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صادقت حكومة إســرائيل برئاسة بنيامين 
انتخابــات  مــن  يوميــن  قبــل  نتنياهــو، 
يقضــي  قــرار  مشــروع  علــى  الكنيســت، 
ببــدء اإلجــراءات لشــرعنة مســتوطنة غير 

قانونية في غور األردن.
وجــاء هــذا القرار أمس بعد ســحب النائب 
مندلبنــت  أفيخــاي  اإلســرائيلي  العــام 
معارضتــه لمشــروع القرار المقــدم من قبل 

نتنياهو.
وأكــد رئيــس الــوزراء أثنــاء االجتمــاع أن 

المصادقة النهائية على شــرعنة مستوطنة 
“ميفــوت يريحــو” غيــر القانونيــة منوطــة 
عنهــا  ســتتمخض  جديــدة  بحكومــة 

االنتخابات المقبلة.
وأشــار إلــى أنــه ُأبلغ خــال الســاعات الـ24 
األميركــي  الرئيــس  إدارة  بــأن  الماضيــة، 
للســام  خطتهــا  ستنشــر  ترامــب  دونالــد 
فــور  القــرن”  بـ”صفقــة  إعاميــا  المعروفــة 
انتهــاء االنتخابــات اإلســرائيلية، مــا يزيــد 
مــن أهمية القرار المتعلق بمســتوطنة غور 

األردن.
مــن جانبــه، ذكر مندلبنــت أنه قــرر التخلي 
عــن معارضتــه لهذه الخطة بعد مشــاورات 
القومــي  األمــن  ومستشــار  نتنياهــو  مــع 
تــم  بــن شــبات، حيــث  مائيــر  اإلســرائيلي 
إطاعــه علــى “آخر التطــورات السياســية، 
ومستشــار  الــوزراء  رئيــس  تقييمــات  مــع 
األمــن القومــي بشــأن أهميــة قــرار إقامــة 
المســتوطنة مــن قبــل الحكومــة فــي هــذا 

الوقت”.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لإلدارة العامة للمباحث 
علــى  القبــض  تــم  بأنــه  الجنائيــة  واألدلــة 
بمحاولــة  بتورطهمــا  مشــتبه  شــخصين، 
ســرقة محــل تجــاري وإشــعال النيران في 
بعــض محتوياتــه. وأوضــح أنه فــور ورود 
البحــث  أعمــال  مباشــرة  تــم  معلومــات، 
والتحــري، وأســفرت عــن تحديــد هويتــي 
المشــتبه بهما، والقبض عليهما. وأشار إلى 
أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة، 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 
شخصين سرقا 
محال ثم أحرقاه اإلســرائيلية االنتخابــات  انتهــاء  فــور  القــرن”  “صفقــة  نشــر 

حكومة نتنياهو “تشرعن” مستوطنة في غور األردن

عواصم - وكاالت

الحداد سادس العالم بمستر أولمبيا بالس فيغاس“الهيرات”... نصف مليون دينار لمزارع“أرامكو” تعوض فاقد إنتاجها“أمازون” تكرم 5 جهات حكوميةمدرسات رسم ومحاسبة... معلمات فصل
أشار تربويون لصحيفة “البالد” الى  «

أن وزارة التربية والتعليم أسندت 
مهمات تعليمية لمعلمين في 

غير تخصصاتهم، حيث تم تحويل 
معلمتان من تخصص الفنون 

وتخصص المحاسبة إلى معلمات 
نظام فصل بإحدى المدارس.

كرمت نائب الرئيس لخدمات  «
اإلنترنت العالمية في القطاع العام 

ومسؤولة تطوير االستراتيجية 
والعمليات والمبيعات واألعمال 
بشركة أمازون لخدمات اإلنترنت، 

تريزا كارلسون، مجموعة من موظفي 
القطاع الحكومي لخمس جهات.

قالت مصادر لـ “CNN”، أمس، إن  «
شركة أرامكو السعودية تمتلك 

نحو 200 مليون برميل من النفط 
الخام في مخازن باليابان والصين 

والعاصمة الهولندية أمستردام، ومن 
المقرر أن تستخدم الكمية لتعويض 

فاقد اإلنتاج على خلفية الهجمات.

فاز يوسف إبراهيم )مزارع بحريني  «
من منطقة بوري( بالجائزة الثانية 
من الهيرات للعام 2019 من بنك 

البحرين والكويت، وأقيم االحتفال 
مساء أمس بمجمع سيتي سنتر، 

حيث كان في استقبال الفائز وعائلته 
الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر.

في إنجاز رياضي جديد ومشرف للبطل  «
العالمي المحترف سامي الحداد في أقوى 

البطوالت العالمية لمحترفي بناء األجسام 
مستر أولمبيا بالس فيغاس تمكن مفخرة 
رياضة بناء األجسام الحداد من احراز المركز 

السادس ويسجل اسمه ضمن قائمة أفضل 
العبي ومحترفي العالم لرياضة بناء األجسام.
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قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات 
بــن محمــد آل خليفــة إن  الشــيخ ســلمان  والحكومــة اإللكترونيــة 
الحكومــة تعتــزم نقل قرابة 1100 خدمــة وعملية إلكترونية جديدة 

للحوسبة السحابية بنهاية العام الجاري.

وأبلغ الشيخ سلمان الصحافيين 
علــى هامش قمــة أمازون، أمس 
في فنــدق الخليج، أن الحكومة 
تســتهدف نقــل آالف الخدمــات 
الحوســبة  إلــى  والعمليــات 

المقبــل  العــام  الســحابية خــال 
أي بنســبة 100 % مــن العمليات 
ســتتواكب  والتــي  الحكوميــة 
البيانــات  مراكــز  إغــاق  مــع 

)٠٩(الحكومية.
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أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بالــدور 
العربيــة  المملكــة  بــه  تقــوم  الــذي  الحيــوي 
الســعودية الشــقيقة بقيــادة خــادم الحرميــن 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
ســعود، فــي تعزيــز ركائــز األمــن واالســتقرار 
بالمنطقــة، مشــددًا ســموه علــى موقــف مملكة 
البحريــن الثابــت فــي دعــم ومســاندة المملكة 
العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يحاول 
المســاس بأمنهــا واســتقرارها. وأكد ســموه أن 
األزمــات والتحديــات التــي تمــر بهــا المنطقــة 
والعالــم يجــب أن تجعلنــا أكثــر وعيــًا وحرصًا 
على مواصلة نهج البناء والتمســك بما يصون 
للوطن أمنه واســتقراره ويدعم خطواته على 
طريــق النمــاء والتقــدم. وكان صاحب الســمو 
بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
القضيبيــة أمــس األحد عددا من أفــراد العائلة 

المالكة الكريمة وكبار المسؤولين.

تابعــة  شــركات  فــي  مســؤولون  رأى 
للهيئــة الوطنيــة للنفط والغاز أن أكثر 
مــن 25 % من الميزانيات التشــغيلية 
لهذه الشــركات  تخصص  لاستدامة 

واالهتمامات بالصحة والبيئة.
جــاء ذلــك فــي  المؤتمــر الصحافــي 
الــذي عقد أمس لإلعان عن فعاليات 
النسخة الســابعة من المؤتمر العالمي 

للصحة والسامة والبيئة تحت شعار 
“الكفاءة، المرونة واالستدامة”.

رعايــة  تحــت  البحريــن  وتســتضيف 
وزير النفط الشــيخ محمــد بن خليفة 
آل خليفــة فعاليات النســخة الســابعة 
من المؤتمر العالمي للصحة والسامة 
والبيئة تحت شعار “الكفاءة، المرونة 

واالستدامة”.

25 % من ميزانية شركات 
النفط تخصص لالستدامة

نقل 1100 خدمة للحوسبة السحابية

موقفنا ثابت في دعم السعودية
سمو رئيس الوزراء: تنفيذ المشــروعات التنموية بأعلى المعايير

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين

)08(

العاهل: نجاحات مهمة للبحرين منذ انطالق الحياة البرلمانية
جاللة الملك 

مستقبال وفد 
مجلس الدوما 

بروسيا االتحادية 
برئاسة عضو 

لجنة الشؤون 
الدولية ونائب 

رئيس المجموعة 
البرلمانية 
الداخلية 

للمجلس يفغيني 
بريماكوف

المنامة - بنا

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، في قصر 
الصافريــة، أمــس، وفــدا مــن مجلــس الدومــا 
بروســيا االتحاديــة، بحضــور رئيســة مجلس 
النــواب فوزيــة زينــل. وتطــرق جالتــه فــي 
اللقــاء إلــى النجاحــات المهمــة التــي حققتهــا 
مملكة البحرين منذ انطاق الحياة البرلمانية 
على أكثر من صعيد، مؤكدًا سعيها المتواصل 
لتعزيــز مســيرتها الديمقراطيــة وتطوير عمل 

)١٢()02(المجلس الوطني.

تونس تنتخب الرئيس الجديد

أمل الحامد من الزالق | تصوير خليل إبراهيم

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن انطالق “العالمي للصحة والسالمة والبيئة”

علي الفردان  من المنامة 
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
فــي قصــر الصافريــة، أمــس، وفــدا من 
االتحاديــة  بروســيا  الدومــا  مجلــس 
برئاســة عضــو لجنــة الشــؤون الدوليــة 
البرلمانيــة  المجموعــة  رئيــس  ونائــب 
الداخليــة للمجلس يفغينــي بريماكوف 
بحضــور  للمملكــة،  زيارتهــم  بمناســبة 

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
ونقــل رئيس الوفد إلى جاللته تحيات 
فالديميــر  الرئيــس  فخامــة  وتقديــر 
االتحاديــة  روســيا  رئيــس  بوتيــن 
لمملكــة  الطيبــة  وتمنياتــه  الصديقــة 
الرخــاء  بــدوام  وشــعبها  البحريــن 
والتقــدم، فيمــا كلفه جاللــة الملك بنقل 
تحياتــه وتمنياتــه لــه ولشــعب روســيا 
الرقــي  مــن  مزيــد  بتحقيــق  الصديــق 

واالزدهار.
وفــد  بزيــارة  المفــدى  العاهــل  ورحــب 
مجلــس الدومــا الروســي، واســتعرض 
والتعــاون  الصداقــة  عالقــات  معهــم 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  الوثيقــة 
الصديقيــن، مشــيدًا جاللته بالمســتوى 
هــذه  اليــه  وصلــت  الــذي  المتقــدم 
العالقات على المستويات كافة، وعلى 

األخص في مجال العمل البرلماني.
إلــى  اللقــاء  فــي  جاللتــه  وتطــرق 
حققتهــا  التــي  المهمــة  النجاحــات 
مملكــة البحريــن منــذ انطــالق الحيــاة 
البرلمانيــة علــى أكثر من صعيد، مؤكدًا 
مســيرتها  لتعزيــز  المتواصــل  ســعيها 
الديمقراطيــة وتطويــر عمــل المجلــس 
الوطني بما يلبي التطلعات في تحقيق 

رفعة وتقدم الوطن والمواطن. 
وأكــد جاللتــه علــى أهميــة عقــد مثــل 
هــذه الزيــارات لما تســهم به فــي تعزيز 
التجــارب  وتبــادل  الثنائــي  التعــاون 
التنســيق  إلــى  باإلضافــة  والخبــرات 
بشــأن القضايا ذات األهمية المشــتركة 
وخاصــة مــا يتعلق منها بتعزيز الســالم 
مشــيدًا  الدولــي،  االســتقرار  وتحقيــق 
جاللتــه بالــدور الفاعــل الــذي تضطلــع 

بــه روســيا االتحاديــة بقيــادة فخامــة 
الرئيــس فالديمير بوتين على الســاحة 
علــى  وحرصهــا  والدوليــة،  اإلقليميــة 

تعزيز األمن والسلم العالميين.
 ومــن جهته، أعرب يفغيني بريماكوف 
عــن الشــكر والتقديــر لصاحــب الجاللة 

على ما لقيه الوفد من حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة في زيارته للمملكة، وما 
وجــده مــن حــرص واهتمــام مــن قبــل 

جاللتــه علــى تطوير العالقــات الثنائية 
وتوطيــد أوجــه التعــاون البرلمانــي مع 
روسيا االتحادية، مشيدًا بالتطور الذي 

تشــهده التجربــة البرلمانيــة البحرينيــة 
نجاحــات  مــن  تحقيقــه  تواصــل  ومــا 

لصالح المملكة وشعبها الكريم.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
رئيس  مــن  كــل  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــات 
جمهورية السلفادور نجيب أبو كيلة، 
هــنــدوراس  جمهورية  رئــيــس  وإلـــى 
خـــوان أروالنــــدو هــيــرنــانــديــز، وإلــى 
جيمي  جواتيماال  جمهورية  رئيس 
جمهورية  رئــيــس  ــى  ــ وإل ــيــس،  مــوال
ــاردو؛  ــفــ ــ ــــوس أل ــارل كــوســتــاريــكــا، كــ
بــالدهــم،  اســتــقــالل  ــرى  ذكـ بمناسبة 
ــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــات عن  وأعــ
بهذه  لــهــم  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

العاهل: ســعي متواصــل لتعزيز المســيرة الديمقراطية وتطوير عمــل المجلس الوطني

البحرين حققت نجاحات مهمة منذ انطالق الحياة البرلمانية

جاللة الملك يهنئ 
السلفادور وهندوراس 

وجواتيماال وكوستاريكا

02

جاللة الملك مستقبال تريزا كارلسون نائب رئيس “أمازون ويب سيرفيسز” للقطاع العام العالمي  16 سبتمبر 2019 االثنين
17 محرم 1441

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، في قصر 
الصافرية أمس، نائب رئيس “أمازون ويب 
سيرفيســز” تريــزا كارلســون للقطــاع العــام 

العالمي بمناسبة زيارتها للبالد. 
كارلســون،  بتريــزا  الملــك  جاللــة  ورحــب 
وأشــاد بمســتوى التعاون والشراكة القائمة 
فــي قطاع تقنيــة المعلومــات واالتصاالت، 

لتقديــم  الدائــم  المملكــة  ســعي  مؤكــدًا 
الداعــم  المنــاخ  وتهيئــة  التســهيالت  كل 
واحتضــان  االبتــكار  وتشــجيع  لالســتثمار 
األعمــال  ومؤسســات  الشــركات  مختلــف 
لتحقيــق أهــداف التنمية الوطنية الشــاملة 

وتعزيز التنوع االقتصادي في البالد.
أمــازون  شــركة  بدعــم  جاللتــه  وأشــاد 
وزارة  مــع  بالتعــاون  الوطنــي  للبرنامــج 

خــالل  مــن  والرياضــة،  الشــباب  شــؤون 
توفيــر فــرص تدريبيــة للشــباب البحرينــي 
لتطوير مهاراتهم في مجاالت التكنولوجيا 
المختلفــة بما يســهم في تعزيــز أداء القوى 
العاملــة في هذا القطاع وتلبية احتياجاته 

المستقبلية. 
تحظــى  البحريــن  أن  الملــك  وأكــد جاللــة 
مــن  العديــد  حققــت  وطنيــة  بكفــاءات 

النجاحــات واإلنجــازات الرائــدة في مجال 
تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات علــى 
مــا  بفضــل  والعالمــي  اإلقليمــي  المســتوى 
توفــره المملكــة مــن بنيــة تحتيــة متطورة 
لخدمــة هــذا القطــاع ومــا تملكه مــن موقع 
مفضلــة  وجهــة  منهــا  جعــل  اســتراتيجي 
تســتقطب مختلف الشــركات والمؤسسات 

واالستثمارات العالمية.

ومــن جانبهــا، أعربــت تريــزا كارلســون عن 
علــى  الملــك  لجاللــة  وتقديرهــا  شــكرها 
دعــم جاللتــه المتواصل وتشــجيعه لتعزيز 
مشــيدًة  أمــازون،  شــركة  مــع  التعــاون 
ومــا  البحريــن  حققتهــا  التــي  بالنجاحــات 
تشــكله مــن منطقة جــذب مهمة للشــركات 
المعلومــات  تقنيــة  قطــاع  فــي  الدوليــة 

واالتصاالت.

المنامة - بنا

العاهــل: تهيئــة المنــاخ لالســتثمار وتشــجيع االبتــكار واحتضــان مختلــف الشــركات

البحرين تحظى بكفاءات حققت نجاحات رائدة في التكنولوجيا

جاللة الملك مستقبال وفد مجلس الدوما بروسيا االتحادية بحضور رئيسة مجلس النواب

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
شكر  برقية  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
العربية  المملكة  عاهل  أخيه  من  جوابية 
ــادم الــحــرمــيــن  ــ الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة خـ
آل  بن عبدالعزيز  الملك سلمان  الشريفين 
بعث  التي  التهنئة  برقية  رًدا على  سعود؛ 
الشريفين  الحرمين  إلى خادم  بها جاللته 
 1440 للعام  الحج  موسم  نجاح  بمناسبة 

هـ.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ 
شكره وتقديره لجاللة الملك على مشاعر 
عز  هللا  ســائــالً  الكريمة،  األخــويــة  جاللته 
الصحة  بــمــوفــور  جــاللــتــه  يمتع  أن  وجـــل 

والسعادة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
برقية شكر جوابية 

من خادم الحرمين
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لدى استقبال سموه عددا من أفراد العائلة 
المالكــة الكريمــة وكبــار المســؤولين، أشــاد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، بالدور 
الحيــوي الــذي تقــوم بــه المملكــة العربيــة 
السعودية الشــقيقة بقيادة خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود، فــي تعزيز ركائز األمن واالســتقرار 
موقــف  علــى  ســموه  مشــدًدا  بالمنطقــة، 
مملكة البحرين الثابت في دعم ومســاندة 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ضــد 
كل ما يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وأكــد ســموه أن األزمــات والتحديات التي 
تمــر بهــا المنطقــة والعالم يجــب أن تجعلنا 
نهــج  مواصلــة  علــى  وعًيــا وحرًصــا  أكثــر 
البنــاء والتمســك بمــا يصــون للوطــن أمنــه 
واســتقراره ويدعــم خطواتــه علــى طريــق 

النماء والتقدم.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 

أمــس األحد عــددا من أفراد العائلة المالكة 
الكريمــة وكبــار المســؤولين، حيــث تطــرق 
ســموه معهم إلى عدد من القضايا المحلية 

والدولية.
وخــال اللقــاء، نوه ســموه إلى أن مســيرة 
البحريــن  مملكــة  فــي  والتطويــر  التنميــة 

ماضيــة بــكل قوة نحــو تحقيــق المزيد من 
المكتســبات التي تلبي تطلعات المواطنين 
المعيشــية  الحيــاة  مقومــات  لهــم  وتوفــر 

الكريمة.
وشدد سموه على أن الحكومة تحرص في 
تنفيذها لمختلف المشروعات التنموية في 

القطاعات الصحية واإلسكانية والتعليمية 
والبنيــة التحتيــة وغيرهــا، علــى أن يكــون 
ذلــك وفــق أعلــى المعاييــر والمواصفــات، 
وبالشــكل الــذي يضمــن مســتويات عاليــة 
مــن الجــودة والكفاءة فــي األداء لمختلف 

المرافق الخدمية.

المنامة - بنا

دور حيوي للسعودية بقيادة خادم الحرمين في تعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة
ســمو رئيس الــوزراء: مســيرة التنمية ماضية بــكل قوة نحــو تحقيق مزيد من المكتســبات

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين

سّجل ا�ن!
آخر موعد لتقديم الطلبات

5 أكتوبر 2019

البحرين تحتفل
برّواد ا�عمال

تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء

BahrainAE.com
80007070

المنامة - بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
أن  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
شــعب البحرين يتميز عبــر التاريخ بترابطه 
وتماســك لحمتــه الوطنيــة فــي إطــار روح 
األســرة الواحــدة، مشــيًدا ســموه بمــا يبديه 
شــعب البحريــن مــن حــرص على المشــاركة 
أمنــه  علــى  والحفــاظ  وطنــه  نمــاء  فــي 

واستقراره.
وقال ســموه “إننا بحاجة إلى التمســك بهذه 
بيــن  التواصــل  النبيلــة، وأن يســتمر  القيــم 
أبنــاء المجتمــع الواحــد، وأن تكــون غايتنــا 
وهدفنــا جميعــا هــو أن نصــل بالوطــن إلــى 

أعلى درجات التقدم واالزدهار”.
الســمو  صاحــب  اســتقبل  لــدى  ذلــك  جــاء 
القضيبيــة  بقصــر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
صبــاح أمــس علي العرادي وعــددا من أفراد 
عائلتــه، إذ رفعــوا لســموه خالــص امتنانهــم 
وتقديرهــم علــى مواســاته لهــم فــي وفــاة 

فقيدهم المغفور له بإذن هللا تعالى محســن 
العرادي.

وخال اللقاء، أثنى ســموه على الدور الهام 
الذي تقوم به العوائل واألسر البحرينية في 
تعزيــز الترابــط داخــل المجتمــع البحرينــي، 
مشــدًدا ســموه علــى أهمية تنشــئة الشــباب 
واألجيال القادمة على تلك القيم البحرينية 
األصيلة وغرســها في نفوســهم بما يعزز من 

حب الوطن واالنتماء لهم في وجدانهم.
العــرادي  جعفــر  علــى  أعــرب  جهتــه،  مــن 
باســمه ونيابــة عــن أبناء العائلــة عن خالص 

تقديرهم وشــكرهم لصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء علــى حــرص ســموه الدائــم 
مختلــف  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  علــى 
فــي  ســموه  نهــج  أن  مؤكديــن  الظــروف، 
التواصــل مع المواطنين يشــكل نهًجا فريًدا 
يتميــز بــه ســموه ويؤكد ما يتمتع به ســموه 
من خصال إنســانية رفيعة، ســائلين هللا عز 
وجــل أن يديــم علــى ســموه نعمــة الصحــة 
والعافيــة والعمــر الطويــل، وأن يســدد على 
طريــق الخيــر كل خطــوات ســموه وجهوده 

في سبيل نماء الوطن وتطوره.

ســمو رئيس الوزراء: دور مهم للعوائل في تعزيز الترابط االجتماعي

الشعب يتميز بلحمته وروح األسرة الواحدة

األزمات الراهنة تجعلنا 
أكثر وعيا لمواصلة البناء 

والتمسك بما يصون الوطن

 تنفيذ المشروعات التنموية 
وفق أعلى المعايير 

بمختلف القطاعات الخدمية

غرس القيم بنفوس 
الشباب يعزز انتماءهم 

وحبهم الوطن

علي العرادي: نهج 
سموه في التواصل 

مع المواطنين فريد
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للموسم  نيويورك  في  الموضة  أسبوع  إلى  عودتهما  في 
نور  الشيخة  التوالي، قدمت كل من  الخامس عشر على 
بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة 
يوم  في  وذلــك   ،2020 لربيع   Noon By Noor مجموعة 
في   Gallery II في   2019 سبتمبر   10 الموافق  الثالثاء 

.Spring Studios

األمامية  الصفوف  في  المشاهير  من  العرض  شاهد  وقد 
كل من Natalia Dyer وCamilla Belle والتي ارتدت كل 
المجموعة واألخرى من مجموعة ما قبل  منهما تصاميم 

ربيع 2020.
من  “مــســتــوحــاة  بأنها  مجموعتها  ــور  ن الشيخة  وصــفــت 
وأضافت  والصدف”،  اللؤلؤ  في  الممثلة  البحرين  طبيعة 

“المجموعة تدمج بين األقمشة الخفيفة  الشيخة هيا أن 
إلطاللة  زاهــيــة  ألــوانــا  مستخدمة  المتدفقة  والتصاميم 

مفعمة بالثقة”.
ــددا مـــن الــفــســاتــيــن والــقــمــصــان  تــضــمــنــت الــمــجــمــوعــة عــ
والسراويل والتي تشع باألنوثة والقوة في آن واحد حيث 
.Noon By Noor يظل هذا الطابع في التصميم أساسيات

“ نـون بـاي نـور” تطــرح مجموعــة ربيـــع 2020

د. عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

ــاُب ــ ــَبـ ــ ـ ــضَّ ــ ــَع الـ ــ ــ ــَش ــ ــ ــَق ــ ــ ــُح وان ــ ــبـ ــ ـ ــصُّ ــ َأَطـــــــــــلَّ الـ
ــاُب ــ ــ ــَح ــ ــ ــِس ــ ــ ـــــــــنِّ ان ــِك َوالـــــــــظَّ ــ ــ ــشَّ ــ ــ ــل ــ ــ َبــــــــــدا لِ

ــو ــُفـ ــهـ ــُت أُظــــــــــنُّ ُروِحـــــــــــي لــــيــــَس َتـ ــ ــنـ ــ ــُكـ ــ َفـ
ِيـــــــَصـــــــاُب ال  ــــــِة  ِبــــــالــــــَمــــــَحــــــبَّ َوَقـــــــلـــــــِبـــــــي 

ــي ــِسـ ــفـ َنـ َيــــــــــــروُق  الــــــَجــــــَمــــــاَل  َأنَّ  َوَلــــــــــو 
ــاُب ــ ــَبـ ــ ـ ــشَّ ــ َوَيــــــدَفــــــُعــــــِنــــــي إلـــــــى الـــــحـــــبِّ الـ

َســـَبـــتـــِنـــي أو  ُفــــــــــــــؤاِدي  َشــــَغــــلــــت  ــا  ــ ــمـ ــ َفـ
َربـــــــــــــاُب أو  ِهــــــــنــــــــٌد  َكــــــــــــــــاَن  ِبـــــــــُحـــــــــبٍّ 

أرٍض ِبــــــــُحــــــــبِّ  َوَقـــــــــعـــــــــُت  ـــــــي  َولـــــــِكـــــــنِّ
َقــــــــاُب ــو مــــــــَن الـــــَفـــــخـــــِر الــــــــرِّ ــ ــُلـ ــ ــعـ ــ ِبـــــهـــــا َتـ

ـــــــي لِــــــــلــــــــِبــــــــالِد َغـــــــــــــزا ِكـــــيـــــاِنـــــي َفـــــــُحـــــــبِّ
ــاُب ــ ــحــ ــ ــ ــصَّ ــ ــ َعـــــــَلـــــــيَّ اأَلهــــــــــــــُل الُمــــــــــــوا وال

َوهـــــــٍم ــُض  ــ ــحــ ــ ــ َم ــَك  ــ ــ ـ ــبِّ ــ ــ ُحـ إنَّ  َوَقــــــــالــــــــوا 
َفـــــَخـــــاَلـــــطـــــِنـــــي لــــمــــا َقــــــــاُلــــــــوا ارِتـــــــيـــــــاُب

َصــــــــدِري َيــــِضــــيــــُق  َبــــــُعــــــدُت  إن  َولــــــِكــــــْن 
َوُيــــــفــــــِرَحــــــنــــــي إلــــــــى أرضــــــــــي اإلَيــــــــــــاُب

ــــــِك َنـــــبـــــُض َقـــلـــِبـــي ــا َبـــــحـــــَريـــــُن ُحــــــبُّ ــ ــيـ ــ َفـ
ُيــــــَعــــــاُب ال  َغــــــــــَراِمــــــــــِك  فــــــي  ــي  ــ ــ ــاِم ــ ــ ــَي ــ هــ

ـــــــــِك يــــــا ِبــــــــــــــالِدي مــــــــــاُء ُروِحــــــــــي َوُحـــــــــبُّ
ــاُب ــ ــيـ ــ ــِسـ ــ ــا ولـــــــــُه انـ ــ ــشـ ــ ــَحـ ــ ــي الـ ــ ــ َكـــــَنـــــهـــــٍر ف

ـــــــِك يــــــــا ِبــــــــــــــــــالِدي َنــــــــبــــــــُع مــــــــاٍء فـــــــُحـــــــبُّ
ــُه اأَلَبـــــــــــــاِعـــــــــــــُد والــــــــــُقــــــــــَراُب ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأِتـ ــ ــ ــَيـ ــ ــ َفـ

ــٍب ــ ــع ــ ــُر َش ــ ــ ــي ــ ــ ــا ِبــــــــــــالِدي َخ ــ ــ َوَشــــــعــــــُبــــــِك ي
ــاُب ــ ــَتـ ــ ــِكـ ــ َوَيــــجــــَمــــُعــــَنــــا َعــــلــــى الـــــــَهـــــــدِي الـ

َلــــــَنــــــا فــــــي الـــــَمـــــجـــــِد أفــــــــَعــــــــاٌل ِعــــــَجــــــاُب
ـــــحـــــاُب ــوُه الـــــسَّ ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ َوَعــــــــــــــــزٌم َلــــــيــــــَس َي

ــا الــــَمــــَعــــالِــــي ــ ــهـ ــ ــا ِهــــــَمــــــٌم َنـــــــُجـــــــوُب ِبـ ــ ــنـ ــ َلـ
ــِد لــــيــــَس َلــــنــــا ِحـــــَجـــــاُب ــ ــجـ ــ ــَمـ ــ َفـــــــــــــُدوَن الـ

َبـــــــأٍس ِرَجــــــــــــــاُل  أواَل  ــو  ــ ــ ــُن ــ ــ َب َفـــــَنـــــحـــــُن 
ــى َزَمـــــــــــــــٍن ِعـــــــَتـــــــاُب ــ ــلـ ــ ولـــــــيـــــــَس َلــــــنــــــا عـ

ــى َهـــــــَوانـــــــا ــ ــلـ ــ ُع مـــــــا ُنـــــــــِريـــــــــُد عـ ُنــــــــــَطــــــــــوِّ
ــاُب ــ ــ ــَه ــ ــ َن َوال  َمـــــــــاَن  الـــــــــزَّ ــى  ــ ــَشـ ــ ــخـ ــ َنـ َوال 

ُبــــــــوٍر ِبـــــــــــــــأَرِض  الـــــــــُغـــــــــَراُب  َنـــــــَعـــــــَق  إذا 
َفــــــــال ُنـــــصـــــِغـــــي لِـــــمـــــا َقــــــــــــاَل الــــــــُغــــــــَراُب

فـــــــــــــأَرُض الــــــــُبــــــــوِر لـــــيـــــَس ِبـــــهـــــا َنــــــَبــــــاٌت
ــْح ِبـــــهـــــا َيـــــــوًمـــــــا ُتــــــــــــَراُب ــ ــ ــُل ــ ــصــ ــ ــ َوَلــــــــــــم َي

ــِنـــي ــَس ُتـــغـ ــ ــيـ ــ ــَراُء الــــــَمــــــَزاِعــــــِم َلـ ــ ـــحــ ــ ــَصـ ــ ــ َف
ــِر الــــَيــــِقــــيــــِن لِـــــَمـــــن َأنــــــاُبــــــوا ــ ــبـ ــ ــَخـ ــ َعــــــــِن الـ

ــا ــ ــوًم يــ ـــــحـــــراء  الـــــصَّ فـــــي  ُتـــــهـــــَت  مـــــا  إذا 
ـــــــَراُب ـــــَمـــــأَ الـــــــسَّ ــفــــي َلــــــــَك الـــــظَّ ــطــ ــ ــن ُي ــ ــل فــ

إالَّ لـــــيـــــَس  ــَة  الـــــَحـــــِقـــــيـــــَقـــ ُرمـــــــــــَت  َفــــــــــإن 
ـــــَبـــــاُب َفـــــــُخـــــــْذ مــــــا َقـــــــالـــــــُه الــــــــَقــــــــوُم الـــــلُّ

َأِثـــــــــيـــــــــٍم ــــــــــــــــــــــــــاٍك  أِلَفَّ َتــــــــســــــــَمــــــــْع  َوال 
َفــــــَغــــــاَيــــــُتــــــه انـــــــِقـــــــَســـــــاٌم َواحـــــــــــِتـــــــــــَراُب

ــــا َفـــــــَتـــــــزِويـــــــُر الــــــَحــــــَقــــــاِئــــــِق َصــــــــــــاَر َفــــنًّ
َفــــــــال ُيـــــــــغـــــــــُررَك ِمــــــــن َنـــــــِكـــــــٍد ِخــــــَطــــــاُب

َوَغــــــــــرِبــــــــــْل ُكــــــــــلَّ َقــــــــــــوٍل ِعــــــــن ِبــــــــــالِدي
الـــــــُمـــــــَراُب الـــــــَقـــــــوُل  ِبـــــــــَك  ُيـــــــــــــزِري  َوال 

ــَو َمـــجـــٍد ــ ـــحـ ــ ــى َن ــ ــَع ــســ ــ ــُن َي ــ ـــحـ ــ َفــــَشــــعــــٌب َن
َأَصـــــــــاُبـــــــــوا إالَّ  َســـــــعـــــــوا  َقـــــــــــــوٌم  َفــــــمــــــا 

َيـــِقـــيـــًنـــا ـــــي  ِمـــــنِّ َفــــــُخــــــْذ  ــْب  ــ ــَجـ ــ ــعـ ــ َتـ َوإن 
َوَســــــــــْل َمــــــن ِشــــئــــَت َيــــأِتــــيــــَك الـــــَجـــــواُب

ــا َمــــِلــــيــــًكــــا ــ ــ ـــه ــ أبـــــــــو َســـــــلـــــــَمـــــــاَن َقـــــــــــــاَم ِبـ
ــوا ــ ــ ــاُب ــ ــ ــــــاُس َط ِبـــــِحـــــلـــــٍم َســـــاَســـــهـــــا َفــــــالــــــنَّ

أبـــــــــو َســــــلــــــمــــــاَن َصــــــــــــــاَر َلـــــــَنـــــــا ِمـــــــَثـــــــااًل
َمـــــــِلـــــــيـــــــٌك َصـــــــــــــــــــاِدٌق عــــــــــــدٌل ُمــــــــَهــــــــاُب

ــو ــ ــُلـ ــ ــعـ ــ ــــــَمــــــنــــــا ِبــــــــــــــــــأَنَّ الـــــــــَحـــــــــقَّ َيـ َفــــــَعــــــلَّ
ِنــــــَصــــــاُب َلـــــــــُه  لـــــيـــــَس  الـــــــــِكـــــــــْذَب  َوَأنَّ 

ـــــــمـــــــنـــــــا ِبــــــــــــــــــأَنَّ الـــــــَخـــــــيـــــــَر َبـــــــــــاٍق َوَعـــــــلَّ
الــــــــــَخــــــــــَراُب آِخـــــــــــــــــــُرُه  ـــــــــرَّ  الـــــــــشَّ َوأنَّ 

ـــــــــَن َشـــــعـــــَبـــــِه ِمــــــــن ُكــــــــــلِّ َزيــــــــٍف َوَحـــــــــصَّ
َفــــــُأغــــــِلــــــَق ِضـــــــــَد َكــــــيــــــِد الـــــَمـــــكـــــِر َبــــــــاُب

