
فنيــة وطنيــة، إذ يشــرف علــى الحــد المــدرب 
المــدرب  الشــرقي  والرفــاع  الشــمالن،  محمــد 

مرجان عيد.
ويســعى كال الطرفيــن لتحقيق بدايــة إيجابية 

فــي المنافســات، خصوًصــا أن الحــد وصيــف 
كأس الملــك فــي الموســم الماضــي، فيمــا دعم 
الشــرقي صفوفه جيًدا خالل فتــرة االنتقاالت 

التي ستغلق في 7 أكتوبر المقبل.
أما المباراة الثانية التي ستجمع الشباب بالعائد 
إلــى الدور الممتاز فريق األهلي، فإنها ســتجمع 
فريقين بقيادة فنية وطنية أيضا:حســين علي 
“بيليــه” فــي موســمه األول كمدرب مــع الفريق 
المارونــي، وعيســى الســعدون للموســم الثاني 
علــى التوالــي مــع النســور األهالويــة، فيــا ترى 

من يظفر بنقاط الفوز؟ علي بن خليفة جانب من االجتماع

شعار الرفاع الشرقي شعار النادي األهلي شعار نادي الحد شعار نادي الشباب

العليا المنظمة  اللجنة  اجتماع  يترأس  خليفة  بن  ــيعلي  ــن ــوط ــاد ال ــ ــت ــ ــامـــة مـــبـــاراتـــيـــن عــلــى االس ــإقـ بـ
انطالق دوري ناصر بن حمد الممتازدخول الجماهير مجاًنا في دوري ناصر
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ضمــن مبــادرات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2019-2020، 
يشــارك أحــد األطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان فــي ركلــة البداية لمســابقة الــدوري من 
خــال إعانــه انطــاق المنافســات فــي مبــاراة فريقــي الحــد والرفاع الشــرقي التي ســتقام 

اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري على استاد البحرين الوطني.

 وتأتــي المبــادرة مــن قبــل اللجنــة المنظمــة 
العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز بالشــراكة 
لجمعيــة  التابعــة  “ابتســامة”  مبــادرة  مــع 
المســتقبل الشــبابية والمعنيــة بتقديم الدعم 
مرضــى  لألطفــال  واالجتماعــي  النفســي 

السرطان.
 وفــي هــذا اإلطــار، أكــد عضــو مجلــس إدارة 
والمديــر  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
حمــد  بــن  ناصــر  دوري  لمســابقة  التنفيــذي 
تأتــي  الخطــوة  أن  المناعــي  عــارف  الممتــاز 
ضمــن مبادرة من المبادرات المتنوعة لدوري 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز، عبــر منــح الفرصــة 
لألطفــال مرضــى الســرطان بالمشــاركة فــي 

إلــى  مشــيًرا  الرياضــي،  المجتمعــي  الوســط 
الشــرقي  والرفــاع  الحــد  فريقــي  العبــي  أن 
طرفي المبــاراة االفتتاحية لمســابقة الدوري 
ســيرتدون “الشريط الذهبي” والذي يعبر عن 
التضامــن مع األطفــال المصابين بالســرطان، 
باإلضافــة إلــى رفــع يافطــة مســاندة لحملــة 
“أطفالنا كالذهب” بنســختها السادســة والتي 
تطلقهــا مبــادرة “ابتســامة” شــهر ســبتمبر ِمن 

كل عام للتوعية بسرطان األطفال. 
جمعيــة  علــى  القائميــن  أن  إلــى  مشــيًرا   
المســتقبل الشــبابية أبــدوا تعاوًنــا كبيــًرا مــع 
ــا  اإلدارة التنفيذيــة للــدوري وتفاعــالً إيجابيًّ
افتتــاح مســابقة  فــي  المشــاركة  مــن خــالل 

للموســم  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 
الرياضي 2019-2020.

المســتقبل  جمعيــة  رئيــس  أكــد  ذلــك،  إلــى   
أن  الزيانــي  عبدالرحمــن  صبــاح  الشــبابية 
المبــادرات  مختلفــة  مــع  تتعــاون  الجمعيــة 
الداعمة لمبادرة “أبتسامة”، مشيًرا إلى الفخر 
واالعتــزاز بالمشــاركة فــي افتتاح منافســات 
دوري ناصــر بن حمد الممتاز للموســم -2019

.2020
اليــوم  فــي  المشــاركة  أن  إلــى  ولفــت   

االفتتاحــي يعبــر عــن األهميــة الكبــرى التــي 
يدركهــا المجتمع البحريني في دعم األطفال 
المصابيــن بمــرض الســرطان مثمًنــا للقائميــن 
علــى الــدوري الفرصــة الثمنية التــي قدموها 
حلمــه  لتحقيــق  “ابتســامة”  أبطــال  ألحــد 
والمشــاركة مــع نجــوم كــرة القــدم البحرينية 

في مباراة االنطالق.

 ونــّوه إلى أن المشــاركة تعــزز أهداف مبادرة 
“ابتســامة” والتــي من جملتهــا إتاحة الفرصة 
فــي  الســرطان  مرضــى  األبطــال  لألطفــال 
التواجــد بالفعاليــات الرياضيــة واالجتماعية 
والثقافيــة المختلفة؛ األمر الذي يخفف عنهم 
مــن  الناتــج  النفســي  العــبء  أهاليهــم  وعــن 

المرض.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

مبادرات دوري ناصر تحقق حلم محاربي السرطان الصغار

عارف المناعيصباح الزياني

 الوفد المغادر

برئاسة صالح بن 
هندي وسيجري 

العديد من 
المباحثات

سبورت

أحمد مهدي

اليوم في ركلة 
البداية تزامًنا مع 
التوعية العالمية 

بالمرضى األطفال
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بدأ وفد مملكة البحرين لذوي العزيمة بداية قوية بإحرازه 6 ميداليات ملونة أثناء مشاركته 
في منافسات دورة ٔالعاب غرب ٓاسيا البارالمبية الثانية والتي تستضيفها العاصمة األردنية 
عّمــان خــال الفتــرة مــن 15 وحتــى 22 ســبتمبر الجاري بمشــاركة 650 العًبــا والعبة يمثلون 
كافــة دول غــرب أســيا حيــث يشــارك فــي ٣ رياضــات وهــي ألعاب القــوى وكرة الســلة على 

الكرسي المتحرك ولعبة البوتشيا. 

وحصدت منتخباتنا ميداليتين ذهبيتين جاءتا 
فــي مســابقة رمــي الرمــح، و3 فضيــات جــاءت 
في مســابقة رمي الرمح وســباق جري 100 متر 
والبوتشيا “فردي”، وميدالية برونزية في سباق 

الكرسي المتحرك 100 متر. 

الذهب

الميداليــة  الفــردان  أمــل  الالعبــة  وأهــدت 
الذهبيــة األولى لمملكة البحرين في مســابقة 
رمــي الرمــح فئة f45، بعد أن حققت مســافة 
9,4 متــر، وحلــت فــي المركــز الثانــي الالعبــة 
 10,36 مســافة  الكويــت  مــن  نجــم  بســمه 

متــر، و فــي المركــز الثالــث الثريــا حمــد مــن 
اإلمــارات بمســافة 10.36 متر بنظــام الدمج، 
كمــا حصــدت الالعبة روبــا العمــري الميدالية 
الرمــح  رمــي  فــي مســابقة  الثانيــة  الذهبيــة 
فئــة f55، بعــد أن حققت مســافة 16.96 متر، 
زهــراء  الالعبــة  الثانــي  المركــز  فــي  وحلــت 
الفيشــاوي مــن العــراق مســافة 12.12 متر، و 
في المركز الثالث سهام مسعود من اإلمارات 

بمسافة 14.84 متر بنظام الدمج. 

الفضة 

وفي مســابقة الرمح أيًضــا فئة F53، أحرزت 

الثانــي  المركــز  عبدالــرزاق  فاطمــة  الالعبــة 
حققــت  أن  بعــد  الفضيــة،  الميداليــة  ونالــت 
مســافة 7.25 متر، وجــاءت في المركز األول 
عائشة سالم من اإلمارات بمسافة 9.43 متر، 
وفي المركز الثالث سارة محمد من اإلمارات 
بمســافة 8.36 متــر بنظــام الدمــج، كمــا حقق 
الالعــب اليــاس الياســي المركــز الثانــي فــي 
سباق جري 100 متر فئة t47 ونال الميدالية 
الفضيــة، بعد أن أنهى الســباق في زمن قدره 
11،64 ثانيــة، وجــاء فــي المركــز األول كــرار 
 11.57 قــدره  بزمــن  العــراق  مــن  الدهيمــي 

ثانيــة، وفــي المركــز الثالــث يحيي البلوشــي 

11.72و وأحــرز  قــدره  بزمــن  اإلمــارات  مــن 

الالعــب ايمــن الحــدي الميداليــة الفضية في 

.bc1 لعبة البوتشيا “فردي” فئة

البرونز 

وفي ســباق الكرســي المتحــرك 100 متر فئة 

t54، حقــق الالعــب نصــار المريســي المركــز 
منهًيــا  البرونزيــة،  الميداليــة  ونــال  الثالــث 
الســباق في زمن وقــدره 17,25 ثانية، وجاء 
مــن  الزهرانــي  جمعــان  األول  المركــز  فــي 
الســعودية بزمــن وقــدرة 14.59 ثانيــة، وفي 
المركــز الثانــي بدر عباس مــن اإلمارات بزمن 

وقدرة 16.14 ثانية. 

المشاركة في التحكيم 

عــادل  الدولــي  البحرينــي  الحكــم  وشــارك 
غلــوم فــي تحكيــم المبــاراة الثانيــة لــه ضمن 
منافســات كرة السلة للكراسي المتحركة بين 

منتخب عمان ومنتخب األردن. 

