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وزير الداخلية: يقظة إزاء جرائم اإلنترنت والطائرات المسيرة

وزير الداخلية 
يلقي كلمته 

في حفل 
نظمته جمعية 

الصداقة 
البحرينية 
البريطانية

المنامة - وزارة الداخلية

قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
للتهديدات الجديدة  إننا نحتاج إلى أن نكون يقظين 
والــنــاشــئــة مــن الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل جــرائــم اإلنــتــرنــت 
ونحن  ضربات،  لتنفيذ  المسيرة  الطائرات  واستخدام 
منتبهون ومستعدون للتعامل مع التحديات المعروفة 
مثل تهديدات الصواريخ الباليستية.  وأضاف في كلمة 
البريطانية  البحرينية  الصداقة  جمعية  نظمته  بحفل 
تحت رعايته: أعتقد بأن أحد أكثر التهديدات، تأثيرا 
إلى  الذين يسعون  أولئك  الوطني هو من  األمن  على 

)04(تقسيمنا ضد بعضنا البعض.

)03(

نيويورك - مباشر

وشـــؤون  األشـــغـــال  وزارة  طــرحــت 
ــي جـــلـــســـة مــجــلــس  ــ ــــديــــات فـ ــل ــ ــب ــ ال
ــدات أمــس  ــ ــزاي ــ ــم ــ الــمــنــاقــصــات وال
مناقصة لتنفيذ المرحلة األولى من 

مشروع الصرف الصحي في منطقة 
 19 إليها  441، تقدم  السهلة بمجمع 
دينار  ألــف   369 بنحو  أقلها  عــطــاًء 

لشركة “جاهيكون”.

مجموعة  أن  ــاد”  ــبـ “الـ عــلــمــت 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــزيـــــــــانــــي 
ــعــامــة  اســـتـــحـــــــــــوذت عـــلـــى ال

في  كوفي”  “كوستا  التجارية 
تمتلكها  كانت  التي  البحرين، 

مجموعة جواد.

10 أشـــخـــاص في  ــى  فــقــد أغــن
دوالر  مــلــيــار   13 نــحــو  ــم  ــعــال ال
بـــعـــد مــوجــة  ــة،  ــاعــ 24 ســ ــي  فــ

تعرضت  التي  الحادة  التراجع 
أمس  األميركية  الــبــورصــة  لها 

األول.

للصـرف الصـحي بالسهلـة

“الزياني” تستحوذ على “كوستا كوفي”

خسائر أغنى 10 أشخاص بالعالم

سترة - شركة جيبك

أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية 
الــخــلــيــج لصناعة  لــلــمــؤســســات، فـــوز شــركــة 
العربية  بالجائزة  )جيبك(  البتروكيماويات 
في   ،2019 لــلــعــام  االجــتــمــاعــيــة  للمسؤولية 
الشركات  حفل حضره عدد كبير من رؤساء 
المسؤولية  بقضايا  والمهتمين  والمؤسسات 
الكبير  االحتفال  هــذا  وضيوف  االجتماعية 

الــذي ُأقــيــم فــي إمـــارة دبــي بــدولــة اإلمـــارات 
العربية المتحّدة.

الافتة  الــجــهــود  نظير  الــشــركــة  فـــوز  وجـــاء 
االجتماعية  األنشطة  مجال  في  تبذلها  التي 
تولي  حيث  المستدامة،  والتنمية  والبيئية 
االجتماعي  لــدورهــا  كــبــيــرة  عــنــايــة  الــشــركــة 

ومسؤولياتها تجاه اآلخرين.

“جيبك” تفوز بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية

)05()12(

أكثر التهديدات 
تأثيرا على أمننا 

الوطني هم 
من يسعون 

لتقسيمنا ضد 
بعضنا بعضا

سمو الشيخ خليفة بن علي: 
“الجنوبية” بيئة استثمارية خصبة

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة العراق “فورا”
عواصم ـ وكاالت

دعت وزارة الخارجية البحرينية المواطنين 
إلـــى عـــدم الــســفــر إلـــى الـــعـــراق فــي الــوقــت 
الراهن؛ نظرا للظروف األمنية التي يمر بها. 
كما دعت جميع المواطنين الموجودين في 
ضماًنا  فــوًرا؛  المغادرة  ضــرورة  إلــى  العراق 

وتوخي  سامتهم،  على  وحــفــاًظــا  ألمنهم 
واالبتعاد  والــحــذر  الحيطة  درجــات  أقصى 
أماكن االضطرابات والتجمعات واتباع  عن 

تعليمات السلطات المحلية المختصة.
وارتفعت أمس حصيلة قتلى االحتجاجات 
فــي الــعــراق إلـــى 22 شــخــصــا، ســقــطــوا في 
التظاهرات، فيما انسحبت قوات األمن أمام 

المتجهين  المحتجين  من  الكبيرة  األعــداد 
بغداد. العاصمة  التحرير وسط  نحو ساحة 
مطالبين  العراقيون،  المتظاهرون  وهتف 
الحالية،  الحكومة  ورحيل  النظام  بإسقاط 
والهيمنة  الوصاية  مسؤولية  إيران  لوا  وحمَّ

على العراق، على حد تعبيرهم.
بأن  ــادت  أفـ تقارير  بعد  الــتــطــورات  وتــأتــي 

بــعــض مــنــاطــق بــغــداد رفــضــت االســتــجــابــة 

لحظر التجول بدءا من فجر الخميس حتى 

إشعار آخر، الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي. 

وأعلن حرس الحدود اإليراني أمس أنه تم 

إغاق معبرين حدوديين مع العراق.

األمير عبدالعزيز بن سلمان،  السعودي  الطاقة  أكد وزير 
النفط،  من  العالم  باحتياجات  للوفاء  المملكة  جاهزية 
الطاقة،  وزيــر  العالم.وأشار  في  األول  الطاقة  مورد  كونها 
الروسي  الطاقة  ألسبوع  الرئيسة  الجلسة  في  مشاركته  في 
الدولة  بذلتها  التي  الجبارة  الجهود  إلــى  بموسكو،  المنعقدة 
النفط  بصناعة  المرتبطة  الحكومية  والهيئات  األجهزة  وسائر 
مع شركة أرامكو السعودية، الستعادة القدرات اإلنتاجية للنفط 
النفط في  لما كانت عليه، بعد تعرض مرافق  72 ساعة  خال 
كونها  المملكة  مكانة  يعزز  بما  جبان،  العتداء  وخريص  بقيق 
الــمــوثــوق واآلمـــن واألكــثــر اســتــقــاالً، بحسب ما  مــورد النفط 

نشرته وكالة األنباء السعودية “واس”.
من جهة أخرى، أفاد بيان لرؤساء أركان دول مجلس التعاون 
ألي  للتصدي  العسكرية  قواتهم  بجاهزية  أمــس،  الخليجي، 
تهديدات أو هجمات إرهابية. كما شدد البيان، الذي صدر بنهاية 
على  اعتداء  أي  أن  على  بالرياض،  عقدت  التي  االجتماعات 
دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس، 
المملكة  تتخذها  التي  لــإجــراءات  مساندتهم  على  مشددين 

العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.

الرياض: جاهزون للوفاء باحتياجات العالم من النفط
الســعودية الدفــاع  إجــراءات  نســاند  الخليــج:  أركان  رؤســاء 

دبي ـ العربية نت

رؤساء األركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعهم االستثنائي في الرياض أمس )04 و ١٢(

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

ألف دينار

مليار دوالر

369

13

)٠٨(

)٠٩(

)٠٨(
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ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خليفة برقية تهنئة إلى ملك 
الملك  ــة  لــيــســوتــو جــال مــمــلــكــة 
ذكرى  بمناسبة  الثالث،  ليتسي 

االستقال الوطني لباده.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

ليسوتو بذكرى 

االستقالل

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة، أمــس، بمكتبــه بالديــوان العام للــوزارة، جيروم كوشــارد، 
للجمهوريــة  ســفيرًا  اعتمــاده  أوراق  مــن  نســخة  تســلم  حيــث 
الفرنسية المعين لدى مملكة البحرين.  وخالل اللقاء، رّحب وزير 
الخارجيــة بجيــروم كوشــارد، معربــا عــن اعتــزاز مملكــة البحرين 

البحريــن  مملكــة  بيــن  تجمــع  التــي  المتينــة  الصداقــة  بعالقــات 
والجمهورية الفرنسية، وما تتميز به من احترام متبادل وتنسيق 
مشــترك، مؤكــًدا حرص مملكة البحرين علــى تعزيز العمل الثنائي 
مــع الجمهوريــة الفرنســية علــى كافــة األصعــدة، متمّنًيــا للســفير 
كل التوفيــق فــي أداء مهــام عملــه.  مــن جانبــه، أعــرب كوشــارد 

عــن اعتــزازه بلقــاء وزيــر الخارجيــة، مشــيًدا بالمســتوى المتميــز 
الــذي وصلــت إليه عالقات الصداقة الوثيقة بيــن مملكة البحرين 
والجمهورية الفرنســية، مؤكًدا أنه ســيبذل قصارى جهده للمضي 
بهــذه العالقــات نحــو آفاق أرحــب، متمّنًيــا لمملكــة البحرين دوام 

الرخاء واالزدهار.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الفرنسي
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القضيبية - مجلس النواب

فوزيــة  النــواب  رئيســة مجلــس  أكــدت 
تفتخــر  البحريــن  مملكــة  أن  زينــل 
بعطــاءات كبار المواطنيــن، بناة الوطن، 
وأن هــذه الفئــة الكريمــة التــي كانت وال 
تــزال ركيــزة أساســية من ركائــز النهضة 
التــي تعيشــها المملكة، وعنصرا أساســيا 
التنميــة  مســيرة  دعــم  فــي  ومؤثــرا 
الوطنيــة الشــاملة، في ظــل العهد الزاهر 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  لعاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة. وأشــارت  حمــد 
إلــى أن مجلــس النــواب يولــي اهتمامــا 
كبيــرا بفئــة كبــار المواطنيــن مــن خــالل 
التشــريعات  لتطويــر  المتواصــل  العمــل 
الرقابــي،  الــدور  وتوظيــف  والقوانيــن، 

والتعاون مع الســلطة التنفيذية؛ لضمان 
الوصول للمستوى المنشود.

وأضافــت أن مجلــس النــواب وباعتباره 
دائمــا  مفتوحــا  ســيظل  الشــعب  بيــت 
لهــم  لالســتماع  المواطنيــن؛  لجميــع 
والتعرف على احتياجاتهم واالســتفادة 
مــن خبراتهــم فــي كل مــا يســهم بنهضة 

الوطن وازدهاره.
مجلــس  رئيســة  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
النــواب - راعــي الحفل - بحفــل التكريم 
بنــادي درة الرفــاع االجتماعــي للوالدين 
بتنظيــم مــن الجمعية البحرينيــة لتنمية 
المــرأة، وبحضــور وزيــر العمــل والتنمية 

االجتماعية جميل حميدان.

زينل: اهتمام كبير بالمسنين

ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة يشــيد بالتعــاون الثنائــي
تعزيز عالقات الصداقة مع المملكة المتحدة

اســتقبل مستشــار صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بــن 
خليفــة آل خليفــة بمكتبــه أمس في قصر 
القضيبيــة ســفير المملكــة المتحــدة لــدى 
مملكــة البحريــن رودي دراموند بمناســبة 

تعيينه سفيرا جديدا لبالده.
ورحــب ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة 
البريطانــي الجديــد،  بالســفير  آل خليفــة 
مشــيدا بعمــق عالقة الصداقــة التاريخية 
بيــن البلديــن ومــا تشــهده مــن تطــور في 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

مستشار سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير البريطاني

بالمنطقــة واســتقرار  أمــن  لدعــم  مهــم  بريطانــي  دور  الخارجيــة:  وزيــر 

تطوير آليات التنسيق مع المملكة المتحدة

بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
أحمــد بن محمــد آل خليفة، بمكتبــه بالديوان 
العــام لــوزارة الخارجيــة أمــس، رئيــس هيئــة 
اللــورد  المتحــدة  بالمملكــة  الســابق  األركان 
ديفيد ريتشــاردز واللورد جورج روبرتســون، 
بمناســبة زيارتهمــا لمملكــة البحريــن. ورحــب 
ريتشــاردز  ديفيــد  باللــورد  الخارجيــة  وزيــر 
عمــق  مؤكــًدا  روبرتســون،  جــورج  واللــورد 
تجمــع  التــي  الوطيــدة  التاريخيــة  العالقــات 
بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة في 
ظــل الحــرص المســتمر علــى تعزيــز التعــاون 
والتنســيق المشــترك فــي مختلــف المجــاالت، 
والتواصــل المســتمر بيــن البلديــن ألجل فتح 
آفــاق أرحب في كافة أوجــه التعاون الثنائي، 

وتطويــر آليــات التنســيق إزاء كافــة القضايــا 
بالــدور  منّوًهــا  المشــترك،  االهتمــام  ذات 
المهــم للمملكــة المتحــدة من أجــل دعم األمن 

واالستقرار في المنطقة. 

واللــورد  ريتشــاردز  اللــورد  مــن  كل  وأعــرب 
جــورج روبرتســون عن ســعادتهما بلقاء وزير 
الخارجية، مشيدين بعالقات الصداقة القوية 
التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، 

مثمنيــن الجهود الحثيثة لمملكة البحرين في 
تعزيــز العمــل الجماعــي في مواجهــة مختلف 
متمنييــن  والدوليــة،  اإلقليميــة  التحديــات 
لمملكة البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عبدالحســين بــن علــي ميــرزا بمكتبــه 
المحافــظ  وهــو  تــادرس  شــوكت 
 ،2452 الروتــاري  لمنطقــة  الجديــد 
جديــًدا  محافًظــا  تعيينــه  بمناســبة 
التــي   2452 الروتــاري  لمنطقــة 
تضــم أنديــة الروتــاري فــي عــدد مــن 
اإلمــارات،  )البحريــن،  وهــي  الــدول 
فلســطين،  لبنــان،  األردن،  الســودان، 
قبــرص، أرمينيــا، جورجيــا(، بحضــور 
ألنديــة  الســابقين  المحافظيــن 
آل  وخليــل  المؤيــد  عمــاد  الروتــاري 

مــازن  القــادم  والمحافــظ  شــريف، 
العمــران، ومســاعد المحافــظ الحالــي 

فريد بوشهري.
وأشــاد ميرزا بأنشطة أندية الروتاري 
االجتماعيــة وجهودهم الواضحة في 
خدمة المجتمع في مجاالت تطوعية 
مختلفــة مثــل جمع التبرعــات وإعادة 
توجيهها لبناء مشــاريع خيرية تخدم 
كل أفراد المجتمع دون تمييز انطالًقا 
مــن القيــم والمبــادئ اإلنســانية التــي 
هي أساس العمل في أندية الروتاري.

ميرزا: جهود واضحة لـ “الروتاري” في خدمة المجتمع الحمر: الملف اإلسكاني يحظى باألولوية في برامج الحكومة
المســيرة  أن  الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  أكــد 
اإلســكانية فــي مملكــة البحرين شــهدت اهتماًما 
كبيًرا ودعًما ال محدود من لدن القيادة الرشــيدة 
منذ انطالقتها في مطلع ستينات القرن الماضي، 
منوًهــا إلــى أن الملف اإلســكاني دائًمــا ما يحظى 
باألولوية في برامج الحكومة، في ظل ما يمثله 
من أهمية كبيرة في تحقيق االستقرار المعيشي 
لــدى المواطنيــن.   جاء ذلك، خــالل الزيارة التي 
قــام بهــا وفــد يضم عــدًدا مــن موظفي مجلســي 
النــواب والشــيوخ بالواليات المتحــدة األميركية 
إلى مدينة شرق الحد، في إطار الزيارة الرسمية 
التــي يقــوم بهــا الوفــد لمملكــة البحريــن حيــث 
كان فــي اســتقبالهم وزير اإلســكان وســامي عبد 
للمشــاريع  المســاعد  الوكيــل  وهــو  بوهــزاع  هللا 
اإلسكانية، ومسئولي ومهندسي وزارة اإلسكان.
 وخــالل اللقــاء اســتعرض وزير اإلســكان تجربة 
مملكــة البحريــن في توفير الخدمات اإلســكانية 
التــي تقدمهــا الحكومــة للمواطنيــن ذوي الدخل 
المحدود، وجهود إنشــاء 3 مدن إســكانية خالل 

حقبة الســتينات والثمانينات والتســعينات وهي 
ممثلــة فــي مدينة عيســى ومدينة حمــد ومدينة 
زايــد، فضــالً عــن تأســيس وزارة اإلســكان وبنك 
البحريــن  مــدن  مشــاريع  إلــى  اإلســكان وصــوالً 
الجديدة ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.
 وأوضــح وزير اإلســكان خالل الزيــارة أن جهود 

ا على تنفيذ 5 مدن إســكانية  الــوزارة ترتكز حاليًّ
فــي آن واحــد والــذي يعد مشــروع مدينة شــرق 
الحــد إحداهــا، وأن الــوزارة عمــدت فــي اختيــار 
كثافــة  مــع  يتناســب  بمــا  المــدن  تلــك  مواقــع 
الطلبــات اإلســكانية بها والعمل علــى تلبيتها من 
خــالل تلــك المــدن، باإلضافــة إلــى خطــة تنفيــذ 

العديــد من مشــاريع المجمعات الســكنية، بحيث 
اإلســكاني جميــع محافظــات  المشــاريع  تغطــي 
تقديــم  الزيــارة  المملكــة. وقــد تخلــل  ومناطــق 
عــرض مرئــي حول أبــرز المشــاريع التــي تنفذها 
البحريــن  مــدن  رأســها  وعلــى  اإلســكان  وزارة 
الجديدة واستراتيجية الوزارة لتوفير الوحدات 
الســكنية للمواطنين، باإلضافة إلى فيلم وثائقي 
يســتعرض جهــود حكومــة مملكــة البحريــن فــي 
توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين، والمعايير 
الخدمــات  مــن  المســتفيدة  للفئــات  المحــددة 
اإلســكانية، فضالً عن أنواع الخدمات اإلسكانية 
التي تقدمها الوزارة ومساعيها لتنويع الخيارات 
أمــام المواطنيــن. وقــام الوفــد بعــد ذلــك بجولــة 

ميدانية في إحياء مشروع مدينة شرق الحد.
 مــن جانبــه، أعــرب وفــد الكونغــرس ومجلــس 
الشــيوخ األميركــي عــن إعجابــه بتجربــة مملكة 
البحريــن في تقديم خدمات الســكن االجتماعي 
الســكن  لتوفيــر  الــوزارة  وخطــط  للمواطنيــن، 
االجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

المنامة - وزارة اإلسكان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحــت رعاية وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية 
رئيس اللجنة الوطنية للمسنين جميل حميدان، 
حفــالً  اللجنــة،  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  نّظمــت 
بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أمس الخميس 
فــي قاعة جمعيــة الحكمة للمتقاعدين، بحضور 
رئيــس المجلس األعلى للصحــة، الفريق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا آل خليفــة، رئيــس 
الشــمالية،  ومحافــظ  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس 
علــي العصفــور، إلــى جانــب عــدد مــن أعضــاء 
أنديــة  منتســبي  وبمشــاركة  النــواب،  مجلــس 
ودور الوالديــن النهاريــة والدائمة، وشــخصيات 
وفعاليــات اجتماعية، وأعضــاء اللجنة الوطنية 
للمسنين. وتم في الحفل تدشين مركز المغفور 
له ســمو الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، في 
جمعيــة الحكمة للمتقاعديــن، لتقديم الخدمات 
الرعائيــة والصحيــة واالجتماعيــة والترفيهيــة 
إصــدار  إلــى  باإلضافــة  الجمعيــة،  لمنتســبي 

بطاقة “تســتاهل” لكبــار المواطنين والتي تقدم 
خصومــات مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة 
واألهليــة.  وأكــد فــي كلمــه لــه حميــدان اهتمام 
مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، بفئة 
كبــار المواطنيــن، بما يكفل لهم الحيــاة الكريمة 
لمكانتهــم  التــي يســتحقونها، تقديــًرا وعرفاًنــا 
االجتماعيــة واالقتصاديــة ودورهــم فــي بنــاء 

وازدهار المملكة. 
تكريــس  فــي  الــوزارة ماضيــة  أن  إلــى  وأشــار 
الجهــود لتطويــر برامج التأهيل المناســبة لكبار 
المواطنين واالســتفادة من خبراتهم وقدراتهم 
وإدماجهــم فــي المجتمــع عبر زيادة عــدد أندية 
ودور رعايــة الوالدين، الفتــًا إلى وجود 14 داًرا 
لزيــادة  متطلًعــا  االجتماعيــة،  للرعايــة  ونادًيــا 
الــدور واألندية النهاريــة لتصل إلى 20 داًرا في 

السنوات المقبلة.

حميدان: تطوير برامج التأهيل لكبار المواطنين

اإلنجــاز العالمي جزء أصيل في التاريــخ العلمي والتكنولوجي

البحرين تهنئ اإلمارات بنجاح رحلة رائد الفضاء

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة ورئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقيات تهنئة 
إلــى رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 
نهيان، هنأوا فيها بنجاح الرحلة التاريخية 
التــي قام بهــا رائد الفضــاء اإلماراتي هزاع 
إماراتــي،  فضــاء  رائــد  أول  المنصــوري 
وأول رائــد فضــاء عربــي علــى متن محطة 
الفضــاء الدوليــة، والــذي عــاد إلــى األرض 
أمــس، مثمنيــن عاليا، منهج وإســتراتيجية 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هذا 
المجــال مــن خــالل االعتمــاد علــى خبــرات 
هــذا  يجعــل  الــذي  األمــر  محليــة،  وأيــاد 
اإلنجــاز العالمــي جــزءا أصيال فــي التاريخ 
أبنــاء  بــه  يعتــز  والتكنولوجــي،  العلمــي 
متمنييــن  واإلســالمية،  العربيــة  األمتيــن 
لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
وســائر  الفضــاء  مجــال  فــي  النجــاح  كل 
المجــاالت. كمــا بعــث جاللــة الملــك وســمو 
رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد، برقيــة 

تهنئة إلى نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، هنأوا 
فيهــا بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها 
رائــد الفضــاء اإلماراتــي هــزاع المنصــوري 
أول رائــد فضاء إماراتي، وأول رائد فضاء 
عربــي علــى متــن محطــة الفضــاء الدولية، 
مشيدين بالخطوة المتقدمة التي تعد نقلة 
نوعيــة فــي توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة 
الفضــاء،  مجــال  فــي  الشــقيقة  المتحــدة 

متمنيــن لدولة اإلمــارات مزيدا مــن التقدم 
واالزدهار.وبعث جاللة الملك وسمو رئيس 
الــوزراء وســمو ولــي العهــد، برقيــات تهنئة 
إلــى ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، هنــأوا فيهــا بنجــاح الرحلة 
الفضــاء  رائــد  بهــا  قــام  التــي  التاريخيــة 
رائــد  أول  المنصــوري  هــزاع  اإلماراتــي 
فضــاء إماراتــي، وأول رائــد فضــاء عربــي 

علــى متن محطة الفضــاء الدولية، مثمنين 
منهج وإستراتيجية دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة فــي مجــال الفضــاء من 
خــالل االعتمــاد على خبــرات وأياد محلية، 
األمــر الــذي يجعــل اإلنجــاز العالمــي جــزءا 
أصيــال في التاريــخ العلمــي والتكنولوجي، 
يعتز به أبناء األمتين العربية واإلســالمية، 
متمنيــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

كل النجاح في سائر المجاالت.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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تحــت رعايــة محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بــن خليفة آل خليفة، نظمــت المحافظة الجنوبيــة منتدى التنمية 
االســتثمارية الثاني للعام 2019 تحت شــعار “Select South”، وذلك بحضور عدد من المســؤولين والمســتثمرين من الشــركات 

الكبرى ورواد األعمال الشباب البحرينيين، وذلك بفندق سوفتيل الزالق.

المبــادرات  مــن  كجــزء  المنتــدى  ويأتــي 
االســثنائية فــي مجال التنمية اإلســتثمارية 
وتشجيع رواد األعمال الشباب البحرينيين، 
وتحويــل أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى 
مناطــق  مختلــف  فــي  للمســتثمرين  فــرص 

المحافظة.
بــدأ برنامــج المنتــدى بالترحيــب بالحضــور 
والمشــاركين بمــن فيهــم كبــار المســتثمرين 
المحليــة ورّواد  االســتثمارية  والمؤسســات 
القطــاع االســتثماري من الشــباب، وتســليط 
الضــوء على أهمية تبــادل المعرفة والخبرة 
لتمكين أصحاب المشــاريع من تطوير آليات 
المجــال  وأطــر عمــل وأدوات مبتكــرة فــي 
إلــى  الراميــة  األفــكار  وطــرح  االســتثماري 
ومــدى  المباشــر  المحلــي  االســتثمار  تعزيــز 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  مســاهمته 

المستدامة.
فيهــا  أكــد  كلمــة،  المحافــظ  ســمو  وألقــى 
للتنميــة  الجنوبيــة  المحافظــة  منتــدى  أن 
يعــزز   ،2019 للعــام  الثانــي  االســتثمارية 
والشــركات  الشــباب  األعمــال  رواد  دور 
المشــاريع  وإبــراز  الكبــرى  االســتثمارية 
الرياديــة بصورة حضارية مشــرقة، موضحا 
ســموه دور المحافظــة فــي احتضــان كوكبة 
الشــباب  األعمــال  لــرواد  المشــاريع  مــن 
االســتثمارية  والمنشــآت  والمؤسســات، 
بيئــة  المحافظــة  وأن  الكبــرى،  والتنمويــة 

استثمارية آمنة خصبة تؤهل إقامة مختلف 
المشاريع التنموية والمستقبلية.

الجنوبيــة  المحافظــة  أن  ســموه،  وأوضــح 
تمتلــك مقومــات بناء المجتمــع الحديث بما 
فيهــا مدينــة خليفــة، التــي أنشــئت لتحقــق 
أهــداف التنمية المســتدامة لتصبح المدينة 
النموذجيــة الشــاملة وفــق أحــدث المعاييــر 
التنمويــة، مشــيدا بالــدور البــارز الــذي يقوم 
بــه رواد األعمــال الشــباب مــن أبنــاء مملكــة 
البحريــن، بمشــاركة هــذه الفئــة المهمــة مــن 

مجتمعنا البحريني.
من جهته، قال المتحدث األول في المنتدى 
المدير التنفيذي لشركة إدامة أيمن العريض 
إن المنتــدى يقــدم فرصــة إلبــراز المشــاريع 
المهمــة فــي ظــل التنميــة االســتثمارية التي 
تشــهدها المملكــة، حيــث تحتــل المحافظــة 
كوجهــة  إســتراتيجية  مكانــة  الجنوبيــة 
لالســتثمار بفضــل مــا تتبنــاه مــن مقومــات 

تنموية ومكتسبات حضارية حديثة.
وقالت المتحدثة الثانية في المنتدى رئيس 
مجلــس إدارة المؤسســة البحرينيــة لريــادة 
األعمال فريال ناس إن المحافظة الجنوبية 
تزخــر بفــرص واعــدة لالســتثمار والجــذب 
السياحي واالستثماري، ومعارض المستقبل 
التي سيكون لها أكبر األثر في تغيير خريطة 
النشــاط الداخلي للمســتثمرين. كما أشــادت 
الســيدة فريــال نــاس بــدور ســمو المحافــظ 

وجهــوده المميزة على الصعيد االســتثماري 
واالقتصادي، وعلى اهتمام سموه الملحوظ 

بالقطاع التنموي في المحافظة الجنوبية.
المؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ودعــت 
البحرينيــة لريــادة األعمــال جميــع الشــباب 
خصوصــا شــباب المحافظــة الجنوبيــة إلــى 
االســتفادة مــن هــذه المزايــا غيــر المتكــررة، 
رواد  بأفــكار  المتاحــة  الفــرص  واقتنــاص 
الخالقــة  البحرينييــن  الشــباب  األعمــال 

المبدعة في هذا الصدد.
الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  كــرم  ثــم 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة فــي 
المجتمعيــة  الشــراكة  ثقافــة  إطــار ترســيخ 
وتعزيــز ثقافة االبتــكار وبيئــة رواد األعمال 
ســموه  بتكريــم  وذلــك  المحافظــة  فــي 
للشريك اإلســتراتيجي “تمكين”، والشركات 
االســتثمارية والمتحدثيــن في المنتدى، كما 
تفضل ســموه بتكريم ما يقارب 50 مشــاركا 
من رواد األعمال الشباب البحرينيين وسط 
حضور ما يربو عن 200 مشــارك من القطاع 

التنموي واالستثماري.
المصاحــب  المعــرض  ســموه  افتتــح  كمــا 
أبــرز  علــى  ســموه  تعــرف  حيــث  للمنتــدى، 
المشــاريع الرياديــة واالســتثمارية المبتكــره 
فــي نطــاق المحافظــة الجنوبيــة بمشــاركة 
20 جهــة تبــرز القطاع التنمــوي في مختلف 

المجاالت بمناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: تعزيز دور رواد األعمال الشباب وإبراز المشاريع الريادية
خــال منتــدى التنميــة االســتثمارية الثاني وبحضــور 200 مشــارك بالقطــاع التنموي

تبادل المعرفة 
لتطوير آليات وأطر 

عمل وأدوات 
مبتكرة بالمجال 

االستثماري

“إدامة”: فرصة 
إلبراز المشاريع 

المهمة في ظل 
ما تشهده المملكة 
من تنمية استثمارية

ناس: “الجنوبية” 
تزخر بفرص 

واعدة لالستثمار 
والجذب السياحي 

واالستثماري
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البحرين اتخذت خطوات عملية كدولة محبة للسالم
رئيـــس “دراســـات” يســـتعرض الموضوعـــات المشـــتركة مـــع “مبـــادرة إدارة األزمات”

اجتمع رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات 
االســتراتيجية والدولية والطاقة “دراسات “الشيخ 
عبــدهللا بن أحمد آل خليفة، في العاصمة الفنلندية 
هلســنكي، مع مدير البرنامج المســؤول عن أفريقيا 
والشــرق األوســط، بمؤسســة مبادرة إدارة األزمات 
)CMI( إتونــد ابراهــام كاكوما، حيث جرت مناقشــة 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
 وأشــاد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد، بجهود مؤسســة 
مبــادرة إدارة األزمــات، كمنظمــة مســتقلة أّسســها 
اهتيســاري  مارتــي  األســبق  الفنلنــدي  الرئيــس 
الحائــز جائــزة نوبل للســام، ودورها فــي منع وحل 
النزاعات من خال الحوار والوســاطة، والمســاهمة 

في صناعة السام الدولي.
وأوضــح أن مملكــة البحريــن، بقيــادة عاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ــا لتعزيــز التعايــش، وتأكيــد  أرســت نموذًجــا عالميًّ
جمعــاء،  لإلنســانية  النبيلــة  القيــم  ســيادة  أهميــة 
وتتبنــى الســام العــادل كخيــار اســتراتيجي، إلــى 

جانب التعاون البناء القائم على االحترام المتبادل، 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم 

األخرى.
 وأشــار إلــى أن مملكــة البحريــن، اتخــذت خطــوات 
للســام،  عمليــة ومبــادرات خاقــة، كدولــة محبــة 
ومنهــا العمــل علــى أن يكــون االختــاف عنصر قوة 
للمجتمعــات، واســتثمار المعرفــة والثقافة كأســاس 

متين للسام. 
ونّوه إلى أهمية ورشة العمل التي سوف تستضيفها 
مملكــة البحريــن، فــي شــهر أكتوبــر الجــاري، حــول 
مخاطــر  مــن  والجويــة  البحريــة  الماحــة  ســامة 
تهريب أســلحة الدمار الشامل وغيرها من األسلحة 
التــي تهدد أمن المنطقة. كما التقى الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة، رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز 
“دراســات”، مــع إرنســتو هارتيكينيــن، وهــو خبيــر 
االقتصــاد الدائــري الخالي من الكربون في صندوق 
االبتــكار الفنلنــدي )SITRA(، حيــث ناقــش الجانبان 

القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة المتجددة.
الشيخ عبدالله بن أحمد مجتمعا مع مدير البرنامج المسؤول عن أفريقيا والشرق األوسط

المنامة - مركز دراسات

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  تفقــد 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفة أمس 
عــددا مــن أســلحة ووحــدات قوة 
متابعتــه  ضمــن  البحريــن،  دفــاع 
لــكل  المســتمرة  الميدانيــة 
للوقــوف  والوحــدات؛  األســلحة 
التطويــر  إنجــازات  أهــم  علــى 
إلــى  والتحديــث فيهــا، واســتمع  
إيجــاز عــن مهمات تلــك الوحدات 
ومراحل ســير العمــل فيها، ومدى 
لارتقــاء  الازمــة  االســتعدادات 
واإلداريــة. القتاليــة  بالجاهزيــة 

وتفضل القائد العام بتكريم مجموعة 
لتميزهــم  الطياريــن؛  الضبــاط  مــن 
والتدريبــات  التماريــن  مختلــف  فــي 

أنــه  أكــد  إذ  العســكرية،  والعمليــات 
األعلــى  القائــد  البــاد  عاهــل  بقيــادة 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
عيســى آل خليفة، تستمر قوة الدفاع 
المطلوبــة  األهــداف  تحقيــق  فــي 
المتميــزة  اإلنجــازات  مــن  والكثيــر 
المهــام  مختلــف  فــي  كبيــر  وبنجــاح 
أكمــل  علــى  بهــا  المناطــة  والعمليــات 
وجــه في مختلف المواقع، والمرتكزة 
القتاليــة  المنظومــات  أفضــل  علــى 
الحديثــة،  اإلداريــة  والتجهيــزات 
والتي تعتمد على التدريب العســكري 
المتقدم، مما مكنها من أن تتبوأ مكانة 
رفيعة تحظى بالثقة في إرساء األمن 

والسام اإلقليمي والدولي.

القائد العام: “الدفاع” مستمرة في تحقيق األهداف

الرفاع - قوة الدفاع

الركــن  الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس  حضــر 
ذياب النعيمي االجتماع االســتثنائي لرؤساء 
هيئــات األركان بدول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، والــذي عقــد فــي المملكــة 

العربية السعودية. 

