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العظــام  أمــراض  رئيــس قســم  أفــاد 
بمجمــع الســلمانية الطبــي، علي رضا 
الجهــود  إطــار  فــي  بأنــه  كراشــي، 
المتواصــل  والتنســيق  المشــتركة 
بيــن إدارة مجمــع الســلمانية الطبــي 
وقســم العظام، تــم تخصيص عيادة 
واإلصابــات  العظــام  مرضــى  لعــاج 
والكسور بقسم الطوارئ والحوادث، 
للعظــام  استشــارية  عيــادة  لتكــون 
ومتخصصــة لعــاج مرضــى العظــام 
بقســم  والكســور  واإلصابــات 
الطــوارئ والحــوادث التــي تســتقبل 
كل الحــاالت الطبيــة الطارئــة والتــي 
ســتحتاج لتحويــل الحــق إلــى قســم 
العظــام بعــد معالجتها فــي الحوادث 
مــن  المحولــة  الحــاالت  وخصوًصــا 

كافة المراكز الصحية في البحرين.

 وأوضــح كراشــي أن العيــادة والتــي 
يتنــاوب علــى العمــل بهــا طاقــم مــن 
مــن  والمختصيــن  االستشــاريين 
أطباء قسم العظام تمّكنت من زيادة 
عــدد المواعيد المتاحة في العيادات 
ــا، مؤكــًدا  240 موعــًدا إضافيًّ بنحــو 
أن هــذه الزيــادة ســاهمت فــي رفــع 
مجمــوع عــدد الحــاالت التــي نقــوم 
بمتابعتهــا فــي الوقــت الحالي لتصل 
ا  إلــى أكثــر مــن 640 مريًضا أســبوعيًّ
والتــي يتــم معاينتهــا فــي العيــادات 

الخارجية.
ا في  وبيــن أن الزيــادة ســاهمت فعليًّ
تقليــص فترات االنتظار في مواعيد 
العظام إلى 50 %، والتي كان يعاني 
منهــا المرضــى فــي عيــادات العظــام 

الخارجية.

عيادة جديدة للعظام لعالج 
640 مريضا أسبوعيا

أبوظبي - مجلة أخبار الكمبيوتر

الــذكاء االصطناعــي  أكــد رئيــس جمعيــة 
جاســم حاجــي أن البحرين مرشــحة بقوة 
لتتبــوأ المركــز األول على مســتوى الشــرق 
األوســط لشركات التقنية العالمية لتطوير 
برمجيــات بحوث الــذكاء االصطناعي؛ لما 
تملكه من رأس مال بشري ووجود معاهد 
تدريبيــة.  جــاء ذلــك فــي مقابلــة أجرتهــا 
مجلة أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط 
فــي  حاجــي  مــع  اإلمــارات،  مقرهــا  التــي 

سبتمبر الماضي.

البحرين مرشحة 
للمركز األول لبحوث 

بعد اعتداء على دبلوماسيين.. العراق يغلق قنصليته بمشهدالذكاء االصطناعي

قتيل و200 جريح في احتجاجات بغداد

بغداد ـ وكاالت

فــي  200 بجــروح  قتــل مدنــي وأصيــب نحــو 
بالقــوة  األمنيــة  القــوات  تفريــق  أثنــاء  بغــداد 
تظاهــرة مطلبيــة مســتخدمة الرصــاص الحــي 
والمطاطــي والغاز المســيل للدموع، بحســب ما 

أعلنت وزارة الصحة في بيان.
القــوات  160 مدنيــا و40 مــن  وبيــن الجرحــى 
تظاهــر  وقــد  الصحــة.  بيــان  بحســب  األمنيــة، 
أكثر من ألف شــخص في وســط العاصمة أمس 
وفــرص  الخدمــات  بتوفيــر  للمطالبــة  الثاثــاء 

العمل.
وبدأت مســيرة سلمية مع أكثر من ألف شخص 
بغــداد،  وســط  التحريــر  ســاحة  نحــو  توجهــوا 
عندمــا بــدأت الشــرطة بإلقــاء القنابــل الصوتية 
والغاز المســيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ما 
أدى إلى تعرض البعض لمشكات في التنفس. 
وطالــب المحتجــون بتغييــر الحكومــة بســبب 

فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.
علــي  محمــد  العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  وجــه 
قنصليــة  فــي  العمــل  بتعليــق  أمــس  الحكيــم، 

العــراق بمدينــة مشــهد اإليرانيــة علــى خلفيــة 
االعتــداء على دبلوماســيين عراقيين، بحســب 

ما أفادت وكالة األنباء العراقية.

وكانت أجهزة األمن اإليرانية اعتقلت موظفْين 
عراقيْين مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية 

بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.

اشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب في ميدان التحرير. )أ ف ب(

“التتابع المختلط” يتقلد الميدالية البرونزية العالمية“الفضائيات” يكرم النجومسجن شقيق روحانيقواعد جديدة لألمتعة بـ “المطار”يخدر المسافرين ويسرقهم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى  «

متهما في قضايا السرقة بحق عدد 
من المسافرين األجانب الذين سرق 

ممتلكاتهم بعد تخديرهم، بسجنه 10 
سنوات عن السرقة باإلكراه، وحبسه 

6 أشهر أخرى عن االعتداء على سالمة 
جسمهم بالمخدر.

أعلنت شركة مطار البحرين بدء  «
العمل بالقواعد الجديدة لألمتعة 

في مطار البحرين الدولي؛ 
من أجل ضمان سير إجراءات 

تسجيل السفر بمزيد من السرعة 
والكفاءة.

قضت محكمة إيرانية بحبس  «
شقيق الرئيس حسن روحاني 5 

سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
“فارس” شبه الرسمية، أمس 

الثالثاء، نقاًل عن المتحدث باسم 
السلطة القضائية.

كرم مهرجان الفضائيات العربية مؤخرا  «
في مصر وسط حضور مكثف من 

النجوم في فعالياته في القاهرة. يذكر 
أن المهرجان ينظم فعالياته للعام الـ 

10 على التوالي، ويعتمد المهرجان على 
تصويت الجمهور فضال على جوائز 

خصوصا من النقاد.

تقلد منتخبنا الوطني للتتابع  «
المختلط 4x400 الميدالية 

البرونزية رسمًيا في حفل التتويج 
الذي أقيم األحد الماضي ضمن 

منافسات النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى للرجال والسيدات، التي 

تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 6 أكتوبر الجاري.
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انطالق معرض البحرين الدولي للدفاع 28 أكتوبر
تحــت رعايــة عاهــل البــاد القائــد األعلى صاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تستضيف مملكة البحرين 
الدولــي  البحريــن  مــن معــرض ومؤتمــر  الثانيــة  النســخة 
للدفاع “معرض الدفاع والخدمات الثاثية” )بايدك( 2019 
الــذي ينعقــد فــي الفتــرة من 28 إلــى 30 أكتوبــر 2019 في 
مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات بمشــاركة 
دوليــة واســعة مــن 60 دولــة حــول العالــم، بدعــم كبير من 
قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض 
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبإسناد 
ودعــم مــن قــوة دفــاع البحرين فــي إطــار دورهــا الوطني 

المشــهود في تعزيز األمن واالستقرار. وبعد النجاح الكبير 
الذي حققته النســخة األولى من معــرض ومؤتمر البحرين 
الدولــي للدفــاع فــي 2017، مــن المتوقع مشــاركة أكثر من 

)02(200 شركة عارضة في معرض هذا العام.

مارغريت حسن تفوز بنصف 
مليون دوالر في “حصادي”

جاللة الملك

جاللة الملك يرعى 
الحدث العالمي 

بمشاركة 60 دولة

المنامة - بنا
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بدور المالكي من السلمانية

حماية للمالحة الدولية... لقاء سعودي أميركي “بحري” رفيع

الرياض: “موقف موحد” لردع إيران

الرياض ـ وكاالت

أمــس  الســعودي،  الــوزراء  مجلــس  شــدد 
الثاثــاء، علــى مضاميــن كلمــة المملكــة أمــام 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا 
دعــوة  مــن  شــملته  ومــا  بنيويــورك،  الـــ74 
موحــدا  “موقفــا  بالوقــوف  الدولــي  للمجتمــع 
وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط إلنهاء 
السلوك اإلرهابي والعدواني للنظام اإليراني”.
وأوضح المجلس أنه البد من ممارسة “أقصى 
درجات الضغط لتغيير طبيعة النظام اإليراني 
وســلوكه، بعد أن أصبح منذ 40 عاما ال يعرف 
ســوى التفجير والتدمير واالغتيال في العالم 

أجمع”.
فــي  اإليرانيــة  الحوثــي  ميليشــيات  وكانــت 
اليمن قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي 
اســتهدف منشــأتي النفط فــي بقيق وخريص 
في 14 سبتمبر، إال أن السعودية عرضت أدلة 

تثبت ضلوع إيران في الهجوم.
وأعرب مجلس الوزراء الســعودي عن تقديره 
لمــا عبــرت عنــه الــدول المشــاركة مــن تنديــد 
علــى  التخريبيــة  لاعتــداءات  واســتنكار 

منشــأتي النفط في خريص وبقيق، التابعتين 
لشركة “أرامكو”.

المركزيــة  القيــادة  أعلنــت  آخــر،  جانــب  مــن 
الثاثــاء،  أمــس  األميركيــة،  البحريــة  لقــوات 
الريــاض فــي  أن قائدهــا جيمــس مالــوي زار 
مطلــع األســبوع، حيــث بحث مع قائــد القوات 
فــي  الدفاعــات  تعزيــز  الســعودية  البحريــة 

مواجهة التهديدات اإليرانية.
أميركيــة  لدعــوة  عــدة  دول  واســتجابت 
بتشــكيل تحالف بحري دولي لحماية الماحة 
فــي مضيــق هرمــز، بعــد هجمــات اســتهدفت 
ناقــات نفــط فــي ميــاه الخليــج هــذا العــام، 
اتهمــت فيهــا الواليــات المتحدة أيًضــا طهران 

بتنفيذها.

مجلس الوزراء السعودي

دعم المحروقات والديزل مستمر
وزير النفط: شركات المنطقة مستعدة للتصدي ألي عارض

أكــد وزيــر النفــط الشــيخ محمد بــن خليفة 
المحروقــات  دعــم  اســتمرارية  خليفــة  آل 
الوزيــر  وأوضــح  البحريــن.  فــي  والديــزل 
للصحافييــن على هامش فعاليــات المؤتمر 
والمعرض العالمي السابع للصحة والسامة 
المرونــة  “الكفــاءة،  شــعار  تحــت  والبيئــة 
واالســتدامة”، مساء أمس األول، أن الدعم 
للديــزل الــذي يبــاع الصياديــن البحرينييــن 

مستمر وال يوجد فيه أي تغيير. 
لقطــاع  يبــاع  الديــزل  منتــج  إلــى  يشــار 
عــن  يقــل  بســعر  البحرينييــن  الصياديــن 
مقدار 30 فلًســا عن الســعر الحالي بالســوق 
المحليــة، وفًقــا لآللية المعتمــدة في تقديم 
الدعــم، فالحكومــة تدعم القطــاع بأكثر من 

ا.  مليون دينار سنويًّ
النفــط  ألســعار  المؤشــرات  عــن  وبســؤاله 
المســتقبلية، أوضــح أن أســعار النفــط فــي 
األســواق متغيــرة، ومــن الصعوبــة التكهــن 
بها، الفًتا إلى أن األســعار لم تشــهد ارتفاًعا 

كبيــًرا فــي األســواق العالميــة، وبقيــت عند 
مســتواها، على الرغم مما حــدث لـ”أرامكو” 

السعودية.
االســتعدادات  عــن  استفســار  وفــي 
والجهوزيــة في البحرين لحماية المنشــآت 

بعــد الحــادث في “أرامكــو” الســعودية، أكد 
وزير النفط وجود خطط مسبقة في شركة 
“أرامكــو” وكذلــك فــي البحريــن، وهذا يدل 
علــى اســتعداد شــركات المنطقــة للتصــدي 

)٠٩(ألي عارض.
)١٢(

أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري

وزير النفط ملقيا كلمته في الملتقى أمس األول
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جاللــة الملــك يرعــى الحــدث العالمــي بمشــاركة 60 دولة

انطالق معرض البحرين الدولي للدفاع 28 أكتوبر

تحت رعاية عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
تســتضيف مملكــة البحريــن النســخة الثانية من معــرض ومؤتمر البحريــن الدولي للدفاع 
“معرض الدفاع والخدمات الثالثية” )بايدك( 2019 الذي ينعقد في الفترة من 28 إلى 30 
أكتوبــر 2019 فــي مركــز البحريــن الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشــاركة دولية واســعة 
مــن 60 دولــة حــول العالم، وذلك بدعم كبير مــن قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا 
المنظمة للمعرض ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبإســناد ودعم من 

قوة دفاع البحرين في إطار دورها الوطني المشهود في تعزيز األمن واالستقرار.

 وبعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه 
النســخة األولى مــن معرض ومؤتمر 
البحريــن الدولي للدفــاع في 2017، 
مــن المتوقع مشــاركة أكثــر من 200 
شركة عارضة في معرض هذا العام.
 ويعــد الحــدث بمثابــة منصــة ثابتــه 
لعــرض أحــدث التقنيــات والمعــدات 
واألجهــزة فــي مجــال الدفــاع البري 
جانــب  إلــى  والبحــري،  والجــوي 
الموضوعات الحيوية التي يطرحها 
مؤتمــر التكنولوجيــا العســكرية فــي 

الشرق األوسط.
أحــد  الكبيــر،  الحــدث  هــذا  ويعــد   
فــي  االســتراتيجية  األحــداث  أهــم 
تأكيــًدا  إقامتــه  وتحمــل  المنطقــة، 
اإلمكانيــات  تطويــر  تكامــل  علــى 
والقــدرات العســكرية مــع التنســيق 

وفرصــة  والدبلوماســي،  السياســي 
والتشــاور  واآلراء  األفــكار  لتبــادل 
حول المســتجدات األمنيــة الراهنة، 
ويتيــح فرصــا لمناقشــة االبتــكارات 
أكبــر  مجــاالت  وفتــح  والحلــول 

للتعاون.
نســخته  فــي  “بايديــك”  نــال  وقــد 
نجاًحــا   2017 أكتوبــر  فــي  األولــى 
كبيــًرا فــاق التوقعــات حيــث تضمن 
عــدد  وبلــغ  شــركة،   180 مشــاركة 
دولــة   49 مــن  زائــًرا   9120 الــزوار 
وهــو أكثــر بثالثة أضعــاف من العدد 
المتوقع، وحــاز المعرض على جائزة 
أفضــل معرض في الشــرق األوســط 
لعام 2018م، ألفضل معرض تجاري 
يقــام علــى مســاحة تزيــد علــى 10 

آالف متر.

المنامة - بنا
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان ال خــلــيــفــة، وولـــي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ــيــس جــمــهــوريــة  بــرقــيــات تــهــنــئــة إلـــى رئ
غينيا ألفا كوندي؛ وذلك بمناسبة ذكرى 
استقالل بالده. كما بعث  صاحب السمو 
السمو  وصاحب  ــوزراء  ال رئيس  الملكي 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  الملكي 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب 
برقتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء 
جمهورية غينيا إبراهيم كاسوري فوفانا.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ غينيا 

بذكرى االستقالل

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
برقيــات تعزية ومواســاة إلــى رئيس جمهورية الهنــد رام نات كوفيند، 
إثر الوفيات الناتجة عن األمطار الغزيرة التي هطلت على والية أوتار 

براديش في شمال الهند. 
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
برقيتيــن مماثلتيــن إلــى رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد دولــة نارينــدرا 

مودي.

البحرين تعّزي الرئيس الهندي بضحايا األمطار

02

سمو الشيخ ناصر بن حمد جاللة الملك

ولي العهد يشيد بمستوى تطور العالقات البحرينية البريطانية
مســـتعرضا مـــع كبيـــر مستشـــاري الدفـــاع للشـــرق األوســـط آخـــر المســـتجدات

أشــاد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بمســتوى 
التطــور الــذي وصلــت إليــه العالقــات 
بيــن  المشــترك  والتعــاون  والتنســيق 
المتحــدة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
لتحقيــق  المســتويات  جميــع  علــى 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
األمــن  يحفــظ  وبمــا  الصديقيــن 

واالستقرار في المنطقة.
جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه فــي قصر 
القضيبيــة أمس بحضوروزيــر المالية 
ســلمان  الشــيخ  الوطنــي  واالقتصــاد 
بــن خليفــة آل خليفــة ورئيــس هيئــة 
األركان الفريــق الركــن ذيــاب بن صقر 
جــون  الســير  الفريــق  مــع  النعيمــي 

لوريمــر، وهــو كبير مستشــاري الدفاع 
للشــرق األوســط بالمملكــة المتحــدة، 

حيث تم خالل اللقاء استعراض عدد 
اإلقليميــة  والتطــورات  القضايــا  مــن 

خصوصا ما يتعلق باألمن واالستقرار 
في المنطقة.
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير السياحة والنقل الجوي 
واالقتصــاد  التقليديــة  والصناعــة 
االجتماعــي بالمملكــة المغربية محمد 
ســاجد، بمكتبــه أمــس، ســفير مملكــة 
البحريــن فــي الربــاط خالــد المســلم، 
حيــث قــام بتســليمه دعــوة مــن أجــل 
السادســة  الــدورة  فــي  المشــاركة 

لمعرض البحرين الدولي للطيران.
 وخــالل اللقــاء، أشــاد ســفير البحرين 
الثنائيــة  بالعالقــات  المغــرب  لــدى 
مملكــة  بيــن  تربــط  التــي  الوطيــدة 
البحريــن والمملكــة المغربيــة، مؤكــًدا 
حــرص المنامــة علــى تطويــر عالقات 

فــي  المشــترك  والتنســيق  التعــاون 
والصناعــة  والنقــل  الســياحة  مجــال 
يدعــم  بمــا  المجــاالت  مــن  وغيرهــا 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الشــقيقين.  مــن جانبه، أعرب ســاجد 
األخويــة  بالعالقــات  اعتــزازه  عــن 
البحريــن  مملكــة  بيــن  الراســخة 
والمملكــة المغربيــة وما تتســم به من 
تطــور ونمــاء مســتمرين علــى كافــة 
البحريــن  لمملكــة  متمّنًيــا  األصعــدة، 
المزيــد مــن التقــدم والرخــاء. وجــرى 
خــالل االجتمــاع البحث فــي عدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

البحرين تدعو المغرب للمشاركة في معرض الطيران وزير الكهرباء: تعزيز آليات التعاون مع “التنمية االقتصادية”
ــمــار ــث ــز االســت ــعــزي ــت ــم الــجــهــود الـــرامـــيـــة ل ــ خـــالـــد حـــمـــيـــدان: دع

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميــرزا فــي مكتبــه بمبنــى هيئــة الكهربــاء 
والمــاء الرئيس التنفيــذي الجديد لمجلس 
التنمية االقتصادية خالد حميدان بحضور 
المسؤولين من الجانبين، وفي بداية اللقاء 
رّحــب ميــرزا بالحضــور حيث قــدم خالص 
التهانــي والتبريــكات على تعييــن حميدان 
ا لمجلس التنمية االقتصادية  رئيًسا تنفيذيًّ
ــا لــه كل التوفيــق والســداد في مهام  متمنيًّ

عمله.
التنميــة  مجلــس  بجهــود  ميــرزا  وأشــاد   
االقتصاديــة فــي اســتقطاب االســتثمارات 
المباشــرة للمســاهمة في خلق فرص العمل 
بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 وقال 

إن هدفنــا مــن هــذا االجتمــاع هــو تــدارس 
الخطــة المســتقبلية للعمــل المشــترك بيــن 
قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة 

وعدد من الجهات الحكومية ذات العالقة.
ا   وخــالل االجتماع قّدم الوزير عرًضا مرئيًّ
حــول آخر الخطــط والمشــاريع التي تعمل 

جهــة،  مــن  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  عليهــا 
ومركــز الطاقة المســتدامة من جهة أخرى، 
المشــترك  الثنائــي  التعــاون  تعزيــز  وســبل 
بين الطرفيــن لصالح تقدم وازدهار مملكة 

البحرين.
 من جانبه، ذكر حميدان أن المجلس يعمل 
على استقطاب االستثمارات المباشرة إلى 
المملكــة مــن خــالل التركيز علــى قطاعات 
معينة تخدم التطور واالزدهار االقتصادي 
لمملكــة البحريــن مــن خالل تطويــر وخلق 
صناعات جديدة والتي ستوفر فرص عمل 

في السوق المحلية.
التنميــة االقتصاديــة   وأردف أن مجلــس 
يعمل بشــكل مباشــر مع مختلــف الوزارات 
والهيئــات الحكومية لدعم الجهود الرامية 
إلى تعزيز البيئة االستثمارية في المملكة.

االجتماع مع مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تعد مملكة البحرين من الدول ذات االهتمام الكبير بالشباب والنشء، يدل على ذلك 
كثــرة األنشــطة والفعاليــات المحليــة والدولية التي توجه لهؤالء الشــباب، وهو األمر 
الذي يعكس استيعاب متخذي القرار فيها لألثر اإليجابي الكبير الذي يحدثه تطوير 
قدراتهــم وتنميــة مهاراتهــم علــى مجتمعاتهــم وأوطانهــم، بــل علــى أنفســهم. وتأتــي 
جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتؤكد استمرار 
العمــل وبــذل الجهــود المتواصلــة في مجال تنمية الشــباب العالمي، ولفــت النظر إلى 
إمكانــات هــؤالء الشــباب مــن خــالل مــا يطرحونه من مشــاريع وأفــكار تنمويــة، تبرز 
إبداعاتهم وابتكاراتهم التي تصب في خدمة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وهنــا فنحــن فــي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP (، ننظر إلى مملكة البحرين 
بكثيــر مــن االمتنــان والتقديــر؛ ألنهــا تأخذ دورا مســاعدا يجعلها خير عــون لألهداف 
واألنشــطة األمميــة التــي تعمــل األمم المتحــدة ومكاتبهــا على توصيلها إلى شــعوب 
ودول العالم، من قبيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وليست هذه الجائزة 
المرموقــة إال مثــال مهــم علــي التعــاون والشــراكات المتعــددة القائمــة بيــن مملكــه 
البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقد تشــرف البرنامج اإلنمائي بالمشــاركة 
فــي مبــادرات مثــل المهرجــان العالمــي األول للشــباب، مدينــه الشــباب 2030 برنماج 
القيــادات الشــابة والمؤتمــر العربــي األول “دور الرياضــة فــي تحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة في العالم العربي”. كما يعمل برنامج االمم المتحدة اإلنمائي في البحرين 
أيضــا علــى تعزيز الطاقة المســتدامة، وتعزيز المؤسســات، وتنميــه القدرات، وضمان 

تبادل المعارف واالبتكارات.
وتأتي جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة 
عمليــة لهــذا التعــاون، فقــد ســاهم برنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي في وضــع معايير 
نســختيها األولــى والثانيــة، واقتــراح لجنــة التحكيم األوليــة المكونة مــن خبراء من 
هيئات ومنظمات اممية مختلفة، شــملت )برنامج االمم المتحدة للبيئة، اليونيســيف، 
برنامــج األمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية “الموئــل”، والمنظمــة الدولية للهجرة( 
مــن بينهــم أربعــة محكمين من برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي. وكان لوزارة شــؤون 
الشــباب والرياضة بصماتها الواضحة التي تشــكر عليها في هذا الصدد، حيث بذلت 
جهودا كبيرة في اإلعداد والتنسيق، إلخراج هذه الجائزة بالصورة التي تليق بمكانة 
مملكــة البحريــن، ودورهــا الملحــوظ عالمًيا في مقاربــة البرامج والمبــادرات الداعمة 

لفئة الشباب.
إن األمــر الالفــت حقــا أن هــذه الجائــزة قدمت نجاحــات عديدة أولها نجاح الشــراكة 
واإلعــداد بيــن البحريــن واألمــم المتحــدة، ثــم نجــاح البحريــن فــي تحقيــق العالميــة 
واســتمراره، وصــوال إلــى نجاح الجائزة نفســها، لذلك نقول: إن هــذه الجائزة نجحت 
قبــل أن ُتطلــق، وقبــل االحتفــال بها، حيث ارتفع عدد المتقدميــن من 663 إلى 3557 
هــذا العــام، مقارنــة بالعــام الماضي، وبنســبة 436 %، مع ازدياد ملحــوظ للدول التي 
ينتمــي لهــا المتقدمــون مــن 87 إلى 125 دولة بزيادة بلغــت 44 % عن العام الماضي، 
وهــي نســب عاليــة جــدا، تؤكد ثقــة الشــباب العالمــي والــدول بالجائــزة ومخرجاتها، 
وبمملكــة البحريــن ومــا تتمتــع بــه مــن ســمعة مرموقــة فــي المجــال الشــبابي. أضــف 
لذلــك التوقيــت المتميــز لتكريــم الفائزين بالجائــزة، فخالل األســبوع الماضي وبينما 
كانت البحرين ممثلة بجاللة الملك حمد تحتفي بشــباب ومؤسســات داعمة للشــباب 
فــي  الشــباب والمؤسســات يجتمعــون  هــؤالء  قــادة دول  الجائــزة، كان  بتســليمهم 
الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة ليؤكــدوا التزامهــم بنهــج التنمية المســتدامة بكافة 

أوجهها ومراميها.
وأخيــرا، اســتطاعت هــذه الجائــزة أن تكون منبــرا حقيقيا لألفكار المبتكــرة والرائدة 
التــي تعمــل علــى النهــوض بشــباب العالم ودوله، كما عكســت دورها الفاعل في نشــر 
ثقافــة وقيــم ومبــادئ األمــم المتحــدة، ممثلة في أجنــدة التنمية المســتدامة. خالص 
التهنئــة لمملكــة البحريــن، وقيادتهــا علــى هــذا النجــاح، وإلــى الفائزين بهــذه الجائزة 
القيمــة، مؤكديــن دعمنــا المتواصــل لجائــزة الملــك حمــد؛ لتمكيــن الشــباب لتحقيــق 
أهداف التنمية المستدامة، ولجميع المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أجندة التنمية 

المستدامة والنهوض بها في البحرين وخارجها.

*الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي
عضو لجنة التحكيم لجائزة الملك حمد

جائزة الملك حمد 
لتمكين الشباب ستيفانو باتيناتو*
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ا مصنع إعادة التدوير يعمل بطاقة 600 ألف طن سنويًّ
عسكر بــمــدفــن  الــمــخــلــفــات  إجــمــالــي  ــن  م  %  45 مــعــالــجــة  ــف:  ــل خ

تفقــد وزيــر األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيط العمراني عصــام خلف، عمليــات إنتاج مواد 
التدوير من مخلفات الهدم والبناء في منطقة )مدفن عســكر( والتي من الممكن اســتخدامها في 

الطبقات الترابية لما قبل اإلسفلت لرصف الطرق.

وأكــد خلــف أن “المصنــع بــدأ العمــل بطاقــة 
ا  ســنويًّ طــن  ألــف   600 لـــ  تصــل  اســتيعابية 
مــن أنقــاض البنــاء المعــاد تدويرهــا، وبنتائج 
ومواصفــات تطابق أفضل المعايير المعتمدة 
فــي بعض القطاعات ومنها الطبقات الترابية 
لمــا قبــل رصــف الطــرق أو أعمــال الدفــان أو 
مجلــس  االســتخدامات”.وكان  مــن  غيرهــا 
المناقصــات والمزايــدات قــد أرســى مناقصة 
على شــركة ناس لإلسفلت مدتها 10 سنوات 
تمتــد حتى العام 2028، الســتخدام مخلفات 
الهــدم والبنــاء في إنتاج مــواد معاد تدويرها 

تستخدم في بعض المشروعات اإلنشائية.
االســتراتيجية  “مبــادرات  إن  خلــف  وقــال 
فــي  ســاهمت  المخلفــات  إلدارة  الوطنيــة 

معالجة 45 % من إجمالي المخلفات الواردة 
لمدفــن عســكر مــن إجمالــي المخلفــات التــي 

ا”.  تبلغ مليون و 700 ألف طن سنويًّ
إلدارة  الوطنيــة  االســتراتيجية  أن  وأكــد   
المخلفــات تحظى باهتمام الحكومة برئاســة 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ومتابعــة  خليفــة،،  ال  ســلمان  بــن  خليفــة 
واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، لمــا تهــدف لــه 
بصــورة عامــة مــن تحقيــق التزامــات مملكــة 
المتكاملــة”  “اإلدارة  مجــال  فــي  البحريــن 
ألفضــل  وفًقــا  المخلفــات  إدارة  لعمليــات 

والبيئيــة  الصحيــة  القياســية  الممارســات 
تتضمــن  التــي  دوليــة،  المعتمــدة  والفنيــة 
التجميــع والفــرز واإلدارة والتوعيــة وغيرهــا 

من المبادرات.
ــا فــي إنتــاج عــدد 4   وقــال: “تــم البــدء حاليًّ
أصناف من المواد المســتخدمة في الطبقات 
وهــي  الطــرق،  ورصــف  إلنشــاء  األساســية 
وفًقــا  متفاوتــة  تحمــل  ونســبة  بمقاســات 

لمتطلبات أعمال الرصف”.
 من جهته، قال عضو مجلس إدارة مجموعة 
نــاس، فــوزي عبــدهللا نــاس “اعتمدنــا معايير 
وجربتهــا  اعتمدتهــا  أن  ســبق  واشــتراطات 
بالعمــل  ونتطلــع  وخليجيــة،  أوروبيــة  دول 
جنًبــا إلــى جنــب مــع الــوزارة بتحقيــق جــزء 
كبيــر من االكتفــاء الداخلي للمــواد الطبيعية 

اإلنشائية”.

عسكر - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  اجتمــع 
برئيــس  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
مجلــس إدارة المؤسســة الملكية لإلنقاذ 
والســامة المائيــة ســمو الشــيخة نيلــة 
بنــت حمــد بــن إبراهيم آل خليفــة، التي 
قدمــت للوزيــر عرًضا عن أهداف ومهام 
وبرامــج المؤسســة الراميــة إلى تحقيق 
الســامة المائية للمواطنين والزوار.كما 
قدمــت ســمو الشــيخة نيلــة بنــت حمــد 
بــن إبراهيــم آل خليفــة أهــم اإلنجــازات 

إلــى  إضافــة  المؤسســة  حققتهــا  التــي 
دوليــا  المعتمــدة  التدريبيــة  البرامــج 
التــي  لإلنقــاذ وعــرض أهــم التحديــات 
تواجــه عملية الســامة واإلنقاذ وعرًضا 
المســوحات  لخاصــة  لإلحصــاءات 
أقامتهــا  التــي  والدراســات  الميدانيــة 
المؤسســة فــي الفتــرة الماضيــة بشــأن 
كالمتنزهــات  العامــة  المرافــق  جهوزيــة 
والخاصــة كالفنادق والنوادي لمتطلبات 

السامة المائية.

الزياني: حماية البحار تنسجم 
مع تطوير المنتج السياحي

”BUREAU VERITAS“ اإلسكان” تبرم اتفاقية مع“
الــــوزارة ــام  وأقـــسـ إدارات  فــي  الـــجـــودة  أنــظــمــة  ــث  ــدي ــح وت لــمــرجــعــة 

أبرمت وزارة اإلسكان اتفاقية مع شركة “BUREAU VERITAS” لمرجعة وتحديث أنظمة 
الجــودة المعمــول بهــا فــي إدارات وأقســام الــوزارة، بهــدف التحســين المســتمر لخدمــات 

اإلدارات واألقسام، والسيما التي تتعامل بصفة مباشرة مع مراجعات المواطنين.

 وقال وزير اإلسكان باسم الحمر على هامش 
دائًمــا  تســعى  الــوزارة  إن  االتفاقيــة  توقيــع 
إلــى التعــرف على أحــدث األســاليب العالمية 
تقديــم  فــي  وإجراءاتهــا  لتجويــد خدماتهــا 
الخدمــات للمواطنيــن، فــي إطــار نشــر ثقافة 
التميز في جميع اإلدارات واألقســام، مشــيًرا 
إلــى أن تطبيــق أنظمــة الجــودة ســاهمت في 
تطويــر العمل فــي جميع اإلدارات واألقســام 
خــال الســنوات الماضيــة، األمر الذي ســاهم 
فــي تحقيــق التزامــات الــوزارة الــواردة فــي 
إلــى  باإلضافــة  الســابق،  الحكومــة  برنامــج 

حصد عدد من الجوائز المتعلقة بالتميز.

 وأشــار إلــى أن الــوزارة حصلــت فــي وقــت 
بعــد   9001 األيــزو  اعتمــادات  علــى  ســابق 
العالميــة  المعاييــر  مــن  عــدًدا  تطبيقهــا 
اإلدارات  وإجــراءات  أداء  علــى  الجديــدة 
واألقسام المختلفة، وخاصة إدارة الخدمات 
إلــى  باســتمرار  تســعى  أنهــا  إال  اإلســكانية، 
مــع  ومطابقتهــا  اإلجــراءات  تلــك  مراجعــة 
الــذي دفــع  العالميــة، األمــر  معاييــر الجــودة 
BUREAU VERI� “الــوزارة إلــى التعاقــد مــع 

TAS” لتقييم األداء، وإيجاد فرص التحسين 
الازمــة لتطويــر األداء واعتمــاد السياســات 

واألنظمة اإلسكانية.

وقالــت مديــر إدارة السياســات والتخطيــط 
االســتراتيجي الشــيخة حصــة بنــت خليفــة 
آل خليفــة أن الــوزارة قامت مؤخًرا بمراجعة 
كافــة العمليــات والخدمــات الخاصــة بــإدارة 
الخدمــات اإلســكانية، فــي ســياق المراجعــة 
الدورية للتأكد من جودة الخدمات وتطابقها 
مــع المعايير الدولية، مشــيرة إلــى أن الوزارة 

تســعى إلــى الحصــول مجــددًا علــى اعتمــاد 
إن  وقالــت  وخدماتهــا.  إلجراءاتهــا  دولــي 
وزارة اإلســكان وبفضــل تطبيــق نشــر ثقافــة 
المســتمر  والعمــل   2012 العــام  منــذ  التميــز 
على تحســين جودة الخدمــات واإلجراءات، 
المجــال،  هــذا  فــي  كبيــرة  خبــرة  اكتســبت 

تؤهلها لتطوير أدائها بصفة مستمرة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشــغال وشؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
راشــد  نــادي  تطويــر  مشــروع  أن 
للفروســية وسباق الخيل يهدف إلى 
اســتضافة عــدد أكبــر مــن الســباقات 
الدوليــة التــي ســتثبت وتؤكــد اســم 
البحريــن ضمــن الــدول المتميزة في 
مجال ســباق الخيل ورفع التصنيف 
إلــى  والتطلــع  للنــادي  العالمــي 
العالميــة؛  البطــوالت  فــي  المنافســة 

لتعزيــز مكانــة البحريــن دوليــا. جاء 
ذلك لدى قيامه بزيارة تفقدية لنادي 
الخيــل  وســباق  للفروســية  راشــد 
لاطاع علــى مرافق النادي الحالية 
المســتقبلية  المشــاريع  واســتعراض 
وأهــم االحتياجــات لتطويــر النــادي، 
المديــر  اســتقباله  فــي  كان  حيــث 
للفروســية  راشــد  لنــادي  التنفيــذي 
بــن  الشــيخ ســلمان  الخيــل  وســباق 

راشد آل خليفة.