خسارة المباراة الثانية 

أمــا منتخبنا لكرة الســلة للكراســي المتحركة 
المنتخــب  أمــام  الثانيــة  مباراتــه  فخســر 
العراقي ضمن المجموعة األولى بنتيجة -39
69، وسيواجه يوم الجمعة منتخب األردن.

اللجنة اإلعالمية

ذوو العـزيمــة يحصــدون 6 ميـداليــات ملـونــة
في بداية المشوار 

بمنافسات غرب آسيا 
البارالمبية الثانية

حسن علي

منتخب البحرين فرط بنقاط العراق وتأهله لمونديال 2022 صعب
ــاد ســبــورت” ــبـ ـــ “الـ ــا لـ ــرح ــص ــد م ــه ــغــنــي ش مــــدرب األولـــمـــبـــي الـــعـــراقـــي عــبــدال

يبرز اسم المدرب العراقي عبدالغني شهد كواحد من افضل المدربين على ساحة كرة القدم العراقية وهو ما قاده لنيل ثقة االتحاد 
لقيــادة المنتخــب األولمبــي العراقــي، ليكســب الرهــان بتأهــل منتخب باده إلــى أولمبياد ريو 2016 فــي إنجاز جديد للكــرة العراقية 
ببصمــة فنيــة واضحــة طبعهــا المــدرب عبدالغنــي شــهد ليثبــت جدارتــه ليــس بعملــه المتميز فقــط وإنما بأخاقــه العاليــة وصراحته 

المعهودة وانتقاداته البناءة والمهذبة...
الكابتــن عبدالغنــي شــهد حــل ضيفــا علــى “البــاد ســبورت” خال تواجــده علــى ارض البحرين حيــث اقــام منتخب العــراق األولمبي 
معســكرا تدريبيــا قبــل نحــو اســبوعين لعــب خالهمــا مواجهتين وديتيــن مع نظيــره األولمبي البحرينــي، ولم يتردد شــهد في إجراء 

الحوار والتحدث بكل جرأة وصراحة حول الكثير من األمور التي تخص الكرة العراقية والبحرينية فإليكم اللقاء. 

 أتشرف 
بتدريب المنتخب 

الوطني وتركيزي 
منصب على 

األولمبي

األولمبي 
البحريني منظم 

 واالستقرار 
الفني سيخدم 

مسيرته

ميزانية االتحاد 
العراقي 5 ماليين 

دوالر وهي 
تعادل ميزانية ناد 

محلي

التأهل لكأس العالم مشروع دولة وليس اتحادمدربونا الوطنيون أفضل من كاتانيتش لقيادة أسود الرافدين

كيف تقيم حظوظ منتخب العراق  «
األولمبي في كأس آسيا تحت 
23 التي ستنطلق بشهر يناير 

المقبل 2020؟

ســتكون نهائيــات كأس آســيا القادمــة والمؤهلــة 
إلــى أولمبيــاد طوكيــو 2020 أصعب مــن النهائيات 
السابقة والتي نجحنا خالها خطف بطاقة التأهل 
ألولمبياد ريو 2016، حيث ان منتخبات المســتوى 
الثالث والرابع ال يســتهان بها، ومعظم المنتخبات 
لديهــا اســتقرار فنــي، ومــع ذلــك تبقــى حظوظنــا 
جيــدة فــي التأهــل، فنحــن كذلــك نملك االســتقرار 
الفنــي والعناصــر المتميــزة، ونتمنى تكــرار اإلنجاز 

ببلوغ أولمبياد طوكيو 2020.

وماذا عن منتخب البحرين األولمبي؟ «

لعبنــا مواجهتيــن أمام منتخــب بادكم، وهو فريق 
جيــد ومنظــم ولديــه اســتقرار فنــي، وهــو عامــل 
مســاعد للمنافســة ولديكــم مجموعة مــن الاعبين 
المميزين على المستوى الفردي، والمنتخب يعاني 

فقط من بعض الثغرات الدفاعية.

لقد تابعت مواجهة البحرين والعراق  «
في افتتاح التصفيات اآلسيوية 
المؤهلة لمونديال 2022 التي 

اقيمت على ارضنا وانتهت بالتعادل 
اإليجابي 1/ 1، ما هو انطباعك عن 

منتخبنا الوطني وحظوظه في بلوغ 
المونديال؟

منتخــب البحريــن أضــاع علــى نفســه فرصــة الفوز 
بعدمــا كان متقدمــا 1/ 0 حتى الدقائق األخيرة من 
الشوط الثاني قبل أن يحرز العراق هدف التعادل، 
ولــو حســم منتخبكــم المواجهة لصالحــه الرتفعت 
حظوظه في بداية المشوار وكسب 3 نقاط ثمينة 
جــدا، فهــو قادر علــى هزيمة كمبوديــا وهونغ كونغ 
بغــض النظــر عــن نتيجــة لقــاءات ايــران والعــراق 
على ارضهما، وبرأيي أن منتخب البحرين بالغ في 
الجانــب الدفاعــي بالشــوط الثانــي ولــم تكــن لديه 
محــاوالت خطــرة علــى المرمــى العراقــي ليخــرج 

األخير بنقطة ثمينة من المستضيف.

وهل منتخب البحرين قادر على  «
التأهل للدور الثاني؟

كل االحتمــاالت واردة ولكــن عندما فــرط في الفوز 
على العراق فإن الوضع سيزداد صعوبة بالنسبة له..

وما رأيك في الكرة البحرينية  «
عموما؟

وشــك  علــى  كان  ذهبــي  جيــل  لديكــم  كان  لقــد 
الصعود لمونديــال ألمانيا 2006 ومونديال جنوب 

افريقيا 2010 تميز بوجود نخبة من ابرز الاعبين، 
وباعتقــادي أن الجيــل الحالــي مــن الاعبيــن ليس 
علــى غــرار هــذا الجيل، والكــرة البحرينيــة بحاجة 
المراحــل  مســتوى  علــى  العمــل  مــن  المزيــد  إلــى 
الســنية فــي األنديــة والمنتخبات إلنتــاج نخبة من 
المواهب الواعدة، كما ينبغي أن يكون هناك مدير 
فني لوضع الخطط واالستراتيجيات حتى تمضي 

الكرة البحرينية إلى المزيد من التطور.

وكيف رأيت مستوى العراق في  «
أول مباراة بتصفيات مونديال 

2022؟

لقد كسبنا النتيجة وخرجنا بنقطة ثمينة كما ذكرت 
لــك ولكــن األداء غير مــرض، حيــث ان منتخبنا لم 
يكــن في يومــه على اإلطاق والعبونــا لم يظهروا 

بمســتواهم الحقيقــي، وهنــاك عامــات اســتفهام 
حــول الجهاز الفنــي بعدما اســتنفد تبدياته وهذا 
يعنــي أنــه لــم يلعــب بالتشــكيلة المثاليــة ولــم تكن 
هنــاك قــراءة جيــدة مســبقا، ورغــم كل ذلــك فــإن 
حظوظنــا مازالت قائمة وجيدة ومنتخبنا مرشــح 
للتأهــل، وبالعودة إلى تاريــخ مواجهاتنا مع ايران 
فــإن التفــوق لصالحنــا واســلوب لعــب المنتخبيــن 

متشابه وفرصتنا مواتية للتأهل للدور الثاني.

لطالما كان اسمك مرشحا لقيادة  «
المنتخب األول.. لو عرض عليك 

ذلك هل ستقبل؟

العبــي  مــن   %  90 بــأن  القــول  أود  البدايــة  فــي 
األولمبــي  المنتخــب  العبــي  هــم  األول  المنتخــب 
الســابق الذيــن لعبــوا تحــت قيادتــي، واآلن جهــدي 

األولمبــي،  المنتخــب  علــى  منصــب  وتركيــزي 
وتدريب المنتخب الوطني هو شــرف لكل مدرب...

ولكــن بصــورة عامــة فــإن أجــواء العمل مــع جميع 
المنتخبــات وباألخص المنتخب الوطني غير ملبية 
للطمــوح، وهنــا ال أوجــه اصابــع االتهــام لاتحــاد، 
فالتأهــل لــكأس العالــم هــو مشــروع دولــة، ويجب 
عليهــا أن تســخر كافــة إمكاناتهــا مــن أجــل تحقيق 

هذا الهدف..

وما أوجه التقصير من قبل  «
الدولة؟

هنــاك جوانــب فنيــة وإداريــة، ولكــن يبقــى العامــل 
األهــم هــو العامــل المــادي، فميزانيــة اتحــاد الكــرة 
العراقــي تبلــغ حوالــي 5 مليــون دوالر وهــي تســاوي 
ميزانيــة نــاد فــي العــراق وبعــض األنديــة ميزانيتها 
أكبر.. ونحن في بلد غني بالثروات مثل العراق الزلنا 
نســتجدي المعســكرات التدريبيــة مــن بعــض الــدول 
المجاورة.. فهدف التأهل إلى كأس العالم يستوجب 
والمعســكرات  التدريــب  مســتلزمات  جميــع  توفيــر 
و..الخ، وفي المنتخب األولمبي كذلك لدي تحفظات 

على بعض األمور ولكنني اسعى لتجاوزها.

ولكن أال يوجد قصور إداري ايضا؟ «

بالتأكيد، وهو أحد أهم العوامل ايضا، وسبب 

رئيس وراء تأخر العراق بشكل عام في جميع 
مفاصــل البلــد، فنحــن حاليا نعيــش طفرة على 
العراقيــة  الرياضيــة  التحتيــة  البنيــة  صعيــد 
قبــل  مــن  افضــل  ووضــع  التقنيــة  والنواحــي 
عــام 2003 ومــع ذلــك فــإن الرياضــة العراقيــة 
متراجعة والسبب يتدخل فيه الجانب اإلداري 

با شك.

