خامنئي يطلق النار على الحليف األوروبي

ترامب يسخر من مساعي عزله
واشنطن ـ أ ف ب

دبي ـ العربية نت

ال تــزال ارتــدادات الهجمــات التــي طالــت منشــآت “أرامكــو” في

الديمقراطييــن إلى إطــاق إجراءات

يتعلــق بخصمــه الديمقراطــي جــو

ترامــب

 14ســبتمبر ،تتساقط في الملعب اإليراني ،قاطعة آخر الخيوط
المتبقية بين إيران والحليف األوروبي.

األســباب

التــي

دفعــت

لعزلــه “نكتــة” ،فيمــا أصــر خصومــه

فبعــد التصريحــات األوروبية األخيرة ،الســيما التي صدرت من

الزعيم األعلى
اإليراني علي
خامنئي

اعتبــر الرئيــس األميركــي دونالــد

التــي طلــب فيهــا الرئيــس األميركــي

علــى اتهامــه بالتصــرف مثــل “زعيــم

بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا ،وحمّ لت إيران مســؤولية اســتهداف

مافيــا” في اتصاله الهاتفي مع نظيره

منشــآت نفطية في الســعودية ،يبدو أن “الطالق” وقع بين إيران

األوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أمس إن من غير المرجح أن تساعد الدول األوروبية إيران في

االتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه مــع

مــن نظيــره األوكرانــي فتــح تحقيــق

بايــدن .ووصــف ترامــب الدواعــي
التــي اســتند إليهــا خصومــه إلطــاق

إجــراءات لعزلــه بـــ “النكتــة” فــي

محاولــة للتقليــل مــن أهميــة هــذه

وحليفهــا األخيــر .وقــال الزعيــم األعلــى اإليرانــي علــي خامنئي

وفنــد ترامــب وجــود أي مخالفــة في

المحادثــة التــي اعتبرتهــا المعارضــة

مواجهــة العقوبــات األميركيــة ،ويجــب على طهــران “أن تتخلى

زيلينســكي بعــد نشــر نــص المحادثــة
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تماما عن أي أمل” في هذا الصدد.

“مروعــة” وتجعــل رئيــس الواليــات

المتحدة في وضع صعب.
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“المبرة الخليفية” تطلق جائزة “الراية” للمتميزين

الحمــر :منح اســتثناء للبعــض ينقل “العــدوى” لبقية المشــاريع

سمو الشيخة زين بنت خالد :نسعى لتشجيع الطلبة على االلتزام

سيدعلي المحافظة

المنامة  -بنا

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن

أعلنــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة عزمهــا

الوحــدة الســكنية مخصصــة للمواطنين

إطــاق جائــزة “الرايــة” ،وهــي مبــادرة

من أجل السكن ،إذ تقوم الوزارة بتوفير

فريــدة مــن نوعهــا تم تخصيصها لمنتســبي

الخدمــات التجاريــة ضمــن المشــاريع

المؤسسة المتميزين والملتزمين بشروطها

اإلســكانية وفق المتطلبــات التخصصية

وقوانينهــا؛ بهــدف تســليط الضــوء عليهــم

المعتمدة في هذا المجال.

وتشجيعهم وتقديرهم على جهودهم.

جــاء ذلك ر ًّدا منه علــى توصية لمجلس

وأوضحــت المبــرة الخليفيــة أن جائزة هذا

بلدي المحــرق بالترخيص لفتح محالت

العــام ســتكون عبــارة عــن زيــارة لمدينــة

تجاريــة لمجموعــة مــن وحدات إســكان

قاللي المطلة على شارع رقم  12مجمع
251؛ أســوة ببقيــة المنــازل المطلــة على

نفس الشارع.

وأشــار إلــى أن منــح أصحــاب الطلــب
ِّ
يمكــن الوزارة
إجــازة فتــح المحــات لن
ّ
ســيترتب
فيمــا بعــد مــن إلغائهــا ،كمــا

علــى منــح االســتثناء لهــا تعميمــه علــى

مــن جرائهــا نوعً ــا مــن الفوضــى وعــدم

اجتماعيــة

بقيــة المشــاريع اإلســكانية ،مــا سينشــئ
التنظيم.

الــوزارة ببنائها فــي مختلف المحافظات

تكــون

ذات

خصوصيــة

وعمرانيــة ،حيث تتوافــر فيها الخدمات

العامة والبنية األساسية لخدمة السكان
مــن ذوي الدخــل المحــدود ،وتكون هذه
الخدمــات موجهــة لتلبــي احتياجــات

العائالت في هذه المناطق.

كونهــا تعتمــد نهجــا عمرانيــا ذكيــا وفعّ ــاال،

إلــى االســتمتاع بمعالــم مدينــة أبوظبــي.

ً
انفتاحا؛
ألنها إحدى أكثر المدن المســتدامة

تســهم فــي تشــكيل عالــم اليــوم ،إضافــة

وتهــدف إلــى خلــق فــرص مجديــة علــى

وتتضمــن شــروط التأهــل للجائــزة اجتيــاز

كمــا ســيحضر الفائــز دورات وورش

الفائــز فــي احتفاليــة العيــد الوطنــي التــي

أحــد أكبــر التجمعــات المعنيــة باالســتدامة

مجلــس أمنــاء مؤسســة المبــرة الخليفيــة

الصعيد التجاري.

منح إجازة فتح المحالت لن يمكّن الوزارة فيما بعد من إلغائها

وبيــن أن المناطق اإلســكانية التي تقوم
ّ

مصــدر فــي أبوظبــي ،التــي تــم اختيارهــا

االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي
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وفعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة ،وهو

تقيمهــا المؤسســة ســنويا .وقالــت رئيــس

فــي العالــم ،لتعزيــز الفهــم ألبــرز التوجهات

ســمو الشــيخة زيــن بنــت خالــد آل خليفــة

مباشرة إجراءات توظيف  21طبيبًا

الترخيص ألنشطة األطعمة

بتخصــص طــب العائلة ...وتوفيــر برامــج تدريبية عالية

والشيشة خارج اختصاص البلدية
محرر الشؤون المحلية

أكــد وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع أن وزارة الصحــة ت ّتجــه إلــى اســتكمال توظيف األطبــاء المتدربيــن ،بعد اســتكمال البرنامج
التدريبي لألطباء الجدد بالدفعة األولى ممن أنهوا متطلبات برنامج البورد العربي للتخصصات الطبية.

خلف إن الترخيص المطلوب ألنشــطة خدمات األطعمة والمشــروبات
أو تقديم الشيشة يقع خارج اختصاص البلدية.

فيمــا صرّحــت القائــم بتصريــف شــؤون التدريب

ِّ
رده علــى توصيــة
ولفــت فــي

ابتســام فخرو بأن وزارة الصحة باشرت التعاون

مــن الناحيــة الفنية لموقــع المحل
أســوة بــأي بمحــل تجــاري حســب
التصنيــف المعتمد للمنطقة الواقع
بــه المحــل المطلــوب ،ومــن حيث

مراجعة الرســوم البلدية التجارية

كونــه واقعً ا على شــارع تجاري أو

هــي عبــارة عــن إجــراء روتينــي

قسيمة تجارية.

تقوم به البلدية.

مليون دينار لشراء قطع غيار بـ “تطوير للبترول”

المنظومــة الصحيــة فــي المرحلــة المقبلة بحاجة

الكــوادر الوطنيــة البحرينيــة ،مشــيرًا إلــى أن

إلــى جهــود وعطــاءات األطبــاء الجــدد لشــغل

التــي يقدمها القطاع الصحــي عموما للجميع في

توظيف األطباء البحرينيين يأتي من ضمن أهم

مختلف الوظائف الطبية بالمستشفيات والمراكز

مملكة البحرين.

أولويــات الــوزارة ،كما أن التطوير الذي سيشــمل

الصحيــة فــي ســبيل مواصلــة تحقيــق االرتقــاء

“موديز” تصنف سندات البحرين “”B2

طرحت شركة تطوير للبترول في جلسة

 2.2مليــون جنيــه اســترليني (مــا يعــادل

ذكــرت وكالــة التصنيف االئتمانيــة “موديز”

مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس

 1.03مليــون دينــار) .وفتــح المجلس 10

أنهــا منحــت الســندات الدوليــة األولــى

مناقصة لتوقيع عقد شراء حسب الطلب

مناقصــات تابعــة لـــ  6جهــات حكوميــة،

للبحريــن الصــادرة أخيــرا تصنيــف “.”B2

وأوضحــت “موديــز” ،أن التصنيــف عنــد

والحاجــة لمــدة  5ســنوات لصمامــات

عطــاء ،إذ بلــغ مجمــوع أقل
ً
بإجمالــي 33

وقالــت “موديــز” إنه تم منــح تصنيف “”B2

مســتوى ديــون طويلــة األجــل لحكومــة

“الكــو” وقطــع غيــاره تقــدم إليهــا عطــاء

العطــاءات المقدمــة للمناقصــات نحــو

للســندات الدوليــة ،التي أصدرتهــا البحرين

البحريــن ،والمدعومــة بمســتويات دخــل

وحيــد لـــ “ ”ALCO Valves Groupبنحــو

 2.64مليون دينار لـ  29عطاء.

بقيمــة مليــار دوالر ألجــل  12عاما .ونوهت

للفرد كبيرة.

» »أبلغ وزير الصناعة والتجارة
والسياحة راشد الزياني مجلس بلدي
المحرق بأنه تم إرسال خطابات لكل
من وزارة الصحة ،ومديرية شرطة
المحرق؛ للتنسيق بتشكيل فريق
مشترك للتفتيش على المقاهي
الموجودة في محافظة المحرق.
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» »عقدت إدارة الفحص والمقاييس
أمس اجتماعا تنسيقيا بحضور
خبراء من هيئة التقييس لدول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،في إطار تعزيز العمل
الخليجي الموحد للرقابة على
المنتجات باألسواق الخليجية.

وفاة جاك شيراك
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المركبــات

المتضــررة

لوحــات ســياراتهم ،إلــى مراجعــة
الشــركة

الســتبدال

اللوحــات

المعدنيــة المتضــررة بأخرى جديدة
مجا ًنا.

العالم يواجه تهديدات إرهابية غير مسبوقة
نيويورك ـ وكاالت

المستثمرين ،ولم تطلبه المملكة.

تفتيش على مقاهي المحرق

تابعــت وباهتمــام بعض المالحظات

أصحــاب

األمثل بجــودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية

الوكالــة ،إلــى أن تقييمهــا جــاء لخدمــة

تعزيز الرقابة على المنتجات

أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور أنهــا

ودعــت اإلدارة العامــة للمــرور،

من اللقاء مع األطباء المتدربين

المحرر االقتصادي
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المتضررة مجا ًنا

الخلفية من تاريخ الصرف.

التخصصــات الطبيــة .وأضــاف المانــع أن وزارة
الصحــة تفخــر وتعتــ ّز بالكفــاءة التــي تتمتــع بهــا

أمل الحامد

لوحات السيارات

للوحــة األماميــة و 3أعــوام للوحــة

جميــع متطلبــات البرنامج التدريبــي في مختلف
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“المرور” :استبدال

المعدنيــة مضمونــة بواقــع عاميــن

أمــس مــع األطبــاء المتدربيــن الذي أنهــوا بنجاح

ومــن جهــة أخــرى ،أكــد الوزيــر أن

ليتمكنوا من الحصول على هذه الجائزة”.

األمر ،إذ أكدت الشــركة أن اللوحات

جــاء ذلك فــي اللقاء الــذي عقدتــه وزارة الصحة

عصام خلف

علــى خطــى زمالئهــم وااللتــزام بالبرامــج؛

اللوحــات؛ للوقــوف علــى حيثيــات

العربي خالل السنوات األربع الماضية.

يقتصــر فقــط على دراســة الطلب

تساهم في تشجيع بقية الطلبة على السير

الشــركة المعنيــة بتصنيــع وتثبيــت

المتدربيــن الذيــن انتهــوا مــن متطلبــات البــورد

البســيتين ،إلــى أن دور البلديــة

إضافيــة وتطويريــة ،ومــن شــأنها كذلك أن

وأوضحــت أنــه تــم التواصــل مــع

طبي ًبــا فــي الدفعــة الثانيــة مــن توظيــف األطباء

المســاكن فــي منطقــة الســاية في

ســتزود المبــادرة المذكــورة الطلبة بخبرات

بعد تثبيتها بفترة وجيزة.

حاليــا متابعــة توظيــف 48
الصحيــة ،كمــا ســيتم
ًّ

يمــارس نشــاط بيــع الشيشــة بيــن

ومســاعدتهم علــى توســيع أفقهــم .كمــا

بعــض اللوحــات المعدنية للمركبات،

 21طبي ًبا بتخصص طب العائلة بمختلف المراكز

لجنــة تحقيــق بشــأن فتــح مقهــى

بالبرنامــج ،إضافــة إلــى تعزيــز مهاراتهــم،

المتداولــة والمتعلقــة بتغيــر جــودة

مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة إلجــراءات توظيف

المجلــس بشــأن طلبهــم تشــكيل

لتحقيــق التميز ،وتشــجيعهم علــى االلتزام

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الصحة

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام

07

مراحــل التقديــم ،إذ ســيتم اإلعــان عــن

“تهــدف جائــزة الرايــة إلــى تحفيــز الطلبــة

» »توفي الرئيس الفرنسي السابق
جاك شيراك ،أمس ،عن 86
عاما ،تاركا وراءه إرثا سياسيا
كبيرا ،بعدما تولى الرئاسة طيلة
واليتين امتدت من  1995إلى
 ،2007في فترة عصيبة من تاريخ
البالد وصفت بأنها “استثنائية”.

()09

حــذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة

وقــال األميــن العــام فــي اجتمــاع وزاري

أنطونيــو غوتيريــش ،أمس األول ،من أن

بمجلــس األمــن علــى هامــش االجتمــاع

العالــم يواجــه “تهديــدا غيــر مســبوق من

الســنوي لقــادة العالم إن “اآلفــاق الجديدة

التعصــب والتطــرف العنيــف واإلرهــاب”

هي اإلرهاب السيبراني واستخدام وسائل

مــا يؤثــر علــى كل دولــة ويزيــد مــن حدة

التواصــل االجتماعــي وشــبكة اإلنترنــت

الصراعــات ويزعــزع اســتقرار مناطــق

الظالمية لتنســيق الهجمات ونشر الدعاية

بأكملها.

وتجنيد أتباع جدد”.

أفالم نسائية في “الجونة”

19

» »قدمت الفنانة التونسية هند
صبري فيلمها التونسي الفرنسي
البلجيكي المشترك (حلم نور)
للمخرجة هند بوجمعة في
مهرجان الجونة السينمائي في
دورته الثالثة هذا العام بحضور
طاقم الفيلم.

()12

المحرق يتأهل لنصف نهائي “آسيوية السلة”

14

» »نجح فريق المحرق في بلوغ الدور
نصف النهائي للبطولة اآلسيوية لألندية
األبطال التي تحتضنها العاصمة
التايلندية بانكوك في الفترة من 24
وحتى  29سبتمبر الجاري ،بعد أن حقق
فوزا صعبا على حساب فوبون بريفز
التايواني بنتيجة .85/81

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

جاللة الملك يتلقى

02

شكر من رئيس

local

@albiladpress.com

كوريا الديمقراطية

البحرين تعزّي الرئيس الفرنسي بوفاة شيراك
المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

تــلــقــى عـــاهـــل الــــبــــاد صــاحــب

حمد بن عيســى آل خليفــة ورئيس الوزراء

الجاللة الملك حمد بــن عيسى

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

آل خليفة ،برقية شكر جوابية

ســلمان آل خليفــة وولــي العهد نائــب القائد

مـــن رئ ــي ــس جــمــهــوريــة كــوريــا

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة كيم

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمــد آل خليفــة ،برقيــات تعزيــة ومواســاة

ج ــون ــغ أون ،ر ًّدا عــلــى بــرقــيــة

إلــى رئيــس الجمهورية الفرنســية الصديقة

جاللته المهنئة له بمناسبة ذكرى

إيمانويــل ماكــرون عبــروا فيهــا عــن خالص

الـــواحـــد والــســبــعــيــن لــتــأســيــس

تعازيهــم وصادق مواســاتهم بوفاة الرئيس

الجمهورية.

األســبق للجمهورية الفرنســية جاك شيراك،
راجيــن لــه الرحمــة وألســرته جميــل الصبر.

الجمعة
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ونوّ هــوا بالــدور الكبيــر للرئيــس الراحــل

جــاك شــيراك فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة
والتعاون بيــن مملكة البحرين والجمهورية
الفرنســية .كمــا بعث صاحب الســمو الملكي
رئيــس الــوزراء برقيــة تعزيــة مماثلــة إلــى
رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب.

جاللة الملك

سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء

 ...وتهنئ تركمانستان بذكرى االستقالل
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل

ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

خليفــة برقيــات تهنئــة إلــى رئيــس جمهوريــة تركمانســتان ،قربان

ال خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس

قولي بيردي محمدوف ،وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير الكويت

ردًّا عــلــى تــعــزيــة ســـمـــوه بـــوفـــاة الــشــيــخــة أنــــــوار الــصــبــاح

إعفاء البحرينيين من تأشيرة كازاخستان
المنامة  -بنا

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة

جمهورية كازاخستان إبراهيم العبدهللا.

زينــل أن العالقــات بيــن مملكــة البحرين

وعبرت نزاربايف عن إعجابها بما حققته

الصديقــة

البحريــن مــن إنجــازات فــي مســيرتها

وجمهوريــة

كازاخســتان

وتناميــا مطــر ًدا،
تشــهد تطــورًا مســتمرًّا
ً
يرتكــز علــى الرغبــة الجــادة فــي تفعيــل

الديمقراطية ،وتقدمها الحضاري الالفت
ومبادراتهــا اإلنســانية الرائــدة ،ومــا نتج

االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون التــي

من إرســاء لدولــة المؤسســات والقانون،

أبرمــت بيــن البلديــن الصديقيــن ،فــي

وتعزيز الشــفافية والحريات العامة ،في

المجــاالت االقتصاديــة والدبلوماســية

ظــل العهد الزاهــر لجاللة الملك ،مشــيرة

والغذائيــة والثقافيــة إلــى جانــب تعزيــز

إلــى أن كازاخســتان فــي طور اســتكمال

الدبلوماســية البرلمانيــة بعقــد لجــان

اإلجــراءات الرســمية لســرعة إعفــاء

الصداقــة المشــتركة .جــاء ذلــك فــي

البحرينيين من تأشــيرة دخول األراضي

جلســة مباحثــات عقدتهــا مــع رئيــس

الكازاخيــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات

مجلــس الشــيوخ الكازاخســتاني داريجا

الصلــة فــي كلتــا الدولتيــن لتدخــل بذلك

نزاربايــف ،ضمــن مشــاركة وفــد الســلطة

حيــز التنفيــذ فــي القريــب العاجــل .كمــا

التشــريعية في االجتماع الرابع لرؤســاء

تم التنسيق والتشاور لتسهيل إجراءات

برلمانــات دول أور آســيا (أوروبا وآســيا)،

دخــول الســياح الكازاخســتانيين إلــى

الــذي عقــد بجمهوريــة كازاخســتان،

المملكــة كوجهــة ســياحية يرغــب كال

بحضــور أعضــاء الوفــد البرلمانــي

الطرفين تنشــيطها خالل الفترة المقبلة،

وســفير مملكــة البحرين غيــر المقيم في

وتبادل الوفود السياحية.

مواصلة تحفيز القطاعات غير النفطية

المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة،
برقيــة شــكر جوابيــة مــن أخيــه صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمــد الجابر
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ،ر ًّدا على برقية التعزية والمواساة التي
بعث بها ســموه إليه بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى الشــيخة أنوار فيصل
السعود الصباح.
وفيما يلي نص البرقية:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

صاحــب الســمو الملكــي األخ األميــر

تلقينا بالتقدير تعزية سموكم لنا بوفاة

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا

المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالــى الشــيخة

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة

أنوار فيصل السعود الصباح.

وإننــا إذ نعــرب لســموكم عــن خالــص
الشــكر علــى مــا عبرتم عنــه من صادق
التعــازي والمواســاة بهــذا المصــاب
األليم ،لنســأل المولــى تعالى أن يتغمد
الفقيــدة بواســع رحمتــه ويســكنها

ً
مكروهــا
فســيح جناتــه ،وأن ال يريكــم
بعزيز.
وتقبلوا سموكم خالص التقدير،،،
صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت.

سمو أمير دولة الكويت

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر من رئيس اإلمارات وولي عهده
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة

ســموه المعزيــة لــه فــي استشــهاد ســتة مــن جنــود دولــة

كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر

بــن ســلمان آل خليفة ،برقية شــكر جوابية مــن رئيس دولة

اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة ،نتيجــة حادث تصادم

جوابيــة مماثلــة مــن ولي عهــد أبوطبي نائــب القائد األعلى

اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة أخيــه صاحب الســمو

آليــة عســكرية ،أثنــاء أدائهــم واجبهــم الوطنــي فــي أرض

للقوات المســلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

العمليات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،وذلــك ر ًّدا علــى برقيــة

“الجنوبية” تشهد إنجازات تنموية شاملة

سمو الشيخ خليفة بن علي :تعزيز التواصل بأحدث الوسائل مع المواطنين

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة،
عــد ًدا مــن المســؤولين ورجــال األمــن

واإلعالمييــن والمواطنيــن وذلــك فــي
المجلس األسبوعي بالمحافظة.

المنامة  -و زارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ

لمملكة البحرين ،حيث أشــار الشــيخ سلمان بن

ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة مواصلــة تحفيــز

خليفــة إلى أهمية فتح مجاالت أرحب للتعاون

القطاعــات غيــر النفطيــة للدفــع بعجلــة النمــو

الثنائــي بين مملكــة البحرين والمملكة المتحدة

االقتصادي في مملكة البحرين ،وذلك بتشجيع

بنــاءً علــى ما تم تحقيقه من شــراكة اقتصادية

نمــو مســاهماتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي

متميــزة قائمــة علــى عمــق العالقــات التاريخية

عــن طريــق اســتقطاب الفــرص االســتثمارية

بين البلدين الصديقين.

المتنوعــة لتنميــة هــذه القطاعــات وباألخــص

وتم خالل االجتماع بحث عددٍ من الموضوعات

القطاعيــن االقتصادي والمالي بما يحقق النماء

المتعلقــة بالعالقــات االقتصاديــة المشــتركة

واالزدهــار فــي ظل المســيرة التنموية الشــاملة

والتعاون واالســتفادة من الخبــرات البريطانية

للمملكــة .جــاء ذلــك ،لــدى اســتقبال الوزيــر

فــي هيئــة تمويل الصــادرات البريطاني ،كما تم

الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تمويــل الصــادرات

مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام

البريطانــي لويــس تايلــور فــي إطــار زيارتــه

المشترك على صعيد االقتصاد العالمي.

وأكــد ســموه أن المحافظــة حريصة على
تنفيــذ التوجيهــات الكريمــة لعاهــل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفــة ورئيــس مجلــس الــوزراء صاحب
الســمو الملكــي الوالــد األميــر خليفــة بــن
ســلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عددا من المسؤولين ورجال األمن واإلعالميين والمواطنين في المجلس األسبوعي

المجاالت وتضاف إلى ســجل المكتسبات

إعالميــة تفاعليــة ،ضمــن قنواتهــا البارزة

الجنوبيــة على إطــاق تطبيق “الجنوبية”

الحضاريــة والتنمويــة للبحريــن ،مشــي ًدا

فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة التــي

كونها قناة إلكترونية وخدمية ،مشــيدين

ســموه بالــدور البــارز الــذي تضطلــع بــه

تلبــي احتياجــات األهالي بأســلوب جديد

بجهــود ســموه مــن أجــل اإلســهام فــي

المحافظــة فــي تعزيــز أطــر التواصــل

وميسر.

االرتقــاء ورفعــة المحافظــة الجنوبيــة

وأكد سمو المحافظ ،أن المحافظة تشهد

بالطــرق اإللكترونيــة والذكية عبر تطبيق

مــن جهتهــم ،عبــر الحضــور عــن شــكرهم

وإبــراز مكانتها الحضارية وتوفير الســبل

إنجــازات تنمويــة شــاملة فــي مختلــف

“الجنوبيــة” الــذي أطلــق مؤخــرًا ،كقنــاة

وتقديرهــم لســمو محافــظ المحافظــة

الحديثة والخدمات المتطورة لألهالي.

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بالتواصــل
مــع المواطنيــن للتعــرف علــى متطلباتهم
واحتياجاتهم واالستماع لمقترحاتهم.

أصل التنافس العادل بين شباب العالم
العاهل ّ

تعزيز التعاون في العمل الدعوي مع السعودية

المؤيد ينوه باستقبال جاللته الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

أعــرب وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن
المؤيــد عــن شــكره وتقديــره لعاهــل البــاد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفة بمناسبة تفضله بتكريم الفائزين بجائزة
جاللته لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية
المســتدامة في نســختها الثانية ،مشيرا إلى أن
اســتقبال جاللتــه الفائزيــن يؤكد إيمــان جاللته
بالمســؤولية الملقاة على عاتــق مملكة البحرين
فــي تهيئــة الظــروف ،وتعبيــد الطريــق أمــام
الشــباب البحريني والعالمي من أجل المشــاركة
فــي وضع األفــكار اإلبداعيــة واالحترافية التي
توصل إلى تحقيق األهداف األممية.

آمنــت بــأن الوصــول لتحقيــق أهــداف التنميــة

حمــد لتحــث دول العالــم والهيئــات الحكوميــة

المســتدامة ســيكون عــن طريــق األفــكار

والخاصة والقطاع األهلي على تمكين الشباب؛

والمعتقــدات الشــبابية باعتبارهــم الفئــة التــي

ليكونــوا الوســيلة األمثــل للوصول الــى تحقيق

ســتجني ثمــار تحقيــق األهــداف األمميــة ،وهم

أهداف التنمية المســتدامة ،وأن تكون أساســها

األقدر على توصيــف تلك األهداف والتخطيط

جائــزة الملــك حمــد التــي تحمــل فــي طياتهــا

للوصــول لهــا بشــتى الوســائل كمــا أن جائــزة

أهدافــا نبيلــة ،وهــو األمــر الــذي جعــل الجائــزة

المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الشــؤون اإلســامية

الســعودية علــى التعــاون الثنائــي مــع

والدعــوة واإلرشــاد بالمملكــة العربيــة

مملكــة البحريــن على كافــة األصعدة،

جاللــة الملــك جــاءت لتؤكــد تأصيــل البحريــن

تحظى بمشــاركة كبيرة وواســعة ومسبوقة من

السعودية عبداللطيف آل الشيخ ،في

بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين

مكتبــه أمــس ســفير مملكــة البحريــن

والشعبين.

لمبادئ البيئة التنافســية المفتوحة ســواء على

خــال تضاعــف حجــم المشــاركين بيــن األفراد

في الرياض الشــيخ حمود بن عبدهللا

مــن جانبــه ،أعــرب الشــيخ حمــود بــن

الجانــب المحلــي أو الدولي عن طريــق الجائزة

والــدول العالميــة” .وعاهــد المؤيــد جاللة الملك

آل خليفة.

عبــدهللا آل خليفــة عن اعتــزازه بلقاء

الرائدة”.

بالعمــل علــى تنفيــذ رؤيــة جاللتــه مــن أجــل

وتابــع المؤيــد “أن متابعــة ممثــل جاللــة الملــك

أيمن المؤيد

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو

وحاضنــة ألفكارهــم ومتبنيــة لهــا انطالقــا مــن

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ســاهمت في

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “مملكة

تحقيــق الجائــزة ألهدافهــا وتأكيــد توجهــات

البحريــن وبفضــل التوجيهات الملكية الســامية

مملكــة البحرين لتكون جامعة للشــباب العالمي

كــون البحريــن عاصمــة الشــباب والرياضــة

تطويــر الجائــزة والمحافظــة علــى مكتســباتها
لتكون النســخة الثالثة ميدانا للتنافس الشبابي
األصيــل مقدمــا التهنئــة للفائزيــن فــي جائــزة
الملــك حمــد بعد أن قدموا مبــادرات رائدة على

وأنظــار العالــم تنصــب عليهــا” .وأضــاف وزيــر

مســتوى المشــاركين ،والتــي ســتكون األســاس

شــؤون الشــباب والرياضة “جاءت جائزة الملك

في الوصول إلى تلك األهداف.

وخــال اللقــاءّ ،
رحــب آل الشــيخ

آل الشــيخ ،مشــي ًدا بالــدور المهــم

بالشــيخ حمود بــن عبدهللا آل خليفة،

الــذي تضطلــع بــه وزارة الشــؤون

معربًــا عــن اعتــزاز المملكــة العربيــة

اإلســامية والدعوة واإلرشاد ،مؤك ًدا

الســعودية بالروابط األخوية الوثيقة

اهتمــام مملكــة البحريــن بتعزيــز

مــع مملكــة البحريــن ،وما تســتند إليه

العمــل المشــترك مــع المملكــة العربيــة

من وشائج القربى والمصير المشترك،

الســعودية علــى مختلف المســتويات

مؤكــ ًدا حــرص المملكــة العربيــة

بما يلبي الرغبات المشتركة.

استقطاب مزيد من المتطوعين من الشباب البحريني

خالد بـــن عبـــداهلل يتـــرأس اجتمـــاع مجلـــس إدارة “الهـــال األحمر”

المنامة  -جمعية الهالل البحريني

للتبــرع بالدم حمــة التبرع بالــدم بالتعاون

تــرأس رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل

مع جمعية عراد الخيرية ،وبرنامج تدريب

فــي البعثــة البحرينيــة للحــج ،وفــي حملة

الجمعيــة ،بحضــور كل من أعضاء مجلس

تنظيف المرافئ والســواحل ،وحملة نشــر

اإلدارة تقــي البحارنــة وفيصــل الموســوي

الوعي بفقر الدم المنجلي.

وحســن جمعــة ومريــم الجالهمــة وكوثــر

مــن جانبــه ،تحــدث الحــادي عــن برامــج

العيــد ،واألمين العام فــوزي أمين والمدير

الجمعيــة

العام للجمعية مبارك الحادي.

َّ
وخص معاليه بالذكر
والتنفيذي للجمعية،
حــرص الجمعيــة علــى اســتقطاب المزيــد
مــن المتطوعيــن مــن الشــباب البحرينــي

الســتقطاب

المزيــد

مــن

المتطوعيــن وتدريبهــم للمشــاركة فــي

وخــال اللقــاء أشــاد الشــيخ خالــد بــن

الهــال األحمر البحرينــي والجهاز اإلداري

المشــاريع اإلغاثيــة واإلنســانية التــي

المهنيــة والتطوعية داخــل وخارج مملكة

القانونيــة والتحضيــر الجتمــاع الهيئــة

البحرين.

القانونيــة ،ومشــاركة الشــباب فــي مخيــم

وخــال االجتمــاع اســتعرض األميــن

الشــباب الدولــي فــي بدايــة أغســطس،

َّ
وخــص بالذكــر حــرص الجمعيــة علــى

العــام للهــال األحمــر البحرينــي فــوزي

والمشــاركة فــي اجتمــاع أصدقــاء الهــال

أميــن مجمــل أنشــطة الهــال األحمــر

التركي لشمال قبرص.

االرتقــاء بالمســتوى التدريبــي لعــدد مــن
أعضائهــا ليمثلوا ًّ
صفا جدي ًدا من القيادات

تنظمهــا الجمعيــة داخل وخــارج البحرين،

المســتقبلية للجمعية ،وما يضمن مواصلة

وتح ّدث أمين ً
أيضا عن مشاركة الجمعية

االرتقــاء بمســيرة عطــاء الهــال األحمــر

علــى زيــادة تفعل مشــاركة الهــال األحمر

ذلــك المشــاركات الخارجيــة فــي معســكر

فــي العديــد مــن الفعاليــات ذات الصلــة

البحرينــي المتواصلــة منــذ نحــو خمســين

فــي كثيــر مــن الفعاليــات والمبــادرات

الشــباب في إيطاليا ،واجتماع المشاورات

داخــل البحريــن مــن بينهــا اليــوم العالمــي

عامً ا.

وتأهيلهــم و تدريبهــم ،وهــو مــا انعكــس

القائد العام يطلع عن كثب على الجهوزية العسكرية

وورشــة العمــل اإلنســاني ،والمشــاركة

خليفــة االجتمــاع الــدوري لمجلــس إدارة

يبذلهــا أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة

local@albiladpress.com

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

الوصــول اآلمــن ،واليوم العالمي للشــباب،

البحرينــي الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا آل

عبــدهللا آل خليفــة بالجهود المقــ َّدرة التي

03

الجمعة

البحرينــي خــال الفتــرة الماضيــة ،ومــن

إعفاء من متطلبات التأشيرة بين البحرين وإندونيسبا

الرفاع  -قوة الدفاع

قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
صباح أمس ،بجولة ميدانية تفقد فيها عد ًدا من وحدات قوة دفاع البحرين ،اطلع

خاللها عن كثب على مســتوى الجاهزية القتالية والكفاءة اإلدارية واالســتعدادات
الالزمــة لكافة األســلحة والمنظومات العســكرية الحديثة بتلــك الوحدات .وبعد أن
اســتمع إلــى شــرح موجــز عــن مهــام وواجبات وســير العمل بتلــك الوحــدات ،أعرب
عــن فخره وســروره بما وصلت إليه كافة أســلحة ووحدات قــوة دفاع البحرين من
تقدم ومستوى عال بفضل من هللا عز وجل ثم بدعم واهتمام عاهل البالد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

مناقشة تطوير العالقات مع النرويج

لــجــنــة تــــعــــاون مــشــتــركــة لــــدراســــة الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة
المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد

اتفــاق بيــن البلديــن بشــأن اإلعفــاء المتبــادل

بــن محمــد آل خليفــة مــع وزيــرة خارجيــة

مــن متطلبــات التأشــيرة لحملة جوازات الســفر

جمهوريــة اندونيســيا ريتنــو مارســودي ،وذلــك

الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

بمقــر الجمعية العامة لألمم المتحدة في مدينة

وقــد أعــرب وزيــر الخارجية عن اعتــزاز مملكة

نيويورك.

البحريــن بعالقــات الصداقــة مــع جمهوريــة

وخــال االجتمــاع ،تــم التوقيــع علــى اتفــاق

اندونيســيا ،مؤكــ ًدا معاليــه أن إنشــاء اللجنــة

بشــأن إنشــاء اللجنــة البحرينية  -االندونيســية
ً
انطالقــا
المشــتركة للتعــاون الثنائــي ،وذلــك

البحرينيــة  -االندونيســية المشــتركة والتوقيع
على اتفاق بين البلدين بشــأن اإلعفاء المتبادل

مــن رغبــة البلدين في توســيع وتعزيــز عالقات

مــن متطلبــات التأشــيرة لحملة جوازات الســفر

الصداقة والتعاون على أسس دائمة ومستمرة.
وســتكون هــذه اللجنــة بمثابــة آليــة لمراجعــة

يجســد
الدبلوماســية والخاصــة والخدمــة،
ّ

مساعي البلدين الدؤوبة لتطوير مختلف أوجه

ودراســة جميــع جوانــب العالقــات الثنائيــة

التعــاون الثنائــي وزيــادة التنســيق المشــترك،

وتبــادل وجهــات النظــر حــول القضايــا الدوليــة

حيــث ســتدعم هــذه الخطــوات المهمــة جهــود

ذات االهتمام المشترك.

ً
أيضــا ،تــم التوقيــع علــى
وخــال االجتمــاع

إشادة بالجهود األممية في دعم التنمية

وزير الخارجية :التحديات تفرض ضرورة تكاتف الجميع

تحقيــق هــذه األهــداف بطريقــة منظمــة وفــي
كافة المجاالت.

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد

ً
مســتعرضا الســبل الكفيلــة بتطويرهــا

بــن محمــد آل خليفــة ،مــع وزيــرة خارجيــة

لمســتويات أكثــر تقدمــا فــي شــتى األصعدة

مملكــة النرويــج إينــي إريكســن ســوريدي،

وبمــا يســتند إلى االحتــرام المتبــادل والعمل

وذلــك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة

المشترك على توسيع مجاالت التعاون.

والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
في مدينة نيويورك.

من جانبها ،ع ّبرت سوريدي عن تطلع مملكة

النرويــج إلــى تطويــر العالقــات الثنائيــة مــع

وخالل االجتماع ،نوّ ه وزير الخارجية بمسار

البحريــن واالرتقــاء بكافــة أوجــه التعــاون

عالقــات الصداقــة بيــن البحريــن والنرويــج،

المشترك.

لجنة مشتركة للتعاون بين البحرين وكينيا
وزير الخارجية :تقدم في عالقات الصداقة بين البلدين

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن

آل خليفــة فــي الحوار رفيع المســتوى بشــأن التمويل

أحمــد بــن محمــد آل خليفــة ،مــع وزيــرة

مــن أجــل التنميــة ،والــذي عقــد بمقــر األمــم المتحــدة

خارجيــة جمهوريــة كينيــا مونيــكا جومــا،

فــي نيويــورك وبمشــاركة العديــد مــن رؤســاء الــدول

وذلك بمقر األمم المتحدة في نيويورك.