خلف: تعزيز مكانة البحرين 
دوليا بمجال سباق الخيل

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل، جميل  
حميدان في مكتبه رئيس بعثة منظمة الهجرة 

الدولية في مملكة البحرين محمد الزرقاني.
المتعلقــة  المســائل  بحــث  تــم  اللقــاء  وخــال 
بحقــوق العمالــة الوافــدة، واســتعراض جهــود 
الحقــوق  هــذه  ضمــان  فــي  البحريــن  مملكــة 
موقعهــا  ظــل  فــي  وذلــك  العمــال،  وحمايــة 
المتقــدم الــذي حققتــه فــي الفئــة األولــى للعام 
الخارجيــة  تقريــر  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي 
األميركيــة المتعلق بتصنيــف الدول في مجال 
فــي  الصــادر  باألشــخاص  اإلتجــار  مكافحــة 
يونيــو هــذا العــام، كدولــة وحيــدة فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التــي تحتل 
هــذه المرتبــة، لتواصــل المملكــة حفاظهــا على 
مكانتهــا الدوليــة فــي مجــال مكافحــة اإلتجار 
جــدارة  عــن  اســتحقتها  التــي  باألشــخاص، 
بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسســاتية 

المعززة لبيئة العمل وحماية العمال.

وبهــذه المناســبة، أكــد حميــدان حــرص مملكة 
مكتــب  أعمــال  وتيســير  دعــم  علــى  البحريــن 
المنظمــة فــي المملكــة وعلــى التعــاون الوثيــق 
والتواصل المستمر مع كافة المنظمات الدولية 
المعنيــة بحقــوق اإلنســان والعمــال، مؤكدا في 
التعــاون  لتعزيــز جهــود  الســعي  الســياق  هــذا 
البنــاء والمتواصــل مع منظمة الهجــرة الدولية 
للمحافظــة علــى حقــوق اإلنســان، وبالــذات ما 
يتعلــق منهــا بحقــوق العمالــة الوافــدة، وذلــك 

وفقا لمعايير العمل الدولية.

تقديــره  عــن  الزرقانــي  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
للجهــود التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن؛ لتعزيــز 
اإلتجــار  الوافــدة ومكافحــة  للعمالــة  الحمايــة 
العمــل  وزارة  مــن  كل  بــدور  مشــيدا  بالبشــر، 
ســوق  تنظيــم  وهيئــة  االجتماعيــة،  والتنميــة 
العمل في هذا المجال، ومؤكدا اهتمام منظمة 
الهجــرة الدولية بتعزيز التعاون البناء مع كافة 
الجهــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي مملكة 
البحرين، فضا عن تسليط الضوء على تجربة 

البحرين الناجحة في المحافل الدولية.

الزرقاني: نقدر جهود البحرين في حماية حقوق العمالة الوافدة

حميدان: تعزيز التعاون مع “الهجرة الدولية”

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
أمــس،  بــن أحمــد آل خليفــة  الشــيخ عبــدهللا 
خــال زيــارة العمــل الرســمية التــي يقــوم بهــا 
إلــى جمهورية فنلندا، مع كل من النائب الثاني 
جوهــو  فنلنــدا  بجمهوريــة  البرلمــان  لرئيــس 
مجموعــة  وعضــو  البرلمــان  ونائــب  إيــروال، 
التعــاون  مجلــس  لــدول  البرلمانيــة  الصداقــة 
مقــر  فــي  وذلــك  الطائــي،  حســين  الخليجــي 

البرلمان بمدينة هلسنكي.
وخــال االجتمــاع، رّحــب الشــيخ عبــدهللا بــن 
بالتعــاون  منّوًهــا  والطائــي،  بإيــروال،  أحمــد، 
القائــم بين مملكــة البحرين وجمهوريــة فنلندا 
بــه  تضطلــع  الــذي  بالــدور  مشــيًدا  الصديقــة، 
مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة لــدول مجلــس 
الفنلنــدي فــي توطيــد  البرلمــان  التعــاون فــي 

العاقات الثنائية.
واســتعرض وكيــل الخارجية للشــؤون الدولية 
تجربة البحرين في تكريس المشاركة الشعبية 

وتأصيــل الممارســة الديمقراطيــة، كمــا تطــّرق 
عمليــة  فــي  التشــريعية  الســلطة  أهميــة  إلــى 
صناعــة القــرار ودعــم مســيرة العمــل الوطنــي، 
اســتناًدا إلــى ثوابــت دســتورية راســخة أجمــع 
حــرة  بــإرادة  البحريــن،  مملكــة  شــعب  عليهــا 

ومشاركة واسعة.
الواعــدة  الفــرص  مــن  العديــد  وجــود  وأكــد   
المتاحــة لتطويــر التعــاون الثنائــي، خصوًصــا 
الطاقــة  ومشــاريع  االســتثمار  مجــاالت  فــي 
واالبتــكار ونقــل المعرفــة وريــادة األعمــال إلى 

والســياحة  واإلنشــاءات  الصناعــات  جانــب 
اســتفادة  إمكانيــة  إلــى  مشــيًرا  والمعــارض، 
الشــركات الفنلنديــة مــن برامج رؤيــة البحرين 

االقتصادية 2030.
البرلمــان  لرئيــس  الثانــي  النائــب  وأعــرب 
التعــاون  لتعزيــز  بــاده  تطلــع  عــن  الفنلنــدي، 
والتنســيق مــع البحريــن الصديقــة، والتعــرف 
الســلطة  مجــال  فــي  الناجــح  نموذجهــا  علــى 
التشــريعية، مشيًدا بجهود المملكة في مواكبة 

العديد من المجاالت التنموية واإلصاحية.

عبـــداهلل بـــن أحمـــد: فـــرص واعـــدة فـــي االســـتثمار والطاقـــة

استعـراض مجـاالت التعـاون مع فنلنـدا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
واآلثــار الشــيخة مــّي بنت محمــد آل خليفة 
في مكتبها الناقد واألكاديمّي نادر كاظم، إذ 
أهداها نسخة من كتابه األخير “ال أحد ينام 
في المنامة”.وأشــادت الشيخة مي بالجهود 
البحثّيــة التــي يقوم بهــا كاظم، مشــيرة إلى 
التأليــف والنشــر فــي  أهميــة تعزيــز حركــة 
مملكــة البحريــن كونه يعد مــن روافد العمل 

الثقافي والحضاري.
يؤكــد  الكتــاب  مضمــون  أن  وأوضحــت   
مكانــة مدينة المنامــة ومقوماتها الحضارية 
والثقافيــة، قائلة إن هيئة البحرين والثقافة 
واآلثــار تســعى بجهــد حثيــث إلــى الحفــاظ 
ملــف  وتكويــن  التاريخيــة  المنامــة  علــى 
التــراث  قائمــة  علــى  لترشــيحها  متكامــل 
العالمي لمنظمة اليونيســكو كنموذج للسام 

والتعايش.
 ويقــّدم الكتــاب رؤيــة عــن مدينــة المنامــة 
في القرنين التاســع عشــر والعشــرين، حينما 
ا ســاندت صناعة  ا تجاريًّ كانــت مركــًزا عالميًّ
وتجــارة اللؤلؤ فــي البحرين، مروًرا بتحولها 
مرتبطــة  وســياحية  عصريــة  مدينــة  إلــى 
الكتــاب محّطــات  العالــم. ويضــم  بعواصــم 

مــن تاريــخ المنامــة مــن الميناء إلى الســوق 
والمدينــة الســاحلّية القائمــة علــى التعايــش 

المشترك بين سّكانها.
من جانبه، توّجه كاظم بالشــكر إلى الشيخة 
مــي لجهودهــا المســتمرة في تعزيــز الحراك 
إلــى  الدائــم  ووقوفهــا  البحرينــي،  الثقافــي 

جانب الباحثين والكّتاب واألدباء.

الكتاب يسلط الضوء على المدينة في القرنين التاسع عشر والعشرين

مي بنت محمد تمتدح محتوى “ال أحد ينام في المنامة”

القاهرة - بنا

أكــد مستشــار جالــة الملك لشــؤون اإلعام 
نبيــل الحمــر خــال مشــاركته فــي “منتــدى 
وآثارهــا  اإلقليميــة  والتدخــات  اإلرهــاب 
المنعقــد  واإلفريقــي”  العربــي  األمــن  علــى 
فــي القاهــرة أن الشــعوب والــدول العربيــة 
إقليميــة  لتدخــات  تتعــرض  واإلفريقيــة 
ودولية نتيجة حتمية للصراعات التي مرت 

بها المنطقة.
وأشــار الحمــر فــي كلمــة خال المنتــدي إلى 
الســيطرة  خــال  مــن  تأتــي  التدخــات  أن 
والتحكــم عســكريا أو اقتصاديــا مــن خــال 
دعــم ممنهــج لجماعــات إرهابيــة وتخريبية 
دولنــا،  فــي  الداخليــة  األوضــاع  فــي  تنخــر 
وخونــة  وكاء  مجموعــة  خــال  مــن  أو 
األحــزاب  بعــض  خــال  ومــن  ألوطانهــم، 
أحــزاب  وخاصــة  السياســية  والجماعــات 

وجماعات اإلسام السياسي.
وأكــد أن أهــم وأكبــر التحديــات هــي إيــران 
التــي اســتطاعت أن تتحكم فــي صنع القرار 
الفوضــى  ونشــرت  عربيــة  عواصــم   3 فــي 

والدمار.
الصمــود  الشــأن  هــذا  فــي  الحمــر  وحيــا 
والتصدي الذي تقوم به الســعودية لألطماع 

اإليرانيــة ومــا بذلتــه مــن جهود ومــا قدمته 
مــن تضحيــات وشــهداء رغــم مــا تتعــرض 
لــه مــن هجمــة شرســة كان آخرهــا الهجــوم 

االرهابي على معامل النفط في أرامكو.
وشدد على أن تركيا تشكل تحديا آخر أمام 
المنطقــة، وأصبحــت أكثــر وضوحــا وعلنيــة 

في تدخلها في شؤون الدول العربية.

الحمر يشارك في منتدى اإلرهاب والتدخالت اإلقليمية بالقاهرة

إيران تمددت على الساحة بفضل وكالئها والخونة
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أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين أحمد البنا، أن جائزة سمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة للعمل الخيــري والتطوعي “وفــاًء ألهل العطاء”، 
تشجع وتثري روح اإلنجاز في العمل الخيري عموما ومجال رعاية كبار المواطنين 
خصوصا، مشــددا على أن الجائزة تهدف لتكريم الشــخصيات والمؤسســات األكثر 
عطــاًء وتميــًزا وتأثيــًرا في المجتمعــات، مبينا أنهــا جائزة جاءت لتقديــر الكفاءات 
المتميزة في مجال رعاية كبار المواطنين، إلى جانب بثها روح التنافس بين أفراد 

المجتمع للعمل الجاد وتقديم األفضل في جميع المجاالت.

وأوضــح البنــا فــي تصريحــات لـــ “البالد” 
إلطــالق  االســتعدادات  هامــش  علــى 
الخيــري  العمــل  جائــزة  أن  الجائــزة، 
الرؤيــة  تحقــق  العطــاء”  ألهــل  “وفــاًء 
االســتراتيجية لجمعيــة البحريــن لرعاية 
البرامــج  أفضــل  تقديــم  فــي  الوالديــن 
والخدمات المتميزة لفئة كبار المواطنين 
وكذلــك تحقيــق الرفــاه المســتدام لهــذه 
الفئــة، لذا جاءت الجائزة لتســلط الضوء 
علــى رواد العمــل الخيــري، فهــي جائــزة 

متخصصة ومتفردة.
لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وذكــر 
الوالديــن أن الجائــزة، التي كانت مؤشــرا 
لتطــور العمــل الخيــري في هــذا الجانب، 
اســتطاعت خالل مســيرتها القصيرة في 
األعــوام الخمســة المنصرمــة ومنــذ العام 
التكريــم  وحتــى  انطلقــت  حيــن   2013
األخيــر الذي أقيــم العام 2018، تكريم ما 
يقــارب 106 مــن رواد العمــل الخيري في 
مملكــة البحريــن ودول الخليــج العربــي، 
مؤكــدا أن هــذا مؤشــر مهــم يــدل علــى 
الوعــي بأهميــة العمل الخيــري، وضرورة 
رعايــة كبــار المواطنيــن وتقديــم أفضــل 

الخدمات وتذليل الصعوبات لهم.
وقــال البنــا إن الجائــزة أصبحــت تشــكل 
يســتند  التــي  األســاس  الركائــز  إحــدى 
إليهــا لتعزيز الترابــط المجتمعي في ظل 

ومــن  الحاليــة،  االجتماعيــة  التحديــات 
خــالل التعــاون اإليجابــي الــذي تقــوم به 
الجمعيــة مــع مختلــف المؤسســات التــي 
تعمــل فــي المجــال الخيــري والتطوعــي 
فــي مملكــة البحريــن والخليــج والوطــن 

العربي والعالم.
وتســير  تعمــل  الجمعيــة  أن  وأكــد 
الجائــزة  لراعــي  الســديدة  بالتوجيهــات 
وداعمها محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
مزيــدا  السادســة  نســختها  فــي  وتوفــر 
مــن فــرص التطــوع للشــباب البحرينــي؛ 
وبمــا  االجتماعيــة،  االحتياجــات  لتلبيــة 
يتوافق مــع رؤية رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان 
آل خليفــة فــي ترســيخ ثقافــة األعمــال 
الخيرية واإلنســانية في مملكة البحرين، 
ودعــم ســموه المتواصــل لتحقيــق هــذه 
المشــاركة  برامــج  خــالل  مــن  الرؤيــة 
الدعــم  توفيــر  جانــب  إلــى  المجتمعيــة، 
ألصحاب الهمم وكبار المجتمع واألطفال 
والنســاء والفئــات األخــرى التــي تحتــاج 
إلــى دعــم جميــع أفــراد المجتمــع، ألجــل 
ذلك كان إطالق الجمعية مشــروع جائزة 
“وفاء ألهل العطاء”، وضمن إطار تفعيل 
الشــراكة المجتمعيــة، وتعزيــز دمــج كبار 
المجتمع واالحتفاء بمساهمتهم في بناء 

التنميــة  فــي  الرائــد  المجتمــع، ودورهــم 
المجتمعية التي تعيشها البحرين.

علــى  عملــت  الجمعيــة  أن  البنــا  وأكــد 
للمشــاركة  المتطوعيــن  الشــباب  تحفيــز 
فــي مختلف فعالياتهــا، مؤكدا أن الحراك 
المجتمعــي بإشــراك الشــباب المتطوعين 
في دعم أنشــطة وفعاليــات وبرامج كبار 
المواطنيــن يشــكل جــزءا مهمــا لتحقيــق 
أثر اجتماعي ملموس في تحقيق برامج 
وســينعكس  المجتمــع،  ودعــم  الجمعيــة 
األثــر اإليجابي على حياة كل المواطنين 
الذيــن يحتاجــون الدعــم فــي مجتمعنــا 
كبــار  احتياجــات  دعــم  علــى  وســيركز 
الســن ويحتفي بدورهــم الفاعل في بناء 
بيــن  المحبــة  أواصــر  وتعزيــز  المجتمــع 
أفــراد مجتمعنا البحرينــي ونقل المعرفة 
بين األجيال، وتأكيد األهمية التي توليها 
الــذي  الكبيــر  للــدور  القيــادة والحكومــة 

يلعبه كبار السن في المجتمع.

سعيدة بالتكريم

من جانبها، عبرت خبير برنامج االستقرار 
األســري بالمجلــس األعلــى للمــرأة بدرية 
الجيــب عــن ســعادتها وفرحتهــا بكونهــا 
الثالثــة  النســخة  فــي  المكرمــات  إحــدى 
العام 2015، مبينة أن جائزة سمو الشيخ 
خليفة بن علي للعمل الخيري “وفاًء ألهل 
العطــاء” تعتبر دافًعا قوًيــا للتنافس على 
األعمال الخيرية واإلنســانية االجتماعية 
والمجتمعــات  خصوصــا  البحريــن  فــي 
الخليجيــة عمومــا، موضحــة أن الجائــزة 
تأتــي لتعزز من العمــل الخيري ذي العائد 
والمجتمعــات،  األفــراد  علــى  اإليجابــي 
مشيرة إلى أنها جائزة متفردة من نوعها 
تســاهم بشــكل كبير في دعم رواد العمل 
الخيــري، وتتــرك مســاحة للعطــاء والبــر 

والخير أمام الجميع.
التــي  االحتفاليــة  أن  الجيــب  وأكــدت 

تقــام لتوزيــع الجائزة تعتبــر تجمعا لرواد 
العمــل الخيــري، حيــث تتبــادل الخبــرات 
ويتــم  التطوعــي،  الخيــري  المجــال  فــي 
اســتعراض أفضل األعمــال الخيرية التي 
تســاهم بشكل كبير في تطوير الخدمات 
االجتماعيــة والتنمويــة وبالتالي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

برامج ومشاريع

وعلى جانب متصل، أشــارت مديرة إدارة 
العمــل  بــوزارة  األهليــة  المنظمــات  دعــم 
جناحــي،  نجــوى  االجتماعيــة  والتنميــة 
وهي إحدى المكرمات في النسخة الرابعة 
العــام 2017، إلــى أن جائــزة ســمو الشــيخ 
العطــاء”  ألهــل  “وفــاًء  علــي  بــن  خليفــة 
ســابقة لزمانهــا، إذ يتوقــع المختصون في 
علــم الديموغرافيــا تغيــر تركيبــة المجتمع 
البحرينــي بعــد ســنوات، مــن مجتمع فتي 
البرامــج  فوضعــت  مســن،  مجتمــع  إلــى 

والمشــاريع المســتقبلية التــي تدعــم فئــة 
كبــار المواطنيــن، مبينــة أن الجائــزة تعتبر 
خطوة استباقية للوصول إلى جودة حياة 
كبار المواطنين مستقباًل وتخفيف األعباء 
على شــباب المســتقبل الذين ســيتحملون 
مســؤولية رعاية كبار المواطنين، وهذا ما 
عهدنــاه مــن ســمو الشــيخ خليفة بــن علي 
آل خليفــة من ُبعد نظر وقراءة للمســتقبل 
لبنــاء  الجهــود  وحشــد  الخطــط  ووضــع 
مستقبل أفضل على أسس واقعية عملية. 
وأضافــت جناحي أن الجائزة تحمل اســم 
ســموه مقترًنــا بالعمل الخيــري، وهذا يدل 
اإلنســانية  للمبــادرات  ســموه  حــب  علــى 
التطوعــي،  الخيــري  العمــل  ودعمــه 
فالجائــزة أتاحــت فرصــة لتنافــس األفراد 
والبــر  الخيــر  أعمــال  نحــو  والمؤسســات 
مجاالتهــا  بتنــوع  تتميــز  فهــي  والعطــاء، 
وهذا مؤشــر علــى أن الخير غير مشــروط 

وأبوابه مفتوحة للجميع.

البالد - بدور المالكي

اإلعداد إلطالق النسخة السادسة لجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي “وفاًء ألهل العطاء”
البنا لـ “^”: تشكل إحدى الركائز األساس لتعزيز الترابط المجتمعي في ظل التحديات الراهنة

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أن  العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ  أكــد 
االحتفال باليوم العالمي للمسنين يأتي تماشًيا 
مــع الرعاية الكريمة والدعــم غير المحدود من 
لــدن عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، مؤكــًدا أهميــة الوعــي 
واالجتماعيــة  الصحيــة  الخدمــات  بجــودة 
والنفســية لكبــار المواطنيــن كواجــب واحترام 
وكرامة، األمر الذي يعد تجسيًدا لقيم التكافل 
االجتماعــي التــي حــث عليها الدين اإلســالمي 

الحنيف.
وأضــاف العصفور أن االحتفال بهذه المناســبة 
يأتــي مــن منطلــق رد الجميل والعرفــان لآلباء 
واألمهــات الذيــن قدمــوا الغالــي والنفيــس من 
أجلنــا، معتبــًرا أن التشــريعات والقوانيــن التي 
تعنــى بهذه الفئة جــاءت نتيجة لجهود اللجنة 

الوطنية لرعاية المسنين.
ودعا المحافظ، خالل رعايته لالحتفال باليوم 
المحافظــة  نظمتــه  الــذي  للمســنين،  العالمــي 
بالتعــاون مــع نــادي عبدالرحمــن كانــو لرعايــة 

ومستشــفى  حمــد،  مدينــة  فــي  الوالديــن 
الجهــود؛  تضافــر  إلــى  األميركيــة،  اإلرســالية 
مــن أجــل تحقيــق المكانــة الالئقــة بهــذه الفئــة 
للجنــة  شــاكًرا  للوطــن،  قدمتــه  بمــا  عرفاًنــا 
المنظمــة جهودها برئاســة مديــر إدارة البرامج 

االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة.
مــن جهتــه، عبــر رئيــس مجلــس أمنــاء نــادي 

يوســف  الوالديــن  لرعايــة  كانــو  عبدالرحمــن 
المحميد عن خالص الشكر والتقدير للمحافظة 
الشــمالية على ما تقدمه للنادي، مشيًدا بجهود 
المحافــظ فــي دعــم ورعايــة أنشــطة النــادي، 
مبيًنــا دور الداعمين في اســتمرار عمل النادي، 
مشــيدا بما يحظى به كبار المواطنين من دعم 

ورعاية في مملكتنا الحبيبة.

البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  أكــد 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
والتخطيــط العمرانــي نبيل أبوالفتح أن 
الوكالة ُمهتمة باالســتفادة من التقنيات 
لدعــم  اليابــان  تمتلكهــا  التــي  الحديثــة 

قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
جــاء ذلــك لدى اســتقبال وكيــل الزراعة 
والثــروة البحريــة، الســفير الياباني لدى 
البحريــن هيديكــي ايتــو، بمكتبــه بمبنى 
فــي  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
البديــع، وذلك بحضور الوكيل المســاعد 
محمــد  عبدالعزيــز  الزراعــة  لشــؤون 

عبدالكريم.
أبوالفتــح  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
بالســفير اليابانــي، مؤكــدا الحرص على 
تطوير العالقات المشــتركة بين البلدين 

الصديقين.
وأشــار أبوالفتــح إلى أن التطــور التقني 
الذي تشهده اليابان في قطاعي الزراعة 

والثــروة الســمكية، يشــكل دافعــا أمــام 
فــي  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
مملكــة البحريــن؛ مــن أجــل االســتفادة 
مــن تلــك التقنيــات، وتدريــب الطاقــات 
البحرينية على تلك الخبرات، بما يسهم 
فــي مزيد مــن النهوض لهــذه القطاعات 
الواعدة، والتي تشكل عنصرا مهما على 

صعيــد توفير األمــن الغذائي في مملكة 
البحرين.

وتــم خــالل اللقــاء، متابعــة مســتجدات 
المجــال  فــي  للتعــاون  التفاهــم  مذكــرة 
الزراعــي الموقعــة بيــن مملكــة البحرين 
نظــم  يتعلــق  مــا  خصوصــا  واليابــان، 

الزراعة من دون تربة.

محافظ الشمالية يرعى االحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الواعـــدة القطاعـــات  لهـــذه  النهـــوض  مـــن  لمزيـــد 

تضافر الجهود لتأكيد المكانة الالئقة بـ “كبار المواطنين” أبو الفتح: االستفادة من تجربة اليابان لدعم الزراعة

بمناســبة اليوم الوطني السعودي وتحت 
شــعار “همــة حتــى القمــة” نّظمــت جمعية 
البحرين لرعاية الوالدين احتفاالً بمناسبة 
الواتــر  فــي  الســعودي  الوطنــي  اليــوم 

جــاردن ســتي، وذلــك يوم أمــس بحضور 
النائــب محمــد عيســى العباســي، وباســم 
المجدمــي عضــو مجلــس البلــدي، ومازن 
العمــران إلى جانــب أعضاء مجلس إدارة 

الجمعية، وعدد من الوجهاء واألعيان.
الفقــرات  مــن  العديــد  الحفــل  تخلــل   

أبرزهــا كلمــات في حــب المملكــة العربية 
ومنتســبات  منتســبو  ألقاهــا  الســعودية 
جمعيــة البحريــن لرعايــة الوالدين وأيًضا 
فقرات للعرضة الشعبية، وكذلك مشاركة 

فاعلة من األسر المنتجة.
إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن   

جمعيــة البحريــن لرعايــة أحمــد البنــا أن 
الســعودي  الوطنــي  باليــوم  االحتفــال 
يجســد العالقــات األخويــة المتينــة بيــن 
وأن  الشــقيقتين،  والشــعبين  البلديــن 
ضاربــة  الســعودية  البحرينيــة  العالقــات 
فــي عمــق التاريخ، تجســد الحب والوالء 

للوطــن الشــقيق األكبــر المملكــة العربيــة 
السعودية.

لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  أن  وأضــاف   
علــى  الحــرص  كل  تحــرص  الوالديــن 
االحتفاء بالمناســبات الوطنية التي تعّزز 
روح الوالء واالنتماء لمنتســبي الجمعية، 

مشــيًرا إلــى أن مملكــة البحريــن تحــرص 
علــى تعزيــز أواصــر المحبــة واألخوة بين 
الشــعبين والبلديــن، كما أكد أهمية شــعار 
“همة حتى القمة” الذي يعكس مدى تقدم 
المملكــة العربية الســعودية وارتقائها في 

جميع المجاالت.

“رعاية الوالدين” تحتفل مع األشقاء السعوديين

محرر الشؤون المحلية
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عبر عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدهللا القبيسي عن رفضه الستنساخ عدد من النواب مقترحه بتخصيص أرض 
في المحافظة الشمالية لسوق ومزاد لمربي المواشي، واعتزامهم تقديمه في صيغة مقترح برغبة خالل دور االنعقاد القادم. 
وأشــار القبيســي إلــى أنــه تقــدم خــالل الدور الماضــي بمقترح تخصيــص قطعــة أرض لمزاد وطنــي لإلنتاج الحيوانــي؛ بهدف 
تحريك التجار الصغار وتنشيط عملهم، وتنشيط عقارات المملكة نحو استثمارها بشكل أفضل، إضافة إلى الصعود باإلنتاج 

الحيواني للمستوى العالمي.

وفي رده على مقترح القبيسي، قال وزير 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي عصــام خلــف إن الــوزارة تولــي 
اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات األساسية 
لمربي المواشــي، من حيث توفير الموقع 
المالئــم والبيئة المناســبة لتنظيم وتنمية 

تربية المواشي.
ورأى أن األهداف المرجوة من المشــروع 
الواقــع،  أرض  علــى  متحققــة  المقتــرح 
وذلــك مــن خــالل مشــروع حظائــر الهملة 
القائمة حاليا، وكذلك من خالل المشروع 

المواشــي  لبيــع  ســوق  إلنشــاء  المقتــرح 
في منطقة ســترة، والذي ســيخدم جميع 

محافظات المملكة.
وأشــار إلــى أن حظائــر المواشــي الكائنــة 
بمنطقــة الهملــة )مشــروع حظائــر الهملــة( 
المواشــي  وبيــع  لتربيــة  تخصيصهــا  تــم 
بمختلــف أنواعهــا )أبقــار - أغنــام ماعــز(، 
هــذا  يكــون  أن  الــوزارة  حرصــت  وقــد 
المرافــق  كافــة  علــى  مشــتمال  المشــروع 

والخدمات البيطرية الالزمة.
وبيــن أنــه تم إنشــاء مســلخ خــاص بتلك 

الحظائــر تتــم فيــه عمليــات الذبــح تحت 
المختصــة،  البيطريــة  الجهــة  إشــراف 
البيطريــة  الصحيــة  لالشــتراطات  وفقــا 
الفحــص  خــالل  مــن  وذلــك  المعتمــدة، 
أطبــاء  عليــه  يشــرف  الــذي  البيطــري 
لهــم  مرخــص  مختصــون  بيطريــون 
بمزاولــة المهنــة، هــذا فضــال عــن عمليات 
التــي  الموســمية  البيطريــة  التحصينــات 
تقدمهــا اإلدارة بصــورة دورية، من خالل 
األمــراض  لمكافحــة  البيطــري  المســح 
إلــى وكالــة الزراعــة  والوبائيــات. وأشــار 

والثــروة البحرية بالتعاون والتنســيق مع 
شــؤون البلديــات والجهــات األخــرى ذات 
الدراســات  عمــل  علــى  تعكــف  العالقــة، 
مشــروع  إنشــاء  مقتــرح  بشــأن  الالزمــة 
)بنــدر  ســترة  بمنطقــة  المواشــي  ســوق 
ســيتضمن  المشــروع   أن  وذكــر  الــدار(. 

منفذا لبيع المواشــي، كما أن قرب المكان 
من المســلخ المركزي ســيكون عامال مهما 
مــن حيــث توفيــر خدمــة الذبــح وفحص 
اللحوم طبقا لالشتراطات الصحية تحت 
إشــراف مباشــر مــن جانــب إدارة الرقابــة 

والصحة الحيواني.

المســاعد  الوكيــل  أكــد  جهتــه،  ومــن 
للخدمات البلدية المشــتركة في رده على 
مقترح المجلس أنه وبحسب إفادة إدارة 
األمالك واالستثمار قد تبين بأنه ال توجد 
عقارات ضمن حدود المحافظة الشــمالية 

تناسب هذا المقترح.
ولفــت إلــى أنه وبعد البحث في ســجالت 
جميــع محافظــات المملكــة تبيــن وجــود 
ســترة  بمنطقــة  الواقعــة  العقــارات  أحــد 
مخصصــة إلنشــاء ســوق لبيــع األغنام، ما 
أرض  علــى  متحقــق  المقتــرح  أن  يعنــي 

الواقع.

ال السـتـنـســاخ الــنــواب مقــتــرح “مــزاد المــواشــي”

 عبدالله القبيسي

باربار خارج “معادالت التنمية” واحتياجاتها بلغت طريقا مسدودا
الــوزراء رئيــس  علــى  العالقــة  الملفــات  لعــرض  نتطلــع  النائــب:  بحضــور  األهالــي 

أكد أهالي باربار أن القرية وهموم أبنائها باتت خارج معادالت التنمية، بعد أن بلغت جميع مساعي 
معالجة ملفاتها الخدمية والمعيشــية العالقة طريقا مســدودا، وأخذت في التعاظم يوما بعد يوم. 
ولفت األهالي في لقائهم مع النائب كلثم الحايكي إلى أنهم لم يتركوا بابًا لمســؤول أو جهة معنية 
إال وطرقــوه، إال أن تلــك المحــاوالت لــم تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا، ولم تلق في بعــض الحاالت 

آذانًا صاغية.

وعبروا عن تطلعهم إلى االلتقاء  برئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة وعــرض تلــك الملفــات العالقــة عليــه، 
تطلعــات  تلبيــة  علــى  ســموه  بحــرص  لثقتهــم 
المواطنيــن، واالرتقاء بجــودة الخدمات المقدمة 
لهــم إلــى أعلــى المســتويات، وعدم رضــاه عن أي 
مــن  للمواطنيــن  الحكومــة  تقدمــه  فيمــا  تراجــع 
خدمــات كمــا ونوعــا. وحضــرت كل مــن ملفــات 
اإلسكان والخدمات التعليمية على رأس القضايا 
التــي تناولهــا األهالــي مــع النائــب. وبيــن األهالي 
أن قريــة باربــار مــن القــرى القالئل على مســتوى 

مشــروع  بــأي  تحــظ  لــم  التــي  البحريــن  مملكــة 
إســكاني رغــم مــا تتوفر عليــه من عقــارات قابلة 
الســتيعاب تلك المشــاريع، في الوقت الذي تعود 
فيــه العديــد مــن طلبــات أهاليهــا إلــى أكثــر مــن 
١٩ عامــا. ونقــل األهالــي اســتغرابهم مــن تعطــل 
تصنيــف بعــض المخططــات الســكنية خصوصــا 
فــي األحياء القديمة من القرية لســنوات عديدة، 
األمــر الــذي عطــل مصالــح عشــرات األســر التــي 
بيــت  لبنــاء  المخططــات  تلــك  ابتاعــت عقــارات 
العمــر. وفيمــا يتعلــق بملــف الخدمــات التعليمية، 
عبــر األهالــي عــن أســفهم الشــديد مــن القــرارات 

التــي ألغــت مدرســتين مــن أصــل ثــالث مــدارس 
بالقريــة، األولــى كانــت مدرســة باربــار االبتدائية 
للبنات، لتلحق بها مدرسة البنين االبتدائية ضمن 
المــدارس التــي أغلقــت لداوعــي الصيانــة خــالل 

العام الدراسي الحالي.
ولفتــوا إلــى أن قــرار إغــالق مدرســة البنيــن كان 

مفاجئا، خصوصا أن الحالة اإلنشائية للمدرسة لم 
تكن أسوأ حاالً من الكثير من المدارس المفتوحة 
التــي هي أقدم عمرا وأكثــر حاجة للصيانة، ومن 
بينها مدرســة البديع االبتدائية للبنين والتي نقل 

جزء من طالب مدرسة باربار إليها.
وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إغالق 

المدرســة التــي كانت نموذجا للمــدارس المتميزة 
وإيجــاد  التعليميــة،  ومخرجاتهــا  ســمعتها  فــي 
الحلــول المناســبة لهــا، إلــى جانــب بحــث ســبل 
إعــادة توفيــر مدرســة ابتدائيــة للبنــات بــدالً عــن 

التي أغلقت قبل نحو ١٠ سنوات.
مــن  عــددا  األهالــي  اســتعرض  ذلــك،  إلــى 

االحتياجــات الخدميــة والتــي مــن بينهــا التأكيد 
بســاحلهم  االحتفــاظ  فــي  األهالــي  حــق  علــى 
هويتهــا  ويحفــظ  للقريــة،  طبيعــي  كامتــداد 
التاريخية، حيث يعد الســاحل متنفسهم الوحيد 
ومصــدر رزق عــدد كبيــر مــن األهالي.وبحثوا مع 
النائــب ســبل توفيــر الدعم لنــادي باربــار الثقافي 
والرياضي الــذي يخدم أهالي المنطقة والمناطق 
المجــاورة، وتوفيــر حلول توظيــف العاطلين من 
أبنــاء القريــة، واســتمالك أحــد العقــارات إلنشــاء 
ومواصلــة  الصحــي،  للمركــز  ســيارات  مواقــف 
أعمــال تأهيل البنيــة التحتية للمنطقــة، ومواكبة 
التوســع العمرانــي فيهــا، وإدراجهــا علــى خطــط 

التنمية الحضرية.
وأبدت الحايكي مشــاطرتها األهالي في همومهم 
التــام  اســتعدادها  عــن  ومعبــرة  وتطلعاتهــم، 
لتبنــي هــذه الملفــات وتفعيــل األدوات البرلمانية 
المناســبة التي كفلها الدســتور لمعالجتها بالشكل 

األمثل.

الحايكي متحدثة خالل اللقاء

“خارجية النواب” تناقش مشروع “التطوع لخدمة األمن”
ــدام “الـــــدرون” ــخ ــت ــأن اس ــش ــي” ب ــدن ــم ــات “الــطــيــران ال ــي ــرئ طــلــب م

ناقشــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي فــي اجتماعهــا بصفــة 
مســتعجلة أمس مشــروع قانون التطوع لخدمة األمن العام المرافق المرســوم بقانون 

41 لسنة 2019.

النائــب محمــد السيســي  اللجنــة  وأكــد رئيــس 
البوعينيــن أهمية المشــروع بقانــون الذي يأتي 
األمــن  حمايــة  فــي  المجتمعــي  للــدور  تعزيــًزا 

واالستقرار.
ولفــت البوعينين إلــى أن اللجنة، وبعد االطالع 
واســتعراض  الداخليــة  وزارة  مرئيــات  علــى 
بشــأن  الداخليــة  وزيــر  مــن  الصــادر  التصريــح 
القانــون  هــذا  إقــرار  فــي  اإلســراع  ضــرورة 
والعمــل علــى إطــالق المشــروع نظــرا ألهميتــه 
الكبيــرة واالطــالع علــى مرئيــات وزارة العــدل 
والشــؤون اإلســالمية والهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة، ارتــأت خارجية النواب اســتكمال 
المناقشــة لحيــن ورود مرئيــات بعــض الجهــات 

المعنية األخرى.