هل لديك تجارب في عالم  «
التدريب خارج العراق؟

لقــد بــدأت التدريــب عــام 1998 مــع نــادي النجــف 
المحليــة  اإلنجــازات  مــن  العديــد  معــه  وحققــت 
كمــا  آســيا،  ابطــال  دوري  خــال  النــادي  وقــدت 
اشرفت على نادي نفط الوسط وحققت معه لقب 
الدوري، ولكنني لم أخض أي تجربة خارج العراق 
رغم حصولي على العديد من العروض الخارجية.

وهل ترى بأن المدرب العراقي  «
أجدر من األجنبي لقيادة المنتخب 

الوطني؟

مــن  أفضــل  محليــون  مدربــون  فلدينــا  بالتأكيــد، 
األجانــب الذين تم اســتقطابهم وهم قادرون على 

قيادة المنتخب الوطني.

وماذا عن المدرب السلوفيني  «
كاتانيتش؟

هــذا المــدرب تحديــدا هنــاك الكثيــر مــن المدربيــن 
افضــل منــه، والكثيــر مــن الماحظــات علــى عملــه 
مــع المنتخــب، ومــن وجهــة نظري ال يوجــد مدرب 

أجنبي جيد يأتي للعمل إلى العراق.

هل يعني ذلك أنك مع إقالته؟ «

هــذا األمــر ال يعنينــي وهــو قــرار خــاص باتحــاد الكــرة 
مــن  الكثيــر  لدينــا  بــأن  لــك  ذكــرت  ومثلمــا  العراقــي، 
الماحظــات علــى أدائــه التدريبــي ونتمنــى بــأن نكــون 
مخطــؤون بحقــه وأن يقود اســود الرافديــن إلى افضل 

النتائج والمستويات.

البطاقة الشخصية
االسم: عبدالغني شهد

مواليد: مدينة النجف 1968م
مســيرته الرياضيــة: كان العبــا ســابقا بنــادي النجــف مــن 1986 ولغايــة 

.A 1999 وهو حامل الشهادة التدريبية اآلسيوية فئة
إنجازاته: حصول نادي النجف على المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 
23 ســنة لكــرة القدم 2016 والتأهل إلــى نهائيات دورة األلعاب األولمبية 
فــي ريــودي جانيــرو 2016، كمــا قــاد نادي نفــط الجنوب إلــى احراز لقب 

الدوري العراقي موسم 2014/2015.
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ــقــويــة والــمــزعــجــة  بــالــرغــم مـــن رائــحــتــه ال
للبعض، اال انه ال يختلف اثنان على اهمية 
تناول البصل واضافته للطعام كونه يضفي 

نكهة لذيذة.
ويتحدث خبراء التغذية واالطباء باسهاب 
والتي  للبصل  العالية  الغذائية  القيمة  عن 
االمــراض  من  العديد  محاربة  في  تساعد 

وتحسين الحالة الصحية عموما.
يحتوي البصل على الماء والكربوهيدرات 
والـــمـــعـــادة والــقــلــيــل مـــن الـــدهـــون اضــافــة 
ــذي يـــقـــوي مــنــاعــة  ــ ــى فــيــتــامــيــن ســـي الـ ــ ال
تحمي  الــتــي  الكيرستين  ومـــادة  الــجــســم، 
ــســرطــان خــصــوصــا ســرطــان  مـــن مـــرض ال
الثدي  وسرطان  القولون  وسرطان  المعدة 
وسرطان الرئة وسرطان المبيض وسرطان 

البروستاتا.
الــبــصــل الصحية االخـــرى  فــمــا هــي فــوائــد 

والتي تعد مذهلة بحسب الطب؟
فوائد صحية مذهلة للبصل

ــكــروم التي  ــادة ال يــحــتــوي الــبــصــل عــلــى مـ
وهي  الـــدم  فــي  السكر  مستوى  تنظم 

واحدة من اهم الفوائد التي يقدمها 
ــســان خــاصــة مــرضــى  ــان الــبــصــل ل

السكري.
ــد الـــبـــصـــل الــصــحــيــة  ــ ــوائ ــ ومـــــن ف

االخرى:
والبكتيريا  االلــتــهــابــات  مــحــاربــة 

اللثة والوقاية من  لها  تتعرض  التي 
امراض اللثة والفم.

الــذي  الفوليك  حمض  مــن  مــحــتــواه 
يحسن ايضا المزاج ويقلل من الشعور 

باالكتئاب.
ــال وضــع  ــن خــ ــف مـ ــ ــف نـــزيـــف االنـ وقــ
ــفــــل االنــــف  ــبـــصـــل اســ ــريـــحـــة مــــن الـ شـ

واستنشاقها.
الحمى  يعالج  العسل  مــن  البصل  مــزج 
ونزالت البرد كونه مضاد حيوي طبيعي.

بسبب  الــعــظــام  صحة  على  المحافظة 
احتوائه على فيتامين ك وفيتامين ج.

ــلـــب بـــســـبـــب غــنــاه  ــقـ ــة الـ ــحـ ــز صـ ــزيـ ــعـ تـ
الدم  تجلط  تمنع  التي  بالفافونويدات 
من  وتحمي  الــضــار  الكوليسترول  وتقلل 

االزمة القلبية وتصلب الشرايين.
التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

من  والتقليل  الــرؤيــة  مستوى  تحسين 

الملتحمة  الــتــهــاب  مثل  العينين  مشاكل 
والمياه البيضاء والتهابات العين.

عــــاج فـــعـــال المــــــراض الـــتـــهـــاب الــشــعــب 
الهوائية والتهاب االذن الوسطى وأمراض 

الجهاز الهضمي وغيره.
تقوية مناعة الجسم كونه يحتوي على 
مواد مضادة لاكسدة تحمي من المواد 

الضارة.
بااللياف  لغناه  الهضم  عملية  تحسين 
ــذي يــعــالــج االســـهـــال  ــ ــنـــوع الـ خـــاصـــة الـ

ويحمي من قرحة المعدة.
الــبــصــل مــفــيــد لــلــتــخــســيــس ليس 
خال  مــن  لكن  مــبــاشــرة،  بطريقة 
تـــدعـــيـــمـــه لـــاوعـــيـــة الـــدمـــويـــة 
ــقــلــب وخــفــض مــســتــويــات  وال
ما  الـــدم،  فــي  الكوليسترول 
نشاطا  أكثر  أجسامنا  يجعل 
على  المفتوحة  الشهية  وسد 

تناول الطعام.
ــل مـــــن االمـــــــــراض  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الشباب  حــب  مثل  الجلدية 

وتقوية الشعر.
في  لالتهابات  المصاحب  األلــم  تقليل 

حاالت النقرس والتهاب المفاصل.
الصحية،  الجنسية  الحياة  البصل  يعزز 
حــيــث يــمــكــن لـــتـــنـــاول مــلــعــقــة كــبــيــرة 
من  ــدة  واحـ ملعقة  مــع  البصل  عصير  مــن 
تعزز  أن  اليوم  في  مــرات  ثــاث  الزنجبيل 

الرغبة الجنسية.
الــبــصــل مــهــم بــشــكــل خـــاص لــلــحــوامــل 
محتواه  بفضل  األجنة  تشوهات  لمنع 
لألكسدة،  المضاد  سي  أو  ج  فيتامين  من 
وفيتامين ب 6 الذي يشارك هذا الفيتامين 

في تكوين خايا الدم الحمراء.
على  بــالــكــبــريــت  الغنية  األطــعــمــة  تــســاعــد 
، وهي  السيستين في الجسم  زيادة كمية 

مــقــدمــة أســاســيــة إلنـــتـــاج الــجــلــوتــاثــيــون. 
والوظيفة  الكبد  لصحة  للغاية  مفيد  وهذا 
قد  ولكنه   ، الخلوية  والــســامــة  المناعية 

يساهم أيًضا في صحة شعرك.

لتحفيز نمو الشعر

يجدد البصل بصيات الشعر ويجعلها أكثر 
عصير  يغذي  للكسر.  عرضة  وأقــل  مرونة 
الــبــصــل بــصــيــات الــشــعــر، ولــكــن لــه أيــًضــا 
وااللتهابات  البكتيريا  ويقتل   ، مطهر  دور 
الشباب  وحــب  القشرة  ويــزيــل   ، الفطرية 

وفروة الرأس الحكة.
2002 عن  عــام  فــي  دراســـة نشرت  بحثت 
 ، الثعلبة  البصل في عاج داء  آثــار عصير 
الشعر.  بفقدان  يتميز  جــلــدي  مــرض  وهــو 
عاجهم  تــم  مــريــضــًا   23 الــدراســة  شملت 
لمدة شهرين.  يومًيا  مرتين  البصل  بعصير 
ــوهــمــي 15  وشــمــلــت مــجــمــوعــة الـــعـــاج ال

مريضًا تم اعطائهم ماء الصنبور.
عند  الشعر  تجديد  تم   ، أسابيع  أربعة  بعد 
استخدموا  الــذيــن  المرضى  مــن   ٪  73.9
عــصــيــر الــبــصــل. بــعــد ســتــة أســابــيــع ، قفز 
الطريقة  ونجحت   .  .٪  86.9 إلى  المعدل 
الرجال مقارنة مع  93.7 ٪ من  مع عملت 

71.4 ٪ من النساء. 

مرونــة أكثــر  ويجعلهــا  الشــعر  بصيــات  البصــل  يجــدد 

أهمية تناول البصل وإضافته للطعام

ترتبط مخاطر اإلصابة بالسكتة القلبية 
بــمــجــمــوعــة مــن عــوامــل الــخــطــر، مثل 
أو  والكولسترول،  الــدم  ضغط  ارتــفــاع 
إصابة المرأة بتسمم الحمل، أو الزيادة 
بالمقابل  لــكــن  الـــــوزن.  فـــي  الــمــفــرطــة 
وحماية  المخاطر،  هــذه  تقليل  يمكنك 
نــفــســك مـــن الــســكــتــة الــقــلــبــيــة بــاتــبــاع 

النصائح التالية:
من  والحد  الطعام،  في  الملح  تقليل   *
تـــنـــاول األطــعــمــة الــســريــعــة والــلــحــوم 
صحي  غذائي  نظام  اتباع   * المصّنعة. 
من  أكثر  النباتية  العناصر  على  يعتمد 

الحيوانية.
* ضبط نسبة السكر بالدم.