والحكومات المشاركين في اجتماعات الدورة الرابعة

وخــال االجتماع ،تــم التوقيع على اتفاق

والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة .ويهدف

إنشــاء لجنــة مشــتركة للتعــاون الثنائــي

الحــوار إلــى البحــث في أفضل الســبل المســاعدة في

بيــن البلدين ،فــي إطار جهودهمــا الرامية

توفيــر المــوارد وتعزيــز الشــراكات الالزمــة لتســريع

لتعزيــز وتقوية مختلف مجــاالت التعاون

وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة،

المشــترك ،والدفــع بأطر الحــوار البنّاء في

وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال والعمل على

جميــع جوانــب العالقــات الثنائيــة وفــي

دفعها ودعمها .وقد أشاد وزير الخارجية بجهود األمم

القضايا اإلقليمية والدولية.

المتحــدة فــي دعــم جهــود تحقيــق التنميــة ،خصوصا

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور

فــي ظــل التحديات التــي تواجه مختلــف دول العالم

السياســي بيــن وزارة خارجيــة مملكــة

وتفــرض ضــرورة تكاتــف جميــع الجهــود وتضافرهــا

البحرين ووزارة خارجية جمهورية كينيا؛

مــن أجل تجــاوز تلــك التحديات والوصول لمســتقبل

بهــدف تطوير عالقات الصداقة والتعاون

أفضــل لجميــع الــدول ويلبــي طموحــات شــعوبها في

بيــن الطرفيــن ،وتكثيــف التشــاور وتبادل

الرخاء واالزدهار ،مشــ ّد ًدا على التزام مملكة البحرين

اآلراء بشأن كل القضايا التي تهم البلدين.

بنهجها الراسخ في التعاون مع األمم المتحدة للمضي

وعبــر وزير الخارجية عن ارتياحه للتقدم

بمسيرة التقدم في جميع المجاالت.

الذي تشهده عالقات الصداقة بين مملكة

البحريــن وجمهوريــة كينيــا والــذي تــوج

البلديــن ،مــا يعكس الحــرص والعمل على

بالتوقيع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة

فتــح آفــاق أرحــب للتعــاون بيــن البلديــن

للتعــاون بين البلدين ،وعلى مذكرة تفاهم

وبمــا يعــزز مصالحهمــا ويعــود بالنفع على

للتشــاور السياســي بين وزارتــي خارجية

شعبيهما الصديقين.

وزير الخارجية يشيد بتميز العالقات مع باكستان

وضع حلول بناءة وحاسمة للمشكالت البيئية

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية الشــيخ خالد بن

اجتمــع وكيل وزارة الخارجية للشــؤون

أحمــد بــن محمــد آل خليفــة ،مــع وزيــر

الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل

خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية

خليفــة مــع وكيــل األميــن العــام لألمــم

شــاه محمــود قريشــي ،علــى هامــش

المتحدة ،والممثل السامي ألقل البلدان

اجتماعــات الــدورة الرابعــة والســبعين

نمــوا والبلــدان الناميــة غيــر الســاحلية

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة

وخالل االجتماع ،أشاد وزير الخارجية

فيكينــا أوتوكامانــو ،وذلــك على هامش

بيــن

أعمــال الــدورة ( )74للجمعيــة العامــة

بالمســار

المتميــز

للعالقــات

مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان

لألمــم المتحــدة ،فــي مدينــة نيويــورك.

اإلســامية الشــقيقة ومــا يتســم به من

وخــال االجتمــاع ،أشــار الشــيخ عبدهللا بن

تقــدم مســتمر علــى المســتويات كافــة،

أحمــد آل خليفــة ،إلــى أهميــة دعــم جهــود

في ظل الحرص على مواصلة التشاور

منظمــة األمــم المتحــدة لمعالجــة التحديات

والتنســيق إزاء القضايــا ذات االهتمــام

التــي تواجــه الــدول الجزريــة الصغيــرة

البيولوجي.

المشــكالت البيئيــة التــي تهــدد اإلنســانية
ً
وصــول إلــى بيئــة عالميــة متوازنــة
بأســرها،

كمــا نوه الشــيخ عبدهللا بــن أحمد آل خليفة

وآمنــة؛ باعتبــار هــذه الغايــة جوهــر أهــداف

بمخرجــات لجنــة المتابعــة والتنســيق بيــن

التنميــة المســتدامة  ،2030كمــا حــث علــى

حكومــة البحريــن ووكاالت األمــم المتحــدة

المضــي بالعالقــات نحــو آفــاق أرحــب

مــن جانبــه ،أعرب قريشــي عــن اعتزاز

الســتثمار مختلــف الفــرص؛ لدفــع هذه

ظــل االرتفاع المطرد لمســتوى ســطح البحر

إيجــاد تدابيــر قانونيــة فعالــة وآليــات

المقيمــة واإلقليميــة ،كإحــدى ثمــار إطــار

مــن التعــاون الثنائــي ،بما يعــزز التنمية

جمهوريــة

اإلســامية

العالقــات علــى مختلف األصعــدة وبما

بسبب ظاهرة االحتباس الحراري.

عمليــة ملزمــة تســتطيع الحد مــن التأثيرات

الشــراكة االســتراتيجية لدعــم المشــاريع

والتقدم في البلدين ويدعم مصالحهما

بالعالقــات الوثيقــة التــي تجمعهــا مــع

يعــود بالنفــع علــى البلديــن والشــعبين

ودعــا إلــى تضافــر جهــود المجتمــع الدولــي؛

المناخيــة الضــارة العابــرة للحــدود وإيجــاد

والبرامــج الحكوميــة وتعزيــز التنميــة

المشتركة.

مملكــة البحريــن ،مؤكــ ًدا ســعيها الدائم

الشقيقين.

مــن أجل وضع حلول بناءة وحاســمة لكافة

مقاربــة متكاملــة للتعامل مع فقــدان التنوع

المستدامة.

والمتعلقــة بتأثيــرات التغيــر المناخــي ،فــي

المشــترك ،والعمــل المســتمر علــى
باكســتان
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 % 86التزام “الرقابة” بمعايير اإلنتوساي

قانون التطوع في األمن العام قائم على الشراكة

وزيـــر الــداخــلــيــة يــدعــو “الـــنـــواب” لــوضــع الــمــشــروع فــي األولــويــات

المنامة  -وزارة الداخلية

منوهــا إلــى أهمية مواصلــة التمارين وأعمال

عقــد وزيــر الداخليــة رئيــس مجلــس الدفــاع

التدريــب فــي هــذا الشــأن ،وإطــاق حملــة
إعالميــة توعويــة ،تتضمــن تزويــد الجمهــور

المدني الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا

بالتعليمــات واإلرشــادات الالزمــة في حاالت

آل خليفــة ،اجتماعــا أمــس بحضــور رئيــس

الحــوادث .وفي الســياق ذاتــه ،أكد الوزير أن

األمــن العــام ،ومســاعد رئيــس األمــن العــام

مشــروع قانــون التطوع لخدمــة األمن العام،

لشــؤون العمليــات والتدريــب ،ومديــر عــام
اإلدارة العامة للدفاع المدني ،وذلك لالطالع
علــى خطة تطويــر الدفاع المدني ومناقشــة
إجراءات الحماية المدنية المستقبلية.

المنامة  -ديوان الرقابة المالية واإلدارية

أكــد رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة

 %فــي  2019وجــار العمــل علــى رفع

خليفــة أن ديوان الرقابة تبنى العديد

.2020جــاء ذلك على هامش ترؤســه

واإلدارية الشــيخ أحمد بــن محمد آل
مــن المبــادرات المتعلقــة بالحوكمــة

الرشــيدة وااللتــزام بالمعاييــر الدولية
المحاســبية ممــا مكنــه من رفع نســبة

االلتــزام بمعاييــر اإلنتوســاي إلــى 86

النســبة إلــى مــا يزيــد عــن  % 90فــي

وفد ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية
للمؤتمــر الثالــث والعشــرين للمنظمــة

الدوليــة لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة (االنكوساي) في موسكو.

وعــرض رئيــس األمــن العــام ،خطــة تطويــر
الدفــاع المدنــي والتــي تعمــل علــى توســيع
دائرة الحماية المدنية واالرتقاء بمســتويات
الســامة العامــة ،حيــث تتضمــن الخطة عدة
مجــاالت ،مــن بينهــا تدريــب وتأهيــل ضبــاط
وأفــراد الدفــاع المدنــي على كيفيــة مواجهة
نوعيــات محــددة مــن الحــوادث ،والتــزود
بالمعــدات والتقنيــات الحديثة التي تزيد من

وزير الداخلية يعقد اجتماعا لالطالع على خطة تطوير الدفاع المدني

والــذي يأتــي بدافع الــوالء واالنتمــاء للوطن
وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة المشــتركة
لحمايــة األمــن واالســتقرار ،يعــد أحــد ركائــز

فاعلية التعامل معها.

األمنية العالية على كافة المستويات ،مؤكدا

وتأتي خطة التطوير تلك ،في إطار مواصلة

أن العمــل علــى تطويــر خطــط أمنيــة طويلة

الجاهزيــة واالســتعداد للتعامــل مــع مختلف

المــدى ،وفــق رؤيــة اســتراتيجية واضحــة،

الظــروف واألحــداث ،حيــث أوضــح وزيــر

يســهل التعامــل مــع أي حــوادث قــد تهــدد

الداخليــة أن المنطقة تشــهد ظروفــا إقليمية

السالمة العامة.

ومســتجدات متســارعة ،تؤثــر علــى أمنهــا

وأشــار الوزير إلــى أهمية زيــادة الوعي العام

واســتقرارها مــن خــال مــا يصاحبهــا مــن

وتثقيــف المواطنين والمقيميــن ،فيما يتعلق

حتــى نتمكــن مــن إطــاق مشــروع التطــوع

تحديــات ،تســتوجب الكفــاءة والجاهزيــة

بإجراءات الحماية المدنية والسالمة العامة،

لخدمة الدفاع المدني.

العمــل األمنــي ألنــه قائــم فــي األســاس علــى
مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة ،وضــرورة تحمــل
الجميع مســؤولياته ،فيمــا يتعلق بحفظ أمن
الوطــن ،معربــا عن أمله فــي أن يضع مجلس
النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته،
خــال دور االنعقــاد المقبــل بهــدف إقــراره،

التصدي للتجاوزات اإليرانية األمنية الخطيرة في المنطقة

ســفير البحريــن بواشــنطن يبدي أســفه لتجنــب المجتمــع الدولي محاســبة نظــام طهران
ً
حدا له ،كما أضاف أن البرنامج النووي
الدولي

البحريــن في واشــنطن علــى الدور الــذي تلعبه
مملكــة البحرين كحليف إســتراتيجي للواليات

المنامة  -وزارة الخارجية

والتــي كان آخرهــا الهجــوم علــى المنشــآت

اســتضافت منظمــة “متحديــن ضــد إيــران

النفطية في المملكة العربية السعودية.

اإليرانــي ،حتــى مــا تــم ضمــان ســلميته ،فإنــه

كما أوضح الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة
أن مملكة البحرين خالل العقود األربع الماضية،

بيئيــا شــدي ًدا علــى
مــازال يشــكل خطــرًا
أمنيــا ً
ً

منطقة الخليج العربي ،حيث إن التقنيات التي

قــد تصــدت ألطمــاع النظــام اإليرانــي ،صاحبة

يتم استخدامها متخلفة وقديمة.

األســاليب المخادعة والمزاعــم الزائفة ،بما في

أما فيما يخص برنامج النظام اإليراني لتطوير

ذلــك تصريحــات بعــض المســؤولين اإليرانيين

الصواريخ البالســتية ،فقد شدد الشيخ عبدهللا

التــي خالفــت المبــادئ اإلســامية والدوليــة

بن راشد آل خليفة على الخطورة التي تشكلها

كمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون

ترســانة النظــام اإليرانــي مــن الصواريــخ علــى

الداخليــة وعــدم التعــدي علــى ســيادة الــدول،

األمــن اإلقليمي والدولي ،وذلك كما يتضح من

مــرورا بدعمها للتطــرف والتنظيمات اإلرهابية

تســليحه المتهــور لالنقالبييــن الحوثييــن ،وأن

من خالل المال والتدريب والعتاد.

ترســانة هــذا النظــام لــم تعــد أكثر دقة وأوســع

وأشــار ســفير مملكة البحرين في واشنطن إلى

مــدى ،ولكنهــا قــادرة أيضا على حمــل الرؤوس

خطــورة البرنامــج النــووي اإليرانــي ،والتبعات

النووية.

الصعيــد اإلقليمــي أو الدولــي ،خاصــة فــي ظل

اإلســتراتيجية والجيوسياســية الخطيــرة فــي

وخــال الحوار ،جدد الشــيخ عبدهللا بن راشــد

التجــاوزات والهجمــات األخيــرة التــي تهــدد

حــال مــا تمكــن هذا النظــام من امتالك أســلحة

آل خليفة أسفه من تجنب المجتمع الدولي من

ســامة المالحة الدولية وأمــن الطاقة العالمي،

نوويــة ،وبالتالــي ضــرورة أن يضــع المجتمــع

مواجهة ومحاســبة النظام اإليراني على شبكة

النوويــة” ( )UANIســفير مملكــة البحريــن لــدى
الواليات المتحدة األميركية الشيخ عبدهللا بن
راشــد آل خليفــة ،بصفته متحدثا فــي الفعالية
الســنوية المهمــة التــي تقيمهــا علــى هامــش
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
فــي نيويــورك ،والتــي حضرهــا وزيــر خارجية
الواليــات المتحــدة األمريكيــة عالــي مايــك
بومبيو كمتحدث رئيس.
وبيــن ســفير مملكــة البحريــن فــي واشــنطن
ّ
خــال هــذه الفعاليــة ،التهديــدات والتحديــات

األمنيــة الكبيــرة التي يشــكلها النظــام اإليراني
وشــبكته من التنظيمات اإلرهابية ،ســواء على

“حمد الجامعي” ينجح في استئصال
ورم كبيــــر مـــن مــــخ طفلـــة
المستشفى
إنجازا
يسجل
ً
جديدا بإجراء
ً
عملية نادرة
استغرقت 10
ساعات

المتحــدة األمريكية للتصدي لمحاوالت النظام
اإليراني في زعزعة األمن واالستقرار اإلقليمي
والدولــي ،حيــث إن مملكــة البحريــن ال تشــارك
فقط في فرق العمل السبع لعملية وارسو التي
تقودهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ولكنها
ستســتضيف اجتماع فريق العمل المعني بأمن
المالحــة البحريــة والجويــة فــي شــهر أكتوبــر
المقبــل ،كما أنها أول دولة في المنطقة تشــارك
سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة يتحدث في الفعالية

التنظيمــات اإلرهابيــة التي خلقتهــا في منطقة

والباليســتي ،دون إدراك البعــد اإلســتراتيجي

الشــرق األوســط ،وباتــت تهــدد أنظمــة دول

الخطيــر لمثــل هــذه الشــبكة اإلرهابيــة التــي

لإلرهــاب ،حيــث إن المملكــة كانــت أول دولــة

عربية شــقيقة برمتها ،وهو ما يعود إلى تركيز

تسعى إلى تهميش النظام اإلقليمي القائم.

تشــارك الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي

هــذا المجتمع الدولي علــى البرنامجين النووي

وفــي ختــام حديثــه ،أكــد ســفير ســفير مملكــة

عملياتها ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

ماليزيا تحط الرحال في “لولو هايبرماركت”
ســيحل كل مــن المطبــخ والثقافــة الماليزيــة

حــول المعاهــد التعليميــة الشــهيرة فــي

المميــزان كنجــوم ضمــن المهرجــان الماليــزي

ماليزيا .كما سيتضمن عرض الطبخ الماليزي

للتســوق فــي لولــو هايبرماركــت ،والــذي

الــذي يقــام اليــوم الجمعــة ،وذلــك بإشــراف

افتتحه السفير الماليزي في البحرين آغوس

زوجة الســفير الماليزي الســيدة واني .وقال

ســالم بــن يوســف .ويســتمر المهرجــان حتى

مديــر مجموعــة لولو ،جوزير روبــاواال “ننظم
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المهرجــان الماليــزي فــي وقــت تشــهد فيــه

التابعــة للولــو ،والتــي يبلغ عددها  8وتنتشــر

العالقات الدبلوماسية والتجارية والتعليمية

فــي جميــع أنحــاء البحرين.وتضمــن حفــل

بين ماليزيا والبحرين نموًّ ا ســريعً ا” .وأضاف

االفتتــاح رقصات شــعبية مميزة قــام بأدائها

“تتميــز الثقافــة والمطبــخ الماليــزي بحالــة

عدد من أفراد المجتمع.

الخبــرة المهنية التراكميــة المتميزة لدى
الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة والفنيــة
المتخصصة العاملة في مستشفى الملك
حمــد الجامعــي ،وقــدرة هــذه الكــوادر
والكفــاءات علــى ســرعة التشــخيص
ودقتــه ،وتجهيــز المستشــفى بأحــدث
األجهــزة العالميــة المتطــورة والعالجات
الحديثــة ،والعمل بــروح الفريق الواحد،
وبمــا يصــب فــي مصلحــة المريــض
وإنفــاذ حياتــه ،والدعــم المتواصــل لــكل
العامليــن فــي المستشــفى بــكل أقســامه
وتخصصاتــه من قائد الخدمــات الطبية
في المستشــفى الشيخ سلمان بن عطية
هللا آل خليفــة ،كل هــذه األســباب كانــت
وراء النجــاح المتواصــل واإلنجــازات
المتميــزة التــي يحققهــا المستشــفى
يومً ــا بعــد يــوم ،وكان آخرهــا وليــس
أخيرهــا إنقــاذ حيــاة طفلــة بحرينية في
عمــر الـــ  6ســنوات من مــوت محقق بعد
اســتئصالهم بنجاح فائق لورم ســرطاني
كبيــر فــي رأســها وكان يالحقهــا حتــى
وصــل الدرجــة الرابعــة مــن دون أي
تشخيص مسبق.

كبيــر جــ ًّدا ضاغــط على جــذع المخ عند

مــدى قــرون مــن الزمــن موطنــا للعديــد مــن

الماليزيــة فــي جميــع فــروع الســوبرماركت
بــدءً ا مــن اللحــوم الطازجــة والمأكــوالت

كالشــوكوالته

واألطعمــة

المخيــخ فــي قــاع الجمجمــة ،وكانــت

البحريــة والخضــروات والفواكــه وحتــى

المجمدة .وســتقدم مجموعــة مــن الصفقات

الماليزية ،لتشكل وجهة تعليمية ذات شهرة،

الحالــة متقدمــة وصعبــة وتســتدعي
تدخــاً
جراحيــا عالــي الدقــة في أســرع
ًّ

الســلع والمنظفــات المنزليــة ،فضــا عــن

والعــروض الخاصــة التــي تشــمل جميــع

ســينظم معرضــا بفــرع اللولــو فــي مجمــع

األطعمــة المصنعة ألشــهر العالمات التجارية

المنتجــات .ومــع إقبــال الطــاب البحرينيين

الرملــي ،حيــث ســيقدم مــن خاللــه تفاصيــل

وقت ممكن.

وفــورًا قــرّ ر جــرّ اح المــخ واألعصــاب
بالمستشــفى االستشــاري الدكتور طالل
الميمــان ،رئيــس الفريــق الطبــي المتابــع
للحالــة ،اإلشــراف علــى إجــراء العمليــة
ومــن خــال عمليــة جراحيــة نــادرة
ومعقــدة ودقيقــة ،وتعــد األولــى مــن
نوعهــا فــي المستشــفى ،وقد اســتغرقت
أكثر من  10ســاعات ،قام خاللها الفريق
باســتئصال ورم كبيــر مــن رأس الطفلــة
مــع المحافظــة على أنســجة جــذع المخ
المحيطــة بالــورم ،حيــث تــم اســتخدام
تقنيــات متقدمــة مــن جهــاز المالحــة
والمايكروســكوب وجهــاز الشــفط فــوق
الصوتــي خــال العمليــة الجراحية التي
تكللت بالنجاح في مراحلها الدقيقة.
» » وبدأت الطفلة بالتحسن بعد

وضعها بعد متابعتها في قسم

ولقد تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة
حمد الجامعي ،من اســتقبال الحالة فور

صحة جيدة بعد استقرار حالتها

حمد الجامعي ،وكانت الطفلة تعاني من

السابقة .والجدير بالذكر أن هذا

لمــدة أســبوع ،وكانــت تبــدو فــي حالــة

يعتبر من الدرجة الرابعة يصيب

وتمكن الفريق الطبي والجراحي ،وعلى

الملك حمد الجامعي بما يملكه

ومــن الصعــب إيقاظهــا ،مــن إجــراء

متطورة لدية القدرة للتعامل مع

المــخ واألعصــاب فــي مستشــفى الملــك

خروج الطفلة من المستشفى في

وصولها قسم الطوارئ بمستشفى الملك

الطبية وتعافيها من األعراض

عــدم االتــزان والنــوم الكثيــر والترجيــع

الورم المستأصل ،ورم سرطاني

األطفال في هذه السن ،ومستشفى

الرغــم من أن الطفلــة نائمة عند وصولها

من طاقم طبي مؤهل وتكنولوجيا

الفحوصــات الالزمــة ،والتــي تضمنــت

الحاالت المعقدة في جراحة المخ

بينت
األشــعة المقطعية والرنيــن ،والتي ّ

مــع المجتمعــات األخرى لتجعــل ماليزيا على
والمقيميــن علــى الكليــات والجامعــات

العناية المركزة لألطفال إلى أن تقرّر

سيئة ج ًّدا.

فريدة من نوعها ،إذ تندمج العناصر المحلية

ً
ترويجيــا يشــمل المنتجــات الغذائيــة
عرضــا
ًّ

وجود استســقاء حاد بســبب وجود ورم

واألعصاب.

علــى أن مملكــة البحريــن كانــت ســباقة دائمً ــا
في مشــاركة الواليات المتحــدة في مكافحتها

ولثالثــة أيــام متواصلــة ،ســتقدم لولــو

محرر الشؤون المحلية

فــي التحالــف الدولــي ألمــن المالحــة ،مشــد ًدا

والبســكويت

الجاليــات كالصينيــة والهنديــة .المجتمــع
الماليــزي صغيــر حجمً ــا فــي البحريــن لكنــه
مؤثــر للغاية ،ونحن فخــورون بتوفير منصة
لعرض ما يميز ماليزيا”.
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تعزيز التعاون بين األعلى للقضاء و“المحامين”

عباس إبراهيم
عاقبــت المحكمــة متهمــا بقضيــة احتيــال
واســتيالء مخلــص معامــات أربعينــي على
أمــوال رجل أعمال بطريق التزوير وتحويل
ملكيــة ســيارة يمتلكهــا المجنــي عليــه إلــى
خالــه ،إذ يتهمــه رجــل األعمــال باالســتيالء
منه على مبلغ يصل ألكثر من  269ألف دينار
مدعيا له أنه يتاجر في شراء السيارات التي
تعرضــت لحــوادث ســير “المدعومــة” خــارج
البــاد بمبلــغ زهيــدة ويعمل على اســتيرادها

المنامة  -المجلس األعلى للقضاء

وتصليحهــا وبيعهــا بمبالــغ مرتفعــة؛ وذلــك

اســتقبل رئيــس محكمــة التمييــز،

أحمــد بديــوي علــى إعــادة تعيينــه

نائــب رئيس المجلس األعلى للقضاء

مجددا رئيســا لمجلــس إدارة جمعية

المستشــار عبــدهللا البوعينيــن  -في

المحامين البحرينية وعلى التشــكيل

مكتبــه فــي المنطقــة الدبلوماســية

الجديد لمجلس اإلدارة ،مشيدا بدور

أمــس بحضور األميــن العام للمجلس

الجمعيــة فــي تطوير العمــل القانوني

األعلــى للقضــاء القاضــي علــي

والقضائــي ،والتواصــل المســتمر مــع

الكعبي ،رئيــس مجلس إدارة جمعية

المجلــس األعلــى للقضــاء؛ مــن أجــل

بســجنه لمــدة  3ســنوات وأمــرت بمصــادرة
المستند المزور.
كمــا أمرت المحكمة الكبــرى الجنائية الرابعة
بإلزام المتهم بدفع مبلغ  5000دينار للمدعي
بالحق المدني على ســبيل التعويض المدني
المؤقــت ،وألزمتــه بمصروفــات الدعــوى
المدنيــة وبمبلــغ  50دينــارا مقابــل أتعــاب
المحاماة.
وتشــير التفاصيل الواردة بمحاضر التحقيق
فــي النيابــة العامــة إلــى أن المجنــي عليــه
الســبعيني كان قــد أبلــغ إدارة مكافحــة
الجرائــم االقتصاديــة بــأن المتهــم تمكــن من
االحتيــال عليــه واالســتيالء علــى مبلغ 269
ِّ
المبلغ فــي محضر أقواله
ألــف دينــار ،إذ قــرر
أنــه تعرف علــى المتهم في العام  ،2014وأن
المذكور أبلغه بأنه يعمل في شراء السيارات

لــه أنــه قــام بذلــك لعــدد مــن األشــخاص في

المتهــم مــا نســب إليــه .وقــال المتهــم أن مــا

علــى ذلــك ،إذ كان يقــوم بعملــه مــع المجنــي

أوقــات ســابقة ،وأنــه كان يتواصــل مــع

نسب إليه غير صحيح ،والحاصل أنه تعرف

عليــه كمخلص له ،مشــيرا إلى أنه في إحدى

موظفــة أخــرى فــي إدارة الســجل العقــاري

على الشاكي منذ مدة ،فكان يقوم بتخليص

المــرات طلــب منــه الشــاكي تســجيل أرض

لذلك الشأن.

المعامــات لــه كونه يعمــل في هــذا المجال،

لــه فــي منطقــة المنامــة ،لكنــه عندمــا تابــع

ولفــت إلــى أنه توجــه بالفعل معــه إلى هيئة

وترتــب علــى ذلــك بــأن توطــدت العالقــات

الموضوع تبين لديه أن السبعيني ليس لديه

الكهربــاء والمــاء وإدارة الســجل العقــاري

بينهمــا فأصبحــا كاألهــل ،حتــى أنــه يعــرف

سوى منزل واحد في منطقة جزر أمواج.

لســداد رســوم تســجيل أرض ،والتــي بلغــت

أهــل المجنــي عليــه واألخيــر يعــرف عائلته،

وتابع ،أنه بعدما تم توقيفه في نهاية أكتوبر

 13ألفــا و 200دينــار ،ولكــن بعــد دفعــه

كمــا توطــدت عالقتــه بأهــل المجنــي عليــه،

من العام  2016بســبب قضيــة مطالبة مالية

للرســوم ظــل المتهــم يماطل فــي الموضوع،

وعندمــا زادت العالقــة بينهمــا كان المجنــي

ألحد البنوك كون أنه لم يســدد قيمة أقساط

ويســتخدم أعــذارا واهيــة يرجعهــا للجهــات

عليــه يعطيه الكثير من األعمال ســواء له أو

القرض الذي أخذه منه ،كون أنه استقال من

المعنية في المملكة.

ألقاربه لتخليصها لدى الجهات الحكومية.

الوظيفتيــن اللتيــن كان يشــغلهما ،إحداهمــا

وأفاد بأنه قام بـ “تسليف” المتهم مبالغ مالية

وأوضــح أنــه ذات مــرة أبلغــه المجنــي عليــه

لــدى أحد البنوك واألخرى في شــركة تأمين،

علــى فترات مختلفة ،مقابل تحرير شــيكات

بتصليحها وبيعها بمبالغ عالية.

أن لديــه عــددا مــن الســيارات يريــد منــه أن

ألغــى المجنــي عليــه الشــاكي وكالتــه إليــه

لــه ليوهمــه أنــه يقــوم بالعديــد مــن األعمال،

وأضــاف أنــه لكي يثبــت المتهم أقوالــه إليه،

يقــوم بعمل اإلجراءات الالزمة إلدخالها إلى

بعــد أقــل مــن أســبوع واحــد ،وعندمــا ســأله

وبعــد التســويف والمماطلة بإعطائه ما يفيد

فإنــه أجــرى العديد مــن االتصــاالت ليبين له

مملكــة البحريــن وتســويقها لــه ،فأخبــره أنه

عــن الســبب قــرر له األخيــر أنه ســوف يعين

ملكيتــه الســيارات ووثائــق األراضــي توجــه

ليــس لديه معرفة أو خبرة في ذلك المجال،

قيامــه بالفعــل ببيــع وشــراء الســيارات ،وقد

شخصا آخر بدال عنه.

إلدارة الســجل العقــاري وهيئــة الكهربــاء

مبينا أنه بالفعل ذهب معه بين فترة وأخرى

عرض عليه فكرة شراء مثل تلك السيارات،

كمــا قــال إنــه تقدم ضــد المجنــي عليه ببالغ

والماء وجمارك جســر الملك فهد لالستفسار

بنــاء علــى طلــب الشــاكي إلــى جســر الملــك

فوافــق علــى عرضــه ،وأعطــاه مبلغــا وقدره

بتاريــخ  17نوفمبــر 2016؛ وذلــك بعد  7أيام

عن هذه األراضي وتلك الســيارات التي قام

فهد ،والذي كان يقول له أإن ســيارته ســوف

 192ألــف و 200دينــار علــى دفعــات؛ نظيــر

مــن خروجــه مــن التوقيــف؛ ألنــه علــم بــأن

بشــرائها المتهــم لمصلحتــه ،فتبيــن لــه أنه ال

تصــل عبر الجســر ،ولكنهما عندمــا يتوجهان

الشــاكي دخــل إلــى غرفتــه بمســكنه ودون

شــرائه  239ســيارة مصدومــة ،كمــا أنــه كان

توجــد أيــة ســيارات وال أراض باســمه ،وأنــه

للجسر يتبين خالف ذلك.

إذن منــه ،وأخــذ عــدة مســتندات متعلقــة

يقــوم أمامه باالتصال مــع موظفة في إدارة

وقــع ضحيــة أســاليب احتيالية ،إذ اســتولى

وأشار إلى أن الشاكي يتصل دائما بأشخاص

بــه ،وال يعلــم ســبب قيامــه بذلــك ،ومــن ثــم

“المدعومــة” مــن خــارج مملكــة البحريــن
وأنــه يشــتريها بأرخــص األثمــان ثــم يقــوم

المحاميــن حســن بديــوي وأعضــاء

مساندة العدالة.

مجلــس اإلدارة؛ بمناســبة تشــكيل

مــن جانبــه ،أشــاد بديــوي وأعضــاء

أعضاء مجلس اإلدارة الجديد.

مجلــس اإلدارة علــى التعــاون القائــم

وفي مستهل اللقاء ،رحب البوعينين

بيــن الجانبيــن وحــرص المجلــس

بأعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتقــدم

األعلــى للقضــاء الدائــم علــى تفعيــل

بالتهنئــة الحــارة للمحامــي حســن

هذا التعاون المثمر.

وفد “شعلة السالم” يعقد اللقاء التشاوري

المــرور إليهامــه بأنــه يقــوم بإجراء تســجيل

المتهم على نقوده وتسبب له بخسائر مادية

مــع عائلتــه مثــل أزواج خاالتــه أو خالــه

تفاجــأ به يقــدم هذا البالغ ضــده ،مؤكدا أنه

عقــد وفــد جمعيــة شــعلة المحبــة

النــدوة الحواريــة بمناســبة اليــوم

الســيارات ،وأن تلــك اإلجــراءات تكــون عــن

والســام اللقــاء التشــاوري مــع

العالمــي للســام ،حيــث تــم االتفــاق

ال تقل عن  400ألف دينار.

كــون أنهــم يعملــون لــدى الجهــات الرســمية،

بــاغ كيــدي ال صحــة له ،فضال عــن أنه ليس

حســين جناحــي مســؤول تنســيق

علــى الموعد المقرر لتنفيــذ الفعالية

طريقها.

فضــا عــن أن  5أشــخاص آخريــن 4 ،منهــم

وأن المذكــور كان يعــرض عليهــم مســاعدته

لديــه أيــة عالقة بالموظفتين بإدارة الســجل

الشــراكات وتمويل مشــاريع التنمية

بتاريــخ  5أكتوبــر  2019بمقــر

فــي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكتــب األمــم المتحــدة بالمنطقــة

( )UNDPلإلعداد والتحضير لفعالية

الدبلوماسية.

وتابــع ،أن المتهــم أوهمــه أن باســتطاعته

من ذات جنسية المجني عليه ،قرروا جميعا

فــي اســتيراد تلــك الســيارات ،إال أنهــم

العقــاري واإلدارة العامــة للمــرور ،والــذي

اســتخراج أراض لــه ممنوحــة من أشــخاص

في تحقيقات النيابة العامة أنهم أيضا كانوا

كانــوا يعتــذرون منــه كونهــم ليســوا من أهل

يدعــي المجنــي عليــه أنــه علــى عالقــة بهمــا

يعملــون في مناصب عاليــة بالمملكة ،مدعيا

ضحيــة احتيــال ألفعــال المتهــم ،فيمــا أنكــر

االختصــاص .وقــرر بأنــه ظــل الحــال بينهمــا

لتسيير معامالته.

حبس متهم بحرق إطارات  6أشهر

الشــاب ادعى أن  5أشــخاص أجبروه على ارتكاب الواقعة
محرر الشؤون المحلية

براءة  9متهمين من تمويل جماعة إرهابية

المحكمة :الجرائم المسندة إليهم لم تكن تعتبر جريمة وقت حصولها
محرر الشؤون المحلية

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة

بــرّأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 9

بحبــس شــاب عشــريني لمــدة  6أشــهر فقــط؛

متهميــن ،بينهــم ســيدة ،ممــا نســب إليهــم مــن

إلدانتــه بحــرق إطــارات فــي منطقة ســماهيج

اتهامــات تتعلق بجمع أموال وتســليمها ونقلها

مــع  5آخريــن ،ادعى أنهم أجبروه على ارتكاب

بشــكل مباشــر وبالواســطة لتمويــل عناصــر

الواقعــة بعــد تهديدهــم له وإنزاله من الســيارة

أمنيــا لتأميــن احتياجاتهــم
إرهابيــة مطلوبيــن ًّ

اليوميــة أثنــاء فتــرة هروبهــم مــن قبضــة

رغمــا عنــه أثنــاء مــا كانــت والدتــه برفقتــه،
وأمرت بمصادرة المضبوطات.

الشــرطة ،والتــي كانــوا يتحصلــون عليهــا مــن

وتشير التفاصيل إلى ورود بالغ لمركز شرطة

قبــل المتهــم األول -عضــو بجمعيــة الوفــاق

ســماهيج ،مفاده أنه يوجد دخان متصاعد من

المنحلة -وتتراوح ما بين  20و 390دينارًا.

داخل منطقة سماهيج ،وبالتحري تبين وجود
عــدد  3إطــارات ،فتــم إخمــاد الحريــق بمعرفــة
أفــراد دوريــات حفــظ النظــام .ومــن خــال
التحريات التي أجراها ضابط برتبة نقيب عن
طريــق مصــادره الســرية ،توصــل إلــى ارتكاب
المتهــم للواقعــة بمشــاركة آخريــن مجهوليــن،
فاستصدر إذنا من النيابة العامة للقبض عليه.
وبالفعل تم القبض على المتهم أثناء محاولته
مغــادرة البــاد عــن طريــق جســر الملــك فهــد

بعــد أكثــر مــن أســبوعين مــن ارتكابــه الواقعة،

حمــل اإلطــارات ،فمــا كان منــه إال أن حمــل

وقــرر باعترافــه أنــه عنــد الســاعة  12:30ظهرا

إطــارا واحدا معهم وعندمــا اقترب من المكان

اعتــرض ســيارته عــدد  5أشــخاص ملثميــن،

رمــى اإلطــار عليهــم وهرب عائدا إلى مســكنه،

المتهميــن بالحبــس لمدة ســنة وبتغريمــه مبلغ

والذيــن أخــذوه لمكان بعيد عن الســيارة حتى

وعندمــا ســألته والدتــه عــن هؤالء األشــخاص

عــن تغريــم ذات المتهــم ومتهم ثــان مبلغ 100

ال تشاهده والدته التي كانت برفقته حينها.

قــرر إليهــا أنــه ال يعرفهم ولم يبلغها بأي شــيء

وأضــاف أنهم طلبوا منه مســاعدتهم في حمل

مما حصل معه.

اإلطــارات لحرقهــا بالشــارع العــام ،فأبلغهم أنه

وثبــت في كشــف االســتعالم الجنائــي الخاص

تــرك تلــك األعمــال منــذ أكثر من ســنة ،إال أنهم

بالمتهم أنه ســبق إدانتــه والحكم عليه بقضايا

هــددوه وضروبــه علــى ظهــره وطلبــوا منــه

مماثلة.