وجــرى خــال االجتمــاع مناقشــة العديد من 
الموضوعات والمشاريع العسكرية المشتركة 
التــي تســهم فــي تعزيــز مســتقبل السياســة 
المحيطــة  التهديــدات  لمواجهــة  الدفاعيــة؛ 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اجتماع عسكري خليجي لمناقشة التهديدات

أكثر التهديدات تأثيرا على أمننا هم من يسعون لتقسيمنا ضد بعضنا
وزير الداخلية: مستعدون للتعامل مع جرائم اإلنترنت وتهديدات الصواريخ الباليستية

تحت رعاية وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، أقامت جمعيــة الصداقة 
البحرينية البريطانية، احتفاال بحضور سفير 
مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ 
فــواز بــن محمــد آل خليفــة، باإلضافــة إلــى 
مجموعة من المسؤولين والمفكرين وممثلي 
المؤسســات الفكريــة والبحثيــة ودوائر صنع 

القرار في المملكة المتحدة.
وفي مستهل االحتفال، ألقى رئيس الجمعية 
بيتــر ســينكوك، كلمة ترحيبية، عبــر فيها عن 
الجمعيــة  واعتــزاز  للوزيــر  وتقديــره  شــكره 
فــي  مشــيدا  أعضاءهــا،  ولقائــه  بحضــوره 
الوقــت ذاته بالعاقــات التاريخية والمتميزة 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  تجمــع  التــي 
المتحدة، ومعربا عن أمله في فتح مزيد من 

آفاق التعاون البناء بين البلدين الصديقين.
بعــد ذلــك، ألقــى وزيــر الداخليــة، كلمــة أشــار 
فيهــا إلــى مــا تحقق فــي مملكــة البحرين من 
انفتــاح وتطور ديمقراطي وسياســي، أرســى 
دعائمــه عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وجــاء في كلمة الوزير أمام جمعية الصداقة 

البحرينية البريطانية:
أرحــب دائمــا بفرصــة التواجــد فــي الجمعية 
لشــعوري بالســعادة للتحــدث إلــى األصدقــاء 
ويهتمــون  جيــدا،  البحريــن  يعرفــون  الذيــن 
بهــا، وهــم على دراية بما حققــه كا الطرفين 
ومــا نواجهــه، ويقفــون مــع مملكــة البحريــن 

وشراكتها مع المملكة المتحدة.
 من اإلنصاف القول إنه منذ زيارتي األخيرة، 
مــن  الكثيــر  والمنطقــة  البحريــن  شــهدت 
التغيــرات، وأريد أن أقدم لكم، لمحة موجزة 
والتحديــات  التطــورات  هــذه  مــن  كل  عــن 
الناشئة التي ال نزال نواجهها. وأعتقد أنه من 

المناســب، التطــرق إلــى عزمنــا بــأن نبــدأ هذا 
العــام باالحتفــال بالذكــرى المئوية لتأســيس 

شرطة البحرين العام 1919. 
أعرف أن بعض المتواجدين بيننا هنا، قدموا 
خدمــات قيمــة لتطوير شــرطة البحرين على 
مدار سنوات عديدة. إن دعمكم محل تقدير 
لمعرفتنــا بأنكــم كنتــم بجانبنــا علــى الــدوام. 
الخبــرات  إن  القــول  العــدل  فمــن  وبالفعــل 
والتجارب البريطانية، كانت أساسا لخدمات 
الشــرطة الحديثة، ذات االســتجابة الســريعة 
والتي تركز على المجتمع، وهي محل اعتزاز 

في البحرين. 
ثقــة  بــكل  أقــول  والســادة،  الســيدات  أيهــا 
كمــا  طبيعتــه  إلــى  عــاد  الجرائــم  معــدل  إن 
وســنحتاج  و2009،   2008 عامــي  فــي  كان 
إلــى أن نكــون يقظيــن للتهديــدات الجديــدة 
جرائــم  مثــل  التكنولوجيــا،  مــن  والناشــئة 
المســيرة  الطائــرات  واســتخدام  اإلنترنــت 
لتنفيذ ضربات، ونحن منتبهون ومســتعدون 
مثــل  المعروفــة  التحديــات  مــع  للتعامــل 

تهديدات الصواريخ الباليستية. 
لقد رأينــا الطبيعة الحقيقية لهذه التهديدات 
أرامكــو  منشــآت  علــى  األخيــرة  بالهجمــات 
الســعودية، ونحــن في البحرين نقــدر تقديرا 
عاليا وقوف المملكة المتحدة معنا في إدانة 

هذه األعمال الفظيعة.
 أيها الســيدات والســادة، أعتقد أن أحد أكثر 

التهديــدات، تأثيــرا علــى األمــن الوطنــي هــو 
مــن أولئــك الذيــن يســعون إلى تقســيمنا ضد 
بعضنــا البعــض، الراغبــون أن ال نــرى أنفســنا 
كمواطنيــن فــي أمتنــا، ولكن بمنظــور طائفي 
أو دينــي أو عرقــي. إنني علــى قناعة بأهمية 
أجــل  مــن  البحرينيــة  هويتنــا  تأكيــد  إعــادة 
لكــي  األيديولوجــي  التهديــد  هــذا  مواجهــة 
نتذكــر ما يربطنا معــا كمواطنين موالين وما 
يجمعنــا مع بعضنــا البعض، وإن أكثر أشــكال 
األمــن واالزدهــار دائمــا، هــي تلك التــي تقوم 
على التعاون المجتمعي واالحترام المتبادل. 
جديــدة  مبــادرة  أطلقــت  ذلــك،  علــى  بنــاء 
االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  “الخطــة  بعنــوان 
الوطني وترســيخ قيم المواطنة” وأفضل أن 

أطلق عليها شعار الخطة، وهو “بحريننا”. 
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز اإلحســاس 
الوطني، ووضع هويتنا البحرينية المشــتركة 
كأولويــة، عوضــا عن تقســيمها حســب الدين 
أو الطائفــة. ويشــمل المشــروع 90 برنامجــا 
مختلفا في مجاالت تشــمل التعليم واإلعام 
أجــل  مــن  والثقافــة؛  والرياضــة  والشــباب 
تحقيــق رؤيــة جالــة الملك. بأن يــرى الناس 
أنفســهم أوالً وقبل كل شــيء، بحرينيين، أنا 
مقتنــع أن مثل هذه المبادرات، أفضل حماية 
لنــا من الطائفية واالنقســام، خصوصا بالنظر 
إلــى الوضــع اإلقليمــي الحالــي. وعلــى المدى 
الطويل، ســوف تشــكل هذه المبادرات جزءا 

ال يتجزأ مما يمكن أن نسميه سياستنا لألمن 
الوطنــي بأوســع معانيهــا، إلــى جانــب تدابير 
مثــل قانون العقوبات البديلة الجديد والرائد 
والــذي يســمح، علــى ســبيل المثــال، بإصــدار 
خدمــة  مثــل  للحريــة  مقيــدة  غيــر  أحــكام 

المجتمع أو التدريب أو عاج اإلدمان.
إن هــذه التطــورات مجتمعــة، توضــح كيــف 
االســتقرار  قضايــا  حاســم  بشــكل  تجاوزنــا 
واألمــن الحاليــة، وكيــف نضــع أفضــل طــرق 
ممكنــة للتصــدي للتحديــات المســتقبلية مــن 
خال التركيز على شعبنا ومجتمعنا وهويتنا 
والســعادة،  المعالــي  أصحــاب  المشــتركة. 
كلــي أمــل بأن يكــون خطابي قد قــدم عرضا 
عامــا عــن أين كنــا وإلى أين نهــدف أن نصل. 
اســمحوا لــي أن أختتم بالتعبيــر عن تفاؤلي: 
فالبحريــن والمملكــة المتحدة مــرا على مدى 
قرنيــن مــن الصداقــة والشــراكة بالعديــد من 
التطــورات اإليجابيــة والقليــل مــن الســلبية، 
لكننــي ال أشــك في أنه بفضــل دعم أصدقائنا 
مثل جمعيــة الصداقة البحرينية البريطانية، 
فــإن العاقــات مــا بيــن بلدينــا، ســتكون أكثر 
إشــراقا فــي المســتقبل، اســتناًدا إلــى قيمنــا 
ومصالحنــا المشــتركة والعاقات الشــخصية 
القويــة الواضحــة هنــا الليلة. الشــكر الجزيل 

لكم.

وزير الداخلية يلقي كلمته

المنامة - وزارة الداخلية

“بحريننا” لتعزيز 
االنتماء ووضع 

هويتنا البحرينية 
المشتركة كأولوية

نحتاج ألن نكون 
يقظين لتهديدات 

جرائم اإلنترنت 
والطائرات المسيرة

مثل هذه المبادرات 
أفضل حماية لنا 

من الطائفية 
واالنقسام

المنامة - محافظة العاصمة

تنّظــم جمعيــة الصداقــة للمكفوفيــن، 
العاصمــة  محافــظ  رعايــة  تحــت 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ 
خليفة، مســيرة تحت شــعار “مساندة 
المجتمــع للكفيــف واجبنا جميًعا” يوم 
الســبت الموافــق 12 أكتوبــر الجــاري، 
بكورنيــش الفاتــح فــي تمــام الســاعة 

الرابعة عصًرا.
اليــوم  بمناســبة  الفعاليــة  وســتقام 
العالمي للعصا البيضاء، حيث ستضم 
الفعالية مشــاركة عدد من مؤسســات 
والمواطنيــن  المدنــي  المجتمــع 
علــى  التعــرف  بهــدف  والمقيميــن، 
مرافقــة  فــي  األمثــل  األســلوب 

المكفوفين وفق األنظمة الدولية.
جــاء ذلــك، خــال اســتقبال محافــظ 
الصداقــة  جمعيــة  لرئيــس  العاصمــة 
للمكفوفيــن حســين الحليبــي ومديــر 
الجمعيــة علي حاجــي بحضور رئيس 
واإلعــام  العامــة  العاقــات  قســم 

بالمحافظة محمد الخالدي.
 وأكد المحافظ خال اللقاء اســتمرار 
المحافظة بدعم المبادرات اإلنســانية 
وإشــراك  المجــاالت،  مختلــف  فــي 
جميــع فئــات المجتمــع فــي مختلــف 
المناســبات والفعاليــات والتــي تجمــع 
ذوي  خصوصــا  المجتمــع  فئــات  كل 

االحتياجات الخاصة.

مسيرة المشي مع الكفيف 12 أكتوبر

المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  ســفيرة  شــاركت 
البحريــن لــدى مملكــة بلجيــكا 
االتحــاد  لــدى  وممثلتهــا 
شــمال  وحلــف  األوروبــي 
األطلســي بهية جواد الجشي، 
فــي االجتمــاع المشــترك بيــن 
األطلســي  شــمال  مجلــس 
والــدول األعضاء فــي مبادرة 
وذلــك  للتعــاون،  إســطنبول 

بمقر حلف شمال األطلسي في مدينة 
بروكسل أمس األول.

 وألقــت الســفيرة كلمــة فــي االجتماع 
أشــادت فيها بالتعاون المتواصل بين 
الدول األعضاء في مبادرة إسطنبول 
األطلســي  شــمال  وحلــف  للتعــاون 
علــى الصعيــد السياســي والعســكري، 
كمــا أكــدت أن مملكــة البحرين تتطلع 
لتجديــد الشــراكة المثمــرة ومواصلــة 

التعاون الفعال بين الجانبين.

 وأشــارت إلى إســهام مملكة البحرين 
فــي حفــظ األمــن والســلم الدولييــن 
العامــة،  الدبلوماســية  مجــال  وفــي 
اجتمــاع  المملكــة  ســتحتضن  حيــث 
بمؤتمــر  الخاصــة  العمــل  مجموعــة 
األمــن  تعزيــز  عــن  الــوزاري  وارســو 
والســام فــي الشــرق األوســط )أمــن 
فــي  والجويــة(  البحريــة  الماحــة 
الشهر الجاري، باإلضافة إلى مشاركة 
مملكــة البحرين فــي التحالف الدولي 

ألمن الماحة البحرية.

حرص بحريني على السلم الدولي تعزيز العالقات الدفاعية المشتركة مع الواليات المتحدة
ـــه ـــي لمنصب ـــس األركان األميرك ـــلم رئي ـــل تس ـــر حف ـــنطن يحض ـــفيرنا بواش س

واشــنطن  فــي  البحريــن  مملكــة  ســفير  حضــر 
حفــل  خليفــة،  آل  راشــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
مراســم اســتام الجنــرال مــارك ميلــي لمهمتــه 
األركان  لهيئــة  العشــرين  كالرئيــس  الجديــدة 
المشــتركة للقــوات المســلحة األميركيــة، والذي 
مــن  برعايــة  األميركيــة  الدفــاع  وزارة  أقامتــه 
دونالــد  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  رئيــس 
ترامــب، وبحضور كبار المســؤولين األميركيين 
الرئيــس  نائــب  وهــو  بنــس  مايــك  يتقدمهــم 
الدفــاع  وزيــر  وهــو  إســبر  ومايــك  األميركــي، 

األميركي.
وقــد أشــاد الرئيــس دونالد ترامب خــال كلمته 
بخبــرة وتاريخ الجنرال مــارك ميلي، مؤكًدا أنه 
سيقوم بمهامه الجديدة بذات الحنكة والذكاء.

وبمناســبة توليــه لمنصبه الجديــد، أكد الجنرال 
مــارك ميلــي أن الواليــات المتحــدة األميركيــة 
ستظل جاهزة للتصدي للتحديات المعقدة التي 
تفرضهــا البيئة الدولية، وأنها جاهزة للمحافظة 
على الســام، وحيثما تحتمها الضرورة، جاهزة 

ألن تكسب الحرب.
وأضاف أن الواليات المتحدة األميركية تمتلك 
جيًشــا هــو األفضــل تدريًبــا وعــّدًة وعتــاًدا على 
مســتوى العالــم، وأن أعــداء الواليــات المتحدة 
بالقــدرات  يســتهينوا  أال  يجــب  األميركيــة 

العسكرية األميركية المتفوقة.
 مــن جانبــه، نقــل ســفير مملكــة البحريــن لــدى 
عاهــل  تحيــات  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، وتمنياته للجنرال مارك ميلي بالتوفيق 
والســداد، مؤكــًدا حــرص مملكــة البحريــن على 
تعزيــز العاقــات الدفاعيــة المشــتركة المتميزة 
ومواصلــة  الصديقيــن،  البلديــن  تربــط  التــي 
التعــاون العســكري البّنــاء لمــا فيــه مــن تحقيــق 

األمن واالستقرار في المنطقة.
 الجديــر بالذكر أن منصب رئاســة هيئة األركان 
المشــتركة يعتبــر المنصب العســكري األرفع في 
القوات المســلحة األميركية، ويعتبر من يشــغل 
هذا المنصب هو المستشار العسكري األول لكل 
مــن الرئيــس األميركي ووزير الدفــاع ومجلس 

األمن القومي.

الشيخ عبدالله بن راشد يشهد حفل مراسم استالم الجنرال مارك ميلي لمهمته الجديدة 

المنامة - وزارة الخارجية



أشــاد وزير شــؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياســية علي 
الرميحــي بانعقــاد الملتقــى الحكومــي الرابع برعايــة كريمة من رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، ومبادرة من ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، باعتباره حدًثا حضارًيا رائًدا لتعزيز فاعلية وكفاءة العمل الحكومي، 

ودفع عجلة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

 2019 وأكــد الرميحــي أن الملتقــى الحكومــي 
بمشــاركة رفيعة المستوى للوزراء والمسؤولين 
التنفيذييــن في الــوزارات والهيئات الحكومية، 
لتزامنــه  العــام  هــذا  متزايــدة  أهميــة  يكتســب 
الفصــل  الثانــي مــن  اقتــراب دور االنعقــاد  مــع 
التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، 
الجهــود  تضافــر  علــى  الحــرص  يعكــس  بمــا 
ومبــادرات  مشــروعات  تنفيــذ  فــي  الوطنيــة 

برنامج عمل الحكومة )2022-2019( نحو “أمن 
اقتصــادي واجتماعي مســتدام في إطار توازن 
مالــي”، ووســط بيئــة إدارية وتنظيميــة محفزة 

لإلبداع والتميز واالبتكار.
ــن التعــاون البنَّاء بين الســلطتين التنفيذية  وثمَّ
الديمقراطــي  التطــور  دعــم  فــي  والتشــريعية 
التحتيــة  البنيــة  مشــروعات  وتحســين 
واإلســكانية  والتعليميــة  الصحيــة  والخدمــات 

منظومــة  ســياق  فــي  للمواطنيــن،  المقدمــة 
تشــريعية وحقوقيــة متكاملة، وخدمات إدارية 
فاعلــة  وشــراكة  عاليــة،  وكفــاءة  جــودة  ذات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تنشــد خدمــة 
الوطــن والمواطنيــن، وتوفــر المزيــد مــن فرص 

العمــل للكــوادر الوطنيــة المبدعة، وتســعى إلى 
تحقيــق التــوازن المالــي والتنميــة االقتصاديــة 
البحريــن  رؤيــة  مــع  بالتوافــق  واالجتماعيــة 
علــى  المرتكــزة  ومبادئهــا   ،2030 االقتصاديــة 

العدالة والتنافسية واالستدامة.
تنفيــذ  علــى  الــوزارة  حــرص  الرميحــي  وأكــد 
خطة شــاملة لتغطية الملتقى الحكومي بجميع 
محــاوره وآلياته وجلســاته، وإبــرازه في أجواء 
من الشــفافية والحوار الحضــاري التفاعلي عبر 
ومنصاتهــا  والتليفزيونيــة  اإلذاعيــة  برامجهــا 
اإلخباريــة فــي وكالــة أنبــاء البحريــن ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي، بمــا يســهم فــي اطــاع 
المواطنيــن علــى أهــم الموضوعــات والخطــط 
والبرامج التطويرية، باعتبارهم محور المسيرة 
التنمويــة الشــاملة وغايتهــا فــي ظــل المشــروع 
التنمــوي الشــامل لعاهل الباد صاحــب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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القضيبة - مجلس النواب

أكــد األميــن العــام لمجلس النواب راشــد 
بونجمــة أن العمــل جــار بشــأن التجهيــز 
الفتتــاح دور االنعقــاد الثانــي من الفصل 
التشــريعي الخامس مع الجهات المعنية، 
مؤكدًا أن العمل جار وفق آليات واضحة 
العامــة  األمانــة  مــع  وبتنســيق ومتابعــة 
للمجلــس مــن أجــل ضمــان نجــاح هــذه 
الفعاليــة المهمــة. جــاء ذلــك لدى ترؤســه 

االجتمــاع التحضيــري األول الــذي عقــد 
في مركز الشــيخ عيســى الثقافي بهدف 
الجاهزيــة،  مــدى  مــن  والتأكــد  بحــث 
ذات  الجهــات  كافــة  ممثلــي  بحضــور 
أكــد  االجتمــاع،  ختــام  وفــي  العاقــة. 
األميــن العام ضرورة التنســيق المشــترك 
بين مختلف الجهات ذات العاقة لضمان 

نجاح افتتاح دور االنعقاد المقبل.

“النواب”: استعدادات الفتتاح دور االنعقاد الثاني

الملتقى الحكومي يساهم في تلبية احتياجات المواطنين
المحاور أبرز  االقتصادي  واألمــن  العمل  فرص  وخلق  الخدمة  جودة  تعزيز  المطوع: 

أكــد وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد 
المطــوع أن الملتقــى الحكومــي 2019 الذي 
يعقــد يــوم األحــد المقبــل 6 أكتوبــر الجــاري 
برعايــة مــن رئيس مجلس الــوزراء صاحب 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
آل خليفــة ومبــادرة مــن ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، يأتي اســتمرارا 
وتنفيــذ  الحكوميــة  التطلعــات  لتحقيــق 
المشــاريع والمبــادرات الراميــة إلى تحديث 
آليــات تعزيــز أداء العمــل الحكومي وتقديم 
الخدمة الحكومية للجميع بجودة عالية بما 
يعــود بالنفــع على الوطــن والمواطن، ويلبي 
تطلعــات المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة، ويتوافــق مــع رؤيــة 
البحريــن االقتصاديــة 2030. ولفــت الوزيــر 
المطــوع إلــى أن الملتقــى الحكومــي 2019 
فــي نســخته الرابعــة ســيركز فــي محــاوره 
 2019-2022 الحكومــة  برنامــج  علــى 
فــي  مســتدام  واجتماعــي  اقتصــادي  أمــن 
إطــار تــوازن مالــي، وتعزيــز جــودة الخدمة 
الواعــدة  العمــل  فــرص  وخلــق  الحكوميــة، 
وتحويــل  للتوظيــف(،  الوطنــي  )البرنامــج 

التحديات إلى فرص مستقبلية.
وقال الوزير المطوع إن العمل مســتمر على 
الحكوميــة  الجهــات  أداء  وتطويــر  تعزيــز 
بمــا  اســتدامتها  وضمــان  كفاءتهــا،  ورفــع 
يلبــي تطلعــات المواطنيــن من خــال تنفيذ 
المشــاريع والمبــادرات والبرامــج المختلفــة 
وبالتــوازي  لهــا  مخطــط  هــو  مــا  بحســب 
التــي  المالــي  التــوازن  مــع تنفيــذ مبــادرات 

تهــدف إلــى الوصــول لنقطــة التــوازن بيــن 
المصروفــات واإليــرادات الحكومية بحلول 

العام 2022.
الملتقــى  خــال  أنــه  إلــى  الوزيــر  ونــوه 
جهــات  تكريــم  ســيتم   2019 الحكومــي 

ومؤسســات القطــاع العــام الفائــزة بالجوائز 
الحكومية التالية: جائزة أفضل الممارســات 
الحكوميــة، جائــزة التميــز فــي التواصل مع 

العماء.
يذكــر أن انعقــاد الملتقــى الحكومــي يأتــي 
العــام،  القطــاع  جهــات  كافــة  بمشــاركة 
ويتنــاول الخطــوات والسياســات لمختلــف 
الملتقــى  ويتميــز  الحكوميــة  القطاعــات 
بطرحــه الجــاد فــي معالجــة كافــة مســارات 
تواكــب  محــاور  عبــر  والتطويــر  التنميــة 
المرحلة الحالية وتلبي التطلعات المنشــودة 
مهمــة  منصــة  الملتقــى  ويعــد  للمواطنيــن، 
أســهمت في تعزيــز أداء القطــاع العام وفق 
أعلــى درجــات التنســيق التــي أســهمت فــي 
ومواصلــة  الموضوعــة،  األهــداف  تحقيــق 
الجهــود نحــو تطويــر المخرجــات والتعامل 

مع التحديات.

محمد المطوع

علي الرميحي

المنامة - بنا

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســتقبل رئيس جهاز المســاحة والتسجيل 
العقاري الشــيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفه في مكتبة الموظف علي عبدهللا 
درجــة  علــى  حصولــه  بمناســبة  البنعلــي 
الماجســتير مــن جامعــة جورج واشــنطون 
بالواليــات المتحــدة األميركيــة، حيــث كان 
أســاليب  أفضــل  الرســالة” تحديــد  عنــوان 
القيــادة لرفع مســتوى اإلنتاجية في قطاع 

اإلنشاءات في مملكة البحرين”.
وأثنــى رئيــس الجهاز على الجهــد المبذول 
من قبل الباحث، والنتائج التي تم التوصل 
لهــا فــي هــذه الدراســة القيمــة، متمنيــا كل 

التوفيــق والنجــاح لــه فــي حياتــه العلميــة 
المســاحة  جهــاز  أن  مضيفــا  والعمليــة، 
فــي  جهــدا  يدخــر  ال  العقــاري  والتســجيل 
دعــم موظفيــه؛ مــن أجــل تنميــه قدراتهــم 
لوطنهــم،  خدمــًة  والوظيفيــة  األكاديميــة 
والتقــدم  التنميــة  مســيرة  فــي  وليســهموا 

فيه. 
مــن جانبه، عبــر الموظف علــي البنعلي عن 
ســلمان  للشــيخ  وتقديــره  شــكره  خالــص 
للدعــم  خليفــة  آل  حمــد  بــن  عبــدهللا  بــن 
والمســاندة من جانبه والمسؤولين بالجهاز 

خال مسيرته مسيرتها العلمية والعملية.

ا تنمية قدرات موظفي “المساحة” أكاديميًّ

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  ثّمــن 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  والســياحة 
طيــران الخليــج زايــد الزيانــي جهــود 
بشــأن  البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة 
بحرنــة الوظائف فــي القطاعين العام 
االجتمــاع  نتيجــة  وذلــك  والخــاص، 
المثمــر الذي عقد بيــن طيران الخليج 
واللجنة. وأكد الوزير استعداد ورغبة 

مــع  التــام  للتعــاون  الخليــج  طيــران 
اللجنــة وتوصياتهــا وباألخــص فيمــا 
وخلــق  الوظائــف  بتوطيــن  يتعلــق 
للبحرينييــن  مناســبة  عمــل  فــرص 
البحرينييــن  الموظفيــن  وتحفيــز 
بالشركة لتطوير مساراتهم الوظيفية 
بمــا يعــود بالنفــع على اقتصــاد مملكة 

البحرين والناقلة الوطنية.

الزياني يؤكد رغبة “طيران الخليج” ببحرنة الوظائف

مبادرة رائدة لتعزيز اإلبداع اإلداري ودفع مسيرة التنمية
الرميحي: الملتقى الحكومي حدث حضاري رائد لرفع كفاءة العمل الحكومي

المنامة - بنا

“جيبك” تفوز بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
ــازات ــج اإلن بتحقيق  الــشــركــة  بــاســتــمــرار  ــورون  ــخ ف جــواهــري: 

بحضــور رئيــس دائرة الطيــران المدني في 
إمارة رأس الخيمة الشــيخ ســالم القاسمي، 
وفي احتفالها الســنّوي الثاني عشــر، أعلنت 
االجتماعيــة  للمســؤولية  العربيــة  الشــبكة 
الخليــج لصناعــة  فــوز شــركة  للمؤسســات 
البتروكيماويــات )جيبــك( بالجائــزة العربية 
للمســؤولية االجتماعية للعام 2019، وسط 
حضــور عــدد كبيــر مــن رؤســاء الشــركات 
والمؤسسات والمهتمين بقضايا المسؤولية 
االجتماعيــة وضيوف هــذا االحتفال الكبير 
الــذي ُأقيــم في إمــارة دبي بدولــة اإلمارات 

العربية المتحّدة.
وجــاء فــوز الشــركة نظيــر الجهــود الافتــة 
التي تبذلها في مجال األنشطة االجتماعية 
والبيئيــة والتنمية المســتدامة، حيث تولي 
الشــركة عنايــة كبيــرة لدورهــا االجتماعــي 
وتجتهــد  اآلخريــن،  تجــاه  ومســؤولياتها 
فــي تبني المبــادرات التي من شــأنها تقليل 
العمليــات  مــن  الناتجــة  البيئيــة  األضــرار 
التشــغيلية؛ ســعيا نحــو الصناعــة النظيفــة 
يمثلهــا  مــن  خيــر  الشــركة  أصبحــت  التــي 
علــى نطــاق الخليج بأســره. وأعــرب رئيس 
الشــركة عبدالرحمــن جواهري عن ســعادته 
الجوائــز  إحــراز  الشــركة  لمواصلــة  البالغــة 
مجــال  بينهــا  ومــن  المجــاالت،  كافــة  فــي 
إليــه  تنظــر  الــذي  االجتماعيــة  المســؤولية 
الشــركة كأحــد أعمــدة نجاحهــا، وأحــد أهم  
مقومــات العمــل فيهــا، مؤكــدا أن ما حققته 
الشركة من تمّيز في هذا المجال إنما يعود 
إلــى الدعــم الكبيــر الــذي تجده الشــركة من 

الشــركة،  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
مثنيــا علــى الجهود المتواصلــة الذي يبذلها 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية، ورئيس أعضاء 
النقابة، وجميع العاملين في الشــركة الذين 

يظهرون تفانيا كبيرا في خدمة المجتمع.
وأضــاف أن الشــركة قــد ســبق لهــا تحقيــق 
سلســلة من اإلنجازات المتوالية والمشــرفة 
ومــا فوزها بهذه الجائــزة األخيرة إال تأكيد 
ودّقــة  تتبعــه،  الــذي  النهــج  ســامة  علــى 
رؤيتهــا اإلســتراتيجية فــي مجــال خدمــة 
المجتمــع الذي تنتمي إليه، والتزامها الكبير 
بالمســؤولية االجتماعيــة بوصفهــا أمــرا ذا 

أهمية بالغة.
وامتــدح جواهــري الــدور المهم الــذي تقوم 
بــه الشــبكة العربية للمســؤولية االجتماعية 
االلتــزام  وتعزيــز  دعــم  فــي  للمؤسســات 
المؤسســات  لــدى  المســتدامة  بالتنميــة 
الحكوميــة والشــركات الخاصــة، الصغيــرة 
منهــا والكبيــرة، فــي الوطن العربي، مشــيرا 
فــي  انطلقــت  التــي  المؤسســة  أن  إلــى 
2004 قــد أصبحــت اليــوم واحــدة مــن أهم 
المســتدامة  بالتنميــة  المعنيــة  المنصــات 

وخدمة المجتمع، وتسعى لتعزيز الشراكات 
بالشــفافية  تتمّيــز  التــي  الجوائــز  وإطــاق 
والمصداقيــة، وهي جوائز مرموقة يســعى 
للفــوز بها جميــع المعنيين بهــذا المجال في 

مختلف القطاعات بالدول العربية.
يعــزز  الشــبكة  الظفــر بجوائــز  وأوضــح أن 
مكانــة الشــركة كأنموذج وقــدوة في مجال 
وذلــك  االجتماعيــة  بالمســؤولية  الوفــاء 
ومســاندة  دعــم  فــي  الفاعــل  إلســهامها 
مختلــف القضايا االجتماعيــة واالقتصادية 
التــي من شــأنها  تحقيق الرفــاه االجتماعي 
للمواطنيــن، مؤكــدا فــي هــذا الســياق علــى 
أهميــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات؛ 
لكونهــا تســاهم فــي تحفيــز فــرص العمــل 
حيــث  البطالــة،  نســب  تزايــد  مــن  والحــد 
تولي الشركة اهتماما كبيرا ببرامج تدريب 
وفــق  التخصصــات  كافــة  فــي  الموظفيــن 
اإلســتراتيجية الوطنيــة الصناعيــة، عــاوة 
على إدماجها لمبادئ المسؤولية االجتماعية 
واالستدامة ضمن إستراتيجيتها كما تعمل 
الشــركة على تشــجيع منتســبيها باالشتراك 
في الفعاليات التي من شأنها دعم قطاعات 

بالتزامــن  وذلــك  بــه  والنهــوض  المجتمــع 
مــع النجاحــات التــي تحققهــا الشــركة على 
أثنــت  جانبهــا،  مــن  االقتصــادي.  الصعيــد 
الرئيــس والمديــر التنفيذي للشــبكة العربية 
للمســؤولية االجتماعية للمؤسســات حبيبة 
المرعشــي علــى مــا تظهــره شــركة الخليــج 
فــي  ريــادة  مــن  البتروكيماويــات  لصناعــة 
مجــال المســؤولية االجتماعيــة وذلــك مــن 
خــال تبنيهــا مبادئ هذه المســؤولية ضمن 
إســتراتيجياتها. وأعربت عن ثقتها الكبيرة 
مســيرتها  مواصلــة  علــى  الشــركة  بقــدرة 
بنجــاح؛ كونهــا تنتهــج أســلوبا علميا ســليما 
فــي أدائهــا إلى جانب امتاكهــا القدرة على 
وضــع اآلليــات واإلســتراتيجيات والخطط 
المناسبة لارتقاء بأنشطتها وتعزيز مكانتها 
العالميــة. وأضافــت في تعليق لها بمناســبة 
العربيــة  الشــبكة  بجائــزة  الشــركة  فــوز 
للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات أن أّي 
تحــول جــاد علــى مســتوى التنميــة يتطلب 
مشاركة فاعلة من كل القطاعات، فا يمكن 
مواجهــة التحديــات فــي مجاالت الســامة 
والتنميــة وحمايــة البيئــة بصــورة منفــردة؛ 
الــذي  اإليجابــي  المفهــوم  هــو  ذلــك  كــون 
والمؤسســات  الشــركات  تتبنــاه  أن  ينبغــي 
عبر نهٍج مســؤول تجاه المجتمع ومبادرات 
اجتماعيــة واضحــة، منوهة في هذا الصدد 
جيبــك  بــه  تضطلــع  الــذي  المثالــي  بالــدور 
مــن خــال البرامــج المتعددة التــي تنفذها، 
والتــي تركــز فــي المقــام األول علــى تنميــة 
العنصــر البشــري، وإعــداد الشــباب للنجــاح 

على مستوى االقتصاد المحلي والعالمي.

سترة - شركة جيبك

“الجنوبية” حاضنة لمشروعات تعليمية كبيرة بدعم من سمو المحافظ
ــال ــي رواد األعمـ ــن علـ ــة بـ ــيخ خليفـ ــمو الشـ ــم سـ ــيد بتكريـ ــي يشـ جناحـ

لفــت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 
فــي  الحاصــل  التطــور  إلــى  جناحــي  إبراهيــم 
المحافظ الجنوبية خال اآلونة األخيرة، حيث 
أصبحــت حاضنــة لمشــروعات تعليميــة كبيــرة 
مثــل المــدارس والجامعات، جنبــا إلى جنب مع 

مشروعات تنموية وسياحية واعدة. 
أنبــاء البحريــن أن  وأكــد فــي تصريــح لوكالــة 
تمكيــن تدعــم المشــروعات بكافــة أنواعهــا فــي 

المحافظة.

جاء ذلك على هامش افتتاح منتدى المحافظة 
الجنوبيــة للتنميــة االســتثمارية الثانــي، والــذي 
محافــظ  رعايــة  تحــت  اليــوم  صبــاح  أقيــم 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفــة، حيــث أشــاد برعايــة ســموه ودعمــه 
للمشــروعات الرائــدة فــي المحافظــة والحرص 

على تشجيع أصحابها.
وقــال إن صنــدوق العمــل تمكيــن يوفــر الدعــم 
ســواء  والشــبابية  االســتثمارية  للمشــروعات 
متناهيــة الصغر منهــا مثل المقاهــي والمطاعم، 

والمجمعــات  الجزائــر  بــاج  مثــل  الكبيــرة  أو 
التجارية والمدارس والجامعات.

كما ثمن حرص محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على تكريم 
رواد األعمــال فــي المحافظة للعــام الثاني على 
التوالــي، مــا يمثــل دافعا للشــباب علــى االبتكار 
واإلبــداع، منوها بما توفره المحافظة الجنوبية 
من فرص اســتثمارية كثيرة للشــباب البحريني 
أكثــر  مــن  جعلهــا  مــا  األجانــب،  وللمســتثمرين 

المحافظات استقطابا للمشروعات الرائدة. إبراهيم جناحي
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40 طالبا بالصف الواحد... و“التربية” فشلت بعد تقاعد المعلمين
مواطنــون بمجلــس النائــب الحايكــي: تحويــل تالميــذ لمــدارس غيــر مهيــأة

أكــدت النائــب كلثم الحايكــي أن وزارة التربية والتعليم 
فشــلت فشــا ذريعا في إدارة ملف التعليم من بعد 
دخول برنامج التقاعد االختياري حيز التنفيذ، 
إذ إن الشــكاوى التي نتلقاها من أولياء أمور 
الطلبــة تلخــص الحالــة الســيئة التــي آلــت 
الحايكــي  لقــاء  وأثنــاء  األمــور.  لهــا 
مــع عــدد مــن أوليــاء أمــور الطلبــة 
في مجلســها األســبوعي  اســتمعت 
لمجموعة من الشــكاوى الصادمة، 
الحاصــل  التخبــط  تؤكــد  التــي 
إذ  التعليــم،  ملــف  إدارة  فــي 
اشــتكى األهالــي من قــرارات 
المــدارس  بعــض  إغــاق 
إلعــادة البنــاء والصيانة دون 
وجــود خطة واضحــة تغطي 
هــذا اإلغــاق فالتكــدس فــي 
الصفوف الدراسية وصل لـ 

٤٠ طالبــا في الصف الواحد وســط نقص فــي الكادر التعليمي 
لهذه المدارس. وأشــار األهالي إلى أن وزارة التربية والتعليم 
قامــت بتوزيــع الطلبــة المســجلين فــي المــدارس المغلقة على 
مــدارس غيــر مهيأة وال مجهزة الســتقبال هكــذا أعداد كبيرة، 
وأن الصفــوف الدراســية ضيقــة وتكتظ بالطــاب ما يقلل من 
جــودة التعليــم ويؤثــر ســلبا علــى العمليــة التعليميــة برمتهــا 
إضافــة لكــون ذلك ينافي شــروط الســامة ويرفع من مخاطر 

وقوع حوادث وإصابات بين الطلبة. 

ولفتــت الحايكــي إلــى أن هــذا الواقــع هــو نتيجة الســتخفاف 
الــوزارة فــي وضــع الخطط لســد النقــص الحاصل مــن برنامج 
التقاعــد االختيــاري، وهــو مــا حــذرت منــه فــي دور االنعقــاد 
التربيــة والتعليــم ردا علــى  أثنــاء مناقشــتها وزيــر  الماضــي 
جــواب الــوزارة عــن ســؤالها البرلماني بخصــوص الخطة التي 
ســيتم اتباعهــا لتعويــض هــذا النقــص، وكان الجــواب يوحــي 
بعــدم وجــود رؤيــة واضحــة لذلــك واللجوء لخيــارات خاطئة 
المــواد  لبعــض  الدراســية  الســاعات  عــدد  تقليــل  قبيــل  مــن 

األساســية، فــي مؤشــر العتبار جودة التعليم هدفــا ثانويا في 
هذه المرحلة.

واعتبــرت الحايكــي أن ملــف التعليــم وما يتضمنــه من تأمين 
للمــدارس وتطويــر للمناهــج وتوفير الــكادر التعليمــي الكافي 
والكــفء وتأميــن شــروط الســامة والبيئــة النظيفــة للطــاب 
مــن صلــب مهام وزارة التربيــة والتعليم، وهي أمور غير قابله 
للمجامــات والتســويات؛ لمــا لها من أثر مباشــر على مســتقبل 

البلد وشروط التنمية المستدامة.

