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سمو ولي العهد يقدم واجب العزاء لسمو األمير بندر بن سلطان

سمو ولي 
العهد لدى 

تقديمه واجب 
العزاء لسمو 

األمير بندر بن 
سلطان

المنامة - بنا

قــام ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة  مدينــة  إلــى  بزيــارة 
السعودية الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء إلى 
صاحب الســمو الملكي األمير بندر بن ســلطان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود بوفــاة المغفــور لهــا 
بــإذن هللا تعالــى والدة صاحب الســمو الملكي 
األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

)03(رحمها هللا.

دبي - تمكين

زار الجنــاح الوطنــي البحرينــي فــي 
“جيتكــس 2019” أكثــر مــن 15 ألــف 
زائــر علــى مــدى خمســة أيــام، حيث 

فــوا إلــى الخدمــات والمنتجــات  تعرَّ
واالبتكارات التي تقدمها 60 شــركة 
بحرينيــة عاملــة فــي مجــال تقنيــة 

المعلومات واالتصاالت.

الجناح البحريني بـ “جيتكس” يستقطب 15 ألف زائر

الــوزراء صاحــب الســمو   تحــت رعايــة رئيــس 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
افتتــح رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة أمس 
“مؤتمــر البحريــن األول لطــب الطــوارئ”، الــذي 
تنظمه جمعية األطباء البحرينية بمشــاركة أكثر 
مــن 500 خبيــر ومختص مــن البحريــن والوطن 
العربــي والعالــم، وبمشــاركة 52 متحدثــا عالميــا 
فــي هذا الجانب، وبحضــور وفد كبير من أطباء 
رابطــة طــب الطــوارئ الســعودي ضــم 20 طبيبا 
سيشــاركون فــي أعمــال المؤتمــر التــي تختتــم 

اليوم الجمعة.
ويهــدف المؤتمــر إلى تبــادل الخبــرات والمعرفة 
العربــي واإلقليمــي  التعــاون  العلميــة وتشــجيع 
في مجال طب الطوارئ، ويشــتمل المؤتمر على 
العديــد من الفعاليات العلمية ســيتم طرحها عبر 
6 محــاور رئيســة وســتتم مناقشــة أكثــر مــن ٣٥ 

ورقة علمية.

جانب من االفتتاح

يوسف علي ميرزا

صورة جماعية للمشاركين في جناح البحرين في “جيتكس 2019”

لجمعيــة  الفخــري  الرئيــس  صــرح 
لتنميــة  المؤسســات  البحريــن 
رئيــس  والمتوســطة،  الصغيــرة 
مجلس إدارة مركــز فاروق المؤيد 
لتنميــة  المؤسســات رجــل األعمال 
“مشــروع  بــأن  المؤيــد  فــاروق 
باألســاس  هــي  الطبيــة  الحاضنــة 
فكــرة النائــب احمــد الســلوم وقــد 
قمنــا بدعمه ماديا من حيث إيجار 

للعيــادات،  والديكــورات  المقــر 
ألــف   100 كلفتهــا  بلغــت  والتــي 

دينار. 
أمــس  ظهــر  التصريــح  هــذا  جــاء 
خــال افتتــاح أول حاضنــة طبيــة 
ودول  البحريــن  مســتوى  علــى 
الســلمانية،  منطقــة  فــي  الخليــج 
رئيــس  وبحضــور  رعايــة  تحــت 

مجلس النواب فوزية زينل.

افتتاح أول “حاضنة طبية” في البحرين بـ 100 ألف دينار

 مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

 شارك وزير التربية والتعليم ماجد 
االجتمــاع  أعمــال  فــي  النعيمــي 
التشــاوري التاســع لــوزراء التربيــة 
األعضــاء  الــدول  فــي  والتعليــم 
لــدول  العربــي  التربيــة  بمكتــب 
بالعاصمــة  عقــد  والــذي  الخليــج، 

العمانية مسقط.
المديــر  قــدم  االجتمــاع  وخــال 
العربــي  التربيــة  لمكتــب  العــام 
القرنــي  علــي  الخليــج  لــدول 
تقريــًرا عــن ســير العمل فــي تنفيذ 
أن  إلــى  مشــيًرا  المكتــب،  برامــج 
وزارة  مــع  وبالتنســيق  المكتــب 
التربيــة والتعليم بمملكــة البحرين 
والجمعيــة الدولية )ISTE( ســينفذ 
في الفترة المقبلة برنامًجا تدريبًيا 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  مهًمــا 
المعلومات واالتصال، يستفيد منه 

100 معلم بحريني.

تدريب 100 معلم 
بحريني بمجال 

البرلمان يشيد بجهود الشيخ خالد بن أحمد في تعزيز مكانة المملكةتكنولوجيا المعلومات

مليون دينار
1.9

وزير الخارجية ُيطلع النواب على مواقف البحرين تجاه قضايا الساحة

 القضيبية - مجلس النواب

 اجتمعــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 
السيســي  محمــد  برئاســة  الوطنــي  واألمــن 
البوعينيــن، بمجلــس النــواب أمــس مــع وزيــر 
الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل 

خليفة. 
وأشــاد البوعينيــن بالــدور الكبيــر الــذي يقــوم 
بــه وزيــر الخارجيــة فــي تعزيز عاقــات مملكة 
البحريــن مــع دول العالم اســتنادا إلى االحترام 
المتبــادل والعمل المشــترك الذي يخدم مصالح 
والتشــاور  التواصــل  علــى  وحرصــه  الجميــع، 
المســتمرين مع مجلس النواب ولجنة الشــؤون 
فــي  الوطنــي،  واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة 
مختلــف القضايا التي تهم المملكة ومواطنيها، 
والجهــود  الكبيــر  بالــدور  السيســي  منوًهــا 
الحثيثــة التي يقوم  وزير الخارجية في تعزيز 
مكانة مملكة البحرين، ودعم عاقاتها مع دول 

العالم على المستويات كافة.
مــن جانبــه، أعــرب وزير الخارجية عــن تقديره 

الشــؤون  لجنــة  تبذلهــا  التــي  الطيبــة  للجهــود 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس 
النواب، واعضاء السلطة التشريعية في تعزيز 
عاقات التعاون المشــترك بين مملكة البحرين 
ودول العالــم على مختلف المســتويات، مؤكدا  
حــرص وزارة الخارجية على دعم تلك الجهود 

واستمرار التنسيق المشترك.
وخــال االجتمــاع، أطلع وزيــر الخارجية لجنة 

الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي 
بمجلــس النــواب على أهم مــا تحقق من خال 
 ٧٤ الــدورة  فــي  البحريــن  مملكــة  مشــاركة 
للجمعيــة العامة لألمم المتحدة، وعلى مواقف 
الســاحة  علــى  القضايــا  إزاء  البحريــن  مملكــة 
الــرؤى  تبــادل  تــم  كمــا  والدوليــة،  اإلقليميــة 
والتشــاور حــول أهم المســتجدات والتطورات 

في المنطقة.

وزير الخارجية مجتمعا بخارجية النواب

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس الموارد المائية الشــيخ خالد بن 
عبــدهللا آل خليفــة أن المجلس يشــجع 
جميــع المبادرات الوطنيــة التي تنفذها 
الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون 
والدوليــة،  األمميــة  المنظمــات  مــع 
والتــي من شــأنها أن تعــزز األمن المائي 
هدًفــا  يعــد  والــذي  الميــاه  واســتدامة 

أساسًيا يسعى المجلس لتحقيقه.
تعزيــز  مشــروع  تدشــينه  لــدى  وقــال 
التكيــف مع المتغيرات المناخية لقطاع 
“يســعدنا  البحريــن  مملكــة  فــي  الميــاه 
ونحــن ندشــن هذا المشــروع، وهو أحد 
عليهــا  يشــرف  التــي  المبــادرات  أهــم 
مجلــس المــوارد المائيــة، أن نعــرب عن 
شــكرنا وامتنانا لقيــادة صاحب الجالة 
صاحــب  برئاســة  والحكومــة  الملــك، 
السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة 

صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلــس الــوزراء، على دعــم التوجهات 
الراميــة إلــى إيجــاد حلــول مبتكرة في 
قطاعــات الطاقــة والميــاه والبيئــة على 
الحلــول  االبتــكار واعتمــاد  يعــزز  نحــو 
فــي  للبيئــة  الصديقــة  والممارســات 
مختلف القطاعــات الصناعية، مؤكدين 
مــا يتمتــع بــه هذا المشــروع مــن أهمية 
عاليــة؛ لكونه مشــروًعا متكامًا لمملكة 

البحرين”.
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  وكان 
ــن فــي قصــر القضيبيــة  خليفــة قــد دشَّ
صبــاح أمــس، مشــروع الهيئــة الوطنية 
المنــاخ  صنــدوق  مــع  والغــاز  للنفــط 
مــع  التكيــف  تعزيــز  بشــأن  األخضــر 
المتغيــرات المناخيــة لقطــاع المياه في 

مملكة البحرين.

الشيخ خالد بن عبداهلل: تشجيع 
مبادرات تعزيز األمن المائي

500 خبير عالمي يناقشون 35 ورقة علمية بطب الطوارئ
برعاية سمو رئيس الوزراء... محمد بن عبداهلل يفتتح مؤتمرا طبيا متخصصا

جانب من المؤتمر

كأس رئيس االتحادالقفاص على “بحرين إف إم”قوات إيرانية بالعراق“طيران الخليج” تستضيف650 أسرة منتجة 
زار وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية جميل حميدان، 
مجمع العاصمة لمنتجات األيدي 

البحرينية بمنطقة كرباباد؛ وأكد 
الوزير أن عدد األسر المنتجة 

البحرينية وصل حتى اآلن إلى 
أكثر من 650 أسرة.

استضافت طيران الخليج - الناقلة  «
الوطنية للبحرين - مؤخرا االجتماع 

السنوي للموارد البشرية التابع 
لالتحاد العربي للنقل الجوي؛ 

والذي أقيم في فندق ويندهام 
غراند البحرين. وقد حضر االجتماع 

ممثلون عن الناقالت اإلقليمية.

أفادت مصادر مطلعة لـ  «
“العربية” بدخول قوات إيرانية 

إلى العراق، أمس الخميس؛ 
بحجة حماية زوار األربعين، وأعلن 

المتحدث باسم الحرس الثوري 
الثوري أن قوات فيلق القدس 

بالعراق.

استضاف برنامج ستار كافيه  «
المخرج البحريني محمد القفاص، 
على إذاعة بحرين اف ام 93.3 على 
مدى ساعتين على الهواء مباشرة 

مع المذيع علي القطان، وتلقى 
القفاص اتصاالت واسألة من 

الجماهير في البحرين وخارجها.

أصدر االتحاد البحريني لكرة السلة  «
جدول منافسات بطولة كأس 

رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة للموسم الرياضي الجاري 

2019/2020، وستبدأ مباريات الدور 
التمهيدي يوم الخميس 17 أكتوبر، 

وسينتهي يوم اإلثنين 18 نوفمبر.
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مناقصــة  أمــس  للبتــرول  تطويــر  شــركة  طرحــت 
لتوقيــع عقــد لتوريــد أدوات التعويم المســتخدمة 
الخمــس  للســنوات  والغــاز  النفــط  آبــار  حفــر  فــي 
المقبلــة؛ تقــدم إليها 4 عطاءات، علق أحدها، وأقل 
عطــاء لشــركة “هاليبورتــن ورلدوايــد المحــدودة” 
مليــون   1.9 يعــادل  )مــا  دوالر  مليــون   4.9 بنحــو 

دينار(.

المحولــة  المبالــغ  انخفضــت 
ا عبر نظام )فواتير(  إلكترونيًّ
حيــث   ،%  64.86 بنســبة 
بلغــت 18.2 مليون دينار في 
مقارنــة  الماضــي  أغســطس 
فــي  دينــار  مليــون   51.8 بـــ 

يوليو.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
علــي  يوســف  مكــس”  “كريــدي 
ميــرزا إن الشــركة رصــدت ميزانيــة 
وإطــاق  الرقمــي  للتحــول  كبيــرة 
منتجات جديدة تتعلق بتكنولوجيا 

الخدمات المالية “الفنتك”.

“كريدي مكس”: ميزانية كبيرة للتحول الرقمي64.9 % انخفاض المبالغ المحولة عبر “فواتير”ألدوات حفــــر آبـــار النفـــــط

)08()08()09(
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بدور المالكي من المنامة I  تصوير: رسول الحجيري

 هبة محسن من السلمانية | تصوير: خليل إبراهيم
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الخدمات أفضل  لتحقيق  الجهود  من  مزيد  بذل  الرميحي: 

ــي ــومـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــقـ ــتـ ــلـ ــمـ ــاح الـ ــ ــجـ ــ ــة نـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

سمو رئيس الوزراء حريص على تعزيز فاعلية العمل الحكومي

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من تهاني المسؤولين والمواطنين

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال 
خليفــة، برقيــة تهنئــة مــن وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحي بمناســبة 

نجاح الملتقى الحكومي 2019م، فيما يلي نصها:-

الملكــي  الســمو  صاحــب  حضــرة 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 

حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــّرفني   
سموكم الكريم أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات بمناســبة نجــاح أعمال 
الملتقــي الحكومي 2019 الذي عقد 
ســموكم  لــدن  مــن  كريمــة  برعايــة 
حفظكــم هللا، وبمبادرة من صاحب 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
للملتقــى  ســموكم  رعايــة  إن 
أهميــة  أكســبته   2019 الحكومــي 
ا  متزايــدة جعلت منــه حدًثا حضاريًّ

رائــًدا يعكس حرص ســموكم الدائم 
علــى تعزيــز فاعليــة وكفــاءة العمل 
البنــاء  عجلــة  ودفــع  الحكومــي، 
والمســتدامة  الشــاملة  والتنميــة 
ومبــادرات  مشــروعات  وتنفيــذ 
2019-( الحكومــة  عمــل  برنامــج 
2022( بالتوافــق مــع رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وزارة  حــرص  لســموكم  مؤكديــن   
كافــة  بــذل  علــى  اإلعــالم  شــؤون 
الجهــود لتحقيــق أفضــل الخدمــات 
الحكوميــة بمــا يعكــس مــا وصلــت 
إليــه مملكــة البحرين خالل مســيرة 
العهــد  خــالل  التنمويــة  اإلنجــازات 
الزاهر لصاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، داعًيــا 
هللا العلي القدير أن يحفظ سموكم 

ا وذخًرا للوطن لمواصلة العطاء  عــزًّ
ودوركم الريادي في نهضة مملكتنا 
ســموكم  علــى  ينعــم  وأن  الغاليــة 
بموفــور الصحــة والســعادة، ودوام 

التوفيق والسداد.

فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
التحية واالحترام

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون اإلعالم

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
برقيــات تهنئــة وتبريــك مــن كبــار المســؤولين والمواطنيــن فــي مملكــة البحرين 

بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي الرابع 2019.

وتلقى سمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة 
عددا من برقيات التهنئة من كل من:

- عصــام بــن عبدهللا خلف وزير األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

بــن دعيــج  بــن ســلمان  الشــيخ دعيــج   -
إدارة شــركة  رئيــس مجلــس  آل خليفــة 

المنيوم البحرين )ألبا(.

- علــي أحمــد زايــد النائب الثانــي لرئيس 
مجلس النواب.

- مصطفى الســيد األمين العام للمؤسسة 
الخيرية الملكية.

محافــظ  العصفــور  عبدالحســين  -علــي 
محافظة الشمالية.

- النائــب أحمــد يوســف األنصــاري عضــو 

مجلس النواب.
ســر  أميــن  العابديــن،  زيــن  عبدالــرزاق   -
لبنــاء  العربيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 

وإصالح السفن )أسري(.
-  أحمد يوسف علي، رجل أعمال.

-  رائد محمد بن شــمس، مدير عام معهد 
اإلدارة العامة.

الرئيــس  المرباطــي،  مصطفــى  إيمــان   -
التنفيذي وموظفي الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي.
- فرج عبدالوهاب القاســمي، قائد الفريق 

القطبي البحريني.
-  أمين أحمد العريض، الرئيس التنفيذي 
البحريــن  شــركة  منتســبي  وجميــع 

لالستثمار العقاري )إدامة(.
رئيــس  جناحــي،  عبدالرحمــن  علــي    -
الشــباب  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
والتكنولوجيــا وجميع أعضاء ومنتســبي 

الجمعية.
-  أكرم مكناس، رجل أعمال.

جمعيــة  رئيــس  هجــرس  أحمــد  -عــارف 
التطوير العقاري البحرينية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

local
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األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تلقى 
الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة برقية تهنئة من وزير 
شؤون اإلعام علي الرميحي بمناسبة 
نجاح الملتقى الحكومي 2019، أعرب 
فيها عن تهانيه وتبريكاته لنجاح هذه 
المبادرة وما تضمنته من رؤى تنموية 
الــدائــم  ســمــوه  حــرص  تعكس  شاملة 
والتنمية  الــبــنــاء  بعجلة  الــدفــع  عــلــى 
الشاملة والمستدامة؛ لتحقيق أفضل 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة بــالــتــوافــق مع 
ــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 2030  ــ رؤي
ضــمــن الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 

لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

الرميحي: سمو ولي العهد 

02حريص على الدفع بعجلة البناء

الشيخ خالد بن عبدالله لدى رعايته حفل تدشين مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه 

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

اســتقبل مستشــار صاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ 
ســلمان بن خليفــة آل خليفة صباح 
ســفير  كريمنــوف”،  “إيغــور  أمــس 
لــدى  االتحاديــة  جمهوريــة روســيا 
ســموه  بحــث  إذ  البحريــن،  مملكــة 
معــه ســبل تعزيــز عالقــات التعاون 

المتميزة بين البلدين الصديقين.
وخــالل اللقــاء، أكــد ســموه حــرص 
توطيــد  علــى  البحريــن  مملكــة 
جمهوريــة  مــع  التعــاون  مجــاالت 
الســيما  االتحاديــة،  روســيا 
الــذي  بالشــكل  منهــا،  االقتصاديــة 
التجــاري  التبــادل  بأوجــه  يرتقــي 

الصــادرات  معــدالت  وزيــادة 
واالستثمارات بين البلدين.

تطويــر  أهميــة  إلــى  ســموه  ونــوه 
القطاعــات  فــي  التعــاون  مجــاالت 
االقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها 
والمؤتمــرات،  المعــارض  صناعــة 
واالستفادة من اإلمكانات المتميزة 

لدى البلدين في هذا المجال.
وأكد سموه أهمية تشجيع الشركات 
بيــن  الزيــارات  وتكثيــف  الروســية 
لهــا  لمــا  البلديــن؛  فــي  المســؤولين 
مــن أثر في تحقيــق التقارب وفتح 
مجــاالت جديدة للتعاون بما يخدم 

المصالح المشتركة.

مستشار سمو رئيس الوزراء: توسيع التعاون االقتصادي مع روسيا

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة أن المجلس يشجع جميع المبادرات الوطنية التي تنفذها الوزارات والجهات 
الحكوميــة بالتعــاون مــع المنظمات األممية والدولية، والتي من شــأنها أن تعزز األمن 

المائي واستدامة المياه والذي يعد هدًفا أساسًيا يسعى المجلس لتحقيقه.

وقال لدى تدشــينه مشــروع تعزيز التكيف مع 
المتغيــرات المناخيــة لقطــاع المياه في مملكة 
البحرين “يسعدنا ونحن ندشن هذا المشروع، 
وهــو أحــد أهــم المبــادرات التي يشــرف عليها 
مجلــس المــوارد المائيــة، أن نعرب عن شــكرنا 
الملــك،  الجاللــة  صاحــب  لقيــادة  وامتنانــا 
الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة  والحكومــة 
الســمو  صاحــب  ومســاندة  الــوزراء،  رئيــس 
الملكــي ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
دعــم  علــى  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
التوجهــات الراميــة إلــى إيجاد حلــول مبتكرة 
في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة على نحو 
يعــزز االبتــكار واعتمــاد الحلــول والممارســات 
القطاعــات  مختلــف  فــي  للبيئــة  الصديقــة 
الصناعية، مؤكدين ما يتمتع به هذا المشروع 
مــن أهميــة عاليــة؛ لكونــه مشــروًعا متكامــاًل 
لمملكــة البحريــن، وإســتراتيجيًة بحــد ذاتهــا 
علــى الرغــم مــن منطلقاتــه التــي تبحــث فــي 
التكيــف مــع اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ مــن 
خالل االستفادة من المياه المصاحبة للنفط”.

خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  وكان 
ــن فــي قصــر القضيبيــة صبــاح أمــس،  قــد دشَّ
مــع  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  مشــروع 
صنــدوق المنــاخ األخضر بشــأن تعزيز التكيف 

مــع المتغيــرات المناخيــة لقطــاع الميــاه فــي 
مملكــة البحريــن، بحضــور عــدد مــن الــوزراء 
والمســؤولين، وممثلــي مكتب األمــم المتحدة 

للبيئة في غرب آسيا.
وأضــاف “يتوافــق مشــروع تعزيــز التكيف مع 
المتغيــرات المناخيــة لقطــاع المياه في مملكة 
البحريــن مــع برنامــج الحكومــة، ويتــواءم مع 
االســتراتيجية الوطنيــة للمياه؛ نظــًرا الرتباط 
المشروع بشكل مباشر بـ 3 من أهداف التنمية 
المستدامة وهي ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع، واالستهالك واإلنتاج 
المنــاخ. كمــا يرتبــط هــذا  بمســؤولية، وتغيــر 

المشــروع بشــكل غير مباشر بالهدف الخامس 
المتعلق بالمســاواة بين الجنســين؛ كونه وضع 
معــداًل الســتفادة المــرأة من البرامــج المدرجة 
المتعلــق  الســابع  وبالهــدف  المشــروع،  ضمــن 

بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة”.
فــي  قــد وقعــت  النفــط  أن وزارة  إلــى  يشــار 
صنــدوق  مــع  تفاهــم  اتفاقيــة   2018 أكتوبــر 
المنــاخ األخضــر؛ بهــدف تحديــد األطــر الفنية 
والمؤسســية والماليــة للمشــاريع التــي تهــدف 

إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، 
بمــا في ذلــك القيــام بمجموعة مــن الخطوات 
اإلجرائية الحتضان المملكة للمكتب اإلقليمي 

لصندوق المناخ األخضر.
النفــط  وزيــر  ألقــى  التدشــين،  حفــل  وخــالل 
الهيئــة  لمشــروع  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس 
المنــاخ  للنفــط والغــاز مــع صنــدوق  الوطنيــة 
األخضــر الشــيخ محمد بــن خليفــة آل خليفة، 
كلمــة أكــد فيها أن مملكــة البحرين هي الدولة 

األولــى خليجًيــا التــي تســتفيد مــن صنــدوق 
المنــاخ األخضــر، وأن الشــراكة بيــن الطرفيــن 
المنطقــة  دول  ســائر  أمــام  البــاب  ســتفتح 
لالســتفادة من مشــاريع الصنــدوق، األمر الذي 
يعكس مدى التــزام القطاع النفطي البحريني 
بتطبيــق أفضل الممارســات والمعايير الدولية 
في مجال البيئة وتغير المناخ. وقال “يضطلع 
القطاع النفطي بدور كبير في تعزيز المخزون 
واألمــن المائي على مســتوى مملكــة البحرين، 

نظرا إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع 
المنــاخ وشــح األمطــار  الحيــوي جــراء تغيــر 
وارتفــاع درجــات الحرارة ومــا يقابل ذلك من 
ارتفــاع فــي الطلــب علــى الميــاه، ناهيــك عــن 
اآلثار المترتبة على تسرب مياه البحر المالحة 
إلى المياه الجوفية”. وتأسس صندوق المناخ 
فــي  عشــر  الســادس  المؤتمــر  فــي  األخضــر 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية بشــأن تغير 
المنــاخ العــام 2010. ويقــع مقــر أمانته بمدينة 
إنتشــون غــرب ســيول بكوريــا الجنوبية، وهو 
مســارات  نحــو  النموذجــي  التحــول  يشــجع 
علــى  وقــادرة  االنبعاثــات  منخفضــة  إنمائيــة 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. ويقــدم الصنــدوق 
انبعاثــات  مــن  للحــد  الناميــة  للــدول  الدعــم 
الغــازات الضــارة أو تخفيضهــا والتكيــف مــع 
آثــار تغيــرات المنــاخ. مــن جانبه، ألقــى المدير 
المتحــدة  لبرنامــج األمــم  والممثــل اإلقليمــي 
للبيئــة )مكتــب غــرب آســيا( ســامي ديماســي، 
تدشــين  أن  فيهــا  أكــد  الحفــل  خــالل  كلمــة 
مشــروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية 
لقطــاع المياه في مملكــة البحرين الممول من 
قبــل صنــدوق المنــاخ األخضــر جــاء تتويًجــا 
لجهود مشــتركة بين مملكة البحرين وبرنامج 
األمــم المتحدة للبيئة. وقال “نأمل أن تســاهم 
نتائــج هــذا المشــروع فــي إيجــاد حلــول لســد 
الفجــوة بين كميات المياه المتوفرة والمتوقع 
فقدهــا بفعــل التغيــر فــي المنــاخ، مــن خــالل 
تطويــر نظــام لدعــم اتخــاذ القــرارات وتعزيــز 
ترشــيد اســتخدام الميــاه وتدقيق االســتهالك 

لكل القطاعات”.

لــدى رعايتــه تدشــين “تعزيــز تكيــف الميــاه مــع متغيــرات المنــاخ فــي البحريــن”

الشيخ خالد بن عبداهلل: تشجيع المبادرات الرامية لتعزيز األمن المائي
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الخليج يمتلك مقومات متميزة لتأسيس حركة سياحية ثقافية
المهمة المراكز  نفسها على خارطة  تمّكنت من وضع  البحرين  الشيخة مي: 

شــاركت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في االجتماع 
واالجتمــاع  الثقافــة  لــوزراء  والعشــرين  الثالــث 
الثانــي المشــترك بيــن وزراء الثقافــة والســياحة 
فــي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والذي استضافته عاصمة سلطنة عمان، مسقط. 
ويأتــي هــذا االجتمــاع فــي ظل ترؤس الســلطنة 

الدورة الحالية لقمة دول مجلس التعاون.
وقالــت الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة: “إن 

اجتمــاع وزراء الثقافــة لــدول مجلــس التعــاون، 
إنمــا هــو انعكاس للروابــط الحضاريــة والثقافية 
القويــة التي تربط شــعوب المنطقــة”، مؤكدة أن 
االجتمــاع يعــد فرصــة لتجديــد وتوحيــد جهــود 
تعزيــز الهويــة الوطنيــة الخليجيــة عبــر الثقافــة 
واإلرث اإلنســاني المشــترك. وأضافــت: “الثقافــة 
لمكتســباتنا  للترويــج  األقصــر  الطريــق  هــي 
بمــا  العالــم  لتعريــف  الســبيل  وهــي  الحضاريــة، 
نملكه من مواقع ومعالم جاذبة للزوار والســّياح، 
فالثقافــة تصنــع اللقــاء اإلنســاني وتعــزز جهودنا 

فــي توفيــر مشــاريع التبــادل الحضــاري مــا بيــن 
شــعوبنا وشــعوب العالم”. وأردفت: “ال يمكننا أن 
نغفــل عــن دور الثقافــة كأحد األبعــاد المهمة في 
مجال صناعة السياحة، ومن المهم تعزيز الوعي 
حــول أهميــة الثقافــة كمــورد اقتصــادي متجــدد 
يســاهم في عملية التنمية المستدامة”، موضحة 
أن دول الخليــج تمتلــك مقومــات متميــزة يمكن 

استثمارها في تأسيس حركة سياحية ثقافية.
تقــوم بتوظيــف  البحريــن  وأضافــت أن مملكــة 
الثقافــة فــي عمليــة التنميــة المســتدامة، وذلــك 

وجهــود  الثقافــي  األهلــي  القطــاع  جهــود  عبــر 
صــون  فــي  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة 
وحفــظ وإعادة إحياء المــدن التاريخية القديمة 
البحريــن  أن  إلــى  مشــيرة  والمنامــة،  كالمحــرق 
تمّكنــت مــن وضــع نفســها علــى خارطــة المراكــز 
الثقافية المهمة والحصول على اعترافات دولية 
من مؤسســات ثقافية عريقــة، والتي كان آخرها 
منــح جائــزة اآلغــا خــان للعمــارة لمشــروع إعادة 
إحيــاء منطقة المحرق بتعاون ما بين القطاعين 

العام واألهلي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مملكــة  بيــن  التفاهــم  مذكــرة  لبنــود  تنفيــذا 
مجــال  فــي  السويســري  واالتحــاد  البحريــن 
المــرأة، قامــت وكيــل وزارة الخارجية، عضو 
بنــت  رنــا  الشــيخة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
عيســى آل خليفــة، ومديــر عــام السياســات 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  فــي  والتطويــر 
الشــيخة دينــا بنــت راشــد آل خليفــة بزيــارة 
عمــل إلــى كل من اإلدارة االتحادية للشــؤون 
الخارجية والمكتب الفيدرالي للمســاواة بين 

الجنسين في مدينة برن.
حــرص  إطــار  فــي  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
بنــود  للمــرأة علــى تفعيــل  المجلــس األعلــى 
مذكــرة التفاهــم التي تــم ابرامها مــع االتحاد 
السويســري، والتــي ُتعنــى بتعــاون الطرفيــن 
علــى صعيــد تقدم المرأة عبر رفع مســتويات 
مشــاركتها في الحياة العامة وتعزيز حقوقها 
اإلنســانية، وتأتــي كمؤشــر إيجابــي وصريــح 
لمســتوى النضــج الــذي تتحلــى بــه التجربــة 

البحرينيــة فــي مجــال تقــدم المــرأة، بفضــل 
الحثيثــة  والجهــود  الســديدة  التوجيهــات 
لقرينة العاهل، رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وجــرى خالل الزيــارة بحث مجــاالت وآليات 
بيــن  التــوازن  مجــال  فــي  الخبــرات  تبــادل 
النمــوذج  مســتجدات  وشــرح  الجنســين، 

فــي  المــرأة  احتياجــات  إلدمــاج  الوطنــي 
التنميــة والموازنات المســتجيبة الحتياجات 
المــرأة. كما ركزت اللقاءات على أوجه تبادل 

الخبرات في مجال العمل الدبلوماسي.
ومــن بيــن ما تــم اطــالع الطرف السويســري 
عليه هو تجربة المجلس األعلى للمرأة كبيت 
المعرفــة  إدارة  صعيــد  علــى  وطنيــة  خبــرة 
الوطنيــة، حيــث قامــت الشــيخة دينــا بنــت 

راشــد بشــرح دور المرصد الوطني لمؤشرات 
التوازن بين الجنســين واستخداماته لقياس 
حفــظ  فــي  والبرامــج  السياســات  فعاليــة 
التــوازن بيــن الجنســين والــذي تتــم ترجمته 
مــن خــالل التقريــر الوطنــي الــذي اعتمدتــه 
الفجــوات  قيــاس  علــى  ويعمــل  الحكومــة 
ويرصد افضل الممارســات فــي مجال تكافؤ 
مــن  الرجــل  كمــا  المــرأة  واســتفادة  الفــرص 

برامج الدولة وخدماتها.
فــي  المســؤولين  مــع  اللقــاء  تــم خــالل  كمــا 
المكتــب الفيدرالــي للمســاواة بين الجنســين، 
عــرض تجربــة البحريــن فــي مجــال حمايــة 
المــرأة مــن العنف األســري من خــالل القانون 
واالســتراتيجية واإلطــار “الموحــد” الخــاص 
بتطويــر خدمات االرشــاد والتوعية االســرية 
وقواعــد البيانات الموحدة بشــأن احصائيات 

العنف االســري “تكاتف”، إضافة إلى االطالع 
علــى تجربــة سويســرا فــي مجــال مكافحــة 
العنــف ضــد المرأة وبشــكل خاص فــي آليات 
حــول  التوعيــة  وبرامــج  للعدالــة،  الوصــول 

الوقاية من العنف االسري.
مخرجــات  متابعــة  علــى  الطرفــان  واتفــق 
االجتماعات، حيث يتطلع الجانب السويسري 
إلى تبني منهجية المجلس األعلى للمرأة في 
مجــال حوكمة تطبيقــات ومنهجيــات إدماج 
احتياجات المرأة في التنمية لضمان تحقيق 
تكافــؤ الفرص بين الجنســين وذلك في إطار 
النمــوذج الوطنــي الــذي تــم إنهــاء متطلباتــه 
في مارس ٢٠١٨. كما سيتعاون الطرفان من 
خــالل تبــادل افضــل الممارســات فــي مجــال 
الوطنيــة  الخطــط  وتقييــم  تنفيــذ  متابعــة 
والمبــادرات التنفيذيــة وقيــاس أثرهــا، وفــي 
االجتماعيــة  التوعيــة  مســتوى  رفــع  مجــال 
للشراكات الوطنية بأهمية إدماج احتياجات 

المرأة في الخطط والسياسات الوطنية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بحث تبادل الخبرات مع االتحاد السويسري في مجال دعم تقدم المرأة

تمّتع العسكريين بأعلى مستويات العمل االحترافي
ــدى الـــوحـــدات ــ ــة الــقــتــالــيــة إلح ــزي ــاه ــج ــد الـــعـــام يــتــفــّقــد ال ــائ ــق ال

قــام القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة  
صباح أمس، بزيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة دفاع البحرين، حيث استمع إلى إيجاز 
عن االستعدادات الالزمة لرفع مستوى الجاهزية القتالية والكفاءة اإلدارية المطلوبة.