أبـــــــــا َســـــــلـــــــَمـــــــاَن يـــــــا َمــــــِلــــــًكــــــا َعــــِظــــيــــًمــــا
ــوا ــ ــاُبـ ــ ــَن َتـ ــ ــيـ ــ َغــــــَفــــــرَت لِــــمــــن أســــــــــــاُؤوا ِحـ

َوُكــــــــنــــــــَت َلـــــهـــــم أًبــــــــــا َمــــهــــمــــا َتـــــــمـــــــاَدوا
َومـــــــــــا َقـــــــــد َنــــــالــــــُهــــــم ِمـــــنـــــُكـــــم َعـــــــــــــَذاُب

ِفـــــــَقـــــــوُلـــــــَك يـــــــا أبـــــــــا ســـــلـــــمـــــاَن ِصـــــــــدٌق
َوِفـــــــعـــــــُلـــــــَك أنــــــــــَت يــــــا َحـــــــَمـــــــٌد َصــــــــــواُب

ــا ــ ــَواي ــ ــنَّ ــ ــَك فــــي ال ــ ــ ــَك أخــــَلــــُصــــوا َلـ ــ ــُبـ ــ ــعـ ــ َوَشـ
أجـــــــاُبـــــــوا َيــــــــوًمــــــــا  َنــــــاَديــــــَتــــــهــــــم  َوإن 

َدوًمـــــــا ــِر  ــ ــي ــ ــَخ ــ ال ُدُروَب  ِبــــِهــــم  ــَت  ــكــ ــ ــَل ــ َس
ــم َأَبــــــــــــــــًدا ُمــــــَجــــــاُب ــ ــَدهــ ــ ــ ــن ــ ــ َوأمــــــــــــــــــُرَك ِع

وَنــــــحــــــُن َمـــــَتـــــى َتـــــــُقـــــــوُم َلـــــُكـــــم ُجـــــُنـــــوٌد
ــم ِحـــــــــَراُب ــ ــُكـ ــ ــِر الـــــُمـــــِســـــيِء َلـ ــ ــحـ ــ َوِفـــــــــي َنـ

َنــــــــُصــــــــدُّ الــــــُمــــــعــــــَتــــــْديــــــَن ِبــــــــُكــــــــلِّ َحـــــــــزٍم
ــاُب ــ ــَقـ ــ ــِعـ ــ ــِد الـ ــ ــيـ ــ ــَصـ ــ ــــى الـ ــل َكــــمــــا َيــــــهــــــِوي عــ

ـــــــا َفـــــــإنَّ َتـــــــــــوَجـــــــــــْل  ال  َســـــــلـــــــمـــــــاَن  أبـــــــــــا 
ــاُب ــ ــعـ ــ ـ ــصِّ ــ ــا الـ ــ ــُزنـ ــ ــِجـ ــ ــعـ ــ ــَس ُتـ ــ ــ ــي ــ ــ ِشــــــــــــــَداٌد َل

أرٍض ِبـــــــــأي  ــَر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــَمـ ــ الـ ــى  ــ ــَشـ ــ ــخـ ــ َنـ َفــــــــال 
ــاُب ــ ــبـ ــ ــُعـ ــ ــُر لـــــيـــــَس ُيـــــرِهـــــُبـــــنـــــا الـ ــ ــ ــِحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ َوُنـ

ــا ــ ــن ــ ــرب ــ ــــــــزُّ ِمـــــنـــــُكـــــم َقـــــــــد َش وَهـــــــــــــذا الــــــــعِّ
َحـــــــاُب ــا َوِســـــــــــــَع الـــــــرِّ ــ ــ ــه م ــ ــي ــ ــى ف ــ ــ ــَق ــ ــ ــب ــ ــ َوَن

ــٌت ــ ــيـ ــ َك َفــــــخــــــُرنــــــا والــــــفــــــخــــــُر َبـ َفــــــــــِعــــــــــزُّ
َكـــــــــاُب ُيــــــــَشــــــــدُّ إلـــــــيـــــــِه يـــــــا َحــــــــَمــــــــُد الـــــــــرِّ

ــٌت ــ ــ ــي ــ ــ َفــــــــأنــــــــت َلـــــــنـــــــا أبـــــــــــا ســــــلــــــمــــــاَن َب
ــَراُب ــ ــ ــِتـ ــ ــ ــِت اغـ ــ ــيـ ــ ــَبـ ــ ــَس َلــــنــــا َعــــــــِن الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ َوَلـ

ــد طـــــــــاب الــــــــــَهــــــــــواُء ِبــــــَبــــــيــــــِت ِعـــــــزٍّ ــ ــ ــق ــ ــ َل
ـــــــَراُب ـــــعـــــاُم َمــــــــَع الـــــــشَّ َكــــمــــا َطــــــــــاَب الـــــطَّ

َفــــــِطــــــْب َنــــفــــًســــا َوَنـــــــــــْم َدوًمـــــــــــا َقــــــِريــــــًرا
ـــــــــَواُب الـــــــــثَّ هللِا  مـــــــــَن  الـــــُعـــــقـــــَبـــــى  َلـــــــــــَك 

أبا َسلَماَن يا َمِلًكا َعِظيًما

االثنين
16 سبتمبر 2019 

مهنــة المحامــاة متطـــورة فـي بلدنــا17 محرم 1441
ـــن ـــا للمحامي ـــه رئيس ـــادة انتخاب ـــوي بإع ـــئ بدي ـــوزراء يهن ـــس ال ـــمو رئي س

بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 
برقيــة تهنئــة إلــى رئيس مجلــس إدارة جمعيــة المحامين المحامي حســن بديوي؛ 

بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمعية. وفيما يلي نص البرقية:

المحترم  بــديــوي  الــمــحــامــي حــســن  ســعــادة 
المحامين  جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 

البحرينية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

تهانينا  خــالــص  عــن  لــكــم  نعبر  أن  يسعدنا 
لمجلس  رئيسا  انتخابكم  ــادة  إعـ بمناسبة 
وبما  البحرينية،  المحامين  جمعية  إدارة 
يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتعون بها من 

قبل إخوانكم المحامين.
إلـــيـــه مهنة  بــمــا وصـــلـــت  نــشــيــد  إذ  وإنـــنـــا 
العزيز، لنرجو  المحاماة من تطور في بلدنا 
دوام  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ولجميع  لكم 
المولى عز وجل  التوفيق والسداد، سائلين 
لخدمة  والسداد  الخير  فيه  لما  يوفقكم  أن 

وطننا العزيز.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

األثر  أبلغ  له  كان  المباشر  اتصالكم  بديوي: 
في نفوسنا

الملكي  السمو  الوزراء صاحب  تلقى رئيس 
برقية  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 

شكر جوابية من حسن بديوي، هذا نصها:
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
الـــوزراء..  مجلس  رئيس  خليفة  آل  سلمان 

حفظكم هللا ورعاكم

سيدي صاحب السمو الملكي...
رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة  يــتــشــرف 
جمعية المحامين البحرينية بأن يتقدموا إلى 
مقامكم الكريم بأسمى آيات الشكر والتقدير 
ــزمــالء  ــل ــا ول ــن ــى تــهــنــئــتــكــم ل ــان عــل ــنـ ــتـ واالمـ
األعضاء بفوزنا بانتخابات جمعية المحامين 

البحرينية، وذلك من خالل اتصالكم المباشر 
والذي تلقيناه من لدن سموكم وكان له أبلغ 
يدل  االتــصــال  هــذا  وأن  نفوسنا،  فــي  األثـــر 
ومتابعتكم  سموكم  واهــتــمــام  حــرص  على 
اليومية  واألحــداث  المجريات  لكل  القريبة 

كما عهدناها من لدن سموكم النبيل.
ــا هـــو عــهــدكــم بــأن  ــمـ وأنـــنـــا نــعــاهــدكــم وكـ
مساندة  أجــل  مــن  الجهود  كــل  معكم  نبذل 
ومــعــاضــدة جــهــودكــم الــبــنــاءة لــرفــعــة شــأن 
ونحن  الــمــعــطــاة  وشعبها  الــبــحــريــن  مملكة 
إلــى لقائكم  بــشــوق دائـــم نتطلع مــن خــاللــه 
الــصــحــة  دوام  لــســمــوكــم  مــتــمــنــيــن  قــريــبــا، 
على  هللا  وسدد  والسعادة  العافية  وموفور 

طريق الخير خطاكم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
المحامي حسن أحمد بديوي 

المحامين  جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
البحرينية

المنامة - بنا

“األعلى للبيئة”: البحرين تؤكد التزامها بحماية “األوزون”
للتبريد الــبــيــئــيــة  ــة  ــص ــرخ ال ــذ  ألخـ فــنــي   200 مــن  ــر  ــث أك تــأهــيــل 

أكــد الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة حــرص مملكــة البحريــن علــى تنفيــذ أهــداف بروتوكول 

مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون.

وأوضــــح ســمــوه أنـــه مــنــذ تــوقــيــع مملكة 
البحرين على اتفاقية فيينا لحماية طبقة 
األوزون في العام 1990، وهي تلتزم مع 
المسؤوليات  بجميع  الــعــالــم  دول  بقية 
فوق  األشعة  من  األرض  كوكب  لحماية 
اتساع طبقة  بسبب  المدمرة  البنفسجية 

األوزون في الغالف الجوي.
آل  حمد  بــن  عبدهللا  الشيخ  سمو  وقــال 
خليفة؛ بمناسبة يوم األوزون العالمي إنه 
البيئية  القضية  هــذه  تبقى  أن  أجــل  من 
حية بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن مملكة 
السامية  التوجيهات  وبفضل  البحرين 
ــبــالد  ــمــتــابــعــة والـــدعـــم مـــن عـــاهـــل ال وال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
مختلف  مــع  المملكة  تحتفل  خليفة  آل 
دول العالم في هذا اليوم السادس عشر 
العالمي  باليوم  عــام  كل  من  سبتمبر  من 
وحيث  األوزون،  طبقة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
الثانية  الذكرى  العام  يوافق احتفال هذا 
بشأن  مونتريال  لبروتوكول  والثالثين 
إذ  األوزون،  لطبقة  المستنفدة  ــمــواد  ال

يحمل احتفال هذا العام شعار “32 عاًما 
على البروتوكول وتعافي األوزون”.

تقدم  المهمة،  العالمية  المناسبة  وبهذه 
خليفة  آل  بن حمد  عبدهللا  الشيخ  سمو 
منتسبي  لــجــمــيــع  واالمـــتـــنـــان  بــالــشــكــر 
ــى لــلــبــيــئــة والــمــهــتــمــيــن  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
ــاز  ــجـ ــأن الــبــيــئــي فــــي تــنــفــيــذ وإنـ ــالـــشـ بـ
تساهم  التي  البيئية  والمشاريع  الخطط 
طبقة  وحماية  حفظ  فــي  مباشر  بشكل 
األوزون، إذ حازت البحرين وبفضل تلك 
الجهود المثمرة على العديد من الجوائز 
التكريمية لقاء دورها المتميز في تنفيذ 
منع وتخفيض  التي من شأنها  المشاريع 

الغازات المستنفدة لطبقة األوزون. 
األعلى  المجلس  أن  إلــى  ســمــوه  وأشـــار 
ــوم بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــقـ ــبــيــئــة، يـ ــل ل
الــعــالقــة  الــحــكــومــيــة ذات  الــجــهــات  مـــع 
وبشراكه فاعلة مع منظمات ومؤسسات 
ــمــدنــي، بــإنــجــاز الــعــديــد من  الــمــجــتــمــع ال
الــمــشــاريــع الــمــهــمــة، والــتــي تــســاهــم في 
االنخفاض التدريجي للغازات المستنفدة 

الــغــازات  مجموعة  مــن  األوزون  لطبقة 
 ،)HCFC )الهيدروكلوروفلوروكربونية 
بعد منعها بشكل تام جميع أنواع الغازات 
العام  في   )CFC )الكلوروفلوروكربونية 
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بــن حمد  عــبــدهللا  الشيخ  ــح سمو  وأوضـ
للبيئة  األعــلــى  المجلس  أن  خليفة  آل 
ــذا الــعــام نــجــاحــا كــبــيــرا يتمثل  حــقــق هـ
العاملين  لــتــأهــيــل  بــرنــامــج  إطــــالق  فــي 
وبــأرقــى  والتكييف،  التبريد  قــطــاع  فــي 
إذ تم تدريب  العلمية والعالمية،  األسس 
وتأهيل أكثر من 200 فني ألخذ الرخصة 

عمل  ورش  خــالل  مــن  للتبريد،  البيئية 
عليها  واإلشــــراف  إدارتــهــا  تمت  مكثفة 
من قبل مهندسين متخصصين بالتعاون 
والتعليم،  التربية  وزارة  مــع  والتنسيق 
من  للبيئة  األعــلــى  المجلس  واســتــطــاع 
في  الفنيين  من  ــى  األول الدفعة  تخريج 

منتصف العام الجاري. 
يذكر أن المجلس األعلى للبيئة قد نجح 
ــادة تــدويــر غــازات  فــي إنــشــاء مــركــز إلعـ
الــتــبــريــد والــتــكــيــيــف وعــلــى رأســهــا غــاز 
كبير  بشكل  والمستخدم   ،R22 التبريد 
سيوفر  الــذي  األمــر  التكييف،  قطاع  في 
ــذا الــغــاز الــحــيــوي  كــمــيــات كــبــيــرة مــن هـ
يتأثر  أن  دون  مــن  المملكة،  داخـــل  مــن 
التدريجي  بالخفض  الــخــدمــي  الــقــطــاع 
متطلبات  وفــق  المجلس  ينتهجه  الــذي 
كــمــا وسيساهم  مــونــتــريــال،  بــروتــوكــول 
األسعار  على  المحافظة  في  المركز  هذا 

 .R22 التجارية لغاز التبريد
للتجار  للبيئة  األعــلــى  المجلس  ويــؤكــد 
والعاملين في قطاع الصيانة والخدمات 
الغاز  أن  والتكييف،  بالتبريد  الــخــاصــة 
حــاجــة  لتغطية  مــتــوفــرا  ســيــبــقــى   R22
التي  المكيفات  وإنتاج  لصيانة  المملكة 

تعمل بهذا الغاز حتى العام 2040.
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سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

إشادة بدور “الخاص” في دعم المشاريع
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يلتقـــي الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “البحريـــن والكويـــت”

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
رياض ساتر، بحضور  والكويت  البحرين  لبنك 
حسان  بالبنك  البشرية  للموارد  الــعــام  المدير 
بالمحافظة  الــمــســؤولــيــن  مــن  ــدد  وعـ بــورشــيــد 

الجنوبية.
آل خليفة  الشيخ خليفة بن علي  وأشــاد سمو 
بالمبادرات والمساهمات التي يقوم بها القطاع 
الهادفة،  والبرامج  المشاريع  دعم  في  الخاص 

مسؤولية  المواطنين  خدمة  أن  سموه  مؤكًدا 
للنهوض  فــعــالــة  مجتمعية  وشـــراكـــة  واحــــدة 
الــذي  التكافل  وتحقيق  بالمجتمع  ــقــاء  واالرت

يعود بالنفع على أهالي المحافظة الجنوبية.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
في  الجنوبية  محافظ  سمو  بـــدور  والــكــويــت 
تفعيل التعاون المشترك بين المحافظة والبنك، 
المبادرات  بما له من أثر إيجابي على مختلف 

سمو محافظ الجنوبية مستقبال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويتالتي تقوم بها المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية
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أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور 
بإســهامات قرينــة عاهــل البــاد رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو 
الملكــي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفــة، مشــيدا بالتعاون البنــاء والمثمر 
مــع المجلــس والــذي تصــب جهــوده في 
تعزيز مكانة المرأة البحرينية، إذ تحظى 
بدعــم واســع فــي جميــع القطاعات.جــاء 
ذلك في اجتماعه مع المدير العام للسياسات 
والتطويــر بالمجلــس األعلــى للمرأة الشــيخة 
دنيا بنت راشد آل خليفة وأمين عام مجلس 
التعليــم العالــي عبدالغني الشــويخ؛ من أجل 
مــع  المحافظــة  بيــن  التعــاون  ســبل  بحــث 
الجهتيــن للتحضيــر لبرنامــج يجمــع شــركاء 
لدعــم تقــدم المرأة في مجــال التعليم العالي 

ختــام  فــي  واالحتفــاء  المســتقبل  وعلــوم 
البرنامج بيوم المرأة البحرينية.

راشــد  بنــت  دنيــا  الشــيخة  واســتعرضت 
عطــاءات وإســهامات المــرأة البحرينيــة في 
مختلف التخصصــات والدرجات األكاديمية 
أن  مبينــًة  المســتقبل،  علــوم  ومجــاالت 
يتطلــب  المســتقبل  وظائــف  إلــى  التحــول 
مواكبة التقدم التكنولوجي وربط مخرجات 
احتياجــات  مــع  خصوصــا  العالــي  التعليــم 
ســوق العمل وتقدم المرأة في ذلك، مشــيرًة 
إلى أن المجلس يعمل على إعداد دراســتين 
وجامعــة  البحريــن  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
الفــرص  علــى  للتعــرف  العربــي  الخليــج 
والتحديــات التــي تواجه المــرأة في التعليم 

العالي وعلوم المستقبل.

مكتب للتوافق األسري في “الشمالية”

العسومي من تونس لـ “^”: نسبة االقتراع 40 % حتى الظهر
ـــات ـــرف باالنتخاب ـــن أي ط ـــل م ـــت... وال تدخ ـــز التصوي ـــر بمراك ـــال كبي اإلقب

قّدر برلماني بحريني لـ “الباد” أن نسبة اإلقبال 
التونســية  الرئاســية  باالنتخابــات  لاقتــراع 
االقتــراع  مراكــز  ببعــض   %  40 تجــاوزت 
بالعاصمــة التونســية التــي تمــت زيارتهــا )حتى 

ساعة كتابة الخبر ظهر يوم أمس(.
وقال نائب رئيس البرلماني العربي رئيس بعثة 
البرلمــان لمتابعــة الجولــة األولــى باالنتخابــات 

التونســية النائب عادل العســومي للصحيفة إن 
القإبال كبير بأقام االقتراع التي تفقدها فريق 

المتابعة.
وذكــر أنه لمــس ارتياحا كبيرا من قبل الناخبين 
العمليــة  إجــراءات  ســامة  مــن  والناخبــات 

االنتخابية ونزاهة مسار االقتراع.
وبيــن أن عمليــة االنتخــاب تجــري دون تدخــل 

من أّي طرف.
النائــب  اختــار  قــد  العربــي  البرلمــان  وكان 

العســومي لرئاســة الوفد؛ لما يملكــه من خبرات 
واســعة وتجربــة طويلــة فــي متابعــة ومراقبــة 
وتابــع  أشــرف  إذ  أنواعهــا،  بشــتى  االنتخابــات 
والرئاســية  النيابيــة  االنتخابــات  مــن  العديــد 
فــي  الدســتورية  التعديــات  واســتفتاءات 
عــدد مــن الــدول العربيــة، كان آخرهــا مراقبــة 
االنتخابات الرئاسية المصرية واالستفتاء على 

التعديات الدستورية في مصر.
ويضــم الوفــد المتابع لانتخابــات 6 أعضاء من 

البحريــن ومصــر  6 دول عربيــة وهــي مملكــة 
ُعمــان والمملكــة  العــراق وســلطنة  وجمهوريــة 

المغربية ودولة ليبيا.
ووضــع وفد البرلمان العربي برئاســة العســومي 
خطــة عمــل لمتابعــة هــذه االنتخابــات المهمــة 
فــي مختلــف مراحلها، إذ ســيقوم وفــد البرلمان 
العربــي المشــارك بتغطيــة أكبــر عــدد ممكن من 
المراكــز االنتخابيــة، وبمــا يضمــن تنــوع طيبــة 

هذه المراكز في العاصمة.

العسومي مترئسا بعثة البرلمان العربي لمتابعة االنتخابات التونسيةالعسومي متوسطا بعثة البرلمان العربي في تونس

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، المدير 
العــام لمجلــس العائلة المالكة الشــيخ 

سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة.
وفــي بداية اللقــاء رحب القائــد العام 
العــام  بالمديــر  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
لمجلــس العائلــة المالكــة، وتــم خــال 

اللقاء تبادل األحاديث الودية.

القائد العام يستقبل المدير العام لمجلس العائلة المالكة

القاهرة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

للشــؤون  األعلــى  المجلــس  رئيــس  أكــد 
محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  اإلســامية 
المعاديــة  القــوى  أن  خليفــة  آل  راشــد  بــن 
تحطيــم  علــى  تعمــل  تــزال  ال  والمتربصــة 
إلــى  وشــرذمتها  وتشــتيتها  وأمتنــا،  دولنــا 
عصبيــات وجماعــات متصارعــة ومتحاربــة 
تبقــي مجتمعاتنــا فــي أزمــات عديــدة خانقة 
مصطنعة: سياســية واقتصاديــة واجتماعية 
وثقافيــة، بحيــث باتــْت تهــّدد كيانهــا وتعمل 
على تحطيم مقوماتها ومستقبلها، وتقويض 
الهوية والقيم الدينية واألخاقية والوطنية، 

وبث أسباب الفرقة والشقاق بين األمة. 
الجلســة  فــي  ألقاهــا  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
الرئيســية للمؤتمــر العــام الثاثيــن للمجلــس 
األعلــى للشــؤون اإلســامية بجمهورية مصر 

العربيــة، المنعقد فــي مدينة القاهــرة بعنوان 
“فقــه بنــاء الــدول - دراســة فقهيــة عصرية”، 
بمشــاركة وفود رفيعة المستوى من أكثر من 
40 دولــة، وأكثــر مــن 300 عالــم وباحــث من 

مختلف دول العالم. 
وأضــاف “إّن أمتنــا مازالــت تعيــش تحديــات 
اســتنزاف  إلــى  أدت  وكثيــرة،  كبيــرًة 
طاقاتهــا، وإضعــاف مواردهــا، وزعزعة أمنها 
وأطــراف  جماعــات  بســبب  واســتقرارها، 
غّلبــت المصالــح الشــخصية علــى المصلحــة 
العامــة، وعلــى الكليــات الكبــرى التــي يجــب 
احترامها ومراعاتهــا، فحدث الخلل واإلرباك 
في المفاهيم، وثارت الخافات والصراعات، 
مما يستلزم موقًفا مدروًسا منا جميًعا إلنقاذ 

دولنا ومستقبلها ومستقبل شعوبها”.

عبدالرحمن بن محمد: القوى المعادية تعمل على تحطيم دولنا

العرادي: “فرص” خطوة جديدة من التميز
دعا الشباب للتفاعل الكبير واإليجابي مع البرنامج والمساهمة في إنجاحه

أشــاد عضــو مجلس الشــورى علــي عبدهللا 
العــرادي بإطــاق برنامــج “فــرص” وضمــن 
مبــادرة البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطاع 
الشبابي والرياضي في البحرين”استجابة”؛ 
لمنح فــرص تدريبية للشــباب البحرين في 

العديد من الشركات والمؤسسات.
يرعاهــا  التــي  البرامــج  أن  العــرادي  وأكــد 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة دائًمــا مــا تؤتــي أكلهــا، 

وتعطي ثمارها، وتترك أثرها الملموس لدى 
شــباب البحريــن، وفــي القطــاع الرياضــي، 
تقدًمــا  ســموه  جهــود  بفضــل  شــهد  الــذي 
كبيــًرا علــى المســتوى المحلــي والخارجي، 
وذلــك ترجمــة للتوجيهات والــرؤى الملكية 

السامية.
وتقديــم  الجهــود  تضافــر  أن  إلــى  وأشــار 
برامج تدريبية ذات كفاءة عالية من شأنها 
أن تحقــق األهــداف المنشــودة مــن برنامج 
“فرص” عبر تنمية قدرات الكوادر الوطنية، 
خبراتهــم،  وصقــل  مهاراتهــم،  وتعزيــز 
ومســاعدة الشــباب على االبتكار وتهيئتهم 
للدخــول فــي ســوق العمــل وقيــادة ريــادة 

األعمــال، مشــيًدا بالشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص في تنفيــذ البرامج الهادفة 

لارتقاء بإمكان البحرينيين.
ودعــا العــرادي الشــباب البحرينــي للتفاعل 
“فــرص”  برنامــج  مــع  واإليجابــي  الكبيــر 
والمســاهمة فــي إنجاحــه، وجعلــه قاعــدة 
مؤكــًدا  المســتقبل،  فــي  أخــرى  لنجاحــات 
فــي الوقــت ذاته ضــرورة أن تأخذ الجهات 
االنضمــام  فــي  الوطنــي  دورهــا  المختلفــة 
للبرنامــج وتقديــم برامــج تدريبيــة تمكــن 
الشــباب مــن إبــراز إمكاناتهــم، وتشــجعهم 
بأفــكار  العمــل  ســوق  فــي  الدخــول  علــى 

ومبادرات خاقة. علي العرادي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة حرص 
بنيــة تحتيــة  توفيــر  علــى  البحريــن  مملكــة 
قويــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
الحوســبة  وتقنيــة  التكنولوجيــا  وتســخير 
الســحابية للدفــع قدًمــا فــي تنميــة وتعزيــز 
لجميــع  والتحديــث  التطويــر  مقومــات 
المالــي  المجاليــن  فــي  المجــاالت، خصوصــا 

واالقتصادي.
جاء ذلك لدى لقائه نائب رئيس القطاع العام 
العالمي في شركة أمازون لخدمات اإلنترنت 
تيريــزا كارلســون، إذ أشــاد بالتعــاون القائــم 
مــع شــركة أمــازون لخدمــات اإلنترنــت منــذ 

انطاق مقرها اإلقليمي في البحرين.
وقــال إن المملكــة عملــت علــى تعزيــز البيئــة 
الداعمــة للنمــو االقتصــادي مــن خــال دعــم 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع 
والتشــريعات  واإلمكانــات  بالتســهيات 
القطاعــات  إحــدى  باعتبــاره  المتطــورة، 
فــي  واعــدة  فرًصــا  توفــر  التــي  الحيويــة 
يرفــد  بمــا  التنمويــة  القطاعــات  مختلــف 

االقتصاد الوطني.
كما تم خال اللقاء مناقشة آخر المستجدات 
علــى صعيــد االقتصــاد العالمــي وتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت إلى جانــب عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير المالية: تقوية البنية التحتية لتقنية المعلومات

االثنين
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

شطب البحار من انتخابات “المحامين” وبديوي رئيسا لوالية ثانية
رئيـــس المكتـــب عبـــاس هـــال يعيـــد فـــرز األصـــوات بعـــد طعـــن الجبـــل

عقــدت جمعيــة المحاميــن البحرينيــة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بمقر 
الجمعيــة الكائــن بالعدلية تحت شــعار “وحدة المحامين.. نحــو عمل مهني يخدم 

القضايا المهنة ووحدتها”، بحضور 76 عضوا.

العموميــة  الجمعيــة  إدارة  مكتــب  وتــرأس 
الرئيــس األســبق للجمعية والقيــادي باتحاد 
المحاميــن العــرب عبــاس هــال، وعضويــة 

فريد غازي وعبدالوهاب.
وفــي بداية االجتماع، شــكر رئيــس المكتب 
عبــاس هال الحضور علــى تلبيتهم الدعوة 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور 

النتخاب مجلس إدارة جديد.
لمــا  األعضــاء  مناقشــة  االجتمــاع  وشــهد 
تضمنــه التقريران األدبــي والمالي المقدمان 
ألعضاء الجمعيــة العمومية. “الباد” واكبت 
تغطيــة  عبــر  العموميــة  الجمعيــة  انعقــاد 

تفاعلية بمنصات التواصل االجتماعي. 

قانون المحاماة 

إن  بديــوي  حســن  الجمعيــة  رئيــس  قــال 
جديــد  قانــون  إلصــدار  تتحــرك  الجمعيــة 
وفــد  زيــارة  نتائــج  مــن  وذلــك  للمحامــاة، 
مــن الجمعيــة والمحاميــن لرئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 

سلمان آل خليفة.
وأشار لتشكيل لجنة تساعية، أّي مؤلفة من 

9 أعضاء؛ لبحث هذا الموضوع، وتضم كبار 
المحاميــن، الذيــن لهــم خبــرة فــي التشــريع، 

وأوشكت اللجنة على إنجاز المهمة.

 مقر الجمعية 

إثــارة  بعــد  ومــن  أنــه  إلــى  بديــوي  ولفــت 
موضــوع مبنــى الجمعيــة المعلــق، والمشــيد 
بمنطقــة البحيــر، والذي يتطلــب مبلغا يصل 
البنــاء،  الســتكمال  دينــار  ألــف   200 إلــى 
تواصــل مكتــب ســمو رئيــس الــوزراء معــه، 
وطلب مزيدا من المعلومات بشــأن مشروع 
الجمعيــة  أعضــاء  عــدد  أن  وبيــن  المبنــى. 
1400 محــام، والمقــر الحالــي )شــقة بحــي 
يســتوعب  ال  العدليــة(  بمنطقــة  الجمعيــات 

العدد المتزايد من مزاولي المهنة.

 شطب البحار 

أعلــن  اإلدارة،  مجلــس  ذمــة  تبرئــة  وبعــد 
العموميــة  الجمعيــة  إدارة  مكتــب  رئيــس 
عبــاس هال اســتقالة مجلــس اإلدارة، وتا 
أســماء المرشــحين لعضويــة مجلس اإلدارة 

وعددهم 11 شخصا.
وقرر رئيس المكتب شــطب اســم المترشــح 
حضــور  عــن  تغيبــه  بســبب  البحــار؛  علــي 

االجتماع وعدم تقديمه عذرا عن التغيب.
ومع شطب البحار انخفض عدد المترشحين 

إلى 10 أشخاص يتنافسون على 7 مقاعد.

إعادة الفرز 

وبعــد االنتهــاء من إجــراء االنتخابات وبدء 
فــرز بطاقــات االقتــراع والتأشــير بالنتيجــة 
علــى ســبورة، طعــن المحامــي علــي الجبــل 
بطريقة احتســاب أصوات لمرشــح أكثر من 
مرشحين آخرين، وأثار هذا الموضوع جدال 

محــدودا بين الجبل ومكتب إدارة الجمعية 
العمومية.

وقــرر رئيــس المكتــب عبــاس هــال مســح 
النتائج من السبورة وإعادة الفرز من جديد، 
في ضوء دراســة الطلب الوارد بإعادة الفرز 

ولمزيد من االطمئنان في عملية الفرز.

 نتائج االنتخابات

وبعــد إعــان النتائــج، عقــد مجلــس اإلدارة 
اجتماعــه األول، وجدد الثقة لحســن بديوي 

لوالية ثانية، وكذلك لنائبته سعاد ياسين.
وقــرر المجلس تكليف خليفــة الصالح أمينا 

ماليا، وحسن العجوز أمينا للسر.

مداخلة عبدالله هاشم

مكتب إدارة الجمعية العمومية بقيادة عباس هالل

تصويت

اقتراح من فاطمة الحواج

عبدالرحمن غنيم يدلي بصوته

نقطة نظام

محمد زين الدين I تصوير رسول الحجيري

1. حسن بديوي    60 صوتا
2. طال االيوبي    47 صوتا 
3. محمد فتيل    46 صوتا 
4. سعاد ياسين    45 صوتا 
45 صوتا  5. حسن العجوز    
6. خليفة الصالح    42 صوتا 
7. محمد المطلق    33صوتا 
8. فاطمة الحواج )احتياط أول(   32 صوتا 
9. شهزالن عبدالحسين )احتياط ثاني(  24 صوتا 

19 صوتا 10. حمد الحربي    

نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين



بطالة مقنعة بـ“االستقالل”: امرأتان تشغالن وظيفة واحدة

مدارس الديه تطلب ملف “طقطق” وقصص إنجليزية

الرئيســة الســابقة للخدمــات تقاعــدت... وتكليــف معلمــة مــواد تجاريــة

ــة ــة للميزانيـ ــات المرهقـ ــن الطلبـ ــر “^” مـ ــكون عبـ ــور يشـ ــاء أمـ أوليـ

ذكرت مصادر لـ “البالد” أن مدرســة االســتقالل 
الثانويــة للبنــات )تقــع فــي المحــرق( تشــهد مــا 
لوظيفــة  بالنســبة  المقنعــة  بالبطالــة  يوصــف 

منسق الخدمات اإلدارية والمالية.
وظيفــة  مدرســة  بــكل  إن  المصــادر  وقالــت 
واحدة تحمل مسمى منسق الخدمات اإلدارية 
والماليــة، وإن بمدرســة االســتقالل موظفتيــن 
موظفــة  األولــى  والوظيفــة،  المســمى  بنفــس 
األخــرى  الموظفــة  أمــا  االســتقالل،  بمدرســة 
فكانت تعمل منســقة بمدرسة الحورة الثانوية 
المــدارس  ضمــن  مــن  أغلقــت  والتــي  للبنــات، 
الخاضعة للصيانة، ونقلت لمدرسة االستقالل.

بوجــود  المفارقــة  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
شــخصين يحمالن نفس المسمى ويعمالن في 
مدرســة واحــدة، بينمــا توجــد مــدارس أخــرى 
لــم يســكن لديهــا منســق للخدمــات، ومــن بينها 

مدرسة المحرق الثانوية للبنات.
وبينــت المصــادر أن إدارة التعليــم الثانــوي لــم 
تكلــف موظفــا لشــغل مركــز رئاســة الخدمــات 
تكليــف  إصــدار  تــم  إذ  والماليــة،  اإلداريــة 
داخلــي لمعلــم مواد تجارية بالمدرســة بالفصل 
الدراســي الماضــي للقيام بهــذه المهمة، من بعد 

لمــن كانــت تتولــى مركــز  التقاعــد االختيــاري 
رئاسة الخدمات.

وتســاءلت المصــادر عــن مصيــر مركــز رئاســة 
الخدمــات مــن بعــد تقاعــد من تولــت الوظيفة، 
وهــل ســتلغى الوظيفــة أم ســتبقى بــال شــاغل 
دائم، وهل سيتم صرف مبلغ نقدي بدل تكليف 

الموظفين الذين يكلفون بعبء المسؤولية.

شروط 

ولفتت المصادر إلى قرار وزاري يحدد شــروط 
ومعايير أوزان الترشــيح لشــغل وظيفة منسق 

الخدمات اإلدارية والمالية.
ومــن الشــروط أن يكــون حاصــال علــى درجــة 
العلــوم  أحــد  فــي  البكالوريــوس  أو  الدبلــوم 
اإلدارية والمالية، وأن يتمتع باللياقة الصحية.