أولياء أمور يناقشون موضوع المدارس بمجلس الحايكي
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بحث: الرسم على الرمال يؤثر على المخزون السمكي

فــازت الطالبة نورة ســامي البوعركي، من مدرســة خولة الثانوية للبنــات، بالمركز الثاني في 
جائــزة الشــيخة لطيفــة بنــت محمــد بن راشــد آل مكتــوم إلبداعــات الطفولــة، والمقامة على 
مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتميزها في مجال البحوث والدراسات 
البيئية، من خال إعدادها بحًثا عن المخزون السمكي والبيئة البحرية في مملكة البحرين، 
حيث نالت إشادة كبيرة من لجنة تحكيم الجائزة، وهو ما يعتبر إنجازا جديدا لطلبة مملكة 

البحرين.
وعّبرت نورة عبر “الباد” عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا اإلنجاز، مشيرًة إلى أنها اعتمدت 
في بحثها على االطاع على الكتب ذات العاقة، وإجراء المقابات مع العاملين في البحر، 
والمناقشــات مع إدارة الثروة الســمكية في المملكة، وتوصلت إلى أن من أبرز مســببات قلة 
المخزون الســمكي هي وســائل الصيد المســتخدمة، واألنشــطة المؤثرة على البيئة البحرية 

مثل الرسم على الرمال والصرف الصناعي والصحي والزراعي، والتلوث بالنفط.
وأضافــت أنهــا رأت أنــه مــن واجبهــا كمواطنــة أن تقــوم بطرح هذه الدراســة، للمســاهمة في 
تعزيــز الثــروة الســمكية والبحريــة، وضمان اســتمرار مصدر رزق الصياديــن، والنهوض بدور 

المركز الوطني لاستزراع السمكي.
وأشادت الطالبة جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في 

المسابقات المحلية والخارجية، بما يمنحهم الفرصة لاطاع على تجارب الدول واكتساب 
الخبرات في شتى المجاالت، وأكدت أن الوزارة حرصت على اإلعان عن الجائزة، ومن ثم 
تابعــت المشــاركين من خال منســقة األنشــطة المدرســية، إذ تّوج هذا الدعــم بتكريم ماجد 
النعيمــي وزيــر التربيــة والتعليــم للفائزين، األمــر الذي يحفزهم على بــذل المزيد من الجهود 

لرفع اسم وطنهم عالًيا في المسابقات والمحافل اإلقليمية والدولية.

طالبة بثانوية خولة تفوز بجائزة لطيفة آل مكتوم إلبداعات الطفولة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة 
عيســى، النائــب فاطمــة القطــري، حيث 
أطلعها الوزير على المشــاريع اإلنشــائية 

دائرتهــا  فــي  الــوزارة  ســتنفذها  التــي 
االنتخابيــة )الــدراز وبنــي جمــرة(، وأهم 
البرامج التطويرية الهادفة إلى االرتقاء 

بمخرجات التعليم.

الحوادث بجامعة البحرين “تعّور” القلب والميزانيةمشروعات ستنفذ بالدراز وبني جمرة
طلبة وموظفون يطالبون عبر “^” بنصب كاميرات أمنية لكشف المتورطين

البحريــن  جامعــة  وموظفــو  طلبــة  يعانــي 
البســيطة  المروريــة  الحــوادث  مشــكلة  مــن 

المجهولة.
وقالــوا لـــ “البــاد” إن هــذه المشــكلة المتكررة 
لــم تجــد حــا مــن اإلدارة المعنيــة بجامعــة 
البحريــن علــى الرغــم مــن الوعــود المتكــررة 

بتأمين السبل لخفض معدالتها.
وذكــروا أن مــن بيــن الحلــول المطروحة منذ 
فتــرة طويلــة نصب كاميــرات أمنية بمواقف 
ركن السيارات، سواء المرصوفة أو الترابية؛ 
لرصد حركة السيارات المتورطة بالحوادث.

الحــل  تأميــن  عــدم  اســتمرار  أن  وبينــوا 
لــدى  المعروفــة  المشــكلة  لهــذه  المناســب 

كلفــة  مــن  الجيــب  لتضــرر  يــؤدي  الجميــع 
تصليح الســيارة فضا عن المشــاعر الســلبية 

من تضرر السيارة.
وتحرص جامعة البحرين على تنظيم ملتقى 

مروري بشكل شبه سنوي.

وقــال رئيس الجامعــة رياض حمزة بالملتقى 
المروري الرابع الذي أقيم بشهر مارس 2017 
إن إدارة الجامعة تعكف على  تطوير الجانب 
المروري في الحرم الجامعية الثاثة؛ لتفادي 

الحوادث المرورية بقدر المستطاع.

وأضــاف أن الجامعة يؤّمها يومًيا في ُحُرمها 
الثاثــة مــا يناهــز 28 ألف منتســب ومتعامل 
مــع الجامعــة، وكتلــة الشــباب منهــم كبيــرة، 
وهــذا مــا يســتدعي ضــرورة تأكيــد الســامة 

المرورية والحرص على أمن الجميع.

ركن السيارات بساحات ترابية

حادث مجهول األبطوابير من السيارات بكل موقع

الحــد  بمدرســة  ومعلمــات  طالبــات  شــكت 
الثانويــة للبنــات مــن ضعف جــودة التكييف 
الهــواء  إن  “البــاد”  لـــ  وقلــن  بالصفــوف. 
المنبعــث مــن المكيفــات حار جــدا، والجميع 
يعانــي مــن حــرارة الجــو، مــا يحيــل الصــف 
إلــى تنــور ســاخن بــا تهويــة صحيــة توفــر 
وطالبــن  المعرفــة.  لتلقــي  المناســبة  البيئــة 
عبــر الصحيفــة بضــرورة تبديــل المكيفــات 
التــي انتهــى عمرهــا االفتراضــي وأصبحــت 
متهالكــة، إذ لــن تؤثــر الصيانــة فــي تجويــد 
التبريــد؛ ألن المكيفــات رديئــة. والشــاكيات 
التجــاري  بالمســار  ومعلمــات  طلبــة  مــن 

بالمدرسة.
بالعــام  تأسســت  المدرســة  أن  إلــى  يشــار 
الحــد، وتضــم قرابــة  1978، وتقــع بمدينــة 

1371 طالبــة، و27 إدارية، و22 فنية، و142 
معلمة، وذلــك وفق المعلومات الواردة بآخر 
تقريــر عــن المدرســة أصدرتــه هيئــة جــودة 

التعليم والتدريب في ديسمبر 2016.

“جيــد”  تقديــر  علــى  المدرســة  وحافظــت 
بــدورة المراجعــة األولــى والثانيــة، ولكنهــا 
تراجعــت بتقييم هيئة الجــودة إلى “مرٍض” 

بالدورة األخيرة التي جرت بالعام 2015.

أحد المكيفات بالمدرسة

الـــثـــانـــويـــة بـــالـــمـــدرســـة  ــة  ــبـ ــالـ طـ  1371

صفوف “الحد” تنور ساخن بسبب المكيفات الرديئة

الخيريــة  عــراد  قريــة  جمعيــة  أقامــت 
احتفــااًل تكريمًيــا للطالــب عبــدهللا مالــك 
الثالــث خليجًيــا  بالمركــز  الفائــز  العــرادي 
في مســابقة جائزة ســمو الشــيخة لطيفة 
بنت محمد بن راشــد آل مكتوم إلبداعات 
اإلمــارات  دولــة  تقيمهــا  التــي  الطفولــة 

العربية المتحدة.
وشــارك فــي االحتفــال والتكريــم النائــب 
عمــار قمبــر والبلدي أحمــد المقهوي ممثا 
الدائــرة الســابعة فــي محافظــة المحــرق. 
وفــي بداية الحفــل ألقى رئيــس الجمعية 
حسن العرادي كلمة ترحيبية بالمشاركين، 
مثنًيــا علــى فوزه بهــذه الجائزة ومســجًا 
المشــرف  بهــذا اإلنجــاز  تهنئــة وافتخــاًرا 

للطالب ووالده باسم الجمعية. 

وألقى الطالب الفنان الفائز بالجائزة كلمة 
رقيقــة عبر فيها عن امتنانه لهذا التكريم، 
كمــا قــدم شــرًحا موجــًزا عــن الرســومات 
فــي  بهــا  شــارك  التــي  الفنيــة  واللوحــات 
المسابقة وعددها 4 لوحات فنية تتحدث 
عــن معانــاة الطفولــة مــن جــراء الحروب، 

وأهميــة البيئــة ومخاطــر االنغمــاس فــي 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  متابعــة 
البحريــن  أن  إلــى  الفًتــا  لهــا،  والخضــوع 
شاركت في المسابقة بـ 8 فتيات و2 فقط 
مــن الفتيــان لكنهــا ســجلت حضــوًرا الفًتا 

من خال الفوز بالعديد من الجوائز.

العرادي وسط المهنئين بإنجازه

رسم 4 لوحات عن معاناة الحروب ومخاطر “السوشيل ميديا”

تكريم العرادي الثالث خليجيا بمسابقة إبداعية

جدحفــص  بمدرســة  طالبــات  شــكت 
الثانويــة للبنــات عبــر “البــاد” مــن طول 
مدة طابور الصباح تحت أشعة الشمس 

الحارقة.
وقلن للصحيفة إن إدارة المدرسة تقفل 
أبواب الصفوف قبل بدء طابور الصباح 
بمــا يعني أن الطالبــات يعانين من الجو 
الحار والخانق النتظار الطابور، ومن ثم 
تحّمــل حــرارة مضاعفة مع بــدء فقرات 

الطابور الطويلة.
التكييــف  جــودة  ســوء  وانتقــدن 

منــه  المنبعــث  الهــواء  وأن  بالصفــوف، 
حــار. وبينــت أن عــدد الطالبــات ببعــض 

الفصول يصل إلى 31 تلميذة.
يشــار إلــى أن المدرســة تأسســت بالعام 
1980، وتضــم 986 طالبــة، و19 إدارية، 

و7 فنيات، و111 معلمة.
وارتفع مســتوى تقدير المدرسة بتقارير 
مــن  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة 
“مــرض” بالــدورة األولى، مــرورا بتقدير 
إلــى  وصــوال  الثانيــة،  بالــدورة  “جيــد” 

“ممتاز” بالدورة األخيرة.

ليلى مال اهللطابور “جدحفص” طويل ومكيفاتها حارة
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المنامة - المجلس األعلى للقضاء

سجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابا اعتدى على اثنين من قوات األمن العام أثناء مباشرتهما حادثا مروريا عندما كان 
المتهــم متوجهــا لجســر الملــك فهــد لمغادرة المملكة، إذ تعمد وحــال كونه بحالة غير طبيعية أثناء إدخالــه للدورية األمنية بضرب 

وسب والشرطيين المجني عليهما، وذلك لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

بملــف  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
القضيــة إلــى مــا ورد فــي بــاغ المجنــي عليه 
األول، والــذي قــرر أنــه وأثنــاء مــا كان يــؤدي 
زميلــه  برفقــة  الواقعــة  بيــوم  عملــه  واجــب 
الشــرطي المجني عليه الثاني، وعند الســاعة 
غرفــة  قبــل  مــن  إباغهمــا  تــم  مســاء،   7:30
مــروري  حــادث  بوجــود  الرئيســة  المراقبــة 
بالقرب من جســر الملك فهــد، فتوجها للموقع 
وشــاهدا أن الشــخص المتسبب بالحادث كان 
بحالــة غيــر طبيعيــة وواضــح أنــه فــي حــال 

سكر.
الثانــي  عليــه  المجنــي  إليــه  توجــه  فقــد  لــذا 
وســأله عن تفاصيل الحادث المروري، وطلب 
إجــراءات  الســتكمال  معهمــا  الحضــور  منــه 
الحــادث فــي اإلدارة العامــة للمــرور، مشــيرا 

لــم يكــن حينهــا فــي وعيــه،  إلــى أن المتهــم 
فاصطحبــاه إلــى الدوريــة ووضعــا علــى يــده 
األصفــاد الحديديــة “الهفكري”، لكنه ثار غضبا 

ورماهما بألفاظ غير الئقة وخادشة للحياء.
ولفــت إلــى أن المتهــم لــم يكتــف بذلــك، بــل 
تعمــد ركلــه برجلــه، كمــا ضــرب زميلــه علــى 
كتفــه األيمــن، وكان سيتســبب لهــم بحــادث 
الثانــي  الشــرطي  قيــادة  أثنــاء  آخــر  مــروري 
للدوريــة مســببا فوضــى كبيــرة، إذ تفاجــأ بــه 
يعــّض األخير فــي أعلى يده، فدفعــه المجني 
المركبــة، وتحــرك هــو  الثانــي وأوقــف  عليــه 
إليه لتثبيته وطلبا من غرفة المراقبة إرســال 

دورية نجدة لهما.
وبالفعــل حضــرت دوريتيــن إضافيتيــن لهمــا، 
وعنــد وصولهــم إلــى عيــادة وزارة الداخليــة 

“القلعــة” ســمع بأنه تســبب بفوضــى في غرفة 
العيادة واعتدى على المعالج هناك.

وبالتحقيــق مــع المتهــم أنكــر مــا نســب إليــه، 
أصدقائــه  برفقــة  للمملكــة  حضــر  إنــه  وقــال 
وتجولــوا فــي البحريــن، ثــم عــادوا للفنــدق، 
وذهــب هــو إلــى الملهــى الليلــي، وفيــه أعطاه 
صديقه مشــروبا ال يعرف ما هو إال أنه تناوله 
بالكامــل، نافيــا معرفتــه بمــا حصــل بعــد ذلــك 
الشــراء، مؤكــدا عــدم علمــه أي شــيء بشــأن 

االعتداء على الشرطة.
وأوضــح أنــه اســتيقظ عنــد الســاعة الثالثــة 
حينهــا  وكان  التالــي  اليــوم  فــي  عصــرا 
تفحــص  إنــه  وقــال  الســلمانية،  بمستشــفى 
جســده هنــاك وتبيــن لــه وجــود آالم بجســده 

ورجله وإصبعه وكدمات برأسه ووجهه.

اســتقبل معالــي رئيــس محكمــة التمييــز 
نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء 
المستشــار عبدهللا البوعينين، في مكتبه 
حســن بديــوي رئيــس جمعيــة المحامين 
البحرينيــة، وســعاد ياســين نائــب رئيس 
وناصــر  البحرينيــة،  المحاميــن  جمعيــة 
الكريويــن األمين العام التحاد المحامين 
العرب، وشــريان الشــريان رئيس جمعية 

المحامين الكويتية. 
 ورحــب المستشــار البوعينيــن بالحضور 
بــه جمعيــة  الــذي تقــوم  بالــدور  مشــيًدا 
المحاميــن البحرينيــة في ســبيل تحقيق 
العدالــة فــي المجتمــع، كمــا أشــاد بعمــق 
العاقــات األخويــة بيــن مملكــة البحرين 
خــال  واســتعرض  الكويــت،  ودولــة 
البلديــن  بيــن  المشــترك  التعــاون  اللقــاء 

تطويــره  وســبل  القانونــي  المجــال  فــي 
وتنميته. 

 مــن جانبهــم، شــكر الكريوين والشــريان 
علــى  البوعينيــن  عبــدهللا  المستشــار 
المبذولــة  والجهــود  االســتقبال،  حفــاوة 
األخويــة  العاقــات  تطويــر  ســبيل  فــي 
والتعاون المشترك الرتقاء بالمجتمع من 

خال إرساء الحقوق وتحقيق العدالة.

المتهم ســبب فوضى كبيرة وكاد يســبب حادثــا مروريا

مشيًدا بدور “المحامين البحرينية” في سبيل تحقيق العدالة

3 سنوات لسكران اعتدى على شرطيين

البوعينين يستعرض التعاون مع وفد قانوني كويتي 
خالل االستقبال

07 local@albiladpress.com
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التميمي: العرب مدعوون إلدراك أهمية التعايش حتى ال ينزلقوا للهاوية

الجســرة  فــي  جابــري  مجلــس  اســتضاف 
مســاء يــوم أمــس األول، نــدوة مهمــة عــن 
“التعايش اإللكترونــي”، قدم ورقتها الخبير 
في التقييم المؤسســي وأفضل الممارسات 
التميمــي، وبحضــور جمــع واســع  إبراهيــم 
مــن المهتميــن، ومــن رجال المجتمــع، وأدار 

الندوة نهى كرمستجي.
الشــواهد  مــن  مجموعــة  التميمــي  وقــدم 
القصصيــة الواقعيــة، التــي تعبــر عــن واقــع 
التعايش اإللكتروني على مستوى الشركات 

الكبرى، والعابرة للحدود.
واســتهل ببدايــة حديثه، بتقديــم مثال عن 
شــركة “هيلس ميديا”، التي أغلقت الســوق 
ذكــرت  وصــور،  “هاشــتاقات”  بـــ  الكينــي 
الكينييــن بأحــداث 2007 وبــدور الشــرطة 
بعــدم نزاهة االنتخابات، وقــال “خال هذه 
وهجــر  شــخص،  ألــف   13 قتــل  األحــداث 
مليون شــخص، بسبب )هاشــتاقات( وصور 
على النت، حتى أن أوباما وجه خطابا قال 
فيه: إلى أهلي في كينيا أدعوكم للتسامح، 
وللقيم، وألن ما حدث هنالك لم يكن باألمر 

الطبيعي”.
التميمــي “شــركة فيســبوك أعلنــت  وأردف 
قبــل فتــرة إلغــاء 650 حســابا بهــا تحــرض 
علــى كراهية دول الخليــج، وُأعلن بأن هذه 

الحسابات تدار من إيران”.
النائبــة  مقتــل  قصــة  أيضــا  “هنــاك  وتابــع 
 ،2016 العــام  كوكــس(  )جــو  البريطانيــة 
تغريــدة  ألــف   50 مقتلهــا  واكــب  والتــي 
والقتــل،  الكراهيــة  ثقافــة  لمواجهــة  تدعــو 
الســتمر  وجهــوده،  )غوغــل(  موقــع  ولــوال 
موقــع )يوتيــوب( في التشــجيع علــى ثقافة 
الكراهيــة هــذه؛ ألنــه وببســاطة ال يهمــه مــا 
يحــدث حــول العالــم، بقــدر تحقيــق أعلــى 
نســبة مــن المشــاهدات وفــق الخوارزميات 

التي تحقق )الترند(”.
وفــي هــذا الصــدد قــال التميمــي “أعتقد أن 
القانــون يجــب أن يفعــل بهــذا الجانب، عبر 
نقل التعايش اإللكتروني من مرحلة الســب 
والشــتم إلــى مرحلــة ضابطــة مــن االلتــزام 
واحتــرام اآلخــر، والمفارقــة هنــا أن الســب 
يكــون  الشــخصية  المواقــف  فــي  والشــتم 
بخاف ذلك بساحات التغريد، حيث يصنف 

حينها بشكل أكبر؛ باعتبار أنها هذه اإلساءة 
تكــون مثبتة ومخزنــة، حتى لو حذفت من 
تطبيــق )تويتــر(، إال أنهــا - بالمقابــل - تظــل 

باقية وموجودة في )غوغل(”.
وذكر أن “مسألة التعايش اإللكتروني توجز 
بــأن الوجــود المجتمعــي فــي ســاحات  لنــا 
“السوشيال ميديا” أصحبت كبيرة ومأهولة 
جــدا، وتعكــس التأثيــر علــى النــاس وعلــى 
صنــع حياتهــم، ومــع الماحــظ هنــا لقضيــة 
مهمــة جــدا، وهــي عمليــة غســيل البيانــات 
فــي )النــت(، والتي يكون لها أثــر على حياة 

الناس، بشكل أو بآخر”.
وقال “عملية الغســيل هذه، تشــمل عمليات 
وتغييــر  وتشــويهها،  المعلومــات  طمــس 
مفاهيمهــا، وكان مقــرر حقــوق اإلنســان في 
)ماينمــار( قد أكد أن عملية غســيل البيانات 
هو سبب القتل الذي حصل في في بادة”.
واســتكمل التميمي “أذكر حدوث أمر شبيه 
توجيــه  إعــادة  أثنــاء  البحريــن  فــي  بذلــك 

الدعــم للكهربــاء والماء، إذ انتشــرت وصلة 
على تطبيق )واتســاب( تدعو المستخدمين 
لتســجيل بياناتهــم وبيانــات أفــراد عوائلهم 
أمــر  الكهربــاء، وهــو  للحصــول علــى دعــم 
حصــل مــن كثيريــن فــي البدايــات؛ ليتبيــن 
بعدهــا بــأن هــذه الوصلــة ال تمثــل أي جهــة 

رسمية، وإنما جهة مجهولة”.
وقــال إن “من يقوم بهــذه األعمال الخارجة 
عــن القانــون، هــم متخصصــون بمــا يســمى 
تخصــص  وهــو  االجتماعيــة(،  )الهندســة 
يــدرس بالجامعــات، وُيعلــم وُيوجــه بشــأن 
وعلــى  المجتمعــات  علــى  التأثيــر  كيفيــة 
الــرأي العام بهــا، وعلى أخذ المعلومات منها 
ألســباب قد ال تكون مفهومة لهم، خصوصًا 
أثنــاء بعــض األحــداث التــي تهمــه، محفــزة 

إياهم لتسجيل بياناتهم”.
وأشار إلى أن “إحدى الدراسات المتخصصة 
إلحدى الشــركات الروسية، أظهرت أن أكثر 
دول فــي العالم التــي بها محاوالت اختراق 

إلكترونــي هــي دول الخليج العربي، ســواء 
وبــأن  لمؤسســات،  أو  لحســابات شــخصية 
الحــرب الجديدة أصبحت في هذا المجال، 

بالعقول، وفي غسيل البيانات نفسها”.
بالوجــود  عنــه  يعبــر  “التعايــش  أن  وبيــن 
فــي   - - كمثــال  المتزامــن، وفكرتــه تكمــن 
تجربــه البوســنيين حيــن تــم تهجيرهم في 
بادهــم، وكيــف  مــن  الثمانينــات  منتصــف 
أســمائهم  لتغييــر  منهــم  الكثيــر  اضطــر 
المجتمعــات  مــع  ليتعايشــوا  وهوياتهــم، 
بهــم، ويحصلــوا علــى حقوقهــم  المحيطــة 

السياسية والمعيشية”.
نحــن ال نحتــاج ألن  البحريــن  “فــي  وتابــع 
نغيــر أســماءنا لكــي نحصــل علــى حقوقنــا، 
فهــي مكتســبة وفــق القانــون، وبادنا تقدم 
أنموذجــا رائعــا بهــذا الجانــب، لكــن الوعــي 
مطلوب هنا؛ حتى ال يكون التسليم بمسمى 

التعايش تهديد لنا”.
وأكمــل التميمــي “فــي العالــم العربــي ومــن 
بعد 2011 تحديدا، األمم المتحدة أصدرت 
معيــار جديــدا فــي تقريــر التنميــة البشــرية 
اســمه )الشــعور بالرفــاه( وتحته معيــار آخر 
اسمه )الثقة في اآلخر( وأعلى دولة حققت 
هــذا المعيار هي المملكة العربية الســعودية 
وبنســبة 36 %، وأقــل دولــة عربيــة بذلــك 
كانت لبنان وبنسبة 7 % فقط، ولكم تخيل 

حجم المشكلة”.
واختتــم حديثــه بالقول “إذا لم يدرك العالم 
منهــا  يعانــي  التــي  األزمــة  حجــم  العربــي 
وأعنــي أزمــة التعايــش، فإنــه ســيتجه إلــى 

منزلق خطر جدا”.

 إبراهيم التميمي يتحدث في الندوة

مجلس جابري يستضيف ندوة “التعايش اإللكتروني”

أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى قضية المتهم بالشــروع في قتل جــاره بقالي فبراير 
الماضي، والذي عمد إلى طعنه بســكين؛ لوجود خافات بينهما حول مواقف الســيارات بجوار 
منزليهما، لجلســة 20 أكتوبر الجاري؛ وذلك لاســتماع إلى باقي شــهود اإلثبات واالطاع على 
تقريــر الطبيــب النفســي، فــي حيــن ينكر المتهم ما نســب إليــه، مدعيا أن المجنــي عليه هو من 

أخرج السكين وهدده بها؛ لخافات بينهما على تلك المواقف.

20 أكتوبر سماع باقي شهود قضية شروع مواطن بقتل جاره

إبراهيم النهام | تصوير خليل إبراهيم

Û  يجلــس المحافــظ الشــاب ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي آل خليفــة بتواضعه
المعهــود فــي المجلــس األســبوعي للمحافظــة، مبتســًما ومرحًبــا بالحضــور، 
معتبــًرا لقاءهــم والحديــث معهــم بوصلــة نجــاح للمســؤول، وخارطــة عمــل 

للمستقبل، ما األولويات التي تهم المواطن؟ ومن أين نبدأ؟ وكيف؟
Û  ،فــي صبيحــة يــوم أمــس، تحــدث ســموه باهتمام عــن مآثــر اآلبــاء واألجداد

ومســاعيهم الطولــى فــي بنــاء الدولــة، وفــي الحفــاظ علــى ديمومــة العادات 
والقيــم والتقاليــد بهــا، وهــو يذكرهــم باالســم، والمنطقــة، مــن جــو، والــزالق، 
والرفــاع وغيرهــا، مؤكــًدا وجوب توريثها، والســير فيها، بمســار لطالما عبرت 
مواقفــه وأحاديثــه التاريخيــة، بــأن للبحريــن رجــااًل، تفانــوا ألجلها، شــجاعة، 

ووفاء، وتضحية.
Û  لفتــة ســموه الكريمــة هــذه، التــي أثــارت إعجــاب جمــع الحضــور، هــي مورثة

يحتاجهــا  مآثــر  وهــي  العظيــم،  والجــد  العظيــم،  األب  مآثــر  مــن  بدورهــا 
البحرينيــون اليــوم أكثــر من أي وقــت مضى، لبناء وطن قــوي، متين، يواجه 
بصابــة ووعــي، موجات التضليل، وأكــوام العادات المســتوردة، والتي تبرع 

بطمس وتشويه المفاهيم الوطنية، وفي تغيير مامحها.
Û  كان سمو المحافظ قريًبا من زواره كعادته دوًما، يحترمهم ويقدرهم، ويعمل

لجانبهم خدمة للمليك وللوطن وللمواطن، فشكًرا لمساعيه الخيرة والمستمر 
لبناء وطن جميل نرنو إليه جميًعا، أساسه المتين مآثر آبائنا وأجدادنا والتي 
رسمت تقاطيع هذا الوطن، وقادته لواقع زاهر من التقدم والتحضر والنماء.

سمو محافظ 
الجنوبية 

واستذكار 
مآثر األجداد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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أرجــأت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
النفســية  الطبيبــة  محاكمــة  الرابعــة 
والمتهميــن معها بواقعــة القذف علنا 
فــي حــق عــدد مــن الشــاكين ونشــر 
اســتعمال  وإســاءة  كاذبــة  أخبــار 
نشــرت  بعدمــا  االتصــال،  وســائل 
البــث المباشــر  الطبيبــة عبــر خدمــة 

التواصــل  برنامــج  فــي   ”Live“
مقابلــة  “اإلنســتغرام”  االجتماعــي 
عرضهــا  أثنــاء  طالبــة  مــع  كاملــة 
لمشــكلتها إثــر فصلهــا مــن المدرســة 
“الاريــكا”،  لعقــار  ترويجهــا  بســبب 
لجلسة 10 أكتوبر الجاري؛ لاستماع 

إلى شهود النفي.

10 أكتوبر سماع شهود النفي 
”Live“ بواقعة تشهير عبر 6 أشهر مع وقف التنفيذ لموظف “مرور” اختلس 50 ديناًرا

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  حبســت 
موظف في الثاثينات من العمر، مخلى ســبيله 
بقرار من المحكمة في وقت سابق لمدة 6 أشهر 
فقط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، 
دانتــه  إذ  المختلــس،  المبلــغ  بــرد  ألزمتــه  فيمــا 
باختاس مبلغ مالي ال يتجاوز الـ 50 دينارا من 
مقــر عمله بــاإلدارة العامــة للمــرور، بعدما تمكن 
مــن خــداع مــا ال يقــل عــن أربعــة مواطنيــن من 
فئــة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات 
تســجيل مركباتهم واســتلم من كل واحد منهم 
مبلــغ 10 دنانيــر قيمــة حصولهــم علــى “البيــج”، 
إال أنــه لم يســلمهم أرصدة تفيــد بذلك، ولم يتم 
اكتشــاف الوقائع إال بعد ســنة مــن ارتكابها عند 

حضورهم لتجديد تسجيل مركباتهم.
وتتحصــل التفاصيــل فيما أبلغ بــه نقيب بإدارة 
مكافحــة الفســاد بــورود معلومــات مــن اإلدارة 
العامــة للمــرور عــن قيــام المتهم باســتام مبالغ 

ماليــة مــن بعــض األشــخاص الذيــن يحضــرون 
لــإدارة لتســجيل مركباتهــم الخاصــة ومــن ثــم 
يقــوم باختــاس تلك المبالغ المالية لنفســه، وال 
يقوم بتسجيل المركبات في النظام اإللكتروني 

الخاص باإلدارة العامة للمرور.
وأوضــح أن المتهــم كان يقــوم بتســليم هــؤالء 
المتضرريــن شــهادات تســجيل المركبــة )البيج( 
نظيــر المبالــغ الماليــة التــي قامــوا بدفعهــا، إال 
أنــه وبعــد مرور ســنة عنــد انتهاء تســجيل تلك 
األشــخاص  هــؤالء  مراجعــة  وعنــد  المركبــات 
لتســجيل   2017 العــام  غضــون  فــي  لــإدارة 
مركباتهــم مجددا تفاجأوا بأن مركباتهم لم يتم 
تســجيلها العام الســابق من قبل المتهم المذكور 

أعاه.
وعنــد ســؤال المتهــم مــن قبــل اإلدارة العامــة 
للمــرور عمــا هو منســوب إليه أنكــر الواقعة في 
بادئ األمر، لكنه اعترف الحقا بقيامه بذلك، كما 
انه عند استدعاء المتضررين من عدم تسجيل 
مركباتهم وســؤالهم عــن الواقعة وعن الموظف 

الذي أصدر لهم شــهادة تســجيل المركبة مقابل 
مبلــغ وقــدره 10 دنانيــر، وتبيــن أنــه هــو المتهم 

المذكور أعاه.
كمــا أنــه باالســتعام من رئيــس شــعبة التطوير 
وتقنيــة المعلومــات بــاإلدارة العامــة للمرور عن 
اســم المســتخدم الــذي قــام بالبحــث عــن أرقام 
أصحــاب  المتضرريــن  األشــخاص  مركبــات 
الباغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمتهم، 
وأنــه ال يوجــد أي رصيــد مالي لتلــك المعامات 
فــي النظــام المالي لإدارة العامــة للمرور. وذكر 
أحــد الشــهود أنــه تفاجــأ بإباغه بوجود رســوم 
تأخيريــة عليــه نتيجــة عــدم تســجيله لمركبتــه 
في ســبتمبر مــن العام الماضي لباغــه، وعندها 
علــم بأمــر الموظــف المتهــم، حيــث إن األخيــر 
كان قــد ســلمه )البيــج( ولــم يســلمه رصيد يفيد 

بتسجيل سيارته.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه استولى على 
رســوم التســجيل لتلك المركبات لنفســه، ودون 
تســليمها للجهــة المختصــة المتمثلــة في شــعبة 

الشؤون المالية، وكذلك بقيامه بصرف وتسليم 
المتضرريــن لشــهادات التســجيل )البيــج( دون 
تســجيلها لهــم رســميا ودون تســليمهم رصيــدا 

يفيد بذلك.
أنهــا  أبلغتــه  بالعمــل  زميلتــه  أن  أيضــا  وقــرر 
أجهــزة  مــن  لعــدد  اســتخدامها  عنــد  الحظــت 
الكمبيوتــر تشــغيل حســابه علــى تلــك األجهزة، 
وال تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم 
بنفســه إلى مديــر التراخيص بكتاب بشــأن هذا 

األمر، إال أنه ال يعلم ماذا حدث بعد ذلك.
أن  المناوبــات  جــدول  عــن  باالســتعام  وثبــت 
المتهــم كان على رأس عمله في الفترة النهارية 
خال األشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، 
وهي ذات األشهر التي تم فيها تسليم أصحاب 
الســيارات )البيــج(، وثبــت أن المتضرريــن كانوا 
مــن فئــة المتقاعديــن، أن أعمارهم تفــوق الـ 63 
عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم خمسة فقط 
حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم 

يختلس سوى 50 دينارا فقط.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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تشــغيل نظــام مايكروســوفت إنتربرايســز بـــ 947.7 ألــف دينار

للصـرف الصحـي بـالسهلة

طرحت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات في جلسة 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتنفيذ 
المرحلــة األولــى مــن مشــروع الصــرف الصحــي فــي 
منطقة السهلة بمجمع 441 تقدم إليها 19 عطاًء أقلها 
بنحــو 369 ألــف دينــار لشــركة “جاهيكــون”، وأكبرهــا 

بقرابة 904.1 ألف دينار.
ويهــدف المشــروع إلى تنفيذ شــبكة للصرف الصحي 
وتوصيلهــا بالشــبكة العامــة وذلــك لخدمــة جــزء مــن 
منطقة الســهلة بمجمع 441. ويشــتمل المشروع على 
تنفيــذ: الخطوط الرئيســية طولهــا 1,457 متر، و592 
متــر طــول الخطــوط الفرعيــة، 51 غرفــة التفتيــش 

الرئيسية، و98 غرف التفتيش الفرعية.
وكان وزيــر األشــغال وشــئون البلديــات، عصــام خلف 
بحث أمس عدًدا من احتياجات أهالي الدائرة الرابعة 
في المحافظة الشمالية، ومن ضمنها موضوع الصرف 
جبلــة  فــي  و431   454 لمجمعــي  خصوًصــا  الصحــي 
حبشــي ومجمــع 441 فــي الســهلة الشــمالية، مؤكــًدا 
أولويــة موضــوع الصــرف الصحــي بالنســبة لمشــاريع 

الوزارة في المناطق التي لم تصلها الشبكة بعد.
وفتح المجلس مناقصة أخرى للوزارة لتنفيذ مقاولة 
أعمــال الصيانــة لمــدة ســنتين للمســطحات الخضراء 
ونظــام الــري لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل 
بمنطقــة الصخيــر تقــدم إليهــا 8 عطــاءات أقلها بنحو 

41.2 ألف دينار.

93 عطاء لـ 8 جهات

وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقــع المجلس 
أمــس فتــح 93 عطــاء لـ 17 مناقصــة ومزايدة تابعة لـ 
8 جهــات حكوميــة، فــي حين تم تعليــق 10 عطاءات 
تابعــة لـــ 8 مناقصــات. وبلــغ مجمــوع أقــل العطــاءات 
المقدمــة نحــو 3.3 مليــون دينــار لـــ 89 عطــاء، وتــم 

بســبب  وحيــدة  لجهــة  تابعــة  عطــاءات   4 اســتثناء 
موقــع  علــى  الفنيــة  المعلومــات  تحصيــل  صعوبــة 

المجلس.
وفتــح المجلــس 4 مناقصات لشــركة تطوير للبترول، 
أولهــا لتوقيــع اتفاقيــة تشــغيل نظــام مايكروســوفت 
إنتربرايســز وتوفيــر حلــول مــن أجــل الحصــول على 
أفضــل النتائــج التــي تتماشــى مــع قوانيــن وأنظمــة 
العمــل  مــن  جــزًءا  ســيتضمن  كمــا  مايكروســوفت، 
تشــغيل نشــاط إدارة أصــول برمجيــات تقــدم إليهــا 
3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 947.7 ألــف دينــار، في حين 
أكبرهــا بقرابة 1.3 مليون دينار، والثانية لتوقيع عقد 
زمنــي لمــدة 5 ســنوات لتوريــد قطــع موصلة للشــركة 
لنظــام  وأيًضــا  الشــركة  مشــاريع  فــي  الســتخدامها 
الصيانــة فــي جميــع منشــآتها داخــل حقــل البحريــن 
لضمان استمرارية اإلنتاج بأقصى طاقة تقدم إليها 6 
عطــاءات أقلها بنحو 95.5 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 
6.5 مليــون دوالر )مــا يعــادل 2.4 مليــون دينار(، فيما 
تعلقــت الثالثــة بتراخيــص وصيانــة مــدة ســنة لنظام 
)NetBack up Appliances( تقــدم إليهــا 4 عطاءات 

علق اثنان منها وأقل عطاء بنحو 589.9 ألف دينار.

رسم خرائط أنابيب توزيع الكهرباء

والمناقصة األخيرة لـ “تطوير للبترول” لرســم خرائط 
 8 إليهــا  تقــدم  األرض(  )تحــت  الغــاز  توزيــع  شــبكة 
عطــاءات علــق اثنــان منهــا وأقــل عطــاء بنحــو 84.3 
ألــف دينــار في حيــن أكبرها بقرابــة 1.1 مليون دينار. 
وتنــوي الشــركة القيــام برســم خرائــط جميــع أنابيــب 
شــبكة توزيــع الغــاز، حيــث إن مواقــع أنابيــب شــبكة 
توزيــع الغــاز غيــر معلومــة بشــكل دقيــق وال توجــد 
معلومات وسجالت محدثة بهذا الخصوص. ويشمل 
نطــاق العمــل القيــام بالمســح الطوبوغرافــي لجميــع 
ممرات أنابيب شــبكة توزيع الغاز، القيام بالمســح من 
خالل رادار مســح األرض ألنابيب شــبكة توزيع الغاز 

المدفونة، التحقق من صحة نتائج المســح من خالل 
رادار مســح األرض للمواقــع المختــارة لحفــر الحفــر 
التجريبيــة، وتحديــث ســجالت أنابيب شــبكة توزيع 

الغاز كما هي مبنية.
كمــا فتــح المجلس 4 مناقصات لشــركة نفط البحرين 
علــى  اإلشــراف  خدمــات  لتوفيــر  أبرزهــا  “بابكــو”، 
األعمال المتعلقة بمواد المقاومة الحرارية تقدم إليها 
عطــاءان علق أحدهما وأقل عطــاء بنحو 399.7 ألف 

جنيه استرليني )ما يعادل 68.7 ألف دينار(.