 وخــالل الزيــارة اطلــع القائــد العــام لقــوة دفاع 
المشــاريع  مختلــف  علــى  كثــب  عــن  البحريــن 
ضمــن  الوحــدة  تلــك  تنفذهــا  التــي  العســكرية 
الخطــط التطويريــة المســتدامة التــي تشــهدها 
كافــة أســلحة ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن، 
مؤكًدا أن الدعم الالمحدود والمســاندة الكبيرة 
التــي تلقاهــا قــوة الدفاع مــن لدن عاهــل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، لهمــا بالــغ األثــر فيمــا وصلــت إليــه مــن 

تطــور وتقــدم حتــى أصبحت قــوة شــامخة لها 
وحاضــٌر  العظيمــة،  بالمنجــزات  زاخــٌر  تاريــخ 
واإلخــالص  والتضحيــات  بالعطــاء  مزدهــر 
والتفانــي، وتتطلــع لمســتقبل مشــرق بتحقيــق 

األهداف المنشودة بكل قوة ومنعة.
 وأعــرب  في ختــام الزيارة عن فخره واعتزازه 
مــن  البحريــن  دفــاع  قــوة  رجــال  يقدمــه  بمــا 
العمــل  مســتويات  بأعلــى  وحيــوي  مهــم  دور 
االحترافــي المتقــن تســليًحا وتدريًبــا وتنظيًمــا 

وبــكل عزيمــة وإصــرار، حتى أصبحــت الحصن 
الوطــن  عــن  للــذود  المنيــع  والــدرع  الحصيــن 
ويضمــن ســالمة أراضيــه وتوفــر األمــن الــالزم 
للتقــدم والتنمية واالزدهار، وحماية مكتســباته 

الرجــال  هــؤالء  وبتفانــي  العريقــة،  الحضاريــة 
وتضحياتهــم الجليلــة، مقّدًرا إحساســهم بعظم 
المســؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، داعًيا 

الجميع لالستمرار على هذا النهج.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة 
الملــك  جاللــة  مستشــار  مــن 
التشــريعية  الســلطة  لشــؤون 
محمد الســتري بمناســبة نجاح 

 ،2019 الحكومــي  الملتقــى 
قدمــه  الــذي  بالعــرض  مشــيدا 
ســموه خــالل الملتقــى والــذي 
النوعيــة  اإلنجــازات  أظهــر 
التنميــة  وجهــود  المتحققــة 
المستدامة في الفترة الماضية 
والتــي هــي بشــائر خيــر علــى 

حاضر ومستقبل المملكة.

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة الستري

المنامة - وزارة الخارجية

بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، بالديــوان العــام 
للــوزارة، أمس، كال من وكيل وزارة الخارجية 
للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد 
آل خليفــة، والوكيــل المســاعد لشــؤون الدول 
الغربية واألفروآســيوية الســفير توفيق أحمد 
فاطمــة  المنظمــات  إدارة  ومديــر  المنصــور، 
”النمــوذج  علــى  العامــل  والفريــق  الظاعــن، 
نحــو  الدوليــة:  الشــراكات  لحوكمــة  الوطنــي 
االســتدامة والتنافســية” الحاصل على جائزة 
أفضل الممارسات الحكومية من قبل الملتقى 
الحكومــي 2019.  وخــالل اللقاء، أعرب وزير 
بحصــول  اعتــزازه  خالــص  عــن  الخارجيــة 
”النموذج الوطني لحوكمة الشراكات الدولية: 
نحو االستدامة والتنافسية” بوزارة الخارجية 
علــى جائزة أفضل الممارســات الحكومية من 

قبــل الملتقى الحكومــي 2019، مؤكًدا أن هذا 
اإلنجــاز يعكس المكانــة المتميزة التي وصلت 
إليهــا الدبلوماســية البحرينية، وما حققته من 
نموذج متميز لبناء الشــراكات اإلســتراتيجية 
جميــع  بجهــود  مشــيًدا  والدوليــة،  اإلقليميــة 
القائميــن علــى هــذا النمــوذج، وإســهامهم في 
ــا لهم دوام  تحقيــق هــذا اإلنجاز المهــم، متمنيًّ
التوفيــق والمزيــد مــن المبــادرات التــي تمكن 

وزارة الخارجية من تحقيق أهدافها.
 من جانبه، تقّدم الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة بخالص الشكر لمعالي وزير الخارجية، 
وتقديــره للدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه معاليــه 
لكافة منتســبي وزارة الخارجيــة، وللمبادرات 
والبرامج الهادفة لالرتقاء بالعمل وفق أفضل 
األنظمــة والمعايير، ومواصلة اإلنجازات التي 

تحققها وزارة الخارجية.

وزير الخارجية: نعتز بجائزة “أفضل الممارسات الحكومية”

سمو ولي العهد يعزي األمير بندر بن سلطان بوفاة والدته
ســـائالً ســـموه اهلل العلـــي القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــدة بواســـع رحمتـــه

قــام ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
بزيــارة إلــى مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة 
الشــيخ  ســمو  يرافقــه  الشــقيقة،  الســعودية 
محمــد بن ســلمان بــن حمد آل خليفــة ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان بن 
خليفــة آل خليفة؛ لتقديــم واجب العزاء إلى 
صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود بوفــاة المغفــور لهــا 
بإذن هللا تعالى والدة صاحب الســمو الملكي 
بــن عبدالعزيــز آل  بــن ســلطان  بنــدر  األميــر 

ســعود رحمهــا هللا، ســائالً ســموه هللا العلــي 
رحمتــه  بواســع  الفقيــدة  يتغمــد  أن  القديــر 
ورضوانه ويســكنها فســيح جناته، وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما رافق ســموه أيًضا ســفير مملكة البحرين 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى 

خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  حمــود  الشــيخ 
والســكرتير الخاص لســمو ولي العهد الشــيخ 

عبدهللا بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
مــن  شــكر  برقيــة  خليفــة  آل 
محافظ الشمالية علي العصفور؛ 
بمناســبة فوز المحافظة بجائزة 
التمّيــز في التواصل مع العمالء 
ضمن الملتقى الحكومي 2019.

عــن  فيهــا  العصفــور  وأعــرب 

صــادق شــكره وامتنانــه لســموه 
علــى هــذا التكريــم، والــذي يعد 
حافــًزا لمزيد من العطاء لخدمة 
يحقــق  بمــا  والمواطــن  الوطــن 
التطلعــات المنشــودة، مؤكدا أن 
هــذا الفــوز جــاء نتيجــة تضافر 
المحافظــة  منتســبي  جهــود 
علــى  وحرصهــم  الشــمالية 
تقديــم أفضــل خدمــة حكوميــة 

للمواطن.

سمو ولي العهد يتلقى شكر محافظ الشمالية

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الســمو الملكــي األمير ســلمان 
برقيــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
تهنئــة مــن الرئيــس التنفيــذي 
التعليــم  جــودة  لهيئــة 
والتدريــب جواهر المضحكي 
الملتقــى  نجــاح  بمناســبة 
والــذي   ،2019 الحكومــي 
يســهم فــي تطويــر منظومــة 

لتكــون  الحكومــي  العمــل 
علــى  وكفــاءة  جــودة  أكثــر 
كافــة المســتويات بمــا يحقــق 
التنمية المســتدامة المنشودة 
 2030 البحريــن  رؤيــة  فــي 
واإلســهام في رســم مســتقبل 
واعــد. وأعربــت عــن شــكرها 
بمناســبة حصــول الهيئة على 
جائــزة التميــز فــي التواصــل 
مــع العمالء للمرة الثانية على 

التوالي.

...وسموه يتلقى تهنئة المضحكي
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افتتاح أول “حاضنة طبية” في البحرين بـ 100 ألف دينار 
طـــبـــيـــبـــا  54 لــــــــ  تــــتــــســــع  عـــــــيـــــــادة   18 يــــــوفــــــر  الــــــمــــــشــــــروع 

صــرح الرئيــس الفخــري لجمعيــة البحريــن لتنميــة  المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
رئيــس مجلــس إدارة مركــز فــاروق المؤيــد لتنميــة  المؤسســات رجــل األعمــال فــاروق 
المؤيــد بــأن “مشــروع الحاضنــة الطبية هي باألســاس فكــرة النائب احمد الســلوم وقد 
قمنا بدعمه ماديا من حيث إيجار المقر والديكورات للعيادات، والتي بلغت كلفتها 100 
ألف دينار، وتأتي هذه كخطوة مكملة لما بدأناه سابقا بشأن دعم المؤسسات  الصغيرة 
 والمتعثرة في البحرين من خالل توفير الدعم اللوجســتي واإلرشــادي لهم في حاضنة 

مقرها منطقة الجفير ولذلك، فهو المشروع الثاني للجمعية”. 

جاء هذا التصريح ظهر أمس خالل افتتاح 
أول حاضنــة طبيــة علــى مســتوى البحرين 
الســلمانية،  منطقــة  فــي  الخليــج  ودول 
مجلــس  رئيــس  وبحضــور  رعايــة  تحــت 
وزيــرة  وبحضــور  زينــل،  فوزيــة  النــواب 
الصحــة فائقــة الصالــح، والرئيــس الفخــري 
 للجمعيــة فــاروق يوســف المؤيــد، والنائــب 
الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب علــي زايــد 
النائب، والنائب  أحمد صباح السلوم رئيس 

الجمعية، وحشد من كبار المدعوين.
االفتتــاح،  بمناســبة  الســلوم  وصــرح 
المشــروع  لهــذا  اإلعــداد  قائال:”اســتغرق 
ليصبــح  حلــم  بــدأ  حيــث  ســنوات،  ثــالث 
حقيقــة، حيــث تتســع لـــ 54 طبيبا ســتكون 
نــواة لمشــاريعهم الخاصــة فــي المســتقبل، 
القطــاع  تعزيــز  فــي  ستســاهم  والتــي 
الصحــي وتحقــق رؤيــة جاللــة الملــك فــي 
جعــل البحريــن وجهــة للســياحة العالجيــة 

بالمنطقــة، وقــد حــازت الفكــرة علــى نجاح 
ولكــن  المحلــي،  المســتوى  علــى  ليــس 
توســعت لتصل إلى بلــدان الخليج األخرى، 

وهذه هيا خطتنا المقبلة”.
فخــورون  “نحــن  قائــال  المؤيــد  وتابــع 
دعــم  المؤسســات  مســيرة  باســتكمال 
قطــاع  إلــى  خــالل  الولــوج  مــن  الصغيــرة 
وهــو  القطاعــات  االقتصاديــة،  مــن  آخــر 
الرائــدة  الفكــرة  وهــذه  الطبــي،  القطــاع 
 ســتوفر العيــادات لعــدد  كبيــر مــن األطبــاء 
فتــرة  يقضــون  الذيــن  واالستشــاريين 
للعمــل داخــل  المستشــفيات  الحكومية، ثم 
ينطلقــون إلــى أعمالهم الخاصة، وســيكون 
هــذا المركــز  بمثابــة   حاضنة ألعمالهــم لمدة 
عام أو اثنين على األكثر من خالل عيادات 
اشــتراطات  مــع  تتوافــق   خاصــة  مجهــزة 
وزارات الصحة والبلديات والبيئة وغيرها، 
التكاليــف،  بعــض   هدفهــا  أن توفــر عليهــم 

ومــن ثم ينطلقون منها لتأســيس عياداتهم 
 أو مستشفياتهم  الخاصة”. 

الرائــدة  الفكــرة  هــذه  بــأن  الســلوم  وأكــد 
توفــر خدمــة مميــزة وغيــر مســبوقة لعــدد 
فيمــا  األطبــاء  واالستشــاريين،  مــن   كبيــر 
مطــروق  غيــر  جديــدا  تخصصــا  يعتبــر 
لقطــاع الحاضنــات الخليجــي،  مشــيرا إلــى 
الغــرض  ليــس  المتميــز  المشــروع  هــذا  أن 
منــه مســاعدة شــباب األطبــاء فقــط، ولكن 

 ســيكون لــه عوائــد مباشــرة علــى المواطن 
ســيتم  ألنــه  أيضــا؛  والمقيــم  البحرينــي 
بالمركــز  العامليــن  مــع  األطبــاء  التنســيق 
لتقديــم الخدمــات الصحية لرواده بأســعار 
“الرمزيــة”  مــع  القيمــة  تتــالءم  مناســبة 

لإليجارات التي يدفعونها. 
الجديــد  الطبــي  المركــز  أن  الســلوم  وأكــد 
 18 نحــو  يوفــر  الســلمانية  منطقــة  فــي 
المتميــز  المشــروع  هــذا  طبيــة  إن  عيــادة 

ليــس الغرض منه مســاعدة شــباب األطباء 
فقط، ولكن ســيكون له  عوائد مباشرة على 
المواطــن البحرينــي والمقيم أيضا، ولنا من 
وراء إنشائه عدة أهداف  يأتي على رأسها: 
 -  خدمة االقتصاد الوطني وتطويره ورفعة 
شأنه بما يتوافق مع أهداف رؤية  البحرين 

 االقتصادية 2030. 
 -  توفيــر فــرص عمــل ألبنــاء البحريــن مــن 
األطبــاء والممرضيــن واألطقــم المســاعدة 

من خالل  هذه العيادات. 
 -    مســاعدة األطبــاء االستشــاريين الذيــن 
يقضــون فتــرة للعمــل داخــل المستشــفيات 
الحكوميــة ثــم  ينطلقــون منــه إلــى أعمالهم 

الخاصة. 
المؤسســات  دعــم  مســيرة  اســتكمال    - 
الصغيرة والمتوسطة من خالل الولوج إلى 
قطاع آخر  من القطاعات االقتصادية، وهو 

القطاع الطبي. 
 -    إنشــاء كيانــات اقتصاديــة قائمــة علــى 
الدراســة والمعلومات االقتصادية السليمة، 

وتلبي  حاجة السوق. 
 -  تشــجيع التدريــب والتطويــر والممارســة 
العمليــة فــي قطــاع حيــوي مهــم كالقطــاع 

الطبي. 
العامليــن  األطبــاء  مــع  التنســيق  ســيتم    - 
بالمركــز لتقديــم الخدمــات الصحية لرواده 
 بأسعار  مناسبة تتالءم مع القيمة “الرمزية” 

لإليجارات التي يدفعونها. 

اختتام الدورة األولى من جائزة مشعل الصالح لحفظ القرآن
ــة ــي ــام ــؤون اإلس ــش ــل ــس الــمــجــلــس األعـــلـــى ل ــي ــت رعـــايـــة رئ ــح ت

تحــت رعايــة رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية الشــيخ عبدالرحمن بن 
محمــد بــن راشــد آل خليفــة، أقيــم مســاء أمــس األول الحفــل الختامــي للــدورة 
األولــى مــن جائــزة المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى مشــعل بــن حمــد بــن عبدالعزيــز 
الصالــح الســنوية لحفــظ القرآن الكريــم، التي ينظمها مركز أبــّي بن كعب لتعليم 
القرآن الكريم في جامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي، بحضور محافظ العاصمة 
الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفة، والوجيــه حمد بن عبدالعزيــز الصالح، 
وعدد من أعضاء مجلســي الشــورى والنواب والمســؤولين والوجهاء وجمع من 

المواطنين والمقيمين. 

وأكــد رئيــس المجلــس األعلى للشــؤون 
تفخــر  البحريــن  مملكــة  أن  اإلســالمية 
وتعتز باحتضانها المسابقات والفعاليات 
القرآنيــة انطالًقــا مــن إيمانهــا الراســخ 
التربيــة  فــي  الكريــم  القــرآن  بأهميــة 
الســليمة علــى القيم والُمثــل والفضائل، 
وترســيًخا لهويتهــا اإلســالمية، مشــيًرا 
إلــى أن البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
علــى  الحــرص  آل خليفــة تحــرص كل 
الكريــم ورعايــة ودعــم  القــرآن  خدمــة 
المؤسســات التــي ُتعنــى بــه، وتشــجيع 
حفظتــه وقرائــه. وأعــرب عــن ســعادته 
الكبيرة بما تشــهده المســابقات القرآنية 
واســعة  ومشــاركة  كبيــر  إقبــال  مــن 
تكشــف عن تعلُّــق أهل البحريــن بكتاب 
ًبــا  مرحِّ وتعليمــه،  وبتعلمــه  تعالــى  هللا 
بانطــالق جائــزة المغفــور لــه بــإذن هللا 
تعالــى مشــعل بــن حمــد بــن عبدالعزيــز 

الصالــح الســنوية لحفظ القــرآن الكريم 
في أرض البحرين، مبارًكا للقائمين على 
هــذه الجائــزة ما حققته مــن نجاح كبير 
في دورتها األولى، مشيدا بجهود مركز 
أبــي بن كعب لتعليم القــرآن الكريم في 
التنظيــم هــذا الحــدث المبــارك، متمنًيــا 
لهــذه الجائــزة دوام التقــدم واالزدهــار؛ 
لتبقى صدقة جارية في ثواب المرحوم 

مشعل بن حمد الصالح )رحمه هللا(. 
يذكــر أن جائــزة المغفــور لــه بــإذن هللا 
تعالــى مشــعل بــن حمــد بــن عبدالعزيــز 
الصالــح الســنوية لحفظ القــرآن الكريم 
تتضمــن فرعيــن اثنيــن: األول حفــظ 5 

أجزاء، والثاني حفظ 3 أجزاء. 
وكان الحفــل قــد اســتهل بتــالوة عطرة 
مــن الذكــر الحكيــم، تلتهــا كلمــة لعضــو 
مجلس الشــورى عادل المعاودة تحدث 
فيها عــن فضل القــرآن الكريم وأهميته 
بحــرص  منوًهــا  المســلمين،  فــي حيــاة 

مملكــة البحرين بقيادة صاحب الجاللة 
الكريــم،  القــرآن  خدمــة  علــى  الملــك 
مشــيًدا في هــذا الصدد بدعــم المجلس 
ووزارة  اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 

للنشاط القرآني في البالد. 
وفــي ختام الحفل، تفضل راعي الحفل 
الشــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشــد 
التحكيــم  لجنــة  بتكريــم  خليفــة  آل 
العشــرة  والفائزيــن  المنظمــة  واللجنــة 
األوائــل مــن كل فــرع؛ وهم علــى النحو 

اآلتي: 
الفــرع األول )حفــظ 5 أجــزاء(: الحارث 

خالــد أمــان هللا، يوســف محمــد مثنــى، 
علــي ســامي عبدهللا، عســاك أواله عمر، 
ســراج  محمــد  إبراهيــم،  محمــد  معــاذ 
علــي، صهيب حمد محمــد، عبداللطيف 
أحمد محمد، سلمان سراج علي، أبوبكر 

صديق حافظ. 
أجــزاء(:   3 )حفــظ  الثانــي  الفــرع 
نبيــل  صالــح،  عبدالقــادر  عبدالرحمــن 
محمــد اليافعــي، محمد شــهيم، موســى 
خالــد  عبدالرحمــن  رشــاد،  عبدالعزيــز 
الشــنو، مؤمــن محمــد نــواب، مصطفــى 
محمد نواب، عبدهللا محمد سامي، آدم 

محمد سامي، بالل محمد عادل.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

فوزيــة  النــواب  رئيــس مجلــس  أكــدت 
زينــل حــرص الســلطة التشــريعية علــى 
مــع  الفاعــل  التعــاون  وتوثيــق  تعزيــز 
بالعمــل  واالرتقــاء  التنفيذيــة،  الســلطة 
الوطــن  تطلعــات  لتحقيــق  الوطنــي 
القانــون  دولــة  ظــل  فــي  والمواطنيــن، 
للتوجيهــات  وتنفيــذا  والمؤسســات، 
الســامية مــن لــدن عاهل البــالد صاحب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة. وأشــارت زينــل إلــى االســتعداد 
التــام لــدور االنعقــاد الثانــي مــن الفصل 
ســيتضمنه  ومــا  الخامــس،  التشــريعي 
من أعمــال وبرامج، ومشــاريع وقوانين 
ومقترحات، وأدوات تشريعية ورقابية، 
فــي  العمــل  لتطويــر  جميعهــا  تهــدف 

التشــريعية، وتعزيــز األعــراف  الســلطة 
والتقاليــد البرلمانية، والمضي قدما في 
النهج اإلصالحي الشــامل والعهد الزاهر 
بقيــادة عاهــل البــالد. جــاء ذلــك خــالل 
اســتقبال رئيــس مجلــس النــواب أمس، 
وزير شــؤون مجلســي الشورى والنواب 
الوكيــل  وبحضــور  البوعينيــن،  غانــم 
الشــورى  مجلســي  لشــؤون  المســاعد 
مجلســي  شــؤون  بــوزارة  والنــواب 

الشورى والنواب دينا الفايز.
حــرص  البوعينيــن  أكــد  جانبــه،  مــن 
مجلــس  مــع  التعــاون  علــى  الحكومــة 
النــواب، وأهمية تعزيز هذا التعاون في 
المرحلــة المقبلــة لمــا فيــه خيــر الوطــن 

والمواطنين.

تعزيز التعاون الحكومي البرلماني

الرفاع - قوة الدفاع

شارك رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي صباح أمس، في 
أعمــال اجتمــاع اللجنة العســكرية العليا 
لرؤســاء أركان القــوات المســلحة بدول 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، 
والــذي عقــد فــي عاصمــة ســلطنة ُعمان 
االجتمــاع  وخــالل  مســقط.  الشــقيقة 
جــرى بحــث العديــد مــن الموضوعــات 

التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة 
الدفاعيــة الخليجيــة، وتقوية التنســيق 
بيــن  العســكري  التعــاون  مجــاالت  فــي 
اســتراتيجية  وفــق  األعضــاء  الــدول 
شــاملة وموحدة تخدم األمن الخليجي 
االجتمــاع  خــالل  تــم  كمــا  المشــترك، 
مناقشــة عدد من المواضيع والمشــاريع 

العسكرية المشتركة األخرى.

بحث تقوية السياسة الدفاعية بالخليج

هبة محسن من السلمانية | تصوير خليل إبراهيم
توفير فرص عمل 

ألبناء البحرين 
من األطباء 
والممرضين
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تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، افتتح رئيس المجلــس األعلى للصحة 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن عبدهللا آل خليفــة أمس “مؤتمر البحريــن األول لطب الطوارئ”، الذي تنظمــه جمعية األطباء 
البحرينيــة بمشــاركة أكثــر من 500 خبيــر ومختص من البحرين والوطن العربي والعالم، وبمشــاركة 52 متحدثا عالميا في هذا 
الجانــب، وبحضــور وفــد كبيــر مــن أطبــاء رابطة طــب الطوارئ الســعودي ضــم 20 طبيبا سيشــاركون في أعمــال المؤتمر التي 

تختتم اليوم الجمعة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة 
العلميــة وتشــجيع التعاون العربــي واإلقليمي 
أهميــة  وتأكيــد  الطــوارئ،  طــب  مجــال  فــي 
البحث العلمي ودوره في تحســين المســتوى 
العــام للخدمات الصحية فــي مملكة البحرين 
عمومــا، وعلــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي 

خصوصا.
ونقل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
الــوزراء  رئيــس  آل خليفــة تحيــات وتقديــر 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة إلــى القائميــن علــى تنظيم 
المؤتمــر والمشــاركين فيــه، وتمنيــات ســموه 
لهــم النجــاح والتوفيــق فــي تحقيــق غايــات 
الخدمــات  تعزيــز  فــي  المؤتمــر  وأهــداف 
مجــال  فــي  خصوصــا  والعالجيــة،  الطبيــة 
طــب الطوارئ، مؤكــدا أن االرتقاء بالخدمات 
الصحيــة والعالجيــة وتحديثهــا وفــق أفضــل 
المعاييــر العالميــة يحتل أولويــة متقدمة في 

ركيــزة  باعتبــاره  البحريــن؛  حكومــة  جهــود 
مهمــة فــي تعزيــز مؤشــرات التنمية البشــرية 
الشــاملة  التنميــة  بمســتويات  واالرتقــاء 

والمستدامة في المملكة.
وأشــار رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة إلــى 
أن البحرين تمتلك خبرات واســعة في مجال 
طــب الطــوارئ وتســعى بشــكل مســتمر إلــى 
تطويــر المبــادرات الهادفــة لتحســين جــودة 
مــن  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات  وكفــاءة 
قبــل أقســام الطوارئ مــن خالل تنميــة وبناء 
العاملــة؛  المهنيــة  الكــوادر  وكفــاءة  قــدرات 
ليتمكنــوا من تقديــم الرعاية الصحية الالزمة 
وفــي الوقــت المناســب، إلــى جانــب تحســين 
كفــاءة وجــودة أنظمــة التصنيــف المتبعة في 
أقســام الطــوارئ، ومنوهــا إلــى تدشــين مركز 
اإلســعاف الوطنــي، الذي يمثــل خطوة نوعية 
متقدمــة فــي تعزيــز خدمــات الطــوارئ فــي 
البحريــن، مــن خــالل ما يوفــره من اســتجابة 

ســريعة لحاالت الطــوارئ الطبية، موضحا أن 
المؤتمــر يشــكل فرصــة لألطبــاء البحرينييــن 
لتبــادل  الطــوارئ  طــب  فــي  المتخصصيــن 
الخبرات وتنمية المهارات من خالل ما يضمه 
بيــن جنباتــه مــن خبــراء إقليمييــن ودولييــن 
متميزيــن فــي مجــال طــب الطــوارئ وورش 
طــب  فــي  المســتجدات  آخــر  تناقــش  عمــل 
الطــوارئ، متمنيا للمؤتمــر والقائمين عليه كل 

التوفيق والنجاح.
وأشــادت رئيــس جمعيــة األطبــاء البحرينيــة 
لصاحــب  الكريمــة  بالرعايــة  القاســم،  غــادة 
فتــح  الــذي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
قلبــه وكــرس جل وقته وفكــره لنهضة مملكة 
المجــاالت  جميــع  فــي  وازدهارهــا  البحريــن 
تحقيقا لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشــارت إلــى أن جمعيــة األطبــاء البحرينيــة 
حظيــت برعايــة خاصــة مــن ســموه عبــر مــا 
كرســه مــن وقتــه وجهده لالســتماع لمشــاكل 

مشــاكلهم؛  وحــل  األطبــاء  وبناتــه  أبنائــه 
ليساهموا بدورهم على أكمل وجه في خدمة 

البحرين وشعبها. 
وأضافــت أنــه يحــق لــكل الداعميــن والرعــاة 
أن يفخــروا؛ ألنهم يســاهمون فــي بعث األمل 
أصعــب  فــي  إليهــا  احتــاج  لمــن  والســعادة 
األوقات وأنهم بمســاهماتهم ودعمهم للمؤتمر 
إنما يســهمون في رفع كفاءة طبيب الطوارئ 
ليــؤدي دوره فــي أحرج األوقــات إلنقاذ حياة 
مريض، مشيرة إلى أنه تم حجز جميع مقاعد 
ورش العمــل فــي المؤتمــر وأن عــدد الحضور 
يفــوق 500 شــخص، وهــو مــا يعــد بحــد ذاته 
نجاحــا مبدئيــا كبيــرا للمؤتمر الذي ســيحاضر 
فيــه أطبــاء طوارئ متميزون جاءوا من دول 
فــي  وعلمهــم  بخبراتهــم  للمســاهمة  عديــدة 

إثراء نقاشات المؤتمر.
وبــدوره، تقــدم رئيــس رابطــة طــب الطــوارئ 
البحرينيــة رئيس المؤتمر صالح الغانم بوافر 
الشــكر والعرفــان إلــى ســمو رئيــس الــوزراء 
المؤتمــر  المحــدود إلقامــة  غيــر  علــى دعمــه 
الــذي ينعقــد ألول مــرة فــي البحرين، مشــيرا 
نعتــز  ووســام  فخــر  المؤتمــر  “هــذا  أن  إلــى 
بــه، وهــو حلــم طــال انتظــاره، إذ يســتضيف 
داخــل  مــن  والخبــراء  األســاتذة  مــن  عــددا 
وســلطنة  واإلمــارات،  الســعودية،  البحريــن، 

عمــان، والواليات المتحــدة األميركية، وكندا، 
وفرنســا، وبلجيــكا، وغيرهــا مــن دول العالــم؛ 
لنتبادل جميعا الرأي والمستجدات في مجال 
طب الطوارئ وفروعه المختلفة والمتنوعة”، 
مشــيرا إلــى أن المؤتمر يتيــح الفرصة لتبادل 
الخبــرات والمعلومات المحليــة والعالمية، بما 
يســتجد من أبحاث في مجــال طب الطوارئ 
وفروعــه المختلفــة، مــن خــالل المحاضــرات، 
وحلقــات  والفيلميــة،  العلميــة،  والمنشــورات 

المناقشة والتي ستعقد خالل أيام المؤتمر.
ونــوه إلــى أن المؤتمــر يشــتمل علــى العديــد 
عبــر  ســيتم طرحهــا  العلميــة  الفعاليــات  مــن 
6 محــاور رئيســة للنقــاش، وهــي: اإلصابــات 
والحــوادث، طوارئ أمــراض القلب، اإلنعاش، 
طــب الطــوارئ العــام، البحث العلمــي وأخيرا 
محور طب طوارئ األطفال، وســتتخلل هذه 
المحاور محاضرات رئيســة عدة للمحاضرين 
والخبراء المحلييــن واإلقليميين والعالميين، 

وستتم مناقشة أكثر من ٣٥ ورقة علمية. 
وأيضــا ســتعقد 5 ورش عمــل وهــي: ورشــة 
ورشــة  الهــواء،  مجــرى  وإســعاف  إدارة 
مــا  رعايــة  ورشــة  الطبــي،  البحــث  منهجيــة 
قبــل المستشــفى واإلســعاف، ورشــة تمريض 
الرعايــة  وورشــة  والتصنيــف،  الطــوارئ 

بالموجات فوق الصوتية.

واســتعرض الغانــم فــي كلمتــه تاريــخ طــب 
رؤيــة  أن  مؤكــدا  البحريــن،  فــي  الطــوارئ 
الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة  الحكومــة 
هــذا  بأهميــة  تؤمــن  كانــت  الــوزراء  رئيــس 
علــى  الحصــول  ووجــوب  التخصــص 
متخصصيــن فيه، ولذلك تــم ابتعاث األطباء 
إلــى كندا والواليــات المتحدة للتخصص فيه 
في نهاية التســعينات من القرن الماضي وتم 
االعتــراف بــه تخصصــا مســتقال فــي بدايــة 
طــب  برنامــج  أول  وكان  الجديــدة،  األلفيــة 
إقامــة لتخصــص طب الطــوارئ العــام 2001 
بمستشــفى  وتحديــدا  الصحــة،  وزارة  فــي 
الســلمانية، وكان هذا البرنامــج تابعا لجامعة 
الــدول العربيــة، وتــم تخريــج أول دفعــه في 
العديــد  ابتعــاث  إلــى  إضافــة   ،2005 العــام 
مــن األطبــاء للدراســة فــي الخــارج خصوصا 
الســعودية لوجــود واحــد مــن أقــوى البرامج 
المتخصصــة فــي طــب الطــوارئ بالمنطقــة، 
مشــيرا إلى أن عدد أطباء طب الطوارئ في 
البحريــن ارتفــع مــن طبيــب متخصص واحد 
أو 2 فــي بدايــة األلفيــة، إلــى أكثــر مــن 30 
طبيبــا مختصــا موزعيــن على المستشــفيات 
الحكومية الكبرى، إضافة إلى وجود أكثر من 
10 أطبــاء فــي برامــج اإلقامــة واالختصاص 

في طب الطوارئ.