* اإلقاع عن التدخين.
الرياضية والنشاط  التمارين  * ممارسة 

البدني والحركة.
* شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.
* في حال وجود مخاطر تتعّلق بانسداد 
الشرايين تناول األسبرين أو ما يوصي 

به الطبيب من مذيبات الجلطات.
السكتة  ــعــامــات  ل جـــيـــدًا  ــات  ــصـ االنـ  *
المبكرة مثل: التنميل، وضبابية الرؤية 

المفاجئة، والصداع الحاد، والدوخة.

احِم نفسك من السكتة القلبية

في  الــزيــادة  أن  طويلة  فترة  منذ  المعروف  من 
الـــوزن تــؤدي إلــى ارتــفــاع ضغط الـــدم، وبالتالي 
إلى أمراض القلب واألوعية الدموية، لكن دراسة 

جديدة أظهرت أن هذه المشكلة تبدأ مبكرًا.
زيــادة معدل  إلى  تــؤدي  البدانة في سن صغيرة 
ارتفاع ضغط الدم مرتين، حسبما وجدت دراسة 
من  لآلباء  تحذيرية  إشــارة  في  إسبانية،  طبية 
لألطفال.  المتوازن  الغذائي  النظام  إهمال  خطر 
وفحصت الدراسة التي أجراها إناكي جاالن من 
الدورية  في  ونشرت  المستقلة،  مدريد  جامعة 
1796 طفاً في  الوقائي،  القلب  األوروبية لطب 
عمر الرابعة وفي وقت الحق مجددًا عندما بلغوا 
السادسة. وأظهر التحليل، بين أشياء أخرى، أن 
خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم في الطفل الذي 
والسادسة  الرابعة  عمر  في  سمينًا  أو  بدينًا  كان 
الطفل ذي  إلى مرتين ونصف من  أكبر مرة  كان 

الوزن الطبيعي.
وكان الوضع مختلفًا بالنسبة لألطفال الذين كان 
وزنهم فوق المتوسط في سن الرابعة، لكنهم لم 
تقييم  جاء  إذ  السادسة،  سن  في  بدناء  يعودوا 

للمقارنة  قاباً  النهاية  في  دمهم  ضغط 
الــذيــن كــان وزنــهــم طبيعيًا  بــاألطــفــال 
ــي تــعــلــيــق عــلــى  ــ فــــي الـــعـــمـــريـــن. وفـ

ــاال من  ــة، شـــدد إيـــرو هــاب ــدراسـ الـ
فنلندا  فــي  يــفــاســكــيــا  جــامــعــة 

ارتفاع  أن  على 
ــدم  ــ ضـــغـــط ال
ــم عــوامــل  أهــ
الـــــــــخـــــــــطـــــــــر 

ــقــلــب  ألمــــــــراض ال
واألوعية الدموية.

ــؤدي إلـــى أكــثــر من  ــ ويـ
مبكرة  وفـــاة  مايين  تسعة 
ــنــصــح  ــن. وي ــيـ ــغـ ــالـ ــبـ ــي الـ ــ فـ
لخفض  أشياء  بثاثة  هاباال 

القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر 
الدموية هي ممارسة  واألوعية 

وتناول طعام  بانتظام،  التمارين 
صحي، وعدم التدخين.

الــدم ضغــط  ارتفــاع  إلــى  تــؤدي  الــوزن  فــي  الزيــادة 

خطر البدانة في سن صغيرة

جــّمــة،  صحية  بــفــوائــد  الــخــرشــوف  يتمتع 
والمعادن،  الفيتامينات  من  كنزًا  يعد  فهو 
من  السموم  وطــرد  الهضم  على  ويساعد 
الجسم، ويعمل على ضبط مستوى السكر 

بالدم.
ــمــانــيــة،  ــتــغــذيــة األل وأوضـــحـــت خــبــيــرة ال
غني  ــوف  ــرشـ ــخـ الـ أن  ريـــــب،  شــتــيــفــانــي 
 C وفيتامين   B فيتامينات  بمجموعة 
بالحديد  يــزخــر  أنـــه  كــمــا   ،E وفــيــتــامــيــن 

والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الغذائية،  باأللياف  غنيًا  الخرشوف  ويعد 
السكر  مستوى  ضبط  على  تساعد  الــتــي 
ــدم مــن نــاحــيــة، والــشــعــور بــالــشــبــع من  ــال ب

ناحية أخرى.
على  باحتوائه  أيــضــًا  الــخــرشــوف  ويــمــتــاز 
مواد مرة، والتي تعمل على تنشيط عملية 
الهضم، ومن ثم الحد من الغازات والشعور 
الــمــرة على  ــمــواد  ال بــاالنــتــفــاخ. كــمــا تعمل 
من  السموم  طــرد  ثم  ومــن  الكبد،  تنشيط 

الجسم.

أشارت دراسة أجرتها جامعة هول البريطانية في يوركشاير إلى أن الشوكوالته 
أثبتت فعالية في عالج حاالت البرد والسعال الشديد أفضل من شراب السعال.

وعادة ما يحتوي شراب السعال على 
الكودايين، وهو المادة الفعالة المضادة 
للسعال، ولكنه في الوقت ذاته يسبب 
ــراض  ــ ــاد كـــأحـــد األعـ ــ ــه ــتــعــب واإلجــ ال

الجانبية، فضاً عن احتمالية اإلدمان
وعلى العكس من ذلك فإن الشوكوالته 
سلبية،  جانبية  أعــراض  أيــة  لها  ليس 

أكثر  كونها  عن  فضاً 

الشوكوالته  وتحتوي  وفعالية،  فائدة 
توقف  التي  الثيوبرومين،  مــادة  على 
منع  على  تعمل  كما  السعال،  فعل  رد 
كان  وكلما  العصبية،  النهايات  نشاط 
تأثيرها  زاد  داكــنــًا،  الشوكوالته  لــون 

وفعاليتها.

قالت الجمعية األلمانية للغدد الصماء، 
إصابة  خطر  يرفع  األب  عمر  تقدم  إن 
فقط  وليس  أيــضــًا،  بــاألمــراض  الطفل 
تقدم عمر األم. وأوضحت الجمعية أن 
نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة 
توصلت إلى وجود صلة بين تقدم عمر 
األب )أكبر من 45 عامًا( وإصابة الطفل 
بأمراض مثل التوّحد، فضاً عن خطر 

يقتصر  وال  مــبــتــســرة.  والدة  حــــدوث 
يطول  بــل  فــقــط،  الطفل  على  الخطر 
اإلصــابــة  لــديــهــا خــطــر  يــرتــفــع  إذ  األم، 

الجمعية  ــارت  وأشـ الحمل.  بسكري 
إلى  ذلــك يرجع  السبب في  أن  إلــى 
ــودة الــخــايــا الــجــذعــيــة  تـــدهـــور جــ

ــة عـــن إنـــتـــاج الــحــيــوانــات  ــمــســؤول ال
المنوية مع التقدم في العمر.

الخرشوف كنز من الفيتامينات

الشوكوالتة عالج نزالت البرد

قبل قرار اإلنجاب
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الثدي  سرطان  مرض  من  النجاة  فرص  من  كبيرة  نسبة  الغذاء  يمثل 
وعدم التعرض له من جديد، كما انه يحمي من االصابة بهذا المرض 

الذي يودي بحياة المايين من النساء حول العالم سنويا.
سرطان  من  للوقاية  الــدوام  على  بتناولها  ينصح  التي  االطعمة  ومن 
وتقارير  دراســات  اكــدت  حسبما  الطليعة  في  المكسرات  تأتي  الثدي، 

عدة.
تناول  فــان  االمريكي،  الصحة  رعاية  موقع  على  نشر  تقرير  بحسب 
في  يسهم  المراهقة،  مرحلة  في  خصوصا  مستمر  بشكل  المكسرات 
عمرية  مراحل  في  الثدي  سرطان  محاربة  على  الجسم  قــدرة  زيــادة 

متقدمة.
ــة قـــام بــهــا بــاحــثــون مــن جــامــعــة هــارفــرد  والــتــقــريــر الــنــاتــج عــن دراســ
الصويا  وفــول  والعدس  والفول  المكسرات  تناول  ان  اكد  االميركية، 
االصابة  خطر  من  الحد  في  يساعد  السوداني  الفول  وزبــدة  والـــذرة 
تاريًخا  يملكون  الــذيــن  األشــخــاص  لــدى  خاصة  السرطانية،  بـــاألورام 

مرضيا لسرطان الثدي.
British Jour�  اما في بريطانيا، فقد اشارت دراسة نشرت في دورية ”
دور  له  أسبوعيا  المكسرات  من  حفنتين  تناول  أن   ” nal of Cancer
األورام  أنــواع  أخطر  أحــد  البنكرياس،  سرطان  من  الوقاية  في  كبير 
التي يتعرض لها االنسان.  وأضافت الدراسة أن المكسرات تعمل على 
تحفيز موت الخايا السرطانية وتثبيط نمو األورام بشكل عام، مشيرة 

الى أفضل أنواع المكسرات التي تساهم في الوقاية من السرطان مثل 
السوداني كونها تحتوى على نسبة عالية من مضادات  الجوز والفول 
االورام  من  تحمي  التي  المشبعة  غير  االحماض  الى  اضافة  االكسدة 
السرطانية. اذ تحوي 25 حبة من الجوز على 8 جرامات من فيتامين 
التي يمكن الحصول عليها من  الكمية ذاتها  المضاد لاكسدة، وهي  ج 

100 برتقالة.