معايير الوظيفةوبالنســبة لمعايير 
أن  المصــادر  بينــت  الوظيفــة، 
ضوابــط  وضعــت  الــوزارة 
وتنــص  ذلــك،  بشــأن  واضحــة 
واحــدة  وظيفــة  وجــود  علــى 
لمركــز رئيــس خدمــات إداريــة 
المــدارس،  بجميــع  وماليــة 

وكذلك بالنســبة لوظيفة منســق 
فتنــص  إداريــة وماليــة،  خدمــات 
منســق  وجــود  علــى  الضوابــط 
المدرســة  ســواء  فقــط  واحــد 
 300 مــن  )أقــل  العــدد  صغيــرة 

 699  -  301( متوســطة  أو  طالــب( 
طالبا( أو كبيرة )-700 9009، وأكثر من 

1000 طالب(.

علــى الرغم مــن توجيهات وزير التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي بعــدم إرهــاق 
أوليــاء أمــور الطلبــة بــأي طلبــات غيــر 
ميزانيــة  إرهــاق  شــأنها  مــن  ضــرورة 
األســر، تواصل أوليــاء أمور مع “البالد”، 
متطلبــات  بقائمــة  الصحيفــة  وزودوا 
يرونهــا غيــر ضرورية طلبتها المدرســة 

بما يخالف توجيهات الوزير.
الــرازي  مدرســة  متطلبــات  بيــن  ومــن 
االبتدائية للبنين )تقع في منطقة الديه( 
وممســحة  ســبورة  الرياضيــات  لمــادة 
لحفــظ  شــفاف  وملــف  ســبورة،  وقلــم 
األنشــطة، وحافظــة بيانــات إلكترونيــة 
قائمــة  بيــن  ومــن  ميمــوري(.  )فــالش 
المتطلبات للمقررات الدراســية: ملفات 
اللغــة  مثــل  المختلفــة  للمــواد  ملونــة 
العربيــة والرياضيــات والعلوم والتربية 

مــادة  أمــا  واالجتماعيــات،  اإلســالمية 
اللغــة اإلنجليزيــة فقد حــددت لها إدارة 
والمقصــود  “طقطــق”،  ملــف  المدرســة 
الملــف البالســتيكي الشــفاف ذو األزرار 
للغلــق. كمــا طلبــت المدرســة شــفافيات 

وسبورات بأقالمها.
االبتدائيــة  الديــه  لمدرســة  وبالنســبة 
للبنــات، طلبــت مــن أوليــاء  اإلعداديــة 
أمــور طلبــة الصف الســادس، عــددا من 

ورقــة   40 كراســة  بينهــا  مــن  األمــور، 
التربيــة  لمــادة  خفيــف  غــالف  ذات 
اإلســالمية، ودفتر 80 ورقة مســطر من 
الجهتيــن بحجــم مقــاس دفتــر العلــوم 
لمــادة اللغة االنجليزيــة، وقصة قصيرة 
باللغــة االنجليزيــة، وســبورة وأقالمهــا 
وممســحة لمــادة الرياضيــات، وغيرهــا 
مــن أمــور. ووقــع علــى رســالة الطلبات 

متطلبات المعلمات بمدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبناتمديرة المدرسة نهى يوسف الكعبي.

جدول متطلبات 

امتعــض أوليــاء أمــور طلبــة مدرســة جابر 
بن حيان االبتدائية للبنين )تقع في الدراز( 
عبــر “البالد” مــن وجود حالة فوضى كبيرة 

بعد نهاية اليوم الدراسي واستالم الطلبة.
وجــود  مــن  تخلــوا  المنطقــة  أن  وذكــروا 
المجتمــع  وشــرطة  المروريــة  الدوريــات 
الحركــة  وضبــط  الســير  عمليــة  لتنظيــم 

المرورية، ما أدى الختناق مروري.

ولفتــوا إلــى أن غيــاب حالــة التنظيــم فــي 
اســتالم الطلبة وما يترتــب عليها في عدم 
وجود مواقع مناسبة الستيقاف السيارات 
واستالم الطلبة أدى لتكدس أولياء األمور 

عند بوابة المدرسة.

وطالبــوا بضرورة تأمين المنطقة بدوريات 
مروريــة أو شــرطة مجتمــع وأهميــة وضــع 
نهايــة  المدرســة خطــة أفضــل عنــد  إدارة 

اليوم المدرسي وتسليم الطلبة.
حيــان  بــن  جابــر  مدرســة  أن  إلــى  يشــار 

بمنطقــة  وتقــع   ،1985 بالعــام  تأسســت 
األول  الصــف  مــن  طلبــة  وتضــم  الــدراز، 
االبتدائي للصف السادس االبتدائي، ويبلغ 
عــدد الطلبــة قرابة 700 تلميــذ، وقرابة 57 

معلما، ونحو 7 إداريين وفنيين.

خطــة استــالم طلبــة مدرســة بالــدراز... فــاشلــة

اختناق مروريزحمة شديدةفوضى وإرباك

المنامة - وزارة الداخلية

أكدت إدارات وزارة الداخلية المعنية 
بتأميــن عــودة الطلبــة إلــى المــدارس 
وترتيبات العام الدراســي الجديد، أن 
الجهــود واإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
ســاهمت  األخيــرة  الفتــرة  خــالل 
للمــدارس  آمنــة  عــودة  تحقيــق  فــي 
وتأميــن الســالمة العامــة فــي محيط 
بالتعــاون  التعليميــة،  المؤسســات 
الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  والتنســيق 
وضمن منظومة متكاملة من الشراكة 

المجتمعية.
جاء ذلك في برنامج “األمن” اإلذاعي 
العامــة  اإلدارة  وتقدمــه  تعــده  الــذي 
بالتعــاون  األمنيــة  والثقافــة  لإلعــالم 
أكــد صــالح  إذ  البحريــن،  إذاعــة  مــع 
شــهاب مديــر إدارة الثقافــة المرورية 
بــاإلدارة العامــة للمــرور علــى تفعيــل 
مبــادرة “شــكًرا” عبــر تكريــم الســواق 
المــدارس  محيــط  فــي  الملتزميــن 

اســتخدام  وعــدم  الســليم  بالوقــوف 
الهاتــف واالنتبــاه إلــى حركــة الطلبــة، 
إضافــة إلــى تكريــم الطلبــة المبكريــن 
في الحضور من خالل توزيع حقائب 
للوجبــات؛ بهدف مشــاركة الطلبة في 
التقيــد  علــى  أمورهــم  أوليــاء  حــث 

باألنظمة المرورية.
محمــد  المــالزم  أوضــح  جهتــه،  مــن 
عالقــات  ضابــط  الريــس  إبراهيــم 
عامــة وتوعية بــاإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي أن اإلدارة مــع بدايــة كل عــام 
مــن  بالتأكــد  تقــوم  جديــد  دراســي 
شــروط  المــدارس  جميــع  اســتيفاء 
الســالمة التــي تتمثل بتوفــر طفايات 
الدخــان  كواشــف  وأجهــزة  الحريــق 
ومخــارج الطــوارئ، كما تقوم بإرشــاد 
المعلميــن والطلبة علــى كيفية عملية 
ال  طــارئ  وجــود  حــال  فــي  اإلخــالء 

سمح هللا.

شــكا مســتخدمون لجســر ســترة عبــر 
اإلدارة  دوريــات  غيــاب  مــن  “البــالد” 
العامــة للمرور في مالحقة المخالفين 
مــا  الطريــق،  كتــف  علــى  بالتجــاوز 
يتســبب فــي إرباك ســواق الســيارات، 
خصوصــا في فتــرة الذروة الصباحية 

عند نقل الطلبة للمدارس.
تحريــر  غيــاب  إن  للصحيفــة  وقالــوا 
المخالفــات ضــد المتجاوزيــن لمنطقة 
كتــف الطريــق )ما بعد الخــط األصفر( 

وهــو جــزء الطريــق المحــاذي لــه مــن 
الجانبيــن والمعد للتوقف االضطراري 
المســتخدمون  وطالــب  للمركبــات. 
بالحضــور  للمــرور  العامــة  اإلدارة 
فــي منطقــة كتــف الطريــق، وتحريــر 
المخالفــات ضد المتجاوزين؛ لتحقيق 

مزيد من الردع.
وذكــروا أن هــذه المنطقــة يجــب أن 
وال  الطــوارئ  لحــاالت  مســارا  تكــون 

تستخدم مسارا للسير.

وجبات للطلبة المبكرين

ال دوريات تحرر المخالفات بجسر سترة

قواعد الوزارة 
تنص على 

منسقة واحدة 
بكل مدرسة

تحويل منسقة 
 ثانية من “الحورة” 

المغلقة 
لـ“االستقالل”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  تفقــد 
النعيمــي مركــز االتصــاالت الــذي خصصه 
قطــاع التعليــم لإلجابــة عن استفســارات 
التعليميــة  المراحــل  بجميــع  المــدارس 
عــدد  بلــغ  إذ  بشــأنها،  يلــزم  مــا  واتخــاذ 
االتصــاالت التــي تلقاهــا المركــز أكثــر من 
فــي  الخدمــة  انطــالق  منــذ  اتصــااًل   150
28 أغســطس الماضــي وحتى تاريخه، إذ 
تنوعــت بيــن طلبــات نقل الطلبــة وتوفير 
المواصالت وغيرها، إلى جانب الخدمات 
التــي يقدمهــا مركــز خدمــات المراجعين، 

والذي اســتقبل منذ بداية العام الدراســي 
أكثر من 500 مراجع.

والتقديــر  بالشــكر  الوزيــر  وتوجــه 
يباشــرون  الذيــن  المركــز  الختصاصيــي 
الــدوام  أوقــات  تلقــي االتصــاالت خــالل 
الرســمي تحــت إشــراف قطــاع التعليــم، 
مركــز  فــي  لالختصاصييــن  وكذلــك 
خدمــات المراجعيــن، مشــيدا بجهودهــم 
فــي هــذا المجــال، وموجًها إلــى االهتمام 
بالمالحظــات التــي تتلقاهــا الــوزارة مــن 

المواطنين والتعاطي اإليجابي معها.

500 مراجع و150 “ألو” لمركز اتصاالت “التربية”

النعيمي خالل زيارته إلى مركز االتصاالت بقطاع التعليم

محرر الشؤون المحلية

فوضى مرورية 
وتكدس عند باب 

المدرسة



البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  أطلقــت 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
والتخطيط العمراني، وبالشراكة مع صندوق 
العمــل “تمكيــن”، البرنامــج الوطنــي لتدريــب 
الكفاءات المحلية على االســتزراع الســمكي، 
فــي فنــدق ويندهام جراند بخليــج البحرين، 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  برعايــة 
نبيــل أبوالفتح.وفــي تصريــح لــه، قــال وزير 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمراني عصام خلف “يأتي إطالق البرنامج 
ترجمــة لالتفاقية الموقعة بين وكالة الزراعة 
والثــروة البحريــة وصنــدوق العمــل )تمكيــن( 
فــي 9 أبريــل 2019، إذ تهــدف االتفاقيــة إلى 
دعم تدريب 15 بحرينًيا في مجال استزراع 
مملكــة  وخــارج  داخــل  المحليــة  األســماك 

البحرين”.
وأوضــح أنــه مــن المقــرر أن يســتمر البرنامج 
والعملــي  النظــري  التدريــب  مــن  شــهور   4
بالمركــز الوطنــي لالســتزراع البحــري الواقــع 

فــي منطقة رأس حيــان التابع لوكالة الزراعة 
والثــروة البحريــة، كمــا ســيحصل المتدربون 
لمــدة  البحريــن  خــارج  تدريبيــة  دورة  علــى 
شــهر واحــد؛ لالســتفادة مــن بيــوت الخبــرة 

والتقنيات الحديثة.
وأشــار إلــى أن “البرنامج يعتبر أحــد البرامج 
الطموحــة التي تخدم اســتراتيجية النهوض 
لألمــن  دعمــا  الســمكي  االســتزراع  بقطــاع 

الغذائي في مملكة البحرين”.
وفي كلمته، بحفل إطالق البرنامج قال وكيل 
الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل 
أبوالفتح “إن مملكة البحرين خطت خطوات 
عــدة نحــو إنتاج أنواع متعددة من األســماك، 

مــن المراحــل األولــى في حياتها مــن البيضة 
واليرقة مــرورا بمراحل اإلصبعيات للوصول 
إلــى الحجــم التجــاري، وهــي عمليــة تتطلــب 
الكثيــر مــن الجهد واســتخدام التقنيات التي 
تــم بناؤهــا عبر 3 عقود من التعاون مع بيوت 

خبرة عالمية عدة”. 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  لــه،  تصريــح  وفــي 
لـــصندوق العمــل )تمكيــن( إبراهيــم جناحــي 
ترجمــة  يأتــي  البرنامــج  هــذا  دعــم  إن 
بالكــوادر  باالرتقــاء  “تمكيــن”  الســتراتيجية 
فــي ســوق  انخراطهــم  البحرينيــة وتســهيل 
العمــل مــن خــالل مشــروعات تنمويــة تعــود 
بالنفــع عليهــم كمــا تشــكل قيمــة مضافــة في 

االقتصاد البحريني.

وزير الداخلية والوفد الروسي: حرص مشترك على تعزيز التعاون
ـــة ـــاحة اإلقليمي ـــى الس ـــورات عل ـــة والتط ـــائل األمني ـــا المس ـــان بحث الجانب

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن 
برلمانيــا  أمــس، وفــدا  آل خليفــة،  عبــدهللا 
مــن جمهوريــة روســيا االتحاديــة، برئاســة 
عضــو لجنة الشــئون الدوليــة ونائب رئيس 
بمجلــس  الداخليــة  البرلمانيــة  المجموعــة 
بريماكــوف،  يفجينــي  الروســي  الدومــا 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  نائــب  بحضــور 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
البحرينيــة  الصداقــة  لجنــة  عضــو  النــواب 
ورئيــس  الدوســري،  بــدر  النائــب  الروســية 

األمن العام اللواء طارق الحسن.
وفــي مســتهل اللقــاء، رحــب الوزيــر بزيارة 
إطــار  فــي  تأتــي  التــي  الروســي،  الوفــد 
التواصــل وتبــادل وجهــات النظــر، مشــيدا 
البلديــن  تجمــع  التــي  الوثيقــة  بالعالقــات 

والشــعبين الصديقيــن، وأطلع الوزير، الوفد 
الروســي على جهود وزارة الداخلية لحفظ 
األمن والنظام العام وتأمين السالمة العامة 

لجميع المواطنين والمقيمين.
وأشــار الوزيــر إلــى أن خطــط التطوير التي 
مبــادئ  مــن  انطالقــا  تأتــي  تطبيقهــا،  يتــم 
المشــروع اإلصالحــي لعاهــل البالد صاحب 

الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
مــن خــالل برنامــج عمــل متكامــل للنهوض 
باألداء الشرطي، مشيدا بالحرص المشترك 
علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن 
المجــاالت  مــن  العديــد  فــي  الصديقيــن 

األمنية.
وتــم خــالل اللقــاء بحــث مجــاالت التعاون 

والتنســيق بين مملكة البحريــن وجمهورية 
روســيا االتحاديــة الصديقــة، بجانــب عــدد 
الموضوعــات والمســائل األمنيــة ذات  مــن 
علــى  والتطــورات  المشــترك،  االهتمــام 

الساحة اإلقليمية. 
العمليــات  رئيــس  مســاعد  اللقــاء  حضــر 

لشؤون العمليات والتدريب.

وزير الداخلية مستقبال وفدا برلمانيا روسيا

المنامة - وزارة الداخلية

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى المتهــم األول بقضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص الســياقة؛ بهدف اســتئجار ســيارات ثم 
بيعهــا خــردة “ســكراب”، والــذي ضبــط بحوزته أدوات ارتــكاب الجريمة، وهي طابعة بطاقات بالســتيكية وكمبيوتــر محمول، وقضت 
بسجنه لمدة 7 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البالد وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهامات.

حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
القضيــة خاليــة مــن أي  إنــه وألن أوراق 
دليل يشــد مــن أزر ما قــرره المتهم األول 
معــه  واشــتراكه  الثانــي  المتهــم  بشــأن 
فــي ارتــكاب الجريمــة محــل التهمــة أوال، 
ولمــا كانــت تلك األقــوال ال تصلــح بذاتها 
ومفــردة ألن تكون دليــال يكفي الطمئنان 
األمــر  الواقعــة،  تلــك  المحكمــة الرتكابــه 
الــذي ُيدخل في وجدانها الشــك، وبما أن 
األحــكام الجنائيــة مبناها الجــزم واليقين 
الظــن والتخميــن وكانــت األوراق قــد  ال 
فــي  اليقيــن  ذلــك  وجــود  إلــى  افتقــرت 
حــق المتهــم الثانــي، فضال عــن اعتصامه 

لــذا  األولــى،  المحاكمــة  بجلســة  باإلنــكار 
فهــي ال تطمئــن لمــا قــرره المتهــم األول 
بالتحقيقــات فــي هذا الشــأن، مــا يضحى 
معــه اتهامــه للثانــي غيــر قائــم على ســند 
صحيــح مــن الواقــع والقانون ممــا يتعين 
معــه القضــاء ببــراءة المتهــم الثانــي ممــا 
نســب إليــه عمــال بنــص المــادة )255( من 

قانون اإلجراءات الجنائية.
وتشير التفاصيل إلى ورود بالغ للشرطة 
مــن قبل وافد من جنســيتهما، والذي قرر 
فيه أنه كان قد اشــترى ســيارة “ســكراب” 
دينــارا،   750 بقيمــة  األول  المتهــم  مــن 
لكنــه عندمــا تحقــق عــن ســجل المركبــة 

فــي نظــام اإلدارة العامــة للمــرور اتضــح 
عــدم وجــود ســيارة بهــذا الرقــم، فحاول 
االتصال بالمتهم األول وطلب منه إرجاع 
المبلغ وتســليمه الســيارة المباعــة وورقة 
عليــه  المتفــق  الموعــد  وفــي  المبايعــة، 
بينهمــا حضر المذكور وحاول االســتيالء 
علــى ورقــة المبايعة إال أنــه لم يتمكن من 

ذلك وهرب من المكان.
عــن  تحقيقهــم  الشــرطة  رجــال  فأجــرى 
المركبــة، والتــي عند التحقق مــن بياناتها 
فــي النظــام اإللكترونــي لــوزارة الداخلية 
تأجيــر  لشــركة  تابعــة  أنهــا  تبيــن  “نجــم” 
ســيارات، ومســجل ضدها بالغ ومطلوبة 

لــدى مركــز شــرطة النبيــه صالــح، إذ أبلــغ 
والــذي  ضدهــا،  التأجيــر  شــركة  موظــف 
قــال إن شــخصا وافدا حضر إليه وســلمه 
الســيارة،  تلــك  واســتأجر  هويــة  بطاقــة 
وباالســتعالم عــن ذلك الشــخص صاحب 
الهويــة المســلمة للشــركة تبيــن أنه خارج 

البالد.
الشــرطة ســوى  أفــراد  لــذا فمــا كان مــن 
البحــث عــن المتهــم األول الــذي بــاع تلك 
الســيارة، والــذي تم التوصل إلــى هويته، 
إذ تمكــن األخيــر مــن تزوير بطاقــة هوية 
لمقيــم غــادر البالد واســتأجر باســمه تلك 
مــزورة  بهويــة  باعهــا  ثــم  الســيارة ومــن 

للمبلغ على أنها “سكراب”.
كمــا علــم الشــرطة أن المتهــم األول مــن 
ذوي األســبقيات بهــذا المجــال ومطلــوب 
فــي أكثــر مــن قضيــة، وتلقــوا معلومــات 
حولــه مفادهــا أنه موجــود بتلــك اللحظة 

تمكــن  وبالفعــل  المعــارض،  شــارع  فــي 
الشرطة من القبض عليه.

وأثنــاء عمليــة تفتيشــه ذاتيــا تــم العثــور 
بحوزتــه علــى رخصــة قيادة تحمل اســم 
شــخص آخــر رغــم أن عليها صورتــه، كما 
أنــه بحوزتــه بطاقــة هويــة تحمــل اســم 

شخص ثان وعليها أيضا صورته.
اعتــرف  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
أنــه حضــر إلــى مملكــة البحرين فــي العام 
2006، وال يعــرف من هــو كفيله وال يملك 
جــواز ســفر أو بطاقــة هويــة، وكان يعمــل 
في الصباغة، لكن مدخوله كان ضعيفا وال 
يكفــي حاجتــه، لــذا فقد اتفق مــع صديقه 
الذي يقيم معه في السكن “المتهم الثاني” 
على تزوير رخص قيادة ألشخاص مقابل 

الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعــل اشــتريا طابعــة خاصــة بطباعــة 
البطاقــات البالســتيكية وجهــاز كمبيوتــر 

محموال )البتوب(، واستعمال أحد البرامج 
أنهمــا  مبينــا  التزويــر،  عمليــات  الرتــكاب 
فــي  مــزورة  بطاقــة  اســتخدما  بالفعــل 
المجنــي  علــى  وبيعهــا  ســيارة  اســتئجار 
عليــه والــذي أبلــغ ضــده الحقــا، كما أشــار 
إلــى أنــه حضــر إليــه شــخص وطلــب منه 
لــه  اســتخراج رخصــة ســياقه صحيحــة 
مقابل 300 دينار، وبالفعل اســتخدم تلك 
الطابعــة مســتخدما البرنامج المذكور، إال 
أنــه عندمــا طبعهــا تبين أنها غيــر مطابقة 
ولــم  بهــا  فاحتفــظ  الصحيحــة  للرخصــة 
يســتلمها سالف الذكر خشية من افتضاح 
أمــره، وتبيــن أنــه اشــترى ســيارات عــدة 
ألشــخاص  أو  مــزورة  هويــة  ببطاقــات 
مــع  اتفــق  إحداهــا  البــالد  مــن  خرجــوا 
صاحبها بشرائها بمبلغ 1000 دينار وسلم 
المجني عليه مبلغ 140 دينارا كمقدم ولم 

يسلمه باقي المبلغ.

7 سنـــوات لوافــــد زّور الهويـــــات و“اللياســـــن”

محمد بن عبداهلل: البحرين تطبق لوائح متطورة بمنظومتها الصحية
ــمــقــبــل ال نــوفــمــبــر  ــي  ــ ف األول  مـــؤتـــمـــرهـــا  ــق  ــل ــط ت “نــــهــــرا” 

أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق 
طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
أن البحريــن والمملكة العربية الســعودية وبقية 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي شــهدت تقدما 
واضحــا وكبيــرا فــي أنظمتهــا الصحيــة خــالل 
الســنوات القليلة الماضيــة بدعم من حكوماتنا، 
التــي تضــع صحــة المواطــن والمقيــم فــي أول 
مهام مســؤولياتها وعملها؛ ســعيا لتقديم رعاية 
وبمعايــر  عاليــة  جــودة  ذات  صحيــة  وخدمــة 
عالميــة، مبينــا أن البحريــن طبقــت العديــد مــن 
األنظمــة والقوانيــن واللوائــح المتطــورة التــي 
أدخلتهــا فــي منظومتهــا الصحيــة مثــل إدخــال 
النظــام اإللكترونــي والعمل المتواصــل لتطبيق 

نظام التأمين الصحي الشامل.
مــن دول  العديــد  البحريــن ســبقت  أن  وأردف 
الخليــج والمنطقــة في اســتخدام التكنولوجيا، 
ســاخنا،  موضوعــا  الصحيــة  اللوائــح  تعــد  إذ 

ويجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة النظــر 
جهدهــم  قصــارى  وبــذل  معــه  والتفاعــل  إليــه 
لالمتثــال لهــا، مؤكدا أن المؤتمر ســيوفر فرصة 
أفضــل  لتعلــم  المصلحــة  ألصحــاب  ومنصــة 
التطبيقات والفرص والقضايا ودور الجميع في 

توفير الحلول.
خــالل  صحافيــة  تصريحــات  فــي  ذلــك  جــاء 

المؤتمر الصحافــي الذي عقدته الهيئة الوطنية 
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة ظهر أمس 
فــي فنــدق “ذا جــروف” بجــزر أمــواج بالمحرق، 
مريــم  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور 
الجالهمــة، والشــركة المنظمــة للمؤتمــر وعــدد 
من كبار المســؤولين فــي وزارة الصحة والهيئة 
الوطنيــة “نهــرا”، وأعلنــت خاللــه عــن انطــالق 

النســخة األولــى لمؤتمر البحريــن لتنظيم المهن 
والخدمــات، الــذي ســيعقد لمــدة 3 أيــام يومــي 
الخليــج  مركــز  فــي  المقبــل،  نوفمبــر  و30   28
للمؤتمــرات بفنــدق الخليــج، وســتقوم بتنظيمه 
“بــاورأب  مــع  بالتعــاون  بلــس”  “ايديوكيشــن 
مــن  وبدعــم  لإلعــالن،  سولوشــنز”  وبيرفكــت 
الجهــات الصحية الحكوميــة، والقطاع الخاص 
وعدد من الجمعيات المهنية ذات صلة بالقطاع 
الصحي. وسيرافق المؤتمر معرض طبي علمي 
متخصــص، وســيوجه المؤتمــر إلــى اســتقطاب 
فــرص  وطــرح  المســتثمرين  مــن  العديــد 
الرعايــة  قطــاع  فــي  للمســتثمرين  اســتثمارية 

الصحية.
للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــدت  بدورهــا، 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة 
مريم الجالهمة أن تنظيم هذا الحدث يتماشى 
2030 فيمــا  مــع الرؤيــة االقتصاديــة الوطنيــة 
وجعــل  الصحــي  القطــاع  بتحســين  يتعلــق 

البحرين مركًزا للسياحة الطبية.

جانب من المؤتمر

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالمنامة - بنا

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
شــابين تعمــدا إحــراق خيمتيــن انتخابيتيــن 
فــي انتخابــات 2018 فــي منطقــة دمســتان، 
الدائــرة  عــن  البلــدي  للمرشــح  والتابعيــن 
الشــمالية علــي صالــح  بالمحافظــة  الســابعة 

حسين، بسجن كل منهما لمدة 5 سنوات.
وبــدأت تفاصيــل القضيــة عندمــا ورد بــالغ 
لغرفــة العمليــات الرئيســة بــوزارة الداخليــة، 
مفــاده نشــوب حريق في مقــر انتخابي ألحد 
والبلديــة  النيابيــة  باالنتخابــات  المرشــحين 
2018، وبعد توجه الجهات المختصة للموقع 
وعقــب إخماد الحريق، تــم العثور على عبوة 
“دبــة” تبيــن احتواؤهــا علــى آثــار الجازوليــن 
الخيمــة  مــن  قريــب  مــكان  فــي  “بتــرول” 

المحترقة.
وأســفرت التحريــات في موقــع الجريمة إلى 
أن عينــات الخاليــا البشــرية المرفوعــة مــن 
علــى تلــك العبوة تعــود للمتهــم األول، والذي 
اعترف عقــب القبض عليه بارتكابه للجريمة 

بمساعدة واتفاق مع المتهم الثاني.
وقــرر المتهــم األول تفصيــال عــن الواقعة أنه 
اتفــق مــع المتهــم الثانــي علــى حــرق خيمــة 

المرشــح البلــدي علي صالح حســين، فوافقه 
األخيــر، وتقابــال بالقرب من مقبرة دمســتان، 
وهنــاك حمــل هــو العبــوة التــي تحتــوي على 
البتــرول وتوجهــا إلــى خيمة المرشــح البلدي 

المجني عليه.
مــن  بالقــرب  وصولهمــا  عنــد  أنــه  وأضــاف 
الخيمــة عمــد إلــى ســكب البنزيــن فــي وعاء 
)ســطل( وأعطــاه للمتهــم الثانــي الــذي توجه 
إلــى الخيمة وســكب البنزيــن عليها في حين 
ظــل هو يراقــب المكان تحســبا لحضور أحد 
ومشــاهدتهما، وبعدهــا أشــعال النار بواســطة 
اللهــب  ألســنة  ارتفعــت  إن  ومــا  “والعــة”، 
وامتــدت للخيمــة المجــاورة للتــي أحرقاهــا 
رمــى تلــك العبــوة مــن يــده والذا بالفــرار من 

الموقع.
أن  الجريمــة  مســرح  طاقــم  بتقريــر  وثبــت 
الخيمتيــن تعرضتــا للحرق بالكامــل بالكامل، 
كمــا ثبــت بتقرير مختبــر البحــث الجنائي أن 
المتهــم األول هو أحد مصــادر خليط الخاليا 
البشــرية المرفوعــة مــن على عبــوة البترول، 
وتوصلــت التحريــات أيضا إلــى أن المتهمين 

ارتكبا بالفعل الواقعة محل التحقيق.

السجن 5 سنوات لشابين أحرقا خيمتين لمرشح دمستان

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة 
غرفــة  بــأن  المدنــي  للدفــاع 
فــي  بالغــا  تلقــت  العمليــات، 
اليــوم  مــن عصــر   3:26 الســاعة 
األحــد، بانبعاث دخــان من داخل 
ســابقا  القطريــة  الســفارة  مبنــى 
أن  موضحــا  الســيف،  بضاحيــة 
انتقلــت  المدنــي،  الدفــاع  آليــات 
علــى الفــور للموقــع وتمكنت من 
إخمــاد الحريــق والســيطرة عليه 

ومنع امتداده.
وأضــاف أن المعلومــات األوليــة 
الحريــق،  ســبب  أن  إلــى  تشــير 
بغرفــة  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع 
أجهــزة  عمــل  لعــدم  الســيرفر 
إلــى  أدى  ممــا  بهــا،  التكييــف 
بأحــد  محــدود  حريــق  حــدوث 

األجهزة.

الدفاع المدني يخمد 
حريقًا محدوداً بمبنى 

خلف: مستمرون بدعم المبادرات الرامية الستقطاب المواطنينبضاحية السيف

“البلديات” و“تمكين”: تدريب 15 بحرينيا على االستزراع السمكي

بدور المالكي من المحرق

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشــؤون  األشــغال  وزيــر  افتتــح 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف “قمــة البحريــن للمــدن الذكيــة 
2019” بفنــدق الدبلومــات راديســون 
ســاس بحضور وزيــر الكهرباء والماء 
اإلســكان  وزيــر  ميــرزا،  عبدالحســين 
مســؤولي  مــن  وعــدد  الحمــر،  باســم 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والرعــاة  العمرانــي  والتخطيــط 
بجانــب  والبالتينييــن  الماســيين 
)تمكيــن(. االســتراتيجي  الشــريك 
وصــرح وزيــر األشــغال بــأن جلســات 
لهــذه  الذكيــة  للمــدن  البحريــن  قمــة 
متميــزة  بمشــاركات  تزخــر  الســنة 
وخبيــرا  متحدًثــا   30 مــن  أكثــر  مــن 
والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  مــن 
المهنيــة.  والجمعيــات  واألكاديمــي 
معــرض  اســتحداث  تــم  وأضــاف: 
مصاحب للقمة بمشــاركة أكثر من 20 
جهــة مــن القطاعيــن، ويعــد المعــرض 
مســتوى  علــى  نوعــه  مــن  األول 
مملكــة البحريــن الذي يعنــى بمختلف 

قطاعات المدن الذكية.
اليــوم  فــي  القمــة  وتضمنــت محــاور 
األول جلســة نقاشــية عــن إطــار عمل 
البحريــن  الذكيــة فــي مملكــة  المــدن 
مــن جامعــة  متحدثــون  فيهــا  شــارك 
البحريــن، جمعية البحريــن لإلنترنت، 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والتخطيــط العمرانــي، وورقــة عمــل 
فــي  المســتدامة  الطاقــة  دور  عــن 
المــدن الذكيــة يقدمهــا مركــز الطاقــة 
عــن  نقاشــية  وجلســة  المســتدامة، 
المســتدامة  المجتمعــات  تخطيــط 
شــاركت فيها مؤسســة األمير تشــارلز 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  ووزارة 

والتخطيط العمراني وشــركة تشــارلز 
عــن  عمــل  ورقــة  سبيشــليز،  رســلز 
فــي  الجامعيــة  الشــهادات  إصــدار 
جامعــة البحرين بتقنية البلوك شــين، 
ورقــة عمــل عــن اســتخدام األكيــاس 
فــي  للتحلــل  القابلــة  البالســتيكية 
المجلــس  يقدمهــا  البحريــن  مملكــة 
عــن  عمــل  ورقــة  للبيئــة،  األعلــى 
مستشــار  يقدمهــا  النفايــات  إدارة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 

والتخطيط العمراني.
وتــم تخصيــص جوائــز خاصــة بقمــة 
البحريــن للمــدن الذكية )للعــام الثاني 
علــى التوالــي(، وتم اإلعــالن عنها في 
المؤتمر، إذ فاز مختبر العمران الذكي 
المســتدام )جامعــة البحريــن( بجائــزة 
شــركة  وحصلــت  الذكــي،  العمــران 
“فيفــا” البحريــن علــى جائــزة حلــول 
المــدن الذكية، في حيــن كانت جائزة 
عــن  المســتدام  الحكومــي  المشــروع 
مشــروع واجهــة البســيتين البحريــن 
المشــتركة  البلديــة  الخدمــات  إلدارة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
وجائــزة  العمرانــي،  والتخطيــط 
الحلــول المصرفية الذكيــة لبنك ميم، 
المســتدام  الذكــي  التعليــم  وجائــزة 
مدرســة   -  360 الب  ايكــو  لمختبــر 
الحلــول  وجائــزة  البحريــن،  بيــان 
الذكيــة للقطــاع العقاري - شــركة فيفا 
البحريــن، وجائــزة الحلــول المروريــة 
وتصميــم  تخطيــط  إلدارة  الذكيــة 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الطــرق 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
تصميــم  األفــراد ألفضــل  جائــزة  أمــا 
مجمــع  لمشــروع  فكانــت  مســتدام 

محاكم البحرين لحصة الحمر.