215.8 ألف دينار لوجبات “طيران الخليج” 

 كذلــك فتــح المجلــس 3 مناقصــات لشــركة طيــران 
الخليــج، أبرزهــا لتوفيــر وجبــات خفيفــة لذيــذة مــن 
 / الجبــن   / المالــح  الدرجــة االقتصاديــة: مزيــج مــن 
العشــبية أو أي نكهة لذيذة أخرى مناســبة تقدم إليها 
4 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحو 215.8 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 764.5 ألف دينار.
إضافــة إلــى ذلك، فتح مناقصــة لبوليتكنيك البحرين 
الكليــة  لموظفــي  الطبــي  التأميــن  خدمــة  لتوفيــر 
إلــى   2020 ينايــر   1( واحــدة  ســنة  لمــدة  وعوائلهــم 
أقلهمــا  عطــاءان  إليهــا  تقــدم   )2020 ديســمبر   31
بنحــو 192.5 ألــف دينــار، ومناقصــة لهيئــة التخطيط 
لموقــع  أمــن  4 حــراس  لتوريــد  العمرانــي  والتطويــر 
الهيئــة تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا بنحــو 1.3 ألــف 
دينــار، ومناقصة لهيئة الكهرباء والماء لتزويد خدمة 
 3 لمــدة  التخزيــن  ألجهــزة  الفنــي  والدعــم  الصيانــة 
ســنوات تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحــو 189.2 ألــف 
دينــار، ومزايدة ألمانة العاصمة الســتئجار محل رقم 
22 الكائــن بشــارع الســيد محمــود أحمــد العلــوي فــي 
مجمــع 314 بســوق المنامــة المركــزي لمدة 4 ســنوات 
ميالدية ويكون الشــهران األوليان من مدة هذا العقد 
فتــرة ســماح بــدون مقابــل بنحــو 125.3 ألــف دينــار؛ 

وكان قد تقدم إليها 9 عطاءات.

“أرامكو” تعيد تمويل ديون لـ 
”ساتورب” بـ2.2 مليار دوالر

قالــت مصــادر لوكالة بلومبيــرغ إن أرامكو 
الســعودية تجري محادثــات مع عدة بنوك 
إلعــادة تمويــل ديــون لمصفــاة “ســاتورب” 
وهي مشــروع مشترك بين أرامكو وتوتال 
الفرنســية. وتبلغ قيمة الديون التي يجري 
العمــل علــى إعادة تمويلها نحــو 2.2 مليار 
هــذه  وراء  مــن  أرامكــو  وتســعى  دوالر. 
الخطــوة إلــى خفــض تكاليــف االقتــراض 
الفائــدة.  أســعار  تراجــع  مــن  واالســتفادة 
وأشــارت بلومبيــرغ إلــى أن الديــون تعــود 
لبنوك ســعودية ودوليــة، ومقومة بالدوالر 
 Sumitomoبنــك أن  مضيفــة  والريــال، 
الريــاض يقدمــان  اليابانــي وبنــك   Mitsui
محادثــات  فــي  االستشــارية  الخدمــات 

إعادة تمويل القروض.

دبي - العربية.نت

المنامة - بورصة البحرين

أقفل “مـــؤشر البحريـــن العام” أمس عند مســتوى 1,512.55 بانخفاض وقدره 
1.38 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم األربعــاء، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن 
اإلسالمـي عند مستوى 746.28 بانخفاض وقـدره 1.33 نقطة مـقارنـة بإقفالـه 

السابق.

 وتــداول الـمستثـــمرون 3.17 مليــون 
سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 775.50 
ألــف ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 
64 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتـــهم 
الخدمــات والتي بلغت قيـــمة أســهمه 
أي  ديـنـــار  ألــف   323.63 الـمتداولـــة 
القيـــمة  مــن   %  41.73 نســبته  مــا 

اإلجـمـــالية للتداول وبكـمية قدرها 
888.12 ألف سهم، تـم تنفيذها من 

خالل 26 صفقة.
 وجــاءت شــركة )بتلكــو( فــي 

بـــلغت  إذ  األول  الـمركـــز 
قيـــمة أســهمها الـمتداولـــة 
أي  ديـنـــار  ألــف   291.52
مــا نســبته 37.59 % مــن 
األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي 

الـمتداولـة.
فكـــان  الـــثاني  الـمركـــز  أمـــا   

أللمنيــوم البحريــن )ألبــا( بقيـــمة 

قدرها 87.60 ألف ديـنـار أي ما نسبته 
11.30 % من إجـمـالـــي قيـمة األسهم 

الـمتداولـة.
ثـم جاءت شركة البحرين للتسهيالت 
التجاريــة بقيـــمة قدرهـــا 85.80 ألــف 
مــن   % 11.06 مــا نســبته  ديـنـــار أي 

إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

تداول 3.2 مليون سهم بـ 775.5 ألف دينار

نيويورك - بنا نيويورك - مباشر

أكــدت الكويــت حرصهــا على دعــم الدول 
التــي  الدولــي  المجتمــع  فــي  األعضــاء 
تواجــه تحديات تحقيــق التنمية الوطنية 

وأهداف التنمية المستدامة.
اللجنــة  أمــام  الكويــت  ممثــل  وأوضــح 
الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
المعنية بالشــؤون االجتماعية واإلنســانية 
وفــق  الســنان،  عبدالوهــاب  والثقافيــة 
أن  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  ذكــرت  مــا 
دعــم الكويــت يأتــي مــن خــالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية الذي يساهم 
ا في  بتمويل اكثر من 981 مشروًعا تنمويًّ
107 دول حول العالم حيث يقدر إجمالي 
قيمة القروض المقدمة من الصندوق منذ 
تأسيســه بأكثــر مــن 3ر6 مليــار دينــار مــا 

يعادل أكثر من 7ر21 مليار دوالر.
للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  أن  يذكــر 
االقتصادية العربية، أول مؤسسة إنمائية 
في الشــرق األوســط تقوم بالمساهمة في 

تحقيــق الجهود اإلنمائية للدول العربية و 
الدول األخرى النامية.

القــروض  بــه   ولعــّل مــن أهــم مــا تتســم 
ميســرة  أنهــا  الصنــدوق  يقدمهــا  التــي 
تهــدف إلــى مســاعدة الــدول الناميــة فــي 
تمويــل مشــاريعها اإلنمائيــة، وفــي تنفيــذ 
برامــج التنميــة فيها، كما يقــوم الصندوق 

بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف إعداد 
واالقتصاديــة  الفنيــة  الجــدوى  دراســات 
للمشــروعات اإلنمائيــة فــي هــذه الــدول، 
وتدريــب الكــوادر الوطنيــة فيهــا، إضافــة 
إلــى ذلك، يقوم الصندوق بالمســاهمة في 
الدوليــة  التنمويــة  المؤسســات  رأســمال 

واإلقليمية.

فقــد أغنــى 10 أشــخاص فــي العالــم نحــو 
13 مليــار دوالر في 24 ســاعة، بعد موجة 
التراجع الحادة التي تعرضت لها البورصة 

األميركية أمس األول.
وبلغــت خســائر أكبر 10 أثريــاء في العالم 
وفقــًا لقائمة “بلومبرج للمليارديرات” التي 
تضــم 500 رجل أعمال، نحو 12.77 مليار 

دوالر.
وكان مؤشــر “داو جونــز” فقــد عنــد ختــام 
 494 يعــادل  مــا  األول   أمــس  تعامــالت 
نقطــة ليهبط إلــى مســتوى 26078 نقطة، 
وهــو أســوأ أداء يومــي منذ 23 أغســطس 
األســهم  انخفــاض  ويأتــي  الماضــي. 
األميركية وســط مخاوف ركود االقتصاد 
بعد الكشــف عن سلسلة بيانات اقتصادية 

سلبية.
 وفــي األســبوع الجــاري كشــفت البيانــات 
الشــهر  فــي  الصناعــي  النشــاط  انكمــاش 

الماضي ألدنى مستوى في 10 سنوات.

وقــاد برنــار أرنــو -ثالــث أغنــى رجــل فــي 
العالــم- الخســائر حيــث تراجعــت ثروتــه 
أمــس األول بمقدار 3.07 مليار دوالر عند 

88.09 مليار دوالر.
أمــا جيــف بيزوس مالــك شــركة “أمازون” 
وأغنــى رجــل في العالــم فتراجعت ثروته 
بمقــدار 1.32 مليــار دوالر لتصــل إلى 107 

مليارات دوالر.
وهبطــت ثــروة بيــل جيتــس ثانــي أغنــى 

رجل في العالم بمقدار 1.4 مليار دوالر.
أمــا أقــل المتأثرين من الهبوط الحاد الذي 
مــارك  فهــو  األميركيــة  البورصــة  شــهدته 
زوكربيــرج الــذي تراجعــت ثروتــه بمقــدار 

450 مليون دوالر عند 67.7 مليار دوالر.
وتعرضــث ثــروة رجل األعمــال الري بايج 
والذي يأتي في المركز التاســع والمؤسس 
 1.11 بمقــدار  لشــركة “جوجــل”  المشــارك 

مليار دوالر 57.5 مليار دوالر.

ممثل الكويت متحدًثا أمام اللجنة الثالثة األممية

بالعالم مــشــروعــا   981 مــن  أكــثــر  بتمويل  تساهم  ــة األميركيــة ــد بعــد موجــة تراجــع البورص ــوم واح فــي ي
الكويت تدعم دوال في تحديات التنميةخسائر أغنى 10 أشخاص بالعالم
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ألــــف ديــنـــار

مليار دوالر

ال يزال الرئيس األميركي دونالد ترامب يحافظ على ثروته عند نفس مســتوياتها لكن 
ترتيبه في قائمة فوربس لألثرياء في الواليات المتحدة تراجع 16 مركًزا دفعة واحدة. 
وتقّدر ثروة رئيس الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بنحو 3.1 مليار دوالر بنهاية 
ســبتمبر الماضــي، لتكــون مســتقرة للعــام الثاني علــى التوالــي وفًقا لتقديــرات فوربس 

ألغنى 400 شخص في الواليات المتحدة.

الرئيــس  فــإن  فوربــس،  مجلــة  وبحســب 
األميركــي حــل بالمرتبة رقــم 275 من بين 
األثريــاء األميركيين، وهو ما يعني تراجع 
16 مركــًزا مقارنــة مع التصنيــف الذي كان 

يشغله قبل عام مضى.
 لكن في الوقت نفسه، فإن مكانة الرئيس 
ا تعتبــر أقل بنحو  األميركــي بالقائمــة حاليًّ
119 مركًزا عند المقارنة مع ترتيبه قبل أن 
يصبح رئيًســا للواليات المتحدة. وتســتند 
تقديــرات فوريــس على أشــهر مــن البحث 
عن ســجالت الممتلــكات وفحص البيانات 

زمــالء  مــع  مقابلــة   62 وإجــراء  الماليــة 
الرئيس وشركائه ومراقبي الصناعة.

العالمــات  ذات  ترامــب  أعمــال  وتشــهد   
تراجعــت  كمــا  ا  حــادًّ انخفاًضــا  التجاريــة 
بــه،  أعمــال تراخيــص العقــارات الخاصــة 
والتــي تعــد محدودة بســبب تعهــده بعدم 
القيــام بصفقات أجنبيــة أثناء وجوده في 
منصبــه، إلــى 80 مليــون دوالر اليــوم بــدالً 

من 170 مليون دوالر المسجلة قبل عام.
ال  ممتلــكات  مــن  حصتــه  تبلــغ  كمــا   
تحمــل اســم الرئيــس فــي مانهاتــن وســان 

مليــون   928 مجموعــه  مــا  فرانسيســكو 
دوالر بزيــادة 77 مليــون دوالر عــن العــام 
الماضــي، وذلــك بفضــل التجديــدات فــي 

الوقت المناسب.
العاصمــة  فــي  ترامــب  فنــدق  ويظــل   
محفظــة  فــي  مضيئــة  نقطــة  واشــنطن 

الرئيس، حيث حقق عائًدا محدوًدا بنسبة 
1 % على الرغم من تباطؤ ســوق الفنادق 
المحليــة، وهــو مــا ســاعد في زيــادة قيمة 
حصــة الرئيــس البالغــة 77.5 % بنحــو 11 

مليون دوالر.
الجولــف  مراكــز  فــي  األعمــال  أن  ويبــدو 

ميامــي”  دورال  ناشــيونال  “ترامــب 
بــدأت تســير بشــكل جيــد، حيــث ارتفعــت 
اإليــرادات بنحو 1.5 % في العام الماضي 
بعــد أن شــهدت انخفاًضــا بنحو 26 % في 
الفتــرة مــن عــام 2015 وحتــى 2017، مــا 
أدى لزيــادة قيمــة المنتــج بنحو 20 مليون 
دوالر. وبحسب قائمة فوربس ألثرى 400 
شخص أميركي عن العام الحالي الصادرة 
باألمس، فإن مؤسس شركة أمازون جيف 
بيــزوس ال يــزال يحتفــظ بالصــدارة للعــام 

الثانــي على التوالي على الرغم من تراجع 
ثروته إثر تســوية الطالق في وقت سابق 

من العام.
وحافظ كذلك مؤسس مايكروسوفت بيل 
جيتــس علــى المرتبــة الثانيــة وهــو نفــس 
الجديــر  مــن  لكــن  الماضــي  العــام  ترتيــب 
بيــزوس  وبيــن  بينــه  الفجــوة  أن  بالذكــر 

تقلصت بشكل كبير لـ8 مليارات فقط.
وشــغل المليارديــر األميركــي وارن بافيــت 
زوكربيــرج  مــارك  فيســبوك  ومؤســس 
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  ومؤســس 
الثالثــة  المراكــز  إليســون”  “الري  أوركل 
أثريــاء  خمســة  أكبــر  قائمــة  فــي  األخــرى 

بالواليات المتحدة على الترتيب.
وصعدت ثروة أثري 400 شــخص أميركي 
فــي العام الحالي إلى مســتوى قياســي بلغ 
2.96 تريليــون دوالر وذلــك بزيادة 2.2 % 

عن أرقام عام 2018.

دبي- مباشر

ترامب يتراجع 16 مركًزا بقائمة األثرياء األميركيين
ثروة رئيس الدولة 

صاحبة أكبر 
اقتصاد بالعالم 
3.1 مليار دوالر

دونالد ترامب
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أمل الحامد

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

368,964.24 JAHECON 19 مشروع الصرف الصحي في منطقة السهلة مجمع 441 
)المرحلة األولى(

األشغال 
والبلديات

947,677.80  ALMOAYYED COMPUTERS S.P.C 3 اتفاقية تشغيل نظام مايكروسوفت إنتربرايسز تطوير 
للبترول

215,780.25  ABDULLATIF KHALID ALAUJAN FOOD
 STUFF EST BSC CLOSED 4 توفير وجبات خفيفة طيران 

الخليج

125,280.00  LEADERS INTERNATIONAL TRADING
 COMPANY W.L.L 9 مزايدة استئجار محل رقم 22 الكائن بشارع السيد محمود 

أحمد العلوي، مجمع 314 بسوق المنامة المركزي
أمانة 

العاصمة



ملكيتها كانت 
تعود لمجموعة 

جواد
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أكد خبراء عالميون ومحليون في مجال البيئة أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تقود الجهود العالمية الرامية 
ســيوفر  الــذي  الدائــري  االقتصــاد  عصــر  إلــى  لالنتقــال 
علــى العالــم تريليــون دوالر، ال ســيما فــي مجــال اإلدارة 
المســتدامة للنفايــات. يأتــي ذلك فــي إطار اســتعدادات 
العاصمة أبوظبي الســتضافة المعرض والمنتدى الدولي 
المتخصــص فــي إدارة النفايــات “إيكــو ويســت”، الــذي 
ستســتضيفه “تدويــر” )مركــز أبوظبــي إلدارة النفايــات( 
بالتزامــن مــع أعمــال القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل 
2020 الُمزمع عقدها في الفترة من 13 – 16 يناير 2020 
خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة الذي تستضيفه شركة 

أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.
 فمــع النمو الســكاني الحاصل في المنطقــة، من المتوقع 
أن يتضاعف إنتاج النفايات في الشرق األوسط وشمال 
ا بحلول عام 2050،  إفريقيــا إلــى 255 مليون طن ســنويًّ
وذلــك وفًقــا لتقديــرات البنك الدولــي. ويتوقــع المنتدى 
االقتصــادي العالمي أن تســاهم زيــادة تبني الدول حول 
العالــم لمعاييــر االقتصاد الدائــري الذي يقوم على تدوير 

توفيــر  فــي  اســتخدامها وتصنيعهــا،  وإعــادة  النفايــات 
مــا يعــادل تريليــون دوالر وأكثــر مــن 100 ألــف وظيفــة 

جديدة بحلول العام 2025.

 تحويل 75 % بعيداً عن المكبات

 وتســعى دولــة اإلمــارات، مــن خــالل مبــادرة “تســريع 
االقتصاد الدائري 360” التابعة لمنتدى االقتصاد العالمي، 
وتماشــًيا مــع “رؤية اإلمــارات 2021”، إلى تحويل 75 % 
من النفايات الصلبة بعيدًا عن المكبات والمطامر بحلول 
العــام 2021.   ويجمــع الحــدث الســنوي الرائــد، تحــت 
مظلته، عدًدا كبيًرا من العارضين والخبراء والمتحدثين 
اإلقليمييــن والدوليين في قطاعات إعادة تدوير وإدارة 
النفايــات وتحويــل النفايــات إلــى طاقــة، وذلــك بهــدف 
توفيــر منصــة متقدمــة تتيــح مشــاركة األفــكار والــرؤى 
حــول ُســُبل ابتــكار حلــول جديــدة لمواجهــة التحديــات 
المســتقبلية إلى جانب تبادل أفضل الممارســات المتبعة 
بمــا يســاهم فــي تعزيــز وخلق فــرص األعمــال الجديدة.  
إن االســتراتيجيات والخطــط االســتثمارية التــي أقرتها 

حكومــات دول مجلــس التعاون الخليجي في مســاعيها 
لتبنــي مفهــوم “االقتصــاد الدائــري” تمهــد الطريــق نحــو 
مســتقبٍل واعــٍد فــي مجال التنميــة المســتدامة واإلدارة 
ــا  عالميًّ مثــاالً  المنطقــة  دول  لتصبــح  للنفايــات  الفعالــة 
ُيحتــذى بــه فــي هــذا المجــال. ويقــدم معــرض ومنتــدى 
“إيكــو ويســت” رؤًى متقدمــة حــول الفوائــد التــي يمكن 
أن توفرها اإلدارة المتكاملة للنفايات وأهميتها في دفع 
عمليــة النمــو االقتصــادي المســتدام للــدول، إلــى جانــب 
الــدور المحــوري الذي تلعبه في حماية البيئة وتحســين 

جودة حياة الناس والمجتمعات.
 وســتعرض “تدويــر” خــالل المعــرض أفضل الممارســات 
المتبعة لديها في مبادرات االســتدامة وأحدث التقنيات 

صناديــق  اســتبدال  منهــا  الخطــرة  النفايــات  لمعالجــة 
النفايــات وإطــالق المــزادات اإللكترونيــة لبيــع النفايات 
القابلــة إلعــادة التدويــر إضافــة إلــى دعــم إعــادة تدويــر 
النفايــات في المناطق الســكنية ونقــاط تجميع النفايات 

الزراعية. ويشــارك في المعرض مجموعة من العارضين 
ا، مثــل “بيئة”  ــا وعالميًّ ــا وإقليميًّ والجهــات الرائــدة محليًّ
البيئــة  تطويــر  و”شــركة  إنترناشــيونال”  و”دوليفــو 

المحدودة” )إدكو( و”إلدان إلعادة التدوير”.

أبوظبي - أبوظبي إلدارة النفايات

الدول الخليجية تقود االبتكار باإلدارة المستدامة للنفايات
وظيفة ألـــف  و100  دوالر  تــريــلــيــون  وتــوفــيــر  ــري”  ــدائـ الـ ــاد  ــص ــت “االق ـــ  ل ــا  ــًم دع

المنتدى الدولي إلدارة النفايات “إيكو ويست”

“فـاو”: استقـرار أسعـار الغـذاء العالميـة
ــي الــســكــر ــا فـ ــًعـ ــراجـ ــوم عـــوضـــت تـ ــحـ ــلـ ــوت والـ ــزيـ ــالـ زيـــــــادات بـ

قالــت منظمــة األغذيــة والزراعة لألمــم المتحدة )فاو( أمس الخميس إن أســعار الغذاء العالمية 
كانت مســتقرة في ســبتمبر، إذ عوضت زيادات في أســعار الزيوت النباتية واللحوم تراجًعا في 
أســعار الســكر. وبلغ متوســط مؤشر فاو ألسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من 
الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجات األلبان واللحوم والســكر، 169.9 نقطة في الشــهر الماضي 

دون تغير عن أغسطس. وكانت القراءة السابقة لشهر أغسطس تبلغ 169.8 نقطة.

وتتوقــع المنظمــة أن يكون إنتــاج الحبوب أقل 
وفــرة قليــال فــي 2019 مقارنــة مــع التوقعــات 

السابقة.
ونــزل مؤشــر فــاو ألســعار الســكر 3.9 % عــن 
توقعــات  أهمهــا  أغسطس،ألســباب  مســتويات 
بارتفاع مخزونات الســكر بفضــل آفاق إيجابية 

لإلنتاج لموسم التسويق 2019-2020.
الزيــوت  أســعار  مؤشــر  ارتفــع  المقابــل،  فــي   
النباتية 1.4 % على أســاس شــهري ليبلغ أعلى 
مســتوياته في 13 شهًرا، في حين ارتفع مؤشر 

اللحوم 0.8 %.
 ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر أسعار الحبوب 

عن أغســطس، وذلك بالرغم من تحرك مختلف 
مكوناتــه فــي اتجاهــات متباينــة. بينما شــهدت 
أسعار اللحوم ارتفاًعا أكبر، وكانت أسعار الذرة 
منخفضــة على أســاس شــهري بســبب معروض 
كبير في الصادرات، وهبطت أسعار األرز بفارق 

ضئيل.
وخفضــت فاو توقعاتها إلنتاج الحبوب العالمي 
فــي 2019 بواقع 2.2 مليــون طن، ليكون إنتاج 
الحبــوب العالمــي عند 2.706 مليــار طن لكنه ال 

يزال يزيد بنسبة 2 % عن مستويات 2018.
 وقالــت فــاو ”الخفــض األخيــر يعــود فــي أغلبه 
لــأرز  العالمــي  اإلنتــاج  توقعــات  خفــض  إلــى 

واللحــوم، ممــا رجــح كفة توقعــات بإنتــاج أكبر 
للحبوب الخشنة“.

وكانت توقعات االستهالك العالمي للحبوب في 
2019 - 2020 عند 2.714 مليار طن، بانخفاض 
قدره 1.7 مليون طن عن ســبتمبر، لكن بارتفاع 
مســتوى  وتشــكل   2019  -  2018 عــن   %  1.3

ا. مرتفًعا قياسيًّ
الحبــوب  لمخزونــات  توقعاتهــا  فــاو  ورفعــت   
العالميــة بحلــول نهاية موســم 2020 بواقع 2.4 
مليون طن إلى 850 مليون طن بانخفاض 2 % 

عن مستوياتها في بداية الموسم.

 

روما - رويترز

علمــت “البــالد” أن مجموعة اســتثمارات 
العالمــة  علــى  اســتحوذت  الزيانــي 
التجاريــة “كوســتا كوفي” فــي البحرين، 

التي كانت تمتلكها مجموعة جواد.
وامتلكــت مجموعــة جــواد “كوســتا كوفــي” 
التــي تضــم عشــرات الفــروع فــي البحريــن، 
أن  بعــد   2005 العــام  فــي   %  100 بنســبة 
الخليجــي  التمويــل  بيــت  حصــة  اشــترت 
وقتهــا والتــي كانــت تبلــغ 49.9 %. وكوســتا 
الجنســيات  متعــددة  مقــاٍه  شــركة  كوفــي، 
بالمملكــة  دونســتبل،  فــي  الرئيــس  مقرهــا 
فــي  مقاهــي  أكبــر سلســلة  وهــي  المتحــدة. 

المملكــة المتحدة وثاني أكبر سلســلة مقاهي 
وتأسســت  ســتاربكس(.  )بعــد  العالــم  فــي 
كوســتا كوفــي بحســب “ويكبيديا” فــي لندن 
اإليطالييــن  األخويــن  قبــل  مــن   1971 عــام 
ســيرجيو وبرونــو كوســتا، ومنذ عــام 1995، 
نمت السلســلة إلى أكثــر من 1700 متجر في 
28 دولــة. ومــن المعلــوم أن مجموعــة جــواد 
بــدأت  تواجــه ظروًفــا ماليــة صعبــة، حيــث 
ببيــع أصولها والكثير مــن العالمات التجارية 
العالمية التي تمتلكها، فضال عن إغالق بعض 
اســتثماراتها ومحالتهــا المنتشــرة في أنحاء 
اســتثمارات  مجموعــة  وتأسســت  المملكــة. 
الزيانــي قبــل نحــو 50 عاًمــا وهــي تعمــل في 
العديــد من القطاعات، كالصناعة، الســيارات، 

العقارات وغيرها.

“الزياني” تستحوذ على “كوستا كوفي” البحرين

اختتمــت مســاء أمــس األول اجتماعــات األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــع المفوضيــة األوربيــة لالتحاد 
األوربــي بمقــر المفوضيــة األوربيــة فــي بروكســل لبحــث مفاوضــات التجارة الحــرة، ومناقشــة المنهجيــة األوروبية الجديــدة التي 
يتبناهــا االتحــاد األوربــي فــي مفاوضاته مع الدول والمجموعات االقتصادية األخرى في الوقت الحاضر، ومدى إمكانية اســتئناف 

مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون في ضوء تلك المنهجية والتطورات االقتصادية لدى الجانبين.

للشــؤون  المســاعد  األميــن  وأشــار   
السياســية والمفاوضــات، عبدالعزيــز حمد 
العويشــق، إلــى أهمية العالقــات المتميزة، 
والتبــادل التجــاري بيــن مجلــس التعــاون 
 170 تجــاوز  الــذي  األوروبــي،  واالتحــاد 
وحــرص   ،2018 عــام  فــي  دوالر  مليــار 

مجلــس التعاون على تعزيز تلك العالقات 
بمــا يحقــق مصالــح دول المجلــس ويتفق 
تهــدف  التــي  مــع سياســاتها االقتصاديــة 
إلــى تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ومصادر 

الدخل. 
اســتئناف  إمكانيــة  بحــث  أن  وأوضــح   

عشــر  لمــدة  تعليقهــا  بعــد  المفاوضــات 
مــن  اقتــراح  علــى  بنــاًء  أتــى  ســنوات 
مؤسســات  وأن  األوروبــي،  االتحــاد 
ســتنظر  المختصــة  والجهــات  المجلــس 
فــي هــذا المقتــرح في ضوء المســتجدات 

االقتصادية واالستراتيجية.

أفــادت تقديــرات لبنــك غولدمان ســاكس هذا األســبوع أن هونغ كونغ ربما تكون خســرت ما يصل إلى 4 مليــارات دوالر من الودائع 
لصالــح المركــز المالــي المنافــس ســنغافورة فــي الفتــرة بين يونيو وأغســطس الماضييــن. وتتزامن الفتــرة التي شــهدت نزوح هذه 

التدفقات مع تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة وتوتر سياسي في المدينة الخاضعة لحكم الصين. 

وقــال محللو البنك في تقرير يوم االثنين 
التدفقــات  لصافــي  متوســًطا  نزوًحــا  إن 
هونــغ  فــي  المحليــة  العملــة  ودائــع  مــن 
كونــغ ودخــول تدفقات صافيــة من ودائع 
العمــالت األجنبيــة فــي ســنغافورة خــالل 
أغســطس قد يكونا أحدث مؤشــرين على 
أن ما بين 3 و4 مليارات دوالر خرجت من 

المدينة.
 وأفــادوا “لكــن، مــا زال النظــام المصرفــي 
لهونــغ كونــغ يملــك ســيولة وفيــرة بالعملة 
األجنبيــة”،  بالعمــالت  وكذلــك  المحليــة 
علــى الرغــم مــن أن “هــذه المجموعــة مــن 
البيانــات لــن تهــدئ على األرجــح مخاوف 
المســتثمرين بشــأن نــزوح التدفقــات مــن 

هونغ كونغ”. وبلغ رصيد الودائع في هونغ 
كونــغ 1.73 تريليــون دوالر في أغســطس 

وفًقا لرفينيتيف داتاستريم.
لكن الودائع بدوالر هونغ كونغ في المدينة 
وتيــرة  بأكبــر  أغســطس  فــي  انخفضــت 
فيمــا يربــو علــى عــام، بينمــا زادت الودائع 

بالدوالر .

4 مليارات دوالر تنزح من هونغ كونغ لسنغافورة“مجلس التعاون” و ”األوروبي” يبحثان التجارة الحرة
هونغ كونغ - رويترزبروكسل - بنا

إنتاج النفايات يتضاعف 
بالمنطقة لـ 255 مليون 
طن سنويا بحلول 2050

المحرر االقتصادي

“بتلكو” تعتزم إبرام شراكات جديدة بـ “جيتكس”
ــرى ــع مــؤســســات أخـ ــن مـ ــري ــح ــب ــي جـــنـــاح ال ــا فـ ــه ــت ــارك ــش ــال م ــ خ

أعلنت بتلكو، شــراكتها مع جمعية البحرين لشــركات التقنية )BTECH( للمشــاركة في معرض جيتكس 2019 إلى جانب 
شركات بحرينية أخرى، كجزء من جناح البحرين المتواجد في المعرض. ويعد معرض جيتكس، الذي يصل إلى نسخته 
التاسعة والثالثين هذا العام، أكبر معرض تقني في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، كما يوفر هذا الحدث 
الســنوي فرصة للشــركات على مســتوى المنطقة ومجااًل مفتوًحا الســتعراض قدراتها وإمكاناتها للعديد من المشــاركين 

من مختلف أنحاء العالم.

 بدأ فريق بتلكو اســتعداداته للمشاركة 
فــي هــذا المعرض منــذ شــهرين، وذلك 
للمشــاركة  أساســية  أهــداف  بوضــع 
الشــركة  اســتراتيجية  مــع  تتماشــى 
خــالل  التامــة  االســتفادة  وتضمــن 
حــول  األهــداف  تتمحــور  المعــرض. 
تمثيــل البحرين في الجناح المخصص 
لهــا، وعــرض آخــر المنتجــات والحلول 
كبــار  واطــالع  بتلكــو،  مــن  المبتكــرة 
فــي  المســتجدات  آخــر  علــى  زبائنهــا 
قطــاع التكنولوجيــا وفرصــة للتفاعــل 
المباشــر مــع كبرى شــركاء بتلكو. وفي 

بعــرض  بتلكــو  ســتقوم  الســنة،  هــذه 
أحــدث المنتجــات لخدماتهــا العالميــة 
بمــا فــي  تــم إطالقهــا مؤخــًرا،  والتــي 
ذلــك )منطقــة العبــور الحــرة ( و )منصة 

.)Manama-IX المنامة
علــى  المنعقــد  المعــرض  كمــا سيشــهد 
مــدى أســبوع حضــور أعضــاء الفريــق 
بتلكــو  لشــركة  واإلداري  التنفيــذي 
الســتقبال الزائريــن في جناح الشــركة 
الخاص ومشــاركتهم مجموعة واســعة 
مــن المنتجات والخدمات التي تقدمها 

الشركة. 

وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة بتلكو، 
عــن  تعّبــر  بتلكــو  إن  فينتــر،  ميكيــل 
ســعادتها للمشــاركة في جناح البحرين 
أخــرى  مــرة  جيتكــس  معــرض  لــدى 
هــذا العــام للقــاء المشــاركين اآلخريــن 
واســتعراض إســهاماتهم ضمن القطاع 
التقنــي، مــع بحــث واستكشــاف أوجــه 

التعاون المحتملة بين األطراف.
إلــى  “باإلضافــة  فينتــر  وأضــاف 
منتجاتنــا  مــن  مجموعــة  اســتعراض 
بتوقيــع  ســنقوم  فإننــا  الرئيســية، 
توفيــر  إلــى  تهــدف  جديــدة  شــراكات 

خدمــات متطــورة للزبائــن، فضــاًل عــن 
المشــاركة فــي الحلقــة الحوارية حول 
شــبكة الجيــل الخامــس 5G مــع كبــار 

قادة هذا القطاع”.

ميكيل فينتر

الهملة - بتلكو

باريس - أ ف ب

أعلنــت مجموعــة غروباما الفرنســية العاملة في مجــال التأمين أمس 
بيع مبنى يقع في 79 جادة الشانزيليزيه الباريسية بـ 613 مليون يورو 
)673.5 مليــون دوالر(، فــي مبلــغ قياســي لبنــاء في الجادة الباريســية 
الشــهيرة. واشــترى المبنى الصندوق السيادي النروجي “نورجس بنك 

انفستمنت ماناجمانت”.

مقــر  المبنــى  وسيســتضيف 
شــركة الســلع الرياضيــة “نايكــي”، 
باإلضافــة إلى صالة بيع بمســاحة 

4,300 متر مربع.
ا   وتمّثل قيمة العملية رقًما قياسيًّ
إّنهــا  إذ  الفرنســية،  الجــادة  فــي 
تتخطــى مبلــغ 600 مليــون يــورو 
العائــد إلــى صفقــة بيع عقــار 114 
جــادة الشــانزيليزيه الــذي تحــّول 
إلــى متجــر لشــركة آبــل، بحســب 
بيان مكتب استشــارات التواصل 
يبلــغ  القيمــة،  وبهــذه  “افيدنــس”. 
المســتخدم  المربــع  المتــر  ســعر 
العقــار  هــذا  فــي  يــورو  ألــف   80

الذي تقّدر مســاحته بـــ7,700 متر 
مربــع. وبــّررت مجموعــة غروباما 
بـ”الوضعيــة  المرتفعــة  القيمــة 
االســتراتيجية” للمكان إذ إّنه يقع 
عنــد “زاوية ظاهــرة بوضوح على 
الجــزء األكثــر قيمــة للجــادة التي 
تشــهد أكبر عدد مــن الزيارات في 
فــي  ســائح  مليــون   100( أوروبــا 

العام(”.
وســتفتح “نايكي” في هذا المبنى 
ا والذي شــهد أعمال  المصنف أثريًّ
ترميــم اســتمرت خمــس ســنوات، 
بعــد شــنغهاي  ابتــكار”  “دار  ثالــث 

ونيويورك.