وفــي ذات الوقــت قضــت بمعاقبــة أحــد
 50دينارًا عن تهمة حيازة “الشرّاخيات” ،فضالً
دينار عن تهمة حيازة مواد إباحية بهواتفهما.
وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا ببــراءة
المتهميــن مــن تهــم جمــع وتمويــل ونقــل تلــك
األموال ألغراض إرهابية ،أن األفعال المســندة
للمتهمين لم تكن مجرمة وفق نص المادة 3/1

مــن القانون رقم  4لســنة  ،2001وأنها خضعت

للمتهميــن ارتكابهــا قبل ذلــك التاريخ وفق أمر

للتجريــم بعــد تعديل نص تلــك المادة بموجب

اإلحالــة الصــادر مــن النيابــة لــم تكــن تخضــع

القانــون رقم  36لســنة  ،2017والصادر في 27

للتجريــم حينها ،وإنمــا جرمت بعد صدور ذلك

ســبتمبر  ،2017أي أن جميع الوقائع المنســوبة

التعديل.

 10سنوات لبائع هيروين وسنة لشقيقه ومتهم ثالث
محرر الشؤون المحلية
أيّدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية ســجن وافد  10ســنوات وتغريمه  3000دينار لبيعه المواد المخدرة مع شــقيقه لصالح مواطن عثر

عليه فاق ًدا للوعي بمحل اتصال باإلنترنت ،كما أيّدت حبس شقيقه والمواطن لمدة سنة وتغريمهما  1000دينار ،كما حبست البائع لمدة 10
نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.
أيام عن اإلقامة غير المشروعة في البالد ،وأمرت بإبعاد الوافدين
ًّ
وبدأت القضية عندما اشترى أحد المدمنين

وال يعاني من أي شيء يذكر ،فسأله شرطي

يكون التســليم واالستالم بمنطقة القضيبية

عما إذا كان قد تعاطى شــي ًئا ما ،فاعترف له

بالقــرب مــن إحدى البنايات بحوالي الســاعة

ّ
وتوجــه إلى محل إنترنت الســتخدام
األول،

بأنه يتعاطى مختلــف أنواع المواد المخدرة

 5:30مساء من يوم الواقعة.

جهــاز الكمبيوتــر لمحادثة زوجته التي كانت

وأنــه تعاطى للهيرويــن قبل حضوره للمحل،

وفــي الزمــان والمــكان ســالفي البيــان تــم

تبيــن
مبينًــا أنــه اشــتراها مــن األول ،والــذي ّ

إطــاق المســتأنف الثالــث وتحــت أنظــار

“نــص ضربــة” مــن الهيرويــن مــن المســتأنف

خارج البالد في إحدى الدول اآلسيوية.

الشــرطيين الشــاهدين للواقعــة اقتــرب

لكــن صاحب المتجر الحــظ في وقت الحق

بالتحقيقــات أنــه يعمــل علــى ترويــج المــواد

أن زبونــه مغمــى عليــه وقــد ســقط مــن على
الكرســي الــذي كان يجلــس عليــه مســتعمالً

المخدرة في منطقة المنامة وضواحيها.

المســتأنف الثالــث مــن األول والــذي حضــر

وعلــى إثــر ذلــك ،فقــد تعــاون المذكــور مــع

برفقتــه المســتأنف الثانــي ،والتقــى األول

أحــد أجهزة الكمبيوتر ،حيث اتصل مباشــرة

الشــرطة وشارك في عمل كمين ،حيث اتفق

بالثالــث واســتلم منــه األخير المبلــغ المصور

بســيارة اإلسعاف لمداركته بالالزم من عالج

المســتأنف الثالــث تحــت مســمع وإشــراف

هيروين -وعليه تم القبض على المســتأنفين

القبــض عليــه هــو اآلخر ،إذ تعــرف عليه قبل

إذ اشــترى منــه نصــف ضربــة فقــط تعاطاها

األول والثانــي ،وبتفتيــش األول تــم ضبــط

حوالــي شــهرين بعدمــا أبلغــه عدة أشــخاص

مباشــرة وذهب لمحــل اإلنترنت للتحدث مع

المبلــغ المصــور ومبلــغ  100دينــار يعتقد أنها

أنــه يبيــع تلــك المخــدرات وقدمــوا لــه رقــم

زوجتــه المتواجدة في الفلبين ،الفتًا إلى أنه

حصيلة بيع مواد مخدرة.

هاتفه.

وأثناء تواجده هناك نام وبعد أن استيقظت

واعترف المســتأنف األول بتحقيقات النيابة

وأضــاف أنه بدأ بالتواصل معه بشــكل شــبه

تفاجــأ بصاحب المحل قد اتصل باإلســعاف،

بمخالفتــه لشــروط اإلقامــة ،وقــرّر أنــه قــام

يومي حيث يتفق معه على شــراء ضربة أو

والذيــن حضــروا وقالــوا إنــه ال يعاني من أي

لعــدة مــرات بنقل لفافــات ورقية للمســتأنف

يوميا
ضربتيــن “لفافــة أو لفافتيــن” هيروين
ًّ

شــيء ،ولكــن الشــرطة ألقــوا القبــض عليــه،

الثالــث ويســتلم نقودهــا منــه؛ وذلــك لصالح
شــخص مجهــول ،فيمــا اعتــرف المســتأنف

تقري ًبا ،وقيمة كل واحدة  10دنانير ،ويلتقي

بــه دائمً ــا بالقــرب مــن إحــدى دور الســينما

معهم على القبض على المستأنف األول.

الثاني بتعاطي المخدرات.

خلف المستشــفى األميركي بمنطقة المنامة،

وقــرّر الثالــث أنــه تعاطــى كل مــن المؤثرات

وبالتحقيــق مع المســتأنف الثالث الثالثيني

والــذي كان يحضر له برفقة آســيوي آخر هو

العقلية الزنكس والفوليوم والشبو ،ومخدري

قــال إنــه يتعاطــى منــذ أن كان فــي الـ 16من

المســتأنف الثانــي العشــريني ،وكان دائمً ــا

الحشــيش والهيروين ،وأنه يتعاطاها بشــكل

عمــره ،وقــد اســتعمل تقري ًبــا مختلــف أنــواع

يســلمه “الضربــات” مباشــرة بعــد اســتالمه

يومــي تقري ًبــا منــذ ذلــك الوقــت ،مؤكــ ًدا انــه

وعنــد ســؤاله اعترف لهــم بالتعاطي وتعاون

المخــدرات واألقــراص ،والتــي يشــتريها من

لقيمتها وأحيا ًنا أخرى يذهب لحوالي دقيقة
أو دقيقتيــن ويعــود له حامالً تلــك اللفافات،

مــن الشــرطة مــع المســتأنف األول -مصــدر

الثالث للشــرطي وســلمه ذلك الشيء ،والذي

فــي منطقــة المنامة حيث يقطــن ،وكان آخر

والتي يستعملها للتعاطي الشخصي.

المضبوطــة بحــوزة المســتأنفين األول

وعنــد وصــول ســيارة اإلســعاف وبرفقتهــا

المخــدرات -علــى شــراء كميــة مــن مــادة

اتضــح أنــه عبــارة عــن لفافتيــن ورقيتيــن

شخص تعامل معه هو المستأنف األول ،في

وأوضح أن آخر مرة اشــترى منه كانت يوم

والثالــث علــى الهيرويــن ،والمورفيــن لــأول

تبين أن المدمن بصحة جيدة
أفراد الشرطة ّ

الهيرويــن المخدرة بمبلــغ  20دينارًا ،على أن

معمليــا أنــه
تحتويــان علــى مســحوق -ثبــت
ًّ

منتصــف العشــرينات مــن العمــر ،والــذي تــم

القبــض عليــه بحوالــي الســاعة  2:00ظهــرًا،

والثاني.

إن كان لذلك مقتضى.

وســلمه فــي المقابــل شــي ًئا مــا ،ومــن ثــم عاد

أشــخاص مختلفيــن مــن جنســيات آســيوية

اشترى من المستأنف األول حوالي  50مرة.

وثبــت بالتقريــر الفنــي احتــواء العينــة
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الــوزارة :ال نقــص معلميــن بـــ  5مــدارس مذكــورة بتقريــر “^”

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

إشــارة إلــى ما ورد فــي صحيفة “البالد” في
عددهــا الصــادر يــوم األربعــاء الموافــق 25
ســبتمبر  ،2019والمتعلــق بنقــص للمعلميــن
فــي عــدد مــن المــدارس الحكوميــة ،أفادت
إدارة العالقــات العامــة واإلعــام بــوزارة
التربيــة والتعليم بأنه بعد مراجعة اإلدارات
التعليميــة المختصــة ،والمــدارس المعنيــة،
تبيــن أنــه ال وجــود لنقــص فــي المعلميــن
بالمــدارس المشــار إليهــا فــي الخبــر ،إذ

الجمعة

حرصت الوزارة على تغطية كل احتياجات

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

المــدارس مــن المــوارد البشــرية للعــام

نظام تأمين الحصص.

وتم اتخاذ الالزم بهذا الشأن.

الدراسي الجديد.

أمــا بخصــوص الحــاالت المشــار إليهــا فــي

وفيمــا يتعلق بمدرســة القادســية االبتدائية

وأضافــت إدارة العالقــات العامــة واإلعــام

الخبر ،فأوضحت إدارة العالقات العامة أنه

للبنــات فقد اتضــح وجود معلمــة غائبة عن

أنــه فــي حــال حــدوث أي نقــص طــارئ في

بالرجــوع إلــى اإلدارات التعليميــة المعنيــة،

العمل وتم توفير البديل لها ،أما في مدرسة

عملية تغطية الحاجة من الكوادر البشــرية،

تبيــن أنــه ال وجــود ألي نقــص فــي معلمــي

أبوصيبــع االبتدائية للبنين ،ومدرســة هاجر

فإن تعليمات الوزارة تقضي بضرورة تنفيذ

نظــام الفصل بمدرســة جدحفص االبتدائية

االبتدائيــة للبنــات ،فقــد تبيــن عــدم وجــود

الخطــط البديلــة ،وأن تقوم إدارة المدرســة

للبنيــن ،إذ تمــت تغطيــة حاجــة جميــع

أي نقــص .وأشــارت العالقــات العامــة إلــى

علــى الفــور بإبــاغ اإلدارة التعليميــة

الصفوف بخطط بديلة ،وأنه ال توجد حاجة

المختصــة؛ لتتــم معالجــة الموضــوع فــي

كذلك في مدرســة ســمية االبتدائية للبنات،

يوميــا أوضــاع المدارس،
أن الــوزارة تتابــع
ًّ

لضمان سيرها بالصورة المطلوبة ،ومعالجة

أســرع وقــت ممكن ،وأنه فــي حاالت غياب

أما بالنسبة لمدرسة كرانة االبتدائية للبنات

أي نقــص قــد يطــرأ نتيجــة أي غيــاب ألي

المعلميــن ألســباب صحيــة أو غيرهــا فــإن

فقــد تبيــن أن اإلدارة المدرســية لــم تبلــغ

سبب كان.

الــوزارة تنفــذ الخطــط البديلــة مــن خــال

الــوزارة بوجــود نقص فــي  5حصص فقط،

تطبيــق خاطــئ بالبحـريــن لتجربــة التعليـم الفنلنـديــة

بـــحـــريـــنـــي مـــقـــيـــم فــــي أســــتــــرالــــيــــا :لـــانـــتـــقـــال مــــن الــــتــــكــــرار لــابــتــكــار
محمد زين الدين

عقــدت جمعيــة االقتصادييــن البحرينيــة ندوة بعنــوان “كيف يمكن تطويــر التعليم في
مملكــة البحريــن” بحضــور عــدد من أعضــاء هيئة جــودة التعليم والتدريــب ونخبة من
التربويين واالقتصاديين.
وتولــى نائــب رئيــس جمعيــة االقتصادييــن
عمر العبيدلي رئاســة الجلســة بحضور المدير
العــام لإلطار الوطنــي للمؤهالت وهيئة جودة
التعليم طارق السندي ،وغادة عبدهللا المحلل
االقتصــادي بمركــز “دراســات” ،وإلهــام حســن
المستشارة اإلستراتيجية لألعمال.

العاشر حاملي شهادات الدكتوراه.

نقص المخرجات
وقالــت إلهام حســن :مــن تجربتي الخاصة
فــي قطــاع األعمــال ومنــذ الثمانينــات مــن
القــرن الماضــي وإلى اآلن أســمع عن نقص

اإلطار العام
وأشــار طــارق الســندي إلــى أن المســتوى

التصــادم مــا بيــن عقليــة القطــاع الخــاص

العــام لإلطــار الوطنــي للمؤهالت يأتــي بـ 10
مســتويات في المســتوى األول ،والثاني هم
طلبــة صعوبــات التعلــم ،والمســتوى الثالــث
أصحــاب المؤهــات اإلعداديــة ،والمســتوى
الرابع والخامس أصحاب المؤهالت الثانوية،
والمســتوى الســادس والســابع حاملــي
شــهادات الدبلوم ،والمســتوى الثامن حاملي
شــهادات البكالوريــوس ،والمســتوى التاســع
حاملــي شــهادات الماجســتير ،والمســتوى

منصة الندوة

في البحرينيين ومخرجات سوق العمل.
وتابعــت “فــي رأيــي الشــخصي يرجع ذلك
وعقلية القائمين المسؤولين عن التعليم”.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك تعلم
وليس تعليما ،واســتطردت بتجارب الدول
المجاورة مثل فنلندا وكوريا الجنوبية.
وأردفت “يجب أن يمتلك الخريج مهارات
الكتابة والقراءة وحب االستطالع”.

جانب من الحضور

هــم يحملــه ولــي األمــر والطالــب والمعلــم

وقالــت إن التجربــة الفنلنديــة تعمــل علــى

االجتماعيين البحرينية ،إن تطور المجتمع

أن ينتقــل التعليــم مــن التكــرار إلــى حــب

وحتــى القائمــون علــى التعليــم ،والبحرين

التمايــز بيــن الطــاب ،ولكــن طبقــت فــي

واالقتصاد واألخالق نابع من التعليم.

االبتكار.

دولة متقدمة ومتطورة في مجال التعليم

البحرين بطريقة خاطئة.

وتســاءل عــن توجــه جامعــة البحريــن

وواصــل :لالرتقــاء بالتعلــم نقــاط عــدة،

تعمــل علــى تجديــد التعليــم قبــل عقــد من

واســتدلت بمثــال أن يتــم إعطــاء الطالــب

إلغــاق تخصصي علم النفــس واالجتماع،

وهــي اإلحســاس بالقيمة الذاتيــة ،أي غير

وطالــب مســتواه ضعيــف يُ عطــى  ،Cوفــي

وتجاهــل وزارة التربيــة والتعليــم هذيــن

المرتبطة برضا اآلخرين.

المجاليــن ،وهمــا مــن العلــوم اإلنســانية

وتابــع بــأن معظــم الخرجيــن يختــارون

وتابعــت “مــاذا وصلــت البحريــن بعــد 10

المحصلــة مازالــت المســتويات كمــا هــي

المهمة لالرتقاء بالفرد والتعليم والمجتمع.

مســارهم التعليــم والمهني بشــكل خاطئ

ســنوات مــن التعليم؟ الهم مــازال هو الهم،

منخفضة وثابتة.

الزمــن ،ومنهــا تأسســت الهيئــة لالرتقــاء
بالتعليم ،وهي مشاريع تطويرية.

ومســتوى الطالب ال نعلم إلى أين ســيصل،

مستوى الطالب

ومــن هــو الســبب ،هــل هــو ولــي األمــر أم

مــن جهتهــا ،قالــت صبــاح حســن إن التعلم

الدولة”.

المتفــوق تمريــن  1ويُ عطــى درجــة ،A

التكرار واالبتكار

إغالق
قــال

قــال بحرينــي مقيــم فــي أســتراليا

محمــد

حبيــل،

عضــو

جمعيــة

تفاعال مع “^” ...نقل المنسقة الثانية بـ“االستقالل” لـ“المحرق”

مـــن ضـــوابـــط “الـــتـــربـــيـــة” وجـــــود مــنــســقــة واحـــــدة بــكــل مــدرســة
محرر الشؤون المحلية

االســتقالل الثانوية للبنات ،قالت موظفة بمدرســة حكومية لصحيفة البالد إن وزارة التربية والتعليم
قررت حديثا استبقاء منسقة واحدة بالمدرسة ونقل المنسقة األخرى لمدرسة المحرق الثانوية للبنات.
وكانت الصحيفة نشــرت

يحمــان نفــس المســمى ويعمــان

أحــد العلــوم اإلداريــة والماليــة ،وأن

بعــدد يــوم اإلثنيــن 16

فــي مدرســة واحــدة ،بينمــا توجــد

يتمتع باللياقة الصحية.

سبتمبر الماضي بأن بمدرسة

مــدارس أخــرى لــم يســكن لديهــا

وبالنســبة لمعاييــر الوظيفــة ،بينــت

االستقالل موظفتين بنفس

منســق للخدمات ،ومن بينها مدرسة

المصــادر أن الــوزارة وضعــت ضوابــط

موظفــة

بمدرســة

االســتقالل.

أمــا الموظفــة األخــرى ،فكانــت تعمل
منســقة بمدرســة الحــورة الثانويــة
للبنــات ،والتــي أغلقــت مــن ضمــن
المــدارس

الخاضعــة

للصيانــة،

ونقلت لمدرسة االستقالل.
وأشــارت المصــادر إلــى أن
المفارقــة بوجــود شــخصين

المحرق الثانوية للبنات.

واضحة بشأن ذلك ،وتنص على وجود
وظيفــة واحــدة لمركــز رئيــس خدمات

معايير الوظيفة

إدارية ومالية بجميع المدارس ،وكذلك

ولفتــت المصــادر إلــى قــرار وزاري

بالنســبة لوظيفة منسق خدمات إدارية

يحــدد

ومتخصص في السلوك البشري إنه يجب

شــروط

ومعاييــر

أوزان

الترشــيح لشــغل وظيفــة منســق

وماليــة ،فتنــص الضوابــط علــى وجود
منســق واحــد فقــط ســواء المدرســة

الخدمات اإلدارية والمالية.

صغيــرة العــدد (أقل من  300طالب) ،أو

ومن الشــروط أن يكون حاصال على

متوســطة ( 699 - 301طالبا) ،أو كبيرة

درجــة الدبلــوم أو البكالوريــوس في

( ،900 700-وأكثر من  1000طالب).

المســار الحقيقــي وخارطــة الطريــق
للمستقبل.

“الجودة” تصدر الحزمة 36
ضاحية السيف  -هيئة جودة التعليم والتدريب

أصــدرت هيئــة جــودة التعليــم

أداء

تقاريرها الدورية التي ترصد فيها

مراجعــة أداء مؤسســتي تعليــم

والتدريــب حزمــة جديــدة مــن

جــودة أداء المؤسســات التعليمية

تفاعال مع ما نشــرته صحيفة البالد قبل فترة عن وجود منســقتين للخدمات اإلدارية والمالية بمدرســة

المســمى والوظيفــة ،األولــى

ومفــروض ،وغالبيــة الخرجيــن يجهلــون

والتدريبيــة،

ونتائــج

إدراج

وتســكين المؤهــات األكاديميــة
والتدريبيــة علــى اإلطــار الوطنــي

للمؤهالت ،وذلك بعد اعتمادها من
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم

والتدريــب برئاســة نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس

األعلى لتطويــر التعليم والتدريب
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك
آل خليفــة ،فــي جلســته المنعقــدة

يــوم األربعاء الموافق  25ســبتمبر
.2019

5

مؤسســات

للتدريــب

المهنــي وزيارتــي للمتابعة ،ونتائج
عــال ،و 3مراجعات تتبعية لبرامج

أكاديميــة ،باإلضافــة إلــى إدراج
 5مؤسســات تدريــب ،وتســكين
 5مؤهــات وطنيــة علــى اإلطــار

الوطني للمؤهالت.

كمــا وافق المجلس األعلى لتطوير
التعليــم والتدريــب علــى التقريــر
الســنوي للعــام  ،2019على أن يتم

رفعــه إلــى مجلس الــوزراء الموقر

لالعتماد.

وفي ســياق ذلك ،أكد وزير شؤون
الشــباب والرياضــة ،رئيس مجلس

إدارة الهيئة الوزير أيمن المؤيد أن

واحتــوت الحزمــة  36علــى نتائــج

نظام التعليم والتدريب في مملكة

و 6زيارات للمتابعة ،ومراجعة أداء

الكفايــات المطلوبــة على مســتوى

مراجعــة أداء  5مدارس حكومية،

مدرســتين خاصتيــن ،ومراجعــة

البحريــن يســعى ألن يحقق أفضل

التعليم والتدريب في المنطقة.

معلمو البحرين ساهموا بنهضة اإلمارات “جنود العالء” 40 ..طالبا من بينهم ضابط الكهرباء
ندوة بمجلس الجودر تعرض صورا لمشاركة الحاكم ألنشطتهم

مهــام محــددة مثــل المناوبــة والصــف والتمريــض

“البعثــات التعليميــة لدولة اإلمــارات العربية

محرر الشؤون المحلية

المتحدة” ،كان ذلك عنوان محاضرة الفعالية

تطبــق مدرســة العــاء الحضرمــي االبتدائيــة

الثانية لموسم قاضي المحرق الثقافي الذي

للبنيــن مشــروع “جنــود العــاء”؛ بهــدف

ينظمــه مجلــس الجودر تحــت رعاية رئيس

تطويــر قــدرات الطلبــة فــي مجــال القيــادة

األوقاف السنية راشد الهاجري.

والتعــاون والعمل الجماعي ،وتعزيز التزامهم

فقــد قــدم جاســم الكعبــي محاضــرة أتحــف

باألنظمــة ،وترســيخ قيم المواطنــة واالنتماء

فيهــا الحضور بالمعلومات التاريخية القيمة

والعمــل التطوعــي لديهــم ،وزيــادة ثقتهم في

لفترة من مسيرة التعليم في دولة اإلمارات

أنفســهم مــن خــال إشــراكهم بصــورة فاعلــة

ســاهم فيهــا المعلــم البحرينــي فــي بنــاء
نهضتهــا وإرســاء أســس التعليــم والثقافــة

التعليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

فــي الحيــاة االجتماعيــة وكذلــك مشــاركة

فيها ،تطرق جاسم في محاضرته إلى بداية

وشرح جاســم الصعوبات التي كانت تواجه

البعثــات وإعــداد المعلميــن فــي كل دفعــة،

المدرســين البحرينييــن الختــاف البيئــة

البعض في األنشطة الثقافية النسوية.

وكذلــك مســاهمات المعلميــن فــي المجــال

االجتماعيــة بيــن البلديــن ،وكيــف تمكــن

الثقافــي واألنشــطة الكشــفية والرياضيــة،

المعلمــون مــن التغلــب علــى هــذه الصعــاب،

وكيــف تمكــن المعلمــون البحرينيــون مــن

وتطرق إلى مساهمات المعلمات البحرينيات

المساهمة في بناء قاعدة ثقافية ورياضية،

فــي هذه الرحــات إما عن طريــق التدريس

إضافــة إلــى مســاهماتهم فــي المســيرة

أو مرافقــة أزواجهــن المعلمين ومســاعدتهم

وعــرض المحاضر بعض الصور لتلك الفترة،

فــي خدمــة المجتمــع المدرســي ،وضمــن
المبــادرات والمشــروعات التربويــة المتميــزة
للمــدارس.

وقالــت مديــرة المدرســة

هيــا الفضالــة إن المشــروع يعــد ضمــن

والتــي وثق فيها دعم ســمو الشــيخ زايد بن

المشــروعات الرياديــة الموجــودة فــي

سلطان آل نهيان (رحمه هللا) لعمل المعلمين

المدرســة ،والتــي حظيــت بإشــادة فريق

وأنشــطتهم الثقافيــة والرياضية ،حيث كان
يشاركهم بشخصه في هذه األنشطة.

هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،خــال
زيارتــه المدرســة ،بعــد أن تبينــت نتائجه

الطيبــة علــى صعيــد التطوير الشــخصي

اســتهالك الكهربــاء والماء ،إلــى جانب جندي

للطلبة.وأضافــت أن فريق المشــروع يتكون

الصــف ،وهــو المعنــي بمســاعدة الطلبــة فــي

مــن  40طال ًبا ،لكل منهم مهام محددة ،فمنهم

حــل مــا يعترضهــم مــن صعوبــات بالتنســيق

مــن يتولــى مهــام جنــدي المناوبة ،وهــو الذي

مــع اإلشــراف واإلدارة .أما الجنــدي الممرض،

يقــوم برصد وتســجيل حضور الطلبــة المبكر

فيقــوم بتســجيل أســماء الطلبــة الذيــن

وتأخيرهــم ،ويقــوم بتكريــم المواظبين منهم
ً
إضافــة إلــى ضابــط الكهربــاء والماء،
بنفســه،

يتــرددون علــى الممرضة بالعيادة المدرســية،

والــذي يقــوم بحــث الطلبــة علــى ترشــيد

ويســاعدها فــي تنظيــم عمليــة التشــخيص
ً
فضل عن ضابط تحية العلم.
والمراجعة،

استغالل الوحدات اإلسكانية ألغراض تجارية مرفوض

local@albiladpress.com

الحمر :منح استثناء للبعض ينقل “الــعــدوى” لبقية المشاريع
تجاريــة بهــا ،وذلــك لتنافيهــا مــع قوانيــن
وذكــر أن فتــح المحــات التجارية ســيترتب

وفق المتطلبات التخصصية المعتمدة في هذا المجال.
جاء ذلك ر ًّدا منه على توصية لمجلس بلدي
المحــرق بالترخيــص لفتــح محــات تجاريــة

المنازل المطلة على نفس الشارع.

المحــدود ،وتكــون هــذه الخدمــات موجهــة

على شــارع رقم  12مجمع  ،251أسوة بباقي

وأشــار إلــى إن منــح أصحــاب هــذا الطلــب
إجــازة فتح المحــات لن ِّ
يمكن الــوزارة فيما
االســتثناء لهــا تعميمهــا علــى بقية المشــاريع

اإلســكانية ،وتبيــن أنها تتســبب في كثير من

ّ
ســيترتب عليــه منــح
بعــد مــن إلغائهــا ،كمــا

اإلســكانية ،ممــا سينشــأ من جرائهــا نوعً ا من
الفوضى وعدم التنظيم.

وبيــن أن المناطــق اإلســكانية التــي تقــوم
ّ

المشــاكل االجتماعيــة وزيــادة الضغــط علــى
الخدمــات والمرافق الموجــودة في المنطقة،
ممــا يؤثــر فــي النســيج االجتماعي فــي هذه

الصحــة ،ومديريــة شــرطة المحــرق،

ولفــت إلــى أن القــرار ينــص علــى “الموافقــة

للتنســيق بتشــكيل فريــق مشــترك

علــى اعتــراض وزارة اإلســكان علــى الطلــب

لتلبي احتياجات العائالت في هذه المناطق.

طلبــات فتح المحالت التجارية في المناطق

أنــه تــم إرســال خطابات لكل مــن وزارة

التحتية.

األساســية لخدمــة الســكان مــن ذوي الدخــل

وأشــار إلــى أنــه قــد تــم فــي الســابق دراســة

راشــد الزيانــي مجلــس بلــدي المحــرق

الصــادر من اللجنــة الوزارية لإلعمــار والبنية

تكــون ذات خصوصيــة اجتماعية وعمرانية،

لمجموعــة من وحدات إســكان قاللي المطلة

أبلغ وزير الصناعة والتجارة والســياحة

عليهــا فصــل العدادات ،وهو ما يخالف القرار

الــوزارة ببنائهــا فــي مختلــف المحافظــات
حيــث تتوافر فيهــا الخدمات العامــة والبنية

محرر الشؤون المحلية

واشتراطات الوزارة.

الســكن ،حيث تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التجارية ضمن المشــاريع اإلسكانية

باسم الحمر

المناطــق ويــؤدي إلــى تضــرر الســاكنين،
وتعارضها مع الهدف من بناء هذه التجمعات
العمرانية.

للتفتيــش على المقاهــي المتواجدة في

المقــدم مــن مجلــس بلــدي المحــرق الخــاص

محافظة المحرق.

بفصل العدادات بالوحدات الســكنية التي تم

جــاء ذلــك ،فــي ِّ
رده علــى توصيــة

تمليكها ألصحابها بسبب تصنيف المناطق”.

المجلس البلدي بعمل حمالت تفتيشــية

وقال إنه ال وجود لما يستدعي فتح المجال

دورية على المقاهي التي تزاول نشــاط

للمواطنيــن بتحويــل خدماتهــم اإلســكانية

ولفت إلى أنه ومن ناحية قانونية ال يســمح

لمحــات تجاريــة وتحويــل مســار الخدمــات

لمــن انتفــع بوحــدة ســكنية بفتــح محــات

المخصصة للسكن لمسار استثماري.
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فريق للتفتيش على المقاهي بالمحرق

سيدعلي المحافظة
قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن الوحدة السكنية مخصصة للمواطنين من أجل

07

الجمعة

تقديم الشيشــة فــي المحافظة من قبل
زايد الزياني

الجهات الرسمية ذات العالقة.

إنهاء أعمال “منافذ شرق الحد” في 2022

ســنــتــان لــلــتــنــفــيــذ وجـــهـــوزيـــة الــتــصــامــيــم ووثــــائــــق الــمــنــاقــصــات فـــي 2020
محرر الشؤون المحلية

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إنه من المؤمل االنتهاء من أعمال تطوير منافذ إسكان شرق

تقاطــع الحوض الجاف مع شــارع آل حمود.

الحد خالل سنتين بعد االنتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات لها في .2020

ولفــت إلــى أن االستشــاري يقــوم بإعــداد

جــاء ذلــك ،فــي ِّ
رده علــى توصيــة لمجلــس

وأشار إلى أن الحزمة األولى تشمل االمتداد

الموافقــات الالزمــة للمضــي قدمً ــا في إعداد

بلــدي المحــرق بشــأن طلــب تطويــر شــبكة

الجنوبــي لشــارع  46إلــى شــارع الشــيخ

التصاميم.

الطــرق المرتبطــة بمشــروع إســكان شــرق

خليفــة بــن ســلمان ،مــع تطوير المنفــذ األول

وذكر أن االستشــاري يقوم بإعداد التصاميم

(الجنوبــي) لمشــروع شــرق الحــد اإلســكاني

التفصيليــة لألعمــال التحضيريــة والتــي

عند تقاطع شــارع الحوض الجاف مع شــارع

تشــمل أعمــال الدفــان البحــري والحمايــة

الحد.
وذكــر الوزيــر أنــه تــم ترســية الخدمــات
االستشــارية لمشــروع تطوير منافذ مشروع

حاتم الطائي.

الصخريــة لالمتــداد الجنوبــي لشــارع ،46

شــرق الحــد اإلســكاني المرحلــة  1و 2علــى
شــركتين خاصتيــن ،وأن منحــة الصنــدوق

وبين أن االستشاري يتولى إعداد الدراسات
ّ

والمتوقع االنتهاء منها بنهاية شهر أغسطس

المروريــة وخيــارات تطويــر تقاطــع امتــداد

الســعودي للتنميــة تشــمل تنفيــذ الحزمتيــن

شارع  46مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان،

األولى والثانية فقط.

لحصــر خطوطهــم األرضيــة ومتطلباتهــم

األعمــال التحضيرية لشــارع  46بنهاية العام

بتاريــخ  2ينايــر  ،2019وأن نطــاق عملــه

الفنية ضمن نطاق المشروع.

الجــاري ،وأن يتــم االنتهاء مــن هذه األعمال

يشمل إعداد الدراسات المرورية والتصاميم

وأضــاف أنــه ســيتم عــرض خيــارات تطويــر

بنهاية العام المقبل في .2020

التفصيلية ووثائق المناقصة لخمس حزم.

التقاطــع على اللجنة الوزارية للحصول على

وبيــن أنــه مــن المؤمــل االنتهــاء مــن إعــداد
ّ

محرر الشؤون المحلية

األطعمــة والمشــروبات أو تقديــم

عصام خلف

الســاية فــي البســيتين ،أن دور البلديــة

مراجعــة الرســوم البلديــة التجارية هي

الناحيــة الفنية لموقع المحل أســوة بأي

عبــارة عــن إجــراء روتينــي تقــوم بــه
البلديــة .ودعــا فــي ِّ
رده علــى توصيــة

ومــن حيــث كونــه واق ًعــا علــى شــارع
تجاري أو قسيمة تجارية.
ومــن جهــة أخــرى ،أكــد الوزيــر أن

الموافقــات الالزمة والمضي قدمً ا في إعداد
التصاميــم التفصيليــة ووثائــق المناقصــة،
صورة تخيلية لمشروع إسكان شرق الحد

التصاميــم التفصيليــة ووثائــق المناقصــة

التنفيــذ لســنتين .وأشــار إلــى أن الحزمــة

بالنســبة لألعمــال الرئيســية لشــارع  46فــي

الثانيــة مــن المشــروع تشــمل المنفــذ الثانــي

عــراد بنهايــة العام  ،2020على أن تمتد فترة

(الشمالي) لمشروع شرق الحد اإلسكاني عند

على أن يتم االنتهاء منها بنهاية العام 2020
حسب الخطة الزمنية للمشروع.
وبين أن فترة تنفيذ األعمال للحزمة الثانية
ّ
تمتــد لســنتين ،وســوف يتــم التنســيق مــع

المجلس البلدي بشأن موعد تقديم العرض.

توجيهات سمو رئيس الوزراء تحقق تطلعات المحامين

وزيـــــر الـــعـــدل :الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة تـــعـــزز الـــتـــعـــاون المستمر

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وجمعية المحامين البحرينية.

بشــأن طلبهــم تشــكيل لجنــة تحقيــق

للمنطقــة الواقــع بــه المحــل المطلــوب،

التطوير على اللجنة الوزارية للحصول على

وأعضــاء مجلــس اإلدارة الجديــد؛ فــي إطــار اجتماعــات اللجنة المشــتركة بيــن وزارة

الشيشــة تقــع خارج اختصــاص البلدية.
ولفــت فــي ِّ
رده علــى توصيــة المجلــس

بمحل تجاري حســب التصنيف المعتمد

وذكــر أنــه مــن المؤمــل عــرض خيــارات

بمكتبــه أمــس ،مــع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاميــن البحرينيــة حســن بديــوي

الترخيــص المطلــوب ألنشــطة خدمــات

يقتصــر فقــط علــى دراســة الطلــب مــن

ومتطلباتهــم الفنيــة ضمــن نطاق المشــروع.

اجتمــع وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علــي آل خليفة،

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف إن

الشيشــة بيــن المســاكن فــي منطقــة

الجهات الخدمية لحصر خطوطهم األرضية

المنامة  -بنا

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات

بشــأن فتــح مقهــى يمــارس نشــاط بيــع

مرفــأ الصياديــن ،إضافــة إلــى التنســيق مــع

ً
وفقــا للخطــة الزمنيــة للمشــروع
وقــال إنــه

إضافــة إلــى التنســيق مــع الجهــات الخدمية

خلف :مراجعة الرسوم
التجارية إجراء روتيني

الثاني والجسر المقترح الذي يعبر فوق منفذ

.2019

فإنــه مــن المؤمــل أن يتــم طــرح مناقصــة

ولفــت إلــى أن االستشــاري باشــر أعمالــه

الدراســات المرورية وخيارات تطوير المنفذ

للمجلــس بمراجعــة عــدد مــن الرســوم
البلدية التجارية المجلس إلى التنســيق
مــع الجهــاز التنفيذي بشــأن الحاجة إلى
مراجعــة الرســوم ،وموافاته بمــا ينتهي
إليه الرأي في هذا الخصوص.

وفــي مســتهل االجتمــاع ،أشــاد وزيــر العــدل

دوام التوفيق والنجاح في االطالع بدورهم

ورئيــس وأعضــاء إدارة جمعيــة المحاميــن

الداعــم لشــؤون مهنــة المحامــاة ورســالتها

بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

النبيلــة ،مؤكــدا دور اللجنــة المشــتركة فــي

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة،

تعزيز التعاون القائم والمستمر.

التــي تجســد حــرص ســموه المتواصــل فــي

وأشــاد بالعطــاءات التاريخيــة للمحامين في

دعم مهنة المحاماة بما يســهم في تطويرها،

مسيرة العمل الوطني ،وإرساء دولة القانون
ً
أساسيا في
شــريكا
والمؤسســات ،باعتبارهم
ً

وتحقيــق تطلعــات المحاميــن بمــا يمكنهــم
مــن قيامهــم بدورهــم فــي خدمــة الوطــن

ً
انطالقــا مــن موقعهــم في
منظومــة العدالــة،

والمجتمع.

الدفاع عن الحقوق والحريات.

وجــدد وزيــر العــدل خالــص تهانيــه لمجلــس

وجــرى خــال اجتمــاع اللجنــة المشــتركة

إدارة جمعيــة المحاميــن البحرينيــة؛ علــى

بيــن الــوزارة والجمعيــة مناقشــة عــدد مــن

نيلهــم ثقــة الجمعيــة العموميــة وانتخابهــم

الموضوعــات فــي مجال التطويــر العدلي بما

لعضوية إدارة الجمعية ،معربًا عن أمنياته لهم

يدعم شــؤون المهنة ويسهم في تيسير عمل

وزير العدل مجتمعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية

المحامي.