خبراء يناقشون 35 ورقة علمية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية
برعاية سمو رئيس الوزراء... رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح المؤتمر األول لطب الطوارئ

توفير الغطاء القانوني لـ 650 أسرة بحرينية منتجة
ــي ــاضـ ــمـ الـ الـــــعـــــام  ــة  ــ ــم ــ ــاص ــ ــع ــ ال ــع  ــمـ ــجـ مـ ــات  ــعـ ــيـ ــبـ مـ ديـــــنـــــار  ــف  ــ ــ ألـ  63

زار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل 
حميــدان، ومحافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن 
عبدالرحمــن آل خليفــة، أمــس الخميس، مجمع 
العاصمــة لمنتجــات األيــدي البحرينيــة بمنطقة 
كربابــاد؛ تلبية لمبــادرة المحافــظ لالطالع على 
باعتبــار  البحرينيــة،  المنتجــة  األســر  منجــزات 
المجمع أحد المراكز الداعمة للمشــروع الوطني 
لتنميــة األســر. وخــالل الزيــارة، اطلــع الجانبان 
لمشــروعات  المســاندة  الخدمــات  أبــرز  علــى 
جانــب  إلــى  الصغــر،  متناهيــة  المنتجــة  األســر 
لعــرض  المجمــع  فــي  المجهــزة  المســاحات 
وتســويق منتجات هذه األســر، كما تم االطالع 
علــى البرامــج التخصصيــة التي تقدمهــا مراكز 
التطويــر والتأهيــل فــي المجمــع، وتســهم فــي 
تعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة والتســويقية لألفــراد 
واألســر المنتجــة، فضــاًل عــن تطويــر وتحســين 
الخاصــة،  مشــاريعهم  إدارة  وآليــات  إنتاجهــم 
كمــا اســتمعا بإيجــاز ألبــرز مــا حققتــه البرامــج 
التخصصيــة مــن إنجــازات وقصــص نجــاح من 
واقــع المجتمع البحريني، داعيين المســتفيدين 
مــن خدمات المجمــع إلى االســتمرار في طريق 
النجــاح والتميــز. وبهــذه المناســبة، أكــد وزيــر 
العمــل والتنميــة االجتماعية أن مجمع العاصمة 
لمنتجــات األيــدي البحرينيــة يمثــل أحــد أهــم 
المشــاريع الريادية في مملكة البحرين للتمكين 
عبــر  البحرينيــة،  واألســر  لألفــراد  االقتصــادي 
منظومــة مــن الخدمــات المتطــورة واألنشــطة 
التــي تســاهم في توفير بيئــة نموذجية وإيجاد 

مصــادر دائمــة لترويــج منتجاتها، الفًتــا إلى أن 
البحرينيــة وصــل حتــى  المنتجــة  عــدد األســر 
توفيــر  وتــم  أســرة،   650 مــن  أكثــر  إلــى  اآلن 
الغطــاء القانونــي لها مــن خــالل برنامج خطوة 
مــع  انســجاًما  المنزليــة؛  المشــروعات  لتنميــة 
اهتمــام الحكومة األســر البحرينيــة المنتجة، إذ 
أصــدر مجلــس الــوزراء فــي هــذا الشــأن القــرار 
مزاولــة  تنظيــم  بشــأن   2010 لســنة   )39( رقــم 
النشــاط اإلنتاجــي مــن المنــزل )المنــزل المنتج( 
ونص القرار على أنه ينشــأ ســجل يسمى سجل 
المنزل المنتج، تدون فيه كل البيانات المتعلقة 
بمــا  بالمنــزل  يــزاول  الــذي  بالنشــاط اإلنتاجــي 
اإلنتاجــي  النشــاط  صاحــب  هويــة  ذلــك  فــي 
ونــوع النشــاط الــذي يزاوله. وأوضــح حميدان 

أن برنامــج خطــوة يفتــح مجــال عمــل لجــذب 
والمــرأة  العمــل،  عــن  الشــباب والعاطليــن  فئــة 
االقتصــادي  التمكيــن  فــي  الراغبــة  البحرينيــة 
ورفــع دخــل األســرة، كما أنــه يمثل مجــال مرن 
للعمــل لفئــة كبــار المواطنيــن والمتقاعديــن، إذ 
يعمــل المشــروع علــى تطويــر األســر المنتجــة 
بشــكل أساســي من خالل دعم األســر محدودة 
والتــي  الذاتيــة  مواردهــا  وتحســين  الدخــل، 
تســهم فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
مــن خالل تطويــر الحرف والصناعــات المنزلية 
لرفــع  والتراثيــة  التقليديــة  والمنتوجــات 
التنافســية  قدرتهــا  وزيــادة  اإلنتــاج،  جــودة 
مــع المنتوجــات األخــرى المماثلــة فــي الســوق 
المحليــة والعالميــة. مــن جانبــه، أكــد محافــظ 

العاصمــة أن لمراكــز األســر المنتجــة دورا كبيرا 
فــي تشــجيع االســتثمار الفنــي؛ النعــكاس األمر 
علــى تطويــر تجربــة البحرين في مجــال المهن 
الموروثة بوصف ذلك من أهم الوسائل المفيدة 
تفكيــره  وحريــة  اإلنســان  طاقــات  تنميــة  فــي 

وعمق تأمله ودقة مالحظته.
فــي  تســاعد  المراكــز  هــذه  مثــل  أن  وأوضــح 
التــي تحتضنهــا البحريــن،  اكتشــاف المواهــب 
كمــا نــوه بالــدور المهم الــذي تلعبــه وزارة العمل 
للعاصمــة  الترويــج  والتنميــة االجتماعيــة فــي 
المنامــة الحتضانهــا مركًزا بارًزا لألســر المنتجة 
الــذي يعتبــر مركز إشــعاع ثقافي تجــاه الحفاظ 
علــى الموروث اإلنســاني لمملكة البحرين؛ نظًرا 
لرســالته اإلنســانية الفريــدة مــن نوعها، مشــيًدا 

بجهود الوزارة في دعم ورعاية أصحاب المهن 
القديمــة من خالل احتضــان مواهبهم في إطار 
مشــروع  ويســاهم  لذلــك.  متخصصــة  مراكــز 
مجمع العاصمة في جعل مملكة البحرين مركًزا 
لألسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة، 
وتنمية المجتمع من خالل دعم العمل واإلنتاج، 
فضــاًل عــن زيــادة أعــداد األســر المنتجــة ونشــر 
مفهــوم التوظيــف الذاتي، وتنميــة روح الريادة 
التخصصيــة،  الــدورات  عبــر  الخــاص  والعمــل 
ودعــم وتطويــر الصناعات التقليديــة والحفاظ 

عليها من االندثار.
ويحتضــن المجمــع ويســوق منتجــات أكثــر من 
140 أســرة مــن أصحــاب المشــروعات المنزلية، 
كمــا يوفــر المجمع مقهى شــعبيا يقــدم األطعمة 

الشــعبية وبأســعار تنافســية وتديره أحد األسر 
مبيعــات  إجمالــي  وبلــغ  المنتجــة،  البحرينيــة 
المجمع في العام الماضي 2018، 63 ألف و662 
ديناًرا، علًما أنه ال تحتســب أية مبالغ تشــغيلية 

أو إيجار على األسر المستفيدة من المجمع.
األيــدي  لمنتجــات  العاصمــة  مجمــع  وتحــول 
البحرينيــة إلــى معلــم حضــاري ســياحي مميــز 
فــي مملكــة البحريــن، يتدفــق على زيارتــه كبار 
الــزوار والســياح للمملكة، فضاًل عــن المواطنين 
بانطبــاع  المجمــع  زوار  ويخــرج  والمقيميــن، 
مشترك هو اإلعجاب بالتجربة البحرينية لدعم 
األسر المنتجة وقدرة البحرينيين على الحفاظ 
عصــري  بأســلوب  التقليديــة  صناعاتهــم  علــى 

جاذب للمستهلك ومبهر للزائر.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بدور المالكي من المنامة I  تصوير رسول الحجيري

كشــف قائد مستشــفى حمد الجامعي الشيخ ســلمان بن عطية هللا آل خليفة 
عــن أول مشــروع مــن نوعــه يتم انطــالق العمل به مــع احتفاالت يوم الســكر 
العالمــي فــي شــهر نوفمبــر المقبل فــي المحرق، مبينــا أن المرحلــة األولى من 
المشروع تبدأ في محافظة المحرق؛ ليطبق بعد ذلك في المحافظات كافة.

وأوضح الشــيخ ســلمان أن قرار العمل بهذا المشــروع الجديد لمرضى الســكر 
مــن األطفــال مــن الفئــة واحــد لوجــود 60 طفــال مصابيــن بالنــوع األول مــن 
الســكري في المستشــفى، وســوف يتم تركيب شــريحة لفحص السكر لديهم، 
ويســتطيع الطفل من خاللها معرفة نســبة مســتوى ارتفاع السكر لديه بشكل 
دقيق، وكذلك يمكن لألم معرفة مستوى السكر لدى طفلها من خالل تطبيق 
في جهاز اســتخدام لقياس الســكر بدقة ومتابعة أي ارتفاع لمســتوى الســكر 

لدى أبنها.
وأشــار قائــد حمــد الجامعــي إلــى أن وحــدة الطــوارئ فــي مستشــفى حمــد 
الجامعــي تســتقبل أكثــر 300 حالــة يوميــا، مبينــا أن نســبة إشــغال األســرة 
فــي بعــض األيــام تصــل إلى أكثر من 93 % وهو ما يشــكل ضغطــا على عمل 
الوحــدة، مبينــا أن طــوارئ حمــد مكــون مــن قســمين قســم للطــوارئ العامــة 

وقسم للطوارئ األطفال.
وأوضــح أن جميــع أطبــاء الطــوارئ العامليــن فــي أقســام مستشــفى حمــد 
الجامعــي مــن المختصيــن والمدربيــن والمؤهليــن وال يتــم قبــول أي طبيــب 
للعمل في هذه الوحدات إذا لم يكن مؤهال للعمل في هذا القسم وحائز على 

شهادة في طب الطوارئ.

قائد “حمد الجامعي” لـ “^”: 300 متردد يوميا على الطوارئ

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة مريــم الجالهمــة أن مثل هذه 
المؤتمرات المتخصصة تشــكل نقلة نوعية في مجال التعليم المهني المســتمر، مشــيرة إلى أن الهيئة الوطنية 

ال ترخص وال تجدد الرخصة ألي مهني إال إذا قدم ما يثبت انه اجتاز 30 ساعة تعليم مهني مستمر.
وذكرت الجالهمة أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات في البحرين، يعزز مهارة الكوادر الطبية، ويشكل رافدا مهما 
للتدريب للعاملين في المرافق الصحية من جميع الكوادر الطبية والتمريضية، مؤكدة أن الهيئة تعده فرصة 
للحصول على ساعات جديدة في التعليم المهني، وقد منحت الهيئة 20 ساعة تعليم مستمر للمشاركين في 

المؤتمر.
وفــي بدايــة الحفــل، تــم عــرض فيلــم وثائقي عــن إنجــازات مملكة البحريــن في تطويــر القطــاع الطبي ودور 
وجهــود صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء في االرتقــاء بخدمــات الرعايــة الصحية والعالجيــة المقدمة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.

الجالهمة لـ “^”: 20 ساعة تعليم مهني للمشاركين





عقدت لجنة جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، اجتماع عمل برئاسة عضو المجلس األعلى 
للمرأة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة في مقر المجلس األعلى في الرفاع، استعرضت خالله الخطة الزمنية لسير أعمال الجائزة 

في دورتها الثالثة والخطوات التنفيذية المقبلة لمراحل أعمال الجائزة.

حجــم  إزاء  ارتياحهــا  عــن  اللجنــة  وأعربــت 
لهــذه  الجائــزة  فــي  المشــاركة  علــى  اإلقبــال 
الدورة، إذ ســيتم إغالق باب المشــاركات في 
فبرايــر القــادم، لتبــدأ بعدهــا مباشــرة مرحلــة 
تقييــم المشــاريع المشــاركة وعمــل مقابــالت 

شخصية ألصحابها.
وأكــدت اللجنة خالل االجتمــاع حرصها على 
المضــي قدمــا فــي تجويد مخرجــات الجائزة 
الهادفة إلى نشــر وتعزيــز مفهوم ثقافة العمل 
التطوعي بين أوســاط الشــباب وإبــراز قيمته 
المعنويــة كواجــب وطنــي وإنســاني وآثــاره 

وتطويــر  اآلخريــن،  حيــاة  علــى  اإليجابيــة 
دور األفــراد والجماعــات في تحقيــق اإلنجاز 
العمــل  لمشــاريع  واالســتدامة  واإلبــداع 
التطوعــي، وتعزيــز روح المنافســة الشــريفة 
التطوعــي،  العمــل  فــي مجــال  الشــباب  بيــن 
وإبــراز المبــادرات الشــبابية في مجــال تنفيذ 

مشاريع متميزة موجهة لخدمة المجتمع.
كما بحثــت اللجنة خالل اجتماعها الخطوات 
تكثيــف  تتضمــن  التــي  المقبلــة،  التنفيذيــة 
الفعاليــات  واســتثمار  الترويجيــة  اللقــاءات 
المراكــز  مــع  بالتعــاون  الشــبابية  واألنشــطة 

الشــبابية والجامعــات والجمعيــات الشــبابية 
اللقــاءات  وتكثيــف  والمهنيــة،  والنســائية 
المتنوعــة،  اإلعــالم  وســائل  عبــر  اإلعالميــة 
واســتثمار وســائل شــركات القطــاع الخــاص 
فــي ذلك أيًضا. واعتمــدت اللجنة أيضا خالل 
اجتماعها اســتمارة المشاركة الرئيسة للدورة 
الثالثــة، وشــروط المشــاركة، كما اســتعرضت 
معاييــر الجائــزة، ومــن بينهــا جوانــب التميــز 
فــي  وااللتــزام  واالســتدامة  المشــروع،  فــي 
المشــروع، والجهات التي تم التعاون معها أو 

الداعمة للمشروع.

وتضــم لجنــة تحكيــم الجائــزة فــي عضويتها 
كال من القائم بأعمال الوكيل المساعد للرقابة 
والتراخيص بوزارة شؤون الشباب والرياضة 

الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، مدير إدارة 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  األهليــة  المنظمــات 
واألســتاذ  جناحــي،  نجــوى  االجتماعيــة 

المشــارك بقســم علــوم الحيــاة بكليــة العلــوم 
رئيســة لجنة تكافؤ الفــرص بجامعة البحرين 

سلوى الذوادي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تطوير دور األفراد والجماعات في تحقيق اإلنجاز واإلبداع
لجنة جائزة ســمو الشــيخة حصــة للعمل التطوعــي تســتعرض أعمال دورتهــا الثالثة

برأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما وصديقته مما نســب إليهما من اتهامات تعلق بغســيل أموال تقدر بأكثر من 163 
ألف دينار، بعد محاكمة استمرت لحوالي سنتين، اتهم فيها أربعيني مقيم ويعمل مديرا للمبيعات في معرض لبيع المفروشات 
وصديقتــه الوافــدة التــي تعمــل معه في نفس المعرض، والمقبوض عليهما منــذ العام 2015 ومحكوم عليهما في قضية خيانة 

أمانة بعد بالغ من صاحب المعرض بالحبس لمدة 3 سنوات.

وكان صاحــب معــرض لبيــع المفروشــات قــد 
وجــود  اكتشــف  بأنــه  للشــرطة  مركــزا  أبلــغ 
مدفوعــات لبضاعــة تمت عــن طريق البطاقة 
االئتمانيــة الخاصــة بمديــر المعــرض، وعنــد 
يقــوم  المديــر  أن  تبيــن  الفواتيــر  مراجعــة 
باختــالس المبالــغ المدفوعة نقــدا من الزبائن 
ويقــوم بدفعها من خــالل البطاقة االئتمانية، 
عــن طريــق تســجيل الفواتير بقيمــة مختلفة 
علــى النظــام المحاســبي للمعرض، بمســاعدة 
التــي  الثانيــة  المتهمــة  الحســابات  مســؤولة 

اتضح أنها صديقته.
أنــه عنــد مراجعــة  المعــرض  وأضــاف مالــك 

الحســابات اكتشــف أن المبيعــات الخارجيــة 
إرســال  طريــق  عــن  تتــم  كانــت  للمعــرض 
الحســاب  علــى  المشــتريات  لقيمــة  الزبائــن 
الخــاص بالمتهــم األول، إذ كان يطلــب منهــم 
دفعهــا فــي حســابه، مبــررا ذلــك بــأن إدخــال 
المبالــغ فــي حســاب المعرض ســيؤخر عملية 
تســليم البضائع لـ 3 أســابيع، ثم يقوم بتوريد 
البضائــع مــن المخــازن إلــى خــارج البحريــن 
النظــام  علــى  مــزورة  فواتيــر  وتســجيل 
المحاســبي للمعرض، وتبين أن االختالســات 
بلــغ مجموعهــا أكثر مــن 163 ألف دينــار، قام 
المتهــم بصرفها على أصدقائه وإرســال جزء 

منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها 
لبلدها.

قــد  كانــا  المتهميــن  أن  إلــى  وتشــير األوراق 
أحيــال للمحاكمــة ابتــداء علــى اعتبــار أنهمــا 
الحكــم  وتــم  أمانــة،  خيانــة  جريمــة  ارتكبــا 
عليهمــا فــي هــذه القضيــة بالحبــس لمــدة 3 
ســنوات، لكــن ونظــرا لظهــور دالئــل جديــدة 
أمــوال،  غســل  لعمليــات  ارتكابهمــا  تفيــد 
تــم التحقيــق معهمــا بهــذا الخصــوص، وتــم 
وإحالتهمــا للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا تهمة 
مختلفــة عــن خيانــة األمانــة فضال عــن تهمة 

التزوير في محررات خاصة.

المتهــم األول  إلــى أن  وتوصلــت التحريــات 
تمكــن مــن شــراء مجموعة مــن األراضي في 
بــالده مســتعمال تلــك األمــوال التي اســتولى 
عليها وتمكن من غســلها، إضافة إلى امتالكه 
عــددا من الحســابات البنكية، أجــرى عمليات 
اإليــداع فيها أشــخاص مختلفيــن، فضال عن 
3 عمليــات تحويــالت مــن محــالت الصرافــة 

وإلــى  فــي بالدهــا،  الثانيــة  المتهمــة  لصالــح 
مجموعة دول عربية خليجية وإفريقية.

وبينــت التقاريــر الفنيــة المرفقــة بالقضية أن 
عمليــات إيــداع األمــوال فــي البنــوك والتــي 
أجريــت لصالحهمــا بلغت نحــو 21 ألفا و210 
دنانيــر و568 فلســا، وأن التحويــالت البنكية 
بلغــت 67 ألفــا و665 دينــارا، وأن التحويالت 

المرســلة بلغــت 24 ألفــا و758 دينــارا و207 
فلوس.

كمــا اســتلم المتهمين تحويــالت مالية بقيمة 
4738 دينــارا و150 فلســا، فضال عن عمليات 
عــن  والمدفوعــات  عمــالت  لتحويــل  عــدة 
طريــق البنــوك والصرافات، وانتهــت التقارير 
إلى أن إجمالي المبالغ المغســولة قد بلغ أكثر 

من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.
المتهميــن  بإحالــة  العامــة  النيابــة  فأمــرت 
غضــون  فــي  أنهمــا  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 
األعــوام 2010 وحتــى 2014، أجريــا عمليات 
عمليــات  أجــروا  بــأن  جريمــة  بعائــد  تتعلــق 
إيــداع وســحب وتحويــل على هــذه األموال 
من خــالل البنوك والمصارف مع علمهما بأنها 
متحصلــة مــن نشــاط إجرامــي وهــو جرائــم 
فــي  والتزويــر  األمانــة  وخيانــة  االحتيــال 

محررات العرفية واستعمالها.

براءة متهَمين بغسيل أموال تصل لـ 163 ألف دينار

سيارتهما “رنج روفر” ويسرقان 400 دينار من “برادة”
ــل فــيــمــا شــغــلــه اآلخــــــر مـــدعـــيـــا شـــــــراءه “كـــوفـــي” ــامـ ــعـ ــا غـــافـــل الـ ــمـ ــدهـ أحـ

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابين 
في بداية العشــرينات من عمرهما، كانا يقودان 
ســيارة فارهــة مــن نــوع رنــج روفر، بســجن كل 
منهمــا لمــدة 3 ســنوات؛ إلدانتهمــا بســرقة 400 
دينــار مــن بــرادة فــي ســوق واقــف عبــر تهديــد 
العامــل فيهــا بســالح أبيــض “ســكين” وتســبب 
أحدهمــا بجــرح بســيط فــي يــد المجنــي عليــه، 
وينتظــر المتهمــان صــدور أحــكام أخــرى فــي 3 

قضايا مماثلة.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في اتفاق 
المتهميــن األول والثانــي علــى ســرقة مجموعة 
مــن البــرادات فتوجهــا بتاريــخ 14 أبريل 2019 

بــرادة بمنطقــة ســوق  إلــى  الرابعــة فجــرا  فــي 
واقــف وخــرج لهمــا المجني عليــه العامل هناك، 
وســألهما عــن طلبهما فردا عليــه أنهما ال يريدان 

شيء، فعاد األخير إلى داخل البرادة.
وأضافــت أنــه بعــد فتــرة بســيطة دخــل المتهــم 
األول وســأله عما إذا كانــت توجد مكينة قهوة، 
فتوجــه برفقتــه العامــل إلى المكينــة، وفي تلك 
األثنــاء دخــل الثاني وهو ملثم بواســطة غترته 
المــال  صنــدوق  إلــى  وتوجــه  يرتديهــا،  التــي 
الموجــود فــي المحــل، وعندما الحظــه المجني 
عليــه توجــه إليــه لمنعــه مــن الســرقة، فتفاجــأ 
بــاألول يقــف أمامه موجها ناحية وجهه ســكينا 
طالبــا منــه عدم التحــدث، فخاف منهمــا العامل 

ولم يستطع مقاومتهما.

وبينــت أن المتهــم األول والثانــي أخــذا كل مــا 
فــي الصنــدوق مــن أمــوال، وبلغــت 400 دينــار 
إضافــة إلــى مجموعــة مــن الســجائر وبطاقات 
تعبئــة الرصيــد مــن مختلــف الفئــات والخاصــة 
بشحن رصيد شركات االتصال الثالث، وعندها 
ركوبهمــا  وقبــل  البــرادة  مــن  المتهميــن  خــرج 
للســيارة حاول المجنــي عليه اللحاق بهما، لكن 
المتهــم األول قــام بضربه بواســطة ســكين في 
يــده ممــا تســبب لــه فــي جرح بســيط فــي يده 

اليمنى.
وعلــى إثــر تلك الواقعــة أجرى النقيــب عمليات 
البحــث والتحــري والمتابعة األمنيــة والتواصل 
مع المصادر الســرية الخاصة توصل من خاللها 
إلــى أن المتهميــن همــا من ارتكبــا الواقعة محل 

الدعــوى وبســؤالهما في جميع مراحــل الدعوى 
اعترفا بما نسب إليهما.

وثبــت للنيابــة العامــة أنهمــا بتاريــخ 14 أبريــل 
النقديــة  والمبالــغ  المنقــوالت  ســرقا   2019
للبــرادة، وكان ذلــك بطريــق اإلكــراه  المملوكــة 
بــأن قامــا  الواقــع علــى المجنــي عليــه العامــل 
وتمكنــا  ســكين  بواســطة  وتهديــده  بضربــه 
بتلــك الوســيلة القســرية مــن تعطيــل مقاومتــه 

واالستيالء على المسروقات والفرار بها.
يذكــر أن صحيفة أســبقيات المتهمين مشــتركة 
فيمــا بينهمــا بــذات الوقائــع لوجــود مــا ال يقــل 
عــن 3 قضايــا ســرقة باإلكــراه مقترنــة بظــروف 
مشــددة ارتكباهــا معــا، إضافــة لهــذه الواقعــة، 

وكذلك واقعة واحدة لتعاطي مواد مخدرة.

مواصلة تكريس سياسة الحكومة لالرتقاء بمنظومة العمل
القائد: تأكيد سمو ولي العهد أعلى مستويات التميز نهج تبنته الجهات المعنية

أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونيــة محمد القائــد أن المخرجات 
التــي تمخضــت عن الملتقى الحكومي 2019 في نســخته الرابعة، جاءت بلورًة حقيقية لنجاح 
الرؤيــة الســديدة للقيــادة لتحقيــق تطلعاتهــا المنشــودة وتعزيــًزا لسياســة الحكومــة الراميــة 
لالرتقــاء بمســتوى اإلنتاجيــة ومواصلــة التميــز فــي تقديم الخدمــات الحكوميــة أداًء وجودًة 
بمــا يحقــق رضا المواطنين والمقيمين ويعزز ثقتهم بالقطاع الحكومي، ويحقق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030 ويدعم المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بما فيه رفعته وازدهاره.

وأشــار القائــد إلــى أن تأكيــد ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
فــي  االســتمرار  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
التميــز  مســتويات  أعلــى  وتحقيــق  النجــاح 
فــي األداء وتجــاوز ســقف الطمــوح بــات نهًجا 
تبنتــه الجهــات الحكوميــة وكرســت جهودهــا 
وتعزيــز  العمــل  منظومــة  لتطويــر  المشــتركة 
كفــاءة الخدمــات بمــا يتوافــق ورؤيــة ســموه 
إطــار  فــي  البحريــن”  “فريــق  ضمــن  للعمــل 

مشــيًرا   ،2022  -  2019 الحكومــة  برنامــج 
إلــى أن الملتقــى كشــف عــن قصــص النجــاح 
أثرهــا  لمــس  التــي  الحكوميــة  والمشــاريع 
الجميــع، التــي جــاءت نموذًجــا يؤكــد الحرص 
وتحقيــق  اإلنجــاز  وســرعة  التنافســية  علــى 
أعلى مســتوى مــن التميز، والتــي منها برنامج 
“تقييــم” لمراكــز الخدمــة الحكوميــة، والنظــام 
الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل( كأبرز 
المشــاريع الداعمة لإلبداع والتفوق في مجال 

تقديم الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين. 

وخــالل مشــاركته فــي الملتقــى ضمــن الحلقــة 
النقاشــية الثانية بعنوان “تعزيز جودة الخدمة 
الحكوميــة” إلــى جانب وكيــل وزارة الخارجية 
للشــؤون الدوليــة، نائــب رئيــس لجنــة “تقييــم” 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد آل خليفــة، والرئيس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر 
المضحكــي، والمديــر العــام للتنظيــم وموازنــة 

جمــال  المدنيــة  الخدمــة  بديــوان  الوظائــف 
العلــوي، تنــاول القائد مع أعضــاء لجنة “تقييم” 
لمراكز الخدمــة الحكومية الجهود واإلنجازات 
المتحققــة خــالل فتــرة زمنيــة قياســية والتــي 
ســاهمت في تعزيز التميز في العمل الحكومي 
بمفهومه الشــامل، ولفت إلى أن التنافس الذي 
أبدتــه المراكــز المشــاركة وتجاوبها الســريع مع 

مالحظــات اللجنــة مــن خــالل تطويــر اآلليــات 
وإعادة هندســة اإلجــراءات وتحقيــق التكامل 
بيــن الجهات الحكومية ودعــم التحول التقني 
انعكــس علــى ممارســاتها، مشــيًرا إلــى أن مــن 
الجغرافــي  التوزيــع  المالحظــات  هــذه  ضمــن 
للمراكــز واالســتغناء عــن المراكــز المتجــاورة، 
وتأكيــد  المراكــز  فــي  االســتثمار  عــن  فضــاًل 

توافرها لتبقى قريبة من العمالء. 
وذكــر القائــد أن النجــاح الذي حققته النســخة 
األولــى من البرنامج، وتكريــم ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
جهــات   6 مــن  مراكــز خدميــة   10 لـــ  الــوزراء 
حكوميــة مختلفــة تمكنــت من الحصــول على 
تصنيف الفئة الذهبية شكل دفعة قوية للجنة 
لالســتمرار في مهام عملهــا وحفز بقية المراكز 
خدماتهــا  وتحســين  عملهــا  بجــودة  لالرتقــاء 

المقدمة.
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تنويه

المنشــور  للخبــر  باإلشــارة 
بعــدد يوم أمس 10 أكتوبر 
“التمييــز  بعنــوان   2019
مدانيــن  ســجن  تؤيــد 
قطــر”،  مــن  أمــوال  بتلقــي 
فــإن “البــالد” تنــوه إلــى أن 
الخبــر الصحيــح هو رفض 
لطلــب  التمييــز  محكمــة 
وقف تنفيذ عقوبة السجن 
بحــق  الصــادرة  والحبــس 
الواقعــة  فــي  المدانيــن 
لحين الفصل في الطعنين، 
الطعنيــن  رفــض  وليــس 
إذ  قبلهمــا،  مــن  المقدميــن 
وجــب التنويــه علــى أنه ال 
المذكــورة  المحكمــة  تــزال 
ولــم  الطعنيــن  فــي  تنظــر 
تنتــه إلــى إصــدار أي حكم 

نهائي بالقضية.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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دينــار ألــف   251.7 بـــ  الوطنيــة  الخرائــط  تحديــث 

لتوريد أدوات حفر آبار النفط

طرحــت شــركة تطويــر للبتــرول فــي جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوقيع عقد زمني لمدة 5 ســنوات لتوريد أدوات التعويم المســتخدمة فــي حفر آبار النفط والغاز 
للســنوات الخمــس المقبلــة؛ لتلبيــة احتياجــات البحريــن، وزيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية متطلبات المملكة المســتقبلية وضمان اســتمرارية الصيانة لآلبار الحاليــة، تقدم إليها 4 عطاءات، 
علق أحدها، وأقل عطاء لشركة “هاليبورتن ورلدوايد المحدودة” بنحو 4.9 مليون دوالر )ما يعادل 1.9 مليون دينار(، في حين أكبرها بقرابة 10.4 مليون دوالر )ما يعادل 3.9 مليون دينار(.

كمــا طرحــت “تطويــر للبتــرول” مناقصتيــن 
الخطــوط  لتوريــد شــماعات  أولهمــا  أيًضــا، 
المالحيــة المنتظمــة فــي حفــر آبــار النفــط 
لتلبيــة  المقبلــة  الخمــس  للســنوات  والغــاز 
احتياجات البحرين تقدم إليها عطاء وحيد 
ألــف   20 بيــن  مــا  تتــراوح  بثالثــة عــروض 
و180 ألــف دوالر، وتــم تعليقــه، والمناقصة 
الثانيــة لتوقيــع عقــد زمني لمدة 5 ســنوات 
لتوريد رأس البئر المستخدمة في حفر آبار 

النفط والغاز.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقع 
أمــس  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
 10 لـــ  تابعــة  ومزايــدة  مناقصــة   16 فتــح 
جهــات حكوميــة، بإجمالــي 122 عطاء، في 
حيــن تــم تعليــق 11 عطــاء تابًعا لـــ 8 جهات 
العطــاءات  أقــل  مجمــوع  وبلــغ  حكوميــة. 
المقدمــة للمناقصات نحــو 3.2 مليون دينار 
 5 اســتثناء  تــم  حيــن  فــي  عطــاء،   117 لـــ 
عطــاءات لمناقصــة وحيــدة وذلــك لصعوبة 
بهــا  المتعلقــة  الفنيــة  المعلومــات  تحصيــل 

على المجلس.

تأهيل مبنى 31 بالحرم 

الجامعي بمدينة عيسى

وفتح المجلس 3 مناقصات لوزارة األشغال 

وشــؤون البلديات، أبرزهــا لتأهيل مبنى 31 
فــي الحــرم الجامعــي بمدينــة عيســى تقدم 
إليهــا 10 عطاءات، علق أحدها وأقل عطاء 
بنحــو 100.4 ألــف دينــار، ومناقصــة لتوفير 
راشــد  بنــادي  إضافيــة  مطاطيــة  أرضيــة 
للفروســية وســباق الخيــل بالصخيــر وذلــك 
ضمــن المرحلــة الثالثــة للمشــروع، وحددت 
فترة تنفيذ المشــروع بـ 4 أشــهر، تقدم إليها 

5 عطاءات، أقلها بنحو 56.4 ألف دينار.

توفير 25 مراسال              

بحرينيا بـ “المالية”

كما فتح المجلس مناقصتين لوزارة المالية 
واالقتصــاد الوطني، أولها لدعوة الشــركات 
المحليــة ذات العالقة بتوفير القوى العاملة 
لتوفيــر  العامــة  المناقصــة  فــي  للمشــاركة 
خدمة المراســلين عدد 19 مراسال بحرينيا؛ 
لمــدة  بعقــد  الــوزارة،  احتياجــات  لتلبيــة 
ســنتين تقــدم إليهــا 18 عطــاء أقلهــا بنحــو 
4,788 دينار، ولم يتم اإليضاح ما إذا كانت 
هــذه القيمــة عطــاء شــهريا أم ال، والثانيــة 
لتلبيــة  بحرينييــن؛  مراســلين   6 لتوفيــر  
احتياجــات الجهــاز الوطني لإليرادات بعقد 
لمــدة ســنة تقدم إليها 15 عطــاء أقلها بنحو 
1,512 دينار، ولم يتم اإليضاح ما إذا كانت 

هذه القيمة عطاء شهريا أم ال.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن لــوزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة، أولهما لمشــروع 
بنــاء جدار حــدودي لنادي توبلي تقدم إليها 
16 عطــاء، علــق أحدهــا وأقــل عطــاء بنحو 
31.9 ألف دينار، والثانية الستكمال وإنشاء 
جدار حدودي بنادي المحرق تقدم إليها 16 
عطــاء، علق أحدها وأقل عطاء بنحو 25.6 

ألف دينار.
إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مزايــدة 
ألمانة العاصمة لتشييد وتشغيل 10 مواقع 
إعالنيــة مــن نــوع “ميجاكوم” بمســاحة )3 - 
4( متــر بشــارع 2819 فــي منطقــة الســيف 
بمحافظة العاصمة لمدة 5 سنوات ميالدية، 
بنحــو 500 ألــف دينار، وكان قــد تقدم إليها 

5 عطاءات. 
كما فتح المجلس مناقصة لجهاز المســاحة 
والتســجيل العقاري لدعم الخرائط القومية 
ثالثيــة األبعــاد للبحريــن، ويتضمــن الجــزء 
تقــدم  الوطنيــة،  الخرائــط  تحديــث  )أ( 
إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 251.7 ألــف 
ألــف دينــار،   524.7 دينــار وأكبرهــا بقرابــة 
اإلعــالم  لــوزارة  دوليــة  عامــة  ومناقصــة 
لمشــروع  االستشــارية  الخدمــات  لتوفيــر 
استبدال منظومة األرشيف التلفزيوني في 
مجمع الوزارة بمدينة عيســى، تقدم إليها 6 

عطاءات علق اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 
24.9 ألف دينار.

187.2 ألف دينار لتموين   

مطار “جارلز ديقول” 

كذلك فتح المجلس مناقصة لشركة طيران 
الخليــج لتقديم خدمــات التموين في مطار 
جارلــز ديقول بباريس، تقــدم إليها عطاءان 
 451.3 بنحــو  عطــاء  وأقــل  أحدهــا،  علــق 
ألــف يــورو )مــا يعــادل 187.2 ألــف دينــار(، 
وأكبرهــا بقرابة 2.7 مليــون يورو )ما يعادل 
1.1 مليــون دينــار(، ومناقصــة لشــركة نفــط 
أفــران  أنابيــب  لتوريــد  “بابكــو”  البحريــن 
ليتــم   ”U“ شــكل  علــى  أنابيــب  ومجموعــة 
الوحــدات  إغــالق  تركيبهــا خــالل عمليــات 
فــي مــارس 2020، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات 
علــق اثنــان منهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 65.2 
ألــف دينــار، في حيــن أكبرها بقرابــة 139.5 
ألــف دينــار، ومناقصــة لــوزارة المواصــالت 
الــدوري  الطيــران  لفحــص  واالتصــاالت 
ألنظمة المساعدات المالحية للقيام بإجراء 
برنامــج روتينــي لفحــص الرحــالت الجوية 
وتقديــم التقاريــر وإصــدار الشــهادات فيمــا 
يتعلــق بأنظمــة المســاعدات المالحية تقدم 
إليها عطاءان، أقلهما بنحو 79.8 ألف دينار.

