
أمس  استكملت  العامة  النيابة  أن  القرشي  أحمد  النيابة  رئيس  ذكــر 
األولمبية  اللجنة  عام  أمين  من  المقدم  البالغ  في  التحقيق  إجــراءات 
أحد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ضــد   2018 يوليو   18 بــتــاريــخ  البحرينية 
التزوير في محرر خاص،  بتهمة  ونائبه،  )السابق(  الرياضية  االتحادات 
وهما محضرا اجتماع جلسات مجلس اإلدارة واستعمال تلك المحررات 
واالضرار العمدي بقصد تربيح الغير. وأمرت النيابة العامة بإخالء سبيل 

المتهم بضمان محل سكنه، ومازالت التحقيقات جارية.

بلغ مجموع النقد المتداول في البحرين في 
يوليو 2019 نحو 687.6 مليون دينار، مقارنة 
بـ 705.1 مليون دينار يونيو الماضي، محققا 
انخفاضا بنسبة 2.48 %، وذلك وفقأ ألحدث 
لمصرف  الــتــابــعــة  الــمــصــرفــيــة  اإلحــــصــــاءات 

البحرين المركزي.

ــول  ABC وســ بـــنـــك  ــن  مــ ــٌل  ــ كـ ــن  ــ دشـ
ماشينز - وهي شركة يقع مقرها في 
العلوم  مجال  فــي  وتعمل  نيوزيلندا 
الرقمية  الــمــوظــفــة   – والتكنولوجيا 
من  أساسًيا  جـــزًءا  “فاطمة”وتشّكل  

تجربة عمالء البنك المصرفية.

نيابة  رئيس  الــعــام  المحامي  صــرح 
البوعلي  المستشار حسين  الوزارات 
بالغ  تلقت  قــد  الــعــامــة  النيابة  بــأن 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
الجمعيات  إحــدى  قيام  والمتضمن 
المنحلة والتابعة إلى إحدى الجاليات 
دون  مــن  نشاط  بممارسة  األجنبية 
ترخيص من الجهة المختصة، وذلك 
بأن قامت بتنظيم معرض لتوظيف 

المنتمين إلى تلك الجالية بالمخالفة 
واألندية  الجمعيات  قانون  ألحكام 
ــور  ــيـــة، وفــ ــافـ ــقـ ــثـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
العامة  النيابة  باشرت  البالغ  تلقي 
المشكو  باستدعاء  وذلك  تحقيقاتها 
العمل  وزارة  ومــســؤولــي  حــقــه  فــي 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة الســتــجــالء 
تمهيدا  ومرتكبها  الــواقــعــة  حقيقة 

للتصرف في األوراق.
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خادم الحرمين: إعالن نتنياهو تصعيد خطير

الملك سلمان 
بن عبدالعزيز 

ومحمود 
عباس 

)أرشيفية(

الرياض ـ وكاالت

سلمان  الــمــلــك  ــســعــودي،  ال الــعــاهــل  أدان 
هاتفي  اتصال  في  أمــس،  عبدالعزيز،  بن 
ما  عباس،  محمود  الفلسطيني،  بالرئيس 
بنيامين  إســرائــيــل،  وزراء  رئــيــس  أعلنه 
الضفة  مـــن  أراض  ضـــم  نــيــتــه  نــتــنــيــاهــو، 
سلمان  الملك  وأوضــح  المحتلة.  الغربية 
تصعيدا  “ُيعد  اإلعــالن  أن  عبدالعزيز  بن 
الفلسطيني،  الشعب  بحق  الخطورة  بالغ 
المتحدة  األمــم  لميثاق  صارخا  وانتهاكا 

واألعراف الدولية”.

المنامة - النيابة العامة

“النيابة” تحقق في معرض التوظيف لألجانب

في  النفسي  العالج  أخصائية  ذكــرت 
خديجة  النفس  للعالج  سلوان  مركز 
ــيــاء األمـــور  الــعــويــنــاتــي أن بــعــض أول
ــأن الــطــالب  والــمــعــلــمــيــن يــعــتــقــدون بـ
يــشــعــرون بــثــقــل الـــعـــودة لــلــمــدرســة 
متطلبات  بسبب  فيها  يــرغــبــون  وال 
ــة نــفــســهــا فــقــط. وأضـــافـــت:  ــــدراســ ال
التمثيلية  والمقاطع  الطرائف  تؤكد 

ــتــواصــل  ــائـــل ال الــمــنــتــشــرة عــلــى وسـ
إال  المغلوطة،  المعلومة  االجتماعي 
ــر هــنــاك شـــيٌء  أنـــه فـــي حــقــيــقــة األمــ
عودتهم  في  الطالب  بال  يشغل  آخر 
لــلــمــدرســة يــكــون لــأهــالــي وأســالــيــب 
التعليم دور رئيس في نشوئها، وهو: 
ــازة  اإلجــ ومــتــعــة  حــريــة  هــل سنفقد 

الصيفية تمامًا؟

النكت عن ثقل الحقيبة المدرسية... غلط!

طرحت وزارة الصحة في جلسة مجلس 
مناقصة  أمــس  والــمــزايــدات  المناقصات 
لفحص تسلسل الجينوم الكامل وخدمات 
البحوث، تقدم إليها 17 عطاء؛ علق اثنان 
 Novogene( لشركة  عــطــاء  وأقـــل  منها، 
Co. Ltd( بنحو 1.6 مليون دينار، وأكبرها 

بقرابة 25.4 مليون دينار.

أظهرت بيانات مالحية حديثة أن حركة 
بن  خليفة  ميناء  عبر  الــحــاويــات  مناولة 
ألف حاوية  بلغت نحو 280.4  سلمان قد 
الــعــام  مــن  ــى  ــ األول أشــهــر  الثمانية  خـــالل 
يناير  من  الممتدة  الفترة  في  أي  الجاري 

وحتى أغسطس الماضي.

1.6 مليون دينار لفحص 
تسلسل األمراض النادرة

مناولة 280 ألف حاوية 
عبر ميناء خليفة

الــائــحــة لــتــطــبــيــق  مـــوعـــداً  ــل  ــب ــق ــم ال ــو  ــي ــول ي  25

مليون دينار
687.6

“مكافحة البالستيك” تطول مفارش المائدة

لسنة   11 رقــم  الـــوزاري  بالقرار  إلحاقا 
الــتــنــفــيــذيــة  ــالئــحــة  ال ــدار  ــإصـ بـ  2019
دخلت  التي  البالستيكية  للمنتجات 
الماضي،  يوليو   21 فــي  التنفيذ  حيز 
دليال  للبيئة  األعــلــى  المجلس  ــدر  أصـ
البالستيكية  للمنتجات  لــلــتــرخــيــص 

للمصنعين والموردين.
وقـــســـم الـــدلـــيـــل آلـــيـــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
على 3 مــراحــل، األولـــى تــبــدأ فــي 25 
يــولــيــو الـــمـــاضـــي، وشــمــلــت األكــيــاس 
الواحد،  االستخدام  ذات  البالستيكية 
القمامة،  وأكــيــاس  التسوق،  كأكياس 
وأكياس الغسيل البالستيكية وغيرها.

العام  يوليو   25 تاريخ  الدليل  وحــدد 
على  الالئحة  لتطبيق  مــوعــدا  المقبل 
إيثيلين  البولي  المصنوعة من  األلواح 
عادة  تدخل  والتي  بروبيلين،  والبولي 

في صناعة مفارش الطعام.

مصرف البحرين المركزيالموظفة الرقمية “فاطمة”

قمة سالوية بين المحرق واألهليشذى سبت.. مخرجةطائرات تقصف إدلبقمة تكنولوجيا العقار الخليجية الثالثاءتحقيق عن أكياس القمامة
طالب رئيس مجلس بلدي المحرق  «

غازي المرباطي الجهاز التنفيذي 
بتوفير آليات أسهل للمواطنين 

الستالم أكياس القمامة بعد الضغط 
الشديد الذي تعرض له موقع التسليم. 
ولفت إلى أن المجلس سيمارس دوره 

الرقابي في التحقيق في األسباب.

ينظم مجلس التنمية االقتصادية  «
بالتعاون مع شركة “هيكسيجن” 
قمة تكنولوجيا العقار الخليجية 

2019، التي تقام للمرة األولى الثالثاء، 
حيث تحظى القمة برعاية من شركة 

“ديار المحرق”، وتشهد دعما من “ 
.”Arabnet“ و ،”JLL ”و ،”RICS

ذكر المرصد السوري لحقوق  «
اإلنسان وسكان أن أجزاء من 

محافظة إدلب تعرضت لضربات 
جوية أمس الخميس، على الرغم 
من وقف إطالق النار الذي أوقف 

هجوما ضاريا للجيش في المنطقة 
التي تسيطر عليها المعارضة.

كشفت الفنانة البحرينية شذى سبت  «
عن قرارها بدخول مجال اإلخراج 
التلفزيوني والمسرحي. وقالت: 

“أستعد حاليا لخطوة جديدة في حياتي 
المهنية بالمجال الفني، حيث أدرس 

بعض األعمال، لتكون بدايتي في مجال 
اإلخراج التلفزيوني والمسرحي”.

تتجه األنظار مساء اليوم نحو صالة  «
اتحاد كرة السلة بأم الحصم، حيث 
تقام قمة لقاءات الجولة الخامسة 

لدوري زين الدرجة األولى بين المحرق 
واألهلي، في الساعة 7:45 مساء، 

ضمن منافسات الجولة الخامسة من 
الدور التمهيدي للمسابقة.

ABC برن ـ أ ف بالمنامة - بنك

ــى  األول للمرة  سحبت  أنــهــا  ســويــســرا  أعلنت 
الجنسية تمت  جنسيتها من شخص مزدوج 

إدانته دين باالنتماء إلى منظمة إرهابية.
ــى، سحبت دائـــرة  ــ ــاد بــيــان “لــلــمــرة األولـ ــ وأف
السويسرية من  الجنسية  الدولة  الهجرة في 
شخص يحمل جنسية أخرى”. ونقلت وكالة 
“فرانس برس” عن البيان أن الرجل حكم عليه 

بالسجن “عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد 
محظورة”.  إسالمية  منظمة  لصالح  مقاتلين 
وتؤكد السلطات الفيدرالية أن دائرة الهجرة 
من  السويسرية  الجنسية  سحب  بإمكانها 
شخص يحمل جنسية أخرى “يقوض بشكل 
وبالتالي  سويسرا،  سمعة  أو  مصالح  خطير 

يعرض أمن البالد للخطر”.

سويسرا تسحب الجنسية من مدان باإلرهابالنقـــد المتــداول في يــوليــو“ABC”  يدشن الموظفة الرقمية “فاطمة”
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بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

المنتجات المشمولة بالئحة تنظيم
 استيراد وتصنيع المواد البالستيكية 

أكياس الرسائل البريدية والدوريات «

أكياس االستخدامات الزراعية والبستانية «

أكياس تغليف منتجات المخابز «

أكياس االستخدام الواحد كالقمامة والمالبس والتسوق  «

أدوات تناول الطعام لمرة واحدة  «
كالصحون والمالعق والكؤوس

مفارش المائدة  «

بطائن الصناديق إلكرتونية «

منتجات العناية الشخصية ذات االستخدام  «
الواحد كالقفازات وأغطية األحذية 

رقائق البالستيك المنكمشة بالحرارة «

أغلفة الحماية من الصدمات «
األغلفة المستخدمة في تغليف الزهور «
األغلفة المطاطة المستخدمة في تغليف البضائع «
رقائق التغليف الملتصقة «

األكياس: 

أخرى: 

الحقا:

األغلفة:

0509121814
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إيران تنتهك األمن السيبراني بالخليج

إخالء سبيل رئيس االتحاد الرياضي السابق

كــشــف نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــيـــة  ــرانـ ــبـ ــيـ ــي لــــلــــشــــؤون الـــسـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
المعلومات  الدولية وسياسة  واالتصاالت 
روبرت ستراير أن حكومة بالده مستمرة 
مملكة  مع  السيبراني  تحالفها  تعزيز  في 

شريكا  تعد  البحرين  أن  مبينا  البحرين، 
المتحدة األميركية في  للواليات  أساسيا 

المجاالت االقتصادية واألمنية.
األنظمة  تحصين  ضـــرورة  ستراير  وأكــد 
الهجمات  عــن  الناجمة  الــتــهــديــدات  ضــد 

اإللــكــتــرونــيــة واالخـــتـــراق الــمــعــلــومــاتــي، 
ــي مـــجـــال أمـــن  ــي فــ ــ ــدولـ ــ ــاون الـ ــ ــع ــ ــت ــ وال
المعلومات، مشددا على أن إيران تنتهك 
فـــي منطقة  الــســيــبــرانــي  األمـــــن  نـــظـــام 

الخليج.

سمو ولي العهد يجري زيارة ألميركا
يبحث مع ترامب وكبار المسؤولين تعزيز العاقات الوثيقة

المنامة - بنا

العهد أن ولي  أعلن ديوان ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ب ســـلـــمـــان 
ــى  ــارة رســمــيــة إل ــ ــزي ــ ــقــوم ب ســي
األميركية،  المتحدة  الــواليــات 
ــعــالقــات  ــن عــمــق ال انـــطـــالًقـــا مـ
مملكة  تــربــط  الــتــي  التاريخية 
المتحدة  والـــواليـــات  الــبــحــريــن 

األميركية الصديقة.
سموه  يلتقي  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
األميركي  الرئيس  الــزيــارة  فــي 
دونالد ترامب وكبار المسؤولين 
لبحث  األمــيــركــيــة  اإلدارة  فــي 

مملكة  بين  الوثيقة  الــعــالقــات 
المتحدة  والـــواليـــات  الــبــحــريــن 
ــة وســـبـــل مــواصــلــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ

ــود بــالــنــمــاء  ــعـ تـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يـ
ــلـــديـــن  ــبـ ــى الـ ــ ــل واالزدهـــــــــــــــار عــ

والشعبين الصديقين.

دونالد ترامبسمو ولي العهد
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ــقــــى عـــــاهـــــل الــــــبــــــاد صـــاحـــب  ــ ــل ــ ت
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
خــلــيــفــة بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة من 
نيكوس  قــبــرص  رئــيــس جــمــهــوريــة 
على  ردا  وذلــــك  انـــاســـتـــاســـيـــادس، 
بــرقــيــة جــالــتــه الــمــعــزيــة لـــه بــوفــاة 
رئــيــس جــمــهــوريــة قــبــرص الــســابــق 

ديمتريس كريستوفياس.
قــبــرص عن  رئــيــس جمهورية  وعــبــر 
خالص شكره وتقديره لجالة الملك 
متمنيا  الطيبة،  جالته  مشاعر  على 
والسعادة،  الصحة  موفور  لجالته 
من  المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
برقية شكر جوابية 

من رئيس قبرص
02

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة أن القطــاع المالي في مملكة البحريــن يحظى باهتمام 
كبير؛ كونه أحد القطاعات ذات األولوية المعززة لاقتصاد الوطني اعتمادا على إسهاماته الواضحة في الناتج المحلي اإلجمالي، 
مشــيرا إلــى أن التســهيات التــي يتــم تقديمهــا وتوفيرهــا للمؤسســات الماليــة والمصرفية لعبــت دورا كبيرا في دعم هــذا القطاع 

وزيادة وتيرة االستثمارات فيه.

الماليــة  وزيــر  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
واالقتصــاد الوطني أمــس رئيس مجلس 
إنفســتكورب  لبنــك  التنفيــذي  اإلدارة 
محمــد العارضي، حيث أشــار إلــى أهمية 
الخدمــات  مــن  المزيــد  لجــذب  العمــل؛ 
الماليــة وتعزيزهــا بأحــدث التكنولوجيــا 
القطــاع  نمــو  فــي  يســهم  بمــا  العالميــة 
البحريــن  مملكــة  مكانــة  لتعزيــز  المالــي؛ 

كمركز إقليمي بارز.
آخــر  مناقشــة  اللقــاء  خــال  تــم  كمــا 
التطورات والمســتجدات فــي عالم المال 
القضايــا  بعــض  واســتعراض  واألعمــال، 
القطــاع  فــي  المشــترك  االهتمــام  ذات 

المالي والمصرفي.

وزير المالية يستعرض التطورات مع رئيس “إنفستكورب”

القطاع المالي في البحرين يحظى باهتمام كبير

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمكتبه عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة النائب عمار 
حسين. وفي اللقاء، تطرق الوزير لعدد من المواضيع المرتبطة بالكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتعرف على أهم الخدمات 
التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة. واستمع الوزير منه إلى  بعض االستفسارات واالقتراحات الواردة من عدد من 

أهالي دائرته االنتخابية.

همــوم  بحــل  النائــب  باهتمــام  وأشــاد 
تقديــم  علــى  وحرصــه  المواطنيــن 
عــن  ومعربــا  لهــم،  الخدمــات  أفضــل 
تقديــره للجهــود المخلصــة التــي يقوم 
بها النواب في طرح ومناقشة القضايا 
التي تمس مصلحة المواطن والتعاون 
الســلطتين  بيــن  المثمــر  المشــترك 
تحقيــق  فــي  والتنفيذيــة  التشــريعية 
تطلعــات المواطنيــن واالرتقاء بجودة 
أشــاد  جهتــه،  الخدمات.مــن  وكفــاءة 
حسين بجهود الوزير والمسؤولين في 
العمل على تحســين جــودة الخدمات، 
مؤكــدا ســعيه لتعزيــز ســبل التواصــل 
لتحقيــق كل مــا يتطلــع إليــه المواطن، 

ومعربــا عــن شــكره وتقديــره للتعــاون 
الســادة  بــه  يحظــى  الــذي  المســتمر 

كبــار  مــن  النيابــي  المجلــس  أعضــاء 
المسؤولين بالحكومة.

والطاقة بالكهرباء  المرتبطة  الموضوعات  مناقشة   

ميرزا يتلقى اقتراحات أهالي “تاسعة العاصمة”

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشــيخ أحمد بــن محمــد آل خليفة أهمية 
الــدور الذي تضطلع بــه قرينة عاهل الباد 
رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
إبراهيم آل خليفة وما تقوم به من جهود 
مثمــرة لدعــم وتمكيــن المــرأة البحرينيــة 
علــى األصعــدة كافــة وإدمــاج احتياجاتها 
فــي التنميــة الوطنيــة وتنفيــذ المبــادرات 
المــرأة  مكانــة  إلبــراز  الراميــة  والبرامــج 
التنميــة  فــي  دورهــا  وتعزيــز  البحرينيــة 

الشاملة في مختلف مناحي الحياة.
العــام  األميــن  اســتقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري 
والوفد المرافق لها بمكتبه بمبنى الديوان 
أمس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات 

االهتمــام المشــترك واســتعراض التعــاون 
مجــاالت  فــي  الممارســات  أفضــل  وفــق 
المصلحــة  يخــدم  بمــا  والمتابعــة  الرقابــة 
آليــات  تحســين  علــى  واالتفــاق  العامــة 

االتصال والشراكة فيما بينهما.
مــن جانبهــا، أعربــت األنصــاري عــن بالــغ 

لجهــود  الديــوان  رئيــس  لدعــم  تقديرهــا 
االرتقــاء  فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
تنميــة  علــى  وحرصــه  المــرأة،  بأوضــاع 
التعــاون المشــترك، مؤكــدة أهميــة تبــادل 
الخبــرات الهادفــة إلــى تحقيــق المزيد من 

النجاح والتقدم للمرأة.

وتأتــي هــذه اللقــاءات فــي اطــار توســيع 
الجهــات  بيــن  التعــاون  ومجــاالت  أفــق 
وتحقيــق  والديــوان،  بالرقابــة  المشــمولة 
رؤيــة الديــوان في تعزيــز العمل االيجابي 
مع الجهات الخاضعة لرقابته بما تقتضيه 

المصلحة العامة.

“البحرينية” دعــم  فــي  العاهل  لقرينة  مثمرة  جهود  محمد:  بــن  أحمد 
تحسين آليات االتصال بين “الرقابة” و “األعلى للمرأة”

المنامة - وزارة الخارجية

مجلســي  شــؤون  وزيــر  يغــادر 
غانــم  والنــواب  الشــورى 
البوعينيــن يوم الســبت متوجها 
إلــى جــدة مترئًســا وفــد مملكــة 
البحريــن للمشــاركة فــي أعمــال 
الطــارئ  االســتثنائي  االجتمــاع 
لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء 

اإلسامي.
ويأتــي االجتماع بناًء على طلب 

المملكــة العربيــة الســعودية رئيســة القمــة اإلســامية فــي دورتهــا 
الرابعــة عشــرة؛ لبحــث إعــان رئيــس الوزراء اإلســرائيلي عــن نيته 
ضــم أراضــي مــن الضفــة الغربيــة المحتلة حــال فــوزه باالنتخابات، 
ويعقد االجتماع باألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسامي في جدة 
بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة يوم األحــد الموافق الخامس 

عشر من سبتمبر الجاري.

البوعينين يشارك في االجتماع 
االستثنائي لـ “التعاون اإلسالمي”

غانم البوعينين

 ردا على برقية جاللته المهنئة له بعيد ميالده
جاللة الملك يتلقى شكر ملك تايلند

الجالــة  البــاد صاحــب  عاهــل  تلقــى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
شــكر جوابيــة مــن ملــك مملكــة تايلند 
علــى  ردا  فاجيرالونجكــورن،  ماهــا 

برقية جالته المهنئة له بمناســبة عيد 
مياده.

وأعرب ملــك مملكة تايلند في برقيته 
لجالــة  عــن خالــص شــكره وتقديــره 

الطيبــة  جالتــه  مشــاعر  علــى  الملــك 
النبيلــة، متمنيا لجالته موفور الصحة 
البحريــن  مملكــة  ولشــعب  والســعادة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك

ــان الــتــعــاون الــمــشــتــرك ــش ــاق ــن ــد ي ــ ــون ــ ــظ الــجــنــوبــيــة ودرام ــاف ــح ــو م ــم س
استعـراض العالقـات التاريخيـة مـع بريطانيـا

اســتقبل ســمو محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بــن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، ســفير المملكــة المتحــدة 
لدى مملكة البحرين رودريك دراموند وذلك بمناســبة 
اللقــاء، رحــب ســمو المحافــظ  تعيينــه. وفــي بدايــة 
بالســفير، واســتعرض ســموه معه العاقات التاريخية 
البلديــن والشــعبين  تربــط  التــي  العميقــة والمتميــزة 
الصديقيــن، من خــال عرض للصــور التاريخية وأطر 
التعاون المشــترك. ومن جهته، أعرب السفير دراموند 
عــن شــكره وتقديــره لســمو محافــظ الجنوبيــة علــى 
حسن االستقبال، مشيدا بما يشهده البلدان الصديقان 

من تطور ونماء مستمر في مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

العزيمة وذوي  السن  كبار  ورعاية  المحدود  الدخل  ذوي  احتياجات  تلبية 

حميدان يبحث مع الحايكي جهود توظيف المواطنين

التقى وزير العمــل والتنمية االجتماعية، 
رئيــس مجلــس إدارة هيئة تنظيم ســوق 
كلثــم  بالنائــب  حميــدان،  جميــل  العمــل 
الحايكي في مكتبه بمبنى الوزارة أمس.
ســبل  اســتعراض  تــم  اللقــاء،  وخــال 
تعزيــز التعاون بين الســلطتين التنفيذية 
مــن  بعــدد  يتعلــق  فيمــا  والتشــريعية، 
الكــوادر  بإدمــاج  العاقــة  ذات  المســائل 
التخصصــات  مختلــف  فــي  البحرينيــة 
العمــل،  فــي ســوق  والمهنيــة  الوظيفيــة 

القطــاع  بمنشــآت  اإلنتاجيــة  وتحســين 
الخــاص، فضــا عــن بحــث ســبل تلبيــة 
ذوي  مــن  المواطنيــن  احتياجــات 

الدخــل المحــدود وتأهيــل ورعايــة كبــار 
المواطنين واألشخاص ذوي العزيمة.

وبهذه المناســبة، أشــاد حميدان بالجهود 

التي يقوم بها النواب في طرح ومناقشة 
القضايــا التــي تمــس مصلحــة المواطــن، 
تيســير  مجــال  فــي  األخــص  وعلــى 
التســجيل ودمج المواطنين في مختلف 
القطاعــات الواعــدة فــي القطــاع الخاص 
وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، منوها 
فــي هذا الســياق بالتعاون المشــترك بين 
فــي  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين 
تحقيــق تطلعــات المواطنيــن واالرتقــاء 
المقدمــة  الخدمــات  وكفــاءة  بجــودة 

لجميع فئات وشرائح المجتمع.

مدينة عيسى - وزارة العمل

لندن - بنا

البرلمانيــة  الشــعبة  وفــد  اختتــم 
البرلمانــي  المنتــدى  فــي  مشــاركته 
المنعقــد  اإلعــام،  لحريــة  العالمــي 
فــي العاصمــة البريطانية - لندن من 
11-9 ســبتمبر الجــاري، بتنظيــم من 
المجموعــة البريطانيــة فــي االتحاد 

البرلماني الدولي.
وشــارك الوفد برئاســة عضو مجلس 
وعضويــة  المؤيــد   منــى  الشــورى  
الجلســة  فــي  عبداألميــر  زينــب 
الختاميــة للمنتــدى التي ركزت على 

دور التشــريعات المحلية في حماية 
الصحفيين.

أن  البرلمانيــة  الشــعبة  وفــد  وأكــد 
العهــد  ظــل  وفــي  البحريــن  مملكــة 
صاحــب  البــاد  لعاهــل  الزاهــر 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
آل خليفــة، حققــت تقدًمــا ملموًســا 
الــرأي  حريــة  تعزيــز  مجــال  فــي 
والتعبيــر المســؤولة، وتطوير المناخ 
التشــريعي الداعــم لممارســة العمــل 

الصحافي.

تقدم ملموس في تعزيز حرية الرأي
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بقيــادة  اإلداريــة  الشــؤون  آمــر  افتتــح 
خفــر الســواحل، دورة مشــغلي الــرادار 
والتــي  للضبــاط،  األولــى  المتقدمــة 

ينظمها جناح التدريب البحري.
وأكــد آمــر الشــؤون اإلداريــة أن تنظيــم 
الــدورة، يأتــي فــي إطــار تنفيــذ الخطــة 
الســنوية لقيــادة خفــر الســواحل والتي 

منتســبيها،  كفــاءة  رفــع  إلــى  تهــدف 
موضحا أن الدورة والتي تســتمر شهرا، 
الــرادار  تشــمل شــرح آليــة عمــل جهــاز 
واستخداماته ودوره في تحقيق األمن 
البحــري، فيمــا تتضمن المرحلــة العملية 
التطبيــق علــى آليــة عمل نظام الســياج 

األمني في غرفة العمليات البحرية.

شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  اســتقبل 
عبــدهللا  العميــد  الشــمالية  المحافظــة 
أعضــاء مجلــس  مــن  عــددا  الجيــران، 
الوطنيــة  بالمؤسســة  المفوضيــن 
لحقــوق اإلنســان، برئاســة رئيس لجنة 
المقيــدة حريتهــم  األشــخاص  حقــوق 
الجيــران  العميــد  حسين.وأشــاد  حميــد 
بمهمتهــا  النهــوض  فــي  المؤسســة  بــدور 
اإلنســانية من خالل عملهــا للمحافظة على 
االســتقرار االجتماعــي، مشــيرا إلــى حرص 

المديرية على تعزيز التعاون والتنسيق مع 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

أقســام  علــى  المجلــس  أعضــاء  واطلــع 
المديريــة، واســتمعوا إلــى إيجــاز عــن دور 
وواجبــات  حقــوق  تأميــن  فــي  المديريــة 
اإلجــراءات  وأهــم  احتياطيــا  الموقوفيــن 
المتعلقة بهذا الشــأن، معربين عن شــكرهم 
لجهــود وزارة الداخليــة الراميــة إلى تعزيز 
حقوق اإلنســان فــي العديد مــن المجاالت، 

وفق ما يقتضيه القانون.

محافظــة  شــرطة  مديريــة  نظمــت 
للضبــاط  محاضــرات  مجموعــة  المحــرق، 
واألفــراد العامليــن فــي مديريــات الشــرطة 
مديريــة  بتجربــة  تتعلــق  بالمحافظــات، 
شــرطة المحــرق فــي مجــال حماية األســرة 

والطفل.
وتناولــت المحاضرات، التــي قدمتها مالزم 
شــعبة  بتســيير  المكلــف  فليفــل  ريــم  أول 
حمايــة  مكتــب  أهــداف  المجتمــع،  خدمــة 
تحقيــق  فــي  المتمثلــة  والطفــل  األســرة 

الوقائــع  لضحايــا  واالطمئنــان  االســتقرار 
ذات الطابع األســري وتوفير البيئة المالئمة 
التــي تحقــق التوافــق األســري، فضــال عــن 
المحافظــة علــى األســرة وذلــك مــن خــالل 
اتباع ثالث مراحل رئيسة، وهي االستجابة 
الشرطية والمعالجة االجتماعية والمعالجة 
النفســية. والقــت المحاضــرات تفاعــال مــن 
الحضور والذي أكدوا أهمية االســتفادة من 
تجربــة مديرية شــرطة المحــرق في مجال 

حماية األسرة والطفل.

افتتاح دورة مشغلي الرادار

مجلس المفوضين يزور شرطة الشمالية شرطة المحرق تعرف بـ “حماية األسرة”

المنامة - بنا

ثمنت المؤسســة العامة لجسر الملك فهد، 
ممثلــة بمجلــس إدارتهــا، جهــود عــدد مــن 
القطاعات الحكومية بالجانبين الســعودي 
الســفر  فــي تحســين تجربــة  والبحرينــي 
عبــر جســر الملــك فهد وخفــض زمن عبور 

المسافرين في الفترة الماضية.
المؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وكــرم 
أحمــد الحقبانــي، ونائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفة، 
القطاعــات الحكومية العاملــة في مناطق 

إنهاء اجراءات الســفر، وهي جمرك جســر 
وإدارة  الســعودي  بالجانــب  فهــد  الملــك 
جمــارك المنافــذ البريــة بجســر الملــك فهد 
جــوازات  وإدارة  البحرينــي،  بالجانــب 
الســعودي،  بالجانــب  فهــد  الملــك  جســر 
وشعبة جوازات جسر الملك فهد بالجانب 

البحريني.
وكان جســر الملــك فهــد قــد ســجل خــالل 
شــهري يوليو وأغســطس الماضيين عبور 
5,740,663 مســافر بزيــادة بلغــت 4.3 % 

مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2018، 
قابلــه تحســنا ملحوظــا فــي أزمنــة عبــور 
فــي  الــذروة  أوقــات  خــالل  المســافرين 
حيــث  والبحرينــي،  الســعودي  الجانبيــن 
سجلت إحصائية شهر يوليو الماضي زمن 
عبور بلغ 29 دقيقة باتجاه السعودية و27 
دقيقــة بإتجاه البحرين، في حين ســجلت 
إحصائيــة شــهر أغســطس زمــن عبــور بلغ 
24 دقيقــة بإتجــاه الســعودية و23 دقيقة 

باتجاه البحرين.

إشادة بالجهود الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني

مؤسسة الجسر تكرم المساهمين في خفض زمن العبور

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير إدارة الثقافة المرورية صالح شهاب أن العودة للمدارس تمثل مناسبة مهمة لإلدارة العامة للمرور؛ لبث الوعي المروري 
لــدى طــالب المــدارس وأولياء األمور وجهات تعليمية وســواق حافــالت وحراس للمدارس بهدف الحفــاظ على محيط المدارس 
آمنــا مــن غيــر حــوادث خطــرة، وقــد أطلقــت اإلدارة العامــة للمــرور حملــة “عودة آمنــة” إيمانــا بأهميــة تأمين ســالمة الطالب من 

الحوادث المرورية.

لتكريــم  “شــكًرا”  مبــادرة  أن  إلــى  ولفــت 
خــالل  مســتمرة  الملتزميــن  الســواق 
العــودة للمدارس؛ بهــدف تحفيز االلتزام 
وذلــك  المــدارس  محيــط  فــي  بالقانــون 
بدعــم مــن شــركة نفــط البحريــن )بابكو( 
مــن خــالل بطاقــة ســديم معبــأة للتــزود 
الطلبــة  تكريــم  جانــب  إلــى  بالوقــود 
المبكريــن في الحضور من خالل حقائب 
علــى وجبــة صحيــة  تحتــوي  للوجبــات 
اللولــو  مــن مجمــع  وقســيمة مشــتريات 

هايبر ماركت.
المروريــة  الثقافــة  إدارة  مديــر  وأشــار 
الحالــي  الدراســي  العــام  فــي  أنــه  إلــى 
جديــد  مــروري  منهــج  تدريــس  ســيتم 

لطــالب الثانويــة العامــة بكتــاب “الثقافة 
العمــل عليــه مــن  تــم  المروريــة” والــذي 
قبــل متخصصيــن فــي المناهــج بــوزارة 
التربيــة والتعليم؛ كــي يواكب التحديات 

المرورية الحالية.
المروريــة  الثقافــة  إدارة  مديــر  وذكــر 
اللقــاءات  أن اإلدارة أعــدت حزمــة مــن 
العــودة  موســم  قبــل  والمحاضــرات 
للمدارس استهدفت بشكل رئيس أولياء 
وشــرطة  المــدارس  وحــراس  األمــور 
خدمة المجتمع وسواق الحافالت وذلك 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة؛ لضمــان 
الدور التكاملي لتعزيز السالمة المرورية 

 صالح شهاببمحيط المدارس.

الــمــدارس محيط  فــي  “شــكــًرا”  مــبــادرة  تطلق  ــرور”  ــم “ال

مكأفاة السواق الملتزمين والطلبة المبكرين بالحضور

تضحيات البواسل عظيمة ومتواصلة
ــاع ــدف ال لــرجــال  الجليلة  بــالــجــهــود  فـــخـــورون  الـــعـــام:  ــد  ــائ ــق ال

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة صبــاح أمــس عــددا مــن أســلحة ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن، 
واســتمع إلــى إيجــاز عــن مراحــل التطويــر والتقــدم ومــدى التأهــب القتالــي 
واالستعداد اإلداري والتطور الفني التي تشهدها تلك األسلحة والوحدات.

وأوضح القائد العام أن رجال قوة دفاع البحرين تقع على عاتقهم أعباء وطنية 
جسيمة، مؤكدا أن تضحياتهم دائما عظيمة ومتواصلة، فهؤالء الرجال عاهدوا 
هللا تعالى على بذل أرواحهم رخيصة دفاعا عن أمن هذا الوطن الغالي وسالمة 

أراضيه، وتنفيذ المهام الوطنية المقدسة بكل إخالص وتفاٍن.
ودعــا  الجميــع إلى بذل كل ما في وســعهم من جهــد وعطاء لخدمة هذا الوطن 
العزيــز، تحــت ظل قيادة عاهل البالد القائــد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأعــرب القائــد العام لقوة دفاع البحرين عــن فخره واعتزازه بما يقوم به رجال 
قــوة دفــاع البحريــن مــن جهود جليلــة؛ من أجل حمايــة مملكتنا الغاليــه والذود 
عنهــا بــرا وجــوا وبحــرا، والحفــاظ علــى مكتســباتها وإنجازاتهــا التنمويــة فــي 

مختلف الظروف الزمانية والمكانية.

الرفاع - قوة الدفاع

نجاح عاشوراء يؤكد تماسك الجبهة الداخلية
والمساندة الــدعــم  على  الحكومة  يشكرون  والــمــواكــب  المآتم  ــاء  رؤسـ

أشاد محافظ الشمالية علي العصفور بتعاون 
رؤســاء المآتــم ومواكــب العــزاء فــي إنجــاح 
موســم عاشــوراء بمســؤولية والتــزام وفقــا 
للضوابــط واألطــر القانونيــة، مثمنــا الجهــود 
الحكومية في تســهيل كافــة األمور المتعلقة 
الجهــود  علــى  كذلــك  ومثنيــا  بعاشــوراء، 
المكثفــة التــي قــام بها رجال األمــن في إطار 

أداء الواجبات والمهام المنوطة بهم.
األســبوعي  المجلــس  خــالل  ذلــك  جــاء 
للمحافظــة، والــذي عقــد بحضــور مديــر عــام 
مديريــة شــرطة المحافظــة الشــمالية وعــدد 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  ممثلــي  مــن 
والجمعيــات الخيرية واالجتماعية ورؤســاء 
المآتــم ومواكــب العزاء واألهالــي، والذي هنأ 
المحافــظ في بدايته، أوليــاء األمور والطلبة 
بــدء  بمناســبة  التعليميــة  الهيئــات  وأعضــاء 
العام الدراســي الجديد، متمنيــا لهم التوفيق 

والنجاح.

وأكد المحافظ على نجاح “عاشــوراء نســمو” 
الذي أطلقته المحافظة بداية الموسم، معبرا 
عن ارتياحه لما لمسه من تعاون الجميع؛ من 
أجل انجاح الموســم وفقا لمرئيات وتطلعات 
الموســم  نجــاح  أن  إلــى  منوهــا  المحافظــة، 
تأكيــد للداخل والخارج على تماســك الجبهة 
الداخليــة وتحقيــق الشــراكة الفعليــة النابعــة 

مــن تحمــل المجتمــع المدنــي والقائمين على 
المؤسسات الدينية مسئولياتهم الوطنية، بما 

يعد ركيزة أساسية في المنظومة األمنية.
مــن جهتهــم، عبــر رؤســاء المآتــم والمواكــب 
عن شــكرهم وامتنانهم للحكومة على الدعم 
والمساندة؛ من أجل انجاح موسم عاشوراء، 
توفيــر  فــي  المحافظــة  جهــود  مثمنيــن 

اإلمكانــات التــي كان لهــا األثــر الواضــح فــي 
تحقيق شعار المحافظة “عاشوراء نسمو”.