أحــد رواد صناع الســام في العالــم ،ومنحها

وهنــأ وزيــر العــدل ،نائــب رئيــس جمعيــة

الدكتــوراه الفخريــة فــي الســام العالمــي،

المحامين البحرينية ســعاد ياســين؛ بمناسبة

خالل الملتقى العربي األول بمدينة الشــارقة

اختيارهــا ســفيرة للســام والنوايــا الحســنة

بمناســبة اليــوم العالمــي للســام ،وكذلــك

مــن قبــل المركــز العربــي األوروبــي لحقــوق

تعيينهــا مستشــارًا لرئيــس االتحــاد الدولــي

اإلنســان والقانون الدولي ،وتكريمها بوصفها

للمحامين.

إحياء الموروث الشعبي في األعياد الوطنية

مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة يـــدعـــو لــتــرســيــخ قـــيـــم الــمــواطــنــة

المنامة  -وزارة الداخلية

ميرزا :فتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية

عبــر إحياء الموروث الشــعبي في االحتفــاالت باألعياد الوطنية لمملكة البحرين ،من خالل

المنامة  -مكتب وزير الكهرباء والماء

التعاون مع مؤسســات المجتمع المدني في تنفيذ سلســلة من البرامج والفعاليات الوطنية

اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين

نســعى لالســتفادة مــن الكفــاءات المحليــة

ميــرزا بمكتبــه الرئيس التنفيــذي لمجموعة

فــي ســبيل تطوير المجــاالت التــي تقع من

الفاتــح جاســم الموســوي ،وفــي بدايــة

ضمن اختصاصنا.

اللقــاء ّ
رحــب الوزيــر بالموســوي مشــي ًدا

مــن جانبــه ،أشــاد الرئيــس التنفيــذي

بأنشــطة ومشــاريع مجموعــة الفاتــح فــي

لمجموعــة الفاتــح بجهــود وزيــر الكهربــاء

خدمــة القطــاع االقتصــادي والتجــاري فــي

والمــاء والمســؤولين في العمل على تقديم

مملكــة البحريــن ،وأبــدى الوزيــر ترحيبــه

التسهيالت للشركات والمستثمرين ،مؤك ًدا

بفتح آفاق التعاون المشــترك مع الشــركات

أن تعزيز سبل التواصل سيثمر عنه تحقيق

المحليــة فــي مجــاالت الكهربــاء والمــاء

العديــد مــن الجوانــب التطويريــة التــي

والطاقــة المتجددة ،وقال إننا مثلما نســعى
الســتقطاب الخبــرات العالميــة فإننــا ً
أيضــا

تطمح وتتطلع إليها المشاريع التجارية في
مملكة البحرين.

أكد محافظ الشمالية علي العصفور أهمية تعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة،

المتنوعة ،حسب التوزيع الديموغرافي والمحيط الجغرافي للمحافظة.
وأوضح أن رياضات الموروث الشعبي تسهم
فــي إحــداث مزيــد مــن التفاعــل والمشــاركة

واألعيــان ،ورواد المجلــس مــن األهالــي،
منو ًهــا بدورهــم المهــم فــي طــرح األراء

المجتمعيــة لــدى الناشــئة والشــباب ،وكافــة

واألفــكار ،وتبــادل الخبــرات فــي مختلــف

شــرائح المجتمــع ،وتحقيق المنافســة ونشــر

القضايــا المجتمعيــة ،بمــا فيهــا احتفــاالت

الســلم األهلي .واســتهل المحافــظ ،المجلس

المملكــة بأعيادهــا الوطنيــة ،وذلك من خالل

األســبوعي للمحافظــة ،بالترحيــب بالحضور

التشــاور لالســتفادة مــن التجــارب الســابقة،

مــن النــواب والبلدييــن ورؤســاء وممثلــي

قبــل اإلعــان عــن مجموعــة الفعاليــات

األنديــة والمراكــز الشــبابية ،وفرق األنشــطة

الوطنيــة التــي تســتعد المحافظــة لتنفيذهــا

الرياضية للسيارات الرياضية والكالسيكية،

فــي ديســمبر المقبــل .وأضــاف أن المحافظة

والدراجــات الناريــة ،وعــدد مــن الوجهــاء

ومــن خــال تجاربهــا الســابقة فــي االحتفال

باألعيــاد الوطنيــة ،اســتطاعت أن تعــزز

رغبتهــم الطموحــة بــأن يكونــوا جــزءً ا مــن

المشــاركة المجتمعيــة في سلســلة الفعاليات

فعاليــات المحافظــة فــي األعيــاد الوطنيــة،

المتنوعــة التــي تطرحها؛ لتحقيــق المواءمة

مؤكديــن اســتعدادهم التــام للتنســيق

مــع ميول ورغبات المواطن المتعددة ،ســيما

والتعاون لطرح األفكار واألنشــطة المختلفة

في إحياء رياضات الموروث الشعبي.

وتجســيد صــور الفرحــة الوطنيــة ،كمــا تابــع

وقــد عبــر رؤســاء وممثلــو األنديــة والمراكــز

المحافــظ احتياجــات وطلبــات األهالــي مــن

الشــبابية وفــرق األنشــطة الرياضيــة عــن

الحضور.
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 1.03لعقد شراء قطع غيار بـ “تطوير للبترول”
مليون دينار

لندن  -رويترز

أظهــرت بيانــات مــن اتحــاد الصلــب

 470ألف دينار لتوفير برنامج بناء المهارات التقنية في “بوليتكنك”

العالمــي أمــس الخميــس أن إنتــاج
الصلــب الخــام العالمــي زاد % 3.4
إلــى  156مليــون طــن فــي أغســطس

الجهة

مقارنة مع نفس الشهر قبل عام .وزاد

وصف المناقصة

عقد شراء حسب الطلب لمدة  5سنوات

إنتــاج الصلب مــن الصيــن ،أكبر منتج

تطوير للبترول

 87.3مليــون طــن بزيــادة نســبتها 9.3

بوليتكنك البحرين

وكانــت بيانــات مــن اتحــاد الصلــب

بابكو

ومســتهلك للمعــدن فــي العالــم ،إلــى
 %مقارنة مع أغسطس .2018
العالمــي كشــفت أن إنتــاج الصلــب
الخــام العالمــي زاد  % 4.6إلــى 159
مليــون طــن في يونيو مقارنة بالشــهر

الجمعة

نفسه قبل عام.

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

العدد

الشركة

أقل عطاء بالدينار

1

ALCO Valves Group

 2,233,750جنيه استرليني

1

Udacity MENA FZ-LLC

470,000.00

لصمامات “الكو” وقطع غياره

توفير برنامج بناء المهارات التقنية
إصالح وترميم المعدات الكهربائية

حلبة البحرين الدولية

مناقصة تجهيز منطقة البيع لسباقات
جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ
“الفورمال وان”

2
5

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO.

443,595.00

W.L.L

253,155.00

PICO INTERNATIONAL (BAHRAIN) SPC

أمل الحامد

تداول  1.7مليون سهم بـ  387ألف دينار

طرحــت شــركة تطوير للبترول في جلســة مجلــس المناقصات والمزايدات أمــس مناقصة لتوقيع
عقد شراء حسب الطلب والحاجة لمدة  5سنوات لصمامات “الكو” وقطع غياره تقدم إليها عطاء
وحيد لـ ( )ALCO Valves Groupبنحو  2.2مليون جنيه استرليني (ما يعادل  1.03مليون دينار).
ً
ووفقــا لوصــف المناقصــة علــى موقــع المجلس،

المناطــق الخطرة وتطويــر وتطبيق نظام التنبيه

فــإن هــذه الصمامــت وقطــع غيارها فــي وحدات

في حاالت الطوارئ ()INTRINSICALLY SAFE

تجفيــف الغــاز واآلبــار فــي جميــع مناطــق حقــل

تقــدم إليهــا عطــاءان ،علــق أحدهما وأقــل عطاء

البحرين.

بقيمــة  155ألف دينار واآلخر بقرابة  535.7ألف

كمــا طرحــت “تطويــر للبتــرول” مناقصــة أخــرى

دينــار ،واألخيــرة لشــراء قطع غيــار محركات من

لتوقيــع عقــد زمنــي لمــدة  5ســنوات لتوريــد
مختلف أنواع الحشــيات المستخدمة في معظم
اآلليــات والتطبيقــات الصناعيــة تحــت الضغــط
والحــرارة المنخفضــة والعاليــة لمنــع حــدوث أي
تســرب منهــا أو إليهــا تقــدم إليهــا  10عطــاءات
المنامة  -بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس عند مستوى  1,521.34بارتفاع وقدره  1.38نقطة
مـقارنـــة بإقفالـــه يوم األربعاء ،في حين أقفل مؤشر البحريـــن اإلسالمـي عند مستوى
 750.34بارتفاع وقـدره  2.55نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وتداول الـمستثـمرون  1.71مليون سهم ،بقيـمة إجـمـالية قدرها  387.20ألف ديـنـار،
Page 1 of 1

تـــم تنفيذهــا مــن خــال  59صفقــة ،حيــث ركــز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على أســهم
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة  173.23ألف ديـنـار أي ما
نسبته  % 44.74من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها  616.91ألف سهم ،تـم
تنفيذها من خالل  21صفقة.
جاء البنك األهلي المتحد في الـمركـز األول إذ بـلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 119.34
ألف ديـنـــار أي ما نسبته  % 30.82من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم الـمتداولـــة .أمـا الـمركـز
الـثـــاني فكـــان لـــمجموعة جــي اف اتــش الماليــة بقيـــمة قدرهــا  66.80ألف ديـنـــار أي
ما نسبته  % 17.25من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم الـمتداولـــة .ثـــم جاءت شركة مجمع
البحريــن لألســواق الحــرة بقيـــمة قدرهـــا  39ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته  % 10.07من
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

“دريســر رانــد” بمحــركات الغــاز المولــدة للكهرباء
الالزمــة إلعــادة تدويــر ضاغــط الغــاز ومضخــات
أجهزة التشــحيم المســتخدمة في أنحاء مصفاة
البحرين تقدم إليها عطاء وحيد وتم تعليقه.

أقلها بنحو  173.9ألف دينار ،وأكبرها بقرابة 2.4

مناقصتان لـ “طيران الخليج”

مليون دينار.

كمــا فتــح المجلــس مناقصتيــن لشــركة طيــران

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع
مجلــس المناقصــات والمزايدات أمــس ،فتح 10
مناقصــات تابعــة لـــ  6جهــات حكوميــة ،بإجمالي
 33عطــاء ،فــي حين تم تعليــق  6عطاءات تابعة
إلــى  3مناقصــات .وبلــغ مجمــوع أقــل العطاءات
المقدمــة للمناقصــات نحــو  2.64مليــون دينــار لـــ

الخليج ،أولهما لتقديم خدمات الشحن والتعامل
مــع البريــد في مطــار باريس شــارل ديغول تقدم
إليهــا عطــاءان ،علــق أحدهمــا وأفصح عــن قيمة
عطــاء منهمــا بقيمــة  90ألف يورو (مــا يعادل 37
ألــف دينــار ،والثانية لتوريد المشــروبات لضيافة
الدرجة الســياحية والصقر الذهبي تقدم إليها 4

 29عطــاء ،فيمــا تــم اســتثناء  4عطاءات بســبب

عطاءات علق  3منها.

صعوبــة تحصيــل المعلومــات الفنيــة علــى موقع

إضافــة إلــى ذلــك ،فتــح المجلــس مناقصــة

المجلس.

لبوليتكنك البحرين لتوفير برنامج بناء المهارات

وفتــح المجلــس  3مناقصــات لشــركة نفــط

التقنية تقدم إليها عطاء وحيد بـ  470ألف دينار،

البحريــن “بابكو” ،أولها إلصالح وترميم المعدات

مــن أجــل توفيــر برنامــج التعليم الممــزوج حيث

الكهربائيــة تقــدم إليهــا عطــاءان أقلهمــا بنحــو

يدمج بين التعليم التقليدي في الفصل والتعليم

 443.6ألــف دينــار وأكبرهمــا بقرابــة  495.6ألــف

عــن بعــد باســتخدام اإلنترنــت وعقــد ورش عمل

دينــار ،والثانيــة لتوفيــر أجهــزة متنقلــة آمنة في

تعليميــة إضافــة إلى توفير االشــتراك في برامج

“الفحص والمقاييس” تبحث تعزيز الرقابة على المنتجات

نــظــمــت اجــتــمــاعــا تنسيقيا بــحــضــور خـــبـــراء مـــن دول الخليج

المنامة  -بنا

عقــدت إدارة الفحــص والمقاييــس بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة أمــس بمبنــى
الــوزارة اجتماعــا تنســيقيا بحضــور خبراء من هيئة التقييس لــدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وممثلين من الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بسالمة المنتجات في
البحريــن ،وذلــك في إطار تعزيز العمل الخليجي الموحد للرقابة على المنتجات باألســواق
الخليجية بما يدعم االقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول مجلس التعاون،
وذلك بعد االنتهاء من فعالية نظام التتبع الخليجي للمنتجات المنعقدة أمس األول بغرفة
تجارة وصناعة البحرين وبحضور أعضاء الغرفة من التجار والمستوردين والمصنعين.
وصــرح مديــر إدارة الفحــص والمقاييــس

فاالجتمــاع التنســيقي يهــدف الــى تعريــف

بالــوزارة علــي شــبر جــواد ،أن االجتمــاع

الشــركاء بالنســخة األحــدث مــن “النظــام

التنســيقي بيــن شــركاء المجتمــع البحرينــي

الخليجــي

المنتجــات”،

المعنــي بســامة المنتجــات المتداولــة

واســتعراض أهــم المعلومــات والبيانــات

باألســواق المحليــة للبحريــن ،يأتــي بغــرض

المتوافــرة بنظــام المطابقــة مــن منظــور

تعزيــز التواصــل والشــراكة بيــن الجانبيــن

الجهــات الرقابيــة ،عبــر االســتفادة مــن

وتحديــدا في مجــال اللوائح الفنيــة الرامية

الخدمــات اإللكترونيــة المبتكــرة والتــي

لرفــع مســتوى األمــان والســامة للمنتجــات

شــكلت دورا رياديــا فــي تحقيــق أفضــل

التــي يتــم طرحهــا فــي األســواق المحليــة

الممارســات بمجــال الرقابة علــى المنتجات،

خاصــة واألســواق الخليجيــة بصفــة عامــة،

بمــا ال يشــكل أي عوائق فنيــة للتجارة وذلك

لتتبــع

مطابقــة

جانب من االجتماع التنسيقي

ً
تحقيقــا ألهداف االتحاد الجمركي والســوق

ســرعة البــت بصحــة الشــهادات الخليجيــة

الخليجية المشتركة.

ومطابقــة المنتجــات الشــتراطات الســامة

وأكــد أهميــة وفائدة نظــام التتبــع الخليجي

عبــر مســح الكــود الخــاص بالشــهادة ،التــي

للمنتجــات المعني برمز التتبــع الذي وضعته

توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج ،محققة

هيئــة التقييس لدول مجلــس التعاون لدول

طفــرة في تقليــص الفترات الزمنيــة الالزمة

الخليــج العربيــة علــى المنتجــات وألزمــت

للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة

بوجوده في الشــهادات الخليجية للمنتجات

بأنشــطة التحقــق مــن ســامة المنتجات عبر

منــذ أبريــل  ،2017والــذي بــدوره ســاهم في

وضع النظم واإلجراءات المبسطة.

تعليمية عبر اإلنترنت بالتعاون مع أكبر الشــركاء
فــي الســوق مثل “غوغــل” و”أمــازون” ،ومناقصة
لحلبــة البحريــن الدوليــة لتجهيــز منطقــة البيــع
لســباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج
لـ “الفورمال وان” لمدة  3ســنوات ابتداء من العام
 2020ولغاية 2022؛ تقدم إليها  5عطاءات أقلها
بنحــو  253.2ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 432.6
ألــف دينــار ،ومناقصــة لــوزارة األشــغال وشــؤون
البلديات والتخطيط العمراني (شــؤون األشــغال)
ألعمال الصيانة الوقائية لمدة سنتين لمقر وزارة
الخارجيــة فــي المنامــة تقــدم إليهــا  5عطــاءات
أقلهــا بنحــو  74.6ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة
 142.6ألف دينار.

الذهب يستقر بعد نزوله % 2
لندن  -رويترز

اســتقر الذهب أمس الخميس بعد أن تراجع نحو اثنين بالمئة في الجلســة الســابقة ،في الوقت
الــذي يجــذب فيه انخفاض األســعار بعض المشــترين للعودة إلى الســوق ،فيما تســتمر الضبابية
بشأن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،لكن ارتفاع الدوالر يكبح المكاسب.
وصعــدت العملــة األميركيــة بوجــه عــام يوم

جرينتــش .وزادت العقــود اآلجلــة األميركية

األربعــاء بعــد أن بــدأ الديمقراطيــون فــي

للذهب  % 0.2إلى  1514.80دوالر لألوقية.

مجلــس النــواب األمريكــي تحقيقا لمســاءلة

وقالت فاندانا بهارتي نائبة الرئيس المساعد

الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ممــا حفز

لــدى إس.إم.ســي كومتريــد ألبحــاث الســلع

المســتثمرين علــى الســعي لمــاذ آمــن فــي

األوليــة ”انخفــاض أمــس (األول) البالغ اثنين

الــدوالر .وأوقــد هــذا شــرارة نــزول ألســعار

بالمئــة فرصــة جيــدة جــدا لشــراء الذهــب“.

الذهــب بنســبة  ،% 1.8وهــو أكبــر تراجع في

واســتقر مؤشــر الــدوالر قــرب أعلى مســتوى

يوم واحد بالنسبة المئوية في ثالثة أسابيع.

فــي عــدة أســابيع الخميــس ،فــي الوقــت

وأظهــر الذهــب فــي المعامــات الفوريــة

الــذي يواجــه فيــه المســتثمرون صعوبــات

مؤشــرات علــى التعافــي أمــس الخميــس،

لتفسير إشــارات متباينة صادرة عن الرئيس

وارتفــع  % 0.3إلــى  1507.86دوالر لألوقية

األميركــي ترامــب بشــأن التوصل إلــى اتفاق

(األونصــة) بحلــول الســاعة  08:06بتوقيــت

تجاري مع الصين.

ّ
تبشر بقرب التعافي
بورصات الخليج ...انطالقة قوية
دبي  -مباشر

قــال محللــون إن بعض أســواق الخليــج أصبحت تمتلك مقومــات قوية أبرزها
ترقيات األسواق الناشئة وهدوء األوضاع الجيوسياسية؛ ما حفز المستثمرين
ال سيما األجانب على الشراء خالل الجلسات األخيرة هذا األسبوع.
وتبايــن أداء بورصــات الخليــج؛ حيث

الدولــة لمــدة خمــس ســنوات ،المقابــل

ارتفعــت البورصــة الســعودية مــرات

المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة

عديــدة ،كمــا انضــم الســوق الكويتــي

بالمنشــآت الصناعيــة المرخــص لهــا

للقائمة الخضراء ،فيما هبط سوق دبي

بموجب ترخيص صناعي.

تقريبا.
بأعلى وتيرة يومية منذ شهر
ً

وفــي جلســة التــداول الماضيــة بعــد

وقــال المديــر التنفيــذي لشــركة فــي

انتهــاء عطلــة العيــد الوطنــي ،كان

أي ماركتــس مصــر ،إن الســوق القائــد

الســوق السعودي على موعد مع تنفيذ

بالمنطقــة والــذي تتأثــر بــه مؤشــرات

المرحلة الرابعة انضمام ســوق األسهم

أســواق المنطقة “البورصة السعودية”،

الســعودية إلــى مؤشــر فوتســي راســل

أعطــت إشــارة إيجابيــة بعــد العــودة

لألســواق الناشــئة .والمرحلــة الثانيــة

مــن إجــازة العيــد الوطنــي بدعــم عدة

واألخيــرة مــن االنضمــام إلــى مؤشــر

قــرارات رســمية تاريخيــة حفــزت

ســتاندرد آند بورز -داو جونز لألسواق

المستثمرين.

الناشئة.

وقرّ ر مجلس الوزراء السعودي ،تحمل

وأكــد أحمــد معطــي أن تلــك القــرارات

بعضها يمتلك مقومات قوية أبرزها
ترقيات األسواق الناشئة

فمتوقــع عــودة الزخــم الشــرائي علــى

التــي شــهدتها األســواق الخليجيــة

األســهم ذات المالءة المالية باألسواق

وال ســيما الســوق الكويتــي خــال

الخليجيــة ال ســيما بالســوق الكويتــي

األسابيع الماضية كانت بسبب تضخم

والسعودي.

المؤشــرات الفنيــة .وأوضــح أنــه ومــع

فالســوق الكويتــي شــهد االثنيــن

نهايــة جلســة األســبوع الماضي أعطى

الماضــي الترقيــة الرســمية بمؤشــر

مؤشــر الســوق إشــارة ارتــداد وكانــت

أعطــت ســوق األســهم الســعودية

مــن المتوقــع أن تعلــن الشــركات ذلــك

ســتاندرد آند بورز داو جونز لألســواق

الضــوء األخضر في اســتكمال الموجة

التأثير.

الناشــئة وانضمــام  24شــركة كويتيــة

الصاعــدة المســتمرة علــى مــدار أربــع

وهنــاك عــدة عوامــل أخــرى ســتظهر

للمؤشر.

وســتكون تلــك الخطــوة عامــاً
ً
محفزا

جلسات متتالية.

انعكاســاتها اإليجابيــة علــى الســوق

مــن جانبــه ،أكــد المستشــار الفنــي

الســعودية وأبرزهــا توضيــح تقاريــر

علــى زيــادة جاذبيــة ســوق رأس

بأســواق األســهم والعمــات ،محمــد

صحافيــة أن المملكة تــدرس مضاعفة

المــال وتدفــق االســتثمارات األجنبيــة

الشــميمري أن األجــواء باألســواق

الحصــة التــي ســتعرضها فــي طــرح

الخليجيــة تتزامــن مــع قــرار انخفاض

عــام أولي طال انتظــاره لعمالق النفط

أســعار الفائدة والذي سيخفض بدوره

“أرامكو”.

وتشــجيع مشــاركة المســتثمرين ذوي
الخبرة في الجمعيات العمومية.

بقيــادة ســهم “بيتك” وذلــك بعد عملية
االرتــداد التــي حدثــت وتبعتهــا أغلــب
شــركات الســوق األول وذلــك حســب
القراءات الفنية.
وبيــن أن األســعار كانــت مغريــه
ّ

والمؤشــرات كانــت جيــدة حيــث إنهــا
أنهــت التضخــم الــذي حــدث بســبب
ارتفاع األســعار وعدم حدوث عمليات
تقريبــا،
تصحيحيــة مــن بدايــة الســنة
ً

األعبــاء الماليــة علــى الشــركات ،مــا

وبــدوره ،قــال المحلــل المالي بأســواق

المؤشرات الفنية

متوقعً ا اســتمرار التــداوالت اإليجابية

ســينعكس علــى الهوامــش الربحيــة،

األســهم عايــد الظفيري ،بعــد أن هدأت

إلــى ذلــك ،قــال المحلــل االقتصــادي،

علــى وضعهــا إلــى دخــول موســم

وفــي حالــة كان أثــر القــرار جوهريًّ ــا،

األوضــاع الجيوسياســية بالمنطقــة

نــواف الشــايع ،إن التــداوالت الســلبية

إعالنات الربع الثالث.

“المركزي المصري” يخفض الفائدة % 1

استهداف “آيرباص” بسلسلة هجمات معلوماتية

القاهرة  -رويترز

باريس  -أ ف ب

قــررت لجنــة السياســة النقديــة فــي البنك المركــزي المصري ،خفض كل من ســعر

اســ ُتهدفت آيرباص في األشــهر األخيرة بسلســلة هجمات معلوماتية شنت عبر المرور

عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع

بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية ،وفق ما علمت وكالة فرانس برس

 100نقطــة أســاس ،ليصــل إلــى  ،% 13.25و ،% 14.25و ،% 13.75على الترتيب.

من مصادر أمنية متعددة تشتبه بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.

كمــا قــررت لجنــة السياســة النقديــة ،خفــض ســعر االئتمــان والخصــم بواقع 100
ً
أيضا ليصل إلى .% 13.75
نقطة أساس
وتأتــي

هــذه

التخفيضــات

وتمكنت فرانس برس من رســم معالم وأهداف هذه السلســلة من الهجمات من خالل

للتعبئــة العامة واإلحصاء ،واصل معدل

الحكوميــة الفرنســية لألمــن المعلوماتــي

سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من الملف طلبت عدم كشف هوياتها.

التضخــم الســنوي فــي مصــر تراجعــه

وفقــا

نقطة أســاس خالل اجتماع أمس ،وهو

مســجال أفضــل مســتوى لــه منــذ 2013

ووفــق مصــادر متطابقــة ،اســتهدفت هذه

فرنســيتين لــم تتمكــن فرانــس بــرس مــن

(آنســي) بأنهــا “جهــة ذات فاعليــة حيوية”،
شائعة ودوافعها وأساليبها متنوعة جدا.

لتوقعــات المحلليــن وشــركات األبحــاث

الخفــض الثالث خالل العام الجاري بعد

في أغسطس الماضي ووصل لـ ،% 6.7

الهجمــات تباعــا المجموعــة الفرنســية

تحديدهما.

واالستشــارات ،والتــي توقعــت أن

التحفيضــات التي أجراها خالل شــهري

مقابل  ،% 13.6خالل الشــهر نفســه من

المتخصصــة باالستشــارات التكنولوجيــة

والهجمــات ضــد مجموعــة آيربــاص

اســتهدفت “أربعة هجمات كبيرة” الشركة

يتجــه البنــك المركــزي المصــري إلــى

فبراير وأغسطس الماضيين.

العــام الماضــي و % 33.2في أغســطس

“إكســبليو” ،وشــركة الســيارات البريطانية

األوروبيــة للصناعــات الجويــة ،الرائــدة

عبــر مزوديهــا ،بحســب مــا أوضــح مصــدر

خفــض ســعر الفائــدة بيــن  50و150

وبحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي

 ،2017و % 10.9في أغسطس .2013

“رولــز رويــس” ،إضافــة إلــى شــركتين

فــي مجــال الصناعــة وتعتبرهــا الوكالــة

لفرانس برس.

لكــن خــال األشــهر الـــ  12الماضيــة،

09

 27سبتمبر
 2019الجمعة
 28محرم 1441

البحرين تدعم وصول سوق تجارب العمالء بالمنطقة لـ  800مليون دوالر
“إس إيــه بــي” تســتعرض مســتقبل الموظــف الرقمــي فــي “جيتكــس”2019
المنامة  -إس إيه بي

“رؤية  ”2030تعمل على تحفيز النمو في

قياسيا قدره  800مليون
مستوى
يُ توقع أن تبلغ سوق تجارب العمالء الرقميين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ً
ً

ً
ً
حديثا عن “مايكرو ماركت مونيتر” .وتلعب رؤية البحرين  2030دورا مهما في دفع عجلة
وفقــا لتقريــر صــدر
دوالر،

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

قطاعــات النقــل واإلمــداد والتجزئة في البالد ،مما يدعم وصول ســوق حلول تجارب العمالء في الشــرق األوســط
وإفريقيا إلى ذلك المستوى القياسي.
وقــال خبــراء إنه في وقــت تتواصل

البحريــن مــا يُ عرف باقتصــاد الخبرة.

األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا،

االســتعدادات النعقــاد حدث أســبوع

ويمكــن للشــركات تحســين إدراكهــا

وذلــك مــع تحضيــرات الشــركات

فــإن

ألفكار العمــاء وعواطفهم ونواياهم

البحرينيــة للمشــاركة فــي جيتكــس

الشــركات مــن جميــع األحجــام وفــي

مــن خــال دمــج البيانــات الخاصــة

الذي يقام تحت شــعار “تضافر العقل

كل القطاعــات الرئيســة فــي المملكــة

بتجــارب

وبياناتهــا

مــع اقتصــاد التقنية” .ومــن المقرّ ر أن

والمنطقــة تعمــل علــى تعزيــز تحولها

التشــغيلية ( .)Oونتيجــة لذلك ،يمكن

تســتعرض شــركة التقنيــة العالميــة

الرقمــي ،مــع التركيز على االســتفادة

أن تصبــح الشــركات “منشــآت ذكيــة”

“إس إيــه بــي” فــي جيتكــس 2019

مــن التقنيــة فــي تعزيــز تجــارب

تتمتــع بمزيــد مــن وضــوح األعمــال

مســتقبل الموظــف الرقمــي وتجارب

جيتكــس

للتقنيــة

،2019

الموظفين والسكان والعمالء.

العمــاء

()X

والتركيز والسرعة.

العمــاء

الرقميــة،

الجديــدة .ومــع وصول ســوق تجربة
ّ
العمالء إلى مستويات متق ّ
يوفر
دمة،

اإلمكانيــات” ،والــذي سيســتعرض
أثــر التحــول الرقمــي علــى األعمــال

جيتكــس منصــة مثاليــة للشــركات

والمجتمعــات والبيئــة ،إضافــة إلــى

البحرينيــة للتعــرّ ف علــى الــدور

عــرض مباشــر لســيارة  EQمــن

الــذي تلعبــه تجربــة العمالء الشــاملة

مرســيدس-بنز ،التــي ُتعــ ّ
د الســيارة

فــي الحــ ّ
د مــن التكاليــف واالرتقــاء

األكثــر إبداعً ــا فــي الفورمــوال  Eفــي

باإلنتاجية وقابلية التوسع والتطوير

العالــم ،وعــرض النمــوذج األولــي

والخدمــات اللوجســتية ،بمــا فــي

وتنافسية األعمال”.

لتطبيق “إكسبو  2020دبي” المحمول

مــن جهــة أخــرى ،ســيكون بمقــدور

الخاص بــذوي الهمم ،وعرض نموذج

مديــرة

ذلك مشــاريع المدن الذكية وتوســيع

زوّ ار جنــاح “إس إيــه بــي” االطــاع

الحــج الذكــي إلضفــاء تجربــة رقمية

الموانئ والمطــارات والبنية التحتية

علــى معــرض “إس إيــه بــي” الخــاص

فريدة على هذه الشعيرة.

شــعار

رافعــة

ولــم يعُ ــد بإمــكان الشــركات االكتفاء

ّ
تحتــل تجــارب
ومــن المنتظــر أن

“لمســتقبل األعمــال مشــاعر ،تغييرها

بتقديــم المنتجــات والحلــول ،وإنمــا

العمــاء مســاحة ملحوظــة خــال

يساهم في تغيير األعمال”.

بــات مطلوبًــا منهــا كذلــك تقديــم

معــرض جيتكــس ،أكبر حــدث لتقنية

وبهــذه

قالــت

تجــارب معــززة ،ال ســيما مــع تبنــي

المعلومــات واالتصــاالت فــي الشــرق

“إس إيــه بــي” فــي البحريــن ،رهــام

المناســبة،

رهام الموسى

للنقــل فــي المــدن ومراكــز التجزئــة

بتجربــة العمــاء عبر نمــوذج “مدينة

الموســى “تعمل رؤية البحرين 2030
علــى تحفيــز النمــوّ فــي قطــاع النقــل

“موديز” تمنح تصنيف “ ”B2لسندات البحرين

يــعــكــس الــــقــــوة الـــمـــؤســـســـيـــة الـــمـــعـــتـــدلـــة لـــــدى الــمــمــلــكــة
المحرر االقتصادي

معرض الجمال البحريني اإلندونيسي  5أكتوبر
المنامة  -الصداقة البحرينية اإلندونيسية

أعلنت رئيسة جمعية الصداقة واألعمال البحرينية اإلندونيسية ،هناء عبدهللا
كانوعن عزم الجمعية وبالتعاون مع السفارة اإلندونيسية في المنامة ،إقامة
معــرض الجمالالبحريني اإلندونيســي وذلك في فنــدق الدبلومات في الفترة
من  5إلى  6أكتوبر المقبل.
ويهــدف هذا المعــرض إلى خلق فرص

حظيــت المنتجــات التجميليــة علــى

ً
مؤخــرا تصنيــف “ .”B2وقالــت “موديز” فــي تقرير يــوم األربعاء ،إنه
للبحريــن الصــادرة

لاللتقــاء بيــن مصمميــن عالمييــن

الطلــب األعلــى مثــل العطــور وميــاه

إندونيســيين و مصمميــن بحرينييــن

تواليــت والزيــوت األساســية ومــواد

تــم منــح تصنيــف “ ”B2للســندات الدوليــة والتــي أصدرتهــا البحرين بقيمــة مليار دوالر

وفتــح آفــاق أوســع للتبــادل التجــاري

العنايــة بالبشــرة .وفــي العــام ،2016

واالنفتــاح علــى كال الســوقين .إضافة

احتلــت إندونيســيا المرتبــة  20مــن

إلــى التعريــف بالثقافــة اإلندونيســية

بيــن جميــع المصدريــنالعالميين لهذه

وصناعــة الجمــال واألزيــاء وآخــر

المنتجــات وبلغــت نســبة نمــو قطــاع

التقنيات المســتخدمة في هذاالمجال

مســتحضرات التجميــل العــام 2018

واســتقطاب اســتثمارات إندونيســية

إلى % 7.33بازدياد سنوي.

ذكــرت وكالــة التصنيــف االئتمانيــة “موديــز” ،أنهــا منحــت الســندات الدوليــة األولــى

ً
عاما.
ألجل 12

ونوهــت الوكالــة ،إلــى أن تقييمهــا جــاء

دوالريــة منــذ حصولهــا علــى حزمــة إنقــاذ

لخدمة المستثمرين ،ولم تطلبه البحرين.

بقيمــة  10مليــارات دوالر مــن الســعودية

وأوضحــت “موديــز” ،أن التصنيــف عنــد

واإلمارات والكويت العام الماضي.

مســتوى ديــون طويلــة األجــل لحكومــة

وأظهــرت الوثيقــة التــي أصدرهــا أحــد

البحريــن ،والمدعومــة بمســتويات دخــل

البنــوك التــي تقــود الصفقــة أن البحريــن
باعــت صكــوكا بقيمة مليار دوالر ُتســتحق

وأشــارت الوكالــة ،إلــى التصنيــف يعكــس

فــي  2027بعائــد  4.5%وســندات تقليدية

للفرد كبيرة.
القــوة المؤسســية “المعتدلــة” للبحريــن،

بقيمة مليار دوالر ُتســتحق في عام 2031

لدعم القطاع االقتصادي في المملكة.
لترتيب اإلصدار.
وكانــت حكومــة البحريــن تلقــت العــام
الماضــي تعهــدات  10مليــارات دوالر مــن
الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة

» »ومنذ حزمة اإلنقاذ ،عاودت سندات
المملكة القائمة الصعود ،مع

إدراك المستثمرين أن بوسع
البحرين ،رغم تصنيفها عند

والتي تعمل على تنفيذ إصالحات مالية.

بعائد .5.625%

ونقلت وكالة أنباء رويترز أمس عن وثيقة

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك

المتحــدة بعــد أن دفعــت أســعار النفــط

صادرة عن أحد البنوك ،أن البحرين جمعت

الخليــج الدولــي وجيه.بي مورجــان وبنك

المنخفضة دينها العام لالرتفاع إلى حوالي

على دعم حلفائها األغنى بينما

مليــاري دوالر فــي أول طــرح لســندات

البحرين الوطني وبنك ســتاندرد تشــارترد

 93%من الناتج المحلي اإلجمالي.

العامة.

مستوى عالي المخاطر ،أن تعول

تسعى إلصالح أوضاعها المالية

وأوضحــت كانــو أنــه علــى الصعيــد
العالمــي ،اســتطاعت منتجــات الصحة
والجمــال اإلندونيســية الدخــول إلــى
عــددمــن األســواق األجنبيــة ،وخاصة
الواليــات

المتحــدة

وســنغافورة

وماليزيــا وتايلنــد والفلبيــن والهنــد
والمملكــة المتحدة واإلمــارات العربية
المتحــدة وفرنســا وألمانيــا ،حيــث

» » يذكر أن جمعية الصداقة
واألعمال البحرينية األندونيسية
تأسست العام 2018؛بهدف دعم
النشاط االقتصادي والتجاري بين
البلدين الصديقين وتقوية الروابط
والعالقاتالثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والسياحية
والرياضية.