الدوالر يسجل 
أكبر انخفاض 
في 5 أسابيع

صــوب  طريقــه  فــي  الــدوالر  مضــى 
فــي  يومــي  انخفــاض  أكبــر  تســجيل 
خمســة أســابيع أمــس مقابــل العمالت 
المنافسة، في الوقت الذي عززت فيه 
التوقعــات بشــأن التوصــل إلــى اتفــاق 
تجــاري جزئــي بين الصيــن والواليات 
العمــالت  علــى  اإلقبــال  المتحــدة 
اليــورو  مثــل  بالتجــارة  المرتبطــة 

والدوالر األسترالي.
ونزل مؤشــر الــدوالر، الذي يتتبع أداء 
مــن  ســلة  مقابــل  األميركيــة  العملــة 
العمالت المنافسة، 0.4 % إلى 98.66 
ويتجــه إلــى تكبــد أكبــر انخفــاض في 

يوم واحد منذ الرابع من سبتمبر.

لندن - رويترز

دبي - مباشر

تراجــع إنتــاج منظمــة الــدول المصــدرة 
مليــون   1.3 مــن  بأكثــر  “أوبــك”  للنفــط 
الماضــي،  الشــهر  فــي  ــا  يوميًّ برميــل 
وذلــك بقيــادة هبــوط حاد فــي إمدادات 

السعودية.
 وكشــف التقريــر الشــهري لمنظمة أوبك 
إنتــاج  أن  الخميــس،  أمــس  والصــادر 
الــدول األعضاء البالغ عددهم 15 عضًوا 
ــا فــي  بلــغ 28.491 مليــون برميــل يوميًّ
 29.809 شــهر ســبتمبر الماضــي مقابــل 
ا في الشــهر الســابق  مليــون برميل يوميًّ
له. ويأتي الهبوط الحاد في إنتاج أوبك 
النفطــي خــالل الشــهر الماضــي بقيــادة 
تراجــع اإلمدادات الســعودية مــن الخام 
ا لتصبح  بنحــو 1.28 مليون برميل يوميًّ

ا. 8.564 مليون برميل يوميًّ
 وكانــت الســعودية قــد تعرضــت لهجوم 
عبــر طائــرات درون اســتهدف منشــآت 
اإلنتاجيــة  الطاقــة  خفــض  مــا  نفطيــة، 
تعلــن  أن  قبــل  قــوي،  بشــكل  للمملكــة 
اإلمــدادات. مــن  كبيــر  جــزء  اســتعادة 

والعــراق  فنزويــال  إنتــاج  شــهد  كمــا 
النفطــي  والجابــون  ونيجيريــا  وإيــران 
تراجًعــا خــالل ســبتمبر وإن كان بوتيرة 

محدودة.
في حين ســجلت ليبيا أكبر وتيرة زيادة 
فــي اإلنتــاج النفطــي بزيــادة إمداداتهــا 
ا لتصل إلى  بنحو 104 آالف برميل يوميًّ
ــا في الشــهر  1.164 مليــون برميــل يوميًّ

المقارن.

انخفاض إنتاج “أوبك” بسبتمبر

11 أكتوبر 2019 الجمعة
12 صفر 1441

1.9
مليون دينار

“HSBC”: تمكين عمالئنا بالوصول لـ 95 % من “الناتج العالمي”
الـــبـــحـــريـــن ــي  ــ فـ ــه  ــسـ ــيـ ــأسـ تـ عـــلـــى  ــا  ــ ــاًمـ ــ عـ  75 ــرور  ــ ــمـ ــ بـ يـــحـــتـــفـــل  الـــبـــنـــك 

احتفــل بنــك HSBC بمــرور 75 عاًمــا علــى تأسيســه فــي البحرين من خــال حفل أقيم 
يوم األربعاء استضافه سفير المملكة المتحدة لدى البحرين، رودي دروموند، وحضره 

ا من عماء البنك والوزراء وكبار المسؤولين. أكثر من 150 مدعوًّ

 HSBC وقالــت الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
الشــرق األوســط المحــدود فــي البحرين، 
ميــل بيتلي “إننا ال نحتفل بمرور 75 عاًما 
من النجاح ألعمالنا في البحرين وحسب، 
بل أكثر من ذلك، حيث إننا نحتفل برؤية 

أصبحت حقيقة واقعة”.
 وأضافت بيتلي: “لقد كانت رؤية وطموح 
المرحــوم صاحب العظمة الشــيخ ســلمان 
بن حمد آل خليفة، حاكم البحرين، طيب 
هللا ثــراه، هــي التــي أرســت أســس النمــو 
والفــرص والتنميــة فــي البحريــن وكذلك 
أحــد أســالفي، فيفيان والتــر، التي قامت 
بترســيخ دعائم وجود أعمالنــا المصرفية 

هنــا فــي عــام 1944 والتي ســاعدت على 
مــدى ســنوات عديــدة فــي تحقيــق هــذه 

الرؤية لتصبح أمًرا واقًعا”.
للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
وتركيــا، مارتن تريكــو “لطالما يفتخر بنك 
ونهضــة  نمــو  مســيرة  دعــم  فــي   HSBC
البحريــن علــى مــدى عقــود طويلــة مــن 
لالســتمرار  قدًمــا  نتطلــع  وإننــا  الزمــن، 
ربــط  خــالل  ومــن  الدعــم.  هــذا  بتقديــم 
البحرين بشــبكتنا العالميــة، فإننا قادرون 
علــى تزويــد العمــالء بإمكانيــة الوصــول 
المباشــر إلــى 95 % مــن الناتــج اإلجمالي 

العالمــي، والتجــارة والتدفقــات  المحلــي 
االستثمارية”.

 ومن جانبه، قال الســفير رودي دروموند 

“يســر الســفارة أن تســتضيف أصدقاءنــا 
مــن بنــك HSBC لالحتفــال بهــذه الذكرى 
ا حيث إن مرور 75 عاًما على  الخاصة جدًّ

وجــود البنــك فــي المملكــة يعتبــر إنجــاًزا 
  HSBC عظيًما. ومما ال شــك فيه أن بنك
يعتبــر من أهم البنــوك الدولية ومن أقوى 

المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم 
بمزاولة نشــاطها خارج المملكة المتحدة. 
ويعتبــر قطــاع الخدمــات الماليــة عنصــًرا 
ا في تعزيز وتنمية أعمال التجارة  أساســيًّ
والبحريــن،  بريطانيــا  بيــن  واالســتثمار 
وأتوقــع أن يلعــب بنك HSBC دوًرا كبيًرا 
وفعــاالً علــى مــدى 75 عاًمــا المقبلــة على 
األقــل فــي تطويــر شــراكات مثمــرة بيــن 

البحرين والمملكة المتحدة”.
 وقــام البنــك بالتبــرع بصناديــق تحتــوي 
علــى مــواد تموينية وغذائيــة إلى جمعية 
باســم  وذلــك  الوافديــن،  العمــال  حمايــة 
الذيــن  الضيــوف  جميــع  عــن  وبالنيابــة 
حضــروا االحتفــال، تأكيــًدا علــى التزامــه 
تجاه التفاعل مع المجتمع الذي يعمل من 
خالله على مدى 75 عاًما من وجوده في 

البحرين.

HSBC المنامة - بنك

HSBC أثناء احتفال بنك

زادت المبالغ المحّولة من الحســابات الشــخصية لألفراد عن طريق خدمة )فوري +( بنظام التحويات المالية اإللكتروني إلى 
48.9 مليون دينار في أغسطس الماضي مقارنة بـ46.8 مليون دينار في يوليو 2019، أي بزيادة نسبتها 4.48 %، وذلك حسب 

آخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي.

 وخدمــة )فــوري +( هي خدمــة متميزة تتيح 
لجميــع عمــالء البنــوك التجاريــة تحويــل أي 
ــا كحــد أقصــى  مبلــغ حتــى 1000 دينــار يوميًّ
30 ثانيــة علــى مــدار الســاعة،  فــي غضــون 
 )IBAN( عبــر رقــم الحســاب البنكــي العالمــي

للمستفيد والمبلغ المراد إرساله.
ــا  إلكترونيًّ المحولــة  المبالــغ  انحــدرت  فيمــا 
عبــر نظــام )فواتيــر( بنســبة 64.86 % حيــث 
أغســطس  فــي  دينــار  مليــون   18.2 بلغــت 
فــي  دينــار  مليــون  بـــ51.8  مقارنــة  الماضــي 
يوليــو. وفواتيــر خدمة تقوم بجمــع الفواتير 
المســتحقة مــن عدة جهات مصــدرة للفواتير 
التجاريــة  البنــوك  عمــالء  لجميــع  وعرضهــا 

الخدمــة  هــذه  وتوفــر  واحــد،  مــكان  فــي 
للعمــالء إمكانية االستفســار ودفع فواتيرهم 
تقــدم  كمــا  ثانيــة،   30 خــالل  المســتحقة 
المباشــر  خدمــة فواتيــر خدمــة االســتقطاع 
والتــي تمكــن الجهــات المصــدرة للفواتير من 
العمــالء  مــن  المســتحقة  المبالــغ  اســتقطاع 
حســب تواريخ االســتحقاق عن طريق أتمتة 
الجهــة  علــى  ويتوّجــب  المدفوعــات،  هــذه 
المصــدرة للفواتيــر الحصــول علــى تفويــض 

العميل للقيام بهذه االستقطاعات.
 أمــا التحويــل عبر نظام )فــوري( فبلغ 950.5 
مليون دينار في أغســطس بانخفاض نســبته 
23.5 % عن المبلغ المسجل في يوليو 2019 

والبالــغ 1.243 مليــار دينــار. وفواتيــر تتيــح 
لجميــع عمــالء البنــوك التجاريــة تحويــل أي 
مبلــغ فــي غضون ســاعات خــالل أيــام العمل 
إمكانيــة  الخدمــة  هــذه  تقــدم  إذ  الرســمية، 
تحويــل األموال لجهــة واحدة أو عدة جهات 
مثــل الرواتــب والمدفوعات األخــرى بطريقه 

آمنة وسلسة.
للتســويات  اآللــي  النظــام  جانــب  ومــن 
اإلجماليــة  القيمــة  بلغــت  فقــد  اإلجماليــة، 
لتحويــالت الزبائــن 645 مليــون دينــار خالل 
شــهر أغسطس الماضي، بتراجع نسبته 26.9 
% عــن شــهر يوليــو 2019 حيــث بلغت قيمة 

التحويالت 882.1 مليون دينار.

بيــن  المصرفيــة  للتحويــالت  وبالنســبة 
المصــارف التجاريــة فقــد انخفضــت بنســبة 
30.1 % حيــث بلغــت 5.981 مليار دينار في 

أغسطس مقابل 8.557 مليار دينار في يوليو 
الماضــي. وســجلت المبالغ في نظام البحرين 
لمقاصة الشــيكات اإللكترونــي 628.4 مليون 

دينار خالل أغســطس الماضي مقابل 824.2 
مليــون دينــار فــي يوليــو 2019، أي بتراجــع 

نسبته 23.75 %.
الشــيكات  لمقاصــة  البحريــن  ونظــام 
شــركة  تقدمهــا  مهمــة  خدمــة  اإللكترونــي 
)بنفت( ليس فقط للقطاع المالي بل للبحرين 
كافــة، ويمكن النظام مــن التبادل اإللكتروني 
لصــور الشــيكات ما بين البنــوك والذي يقلص 
دورة المقاصــة إلــى يــوم عمــل واحــد، والذي 
يســاعد بشكل جذري في إسراع عملية تفقد 
ــا  النقــد فــي المملكــة والــذي ينعكــس إيجابيًّ
على االقتصاد الوطني بشــكل عام، وتحصل 
االعتياديــة  الجلســة  فــي  الشــيكات  جميــع 
مجاًنــا ويســتطيع الزبــون إيداع شــيكاته في 
جميع فروع البنــوك التجارية المتواجدة في 
البحرين، ويبلغ عدد األعضاء في هذا النظام 

25 بنًكا.

64.9 % انخفاض المبالغ المحولة عبر “فواتير” بأغسطس

أمل الحامد

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

دوالر  4,948,052.76 Halliburton Worldwide LTD 4
 عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد أدوات التعويم

المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز
تطوير للبترول

251,680.00 RMSI Private Limited 3
 دعم الخرائط القومية ثاثية األبعاد لمملكة البحرين:

)الجزء أ( تحديث الخرائط الوطنية
 جهاز المساحة

يورو  451,310.080 Newrest France 2 خدمات التموين في مطار جارلز ديقول باريس طيران الخليج

100,396.00
Gulf Co-Operation Symbols 

Contracting Co. Ltd 
10 تأهيل مبنى 31 في الحرم الجامعي بمدينة عيسى  وزارة األشغال

زينب العكري

مليون برميل
1.3



11 أكتوبر 2019 الجمعة
12 صفر 1441 09

 زار الجنــاح الوطنــي البحرينــي فــي “جيتكــس 2019” خــال أكثــر من 15 ألــف زائر على مدى خمســة أيام، حيث 
فــوا علــى الخدمــات والمنتجــات واالبتــكارات التــي تقدمهــا 60 شــركة بحرينيــة عاملــة فــي مجــال تقنيــة  تعرَّ

المعلومات واالتصاالت.

  كمــا شــهد الجنــاح زيــارات من قبــل نحو عشــرين وفًدا 
يمثلــون دولهــم المشــاركة فــي المعــرض مثــل الصيــن 
وكوريا والهند وســريالنكا وباكســتان وروسيا والمغرب 
وبلجيــكا وســنغافورة وغيرهــا، إضافة إلــى زيارات من 
قبــل ممثلين عن شــركات عالميــة أخرى.   وخالل أعمال 
العــام  هــذا  فــي جيتكــس  البحرينــي  الوطنــي  الجنــاح 
المقــام فــي دبي، قامت العديد من الشــركات البحرينية 
المشــاركة في الجناح بتوقيع اتفاقيات تعاون وشــراكة 
وتمثيل مع عدد من نظرائها من الخليج العربي والشرق 
األوسط والعالم.   وينّظم الجناح الوطني البحريني في 
جيتكس كل من جمعية البحرين لشركات التقنية “ِبِتك” 
وشــركة “وورك ســمارت” لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
للعام الحادي عشــر على التوالي، وبشراكة استراتيجية 

مع صندوق العمل “تمكين”.

جناحي: حضور متميز للمؤسسات الناشئة

  ونّوه الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي بهذه 

المشــاركة المثمرة للجناح الوطنــي البحريني، الفًتا إلى 
أن أهم ما يميز المشاركة البحرينية لهذا العام، الحضور 
المتميز للمؤسسات الناشئة، فضالً عن مشاركة مختلف 
الجهــات الشــريكة المعنية بقطاع االقتصاد واالســتثمار 
فــي البحرين، وتشــكيل بوابــة متكاملــة للترويج لموقع 
البحريــن الريــادي كوجهــة داعمــة لبيئــات المؤسســات 

الناشئة.
  مــن جهتــه، قــال رئيــس مجلــس إدارة “ِبِتــك”؛ عبيدلــي 
العبيدلــي إن االهتمــام الذي يحظى بــه الجناح الوطني 
البحرينــي مــن قبــل الــزوار والمســؤولين وصنــاع القرار 
التقنــي فــي المنطقــة والعالــم إنمــا يمثل فرصــة مواتية 
أعمالهــا  لتنميــة  البحرينيــة  العارضــة  الشــركات  أمــام 
منتجاتهــا  وتصديــر  تجاريــة  صفقــات  فــي  والدخــول 
لتمثيــل  وخدماتهــا، والحصــول علــى وكاالت تجاريــة 

شركات التقنية العالمية الكبرى في البحرين.
  وأشــاد العبيدلــي بالــدور المميــز التي يمارســه “تمكين” 
فيمــا يتعلــق بالدعــم المتواصل من أجل هذه المشــاركة 

البحرينيــة، معتبــًرا إيــاه تجســيًدا ملموًســا علــى أرض 
الواقــع للشــراكة بيــن “تمكيــن” و”بتــك”، ومؤكــًدا أهمية 
نموهــا لما فيــه خير صناعة تقنية المعلومات البحرينية 

وتقدمها.
  وأشــار العبيدلي أن أهمية جيتكس تنبع من كونه أكبر 
معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب آســيا، حيث  يقــّدم للموّردين العالميين 

فرصة مميزة للدخول إلى األسواق سريعة النمو، والتي 
مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 168.8 مليــار دوالر بحلــول 
عــام 2020، فالمعــرض هو المكان األمثل للحصول على 
فــرص عمــل جديــدة، والتواصــل مــع الوفــود الدوليــة 
لبناء شــراكات مع القطاع العام، وللتواصل مع أصحاب 

القرار”.
“وورك  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن    

ســمارت”، أحمــد الحجيــري، إن اختيــار موقــع الجنــاح 
داخــل  اســتراتيجي  مــكان  فــي  البحرينــي  الوطنــي 
المعــرض وإلــى جــوار عارضيــن كبــار مــن أجنحــة دول 
األخــرى وشــركات التقنيــة العمالقــة أســهم فــي زيــادة 
عــدد الــزوار هــذا العــام، إضافــة إلى مــا بذلــه المنظمون 
من جهود في تصميم الجناح ومنصات العرض وتقديم 

الدعم اللوجستي للعارضين، وغير ذلك.
 وأضــاف الحجيــري أن الــزوار تعرفــوا علــى مــا تقدمــه 
الشــركات البحرينيــة لتقنيــة المعلومــات المشــاركة في 
الجناح الوطني البحريني من المشــاريع واألنظمة التي 
تعكــس تطور صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت في 
البحريــن، وجهودها في مجال الدفــع بالتحول الرقمي، 
وبمــا يســهم فــي تعزيز مكانتهــا على المســتوى المحلي 
الجهــات  مــع  الخبــرات  وتبــادل  والعالمــي  واإلقليمــي 

المشاركة.

دبي - تمكين

الجناح الوطني البحريني بـ “جيتكس” يستقطب 15 ألف زائر
الــتــجــاريــة ــات  ــاق ــف االت ــرات  ــش ع وتــوقــيــع  ــه...  ــي ــل ع ــعــوا  اطــل تقنيا  وفـــدا   20  

صورة جماعية للمشاركين في جناح البحرين في “جيتكس 2019”

“البورصة” تكسب 5.1 نقطة
ــار ــن دي ــف  ــ أل  688.5 ـــ  بـ ــدة  ــ ــ ووح ــم  ــه س ــون  ــي ــل م  2.6 ــداول  ــ ــ ت

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الخميس عند مستوى 1,523.04 
بارتفاع وقدره 5.11 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء، في حين 
أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلســالمي عنــد مســتوى 748.53 بارتفاع 

وقدره  1.79 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وبلــغ إجمالــي كميــة األوراق المالية المتداولة 2.56 مليون ســهم 
ووحــدة، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 688.49 ألف دينار، تــم تنفيذها 

من خالل 86 صفقة. 
وركز المســتثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، 
والتــي بلغــت قيمــة أســهمه المتداولــة 459.79 ألــف دينــار أي مــا 

نســبته 66.78 % من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة 
وبكميــة قدرهــا 1.43 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 42 

صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز األول، إذ بلغــت قيـــمة 
أســهمه المتداولة 249.52 ألف دينار، أي ما نســبته 36.24 % من  
إجمالـــي قيمــة األوراق المالية المتداولــة وبكمية قدرها 736.30 

ألف سهم، تـم تنفيذها من خالل 10 صفقات.
أمـــا المركـــز الـثـــاني، فكان لبنــك البحرين والكويــت بقيمة قدرها 
145.15 ألف ديـنـار بحريني، أي ما نسبته  21.08 % من إجمالـي 
قيمة األوراق المالية المتداولة وبكمية قدرها 267.66 ألف سهم، 

تـم تنفيذها مـن خالل 13 صفقة.

ثـم جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين بقيـمة قدرهـا 59.87 ألف 
دينــار، أي مــا نســبته 8.70 % مــن إجمالــي قيمــة األوراق الماليــة 
المتداولة وبكمية قدرها 52.62 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 

3 صفقات.
وتم يـــوم أمس تداول أســهم 22 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 4 
شــركات، في حين انخفضت أســعار أســهم 5 شــركات، وحافظت 

بقـية الشركات على أسعار إقـفاالتها السابقة.
كمــا تــم إبــرام صفقتيــن علــى وحــدات الصناديــق االســتثمارية 
العقاريــة المدرجــة فــي بورصــة البحريــن بقيمــة قدرهــا 14 ألــف 
و469 دينار، أي ما نســبته 2.10 % من القيمة اإلجمالية لألوراق 

المالية المتداولة، في حين بلغت الكمية 159 ألفا و239 وحدة.
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 من حيث القيمة الشركات األكثر تداوال
   النسبة إلى اإلجمالي   )بالدينار البحريني(القيمة   الشركة

  %36.24 249,524.880  البنك األهلي المتحد 
 %21.08 145,154.800  بنك البحرين والكويت

 %8.70  59,874.980 إي بي إم تيرمينالز البحرين
  

 
المنامة - بورصة البحرين

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

تــرأس وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة 
والمعــارض زايــد الزيانــي وفــد البحرين فــي االجتماع الرابع للوزراء المســؤولين عن الســياحة 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بســلطنة عمان أمس الخميس العاشــر 
من أكتوبر 2019 بمشاركة المستشار السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض علي فوالذ.

 حيــث تّمــت مناقشــة جملــة مــن الموضوعــات التي من بينهــا متابعــة تنفيذ قــرارات االجتماع 
الثالث للوزراء المســؤولين عن الســياحة في دول مجلس التعاون وكذلك تقرير موجز عما تم 
تنفيذه في الخطة التنفيذية للرؤية الشــاملة للعمل الســياحي المشــترك بدول مجلس التعاون 
وأيًضا االجتماع المشــترك بين الوكالء المســؤولين عن السياحة ووكالء الثقافة بدول مجلس 
التعــاون، كمــا اختــار الــوزراء بــأن تكون إمــارة رأس الخيمــة بدولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
عاصمــة الســياحة الخليجيــة للعــام 2020، وطــرح التصــور الشــامل عــن مقترح إنشــاء برنامج 
بعنــوان “عيــش الخليــج “، وكذلــك تم مناقشــة المعرض الســنوي للحرف والصناعــات اليدوية، 
باإلضافــة إلــى تنظيــم برنامــج خليجــي يعنى بالحــرف والصناعــات التقليديــة، وختاًما قدمت 
المملكــة العربيــة الســعودية مقترًحا بشــأن قانون “نظام” استرشــادي للســياحة بــدول المجلس 

وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة.

وزراء السياحة الخليجيون يبحثون الترويج المشترك

الناقلــة   - الخليــج  طيــران  اســتضافت 
االجتمــاع  مؤخــرا   - للبحريــن  الوطنيــة 
التابــع لالتحــاد  البشــرية  للمــوارد  الســنوي 
فــي  أقيــم  والــذي  الجــوي؛  للنقــل  العربــي 
فنــدق ويندهام غراند البحرين. وقد حضر 
االجتمــاع ممثلون عن الناقــالت اإلقليمية، 
إضافة إلى موظفي دائرة الموارد البشــرية 
الخليــج.  طيــران  المضيفــة  الناقلــة  فــي 
الحــدث الــذي امتــد علــى مــدى ثالثــة أيام 
مــن  وعــدد  الرئيــس،  االجتمــاع  تضمــن 
متحــف  إلــى  تثقيفيــة  وزيــارة  النــدوات، 

البحريــن الوطنــي، حيــث تعرفــت الوفــود 
المشاركة على تاريخ وثقافة البحرين. تعد 
طيــران الخليــج مــن أقــدم أعضــاء االتحاد 

العربــي للنقــل الجــوي، حيث تعتبــر الناقلة 
الوطنية من أوائل الناقالت اإلقليمية التي 

انضمت إلى االتحاد في العام 1971.

قــال رئيــس صنــدوق الثــروة الســيادي، 
الروســي،  المباشــر  االســتثمار  صنــدوق 
للصحافييــن أمــس الخميــس، إن روســيا 
والســعودية تعتزمان توقيع 10 اتفاقات 
خــالل  دوالر  مليــاري  عــن  تزيــد  بقيمــة 
زيــارة الرئيس الروســي فالديمير بوتين 

إلى السعودية األسبوع المقبل.
وأوضح رئيس صندوق الثروة الســيادي 
الروسي كيريل ديمترييف، أن االتفاقات 
قطاعــات  ستشــمل  توقيعهــا  المقــرر 
الزراعــة والســكك الحديديــة واألســمدة 

والبتروكيماويات.
الكرمليــن  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفــي 
بوتيــن  فالديميــر  الروســي  الرئيــس  أن 
يعتــزم مناقشــة ســبل تحقيق االســتقرار 
فــي أســعار النفــط العالميــة عندمــا يــزور 

السعودية يوم االثنين إلجراء محادثات 
مــع العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيز وولــي العهد األمير محمد بن 

سلمان.
إلــى  بوتيــن  يســافر  أن  المقــرر  ومــن 
اإلمارات إلجراء محادثات يوم الثالثاء.
يــوري  الكرمليــن  مستشــار  وأشــار 
روســيا  أن  إلــى  لصحافييــن  أوشــاكوف 
ترغب في زيادة اســتثماراتها المشــتركة 
مــع اإلمــارات إلــى 7 مليــارات دوالر مــن 

2.3 مليار دوالر.

السعودية وروسيا ستوقعان 10 اتفاقات بملياري دوالر“طيران الخليج” تستضيف اجتماعا للنقل الجوي

“كريدي مكس” ترصد ميزانية كبيرة للتحول الرقمي
تـــــطـــــويـــــرات عــــلــــى الـــمـــحـــفـــظـــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة “مـــــكـــــس والــــــــت”

 قال الرئيس التنفيذي لشركة “كريدي مكس” وهي الشركة البارزة في مجال البطاقات المصرفية والمدفوعات، يوسف علي ميرزا، 
إن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجية طموحة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وإطاق منتجات تكنولوجيا الخدمات المالية “ الفنتك”، 

وأنها رصدت ميزانية كبيرة لهذا التحول.

وأشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات 
هــذه  ضمــن  الشــركة  عليهــا  تعمــل  التــي 

االستراتيجية المعلنة.
الشــركة  أن  الصحافييــن  ميــرزا  وأبلــغ   
اإللكترونيــة  محفظتهــا  تطويــر  تــدرس 
“مكــس واليــت” مــن أجــل إضافة عــدد من 
الخدمــات منهــا تعاون فيما يتعلــق بقراءة 
الرمــوز، إلــى جانــب إضافة خدمــة تحويل 
األمــوال للخــارج والتــي ستســاعد الكثيــر 
مــن المغتربين في تحويــل األموال لخارج 

البالد بكل يسر وسهولة.
إطــالق  إلــى  تطمــح  الشــركة  إن  وقــال   
وهــي  العــام  هــذا  خــالل  قريبــا  الخدمــة 
ستشمل قرابة 35 دولة، مبيًنا أن المشروع 

يتم بالتعاون مع بنك البحرين والكويت.
 كمــا أوضــح أن فريــق الشــركة ســيضيف 
إلــى تطبيــق “كريدي مكــس” خدمات لدفع 

الفواتير.
تعمــل  مكــس”  “كريــدي  أن  ميــرزا  وتابــع   
علــى إضافــة عــدد مــن العمــالت الخارجية 

إلــى البطاقــة االئتمانيــة التــي أطلقتها في 
وقــت ســابق والتي توفــر خيارات واســعة 
والتــي  العالميــة  الرئيســية  العمــالت  مــن 
تســاعد السياح وكثيري السفر في الخارج 
بالشــراء والتسوق والدفع بسهولة بعمالت 
تلــك البالد أو عمالت رئيســية مثل الدوالر 

واليورو وغيرها من العمالت.
 واستطرد بالقول إن الزبائن أصبحوا أكثر 
وعًيــا وإلحاًحــا للحصــول علــى المنتجــات 
اســتراتيجية  وإن  الحديثــة،  الرقميــة 

الشــركة تقــوم علــى توفيــر آخــر وأحــدث 
التكنولوجيــا المتاحة فــي العالم إلى زبائن 

الشــركة ومنحهــم تجربة أفضــل في إنجاز 
معامالتهم المالية بكل يسر وسهولة.

 وأشــار ميــرزا إلــى أن الزبائــن باتــوا هــم 
فــي  الرقمــي  للتحــول  الرئيســي  المحــرك 
القطــاع المصرفــي، إذ أصبــح العمالء أكثر 
اطالًعا على تجارب دول العالم في مجال 

“الفنتك”.
 وبخصوص حجم االستثمار الذي رصدته 
“كريدي مكس” إلطالق المنتجات الجديدة 

وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، أشار 
اســتمارات  بالفعــل  هنــاك  أن  إلــى  ميــزرا 
متواصلــة ومســتمرة لكنــه تحفــظ عن ذكر 
أي أرقــام مكتفًيا بالقــول إنه تم تخصيص 

“مبلغ كبير” لميزانية هذا التحول.
 يشار أن شركة كريدي مكس تأسست عام 
1999 كشــركة فرعية تابعــة لبنك البحرين 
والكويــت، وتعد أول شــركة تصــدر وتقبل 

البطاقات االئتمانية في المملكة.

يوسف ميرزا

موسكو - رويترزالمحرق - طيران الخليج

168.8 مليار دوالر قيمة 
األسواق سريعة النمو 

بحلول 2020

علي الفردان من السنابس

“كريدي مكس” تعمل على إضافة عمالت 
خارجية للبطاقة االئتمانية
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الشــركاء في شــركة كورون للعالقــات العامة ذ.م.م المســجلة بموجب 

القيــد رقــم ١٠٠٣١٠، طالبــا تحويــل الشــركة الــى شــركة الشــخص الواحــد 

مملوكة الى عمرو يحيى اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل.

القيد : 100310 

 تاريخ: 2019/٩/25

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ MOSLEM UDDIN ABDUL RAHMAN باعتبــاره المصفــي 
القانونــي لشــركة شــركة فرونــت اليــن الدراة العقــارات - تضامــن بحرينية، 
والمســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 125678، طالبــا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة فرونت الين الدراة العقارات - تضامن بحرينية

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بــأن المدعيــن جعفــر محمــد علــي 
يحيــى وغيــره قــد أقامــوا الدعــوى رقــم 02/2019/14496/9 ضــد جهــاز 
المســاحة والتســجيل العقــاري طالبيــن فيهــا اثبــات ملكيتهــم للعقــار الكائن 
فــي منطقــة بنــي جمــرة بالحي الشــرقي، وهو عبــارة عن قطعــة أرض تقدر 
مســاحتها التقريبيــة )٣٢٠ متــر مربــع تقريبــًا( بمــا عليها من نخيل وأشــجار 
وبنــاء ويحدهــا مــن الشــمال أرض ملــك خاص ومــن الجنــوب الطريق رقم 
٣٩٤٩ مجمــع ٥٣٩ - بنــي جمرة- ومن الشــرق عقار ملــك ورثة الحاج كاظم 

بن يوسف.
لهــذه  لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتــراض علــى طلــب المدعيــن أن يتقــدم   
المحكمــة بطلــب مشــفوع بأوجــه إعتراضــه، وقــد حــددت المحكمة جلســة   

14/10/2019 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001997910 :رقم الدعوى: 02/2019/14496/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:09-10-2019
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٨٣٠( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد علــي عبــدهللا احمــد حســن هــالل المالــك لـــ مجوهرات ســاهي 

)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٦٣١٠، طالبــا تحويــل 

الفــرع ١ و٥ و٨ و٩ )مجوهــرات ســاهي( المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات 

مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ٥٠٠٠ لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

التالية اسمائهم:

١. علي عبدهللا احمد حسن هالل

KHIZAR HAYAT GHULAM MOHAMMAD .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد / صالــح محمــد حبيــب صالــح الجمــري المالــك لـــ صالــح محمد 

لالقمشــة والمالبــس الجاهــزة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد 

رقــم ١٨٣٤٨-٧، طالبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية 

محــدودة برأســمال وقــدره  دينــار بحرينــي، ٥٠٠٠ لتصبــح الشــركة مملوكة 

من التالية اسمائهم:

١. صالح محمد حبيب صالح الجمري

٢. امتياز شانمنجات باليفيدو

القيد : ١٦٣١٠ 

 تاريخ: 2019/٣/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة قادر علي شمس الدين - تضامن
سجل تجاري رقم ٩٣٤٨-١

بناء على قرار الشركاء في شركة قادر علي شمس الدين - تضامن المسجلة بموجب 
القيــد رقــم ٩٣٤٨-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ فخــر الدين قادر علي 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فخر الدين قادر علي شمس الدين قادر علي

رقم الموبايل: ٣٣٧٨٦٥٢٠ )973+(
qaderali52@gamil.com

قيد رقم: ٦٠٣٢٣-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-28031( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: دعاء يوسف علي عبدهللا العجمي

االسم التجاري الحالي: صالون موزان للتجميل
االسم التجاري الجديد: صالون بيوتيليشيز كودز للسيدات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١١( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جولدن سي بي يو 
كمبيوتر تريدينق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب شركة جولدن سي بي يو كمبيوتر تريدينق ذ.م.م، المسجلة 

بموجــب القيــد رقــم ١٢٤٠٤٧، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة 

جولدين سي بي بو كمبيوتر تريدينق ذ.م.م الى مطعم ريسا زاكر ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٢٤٠٤٧ 

 تاريخ: 2019/٩/١٠
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة موشواري لالستشارات اإلدارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 117659

بناء على قرار الشــركاء في شــركة موشــواري لالستشــارات اإلدارية ذ.م.م المســجلة 
SYED MO�  /١١٧٦٥٩، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد  بموجب القيد رق م

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SYED MOHAMMAD NASEER ALI :عنوان المصفي

رق م الموبايل: ٣٢٢٢١٣٩٨ )973+(
naseer.ali@gamil.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل فرع لشركة ذات مسئولية محدودة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســادة / أصحــاب شــركة بــرج ايفــل الدارة الفنــادق ذ.م.م المســجلة 

بموجــب القيــد رقــ م ٥٦١١٩-١، طالبين تحويل الشــكل القانونــي للفرع رق م 

)٢( للشركة المذكورة ليكون شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره   

٥٠٠٠ دينــار بحرينــي، بعد تنازل الشــركاء عن كامل حصصه م في الشــركة، 

وتكون مملوكة إلى:

١. ابراهي م عبدهللا حمد عبدهللا سعد ال سنان

قيد رقم: ٢-٢٤٢٢٦٦. عبير محمد صالح حسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-134666( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اس م التاجر: ازدهار عبدالمعين محمود قاشوش

االس م التجاري الحالي: بوابة مرامي لألحذية
االس م التجاري الجديد: بوابة مرامي لألزياء واألحذية

 تاريخ: 2019/٩/١٠

3834446438344464

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ عبدالرحمــن عبــدهللا علــي قاســ م فخــرو باعتبــاره المصفــي 

مســؤولية  ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  تيــك  ســامز  لشــركة  القانونــي 

محــدودة بموجــب القيد رقــ م ١١٨٣٣٤، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رق م 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-111611( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سامز تيك ذ.م.م
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داعشي يطعن وزير 
األمن في إندونيسيا

أصيب وزير األمن اإلندونيسي، 
ويرانتو، أمس الخميس بجروح في 

عملية طعن نفذها “متطرف بايع 
داعش” في منطقة بانتن، كما أعلن 

المتحدث باسم الشرطة.
وقال ديدي براسيتيو “اقترب شخص 
منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد 
الشرطة المحلي بجروح”، مشيًرا إلى 

توقيف رجل وامرأة.
وتمت عملية الطعن خالل زيارة الوزير 

لبلدة باندجالنج في إقليم بانتن 
بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات 

مصورة من الشرطة والتلفزيون.
إلى ذلك، ذكرت وسائل اإلعالم أن 

الوزير نقل إلى المستشفى.