خــالل  المحافــظ  التقــى  أخــرى،  جهــة  مــن 
المجلــس، الكاتــب إبراهيــم راشــد الدوســري 
الذي قدم له نسخة من آخر إصداراته، حيث 
أشــاد المحافظ بالكاتــب وما يقدمه من نتاج 

فكري وأدبي يثري المكتبة الوطنية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفة 
بمكتبــه بالديوان العــام للوزارة أمس 
السفير السابق والباحث في الشؤون 
حمــد  التعــاون  ومجلــس  اإلقليميــة 
مــن  نســخة  أهــداه  والــذي  العامــر، 
كتابــه “الخليــج العربي بيــن المصالح 

والتحديات”.
وخالل اللقــاء، رحب وزير الخارجية 
مســيرته  علــى  مثنًيــا  بالعامــر، 
الدبلوماسية وجهوده المتواصلة في 
التوعيــة بمختلــف القضايــا وخاصــة 
خــالل  مــن  والعربيــة  الخليجيــة 
والمؤلفــات  والدراســات  البحــوث 
المتميــزة، ومــن بينها كتــاب “الخليج 

العربــي بيــن المصالــح والتحديــات”، 
والــذي تطــرق فيــه بأســلوبه الســلس 
التحديــات  إلــى  الدقيــق  وتحليلــه 
مجلــس  تواجــه  التــي  المختلفــة 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
وكيفيــة التغلــب عليها بما يســهم في 
تحقيــق المزيــد من التقــدم والرخاء، 

متمنًيا له دوام التوفيق.
العامــر  الســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن 
عــن اعتــزازه بلقــاء وزيــر الخارجيــة 
وتقديره لدعمه وتشجيعه المتواصل 
كل  الخارجيــة  لــوزارة  متمنيــا  لــه، 
التوفيــق والســداد فيمــا تقــوم به من 
جهــود كبيــرة فــي مختلــف المحافــل 

وعلى كافة األصعدة.

وزير الخارجية يشيد بمؤلفات العامر

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بــن أحمد بــن محمد آل خليفة بمكتبه 
بالديــوان العــام للــوزارة أمــس المدير 
للمعهــد  التنفيــذي  والرئيــس  العــام 
اإلســتراتيجية  للدراســات  الدولــي 

السير توم بكت.
وزيــر  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
الخارجيــة بالســير بكــت، معربــا عــن 
التــي  الملموســة  للجهــود  تقديــره 
يقــوم بهــا المعهــد الدولــي للدراســات 
مســاعي  دعــم  فــي  اإلســتراتيجية 
تعزيز األمن والتنمية واالســتقرار في 
باألنشــطة  منوًهــا  والعالــم،  المنطقــة 
والفعاليــات المختلفــة التــي ينجزهــا 

المعهــد ومــا يطرحــه مــن رؤى هادفة 
وتحليــالت رصينــة لمختلــف القضايا 
الدوليــة، متمنيا للســير بكــت ولجميع 
الدولــي  المعهــد  علــى  القائميــن 
التوفيــق  اإلســتراتيجية  للدراســات 

والنجاح.
مــن جانبــه، أعــرب الســير بكــت عــن 
عميق تقديره لوزير الخارجية ودعمه 
المتواصــل للمعهــد الدولي للدراســات 
فــي  يســهم  والــذي  اإلســتراتيجية، 
المعهــد  وأهــداف  رســالة  إنجــاح 
فــي ترســيخ األمــن واالســتقرار فــي 
مختلــف دول العالــم، متمنيــا لمملكــة 

البحرين دوام التقدم والرخاء.

... وينوه بأنشطة “الدولي للدراسات”
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عالقات عميقة تجمع الدول الخليجية ببريطانيا
واإلمــارات الســعودية  ســفيري  شــرف  علــى  عشــاء  مأدبــة  يقيــم  محمــد  بــن  فــواز 

أقام ســفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشــيخ فواز بن محمد آل خليفة مأدبة عشــاء على شــرف ســفير المملكة العربية 
الســعودية صاحب الســمو الملكي األمير خالد بن بندر بن ســلطان بن عبدالعزيز آل ســعود، وســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 

منصور بالهول وذلك بمناسبة تعيينهم لدى المملكة المتحدة.

مــن  كبيــر  عــدد  العشــاء  مأدبــة  وحضــر 
الــوزراء والنــواب والســفراء واإلعالمييــن 
وأصدقــاء مملكــة البحريــن، ومنهــم وزيــر 
الدولــة لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا بوزارة خارجيــة المملكة المتحدة 
الســابق  والوزيــر  موريســون،  أنــدرو 
بيــرت،  اليســتير  النائــب  المنصــب  لــذات 
كونــور  التجــارة  لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
النائــب  الســابق  التجــارة  ووزيــر  بيرنــز، 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر  فوكــس،  ليــام 
التجــارة والصناعــة النائــب نديــم زهــاوي، 
البحرينيــة  الصداقــة  مجموعــة  ورئيــس 
فــي البرلمــان البريطانــي الكولونيــل بــوب 

لــووس،  ريشــارد  واللــورد  ســتيوارت، 
ومستشــار شــؤون الدفاع للشــرق الوســط 
الفريــق جوهــن ليومــور، والنائــب رحمــن 
شيشــتي، والمديــر العــام للمعهــد الدولــي 
للدراسات اإلســتراتيجية جوهن شيبمان، 
والمدير العام لمجلس المحافظين للشــرق 
االوســط شارلوت ليسلي، إضافة إلى عدد 
مــن الشــخصيات وكبــار المســؤولين فــي 

الحكومة البريطانية.
وقــد أكــد الســفير خــالل كلمتــه الترحيبية 
علــى عمــق عالقــات الصداقــة التــي تجمع 
العربيــة  والــدول  المتحــدة  المملكــة  بيــن 
لــدول  التعــاون  مجلــس  ودول  عمومــا، 

الخليــج العربية خصوصا، وهذه العالقات 
التــي تســعى دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة إلى تعزيزهــا ودعمها عبر 
مجموعــة مــن اإلجــراءات، ومنهــا الســعي 
لزيادة التبادل التجاري وتشجيع السياحة 
بالنفــع  يعــود  بمــا  المباشــر  واالســتثمار 
بالنجــاح  للســفراء  متمنيــا  الجميــع،  علــى 
قطعــا  والتــي  مهامهــم،  فــي  والتوفيــق 
ســتكون تجربــة فريــدة وناجحــة للجميــع 
تبديــه  الــذي  الكبيــر  التعــاون  خــالل  مــن 

حكومة المملكة المتحدة.
وعلى هامش مأدبة العشاء، أكد الكولونيل 
ستيوارت عن شكره وتقديره للسفير على 

مــن خاللهــا  التــي  الطيبــة  المبــادرة  هــذه 
تــم التعريــف بأصحــاب الســمو والســعادة 
اســتمرار  متمنيــا  المذكوريــن،  الســفراء 

القائــم  بالتعــاون  أســوة  معهــم  التعــاون 
والمتميــز الــذي يقــوم به الســفير وســفارة 
لــدى المملكــة المتحــدة،  مملكــة البحريــن 

والذي يعد نموذجا في التفاعل مع النواب 
والسياسيين، إضافة إلى مراكز الدراسات 

واألبحاث واإلعالميين البريطانيين.

المنامة - وزارة الخارجية

ستراير: مستمرون في تعزيز تحالفنا “السيبراني” مع البحرين
الخليج مــنــطــقــة  ــي  فـ ــي  ــران ــب ــي ــس ال األمــــن  نــظــام  تــنــتــهــك  إيـــــران 

كشف نائب مساعد وزير الخارجية األميركي 
الدوليــة  واالتصــاالت  الســيبرانية  للشــؤون 
أن  ســتراير  روبــرت  المعلومــات  وسياســة 
حكومــة بــالده مســتمرة فــي تعزيــز تحالفهــا 
أن  مبينــا  البحريــن،  مملكــة  مــع  الســيبراني 
للواليــات  أساســيا  شــريكا  تعــد  البحريــن 
المتحدة األميركية في المجاالت االقتصادية 

واألمنية.
وأشــار ســتراير إلى حرص بالده على التعاون 
ودول  البحريــن  حكومــة  مــع  للعمــل  التــام 
الخليــج في مجال االمن الســيبراني، موضحا 
أن هنــاك تقاربــا كبيــرا فــي وجهــات النظر في 
هــذا الجانب بين الواليــات المتحدة وحلفائها 
من دول المنطقة في مجال األمن السيبراني، 
ضــد  األنظمــة  تحصيــن  ضــرورة  مؤكــدا 
التهديــدات الناجمة عن الهجمات اإللكترونية 
واالختــراق المعلوماتي، والتعاون الدولي في 
مجــال أمــن المعلومــات، مؤكــدا أن الواليــات 
شــركائها  مــع  تتواصــل  األميركيــة  المتحــدة 
وحلفائهــا فــي مختلــف دول العالــم لتتبــادل 
معهم وجهات النظر في هذا الجانب، مشــددا 
علــى أن إيــران تنتهك نظام األمن الســيبراني 
فــي منطقــة الخليــج ومــا تمثلــه مــن مخاطــر 

وتهديدات على أمن المنطقة.
الحديثــة  التكنولوجيــا  إن  ســتراير  وقــال 
تســتطيع أن تقــدم للــدول حلوال فــي مختلف 
المجــاالت، وقــال “أننــا لــن نتمكن مــن تحقيق 
األمــن الســيبراني الدولــي مــن دون أن تكــون 
هــذه  مــزودي  مــع  متواصلــة  عالقــة  لدينــا 
المبــادْي  ضمــن  يعملــون  والذيــن  الخدمــات، 
وااللتزامــات والثقــة للعمــل فــي هــذا المجال، 
أو  حكومــات  أو  شــركات  كانــوا  ســواء 
مؤسســات أو غيرهــم، وضمن االطر القانونية 
والممارســات التــي تعمــل عليهــا، وفــي إطــار 
األمــور المتعلقــة بالملكيــة والرقابــة الصارمــة 
وشــبكات  لشــركات  بالنســبة  المجــال  لهــذا 
المعلومــات،  وتقديــم  والبيانــات  االتصــال 
ومــدى التــزام تلك الجهات المطــورة بالقانون 
والشــفافية واألمــن الســيبراني، وذلك لضمان 

أمان المستخدم النهائي”.
وأوضح ســتراير في لقاء هاتفي نظمته عصر 
المتحــدة األميركيــة  الواليــات  أمــس ســفارة 
فــي المنامــة، معــه ورئيــس هيئــة االتصــاالت 
الفيدراليــة أجيــت بــاي، أن الزيــارة التــي قــام 

بهــا علــى رأس وفــد أميركــي لدولــة اإلمارات 
وبعــض دول المنطقــة جــاءت مــن أجل شــرح 
يتعلــق  فيمــا  للشــركاء  األميركيــة  الرؤيــة 

بالشركات التي تقوم حاليًا بتقديمها.
تبعــات  مــن  األميركيــة  المخــاوف  أن  وذكــر 
بشــكل  الخامــس  الجيــل  شــبكات  اســتخدام 
غيــر موثوق بــه، نابعة من أن هنــاك حكومات 
تلزم شــركاتها الوطنية التــي تعمل في مجال 
تطويــر مثــل هذه الشــبكات بالعمــل على دعم 
النظام االســتخباراتي في تلــك الدول، مؤكدًا 
أن التركيبــة اإلداريــة لتلك الشــركات الموفرة 
للخدمــات وملكيتها للحكومــة ومدى التزامها 
بالقوانيــن وأخالقيات العمل المهني والملكية 
الفكريــة تعــد من أهم المعاييــر التي اعتمدتها 
المطــورة  الشــركات  فــي  األميركيــة  اإلدارة 

للشبكات.
وكان ســتراير أكــد فــي تصريحــات صحفيــة 
حــول الخــالف مــع شــركة هــواوي الصينيــة، 
أن الواليــات المتحــدة لديها قلــق من خدمات 
الجيل الخامس التي تقدم عبر الشــركة، الفتًا 
فــي هــذا الصــدد أنه ال توجــد شــركة أميركية 
يؤكــد حياديــة  ممــا  “هــواوي”  لشــركة  بديلــة 
الرؤيــة األميركيــة، مؤكــدًا أن بدائــل “هواوي” 

هي شركات من السويد وكوريا الجنوبية.
االتصــاالت  لجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الفيدراليــة أجيــب بــاي، إن اإلدارة األميركيــة 
حريصــة علــى مراقبــة األضــرار الناتجــة عــن 
اســتخدام شــبكات الجيل الخامس بالتشــاور 
مــع الجهــات المعنية داخــل أو خارج الواليات 
المتحــدة األميركيــة، موضحــا أن االتصــاالت 
فقــط  واحــدة  شــركة  تختــر  لــم  الفيدراليــة 
لوضعهــا تحــت طائلــة القانــون الفيدرالــي، بل 
أننــا لدينــا قائمــة ســيتم اإلعــالن عنهــا قريبــًا 
للشــركات التي ال يمكن الوثوق بها في تقديم 
العالــم،  مســتوى  علــى  الخدمــات  هــذه  مثــل 
فــي وقــت يشــهد فيــه العالــم نشــاًطا متزايًدا 
لقراصنــة المعلومــات في المنطقة وتســريبات 
ســيبرانية  وهجمــات  للبيانــات  متكــررة 
والقطاعــات  الماليــة  المؤسســات  تســتهدف 

الحيوية في بعض الدول.
وأكد أن تميزنا وريادتنا تأتي من كم الخبرات 
فــي  النجــاح  مــن  لدينــا وســنوات  المتراكمــة 
مراقبــة التهديــدات ومنــع الهجمــات، وألجلــه 
نعمــل علــى تعزيــز هــذه التحالفات المشــتركة 

في هذا المجال.

أجيب بايروبرت ستراير

محرر الشؤون المحلية

أكــد عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم 
فــي  اإليرانــي  العبــث  أن  النفيعــي 
ومــا  الخليجــي،  اإلقليمــي  األمــن 
يشوبه من تصاعد لموجات اإلرهاب 
واســتهداف  البحريــة،  والقرصنــة 
لحقــول النفط الســعودية، ولناقالت 
النفط الخليجية والدولية، ومحاولة 
واتــون  بالفوضــى  المنطقــة  زج 
الحــرب، يضــع المنطقة علــى مفترق 

قرار حاسم.
لــه أن  وأوضــح النفيعــي فــي بيــان 
علــى  قــادرة  العربــي  الخليــج  دول 
حماية نفســها، وعلــى مواجهة وصد 
الخامســة  طوابيرهــا  ومعهــا  ايــران 
والصامتــة، وهــي مواجهــة يدعمهــا 
المجتمــع الدولــي وشــعوب المنطقة 

كافة.
وأكــد أن أبنــاء المنطقــة يقفون صفا 

السياســية،  قياداتهــا  خلــف  واحــدا 
والــدم،  الظــالم  جمهوريــة  قبالــة 
والــذي دأب ساســتها منــذ وصولهــم 
لسدة الحكم في طهران العام 1979 
علــى تصديــر ثــورة الخمينــي بقــوة 
الســالح والبارود، وهو وقوف يرتكز 
علــى عدالــة القضيــة ومشــروعيتها، 
والــذي  اإليرانــي  النظــام  بخــالف 

يصارع الداخل والخارج وحيدا.

النفيعي: دول الخليج قادرة على صد اإلرهاب اإليراني

محرر الشؤون المحلية

أكــد عضــو مجلــس النــواب يوســف 
ومســاندة  دعــم  أهميــة  الــذوادي 
الجهــود الرســمية لــكل مــن وزارتي 
اإلعالم والخارجية في مواجهة مد 
األكاذيــب التي تقودهــا أبواق دولة 
قطــر ضد األمــن الوطني البحريني، 

وأولها قناة “الجزيرة” المأجورة.
فــي  الجــارة  اســتمرار  أن  وأوضــح 
بالمجتمــع  اإلضــرار  محــاوالت 
الخليجــي  األمــن  وفــي  البحرينــي 
اإلفــالس  يعكــس  والعربــي، 
البوصلــة،  وضيــاع  السياســي، 
فــي  للواقــع  المنافــي  واالســتمرار 
والصــف  الســرب  خــارج  التحليــق 

العربي.
الــذوادي أن اســتماتت قنــاة  وأكــد 
الــذراع  تمثــل  والتــي  الجزيــرة، 
اإلعالمــي األول للحكومــة القطرية 

فــي محاولــة إثارة الفتنــة والقالقل 
فــي  والعرقــي  الطائفــي  واإلذكاء 
وتعليبهــا  إعدادهــا  عبــر  البحريــن، 
علــى  المبنيــة  المفبركــة  للبرامــج 
منصاتهــا  علــى  وبثهــا  المغالطــات، 
الحيــن  بيــن  والمســموعة  المرئيــة 
مقاطعــة  صوابيــة  يؤكــد  واآلخــر، 
النظــام المؤثم، ســواء مــن البحرين 

أو من بقية دول األربع األخرى.

الذوادي: قطر أفلست سياسيا

إبراهيم النفيعي

يوسف الذوادي

كشــف زميل الكليــة الملكية لألطباء في 
لنــدن، استشــاري الغــدد الصماء والســكر 
جديــدا  دواء  أن  عــن  الدفتــر  اســعد 
يستخدم لمرضى السكري، أثبت فعاليته 
في حماية القلب وفي عالج عجز القلب.

وأضاف أن الدراســات واألبحاث العلمية 
والطبية أكدت مدى انتشــار السكري من 
النــوع الثانــي ومــدى ارتباطــه بأمــراض 
أن  الدموية.وأوضــح  واألوعيــة  القلــب 
العــالج حقــق نتائــج ملحوظــة، ال فــي ضبــط 
أعــراض المــرض فحســب، بــل فــي الحــد من 
مضاعفاتــه  ومــن  للســكري  الســلبية  اآلثــار 
على القلب، مؤكدا أن الســكري يشــكل عامل 
خطــر ألمراض القلــب، وكذلــك ارتفاع ضغط 
الــدم والبدانــة الذيــن يترافقــان مــع الســكري 
ويؤديــان إلــى اإلصابــة بــه فيصبــح الخطــر 
مضاعفــا، مؤكدا أن هذه األدوية متوفرة في 

الصيدليات بالبحرين.
وأشــار الدفتر فــي تصريحات لـــ “البالد” على 
هامش الورقة العلمية التي يعدها للمشــاركة 
فــي مؤتمر الســكري المقبل أن أمراض القلب 
واألوعية الدموية تعتبر السبب األول للوفاة 
لــدى مرضى الســكري مــن النــوع الثاني، وأن 
هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن الســكري وأمــراض 
يســتدعي  ممــا  الدمويــة.  واألوعيــة  القلــب 
آثــاره  وعلــى  الســكري  عــالج  علــى  التركيــز 
علــى القلــب واألوعية الدمويــة، قائال، ونظرا 
إلــى العالقــة الوثيقــة بيــن الســكري وأمراض 
القلــب، فقد تم إجــراء العديد من الدراســات 
علــى األدويــة الجديــدة؛ بهــدف البحــث فــي 
تأثيرهــا فــي القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي 
المــدى البعيــد لدى الراشــدين المصابين بداء 
عرضــة  وهــم  الثانــي،  النــوع  مــن  الســكري 
أظهــرت  وقــد  القلــب،  بأمــراض  لإلصابــة 

النتائج انخفاضا ملحوظا في نسبة الوفيات 
بأمراض القلب لدى هذه الفئة.

وأوضــح أن كثيــرا من الناس تعلــم أن القلب 
جســم  عــن  والرئيــس  الحيــوي  الجــزء  هــو 
المســبب  أنــه  علمنــا  إذا  خصوصــا  االنســان 
الرئيــس للوفاة او األصابة بالتعطل المرضي، 
لكــن مــع تطــور أدويــة الســكر ظهــر لنــا مــن 
حديثــة  أدويــة  وجــود  الحديثــة  الدراســات 
تعمــل على عــالج وتنظيم مســتوى الســكري 
الحــوادث  مــن  وتحمــي  المرضــى،  عنــد 
القلبيــة والوعائيــة، وأن األدويــة بإمكانهــا أن 
تحمــي مريــض الســكري مــن أمــراض القلــب 
والجلطات الدماغية واألكثر منها هي حماية 
الكليتيــن مــن العجــز أو الفشــل الكلوي، وهي 
ودواء  الفكتــوزا  تســمى  حقــن  شــكل  علــى 
علــى  حــازت  والتــي  وفورســيغا،  جاردينــز 

موافقة منظمة الصحة األميركية.

وتابــع: كان التوجــه فــي اللجنــة التحضيرية 
لمؤتمر األمراض الباطنية والسكري والسمنة 
الــذي ســينعقد فــي نســخته الثالثــة في شــهر 
العلميــة؛  اللجنــة  لتوجيــه  المقبــل  فبرايــر 
لغــرض االســتعانة بالخبــراء في هــذا المجال 
لتدريــب أطبــاء القلــب والكليتيــن وإعطائهم 

الســكري  مــرض  لعــالج  الكافيــة  المعلومــات 
عنــد مرضى القلــب والكليتين بهــذه األدوية، 
لعــالج  عمــل  فريــق  تشــكيل  علــى  والعمــل 
مريــض الســكري مــن كل من طبيب الســكري 
والقلــب والكليتيــن مع منح الفريق المشــترك 
كافــة اآلليــات لالنطــالق ضمــن فريــق علمــي 

متخصص في هذا المجال.
وذكــر أن دخــول هــذه األدويــة الجديــدة إلى 
مــن  عالميــا  حيــزا  شــكل  االســتعمال  حيــز 
المتابعــة ومــن خــالل مشــاركة األطبــاء فــي 
أن  إلــى  مشــيرا  عنهــا،  للحديــث  المؤتمــرات 
كعــالج  يســتخدم  والــذي  “فورســيغا”،  دواء 

القلــب  بعجــز  المصابيــن  الســكري  لمرضــى 

وكذلــك للمرضــى غيــر المصابيــن بالســكري، 

قلــل  أنــه  أجريــت حديثــا  دراســة  فــي  بيــن 

الحاجــة إلــى دخــول المستشــفى واســتعمال 

أدوية وريدية بنسبة 26 % مقارنة بالمرضى 

الذين لم يســتعملوا هذا الدواء، وقلل الوفاة 

بنســبة 17 % ومن خالل دراســة شملت على 

4744 مريضا مصابا بعجز القلب من المرحلة 

الثانيــة إلــى الرابعــة مــن عجز القلــب، وكانت 

وظيفة الدفع للقلب تمثل 40 % أو أقل.

دواء جــديــد للســكــري يـعــالــج عــجــز الــقــلــب

أسعد الدفتر

 بدور المالكي

االستشاري الدفتر لـ “البالد”: 
يقلل الوفاة القلبية بنسبة 17 %

بدور المالكي

واشنطن حريصة على مراقبة 
األضرار الناتجة عن استخدام 

شبكات الجيل الخامس

العالم يشهد حاليا 
نشاًطا متزايًدا 

لقراصنة المعلومات



طالــب رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي 
آليــات  التنفيــذي بتوفيــر  المرباطــي الجهــاز 
أســهل للمواطنيــن الســتالم أكيــاس القمامــة 
بعــد الضغــط الشــديد الــذي تعــرض لــه موقع 
تســليم األكيــاس. وفــي الوقــت الــذي حمــل 
فيــه المرباطــي شــؤون البلديــات مســؤولية 
مــن  ألكثــر  القمامــة  أكيــاس  صــرف  توقــف 
شهرين، حمل البلدية مسؤولية ضعف اآللية 
التنظيميــة لعمليــة تســليم األكيــاس، حيــث 
اضطــر المواطنــون إلى الوقــوف في طوابير 
النتظــار الحصــول علــى طيــة أكيــاس قمامة 
واحــدة. وأشــار إلــى أنــه كان حريــا بالبلديــة 
تدفــق  مــن  الكبيــر  المعــدل  هــذا  تتوقــع  أن 
بعــد توقفهــا  المواطنيــن الســتالم األكيــاس 
ألكثر من شــهرين، واالســتعداد لها من خالل 

توزيع مواقع التسليم على أكثر من مركز.
دوره  ســيمارس  المجلــس  أن  إلــى  ولفــت 
الرقابــي فــي التحقيــق فــي أســباب حــدوث 

المشكلة.

“مكافحة البالستيك” تطول مفارش المائدة يوليو المقبل
استثناء منتجات الصناعات الطبية والغذائية والموجهة للسوق الخارجية

إلحاقــا بالقــرار الــوزاري رقم 11 لســنة 2019 بإصدار الالئحــة التنفيذية للمنتجات 
البالســتيكية التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 21 يوليــو الماضــي، أصــدر المجلــس 

األعلى للبيئة دليال للترخيص للمنتجات البالستيكية للمصنعين والموردين.
وقســم الدليل آلية تنفيذ القرار على 3 مراحل، األولى تبدأ في 25 يوليو الماضي، 
التســوق،  كأكيــاس  الواحــد،  االســتخدام  ذات  البالســتيكية  األكيــاس  وشــملت 

وأكياس القمامة، وأكياس الغسيل البالستيكية وغيرها.
وحــدد الدليــل تاريــخ 25 يوليــو العام المقبــل موعدًا لتطبيق الالئحــة على األلواح 
المصنوعــة مــن البولــي إيثيلين والبولــي بروبيلين، والتي تدخل عــادة في صناعة 

مفارش الطعام وأغطية الطاوالت.

وبيــن الدليــل أن موعــد تطبيق القرار على بقية المنتجات البالســتيكية المشــمولة 
ضمن الئحته التنفيذية سيجري اإلعالن عنه في وقت الحق.

واستثنت الالئحة التنفيذية للمنتجات البالستيكية، التي حددت مدة سنة واحدة 
للترخيــص الســتيراد أو تصنيــع المنتجــات البالســتيكية، المنتجــات البالســتيكية 
المســتخدمة في مجــاالت الصناعات الطبيــة والغذائية، والمنتجات البالســتيكية 

المنتجة محليا والموجهة للسوق الخارجي.
ووضــع الدليــل ضوابــط أحجام وألوان عالمة مطابقة البالســتيك القياســية، إلى 
جانــب الحــدود المســموح بهــا مــن المعــادن الثقيلــة الداخلــة فــي صناعــة المنتــج 

البالستيكي.

المنامة - النيابة العامة المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلــس األعلــى  العامــة  نظمــت األمانــة 
“تطويــر  بعنــوان  نقاشــية  حلقــة  للقضــاء 
يــوم  صبــاح  وذلــك  التجاريــة”  المحاكــم 
األربعــاء في مبنــى األمانة العامــة، أدارها 
كل من رئيس اإلشــراف القضائي القاضي 
محمد البوعينين، ووكيل بمحكمة التمييز 
القاضــي طه عبدالمولــى، ووكيل بمحكمة 
التمييــز القاضــي معصومــة عبــد الرســول 
بمشــاركة مجموعــة مــن قضــاة المحاكــم 

التجارية في جميع درجاتها.
خطــة  إطــار  فــي  الحلقــة  هــذه  جــاءت 
تــم  والتــي  التجاريــة،  المحاكــم  تطويــر 
اختصاصــات  أهــم  مناقشــة  خاللهــا  مــن 
التطــرق  تــم  حيــث  التجاريــة،  المحاكــم 
إلــى البيانات والمســتندات المطلوبة لرفع 
الدعــوى التجارية، كما تم تســليط الضوء 
علــى كيفية التعامل مــع القضايا التجارية 
فــي  العمــل  وتطويــر  الفصــل  وســرعة 
المحاكــم، وفــي ختــام اللقــاء تم مناقشــة 

التوجهات العامة في األحكام.
ضمــن  النقاشــية  الجلســة  هــذه  وتأتــي 
سلســلة مــن الجلســات والنقاشــات التــي 

تعقدهــا األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى 
للقضــاء لتطوير المحاكــم التجارية وذلك 

دعما لمناخ االستثمار.

أن  القرشــي  أحمــد  النيابــة  رئيــس  ذكــر 
النيابــة العامة اســتكملت أمــس إجراءات 
أميــن  مــن  المقــدم  البــالغ  فــي  التحقيــق 
عــام اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة بتاريخ 
18/07/2018 ضــد رئيــس مجلــس إدارة 
أحد االتحادات الرياضية )السابق( ونائبه، 
بتهمــة التزويــر فــي محــرر خــاص وهمــا 
محضــرا اجتماع جلســات مجلــس اإلدارة 
واالضــرار  المحــررات  تلــك  واســتعمال 

العمدي بقصد تربيح الغير.
وقــد نتــج عــن التزوير في احدهــا أضرارا 
ماديــة محققــة وهــي صــرف مبلــغ وقدره 
10 آالف و600 دينــار وترتــب مســتحقات 
مالية )ديون( قدرها 23 ألف و248 دينارا، 
مســتحقات  يرتــب  أن  شــأنه  مــن  كان  و 
ماليــة أخرى قدرهــا 111 ألف و700 دينار 
المحضــر  فــي  التزويــر  أن  كمــا  بحرينــي. 
التزامــات  اآلخــر كان مــن شــأنه إحــداث 
ماليــة قدرهــا 104 آالف دينار وذلك لو لم 

يتم كشــف التالعب، وإن ميزانية االتحاد 
كانت غير كافية للصرف منها.

حيــث تــم اســتجواب المتهــم وذلــك بعــد 
بحقــه.  القانونيــة  االجــراءات  اســتكمال 
تــم  وقــد  محاميــه  رفقــة  حضــر  والــذي 

شــهود  وأقــوال  االتهــام  بادلــة  مواجهتــة 
االثبات.

وقــد أمــرت النيابــة العامــة باخالء ســبيله 
بضمان محل ســكنه، ومازالت التحقيقات 

جارية.

 

ـــات العامـــة باألحـــكام مناقشـــة االختصاصـــات والتوجه النيابـــة العامـــة أمـــرت بإخـــاء ســـبيله بضمـــان محل ســـكنه

حلقة نقاشية عن “تطوير المحاكم التجارية” التحقيق مع رئيس اتحاد رياضي سابق ونائبه بتهمة التزوير

أكد مدير عام مركز خنجي لالستشــارات، والمدير الســابق في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
زكريــا خنجــي، أن مــا يثــار فــي وســائل اإلعــالم ومواقــع إخباريــة حــول ربــط التغيــرات المناخيــة في عــدة أماكن فــي العالم 
بالحرائــق التــي وقعــت فــي غابات األمازون أمر ال يمكن تأكيده إال بدراســة ومتابعة، وأن أســباب بعض الفيضانات قد تكون 

مرتبطة بها، ونتائج الحرائق على البيئة والمناخ ستظهر بال شك في المستقبل.

وأوضــح خنجــي فــي تصريــح لوكالــة أنباء 
البحريــن أن حرائــق غابــات األمــازون وأي 
حرائــق أخرى بشــكل عــام، لها تأثير مباشــر 
المباشــرة  التأثيــرات  ومــن  مباشــر،  وغيــر 
وأهمهــا إنتــاج كميــات ضخمــة مــن الغازات 
وبشــكل أساســي الغــازات التــي تؤثــر علــى 
أكســيد  ثانــي  مثــل  المناخيــة  التغيــرات 
الكربــون، ومــن الطبيعــي أن تتراكــم هــذه 
الغــازات فــي الطبيعــة وتظهــر اثارهــا ربمــا 
اليوم أو بعد شــهر أو بعد ســنة، وربما تظهر 
آثارها بعد عدة عقود، فال يمكن تحديد آثار 
هــذه الحرائــق إال عــن طريق دراســات ومن 

خالل متابعات.
وقــال إن التغيرات التي حصلت في المناخ 
خالل الفترة القصيرة الماضية والتي كانت 

مباشــرة بعد حرائــق الغابات فــي األمازون، 
قــد ال تكــون بســبب هــذه الحرائــق بشــكل 
أن  بــد  فــال  بســببها،  تكــون  وربمــا  مباشــر 
تكون هناك دالئل ومؤشــرات تظهر إن هذه 
الكوارث والتأثيرات كانت بسبب الحرائق.

هــذه  كل  تعتبــر  األخيــر  “فــي  وأضــاف 
الكــوارث الطبيعيــة والتأثيرات علــى البيئة 
والمنــاخ نتيجــة تراكمــات، منهــا تراكــم غاز 
ثانــي اكســيد الكربــون الذي يؤثر بشــكل أو 
بأخــر على موضــوع تغير المنــاخ، والغازات 
النزرة )وهي الغازات التي تشكل أقل من 1 
% مــن حجــم غالف األرض الجــوي( والتي 

المنــاخ، ومــن أشــهرها  فــي  التغيــر  تســبب 
)ثاني اكسيد الكربون والميثان(”.

كمــا أكــد أن للدخان المتصاعــد من الحرائق 
تأثيــرات مباشــرة، حيــث أن الدخــان حيــن 
كثيفــة  طبقــة  يشــكل  الجــو  فــي  يتصاعــد 
يمنــع دخــول أشــعة الشــمس إلــى المنطقــة، 

فيحدث نوع من البرودة في المنطقة ينتج 
عنــه تكــون وتســاقط األمطــار، وقــد تكــون 
الفيضانــات التي حدثت في افريقيا مؤخرًا 

بسبب هذه الطبقة الكثيفة من الدخان.
علــى  التركيــز  مــن  أســفه  خنجــي  وأبــدى 
الجانــب البيئــي والمناخي بســبب التغيرات 
المناخيــة، وعــدم االلتفــات للجانــب اآلخــر 
أن  حيــث  وصحتــه،  باإلنســان  المتعلــق 
الدخــان والســخام الذي يتصاعــد في الجو، 
يصعــد وال ينــزل، بــل يتطايــر وينتقــل مــن 
األرضيــة،  الكــرة  فــي  أخــرى  إلــى  منطقــة 
وفــي  وكثافــة  حجــم  لــه  الســخام  وهــذا 
األخير يتنفســه اإلنسان ويدخل في جهازه 
لــه علــى المــدى البعيــد  التنفســي ويســبب 

المشاكل الصحية واألمراض الخطيرة.
وأضــاف “ال نعلــم حتــى اآلن عــن الســخام 
الــذي تصاعــد مــن حرائــق غابــات األمازون 
وصلتــه  وانتشــاره(  وكميتــه  )حجمــه 

عــدم  بســبب  ســيحدثها،  التــي  باألمــراض 
امتالكنــا ألي مؤشــرات أو ربط، ولكن يضل 

هناك ربط”.
كمــا أكد أن الحرائق األخيرة ستتســبب في 
الكثير من المشــاكل، بســبب فترة اشــتعالها 
لفتــرة طويلــة، لــذا يســتلزم تحديــد آثارهــا 
مــن قبــل اختصاصييــن مــن نفــس المنطقة 
الذيــن درســوا وتابعوا األحــداث والتغيرات 
التــي حصلــت، وال يمكــن أن نستشــف مــن 
خــالل بعض المقــاالت واألخبــار التي تربط 
األحداث والكوارث مع هذه الحادثة بشــكل 
عشــوائي، مشــددًا في الوقت نفسه ضرورة 
صحيحــة،  ومؤشــرات  دراســات  وجــود 
الطبيعــي واألكيــد أن  “مــن  قائــالً  واختتــم 
تكــون هناك تأثيرات وهــذه التأثيرات متى 
تظهــر وهــل هــي قريبــة، كل هــذا ســيتحدد 
انــه  واألكيــد  المســتقبل  فــي  ويحــدث 

سيحدث”.

المنامة - بنا

ربط التغيرات المناخية بحرائق غابات األمازون ال يمكن تأكيده إال بدراسة

زكريا خنجي

غازي المرباطي

خنجي: الدخان والسخام 
يسبب مشكالت صحية 

وأمراضا خطيرة لإلنسان 
على المدى البعيد
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“البلدي” يتوعد بالتحقيق في توزيع أكياس القمامة

Û  فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الراهنــة، والتــي ألقــت بظاللهــا الســوداء على
المواطــن  وأشــغلت  البحرينيــة،  لألســرة  والمعيشــية  االجتماعيــة  الجوانــب 
المكسور بحسابات ضرب األخماس في األسداس، ال يزال البعض من النواب 

في عالم آخر تماما، آخر الهم به )المواطن( وما يريده.
Û  أعجب كثيرا حين أتابع تصريحات ومقترحات ومداخالت نيابية، تتفق كلها

بأمــر واحــد، هو الُبعد عــن أولويات الناس، وعن أولويــات المرحلة الُمرة هذه، 
والتي تتطلب مواجهة األخطاء، ومحاسبة مرتكبيها؛ ضمانا لعدم تكرارها أو 

استنساخها، وضمانا لديمومة المال العام واستمرار بقائه.
Û  مــن المؤســف جــدا أن يكون المواطــن البحريني هو من يدفــع ضريبة أخطاء

اآلخريــن، وهــو من يتحمل تبعاتها وعالجاتهــا، وهو من يتجرع أدويتها الُمرة 
والقاسية والموجعة، والتي تحمله مسئولية تحمل تبعاتها، وأي تبعات؟

Û  ومــا بيــن مطالبتنــا المتكــررة للنــواب ألن يقتربــوا مــن النــاس، فــإن الدولــة
بدورهــا لمدعــوة بــأن تشــاركهم بقراراتها االقتصاديــة كلها، وبإســتراتيجياتها 
المســتقبلية، وبخطتهــا العامــة؛ حتــى يكونــوا -كممثليــن لنا- شــركاء معها في 

مسيرة النهضة والتنمية والرقابة.
Û  تصحيــح المرحلــة الراهنة، بما يشــوبها مــن أخطاء وعثرات وهفــوات، يكملها

إقالة المسئول الفاشل الذي أثبت التجربة عدم أهليته للمنصب الذي هو فيه، 
خصوصــا بالقطــاع االقتصــادي المثخــن بالجــراح، والــذي يحتاج أكثــر من أي 
وقت مضى لضخ الدماء الجديدة، من الكفاءات وأصحاب األهلية، والسمعة 
الحسنة ليعيدوا بناءه، وليكونوا شركاء في بناء مستقبل أفضل لنا وألبنائنا.
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محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

المنتجات المشمولة بالئحة تنظيم
 استيراد وتصنيع المواد البالستيكية 

أكياس الرسائل البريدية والدوريات «

أكياس االستخدامات الزراعية والبستانية «

أكياس تغليف منتجات المخابز «

أكياس االستخدام الواحد كالقمامة والمالبس والتسوق  «

أدوات تناول الطعام لمرة واحدة  «
كالصحون والمالعق والكؤوس

مفارش المائدة  «

بطائن الصناديق إلكرتونية «

منتجات العناية الشخصية ذات االستخدام  «
الواحد كالقفازات وأغطية األحذية 

رقائق البالستيك المنكمشة بالحرارة «

أغلفة الحماية من الصدمات «
األغلفة المستخدمة في تغليف الزهور «
األغلفة المطاطة المستخدمة في تغليف البضائع «
رقائق التغليف الملتصقة «

األكياس: 

أخرى: 

الحقا:

األغلفة:



ميدنة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خصــص قطــاع التعليم بوزارة التربية والتعليــم عدًدا من األرقام الهاتفية لتلقي 
االستفسارات والمالحظات المتعلقة بسير عمل المدارس مع بدء العام الدراسي 

الجديد 2019/ 2020، والتفاعل معها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وبــدأ التواصــل عبــر هــذه الخطــوط اعتبــاًرا مــن يــوم األربعــاء 28 أغســطس 
2019، ويســتمر العمــل بهــا حتــى نهايــة ســبتمبر الجــاري، مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف صباًحــا حتــى الواحــدة والنصــف ظهــًرا، واألرقــام هــي: 17873095، 

 .17873159 ،17873150 ،17873173،17873159

5 أرقام لتلقي المالحظات عن المدارس

كشــفت مدير إدارة مشــاريع البناء بوزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مريم 
أميــن بــأن نســبة اإلنجــاز فــي مشــروع إنشــاء مبنــى أكاديمي إضافــي وصالــة متعــددة األغراض 
بمدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات بلغت %64، ومن المؤمل االنتهاء من المشروع وتسليمه 

لوزارة التربية والتعليم في الربع األخير من هذا العام.