غنيــة بمضادات األكســدة المهمــة التي تحــارب المرض

المكسرات لمرضى سرطان الثدي
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يبهرك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير.

تفاهم وتقارب وتكون النتيجة التي تنتظرها 
رائعة.

حذار العناد واالنجراف وراء المشاعر السلبية.

حافظ على برودة أعصابك واضبط انفعاالتك.

حاول تعالج بعض المشاكل الخاصة المهنية.

تعانى من أمراض الحساسية بسبب تقلبات 
الطقس.

كل ما عليك القيام به هو االلتزام بتعليمات 
الطبيب.

تشعر بالعجز عن مواجهة األمور وتتصرف 
بانفعالية.

على الصعيد االجتماعي  تحقق مكتسبات كثيرة.

انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء.

تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من 
الت. التنقُّ

تناور بعض الشيء قبل التقّيد باإلرشادات 
الطبية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 مهاتما غاندي يبدأ 

إضرابًا عن الطعام 
في سجن بوما 
احتجاًجا على 
قانون االنتخاب الذي 

أعدته الحكومة البريطانية ومنع 
الطبقة الفقيرة من المشاركة في 

االنتخابات.

عادت الفنانة شيرين 
عبدالوهاب إلى مصر، بعد 

رحلة دامت ألكثر من 3 شهور 
بالواليات المتحدة األميركية، 

بسبب حملها. وأكدت بعض 
التقارير الصحافية، أن شيرين 

فقدت جنينها والحمل لم 
يكتمل في شهره الخامس.

tariq.albahar
@albiladpress.com

كل فنــان مشــارك يتقــدم بـ 3 أعمــال كمجموعــة متكاملة

معرض الفنون التشكيلية يفتح أبواب المشاركة

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار فتح باب التسجيل في النسخة السادسة واألربعين من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
والذي يقام مطلع العام 2020م، حيث يســتمر قبول مشــاركات الفنانين البحرينيين والفنانين المقيمين في المملكة 15 ديســمبر المقبل 
ويقــام المعــرض برعايــة كريمــة من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة والــذي يدعم المعرض منذ 

انطالقته العام 1972.

معــرض  يســتقبل  عــام،  كل  فــي  وكعادتــه 
البحرين السنوي للفنون التشكيلية األعمال 
المــدارس  مختلــف  مــن  كافــة  اإلبداعيــة 
واالتجاهــات الفنيــة، والمتعــّددة كذلــك في 
طريقة تكوينها وصناعتها من نحت، تصوير 
والرســم  جرافيــك،  فنــون  فوتوغرافــي، 
والمــواد  الخامــات  مختلــف  باســتخدام 
واألشــكال وأعمال الفيديو والتركيب. ومن 
أجــل القبول في المعــرض، على المتقّدمين 
اســتيفاء مجموعــة مــن الشــروط أوالً ومن 

ثــم الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن 
قبــل لجنتــي الفــرز والقبــول وبدايــة، علــى 
المتقّدمين أن ال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، 
أن تكــون األعمال الفنية أصيلة وال يتجاوز 
عمرها الســنة مع مراعاة أن ال تزيد أبعادها 
عــن 2x2x2 متــر كذلــك فــإن علــى كل فنان 
مشــارك أن يتقــدم بثالثة أعمــال كمجموعة 
الفكــرة  وحــدة  فيهــا  ُتراعــى  متكاملــة 
والمضمون، مــا عدا األعمال التركيبية التي 
يتقــدم فيهــا الفنان بعمل واحــد. وفي حال 

 ،)installations( تقديــم األعمــال التركيبيــة
تشــترط إدارة المعــرض على الفنــان تقديم 
تصــور شــامل ومفصــل للعمــل علــى هيئــة 
)PDF(، ويشــمل المعلومــات التاليــة:  ملــف 
المســتخدمة،  المــواد  واألبعــاد،  الحجــم 
المســاحة المطلوبــة، وأي متطلبــات خاصــة 
يحتاجهــا العمــل أثنــاء أو بعــد تركيبــه فــي 

صالة العرض. 
وتشــير هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار إلى 
أن طريقــة التقــّدم للمشــاركة فــي معــرض 

التشــكيلية  للفنــون  الســنوي  البحريــن 
إلكترونيــة  ســتكون  واألربعيــن  الســادس 
فقــط عبر الموقع اإللكترونــي لهيئة الثقافة 
إدارة  وتوفــر   .www.culture.gov.bh
علــى  االجابــة  مــن  يمكــن  نافــذة  المعــرض 
كافة االستفســارات، وذلك من خالل البريد 

.Fineart@moc.culture.bh اإللكتروني

حذر الفنان خالد المفيدي من استمرار 
الزخــم الحالي من اإلنتاج المســرحي، 
الــذي تجــاوز الموســم الماضــي فقــط 
20 مســرحية، مؤكدًا أنها ظاهرة “غير 
بدليــل  البعــض،  يدعــي  كمــا  صحيــة” 
تكّبد عدد من األعمال خسائر فادحة.

أن  المفيــدي  خالــد  الفنــان  كشــف 
مســرحيته األخيــرة “ينانــوة الجليعة” 
التــي شــاركه بطولتهــا الفنانــة فيفــي 
العجيمــي  محمــد  والفنــان  عبــده 
وغيرهما من النجوم لم تحقق النجاح 

المطلوب رغم نجاحها خالل السنوات 
الماضية.

وأضــاف المفيــدي، أن المســرحية لــم 
والحضــور  المشــاهدة  نســبة  تتجــاوز 
فيهــا ال 50 فــي المئــة، مرجعــًا ذلــك 
إلــى ضعــف الدعايــة وعــدم جاهزيــة 
المســارح إذ تــم عرضهــا عــل مســرح 
األوبــرا بالســالمية نتيجــة عــدم توافر 
الكــم  لهــذا  ومجهــزة  كافيــة  مســارح 
الكبير من المســرحيات خالل الموسم 

الواحد.

المفيدي يحذر من ظاهرة غير صحية
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 1944
 االستحواذ على جسر وال في عملية ماركت جاردن العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية.

 1946
افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية حيث كان االفتتاح مبرمجًا.

1979
 إلغاء حكم إمبراطورية أفريقيا الوسطى واسترجاع اسم جمهورية أفريقيا الوسطى.

 1984
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة األميركية في بيروت.

 1991
 الفرنسيون يوافقون في استفتاء على معاهدة ماستريخت والتي مهدت للوحدة األوروبية.

18

تواصل الفنانة التونسية درة تصوير مشاهدها في مسلسل “بال 
دليل” والمقرر عرضه في أكتوبر المقبل.

وتجسد درة شخصية “حبيبة” عازفة آلة ال”هارب” المتزوجة 
مــن الفنان خالد ســليم، وتدخل في عالقــة حب مع كل من 
نيكوال معوض، وإسالم جمال الذي يجسد شخصية مهندس 

ديكور، وذلك في إطار من الغموض واإلثارة.
المسلســل يتكــون مــن 45 حلقة، ويشــارك في بطولتــه جمال 

عبدالناصر، حازم سمير، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي.

أختــارت إدارة مهرجان ســال ألفــالم المرأة النجمــة المصرية 
دينا الشــربيني لعضوية لجنــة التحكيم الــدورة ال 13 من 
المهرجــان التــي تقام في الفتــرة من 16 إلى 21 ســبتمبر 
الحالي تحت رعاية الملك محمد الســادس ملك المغرب، 
ويتضمن البرنامج العام للدورة الحالية مســابقة رســمية 

لألفــالم الروائيــة الطويلــة التــي تتنــاول موضــوع المرأة، 
ومســابقة رسمية ألفالم وثائقية رســمية مكرسة لكفاح المرأة 

من أجل المساواة وضد جميع أشكال التمييز.

قــررت إدارة مهرجــان اإلســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوسط برئاســة الناقد األمير أباظة، إطالق اسم النجمة 
نبيلة عبيد على دورته المقبلــة ال35 والمقرر إقامتها في 
الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديًرا لمشوارها الفني 

الثري.
وقالت الفنانــة نبيلة عبيد، إن التكريــم من مهرجان بحجم 

ومكانة “اإلســكندرية الســينمائي” له مذاق خاص لما يتمتع به 
من مكانة كبيرة في قلبها، وذكريات ال تنسى.

تكريم نبيلةلجنة تحكيمبال دليل

محرر مسافات 

زهــرة عرفـات فـي جـولـة خليجيــة

قريبا مسرحية “يا ليل يا دانة”

تحصــد الفنانــة زهــرة عرفــات ثمــرة نجــاح 
مسلســلها الحالــي “كان خالد” على الرغم من 
عــرض المسلســل علــى شــبكة “ أو أس أن” 
المشفرة، وترى عرفات بأن ردود الفعل كانت 
غير متوقعة وفاجأتها بشــكل كبير أســعدها، 
خصوصــا أنهــا غائبــة عــن الدرامــا ألكثــر مــن 
عــام ونصف، مشــيرة الى اســتعدادها للســفر 
فــي جولة فنيــة بمعية فريق مســرحية “ليلة 
زفته”. تقول عرفات: مسلسل “كان خالد” من 
تأليــف جميلــة جمعــة وإخراج نايف الراشــد، 
ويشــارك في بطولتــه مجموعة مــن الفنانين 

أمثال هدى الخطيب، طيف، فخرية خميس، 
ناصر كرماني، شــهاب جوهر، ســارة القبندي، 
إلــى جانــب نايــف الراشــد وغيرهــم، والعمــل 
عبارة عن درامــا اجتماعية اجتهدت المؤلفة 
فــي صياغة األحــداث بحبكة دراميــة متزنة 
وعقالنيــة، وشــرعت مجموعــة مــن األبــواب 
مختلفــة  تراجيديــة  خطــوط  فــي  تمثلــت 
بشــخوص متفردة، حاولت اظهار الشخصية 
التــي أجســدها بالشــكل المطلــوب، وأتمنــى 
النــص  قــرأت  ذلــك،  فــي  نجحــت  أكــون  أن 
ووجدتهــا شــخصية ثريــة ولديهــا مــا تقوله، 

المسلســل ال يــزال فــي بداية حلقاتــه األولى 
وبــإذن هللا الحلقــات المقبلــة ستشــهد الكثير 
مــن األحــداث، وأكــدت عرفات بأنها تســلمت 
أجرهــا كامــال مــن دون أي تأخير وربما حتى 
قبل انتهائها من تصوير مشــاهدها. وكشفت 
عرفات عن اســتعدادها خــالل الفترة المقبلة 
للقيــام بمعيــة فريــق مســرحية “ليلــة زفتــه” 
بجولــة فنيــة في أكتوبــر المقبل تشــمل أكثر 
ثــم  أبوظبــي  مــن  تبــدأ  مــن دولــة خليجيــة 
ســلطنة عمــان الــى جانــب عــروض إلمكانية 

تقديمها في لندن وأميركا.