ـا وأكثر من 60 ألــف نازح وصرخــات دولية تحذر العــدوان التركــي.. مقتل 15 مدنيًـّ

ترامب يهّدد أنقرة مجّدًدا: العقوبات آتية

هــّدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مجــدًدا تركيــا، أمــس الخميس، بمزيد مــن العقوبــات االقتصادية إذا لم تحتــرم “قواعد اللعبة” في ســوريا. واعتبــر أن تركيا 
ا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.  وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة األكراد. لكنهم كانوا يقاتلون  ستضّرر ماليًّ
منــذ زمــن”.  وأضــاف “ليــس لدينــا جنود أو عســكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التــي ال نهاية لها”. كما أكد أنه يحاول التحدث 

إلى الطرفين.

 إلــى ذلــك، قــال: “يريــد البعــض منــا أن 
الجنــود  مــن  اآلالف  عشــرات  نرســل 
جديــدة،  حــرب  وبــدء  المنطقــة  إلــى 
فــي حيــن يــرى البعــض اآلخــر ضــرورة 
البقاء خارج الصراع، والســماح لألكراد 
بخــوض معاركهــم )حتى مع مســاعدتنا 
الماليــة(. أما أنا فأقــول تركيا عضو في 
ا وعبر  الناتو، ويمكن ضربها بشــدة ماليًّ
العقوبــات إذا لــم يلعبــوا وفــق القواعد! 

أنا أراقب عن كثب.
 وهــذه ليســت المرة األولــى التي يهّدد 
فيهــا ترامــب أنقرة، فقبــل يومين وجه 
شــديد  تحذيــرا  األميركــي  الرئيــس 
اللهجــة إلــى تركيا من مغبــة القيام بأي 
عمــل عســكري خــارج الحــدود. وهــدد 
أنقرة بتدمير اقتصادها وطمسه تماًما. 

مقتل مدنيين ونزوح باآلالف

ــا بالقصــف التركــي علــى  قتــل 15 مدنيًّ
مناطق شــمال شرقي سوريا، وكذلك 5 
من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، 
ودفــع الهجــوم التركي أكثر من 60 ألف 
مدنــي إلــى النــزوح مــن منازلهــم، وفــق 
مــا أحصــى المرصــد الســوري لحقــوق 

اإلنسان أمس.
التركــي  المدفعــي  القصــف  وتجــّدد 
العيــن شــمال  أبيــض ورأس  تــل  علــى 
ســوريا، بعد يوم من بــدء الهجوم الذي 
بدأتــه أنقــرة األربعــاء إلقامــة “منطقــة 
آمنــة” تبعــد فيهــا األكراد عــن حدودها، 

وتخطط إلعادة مليوني الجئ إليها.
 لكن قوات ســوريا الديمقراطية “قسد” 
أعلنــت مقتــل 9 مدنييــن فــي ضربــات 
جوية تركية، وقصف في الهجوم على 

شمال شرقي سوريا.
ودفــع الهجــوم التركــي أكثر من ســتين 
ألــف مدنــي إلــى النــزوح مــن منازلهــم، 
وقال مديــر المرصد رامي عبد الرحمن 

منــذ  المســتمرة  النــزوح  حركــة  إن 
األربعاء تركزت في المناطق الحدودية 
التــي تتعــرض للقصــف التركي وتشــهد 
اشــتباكات، الفًتــا إلــى أن بلدتــي رأس 
العيــن والدرباســية باتتا شــبه خاليتين 
مــن الســكان. ويتوّجــه النازحــون وفق 
المرصد باتجاه مدينة الحسكة وريفها.
وحــّذرت 14 منظمــة إنســانية وإغاثيــة 
فــي بيــان مشــترك أمــس مــن حــدوث 
أزمة إنســانية جديدة في شــمال شــرق 
مليــون   1,7 يعيــش  حيــث  ســوريا، 

شخص وفق األمم المتحدة.
“كايــر”  وبينهــا  المنظمــات،  ونّبهــت   
ومرســي كور وأوكســفام ولجنة اإلنقاذ 
الدوليــة والمجلــس الدنماركي لالجئين 
فــي التقريــر، مــن أن “مــا يقــدر بـــ450 
ألف شــخص، يقيمون في عمق خمســة 
الســورية  الحــدود  عنــد  كيلومتــرات 
التركيــة، فــي خطــر مــا لــم تمــارس كل 

األطــراف أقصى درجــات ضبط النفس 
وتعطي األولوية لحماية المدنيين”.

قطر تغرد خارج السرب

 وتواصلــت اإلدانــات الدوليــة للهجــوم 
الرئيــس  دعــوة  آخرهــا  كان  التركــي، 
أنقــرة  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي، 
لوقــف الهجــوم “بأســرع وقــت ممكــن” 
تنظيــم  مســاعدة  “خطــر  مــن  محــذًرا 

داعش”.
 وعقــد مجلــس األمــن الدولــي اجتماًعا 
الهجــوم  لبحــث  أمــس،  مســاء  طارًئــا، 

التركي.
مــن جهتــه، أعلن وزير الدفــاع القطري، 
خالــد بــن محمــد العطية، دعــم الدوحة 
للعملية التركية في ســوريا، التي القت 
ــا واســًعا، وفــق مــا ذكــرت  تنديــًدا دوليًّ

وكالة األناضول التركية.
وزارة  نقلــت  التــي  الوكالــة  وحســب   

الدفــاع التركيــة، فــإن الوزيــر خلوصــي 
بمعلومــات  القطــري  نظيــره  زود  أكار 
عــن العملية التي انطلقت األربعاء، في 

مناطق شرق الفرات السورية.
قبل ذلك، خرجت الدوحة عن اإلجماع 
الغــزو  شــجب  عــن  وامتنعــت  العربــي 
التركــي فــي اتصــال هاتفــي بيــن أميــر 
قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد، والرئيس 
وفــق  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 

وكالة األنباء القطرية.
خبــر  فــي  القطريــة  الوكالــة  وأفــادت   
مقتضــب باإلشــارة إلــى أن أميــر قطــر، 
الشــيخ تميــم بــن حمــد، “أجــرى اتصاالً 
خاللــه  تــم  التركــي  بالرئيــس  ــا  هاتفيًّ
االســتراتيجية  العالقــات  اســتعراض 
بيــن البلديــن الشــقيقين وســبل دعمهــا 
آخــر  إلــى مناقشــة  وتعزيزهــا، إضافــة 
التطــورات اإلقليمية والدولية ال ســيما 

مستجدات األحداث في سوريا”.

عواصم ـ وكاالت

جاكرتا ـ وكاالت

أكراد سوريون يفرون من القصف التركي إلى محافظة الحسكة شمال غرب سوريا )أ ف ب(

بيونغ يانغ ـ وكاالت القاهرة ـ وكاالت

أدان الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي “العدوان التركــي” على األراضي 
السورية، وذلك خالل لقائه العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني في القاهرة.

وأكد السيســي في بيان صادر عن الرئاســة 
مصــر  “رفــض  الخميــس،  أمــس  المصريــة، 
وأراضــي  ســيادة  علــى  التركــي  للعــدوان 
ســوريا، الــذي يتنافــى مــع قواعــد القانــون 

الدولي وقواعد الشرعية الدولية”.
علــى  الســلبية  “التداعيــات  مــن  حــّذر  كمــا 
وحــدة ســوريا وســالمتها اإلقليميــة وعلــى 
علــى  وكــذا  السياســية،  العمليــة  مســار 

االستقرار واألمن في المنطقة بأسرها”.
العــدوان  هــذا  أن  إلــى  السيســي  وأشــار 
يتنافــى مع قواعــد القانون الدولي وقواعد 
الشــرعية الدوليــة، محــذرا مــن التداعيــات 

الســلبية علــى وحــدة ســوريا وســالمتها 
العمليــة  مســار  وعلــى  اإلقليميــة 

السياسية في سوريا وفقا لقرار 
مجلس األمن رقم 2254، وكذا 

علــى االســتقرار واألمــن فــي 

المنطقة بأسرها. وكان الرئيس المصري قد 
أكد في وقت سابق رفضه التام لمحاوالت 
مــن  جــزء  واســتقطاع  القــوة،  اســتخدام 
األراضي الســورية، وفرض أمر واقع جديد 
فــي المنطقــة، فيمــا يعــد انتهــاكا لألعــراف 

والقوانين الدولية.

وكانت جامعة الدول العربّية قد  «
أعلنت األربعاء أّنها ستعقد الّسبت 
اجتماعًا طارئًا للبحث في الهجوم 

الُتركي على القّوات الكردّية في 
شمال سوريا. وقال األمين العام 

المساعد للجامعة العربية حسام زكي 
في بيان، إنه تقرر عقد اجتماع 

طارئ لمجلس الجامعة على 
مستوى وزراء الخارجّية العرب 

السبت 12 أكتوبر الحالي، 
بناء على طلب مصر.

حمــل نائــب الرئيــس األميركــي الســابق جــو بايــدن، بعنــف علــى الرئيــس دونالــد ترامــب، المهــّدد 
بإجراءات عزل، معتبًرا أنه “تهديد” للواليات المتحدة، واتهمه “بخيانة” بلده و”تقويض الدستور”.

 وقــال بايــدن، الــذي كان يلقــي خطابا قاســيا 
في نيوهامشــير إن ترامب “يقوض الدســتور 
وال يمكننا أن نسمح له باالستمرار في ذلك”.

وأضــاف بايــدن، الــذي كان نائبــا للرئيــس في 
عهــد أوبامــا، وقــد يكــون خصــم ترامــب فــي 
فــي  ســتجرى  التــي  الرئاســية  االنتخابــات 
وديمقراطيتنــا  دســتورنا  “لحمايــة   :2020
يســتهدف  أن  يجــب  األساســية،  ومبادئنــا 
بإجــراءات عــزل”. وتابــع أن ترامــب “خــان” 
بلــده ويشــكل “تهديــدا”، فيمــا رد ترامــب في 
تغريــدة علــى تويتر بتعليــق مقتضب، وكتب 

“مثير للشفقة”.
مــن جهة أخرى، كشــف اســتطالع للرأي 
 51 أن  نيــوز”،  “فوكــس  شــبكة  نشــرته 

% مــن الناخبيــن باتــوا 
إقالــة  فــي  يرغبــون 
 %  42 مقابــل  ترامــب، 

في استطالع مماثل جرى في يوليو.
الدســتورية  المواجهــة  عواقــب  وســتكون 
كبيــرة لترامــب لكنهــا ستشــكل أيًضــا اختباًرا 
للمؤسســات الديمقراطيــة األميركيــة. وتبدو 
اســتراتيجية البيت األبيض واضحة وتتمثل 
بتعطيــل كل مــا يطلــب منه وبمحاولــة إقناع 
ناخبيــه الجمهورييــن بــأن إجــراءات االتهــام، 
التــي بــدأت ليســت ســوى منــاورة سياســية، 
حمــاس  إلثــارة  الذريعــة  هــذه  واســتخدام 

الناخبين لالنتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان ترامب كتب في تغريدة  «
األربعاء أن “الديمقراطيين الذين 

ال يفعلون شيئا، مهووسون بشيء 
واحد هو اإلساءة للحزب الجمهوري 

وللرئيس )...( والنبأ 
السار هو أننا سنفوز في 

انتخابات 2020”.

وصفــت كوريــا الشــمالية اإلدانــة الخارجيــة ألســلحتها “باالســتفزاز الخطيــر”، 
وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية النووية بعيدة المدى.

تحذيــر وزارة خارجيــة بيونــغ يانغ، أمس 
الخميــس، جــاء عقــب انهيــار المحادثــات 
بيــن كوريا الشــمالية والواليــات المتحدة 
نهاية األســبوع في الســويد، وهي األولى 
مــن نوعهــا بيــن البلديــن منــذ أكثــر مــن 7 

أشهر.
وجــاء بيــان الــوزارة عقــب قيــام أعضــاء 
الدولــي  األمــن  مجلــس  فــي  أوروبييــن 
بإدانــة اختبــار كوريا لصواريخ باليســتية 

مؤخرا، إضافة الختبارات أخرى.
هــذه  حــدود.  “لصبرنــا  الــوزارة:  وقالــت 
اإلدانة تدفع كوريا الشمالية إلعادة النظر 

كانــت ســتواصل خطــوات  إذا  فيمــا 
لبنــاء  اتخذتهــا  التــي  الســالح  نــزع 

الثقة مع الواليات المتحدة”.
الشــمالية  كوريــا  وعلقــت 
تجاربها النووية والصاروخية 

وفككــت  الماضــي،  العــام  المــدى  بعيــدة 
المــدى  بعيــدة  صواريــخ  تجــارب  موقــع 
جزئيــا. وفــي وقــت ســابق، ذكــرت وكالــة 
كوريــا  أن  الكوريــة  المركزيــة  األنبــاء 
الشــمالية وصفــت اجتماعــا عقده مجلس 
األمــن الدولــي في اآلونــة األخيرة بدعوة 
صاروخيــة  وتجربــة  أوروبيــة  دول  مــن 
اســتفزازان  بأنهمــا  حديثــة  أميركيــة 
خطيران. ونقلت الوكالة عن بيان نســبته 
للمتحدث باســم وزارة الخارجية الكورية 
الشمالية القول: “حقيقة أن مجلس األمن 
التابــع لألمــم المتحــدة يضــع ظلمــا قضية 
دفاعنا عن النفس في األيدي الخطأ. 
تدفعنــا إلعــادة النظر فــي الخطوات 
اتخذناهــا  التــي  المهمــة 
الواليــات  مــع  الثقــة  لبنــاء 

المتحدة”.

كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها “النووية”بايدن يوّجه “اتهامات خطيرة” للرئيس.. وترامب يردالسيسي يدين “العدوان التركي”
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موسكو ـ أ ف ب

طهران ـ وكاالت

يتوجــه الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتيــن يــوم اإلثنيــن إلى الســعودية 
النفــط  ملــف  خصوصــا  ليبحــث 
والتوتــر الــذي تفاقــم بيــن الريــاض 
التــي  الهجمــات  إثــر  وطهــران 
نفطيتيــن  منشــأتين  اســتهدفت 

سعوديتين في سبتمبر.
األولــى  الزيــارة،  هــذه  إطــار  وفــي 
خــادم  بوتيــن  يلتقــي   ،2007 منــذ 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيز ويجري محادثات مع 
ولــي العهد األمير محمد بن ســلمان، 
وفــق مــا صــرح مستشــار الكرمليــن 
للصحافييــن.  أوشــاكوف  يــوري 
ســتتناول  المحادثــات  أن  وأوضــح 
اســتقرار  ضمــان  بهــدف  التعــاون؛ 
أســعار النفــط والوضــع فــي كل مــن 

سوريا والخليج واليمن.

أعلنت السفارة الروسية في طهران، 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي، 
أمــس الخميــس، أن إيــران أفرجــت 
يوليــا  الروســية  الصحفيــة  عــن 
األســبوع  احتجــزت  التــي  يوزيــك، 
الماضي.  وأضافت السفارة: “نتيجة 
لجهــود مشــتركة لــوزارة الخارجيــة 
فــي  الروســية  والســفارة  الروســية 
طهران، اتخذ الجانب اإليراني قراًرا 

بإطــالق ســراح المواطنــة الروســية 
يوليا يوزيك”.

ســافرت  فقــد  الســفارة،  وبحســب   
يوزيــك عائــدة إلــى موســكو صبــاح 

الخميس. 
وكشــفت طهــران، فــي وقت ســابق، 
أن ســبب إيقاف الصحفية الروســية 
يتعلــق بمخالفتها لتأشــيرة الدخول، 

وال عالقة له بالتجسس. 

بوتين يزورالسعودية اإلثنين لبحث ملف النفط

إيران تفرج عن الصحافية الروسية يوليا يوزيك

دبي ـ العربية نت الخرطوم ـ رويترز

أفــادت مصــادر مطلعــة لـــ “العربيــة” بدخــول 
قــوات إيرانيــة إلى العــراق، أمــس الخميس؛ 

بحجة حماية زوار األربعين.
الداخليــة  باســم  الناطــق  نفــى  حيــن  وفــي 
أعلــن  األمــر،  معــن  ســعد  اللــواء  العراقيــة 
الثــوري  الثــوري  الحــرس  باســم  المتحــدث 
القــدس،  فيلــق  قــوات  أن  شــريف،  رمضــان 
فــرع العمليــات الخارجيــة للحــرس الثــوري، 
تشــارك في حماية مراســم أربعين الحســين، 
فــي مدينة كربالء العراقية إلى جانب األمن 

العراقي والحشد الشعبي، حسب تعبيره.
ووفًقا لوكالة “إيســنا”، أكد شريف في مقابلة 
إذاعيــة، أمــس الخميــس، أن فيلــق القــدس 
العراقــي  الداخلــي  األمــن  قــوات  مــع  يعمــل 
والحشــد الشــعبي فــي تأميــن حركــة الــزوار 
داخــل األراضــي العراقيــة التــي بــدأت منــذ 
نحــو أســبوع لتجتمع في كربــالء بعد 8 أيام 
فــي مراســم “أربعيــن الحســين”. وأتــت تلــك 
التأكيدات بإرســال فيلق القدس إلى العراق، 

مواقــع  علــى  فيديــو  انتشــار  مــع  بالتزامــن 
التواصــل يظهــر دخــول قــوات إيرانيــة إلــى 
العراق، وعقب إعالن قائد الوحدات الخاصة 
التابعــة لقوى األمن الداخلي اإليراني العميد 
حســن كرمي، في مقابلة له االثنين الماضي، 
إرســال قــوة مكونــة مــن 7500 عنصــر إلــى 

العــراق، قائــاًل إنهــا لحمايــة “مراســم أربعيــن 
الحســين”، وســط اتهامــات مــن قبــل بعــض 
الثــوري  للحــرس  العراقييــن  المتظاهريــن 
والميليشيات التابعة له بالتدخل لقمع وقتل 
تظاهــرات  فــي  الذيــن خرجــوا  المحتجيــن، 

حاشدة منذ األول من أكتوبر.

قــال مجلــس الســيادة االنتقالــي الحاكــم 
فــي الســودان إنــه عيــن امــرأة ألول مــرة 
فــي تاريــخ البــالد رئيســة للقضــاء أمــس 

الخميس.
ورشــح نادي قضاة الســودان، الذي شــارك 
فــي  أســهمت  احتجاجيــة  حركــة  فــي 
اإلطاحــة بحكــم عمــر البشــير فــي أبريــل 
، نعمــات عبــد هللا خيــر قاضيــة المحكمــة 

العليا للمنصب.
وأفــاد بيــان حكومــي بــأن تــاج الســر علي 
وهــو ممثل ادعاء ســابق ومحام عين في 

منصب النائب العام.
والناطــق  الســيادة  مجلــس  عضــو  وقــال 
الفلكــي  المجلــس محمــد  باســم  الرســمي 
سليمان ”قرار التعيين تم بموجب الوثيقة 
الدســتورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل 

ونشرها في الجريدة الرسمية“.
وأضــاف أنهمــا ”سيباشــران مهامهمــا فــي 

التصدي لقضايا الفساد وغيرها“.

واعتادت المعارضة السودانية على انتقاد 
القضاء باعتباره أداة في يد نظام البشــير 
الشــخصيات  وحبــس  المعارضيــن  لقمــع 
المعارضة. وشــكل السودان في أغسطس 
مجلــس الســيادة االنتقالي الــذي يضم 11 
عضــوا فــي إطــار اتفاق القتســام الســلطة 
بين الجيش وأحزاب سياســية وجماعات 

من الحركة االحتجاجية.
قــادة  مــن  المكــون  المجلــس،  وســيدير 
عســكريين ومدنييــن، شــؤون البالد لفترة 
انتقالية مدتها ثالث سنوات تجرى بعدها 
انتخابــات. وُشــكلت حكومــة كذلــك فــي 
ســبتمبر ضمت أســماء عبــدهللا أول امرأة 
تتولى منصب وزير الخارجية في البالد.

العميد حسن كرمي

نعمات عبد الله.. أول رئيسة قضاء إفريقّيًا وعربّيًا

ــاء ــرب ــي ك ــن فـ ــي ــس ــح ــم أربــعــيــن ال ــراسـ بــحــجــة مـ ستباشــر مهماتها فــي التصدي لقضايا الفســاد وغيرها
قوات إيرانية تدخل العراق السودان يعين أول امرأة رئيسا للسلطة القضائية
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المشــكلة ليســت جديــدة، وال تخــص مريضــا أو اثنيــن، بــل هــي مشــكلة يعانــي منهــا 
المرضــى منــذ مــدة، وتمــس شــريحة كبيرة مــن مرضى اإلقامــة الطويلة فــي أجنحة 
مجمــع الســلمانية الطبــي، منهــم مصابــون بإصابــات بليغــة جــراء حــوادث مروريــة، 
ومنهــم مصابــون بجلطــات ونزيــف دماغــي، والكثيــر مــن الحــاالت األخــرى التي هي 
بســبب حالتهــم الصحيــة والمرضية بحاجة مســتمرة إلى تأهيل وعــاج طبيعي لمنع 

المضاعفات المحتملة حال التأخر أو التقاعس عن العاج.
هــؤالء المرضــى ورغــم حقهــم فــي هــذا العــاج إال أنهــم ال يحصلــون عليــه لألســف، 
وذلــك بحجــة نقــص عــدد أخصائيــي العــاج الطبيعــي فــي وزارة الصحة، مــا يضطر 
األهالي لتوفير أخصائي عاج طبيعي لمريضهم باالســتعانة بإحدى المستشــفيات أو 
العيــادات أو مراكــز العاج الطبيعي الخاصة! “تصرفــوا”، هكذا يقال لمرضى يقيمون 
فــي المستشــفى، وكأنهــم فــي فســحة باألجنحــة ال أن إقامتهم فيها بقصــد الحصول 

على العاج!
إن كان هنــاك نقــص فــي عدد أخصائيــي العاج الطبيعي، والمستشــفى بل والمرضى 
بأمــس الحاجــة إلى خدمات هؤالء المتخصصين، لمــاذا ال يتم توظيف العاطلين من 
أخصائيــي العــاج الطبيعــي الذيــن يناهــز عددهــم المئة؟ لمــاذا يقبعون فــي منازلهم 
لســنوات حتــى اآلن، والمرضــى الذيــن ال حول لهــم وال قوة ينتظــرون الحصول على 
العــاج الطبيعــي؟ فليــس كل المرضــى يــا جماعــة قادريــن علــى دفع تكاليــف العاج 
الطبيعي الخاص؟ ووجودهم كمواطنين في مستشــفى حكومي يعني أن من حقهم 

وبحسب الدستور الحصول على العاج الكامل، ال عاج “نص ونص”!
كمــا أن عــدم حصــول المرضــى علــى العــاج المتكامــل، ســوف يزيــد بقاءهــم فــي 
األجنحــة، ويطيــل مدة إشــغال األســرة - والتي نعانــي أصاً من نقصها- ما سيســبب 
إرهــاق ميزانيــة الــوزارة باعتبار أن كلفة إشــغال المريض للســرير تكبد الــوزارة مبالغ 
وقدرهــا... والتــي كان مــن األجــدى صرفهــا علــى توفير الكفــاءات الطبيــة والصحية 
والتمريضية لتوفير خدمات مناســبة تســهم في العاج الســريع للمرضى، ليستعيدوا 
عافيتهم في أقرب فرصة، وعدم إرهاق الوزارة والدولة بمصروفات يمكن تقليصها.

ياسمينة: العالج سواء الطبي أو التمريضي من حق المواطنين. «

عالج “نص ونص”

العمل من المنزل
دفع التقاعد االختياري بما تضمنه من امتيازات عديدة نسبة كبيرة من موظفي القطاع 
العــام إلــى خيــار الخــروج من الوظيفــة، والتقاعد فرصة الكتشــاف الــذات ال كما يتصور 
البعض بأنه الركون إلى حياة الدعة والكسل، وكان يفترض ممن أتم عقودا من السنوات 
أن تتكون لديه خبرات متعددة ومن ثم فإن األجدى واألجدر أن تستثمر هذه الخبرات 
بمــا يعــود بالمنفعة للشــخص أوال والمجتمــع ثانيا، وهذا بالتحديد مــا تفعله دول عديدة 

من الغرب والشرق.
األيام الفائتة حملت خبرا جديرا باإلشادة ويرمي إلى تطبيق الفترة التجريبية لسياسة 
العمــل الحكومــي مــن المنــزل. مثل هــذا التوجه لقــي ترحيبا من الجميــع وخصوصا من 
المجلس األعلى للمرأة كونه يواكب توجهات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، 

وفي ذات الوقت يحقق االستقرار األسري ويرفع جودة حياة األسرة البحرينية.
أحــد األهــداف التي يرمي إليهــا التوجه الحكومي بتحديد عشــرات الوظائف للعمل من 
المنــزل هــو ترشــيد النفقــات وفي ذات الوقت فإنه يســهم فــي التطور الوظيفــي، أي أّن 

الموظــف الــذي يمــارس عملــه من المنــزل سيســتطيع إنجاز األهــداف بحريــة تامة دون 
التقيــد بالوقــت، والــذي يؤكــده الخبــراء أّن سياســة العمــل مــن المنــزل أخــذت طريقهــا 
فــي التطبيــق فــي الكثير مــن بلدان العالم وأثمــرت نتائج إيجابية، وبالنســبة إلى مملكة 
البحرين فإّن المتوقع إذا ما قدر لهذه الفكرة أن تأخذ دورها في الواقع العملي باإلضافة 
إلى ما أشرنا إليه سابقا فإنها ستخفف االزدحامات في الشوارع، حيث تشكل واحدا من 
الهواجــس لــدى الكثيرين وخصوصــا موظفي القطاعين العام والخــاص، ناهيك عن أنها 
ستقلل مراجعة الموظفين الهيئات والوزارات الحكومية وما تتطلبه من وقت وطاقة. 

وكنا نتمنى لو أّن هذا التوجه اقتصر على المتقاعدين من ذوي الخبرات، ألنهم  «
الفئة التي من الممكن أن تمارس العمل من المنزل نظرا لما تراكم لديها من 

خبرات وهذا ما تم تطبيقه في بلد كاليابان عندما أعادت توظيفهم كمستشارين 
غير مقيدين بالحضور مع منحهم امتيازات تتناسب مع سن ما بعد التقاعد، وهو 

ما ينسجم مع رغبة الفرد الياباني في العمل واإلنتاج حتى آخر يوم في حياته.
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قصة محمد الماجد 
تستحق أن تروى لألجيال

وقعــت بيــن يدي مقابلة أجرتها مجلة صدى األســبوع فــي عام 1978 مع والدنا األديب 
والصحافي الراحل محمد الماجد، ووجدت فيها فقرة البد أن يطلع عليها كل من يريد 
الوصــول إلــى قمة النجــاح بإصراره وعزيمته وتحديه، فقصة الوالد تســتحق أن تروى 

ألجيال وأجيال.
يقــول والــدي “الفقــر جعلنــي أترك المدرســة بعد الصــف األول االبتدائــي ألدخل ميدان 
العمل ألكســب قوتي بيدي، تركت المدرســة ألعمل فراشــا براتب 10 دنانير شــهريا ثم 
اشــتغلت كعامــل بنــاء، حتــى ذلــك الوقت لم أكــن أعرف القــراءة والكتابــة حتى حدث 
التحول في حياتي. في الحي الذي كنت أســكن فيه كانت فتاة ســمراء، كانت تدرس 
فــي مدرســة الزهــراء. كانــت ثرية، وكنت أعمــل في بيت أهلها الــذي كان مملوءا بلعب 
أطفــال كثيــرة، وذات يــوم دخلــت علــى هــذه الفتــاة وكان عمــري حوالــي 10 ســنوات 
فوجــدت بيدهــا كتابــا لونه أزرق، لم أكن في تلك اللحظة أعرف معنى الكتاب، وســألت 
الفتــاة.. مــا هــذا؟ أهي لعب جديدة من لعــب األطفال؟ ردت علي )هذا الذي ال يمكن أن 

تعرفه طوال حياتك(.
زرعت كلماتها هذه بركانا بداخلي من اإلصرار، وضعتني بين شفا رحى ألتحدى، ألثبت 
لها أنني سأعرف، ومرت األيام وبمجهوداتي الذاتية دون الذهاب إلى المدرسة تعلمت 

القــراءة والكتابــة وكان أول مــا قرأته هو ذلك الكتــاب األزرق، ودارت األيام وأصبحت 
أنا للكتب وهي للزواج واألطفال.

اشــتغلت بعــد ذلــك فــي ورشــة نجارة ثــم ســافرت إلــى الكويت وعملــت فراشــا بدائرة 
المعــارف، ثــم عــدت للبحريــن بعــد ذلــك وفكرت فــي العمل الحكومــي، وبعــد أن “ذاب” 
حذائــي بحثــا فــي دواويــن الحكومة عن وظيفة تمكنــت من االلتحاق بدائــرة الكهرباء 
كفــراش، وبعــد ســنة وكنــت قــد تعلمــت القــراءة والكتابــة وجــد المســؤولون أن لــدي 
اســتعدادا ألن أكــون أكثــر مــن فــراش فتمــت ترقيتــي لوظيفــة قــارئ عــدادات، عرفت 
روعة القراءة بين سطور المنفلوطي وجبران، ثم دخلت عالم المتنبي والمعري، كاهما 
جعاني أغلق علي باب حجرتي ما إن أعود إلى البيت في الواحدة ظهرا وحتى الثالثة 

صباحا.
وعــن قصته مع الصحافة يقول.. ذهبت وقدمت نفســي لألســتاذ محمــود المردي الذي 
أعتبره أستاذي في الصحافة، وأقول هنا “)لوال محمود المردي ما كان محمد الماجد(.

وبعدها وصل محمد الماجد إلى منصب مدير تحرير “األضواء” وكان أول  «
بحريني يشغل هذا المنصب آنذاك، من شخص فقير معدم إلى علم من 

أعالم البحرين في األدب والصحافة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 الذكاء االصطناعي 
يستبدل الوظائف التي 

هيمن عليها الرجال
يقــوم العديــد مــن الباحثيــن الذيــن يتمتعــون بالتحقــق المســتقل، باإلباغ، بــأن الذكاء 
االصطناعــي ســيعيد تشــكيل اقتصادنــا وأدوار العمــال والمســؤولين معــه، وستشــهد 
الوظائــف التــي ال تختفــي تحــوال كبيــًرا ألن المهــام التــي يتــم تنفيذها بســهولة وتكلفة 
منخفضة بواسطة الروبوتات ستصبح آلية، ومن المرجح أن يركز العمل المتبقي على 
الترابط. للتكيف واالزدهار سيســتثمر العامل الذكي في مهارات “االرتباط باإلنســان” - 
التعاطف والرحمة والتأثير والمشاركة. من أجل البساطة، دعنا نسمها مهارات الحاصل 

العاطفي )EQ(، هذه هي المهارات التي تتفوق فيها النساء عادة.
تعد االختافات بين الجنســين موضوًعا حساًســا ونحن نتعامل معها هنا بخوف، هناك 
خط دقيق بين فهم القواسم المشتركة والصور النمطية، والنقاش حول الطبيعة مقابل 
التنشــئة قوي، لكن ما إذا كنت تعتقد بأن الرجال والنســاء، في المتوســط، لديهم أنواع 
مختلفــة مــن العقــول )مثلما ألف ســيمون بارون كوهين، عالم نفســي بريطاني ســريري 
وأســتاذ علــم األمــراض النفســية التنمويــة بجامعــة كامبريــدج، هــذه النظريــة( أو أن 
الفــروق بيــن الجنســين نتيجة المعاييــر الثقافية والتكييف )كما استكشــفت العديد من 
الدراسات األخرى(، فإن النتائج في العالم الحقيقي متشابهة: يتفوق الرجال والنساء، 
فــي المتوســط، فــي أبعــاد مختلفــة ويتولــون أدواًرا مختلفــة فــي القــوى العاملــة. مــن 
الواضــح أن للرجــال ميــزة كبيرة فــي عالم العمل - ما عليك ســوى االطاع على أحدث 
األبحاث التي أجرتها شــركة ماكينزي وشــركاه حول المســاواة بين الجنســين في مكان 
العمــل. ويتمتــع الرجــال بتمثيل أكبر بيــن األدوار القيادية، ووجود أكبــر في الصناعات 
ذات األجــور المرتفعــة، ويشــغلون مــا يقرب من 80 % من مقاعد المجالس، ويكســبون 

مكافآت أعلى في المتوسط، حتى في نفس الوظائف.