673.5 مليون دوالر لمبنى بجادة الشانزيليزيه



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة الخير منجمنت كونسلتنج ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٤٨٢٤٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة بي دي اس للتجارة ش ش و لمالكتها شركة بى ودى للخدمات ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١٢٢٤٩٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة تريسكون للتوريدات ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٩٩٥٠

بناء على قرار الشركاء في شركة الخير منجمنت كونسلتنج ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم ٤٨٢٤٨، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/  جــون ســمعان بباوي 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٩٢٠٣٣٠ )973+(
john@elkhairmc.com

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة بــى دى اس للتجــارة ش ش و لمالكتها شــركة بى ودى 
للخدمــات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم ١-١٢٢٤٩٥، بتصفية الشــركة اختياريا 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة تريسكون للتوريدات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 GHULAM NABI BUTT  /رقــم ١١٩٩٥٠، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســادة

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: ٣٥٥٠٦٤٦٩ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-118049( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة تضامن

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

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد عيســى يعقــوب علــي الكليــب المالــك لـــ ســن اليــت للمقــاوالت 
الكهربائيــة )مؤسســة فوديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٣١٧٤٧، طالبا 
تحويــل الفــرع الثانــي للمؤسســة الفرديــة المســماه إزيــر للتجــارة بتحويلهــا 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٥٠٠٠، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عيسى يعقوب علي يعقوب محمد الكليب

SANTHOSH KOSHY .2
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة إزير للتجارة ذ.م.م

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا مالــك شــركة ميجــا ميديــا للدعايــة واإلعــالن ش.ش.و لمالكهــا فــادي 

جــوزاف بــو رجيلي المســجلة بموجب القيد رقــم ١١٤٠٦٩-١، طالبا تحويل 

الشــكل القانوني لشــركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

١٫٠٠٠ دينار بحريني، بين كل من:

١. فادي جوزاف بو رجيلي

٢. حسن زكريا علي الورداني

٣. حنان فيصل احمد شاهين جناحي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد محمــد جاســم ابراهيــم اســماعيل المالــك لـــ مؤسســة التنويــر 
لصيانــة المبانــي )مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجب القيد رقــم ١-٣٦٠٢٤، 
بطلــب تحويــل فرع رقم  ٣٦٠٢٤-١، ٣٦٠٢٤-٦ المؤسســة الفردية المملوكة 
له إلى شــركة تضامن ب برأســمال وقدره ٦٠٠ دينار بحريني، وذلك لتصبح 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد جاسم ابراهيم اسماعيل

٢. منتظر محمد جاسم ابراهيم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليها الســيد جاســم محمد يوسف اسد لشــركة مور ستيفن )مكتب محاماه( 
المالــك لـــ الفيــروز لاللمنيوم )مؤسســة فردية( المســجلة بموجــب القيد رقم 
٤٣٧٢١، طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأســمال وقــدره ٢٠٠٠٠ عشــرون الــف عينــي، لتصبــح مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
١. فاضل ميرزا محمد ابراهيم حسن عنان

PANAPARAMBIL VELAYUCHAN SUGATHAN .٢
IYYANI RAMADEVAN BUOY .٣

القيد : ٣١٧٤٧-٢ 

 تاريخ: 2019/٢/١٠

القيد : ١١٤٠٦٩-١ 

 تاريخ: 2019/٣٠/٩

القيد : 36024 

 تاريخ: 2019/٩/29

القيد : ٤٣٧٢١-١ 

 تاريخ: 2019/١/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد/ خالد محمد عبدهللا فرحان باعتباره المصفي القانوني لشركة 
والمســجلة  ذ.م.م،  بحرينيــة  تضامــن  شــركة  كونســلتنس  كاريبيــن  جايــد 
كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجب القيد رقم ١١٢٨٨٥، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جايد كاريبين كونسلتنس شركة تضامن بحرينية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ ابتســام الزيانــي االزعاني باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 

حور المغرب شــركة تضامن بحرينية، والمســجلة كشــركة تضامن بحرينية 

بموجــب القيــد رقــم ١٠٦٤٧٩، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
إليهــا شــركة/ مور ســتيفنينز - تضامــن مهنية متخصصــة باعتباره المصفي 
القانونــي لشــركة هــورن انترناشــيونال تريدينغ ذ.م.م، والمســجلة كشــركة 
ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم ٩٥٣١٧، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
باعتبارهــم  مهنيــة متخصصــة  - تضامــن  مــور ســتيفنينز   / الســادة  إليهــا 
ذ.م.م،  ترايدنــت   - بتروليــم  كواليتــي  لشــركة  القانونييــون  المصفــون 
والمســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم ٣٧٦٢٦-١، طالبــا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٠٩٤١( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حور المغرب شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة هورن انترناشيونال تريدينغ ذ.م.م

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

شركة كواليتي بتروليم - ترايدنت ذ.م.م

القيد : 95317 

 تاريخ: 3/10/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة ام دي عالم انتريور ديزاين ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١١٥٩٧٨

بناء على قرار الشركاء في شركة ام دي عالم انتريور ديزاين ذ.م.م المسجلة بموجب 
 MD ALAM MD ABDUL   /القيــد رقــم ١١٥٩٧٨، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعييــن

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MD ALAM MD ABDUL KHALEQUE :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35150975 )973+(
LBCORPORATE4@GAMIL.COM
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5 قتلى في هجوم بسكين على 
مقر شرطة في قلب باريس

ا للشرطة  هاجم رجل مسلح بسكين مقرًّ
في وسط العاصمة الفرنسية باريس، 
أمس الخميس، مما أدى إلى مقتل 4 

شرطيين فضاًل عن المهاجم ذاته. ووقع 
الهجوم، في مديرية شرطة باريس، 

المقر األمني الرئيسي بالمدينة.
 وكشف مصدر أمني فرنسي لـ”رويترز”، 

أنه “من المعتقد أن رجاًل من الشرطة 
وراء هجوم باريس”.

وتوّجه وزير الداخلية الفرنسي 
كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، 

كما أغلقت قوات األمن المنطقة 
المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب 

المدينة التاريخي.

عبــد المهدي يعلن حظرا للتجول في بغداد حتى إشــعار آخر

ارتفاع قتلى احتجاجات العراق.. وإيران تغلق حدودها

ارتفاعــت أمــس الخميــس حصيلــة قتلــى االحتجاجــات في العراق إلى 22 شــخصا، ســقطوا خالل التظاهرات التي خرجت رفضا للفســاد واحتجاجــا على األوضاع 
االقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات األمن أمام األعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وأفادت مصادر طبية، 

إن 22 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في مختلف أنحاء البالد، وذلك منذ انطالق االحتجاجات يوم الثالثاء الماضي.

وأشــارت المصــادر إلــى أن المتظاهرين 
ســاحة  نحــو  تقدمهــم  فــي  اســتمروا 
التحرير وســاحة الطيران وسط بغداد، 
بالرغــم مــن حظــر التجــول المفــروض، 

الفتا إلى أن قوات األمن تراجعت.
العراقيــون،  المتظاهــرون  وهتــف 
ورحيــل  النظــام  بإســقاط  مطالبيــن 
إيــران  لــوا  وحمَّ الحاليــة،  الحكومــة 
علــى  والهيمنــة  الوصايــة  مســؤولية 

العراق، على حد تعبيرهم.
سلســلة  العراقيــة  الســلطات  وأقــرت 
إجــراءات أمنيــة، قالت إنهــا للمحافظة 
الداخلــي  واألمــن  العــام  النظــام  علــى 
وأوضحــت  تعبيرهــا.  وفــق  والعــام، 
الحكومــة أن هذه اإلجــراءات اعتمدت 
بغــرض حمايــة المتظاهريــن “من بعض 

المندسين”.
األربعــاء  مســاء  منــذ  العــراق  وشــهد 
انقطاع شــبكة اإلنترنت، وتضييقا على 
بــث الصــور والفيديوهات على وســائل 

التواصل االجتماعي.
المتحــدث  أعلــن  ســابق  وقــت  وفــي 
المشــتركة  العمليــات  قيــادة  باســم 
اســتمرار  بغــداد  فــي  رســول  يحيــى 
حظــر التجوال فــي العاصمــة العراقية، 
مشــيرا إلى أن العديد مــن المتظاهرين 

انسحبوا بعد سريان الحظر.
وفــي محاولــة لمنع االحتجاجــات التي 
بغــداد،  فــي  المناطــق  بعــض  تجتــاح 
عمــدت القــوات األمنيــة العراقية أمس 
إلــى قطع الطرق الرئيســة بين أحيائها، 
تقاريــر  بعــد  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
أفــادت بأن بعض مناطق بغداد رفضت 
مــن  بــدءا  التجــول  لحظــر  االســتجابة 
فجــر الخميس حتى إشــعار آخــر، الذي 
أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
مئــات  األمــن  قــوات  وتحاصــر 
البتاويــن  منطقــة  فــي  المتظاهريــن 
القريبــة من ســاحة التحريــر في بغداد، 
حظــرا  الحكومــة  فــرض  بعــد  وذلــك 

للتجوال.

* دوي انفجار بالمنطقة الخضراء
ذكــرت وكالــة رويتــرز أن دوي انفجــار 
فــي بغــداد فــي وقت متأخر من مســاء 
األربعــاء مــن جهــة المنطقــة الخضــراء 
العاصمــة  فــي  التحصيــن  الشــديدة 

العراقية.
وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء 
أن صــوت االنفجــار جــاء مــن المنطقة، 

ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.
المحصنــة  المنطقــة الخضــراء  وكانــت 
قــد أعيــد فتحهــا فــي يونيــو الماضــي، 
لكــن الســلطات قــررت إغالقهــا بســبب 
المظاهــرات فــي محيطها، حســبما قال 

مصدر حكومي لـ “فرانس برس”.
العســكرية  المدرعــات  وانتشــرت 
والقوات األمنية عند المداخل والطرق 
الخضــراء،  المنطقــة  إلــى  المؤديــة 

بحسب المصدر نفسه.

 إيران تغلق حدودها مع العراق

أمــس  الحــدود اإليرانــي  أعلــن حــرس 
معبريــن  إغــالق  تــم  أنــه  الخميــس 
مــن  أحدهمــا  العــراق،  مــع  حدودييــن 
اآلالف  مئــات  يســتخدمه  أن  المنتظــر 
لزيــارة أماكن مقدســة لدى الشــيعة في 
الشهر الجاري، وذلك بسبب اضطرابات 
يشــهدها العــراق. ونســبت وكالــة “مهر” 
قاســم  الجنــرال  إلــى  الرســمية  شــبه 
رضائــي قائد حــرس الحــدود اإليراني، 
قوله إن معبري خســروي وجذابة أغلقا 

في وقت متأخر الليلة الماضية.
وكشف مسؤول إيراني كبير للتلفزيون 
الرســمي أن معبــر خســروي أغلــق، لكن 
معابــر أخرى ظلت مفتوحة قبل إحياء 

أربعينية اإلمام الحسين في العراق.

عواصم ـ وكاالت

باريس ـ وكاالت

السلطات العراقية استخدمت الرصاص الحي في فض التظاهرات

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةواشنطن ـ وكاالتدبي ـ رويترز

قــال مســؤول إيرانــي بــارز أمــس الخميس 
إن طهــران أحبطت مؤامــرة دبرتها وكاالت 
إســرائيلية وعربية الغتيــال الميجر جنرال 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس 

الثوري اإليراني. 
 ونقلت وســائل إعالم حكومية عن حســين 
بالحــرس  األمنــي  الجهــاز  رئيــس  طيــب 
المتآمريــن  إن  مؤتمــر  فــي  قولــه  الثــوري 
لقبــر والــد  خططــوا لشــراء عقــار مالصــق 

سليماني وزرعه بالمتفجرات لقتل القائد. 
ويقود ســليماني ذراع العمليــات الخارجية 
بالحــرس الثوري وكان لــه دور محوري في 

القتال في سوريا والعراق. 
مــن  يحــدده  لــم  عــدًدا  إن  طيــب  وقــال 
األشــخاص اعتقــل بســبب المؤامــرة التــي 
منــذ  لهــا  التحضيــر  ”يجــري  إنهــا  يقــول 

سنوات“. 
ولم يذكر طيب أســماء الدول العربية التي 

يزعم أنها ضالعة في المؤامرة. 

ولــم يتســن التحقــق مــن صحــة األحــداث 
التــي وردت فــي وســائل اإلعــالم اإليرانيــة 

من مصدر مستقل. 
للرئيــس  دعمــه  مــن  القــدس  فيلــق  وزاد 
الســوري بشــار األســد عندمــا بــدا قريًبــا من 
الهزيمــة فــي الحــرب األهليــة الدائــرة هناك 
منــذ 2011 وســاعد فصائــل مســلحة علــى 

هزيمة تنظيم داعش في العراق. 
 واستهدفت هجمات جوية متكررة قواعد 
فيلــق القــدس فــي ســوريا وفــي أغســطس 
اتهمــت إســرائيل الفيلــق بالتخطيــط لشــن 
”هجمــات فتاكــة بطائــرات مســيرة“ وقالت 
أن  لطهــران  أظهــرت  الجويــة  إن ضرباتهــا 

قواتها معرضة للخطر في أي مكان. 

الرئيــس  بيــن  الكالميــة  الحــرب  اســتعرت 
األميركــي الحالــي دونالــد ترامــب ونائــب 
الرئيس األميركي السابق جو بايدن، وذلك 
فــي أعقاب تزايد محاوالت الديمقراطيين 

إلى عزله.
 فقــد تعّهــد جــو بايــدن، المنافــس األوفــر 
ــا لنيــل ترشــيح الحــزب الديمقراطــي  حظًّ
لالنتخابــات الرئاســية األميركيــة المقبلــة، 
الرئاســي،  الســباق  مــن  االنســحاب  بعــدم 
بالرئيــس  قاســية  هزيمــة  وبإلحــاق  بــل 
الجمهــوري دونالــد ترامب فــي االنتخابات 

المقبلة.
 وأعلــن جــو بايدن بصراحة أنــه لن يخضع 
لالبتــزاز وبالتالــي لن ينســحب من الســباق 
وذلــك  األميركيــة،  الرئاســة  علــى  المقبــل 
عليــه  ترامــب  هجــوم  مــن  ســاعات  بعــد 
ووصفــه لــه بأنه “المخــادع”، فيما رد بايدن 
بوصفــه بـ”المتنمــر”.  وقال فــي تصريحات 
معــدة مســبًقا وزعتهــا حملتــه االنتخابيــة 

قبــل ظهــور له في رينــو بوالية نيفــادا ليل 
لترامــب  أمــًرا  أوضــح  “دعونــي  األربعــاء 
المصالــح  وأصحــاب  المأجوريــن  ورجالــه 
الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي...لن   
  انسحب.. لن تدمروني أو تدمروا أسرتي  “  ، 

وفًقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وجــاء     الهجوم المتبــادل بعدما ندد ترامب 
خــالل  ثــم  تغريــدات  سلســلة  عبــر  بشــدة 
يتعلــق  لعزلــه  بتحقيــق  صحفــي  مؤتمــر 
باتصال هاتفي أجراه في يونيو مع نظيره 
األوكرانــي وطلب فيــه التحقيق مع بايدن 
ونجلــه هانتــر، الــذي عمــل عضــًوا بمجلس 
إدارة شــركة أوكرانيــة عندمــا كان والــده 

نائًبا للرئيس.

حّمــل المتحــدث باســم الجيــش الوطنــي الليبي 
اللواء أحمد المسماري، مسؤولية فشل التوصل 
إلى اتفاق سياســي في البالد، إلى فايز الســراج 

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس.
 وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن السراج 
كان يتهــّرب دائًمــا مــن توقيع أي اتفــاق مع قائد 
الليبــي خليفــة حفتــر إلنهــاء  الجيــش الوطنــي 

األزمة الليبية.
أبوظبــي  لقــاءات  أصبحــت  “المرجعيــة  وتابــع: 
وباريــس وباليرمــو، قائــد الجيــش )حفتــر( كان 
على استعداد تام لتوقيع أي اتفاق يتم اإلجماع 
عليــه”. لكــن “كان الســراج دائًمــا يتهــرب بحجــة 
المشاورة والعودة إلى القواعد، وهي كلها حجج 
واهية الغرض منها نقل االتفاق إلى الميليشــات 
طرابلــس”،  فــي  اآلن  نقاتلهــا  التــي  اإلرهابيــة 
حســب المســماري. واعتبــر المتحدث العســكري 
أن الســراج “أضــاع فرًصــا ســانحة لتحقيق جزء 

من السالم أو تحييد جزء من الميليشيات”.
وتابــع: “نؤكــد للشــعب الليبــي أن المعركــة أمنية 

ضد متطرفين إرهابيين”.
كما دعا المسماري المجتمع الدولي، لرفع الحظر 
عــن بيــع الســالح لليبيــا، حتــى “نتفــرغ لمعركــة 

محاربة اإلرهاب”.
ومــن جهــة أخــرى، اعتبــر المســماري أن مقتــل 
اإلرهابــي هشــام مصطفــى مســيمير، أحد أخطر 
المتطرفيــن الذين اســتهدفهم الجيــش الوطني، 
خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية 

والقطرية.
وبــدأ الجيــش الوطني الليبي قبل أشــهر، معركة 
مــن  المتطرفــة  الميليشــيات  طــرد  إلــى  ترمــي 
طرابلس، وحقق حتى اآلن مكاسب واسعة على 

األرض، إال أنه لم يسيطر بعد على العاصمة.

المسماري: السراج يتملص من أي اتفاق للسالمجو بايدن واصًفا ترامب بـ”المتنمر”: لن تدمرنيإيران: إحباط محاولة الغتيال قاسم سليماني
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بيونغ يانغ ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

أّكــدت كوريا الشــمالية، أمــس الخميس، 
جديــًدا”  “نوًعــا  بنجــاح  اختبــرت  أنهــا 
ُتطلــق  التــي  البالســتّية  الصواريــخ  مــن 
مــن الغّواصــات، وذلــك بعــد أن أعربــت 
واشــنطن عــن قلقهــا إزاء هــذه الخطوة، 
قبــل أّيــام فقــط مــن االســتئناف المزمــع 

للمحادثات النووية المتوقفة.
 وأفادت وكالة األنباء المركزية الكورية 
البالســتي  “الصــاروخ  أّن  الشــمالية 
وضــع  فــي  أطِلــق  الجديــد،  النــوع  مــن 

قبالــة  الميــاه  فــي  األربعــاء  عمــودي” 
الصــاروخ  إن  وقالــت  وونســان.  خليــج 
وقــال  بوكغوكســونغ3-.   طــراز  مــن 
جيــش كوريــا الجنوبية في وقت ســابق 
إنــه رصــد إطــالق صــاروخ قطع مســافة 
 910 الرتفــاع  ووصــل  كيلومتــًرا   450
كيلومتــرات. وقال وزيــر الدفاع الكوري 
بوكوكســونج،  الصــاروخ  إن  الجنوبــي 
وتعنــي النجــم القطبــي بالكوريــة، يبلــغ 

مداه نحو 1300 كيلومتر.

أجــرى ســالح الجــو األميركــي اختبــاًرا 
مــن  مســلح  غيــر  باليســتي  لصــاروخ 
للقــارات  العابــر   ”3 “مينيوتمــان  نــوع 
بإطالقــه مــن قاعــدة فاندنبــرغ الجويــة 
فــي كاليفورنيــا.  وأطلــق الصــاروخ مــن 
لــوس  غربــي  شــمال  الواقعــة  القاعــدة 
ميــل   4200 مســافة  وقطــع  أنجلــوس. 
)6760 كيلومتــًرا( فــوق المحيــط الهادئ 
حتــى وصــل إلــى كواجاليــن أتــول فــي 

جــزر مارشــال. هــذا وقــال بيــان قيــادة 
ســالح الجــو إن الغــرض مــن مثــل هــذه 
نظــام  قــدرة  إظهــار  هــو  االختبــارات 
الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات 
ا علــى األحــداث العالميــة أو  “وليــس ردًّ
عمليــة  وجــرت  اإلقليميــة”.  التوتــرات 
اإلطالق من قبل فريق من رجال ســالح 
الجــو مــن الجنــاح الصاروخــي 341 في 

قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.

ا” من غواصة كوريا الشمالية تطلق “بالستيًّ

أميركا تجري اختباًرا لصاروخ عابر للقارات

دبي ـ العربية نت دبي ـ العربية نت

رصد التقرير األسبوعي عن الحالة الحقوقية 
الحوثــي  ميليشــيات  ارتــكاب  اليمــن،  فــي 
االنقالبيــة 266 انتهــاكا بحــق المدنييــن فــي 

الفترة من 20 ـ 27 سبتمبر 2019.
وأفــاد التقريــر الصــادر عــن الشــبكة اليمنيــة 
الخميــس،  أمــس  والحريــات،  للحقــوق 
تلــك  أن  دوليــة،  منظمــة   13 مــع  بالتعــاون 
واإلصابــة  القتــل  بيــن  توزعــت  االنتهــاكات 
والخطــف والقصــف العشــوائي على األحياء 
اآلهلة بالســكان والتهجير القسري وتقويض 
األلغــام ومداهمــة  الدولــة وزراعــة  ســلطات 
المنازل وترويع المواطنين وافتعال األزمات 
المنشــآت  الميدانيــة وتحويــل  واإلعدامــات 
التعليميــة إلــى ثكنــات عســكرية وغيرها من 

صنوف االنتهاكات.
الميدانــي،  والتوثيــق  الرصــد  فريــق  ووثــق 
فــي تقريره األســبوعي، 22 حالــة قتل بينهم 
امــرأة، و3 أطفــال و12 حالــة إصابــة منهــم 
3 أطفــال و4 حــاالت إصابــة نتيجــة القصــف 

العشــوائي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي 
بشكل مســتمر على األحياء اآلهلة بالسكان، 
و3 حــاالت إصابــة نتيجة طلق ناري مباشــر، 
و126 حالــة اعتــداء علــى األعيــان المدنيــة 

والمركبات الخاصة.
قصفهــا  الحوثــي  ميليشــيات  وكثفــت 
العشــوائي على األحياء الســكنية مما تسبب 
بتضرر 48 منشــأة خاصة بشــكل جزئي و12 

منشأة بشكل كلي.
الــى ذلك، خرج أحد المواطنين اليمنيين من 
ســجون ميليشــيات الحوثــي مصابــا بشــلل 

كامل نتيجة التعذيب الشديد.
اإلنســان  لحقــوق  شــهود  منظمــة  وقالــت 
مــن  خــرج  عمــر،  عبدالرحمــن  المواطــن  إن 
الســجن مشــلوال في انتهاك صارخ لإلنسانية 

ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية.

أفاد بيان لرؤســاء أركان دول مجلس التعاون 
الخليجــي، أمــس الخميــس، بجاهزيــة قواتهم 
العســكرية للتصــدي ألي تهديــدات أو هجمــات 

إرهابية.
كما شــدد البيان الذي صدر بنهاية االجتماعات 
التي عقدت بالرياض، على أن أي اعتداء على 
دولــة فــي مجلــس التعــاون هــو اعتــداء علــى 
كافة دول المجلس، مشــددين على مســاندتهم 
العربيــة  المملكــة  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 

السعودية للدفاع عن أراضيها.
وأضاف أنه تم بحث التهديدات على المنشآت 
النفطيــة وأمــن المالحة البحرية، مشــددا على 
أن الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة انتهــاك 
وكان  المجلــس.  دول  وســالمة  ألمــن  صــارخ 
رؤســاء األركان العامة للقوات المســلحة بدول 
قــد  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
عقدوا اجتماعهم االســتثنائي بمدينة الرياض، 
أمــس، وذلك بناء على طلب القوات المســلحة 
للتشــاور بشــأن  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 

التهديدات واألوضاع اإلقليمية الحالية؛ بهدف 
تحقيق مزيد من التنســيق العسكري الخليجي 
االعتــداءات  المجتمعــون  وأدان  المشــترك. 
التــي تعرضــت لها المملكــة، واالعتداءات على 
ناقــالت النفط وتهديد حرية المالحة البحرية، 
وانتهــاك أجــواء بعــض دول المجلــس لتنفيــذ 

االعتداءات األخيرة على المملكة.
فــي  والتهديــدات  االعتــداءات  أدانــوا  كمــا 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك تهديــدات المنظمــات 
المملكــة  لجهــود  دعمهــم  وأكــدوا  اإلرهابيــة، 
ولــدول المجلــس فــي التصــدي ألي تهديــد أو 

اعتداء عليها.

عناصر من ميليشيات الحوثي االنقالبية
االجتماع االستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء األركان العامة للقوات المسلحة 

بدول مجلس التعاون

توزعت بين القتل والخطف والقصف العشــوائي والتهجير القسري أكدوا جاهزية قواتهم العســكرية للتصدي ألي تهديدات أو هجمات إرهابية
اليمن.. 266 انتهاكا حوثيا للمدنيين في أسبوع رؤساء أركان الخليج: نساند إجراءات الدفاع السعودية
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بالورقة والقلم، كما يقولون، ال يمكن عزل الرئيس األميركي دونالد ترامب من منصبه في 
ضــوء المعطيــات اإلحصائيــة الخاصة بتركيبة مجلس الشــيوخ األميركــي تحديدًا، ولكن 
هذه “العقبة” ال تحول دون االهتمام بتوابع التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون الذين 
يسيطرون على مجلس النواب من أجل مساءلة ترامب بهدف عزله على خلفية اتهامات 
بسوء استخدام سلطاته، وهو تطور يستوجب البحث في أبعاده وخلفياته، كونه يخص 

رئيس أقوى دولة في العالم، والقطب الكوني المهيمن على صناعة القرار الدولي.
جوهــر االتهامــات يتعلــق باالشــتباه فــي أن الرئيــس ترامــب حــاول الضغــط علــى نظيــره 
األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلجراء تحقيق بشأن منافسه المحتمل في االنتخابات 
الرئاســية جــو بايــدن، حيــث يقول ترامب إن جو بايدن، الــذي كان نائبا للرئيس في إدارة 
باراك أوباما، ضغط من أجل إقالة النائب العام األوكراني فيكتور شــوكين في عام 2016 

لحماية شركة يعمل بها ابنه هانتر بايدن.
وســيتم الكشــف عن تفاصيل المكالمة التي أجراها الرئيس ترامب مع الرئيس األوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي فــي 25 يوليــو الماضــي، حيــث أصــر زيلينســكي في خطــاب ألقاه 
إلــى جــوار ترامب مســبقا، على أنه لم “ُيضغط عليه” من قبــل ترامب خالل االتصال الذي 

جرى بينهما.
فــي البدايــة وصــف الرئيس ترامــب إجراءات مجلس النــواب بالتحقيق معــه بأنها بمثابة 
“مزحة”، وأشار ترامب إلى أن األسباب المقدمة ضده “محزنة” وقائمة على “خدعة”، وقال 
متعجبــا “عندمــا ينظــرون إلى المعلومات، إنها مزحة. عزل من أجل هذه األســباب؟”، لكنه 
عاد في مقطع فيديو نشر عبر موقع “تويتر”، ليحذر من أن الديمقراطيين يحاولون “سلب 

حريات أساسية”، مشيرا إلى أنهم يستهدفونه رغم أنه “يكافح من أجل األميركيين”.
الواقــع يؤكــد تمامــًا أنــه مــن المســتبعد أن تســفر تحقيقات مجلــس النــواب األميركي عن 
اإلطاحــة بترامــب مــن البيــت األبيــض حتى لــو دعم مجلس النــواب هذه الخطــوة، حيث 

سيتم عرقلتها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

الديمقراطيون بالتأكيد تدارسوا احتماالت تمرير إجراءات العزل، ويدركون جيداً أنها  «
لن تمر من الكونجرس بمجلسيه، ولن تنتهي بعزل الرئيس، لكنها قد تنتهي إلى 

الطعن في سياسته وتشويه صورته وتحويله إلى “بطة عرجاء” في العام األخير من 
واليته األولى، فالديمقراطيون الذين فشلوا في إثبات مزاعم التدخل الروسي عام 

2016 في االنتخابات األميركية لصالح ترامب ضد منافسته آنذاك هيالري كلينتون، 
يحملون هذه المرة ملفًا مختلفًا ووقائع جديدة، يزعم فيها الديمقراطيون أن 

ترامب استخدم صالحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول 
على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، وهو المرشح األول 

عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل، وسيكون في مواجهة 
ترامب في السباق على الوصول إلى البيت األبيض، أي أنها معركة “كسر عظام” 

مبكرة قد تؤثر في نتائج السباق االنتخابي الرئاسي األميركي. “إيالف”.

فــي أحــدث تصريحــات ساســة إيــران، ان رئيســهم مســتعد للحــوار مــع الريــاض إذا أوقفت 
المملكــة العربيــة الســعودية الحــرب فــي اليمــن! لتنطبــق عليهــم مقولــة: “مــن فمــك أدينك”، 
ويتحــدث روحانــي عــن اليمن وكأنها جزء من أرضه، ما بالــه؟!، ولماذا هذا الربط “العضوي” 

بين ماللي طهران وميليشيات صنعاء؟
الرئيــس اإليرانــي يدعــو إلــى “التحالــف مــن أجــل األمــل” لتعزيز الســالم في المنطقــة، على 
أســاس عــدم االعتــداء وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، إال أن تصريحــات 
نيويــورك ليســت لهــا عالقة بالواقــع، وأكبر دليل على ذلك التصريح األخير للمتحدث باســم 
الحكومة اإليرانية علي ربيعي، الذي قال: “إن طهران مستعدة للحوار إذا أوقفت السعودية 
الحرب في اليمن”، فإذا كان هذا ليس تدخالً في شؤون الدول األخرى، فما هو التدخل، وما 

هو تعريفه؟ وإذا كانت هجمات أرامكو ليست اعتداء فما هو توصيف االعتداء؟
يمكــن َتفهــم أن تربــط دولــة مــا محادثاتهــا مع دولــة أخرى بوقــف الحرب معهــا، ونؤمن بأن 
المفاوضــات ال تقــوم بيــن الــدول وأصــوات المدافــع تصــم اآلذان فــي مدنهــا، لكــن أن تربط 
إيران الحوار بما يحدث في اليمن، فمعناه أنها تقول إن ميليشيات صنعاء تابعة لها وعليها 

حمايتها، أو انها ترى في اليمن جزءًا من األرض اإليرانية، وكال األمرين أسوأ من اآلخر.
دول المنطقة كافة أرسلت رسائل واضحة بأن المسار السياسي هو الحل األفضل مع إيران، 
وأن أبــواب الدبلوماســية لــم تغلــق بعد، والرياض مارســت ضبطًا كبيــرًا للنفس بعد هجمات 
أرامكو، مقابل تصريحات استفزازية غير مبررة من قبل قادة إيران، وكأن استقرار المنطقة 

أمر يزعج النظام اإليراني، ويظهر زيف ادعاءات وخزعبالت خطابه “المقاوم”.

بالمحصلة، عندما تربط إيران أي حوار معها بما يحدث في اليمن، فهي بذلك تؤكد  «
المؤكد، حين ترى في الحوثيين جزءاً من نظامها يجب عليها الدفاع عنه، األمر الذي 

ينسف األكاذيب التي تروجها، من قبيل أنها ال تتدخل في شؤون دول المنطقة، 
فمن الممكن أن نفهم اشتراط طرف يمني وقف إطالق النار للبدء بمفاوضات أو 
حوار خاص باليمن، أما أن يأتي ذلك من إيران، فهذا ما ينطبق عليه “إذا لم تستِح 

فاصنع ما شئت”. “الرؤية”.

قصة “عزل” الرئيس ترامب )1(

إيران... من فمك أدينك

مذكرات بلجريف
استهلت جمعية تاريخ وآثار البحرين موسمها الثقافي التاريخي التراثي 
ـــ 2020م( بمحاضــرة تحدث فيها رئيس مجلس إدارة  )66( للعــام )2019مـ 
جمعيــة تاريــخ وآثــار البحرين الطبيب والمــؤرخ والباحث في تراث وآثار 
البحرين الدكتور عيسى محمد أمين الذي تحدث عن )مذكرات بلجريف( 
بحضــور بــارز مــن أعضــاء الجمعيــة وأصدقائهــا ونخبة من رجال ونســاء 

المجتمع البحريني الذين اكتظت بهم قاعة دلمون بالجمعية.
وبــدأ المحاضــر حديثــه عــن اإلعــالن الذي تم نشــره فــي الصفحــة األولى 
مــن جريــدة “نيويورك تايمز” بشــأن )طلب تعيين شــاب للعمل اإلداري في 
دولــة شــرقية(، وتقــدم جيمــس بلجريف لهــذه الوظيفة مرفًقا بها ســيرته 
ومؤهالته، وقد تبوأ وظيفته حتى انتهاء عمله في البحرين عام 1956م. 
وتقلد أثناء وظيفته الكثير من المسؤوليات كالتعليم والصحة والبلديات 
والشــرطة وإدارة المحاكــم واألشــغال العامــة وتنظيــم الطــرق والشــوارع 

وغير ذلك من المهام األخرى التي أنيطت به. 
وبــدأ بلجريــف فــي كتابــة مذكراتــه منــُذ 1912م ــــ أي قبــل وصولــه إلــى 

البحرين بـ 14 سنة ــ حيث وصل إلى البحرين في مارس 1926م، وبلغت 
المذكرات التي كتبها 12 مجلًدا، وكان يكتب في كل يوم 12 ســطًرا على 
مــدار 365 يوًمــا. وكانــت تشــمل مذكراتــه الشــخصية ورســائله ومختلف 
التقارير التي كان يكتبها عن األعمال التي كان يؤديها، ومن األشياء التي 
ذكرهــا المحاضــر أن بلجريــف كان يتمتــع بحضور دائم والفــت في جميع 
الدوائــر وأماكــن تنفيــذ المشــروعات التــي كان ُيخطــط لهــا ويشــرف على 

تنفيذها.

الحديث عن بلجريف ومذكراته يطول، وهناك العديد من الُكتب  «
والدراسات التي تناولت حياته ومذكراته، فبعد وصوله أسس الكثير 

من المشروعات بفضل ُجهده في العمل الحكومي وإخالصه لما 
تحمله من عبء المسؤوليات العديدة. وهذه المذكرات كما قال 

المحاضر تعتبر )مرجًعا تاريخًيا للبحرين من عام 1926م حتى 
1956م(، وكل َمن يبتغي أن يتعرف على وقائع ذلك الزمان وأحداثه 

عليه أن يرجع إليها وإلى ما تم تأليفه من الُكتب والدراسات عن 
بلجريف.
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قلة التصديق أساس 
الحكمة..

أقــرأ كثيــرا وأدون كل جملــة وفقــرة تعجبنــي فــي دفتــر قديــم أصبــح 
مثــل الجــذور التــي تمتــد في أعمــاق األرض، ألننــي مؤمن بــأن الكاتب 
الصحافــي يشــترك بالحــس الرهيــف والعقل المســتنير فــي البحث عن 
األخطاء الكبرى ورؤية الدروب في المتاهات الضبابية، وهو المسؤول 
عن إدراك العالقات العامة والوشائج المترابطة وإيجاد المنطلق للخير 
والعافيــة، إنــه ال يــزال الرجــل الــذي يمتلــك التعبيــر الــذي يســتطيع أن 
يحمــل النــاس جميعــا علــى اإلصغاء، إنه الســاحر الذي يهتــز له وجدان 

القراء.
الكاتــب الصحافــي فــي نظــري إنســان ملتــزم وأداة مهمــة فــي الحركة 
االجتماعيــة وعنصــر بــارز فــي األحــداث والسياســة ويدعــو للتســامح 
والمؤاخــاة، وينــدرج في دعوات الرســل، ويطيب لــي عبر زاوية اليوم 
أن أنقــل إلــى القــارئ نــداء المغامــرة، مغامــرة قراءتــي شــتى صنــوف 
الكتــب حتــى كــدت أتحــول إلى ديــدان طويلة عمياء ترضــع الحروف 

على مهل:
ما يجعل اإلنسان قويا هو ما يسعى إلى إنجازه وليس ما أنجزه.. قلة 

التصديق هي أساس الحكمة. جميع الشعوب مهما كانت بدائية تقول 
بوجــوب احتــرام الوالدين ونشــر العــدل وذم الظلم والنهــي عن المنكر 

واألمر بالمعروف، إنها أشياء أزلية فيهم. 
لقد رأيت أن البشر يعجبون من أنهم يموتون، لكنهم ال يعجبون مطلقا 
مــن أنهــم يولــدون، مــع أن هــذا هــو فــي الواقــع مــا يســتحق الدهشــة. 
قــال رجــل لحكيــم.. كيف حــال أخيك؟ فأجاب إن أخي مــات، فقال له 
الرجــل.. مــا ســبب موته؟ فأجاب.. حياتــه!. لماذا يثير فينــا الموت كل 
هــذه المخــاوف ونحــن نــرى أن حياتنــا نفســها عبــارة عن دفن مســتمر 

ألجزاء من ماضينا وشخصياتنا وحاالتنا النفسية. 
ال تقاس قيمة الحضارة بالوسائل المادية التي نسيطر بواسطتها على 
الطبيعة، إنما تقاس برضى الشعور الفردي. مفهوم العدالة مقبول لدى 

جميع البشر، حيث إنه مستقل عن أي قانون أو أي عهد أو دين.