وذكــر أنــه فيمــا يتعلــق باالقتراح بقانون بشــأن 
تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلًيا أو ذاتًيا 
“الدرون”، فقد اطلعت اللجنة على مرئيات عدد 
من الجهات المعنية وقررت طلب مرئيات هيئة 

الطيران المدني وقوة دفاع البحرين.
عــدًدا  كذلــك  ناقشــت  اللجنــة  أن  وأوضــح 
فــي  مازالــت  ولكنهــا  برغبــة  االقتراحــات  مــن 
انتظــار ردود الجهــات ذات العالقــة، إذ تتعلــق 
االقتراحــات بمنح الزوج األجنبي رخصة إقامة 
بكفالة الزوجة، إدراج شارع الملك حمد وشارع 
المعســكر ضمن القــرار الوزاري بشــأن فترة منع 
مــرور الشــاحنات واآلليــات الثقيلــة فــي أوقات 
الــذروة، تفعيــل قــرار المجلــس األعلــى للمــرور 
بزيــادة فتــرة منــع الشــاحنات واآلليــات الثقيلة 

من اســتخدام الطرق في أوقات الذروة، وربط 
تاريــخ انتهاء رخصة الســياقة لألجنبي بتاريخ 

انتهاء مدة التأشيرة.
طلــب  قــررت  اللجنــة  أن  السيســي  بّيــن  كمــا 
وهيئــة  اإللكترونيــة  الحكومــة  هيئــة  مرئيــات 
االتصــاالت بخصــوص االقتــراح برغبــة بشــأن 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مركز خليجي 

موحد لألمن السيبراني.

اللجنــة مشــروع قانــون بتعديــل  كمــا ناقشــت 
بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002، المرافق 
للمرســوم رقم )21( لســنة 2019، وقررت إرجاء 
المناقشــة الستكمال مرئيات وزارة العدل، فيما 
طلبــت اللجنــة دراســة معمقــة بشــأن مشــروع 
قانــون بتعديــل بعــض أحكام القانــون رقم )11( 

لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

القضيبية - مجلس النواب

“الشعبة” تشارك في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي
الشامل اإلصــاحــي  النهج  إنــجــازات  استعراض  أهمية  تؤكد  زينل 

عقــد أمــس اجتمــاع تنســيقي برئاســة رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، لمشــاركة وفــد 
الشــعبة البرلمانيــة فــي اجتماع الجمعيــة العامة )141( لالتحــاد البرلماني الدولــي، والدورة 
)205( للمجلــس الحاكــم، واجتماعات اللجان الدائمــة، والفعاليات المصاحبة، المقرر عقدها 

في بلغراد منتصف أكتوبر الجاري.

وأكــدت زينــل أهميــة المشــاركات البرلمانية 
جهــود  واســتعراض  واإلقليميــة،  الدوليــة 
وإبــراز  المجــاالت،  مختلــف  فــي  البحريــن 

إنجازات النهج اإلصالحي الشامل.
فــي  البرلمانيــة  الشــعبة  أن  إلــى  وأشــارت 
المملكة حرصت على االهتمام بالدبلوماسية 
البرلمانية تماشيا مع أهمية دورها في تنمية 
وتعزيــز العالقــات البرلمانيــة الخارجية ومد 
مختلــف  مــع  والتعــاون  الصداقــة  جســور 
البرلمانــات؛ مــن أجل إثراء العمــل البرلماني، 
واإلســهام في إرســاء مبادئ األمن والســالم 

رســم  فــي  بفعاليــة  والمشــاركة  الدولييــن، 
مستقبل العالم نحو األفضل.

وتم بحث مســتجدات وترتيبات المشــاركة، 
العامــة  االجتماعــات  برنامــج  واســتعراض 
والتنســيقية واجتماعات اللجان، واألنشــطة 
التــي مــن المزمــع أن يقــوم بهــا الوفــد خالل 
فترة مشــاركته، وأبــرز البنــود المدرجة على 
جــدول أعمالها، بجانب اللقاءات التنســيقية 
للمجموعات العربية واإلسالمية واآلسيوية؛ 
بغرض تنســيق المواقــف وبلورتها حول أبرز 
القضايــا المطروحــة، مــع النظــر فــي القضايا 

الطارئة التي ســيتم التطرق إليها ضمن سير 
مناقشات الدورة البرلمانية.

اجتماعــات  تتضمــن  يتــم  أن  المقــرر  ومــن 
االحتفــال  الدولــي  البرلمانــي  االتحــاد 
تأســيس  علــى  عامــا   130 مــرور  بذكــرى 
االتحــاد، والمناقشــة العامة حــول موضوع 
واآلليــات  األدوار  الدولــي:  القانــون  تعزيــز 

اإلقليمــي،  التعــاون  ومســاهمة  البرلمانيــة، 
وبحث موضوع التغطية الصحية الشــاملة 
فــي  البرلمانــات  2030: دور  العــام  بحلــول 
ضمان الحق في الصحة، بجانب اجتماعات 
اللجــان الدائمة، واللجــان الفرعية، ومنتدى 
البرلمانييــن  البرلمانيــات، ومنتــدى  النســاء 

الشباب.

القضيبية - مجلس النواب

Û  أتطلــع باهتمــام ليوميــات الشــارع، ولحديث النــاس، ولهمومهم، فهذا
واجبــي ككاتــب وكمواطــن مــن قبــل، وهــو واجــب ينبــع مــن صميــم 
القناعــة األكيــدة بــأن خدمــة اآلخرين، ومد يد العون لهــم، هو ترحيل 
لعمل خير سيأتيني في المستقبل، في أبنائي، أو في صحتي، أو في 

قضاء َديني، مهما تأخر، أو تباطئه، لكنه سيأتي بالتأكيد.
Û  ،وفــي خضم زحــام الحياة، ومشــاكلها، وضوضائها، وكثــرة ضجيجها

وســواد بعــض الجوانــب منها، وتغيــر النفوس والشــخوص بها، يلفت 
انتباهي بين حين وآخر، أناس بالرغم من بســاطتهم، ومســئولياتهم، 
ومشــاغلهم، إال أنهــم فــي طليعة مــن يترك األثر فــي اآلخرين، ويزرع 

بهم البسمة واألمل والنجدة.
Û  منهــم، األخ أحمــد الغريــب صاحــب حســاب )تواصــل البحريــن( فــي

تطبيق االنســتجرام، وهو حســاب جميل ينشــر يوميا أخبار المرضى 
والوفيــات، ويزود المتابعين بالمعلومــات الالزمة عن الحدث، يضاف 
إلى ذلك الزيارات الجميلة والمستمرة التي يقوم بها الغريب وزمالؤه 
للمرضى في المستشفيات والتي تنشر بالحساب، وتشجيعهم للناس 

بزيارة هذا المريض، وذاك. والدال على الخير كفاعلة.
Û  هنالــك أيضــا األخ أحمــد البــي، محفــظ القــرآن بمركــز ابــن الجــزري

اإلســالمي، ومــا يميــز البــي هــو اهتمامه الواســع فــي خدمــة الطالب، 
والــذي يتخطــى حــدود الفصــل نفســه، حيث تواصــل وباســتمرار مع 
ولــي األمــر، ليطلعــه علــى أهــم أخبــار ابنــه بالمركــز، وأهــم النصائــح، 
والتوجيهــات الالزمــة لتطويــر مســتواه، ويرســل لــه -أحيانــا- مقاطع 
فيديو للطفل وهو يحفظ القرآن، والنصائح الموجهة له حينها؛ حتى 

يعرف الوالدان أين هي مواقع الخلل، وما المطلوب منهم؟
Û  وأذكــر بمتــن حديثــي، اإلعالمي األخ صالح بن علــي والذي يهتم منذ

ســنين طويلــة بخدمــة قطاع المتقاعدين بشــكل فــردي، منها تنظيمه 
لفعاليــة ســنوية لتكريمهــم وتقديرهــم، وخدمته المســتمرة ألصحاب 
المجالس العائلية واألهلية عبر المساعدة بتنظيم الفعاليات المختلفة 

بها، كما يشجع الشباب على أن يكون من روادها.
Û  ،أتحدث أيضا عن الناشــط السياســي واالجتماعي األخ محمد المران

والذي ال يتوقف عن التواصل معي ومع غيري من الكتاب والمهتمين 
بالشــأن المحلــي والوطنــي، ملقًيــا الضــوء علــى مواضيــع هــي بصلب 
اهتمام الناس والبلد، مواضيع قد ال نلتفت إليها بسبب زحام الحياة، 

وكثرة مسئولياتها، لكنه يذكرنا بها.
Û  هنالك آخرون كثيرون من أبناء البلد المخلصين، ال تسعفني مساحة

المقــال ألن أذكرهــم، تجمعهــم صفــة الســعي لعمــل الخيــر، وخدمــة 
اآلخرين، دون أن ينتظرون مقابال، فشكرا لهم، وإلى فجر جديد.
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قــال النائــب غــازي آل رحمــة لصحيفــة “البــاد” إّنــه تقّدم باقتــراح برلمانــي ينّص على 
الســماح لخّريجــي تخّصــص “الطــّب” من الجامعــات الخارجيــة بااللتحقــاق بالبرنامج 

التدريبي “سنة االمتياز” في مجّمع السلمانية الطّبي.

طلبــة  أن  للصحيفــة  رحمــة  آل  وذكــر 
الطــّب البشــري البحرينييــن مــن خّريجــي 
يواجهــون  المملكــة  خــارج  الجامعــات 
منــذ بضــع ســنوات مشــكلة عــدم القــدرة 
علــى االلتحــاق بالبرنامــج التدريبي )ســنة 
الســلمانية  مجمــع  فــي  ســواء  االمتيــاز( 
والمؤسســات  المستشــفيات  أو  الطبــي 
الــذي  األمــر  األخــرى،  الحكوميــة  الطبيــة 
تســّبب فــي تأخــر تقديــم امتحــان مزاولة 
المهنة بالنسبة للعديد من الخريجين ومن 
ثــم الحيلولــة دون انخراطهــم كممارســين 

طبّيين مصّرح بهم.
وأّكد النائب أن هذا الحرمان الذي تسببت 

الكثيريــن  اضطــر  الصّحــة  وزارة  فيــه 
إلــى االلتحــاق ببرامــج تدريبيــة فــي دول 
خليجية أو عربية أو أجنبية، وتتقاطع في 
ذلــك عوائق مادية وشــخصية واجتماعية 
جّمــة، منهــا مــا يتكّبــده الطلبــة وأهاليهــم 
مــن جهــد ونفقات، وابتعادهــم عن وطنهم 
لفترة إضافية، وتعطيل الطاقات والكوادر 
أثبتــت  التــي  المؤهلــة  الوطنيــة  الطبيــة 
جدارتهــا وتفوقها أكاديميــا في الجامعات 

الخارجية.
وشّدد آل رحمة على ضرورة مقترحه في 
ظل الحاجة الماسة إلى استيعاب خّريجي 
المنظومــة  ضمــن  الطبّيــة  التخصصــات 

الطبيــة المتطــورة والواعــدة فــي المملكة، 
حيــث وصــل عــدد األطبــاء األجانــب فــي 
القطــاع الحكومــي إلــى 1415 طبيبا، وفقًا 
لإلحصــاءات الصــادرة مــن وزارة الصحــة 
للعام 2017، فيما بلغ مجمل عدد األجانب 

العامليــن فــي القطــاع الصحــي الحكومــي 
8993 أجنبًيــا بمــا يشــكل نحــو نســبة )90 
الطبيــة  الكــوادر  إجمالــي حجــم  مــن   )%
الحكوميــة، وعلــى المســتوى الوطني ثمة 
19682 أجنبيــا يعملون في مختلف المهن 
الصحّيــة فــي البحريــن بمــا يشــمل )الطب 
والتمريــض،  األســنان،  وطــّب  البشــري، 

والصيدلة، والمهن المعاونة(.
واألرقــام  المعطيــات  كل  أن  وأوضــح 
تتطّلــب جعــل قضية التوطين وسياســات 
البحرنــة أولويــة وطنية ملّحــة، عبر تهيئة 
ذلــك  وتعزيــز  والتدريــب،  التعليــم  ســبل 
التوّســع  متطلبــات  لتلبيــة  بالتخطيــط 
المّطــرد الــذي يشــهده قطــاع المؤسســات 
الطبيــة الخاصــة، والتوقــع بانتعــاش هــذا 
القطاع مــع تطبيق نظام الضمان الصحي، 
للمواطــن  العــاج  خيــارات  وانفتــاح 
والمقيــم والزائــر وفــق الحــزم اإللزامية أو 

االختيارية.
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“األهلية” أسرة تحتضن األساتذة والمنتسبين
للطلبة رعـــايـــة  ــر  ــبـ أكـ ــم  ــدي ــق ــت ل ــن  ــي ــف ــوظ ــم ال ــث  ــح ي ــواج  ــ ــح ــ ال

حــث الرئيس المؤســس للجامعة األهلية عبدهللا الحــواج موظفي الجامعة وكوادرها 
اإلدارية على تقديم رعاية متكاملة لطلبة الجامعة ومنتسبيها، بما يشعرهم أنهم في 
بيتهــم اآلخــر، منوها في الوقت نفســه بالروح العائلية التي يتصــف بها حرم الجامعة 

األهلية، حيث تحتضن الجامعة بكل حب وود جميع أساتذتها وطلبتها وموظفيها.

وأكــد فــي لقاء مفتــوح مع الــكادر اإلداري 
بالجامعة بمناسبة انطاق العام األكاديمي 
الجامعــة  أن   2020  -  2019 الجديــد 
تعتنــي بدعــم ومســاندة جميــع أســاتذتها 
أداء  تقديــم  علــى  وتحثهــم  وموظفيهــا 
عالــي الجــودة فــي مختلــف مواقعهــم، إذ 
وموظفيــن  أســاتذة  جميعــا  إليهــم  تنظــر 
وطلبة وخريجين كشــركاء أساســيين في 
مــا حققته الجامعة من إنجازات مشــهودة 

على المستوى المحلي والعالمي.
اإلدارييــن  الموظفيــن  الحــواج  وشــكر 
علــى دورهــم المهم والحيوي فــي تحقيق 
علــى  والنجاحــات  واإلنجــازات  النتائــج 

الصعيديــن الوطني والعالمي، وهو ما أّهل 
الجامعــة الحتــال المرتبــة 35 بيــن 1200 
جامعة عربية في العام 2018 طبقا لقوائم 
منظمــة “كيــو إس” العالميــة المتخصصــة 

في تصنيف الجامعات.
التعــاون  إلــى  ووجــه الحــواج الموظفيــن 
الهــدف  لتحقيــق  الفريــق  بــروح  والعمــل 
الــذي  الجامعــة،  نمــاء  وهــو  المشــترك 
أســاتذتها  لجميــع  نمــاء  ســينعكس 
الوقــت  فــي  معبــرا  وموظفيهــا وطلبتهــا، 
نفســه عــن ســعادته بتطور وترقــي العديد 
جامعتهــم  بدعــم  الجامعــة  موظفــي  مــن 

ومساندتها.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس الجامعــة منصــور 
ال  بالجامعــة  اإلداريــة  الهيئــة  أن  العالــي 
تقــل في أهميتها ومســؤولياتها عن الهيئة 
نفســه  الوقــت  فــي  مشــيدا  األكاديميــة، 
بالتحــاق عــدد كبيــر من موظفــي الجامعة 

بالدورات والورش التطويرية.

مفهــوم  إلــى  كلمتــه  فــي  العالــي  وتطــرق 
الجــودة، إذ أوضــح أنهــا معنــى يستشــعره 
جميــع األســاتذة والموظفيــن والطلبــة كل 
مــن موقعــه ومهامــه، وأنــه يحــرص علــى 
المحافظة على الجودة في جميع يومياته 

بالجامعة.

من اللقاء المفتوح مع الكادر اإلداري بانطالق العام األكاديمي الجديد 2019 - 2020

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - وزارة الصحة

زارت وزيرة الصحة فائقة الصالح مجمع الســلمانية الطبي أمس لاطمئنان 
على الحالة الصحية لمرضى زراعة الكلى بعد إجراء العمليات الجراحية.

الزيــارة  خــال  الصالــح  والتقــت 
بالمرضــى وأهاليهم، وبالطاقم الطبي 
الجراحيــة،  العمليــة  أجــرى  الــذي 
وبحضــور الوكيــل المســاعد لشــؤون 
المستشفيات محمد العوضي مؤكدة 

دعم الوزارة لهذا البرنامج الرائد.
أطبــاء  رئيــس  قــال  جهتــه،  ومــن   
مجمــع الســلمانية نبيــل العشــيري إنه 
تــم يوم األحد الماضــي إجراء عملية 
نقــل وزراعــة كلــى لمريضــة بحرينية 
بالعقد الرابع من العمر، وكذلك عملية 
لشــاب  الحالــب  فــي  إصــاح عيــوب 
عمليــة  مضاعفــات  جــراء  بحرينــي 

خــارج  أجريــت  ســابقة  كلــى  زراعــة 
البحرين. 

وذكر أنه تمت عملية الزراعة من قبل 
قســم الجراحة بالســلمانية بمشــاركة 
جراحييــن مــن األردن وبالتعــاون مع 
وحدة أمراض وزراعة الكلى برئاســة 
علــي العــرادي، وقــد تكللــت العمليــة 

بالنجاح ولله الحمد. 
وذكــر العشــيري أن اســتضافة وزارة 
الصحــة لألطباء األردنيين للمشــاركة 
فــي برنامــج زراعــة األعضــاء بمجمع 
الســلمانية، جاء بترتيب وتنسيق من 

اللجنة العليا للعاج بالخارج.

وزيرة الصحة تزور مرضى 
زراعات الكلى بالسلمانية

“السلمانية” يقلص فترات االنتظار لمواعيد العظام 50 %
ــوارئ ــطـ ــقــســم الـ ــابـــات والـــكـــســـور ب ــادة لـــإصـ ــيـ تــخــصــيــص عـ

أفــاد رئيــس قســم أمــراض العظــام بمجمــع الســلمانية الطبــي، علــي رضــا كراشــي، أنــه في 
إطــار الجهــود المشــتركة والتنســيق المتواصــل بيــن إدارة مجمع الســلمانية الطبي، وقســم 
العظام فقد تم تخصيص عيادة لعاج مرضى العظام واإلصابات والكسور بقسم الطوارئ 
والحوادث، لتكون عيادة استشارية للعظام ومتخصصة لعاج مرضى العظام واإلصابات 
والكســور بقســم الطــوارئ والحــوادث التــي تســتقبل كل الحــاالت الطبيــة الطارئــة والتــي 
ســتحتاج لتحويــل الحق إلى قســم العظام بعد معالجتها في الحــوادث وخصوًصا الحاالت 

المحولة من كافة المراكز الصحية في البحرين.

 وأوضــح كراشــي أن العيــادة والتــي يتناوب 
االستشــاريين  مــن  طاقــم  بهــا  العمــل  علــى 
والمختصين من أطباء قســم العظام تمّكنت 
فــي  المتاحــة  المواعيــد  عــدد  زيــادة  مــن 
ــا، مؤكًدا  العيــادات بنحــو 240 موعــًدا إضافيًّ
أن هــذه الزيــادة ســاهمت فــي رفــع مجمــوع 
عدد الحاالت التي نقوم بمتابعتها في الوقت 

640 مريًضــا  مــن  أكثــر  إلــى  لتصــل  الحالــي 
ا والتــي يتــم معاينتها فــي العيادات  أســبوعيًّ
ــا  الخارجيــة. وبيــن أن الزيــادة ســاهمت فعليًّ
فــي تقليــص فتــرات االنتظــار فــي مواعيــد 

العظام إلى 50 %.
أن  إلــى  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأشــار 
الفريق الطبي في قســم العظام، كان ســعيًدا 

وفخــوًرا بهــذا العمــل الــذي تحقــق بالتعــاون 
اســتطاع  ألنــه  العظــام،  اإلدارة وقســم  بيــن 
أن يمنــح فرصــة جديدة الســتقبال مزيد من 
المرضــى ومعالجتهــم بــدالً مــن االنتظــار كما 

كان بالسابق.
فــي  يســاهم  العيــادة  تخصيــص  إن  وقــال 
تشــخيص وعاج المراجعين لقســم الطوارئ 
أمــراض  فــي  متخصــص  طبيــب  قبــل  مــن 
العظــام ممــا يعــّزز مــن دقــة التشــخيص فــي 
حــاالت اإلصابــات والكســور وتوفيــر ســرعة 
حصــول المريض على العاج المناســب دون 
الحاجــة إلــى زيــارة قســم العظــام فــي اليوم 
العيــادات  إلــى  الحضــور  معــاودة  أو  التالــي 
الخارجيــة لتلقــي العــاج الــازم، األمــر الذي 
عــدد  وتقليــص  خفــض  فــي  بــدوره  ســاهم 

المراجعات.
لعــام  الصحــة  وزارة  إحصائيــات  وبّينــت 
علــى  المتردديــن  عــدد  إجمالــي  أن   ،2018
قســم الطــوارئ والحــوادث بالمجمــع الطبــي 
قد وصل إلى 258948، وتردد على العيادات 

الخارجية عدد 233,158 مريًضا.

علي رضا

غازي آل رحمة

“العربية المفتوحة”: البحوث العلمية داعم مهم لالقتصاد
وتميزها الدول  اقتصادات  تطوير  في  تساهم  العلمية  األبحاث  المطيري: 

للشــؤون  الرئيــس  نائــب  الزكــري،  محمــد  المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  رئيــس  أنــاب 
األكاديميــة والبحــث العلمي نايف المطيري، الفتتاح الحلقة النقاشــية الدولية “التقدم 
المعاصر والممارسات في مجال البحوث” التي نظمتها الجامعة العربية المفتوحة في 
مملكة البحرين، بحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين غرم هللا 

الغامدي وجمهور من األوساط األكاديمية والصناعية في المملكة.

 وأكــد المطيري في كلمتــه أهمية األبحاث 
العلمية لتطوير اقتصادات الدول وتميزها 
مؤسســات  تلعــب  حيــث  اآلخريــن،  عــن 
فــي مجــال  ا  رئيســيًّ دوًرا  العالــي  التعليــم 
تعزيــز ثقافــة البحــث االقتصــادي، مشــيًرا 
قــد  المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  أن  إلــى 
األحــداث  لمواكبــة  اســتراتيجية  وضعــت 
المجــال  تطويــر  خــال  مــن  المتســارعة 
البحثــي علــى المــدى الطويــل، منّوًهــا إلــى 
وذلــك  الباحثيــن  لدعــم  الجامعــة  ســعي 
للمســاهمة في االرتقــاء باألبحاث الوطنية 

في البلدان.

بــدوره، قــال غــرم هللا الغامدي فــي كلمته، 
إن تنظيم حلقة نقاش دولية حول “التقدم 
المعاصر والممارســات في مجال البحوث” 
يأتــي ضمــن جهــود الجامعــة فــي تســليط 
الحديثــة  التطــورات  آخــر  علــى  الضــوء 
إنتــاج  فــي  المســتخدمة  والتطبيقــات 
البحــوث العلميــة واألكاديميــة بمــا يســهم 
بالبحــوث وزيــادة فعاليتهــا  فــي االرتقــاء 
الطامحيــن،  الباحثيــن  قــدرات  وتطويــر 
والمتحدثــون  األســاتذة  بمشــاركة  مرّحًبــا 
أوراق  مــن  ســيقدمونه  ومــا  الحلقــة  فــي 

عملية مفيدة.

فيمــا ألقــى رئيــس مجلــس البحــث العلمي 
ســليمان  المفتوحــة  العربيــة  بالجامعــة 
مزمــل، كلمــة أشــار فيهــا إلــى أن األبحــاث 
ــا فــي المشــاركة  العلميــة تعتبــر جــزًءا مهمًّ
األكاديميــة، حيــث تشــجع وحــدة البحــث 
العلمــي بالجامعــة أنشــطة البحــث العلمــي 

األكاديمــي وقــد بــادرت بتنظيــم جلســات 
هيئــة  ألعضــاء  الشــهرية  البحــوث  تبــادل 
منتديــات  فــي  والمشــاركة  التدريــس، 
البحوث الوطنية التابعة لـ HEC، باإلضافة 
إلــى التعاون المشــترك إلعــداد البحوث مع 

الجامعات األخرى في البحرين.

من الفتتاح الحلقة النقاشية الدولية “التقدم المعاصر والممارسات في مجال البحوث”

عالي - الجامعة العربية المفتوحة

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة في بيان أمس، عن تشغيل مركز محمد جاسم كانو 
الصحي في مدينة حمد على مدار 24 ســاعة بدًءا من أمس “الثاثاء”1 
أكتوبــر الجــاري، وذلك ســعًيا نحــو النهوض بمســتوى الخدمات الصحية 
المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن للوصــول إلــى الرضــا مــن خــال توفير 

خدمات الرعاية الصحية على مدار الساعة.

“محمد جاسم كانو الصحي” 
يعمل 24 ساعة

السماح لخّريجي الطّب من الخارج باجتياز “االمتياز” في “السلمانية”
اقتـــراح برلمانـــي آلل رحمـــة لضمـــان ســـرعة اســـتيعابهم فـــي المنظومـــة الطبية

التقت النائب كلثم الحايكي أمس األول رئيس الجمعية البحرينيه للشــفافية 
شــرف الموســوي، ونائــب رئيــس الجمعيــة هــدى التحــو فــي إطــار اإلعــداد 

وصياغة اقتراحات بقوانين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والكراهية.

وقتــم خــال اللقــاء مناقشــة عدد من 
أفــكار ومرئيــات الجمعيــة البحرينيــة 
للشــفافية حــول اقتراحــات القوانيــن 
التي تعتزم الحايكي تقديمها في دور 
االنعقاد القادم لمجلس النواب، والتي 
التشــريعات  مواءمــة  فــي  ستســاهم 
المحليــة مــع االتفاقــات الدوليــة التي 
صادقــت عليهــا مملكــة البحريــن على 
والتمييــز،  الفســاد  مكافحــة  صعيــد 

وعلــى رأس هــذه المقترحــات قانــون 
وحمايــة  للمعلومــات  الوصــول  حــق 
هــذا  يأتــي  والمبلغيــن.  الشــهود 
اللقــاء فــي إطــار تعزيــز التواصــل مع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، والتــي 
تعتبر شــريكا أساسيا لمجلس النواب 
وتضطلع بدور كبير ومؤثر في عملية 
االصــاح التشــريعي واإلداري، والذي 

يهدف لرفعة وازدهار البحرين.

الحايكي تلتقي “الشفافية” إلعداد قوانين

المنامة - وزارة الداخلية

نظمت المنسقية العامة للمحافظات بالتعاون مع محافظة العاصمة، 
دورة تدريبية عن آلية الرقابة على العقود، قدمتها عبير خليفة باحث 
قانوني أول، في مبنى محافظة العاصمة بمشــاركة عدد من موظفي 

المنسقية والمحافظات وبعض إدارات وزارة الداخلية.

وتضمنــت الــدورة شــرحا وافيــا عــن 
عرفتــه  الــذي  اإلداري  العقــد  مفهــوم 
المحكمة الكبرى المدنية في البحرين 
أن  إداريــا  العقــد  العتبــار  يلــزم  بأنــه 
تكون الدولة طرفا فيه ويحتوي على 
شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي 
العقــود المدنيــة التــي تنظمهــا قواعد 
القانون الخاص، عاوة على أن يكون 

متصا بمرفق عام.
كمــا تضمنــت الــدورة توضيحــا للفرق 

العــام والخــاص  القانــون  بيــن عقــود 
أنــواع  أبــرز  علــى  التعــرف  وكيفيــة 
العقــود فــي األنظمــة الماليــة وعناصر 
العقــد اإلداري وشــروطه بتقديم عدد 
مــن األمثلــة التــي باإلمــكان التعامــل 
معهــا وفق شــروط اســتثنائية وإنهاء 
اقتضــت  إذا  ســبب،  دون  العقــد 
المصلحــة العامــة ذلــك، كمــا تــم فــي 
الــدورة إجــراء تطبيقــات عملية على 

أحكام العقود.

“منسقية المحافظات” تنظم “آلية الرقابة على العقود”

 محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من السلمانية



الحماية القانونية للمصور تبدأ من لحظة ضغط “كليك”
صاحبها إذن  دون  ــصــور  ال فــي  الــتــصــرف  أحــد  ألي  يحق  ال  الــســيــد: 

 أوضح المحامي نواف السيد أنه ال يحق ألي أحد بأي شكل من األشكال التصرف بالصور 
دون إذن صاحبهــا، وبّيــن أن لقســم الحمايــة الفكريــة بــإدارة المطبوعــات والنشــر بوزارة 
ــا لقيــد التصرفــات الواردة علــى الحقــوق المالية للمؤلــف وألصحاب  اإلعــالم، ســجال خاصًّ

الحقوق المجاورة المنصوص عليها وفق القانون.

 وأكــد الســيد أن الحمايــة القانونيــة تبدأ من 
اللحظــة التــي يضغــط فيها المصــور على زر 
التصويــر، وهــي حمايــة ال تحتــاج إلجــراء 
شــكلي، كالتســجيل، حيــث يتمتــع صاحــب 
أكان  ســواء  القانونيــة،  بالحمايــة  الصــورة 

مصّوًرا هاوًيا أم محترًفا.
 جــاء ذلك، على هامــش الندوة التي نظمتها 
الفوتوغرافــي  للتصويــر  البحريــن  جمعيــة 
فــي مقر نادي الشــباب مؤخــًرا، تحت عنوان 
الملكيــة”  وحقــوق  الفوتوغرافيــة  “الصــورة 
بحضــور جمــع مــن اإلعالمييــن والمهتميــن 

بالشأن الفوتوغرافي.
 وأوضح المحامي الســيد في ســياق حديثه 
أن من أهم أســباب تنظيم المشــرع للقوانين 
الخاصــة بحــق الملكيــة الفكريــة هــو إضفاء 
المعنويــة  الحقــوق  علــى  القانونــي  الطابــع 
وتحقيــق  والمبتكريــن،  للمبدعيــن  والماليــة 
التــوازن مــع حــق الجمهــور فــي النفــاذ إلــى 
تلــك اإلبداعات واالبتكارات، وتشــجيعها بما 
يسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 )14( رقــم  القانــون  صــدر  “وعليــه  وتابــع   
لســنة 2004 بالموافقــة علــى انضمــام مملكة 
البحريــن إلــى معاهــدة )الوبيــو( بشــأن حــق 
المؤلــف، ومــن قبلها المرســوم رقم )1( لســنة 
إلــى  البحريــن  دولــة  انضمــام  بشــأن   1995

اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية”.
 وأكــد اقتصــار الحمايــة التــي يكفلهــا قانون 
المؤلــف علــى أشــكال التعبير عــن األفكار، ال 
األفــكار ذاتهــا، وفق ما نصت المــادة رقم )4( 
مــن القانــون رقــم )22( لســنة 2006 لحــاالت 
معينــة، مبيًنــا أن أخــذ المصنفات المشــمولة 
بالحمايــة حــق المؤلــف الطابــع اإلبداعي من 
وتنســيقها،  التعبيــر  وســيلة  اختيــار  حيــث 
منها على ســبيل المثال اختيار نوع العدســة 
والمرشــح واإلضــاءة، وغيرهــا مــن الفنيــات 

التقنية الموضوعية.
للصــورة  القانونيــة  “الحمايــة  وزاد   
الفوتوغرافيــة حددتهــا المــادة رقــم )2( مــن 
قانــون حمايــة حقــوق المؤلف، حيــث نّصت 
علــى أنــه )تتمتــع بالحماية المقــررة بموجب 

األدبيــة  المصنفــات  القانــون  هــذا  أحــكام 
دون  ابتكارهــا،  بمجــرد  والعلميــة  والفنيــة 
ــا كانــت  أيًّ إلــى أي إجــراء شــكلي،  الحاجــة 
قيمــة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو 

طريقة أو شكل التعبير عنها”.
وقــال “الحمايــة القانونيــة تبــدأ مــن اللحظة 
التصويــر،  زر  علــى  فيهــا  تضغــط  التــي 
والحماية القانونية ال تحتاج إلجراء شكلي، 
كالتســجيل، حيث تتمتع بالحماية القانونية 
ســواء أكنت مصوًرا هاوًيــا أم محترًفا، علًما 
أن حقوق المؤلف تكفل الحماية لنوعين من 
الحقــوق وهــي الحقــوق األدبيــة )المعنويــة( 

والحقوق المالية”.
 وأردف “نّصــت المــادة )5( من قانون حماية 
حقــوق المؤلــف على حقوق أدبيــة عدة منها 
)حــق المؤلــف فــي نشــر مصنفــة ألول مــرة(، 
وفــي تعييــن طريقــة هــذا النشــر وموعــده، 
الحــق في نســبه المصنف إليــه، بوجه خاص 

نســخ  جميــع  علــى  اســمه  وضــع  فــي  حقــه 
المصنف، والحق في أن يبقى اسمه مجهوال 
أو مســتعارا، والحــق في منــع أي تحريف أو 
تشــويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مســاس 
به، يكون من شــأنه المس بشــرف المؤلف أو 

سمعته، وغيرها”.
وقــال المحامــي إن القانــون يكفــل الحقــوق 
مصنفــه،  استنســاخ  فــي  للمؤلــف  الماليــة 
اقتباســه  أو  أخــرى،  لغــة  إلــى  وترجمتــه 
ا أو تحويــره إلــى شــكل  وتوزيعــه موســيقيًّ
آخــر، أو توزيــع أصــل أو نســخ مــن مصنفــه 
للجمهــور مــن خالل البيــع أو أي تصرف آخر 

ناقل للملكية”.
 وأكمل “ويحق له أيًضا تأجير أصل أو نسخ 
من مصنفه المجســد في تسجيل صوتي، أو 
مــن مصنفه الســينمائي، أو مــن مصنفه الذي 
يكــون عبــارة عــن برنامــج حاســب، ألغراض 
تجارية، ويكفل أيًضا األداء العلني لمصنفه، 

وعرض أصله أو نسخه للجمهور بأي طريقه، 
وإذاعته، ونقله للجمهور”.

 وبيــن أن التدابيــر المدنيــة والتعويض تنفذ 
طبًقــا للقانــون، منها دعــوى التعويض، حيث 
تحــدد المحكمــة التعويض بالقــدر الذي تراه 
جابــًرا للضــرر، تراعــي في ذلــك األرباح التي 
موضــوع  الصــورة  قيمــة  المعتــدي،  جناهــا 
التعــدي، وفًقــا لمــا يحــدده )المصــور( بشــأن 
أو أي معيــار آخــر مشــروع  التجزئــة،  ســعر 
الخبــراء  طريــق  عــن  أو  تطبيقــه  يطلــب 
إثبــات  الدائــن  )علــى  مراعــاة  مــع  الفنييــن، 
االلتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه(.

بنهــج  الســير  أهميــة  علــى  الســيد  وشــّدد 
الوقايــة خيــر مــن العــالج، بقولــه “ال توجــد 
عمليــة تســجيل فــي البحريــن للصــور، إال إذا 
اقترن األمر بحقوق مالية، كعقد بين صورة، 
وعميــل للصــورة الفوتوغرافيــة مثــال، متابًعا 
“غالًبا ما تحتوي مواقع التواصل االجتماعي 
علــى شــروط تتضمــن حمايــة هــذه الحقــوق 
فــي حــال اســتخدام الصورة منــه قبل طرف 
ثالــث، لذلــك النشــر فــي مواقــع التواصــل ال 
يعنــي التخلي عن الحقوق المالية والمعنوية 

للمصور”.
وقــال “إلثبات أنك المصــور األصلي للصورة 
مــن الواجب عليك االحتفاظ بملف التخزين 
األصلــي، تاريخ أخــذ الصورة ومكان أخذها، 
المعالجــات  واســتخدام  نشــرها،  تاريــخ 
المعلومــات  علــى  تحتفــظ  التــي  الرقميــة 
التقنيــة على كيفية أخــذ الصورة، االحتفاظ 
المتخــذة لحمايــة  بســجل يبيــن الخطــوات 
االســتخدام  متابعــة  أهميــة  مــع  الصــورة، 

الرقمي للصورة”.