يعتقد الباحثون أن الذكاء االصطناعي لديه القدرة على المساعدة في هذا األمر، حيث 
إنه ســيقوم بذلك عن طريق اســتبدال العديد من األدوار والوظائف التي يهيمن عليها 
الرجال عادة. تهيمن النساء على الوظائف التي تطالب بقدر عال من الحاصل العاطفي 
)EQ(، ويكشــف فحــص المهــن الشــائعة حســب الجنس فــي الواليات المتحــدة من قبل 
وزارة العمل عن بعض البيانات غير المفاجئة. تسيطر النساء في الوظائف التي تشمل 
الخدمــات المتعلقــة بالعــاج، والرعاية، وتقديم الخدمات، وتشــكل أكثــر من 80 % من 
معلمــي المــدارس فــي البــاد، والممرضات ومســاعدي الصحــة المنزليــة، واألخصائيين 
االجتماعيين، و الســكرتيرين والمســاعدين اإلداريين، ويتفوق الرجال على النساء في 
المجاالت التي تميل إلى أن تكون جسدية وذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
واألعمال التي تكون أكثر عزلة، مثل ســائقي الشــاحنات، والبوابين، والعمال، ومطوري 
البرمجيــات، كمــا يتــم تمثيل الرجال بشــكل أفضل في المجــاالت ذات األجور المرتفعة 

التي غالبًا ما تكون تحليلية، مثل القانون والطب والهندسة.

تتمثل إحدى النظريات حول الطرق التي تلعب بها مجموعات المهارات  «
المختلفة في العمل في نظرية التعاطف المنهجي، والتي تقيس ميول الناس 

للتعاطف )تحديد وفهم، واالستجابة للحاالت العقلية لآلخرين( والتنظيم 
)تحليل وفهم وتوقع النظام(. وفقا لبارون كوهين، مؤلف النظرية، فإن النساء 

يحرزن درجات أعلى في التعاطف والرجال أعلى في التنظيم، ويتوافق تقرير 
Korn Ferry األخير مع وجهة النظر هذه: فقد وجد أن النساء يحرزن درجات أعلى 

من الرجال في 11 من 12 من الكفاءات العاطفية الرئيسية. وتشمل هذه إظهار 
التعاطف، وإدارة الصراع، والتدريب والتوجيه.

د. جاسم حاجي

العاقة بين عصابة اإلخوان المســلمين الشــعوبية من جهة وبين مشردي الدولة الصفوية 
الفــرس، وأحفــاد القوقــاز الوثنييــن العثمانييــن من جهة أخــرى، عاقة تســتهدف بالنهاية 
تقســيم األمــة العربيــة المســلمة وبيعهــا للفــرس والطورانييــن، مقابــل أن يدعــم كل منهما 
عصابــة اإلخــوان المســلمين لتكــون وكيــا لهمــا بالمنطقــة العربيــة، تمامــا كمــا يحــدث مع 

الحشد الشعبي والحوثيين وحزب هللا وما تسمى بالمعارضة السورية العميلة لتركيا.
واســتعرضنا ســابقا لمــاذا دعمــت إيــران اإلخــوان، ووضحنــا أن اآليديولوجيــة الفكريــة 
لإلخوان المسلمين تتطابق كليا مع آيديولوجية الولي الفقيه، والتي نجح الخميني أثناء 
الثــورة اإليرانيــة فــي تطبيقهــا، والمرتكــزة على منصب ظــل هللا باألرض الحاكــم المطاع 
مــن قبــل البشــر الذين ال يعــون ويدركــون مصلحة أنفســهم ومصلحة الدولة، لهذا يبســط 
واليتــه عليهــم جميعا. وكما تلقى اإلخوان المســلمون دعم أحفــاد القوقاز الوثنيين وأبناء 
المرتزقــة الســاجقة، الذيــن يســمون أنفســهم اآلن “العثمانيــون الجــدد”، والذيــن يســعون 
إلعــادة االحتــال العثمانــي النتــن مرة أخــرى للباد العربية المســلمة، وكمــا تلقى اإلخوان 
دعم مشــردي الدولة الصفوية الذين يســمون أنفســهم اآلن “الفرس”، تلقى اإلخوان أيضا 

دعم ومساندة شعوبيي السياسة القطرية.
وحتــى نوضــح معنــى جملــة شــعوبيي السياســة القطريــة، فإنهــا تعنــي مجموعــة مــن 
السياســيين واإلعاميين القطريين الذين قاموا بمواالة كل من كســرى طهران الخامنئي، 
والمنافق والفرعون الطوراني واالستقواء بهما، من أجل ضرب أمن السعودية وتقسيمها 
وتشــريد شــعبها ونشــر الفوضــى فيهــا، وتســليمها إلــى كل مــن كســرى طهــران والمنافــق 
والفرعون الطوراني. ونفس األمر مع مصر واإلمارات سيفعله شعوبيو السياسة القطرية 
باســتقوائهم بكســرى والمنافــق الطورانــي. لهــذا دعم شــعوبيو السياســة القطريــة عصابة 
اإلخوان المسلمين لتدمير الدول العربية الواحدة تلو األخرى، وشرعنة االحتال اإليراني 
للعواصــم العربيــة، ودعــم الخونــة مــن عصابــة اإلخــوان وتصويرهــم بصــورة المصلحيــن 
المتقيــن، وهــم بالواقع يريدون جر رقاب مايين الســعوديين وتقديمهم قربانا لشــعوبيي 

السياسة القطرية.

لقد أخزى الله التحالف الشعوبي المكون من كسرى طهران والمنافق والفرعون  «
الطوراني وشعوبيي السياسة القطرية، ألن هناك أمة عربية مسلمة، ال ترضى 

بالمهانة واالحتالل والعبودية، لمجموعات عنصرية عرقية حاقدة على األمة العربية 
المسلمة، وال ترضى أن تقوم ثلة من المرضى النفسيين من شعوبيي السياسة 

القطرية، باالعتقاد يوما ما، بأنهم سيكونون قادة يقودون األمة العربية المسلمة، 
فأول شروط قيادة العرب المسلمين، أن تكون حرا ولديك عزة بهويتك وتاريخك 

وحضارتك العربية المسلمة، ال أن تكون ذليال للفرس والطورانيين. وللحديث بقية.

الشعوبيون الجدد.. أرباب اإلخوان شعوبيو السياسة القطرية

د. طارق آل شيخان
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اليــوم الجمعــة قمــة اســتثنائية بيــن  تقــام 
مرضــى  لدعــم  والمنمــة؛  المحــرق  فريقــي 
الســرطان عنــد الســاعة 7 مســاًء على صالة 
اتحاد الســلة بأم الحصم في مباراة مؤجلة 
بيــن الفريقيــن مــن الجولــة الســابعة للــدور 

التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

شعار الفوز

الليلــة  بلقــاء  والمحــرق  المنامــة  ويشــترك 
فــي الهدف نفســه، إذ يرفع طرفــا المواجهة 
“شــعار الفــوز”. ويســعى األســد المنامي إلى 
تثبيــت صدارته والحفاظ على ســجله خاٍل 
مــن الهزائــم، بتحقيــق الفــوز العاشــر علــى 

التوالي.
 فــي المقابــل، يتطلــع “ذيــب المحــرق” إلــى 
الظهــور  عبــر  اإليجابيــة  نتائجــه  مواصلــة 
تفــوق  لكســر  القــوي؛  الفنــي  بالمســتوى 

منافسه عليه في المواسم الماضية.

ويدخــل المنامــة اللقاء وبرصيــده 18 نقطة 
فيمــا  انتصــارات،   9 مــن  الكاملــة  بالعالمــة 
يمتلــك المحــرق 17 نقطــة مــن 8 انتصارات 
وخســارة واحــدة. وعطفــا علــى المســتوى 
الفنــي للفريقيــن منذ بداية الموســم وحتى 
اآلن، فــإن كفــة القمــة مــن الناحيــة الفنيــة 
تعتبــر متكافئــة إلى حد كبيــر خصوصا في 

ظل الرغبة المشتركة لديهما.

المدرج الكبير للمحرق

الكبيــر  المــدرج  الســلة  اتحــاد  وخصــص 
المقابــل للمنصــة الرئيســة فــي صالــة زيــن 
بحســب  وذلــك  المحــرق،  نــادي  لجماهيــر 
نظام “المداورة” المتبع من لجنة المسابقات 
فــي االتحــاد، فــي حيــن ســتكون جماهيــر 
المنامة على يمين ويســار المنصة الرئيســة، 

وجماهيــر العائالت يمين المنصة كذلك في 
المكان المعتاد المخصص لها.

قمة وردية
وســيرتدي العبــو الفريقين وحــكام المباراة 
أطقمــا خاصــة تحمــل األلــوان الوردية التي 
تتخــذ شــعاًرا لهــذه الفعاليــة، كمــا خصــص 
البحريــن  لجمعيــة  المبــاراة  ريــع  االتحــاد 

لمكافحة السرطان.

فــي لقاء مؤجــل بيــن الفريقيــن من الجولــة 7 لــدوري زين

قمة وردية بين المحرق والمنامة
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اعتمد االتحاد البحريني للكرة الطائرة في الموســم الماضي 2018/2019 تســجيل 
83 مدرًبا بمختلف األندية الـ 14 المنضوين تحت مظلة االتحاد موزعين على فرق 

الرجال والشباب والناشئين واألشبال والصغار.

 ومــن بين الـــ 83 مدرًبا الذيــن عملوا في 
الموســم الفائــت 13 مدرًبــا نالــوا شــهادة 
الدولــي  االتحــاد  مــن  الثالــث  المســتوى 
للكرة الطائرة )FIVB( و38 مدرًبا حصلوا 
علــى شــهادة المســتوى الثانــي الدوليــة، 
و17 مدرًبا حصلوا على شهادة المستوى 
األول الدوليــة، علًما بأن هناك الكثير من 
المدربين الوطنيين حصلوا على شــهادة 
المســتوى األول والثانــي والثالــث لكنهم 
لــم يبرمــوا أي عقود تدريبيــة مع األندية 
أو ابتعــدوا عــن اللعبة ألســباب وظروف 

مختلفة.
 كما تشــير إحصاءات االتحاد البحريني 

للكــرة الطائــرة إلى وجــود أربعة مدربين 
الرابــع  المســتوى  شــهادة  علــى  حصلــوا 
ضمــن البرنامج الوطنــي للمدربين التابع 
لألكاديميــة األولمبيــة البحرينيــة والــذي 
الكنديــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  يقــام 
للمدربيــن، حيــث يعتبــر المســتوى الرابع 
التــي  التدريبيــة  الفنيــة  البرامــج  ارفــع 
تقدمها األكاديمية بالتعاون مع الجمعية 

الكندية.
 فيمــا لــم يحصــل أي مــدرب مــن بينهــم 
على شــهادة المســتوى الثالث، وحصل 5 
مدربين على شهادة المستوى الثاني و6 

مدربين على المستوى األول.

وســيكون الموســم الحالــي 2019/2020 
هــو األخيــر لكافــة مدربي الكــرة الطائرة 
والعمــل  أوضاعهــم  لتوفيــق  الوطنييــن 
بالالئحــة الجديدة التي أصدرها االتحاد 
مــن خــالل تصنيــف المدربين إلــى ثالث 
فئــات )A( و)B( و )C( وفــق اشــتراطات 
الفــرق  كافــة  لقيــادة  محــددة  ومعاييــر 
أن  علــى  درجاتهــا،  بمختلــف  المحليــة 
المقبــل  الموســم  الالئحــة خــالل  تطبــق 

.2020/2021
المــدرب مــن الفئــة )A( يجــب أن يكــون 
الثانــي  المســتوى  علــى شــهادة  حاصــالً 
الدولــي  االتحــاد  مــن  الصــادرة  الدوليــة 
شــهادة  إلــى  باإلضافــة  الطائــرة  للكــرة 
المستوى الثالث ضمن البرنامج الوطني 

األكاديميــة  تنظمــه  الذيــن  للمدربيــن 
األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  األولمبيــة 
البحرينيــة، ويحــق لمدربــي هــذه الفئــة 
تدريــب جميع فرق أندية الدرجة األولى 

والثانية.
 أمــا مــدرب الفئة )B( فهــو الحاصل على 

مؤهــل شــهادة المســتوى األول الدوليــة، 
والمســتوى الثاني في البرنامج الوطني، 
ويجــوز لمدربــي هذه الفئــة تدريب فرق 
فئــة الشــباب فــي أنديــة الدرجــة األولى 
فــي  األول  الفريــق  وكذلــك  والثانيــة، 
أنديــة الدرجــة الثانيــة فقــط، باإلضافــة 
إلى فرق الناشئين وبقية الفئات السنية، 
األولــى  الفــرق  بتدريــب  لــه  يســمح  وال 
فــي أنديــة الدرجة األولى في مســابقات 

االتحاد.
فهــو   )C( الفئــة  لمــدرب  بالنســبة  وأمــا   
المــدرب الحاصل على شــهادة المســتوى 
األول الدوليــة وشــهادة المســتوى األول 
لهــذه  ويجــوز  الوطنــي،  البرنامــج  فــي 
الفئــة تدريــب فــرق الشــباب فــي أنديــة 
الدرجــة الثانية فقط، باإلضافة إلى فرق 
الناشــئين والمراحــل الســنية فــي أنديــة 

الدرجة األولى والثانية.

83 مدرًبا مسجاًل باتحاد الطائرة الموسم الماضي

رسم توضيحي لعدد المدربين المسجلين العام الماضي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

رفع األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزارة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزارة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بمناســبة تحقيق 
وفــد المنتخــب الوطنــي أللعــاب القوى للرجال والســيدات إلى 3 ميداليات في بطولة العالم أللعاب القــوى ليتربع بذلك المنتخب الوطني 
علــى عــرش الــدول العربيــة من حيث عدد الميداليات ويأتي في المركز الثالث على مســتوى القارة الصفراء والثاني عشــر على مســتوى 

العالم. 

 كمــا هنــأ األميــن العــام المســاعد للمجلــس 
األعلى للشباب والرياضة ممثل جاللة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، مشــيًدا 
بالدور البارز الذي يقوم به ســموه في قيادة 
الدفــة الرياضيــة والتــي تتضــح رؤيتهــا من 
خالل األرقام التي تسجلها سجالت التاريخ 

للبحرين.
 وبارك عســكر للنائب األول للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفــة هــذا اإلنجــاز الرياضــي الكبيــر الــذي 
جــاء بفضــل متابعــة ســموه ألدق التفاصيــل 
األولمبيــة  اللجنــة  فــي  المســؤولين  مــع 
البحرينيــة لتحقيــق التطلعــات والطموحات 
رفــع  بهــدف  البحرينيــة  للرياضــة  المرجــوة 

أسم المملكة في المحافل العالمية. 
وهنــأ عســكر محمــد جــالل رئيــس االتحــاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى وأعضــاء مجلــس 
مشــيًدا  الكبيــر،  اإلنجــاز  هــذا  علــى  اإلدارة 
بالدعــم الفني والمعنــوي الذي قدمه االتحاد 
لجميــع أعضــاء الوفــد للتحقيــق هــذا التميز 

العالمي.
عبدالرحمن عسكر

قيــادة حكيمة ودقيقة من ناصر بن حمــد وخالد بن حمد
عسكر يهنئ بمناسبة إنجاز ألعاب القوى

الرفاع - اتحاد الطاولة

أكدت رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة أن اإلنجاز العالمي الذي 
ا  ا والثاني عشــر عالميًّ ا والثاني آســيويًّ حققــه منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى في بطولة العالــم باحتالله المركز األول عربيًّ
يأتي في ظل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاعين الشبابي والرياضي في مملكتنا الغالية، مؤكدة أن هذا اإلنجاز 

نتيجة طبيعية في ظل الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من القيادة الرشيدة. 

وأوضحت الشيحة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة أن الدعــم الالمحــدود الــذي 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  يقدمــه 
رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ســاهم  والرياضــي  الشــبابي  للقطاعيــن 
بشــكل كبيــر بتحقيــق مكاســب عديــدة 
ومواصلــة تحقيــق اإلنجــازات لمملكتنــا 
الغالية، مشــيدة بدعم ســموه المتواصل 
للقطاعين الشــبابي والرياضي في كافة 

المجاالت. 
 وأعربت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة أن االهتمام البالغ والمســاندة 

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  مــن 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة  لــه األثــر البالــغ في 
مســيرة هــذه اإلنجــازات فــي المحافــل 

الدولية. 
 ونّوهت بالدور البارز والجهود الســخية 
القــوى  ألعــاب  اتحــاد  إدارة  لمجلــس 
وإخوانــه  جــالل  بــن  محمــد  برئاســة 
لهــم  متمنيــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
دوام التقدم والتفوق ولكافة الرياضات 
البحرينيــة والقائمين عليها بما يعّزز من 
مكانة مملكتنا الغالية في كافة المحافل 

الشبابية والرياضية.
حياة بنت عبدالعزيز

نّوهــت بالدور البارز والجهود الســخية لمجلس إدارة اللعبة برئاســة بن جالل
الشيخة حياة: الدعم الالمحدود أسهم بتحقيق إنجاز القوى

محمد الدرازي

حسن علي

علي مجيدد

مــع  تعاقدهــا  الديــر  نــادي  إدارة  جــددت 
الالعــب علــي الحايكــي ألن يمثــل صفــوف 
فريقهــا األول لكــرة اليد بالموســم الرياضي 

الجديد.
وجــرت مراســم توقيــع مســاء أمــس األول 
فــي مقــر النــادي، صفقــة تعتبــر ناجحــة من 
كل المقاييــس وخصوصــا بعــد المســتويات 
الالفتــة التي قدمها الالعب مــع “البرتقالي” 
فــي الموســم الماضــي، وســاهمت باعتــالء 
الديــر منصــة التتويــج عبــر المركــز الثالــث 
فــوزه  إثــر  الــدوري  مســابقة  صعيــد  علــى 

التاريخي والكبير على نظيره األهلي.
الديــر فــي هــذا الموســم قــد يعانــي كثيــرا 
علــى صعيــد المنافســة بعــد رحيــل نجميــه 
حســن مــدن ومحمد ميــرزا لألهلي وفاضل 
البــدر للبحريــن وعيســى مشــاخيل لباربــار، 

واعتماده على العناصر الشابة.

الحايكي ينضم للدير

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
تقام اليوم الجمعة بطولة إنجل لكرة السلة الثالثية “3×3” للسيدات، التي ينظمها انجل 
لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع االتحاد البحريني لكرة السلة، على صالة زين بأم الحصم.

عنــد  البطولــة  فعاليــات  وســتنطلق   
مباريــات  بإقامــة  ظهــًرا  الثانيــة  الســاعة 
دور المجموعــات، وتليهــا فقــرة مســابقات 
الجمهــور عند الرابعة عصــًرا على أن تنتهي 
وهــي  مســاًء،  السادســة  الســاعة  البطولــة 
ُتقــام ضمــن حزمة من الفعاليات واألنشــطة 
مــرض  مــن  والوقايــة  بالتوعويــة  الخاصــة 
السرطان التي يقيمها اتحاد السلة بالتعاون 
مــع جمعيــة البحريــن لمكافحــة الســرطان، 
وذلــك فــي إطــار التظاهرة الســنوية بجميع 

أنحــاء العالــم خالل شــهر أكتوبــر، لمكافحة 
مــن  الوعــي  درجــة  ورفــع  المــرض  هــذا 
مخاطره، عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر 

للمرض والعالج.
المعنــي  المــرض  الفعاليــة  هــذه  وتعطــي   
اهتماًمــا كبيــًرا، بحيــث يدفــع مــن ال يفكــر 
فــي الفحــص والكشــف عنــه إلــى فعــل ذلك 
دون خجــل أو تــردد بدعــم ومســاندة مــن 
المشــاركين. فهذا االهتمــام يعطي للمريض 

األمل وبالتالي تتراجع نسبة المصابين.

وأعربــت رئيســة أنجــل لتنظيــم الفعاليــات 
الرياضيــة مــي المحميــد، عــن بالــغ شــكرها 
لســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة لتفضله 
برعايــة البطولة، وأثنت على أعضاء اللجنة 

الخاصة المكلفة لتنظيم هذه البطولة.

وهــم:  البطولــة  لرعــاة  بالشــكر  وتقدمــت 
أجمــل  )بــاس(،  البحريــن  مطــار  خدمــات 
بروفنــت ميديــا  القصــر،  للعطــور، مشــاريع 

ومجلة األحمر الرياضية.

مي المحميد

مــن مخاطــره الوعــي  درجــة  ورفــع  الســرطان  مــرض  مكافحــة 

اليوم بطولة “3×3” لكرة السلة للسيدات
Û  ُســحبت قبــل أيــام قرعــة الــدور الثمــن

وجــاءت  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  النهائــي 
القوة..برشــلونة  حيــث  مــن  متفاوتــة 
االســباني ســيصطدم مع مانشســتر يونايتد 
االنجليــزي فــي أقــوى المواجهات..فــي الوقت الذي ابتســم الحظ لليفربــول االنجليزي عندما 
أوقعتــه القرعــة فــي مواجهــة بورتو البرتغالــي والذي يعتبــر الحلقة األضعف في هــذا الدور.. 
فــي حين ســيواجه مانشســتر ســيتي نظيره توتنهام فــي مواجهة إنجليزيــة خالصة..على أن 
يتقابل أبطال “الريمونتادا” يوفنتوس اإليطالي وأياكس الهولندي وجًها لوجه. بالنظر ســريًعا 
للمباريات األربع.. فإن كفة كل من برشــلونة.. ليفربول ويوفنتوس ســتكون األرجح للوصول 
للنصــف النهائي..بينمــا ال توجــد أفضليــة كبيــرة لفريــق علــى حســاب اآلخــر عندمــا يصطــدم 
مانشســتر ســيتي أمــام توتنهــام حتى لو ذهب البعض العتبار الســيتي المفضــل لتجاوز عقبة 
السبيرز.. وذلك ألن شخصية “السيتيزنز” في البطوالت المحلية تختلف كثيًرا عن شخصيته 
في دوري األبطال.. وهذا ما يجعل المواجهة متوازنة بين الفريقين وكل االحتماالت ستبقى 

فيها قائمة.
Û  يوفنتــوس مــن المفتــرض أن يكــون قــد تعلم مــن درس اتليتكــو مدريد عندما خــرج من عنق

الزجاجة بعد أن صّعب اليغري األمور عندما قّرر الذهاب لمدريد من أجل البحث عن التعادل 
ا.. وبالتالي مــن المفترض  فقــط.. رغــم أن الفريــق يضم ترســانة من األســماء الالمعــة هجوميًّ
أن يدخــل “البيانكونيــري” مواجهــة أياكــس بمثــل ما انتهى األمــر أمــام اتليتكو..انتهاج اللعب 
الهجومي ومحاولة إنهاء األمور من المباراة األولى واالبتعاد عن التحفظ الدفاعي “الجّبان”.

Û  مانشســتر يونايتــد يعلــم جيــًدا أن الحــظ وقــف بجانبــه أمــام باريــس ســان جيرمــان وأنه لم 
يصــل لهــذه المرحلــة بــكل جــدارة واســتحقاق.. بيــد أن صدامه مع برشــلونة ســيكون مختلًفا 
للغايــة.. فالبلوغرانــا أكثر تمرًســا وقــوًة من ال”بي اس جي”..وبالتالي لــن يكون االعتماد على 

الحظ كافًيا.
Û  أخيًرا.. لن يجد المدرب األلماني كلوب فرصة أفضل من فرصة بورتو للذهاب للنصف نهائي 

بكل أريحية..فكل المؤشرات تدعو إلى أن “الريدز” سيكونون في طريق مفتوح لتجاوز عقبة 
بورتــو بــال عنــاء كبير.. وهذا ما يدعو ألن يتابع كلوب لقاء مانشســتر يونايتد وبرشــلونة بكل 

شغف لمعرفة الخصم القادم له.

حلم الريدز المشروط 
وتخبطات كونتي!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

بينهم 13 حصلوا 
على شهادة 

المستوى الثالث 
الدولية



أصدر االتحاد البحريني لكرة السلة جدول منافسات بطولة كأس رئيس االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة للموســم الرياضي الجاري 2019/2020، وســتبدأ مباريات الــدور التمهيدي يوم 
الخميس 17 أكتوبر، وســينتهي يوم اإلثنين 18 نوفمبر، وبعدها وبيوم الخميس 21 نوفمبر 

ستقام مباراتا نصف النهائي، بينما المباراة النهائية ستكون يوم الثالثاء 26 نوفمبر.

االتحــاد  رئيــس  كأس  مســابقة  وستشــهد   
مشــاركة جميــع فــرق أنديــة الدرجــة األولــى 
المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة، والفرق االثنا عشــر تــم توزيعها 
علــى مجموعتين بناًء علــى مراكزها النهائية 
 -  2018 الماضــي  للموســم  زيــن  دوري  فــي 

األولــى  المجموعــة  ضمــت  بحيــث   ،2019
الفرق التي حققت مراكز فردية في الترتيب 
وهــي: المحرق، األهلــي، االتحاد، النويدرات، 
18 ســنة،  ســترة والنجمــة ومنتخــب تحــت 
فيمــا ضمــت المجموعــة الثانيــة الفــرق التــي 
الرفــاع،  وهــي:  الزوجيــة  المراكــز  حققــت 

المنامــة، ســماهيج، الحالــة، البحرين ومدينة 
عيســى ومنتخــب الرديف، وســتقام البطولة 
بنظــام الدوري من دور واحــد لكل مجموعة، 
المركزيــن  الفريقــان صاحبــا  يتأهــل  بحيــث 
األول والثانــي لــكل مجموعة إلــى الدور قبل 
النهائــي الذي ســيقام بنظام إخــراج المغلوب 
مــن مبــاراة واحــدة بطريقة المقــص )متصدر 
المجموعــة األولى ضد ثاني الثانية ومتصدر 
الثانية أمام ثاني األولى( وســيتأهل الفائزان 

إلى المباراة النهائية.
وســيلتقي فــي اليــوم األول للــدور التمهيدي 
الرفاع ومدينة عيسى ثم في يوم 20 أكتوبر 

ســيتقابل المحرق والنجمــة ويوم 21 أكتوبر 
األهلــي مع ســترة وفي اليوم التالي ســيلعب 
الحالة مع ســماهيج.  والبطولة ســتقام بدون 
الذيــن  الوطنــي  منتخبنــا  العبــي  مشــاركة 
ســينضمون لتدريبات المنتخب التحضيرية، 
اســتعداًدا للمشــاركة فــي بطولــة المنتخبــات 
الخليجيــة التــي ســتقام فــي نوفمبــر المقبل، 
بينما ُيتيح النظام إلى جميع األندية إمكانية 

إشراك الالعبين المحترفين.

إصدار جدول مسابقة كأس الرئيس لكرة السلة

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد، عضو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيــس لجنة رياضة 
المرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، وذلك في إطار التنسيق لمشاركة األندية الوطنية في دورة األلعاب الخامسة 

لألندية العربية للسيدات )الشارقة 2020( التي ستقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

المؤيــد  أيمــن  شــرح  اللقــاء  وخــالل 
اإلجــراءات التــي اتخذتها وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة مــن أجــل المشــاركة 
الناجحــة لألنديــة الوطنيــة فــي المحفل 
العربي بما يؤكد االهتمام الكبير برياضة 
المرأة وجعلها أولوية ضمن عمل وخطط 
الــوزارة، كمــا قدمــت الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيــز آل خليفة شــرًحا حــول دورة 
ألعاب العربية ألندية الفتيات والتنســيق 
بيــن البعثة اإلداريــة البحرينيــة واللجنة 
كافــة  لتهيئــة  للــدورة  العليــا  المنظمــة 
المملكــة  بعثــة  أمــام  المثاليــة  الظــروف 
المشــاركة فــي الــدورة وضمــان تحقيقها 
العربــي  التجمــع  فــي  كبيــرة  إلنجــازات 

للفتيات. 
 وأشــار وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 
إلــى حــرص الــوزارة علــى إشــراك فــرق 

فــي  الوطنيــة  األنديــة  فــي  الفتيــات 
الــدورات الرياضيــة المختلفة األمر الذي 
يســاهم فــي تطويــر رياضــة المــرأة فــي 
أمــام العبــات  الفرصــة  المملكــة ويتيــح 
البحريــن الكتســاب المزيــد مــن الخبرات 
التــي  اإلنجــازات  مــن  العديــد  وتحقيــق 
تثبــت أن رياضة المرأة البحرينية تســير 
فــي الطريــق الصحيح مؤكــًدا أن تواجد 
الفرق البحرينية في البطوالت الرياضية 
المختلفــة كان متميــًزا وذلــك عطًفا على 
اإلنجــازات المهمة التــي حققتها في تلك 

البطوالت. 
 وبيــن أيمــن المؤيــد أن مشــاركة األندية 
للفتيــات  العربيــة  الــدورة  فــي  الوطنيــة 
خــالل  مــن  إيجابيــة  آثــار  لهــا  ســيكون 
محافظة األنديــة على الرصيد اإليجابي 
لمشــاركتهم فــي الــدورة والتــي كان لهــم 

تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  قويــة  حضــورا 
مكانــة البحريــن عبــر تحقيــق المزيد من 
اإلنجازات الرائدة على المستوى العربي، 
بالجهــود  واعتــزازه  تقديــره  عــن  معرًبــا 
الكبيــرة التــي تبذلهــا الشــيخة حيــاة في 
متابعــة إجــراءات المشــاركة البحرينيــة 
فــي  للمشــاركة  المثاليــة  البيئــة  وتهيئــة 

الدورة العربية. 
 ومن جانبها، أشادت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيــز آل خليفة بدعم وزير شــؤون 
الدائمــة  ومتابعتــه  والرياضــة  الشــباب 
للمشــاركة  اإلداريــة  البعثــة  لتحضيــرات 
فــي الــدورة العربيــة وحرصــه الموصول 
الدعــم  أشــكال  كافــة  توفيــر  علــى 
اإلداريــة  الكــوادر  لجميــع  والمســاندة 
والفنيــة واألنديــة الوطنيــة، مشــيرة إلى 
اهتمــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 

فــي  المــرأة  لرياضــة  الواضحــة  ودعمــه 
المملكــة ودعــم كافــة منتســبيها لتحقيق 

اإلنجازات.

المشــاركة  أن  حيــاة  الشــيخة  وبينــت   
البحرينيــة فــي دورة األلعــاب الرياضيــة 
أجــل  مــن  التطلعــات  تلفهــا  للســيدات 

تحقيــق المزيد من اإلنجازات التي ترفع 
اســم البحريــن عالًيــا وتعــّزز مــن ســجلها 

الذهبي في الدورة العربية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة:

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

للســـيدات العربيـــة  الـــدورة  فـــي  البحرينيـــة  األنديـــة  مشـــاركة  معهـــا  بحـــث 

وزير “الشباب والرياضة” يستقبل حياة بنت عبدالعزيز

المؤيد يستقبل حياة بنت عبدالعزيز

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

غــادر البالد أمــس الخميس نائب رئيس 
والســنوكر  للبليــارد  البحرينــي  االتحــاد 
إلــى  البصــري  جــواد  منــذر  والدارتــس 
العاصمــة األردنيــة عّمــان للمشــاركة في 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التحــادات 

غرب آسيا للبليارد والسنوكر.
االتحــاد  رئيــس  نائــب  وسيشــارك   
االجتمــاع  فــي  جــواد  منــذر  البحرينــي 
الــذي ســيعقد اليــوم الجمعــة فــي فندق 
روتانــا البــرج بمنطقــة العبدلــي، برئاســة 
و11  الختــال  عبدالمنعــم  اإلماراتــي 
عضــًوا يمثلــون مختلــف دول المنطقــة، 
حيــث مــن المتوقــع أن يشــهد االجتماع 
تســمية بطولة غرب آســيا للســنوكر لهذا 
العــام والبحــث عــن بديــل الســتضافتها 
فــي  ذلــك  عــن  األردن  اعتــذرت  بعدمــا 
وقت ســابق، وكذلك مناقشة العديد من 
األمور المتعلقة باتحاد غرب آسيا ومنها 
البطوالت القادمة والمشــاركات الدولية 
تعــزز ســبل  التــي  النقــاط  مــن  وغيرهــا 

التعــاون بيــن اتحادات المنطقــة وآليات 
البليــارد  لعبــة  وارتقــاء  لتطويــر  العمــل 

والسنوكر.
علــى  وبنــاًء  أنــه  جــواد  منــذر  وكشــف 
اللجنــة  ِقبــل  مــن  مســبقة  موافقــة 
األولمبيــة البحرينية، ســيكون من ضمن 
جــدول أعمــال االجتمــاع اليــوم اقتــراح 
البحريــن  مملكــة  طلــب  حــول  برغبــة 
باســتضافة بطولــة غرب آســيا للســنوكر 
وذلك في شــهر ديسمبر المقبل بالتزامن 

مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني.

البصري يشارك في عمومية غرب آسيا للسنوكر فريق البحرين للتحمل 13 يصل كونا
لــبــراونــلــي األولــــى  ــة  ــارك ــش ــم وال ــخ  ــاري ــت ال لــصــنــاعــة  تتطلع  ــف  ــ راي

وصــل فريــق البحريــن للتحمــل 13 لكونــا، هــواي اســتعداًدا للمشــاركة فــي بطولــة العالــم للرجل 
الحديــدي.  ووضــع جــل أعضــاء فريــق البحريــن للتحمــل 13 نصــب أعينهــم المشــاركة فــي هــذا 
الســباق، حيــث ســيكون يــوم الســبت القادم موعــًدا حاســًما لمعرفة إذا مــا كانت اســتعداداتهم 

للبطولة كافية ألن تحقق الذهب لهم. 

 وتّتجــه األنظــار خــالل البطولــة لدانييــال رايف 
التــي تتطلــع لتحقيق لقبهــا الخامس في بطولة 
بلقبهــا  للرجــل الحديــدي. فمنــذ فوزهــا  العالــم 
األول فــي كونــا فــي 2015، اســتطاعت رايــف 
أن تدافــع عــن لقبهــا فــي ثــالث مناســبات علــى 

التوالي. 
للعــودة  فرودينــو  جــان  يتطلــع  األثنــاء،  فــي   
للمياديــن بعــد اإلصابــة وذلك عبر بوابــة بطولة 
العالــم للرجــل الحديــدي. واســتطاع المتســابق 
األلمانــي أن يدافــع عــن لقبــه في بطولــة أوروبا 
للرجــل الحيدي فــي فرانكفورت في يونيو قبل 
أن يخطــف لقبيــن آخريــن فــي بطــوالت الرجل 

الحديدي في الرمق األخير.