تــم  بأنــه  البنــاء  مشــاريع  إدارة  مديــر  وقالــت 
االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية للمبنــى وجاري 
العمــل حاليــًا علــى أعمــال التشــطيبات الداخلية 
كمــا  الكهروميكانيكيــة  واألعمــال  والخارجيــة 

يجري العمل في األعمال الخارجية بالموقع.
التصاميــم  بأعمــال  قامــت  الــوزارة  أن  يذكــر 
للمشروع لصالح وزارة التربية والتعليم وتشرف 
على تنفيذه، حيث يندرج المشروع ضمن خطة 
وزارة التربية والتعليم لمواكبة الطلب المســتمر 
ــع  إلنشــاء العديــد من المــدارس وإمكانية التوسُّ
في المدارس الحالية في مختلف مناطق مملكة 
البحرين حســب األولويــات بهدف توفير المقعد 

الخدمــات  وتقريــب  الطلبــة  لجميــع  الدراســي 
التعليمية من مناطق سكنهم.

وراعت وزارة األشغال في تصميم المشروع أن 
يتناســب مع المتطلبــات الحديثة لوزارة التربية 
والتعليــم بما يواكــب التطور التعليمي المســتمر 
فــي المملكــة وتوفيــر بيئــة مريحــة وممتعة في 
التعليــم، حيــث يتــم إنشــاء المبنــى األكاديمــي 
اإلضافــي علــى مســاحة بنــاء تبلــغ 2872 متــرا 
ويشــتمل  طوابــق  أربعــة  مــن  ويتكــون  مربعــا 
علــى 7 فصــول دراســية يخصــص إحداها لذوي 
متعــددة  مختبــرات  الخاصــة،  االحتياجــات 
األغراض لمختلف مواد العلوم والتربية األسرية 

ومــا يتصــل بهــا مــن مكاتــب للهيئــة التعليميــة 
إلــى  باإلضافــة  مدرســي،  ومقصــف  واإلداريــة 
إنشــاء صالة متعددة األغــراض ومرافق خدمية 
تتضمــن دورات للمياه ومخازن ومحطة كهرباء 
فرعيــة وخــزان ميــاه، كما وتتوافر فــي الفصول 

الدراسية جميع الوسائل التعليمية الحديثة.
كمــا تــم األخــذ فــي االعتبار فــي تصميــم المبنى 
االســتدامة  ومواصفــات  متطلبــات  اإلضافــي 
والمبانــي الخضــراء حيــث يتــم تطبيق سياســة 
ترشــيد اســتهالك الطاقــة للحفــاظ علــى البيئــة 
والمــوارد الطبيعيــة كاســتخدام كافــة أســاليب 
العــزل الحــراري لألســطح والجــدران واألســقف 
والزجاج العازل للحرارة مما يخفض من تكاليف 
اســتهالك الكهربــاء والــذي يمثل نظــام التكييف 
الجــزء األكبــر فيهــا، عــالوة علــى ذلــك فــإن مــن 
مميــزات الزجــاج المــزدوج واألســقف المعزولــة 
صوتيــًا التقليــل مــن مســتوى الضوضــاء داخــل 
المبنــى وتوفيــر بيئــة داخليــة هادئــة ومريحــة 

واالســتيعاب  التركيــز  علــى  الطالبــات  تســاعد 
أثناء عملية التدريس. كما أنه ســيتم اســتخدام 
المتطايــرة  العضويــة  المركبــات  الدهانــات ذات 
المنخفضــة والمضادة للكربون لصباغة الجدران 

الداخلية والخارجية.
وقد روعي في التصميم توفير كافة التسهيالت 
لتنقــل وحركــة الطالبات أو الموظفــات من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة والحوامــل، حيث ســيتم 
توفيــر المنحــدرات عنــد كافــة مداخــل المبنــى 
األكاديمــي باإلضافة إلى توفيــر مصاعد بالقرب 
من المداخل لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق 
وتوفيــر دورات ميــاه ذات حجــم يتناســب مــع 

احتياجاتهم.
يذكــر أنه تم ترســيه المشــروع مــن ِقَبل مجلس 
يوســف  شــركة  علــى  والمزايــدات  المناقصــات 
الزيانــي للتجارة والمقاوالت بكلفة إجمالية تبلغ 

926.155 دينارا.

المنامة - وزارة األشغال

مبنى جديد للطالبات بمدرسة الرفاع الغربي نهاية العام

مبنى اضافي في مدرسة الرفاع الغربي

اطرقوا أبواب المعرفة بالمواقع “الموثوقة” باإلنترنت
رئيس الجامعة للمستجدين: علينا التعامل مع المعلومات الضخمة بذكاء بالغ

حمــزة  ريــاض  البحريــن  جامعــة  رئيــس  حــثَّ 
فــي  الجــد  علــى  مســتجد  طالــب   6000 نحــو 
التحصيــل العلمــي، وعدم التفريــط في الفرصة 
التي أتيحت لهم للدراســة في جامعة البحرين، 
ودعاهــم إلــى العمــل بــكل جــد وإخــالص، وأن 
“يضعــوا التعلــم ثــم التعلم ثم التعلــم في المقام 

األول”.
وقــال في كلمته: “اطرقوا أبــواب المعرفة التي 
أتيحــت لكــم، بدءًا مــن أعضاء هيئــة التدريس 
تحتويــه  بمــا  المكتبــة  إلــى  وصــوالً  األفاضــل، 
مــن كتــب وقواعــد معلومــات ضخمــة، وانتهاء 
بالمواقع الموثوقة على شــبكة اإلنترنت، فنحن 
اليــوم فــي عصــر المعلومــات الضخمــة، وعلينــا 

التعامــل معهــا بــذكاء بالــغ، وهــذه هــي لغتكــم، 
ا كان تخصصكم”. وهذا هو مستقبلكم، أيًّ

جــاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجامعة ضمن 
برنامــج يومــي التهيئة للطلبة المســتجدين في 

العام الجامعي 2019/2020. 
ب حمزة بالطلبة قائال: إنها لمناسبٌة عزيزٌة  ورحَّ
علينا جميًعا أن نرحب في كل عام بفوج جديد 
من خريجي الثانوية، إْذ إنَّه مع كل فوج يدخل 
إلــى هــذه الجامعــة الوطنيــة، جامعــة البحرين، 
تــزداد اآلمــال في مخرجــات أفضــل ُتعين على 
ُمضــّي مملكتنــا الغاليــُة ُقُدًمــا في طريــق النماء 
والبنــاء والتقــدم، فــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة، 
وعلــى رأســها ملــك مملكــة البحريــن، الرئيــس 

األعلــى لجامعة البحرين صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبدعم مــن رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وبإســناد ومتابعــة مــن 
ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وبتعــاون 
وتعاضــد كل قطاعــات المجتمــع التــي تشــترك 
فــي دعــم وتعزيــز مكانــة جامعــة البحريــن فــي 

شتى المجاالت.

6 آالف مستجد بجامعة البحرين

الصخير - جامعة البحرين

بدور المالكي
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هل سيفتح فرع لجامعة مغربية بالبحرين؟

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  النعيمــي  ماجــد   اســتقبل 
بديــوان  بمكتبــه  العالــي،  التعليــم  مجلــس  رئيــس 
الــوزارة بمدينــة عيســى، وفــدًا مــن جامعــة محمــد 
الخامس- أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مديــر  نائــب  المخطــاري  محمــد  برئاســة  الشــقيقة، 

الجامعة للشئون األكاديمية.
وتــم فــي اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون فــي مجــال 
األخويــة  العالقــات  مــن  انطالقــًا  العالــي،  التعليــم 

الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. 
حضــر المقابلــة وكيــل الــوزارة للمــوارد والخدمــات 

محمد جمعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي مستقبال وفد جامعة محمد الخامس- أبوظبي

المنامة - بنا

بعث سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفــة نائــب رئيس مجلــس الوزراء، 
التربيــة  وزيــر  إلــى  تهنئــة  خطــاب 
والتعليــم ماجــد النعيمــي، أشــاد فيــه 
بالنتائج المشّرفة التي حققتها مملكة 
فــي  التعليــم  مجــال  فــي  البحريــن 
تقرير مجموعة بوســطن االستشارية 
التهنئــة  2019، موجهــًا ســموه  للعــام 
إلــى الوزيــر وجميــع منتســبي الوزارة 
بمناســبة اإلنجاز، وفيما يلي نص هذا 
الخطــاب: “ســعادة الدكتــور ماجــد بن 
علــي النعيمي وزيــر التربية والتعليم، 
تحيًة طيبًة وبعد، يطيب لي اإلعراب 
الــذي  كتابكــم  بتلقــي  ســعادتي  عــن 
بعثتــم بــه بتاريــخ 4 ســبتمبر 2019م 
بشــأن النتائج المشــرفة التــي حققتها 
مملكــة البحريــن فــي مجــال التعليــم 
المســتدامة،  االقتصاديــة  والتنميــة 
مجموعــة  تقريــر  بحســب  وذلــك 
تقويــم  حــول  االستشــارية  بوســطن 
المســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة 

الصادر في شهر يوليو 2019م.

تهنئتــي  عــن  أعّبــر  أن  يســرني  كمــا 
التربيــة  لســعادتكم ومنتســبي وزارة 
والتعليــم لهــذا اإلنجاز، وعــن تقديري 
بــه،  تضطلعــون  الــذي  للــدور  البالــغ 
والجهــد الــذي تبذلونــه، ممــا أدى إلــى 
تحقيــق هــذه النتائــج المتقدمــة على 
الصعيديــن العربــي والدولــي، مؤكــدًا 
المســيرة  تلقــاه  مــا  اســتمرار  علــى 
دعــم  مــن  المملكــة  فــي  التعليميــة 
إليــه  نســعى  لمــا  تحقيقــًا  واهتمــام، 
مــن نهضــة تعليميــة وتنميــة شــاملة 
فــي وطننــا العزيــز، متمنيــًا لكــم دوام 

التوفيق والنجاح”.

النكت عن ثقل الحقيبة المدرسية... غلط!محمد بن مبارك: استمرار االهتمام بالمسيرة التعليمية
الدراسة أيــام  الحياة  متع  من  األبناء  تحرموا  ال  نفسي:  عــاج  أخصائية 

تســتذكر أخصائيــة العــالج النفســي في مركز ســلوان للعــالج النفس، 
خديجــة العويناتــي الفرحــة العامــرة التــي كانــت تمــأل قلــوب الصغار 
عنــد شــراء المالبــس والحاجــات الجديدة للمدرســة، مشــيرة إلى أنه 
لم يكن ما هو أجمل من الليلة األولى قبل المدرســة، حيث االشــتياق 
للقاء األصدقاء، واستالم الكتب المدرسية، واكتشاف وجبة اإلفطار 
الشــهية التي أعدتها لنا األمهات في أول فســحٍة دراسية بعد انقطاٍع 
طويــل، ال شــك فــي أننا جميعنا جربنا تلك المشــاعر ولــو لمرٍة واحدة 
على األقل في حياتنا، وعايشنا مشاعر أخرى مغايرة أيضًا هي فقدان 

الرغبــة فــي الذهــاب للمدرســة شــيئًا فشــيئًا، وانطفــاء وهــج الشــوق، 
واحتالل الملل واالستياء بدالً منه، فلماذا ال تستمّر حماستنا؟ وكيف 

يمكننا اإلبقاء على الفرح لدى أطفالنا بالعودة للمدارس؟ 
للمــدارس  للعــودة  إلــى أن االســتعداد  العويناتــي  وتشــير 
ال يقتصــر علــى تجهيــز الطــالب والطالبــات مــن النواحــي 
الماديــة فقــط، بل هــو يتطلب تهيئًة نفســية ومعنوية لعام 
دراسي جديد يتم التركيز فيها على كل الجوانب المؤثرة 
في شــخصية الطالب، ســواء تلك التي كانت تتعلق بثقته 
فــي نفســه وقدراته، أو عالقاتــه االجتماعية مع أفراد بيئة 
المدرســة مــن معلميــن أو زمــالء، إذ تتطلــب هــذه التهيئــة 
معرفة جيدة بحاجات الطالب واهتماماته ومخاوفه 
واألمــور التــي كان يعانــي منهــا فــي العام 
الدراسي الفائت، ومحاولة تعديلها 
والتغلب عليها حتى ال يحملها 
معــه فــي الســنة الدراســية 
الجديدة.وتقــول إن بعــض 
والمعلميــن  األمــور  أوليــاء 
الطــالب  بــأن  يعتقــدون 
بثقــل  يشــعرون 
للمدرســة  العــودة 
يرغبــون  وال 
بســبب  فيهــا 
الدراســة  متطلبــات 
وتؤكــد  فقــط،  نفســها 
الطرائف والمقاطع التمثيلية 
وســائل  علــى  المنتشــرة 
التواصــل االجتماعــي هــذه 
المعلومــة المغلوطــة، إال أنه 

فــي حقيقــة األمــر هنــاك شــيٌء آخر يشــغل بــال الطالب فــي عودتهم 
للمدرســة يكــون لألهالي وأســاليب التعليم دور رئيســي في نشــوئها، 
هــو: هــل ســنفقد حريــة ومتعــة اإلجــازة الصيفيــة تمامــًا؟! إذ إن قلق 
ومبالغة بعض أولياء األمور في االستعداد للمدرسة من خالل فرض 
قوانين دراسية صارمة، ووضع محاذير وتهديدات متعددة، وحرمان 
أبنائهــم مــن الكثيــر مــن المتع أيام المدرســة، تشــعر الطــالب بالتقييد 
وفقدان الســيطرة على حياتهم وتمحورها حول شــيء واحد فقط ال 
غيــر هــو الكتب المدرســية والحفظ والمذاكرة! في حين أن الدراســة 

هي جزء من حياة الطالب اليومية وليست كلها! 
وتشــير العويناتــي إلــى أنــه يكمــن االســتعداد الحقيقي في بــدء عام 
دراســي جديــد ناجــح مــن خالل وضع خطة مشــتركة بيــن ولي األمر 
والطالــب، تهــدف إلــى الموازنــة بيــن متطلبــات الدراســة والتزاماتهــا 
وبيــن حاجــات الطالــب األخــرى االجتماعيــة والترفيهيــة. فكمــا أن 
الدراســة والتحضيــر والمذاكــرة تشــّكل جزءا مهما مــن نجاح الطالب 
وتطويــر شــخصيته، فــإن قضــاءه وقتــًا ممتعــًا يمــارس فيــه هواياته 
وأنشــطته الخاصــة يعــّد عامالً هامًا في صقل وبنــاء ذاته وتطويرها. 
وكّل هــذا يعتمــد علــى التخطيــط واإلعــداد الناجح ليوميــات الطالب 
وكيفيــة توزيــع المهــام واألنشــطة بشــكل متــوازن ال تطــرف فيه، كما 
يوقــع ســوء الفهــم لــدى البعض باالعتقــاد أن اليوم ال يتســّع إال للقيام 
بمهمــة واحــدة هــي الدراســة فقــط، فــي حيــن أن الحــوار والمناقشــة 
يشــّكل الوعــي لــدى الجميــع أن عــودة المدرســة ال يعني غيــاب المتع 

وتقييد الحرية.
وتقــول: األمــر ال يقتصــر علــى المنــزل والوالديــن فقــط فــي تعديــل 
فكرة أبنائهم عن جو المدرســة، بل هناك دور هام لإلدارات التعليمية 
والمدرســين فــي مســاعدة الطــالب علــى تنظيــم ســاعات يومهم بعد 
المدرســة، ودمــج األنشــطة والمشــاريع المدرســية بمــا يتناســب مــع 
مهــارات واهتمامــات كل طالــب حتــى تكون تلك المهــام ممتعة وغير 

مقّيدة ألوقاتهم، ولكي يكون اإلنجاز مبنيا على الشغف ال الواجب!

المنامة- جامعة الخليج العربي

شارك أخصائي التعليم اإللكتروني بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج 
العربــي أربــان ســتيفن متحدثا رئيســا في القمــة العالمية الرابعة عشــرة للتعليم، 
التــي عقــدت مؤخــرًا فــي مدينــة دلهــي فــي جمهوريــة الهنــد، وســط مشــاركة 

شخصيات رفيعة من مختلف أنحاء العالم.
وفــي مشــاركته فــي القمة ناقش ســتيفن أهمية التعــاون الدولي لبنــاء منظومة 
تعليميــة فاعلــة، حيث تطرق أيضًا للمبادرات التي قادتها جامعة الخليج العربي 
إلحــداث تحــوالت ابتكاريــة فــي عمليــات التعليــم والتعلــم من خالل اســتخدام 

التكنولوجيات الحديثة لرفد العملية التعليمية.

جامعة الخليج تشارك بقمة التعليم العالمية

سمو الشيخ محمد بن مبارك 



مفوضــي  مجلــس  أعضــاء  قــام 
المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان 
بزيــارات مهمــة وتفاعليــة إلى مراكز 
اإلصــاح والتأهيل ومراكز التوقيف 
خال موســم عاشوراء 2019 إيمانا 
حاجــة  هنــاك  بــأن  المؤسســة  مــن 
ضمــان  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى 
اســتمرار ممارســة النزالء والنزيات 
هنــاك  وألن  الدينيــة،  لشــعائرهم 
جهــات تصر علــى ترويج المغالطات 
ألهــداف ليــس لحقــوق اإلنســان أي 
جميــع  أن  خصوصــا  فيهــا،  دخــل 
الدوليــة  والمعاهــدات  المواثيــق 
تجمع على ضــرورة أن يعامل جميع 
معاملــة  حريتهــم  مــن  المحروميــن 
إنسانية وتؤكد المواثيق في الوقت 
نفســه على وجوب أن تراعى أنظمة 
والتأهيــل  ولوائــح مراكــز اإلصــاح 
اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر 

ذات الصلة. 
والتقــى أعضــاء مجلــس المفوضين 
بعدد من النزالء والنزيات في مركز 
ومركــز  النزيــات،  وتأهيــل  اصــاح 
احتجاز النزيات في مدينة عيسى، 
ومركــز اإلصــاح والتأهيــل بمنطقــة 
بالحــوض  االحتجــاز  ومركــز  جــو، 
الجــاف، حيث أعربوا عــن ارتياحهم 
والخدمــات  التســهيات  لمســتوى 
التــي تقدمهــا إدارة المراكــز؛ لضمــان 
لشــعائرهم  ممارســتهم  اســتمرار 
اطلــع األعضــاء علــى  الدينيــة، كمــا 
بممارســة  والنزيــات  النــزالء  قيــام 
الواقــع،  أرض  علــى  الشــعائر  تلــك 
والذي يؤكد حرية ممارســة الشــعائر 
الدينية للســجناء مــن جميع األديان 

والمعتقدات.
الوطنيــة  المؤسســة  قامــت  كمــا 
بالتنســيق مــع المراكــز لزيــادة مــدة 
ممارســة الشــعائر فــي اليوم العاشــر 
مــن محرم، حيث اســتجابت إدارات 
المراكــز وقامت مشــكورة بمضاعفة 
المؤسســة  ســتقدم  كمــا  الوقــت، 
الوطنيــة بطلــب للجهــات المختصــة 
للنظــر فــي إمكان زيادة عــدد الكتب 
الخاصة بالمناسبة الدينية مستقبا، 
مــن  عــدد  طلــب  علــى  بنــاء  وذلــك 

النزالء.
وعليــه، أكــدت المؤسســة الوطنية - 
بنــاء علــى الزيــارات الميدانيــة التي 
قامت بها خال موسم عاشوراء لهذا 
العــام - بــأن حرية ممارســة الشــعائر 
الدينيــة للنــزالء والنزيــات مكفولــة 
تمامــا، وعلــى نحو ال يشــكل إضرارا 
وخصوصيــة  لحريــة  تجــاوزا  أو 

مــن  اآلخريــن  والنزيــات  النــزالء 
األخــرى  والطوائــف  األديــان  جميــع 
في ممارســة شــعائرهم، وبما يضمن 
المحافظة على أمن المركز وســامة 

النزالء فيه.
رئيــس  أكــدت  المناســبة،  وبهــذه 
المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان 
البحريــن  مملكــة  أن  خــوري  ماريــا 
وقعت على االتفاقــات الدولية التي 
الديانــات  معتنقــي  حقــوق  تكفــل 
أن  وعلــى  كافــة،  والمعتقــدات 
المفاهيم الخاصة بالتســامح الديني 
عاصرهــا  التــي  الســلمي  والتعايــش 
المجتمــع البحرينــي بجميــع أطيافه 
فــي العقود الماضية كانــت وال تزال 
مصــدر القــوة والثبــات للمملكة، وأن 
ممارســة الشــعائر الدينية بكل حرية 
العامــة  الحريــات  كفالــة  إطــار  فــي 
والشــخصية والمســاواة بين الجميع 
دونمــا تمييــز بســبب العــرق أو اللغة 
أو الديــن أو الجنــس مــن المرتكزات 
الوطــن، وتتوافــق  لبنــاء  األساســية 
مــع ما تربى عليه البحريني من قيم 

التسامح والتعايش.
الرئيــس  نائــب  أوضــح  جانبــه،  مــن 
خالد الشــاعر أن الزيــارات الميدانية 
المؤسســة  أعضــاء  بهــا  قــام  التــي 
تأتــي انطاقــا مــن الــدور الحقوقــي 
الوطنيــة  للمؤسســة  والرقابــي 
الســلطة  ومؤسســات  وزارات  علــى 
التنفيذية وفق صاحياتها الواســعة 
التــي أكدها قانون إنشــائها، وتأكيدا 
لما تكرسه مملكة البحرين من حفظ 
ســتصدر  حيــث  الجميــع،  لحقــوق 
المؤسســة تقريرهــا فــي هــذا الشــأن 
تفعيــا للمــادة رقــم )12( مــن قانــون 

إنشائها.
كما ثمن مجلس مفوضي المؤسســة 
لــوزارة  الكبيــر  التعــاون  الوطنيــة 
لطلبــات  واســتجابتها  الداخليــة 
المعلنــة  وغيــر  المعلنــة  الزيــارات 
ومراكــز  والتأهيــل  لمراكزاإلصــاح 
تــراه  الــذي  الوقــت  فــي  االحتجــاز 
لتفقــد  وذلــك  مناســبا،  المؤسســة 
أوضــاع النــزالء والنزيــات والتأكــد 
مــن تمتعهــم بحقوقهــم المقــررة بمــا 
دون  المتبعــة  واألنظمــة  يتوافــق 

تقييد.

3 سنوات لمتهمين بتمويل اإلرهاب وغرامة 100 ألف دينار
ــة بــــــرأت ثـــالـــثـــا لـــعـــدم كـــفـــايـــة األدلـــــــة ضـــده ــم ــك ــح ــم ال

بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة متهما من أصل 3 متهمين مما نســب إليه 
من اتهامات بتســلم ونقل وتســليم أموال لصالح عائلتي شــخصين محكوم عليهم 
بقضايــا أمنيــة، فيما دانــت اآلخران -أحدهما هارب ومقيم خارج البالد- بالســجن 

لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار عما أسند إليهما.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الثاثة 
للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عامي 

2018 و2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمــان الثاني والثالث: قاما لحســاب 
مجموعة من األفراد خارج الباد لمصلحتهم 
بعمليات مع العلم بممارســتهم نشاطا إرهابيا 
بعمليــات  األول  المتهــم  لحســاب  قامــا  بــأن 
اســتام ونقــل وتســلم لمبالــغ ماليــة المبينــة 
لنشــاطهم  تنفيــذا  وذلــك  بــاألوراق  المقــدار 

اإلرهابي.
ثانيــا: المتهــم األول: اشــترك بطريــق االتفاق 
والثالــث  الثانــي  المتهميــن  مــع  والمســاعدة 
أوال  البنــد  موضــوع  الجريمــة  ارتــكاب  فــي 
بــأن اتحــدت إرادتــه معهمــا وقــام بتكليفهمــا 
بعمليــات اســتام ونقــل وتســلم مبالــغ مالية 
محل التحقيق لحســاب مجموعة من األفراد 
خارج الباد ولمصلحته مع علمه ممارســتهم 

نشاطا إرهابيا.
تتحصــل  الواقعــة  أن  المحكمــة  وذكــرت 
اجتمعــت  والثانــي  األول  المتهميــن  أن  فــي 
أفكارهمــا الشــيطانية علــى إتيان الســوء من 
الفعــل وانصرفــت نواياهمــا إلى اإلفســاد في 
األرض واإلتيــان بأعمــال الشــغب والتخريب 
والعمليــات اإلرهابيــة؛ مــن أجــل زعزعــة أمن 

مملكة البحرين.
وأشــارت إلــى أن المتهــم الثاني قــام بتكليف 

مــن المتهــم األول الهــارب والمتواجــد خارج 
البــاد بعمليــات اســتام ونقــل تســليم لمبالغ 
األشــتر”  “ســرايا  مجموعــة  لحســاب  ماليــة 
مــع  اإلرهابيــة  أهدافهــا  لتحقيــق  اإلرهابيــة 
علمهما بتلك األهداف. وأضافت أن تحريات 
شــاهد اإلثبــات المازم أول دلــت على صحة 
ارتــكاب المتهمين تلــك الوقائع تنفيذا لغرض 
إرهابــي. واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات 
بارتكابــه للواقعــة، وأوضح أن من ضمن تلك 
المبالــغ التــي قــام بتســليمها مبلغيــن لعائلتي 
لمــدة  بالســجن  عليهمــا  محكــوم  شــخصين 
اإلرهابييــن  بالحكميــن  وثبــت  ســنوات،   10
أنــه ســبق الحكــم فعا على المحكــوم عليهما 
المذكوريــن بتهــم االنضمام لجماعــة إرهابية 
والمفرقعــات وتمويــل  األســلحة  واســتعمال 
اإلرهــاب. وتابــع أنــه فــي بدايــة العــام 2018 
قــام بتكليــف من المتهــم األول الهارب خارج 
البــاد والتابع لجماعة تيار الوفاء اإلســامي 
العناصــر  بعــض  مــن  ماليــة  مبالــغ  باســتام 
التابعــة له واالحتفاظ بها وتســليمها آلخرين 
بناء على تعليماته، إذ اســتلم في شــهر يناير 
1000 دينــار مــن أحــد تابعيــه بمنطقــة ســند 
وســلمه آلخر بمنطقة النويدرات، كما اســتلم 
الحقــا بعــد عــدة أشــهر مبلــغ 2800 دينار من 
منطقــة كربابــاد وقــام بتعليمــات مــن المتهــم 
األول بتقسيم المبلغ وتسليم مبلغ 900 دينار 

لعائلــة أحد المحكــوم عليهم بقضايا إرهابية، 
وسلم باقي المبلغ لعائلة محكوم عليه آخر.

إنــه  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
بالنســبة لمــا أســند للمتهــم الثالــث مــن اتهام، 
فلمــا كان مــن المقــرر أنــه مــن حــق محكمــة 
األوراق،  فــي  الدليــل  تجــزأ  أن  الموضــوع 
إليــه  تطمئــن  مــا  فتأخــذ  اعترافــا،  كان  ولــو 
منــه وتطــرح مــا عــداه؛ لتعلــق ذلك بســلطتها 
التقديريــة فــي تقديــر الدليل بــاألوراق؛ كون 
أنــه مــن المقــرر قانونــا أن العبرة فــي اإلثبات 
في المواد الجنائية هو في باقتناع المحكمة 
إليهــا ولهــا  المقــدم  الدليــل  إلــى  واطمئنانهــا 
كامــل الســلطة فــي تقديــر لعناصــر الدعــوى 
المطروحــة أمامهــا، فما اطمأنــت إليه أخذت 
بــه ومــا لم تطمئن إليــه أعرضت عنه دون أن 
تســأل عن ذلك، وبما أنها تشــككت في أركان 
الجريمة أو في صحة عناصر المسندة للمتهم 
إذ إن األمــر يرجــع إلــى وجدانهــا، ومادامــت 
أنهــا أحاطــت بظــروف ومابســات الدعــوى، 

فإنها لم تطمئن إلى تلك األدلة ضده.
لمصلحــة  يفســر  الشــك  أن  إلــى  وأشــارت 
المتهم، وأن الشك ال ينفي أصل البراءة مهما 
كان احتمــال الثبــوت ودرجتــه، وأنهــا وبعــد 
تمحيــص للدعــوى بأدلــة الثبــوت فيهــا بحــق 
المتهــم الثالث فقد داخلتها الريبة وتشــككت 
فــي صحــة عناصــر اإلثبــات ضــده، وتــرى أن 
الدليــل فــي األوراق قبله قد جــاء قاصرا عن 
بلــوغ حــد الكفايــة الازمــة القتناعهــا؛ األمــر 
الذي ال تطمئن معه المحكمة الرتكابه لاتهام 
المســند إليه وترى القضاء ببراءته مما أسند 
قانــون  مــن   )255( المــادة  بنــص  عمــا  إليــه 
اإلجــراءات الجنائيــة.  وبعــد صــدور الحكــم 
قــال رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي 
العــام المستشــار أحمد الحمــادي في تصريح 
لــه أن النيابــة العامــة اســتندت فــي التدليــل 
على ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية 
منهــا شــهود اإلثبــات واعتــراف المتهم األول 
وعلــى األدلــة الفنيــة، فتــم إحالــة المتهميــن 
الرابعــة،  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  إلــى 
المحكمــة  بجلســات  القضيــة  تداولــت  وقــد 
مــن  ومكنتهــم  المتهميــن  محامــي  بحضــور 
الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم 
جميــع الضمانــات القانونيــة وقضــت بحكمها 
ســالف البيــان، وللمتهميــن حــق الطعــن علــى 
الحكــم الصادر أمــام محكمة االســتئناف في 
المواعيــد المقــررة قانونــا إذا قامــت أســباب 
النظــام  كمــا يســمح  لذلــك،  قانونيــة تحملــه 
القضائــي البحرينــي مــن بعــد مرحلــة الطعــن 
أمام االستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، 
وهــي مــن الضمانــات القانونيــة المكفولة ألي 

متهم.

أحمد الحمادي

قــال المحامــي محمــد الذوادي إن المحكمــة الكبرى المدنية بدأت النظــر في دعوى تقدم 
بها 4 مواطنين من عائلة واحدة ضد كل من وزارة اإلســكان، وشــركة مقاوالت، وشــركة 
تأميــن؛ للمطالبــة بتعويضــات مالية تصل إلى 28 ألف دينــار نظرا لحدوث ماس كهربائي 
في وحدة إسكانية تسبب باحتراق البيت، كما أدى ذلك إلحراق سيارة ودراجتين نارية 
ومائية “جيتسكي” وتلفيات أخرى، إضافة إلصابة إحدى المدعيات بإصابات بسبب ذلك 

الحريق، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى جلسة 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل المدعين أن المدعي األول 
منتفــع بالمنــزل الكائــن بمنطقــة الحنينية 
والممنــوح له بهــدف التملك بموجب عقد 
وزارة اإلســكان، إال أن حريقــا قــد نشــب 
فــي المنــزل بعد اســتامه بـ 6 أيــام فقط، 
وكان ناتجا عن ماس كهربائي في مقبس 
مضخــة دفــع الميــاه، ونتــج عــن الحريــق 
ســيارة  شــملت  األضــرار،  مــن  العديــد 
ودراجــة مائية بالكامل مملوكين للمدعي 
الثانــي، ودراجــة نارية بالكامــل ومملوكة 
للمدعــي الثالــث، كما تضرر مــرآب المنزل 
بالكامــل وجميــع غــرف ومرافــق المنــزل 
الخــاص بالمدعــي األول، بحســب مــا هــو 

ثابت في تقرير الدفاع المدني.
أصيبــت  الرابعــة  المدعيــة  أن  وأضــاف 
بالعديــد مــن اإلصابــات،  الحــادث  جــراء 
والتي استدعت التدخل الجراحي، حيث 
أصيبــت بكســر وخلــع فــي النهايــة العليــا 
لعظمــة الــذراع مــن النــوع الرابــع، والــذي 
تــم عاجــه من خال عمليــة مفتوحة مع 
وضــع أســاك وتمــت إزالــة األســاك ولــم 
يلتئــم الكســر، كمــا وجد بــأن رأس عظمة 
والمريضــة  لامتصــاص  تعــرض  الــذراع 
حاليــا ال تــزال تحت العــاج، وتم نصحها 
بتبديــل كامــل الكتف، فضــا عن إصابتها 
أيضــا بحــرق عميــق والتهــاب غيــر ملتئم 

في القدم اليسرى وعملية ترقيع للجلد.
وبحســب الئحــة الدعــوى، فــإن الحريــق 

عليهــا  المدعــي  خطــأ  بســبب  كان 
الثانيــة -شــركة المقــاوالت- فــي تركيــب 
توصيــات الكهربــاء لمضخــة دفــع المياه 
وســوء جــودة المــواد المســتخدمة، ممــا 
ســبب ماســا كهربائيــا نتــج عنــه الحريق، 
منوهــا إلــى أن المدعــي األول ســبق وأن 
قــام بالتأميــن علــى المنــزل ضــد األضرار 
عليهــا  المدعــى  الشــركة  لــدى  والحريــق 
مبلــغ  بصــرف  قامــت  أنهــا  إال  الثالثــة، 
لشــركة المقــاوالت لتصليــح المنــزل فقط 
دون تعويــض باقــي األضــرار، كمــا قامت 
شركة التأمين بسحب السيارة والدراجة 
الناريــة والدراجة المائيــة دون التعويض 

عنهم.
مــن   )158( المــادة  أن  الــذوادي  وبيــن 
المدنــي نصــت علــى “كل خطــأ  القانــون 
أحدثــه  مــن  يلــزم  للغيــر  ضــررا  ســبب 
بتعويضه”، كما نصت الفقرة )أ( من المادة 
“يتنــاول  علــى  القانــون  ذات  مــن   )162(
التعويض عن العمل غير المشروع الضرر 
ولــو كان أدبيا”، وكذلك نص المادة )736( 
مــن ذات القانــون علــى” فــي التأميــن من 
عــن  مســؤوال  المؤمــن  يكــون  الحريــق، 
كافــة األضــرار الناشــئة عــن الحريــق، أو 
عــن بدايــة حريق يمكــن أن تصبح حريقا 
أن  يمكــن  حريــق  خطــر  عــن  أو  كامــا، 
يتحقــق. وال يقتصر التزامه على األضرار 
الناشــئة مباشــرة عن الحريق بــل يتناول 

أيضــا األضرار التي تكــون نتيجة حتمية 
لذلك، خصوصا ما يلحق األشياء المؤمن 
اتخــاذ وســائل  بســبب  مــن ضــرر  عليهــا 
اإلنقــاذ أو لمنــع امتــداد الحريــق ويكــون 
مسؤوال عن ضياع األشياء المؤمن عليها 
أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن 
ذلك كان نتيجة ســرقة كل هذا ولو اتفق 

على غيره”.
كمــا نصت المادة )737( مــن ذات القانون 
تعويــض  المؤمــن  “يضمــن  اآلتــي:  علــى 
األضــرار الناجمــة عــن الحريــق، ولــو نشــأ 
الشــيء  فــي  عيــب  عــن  الحريــق  هــذا 
مــن  )أ(  الفقــرة  ونصــت  عليــه”،  المؤمــن 
المــادة )615( ذات القانــون علــى “يضمــن 
المقــاول والمهنــدس ما يحــدث من تهدم 
أو خلــل كلــي أو جزئــي فيمــا شــيداه مــن 
مبــان أو أقامــاه من منشــآت ثابتة، وذلك 
خال عشر سنوات من وقت إتمام البناء 
أو اإلنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد 
التاليــة”، كمــا نصــت الفقــرة )أ( مــن المادة 
“يكــون  علــى  القانــون  ذات  مــن   )172(
المتبوع مســؤوال، فــي مواجهه المضرور، 
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير 
مشــروع، متــى كان واقعــا منــه فــي أداء 

وظيفته أو بسببها”.
وانتهى المدعين إلى الطلب من المحكمة 
بإحالــة  الموضــوع  فــي  الفصــل  وقبــل 
الطبيــة؛  اللجــان  إلــى  الرابعــة  المدعيــة 
علــى  واالطــاع  عليهــا  الكشــف  إليقــاع 
بهــا وتحديــد  الخاصــة  الطبيــة  التقاريــر 

نسبة العجز التي لحقت بها.
والتمســوا بشأن الموضوع بإلزام المدعى 
بتعويــض  والتضامــم  بالتضامــن  عليهــم 
المدعــي األول عــن الضــرر األدبــي الــذي 
لحــق بــه جــراء الحريــق الــذي نشــب في 
بالكامــل  المنــزل  مــرآب  وتضــرر  بيتــه 
بمبلــغ  المنــزل،  ومرافــق  غــرف  وجميــع 

2000 دينار.
بالتضامــن  عليهــم  المدعــى  إلــزام  ثانيــا: 
والتضامــم بتعويــض المدعــي الثاني عن 
بــه  لحــق  الــذي  واألدبــي  المــادي  الضــرر 
جــراء تضــرر الســيارة والدراجــة المائيــة 

بالكامل، بمبلغ 7000 دينار.
بالتضامــن  عليهــم  المدعــى  إلــزام  ثالثــا: 
والتضامــم بتعويــض المدعــي الثالث عن 
بــه  لحــق  الــذي  واألدبــي  المــادي  الضــرر 
جراء تضرر الدراجة النارية، بمبلغ 8000 

دينار.
بالتضامــن  المدعــى عليهــم  إلــزام  رابعــا: 
الرابعــة  المدعيــة  بتعويــض  والتضامــم 
تعويضا مؤقتا عن الضرر المادي واألدبي 
عن كافة األضرار واإلصابات التي لحقت 
بهــا جــراء إصابتهــا مــن الحريــق، بمبلــغ 
10000 دينــار، مــع احتفاظهــا بحقهــا في 

التعويض عن ما يستجد من ضرر.
خامســا: إلــزام المدعــى عليهــم بالتضامن 
األول  المدعــي  بتعويــض  والتضامــم 
والثاني تعويضا أدبيا عن اإلصابات التي 
لحقــت بوالدتهــم المدعيــة الرابعــة، بمبلغ 

1000 دينار يوزع بينهم على التساوي.