المحامي نواف السيد يتحدث في الندوة 

جانب من الحضور

سجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى )غيابيا( المتهمة بقضية تسجيل مولود صديقتها باسم زوجها 
عــن طريــق التزويــر، إذ أبلغ ضدها زوجها الذي توترت عالقتها به بعدما علمت بتعدد عالقاته مع نســاء 
أخريــات فــي بالدهمــا كمــا أن لديه أبناء منهن، إذ يتهمها األخير، الــذي تزوجت به منذ العام 2002، أنها 
أنجبت له ولدا يحمل سمات العرب ومالمحه ال تمت ألصولهما اآلسيوية بأية صلة، وتبين حقيقة أنها 
ليســت األم البيولوجيــة للرضيــع عندمــا تــم تحليل عينة من الحمــض النووي الخاص كشــفت عن أنه ال 
يحمل جيناتها الوراثية ما يعني أنها ليست والدته، فيما تنكر هي وتدعي أن البالغ كيدي رغم ما ثبت 
بالتقارير الطبية، وذلك لمدة 5 ســنوات عما ثبت من قيامها بالتزوير، وأمرت بإبعادها نهائيا عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشــير التفاصيــل إلــى ورود بــالغ لمركــز شــرطة 
أن  قــرر  والــذي  المتهمــة،  زوج  قبــل  مــن  البديــع 
زوجتــه أبلغتــه بتاريــخ 9 مايــو 2017 أنهــا قامــت 
بتســجيل طفــل باســمه واســتخرجت لــه شــهادة 
ميــالد، إال أنــه عندمــا نظــر لطفلهــا تبيــن لــه أنــه 
يحمل مالمح العرب على حد وصفه، مشــيرا إلى 
أن إحــدى صديقاتهمــا قالت له أن المتهمة أنجبت 
الطفل من صديق لها. وبالتحقيق مع السيدة نفت 
ذلــك االتهــام، وبينت أنها متزوجة مــن المبلغ منذ 
العــام 2002 فــي بالدهما، وفــي العام 2009 حضر 
للعمــل فــي المملكــة، وكان فــي تلــك الفتــرة يعمل 

زوجهــا فــي الســعودية، وفــي العــام 2014 حضــر 
زوجهــا للبحريــن للعمــل وبقــي منــذ ذلــك الوقــت 
مقيمــا فيهــا. وأضافــت أنهمــا قــررا إنجــاب طفــل 
ســنة 2016، وفي شــهر يناير العــام 2017 فاجأها 
المخــاض أثنــاء وجودهــا بمــكان إقامتهــا فأبلغت 
زوجهــا وصديقتهــا وبالفعــل أنجبتــه فــي شــقتها، 
ومــن ثــم توجهــت مــع صديقتهــا إلــى مستشــفى 
خــاص، والــذي حضــر فيــه زوجهــا ليســتلما منــه 
الصحــة  وزارة  إلــى  قدمتهــا  إذ  والدة،  شــهادة 

لتستخرج البنها شهادة ميالد.
وتدعــي الزوجــة أن ســبب تقديــم زوجهــا البــالغ 

ضدها هو اكتشــافها عالقاته المتعددة مع فتيات 
أخريــات ببلدهمــا، وأنهــا تطلــب منــه الطــالق منذ 

ذلك الحين.
وبأخــذ عينــات مــن الحمض النــووي للرضيع ثبت 
بتقريــر مختبــر األدلــة المادية واألحيــاء والبصمة 
الوراثية أن المتهمة أصال ليســت األم البيولوجية 

للطفل فضال عن مقدم البالغ.
فأحالتهــا النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها 

في غضون العام 2017، ارتكبت اآلتي:
وهــو  رســمي  محــرر  فــي  تزويــرا  ارتكبــت  أوال: 
اســتمارة تبليــغ عــن مولــود والصــادرة عــن وحدة 
الصحــة،  بــوزارة  والوفيــات  المواليــد  تســجيل 
بانتحــال شــخصية وتحريــف الحقيقــة في محرر 
أعــد لتدوينهــا، بــأن قامــت باالدعــاء بأنهــا والــدة 

الطفل.
ثانيــا: اســتعملت المحرر الرســمي المزور بتقديمه 
لــوزارة الصحــة ومــن خاللــه اســتخرجت شــهادة 

ميالد للطفل بغرض إتمام الجريمة.
صحيحــة  غيــر  بيانــات  تقديــم  تعمــدت  ثالثــا: 
قيــد  بقصــد  مشــروعة  غيــر  وســائل  باســتعمال 

المولود بسجالت وزارة الصحة.

قضت المحكمة الجنائية الكبرى األولى في واقعة اعتداء على ســالمة جســم وافد 
ارتكبهــا آخــران بحقــه وتســببا له بنزيف وعاهة مســتديمة في أنفــه )اعوجاج( تقدر 
بنســبة 5 %، والســبب قيمة أجرة توصيله من المنامة إلى المحرق لرغبة األول في 
مضاعفتهــا مــن 4 إلــى 8 دنانير؛ لكونه يســتغل ســيارته في توصيــل اآلخرين بمبالغ 
ماليــة، ومــا إن شــاهداه ينــزف الدمــاء حتــى الذا بالفرار مــن الموقع، وذلك بســجن 
أحدهمــا لمدة 5 ســنوات لما تســبب بــه من عاهة للمجني عليــه، وبحبس اآلخر لمدة 
3 أشهر، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما.

وتتمثــل وقائــع القضيــة حســبما أبلــغ بها 
المجني عليه، بأنه اعتاد التوجه إلى مقر 
عملــه عن طريق توصيل المتهم األول له 
بســيارته، إذ يعمــل األخيــر علــى توصيله 
مــن منطقــة المنامــة إلى المحــرق؛ مقابل 
أن يدفــع لــه مبلــغ 4 دنانيــر يوميــا مقابل 

الذهاب والعودة.
لكنــه فــي يــوم الواقعــة، وكالمعتــاد بعــد 
انتهــاء عملــه غادر مــع المتهــم األول إلى 
دفــع  لمســكنه  وصولــه  وبمجــرد  منزلــه، 
األجــرة المتفــق عليهــا، فتفاجــأ بالمتهــم 

يطلب منه مضاعفة المبلغ دون أي سبب 
أو اتفــاق مســبق بينهمــا، وهــو مــا رفضــه 

وأصر على دفع المتفق عليه ال أكثر.
وأوضح أن المتهم األول نزل من سيارته 
واتصل هاتفيا بالمتهم الثاني وأشــخاص 
آخريــن، والذين حضروا لمســاندة األول، 
إذ اعتديــا عليــه بالضرب المبــرح وعندما 
تعــرض إلصابــة في أنفه وشــاهدا الدماء 
تنزف منه الذا بالفرار هاربين من الموقع.
للمستشــفى  نقلــه  تــم  أنــه  إلــى  ولفــت 
وبعــد تلقيــه للعــالج الــالزم ورد بتقريــره 

الطبــي أنــه أصيــب باعوجاج بســيط في 
الحاجز األنفي وتضخم بخياشــيم األنف 
األيســر، وأن إصابتــه المحــررة بواســطة 
والحنجــرة  واألذن  األنــف  اختصاصــي 
مســتديمة  لعاهــة  تعرضــه  عــن  كشــفت 
القبــض  وبعــد   .%  5 بنســبة  قــدرت 
علــى المتهميــن أحالتهمــا النيابــة العامــة 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهمــا بتاريــخ 25 

أبريل 2017، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهــم األول: اعتــدى علــى ســالمة 
جسم المجني عليه وأحدث به اإلصابات 
الموصوفــة بالتقرير الطبي والتي أفضت 
إلــى إصابتــه بعاهــة مســتديمة بــأن قــام 

بضربه بواسطة يده على أنفه.
الثانــي: اعتــدى وآخــرون  المتهــم  ثانيــا: 
مجهولــون علــى ســالمة جســم المجنــي 
عليــه وأحدثــوا بــه اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي وأفضــى االعتــداء علــى 
بأعمالــه  القيــام  عــن  وعجــزه  مرضــه 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

المحكمـــة قضـــت بســـجنها 5 ســـنوات بتهمـــة التزويـــر المجني عليه أصيب باعوجاج في الحاجز األنفي وتضخم بالخياشيم

آسيوية تسجل مولودا باسم زوجها مدعية أنها والدته خالف على أجرة توصيل تسجن وافدين 5 سنوات و3 أشهر

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

اجتمــع رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء عبــدهللا 
البوعينيــن أمــس بمجموعــة من القضاة في حلقة نقاشــية نظمتها األمانة العامة 

للمجلس األعلى للقضاء تناولت “الرؤية المستقبلية للمنظومة القضائية”.
ورحب البوعينين بالقضاة وحرصهم على الحضور، موضحا أهمية وضع خطط 
استراتيجية مستقبلية تسهم في حل الدعاوى بشكل أسرع، وما سترتب عليها 
مــن أثــر إيجابــي واضح في العمــل القضائي عموما، وقال “إن الســلطة القضائية 
ســتعمل علــى جمــع كل التصــورات المطروحة من قبل كل قاضــي وأخذها بعين 
االعتبــار”، مؤكــدا أهميــة كل المقترحــات المقدمــة والمحفزات التــي بإمكانها أن 

تساهم في تطوير العمل القضائي.

مناقشة الرؤية المستقبلية لمنظومة القضاء

فــي إطــار التعاون المشــترك بين شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامة، وهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، تنظم الهيئة فعالية في مقر شؤون الجنسية 
والجــوازات واإلقامــة خــالل الفتــرة 1 ولغايــة 3 أكتوبر الجــاري، تتضمن تعريف 
المراجعيــن والموظفيــن علــى أحــدث الخدمــات اإللكترونية وكيفية االســتفادة 
منها عبر القنوات المختلفة للهيئة باإلضافة إلى تســجيلهم على حســاب المفتاح 

اإللكتروني.
 ويواصــل ممثلــو الهيئــة تواجدهــم فــي المقــر الرئيســي بالمنامة اليــوم األربعاء 
من التاســعة صباًحا وحتى الثالثة مســاًء، وفي المجمع األمني بالمحرق يوم غد 

الخميس من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الواحدة ظهًرا.
الجديــر بالذكــر أن التســجيل علــى حســاب المفتــاح اإللكترونــي فــي المســتوى 
األول ضروري لالســتفادة من الخدمات اإللكترونية، ويتم التســجيل عن طريق 

البطاقة الذكية.

“الجوازات” تنّظم حملة تعريفية بالخدمات اإللكترونية
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عباس إبراهيم

إبراهيم النهام | تصوير خليل إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهما في عدد من قضايا الســرقة بحق عدد من المســافرين األجانب، أبلغ ضده المســافرون العابرون 
“الترانزيت” بفقدانهم الوعي بعدما كانوا برفقته كونه من ذات جنســيته، إذ تمكن من ســرقة ممتلكاتهم الشــخصية بعد تخديرهم، وشــوهد عبر 
الكاميــرات األمنيــة فعــال أثنــاء مــا كان يضــع لهــم في أكواب الشــاي والقهوة مــادة مخدرة، وعقــب فقدانهم للوعي يســرق أموالهــم ومنقوالتهم 
الثمينــة، إذ ســرق فــي هــذه الواقعــة 14 ألــف ريــال ســعودي وخاتما مــن الذهب من أحــد المجني عليهم، وذلك بســجنه لمدة 10 ســنوات عن تهمة 
السرقة باإلكراه، وبحبسه لمدة 6 أشهر أخرى عن تهمة االعتداء على سالمة جسمهم بذلك المخدر، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ 

العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزته والمستعمل جزًءا منها في ارتكاب جريمته.

مديريــة  أن  فــي  القضيــة  وقائــع  وتتحصــل 
البالغــات  مــن  العديــد  تلقــت  المطــار  شــرطة 
بشــأن فقــدان المســافرين للوعي وأنهــم بحالة 
غيــر طبيعيــة وهلوســة، فــي صالة المســافرين 
أفــراد  توجــه  وعندمــا  “الترانزيــت”،  العابريــن 
الشــرطة للموقع، اتضح أنهم جميعا آســيويون 
ويصعــب التواصــل معهــم، إذ إن كالمهــم غيــر 
مفهوم فضال عن أنهم في حالة تخدير، إلى أن 
تمكنــوا مــن الوصــول إلى نتيجــة واحدة وهي 
أن شــخصا مــا قــدم لكل منهم كوبا من الشــاي، 
وما إن شربوه حتى أصبحوا بهذه الحالة، فتم 

نقلهم للمستشفى لتلقي العالج الالزم.
ونظرا إلى حصول حاالت سابقة مشابهة عدة، 
مفادهــا أن شــخصا قــدم للمســافرين العابريــن 
مشــروبات تحتوي على مواد مخدرة أفقدتهم 
الوعــي ومــن ثــم ســرق ممتلكاتهم الشــخصية، 
ولــم يتمكــن الشــرطة مــن إلقــاء القبــض عليه، 
وإنما تم التعرف على اسمه ورقم جوازه فقط، 
فقــد توجــه الشــرطة لغرفة المراقبة وشــاهدوا 
تســجيالت الكاميــرات األمنيــة وتــم االشــتباه 
بعــد رؤيــة التصوير األمنية في شــخص واحد 
كان يجلس مع المجني عليهم في أحد مطاعم 

المطــار، حيــث شــوهد وهــو يضع فــي األكواب 
التــي قدمهــا لهــم بعــض األقــراص، كما شــوهد 
وهــو يســرق مبالــغ ماليــة منهــم، إال أنهــم أخــذ 
تلــك األمــوال إلى مكتب الصرافــة وحولها إلى 
عملــة مختلفــة وغــادر متجهــا إلى بوابــة رحلة 
غير التي حضر عليها بعدما حجز تذكرة أخرى 

من مكتب شركة الطيران.
ولــم يتمكــن المتهــم الســتيني مــن الهــرب مــن 
البــالد بعــد ارتكابــه جريمتــه، إذ توجــه أفــراد 
الشــرطة إلــى الطائــرة التي سيســتقلها المتهم، 
وتــم القبــض عليه بعــد مقاومة شــديدة أبداها 

الــدول  إلحــدى  متجهــا  إياهــا  صعــوده  حــال 
الخليجية.

وبالتحقيق مع اللص الدولي أنكر ما نسب إليه 
بدايــة، إال أنــه عند تفتيشــه تم العثــور بحوزته 
التــداول  مــن  الممنوعــة  األقــراص  تلــك  علــى 
فــي المملكــة فضــال عــن محلــول لتذويــب تلك 
األقــراص المخــدرة، فضــال عــن المبالــغ الماليــة 
الخاصــة بالمجنــي عليهــم بعــد تغييــر العملــة، 
وعنــد ســؤاله عن تلك األموال قــرر أن المجني 
عليهــم هــم مــن طلبــوا منــه تغييــر العملــة ولــم 

يبــرر ســبب وجودها معه بــدال من تقديمها إلى 
أصحابها.

وبعــد عودة المجنــي عليهم إلــى وعيهم قرروا 
أن المتهــم هــو مــن حضــر إليهــم، وطلــب منهم 
التوجــه إلــى المطعــم الســتالم وجبــة مجانيــة 
للمســافرين، إذ اعتقــدوا أنــه أحــد أفــراد طاقم 
للمطعــم  توجهــوا  وعندمــا  المطــار،  موظفــي 
أحضــر لهــم المتهــم الطعــام وجلــس معهــم هو 
اآلخــر، وتناولــوه جميعا، ومن ثــم توجهوا إلى 
البوابــة انتظــار موعــد الطائــرة برفقتــه كذلــك، 
وهناك سألهم عما يطلبون من شراب، إذ قرروا 
لــه حاجتهــم إلــى الشــاي، والــذي ما إن شــربوه 
حتــى فقــد كل منهــم وعيــه، ولــم يعلمــوا بمــا 

حصل بعد ذلك إال في المستشفى.
وتم العثور بحوزة المتهم على مبالغ مالية من 
عمالت مختلفة، تمثلت في 1272 رياال عمانيا 
كانــت فــي كيــس بنطالــه، وفــي محفظتــه كان 
يوجــد 336 ريــاال عمانيــا و100 بيســة و4470 
روبية باكستانية، ونظرا إلى أن المجني عليهم 

فقــدوا وعيهــم ولــم يكونــوا في حالــة طبيعية 
حينهــا فلــم يتمكــن أفــراد الشــرطة مــن معرفة 
قبــل  المســروقة  وأموالهــم  جميــع ممتلكاتهــم 

مغادرتهم للبالد.
وأحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحاكمــة في 
هذه القضية على اعتبار أنه بتاريخ 18 نوفمبر 

2018، ارتكب اآلتي:
أوال: ســرق المبالــغ النقديــة المملوكــة للمجنــي 
عليــه بطريــق اإلكراه الواقــع عليهم بعد أن قام 
بــدس المؤثــر العقلــي لــه فــي الشــراب وفقدوا 
بذلــك الوعــي واإلدراك وتمكــن بتلــك الوســيلة 

من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي 

المذكور.
الشــرطي  جســم  ســالمة  علــى  اعتــدى  ثالثــا: 
المجنــي عليه وأحدث به اإلصابات الموصوفة 
بتقريــر الطبيب الشــرعي، ولم يفــض االعتداء 
بأعمــال  القيــام  عــن  عجــزه  أو  مرضــه  إلــى 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

10 سنوات ونصف السنة لمسافر يخدر آخرين ويسرقهم
محرر الشؤون المحلية

الصور تتمتع 
بالحماية القانونية 
سواء كان صاحبها 

هاوًيا أم محترًفا

استولى على 
14 ألف ريال 

سعودي وخاتم 
من الذهب

المنامة - وزارة الداخلية
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البحرينيون يســتحوذون على 12 مليون دينار من إجمالي التداوالت

القيمة السوقية للبورصة في سبتمبر

فــي  المدرجــة  العامــة  المســاهمة  للشــركات  الســوقية  القيمــة  بلغــت 
البورصة بشهر سبتمبر الماضي نحو 9.54 مليار دينار، بانخفاض 92.6 
مليون دينار، أي ما نســبته 0.96 %، قياًســا بنحو 9.63 مليار دينار في 
شهر أغسطس الماضي، في حين أن القيمة السوقية للبورصة شهدت 
ارتفاًعــا كبيــًرا بمقــدار 1.33 مليــار دينــار، أي مــا نســبته 16.23 % فــي 

الشهر الماضي، قياًسا بنحو 8.21 مليار دينار على أساس سنوي.

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت 
ارتفــاع  البورصــة  موقــع  علــى 
قيمــة األســهم المتداولة في شــهر 
مــن   ،%  40.51 بنســبة  ســبتمبر 
11.79 مليون دينار في أغسطس 
لتصــل إلــى 16.56 مليــون دينــار 

في سبتمبر.
واستحوذت تداوالت البحرينيين 
فــي شــهر ســبتمبر الماضــي علــى 
12 مليــون دينــار تقريًبــا تمثــل ما 
إجمالــي  مــن   %  72.75 نســبته 
الشــركات  أســهم  تــداوالت  قيمــة 
المدرجــة في البورصــة، في حين 
الجنســيات  تــداوالت  شــكلت 
األخــرى 27.25 %، أي مــا قيمتــه 

4.5 مليون دينار.
وارتفعــت بنهايــة ســبتمبر أســعار 
 14 انخفــاض  مقابــل  شــركة   11
 19 حافظــت  حيــن  فــي  شــركة، 
شــركة علــى أســعارها دون تغيير. 
شــركة   44 هنــاك   أن  إلــى  يشــار 
محليــة مدرجــة بالبورصة تصنف 
تحــت 6 قطاعــات كالتالي: قطاع 
البنوك التجارية، قطاع االستثمار، 

قطــاع التأميــن، قطــاع الخدمات، 
قطاع الفنادق والسياحة، وقطاع 

الصناعة. 
إجمالــي  أن  البيانــات  وأظهــرت 
فــي  بالبورصــة  المتداولــة  األيــام 
يوًمــا   19 بلــغ  الماضــي  الشــهر 
بزيــادة يــوم واحد فقط عن شــهر 
شــهد  الــذي  الماضــي  أغســطس 
تــداوال فــي 18 يوًمــا، أي بارتفــاع 

.% 5.56

 البحرينيون يتداولون 
49.97 مليون سهم

أقفل مؤشــر البحرين العام بنهاية 
 1516.53 مســتوى  عنــد  ســبتمبر 
 16.56 انخفاًضــا  نقطــة، مســجال 
 %  1.08 نســبته  مــا  أي  نقطــة، 
مقارنة بشــهر أغسطس، حيث بلغ 
1533.09 نقطة، كما تراجع مؤشر 
البحريــن اإلســالمي بمقــدار 8.87 
إذ   ،% 0.1 مــا نســبته  نقطــة، أي 
سجل في أغسطس 750.9 نقطة، 
ثــم انخفض ليســجل في ســبتمبر 

750.12 نقطة. 
وارتفعت كمية األســهم المتداولة 
في الشــهر الماضي بنســبة 16.84 
مليــون   65.36 إلــى  لتصــل   %
ســهم، بمتوسط يومي 3.4 مليون 
ســهم، قياًســا بـــ 3.1 مليــون ســهم 
عــدد  ارتفــع  كمــا  أغســطس.  فــي 
 1,533 إلــى  ليصــل  الصفقــات 
صفقــة. وكان نصيــب البحرينيين 
المتداولــة  األســهم  كميــة  مــن 
49.97 مليون ســهًما، أي ما نسبته 
كميــة  إجمالــي  مــن   %  76.46
األســهم المتداولــة بالبورصــة في 

الجنســيات  أمــا  الماضــي،  الشــهر 
 15.39 نصيبهــا  فــكان  األخــرى 
مليون ســهًما، أي ما نسبته 23.54 

.%

 “البنوك” تتداول بـ 10.33 

مليون دينار

ويالحــظ التداول تركز في قطاع 
البنــوك التجارية، حيث تم تداول 
دينــار،  مليــون   10.33 قيمتــه  مــا 
 62.36 علــى  بذلــك  مســتحوذا 
األســهم  قيمــة  إجمالــي  مــن   %
تركــز  التــداول  وكان  المتداولــة. 

فــي  أغســطس  شــهر  فــي  كذلــك 
القطاع نفســه، حيث تم تداول ما 

قيمته 6.16 مليون دينار.
الشــركات  فــإن  للبيانــات،  ووفًقــا 
الخمــس األكبــر حجًمــا مــن حيــث 
القيمة الســوقية التي اســتحوذت 
مــا  أي  دينــار،  مليــار   5.97 علــى 
إجمالــي  مــن   %  62.57 نســبته 
حجم البورصة في ســبتمبر، هي: 
إذ  المتحــد،  األهلــي  البنــك  أوال/ 
بلغــت قيمته الســوقية نحو 2.91 
مليار دينار )30.52 % من إجمالي 
القيمــة الســوقية للبورصة(، ثانيا/ 
بنــك البحرين الوطني بنحو 1.09 
مليار دينار )ما نســبته 11.39 %(، 
ثــم بنــك البحريــن والكويت بنحو 
706.81 مليــون دينــار )7.41 %(، 
يليــه شــركة البحريــن لالتصــاالت 
“بتلكــو”  والالســلكية  الســلكية 
بقيمــة 640.33 مليــون دينــار )مــا 
نســبته 6.71 %(، وأخيــًرا شــركة 
بقيمــة  “ألبــا”  البحريــن  ألمنيــوم 
623.38 مليون دينار )6.54  %(.

“الخليجي للتكرير” 
يستعرض إنجازاته بالمنامة

 )GDA( للتكريــر  الخليجــي  االتحــاد  اختتــم 
اجتمــاع مجلــس إدارتــه الثالــث فــي العاشــر 
الرئيــس  مقــره  فــي   2019 ســبتمبر  مــن 
انجــازات  خاللــه  مــن  واســتعرض  بالمنامــة، 
االتحاد لعام 2018 والمضي قدما في خطته 
والتأكيــد علــى أن االتحــاد هــو منظمــة غيــر 
ربحيــة تهــدف إلــى توفير منصــة تجمع رواد 
الصناعــة فــي قطــاع النفــط والغــار الطبيعي. 
يذكــر أن االتحــاد الخليجــي للتكريــر تأســس 
العــام 2016، ويضــم تســع لجــان فنية تغطي 
المجاالت الرئيسة في صناعة التكرير، حيث 
تم تشــكيل هــذه اللجان لدعم وتســريع النمو 
اإلســتراتيجي، وتحســين العمليــات واألداء، 
والتعامــل مــع المســائل والتحديــات الراهنــة 

التي تواجه الصناعة.

المنامة - فينمارك

لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين أمس الثالثاء، إذ تعرضت 
لضغــوط بفعــل ارتفاع الدوالر، بينما ارتفعت أســواق األســهم بفضــل آمال بإحراز 
تقــدم فــي المحادثــات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصين ممــا وجه ضربة 

أخرى إلغراء المعدن األصفر.

وكانــت التــداوالت هزيلــة فــي آســيا، إذ 
إن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب 
عطلــة  فــي  الصيــن  وهــي  العالــم،  فــي 
عامــة طويلــة. وبحلــول الســاعة 06:53 
الذهــب  تراجــع  جرينتــش،  بتوقيــت 
إلــى   %  0.6 الفوريــة  المعامــالت  فــي 
1462.86 دوالر لألوقيــة )األونصــة( بعد 
أن تراجــع ألدنى مســتوى منذ الســادس 
مــن أغســطس عنــد 1460.25 دوالر في 
وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب 
في العقود األميركية اآلجلة 0.3 % إلى 

1468.90 دوالر لألوقية.

وقال رئيس إســتراتيجيات السوق لدى 
سي.إم.ســي ماركتــس،  مايــكل مكارثي 
إن احتمــال صعــود الــدوالر أكثر وبعض 
التفــاؤل المحيط باتفــاق تجارة محتمل 
علــى  يضغطــان  وبكيــن  واشــنطن  بيــن 
الذهــب. وصعــد مؤشــر الــدوالر مقابــل 
مــن ســت عمــالت رئيســة ألعلــى  ســلة 
مستوى في أكثر من عامين، في الوقت 
الــذي يترقــب فيــه المســتثمرون بيانات 
ســبتمبر؛  لشــهر  األميركيــة  التصنيــع 
لتحديــد إلــى أي مدى قــد يذهب صانعو 

السياسات لتعزيز النمو.

الذهب ينزل ألدنى مستوى

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

المنامة - الصناعة والتجارة

أثنى مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت بالبحرين، على جهود اإلدارة التنفيذية الكبيرة في العمل نحو إنشــاء شــبكات الجيل 
الخامــس مــن خــالل توفير الطيف الترددي الالزم ومنح تراخيص الترددات الكافية حرًصا منها على مواكبة أحدث المســتجدات 
والتطورات في تكنولوجيا وخدمات االتصاالت لصالح المستهلك في البحرين، مما يجعل البحرين من أوائل الدول في المنطقة 

التي تنشئ شبكات الجيل الخامس مما يبرز مكانتها الرائدة كنموذج يحتذى به في توفير هذه الشبكات.

بمســاعي  كذلــك  المجلــس  وأشــاد 
نحــو حمايــة  الحثيثــة  التنفيذيــة  اإلدارة 
االتصــاالت  قطــاع  فــي  المســتهلكين 
لوائحهــا  وتحســين  وضــع  خــالل  مــن 
التنظيميــة وتبني األنظمة الحديثة ســعًيا 
بيــن  الفعــال  التواصــل  منهــا الســتمرارية 
خدمــات  ومــزودي  والمســتهلكين  الهيئــة 

االتصاالت.
 وكان مجلس اإلدارة عقد أمس اجتماعه 
الثالــث لعــام 2019 فــي مقــر الهيئــة فــي 
عــن  المجلــس  وأعــرب  الســيف.  ضاحيــة 
فــي  مواســاته  وصــادق  تعازيــه  خالــص 
وفــاة رئيس مجلس اإلدارة محمد العامر، 
مشــيًدا بفتــرة عمله الطويلــة التي قضاها 

وجهــوده  االتصــاالت  قطــاع  خدمــة  فــي 
الدؤوبــة التي أســهمت في تحســين مهام 

وأنشــطة الهيئة لتطويــر قطاع االتصاالت 
في البحرين.

عقــدت اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة وغرفة تجــارة وصناعــة البحرين اجتماعها الحــادي والثالثين 
وذلــك بمقــر وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، حيــث ترأس جانب الوزارة الوزير زايد الزياني كما ترأس جانب الغرفة رئيســها ســمير ناس، 

وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، حيث تناول االجتماع عددا من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

وأكــد وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة على أوجه التعاون المســتمرة 
والمثمــرة بيــن الــوزارة والغرفة، وحرص الحكومة المســتمر في التعاون 
مــع القطــاع الخــاص دعما لكافــة الخطــوات والمبادرات التــي تصب في 

صالح تطوير القطاع االقتصادي في البحرين.
ومــن جهتــه، عبــر رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة عــن تقديــره للحكومــة، 
وللتعــاون البنــاء والمســتمر للــوزارة في تعزيز مشــاركة القطــاع الخاص 

كمحرك أســاس لالقتصاد وشــريك فــي صياغة الرؤى واإلســتراتيجيات 
التي  تتبناها الحكومة خدمًة لالقتصاد الوطني.  وتناول االجتماع عددا 
من المواضيع المطروحة على أجندته وجدول أعماله، حيث تم مناقشة 
توصيــات لجنتــي الصناعــة والطاقــة الصحــة، وكذلــك إجــراءات إصدار 
الســجل التجــاري ومســتجدات دعــم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

وعدد من المواضيع األخرى المدرجة على جدول األعمال.

االجتماع الثالث لمجلس إدارة “االتصاالت”

القطــاع بإنجــازات  يشــيد  ”االتصــاالت”  إدارة  مجلــس 

“اللجنــة المشــتركة” تناقــش أوجــه التعــاون المســتمر
“التجارة” و“الغرفة” تبحثان تطوير القطاع االقتصادي

جهود كبيرة إلنشاء شبكات الجيل الخامس

اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة

المحرق - شركة المطار

أعلنــت شــركة مطــار البحريــن إنه قد 
بــدأ العمل بالقواعــد الجديدة لألمتعة 
فــي مطــار البحرين الدولــي؛ من أجل 
ضمان ســير إجراءات تســجيل السفر 

بمزيد من السرعة والكفاءة.
يتــم  لــن  التــي  األغــراض  وتشــمل   
الدائريــة  الحقائــب  اآلن  بعــد  قبولهــا 
والحقائــب  الشــكل  مســطحة  وغيــر 
المربوطــة  الشــكل  منتظمــة  غيــر 
بحبــل أو خيــط أو شــريط والحقائب 
الســائبة  أو  الطويلــة  األحزمــة  ذات 
أو  بدثــار  الملفوفــة  والحقائــب 
بطانيــة. أمــا األغــراض التــي تتخطى 
مثــل  المعتــادة  القياســات  أحجامهــا 
عربــات األطفال والدراجــات الهوائية 
وحقائــب  المتحركــة  والكراســي 

الغولف، فسوف تظل مسموحا بها.
غيــر  األمتعــة  أن  المعــروف  ومــن 
بالحبــال  المربوطــة  الشــكل  منتظمــة 

القماشــية  الشــرائط  أو  الخيــوط  أو 
وتعــوق  بســهولة  تعلــق  أن  يمكنهــا 
حركــة ســير نقل األمتعة مما يتســبب 
فــي تعطيلــه لفتــرة مــن الوقــت، وهو 
مــا يســفر بــدوره عــن تأخيــر عمليــة 
مناولــة األمتعــة فــي المطــار وإزعــاج 
المســافرين اآلخريــن. وســعًيا لتجنب 
أي تأخير أو تعطيل في منطقة إنهاء 
إجراءات الســفر، توصي شركة مطار 
البحرين جميع المسافرين باستخدام 
أمتعــة ذات ســطح مســتٍو واحد على 
األقــل، أو حقائــب الســفر العاديــة، أو 
صناديــق تــم حزمهــا بطريقــة مالئمــة 

وذات سطح مستٍو.

قواعد جديدة لألمتعة بـ “المطار”

9.54
دينــــــار مليـــار 

أمل الحامد

2 أكتوبر 2019 األربعاء
3 صفر 1441

حاجي: البحرين مرشحة للمركز األول بتطوير بحوث الذكاء االصطناعي
ــد تــدريــبــيــة ــ ــاه ــ ــع ــ ــة وم ــلـ ــؤهـ ــة مـ ــريـ ــشـ لــــوجــــود كــــــــوادر بـ

أجرت مجلة أخبار الكمبيوتر في الشــرق األوســط والتي مقرها اإلمارات العربية المتحدة، وتعتبر المجلة األولى 
فــي الشــرق األوســط فــي مجال تقنيــة المعلومــات، مقابلة شــاملة ومفصلة تحت عنــوان “البحرين تســعي لتكون 
الرائــد بالمنطقــة فــي الــذكاء االصطناعــي”، فــي ســبتمبر الماضي، مــع رئيس جمعية الــذكاء االصطناعــي الدكتور 

جاسم حاجي.

مرشــحة  المملكــة  أن  وأكــد حاجــي 
علــى  األول  المركــز  لتتبــوأ  بقــوة 
لشــركات  الشــرق األوســط  مســتوى 
التقنيــة العالميــة لتطويــر برمجيــات 
بحوث الذكاء االصطناعي وذلك لما 
تملكــه مــن رأس المــال البشــري فــي 
المســتقبل مع وجود معاهد تدريبية 
فيهــا مثل “معهد الذكاء االصطناعي 
وعّبــر  البحريــن”.  بوليتكنــك  فــي 
حاجي عن تطلعات البحرين الكبيرة 
في مستقبل الذكاء االصطناعي في 
ظــل توجهات ســمو الشــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة. 

الــذكاء  جمعيــة  رئيــس  وركــز 
االصطناعي فــي حديثه على وجود 
الــذكاء  فــي  مؤهلــة  بشــرية  كــوادر 
االصطناعــي فــي البحريــن لتصديــر 
االصطناعــي  الــذكاء  برمجيــات 
باإلضافة إلى جهود المجلس األعلى 
للمــرأة فــي هــذا المجال الســيما بأن 
الســنة الجاريــة تعتبــر ســنة االبتكار 

وعلوم المستقبل.
 وقــّدم حاجي في المقابلة المشــورة 
واالقتراحات؛ كونه خبيًرا في مجال 
والــذكاء  المعلومــات  تكنولوجيــا 
االصطناعــي، معتمًدا على عقود من 

الخبــرة فــي كيفيــة تســخير األفــكار 
المبتكرة لتسهيل وتطوير العمل.

الكمبيوتــر  أخبــار  مجلــة  أن  يذكــر   
فــي الشــرق األوســط تعتبــر إحــدى 
أهــم دور النشــر الرائــدة فــي مجــال 
يكــون حاجــي  التكنولوجيــا، وبهــذا 
ــا  عالميًّ ا  قياســيًّ رقًمــا  أحــرز  قــد 
وذلــك لتصــدر صورتــه غــالف مجلة 
تكنولوجيــة عالميــة مرموقــة، األمــر 
أخــرى  مــرة  البحريــن  يــدرج  الــذي 
علــى الخارطــة العالميــة لالبتــكارات 
واإلنجازات وآخر التطورات التقنية 

وأمن المعلومات.
غالف المجلة

أبوظبي - مجلة أخبار الكمبيوتر

الحقائب الدائرية 
وغير المسطحة 

والمربوطة لن تقبل
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أكد وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة اســتمرارية دعم المحروقات والديزل في البحرين. وأوضح الوزير للصحافيين على هامش فعاليات 
المؤتمر والمعرض العالمي السابع للصحة والسالمة والبيئة تحت شعار “الكفاءة، المرونة واالستدامة”، مساء أمس األول، أن الدعم للديزل الذي يباع 

لقطاع الصيادين البحرينيين مستمر وال يوجد فيه أي تغيير.