المقبلــة  االيــام  برودكشــن خــالل  “بــي اش كوميــدي”  تقــدم 
المســرحية الكوميديــة “ يــا ليــل يــا دانــة” مــن تأليــف الكاتــب 
اإلماراتــي مرعــي الحليــان وإخــراج الفنانــة غــاددة الفيحاني 
وتمثيــل نخبــة مــن الفنانيــن وهم الفنــان حمد عتيــق والفنان 
عامــر التميمــي “ ام محمــود” والفنانــة شــيخة زويــد والفنــان 
محمــد شــاهين وغيرهــم. عــن هذه التجربــة قال الفنــان حمد 
عتيــق ل”البــالد”: المســرحية كوميديــة بامتيــاز ونتمنــى أن 

تنــال إعجــاب الجمهــور عنــد عرضهــا، ففريــق العمــل بقيــادة 
المخرجــة الفنانة غادة الفيحانــي يعمل بجد واجتهاد وملتزم 
إلــى أبعــد الحــدود من أجــل الخــروج بنتيجة مشــرفة ونكون 
عنــد حســن الظن.مــن جانــب اخــر عبــر عتيــق عــن ســعادته 
بالنشــاط المســرحي المحلــي موضحا أن الســاحة المســرحية 
في البحرين شهدت خالل الفترة الماضية نشاطا مكثفا وهذا 
دليل على النجاح، خاصة وأن االستمرارية مهمة للفنان سواء 
على خشــبة المســرح أو في الدراما، فكلما زادت األعمال كلما 
اتسعت اآلفاق أمام الفنان وأبدع وانطلق إلى سماء اإلبداع.



فريد رمضان ُيبحر في سطور روايته “المحيط اإلنجليزي”

يجمع محبو المغنية األميركية تيلور سويفت في العاصمة الفرنسية  «
باريس لحضور حفلها الذي لم ُتطَرح له تذاكر في مراكز مبيعات، بل 

تم توزيعها على الفائزين في مسابقات ُطِرَحت على اإلنترنت ومن 
خالل محطات اإلذاعة وشركات الموسيقى، في جميع أنحاء العالم، 

وحضر الفائزون بالتذاكر من دول مثل اليابان والمكسيك بوجوٍه 
مطلية والفتات مزخرفة عّبرت عن حماسهم وحبهم للنجمة الشابة.

اســتضافت المكتبــة الخليفيــة مســاء األربعــاء الماضــي الكاتــب والسيناريســت البحرينــي فريد 
رمضان ضمن فعالية “نقرأ لكاتب”، حيث ناقشــت الفعالية، برفقة الكاتب وحضوٍر من المهتمين 

بالشأن الثقافي، الرواية األخيرة للكاتب والتي تحمل عنوان “المحيط اإلنجليزي”.

 وتعمــل علــى تنظيم هذه الفعاليــة جمعية “كلنا 
نقرأ” بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
وتوّجــه الكاتــب فريــد رمضــان بالشــكر لجمعية 
كلنــا نقــرأ ولهيئة البحريــن للثقافــة واآلثار على 
وتشــجيع  البحرينــي  الثقافــي  الحــراك  دعــم 
ألعمالهــم  والترويــج  البحرينييــن  المبدعيــن 

وإنجازاتهم الفنية واألدبية.
وما بين ســؤال وجــواب، ناقش الكاتب رمضان 
بيــن  أحداثهــا  نســج  التــي  الملحميــة  روايتــه 
الحقيقــة والخيــال مــن فتــرة تعــود إلــى حوالي 
300 ســنة، وتــدور أحداثهــا فــي أقاليم شاســعة 
تقــع ضمن حــدود النفــوذ اإلنجليزي وأســاطيله 

التي سيطرت على العديد من البحار.
وعــن الروايــة يقــول الكاتــب فريد رمضــان إنها 
“حقل ألغام كبير، ومخزون من األسئلة المشبعة 
بكل أشكال الحياة من القتل والتنكيل والبطش 
فــي حق اإلنســان ونفســه )اآلخــر واألنــا(”. وعن 
عنــوان الراويــة، أشــار الكاتــب إلــى أنــه اختــار 
موضحــًا  الكتابــة،  عمليــة  نهايــة  قبــل  عنوانهــا 

أن فكرتــه جــاءت مــن أحــد الوثائــق التاريخيــة 
علــى  اإلنجليزيــة  الســيطرة  بفتــرة  المتعلقــة 

المنطقة. 
وظهــرت روايــة “المحيــط اإلنجليــزي” بعــد 13 
عامــًا مــن الكتابــة، تطلبــت مــن الكاتــب قــراءة 
والتاريــخ  الهويــة  حــول  المراجــع  عشــرات 
واإلنســان إلــى جانــب االطــاع علــى يوميــات 
المستشــرقين فــي األســاطيل البحريــة أو فــي 
اإلرســاليات األميركية والبريطانية في المحيط 
العربــي،  والخليــج  افريقيــا  وشــرق  الهنــدي 
إضافــة إلــى إجراء مقابات شــفهية مــع العديد 
مــن األشــخاص الذيــن يحملــون فــي ذاكرتهــم 
قصصــًا عن تلــك الحقبة. وكعادته، فــإن الكاتب 
رمضان يبحث في أعماق معاني الهوية ويعمل 
علــى تفصيــل الشــخصيات ويعــرض العديد من 
النمــاذج البشــرية المختلفــة التــي تتقاطــع فــي 
الروايــة وتقّدم لمحة عــن الزمن الذي تدور فيه 

أحداث الرواية.
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كان لفيلــم االفتتــاح Ad Astra للنجــم األميركــي براد بيت في مهرجان “الجونة” الســينمائي بدورته الثالثة صدى طيبا عند كل 
من شاهده ضمن احتفاالت الجونة وسط نجومها وحضورها ليلة الجمعة الماضية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته 
الثالثــة الجديــدة والتــي انطلقــت ليلــة امــس بالقرب من البحــر االحمر الجميل. “أد أســترا” هو فيلــم خيال علمي مــن إخراج جيمس 
جراي وتأليف جيمس وإيثان جروس، وهو من بطولة أيضا تومي لي جونز وروث نيجا ودونالد سثرالند وجيمي كينيدي، ويؤدي براد بيت 
في الفيلم دور رائد فضاء يتوغل إلى أقاصي المجموعة الشمسية بحثًا عن والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا ثم تواجه رحلته 
كشف ألسرار تتحدى طبيعة الوجود اإلنساني ومكانتنا في الكون. وفي التفاصيل يقدم “بيت” دور رائد الفضاء روي مكبرايد، الذي يواجه 
مشــاكل مع والده لكنه يضطر لمواجهة هذه المشــاكل والقيام برحلة استكشــافية أخرى لكشــف غموض اختفاء والده حيث يتطرق بصورة 

مؤثرة فكرة الذكورية السامة وتأثيرها على الرجال والمجتمع عموما.

ويهــدف مهرجــان الجونــة الســينمائي إلــى 
المتنوعــة  األفــام  مــن  مجموعــة  عــرض 
للجمهور الشــغوف بالســينما، ويسعى لخلق 
تواصــل أفضــل بيــن الثقافــات، مــن خــال 
فــن الســينما، ويعــرض أيضا فــي المهرجان 
مجموعــة كبيــرة جدا من افضــل اإلنتاجات 
الطويلــة  واألجنبيــة  العربيــة  الســينمائية 

مــن  بالعديــد  شــاركت  والتــي  والقصيــرة 
الكبــرى،  الدوليــة  الســينمائية  المهرجانــات 
فــاري”،  و”كارلوفــي  و”برليــن”  “كان”،  مثــل 
هــذا  الثالثــة  برنامــج دورتــه  فــي  و”إدفــا”، 
العــام، الُمقامــة فــي الفتــرة بيــن 19 وحتــى 
27 ســبتمبر 2019، وتتضمــن قائمة األفام، 
عدًدا من األفام التي حازت اهتماًما نقدًيا، 

وفــازت بالعديــد مــن الجوائــز الرفيعة مثل، 
فــي  الذهبيــة  الســعفة  صاحــب  “ُطفيلــي”، 
الــدورة ال72 لمهرجــان “كان”، إضافــة إلــى 
بجائــزة  الفائزيــن  و”البؤســاء”،  “باكــوراو”، 
نفــس  فــي  بالمناصفــة،  التحكيــم  لجنــة 
الدورة، وأحدث إنتاجات المخرج اإلسباني 
بيــدرو ألمودوفــار، “ألم ومجــد”. إضافة إلى 
ذلــك، تتضمــن القائمــة، فيلــم “األب”، الفائــز 
بجائزة الكرة الكريستالية في الدورة ال55 
لمهرجان كارلوفي فاري، وفيلم “37 ثانية”، 
الــذي فــاز بجائــزة الجمهــور ألفضــل فيلــم 
روائــي فــي الــدورة ال69 لمهرجــان “برلين” 
الســينمائي. ومن دورة “برلين” ال69 أيًضا، 
يأتــي فيلــم “بيرانــا”، صاحــب جائــزة الــدب 
الفضــي- أفضل ســيناريو، وهو مقتبس من 
قصــة حقيقيــة عــن عوالــم شــبيبة المافيــا 
اإليطاليــة، ويشــارك الفيلــم القصير األردني 
“ســام” فــي المســابقة الرســمية للمهرجــان، 