محمد الذوادي

احترق منزلهم ومركبات وأصيبت والدتهم بسبب ماس كهربائي بمضخة المياه

مواطنون يطالبون “اإلسكان” ومقاوال بدفع 28 ألف دينار تعويًضا

تأييد السجن 10 سنوات لمدان باقتحام “مدرعة”
األمنيـــة القـــوى  علـــى  الحارقـــة  الزجاجـــات  ألقـــوا  المهاجمـــون 

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولــى معاقبة مدان بمحاولــة اقتحام آلية 
أمنيــة “مدرعــة” بالقــرب مــن متنــزه عين عــذاري وحرق عدد مــن أفراد الشــرطة الذين 

كانوا بداخلها في العام 2012؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل من 
العــام 2013 بســجن 3 متهميــن بــذات القضيــة 
لمــدة 15 عامــا، فيمــا ســجنت 3 آخريــن -مــن 

ضمنهم المستأنف- لمدة 10 سنوات.
يذكــر أنه صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة 
فهــد البوعينيــن، فــي وقــت ســابق، أنــه قــد تم 
محبوســون  منهــم  أربعــة  متهميــن،   6 إحالــة 
وآخــران فــاران من العدالة صــدر أمر بضبطهما 
وإحضارهمــا، فــي واقعــة اعتــداء إرهابي على 
آلية أمنية )مدرعة( متمركزة عند مدخل متنزه 
عين عذاري وحاولوا اقتحامها، وإحراق رجال 

الشرطة بداخلها إلى المحكمة.
عنــه  أســفرت  مــا  علــى  بنــاء  أنــه  وأوضــح 
التحريــات المكثفــة التــي قامــت بهــا األجهــزة 
األمنيــة توصلــت إلــى اتفــاق أكثر مــن 100 من 
محدثــي الشــغب علــى االعتــداء علــى رجــال 
الشــرطة، قاصديــن مــن ذلــك إزهــاق أراوحهــم 
وتعريــض الممتلــكات العامة والخاصــة للخطر 
األدوار فيمــا  الغــرض، قســموا  لذلــك  وتنفيــذا 
بينهــم الســتهداف أفــراد الشــرطة المتمركزيــن 
دائمــا عنــد مدخــل متنــزه عيــن عــذاري، حيــث 
قامــت مجموعــة بحــرق 40 إطــارا في الشــارع 

العــام وقامــت مجموعتان بالهجــوم على أفراد 
والجنوبيــة  الشــمالية  الجهتيــن  مــن  الشــرطة 
وباغتوهــم، وهــم حاملون للزجاجــات الحارقة 
رجــال  أطلقهمــا  اللتــان  الطلقتــان  تفلــح  ولــم 

الشرطة في الهواء لتفريقهم.
برمــي  قامــوا  المهاجمــون  أن  إلــى  وأشــار 
الزجاجــات الحارقــة على الشــرطة، واســتمروا 
القــوة  علــى  المولوتــوف  زجاجــات  بقــذف 
الموجــودة، ولــم يتمكنــوا مــن نيــل مقصدهــم 
لحضور قوات اإلســناد التــي ألقت القبض على 

أربعة من المتهمين متلبسين بجرمهم.
إلــى  وجهــت  النيابــة  أن  البوعينيــن  وبيــن 
المتهميــن جنايــة ارتكابهــم بتاريــخ 23 يوليــو 
2012 وآخرون جرائم إرهابية تنفيذا لمشروع 
إجرامــي جماعــي الغــرض منه اإلخــال باألمن 

العــام وتعريــض أمــن البــاد للخطــر واالعتداء 
العامــة  والممتلــكات  األشــخاص  حيــاة  علــى 
شــرعوا  الغــرض:  لذلــك  وتنفيــذا  والخاصــة، 
وآخــرون فــي قتل الشــرطة مــع ســبق اإلصرار 
والترصــد بــأن بيتــوا النيــة وعقدوا العــزم على 
ومركباتهــم  الشــرطة  بأفــراد  حريــق  إشــعال 
حارقــة  زجاجــات  لذلــك  وأعــدوا  وقتلهــم 
)مولوتوف( وأشــعلوا وآخرون عمدا حريقا في 
إطــارات وضعــت فــي الطريق العام، اســتعملوا 
وآخــرون القوة مع شــرطيين بنيــة حملهم بغير 
حــق علــى االمتنــاع عــن أداء عمــل وظيفتهــم، 
منــه  الغــرض  فــي تجمهــر  وآخــرون  اشــتركوا 
اإلخال باألمن العام وارتكاب الجرائم وحازوا 
وأحرزوا عبوات قابلة لاشتعال بقصد تعريض 

حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

“الحقوق”: حرية ممارسة الشعائر 
الدينية للنزالء مكفولة تماما
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بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

مــــروه خـميس
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

خــالـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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المناقصــة لتوصيــف الطفرات الداعمــة لتطور الســرطانات

لفحص تسلسل األمراض النادرة

طرحت وزارة الصحة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لفحص تسلسل الجينوم الكامل وخدمات البحوث، تقدم إليها 17 عطاء؛ علق اثنان 
منها، وأقل عطاء لشركة )Novogene Co. Ltd( بنحو 1.6 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 25.4 مليون دينار.

ووفًقــا لوصــف المناقصــة، فــإن الوزارة 
تسعى إلى شراء خدمة لتوفير تسلسل 
جينومات كامل لـ 6 آالف عينة، وسيتم 
جمــع ألفــي عينــة مــن ســكان البحريــن 
لتسلســل األمراض النادرة وسيتم جمع 
4 آالف عينــة مــن الســكان البحرينييــن 
ويهــدف  الســكان.  عامــة  لتسلســل 
تسلســل  اســتخدام  إلــى  المشــروع 
الجينــات  لتحديــد  بأكملــه  الجينــوم 
والمتغيــرات الجينوميــة الكامنــة وراء 
األمــراض الوراثيــة وتعتبــر المعلومــات 
الجينيــة التــي ســيتم الحصــول عليهــا 
مهمة في عدة مجاالت كحماية الصحة 
العامــة مــن خالل تحديــد االضطرابات 
التــي  الطفــرات  وتوصيــف  الوراثيــة، 

تدعم تطور السرطانات.
كمــا طرحــت “الصحة” مناقصــة لتوريد 
الصحــي  بتلكــو  لمركــز  أســنان  أجهــزة 
للــوزارة تقــدم إليهــا 9 عطــاءات؛ علــق 
أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 35.5 ألــف 

دينار، وأكبرها بـ 366 ألف دينار.

74 عطاء لـ 13 مناقصة

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت على 
موقع مجلس المناقصات والمزايدات، 
أمــس فتــح 74 عطــاء لـــ 13 مناقصــة 
تابعــة لـــ 8 جهــات حكومية، علــق منها 

6 عطــاءات تابعة لـــ 5 مناقصات. وبلغ 
مجمــوع أقل العطــاءات المقدمة نحو 
فــي  عطــاء،   59 لـــ  دينــار  مليــون   3.4
حيــن تــم اســتثناء 15 عطــاء لصعوبة 
تحصيــل المعلومات الفنية على موقع 

المجلس.
وفتــح المجلــس 3 مناقصــات لشــركة 
تطويــر للبترول، أبرزها لتوريد أحجام 
مختلفة من األنابيب التي ستستخدم 
هــذه  وتتضمــن  البحريــن،  حقــل  فــي 
المناقصــة شــراء كميــات مختلفــة مــن 
عــدة أنابيــب يتــراوح حجمهــا بيــن )6 
إلــى 20( تقــدم  إليهــا 5 عطاءات؛ علق 
أحدهــا، وأقل عطاء بنحــو 3.3 مليون 
تقريًبــا(،  دينــار  مليــون   1.2( دوالر 

وأكبرها بقرابة 1.6 مليون دينار.
كمــا فتــح المجلــس مناقصتيــن لهيئــة 
لتوفيــر  أبرزهمــا  والمــاء،  الكهربــاء 
وتوفيــر  نظــام  برنامــج  فــي  اشــتراك 
الدعم )CITRIXٍ( لمدة 3 ســنوات تقدم 

إليها 3 عطاءات، أقلها بنحو 41.1 ألف 
دينار، وأكبرها بقرابة 57.9 ألف دينار.

 توفير الشاي والقهوة 
بـ “طيران الخليج”

كذلك فتح المجلس مناقصتين لشــركة 
طيــران الخليــج، أولهمــا لتجديــد عقــد 
وتزويــد  والدعــم  للصيانــة  سيســكو 
 3 إليهــا  تقــدم  التوزيــع  محــوالت 
عطــاءات أقلها بنحو 115.5 ألف دينار، 
مــن  مختلفــة  أنــواع  لتوفيــر  والثانيــة 
الشــاي والقهــوة تقدم إليهــا 4 عطاءات  
علق أحدها وأقل عطاء بنحو 202 ألف 
دوالر )ما يعادل 76 ألف دينار، وأكبرها 

بنحو 127.6 ألف دينار.

هدم وإعادة بناء منزلين 
بالصالحية

أيًضــا فتــح المجلس مناقصــة لوزارة 

اإلســكان لهــدم وإعــادة بنــاء منزليــن 
 356 مجمــع  فــي   )T3M( طــراز  مــن 
إليهــا  تقــدم  الصالحيــة  بمنطقــة 
ألــف   125.4 بنحــو  أقلهمــا  عطــاءان 
 132.3 بقرابــة  وأكبرهمــا  دينــار 
ألــف دينــار، وتتضمــن األعمــال هــدم 
وإعــادة بنــاء منزليــن شــاملة بإيجــاز 
أعمــال الهــدم وتهيئــة الموقــع، البنية 
التحتيــة والبنيــة الفوقية إضافة إلى 
الخارجيــة  الخدمــات  التشــطيبات، 

واألشغال الخارجية.
المجلــس  فتــح  ذلــك،  علــى  عــالوة 
األشــغال  لــوزارة  مناقصــة محــدودة 
وشــؤون البلديــات لدراســة الجــدوى 
الفنيــة واالقتصادية لمشــروع إنشــاء 
مرفــق لمعالجــة المخلفــات المنزليــة، 
تقــدم إليهــا 3 عطــاءات فنيــة؛ علــق 

أحدها.
ونظــر المجلــس فــي مناقصــة لحلبــة 
واجهــات  لطــالء  الدوليــة  البحريــن 
األلمنيــوم واألبواب بمبنى في الحلبة 
تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلهــا بـ 10.5 
ألــف دينار، وأكبرهــا بقرابة 45.9 ألف 
دينار، ومناقصــة لـ “تمكين” لتخطيط 
وإدارة فعاليــة “رواد فــي القصــر” في 
نســختها الخليجية الثانية تقدم إليها 

7 عطاءات.

 “البورصة” تربح
 5.7 نقطة

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس الخميس 
عند مستوى 1,546.63  بارتفاع وقدره  5.72 
فــي حيــن  بإقفالـــه األربعــاء،  نقطــة مـقارنـــة 
أقفل مؤشر البحريـــن اإلسالمـي عند مستوى 
748.77  بارتفاع وقـــدره 1.67 نقطة مـقارنـــة 

بإقفالـه السابق.
ســهم  مليــون   3.4 المســتثمرون   وتــداول 
بقيمــة قدرهــا 1.05 مليــون دينار تــم تنفيذها 
المســتثمرون  وركــز  صفقــة،  خــالل90   مــن 
تعامالتهم على أســهم قطاع البنوك التجارية 
والتــي بلغت قيمة أســهمه المتداولة 622.96 
ألــف دينــار أي مــا نســبته %59.30 من القيمة 
اإلجماليــة لــأوراق الماليــة المتداولة وبكمية 
قدرهــا  1.87 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن 

خالل 60 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

السنابس - الغرفة

اشــادت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بتميــز قطــاع خدمــات األعمــال 
فــي البحريــن والــذي ســاهم بشــكل مباشــر فــي تنميــة مختلــف القطاعات 
االقتصادية منها الســياحة والمصارف والصناعة والخدمات اللوجســتية 
وغيرها، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك كافة المقومات الالزمة الستقطاب 
االستثمارات األجنبية خاصة في ظل وجود بنية تحتية وتشريعات عمل 

متطورة. 

الموقــع  بــأن  “الغرفــة”  وبينــت 
قلــب  فــي  للمملكــة  االســتراتيجي 
فــي  العربــي  الخليــج  منطقــة 
رؤوس  لجــذب  كفيــل  ذاتــه  حــد 
األمــوال األجنبيــة، فضال عــن تطور 
الحيويــة  االقتصاديــة  القطاعــات 
لرؤيــة  والداعمــة  البحريــن  فــي 
 2030 للعــام  االقتصاديــة  البحريــن 
والتعليــم  والعقــار  الصناعــة  منهــا 
واالســتثمار وتكنولوجيا المعلومات 
الطبيــة  والخدمــات  واالتصــاالت 
والتأميــن   والمصــارف  والســياحة 
الوقــت  ذات  فــي  مثنيــة  وغيرهــا، 
بجهــود الحكومــة الموقــرة برئاســة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائد 

األعلــى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة  والرامية 
وحمايــة  التجــارة  تحســين  إلــى 
حقــوق المســتثمرين والتــي عــّززت 
االقتصاديــة  البحريــن  مكانــة  مــن 

خليجيًا وعربيًا وإقليميًا وعالميًا.
 وأوضحــت أن االنفتــاح االقتصادي 
التــي  المتميــزة  األعمــال  وخدمــات 
فــي  ســاهمت  المملكــة  تقدمهــا 
متقدمــة  ومؤشــرات  مراكــز  نيلهــا 
االقتصــاد  أن  إلــى  الفتــة  عالميــًا، 
البحريني بمختلــف قطاعاته يحقق 
التغيــرات  رغــم  متواصــالً  نمــوًا 
الدوليــة وهــو مــا يؤكد قــوة ومتانة 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  البيئــة 

والتجارية في البالد.

“الغرفة”: “خدمات األعمال” يدعم االقتصاد
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1.6
مليون دينار

“ABC” وسول ماشينز يدشنان الموظفة الرقمية “فاطمة”
تعـتـبـــــــــر أول إنســـــــان افــتــــــراضـــــــي بحمــــــــض نـــــــووي وراثــــــي بــالعــــالـــــم

دشن كٌل من بنك ABC وسول ماشينز - وهي شركة يقع مقرها في نيوزيلندا 
وتعمــل فــي مجال العلــوم والتكنولوجيــا – الموظفة الرقميــة “فاطمة”، وهي 
انســان افتراضي رقمي قادر على التعامل بشــكل مســتقل، والتعلم بواسطة 
الــذكاء االصطناعــي، وستشــّكل هــذه الموظفــة الرقميــة جــزًءا أساســًيا من 

تجربة عمالء البنك المصرفية.

مــع  تجاربهــا  فاطمــة  ستســتخدم 
خبرتهــا،  وتطــّور  لتتعلــم  العمــالء 
وستســتجيب لكٍل مــن العمالء بصفٍة 
الســابقة،  تجاربهــا  مســتغلة  فرديــة 
دامجــة الذكاء االصطناعي مع الذكاء 
تســتخدم  إذ  البشــري.  االجتماعــي 
بالــذكاء  معــزًزا  رقمًيــا  عقــاًل  فاطمــة 
االصطناعــي لتتواصــل شــخصًيا مــع 
بنــك  لــدى  عملهــا  وضمــن  العمــالء. 
الرقميــة  الموظفــة  ســتتعاون   ،ABC

البنــك  عــن  المســؤول  الفريــق  مــع 
نهايــة  اطالقــه  ســيتم  الــذي  الرقمــي 
العام لتوفير تجربة شخصية وفريدة 

لخدمة العمالء.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
لمجموعــة بنــك ABC، صائــل الوعري 
مهمــة  اإلضافــة محطــة  هــذه  “تمثــل 
نحــو   ABC بنــك  مســيرة  فــي  جــًدا 
االبتــكار  بريــادة  التزامــه  تحقيــق 
القطــاع المصرفــي فــي  الرقمــي فــي 

المنطقــة، بالتعــاون مع شــركات رائدة 
مثــل شــركة ســول ماشــينز للوصــول 
بالتجربة المصرفية إلى آفاق جديدة. 
وستساهم مبادرتنا الجديدة المتمثلة 
فــي إنشــاء دائــرة لالبتــكار فــي البنك 

بقيادة الدكتور يوسف الماس في نقل 
التجربــة المصرفية إلى آفاق جديدة، 
االصطناعــي  الــذكاء  وأن  ســيما  ال 
سيشــكل جــزءًا ال يتجــّزأ مــن حياتنــا 
أفــرادًا ومجتمعــات، وســيعزز قــدرات 

القوى العاملة وطريقة تسييرنا لعملنا 
وال  ككل،  القطاعــات  مســتوى  علــى 

سيما القطاع المصرفي والمالي”. 
افتراضــي  إنســان  أول  ُتعــد فاطمــة   
رقمــي تطــّوره شــركة ســول ماشــينز 

مستعينًة بتكنولوجيا الحمض النووي 
الوراثــي الرقمــي الخاصــة بهــا، والتي 
تتيــح إنتــاج واجهــات رقميــة فريــدة 
وواقعية توفر ســباًل جديدة للتواصل 
والتعــاون مع العمالء وذلك من خالل 
اختيــار صفــات وســمات محــددة في 
تطوير إنســان رقمي مثالي للعمل في 

البنك.
وقال رئيس األعمال في شــركة سول 
ماشينز، غريغ كروس “تشّرفنا بالعمل 
فاطمــة  ابتــكار  علــى   ABC بنــك  مــع 
يتناســب  بمــا  قدراتهــا  وتخصيــص 
“إن  وأضــاف:  واحتياجــات عمالئــه.” 
تصميمنا ألول إنسان افتراضي رقمي 
بأكملــه مــن الحمــض النــووي الرقمي، 
يعنــي أّننــا تمّكنــا مــن ابتــكار فاطمــة 
ســريًعا ليعــّزز بهــا بنــك ABC تجربــة 

مصرفية أصيلة ومثالية لعمالئه”.

ABC المنامة - بنك

الموظفة الرقمية “فاطمة” صائل الوعريغريغ كروس

دراسة جدوى إلنشاء 
مرفق لمعالجة 

المخلفات المنزلية

1.2 مليون دينار 
لشراء أنابيب لحقل 

البحرين

أمل الحامد

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,642,200.00  Novogene Co. Ltd 17 فحص تسلسل الجينوم الكامل وخدمات البحوث وزارة الصحة

3,262,117.00 دوالر  ARROW PIPES & FITTINGD FZCO 5 توريد أحجام مختلفة من األنابيب تطوير للبترول

125,436.36  M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION &
 SERVICES BSC(c) 2 هدم وإعادة بناء منزلين من طراز في مجمع 356 

منطقة الصالحية وزارة اإلسكان

0.00 - 3 مناقصة محدودة لدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية 
لمشروع إنشاء مرفق لمعالجة المخلفات المنزلية

األشغال 
والبلديات

المنامة - مجلس اآلسيان والبحرين

وقــع مجلس دول اآلســيان والبحرين أمس 
األول مذكــرة تفاهــم مــع النــادي التايالندي 
فــي البحريــن على هامــش فعاليات معرض 
“Thai Expo” الــذي افتتحــه رئيــس الوزراء  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وتســتمر فعالياتــه علــى 
مدار يومي 11 و12 سبتمبر بفندق الخليج.

ووقــع المذكــرة عن مجلس اآلســيان رئيس 
مجلــس اإلدارة، الشــيخ دعيــج بــن عيســى 
التايالنــدي  الجانــب  وعــن  خليفــة،  آل 
التايالنــدي  النــادي  إدارة  مجلــس  رئيســة 
فــي البحريــن، سورســيام ســوريود.  وأكــد 
الشــيخ دعيج  أن االتفاقية تهدف إلى دعم 
وتطويــر التعــاون االســتثماري بيــن البلدين 
الصديقيــن، وخلــق فــرص جديــدة للتبــادل 
التجاري والشــراكة الحقيقية بين الشركات 

العديــد  مســتوى  علــى  البلديــن  كال  فــي 
مــن القطاعــات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك 
والســياحة  واليدويــة  الخفيفــة  الصناعــات 
وتجــارة التجزئة واألغذية وغيرها، مشــيرا 
التجاريــة  المعلومــات  تبــادل  أهميــة  إلــى 
بالتجــارة  المتعلقــة  البيانــات  وقواعــد 
واالستثمار لتسهيل عملية التبادل التجاري 
وخلق شراكات جديدة بين القطاع الخاص 

في البلدين.

  كمــا شــملت االتفاقيــة بنــودا تحــث علــى 
تبادل زيارات الوفود التجارية وتسهيلها.

المجــال  أن  إلــى  دعيــج   الشــيخ  وأشــار    
التعــاون  أوجــه  أحــد  يشــكل  االقتصــادي 
المتميــزة بيــن البحرين وتايالنــد، وأن هناك 
حرصــا متبــادال لــدى البلديــن علــى تطويــر 
هــذا التعــاون واالرتقــاء به إلــى آفاق تخدم 

المصالح المشتركة. 

بلــغ مجمــوع النقــد المتــداول فــي البحريــن 
مليــون   687.6 حوالــي   2019 يوليــو  فــي 
دينــار، مقارنــة ب705.1 مليــون دينار يونيو 
الماضــي، محققــا انخفاضــا بنســبة 2.48%، 
وذلــك وفقأ ألحدث اإلحصــاءات المصرفية 

التابعة لمصرف البحرين المركزي.
فيمــا بلــغ مجمع أوراق النقد المتداول خالل 
يوليو الماضي 665.3 مليون دينار وكان قد 

سجل 683 مليون دينار في يونيو 2019.
وأظهــرت بيانات المصرف المركزي أن النقد 
المتداول خارج المصارف بلغ 545.5 مليون 
دينــار فــي يوليــو الماضــي متراجعــا بنســبة 
%3.5 حيث كان قد بلغ 565.3 مليون دينار 
فــي يونيو الماضي، فيمــا بلغ النقد الموجود 
لدى المصارف ما يقارب 142.1 مليون دينار 
محققا ارتفاعا بنسبة %1.64 حيث كان قد 

سجل 139.8 مليون دينار في يونيو 2019.
النقــد  أوراق  أن  البيانــات  وأوضحــت 
)Banknote( بلغــت مجموعها 665.3 مليون 
دينــار، منها 518.7 مليون من فئة العشــرين 
دينــار، 80.9 مليــون من فئة العشــرة دنانير، 
دنانيــر،  الخمســة  فئــة  مــن  مليــون  و27.5 
و27.3 مليون من فئة الدينار، و10.9 مليون 

فئة النصف دينار.

أما المســكوكات )العملة المعدنية( فقد بلغت 
حوالــي 22.3 مليــون دينار في يوليو 2019، 
إذ ارتفعــت عــن قيمة تلك العمالت المعدنية 
التــي تذبذبــت على نفــس المبلغ منــذ أواخر 
يوليــو 2018 وحتــى مــارس الماضــي عنــد 
21.5 مليون دينار و21.6 مليون دينار، فيما 
ســجلت في ابريل 21.9 مليون دينار و22.1 

مليون دينار في مايو ويونيو 2019.

”Thai Expo“ ـــش ـــى هام ـــم عل ـــرة تفاه ـــع مذك توقي ــمــاضــي ال ــو  ــي ــون ي ــن  عـ  %  2.48 ــاض  ــف ــخ ــان ب

فرص شراكة تجارية حقيقية مع تايلند النقد المتداول في يوليو

زينب العكري

687.6
مـلـيــــــون ديـــنــــار
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شــهد مينــاء خليفــة بــن ســلمان حركــة نشــطة خالل هذا العــام من حيــث حركة مناولــة الحاويات التي تشــكل عصــب التجارة 
السلعية حول العالم.

وأظهــرت بيانــات مالحيــة حديثــة أن حركة 
بــن  خليفــة  مينــاء  عبــر  الحاويــات  مناولــة 
ســلمان قــد بلغــت نحــو 280.4 ألــف حاويــة 
خــالل الثمان أشــهر األولى مــن العام الجاري 
ينايــر وحتــى  مــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  أي 

أغسطس الماضي.
وانخفضــت حركة مناولة الشــاحنات بشــكل 
طفيف خالل هذه الفترة وذلك بنســبة بلغت 
نحــو %4.8، إذ كانــت حركــة المناولــة فــي 
العــام الماضــي حتــى شــهر أغســطس تقــدر 

بنحو 294 ألف حاوية.
واســتقبل مينــاء خليفــة بــن ســلمان خــالل 
العام الجاري نحو 183 باخرة حاويات حتى 

أغسطس الماضي.
ويرتبــط مينــاء خليفة بن ســلمان بقرابة 15 
خــط مالحي من مختلف دول العالم، ليكون 

مــن أبرز الموانئ في المنطقة، حيث تســاعد 
وتخليــص  ســرعة  فــي  اإلجــراءات  ســهولة 
اتخــاذ  فــي  التشــجيع  وعلــى  المعامــالت 
المينــاء مقر لحركة إعادة التصدير خصوصًا 
لألســواق المجــاورة ومنهــا المملكــة العربيــة 

السعودية.
وفيمــا يتعلــق بالبضائع العامــة، والتي ال يتم 
نقلها عبر الحاويات، تشير البيانات المالحية 
إلــى أن مينــاء خليفة بن ســلمان شــهد رســو 
نحــو 349 باخــرة وســفينة، إذ تم نقل بضائع 
عامة تقدر زنتها بنحو 584 ألف طن متري.

مناولة منتجات حديد 

وشــهد المينــاء مناولة منتجــات حديد تقدر 
بذلــك  لتشــكل  ألــف طــن   285 بنحــو  زنتهــا 
نصــف عمليــات النقل مــن ناحيــة الحجم، إذ 

يعمــل في البحرين عدد من مصانع منتجات 
الحديد.

يشــار إلــى أن مينــاء خليفــة بن ســلمان، يقع 
علــى مســاحة 110 هكتــارات مــن األراضــي 
المســتصلحة ويتضمــن رصيفــًا طولــه 1800 
متــر يشــمل محطــة للحاويات على مســاحة 
900 متــر مربع تخدمها أربــع رافعات تتمكن 
مــن مناولة ســفن الحاويات بعــرض61 مترًا، 
وتخزيــن  لمناولــة  مرافــق  إلــى  باإلضافــة 
وســفن  الدحرجــة  وســفن  العامــة  البضائــع 
الــركاب. وقــد تم اســتثمار 136 مليون دينار 
فــي تشــييد مينــاء خليفــة بــن ســلمان، منهــا 
62 مليــون دينــار مــن قبــل  اســتثمار قــدره 
شــركة أي بــي إم تيرمينالــز، إذ تشــغل هــذه 
الشــركة المينــاء وفــق عقــد امتيــاز مدته 25 

عامًا.

مناولة 280 ألف حاوية عبر ميناء خليفة حتى أغسطس
2019 الـــــــجـــــــاري  الــــــعــــــام  خــــــــال  بــــــاخــــــرة   183 ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ اس

جلســة  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  عقــد 
تشــاورية مــع عــدد مــن الممثليــن عــن قطــاع 
علــى  لالطــالع  وذلــك  والفندقــة،  الضيافــة 
آرائهــم ومالحظاتهم حول أبرز المســتجدات 
المتعلقــة بهــذا القطاع والتحقــق من مالءمة 
البرامــج والخدمــات التــي يقدمهــا الصندوق 
مــع االحتياجات األساســية لنمــو وتطور هذا 

القطاع الحيوي المهم.
العمــل  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  وأّكــد 
تمكيــن، إبراهيــم جناحــي، حــرص “تمكيــن” 
مــع  التشــاورية  الجلســات  هــذه  عقــد  علــى 

الممثلين عــن مختلف القطاعات االقتصادية 
في المملكة وذلك لبحث الجوانب التطويرية 
فــي خطــط وبرامج الصنــدوق، والتحقق من 
مــدى مالءمتها لطبيعة االحتياجات الخاصة 

بكل قطاع.
كمــا أثنــى جناحــي علــى الــدور الكبيــر الــذي 
تؤديــه هذه اللجــان في تقديم صورة تعكس 
إضافــة  العمــل،  ســوق  واحتياجــات  واقــع 
إلــى االهتمــام الكبيــر الــذي يبديــه الممثلــون 
والــذي  القطاعــات  هــذه  عــن  االستشــاريون 
يتجلى من خالل حرصهم على تلبية الدعوة 
هــذه  فــي  الفعالــة  والمشــاركة  والحضــور 

الجلســات التشــاورية لما له من دور كبير في 
تطويــر الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية 
التــي يحرص “تمكيــن” على تحديثها بشــكل 

دوري.
وتــّم خالل اللقاء بحث العديد من المواضيع 
التــي تهــم الطرفيــن والمتمثلــة فــي تطويــر 
وتشــجيع  القطــاع،  فــي  العامليــن  مهــارات 
المزيــد مــن القــوى العاملــة البحرينيــة علــى 
الضيافــة  قطــاع  فــي  العمــل  إلــى  التوّجــه 
والفندقة إضافة إلى تعزيز مكانة هذا القطاع 
في المشــهد االقتصــادي البحريني من خالل 
تطويــر أدائــه لمــا له مــن دور كبير فــي تعزيز 

مكانــة المملكــة كوجهــة ســياحية رائــدة فــي 
المنطقــة. إلى جانب تقديم عرض متخصص 
حول أبرز البرامج التي تقدمها تمكين والتي 
مــن شــأنها أن تســاهم فــي تلبيــة احتياجــات 

المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
القطــاع شــكرهم وتقديرهــم  ممثلــو  وأبــدى 
لصنــدوق العمــل تمكيــن الهتمامهــم الضيافة 
لمــا أبــدوه مــن اهتمام كبيــر بقطــاع الضيافة 

جميــع  إلــى  االســتماع  علــى  وحرصهــم 
المالحظــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي 
االرتقــاء بهــذا القطــاع وزيادة مســاهمته في 

االقتصاد الوطني.

“تمكين” يطلع على مستجدات قطاع “الضيافة والفندقة”

انطالق قمة تكنولوجيا العقار الخليجية الثالثاء المقبل
المحـــرق ديـــار  وبرعايـــة  هيكســـيجن  مـــع  بالشـــراكة  التنميـــة”  “مجلـــس  ينظمهـــا 

ينظم مجلس التنمية االقتصادية بالتعاون مع شــركة “هيكســيجن” قمة تكنولوجيا 
العقار الخليجية 2019، والتي تقام للمرة األولى وذلك في يوم الثالثاء 17 سبتمبر 
2019، حيث تحظى القمة برعاية من شركة “ديار المحرق”، وستشهد دعمًا من عدد 

.””Arabnetو ،”JLL ”و ،”RICS “ من الشركاء وهم

ظــل  فــي  القمــة  هــذه  انعقــاد  ويأتــي 
المســاعي التــي يبذلهــا مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة لجعــل المملكــة بيئــة داعمــة 
التكنولوجيــا  علــى  المســتندة  لألعمــال 
الشــرق  منطقــة  مســتوى  علــى  وذلــك 
األوســط وشــمال افريقيــا، حيــث ســعت 
األولــي  الدعــم  توفيــر  إلــى  المملكــة 
للشركات الناشئة والمستثمرين الساعين 
لالســتفادة مــن المزايــا التنافســية التــي 

تتيحها البحرين.
العقــاري  التطويــر  إدارة  مديــر  وقــال 
والســياحة بمجلس التنميــة االقتصادية، 

الشــرق  منطقــة  “توفــر  مرتضــى  علــي 
األوسط فرصًا عديدة أمام أبرز القيادات 
التكنولوجيــا  قطــاع  فــي  والشــركات 
حزمــة  وجــود  مــع  وذلــك  العقاريــة، 
مــن  أكثــر  بحجــم  إنشــائية  مشــروعات 
مملكــة  وتعتبــر  كمــا  دوالر،  تريليــون 
البحريــن بمــا تحظــى بــه مــن إمكانيــات 
أمــام  المثلــى  البوابــة  تنافســية  ومزايــا 
الصاعــد  القطــاع  هــذا  فــي  المشــاريع 

للدخول في المنطقة”.
وســتجمع القمــة عــددًا من أبــرز القيادات 
العقــاري  القطــاع  فــي  والخبــراء 

خــالل  وذلــك  العقاريــة  والتكنولوجيــا 
انعقادهــا علــى مــدى يــوم واحــد ســيتم 
مــن خاللــه تســليط الضــوء علــى الفرص 
الحلــول  تتيحهــا  التــي  والتحديــات 
التكنولوجيــة فــي مجــال العقــارات، كمــا 

وســيتيح هــذا الحــدث الفرصــة لتطويــر 
العالقات بين الشركات وممثلي قطاعات 
األعمــال، وســيوفر الفرصــة للتفاعــل مــع 
الدوليــة.  الفائقــة  التكنولوجيــا  شــركات 
القمــة  هــذه  يحضــر  أن  المتوقــع  ومــن 

مشــاركون مــن 20 دولــة مختلفة يمثلون 
المجــاالت المتنوعــة في قطــاع العقارات 
ومنهــم مســئولي الحكومــة والمطوريــن 
التكنولوجيــا.  وقيــادات  والمســتثمرين 
العقــار  تكنولوجيــا  قمــة  وستشــهد  كمــا 
بحثــي  تقريــر  إصــدار   2019 الخليجيــة 
سيســلط  والــذي  “هيكســيجن”،  لشــركة 
قطاعــات  اســتعداد  مــدى  علــى  الضــوء 
وســبل  التكنولوجيــا،  العتمــاد  الصناعــة 
التواصــل  خــالل  مــن  الفجــوة  تجســير 
القطــاع  احتياجــات  مــع  شــامل  بشــكل 
العقــاري وصناعة التكنولوجيــا المتقدمة 
من أجل دعم تطوير قطاع يدعم تطبيق 

التكنولوجيا في المجال العقاري.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ســيذي”دأب  جابريــت  “هيكســيجن”، 
الحلــول  تبنــي  علــى  العقــاري  القطــاع 
لمــا  مســاٍو  مســتوى  علــى  التكنولوجيــة 

قامــت بــه الصناعــات التقليديــة األخرى، 
حيث اتخذت البحرين الخطوات المثلى 
لخلق الفرص أمام الشركات التكنولوجية 
والشــركات العقارية لالنخــراط والتعاون 
فــي ما بينها بصورة بناءة، وســتوفر قمة 
تكنولوجيا العقار الخليجية 2019 منصة 
لدعــم هــذه الجهــود والمســاعي كمــا أنهــا 
تكنولوجيــا  نمــو  تشــجيع  علــى  ســتعمل 

العقار في المنطقة”.
قمــة  أعمــال  برنامــج  تصميــم  وتــم 
 2019 الخليجيــة  العقــار  تكنولوجيــا 
الخبــرة  متعــددة ومنهــا  غايــات  ليحقــق 
التعليمية وتحقيق التعاون بين المهتمين 
فــي هذا القطــاع الصاعد ودعم النمو في 
هــذا المجــال، حيث سيشــارك فــي أعمال 
وســيتحدث  فــرد   100 مــن  أكثــر  القمــة 
عبــر جلســاتها أكثــر مــن 20 متحــدث في 

مختلف المجاالت العقارية.

المنامة - التنمية االقتصادية

علي مرتضىجابريت سيذي 

المنامة - تمكين

علي الفردان

لقاء “تمكين” بقطاع الضيافة والفندقة

المنامة - تريند مايكرو المنامة - التنمية االقتصادية

أبــرز  إحــدى  مايكــرو،  ترينــد  تقــّدم 
حلــول  مجــال  فــي  العالميــة  الشــركات 
توضيحًيــا  عرًضــا  اإللكترونــي،  األمــن 
حول “فن األمن اإللكتروني في البيئات 
المرتقبــة  مشــاركتها  خــالل  الســحابية” 
“أمــازون ويــب سيرفيســز  فــي مؤتمــر 
البحريــن”، وذلــك ضمــن جلســة تتنــاول 
المؤسســي  األمــن  ممارســات  أفضــل 
المتبعــة فــي الشــركات التــي تنتقل إلى 

السحابة.
دول  لمنطقــة  التقنــي  المديــر  وقــال 
مجلــس التعــاون الخليجــي لــدى ترينــد 
مايكــرو، بــالل بيغ، إن إطــالق مجموعة 
مراكز بيانات “أمازون ويب سيرفيســز” 
حديًثا في البحرين “أثار قدًرا كبيًرا من 
االهتمام في ســوق الحوسبة السحابية 

األعمــال  لنمــاذج  دعًمــا  المزدهــرة، 
الرقمية الجديدة في البحرين والشــرق 

األوسط”.
وُتعّد تريند مايكرو شريًكا تقنًيا متقدًما 
وشــريًكا  سيرفيســز  ويــب  ألمــازون 
تأميــن  لدعــم  األمنــي،  الرضــا  فــي  لهــا 
التطبيقــات والخوادم المســتضافة على 

خدمة “أمازون ويب سيرفيسز”.
لكن مشــهد التهديــدات اإللكترونية في 
البحريــن مــا زال متزايــًدا ومتنوًعــا في 
اســتهداف األفــراد والمنشــآت بأنواعها، 
علــى  إقبالهــا  تزايــد  يــؤدي  قــد  والتــي 
فــي  الســحابية  البيئــات  إلــى  االنتقــال 
البحرين والشــرق األوســط إلى توســيع 
نطاق التهديدات اإللكترونية المتربصة 
بها.وأضــاف بيــغ: “ســنعمل فــي مؤتمــر 

الوعــي  مســتوى  رفــع  علــى  البحريــن 
بأفضــل الممارســات لــدى الشــركات في 
لتحســين  األوســط  والشــرق  البحريــن 
البيئــات  فــي  اإللكترونــي  األمــن 

السحابية”.

أعلن مجلس التنمية االقتصادية أمس عن اســتضافة البحرين ألســبوع التكنولوجيا الذي يعقد للســنة الثالثة بين 15 حتى 
19 سبتمبر الحالي. وتشمل فعاليات األسبوع استعراض فرص اإلبداع والنمو في قطاع التكنولوجيا المتنامي في البحرين 

ومستجدات البيئة الحاضنة لهذا القطاع الذي يشهد تسارعا ملحوظا.