 يشــار إلــى منتــج الديــزل يبــاع لقطــاع الصيادين 
البحرينييــن بســعر يقــل عــن مقــدار 30 فلًســا عــن 
لآلليــة  وفًقــا  المحليــة،  بالســوق  الحالــي  الســعر 
المعتمــدة فــي تقديــم الدعــم، فالحكومــة تدعــم 

ا. القطاع بأكثر من مليون دينار سنويًّ
وبسؤاله عن المؤشرات ألسعار النفط المستقبلية، 
أوضــح الشــيخ محمد بــن خليفة أن أســعار النفط 
فــي األســواق متغيرة، ومــن الصعوبــة التكهن بها، 
الفًتــا إلــى أن األســعار لم تشــهد ارتفاًعــا كبيًرا في 
األســواق العالميــة، وبقيــت عنــد مســتواها، علــى 

الرغم مما حدث لـ”أرامكو” السعودية.
والجاهزيــة  االســتعدادات  عــن  استفســار  وفــي 
فــي البحريــن لحمايــة المنشــآت بعــد الحــادث في 
“أرامكو” الســعودية، أكد وزير النفط وجود خطط 

لــدى الشــركات العاملــة فــي البحريــن، مشــيًرا إلى 
وجــود خطط مســبقة في شــركة “أرامكو” وكذلك 
في البحرين جعل الحدث كأنه لم يكن، وهذا يدل 
على اســتعداد شــركات المنطقة على التصدي ألي 

عارض.
وهــل  القديمــة  النفــط  أنابيــب  عــن  وبســؤاله 
ألغــراض  مســتقبالً  األنابيــب  هــذه  ستســتخدم 
ا،  أخــرى، أجــاب الوزيــر أنهــا غيــر مســتخدمة حاليًّ

موضًحا بقوله “ال أعتقد استخدامها مستقبالً”.
* القطاع وصحة البيئة 

وتطــّرق وزير النفط الشــيخ محمد بــن خليفة إلى 
الحديــث عــن المؤتمــر والمعــرض العالمــي الســابع 
للصحــة والســالمة والبيئــة تحــت شــعار “الكفاءة، 
موضــوع  أهميــة  مؤكــًدا  واالســتدامة”،  المرونــة 

الصحــة والســالمة والبيئــة فــي القطــاع الصناعي 
خصوًصــا بقطــاع النفــط الغاز، وصحــة الموظفين 
والعامليــن فــي المصانع مهمة جًدا، إذ يشــارك في 
المؤتمر كبار الشــخصيات من الشــركات الصناعية 
بالمنطقــة ممــا يــدل علــى اهتمامهم بهــذا المجال، 
المنشــآت  وســالمة  النــاس  صحــة  أن  إلــى  الفًتــا 
 وســالمة البيئــة أمــر فــي غايــة األهميــة، وكذلــك 
الســيطرة علــى االنبعاثــات والتأكــد مــن أن تكــون 
البيئــة التــي يعيــش فيهــا النــاس صحيــة، وجميع 
هذه األمور يوليها القطاع الصناعي اليوم اهتماًما 
كبيــًرا والشــاهد علــى ذلــك الحضــور الكبيــر فــي 

المؤتمر”.
الصحــة  فــي  المتبعــة  بالمعاييــر  يتعلــق  وفيمــا 
والسالمة في البحرين، أوضح الوزير أن البحرين 

دائًما تســعى لرفع مســتويات المعايير وهو ســعي 
مستمر، وال ينتهي في نقطة محددة، مبيًنا أنه “كل 
عــام يتــم محاولة رفع مســتوانا”، مؤكًدا أن “اليوم 
واجــب علينا أن نواكب معايير الســالمة خصوًصا 

للتمويل”، الفًتا إلى أن “البنوك تشترط لتمويل أية 
مشــاريع صناعيــة االلتــزام باالشــتراطات العالمية 
للبيئــة، ولــذا فقــد أصبحت تلك االشــتراطات أمًرا 

ا”. أساسيًّ

وزير النفط يؤكد استمرار دعم المحروقات والديزل
البنـــوك تشتـــــرط المعاييـــــــر العالميـــــة للبيئـــة لتمويـــل المشـــاريع الصناعيـــة

وزير النفط مصرحا للصحافيين أمس األول

شاركت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” مشاركة رئيسة بالنسخة السابعة لمؤتمر ومعرض الصحة والسالمة والبيئة العالمي 2019 الذي يقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 
3 أكتوبر 2019 بفندق الخليج – البحرين، تحت شعار “الكفاءة، المرونة، واالستدامة”. وقد زار وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة جناح “ألبا” في المعرض 
المصاحب للمؤتمر، حيث اســتقبله كل من الرئيس التنفيذي باإلنابة للشــركة علي البقالي، والمدير اإلداري للســالمة والصحة والبيئة بالشــركة محمد خليل ســعيد، كما 

تسلمت ألبا جائزة تقديرية لدعمها لهذا المؤتمر.

ويضــم المؤتمــر عــددا مــن حلقــات النقــاش 
مــن  العديــد  حــول  العامــة  العمــل  وورش 
المواضيــع المهمــة المتعلقــة بــإدارة الصحــة 
العالــم  مســتوى  علــى  والبيئــة  والســالمة 
يشــتمل  حيــن  فــي  خصوصــا،  والمنطقــة 
أحــدث  علــى  للمؤتمــر  المصاحــب  المعــرض 
شــركات  مــن  المقدمــة  والحلــول  التقنيــات 

تصنيع معدات الصحة والسالمة والبيئة.

“ألبا” ومبدأ “فكر بالسالمة أوال”

شــوطا  ألبــا  قطعــت  “لقــد  البقالــي  وقــال 
الســالمة.  لتعزيــز  مســيرتها  فــي  طويــال 
الســالمة  بثقافــة  اليــوم  فخــورون  ونحــن 
التــي تتميــز بها الشــركة، فقــد حافظنا على 

مبــدأ “فكر بالســالمة أوال ودائما” من خالل 
االلتــزام الثابــت من قبل الجميع ســواء من 
الموظفيــن أو المقاوليــن. ومن خالل دعمنا 
لهذا المؤتمر، يمكننا إطالع المشاركين على 
أهم األنظمة والسياســات التي اتخذتها ألبا 
في مجال السالمة والصحة والبيئة، والتي 
تتماشــى مــع أفضــل الممارســات والمعايير 

الدولية”.
للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس  أن  يذكــر 
حبيــب  عبــدهللا  ألبــا  بشــركة  اإلنتاجيــة 
“الكفــاءة  النقــاش حــول  كان ضمــن لجنــة 
التشغيلية – كيف يمكن تحقيقها من خالل 
الصحة والســالمة والبيئة؟”، والتي أقيمت 

في اليوم الثاني للمؤتمر.

“ألبا” تستعرض الكفاءة التشغيلية خالل “الصحة والسالمة العالمي”

رواد أعمال ومستثمرون يناقشون التحديات والفرص بالبحرين
ــة” ــواحـ ــة مـــن “الـ ــوم ــدع ــم ــال” ال ــت ــي ــاب ــنــش ك ــش مـــأدبـــة اســتــضــافــتــهــا “فــي ــام ــى ه عــل

اســتضافت “فينــش كابيتــال” المدعومة مــن صندوق الصناديق “الواحة” مأدبة عشــاء 
خاصــة فــي مطعم “ماســو” اإليطالــي في المنامــة، ناقش خاللها 10 من كبار مؤسســي 
الشركات الناشئة في البحرين، آخر المستجدات في قطاع التكنولوجيا المالية، بحضور 
نخبة من أصحاب رؤوس األموال االستثمارية، ومجموعة من المسؤولين الحكوميين 
في البحرين؛ بهدف إطالق حوار صريح حول تحديات إيجاد االســتثمارات، والفرص 

التي توفرها بيئة عمل الشركات الناشئة المتنامية في المملكة.  

المدعــّوة  الجهــات  التــزام  الفعاليــة  وأبــرزت 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة 
األعمــال  بيئــة  تعزيــز  علــى  تحــرص  والتــي 
مــن  سلســلة  عبــر  البحريــن،  فــي  المزدهــرة 
فعاليات التواصل المماثلة والمقرر عقدها في 

المستقبل.
وحضــر الفعاليــة مؤســس منّصــة مدفوعــات 
شــركات البناء “سينك”،سام دوبل، إلى جانب 
نــزار كاظــم مــن شــركة “إيــت آب”، وحســين 
حاجــي مــن شــركة “إيناغــراب”. وأدار الحــوار 

هانــز دي بــاك، الشــريك اإلداري فــي “فينــش 
كابيتال”، والمدير العام مايك برينان.

من جهة أخرى، شــهد العشــاء حضور ممثلين 
وبنــك  “الواحــة”،  الصناديــق  صنــدوق  مــن 
البحرين للتنمية، الذي أســهم بدعم الشــركات 
منــذ  البحريــن  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

إنشائه العام 1992.
وخــالل األمســية، تناولــت النقاشــات أوضــاع 
الماليــة،  التكنولوجيــا  شــركات  عمــل  بيئــة 
وصوال إلى فرص النمو العالمية، وأهم األفكار 

حول كيفية اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة 
من جانب أصحاب رؤوس األموال.

فــي  اإلداري  الشــريك  بــاك،  دي  هانــز  وقــال 
فينــش كابيتــال: “جمعــت هــذه الدعــوة التــي 
التنفيذييــن،  المســؤولين  لكبــار  خصصناهــا 
العبين أساسين في مجتمع الشركات الناشئة 
من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين إلى 

جانــب أصحــاب رؤوس األموال االســتثمارية 
وشركات التكنولوجيا”. 

وأوضــح دي بــاك أن أهــداف الفعاليــة تتجاوز 
مشــاركة الــرؤى واألفــكار والفــرص المتاحــة، 
وصــوال لمعرفــة المزيــد عــن التحديــات التــي 

تواجه شــركات التكنولوجيا، حيث اســتفادت 
“فينــش كابيتــال” مــن مناقشــة هــذه النقــاط، 
كما وجدت الشــركات الناشئة فرصة لمشاركة 
تجاربها مع باقي الجهات الحاضرة في جلسة 

خاصة.

مــن  مزيــد  اســتقطاب  إلــى  “ســعينا  وأضــاف 
االســتثمارية،  األمــوال  رؤوس  أصحــاب 
الشــركات  مــن  والمزيــد  الحكومــة،  وممثلــي 
الناشــئة مــن مختلــف القطاعــات، ولــم نقتصر 
على الشــركات العاملة في البحرين، بل ســائر 
إطــالق  قــررت  التــي  التكنولوجيــا  شــركات 

أعمالها في المملكة”.
وقالــت نائبــة الرئيــس األول و رئيســة قســم 
خدمــات التنميــة فــي بنــك البحريــن للتنميــة، 
الصناديــق  صنــدوق  إدارة  فريــق  وقائــدة 
رواد  ربــط  “يعتبــر  الشــكر  أريــج  “الواحــة”، 
والمســؤولين  األمــوال  بــرؤوس  األعمــال 
الحكومييــن ركنــا أساســيا فــي بنــاء مجتمــع 

شركات ناشئة يعزز النمو ويشجع االبتكار”.
وأضافــت: “أتيحــت لنــا خــالل مأدبــة العشــاء  
فرصة االطالع على رؤى وأفكار قّيمة عرضها 

المؤسسون من مختلف الشركات الناشئة”.

المنامة - البحرين للتنمية

قــال نائــب رئيــس جمعيــة البحريــن للمتداوليــن فــي األســواق الماليــة ممثــل البحريــن لــدى االتحــاد العربــي 
للمتداوليــن فــي األســواق المالية ورئيــس اللجنة التنظيمية العليا لـ “المؤتمر الرابــع واألربعين لالتحاد العربي 
للمتداوليــن فــي األســواق الماليــة ICA، عبــدهللا محمــد داود، إن هــذا المؤتمــر الذي ســيقام تحــت رعاية ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، يوفر منصة غير مســبوقة لترويج الســندات والصكوك وأدوات الدين 

البحرينية.

يقــوم  مــا  “عــادة  داود  وأوضــح 
مصــدرو الســندات والصكــوك فــي 
البحريــن باتصاالت وجوالت حول 
العالــم من أجل الترويــج لها، وهذا 
ووقتــا؛  كبيــرة  جهــودا  يتطلــب 
مــن أجــل االنتقــال مــن بلــد آلخــر 
ومــن مســتثمر محتمــل آلخــر، لكن 
البحريــن  فــي   ICA انعقــاد مؤتمــر 
يمثــل فرصــة للقــاء عــدد كبيــر من 
بتلــك  االســتثمار  فــي  المهتميــن 

مــكان  فــي  والســندات  الصكــوك 
واحــد، والتعــرف على مســتجدات 
المالــي ونتائجــه  التــوازن  برنامــج 
ومبــادرات إعــادة هيكلــة الميزانية 
غيــر  اإليــرادات  وتنويــع  العامــة 
النفطيــة، إضافــة إلــى آخــر أخبــار 
النفــط  عــن  التنقيــب  عمليــات 
فــي  المصاحــب  والغــاز  الصخــري 
الحقــل النفطي الجديد في منطقة 

خليج البحرين.

مشاركة 500 مستثمر

نحــو  “ســيضم  “المؤتمــر  أن  وأوضــح 
مســتثمرين،  مــن  شــخصية   500
األصــول،  ثــروات  إدارة  ومديــري 
ومصرفي االستثمار، وإدارة المخاطر، 
واالقتصادييــن  السياســيين  وكبــار 
البنــوك  يمثلــون  الذيــن  والمتعامليــن 
والمؤسسات الدولية من دول مختلفة 
حــول العالــم، جنبــا إلى جنــب مع كبار 

صناع القرار االقتصادي في القطاعين 
الحكومي والخاص، وقيادات القطاع 
المالــي والمصرفي، ومديــري الخزينة 
اإلدارييــن،  والمديريــن  البنــوك،  فــي 
الســياق  هــذا  فــي  مضيفــا  وغيرهــم، 
إلى أن المؤتمر سيســعى أيضا لجذب 
الفاعليــن اإلعالمييــن الرئيســيين في 

مجال المال واألعمال، وفي مقدمتهم 
بلومبيــرغ  ووكالــة  رويتــز  وكالــة 

وغيرها.
العــام  هــذا  يقــام  المؤتمــر  أن  يذكــر 
البحريــن  مصــرف  مــع  بالتعــاون 
المركــزي تحــت شــعار “إعادة تشــكيل 
التمويــل فــي اقتصاد متغيــر”، ويعمل 

علــى الوقــوف علــى أهــم التطــورات 
األثــر  ذات  والماليــة  االقتصاديــة 
والنشــاطات  األعمــال  علــى  المباشــر 
متحدثيــن  خــالل  مــن  المصرفيــة 
المجــاالت  ذوي خبــرات واســعة فــي 
والسياســية  والماليــة  االقتصاديــة 

المحلية والدولية.

المنامة - جمعية البحرين للمتداولين

“المتداولين باألسواق” يستهدف الترويج للسندات والصكوك

عبدالله داود

مشاركون في المأدبة التي استضافتها “فينش كابيتال”
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أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري

النقاشات ركزت 
على منظومة 

التكنولوجيا المالية 
وفرص النمو 

واالستثمار

المؤتمر 
ينطلق 24 
أكتوبر تحت 
رعاية سمو 
ولي العهد

مناقشة أهم 
التطورات 

المالية المؤثرة 
على النشاطات 

المصرفية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 للمزيد من
العقارات

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA

 BD 22 BD 94,723RA

 BD 17 BD 59,782RA

 BD 18 BD 535,627B4

 BD 20.5 BD 81,865RB

 BD 22 BD 700,714RG

 BD 19  BD 541,967RA

 BD 25 BD 90,417RA

 BD 20 BD 384,942RG

القرية

المرخ

بوقوة

كرانـة

الهملة

بوقوة

البديع

الجنبية

جدحفص

القرية

القرية

L004898

L004908

L004915

L004913

L004911

L003809

L003804

L003803

L003775

L003767

L003765

374.4 2m

337.5 2m

542 2m

400 2m

326.7 2m

2,764.5 2m

371 2m

2,959 2m

2,650 2m

336 2m

1,788.1 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

قيد رقم: ٢-٣٦٠٤٤

قيد رقم: ٢-١٣٠٣٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٨٤٦٥
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٩٣١٦
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد جعفر سعيد علي هاشم

االسم التجاري الحالي: توتيا سيراميك
االسم التجاري الجديد: بوابة دارين للمقاوالت

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صالح عبدالنور محمد فقيهي

االسم التجاري الحالي: دراجات عفت
االسم التجاري الجديد: عفت لتصليح الدراجات الهوائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها   
هانيا لعقود السمسرة ش.ش.و لمالكها شهزاد علي عثماني والمسجلة تحت  

قيد رقم ١١٥٦٢٧، بطلب تغيير االسم التجاري من:
هانيا لعقود السمسرة ش.ش.و لمالكها شهزاد علي عثماني

Haniya commodity contrats co s.p.c owned by Shahzad Ali Usmani
لتصبح: 

هانيا لتدوير الباستيك ش.ش.و لمالكها شهزاد علي عثماني
Haniya for Platic Recycle s.p.c owned by Shahzad Al Usmani

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

 تاريخ: 9/2019/٢٩

)CR2019-127154( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: معصومــة كاظم عبــدهللا ابراهيم بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي: الى السيدة / عديله ميزرا احمد حسن 

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

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

رقم القيد

١-٤٠٣٣٦
٢-٤٠٣٣٦

االسم التجاري
حلويات الياقوت

ليالي الياقوت للخضروات والفواكة

 تاريخ: ٢٩/9/2019 تاريخ: 26/9/2019

 تاريخ: 2019/١/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة تضامن مهنية 

إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الســادة/ مكتب نبيل الســاعي محاسبون قانونيون نيابة عن اصحاب شركة 

انتك البحرين لاستشــارات الهندســية - تضامن مهنية، والمســجلة بموجب 

القيــد رقــم ١٢٤٠٨-١، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة 

الى شــركة الشــخص الواحد برأســمال وقدره ١٢٠٠٠ دينار بحريني لتصبح 

مملوكة لـ السيد/ فيليبي اليخاندرو يوفري اجفال بعد تنازل السيدة/ ماريا 

كرستينا لوسيرو فونس دي يوفري عن كامل حصصها بالشركة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

مالك شركة اي في ام اسوسييتس ش.ش.و، والمسجلة بموجب القيد رقم 

١٣٢٣١٥-١، طالبًا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ دينار بحريني بين كل من:

ARAVINDAKSHAN MADHAVAN VALUPARAMIL .١

CHERAKKARAN GOVINDAN .2

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه المها العربية للمقاوالت والتجارة ش.ش.و

لمالكها اسماعيل حسين الصراف 
سجل تجاري رقم ٦٩٩٤٤-١

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركه المهــا العربيــة للمقاوالت والتجــارة ش.ش.و  
المســجلة علــى قيــد رقــم ٦٩٩٤٤-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة/ اسماعيل حسين علي عبدهللا الصراف مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: اسماعيل حسين علي عبدهللا الصراف

رقم الموبايل: ٣٩٠٠٥٤٠٠ )973+(
ialsarraf@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٣١٩٩( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة نحن لإلستشارات الموثوقة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليهــا الســادة اصحــاب شــركة نحــن لإلستشــارات الموثوقة ذ.م.م، المســجلة 

بموجــب القيــد رقم ١٢٣١٧٧، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة نحن 

لإلستشارات الموثوقة ذ.م.م الى شركة وي ريايبل للمقاوالت ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان
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)CR2019-إعالن رقم )١٢٦٣٢٧
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه الســيد ســلمان جاســم عاشــور حســن بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي الى السيدة  سكينة علي حسين علي 

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

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

رقم القيد

٠١-١١٢٨٣٨

االسم التجاري
كراج جولدن جير

 تاريخ: 9/2019/٢٥
)CR2019-125719( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: الســيد صــادق جــال شــبر احمــد بطلــب تحويــل 

المحل التجاري التالي: الى السيد / السيد جال شبر علي هاشم احمد 

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

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

رقم القيد

٤-٨٣٣٧٠

االسم التجاري
اون الين لتخليص المعامات الحكومية
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مصر.. إصالحات سياسية 
وحزبية وإعالمية قريبا

قال رئيس مجلس النواب المصري 
علي عبدالعال، إن الفترة المقبلة في 

بالده ستشهد “إصالحات سياسية 
وحزبية وإعالمية”. وأضاف عبدالعال 

خالل الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد 
الخامس لمجلس النواب أن الشعب 

“أثبت أنه يقف خلف القيادة السياسية 
غالبية ومعارضة”، مشيرا إلى أن “القيادة 

ستبادر بتحية أكبر”.
واعتبر رئيس مجلس النواب المصري 
أن خالل الفترات السابقة “كانت هناك 

إجراءات تقتضيها المرحلة، حتى ال 
تذهب األوضاع في اتجاه آخر”. وأضاف 

“أما اآلن.. فقد بدأت األمور تتحسن، 
واالقتصاد المصري يتعافى”.

حمايــة للمالحة الدولية.. لقاء ســعودي أميركي “بحري” رفيع

الرياض تشدد على اتخاذ “موقف موحد” لردع إيران

شــدد مجلــس الــوزراء الســعودي، أمــس الثالثاء، على مضامين كلمة المملكة أمــام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ74 بنيويورك، وما شــملته من دعوة 
للمجتمع الدولي بالوقوف “موقفا موحدا وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط إلنهاء السلوك اإلرهابي والعدواني للنظام اإليراني”. وأوضح المجلس أنه البد من 
ممارسة “أقصى درجات الضغط لتغيير طبيعة النظام اإليراني وسلوكه، بعد أن أصبح منذ 40 عاما ال يعرف سوى التفجير والتدمير واالغتيال في العالم أجمع”.

وكانــت ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة 
فــي اليمــن قــد أعلنــت مســؤوليتها عن 
الهجوم الذي اســتهدف منشــأتي النفط 
في بقيق وخريص في 14 ســبتمبر، إال 
أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع 

إيران في الهجوم.
وأعــرب مجلــس الوزراء الســعودي عن 
تقديره لما عبرت عنه الدول المشــاركة 
لالعتــداءات  واســتنكار  تنديــد  مــن 
فــي  النفــط  التخريبيــة علــى منشــأتي 
لشــركة  التابعتيــن  وبقيــق،  خريــص 

“أرامكو”.
القيــادة  أعلنــت  آخــر،  جانــب  مــن 
البحريــة األميركيــة،  لقــوات  المركزيــة 
جيمــس  قائدهــا  أن  الثالثــاء،  أمــس 
مالوي زار الرياض في مطلع األســبوع، 
حيــث بحث مــع قائــد القــوات البحرية 
السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة 

التهديدات اإليرانية.
واســتجابت دول عدة لدعــوة أميركية 
بتشــكيل تحالــف بحــري دولــي لحماية 

المالحة في مضيق هرمز، بعد هجمات 
ميــاه  فــي  نفــط  ناقــالت  اســتهدفت 
الخليج هذا العام، اتهمت فيها الواليات 

المتحدة أيًضا طهران بتنفيذها.
مــا  بحســب  بيــان،  فــي  مالــوي  وقــال 
الزيــارة  “هــذه  رويتــرز  وكالــة  أفــادت 
فرصة لمناقشــة دفع جهودنا المشتركة 
لتنســيق الدفاع في مواجهة االستفزاز 
الجهــود  ألهميــة  مشــيًرا  والهجــوم”، 
اإلقليمية لمواجهة ما وصفه “بالعدوان 

اإليراني”.
التــي  البحريــة  المهمــة  إطــار  وفــي 
ســتوفر  المتحــدة  الواليــات  تقترحهــا 
وســتقود  تنســيق  ســفن  واشــنطن 
ســينظم  بينمــا  المراقبــة،  جهــود 
حلفاؤهــا دوريــات فــي الميــاه القريبــة، 
التــي  التجاريــة  الســفن  وســيرافقون 

ترفع أعالم بلدانهم.

تحالــف  عــن  بعيديــن  لســنا  الكويــت: 
حماية المالحة في الخليج

أعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة الكويتــي 
أن  الثالثــاء،  أمــس  هللا،  الجــار  خالــد 
بالده ليست بعيدة عن التحالف المزمع 
البحريــة  المالحــة  لحمايــة  تشــكيله 
الدوليــة فــي الخليــج، وضمــان ســالمة 

الممرات البحرية. 
وقــال، بحســب ما أفادت وكالــة األنباء 
رســمًيا  تعلــن  لــم  “الكويــت  الرســمية 
الموقــف مــن االنضمــام لهــذا التحالــف، 
أنهــا  العمليــة تؤكــد  الممارســات  ولكــن 

ليست بعيدة عن هذا التحالف”.
كمــا أوضــح أن الكويــت شــاركت فــي 
المتعلقــة  وتامبــا  المنامــة  اجتماعــات 
المالحــة  حريــة  لحمايــة  بالتحالــف 

الدولية.
وقال الجار هللا إن الكويت ستعلن عن 
موقفهــا الرســمي مــن التحالــف الدولي 
لحمايــة المالحــة الدوليــة فــي منطقــة 
الخليج العربي، بعد االنتهاء من دراسة 

تفاصيل التحالف.

ســتواصل  بــالده  أن  أكــد  ذلــك،  إلــى 
المشــاركة فــي أي اجتماعــات فــي هــذا 

اإلطار.

وكانت كل من السعودية واإلمارات  «
أعلنتا قبل أسبوعين، االنضمام 
إلى هذا التحالف الدولي، الذي 
اقترحته الواليات المتحدة إلى 

جانب دول أوروبية؛ بهدف 
“مساندة الجهود اإلقليمية والدولية 
لمواجهة تهديدات المالحة البحرية 

والتجارة العالمية”. يذكر أن هذا 
التحالف يهدف إلى حماية السفن 

التجارية بتوفير اإلبحار اآلمن، 
وضمان حرية المالحة البحرية 

والتجارة العالمية وحماية مصالح 
الدول المشاركة فيه، بما يعزز 

األمن وسالمة السفن التجارية 
العابرة للممرات. وتغطي منطقة 

عملياته مضيق هرمز وباب المندب 
وبحر عمان والخليج العربي.

الرياض ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

مجلس الوزراء السعودي

أنقرة ـ وكاالتبيونغ يانغ ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

اســتهداف  إن  المطلــك  صالــح  الســابق  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  نائــب  قــال 
عبدالوهــاب الســاعدي يأتي فــي إطار التقليل من هيبة الجيش، مشــيًرا إلى أن 

إيران تريد “تصدير الثورة” للمنطقة كلها.

وكان قائــد قــوات جهــاز مكافحــة اإلرهــاب 
عبدالوهاب الســاعدي قد أزيح من منصبه، 
كما جرى أيًضا إزالة تمثال له في الموصل، 
حتــى قبــل أن يدشــن. وفــي هــذا الصــدد، 
أوضــح المطلــك فــي حديثه لـ “ســكاي نيوز 
عربية”، أن اســتهداف الساعدي يأتي ضمن 
إطــار التقليــل مــن هيبــة الجيــش وتنفيــذ 
األجندة الخارجية، مضيًفا: “هناك من يريد 
أن يكون للحشد الشعبي قوة أكبر من قوة 

الجيش العراقي”.
قــرار  ليــس  “القــرار  قائــال:  وأردف 
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، 

بل هو قرار مفروض عليه”.
التــي  القيــادات  “كل  وتابــع: 
أن  العراقــي  للجيــش  تريــد 
يكون هــو الحامي للعراق يتم 

لســيطرة  بشــخصيات  واســتبدالها  عزلهــا، 
إيران على العراق وعلى المنطقة بأسرها”.

وأضــاف المطلــك: “جهــاز مكافحة اإلرهاب 
هــو ما تبقى مــن األجهزة القليلة التي تريد 

هيبة للجيش”.
أن  الســابق  العراقــي  المســؤول  وبيــن 
“المطلــوب اآلن وجــود حرس ثوري إيراني 
الثــورة  “تصديــر  مضيًفــا:  العــراق”،  داخــل 
للعــراق واليمــن وســوريا وحتــى إلــى ليبيا؛ 
لكــي يســيطر النظــام اإليراني على 
العالــم العربــي، وهــذا مكتــوب في 

الدستور اإليراني”.
يشــار إلــى أن المرشــح رقــم واحد 
يدعــى  الســاعدي  مــكان  ليحــل 
حيدر يوســف عبــدهللا، وهو 

معروف بوالئه لطهران.

قــال دبلوماســي كوري شــمالي بــارز، أمس 
والواليــات  الشــمالية  كوريــا  إن  الثالثــاء، 
المتحدة اتفقتا على اســتئناف المفاوضات 
النووية في 5 أكتوبر، بعد الجمود المستمر 
منذ شــهور بســبب ســحب العقوبات مقابل 
نزع السالح. وأوضح نائب وزير الخارجية 
الكــوري الشــمالي تشــوي ســون هــوي فــي 
وواشــنطن  يانــغ  بيونــغ  إن  أمــس  بيــان 
ســتجريان اتصــاالت أوليــة فــي 4 أكتوبــر، 
قبــل إجراء محادثات على مســتوى العمل 
فــي 5 أكتوبــر. وفــي بيــان نشــرته وكالــة 
األنبــاء الكوريــة المركزيــة، أعــرب تشــوي 
لــم  لكنــه  االجتمــاع،  بنتيجــة  تفاؤلــه  عــن 
يتحدث عن مكان انعقاده. وأضاف “أتوقع 
أن تــؤدي المفاوضــات على مســتوى العمل 
إلى تسريع التطور اإليجابي للعالقات بين 
الشــعبية  الديمقراطيــة  كوريــا  جمهوريــة 
والواليات المتحدة”. وتوقفت المفاوضات 
النووية منذ أشهر بعد قمة فبراير الماضي 

الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  جمعــت  التــي 
كيــم جونــغ أون، والرئيــس دونالــد ترامــب 
فــي فيتنــام، والتــي انهــارت بعــد أن رفض 
الجانــب األميركي مطالب كوريا الشــمالية 
تخفيف العقوبات على نطاق واســع مقابل 

التخفيف الجزئي لقدراتها النووية.
الشــمالية بعــد ذلــك مــن  وصعــدت كوريــا 
خطابهــا، وأجــرت عــدة تجــارب صاروخية 
قصيــرة المــدى، والتي اعُتبــرت على نطاق 
واســع محاولــة للحصــول علــى نفــوذ قبــل 

استئناف محتمل للمفاوضات.
جــاء إعــالن تشــوي بعــد أن مدحــت كوريا 
الشــمالية ترامــب الشــهر الماضــي لقوله إن 
واشــنطن قــد تتبــع “طريقــة جديــدة” - لــم 
مــع  النوويــة  المفاوضــات  فــي   - يحددهــا 

بيونغ يانغ.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان أمــس الثالثــاء إن بــالده لــم تــر 
التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الواليات المتحدة إلقامة “منطقة 

آمنة” بشمال شرق سوريا وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص.

وكانــت أنقرة وواشــنطن قــد اتفقتا على 
إقامة منطقة على امتداد 480 كيلومتًرا 
مــن الحــدود التركية. وترغــب تركيا في 
أن تصــل المنطقة إلى عمق 30 كيلومتًرا 
داخل األراضي الســورية. ولّوحت تركيا 
مراًرا بعمل عســكري من جانب واحد إذا 
لــم تــرق الجهــود إلــى مســتوى توقعاتها 
بنهايــة  تنتهــي  زمنيــة  فتــرة  وحــددت 

سبتمبر.
 وفي كلمة خالل مراســم افتتاح الدورة 

البرلمانيــة في أنقرة، قــال أردوغان 
إن تركيــا تعتــزم توطيــن مليونــي 

“المنطقــة اآلمنــة”  فــي  شــخص 
إنهــا  قــال  التــي  المزمعــة 
نهــر  مــن  شــرًقا  ســتمتد 

الفــرات في ســوريا إلى 

الحدود العراقية.
وكان الرئيــس التركي قــد قال في األمم 
المتحدة األسبوع الماضي إنه يرغب في 
إقامة المنطقة على امتداد 480 كيلومتًرا 
مــن الحدود وبعمــق 30 كيلومتــًرا داخل 
سوريا. وتقضي الخطة التركية بتوطين 
مــا يصــل إلى مليونــي الجئ ســوري في 
المنطقــة اآلمنــة بدعــم دولــي. وإذا ُنفــذ 
هــذا المشــروع فإنــه يمكــن أن يخفــض 
عــدد الالجئيــن الســوريين المقيميــن في 
تركيــا منــذ انــدالع الحرب المســتمرة 
النصــف  إلــى  ســنوات   8 منــذ 
بوحــدات  وســيدفع  تقريًبــا 
حمايــة الشــعب الكرديــة 
عــن  بعيــًدا  الســورية 

الحدود التركية.

أردوغان: سنواصل مسارنا الخاص في سوريااتفاق على استئناف التفاوض بين واشنطن وبيونغ يانغالمطلك: إيران تريد “تصدير الثورة” للمنطقة بأكملها
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طهران ـ أ ف ب

كابول ـ رويترز

قضــت محكمــة إيرانيــة بحبس شــقيق الرئيس حســن روحاني 5 ســنوات، 
حســبما ذكرت وكالة أنباء “فارس” شــبه الرســمية، أمس الثالثاء، نقالً عن 

المتحدث باسم السلطة القضائية.

وصــدر فــي مايــو حكــم بســجن حســين 
لــم  لمــدة  روحانــي،  شــقيق  فريــدون، 
تحــدد، فــي قضيــة فســاد يقــول مؤيدو 

الرئيس إن لها دوافع سياسية.
وقالت وكالة “فارس” نقالً عن المتحدث 
القضــاء  إن  إســماعيلي،  حســين  غــالم 

أصــدر حكًمــا بالســجن 5 ســنوات علــى 
مــن  قــد يواجــه مزيــًدا  لكنــه  فريــدون، 

االتهامات في قضية أخرى. 
وبــدأت محاكمــة فريــدون، إلــى جانــب 
6 متهميــن آخريــن، في فبرايــر، دون أن 

يقدم القضاء تفاصيل عن التهم.

قــال مســؤولون أمــس الثالثــاء إن حركــة “طالبــان” قتلــت ما ال يقل عــن 11 من 
ضباط الشرطة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان ثم أضرمت النيران في مقرهم.

باســم  المتحــدث  فرهــاد  منيــر  وقــال 
حاكــم إقليــم بلــخ إن هجمــات الحركة 
اإلقليــم  فــي  شــورتيبا  منطقــة  فــي 
بــدأت مســاء االثنيــن واســتمرت حتى 
الثالثــاء. وأضــاف  مــن  مبكــرة  ســاعة 
أن مقاتلــي الحركــة أضرمــوا النــار فــي 
عليــه  ســيطروا  بعدمــا  الشــرطة  مقــر 

واســتعادت  باألســلحة.  معركــة  فــي 
قــوات الدفــاع الوطنــي وقــوات األمــن 
األفغانيــة الســيطرة على مقر الشــرطة 

بعد وصول تعزيزات.
المتحــدث  مجاهــد  هللا  ذبيــح  وقــال 
باســم طالبان إن الحركة قتلت 30 من 

أفراد الشرطة.

السجن 5 سنوات لشقيق الرئيس اإليراني

“طالبان” تقتل 11 شرطيا أفغانيا وتحرق مقرهم

طهران ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

اعتــرف رئيس هيئــة أركان الجيش اإليراني اللواء محمد باقري، 
أن بــالده تقــدم استشــارات عســكرية وفكريــة إلــى ميليشــيات 
الحوثــي فــي اليمــن، منّوًهــا إلــى أن قــوات الحــرس الثــوري هــي 

المسؤولة عن هذا الدعم.
 وأضــاف باقــري فــي تصريح نقلتــه وكالة “تســنيم” لألنباء، أمس 
الثالثاء: “إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وباألخص 
اليمن، ففي ســوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه 
الدول وقدمنا لهم مســاعدات عســكرية ومستشــارين، لكن اليمن 

يتمتع بوضع خاص”.
للواقــع،  مخالًفــا  اإليرانــي  العســكري  القيــادي  تصريــح  ويأتــي   
حيــث إن الحكومــة الشــرعية اليمنيــة لــم تطالب طهــران بتقديم 
مســاعدات أو تدخــالت فــي شــؤونها، بــل تديــن انتهاكها لســيادة 

اليمن حكومة وشعًبا.
وأكــد باقــري أن إيــران تقــدم “مســاعدات عســكرية واستشــارية 
وفكريــة” للحوثييــن، منّوًها إلى أن “المســؤول عــن هذا األمر هي 
قــوات الحــرس الثــوري، فيمــا أننا ســنقف بجانــب اليمنيين حتى 

آخر لحظة” على حد قوله.
 وفــي تناقــض صريــح مــع تصريحه الســابق، نفى رئيــس األركان 
اإليرانــي إرســال طهــران صواريخ إيرانية إلــى اليمن، حيث قال: 

“كيف ُيمكننا أن نرسل أسلحة إلى اليمن في الوضع الذي يصعب 
فيه دخول الدواء إلى هذا البلد؟”.