وحصــل الفيلــم أخيرًا على العــرض العالمي 
األول فــي الدورة 76 من مهرجان فينيســيا 
الســينمائي الدولــي وتــدور أحــداث الفيلــم 
حول سام التي تتبخر أحامها بأن تصبح 
أمــًا بعدما تكتشــف اســتحالة تكويــن عائلة 
مــع زوجها. والفيلم من تأليف وإخراج زين 

دريعي.
ومن الســودان أيضا اختــارت إدارة الجونة 
الســوداني  المصــري  الفيلــم  الســينمائي، 
أمجــد  للمخــرج  العشــرين”  فــي  “ســتموت 
أبــو العــاء، للمشــاركة فــي مســابقة األفام 
الفيلــم  حــاز  أن  بعــد  الطويلــة،  الروائيــة 
منــذ أيــام علــى جائز “أســد المســتقبل”، في 
مســابقة أيــام فينيســيا، التــي أقيمت ضمن 
فعاليــات الــدورة الـــ76 لمهرجــان فينيســيا 

السينمائي الدولي.
وأيضــا سنشــاهد فــي المهرجــان فيلــم أمــة 
غيــر  القصــة  يقــدم  الــذي  الواحــد  الطفــل 
المرويــة لتاريــخ سياســة »الطفــل الواحــد«، 
بنــاًء  تشــكلت  التــي  الصينيــة  واألجيــال 
علــى هــذه التجربــة االجتماعيــة، من خال 
شــهادات صحافييــن، وموظفيــن رســميين، 
الفيلــم  فــاز  سياســيين،  ونشــطاء  وآبــاء، 
للفيلــم  الُكبــرى  التحكيــم  لجنــة  بجائــزة 
لمهرجــان  ال35  الــدورة  فــي  الوثائقــي 
ســندانس الســينمائي، والفيلــم مــن إخــراج 
نانفــو وانــج وجيالينــج جانــج، وهــو إنتــاج 
المتحــدة  الواليــات  الصيــن،  بيــن  مشــترك 

األمريكية وغيرها من االفام.

جوائز

ويتكــون برنامج المهرجان من 3 مســابقات 
رســمية، مســابقة األفام الروائيــة الطويلة، 
الطويلــة،  الوثائقيــة  األفــام  ومســابقة 
والبرنامــج  القصيــرة،  األفــام  ومســابقة 
إلــى  باإلضافــة  المســابقة،  خــارج  الرســمي 
الجوائــز  قيمــة  الخــاص، وتصــل  البرنامــج 

المقدمة إلى حوالي 224 ألف دوالر، إضافة 
إلى الجوائز العينية.

 جوائز مسابقة األفالم الروائية 

الطويلة: تمنح لجنة تحكيم 

مكونة من خمسة أعضاء 

لمسابقة األفالم الروائية الطويلة 

الجوائز والمكافآت التالية:

نجمة الجونة الذهبية )50000 دوالر(
نجمة الجونة الفضية )25000 دوالر(

نجمة الجونة البرونزية )15000 دوالر(
نجمــة الجونــة ألفضل فيلم عربــي )20000 

دوالر(
نجمة الجونة ألفضل ممثل 
نجمة الجونة ألفضل ممثلة

جوائز مسابقة األفالم الوثائقية 

الطويلة: الجوائز تمنح لجنة 

تحكيم مكونة من خمسة أعضاء 

لمسابقة األفالم الوثائقية 

الجوائز والمكافآت التالية: 

نجمة الجونة الذهبية )30000 دوالر(
نجمة الجونة الفضية )15000 دوالر(
نجمة الجونة البرونزية )7500 دوالر(

نجمــة الجونــة ألفضل فيلم عربــي )10000 
دوالر(

مسابقة األفالم القصيرة: الجوائز 

ستمنح لجنة تحكيم مكونة من 5 

أعضاء لمسابقة األفالم القصيرة 

الجوائز والمكافآت التالي:

نجمة الجونة الذهبية )15000 دوالر(
نجمة الجونة الفضية )7500 دوالر(

نجمة الجونة البرونزية )4000 دوالر(
نجمــة الجونــة ألفضــل فيلــم عربــي )5000 

دوالر(
وتأتــي الــدورة الثالثة من مهرجــان الجونة 
بحضــور اكبــر الفنانيــن وصناع الســينما من 
الــى جانــب  والعالــم  داخــل وخــارج مصــر 
العديــد مــن التكريمات والنــدوات، ويعرض 
المهرجــان نحــو 80 فيلًما، مــن أهم وأحدث 

اإلنتاجات العربية والدولية.

تنافس كبير لألفالم العربية واألجنبية في “الجونة السينمائي”
”Ad Astra“ فكرة الذكورية السامة وتأثيرها على الرجال والمجتمع في

طارق البحار
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فيديو “العار”.. صّوروا مقتله بداًل من مساعدته
يبــدو أن الســخرية التــي تظهــر بيــن الحيــن واآلخــر مــن أشــخاص 
أثنــاء  التصويــر،  ميــزة  خصوًصــا  الذكيــة،  الهواتــف  يســتخدمون 
الكوارث عوًضا عن التدخل لمحاولة تجنبها، مثل غرق شخص فيما 
يقوم شخص ثان بتصويره بدل إنقاذه، قد أصبحت حقيقة واقعة.

 ففــي مدينــة نيويــورك، تعــّرض طالب للطعــن، وبدالً مــن أن يتدخل 
الموجــودون لمحاولــة إنقــاذه ومنع االعتداء عليــه، كان الموجودون 
والمتفرجــون يلتقطــون صــوًرا وفيديوهات تتعلــق بمعاناته، وبثوها 
علــى وســائل التواصل االجتماعــي. بدأت الحادثة بعــد فترة وجيزة 
من ترك المدرسة يوم االثنين، عندما اندلعت معركة قاتلة أمام مركز 
تجــاري بالقــرب مــن مدرســة “أوشــن ســايد” الثانوية بمقاطعة ناســو 
فــي نيويــورك.   وخــال تلك الحادثة كانت مجموعــة من المراهقين 
موجــودة وتقــوم بتصوير خاســين موريــس، الطالب البالــغ من العمر 
16 عاًمــا، وهــو يتعــرض لاعتــداء والطعــن في صــدره، حيث أخرج 
بعضهــم هواتفهــم الذكيــة ووّثقــوا االعتــداء علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي، دون أن يتدخــل أحــد منهــم لمســاعدته. وقالت شــرطة 
مقاطعــة ناســو إن عشــرات األشــخاص شــاهدوا طعــن موريس، غير 
المسلح، خارج مركز تجاري ولم يفعلوا أي شيء للمساعدة، وفًقا لما 
ذكرته قناة ســي إن إن اإلخبارية األميركية. وتوفي موريس متأثًرا 
بجراحــه بعــد نقله إلى المستشــفى، وفًقا لما ذكره المحقق من قســم 
شــرطة مقاطعة ناســو اللفتنانت ستيفن فيتزباتريك. في بيان صدر 
األربعــاء، وجهــت الشــرطة االتهــام بالقتــل مــن الدرجة الثانيــة لتيلر 
فاتــش، البالــغ مــن العمــر 18 عاًمــا، ومــن المقــرر أن يتــم اســتدعاؤه 

عمليــة  أي  تنفيــذ  وقبــل  الثاثــاء،  مؤتمــر صحفــي  فــي  للمحكمــة. 
ا مســبًقا” ويتعلق  اعتقــال، قــال فيتزباتريــك إنــه االعتــداء كان “معدًّ

بفتاة “وحول من يحق له مواعدتها أو يرتبط بها في هذا الوقت”.
 وقــال فيتزباتريــك وهو يقف أمام مركز تجاري حيث وقع االعتداء 
“هــذا الخــاف اندلــع هنــا، حيــث قامــت مجموعة مــن 6 إلــى 7 ذكور 
بتوجيــه االتهــام إلــى الضحيــة واثنيــن مــن أصدقائــه، وخــال تلــك 
المشــاجرة، طعنــوه”. وقــدر أنــه كان هنــاك مــا بيــن 50 و70 طفاً في 
ذلك الوقت وقال إن العديد منهم تقدم بمعلومات. قال فيتزباتريك 
إنــه ال يعــرف مــاذا يفعــل بعــدد المــارة الذيــن فشــلوا فــي مســاعدة 
موريــس، مضيًفــا أن “األطفــال وقفــوا هنــا ولــم يســاعدوا خاســين.. 
كانــوا يفضلــون تصويــر هــذا الحــدث.. لقــد صــوروا مقتلــه بــدالً مــن 

مساعدته”.

معانــي  كل  مــن  زوجــان  تجــرد 
اإلنســانية، عندما ظهرا في مقاطع 
أطفــاال  ويهينــان  يعذبــان  فيديــو 
تحت رعايتهما، حيث انهاال عليهم 
دون  والشــتائم  والــركل  بالضــرب 

أدنى شعور بالذنب.
وألقــت الشــرطة في واليــة إنديانا 
ديــان  علــى  القبــض  األميركيــة 
وتيموثــي  عامــا(   56( كومبــس 
أن  بعــد  عامــا(   60( كومبــس 
توصلــت لمقطع فيديو يثبت أنهما 
األطفــال  تعذيــب  فــي  متورطــان 
رعايتهمــا،  تحــت  كانــوا  الذيــن 

بصفتهما والدين بالتبني.