وســيكون ضمــن أهــم أعمــال المؤتمر “قمــة أمازون ويب سيرفيســز” 
التي تعقدها شركة أمازون لخدمات االنترنت ضمن سلسلة فعاليات 
عالمية. كما تشــمل أعمال األســبوع ورشــا ومنتديات مختلفة تبحث 
إعــادة تشــكيل  الرقمــي وأثرهــا علــى  العالــم  فــي آخــر مســتجدات 
الصناعات والقطاعات في أرجاء الدول الخليجية. ومع قيام أمازون 
بالبدء في تقديم خدماتها في الحوسبة السحابية من “منطقة البنية 
التحتيــة” التــي أطلقتهــا مــن البحريــن هــذا العــام، فــإن قمــة أمــازون 
ســتناقش أثــر الحوســبة الســحابية علــى تســريع بيئــة اإلبــداع فــي 
مجــاالت األعمــال. ويشــارك فــي مؤتمــر هذا العــام قادة مــن مختلف 
الجهــات الرســمية، ومؤسســات القطــاع الخــاص مــن أرجــاء العالــم، 
للبناء على نجاح المؤتمر في العامين الماضيين، حيث شــهد أســبوع 
البحرين للتكنولوجيا 2018 مشاركة ما يزيد على 6600 مسؤول من 

القطاعين العام والخاص من المنطقة. وتشــمل أجندة األســبوع: يوم 
متخصــص للشــركات الناشــئة – وهــي فرصة لــرواد األعمال الشــباب 
مــع مؤسســي  الخبــرات واألفــكار  تبــادل  مــن  لاللتقــاء واالســتفادة 
الشــركات، فالت6 البس في النســخة الثالثة من اســتعراض مشــاريع 
مســرعة األعمــال، تســتعرض مجموعــة مــن رواد األعمــال أفكارهــم 

ومشاريعهم أمام نظرائهم من رواد األعمال، والممولين المحتملين.
وHexGn )الــذي يعتبــر معســكر تدريــب على المنصــات التكنولوجية 
الرقمــي  المســتقبل  حــول   Innervate منتــدى  العقــاري(،  بالقطــاع 
فــي الشــرق األوســط، ويشــارك فيــه متحدثــون مــن مايكروســوفت 
وبيريبل، وقمة بروبتيك تايم الخليج، وهي تركز على اســتخدامات 
التكنولوجيــا وتأثيرهــا علــى القطــاع العقــاري مــن حيــث التمويــل، 

والبناء، والتأجير واإلدارة.

خال مشــاركتها فــي مؤتمر أمــازون ويب سيرفيســز يستعرض فرص اإلبداع والنمو ومستجدات البيئة الحاضنة

“تريند مايكرو” تستعرض األمن السحابي البحرين تستضيف أسبوع التكنولوجيا بعد غٍد

بالل بيغ



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

Call.

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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اندسكوب للتجارة وخدمات اللوجستية ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١-١١٥٠١٩

بناء على قرار الشركاء في شركة اندسكوب للتجارة وخدمات اللوجستية 
ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقم ١-١١٥٠١٩، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السادة/ سبينا امير علي يوسف علي مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  سبينا امير علي يوسف علي

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٢٠٢٨ )973+(
sixstars-co@hotmail.com

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيد/ كمال محمد خليل محمد محمود   باعتباره المصفي القانوني لشركة 

كمــال محمــود للمقــاوالت الكهربــاء ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية 

محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١-٨٩٨٣٣، طالبا إشــهار انتهاء أعمــال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كمال محمود للمقاوالت الكهرباء ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019 

بشٔان تحويل الفرع السادس للمٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٥٩٠٣( لسنة 2019 

بشٔان تحويل فرع من مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد امــل عبدالحســن ربيــع ابراهيم علــي الحلواكي المالــك لـ الموج 
االزرق للمقاوالت )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ٥٣١٠٣-٦ 
طالبا تحويل الفرع السادس من المٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسئولية 
محدودة برٔاســمال وقدره ١٠٠٠، لتصبح الشــركة مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم: 
1. امل عبدالحسين ربيع ابراهيم علي الحلواكي

BINU SAMUEL KAVUMKAL .2
SHIBU DANIEL .3

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
السيد عبدهللا محمد شكر هللا علي المالك لـ بريزمس لاستشارات االدارية 
)مٔوسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٧٤٠٧٩ طالبا تحويل الفرع 
الثاني من المٔوسســة الفردية)إيدوكتيتشون باس لألستشارات( ٕالى شركة 
ذات مسئولية محدودة برٔاسمال وقدره ٥٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم: 
1. عبدهللا محمد شكر هللا علي
2. أمين عبدهللا حسين عبدهللا

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد محمــد فــاروق عبدالغفــور محمــد ميــرزا المالــك للمؤسســتين 
قصــر الدولفيــن للمقــاوالت ومؤسســة الدولفيــن للتركيب )مٔوسســة فردية( 
تحويــل  طالبــا  و٧٦٦٩٤-٤   ٧٦٦٩٤-٣ رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلين 
ٕالــى شــركة دولفيــن لاستشــارات ذ.م.م و هــي شــركة ذات  المٔوسســتين 
مســئولية محــدودة برٔاســمال وقــدره ١٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
ANITHA SIVA KUMAR .1

2. محمد فاروق عبدالغفور محمد ميرزا
SIVA SELVA KUMAR SRIKRISHNAN NADAR .3

القيد : 53103-6 

 تاريخ: 8/9/2019

القيد : ٧٦٦٩٤-١ 

 تاريخ: 9/2019/١٢

)CR2019-117110(  ٕاعالن رقم
تنازل أو بيع  – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ٔادناه : حبيب علي عبدهللا الشــغل  بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي : ٕالى السيد/ حيدر حبيب علي عبدهللا الشغل 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .   

رقم القيد
١-١٤٠٦٤

االسم التجاري
مصنع حبيب علي للفخار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  تاريخ: 8/9/2019
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١١٨٨٥٥
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جعفر مكي حسن ال رضي

االسم التجاري الحالي: كوكونتالي كافيه
االسم التجاري الجديد: كافتيريا تال عالي

قيد رقم: ٤-٩٠٤٢٤

 تاريخ: 9/2019/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )----( لسنة 2019 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 

ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
فاســلتي  فيكســت  لـــ  المالــك   ABDUL NISAR KOLLATH الســيد  ٕاليهــا 
رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مٔوسســة  سلوشــنز  مينتيننــس 
١٣١١٢٣ طالبا تحويل المٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة 
برٔاســمال وقــدره ٣٠٠٠ دينــار بحريني، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم: 
1. خلود عبدالستار السريهيد

ABDUL NISAR KOLLATH .2
FAIZAL ISMAIL .3

القيد : 131123-1 

 تاريخ: 4/9/2019

الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 14 محرم 1441 - العدد 3986 10



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

11 الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 14 محرم 1441 - العدد 3986



international
@albiladpress.com

طائرات حربية تقصف 
إدلب رغم الهدنة

ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
وسكان أن أجزاء من محافظة إدلب 

تعرضت لضربات جوية أمس الخميس، 
وذلك على الرغم من وقف إطالق النار 
الذي أوقف هجوما ضاريا للجيش في 
المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال المرصد، الذي يراقب الحرب من 
مقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية 

الحكومية قصفت قرى في جنوب 
محافظة إدلب للمرة األولى في نحو 
أسبوعين. وتشهد إدلب، الواقعة في 

أقصى شمال غرب سوريا وآخر معقل كبير 
للمعارضة، هدوءا في الضربات الجوية منذ 

أعلنت دمشق وحليفتها الرئيسة موسكو 
وقفا إلطالق النار في 31 أغسطس.

الرئيــس الفلســطيني يثمــن مواقــف الســعودية التاريخيــة لنصــرة قضيتنــا

غارات إســرائيلية على موقع عســكري لحماس في بيت الهيا

خادم الحرمين: إعالن نتنياهو تصعيد بالغ الخطورة

نتنياهو يتوعد بـ “حرب مختلفة” في غزة

أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، أمس الخميس، خالل اتصال 
محمود  الفلسطيني،  بالرئيس  هاتفي 
عباس، ما أعلنه رئيس وزراء إسرائيل، 
من  أراض  ضــم  نيته  نتنياهو،  بنيامين 

الضفة الغربية المحتلة.
إدانة  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  وأكــد 
ــمــا أعــلــنــه  الــمــمــلــكــة ورفــضــهــا الــقــاطــع ل
نتنياهو عن نيته ضم أراض من الضفة 
الغربية المحتلة العام 1967، وفقا لوكالة 

األنباء السعودية )واس(.
“ُيعد تصعيدا  وأوضــح أن هــذا اإلعــالن 
بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، 
المتحدة  األمم  لميثاق  صارخا  وانتهاكا 
الــمــحــاولــة  وأن  ــة،  ــيـ ــدولـ الـ واألعــــــــراف 
الواقع  األمر  سياسة  لفرض  اإلسرائيلية 
الــثــابــتــة للشعب  ــحــقــوق  ال لـــن تــطــمــس 

الفلسطيني”.
الفلسطيني  الــرئــيــس  ثــّمــن  جــهــتــه،  مــن 
الملك  واهتمام  حــرص  عــبــاس،  محمود 
بالقضية  الكبير  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
الفلسطينية، ومواقف السعودية الدائمة 
فلسطين  تــجــاه  والـــحـــازمـــة  ــتــة  ــاب ــث وال
والمحافل  القمم  مختلف  فــي  وشعبها 

اإلقليمية والدولية.
تقف  السعودية  إن  الرئيس عباس،  قال 
الــعــادلــة  قضيتنا  جــانــب  ــى  إلـ تــاريــخــيــا 
دوما، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه 

المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.

عقد  إلــى  المملكة  بدعوة  عباس  وأشــاد 
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي 
لبحث  الخارجية؛  وزراء  مستوى  على 
تجاه  المواقف  الموضوع ومراجعة  هذا 
إســرائــيــل بــهــدف مــواجــهــة هــذا اإلعــالن 

ــزم مــن  ــلـ ــا يـ ــاذ مــ ــخــ ــ ــــه وات ــدي ل ــصـ ــتـ والـ
ــع خــطــة تــحــرك عاجلة  ــراءات ووضـ ــ إجـ
نحوه والتصدي له، مشيدا بالبيان الذي 
وضع  الــذي  وموقفها  المملكة  أصــدرتــه 

النقاط على الحروف.

بنيامين  اإلسرائيلي،  ــوزراء  الـ رئيس  قــال 
نــتــنــيــاهــو، أمـــس الــخــمــيــس، إن اســتــمــرار 
غـــزة يجعل حربا  الــصــواريــخ مــن  ــالق  إطـ
الساحلي  القطاع  في  النشطاء  ضد  أخــرى 
أمــرا ال مفر منه، وهو أحــدث إعــالن يلفت 
إسرائيل  توجه  أيام فقط من  قبل  األنظار 

إلى االنتخابات البرلمانية.
وكشف نتنياهو عن وجود خطط متقدمة 
لضرب غزة، الفتا إلى أنه سيقرر التوقيت 

األمثل للهجوم.

وقــال فــي مقابلة مــع إذاعـــة كــان ريشيت 
كــانــت  إذا  إال  ــرب  ــحــ ــ ال أشـــــن  “ال  بـــيـــت: 
ــأرواح جنودنا  الــمــالذ األخــيــر وال أخــاطــر بـ
والمواطنين لمجرد التصفيق، ربما لن يكون 
أمامنا خيار سوى الدخول في حملة كبيرة، 
حرب ضد القوات اإلرهابية في غزة”، وفق 

تعبيره.
كما أضاف قبل وقت قصير من السفر إلى 
روسيا لحضور اجتماع خاطف مع الرئيس 
قبل دقيقة  ذلك  أبدأ  “لن  بوتين:  فالديمير 

واحدة من استعدادنا، ونحن نستعد لحرب 
مختلفة”.

ــك، شــنــت طــائــرات حربية  فــي غــضــون ذلـ
إسرائيلية غارتين على موقع عسكري تابع 
لميليشيا حركة حماس في بلدة بيت الهيا 

شمالي قطاع غزة.
ــائـــرة اســتــطــالع إســرائــيــلــيــة  وأطــلــقــت طـ
صاروخين على موقع في بلدة بيت الهيا، 
 )F16( غـــارة شنتها طــائــرة  بــدقــائــق  تــالهــا 
بالكامل  أدى تدميره  ما  الموقع  على نفس 

واشتعال النيران فيه.
اإلسرائيلي  الجيش  أن  مــصــادر  ــادت  وأفــ
لحماس  التابع  “عسقالن”  موقع  على  أغــار 
بخمسة  غزة  قطاع  الهيا شمالي  بيت  في 

صواريخ.
وقال شهود عيان إن مسلحين أطلقوا النار 
من رشاشات ثقيلة صوب طائرة إسرائيلية 
أثــرهــا على ما  شمالي قــطــاع غـــزة، وعــلــى 
اإلنــذار في منطقة  انطلقت صفارات  يبدو 

زكيم القريبة.

الرياض ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

بيروت ـ رويترز

الملك سلمان بن عبدالعزيز ومحمود عباس )صورة أرشيفية(

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةالجزائر ـ رويترزجوبا ـ أ ف ب

ــوزراء الــســودانــي عبدهللا  ــ وصــل رئــيــس ال
إلى جوبا عاصمة  الخميس  أمس  حمدوك 
دولة جنوب السودان في زيارة هي األولى 
تــولــيــه مــنــصــب رئــيــس الحكومة  لــه مــنــذ 
لحمدوك  المرافق  الوفد  ويضم  االنتقالية. 
عبدهللا،  محمد  أســمــاء  الخارجية  وزيـــرة 
الطريفي  شرطة  الفريق  الداخلية  ووزيــر 
مدني  والصناعة  التجارة  ووزيــر  إدريــس، 
والتعدين  الطاقة  وزير  جانب  إلى  عباس، 
عـــــادل إبـــراهـــيـــم. وتـــأتـــي زيــــــارة رئــيــس 

بعد  إلــى جوبا  الــســودان  وزراء 
المسلحة  الــحــركــات  تــوقــيــع 
مع  الثالثاء،  إطــاريــا،  اتفاقا 

الحكومة السودانية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر اإلعــــــــالم 
فــيــصــل محمد  الــســودانــي 

ــح، فــي مــؤتــمــر صحفي  صــال
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم 

األربــــــعــــــاء 

إن “رئيس الوزراء سيتوجه الخميس في 
ــذه أول  ــارة إلـــى جــنــوب الـــســـودان، وهـ زيــ
أن  على  الخيار  ووقــع  لــه،  زيــارة خارجية 
خصوصية  على  تأكيدا  جوبا،  إلــى  تكون 

العالقة بين السودان وجنوب السودان”.
ــارة ستبحث  ــزيـ الـ أن  إلـــى  وأشــــار صــالــح 
العالقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك 
الجهود  جانب  إلــى  وجوبا  الخرطوم  بين 
في  الــســالم  إلحــالل  جوبا  بها  تقوم  التي 
ــا صــبــاح  ــادر جــوب ــودان. إلـــى ذلـــك غــ ــســ ــ ال
ــادي  ــســي ــمــجــلــس ال ــخــمــيــس، وفــــد ال ال
الحركات  مع  المباحثات  عقد  الــذي 
حمدان  محمد  أول  الفريق  بقيادة 
رئيس  المغادر  الوفد  دقلو. ورافق 
المعارضة  فــي  الشعبية  الــحــركــة 
الجنوبية رياك مشار بعد مباحثات 
بشأن  كــيــر  سلفا  الــرئــيــس  مــع 
الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات 

األمنية.

ــان الــجــيــش الــجــزائــري،  ــ أكـــد رئــيــس أرك
الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، 
على أنــه مــا مــن أحــد لديه الــقــدرة على 

إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر.
ــح قــايــد صــالــح فــي خــطــاب ألقاه  وأوضـ
الميدانية  الــزيــارة  مــن  يــوم  ثالث  خــالل 
ــــى الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة  الــتــي قـــادتـــه إل
الخامسة بقسنطينة، أن الجزائر ستخرج 
من أزمتها وال أحد له القدرة على إيقاف 
الجزائرية  “النهار”  صحيفة  ونقلت  ذلك. 
“إمــا أن تكون مع  عن قايد صالح قوله: 

الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها”.
ــيــــس أركــــــــان الــجــيــش  ــ وأثــــنــــى رئ

الجزائري في خطابه على رئيس 
الــــــوزراء نـــور الـــديـــن بـــدوي، 
تولت  بـــدوي  “حكومة  قــائــال: 

صعبة  ظــروف  في  مهامها 
مضيفا  عــاديــة”،  وغير 

الــحــكــومــة  هــــذه  أن 

مــن  الـــكـــثـــيـــر  تــحــقــق  أن  ــاعـــت  ــطـ ــتـ “اسـ
مكان  “ال  وتــابــع:  الميدانية”.  اإلنــجــازات 
لمسك  وال  الــجــزائــر  فــي  نوفمبر  ألعـــداء 

العصا من الوسط”.
ويــأتــي خــطــاب قــايــد صــالــح بعد إعــالن 
أن رئيس  الثالثاء،  وسائل إعالم دولية، 
من  قــريــبــا  سيستقيل  بــــدوي،  ــوزراء  ــ ــ ال
“تسهيل  شأنها  مــن  خطوة  فــي  منصبه، 
إجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة” الــمــقــرر 

إجراؤها في البالد هذا العام.
ــدوي مــطــلــبــا أســاســيــا  ــ ــ ــل ب ــيـ ــد رحـ ــعـ ويـ
للمحتجين الذين أجبروا الرئيس السابق 
ــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة على  عــبــد ال
االستقالة في أبريل الماضي، 
انتخابات  إجراء  ويرفضون 
جـــديـــدة إلــــى حــيــن حـــدوث 
ــر جـــــــذري  ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ ت
ــيـــكـــل  فــــــــي هـ

السلطة.

ذكر مقربون من رجل األعمال نبيل القروي، 
في  المبكرة  الرئاسية  لالنتخابات  المرشح 
األربــعــاء إضرابا  ليلة  بــدأ منذ  أنــه  تــونــس، 
مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

ــقــروي إنــهــم يبذلون  ــال مــقــربــون مــن ال وقـ
ــلــتــراجــع عـــن قـــرار  جـــهـــودا حــثــيــثــة مــعــه ل
اإلضراب، الذي جاء احتجاجا على اعتقاله 
وغسل  بالفساد  تتعلق  بتهم  أسابيع  منذ 
أمــــوال.  والــشــهــر الــمــاضــي، أوقــفــت قــوات 
كـــان في  بينما  الـــقـــروي  الــتــونــســيــة  األمــــن 
بشبهة  بسجنه  قــضــائــي  ــرار  قـ إثـــر  عــربــتــه، 

األمـــوال  وغسيل  الضريبي  الــتــهــرب 
قــدمــتــهــا منظمة  عــقــب شــكــوى 

بمكافحة  المعنية  يــقــظ(  ــا  )أنـ
الذي  الــقــروي،  ويقبع  الفساد. 
يتهم رئيس الحكومة يوسف 

إلزاحته  األمــر  بتدبير  الشاهد 
مـــن ســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــات، 

خــــــلــــــف قــــبــــضــــان 

ــاقــيــة. ويـــبـــث تــلــفــزيــون  ــمــرن فـــي ســجــن ال
اليوم  امــتــداد  على  للقروي  المملوك  نسمة 
مساعدات  يـــوزع  وهــو  تظهره  تسجيالت 
على فقراء، بينما تمضي حملته االنتخابية 
قدما في العديد من مناطق البالد، خصوصا 
ــتــي تسعى  الــفــقــيــرة، بــمــشــاركــة زوجــتــه ال
والجنوب  الشمال  في  المهمشين  الستمالة 
مستعملة نفس عــبــارات زوجــهــا. ورغــم أن 
الدورة األولى من انتخابات الرئاسة تجري 
الثانية  ــدورة  الـ تعقد  بينما  المقبل،  األحــد 
الشهر القادم على األرجح، لم يحدد القضاء 
القروي.  تاريخ إلصدار حكم بخصوص  أي 
التعقيب في  الجمعة محكمة  وستنظر 
وتقول  محاموه.  قدمه  إفــراج  طلب 
الــهــيــئــة الــمــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات إن 
الرسمية  القائمة  يبقى ضمن  القروي 
يصدر  لم  طالما  للمرشحين 
أي حكم نهائي في 

حقه.

مرشح للرئاسة في تونس يضرب عن الطعامقائد الجيش الجزائري يحذر األعداءحمدوك يصل جوبا في أول زيارة رسمية
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االمم المتحدة ـ أ ف ب

برن ـ أ ف ب

تبنى مجلس األمن الدولي أمس الخميس باإلجماع قرارا مدد بموجبه لعام، أي حتى 
15 سبتمبر 2020، تفويض بعثته السياسية في ليبيا، مضيفا إليها مهمة دعم “وقف 

إطالق نار محتمل”.
ويطلب النّص الذي أعّدته المملكة المتحدة، من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش تقديم خيارات لمجلس األمن “للتوصل إلى وقف إطالق نار مستدام” في 
ليبيا. وسيترتب على غوتيريش تحديد “الدور المحتمل” الذي يمكن أن تقوم به بعثة 

األمم المتحدة في ليبيا “لدعم” وقف إطالق النار، بحسب القرار.
وجاءت هذه اإلضافة بناء على طلب مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غسان سالمة. 

ويسعى األخير إلى وقف المعارك وإحياء عملية تسوية سياسية.

أعلنت سويسرا أنها سحبت للمرة األولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية تمت 
إدانته دين باالنتماء إلى منظمة إرهابية.

وأفاد بيان “للمرة األولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من 
شخص يحمل جنسية أخرى”. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البيان أن الرجل حكم 
عليه بالسجن “عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين لصالح منظمة إسالمية 
الجنسية  سحب  بإمكانها  الهجرة  دائرة  أن  الفيدرالية  السلطات  وتؤكد  محظورة”. 
السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى “يقوض بشكل خطير مصالح أو سمعة 
سويسرا، وبالتالي يعرض أمن البالد للخطر”. ويمكن للرجل الذي لم تكشف هويته 

وجنسيته األخرى أن يستأنف القرار أمام المحكمة اإلدارية االتحادية.

األمم المتحدة تمدد لعام تفويض بعثتها بليبيا

سويسرا تسحب الجنسية من مدان باإلرهاب

واشنطن ـ وكاالت واشنطن ـ رويترز

ذكر تقرير نشرته مجلة “بوليتيكو” األميركية، 
أمس الخميس، أن تقريرا أمنيا رجح وقوف 
للهواتف  مراقبة  أجهزة  وضع  وراء  إسرائيل 
الــمــتــحــركــة داخـــل الــبــيــت األبــيــض وبــمــواقــع 

حساسة بواشنطن في العامين الماضيين.
رفيع  أمــيــركــي  مــســؤول  عــن  المجلة  ونقلت 
سابق لم تكشف عن اسمه قوله، إنه بخالف 
حوادث التجسس األخرى، التي اكتشفت على 
األراضي األميركية، فإن إدارة الرئيس دونالد 
كما  اإلسرائيلية،  الحكومة  “توبخ”  لم  ترامب 

لم تكن هناك أي تبعات للحادثة.
ووفق التقرير، فإن األجهزة، التي نصبت على 
مقربة من البيت األبيض تشبه أبراج اإلشارة 
“الخلوية” العادية، لكنها في واقع األمر أجهزة 
مالك  هــويــة  عــن  معلومات  وتعطي  تنصت 
الهاتف المتحرك، فضال عن بيانات من داخل 
الــتــقــاط المكالمات  ــى جــانــب  إل الــجــهــاز، هــذا 

والتنصت عليها.
أن  إلـــى  السابقين  الــمــســؤولــيــن  أحـــد  ــار  وأشــ

األجهزة كانت تهدف على األرجح للتجسس 
ــار مــســاعــديــه  ــ ــب عـــلـــى الـــرئـــيـــس تــــرامــــب وكــ
والمقربين منه، دون أن يؤكد فيما إذا كانت 
تحقيق  في  نجحت  قد  اإلسرائيلية  الجهود 

مبتغاها.
وردا على تلك األخبار، اكتشف مسؤولون في 
وزارة األمن الداخلي “أدلة” على وجود أجهزة 

مراقبة في العاصمة، دون أن يتم نسبها إلى 
جهة محددة.

الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  شعر  وهــكــذا 
عملت  التي  الهيئات  جانب  إلى  آي”  بي  “إف 
العمالء اإلسرائيليين هم من  القضية أن  في 
يقفون وراء تركيب األجهزة بحسب ما نقلت 

“بوليتيكو”.

ــر الــخــزانــة األمـــيـــركـــي، أمــس  ــن وزيــ أعــل
للقاء  اآلن  حتى  خطط  ال  أنــه  الخميس، 
ــد تــرامــب  ــال بــيــن الــرئــيــس األمــيــركــي دون

ونظيره اإليراني حسن روحاني.
مع  مقابلة  في  منوتشين،  ستيفن  وقــال 
تــزال  ال  واشــنــطــن  إن   ،”CNBC“ شبكة 
الضغوط  حملة  في  اآلن  حتى  مستمرة 

القصوى على إيران.
األميركي  الرئيس  حذر  األربعاء،  وأمــس 
دونــالــد تــرامــب، إيـــران مــن أن تخصيبها 
عليها،  جدا”  “خطيرا  سيكون  لليورانيوم 
للقاء  سعيه  حــول  ســـؤال  على  رد  وفــي 
روحــانــي، قــال ترامب: “ال أسعى إلــى أي 
الجمعية  فــي  اإليــرانــي  الرئيس  مــع  لقاء 

العامة لألمم المتحدة”.
البيت  فــي  للصحافيين  تــرامــب  ــال  وقــ
األبيض ردا على سؤال عن إمكان تخفيف 
ــضــغــوط  ــمــتــحــدة حــمــلــة “ال الــــواليــــات ال
القصوى” على إيران “سنرى ما سيحدث”.

جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن خالفات 
بين مستشار األمن السابق جون بولتون 
الــعــقــوبــات على  وتــرامــب حــول تخفيف 
إيران، حيث عارض بولتون الفكرة بشدة.

روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  وأعلن 
التزاماتها  تقليص  ســتــواصــل  بـــالده  أن 

النووية عند الضرورة.
وأشار روحاني في اتصال هاتفي، مساء 
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مع  األربــعــاء، 
مع  لمحادثات  معنى  “ال  أنه  إلى  ماكرون 
عقوباتها  ترفع  لم  ما  المتحدة  الــواليــات 

عن طهران”.

التقرير يرجح وضع إسرائيل ألجهزة تجسس على الهواتف بالبيت األبيض

وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين في واشنطن )رويترز(

تحدث عــن زراعة أجهزة للتنصــت على الهواتف بمواقع حساســة منوتشــين: ال خطط حتــى اآلن للقاء ترامب مــع روحاني
تقرير: إسرائيل تتجسس على البيت األبيض واشنطن مستمرة بالضغط على إيران



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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خيارات األزمة اإليرانية 
األميركية )1(

ذكــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” مؤخــرًا أن الواليــات المتحــدة تمكنــت مــن تدمير نســخة 
لمنشــأة نوويــة إيرانيــة، تقــع علــى عمق 80 متــرا تحــت األرض، ووفقا للصحيفــة ذاتها فقد 
شــيدت واشــنطن قبــل 10 ســنوات نموذجــًا مشــابهًا فــي حجمــه لمنشــأة “فــوردو” النوويــة، 
التــي تقــع علــى بعــد نحــو 100 كيلومتــر جنــوب العاصمة اإليرانيــة طهران، وتــم قصف هذا 
النموذج في إطار عملية محاكاة بأم القنابل التي تزن نحو 13 طنا ونصف الطن، كما كشفت 
الصحيفة في تقريرها، أن مسؤولين إسرائيليين درسوا احتمال إطالق هجوم عسكري ضد 
إيران، مع أو دون موافقة الواليات المتحدة، وأفادت أن المسؤولين اإلسرائيليين يعتقدون 
أن الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، قــد ال يعارض مثل هــذا الهجوم، خالفا لســلفه باراك 

أوباما، مؤكدة أن هناك تباينا بين ترامب وأوباما حول التعامل مع التهديد اإليراني.
اعتبــر بعــض المراقبيــن هــذا التقرير أحد مؤشــرات التصعيد المحتمل في األزمــة اإليرانية، 
وأن هناك احتمالية عالية لتوجيه ضربة عســكرية مفاجئة للمنشــآت النووية اإليرانية، لكن 
الواقــع والتجــارب الســابقة تقــول إن مثل هذه االســتعدادات مســألة تقليدية بالنســبة لقوة 
عظمــى مثــل الواليــات المتحــدة عليهــا أن تســتعد بــكل البدائــل والخيــارات االســتراتيجية 
وتطرحهــا علــى الطاولة أمام القائد األعلى للقوات المســلحة )الرئيس األميركي( كي يوظف 

هــذه األدوات ضمــن دبلوماســيته في التعامل مــع التهديد اإليراني للمصالح االســتراتيجية 
األميركية. أما بالنسبة إلسرائيل، فمن الطبيعي أن تحتل مثل هذه النقاشات صدارة أولوية 
االســتراتيجيين هنــاك فــي ظــل التصعيد القائم مع وكالء إيران وفــي مقدمتهم “حزب هللا” 
اللبنانــي، ولكــن تبقى اســتنتاجات مهمة أولها أن إســرائيل لن تغامــر ـ على األرجح ـ بخوض 
صراع مباشر مع النظام اإليراني ما لم يتم تقليص قدرات وكالء إيران على توجيه ضربات 

مضادة في العمق اإلسرائيلي.

الرئيس ترامب ال يميل مطلقًا لخيار الحرب، واإلشارة األكثر وضوحًا على ذلك ال  «
تتعلق بإيران بل بحركة طالبان التي كان يزمع الرئيس األميركي عقد اجتماع مع 

قادتها في “كامب ديفيد” في ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 من 
أجل توقيع اتفاق يضمن انسحاب جزء كبير من القوات األميركية المتمركزة في 
أفغانستان، وهي إشارة مهمة ألن من الصعب تصور أن يركز البيت األبيض على 

إنهاء انخراط قواته في أفغانستان ويفكر في الوقت ذاته في إشعال جبهة مجاورة 
هي الجبهة اإليرانية، وفي توقيت بالغ الحرج والحساسية حيث تقف الواليات 

المتحدة على مشارف عام االنتخابات الرئاسية! “إيالف”.
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سمو الشيخ صباح األحمد 
الصباح.. له مكانة خاصة 

في قلوب كل العرب
إن الجهــود التــي يبذلها ســمو الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح “قائد 
العمل اإلنساني” حفظه هللا ورعاه وشافاه وأبقاه ذخرا للكويت في سبيل 
اإلنســانية والمســاعدات الدوليــة، جهــود فوق قدرة البشــر، وهذا معروف 
علــى مســرح السياســة العالميــة، أميــر محبــوب فــي كل بقعــة مــن العالــم 
ورصيــده العالمــي مــن التقديــر واالحترام ال حــدود له، كما أن ســموه يعد 
أحد القادة العظام الذين سجلوا دورا مهما ومتعاظما في تاريخ اإلنسانية 
بعطائــه وحبــه غير المحدود لكل المحتاجين في أرجــاء العالم المختلفة، 
ولــه مكانــة خاصــة وعميقة فــي قلوب كل العرب. أمير قــام بأعمال كبيرة 
فــي خدمــة اإلنســانية والســالم وكل عمــل أشــبه بالنجــم الــذي يتــأأل في 
السماء سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، سمو أمير الكويت قدم 

الطريق األمثل للوحدة العربية وإحالل السالم في العالم.
فــي ســبتمبر 2014 ألقــى األميــن العام لأمــم المتحدة بان كــي مون كلمة 
بمناســبة منح األمم المتحدة لقب “قائد العمل اإلنســاني” لصاحب الســمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح شافاه هللا وحفظه للكويت واألمتين 
العربية واإلســالمية، تقديرا لجهود ســموه وإســهاماته ودعمه المتواصل 

للعمليــات اإلنســانية لأمــم المتحــدة وتخفيــف المعانــاة فــي كل أرجــاء 
العالــم، وفــي هــذا الجــو االحتفالــي اإلنســاني المعبــر عــن تقديــر المنظمة 
لســمو أميــر الكويــت رد ســمو األميــر فــي كلمتــه حســب “عبــدهللا يعقوب 
بشــارة” األميــن العام لمجلــس التعاون الخليجي “الفضــل في ذلك إلى أن 
الكويت ومنذ استقاللها وانضمامها لهذه المنظمة الدولية، سنت لها نهجا 
ثابتــا في سياســتها الخارجية، ارتكز بشــكل أساســي على ضــرورة تقديم 
المســاعدات اإلنســانية لجميــع البلــدان المحتاجــة، بعيــدا عــن المحــددات 
الجغرافيــة والدينيــة، وانطالقــا مــن عقيدتهــا وقناعتهــا بأهميــة الشــراكة 
الدوليــة، وتوحيــد الجهــود الدوليــة وتفعيلهــا بهــدف اإلبقــاء والمحافظة 

على األسس التي قامت ألجلها الحياة، وهي الروح اإلنسانية”.

هذا هو سمو الشيخ صباح األحمد، فمنذ أن تولى مقاليد وزارة  «
الخارجية بالكويت عام 1963 ومسيرته زاخرة بالبذل والعطاء 

والتضحيات للكويت الشقيقة واإلنسانية جمعاء. حفظ الله سمو 
الشيخ صباح األحمد أمير دولة الكويت الشقيقة وألبسه ثوب 

الصحة والعافية. أنت للكويت مجد وأمان وفخر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين مركز إقليمي 
لتصدير برمجيات الذكاء 

االصطناعي
الــذكاء االصطناعــي عبــارة عن تكنولوجيا تحويلية تحمل وعــًدا لمنفعة اجتماعية واقتصادية 
هائلــة، ويمتلــك الــذكاء االصطناعي القــدرة على إحداث ثورة في طريقتنــا في العيش والعمل 
والتعلم واكتشافنا األشياء والتواصل، ويمكن أن تزيد أبحاث الذكاء االصطناعي من أولوياتنا 
الوطنيــة، بمــا فــي ذلك زيــادة الرخاء االقتصادي، وتحســين الفرص التعليميــة ونوعية الحياة، 

وتعزيز األمن القومي.
وتقــوم مملكــة البحريــن بتخريــج المئات من طــالب التكنولوجيا وعلــوم الكمبيوتر كل عام مع 
فئة “مشاريع التخرج” عالمية المستوى يمكن أن تكون أساًسا للمشاريع الضخمة في المنطقة، 
هؤالء الطالب هم رواد أعمال ومخترعون محتملون لمبادرات الذكاء االصطناعي المستقبلية، 
ليــس فقــط للبحريــن ولكــن للمنطقــة، لذلك، البــد من ترســيخ البحريــن كمركز إقليمــي لبحوث 
وتطويــر الــذكاء االصطناعــي، وبــدالً مــن قيــام الشــركات متعــددة الجنســيات بتطويــر برامــج 
الذكاء االصطناعي في جنوب آسيا أو أميركا الالتينية أو أوروبا الشرقية لتصديرها إلى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فإنهــا ســتعمل علــى تعزيز هــذه التقنيات فــي البحرين مــع العديد 
مــن الفوائــد لدول مجلــس التعاون الخليجي والمملكة. ويجب أن تكــون مراكز االبتكار للذكاء 
االصطناعي مبادرة وطنية تركز على تطوير التكنولوجيا المشــتركة بين األوســاط األكاديمية 
والصناعة والحكومة في مجال الذكاء االصطناعي، وتتمتع البحرين بالموهبة واألبحاث ذات 
المســتوى العالمــي والتقاليــد القديمــة فــي تعليم الــذكاء االصطناعي لتكون واحــدة من أفضل 
الــدول فــي العالــم مــن حيث قــوة االبتــكار، ويجمع البحــث والتطوير فــي الــذكاء االصطناعي 

بيــن هــذه القــوى اإليجابيــة فــي مبــادرة وطنيــة فريدة. يتــم تنظيم اســتراتيجية االبتــكار في 
مركــز البحــث والتطويــر فــي الــذكاء االصطناعي حول المختبــرات الصناعية، وهــي عبارة عن 
تعاون اســتراتيجي متعدد الســنوات مع التركيز على التكنولوجيا وتطوير المواهب، وســيقوم 
مركز البحث والتطوير في الذكاء االصطناعي بإنشــاء تطبيقات الذكاء االصطناعي المبتكرة، 
وأدوات  منتجــات  شــكل  فــي  والمؤسســات  للشــركات  االصطناعــي  الــذكاء  معرفــة  وتوزيــع 
التكنولوجيــا، وتدريــب موظفــي الشــركات مــن خــالل دورات مخصصــة، وفــي الوقــت نفســه 
الحفــاظ علــى اتصــال مــع مراكــز العلوم األخرى علــى المســتوى العالمي. يمكننا أن نــرى بالفعل 
إمكانات الذكاء االصطناعي في التنمية الدولية: االحتماالت التي ال نهاية لها لتعزيز اإلنتاجية 

واالبتكار عبر الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم، والنقل، والحكم.
ونظــًرا للفــرص والنتائــج المحتملــة لتقنيــات األتمتة والمكننــة الجديدة والتحليــل المتقدم من 
خالل التعلم اآللي والشبكات العصبية، فإن العديد من مراكز االبتكارات األميركية واألوروبية 
تســتثمر في األبحاث التطبيقية عبر عدد من المجاالت لتعزيز الصالح العام باســتخدام الذكاء 
االصطناعــي مــن أجــل التطوير، ويمكن العثور على هــذه المراكز أيضا في كندا وهولندا والهند 

وتايالند باإلضافة إلى إمكانات كبيرة للبحرين في الشرق األوسط.

مثل هذه المبادرة االستراتيجية ستكمل الجهود الكبيرة التي تبذلها  «
“تمكين” وبوليتكنك البحرين )Bahrain Polytechnic( ورئيس مجلس 

الشورى لدعم مبادرات الذكاء االصطناعي واالستثمارات في المملكة.