لن ينتهي الشقاء... آخر ما قاله فان جوخ وهو على فراش الموت. إن  «
حياتي لحن جميل، لكن لألسف عزفت على آلة غير صالحة. لكي تجني 

أثمن ما في الوجود..عش في خطر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحويل أفالم الخيال 
العلمي إلى الواقع بالذكاء 

االصطناعي
أفــالم الخيــال العلمــي والكتب المســتقبلية مع آيديولوجية تكنولوجية تكون ملبســة 
في قصة أو قصص ترتدي مالبس مستقبلية وتكنولوجية، يمكن أن تستند القصص 
فــي الواقــع، وهــي غالًبــا مــا تكــون كذلــك ألنها مرتبطــة باألشــخاص واألفــكار العلمية 
والمســتقبلية والتكنولوجيــة فــي القصــص التي تســتند عن بعد إلى بعــض النظريات 
العلميــة. فــي بعــض األحيــان وبهــذه الطــرق، فــإن الواقع صمــم أو ســوف يصمم هذه 

القصص.
وعلى الرغم من اســتخدام الكثير من الواقع لتشــكيل أساس لهذه األفكار، إال أنه يتم 
اســتخدام قــدر كبير من الخيال إلنشــاء وتقديــم قصص الخيال العلمــي هذه، عقولنا 
تمأل الفجوات التي ال يمكن للعلم أن يلمســها، حيث ال توجد التكنولوجيا، وحيث قد 
ال يذهب المستقبل أبًدا. هذا هو المكان الذي يأتي منه مصطلح Sci-Fi، والذي يجب 
أن أوضــح بأنــه اختصــار لـــ Science Fiction. يتطلــب األمر بعًضا مــن العلم والخيال 
إلنشــاء قصــة خيــال علمــي على الورق أو الشاشــة، وتســتمد العديد مــن أفالم وكتب 
الخيــال العلمــي إلهامهــا مــن التكنولوجيــا التي نســتخدمها بالفعــل وغالًبا مــا نعتبرها 

اليوم أمرًا مسلمًا به.
Star Trek Com-  الهواتــف المحمولــة مثال رائع على ذلــك؛ تقول القصة إن أجهزة الـ

municators ألهمــت بعــض المهندســين لمحاولــة صنعهــا، ومــن المفتــرض أن يكــون 
لألجهــزة اللوحيــة نفس أصل اإللهام، هنــاك تكنولوجيات أخرى تتم محاولة تطبيقها، 

مثــل شاشــات العــرض الزجاجيــة، الصــور المجســمة، تكنولوجيــا الواجهــة العصبيــة، 
الروبوتــات، الهندســة الوراثيــة، تصميــم األطــراف االصطناعيــة، تصميمــات الهيــكل 

الخارجي، السيارات بدون سائق، السفر إلى الفضاء.. إلخ.
الكثير من التكنولوجيا التي نود صنعها ممكنة في النهاية، نحتاج فقط إلى مزيد من 
التمويــل والبحــث والتطوير والوقــت، ومع ذلك، هناك عدد مــن التكنولوجيات األكثر 
تعقيــًدا ونحــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت لفهم مــا إذا كانــت ممكنــة، أو إذا كانت 

مستحيلة.
على سبيل المثال، Stargate “بوابة النجوم”؛ ال تتوفر لدينا الوسائل لتسخير الطاقة 
الالزمة لفتح والتحكم في تكنولوجيا الثقوب الدودية، ناهيك عن وجود مدخل آخر 
لبعد آخر، وتســتخدم العديد من قصص الخيال العلمي األخرى نوًعا من أنواع النقل 

بين النجوم، سواء كانت الثقوب الدودية أم سرعة الضوء أم محركات االعوجاج.

الذكاء االصطناعي، موضوع مثير لالهتمام، حيث إننا لسنا بعيدين عن تحقيقه،  «
ال نزال نواجه الكثير من المشكالت في تقنية الذكاء االصطناعي الفعلية، حيث 

إننا بالكاد نفهم كيف يعمل وعينا وذكاؤنا وعقلنا، فهل نحن قادرون على 
خلقه؟ نعم. هل نحن مؤهلون تقنيًا بما يكفي للقيام بذلك؟ ربما. هل نحن 

قادرون على إتقان تصميم البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بذلك؟ ليس بعد. 
هل نحن على استعداد وغير خائفين من هذا األمر؟ ليس حتى بشكل قريب.

د. جاسم حاجي
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لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أكــد 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
اهتمــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
بشــؤون الخيــل في المملكــة ومتابعتها 
مباشــرة والعمل على تطوير المنظومة 
شــؤونها؛  وإدارة  للخيــل  الراعيــة 
باعتبارهــا تمثــل جانبا مهما مــن تاريخ 
البحرين التليد وارتباط تاريخ المملكة 
وحضارتهــا بالخيل، مشــيرا ســموه إلى 
أن مملكــة البحريــن تعتبــر مــن الــدول 
الراعيــة للخيول والمهتمة بها وتســعى 
وبســالالتها  بهــا  االرتقــاء  إلــى  دائمــا 

المختلفة والمحافظة عليها.
جــاء ذلــك خالل اســتقبال ســموه وزير 
األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
قــدم  الــذي  خلــف،  عصــام  العمرانــي 
هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  لســموه 
رعاية شــؤون الخيل الشــيخ دعيج بن 
ســلمان آل خليفــة وعــددا مــن أعضــاء 

مجلس إدارة الهيئة.
وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
البحريــن تتخــذ  أن مملكــة  آل خليفــة 
مــن  الخيــل  رعايــة  فــي  التوجهــات 
لهــا  الراعيــة  المنظومــة  خــالل تطويــر 
وفــق الرؤيــة الملكيــة الســامية، وقــال 
ســموه “ تأتــي توجيهــات جاللــة الملــك 
هيئــة  إدارة  مجلــس  بإنشــاء  المفــدى 
مــع  متوافقــة  الخيــل  شــؤون  رعايــة 
لمنظومــة  المســتقبلية  جاللتــه  رؤيــة 
وأن  خاصــة  المملكــة،  فــي  الخيــل 
مجلــس اإلدارة منــاط بــه العديــد مــن 
المهــام التــي تهتــم بصورة مباشــرة في 
رســم السياســة العامة المتعلقة برعاية 
الخيــل والمحافظــة عليهــا والعمل على 
تطويرهــا وتكويــن منظومــة قويــة لهــا 
مــن النواحــي كافــة بمــا فيهــا الجوانب 

الفنية واإلدارية واللوجستية”.
وتابــع ســموه “ننظــر إلى مجلــس إدارة 
بعيــن  الخيــل  شــؤون  رعايــة  هيئــة 
التفــاؤل باعتبــاره يمثل كيانــا مهما في 
مســيرة الخيــل البحرينيــة، ونحن على 

وبمــا  اإلدارة  مجلــس  بــأن  تــام  يقيــن 
يتمتــع بــه مــن خبــرات تراكميــة عاليــة 
سيتمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية 
الخيــل  بشــؤون  لالرتقــاء  الســامية 
البحرينيــة وتطويرهــا علــى المســتوى 
مــع  التعــاون  إلــى  باإلضافــة  المحلــي 
لبنــاء  والدوليــة  الخارجيــة  الجهــات 
لشــؤون  الســليمة  القويــة  المنظومــة 

الخيل في البحرين”.
وأضاف ســموه “تقع على عاتق مجلس 
اإلدارة مهمات كثيرة في رعاية شؤون 
بيــن  مــن  وتبــرز  المملكــة  فــي  الخيــل 
تلــك المهمــات أيضا العمل علــى تنظيم 
الفعاليــات في رياضة الخيل والتعريف 
جهــود  بــذل  يتــم  بــأن  ونتطلــع  بهــا 
مضاعفــة مــن أجــل تنظيــم مثــل هــذه 
الملتقيــات التــي تؤكــد مكانــة البحرين 
وتجعلهــا في دائرة األضواء؛ باعتبارها 

وأشــار  والرياضــة”.  الشــباب  عاصمــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
بنــاء مجلــس إدارة هيئــة  إلــى أهميــة 
رعايــة شــؤون الخيــل خطــط وبرامــج 
واقعيــة قــادرة علــى تشــجيع الشــباب 
على ممارســة رياضة الخيــل باعتبارها 
رياضة اآلباء واألجداد وتنويع البرامج 
اإلمكانــات  وتســخير  لهــا  المشــجعة 
كافــة الكتشــاف المزيــد مــن المواهــب 
أعــرب  جانبــه،  مــن  الخيــل.  لرياضــة 
آل خليفــة  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
مجلــس  أعضــاء  عــن  ونيابــة  باســمه 
إدارة هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل عــن 
شــكره وتقديــره إلــى صاحــب الجاللــة 
الملــك؛ علــى الثقــة الملكيــة وإلى ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة على 
اهتمامــه الكبيــر والمباشــر لإلجــراءات 
التي تتخذها الهيئة في سبيل االرتقاء 

المملكــة، مشــيرا  فــي  الخيــل  بشــؤون 
إلــى أن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
كبيــرة  خبــرات  مــن  بــه  يتمتعــون  بمــا 
ســيحرصون علــى تســخيرها مــن أجل 
الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  تنفيــذ 

لالرتقاء بشؤون الخيل في البحرين.
وأضــاف الشــيخ دعيــج بــن ســلمان أن 
الخيــل  شــؤون  رعايــة  إدارة  مجلــس 
علــى  والبرامــج  الخطــط  بتنفيــذ  بــدأ 
المؤمــل أن تظهــر  الواقــع، ومــن  أرض 
القريــب  فــي  الســطح  علــى  ثمارهــا 
العاجــل وستســهم فــي بنــاء منظومــة 
قويــة ومتكاملــة للخيــل فــي البحريــن 
واالهتمــام  الرعايــة  نمــط  وســتحدد 
والخارجيــة  الداخليــة  والعالقــات  بهــا 
وكيفيــة المحافظــة عليهــا، إضافــة إلى 
تنظيم واســتضافة مختلــف الملتقيات 

الخاصة بالخيل.

جانب من اللقاء

ســموه: التوجيهــات الملكية الســامية تؤكــد أهمية بنــاء منظومة قويــة ومتكاملة

ناصر بن حمد يلتقي مجلس إدارة “رعاية شؤون الخيل”
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أعــرب وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد عن شــكره وتقديره إلــى النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة؛ بمناســبة تفضــل ســموه ورعاية الحفل الختامي لدوري ســموه لكرة قــدم الصاالت وحرصه 

على تتويج الفرق الفائزة في مسابقتي األندية والمراكز ودوري الشركات.

“تمكــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة من تأصيل 
ســموه  دوري  وأهــداف  وقيــم  رســالة  وتجذيــر 
لكــرة القدم مــن خــالل اهتمامه المباشــر بالدوري 
منــذ انطالقتــه فــي النســخة األولــى وصــوال إلــى 
واصــل  والــذي  الــدوري،  مــن  الســابعة  النســخة 
نجاحــه المنقطــع النظيــر؛ بفضــل توجيهات ســمو 
الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة واهتمامه، األمر 
الــذي جعــل مــن الــدوري واجهــة مفضلة للشــباب 
للمشــاركة فيه؛ باعتباره من أفضل الدوريات في 
كرة قدم الصاالت ويحظى بمشــاركة واســعة من 

قبل الشباب البحريني”. 
وبين المؤيد أن “جميع منتســبي الحركة الشبابية 
والرياضية يفتخرون بتشــريف سمو الشيخ خالد 
الختامــي وتتويــج  للحفــل  آل خليفــة  بــن حمــد 
الفائزين في بالمراكز األولى في المســابقات وهو 
األمــر الــذي أدخــل الفرحــة والســرور فــي نفــوس 
الالعبيــن واإلداريين واللجان العاملة في الدوري 
الشــبابي الــذي شــارك فيــه 936 العبــا يمثلون 52 
فريقــا مــن المراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة 

الشركات والجاليات والفتيات”.
وأضاف وزير شــؤون الشباب والرياضة “حرصت 
تنظيــم  علــى  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
الــدوري بصــورة متميــزة مــن مختلــف النواحــي 
وحشــدت قدرات كوادرها؛ من أجل الوصول إلى 
األهــداف التــي تــم تحديدهــا فــي التقاء الشــباب 
البحريني وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، األمر الذي 
ساهم في خروج الدوري بحلة تنظيمية زاهية”.

فــي  األول  بالمراكــز  الفائزيــن  المؤيــد  وهنــأ 

المســابقات والحاصليــن علــى الجوائــز الفرديــة، 
مؤكــدا أن جميــع الفــرق المشــاركة فــي الــدوري 

فائزة بإقامة الدوري الشبابي الكبير.

العمران: لم يكن سافرة أفضل من سار

أكــد العــب فريــق نــادي ســار الحائــز علــى لقــب 
دوري األنديــة والمراكز الشــبابية حســين العمران 
أن فريقــه اســتغل الفرصــة المتاحــة أمامــه وفــاز 
بفضلهــا، وقــال إن العبي ســار اجتهــدوا في قطع 
كــرة بالقــرب مــن مرمــى ســافرة وســجل الهــدف 

الوحيد.
وأضاف العمران: لم يكن ســافرة أفضل منا، نحن 
وســرعة  جماعــي  وبــأداء  متميــز  بشــكل  دافعنــا 
فــي التحــرك، ورغــم أن العبــي ســافرة ســيطروا 
علــى اللعــب إال أن الخطــورة لــم تكــن كبيــرة على 
مرمى فريقنا، وسافرة اندفع عند تراجعنا إلغالق 

الطرق المؤدية إلى مرمى فريقنا.
تحــركات  مــن  بالرعــب  الشــعور  العمــران  ونفــى 
فــي  وزميلــه  الســعد  إيهــاب  الســعودي  الالعــب 
الفريــق علــي صالح، مضيًفــا أنهما العبــان كبيران 
بأدائهمــا الرائــع، وشــّكال خطورة كبــرى في معظم 
األوقــات، لكن العبي ســار اعتمدوا علــى المراقبة 
اللصيقــة وأثبتــت هــذه الطريقــة جدواهــا وكانت 
طريقنــا للمحافظــة علــى اللقــب للنســخة الثانيــة 

على التوالي.
وأشــار العمــران إلــى أن فريقــه استبســل طــوال 
المباراة وجعل الخطورة المقبلة من فريق سافرة 
أقــل علــى مرمــى ســار، منوًهــا إلــى أن انفــرادات 
ســافرة لم تفلح في زيارة شــباك سار لقوة الدفاع 

صالــح  علــي  تســديدات  أمــام  الســد  وتشــكيل 
وإيهاب السعد.

المحفوظ: واجهنا صعوبات                 
أكثر مما شّكلها سافرة

أفضــل  جائــزة  علــى  الحائــز  قــال  جانبــه،  مــن 
حــارس في دوري األندية والمراكز الشــبابية لؤي 
المحفــوظ إنــه شــعر بالضغــط مــن العبي ســافرة؛ 

بفضل عناصره المتميزة الخطيرة.
وأضاف المحفوظ: لم يشّكل هذا الضغط الخوف 
لــدي، فقــد اعتــدت علــى مثــل هــذه المواقــف في 
مباريــات أكثــر قــوة وضغًطــا، لكن أهميــة المباراة 
هي الفارق الوحيد بينها وبين المباريات الســابقة 

والتي تسبب الرهبة في صفوف الفريق.
الالعــب  يشــعر  لــم  إذا  أنــه  المحفــوظ  وأوضــح 
بالرهبــة فإنــه لــم يحــس بأهميتها، ويعــود الفضل 
فــي تحقيق اللقب إلــى المدرب فالح عباس الذي 

أبدع في تجهيز الفريق ألكثر من شهرين.
ونفــى المحفــوظ اعتمــاد فريقــه علــى الهجمــات 
المرتدة، موضًحا أنه في البداية كان ضاغًطا على 

مرمى حارس سافرة حمد دّساس وبادر إلى قطع 
الكــرات وبــدء الهجمــات وتهديــد ســافرة، مشــيًرا 
إلــى أن الفريقيــن تبــادال الســيطرة، وأن مثل هذه 

المباريات تحتاج إلى الصبر.
وعــن تألقــه وبراعتــه قــال المحفــوظ: قّدمــت مــا 
عنــدي فــي الملعــب لكــن بجهــود جميــع عناصــر 
الفريق جاء االنتصار الصعب لكنه بطعم العسل.

ربيعة: لدينا عناصر تصنع الفارق

أثنــى العب فريــق “تمكيــن”، المتــّوج بلقب دوري 
فــي  زمالئــه  أداء  علــى  ربيعــة  حمــد  الشــركات، 
المبــاراة النهائيــة، وقال إنهم دخلــوا الدوري بثقة 
عالية في حصد اللقب، مضيًفا أنه في أي مناسبة 
يشــارك فيهــا يكــون هدفــه الــكأس اســتناًدا إلــى 

عناصر تصنع الفارق بالعبين متميزين.
وأشــار ربيعــة إلى أنــه رغم امتــالك فريق مصرف 
العبــي  أفضــل  مــن  واحــًدا  المركــزي  البحريــن 
الفوتســال فــي البحريــن علــي صالــح إال أن فريق 
“تمكيــن” درس طريقــة لعبــه وبنــى خطتــه علــى 
هــذا األســاس واســتطاع تحييــد خطــورة صالــح 

وبقية زمالئه. وبّين ربيعة أن كفة فريق “تمكين” 
كانت أرجح قبل صافرة البداية بعد التعاهد على 
تحقيــق اللقــب بعــد الفــوز في بطولة المؤسســات 
المصرفيــة فــي أول مشــاركة لــه؛ بفضــل العبيــن 
يجيــدون تســيير المباريــات لصالحهــم ويعرفــون 

كيفية التعامل مع الظروف وتقلباتها.

جناحي: اإلجهاد سمح                  

لمنافسنا بتقليص الفارق

أبــدى حارس مرمى فريق “تمكين” أحمد جناحي 
ســعادته بالفــوز بــكأس الشــركات بعــد االنتصــار 
علــى فريق مصرف البحرين المركزي في المباراة 

النهائية بـ 5 أهداف مقابل 3.
اإلجهــاد  إلــى  العبونــا  تعــرض  جناحــي:  وقــال 
فــي الشــوط الثانــي وهــو ما ســمح لالعبــي فريق 
مصــرف البحريــن المركــزي باالقتــراب منــا بهدف 
واحــد بعد أن كنا متقدميــن بفارق 3 أهداف، لكن 
الفريق قّدم أداء بطولًيا في الشوط األول وأنهاه 

بهدفين دون مقابل.
وأضــاف جناحي أن اعتمــاد مدرب فريق مصرف 
البحريــن المركــزي علــى الباور بالير شــّكل ضغًطا 
كبيًرا إال أن الثقة أعادت فريقنا وقادته إلى الفوز.
بفــارق هــدف  المركــزي  المصــرف  اقتــراب  وعــن 
قــال جناحي إن ذلك شــكل بعــض المخاوف التي 
تجاوزهــا بالهــدوء والتــوازن فــي األداء، مؤكــًدا 
الثقــة واالطمئنــان  أن الالعبيــن كانــوا فــي قمــة 
علــى الفــوز حتــى لــو وصلــت المباراة إلــى ركالت 

الترجيح.
وأشــار جناحــي إلــى أن المبــاراة كانــت تســير 
لصالــح “تمكيــن” إال أن فريق مصــرف البحرين 
المركزي خطف هدفين سريعين في الدقيقتين 
وتشــّجعوا  العبيــه  أداء  وتحّســن  و30   29
لتعديــل النتيجــة، إال أن نجــم “تمكيــن” ياســر 
حســن أعــاد األمــور إلــى مــا كانــت عليــه حتــى 

صافرة النهاية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: اهتمام خالد بن حمد ومتابعته أساس النجاح

جانب من المقصورة الرئيسة

فريق “تمكين” بطل دوري الشركات أحمد جناحي محتفًل مع مدربه وياسر أحمد بلقب الشركات العبو “تمكين” سعداء بإحراز دوري الشركات سار بطل دوري األندية والمراكز الشبابية

اللجنة اإلعالمية

المكتب االعالمي

 BRAVE( “بريــف”  منظمــة  كشــفت 
حجــم  عــن   )Combat Federation
االســتثمار الــذي قدمتــه إلــى مملكــة 
البحريــن، مــن خــالل الجولــة العالمية 
 5 فــي  نظمتهــا  التــي  األحــداث  عبــر 
الســنوات  خــالل  مختلفــة  قــارات 

الثالث الماضية. 
اســتراتيجيتها  المنظمــة  ووضعــت 
المتمثلــة ليس فــي كونها أكبــر ُملكية 
إعالمية رياضية في الشــرق األوسط 
فحسب، بل أيًضا مركز أعمال، بحيث 
األعمــال  رجــال  مــن  روادهــا  تمنــح 
القطاعــات  وممثلــو  والسياســيين 
الحكومية فــرص االلتقاء، األمر الذي 
يســهم فــي تعزيــز التعاون مــن خالل 
بنــاء المزيــد مــن العالقات الســياحية 

والتجارية.
جــاء ذلــك أخيــرا، خــالل اللقــاء الــذي 
جمع بين مستشار سمو رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة رئيــس منظمــة 
وشــخصيات  شــاهد  محمــد  “بريــف” 
حكوميــة وتجاريــة، يتقدمهــم عضــو 
مجلــس العاصمة الكولومبيــة بوغوتا 
جلوريا إلسي دياز وأعضاء من وزارة 

السياحة في البرازيل.
اللقــاء  خــالل  شــاهد  محمــد  وأشــار 
إلــى أن بريــف أصبحــت بيئــة صديقة 
االســتثمارات  الجتــذاب  ومالئمــة 
البحريــن،  مملكــة  إلــى  األجنبيــة 
تنتهجهــا  التــي  السياســة  خــالل  مــن 
علــى  ترتكــز  ال  والتــي  المنظمــة، 
وإنمــا  فحســب،  الرياضــي  الجانــب 
تتعــدى ذلك لتصل إلى دعم المجالين 
والســعي  واالقتصــادي،  الســياحي 
فــي  البحريــن  موقــع  أهميــة  لتأكيــد 
المنطقــة، ومــا تقدمــه مــن تســهيالت 
حجــم  بلــغ  إذ  االســتثمارات،  لدعــم 
اجتــذاب االســتثمارات للمملكــة نحــو 
200 مليون دينار بحريني، مضيفا أن 
“بريف” بصــدد عقد مؤتمرات تجارية 
لزيــادة  المملكــة؛  فــي  واســتثمارية 
حجم العمل في هذا الجانب الحيوي، 

بما يخدم دعم االقتصاد الوطني.

“BRAVE” تجذب االستثمارات إلى البحرين

أشــار مدير لعبة كرة اليد بنادي النجمة خالد 
فالمــرزي إلــى أن نجم الفريق حســن شــهاب 
ســيجدد عقده مع الرهيب النجماي للموســم 
الرياضــي الجديــد فــور عودتــه مــن معســكر 
وقــال  ســولفينيا.  فــي  الوطنــي  منتخبنــا 
فالمرزي في تصريح لـ “البالد سبورت”: كان 
مــن المفتــرض أن تتم مراســم تجديــد العقد 
فــي األيــام الســابقة ولكن لظروف وانشــغال 
الالعــب والتحاقــه مــع المنتخب، تــم تأجيل 
ذلــك لحيــن عودته مــن المعســكر الخارجي. 
وبين فالمرزي أن وضع الفريق يبشر بالخير 
بعــد عمليــات التجديد لبالل بشــام وحســين 
جنكــي وحســين محمــد والتعاقد مــع ثالثي 
أم الحصــم، إضافــة لوجــود تحــركات أخــرى 

لتدعيم الصفوف بالعبين بارزين.

تجديد عقد 
شهاب الحًقا

علي مجيد



واصل نادي البحرين تجهيز الفريق األول لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2019 بعد قيامه 
مساء أمس األول بإبرام صفقتين جديدتين.

الزمــن  تســابق  التــي  اإلدارة  نجحــت  حيــث 
لتوفيــر عــدد مــن الالعبين للفريــق، في خطف 
توقيــع الالعبيــن أحمــد رجــب وعلــي شــعيب 
اللذين مّثال فريق أم الحصم بالموسم الماضي 
فــي  ويمثالنــه  “الغــزال”  كتيبــة  إلــى  لينضمــا 
منافسات الموسم الذي سينطلق الشهر المقبل. 
ويعتبــر فريــق البحريــن هــو األكثر نشــاًطا في 
الفتــرة الحاليــة مــن حيــث إبــرام التعاقــدات، 

كونه أنجز لحد اآلن 6 صفقات بما فيهم رجب 
وشــعيب وهــم )فاضــل البــدر، علي المــال، علي 
عبدالحســين والحــارس علــي الحلواجي(، كما 
أكمــل ملــف الجهــاز التدريبــي الفنــي قبــل أيام 
قليلة بالتعاقد مع المدرب أحمد المدوب الذي 
قــاد توبلــي بالموســم الماضــي وبالتعاقــد مــع 

حازم حسن ليكون مدرًبا مساعًدا.
العمــل  بهــذا  البحريــن  نــادي  إدارة  وتســعى   

الجبــار بــأن تؤّمــن العــدد الكافي مــن الالعبين 
الجيديــن الذيــن يســتطيع مــن خاللهــم مدرب 
الفريــق المــدوب، خلق توليفة جيدة تســتطيع 
الجيــد  الفنــي  بالظهــور  التطلعــات  تحقــق  أن 
والخــروج بنتائــج إيجابيــة أفضــل ممــا ظهــر 
عليــه الفريــق خــالل الســنوات الماضيــة رغــم 
اختالف المدربين والالعبين بين سنة وأخرى، 
وهــذا بكل تأكيد لن ســهالً في ظــل المتغيرات 
ــا مــن الجهــاز الفنــي والالعبيــن  الحاصلــة حاليًّ
بــه  ســيصطدم  الــذي  الوقــت  لضيــق  وأيًضــا 
ا قبل خوض  ا وفنيًّ الفريق لتحضير نفسه بدنيًّ

غمار الدوري.

أحمد رجب وعلي شعيب ينضمان للبحرين

شــهدت مســابقة التجديف الشــعبي التي تقام على كأسي سمو الشيخ عبدهللا نجل سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، وســمو الشــيخ محمــد نجــل ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ممثل 
جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
منافسة شرسة على المراكز األولى وذلك ضمن موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث الشعبي 

الذب يقام بتنظيم من رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

الفــوز  الحــدي مــن  النوخــذة عبــدهللا   وتمكــن 
بــكأس ســمو الشــيخ عبدهللا بــن خالد بــن حمد 
آل خليفــة، فيمــا حقق النوخذة حمــد الرميحي 
المركز األول وكأس بطولة ســمو الشــيخ محمد 

بن ناصر بن حمد آل خليفة. 
 وكان األســبوع الماضي قد شــهد إقامة سباقي 
التجديف الشــعبي وسط مشــاركة كبيرة فاقت 

500 مشارك في كال السباقين.
وأسفرت النتائج في كأس سمو الشيخ عبدهللا 
بــن خالــد بــن حمــد آل خليفة عن فــوز النوخذة 
الحــدي بالمركــز األول قاطعــا مســافة الســباق 
في زمن قدره )12.33.90 دقيقة(، متفوًقا على 
النوخــذة حمــد الرميحــي بفــارق بســيط والذي 
جــاء ثانيــا بعــد أن أنهــى الســباق في زمــن يبلغ 

)12.34.50 دقيقــة(، فيمــا حــل النوخــذة أحمــد 
البوســميط في المركز الثالــث بزمن )12.43.90 

دقيقة(.
جمعــة  النوخــذة  جــاء  الرابــع  المركــز  وفــي 
علــى  متقدًمــا  دقيقــة(،   12.50.08( الحســن 
النوخــذة دعيج حســن صاحب المركز الخامس 
محمــد  النوخــذة  ثــم  دقيقــة(،   13.04.88(
الهرمســي صاحــب المركز الســادس )13.14.92 
دقيقــة(، يليــه النوخــذة محمــد الديــري ســابعا 
عبدالرحمــن  والنوخــذة  دقيقــة(،   13.24.51(
عبــدهللا في المركــز الثامــن )13.28.27 دقيقة(، 
التاســع  المركــز  فــي  أحمــد  جاســم  والنوخــذة 
)14.18.30 دقيقة(، وأخيًرا النوخذة حمد هالل 

)14.33.28 دقيقة(.

 في المقابل، اســتطاع النوخــذة حمد الرميحي 
خطف كأس بطولة سمو الشيخ محمد بن ناصر 
بن حمد آل خليفة بعد أن قطع مســافة الســباق 
متقدًمــا  دقيقــة(،   13.03.30( قــدره  زمــن  فــي 
علــى النوخــذة عبــدهللا الحــدي صاحــب المركز 
الثاني والذي أنهى السباق في زمن )13.06.65 
دقيقــة(، فيما حافظ النوخذة أحمد البوســميط 

على مركزه الثالث بزمن )13.19.74 دقيقة(.

وفــي المركــز الرابــع حــل النوخذة دعيج حســن 
)13.19.74 دقيقــة(، ثم النوخذة جمعة الحســن 
النوخــذة  يليــه  دقيقــة(،   13.29.11( خامًســا 
)13.59.23 دقيقــة(،  الهرمســي سادســا  محمــد 
 14.08.48( ســابعا  الديــري  محمــد  والنوخــذة 
دقيقــة(، ثــم النوخذة عبدالرحمــن عبدهللا ثامنا 
)14.09.76 دقيقــة(، وفــي المركــز التاســع جــاء 
النوخــذة عبدالعزيز نصيب )14.30.70 دقيقة(، 

وأخيــر النوخــذة حمد هالل عاشــرا )15.16.28 
دقيقة(.

لرياضــات  حمــد  بــن  ناصــر  موســم  ويتواصــل 
الموروث البحري بإقامة مسابقة صيد األسماك 
)الحداق( الثانية اليوم الجمعة وذلك على كأس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفــة، إضافة 
إلى مســابقة التجديف الشعبي على كأس سمو 
الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة، فيما 

تختتم المنافسات على كأس سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة يوم الســادس والعشرين من 
أكتوبــر الجــاري بعــد ثالثة أشــهر مــن الفعاليات 
والتــي  البحــري  المــوروث  لموســم  المختلفــة 
منهــا  المســابقات  مــن  الكثيــر  علــى  شــملت 
التجديف الشــعبي وصيد األســماك ومســابقتي 
الهيــر الســتخراج المحــار بالطريقــة التقليديــة 

وبالمعدات الحديثة.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــري ــحـ ــبـ ــن حـــمـــد لــــريــــاضــــات الــــــمــــــوروث الـ ــ ضـــمـــن مــــوســــم نــــاصــــر بـ

الحدي والرميحي يفوزان بسباقي التجديف الشعبي

حمد الرميحي وفريقه يحتفلون بالفوز جانب من مسابقة التجديف الشعبي

بحث التعاون المشترك إلنجاح مبادرة 100 ملعب
ـــدة ـــروح واح ـــل ب ـــود والعم ـــد الجه ـــة توحي ـــدان أهمي ـــور يؤك ـــد والعصف المؤي

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه، محافظ الشمالية 
علي عبدالحسين العصفور وعدًدا من المسؤولين في المحافظة.

شــؤون  وزيــر  بحــث  اللقــاء  وخــالل 
الشباب والرياضة مع محافظ الشمالية 
التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن فيما 
يخص تنفيذ مبادرة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة ممثــل جاللة الملك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
فــي  ملعــب   100 بإنشــاء  والرياضــة 
فرجــان قرى ومــدن المملكــة باإلضافة 
إلــى توحيــد الجهــود بيــن الجانبين بما 
بصــورة  المبــادرة  تنفيــذ  فــي  يســاهم 
مثاليــة ووصولهــا إلــى األهــداف التــي 
حددهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة فــي دعــم الحركــة الشــبابية 

والرياضية في المملكة. 

ووضع أيمن المؤيد، علي عبدالحســين 
اإلجــراءات  صــورة  فــي  العصفــور 
اإلداريــة الفنيــة التــي اتخذتهــا وزارة 
أجــل  مــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
تنفيــذ المبــادرة وتعاونهــا مــع مختلــف 
القطاعات الرسمية واألهلية والخاصة 
األمثــل  التنفيــذ  إلــى  للوصــول  فــي 

للمبادرة وتطبيقها على أرض الواقع. 
وفــي بدايــة اللقاء، رّحب وزير شــؤون 
الشــباب والرياضة بمحافظ المحافظة 
المحافظــة  الشــمالية مشــيًدا باهتمــام 
التعــاون  درجــات  أقصــى  بتحقيــق 
والتكامــل فــي العمل مع وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضة لتنفيــذ مبادرة 100 
ســبيل  فــي  الجهــود  وتوحيــد  ملعــب 

الوصــول إلــى أهدافهــا النبيلــة والعمل 
إلــى  مشــيًرا  الواحــد،  الفريــق  بــروح 
أن الــوزارة اتخــذت كافــة اإلجــراءات 
اإلداريــة والفنية إلنجــاح هذه المبادرة 
التــي ســيكون لهــا انعكاســات واضحــة 

والرياضــي  الشــبابي  القطــاع  علــى 
وإعــادة إحيــاء مالعــب الفرجــان التي 
ا للمواهب الرياضية  كانــت مصدًرا مهمًّ
فضالً عن جعل الرياضة أســلوب حياة 

ا. يوميًّ

المؤيد يجتمع بمحافظ المحافظة الشمالية

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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واصــل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، تدريباته التحضيرية التي تســبق المباراة الوديــة الدولية أمام نظيره األذربيجاني التي ســتقام 
يوم 9 أكتوبر الجاري وتســبق لقاء الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آســيا 

2023، والذي سيجمع منتخبنا بإيران يوم 15 أكتوبر عند 7.30 مساء على االستاد الوطني.

وخاض المنتخب الوطني حتى اآلن تدريبين 
لالتحــاد  التابعــة  الخارجيــة  المالعــب  علــى 
البحرينــي لكــرة القــدم تحــت قيــادة المــدرب 

البرتغالي هيليو سوزا.
ومــن المتوقــع أن تكتمــل صفــوف المنتخــب 
مــع  خصوصــا  المقبــل،  األســبوع  بدايــة  مــع 
انتظــام العبــي الرفاع بعــد فراغهم من مباراة 
فريقهم أمام البسيتين ضمن منافسات دوري 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز، إضافــة إلــى التحــاق 
المحترفين في فريق ســالفيا براغ التشــيكي 
)ســيد  الكويتــي  والنصــر  يوســف(  )عبــدهللا 

ضياء سعيد(.
ويتصــدر منتخبنــا حاليــا المجموعــة الثالثــة 
فــي التصفيــات المزدوجة برصيد 4 نقاط من 

تعــادل مع العراق وفوز علــى كمبوديا، وتضم 
المجموعة هونج كونج أيضا.

الوطنــي  لمنتخبنــا  الفنــي  الجهــاز  ويســعى 
لتحقيق اســتفادة كبيرة من مباراة أذربيجان 

الوديــة، خصوصــا وأنهــا تســبق مبــاراة مهمــة 
ضمــن  المزدوجــة،  التصفيــات  فــي  لألحمــر 
إطــار المنافســة على بطاقــة مؤهلة إلى الدور 

النهائي من التصفيات المونديالية.

تقــام اليــوم )الجمعــة( مبــاراة واحــدة ضمــن ختــام الجولــة الثالثــة لــدوري ناصر بــن حمد الممتــاز، وذلك بيــن فريقي البســيتين 
والرفاع، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة عند الساعة 6 مساء.

يدخــل البســيتين المبــاراة وفــي رصيــده 
نقطــة واحدة من مباراتين، فيما ال يملك 
الرفــاع أي نقطــة مــن مبــاراة، ولــه مباراة 
الجولــة  ضمــن  المحــرق  أمــام  مؤجلــة 

األولى.
وطنيــان:  مدربــان  الطرفيــن  يقــود 
عبدالمنعــم الدخيــل مــع البســيتين وعلي 

عاشور مع الرفاع.
البسيتين يسعى لتحقيق فوزه األول في 
الدوري، خصوًصا وأنه خســر في الجولة 
الماضية أمام الرفاع الشرقي. أما الرفاع 
فهــو اآلخــر يدخــل بــذات الرغبــة، كونــه 

خسر في الجولة الثانية أمام المنامة.
الســفينة الزرقــاء تســعى بقيــادة الدخيل 
إلــى كســب 3 نقــاط مهمــة علــى الصعيــد 

المعنوي.

ســماوي الرفــاع بقيادة عاشــور يأمل في 
تجــاوز النتائــج الســلبية، خصوًصــا بعــد 
الخســارة في الجولــة الماضية، باإلضافة 
إلــى الخــروج مــن كأس محمــد الســادس 
أولمبيــك  فريــق  أمــام  األبطــال  لألنديــة 
آســفي المغربي، بعد الخسارة قبل 3 أيام 

في إياب دور الـ32.
شــهدت  الثالثــة  الجولــة  نتائــج  وكانــت 
فــوز   ،)1-1( النجمــة  مــع  الحــد  تعــادل 
األهلي على الرفاع الشرقي )1-3(، تعادل 
المنامــة مــع الحالــة )1-1( وفــوز المحــرق 

على الشباب )5-3(.

من تدريبات المنتخب

الممتــازغــًدا انتظام العبــي الرفاع واألســبوع المقبــل المحترفين حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   3 الجولــة  ختــام 
البسيتين يالقي الرفاع... اليوماألحمر يواصل االستعداد لودية أذربيجان
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علي شعيب يوقع في كشوفات البحرين أحمد رجب خالل توقيعه العقد

علي مجيد

سبورت أحمد مهدي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلــق يــوم الســبت الموافــق 5 أكتوبــر الجولــة األولى مــن بطولة 
الكارتنــج المحليــة المتمثلــة فــي بطولــة الروتاكــس ماكــس موجو 
للكارتنــج وبطولــة ســودي ســبرنت للكارتنــج، وذلــك علــى مضمــار 

حلبة البحرين الدولية للكارتنج.