خبير أميركي :ال أتوقع أزمة اقتصادية بل عمليات إفالس
ليســت الحرب التجارية” بــل “الرئيس دونالد

باريس  -أ ف ب

قــال جوزيــف ســتيغليتز ،الحائــز علــى جائــزة نوبــل لالقتصــاد فــي مقابلــة مــع فرانــس بــرس ،إنه ال يتوقــع حدوث أزمــة اقتصادية شــبيهة

مستغربا مسارعة
ً
البنوك المركزية إلى
“تبديد” أموالها

بأزمة  ،2008بل سلســلة من حاالت اإلفالس ،مســتغربًا مســارعة البنوك المركزية إلى “تبديد” أموالها منذ اآلن .وأوضح الخبير االقتصادي
األميركــي “بنــاء علــى مــا نعلــم ،أقــول ال أرى أزمــة” فــي األفــق .وســتيغليتز موجود في فرنســا هذا األســبوع لمناســبة ظهور كتابه “الشــعب
والسلطة والمصالح”.
ورغــم “انشــغاله” بمــا حدث مؤخــرًا من ضخ

وشركات أخرى ،لكن بدون أن يؤدي ذلك إلى

المركــزي األوروبــي تفعيــل برنامجــه لشــراء

االحتياطــي الفدرالــي األميركــي عشــرات

انهيار اقتصادي شبيه بما حدث في .2008

الديــون .وعبــر عــن خشــيته من عــدم جدوى

والفوضــى أدى إلــى خســارة جــزء مــن النمو”
األميركــي .وخلــص ســتيغليتز إلــى أن “هــذه
األوضــاع الثالثة تؤدي إلــى تباطؤ اقتصادي
فيمــا تفاقــم الحــرب التجارية الوضــع” داعيا
فــي كتابــه إلى “رأســمالية تقدميــة” مع عودة

مليــارات الــدوالرات فــي الســوق المصرفيــة

وأضــاف “صحيــح أن هــذا الوضــع يجعــل

هذه اإلجراءات المتخذة لدفع النمو.

الواليات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

األميركيــة ،فقــد الحــظ ســتيغليتز وجــود

النــاس علــى أعصابهــم ،لكــن حــدوث أزمــة

وقــال “أعتقــد إن البنــوك المركزيــة بصــدد

وقــال “تمــر الصيــن بفتــرة ســيئة (ناجمة عن)

“تباطــؤ مهــم في النمــو ( )..ســيؤدي إلى عدد

عالميــة يتطلــب اضطرابــات أكبر” مما نشــهد

تبديــد ذخائــر ســتحتاج إليهــا فــي حــال زاد

تحولهــا من نمــو يقوم علــى تصدير منتجات

مــن عمليــات اإلفــاس” فــي إشــارة إلــى مــا

حاليــا .ولــم يســتبعد الخبيــر االقتصــادي
ًّ

الوضع سوءً ا”.

حــدث مؤخرًا مع إفالس الشــركة البريطانية

“دخــول بعــض الــدول الناشــئة فــي أزمــة”

توماس كوك .وقال “إن سوء إدارة الشركات

علــى غــرار األرجنتيــن “لكــن ال أعتقــد أن

ســوى أثر محــدود” ،مذكــرًا بــأن “االحتياطي

ال يــؤدي بالضــرورة إلــى عواقــب فــي فترات

ذلــك ســيكون الحال فــي أوروبــا أو الواليات

الفدرالــي األميركــي نفســه كان أقــر بأنــه ال

النمــو ،لكــن ما أن يتباطأ االقتصاد حتى تجد

المتحدة”.

أساســا أي وســيلة لمواجهــة الحــرب
يملــك
ً

نفسها في وضعية إفالس”.

وأبدى ســتيغليتز استغرابه قرار االحتياطي

التجاريــة التــي تثنــي الناس عن االســتثمار”،

وتوقــع أن يشــمل اإلفــاس مجموعــات

األميركــي خفــض فوائــده وقــرار البنــك

فــي إشــارة إلــى النــزاع الجمركــي بيــن بكين

ون ّبــه إلــى أن “هــذه اإلجــراءات لن يكــون لها

ترامــب” الــذي “تســبب بمســتوى مــن الشــك

جوزيف ستيغليتز

وواشنطن.

مشكلة “اسمها ترامب”

مصنعــة إلــى نمــو يقــوم أكثــر بكثيــر علــى
االستهالك الداخلي”.

تدخل الدولة وتعديل األسواق.
وعبــر عــن تأييــده لتفكيك الشــركات الرقمية
العمالقــة ،وأضــاف مســتنكرًا “لــم يكــن هنــاك
ســبب للترخيــص لفيســبوك لالســتيالء علــى
انستغرام أو واتس اب”.
وأشــاد الخبيــر األميركــي بقــرار الحكومــة

أمــا بشــأن منطقــة اليــورو فــإن الخبيــر دعــا

الفرنســية فــرض ضريبــة علــى عمالقــة

بــدوره ألمانيــا التــي تقــف علــى حافــة ركــود

اإلنترنــت اعتبارًا من هــذا العام .وقال “بذلك

والحــظ ســتيغليتز وجــود “مشــاكل” فــي

تقنــي ،لمزيــد من االســتثمار “بغــرض تحفيز”
النمو المتراجع “ما من شأنه مساعدة أوروبا”.

ً
عالميــا” حــول طريقــة
نقاشــا
فرضــت فرنســا
ًّ

اقتطاع الرســوم من شركات غوغل وامازون

االقتصــادات الثالثة الرئيســية فــي العالم أي

أما في الواليات المتحدة فان “المشكلة ()...

وفيسبوك وآبل.
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شركة القرية الريفية لتخليص المعامالت والمقاوالت  -شركة تضامن بحرينية

القيد ١٠١٧٢٠-٢ :

سجل تجاري رقم 125552

عرض وطلب

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة البحرين ستاندرد للصباغة

والديكور شركة تضامن ألصحابها كل من محمد ظفر ومصطفى فضل

والمقاوالت  -شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم ،١٢٥٥٥٢
سلمان مصفيا للشركة.

الســادة اصحاب شــركة البحرين ســتاندرد للصباغة والديكور شــركة تضامن

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من

+973

17580939

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة /خديجة فيصل ســلمان منصور

+973

38344464

ألصحابهــا كل مــن محمــد ظفــر ومصطفــى فضــل ،المســجلة بموجــب القيــد

قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام

+973

رقم  ،١٠١٧٢٠-٢طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة البحرين ســتاندرد

 ،2001وعمــا بنــص المــادة  335مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع

للصباغــة والديكــور شــركة تضامن ألصحابها كل مــن محمد ظفر ومصطفى

دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه ،مدعومــة بالمســتندات الازمة،
خال  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:

فضل الى شركة البحرين ستاندرد كاسيك شركة تضامن بحرينية

عنوان المصفي :خديجة لديني

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال

رقم الموبايل)+973( ٣٣٨٠٣٠٣٣ :

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

newmedia252@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ٩٤٢٩ :

إعالن لسنة 2019

تاريخ٢٥/٩/2019 :

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة القريــة الريفيــة لتخليــص المعامــات

17111504

اعالنرقم ( )١٢٣٨١٣لسنة 2019

تاريخ٢٣/٩/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ٢١٩٥٢ :

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية لتصبح فروع

إعالن رقم ()CR2019-122083

اعالنرقم ( )١٢٦٢٣٠لسنة 2019

تاريخ٢٥/٩/2019 :

بشأن تحويل مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد
تقــدم إليهــا الســيد عبــدهللا حســين عبــدهللا لطيــف المالك لـــ بقالــة اللطافة
وبرادات المنقطة الصناعية ومؤسســة زودياك للمقاوالت (مؤسســة فودية)
والمســجلين بموجــب القيــد رقــم  ،٩٤٢٩-١-٢-٣طالبــا تحويــل المؤسســة
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  ٣٥٫٠٠٠.٠٠دب
(خمســة وثاثــون الــف دينــار بحريني) ،لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة
التالية اسمائهم:
 .1حسن علي مدن عبدهللا الطيف
 .2زينب علي مدن عبدهللا الطيف

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه

إليها السادة مور ستيفينز تضامن مهنية متخصصة نيابة عن السيدة امينة

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

احمــد يوســف المحرقــي مالكــة المؤسســة الفردية مخبز النجف والمســجلة
بموجــب القيــد رقــم  ،٢١٩٥٢طالبيــن تحويــل الفــروع  ٧و ٨و ١٠و ١٣مــن
المؤسســة الفرديــة لتصبح فروع من شــركة ذات مســئولية محــدودة قائمة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نوبل لالستشارات ذ.م.م

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

الثالث من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال

اسم التاجر :بدرية حسن سند راشد

وقــدره  ٢٫٠٠٠دينــار بحرينــي ،لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة التالية

االسم التجاري الحالي :الممتاز للحلويات الزينة

اسمائهم:

االسم التجاري الجديد :مدينة طوكيو لالعاب والهدايا

 .1عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة
 .2نادر كاسكاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تاريخ١١/٢/2019 :

ادارة السجل التجاري

إعالن رقم ()CR2019-١٩٧٩٩

إعالن رقم ()CR2019-١٢٥٣٨٣

تنازل  -عن المحل التجاري

معاملة مشتركة

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

ومسجلة تحت قيد رقم .٦١٥٣٣

إعالن رقم ( )---لسنة 2019

(مؤسسة فودية) والمسجلة بموجب القيد رقم  ،٣٠٦٣٠طالبا تحويل الفرع

قيد رقم٥٧٨٦٥-٥ :

إعالن رقم ()CR2019-١٢٣٧٧٩

بموجــب القيــد رقم  ،١٠٤٧٠٤-١طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليهــا الســيد عــادل عبدالرحمــن جاســم المعــاودة المالك لـ بلــداب للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

نوبــل لاستشــارات ذ.م.م ،والمســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة

تاريخ٢٥/٩/2019 :

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية

تسجيل اسم تجاري

ادارة التسجيل

إليهــا الســيد /عبــاس محمد علي جاســم باعتباره المصفي القانوني لشــركة

اعالنرقم ( )CR2019-١٢٣٤٦٩لسنة 2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم

القيد ٣-٣٠٦٣٠ :

ادارة السجل التجاري

من شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ،فعلــى كل من لديه
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد حبيــب ابراهيــم ســلمان حســن المــرزوق بطلــب تحويل

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه

المحل التجاري التالي :الى السيد /محمود ابراهيم سلمان حسن المرزوق

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :سعاد فارس فالح فارس
االسم التجاري الحالي :جنيون لقطع الغيار
االسم التجاري :تيبيكال كات للحاقة الرجالية

رقم القيد

االسم التجاري

٩٩٤٦٧-٢

دار الهيبة للعبايات

اسم التاجر :فاطمة علي عباس علي
االسم التجاري الحالي :الرياح لاعاقات العامة
االسم التجاري الجديد :ايفل للعاقات العامة

نوع النشاط :تفصيل وخياطة وحياكة المابس

قيد رقم٣-١١٠٤٨١ :

قيد رقم٥٠٤٠٤-٧ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ٠٣-٣١٩٧٨ :

اعالنرقم ( )١٢٦٧٧٤لسنة 2019

تاريخ٢٥/٩/2019 :

بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليهــا الســيد ســوار محمــد ســوار شــعبان المالــك لـــ الينبــوع لوســائل الــري
والمضخــات (مؤسســة فوديــة) والمســجلة بموجــب القيد رقــم ،٠٣-٣١٩٧٨
طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى احد الفروع الى شــركة ذات مســئولية
محــدودة لشــركة بيــور واتــر سيســتمز ذ.م.م رقــم الســجل  ٨٥٢٩١بنفــس
برأســمال وقــدره  ٢٠٠٠٠الــف دينــار ،لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة
التالية اسمائهم:
 .1سوار محمد سوار شعبان
PAYYAPPILLY POULOSE MARY .2
KONUPARAMBAN CHRIA JOSE .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ١٠٤٢٥٦-١ :

اعالن لسنة 2019

تاريخ٢٦/٩/2019 :

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنــه قد تقدم
إليهــا الســيد عبدالغنــي عبدالرســول حســن علــي المالك لـــ االبنيــة الخضراء
(موسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب
ٔ
للهندســة الكهربائ يــة والميكانيكيــة
الموسســة الفرديــة المملوكة له إلى
ٔ
القيــد رقــم  ، ١٠٤٢٥٦-١يطلــب تحويل
شــركة تضامن برأســمال وقدره  5000دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة
من السادة التالية اسمائٔهم:
 .1عبدالغني عبدالرسول حسن علي
 .2السيد محمد حيدر مهدي محمد علوي

أراﺿﻲ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
Middel Governorate

اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
Middel Governorate

واﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ
اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

662,018

BD

30

BD

RB

2050.1 2m

اﻟﻨﻮﻳﺪرات

L004874

BD 184,417

32

BD

RA

535.1 2m

اﻟﺮﻓﺎع

L003814

53,000

BD

25.1

BD

RB

195.4 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L003760

250

BD

0.052

BD

WS

450 2m

ﻋﺴﻜﺮ

L004888

BD 462,938

24

BD

S

1792 2m

ﺳﻠﻤﺎﺑﺎد

L003812

125,723

BD

40

BD

PS

292 2m

ﺳﻨﺪ

L003779

122,096

BD

28.5

BD

RB

398 2m

ﺗﻮﺑﻠﻲ

L004889

BD 201,986

27

BD

RB

695 2m

ﺟﺪ ﻋﻠﻲ

L003810

95,000

BD

19.8

BD

RA

444 2m

ﺳﺘﺮة

L003780

57,000

BD

19.7

BD

RHB

268 2m

ﺻﺪد

L004890

BD 82,000

22

BD

RA

347.1 2m

ﺷﻬﺮﻛﺎن

L003815

90,000

BD

23.5

BD

RB

355.1 2m

ﻋﺎﻟﻲ

L003782

70,735

BD

19.5

BD

RA

337 2m

ﺻﺪد

L004917

BD 187,508

20

BD

RA

871 2m

ﺟﺮداب

L003829

70,000

BD

26.1

BD

MOH

248.5 2m

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ

L003772

169,048

BD

22.5

BD

RA

698 2m

ﺟﺮداب

L004918

BD 64,777

17

BD

RA

354 2m

دﻣﺴﺘﺎن

L003828

70,000

BD

26.1

BD

MOH

248.5 2m

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ

L003771

162,717

BD

16

BD

RA

944.8 2m

اﻟﻠﻮزي

L004919

BD 152,741

22

BD

RB

645 2m

اﻟﻌﻜﺮ

L003827

89,694

BD

24

BD

RB

347.2 2m

ﺗﻮﺑﻠﻲ

L003769

66,155

BD

20

BD

RA

307.3 2m

اﻟﻌﻜﺮ

L004922

BD 83,000

25

BD

B3

307.3 2m

اﻟﻌﻜﺮ

L003830

80,000

BD

22.5

BD

RB

330.1 2m

اﻟﻌﻜﺮ

L003753

82,732

BD

21

BD

RA

366 2m

ﻛﺮزﻛﺎن

L004924

BD 108,501

14

BD

B3

720 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L003832

178,790

BD

22

BD

RA

755 2m

ﻋﺴﻜﺮ

L003751

188,370

BD

35

BD

RB

500 2m

ﺗﻮﺑﻠﻲ

L004925

BD 68,000

20

BD

RA

316 2m

ﺻﺪد

L004832

190,393

BD

22

BD

RA

804 2m

ﻋﺴﻜﺮ

L003752

122,000

BD

16.6

BD

RB

345.3 2m

دﻣﺴﺘﺎن

L004926

BD 115,000

15

BD

RA

705 2m

ﻋﺴﻜﺮ

L004836

447,161

BD

43

BD

COM

966.1 2m

ﺟﺪ ﻋﻠﻲ

L003811

9,000

BD

0.499

BD

COM

341.5 2m

اﻟﻨﻮﻳﺪرات

L003795

50,000

BD

26.5

BD

RB

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L003797

116,458

BD

23

BD

MOH

L003796

1677 2m

اﻟﻨﻮﻳﺪرات

L004927

114,815

BD

14

BD

B4

761.9 2m

اﻟﻌﻜﺮ

L004835

BD 80,000

21.7

BD

RHB

175 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L004928

55,000

BD

20.8

BD

RHA

244.9 2m

دﻣﺴﺘﺎن

L004833

BD 106,000

18

BD

RA

542 2m

470.4 2m

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ

L004929

138,856

BD

30

BD

RA

430 2m

ﺳﻨﺪ

L004837

BD 106,000

18

BD

RA

542 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

120,000

BD

18.4

BD

RB

604 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L004931

96,445

BD

28

BD

RB

320 2m

ﺳﻠﻤﺎﺑﺎد

L004844

BD 77,081

21

BD

RA

341 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L003799

121,285

BD

23

BD

RA

489.9 2m

ﻋﺎﻟﻲ

L004932

107,795

BD

22

BD

RA

 455.2 2mﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ

L004848

BD 120,000

81.1

BD

COM

136 2m

اﻟﺮﻓﺎع

L004921

106,000

BD

19

BD

B3

518 2m

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

L004937

170,000

BD

15.5

BD

US

1013 2m

اﻟﻨﻮﻳﺪرات

L004846

BD 75,000

22.3

BD

RHB

312.2 2m

ﺳﺘﺮة

L004842

167,918

BD

20

BD

RA

780 2m

ﻋﺎﻟﻲ

L004936

73,000

BD

15.

BD

WS

450 2m

ﻋﺴﻜﺮ

L004847

BD 377,579

5.5

BD

UP

6377.8 2m

ﺑﻮري

L003800

167,918

BD

20

BD

RA

780 2m

ﻋﺎﻟﻲ

L004935

85,000

BD

18.7

BD

RB

420.5 2m

ﻛﺮزﻛﺎن

L004849

BD 53,000

16.

BD

AG

306.9 2m

ﺻﺪد

L003813

167,918

BD

20

BD

RA

780 2m

ﻋﺎﻟﻲ

L004934

103,980

BD

23

BD

RB

420 2m

ﺳﺘﺮة

L004853

BD 110,000

20.4

BD

RA

500 2m

اﻟﻠﻮزي

L003819

58,148

BD

16.5

BD

RA

327.4 2m

ﻛﺮزﻛﺎن

L004943

757,377

BD

18

BD

LD

3909 2m

ﺳﻠﻤﺎﺑﺎد

L004856

BD 600

0.046

BD

UP

1217 2m

اﻟﻨﻮﻳﺪرات

L003817

100,589

BD

21

BD

RA

445 2m

ﺟﻮ

L004940

91,773

BD

24.5

BD

RHB

348 2m

ﺳﻨﺪ

L004855

BD 369,420

26

BD

LD

1320 2m

ﺳﻠﻤﺎﺑﺎد

L003816

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎرات

Call.
رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

36026333

ﺻﺎدق اﻟﺸﺎﺧﻮري

ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻜﺎل

أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

36026222

36779771

36744700

Property Manager's license No. 23

Broker's license No. 3
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عرض وطلب
17111502

+973

38344464
17580939

38344464

+973
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السعودية ..إدانة  12بايعوا
“داعش” وقتلوا رجلي أمن

12

international

@albiladpress.com

الرياض ـ العربية نت

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة
في الرياض في حكم ابتدائي إنزال
عقوبة اإلعدام بحق متهمين اثنين،
وسجن اآلخرين سنوات متفاوتة.
وأدانت المحكمة  12متهما سعوديا،
ومتهما سوريا وسودانيا ،وذلك بعد
ثبوت تورطهم في اغتيال رجلي أمن
أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية.
كما أدينوا بالشروع في استهداف أحد
ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال
األمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة،
وبعض األجانب؛ بهدف اإلخالل باألمن،
كذلك أدين المتهمون بتأييدهم تنظيم
داعش اإلرهابي وتوثيق عملياتهم
اإلرهابية.

الجمعة

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

مصر ..ضبط أسلحة مضادة للطائرات في الصعيد

الزعيم األعلى اإليراني علي خامنئي

خامنئي يطلق النار على الحليف األوروبي

تــقــارب أوروبــــي أمــيــركــي ...واالتــفــاق “الـــنـــووي” ينزف

القاهرة ـ وكاالت

تمكنت األجهزة األمنية في مصر بمديرية أمن قنا من ضبط منزل مهجور
يعود ألحد المزارعين ويتم استخدامه كمخزن لألسلحة والذخائر.
وعثــرت أجهــزة األمــن حســب جريــدة

مــن ضبــط المنــزل وبداخلــه أســلحة

“الدســتور” علــى المخــزن وبداخلــه

مضــادة للطائــرات .وأضــاف أن تلــك

بنادق آلية وخرطوش وطلقات مضادة

األسلحة كان يتم المتاجرة بها لروادها

للطائــرات ،وذلــك فــي مركــز دشــنا

وأطــراف الخصومــات الثأريــة بمراكــز

شــمالي محافظــة قنــا .وقــال مصــدر

المحافظة.

أمنــي بمديرية أمن قنا ،إن حملة أمنية

وتــم اتخاذ كافــة اإلجــراءات القانونية

مكونــة مــن ضبــاط البحــث الجنائــي

حيــال مالــك المنــزل وباشــرت النيابــة

ومباحــث قســم شــرطة دشــنا ،تمكنــت

العامة التحقيق ،وحصر األسلحة.

حريق هائل يلتهم مصنعا كيميائيا في فرنسا
روان ـ أ ف ب

شهدت مدينة روان بشمال غرب فرنسا،

أي إصابات.

صبــاح الخميس ،حريقا كبيرا في مصنع

وأضــاف أن المــدارس ســتبقى مغلقــة،

كيميائــي ،وصــف بالخطيــر ،بينما طلبت

بينما تغطي “ســحابة كبيــرة من الدخان

الســلطات من ســكان المنطقة البقاء في

المنطقــة” ،التــي يبلــغ عــدد ســكانها 500

بيوتهم في إجراء احتياطي.

ألف نسمة.

وأعلــن رئيــس إدارة منطقة النورماندي،

ويكافــح رجــال اإلطفــاء حريقــا فــي

بيار أندريه دوران ،أنه تم إخالء شريط

مصنــع للمــواد الكيماويــة غربــي فرنســا،

عرضــه  500متــر حــول موقــع مصنــع

وأغلقــت الســلطات المــدارس فــي 11

لوبريــزول الــذي ينتــج مــواد تشــحيم

بلدة محيطة وطلبت من الســكان البقاء

ويعتبــر خطيــرا ،موضحا أنه لم تســجل

في منازلهم.

دبي ـ العربية نت

ال تزال ارتدادات الهجمات التي طالت منشــآت أرامكو في  14ســبتمبر ،تتســاقط في الملعب اإليراني ،قاطعة آخر الخيوط المتبقية بين إيران والحليف األوروبي.
فبعــد التصريحــات األوروبيــة األخيــرة ،الســيما تلــك التــي صدرت مــن قبل بريطانيا وألمانيا وفرنســا ،والتي حملت إيران مســؤولية اســتهداف منشــآت نفطية في
السعودية ،يبدو أن “الطالق” وقع بين إيران وحليفها األخير.
قــال الزعيــم األعلــى اإليرانــي علــي

أميــركا والقــوى األوروبيــة المعاديــة

ّ
“ســيعقد الوضــع في
األوروبيــة الثــاث

بتشــديد العقوبــات إذا لــم يغيــر النظام

خامنئــي أمــس الخميــس إنــه مــن غيــر

إليــران ،لذا على المرء أن يتخلى تماما

المنطقــة ويجعــل إدارة األزمــة أصعــب

ســلوكه الــذي وصفه بـ”أربعــة عقود من

المرجــح أن تســاعد الــدول األوروبيــة

عن أي أمل” في األوروبيين.

مما هي عليه اآلن”.

الفشل” منذ الثورة العام .1979

إيران في مواجهة العقوبات األميركية

ومــع ذلــك رأى المرشــد اإليرانــي أنــه

إلــى ذلــك ،اعتبــر المطالبــة األوروبيــة

ويجــب على طهــران “أن تتخلــى تماما

“ال إشــكال فــي تبــادل الزيــارات وعقــد

بإجــراء مفاوضــات بشــأن القضايــا

عن أي أمل” في هذا الصدد.

االتفاقــات ،لكــن ال ينبغــي الوثــوق بهــم

النوويــة والصاروخيــة واإلقليميــة بأنه

وتابع خامنئي وفقا لموقعه اإللكتروني

أبدا”.

“مســايرة للسياســة األميركيــة ضــد

التــزم

وفــي هــذا الســياق ،قــال حشــمت هللا

إيران”.

سيادة الدول

األوروبيون عمليا بعقوبات أميركا ،ولم

فالحــت بيشــه ،عضــو لجنــة األمــن

وقــال فالحــت بيشــه إن “األوروبييــن

يتخــذوا أي إجــراء ،ومن غيــر المرجح

القومــي والسياســة الخارجيــة فــي

جعلــوا قضيــة أرامكــو ذريعــة للتقــارب

أن يفعلوا شيئا إليران في المستقبل.

البرلمــان اإليرانــي ،إن البيــان األخيــر

مــع المواقــف األميركيــة حــول إعــادة

ووفقــا لوكالــة األنبــاء اإليرانيــة “إرنــا”،

الصــادر عــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة

فتــح بــاب المفاوضات حول سياســات

فقــد شــدد خامنئــي خالل لقائــه رئيس

المتحــدة أطلــق “رصاصــة رحمــة” على

إيران اإلقليمية”.

وأعضــاء مجلــس خبــراء القيــادة

االتفاق النووي.

وفــي ظــل التعنــت اإليرانــي النــووي،

اإليرانيــة ،أمــس ،علــى أن “دوافــع

كمــا اعتبــر تحميــل إيــران مســؤولية

شــددت الواليــات المتحــدة العقوبــات

عــداء األوروبييــن للنظــام اإليرانــي ال

تلــك الهجمات وضــع المنطقة في حالة

ضــد إيــران ،وأعلنــت تعليــق وتقييــد

تختلــف جوهريا عن دوافع أميركا؛ ألن

حرب.

دخــول كبــار مســؤولي إيــران وأفــراد

األوروبيين دخلوا في الظاهر كوسيط،

ورأى النائــب اإليرانــي المعروف بصلته

أسرهم للواليات المتحدة.

وتحدثــوا كثيــرا لكــن أحاديثهــم كانــت

باألجهــزة األمنيــة اإليرانيــة والحــرس

كمــا دعــا الرئيــس األميركــي دونالــد

فارغة المحتوى” ،حسب تعبيره.

الثــوري ،فــي مقــال لــه بصحيفــة

ترامــب ،جميــع الــدول إلــى” العمل ضد

وقــال“ :ينبغــي إليــران أال تثــق أبدا في

“همشــهري” األربعــاء ،أن بيــان الــدول

النظــام القمعــي فــي إيــران” ،مهــددا

» »دعا رئيس مجلس الوزراء
الكويتي ،الشيخ جابر المبارك
الحمد الصباح ،إيران إلى احترام
سيادة الدول ،وعدم التدخل في
شؤونها .وقال في كلمة ألقاها أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة في
نيويورك صباح الخميس ،إنه على
إيران “البدء في حوار مبني على
احترام سيادة الدول وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية وتخفيف
حدة التوتر في الخليج والحفاظ
على سالمة المالحة البحرية”،
بحسب ما أفادت وكالة األنباء
الكويتية الرسمية “كونا”.

الرســمي

“رغــم

وعودهــم،

حفتر :البد من الحوار بين الليبيين

العمليــة الديمقراطيــة تصطــدم بمعارضــة اإلرهابييــن

ترامب يسخر من مساعي عزله

بســبب مكالمتــه الهاتفيــة مــع الرئيــس األوكرانــي

نيويورك ـ أف ب

واشنطن ـ أ ف ب

أكــد القائــد العــام للجيــش الوطنــي الليبــي ،المشــير خليفــة حفتــر،

اعتبــر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب

انفتاحــه علــى الحــوار والعمليــة السياســية ،وفقــا لبيــان صحفــي

األســباب التــي دفعــت الديمقراطييــن إلــى

أصــدره مكتبه اإلعالمي قبيل انعقاد اجتماع لألمم المتحدة ،أمس

إطــاق إجــراءات لعزلــه “بالنكتــة” ،فيمــا

الخميس ،بشأن ليبيا.

أصــر خصومــه علــى اتهامــه بالتصــرف مثــل

وقــال حفتــر فــي البيــان“ :فــي نهايــة المطــاف البــد مــن الحــوار

“زعيــم مافيــا” فــي اتصاله الهاتفــي مع نظيره

والجلوس ،والبد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها ،والبد

األوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مــن الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي يحافظ علــى الوحــدة الوطنية

وفنــد ترامــب وجود أي مخالفــة في االتصال

للتــراب الليبــي” .وأضــاف“ :نذكر بأننا كنا دوما دعاة ســام وســعينا

الهاتفــي الــذي أجراه مع زيلينســكي بعد نشــر

جاهديــن مــن خــال المفاوضــات التــي انخرطنــا فيهــا الســنوات

نــص المحادثــة التــي طلــب فيهــا الرئيــس

الماضيــة؛ للوصــول إلــى حلــول مقبولــة لتحقيــق مطالــب الشــعب

األميركــي مــن نظيره األوكرانــي فتح تحقيق

الليبــي فــي التنميــة ،وحقه فــي علمية سياســية ديمقراطيــة نزيهة

يتعلق بخصمه الديمقراطي جو بايدن.

وآمنــة” .وأكــد القائــد العــام للجيــش الوطنــي الليبي صعوبــة توفير

ووصــف ترامــب الدواعــي التــي اســتند إليهــا

المنــاخ السياســي ،موضحــا ذلــك بالقــول“ :العمليــة الديمقراطيــة
المجموعــات اإلرهابيــة والمليشــيات اإلجراميــة المســلحة التــي
تسيطر على القرار األمني واالقتصادي في العاصمة طرابلس”.
وعــن فــرص إجــراء انتخابــات إلنهاء االنقســام والصراع فــي ليبيا،
بيــن حفتــر إن “إجراء االنتخابات أمر مســتحيل قبل القضاء عليها
ّ

(المجموعــات المســلحة) وتفكيكهــا وجمــع الســاح” ،حســبما نقلــت

خصومــه إلطــاق إجــراءات لعزله بـــ “النكتة”

القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

في محاولة للتقليل من أهمية هذه المحادثة

“فرانــس بــرس” .وكانت حملة “طوفان الكرامــة” انطلقت في الرابع

التــي اعتبرتهــا المعارضــة “مروعــة” وتجعــل

التــي ينشــدها الشــعب الليبــي كانــت وال تــزال تصطــدم بمعارضــة

ترامب مع نظيره األوكراني

رئيس الواليات المتحدة في وضع صعب.

وفي السياق نفسه ،قال السيناتور الجمهوري

عميــق” .ودعــا زعيــم كتلتهــم فــي مجلــس

بن ساس عقب انتهاء الجلسة “بالتأكيد هناك

الشــيوخ تشــاك شــومر إلــى “نشــر الوثيقــة

الميليشــيات علــى العاصمــة طرابلــس ،لتــرد حكومــة فايــز الســراج

وهــذه الوثيقــة الغامضــة التــي تنتظــر كل

الكثيــر مــن األمــور المقلقــة فيها” ،فــي موقف

واشــنطن نشــرها ،اطلعــت عليهــا مجموعــة

فريــد في معســكره .أمــا الديمقراطيــون ،فقد

فورا” ،واعدا بالتزام “الشــفافية” بشــأن الم ّبلغ
الغامــض الــذي نقــل إلــى مســؤوليه قلقــه مــن

بإعالن التعبئة العامة للميليشيات التابعة لها.

صغيــرة مــن البرلمانييــن فــي جلســة مغلقــة.

اعتبــروا أن الوثيقــة تشــكل “مصــدر قلــق

االتصال بين الرئيسين األميركي واألوكراني.

مــن أبريــل الماضي على يد الجيش الوطني الليبي؛ إلنهاء ســيطرة

أردوغان يدافع عن إيران بتصريح “مستفز” وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

العالم يواجه تهديدات إرهابية غير مسبوقة

أنقرة ـ رويترز

باريس ـ أ ف ب

نيويورك ـ وكاالت

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

توفــي الرئيــس الفرنســي الســابق جــاك

حــذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو

مــن إلقــاء اللــوم علــى إيــران فــي الهجــوم

شــيراك ،أمــس الخميــس ،عــن  86عامــا،

غوتيريــش ،أمــس االول ،مــن أن العالــم يواجــه

الــذي وقــع يــوم  14ســبتمبر على منشــأتين

تــاركا وراءه إرثــا سياســيا كبيــرا ،بعدمــا

“تهديــدا غيــر مســبوق مــن التعصــب والتطرف

نفطيتيــن ســعوديتين تابعتيــن لشــركة

تولــى رئاســة الجمهوريــة طيلــة واليتيــن

العنيف واإلرهاب” ما يؤثر على كل دولة ويزيد

“أرامكو” .وقال أردوغان في مقابلة أجراها

امتــدت مــن  1995إلــى  ،2007وذلــك فــي

مــن حــدة الصراعــات ويزعزع اســتقرار مناطق

فترة عصيبة من تاريخ البالد وصفت بأنها

بأكملهــا .وقــال األميــن العــام خــال اجتمــاع

مــع شــبكة “فوكــس نيــوز” األميركيــة“ :ال
أعتقــد أن اتهــام إيــران بالوقــوف وراء
الهجمات األخيرة أمر صائب”.
وأضــاف “األدلــة المتوافــرة حاليــا ال تشــير
بالضــرورة إلــى مســؤولية إيــران عــن
الهجوم” ،وفق ما نقلت “رويترز”.
وانتقــد الرئيــس التركــي مــن جهــة أخــرى
العقوبات األميركية على إيران ،معتبرا أنها
“لم تحل أبدا أي مشكلة”.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي لتعارض

الكويت :على إيران احترام

بالعمــل اإلرهابــي .وقــال وزيــر الدولــة
الســعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير،
خالل حديثه في حلقة نقاشية لـ”متحدون
ضد إيران” في نيويورك على هامش أعمال
الجمعيــة العمومية لألمم المتحدة“ :ســنرى
مــا ســتظهره النتائــج .نعــرف علــى وجــه
اليقيــن أن الطائرات بــدون طيار والقذائف
ُ
إيرانيــة الصنــع ،ونعلــم أنهــا أطلقــت مــن
الشــمال” .وأوضــح الجبيــر“ :نحــن نتشــاور
مــع حلفائنــا في الواليــات المتحدة وأوروبا

“اســتثنائية” .وبحســب صحيفــة “لومونــد”
الفرنســية ،فــإن جــاك شــيراك الــذي كان
يعانــي اضطرابات صحية خالل الســنوات
األخيرة ،توفي في المقاطعة الخامسة من
العاصمــة الفرنســية باريــس .وكان شــيراك
مــن المدافعيــن عــن عالقــات متوازنــة
لفرنســا مع الخارج ،ودخل في خالفات مع
الواليــات المتحــدة ،أثنــاء التحضيــر لغــزو
العراق سنة  .2003وفي المنحى ذاته ،ظل

الجمهوريــة ،شــغل شــيراك منصــب عمــدة
العاصمة باريس بين سنتي  1977و.1995
لكــن مســار شــيراك لــم يخــل مــن العقبــات
والمشــاكل ،ففــي ديســمبر  ،2011أديــن
بســنتين مــع وقــف التنفيــذ بعدمــا اتهــم
بالفســاد خالل توليه منصب العمدة ،وقيل
إنه قدم دعما ماليا ألعوان سياسيين.
انتخب شــيراك رئيسا للجمهورية لواليتين
متتاليتيــن في العاميــن  1995و 2002بعد
مواجهــة غيــر مســبوقة مــع حــزب الجبهــة

وزاري بمجلــس األمــن علــى هامــش االجتمــاع
الســنوي لقــادة العالــم إن “اآلفــاق الجديــدة هي
اإلرهاب السيبراني واستخدام وسائل التواصل
االجتماعي وشــبكة اإلنترنت الظالمية لتنسيق
الهجمات ونشر الدعاية وتجنيد أتباع جدد”.
وأكــد أن مواجهــة التهديــد اإلرهابــي غيــر
المســبوق “يجــب أن يكمــل التدابيــر األمنيــة
بجهــود الوقايــة التي تحــدد األســباب الجذرية
وتعالجهــا ،مــع احتــرام حقــوق اإلنســان

شــنغهاي للتعــاون ومنظمــة معاهــدة األمــن
الجماعــي ورابطــة الــدول المســتقلة .ورددت
الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تأكيدات
األمين العام على أهمية احترام حقوق اإلنسان
في عمليات مكافحة اإلرهاب.
وقــال غوتيريــش ،إن غــرب أفريقيــا والقــوى
الدوليــة تخفــق فــي معالجــة التهديــد المتنامي
الذي يمثله اإلرهاب في منطقة الســاحل والذي
يمتد باتجاه خليج غينيا.
فقــد عــززت جماعــات علــى صلــة بتنظيمــي

إجمــاع المجتمع الدولــي والذي حمّ ل إيران

بشــأن الخيــارات والخطــوات التالية .وبعد

الرئيس الفرنسي السابق على عالقة ودية

المســؤولية عــن هجــوم “أرامكــو” ،بالتزامن

الوطنيــة اليمينــي المتطــرف ،فبقــي 12

االنتهــاء مــن التحقيقــات ســنقرر كيــف

مــع عدد مــن الدول العربية ،ووقف بجانب

عامــا فــي منصبــه مــا جعــل منــه الرئيــس

رئاســة المجلــس هــذا الشــهر ،االجتمــاع حــول

مــع مشــاركة محققيــن مــن األمــم المتحدة

الســاحل القاحلة هذا العام ،مما جعل مســاحات

ســنتحرك دبلوماســيا واقتصاديــا وأمنيــا.

الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات،

الذي يقضي أطول فترة رئاسية بعد سلفه

التعــاون بيــن األمــم المتحــدة وثــاث منظمات

كبيــرة مــن األراضي غير خاضعــة للحكم ،وأثار

ودول أخــرى فــي التحقيقــات المرتبطــة

هذا السلوك غير مقبول”.

فــي آخــر أيامــه .وقبــل أن يتولــى رئاســة

االشتراكي فرانسوا ميتران.