وفــي أكثــر مــن مناســبة، كشــف تحالف دعم الشــرعية فــي اليمن 
إمــداد  فــي  إيــران  تــورط  تثبــت  أدلــة  عــن  الســعودية،  بقيــادة 
دون  والطائــرات  والصواريــخ  باألســلحة  الحوثيــة  الميليشــيات 
علــى  هجمــات  شــن  فــي  المتمــردون  يســتخدمها  حيــث  طيــار، 

المملكة.

قتــل مدني وأصيــب نحو 200 بجروح في 
بغــداد أثنــاء تفريق القــوات األمنية بالقوة 
الرصــاص  مســتخدمة  مطلبيــة  تظاهــرة 
الحــي والمطاطــي والغاز المســيل للدموع، 
بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في بيان.

وبين الجرحى 160 مدنيا و40 من القوات 
األمنية، بحســب بيــان الصحة. وقد تظاهر 
أكثــر مــن ألف شــخص في وســط العاصمة 
أمــس الثالثــاء للمطالبــة بتوفيــر الخدمات 

وفرص العمل.
وبــدأت مســيرة ســلمية مــع أكثــر مــن ألــف 
شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط 
بغداد، عندما بدأت الشــرطة بإلقاء القنابل 
الصوتيــة والغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق 
المتظاهريــن. مــا أدى إلــى تعــرض البعــض 

لمشكالت في التنفس. 
الحكومــة  بتغييــر  المحتجــون  وطالــب 
بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق 
الوظائــف. وجــه وزيــر الخارجيــة العراقــي 

محمــد علــي الحكيــم، أمس بتعليــق العمل 
في قنصلية العراق بمدينة مشهد اإليرانية 
علــى خلفيــة االعتــداء علــى دبلوماســيين 
عراقييــن، بحســب ما أفادت وكالــة األنباء 
العراقيــة. وكانــت أجهــزة األمــن اإليرانيــة 
اعتقلــت موظفْيــن عراقيْيــن مبتعثيــن من 
وزارة الخارجيــة العراقيــة بمهمــة رســمية 

إلى مدينة مشهد.

القنصليــة  عــن  صــادرة  وثيقــة  وكشــفت 
أمنيــة  جهــات  إن  مشــهد  فــي  العراقيــة 
إيرانيــة رصــدت موظفيــن اثنيــن واعتدت 
عليهمــا بالضــرب واعتقلتهمــا فــي الشــارع 
رغم تمتعهما بحصانة دبلوماســية، مشيرة 
إلــى إحالــة المعتقليــن إلــى القضــاء الــذي 
طالــب بدفــع كفالــة لغــرض إخراجهمــا مــن 

السجن.

رئيس هيئة األركان اإليرانية محمد باقري

اشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب في ميدان التحرير. )أ ف ب(

في تناقض صريح مع نفي سابق لرئيس األركان اإليراني بعد اعتــداء على دبلوماســيين.. العراق يغلق قنصليته بمشــهد
الحرس الثوري يعترف بدعم الحوثيين قتيل و200 جريح في احتجاجات بغداد
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حتى ال ننتج مشكلة
 ونحن نعالج مشكلة!

استمعت قبل فترة لشكوى من أحد التجار، يئُن بمرارة من تكلفة الرسوم وااللتزامات 
واإليجــارات، تــكاد تــوازي شــكوى مســتهلك مــن انعــدام القــدرة على تلبيــة متطلبات 
الحيــاة اليوميــة، خصوصــا تلــك الطارئــة والتــي تكــون خــارج الميزانيــة الروتينيــة، 
شــكوى  بجانــب  التجــار  شــكوى  والمستشــفيات،  والجامعــات  والمــدارس  كاألعيــاد 
المســتهلك، تشــكالن كفتــي ميــزان لــكل مــن يريــد دراســة وتحليــل الوضع بعيــدًا عن 
الطروحات والقوالب الجاهزة التي تســوقها هيئة ســوق العمل وغيرها، فالواقع على 
األرض غيــر الواقــع االفتراضــي الذي تطالعنا به المؤتمرات التــي تكون عادة معتمدة 
على دراسات استشارية جامدة لم تنزل للسوق على الطبيعة ولم تحتك بالمستهلك، 
فهنــاك محــالت تجارية وال يوجد زبائن لتغطية تكلفة تشــغيل هذه المحالت، لضعف 
الســيولة لــدى الزبــون، وهــذه معادلــة معروفة عالميًا تعانــي منها حتى الــدول الكبرى 
وتعالجهــا بتخفيــف الضغــوط علــى الطرفين مثلما فعــل ترامب وماكــرون، بتخفيض 

الضرائب وتنشيط الحركة التجارية والمالية، بحقن منشطة.
ال حرج من االعتراف بأن الســوق يعاني، والمســتهلك يعاني، وال ضيق من االعتراف 
بضــرورة البحــث والتقصــي وإعــادة النظــر بالكثيــر مــن اإلجــراءات التــي تؤثــر علــى 
الحركــة الماليــة واالقتصاديــة، بذات الوقت نحفظ عملية التــوازن المالي المطروحة، 
ألن ســد اآلذان وإغمــاض العيــن عــن وجــود مشــكلة بالســوق ال يســهم فــي تحســين 

الوضع حتى لو سار موضوع التوازن المالي باالتجاه الصحيح وحقق نتائج إيجابية 
ملحوظــة، فهنــاك جوانــب أخرى البد مــن رؤيتها لتكون الرؤية شــاملة، حتى ال نكون 
مثل المريض الذي يعالج من مرض بالمعدة فينتج عنه مرض بالرأس، وكأننا لم نفعل 

شيئا أو فعلنا األسوأ.
لست ُمْحرجا على اإلطالق من االعتراف بأني لست خبيرًا ماليًا وال محلالً اقتصاديًا، 
لكنني مطلع على األوضاع ومتابع لمعاناة تجار ومستهلكين يئنون بالشكوى كل يوم 
بمختلــف الوســائل والقنــوات، ومــن الواجــب االطــالع على تلك الشــكاوى ودراســتها 
مــن قبــل هيئــة ســوق العمــل ووزارة التجــارة وغرفة التجــارة، وطبعًا ال عالقة لقســم 
حمايــة المســتهلك بهــذا الموضــوع علــى اإلطالق! فهذه الشــكاوى جزء من مشــكالت 
المجتمــع والبــد مــن التعاطــي معهــا بدقــة واهتمــام وإال، ال فائدة من معالجة مشــكلة 
وإنتاج مشكلة أخرى وهذا حال الوضع اآلن، فكثرة الرسوم والضرائب تخفض القوة 
الشرائية وقس على ذلك، ولنتذكر مريض المعدة والرأس حين نعالج الوضع المالي.

تنويرة: ال يكون التصفيق الجماعي دائمًا تعبيراً عن التأييد!. «
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مبادرات سيدي سمو 
رئيس الوزراء تنهي 

عذابات اإلنسانية
رســالة ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه إلى العالم هي أن يوظف إنســان 
هــذا الكوكــب كامــل عبقريتــه وتحضــره للبنــاء واالزدهــار والســالم ونبــذ 
الدمــار والفنــاء، فشــمس الغــد تشــرق من خالل ابتســامات اإلنســان الذي 
يبني وصاحب األفعال النبيلة والوفاء والتفاني في خدمة اآلخرين، وفي 
كلمة ســموه أيده هللا في منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشــتركة لمستقبل 
ناجــح”، والــذي عقــد فــي مقر األمــم المتحــدة بتنظيــم من ديوان ســموه، 
وألقاها بالنيابة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع )طالب سموه 
المجتمــع الدولــي بــأن يكــون أكثــر إيجابيــة وقوة فــي مواجهــة ومعالجة 
مســببات زعزعــة األمــن واالســتقرار، كمــا دعــا ســموه حفظــه هللا ورعــاه 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبنــي تعييــن ســفراء للضميــر العالمي، 
بهــدف تحفيــز الضمير اإلنســاني للمســاهمة فــي حل القضايــا التي تواجه 

البشرية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية(.
على المجتمع الدولي إيجاد قوة حاسمة موحدة ومنعطف جديد يستطيع 
من خالله أن ينتقل إلى مجاالت أرحب واختيار الطريق المصيري السليم 

وهو األمن واالستقرار ونحت تماثيل السالم والمحبة على صدور الناس 
وإخماد نيران الحروب والدمار وإنهاء أنهار الدم في كل مكان، فالبشرية 
بطبعهــا تعــرف التمييــز بيــن األســود واألبيض وســموم الحــروب وانعدام 
األمــن وخطــره علــى حيــاة النــاس، لكــن هناك من يختــار الطرق الســوداء 

ويغرق نفسه في األنهار السامة ليالقي حتفه.

قلبوا صفحات التاريخ وسافروا بين ثناياها ستجدون أن سيدي  «
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه 

الله ورعاه أكثر القادة الذين يرسمون السالم على خارطة هذا العالم 
الغارق في الدماء والحروب والنزاعات، ومبادرة تبني تعيين سفراء 
للضمير العالمي ستحقق مزيدا من الخطوات المباركة في إيجاد 
الحلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها المجتمعات، وتحرك 
القلوب وتعيد األجنحة إلى الجسم وتعيد الحياة، مبادرة ستنهي 

عذابات اإلنسانية كلها وستبقى مدى الحياة معزوفة رائعة في بناء 
الحضارة اإلنسانية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

قد تكون خياطا!
هــو ذلــك الشــخص الذي يخيــط لنا األثواب والفســاتين، يزيد فيهــا أو ينقص؛ 
وفق قياســات ُيفترض أن تكون دقيقة، بالمتر أو بالســنتيمتر، وعلى )موديل( 
معيــن، نقضــي فترة زمنيــة الختياره، والتأكد من مناســبته لنــا، ومن مواكبته 
الموضــة الســائدة – غالًبــا – وقــد يقلب بعضنا الدنيا رأًســا علــى عقب؛ إذا وقع 
خطــأ فــي القياس، أو اإلخراج والشــكل النهائي، ويطالبه بتعويض! وقد نهري 
هذا الشخص هرًيا؛ أي نتعبه ونشق عليه، فقط؛ للتأكد الذي ال يقبل الشك أنه 

متوافق مع “كيف كيفنا”!
ذلكم كما تعرفونه جيًدا؛ الخياط؛ صاحب الخيط واإلبرة، الذي يتحرك حسب 
أمزجتنــا، كمــا نريــد ونرغب؛ لنحصــل على النتيجة المطلوبة ســلًفا، فال مجال 
لمفاجــآت مــا، حيث تحكم الموضــوع قاعدة: كن؛ فيكون! أليــس كذلك؟! كلنا 
نعرف هذا وال غرابة! غير أن المجتمعات مليئة بخياطين ال حصر لهم، وبكثير 
مــن الشــخصيات التي ُتحِكــم الخناق على هؤالء الخياطين؛ فال يشــطون، أو 
يبُعدون عن الطلب! تعالوا – مًعا – نستعرض بعًضا منهم، على سبيل المثال ال 

الحصر؛ فال قدرة لنا على استيعابهم جميًعا في مقال قصير!
لنبــدأ بالوظائــف والمهــام فــي البيت والعمل: فأنــت أيتها الزوجــة خياطة؛ إذا 
ســمحِت بتغييــب شــخصيتك؛ لتتكّيــف مــع مــزاج الــزوج، والعكس! أنــت أيها 

االبن خياط؛ إذا ســمحت لوالديك باختيار مســار ما؛ ال تقنع به أو تريده! أنت 
أيتها المعلمة خياطة؛ إذا َجّمدِك منهج دراسي، ال تشطين عنه حرًفا! أنت أيها 
الطبيب خياط؛ إذا أملى عليك مريضك وصفته الطبية وأدويته؛ فصرفتها له؛ 
كما لو كان يشتري من )برادة(! أنت أيها المحامي خياط؛ إذا داهنت وراوغت؛ 
لتكســب قضايا ُموكليك وجيوبهم! أنت أيها المستشــار خياط؛ إذا غّلبت هوى 

مسؤولك على النصح والرأي الحكيم!
فكــم مــن خيــاط وخياط لدينا؟! غيــر أن )الخياطة( ال يتحمــل تبعاتها وآثارها 
ــط لــه )صاحــب األوردر( ضالــع فــي الموضــوع! فقــد  الخيــاط وحــده؛ فالُمخيَّ
يكــون طلبــه زائــًدا عــن الحــد، أو المقــاس! قــد يكون غيــر شــرعي، أو قانوني، 
أو أخالقــي، أو ربمــا غيــر إنســاني! قــد ال يتناســب مــع المعطيــات الموجــودة، 
واإلمكانيات الحاضرة، ورغم ذلك؛ قد يصر عليه ويبالغ في اإللحاح والطلب! 
إن أية اســتجابة لهؤالء؛ تجعلنا خياطين بامتياز شــديد! وما أندر الخياطين 

الذين يرفضون الطلب؛ إذا تقدمت مصالحهم، أو شّمر المال عن سواعده!

الغالبية منا )خّيطت(؛ وال تزال )تخيط(، وهكذا انتعشت )الخياطة( وحّلت  «
الماكينات مكان اإلبرة البسيطة، التي ضاعت وسط زحمة الطلب، ووسط 

فوضى )الخياطة الخالقة( في أكثر من موقع ومكان!.

د. زهرة حرم 
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مجلــس الــدوي بالمحــرق بــات عالمــة مــن العالمــات الثقافيــة بمملكــة البحريــن، 
وبــات صاحبــه إبراهيــم الدوي رمزا مــن رموز الكــرم والوطنيــة البحرينية، فمنذ 
أعوام طويلة عرفه أبناء البحرين والمقيمون، وحتى الذين عاشوا في البحرين 
ورحلوا عنها حملوا معهم ذكريات جميلة عن مجلس الدوي، ذلك المركز الثقافي 
والصالون الفكري ومركز اإلشعاع السياسي الذي يطرح خالله كل أسبوع قضايا 
ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة يقــوم ببحثهــا وعرضها واالســتفادة 

منها جمهور الحاضرين بأسلوب راق ومحترم.
وأهــم مــا يميــز مجلــس الدوي بالمحــرق أنه مجلــس وطني يقوم بــدور مهم في 
الحفــاظ علــى هوية البحريــن والحفاظ على اللحمة الوطنية بيــن أبناء البحرين 
فــي هــذه األيــام التي تفشــت فيهــا الفتــن واالنشــقاقات، وفي األســبوع الماضي 
أقام مجلس الدوي احتفالية رائعة في ذكرى رحيل الزعيم العربي الخالد جمال 
عبدالناصــر، حضرهــا جمهــور كبيــر مــن أهالي البحريــن والمقيميــن العرب، حيث 

اكتظ المجلس على اتساعه.
وقــد تناولــت االحتفاليــة ســيرة الرئيــس جمــال عبدالناصــر والتجربــة الناصريــة 
وآثارهــا علــى األمة العربية من خالل معرض وندوة أقيمت بهذا المجلس العامر 
وتحــدث فيهــا نخبــة من األســاتذة منهــم الدكتور جاســم المهزع وحمــد العثمان 
وإبراهيم جمعان وعبدالرحمن الباكر، وتم أيضا خالل االحتفالية تدشــين كتاب 
األستاذ إبراهيم الدوسري )البحرين في زمن جمال عبدالناصر(، كما قدم األستاذ 
صالح الحسن مجموعة كبيرة من الوثائق والصور التاريخية من متحفه الخاص 

والتي تتناول سيرة الرئيس عبدالناصر وحقبته التاريخية.

وكالعادة دارت المداخالت والمناقشات الرصينة البعيدة عن التشدد  «
والجدال لتؤكد السمة المحترمة لمجلس الدوي ورواده من القامات 
الثقافية والفكرية والسياسية. رغم كل السنين التي مضت، ورغم كل 

األحداث الدامية والمتزاحمة التي شغلت األمة وأنهكتها، ورغم كل 
الجراحات التي أصابت األمة العربية، لم ينس البحرينيون الزعيم الخالد 

جمال عبد الناصر، ورغم كل محاوالت التشويه والنيل من عبدالناصر 
من قبل جماعة اإلخوان اإلرهابية، إال أن الشعب البحريني ال يزال وفيا 

لعبد الناصر.

مجلس الدوي وذكرى الزعيم الخالد

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

كبــار الســن مــن الرجــال والنســاء ُهم الذين مهــدوا لحاضرنــا وعبدوا لنــا الطريق 
الــذي ســنعده ألجيالنــا. جيــل يجتهــد وينجــز لــه ولآلخــر القــادم في هــذه البالد، 
ضــوا لنا العقبــات كل التقدير، واحترامــا لعطائهم قررت األمم  فألولئــك الذيــن روَّ
المتحــدة تحديــد يــوم األول مــن أكتوبــر يوًمــا دولًيا لهــم، وذلك مكافأًة لمســيرة 
حياتهم التي قدموا خاللها الكثير لمجتمعهم، ويبلغ عدد كبار السن )700( مليون 
شخص وبحلول 2050م سيبلغون بليوني نسمة بنسبة )20 %( من سكان العالم.

إن االهتمــام بكبــار الســن ال يختلــف عــن االهتمــام بــأي شــيء آخر فــي المجتمع، 
كجــزء مــن حقوقهم اإلنســانية، وااللتــزام بأداء حقوقهم التزام وطني وإنســاني 
ودينــي، فالمجتمــع ذو التوجهــات اإلنســانية ال يهمــل أحــًدا مــن أفــراده، صغيــًرا 
كان أم كبيــًرا، الرجــال والنســاء، لــذا، يجــب تمكينهــم مــن العيــش فــي عالم خاٍل 
مــن الخــوف واأللــم، وخــاٍل مــن العوز والحاجــة إلى الغيــر، وجعلهــم أعضاء غير 

منسيين بل مشاركين في المجتمع.
وموضــوع عــام 2019م لهذه المناســبة )رحلة إلى المســاواة بيــن الفئات العمرية( 
وهــو مــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030م، فالتنمية تشــمل 
جميــع أفــراد المجتمــع ومختلــف فئاتهــم العمريــة، ومنهــم كبــار الســن، من خالل 
تعزيــز مشــاركتهم الفاعلــة فــي التنميــة، وتحقيــق الهــدف العاشــر مــن التنميــة 
المســتدامة المتعلــق بالمســاواة والحــد مــن التفــاوت والتمييــز وتعزيــز اإلدمــاج 

والتماسك االجتماعي.
ويهدف هذا اليوم إلى التعاضد مع فئة المسنين واالهتمام بهم، وعدم تهميشهم، 
وإذكاء الوعــي بأهميــة التعايــش معهــم وتقديرهم، وصياغة ممارســة مجتمعية 
معهــم تليــق مــع ماضيهــم المضــيء، وإيجــاد أنظمــة وســن قوانيــن وتشــريعات 
تحميهــم وترتقــي بحياتهم نحو األفضل، ومنحهم المزيد من االهتمام والرعاية، 

والعمل على تعزيز دورهم في المجتمع.

وتعمل مملكة البحرين على تقديم الكثير من الخدمات لكبار السن،  «
وتحقيًقا لهذا الهدف اإلنساني أولت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

اهتماًما خاًصا بكبار السن من خالل تقديم الخدمات االجتماعية والرعاية 
اإلنسانية لالرتقاء بهم، وحددت لهم أماكن الستضافتهم كدار بنك 

البحرين الوطني للمسنين في 1985م بمساهمة من بنك البحرين 
الوطني، وتشمل الدار مختلف الخدمات االجتماعية والطبية والتثقيفية 

والترفيهية لكبار السن، ويحظى كبار السن في المجتمع البحريني 
بالكثير من التقدير واالحترام سواء في بيوتهم أو في مراكز ودور كبار 

السن.

لنرتق بالمسنين

عبدعلي الغسرة
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ــاز الـــمـــمـــيـــز الـــــــذي حـــقـــقـــه مــنــتــخــب الـــشـــبـــاب ــ ــج ــ ــاإلن ــ ــوه أشـــــــاد ب ــ ــم ــ س

ــانية ــادرات اإلنسـ ــن المبـ ــد مـ ــم العديـ ــاد يدعـ ــي: االتحـ ــن علـ ــى بـ ــيخ عيسـ ــمو الشـ سـ

سمـو الشيـخ عيسـى بـن علـي يكـرم أبطـال الخليـج

اتحـاد السلـة يدعـم مـرضـى السرطـان فـي أكتـوبـر

أشــاد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة 
ســمو الشيخ عيســى بن علي بن خليفة آل 
خليفة باإلنجاز المميز الذي حققه منتخب 
الشــباب بالظفــر بلقــب البطولــة الخليجيــة 
السابعة عشرة لمنتخبات الشباب وظهوره 
بمســتويات كبيــرة وراقيــة تؤكــد التطــور 
الــذي تعيشــه كــرة الســلة البحرينيــة فــي 
ظــل االســتراتيجية الموفقة التي اعتمدها 
لألعــوام  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
فــي  واضحــة  بصــورة  وســاهمت  المقبلــة 
وصــول المنتخبــات الوطنيــة إلــى تحقيــق 
البطــوالت  مختلــف  فــي  رائعــة  نجاحــات 

الرياضية.
جاء ذلك خالل اســتقبال ســموه للمنتخب 
تحقيــق  بمناســبة  وتكريمــه  أمــس  يــوم 
البطولــة للعــام الثانــي علــى التوالــي وعــن 

جدارة واستحقاق.
وأكد ســموه أن تكريم المنتخبات الوطنية 
هــو  المشــرفة  اإلنجــازات  علــى  الحاصلــة 
االتحــاد  اســتراتيجية  فــي  متأصــل  نهــج 
البحريني لكرة السلة؛ انطالًقا من الحرص 

على تشــجيع المنتخبــات الوطنية ومنحها 
ثقــة أكبــر بوقوف االتحاد إلــى جانبهم في 
مهماتهــم الوطنيــة للوصــول إلــى تحقيــق 
المزيد من االنتصارات ورفع اسم البحرين 
عاليــا عــالوة علــى زيــادة رصيــد االتحــاد 
البحرينــي لكــرة الســلة مــن اإلنجــازات في 

عصر الذهب.
وأشار سموه إلى أن العبي منتخب الشباب 

كانــوا خير ســفراء للرياضــة البحرينية في 
هــذا المحفل الرياضــي الخليجي، وتمكنوا 
بفضل إصرارهم الكبير على تحقيق إنجاز 
نوعــي جديد للرياضــة البحرينية، وتمكنوا 
من تســجيل حضور الفــت من خالل الفوز 
علــى كل المنتخبات بنتائج كبيرة، مشــيدا 
وأعضــاء  الالعبــون  بذلهــا  التــي  بالجهــود 
الجهازيــن الفنــي واإلداري، الذين ســاهموا 

فــي وصــول المنتخــب إلــى هذا المســتوى 
المتميز.

وبّيــن ســموه أن االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة ســيواصل العمل بــكل جد وإخالص 
المنتخبــات  تطويــر  مواصلــة  ســبيل  فــي 
الوطنيــة؛ باعتبارهــم أمــل المســتقبل عبــر 
إعــداد الخطــط والبرامــج الطموحــة التــي 
للمنتخبــات  التصاعــدي  التطــور  تضمــن 

وتطوير مهارات الالعبين وزيادة منســوب 
الخبــرة لديهــم بمــا يضمنــن لهــم المنافســة 

الحقيقية على البطوالت في المستقبل.
مــن جانبهــم، أشــاد العبو منتخب الشــباب 
بمبــادرة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
فــي  الالعبيــن  بتكريــم  خليفــة آل خليفــة 
احتفالية متميزة تؤكد نهج االتحاد الرامي 
إلــى تكريــم أصحــاب اإلنجــازات المتميزة، 

مشــيرين إلى أن وقوف االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة إلــى جانــب المنتخبات ســاهم 
فــي وصولهــم إلى تحقيق هــذه اإلنجازات 
اإلقليميــة القاريــة، معاهديــن ســموه علــى 
مواصلــة العمــل الجــاد؛ مــن أجــل تطويــر 
فــي  رائــع  بــأداء  للظهــور  مســتوياتهم 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  المقبلــة  البطــوالت 

اإلنجازات.

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة، أنــه اتفاًقا مع رؤيــة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتنفيًذا لتوجيهات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تسخير 
الرياضة وربطها باألعمال اإلنسانية يشارك اتحاد كرة السلة للعام الثالث على التوالي في دعم مرضى السرطان، وذلك عبر إقامة 
وإطــالق حزمــة مــن الفعاليــات واألنشــطة الخاصة بالتوعيــة والوقاية من مرض الســرطان، بالتعاون مع جمعيــة البحرين لمكافحة 

السرطان تحت شعار انشر األمل Let’s spread HOPE في شهر أكتوبر.
وأشــار ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة، أن االتحــاد يقــف مســانًدا وداعًمــا 
المبــادرات  مــن  العديــد  فــي  ومشــارًكا 
المجتمعيــة واإلنســانية، ومن هذا المنطلق 
يشارك االتحاد في إطار التظاهرة السنوية 
بجميــع أنحاء العالم؛ لمكافحة هذا المرض 
عبــر  مــن مخاطــره،  الوعــي  درجــة  ورفــع 
للمــرض  المبكــر  الكشــف  وطــرق  الوقايــة 
والعالج، تحت شعار “نحن نقف مع مرضى 
السرطان تحقيًقا لمبدأ الرياضة السامي”.

 وقــال ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي إن 
مبــادرة دعــم مرضــى الســرطان والتوعيــة 
المبــادرات  ضمــن  تأتــي  المــرض  مــن 
تجــاه  لالتحــاد  واإلنســانية  المجتمعيــة 
لألهــداف  وتفعيــالً  البحرينــي،  المجتمــع 

السامية للرياضة.
 وذكــر ســموه أن االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة يســعى مــن خــالل هــذه المبــادرات 
لتحقيــق الشــراكة المجتمعية بيــن القطاع 
الرياضي وبقية قطاعات المجتمع المدني، 

وذلــك من منطلــق المســؤولية االجتماعية 
تجــاه  الســلة  كــرة  اتحــاد  يتبناهــا  التــي 
المجتمع البحريني إيماًنا بأهمية مســاهمة 

القطاع الرياضي في األعمال اإلنسانية.
 وأضــاف ســموه: “للرياضة أهداف ســامية 
جميعــة  مــع  والتعــاون  تفعــل،  أن  يجــب 
البحرين لمكافحة الســرطان إحداها، نأمل 
أن يســاهم هذا التعاون في زيادة التوعية 
لمكافحــة هــذا المــرض، إضافــة إلــى دعــم 
أنشــطة الجمعيــة التي تحمــل أهداًفا نبيلة 

لخدمة المجتمع البحريني”.
 ووّجــه ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
مبــاراة فريــق  خليفــة، بتخصيــص دخــل 
المحــرق مــع نظيــره فريــق المنامــة، التــي 

الحــادي عشــر مــن  يــوم الجمعــة  ســتقام 
شــهر أكتوبــر الجــاري، لجمعيــة البحريــن 
لمكافحــة الســرطان، وذلــك بالتزامــن مــع 
شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي الموافــق 

لشهر أكتوبر من كل عام. وسيرتدي العبو 
الفريقيــن وحــكام المبــاراة أطقمــا خاصــة 
تحمــل األلــوان الوردية التي تتخذ شــعاًرا 
لهــذه الفعاليــة، فــي إطــار تكاتــف الجهود 
وخاصــة  الســرطان،  بمــرض  للتوعيــة 
ســرطان الثــدي، والطــرق التــي تقلــل مــن 
مخاطــر اإلصابة به، وتحفيز النســاء على 

الكشف المبكر عنه.
من جانبه، ثّمن رئيس مجلس إدارة جمعية 
البحريــن لمكافحــة الســرطان عبدالرحمــن 
إبراهيم فخرو، هذه المبادرة من قبل سمو 
الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، مشــيًرا 
فــي  الرياضــي  القطــاع  مشــاركة  أن  إلــى 
عمــل الجمعيــة بدعــم مكافحــة الســرطان 
يعــد إضافــة جديــدة لمشــاركة العديــد من 
قطاعــات المجتمــع المدنــي، خصوًصا وأن 
الجمعية تنظم مهرجانات رياضية للمشــي 

بصفة سنوية.

اتحاد السلة

اتحاد السلة

2 أكتوبر 2019 األربعاء
3 صفر 1441

الموروث الشعبي

أكــد رئيــس اللجنــة المنظمة لمســابقة 
فــارس المــوروث أحمــد الرميحــي أن 
متواصلــة  التحضيريــة  االجتماعــات 
مــن  الثانيــة  النســخة  تمهيــدا إلقامــة 
المســابقة خــالل شــهر ديســمبر  هــذه 
المقبــل، منوها بأن المســابقة ستشــهد 
مرجحــا  البســيطة،  اإلضافــات  بعــض 
أن يكــون اإلقبــال علــى المشــاركة في 

النسخة الثانية كبيرا.
وأشــار إلى أن باب التســجيل ســيفتح 
الراغبيــن  قريبــا اســتعدادا الســتقبال 
بالمشــاركة فــي هــذه المســابقة التــي 
رياضــات  فــي  مهمــة  محطــة  باتــت 
المــوروث الشــعبي، معربا عــن أمنياته 
بمشــاهدة وجــوه جديــدة تشــارك في 

المسابقة.

فارس الموروث

سمو الشيخ عيسى بن علي 

اتحاد السلة

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة نادر 
العوضــي؛ بمناســبة تعيينه عضًوا في اللجنة 
القانونيــة باالتحــاد الدولــي لمــدة 4 ســنوات 
 ،2023 العــام  حتــى  وتســتمر   2019 مــن 
والعوضــي عضًوا أيًضا في لجنة االســتئناف 
الشــيخ  ســمو  وأكــد  البحرينــي.  باالتحــاد 
عيسى بن علي أن وصول شخصية رياضية 
بحرينيــة لهــذا المنصــب الدولــي ُيعــد تأكيًدا 
لوجــود العديــد من الكفــاءات البحرينية في 
هذا المجــال، والتي تخطت الصعيد المحلي 
لتصــل للجانــب الدولي بفضل مــا تمتلكه من 
شــهادات وخبــرات عديــدة، مشــيًرا إلــى أن 
العوضــي ُيعــد أحــد هــذه الكفــاءات البــارزة 
فــي مملكــة البحريــن وســيكون خيــر ممثــل 
للرياضة البحرينية في هذا المنصب الدولي.

وأضــاف ســموه “اتخذنــا نحــن فــي االتحــاد 
البحرينــي لكــرة الســلة علــى عاتقنــا العديــد 
مــن األمــور المهمــة، وأهمهــا أن يكــون الســم 
الخريطــة  علــى  مكاًنــا  البحريــن  مملكــة 
والدوليــة  واآلســيوية  والعربيــة  الخليجيــة 
فــي جميع المجاالت المتعلقة باللعبة وهو ما 
نعمــل عليه حالًيــا، وبالفعــل منتخباتنا بدأت 

تتميــز بشــكل كبيــر فــي مختلف المنافســات 
الخارجيــة وكذلــك حكامنــا واآلن نصــل لهذا 
المنصــب اإلداري الدولــي الرفيع، وهذا دليل 
بــدأت  التــي نســير عليهــا  علــى أن خططنــا 
ونحــن  الواقــع،  أرض  علــى  تتضــح  ثمارهــا 
نتمنى التوفيق بالتأكيد للسيد نادر العوضي 

في هذا المنصب المهم”.

بمناسبة تعيينه عضوا في اللجنة القانونية باالتحاد الدولي
رئيس اتحاد السلة يستقبل نادر العوضي

تنطلق اليوم األربعاء منافســات الجولة التاســعة من الدور التمهيدي لدوري زين 
الدرجة األولى لكرة السلة، وذلك عبر إقامة لقاءين، إذ يلتقي في المباراة األولى 
المنامــة واالتحــاد فــي الســاعة السادســة مســاء، وتليها مباشــرة مبــاراة المحرق 
والبحرين في الســاعة 7:45 مســاء، وتقام المباراتان على صالة اتحاد الســلة بأم 

الحصم.

وتســتكمل منافســات الجولــة في اليوم 
التالي بلقاءي سماهيج وسترة واألهلي 
يــوم  تختتــم  أن  علــى  والنويــدرات، 
الجمعــة بلقائــي مدينــة عيســى والرفاع 

والنجمة والحالة.
إلــى  للــدوري  العــام  الترتيــب  ويشــير 
تصــدر فريــق األهلــي بـــ15 نقطــة مــن 8 
لقــاءات، ثم يأتي المنامة بـ14 نقطة من 
7 لقــاءات، الرفــاع 14 مــن 8، الحالة 13 
نقطــة، النجمــة والنويــدرات والبحريــن 

 6 مــن  نقطــة   11 المحــرق  نقطــة،   12
لقــاءات، ســترة 10 نقــاط، ســماهيج 9 

نقاط، االتحاد ومدينة عيسى 8 نقاط.
 وعــودة لمواجهتــي الليلــة، لــن يواجــه 
فريــق  البحرينيــة  الســلة  كــرة  زعيــم 
مواصلــة  مــن  صعوبــة  أدنــى  المنامــة 
االنتصــارات وتخطــي منافســه  طريــق 
االتحــاد الــذي يقــّدم واحــًدا مــن أســوأ 

مواسمه منذ السنوات الثالث الفائتة.
 وتميل الكفة الفنية في المباراة الثانية 

لفريق المحرق العائد لمنافسات الدوري 
بعــد انتهــاء مشــاركته اآلســيوية، وذلك 
علــى حســاب منافســه فريــق البحريــن، 
عطًفــا علــى الفوارق الفنيــة الكبيرة بين 

الفريقين.

لقاءان ســهالن للمنامة والمحرق أمام االتحاد والبحرين
اليوم انطالق الجولة 9 لدوري زين

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال العوضي

محمد الدرازي



عبــر مــدرب فريــق بــاك كاســل محمــد إبراهيــم عــن خالــص شــكره للنائــب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، لدعمــه الدائــم للرياضة 
فــي المملكــة عمومــا، ولكرة قدم الصــاالت خصوصا، مضيفا أن دعم ســموه 
المستمر يمنح الشباب الفرصة لتطوير وصقل مواهبهم في هذه الرياضة. 
وعبر المدرب إبراهيم عن رضاه بالمستوى الذي قدمه فريق باك كاسل في 
منافســات دوري خالد بن حمد الســابع لكرة قدم الصاالت، رغم كل العقبات 
والتحديــات، مضيفــا أن فريقــه كان الفريــق الوحيــد فــي البطولــة الــذي لــم 

يستعن باعبين ذوي خبرة من فرق أخرى بهدف الحصول على اللقب. 
وفي هذا الصدد، أكد المدرب أن الهدف األســاس لفريق باك كاســل الحالي 

هو التعلم وليس حصد األلقاب.

عــاد نجــم منتخبنــا الوطنــي لكرة اليد علــي عبدالقــادر إلى تمثيل 
ناديه “األم” باربار في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجــرت مراســم توقيــع العقــد الــذي يمتــد لموســم واحــد مســاء 
أمــس الثاثــاء فــي مقر النادي بحضــور رئيس النادي علي حســن 
ومديــر لعبــة كرة اليد علــي الجوكم والاعب نفســه. وبذلك ينهي 
عبدالقــادر كل األقاويل بشــأن وجهته المقبلــة التي انحصرت في 
مغادرتــه لدورينــا واللعــب خارجــا، كمــا حــدث مــع العبــي النجمــة 
حســين الصياد الذي انتقل للوحد الســعودي وعلي ميرزا للشارقة 
اإلماراتــي وعلــي عيــد للنصــر اإلماراتــي والبربــاري محمــد حبيب 

الذي انتقل لشباب أهلي دبي اإلماراتي.
ودون شــك فــإن عــودة علــي عبدالقــادر لصفــوف باربــار ستشــكل 

إضافــة قويــة للبنفســج فــي ظــل النقــص الحاصــل فــي صفوفــه 
خصوصا على صعيد الخط الخلفي في ظل غموض موقف أخيه 
جعفر عبدالقادر باالستمرار في ماعبنا أم االعتزال بجانب رحيل 

محمد حبيب الذي انتقل للدوري اإلماراتي.