وتنطلــق البطولــة علــى مضمــار 
 1.414 طولــه  والبالــغ   CIKالـــ
البطولــة  وتقــام  كمــا  كيلومتــر، 
البحريــن  حلبــة  مــن  بتنظيــم 
البحرينــي  واالتحــاد  الدوليــة 
للســيارات وبالتعــاون مــع نــادي 

البحرين للكارتنج. 
 وتشــتمل البطولة على عدد من 
المايكــرو  فئــة  وأبرزهــا  الفئــات 
ماكس وهي مخصصة للسائقين 
من 8 حتى 11 سنة، فئة الميني 
ماكــس مــن 10 حتــى 13 ســنة، 
 12 مــن  الجونيــور ماكــس  فئــة 
حتى 15 ســنة، فئــة الماكس من 
14 ســنة وأكثــر، والفئــة األخيرة 

ســنة   32 مــن  ماســترز  ماكــس 
البطولــة  وتنطلــق  كمــا  وأكثــر. 
وبعدهــا  الحــرة  بالتجــارب 
قبــل  مــا  والســباق  التصفيــات 

الختامي والسباق الختامي.
 وتبــدأ فعاليــات الجولــة األولــى 
للروتاكــس بالتجــارب التأهيلية 
فــي 3 مســاء، الســباق مــا قبــل 
 3:25 فــي  ينطلــق  الختامــي 
الختامــي  الســباق  بينمــا  مســاء 
ينطلــق فــي تمــام 4 مســاء، أمــا 
بطولة ســودي سبرنت فتبدأ من 
التأهيــالت،  بانطــالق  مســاء   5
مســاء   5:25 األول  والســباق 

السباق الختامي في 6 مساء.

غًدا انطالق “سبرنت للكارتنج”



انتصاران لألهلي وسترة بدوري السلة
حقق فريقا ســترة واألهلي نتيجة الفوز على حســاب ســماهيج والنويدرات، في المباراتين اللتين جمعتهما مســاء أمس )الخميس(، 

على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

وفــي المبــاراة األولــى، حقــق ســترة فــوزا مســتحقا على ســماهيج 
بنتيجــة ٧٢/٨٤، رافعــا رصيــده إلــى ١٢ نقطــة مــن ٣ انتصارات و٩ 
هزائــم، فيمــا وصــل رصيــد ســماهيج إلــى ١٠ نقاط من فــوز واحد 

و٨ هزائم.
الفريقــان فقــدا فرصة المنافســة علــى التأهل إلى الدور السداســي 

وباتا يستعدان لخوض الدوري الفضي.
وفــاز ســترة في الربعين األول والثالث بـــ١٥/٣١ و٢١/٢٩، فيما فاز 

سماهيج في الربعين الثاني واألخير بـ١٥/٢٠ و٩/١٦.
علــى حســاب  بفــوز منطقــي  األهلــي  الثانــي، خــرج  اللقــاء  وفــي 

النويدرات بنتيجة ٧٥/٨٨.

واســتعاد األهلــي صــدارة الترتيــب رافعــا رصيــده إلــى ١٧ نقطــة 
متفوقا على المتصدر الســابق المنامة بفارق مواجهة واحدة، فيما 

وصل رصيد الخاسر إلى ١٣ نقطة محافظا على المركز السادس.
األهلــي فاز في األشــواط الثالثة األولى بـــ١٢/٢٥، ١٦/٢٢ و١٨/١٩، 

فيما فاز النويدرات في الربع األخير بـ٢٢/٢٩.

اليوم لقاءين

وتختتم اليوم منافسات الجولة التاسعة بإقامة لقاءين، إذ يلتقي 
في المباراة األولى الرفاع )١٤ نقطة( ومدينة عيسى )٨ نقاط( في 
الســاعة ٦ مســاء، وتليهــا مباشــرة مباراة حــذرة لفريــق الحالة )١٣ 

نقطة( أمام النجمة )١٢ نقطة( في الساعة ٧:٤٥ مساء.
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تدخــل منافســات بطولــة العالــم أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات التــي تحتضنهــا 
العاصمة القطرية الدوحة يومها الثامن اليوم الجمعة بمشاركة أبرز نجوم “أم األلعاب” 
العالمييــن مــن كال الجنســين وســط ســيطرة مطلقة للواليــات المتحــدة األميركية في 
المجمــوع العــام لجدول الميداليــات الملونة حتى يوم األربعاء الماضي 2 أكتوبر 2019 
بحصولهــا علــى 18 ميداليــة متنوعــة من بينهــا 8 ميداليات ذهبيــة و8 ميداليات فضية 

وبرونزيتين.

وســيطر رياضيــو الواليــات المتحــدة علــى 
المركــز األول والميداليــات الذهبية في كال 
من ســباق 100 متر رجال، ســباق 200 متر 
رجال، ســباق 800 متر رجــال، ذهبية القفز 
بالزانــة للرجــال، ســباق 110 حواجز رجال، 
مسابقة الوثب الثالثي رجال، مسابقة رمي 
المطرقــة ســيدات، ســباق التتابــع المختلط 
4x400 وســتكون الغلة مرشحة للزيادة مع 

تبقي ثالثة أيام على ختام البطولة.
ويالحظ من خالل نتائج رياضيي الواليات 
علــى  ســيطرتهم  األميركيــة  المتحــدة 
)الســرعات(  القصيــرة  المســافات  ســباقات 

وتحديًدا في منافسات الرجال.
المركــز  فــي  الصيــن  جمهوريــة  وتأتــي 
الثانــي فــي الترتيــب العــام بحصولها على 
و3  ذهبيتيــن  بينهــا  ملونــة  ميداليــات   8
فضيات و3 برونزيات، ومن بعدها جامايكا 
فــي المركــز الثالث بـ 4 ميداليــات من بينها 
ذهبيتيــن وفضيتيــن، ثم كينيا فــي المركز 
الرابــع بـــ 4 ميداليــات مــن بينهــا ذهبيتيــن 
وبرونزيتين، وأثيوبيا في المركز الخامس 

بـ 3 ميداليات بينها ذهبية وفضيتين.
الخمســة  ترتيــب  خــالل  مــن  ويالحــظ   
األوائل سيطرة الدول األفريقية )جامايكا، 
المراكــز  علــى  ســيطرتهم  أثيوبيــا(  كينيــا، 
األولــى فــي ســباقات المســافات الطويلــة 
مثــل الـــ 5 آالف متــر والماراثــون خصوًصا 

بالنسبة لفئة السيدات.
وكانــت الواليــات المتحــدة األميركيــة قــد 
فــازت بالمركز األول في النســخة الماضية 
 30 علــى  حصولهــا  اثــر   2017 لنــدن  فــي 
ميداليــات   10 بينهــا  متنوعــة  ميداليــة 
ذهبيــة و11 فضيــة و9 برونزيات، وجاءت 
كينيــا فــي المركــز الثانــي بحصولهــا علــى 
11 ميداليــة ملونــة مــن بينهــا 5 ذهبيــات 
وذهبيتيــن و4 برونزيــات، وتأتــي جنــوب 
 6 بنيلهــا  الثالــث  المركــز  فــي  افريقيــا 
ميداليــات متنوعــة مــن بينهــا 3 ذهبيــات 
وفضية وبرونزيتين، ثم فرنســا في المركز 
الرابع بحصولها على 5 ميداليات من بينها 
3 ذهبيــات وبرونزيتيــن، وجــاءت الصيــن 
في المركز الخامس بنيلها 7 ميداليات من 

بينها ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين.
النســخة  فــي  البحريــن  مملكــة  وتحتــل   
ا )مكرر  الحالية المركز الخامس عشر عالميًّ
مــع فرنســا( والثانــي آســيويا واألول عربيا 

لغايــة نتائج يوم األربعاء )اليوم الســادس( 
فضيــة  بينهــا  ميداليتيــن  علــى  بحصولهــا 
ماراثــون الســيدات التــي كســبتها العــداءة 
روز شــيليمو، وبرونزيــة التتابــع المختلــط 
عبــاس  مــن  كال  أحرزهــا  التــي   4x400
أبوبكــر وموســى عيســى وســلوى عيــد و 
أمينــات جمــال وفي حال حققــت البحرين 
أي ميداليــة ذهبيــة فإنهــا مرشــحة للقفز 4 
أو 5 مراكــز فــي مقدمة الترتيــب، علما بأن 
البحريــن احتلــت المركــز الثانــي عشــر في 
النســخة الماضيــة التــي أقيمــت فــي لنــدن 
2017 وهــو أفضــل مركز فــي تاريخ ألعاب 
القــوى البحرينيــة بمشــاركاتها فــي بطولــة 

العالم للرجال والسيدات.

ابراهام يخوض نصف نهائي 
1500 متر بحال تأهله

ثامــن  فــي  البحرينيــة  المشــاركة  تقتصــر 
أيــام النســخة الســابعة عشــرة مــن بطولــة 
العالــم أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات 
اليــوم الجمعة على منافســات الدور نصف 
النهائي لســباق 1500 رجال في حال تأهل 
العــداء “ابراهــام روتــش” وتجــاوزه للــدور 

األول الذي أقيم أمس الخميس.
حيــث أن افضــل زمــن حققــه ابراهــام كان 
فــي البطولة اآلســيوية بالدوحــة 24 ابريل 
الماضــي بزمــن 3:42:85 دقيقــة، وقــد فــاز 
فــي  الذهبيــة  والميداليــة  األول  بالمركــز 
بطولــة آســيا ليدخــل باعتباره بطــال للقارة 

اآلسيوية.
ويعتبــر العــداء العــداء الكينــي “إياليجــاه 
مانانغــوي” هــو حامــل لقــب ســباق 1500 
متــر رجــال بعــد فــوزه بالميداليــة الذهبيــة 
في النســخة الماضية بلندن 2017، ويعتبر 
العــداء المغربي هشــام القروج هو صاحب 
 3:26:00 بزمــن  العالمــي  القياســي  الرقــم 
دقيقــة وكان ذلــك فــي العاصمــة اإليطالية 
روما بتاريخ 14 يوليو 1998 ومازال رقمه 

صامدا حتى اليوم.

مشعل الذوادي .. إداري مع مرتبة 
الشرف

يعتبــر إداري المنتخبــات الوطنيــة مشــعل 
الــذوادي أحد أبرز الكوادر العاملة باالتحاد 
البحرينــي أللعــاب القوى، ويمتاز بالنشــاط 
والحيويــة والقــدرة علــى أداء مهامــه على 

أكمــل وجــه، باإلضافــة إلــى أنه مــدرب في 
الوقــت ذاتــه، ويعمــل ضمــن الطاقــم الفني 
لبرنامج الموهوبين وكان العًبا ســابًقا وهو 
مــا يســهل عمله كثيًرا فــي الجانب اإلداري 
والفنــي إللمامــه بكافــة األنظمــة والقوانين 

المرتبطة بأم األلعاب.
وقــد أصبح مشــعل الــذوادي وجًهــا مألوًفا 
في رياضة ألعاب القوى البحرينية ويتمتع 
مرتبــة  مــع  ــا  إداريًّ منــه  بإمكانــات جعلــت 

الشرف.
ويتحــدث الــذوادي عــن مشــاركته الحالية 
ودوره فــي الوفــد البحرينــي “أعتــّز كثيــًرا 
بالتواجد في النســخة الســابعة عشــرة من 
بطولــة العالــم للرجــال والســيدات، وأثمــن 
ثقــة مجلــس إدارة االتحــاد برئاســة محمد 
عبداللطيــف بــن جــالل ودعمهــم لــي، ومن 
خــالل مشــاركتي فــي هــذا الحــدث فإننــي 
اإلداريــة  الواجبــات  مــن  بالعديــد  أقــوم 
المتمثلــة في مرافقة العدائيــن والعداءات 
إلــى ملعــب اإلحمــاء والتأكــد مــن دخولهم 
منــذ النــداء األول وإيصالهــم إلــى الملعــب 
ومتابعــة كافــة احتياجاتهــم وتجهيزاتهــم 

لحين مغادرتهم وسفرهم..”.
المنتخــب  مشــاركة  عــن  ســؤاله  ولــدى   
البحرينــي ونتائجــه لغايــة اآلن قــال “لقــد 
حققنــا ميداليتيــن مــن بينهمــا فضيــة فــي 
الجميــع  شــاهد  وقــد  الســيدات  ماراثــون 
بســبب  واالنســحابات  الســباق  صعوبــة 
حرارة الجو والرطوية العالية وهي نتيجة 
ســباق  برونزيــة  إلــى  باإلضافــة  متميــزة، 
تمثــل  والتــي   4x400 المختلــط  التتابــع 
ا للبحريــن، وتلك النتائج لم  إنجــاًزا تاريخيًّ
تأت من فراغ بل هي نتاج تخطيط وعمل 
مدروس من االتحاد لهذه البطولة ونتمنى 
بــأن نحصــد المزيــد ســواء في ســباق 400 

متر للسيدات أو ماراثون الرجال”.
وبــدأ الــذوادي مســيرته مــع ألعــاب القــوى 
بتاريــخ 4 أغســطس 1994 وظــل يمــارس 
ســباق الـــ 100 متــر والوثــب الطويــل كمــا 
شــارك فــي العديــد مــن ســباقات اختــراق 
عــام  فــي  اللعــب  اعتــزل  الضاحيــة حتــى 

2006 واتجه للعمل اإلداري والتدريب.

وأضــاف “مــن خــالل مســيرتي مــع ألعــاب 
القوى شاركت في ما يقارب من 60 بطولة 
على المســتوى الخليجي والعربي والقاري 
والعالمــي واألولمبــي باإلضافــة إلى العديد 
بتلــك  واعتــز  العســكرية  البطــوالت  مــن 

التجارب كثيًرا وأشكر كل من ساندني”.

60 ألف دوالر لصاحب الذهبية 

في 49 مسابقة

 يمنح االتحاد الدولي أللعاب القوى جوائز 
نقديــة ألصحــاب المراكــز مــن األول لغايــة 
الثامــن فــي منافســات الفردي ومنافســات 
التتابع ببطولة العالم أللعاب القوى للرجال 

والسيدات.
 ويحصــل صاحــب المركــز األول علــى 60 
ألــف دوالر )22,560 دينار بحريني تقريًبا(، 
وصاحب المركز الثاني على 30 ألف دوالر 
تقريًبــا(،  بحرينــي  دينــار  ألــف   11,270(
ويحصــل صاحــب المركــز الثالــث علــى 20 
ألــف دوالر )7,520 دينــار بحرينــي تقريًبــا( 
وينــال صاحــب المركز الرابع 15 ألف دوالر 
)5.6400 دينــار بحرينــي تقريبــا(، ويحصل 
آالف   10 علــى  الخامــس  المركــز  صاحــب 
دوالر )3،760 دينــار بحريني تقريبا( وينال 

دوالر  آالف   6 الســادس  المركــز  صاحــب 
)2،256 دينــار بحرينــي تقريبــا(، ويحصــل 
صاحــب المركز الســابع علــى 5 آالف دوالر 
)1880 دينار بحريني تقريبا(، وأخيًرا ينال 
صاحــب المركــز الثامن علــى 4 آالف دوالر 

)1504 دينار بحريني تقريبا(.
وتأتــي تلك الجوائز النقدية كتقدير لعطاء 
جميــع العدائين والعداءات على ما قدموه 
مــن جهود وعطاء خالل منافســات بطولة 
العالم وبمثابة تشجيع لهم لبذل المزيد من 

الجهد والتميز في البطوالت القادمة.
وتقــام فــي النســخة الحاليــة 49 مســابقة 
متنوعــة فــي العــدو والرمــي والقفــز لــكال 
الجنسين مما يعني تتويج 49 بطال وبطلة 
واحــد  كل  وحصــول  الذهبيــة  بالميداليــة 

منهم على 60 ألف دوالر.

ضعف الحضور الجماهيري

اســتخدمت اللجنة المنظمــة لبطولة العالم 
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات تقنيــة 
التبريد في اســتاد خليفة الدولي لتخفيف 

درجات الحرارة.
درجــات  بتثبيــت  يســمح  التبريــد  نظــام 
الحــرارة داخلــه عند 23 و25 درجة مئوية، 
فــي حين تجــري البطولة فــي ظل درجات 

مــع  مئويــة،   38 إلــى  نهــاًرا  تصــل  حــرارة 
بعــض  فــي  وأكثــر   %  50 تناهــز  رطوبــة 

األيام.
الحضــور  أن  إال  التبريــد،  تقنيــة  ورغــم 
الجماهيــري فــي اســتاد خليفــة الدولــي ال 
يلبــي التطلعــات إذ تبــدو مدرجاتــه التــي 
تتســع إلــى حوالــي 40 ألــف متفــرج شــبه 
بعــض  فــي  إال  المتفرجيــن  مــن  خاليــة 
أكثــر  تغطيــة  ذلــك  رافــق  وقــد  األماكــن، 
مــن نصــف المقاعــد المخصصــة للجمهــور 

بأغطية من البالستيك.
نقــاد ورياضيــون وجمهــور يتابــع  وانتقــد 
ا على نطاق واســع ضعف  البطولة تلفزيونيًّ
اإلقبــال فــي اســتاد خليفــة المكيــف حيث 
بالــكاد امتــأت نصــف مقاعــد االســتاد في 
الســبت  للرجــال  متــر   100 ســباق  نهائــي 

الماضي.
الفائــز  المتحــدة  الواليــات  فريــق  واتجــه 
بســباق أربعــة فــي 400 متر تتابــع مختلط 
أمــس األحــد إلى نفق الخــروج من الملعب 
الشــرف  لفــة  يركــض  أن  دون  مباشــرة 
غــاب  كمــا  الجمهــور(،  )لتحيــة  التقليديــة 
التــي  الماراثــون  ســباقات  عــن  الجمهــور 

أقيمت بالقرب من طريق الكورنيش.

بطولة العالم للقوى تدخل يومها الثامن بسيطرة أميركية مطلقة

مشعل الذوادي

ابراهام روتش متوًجا بذهبية آسيا سباق 1500 متر )1(جوائز نقدية ينالها أصحاب المراكز الثمانية األولى في كل المسابقات

من لقاء سترة وسماهيج من لقاء األهلي والنويدرات

جدول ترتيب الميداليات والبحرين في المركز 15 مكرر خلف فرنسا

الدوحة - حسن علي

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

ـا الصيــن فــي المركــز الثانــي وجامايــكا ثالًثــا وكينيــا رابًعــا والبحريــن األولــى عربيًـّ
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يعتقــد بعــض خبــراء التغذيــة أن جميــع األطعمــة المفضلة لديك هي في الغالب ســيئة بالنســبة لصحتك، فاإلكثــار أو االكتفاء من أطعمة محــددة هو منهج مخالف 
ألبسط األفكار الصحية، فهناك جانبان لكل شيء، وعليك تحري الحقيقة قبل اتخاذ موقف من طعام معين.

الشوكوالته

شــوكوالتة الحليب قــد تحتوي على 
والســكر،  الدهــون  مــن  عاليــة  نســبة 
وهي مكونات ذات ســمعة ســيئة من 
الناحيــة الصحية، إال أن الشــوكوالتة 
فــي صورتهــا الداكنة يمكــن أن تفعل 
غنيــة  فهــي  لصحتــك،  المعجــزات 
بالفالفونويــد المعززة للدماغ، والتي 
يمكــن أن تعــزز مهاراتــك اإلدراكيــة 
الذكريــات،  تكويــن  علــى  وقدرتــك 
وهي مصدر كبير لمضادات األكسدة، 
التــي تعتبر مهمة للمســاعدة في منع 
األمراض والحفاظ على شبابك، وقد 
أظهرت دراسات مختلفة أن العناصر 
فــي  الكيميائيــة  والمــواد  الغذائيــة 
الشــوكوالتة الداكنة يمكن أن تساعد 
أيضــا فــي تقليــل أعــراض االكتئــاب 
وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب 

وإبطاء شيخوخة العضالت.

زبدة الفول السوداني

الفــول  زبــدة  تجنــب  يتــم  مــا  غالًبــا 
الســوداني بســبب محتواهــا المرتفع 
الدراســات  أن  إال  الدهــون،  مــن 
منهــا  القليــل  تنــاول  أن  أظهــرت 
خطــر  مــن  فعلًيــا  يقلــل  أن  يمكــن 
القلــب والســكري  بأمــراض  اإلصابــة 
الســيئ،  الكوليســترول  وانخفــاض 
كمــا أن زبــدة الفــول الســوداني غنية 
مــن  وعديــد  واألليــاف  بالبروتيــن 
العناصــر الغذائيــة مثــل فيتاميــن إي 
والبوتاســيوم والمنجنيز، وللحصول 

األكثــر صحــة يمكنــك  الخيــار  علــى 
الذهــاب إلى مجموعــة متنوعة دون 

إضافات.

الزبدة

فــي  أقــل  المارغريــن  تكــون  قــد 
الزبــدة  مــن  الحراريــة  الســعرات 
الطبيعية، لكنهــا في النهاية صناعية 
إضافيــة  ألــوان  علــى  وتحتــوي 
إلعطائهــا اللــون األصفــر المستســاغ، 

الزبــدة  كــون  إلــى  وباإلضافــة 
غنيــة  فإنهــا  ــا،  طبيعيًّ خيــاًرا 
و”ي”  “أ”  بفيتامينــات  أيًضــا 

فــي  للذوبــان  القابلــة  و”كا” 
الدهون، وتحتوي على أحماض 
السلســلة،  متوســطة  دهنيــة 
أن  يمكــن  والتــي 

تســاعدك علــى الشــعور بالرضــا أكثــر 
أنــك  بعــد تنــاول الطعــام، مــا يعنــي 

تتناول كميات أقل من الطعام.

القهوة

مــن  الكثيــر  أن  مــن  الرغــم  علــى 
آثــاًرا  يســبب  أن  يمكــن  الكافييــن 
الصــداع  ذلــك  فــي  بمــا  جانبيــة، 
والتوتــر وخفقان القلــب والقلق، إال 
تنــاول  أن 

ا مفيــد لصحتنا،  بعــض القهوة يوميًّ
فقــد أظهــرت الدراســات أن الذيــن 
المــدى  علــى  القهــوة  يتناولــون 
خطــر  لديهــم  يكــون  قــد  الطويــل 
أقــل لإلصابــة بمــرض الســكري مــن 
باركنســون  الثانــي، ومــرض  النــوع 
حيــن  فــي  المراريــة،  والحصــاة 
كشــفت دراســة أجراها باحثون في 
فنلندا، أن المشــاركين الذين شربوا 
مــن ثالثة إلى خمســة أكــواب قهوة 
اإلصابــة  فــرص  انخفضــت  ــا  يوميًّ
بمــرض الزهايمــر أو الخــرف لديهــم 
بنسبة 65 في المئة في وقت الحق 

من العمر.

البيتزا

تتمتــع البيتزا بســمعة باقي الوجبات 
تحتــوي  التــي  الســريعة،  واألطعمــة 
على نســبة عالية من الدهون والملح 
األشــياء  وجميــع  والكربوهيــدرات 
التــي يجــب أن نحــاول تجنبهــا، ومع 
ذلــك وعلــى رغم مــن صحــة ذلك مع 
عديد من الوجبات الســريعة والبيتزا 
المجمــدة، إال أنــه مــن الممكــن جعــل 
بالســلب  تؤثــر  وال  تناســبك  البيتــزا 
فــي حالتك الصحيــة، بحيث تحتوي 
علــى قاعــدة قمــح كامــل مــع هريس 
الطماطــم وقليــل مــن الجبــن وكثيــر 
من الخضراوات، لتناول وجبة لذيذة 
الغذائيــة  والمــواد  باألليــاف  غنيــة 

والبروتين.

زبدة الفول السوداني ضد أمراض القلب والسكري والكوليسترول

أطعمة مفيدة لإلنسان رغم سمعتها الصحية السيئة

ال ينتــج الجســم فيتاميــن “ســي” وال يســتطيع تخزينــه، لذلــك ينبغــي أن 
يتضمن النظام الغذائي ما يكفي من هذا الفيتامين الهام كل يوم. 

من أهم وظائف فيتامين “ســي” أنه 
يدعــم المناعــة، ويحمــي العيــن مــن 
المياه البيضاء، ويســاعد على التئام 
الجــروح، ويقلــل مــن خطــر اإلصابة 
ويســاعد  الســرطان،  أنــواع  ببعــض 

على امتصاص الحديد.
يحــارب فيتاميــن ســي االلتهابــات، 
ويحمي العيــون من المياه البيضاء، 
الجــروح  التئــام  علــى  ويســاعد 

وامتصاص الحديد.
إلى جانب ذلك يعّزز فيتامين “سي” 

مســتويات مــادة نورأدريناليــن فــي 
الدمــاغ التــي تســاعد علــى التركيــز، 
الــدم  خاليــا  إنتــاج  فــي  ويســاعد 
إلنتــاج  ضروريــًا  ويعتبــر  الحمــراء، 
البشــرة  يمنــح  الــذي  الكوالجيــن 
حيويتهــا، كما أنه يحارب االلتهابات 

واألكسدة. 
لذلــك يعتبــر فيتاميــن “ســي” حيويًا 
يقلــل  ألنــه  الُعمــر،  فــي  التقــدم  مــع 
وااللتهابــات،  الشــيخوخة  مظاهــر 

ويحمي العيون.

أهمية فيتامين “سي” للجسم

الفواكــه  كميــة  زيــادة  أن  حديثــة،  بريطانيــة  دراســة  أظهــرت 
والخضــروات التــي يتناولهــا األفــراد، يمكــن أن تعــزز مــن صحتهــم 

العقلية.
الدراســة أجراهــا باحثــون بجامعتــي “ليدز” و”يــورك” فــي بريطانيا، 
 Social Science &( ونشــروا نتائجهــا، فــي العدد األخير من دوريــة

Medicine( العلمية.
وأوضــح الباحثــون أن هنــاك عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى الصحــة 
العقليــة، مثــل العمــر والتعليــم والدخــل والحالــة الزواجيــة وحالــة 
العمالــة وأســلوب الحيــاة والصحة، باإلضافة إلى اســتهالك األطعمة 

األخرى مثل الخبز ومنتجات األلبان.
وبعــد مراقبــة كميــة الفواكــه والخضــروات التــي يتناولهــا عــدد مــن 
الرجال والنساء، وإجراء اختبارات للصحة العقلية، كشف الباحثون 
وجود عالقة إيجابية بين كمية الفاكهة والخضراوات التي يتناولها 

األشخاص وتحسن الصحة العقلية.
وكشــفت النتائــج أن تنــاول حصة إضافيــة واحد فقط عمــا يتناوله 
الشــخاص عــادة مــن الفواكــه والخضار في اليوم يمكــن أن يكون له 
تأثيــر ملحــوظ علــى الصحــة النفســية ووظائــف الذاكــرة والتفكير. 
وقــال الدكتــور نيــل أوشــن، قائــد فريــق البحــث مــن جامعــة ليــدز: 
“مــن الثابــت أن تناول الفواكــه والخضروات يمكــن أن يفيد الصحة 

البدنية ويكافح األمراض ومنها السمنة”.

وأضــاف: “فــي اآلونــة األخيــرة، اقترحــت الدراســات الحديثــة أن 
الفواكه والخضروات تفيد الصحة النفسية أيًضا، وبحثنا يبني على 

ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا اإلطار”.
وأشــار أوشــن، أن “األشــخاص الذيــن يأكلــون المزيــد مــن الفاكهــة 
والخضراوات أفادوا بأنهم يعيشون في مستوى أعلى من الرفاهية 

العقلية والرضا عن الحياة أكثر من أولئك الذين يأكلون أقل”.
وكانت دراســات ســابقة أفادت بأن الرجال الذين يكثرون من تناول 
الخضــروات الورقيــة والحمــراء والبرتقاليــة والفواكــه، أقــل عرضة 

لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

مفيــدة للصحة البدنية ومكافحة األمراض ومنها الســمنة

الفواكه والخضروات تحسن الصحة النفسية

الطبيعــي،  العــالج  أخصائــي  قــال 
األلمانــي رينيــه جريبر، إن شــرب الماء 
التمتــع  علــى  يســاعد  كافيــة  بكميــة 
بصــوت جهــور ورخيــم، إذ يعمــل الماء 
على ترطيب الغشــاء المخاطي لسطح 

األحبال الصوتية.
المــاء  شــرب  ينبغــي  الغــرض  ولهــذا 
بكمية تــراوح بين لترين وثالثة لترات 
يوميًا، مع مراعاة اإلقالع عن التدخين 

يضــران  ألنهمــا  نظــرًا  والكحوليــات، 
بالصوت.

وأشــار جريبــر إلــى أنــه يمكــن مواجهة 
إجهــاد الصــوت مــن خالل شــرب كوب 
من شاي المريمية بمعدل مرتين يوميًا، 
مشــددًا على ضرورة استشارة الطبيب 
فــي حــال المعانــاة مــن بحــة الصــوت 
لمــدة تزيد على ثالثة أســابيع، لتحديد 

السبب الحقيقي الكامن وراءها.

دعــت دراســة إســبانية إلى زيــادة عدد 
ســاعات الوقــوف فــي العمــل المكتبــي 
لتقليل وقــت الجلوس، بعدما توصلت 
أبحــاث الدراســة إلــى أن العمــل واقفــًا 
6 ســاعات يحــرق 450 ســعرة حرارية. 
ويساعد حرق مزيد من السعرات على 

تخفيف الوزن، والوقاية من البدانة.
وبحســب الدراســة التــي أجريــت فــي 
جامعــة غرانادا يختلف عدد الســعرات 
خــالل  آلخــر  شــخص  مــن  المحروقــة 

الوقوف، لكن يظل الفارق ضئيالً، بينما 
يحــرق اإلنســان المزيــد مــن الســعرات 

أثناء وقوفه مقارنة بالجلوس.
أن  إلــى  إســبانية  بيانــات  وتشــير 
خــالل  الجلــوس  ســاعات  متوســط 
وقــت اليقظة في إســبانيا يتراوح بين 
8 و10 ســاعات يوميــًا. بينمــا وجــدت 
بالمائــة   25 أن  أمريكيــة  إحصــاءات 
مــن األمريكييــن يجلســون أكثــر من 8 

ساعات يوميًا.

الشــاي هــو ثانــي أكثــر مشــروب تنــاوالً 
حــول العالــم بعد المــاء، ويعتبر الشــاي 
األســود واألحمر األكثر شــيوعًا. ويوفر 
فهــو  الفوائــد  مــن  مجموعــة  الشــاي 
علــى  الهضــم، ويحتــوي  علــى  يســاعد 
جرعــة معتدلــة مــن الكافييــن تســاعد 
مضــادات  جانــب  إلــى  اليقظــة،  علــى 
األكســدة التي تحــارب الجــذور الحّرة، 
أو العــادم الــذي ينتجــه الجســم نتيجة 

ويســبب  الحيويــة،  بالوظائــف  القيــام 
وقــد  التهابــات  الحــرة  الجــذور  تزايــد 

يؤدي غلى السرطان.
“ذا  فــي  ُنشــرت  دراســة  وبحســب 
كلينيــكال  أوف  جورنــال  أمريكيــان 
المزيــد  تنــاول  أن  تبيــن  نيوتريشــن” 
يرتبــط  بانتظــام  األســود  الشــاي  مــن 
بكســور  اإلصابــة  مخاطــر  بانخفــاض 

العظام لدى النساء بعد بلوغ الـ 50.

الماء يساعد على التمتع بصوت رخيم

أهمية الوقوف في العمل

الشاي ضد كسور العظام
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والعلميــة  الطبيــة  النصائــح  مــن  عــدد  هنالــك 
التــي تهــدف إلى إطالة العمــر من خالل النظام 
الغذائــي والعيــش بنمط صحــي، إال أن الغريب 
والحديــث حاليــا أن طبــاع اإلنســان يمكــن أن 
تكــون ســببا في طول العمر مثــل العناد، وذلك 

كما جاء في الدراسة التالية.

اثير العناد على الصحة

في دراســة أجرتها جامعة كاليفورنيا وجامعة 
روما ال ســابينزا لمعرفة األسباب النفسية التي 
تــؤدي إلــى طول العمر تبيــن أن العناد له دوره 

الكبير.
والدراســة هــذه شــملت مجموعــة األشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهم ما بين 90 و101 عام، 
والذيــن يعيشــون فــي قرية نائية فــي إيطاليا. 
ورغــم أن هــذه الفئــة العمريــة كانــت أســوأ من 
الفئــة التــي يبلــغ متوســط عمرها بيــن 51 و75 
ســنة للناحيــة الصحيــة، ولكنهــم كانــوا أفضــل 

بمراحل من الناحية النفسية والعقلية.
العناد وطول العمر:

تحــاول  التــي  المقــاالت  مــن  العشــرات  هنــاك 
“مســاعدة” العنيــد على التخلــص من عناده، أو 
التــي تقدم يد العــون لآلخريــن، وبالتالي توفر 
لهــم آليــات التعامل مــع الشــخصيات العنيدة.. 
وجميعها تتمحور حول نقطة واحدة أساســية 

وهي أن العنيد يملك عقلية ضيقة األفق.
ولكــن الواقــع أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك، العنيد 
ال يملــك عقليــة ضيقــة األفــق، هــو فقــط يملك 
عقليــة مختلفــة عــن غيــره. وهنــاك الكثيــر من 

األشــخاص الــذي يعتبــرون مــن الفئــة العنيدة، 
ومع ذلك يســتمعون لــكل وجهات النظر، ولكن 
وخالفــًا لغيرهــم يختــارون أال يتأثــروا بها وأن 

يستمروا بالسير وفق القناعات الخاصة بهم.
وهــذا يعنــي أن العنيــد يملــك عقليتــه الخاصة 
فــي  تجاربــه  نتيجــة  هــي  والتــي  المختلفــة، 
الحياة والتي يجب تقديرها واحترامها. وهذا 
التفــرد ســاحر ألنــه يميــز الشــخص العنيــد عن 

غيره ويساعد في اطالة عمره كذلك.

العنيــد يملك عقليــة مختلفة عن غيــره وقناعات خاصة

العنــاد وعالقتــه بطــول العمــر
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تستقبل أخبارا جيدة في عملك الفترة المقبلة.

تعيش حالة من الوحدة وتشعر باالغتراب.

يجب أن تبتعد عن تناول األطعمة الدسمة.

عنفك واندفاعك الشديد يجعلك تخسر من 
حولك.

تحدث العديد من المفاجآت السارة في عملك.

تفكر في اتخاذ خطوات إيجابية في العالقة.

تحتاج لممارسة التمارين الرياضية.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية.

استمع ألوامر رؤسائك في العمل.

مارس التمارين الرياضية بانتظام.

تعيش حالة من االستقرار في جميع النواحي.

قد تحدث بعض المشاكل التي سرعان ما تنتهى.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 أكتوبر

 1921
عصبة األمم تقرر عدم 
مساعدة روسيا في 
مواجهه المجاعة 

التي تعرضت لها 
بسبب تدهور 
االقتصاد وموجه 

الجفاف التي ضربت 
مساحات شاسعة بها. 

تداول عدد من رواد 
ومتابعي مواقع التواصل 

االجتماعي صورة ظهر 
فيها الممثل المصري 
محمد هنيدي برفقة 

شادي بالن وهو إعالمي 
فلسطيني يحمل الجنسية 

اإلسرائيلية من مهرجان 
الجونة السينمائي، األمر 

الذي أثار جداًل واسعًا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

نــال جائــزة أفضل مســعف على مســتوى العــرب وإفريقيا

جمال: البحرين تشهد مناخا نموذجيا في العمل التطوعي

أوليــة،  إســعافات  مــدرب  ســالم،  جمــال 
بحريني حاصل على رخصة وشهادة دولية 
مــن جمعيــة الصحــة والســالمة األمريكيــة 
ومنظمــة EFR األميركيــة وجمعيــة الهــالل 
األحمر البحريني باإلضافة الى شــهادة فني 
إســعاف الطوارئ. بدأ بالتطوع حتى أسس 
فريــق أكاديمية المســعفين، قدم العديد من 
داخــل  والمحاضــرات  التدريبيــة  الــدورات 
مملكــة البحريــن وخارجهــا، حصــل مؤخــرًا 
علــى جائــزة أفضــل مســعف علــى مســتوى 
يــوم  العربيــة واإلفريقيــة بمناســبة  الــدول 

الشباب العالمي في عام 2018م.

 نبذة تعريفة عن فريق أكاديمية  «
المسعفين.

فريــق  هــو  المســعفين  أكاديميــة  فريــق 
تطوعــي مختــص فــي تدريــب اإلســعافات 
لتوعيــة  المحاضــرات  وتقديــم  األوليــة 
المجتمع بأهمية اإلســعافات األولية وكذلك 
المشاركة في الفعاليات الوطنية كمسعفين 

وإصابات المالعب وغيرها.