أوروآســيوية فــي مكافحة اإلرهاب هي منظمة

عنفا طائفيا خاصة في مالي وبوركينا فاسو.

علــى الــدوام” .ونظمــت روســيا ،التــي تتولــى

القاعــدة وتنظيــم داعــش وجودهــا فــي منطقة

Osama.almajed@albiladpress.com

أيام طفولتنا ...بسيطة
والقلوب فرحة وخضراء
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أسامة الماجد

هنــاك مســألة ينبغي طرحها بطريقة واضحــة أال وهي ..ما الفرق بين

كانــت حياتنــا بســيطة للغايــة والقلــوب فرحــة وخضــراء والحــب

أبنــاء جيلــي وأبنــاء اليوم ،أبناء ذلك الزمن واجهــوا ألوانا عديدة من

مخطــوط علــى الجبيــن ،وأحالمنــا كانــت بســمة مليئــة بالنــور ،وأول

المعانــاة والحرمــان ،ومــع ذلــك أبدعــوا وســاروا علــى األرض الوعــرة
بــكل شــجاعة ،وأذكــر شــخصيا أن جدتــي رحمهــا هللا كانــت تعطيني
“نــص ربيــة” قبــل خروجــي وذهابــي إلــى مدرســة الخليــل بــن أحمــد
بدايــة الســبعينات فــي المحــرق ،ومثلهــا ألخــي وليــد رحمــه هللا ،ولم
يكــن فــي منزلنــا “اللي كان أجــار” مكيف ،وكنا ننام مثــل بقية العوائل
فــوق “الســطح” بحثــا عــن الرطوبــة التــي تغســل الفــراش وتجعلــه
بــاردا مثــل الجلبــاب البــارد ،وقبل الشــمس نكــون قد اســتيقظنا ،إذ ال
مجــال للنــوم إلــى الســاعة الســابعة أو الثامنــة صباحا حيث ســتكون
الشــمس مثــل المحــراث الــذي يشــق العظــم ،ولــم تكــن عندنــا ألعــاب
ووســائل ترفيــه إلكترونيــة مثــل أبناء جيل اليوم ،فــكل ما نعرفه هو
“الصعقيــر ،والدحــروي ،وبي بي عنبــر ،والدوامة ،والتيلــة” ،وإذا كنت
من المحظوظين والفرح سيمشــي نحوك ســيأخذك والدك إلى سينما
المحرق مرة واحدة في السنة.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

أحالمــي كانــت الحصــول على “جوتي بوت ليغــا” الرياضي ،ووعدني
والــدي بشــرائه عندمــا أنجــح وأنتقــل إلــى الصــف الثالــث االبتدائــي،
فانتظــرت عامــا دراســيا كامــا تحت رمــال الحلم ،وكنــت معلقا فوق
أعمدة االجتهاد والمثابرة ،فقد كان الحصول على “الجوتي” بالنســبة
لي مثل العطشــان الذي وجد الماء في الصحراء ،ومن شــدة فرحتي
بامتالكه بعدما نجحت كنت أغسله بعد اللعب بالماء وأدهنه بالزيت
لكي يحافظ على لمعته.
» »في الجانب اآلخر نرى أبناءنا اليوم يعيشون حياة صوتها غليظ
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للتواصل17111483 :

وحضورها مخيف ومرعب ،فهم يسيرون بال اسم وال عنوان،

وأصواتهم بال نغم ،حياتهم تبرز نبتها المسموم وأعشابا من

الخوف ،إنهم يعبرون تحت العتمة والتكنولوجيا قد تطعمهم
للنار .رحم الله ذلك الزمن ورخامه الناصع.

يوسف الغتم

دقت الساعة :مدفن النفايات ()1
شــجون اإللهــام حفزتنــي ألكتــب سلســلة مــن المقــاالت عــن شــؤون بلدية عايشــتها
ً
متقلــدا مناصــب عديــدة والمناصــب ليســت غايــة اإلنســان الواثــق
ســنوات طويلــة،
بقدراتــه إنمــا وســيلة لتحقيــق األهــداف والنتائــج لصالح البــاد والعبــاد ،وهي بحق

أمانــة ُحملتهــا مــن قبــل قيادتنــا الرشــيدة لتحقيق التوجيهــات الســامية التي تصب
لصالــح الوطــن والمواطــن ،وهنــاك حقيقة فــي اإلدارة تقول “عندما يكون الشــخص
أكبــر مــن المنصب تجــده متواضعا وعادال ومنتجا ،وعندما يكــون المنصب أكبر من
الشــخص تجــده مغــرورا وظالمــا وأحمق ،ونعود لعنــوان العمود وأقول دقت ســاعة
الصفر في مدفن النفايات البدائي في عسكر والذي مضى عليه أكثر من ثالثين سنة
وهو على حاله من غير تطوير ،ومن منطلق اهتمامي البيئي واألضرار البيئية التي
خلفهــا هــذا المدفــن الهــرم والتي بلغــت أضراره أعمــاق باطن األرض نتيجة تســرب
عصارة تراكم المخلفات نتيجة التحلل والضغط والحرارة والتي أفرزت مواد ضارة
ً
نظرا لعدم وجــود طبقات عازلة ،وبالتالــي وصولها للمياه
صحيــا تخللــت فــي التربة
ً
ً
ً
وتلوثا في التربة ولم
كبيرا
ضررا
الجوفية ،وعلى مر هذه الســنين الطويلة أحدثت

تعد صالحة ،وانتقالها للمياه الجوفية التي ستؤثر على النبات وبالتالي اإلنسان.
كذلك التلوث الغازي الصادر من المدفن نتيجة تحلل المخلفات والحرارة والرطوبة،
ما ينتج غاز الميثان الذي ينتشــر في الهواء مســببا غازات ســامة ،وعلى مر الســنين
يحدث تلوث بيئي ضار باإلنسان واحتباس حراري له القدرة على تسخين الجو ٢٥
مــرة أشــد من تأثير ثاني أكســيد الكربون ،باإلضافة للحرائــق واألدخنة الصادرة من
المخلفات ،ألنه سريع االشتعال ،ولألسف يتم دفن جميع أنواع المخلفات الصلبة بما

ثقافة العلم المرفوع
“نحــن محظوظــون بالخامــة البحرينيــة ،البحريني
ً
ودائما مــا يكونون
والبحرينيــة دائمــا فــي المقدمــة
منافســين نساء ورجاال” ...هذه العبارة مقتبسة من
لقــاء ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ممثل
جاللــة الملــك المفــدى لألعمــال الخيريــة وشــؤون
الشباب في إحدى القنوات الفضائية.
العَ ـــلم رمــز الوطــن وعنــوان اســتقالله وهويتــه
وانتمائه وسيادته ،وليس مجرد قطعة من القماش

مشعل العبسي
» »“البحرين برؤى القيادة أصبحت
رقماً في جميع المجاالت
الرياضية واالجتماعية
واإلنسانية والثقافية
والسياسية والدينية”.

وال مجــرد رايــة ترفــع ،إنمــا هــو تجســيد ومعنــى
ً
دائما على
للشــرف والقــوة والوجــود ،لهــذا نحــرص
ً
ً
خفاقــا فــي كل مــكان نســتطيع
مرفوعــا
أن يكــون

الوصــول إليــه ،للوطــن علينا حق والوصــول به من
أقصــى األرض إلــى أقصــى األرض واجب ،وهذا ما
نراه اآلن ،واستكماال لدور األولين الذين زرعوا فينا
حب األرض واالنتماء لترابها.
ومــا تحقــق اآلن مــن إنجــازات وتشــريف للوطــن

فيهــا اإلطارات والبالســتيك بدل إعاده تدويرها ،وكمــا هو معلوم فإن مادة المطاط
تحتــاج ألــف ســنة حتــى تتحلــل الحتوائها مــادة الكبريــت ،وكذلك مادة البالســتيك
مخلص من المسؤولين أصبحت لديها قاعدة قوية
وأرضيــة خصبــة للتنافــس ووضعــت لنفســها رقمــا
علــى خارطــة الــدول ،فــا يخلــو تجمــع أو حفــل أو
فعاليــة إال وكانــت البحريــن ضمنهــا وعلمها مرفوع
يناطح السحاب.
فعقليــة الممكــن التــي هــي من أهــداف القيــادة في
المملكــة تعنــي أن تبدأ اآلن وفي نفس المكان ،وإن
لم نســتطع أن نقوم بأشــياء عظيمــة فلنقم بالمتاح
الممكــن ،لكن بصورة عظيمة ،فشــاهد الجميع كيف
ً
عاليا ووجهت
للوطن أن ينهض برجاله ويُ رفع العلم

أنها عبء يكلف مبالغ طائلة للتخلص منها.
» »وحسب الدراسة المعدة من قبل المجلس األعلى للبيئة في مارس  ٢٠١٧عن وضع
مملكة البحرين في مجال إدارة المخلفات ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي،
فقد ذكرت الدراسة أن مساهمة إدارة النفايات في الناتج المحلي تتراوح بين
 % 0.15و ،% 0.18وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بتقرير البنك الدولي الذي حددها
بمتوسط سنوي يبلغ  % 8.44من الناتج المحلي تزداد سنويا  ،% 2.39بسبب عدم
وجود إدارة مخلفات ناجحة النتشال المدفن من حالته الهرمة والتحول للمدافن
الهندسية الحديثة ،وإعادة تدوير المخلفات بطرق حديثة وعصرية.

» »“لدينا خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى،
القصيرة تعني أن يأتي المستورد ويرفع علم

بالدي ويحقق لي اإلنجازات بالخارج ليبقى العلم

B7747
@hotmail.com

مرفوعاً ،وطويلة المدى تعني أن أزج بالمواطن

ال
الشاب مع هذا المستورد ليحل مكانه مستقب ً

مــن أبنــاء البحريــن ومــن “حملــوا شــرف العلــم”،
ً
رقما فــي جميع
فالبحريــن بــرؤى القيــادة أصبحــت
المجــاالت الرياضيــة واالجتماعيــة واإلنســانية

على األمل” ...من لقاء سمو الشيخ ناصر بن

ونريد اإلنجازات اآلن وال نريد أن يعيش الشعب
حمد في إحدى القنوات الفضائية .بإمكانياتنا

نصنع المستحيل ،ونحقق المعجزات

ً
ً
خفاقــا يزهو في المنصات
ودائمــا مــا يتواجد العلم

واإلنجازات ،ولنقرأ التاريخ المشرف لهذه األرض،

الثابتــة والــرؤى الواضحة للقيــادة وبتوجيه وعمل

خفاق ًا في القمم.

والقاعــات والســاحات ،فالبحريــن وبفضــل الخطى

للنفايات كثروة اقتصادية تدر الماليين ،ودولنا العربية لألســف تنظر للنفايات على

األشرعة إلى األمام.

ويحقق لي اإلنجاز تلو اإلنجاز ،فالوقت يدارك،

والثقافية والسياســية والدينية ،فنحن اليوم نملك
ً
ودائمــا ما يكون رقم المقدمة،
فــي كل مجال رقما،

تحتــاج أكثــر مــن  ٣٠٠ســنة للتحلــل ،وكمــا هــو معلــوم فــإن الــدول المتقدمــة تنظــر

فالفلك يدور والحياة ال تقف ويبقى علم الوطن

بثينة خليفة قاسم

انحطاط “الجزيرة” أم انحطاط السياسة القطرية
لقد وصلت فضيحة قناة الجزيرة وانحطاطها المهني إلى كل أركان الدنيا بعد الجريمة
التــي ارتكبتهــا يــوم الجمعــة  ٢٠ســبتمبر الجــاري ،حيــث قامــت القنــاة التــي أصبحــت
جديرة بأن تسمى قناة الفتنة بفبركة فيديوهات لجماهير الكرة المصرية وهي تحتفل
باحتفــال فريقهــا القومــي بالتأهــل لــكأس العالــم منذ عاميــن وقامت بتركيــب أصوات
عليهــا تبيــن أنهــا ثورة ضــد الرئيس المصــري عبدالفتاح السيســي ،وقامــت بمزجها مع
صور من ثورة يناير  ٢٠١١مع أصوات تقول ارحل.
وبعــد أن ثبــت التزوير وظهرت الفضيحة قامت القناة باالعتذار لمشــاهديها واعترفت
أن الصور مزورة ومأخوذة من “الفيسبوك”! فهل هناك فضيحة أكثر من هذه؟ هل هناك

مزايا الجراحة الروبوتية ()1

د .جاسم حاجي

انحطاط مهني وأخالقي أكثر من هذا؟ هل نشر الفوضى في أكبر دولة عربية األولوية
األولى لهذه القناة التي تزعم المهنية وتستأجر الفصحاء والمتحذلقين من كل الدنيا؟
أليــس مــن العار ما قالته صحيفة الهيرالد بوســطن األميركية من أن الرئيس األميركي

جزءا من الثقافة البحرينية ،لكن هل يمكننا تجنبها واالنتظار
ً
لم تكن الروبوتات

األبعــاد ،إنهــا تســمح للجراح بأن يرى عن قرب وبــأدق التفاصيل بالضبط ما هو

للمســتقبل أو أن نكــون جــزءا مــن المتبنيــن األوائــل؟ لقــد كانــت الروبوتــات

ذلك الذي يعمل عليه في الموقع الجراحي.

متواجدة لسنوات ،فهي اليوم تقوم بمسح الطوابق وتجميع السيارات والقيام
ً
أيضــا الجراحيــن فــي
بأعمــال خطــرة للغايــة علــى البشــر ،وتســاعد الروبوتــات

يمكــن للجــراح التعامــل مــع األذرع بدقــة غير عادية باســتخدام أجهــزة التحكم

إجــراء عمليــات معقــدة بشــكل متزايد ،باســتخدام الروبوتــات ،وال توجد هناك

بمســاعدة الكمبيوتــر ،وال يمكــن تكــرار دقــة الــذراع الروبوتيــة حتــى مــن قبــل
ً
ثباتــا ،وتضمــن ضوابــط الكمبيوتر الزائدة عــن الحاجة في
اليــد البشــرية األكثــر

على وســائل التواصل االجتماعي وإذاعتها بهدف تحريض الجماهير ضد الدولة؟ أية

حاجة إلى إجراء أكثر من بضعة شقوق صغيرة في الموقع الجراحي.

الكمبيوتــر عــدم وصــول األدوات إلى مكان ال يقصده الجــراح ،وبمجرد االنتهاء

مهنية وأي شرف إعالمي بعد هذا الذي جرى؟

في منتصف الثمانينات عندما تم إدخال الجراحة الروبوتية ،تحســنت التقنية
بمعدل مذهل ،وواصلنا توسيع إمكانات الجراحة الروبوتية ،وال تشبه الجراحة
الروبوتيــة ،أو الجراحــة بمســاعدة الروبــوت ،أيــا مــن روبوتات الخيــال العلمي.
فــي الواقــع ،يتميــز نظــام الجراحــة الروبوتيــة الحالــي بأربعــة أذرع ميكانيكية
موضوعــة فــوق المريض ،ويمكن لــكل ذراع حمل أداة جراحيــة مصممة لمهمة
محــددة ،وتحتــوي أدوات الجراحــة الروبوتيــة مفاصــل صغيــرة حتــى تتمكــن

من الجراحة يتم اســتخراج األدوات بلطف وإغالق الشــقوق ،وبســبب الشــقوق
الصغيــرة الالزمــة للتقنيــات قليلة التدخــل ،يكون المرضى عــادة أكثر راحة بعد
الجراحــة بالمقارنــة مــع الشــقوق األكبــر للجراحــة المفتوحة ،وهنــاك حاجة أقل
لمســكنات األلــم ،هــذا إن تــم اســتخدامها من األســاس ،ومــع بعض اإلجــراءات،
يمكن للمرضى العودة إلى منزلهم في نفس اليوم الذي تتم فيه عملية جراحتهم
ً
أيضا العودة إلى العمل بشكل أسرع.
والتعافي في المنزل ،ويمكن للمرضى

مــن االنحنــاء مثــل المعصم ،وتعطي هــذه المرونة الجراح درجــات إضافية من

» »الفائدة لكل من المرضى والجراحين ،حيث إن الجراح يمكنه أن يعمل أثناء

خــال الجراحــة ،يمكــن لفريــق غرفــة العمليــات تغيير األدوات بســرعة حســب

الجراحة ،وهذا يقلل إجهاد الجراح ويبقي الجراح أكثر استرخاء وحادا عقليا

التحكم.
الحاجة ،وتشمل األدوات المتاحة للجراح كاميرات مصغرة عالية الدقة ثالثية

الجلوس في وحدة التحكم المريحة ،فهو لم يعد بحاجة إلى الوقوف طوال

في جميع مراحل العملية.

دونالــد ترامــب اتصــل هاتفيا بتنظيم الحمدين وأمره بأن تقوم قناة الجزيرة باالعتذار
لمصر على ما ارتكبته من تزوير ومحاولة لنشر الفوضى فيها وادعاء قيام ثورة فيها؟
أليس من العار على قطر أن تقول صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية تعليقا على
واقعة التزوير التي حدثت إن الجزيرة دأبت على فبركة فيديوهات عن مصر ووضعها

لقــد وقعــت صحيفة كويتية في نفــس الخطأ عندما نقلت عن وكالة األناضول التركية
المعاديــة لمصــر نفــس الصــور المفبركــة ،لكنهــا اعتــذرت وأظهرت حســن النيــة وأعتقد
أن مــا فعلتــه كان خطــأ غيــر مقصــود وأنها وقعــت في فــخ التضليل اإلعالمــي للوكالة
التركيــة ،أمــا الجزيــرة فاألمــر مختلف تمامــا ألن الجزيرة لديها أجنــدة ضد مصر وضد
جميع الدول العربية الكبيرة.
» »هذه الواقعة التي تؤكد االنحطاط المهني لهذه القناة وتؤكد أنها سالح
غير أخالقي في يد الحكومة القطرية ،يجب أن تكون درسا للجميع ويجب
أن تدفعنا جميعا إلى نشر الوعي بين الجماهير حول األخبار المفبركة
التي راجت بشدة وأصبحت أداة من أدوات التحريض وتعبئة الرأي العام.

حسين محمد “نجماوي”
علي مجيد
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نجحــت إدارة نــادي النجمة فــي إبقاء الالعب
حســين محمد في صفوف فريقهــا األول لكرة

ســمو الشيخ عيسى بن علي :المهرجان سيبقى ذكرى عالقة في ذهن الالعب

اليد بعد أن أبرمت معه عق ًدا يمتد لـ  3سنوات
مقبلة.
وجــرت مراســم توقيــع العقــد يــوم أمــس

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

الخميــس في مقر النــادي .وبذلك قطع النجمة
الطريق أمام األندية التي سعت لخطف توقيع

أشــاد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة

فترة المفاوضات التي جرت بينهما مؤخرًا.

بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة اعتزال النجم الســاوي عبدالمجيد علي شــهرام
ً
ســابقا والــذي أقيم على هامش
العــب نــادي المنامــة والمحرق والمنتخب الوطني

وخصوصــا بعــد انتهــاء عقــده وخالل
ً
الالعــب
ويعتبــر حســين مــن العناصــر الشــابة المميــزة

مباراة المنامة والرفاع في الجولة السادســة لدوري زين الســاوي ،مشــيرًا ســموه

علــى صعيــد الجانبيــن الهجومــي والدفاعــي

إلى أن الجهود الكبيرة من اللجنة أخرجت مهرجان االعتزال بشكل متميز للغاية.

بقميــص الرهيــب النجمــاوي ،ودائمً ــا مــا يبــرز
بمســتواه حينمــا تتيح له فرصة المشــاركة وال
يقل شــأ ًنا عن الالعبين اآلخرين وله إسهاماته
فيما وصل إليه الفريق من بطوالت بالســنوات
وخارجيا.
محليا
األخيرة
ًّ
ًّ

الجمعة

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

 14ميدالية لفرق الداخلية بدورة األلعاب بإيطاليا

جاء ذلك ،لدى اســتقبال ســموه للشــيخ

وجميع منتســبي كــرة الســلة البحرينية،

محمــد بــن عبدالرحمــن آل خليفة رئيس

وطبعً ا هذا لم يأتي إال عبر تظافر جهود

اللجنة وأعضاء لجنة حفل االعتزال.
وأضــاف رئيــس اتحــاد الســلة “الجميــع

الجميع مع اللجنة المنظمة للمهرجان.
ً
أيضــا “نفخــر نحــن فــي
وقــال ســموه

كان ينتظــر حفــل اعتــزال هــذا النجــم

الرياضــة البحرينيــة وبالــذات فــي كــرة

الكبيــر الــذي قــدم الكثيــر لكــرة الســلة

الســلة بوجــود العديــد مــن الكــوادر

البحرينيــة طيلــة مشــواره الرياضــي

القــادرة علــى تنظيــم العديــد والكثيــر

الحافــل ،وللــه الحمــد اللجنــة المنظمــة

مــن الفعاليــات والمهرجانــات ،وهــو مــا

وُ فقــت فــي تنظيم هــذا المهرجــان الذي

يعــد ذخيــرة كافيــة ووافية من الشــباب

ســيبقى ذكــرى عالقــة فــي ذهــن الالعب

البحرينــي القــادر علــى إبــراز نفســه

سمو الشيخ عيسى بن علي ملتقيًا لجنة اعتزال شهرام

وعطــاءه فــي كل المجــاالت الرياضيــة،

أعضــاء لجنــة اعتــزال شــهرام علــى مــا

وبالتالــي نحــن نقدم الشــكر الجزيل لكل

بذلوه في سبيل إنجاح الحدث”.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس نادي النجمة
اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة

رئيــس نــادي النجمــة أبــرز المواضيــع المتعلقــة

ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة رئيس

باللعبــة ،كمــا اطلــع ســموه علــى األمــور الخاصة

مجلــس إدارة نــادي النجمة الشــيخ عبدالرحمن

بالنــادي فــي ظــل اهتمام ســموه بجميــع األندية

بــن مبــارك آل خليفــة ،وذلــك فــي مكتب ســموه

المحليــة .وأثنــى رئيس االتحــاد البحريني لكرة

وذلــك ضمــن سياســة التواصــل المســتمر بيــن

السلة على الدور الذي يلعبه مجلس إدارة نادي

ســموه واألنديــة الوطنيــة ،وضمن إطــار اهتمام

النجمــة برعاية لعبة كرة الســلة بالنادي ومنحها

ســموه الكبيــر فــي دعــم ومســاندة األنديــة فــي

متمنيــا
مســاحة كبيــرة مــن االهتمــام والدعــم،
ًّ

جانب من االستقبال

سبيل تطوير لعبة كرة السلة محليا وانعكاساتها

للنــادي التوفيــق والســداد فــي مختلــف األلعاب

عيسى بن علي ،مؤك ًدا أن اللعبة حققت طفرات

باألندية األعضاء باتحاد الســلة ،واالستماع إلى

اللجنة اإلعالمية

اإليجابيــة علــى مســتوى الرياضــة البحرينيــة.

دوليا بـ 14
عربيا وآســيويًّا والثاني
حققــت الفــرق الرياضيــة لوزارة الداخليــة ،المركز األول
ًّ
ًّ

وبحث ســموه مع الشــيخ عبدالرحمن بن مبارك

الرياضيــةمن جانبه ،ثمّ ــن رئيس نادي النجمة .

نوعيــة فــي عهــد ســموه ،مشــيرًا إلــى أن ســموه

احتياجاتهم والتوجيه لتذليل كافة الصعوبات،

حريــص كل الحــرص علــى االجتمــاع وااللتقــاء

شاكرًا جهود سموه في هذا الصدد.

الدعــم الالمحــدود المقــدم مــن ســمو الشــيخ

ميداليــة ملونــة فــي دورة األلعــاب الدوليــة للشــرطة فــي نســختها الثالثــة والتــي اختتمــت
منافساتها أمس األربعاء في مدينة ميالنو بإيطاليا.

 ...ويستقبل مجلس إدارة نادي االتحاد

وأشاد رئيس االتحاد الرياضي لألمن العام العقيد خالد عبدالعزيز الخياط بتوجيهات وزير
الداخليــة ودعمه ومســاندته والتي وضعت الفرق الرياضيــة بالوزارة في مقدمة البطوالت
العالمية ،منوّ ًها إلى متابعة رئيس األمن العام الدائمة للفرق في مشاركاتها.

وأوضــح أن فــرق وزارة الداخليــة المشــاركة فــي البطولــة ،أحــرزت الترتيــب الثانــي علــى
مســتوى الفرق المشــاركة من خالل ســت ميداليات ذهبية وثالث فضية وخمس برونزية.
وأضــاف أن أداء أعضــاء بعثــة وزارة الداخليــة المشــاركة وإصرارهم علــى تحقيق الذهب،
يعتبــر إنجــا ًزا لــكل البحريــن ،مثمنًــا المســتوى الفنــي واألداء البدنــي المتميــز الــذي قدمــه

جميــع المشــاركين فــي البطولة في جميــع األلعاب والذين كان لهم إصــرار كبير في تحقيق
اإلنجــازات واعتــاء منصــات التتويــج .وشــهدت البطولــة ،تحقيق فريق ألعــاب القوى في
فئة الرجال بمنافسات سباق  10كم متر المركزين األول والثالث ،وتحقيق المركزين األول
والثانــي فــي فئــة الســيدات ،فيما أحرز العبو الجــودو ذهبية وفضية وأربــع برونزيات ،كما
أحرز فريق الرماية ذهبية وفضية ،وفي اليوم األخير من البطولة صعد فريق الجيوجستو
منصات التتويج الذهبية بحصده ميداليتين ذهبيتين.

اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة

وفــي بداية اللقاء ،هنأ ســمو الشــيخ عيســى

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة،

بن علي ،أنور شــرف بمناســبة تعيينه لرئاســة

رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد أنور شرف

مجلــس إدارة نــادي االتحــاد ،كمــا هنأ ســموه

وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك بمكتب سموه
بمقر االتحاد.

متمنيــا كل
أعضــاء مجلــس إدارة النــادي،
ًّ

التوفيق للمجلس الجديد.

ويأتــي هــذا اللقــاء ضمــن سياســة التواصــل

وبحث ســموه مع شرف رئيس نادي االتحاد

المســتمر بيــن ســموه واألنديــة الوطنيــة

أبــرز المواضيع ذات االهتمام المشــترك ،وفي

المنضويــة تحت راية االتحاد البحريني لكرة

مقدمتهــا احتياجــات النــادي وســبل تطويــر

الســلة ،وفــي إطــار اهتمــام ســموه الكبير في

لعبة كرة السلة بالنادي.

دعم ومساندة األندية في سبيل تطوير لعبة

كمــا اطلع ســموه علــى آخر الخطــط المتعلقة

كرة السلة.

بلعبــة كــرة الســلة بنــادي االتحاد ســواءً فيما

صافرة أردنية للقاء الرفاع وأولمبيك آسفي المغربي

طاقم تحكيم أردني دولي ،وذلك ضمن إياب دور الـ  32لكأس محمد السادس لألندية العرب األبطال .وستقام المباراة
يوم الثالثاء المقبل الموافق  1أكتوبر المقبل ،عند  6.30مساء على استاد البحرين الوطني.
وسيقود المباراة الحكم أدهم مخادمة،

مبــاراة اإلياب:إما الفــوز بأي نتيجة أو

وســيعاونه أحمــد الرويلــي ومحمــد

التعــادل الســلبي؛ للوصول إلــى دور الـ

مصطفى ،والحكم الرابع أحمد فيصل،

.16

فيمــا مراقــب المبــاراة فهــد الحوســني

ويســعى الرفــاع لوضع بصمتــه القوية

من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ومواصلــة مشــواره اإليجابــي فــي

ويعتبــر الحكم األردنــي أدهم مخادمة

البطولــة ،خصوصــا بعدمــا اجتــاز

من نخبة حكام قارة آسيا ،وهو الحكم

التصفيات التمهيدية بنجاح ،إذ تصدر

الــذي أدار لقــاء االفتتاح بيــن منتخبنا

مجموعتــه وتأهــل لمالقــاة الفريــق

الوطنــي األول ونظيــره اإلماراتــي في

المغربي.

افتتــاح منافســات كأس آســيا ،2019

يشــار إلــى أن ممثــل المملكــة الثانــي

وذلك يوم  5يناير  2019في أبوظبي.

فريــق المحــرق نجــح فــي الوصــول

فــإن مواجهــة الذهــاب فــي المغــرب

بــدوره ،أشــاد شــرف بالجهــود التــي يبذلهــا

ســموه وأشــاد به الجميع ،ومعاه ًدا ســموه مع

ســمو الشــيخ عيســى بن علي في قيادة دفة

أعضاء مجلس إدارة النادي باالهتمام بشــكل

كــرة الســلة البحرينيــة ،مشــيرًا إلى أن الســلة

أكبر بلعبة كرة السلة في نادي االتحاد.

توافق مجلس إدارة اتحاد رفع األثقال نظير خبرته الواسعة
أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

أسند االتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء ممثل المملكة فريق نادي الرفاع مع فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى

وبالعــودة إلــى مبــاراة ممثــل المملكــة،

يتعلق بالموســم الحالي أو المواســم القادمة.

ً
ملحوظــا في عهد
البحرينيــة شــهدت تطــورًا

طارق الفرساني مديرا فنيا للعبة بناء األجسام

إياب دور الـ  32لكأس محمد السادس لألندية العرب األبطال
أحمد مهدي

متوسطا أعضاء نادي االتحاد
ً
سمو الشيخ عيسى بن علي

أدهم مخادمة

إلــى دور الـــ  ،16بتخطيه فريق شــباب
قســنطينة ،إذ خســر ذهابــا ( ،)3-1قبــل

انتهــت بالتعــادل اإليجابــي بواقــع

بنتيجــة جيدة من األراضــي المغربية،

أن يفــوز إيابا هنا في البحرين بنتيجة

هــدف لــكل طــرف ،إذ عــاد “الســماوي”

وســيكون أمامــه فرصتيــن للتأهل في

(.)2-0

توافــق مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال اجماعا على تعيين البطل الســابق القدير طارق الفرســاني مديرا فنيا للعبة بناء
األجسام باالتحاد وذلك لما يمتلكه من قدرات وخبرات فنية وإدارية وإمكانات عالية في مجال لعبة بناء األجسام من خالل سنوات
الخبرة الطويلة التي امتدت على مدار السنوات السابقة واإلنجازات المشرفة التي حققها في مسيرته الرياضية.
وجــاء قــرار مجلــس إدارة االتحــاد

العــام الماضــي ،كمــا حققــت  3فضيــات

ضمــن

و 3ذهبيــات فــي البطولــة اآلســيوية،

اإلســتراتيجية التــي انتهجهــا االتحــاد

وذهبيتيــن ،وبرونزيــة في أســاتذة العالم

برئاســة ســلطان الغانــم لتحقيــق أهــداف

لبناء األجسام ،وفضية في بطولة العالم

االتحــاد وتطلعاتــه فــي تبــوؤ مراكــز

لفئة العموم.

البحرينــي

متقدمــة

لرفــع

فــي

االثقــال

القاريــة

من جهته ،أعرب الفرساني عن بالغ شكره

المنافســات

واإلقليمية والعالمية للعبة بناء األجســام

وتقديره لمجلس ادارة االتحاد البحريني

مــن خــال تطويــر اإلدارة الفنيــة ،والتــي

لرفــع األثقال وعلى رأســه ســلطان الغانم

ســتمكن االتحــاد خــال هذه المشــاركات

وجميــع األعضاء على الثقة الكبيرة التي

مــن تحقيــق نتائج مميزة على المســتوى

أولوهــا إيــاه بتعيينــه مديرا فنيــا لرياضة

القــاري واإلقليمــي والعالمــي فــي جميــع

بناء األجسام واللياقة البدنية ،مؤكدا أنه

الفئات ،فقد تسيدت مملكة البحرين دول
غرب آسيا في تحقيق المركز العام األول

ســيبذل قصارى جهده في تسخير جميع

طارق الفرساني

جهــوده وإمكاناته وقدراته وخبراته؛ من

علــى جميــع الفئــات لعامييــن متتالييــن

في مجموعها ،محققة  54ميدالية ملونة

أجــل خدمــة الوطــن والرياضــة خصوصا

وفــازت بالمراكــز األولــى لجميــع الفئــات

فــي نســخة بطولــة غــرب آســيا الثالثــة

رياضة بناء األجسام.

المحرق يتأهل لنصف نهائي “آسيوية السلة”
محمد الدرازي

سيواجه فريق
النادي الرياضي
اللبناني في
المربع الذهبي

نجح فريق المحرق في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة اآلســيوية لألندية األبطال
التــي تحتضنهــا العاصمــة التايلنديــة بانكــوك فــي الفتــرة مــن  24وحتــى  29ســبتمبر
الجاري ،بعد أن حقق فوزا صعبا على حســاب فوبون بريفز التايواني بنتيجة ،85/81
فــي المبــاراة التــي جمعت بينهما يــوم أمس الخميــس ،ضمن الجولة األخيرة لحســاب
المجموعة األولى من البطولة.
ورفــع المحــرق رصيــده بهــذا الفــوز إلى 5

ســبتمبر الجــاري ،فيمــا ســتلعب المبــاراة

نقــاط ،متمكنــا مــن تحقيــق المركــز الثاني

النهائية في  29من ذات الشهر.

للمجموعــة األولــى ومرافقــة فريــق نفــط

وعــودة للمواجهــة ،جــاءت بدايــة المباراة

عبادان إلى المربع الذهبي.

قويــة مــن الجانبيــن اللذيــن تبادال تقاســم

وضــرب المحــرق موعــ ًدا مع فريــق النادي

الســيطرة علــى مجريــات الشــوط األول،

الرياضــي بيروت في الدور نصف النهائي،

إذ تقــدم الفريــق التايوانــي أوال بفوزه في

بعــد أن نجــح األخير من تصدر المجموعة

الربــع األول  ،20/19قبــل أن يعود المحرق

فرحة التأهل إلى نصف النهائي

بنتيجــة  ،23/13ليســتعيد التقــدم بنتيجة

ّ
ســجل 33
األميركــي كيفــن مورفــي الــذي

المبــاراة  ،57/5غيــر أن المحــرق عــاد بقوة

نقطــة ،فيمــا تألــق أحمــد حســن بتســجيله

في الربع األخير الذي تمكن من خالله في

 15نقطــة مــن  5تصويبات ثالثية ناجحة،

حسم نتيجة المباراة لمصلحته بعد أن فاز

وأضــاف بــدر جاســم  16نقطــة منهــا 4
رميات ثالثية ،وســجل محمد بوعالي 11
نقطة.

الثانية بالعالمة الكاملة من  3انتصارات.

ويحســم الشــوط األول بنتيجــة ،39/34

وســتخضع جميع الفرق إلــى الراحة اليوم

بفوزه في الربع الثاني .20/14

الجمعــة ،علــى أن تقــام منافســات الــدور

وتمكــن فوبــون بريفــز التايوانــي مــن نيل

فيه بنتيجة .33/24

نصــف النهائــي يــوم الســبت المقبــل 28

األفضلية في الربع الثالث الذي تفوق فيه

ويديــن المحــرق بفــوزه إلــى تعملــق

» »ويقود تدريب المحرق في
البطولة المدرب األميركي دايان
موري ويساعده المدرب الوطني
إبراهيم الدرازي ،فيما تضام
قائمة الفريق  12العبًا هم :محمد
حسن ،كاظم ماجد ،بدر عبدالله،
أحمد حسن ،محمد بوعالي ،علي
شكر الله ،محمد ناصر ،علي
ربيعة ،علي أصغر ،سيد محمد
حميد ،مايك هاريس ،وكيفن
مورفي.

جانب من اللقاء (تصوير محمود يوسف)

األولمبي في المجموعة األولى ببطولة آسيا تحت 23

موعدا
يضرب
ً
مرتقبا مع
ً
المستضيف تايلند
في االفتتاح

أحمد مهدي
وقــع منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم فــي المجموعــة األولــى ببطولــة آســيا تحــت  23عامــا  ،2020وذلك إلى جانــب المســتضيف تايلند
والعراق وأستراليا .جاء ذلك خالل قرعة البطولة التي أجريت أمس في العاصمة التايلندية -بانكوك.
وستســتضيف تايلنــد منافســات البطولــة

األولمبــي سيدشــن مشــوار البطولــة بلقــاء

الفوز.

خــال الفتــرة  8وحتــى  26ينايــر المقبــل

االفتتــاح وركلــة البدايــة للمنافســات أمــام

ويقــود منتخبنــا المــدرب التونســي ســمير

بمشــاركة  16منتخبــا .وتعــد مشــاركة

المســتضيف تايلنــد الــذي ســيلعب علــى

شــمام ،والذي سيخوض خالل شهر أكتوبر

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

المتواجــدة فــي نصــف النهائــي ســتتواجد

منتخبنــا األولمبــي تاريخيــة فــي البطولــة،

أرضــه وبيــن جماهيــره ،وإلــى جانــب ذلك،

المقبل لقاءين وديين أمام نظيره الســوري

اليابــان ،الســعودية وســوريا ،المجموعــة

مؤهلــة إلــى أولمبيــاد طوكيــو ،2020

كونهــا المــرة األولــى فــي تاريخ كــرة القدم

فــإن منتخبنــا ســيضرب موعدا قويــا أيضا

يومــي  10و 14أكتوبر فــي البحرين ،ضمن

الثالثة:أوزبكســتان،

الجنوبيــة،

إذ ســيتأهل عــن قــارة آســيا المنتخبــات

البحرينيــة التــي يلعــب فيهــا المنتخــب

مــع منتخبــي العــراق وأســتراليا ،علمــا أن

استعدادات المنتخبين للبطولة اآلسيوية.