فــي غضون ذلــك، من المقرر أن يصنع أليســتير 
براونلــي أول ظهور له في كونا، فبعد فوزه في 
بطولــة إيرلنــدا للرجل الحديدي، وجــه براونلي 
تركيزه إلى االستعداد للظروف التي سيواجهها 
فــي ضواحــي الجزيــرة الكبيــرة الفريــدة، فقــد 
خــاض معســكر تدريبــي فــي أريزونــا منذ شــهر 
ســبتمبر وقــد وصل إلى هــواوي في وقت مبكر 

لالستعداد للبطولة.
 مــن جهتــه، اســتطاع ديفيــد بليســي أن يحجز 
مقعــده في كونا بعــد تحقيقه للمركز الثاني في 
بطولــة أمريــكا الشــمالية للرجــل الحديــدي فــي 
تكساس. وسيكون هذا الظهور الخامس له في 

دانييال رايفبطولة العالم للرجل الحديدي.

اللجنة اإلعالمية

الجمعة 11 أكتوبر 2019 
12 صفر 1441

تعــادل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم مع 
فــي  لكليهمــا،  بهدفيــن  الســوري  نظيــره 
أقيمــت  التــي  الدوليــة  الوديــة  المبــاراة 
بينهمــا، أمــس، علــى اســتاد مدينــة خليفة 
منتخبنــا  هدفــي  وســجل  الرياضيــة. 
الالعبــان ســيد هاشــم عيســى مــن ركلــة 

جزاء وفيصل غازي.

تشكيلة األولمبي

وبــدأ مدرب منتخبنــا األولمبي، التونســي 
سمير شــمام، المباراة بتشكيلة مكونة من 
الحارس يوسف حبيب، والالعبين:حسين 
الكرانــي،  حســن  شمســان،  حمــد  جميــل، 
األحمــدي،  عبدالرحمــن  غــازي،  فيصــل 
جاســم خليــف، أحمد صالــح، عدنان فواز، 

محمد مرهون وسيد هاشم عيسى.

مجريات المباراة

تمكن منتخبنا من تحقيق بداية إيجابية، 

وحصــل علــى ركلــة جــزاء بعــد لمســة يــد 
علــى المدافع الســوري، وتقدم للكرة ســيد 

هاشم عيسى مسجال هدف التقدم )٣٠(.
وســجل منتخب سوريا هدف التعادل من 
ركلــة جزاء في الدقيقــة )٤٠( عبر الالعب 

عبدالرحمن بركات.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب سوريا 

هــدف التقدم عبر الالعب عالء الدين في 
الدقيقة )٥٩(. واســتطاع منتخبنا تسجيل 
هــدف التعــادل فــي الدقيقــة )٩٠+٧( عبــر 

الالعب فيصل غازي من كرة رأسية.
حبيــب،  إســماعيل  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وصــالح  علــوي  فيصــل  ســيد  وعاونــه 

جناحي، والحكم الرابع أحمد خليل.

ســحبت يــوم أمــس قرعــة كأس جاللــة الملك 
لكــرة القــدم للموســم الرياضــي ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
البحريــن  بقنــاة  الملعــب  برنامــج  فــي  وذلــك 

الرياضية.
وأســفرت القرعة عــن المباريــات التالية للدور 
ثمــن النهائــي: المنامــة مــع البديــع، النجمــة مع 
مــع  المحــرق  قاللــي،  مــع  الحالــة  البســيتين، 
البحريــن، الرفــاع مــع األهلي، الرفاع الشــرقي 
مع مدينة عيســى، الشــباب مع سترة، الحد مع 

المالكيــة. وجــاءت القرعــة متوازنــة، وأثمــرت 
عــن لقــاء قوي مبكــر بين حامل اللقــب الرفاع 

مع األهلي.
عضــوي  حضــور  القرعــة  مراســم  وشــهدت 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
إذ  حقيقــي،  وعبدالرضــا  المناعــي  عــارف 
الكــؤوس  أغلــى  أهميــة مســابقة  عــن  تحدثــا 
واســتعدادات االتحــاد للبطولــة فــي نســختها 

الـ٤٣.
كمــا شــهدت القرعــة حضــور ممثلــي األنديــة 

المتواجدة في دور ثمن النهائي.

نجــم  القرعــة  ســحب  مراســم  فــي  وشــارك 
الحــارس  األهلــي  والنــادي  الوطنــي  منتخبنــا 

الدولي السابق وحيد خلف.
وســتلعب مباريــات كأس جاللــة الملــك بنظام 
الذهــاب واإلياب بــدءا من الدور ثمــن النهائي 
وصــوال لربــع النهائــي ثــم نصــف النهائــي، ثــم 

المباراة النهائية من مواجهة واحدة.
يشــار إلــى أن فريــق الرفــاع أحرز لقــب بطولة 
الماضــي  الموســم  فــي  الملــك  جاللــة  كأس 
٢٠١٨-٢٠١٩، وذلــك بعــد فــوزه فــي المبــاراة 
النهائية على فريق الحد بهدفين مقابل واحد.

من لقاء منتخبنا األولمبي وسوريا

استوديو القرعةمن سحب القرعة

ــن الــطــرفــيــن ــي ــى ب ــ ــ ــاراة الـــوديـــة األول ــبـ ــمـ ــي الـ النهائيفـ ثمن  ــاءات  ــق ل ــوى  أقـ ــي  ف ــي  ــل واأله ــاع  ــرف ال
سحب قرعة كأس الملك لكرة القدماألولمبي يتعادل مع سوريا بهدفين

15

توزيع مجموعتي كأس الرئيس

تنطلق في 17 أكتوبر 
بمشاركة المحترفين 

وبدون الدوليين

منذر جواد

أحمد مهدي

سبورت



sports@albiladpress.com

الجمعة
11 أكتوبر 2019 

1216 صفر 1441

رفــع رئيــس مجلــس إدارة نادي المحرق الشــيخ أحمد بن علي بن عبــدهللا آل خليفة خالص 
التهانــي والتبريــكات لمقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة النتائج المتميز التي حققتها فرق النادي لرفع األثقال في بطولة 

أندية غرب آسيا الثانية التي اختتمت مؤخرًا في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

وحققــت العبات نادي المحــرق لقب البطولة 
في فئة الســيدات والناشــئات والمركز الثاني 
فــي فئــة الشــابات وحــل فريــق الرجــال فــي 
المركــز الثالــث وفريقــي الناشــئين والشــباب 
فــي المركــز الثاني، وقد حصــل نادي المحرق 
فــي البطولة علــى 92 ملونة منها 56 ميدالية 
ميداليــات  و6  فضيــة  ميداليــة  و30  ذهبيــة 

برونزية.
 وأشــار رئيــس نــادي المحــرق علــى أن هــذا 
االنجــاز المتميــز مــا كان لــه أن يتحقــق لــوال 

التــي تحظــى  الدعــم والمســاندة والمــؤازرة 
البــاد،  قيــادة  مــن  البحرينيــة  الرياضــة  بهــا 
وحرصهــا علــى تهيئــة كافــة الســبل التــي من 
شــانها أن تســاعد الرياضييــن علــى التمثيــل 
المشــرف لمملكة البحرين فــي كافة المحافل 
الرياضيــة، وإن مــا حققــه نــادي المحــرق في 

هذه البطولة جاء ثمرة لذلك.
 كمــا هنــأ رئيس نادي المحرق بهذه المناســبة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل 
العاهــل المفــدى لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة على هذا اإلنجاز مشــيدًا بالخطط 
االستراتيجية والمبادرات التي أطلقها سموه 
لارتقــاء بالمنتخبــات واألنديــة الوطنيــة من 
أجــل اســتمرار اإلنجازات الرياضيــة للمملكة، 
وأن مــا تحقــق فــي بطولــة أندية غرب آســيا 

الثانيــة يأتــي اســتمرارًا لمبادرة التــي أطلقها 
ســموه لعــام الذهب، والتي ما زالت مســتمرة 
من خال حصد المزيد من النتائج اإليجابية.

 ونقــل رئيــس نــادي المحــرق التهانــي لســمو 
النائــب  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
مشــيدًا بالــدور البــارز الــذي تقــوم بــه اللجنــة 
الخطــط  وضــع  خــال  مــن  ســموه  برئاســة 
تحقيــق  شــانها  مــن  التــي  واالســتراتيجات 
المزيــد مــن اإلنجازات فــي ظل العهــد الزاهر 
لحضرة صاحب الجالة الملك المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
 وقــدم رئيــس نادي المحرق الشــكر والتقدير 
أليمن المؤيد وزير شــئون الشــباب والرياضة 
علــى الدعــم الــذي حظــي بــه نــادي المحــرق 
مــن خــال توفيــر الــوزارة لكافة التســهيات 
آســيا  غــرب  أنديــة  بطولــة  فــي  للمشــاركة 
المحــرق  نــادي  رئيــس  أشــاد  كمــا  الثانيــة. 
بالتعــاون القائــم بين نادي المحــرق واالتحاد 
البحرين لرفع األثقال برئاسة سلطان حسين 
الغانــم، وقــد كان هــذا اإلنجــاز ثمــرة للتعاون 

بين النادي واالتحاد.
 هنأ رئيس نادي المحرق بعثة النادي في رفع 
األثقــال مشــيدًا بعطــاء الاعبيــن والاعبــات 
فــي هــذه البطولــة ومــا قدمــوه مــن مســتوى 
فني متميز ساهم في حصد هذا العدد الكبير 

من الميداليات الملونة.

اللجنة اإلعالمية

أحمد بن علي يهنئ بإنجاز غرب آسيا لرفع األثقال

جانب من تتويج فريق المحرق ببطولة غرب آسيا أحمد بن علي

علي مجيد

المالح: انتخابات توبلي “غير شرعية” والصوت بدينارين
المنشود ــة كــمــال األجــســام هــدفــه  ــاض ري ــاث... واحـــتـــراف  ــث ــال ب ــيــد  ال ــق كـــرة  طــّل

لم يدر في خلده يومًا من األيام أن اليد التي احتضنته ومهدت له الطريق للبزوغ والتألق في “لعبة األقوياء” وخاض من خاللها 
محطــات احترافيــة داخــل وخــارج البحريــن، قد تكون هي نفســها اليــد التي تعصف بآمالــه وطموحاته، بل وتكون هي الســبب 
في الوصول لنقطة الطالق رغم العشــق واالرتباط الكبير بينه وبينها. هذه اليد ورغم قســاوتها وما خلفته من ألم وحزن عميق 
في نفســه وقلبه، إال أنه لم يستســلم ويرفع راية االنهزام في مشــواره الرياضي، بل طوى صفحة عمرها دامت أعوام في فترة 
وجيــزة، وقــرر حينهــا بخــوض رياضــة “لم تخطــر على البال وال علــى الخاطر” وهي لعبة كمال األجســام.. أنه ياســر المالح الذي 
فتح قلبه لـ “البالد سبورت” ووضع النقاط على كافة الحروف التي وجهت له في هذا الحوار بكل رحابة صدر وجرأة وشفافية.

الصدفة 
أدخلتني لعبة 

كمال األجسام 
وطموحاتي كثيرة

 انتقد اإلدارة 
ألنها لم تتغير منذ 

1999 وهدفها 
المخصص

هذه حقيقة 
خالفي مع المدوب 

واإلدراة ساعدته 
في إقصائي

الــمــمــيــتــة ســتــقــضــي عليها ــدة وفــلــســفــتــه  ــاعـ لـــديـــه أكـــبـــر قـ ــي  ــل ــوب ت

“البالد سبورت”: أوًل، ما سبب ابتعادك عن كرة  «
اليد؟ 

- الســبب يعــود لإلصابــة التــي ألمــت بــي والمتمثلــة فــي أربطــة 
“االنكل” وأجريت عملية حينها.

“البالد سبورت”: ولكن هناك من يشير لوجود  «
خالف بينك وبين توبلي أدى لبتعادك؟

- نعم كان هناك خاف مع المدرب أحمد منصور ومساعد المدرب 
سيد عباس التوباني.

“البالد سبورت”: وما حقيقة هذا الخالف؟ فني  «
أم إداري أم شخصي؟

- ســمه مــا شــئت، ولكن الخــاف يكمن في أن المــدرب غير متفهم 
ومتعــاون معــي في بعض األمور الشــخصية، بــل ووصل األمر ألن 
يشــكك فــي مصداقيــة كامي معه فــي أكثر من مناســبة، وهذا ما 

أدى للتصادم معه.

“البالد سبورت”: ألم يكن إلدارة النادي موقف  «
حيال هذا األمر؟ 

- اإلدارة هــي األخــرى لهــا يــد فــي الموضوع لألســف؛ ألنها وافقت 
على طلب الجهاز الفني بإلغاء عقدي مع النادي دون الرجوع إلّي.

“البالد سبورت”: وهل هذا سبب انتقادك لها  «
عبر حسابك بمواقع التواصل الجتماعي؟ 

- قد يكون من إحدى األسباب، ولكن منذ أن دخلت نادي توبلي 
العام 1999 حتى يومنا هذا واإلدارة تسير بنفس 
هناك  يكون  أن  واالستراتيجية، دون  الخطة 
ــقــاء بــفــرق الـــنـــادي مــن أجــل  ــارت دراســــة ل
المنافسة على األلقاب خصوًصا الفريق 
األول، وهمهم الشاغر فقط الحصول 
على مخصص وزارة شؤون 
لم  والرياضة.  الشباب 
وكيان  بهيبة  أشعر 
حينما  إال  الــنــادي 
كـــــان الــفــريــق 
ــعــب فــي  ــل ي
سداسي 

الكبار بقيادة المدرب سيد علي الفاحي.

“البالد سبورت”: أجريت انتخابات في توبلي  «
بالفترة الماضية.. هل تتوقع حدوث تغيير؟ 

- االنتخابــات التــي أجريــت ليســت شــرعية؛ ألن هنــاك مــن قــام 
بشــراء األصوات وتوقيعاتهم مقابــل مبلغ مادي )ديناران( لتجديد 
العضويــة. وبهــذه الشــاكلة مســتحيل أن يكون هنــاك تغيير جذري 
فــي الفكــر والعمــل. ولهــذا أتمنــى أن تتولــى قيــادة إدارة النــادي 
الوجــوه الشــابة الطموحــة القــادرة علــى البنــاء الصحيــح وإعــادة 

واجهة نادي توبلي للمنافسة. 

“البالد سبورت”: كيف ترى نفسك وأنت بعيد عن  «
معشوقتك، ألم تحّن لها؟ 

- الحمــد للــه، طالمــا أنــا بعيــد عــن كــرة اليــد فأنــا ســليم وخــال من 
اإلصابات والضغط والسكر.

“البالد سبورت”: هل يعني أن عالقتك بكرة اليد  «
انتهت؟ 

- نعم، انتهت عاقتي وطلقتها بالثاث.

“البالد سبورت”: حدثنا عن دخولك رياضة كمال  «
األجسام وكيف كانت البداية؟ 

- كانــت مجــرد صدفــة، إذ بعــد أن أجريت عملية االنــكل، كان علّي 
بعدهــا أقــوم بعمليــة التأهيــل، وبعد مرور 3 أشــهر الحظــت تطورا 
كبيــرا فــي جســمي، فقــرر أخــي الكبيــر الكابتــن أنــور المــاح أن 

يشركني في بطولة غرب آسيا المفتوحة واستأنست بالفكرة.

“البالد سبورت”: شاركت في بطولة رسمية لكمال  «
األجسام، ماذا أنجزت وما ردود األفعال اتجاهك؟ 

- نعــم شــاركت فــي بطولــة غــرب آســيا شــهر أبريــل الماضــي فــي 

مملكــة البحريــن، لــم أســتطع التأهل ضمن أفضل 6 العبين بســبب 
وجــود أكثــر مــن 30 العبا وألنــي جديد على ممارســة اللعبة، ولكن 
ردود الجمهــور كان إيجابًيــا للغايــة، كونهم لــم يصدقوا أني فعلتها 
وصعــدت علــى خشــبة المســرح وظهــرت بشــكل جيــد مــن ناحيــة 

الجسم رغم فترة اإلعداد لم تتجاوز 3 أشهر فقط. 

“البالد سبورت”: وكيف ترى نفسك في هذه  «
الرياضة؟ 

- حقيقــًة ألمــس تطــوًرا كبيــًرا في اللعبــة، وهذا األمر سيســاعدني 
في االستمرار خصوًصا أن هناك 3 بطوالت في هذا العام وإحداها 

عالمية، أعمل على االستعداد لها وخوض غمارها.

“البالد سبورت”: هل نستطيع القول إن ياسر  «
وجد ضالته في الرياضة؟ 

- نعم، منذ أن قررت ترك لعبة كرة اليد وأنا في راحة تامة نفسًيا وذهنًيا 
وجسدًيا، بل وشعرت بمدى إضاعة الوقت والجهد اليومي دون فائدة 
تذكر، بخاف لعبة كمال األجسام التي أشعر بسعادة ممارستها وألقى 
دعمــا وتشــجيعا معنويا كبيرا من األشــخاص المحيطيــن بي خصوًصا 

أخوي المتمرسين في هذه اللعبة وهما جميل ومحمد.

“البالد سبورت”: وما خططك المستقبلية في  «
الرياضة عموما؟ 

- خطتي األساسية التمسك والمضي قدًما في هذه الرياضة كون 
اســتهدف التواجــد فــي مختلف البطــوالت والحصــول على مراكز 

متقدمة واحتراف اللعبة كما فعلتها في لعبة كرة اليد.

“البالد سبورت”: نعود لكرة اليد مجدًدا، هل ترى  «
هناك تطوًرا في دورينا؟ 

- ال يوجــد شــيء ُيذكــر، حيــث الزعامــة للثاثــة الكبــار “األهلــي، 
النجمة، باربار” وهم الرقم الصعب.

“البالد سبورت”: تحقيق باربار لقب الدوري  «
متتالًيا، جدارة منه أم لضعف المنافسة؟ 

- باربــار جديــر باأللقــاب التــي حققهــا وأتمنــى لــه التوفيــق. وهــو 
الفريــق الوحيــد الذي يلعب بـ 9 العبيــن عموًما و7 محاربين داخل 

الملعب ولديه إدارة محنكة ال تظلم العبيها وجمهوره مميز.

“البالد سبورت”: األهلي لم يحرز بطولة منذ  «
موسمين، هل سيصوم عن البطولت أم سيعود؟

- االهلــي نــاد كبيــر وأتمنى عودتــه للبطوالت ليعطي الــدوري أكثر 
إثــارة، ويجــب عليه هذا الموســم الخروج ببطولــة على أقل تقدير 

بعد التعاقدات التي أحدثها.

“البالد سبورت”: ماذا تتوقع للموسم الجديد في ظل  «
التغيرات للمدربين والصفقات الحاصلة في انديتنا؟

- أتوقــع أن يســوده الهــدوء فــي البدايــة، وتدريجًيــا يأخــذ طابــع 
الحماس والندية إلى أن تشتعل المنافسة في األدوار النهائية.

“البالد سبورت”: كلمة أخيرة.. توجهها إلى من؟ «

أوجههــا إلــى إدراة نــادي توبلــي، الاعــب فــي نــادي توبلــي ينتهي 
مســتقبله الرياضــي وهــو في عمــر ال يتجاوز 27 عاًمــا، وعليكم أن 
تغيــروا الفلســفة المميتة التي تنتهجونها. النــادي ولله الحمد لديه 
قاعدة قوية في مملكة البحرين وهناك العبون في فئة الناشــئين 
والشــباب لهم شــأن كبير في ســاحة اللعبة، فإما المحافظة عليهم 
مــن أجــل المنافســة وتحقيق األلقاب باســم النادي كمــا فعل باربار 
فــي بدايــة األلفيــة أو إفســاح المجــال لهــم الختيــار المحطــة التي 

تناسبهم إلكمال مشوارهم في ظل الظروف الحالية الصعبة.
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إعداد: طارق البحار

قــال المركــز االتحــادي للتوعيــة الصحيــة، إن التشــخيص المبكر يرفع فرص عالج ســرطان الثدي، لــذا يتعين على المرأة إجراء فحوص دورية بــدءًا من عمر ال30. 
وأضاف المركز األلماني أنه يتعين على المرأة استشارة الطبيب فور مالحظة األعراض التالية:

وجــود ُعقــد بالثــدي أو باإلبــط، تغير حجم وشــكل الثدي، 
نزول إفرازات من حلمة الثدي )شفافة أو عكرة أو دموية(، 
اتجــاه حلمــة الثــدي للداخل، حــدوث تغيرات علــى الجلد 
مثل القشور والنتوءات واالحمرار وااللتهاب. وأشار المركز 
إلــى أن بعــض العوامل ترفع خطر اإلصابة بســرطان الثدي 
مثل التاريخ األســري والبدانة واألغذية المصنعة والعالج 

الهرموني.
وبالطبــع هنــاك شــائعات وحقائق عن ســرطان الثــدي لعل 

أهمها التالي:

إجراء أشعة الثدي “الماموجرام” يزيد من  «
فرصة اإلصابة بسرطان الثدي:

جهــاز  فــي  الموجــودة  األشــعة  نســبة  الحقيقــة: 
الجرعــات  وتعــادل  قليلــة  جــدًا  الماموجــرام 
التــي يســتقبلها الشــخص العــادي مــن المصــادر 
لعمــل  ســنويًا  الحــرص  يجــب  لذلــك  الطبيعيــة، 

الماموجــرام ابتــداء من ســن 40 ســنة، درهم وقاية 
خير من قنطار عالج.

وجود كتلة في الثدي تثبت اإلصابة  «
بسرطان الثدي:

الحقيقــة: 80 % مــن األورام الموجــودة فــي 
الثــدي تكون عبــارة عن تكتالت حميدة أو 

أكيــاس دهنيــة ولكن البد من استشــارة 
أو  كتــل  مالحظــة  عنــد  الطبيــب 

تغيرات في شكل الثدي.

الفحص الذاتي للثدي  «
عديم الجدوى:

الحقيقة:الفحــص الذاتــي للثــدي بعــد 

أســبوع مــن الدورة الشــهرية يســاعد على البحــث عن أي 
كتلة أو تليفات في الثدي وقد تكون ســببًا في اكتشــاف 
المرض مبكرًا، نسبة الشفاء ترتفع إلى %90 عند الكشف 

المبكر عن سرطان الثدي. 

استخدام مضادات التعرق تزيد من خطر اإلصابة  «
بسرطان الثدي:

الحقيقة: ال يوجد دليل يربط بين اســتخدام مضادات أو 
مزيــالت التعــرق وبيــن اإلصابــة بســرطان الثــدي 
والكنديــة  األمريكيــة  الجمعيــة  وترفــض 
ســرطان  بيــن  عالقــة  وجــود  للســرطان 

الثدي ومزيل العرق.

لو لم يصب أحد أفراد عائلتي  «
بالسرطان فال يوجد لدي احتمال 

عال لإلصابة بالسرطان والقيام 
بالفحوصات:

منتشــر  الثــدي  ســرطان  الحقيقــة: 
ــم وبيــن كل 8 ســيدات ســيدة  فــي العال
الثــدي ويجــب علــى  يصيبهــا ســرطان 
الفحــص  اجــراء  الســيدات  جميــع 
الذاتي بانتظام بعد ســن العشرين 
والفحــص الذاتــي بالماموجــرام 

بعد سن 40. 

السرطان مرض  «
معد وقاتل وال أمل 

في العالج منه:

الســرطان  الحقيقــة: 
معــد  غيــر  مــرض 

وال ينتقــل مــن شــخص آلخــر ويمكــن معالجتــه، وإذا تــم 
تشــخيص ســرطان الثــدي فــي وقت مبكــر يمكن الشــفاء 
منــه. وحتــى في المراحــل المتقدمة، هنــاك عالجات كثير 

للتخفيف من أعراض المرض.

السيدات المصابات بسرطان الثدي البد أن يكون  «
لديهم تاريخ عائلي لإلصابة به:

الحقيقــة: 10 % مــن احتماليــة اإلصابــة بســرطان الثــدي 
تــزداد لــدى اإلنــاث الالتــي لديهــن تاريــخ عائلــي باإلصابــة 
بالمــرض، و90 % تكــون اإلصابــة بســرطان الثــدي نتيجــة 

لكثير من العوامل األخرى. 

تورم الثدي أو الشعور باأللم يدل على اإلصابة  «
بسرطان الثدي:

الحقيقة: اغلب النساء يشعرن بألم في الثدي في أوقات 
معينة خالل الدورة الشهرية أو قبلها وهذا ليس له عالقة 

بوجود ورم في الثدي أو دليل على اإلصابة بالسرطان.

النساء فقط هن من يصبن بسرطان الثدي: «

الحقيقة:ســرطان الثــدي أكثر انتشــارًا بين النســاء، ولكنه 
يصيــب الرجــال بنســبه قليلــة %1 خاصــة الرجــال الــذي 
يعانــون مــن زيــادة الوزن الناتــج عن عدم تــوازن هرموني 

اإلستروجين والتستوستيرون.

أخذ عينة من الورم عن طريق اإلبرة يؤدي إلى  «
انتشار السرطان:

الحقيقــة: غيــر صحيــح، أخــذ العينــة من الثــدي ضرورية 
للتأكد من التشخيص ونوع ودرجة الورم لتحديد العالج.

الوراثة ليســت المســبب الوحيــد لإلصابة وهي غيــر معدية

شائعات سرطان الثدي

قالت أليكســاندرا بورشــارد-بيكر إن األعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية 
جّمة، حيث إنها تســاعد على حرق الســعرات الحرارية من ناحية وتحارب 

التوتر النفسي من ناحية أخرى.

حــرق  علــى  تســاعد  المنزليــة  األعمــال 
الســعرات الحرارية مــن ناحية وتحارب 

التوتر النفسي من ناحية أخرى
وأوضحــت الخبيــرة لدى مبــادرة حماية 
المســتهلك األلمانيــة أن القيــام باألعمال 
المنزليــة يمثل بديــالً للرياضة، نظرًا ألن 
التنظيــف يعد عمالً بدنيًا يجعل الجســم 

في حركة مستمرة.
التنظيــف  أن  بورشــارد-بيكر  وأضافــت 
باســتعمال المكنســة الكهربائية لمدة 30 

دقيقة، ثم مسح األرض لمدة 15 دقيقة، 
يســاعد على حرق 200 سعر حراري في 
المتوســط، مــا يعــادل ممارســة رياضــة 
ركــوب الدراجــات الهوائيــة لمــدة نصــف 

ساعة.
وأشــارت الخبيرة األلمانية إلى أن مسح 
بفعاليــة  يمتــاز  خاصــة  بصفــة  النوافــذ 
الحركــة  أنمــاط  تنــوع  بفضــل  كبيــرة 
كالجلــوس فــي وضع القرفصــاء وإطالة 

اليدين.

فوائد األعمال المنزلية لصحتك

يوصي األطباء حول العالم، بالتقليل من اســتهالك اللحوم الحمراء أو المعالجة والمقددة، لتجنب أنواع عدة من الســرطان، إلى 
جانب األمراض القلبية والوعائية.

لكن هذا االتهام الذي مضى عليه زمن بعيد، على وشك النفي على 
يدي باحثين مستقلين من كندا وإسبانيا وبولندا أجروا تحليالت 
لعشــرات الدراســات، وراجعوا تجارب عشــوائية ودراسات قائمة 
علــى المالحظــة تبحــث فــي اآلثــار الصحيــة المحتملــة لتنــاول 
اللحــوم الحمــراء والمعالجــة، وخلصوا إلــى أن الخطر من اللحوم 
الحمراء ضئيل، واألدلة على ما يقال إنها تتسبب به غير قاطعة، 
وأن التقليــل مــن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة ال يفيد كثيرا، 

وربما يكون غير مفيد في األصل، بحسب هؤالء الباحثين 
المستقلين.

التوصيات  فإن  “إيــالف”  ووفقًا لصحيفة 
تتعارض جذريًا مع التوصيات 

ــة لــــوكــــاالت  ــ ــي ــ ــذائ ــغــ ــ ال
دولـــــيـــــة عــالــمــيــة 

شملت  ــدة.  ــ ــ رائ
هـــذه الــتــجــارب 
الـــعـــشـــوائـــيـــة 
ألــف   54 نــحــو 

شخص، ولم يجد الباحثون أي صلة ذات داللة إحصائية تربط 
أو  القلب  بأمراض  اإلصابة  وخطر  الحمراء  اللحوم  تناول  بين 

السكري أو السرطان.
هكــذا، وفقــا للتحليــل الجديــد الــذي اســتنبطه هــؤالء الباحثون، 
يمكــن معظــم النــاس أن يســتمروا فــي تنــاول اللحــوم الحمــراء 
والمعالجــة بمعــدل متوســط، أي مــن ثــالث إلــى أربــع مــرات فــي 
األســبوع بالنســبة للبالغيــن فــي أميــركا الشــمالية وأوروبــا. أحــد 
برادلــي جونســون،  الباحثيــن، وهــو  هــؤالء 
األســتاذ المســاعد فــي جامعــة 
دالهــاوزي الكندية، قال: “إن 
البحــث أظهــر أنــه ال يوجد 
مــا  اليقيــن  وجــه  علــى 
يؤكــد أن تناول اللحوم 
الحمــراء أو المعالجة 
اإلصابــة  إلــى  يــؤدي 
بالسرطان أو السكري 

أو أمراض القلب”.

األبحاث والتحاليل الطبية تقيس أهمية عدد مرات تناولها

اللحوم الحمراء.. هل فعال خطيرة؟

تعاطــي  مــن  ألمــان  أطبــاء  حــّذر 
المسكنات قبل ممارسة الرياضة، وقال 
البروفيســور األلمانــي إنجــو فروبــوزه 
إن ذلــك يــؤدي ذلــك إلــى آالم مزمنــة 
بالمفاصــل والعضــالت. وأضــاف مديــر 
المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية 
أنه في حال المجهود الشديد قد يصل 
اضطرابــات  حــدوث  حــد  إلــى  األمــر 

بأعضاء الجسم أو نزيف بها.

وأشــار فروبــوزه إلى أن الشــعور باأللم 
يحــذر  إنــه  حيــث  مهمــًا؛  دورًا  يــؤدي 
الجســم من التحميــل الزائد على الحد، 
فــي حيــن تمنــع المســكنات إدراك هــذا 
الشــعور، ومن ثم يصبح الرياضي أكثر 

ُعرضة لإلصابات.
المســكنات  تعاطــي  يجــوز  ال  لــذا 
والعقاقيــر المثبطــة لاللتهابــات إال فــي 

حال اإلصابات واألمراض فقط.

قال الدكتور ياكوب ماســكه إن النظام 
عــن  يتخلــى  الــذي  النباتــي،  الغذائــي 
األغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل 
تام، يشكل خطرًا على صحة األطفال. 
وأوضــح طبيــب األطفــال األلمانــي أن 
النظــام الغذائي النباتي الكامل ُيصيب 
األطفــال بســوء التغذية، التــي تترتب 
عليهــا عواقــب وخيمــة مثل مشــكالت 

النمو والتطور وأمراض خطرة. 
الغذائــي  النظــام  أن  ماســكه  وأضــاف 

يتســم  أن  ينبغــي  للطفــل  الســليم 
بالتنــوع والتوازن إلمداد جســم الطفل 
والعناصــر  والمعــادن  بالفيتامينــات 
الغذائيــة، التــي تســاعد الجســم علــى 
النمــو والتطــور بشــكل صحــي. وأكــد 
ماســكه أهميــة أن تنتبــه األم النباتيــة 
إلــى ضــرورة إمــداد جســمها بالحديــد 
أثنــاء  كاٍف  بشــكل   B12 وفيتاميــن 
إصابــة  لتجنــب  الطبيعيــة،  الرضاعــة 

رضيعها بسوء التغذية.

شــددت مجلة “وومان” النمساوية على 
ضــرورة تنظيف الرمــوش االصطناعية 
األوســاخ  تراكــم  ألن  نظــرًا  بانتظــام؛ 
خصبــة  بيئــة  يشــكل  عليهــا  والغبــار 
يهــدد  مــا  والعــث،  كالقمــل  للحشــرات 

العين بعدوى خطرة.
وعــن كيفية التنظيف أوضحت المجلة 
المعنيــة بالصحــة والجمــال أنــه ينبغــي 
غمــس قطعتيــن مــن القطــن فــي مزيل 
لمكيــاج عيــون خــاٍل مــن الزيــت أو في 

ماء الميســيالر، الذي يمتــاز بأنه لطيف 
وخاٍل من الزيت. وبعد ذلك، يتم وضع 
إحــدى  علــى  االصطناعيــة  الرمــوش 
بالقطعــة  وتغطيتهــا  القطــن  قطعتــي 
األخرى وتركها لمدة خمس دقائق على 
األكثر، كي يؤتي مزيل المكياج أو ماء 

الميسيالر مفعوله.
وإضافــة إلــى ذلك، يمكن للمــرأة تعقيم 
الرمــوش االصطناعية بواســطة كحول 

تنظيف من الصيدلية.