علي عبدالقادر يعود لباربارإبراهيم: هدفنا التعلم وليس حصد األلقاب

الحد
النجمة

1
1

دوري ناصر بن 
حمد الممتاز

نجح فريق الحد الخروج بنقطة التعادل بعدما كان متأخرا أمام نظيره النجمة في افتتاح 
الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت منافساتها أمس 
في اســتاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة بالمحرق، حيث أحرز النجمة هدف الســبق في 
المباراة برأسية علي مدن في الدقيقة )15(، ليأتي الرد الحداوي من قدم محمد فارس في 

الدقيقة )75(. وبذلك أصبح رصيد الحد 7 نقاط فيما صار رصيد النجمة 4 نقاط.

تقدم نجماوي

مضــت الدقائــق العشــرة األولــى من الشــوط 
األول بيــن فريقــي الحــد والنجمــة طبيعيــة 
الملعــب  منتصــف  فــي  اللعــب  بانحصــار 
والتمريــرات الخاطئــة والتــي لــم تشــكل أية 
افتتــح  النجمــة  المرمييــن.  علــى  خطــورة 
أولــى فــرص اللقــاء عبــر نجمــه علــي مــدن 
الــذي توغــل منطقة الجــزاء وراوغ مدافعيه 
ليواجــه الحــارس عباس أحمد، إال أن األخير 

تصدى للكرة )12(.
النجمــة وعبــر العبه ممــادو تمكن من خطف 
الكــرة الحائــرة بيــن أرجــل العبــي الحــد في 
منتصــف الملعــب ويمررهــا لزميله علي مدن 
المــرة األولــى لتصطــدم  الــذي ســددها فــي 

بالعارضــة ويتابعها مرة أخرى برأســه ليحرز 
هدف فريقه )15(. الحد حاول بعدها بشــتى 
الطــرق أن يحرز هدف التعديل، إال أن كراته 
لــم يكتــب لها النجاح في ظــل غياب التركيز 
فــي األمتــار األخيــرة، ومنها كــرة جونا الذي 
ســددها بقــوة اعتلت العارضــة )26(. وبنفس 
الشــاكلة أضاع العبه سانتوس فرصة أخرى 
)33(. ومضــت الدقائــق المتبقية دون شــيء 
بالنتيجــة  الشــوط  لينتهــي  للطرفيــن  يذكــر 

ذاتها.

الحد يتعادل

منــذ الدقيقة األولى ظهر فريق الحد بصورة 
األفضــل  هــو  وكان  الســابق،  عــن  مغايــرة 
الكــرة  علــى  اســتحواذا  واألكثــر  واألنشــط 

وشــكّل العبيــه ضغطــا عاليــا علــى منطقــة 
ومرمــى النجمــة؛ بغيــة تعديــل النتيجة، في 
المقابــل تراجــع العبــي النجمــة تماما بشــكل 
غير مبرر األمر الذي سمح لمرماهم بالتهديد 

مرارا وتكرارا. 
أولــى كــرات الحــد عبــر محمــد عبدالوهــاب 
الــذي توغــل منطقة جــزاء النجمة وســددها 
القائــم  بجائــم  مــرت  كرتــه  أن  إال  بحرفنــة، 

األيســر )58(. وعــاد نفــس الاعــب ومــن كرة 
ثابتــه خلــف منطقــة الـ 18 مــرت هي األخرى 
النجمــاوي  للحــارس  القائــم األيمــن  بجانــب 
عبدهللا أحمد )61(. وكرة عرضية من الاعب 
نفســه مــرت بســام علــى المرمــى النجماوي 
)63(. واصــل الحــد ضغطــه الرهيــب وســط 
تعزيزات إيجابية لمدربه محمد الشمان من 
دكــة االحتياط فيما النجمــة واصل تراجعه، 

الفــرج الحــداوي مــن محمــد فــارس  ليأتــي 
الــذي تابــع كرة مرتدة من حارس النجمة إثر 
العرضية الخطيرة للبديل علي عبدهللا )75(.
النجمــة مــن  الهــدف الحــداوي صحــى  بعــد 
ســباته الدفاعي وأخذ يتقــدم لمناطق الحد، 
إال أن األخيــر كان هــو األفضــل، وكاد يحــرز 
هدف التقدم عبر تسديدة العبه علي عبدهللا 
 .)89( أحمــد  عبــدهللا  الحــارس  تدخــل  لــوال 

وقبــل انتهــاء المباراة كاد النجمة أن يخطف 
هدف الفوز إثر تسديدة علي عبدهللا القوية 
التــي وقف لها الحارس عباس أحمد لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجابي.
محفــوظ،  عمــار  الســاحة  حكــم  اللقــاء  أدار 
وعاونــه عبــدهللا صالــح حكــم أول وعبدهللا 
يعقوب حكما ثانيا، وإســماعيل حبيب حكما 

رابعا.

القـــدم الثالثـــة مـــن دوري ناصـــر بـــن حمـــد لكـــرة  الجولـــة  افتتـــاح 

فــارس الحــد يعثــر حصــان النجمــة

اســتكماالً لمباريــات الجولــة الثالثــة مــن دوري ناصــر بن حمــد الممتاز 
)األربعــاء(  اليــوم  تقــام  القــدم  لكــرة  األولــى  الدرجــة  أنديــة  لــدوري 

مباراتان على استاد مدينة خليفة الرياضي.

األولــى  المبــاراة  فــي  يلتقــي  إذ 
فريــق المنامــة مــع نظيــره الحالــة 
فــي تمام الســاعة 6 مســاء وتليها 
فريقــي  يجمــع  لقــاء  مباشــرة 
عنــد  وذلــك  والشــباب،  المحــرق 

الساعة 8.30.
يســتهدف  األول  اللقــاء  فــي 
المنامــة تحقيــق االنتصــار الثانــي 
علــى التوالــي والوصــول للنقطــة 
السادســة منتشًيا من فوزه المثير 
والمســتحق علــى نظيــره الرفــاع 
بالجولة األولي، فيما الحالة القابع 
فــي مؤخــرة الترتيب بخســارتين 
يبحــث عــن أولــى نقــاط الفــوز أو 

التعادل على أقل تقدير.
يطمــع  الثانــي،  اللقــاء  وفــي 

عروضــه  بمواصلــة  المحــرق 
الجــادة وتحقيق االنتصــار الثاني 
علــى التوالــي والوصــول للنقطــة 
السادسة، أما الشباب الذي يدخل 
هــذه الموقعة بروح معنوية عالية 
جــراء فوزه علــى النجمة بالجولة 
الماضيــة، فيمنــي النفس بتحقيق 
مفاجــأة مدويــة بتعثر أو إســقاط 

الذيب.

المنامة والمحرق يلتقيان الحالة والشباب النسر األهالوي يعود للتحليق مجدًدا
ــدان ــي ــم ــت وح ــسـ ــة آرنـ ــي ــاث ــث ــى الـــشـــرقـــي ب ــل ــة ع ــاولـ ــطـ ــب الـ ــل ق

عــاد النســر األهــاوي للتحليق مجددًا في دوري ناصر بن حمد لكــرة القدم بعدما قلب الطاولة 
علــى فريــق الرفــاع الشــرقي وحول تأخره بهدف إلى فوز مســتحق بثاثة أهداف مقابل هدف 

في المباراة التي جمعتهما أمس بالمحرق.

وأحــرز هدف الرفاع الشــرقي العبــه فيرناندو 
فــي الدقيقــة )30(، فيمــا جــاء هدفــي األهلــي 
عن طريق أرنست من ركلة جزاء في الدقيقة 
)37( ومهدي حميدان هدفين )41، 65(. وبذلك 
أصبــح رصيــد األهلــي 6 نقــاط فيمــا الشــرقي 
تكبــد الخســارة الثانيــة وتجمد رصيــده عند 3 

نقاط.
عودة للقاء فريق الشرقي تسيد الشوط األول 
فــي أول 30 دقيقــة وهدد مرمى األهلي إال أن 
كراته بين أحضان الحارس محمود العجيمي، 
إلــى أن جــاء الهــدف عبــر البرازيلــي فيرنانــدو 

بتسديدة قوية من خارج المنطقة )30(. 
األهلــي ومن كــرة خاطفة مرتــدة تحصل على 
ركلــة جزاء إثــر عرقلة علي جمــال ليحرز منها 

ارنســت هــدف التعديــل )37(. دقائــق بســيطة 
ويحــرز مهدي حميــدان الهــدف الثاني لألهلي 

مستغاً أخطاء دفاعية للشرقي )41(.
وفي الشوط الثاني، ظهر األهلي بصورة أفضل 
فنيــًا بخــاف الشــرقي، ليحــرز الهــدف الثالــث 
عبــر مهــدي حميــدان مســتغاً تمريــرة ذهبيــة 
لجاســم الشــيخ )65(. الدقيقة كاد الشــرقي أن 
يقلــص النتيجة عبر عبدهللا الزايد لوال تصدي 
العجيمــي للكــرة ببراعــة )70(. الحــارس لطــف 
هللا ينقــذ مرمــاه من كرة حســين ســلمان )80(. 
مضــت الدقائــق ولــم يســتجد شــيء لينتهــي 
كحكــم  قاســم  عبــدهللا  المبــاراة  أدار  اللقــاء. 
للســاحة وعاونه صاح جناحي وجاسم حسن 

من لقاء األهلي الرفاع الشرقيوعبدالشهيد عبداألمير حكمًا رابعا.

من لقاء النجمة والحد

نادي الشباباتحاد اليد

يغــادر منتخبنــا الوطنــي للرجــال صبــاح اليوم 
معســكر  إلقامــة  ســلوفينيا؛  إلــى  )األربعــاء( 
التصفيــات  فــي  للمشــاركة  اســتعداد  تدريبــي 
اآلســيوية التــي تنطلــق في العاصمــة القطرية 
منتصف الشهر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد 

اليابان 2020.
ويتــرأس وفــد المنتخب عضــو مجلس اإلدارة 
إسماعيل باقر بمعية الجهازين اإلداري والفني 
والمكــون مــن مديــر المنتخــب أحمــد الناجــم، 
والمــدرب اآليســلندي أرون، ومــدرب الحراس 
أحمــد منصــور واختصاصــي العــاج الطبيعــي 
عبدالعزيز العرادي، إضافة إلى 17 العبا، وهم: 
محمــد عبدالحســين، قاســم الشــويخ، حســين 
الســاطنة،  جاســم  ميــرزا،  محمــد  محفــوظ، 
مهــدي ســعد،  المقابــي،  أحمــد  حســن شــهاب، 
بــال  عبدالقــادر،  علــي  الســماهيجي،  حســن 
بشــام، أحمد جال، خالد عبــدهللا دليم، محمد 
عبدالرضــا، محمــود حســين، عبــدهللا الزيمــور، 

أحمد حسين.

وأكــد رئيــس لجنــة المنتخبــات إســماعيل باقر 
أن المنتخب ســيلعب ثاث مباريات ودية في 
معســكره الســولفيني، ويســتمر المعســكر لمدة 
ثمانيــة أيــام بعدهــا يتوجه إلى دولــة اإلمارات 
لمواجهــة المنتخــب اإلماراتــي فــي مناســبتين 
يومــي الحــادي عشــر والثانــي عشــر مــن هــذا 
الشــهر قبــل المغــادرة إلــى قطر لخوض ســباق 

التصفيات. وأشار باقر إلى أن التحاق الاعبين 
المحترفين في الخارج، وهم: حســين الصياد، 
محمــد حبيــب، علي ميرزا وعلي عيد ســيكون 
المــدة  اإلمــارات وذلــك بحســب  فــي معســكر 
المحــددة بشــأن انضمــام الاعبيــن المحترفين 
مع منتخباتهم وفقا إلى لوائح االتحاد الدولي 

لكرة اليد.

وقــع نادي الشــباب الرياضي عقــدا مع مصنع 
الســاقي للمــاء العــذب لرعايــة الفريــق األول 
لكرة القدم خال منافسات الموسم الرياضي 
الشــباب  نــادي  ومثــل   ،2020/2019 الحالــي 
فــي إجــراءات التوقيــع رئيس مجلــس إدارة 
الســاقي  أحمــد، وعــن مصنــع  ميــرزا  النــادي 

المدير التنفيذي علوي سعيد.
مــن جهتــه، عبــر رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
بتوقيــع  ســعادته  عــن  أحمــد  ميــرز  الشــباب 
عقــد الرعايــة مع مصنع الســاقي، مشــيًرا إلى 
أن ذلــك يأتــي لزيــادة مــوارد النــادي، وبدايــة 
انطاقة للتعاون الدائم بين النادي والمصنع.
الســاقي  رعايــة مصنــع  أحمــد  ميــرزا  وثّمــن 
للفريــق الكــروي األول، مشــيرا إلــى أّن هــذا 
الموقــف ليــس بغريب على المصنع؛ كونه من 
الشــركات التي تحرص على رعاية الفعاليات 
مشــيدا  الشــبابية،  واألنشــطة  الرياضيــة 
بالــدور الكبيــر الــذي يقوم به في دعــم الفرق 

الرياضية البحرينية.

ومــن جانبــه، أكــد المديــر التنفيــذي لمصنــع 
الســاقي علوي ســعيد أن رعاية الفريق األول 
لكــرة القــدم بنــادي الشــباب يأتــي إيمانــا مــن 
المركــز بالــدور الــذي يلعبــه الحــراك الرياضي 
في المملكة، وقال إن رعاية الشباب ودعمهم 
إلبــراز مواهبهــم وقدراتهــم محلًيــا وخارجًيــا 

التــي  االجتماعيــة  مســؤوليتها  يأتــي ضمــن 
المجتمــع  مؤسســات  دعــم  فــي  تنتهجهــا 
المدني، وشــدد سعيد على أن الصمنع يهدف 
نــادي  عبــر  الشــباب  لخدمــة  الوصــول  إلــى 
الشباب، مؤكًدا بأن مصنع الساقي لن يتوانى 

في ترسيخ عاقته وتقويتها مع النادي.

منتخبنا الوطني لكرة اليد 

جانب من توقيع اتفاقية الرعاية

اليابـــان ألولمبيـــاد  المؤهلـــة  للتصفيـــات  ميــرزا أحمــد يثمن الرعايــة ويؤكــد أهمية زيــادة الموارداســـتعداًدا 

مصنع الساقي يرعى فريق الكرة بنادي الشبابمعسكر سلوفيني لمنتخب رجال اليد
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فقــد ممثــل المملكــة فريــق الرفــاع فرصــة 
بلوغ دور الـ 16 في كأس محمد الســادس 
خســر  أن  بعــد  األبطــال،  العــرب  لألنديــة 
المغربــي  آســفي  أولمبيــك  فريــق  أمــام 
بهــدف دون مقابــل، فــي مباراة إيــاب دور 
الـ 32 للمســابقة، والتــي أقيمت أمس على 
االســتاد الوطنــي. وكانــت مبــاراة الذهاب 
انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف للطرفين.

تشكيلة الرفاع 

بــدأ الرفــاع المبــاراة بتشــكيلة مكونــة مــن 

الحارس ســيد شبر علوي، والالعبين:سيد 
رضــا عيســى، حمــد شمســان، ســيد مهدي 
باقــر، فيصــل غــازي، جي جي، علــي حرم، 
كميــل  مبــارك،  عبــدهللا  صولــة،  محمــد 

األسود والحسن كيتا.

الشوط األول

كاد الرفــاع أن يســجل هدفــا مبكرا بعد أن 
ســدد عبدهللا مبارك كــرة قوية من اليمين 
تألــق في إبعادهــا حارس الفريــق المغربي 
)٩(. وســدد  الدقيقــة  عنــد  مختــار مجيــد 
الالعــب كوفــي مــن فريق أولمبيك آســفي 
كــرة تألق فــي إبعادها دفــاع الرفاع حاميا 

فريقه من هدف محقق )٣٥(.

الشوط الثاني 

ســدد الرفاعــي عبــدهللا مبــارك كــرة مرت 
جــوار القائم األيمن لفريــق أولمبيك )٥٦(. 
بدخــول  تبديالتــه  أولــى  الرفــاع  أجــرى 

حبيــب هارون مكان عبــدهللا مبارك )٦١(. 
ومــرت كرة العــب الفريــق المغربي حمزة 
خابة الرأســية جوار القائــم األيمن لمرمى 
الرفاع )٧٤(. ســجل الفريق المغربي هدف 
التقــدم عبــر الالعــب كوفــي فــي الدقيقــة 
فرصــة  األســود  كميــل  وأضــاع   .)٨٧(

التعديل بكرة قوية مســددة فوق المرمى 
.)٩٠+٧(

طاقم التحكيم 

أدار المباراة طاقم تحكيمي أردني مكون 
من حكم الســاحة أدهــم مخادمة، وعاونه 

أحمــد الرويلي ومحمد مصطفى، والحكم 
الرابع أحمد فيصل.

المؤتمر الصحافي

في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، 
البحرينــي  الرفــاع  فريــق  مــدرب  تحــدث 

علــي عاشــور عن أن الفريــق المغربي لعب 
علــى أخطاء فريقه، مشــيرا إلى أن فريقه 
قــدم مبــاراة جيــدة وبصفــوف مترابطــة، 
مشــيرا إلى أنــه حذر العبيه مــن الهجمات 
المرتــدة للفريــق المغربــي واألخطــاء فــي 

تمرير الكرة بمنطقة الوسط. 

الرفـاع يخســر أمــام أولمبيــك آسفــي المغـربـي

المؤتمر الصحافي لفريق الرفاعمن لقاء الرفاع وأولمبيك آسفي

المختلــط  للتتابــع  الوطنــي  منتخبنــا  تقلــد 
4x400 الميداليــة البرونزية رســمًيا في حفل 
التتويــج الــذي أقيــم األحــد الماضــي ضمــن 
منافسات النســخة السابعة عشرة من بطولة 
العالم أللعاب القوى للرجال والســيدات، التي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 6 

أكتوبر الجاري.
وتوج فريق التتابع المختلط 4x400 المكون 
مــن عباس أبوبكر وموســى عيســى وأمينات 
جمال وسلوى عيد بالمركز الثالث والميدالية 
البرونزيــة بعدمــا قطع مســافة الســباق بزمن 
أول  البحريــن  لتحصــد  دقيقــة؛   3:11:82
ميداليــة ملونــة فــي هذا الســباق، الــذي يقام 
ألول مرة في منافســات بطولة العالم أللعاب 

القوى.
العــداءة  عبــرت  التتويــج  مراســم  وعقــب 
تلــك  بتحقيــق  اعتزازهــا  عــن  عيــد  ســلوى 
إلــى  تضــاف  والتــي  البرونزيــة،  الميداليــة 
مســيرة إنجازاتهــا بعــد ذهبية آســياد جاكرتا 
2018 والبطولــة اآلســيوية 2019 في ســباق 
4x400، مضيفــة لوســائل  التتابــع المختلــط 
حــرارة  بســبب  االنفعــال  “أصابنــي  اإلعــالم 
الجــو المرتفعــة جــدا أثنــاء التصفيــات، التي 
تمكنــا مــن خاللهــا تحقيــق المركــز الثالــث.. 
وأدت حــرارة الجــو إلــى ارتكابنــا العديــد من 
األخطــاء، ولكننــا ســعينا لتصحيحهــا الحقــا 

بالعمل الجماعي الدؤوب فيما بين الفريق”.
وأضافــت “كان مــن المهــم للغايــة أن يصعــد 
أن  التتويــج؛ خصوصــا  إلــى منصــة  الفريــق 
العيون كانت مصوبة تجاه منتخب البحرين 
بطل آســيا، ولقد نجحنا فــي الفوز بالميدالية 

البرونزية”.
بدورهــا، قالــت العــداءة أمينات جمــال، التي 

أن  قبــل  الثانيــة  متــر   400 الـــ  فــي  ركضــت 
تســلم العصا لزميلتها ســلوى عيد “اســتعددنا 
لهــذا الســباق منذ ما يقارب الســتة أشــهر من 
خــالل التدريبات والمعســكرات، وبذلنا جهدا 
كبيــرا فــي ســبيل الوصول إلى أعلــى مراحل 
بمــا  جــدا  وســعدنا  الســباق  لهــذا  الجهوزيــة 
تحقق في أول سباق تتابع مختلط عالمي”.

خــالل  خاضــوه  الــذي  الســباق  أن  وأكــدت 
التصفيــات اســتفادوا منــه كثيــرا فــي تجاوز 
مؤكــدة  اإليجابيــات،  وتعزيــز  األخطــاء 
العمــل  مــن  المزيــد  إلــى  مــازال  الفريــق  أن 
مختلــف  فــي  بقــوة  للمنافســة  والتدريبــات 

االستحقاقات المقبلة.
وكان المركــز األول والميداليــة الذهبيــة مــن 
نصيــب الفريــق األميركي الذي أنهى الســباق 
بزمــن 3:09:34 دقيقــة، فيمــا أحــرز الفريــق 
الجامايكــي المركز الثاني والميدالية الفضية 

بزمن 3:11:78 دقيقة.

محمود الحمادي.. جهود كبيرة لنقل 

الحدث بوسائل التواصل االجتماعي

االجتماعــي  التواصــل  مســؤول  يقــوم 

باالتحــاد البحرينــي أللعاب القــوى محمود 
الحمــادي بجهــد كبير من خــالل نقل وقائع 
العالــم  ونتائــج وأخبــار منافســات بطولــة 
أللعاب القوى للرجال والسيدات إلى جميع 
مملكــة  فــي  األلعــاب  أم  ومحبــي  عشــاق 
أو  الصــورة  أو  بالكلمــة  ســواء  البحريــن 
الفيديــو ليضع المتابعين فــي قلب الحدث 
من خالل االنستغرام وتويتر والفيسبوك.

ويبــذل الحمــادي جهــودا كبيــرة مــن خالل 
الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  عــن  البحــث 
لسباقات عدائي وعداءات مملكة البحرين 
التعريفيــة  البوســتات  مــن  العديــد  ونشــر 
وعمــل  والمســابقات  الســباقات  بأوقــات 
التصاميــم الخاصــة بالبطولــة مــع الحرص 
الخاصــة  الفيديــو  لقطــات  تســجيل  علــى 
لــكل  مرجعــا  لتكــون  المهمــة  بالســباقات 

الراغبيــن فــي متابعــة الســباق مــرة أخــرى 
أو ممــن فاتــه متابعة الســباق والتعاون مع 
مختلــف وســائل اإلعــالم المحليــة الراغبــة 

في عرض الفيديو.
ويعتبــر الحمــادي من الكفــاءات اإلعالمية 
وســائل  مجــال  فــي  والنشــطة  الشــابة 
فــي  والتصويــر  االجتماعــي  التواصــل 
العديــد  تغطيــة  فــي  وســاهم  المالعــب 
فــي  والخارجيــة  المحليــة  األحــداث  مــن 
لــه  وكانــت  الرياضيــة،  األلعــاب  مختلــف 
بصمة واضحة ودور في تنشــيط حسابات 
االتحــاد البحرينــي أللعاب القــوى تحديًدا، 
إلــى جانــب جهــوده الملموســة فــي إدارة 
الحســابات الرســمية لنــادي المحــرق الــذي 

وضع فيه الثقة إلدارتها.
ويمكن للراغبين في متابعة نتائج مشاركة 

منتخــب البحريــن أللعــاب القــوى الدخــول 
علــى حســاب اإلنســتغرام وبقية حســابات 
باالتحــاد  الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل 

.)@baa_bh( على العنوان

مركز إعالمي ضخم لخدمة 

وسائل اإلعالم

العالــم  لبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  أقامــت 
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات مركــزا 
إعالميــا ضخمــا بصالة لجنــة رياضة المرأة 
القطرية، التي تقع بالقرب من ستاد خليفة 
الدولــي الذي تقام عليه منافســات الميدان 

والمضمار.
ويوفــر المركز اإلعالمي الرئيســي للبطولة 
فــي  تســاهم  مميــزة  لوجســتية  خدمــات 
بشــكل  نقــل األخبــار  فــي  تســهيل عملهــم 

دقيــق، وفي أســرع وقت ممكــن، كما توفر 
باســتاد  إعالمًيــا  مركــًزا  المنظمــة  اللجنــة 
بــكل  مجهــًزا  اإلعالمييــن  لخدمــة  خليفــة 
التقنيــات الحديثــة لتســهيل عمــل وســائل 
اإلعــالم، كمــا يوجــد مركــز إعالمــي وفرته 
اللجنــة المنظمة على كورنيش الدوحة من 
أجــل االفتتــاح وســباق الماراثــون، ويمتــد 
العمــل في المركز الرئيســي خــالل البطولة 
إلى غاية 24 ساعة على مدار أيام البطولة.
مركــزا  المنظمــة  اللجنــة  خصصــت  كمــا 
إعالميــا بأحــد الفنادق خاصــا باإلعالميين 
الخاصــة  المعلومــات  بجميــع  ومجهــزا 
البطولــة  فــي  المشــاركين  باألبطــال 
يخــص  مــا  وكل  وأرقامهــم  وميدالياتهــم 
البطولــة مــن أمــور تنظيميــة وتصريحــات 

صحافية وغيرها من المتطلبات.

ــا الــــســــادس ــ ــه ــ ــوم ــ ــة الــــعــــالــــم أللـــــعـــــاب الـــــقـــــوى تــــدخــــل ي ــ ــول ــ ــط ــ ب
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حسن علي من الدوحة

األربعاء
2 أكتوبر 2019 

3 صفر 1441

مــع انطــالق منافســات اليــوم الســادس مــن بطولــة العالــم أللعــاب القوى 
للرجال والســيدات، يخوض العبونا اليوم األربعاء 3 مســابقات من بينها 

مسابقة واحدة في العدو وأخرى في الرمي.
الالعبة نورة جاسم تبدأ مشوارها في مسابقة رمي الجلة عندما تخوض 
التصفيات التأهيليلة الساعة 4:45 مساء، بطموح التأهل لألدوار التالية 
وتحقيق أفضل النتائج والمســتويات بعد أن نجحت في تحقيق المركز 
الثاني والميدالية الفضية في البطولة اآلســيوية التي أقيمت أخيرا في 
الدوحــة بشــهر أبريــل الماضــي متمكنة من تســجيل مســافة وقدرها ١٨ 
مترا، وهي تحتل المركز 38 في التصنيف العالمي فيما تتصدر الصينية 

زيزريج المركز األول عالميا بـ 20:31 متر.
وضمــن مســابقات العــدو وتحديــدا المســافات الطويلــة تدشــن العــداءة 
تايجســت غشــاو مشــاركتها فــي بطولــة العالــم بخــوض تصفيات ســباق 

5 آالف متــر للســيدات الســاعة 6:25 مســاء؛ طمعــا فــي بلــوغ النهائــي 
والمنافســة علــى أحــد المراكــز المتقدمة، فيما يشــير ســجلها الزمني إلى 
تحقيقهــا افضــل رقــم في 17 يوليــو الماضي في ملتقى برشــلونة عندما 

قطعت مسافة السباق بزمن 15:12:37 دقيقة.
وعلــى مســتوى الرجال ســيخوض عبــاس أبوبكر منافســات الدور نصف 
النهائــي لســباق 400 متــر للرجــال )في حــال تأهله( الســاعة 8:35 دقيقة 
بطموح بلوغ النهائي، إذ يشــير ســجله الزمني بأن افضل رقم حققه في 
العــام الحالــي 2019 كان فــي 25 أغســطس وقــدره 44:90 ثانيــة، وحــاز 
العــداء عبــاس أبوبكــر علــى الميداليــة الفضيــة فــي البطولــة اآلســيوية 
األخيــرة التــي أقيمت بالدوحة بشــهر أبريل الماضــي بزمن 45:14 ثانية، 
كمــا أنــه قــاد منتخــب التتابــع المختلــط 4x400 للفــوز بالمركــز الثالــث 

والميدالية البرونزية في آخر لفة.

تاجست غشاو تدشن مشاركتها بتصفيات سباق 5 آالف متر للسيدات
نورة جاسم تخوض منافسات رمي الجلة

تاجست غشاو خالل أحد السباقاتنورة جاسم خالل منافسات الكرة الحديدية

افتتــح رئيــس االتحــاد الدولــي أللعــاب 
بمجمــع  كــو  سبســتيان  اللــورد  القــوى 
الســيتي ســنتر “معــرض تــراث بطوالت 
 .”2019 - القــوى 1983  أللعــاب  العالــم 
المعــرض  تدشــين  أمســية  وحضــر 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  الرياضــي 
الدوليــة األلمانــي تومــاس بــاخ ولفيــف 
من قيــادات االتحاد الدولي واآلســيوي 
أم  ومشــاهير  أســاطير  مــن  ونخبــة 
األلعــاب العالميــة، حيــث زينــوا أروقــة 

معرض تراث بطوالت العالم.
ويوثــق المعرض ويرصد تاريخ وذاكرة 
أم األلعــاب علــى مــدى عقــود، ويذخــر 
المعرض، الذي سيســتمر حتى 7 أكتوبر 
2019 وبعــد يــوم مــن ختــام البطولــة، 
القــوى وأبطالهــا  ألعــاب  تــذكارات  أهــم 
بالنصــوص  يحكــي  كمــا  وأســاطيرها، 
والفيديوهــات  الفوتوغرافيــة  والصــور 
مســيرة اللعبــة منــذ أول ألعــاب أولمبية 
انطالقــة  وأيضــا  للعــام 1896،  حديثــة 
أولــى بطــوالت العالــم لالتحــاد الدولــي 

أللعاب القوى العام 1983.
وشــهد تدشــين معــرض تــراث البطولــة 

تسابق 6 من أبطال ومشاهير أم األلعاب 
لدعــم معرض التــراث ببعض مقتنياتهم 
الرياضيــة وغيرها من األدوات الثمينة، 
وكان أســطورة أم األلعاب الفنلندي لس 
فيرين أول المتبرعين، إذ قدم للمعرض 
حذاء ماراثون أولمبياد 1976 وتبرعت 
البريطانيــة ليــز ماكولجــان بطلــة العالم 
فــي ســباق 10 آالف متــر بحــذاء العــدو 

العالــم  بطلــة  وأهــدت  بهــا،  الخــاص 
واألولمبياد في رمي المطرقة البولندية 
أنيتا ولوداركيك معرض التراث مطرقة 
ذهبيــة وزن 4 كيلوجرامات، وتالها في 
حملــة التبرعــات رئيس االتحــاد الدولي 
اللورد كو وقدم أغلى أحذيته الرياضية 
أولمبييــن  ســباقين  بهــا  كســب  التــي 

لمسافة 1500 متر.

افتتــاح معرض تــراث بطولــة العالم أللعــاب القوى
“سباستيان كو” قدم أغلى أحذيته الرياضية

رئيس اللجنة األولمبية الدولية وسباستيان كو في المعرض 

منتخب التتابع المختلط فوق منصة التتويج علم البحرين يرفرف خلف األبطال
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في  للمبيعات  التنفيذي  الــعــام  المدير  تــوّقــع 
شركة إبراهيم خليل كانو، إسماعيل أكبر أن 
حصة  لها  سيكون  سوبرا  الرياضية  السيارة 
وذلك  الرياضية  السيارات  ســوق  في  كبيرة 
كونها ظلت اكثر من 17 عاًما لم يتم طرح أي 
فئة جديدة منها وهذا يرجع لسياسة المصنع.

استالمها  تــم  التي  الدفعة  بــأن  أكبر  وصــرح 
من السيارة الجديدة سوبرا 30 سيارة تقريًبا 
أرخــص عن  ألنها  وذلــك  منها   % 75 بيع  تــم 
بقيمة  الفئة  نفسه  فــي  المنافسة  الــســيــارات 
2000 إلى 3000 دينار، وعن توسعة المعرض 
تنتهي  “ســـوف  أكــبــر:  وقـــال  لتويوتا  الــحــالــي 
العام المقبل حيث رأينا  التوسعات مع بداية 
أنه حان الوقت بعد 30 عاًما من عمر المعرض 
التوسعة الستيعاب عدد  إنه البد من  القديم 

أكبر من السيارات”.
مراكز   7 كــانــو  شــركــة  “تمتلك  أكــبــر  وأضـــاف 
ا االنتهاء من مركز مدينة  صيانة ويجري حاليًّ
الــمــراكــز متوفرة فــي كل  تــكــون  حمد وبــهــذا 

الجديدة  الــســيــارات  وعــن  البحرين،  مناطق 
يناير  “فــي  أكبر:  قــال  قريًبا  طرحها  المتوقع 
رباعي  دفــع  ســيــارة  أول  طــرح  سيتم   2020
بــنــظــام الــهــيــبــرد فــي الــبــحــريــن وهـــي تويوتا 
هاي الندر، كما سيتم طرح Chr وهي سيارة 

صغيرة الحجم”.
أكبر  إسماعيل  أكــد  الجديدة  السيارة  وعــن   
أن سوبرا إحدى أكثر طــرازات شركة تويوتا 
شهرًة وشعبيًة وأيًضا في السيارات الرياضية.
سيارة  من  الخامس  الجيل  الشركة  وأطلقت 

تويوتا GR Supra في معرضها بسترة. وُتعد 
عـــودة هــذه الــســيــارة األســطــوريــة الــتــي طال 
من  للعديد  وإلــهــام  حماسة  مصدر  انتظارها 
المميز،  تصميمها  خــالل  مــن  وذلــك  محبيها، 
قيادة  تجربة  وتوفيرها  االستثنائي،  وأدائها 

شيقة. 
 ونجحت في اكتساب سمعة مرموقة سواًء 
الــطــرق  عــلــى  استثنائي  أداء  ذات  كــســيــارة 
ــوي عــلــى حــلــبــات  ــدة، أو كــمــنــافــس قــ ــمــعــب ال
 ”GR Supra  “ تويوتا  سيارة  وُتعد  السباق. 
كليًا أول سيارة يتم تطويرها على  الجديدة 
المتخصص  القسم  قبل  من  العالمي  الصعيد 
للسباقات”  “جازو  السيارات  برياضة سباقات 
Gazoo Racing، الذي حرص على المشاركة 
في مختلف سباقات السيارات بهدف تطوير 
الفريق  أفضل السيارات على اإلطالق. وكان 
قد بدأ في تطوير سياراته وكوادره منذ أول 
منافسة له عام 2007 في سباق “نوربورغرينغ 

للتحمل 24 ساعة” بألمانيا. 

اللتين  والـــخـــبـــرة  الــمــعــرفــة  الــقــســم  ـــر  وســـخَّ
األمثل  بالشكل  السنين  مــر  على  اكتسبهما 
الــحــيــاة من  إلـــى   ”Supra“ أســطــورة  ــادة  إلعــ
الجديدة   ”GR Supra“ تويوتا  سيارة  خالل 
ا، والتي ستعيد تعريف معنى متعة القيادة  كليًّ

الرياضية للسائقين من جميع أنحاء العالم. 
في  تويوتا  لتسويق  األول  المدير  وتــحــدث 
شركة إبراهيم خليل كانو، أيمن شحادة، قائالً 
وقف  منذ  عاًما   17 قرابة  استمر  غياب  “بعد 
 Supra تويوتا  لسيارة  السابق  الجيل  إنتاج 
ا  كليًّ الجديد  الــطــراز  يأتي   ،2002 الــعــام  فــي 
أسطوانات  بست  أمامي  بمحرك  مــزوًدا  منها 
خطية، وبنظام الدفع الخلفي، كما هو الحال 
في جميع الطرازات السابقة. كما تم االهتمام 
وهي  أســاســيــة،  عناصر  بثالثة  كبير  بشكل 
بسطح  التشبث  وكــفــاءة  الــعــجــالت،  قــاعــدة 
تحقيق  وبالتالي  الجاذبية،  ومركز  الطريق، 
لهذه  الــعــريــق  الــتــاريــخ  يحاكي  متفوق  أداء 

السيارة الرياضية”.