د. جاسم حاجي

مــا ســر التزامن بيــن التصدعات واالنشــقاقات والفضائــح التي تضرب 
جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة وبيــن الهجمــة الشرســة التــي قادتهــا قنــاة 
الجزيــرة ضــد البحريــن وبعض الدول الشــقيقة في هــذا التوقيت؟ كل 
يوم نسمع المزيد من الفضائح واالنشقاقات التي تصيب قيادات هذه 
الجماعــة فــي تركيــا والتــي تفضــح بالضــرورة الــدول التــي تدعم هذه 

الجماعة من أجل هز استقرار المنطقة برمتها وفي مقدمتها قطر.
آخر هذه الفضائح حكيت على لســان قيادي إخواني منشــق كان يقيم 
بجوار القيادات الفاســدة للجماعة في تركيا، تلك القيادات التي تلقت 
مليــارات الــدوالرات من قطر وتركيا وأقامــت في قصور وعمارات في 

أرقى أحياء إسطنبول التركية.
 هــذا القيــادي اإلخوانــي الــذي انشــق ورفــض سياســات قيــادات هــذه 
الجماعــة اإلرهابيــة وحيــاة البذخ التــي يعيش فيها هؤالء والســيارات 
الفارهــة التــي يركبونهــا، هــو المستشــار عمــاد أبــو هاشــم الــذي قال إن 
القيــادي اإلخواني الكبير محمود حســين يمتلك عمارة في إســطنبول، 
ثمنهــا مليونــا دوالر، ويركــب ســيارة ثمنهــا مليــون دوالر، وإن أعضــاء 

الجماعة الصغار ال يجدون قوت يومهم!
وتحــدث هــذا القيــادي اإلخوانــي المنشــق عــن االتصاالت التــي تجري 
بيــن المخابــرات القطريــة والتركيــة واإليرانيــة وبين قيــادات الجماعة 
العمليــات  عــن  هــؤالء جميعــا  تركيــا وعــن مســؤولية  فــي  اإلرهابيــة 
اإلرهابيــة التــي طالــت أطفاال ونســاء في أنحــاء المنطقــة التي نعيش 

فيها.

ومع تزايد الفضائح التي تهز أركان الجماعة اإلرهابية وتضعف  «
عزيمة الشباب المنتمين إليها وتشعرهم بمدى فساد قيادات 

الجماعة التي غررت بهم واستخدمتهم لوقت طويل، لم تجد قناة 
الجزيرة واإلعالم التركي سوى إعادة قضية جمال خاشقجي إلى 

عناوين الصحف والحديث عن فيديوهات جديدة ومفبركة عن 
وفاة خاشقجي، وفيديوهات قديمة عن البحرين تنم عن إفالس 
إعالمي حقيقي، والهدف من كل هذا هو صرف األنظار تماما عن 
الفضائح والفساد وأعمال القتل التي تقوم بها الجماعة بتوجيه 

وتمويل ودعم من قطر.

جماعة اإلخوان واالنشقاقات 

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

تلقيــت كغيــري خبريــن منفصلين من خالل وســائل التواصــل االجتماعي 
Gulf insid�  ومــن نفــس المصدر وفي يومين متتاليين. مصدر الخبر كان
ers وهــي منصــة إخباريــة إلكترونية، حيث كان الخبر األول الذي انتشــر 
بشــكل ســريع لســبب واحد هو أنه يمس المواطن البحريني بشكل خاص 
والوافد بشكل عام وهذا شيء طبيعي. يقول التقرير إن البحرين تحتل 
المركــز الثالــث عالميــًا مــن حيــث ســعر الكهرباء، وهــذا بالطبــع ليس خبرا 
مفرحــا للبحريــن، وقــد قامــت هيئــة الكهرباء والمــاء مشــكورة بنفي هذا 
التقرير جملة وتفصيالً، وهذه ردة فعل طبيعية لتصحيح المعلومات غير 

الدقيقة التي تبثها القنوات اإلخبارية المختلفة.
أما عن التقرير الثاني فيقول إن نســبة إشــغال العقار الســكني هو ٢٨ % 
و٢٢ % نســبة إشــغال العقــار التجــاري فــي مملكــة البحريــن، بالطبــع هذه 
المعلومــة غيــر صحيــة للبيئــة االســتثمارية ووجهة البحريــن فيما يخص 
االســتثمار العقــاري المزدهــر، وتعطــي انطباعــا غيــر مشــجع، ويــا حبذا لو 

تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بتوضيح هذا األمر.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا صح أن المعلومات التي تبثها هذه القناة 
أو أية جهة أخرى غير صحيحة، فهل للحكومة أو من يمثلها من وزارات 

الدولة الحق في مقاضاتها؟

حكومتنا الرشيدة تعمل بال كلل أو ملل إليجاد واستقطاب الفرص  «
االستثمارية المزدهرة في شتى المجاالت، ووزارات الدولة وهيئاتها 
المختلفة أيضا تقع عليها مسؤوليات إيجاد الحلول، وليكن شعارنا 

التطوير المستمر والعمل بروح الفريق الواحد. بحريننا تستاهل.

معلومات غير صحيحة

زهير توفيقي

ztawfeeqi
@gmail.com
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آل  صقــر  بــن  ســلمان  الشــيخ  أعــرب 
لعاهــل  العميــق  شــكره  عــن  خليفــة 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة على اهتمــام جاللته 
الكبيــر بالحالة الصحية البنته الفارســة 
الشــيخة نجــالء بنــت ســلمان بــن صقر 
آل خليفــة وتوجيهــات جاللتــه االبوية 
بتحقيــق اقصــى درجــات الرعايــة لهــا 
كليــة  بصــورة  للشــفاء  تتماثــل  حتــى 
رياضــة  لممارســة  مجــددا  والعــودة 

الفروسية رياضة اآلباء واالجداد. 
وكانــت الفارســة الشــيخة نجــالء بنــت 
ســلمان بن صقــر آل خليفة قد تعرضت 
للســقوط أثنــاء ســباق شــانتيه بفرنســا 
للقــدرة وأدخلت على إثره للمستشــفى 
لتلقــي العالج الــالزم وأصبحت تتماثل 
فرنســا  فــي  العــالج  وتلقــت  للشــفاء 
بريطانيــا  الــى  ذلــك  بعــد  وانتقلــت 
وباتــت عودتها قريبة لممارســة رياضة 

الفروسية وسباقات القدرة. 
وقال الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة 
“أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر الــى 
مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
المفــدى حفظه هللا ورعــاه على اهتمام 
جاللتــه الكبير والبالــغ بالحالة الصحية 
نجــالء وتوجيهــات  الشــيخة  للفارســة 
جاللتــه االبوية برعاية الفارســة صحيا 
حتــى تتماثل للشــفاء وهــذا االمر ليس 
بغريــب علــى ملــك اإلنســانية والوفــاء 

والقائــد الحكيــم والــذي دائمــا مــا يقف 
الــى جانــب ابنائــه وبناتــه من منتســبي 
الرياضيــة فــي رحلتهــم نحــو  الحركــة 
تشــريف المملكة في مختلف الفعاليات 
باســم  اإلنجــازات  لتحقيــق  الرياضيــة 

البحرين ورفع علمها عاليا”. 
وتابع الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة 
“كان الهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
الفارســة  بحالــة  الملكــي  الفريــق  قائــد 
الشــيخة نجالء وتوجيهات سموه نحو 
رعايتهــا صحيــا وقــع كبيــر في نفوســنا 
وهو أمر يدل على اهتمام ســمو الشيخ 
بالفرســان  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
جانبهــم  الــى  والوقــوف  والفارســات 
فــي مختلــف الظــروف، وإن توجيهــات 
سموه بتوفير الرعاية الصحية للفارسة 
نجــالء اثلجــت صدورنــا وجعلتنــا على 
بالحركــة  ســموه  باهتمــام  تامــة  ثقــة 
الرياضيــة البحرينية وجميع منتســبيها 
مختلــف  فــي  المملكــة  يمثلــون  الذيــن 

المحافل الخارجية. 
ونوه الشــيخ سلمان بن صقر آل خليفة 
المجلــس  رئيــس  نائــب  اهتمــام  الــى 
األعلــى للبيئــة رئيــس االتحــاد الملكــي 
ســمو  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وقال 
“قدم ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
خليفــة اهتمامــا كبيــرا للحالــة الصحية 
للشــيخة نجــالء وهــذا االهتمــام دليــل 
للفرســان  ســموه  رعايــة  علــى  واضــح 
الدائمــة  متابعتــه  وإن  والفارســات 
واتصاالتــه المســتمرة لالطمئنــان علــى 
صحة الفارســة الشــيخة نجالء كان لها 

اثر كبير في نفوسنا جميعا”.
الذيــن  لــكل  تقديــره  عــن  اعــرب  كمــا 
الحالــة  عــن  لالستفســار  تواصلــوا 

الصحيــة للشــيخة نجــالء بنــت ســلمان 
بن صقر آل خليفة، وأكد الشيخ سلمان 
بن صقر آل خليفة أن الفارسة الشيخة 
نجالء تماثلت للشــفاء وباتت في حالة 
صحية جيدة وهي اآلن تستعد للعودة 
مجددا لممارسة رياضة القدرة وتمثيل 
الفريــق الملكــي فــي ســباقات القــدرة، 
مشــيرا الــى أن الشــيخة نجــالء ترفــع 
خالص الشكر والتقدير الى مقام جاللة 
الملك  وســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
بالحالــة  اهتمامهــم  علــى  خليفــة  آل 
بتوفيــر  وتوجيهاتهــم  لهــا  الصحيــة 
الرعاية الصحية لها وصوال الى تماثلها 

للشفاء.

سمو الشيخ ناصر بن حمد جاللة الملك

نجــاء الشــيخة  للفارســة  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  بعــد 

جاللة الملك يتلقى شكر سلمان بن صقر
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الــدور  منافســات  )الجمعــة(  اليــوم  تلعــب 
الملــك  كأس جاللــة  لمســابقة  التمهيــدي 

3 مباريــات عنــد  بإقامــة  القــدم،  لكــرة 
6.30 مساء.

يلعب مدينة عيســى مع االتفاق على 
االتحــاد  الوطنــي،  البحريــن  اســتاد 
مــع قاللــي علــى اســتاد الشــيخ علــي 
بــن محمــد آل خليفــة، البحريــن مــع 

التضامن على ملعب نادي النجمة.
مدينــة  يدخــل  األولــى،  المبــاراة  فــي 

عيســى بقيــادة المــدرب الوطنــي محمــد 
المقلــة أمــام االتفــاق الــذي يقــوده المدرب 

الوطني محمد عبدالغني.
وفــي المبــاراة الثانيــة يدخــل االتحــاد بقيــادة 

المــدرب الوطنــي مرتضــى عبدالوهــاب أمــام قاللي 
بقيادة المدرب الوطني صديق زويد.

وفــي المبــاراة الثالثــة، يدخــل البحرين بقيادة المــدرب الوطني 
عدنان إبراهيم أمام التضامن بقيادة المدرب الوطني سيد محمد 

جواد.

وتعتبــر مباريــات الــدور التمهيدي مؤهلة 
إلــى دور الـــ 16 لمســابقة كأس جاللة 
الملك لكرة القدم “أغلى الكؤوس”، 
إذ تســعى الفــرق فــي انطالقتهــا 
فــوز  كســب  عبــر  الموســم  لهــذا 
مهــم ســيجعلهم مــع الفــرق الـ13 
اآلخريــن الموجودين ضمنيا في 
دور الـــ 16 وهــم فرق دوري ناصر 
بن حمــد الممتــاز للموســم الماضي 
2018 - 2019، باإلضافــة إلــى الفــرق 
أصحــاب المراكــز مــن 1 وحتــى 3 فــي 
دوري الدرجــة الثانيــة للموســم الماضي 

أيضا.
الفــرق  التمهيــدي  الــدور  مباريــات  وتجمــع 
الحاصلــة علــى المراكز مــن 4 وحتى 9 في دوري 
الدرجــة الثانيــة للموســم الرياضــي الماضــي 2018 - 

2019، وتلعب بنظام المباراة الواحدة.
يشــار إلــى أن دوري الدرجــة الثانيــة ســينطلق يــوم 17 ســبتمبر 

الجاري.

3 مباريــات إلكمــال أطــراف دور الـــ16 بأغلــى الكؤوس
اليوم تمهيدي كأس الملك لكرة القدم

تتجــه األنظار مســاء اليوم نحــو صالة اتحاد 
كــرة الســلة بــأم الحصــم، حيــث تقــام قمــة 

زيــن  لــدوري  الخامســة  الجولــة  لقــاءات 
المحــرق واألهلــي،  بيــن  األولــى  الدرجــة 
في الســاعة ٧:٤٥ مســاء، ضمن منافسات 
التمهيــدي  الــدور  مــن  الخامســة  الجولــة 

للمسابقة.
وتســبق قمة الجولة، لقاء ســيجمع بين سماهيج 

ومدينــة عيســى الباحثيــن عــن فــض الشــراكة 
علــى صعيــد النقطــة الرابعــة وتحقيــق الفــوز 

األول لهما.
قــد  الخامســة  الجولــة  وكانــت 
الماضــي  األربعــاء  يــوم  افتتحــت 
وســترة  والمنامــة  الحالــة  بلقــاءي 

المنافســات  تتوقــف  أن  قبــل  والنويــدرات، 
بســبب إجازة عاشوراء، لتستأنف اليوم، على أن 

تختتــم يــوم غٍد بلقاءي البحريــن والنجمة والرفاع 
واالتحاد.

وعــودة لمباراة الليلة، يســعى الفريق األهــالوي لمواصلة بدايته 

االنتصــار  وتحقيــق  الــدوري  فــي  القويــة 
لــه  يكفــل  الــذي  التوالــي  علــى  الخامــس 
فريــق  مــع  بالشــراكة  الصــدارة  مواصلــة 

المنامة.
فــي المقابل، يســعى فريق المحــرق لتجنب 
الخسارة الثانية التي ستبعده عن المنافسة 

على صدارة الدور التمهيدي.  
نقــاط   ٨ بـــ  الثانــي  المركــز  األهلــي  ويحتــل 
بالعالمــة الكاملــة مــن ٤ انتصــارات، فيمــا يتبوأ 
المحرق المركز الرابع بـ ٧ نقاط من ٣ انتصارات 

وخسارة واحدة.
المــدرب  األهلــي  تدريــب  ويقــود 
الوطنــي أحمد جان الــذي يعول على 
تشــكيلة مكونــة مــن هشــام ســرحان، 
ميثم جميل، محمد قربان، علي عقيل والصربي 

مايلك إليك.
فيمــا يتولى اإلشــراف على تدريــب المحرق المدرب 
األميركــي ديــن موري الذي يعول على تواجد أحمد حســن، بدر 

جاسم، كاظم ماجد، محمد بوعالي واألميركي أرتينو.

زيــن لــدوري  الخامســة  الجولــة  اســتئناف  اليــوم 
قمة سالوية بين المحرق واألهلي

منتخبنا يواجه مصر “رابع العالم” للمحافظة على اللقب
نهائــي البطولة العربية للناشــئين للكرة الطائرة باألردن

يســعى منتخبنــا الوطني للناشــئين للكرة الطائرة إلى المحافظة علــى لقب البطولة العربية 
الخامســة عشــرة التــي تختتــم اليــوم )الجمعــة( بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية عندمــا يلتقي 
منتخب مصر في المباراة النهائية التي ستقام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مملكة البحرين 

على صالة األميرة سمية.

وكان منتخبنــا الوطنــي بقيــادة الجهاز الفني 
الوطنــي المكون من المدرب عبدهللا عيســى 
ومساعده ياسين الميل قد بلغ النهائي بعدما 
تصــدر المجموعــة األولــى بجــدارة ) 5 نقاط( 
 3/2 والجزائــر   3/0 فلســطين  علــى  متفوقــا 
ليتأهــل لــدور الثمانيــة ويفــوز علــى الكويــت 
3/2 ليصعــد لنصــف النهائــي ويتخطــى عمان 

3/0 ويتأهل للمباراة النهائية.
النســخة  لقــب  هــو حامــل  منتخبنــا  ويعتبــر 
الماضية التي أقيمت في األردن العام 2017 
مــرات   4 باللقــب  تــوج  أن  لمنتخبنــا  وســبق 
حســب ما تشــير اليه مصادر االتحــاد العربي 

فــي األرشــيف الرســمي التابع لالتحــاد وكان 
ذلــك فــي النســخة الماضيــة 2017 رقــم 14 
العــام  بتونــس   12 رقــم  والنســخة  بــاألردن، 
 ،2011 العــام  بمصــر   11 والنســخة   ،2013

والنسخة رقم 7 باألردن العام 2009.
وتضم قائمة المنتخب كال من: محمد جعفر، 
حســين علي، علي محمد، محمد عبدالعظيم، 
ســيد هاشــم عيســى، محمــد هــادي، عبــدهللا 
خليــل  محمــد،  بــدر  صــادق،  أحمــد  محمــد، 
ابراهيــم، حســين محمــد، علــي محمــد جواد، 
ويتــرأس بعثــة المنتخب عضو مجلس اإلدار 

محمد الذوادي.

ولــن تكــون مواجهــة المنتخــب ســهلة اليوم، 
حيــث إن “األحمــر” ســيلتقي منتخــب مصــر 
رابــع بطولــة العالــم تحــت 19 للكــرة الطائــرة 
والتــي اختتمــت اخيــرا فــي تونــس، حيــث 
خســر المصريــون أمــام المنتخــب اإليطالــي 
الــدور قبــل النهائــي بنتيجــة 2-3، ثــم خــاض 
مبــاراة تحديد المركزين الثالــث والرابع أمام 

األرجنتين وخسر بنتيجة 3/1.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة 
الثالثــة، ومعه منتخبــات ألمانيــا واألرجنتين 

واليابان والمكســيك، وتمكن الفريق المصري 
مــن تحقيــق االنتصار على منافســيه األربعة، 
وبــدأ بالفــوز علــى المنتخــب األلمانــي بثالثة 
أشــواط مقابــل شــوطين، ثــم حقــق االنتصار 
على األرجنتين بثالثة أشــواط مقابل شــوط 
علــى  تغّلــب  الثالثــة  المبــاراة  وفــي  واحــد، 
اليابــان بصعوبــة بنتيجــة 2-3، واختتــم دور 
المجموعات بفوز ســهل على منتخب ناشئي 

المكسيك بثالثة أشواط نظيفة.

وفــي منافســات البطولــة العربيــة لــم يخســر 
مصــر اي شــوط، حيــث تأهل عــن المجموعة 
 ،3/0 الســعودية  علــى  فــاز  بعدمــا  الرابعــة 
 3/0 النهائــي  ربــع  فــي  لبنــان  علــى  وتغلــب 

وأطاح بالعراق في نصف النهائي 3/0.
ومــع ذلــك، فــإن العبي األحمر ســيرمون بكل 
ثقلهــم؛ مــن أجــل تقديــم افضل مســتوياتهم 
الثانــي  المركــز  تحقيــق  ضمنــوا  بعدمــا 

والميدالية الفضية.

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وحــرص 
الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة 
علــى زيــارة العبــي المنتخــب اثنــاء الحصــة 
التدريبيــة التي أقيمت صبــاح أمس بحضور 
الســر  وأميــن  خلفــان  جهــاد  الرئيــس  نائــب 
فراس الحلواجي، حيث حفز الشيخ علي بن 
محمــد الالعبيــن وحثهم على الظهــور المميز 
وتقديــم أفضــل مــا لديهــم لتشــريف ســمعة 

الكرة الطائرة البحرينية.

منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة منتخبنا قدم مستويات رائعة على مدار البطولة

حسن علي

محمد الدرازيأحمد مهدي

صانع اللعب األفضل 
Û  علــى مــا يبــدو ان نجــم نــادي مانشســتر  

ســيتي والمنتخــب البلجيكــي كيفيــن دي بروين 
ســيكون علــى الطريــق الصحيــح ليقدم موســمًا اســتثنائيًا ســواًء مــع ناديه او مــع المنتخــب الوطني.. 
فالبدايــة التــي حققهــا دي برويــن مــن الصعــب ان يحققهــا اي العــب كان خصوصأ مع بداية الموســم.. 
دي بروين في اول 4 مباريات بالبرميرليغ نجح في صناعة 5 أهداف وتســجيل هدف ومن ثم واصل 
التألــق مــع المنتخــب البلجيكــي وتمكن من صناعة 3 اهداف في ظرف 30 دقيقة فقط قبل ان يســجل 
بنفســه الهدف الرابع في شــباك المنتخب االســكتلندي، لتؤكد هذه االرقام المرعبة ان دي بروين اذا ما 
كان فــي حالــة بدنيــة متكاملــة وغــاب عــن اإلصابات التــي تالحقه لن يتمكــن اي صانع لعــب في العالم 

من منافسته في ارقامه!

 موسم العودة
Û  مــدرب يوفنتــوس االيطالــي ماوريتســيو ســاري كان قــد توعــد قبــل انطالق الموســم على ان يســجل 

النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو معــدل اهداف يفوق بكثير ما حققه الموســم الماضــي.. رونالدو 
اعتاد على تســجيل األهداف الكثيرة كل موســم لكن مدرب يوفنتوس الســابق ماســيمليناو اليغري لم 
يعــرف كيفيــة التعامــل االيجابــي مــع النجم البرتغالي لذلك ســجل معــدل اهداف اقل بكثيــر مما اعتاد 
تســجيله كل موســم.. ســاري بفكره المختلف عن اليغري واعتماده اكثر على األســاليب الهجومية قادر 

على اعادة رونالدو لوضعه الطبيعي كـ “ماكينة” أهداف ال ترحم!

شهر صعب
Û  ..شــهر ســبتمبتر ســيكون صعبــًا علــى المــدرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان وعلى فريقــه ريــال مدريد

فالمرينغي سيواجه كاًل من اشبيليه واتليتكو مدريد في الليغا وقبلهما سيواجه باريس سان جيرمان 
فــي افتتــاح مشــواره فــي دوري االبطــال.. علمــًا ان كل هذه المباريات الصعبة ســتلعب خــارج القواعد 

وهذا ما يعقد األمور اكثر.
Û  زيدان قد يتعرض النتقادات كثيرة وســيعرض نفســه للضغوطات في حال اخفق في تحقيق النتائج

االيجابية من هذه المباريات وربما تكون بداية النهاية له!

أوروبا تحت 
المجهر

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

مجلــس  رئيــس  مــن  بتوجيهــات 
للســيارات  البحرينــي  االتحــاد  ادارة 
الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفة 
توجــه باألمــس وفــد االتحــاد لمدينــة 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  جــدة 
لالشــراف على الدورة التدريبية التي 
ينظمهــا االتحــاد الســعودي للســيارات 
والدراجــات الناريــة في الفترة من 13 
وحتــى 14 مــن شــهر ســبتمبر الجاري، 
استعدادًا لتنظيم أولى جوالت بطولة 
العالــم للفورموال E والتي تســتضيفها 
الثانيــة  للمــرة  الكبــرى  الشــقيقة 
الــدورات  علــى التوالــي، وتقــام هــذه 
التدريبية في جدة، المنطقة الشــرقية 
في 27 و28 من شــهر ســبتمبر الجاري 
وفــي الرياض في 25 و26 من نوفمبر 

المقبل.

دورات تدريبية

الشيخة نجالء بنت سلمانالشيخ سلمان بن صقر

 أشاد باهتمام 
ودعم ناصر بن حمد 

وفيصل بن راشد



اســتمرارا للجهــود التــي تبذلهــا لجنــة المنتخبــات باالتحــاد البحريني لكــرة القدم 
بتدعيــم صفــوف المنتخــب األول بأفضــل الالعبيــن، أكــد مصدر موثوق لـــ “البالد 
ســبورت” أن هنــاك 3 العبيــن ربمــا يمثلــون المنتخــب ويدخلــون ضمــن القائمــة 

مستقبال.

علــى رأس هؤالء الالعبين يبرز الالعب 
المدافــع أميــن بنعــدي الــذي تعاقــد معه 
المحــرق مؤخــرًا لمــدة 5 مواســم قادمــا 
من نــادي البديع، والــذي التحق باألخير 
بواســطة شركة “طموح” وهو يلعب في 
الــدوري البحرينــي بصفتــه العبــا محليا 

البديــع  مــع  متميــزة  مســتويات  وقــدم 
جعلتــه أحد ابرز الخيارات لدى المدرب 
البرازيلــي لنــادي المحــرق باكيتــا الــذي 

أوصى بالتعاقد معه.
كما أوضح المصدر احتمال ضم المهاجم 
تياغو إلى صفوف المنتخب لإلســتفادة 

مــن إمكاناتــه المتميزة في خط الهجوم 
بعــد أن لعب في الدوري البحريني عدة 
مواســم وســبق له تمثيــل نــادي المنامة 
والحــد وحصد على لقب هداف الدوري 
قبــل أن يتعاقــد معــه المحــرق مؤخــرًا 
في هذا الموســم لالســتفادة من قدراته 

التهديفية العالية.
الوســط  العــب  ان  المصــدر  وأضــاف 
قائمــة  ضمــن  يدخــل  هــارون  حبيــب 
األول  المنتخــب  لتمثيــل  المرشــحين 
خــالل الفتــرة المقبلــة لمــا يمتــاز بــه من 
مهــارات وإمكانــات فنيــة فــي الجانــب 

الهجومــي، حيث بزغ نجمــه في بطولة 
“ناصــر 11” العــام الماضــي 2018 عندما 
قــاد فريق طموح للفــوز باللقب، قبل أن 
يخطــف نــادي الرفــاع توقيعــه لتمثيــل 

“السماوي”.
وأشــار المصــدر الى أن تمثيــل الالعبين 
بعــد  ســيكون  األول  للمنتخــب  الثالثــة 
استكمال جميع اإلجراءات بين االتحاد 
جميــع  واســتيفاء  والدولــي  البحرينــي 
االشــتراطات والقوانيــن الخاصة بذلك، 
أو أحدهــم ضمــن  الثالثــة  يلعــب  فهــل 

المنتخب األول خالل الفترة المقبلة؟

هل يمثل بنعدي وتياغو وهارون المنتخب األول؟

وقعــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة وبنــك البحريــن والكويت اتفاقيــة انضمام البنك الى أســرة رعاة مبادرة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  إلنشاء 100 ملعب في فرجان قرى ومدن المملكة، كأول بنك ينضم الى 

سلسلة رعاة المبادرة. 

 ووقــع االتفاقيــة مــن جانــب وزارة شــؤون الشــباب 
أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  والرياضــة 
المؤيــد ومــن جانب بنك البحريــن والكويت الرئيس 

التنفيذي رياض يوسف ساتر.
وتنص االتفاقية المبرمة بين الطرفين الى دعم بنك 
البحريــن والكويــت انشــاء عــدد مــن المالعب ضمن 

مبادرة 100 ملعب. 
 وقــال المؤيــد فــي تصريح لــه بعد توقيــع االتفاقية 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  مبــادرة  “تعتبــر 
خليفــة بإنشــاء المالعب في الفرجــان من المبادرات 
واإلقليمــي،  المحلــي  المســتوى  علــى  المتقدمــة 
حيــث أدرك ســموه أهميــة الدور الــذي تلعبه مالعب 
وفئــة  البحرينــي  بالشــباب  االهتمــام  فــي  الفرجــان 
الناشــئة والفئــات العمريــة المختلفة فــي احتضانهم 
وتنويــع األنشــطة الرياضيــة المقدمــة لهــم خصوصا 
في المجاالت الرياضية كما أن مبادرة ســموه تحمل 
والرســالة  والقيــم  واالهــداف  المعانــي  مــن  العديــد 

النبيلــة تجاه أبنــاء المجتمع لجعل الرياضة أســلوب 
حياة يومي”. 

“نفتخــر  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وتابــع   
بانضمــام بنــك البحريــن والكويت ضمن أســرة رعاة 
وداعمــي مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة االمــر الذي يؤكد حــرص القائمين على البنك 
قــدرات  لتنميــة  المجتمعيــة  الشــراكة  تحقيــق  فــي 
الشــباب البحرينــي ودعــم المبــادرات والمشــروعات 

التي تهتم به وترتقي بمهاراته المختلفة”. 
 وبيــن المؤيد “بــادر بنك البحرين الكويت بالتواصل 
مع وزارة شؤون الشباب والرياضة منذ إطالق سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لمبادرتــه النبيلــة 
وعقــدت العديــد مــن االجتماعــات وصــوال لتوقيــع 
االتفاقية، كما أن العديد من الشــركات والمؤسســات 
بــادرت بالتواصــل مــع الــوزارة مــن أجــل رعاية عدد 
مــن المالعب وســيتم اإلعالن عنها بعــد االنتهاء من 
كافــة اإلجــراءات اإلدارية”.  من جانبــه قال الرئيس 

التنفيذي لبنك البحرين والكويت “ يقود سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة حــراكا رياضيــا وشــبابيا 
المبــادرات  مــن  للعديــد  ســموه  طــرح  عبــر  متميــزا 
الرائــدة على مســتوى المملكة والمنطقــة، ومن بينها 
مبادرة سموه إلنشاء 100 ملعب والتي جاءت لتعبر 
عــن اهتمامــات ســموه باالرتقــاء بالقطــاع الشــبابي 
وتوفيــر البيئة المناســبة له لتنميــة قدراته ومهاراته 
الرياضية داخل فرجان قرى ومدن المملكة”.   وتابع 
ســاتر “ دخــول بنك البحريــن والكويت ضمــن قائمة 
اســرة رعــاة مبــادرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة مــا هــو إال واجب وطنــي يقدمــه البنك تجاه 
عمومــا  والشــبابي  البحرينــي  الرياضــي  المجتمــع 
وتأكيــد لتوجيهــات البنك نحو رعاية ودعم الشــباب 

والمبادرات الموجهة اليه”. 
 وأعرب ســاتر عن تقديره للتعاون الكبير الذي ابداه 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة وصوال الــى توقيع 

االتفاقية بين الجانبين.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــت” ــ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ “الـ و  ــة”  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ والـ “الـــــشـــــبـــــاب  بــــيــــن 

اتفاقية إنشاء مالعب ضمن مبادرة 100 ملعب

من توقيع االتفاقية

التنفيــذي  المكتــب  حــدد 
 FIBA الدولــي  لالتحــاد 
مجموعتــي  آســيا  فــي 

نسخة 2019 من كأس 
آســيا لألنديــة البطلــة، 
فــي  ســتقام  والتــي 

التايلنديــة  العاصمــة 
بانكــوك في الفترة من 24 
وحتى 29 سبتمبر الجاري.

ووقــع المحرق فــي المجموعة األولى 
إلــى جانب هايتــك بانكــوك التايلندي 
“بطــل  أبــدان  نفــط  “المســتضيف”، 
إيــران” وفوبــون بريفــز “بطــل الصين 
المجموعــة  ضمــت  فيمــا  تايبيــه”. 
الثانيــة ألفــارك طوكيــو “بطــل اليابان 
مــع  الماضيــة”  النســخة  ووصيــف 
كوريــا  “بطــل  موبيــس  هيونــداي 
الجنوبيــة”، والرياضــي بيــروت “بطل 
لبنــان” وغوانغدونــغ ســاوثرن تايغــرز 
“بطــل الصيــن”. وتــم تصنيــف الفــرق 

المشــاركة  الثمانيــة 
قدمــه  لمــا  وفقــا 
مــن  بلدانهــم  ممثلــو 
خــالل  مســتويات 
العــام  نســخة 
الماضــي، ومن هنا، 
الفــرق  توزيــع  تــم 
المجموعتيــن،  علــى 
 A المجموعــة 
والمجموعىة B، بناًء على تصنيفهم، 

وبمبدأ توزيع القوى.
وســتنطلق البطولــة فــي 24 ســبتمبر 
الجــاري بلقــاء يجمــع نفــط أبــدان مع 
المحــرق، علمــا بــأن دور المجموعــات 

ينتهي في 26 من الشهر ذاته.
وســيخضع الفريقــان صاحبــا المركــز 
األول والثانــي مــن كل مجموعــة إلى 
الراحــة قبــل خوض منافســات نصف 
النهائي في 28 ســبتمبر الجاري، على 
أن يقام النهائي يوم 28 الشهر نفسه.

المحرق في المجموعة األولى بـ “آسيوية السلة” سعداء بتنظيم أول “دولية للمالكمة”
والكويت البحرين  لبطولة  الصحافي  المؤتمر  يشهد  محمد  بن  سلمان 

ُعقد يوم األربعاء الماضي بفندق “THE K” وبحضور رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بن محمــد آل خليفــة، المؤتمر الصحافي الخــاص ببطولة 
البحريــن والكويــت الدوليــة للمالكمــة، والتي ســتقام تحــت رعاية النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، والتي سينظمها االتحاد البحريني للمالكمة يوم الجمعة 20 سبتمبر 

الجاري بفندق “كراون بالزا”.

  وشــهد المؤتمــر الصحافــي حضــور نائــب 
رئيس المجلــس البحريني لأللعاب القتالية 
مالــك فنــدق “THE K” فيصــل خالــد كانــو، 
المحليــة  اإلعــالم  وســائل  عــن  وممثليــن 
الفنــي  الجهازيــن  وأفــراد  واألجنبيــة، 
الوطنــي  بالمنتخــب  والالعبيــن  واإلداري 
للمالكمــة وعدد من محبي رياضة المالكمة 

بالمملكة.

المتحدثون في المؤتمر

 وتحــدث في هذا المؤتمر، رئيس المجلس 
البحرينــي لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ 
ورئيــس  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  ســلمان 
االتحــاد البحرينــي للمالكمة علي كازروني، 
الوطنيــة  للمنتخبــات  الفنــي  والمديــر 
ديفيــس،  تونــي  االنجليــزي  باالتحــاد 
فوريــال  باالتحــاد  التنفيــذي  والســكرتير 
ســيما وقائــد المنتخــب الوطنــي للمالكمــة 

يوسف البلوشي.

 أول بطولة دولية للمالكمة

 وفــي بدايــة المؤتمر، تحدث ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمــد آل خليفــة قائــال “بداية، 

نــّود أن نرحــب بالجميــع فــي هــذا المؤتمــر 
البحريــن  ببطولــة  الخــاص  الصحافــي 
والكويــت الدوليــة للمالكمــة، والــذي نعرب 
مــن خاللــه عــن ســعادتنا بتنظيــم االتحــاد 
دوليــة  بطولــة  ألول  للمالكمــة  البحرينــي 
للمالكمــة تجمــع العبــي المنتخــب الوطنــي 
بالعبــي المنتخــب الكويتــي الشــقيق. فهي 
هــذه  تنظيــم  فــي  لالتحــاد  مميــزة  بدايــة 
البطولــة علــى أرض مملكة البحرين، والتي 
تعد باكورة البطوالت بعد إشهار االتحاد”.  

رؤية خالد بن حمد

البحرينــي  المجلــس  أن  ســموه  وأضــاف   
لأللعــاب القتاليــة يســعى لتقديــم كل صــور 
الدعــم لجميــع االتحــادات المنضوية تحت 
مظلــة المجلس، للعمل علــى تنفيذ الخطط 
الرياضــات  لتطويــر  الهادفــة  والبرامــج 
البحرينــي  االتحــاد  فيهــا  بمــا  القتاليــة، 
للمالكمــة، مــن أجــل ترجمة أهــداف الرؤية 
التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة، والتــي ترتكز على تكوين فريق 
وطني قادر على المشــاركة المشــرفة ورفع 
اســم مملكــة البحريــن عاليــا فــي مختلــف 

تأكيــد  مــع  والدوليــة،  القاريــة  البطــوالت 
الحضــور البحرينــي فــي أولمبيــاد طوكيــو 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ســموه  متطلعــا   ،2020
لنجاح مشــاركة المنتخب الوطني للمالكمة 

في هذه البطولة.

 سلمان بن محمد يلتقي بأفراد 
المنتخب

والتقى ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل 
خليفــة أفــراد المنتخــب الوطنــي للمالكمــة 
حيــث  الصحافــي،  المؤتمــر  هامــش  علــى 
رحــب ســموه بأفــراد المنتخــب واطلع على 
التحضيــرات التي يجريهــا المنتخب خالل 
الفترة اإلعدادية لهذه البطولة، حاثا سموه 
الالعبين على بذل قصارى جهدهم للظهور 

بالشــكل المشرف في هذه البطولة وتقديم 
خاللهــا  مــن  يحققــون  التــي  المســتويات 

النتائج اإليجابية.

  جولة في متحف فيصل كانو 
للمالكمة

 بعدها، قام ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد 
آل خليفــة بجولــة فــي متحف فيصــل كانو 
 ،”THE K“ فنــدق  فــي  الموجــود  للمالكمــة 
حيــث قــدم مالك فنــدق “THE K” نبذة عما 
يحتويــه هذا المتحــف من مقتنيات خاصة 
برياضــة المالكمــة، منها “أحزمــة” لبطوالت 
عالميــة و “أحزمــة” و “فقــازات” وإهداءات 

تذكارية من مالكمين عالميين.

تطوير لرياضة المالكمة

االتحــاد  رئيــس  تحــدث  جانبــه،  مــن   
“إن  كازرونــي  علــي  للمالكمــة  البحرينــي 
مــن  النهائيــة  للمراحــل  وصــل  االتحــاد 
التحضيــرات لهــذه البطولــة، حيــث يتطلــع 
للوصــول للجهوزيــة المطلوبــة قبل انطالق 
الحــدث، بالشــكل الــذي يســاهم فــي نجــاح 
هــذا التجمع الرياضي الــذي يقام ألول مرة 
علــى أرض مملكــة البحرين. فهــذه البطولة 
تأتــي ضمــن البرامــج التي وضعهــا االتحاد 
في ســبيل تطوير مستوى رياضة المالكمة 
البحرينية، بما يتماشــى مع توجيهات سمو 
الشــيخ ســلمان بن محمد آل خليفة، لتنفيذ 
رؤية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للنهــوض بهذه الرياضــة، لتكون قادرة على 
تقديم المســتويات المشرفة والوصول إلى 

األولمبياد المقبلة”. لقطة جماعية
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أمين بنعدي

حسن علي

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

منتخــب  أبطــال  واصــل 
العزيمــة  لــذوي  القــوى  ألعــاب 
فــي  للمشــاركة  اســتعداداتهم 
ٓاســيا  غــرب  ٔالعــاب  بطولــة 
والتــي  الثانيــة،  البارالمبيــة 
ستســتضيفها األردن فــي الفتــرة 
ســبتمبر   22 وحتــى   15 مــن 
الجاري، حيث ســيمثل المنتخب 
أحمــد  اإلداري  مــن  كل  فيهــا 
جناحــي ومدربي الرمي يوســف 
محمــد،  ويوســف  الرفاعــي 
ســلطان محمــد ومدربــي الجــري 
علــي الغــزال و رمضــان يوســف، 
والالعبين محمد الحمادي، نصار 
المريســي، علــي منصور، يوســف 
جناحــي، حمــد التميمــي، اليــاس 
الياســي، عبــدهللا الشــاوي، ســعد 
فاطمــة  العمــري،  روبــا  محمــد، 
فــردان،  أحمــد  أمــل  عبدالــرزاق، 

مريم صابر، زهرة الكليب.
واعتمد المدربون في تدريباتهم 

علــى رفــع وتيــرة االســتعدادات 
بشــكل تدريجي لتهيئة الالعبين 
بأفضــل صــورة، وقــد تــم إعــداد 
برامــج مكثفــة لهــم منهــا برامــج 
التقوية العامة وبرنامج الســرعة 
وبرنامــج التحمــل، وتأتــي هــذه 
التدريبــات بشــكل يومــي، ويتــم 
متابعة كل العب بشــكل مستمر؛ 
جاهزيتــه  مــدى  علــى  للوقــوف 
البدنيــة  لياقتــه  تطــور  وقيــاس 

للحصول على أفضل النتائج.