مشاركة 30 خبيرا بقمة “المدن الذكية”
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الشــركات النفطية تســعى دائما لوضع الخطــط التدريبيــة التطويرية

“العالمي للصحة” يستهدف تنمية الموارد البشرية

رحــب وزير النفط الشــيخ محمــد بن خليفة 
آل خليفة باســتمرار انعقاد سلســلة فعاليات 
المؤتمــر العالمــي للصحــة والســامة والبيئة 
المملكــة مــن  بــه  لمــا تتمتــع  البحريــن؛  فــي 
ســمعة طيبة فــي تنظيم مختلــف الفعاليات 
ومــا تقدمــه الحكومــة مــن دعــم ومســاندة 
مستمرة لتحقيق األهداف المرجوة، مشيًدا 
بجهــود اللجنــة المنظمة في تنظيم وترتيب 

وتجهيز هذا الحدث المهم.
وأوضــح الوزيــر أن الهيئــة الوطنيــة للنفــط 

الحكومــة  توجيهــات  علــى  وبنــاًء  والغــاز 
تؤكــد أهميــة الصحــة والســامة والبيئة من 
أجــل تنميــة الموارد البشــرية؛ لكــون العنصر 
البشــري مــن أهم المــوارد التــي تعتمد عليها 
أي مؤسســة إنتاجيــة للتطويــر والتحديــث 
الشــركات  أن  إلــى  منوًهــا  اإلنتــاج،  وزيــادة 
للنفــط  الوطنيــة  للهيئــة  التابعــة  النفطيــة 
والغاز تسعى دائما لوضع الخطط التدريبية 
جميــع  اطــاع  علــى  والعمــل  التطويريــة 
المتعلقــة  البرامــج  أحــدث  علــى  العامليــن 
بالصحــة والســامة المهنيــة، والتــي تهــدف 
مــن  خاليــة  آمنــة  عمــل  بيئــة  إيجــاد  إلــى 

المخاطــر التــي قــد تســبب التلــف والضيــاع 
والخسارة.

وأشــاد وزير النفــط عالًيا بالمشــاركة الفعالة 
والفنييــن  المعنيــة  الشــركات  مختلــف  مــن 
هــذا  فــي  واألكاديمييــن  والمتخصصيــن 
المؤتمــر الــذي يمثــل فرصــة جيــدة لتبــادل 
المعارف والخبرات المتعلقة بهذا الخصوص 
على المســتوى المحلي واإلقليمي والدولي، 
متمنًيــا كل التوفيــق والنجــاح للمؤتمــر فــي 
تحقيــق مــا يصبوا إليــه من أهــداف مرجوة 
واالســتفادة مــن األوراق الفنيــة فــي تطوير 

األعمال المتخصصة في هذا المجال.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“اإلمارات” غير 
متفائلة بعودة “737 

ماكس” هذا العام

قــال المدير العام للهيئة العامة للطيران 
محمــد  ســيف  اإلمــارات  فــي  المدنــي 
السويدى، أمس األحد إنه ليس متفائا 
إزاء عــودة الطائــرة بوينــج 737 ماكس 
إلــى العمــل فــي الربــع الرابــع مــن العــام 
الحالــي، مضيفــا أن ذلــك ســيكون فــي 
2020 علــى األرجــح.  مــن  الربــع األول 
مــن  ممنوعــة  ماكــس   737 والطائــرة 
ُتحــدث  أن  إلــى  مــارس  منــذ  التحليــق 
بوينــج برمجيــات التحكــم فــي الرحلــة 
التي ُسلطت عليها األضواء بعد حادثي 
طائرتيــن فــي إندونيســيا وإثيوبيا راح 

ضحيتهما 346 شخصا خال 5 أشهر.

دبي - رويترز

25 % من ميزانية شركات النفط والغاز تخصص لالستدامة والصحة والبيئة
انطـــاق المؤتمـــر العالمـــي للقطـــاع 30 ســـبتمبر بمشـــاركة 150 جهـــة و109 متحدثيـــن

رأى ياســر العباســي من شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” أن الشــركات 
التابعــة للهيئــة الوطنيــة للنفــط والغاز تخصص مبالــغ كبيرة وجزء كبير مــن الميزانية 
التشــغيلية لكل منها يتعلق باالســتدامة واالهتمامات بالصحة والبيئة، إذ تتجاوز هذه 

النسبة أكثر من 20 %.

وأضاف العباســي - خــال المؤتمر الصحافي 
الذي عقد أمس لإلعان عن فعاليات النسخة 
السابعة من المؤتمر العالمي للصحة والسامة 
المرونــة  “الكفــاءة،  شــعار  تحــت  والبيئــة 
تصــرف  “جيبــك”  شــركة  أن   - واالســتدامة” 
فــي  االســتدامة  مجــال  علــى  كبيــرة  مبالــغ 
الشــركة، و “جيبك” تعتبر من أصغر الشــركات 
الصناعيــة تحت مظلة الهيئــة الوطنية للنفط 
والغــاز والمبالــغ تقــدر بالمليــارات، فــإن حجم 
شــركة  مــع  مضاعفتــه  تمــت  إذا  االســتثمار 
“بابكــو” و “بناغــاز” وبقيــة الشــركات النفطيــة 
فــي البحرين، فاعتقد أن المبالغ كبيرة وجزء 
لــكل شــركة  التشــغيلية  الميزانيــة  مــن  كبيــر 
بالصحــة  واالهتمامــات  باالســتدامة  يتعلــق 

والبيئة أكثر من 20 %.
واتفــق معــه فــي ذلــك رئيــس لجنــة التنظيــم 
المؤتمــر العالمــي للصحــة والســامة والبيئــة 
محمد الحوسني، على أن أكثر من 25 % من 
الميزانية التشــغيلية للشــركات التابعة للهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغــاز تخصــص لاســتدامة 

والصحة والسامة.
الوطنيــة  “الهيئــة  أن  الفيحانــي  وأوضــح 
للنفــط والغاز ترعــى المؤتمــر العالمي للصحة 
والســامة والبيئة وتشــجع الشــركات التابعة 
دقيقــا،  رقمــا  لدينــا  ليــس  باالســتثمار.  لهــا 
لديهــا  للهيئــة  التابعــة  الشــركات  لكــن جميــع 
هــذا  والدة  قبــل  منــذ  والتوجــه  االســتثمار 
والســامة  الصحــة  الهيئــة  عنــوان  المؤتمــر، 
والبيئــة، وتحــت مظلــة هــذا المؤتمــر نســاهم 
قدر المســتطاع بشــركاتنا النفطية باالستثمار 
الجيــل الجديــد  المؤتمــر، ونشــجع  فــي هــذا 
الجديــدة  والتكنولوجيــا  الجديــدة  والثقافــة 

بالمشاركة فيه”.
إلــى ذلــك، قــال متحدث من شــركة ســعودية 
بخصــوص  للمؤتمــر  التنظيميــة  باللجنــة 
تتعامــل  الشــركات  “إن  االســتدامة  موضــوع 
مــع المشــاريع المربحــة ولهــا شــروط مربحــة، 
لكــن رأينــا مشــاريع كثيــرة لاســتدامة التــي 
ليــس لهــا ربــح خــال 10 إلى 20 ســنة وتهتم 
بالمــوارد الطبيعيــة المهمــة مثل المــاء ومواد 
الطاقة، فعلى ســبيل المثال شــركات التصنيع 
يتــم تحديــد ميزانيــة ال تقــل عــن 10 إلــى 15 
% لمشــاريع االســتدامة، وفــي العــام الماضي 
ريــال  ماييــن   3 بمقــدار  مشــاريع   5 عملنــا 
ســعودي”، مؤكــدا أن االســتدامة هــي ثقافــة 

لألجيــال القادمــة فــإذا لــم نبــدأ التفكيــر فــي 
كيفية المحافظة على الطاقة والماء سنواجه 

تحديات كبيرة بالسنوات المقبلة.

استضافة البحرين للمؤتمر 

وتســتضيف البحرين تحت رعاية وزير النفط 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة فعاليــات 
النســخة الســابعة من المؤتمــر العالمي للصحة 
“الكفــاءة،  شــعار  تحــت  والبيئــة  والســامة 
 30 مــن  الفتــرة  المرونــة واالســتدامة” خــال 
الخليــج  بمركــز   2019 أكتوبــر   3  - ســبتمبر 
الدولــي للمؤتمــرات بفنــدق الخليــج، إذ ينظــم 
بالتنســيق  “أيكونكــس”  شــركة  الحــدث  هــذا 
والتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز 
وبدعم من شــركة “أرامكو” الســعودية وشركة 
غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( والعديــد مــن 
والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات 
وبمشــاركة عدديــة مــن كبــار الشــخصيات مــن 
المتخصصــة  للشــركات  التنفيذييــن  الرؤســاء 
والفنييــن  والمهتميــن  النفطــي  القطــاع  فــي 
لمناقشــة العديــد مــن المواضيــع التــي تتعلــق 
بالصحــة والســامة والبيئــة وآخــر التطــورات 

في هذا المجال. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين 
الوطنيــة “بناغاز”، الشــيخ محمــد بن خليفة آل 
خليفة أن النسخة السابعة من المؤتمر العالمي 
للصحة والسامة والبيئة ستعقد برعاية وزير 
النفــط للمــرة الثانيــة بعــد رعايتــه للمؤتمر في 
العــام 2017، مشــيًرا إلــى أن فعاليــات المؤتمر 

في نسخته السابعة ستعقد في 30 سبتمبر.
وذكــر أن اللجنــة الرئيســة للمؤتمــر تركــز علــى 
جعله عالمي، وبالفعل منذ بدأ قبل 7 ســنوات، 

أخــذ لــه دور وتركيز على دول الخليج، إذ عقد 
فــي العام الماضــي في الكويت والعــام المقبل 
فــي  ســيعقد  ومســتقبا  عمــان،  ســلطنة  فــي 

السعودية واإلمارات.
المؤتمــر  التنظيــم  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
محمد الحوســني عن مدى نجاح المؤتمر على 
النســخة  إن  الماضيــة  الســبعة  األعــوام  مــدى 
 450 بحضــور  نيودلهــي  فــي  عقــدت  األولــى 
مشــارًكا، وســنوًيا كســرنا هــذا الرقــم، ووصــل 
إلــى  الماضــي  بالعــام  الكويــت  فــي  الحضــور 
1082 مشــارًكا، ومن المتوقع في هذه النسخة 

حضور 1200 مشارك.
وأشــار إلى أن 30 شــركة شــاركت في النسخة 
األولــى، ونتوقــع حالًيــا مشــاركة 150 شــركة، 
وارتفــع عــدد المتحدثيــن مــن 40 في النســخة 
 109 إلــى  النســخة  هــذه  فــي  ليصــل  األولــى 
متحدثيــن، كمــا ارتفــع عــدد الــدول المشــاركة 
فــي المؤتمــر مــن حوالــي 5 دول فــي النســخة 
األولــى ليصل إلــى 22 دولة في هذه النســخة، 
وهــذا دليل على تجــاوز المؤتمر من نجاح إلى 
نجاح.وأكــد أن المؤتمــر يســلط الضــوء علــى 
التــي تســاهم برفــع مســتوى  المواضيــع  أبــرز 

ممارسات السامة والصحة والبيئة.

حقيق أهداف التنمية المستدامة 

مــن جهتهــا، أكــدت مها آل شــهاب مــن اللجنة 

متخصــص  المؤتمــر  إن  للمؤتمــر  التنظيميــة 
بالصحــة والســامة والبيئــة الــذي لــه أهميــة 
فــي تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة التي 
تتماشــى مــع رؤية البحريــن 2030، )...( نفخر 
إليهــا  التــي يشــار  الــدول  مــن  البحريــن  بــأن 
بالبنــان في تحقيــق أعلى مســتويات الصحة 
والســامة المهنيــة والحفــاظ علــى البيئة عبر 
وجــود عــدد كبيــر مــن المتخصصيــن في هذا 

المجال.
وأضافت أن مجال البيئة والصحة والسامة 
وجودهــا  يتوجــب  خاصــة  منظومــة  هــي 
بتوافر العناصر األساســية من أطباء وفنيين 
ومهندســين وطاقم كبير لتحقيقها، كما نفخر 
والنفــط  الصناعيــة  الشــركات  كبريــات  بــأن 
والغــاز تحــوز علــى أعلــى الجوائــز العالميــة؛ 
الصحــة  معاييــر  ألعلــى  تطبيقهــا  بســبب 

والسامة المهنية.
وأشــارت إلى أن المؤتمر يستقطب عدد كبير 
مــن الخبــرات الدوليــة مــن بريطانيــا وأميركا 
ودول أوروبية كثيرة سبقتنا في هذا المجال، 
وتمتلــك الخبــرات العريقة التــي نحرص على 
االستفادة منها، ونقل قصص النجاح المطبقة 
فــي عدد من الشــركات األخــرى التي تحرص 
الشركات األخرى على أن توائمها هذا النجاح 

وتتطلع لمثل هذا النجاح.
وواصلــت “أن بيئــة العمل تحديــًدا هي محفز 

لــكل نجــاح، كمــا أنها محفــز لزيــادة اإلنتاجية 
وتحقيــق الرفــاه الصحــي الــذي نصبــو إليــه، 
والشــك أن الحفاظ على ســامة العامل أينما 
كان عمله هي مهمة إنســانية بحتة، والحفاظ 
على األرواح توازًيا وتماشًيا مع الحفاظ على 

خط إنتاجي متميز”.
وأشــارت إلى أن أوراق العمل التي ســتعرض 
في مختلفة وتغطي معظم الجوانب وتعرض 

عدد كبير من قصص النجاح. 

تحديات كثيرة

بــه  والســامة  الصحــة  مجــال  أن  وذكــرت 
علــى  يقــوم  ألنــه  التحديــات؛  مــن  الكثيــر 
ومحاولــة  تحديدهــا  ومحاولــة  األخطــار 
إدارتهــا والحــد منها أو التقليل منها أو منعها 

بحسب إمكان كل خطر. 
واليــوم نتحــدث عــن بيئات عمــل دخلت بها 
العامليــن  فــإن  ولــذا  وغيرهــا  التكنولوجيــا 
يواجهــون كل يــوم تحدي جديــد، والمعايير 
التي كانت تطبق بالســابق البد من دراســتها 
وإعــادة وضــع معاييــر جديــدة تتناســب مــع 
التغيــرات الجديــدة التــي وجدت في ســوق 

العمل.
وأضافــت أن شــركات النفط والغــاز أكثر من 
يطبق معايير الصحة والسامة؛ ألنها تشكل 
الركن األساسي لكل الصناعات في الخليج.

التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  قــال  بــدوره، 
لإلســتراتيجيات والعاقــات الدولية بالهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغاز فيحــان الفيحاني إن 
المؤتمر يشــجع عقد المؤتمرات المتخصصة 
فــي القطــاع النفطــي، وهــذا المؤتمــر متميــز 
بطريقــة متطــورة وشــاركنا فيــه مــرات عدة 
بــه وجميــع الجوانــب  وشــهدنا تطــور كبيــر 
الفنيــة والتقنيــة متطــورة بيــن فتــرة وفترة 
والســامة،  الصحــة  مجــال  فــي  خصوصــا 
للنفــط والغــاز تســتقطب  الوطنيــة  والهيئــة 
المؤتمــرات المتخصصة فــي القطاع النفطي 

بشراكة الدول الخليجية.
وأشار عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد 

خليــل إلى وجود تحديات كثيرة مســتقبلية 
خصوصــا  والســامة  الصحــة  بمجــال 
الموضــوع  هــذا  ألن  التكنولوجيــا؛  بوجــود 
لــم يتــم عاجه بشــكل صحيح فــي الفترات 
الماضيــة، وســيتم التركيــز بشــكل كبير على 
التكنولوجــي  والتأثيــر  والســامة  الصحــة 
عليهــا بشــكل مباشــر وغير مباشــر وســتعقد 
جلســات متخصصة، كما ســوف يتم معالجة 
التحديات البيئية بشكل مباشر عبر مشاركة 

متحدثين من خارج البحرين.

مشاركة شركات خارج القطاع 

كانــت  البدايــة  فــي  إنــه  الحوســني  وقــال 
النفطيــة،  الشــركات  علــى  المشــاركة تقتصــر 
لكــن اآلن زادت المشــاركة ودخلــت شــركات 
تعمــل بمجاالت أخرى فــي الكهرباء والتأمين 

وغيرها.
وقال ممثل شــركة سدارة الســعودية بالنيابة 
عــن رئيــس اللجنــة الفنيــة وائــل عســيان إن 
المؤتمــر يغطــي 3 محــاور الكفــاءة والمرونــة 
فــي أداء األعمــال واالســتدامة، المهمــة جــدا 
والتحكــم  المهنيــة  الســامة  علــى  للحفــاظ 

الرشيد بالموارد.
وأضــاف أنــه تم الحــرص على اختيــار أوراق 
عمــل من بيوت خبرة تشــكل إضافــة للمؤتمر 
للحصــول علــى المــادة العلميــة التــي يصبــو 
إليهــا. بــدوره، أشــار مديــر البيئــة والســامة 
اللجنــة  عضــو  البحريــن،  حديــد  شــركة  فــي 
الفنيــة بالمؤتمــر حســين الصائــغ إلــى وجــود 
لجنــة فرعيــة تابعة إلى اللجنة الفنية تختص 
لطلبــة  التخــرج  )مشــاريع  اإلبــداع  بمشــاريع 
3 مشــاريع تخــرج  تــم اختيــار  الجامعــة(، إذ 
طلبــة من جامعة البحريــن لعرضها في زاوية 
لعــرض إبداعاتهــم في قســم خــاص باإلبداع، 
إضافــة إلــى الشــركات التــي لديهــا إبداعــات 
في مجال البيئة والســامة والصحة، وكذلك 
فــي  واحــدة  عمــل،  أوراق   3 تقديــم  ســيتم 
مجــال الســامة وأخــرى فــي الصحــة وثالثــة 

عن البيئة.

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن انطالق “العالمي للصحة والسالمة والبيئة”

الحضور اإلعالمي  في المؤتمر الصحافي 
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وزير النفط

عسكر - ألبا

اســتوردت البحريــن أكثــر من 82.9 ألف جهــاز هاتف نقال من 9 دول 
بقيمــة إجماليــة تبلــغ حوالــي 5.8 مليــون دينــار، خــال يوليــو 2019، 

بحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات.
وبحســب البيانــات األوليــة التــي أصدرتها شــؤون الجمــارك، ارتفعت 
الكميــات المســتوردة بنســبة 41.4 % مقارنــة بــذات الفتــرة في العام 
2018، إذ بلغــت الكميــات 58.7 ألــف جهــاز، فيما زادت القيمة بنســبة 

30.7 % التي بلغت حينها 4.4 مليون دينار.
وبحســب تصنيــف الــواردات وفــق الــدول من حيــث الكميــة، جاءت 
الصيــن فــي المركــز األول بنحــو 36.2 ألــف جهــاز هاتــف بقيمــة 3.6 
مليــون دينــار، ثــم الهند بنحــو 22.2 ألف جهاز بقيمــة 888 ألف دينار، 
تليهــا فيتنــام بـــ21.9 ألــف جهــاز بـــ1.1 مليــون دينــار، ثــم إندونيســيا 
بـــ1.4 ألــف جهــاز بقيمة 48.3 ألف دينــار، فجمهورية كوريــا الجنوبية 
خامسا بـ1.3 ألف جهاز بقيمة 112.4 ألف دينار، ثم الواليات المّتحدة 
األميركّيــة بـــ5 آالف جهــاز بقيمــة 1.7 ألــف دينــار، جهــازان مــن هونغ 
كونغ بقيمة تتجاوز 1.3 دينار، واإلمارات العربية المتحدة والنرويج 

بجهاز واحد فقط وبقيمة 312 و385 دينارا على التوالي.
وبلغــت الكميــات خــال يونيــو 2018 حوالــي 58.7 ألف جهــاز هاتف 

نقــال بقيمــة إجماليــة بلغــت 4.4 مليــون دينــار أكثرها مســتوردة من 
الصين وفيتنام.

وفي ذات الســياق، أوضحت األرقام أنه تم إعادة تصدير 186 جهاز 
هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات الاسلكية في يوليو 

الماضي بقيمة 66.9 ألف دينار إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أعلنت شــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، المســتضيفة للنســخة الثالثة والعشــرين من المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم )عربال( 
CO� هي الراعي البالتيني وشــركة Gulf Markets International W.L.L 2019، أمس األحد 15 ســبتمبر 2019 أن شــركة

BEX هي الراعي الذهبي لهذا المؤتمر المهم المنتظر.

ألبــا  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ورحــب 
آل  دعيــج  بــن  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
خليفــة بالشــركاء في المؤتمــر قائًا “بصفتنا 
الشــركة المســتضيفة لمؤتمــر عربــال 2019، 
نحــن ســعداء بالتجــاوب مــن قبــل شــركائنا 
العالمييــن واإلقليمييــن، وكذلــك نظرائنا في 
الصناعة. ومن خــال تأكيد مجموعة كبيرة 
لحضــور  الصناعــة  قطاعــات  مختلــف  مــن 
ورعاية المؤتمر، فإننا نتطلع لتحقيق النجاح 
فــي نســخة هذا العام مماثــًا لما حققناه في 

تنظيم النسخة السابقة للعام 2014”.
ســيتم   2019 عربــال  مؤتمــر  أن  يذكــر 
اســتضافته في البحرين تحت رعاية رئيس 

وزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، فــي الفتــرة مــن 19 
الخليــج،  بفنــدق   2019 21 نوفمبــر  وحتــى 
تحــت  العــام  لهــذا  المؤتمــر  ســيقام  حيــث 
عنوان “رســم مامح مســتقبل األلمنيوم في 

المنطقة العربية”.
ومن ضمن الشــركات الراعيــة لمؤتمر عربال 
 ABB  Alubase Co. Ltd شــركة   ،2019
Wagstaff Inc  - -  أحمــد منصــور العالــي 
)AMA Group(، دبــي للرافعــات والخدمــات 
 ،Rain Carbon Inc ش.ذ.م.م.،  الفنيــة 
وغيرهــا مــن الشــركات، إضافــة إلــى الدعــم 

المقدم من المصاهر في الشرق األوسط.

أعــادت تصديــر 186 جهــازا إلــى اإلمارات فــي يوليو غلــف ماركيتز انترناشــونال راعيــا بالتينيــا وCOBEX ذهبيا
البحرين تستورد 82.9 ألف “موبايل” بـ5.8 مليون دينار “ألبا” تعلن الشركاء الرئيسين لـ“عربال 2019”

الشيخ دعيج بن سلمان

زينب العكري
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قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليات والحوكمــة في هيئة المعلومــات والحكومة 
اإللكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة إن الحكومة تعتزم نقل قرابة 1100 

خدمة وعملية إلكترونية جديدة للحوسبة السحابية بنهاية العام الجاري.

والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  وتعتبــر 
اإللكترونية شريك لشركة أمازون العالمية 
لخدمــات الحوســبة الســحابية، إذ قامــت 
من خالل “سحابة أمازون” بنقل نحو 650 
خدمة وعملية إلكترونية لسحابة الشركة، 

لنحو 40 جهة حكومية.
علــى  الصحافييــن  ســلمان  الشــيخ  وأبلــغ 
هامــش قمة “أمــازون” التــي أقيمت صباح 
أمــس في فندق الخليج بمشــاركة واســعة 
والخاصــة  الرســمية  المؤسســات  مــن 
نقــل  تســتهدف  الحكومــة  أن  والخبــراء، 
آالف الخدمــات والعمليــات إلــى الحوســبة 
الســحابية خــالل العــام المقبــل أي بنســبة 
100 % مــن العمليــات الحكوميــة والتــي 

البيانــات  مراكــز  إغــالق  مــع  ســتتواكب 
الحكومية.

محــاوالت  أن  ســلمان  الشــيخ  وبّيــن 
االختراقــات لألنظمــة الحكومية مســتمرة 
تــم  خدمــات  إلــى  مشــيرا  تتوقــف،  ولــن 
خــالل  مــن  أيــام  قبــل  عليهــا  الحصــول 
ســتتيح  الســحابية  الحوســبة  خدمــات 
للجهــات الحكومية التصدي بشــكل أفضل 

للهجمات السريانية.
الحكومــة  أن  ســلمان  الشــيخ  وبيــن 
اإللكترونية عملت خالل السنوات الماضية 
علــى اســتحداث عــدد مــن الخدمــات التي 
المســتغرقة  المــدة  تقليــص  فــي  ســاهمت 
للحصول على الخدمات الحكومية بشــكل 

كبيــر ومنها مشــروع “ســجالت” ومشــروع 
“بيانــات”، الفًتــا إلــى أن تطبيقــات بيانــات 
يجــري العمل على إدخال تحســينات عليه 

وإضافة عدد من الخدمات الجديدة.
ونقــل عــن المســؤول فــي الهيئــة بأنــه لــم 
يتــم اإلغفال عــن دعم المهــارات وعمليات 
التدريــب التي تســهم في تقليــص الفجوة 

وتعــزز مــن تســريع عمليــة االنتقــال. وقال 
إن نحو 400 موظف حكومي بالتعاون مع 
شــركة أمــازون، وصندوق العمــل )تمكين(، 
غطــت  شــاملة  لــدورات  إخضاعهــم  تــم 
وأمــن  والتطبيقــات  العمليــات  مجــاالت 
وتحليــل  البيانــات  وقواعــد  المعلومــات 
وغيرهــا،  اإلداري  والتخطيــط  البيانــات 

وجــار العمــل علــى الوصــول إلــى تدريــب 
1500 موظف خالل المرحلة المقبلة.

وفــي حديثــه عن التحديــات التي واجهت 
الشــيخ  ذكــر  الســحابية،  الحوســبة  تبنــي 
ســلمان أن اســتقاللية كل جهــة حكوميــة 
تقنيــة  مشــتريات  علــى  حصولهــا  فــي 
المعلومــات، مّثــل تحدًيا تم تجاوزه بجعل 

لــدى الهيئــة، مضيًفــا أن  العمليــة مركزيــة 
االفتقــار إلى الخبراء في مجال الحوســبة 
الســحابية شــكل تحدًيــا آخــر اســتطاعت 
الهيئــة أن تتعامــل معه مــن خالل االعتماد 
علــى مجموعــة مــن المــوارد المعلوماتيــة 
األنظمــة  نقــل  علــى  لإلشــراف  والتقنيــة 

الحكومية للسحابة.

“الحكومة اإللكترونية” تنقل 1100 خدمة للحوسبة السحابية بنهاية العام
أمنيــة جديــدة للتصــدي للهجمــات بشــكل أفضــل الهيئــة حصلــت علــى حلــول 

الشيخ سلمان بن محمد مشاركا في جلسات قمة “أمازون”جانب من جلسات قمة “أمازون” أمس

أعلنــت جامعــة البحريــن أنهــا ســتقوم بطرح 
الســحابية  الحوســبة  فــي  جديــد  برنامــج 
إلعــداد الجيــل القــادم مــن الطلبــة للوظائــف 
الســحابية المطلوبــة، ويعــد األول مــن نوعــه 
جامعــة  ســتقوم  إذ  األوســط،  الشــرق  فــي 
 AWS“ البحريــن مــن خالل العمل مــع مبادرة
شــهادة  بطــرح   ”Educate Cloud Degree
حوســبة ســحابية مدتها عام واحد وشــهادة 
بكالوريوس حوســبة سحابية كاملة. وسيتم 
إطالق شــهادة الحوسبة الســحابية 101 في 
بدايــة 2020، وســتطرح فــي البدايــة لطلبــة 

كليــات تقنيــة المعلومــات والهندســة وإدارة 
األعمال في جامعة البحرين، ومن ثم ســيتم 
طرحهــا لجميــع التخصصــات بحلــول العــام 

 .2021
فــي  البكالوريــوس  لدرجــة  بالنســبة  أمــا 
 4 مدتهــا  تبلــغ  التــي  الســحابية  الحوســبة 
ســنوات، فســتطرح في بداية العام الدراسي 
هــذه  وســتزود   ،2021   -  2020 المقبــل 
الدرجــة الطلبــة بالمهــارات الفنيــة والخبرات 
العملية إلعدادهم للمهن في مجال الهندســة 
وتطويــر  الســيبراني  واألمــن  الســحابية 

.”DevOps“ البرمجيات و
وأظهــرت الدراســة االســتقصائية التنفيذيــة 
للعــام 2019 التــي أجرتهــا جامعــة البحريــن، 
بــأن 25 % مــن أربــاب العمــل الحالييــن فــي 
البحريــن يعتبــرون تدريــب موظفيهــم علــى 

الحوسبة السحابية من األولويات الرئيسة.
وقــال رئيس جامعة البحرين رياض يوســف 
حمزة “إن الحوســبة السحابية لها تأثير كبير 
فــي القــدرات التقنيــة فــي الشــرق األوســط، 
وتمكن من إنشاء مشاريع مبتكرة في مجال 
الكتــل  وسلســلة   ،)AI( االصطناعــي  الــذكاء 

Blockchain، والتنقــل المؤسســي، وإنترنت 
األشــياء )IoT(، والعديــد مــن األمــور األخرى، 
مــا يعنــى زيــادة الطلــب علــى مجموعــة مــن 
الحتياجــات  اســتجابة  الجديــدة  المهــارات 

سوق العمل”.
مــن جانبــه قــال مديــر برامــج التعليــم فــي 
جميــع أنحــاء العالــم التابــع لـــ AWS ورئيــس 
أن  “يســعدنا  آيزنــر  كيــن   ،  AWS Educate
نتعــاون مــع جامعة البحريــن لتقديم برنامج 
 AWS Educateالحوســبة الســحابية التابع لـ

ألول مرة في الشرق األوسط”.

جامعة البحرين األولى في طرح “شهادة الحوسبة”

الرميحي: مباحثات الستقطاب شركات حوسبة سحابية
“أمـــــــــــازون” حــــلــــول  ــي  ــنـ ــبـ تـ مـــــع  الــــمــــصــــروفــــات  فـــــي  ــــض  ــف ــ خ  %  60

أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة “ممتلــكات البحريــن القابضة” وعضو مجلــس اإلدارة 
بمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي أن المجلس دخل في مناقشات؛ من أجل 
اســتقطاب شــركات جديدة في مجال الحوسبة الســحابية والخدمات المساندة بعد 
أن تحولت البحرين إلى مركز إقليمي للحوسبة السحابية عن طريق اتخاذ “أمازون” 

البحرين مقًرا لمراكز البيانات وتقديم خدماتها في المنطقة.

جــاء ذلــك علــى هامــش مؤتمــر صحافــي 
خــالل قمة “أمازون” للحوســبة الســحابية 

الذي انطلقت أعماله أمس في المنامة.
قســم  رئيــس  نائــب  قالــت  جانبهــا،  مــن 
القطــاع العــام العالمــي فــي أمــازون ويب 
إن  كارلســون،  تيريــزا   )AWS( سيرفيســز 
الشــركة ضخت استثمارات كبيرة لتقديم 
خدماتها في المنطقة، وإنها لمست اهتمام 
واسع في المنطقة بالتحول إلى الحوسبة 
السحابية لما في ذلك من مميزات كثيرة.

الحوســبة  خدمــات  إن  الرميحــي  وقــال 
تخفيــض  فــي  تســاهم  الســحابية 
المصروفــات والتي قد تصل إلى 40 - 60 
% بالمقارنــة مع الحلول الســابقة، وزيادة 
األداء ورفــع كفاءتــه، وإطــالق المزيد من 
التطبيقات والحلول من خالل االســتفادة 

من الخدمات السحابة.
للمشــاركة  الرميحــي عــن ســعادته  وعبــر 
للخدمــات  “أمــازون”  قمــة  فــي  الواســعة 
الســحابية فــي لهــذا العــام، والــذي يعكس 

مــدى الوعــي الذي أصبح لــدى الجميع بما 
كنــا نــردده مــن قبــل بــأن المعلومــات هــي 
النفــط الجديــد، فهــي بمثابة الوقــود الذي 
يحتاجــه الجميــع ويمتلكونه بشــكل فّعال 
عمليــة  قــرارات  اتخــاذ  علــى  ليســاعدهم 

ومصيريــة ترتبط بدقة المعلومات ومدى 
توافرها.

وأشــار إلــى إعــالن “أمــازون” فــي يوليــو 
الماضــي عــن افتتــاح مراكــز بياناتهــا فــي 
مــن  انطالًقــا  األوســط  الشــرق  منطقــة 

البحريــن، والــذي نال اهتماًما واســًعا على 
والعالمــي،  واإلقليمــي  المحلــي  الصعيــد 
البحريــن  المملكــة  إلــى  األنظــار  “لفــت  إذ 
الشــركات  اهتمــام  جــذب  فــي  وســاهم 
العالميــة وتعزيز ثقتها فــي البيئة الداعمة 

لألعمال لدينا”.
وأشار إلى أنه يمكن للمطورين والشركات 
الناشــئة والحكومــات والشــركات الكبــرى 
والمؤسسات التعليمية وغيرها االستفادة 
من تقنيات الحوســبة السحابية المتقدمة 
خدماتهــم  وتقديــم  تطبيقاتهــم  لتشــغيل 

للعمالء.
كما يدعم اســتخدام الحوســبة الســحابية 
المرونــة واالبتــكار في قطاعــات األعمال، 
معالجــة  مــن  المســتخدمين  يمّكــن  إذ 
البيانــات بزمــن اســتجابة عالــي الســرعة، 
ممــا يعــزز التوجهــات الحاليــة نحــو تبنــي 

البيانــات،  وتحليــل  الصناعــي،  الــذكاء 
وإنترنت األشياء وغيرها.

بــدأت  الشــركات  إن  الرميحــي  وقــال 
ويــب  أمــازون  منطقــة  مــن  االســتفادة 
كل  شــركات  شــملت  والتــي  سيرفيســز، 
وفــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن 
فــي  والمجــاالت  التخصصــات  مختلــف 
والقطــاع  والصناعــي  المصرفــي  القطــاع 
التعليمــي والصحــي، وغيرهــا. وتســتفيد 
مؤسســات القطاع الخــاص والعام بما في 
ذلــك الــوزارات الحكوميــة فــي البحريــن 
قانــون  مــن  المجــاورة  الــدول  وحتــى 
الســحابية  الحوســبة  خدمــات  “تزويــد 
ألطــراف أجنبية”، الذي ينص على معاملة 
المعلومــات المخزنــة في أي مركــز بيانات 
األم  الدولــة  قانــون  بحســب  بالبحريــن 

للمؤسسة.

المؤتمر الصحافي على هامش قمة أمازون

الصخير - جامعة البحرين

علي الفردان من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

علي الفردان من المنامة 

الهملة - بتلكو

أعلنــت “بتلكو” توفيرهــا خدمة االتصال 
 AWS Direct – بموقع “االتصال المباشر
Connect”، والتــي تــم تدشــينها أخيــرا 
كجزء من خدمات شــركة “أمازون ويب 
سيرفســز”. تتــم إدارة هــذه الخدمــة من 
“أمــازون ويــب سيرفســز”؛  قبــل شــركة 
لتتيــح للزبائــن وســيلة مباشــرة إلقامــة 
اتصــال خــاص بالشــبكة يربــط مــا بيــن 
أو  للمؤسســة،  التابــع  البيانــات  مركــز 
مكاتبها، أو بيئة االتصال الشــبكي لديها، 
و”أمــازون ويــب سيرفســز” مــن الجانب 

اآلخر.
المباشــر”،  “االتصــال  خدمــة  وبفضــل 
بجميــع  االتصــال  مــن  الزبائــن  يتمكــن 
المواقــع التابعــة لشــركة “أمــازون ويــب 
حــول  وجودهــا  أماكــن  فــي  سرفســز” 
منطقــة  إليهــا  انضمــت  والتــي  العالــم، 
الشــرق األوســط أخيــرا مــن البحرين، إذ 
ســيتيح لهــم هــذا االتصــال ســهولة نقــل 
البيانات الهامة التي تقوم عليها أعمالهم 

مباشــرة بيــن مقــّر المؤسســة و ”أمــازون 
ويب سيرفسز”.

لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح 
األعمــال العالميــة بشــركة “بتلكــو” عادل 
الديلمي أن الشــركات تتوجه في الوقت 
الحالــي نحــو نقل المزيد مــن التطبيقات 
األساســية والهامــة ألعمالها إلى الشــبكة 
أساســية  عوامــل  وهنــاك  الســحابية، 
مســاهمة في نجاحها وهي أمان الشبكة 

وأداؤها الموثوق.

”Direct Connect“ بتلكو” توفر خدمة االتصال بـ“

عادل الديلمي

“أمازون” تكرم موظفي 5 جهات حكومية
ــة الــســحــابــيــة ــب ــوس ــح ــي ال ــادة الــمــتــخــصــصــة فـ ــوا الـــشـــهـ ــالـ نـ

كرمــت نائــب الرئيــس لخدمــات اإلنترنــت 
العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير 
والمبيعــات  والعمليــات  االســتراتيجية 
لخدمــات  أمــازون  بشــركة  واألعمــال 
اإلنترنت تريزا كارلسون، بحضور الرئيس 
والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي 
اإللكترونيــة محمــد القائــد، مجموعــة مــن 
موظفي القطاع الحكومي لـ 5 جهات نالوا 
الشهادة المتخصصة لتميزهم في البرامج 
التدريبيــة فــي مجــال قطــاع المعلومــات 
مــن  الســحابية  والحوســبة  واالتصــاالت 
 ،Amazon Web Services شــركة أمازون
من بين أكثر من 400 موظف شــاركوا في 
قمــة  فعاليــات  التدريبيــة ضمــن  البرامــج 

أمازون السنوية 2019 المنعقدة أمس.

نــال  التــي  الخمــس  الجهــات  وتمثلــت 
موظفوهــا الشــهادات المتخصصــة بوزارة 
التربيــة والتعليم، والهيئــة الوطنية للنفط 
والهيئــة  البولتيكينيــك،  وجامعــة  والغــاز، 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
المعلومــات والحكومــة  الصحيــة، وهيئــة 

اإللكترونية.
وهنــأ القائــد موظفي الحكومــة المكرمين؛ 
نظيــر جهودهــم المتميــزة للحصــول علــى 
مشــيًدا  ألمــازون،  التدريبيــة  الــدورات 
بالــدور الفاعــل الــذي حققته تلــك الجهات 
فــي تبني الحوســبة الســحابية فــي مجال 
عملهــا لتحقيــق أكبــر اســتفادة ممكنــة من 
هــذه التقنيــة، وأعــرب عــن خالــص شــكره 
توجيهاتهــم  علــى  والمســؤولين  للــوزراء 

فــي دعــم هــذا التوجــه الحكومــي، الــذي 
يرتقــي بــأداء قطاع تقنيــة المعلومات في 

البحرين. 
ودعا القائد بقية الجهات الحكومية لتبني 
سياسة السحابة أواًل، التي تعكس التوجه 
المتقــدم والمبتكــر على مســتوى المنطقة، 

أطلقــت  قــد  البحريــن  وأن  خصوًصــا 
الويــب  لخدمــات  امــازون  مــع  بالتعــاون 
مركــز بيانــات الخدمــات الســحابية األول 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط الذي 
يســهم فــي تعزيــز الجهوزيــة فــي قطــاع 

تقنية المعلومات واالتصاالت.

المنامة - بنا

المكرمون في صورة جماعية 
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Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-115859(  لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أنتاريس كوموديتيز 
ش.ش.و لمالكها حسين الديلمي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا  االســيد صاحــب  شــركة أنتاريس كوموديتيز ش.ش.و لمالكها حســين 
الديلمي، المسجلة بموجب القيد رقم ١١٧٢١٥، طالبين تغيير االسم التجاري 
مــن أنتاريــس كوموديتيــز ش.ش.و لمالكهــا حســين الديلمــي الــى أنتاريــس 

كابيتال ش.ش.و لمالكها حسين الديلمي
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 117215 

 تاريخ: 2019/٩/11

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

بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
إعالن بشٔان تحويل فرع مؤسسة فردية 

ٕالى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا  مالــك شــركة شــركة ادفانــس فيجــن ش ش و لمالكتهــا زينــب عثمــان 
حســن عبيــد المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٧٢٢٦ طالبــا تحويــل الشــكل 
القانونــي للشــركة المذكــورة ٕالــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برٔاســمال 

وقدره ١٥٫٠٠٠ دينار بحريني، بين كل من:
2. عبدالرحمن راشد يوسف راشد الخشرم

3. نادر حسن محمد إبراهيم

المؤسســة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ٕادارة  تعلــن 
الفردية المسماة أسواق دمستان الحديثة لمالكها جاسم يحيى ماجد حسن 
والمسجلة بمـــوجب القيد رقم ٩٨٦٦٤-٩ بطلب تحويلـهـــا إلـــــى شركة ذات 
 MOHAMMAD ANISUR RAHMAN  مســؤولية محــدودة وذلــك بإدخــال

ASLAM GAZI كشريك في الشركة
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٢٧٢٢٦ 

 تاريخ: 9/2019/٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  تاريخ: 9/2019/١١
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١١٢٥٢٣
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: احمد علي احمد رضي

االسم التجاري الحالي: لمستي للخياطة
االسم التجاري الجديد: لميتي كوتور للتجارة

قيد رقم: ٥-٢٦٤٣٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-طلب رقم )١٠٢٧٩٩

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري، فعلى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : ٧٩٠٨٦-١

اسم التاجر: عبدهللا حسن محمد عبيد
االسم التجاري الحالي: اي بوك لخدمات المكتبية وااللكترونية

االسم التجاري المطلوب: كاد للخدمات التقنية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد/ حســين عبدالنبــي حســن عيســى الشــعلة  باعتبــاره المصفــي 
القانونــي لشــركة مــدار الصلــب - شــركة تضامــن ألصحابها كرســتوفر فرانك 
روبنســون وإلســا يمانــي، المســجلة كشــركة تضامــن بحرينية بموجــب القيد 
رقم ٩٩٢٩٦-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مدار الصلب - شركة تضامن ألصحابها كرستوفر فرانك روبنسون وإلسا يماني
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“أرامكو” تعوض فاقد 
إنتاجها بـ 200 مليون

قالت مصادر لـ “CNN”، أمس، إن شركة أرامكو 
الســعودية تمتلــك نحــو 200 مليــون برميل من 
النفــط الخــام فــي مخــازن تابعــة للشــركة فــي 
اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام، 
ومــن المقــرر أن يتم اســتخدام هــذه الكمية من 
النفط الخام لتعويض فاقد اإلنتاج على خلفية 
الهجمــات التــي تعرضــت لها منشــأتي الشــركة، 
السبت الماضي، والتي تسببت في خفض إنتاج 
النفــط الســعودي اليومــي إلــى النصــف. وبنــاًء 
علــى تقدير حجم اإلنتــاج المفقود من الهجوم، 
يمكــن أن يغطي 200 مليــون برميل حوالي 40 
يوًمــا من اإلنتاج المفقود. وتســبب الهجوم في 
إخــراج 5.7 مليــون برميــل من اإلنتــاج اليومي 
للنفط الســعودي، وهو ما يعادل 5 % من حجم 
إنتــاج النفط الخام في العالــم، إذ تنتج المملكة 

10 % من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

“التعاون اإلسالمي” تؤكد رفضها المطلق إلعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي

نتنياهو يعقد اجتماع حكومته في غور األردن و “يقنن” مستوطنة بالضفة

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس تقنين إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، قبل يومين فقط من االنتخابات، وذلك في اجتماع خاص لوزراء حكومته 
في غور األردن، والذي يشكل جزًءا من الضفة الغربية، وهي المنطقة وعد نتنياهو بضمها إلسرائيل إذا فاز في االنتخابات.

وقــال نتنياهــو “أعطني التفويــض )ألكون 
الســيادة  وســأفرض  للــوزراء(  رئيًســا 
اإلســرائيلية علــى كل غــور األردن وعلــى 
جميع المستوطنات في يهودا والسامرة”، 
باســمها  الغربيــة  الضفــة  إلــى  إشــارة  فــي 
التوراتــي. وأنشــئت البــؤرة االســتيطانية 
إلــى   ،1991 عــام  فــي  يريهــو”  “ميفــوت 
أريحــا  مدينــة  مــن  مباشــرة  الشــمال 
الفلســطينية، وفقــًا لمنظمــة الســام اآلن، 
وهي منظمة غير حكومية يسارية تراقب 
نمــو مســتوطنات الضفــة الغربيــة، وتعتبر 
من البؤر االستيطانية المتقدمة، باإلضافة 
إلى اعتبارها غير قانونية بموجب القانون 
أيًضــا  قانونيــة  غيــر  تعتبــر  كمــا  الدولــي، 

بموجب القانون اإلسرائيلي.
باســم  المتحــدث  ريفــز،  برايــان  وقــال 
“الســام اآلن”، “يقــع ميفــوت يريهــو فــي 
يزيــد  مــا  بعــد  علــى  اســتراتيجي  موقــع 
أريحــا،  مــن  كيلومتــر  نصــف  عــن  قليــاً 
ويمثــل عائًقــا أمــام أي نمو فلســطيني في 

المستقبل هناك”.

وفــي بيــان غيــر عــادي، قــال النائــب العام 
قــرار  علــى  ســيوافق  إنــه  اإلســرائيلي 
التحديــات  مــن  الرغــم  علــى  الحكومــة، 
“فــي  العــام  المدعــي  وقــال  القانونيــة. 
ظــل هــذه الظــروف، وفــي ضــوء عنصــر 
االســتعجال الشــديد، قــرر المدعــي العــام 
أنــه علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن 
الكبيــرة  الصعبــة  القانونيــة  المشــكات 
المرتبطــة بالقــرب مــن االنتخابــات، فمــن 

الممكن اتخاذ هذا القرار”.
وكان نتنياهــو وعــد قبــل أيــام، فــي أحــد 
الســيادة  بفــرض  االنتخابيــة،  المؤتمــرات 
غــور  أراضــي  كافــة  علــى  اإلســرائيلية 
كافــة  أوضــاع  بتقنيــن  وعــد  كمــا  األردن، 
مستوطنات الضفة الغربية، إذا ما فاز في 
االنتخابات العامة التي تجرى الثاثاء 17 

سبتمبر الجاري.
وقوبلت الخطط اإلسرائيلي برفض عربي 
ودولــي، لما تمثله من إعاقة لخطط إقامة 
دولة فلســطينية، حســبما تخطط الســلطة 

الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

على صعيد متصل، أعلن االجتماع الطارئ 
لمنظمــة التعاون اإلســامي المنعقد بجدة 
نتنياهــو  إلعــان  المطلــق  رفضــه  أمــس، 
عزمــه ضم غــور األردن. كما أكد االجتماع 
على مركزية القضية الفلسطينية والقدس 

لألمة اإلسامية.
وفــي وقــت ســابق، أكــد وزيــر الخارجيــة 
أن  العســاف،  إبراهيــم  الســعودي، 
اإلســرائيلية  والتصريحــات  اإلجــراءات 
باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض، 
في إشــارة إلى تصريحــات رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي.
وقال خال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء 
خارجيــة دول منظمة التعاون اإلســامي، 
التصعيــد  “نديــن  جــدة:  فــي  عقــد  الــذي 
الــوزراء  رئيــس  جانــب  مــن  الخطيــر 
اإلسرائيلي”، الذي أعرب األسبوع الماضي 
عن نيته – إذا فاز باالنتخابات اإلسرائيلية 
القادمــة - ضــم أراٍض مــن الضفــة الغربيــة 

المحتلة عام 1967م، وغور األردن.
كمــا شــدد علــى أن القضيــة الفلســطينية 

رغــم  للعــرب  المركزيــة  القضيــة  ســتبقى 
التحديــات. ودعــا المجتمع الدولي لتحمل 
مســؤولياته أمــام االنتهاكات اإلســرائيلية 

ضد الشعب الفلسطيني.
لمنظمــة  العــام  األميــن  شــدد  بــدوره، 
التعــاون اإلســامي يوســف العثيمين، في 
القضيــة  ومركزيــة  حوريــة  علــى  كلمتــه 
العمــل  نديــن  وأضــاف:  الفلســطينية. 
ومــا  اإلســرائيلية  للحكومــة  العدوانــي 
يشــكل من انتهاك لقرارات مجلس األمن”. 
وأكــد إدانــة المجتمعين محاولة إســرائيل 
التاريخيــة  الهويــة  لتغييــر  المســتمرة 
الدولــي  المجتمــع  كمــا طالــب  لفلســطين. 
بوضــع حد لسياســات إســرائيل العدوانية 

ضد الشعب الفلسطيني.
الخارجيــة  وزيــر  حــذر  جهتــه،  مــن 
تحــول  مــن  المالكــي  ريــاض  الفلســطيني 
الخــاف مــع إســرائيل إلــى صــراع دينــي 
إعــان  أن  أكــد  كمــا  انتهاكاتهــا.  بســبب 
ينســف  األردن  غــور  ضــم  نيتــه  نتنياهــو 

االتفاقيات والقرارات الدولية.

 ` عواصم - وكاالت

أنهــى الرئيــس الجزائــري عبــد القادر بن صالــح، أمس، مهــام األمين العام 
للهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة االنتخابــات فــؤاد مخلــوف، بحســب مــا 
أفــاد التلفزيــون الجزائــري الرســمي. وأفــاد مراســل قنــاة “العربيــة” بأنــه 
تمت تزكية وزير العدل األســبق محمد شــرفي، لرئاســة الســلطة الوطنية 

المستقلة لالنتخابات.

“الســلطة  أو  الهيئــة  تلــك  وتتولــى 
لانتخابــات”  المســتقلة  الوطنيــة 
العمليــة  مراحــل  كل  تســيير 
البرلمــان  وكان  االنتخابيــة. 
الخميــس  صــادق  بغرفتيــه 
قانــون  علــى  الماضييــن  والجمعــة 
إنشاء”الســلطة الوطنيــة المســتقلة 
علــى  التــي ستشــرف  لانتخابــات” 
العمليــة من “التســجيل فــي القوائم 

االنتخابيــة إلــى غاية اإلعان 
عن نتائجها” كما اأكد وزير 
زغماتــي  بلقاســم  العــدل 

في حينه.
وقــع  ذلــك،  إلــى 

الـــــــــــرئيـــــــــــــــس 

القانــون  المؤقــت،  الجزائــري 
العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة 
العضــوي  والقانــون  لانتخابــات، 

المتعلق بنظام االنتخابات.
وأفــاد بيــان صــادر عن الرئاســة بأن 
هذا التوقيع جاء عقب استيفاء كل 
الشروط التي ينص عليها الدستور، 
وبعــد أن أبلــغ المجلــس الدســتوري 
رأيــه حولهــا. جــاء ذلــك فيمــا أعلــن 
الوســاطة  هيئــة  منســق 
تشــكيلة  عــن  الجزائريــة 
أعضاء الســلطة المستقلة 
تــم  التــي  لانتخابــات 
عقــب  اســتحداثها 

جوالت الحوار.

قالــت وزارة الدفــاع التركيــة أمــس، إن نظــام صواريــخ الدفاع الجوي الروســي الصنــع من طراز 
S-400 سيتم تشغيله اعتباًرا من أبريل 2020 بعد اكتمال تسليم البطارية الثانية يوم األحد.

وقالــت وزارة الدفــاع التركية في بيان، إن 
نقل البطاريــة الثانية من المعدات الخاصة 
بنظــام الدفاع الصاروخــي اإلقليمي طويل 
Mürt- إلى قاعدة S-400  المــدى من طــراز
ed الجوية، بدأ في أنقرة في 27 أغسطس 

2019، وتم االنتهاء منه اليوم”.
مــن معــدات  األولــى  الدفعــة  وتــم تســليم 
S-400 فــي الفتــرة مــا بيــن 25-12 يوليــو 

2019 ، بحسب وزارة الدفاع التركية.
ويأتــي ذلك بعــد أن التقــى الرئيس التركي 
الروســي  بنظيــره  أردوغــان،  رجــب طيــب 
 27 فــي  موســكو  فــي  بوتيــن  فاديميــر 
أغســطس الماضي، وقال بوتين إنهما بحثا 
التعــاون بشــأن مقاتلــي الجيــل الرابــع مــن 
طــراز SU-35 ومــا ســماه الجانب الروســي 
الجيــل  مــن   SU-57 طــراز  مــن  مقاتلــه 

الخامس.
ومــع ذلك، قــال الرئيــس التركــي أردوغان، 

في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه ســيناقش 
مــع  األمريكيــة  باتريــوت  شــراء صواريــخ 

الرئيس ترامب هذا الشهر.
وأضــاف، أنــه ناقش مع ترامــب في مكالمة 
باتريــوت،  صواريــخ  صفقــة  هاتفيــة، 
“وبالطبع قدمت هذا االقتراح إليه من قبل. 
قلــت بغــض النظر عن حصولنــا على حزمة 
علــى  الحصــول  يمكننــا   ،S-400 صواريــخ
كميــة معينة من صواريــخ باتريوت، لكنني 
قلت إنه يتعين علينا أن نرى الظروف التي 

تتوافق مع S-400 على األقل. 

دعــا الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي إلــى إقــرار هدنــة فــي اليمــن 
وحــل أزمــات المنطقة عبر الحوار، وذكر أن العامل الرئيس المزعزع 

الستقرار المنطقة هو التدخالت األميركية.

وقال روحانــي أمس األحد قبيل 
مغادرته إلى تركيا للمشــاركة في 
االجتماع الثاثي حول التســوية 
الســورية: “يجــب أن تكــون هناك 
هدنــة فــي اليمــن ويجــب وقــف 
الحرب في هذا البلد”، مشيرا إلى 
أن حــل أزمــات المنطقــة لن يأتي 

إال بالحوار بين دول الجوار.
أن  اإليرانــي  الرئيــس  وأضــاف 

“واشــنطن تدعــم الريــاض 
فــي حــرب اليمــن وال بــد 
بــأن تعتــرف أميــركا بــأن 
المنطقــة  فــي  تدخاتهــا 

عــدم  إلــى  تــؤدي 
االستقرار”.

أن  األمريكييــن  “علــى  وتابــع: 
الرئيســي  العامــل  أن  يعلمــوا 
الســتتباب األمن في المنطقة هو 
واعتــداءات  اعتداءاتهــم  وقــف 

الكيان الصهيوني”   . 
ــنطن  ش ا و روحانــي  هاجــم  كمــا 
ة  ـ ـ األزم إلــى  تطرقــه  ســياق  فــي 
موقــف  إن  قائــا  الســورية، 
الواليات المتحدة يدعم اإلرهاب 
أن  وأكــد  ســوريا.  فــي 
بيــد  ســوريا  “مصيــر 
شعبها والبد من دعم 
إلعــادة  دمشــق 
ر  ا ســتقر ال ا

في الباد”   .
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أعلن وزير الخارجية المصري ســامح شكري، بدء جولة جديدة 
مــن المفاوضات بشــأن ســد النهضــة اإلثيوبي، بعــد انقطاع دام 
أكثــر مــن عام، مشــيرا إلــى أنه لم يتــم التوصل خالل الســنوات 
الماضيــة التفــاق بين الدول الثالث )مصر والســودان وإثيوبيا(، 

بشأن ملء وتخزين خزان سد النهضة.

مؤتمــر  فــي  شــكري  وأكــد 
وزيــرة  مــع  أمــس،  صحافــي 
خارجيــة كينيــا مونيــكا جومــا، 
أن مصر تأمل في تجاوز بعض 
التوصــل  وضــرورة  العوائــق 
إلــى أن مصــر  التفــاق، مشــيرا 
تدعم حق إثيوبيا في التنمية.

ســتتعرض  “مصــر  أن  وأوضــح 

التوصــل  عــدم  حــال  ألضــرار 
النهضــة  ســد  بشــأن  التفــاق 
اإلثيوبــي”، الفًتــا إلــى أن “ذلــك 
يخالــف مبادئ القانون الدولي”، 
وأن مصــر تــرى أن “المفاوضات 
لتأويــل  تخضــع  وال  علميــة 
سياسي”، مؤكًدا أهمية التوصل 

التفاق وفق أسس علمية.

جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة

أغلقــت الدوائــر االنتخابية في تونس 
أبوابهــا، فــي نهاية الجولــة األولى من 
انتخابــات رئيــس جديــد للبــاد، مــن 
احتمــاالت  وســط  مرشــحا،   24 بيــن 
مفتوحــة، بمــا فيها فوز مرشــح حركة 

“النهضة”.
وقــد تجــاوزت نســبة الناخبيــن الذين 
أدلــوا بأصواتهم حتى الســاعة الثالثة 
ظهر أمــس بالتوقيت المحلي، 27.84 
بالمائــة، وفــق مــا أعلنته الهيئــة العليا 

المستقلة لانتخابات. 
أبوابهــا  االقتــراع  مراكــز  وفتحــت 
منــذ الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى 
الواليــات،  كل  فــي  مســاء  السادســة 
باســتثناء بعض المكاتب التي ستغلق 
بســبب  أمنيــة  لــدواع  ســاعتين  قبــل 

وقوعها على الحدود الغربية للباد.
وســط  االنتخابــات  هــذه  وتجــري 
تعزيــزات أمنيــة مشــددة، تحســبا ألي 
عمــل إرهابــي قد يتســبب في تعطيل 

هــذا الموعــد االنتخابــي، وتفاديــا ألي 
محاولة لتعكير هذا الحدث المنتظر.

وســاد “الصمــت االنتخابــي” كل مــدن 
 13 بعــد  الســبت،  يــوم  طيلــة  البــاد 
ســاخنة  دعائيــة  حمــات  مــن  يومــا 

بين المرشــحين، الذين تنافســوا على 
تقديــم وترويج برامجهــم االنتخابية 
إلــى الناخبيــن، مــن خــال مهرجانات 
وتجمعــات انتخابية حضرتها حشــود 

كبيرة.

قالت مستشارة البيت األبيض، كيليان كونواي، أمس، إن وزارة الطاقة األميركية مستعدة للسحب من االحتياطي النفطي االستراتيجي، 
مشيرة في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إلى أن الواليات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية.

“فوكــس  برنامــج  مــع  مقابلــة  وفــي 
كونــواي  تســتبعد  لــم  صنــداي”،  نيــوز 
الرئيــس  بيــن  اجتمــاع  عقــد  إمكانيــة 
دونالــد ترمب ونظيره اإليراني حســن 
اجتماعــات  هامــش  علــى  روحانــي 
الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة، لكنها 
قالــت إن هجمــات أرامكو “لم تســاعد” 

في هذا الصدد.
تســاعدون  ال  “أنتــم  كونــواي:  وقالــت 
قضيتكــم جيــدًا” بمهاجمــة الســعودية 
التحتيــة  والبنيــة  المدنيــة  والمناطــق 
أســواق  علــى  تؤثــر  التــي  الحيويــة 

الطاقة العالمية”.
فــي غضون ذلك، التقى رئيس مجلس 
الــوزراء الكويت، جابــر المبارك، رئيس 
هيئــة األركان العامــة للجيــش محمــد 
الخضــر، وفق مــا أعلن مجلس الوزراء 

على “تويتر” أمس.
كما أشــار الصالح إلــى أن المبارك وجه 
القيادات العســكرية واألمنية بتشــديد 
المواقــع  حــول  األمنيــة  اإلجــراءات 

الحيويــة داخل دولــة الكويت، واتخاذ 
بالحفــاظ  الكفيلــة  اإلجــراءات  جميــع 
والمواطنيــن  الكويــت  أمــن  علــى 

والمقيمين على أرضها من كل خطر.

مستشارة البيت األبيض كيليان كونواي 

كل االحتماالت مفتوحة بما فيها فوز مرشح حركة “النهضة” الكويــت: نعمل مع الرياض بعد عمليــات التخريب النفطية

الدوائر االنتخابية تغلق أبوابها في تونس البيت األبيض مستعد لرد أي هجوم إيراني على السعودية

16 سبتمبر 2019 االثنين
17 محرم 1441

جانب من مستوطنة ميفوت في أريحا باألغوار. 
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المملكة العربية 
 السعودية تعرف 

ماذا تفعل
يصــر الحوثي على انتهاج شــتى الممارســات اإلرهابيــة وأعمال التخريب 
التــي تعكــس الحقــد الطائفــي البغيــض لقواعــد أنشــطتهم “إيــران” علــى 
الشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية أعزها هللا ونصرها، والهجوم 
اإلرهابــي علــى منشــآت نفطيــة ألرامكــو الســعودية فــي “بقيــق وخريص” 
يــوم الســبت الماضي بطائرات مســيرة والذي قوبل بإدانــة عربية ودولية 
غيــر مســبوقة، تطــور خطيــر للغايــة وعمليــة إجراميــة ال يمكــن الســكوت 
عنهــا، كونهــا جريمــة تعمل علــى تقويض األمن واالســتقرار فــي المنطقة، 
والســعودية حفظهــا هللا قــادرة على الرد بحزم وقــوة والعمل على حماية 
هــذه المنطقــة الحيويــة مــن العالم والســلم واالســتقرار، لكن جــاء الوقت 
اليــوم للتحرك الدولي لوقف االعتداءات المتصاعدة ضد المملكة العربية 
الســعودية وتحميــل “الجرثومــة إيــران” وعصابتها مســؤولية االنتهاكات، 
فالســعودية لهــا كامــل الحــق في الدفــاع الشــرعي وإزاحــة أي تهديد يقع 
على أراضيها، فالمســألة لن تأخذ منها ســوى بضع ساعات لمحو إيران من 

ذاكرة البشرية بقدرتها وقوتها الخارقة.
وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة عــادل الجبيــر قــال في وقت 

ســابق “المملكــة العربيــة الســعودية ال تريــد حربًا في المنطقة، وال تســعى 
إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته 
تؤكــد أنــه فــي حال اختار الطــرف اآلخر الحــرب فإن المملكة ســترد على 

ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها”.
إن المملكــة العربيــة الســعودية أعزهــا هللا ونصرهــا ال تقوم بــدور تقليدي 
فــي الســاحة الدوليــة، إنمــا لهــا دور مهــم فــي مصلحــة تقــدم اإلنســانية 
بأســرها، وكل دول العالم تعطيها اهتماما متزايدا، فالســعودية تسير جنبا 
إلــى جنــب مع النجاح وهــي القوة الملحوظة في خدمة تقدم المجتمعات 
ومركــز اإلســام الحقيقــي، وكل األعمال اإلرهابية التــي تتعرض لها نابعة 
مــن الحقــد اإليرانــي الصفــوي، فقــد عمــدت إيــران وبصورة مســتمرة عبر 
ميليشــيات الحوثــي تهديد أمن الســعودية ووحدة أراضيهــا وإثارة الفتن 

الطائفية والدينية وأعمال التخريب.

ما أريد قوله هو.. المملكة العربية السعودية تعرف ماذا تفعل، والحكيم  «
هو الذي يعرف كيف يتصرف عند هبوب العاصفة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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منظمات حقوق اإلنسان 
تنتهك حقوق اإلنسان!

إلى متى ســنظل نتعرض لابتزاز والتقارير المفبركة التي ال تســتند إلى دليل 
من قبل ما يســمى بمنظمات حقوق اإلنســان؟ وإلى متى ســنظل متموضعين 
فــي موضــع المدافعيــن عــن أنفســنا في مواجهــة التقاريــر االبتزازيــة المضللة 
التــي أصبحــت تشــبه التقاريــر الصحافيــة التــي تبحــث عــن تحقيــق اإلثــارة 

وجذب القراء عن طريق نشر ما يؤثر على عواطف الناس!
هذا بالضبط ما حدث قبل أيام حيث قامت بعض هذه المنظمات بنشر تقارير 
مرســلة غيــر موثقــة ال تســتند إلــى أي دليــل عن إســاءة معاملة ســجينات في 
البحريــن، فهــل أصبحــت هــذه المنظمــات مثلهــا مثــل الصحــف والمؤسســات 
اإلعامية التي البد أن تنشر، حيث النشر هو مصدر رزقها وعيشها مهما كانت 
الموضوعات جادة أو مبتذلة ومهما كان حجم الضرر الذي يعود على اإلنسان 

جراء ما تنشره.
من الســهل جدا أن يســتمع منسوبو هذه المنظمات ألي شخص في الشارع أو 
أي قريــب ألحــد المســجونين أو أي هارب خارج البــاد ناقم على الجميع، لكن 
أيــن المصداقيــة وأيــن المعاييــر المهنية في إعــداد تقارير تســتند إلى مصادر 
على هذا النحو أو ال تســتند إلى مصادر من األســاس؟ هل يتوقع من ســجين 

أو من ذويه أن يشكروا السجن؟
الناس يدخلون السجن بغير إرادتهم كعقوبة على جريمة أو جنحة أو مخالفة 

ارتكبوهــا، والســجن ليــس مكانــا للتنــزه واالســتجمام، لكنــه مــكان لإلصــاح 
والتأهيل إلعادة اإلنسان المخطئ إلى صفوف البشر العاديين. لقد قرأنا مرارا 
وتكــرارا فــي تقاريــر ما يســمى بمنظمات حقوق اإلنســان عبــارات مثل: وقال 
حســن مــن محافظــة كــذا أنه تعرض للضــرب، وقال عمر مــن محافظة كذا أنه 
يعيش في ظروف غير صحية داخل الســجن! وقال حمدان من قرية كذا أنه 
مصاب بالضغط والســكر وأنه ال ينال أية رعاية طبية! وال أحد يعرف من هو 
حســن ومن هو عمر ومن هو من حمدان! فكل قرية بها ألف حســن وألف عمر 
وألــف حمــدان! وهكذا تســتند هذه المنظمات إلى عشــرات المصادر المجهولة 

التي ال سبيل للتحقق من صدقها وحيادها!

لقد قتل عشرات الماليين من البشر على أيدي رؤساء وجيوش في حروب  «

ظالمة ال شرعية لها خالل السنوات الماضية ولم تنطق دكاكين حقوق 

اإلنسان بكلمة، وكأن هذه المنظمات خلقت فقط لدول بعينها تقوم 

بابتزازها عن طريق تقارير قال حسن وقال عمر وقال حمدان، وأفضل رد 

قالته الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان البحرينية في ردها على تقارير هذه 

المنظمات هو أن هذه التقارير هي في حد ذاتها انتهاك لحقوق اإلنسان.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

اليوم الدولي للديمقراطية
تحــوي الديمقراطية العديد من قيم الحرية واحترام 
حقــوق اإلنســان، فالديمقراطيــة جــزء ال يتجــزأ مــن 
حياة اإلنسان الشاملة لمكونات حياته، من اقتصادية 
واجتماعيــة ومهنيــة وسياســية وحقوقيــة وثقافيــة، 
ولهــذه المقومــات اإلنســانية جعلــت األمــم المتحــدة 
للديمقراطية يوًما لاحتفاء بها واســتعراض تاريخها 
وحالتهــا فــي العالم، وتتفق جميــع الدول على مفهوم 
لكــن  الجميــع،  بهــا  ويحظــى  الديمقراطيــة،  ومبــادئ 
رؤاها تختلف من شخص إلى آخر، وتطبيقها يختلف 

بين دولة وأخرى.
وقــد ســنت الــدول مبــدأ “الديمقراطية” كبند أساســي 
فــي دســاتيرها، وتوجتــه فــي مشــاريعها السياســية، 
كمــا أن الديمقراطيــة مــن البنــود الواردة فــي اإلعان 
العالمــي لحقوق اإلنســان والعهــود والمواثيق الدولية 
كحق مدني وسياســي إنســاني لجميع البشــر، وغياب 
الديمقراطية يؤدي إلى عدد من المشاكل االقتصادية 
واالجتماعيــة، وتدنــي مســتوى الكثيــر مــن الخدمات 

العامة والحريات المدنية األخرى. 
هنــاك عاقــة طردية بين الديمقراطيــة ورخاء الدولة 
ونماء شــعبها، فالديمقراطية تكفل تحقيق المســاواة 
واإلنصاف لجميع المكونات االقتصادية واالجتماعية 

والسياســية، فالديمقراطيــة ليســت مجــرد شــعارات 
ومواقــف بــل هــي مرتبطــة بالنــاس، ولبنــة أساســية 
لألمــن واالســتقرار والســام المجتمعــي، وعنصر مهم 

للتنمية المستدامة. 
إن سبب انتشار الُعنف واإلرهاب والحروب والكراهية 
والتعصــب والطائفيــة هــو غيــاب الديمقراطية وعدم 
كفــاءة ممارســتها، وضعــف احتــرام حقــوق اإلنســان، 
فاالحتفــاء باليــوم العالمــي للديمقراطيــة يهــدف إلى 
التذكيــر بمبــادئ الديمقراطية، وحــث المنظمات على 
االبتعــاد عن الُعنف، وإســكات صوت الســاح، وإعاء 

منابر الحرية والرأي، وتنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان.

ومن سمات الديمقراطية في مملكة البحرين حرية  «
الرأي والتعبير، وتمكين المرأة، والحريات الدينية، 

ونشر مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان، وتواؤم الُنظم 
االنتخابية مع المعايير الديمقراطية الدولية، 

ولألسف هناك منظمات حقوقية مشبوهة تكيد 
لديمقراطية البحرين وتشن عليها حمالت مسعورة 

غير قانونية وبعيدة ُكلًيا عن منابع الحقيقة، 
وبالرغم من تلك الحمالت المسعورة مازالت 

البحرين ترتقي بالنهج الديمقراطي التشاركي سعًيا 
الرتقاء البحرين واإلنسان البحريني.

عبدعلي الغسرة

“الديمقراطية لبنة أساسية  «
لألمن واالستقرار والسالم 
المجتمعي، وعنصر مهم 

للتنمية المستدامة”.