الصيــن وإيران ،المجموعــة الرابعة:فيتنام،

الحاصلــة علــى المراكــز الثالثــة األولــى في

األولمبي بمنافسات هذه البطولة.

أولمبينــا واجــه الشــهر الجــاري منتخــب

وفــي بقيــة نتائــج المجموعــات ،أســفرت

وبالعــودة إلــى مجموعــة منتخبنــا ،فــإن

العراق وديا مرتين ،حيث تبادل المنتخبان

اآلتي:قطــر،

المجموعــة

الثانيــة

عــن

كوريــا

فــي دورة األلعــاب األولمبيــة بالعاصمــة
اليابانية -طوكيو.
وينــص نظام التأهل فــي المجموعات على

كوريا الشمالية ،األردن واإلمارات.

البطولة ،وفي حال تأهل المنتخب الياباني

ترشــح صاحبــي المركزيــن األول والثانــي

وتعتبــر بطولــة آســيا تحــت  23عاما 2020

إلــى نصــف النهائــي ،فإن جميــع المنتخبات

إلى الدور ربع النهائي.
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النعيم يواصل عروضه القوية ويهزم بوري

فــــوز كــبــيــر لـــســـافـــرة ومـــديـــنـــة حــمــد بــــــدوري خـــالـــد بـــن حــمــد لــلــصــاالت
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتح فريق مركز شــباب النعيم مباريات المجموعة األولى بفوز مســتحق ومثير على
نــادي بــوري بأربعــة أهــداف مقابــل هــدف واحد ضمــن ربع نهائــي دوري خالــد بن حمد
السابع لكرة قدم الصاالت.
وســجل للنعيــم ميــرزا النعيمــي ( 4و )40

ذاتــه .وقبــل خمــس دقائــق ســجل بــوري

وعلي عبدالحسن ( 17و ،)27وسجل هدف

هدفه األول من تســديدة قوية من الســيد

بوري السيد حسن جواد (.)35

مهــدي حميــد العتمــاد مــدرب بــوري علــي

ضغــط بــوري فــي الشــوط األول لتســجيل

البــاور باليــر ،وقضــى محمــد يونــس علــى

هــدف مبكــر وتقــدم بكثافــة وســيطر

آمــال بوري بهدف رابع قبل أربعة وثالثين

بشــكل متميــز ،إال أن العبــي النعيــم أغلقوا

ثانية من النهاية.

المناطــق المؤديــة إلــى مرمــى حارســهم

سار يفوز في الدقيقة األخيرة

حســين الخرســي وشكلوا ســدا منيعا أمام
تســديدات العبــي بــوري ،وإن اجتازتهــم،
فإن الخرسي لها بالمرصاد.
وبعــد ســبع دقائق ســجل علي عبدالحســن
هــدف فريق النعيم الثالث مــن كرة تبادلها
مــع زميلــه حســين عبدعلي وســددها بقوة
في سقف المرمى.
وضغط بوري على العبي النعيم في جميع
مناطــق الملعــب ،ولكــن أســلوبهم لــم يغيــر
النتيجــة العتمــاد النعيــم علــى األســلوب

ّ
تغلــب فريــق نــادي ســار علــى مركز شــباب
الوســطى بهدفيــن مقابــل هــدف واحــد

ميرزا النعيمي يتسلم جائزة أفضل العب

فــي أولــى مباريــات المجموعــة الثانيــة،
وســجل الهدفين حسين حميد ( ،)6وحسن
محمــد حســن ( ،)39وســجل هــدف أحمــد
عبدالرسول (.)19

سافرة يستعرض قوته أمام أبوقوة
واصــل فريق مركز شــباب ســافرة عروضه

القوية بفوز كبير على مركز شــباب أبوقوة

صالــح ( ،)40وســجل هــدف ابوقوة الســيد

ضمــن مباريــات المجموعة األولــى بثمانية

محمد جواد (.)40

أهــداف مقابــل هــدف واحــد ســجلها :علي
صالــح ( 3و  18و  28و  36و  ،)40حمــزة
عبدالرحمــن ( )8وأيمــن علــي ( )30وأحمــد

مدينة حمد يهزم السهلة الجنوبية
حصــد فريــق مركــز شــباب مدينــة حمــد

لقاء سافرة وأبوقوة

النموذجي ثالث نقاط من فوزه على مركز

شــاهين األنصــاري ( ،)13رائد النجران ()24

شــباب الســهلة الجنوبية ضمــن المجموعة

وحســين القصــاب ( ،)28وســجل للســهلة

الثانية بخمســة أهداف مقابل هدف واحد

الجنوبيــة قاســم القــاف مــن ركلــة جــزاء

ســجلها :إبراهيــم القصــاب ( 11و ،)39

(.)15

استئناف مسابقة التجديف الشعبي اليوم

عـــلـــى كــــأســــي عـــــبـــــداهلل بـــــن خــــالــــد ومـــحـــمـــد بـــــن نـــاصـــر

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي:

المــوروث البحــري الــذي يقــام بتنظيــم مــن

الســابقة،

األولمبية البحرينية.

رئيــس النــادي ســيد أنــور

الشعبي على كأس سمو الشيخ عبدهللا نجل

شــرف والحــارس غســان

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب

فــي مقــر النــادي .ودون

والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

األولــى ،إذ تبلــغ مجمــوع جوائــز مســابقة

المدرب يسري جواد وبجانب الحارس علي الطويل ،كون غسان يتمتع بمستوى

جانب من مسابقة التجديف الشعبي األولى

تستكمل يوم غد السبت المسابقة ذاتها على

شــخصا يتنافسون على المراكز العشرة
ً
250

التجديــف الشــعبي نحــو  133ألــف دوالر
موزعة على خمس ســباقات للمراكز العشــرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

التقليدية والمعدات الحديثة.

وتعتبــر مســابقة التجديــف الشــعبي هــي

ويختتــم موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات

الثالثة ضمن موســم ناصر بن حمد لرياضات

المــوروث البحري نهاية أكتوبر القادم بإقامة

وكانــت اللجنــة المنظمــة قــد انتهــت مــن

الموروث البحري ،إذ يشمل الموسم رياضات

مســابقتي التجديف على كأسي سمو الشيخ

ســباق التجديف الشــعبي األول في األسبوع

شــعبية أخرى مثــل صيد األســماك (الحداق)،

ناصر بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ خالد

الماضي على كأس سمو الشيخ حمدان نجل

إضافــة إلــى مســابقتي الهيــر بالطريقــة

بن حمد آل خليفة.

األولى.

مناقشة تفاصيل دوري الفتيات لـ “صاالت المدارس”

اجتمــاع تنســيقي بيــن االتحــاد وإدارة التربية الرياضية والكشــفية والمرشــدات

الحالــة أمــام المدينــة ...والرفــاع يواجــه النويــدرات

والنويدرات في الساعة  7:45مساء ،وتقام المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

والفتيــات لكــرة الصــاالت بالتعــاون مــع
وزارة التربية والتعليم.

وتســتكمل الجولــة يــوم غــدٍ الســبت

وعقــد االجتمــاع األربعــاء  25ســبتمبر

بلقائــي

الجــاري فــي مقــر االتحــاد البحرينــي لكرة
جانب من االجتماع

فــي قســم التربيــة الرياضيــة عبــدهللا

واختصاصــي مســابقات في قســم التربية
الرياضيــة خلــود المقلــة ،بحضــور رئيــس
قســم المســابقات فــي االتحــاد البحرينــي
لكرة القدم حســن إسماعيل ومديرة الكرة
النسائية باالتحاد رحاب المالكي.
وجــاء االجتمــاع بهــدف الوقــوف علــى
التفاصيــل النهائيــة الخاصــة بمســابقتي
دوري الشــابات (تحت  18ســنة) للمدارس

األهلــي

وســترة

والمنامــة

والنجمــة ،علــى أن تختتــم المنافســات

القدم ،بحضور رئيس مجموعة المسابقات

التربيــة الرياضيــة محمــد أحمــد ســالمين،

من علي الموالني وصالح عيد وحسن عباس والمدرب يسري جواد.

لقاءين ،إذ يلتقي في المباراة األولى الحالة مع مدينة عيســى في الســاعة السادســة مســاء ،وتليها مباشــرة مباراة الرفاع

الشــابات

العباسي ،واختصاصي مسابقات في قسم

بالموســم الماضي .وقبل ذلك وكما كشــف “البالد ســبورت” تعاقد االتحاد مع كل

تفتتــح اليــوم (الجمعــة) منافســات الجولــة الثامنــة مــن الدور التمهيــدي لدوري زيــن الدرجة األولــى لكرة الســلة ،عبر إقامة

لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن االجتماع
التنســيقي

اإلدارة االتحاديــة تعاقدهــا مــع الالعــب محمد المؤذن الذي ظهر بمســتوى مميز

محمد الدرازي

تــرأس األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي
إلطــاق

جيــد ولكــن لــم يحظى بالفرصــة الكافية إلبراز قدراته وإمكاناتــه حينما كان في
صفــوف األهلي بالســنوات الماضية .وفي ســياق اللعبــة االتحادية ً
أيضا ،جددت

اليوم انطالق الجولة  8لدوري زين

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

دوري

لقطة تجمع الحارس علي غسان (يسار) مع الحارس عبدالله رضي

شــك سيشــكل تواجد غسان في صفوف االتحاد إضافة فنية كبيرة في تشكيلة

ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة ،بينما

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

وقــد

جــرت

مراســم التوقيــع بحضــور

وتقــام اليــوم الجمعــة مســابقة التجديــف

ويشارك في مسابقة التجديف الشعبي نحو

اليد للموسم الرياضي .2020/2019

األهلــي فــي الســنوات

رياضــات المــوروث الشــعبي التابــع للجنــة

المفــدى لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب

واصلت إدارة نادي االتحاد في إبرام التعاقدات ،وذلك على صعيد لعبة كرة

الحــارس الشــاب علــي
ّ
مثــل فريــق
غســان الــذي

الشعبي ضمن موسم ناصر بن حمد لرياضات

ناصــر بــن حمد آل خليفة ممثــل جاللة الملك

علي مجيد

حيــث تــم التعاقــد مــع

تســتأنف اليــوم الجمعة مســابقات التجديف

كأس ســمو الشــيخ محمد نجل ســمو الشــيخ

الحارس علي غسان “اتحادي”

الثانويــة ،ودوري الفتيــات ( 15ســنة)

خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة حريص على

للمــدارس اإلعداديــة لكــرة الصــاالت،

تفعيــل األنشــطة النســائية بمــا يضمــن

وســتقام األدوار النهائيــة بــدءا مــن 24

تعزيــز مشــوار الكــرة النســائية ،خصوصــا

نوفمبــر المقبــل ،بالتعــاون بيــن االتحــاد

أن المســابقتين ســتخصصان لمجــال كــرة

البحرينــي لكــرة القــدم ووزارة التربيــة

القــدم ،مشــيدا في الوقت نفســه بما يلقاه

والتعليم.

االتحــاد مــن تجــاوب كبير ودعــم من قبل

وفي هذا اإلطار ،أكد األمين العام لالتحاد

الــوزارة بقيــادة وزيــر التربيــة والتعليــم

البحرينــي لكرة القدم إبراهيــم البوعينين

ماجــد النعيمــي ،ومثنيــا علــى التعــاون

أن االتحــاد وبتوجيهــات مباشــرة مــن

الكبيــر الذي تبديه إدارة التربية الرياضية

رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ علــي بــن

بالوزارة مع االتحاد.

فــي اليــوم التالــي بلقــاء واحد ســيجمع
بين البحرين وسماهيج.
ويغيــب عــن الجولــة الثامنــة فريــق
المحــرق ،بســبب مشــاركته فــي بطولــة
األندية اآلسيوية.
ويشــير الترتيــب العــام للــدوري إلــى
تصــدر األهلــي القائمة برصيــد  13نقطة

 9نقــاط ،االتحــاد وســماهيج  8نقــاط
وأخيرا مدينة عيسى ب 7نقاط.
وعــودة لمواجهتــي الليلــة ،فــإن الحالــة
يمتلــك األفضليــة الفنيــة للفــوز علــى
حساب منافسه مدينة عيسى في اللقاء
األول ،عطفــا علــى نتائــج ومســتويات
الفريقين في المرحلة الماضية.
» »وفي المباراة الثانية ،سيكون

سماوي الرفاع على موعد مع فوزه
السادس وتأكيد عبوره إلى الدور

مــن  7مباريــات ،ثــم يأتــي المنامة ب12

السداسي حينما يالقي النويدرات

المحــرق والحالــة والنويــدرات والنجمة

بتشكيلة محلية معوال على عناصر

نقطــة من  6مباريــات ،الرفاع  12نقطة،

الذي يخوض الموسم الجاري

 11نقطــة ،البحريــن  11نقطــة ،ســترة

الشباب.
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المحرق حقق فوزا ثمينا

فرحة منامية تكررت  4مرات

فرحة محرقاوية

المحرق يفوز على الحالة ...والمنامة يتخطى سماوي الرفاع
الــــيــــوم خـــتـــام الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لـــــــدوري نـــاصـــر بــــن حـــمـــد الــمــمــتــاز
أحمد مهدي | تصوير رسول الحجيري
حقــق المحــرق والمنامــة فوزيــن مســتحقين
على حســاب الحالة والرفــاع على التوالي ،في
افتتــاح مباريــات الجولــة الثانية لــدوري ناصر
بن حمد الممتاز لكرة القدم ،التي أقيمت أمس
على االستاد الوطني.
المحــرق فــاز علــى الحالــة بهدفيــن نظيفيــن،
وحصــل علــى أول  3نقــاط لــه ،فيمــا تجــرع
الحالة الخسارة الثانية على التوالي.
وفــي اللقــاء الثانــي ،كســب المنامــة مواجهــة
حامــل اللقــب الرفاع وفاز عليــه بأربعة أهداف
مقابــل ثالثــة ،ووصــل المنامة إلــى  4نقاط بعد
تعادلــه فــي الجولــة األولــى ،فيمــا الرفــاع بــا
نقــاط؛ كــون لقــاءه فــي الجولــة األولــى أمــام
المحرق تم تأجيله.

من لقاء المحرق والحالة

المحرق والحالة
تمكن المحرق من إنهاء الشــوط األول متقدما
بهدف جاء في الدقيقة ( ،)23بعد جملة ثالثية
بــدأت مــن محمــد الحردان وصــوال إلــى تياغو
الذي لعب كرة بينية إلى ويسلي كوريا؛ ليضعه
منفــردا بمرمى الحارس حمد الدوســري ،حيث
ســدد كوريــا كــرة ســهلة بيســاره فــي المرمــى
الحاالوي.
وفــي الشــوط الثاني ،لعــب المحرقــاوي محمد
البنــاء كــرة عرضيــة متقنــة علــى رأس البديــل

حالة الطرد على علي حرم

من لقاء المنامة والرفاع

المرمى الخالي (.)66

بعد إعاقة البديل عيســى جهاد ومنعه من قبل

أدار المبــاراة الحكــم عمــار محفــوظ ،وعاونــه

خليفــة .فــي المبــاراة األولــى ،يدخــل الطرفــان

على الحالة.

أدار المبــاراة الحكــم إســماعيل حبيب ،وعاونه

الرفاعــي علــي حــرم لتســجيل هــدف محقــق؛

سيد جالل محفوظ وسلمان طالسي ،والحكم
الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

بعــد تحقيقهمــا الفــوز فــي الجولــة األولــى ،إذ

يشــرف علــى الشــباب المدرب الوطني حســين

فــاز الحــد علــى الرفــاع الشــرقي واألهلي علي

علي “بيليه” ،والنجمة المدرب التونسي فتحي

مباريات اليوم

الشــباب .يشــرف علــى الحــد مســاعد المــدرب

العبيدي.

الوطنــي موســى مبــارك؛ نظــرا لتعــرض مدرب

أمــا مبــاراة الرفــاع الشــرقي والبســيتين ،فــإن

الفريــق محمد الشــمالن إلــى وعكة صحية ،أما

الفريقيــن يبحثان عن أول فــوز لهما ،خصوصا

األهلــي فيشــرف على تدريبه المــدرب الوطني

بعــد تعثــر الشــرقي أمــام الحــد بالخســارة

عيسى السعدون.

والبسيتين أمام المنامة بالتعادل.

وفي المباراة الثانية على استاد خليفة ،يسعى

يشرف على الطرفين مدربان وطنيان :مرجان

الحســن كيتا ،قبل أن يســجل الثالث عبر ســيد

ويلعــب الرفــاع الشــرقي مــع البســيتين عنــد 6

الشــباب للتعويــض أمــام النجمــة الــذي حقــق

عيــد في الرفــاع الشــرقي وعبدالمنعم الدخيل

مهدي باقر (.)90+7

مســاء علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمد آل

بدايــة قوية في الجولة األولــى بفوزه الرباعي

في البسيتين.

صــاح جناحــي ومحمــود الديــري ،والحكــم

ليطــرد حــرم بالبطاقــة الحمــراء المباشــرة

الرابع محمد بونفور.

ويسجل مارسيو الهدف الثالث (.)45+4

المنامة والرفاع

وســجل الرفــاع هــدف التقليــص فــي الشــوط

حقــق المنامــة بداية إيجابية وقوية بتســجيله
هدفيــن ،إذ جاء األول من كرة رأســية للمدافع
المتقــدم أحمــد نبيل فــي الدقيقة ( ،)18قبل أن
يضاعف زميله سعد العامر النتيجة إثر انفراده

تياغــو الــذي هيــأ كــرة علــى طبــق مــن ذهــب

بمرمى حارس الرفاع ســيد شــبر علوي وصوال

لزميلــه إيفرتــون ،الــذي ســدد كــرة ســهلة فــي

للدقيقــة ( .)26وحصل المنامة على ركلة جزاء

الثانــي عبــر البديــل الحســن كيتــا فــي الدقيقة
( ،)67قبــل أن يســجل مارســيو الهــدف الرابــع
للمنامة عند الدقيقة (.)75
وعــاد الرفــاع للتقليــص مجــددا عبــر الالعــب

تختتــم اليــوم (الجمعــة) منافســات الجولــة
الثانية بإقامة  3مباريات.
يلعــب الحد مع األهلي عنــد  4.55عصرا ،وعند
 7.30مســاء يلعــب الشــباب مع النجمــة ،وذلك
على استاد مدينة خليفة الرياضية.

اليوم افتتاح بطولة العالم أللعاب القوى

شــيــلــمــو تــســعــى لــلــمــحــافــظــة عــلــى ذهــبــيــتــهــا بــنــهــائــي مــــاراثــــون الــســيــدات

بدر ناصر

الدوحة  -حسن علي

روز شليمو

من مشاركة البحرين في بطولة العالم بلندن 2017

من مشاركة البطلة مريم جمال ببطولة العالم بألمانيا 2009

تفتتح اليوم الجمعة رسميا النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى للرجال
والسيدات ،والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من  27سبتمبر الجاري
لغاية  6أكتوبر المقبل بمشاركة نحو  2000العب والعبة يمثلون  206دولة.
وســيكون ميــدان ومضمــار اســتاد خليفــة

 19:55مســاء .أما المشــاركة األهــم ،فتتمثل

الدولي على موعد مع صراع كبير بين نجوم

فــي مشــاركة كال مــن العــداءة “روز شــيلمو”

أم األلعاب في كافة الســباقات والمســابقات،

و”ديســي” و”شــيتاي اشــتي” فــي نهائــي

يتطلع خاللها أبطال وبطالت العالم لتحقيق

ماراثــون الســيدات الــذي ســيقام الســاعة

أرقــام قياســية علــى أرض الدوحــة في تحد

 23:59مساء.

اســتثنائي قبــل أشــهر مــن انطــاق أولمبيــاد

الصقر “فالح” تعويذة البطولة

الملعــب ذاته حفــل افتتــاح البطولة بحضور

وقــع االختيــار على “فالح” كتعويذة رســمية

طوكيــو فــي صيــف  ،2020كمــا ســيحتضن
رئيــس االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى
البريطانــي “سباســتيان كــو” وعــدد مــن كبار
الشخصيات والقيادات الرياضية.
وستشــهد بطولة العالم أللعــاب القوى 2019
أول سباق ليلي للماراثون ،كما يشهد النظام
الجديد للمنافسات إلغاء حصص المنافسات
مســاء مــع وجــود فتــرات
ً
الصباحيــة لتقــام
للراحــة تمتــد لنحــو ســاعة كاملــة للســماح

بيرهانو المتوج بذهبية  5آالف متر بالبطولة اآلسيوية األخيرة

لبطولــة العالم أللعاب القــوى ،وهو الصقر ذو
البنية والزي الرياضي.
وقــام بتصميــم التعويــذة “ثيــودور بــول
مانويــل” ،وهــو أحــد المقيميــن بدولــة قطــر
منــذ العــام  2010وينتمي للجاليــة الفلبينية،
وعــن تصميمه يقــول“ :يعكس فــاح المعنى
الحقيقــي للرياضــي من خــال تمثيله ألعاب
القــوى ،فهــو قــوي ،شــجاع ،ســريع ،وملتــزم

بهــذه الرياضــة .كمــا أنــه مُ خلــص ،ومــرح،

أثنــاء المنافســات ويمكــن االعتمــاد عليــه،

ويُ حب أن يظهر قدراته الرياضية للعالم”.

ومرح بشــخصيته الممتعــة واللطيفة للغاية،

ويمثــل فــاح قيم المنافســة ،فهو شــخصية

ومن الرائع التواجد حوله طوال الوقت ،كما

تنافســية للغايــة تمامــا كاألبطــال الخارقين،

أنــه متعاون ،فهــو يعتني باآلخرين ومخلص

وشــجاع ال يهــاب المرتفعــات ويطيــر فــوق

وصــادق ،وهو أفضل صديق يمكن الحصول

المالعــب لمشــاهدة رياضيــي ألعــاب القــوى

عليه.

بإقامــة الفعاليــات الترفيهيــة والعائليــة ،كمــا

بدر ناصر :أعتز بتجربتي وشكرا
لكل من ساندني
أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني
أللعــاب القــوى ،األميــن المالي بــدر ناصر عن
تقبلــه للعمليــة الديمقراطيــة فــي انتخابــات
االتحــاد الدولــي أللعــاب القوى ،والتي خســر
فيهــا المعركــة علــى مقعــد اللجنــة التنفيذية

تشــهد البطولــة إقامــة ســباق  4x400متــر

فــي أول تجربــه لمملكــة البحريــن علــى هــذا

تتابــع مختلــط للمــرة األولــى على المســتوى
العالمــي قبيــل دورة األلعــاب األولمبيــة –
طوكيو .2020

انطالق المشاركة البحرينية اليوم
تبــدأ اليــوم المشــاركة البحرينية فــي بطولة
العالــم عندمــا تخــوض العــداءة “وينفــرد
يافــي” التصفيــات األولية في ســباق  3آالف
متــر موانع للســيدات الســاعة  7مســاء ،فيما
ســيخوض العداء “بيرهانــو بالبو” التصفيات
األوليــة لســباق  5آالف متــر للرجــال الســاعة

وينفرد يافي

رشيد رمزي أول عداء حقق ميدالية ملونة للبحرين في بطولة العالم

التعويذة فالح

وأوضــح ناصــر بأنــه خــاض االنتخابــات
بإمكانــات ذاتيــة وشــخصية وبدعــم مــن
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى برئاســة
محمــد عبداللطيــف بــن جالل ،مضيفــا “أعتز
بتلــك التجربة؛ ألنني حصلت على  41صوتا
بــكل نزاهة من بينهــا اتحادات عالمية كبيرة
لهــا ثقلهــا الدولــي ولــم ألجــأ إلى أي أســاليب
خارجــة عــن القانــون والنزاهــة ،وانتهــز هذه
الفرصة ألشكر كل من وقف معي وساندني”.

الصعيد.

وأوضــح ناصــر أن دخــول مرشــح بحرينــي

وأضــاف ناصــر “مثلمــا تتقبــل الفــوز عليــك

وتحقيــق الفــوز مــن أول مــرة ليــس باألمــر

تقبــل الخســارة ،فتلــك هــي قيــم رياضيــة

الســهل ،ولكنــه ممكــن فــي المســتقبل بالجــد

أصيلــة ونبيلــة ســواء فــي االنتخابــات أو

والعمــل واالجتهــاد والحصــول علــى المزيــد

داخــل المنافســات الرياضية بالميــدان ،ولقد

مــن الدعــم ،معربــا عــن أســفه لتقلــص عــدد

تعلمت الكثير من تلك التجربة التي أضافت

القيــادات العربيــة فــي االتحــاد الدولــي

لي الكثير في مســيرتي الرياضية ،واعتبرها

والتــي وصلــت إلــى  3شــخصيات فقــط،

نقطــة انطالقــة جديدة لي لمواصلــة العطاء

متمنيــا التوفيــق والنجــاح لمجلــس إدارة

فــي خدمــة الوطن” ،مثمنا جميــع االتحادات

االتحــاد الدولــي الجديــد برئاســة البريطاني

الوطنية التي وقفت إلى جانبه وصوتت له.

سباستيان كو.
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فوائد حليب اإلبل للصحة والجسم

ال ُيـــنـــصـــح بـــتـــنـــاولـــه نــيــئــا فـــقـــد يـــكـــون مــلــوثــا

الجمعة

 27سبتمبر 2019
 28محرم 1441

ال يعــد حليــب اإلبــل مــن انــواع الحليب الشــائعة االســتخدام حول العالم كحليــب البقر مثال ،لكن هذا ال ينفــي فوائده الصحية التي يقدمها للصحة والجســم والتي

إعداد :طارق البحار

للتواصل17111479 :

يستفيد منها كل من يتناول هذا النوع من الحليب المنتشر بشكل كبير في منطقة الخليج العربي .حتى ان بعضا من فوائده يتفوق على انواع الحليب المعروفة.
ويشــير موقــع “ويــب طــب” الــى ان

الضوء على مزايا وفوائد حليب االبل.

علــى نســب عاليــة مــن البروتينــات

التخفيــف مــن أعــراض التوحد في

حليــب اإلبــل من اغلــى انــواع الحليب

بفضــل خصائصــة وقيمتــه الغذائيــة

الحيوانيــة غيــر الموجــودة فــي حليب

االخــرى وهــو غنــي ايضــا بالدهــون

العالية ،فــان حليب اإلبل يقدم الفوائد

حال تناوله بانتظام.

وقليــل الســعرات الحراريــة مقارنــة

الصحية التالية:

الماعــز أو حليــب البقــر ،والتــي تســاعد

بحليــب االبقــار ،فضــا عــن احتوائــه
علــى نســبة كبيــرة مــن فيتاميــن بــي3
وفيتامين سي والحديد.
كمــا يحتــوي حليــب اإلبــل علــى كميــة
قليلــة جــدا مــن الالكتــوز ،مــا يجعلــه
ً
خيــارا مثاليا لمن يعانون من حساســية
الالكتوز .ويشاع ان حليب اإلبل قريب
جدا في بنيته وطبيعته من حليب األم.
لكنــه ال يخلــو مــن بعــض االضــرار التي
نســتعر ضها

ســويا بعــد القــاء

علــى تحفيــز النمــو الســليم للعظــام
واعضاء الجسم المختلفة.

الوقاية من مرض السكري

حتــى ان نســب البروتينــات الحيوانيــة

اذ يحتــوي حليــب اإلبــل علــى العديــد

العاليــة فــي هــذا الحليــب قــد جعلــت
الكثيــرون يلجــأون اليــه لعــاج ســوء
ً
نظــرا لقدرتــه
التغذيــة عنــد األطفــال،

مــن المــواد والعناصــر الغذائيــة الهامــة
بمــا فيهــا االنســولين ،ويعتبــر تحقيــق

علــى تحســين الصحــة بشــكل ملحوظ

التــوازن بيــن االنســولين والجلوكــوز
ً
أمــرا مهمــا لمنــع االصابــة
فــي الجســم

وسريع.

بالســكري .واحتــواء حليــب اإلبل على
ً
مفيدا بشــكل خاص
االنســولين يجعله

تقوية الدورة الدموية

للوقايــة مــن الســكري أو توفيــر عــاج

كونــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن
ً
مفيدا لحد كبير في
الحديــد ،ما يجعله

محتمل بديل له.

حــاالت فقــر الــدم وتحفيــز عمــل جهــاز

تعزيز مناعة

الدوران بكفاءة.

الجسم

ويعتبــر حليب اإلبل تغذيــة مثالية في
فتــرة مــا بعــد الــوالدة واالصابة بســوء

بفضــل محتــواه علــى

التغذية أو حتى التعرض الصابة ما.

نسبة عالية من البروتينات
وبعــض المركبــات الهامــة

المساعدة في حاالت التوحد

التي لها خصائص مكافحة

نظــرا للتركيز العالي لبعض العناصر

لاللتهابــات والعــدوى ،مــا
ً
ً
طبيعيا
وداعمــا
يجعلــه معــززا

الغذائيــة الهامــة فــي حليــب االبــل،
فإنــه مفيــد بشــكل خــاص للجهــاز

لجهــاز المناعــة ووظائفــه المختلفــة

العصبــي ،وقد يســاهم فــي الحماية

في الجسم.

من االصابــة ببعض أمراض المناعة

تعزيز النمو

الذاتية.

يحتــوي حليــب اإلبــل

التخفيف من ردود الفعل
التحسسية
ربــط بعــض الباحثيــن حليــب اإلبــل
بالتخفيــف من ردود الفعل التحسســية
عنــد تناوله بانتظام .كما أنه ال يتســبب
بــأي شــكل مــن اشــكال ردود فعــل
تحسســية لــدى المصابين بعــدم تحمل
ً
نظرا
الالكتوز ،على عكس حليب البقر،

ً
كليا.
لبنيته المختلفة

تعزيز صحة القلب
يحتــوي حليــب اإلبل على نســب عالية
مــن االحمــاض الدهنيــة الصحيــة ،مــا
يجعله يســاعد في تحســين مستويات
الكولوســترول في الدم بشكل ملحوظ
وخفــض نســب الكوليســترول الضــار
وتقليــل خطــر اإلصابــة بالنوبــة القلبية
والجلطــات وارتفــاع ضغــط الــدم
وتصلب الشرايين.

أضرار حليب األبل
ال يجــب تنــاول حليــب اإلبــل نيئــا او
بــدون تعقيــم كونــه يكــون ملوثــا اكثــر

وقد أظهــرت العديد من الدراســات

مــن حليــب البقــر والماعز النــيء ما قد

أن لحليــب اإلبــل القــدرة علــى

يخلف عواقب صحية وخيمة.

شم رائحة الليمون يفيد اإلنسان

تســاعد علــى خفــض الــوزن الزائــد وضبط ضغــط الدم

يبدي بعض الناس امتعاضا من ثمرة الليمون ،ألنهم يجدون فيها مذاقا حامضا وغير محبب ،لكن الخبراء يحثون على تناولها أو
إضافتها إلى وجبات الطعام ،نظرا لما فيها من منافع للجسم.
وبحســب دراســة ســابقة صدرت عــن جامعــة أوهايــو األميركية،

فضال عن ضبط ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

فــإن مجــرد شــم رائحــة الليمــون ،يفيــد اإلنســان ويســاعد علــى

ويــزود الليمون ،جســم اإلنســان ،بمــا يحتاج مــن فيتامين  ،Cألن

تحسين مزاجه .ويعد الليمون من المصادر المهمة لتزويد الجسم

الكوب الواحد من عصير الليمون يمد الرجل بـ 125في المئة من

باألليــاف ،فــإذا أفرغــت كوبــا واحــدا مــن الثمــرة على الســلطة أو

حاجياتــه ،أمــا المرأة فتحصل على مســتوى أعلى يصل إلى 150

قمت برشــه على األطعمة المقلية ،خالل اليوم الواحد ،ســتحصل

فــي المئــة .ويمتاز الليمون بمواده المضادة لألكســدة ،وهذا األمر

على  5.9غرامات من األلياف.

يســاعد أنســجة الجســم على أن تنمو بشكل جيد ،كما يعمل على

وتوصــي المعاييــر الصحيــة الدوليــة ،بــأن يحصــل اإلنســان علــى

حمايتها من األضرار التي تلحق بها مع التقدم في العمر.

قــدر مــن األلياف يتراوح بيــن  25و 38غراما في اليوم

وإذا أردت أن تحصــل علــى مــادة الحديــد من

الواحــد ،ولذلــك ،فــإن الليمــون

الطعام ،فمن الجدير بك أن تضيف عصير

يســتطيع أن يمــدك بنســبة

الليمــون إلــى بعــض األطبــاق الشــهيرة
مثــل الســبانخ والوجبــات النباتيــة

مهمة مما تحتاجه.
وبمــا أن الليمــون ال

األخرى.

يحتــوي علــى عــدد

وإذا تســاءلت يومــا حــول ســبب

كبيــر مــن الســعرات

الحموضــة القويــة لليمــون ،فــإن

الحراريــة ،فــإن هــذه

الخبــراء يوضحــون أن حمــض
الســتريك يشكل  5في المئة

الثمــرة تســاعد علــى
خفــض الــوزن الزائــد

آثار السمنة الخطيرة

من الثمرة.

إذا كنــت تعانــي مــن الســمنة ،فعليــك

موقــع هيلث الين ،إلــى أنه في الفترة

التغلــب عليهــا مــن خــال مزيــج مــن

مــن  2015إلــى  ،2016أثــرت الســمنة

النظــام الغذائــي وممارســة الرياضــة

علــى مــا يقــرب مــن  % 40من ســكان

وتغيير نمط الحياة ،ألنك عرضة لعدد

الواليــات المتحــدة ،ليصبــح هــؤالء

من المشكالت الصحية الخطيرة.

األشــخاص األكثــر عرضــة لإلصابــة

فوفقــا لدراســة طبيــة حديثــة ،عنــد

بمشكالت طبية خطيرة.

خســارتك مــن  5إلــى  % 10فقــط

فالســمنة تؤثــر علــى كل جــزء مــن

مــن وزنــك الحالــي ،يقلــل ذلــك خطــر

الجســم تقريبــا ،بمــا فــي ذلــك الدماغ

اإلصابة بمشكالت صحية عدة.

واألوعيــة الدمويــة والقلــب والكبــد

وتشــير الدراســة ،التــي اســتعرضها

والمرارة والعظام والمفاصل.

األطعمـة األكثـر غنـى بفيتـاميـن “د”

يوصى بأكل البيضة كاملة وعدم التخلص من الصفار

يوميا ،تعد األكثر غنًى بفيتامين د ،الذي يعد
أطعمة كثيرة نغفل تناولها
ً
من أكثر الفيتامينات ضرورة الجسامنا:

 .1الســمك :غني بأحماض أوميجا  3الدهنية ،مثل الماكريل والســلمون
والتونــة ،وهــي مصــادر ممتــازة لفيتاميــن (د) 100 .جــرام مــن ســمك
السلمون والماكريل توفر  % 91من القيمة اليومية الموصى بها.

 .2المشــروم :مــن أفضــل مصــادر فيتاميــن (د) ،وهــو المصــدر النباتــي
الوحيــد لفيتاميــن (د)؛ حيــث يتعــرض المشــروم ألشــعة الشــمس أثنــاء
نمــوه؛ ممــا يزيــد مــن قيمــة فيتامين (د) بســبب قدرته علــى تصنيع هذا
الفيتامين.
 .3الحليــب :غنــي بفيتاميــن د ،مــع مالحظــة أن اآليــس كريــم والجبــن،
اللذيــن يتــم الحصــول عليهمــا مــن اللبــن ،ال يحتويــان على نســبة عالية
من فيتامين د.
 .4زيــت كبــد الســمك :واحــد من أكثر الوســائل المباشــرة للحصول على

 .6عصيــر البرتقــال :ســيوفر لــك كوب مــن عصير البرتقــال كميات كبيرة

فيتامين (د).

يوميــا في وجبة
مــن فيتاميــن (د) والكالســيوم ،يســاعد تنــاول البرتقال
ً

 .5البيــض وخاصــة صفــار البيض :هو خيار شــائع للغايــة للحصول على

اإلفطار على تقليل خطر نقص فيتامين (د).

جرعة من فيتامين (د) ،على الرغم من أنه مناسب ،يجب على المرء أن

 .7الشــوفان :معبــأ بفيتاميــن (د) ،يعتبــر دقيــق الشــوفان مصــدرًا كبيــرًا
للفيتامينــات والمعــادن المختلفــة ً
أيضــا ،يمكــن أن يوفر نصــف كوب من

صفار البيض هو المكان الذي يوجد فيه فيتامين (د).

دقيق الشوفان ما يصل إلى  39في المائة من فيتامين (د).