قوى ذوي العزيمة يواصلون اإلعداد

فاطمة عبدالرزاق 

سمو الشيخ سلمان بن محمد



يستعد يوفنتوس 
لمواجهة نظيره 
فيورنتينــا، يوم 
علــى  الســبت، 

أرتيميــو  ملعــب 
بفلورنســا،  فرانكــي 

ضمن منافسات األسبوع 
وقالــت  اإليطالــي.  الــدوري  مــن  الثالــث 
تشــهد  قــد  فيورنتينــا  مبــاراة  ن  تقاريــر 
ظهــور بعض صفقــات يوفنتوس الجديدة 
ألول مــرة، ســواء علــى مقاعــد البــدالء أو 
ماوريســيو  أن  وأضــاف  الملعــب.  بــأرض 
ســاري، المديــر الفني الجديــد ليوفنتوس، 
ســيظهر على مقاعد البدالء ألول مرة في 
يوفنتــوس، بعدما غــاب عن أول مباراتين 
أمام بارما ونابولي، نظًرا إلصابته بالتهاب 

رئوي أبقاه بعيًدا عن المالعب.

وتابع أن آرون رامزي وأدريان  «
رابيو، من الممكن أن يظهرا ضد 

فيورنتينا، حيث سيستدعى رامزي 
لقائمة يوفنتوس بعد تعافيه من 
اإلصابة، ومن المتوقع أن يشارك 

رابيو أساسًيا للمرة األولى.

الجائزة الكبرى
كانت إخفاقات مانشســتر يونايتد في ســوق االنتقاالت بالمواســم األخيرة أكثر من نجاحاته، 
فــي ظل فشــل العبيــن أمثال هنريك مخيتاريان وأليكســيس سانشــيز وممفيــس ديباي وفريد 

ودي ماريا، في التألق بأولد ترافورد.

لكــن مــع دانييل جيمس جناح ســوانزي ســيتي 
الكبــرى،  الجائــزة  يونايتــد  نــال  ربمــا  الســابق، 
وبــدأت المقارنــات بالفعــل مــع جناحــه الطائــر 

الويلزي السابق ريان جيجز.
ويســتضيف يونايتد يوم الســبت ليستر سيتي 
وهو يسعى لبداية جديدة للموسم بعدما حقق 
فوزا واحدا في مبارياته األربع األولى بالدوري 

اإلنجليزي.
وفــي المعتــاد كانــت حصيلــة يونايتــد البالغــة 
خمــس نقاط، بواقع ســبع نقاط أقــل من الغريم 

التقليــدي ليفربــول متصــدر الترتيب، ســتجعل 
الجماهيــر تتذمــر، لكنهــم وجــدوا فــي جيمــس 
أخيــرا الالعب الذي يســتطيع إثارتهم بســرعته 

ومهاراته.
ومنــذ انضمامــه قادمــا مــن ســوانزي المنافــس 
فــي الــدوري الثانيــة مقابــل 15 مليــون جنيــه 
إســترليني )18.49 مليــون دوالر( وفقــا لتقاريــر 
صحفية، ســجل جيمــس 3 أهداف في الدوري، 
التــي  األولــى  مباراتــه  فــي  هــدف  بينهــا  ومــن 

انتهت بانتصار ساحق -4صفر على تشيلسي.

كمــا أحــرز خــالل الهزيمــة 1-2 أمــام كريســتال 
باالس وفي التعادل 1-1 مع ساوثامبتون.

وهز جيمس الشباك أيضا مع منتخب ويلز ضد 
روســيا البيضــاء خــالل فتــرة التوقــف الدولي، 

وكال جيجــز، مدربــه فــي المنتخــب الوطنــي، 
المديــح لالعــب البالغ من العمــر 21 عاما والذي 
يبــدو بالفعل واحدا مــن أفضل الصفقات خالل 

فترة االنتقاالت.

وقــال جيجــز هذا األســبوع في إشــارة لســرعة 
جيمــس المذهلــة فــي الركــض بالكــرة وقدرتــه 
علــى اإلنطــالق إلــى قلــب الملعــب مــن اليســار 
حيــث يلعــب فــي المعتــاد رغــم أنــه أيمــن “إنــه 

واحــد مــن هــؤالء الالعبيــن، تعرف ما ســيفعله 
لكن ال تستطيع إيقافه”.

مجــال  هنــاك  شــاب،  جنــاح  أي  “مثــل  وتابــع 
للتحســن في اللمســة األخيرة وتســجيل المزيد 

من األهداف، لكنه يفعل ذلك”.
قد يصبح جيمس ثاني العب فقط في يونايتد 
يســجل في مبارياته الثالث األولى في الدوري 
بأولــد ترافــورد، بعد مدربــه الحالي أولي جونار 

سولسكاير عام 1996.
لكــن بينمــا بدأ جيمس مشــواره بقــوة، لم يصل 
يونايتد إلى المســتوى المطلوب بعد، وبدال من 
التفــاؤل الــذي أحدثــه االنتصــار على تشيلســي 
أصبح هناك واقع أن الفريق ما زال بعيدا للغاية 

عن مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول.

قبــل دوري األبطــال

وكاالت
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الدوري اإلسباني
الجولة 4

بلباومايوركا 22:00

الدوري األلماني
الجولة 4

فولسفبورغدوسلدورف 21:30

الدوري الفرنسي
الجولة 5

ليل
اميان

انجيه
ليون

20:00
21:45

يأمل كل من ليون وليل استغالل مباراتيهما اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم من أجل التحضير بأفضل طريقة لما ينتظرهما الثالثاء 

في مستهل مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخــل ليــون وليــل مباراتيهمــا اليوم ضد 
أميان وأنجيه بمعنويات مهزوزة، إذ يعاني 
الفريقــان في مســتهل الموســم الجديد من 
تحقيــق  فــي  األول  فشــل  حيــث   ”1 “ليــغ 
الفــوز خــالل المرحلتيــن الماضيتيــن قبــل 
عطلة المباريات الدولية، فيما خســر الثاني 

مباراتين من األربع التي لعبها حتى اآلن.
وبعد أن اســتهل الموســم بفوزين كاسحين 
علــى موناكــو )-3صفــر( وأنجيــه )-6صفــر(، 
خســر ليــون أمــام مونبلييــه )صفــر1-( ثــم 
تعــادل مــع بــوردو )1-1(، لكــن رغــم ذلــك ال 
يتخلــف ســوى بفــارق نقطتيــن عــن خصمه 
المقبــل باريــس ســان جرمــان حامــل اللقب 
مــع  الســبت  يتواجــه  الــذي  والمتصــدر 
ضيفــه ستراســتبورغ بغياب مرجــح لقوته 
بكيليــان  المتمثلــة  الضاربــة  الهجوميــة 
مبابــي واألوروغويانــي إدينســون كافانــي 

المصابين.
الماضيــة  المرحلــة  فــي  فتلقــى  ليــل،  أمــا 
هزيمتــه الثانيــة للموســم علــى يــد مضيفــه 
رينــس )صفــر2-( بعد أن خســر في المرحلة 

الثانية أيضا أمام أميان )صفر1-(.
وســيكون ليون أمام اختبار أسهل من ليل، 
إذ أن مضيفه أميان يقبع في المركز الثامن 
عشــر بفوز وحيد مقابل أربع هزائم وخســر 
جميع مبارياته األربع التي جمعته بمنافسه 
الموســم الماضــي فــي الــدوري ومســابقتي 
الــكأس وكأس الرابطــة، فــي حيــن يتواجه 
الثانــي مع ضيفــه أنجيه الذي يحتل المركز 
ســان  عــن  فقــط  األهــداف  بفــارق  الرابــع 

جرمان ورين الثاني ونيس الثالث.
وما يزيد من صعوبة مهمة ليل أمام أنجيه 
أنه فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثماني 
جمعتهما في الدوري منذ عودة األخير الى 

الدرجــة األولــى عــام 2015، بعــد أن غــاب 
عنهــا منــذ 1994، وكانــت األخيــرة بينهمــا 
بنتيجة -5صفر، فيما خســر خمس وتعادل 

في اثنتين.
اليــوم  اختبــاري  الفريقــان  ويخــوض 
ينتظرهمــا  مــا  علــى  منصــب  وتركيزهمــا 
الثالثــاء، إذ يبــدأ ليــون مشــواره فــي دور 
أبطــال  دوري  مســابقة  مــن  المجموعــات 

ســان  زينيــت  ضــد  أرضــه  علــى  أوروبــا 
بطرســبرغ الروســي، فيما سيكون ليل أمام 
مواجهــة أصعــب بكثيــر خــارج ملعبــه ضــد 
الــذي وصــل  أياكــس أمســتردام الهولنــدي 
الموسم الماضي الى نصف نهائي المسابقة 
ريــال  فــي طريقــه  أقصــى  بعدمــا  القاريــة 
مدريد اإلســباني حامل اللقــب ويوفنتوس 

اإليطالي.

ليون يسعى الستعادة طريق االنتصارات

وكاالت

وكاالت

وكاالت

رابيو ينتظر

واصل ريال مدريد استعدادته لمواجهة ليفانتي، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري اإلسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو. 
وبحسب صحيفة “ماركا” اإلسبانية، فقد استعاد الريال خدمات الثالثي الدولي سيرجيو راموس وداني كارفاخال ولوكا يوفيتش، 

والذي شارك في مران اليوم األربعاء، بشكل طبيعي.

مركــز  “فالديبــاس”  إلــى  يوفيتــش  وعــاد 
تدريبــات ريال مدريــد، في وقت مبكر عن 
الثنائــي اإلســباني، وذلــك بعــد اصابتــه مــع 

صربيا.
وشــارك الثنائــي إيديــن هــازارد وخاميــس 
رودريجيــز، مــع زمالئهمــا فــي التدريبــات 
لليــوم الثاني على التوالي، بشــكل طبيعي، 

في حين شارك إبراهيم دياز ألول مرة.
من جهته، واصل لوكا مودريتش برنامجه 
إيســكو  الثنائــي  اســتأنف  كمــا  التأهيلــي، 
مــن  الشــفاء  عمليــات  أسينســيو  وماركــو 

اإلصابة.
بينمــا غاب عــن الحصة التدريبيــة الثنائي، 
الفرنسي رافائيل فاران والحارس ألفونس 
لتدريبــات  بعــد  ينضــم  لــم  الــذي  أريــوال، 
باريــس ســان  مــن  الفريــق منــذ انضمامــه 

جيرمان الفرنسي، األسبوع الماضي.
واســتعان ريــال مدريــد بخدمــات رباعــي 

ألتيــوب،  )الكاســتيا(، وهــم دييجــو  فريــق 
وألفــارو  برافــو،  ألفــارو  بيلمــان،  خافييــر 

فيدالجو، والذين شاركوا في مران الفريق 
األول.

لوكا يوفيتش

ريــال يستعيـــد نجـومـــه

sports@albiladpress.com
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وكاالت

أقيمــت مبــاراة اعتــزال البلجيكــي فينســنت كومبانــي، نجــم مانشســتر ســيتي 
اإلنجليــزي  الــدوري  نجــوم  مــع  الســيتيزنز،  أســاطير  جمعــت  والتــي  الســابق، 

السابقين، وانتهت بالتعادل اإليجابي 2-2.

ولم يشــارك كومباني نفســه في مباراة 
اعتزاله، األمر الذي أثار اندهاش جميع 
الحضــور فــي ملعــب المبــاراة، والذيــن 

بلغ عددهم )51602 متفرج(.
ســبورتس”  “ســكاي  شــبكة  وكشــفت 
فــي  كومبانــي  مشــاركة  عــدم  أســباب 
تعرضــه  إلــى  أشــارت  المبــاراة، حيــث 
لمشكلة في أوتار الركبة، ما جعل هناك 

صعوبة في لعبه ولو لدقائق معدودة.
تواجــد  المبــاراة  وشــهدت 

مجموعــة كبيــرة مــن العبــي 
مانشســتر سيتي القدامى 
جــو  مثــل  والحالييــن، 
توريــه،  وكولــو  هــارت، 
يونــج،  ودي  وليســكوت، 

نصــري،  وســمير  وأيرالنــد 

فيليبــس،  رايــت  وشــون  وزاباليتــا، 
وبيرتوف باإلضافة إلى الثنائي الحالي 

دافيد سيلفا وكون أجويرو.
أمــا فريــق نجــوم الــدوري اإلنجليــزي، 
فقد مثله، فان دير ســار، وأشــلي كول، 
كاراجــر،  وجيمــي  كاريــك،  ومايــكل 
وجــاري نيفيــل، وبــول ســكولز، ونيكي 
بــات، وريــان جيجــز، ومايــكل أرتيتــا، 

وروبن فان بيرسي، وروبي كين.
كما حضر مهاجم مانشستر سيتي 
الســابق ماريــو بالوتيلي، والذي 
فــي  الفريــق  بقميــص  لعــب 
الفتــرة مــن 2010، وحتــى 
2013، لكنــه لــم يشــارك، 
ناديــه  يخبــر  لــم  ألنــه 

بريشيا عن مكان وجوده.

كومباني يغيب عن مباراة اعتزاله

وكاالت

الســابق  القــدم  كــرة  العــب  اتفــق 
رونالدينيــو، وشــقيقه رجــل األعمــال 
روبرتو أســيس مورييرا مع السلطات 
البرازيليــة علــى دفــع غرامــة قدرها 6 
مليــون   1.5( برازيلــي  ريــال  مالييــن 
دوالر(، عن التسبب في أضرار بيئية.

االتفــاق  لهــذا  الشــقيقان  وتوصــل 
مــع الــوزارة العامــة فــي محاكــم ريــو 
أديــن  حيــث  ســول،  دول  جرانــدي 
كليهمــا في 2015 بســبب بنــاء منصة 
صيــد ومرســى للقــوارب فــي بحيــرة 
أليجــري  بورتــو  بمدينــة  جوايابــا 

جنوبي البالد.
وبمــا أنهمــا رفضا تنفيــذ العقوبة التي 

كانــت تنــص علــى تغريمهمــا 
 2.1( ريــال  مليــون   8.5

قــرر  دوالر(،  مليــون 
القاضي أواخر العام 
ســحب  الماضــي 

ســفرهما  جــوازي 

ومنعهمــا من إصــدار آخرين جديدين 
إلى أن يلتزما بالعقوبة.

وعقــب االتفاق الذي تم التوصل إليه 
مع النيابة، أصبح لدى الالعب السابق 
بيــن صفــوف باريــس ســان جيرمــان 
وبرشــلونة وميالن، بين أندية أخرى، 
أكتوبــر  أول  حتــى  مهلــة  وشــقيقه، 
المقبــل، لدفــع الغرامــة المتفــق عليها، 
والتي جــاءت أقل من المبلغ األصلي 
الــذي كان القضــاء قد حكــم به. وفي 
حالة عــدم تســديدهما الغرامة خالل 
المهلــة المحــددة، فإن المبلغ ســيرتفع 
مليــون   2.4( ريــال  مليــون   9.8 إلــى 
كمــا  الفوائــد.  إلــى  باإلضافــة  دوالر( 
عامــا(   39( الســابق  الالعــب  تعهــد 
المناطــق  بإصــالح  وشــقيقه 
 60 غضــون  فــي  المتضــررة 
يوما عقب حصولهما على 
مــن  الالزمــة  التصاريــح 

السلطات المختصة.

غــرامــة ضخمــة

دانييل جيمس

وكاالت

قال العداء األمريكي كريستيان كولمان، إنه يرغب في الحصول على اعتذار من 
الوكالة األمريكية لمكافحة المنشــطات، بعد أن ســحبت اتهامها ضده بشــأن عدم 

اإلبالغ بدقة عن مكانه.

وفــي فيديــو طويل نشــر علــى يوتيوب 
قبــل بطولــة العالــم أللعــاب القــوى فــي 
الدوحــة، أكــد كولمــان إن االتهــام “دمــر” 
سمعته كرياضي شريف، وأنه تخلى عن 
مكاسب محتملة بقيمة 150 ألف دوالر.
وأوضح كولمان “أســتطيع تحمل نفقات 
توكيــل محــام ولــدي العديــد مــن الناس 
يدافعــون عنــي، لكن كثيريــن ال يملكون 
غيــر  اســما  كنــت  وإذا  الكافــي،  المــال 
مشــهور فإن الوكالة األمريكية لمكافحة 

المنشطات قد تقضي عليك”.
وتابــع “أشــعر بــأن ال يمكــن وضــع ثمــن 
لحقيقــة أننــي اضطــررت لمواجهــة هــذا 

الموقف... وتلطيخ سمعتي”.

إلصــدار  طريقهــا  فــي  القضيــة  وكانــت 
حكــم، لكن الوكالــة األمريكيــة لمكافحة 
المنشطات سحبت اتهامها بعد أن تلقت 
إرشــادا مــن الوكالــة العالميــة لمكافحــة 
المنشــطات )الوادا( بشــأن كيفية حساب 
الفتــرة التــي تبلــغ 12 شــهرا، والمتعلقــة 
المــكان  عــن  اإلبــالغ  عــدم  بانتهــاكات 

الموجود فيه الرياضي.
وقــال كولمــان إنــه تخلــى عــن 150 ألف 
دوالر بسبب غيابه عن جزء من الموسم 
األوروبــي، من أجل البقــاء في الواليات 

المتحدة لمواجهة االتهامات.
وأضــاف “خطتــي كانــت المشــاركة فــي 
هذين اللقائين ثم الذهاب لبطولة العالم، 

لكن فجأة كان علي تغيير جدولي”.
وحصــل كولمــان )23 عامــا( علــى فضية 
ســباق 100 متر فــي بطولة العالم 2017 

الجامايكــي  علــى  متفوقــا  لنــدن  فــي 
يوســين بولــت الــذي نــال المركــز الثالث 

في آخر سباقاته الفردية.

كـولمــان يطـالــب باالعتــذار

كريستيان كولمان
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إعداد: طارق البحار

يعاني كثيرون من مشكلة غازات البطن والنفخة، والتي غالبًا ما نصاب بها بعد عزومة دسمة، وفي مواسم األعياد، ولكن الموضوع قد يتطور لدى البعض ليصبح 
معضلة محرجة تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا ودائمًا. إذا كنت تشعر بنفخة وغازات في البطن، فذلك قد يكون ناتجًا عن عدة احتماالت، تشمل:

*غـــــازات زائــــدة بــســبــب تــنــاول طعام 
معين.

*اإلمساك.
مثل:  أمور  عن  الناتج  الهواء،  *ابتالع 
كــثــرة مــضــغ الــعــلــكــة، الــتــحــدث أثــنــاء 

تناول الطعام.
* حساسية القمح.

اإلصابة بمتالزمة القولون العصبي.

نصائح للتخلص من غازات البطن

1- غازات زائدة بسبب تناول 
طعام معين

األطــعــمــة  مــن  قــلــل  الـــغـــازات،  لتجنب 
بعض  فمثالً  البطن،  لــغــازات  المسببة 
هضمها  يتم  ال  الكربوهيدرات  أنـــواع 
وبعضها  األمعاء،  قبل  من  واستيعابها 
يحتوي الكثير من األلياف غير القابلة 

للذوبان مثل الحبوب الكاملة.
هذه بعض األطعمة التي تحتوي على 

عالية  من الكربوهيدرات:كــمــيــة 

نسب  تحوي  التي  والفواكه  *الخضار 
عالية من الكربوهيدرات صعبة الهضم 
ــيــاء،  ــفــاصــول واالمـــتـــصـــاص، مـــثـــل: ال
والــزهــرة،  الكرنب  البروكلي،  البصل، 

القرنبيط، والزبيب، والتفاح والخوخ.
*البقوليات، مثل الحمص والعدس.

*األغـــذيـــة الــنــشــويــة الــبــســيــطــة، مثل 
البطاطا والخبز، أو العالية بالسكريات 

البسيطة.
المشروبات  مثل  الكافيين،  *مــصــادر 

الغازية والقهوة.
والعالية  الدسمة  واألغــذيــة  *المقالي 

بالدهون.
تحتوي  التي  والمشروبات  *األطعمة 
على محليات صناعية، كالعلكة وبعض 
التي  االغذية  أو  التخسيس،  منتجات 

يضاف إليها الفركتوز.
الملفوف  *بعض األطعمة، مثل 
والــبــصــل، قـــد تــــؤدي الــى 
ذات  غـــــــــازات  ــون  ــكــ ــ ت
انها  اذ  كريهة،  رائحة 
عنصر  على  تحتوي 

الكبريت. 

2- اإلمساك

هو  ــاك  االمــــســ ــان  ــ ك إذا 
ســـبـــب الــــــغــــــازات لـــديـــك، 

فعليك معالجة ذلك عبر:
*اتباع نظام غذائي غني باأللياف.

*شـــــــرب كـــمـــيـــة وافــــــــرة مــــن الـــمـــيـــاه 

والسوائل.
*ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

20- من  المشي  رياضة  على  *التركيز 
4 مــرات في  30 دقيقة لما ال يقل عن 

األسبوع.

3- ابتالع الهواء

ــواء أثــنــاء  ــهـ مـــن الــطــبــيــعــي ابـــتـــالع الـ
التنفس أوتناول الطعام، ولكن االبتالع 
معينة  ــعــادات  ل نتيجة  لــلــهــواء  ــزائــد  ال
ودائمة، قد يؤدي لغازات البطن، إليكم 

أشهر هذه العادات:
ــلــع قطع  *تـــنـــاول الــطــعــام بــســرعــة، وب

كبيرة منه.
*التدخين.

*مضغ العلكة.
*مص الحلوى الصلبة.

*استخدام أطقم األسنان الفضفاضة.
نفسك  تــجــنــب  أن  تــســتــطــيــع  وهـــكـــذا 
الــمــحــرجــة فــي هــذه  الـــغـــازات  مشكلة 

الحالة:
للهواء  ابتالعك  أسباب  أحد  قد يكون 
هو كونك تتحدث أثناء تناولك للطعام 

فانتبه لهذه العادة وحاول تقليلها.
تناولك للطعام وأنت جالس سيساعدك 
ــتــخــلــص مـــن الـــغـــازات  كـــثـــيـــرًا فـــي ال
والــتــقــلــيــل مـــن تــكــونــهــا، ونــقــصــد هنا 

الجلوس في وضع مستقيم.
في  المصاصة  استخدام  عــن  التخلي 
زائــد،  بشكل  العلكة  مضغ  أو  الــشــرب، 

الغازية  المشروبات  كمية  مــن  والــحــد 
المستهلكة، سيساعدك كثيرًا!

4- الداء الزالقي “حساسية 
القمح”

الــزالقــي هو  الـــداء  أو  السيلياك  مــرض 
الشائعة  الهضمي  الجهاز  مشاكل  أحــد 
والــــتــــي ال يــســتــطــيــع فـــيـــهـــا الــجــســم 
امتصاص الجلوتين )موجود في القمح 
والشعير واالرز( بعد هضمه في االمعاء. 
مما يتسبب بالعديد من األعراض، من 
واالسهال  والنفخة  البطن  غازات  بينها 
وآالم البطن، وهنا إن كنت ممن يعانون 
هو  الوحيد  فالحل  المشكلة  هــذه  مــن 

بابتعادك عن مصادر الجلوتين.

5- عدم تحمل بعض أنواع 
الطعام

ــعـــض األشـــــخـــــاص مــن  ــي بـ ــانـ ــعـ قــــد يـ
معين  لنوع  تحمل  عــدم  أو  حساسية 
تحمل  عدم  حالة  في  كما  الطعام،  من 
ــالكــتــوز، وفـــي هـــذه الــحــاالت تظهر  ال

أعراض تشمل:
*عدم القدرة على تفريغ األمعاء بشكل 

صحيح.
*إنتاج الكثير من الغازات.

هو  الــحــاالت  هــذه  في  الوحيد  والحل 
المشكلة  تسبب  التي  األطعمة  تجنب 

وايجاد البدائل الصحية لها.

6- متالزمة القولون العصبي

يعانون من متالزمة  الذين  األشخاص 
القولون العصبي غالبًا ما يشتكون من 
كثرة الغازات والنفخة، وخصوصا في 
النفخ من  أن  يــبــدو  ال  الــمــســاء،  فــتــرة 
مع  مرتبطة  تــكــون  العصبي  الــقــولــون 

الريح الزائد.
الدهنية،  األغذية  بتجنب  ينصح  وهنا 
الغذائية،  باأللياف  والعالية  والمقالي، 
والشاي،  النعناع،  شرب  على  والتركيز 

ومصادر البروبيوتيك.

ابتعد عن البصل والبروكلي والقرنبيط والبقوليات والملفوف

نصائح للتخلص من غازات البطن

حــذرت مجلــة “Instyle” األلمانية من أن طالء األظافر قد يحتوي على 
مواد ضارة بالصحة تصل إلى حد اإلصابة بالسرطان. 

ــمــعــنــيــة  ــلـــة ال وأوضـــــحـــــت الـــمـــجـ
Dibu- ”بالصحة والجمال أن مادة 

tyl Phthalate” المعروفة اختصارا 
ـــ )DBP( قــد تـــؤدي إلـــى حــدوث  ب
عليها  تترتب  هرمونية  تــغــيــرات 
واضطرابات  هرمونية  اضطرابات 
ــبـــد.  ــكـ ــل الـ ــاكــ ــشــ الـــخـــصـــوبـــة ومــ
Tol-“ أن مادة ”Instyle ”وأضافت 
Tol-“ المعروفة أيضا باسم ”uene
uol” قد تؤدي إلى أضرار جسيمة 
باألعصاب والمخ ومشاكل بالسمع 
يكون  قد  كما  والغثيان،  والتنفس 

ــى الــجــنــيــن  ــيــر ســلــبــي عــل ــأث ــا ت ــه ل
بالنسبة للمرأة الحامل.

 ”Formaldehyde“ مـــادة  أن  كما 
ــو  ــربـ ــع خـــطـــر اإلجــــهــــاض والـ ــرفـ تـ
وســـرطـــان الـــدم وســـرطـــان األنــف 

وسرطان الحنجرة.
يتسبب  قد  ذلــك،  إلــى  وباإلضافة 
ــر عــلــى  ــ ــافـ ــ ــواء طـــــالء األظـ ــ ــتـ ــ احـ
اإلصابة  في   ”Camphor“ الكافور 
ــابـــات  ــتـــجـ ــهــيــج الـــبـــشـــرة واسـ ــت ب
ــن الــــــدوار  تــحــســســيــة، فـــضـــال عــ

والغثيان والصداع.

خطـــر طــــالء األظــافـــر

ــغــذائــي الــصــحــي والــمــتــوازن،  يــعــد الــنــظــام ال
لــلــحــفــاظ عــلــى الصحة  الــركــيــزة األســاســيــة 
خالل  والحيوية  بالنشاط  والتمتع  والرشاقة 
الحياة اليومية، لكن كيف يمكن للمرء تحقيق 

هذا النظام؟
قالت خبيرة التغذية األلمانية، إيفون كنيبس، 
ــى تـــنـــاول خمس  إن األطـــفـــال يــحــتــاجــون إلـ
وجبات في اليوم، وذلك لنشاط عملية األيض 
لديهم،  المعدة  حجم  صغر  عن  فضالً  لديهم، 
الطاقة  عــلــى  الــحــصــول  يتيح  ال  ــذي  الـ ــر  األمـ
التي يحتاجون إليها عن طريق ثالث وجبات 

فحسب.
وأضافت كنيبس أن الوجبات البينية تعد فكرة 
الوجبات  جانب  فإلى  أيــضــًا،  للبالغين  جيدة 
الرئيسة الثالث، يمكن تناول وجبتين بينيتين 

في صورة مكسرات أو خضراوات وفواكه.
أكدت  جــال،  آنتيه  األلمانية،  التغذية  خبيرة 
تنهي  إنها  اإلفطار، حيث  تناول وجبة  أهمية 
تــراوح  التي  اليوم،  فترة صيام خــالل  أطــول 
10 و14 ساعة. وتعد هذه الوجبة  مدتها بين 

مهمة للغاية لألطفال بصفة خاصة، نظرًا إلى 
أنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واللهو 
فإن  للبالغين  وبالنسبة  ــدروس،  الـ واستذكار 
بــتــنــاول شـــيء مــا خـــالل فترة  آنــتــيــه تنصح 
أو  عصير  كــوب  صــورة  في  الظهيرة،  قبل  ما 
كوب زبادي على األقل، وذلك تفاديًا لإلصابة 

بضعف التركيز والتعب.
األلمانية،  التغذية  خبيرة  أوضحت  وبدورها 
ــو، أن وجــبــة اإلفــطــار يمكن  مــارجــريــت مــورل

جبن.  أو  مربى  أو  وعسل  خبز  من  تتألف  أن 
ــخــيــارات الــجــيــدة أيــضــًا عــلــى مــائــدة  ومـــن ال
الموسلي  أو  الكاملة،  الحبوب  رقائق  اإلفطار 
وأضافت  الفاكهة.  أو  والــزبــادي  المحلى،  غير 
تتألف  أن  ينبغي  الـــغـــداء  وجــبــة  أن  مــورلــو 
مــن الــبــطــاطــس أو الــمــعــكــرونــة والــبــقــولــيــات 
بمعدل  اللحم  تناول  وينبغي  والــخــضــراوات. 
ــرات فــي األســبــوع، وتــنــاول  مرتين إلــى 3 مـ

األسماك البحرية مرة واحدة على األقل.

وجبــة اإلفطار يمكــن أن تتألــف من خبز وعســل أو جبن

نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي

عند تقديم بعض األطعمة للرضيع مثل البيض وزبدة الفول الســوداني يســاعد 
ذلك على الوقاية من الحساسية تجاه هذه المأكوالت. 

ــد حـــّثـــت دراســـــــات حــديــثــة على  ــ وق
التوصيات  خــالف  على  الــتــوجــه  هــذا 
تــوجــه بتأخير  كــانــت  الــتــي  الــقــديــمــة 

تقديم البيض.
لـــتـــفـــادي الـــحـــســـاســـيـــة تـــجـــاه بــعــض 
األطعمة قّدم للرضيع البيض والسمك 
السوداني في  الفول  زبــدة  من  وقليل 

عمر مبكر
الحديثة  الصحية  التوصيات  وتنصح 
بتقديم صفار البيض للطفل مع بداية 
كان  إذا  أمــا  الصلبة،  لألطعمة  تناوله 
العائلة تاريخ مع الحساسية ضد  لدى 
حتى  تقديمه  تأخير  فاألفضل  البيض 

يبلغ الصغير 12 شهرًا.

أوصى الخبير األلماني رولف أولسن اآلباء، عند شراء األلعاب ألطفالهم، بعدم 
االهتمام بالسعر فقط، وإنما أيضًا بمدى األمان وجودة الصناعة. 

ــاء  اآلب على  ينبغي  الــغــرض  لــهــذا 
االستعانة بحواسهم، حيث ينبغي 

االبتعاد عن األلعاب، 
منها  تنبعث  التي 
ــاذة،  ــ ــف ــ ــة ن ــ ــحـ ــ رائـ
تشير  قد  والتي 
ــهــا  إلــــى احــتــوائ
عــــــلــــــى مـــــــــواد 
ــارة. وأضــاف  ضـ
ــر ألــــعــــاب  ــيــ ــ ــب خــ
ــال، لـــدى  ــ ــفـ ــ األطـ
األلمانية  الهيئة 
الفني،  للفحص 
أنــــــــه يــنــبــغــي 
االبتعاد  أيضًا 
ــعـــاب،  عـــن األلـ

الـــتـــي تــحــتــوي 
ــى حـــــواف أو  عــل

زوايا حادة، أو أجزاء غير مثبتة 
جيدًا، نظرًا ألنها قد تشكل خطرًا 
على الطفل الصغير، فعلى سبيل 
المثال قد يبتلع الطفل األجزاء 
ويتعرض  جيدًا،  المثبتة  غير 

لخطر االختناق.

أكــدت جمعيــة “برودينــت” األلمانيــة أهميــة العنايــة الجيدة باألســنان خالل 
الحمــل بصفــة خاصــة، نظــرًا ألن التغيــرات الهرمونية الطارئة على الجســم 

خالل هذه الفترة تؤثر بالسلب في األسنان واللثة.

بصحة  المعنية  الجمعية  وأوضحت 
األسنان أن الحامل تكون أكثر ُعرضة 
والتسوس،  والنزيف  اللثة  اللتهابات 
اللتهاب  المسببة  البكتيريا  أن  كما 
إلــى مجرى  تنتقل  قــد  السن  دواعـــم 
الدم، ما يرفع خطر الوالدة المبتسرة.

على  ينبغي  المخاطر،  هذه  ولتجنب 

الــحــامــل تــنــظــيــف أســنــانــهــا بــعــد كل 
ذات  أســنــان  فــرشــاة  بواسطة  وجبة 
شــعــيــرات نــاعــمــة ومــعــجــون أســنــان 
مراعاة  مع  الفلورايد،  على  يحتوي 
استخدام خيط األسنان بمعدل مرة 
واحدة يوميًا لتنظيف الفراغات بين 

األسنان.

قدم لطفلك البيض في عمر مبكر

رائحة اللعبة مؤشر إلى جودتها

أهمية العناية باألسنان خالل الحمل
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الفيتامينات  أهــم  مــن  ب  فيتامين  مجموعة 
من  بمجموعة  للقيام  الجسم  يحتاجها  التي 
ب  وفيتامين  الجسم،  في  الحيوية  العمليات 
12 أحد أهم عناصر المجموعة، وأي خلل في 
المهم  من  األعــراض  من  عدد  يسبب  مستواه 

التعرف عليها والتعرف على مصادره.
موقع  ذكــر   :12 ب  فيتامين  نقص  *أعــــراض 
ويب طب أعراض شائعة وأخرى غير شائعة 

لنقص فيتامين ب 12 وهي:
*التعب.

*انخفاًضا بالوزن.
*تغير في لون وشكل اللسان.

*وخز في األقدام.
*ِفقدان اإلحساس.

*االهتزاز.

األعراض األقل شيوعا:

*اضطرابات بالذاكرة والتركيز.
*تغييرات بالمزاج )فرط عصبية، اكتئاب(.

*اضطرابات نوم.

*ضعف بالرؤية.
*الَعنانة واضطرابات مناعة ذاتية أخرى.

بــأمــراض قــلــب خصوًصا  *احــتــمــال اإلصــابــة 
وسط البالغين.

)نقص  الهضم  بمجرى  مختلفة  *اضــطــرابــات 
شهية، فرط حركية األمعاء، غازات، إمساك(.

*مشاكل خصوبة )لدى الجنسين(.
*احتمال اختالل الجهاز المناعي.

أسباب نقص فيتامين ب 12:

*نقص في التغذية.
أو  المعدة  في  الطعام  امتصاص  *اضطرابات 

األمعاء الدقيقة.
ــراب االمـــتـــصـــاص فـــي أعـــقـــاب نقص  ــطــ *اضــ

بالعامل المعدي الداخلي.
المناعة  مــتــالزمــة  عــن  ــنــاتــج  ال *االضـــطـــراب 

الذاتية.
*استئصال كامل أو جزئي للمعدة.

*اإلصابة بمتالزمة زولينجر- إيليسون.
للجراثيم،  مــفــرط  تكاثر  مــع  أمــعــاء  *أمــــراض 
عداوى بطفيليات مختلفة تستهلك الفيتامين.

*اإلصابة باألمراض االلتهابية في األمعاء.
*مرض فقر الدم.

مصادر فيتامين ب 12:

لحوم  الــزبــدة،  األلــبــان،  الجبنة،  البيض،  صفار 
الحمراء مثل  اّللحوم  الحبش،  الدجاج، لحوم 
لــحــم الــبــقــر ولــحــم الـــخـــروف، الــحــلــيــب، اللبن 
ــمــأكــوالت الــبــحــريــة مــثــل الــمــحــار،  الـــزبـــادي، ال
والــكــابــوريــا، وبــلــح الــبــحــر، والــكــافــيــار وجــراد 
البحر، ولحم األخطبوط، والّسلطعون، وسمك 
الّسلمون، والّتونة، والّسردين، الكبد، الّطحال.

انخفــاض بالــوزن ووخز فــي األقــدام وتغيــرات بالمزاج

أعــراض نقــص فيتــاميــن “ب 12”
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المهم عدم اليأس واالستسالم، بل المثابرة.
 

يشكل اليوم مفترق طريق على صعيد المبادرات.

اهتم بشؤونك العائلية وأنجز ما عليك إنجازه.

إياك وإهمال األعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم.

تقوم بعمل يؤثر في مستقبلك أو في محيطك.

تواجه مشكالت في النوم وتعاني القلق.
 

يجب الحفاظ على حالتك الصحية، فأنت تهملها.

ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير.

ابتعد عن األجواء السلبية وغير الصحية.

تواجه عرقلة ومعارضة، ال تلق اللوم زيادة.

تتغلب على جميع المشاكل الصحية، وتزداد 
نشاطًا.

قد يكون توقيع العقود هو العنوان األبرز.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 سبتمبر

 2001
 السلطات األميركية تسمح 
بتسيير جزئي للرحالت 
الجوية المدنية فوق 

أجواء الواليات 
المتحدة وذلك بعد 

منع أي طائرة ركاب من 
التحليق لمدة يومين بعد هجمات 

11 سبتمبر.

انضمت الفنانة دينا 
الشربيني، إلى فريق 
عمل فيلم “البعض ال 

يذهب للمأذون”، الذي 
يستعد النجم كريم عبد 

العزيز لتصويره خالل 
األيام القادمة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فنانة سعودية تعيش في البحرين وتجد نفسها أكثر في التمثيل

إلهام علي ال تمانع االعتزال من أجل الزواج

إلهــام علــي هــي نجمــة ســعودية فــي التلفزيــون والمســرح، وهــي صاحبــة إطاللــة 
مميــزة وحضــور قــوي، واســتطاعت مــن خــالل حبهــا وعشــقها للفــن، مــن تحقيــق 
النجوميــة والشــعبية فــي الخليــج والعالــم العربي. بدأت مســيرتها من الســعودية 
ومذيعة فاشلة ولدت إلهام علي في 31 أغسطس عام 1985 في الظهران بالمملكة 
العربية السعودية، وانتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها، بعد أن أنهت دراستها 
الثانوية في السعودية، وكانت تشارك في المسرح وهي طفلة صغيرة تهوى الفن. 
وقد ُرّشــحت لتقدم برنامج “مكســرات” على القناة األولى السعودية، وهو برنامج 
يومي يعرض كل صباح لكنها اعترفت بأنها لم تحقق نجاحًا كمذيعة، ألن البرامج 

الصباحية تحتاج لمذيعة “راكزة” وهي شخصية عفوية.