تشــهد خدمــات البــث فــي العالــم فــي هــذه الفترة طفــرة جبــارة؛ إذ بدأت 
التكنولوجيــا الجديــدة المقدمــة لخدمــات بــث مرنــة، من مثــل )نتفلكس( 
وغيرهــا مــن خدمات البث العالمية، بدأت تؤثر بشــكل كبير على القنوات 
الفضائيــة، بــل حتى شاشــات العــرض الســينمائية، التي بدى لنــا في زمن 

قريب مضى أنه ال يمكن منافستها!
بعــض القنــوات الفضائيــة تداركــت هــذا الهجــوم المباغــت، الــذي كان قــد 
بــدأ بمزاحمتهــا في بث األعمــال التلفزيونيــة، واألفام بمختلــف أنواعها، 
وبأســعار تــكاد تكون في متناول يد الجميــع، خصوصا أنه لم يعد أي فرد 
فــي هــذا الكوكــب الصغير في العالــم ال يحمل هاتفًا ذكيــًا أو أكثر، ناهيك 
عــن العــروض الحديثــة آلخــر األعمال ســواء فــي التلفزيــون أو الســينما، 
ولنخبــة الفنانيــن والفنانات من عوالم هوليوود وبوليوود ومن كل أرجاء 

المعمورة.
باتــت هــذه الشــركات تقــدم األعمــال بــدون حتــى مضايقــات اإلعانــات 
التجاريــة؛ التــي تقطــع استرســال المشــاهد، وقد تثير غضبه فــي أحايين 
كثيــرة، خصوصــا إن كان اإلعــان ال يحظــى باهتمامــه، فتســارعت بعض 
القنــوات الفضائيــة، ودشــنت خدمــة البــث عبــر اإلنترنــت، وهــي خطــوة 
إيجابيــة، يمكنهــا أن تتــدارك مــن خالهــا شــيئًا من هــذا التســارع الرهيب 
لخدمــات البــث، وتعاطيهــا مــع الجمهــور المســتهدف، وطبيعتهــا وكميــة 

الرفاهية المقدمة من قبلها.

هذه التحوالت الجذرية في عالم خدمات البث، تستحضر تحوالت كثيرة  «
في عوالم أخرى، ومنها عالم الصحافة، وما شكله حضور الصحافة 

اإللكترونية، ومدى مشاغبتها للصحافة المطبوعة، وعوداً ذي بدء، فإن 
هذه التغيرات المتسارعة، والتي يصعب تجاهلها، أو غض الطرف عنها؛ 

لما لها من تأثير كبير على الجمهور، وازدياد لمستخدمي هذه الخدمات، 
هل يمكن على ضوئها االستغناء يومًا عن شاشات التلفاز أو شاشات 
العرض السينمائية، للبقاء رهن صندوق المتلقي الضيق المستقبل 

لسيل من العروض التي اختلط بها الطالح بالصالح؟!.

خدمات البث الجديدة

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

راجت التحليات التي تربط بين قيام الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بإقالــة مستشــاره لألمــن القومي جون بولتون وبيــن حدوث تغير نوعي 
في مســار العاقة بين واشــنطن وطهران باتجاه تخفيف حدة التصاعد 
والتحــول من سياســة التهديدات والعقوبات إلــى المحفزات، لدرجة أن 
صحيفــة كالجارديــان البريطانية عزت هــذه الخطوة إلى موقف بولتون 
مــن إيــران وتحديــدا رفضه ترتيب لقــاء بين ترامب والرئيــس اإليراني 
حسن روحاني، خال اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة تمهيدا 

لتخفيف العقوبات على إيران.
كمــا ألمحــت صحيفــة مثــل “ذا ديلــي بيســت” األميركية إلــى أن الرئيس 
ترامــب يفكــر بجديــة ومنفتح على المبادرة الفرنســية ومــا تضمنته من 
بنــود أهمهــا توفيــر خــط ائتمــان بقيمــة 15 مليــار دوالر إليــران، إذا مــا 

امتثلت إيران لاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015م.
ورأيــي أن هــذه التحليــات مفرطــة فــي التفاؤل ومتســرعة فــي الحكم 
علــى مســتقبل السياســة األميركيــة تجــاه إيــران فــي غيــاب شــخصية 
معروفة بأنها كانت تميل لتبني خيارات وقرارات صارمة تجاه طهران، 
بــل إن الرئيــس ترامب نفســه حين تحدث عن إقالــة بولتون ووصفه بالـ 
“كارثة” وأسلوبه بـ “المتعنت الفظ”، استشهد بقضايا مثل كوريا الشمالية 

وفنزويا لكنه لم يذكر إيران.
وخــال األســابيع األخيــرة تحــدث ترامــب عــن إلغــاء ضربــة عســكرية 
كان قــد قــرر شــنها ضد إيــران، وتم هــذا اإللغاء بوجود بولتــون بمنصبه 
كمستشــار لألمــن القومي ولــم يتمكن من فرض قــرار الضرب أو الحرب 

على إيران.
نحــن إزاء دولــة مؤسســات راســخة تتخــذ القــرارات فيها بآليــة محكمة 
ومشــاركة مؤسســات عــدة لكل منهــا دورها واختصاصاتها، فمــا بالنا إذا 
كنــا بصــدد قــرار كالحــرب ضــد دولة كإيــران، فهنــا يتضاءل كثيــرا تأثير 

األشخاص لصالح المؤسسات والحسابات الدقيقة بعيدا عن األهواء.

السياسة األميركية تجاه إيران على حالها منذ وصول الرئيس  «
ترامب البيت األبيض وتأتي تنفيذا لما وعد به خالل حملته 

االنتخابية وقبل مجيء بولتون.

إقالة بولتون وقرار الحرب ضد إيران

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com



Sports
@albiladpress.com

وقعت اللجنة األولمبية البحرينية “بروتوكوال رياضيا” مع اللجنة األولمبية اإلسبانية، 
يتضمــن تعزيــز التعاون المشــترك بين اللجنتين بما يدعم تشــكيل فــرص جديدة لبناء 

وتنمية المزيد من الشراكات التي تحقق قيم ومبادئ الحركة األولمبية الدولية. 

جــاء ذلــك خــال اســتقبال النائــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة، بمكتب 
سموه باللجنة األولمبية البحرينية، رئيس 
أليخانــدرو  اإلســبانية  األولمبيــة  اللجنــة 
البــاد حاليــا،  يــزور  الــذي  برافــو،  بانكــو 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  بحضــور 
مــن  وعــدد  النصــف،  محمــد  البحرينيــة 
المســؤولين باللجنــة األولمبيــة البحرينية، 
إذ وقــع ســموه ورئيــس اللجنــة األولمبيــة 

اإلسبانية على البروتوكول الرياضي. 
وأعــرب ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة عن ســعادته بتوقيــع “البروتوكول 

الرياضي” بين اللجنة األولمبية البحرينية 
مشــيًدا  اإلســبانية،  األولمبيــة  واللجنــة 
ســموه بعاقــات الصداقــة والتعــاون التي 
تربــط مملكــة البحريــن ومملكــة إســبانيا، 
وحــرص البلدين على تطويــر وتنمية تلك 
بمــا  المشــترك،  االهتمــام  ذات  العاقــات 
ينعكــس إيجابيــا علــى تميزهــا ووصولهــا 

ألعلى مراتب التقدم والنجاح.
وأكــد ســموه أن توقيــع هــذا البروتوكــول 
مــن  جديــدة  آفــاق  ســيفتح  الرياضــي 
التعــاون الثنائــي بيــن اللجنتين، من خال 
الخبــرات  وتبــادل  المشــتركة  البرامــج 
والتشــجيع على المشــاركة في المسابقات 
والــذي  الثنائيــة،  الرياضيــة  والبطــوالت 

يســهم فــي تطويــر الحــراك الرياضــي فــي 
البلدين.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“نتطلع لرســم خارطــة جديدة من التعاون 
بيــن اللجنة األولمبية البحرينية ونظيرتها 
خــال  مــن  اإلســبانية،  األولمبيــة  اللجنــة 

توقيــع البروتوكــول الرياضــي الذي يدعم 
العاقــات بين اللجنتين، ويســهم في بناء 
وتنميــة أطــر التعــاون الثنائــي، بمــا يدفــع 
بجهود التنمية ويســهم فــي تعزيز الفرص 
الواعــدة التي تخــدم المصلحة المشــتركة 

لتطوير قطاع الرياضة“.

أكــد ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة أن انتصــارات مملكــة 
البحريــن في مياديــن الفروســية األوروبية 
مســتوى  فــي  الملحــوظ  االرتفــاع  يؤكــد 
رياضــة ســباقات الخيــل البحرينيــة والتــي 
إنجــازات  وتحقــق  بقــوة  تتنافــس  باتــت 

متتالية على مختلف األصعدة.
جــاء ذلــك أثناء حضور ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة لســباق مويلجر ســتيك 
الفئة األولى على مضمار كره الذي اقيم في 
ايرلندا وشهد السباق حصول المهرة داهية 
ملك ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علــى المركــز الثانــي فــي الســباق بفــارق 3 

أرباع الطول خلف مهرة فريق كلمور لوفز.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

باإلنجــاز المتميــز للمهرة داهيــة في تحقيق 
المركــز الثانــي، مشــيرا إلــى أن هــذا اإلنجاز 

يبعــث علــى التفــاؤل بتحقيــق المزيــد مــن 
اإلنجازات والمراكز المتقدمة في السباقات 

المقبلة.
خصــص الســباق الــذي شــارك فيه عــدد من 
المهــرات المتميــزات علــى المســتوى العالــم 
لعمــر الســنتين مهرات فقط المســافة ١٤٠٠ 
بــارزة  مســتويات  المهــرة  قدمــت  إذ  متــر، 
فــي الســباق؛ بفضل أدائهــا الرائــع والتعامل 
المتميز من قبل الفارس ويليام بيوك، الذي 
تمكــن من قيــادة المهرة بصورة واقعية إلى 
المركــز الثانيــة إضافــة إلى الجهــود الكبيرة 

التي بذلها المدرب روجر فيرنر.
وستشــارك المهــرة داهيــة بعــد هذا الســباق 
في ســباق البريدرز كــب بالواليات المتحدة 
األمريكية لسباق جوبلين ستيك المخصص 
الــذي مــن المؤمــل أن  الناشــئات،  المهــرات 

تحقق فيه حضورا طيبا.

جانب من توقيع االتفاقية

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع المهرة داهية 

“األولمبية” توقع “بروتوكوال رياضيـا” مع نظيرتهـا اإلسبانيـة

ناصــر بــن حمــد شــهد الســباق وأشــاد بالمركــز المتقــدم

خالد بن حمد: نتطلع لتعاون بحريني إسباني في المجال الرياضي

“داهية” تحقق المركز الثاني في سباق إيرلندا 14

في إنجاز رياضي جديد ومشرف للبطل العالمي المحترف سامي الحداد في أقوى البطوالت العالمية لمحترفي بناء األجسام مستر 
أولمبيا بالس فيغاس، تمكن مفخرة رياضة بناء األجسام الحداد من إحراز المركز السادس ويسجل اسمه ضمن قائمة أفضل العبي 

ومحترفي العالم لرياضة بناء األجسام.

لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  وحــرص 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة قائــد الرياضة 
والشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة على تهنئــة البطل ســامي الحداد 
مــن خال رســالة صوتية أرســلها ســموه 
للحــداد بعــد تحقيقه هــذا اإلنجاز، إذ أكد 
ســموه أن ســامي الحــداد يشــرف وطنــه 
دليــل علــى  أينمــا ذهــب وشــارك، وهــذا 
مســتواه الثابــت والمتطــور وأنــه تمكــن 
مــن وضع اســمه بيــن نخبة مــن رياضيي 
العالــم في رياضة بناء األجســام، مجدًدا 
دعم سموه للبطل الحداد وهذا بحد ذاته 

يصب في إنجازات مملكة البحرين.

فخــره  عــن  الحــداد  أعــرب  جهتــه،  مــن 
أهــداه  الــذي  اإلنجــاز  بهــذا  واعتــزازه 
الشــيخ  ســمو  وإلــى  الرشــيدة،  للقيــادة 
أن  مؤكــدا  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
متابعتــه  علــى  يحــرص  دائمــا  ســموه 
المســتمرة وتشــجيعه ودعمه، األمر الذي 
يســاهم دوًمــا في تحقق هــذه اإلنجازات 
للمملكة الحبيبة ورفع علمها في مختلف 

الرياضية الدولية والقارية والعالمية.
وكان األبطال العرب قد احتكروا المراكز 
األولى في بطولة مستر أولمبيا، إذ حقق 
المركــز األول ونــال اللقب العالمي البطل 
الليبــي كمــال القرنقــي، المركــز الخامس 
البطــل الكويتي أحمد أشــكناني والمركز 

السادس البطل البحريني سامي الحداد، 
وهــذه هــي المرة الخامســة التــي يتأهل 
فيهــا البطــل ســامي الحــداد لمنافســات 

مستر أولمبيا لفئة 212 باوند.
وبلــغ عــدد الاعبيــن الذيــن شــاركوا فــي 
الفئــة التــي تنافــس فيها الحــداد إلى 20 
العًبــا عالمًيــا محترًفا مــن مختلف بلدان 

العالم، 
وأشاد الحداد بالدعم الكبير الذي تقدمه 
كان  إذ  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
ألمينهــا العام محمد النصف الدور الكبير 
مســؤولي  بــدور  وأشــاد  تجهيــزه،  فــي 
وزارة الداخليــة والمتابعــة المباشــرة من 
العــام  لألمــن  الرياضــي  االتحــاد  رئيــس 

الحــداد  وأشــاد  الخيــاط،  خالــد  العقيــد 
كذلــك بالــدور الكبير الــذي يلعبه االتحاد 
رأســه  وعلــى  األثقــال  لرفــع  البحرينــي 
ســلطان الغانــم رئيــس اتحاد غرب آســيا 
لبنــاء األجســام واللياقة البدنيــة، النائب 
لرفــع  لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا  األول 
األثقــال، مســاعد رئيــس االتحــاد العربي 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال 
ومتابعــة  البطولــة  لهــذه  تفريغــه  فــي 

المعسكر التدريبي باستمرار.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الحداد سادس العالم بـ “مستر أولمبيا بالس فيغاس”

البطل العالمي المحترف سامي الحداد

فتــح االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة بــاب تســجيل المحترفين األجانب 
لألندية الوطنية للموسم الرياضي المقبل 2019 -  2020.

وأضــاف عضو مجلــس إدارة االتحاد 
رئيس لجنة المســابقات حسين حماد 
لـــ “البــاد ســبورت” أن باب التســجيل 
2 ســبتمبر  تاريــخ  مــن  ابتــداء  فتــح 
الجاري وفقا لائحة المســابقات التي 
تنــص على فتح تســجيل المحترفين 
األجانــب قبل شــهر واحد من انطاق 
أول مســابقة ألنديــة الدرجــة األولى، 
االتحــاد  كأس  بطولــة  ســتنطلق  إذ 
فــي الثانــي مــن شــهر أكتوبــر المقبل، 
بالمشــاركة  للمحترفيــن  وسيســمح 

فيها.
وأوضــح حمــاد أنــه وفقــا للمــادة )4( 
الخاصة بتسجيل الاعبين األجانب 
2-4 تبــدأ فتــرة تســجيل واســتبدال 
الاعبيــن األجانــب للدرجــة األولــى 
قبــل شــهر مــن انطاق أول مســابقة 
مــن  بقــرار  وتغلــق  األولــى  للدرجــة 

مجلس اإلدارة.
دوري  مــن  أنديــة   3 أن  إلــى  يشــار 
العبيــن  مــع  تعاقــدت  الدرجــة 

محترفين لغاية اآلن، إذ ضم األهلي 
وتعاقــد  رايمونــد،  الكنــدي  الاعــب 
النجمــة مع البرازيلي كوســتا ونجح 
المحــرق في التعاقد مع الكاميروني 
كأس  مســابقة  وستشــكل  كــودي، 
االتحــاد فرصــة مثالية أمــام األندية 
للتعــرف علــى مســتويات محترفيها 
الجدد خصوصا الذين لم يسبق لهم 
اللعب في الدوري المحلي بالمواسم 

الماضية.

فتح باب التسجيل لمحترفي الطائرة

منــح فريــق المحــرق نظيــره المنامــة االنفــراد 
بصــدارة الــدور التمهيــدي لدوري زيــن الدرجة 
األولــى لكــرة الســلة، عقــب فــوزه يــوم الجمعة 

الماضي على حساب األهلي بنتيجة 86/ 80.
فوز المحرق حرم منافسه األهلي من مواصلة 
شــراكة الصــدارة مــع المنامــة، وذلــك بعــد أن 
ألحــق به الخســارة األولى هذا الموســم، مانًحا 
انتهــاء  بعــد  العــام  الترتيــب  صــدارة  الزعيــم 

الجولة السادسة.
وكان األهلي قد شارك في الصدارة مع المنامة 
لـــ 5 جــوالت ســابقة، غيــر أن خســارته األخيرة 

حالت دون إكمال الطريق.
وكانــت الجولة السادســة الماضية قد أســفرت 
عن النتائج اآلتية: فوز ســترة على النويدرات 
84/ 76، المنامة على الحالة 108/ 74، سماهيج 
علــى  المحــرق   ،74 /58 عيســى  مدينــة  علــى 
األهلي 80/ 86، النجمة على البحرين 111/ 104 

والرفاع على االتحاد 88/ 74.
تصــدر  إلــى  للــدوري  العــام  الترتيــب  ويشــير 

المنامــة بـــ10 نقاط، ثــم يأتي األهلــي، المحرق 
ســترة،  نقــاط،   8 الحالــة  نقــاط،  بـــ9  والرفــاع 
النجمــة، البحرين والنويدرات 7 نقاط، االتحاد 
وســماهيج 6 نقــاط وأخيــرا مدينــة عيســى بـ5 
نقاط. وتشــتد حدة المنافســة على التأهل إلى 
البحريــن  بيــن فــرق ســترة،  الــدور السداســي 
والنجمــة أقــرب الفــرق المنافســة علــى المقعد 

الســادس. ويلعب الدور التمهيــدي للدوري من 
السداســي  الــدور  إلــى  يتأهــل  إذ  واحــد،  دور 
الفــرق أصحــاب المراكــز مــن 1 إلــى 6، حيــث 
ســيقام السداســي بنظام دوري من دور واحد، 
المربــع  إلــى  مباشــرة  والثانــي  األول  ويتأهــل 
الذهبــي، ويلعــب أصحاب المراكــز من 3 إلى 6 

.)Best of 3( بنظام الفائز من مباراتين

جانب من منافسات الدوري

ــل لـــلـــدور الــســداســي ــأه ــت ــة عــلــى ال ــوي مــنــافــســة ق
المحـرق يمنـح المنـامـة صـدارة “زيـن”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلَّف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
القدم ومقيم ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم محمود، بتقييم طاقم تحكيم مباراة 
فريقي الهالل واالتحاد الســعوديين التي ســتقام يوم 17 ســبتمبر الجاري، ضمن إطار 

إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وســتقام المباراة المهمة في استاد جامعة 
الملك ســعود بمدينة الريــاض في المملكة 
جاســم  وسيشــرف  الســعودية،  العربيــة 
محمــود علــى تقييــم طاقم تحكيــم دولي 
 sato الســاحة  حكــم  مــن  مكــون  يابانــي 
 yamauchi مواطنــاه  ويعاونــه   ،ryuji
الرابــع  والحكــم   ،mihara junو  hiroshi
yagi akane، الحكــم اإلضافــي المســاعد 
األول kimura hiroyuki، الحكم اإلضافي 
فيمــا   ،iida jumpei الثانــي  المســاعد 

.may tola سيكون مراقب المباراة
ويأتــي التكليــف اآلســيوي لرئيــس قســم 
شــؤون الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم جاســم محمــود تأكيــدا للنجاحــات 

الكــوادر  تحققهــا  التــي  المتواصلــة 
التحكيميــة البحرينيــة عبــر الحضــور فــي 
مختلف البطــوالت وعلى جميع األصعدة، 
بمــا يعكــس المكانــة المرموقــة للتحكيــم 
البحريني الذي يتمتع بســمعة طيبة وثقة 
كبيــرة فــي األوســاط المحليــة واإلقليمية 
مــن خــال  اكتســبته  والدوليــة  والقاريــة 
بمختلــف  والمشــرف  المميــز  ظهورهــا 

المحافل.
وســبق لجاســم محمــود أن أشــرف علــى 
خــال  التحكيميــة  األطقــم  مــن  العديــد 
المنظمــة  البطــوالت  بمختلــف  مباريــات 

قارًيا ودولًيا.
يذكــر أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 

اعتمــد جاســم محمــود ُمقّيًمــا ومكتشــًفا 
2010، وهــو  العــام  للحــكام منــذ  آســيوًيا 
واحــد مــن 3 مقيمين آســيويين معتمدين 
جانــب  إلــى  اآلســيوي  االتحــاد  لــدى 
العــان،  وخالــد  عبدالخالــق  عبدالرحمــن 
للصــاالت  اآلســيوي  المقيــم  إلــى  إضافــة 

عبدالرحمن عبدالقادر.

 جاسم محمود

ضمن إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
محمود مقّيما لحكام مباراة الهالل واالتحاد

حسن علي

محمد الدرازي

محمد الدرازي

16 سبتمبر 2019 االثنين
17 محرم 1441

الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أجــرى 
الجولــة  مباريــات  جــدول  علــى  تعديــا 
السادســة لــدوري زيــن الســاوي؛ بســبب 
إقامة مهرجان اعتزال النجم عبدالمجيد 
علي شــهرام، وبحســب التعديل ســيلعب 
يــوم الثاثــاء 17 ســبتمبر مدينة عيســى 
وتليهــا  السادســة  الســاعة  المحــرق  مــع 
عنــد الـ7:45 مباراة ســترة والحالة، ويوم 
وســماهيج  النجمــة  ســيلعب  األربعــاء 
الســاعة الخامســة واألهلــي مــع االتحــاد 
عنــد  ثــم  والنصــف  السادســة  الســاعة 
مــع  النويــدرات  ســيتواجه   8 الســاعة 
البحريــن، فيمــا ســيلعب يــوم الخميــس 
دقيقــة   7:45 عنــد  المنامــة  مــع  الرفــاع 

مساًء.

تعديل بدوري 
السلة

حسين حماد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

إنجاز رياضي 
مشّرف يحققه 
مفخرة رياضة 

بناء األجسام



لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
الملــك  جاللــة  ممثــل  بإطــالق  خليفــة، 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلس للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة، برنامج “فرص” 
كأحــد مبادرات البرنامــج الوطني لتطوير 
القطــاع الشــبابي والرياضي فــي البحرين 
“اســتجابة”، عن طريــق تقديم فرص منح 

وفــرص تدريبيــة للشــباب البحرينــي فــي 
العديد من الشركات والمؤسسات.

ُيعــد  “فــرص”  برنامــج  أن  ســموه  وأكــد 
مبادرة خاّلقة وهادفة، سُتسهم في تعزيز 
الســتثمار  وتؤهلهــم  الشــباب،  مهــارات 
العمــل،  ســوق  فــي  وقدراتهــم  طاقاتهــم 
وقطــاع ريــادة األعمــال، مشــيًدا بحــرص 
ومســاندة  دعــم  اســتمرار  علــى  ســمّوه 
خطط تطوير قطاعي الشــباب والرياضة، 
والدفــع نحــو تنفيــذ المبــادرات واألفــكار 
الرائــدة، التــي ترتقــي بهذيــن القطاعيــن، 

وتحقــق لهمــا النمو والتقدم. وقال ســموه 
إن إطــالق برنامــج “فرص” سيشــكل نقلة 
نوعيــة لشــباب مملكة البحرين، وســيفتح 
والتأهيــل  التدريــب  فــرص  أمامهــم 
بمستويات عالية ومتقدمة في العديد من 
المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، 
وهــو ما ســيجعلهم أكثر قــدرة وقوة على 

تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  ســمو  وأشــاد 
الجهــات  مختلــف  بتفاعــل  الســلة  لكــرة 
والمؤسســات مــع برنامــج “فــرص”، وبمــا 

ُيترجــم تحمــاًل لمســؤولية دعــم الشــباب 
وتأهيلهــم، وتدريبهم علــى مختلف المهن 
بالــدور  المتخصصــة، مشــيًدا  والوظائــف 
الــذي تضطلــع بــه وزارة العمــل والتنميــة 
الشــباب  شــؤون  ووزارة  االجتماعيــة، 
وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  والرياضــة، 

“أمــازون  شــركة  جانــب  إلــى  البحريــن، 
ويــب سيرفيســز” للقطــاع العــام العالمــي، 
البرنامــج،  مســاندة  علــى  وحرصهــم 
بالصــورة  انطالقتــه  فــي  واإلســهام 
تحقيــق  نحــو  بــه  والمضــي  المطلوبــة، 

أهدافه وغاياته النبيلة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بمبادرة ناصر بن حمد

البحرينيــة  للجنــة األولمبيــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  لجنــة رياضــات  عقــدت 
اجتماعــا هامــا برئاســة خليفة القعود رئيس اللجنة؛ لمناقشــة روزنامــة الفعاليات 

والمسابقات التي سوف تقوم اللجنة بتنظيمها.

فــي  اللجنــة  بأعضــاء  القعــود  ورحــب 
مســتهل االجتمــاع، إذ نقــل لهــم تحيــات 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة، إذ يتابع ســموه أنشــطة 
اهتمامــا  ويعطــي  دائــم  بشــكل  اللجنــة 
الشــعبي  المــوروث  لرياضــات  كبيــًرا 
كونهــا تمثــل جــزء مــن الهويــة الوطنيــة 
البحرينيــة، وهــذا الشــيء محــل اعتــزاز 
وتقديــر كبيــر مــن قبــل جميــع منتســبي 

اللجنة.
وأشــاد القعود بالدعــم الكبير المقدم من 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
للجنة رياضات الموروث الشــعبي، مبيًنا 
أن هــذا الدعــم والرعايــة المقدمــة مــن 
فــي جعــل  ســاهمت  الرياضيــة  القيــادة 

الــدول  مــن  واحــدة  البحريــن  مملكــة 
الرائدة في رياضات الموروث الشعبي.

كمــا نــوه القعود بالدعــم البــارز والجهود 
الســخية للنائــب األول لرئيــس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمد آل خليفة، إذ يعد ســموه داعما 

أساسيا لرياضات الموروث الشعبي.
وأكد القعود أن الموســم المقبل ســيكون 
بالفعاليــات والمســابقات  موســًما دســًما 
المختلفــة التــي تمثــل رياضــات شــعبية 
المجتمــع  لــدى  معروفــة  وتراثيــة 
البحريني، مشيًرا إلى أن إضافة مسابقة 
المبــادرات  إحــدى  تعــد  التــي  الوصيــة، 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  لســمو  الرائــدة 
آل خليفــة، تؤكــد مــدى االهتمــام الــذي 
تحظــى به رياضــات الموروث، خصوًصا 

أنها ذات أبعاد مختلفة.
وتقرر تعيين عبدالعزيز الرميحي رئيًسا 
للجنــة المنظمــة لمســابقة الوصيــة التــي 
ســتنطلق فــي شــهر نوفمبــر المقبــل، إذ 
تشــمل مســابقة الوصيــة 3 رياضات هي 

السباحة والرماية وركوب الخيل.
المــوروث  رياضــات  لجنــة  عينــت  كمــا 
الشــعبي أحمــد الرميحــي رئيًســا للجنــة 

المنظمة لمســابقة فــارس الموروث التي 
سوف تقام في شهر ديسمبر المقبل.

وكان الرميحــي قــد تــوج بطال لمســابقة 
المــوروث فــي نســختها األولــى  فــارس 
الموســم الماضي عن جدارة واستحقاق 
بعــد أن تمكــن مــن الفــوز فــي مختلــف 
الجوالت التي تشمل سباق اإلبل وسباق 
الخيــل والرمايــة وهدد الصقــور، إضافة 

إلى تفاصيل أخرى تتعلق بمعلومات عن 
رياضات الموروث الشعبي المختلفة.

وتــم تعيين ســلطان صالح رئيًســا للجنة 
المــوروث  تحــدي  لمســابقة  المنظمــة 
التــي تقام للموســم الثاني علــى التوالي 
بمبادرة كريمة من ســمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وتقرر أن تقام مســابقة تحدي الموروث 

فــي شــهر مــارس المقبــل، إذ تقــام هــذه 
البحــري  المــوروث  إلحيــاء  المســابقة 

والزراعي.
المبكــر  اإلعــداد  االجتمــاع  وناقــش 
لموســم ناصر بــن حمد للصقــور والصيد 
فــي نســخته السادســة، والــذي يقام في 
ينايــر المقبــل، إذ وّجــه القعــود بضــرورة 
التحضير المبكر لموسم الموروث البري، 
وتم مناقشة األمور اإلدارية والتنظيمية 
اللجــان  تعييــن  إلــى  إضافــة  للموســم، 
يتضمنهــا  التــي  المختلفــة  للرياضــات 
الموســم أحد أبرز أنشطة لجنة رياضات 

الموروث الشعبي.
وتــدرس اللجنــة المنظمــة لموســم ناصر 
بــن حمــد للصقــور والصيــد التعديــل في 
بعــض قواعــد وآليات مســابقات الصقور 

بأنواعها المختلفة. 
كمــا ناقــش االجتمــاع أبرز المســتجدات 
لرياضــات  بــن حمــد  ناصــر  فــي موســم 
حالًيــا  يقــام  الــذي  البحــري  المــوروث 
أكتوبــر  شــهر  انتهــاء  حتــى  ويســتمر 

المقبل.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــم الــقــيــادة الــريــاضــيــة ــدع ــات... والــقــعــود يــشــيــد ب ــق ــاب ــس ــم ــاء ال ــ تــعــيــيــن رؤسـ

“الموروث” تجتمع لمناقشة روزنامة الموسم الجديد

جانب من االجتماع

الفارس الرميحي خامس بطولة السعد الدولية
ــاف إلـــى ســلــســلــة إنـــجـــازات حــقــقــهــا أبـــنـــاء الــبــحــريــن ــض إنـــجـــاز ي

حقــق الفــارس البحرينــي معيــوف الرميحــي المركــز الخامــس فــي بطولــة الســعد الدوليــة 
للقفــز علــي الحواجــز التي أقيمت في المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، ونظمها اتحاد 
الفروســية الملكي األردني بإشــراف االتحاد الدولي، في إنجاز مشــرف يضاف إلى سلسلة 
اإلنجازات التي حققها أبناء مملكة البحرين على مســتوى ســباقات الفروســية في مختلف 

دول العالم. 

التــي  البطولــة  فــي  الرميحــي  فــوز  وجــاء 
يمثلــون  فارســا   22 مــن  أكثــر  فيهــا  شــارك 
العربيــة  المملكــة  بينهــا  9 دول عالميــة مــن 
العربيــة،  مصــر  وجمهوريــة  الســعودية، 
وكنــدا،  األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات 
واليابــان وفرســان المنتخب األردني، وســط 
منافســة حامية شــهدتها مراحل البطولة، إذ 

بلغ ارتفاع الحواجز 110 سم.
وأهــدى الفارس معيوف الرميحي هذا الفوز 
إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفــة، ونائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  رئيــس  للبيئــة 
وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
راشــد آل خليفة، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز جاء 
الشــبابية  للحركــة  الكبيــرة  الرعايــة  نتيجــة 
كان  إذ  عمومــا،  المملكــة  فــي  والرياضيــة 
هــذا الدعــم الدافــع األكبر لجميــع الرياضيين 
لتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات ورفــع اســم 

البحرين عالًيا خفاًقا في المحافل كافة. 
وأشــار إلــى أن مــا تحقــق فــي بطولة الســعد 
الدوليــة لفروســية القفــز عن الحواجــز، جاء 
وســط اســتعداداته وتفوقه علــى العديد من 

المتســابقين لتأكيــد مكانــة المملكــة، مؤكــدا 
لمضاعفــة  يدفعــه  الفــوز  هــذا  تحقيــق  أن 
اإلنجــازات  مــن  مزيــد  وتحقيــق  الجهــود 
المحافــل  فــي  المملكــة  باســم  الرياضيــة 

الرياضيــة بمشــاركة نخبة من أبطــال العالم، 
معربــا عــن شــكره وتقديــره لــكل من قــدم له 
الدعــم والمســاندة فــي تحقيــق هــذا اإلنجاز 

البحريني العالمي.

الفارس البحريني معيوف الرميحي

اللجنة اإلعالمية
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نجــح نــادي االتفــاق فــي خطــف توقيــع الالعب فيصــل محمد؛ ليمثــل بذلك صفــوف الفريق 
األول لكرة اليد بدًءا من الموسم الرياضي 2020 -  2019.

وتم توقيع العقد بشكل 
أمــس  مســاء  رســمي 
األول الســبت فــي مقــر 
النــادي بحضــور رئيس 
النــادي فــوزي الــدرازي 

والالعب نفسه.
هــذه  أن  شــك،  ودون 
الصفقــة تعتبــر إضافــة 
قويــة لصفــوف “االتي” 

بقيــادة المــدرب المحنــك العائــد لدورينــا مــن جديد عادل الســباع؛ كــون الالعب لديه 
خبــرة ميدانيــة كبيرة لخوضه الكثير من المحطات المحلية وآخرها األهلي بالموســم 
الماضــي، ويتميــز بالســرعة ومهــارة المراوغــة وتســجيل األهــداف باختــراق حصــون 
دفاعات الخصم والتصويب الخلفي المباغت، إضافة لحسن التدبير في مركز صناعة 
اللعب. وفي ســياق اللعبة االتفاقية، تعاقدت اإلدارة مع الالعب ســجاد ميرزا لينضم 

إلى كتيبة الفريق األول. 
وتبــدوا أن اإلدارة االتفاقيــة تهــدف إلــى تعزيز صفوف الفريــق األول ببعض العناصر 
المميــزة ودمجهــا لألســماء الموجــودة والعمــل علــى توليفة ناجعــة، بإمكانهــا تحقيق 
األهداف المرجوة وفي أولوياتها عودة الفريق إلى تحقيق المستويات الفنية المميزة 
والنتائــج اإليجابيــة الكبيــرة ووجــوده فــي دائــرة المنافســة مع فــرق المقدمــة والتي 

افتقدها في السنتين األخيرتين.