تويوتا GR Supra 2020 األسطورية تنطلق مجدًدا على الطرقات

بيع 75 % من الدفعة األولى من تويوتا سوبرا
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أقام فندق الدبلومات راديسون بلو 
وعشاء  تجمعا  سبا  آند  ريزيدنس 
إعــالمــيــا ضــم الــعــديــد مــن أقطاب 
ــبــحــريــن،  اإلعــــــالم فـــي مــمــلــكــة ال
مــن خــالل تجسيد سياسة  ــك  وذل
واالنــدمــاج  المشاركة  فــي  الفندق 
المجتمع  وأفـــــراد  مــؤســســات  مــع 
المحلي إلبراز دور اإلعالم وتضمن 
الــلــقــاء نخبة مــن وســائــل اإلعــالم 
والتلفزيون  اإلذاعة  يمثلون  الذين 

والصحافة المحلية والمجالت.
 ويعد هذا اللقاء األول الذي يجمع 
المؤسسات اإلعالمية  أقطاب  بين 
هذا  وتخلل  البحرين  مملكة  فــي 
العشاء عدد من الكلمات الترحيبية 
من  عـــدد  تضمن  كــمــا  للمشاركين 

الكلمات من بعض اإلعالميين. 

المبيعات  ــرة  دائـ مــديــر  رحــب  كما 
والتسويق حسن بركات بالضيوف 
وأشاد بالدور الذي يقوم به اإلعالم 
في دعم مؤسسات المجتمع وقام 
فــنــدق الــدبــلــومــات راديـــســـون بلو 
ريــزيــدنــس آنـــد ســبــا بــالــعــديــد من 
سهلت  والتي  الصيفية  الفعاليات 

على المواطنين وحاملين البطاقة 
الــشــخــصــيــة االســتــمــتــاع بــمــرافــق 
للعائالت  مناسبة  بعروض  الفندق 
ــتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة الــداخــلــيــة  ل
لتعزير  الـــلـــقـــاءات  هـــذه  وتـــهـــدف 
التواصل بين اإلعالميين والقطاع 

السياحي.

“أشتري  حملة  جاليري  أنــصــار  أطلقت 
بــاإلضــافــة   ”SUV ســيــارات   10 ــــح  وأرب
جائزة   30 على  الشهرى  السحب  إلــى 
قيمة مع جوائز فورية عديدة كمفاجأة 
للحضور، وذلك فى الفترة من 07 مايو 

2019 حتى 15 أبريل 2020. 
الكبير  السحب  الماضي  األسبوع  وتــم 
ــى جوائز  ال بــاإلضــافــة  الــســيــارات  على 
ــالن  ــرى عـــديـــدة، إذا تـــم عـــن اإلعــ ــ أخـ
إكسبيديشن،  فورد  سيارة  بأول  الفائز 
أنيل   ،446866 رقــم  الكوبون  صاحب 
شوكو، بتاريخ 27 يونيو 2019 والفائز 
ــانــي ســـيـــارة فـــــورد إكــســبــيــديــشــن،  ــث ب
 ،1186812 ــم  ــ رق الـــكـــوبـــون  صـــاحـــب 
بتاريخ  السيد،  قاسم  هللا  خلف  سعد 
بالسيارة  والفائز   ،2019 أغسطس   29
الثالثة نيسان باترول، صاحب الكوبون 

 26 1128647، أنو تانكام، بتاريخ  رقم 
أغسطس 2019.

وقالت أنصار جاليري في بيان صحفي 
“كـــن انـــت ســعــيــد الــحــظ الـــقـــادم لـــل 7 
سيارات المتبقية. أشترى بقيمة 5 دينار 
سحب  قسيمة  على  وأحصل  بحرينى 

للحصول على فرصة للفوز بينما تتمتع 
بخصومات كبيرة مع العروض الحالية 
)تــنــزيــالت  الــســنــويــة  الــذكــرى  بمناسبة 
كبرى حتى 70( صالحة حتى 21 أكتوبر 
2019 سوف يكون السحب القادم في 
.”SUV 21 نوفمبر 2019 على 2 سيارة

الفندق يقدم عروضا للعائالت لتنشيط السياحة الداخلية 7 مركبــات متبقيــة مقابــل مشــتريات بـــ 5 دنانيــر

“الدبلومات” يحتفي باإلعالميين “أنصار جاليري” تجري السحب على 3 سيارات

هبة محسن من سترة  )تصوير خليل ابراهيم(

مارغريت هولي أمين حسن تفوز بنصف مليون دوالر ضمن “حصادي”
االنـــتـــظـــار ــن  ــ ــوات م ــ ــن ــ بـــعـــد 10 س ــدة  ــيـ ــق حـــلـــم سـ ــق ــح ي الـــمـــتـــحـــد”  “األهــــلــــي 

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد أخيرا عــن فوز مارغريت هولي أمين حســن، بجائــزة برنامج 
“حصــادي” فــي الســحب الــذي أجــري بتاريــخ 25 ســبتمبر 2019، إذ فــازت بالجائــزة ربــع 

السنوية وقيمتها 500 ألف دوالر.

قائلة  مارغريت  صرحت  المناسبة،  وبهذه 
المتحد  األهــلــي  البنك  مــن  اتــصــااًل  “تلقيت 
يــبــلــغــنــي بــفــوز شــهــادتــي، كــانــت فــرحــة ال 
سعيدة  أنــا  كم  يصدق،  ال  وشعورا  توصف 
بذلك. هذه هي المرة األولى التي يحالفني 

فيها الحظ بالفوز”.
برنامج حصادي منذ  “اشتركت في  وقالت 
10 ســنــوات، واآلن وبــعــد طــول  أكــثــر مــن 
جوائز  بإحدى  بالفوز  حلمي  تحقق  انتظار 

حصادي الكبرى”.
أبلغت  “إنها مناسبة سعيدة جًدا.  وأضافت 
في  رغبتهن  عن  وعّبرن  بالفوز،  صديقاتي 

االستثمار ببرنامج حصادي”. 
مارغريت  قــالــت  بــالــجــائــزة،  ستفعله  وعــمــا 

ــت  زل فــمــا  األمــــــر،  فـــي  ســأفــكــر  أدري،  “ال 
لكنني سوف  السعيد،  الخبر  أعيش صدمة 
ببرنامج  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  أســتــثــمــرهــا 

حصادي”. 
ويواصل البنك األهلي المتحد السحب على 
الجوائز الشهرية واألسبوعية ضمن برنامج 
السحب  في  المشتركين  أن  كما  حــصــادي، 
على موعد مع الجائزة الكبرى في ديسمبر 
يتاح  وسوف  دوالر،  مليون  وقدرها   2019
للمشتركين الجدد في البرنامج الدخول في 

السحب على الجائزة الكبرى.
برنامج  بــرنــامــج حــصــادي، وهـــو  أن  يــذكــر 
البحرين، قد  الجوائز في  أكبر  توفير يقدم 
الفائزين  مــن  عــدد  أكبر  تسجيل  فــي  نجح 

مقارنة  الجوائز  من  إجمالي  أكبر  وتقديم 
مع أي من برامج توفير أخرى في المملكة، 
فمنذ انطالقته قدم “حصادي” جوائز نقدية 
بحريني  دينار  مليون   67 قيمتها  تجاوزت 

ألكثر من 16 ألف فائز من عمالئه الكرام.
المتحد عن  األهــلــي  الــبــنــك  أعــلــن  وأخــيــرا 
تــدشــيــن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن بــرنــامــج 
ينطلق  والــذي  “حــصــادي”،  الشهير  التوفير 

مــجــدًدا هــذا الــعــام بسّلة مــن الــجــوائــز هي 
تزيد  جــوائــز  بإجمالي  البحرين  فــي  األكــبــر 
يطرح  كما  دوالر،  ماليين   8 على  قيمتها 
الجوائز  الموسم تشكيلة من  لهذا  البرنامج 
يأتي  الجديدة،  والمميزة  الكبرى  النقدية 
التي  “مليونير حصادي”  جائزة  رأسها  على 
واحــد في  لفائز  دوالر  مليون  مبلغ  ستمنح 
ــذي ســيــجــري فــي وقـــت الحــق  ــ الــســحــب ال
الــجــائــزة الكبرى  الــعــام على هــذه  مــن هــذا 

المرتقبة.
الكبرى،  السنوية  الجائزة  هذه  عن  وفضاًل 
السحوبات  تفاصيل  أيًضا عن  البنك  كشف 
الجوائز  من  العديد  على  الجديدة  الدورية 
األسبوعية والشهرية وربع السنوية وجوائز 
لتوفر  استحداثها  تم  التي  الخاصة  العيد 
حافاًل  موسًما  البحرين  فــي  البنك  لعمالء 
فوز  وفــرص  أكبر  بشكل  النقدية  بالجوائز 

أوفر وأكثر من أي وقت مضى.

ويــســتــهــل “حــــصــــادي” الـــمـــوســـم الــجــديــد 
رئيسة  جــائــزة  على  أسبوعية  بسحوبات 
أولى بقيمة 25 ألف دوالر مخصصة للعمالء 
أخرى  جائزة   20 على  عــالوة  البحرين  في 
بقيمة ألف دينار بحريني يتم السحب عليها 
الفوز  فــرص  مــن  الــمــزيــد  إلتــاحــة  أسبوعيا 

ألوسع شرائح العمالء على مدار العام.
كذلك خّص برنامج “حصادي” عمالءه هذا 
100 ألف دينار  العام بجائزة شهرية بقيمة 
ترتفع  والــتــي  دوالر(،  ــف  أل  265( بحريني 
قيمتها في السحب كل 3 أشهر على الجائزة 
ربع السنوية الكبرى وقدرها 500 ألف دوالر، 
الفائزين  تمنح  بحيث  وهي جوائز صممت 
أحالم  لتحقيق  المالية  والحرية  القدرة  بها 

عمرهم وضمان استقرارهم مالًيا. 
“حصادي”،  سحوبات  في  للدخول  وللتأهل 
بحرينًيا  ــاًرا  ديــن  50 بمبلغ  رصــيــد  كــل  فــإن 
للمشاركة  واحـــدة  لفرصة  صاحبه  يــؤهــل 
والفوز في السحب، وكلما زادت فترة ومبلغ 

اإليداع كلما زادت فرص الفوز للعمالء.

طرح أول سيارة 
دفع رباعي 

بنظام الهيبرد 
بحلول 2020
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اللؤلــؤ وتجــارة  الغــوص  بمهنــة  تميــز  أرخبيــل  المدينــة 

شــهد أول ظهــور لحنــان مطاوع بعد الــوالدة وحضــورا كبيرا

“كانو الثقافي” ينظم “شاهد من جزائر اللؤلؤ.. طريق اللؤلؤ في المحرق”

مهرجان الفضائيات العربية يكرم النجوم

الســتخدامات  األوليــة  التجــارب  ضمــن 
المبنــى الجديد نظــم مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافــي في يوم الثالثــاء الماضي الموافق 
17 ســبتمبر محاضــرة بعنــوان “شــاهد مــن 
جزائــر اللؤلــؤ.. طريــق اللؤلؤ فــي المحرق “ 
إلبراهيــم مطــر وأدار الحــوار علــي عبــدهللا 

خليفة.
واســتهل مطــر بتعريــف طريــق اللؤلــؤ بأنــه 
يمتــد علــى مســافة ثالثــة ونصــف كيلومتر 
ويقــع فــي جزيــرة المحــرق ويبــدأ امتــداده 
من حالة بوماهر في أسفل الجزيرة إلى أن 
يصل إلى عمق جزيرة المحرق في الداخل. 
وقد عرض الدكتور مطر على الحضور عدد 
مــن الصور التاريخية الموثقة لطريق اللؤلؤ 
مــن هيئة الثقافة واآلثار في المملكة والتي 
وضحــت بشــكل جلي ســبب تســمية طريق 
المحــرق  شــكلت  فقــد  االســم  بهــذا  اللؤلــؤ 
وتجــارة  الغــوص  بمهنــة  تميــز  أرخبيــل 
اللؤلــؤ وتميــزت باحتوائهــا علــى العديد من 
االســتراتيجي  وبموقعهــا  األثريــة  المواقــع 
المهــم لمزاولــة التجارة واحتضانهــا للثقافة 

والتعليم منذ القدم. 
وقــد أشــار الدكتــور مطر في خضــم حديثه 
أن العــام 1842 ميالدي شــكل نقطة فاصلة 

فــي توثيــق تاريــخ المحــرق بســبب زيــارة 
ســفينة فرنســية للمنطقــة وقــد كان كابتــن 
الســفينة يمتلك موهبة الرسم فوثق العديد 
من الرســومات لجزيرة المحــرق بتفاصيلها 
الدقيقة من أشــجار وســواحل ومنــازل مما 
وضح بشــكل جلي مــدى الحضــارة والرقي 
الوقــت. وأضــاف  ذلــك  منــذ  المنطقــة  فــي 
الدكتور مطر أن العديد من الوثائق والصور 
مكانــة  فيــه  شــك  ال  بمــا  تثبــت  المصــورة 
المحــرق كمركــز تجــاري مهم لتجــارة اللؤلؤ 

الهيــرات وهــي مناطــق  الطبيعــي النتشــار 
مــن  بالقــرب  البحــر  فــي  اللؤلــؤ  اســتخراج 
جزيــرة المحرق باإلضافــة للمناطق األخرى 

المحيطة بها.
التاريخيــة  اإلحصائيــات  مطــر  وعــرض 
لعــدد الســفن التــي كانت تخرج الســتخراج 
اللؤلــؤ من مدينة المحرق والمدن المجاورة 
لهــا ممــا يثبــت بمــا ال شــك فيه مــدى أهمية 
المنطقــة ومركزهــا التجــاري المميــز، وفــي 
الختــام تحــدث الدكتــور مطــر عن النســيج 

فيــه  تميــزت  الــذي  والعمرانــي  الحضــاري 
المحرق بانتشار القصور القديمة والمساجد 
التــي تميــزت بالتصاميم العمرانيــة المميزة 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  بيــت  ومنهــا 
خليفــة وبيت التاجر ســلمان بن مطر وبيت 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة وبيــت 
ســيادي وغيرها العديد مــن البيوت األثرية 
التــي تميزت فيها مدينة المحرق وعكســت 
طابــع عمرانــي جــذاب بنقوشــها ونوافذهــا 

وأنماط بنائها.

كرم مهرجان الفضائيات العربية مؤخرا 
مــن  مكثــف  حضــور  وســط  مصــر  فــي 
النجــوم في فعالياتــه والذي ينظم للعام 
العاشــر فــي القاهــرة، ومــن أبــرز النجوم 
الذيــن تواجــدوا فــي الحفــل الكبيــر من 
أجــل تكريمهــم الفنــان محمــد رمضــان، 
والفنانــة دنيــا بطمــة التــي حصلت على 
والتــي  عربيــة،  مطربــة  أفضــل  جائــزة 
رافقهــا زوجهــا المنتج محمــد الترك. أما 
الفنان إيهاب أمير، فتوج بجائزة أفضل 
مطرب عربي شاب، وحصلت سهيلة بن 
لشــهب علــى جائــزة أفضل فنانــة عربية 

شابة للعام 2019
فــي  ظهــرت  مطــاوع  حنــان  الفنانــة 
مهرجــان الفضائيــات العربيــة ألول مرة 

بعــد أيــام مــن والدتهــا لطفلتهــا األولــى، 
والتي أطلقت عليها اســم “أماليا”، حيث 
توجــت بجائــزة أفضــل ممثلــة مــن قبــل 
النقاد، وقام الناقد الفني طارق الشناوي 

بتسليمها الجائزة.

وكذلــك كان مــن ضمــن الحضــور الفنان 
أحمد رزق والفنان سيد رجب، وإدوارد، 
والكاتــب  ســامي،  محمــد  والمخــرج 
عبدالرحيــم كمــال، والفنانــة واإلعالمية 
إســعاد يونــس، والفنانــة صفيــة العمــري 

التي تم تكريمها أثناء الحفل.
تواجــد كبيــر ألبطــال مسلســل “خمســة 
ونــص” في حفل توزيــع جوائز مهرجان 
تتواجــد  حيــث  العربيــة،  الفضائيــات 
والتــي  نجيــم،  نســيب  ناديــن  الفنانــة 
استقبلت استقباال كبيرا لحظة تواجدها 
علــى الســجادة الحمــراء وتوجت نادين 
بجائــزة أفضــل ممثلــة عربيــة فــي العام 
معتصــم  الفنــان  تــوج  وكذلــك   ،2019

النهار بجائزة أفضل ممثل عربي.
يذكــر أن مهرجــان الفضائيــات العربيــة 
ينظم فعالياته للعام الـ 10 على التوالي، 
تصويــت  علــى  المهرجــان  ويعتمــد 
الجمهــور فضــال علــى جوائــز خاصة من 

قبل النقاد.
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انضمــت الفنانــة المصرية ريم مصطفى إلــى فريق عمل فيلم 
“العنكبــوت” أمام أحمد الســقا، ومن المقــرر أن تبدأ تصوير 
مشــاهدها خــال األيــام المقبلــة فــي الديكــورات الخاصة 

بالعمل الذي انطلق تصويره قبل فترة.
ويعكف المخرج أحمد نادر جــال على إنهاء بقية التعاقدات 

مــع الممثلين المشــاركين، ووضع قائمة بأســماء الممثلين 
المقــرر التعاقد معهــا، وكانت رغبتــه البدء فــي التصوير بوجود 

أبطاله، علمًا أنه تم التعاقد في شكل رسمي مع منى زكي.

عّبــر أهالي بلدة الحانية البقاعية عــن محبتهم البنها الفنان 
عاصي الحانــي برفع الافتات التي حملت توقيع “شــباب 
الحانية” إلى جانب تمنياتهم له استعادة نشاطه للعودة 
إلى هوايته بالفروسية، ودعائهم له بالسامة بعد الحادث 

المؤلم الذي تعرّض له بسقوطه عن جواده.
ونشــر الحاني عبــر صفحاته علــى مواقــع التواصل صور 

الافتات التي حملت أوصافًا تكرّمه بعبارات الوّد مثل “الفارس 
الغالي وصاحب القلب الكبير”.

يقــود محمد هنيدي في برنامج “الحصن” على “ أم بي ســي 1 
وأم بي سي “

األلعاب والمسابقات والتحديات بين فريقين في إطار إنتاج 
ضخم بالصيغة العربّية للبرنامج الترفيهي الياباني “قلعة 
تاكاشــي”، الــذي أُنتج في اليابــان خال ثمانينيــات القرن 

الماضــي، وقّدمت نســخة مدبلجــة منه في التســعينيات. 
وبعد تقديم نسخ مختلفة منه حول العالم، وصل إلى المملكة 

العربية السعودية لُينتج في الرياض.

هنيدي والحصنالفارس الغاليالعنكبوت

الفنــان محمــد صبحــي باليوبيــل الذهبــي إلنشــاء فرقتــه المســرحية  يحتفــل 
“اســتديو الممثــل” بعــد مــرور 50 عامــا علــي بداية أولــي عروضهــا، وذلك تحت 

عنوان “محمد صبحي 50 سنة مسرح”.

ويكــرم صبحي خالل تلــك االحتفالية 
بمجــال  والعامليــن  الفنانيــن  جمــوع 
فــي  تخرجــوا  والذيــن  المســرح 
مؤلفيــن  مــن  المســرحية  مدرســته 
ومصممــي ديكــور ومالبــس وإضــاءة 
واســتعراضات سواء من هم علي قيد 

الحياة أو من الذين رحلوا

مــن  لقطــات  االحتفاليــة  ويتخلــل 
المسرحيات التي قدمت خالل مشوار 
الفرقــة والتــي وصلت ل 28 مســرحية 
الراحليــن  النجــوم  كبــار  فيهــا  شــارك 
أمثال محمود المليجي وتوفيق الدقن 
وجميــل راتــب وســعاد نصــر ومحمود 

القلعاوي وشعبان حسين وخليل.

محمد صبحي يحتفل
 بـ 50 عاما على تأسيس مسرحه

إبراهيم مطر



ختام أنشطة سبتمبر في مركز الفنون بورشة “خراطة الخشب”

ذكرت مصادر صحافية أن نجمة بوليوود كاترينا كيف أحرجت صديقها  «
النجم أرجون كابور عقب نشرها تعليقا ساخرا على رسالة شاركها 

أرجون لمتابعيه على مواقع التواصل االجتماعي في إنستغرام. وفي 
التفاصيل، شارك أرجون جمهوره بتعليق على حسابه في إنستغرام 
بمناسبة احتفاله بمرور 5 سنوات على تصوير وعرض فيلم “ فندق 

فني” بمشاركة النجمة دبيكا بادكون.

اختتمت أنشطة شهر سبتمبر في مركز الفنون، بعد سلسلة متنوعة من الورش التعليمية والفنية نظمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار، وذلك بالتعاون مع إيه إم ديزاينز. وكانت 
الورشــة األخيرة بعنوان )خراطة الخشــب( قد اســتمرت على مدى يومين 29 و30 ســبتمبر 2019. فقد تعرف المشــاركون خالل الورشــة على أنواع مختلفة من الخشــب وكيفية 

استخدام آلة المخرطة واألدوات المصاحبة لها، كما قام المشاركون بصنع أعمال فنية واكسسوارات منزلية متنوعة.

وكان مركز الفنون قد استقبل خالل شهر سبتمبر 
العديــد مــن ورش العمــل مــن بينهــا )أساســيات 
مواد األبوكســي( التي تعرف خاللها المشــاركون 
واســتعماالتها  األبوكســي  مــواد  أنــواع  علــى 
الصحيحــة كمــا تم تزويدهــم بالمهــارات الالزمة 

لتجهيز مكان العمل واستخدام أساليب الحماية 
ودرجــات  األبوكســي  مــع  للتعامــل  والســالمة 

الحرارة المناسبة له. 
قبــل  الِقطــع  تجهيــز  كيفيــة  إلــى  إضافــة  هــذا 
صــب  وطريقــة  عليهــا  األبوكســي  اســتخدام 

القوالــب والمجســمات والتخلــص مــن الفقاعات 
والحصــول علــى مجســمات شــفافة وخاليــة من 

العيوب.
هذا وقدم الورشتين الفنان علي مشهدي صاحب 
ومصمــم  فنــان  وهــو  ديزانيــز  إم  إيــه  مشــروع 

يتعامــل بحرفيــة مــع مختلــف القطــع الخشــبية 
الصغيــرة والكبيــرة وهــو متعدد المواهــب ولكن 
موهبتــه تبــرز بشــكل خــاص مــن خــالل أعمالــه 
الدقيقة، حيث يقدر الفنان مشهدي المواد الخام 

ويقوم بتشكيلها بابتكار ورؤية فنية مميزة.

األربعاء
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سترة جينز ترد على المكالمات.. وتلتقط السيلفي
يبــدو أن التقنيــة القابلــة لالرتــداء بدأت تأخذ مســارات جديدة، ولم 
تعــد تقتصــر علــى بعــض التجهيــزات اإللكترونيــة، مثــل النظــارات 

والساعات والسماعات وما إلى ذلك.
فقــد ظهــرت مؤخــرا ســترة جينــز جديــدة، وإن كان مظهرهــا عاديــا، 
فإنهــا ليســت كذلــك علــى اإلطــالق، إذ ســاهمت شــركة غوغــل فــي 
إضفــاء صبغــة تقنية عليهــا، بحيث صارت تقدم، إلــى جانب الدفء 
والمظهــر الجميــل، تقنيات رائعة، تفوق المفهوم المشــابه الذي طرح 

في العام 2017.
ومــرة أخــرى، تكاتفــت شــركتا غوغــل وليفايــس لصناعــة المالبــس 
إلطالق مجموعة من ســترات الدينيم )الجينز( المليئة بالتكنولوجيا، 

أطلق عليها اسم “جاكيت تراكر”.
وهــذا الجاكيــت أو الســترة مليئــة بتقنيــة “غوغــل جــاكارد”، حيث ال 
تزال التقنية األساســية وراء الســترة تعتمد على “عالمة” أو “منصة” 
تدعم تقنية بلوتوث، والتي يتم تثبيتها في الكفة اليســرى للســترة، 
والتــي تعمــل بمثابــة لوحــة اللمــس حتــى تتمكــن مــن التحكــم فــي 

الموسيقى وعدد قليل من التطبيقات األخرى.
لكــن المنصة نفســها أصبحــت اآلن أصغر بكثير من اإلصدار الســابق، 
بحيــث لــم يعــد هنــاك إال جــزء قليل جــدا لجعــل الجــزء “الذكي” من 
السترة يبدو مختلفا عن باقي أجزائها، بحسب ما ذكر موقع ماشابل 
اإلخباري. ومع ذلك، يمكن أن تشــعر بالتأكيد أنه يوجد داخل طرف 
الكــم أكثــر ممــا تــراه العين )العالمــة أو المنصــة ســتطلق االهتزازات 

لبعض أنواع اإلشعارات(، لكنها ال تزال قابلة للغسل تماما.
ومثل ســترة جاكارد األخيرة، يتم التحكم في كل شــيء عن طريق 

لوحة اللمس في طرف الكم األيسر قرب الكف.
باســتخدام تطبيــق “جــاكارد”، يمكنك تعيين التطبيقــات التي ترغب 

في العمل بها مع كل إيماءة.

باإلضافة إلى ذلك، قامت غوغل أيضا بترقية بعض  «
“قدرات” تطبيق جاكارد؛ حتى تتمكن من برمجة السترة 

للعمل مع المزيد من التطبيقات، فإلى جانب القدرة على 
التحكم في الموسيقى والرد على المكالمات، يمكنك أيضا 

استخدام اإليماءات اللتقاط صورة شخصية لهاتفك أو 
تشغيل مساعد غوغل أو الحصول على نظرة عامة على 
يومك استنادا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

المغربيــة  الملكيــة  الخطــوط  أعلنــت 
العثــور علــى جثــة رجــل ينحــدر مــن 
أصــول إفريقيــة، فــي مخــزن عجالت 
فــي  هبوطهــا  لــدى  طائراتهــا  إحــدى 
مطار الدار البيضاء آتية من كوناكري.

ووفًقا لبيان الشركة، تسلل الرجل إلى 
مخــزن العجــالت بينمــا كانــت الطائرة 
تســتعد لإلقــالع مــن مطــار العاصمــة 

الغينية.

وتم العثور على جثة الرجل فور  «
هبوط الطائرة في مطار محمد 

الخامس، فجر االثنين، لتقوم 
السلطات بفتح تحقيق في 

الحادث. ومع وصول الطائرة 
الرتفاع 10 آالف متر تصل درجة 

الحرارة الخارجية بين 50 و55 
درجة مئوية تحت الصفر وينعدم 
األوكسجين. وفي ظل عدم تزويد 
مخزن العجالت بوسائل التدفئة 

واألوكسجين، ال يكون صالًحا 
لتواجد أي كائن حي.

العثور على جثة 
في عجالت طائرة 

مغربية
اكتشــفت الشــرطة البريطانية مزرعة لنبات القنب )الحشيش(، تحتوي على 3000 

شجرة، تنتج محصوالً تقدر قيمته بحوالي 12.3 مليون دوالر.

وجــاء االكتشــاف “الصدفــة” لمزرعــة القنــب 
بطريقــة غريبــة، إذ اشــتم أحــد رجــال األمــن 
شــارع  فــي  عاديــة  بدوريــة  قيامــه  أثنــاء 
ســانت  بمنطقــة  الســكني  بــرو”  “آيلنــدس 
هيلينــز، شــمالي إنجلتــرا، رائحة غيــر عادية.  
مــا  علــى  الشــرطة  عثــرت  التفتيــش،  وبعــد 
مجموعــه 2885 شــجرة قنــب، وهــي واحدة 

مــن أكبــر مــزارع هــذه المــادة المخــدرة علــى 
اإلطــالق فــي منطقــة ميرسيســايد، القريبــة 
مــن مدينــة ليفربــول، حيــث قــدرت عائداتها 

السنوية بأكثر من 12 مليون دوالر.
 وألقت الشــرطة القبض على رجلين، يبلغان 
مــن العمــر 24 عاًمــا، لالشــتباه فــي إنتاجهمــا 

لهذه النبتة المحظورة.

أوقــف 22 قاتــا مأجــورا فــي الســلفادور، نصفهم من عناصر الشــرطة، بحســب ما 
كشفت النيابة العامة.

فــي  “شــاركوا  الموقوفيــن  أن  فــي  ويشــتبه 
عمليــات اغتيــال بنــاء علــى أوامــر تلّقوهــا”، 
الســّيما فــي إطــار عمليــات تصفية حســابات 
التــي  اإلجراميــة  العصابــات  أعضــاء  بيــن 
تعيث فســادا فــي البلد والمنتشــرة أيضا في 
أعلــن  مــا  بحســب  وغواتيمــاال،  هنــدوراس 
خيرمان أرياسا، مدير وحدة مكافحة الفساد 
واإلفالت من العقاب في النيابة العامة. ومن 

الشــرطة  فــي  11 عنصــرا  الموقوفيــن،  بيــن 
الوطنية “قيد الخدمة”.

ويشــتبه فــي أن الموقوفين ضالعون في 48 
عملية اغتيال على األقل، ارتكبت بين 2016 
و2017. وقــد كانــوا يرتدون “بّزات للشــرطة 
أو للعســكر ويّدعــون أنهــم يريــدون إجــراء 
مداهمات لدخول منازل ضحاياهم”، بحسب 

ما أوضح أرياسا.

“الرائحة” تكشف مزرعة قنب بـ12 مليون دوالر

22 قاتال مأجورا.. نصفهم من الشرطة

نماذج من إبداعات شانيل خالل عرض أزياء 
مجموعة ربيع وصيف 2020 في باريس )أ ف ب(

أخــذ فيديــو المــرأة تصارع صديقها في محاولة يائســة منها لفتح هاتفه 
باســتخدام بصمــة الوجــه حيزا كبيرا من االنتشــار على وســائل التواصل 
االجتماعــي. وبحســب صحيفــة “ذي ميــرور” البريطانيــة، فإن النــزاع حدث في 
حديقــة عامــة عندمــا حاولت المــرأة الوصول إلى هاتف الرجــل الذي كان يرفض 
االســتجابة لمطالباتها بفتحه. وتعلق الصحيفة أنه من غير الواضح في أي دولة 

وقع الحادث، لكنها تعتقد أنه في الواليات المتحدة.
وتضيف الصحيفة رغم أن الرجل ظل يناور ويلوذ بالفرار للتخلص منها، إال أنها 

بقيت تطارده في المنطقة.
ومــن ثــم ُيــرى الرجــل جالًســا علــى األرض والمــرأة تكتفــه بذراعيها وهــو ال يزال 
يحــاول حمايــة وجهــه، ولكنها تمكنــت في نهاية المطاف من فتــح الهاتف، حيث 

سمعت تصرخ “نعم!”، بينما الرجل المهزوم ينظر لها بحزن.
وعلــق أحــد المتابعيــن: “كان علــى الرجــل أن يغمض عينيه فقــط”، وال يعرف هل 

يقصد المتابع أن يغمض عينيه لتفادي فتح الهاتف أم لتلقي الضرب.

تصارع صديقها علنا لفتح 
هاتفه باستخدام بصمة الوجه

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حفل زفاف في داغستان يدخل “غينيس”
دربنــد  مدينــة  فــي  جــرت 
فــي  داغســتان  بجمهوريــة 
روســيا مراســم حفــل زفــاف 
عريًســا   30 شــمل  جماعــي 
وعروســة، بحضــور أكثــر من 
ودخــل  شــخص،  آالف   10
في ســجل “غينيــس” لألرقام 

القياسية. 
 والمثيــر لالهتمــام فــي هــذا 
أن  هــو  الجماعــي  الحفــل 
 16 30 يمثلــون  الـــ  العرســان 

طائفــة وقوميــة أساســية تعيــش فــي داغســتان. وبلغ عمر أصغر عروســين 19 ســنة. وقد 
شارك في الحفل، زوجان معمران باليوبيل الماسي )60 سنة( على زواجهما.

وقد سجل هذا الحفل رقمين قياسيين جديدين – حفل زفاف متعدد القوميات والطوائف، 
ا في كتاب “غينيس” لألرقام القياسية. وأكبر حضور للضيوف، وتم تسجيلهما رسميًّ

تســببت عربــة تحمل طعام الــركاب في حالة 
مــن الفوضــى بمطــار “شــيكاغو أوهيــر”، إلــى 
الجويــة  الخطــوط  موظفــي  أحــد  نجــح  أن 

األميركية في إنقاذ الموقف.
 وأظهــر مقطــع فيديــو التقطــه ونشــره أحــد 
المســافرين، عربــة الطعام وهــي تتحرك دون 
الســيطرة، علــى  دائــري خــارج  قائــد بشــكل 
مــدرج المطــار وقــرب إحــدى الطائــرات التي 

تستعد على ما يبدو لإلقالع.

وقال صاحب الفيديو الطبيب كيفين  «
كالور، لشبكة “سي إن إن” األميركية: 

“في البداية كان من الضحك رؤية 
العربة، لكن بعد أن زادت سرعتها 

شكلت خطًرا على الناس”. وأثناء دوران 
العربة حول نفسها بسرعة كبيرة، 
تطايرت أوعية الطعام منها يميًنا 

ويسارًا، فيما حاول الموظفون االقتراب 
منها دون جدوى. ومع استمرار دوران 

العربة، بدأت تقترب من أنف طائرة، 
لكّن موظًفا يقود مركبة أخرى تصدى 

لها لتجنب وقوع كارثة.

مذّهًبــا،  ــا  أثريًّ تابوًتــا  مصــر  عرضــت 
الماضــي،  األســبوع  البــالد  إلــى  عــاد 
للفنــون  “متروبوليتــان”  متحــف  مــن 
فــي نيويــورك بعــد أن قــّرر محققــون 

أميركيون أنه من “اآلثار المنهوبة.
التابــوت كان يضم مومياء نجم عنخ، 
وهــو كاهن عاش في العصــر البطلمي 

قبل حوالي ألفي عام.
وُعــرض التابــوت، أمس الثالثــاء، في 
المتحــف القومــي للحضــارة المصريــة 

بالقاهرة.

وقال وزير اآلثار المصري خالد  «
العناني إن إعادة هذه القطع 

األثرية “الفريدة والرائعة” تظهر 
“تضامًنا قويًّا للغاية” بين مصر 

والواليات المتحدة. واشترى 
متحف “ذا ميت” التابوت من 
تاجر آثار في باريس عام 2017، 
مقابل حوالي 4 ماليين دوالر، 

ووضعه في أبرز مواقع العرض.

“عربة طائشة” تثير 
الفوضى في مطار 

أميركي

بعد استعادته.. 
مصر تعرض 

مومياء “نجم عنخ”
انهــار جســر معلــق شــاهق االرتفــاع أعلــى 
خليج تايوان، أمس الثالثاء، ليسقط فوق 

قوارب كانت تبحر أسفله.
وتواصــل الجهــات المعنية عمليــات البحث عن 
ضحايا محتملين بمشــاركة مروحية عســكرية، 
وأكثــر مــن 60 من أفراد الجيــش والبحرية، من 

بينهم غواصون.
 وذكــرت وكالــة اإلطفاء الوطنيــة أن هناك نحو 
ســتة أشــخاص محاصــرون فــي أحد القــوارب، 
كمــا كان هنــاك خمســة أشــخاص علــى الجســر 

إلــى  أشــخاص  عشــرة  ونقــل  انهيــاره.  وقــت 
مستشــفيات لتلقــي العالج، ســتة منهــم يعانون 

من إصابات خطيرة.
وانهــار الجســر فــي قريــة نانفانغــاو، وهي قرية 
تشــتهر بصيــد األســماك علــى ســاحل المحيــط 
الهــادئ، بعد ســاعات مــن إعصار اجتــاح أجزاء 
مــن الجزيــرة التــي تقــع فيها القريــة.  ولم يذكر 
مســؤولو اإلغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت 
الجســر، كمــا لــم يدلــوا بــأي تفاصيل أخــرى عن 

السبب المحتمل لالنهيار.

انهيار مرّوع لجسر فوق قوارب في تايوان

الممثلة األميركية إيلي فاننج تصل العرض العالمي األول لفيلم ديزني 
“ماليفينت: عشيقة الشر” في مسرح إل كابيتان على هوليوود )أ ف ب(
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