وكانــت قبــل أن تنتقل بشــكل كامل للعيش 
في البحرين، تذهب للعطلة وأثناء الصيف 
حيــث يمتلــك والدهــا منــزالً هنــاك، ويعتبــر 
بمثابــة  البحريــن،  إلــى  إلهــام علــي  انتقــال 
االنطالقــة الفنيــة الحقيقيــة إذ درســت في 
معهــد الفنــون المســرحية، وتخرجــت منــه 
وعملــت بالمســرح والدرامــا، وحصلت على 
جائــزة أفضــل ممثلــة صاعــدة فلمــع اســمها 

وذاع صيتها.

جمعــان  المخــرج  رشــح   2014 عــام  فــي 
الرويعي إلهام علي لتقدم تجربتها في أول 
عمــل درامي لها “ريحانــة”، وهو العمل الذي 
حازت عنه على ردود أفعال إيجابية كبيرة، 
المخرجيــن  جعــل  كبيــرًا  نجاحــًا  وحققــت 
يرشــحونها للعديــد مــن األعمــال، فشــاركت 
في العام نفســه في “للحب جنون” و”حنين 
الســهاري” و”أنيســة الونيســة”، وبعدها بعام 
الخريف”وقّدمــت  يزهــر  “عندمــا  قّدمــت 
الفيلــم القصيــر “أمــل” و”غيــث”، وفــي عــام 
2016 شــاركت ببطولة مسلسالت “بين ليلة 
وضحاهــا” و”مســتر كاش” و”حــارة الشــيخ” 

و”طريق المعلمات” و”خمس بنات”.
أمــا فــي عام 2017 شــاركت إلهــام علي في 
“أمانــي العمــر” و”ممنــوع الوقــوف” وفيلــم 
االنتعاشــة  عــام   2018 ويعتبــر  “بيبــي”، 
الدراميــة لها في الدرامــا الخليجية، 
و”بــدون  الــروح”  “عطــر  فقدمــت 
فلتــر” و”حــب بــال حــدود” و”مــع 
حصــة قلــم” و”بلــوك غشــمرة”. 
كما شــاركت إلهام علي خالل 
مســيرتها الفنية في عدد من 
المسرحيات، ومنها “خميس 
حبــش”  خشــم  كمــش 
و”فندق المشاهير” و”ملينا 

يا زحمة”.
قدمــت إلهــام علــي تجربة 
أغنيــة  خــالل  مــن  الغنــاء 
“عشــاق  بفرقــة  جمعتهــا 
البحريــن”، ولكنهــا لم تكرر 
بأنهــا  شــعرت  إذ  التجربــة 
فــي  أكثــر  نفســها  حققــت 
األقاويــل  انتشــرت  التمثيــل، 
عــن أن إلهــام علي ُطردت من بلدها 
الســعودية، وهــو مــا جعلهــا تعيــش 

فــي البحريــن بشــكل دائــم، وهذا األمــر أثار 
غضبهــا. وفــي فيديــو لهــا قالت إنها شــائعة 
وبأنها ليســت مضطرة للرد على هذا الكالم 
أو تقديــم تبريــرات، لكنهــا صــّورت العديــد 
من األعمال في الســعودية، ولكنها فوجئت 
معهــا،  التصــور  طلبــن  فتيــات  بمجموعــة 
وكانــت إحداهــن قبلهــا تقــول “هــذه الفنانة 
المطــرودة مــن الســعودية”، وهــو كالم غيــر 
بأنهــا  علــي  إلهــام  عــن  حقيقــي. ومعــروف 
تحــب الســعودية كثيــرًا، خصوصــًا مدينــة 
لهــا،  اإلســاءة  ألحــد  تســمح  فــال  القطيــف 
ولكن بعد انتشــار مقطع فيديو قال البعض 
إنــه ســوق فــي القطيــف تخلــت نســاؤه عن 
العباءة الســعودية، خرجــت إلهام علي لترد 
بــأن التصويــر كان في البحريــن، وليس في 

القطيف.
على الرغم من صغر سنها، إال أن إلهام علي 
كتبت بالفعل قصة حياتها، وما واجهته من 
صعوبــات وتحديــات ومعانــاة، كما تطرقت 

ألمــور أخرى جريئــة ومختلفة فــي حياتها، 
وتفكــر بالفعــل فــي أن تقــوم بعرضهــا فــي 
وكانــت  حياتهــا،  قصــة  عــن  درامــي  عمــل 
تفكــر فــي طرحهــا كروايــة بعنــوان “بالعيــن 
المجــردة”. تنتظــر إلهــام علي أن يــدق قلبها 
فاجــأت  ولكنهــا  أحالمهــا،  فــارس  وتختــار 
جمهورها في أحد لقاءاتها بأنها قد تضحي 
بالفــن إذا طلــب منهــا شــريك حياتهــا القيام 
تتفــرغ  كــي  وذلــك  المســتقبل،  فــي  بذلــك 
مواصفــات  لهــا  وهــي  الزوجيــة.  لحياتهــا 
للــزوج المســتقبلي، بــأن يكون رجــالً بمعنى 

الكلمة وأن يقدر معنى الحب.
منــذ فتــرة أطلقــت إلهام علــي مجموعة من 
الصــور الجديدة لهــا، بعد أن قامت بنيولوك 
غيرت لون شــعرها من األســود إلى األشــقر 
الفاتــح، لتثيــر حالــة مــن الجدل عبــر مواقع 
أن  اعتبــر  فالبعــض  االجتماعــي،  التواصــل 
مالمحهــا  مــع  يتناســب  ال  الجديــد  اللــون 

العربية، وساهم في تغيير شكلها بالكامل.

كشــفت الفنانة البحرينية شــذى ســبت 
اإلخــراج  عــن قرارهــا بدخــول مجــال 
وقالــت  والمســرحي.  التلفزيونــي 
شــذى: “أســتعد حاليــا لخطــوة جديــدة 
فــي حياتــي المهنيــة بالمجــال الفنــي، 
لتكــون  األعمــال،  بعــض  أدرس  حيــث 
بدايتي في مجال اإلخراج التلفزيوني 
والمسرحي، والذي أطمح أن أترك فيه 
أســعى  أننــي  مهمــة، خصوصــا  بصمــة 
إلــى تطبيق رؤيــة مختلفــة”. وأضافت 
فــي تصريحــات للجريــدة االلكترونية: 
“هنــاك الكثيــر مــن المشــاريع واألفــكار 

علــى  أســتقر  وحيــن  بتــأٍن،  أدرســها 
أحدها، سأكشــف تفاصيله بــكل تأكيد، 
أن  الفنــان  علــى  الجمهــور  حــق  فمــن 
يعــرف جديــدة”. وكانــت شــذى تعافت 
الصحيــة  الوعكــة  مــن  فتــرة  قبــل 
ــت بهــا وتســببت فــي مكوثهــا  التــي ألمَّ
أن  بعــد  وقالــت  لفتــرة،  بالمستشــفى 
“الصمــت هــو  تعافــت مــن مرضهــا إن 
الحل األمثل لكي تســير حياتنا على ما 
يرام”، مشيرة إلى أن “البشر لم يعودوا 
أنقيــاء كالســابق، ومــن ال يفهــم حــزن 

اآلخر ال يستطيع إسعاده”.

شذى سبت.. مخرجة تلفزيونية ومسرحية
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 1993
 ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيون الحكم الذاتي

 2013
 الحكم على المتهمين األربعة في قضية االغتصاب الجماعي في دلهي باإلعدام شنقًا

 2015
الصحفية الفرنسية كالر شازال تنهي مسيرتها في تقديم األخبار في قناة تي أف 1 

 2017
ل ِلهذا المنصب ح الوحيد الُمؤهَّ فوز حليمة يعقوب ِبرئاسة سنغافورة بعد اعتبارها الُمرشَّ

 1955
إقامة عالقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية واالتحاد السوفيتي ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

18

أعلنــت الفنانــة سوســن بدر، عبــر بيــان صحافي، نشــرته عبر 
حســابها الشخصي على موقع الصور “إنســتغرام”، اعتذارها 
عن المشــاركة كعضــو لجنة تحكيــم لألفــام الطويلة، في 
الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وأوضحت بدر أن 
االعتذار يأتي عقب إجرائهــا جراحة دقيقة في مفصل الركبة، 

وبناء على تقارير األطباء التي نصحتها بضرورة االلتزام بالراحة 
التامة، وقالت سوســن بدر في بيانها يؤسفني إعان اعتذاري عن 

المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة.

كشــفت الفنانة زينة عن اقتحامها مجــال الغناء في فيلمها 
الجديد “الفلوس”، مشــيرة إلى أن هنــاك أغنية وحيدة في 
العمل للفنان تامر حســني، ستشاركه الغناء فيها، وقالت 
إن الفيلم لم يشــهد أي خاف حول االسم كما ردد البعض، 
خاصة أنه تم تغييره أكثر من مرة حتى تم االســتقرار على 

هذا االسم.
وعــن طفولتها، قالت زينة، إنها كانت شــقية جــدا، حيث قامت 

بتصوير فيلم “أرض الخوف” مع أحمد زكي دون علم أسرتها.

أعلنــت الفنانــة اللبنانيــة نادين نســيب نجيم قبــل أيام عن 
تحضيرهــا عملها الدرامــي الجديد الذي يعيــد نجاح ثنائية 
مسلســل “خمســة ونص” أمام الممثل الســوري قصي 
خولي ليتشاركا معا بطولة قصة درامية جديدة في موسم 

رمضان 2020 تحت إشراف المخرج فيليب أسمر.
ويبــدو أن ناديــن تخلت عن قرارها بالمشــاركة في موســم 

خــارج رمضان، فبعــد أن كانت قد أعلنت قبل فتــرة موافقتها 
على تجربة خارج رمضان بقيادة المنتج صادق الصباح.

خمسة ونصزينة شقيةسوسن تعتذر



بانة تطلق “شو بينا” بالتعاون مع يونيفرسال ميوزيك مينا

تستعد النجمة ريانا إلصدار ألبومها التاسع في ديسمبر المقبل،  «
ح به أوليفييه نوس، الرئيس التنفيذي للشركة التي تنتج  وفق ما صرَّ

ألبومها، بأنه من المحتمل أن يتم طرحه تحديدا في 6 ديسمبر. 
جدير بالذكر، أن ريانا قامت أخيرا باستئجار جزيرة كاملة في مقاطعة 

إيسيكس لتسجيل ألبومها الجديد، وهي جزيرة Osea Island، حيث 
تبلغ كلفة استئجارها 25 ألف دوالر يوميا.

أطلقــت الفنانــة الصاعــدة بانــة أولــى أغانيهــا المفــردة “شــو بينــا” بعــد تعاقدهــا مــع يونيفرســال 
ميوزيــك مينــا، إحــدى شــركات اإلنتــاج الرائــدة علــى مســتوى العالــم. وأغنية “شــو بينــا” هي من 
كلمــات بييــر حايــك، ولحنهــا يحيــى الحســن بينمــا قــام بالتوزيــع عمر صبــاغ. ويعد الســيد حايك 
مــن بيــن شــعراء بانــه المفضلين فــي الطفولة، وقد كتــب أغاٍن للكثيــر من فناني الوطــن العربي. 
واختــارت بانــه القصيــدة بكونهــا األقــرب إلــى قلبها، حيــث تخاطب األغنيــة المحبيــن الذين دام 

ارتباطهم لفترة طويلة ولربما فقدت عالقتهم بعًضا من بريقها نتيجة لذلك.

المواضيــع  يقــع موضــوع األغنيــة ضمــن إطــار 
المحظــورة إلــى حد ما، وتســعى بانــة من خالل 
أســلوب األغنيــة القصصــي وطبيعــة الموضــوع 
الشــائع إلى استعراض مثل هذه المحادثات في 
أغانيهــا، وطــرح مواضيع مســتحدثة وأساســية 
فــي الحياة والحــب ومعالجتها بطريقة إيجابية 

ومرحة.
وبكونهــا تغنــي باللغــة اإلنجليزيــة أيًضــا، تأثرت 
بانــه بالموســيقى الغربيــة التــي أدت دوًرا فــي 
الموســيقية  والتوزيعــات  لأللحــان  اختيارهــا 
اآلالت  بيــن  تدمــج  حيــث  الجديــدة،  لألغنيــة 
الموســيقية الغربيــة والشــرقية لخلــق أصــوات 
فــي عالــم  نوعهــا وينــدر وجودهــا  مــن  فريــدة 
بينــا”  “شــو  أغنيــة  تمتــاز  العربيــة.  الموســيقى 
بهوية وأسلوب بانه المميز والخاص بها كفنانة، 
ومــا تهــدف لتحقيقــه مــن خــالل أغانيهــا، تدعو 

المســتمعين إلــى التحلــي بنظــرة أكثــر إيجابيــة 
نحو العالقات التي فقدت بعًضا من بريقها. 

وتم تصوير أغنية “شو بينا” في منطقة “بيكوز” 
بأســطنبول، وأخــرج فيديــو األغنيــة فايــز أمين 
الذي أشرف على طاقم تصوير ضخم في تركيا. 
ويمتاز الفيديو بطابع مشــابه لسيرك دي سوليل 
حيــث يســتعرض مجموعة كبيــرة ومتنوعة من 
العــروض واألداءات فــي الفيديــو الــذي يختلف 
عــن مقاطــع الفيديو الموســيقية التــي أصدرتها 
مــن قبــل. وتمكنت بانه خالل فترة قياســية من 
التمتع بحضور قوي في عالم الموسيقى العربية 
منــذ إطــالق أول 3 أغانــي فــي العــام الماضــي. 
وحظــي فيديــو أغنيتها األولى “شــو حلــو نحنا” 
ب990 ألف مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، بينما 
حصلت أغنيتها الثانية “عالبال” ما يقارب نصف 
مليــون مشــاهدة فــي أقــل مــن 6 أســابيع، وتــم 

بثهــا عبــر مجموعــة متنوعة من قنــوات اإلذاعة 
والتلفزيــون على نطاق الــدول العربية. وُتحضر 

بانه حالًيا أغنيتها القادمة والتي سيتم إطالقها 
قبل نهاية 2019.
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ا الفنان القدير عبدهللا وليد في المستشــفى إثر تعرضه لوعكة   يرقد حاليًّ
صحيــة ألّمــت به أخيــًرا، حيــث زاره مجموعة من الفنانيــن ورفقاء الدرب 
فــي المستشــفى لالطمئنــان علــى صحتــه وتمنياتهــم لــه بســرعة الشــفاء 

والعودة سريًعا إلى الساحة الفنية وإبداعاته.
 يذكــر أن الفنــان عبــدهللا وليــد يعتبــر مــن رموز الفــن في البحريــن، وقّدم 
خالل مسيرته الفنية الكثير من األعمال المسرحية والدرامية، وقد اشتهر 
بدور “بوداود” في المسلســل الشــهير “ســوالف طفاش” شــخصية بســيطة 
ا، وهــي لرجــل صاحــب قهــوة شــعبية يــرّدد باســتمرار اســم شــخصية  جــدًّ
خرافيــة ابتكرهــا “ســلوم بوتيلــة”، ودائًما يتحــّدث عنها ويربــط البطوالت 
والصــوالت والجــوالت بـــها، وشــخصية “بــوداود” ابتكرهــا كما يقــول وليد 

المنتج أحمد الكوهجي.

سالمات الفنان عبداهلل وليد

 تشــارك الفنانــة فاطمــة عبدالرحيــم في المسلســل الجديــد “ عافك 
الخاطر” من إخراج الكويتي مناف عبدهللا وتأليف عبدهللا الرومي 
وإنتــاج عبــدهللا بوشــهري وتمثيل نخبة من الفنانين وهم أســمهان 
توفيــق، ســليمان الياســين، عبير احمــد، خالد أمين، مشــاري البالم، 
هبــة الــدري، أحمــد ايــراج، ، حصــة النبهــان، فــرح الهــادي، عقيــل 

الرئيسي، ناصر الدوسري، غدير السبتي.
المسلســل والــذي أنطلــق تصويــره قبــل أيــام يحكــي قصــة امــرأة 
التزمــت بــأداء رســالتها فــي الحيــاة ولــم تقصــر أو تتــوان فــي أي 
واجــب مــن واجباتهــا حتــى وصلــت بعائلتهــا إلــى بــر األمــان، لكنها 

تواجه بعض العقبات والمشاكل غير أنها تصر على العطاء.

 فاطمة عبدالرحيم و”عافك الخاطر”

يفتتــح الفنان حســن جناحي يــوم االثنين 
المقبل أول جاليري من نوعه في البحرين 
جاليــري”  اليــت  مــون   “ وهــو  والمنطقــة 
وتنطلق فكرة المعرض من القيم اإلنسانية 
فــي  البشــر جميعــا  توحــد  التــي  المطلقــة 
العالــم في توقهم للمحبة والســلم، ولحياة 
مبدعة، يســودها التســامح بيــن الناس من 
كافــة األجناس والقوميات واألديان، وضد 
كل أشــكال الكراهيــة والعنــف، انــه مــكان 
المشــترك،  والعيــش  الحــب  قيــم  لغــرس 
مكان إلشــاعة الطمأنينة واإلعالء من روح 
جناحــي:  النبيل.يقــول  الجماعــي  العمــل 
هــذا المــكان بالنســبة لــي، كان مجــرد حلــم 
جميــل قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات وها 
هــو اليــوم قد أصبــح واقعا ملموســا، أردت 
بهــا أن اعبــر عــن رســالة الفن واإلبــداع في 
تمــر  التــي  المأســاوية  األحــداث  مواجهــة 

بهــا الــدول العربيــة نتيجــة تدخــالت قــوى 
خارجيــة تهــدف إلضعــاف دولنــا وتفتيتها 
إلــى دويــالت متناثــرة ال تتوقــف نزاعاتهــا 

ابد الدهر.
ويضيــف “كــم أنا فخــور بأن هــذه المبادرة 
قــد أتت مــن ارض مملكة البحرين الحبيبة 

بالــذات، تجســيدا لحاجاتنــا الماســة، نحــن 
أبناء البشــر وأكثر من أي وقت مضى، إلى 
مبادرات مشــابهة تشــيع الروح الخيرة في 
نفوســنا وتنبذ الحروب والصراعات وكافة 

أوجه الكراهية”.

جناحي يعبر عن القيم اإلنسانية المطلقة التي توحد البشر
افتتاح “مون اليت جاليري” االثنين

الشــراكة علــى مســتوى  مــن  بعــد ســنوات 
اإلنتــاج الدرامــي، قررت المنتجــة والنجمة 
حيــاة الفهــد هــذا العــام أن تفســخ تعاونهــا 
أخيــرا مــع المنتج باســم عبد األميــر، وذلك 
لضعــف تنفيذ األعمــال الدرامية على أرض 
الواقــع كمــا يقــال، لذلــك أعلنــت أم ســوزان 
عبــر  اإلنتــاج مجــددًا  عــاودت  أن شــركتها 
الفنــي”،  لإلنتــاج  الفهــد  “مؤسســة  شــركة 
وبــدأت بتحضيــرات مكثفة الختيــار النص 
المناســب لتنفيــذه، إضافــة إلــى أنها ســتبدأ 
قريبــا اختيــار نجــوم عملهــا الجديــد، حيث 
تحــرص على التجديد بالنجوم المشــاركين 
معها ليكون العمل مختلفا شكال ومضمونا.
 ونشرت حياة الفهد، عبر صفحتها الرسمية 
على موقع “إنســتغرام” أن الشــركة ستباشر 
مشــاريع  لديهــا  وســتكون  قريبــًا  أعمالهــا 

إنتاجيــة خــالل العــام المقبــل، مشــيرة إلــى 
أن هــذه العودة تأتــي بعد غياب، عبر إنتاج 
أعمال لرمضــان 2020 باإلضافة إلى أعمال 
أخــرى بمفردهــا، يشــار إلــى أن حيــاة الفهــد 
األعمــال  خــالل  الفنيــة  تجربتهــا  حصــرت 
الماضية بالتمثيل، وقدمت آخر أعمالها في 
رمضان 2019 مسلســل “حدود الشــر” الذي 
يعرض حاليا على محطة أم بي ســي، وهو 
عمــل للكاتب محمد خالد النشــمي وإخراج 
أحمــد دعيبــس، حيــث جســدت أم ســوزان 
دور امــرأة ســتينية مرموقــة تدعــى نعيمة، 
الحــدود،  كل  وتجــاوز  الشــر  فيهــا  تأّصــل 
فقتلــت وظلمــت في ســبيل ما تظنــه دفاعًا 

عن أسرتها.

بــدأ المطــرب الســعودي إبراهيــم الحكمــي 
حاليــًا تســجيل أغنيــة جديــدة مــع المــوزع 
أحــد  فــي  ماجــد،  ياســر  الموســيقي 
اســتديوهات مدينــة القاهــرة، ولــم يتحدد 
االســم النهائــي لألغنيــة حتــى اآلن، ومــن 
المقــرر أن تكون األغنيــة مختلفة عن التي 
قدمها الحكمي من قبل، وفق ما أكد ياســر 

ماجد.
ويعمــل الحكمــي علــى ألبومــه الجديد منذ 

أكثــر مــن عاميــن، وســجل معظــم أغنياتــه 
الصــوت مصطفــى  فــي اســتديو مهنــدس 
مــن  عــدد  مــع  خاللــه  ويتعــاون  رؤوف، 
الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، 
وعلى رأسهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد، 
اللــذان قدمــا معــه رائعتــه الغنائيــة مقدمــة 
الصعيــد”،  و”نســر  “الطوفــان”  مسلســلي 
واشتهر الحكمي في مصر من خالل أغنية 

“هموم جبلين”.

أعربــت الفنانــة والمذيعة في الشــرقاوي 
عن ســعادتها، بتقديم برنامج “ليلة شعر” 
دورة  خــالل  الكويــت  إذاعــة  اثيــر  عبــر 
الصيف التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل، 
احتمــال  مــع  البرنامــج،  توقــف  معلنــة 

عودته في دورات مقبلة.
اســتمتعت  أنهــا  الشــرقاوي  وأضافــت 
المجــال  لهــا  أفســحت  التــي  بالتجربــة 
لقراءة قصائد الشعر الجديدة والتراثية، 
مع مشاركة متألقة للشعراء والموهوبين، 
يوميــا،  الحلقــات  ضيــوف  خــالل  مــن 
ممــدوح  المذيــع  زميلهــا  مــع  وبالتعــاون 
العميــرة،  مشــعل  والمخــرج  المحســن، 

والُمعد خالد المحسن، وفايز الزعل.
تكــرار تجربــة  إلــى  تتطلــع  إنهــا  وقالــت 
العمــل اإلذاعي مرة أخرى، لكن بعد فترة 

راحة، حيث كان الموسم الصيفي مرهقا 
بالنسبة لها، من خالل انشغالها بالبرنامج، 
وتســجيل العديد من السهرات اإلذاعية، 
مــا دفعها إلى عدم الحصــول على إجازة 
أو الســفر للخــارج خــالل العطلــة، لذلــك 
فهــي تحتــاج إلى فتــرة انقطــاع قصيرة، 

ومن ثم العودة
وأشــارت الشــرقاوي إلــى مشــاركتها فــي 
مسلســل “علــى فكــرة” اإلذاعــي للمخــرج 
محمد الشــطي، والمؤلفة ابتسام السيار، 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
الفنانيــن، منهــم: أســامة المزيعــل، علــي 
بهمن، فهــد العامر، إيمان فيصل، وضحة 
السني، وليد الدلح وغيرهم من الفنانين.

انفصال شراكة 
الفهد وعبداألمير

أغنية جديدة للحكمي الشرقاوي 
سعيدة بنجاح 

“ليلة شعر”

محرر مسافات 

محرر مسافات 

زيارة الفنانين لعبدالله وليد في المستشفى
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الكويت.. غرامة “البيجامة” ألف دينار
المطيــري  ماجــد  الكويتــي  النائــب  تقــدم 
بمشــروع قانــون للبرلمــان، يلــزم المواطنيــن 
والعــادات  القيــم  باحتــرام  والوافديــن 
المجتمــع  فــي  الســائدة  والتقاليــد والثقافــة 
الكويتــي، ومــن بينهــا الظهــور فــي األماكــن 
النــوم(،  )بيجامــة  داخليــة  بمالبــس  العامــة 

حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتي.
ويقتــرح القانــون تغريــم كل مــن يخــل بتلك 
اآلداب ما ال يقل عن 500 دينار وال يزيد عن 
1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار. 
تســتوجب  صفــة   11 المطيــري  واقتــرح 
العقاب، وتتضمن الظهور في األماكن العامة 
بــزي يحمل صــورا أو عبارات تســيء للذوق 
خادشــة  بألفــاظ  والتلفــظ  بــاآلداب،  وتخــل 
للحيــاء ولكرامــة األشــخاص، والظهــور فــي 
)بيجامــة  بمالبــس داخليــة  العامــة  األماكــن 
النــوم(، والكتابة أو الرســم ومن في حكمهما 
- مــن دون تصريــح مــن الجهــات المختصــة 
مشــروع  يتضمــن  كمــا  الجــدران.  علــى   -
القانــون تغريــم على “رفع صوت الموســيقى 
فــي األماكــن العامة، ومنــاداة الغيــر بعبارات 
األطفــال  وتعريــض  وعنصريــة،  خادشــة 

وأنشــطة  لمواقــف  واســتغاللهم  والنســاء 
تســبب الخطــر أو الفــزع، والتعــدي على حق 
اآلخرين في طوابير االنتظار وفي الحصول 
علــى الخدمــات، والتغريــر بهــم وتصويرهــم 
إيقاعهــم  أو  منهــم  الســخرية  بقصــد  خفيــة 
فــي فــخ المقالــب”. وتشــمل التصرفــات غير 
الالئقة أيضا “وضع الملصقات اإلعالنية على 
المنــازل وجــدران األماكــن العامــة والخاصة 
مــن دون إذن مــن صاحبهــا، والبصــق وإلقاء 
بقايــا الطعــام واألدخنة من نوافذ الســيارات 

فــي الطرقــات العامة”. ومنــح االقتراح وزير 
الداخليــة أو مــن ينــوب عنــه إصــدار لوائــح 
وقــرارات باألفعــال التــي من شــأنها اإلخالل 
وأشــار  العامــة.  واآلداب  العــام  بالــذوق 
المطيــري فــي المذكــرة اإليضاحيــة للقانون، 
الفتــرة  فــي  شــهدناه  لمــا  “نظــرا  يأتــي  أنــه 
األخيــرة مــن انفالت أخالقــي، وظهور بعض 
الســلبيات الدخيلــة والغريبــة عــن المجتمــع 
الكويتــي كالتنمــر والتلفــظ بألفــاظ خارجــة 

بصوت مرتفع”، بحسب ما نشر القبس.

أعلــن علمــاء جامعــة ييــل األميركيــة أن 
المــواد الغذائيــة الغنية بالدهون تســاهم 

في اضطراب وظائف الدماغ.
وفقــا لموقــع “MedicalXpres”، كشــفت 
غنــي  غذائــي  نظــام  اتبــاع  أن  دراســة 
يســاهم  والكربوهيــدرات،  بالدهــون 
فــي زيــادة االلتهابــات بمنطقــة مــا تحت 
المهــاد خــالل ثالثة أيام قبل ظهور أولى 

عالمات السمنة.
والحــظ الباحثــون وجــود تغييــرات في 
بنيــة الخاليــا الدبقية العصبيــة المناعية 

في الجهاز العصبي المركزي.
وعنــد اتباع نظــام غذائي غني بالدهون، 
يــزداد نشــاط الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة 
بصــورة مثيرة بســبب انخفاض عضيات 
المنتجــة  الخاليــا  فــي  الميتاكوندريــا 
حجــب  أن  الباحثــون  ووجــد  للطاقــة. 
البروتين UCP2 ســاعد الحيوانات التي 
كان نظامهــا الغذائي غنيا بالدهون، على 
االكتفــاء بتناول كمية قليلــة من الطعام 

وعدم زيادة وزنها.

الكشف عن 
سبب شائع 

الضطراب الدماغ
تمكــن علمــاء الفلك من اكتشــاف الماء للمرة 
يــدور  الجــوي لكوكــب  الغــالف  األولــى فــي 
حول نجم، فيما يعرف بنطاق صالح للحياة.

وجــاء اإلعــالن عــن الكشــف العلمــي الجديد 
“نيتشــر  مجلــة  فــي  نشــرت  نتائــج  فــي 

أسترونومي” العلمية.
البعيــد  الكوكــب  الميــاه  اكتشــاف  ويجعــل 
الذي يحمل اســم “K2-18b” مرشــحا معقوال 

للبحث عن حياة فيه.
ويقــول العلمــاء إن نســبة المياه فــي الغالف 

الجــوي بهــذا الكوكــب تصــل إلــى 50 % مــن 
الغــالف. لكــن األمــر ليــس بهــذه الســهولة، إذ 
فــي غضــون 10 ســنوات، يمكــن أن تتمكــن 
إذا  مــا  تحديــد  مــن  الحديثــة  التلســكوبات 
كان الكوكــب يحتــوي علــى غــازات يمكن أن 

تنتجها الكائنات الحية.
ويعنــي علماء الفلك بالنطاق الصالح للحياة، 
علــى  الكوكــب  فيهــا  يكــون  التــي  المنطقــة 
مســافة من نجمه تجعله مؤهال لنشوء حياة 

على سطحه.

أقدمــت أم صينيــة علــى بيــع تــوأم حديثــي 
الــوالدة مقابــل 9 آالف دوالر تقريبــا لســداد 

فواتير بطاقة االئتمان الخاصة بها.
ووفقــا لصحيفــة “ديلي ميل”، اشــترت والدة 
الطفليــن، وهــي فــي العشــرينات مــن عمرها، 
هاتفــا جديــدا مــن المبلــغ الــذي جنتــه مقابل 

بيع ولديها.
وألقــت الشــرطة القبض على األم وشــريكها، 
وقامــت بإعطاء الطفليــن ألجدادهما للعناية 

بهما.

أنجبــت المــرأة توأمهــا فــي ســبتمبر الجاري، 
وكان الطفــالن بحاجــة لعنايــة خاصــة ألنهما 
ولــدا قبــل أوانهمــا، ولــم يظهــر شــريكها منــذ 
ذلــك الحيــن، كمــا ورفض والــداه مســاعدتها 

على إعالة الطفلين.
نتيجــة لذلــك، قــررت الســيدة بيــع طفليهــا؛ 

ألنهما شكال عبئا عليها.
واســتخدمت األم المال لسداد فواتير بطاقة 
االئتمــان الخاصــة بهــا وشــراء هاتــف جــوال 

جديد.

اكتشاف ماء في كوكب قد يصلح للحياة

من أجل شراء هاتف... أم تبيع توأمها

دوقة ساسكس، ميغان تطلق مجموعة “سمارت وركس” 
في لندن؛ لمساعدة النساء العاطالت عن العمل على 

استعادة الثقة التي يحتجن إليها للنجاح في مقابالت 
العمل والعودة إليه والتحول في حياتهم )أ ف ب(

شــهد شــارع ادجويــر المجاور في “حــي العرب” لحديقة هايــد بارك في 
لنــدن، جريمــة طعن جديدة ، ضحيتها هذه المرة عربي، اســمه “يوســف 
كريم حســن البيجاني” وعمره 17 ســنة، وفقا لما ذكرت عائلته لوســائل 
إعالم محلية، اعتبرته ســابع قتيل بجريمة في 9 أيام بالمدينة، وســابع 
مراهــق قتيــل فيهــا بشــهر، والقتيل 105 منذ بداية العــام حتى اآلن في 

لندن المعروفة منذ سنوات بأنها “عاصمة الطعن بالسكين” في العالم.
البيجاني، طالب يدرس إدارة األعمال بكلية مدينة وستمنستر، وسبب 
مقتلــه هــو دفاعــه عن فتــاة يعرفها، ورأى زمرة من الشــبان يتحرشــون 
بهــا داخــل فــرع للوجبات الســريعة، فحّمشــته الغيــرة عليها، وشــّمر عن 
ســاعديه ليدفــع عنهــا المتأبطيــن بهــا شــر التحــرش، إال أنهــم انتفضــوا 
وتكاتفوا عليه، وسددوا له عدة طعنات فلفظ أنفاسه األخيرة، بحسب 
فيديــو بثــه موقــع صحيفــة “ديلــي ميــل” كمــا ونظيرتهــا “ديلــي ميرور” 
كاميــرا  ثانيــة،   29 مدتهــا  البالغــة  مشــاهده  والتقطــت  البريطانيتيــن، 

للمراقبة داخل المحل.

طعنات في حي العرب بلندن.. 
القتيل عربي والسبب فتاة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رسالة في قنينة تنقذ حياة عائلة
علقت عائلة في قمة شــالل على نهر أرويو 
سيكو بوالية كاليفورنيا األميركية، وبفضل 
الرســالة التــي وضعوهــا في قنينــة ورموها 

في النهر، تم إنقاذهم.
وقعــت الحادثــة فــي شــهر يوليــو الماضــي 
عندمــا قــرر كورتيــس وســتون )44 ســنة(، 
وكريســتال راميريــز مــع ابنهمــا هانتــر )13 

ســنة( ركــوب نهــر ســاليناس، علــى عوامة خشــبية كما فعل قبل 7 ســنوات.  وقال 
وســتون موضحــا، لقــد أصبحنــا وحيديــن فــي مكان مهجــور ومــن دون اتصاالت 
خلوية. وللخروج من هذه الورطة قرر وستون كتابة كلمة “أغيثونا” على جوانب 
قنينــة بالســتيكية ووضع بداخلها ورقة وصف عليها مــكان وجودهم ورماها في 
المــاء، وللمفاجــأة اســتيقظوا فــي منتصــف الليل على نــداء من مكبــرات الصوت 

“نحن رجال اإلنقاذ. لقد وجدناكم.

توفــي مواطــن بريطانــي )58 عامــا(، عقب 
أن تعــرض لعضــة قطــة خــالل إجــازة كان 

يقضيها في المغرب.
البريطانيــة،  “متــرو”  لصحيفــة  ووفقــا 
الرجــل  إصابــة  فــي  العضــة  تســببت 
البريطانــي بــداء “الكلب” الــذي دمر جهازه 

العصبي.
تعامل األطباء الخاطئ مع الحالة، جعلهم 
يشــعر  كان  ألنــه  الكريمــات؛  لــه  يصفــون 
بالحكــة، وعقــب أســابيع ظهــرت عالمــات 
المرض عليه، حيث أصيب بتشــنجات في 
العضــالت، وفــي تلــك المرحلــة كان أوان 
العــالج قــد فــات. وقــال قاضــي التحقيــق 
إلــى  انتقــل  الفيــروس  إن  ســالتر  داريــن 
الجهاز العصبي، وكان هناك فشــل من قبل 
األطبــاء فــي تقيــم مخاطر المــرض، وهي 

حالة محزنة ونادرة للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن القط نفســه عض 
ســتة أشــخاص آخريــن بمــن فيهــم صبــي 

توفي في وقت الحق.

توّفي المخرج اللبناني ســيمون أســمر عن 
عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 
حمل األســمر لقب “صانــع النجوم”، وخرج 
دفعة من أهم الفنانين في لبنان من خالل 
ماجــدة  أمثــال  الفــن”  “اســتوديو  برنامــج 
الرومــي ومنــى مرعشــلي ووليــد توفيــق 
وعبدالكريــم الشــعار ونهــاد فتــوح ونــوال 
الزغبــي، وائــل كفــوري، عاصــي الحالنــي، 
راغــب عالمــة، عبدالغنــي طليــس، معيــن 
شــريف، إليســا، مايا دياب، ميريام فارس، 
وآخريــن. ونــال األســمر أكثــر من عشــرين 
جائــزة فــي لبنــان ومختلــف أنحــاء العالم، 
منها “أفضل مبدع تلفزيوني” العام 1994، 
وجائــزة مفتــاح ســيدني في أســتراليا في 

العام نفسه.

في المغرب.. قط 
يقتل 2 ويصيب 

4 أشخاص

رحيل “صانع 
النجوم” سيمون 
أسمر عن 76 عاما

أفــاد بيان لــوزارة الدفــاع الجزائرية بــأن قوات 
أطنــان   5( قنطــارا   52 نحــو  البحريــة ضبطــت 
تقريبــا( من المخدرات على متن قارب شــراعي 

يحمل الراية األلمانية تدخلت إلنقاذ طاقمه.
وجــاء فــي البيــان الصــادر “تبعــا لعمليــة البحث 
واإلنقــاذ التــي قامــت بها وحدات تابعــة لقواتنا 
البحريــة، والتــي مكنــت مــن إنقــاذ 3 أشــخاص 
أجانــب كانــوا علــى متــن قــارب شــراعي حامل 
للراية األلمانية تعرض لعطل تقني على بعد 15 

ميال بحريا شمال رأس فالكون بوهران )غرب(، 
وبعد ســحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، 
ثــم تفتيشــه مــن طرف حــراس الســواحل، وتم 
كشــف وضبط كمية ضخمة مــن الكيف المعالج 

ُتقدر بـ 52 قنطارا و95 كيلوغراما”.
األشــخاص  فــإن  الدفــاع،  وزارة  وبحســب 
الثالثــة هــم بلغاريــان وهولندي، وقــد نقلوا إلى 
مستشفى وهران، حيث ال يزال التحقيق معهم 

جاريا.

عملية إنسانية تكشف عن “5 أطنان مخدرات”

الممثلة األميركية بيرل أماندا ديكسون تصل العرض األول لفيلم “لوسي 
إن ذا سكاي” خالل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للعام 2019 في 

أونتاريو. )أ ف ب(
وكانت وزارة الدفاع تحدثت الثالثاء عن إنقاذ القارب الشراعي “كعملية إنسانية” سخرت لها 

مروحية وسفينة مواكبة وزورق إنقاذ، قبل أن يتم اكتشاف المخدرات على متن القارب.

يقترح القانون تغريم كل من يخل باآلداب العامة
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