يد االتفاق تضم فيصل محمد

سمو الشيخ عيسى بن علي

علي مجيد
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اتحاد السلة

بــرنــامـــج “فـــرص” يعــــزز قـــــــدرات 
الكـــوادر الوطنيـــة

اللجنة االعالمية - العاصمة االردنية عمانالرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

عقــدت لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة اجتماعا 
االتحــاد؛  بمقــر  المحاضــرات  بقاعــة  الحــكام  مــع جميــع  تنســيقيا 
اســتعدادا النطــالق منافســات الموســم الرياضــي المقبــل 2019 - 
 2020، بحضــور عضــو مجلــس ادارة االتحــاد رئيس لجنــة الحكام 

راشد جابر وأعضاء اللجنة. 
وفــي بدايــة اللقــاء، رحب جابــر بجميع الحــكام ونقل لهــم تحيات 
مجلــس إدارة االتحــاد برئاســة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة، 
الموســم  امتــداد  علــى  بذلوهــا  التــي  الطيبــة  بجهودهــم  مشــيدا 

الماضي؛ ليشكلوا عنصرا أساسيا في نجاح جميع المسابقات.
وأكد جابر أهمية مضاعفة الجهود والتركيز خالل الموســم المقبل 
والســعي إلخراج جميع المســابقات بالشــكل األمثل والحرص على 
التحضير واالســتعداد الذهني قبــل المباريات والعمل على تطبيق 
القانــون وتالفــي األخطــاء قــدر اإلمــكان، كما قدم لهم سلســلة من 

المالحظات والنصائح الواجب اتباعها.
وعبــر جابر عــن اعتزازه الكبير بالدور الذي يقوم به جميع الحكام؛ 
باعتبارهــم جــزءا أساســا من اللعبة ونجاح مســابقاتها وهو ما عزز 

سمعة التحكيم البحريني إقليميا وقاريا ودوليا وأدى إلى تخريج 
كوكبة من الحكام الذين شرفوا المملكة في مختلف االستحقاقات 
الخارجيــة، مؤكدا اهتمام مجلــس إدارة االتحاد بالحكم البحريني 

والوصول به إلى أرفع المستويات.
وعبر عن ثقته الكبيرة في قدرة الحكام على بذل كل ما من شأنه 
أن يســهم في إخراج الموســم المحلي المقبل بأفضل صورة؛ نظرا 
لوجود نخبة من الكفاءات التحكيمية المتميزة بمختلف درجاتهم 

متمنيا لهم جميعا التوفيق والنجاح.

وصــل وفــد مملكــة البحريــن لذوي العزيمــة إلى العاصمة األردنية )عّمان(؛ اســتعدادا للمشــاركة في منافســات بطولة ٔالعاب 
غــرب ٓاســيا البارالمبيــة الثانيــة التي ســتقام من تاريخ 16 لغاية 22 ســبتمبر الجاري، برئاســة األمين العام للجنــة البارالمبية 
البحرينية علي الماجد. وتشارك البحرين في هذه البطولة بأكبر وفد في تاريخها والذي يضم 47 فردا من العبين وإداريين 

وفنيين ضمن ٣ رياضات وهي ألعاب القوى وكرة السلة على الكرسي المتحرك ولعبة البوتشيا.

بفنــدق  العزيمــة  ذوي  وفــد  واســتقر 
الريجنسي، مقر إقامة الوفود المشاركة 

في البطولة.
وســوف يحضر اليــوم )االثنيــن( الفريق 
الفنــي  االجتمــاع  واالداري  الفنــي 
لأللعــاب وعملية تصنيــف الالعبين غير 
بطاقــات  الســتالم  دوليــا؛  المصنفيــن 
الالعبــون  وســيخوض  المشــاركة، 
خصــص  إذ  التدريبيــة،  حصصهــم 
للتدريــب  محــدد  مــكان  منتخــب  لــكل 
اســتعداًدا للمشاركة، إضافة إلى حضور 

حفل االفتتاح.
إلــى  المشــاركة  المنتخبــات  وتتطلــع 
الميداليــات  مــن  مجموعــة  تحقيــق 
الملونــة، إذ يضــم الوفــد المشــارك نخبة 
من الالعبيــن الحاصلين على تصنيفات 
وأرقــام متقدمــة على المســتوى الدولي 
يمثلــون  العــب   500 مــع  ويتنافســون 
جميــع دول غــرب أســيا، ويتمتــع العبــو 
منتخبنــا بمعنويــات عاليــة يأملــون مــن 
خاللهــا إلــى إضافــة إنجــاز جديــد إلــى 
سلسلة ما تحقق في المحافل السابقة.

اجتماع لجنة الحكام 

المشاركة في منافسات بطولة ألعاب غرب آسيا البارالمبيةإخراج المسابقات بالشكل األمثل والحرص على التحضير الذهني

الوفد البحريني لذوي العزيمة يصل األردن“الحكام” تستعد النطالق موسم الكرة الطائرة
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”BLAST Pro“ البحرين تستضيف المرحلة األخيرة لـ

الرفـــاع بطـــاًل لكـــأس الســـوبــــر الكــــروي

المؤيد: تأكيد لتوجهات “البحرين عاصمة الشباب والرياضة” والترفيه وصناعة الرياضة

على حساب المنامة وبركالت الترجيح

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنه وبالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية وسلسلة
BLAST Pro ستســتضيف مملكــة البحريــن الجولــة األخيرة للحدث األبــرز عالميا في رياضة 

األلعاب الرياضية االلكترونية والتي تبلغ مجموع جوائزه بقيمة 500,000 دوالر أمريكي. 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  دعــم  ويأتــي 
للمرحلــة األخيــرة ل “ BLAST Pro “ انطالقــًا 
مجــال  وتطويــر  تنميــة  علــى  تركيــزه  مــن 
األلعــاب االلكترونيــة الصاعــد علــى مســتوى 
فــي  أعمالــه  المنطقــة والعالــم، وذلــك ضمــن 
إلــى  االســتثمارات  وتشــجيع  اســتقطاب 

مملكــة البحرين من أجل المســاهمة في خلق 
الوظائف.وتحظــى المملكــة بالعديد من نقاط 
القــوة التــي تؤهلهــا لتكــون وجهــة لمطــوري 
احتضانهــا  ضمنهــا  ومــن  العالمييــن  األلعــاب 
لتركيبة ســكانية شــابة تتقن اللغتيــن العربية 
مــع  واســع  بشــكل  وتتعاطــى  واالنجليزيــة 

إلــى  المتطــورة،  التقنيــة  المنتجــات  أحــدث 
جانــب مــا يميــز البحرين بقربها مــن أحد أكبر 
التعــاون  فــي دول مجلــس  األلعــاب  أســواق 
الخليجــي وهــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
دعــم  فــي  المجلــس  ســاهم  لذلــك  ونتيجــة 
بصناعــة  المختصــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
 IGN Convention“ فعاليــة  ومنهــا  األلعــاب 
وفعاليــة   ”Dreamland Expo“ وفعاليــة   “

.“ Bahrain Gaming Experience“
كمــا تأتي اســتضافة مملكــة البحرين للبطولة 
العالمية األبرز متوافقة مع رؤية سمو الشيخ 

ناصــر بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللة الملك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
فــي  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
والرياضــة  الشــباب  عاصمــة  البحريــن  جعــل 
والعمــل على تكريس مبــادئ صناعة الرياضة 
والترفيــه الرياضي لتكون البحرين في دائرة 
التــي  البطولــة  العالميــة.  وســتقام  األضــواء 
فــي   BLAST Pro موســم  نهايــة  ستشــكل 
الفترة من 13 إلى 14 ديســمبر وســتكون أكبر 
حدث للرياضة اإللكترونية يقام في المنطقة، 
وفقــا لسلســلةBLAST Pro والتــي تنظم أكثر 

البطــوالت الرياضيــة االلكترونيــة اثــارة فــي 
العالــم ويحــرص علــى مشــاهدتها جمــع كبيــر 
مــن محبي هــذه الرياضات مــن مختلف دول 

العالم. 

وســتتواجد في البحرين الفرق األربعة األكثر 
تميــزا فــي المســابقة وبحســب نظــام النقــاط 
الــذي تتبعــه BLAST Pro حيــث ســتتنافس 
تلك الفرق على لقب المسابقات وعلى الهواء 
مباشــرة أمــام الجماهيــر العاشــقة للبطــوالت 

االلكترونية العالمية.

قــاد الحــارس عبدالكريــم فــردان فريق الرفاع إلى التتويج بلقب كأس الســوبر بابكو 2019 لكرة القدم 
على حســاب المنامة، بتصديه ركلتين ترجيحيتين، في المباراة التي أقيمت بينهما، مســاء أمس، على 
استاد مدينة خليفة الرياضية، وذلك بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكال الطرفين.

ولجأ الطرفان إلى ركالت الترجيح التي ابتســمت 
للرفاع بنتيجة )2-4( وفي المجموع )3-5(.، وتوج 
رئيــس اتحــاد الكــرة الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 

خليفة، الرفاع بلقب السوبر.
ويعتبر إنجاز الرفاع تواصال لسلسلة ألقاب الفريق 
الســماوي الــذي أحــرز لقبــي كأس الملــك ودوري 

ناصر بن حمد الممتاز في الموسم الماضي.
ورغــم تقــدم المنامــة بهــدف للمحتــرف البرازيلــي 
عــادل  الرفــاع  أن  إال   ،)7( الدقيقــة  فــي  مارســيو 
النتيجة في الدقيقة )26( عن طريق كميل األسود. 
وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد حصل المنامة 
على ركلة جزاء بعد إعاقة سيد مهدي باقر لالعب 
للكــرة مارســيو  المنامــة عيســى موســى، وتقــدم 
ووضــع فريقــه فــي المقدمــة )7(. وعــادل الرفــاع 
النتيجــة بعدمــا أخطأ حارس المنامــة عمار محمد 
فــي إمســاك الكــرة، إذ ســجل كميــل األســود هدف 
التعــادل )26(.  ولــم يشــهد الشــوط الثانــي اهتزازا 
للشــباك؛ ليحتكــم الطرفــان إلــى ركالت الترجيــح. 
وفــي ركالت الترجيح ســجل للرفاع:حبيب هارون، 
محمــد صولــة، علــي حرم وكميــل األســود، وللمنامة 
وأضــاع  جهــاد،  وعيســى  موســى  سجل:عيســى 

محمــود عبدالرحمــن وعيســى غالــب.  أدار المبــاراة 
الحكــم محمــد بونفــور، وعاونه محمــد جعفر وعلي 

سعد، والحكم الرابع حسين البحار.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

 أيمن المؤيد 

أحمد مهدي  |  تصوير رسول الحجيري

أم الحصم - اتحاد رفع األثقالاللجنة اإلعالميةمكتب النائب فاطمة القطري

نوهــت النائــب فاطمــة القطــري بإعــالن المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
إطالقه برنامج “فرص” لتقديم الفرص والمنح التدريبية للشباب البحريني في 

العديد من الشركات والمؤسسات.

ولفتــت إلــى أن إطــالق مثل هــذا البرنامج 
المبتكــر يؤكــد حجــم االهتمام الــذي يوليه 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
آل خليفــة لدعــم وتطويــر قطــاع الشــباب 
أن  إلــى  وأشــارت  البحريــن.  مملكــة  فــي 
وحــرص  جديــة  يعكــس  البرنامــج  هــذا 

المجلــس األعلى للشــباب والرياضة على 
االســتمرار في إطــالق المزيد من 

البرنامــج  ضمــن  المبــادرات 
الوطني لتطويــر القطاع 

الشبابي والرياضي في 
)اســتجابة(،  البحريــن 
التوجيهــات  وتنفيــذ 

الملكيــة الســامية بجعــل 

الشــباب البحرينــي الواجهــة األولى لســوق 
العمل، وصقل مهاراته ليأخذ دوره في بناء 
المســتقبل المشــرق للمملكة. وقالت النائب 
يعــد  فــرص  برنامــج  القطــري:”إن  فاطمــة 
فرصــة مهمــة للشــباب البحرينــي لالنطالق 
نحــو ريــادة األعمــال، ومســاهمة فعالــة في 
التعليــم  مخرجــات  بيــن  الفجــوة  تقليــص 
واحتياجات سوق العمل، والمحافظة على 

معدالت البطالة في حدودها اآلمنة.
ولفتــت النائــب إلــى أن دخول كل من 
شــركة “أمــازون ويــب سيرفيســز” 
وغرفة تجارة وصناعة البحرين 
الشــركات  أولــى  بيــن  مــن 
والمؤسســات التــي تنضم 
يعــد  “فــرص”  لبرنامــج 

بداية قوية للبرنامج.

أشــاد عضــو مجلــس النــواب رئيــس 
الشــباب والرياضــة  عبــدهللا  لجنــة 
الدوسري بإعالن ممثل جاللة الملك 
لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
بــن  ناصــر  الشــيخ  والرياضــة ســمو 
حمــد آل خليفــة عن إطــالق برنامج 
عليــه وزارة  الــذي تشــرف  “فــرص” 
كأحــد  الرياضــة  الشــباب  شــؤون 
مبــادرات البرنامج الوطنــي لتطوير 
فــي  والرياضــي  الشــبابي  القطــاع 
عــن  وذلــك  “اســتجابة”  البحريــن 

منــح  فــرص  تقديــم  طريــق 
وفرص تدريبية للشباب 

البحريني في العديد 
الشــركات  مــن 

والمؤسسات. 
الدوســري  وأشــاد 

التــي  المبــادرة  بهــذه 

أطلقهــا ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
وفــرص  منــح  علــى  تقــدم  والتــي 
فــي  البحرينــي  للشــباب  تدريبيــة 
أجــل  مــن  والمؤسســات  الشــركات 
الوطنيــة  الكــوادر  قــدرات  تنميــة 
وتعزيــز مهاراتهــم وصقــل خبراتهــم 
متخصصــة  دورات  خــالل  مــن 
والعمــل  متعــددة،  مجــاالت  فــي 
الشــباب  زيــادة حجــم كفــاءة  علــى 
وبنــاء الثقــة عبــر مهــارات تطبيقيــة 
تســاعد الشــباب على االبتــكار وبناء 
المســتقبل وتهيئتهــم للدخــول فــي 
ريــادة  وقيــادة  العمــل  ســوق 
بالشــراكة  وذلــك  األعمــال 
ويــب  أمــازون  شــركة  مــع 
سيرفيسز ووزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة 
تجــارة  وغرفــة 

وصناعة البحرين.

لبنــاء  آســيا  غــرب  اتحــاد  رئيــس  أكــد 
األجسام واللياقة البدنية، النائب األول 
لرئيس اتحاد غرب آســيا لرفع األثقال، 
مســاعد رئيــس االتحــاد العربي، رئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال بإطالق 
برنامــج “فــرص” ســلطان الغانــم الــذي 
أعلــن عنه ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة ممثــل جاللــة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات  كأحــد 

لتطويــر القطــاع الشــبابي والرياضي 
مــن  “اســتجابة”  المملكــة  فــي 

خالل تقديم فرص ومنح 
للشــباب  تدريبيــة 
فــي  البحرينــي 
العديــد من الشــركات 

والمؤسسات.
وأكــد الغانــم أن المبــادرة 

الرائــدة  للمبــادرات  اســتمرارًا  تأتــي 
والمتميزة التي يقدمها سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة من أجل دعم وتطوير 
وإتاحــة  وتطويــره  الشــبابي  القطــاع 
الفــرص أمــام الشــباب البحريني من أجل 
تنميــة قدراتهم وتعزيــز مهاراتهم وصقل 
خبراتهــم وتهيئتهــم للدخــول فــي ســوق 
العمــل، مؤكــدًا أيضــًا أن ســموه حريــص 
كل الحــرص علــى توفير هذه الفرص في 
مختلف المؤسسات والشركات من خالل 
أعلــى درجات التدريــب لهم عبر تمكينهم 
مــن خالل فرص العمل المختلفة التي 
ســتتوفر لهــم فــي هــذا البرنامــج، 
والتــي تعــد فرصــة بحــد ذاتهــا 
وصقــل  مهاراتهــم  لتعزيــز 
مزيــد  وكســب  مواهبهــم 
مــن الخبرات مــن خالل 
ســوق  فــي  االنخــراط 

العمل.

الغانم: فرصة لصقل المواهبالدوسري: تعزيز كفاءة الشبابالقطري: “فرص” برنامج مبتكر لتطوير الشباب

الرفاع - اتحاد الطاولة

تألــق العــب منتخبنــا الوطني لكرة الطاولــة محمد عباس وقــاد منتخبنا 
لتحقيق انتصارين في بطولة آسيا ال 24 المقامة حاليًا في أندونيسيا.

 واســتهل المنتخب مشــواره في البطولة آســيا ال 24 المقامة في جاكرتا 
بانتصار مثير على حســاب البلد المســتضيف اندونيســيا )3/2( بعد مباراة 
قــدم فيهــا العبينــا أداء رجولــي خصوصــًا مــن محمد عباس الــذي فاز في 
مباراتيــن ورجــح كفــة منتخبنــا بتحقيق االنتصار األول فــي البطولة التي 
انطلقت أمس.  وبدأ منتخبنا المواجهات بانتصار محمد عباس على العب 
اندونيســيا بثالثة أشــواط مقابل شــوط، قبل أن يخسر الالعب راشد سند 
بثالثة أشواط مقابل شوط، ثم خسر إلياس الياسي بثالثة أشواط مقابل 
شوط، وأعاد محمد عباس المواجهات بتعادل مثير عندما فاز على العب 
أندنونســيا بثالثــة أشــواط نظيفــة ليتجــه المنتخبين إلــى مواجهة فاصلة 
تمكــن فيهــا راشــد ســند مــن الفــوز بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطين.  وفي 

المباراة الثانية، تمكن المنتخب من الفوز على منتخب غيرغيستان بثالثة 
)3/1(، حيــث فــاز محمــد عبــاس ومرتضى حســين ومحمد عبــاس بثالثية 
نظيفة، فيما خسر الشوط العب منتخبنا راشد سند بثالثة أشواط مقابل 

شوط، وبذلك يتأهل المنتخب إلى الدور الثاني.

حقــق انتصاريــن علــى حســاب اندونيســيا وقيرغزســتان
أحمر الطاولة يتأهل للدور الثاني لبطولة آسيا

بنا

هنأ الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، 
رئيس واعضاء نادي الرفاع بمناسبة فوز فريق الرفاع بكأس السوبر البحريني لكرة 

القدم 2019 .

وبهــذه المناســبة، بــارك الفريــق أول ركــن 
ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة 
رئيس الحرس الوطني، جهود إدارة نادي 
الرفاع برئاسة الشيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفة والجهازين اإلداري والفني والعبي 
الفريــق، متمنيــًا للنــادي مزيدًا مــن النجاح 

والتقدم في مسيرته الرياضية.
وأكد ســموه أن هذا اإلنجاز يأتي مواصلة 
فيهــا  التــي حصــد  الرياضيــة  لإلنجــازات 
نادي الرفاع األلقاب التي يســتحقها نظير 
اإلعــداد المتميــز لمشــاركاته فــي مختلــف 

البطوالت.
كمــا أشــاد ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي 
البحرينــي فريــق  الســوبر  بوصيــف كأس 
نــادي المنامــة، مؤكــدًا أن وصولــه للــدور 

الجيــد  اإلســتعداد  علــى  دليــل  النهائــي 
والمهارة العالية وأداء الفريق المتميز.

وأضاف ســموه أن حســن تنظيــم البطولة 
والتجهيز لها وإدارة المباريات باحترافية 
ظهــور  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهم  واســعة، 
البطولــة بذلــك المســتوى المتميز، مشــيدًا 
المنظمــة  اللجنــة  بذلتــه  التــي  بالجهــود 

القائمة على الكأس.
الشــيخ  ســمو  ركــن  أول  الفريــق  وأشــار 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطنــي إلــى أنــه وبفضــل الدعــم الواســع 
للرياضــة مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة فــي المملكــة، 

باتــت كــرة القــدم تشــهد طفــرة ملحوظــة 
مــن ناحية اإلمكانيات الفنية ومســتويات 
ممــا  ومهاراتهــم،  الالعبيــن  وأداء  الفــرق 
ينبئ بمســتقبل واعد لهذه الرياضة سواًء 
على مســتوى البطوالت المحلية، أو حتى 

على مستوى المشاركات الخارجية.

سمو رئيس الحرس الوطني

ــر ــوبـ ــسـ بـــمـــنـــاســـبـــة إحـــــــــراز لـــقـــب كــــــأس الـ
سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ الرفاع



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أقامــت زيــن البحريــن، شــركة االتصــاالت الرائــدة فــي مملكــة البحريــن، 
جلســة نقــاش حول “ كيفية االنجــاز عند الفقدان”، التي عقدتها الشــركة 
بحضــور الكاتبــة هومــا ز. أحمــد مؤلفــة كتــاب “ 37 درًســا حــول كيفيــة 

االستفادة من الفقدان” وذلك في بداية شهر أغسطس.
أقيمــت هــذه الفعاليــة والتــي تقــام كل شــهر فــي بــرج زيــن علــى هامش 
برنامــج زين TALKS، الذي يســعى إلى اســتضافه المفكريــن والمحليين 

للنقاش والحديث مع موظفين الشركة. 
المفكريــن  لدعــم  البحريــن  زيــن  ثقافــة  مــن  جــزءا  البرنامــج  ويعتبــر   
والتعريــف عنهــم خالل مســيرتهم، حيث بدأ برنامج زيــن TALKS العام 
الماضي في سبتمبر 2018 وذلك لتزويد اإللهام والمعرفة لموظفين زين 
البحرين. كما استضافت زين البحرين جلسة حول إستراتيجية السعادة 

لموظفيها في وقت سابق هذا العام.
خصصــت المناقشــة التــي عقــدت فــي وقت ســابق من هذا الشــهر تحت 
عنوان “ كيفية االنجاز عند الفقدان” لموظفي شركة زين البحرين، والتي 
قدمــت فيهــا النصائــح والــدروس فــي كيفيــة تحريــر النفس مــن الحزن 
واألســى عنــد فقدان شــخص عزيــز والقــرارات التي يتوجب علــى الفرد 

اتخاذها لتحويل مشاعره من خالل نموذج الخطوات الثالث للتعافي.
كمــا اختتمــت الفعاليــة بتوزيــع نســخ موقعــه من كتــاب “37 درًســا حول 
كيفيــة االســتفادة مــن الفقــدان” علــى جميــع مــن حضــروا مــن موظفــي 

هوما ز. أحمدالشركة.

ــم الــمــفــكــريــن ــ ــة دع ــاف ــق ــن ث ــزء مـ ــ الــبــرنــامــج ج

“زين” تعقد جلسة نقاش لكتاب “73 درًسا”

للتواصل: 17111509

بفضــل األداء القــوي والديناميكية المتفوقة 
والتصميم المميز، تؤكد ســياراتا مرسيدس-
 CLA 45 Sالجديدتــان المدمجتــان   AMG
4MATIC+  و A 45 S 4MATIC+  )معــّدل 
اســتهالك الوقــود: 8.4–8.3 لتــر / 100 كلــم؛ 
معــّدل انبعــاث ثاني أكســيد الكربــون: 192–
189 غرام / كلم( على ريادتهما في هذه الفئة 
مــن الســيارات. وتواصــل هاتــان الســياراتان 
مــع  أســالفهما،  غــرار  علــى  النجــاح  مســيرة 

إرساء الكثير من المعايير الجديدة. 
ســعة  بالكامــل  المطــور  المحــرك  ويعتبــر 

مختلفتيــن  بنســختين  والمتوفــر  ليتريــن، 
مــن حيــث االســتطاعة والعزم، أقــوى محرك 
توربينــي  شــاحن  مــع  األســطوانات  رباعــي 
مصمم لســيارات اإلنتاج التجاري. ويضاهي 
الطــراز S من هــذا المحرك باســتطاعته التي 
تبلــغ 310 كيلــوواط )421 حصــان( محركات 
الفئــات األعلى من الســيارات. ويضمن نظام 
لنقــل   AMG SPEEDSHIFT DCT-8G
الحركة الجديد ثماني الســرعات مع القابض 
المــزدوج أداًء سلســًا ونقــالً أســرع للغيــارات 

خالل أجزاء من األلف من الثانية.

AMG Performance 4MA-  ويــوزع نظــام
بالكامــل  المتغيــر  الرباعــي  للدفــع   +TIC
طاقــة المحــرك علــى المحــور الخلفي بشــكل 
للتحكــم   AMG نظــام  بواســطة  اختيــاري 
 )AMG TORQUE CONTROL( بالعــزم 
مــن أجــل توفير قوة ســحب قصــوى وقدرة 
هائلــة عنــد تفعيل نمــط Drift. ويعود الفضل 
فــي ذلــك إلى التــرس التفاضلــي الجديد في 
المحور الخلفي والذي يشــتمل على قابضين 
متعــددي األقــراص لــكل عجلــة خلفيــة علــى 

حدة.

السيارتان الرياضيتان الفائقتان في فئة السيارات المدمجة

CLA 45 S 4MATIC و +AMG A 45 S 4MATIC  مرسيدس” تطلق“
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المــوزع  موترســيتي،  شــركة  قامــت 
الحصــري لمركبات ماكســوس فــي مملكة 
مــن  يتكــون  أســطول  بتســليم  البحريــن 
شــركة  إلــى   V80 ماكســوس  مركبــة   20
فــي  اســتخدامها  ليتــم  الصــادق  نقليــات 
توفيــر خدمات النقل للمدارس والوزارات 
الســياحية  الجــوالت  تنظيــم  وشــركات 

وغيرها من الجهات التي تتعامل معها.
مركبــة  وهــي   ،V80 ماكســوس  ُصممــت 
متعــددة األغــراض، بشــكل يتناســب مــع 
األوروبيــة  الســالمة  ومتطلبــات  معاييــر 
المعمول بها في انجلترا وقد حصلت على 
تقييــم 5 نجــوم فــي البرنامــج األســترالي 
لتقييم الســيارات الجديــدة ANCAP، كما 
أنها تعمل بواسطة محرك الديزل الصديق 
للبيئة ECO-D المزود بتقنية TDCI وهي 
تقنية تعتمد على خاصية الحقن المباشــر 

وترفــع  المركبــات  أداء  مــن  تعــزز  التــي 
الكفاءة في استهالك الوقود. 

شــركة  فــي  العــام  المديــر  وتحــدث 
موترسيتي أرون كومار عن حاجة السوق 
البحرينيــة لمثل هــذه المركبات المتطورة 
تقنيًا قائالً: “تشهد حاليًا السوق البحرينية 
التجاريــة  المركبــات  علــى  متزايــدًا  طلبــًا 

التــي تتناســب مــع متطلبات قطــاع النقل 
والخدمات اللوجســتية. تتمتع ماكســوس 
ومســاحة  متطــورة  ســالمة  V80بمزايــا 
تخزين واســعة وتجهيــزات تقنية حديثة 
حتــى  تتســع  التــي  مقصورتهــا  بجانــب 
16 راكبــًا ممــا يجعلهــا مركبــة مثاليــة لهذا 

القطاع”.

مهيـــأة لتوفيـــر خدمـــات النقـــل للمـــدارس والـــوزارات

نقليات الصادق توسع أسطولها بمركبات ماكسوس

الشــركات  أبــرز  الشــرق األوســط، أحــد  كرمــت شــركة رينــرز 
المصممــة ألنظمــة األلمنيــوم فــي المنطقــة، 11 مــن موظفيهــا 
الذين يتجاوز عمر خدمتهم في الشــركة بين 5 و10 ســنوات، 
يتقدمهــم مديرالمبيعــات فــي مملكة البحريــن الكويت وعمان 
عيســى الــوادي، ومديــر المشــروعات فــي القســم التقنــي علي 
زليــخ اللــذان حصــال علــى شــعار رينــرز الفضــي لخدمتهــم في 

الشركة ألكثر من 11 عاًما. 
وســبقهم مديــر القســم التقني عبدهللا معيــوف الذي عملة في 

الشركة منذ انطالقتها األولى ألكثر من 15 عاما. 
منــذ انطالقهــا، عكفــت شــركة رينــرز الشــرق األوســط، أحــد 
أبــرز الشــركات المصممة ألنظمــة األلمنيوم فــي المنطقة، على 
توفيــر بيئــة عمــل ُمحِفــزة للموظفيــن، وهــو مــا انعكــس فــي 
تحقيقها نسبة تفوق 90 % بما يتصل برضا ووالء الموظفين 
للشــركة منذ انطالقها حســب نتائج الدراســات األخيرة، حيث 
اســتطاعت الشــركة أن تحافــظ على بقاء أكثــر من 85 % من 
قواهــا العاملــة التــي انضمــت اليهــا خــالل ال 15 عــام. ويرجع 
الفضــل فــي ذلــك علــى مــا تقدمــه الشــركة مــن حوافــز ومناخ 

عائلــي للموظفيــن، والتــي تفخــر بــأن نســبة الكــوادر الوطنيــة 
المؤهلة تفوق 75 % تنوعت وظائفهم بين الهندسة واألعمال 

اإلدارية.

الشـــركة حافظـــت علـــى بقـــاء 85 % مـــن قواهـــا العاملة

“رينـــرز” تكــــرم مــوظفيـهـــا

نقليات الصادق توسع أسطولها بمركبات ماكسوس

فــاز يوســف إبراهيــم )مــزارع بحرينــي مــن منطقــة بــوري( بالجائــزة الثانية مــن الهيرات 
لعام 2019 من بنك البحرين والكويت، وأقيم االحتفال مساء أمس بمجمع سيتي سنتر 
البحريــن، حيــث كان فــي اســتقبال الفائــز وعائلتــه الرئيــس التنفيذي للبنك رياض ســاتر 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية وتم اصطحاب الفائز وعائلته الى المجمع في سيارة فاخرة. 

وألقى الفائز كلمة عبر فيها عن سعادته مؤكدا 
أنه من زبائن البنك األوفياء وأنه بدأ باالدخار 
فــي حســابه الجــاري ثــم قــرر بعــد ذلــك فتــح 

حساب الهيرات وتحويل مدخراته هناك.
وعبر ساتر عن سعادته بتقديم جائزة النصف 
مليــون دينار للفائز يوســف الــذي يفتخر دائما 
جوائــز  مــن  الهــدف  أن  مؤكــدا  مــزارع،  بأنــه 
الهيــرات هــو تغييــر حيــاة زبائن البنــك الكرام 
عبــر تقديم الفرصة لهم إلحداث تحول نوعي 
الجوائــز  مــع  اســرهم  حيــاة  و  حياتهــم  فــي 

الضخمة التي يتم تقديمها.
بترقــب  زبائننــا  تذكيــر  نــود  ســاتر  وأضــاف 
اإلعــالن عــن الجائــزة الكبــرى والتــي ســتمثل 
مســك الختام لعام من الجوائز الضخمة الغير 

مسبوقة من الهيرات”. 

 6 فــي  الجائــزة  علــى  الســحب  إجــراء  تــم 
شــفيع  إشــراف  تحــت   ،2019 أغســطس 
البلوشــي من وحدة حماية المســتهلك بوزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة، وأعضــاء مــن 

اإلدارة التنفيذية في البنك. 
وتعليقــًا علــى فــوزه بالجائــزة، قــال يوســف: 
“ال تعلــم  متــى ســيحالفك الحــظ، والحمدللــه 
لقــد أنعــم هللا علــي هذا الفوز. أشــكر هللا على 
هــذه النعمــة. وبهــذه المناســبة أود أن أعــرب 
عــن امتنانــي للبنــك لمنحنــا الفرصــة لتحقيــق 
وخدمــات  جهــوده  جميــع  وعلــى  أحالمنــا 
الزبائــن الممتــازة. أشــجع الجميــع علــى فتــح 
حســاب الهيرات وانصحهم بــأال يفقدوا األمل 
حيــث أنهــم قــد يكونــون هــم أحــد الفائزيــن 

المحظوظين المقبلين من الهيرات”.

ساتر: هدفنا تغيير حياة زبائن البنك وأسرهم بشكل جذري

“الهيرات” تمنح المزارع البوري “يوسف حسن” نصف مليون دينار

هبة محسن من ضاحية السيف  |  تصوير: رسول الحجيري

الفائز ينصح 
الطامعين 

بالجائزة: افتحوا 
حسابا وال 

تفقدوا األمل



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

تبحث عن تغيير في مهنتك أو عن توسيع 
اآلفاق. 

تطرح أفكارا جديدة ومشاريع مازالت متعثرة.

تعرف توجهات جديدة واحتماالت مميزة 
تسعدك.

أكثر من االعتماد على المأكوالت الصحية.

تسير بثقة كبيرة في النفس وتتقدم بخطى 
ثابتة.

تحافظ على صحتك وتلتزم بممارسة الرياضة.

تعرف لقاًء مهما أو معاودة لقاء يترك أثرا لديك.

عليك االهتمام بصحتك واالبتعاد عن األجواء 
السلبية.

استعن بمدّرب رياضي حتى ولو لمدة موقتة.

يوم ضاغط انتبه إلى صحتك النفسية 
والمعنوية.

تجنب قدر اإلمكان الوجبات السريعة من 
المطاعم.

تكثر من المشاريع والتحّركات وحاول أن ترتاح.
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“آرت بــاب” وشــراكة مــع “تمكيــن” بتنظيــم مــن مبــادرة 

30 فنانًا وحرفيًا بحرينيًا يعرضون أعمالهم في باريس

شــارك 30 فنانا وحرفيا بحرينيا في “بينالي باريس للفنون” أحد أكثر المعارض الفنية شــهرة حول العالم، وتشــارك مملكة 
البحرين بصفتها أول ضيف شرف بتاريخ المعرض ضمن جناح يعد األكبر بمساحة بلغت 364 متًرا مربًعا.