حدثنا عن بدايتك في العمل التطوعي؟ «

بدايتــي في العمــل التطوعي كانت في عام 
2012م مــن خــالل صديقــي الــذي يــدرس 
فقــام  اإلنجليزيــة،  اللغــة  معهــد  فــي  معــي 
لديهــم  لــي عــن فريــق تطوعــي  بالتحــدث 
معــه  فذهبــت  فريــق  لتأســيس  اجتمــاع 
لالجتمــاع، أحببــت فكرتــه وغرســت فينــي 

حب التطوع وحب خدمة وطني.

هل دعمك عملك الرسمي في  «
العمل التطوعي؟

وتشــجيع  كثيــرًا،  دعمنــي  الرســمي  العمــل 
النصائــح  بعــض  لــي  وقدمــوا  المســؤولين 

واستفدت من هذا التشجيع.

هل لك مشاركات مع فرق تطوعية  «
أخرى؟

لدي مشــاركات عديدة مــع الفرق التطوعية 
والجمعيــات، فــكل فريق غــرس فيني بذرة 
تختلــف عــن الفريق االخر. ومــن أبرز الفرق 
التطوعيــة التــي كنــت منظــم إليهــا: فريــق 
ألجلكــم، فريــق ثمــار التطوعــي، فريق حلم 
انســان، جمعيــة فزعــة شــباب والعديــد مــن 

الفرق األخرى

متى تأسس فريق أكاديمية  «

المسعفين؟ وما الذي دفعكم على 
التأسيس؟ 

2015م،  عــام  يوليــو  فــي  الفريــق  تأســس 
وفــي بدايــة التأســيس كان الفريــق يتكــون 
جاســم  مفيــد،  ياســمين  أشــخاص،   4 مــن 
أن  فحاولنــا  القصيــر،  عبدالعزيــز  ســيف، 
نعطــي المجتمــع مــن معرفتنــا لتعــم الفائدة 
للذيــن يرغبــون بالتعلــم فــي هــذا المجــال، 
والدافع من تأســيس الفريق هو حبنا للعمل 
التطوعي بمجال اإلســعافات األولية لكونها 
مهمــة للغايــة، ويجــب علــى كل شــخص ان 
يتعلم اإلسعافات األولية حتى يعالج بعض 
األمور الطارئة وحتى يســتطيع إنقاذ بعض 
الحــاالت ويكــون ملــم بكيفيــة التعامــل مــع 

المصاب. 

كم عدد أعضاء الفريق حاليًا؟  «

وكيفية الية التواصل بينكم؟

ومدربــة  مــدرب   73 الفريــق  أعضــاء  عــدد 
ومســعف ومســعفة، ويوجــد البعــض منهــم 
مــن طاقــم التمريض، ونقــوم بالتواصل من 

خالل عمل مجموعة عن طريق الواتسب.

هل هناك تصريح للفريق من  «
الجهات المعنية وتم اعتماده؟

ال يوجد لدينا تصريح ولكن نحن مجموعة 
بخدمــة  نبــادر  المتطوعيــن  الشــباب  مــن 
المجتمــع وغايتنــا نشــر ثقافــة اإلســعافات 

األولية.

هل ترى إهتمام في مملكة  «
البحرين للمسعفين بالنسبة 

للفتيات؟ 

البحريــن تهتــم بــدور المرأة ويتــم تحفزهن 

شــريك  هــي  والمــرأة  جهودهــن،  ودعــم 
أساســي في المســيرة التنمويــة الحضارية، 
البحرينــي  للمجتمــع  مناســب  وهــذا 
وخصوصــًا المــرأة اإلن شــريكة للرجــل فــي 

كل المجاالت.

ما الصعوبات التي واجهتموها؟ «

الصعوبــات عــدم وجــود دعــم مالــي لشــراء 
لمواصلــة  األوليــة  اإلســعافات  معــدات 

مسيرتنا التطوعية.

ما الشروط التي يجب توافرها في  «
الشخص الذي يقدم على التطوع 

ضمن الفريق؟ 

 أن يحــب العمــل بــروح الجماعة وأن يكون 
مخلص في العمل.

ما اهم البصمات في مجال العمل  «
الخيري التي تعتقدون ان الفريق 

حققها؟

لدينــا الكثيــر مــن االعمــال التي لهــا بصمات 
وأثر على المجتمع، ولكن مايميز الفريق أنه 
متمكــن ويملــك المعرفة بالســيطرة على أي 
امــر طــارئ بســبب تدريبــه المســتمر، وأكبــر 
بصمــة لفريقنــا المشــاركة في فعاليــة اقوى 
رجــل بحريني وهــذه الفعالية تحــت رعاية 
كريمــة مــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 

خليفة.

هل إقبال المتطوعين على التطوع  «
تعتبرونه مؤشرًا إيجابيًا؟

إقبــال المتطوعيــن للتطوع مؤشــرًا إيجابيًا 
وهذا دليل لتقدم األمم وازدهارها.

ما األهداف والخطط المستقبلية  «
للفريق؟

إنشــاء أكاديميــة مختصــة فــي اإلســعافات 
األولية.

ما شعورك وانت تقوم بعمل  «
يساهم في خدمة بناء وطنك؟ 

ال  شــعور  فهــو  والفخــر،  باالنتمــاء  شــعور 
أي  أو  أنــا  بــه  أقــوم  إنجــاز  فــكل  يوصــف 
متطــوع يســاهم فــي نهضــة وبنــاء وطننــا 

وإعالء شأنه.

حوار: حوار محمد نايف 
جامعة البحرين

خالل الحوار

يعــود اللقــاء األســبوعي “الخامســة 
بتوقيــت الباب” إلحيــاء منطقة باب 
البحريــن مــن جديــد، حيــث تنظمــه 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار في 
تمــام الســاعة 5:00 مــن مســاء كل 
شــهر  نهايــة  وحتــى  خميــس  يــوم 
ديســمبر القــادم ويقــدم هــذا اللقــاء 
منوعــة  فعاليــات  المنطقــة  لــزوار 
تحاكــي ديناميكية المــكان، وقيمته 
مختلــف  وتســتهدف  التاريخيــة، 
الفئــات العمرية من خــالل ما توفره 
لممارســة  مخصصــة  مســاحة  مــن 

اإلبداع باختالف أشكاله. 

حيث كان رّواد باب البحرين مســاء 
يــوم أمــس الخميس علــى موعد مع 
أمســية فنون شــعبية قدمتهــا فرقة 

دار بن حربان
فيمــا تقام مســاء الخميــس الموافق 
10 أكتوبــر 2019م، ورشــة تفاعليــة 
مدافــن  “تــالل  بعنــوان  لألطفــال 
دلمــون” وبالتعــاون مــع ورش قطــر 
النــدى، حيــث يتعــرف األطفــال مــا 
بين 8 إلى 12 عامًا على تالل مدافن 
دلمــون، وهــي ثالــث موقــع بحرينّي 
مــدرج علــى الئحــة التــراث العالمــي 

لمنظمة اليونيسكو.

“الخامسة بتوقيت الباب” يعود من جديد
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 1946
الرئيس األميركي هاري ترومان يطلب من المملكة المتحدة السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.

 1958
اإلعالن عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا والذي وافق عليه أكثر من 79 % من الفرنسيين في استفتاء.

 1967
سلطان بروناي عمر صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش البنه حسن البلقيه.

 1994
طائرة نقل إسرائيلية تسقط على حي سكني في أمستردام بهولندا بحمولتها من المواد الكيماوية.

 2016
اإلعالن عن فوز ديفيد ثاوليس ودنكن هالداين ومايكل كوسترليتز بجائزة نوبل في الفيزياء.
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شــوقت النجمــة اللبنانية نانســي عجــرم، جمهورهــا ألغنيتها 
المرتقبــة التي أعلنتها أخيراً إذ تكون في اســتديو التســجيل 
خــالل الســاعات الماضيــة لوضع اللمســات األخيــرة على 

األغنية قبل إطالقها
ونشــرت عجــرم فيديو قصيراً من االســتوديو على حســابها 

بموقــع التغريدات القصيــرة “تويتر”، وكتبــت بتعليقها عليه 
كلمــة “بكلمــة واحــدة قلبت مواقــع التواصل رأســًا على عقب” 

وكانت عجرم قد كشفت منذ أيام أن األغنية ستهديها للجمهور.

تســتعد الفنانــة مــرام البلوشــي الســتئناف عروض مســرحية 
“خطوات الشيطان” 31 أكتوبر الجاري، إلى جانب خوض تجربة 
درامية جديــدة من خالل مسلســل تلفزيونــي للمخرج علي 
العلي. وكشــفت البلوشــي عن اســتعدادها الســتئناف تلك 
العروض نهاية الشهر على مسرح كيفان مع “قروب السالم”. 

وأشــادت بما حققته المســرحية من إقبال كبير أثناء عروضها 
موسم عيد األضحى الماضي على مسرح قطر الوطني في الدوحة، 

مضيفة أنها ستستأنف جولتها الخليجية بعد انتهاء عروضها بالكويت.

أكــدت الفنانــة منــة فضالي أنهــا ال تنزعج من لقــب المثيرة 
للجدل بســبب نشــرها الكثير من الصور وهــو األمر الذي 
يعتبــره البعض لفتــًا لألنظــار، وقالت: تعــودت على هذا 

اللقب منذ سنوات وال يضايقني.
وكشــفت فضالي، عن مفاجأة ألول مرة، مشــيرة الى أنها 

ال تفكــر في تجربة الزواج حاليــا بل تصب تفكيرها على تبني 
طفل فــي الفترة المقبلــة، معلنة عن تبنيها طفلــة منذ فترة 

وأنها تتكفل بكامل مصروفاتها واحتياجاتها.

مثيرة للجدلخطوات الشيطاننانسي وجمهورها



معرض “بين الشاطئ والمدينة” يفتح أبوابه في استوديو 244

خضعت الممثلة األسترالية روبي روز لعملية جراحية طارئة بعد  «
إصابتها بجروح خطيرة تركتها في خطر التعرض لإلصابة بالشلل، على 

حد قول الممثلة والموديل على حسابها الرسمي على موقع الصور 
إنستجرام، باإلضافة إلى أنها نشرت فيديو لحالتها. وقد تابع الكثير من 

محبي روبي حالتها وابدوا قلقهم على وضعها.

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  افتتحــت 
بالتعــاون مــع المجلــس األعلى للبيئــة الثالثاء 
“بيــن  معــرض  2019م  أكتوبــر   1 الماضــي 
الشــاطئ والمدينــة” للفنانــة لميــس الحصــار، 
وذلك في “استوديو 244” في متنزه ومحمية 
بحضــور  المحــّرق  مدينــة  فــي  عــراد  دوحــة 
ســعادة الشــيخة هــال بنــت محمــد آل خليفــة 
مديــر عــام الثقافــة والفنــون بهيئــة البحريــن 
للثقافــة واآلثــار ومحمــد بــن مبــارك بــن دينــه 
للبيئــة،  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس 
إضافة إلى حضور دبلوماسي وتواجد العديد 

مــن فناني مملكة البحرين والمهتمين بالشــأن 
الثقافي المحلي.

وفــي المعــرض الذي يســتمر حتــى 15 أكتوبر 
الجاري، تقّدم الفنانة لميس الحصار 36 لوحة 
بالحيــاة مشــاهد  نابضــة  ألــوان  عبــر  تحاكــي 
كمــا  البحريــن.  لمملكــة  الطبيعيــة  البيئــة  مــن 
البحرينــي  اإلنســان  عالقــة  اللوحــات  تعالــج 
بهــذه البيئــة، حيــث تتضمــن اللوحــات عناصر 

عمرانية مختلفة وصورًا للسفن التقليدية.
وعــادة مــا تعمــل الفنانــة لميــس الحصــار على 
يمكــن  ال  التــي  ومشــاعرها  أفكارهــا  ترجمــة 

التعبير عنها بالكلمات بأدوات الرســم، ليصبح 
الفن وسيلة لها في نشر رسائلها التي تتمحور 
وتعزيــز  والتفــاؤل  لألفضــل  التغييــر  حــول 
التناغم النفســي. ويمكن أن يشــعر الناظر إلى 
أعمــال الفنانــة الحصار بإيمانها بقــدرة األفراد 
علــى إحــداث التغييــر فــي بيئتهــم ومحيطهم 
لتوجيــه  دفعهــا  مــا  وهــذا  ومجتمعاتهــم، 
أعمالهــا الفنيــة لخدمــة المجتمــع عبــر إقامــة 
معــارض فنيــة برعاية العديد من المؤسســات 
المجتمعيــة. واســتطاعت لميــس الحصــار أن 
توّفر لوحاتها للجمهور عبر العديد من المواقع 

.Artfinderو Saatchiart العالمية منها
يذكــر أن مشــروع “اســتوديو 244” يعد فضاًء 
مفتوحًا لمختلف األنشــطة الفنيــة والمعرفية، 
والتي تقترب بالنشاط الثقافي من زّوار متنزه 
ومحميــة دوحــة عــراد، حيث تمنحهــم تجربة 
تتجــاوُز المألوف وتوجــه انتباههم إلى أهمية 
هــذا الموقــع الــذي يعــُد موئــالً طبيعيــًا للعديد 
مــن أشــكال الحياة الفطرية فــي المملكة. وتم 
إنشــاء المشــروع ضمن التعــاون المتواصل ما 
بيــن هيئة البحرين للثقافــة واآلثار والمجلس 

األعلى للبيئة.

الجمعة
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أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن المشاريع السينمائية الـ12 المختارة 
في الدورة األولى من معمل البحر األحمر الســينمائي لتطوير األفالم، والتي اختارتها 
لجنة دولية من بين 120 مشــروعًا من 16 دولة تلتحق المشــاريع المختارة في المعمل 
فــي برنامــج متكامــل يضم ثالث ورش عمــل ُتعقد بالتعاون مع ”تورينــو فيلم الب“ في 
جــدة التاريخيــة بإشــراف خبــراء عالميين فــي مجاالت اإلخــراج والتصويــر والصوت 

والمونتاج.
هــي  اختيارهــا  تــم  التــي  المشــاريع  ثلــث 
لُمْخِرجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشــاركة 
األعمــال  ضّمــت  كمــا  عربيــات.  ُمنِتجــاٍت 
المختــارة 6 مشــاريع ألفالم ســعودية، إضافة 
األردن، ومصــر،  مــن  6 مشــاريع عربيــة  إلــى 
وفلسطين، والعراق، ولبنان، بما يعكس سعي 
البرنامج لدعم صناعة السينما محليًا وعربيًا.

ضّمــت اللجنة التي قامت باختيار المشــاريع؛ 
والرئيــس  المهرجــان  مديــر  صبــاغ  محمــود 
التنفيــذي لمهرجــان البحر األحمر الســينمائي 
الدولــي جوليــا بيرغــرون مديرة ســوق البحر 
مديــر  خليفــة  أنطــوان  الســينمائي،  األحمــر 
البرنامــج العربــي فــي مهرجان البحــر األحمر 
رئيســة  ويليامــز  جايــن  الدولــي،  الســينمائي 
قســم الدراســات في كليــة مهرجــان البندقية 
السينمائي، سافينا نيروتي المديرة التنفيذية 

لتورينو فيلم الب
المقّدمــة  المشــاريع  قــراءة  فــي  شــارك  كمــا 
للبرنامــج كل مــن فهــد األســطا كاتــب وناقــد 
ســعودي، وليالــي بدر شــبكة راديــو وتلفزيون 
العرب فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة 

زاهــد علــى معمــل البحــر األحمــر الســينمائي 
لتطوير األفالم.

التحــوالت  الســعودية  المشــاريع  تناولــت 
السيســو-اقتصادية وأثر األحداث السياسية؛ 
مثل لحظة اكتشــاف النفــط، وحادثة اقتحام 
الحرم المكي ســنة 1979. كما تناولت أوضاع 
فيمــا  االجتماعــي  ونضالهــا  المــرأة،  تهميــش 
عالــج أحد المشــاريع مســألة نفســية معاصرة 

تتعلق بمشاعر الوحدة.
المشاريع المختارة:

المشاريع السعودية:
1. ممارسة التعدد

كتابة وإخراج: مالك قوتة
إنتاج: بينتلي براون

فيلــم رســوم متحركــة طويل، يســّجل الحياة 
مواجهــة  فــي  شــخصيات  لعــدة  اليوميــة 
العــادات والتقاليــد المرتبطة بتعــدد الزوجات 

في السعودية.
2. بسمة عدلي

إخراج: علي السمين
كتابة: فاطمة البنوي

إنتاج: سارة النواصرة
مــن ينقذ الدكتور ”عدلي“ بعد طالقه وتدهور 
صحته العقلية؟ وهل تســتطيع ابنته ”بســمة“ 

تخليصه من أوهامه؟
3. أربعة أوجه للعاصفة

كتابة وإخراج: حسام الحلوة
إنتاج: محمد الحمود

حكايــة عــن الصــراع بيــن الرؤية المســتقبلية 
الســعودي  البــدوي  يلتقــي  حيــن  والتقاليــد، 
”روي“.  األمريكــي  والجيولوجــي  ”عّيــاد“، 
صــراٌع ســيحدد مصيــر مســتقبل المملكة في 

مهد إنشائها.
4. والنجم إذا هوى

كتابة و إخراج: محمد سلمان الصفار
إنتاج: موسى الثنيان

فيلــم أنثولوجــي عــن امــرأة واحــدة، مملكــة 
التــي تربطهــا  واحــدة، وحكاياتهــا المتعــددة 

العــادات والتقاليــد وتراث ثقافــي غني، يمتد 
مــن الصحراء الشاســعة، إلى صخــب المدينة 

الحديثة.
5. رحلة إلى ديزني

كتابة وإخراج: مها الساعاتي
إنتاج: حسين سالم

رحلــة من أجل الحب. امرأة ســعودية تســافر 
إلى فلوريدا بحثًا عن الرجل الذي تركها خلفه 
لكــن الواقــع قــد يكــون مختلفــًا عــن حكايــات 

ديزني وأميراتها، والنهايات السعيدة.
6. شرشف

إخراج: هند الفهاد
كتابة: منال العويبيل
إنتاج: طالل الحربي

المكــي  الحــرم  اقتحــام  حادثــة  أّثــرت  كيــف 
الشــريف عــام 1979 علــى الحريــة الثقافيــة 
واالجتماعيــة لجيــل كامــل مــن خــالل قصــة 

”هيلة“، فتاة سعودية بسيطة، تعشق السينما.
المشاريع العربية:

1. إن شاء هللا ولد “األردن”
كتابة وإخراج: أمجد الرشيد

إنتاج: أسيل أبو عّياش
مازالت ”نوال“ تعاني من فاجعة موت زوجها 
المفاجــئ، حيــن تكتشــف أن عليهــا مواجهــة 
تحديــات قوانيــن الميراث الصارمــة، وحماية 

البيت الذي اشترته ليحويها مع ابنتها.
2. رحلة الرصاص والخبز “مصر(”

كتابة وإخراج: محمد حماد
إنتاج: محمد حفظي، خلود سعد

لقــاُء صدفــة بيــن قاطــع الطريــق المتوحــش 
يــؤدي  ”يوســف“،  المثقــف  والشــاب  ”عــوض“ 
إلــى صداقة غير متوقعة، وحياة مليئة باأللم 

والخيانة والموت.
3. و صمتت شهرزاد “فلسطين”

كتابة وإخراج: أميرة دياب
إنتاج: راية أبو الرب

على خلفية موســيقى ألف ليلة وليلة، تواجه 
”شــمس“ مسؤولية االختيار فالمأساة تجبرها 
علــى اتخــاذ القــرار، حتى لو أّثر علــى حياتها، 

وعالقتها بمن حولها.
4. تحت األرض “لبنان”

كتابة وإخراج: هادي غندور
إنتاج: حبيب عطية، مولكا مهني

موســيقية،  فرقــة  يؤسســون  إخــوان،  ثــالث 
يتحــدون مــن خاللهــا القــوات التــي احتلــت 

مدينتهم، حتى لو كان الثمن حياتهم!
5. أنا أرزة “لبنان”

إخراج: ميرا شعيب
كتابة: لؤي خريش
إنتاج: زينة بدران

تســرق ”أرزة“ ســوارًا ذهبيــًا من أختهــا ”ليلى“ 
لشــراء دراجــة حتــى تتمكن مــن العمــل لكنها 
لــم تفّكــر برد فعــل ابنها ”كنان“ حين يكتشــف 

الحقيقة!
6. المترجم العربي”العراق”
كتابة وإخراج: علي كريم

إنتاج: خالد أبو شريف
ممثل يقبل عمل مترجم لالجئين ليتمكن من 
البقــاء فــي برليــن لكــن حكايــات الالجئين ما 
هي إال كوابيس لحكايات الحرب التي عاشها 

بنفسه في العراق.

المشاريع الفائزة في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي

تبــدأ اليــوم الجمعــة أولــى عــروض مهرجــان جائــزة خالــد 
الشــبابية  للمراكــز  الخامــس  الشــبابي  للمســرح  بــن حمــد 
واألنديــة الوطنية ولذوي العزيمة في نســخته الخامســة، 
علــى مركــز المحرق الشــبابي، حيث ســتعرض مســرحية “ 
ســفرة العمــر” لجمعيــة الصــم البحرينية، تليها مســرحية “ 
Natural للمؤسسة الخيرية الملكية يوم السبت 5 اكتوبر، 
ويوم األحد 6 أكتوبر مسرحية “ هذيان أخر الليل” لمسرح 
الشــاخوة، وعــرض االثنيــن 7 أكتوبــر مســرحية “ هذيــان” 
لمركــز الهملــة، وعرض الثالثاء 8 اكتوبر مســرحية “ خيط 
الطنبــور” لمركــز البحيــر، واألربعــاء 9 اكتوبــر مســرحية “ 

مســرحنا الــذي” لنــادي الحالــة، وســيعرض نــادي ســار يوم 
الخميــس 10 أكتوبــر مســرحية “ أيــن عقلــي يا قلبــي” كما 
ســيعرض مركــز شــباب الرفــاع يــوم الجمعــة 11 اكتوبــر 
مســرحية “ الســكزروفرينا”  والسبت 12 أكتوبر مسرحية” 

شعلة الحرية” لمركز شباب حاالت النعيم والسلطة.
هــذا وقــد اعتمدت اللجنــة المنظمة العليــا للمهرجان لجنة 
تحكيــم ستشــرف على عملية اســتخالص النتائج والفرق 
الفائــزة بعــد اطالعها على كافة العروض التي ســتقدم من 
قبــل الفــرق المســرحية المشــاركة فــي المهرجــان برئاســة 
الفنان عبدهللا ملك وعضوية الفنان جمال الغيالن وجمال 

المطــوع حيــث ســتقوم اللجنــة بحضــور جميــع العــروض 
من عروض الدورة السابقةالمشاركة والمستحقين لجوائز المسابقة.

9 عـــروض وعبـــداهلل ملـــك رئيســـا للجنـــة التحكيـــم

“سفرة العمر” تفتتح مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

ليالي بدرأنطوان خليفةمحمود صباغ
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أوكسانا تطالب بتعويض طالق فلكي
طالبــت ملكــة جمــال موســكو الســابقة ومطلقــة ملــك ماليزيا 
الســابق الســلطان محمد الخامس بتعويض طالق فلكي وفق 

تقارير غربية.
وقالت التقارير إن أوكســانا فوفودينا طالبت العاهل الماليزي 
السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ماليين جنيه 
إســترليني فــي لنــدن ونفقــة شــهرية تصــل إلى 24 ألــف جنيه 

تعويًضا عن الطالق، الذي جاء بعد نحو عام من زواجهما.
وقال مصدر مقرب من السلطان محمد، في تصريح صحيفة 
“ميل أونالين”، إن أوكســانا، البالغة من العمر 27 عاما، طالبت 
بمنــزل فــي لنــدن بعــد أن طلبــت واحــدا آخــر فــي العاصمــة 
الروســية موســكو، رغــم أن هذه المزاعم لم يتــم التحقق منها 

معها.
وأشــار المصــدر إلــى أنهــا طالبــت الســلطان محمــد، البالــغ من 
العمر 50 عاما، مبلغ 24 ألف جنيه للمســاعدة في دفع تكاليف 

ابنهما ليون.
وبحســب ما ورد، تســاءل الملك الماليزي الســابق، الذي تلقى 

تعليمه في بريطانيا، ساخرا “هل تعتقد أنني بيل غيتس؟”.
وقــال المصــدر أيضــا عــن النفقة للرضيــغ ليون “هل ســيلتحق 
بجامعة إيتون العام المقبل، ولذلك هي بحاجة إلى الكثير من 

األموال ألجل رضيع؟”.
يشار إلى أنه تم تسجيل الطالق في األول من يوليو الماضي 
مــع شــهادة تحمل ختم واليــة كيالنتان وتم وضع عالمة على 

أنها نسخة إلى الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطالق قد تم 
بشــكل نهائــي من خــالل النطق ثالثا بكلمة “طالــق”، كما تنص 

على أن الطالق تم تسجيله في سنغافورة.

يشار إلى أنه بعد أسابيع على والدتها لرضيع وانفصالهما،  «
هددت أوكسانا ملك ماليزيا السابق بفضح وكشف 

“األسرار المؤلمة” في عالقتهما الرومانسية. وشكل 
انفصال ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس 

وأوكسانا نهاية مفاجئة للغاية للرومانسية المدوية التي 
هزت ماليزيا، تماما مثلما كان الحال عند زواجهما.

بهدف وضع حد لتلوث الهواء، كشــفت وزارة 
البيئة في مصر أنها تعمل مع الهيئات المعنية 
األخــرى علــى إصــدار تشــريع يمنــع ترخيــص 
موقــع  وحســب  للبيئــة.  الملوثــة  الســيارات 
“مصــراوي” اإلخبــاري، كشــفت وزيــرة البيئــة 
ياسمين فؤاد أن التشريع الذي يتم تحضيره، 
ســيحظر ترخيــص الســيارات التــي مــر علــى 

إنتاجها أكثر من 10 سنوات.
وقالت الوزيرة “بمســاعدة من برامج التعاون 
مشــروع  تدشــين  يمكــن  الدولــي،  البنــك  مــع 
إلحاللهــا بســيارات حديثــة بقــروض ميســرة 
عنــد  ســابقا  الفكــرة  نجــاح  بعــد  ألصحابهــا، 

تطبيقها على سيارات األجرة”.

وتابعت الوزيرة بأن االجتماع مع  «
مسؤولي البنك تطرق إلى التركيز على 

تحسين منظومة المواصالت العامة 
بالقاهرة الكبرى، واالستفادة من التعاون 

مع البنك الدولي في هذه القضية، 
وتمويل إحالل وتجديد المواصالت العامة 

لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء 
لتقليل االنبعاثات وتلوث الهواء.

مصر نحو وقف 
تراخيص “السيارات 

الملوثة”
دون قصــد، ارتكــب مجلــس بلــدي في مقاطعة كندية خطأ جســيما، عندمــا رش الملح على 
الجرح وأرسل رسائل إلى أسر فقدت أطفالها، داعيا إياهم لتسجيل أطفالهم في المدارس.

وأرســل مجلــس مقاطعة نورفولــك كاونتي، 
فــي أونتاريــو بـــكندا، رســائل إلــى أســر 42 
طفــال متوفيــن، مــن بينهم طفــالن من نفس 
فــي  لتســجيلهم  فيهــا  تدعوهــم  األســرة، 

المدارس.
مــن  عــن غضبهــم  األطفــال  أهالــي  وأعــرب 
أحــد  والــدة  ووصفــت  الجســيم،  الخطــأ 
“أشــبه  بأنــه  حــدث  مــا  الراحليــن  األطفــال 

بوضع ســكين وتحريكه داخل قلب مكســور 
بالفعل”، حســب ما ذكر موقع “إيسترن ديلي 
بــرس”. مــن جانبــه، أصــدر رئيــس المجلــس 
أندرو بروكتور، بيانا اعتذر فيه، وقال “نحن 
آسفون حقا عن األلم والقلق الذي تسببنا به 
للعائــالت التــي تــم إرســال رســائل إليهــا عن 
طريق الخطأ، لتسجيل أبنائهم الراحلين في 

المدارس”.

#هــزاع_ وســم  تصــدر 
المنصــوري موقــع “تويتر” في 
اإلمارات، أمس الخميس، بعد 
ثــوان من عملية هبوط مركبة 
الفضــاء “ســويوز أم أس 12” 

التي تقله في كازاخستان.
وورد وسم #هزاع_المنصوري 
فيمــا  تغريــدة،  ألــف   18 فــي 
تــزداد التغريــدات بمعدل ألف 
بعــد  دقائــق،   10 كل  تغريــدة 

وصولــه إلــى األرض. وبــدأت مراحــل الهبــوط من محطــة الفضاء، بإغــالق مدخــل المركبة، ثم 
انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغالف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

ثم جرى فتح المظالت وإطالق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة األرض.
وهبــط المنصــوري رفقــة رائــد الفضــاء األميركــي نيــك هايــغ ورائــد الفضاء الروســي أليكســي 
أوشينين، بسالم في النقطة المحددة، إذ باشر الخبراء في استقبال الرواد بإجراءات السالمة 

الصحية.

قضــت محكمــة أميركية بالســجن المؤبد على امرأة، تركت طفلتيها داخل ســيارة 
ورحلت، ليلقيا مصرعهما بسبب الجوع والحر.

 2017 العــام  فــي  تركــت  برامبــل  ناشــيكا 
طفلتيهــا مكايــال روبرتس )10 أعــوام( وهانا 

مارشل )8 أعوام(، داخل سيارتها.
والحــرارة  الجــوع  بســبب  الوفــاة  وحدثــت 
“ذا  صحيفــة  نشــرته  لمــا  وفقــا  والجفــاف، 
صــن” اإلنجليزيــة. وكشــفت األم عــن دافعها 
الرتــكاب الجريمــة، والــذي كان صادمــا وفقا 

لوصف وســائل اإلعالم، وهو أن قادة طائفة 
تدعــى “العائلــة” تتبعها برامبــل، أخبروها أن 
ابنتيهــا “غيــر نقيتيــن”، ممــا دفعهــا لتركهمــا 

وحدهما في السيارة.
وكشــفت التحريــات عن بقــاء الطفلتين في 
الســيارة لمــدة وصلــت إلــى أســبوعين، بعــد 

وفاتهما.

مجلس بلدي يطالب بتسجيل أطفال موتى في المدارس

بعد الرحلة التاريخية.. هزاع المنصوري يكتسح “تويتر”

السجن المؤبد ألم قتلت ابنتيها لسبب غريب

امرأة تلتقط صورة للوحة فنية بعنوان “الحرية” في 
معرض فريز للفنون في لندن )أ ف ب(

تــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعي قصــة متســولة لبنانية، 
تبّين أنها تملك في حسابها المصرفي أكثر من 900 ألف دوالر.

وتعرف السيدة المعروفة في مدينة 
صيــدا اللبنانيــة باســم وفــاء محمــد 
تملــك  كانــت  أنهــا  وتبيــن  عــوض، 
حســابا فــي مصــرف “جّمــال ترســت 
بنك” بما يعــادل ملياًرا و250 مليون 

ليرة لبنانية.
واشــتهرت وفاء بمدينــة صيدا على 
شــوارع  تجــوب  فقيــرة  امــرأة  أنهــا 
المدينة تتســول لتحصل على كفاف 
يومهــا، إال أن أمرهــا قــد فضــح بعــد 
إغــالق بنــك “جمــال ترســت”، حيــث 

كانت قد أودعت فيه مبلغا خياليا.
وتــم تــداول صــور لشــيكات باســمها 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 

البنــك  مــن  أموالهــا  بنقــل  تفيــد 
موقــع  نقــل  مــا  بحســب  المذكــور، 

“tayyar” اإللكتروني.
وبحســب الموقــع، فــإن هــذه الحالــة 
تثبــت  لمتســولة  ثانــي حالــة  تعتبــر 
حســاباتها المصرفيــة أنهــا مليونيرة 
قبــل  توفيــت  أخــرى  متســولة  بعــد 

أشهر في بيروت.
ففي مايو 2018، برزت قصة فاطمة 
عثمــان، التــي تبيــن بعــد وفاتهــا أنها 
امتلكــت مــا يزيــد عــن مليــون دوالر 
أميركــي، وهــي التــي عاشــت حيــاة 
بشــكل  تمــوت  أن  قبــل  لهــا  يرثــى 

طبيعي في العاصمة اللبنانية.

“متسولة مليونيرة” في لبنان

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نجــا 3 مــن مهربــي المخــدرات مــن الموت 
غرقــت  أن  بعــد  ممكنــة،  طريقــة  بأغــرب 
كانــوا  “الكوكاييــن”،  مخــدر  مــن  شــحنة 

يعملون على تهريبها.
وتعرض القارب الذي كان يحمل المهربين 
مــع 1200 كيلوغــرام مــن الكوكاييــن قبالة 
الثالثــة  لكــن  للغــرق،  كولومبيــا،  ســواحل 
نجحــوا فــي البقــاء طافيــن فــوق ســطح 
عبــوات  المهربــون  واســتخدم  المــاء. 
الكوكاييــن التــي طفــت علــى ســطح الماء 
نجــاة،  كأطــواق  الهــادئ  المحيــط  فــي 
مســتغلين أنهــا كانــت خفيفــة ولــم تغــرق، 

وذلك لمدة بلغت نحو 3 ساعات.
ســفن  تشــته  لــم  بمــا  أتــت  الريــاح  لكــن 
قــوات  عليهــم  عثــرت  حيــث  المهربيــن، 
 45 نحــو  بعــد  علــى  الكولومبــي  الجيــش 
كيلومتــرا مــن مدينــة توماكــو الســاحلية، 

متعلقين بشحنتهم.
للجنــود  النجــاة  أطــواق  الجنــود  وألقــى 
وســحبوهم علــى متــن قاربهــم العســكري، 

حيث تم تقديمهم للعدالة في توماكو.

صعــق  النهايــة،  خــط  بلوغــه  فــور 
فــي  يشــارك  كان  عــّداًء  البــرق 
كانســاس  بواليــة  أقيــم  ماراثــون 

األميركية، ليلقى مصرعه.
بــي ســي  “بــي  نشــرته  لمــا  ووفقــا 
نيوز”، صعق البــرق العداء توماس 
ســتانلي صاحــب الـــ33 عامــا، فــور 
بلوغــه خط نهاية ســباق الماراثون 
والذي كانت مسافته 50 كيلومترا.
إســعاف  اإلنقــاذ  فريــق  وحــاول 
متأثــرا  توفــي  أنــه  إال  العــداء، 

بإصابته.
يذكر أنه تم جمع 45 ألف دوالر في 
يوم واحد؛ لمســاعدة زوجة العداء 
تســلمت  كمــا  الثالثــة،  وأطفالــه 

زوجته ميدالية الفوز بالماراثون.

وتقول زوجته إن احتمال  «
الموت بصعقة البرق هي واحد 

من مليون، وأن توماس كان 
واحدا من مليون.

 الكوكايين 
 “ينقذ” مهربين 

من الغرق

البرق يقتل عداء 
فور بلوغه خط 

النهاية
أثــار حفــل زفاف زيــن العابدين، ابن ســفير 
سوريا في الهند رياض عباس، جدال واسعا 

بشأن تكاليفه التي وصفت بالـ ”فلكية”.
فوفقــا لصحيفــة “اإلمارات اليــوم” تداولت 
أنباء بشــأن تكاليف الزفاف، تشــير وصوله 
و200  مليــار  )نحــو  دوالر،  مليونــي  إلــى 
مليــون ليــرة ســورية( وأقيــم فــي منتجــع 

يعفور قرب دمشق.
وذكــرت وســائل أعــالم أن مطربيــن عــدة 

الزفــاف،  إحيــاء  فــي  شــاركوا  لبنــان  مــن 
إضافــة إلى فرقة رقص روســية، كما شــهد 
الحفــل بذخ كبيــر في األطعمة والســيجار، 
وســط حضور عدد كبير من رجال األعمال 

والمسؤولين.
الوطنــي”،  “النشــيد  بعــزف  الحفــل  وبــدأ 
وقدمــت خاللــه هدايــا ثمينــة للعروســين، 
كان أغالها “تاج من الماس”، من قبل نائب 

في مجلس الشعب.

كلفته فاقت المليار... حفل زفاف سوري يثير الجدل

نموذج من تصميم لويس فويتون خالل عرض أزياء ربيع وصيف 2020 
في باريس )أ ف ب( ونفى العريس زين العابدين عباس ما تم تداوله، قائال “أتمنى من أهلي وأصدقائي وأحبتي نشر 

الحقيقة. الشيء الوحيد الحقيقي وسط كل هذه األكاذيب، هو أنه كان هناك زفاف”.

نهاية مفاجئة للرومانسية المدوية التي هزت ماليزيا