وتم إصدار حكم بالسجن على  «
ديان لمدة 20 عاما، على أن 
يتم وضعها تحت المراقبة 

بعد ذلك لمدة 12 عاما، فيما 
حكم على تيموثي بالسجن 

لمدة 18 عاما مع وقف التنفيذ 
لمدة 5 سنوات، وفق ما 

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” 
األميركية.

القضاء ينتقم من 
زوجين عذبا أطفاال زرع رائد الفضاء اإلماراتي، هزاع المنصوري، شجرة في الممشى المطل على صحراء بايكونور 

فــي كازاخســتان، علــى غــرار كل رواد الفضاء الذيــن انطلقوا من القاعــدة الموجودة هناك نحو 
خــارج الكرة األرضية. ونشــر رائد الفضاء اإلماراتي، ســلطان البــادي، بديل المنصوري، تغريدة 
على حسابه بموقع “تويتر”، األربعاء، كتب فيها “على جنبات هذا الممشى المطل على صحراء 
بايكونــور زرع العشــرات مــن رواد الفضــاء أشــجارًا تحمل أســماءهم بدءًا من يــوري غاغارين، 
أول رائــد فضــاء علــى اإلطاق. واليوم تحديدا يزرع ابن اإلمارات هزاع شــجرة باســمه ليخلد 

التاريخ هذا الحدث في صفحة إنجاز جديد تحمل توقيع عيال زايد”.
ومــن المتوقــع أن ينطلــق المنصــوري، مــن مركز بايكونــور الفضائي، يوم 25 ســبتمبر في مهمة 

تستمر 187 يوما في محطة الفضاء الدولية.

تــداول مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطــع فيديــو يظهــر مذيعــة قنــاة 
تلفزيونية تغادر االستوديو على الهواء مباشرة، وتركض من أمام الكاميرات.

ذكــرت قنــاة TeleNews علــى موقــع “يوتيــوب” أن مذيعــة النشــرة الجويــة الرا فيا، 
غادرت االستوديو فجأة بعد أن ألقت ما بيدها من أوراق لتركض بشكل غريب أمام 
الكاميــرات. وأوضحــت القناة أن الســبب وراء المغادرة المفاجئــة للمذيعة أنها أرادت 

اللحاق برحلة طيران كان من المقرر أن تسافر على متنها.

عادت دمية قرد تركتها طفلة أسترالية سهوا في قصر بكنغهام إلى الوطن، بعدما تلقت عناية 
ملكية من العاملين في القصر.

واصطحبت الطفلة ســافانا هارت دمية القرد، وتدعى هارييت، وهي واحدة من 6 دمى قرود 
في روضة أطفال وودسايد في أديليد، في عطلة مع أسرتها في أوروبا، ثم فقدتها.

وأدركــت كاتــي والــدة ســافانا أن الدمية مفقــودة في اليوم التالــي، لكنها لم تتمكــن من العثور 
عليها قبل العودة إلى أستراليا.

ثــم تولــى العاملــون فــي روضة أطفال وودســايد مهمــة العثور علــى الدمية وكتبوا رســالة إلى 
الملكة ناشدوها فيها البحث عن الدمية المحبوبة، وأرفقوا مع خطابهم صورا لرحات هارييت 
حــول العالــم. وســرعان ما عادت هارييت إلى أســتراليا مع صديق جديــد يدعى “ريكس”، وهو 

دمية كلب من متجر الهدايا التابع للقصر.

غرس شجرة عربية في طريق رواد الفضاء

مذيعة تلقي أوراقها على الهواء وتغادر االستوديو ركضا

ملكة بريطانيا ترد دمية مفقودة لطفلة أسترالية

مصممة األزياء اإليطالية لويزا بيكاريا تتوسط 
عارضات الموضة خال عرض مجموعتها لربيع 

وصيف 2020 في ميانو. )أ ف ب(

تــدرس الهيئــة العامــة للرقابة الماليــة المصرية إصدار وثيقة تأميــن إجباري ضد 
مخاطــر الطــاق فــي مصر، وهو ما ســيعد ســابقة فــي تاريخ الباد، وفــق ما ذكر 
موقــع “الشــروق”. وقــال المصــدر إن الهيئــة تــدرس مقترح وثيقة تأميــن إجباري 
ضــد الطــاق، تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس الــوزراء، قبــل إرســالها إلــى مجلــس 

النواب، في دور االنعقاد شهر أكتوبر المقبل؛ من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضــح أنــه بموجــب الوثيقــة فــإن الــزوج يســدد مبلغــا ماليــا، يتم تحديــده من 
قبــل الجهــات المختصــة وفقا لكل حالة، على أقســاط محددة يتــم االتفاق عليها 
قبــل إتمــام عقــد القــران. وقــال محللــون إن المقترح يهــدف إلى “دعــم المطلقات 
ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطاق، خصوصا في الحاالت 
التــي تحدث بســبب اســتهتار األزواج”. وانقســم المتابعون بالمواقــع االجتماعية 
بشــأن وثيقة التأمين اإلجباري ضد الطاق، فمنهم من يقول إن المشــروع يصب 
فــي صالــح المطلقــات، فيمــا يعتبره آخــرون عبئا جديــدا يتحمله الشــباب المقبل 
علــى الــزواج. مــن جهتها، قالت صحيفــة “النهار” إن الوثيقة تهــدف إلى الحد من 
انتشــار الطــاق، الــذي بــات ينتشــر بشــكل كبير في البــاد مؤخــرا. وأوضحت أن 

عدد حاالت الطاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.

ألول مرة في مصر.. 
“تأمين إجباري” ضد الطالق

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تلقــت مستشــفى فــي البرازيــل طلًبــا غيــر 
صاحبهــا  بزيــارة  لكلبــة  الســماح  معتــاد: 

المسن الذي يرقد على فراش المرض.
وفــي التفاصيــل التــي أوردهــا موقع “جي 
التــي  الكلبــة  زيــارة  فــإن  البرازيلــي،   ”1
تدعــى “بيــا” إلــى مالكهــا خوســيه، مبــادرة 
األطبــاء  حســب  صديــق”،  “أفضــل  مــن 
جنوبــي  تيريــزا”،  “ســانتا  مستشــفى  فــي 
البرازيــل. وتظهــر لقطــات فيديــو ســجلها 
أحد أفراد عائلة خوسيه، دخول “بيا” على 
غرفــة المريض الذي يبلغ 84 عاًما ويعاني 
مشــكات في القلب. وبدا أن الكلبة تفتقد 
صاحبهــا كثيًرا، إذ داعبها لفترة من الوقت 
المستشــفى.  فــراش  علــى  مســتلق  وهــو 
وقــال أفــراد مــن العائلــة لموقــع “جــي 1”، 
إن الكلبــة عاشــت مــع مالكهــا لمــدة تزيــد 
10 ســنوات. ووافــق األطبــاء علــى  علــى 
زيــارة الكلبــة، بعد أن أعطيــت كل الطعوم 
المطلوبــة مــن أجــل الحفــاظ علــى صحــة 

صاحبها.

الفرنســية أن طائــرة  الســلطات  أعلنــت 
 ،16 إف-  طــراز  مــن  بلجيكيــة،  مقاتلــة 
تحطمــت فــي منطقــة مأهولة بالســكان 
غــرب فرنســا، وأن أحــد طياريهــا عالــق 

بين أساك كهرباء الضغط العالي.
المقاطعــة  باســم  متحــدث  وصــرح 
اإلقليميــة أو اإلدارة لألسوشــيتد بــرس 
أمــس  تحطمــت،   16 إف  طائــرة  بــأن 
الخميس، في بلدة بلوفينر في بريتاني.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين 
يحاولــون  الطــوارئ  عمــال  وأن  بأمــان، 
انتشــال الطيــار اآلخــر مــن بيــن أســاك 
الكهربــاء، فيما جرى إجاء الســكان من 

المنطقة المجاورة.
 وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية 
الفرنســية إنــه لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي 
إصابــات بيــن ســكان المنطقــة، مشــيرة 
إلــى أن حوالي 100 شــرطي هرعوا إلى 
فــي  التحطــم، وفتحــوا تحقيًقــا  موقــع 

الحادث.

كلبة وفية تزور 
صاحبها المريض 

في المستشفى

تحطم “إف 16”.. 
والطيار عالق بين 

أسالك الكهرباء
أنقــذ المتحكــم بطائــرة من دون طيار رجا يمارس رياضــة ركوب األمواج )الركمجة( على 

شاطئ “ويري بيتش” في أستراليا، من مهاجمة سمكة قرش.
وحيــن كانــت الطائــرة مــن دون طيــار تراقــب الشــاطئ رأى صاحــب الطائرة فجأة ســمكة 

قرش ضخمة تتجه بسرعة نحو الرياضي.
حينهــا اســتخدم المتحكــم بالطائــرة، كريســتوفر جــوي، نظــام مكبــر الصوت لــدى الطائرة 
لتنبيــه الرجــل الــذي أزال قدميــه مــن المــاء فــورا وصــوت الحركات الســريعة أبعد ســمكة 
القــرش. وقــال جــوي، ال أظــن أن الرجــل الحظ الســمكة على اإلطاق، لكنه ســمع الرســالة 
واتجه بسرعة نحو الشاطئ. وعلق آالف المستخدمين على الفيديو، حيث كتب أحدهم، 

هذه الطائرة المسيرة أنقذت حياة الشخص.

طائرة بال طيار تنقذ رجال من هجوم قرش

ممثلة بوليوود علياء بهات خال حفل توزيع جوائز أكاديمية السينما 
الهندية الدولية العشرين في مومباي. )أ ف ب( وأضاف جوي: بدا طول سمكة القرش 3 و4 أمتار وكانت تتسلل للوصول إلى الرياضي قبل رصد 

الدرون لها.
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وقفوا يوثقون مقتله بكاميرات هواتفهم وبثها على وسائل التواصل