يتذكــر أن أكل البيــض كلــه وعــدم التخلــص من صفار البيــض؛ حيث إن

التدخين يسبب هشاشة العظام
ليــس مســتغربا ان نشــير الــى كــون المدخنيــن أكثــر عرضــة لإلصابــة بهشاشــة
العظــام وآالم الظهــر مقارنــة بأقرانهــم غيــر المدخنيــن .حيــث أثبتــت األبحــاث
تأثيــر التدخيــن المباشــر وغيــر المباشــر علــى آليــة انتقــال المــواد المغذيــة إلى
العمود الفقري.
فقد وجد انخفاض في عملية االنتقال

جسم المدخنات اضطرابات هرمونية،

هــذه إلــى نصــف معدلهــا الطبيعــي من

منهــا قلــة إفــراز الهرمونــات األنثويــة

وقت بدء تدخين السيجارة إلى بعدها

المقوية للعظام.

بثــاث أو أربــع ســاعات ،ممــا يلحــق

تناول الدجاج وعالقته بالسرطان
وجــد باحثــون فــي جامعــة أكســفورد

ســابق من هذا العام ،أن النســاء اللواتي

أن تنــاول الدجــاج يرتبــط بزيــادة خطر

تحولــن إلى تناول لحم الدجاج بدال من

اإلصابة بنوع من ســرطان الدم “لمفوما

لحوم األبقار أو الخنزير ،كن أقل عرضة

الهودجينيكيــة” ،وتوصلــت الدراســة،

لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة .28%
الدراســة:

“ارتبــط

تنــاول

ألول مرة ،إلى أن استهالك لحم الدجاج

وتقــول

يرتبــط بزيادة فرصة اإلصابة بســرطان

لحــم الدجــاج بارتفــاع خطــر اإلصابــة

البروستاتا أيضا لدى الرجال.

بــورم الميالنومــا الخبيــث وســرطان

وفــي الوقــت نفســه ،وجــدت دراســة
ُنشــرت في الواليات المتحدة في وقت

البروســتاتا وســرطان الغــدد الليمفاوية
(الهودجينيكية).

الضــرر بالعمــود الفقــري وملحقاتــه
نتيجــة النخفــاض الترويــة.
بمعنــى آخر تنخفض تغذية
العظــام بمعــدل كبير عند
تدخين السجائر.
وال

يقتصــر

تأثيــر

الســجائر الســلبي على
تقليــل

امتصــاص

الكالســيوم فقــط ،بــل
أيضا لتثبيطــه لعمليات
بنــاء العظــام ،كما يســبب
ارتفاع مستوى السموم في

الكركم ..دواء العصور
هــذا المســحوق ذو اللــون الذهبــي المائــل

ً
ووفقــا لموقع ســكاي نيوز عربية،
الخبيثــة.

لألصفــر ورائحتــه الزكيــة باإلضافــة الــى

يوفــر “الكركميــن” ،المركــب الكيميائــي

فوائــده الطبيــة التــي ال تحصــى حضــر

الطبيعــي الموجــود فــي الكركــم ،خصائص

فــي أبحــاث ودراســات طبيــة .وذكــرت

قويــة مضــادة للميكروبــات وااللتهابــات

دراســات طبية حديثة أن أناسا استخدموا

واألكســدة .كمــا يحــارب الكركــم بشــكل

الكركــم في عــاج الجروح ومشــاكل الجلد

فعــال االلتهابــات فــي الجســم مثــل التهاب

وااللتــواءات العضليــة وأمــراض الكبــد

المفاصل والمعــدة ،إضافة إلى الميكروبات

ومشــاكل التنفــس والمعدة وكذلك مشــاكل

والقرحــة المعديــة والمعويــة ،فيما يحســن

الجهــاز الهضمــي وااللتهابــات واألورام

وظيفة الدماغ ويعالج مرض الزهايمر.
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“الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب” أكتوبر المقبل

يحتفي بالعاصمة العالمية للكتاب  2019في دورته السابعة

كشــفت مؤسســة “فن” المعنية بتعزيز ودعم الفن اإلعالمي لألطفال والناشــئة في اإلمارات ،وتتخذ من الشــارقة مقرًا لها ،عن برنامج فعاليات الدورة الســابعة من
مهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي لألطفال والشــباب  ،2019الذي ينطلق من  13إلى  18أكتوبر المقبل ،في قاعة الجواهر للمناســبات والمؤتمرات ،تحت شــعار “
أفالم مستوحاة من كتب”

حصل مسلسل جيم

واســتعرضت الشيخة جواهر بنت عبد

أوف ثرونز على جائزة

هللا القاســمي ،مديــر مؤسســة (فــن)،

آيمي ألفضل مسلسل

ومديــر مهرجــان الشــارقة الســينمائي

درامي ،وذلك على الرغم

الدولــي لألطفــال والشــباب ،تفاصيــل

من عدم رضا عدد من

برنامــج فعاليــات المهرجــان ،خــال

الجماهير عن الموسم

مؤتمر صحافي عقد في ســينما ســيتي

الثامن واألخير من

الجمعة
األحد

2019
سبتمبر
27 15
2017
أكتوبر
الحجة1441
ذومحرم
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المسلسل.

آيماكــس بحضــور الفنــان والمخــرج
اإلماراتــي عبــدهللا الجنبيــي والدكتــور
خالــد المدفــع رئيــس مدينــة الشــارقة
لإلعالم “شمس”
وأعلنــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــد
هللا القاســمي أن عــدد األفــام التي تم
قبولهــا في هذه الــدورة ،بلغ  132فيلمً ا
مــن  39دولــة ،من إجمالــي  1454فيلمً ا
ً
موضحــة أن المهرجــان
مــن  86دولــة،
سيعرض  12فيلمً ا تعرض للمرة األولى
عالميــا ،و 75تعــرض للمــرة األولــى فــي
ً

الشــرق األوســط ،و 7فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجي متوزعــة على فئات
المهرجــان الســبع وهــي أفــام من صنع
األطفــال والناشــئة وأفــام خليجيــة
قصيــرة وأفــام دوليــة قصيــرة وأفالم
الرســوم المتحركــة وأفــام وثائقيــة
وأفالم روائية وأفالم من صنع الطلبة.
وحــول جديــد المهرجــان ،أعلنــت
القاســمي عــن زيــادة عــدد األفــام
المقدمــة التــي تضاعفــت  3مــرات ،إلى

موسيقى فرج سليمان بمعرض الفنان اإلنجليزي بانكسي
تعــاون جديــد يعلنــه الموســيقي
فــرج ســليمان مــع الفنــان اإلنجليزي

عبــر ســليمان عــن
مــن جهتــه
ّ

ســعادته بهــذا التعــاون وبــأن

بانكسي حيث قام سليمان بتسجيل

موســيقاه تعزف باســتمرار طوال

ترافــق

ســاعات افتتــاح المعــرض فــي

المعــرض الخــاص بأعمــال رســام

مدينــة المهــد مشــيرً ا إلــى أن

الجرافيتــي الشــهير الموجــود داخل

بانكســي فنان خرج عــن المألوف

فنــدق ‘ ’The Walled Off Hotelفي

ونجــح في إثــارة الجــدل بأعماله

مدينــة بيــت لحــم هــذه المقطوعات

فــي أماكــن غيــر متوقعــة حــول

يتــم عزفهــا مــن خــال بيانــو خاص

العالــم منهــا فــي الضفــة الغربيــة

يقــرأ النوتــات ويحوّ لهــا لحنًا ينطلق

علــى الجــدار العازل ،وفــي قطاع
ً
أيضا.
غزة

مقطوعــات

موســيقية
ّ

طوال ساعات عمل المعرض.

جانــب اختيــار لجنــة مــن المحكميــن
الواعديــن ،لتقييــم أفضــل فيلــم مــن
صنــع األطفــال والناشــئة باإلضافة الى

مــن  3إلى  12أكتوبر ،إلى جانب أماكن

والممثليــن والمتخصصيــن مــن بينهــم

واألنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض

المحكمين المحترفين الذين سيقومون
ً
فضل عن
بتقييم بقية فئات المهرجان،

عرض األفالم في إمارة الشــارقة وهي

عمــر فــاروق وباســل خيــاط وجوليــان

وعن شــعار المهرجــان لهذا العــام قالت

قاعــة الجواهر للمناســبات والمؤتمرات

كارينغتــون وعبــد الرحمــن العقــل مــن

مديــر مؤسســة (فــن)“ :يشــكل اختيــار

قيمة منها سيارة
سحوبات على جوائز ّ

من  14وحتى  18أكتوبر وســينما زيرو

الكويــت ،باإلضافــة الــى نخبــة مــن

احتفاء باختيار
ً
المهرجان لهذا الشــعار،

 6فــي الشــارقة مــن  26ســبتمبر وحتى

الفنانين اإلماراتيين.

إمارة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب

 17أكتوبر والعربي سنتر من  15وحتى

وأوضحــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــد

للعــام  ،2019فهــذا االنجــاز يســجل

الشارقة ودبي

 17أكتوبر والخوانيج الست اكزت من

هللا القاســمي أن المهرجــان ينظــم فــي

فــي تاريــخ اإلمــارة الثقافــي ومســيرة

وكشــفت مديــر مؤسســة (فــن) ،ومديــر

 28ســبتمبر وحتــى  13أكتوبــر والميــر

دورته الحالية جلسات حوارية وورش

مشــروعها الكبيــر ،ونحــن بدورنــا نعــد

مهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي

من  30سبتمبر وحتى  2أكتوبر.

تدريبيــة متنوعــة ،تتنــاول صناعــة

الجمهــور بمهرجــان ســينمائي يحتفــي

لألطفــال والشــباب ،عــن إضافــة أماكن

وحــول لجنة تحكيم األفالم المشــاركة

السينما ،والتصوير ،والرسم ،وتتناسب

بالكتــاب بمختلــف أشــكاله ،وندعوهــم

جديــدة لعــرض األفــام والفعاليــات

فــي المهرجــان أكــدت الشــيخة جواهــر

مــع جميــع الفئــات العمريــة ،كما خصت

لزيارة فعالته لمشــاهدة شــكل احتفائنا

بإمارة دبي في كل من فيستفال سيتي

المحكميــن

فئــة الشــباب بعــدد مــن ورش العمــل،

بالكتــاب والعوالــم التــي جســدناها في

باإلضافــة إلــى العديــد مــن الفعاليــات،

قاعات الورش وشاشات السينما”.

ميني كوبر.

 7وجهــات لعــرض األفــام فــي إمارتي

يومــي  26و 27ســبتمبر ،وســيتي ووك

القاســمي

قائمــة

أن

المحترفين تضم عد ًدا من السينمائيين

همي كبير

لطيفة تحذر

شعيل يرفض

ال غنائي ًا على المسرح المكشوف
تحيي المطربة رنا سماحة ،حف ً

حــذرت الفنانة التونســية لطيفة مــن خالل تغريــدة لها عبر

رفــض الفنــان الكويتي نبيل شــعيل الحديث عــن خالفه مع

أن تقدم عــدداً من المفاجآت لجمهورهــا ،إضافة إلى تقديم

أغنياتهــا أو إعــادة توزيعها ،نظراً ألنها قامــت بإنتاج أغلب

ومحبيه ومُ ســتمعيه ،ولكن الحديث عنه أمر غير محبب

فــي دار األوبــرا المصرية بدايــة أكتوبر المقبــل ،ومن المقرر
أغنياتهــا “فيني وجــع” و”همي كبير” وغيرهمــا خاصة أنها

متحمســة لهذا الحفل لما تحمله األوبرا مــن مكانة وطابع

خــاص ،وتتمنــى أن ينال الحفــل إعجاب الجمهــور كما أكدت

في تصريحات صحافية .وتتعاون ســماحة مع الشاعر والملحن
محمد رفاعي في أغنية تحمل اسم “أميرة الحب”.

الفنان العراقي كاظم الساهر مشيراً إلى أن لألخير جمهوره

حســابها على موقع التدوينات تويتر من مغبة اســتخدام

إلى قلبه وأضاف”:ال أحب الحديث عنه ممكن ســكره ،ألنه

ألبوماتها.

كان هناك فترة خالفات وصارت وال أود أن أفتح هذا األمر”،

وعلقت لطيفــة قائلة :أعتقد بما أني تعبت في مشــواري،

مشيراً إلى شرطه المسبق بعدم الحديث عن هكذا مواضيع.

وأنتجــت كل ألبوماتــي وفيديوهاتــي بمجهــودي الفــردي،

وســأتخذ نفــس موقف ريمــا الرحبانــي ،وأتخــذ كل اإلجراءات

أي أغنية من أغنياتي.
القانونية ،ضد كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع ّ

 27سبتمبر
2007

في موضوع آخر ،شــكك شعيل بنسب المشاهدة التي يحققها

بعض الفنانين الجدد عبر “يوتيوب”.

1964
صدور تقرير المفوض “وارن” الذي قال فيه أن لي هارفي أوزوالد تصرف وحده عندما اغتال الرئيس كينيدي.

1985
إعصار جلوريا يسبب  6مليارات دوالر من الخسائر في  12والية أميركية.

ناسا تطلق المسبار
دوون في مهمة إلى
كويكب  4فيستا

2014
متظاهرون يتجمعون في هونغ كونغ للتظاهر ضد التعديالت االنتخابية المقترحة.

الذي تصله
المركبة عام
 2011والكوكب

1990
الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد  9سنوات في المنفى.

القزم سيريس الذي تصله
في عام 2015

2005
الحلقة الـ 163واألخيرة من توم وجيري تعرض بعنوان “حارس الكاراتيه”.

الميزان

الحمل

تميل الى فرض الرأي على اآلخرين.

احذر من الوقوع في الفخاخ المنصوبة لك.

العقرب

الثور

يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض األمور.

ترافقك تأثيرات مشجعة على النجاح.

القوس

الجوزاء

ال تنتظر حصول المشاكل ونشوب الخالفات.

تعارض الظروف رغباتك وطموحاتك.

السرطان

الجدي
يوم مخيب لآلمال على صعيد العمل.

خذ أنت المبادرة واترك الباقي للعمل.

الدلو

األسد
تحصد هذا اليوم ثمار أتعابك الماضية.

العذراء

ال الى الثقة بالذات ويتراجع التفاؤل.
تفتقر قلي ً

الحوت
حاول تصحيح العالقات المتردية وال تبق
وحيداً.

يكافئك الحظ على تفهمك األمور بشكل هادئ.

tariq_albahhar
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عبــداهلل ملــك يشــيد بأيام الشــارقة المســرحية
محرر مسافات
تنطلــق فــي الفترة من  18إلــى  26مارس
المقبل فعاليات أيام الشــارقة المســرحية
فــي دورتهــا ال  30بمشــاركة واســعة مــن
قبل الفرق المسرحية اإلماراتية وبحضور
مجموعــة كبيــرة مــن نجــوم المســرح في
الخليــج والــدول العربيــة ،واســتعدادا
لتنظيم هذه التظاهرة المسرحية الكبيرة
عقــدت اللجنــة العليــا للمهرجــان برئاســة
أحمــد بورحيمــه مدير المهرجــان بحضور
الكاتب إســماعيل عبــدهللا ،والفنان أحمد
الجســمي ،والفنــان عبدهللا راشــد والفنان
محمــد جمــال ،حيــث اســتعرضت اللجنــة
فــي أجتماعهــا كافــة االمــور اإلداريــة
ال جديداً في مدينة لوس أنجلوس
» »اشترت النجمة البريطانية أديل منز ً
األميركية مقابل منزل سيمون كونيكي الذي أعلنت انفصالها عنه
في شهر أبريل وتقدمت في األسبوع الماضي بأوراق الطالق الرسمية
النهاء عالقتهما.
الجدير ذكره أن سعر المنزل وصل إلى  10.65ماليين دوالر .وهو منزل
كبير يحمل طابعا قديم ًا من ستينيات القرن الماضي ،فيه خمس
غرف نوم وستة حمامات.

أيام الشارقة المسرحية

عبدالله ملك

لإلبــداع المســرحي فــي الخليــج ومنصــة

العــرس الفنــي والفعاليــات المصاحبــة ،ال

الشــارقة المســرحية عــن تأســيس رابطــة

للتباحــث وتبــادل الخبرات بيــن الفنانين،

ســيما وان التقــاء الفنانيــن الخليجييــن

أهــل المســرح التــي تعنــى برعايــة ودعــم

فاأليــام تقــدم عروضــا مســرحية جميلــة

باســتمرار لــه أثــره الطيــب ســواء لتبــادل

المســرحيين وذويهــم في مختلــف أقطار

وقويــة والمنافســة تكــون علــى أشــدها

الخبــرات أو للتنســيق والعمــل الفنــي

الوطــن العربــي عنــد الظــروف الحياتيــة

وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة المسرح

المشترك.

الصعبــة ،كمــا نالــت مســرحية “مجاريــح”

الخليجــي .واضــاف ملــك ..فــي كل عــام

يجــدر بالذكــر أن صاحــب الســمو الشــيخ

لمســرح الشــارقة الوطنــي جائــزة أفضــل

القديــر عبــدهللا ملــك ل”البــاد” ان ايــام

تصلنــا دعــوات مــن األخــوة المنظميــن

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي

عــرض مســرحي متكامــل وفــاز الفنــان

لحضور ايام الشارقة المسرحية لمشاركة

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة،

إبراهيــم ســالم بجائــزة أفضــل إخــراج

الشــارقة المســرحية اصبحــت عنوانــا

أخوتنــا فــي اإلمــارات ودول الخليــج

أعلــن فــي الــدورة الماضيــة مــن أيــام

مسرحي عن مسرحية “الساعة الرابعة”.

والفنيــة وكذلــك لجنــة قــراءة وإجــازة
ً
فنيــا والمكونــة مــن :الفنانــة
النصــوص
الســورية أمــل حويجــة ،والمســرحي
المغربي الحسن النفالي ،والناقد والكاتب
العراقي فيصل جواد.
وفي ســياق متصل قــال الفنان البحريني

أفالم نسائية  %100في مهرجان الجونة السينمائي
النجمــة هنــد صبــري تبحــث عــن (حلــم نــورا) قبــل مهرجــان قرطــاج بتونــس
طارق البحار
قدمــت الفنانــة التونســية هنــد صبــري فيلمهــا التونســي الفرنســي البلجيكــي المشــترك (حلم
نــور)ا للمخرجــة هنــد بوجمعــة في مهرجان الجونة الســينم*ائي في دورتــه الثالثة هذا العام
قبل مهرجان قرطاج الســينمائي بحضورها وحضور طاقم الفيلم الذي يشــارك في مســابقة
األفالم الروائية الطويلة بالمهرجان الكبير والمتميز.
شــهد العــرض حضــور عــدد مــن نجــوم الفــن
علــى الســجادة الحمــراء ،ومن بينهــم النجمة
منى زكى ،بوسي شلبي ،شيرين رضا ،نسرين
طافــش ،ميــس حمــدان ،ايمان العاصــي ،صبا
مبارك ،الرا إســكندر ،رشــا مهدي ،أحمد حاتم،
لقــاء الخميســي ،تامــر حبيــب ،ليلــى علــوي،
هنــادي مهنــا ،هالــة خليــل ،كمــا حضــر الفنــان
أحمــد داود وزوجتــه عــا رشــدي ،إنجــي
وجدان ،هنا شيحة ،بشرى ،محمد سامي ،مي
عمــر ،أروى جــودة ،مها الصغيــر ،محمد كريم،
يســرا ،غــادة عــادل ،بســمة ،أبــو ،ليلــى علــوى،
مــى عمــر ،خالــد الصــاوى ،إينــاس الدغيــدي،
هنــا شــيحة ،بشــرى ،المخــرج محمــد ســامي،
أروى جــودة ،ناهــد الســباعي ،مــي الغيطــي،
ريــم مصطفــي .يتحــدث الفيلــم عــن قضيــة
نورا التي يقضي زوجها سفيان ،مدة عقوبته
في الســجن ،وتعمل في مستشــفي في قســم
تنظيف المالبس هناك وهي أم لثالثة أطفال،
تحــاول التوفيــق بيــن ذلــك وبيــن اســرتها
الصغيــرة وحبها (لســعد) .والــذي تعتبره حبها
فــي اثنــاء غيــاب الــزوج فــي الســجن والــذي
بســبب ذلــك تطلــب الطــاق وقبل أيــام قليلة
على الطلب ،يتعرض حلمها مع لسعد ،للخطر،
مــع إعــان إطــاق ســراح زوجها ســفيان بعد

العفــو الحكومــي ،فيقــرران الهــروب مــن كل
شــيء معً ــا ،لكن الزوج يكتشــف هــذه العالقة
بينهمــا فيقــرر االنتقــام بصــورة شــنيعه ،وهنا
السؤال هل تتخلى نورا عن حلمها ام ال؟
القصــة مســتوحاة مــن أحداث حقيقيــة لفتاة
تنتمي للطبقة الكادحة بتونس ،وفكرة الفيلم
جديــدة وتظهــر الدعــم الكامل للمــرأة العربية
وتمكيــن النســاء ،حيــث يعالــج الفيلــم قضية
مهمــة وهــى دعــم المــرأة أمام مــا تواجهه من
صعــاب الحيــاة ،وهــذا مــا تبــرزه الفنانــة هنــد
صبري في أغلب أعمالها السينمائية.
ويذكــر أن اخــر اعمالها انها شــاركت في فيلم
الفيــل “األزرق “ 2يضــم نفــس فريــق عمــل

الثانــي ،كما يظهر الفنــان إياد نصار وعدد من

وحقائق ممتعة عن عملية اإلنتاج والتحضير

الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

للمسلســل .إضافة إلى ذلك ،أقيمت محاضرة

السينما في حفل موسيقي

بعنــوان “فيســبوك وإنســتجرام لصانعــي
المحتــوى” القاهــا مديــرة تخطيــط العالقــات

ضمن إطار عروض الســجادة الحمراء أقيمت

االســتراتيجية بفيســبوك ســارة أبــو زهــرة

حفلــة “الســينما فــي حفــل موســيقي” بقيــادة

ومديــر التخطيط االســتراتيجي بإنســتجرام

الموســيقار أحمــد الصعيدي مؤســس ورئيس

ســامر جونــي جمــال .المحاضــرة أجابــت عن

الجمعيــة الفيلهارمونيــة المصريــة ،بمشــاركة
العازفيــن المنفرديــن جانيــت ســونج على آلة
الكمــان ،وفيديريكــو مونديلشــي علــى آلــة
الساكســفون ،وفيكتوريــا كابرالوفــا علــى آلــة
التشــيلو ،واألداء الصوتــي ألمينــة خيــرت.
وانقســم الحفل إلى جزئين ،األول بموســيقى
هولييــود الشــهيرة بينمــا الثانــي بموســيقى

األســئلة المتعلقــة باســتخدام الســينمائيين
مــن األفــام الســينمائية المميــزة مثــل “ألــم

البرنامج الخاص.

ومجــد” للمخــرج بيــدرو ألمودوفــار ومــن

جسر الجونة

مجالك؟ كيف يمكن أن تســتخدم قوة مواقع

أحســن تمثيــل فــي الــدورة ال 72لمهرجــان

تضمــن برنامــج جســر الجونــة الســينمائي

التواصل بأفضل شكل؟.

بطولــة أنطونيو بانديــراس ،والذي نال جائزة
كان الســينمائي .إضافــة إلــى “ســيدة النيــل”

الجــزء األول ،وفــي مقدمتهم المخرج مروان

الملحن السينمائي نينو روتا بحضور كبير.

كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشــيرين رضا،

أفالم

والفيلم التســجيلي “كاميرا أفريقية” للمخرج

إلــى جانــب ذلــك عــرض المهرجــان العديــد

والباحــث فريــد بوغديــر ضمــن إطــار عروض

حامــد والمؤلــف أحمــد مــراد ،مــع النجميــن
وانضمــت لهــم النجمة هند صبــري في الجزء

لمواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــا هــي

للمخــرج عتيــق رحيمــي بعــد عرضــه األول
بأيــام قليلة فــي مهرجان تورنتو الســينمائي،

جلســة تعريفية بعنوان “إنتاج مسلسل “قصة
الخادمــة” التابع لمنصة هولــو الرقمية” والتي

الممارســات األفضــل لتحقيــق أهدافــك فــي

كمــا عقــد نقــاش “بنــاء جســور للتواصــل:
دوافــع اإلنتــاج اإليطالي المشــترك” مع رئيس

قدمتها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قســم

العالقــات الدوليــة فــي “أنيــكا” (الجمعيــة

تطويــر المسلســات فــي اســتوديوهات إم

اإليطاليــة لصناعــات الســينما والوســائط

قصصــا
ً
جــي إم ليندســي ســلون ،وحكــت لنــا

المتعددة) روبرتو ستابيل.
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رئيس مجلس اإلدارة

04:09

يتخفى في زي امرأة ويدخل صالونا نسائيا

الظهر:

11:29

قضــت محكمــة االســتئناف فــي دولــة

وذكــرت التحقيقــات أن إحــدى العامــات

العصر:

02:55

الكويت بحبس مواطن كويتي ســنتين مع

في الصالون النســائي ساورها الشك بشأن

المغرب:

05:30

الشــغل والنفــاذ ،لتشــبهه بالنســاء وانتحال

هويته ،وتبين لها أنه رجل متشبه بالنساء.

صفــة امــرأة .ووفقا لصحيفــة “ 25فبراير”،

وتــم القبض على المتهــم وأحيل للمحاكمة

دخــل المتهــم لصالــون نســائي بهــدف

بتهمتي التشبه بالنساء وهتك عرض نساء

الجلوس مع النساء ،منتحال صفة امرأة.

بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.
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أحمد البحـر
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تعطل مكيف الهواء في محطة
الفضاء الدولية
أبلــغ رائــد الفضــاء الروســي ألكســندر سكفورتســوف ،المتخصصيــن فــي مركــز
المراقبة الروسي عن فشل نظام تكييف الهواء على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال ألكســندر سكفورتسوف للمركز،

المنصــوري ،ورائــدي الفضاء الروســي

حيث تقوم وكالة ناسا ببث المكالمات

أوليــغ

واألميركيــة

سكريبوتشــكا

مــع طاقــم محطة الفضــاء الدولية مع

جيسيكا مير إلى المحطة الدولية.

متخصصين على األرض “هناك رسالة

وســيجري المنصــوري  16تجربــة

حــول توقــف عمــل مكيــف الهــواء

علميــة بالتعــاون مــع وكاالت فضــاء

علــى متــن المركبــة” .ويشــار إلــى أن

عالمية ،ضمن برنامج “اإلمارات لرواد

هنــاك نظاميــن لتكييــف الهــواء علــى

الفضــاء” ،الــذي يشــرف عليــه مركــز

متــن المركبــة .ويأتــي هــذا اإلعــان

محمد بن راشــد للفضــاء ،أول برنامج

بعــد أن التحمــت المركبــة “ســويوز أم

في المنطقة العربية يعمل على إعداد
كــوادر وطنيــة ُتشــارك فــي رحــات

الدولية ،مســاء األربعاء ،وتضم ضمن

الفضــاء ،وتســاعد فــي تحســين حياة

طاقمهــا رائد الفضــاء اإلماراتي هزاع

البشر على سطح األرض.

أس  ”15بنجــاح مــع محطــة الفضــاء

نماذج من إبداعات المصممة الهندية مانيش أرورا
خالل عرض أزياء مجموعة ربيع وصيف  2020في
باريس( .أ ف ب)

ألعاب الفيديو تهدد قلب األطفال

حل ثوري يبشر برحلة “لندن نيويورك” في ساعة

حذرت دراســة جديدة من إمكان تســبب ألعاب الفيديو في حدوث مشــكالت في

يعكــف مهندســو طيــران بريطانيــون،

القلب لدى بعض األطفال.

علــى تطوير محرك قوي يفوق ســرعة
الصوت ،وســط آمال بأن يختصر مدة
السفر بين مناطق العالم ،بشكل ثوري.
وبحســب ما نقــل موقع “فايــس” ،فإن
محــرك الطائرة الجديد ،الذي ســيكون
جاهــزا علــى األرجح في العــام ،2030
ســيقلص مــدة الســفر بيــن ســيدني
ولنــدن إلــى  4ســاعات ،أمــا التنقل من
لندن إلى نيويورك فلن يتجاوز ســاعة
واحدة.
ويتيح المحرك الذي أطلق عليه االسم
المختصــر “ ،”SABREالوصــول إلــى
ســرعة  5.4مــاش أي  6400كيلومتــر
فــي الســاعة الواحــدة ،وهو أمــر يبدو
بمثابة خيال في الوقت الحالي.
ويقــول الخبــراء إن الطائــرة ،التــي
ســتقطع هــذه الرحــات فــي مــدة
قياســية ،ســتكون قــادرة علــى تجاوز
سرعة الصوت بـ 5أو  6مرات.
ونقلــت تقاريــر تقنيــة أن المحــرك
الهجين ،الذي يعتمد على األوكسجين

أستراليا تقر

قانونا يبيح
اإلجهاض

أقــر برلمــان واليــة نيــو ســاوث ويلــز
األســترالية قانونــا يبيــح اإلجهــاض،
لتصبــح الواليــة األخيرة فــي البالد التي
تتخذ هذه الخطوة.
واعتمــد البرلمــان المحلــي للواليــة
القانــون بنتيجــة  26صوتــا مقابــل 14
صوتــا ،وينــص علــى إمكانيــة إنهــاء

المحرك سيحدث ثورة في مجال الطيران

والهيدروجيــن ،ســيكون أرخــص مــن

وهــي مركبات يمكن أن تحلق كطائرة

المحرك المستخدم حاليا.

فــي الغــاف الجوي فــي األرض ،لكنها
علــى

تســتطيع أيضــا أن تتحــرك فــي فــراغ

وتقــول

الشــركة

المشــرفة

المشــروع “رياكشــن إنجينــز” ،إن هــذا

الفضــاء ،أي أنهــا ســتكون قــادرة على

المحــرك ســيحدث ثــورة حقيقيــة في

اإلقــاع بشــكل أفقــي ،ثــم ســتتحول

مجالي الطيران والفضاء.

إلــى مــا يشــبه الصــاروخ وتحلــق فــي

ويراهن العلماء على هذا المحرك ألدل

الفضاء.

تطويــر ما يعــرف بـ ”طائــرات الفضاء”

مدينة فلبينية تحول المخلفات لزهور تيوليب
حولــت مدينــة فــي جنــوب الفلبيــن عبــوات بالســتيكية ملقــاة فــي القمامــة إلــى زهــور
تيوليــب ملونــة مــأت بها حديقة اجتذبت الســائحين وزادت من الوعــي بأهمية إعادة
تدوير المخلفات.
وافتتحــت حديقــة التيوليــب ،االثنيــن

شــكل زهــور وتلوينهــا باألحمــر واألصفــر

الماضــي ،وتضم  26877عبوة بالســتيكية

والــوردي واألزرق ومــزج بعضهــا بالرمــل

ُجمعــت من  45قرية حــول مدينة الميتان

واألســمنت لعمــل ممــرات للمشــاة فــي

فــي جزيــرة باســيالن بالطــرف الجنوبــي

الحديقــة .وقالــت روز فوريجــاي رئيســة

الغربي من األرخبيل.

بلدية الميتان“ :لنكن حريصين على تقليل

وتمثلــت الفكــرة فــي تقطيع العبــوات على

استخدامنا للبالستيك ألدنى قدر ممكن”.

الحمــل فــي األســبوع ال  22ومــا بعــده،

لممارســة ألعــاب الفيديــو .وفقــد صبــي يبلــغ

ليشــخص األطبــاء حالتــه بعــدم انتظــام

من العمر  10سنوات ،الوعي فجأة بعد فوزه

ضربات القلب.

في إحدى ألعاب الحروب ،ورغم أنه اســتعاد

وأشــار الباحثون إلى أن كثرة ممارسة ألعاب

وعيــه ،إال أنــه تعــرض في وقــت الحق ألزمة

الفيديــو تتســبب فــي حــدوث المشــكالت

قلبيــة فــي المدرســة .وعلــى ذات الصعيــد،

الصحية ،خاصة على صعيد القلب.

“باربي” ..دمى جديدة تحمل صفات الجنسين
بــدأت اليــوم شــركة “ ”Mattelاألميركيــة ،المعروفــة بإنتاجها لدمى “باربي” الشــهيرة،
في تصنيع تشكيلة جديدة من الدمى التي تحمل صفات الجنسين في الوقت نفسه.
وقالت الشــركة إن قرار إنتاج هذه الدمى

للذكــور وأخــرى لإلنــاث ،جــاءت “بعــد أن

التــي ال تحمــل هويــة جنســية جــاء تلبية

شعرنا بأنه الوقت المالئم إلنتاج مجموعة

لطلبات األطفال الراغبين في “التعبير عن

من الدمى من دون هوية جنسية”.

أنفسهم بحرية”.

وتابعــت بالقــول إنــه “وبعد إجــراء العديد

وأفــادت المســؤولة فــي الشــركة ،كيــم

مــن األبحــاث ،اكتشــفنا أن األطفــال ال

كولمــون ،بــأن تشــكيلة الدمــى الجديــدة

يرغبــون فــي أن تخضــع ألعابهــم لمعاييــر

التي تضم  6نماذج تجمع صفات جسدية

الجنس”.

ضــرب زلــزال بقــوة  5.7درجــات علــى
مقيــاس ريختــر مدينــة إســطنبول ،أمــس
الخميــس ،وأدى الزلــزال إلــى انقطــاع
االتصــاالت فــي المدينــة الواقعــة شــمال
غربــي تركيا .وقــال مرصــد قنديلي لرصد
وأبحــاث الــزالزل ،إن زلــزاال قوتــه 5.7
درجــات هــز مدينــة إســطنبول ،أكبــر مدن
تركيــا أمس ،مشــيرا إلــى أن مركــز الزلزال
يبعــد نحــو  70كيلومتــرا غربي إســطنبول
في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.
ونقلــت رويتــرز عــن شــهود بأنهــم شــعروا
باهتــزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال،
فــي حيــن هــرع العديــد مــن العامليــن في
البنايــات المرتفعــة إلــى مغادرتهــا خوفــا
على حياتهم.
ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة
أرضيــة بقــوة  4.7درجــات علــى مقيــاس
ريختر ضربت مدينة إســطنبول ،وتركزت
فــي بحــر مرمــرة ،بالقــرب مــن ســواحل
منطقــة ســيلفري فــي القســم األوروبــي
للمدينة بعمق  9.8كيلومترات.

مسافرة تفتح مخرج

الطوارئ الستنشاق

“هواء نقي”

فتحت راكبة باب الطوارئ قبيل إقالع الطائرة
قائلة إن المقصورة كانت “خانقة” ولذلك كانت
تريــد الحصــول على “هــواء نقــي” ،بينما كانت
الطائــرة علــى المــدرج .ولــم يتــم الكشــف عــن
هويــة المســافرة التــي كانت على متــن الرحلة
الجويــة رقــم  8215التابعــة لخطــوط زيامــن
الجويــة الصينيــة ،فــي  23ســبتمبر ،بمطــار

فــإن الحادثــة وقعــت فــور اكتمــال نصــاب

اإلجهــاض فــي الســابق إذا رأي األطبــاء

المسافرين واستعداد الطائرة لإلقالع .ويعتقد

أن اســتمرار الحمــل يشــكل خطــرا علــى

بــأن المــرأة شــعرت بالضيــق وأن المقصــورة

الصحة البدنية أو العقلية للشخص.

“كانــت خانقــة للغايــة” مــا دفعهــا لفتــح مخرج

» »يشار إلى أن البابا فرنسيس كان

الطــوارئ للحصــول على بعض “الهــواء النقي”،

قد وصف عمليات اإلجهاض

بحسبما ذكرته التقارير المحلية.

التي تتم بعد أن تبين اختبارات

» »واضطر طاقم الرحلة والمسافرون

ما قبل الوالدة احتمال إنجاب

اآلخرون المتجهون إلى مدينة النتشو،

أطفال يعانون من عيوب خلقية

األضعف.

فيهــا أطفــال صغــار ألمــراض قلبيــة نتيجــة

ألنــه كان على وشــك الفــوز في لعبــة فيديو،

االتصاالت

هوبــى بوســط الصين .ووفقــا لطاقــم الطائرة،

“يورونيــوز” .وكانــت الواليــة تبيــح

العنصر من خالل القضاء على

جامعة ســيدني عــن  3حاالت حديثة تعرض

مــن قبــل جراحــة فــي القلــب ،بحالــة إغمــاء

إسطنبول ويقطع

ووهــان تيانخــه الدولــي ،في عاصمــة مقاطعة

إذا وافــق طبيبان ،حســبما ذكرت شــبكة

بأنها تماثل محاوالت النازي لنقاء

ووفقــا لصحيفــة “متــرو” ،كشــف باحثون من

أصيــب صبــي يبلغ من العمــر  15عاما ،خضع

زلزال قوي يضرب

بشمال غرب الصين ،على االنتظار في

وتعد الفلبين مصدرا رئيسيا لتلوث مياه المحيط بالمواد البالستيكية ،وال يخضع سوى جزء ضئيل
من مخلفاتها لعملية إعادة التدوير.

الطائرة إلى حين وصول شرطة المطار
واعتقال المرأة الرتكابها هذه الجريمة.

ممثلة بوليوود بريانكا تشوبرا جوناس أثناء التقاط صور ترويجية
لفيلمها المقبل “السماء وردية” في مومباي (أف ب)