مــن  أكثــر  البحرينيــون  الفنانــون  وقــدم 
أربعين عمالً من األعمال الفنية البحرينية 
المعاصــرة، و11 عمــال حرفيــا مــن القطــع 
الخشــبية، وهــذه هــي المــرة األولــى التي 
البحرينيــون  الحرفيــون  فيهــا  يكــون 
التقليديــون جزًءا مــن وفد المملكة الفني 
فــي هذا المعــرض الدولي الذي يبلغ عمره 

55 عاًما.
ونظــم المشــاركة البحرينيــة فــي “بينالــي 
باريــس” مبادرة فــن البحرين عبر الحدود 
“آرت بــاب”، وبدعــم مــن صنــدوق العمــل 
“تمكين”، برئاسة الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفــة رئيس مجلــس اإلدارة بحضور 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير 
عــام مكتــب صاحبة الســمو الملكي قرينة 
ملــك مملكــة البحريــن والســفير الدكتــور 
محمــد عبدالغفــار ســفير مملكــة البحريــن 
مــن  وعــدد  الفرنســية،  الجمهوريــة  فــي 

المهتمين 
هــذا وقد أعرب ماتياس آري جان، رئيس 

النقابــة الوطنية لآلثار بفرنســا التي تنظم 
“بينالــي باريــس” عن ســعادته باســتضافة 
البحريــن كأول دولــة تحل كضيف شــرف 
علــى المهرجــان مؤكــدًا أنــه جــرى التركيز 
ورؤيتهــا  البحريــن  ثقافــة  إبــراز  علــى 
الحضاريــة الجذابــة، معربــا عــن ثقته بأن 
“هــذا التواجــد القــوي إلــى جانــب التميــز 
في الفن البحريني المعاصر يشــكل عامل 
جــذب لهــواة الفــن وجمــع األعمــال الفنية 
مــن المنطقة ومــن أجزاء أخرى من العالم 

أيضًا” 
البحرينــي  الفــن  عــرض  ويمثــل  هــذا 
آرت  مظلــة  تحــت  يأتــي  الــذي  المعاصــر 
باب والســرد الثقافي للحرف اليدوية في 
مملكــة البحريــن ببينالــي باريــس إنجــاًزا 
كبيــًرا لفنانــي المملكــة الذيــن تمكنــوا مــن 
ترســيخ فنهم عبر الحــدود” حيث حققت 
مزدوجــا  نجاحــا  البحرينيــة  “المشــاركة 
مــن خالل مشــاركة تســعة مــن الحرفيين 
مــن  كجــزء  التقليدييــن  البحرينييــن 

المــرة  هــي  هــذه  تعــد  العارضيــن، حيــث 
الثانيــة التي تقوم فيها “آرت باب” بعرض 
أعمــال الفنانيــن البحرينييــن فــي باريس، 
بعــد تنظيم أســبوع فنــون بحريني ناجح 
بشــكل كبيــر في باريس فــي نفس الوقت 

من العام الماضي 
ويوفر بينالي باريس عرضًا قّيمًا لمهارات 
الحرف البحرينية وإحياءها المعاصر، من 
خالل عرض أعمال من نســيج بني جمرة 
وأعمــال النحاس والخشــب والســيراميك 
مــن المشــروع الــذي أطلــق عليــه “الغرفــة 
لوحــات  عــرض  جانــب  إلــى  البحرينيــة”، 
فنيــة، وتحــف أثريــة، إضافــة لمجوهرات 
للجواهــر  مطــر  قدمهــا  وحديثــة  قديمــة 

تجسد تاريخ اللؤلؤ الطبيعي للمملكة. 
يشــار إلــى أن الفنانيــن البحرينيين ال 21 
الذين عرضــوا أعمالهم في بينالي باريس 
وعبــد  بوحجــي  عبــدهللا  وهــم  للفنــون 
وعائشــة  عنــان  وأحمــد  شــريف  الرحيــم 
المؤيــد وحامــد البوســطة وهــال كيكســو 

وسمية عبدالغني وجعفر الحداد وبلقيس 
شــريف  وهشــام  خنجــي  وغــادة  فخــرو 
وإسحاق مدن وجمال عبد الرحيم وخالد 
الجبري والشيخة لولوة آل خليفة ومريم 
األميــن ومريــم النعيمــي والشــيخة مــروة 
آل خليفــة ونبيلــة الخّيــر ونــوف الرفاعي 

وعمر الراشد 
برنامــج  لــوا  مثَّ الذيــن  الحرفييــن  أمــا 
الحرفييــن عبــر الحدود الناجــح فهم عبد 
تقــي،  وعبدالوهــاب  يوســف،  الحســين 
وعلــي محمــد، ونجيــب الشــوملي، وغادة 
وجعفــر  فريــدون،  ونــورة  الخزاعــي، 

حسين، وعبدالرسول كاظم.
هــذا وتعكــس هــذه المشــاركة البحرينيــة 
فــي “بينالــي باريس” ما وصــل إليه الفنان 
البحريني من جهوزية واستحقاقه فرصة 
وتمثيــل  أعمالــه  لتقديــم  عالميــًا  الظهــور 
الوجــه الحضــاري للبــالد، وإطــالع العالــم 
على حضــارة وتاريخ البحريــن، وجوانب 
وتمكيــن  البحرينــي،  الفــن  فــي  اإلبــداع 
الخبــرات  تبــادل  مــن  البحريــن  فنانــي 
والتجــارب مــع العديــد مــن الفنانين حول 

العالم.

تحــت رعايــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن بــن محمــد آل خليفــة محافــظ 
العاصمــة تفتتــح عنــد الســاعة السادســة والنصــف من مســاء غــد اإلثنين 16 
ســبتمبر اول قاعــة عرض فــي البحرين “مون اليت جاليري” في ســترة خلف 
معــرض فولفــو للســيارات للفنــان حســن جناحــي . يضم المعــرض قطعا فنية 
نــادرة صممــت وصنعت فــي البحرين بشــكل متفرد ومختلــف ال يوجد مثلها 

في العالم. 
وســيكون المعرض حســب جناحي متحًفا ثقافًيا موســيقًيا، ومكاًنا للتسامح 

والتأمل ولنشر الوعي والتسامح بين الشعوب على مستوى عالمي.

اليوم افتتاح “مون اليت جاليري”

 1916
 أول دبابة تدخل إلى ساحة القتال على أيدي البريطانيين وذلك ضد األلمان في معركة السوم.

 1940
 منظمة “الليحي” الصهيونية تستولي على مدخرات بنك آباك في تل أبيب بعد اعتقال أحد أعضائها.

 1952
 الشيخ محمد الخضر حسين يتولى مشيخة األزهر خلفا للشيخ عبد المجيد سليم البشري الذي استقال.

 2004
 إعصار إيفان يضرب فلوريدا ويسبب دمار هائل ليصبح رابع أقوى إعصار يضرب أمريكا.

 2014
 انطالق اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
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محرر مسافات

خرجــت الفنانة حال شــيحة عن صمتها للرد علــى الهجوم الذي 
تعرضت لــه مؤخرا بعــد خضوعها لجلســة تصوير بمالبس 
جريئة إلحدى المجالت، وذلك ألول مرة بعد تخليها عن ارتداء 

الحجاب والعودة إلى األضواء.
وقالــت: ال أعلم ســبب الحملة الشرســة ضدي فــي مواقع 

التواصــل، مالبســي حرية شــخصية وأنا من سيحاســب على 
أفعالــي، لماذا كل هــذه الضجة لمجرد جلســة تصوير؟ وأضافت.. 

كنت أعلم أن أي تصرف يصدر مني سيكون محل جدل.

أكدت الفنانة إيمي سمير غانم أنها ال تشاهد أي عمل من 
أعمالها، وهي بذلك تشــبه والدها الفنان سمير غانم 

على عكس شقيقتها دنيا ووالدتها دالل عبدالعزيز.
وقالــت إيمي إنهــا تتوتر كثيرا قبــل تصوير أي عمل، 

وتظل تقرأ دورها طوال الوقت وتقرأ القرآن الكريم.
وأضافــت، أنها ال تحب مشــاهدة أعمالهــا بعد عرضها 

قائلة مســتحيل، إذ تخــاف وتفضل أن تســمع ردود فعل 
الجمهور.

يجد الفنان طــارق العلي في العطلــة الحالية فرصة اللتقاط 
األنفــاس بعــد ماراثون مســرحي طويــل تنقــل خالله بين 
العديــد مــن المناطق لعرض مســرحية “عنتــر المفلتر” 
علــى أن يعــود بها مجــددا في الفتــرة المقبلة. وكشــف 

الكوميديــان المخضــرم عــن التحضيــر لعمــل تلفزيوني 
كوميدي قريب من أجواء “قرمش” الذي ســبق وقدمه العام 

2013، خالل موســم رمضان، تقع أحداثه في إطار كوميدي ســاخر 
حول مجموعة من المواقف المنفصلة كل حلقة حكاية مختلفة.

جديد العليال تشاهد أعمالهاصمت شيحة
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شــيماء ســبت.. هكــذا خســرت الكثيــر مــن وزنها

صرّحت النجمة التركية جانسو ديري أنها ضد تدخل الدولة في  «
الشؤون الفنية وفرض الرقابة المشددة على المسلسالت الدرامية. 

وأضافت جانسو، أنه عند اآلخرين توجد رقابة شديدة “ألنهم ليسوا دواًل 
علمانية”، لكن يوجد بعض االنفتاح في األفالم المصرية.

كشــفت الفنانة البحرينية شــيماء ســبت لمتابعيها ســر خســارتها الملحوظة في الوزن، وذلك من خالل فيديو نشــرته على 
حســابها علــى ســناب شــات.  شــيماء ســبت قالــت لمتابعيهــا أنهــا خضعــت لعمليــة تكميم معــدة فــي األردن، وهذا هو ســر 

خسارتها الالفتة في الوزن مؤخرًا، والتي بسببها تنهال عليها التعليقات التي تسألها عن طريقتها إلنقاص الوزن.

ونفت شيماء سبت أن يكون لحبوب التخسيس أي دور في خسارة 
الوزن الزائد، لتحذر متابعيها منها مؤكدة أنها حبوب كاذبة ومجرد 

دعاية واصفة األمر ب “كالم فاضي”.
كما شددت الفنانة البحرينية على أن عملية التكميم ليست سحرًا، 
مجهود،  دون  سريعة  الــوزن  في  الخسارة  بأن  البعض  يظن  مثلما 

ولكن على الشخص أن يمارس الرياضة من أجل شد الجسم.
وكانت شيماء سبت أحدث ضجة منذ فترة قصيرة، بعد تعرضها 
إثر  على  ــك  وذل مقربة،  بلقطات  عنها  كشفت  الــوجــه  فــي  لــحــروق 

تعرضها للشمس من أجل الحصول على بشرة برونزية.
واستعرضت سبت بشرتها للجمهور، وكيف أنها أصبحت تعاني من 
اختالف في اللون في أحد جانبي وجهها وجزء من الرقبة، بينما 
أنها معتادة على  له شيء. وأكــدت على  لم يحدث  اآلخر  الجانب 
الحصول على “تان” كلما رغبت، ولكنها المرة األولى التي تتعرض 

فيها لمثل هذا الموقف ويصاب وجهها بالحروق.
بفقدانها  قدرتها  تثبت  أن  البحرينية  النجمة  استطاعت  ومؤخرا 
الكثير من الوزن وحصولها على جسد رشيق بعدما كانت تعاني من 

زيادة مفرطة في وزنها.
اإلطــالالت  من  مجموعة  من خالل  مذهلة  برشاقة  شيماء ظهرت 
الصور  تطبيق  مــوقــع  على  الشخصي  حسابها  على  صــورهــا  عبر 
انستغرام والتي أشعلت صفحتها وحصدت كم هائل من التعليقات.

االثنين
16 سبتمبر 2019 
17 محرم 1441
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يســتعد تلفزيــون البحريــن إلطــالق باقــة ضخمــة مــن البرامــج المتنوعة المتناســبة 
مــع الذائقــة العامة للمشــاهد البحريني والعربي بشــكل يواكب تطــورات المنتجات 
اإلعالمية ويلبي حاجات المشــاهد، حيث ســيكون مشــاهدي تلفزيون البحرين في 
شــهر ســبتمبر الجــاري علــى موعــد مع عشــرات البرامــج اليومية واألســبوعية التي 

قامت عليها طاقات بحرينية شابة ومخضرمة

عــددًا  الجديدة  البرامجية  ــدورة  ال وتتضمن 
من  ابــتــداًء  المتنوعة،  اليومية  البرامج  من 
الذي  البحرين(  )شمس  الصباحي  البرنامج 
في  الخميس  إلــى  األحــد  مــن  يوميًا  يعرض 
جــديــدة  ــفــقــرات  ب ــاحــًا  صــب  10:00 ــســاعــة  ال
ــى تــغــطــيــات مــبــاشــرة  ومــتــنــوعــة، إضــافــة إلـ
ــرات خــاصــة يــتــم تــقــديــمــهــا مـــن خــالل  ــقـ وفـ
الستااليت  عبر  المباشر  البث  تقنيات  أحدث 
خــارج  مــن  شخصيات  واســتــضــافــة   ،)TVU(
وسيقوم  الــســتــااليــت،  عبر  البحرين  مملكة 
بتقديم البرنامج بدر محمد وشيماء رحيمي، 
وإشراف منار محمد، وإخراج عائشة الشايب

والــبــرنــامــج الــمــســائــي )الـــــراي( الـــذي يعرض 
الساعة  في  الخميس  إلــى  األحــد  من  يوميًا 
9:30 مساًء، ويتناول قضايا الساعة ويناقش 
ويستعرض  ــمــواطــن،  ال وهــمــوم  اهــتــمــامــات 
ــارزة عــلــى الــســاحــة ،  ــبـ ــداث الــهــامــة والـ ــ األحـ

البرنامج من إشراف وتقديم هيا القاسم.
األحد  يوميًا من  الذي يعرض  )ترند(  برنامج 
8:45 مــســاًء،  ــســاعــة  ال الــخــمــيــس فـــي  إلـــى 
وأهم  ميديا  بالسوشيال  البرنامج  ويختص 
الــمــواضــيــع الــمــطــروحــة فــيــهــا، حــيــث يقوم 
تـــداوالً  األكــثــر  واألحـــــداث  األخــبــار  بتقديم 
البرنامج  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ــداد وتــقــديــم عبير مــفــتــاح وعــبــدهللا  مــن إعــ

الحسيني، وإشراف عبدالرحمن المدفع

ــواري )حــديــث الـــيـــوم( الــذي  ــحـ الــبــرنــامــج الـ
في  الخميس  إلــى  األحــد  مــن  يوميًا  يعرض 
القضايا  أهــم  ويتناول  مساًء،   9:00 الساعة 
البحرين  مملكة  فــي  وتطوراتها  السياسية 

وعلى المستوى اإلقليمي والعالمي 
وإعـــداد  حسين،  علي  تقديم  مــن  البرنامج 
ــيـــدة، وإخـــــــراج وفـــــاء حسين  بـــوعـ مــحــمــد 

وإشراف خالد السميرات
ــادســــة( والـــتـــي تــعــرض  ــــســ نـــشـــرة أخـــبـــار )ال
الساعة  في  الخميس  إلــى  األحــد  من  يوميًا 
ــاًء، وتــضــم أهـــم الــفــعــالــيــات  ــسـ الــســادســة مـ
الرسمية واألهلية المحلية، وتتناول القضايا 
وفي  مناسباتها  وفــق  العام  ــرأي  ال تهم  التي 
الضوء  لتسليط  باإلضافة  المعروفة،  أوقاتها 
وذوي  الــســن،  كبار  مثل  مــحــددة  فئات  على 

االحتياجات الخاصة 
برنامج )صحافتكم( الذي يعرض يوميًا على 
الهواء مباشرة من السبت إلى الخميس في 
الساعة 9:30 صباحًا، ويهدف إلبراز األحداث 
المحلية  الساحة  على  والقضايا  والمجريات 

.البرنامج من تقديم أحمد الشامسي
يوميًا  يعرض  ــذي  ال وصـــور(  )أخــبــار  برنامج 
الثالثة،  نشرة  بعد  الخميس  إلــى  األحــد  مــن 
ــار الــخــفــيــفــة والــطــريــفــة  ــبـ ويــســتــعــرض األخـ
من  البرنامج  الــعــالــم،  حــول  مــن  والمتنوعة 

إعداد مركز األخبار

أما بالنسبة للبرامج األسبوعية فتأتي بقالب 
المجتمع  قطاعات  مختلف  وتتناول  متجدد 
البرنامج  ويــأتــي  ومتنوعة،  مبتكرة  بأفكار 
األسبوعي “بيت العمر” الذي يعرض كل يوم 
مــســاًء، ويتطرق   5:30 الــســاعــة  فــي  ثــالثــاء 
اختيار  مراحل  من  الخفية  الجوانب  لعرض 
مكان السكن، إبتداًء من اختيار نوع السكن، 
ــن ثــم الــمــكــتــب االســتــشــاري ثم  والــحــي ومـ
الــمــقــاوالت الــبــرنــامــج مــن تــقــديــم إبــراهــيــم 

التميمي
يعرض  الذي  األسبوعي  الــزام(  )على  برنامج 
5:45 مــســاًء،  الــســاعــة  كــل يــوم خميس فــي 
ويسلط الضوء على المواطنين العاملين في 
القطاعات المختلفة من خالل مشاركتهم في 
وتقديم  إعـــداد  مــن  البرنامج  العمل،  مــواقــع 

عبير مفتاح
برنامج )حياتي قراري( الذي يعرض كل يوم 
أحد في الساعة 5:30 مساًء، وهذا البرنامج 
اجتماعي ويركز على تطوير القدرات الذاتية 
وإدراك  لفهم  قابليتهم  وتنمية  لألشخاص 
الذات، والتعامل االيجابي الواعي مع مواطن 
الشخصية  الــحــيــاة  الــنــجــاح واالخـــفـــاق فــي 
إعــداد  من  البرنامج  واالجتماعية  والعملية 

وتقديم عائشة علي دانش
الثالث  موسمه  فــي  يــأتــي  )بــصــمــة(  بــرنــامــج 
ــد فــي الــســاعــة 5:00  ــوم أحـ ويــعــرض كــل يـ
عــلــى شخصيات  الـــضـــوء  ويــســلــط  ــاًء،  ــسـ مـ
وأثــر  بصمة  تــركــت  البحريني  المجتمع  مــن 
الــبــحــريــنــيــة بمختلف  الــســاحــة  فـــي  ــح  واضــ
األصعده والمجاالت، االقتصادية والسياسية 

إعداد  من  البرنامج  وهذا  وغيرها  والثقافية 
فادي السميرات ومحمد إبراهيم

بــرنــامــج )ال تــكــابــر( الــــذي يــعــرض كـــل يــوم 
برنامج  5:30 مساًء، وهو  الساعة  سبت في 
برودكاست مطور من إعداد وتقديم إبراهيم 

التميمي وإخراج محمد الدوسري
 Talk[مــســائــي تلفزيوني  برنامج  برنامجنا( 
الساعة  فــي  سبت  يــوم  كــل  يعرض   ]Show
10:00 مساًء، ويناقش في كل حلقة موضوع 
ويستضيف  ــوع،  ــنـ ومـ تــرفــيــهــي  اجــتــمــاعــي 
في  ليحاوره  ضيف  حلقة  كل  في  البرنامج 

موضوع 
وإشــراف  عبدهللا  عماد  تقديم  من  البرنامج 
عيسى المطوع، ويُقدم البرنامج على مسرح 
كبير بحضور جمهور حقيقي بتراوح بين 25 

الى 30 شخص
يعرض  الـــذي  )بحريننا(  الــحــواري  البرنامج 
مــســاًء،   9:00 الساعة  فــي  الجمعة  يــوم  كــل 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  مــبــادرات  ويناقش 

االنتماء الوطني، ويهدف إلى استنهاض 
ويتضمن  تلفزيونية  ســاعــة  الــبــرنــامــج  مــدة 
المبادرة،  في  الخطة  أحد شركاء  مع  مقابلة 
وفقرة تتحدث عن قيمة من قيم المبادرة مع 
باحثين وأكاديميين ومختصين، كما يتحدث 
البرنامج عن انجازات المواطن البحريني من 

خالل فقرة )بحريني وافتخر( 
كل  يعرض  الــذي  الجلسة(  رفــع  )بعد  برنامج 
يـــوم ســبــت فــي الــســاعــة 6:00 مــســاًء، وهــو 
بــرنــامــج ســيــاســي مــخــتــص بــكــل مـــا يتعلق 
على  ويـــقـــوم  ــواب  ـــنـ وال الـــشـــورى  بمجلسي 
ــن مـــركـــز األخـــبـــار  إعــــــداده فـــريـــق مـــكـــون مـ

واألمانتين العامتين في المجلسين
األدوات  بتغطية  الــبــرنــامــج  يــقــوم  ــك  وكــذل

بدءا  المجلسان  بها  يتمتع  التي  الدستورية 
ــوال إلــى  ــســؤال ثــم لــجــان الــتــحــقــيــق وصــ ــال ب
اقتراحات  مناقشة  عن  ناهيك  االستجواب، 

القوانين والرغبات ومشاريع القوانين
أعــضــاء  مـــن  ضــيــوفــا  ــبــرنــامــج  ال يستضيف 
المجلسين لبحث القضايا المهمة التي تطرح 
على طاولة النقاش سواء تحت قبة المجلس 

او في اللجان
من  ابتداًء  سيعرض  الذي  )ملهمون(  برنامج 
أول أكــتــوبــر كــل يـــوم ســبــت الــســاعــة 5:35 
)أحــد  باألطفال  خــاص  برنامج  وهــو  مــســاًء، 
االفكار الفائزة بمسابقة مبادرة استجابة التي 
أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة( 
ــال والــنــاشــئــة  ــفـ يــقــدمــه مــجــمــوعــة مـــن األطـ
الفقرات  مــن  مجموعة  خــالل  مــن  للمجتمع 
إنجازات  أهــم  على  الضوء  تسلط  المتنوعة 
الــنــشء فــي مختلف الــمــجــاالت وتــقــدم من 
المجتمعية  الــمــبــادرات  مــن  مجموعة  خالله 

الهادفة
طرح  على  التشجيع  إلــى  البرنامج  ويهدف 
مستوياتها  باختالف  وإنــجــازهــا  الــمــبــادرات 
وتوجهاتها، تعزيز ثقافة االعتماد على النفس 
في نفوس األطفال والناشئة، تحقيق شراكة 
مجتمعية، ترسيخ القيم النبيلة والهادفة في 

نفوس النشء
يوم  كل  يعرض  الــذي  قهوة(  )فنيال  برنامج 
ويتطرق  مــســاًء،   5:00 الــســاعــة  فــي  ســبــت 
الجديد  بين  والمقارنة  االجتماعية  للظواهر 
والقديم بأسلوب السرد والقصص والحزاوي 
الــواقــع  أرض  مــن  مــأخــوذة  شعبية  بطريقة 
المتداولة  المحلية  اللهجة  وكلمات  بألفاظ 
السعد،  إعداد وتقديم سناء  الناس، من  بين 

وإخراج أحمد العميري.

تلفزيون البحرين يطلق دورته الجديدة بتوقيع طاقات بحرينية
ــداء مـــن هـــذا الشهر ــتـ ابـ لــلــمــشــاهــد  ــة  ــام ــع ال ــة  ــق ــذائ ال ــة تــتــنــاســب مـــع  ــاق ب

برنامج فنجان قهوةهيا القاسم برنامج رفع الجلسة برنامج صحافتكم
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ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين
تعاني فتاة أميركية من مشكلة صحية 
حيرت األطباء على مدار األشهر الثالثة 
الماضيــة، بعــد أن تعرضــت إلصابــة في 
الــرأس مــن زميــل لها عن طريــق الخطأ 

في يونيو الماضي.
وتعيــش رايلــي هورنــر، وهــي فتــاة من 
واليــة إلينــوي، حالة صحيــة فريدة من 
نوعها، إذ إن ذاكرتها تعيد ضبط نفســها 
كل ساعتين تقريبا، لدرجة أنها ال تتذكر 

الناس الذين قابلتهم في اليوم نفسه.
وبــدأت متاعــب هورنر فــي الظهور بعد 
أن تعرضــت للــركل عــن طريــق الخطــأ 
فــي رأســها من قبل مراهــق خالل حفل 
راقص كان يعج بالناس، وتم نقلها على 

إثره إلى المستشفى.
وقــال األطبــاء الذيــن يتابعــون حالتهــا 
إنهــا ال تعاني ســوى من ارتجاج بســيط 
فقــط، وطلبــوا منهــا العــودة إلــى منزلها 
علــى عــكازات لمســاعدتها فــي المشــي، 
وفــق مــا أورد موقــع “أوديتي ســنترال” 
المتخصص باألخبار الغريبة والطريفة.

التــي  الطبيــة  الفحوصــات  تظهــر  ولــم 
الدمــاغ  للفتــاة أي نزيــف فــي  أجريــت 
عــن  خــارج  آخــر  شــيء  أي  أو  ورم  أو 
أســرتها الحظــوا  أفــراد  لكــن  المألــوف، 

وجود خطأ ما عند التعامل معها.
والحــظ أفراد عائلــة هورنر أن ابنتهم ال 
تتذكــر أحداثــا قــد وقعت فــي الماضي، 
ومــا زاد الطيــن بلة، أنها لــم تتعد تتذكر 

مــا يجــرى معهــا فــي اليوم نفســه، األمر 
الذي أثار استغرابهم.

وحيرت حالة هورنر األطباء منذ  «
يونيو الماضي، ولم يتمكنوا حتى 

اآلن من معرفة ما الخطأ الذي 
يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه 

السرعة، وباءت كل محاوالتهم 
إلصالح هذا الخلل بالفشل.

الواليــة  فــي  هــكاري  جامعــة  أعلنــت 
التي تحمل االســم ذاته جنوب شــرقي 
تركيا، اكتشــاف نوع جديــد من الجراد 
المفترس آكل للحوم أطلقت عليه اسم 
“ساغا هكاري”. وســبق للجامعة إطالق 
“مشــروع تحديــد مجموعــة الحشــرات 

المستقيمة األجنحة بوالية هكاري”.
وأخيــرا، أعلــن أكاديميــون عاملون في 
البيولوجــي  التنــوع  “دراســات  مركــز 
هــكاري،  لجامعــة  التابــع  وتطبيقاتــه” 
الجــراد  مــن  جديــدا  نوعــا  اكتشــافهم 
خــالل أبحــاث ودراســات أجروهــا فــي 

المناطق المرتفعة بالمدينة.

نوع الجراد الجديد ينتمي إلى  «
فصيلة تسمى “ُجخاِدب” 
أو”ساغا”، المعروفة بأنها 

من الجراد الكبير آكل اللحوم 
وسيطلق على هذا النوع 

اسم ساغا هكاري، وفق وكالة 
“األناضول” التركية.

اكتشاف جراد 
 “آكل لحوم” 

في تركيا
تدعم أحدث شاشــات “غوغل” الذكية )Nest Hub Max( تقنية جديدة مثيرة للجدل، 
وهي تقنية مطابقة الوجه )Face Match(، التي تســتخدم الكاميرا األمامية للشاشــة 
الذكيــة كميزة أمان، ووســيلة للمشــاركة في مكالمات الفيديــو، كما تعرض لك صورك، 

والنصوص المهمة، وتفاصيل التقويم، وما إلى ذلك عندما تتعرف على وجهك.

هــذا الوضــع قــد يبــدو بســيًطا فــي البدايــة، 
“غوغــل”  بهــا  تقــوم  التــي  الطريقــة  ولكــن 
وغيرهــا مــن الشــركات بجمع بيانــات الوجه، 
وتخزينهــا، ومعالجتهــا، أصبحت مصدر قلق 
فــي  يفكــرون  الذيــن  للمســتخدمين  رئيــس 

حماية خصوصيتهم.
وتعتبــر مطابقــة الوجــه إحدى أهــم الميزات 
الذكيــة  “غوغــل”  شاشــة  تدعمهــا  التــي 

الجديــدة، والتي تســتخدم الكاميرا األمامية 
دائًمــا  الوجــه  علــى  التعــرف  وبرمجيــات 
لمســاعدتها علــى تحديــد أي فــرد مــن أفــراد 

األسرة يستخدمها حالًيا.
وتعمــل هــذه الميــزة مثــل: خاصيــة التعــرف 
علــى الوجــه الموجــودة فــي نظــام أندرويــد 
)Android Face Unlock(، وتقنيــة التعــرف 

.)Apple FaceID( على الوجه من آبل

تقنية “غوغل” للتعرف على الوجه تثير جدال

منافسة بوتين تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نادين نجيم تعلن طالقها على تويتر: الفراق صعب
ــت الـــمـــمـــثـــلـــة  ــ ــن ــ ــل أعــ
ــانـــيـــة نـــاديـــن  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــم،  ــ ــي ــجــ ــ ــب ن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ نـ
زوجها  عن  انفصالها 
اللبناني  الــمــهــنــدس 
بشكل  األسمر  هادي 

رسمي.
عبر  نجيم  ــردت  وغــ
ــا الـــخـــاص  ــهـ ــابـ حـــسـ
ــل  ــواصـ ــتـ ــع الـ ــوقـ ــمـ بـ
“تويتر”  االجتماعي 

العشرة  بس  األسباب  كانت  ما  لو شو  والفراق صعب  علينا  كان سهل  ما  “ القرار  إن  قائلة 
واالحترام والمعزة بضلوا واألهم الثمرة الحلوة والدنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل 
اللحظة بس هيك صار هللا يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين لألبد شكًرا لكل رسائلكم 

وبقدر محبتكم إلنا”.

يصمــم العلمــاء الــروس معــدات وأجهــزة 
علميــة إلجــراء تجارب بيولوجيــة - تقنية 
فــي المحطــة الفضائيــة الدوليــة لدراســة 
التغيــرات الحاصلة في األحياء المجهرية 

التي تتعرض إلى عوامل الفضاء.
العلميــة  البحــوث  معهــد  وثائــق  وتشــير 
للميكانيــكا اإللكترونيــة إلــى أنــه “حاليا تم 
إجــراء اختبــارات بدائيــة ناجحــة لمجمــع 
باســتخدام   Mutation العلميــة  المعــدات 
مجموعــة متطــورة مــن معــدات االختبــار، 
والتحضيرات جارية لالختبارات األولية”.

ويتم تصميم هذه األجهزة  «
والمعدات بالتعاون مع معهد 

البحوث العلمية للميكانيكا 
اإللكترونية ومؤسسة “إينيرغيا” 
ومعهد مشكالت الطب الحيوي 

التابع ألكاديمية العلوم الروسية.
وسوف تستخدم جميع هذه 

المعدات على السطح الخارجي 
لوحدة المختبرات “ناوكا” التي 

ستطلق إلى الفضاء العام 2020.

الروس يدرسون تأثير 
العوامل الفضائية في 

جسم الكائن الحي
المصريــة  الســينما  نجــوم  أمتعنــا  لطالمــا 
شاشــات  عبــر  المميــزة  الفنيــة  بأعمالهــم 
أعمــال  يذكــر  ال  منــا  فمــن  التلفزيــون، 
“الزعيــم” عــادل إمــام، أو فوازير شــريهان، 
بالــك  أو حســين فهمــي فــي فيلــم “خلــي 
مــن زوزو”. ويجتمــع أشــهر نجوم الســينما 
المصريــة والعربيــة بأنفســهم فــي مرحلــة 

عمرية مبكرة في مشروع فني مؤثر.
عنــوان  يحمــل  والــذي  المشــروع،  ودمــج 
إلــى  بالزمــن  العــودة  أو   ،”Throwback“
الــوراء، أشــهر الممثلين في مصر والشــرق 
األوســط مع أنفســهم في مرحلــة بدايتهم. 
ويتضمــن المشــروع، الــذي أنجــزه مصمــم 
الغرافيــك المصــري محمــد جابــر، لقطــات 
مؤثــرة تظهــر تأثير الزمن علــى ألمع نجوم 

السينما المصرية.
لجيــل  فنــي  عمــالً  يقــدم  أن  جابــر  وأراد 
“العظمــاء” علــى حــد وصفــه مــن الفنانيــن 
الجماهيــر  أســعدوا  والذيــن  المصرييــن، 
بأعمالهــم على مدار الســنين، لذا قام بجمع 
كل فنان مع نفسه خالل مرحلة بدايته في 

التمثيل في صورة واحدة.
وبالنســبة إلــى جابــر، وضع هــذا الجيل من 
الفنانيــن المصرييــن “حجــر األســاس” فــي 

صناعة الســينما المصرية والعربية، كما أن 
تواجده بأي عمل فني يثقله ويضيف إليه، 

فهو “جيل المعلمين”. 
للممثليــن  اختيــاره  فــي  جابــر  واعتمــد 
علــى توفــر الصــور بجــودة عاليــة وبألــوان 
متناســقة، واختــار الصور التــي تتضمن ما 

يساعده في إضافة حركة أو موقف معين 
للصــور المدمجــة حتــى ال يبــدو التصميــم 
 ”Throwback“ تقليديًا. واستغرق مشروع
مــا يقــارب 3 أشــهر حتــى تمكــن جابــر مــن 
العثــور على الصــور المناســبة للفنانين في 

مراحل عمرية مختلفة.

“Throwback” يجمع نجوم السينما المصرية مع بداية مشوارهم

عرض أزياء غريبة في أسبوع الموضة بلندن

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  أســتذكر موقًفا ألحد الزمالء البســطاء الذين لم تســمح لهم ظروف الحياة أن
يكملوا دراستهم االبتدائية أو هذا ما كان يّدعيه.

Û  هــذا الزميــل كانت لديه هوايــة غير عادية، فقد كان يحضــر المجالس والمنتديات
ويحفظ بعض ما يقال ويقوم فيما بعد بإعادة ما سمعه لزمالئه ومعارفه وكأنه هو 

صاحب تلك المقولة أو المعلومة. طبًعا لم يكن زميلنا هذا يفقه معظم ما يكرره.
Û  في إحدى المرات قرر أحدهم ترتيب مقلب لهذا الشخص؛ لكي يكف عن مثل

هــذه الســلوكيات، فاتفــق مــع الحاضرين علــى أن يلزموا الصمــت أثناء حواره 
مــع ذاك الزميــل الــذي دخل للتو المجلــس، فبادره صاحب المقلــب قائاًل وكأنه 
يمسح عرقه ويتأفف من شدة الحرارة: ’’صج الجو طقس اليوم‘‘. فما كان من 

زميلنا إال أن يعلق وبتلقائية: نعم اليوم صج الجو طقس!
Û  سيدي القارئ، قد يتجاوز الكاتب أو المحاضر األصول المرعية وينسب مقولة

ما أو تجربة ما لنفســه دون اإلشــارة إلى المصدر، هذا قد يحدث وقد ال ينتبه 
إليه البعض أو قد يغض الطرف عن ذلك خصوصا عندما يكون ذلك الشخص 
متمكنــا مــن المــادة العلمية وعلى درجة من العلــم والمعرفة فيعتبر ذلك توارد 
أفكار أو تشابها في التعبير أو الرأي. ولكن الذي ال يمكن تقبله، بل يثير الكثير 
مــن االشــمئزاز، هــو أن ينقــل الكاتــب أو المحاضــر مقولــة أو تجربــة وينســبها 
لنفسه، وعندما يطلب منه التوضيح يتيه في دروب االرتباك وتبان الحقيقة.

Û  فــي مثــل هذه المواقف يكون المتحدث أو المحاضر قد أباح لنفســه أن يكون
محــل تنــدر وأوجــد المبــرر الكافــي لبعــض الحضــور ألن يتركــوا القاعــة، وهذا 
مــا خبرتــه فــي إحدى هذه المناســبات قبل فتــرة. فبعد أن فــرغ المتحدث من 
إلقــاء محاضرتــه طلــب منه أحــد الحضور شــرح وتوضيح عبــارة كان يرددها 
خــالل محاضرتــه. حــاول المحاضر اإلجابــة ولكنه لم ينجح، ففاقد الشــيء ال 
يعطيه. لم يكن يعرف اإلجابة ولم يعترف بأنه ال يعرف، األمر الذي دفع بأحد 

الحاضرين للتدخل واإلجابة على تلك التساؤالت. 
Û  ما رأيك سيدي القارئ في وضع المحاضر في تلك اللحظات؟! إال ينطبق عليه

ما ورد في عنوان المقالة؟

فعاًل الجو 
طقس اليوم!
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