المسكنات قبل ممارسة الرياضة

النظام النباتي لألطفال

ضرورة تنظيف الرموش االصطناعية
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شــهدت األغذيــة، التي توصــف بأنها خالية من 
عناصــر غذائيــة معينــة كالغلوتيــن والالكتــوز، 
ازدهــارًا كبيرًا في الفتــرة الماضية. فما جدوى 

هذه المنتجات؟
ولإلجابــة عــن هــذ الســؤال، أوضحــت ســونيا 
ليميــل، مــن الرابطــة األلمانيــة ألطبــاء أمراض 
األغذيــة  هــذه  مثــل  أن  والربــو،  الحساســية 
تســاعد المصابين بحساســية القمح والالكتوز 
علــى ممارســة حياتهــم اليوميــة دون مشــاكل 
أنهــا غيــر ضروريــة لألشــخاص  الهضــم، غيــر 

األصحاء.
وأضافــت ليميــل أن عــدم تحمــل الالكتوز يعد 
أكثــر حــاالت عــدم تحمل الطعام شــيوعًا، وهو 
يعنــي عــدم قــدرة الجســم علــى هضــم ســكر 
الحليــب الطبيعــي، وتظهــر أعراضه في صورة 

آالم معوية كاالنتفاخ واإلسهال.
ويرتبــط عدم تحمل الالكتوز على الكمية، كما 
أن عــددا قليــالً جــدًا مــن مرضــى عــدم تحمــل 
الالكتــوز يتعيــن عليهم أن يمتنعوا عنه بشــكل 
كامــل. لذا تعد المنتجــات الخالية من الالكتوز 

مفيــدة فــي حالــة األغذيــة، التي تحتــوي على 
الحليــب  مثــل  الالكتــوز  مــن  كبيــرة  كميــات 

والكريم فريش.
ومــن جانبها أوضحت خبيرة التغذية األلمانية 
زيلكه ريســتماير أن حساسية الغلوتين تندرج 
ضمن األمراض المعوية الخطيرة، التي يتعين 
علــى المصــاب بهــا أن يبتعــد عــن تنــاول أيــة 
أطعمــة تحتــوي علــى الجلوتيــن، مــع االلتــزام 

بذلك على نحو صارم.
وتتمثــل أعــراض حساســية الغلوتيــن في آالم 
البطــن واالنتفــاخ واإلســهال والقــيء وفقــدان 
الشهية. وأضافت ريستماير أنه على الرغم من 
فائــدة األغذية الخالية مــن الغلوتين للمرضى، 
إال أن بعضهــا يحتــوي على نســبة عالية نســبيًا 
مــن الدهــون، وفــي الوقــت ذاتــه تكــون نســبة 

األلياف والفيتامينات والمعادن بها أقل.

تتمثل أعراض الحساسية في آالم البطن واالنتفاخ واإلسهال

األغذية الخالية من الغلوتين والالكتوز
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يوم جميل تملؤه روح التعاون مع شركاء العمل.

الفترة القادمة تحتاج إلى تغير في أسلوبك.

لديك بعض األرق يتعبك صحًيا تخلص منه.
 

هناك بعض األمور تحتاج إلى إعادة النظر.

حاول التحكم في تصرفاتك هذه االيام.

االنفعال والعصبية ال يؤديان إلى طريق مغلق.

مواجهة المشكالت هو الحل الوحيد .. خذ قرار.

احذر والعالقات الجديدة هذه الفترة بالذات.
 

مشاكل األذن الوسطى عديدة عاود الطبيب 
مرة أخرى.

سفر مفاجئ وغير متوقع يزيد من تطوير نفسك.
 

امتنع عن تناول الوجبات الدسمة في الليل.
 

التزم بممارسة التمارين حتى تنعم بصحة جيدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 أكتوبر

 1910
الرئيس األميركي 

ثيودور روزفلت 
يصبح أول رئيس 

في العالم 
يطير بالطائرة 

وذلك لمدة 4 
دقائق في طائرة من صنع 
األخوان رايت في والية ميزوري

تناقلت المواقع اإلخبارية  
خبرًا عن الممثل السوري 
تيم حسن يشير إلى أنه 

سيتسّلم إدارة احدى 
الجامعات اللبنانية لمدة 

5 أيام، ليقوم بدوره 
الجديد في مسلسل 

“العميد”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

القصبــي  ناصــر  الفنانــون  يعقــد 
وراشــد  الســناني  وعبداإللــه 
الشــمراني جلســات عمل لالستقرار 
علــى عملهم الجديــد، المقرر عرضه 
مــن  المقبــل،  الريــاض  موســم  فــي 
الطابــع  تحمــل  مســرحية  خــالل 
عرضهــا  المقــرر  ومــن  الكوميــدي، 
علــى مســرح جامعــة األميــرة نــورة 
ولمــدة  الجــاري،   20 الريــاض  فــي 

شهر

ويشــارك فــي المســرحية عــدد مــن 
الفنانيــن، أبرزهــم ريمــاس منصــور 
فــي  يشــارك  كمــا  البلوشــي،  وزارا 
الحبيــب  الفنانــان حبيــب  البطولــة 
وعبدالمجيــد الرهيــدي، وهــي مــن 
وإخــراج  الحربــي،  خلــف  تأليــف 
الفنان محمد الحملي، ومن المتوقع 
أن تشهد إقباال كبيرا من جمهورهم، 
بســبب “الكيميــا” التــي تجمــع بيــن 

الثالثي على خشبة المسرح.

ناصر القصبي يعود إلى المسرح
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تنصيب المملوك طومان باي سلطاًنا على مصر خلًفا للسلطان قانصوه الغوري الذي قتل في معركة مرج دابق.

 1727
تتويج جورج الثاني وكارولين أميرة أنسبش ملًكا وملكة لمملكة بريطانيا العظمى.

 1986
عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس األميركي ريغان والزعيم السوفيتي غورباتشوف في ريكيافيك.

 2012
األكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل لآلداب.

2015
الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو يفوز ِبواليٍة خامسة بعد ُحصوله على 84 % من األصوات.

18

تناقلــت بعــض المصادر الصحافيــة المصريــة واللبنانية أخبار 
تشير إلى انضمام الممثل اللبناني معتصم النهار لفريق عمل 

فيلم هيفاء وهبي الجديد الذي يحمل اسم “عقدة الخواجة”
وذكرت الصحــف تعاقد معتصم النهار على تجســيد بطولة 
الفيلــم مــع النجمــة اللبنانية هيفــاء وهبي والفنــان أحمد 

الفيشــاوي، وأكــدت هيفاء الخبر وقامت بنشــر صــورة جديدة 
لها مــع فريق عمــل الفيلم من خالل حســابها الرســمي بتطبيق 

االنستغرام وعلقت: “مفاجأة معتصم.

شــارك الفنان فايز المالكي، متابعيه على سناب شات، بفيديو 
يجمعه مع شقيقي الفنان ناصر القصبي، ليظهرا ألول مرة 

بشكل واضح على الجمهور
وأشــعل فيديو شــقيقي ناصر القصبي مواقــع التواصل 
فور نشــره، بســبب الشــبه الكبير بينه وبين أحد أشــقائه 

وتحديداً الذي ظهر في بداية المقطع، حيث أكد الكثيرون أنه 
يبدو نســخة عن شــقيقه الفنان الكبير في شبابه، حتى ان نبرة 

الصوت متطابقة.

انتهى المطرب هيثم ســعيد من وضع اللمسات النهائية أللبومه 
الجديد، الذي يحمل اسم “يوم 30”، والمقرر طرحه خالل الشهر 
الجــاري، ويضــم 8 أغنيــات متنوعــة، بحيث يتم طــرح أغنية 
منفصلــة كل 5 أيام على “يوتيوب”، ويراهن هيثم على ألبومه 
ألنه يقدمه بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة، ويتعاون 

من خالله مــع عدد كبير من الشــعراء والموزعيــن والملحنين 
يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية “500 سكة”، وكان قد اشتهر 

من خالل أغنية “هما ما لهم بينا ياليل”، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار.

ألبوم هيثمسناب شاتمفاجأة معتصم

ــة وكــبــيــرة ــئـ ــريـ ــة خـــطـــوة جـ ــيـ ــراثـ ــتـ الـــقـــريـــة الـ

القفاص: الرقابة تسهم في انحطاط الدراما

اســتضاف برنامــج ســتار كافيــه المخــرج البحرينــي محمــد القفــاص، علــى إذاعــة 
بحريــن اف ام 93.3 علــى مــدى ســاعتين علــى الهــواء مباشــرة مــع المذيــع علــي 
القطــان، وتلقــى القفــاص اتصاالت واســألة مــن الجماهير في البحريــن وخارجها 
حول أعماله، وصرح بوجود 3 أعمال تلفزيونية قادمة، وهي “شغف” للبطلة هدى 
حســين، و”ضلــع مكســور” الــذي ســوف يتــم تصويــره في القريــب العاجــل، وعمل 

لكاتب بحريني سيحدث نقلة في الدراما الخليجية؛ ألنه مختلف جدا.

وحــول النقــد الــذي وقــع علــى مسلســل 
العذراء بســبب األلوان والمكياج وكثرة 
“ الكومبــارس”، أجــاب القفــاص البد من 
احترام وجهات النظر، والذي يقدم عمال 
فنيــا البد له أن يحترم النقد، والنقد في 
األعمــال ال يحط من قدرها، بل العكس، 
فهنالــك أعمــال ال تحصــل علــى نقــد ال 
باإليجاب وال بالســلب، والنقد بحد ذاته 
نجــاح، وحول كثــرة “الكومبارس” أقول 
إن فــي الدرامــا الخليجيــة نفتقر الممثل 
ســبيل  علــى  الــذي  فالممثــل  الثانــوي، 
المثــال يقــدم فــي عمــل 10 مشــاهد ال 
يقبــل بــأن يقــدم فــي عمــال آخر مشــهدا 
أو أثنيــن، ففــي دول الخليــج نفتقــر إلى 

الممثل الثانوي البطل. 
وعلل القفاص ســبب التكرار في الدراما 
الخليجيــة إلــى أن الرقابــة تضــع الكثيــر 

مــن القيــود، فهنا يتولــد التكــرار الرقابة 
هــي مــن تســهم فــي انحطــاط الدرامــا، 
وليــس الرقيب، فالرقيــب معذور، ولكن 

من وضع القانون هو السبب.
وأضــاف بأن 80 % من الُكتاب هم دون 
شــهادة وثقافــة، فالكاتب البــد أن يكون 
لديــه شــهادة ونــوع مــن الثقافــة التــي 
تؤهلــه إلــى كتابة عمل يحتــرم، وهنالك 
مخرجــون أقــوى مــن الكتــاب الحالييــن 
ال  ولكــن  الســاحة،  علــى  المتســيدين 
نغفــل بــأن هنالــك أيضــا كتابا أقــوى من 

المخرجين.
قــال  الفنيــة،  أعمالــه  وحــول موســيقى 
الــروح  هــي  الموســيقى  بــأن  القفــاص 
للمشهد، والموسيقي هو المخرج الثاني، 
ن مع الموســيقي جمــال القائد  حيــث كوَّ
ثنائيــا، والــذي ابتدأ معه فــي عمل امرأة 

أخــرى ومــن ثم زوارة خميــس، وأوضح 
بينهمــا  التــي  العالقــة  مــدى  القفــاص 
بــأن فــي 20 دقيقــة مــن شــرح وتفصيل 
أعــداد  القائــد  العمــل يســتطيع  مشــاهد 
موسيقى كما يريدها القفاص، وعبر عن 
دعمــه لشــباب البحريني ووعــده للفنانة 
حنــان رضا بــأن تكون إحــدى المقدمات 

الغنائية في أعماله بصوتها.
وذكــر القفاص: أنا متفائــل جدا في دور 
وزير اإلعــالم علي الرميحي، وأعلم بأن 
فــي  ســيهتمون  المقبلــة  الســنوات  فــي 
الدرامــا، واآلن تبنى قريــة تراثية كبيرة 
على مســتوى الســياحة، وهذه خطوات 
جدا جليلــة وجميلة، وأنا متفائل بعودة 
البحرينيــة،  للدرامــا  مــن جديــد  الــروح 
جريئــة  جــدا  خطــوة  التراثيــة  القريــة 
وكبيــرة لتحتضــن أعمالنــا المســتقبلية، 
وأتمنــى أن تتكاتــف الجهــود في تقديم 

أعمال خليجية بحرينية.
بالجديــة  نفســه  إلــى  القفــاص  وأشــار 

“لوكيشــنات”  فــي  والعصبيــة  والحــزم 
التصويــر، وقــال إنهــا صفات لــن يتخلى 
تنفــر  التــي  األســباب  مــن  عنهــا، وهــذه 
البعــض منه، ولكن هؤالء الذين ينفرون 
كمــا ذكر ســطحيين وهم ليســوا ممثلين 
ذا قيمــة، واستشــهد بالفنانة ســعاد علي 
ومــا قيل لهــا حولــه بأنه يكســر الكاميرا 
في كل عمل، وأنها عندما ســمعت بذلك 
أصــرت علــى العمــل معــه، وتفاجأت بأن 
مــا قيــل حولــه زيــادة عــن اللــزوم كمــا 
يقولــون، والقفــاص حريــص بــأن يــؤدي 

كل األعمال بشكل متقن.
يذكــر أن المخــرج محمــد القفــاص مــن 
فهــو  البحرينــي،  لشــباب  الداعميــن 
اســتقطاب  علــى  الحــرص  كل  حريــص 
وجوه جديدة في أعماله، وكما صرح أنا 
فــي يوم مــن األيام كنــت مكانهم، حيث 
قــام بعــدة مقابــالت في الفتــرة األخيرة 
مــن أجل اختيار ممثلين ألعمال درامية 

جديدة.

حوراء جعفر



فاروق حسني في افتتاح الموسم الثقافي الجديد لمركز الشيخ إبراهيم

تعود النجمة التركية بيرين سات إلى منزل زوجها المغني التركي  «
كنان دوغلو لتدحض بذلك الشائعات التي انتشرت عن خيانتها له 

حيث تفيد تقارير الصحافة التركية بأنها تصالحت معه وقررت العودة 
 للعيش معه بشرط عدم تدخل أهله بحياتهما خاصة والدته. 

حيث أشارت مصادر الصحف التي تناقلتها وسائل اإلعالم إلى أن 
“سات” ترفض تدخل أهل زوجها ولن تسمح لهم بإنهاء عالقتهما.

اســتهل مركز الشــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث موســمه الثقافي التاسع 
عشــر والــذي بــدأ يــوم اإلثنيــن 7 أكتوبر 2019م مع “الوزيــر الفّنان” فاروق حســني، وذلك في 

قاعة المركز وسط حضور رسمي ودبلوماسي وجمهوٍر مأل القاعة وإعالميين. 

رّحبــت معالــي الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 
الشــيخ  خليفــة رئيســة مجلــس أمنــاء مركــز 
إبراهيــم بالضيــوف متمنيــة لهم موســمًا غنيًا، 
معربــًة عــن ســعادتها الســتضافة “معالي وزير 
الثقافــة المصــري الــذي تعــّدت شــهرته العالــم 
العربي لما له من إنجازات ثقافّية في مجاالت 
مختلفــة، أكانــت تربوّيــة أم متعّلقة بالمتاحف 
واآلثــار والحــراك الثقافــي المصــري والعربي”، 
كمــا توّقفــت معاليهــا عنــد مكانــة معاليــه فــي 
المركــز الذي قــّدم فيه محاضرة عــام 2006م، 
متمنيــًة لــه مزيــدًا مــن التقــّدم والتوفيــق فــي 

مؤسسته الثقافية وحياته المهنية والعامة.
بــدأ اللقــاء بعــرض فيلــٍم لّخــص مســيرة حياة 
الفنــان فــاروق حســني والسياســي وصاحــب 
السياســات الثقافيــة لربــع قــرن، وبعدها ســرد 
معاليــه “زمنــًا فــي الثقافــة” منــذ مســؤولياته 
األولــى فــي المركــز المصــري فــي باريــس إلى 
رومــا والمعهــد المصــري حيــث قــام بالترويــج 
لبلــده وحيث اســتضاف الكثير مــن المبدعين 

الشــباب المصرييــن الذيــن قاموا بالدراســة أو 
التدريــب فــي العاصمــة اإليطالــي كمــا توّقــف 
معالي السيد فاروق حسني عند أهم مشاريعه 
كوزير للثقافة المصرية ما بين 1987 و2011م 
ذاكــرًا أهم المتاحف والمســارح والفرق الفنية 
والتظاهــرات الفنيــة التي ســاهم في إنشــائها، 
كمــا ذكــر بعــض الصعوبــات والمعضــات التي 
واجهت عمله من ميزانية أو سياســات وكيف 
عمــل علــى تخّطيهــا ضمــن سياســته الثقافية 
ُعــرف بهــا والتــي ســاهمت فــي نجــاح  التــي 
عــدد مــن المشــاريع واإلنجــازات الثقافيــة في 
مصر. هذا وأشار معاليه إلى إنجازات الثقافة 
فــي عهــده ومنهــا المشــاريع التراثيــة وتطوير 
التاريخــي،  المعــّز  وشــارع  القديمــة  القاهــرة 
تطوير متحف الفن اإلســامي، وإنشــاء مبنى 
الكبيــر ومتحــف  المصــري  األوبــرا والمتحــف 
الفنون اإلسامية، افتتاح المبنى الجديد لدار 
الكتب والوثائق القومية وغيرها من إنجازات 

يفخر بها المواطن المصري ال بل العربي.
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يبــدأ قريبــا المخــرج البحريني 
مسلســله  تصويــر  العلــي  علــي 
مــن  العزيــز”  “والــدي  الجديــد 
البحرينــي  الكاتــب  تأليــف 
حســين المهــدي وتمثيــل نخبة 
إبراهيــم  منهــم  النجــوم  مــن 
صفــر  ومحمــد  الحربــي 
وعبدالمحــن القفاص وغيرهم. 
بطل المسلسل إبراهيم الحربي 

تحدث عن هذا العمل قائا:
يســعى  الــذي  األب  دور  أؤدي 
إلــى احتواء ابنه بطرق شــتى، 

كما يعمل على تطوير عاقته معه، إذ يعامله بكل رفق )ولين( ليكسب وده وليتقرب 
منه أكثر فأكثر، مردفًا: في خٍط درامي آخر، يرتبط هذا األب بعاقة جديدة مع امرأة 
ُتغّير مجرى حياته، فيحاول جاهدًا أن يكون عادالً بينها وبين ابنه، لدرء المشــكات 

والخافات التي قد تحدث بينهما، في حال كان ينحاز إلى أحدهما على اآلخر.
ولفــت الحربــي إلــى أنه يجســد فــي المسلســل الشــخصية المحورية والرئيســة، التي 
تــدور مــن حولها األحــداث في قالب درامي غزير بالمعانــاة، موضحًا أن العمل يرصد 
الكثيــر مــن الموضوعــات االجتماعيــة الحّساســة داخــل البيت الواحد، ال ســيما حول 
عاقة األبناء واآلباء، كما ال يخلو من قصص الحب والرومانســية، ومضامين أخرى 

لم يتم التطرق لها من قبل في الدراما التلفزيونية.

علي العلي يصور “والدي العزيز” منصورة الجمري محّكمة في “اإلسكندرّية السينمائي”
دورة تــحــمـــــــل اســـــــم الـفـنــــــانــــــة نـبـيــلـــــــة عــبــيــــــــد

تشارك الناقدة السينمائية البحرينّية منصورة الجمري، نائبة رئيس نادي البحرين للسينما، 
في تحكيم “مســابقة نور الشــريف لألفالم العربية” بمهرجان اإلســكندرّية الســينمائي لدول 
البحــر المتوســط فــي دورتــه الـ35 التــي تحمل اســم الفنانــة المصرية نبيلة عبيــد وتحتفي 

بإسبانيا كضيف شرف.

 وانطلــق المهرجــان يــوم الثاثــاء 8 أكتوبــر 
الجاري على مسرح “سيد درويش” في أوبرا 
يســتمّر  أن  المقــرر  مــن  حيــث  اإلســكندرية 

خمسة أيام لغاية 13 من الشهر.
 وتترأس الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة لجنة 
التحكيم التي تضّم أيًضا إضافة إلى الناقدة 
منصــورة الجمري من البحريــن، المنتج علي 
الزعيــم من تونــس والفنانــة فاطمة خير من 
الحســنى  أميــن  جمــال  والمخــرج  المغــرب 
مــن العــراق والفنانــة ليلــى جبــر مــن ســوريا 

والمخرجة سارة جاد هللا من السودان.

 وســبق للجمــري أن شــاركت كعضــو لجنــة 
تحكيــم فــي العديد من المهرجانــات الدولية 
الســينمائي  دبــي  مهرجــان  مثــل  والمحليــة 
حضــره  الــذي  المهرجــان  وافتتــح  الدولــي. 
وزيــرة الثقافــة المصريــة إيناس عبــد الدايم 
وعدد من نجوم مصر والعالم العربي بعرض 
عــادل  للمخــرج  ثــورة”  ســنة   100“ أوبريــت 
عبــده الــذي عــرض مشــاهد من تاريــخ مصر 
بدًءا من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو.
أميــر  المهرجــان  رئيــس  قــال  كلمتــه،  وفــي 
قــوى  وســائل  أحــد  “المهرجــان  إن  أباظــة 

مصــر الناعمــة للتواصــل مع محيطهــا االورو 
متوسطي على مدار 35 عاًما”. وكّرمت وزير 
الثقافــة مجموعــة مــن نجــوم الســينما فــي 
مصــر ودول البحــر المتوســط وهــم: النجمــة 

نبيلــة عبيــد والفنــان محمــود قابيــل والنجم 
اللبنانــي رفيــق علي أحمد والنجم اإلســباني 
هوغو سيلفا ومواطنه المخرج أكولدو سيرا 

صاحب فيلم االفتتاح “70 بن الدن”.
“تعتبــر  إنهــا  العبيــد  نبيــل  الفنانــة  وقالــت   
أهــم  مــن  المهرجــان  ألن  ــا  خاصًّ التكريــم 
المهرجانــات في منطقــة دول البحر األبيض 
المتوســط”.  وســلمت خــال حفــل االفتتــاح 
الليثــي  ممــدوح  “مســابقة  جوائــز  أيًضــا 
فــاز ســيناريو “حبيبتــي”  للســيناريو” حيــث 
و”بعــد  األولــى،  بالجائــزة  ســام  لشــهيرة 
الغــروب” لياســر فــؤاد بالجائــزة الثانيــة. أمــا 
الجائــزة الثالثــة فقد تم تقســيمها على ثاثة 
ســيناريوهات وهــي “ســيلفي” لمحمــد الدرة، 
و”نوة شــتا” للسيد عبد النبي مرسي، و”سان 

ستيفانو” لنور الدين زكي.

مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي... قاعدة للتطور وتحريك المواهب
تجـــارب جديـــدة جديرة بالدراســـة فـــي عملية خلق النـــص واإلخراج

خــال  مــن  تتحقــق  كثيــرة  ايجابيــة  أشــياء 
الشــبابي  للمســرح  حمــد  بــن  خالــد  مهرجــان 
القائميــن  بــإدارة  تتحقــق  ســنويا،  يقــام  الــذي 
علــى المهرجــان الحريصيــن على رفد الســاحة 
بالمواهــب، وأعظــم مــا فيهــا يتمثل فــي اللقاء 
مــن  كبيــر  عــدد  بيــن  عــام  كل  يتحقــق  الــذي 
المعنييــن بشــؤون المســرح ومــن العامليــن في 
حقلــه وفي مجاله. ففكرة إقامة المهرجان في 
حــد ذاتهــا بنــاءة ورائعــة علــى مســتوى الدول 
العربيــة فهــو مهرجــان يهــدف فــي مجملــة إلى 
خلــق ثقافة عربية تمتاز بميزتين أساســيتين.. 
دعــم المواهــب المســرحية والتحديث طموحا 
فــي  يســهم  واعــد  مســرحي  جيــل  خلــق  إلــى 

مسيرة المسرح البحريني.
المهرجــان  قــدم  دورات  خمــس  مــدى  علــى 
تجارب جديدة في المســرح جديرة بالدراسة، 

ســواء فــي عملية خلق النــص او التعبير الفني 
الــدورة  فــي  قــدم  فمــن  اإلخــراج،  مســألة  او 
األولــى مســرحية حققــت نســبة نجــاح 5 فــي 
المئــة أســتطاع فــي الــدورة الثانيــة ان يقــدم 
10 علــى عشــرة،  عمــا حقــق النجــاح بنســبة 
بمعنــي أصبحــت التجربــة أكثر نضجــا وأعمق 
مــن جميــع الجوانــب، الن المســرح يحتاج إلى 
ثقافــة واســعة ومــران وال يمكــن ألي شــخص 
تقديم مســرحية ناضجــة وجيدة دون وضوح 
فــي الرؤيــة الفكريــة، وهــذا مــا وجده الشــباب 

فــي مهرجــان خالد بن حمد للمســرح الشــبابي 
يحــرك  للتطــور  قاعــدة  بمثابــة  أصبــح  الــذي 
المواهب ويجددها باستمرار ويقدم إرشادات 

موجهة.
لكنــي اقتــرح علــى القائمين علــى المهرجان ان 
تأخــذ النــدوات التطبيقيــة شــكل حلقــة بحــث 
ودراســة بقصــد الوصــول إلــى توصيــات، ففي 
ونســجل  أراء  عــن  نعبــر  التطبيقيــة  النــدوات 
مواقــف ونقــدم مقترحــات وكلها أشــياء نافعة 
ومفيدة تصب في مصلحة المســرح البحريني 

ويفترض ان يكون هناك نوع من التوثيق لمثل 
هذه الندوات التطبيقية. 

الشــبابي  للمســرح  حمــد  بــن  خالــد  مهرجــان 
استطاع ان يحقق نجاحا حقيقيا في المستوى 
ان  واســتطاع  الجماهيــري  والمســتوى  الفنــي 
يكون وســيلة للتقدم واالنطاق الى مســاحات 
أوسع وأرحب كمنبر حقيقي للتميز يؤثر تأثيرا 
فعليا في الناس ويدلهم على الخطأ والصواب، 
أو ليــس المســرح حيــاة مصغــرة على الخشــبة 

ومرآة تعكس صورنا المعروفة والحقيقية.

)تصوير: يوسف سلطان(

أسامة الماجد
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تلوث الهواء يسبب الصلع لدى الرجال
توّصــل فريــق من العلمــاء ألول مرة، إلى أن الهــواء الملوث يمكنه 
إتالف العمليات الكيميائية داخل الخاليا التي تعّزز نمو الشعر، ما 

قد يسبب الصلع. 
ويقول العلماء إن الجزيئات الســامة الصغيرة في الهواء، الناتجة 
عــن أبخــرة عــوادم الســيارات، يمكنهــا أن تــؤدي إلــى الصلــع عــن 
طريــق خفض مســتويات البروتيــن المهم لنمو الشــعر، وهو “البيتا 

كاتينين”، الذي يحول خاليا الجلد إلى شعر.
 كما أن الجزيئات السامة في الهواء الناتجة عن الطرق المزدحمة 

والمصانع، تصيب ثالثة بروتينات أخرى تساهم في نمو الشعر.
كوريــا  فــي  ســيئول،  مــن  كــوون،  تشــول  هيــوك  الدكتــور  وقــال 
قــد تســبب  الجزيئيــة  المــواد  إلــى أن  النتائــج  الجنوبيــة: “تشــير 

تساقط الشعر”.
ووجــدت دراســة مماثلــة فــي الصيــن، أكثــر دول العالــم تلوثــا، أن 
الرجال في العشرينات من العمر أصيبوا بالصلع أسرع من األجيال 

التي سبقتهم.
وأخذ العلماء بقيادة الدكتور كوون، عينات من خاليا فروة الرأس 
 ،)dermal papillae( البشــرية، المعروفة باســم الحليمات الجلديــة
وعرضوهــا لتركيــزات مختلفــة مــن جزيئــات الديــزل وجســيمات 

PM10 الشبيهة بالغبار.
ومــن المعــروف أن هــذه المــواد الكيميائيــة المودعة فــي الجو عن 
طريــق عــوادم الســيارات والصناعــة والتدفئــة المنزليــة، تزيــد من 

خطر اإلصابة باألمراض.

وتسلط النتائج األخيرة، التي قدمت في مؤتمر  «
األكاديمية األوروبية لألمراض الجلدية والتناسلية 

)EADV( في مدريد، الضوء على ارتفاع معدالت تساقط 
الشعر بين الرجال صغار السن. ومن المعروف أن 

ا، ولكن العوامل البيئية قد  الصلع عند الذكور يكون وراثيًّ
تزيد األمر سوًءا.  ويمكن أن تؤدي نتائج الدراسة الجديدة 
إلى تطوير كريم موضعي يستهدف تأثيرات التلوث على 

بصيالت الشعر.

تواجه بريطانيا أزمة كبيرة مصاحبة للجدل 
المثار بشــأن الخــروج من االتحــاد األوروبي 
“بريكست”، إذ كشفت “سكاي نيوز” أن سكان 
الكوكاييــن  أكثــر مســتهلكي  مــن  هــم  لنــدن 
علــى مــدار أيــام األســبوع مقارنــة مــع المدن 
األوروبية األخرى.  وأشــارت دراســة حديثة 
لنــدن  إلــى أن قيمــة ســوق الكوكاييــن فــي 
بلغت نحو مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن 
كمية الكوكايين النقي المســتهلكة بالعاصمة 
برشــلونة  مــن  أكثــر  باتــت  المتوســط  فــي 

وأمستردام وبرلين مجتمعة.

ا أكثر من  « وتستهلك لندن يوميًّ
نصف مليون جرعة من الكوكايين، 
تقدر قيمتها في الشوارع بحوالي 

2.75 مليون جنيه إسترليني، أي 
ضعف كمية أي مدينة أوروبية 

أخرى، وفقا للدراسة. ويعني هذا أن 
استخدام الكوكايين الصافي السنوي 

في لندن يعادل اآلن أكثر من 8 
أطنان تقدر قيمتها في الشوارع 
بأكثر من مليار جنيه إسترليني.

لندن أكثر المدن 
األوروبية استهالًكا 

للكوكايين
ذهبــت جائــزة نوبــل لآلداب لعــام 2018 إلــى الكاتبــة البولندية أولغا توكارتشــوك على 
“الخيال السردي الذي شابه عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال 
الحياة”، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

الجديــد  الدائــم  الســكرتير  وقــال   
لألكاديميــة الســويدية، ماتــس مالــم، إن 
هاندكــه حصــد الجائــزة “ألعمالــه المؤثرة 
تستكشــف  لغويــة  براعــة  تميزهــا  التــي 

محيط وخصوصية التجربة اإلنسانية”.
 وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل لآلداب، 

أنــدرس أولســون، أن القائمة المختصرة 
كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار 

اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز  «
هذا العام 9 ماليين كرونة سويدية 

)908 آالف دوالر(.

أعلنــت بلديــة العاصمة األميركية، واشــنطن دي ســي، اســتبدال “عيد كريســتوف 
كولومبــوس” أول مســتعمر وصــل إلــى القــارة األميركيــة، الــذي ينــدد منتقــدوه 

بجرائمه، باالحتفال بهنود أميركا.

كولومبــوس”  كريســتوف  “عيــد  وكان   
المســتوى  علــى  رســمي  كعيــد  اعتمــد 
الفيدرالي في 1937 “مع أن كولومبوس 
وكان  الشــمالية  أميــركا  يكتشــف  لــم 
مالييــن األشــخاص يقيمون فــي أميركا 
الشــمالية قبــل وصولــه، ولم تطــأ قدماه 

سواحل الواليات المتحدة الحالية” على 
مــا قــال ديفيــد غروســو عضــو المجلس 

البلدي في بيان برر فيه القرار.

 وقال غروسو إن البحار اإليطالي  «
“استعمر واستعبد وارتكب مجازر 

في حق آالف من هنود أميركا”.

“نوبل لآلداب” من نصيب بولندية ونمساوي

انتصار كبير لـ “الهنود الحمر” على كولومبوس

قوارب سياحية في مياه بحيرة بيليه في جزيرة 
فاي فاي ليه التايلندية، في بحر أندامان )أ ف ب(

بــدأت فــي تركيــا محاكمــة رجــل متهــم بقتــل طليقته طعًنــا بالســكين، وذلك 
على مرأى من ابنتهما، في جريمة هّزت الشــارع التركي، بعد تداول مشــاهد 
للحادثــة علــى نطــاق واســع.  وأثــارت جريمــة قتل أمينــة بولــوت البالغة من 
العمــر 38 عاًمــا، علــى يــد طليقها، أمــام ابنتهمــا البالغة من العمر 10 ســنوات، 
فــي أغســطس الماضــي، صدمــة فــي تركيــا، بعــد نشــر تســجيل مصــور آلخر 
لحظــات الضحيــة وطفلتها تتوســل إليها بأال تموت.  وقتلــت بولوت على يد 
زوجهــا الســابق الــذي طعنهــا في عنقها بعد شــجار وقع بينهمــا في مقهى في 
كيريكاليه، بحســب وســائل إعالم تركية، وســرعان ما انتشــر شــريط فيديو 

للحظات األخيرة للضحية على مواقع التواصل االجتماعي.
 ويظهر التسجيل المصور الضحية تمسك برقبتها صارخة “ال أريد أن أموت” 
وإلــى جانبهــا ابنتهــا التي تمســك بقميصهــا المضــرج بالدماء وتتوســل قائلة 

“أرجوك أمي أال تموتي”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأثــار شــريط الفيديــو صدمــة فــي تركيا، حيث طالب سياســيون ومشــاهير 

بمزيد من التدابير للحد من العنف الذي تعاني منه النساء.

تركي يقتل طليقته طعًنا 
بالسكين أمام طفلتهما

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نهاية مرّوعة لمغامر سقط من ارتفاع 2600 قدم
روســي  شــاب  لقــي 
تنفيــذه  إثــر  مصرعــه، 
قفــزة مــن طائــرة علــى 
قــدم؛   2600 ارتفــاع 
حيــث اصطــدم جســده 
بــاألرض نتيجــة تعطــل 

مظلتيه.
ووفًقــا لصحيفــة “ديلي 
ميــل”، تم فتــح تحقيق 
عــدم  أســباب  لتحديــد 
خــالل  المظلــة،  فتــح 

قيــام المظلــي بأحــد التدريبات المعتــادة. ولم يتمكــن صاحب الـ35 عاًما مــن فتح المزالق 
المخصــص الندفــاع الباراشــوت؛ فلجأ بعد ذلــك للمظلة االحتياطية التي علقت أشــرطتها 
ببعضهــا. وقــام فريــق طبــي متخصص بفحص الشــاب مباشــرة بمجرد االرتطــام باألرض، 

ليتبين أنه فارق الحياة على الفور.

بالطبــع يختار الوالدان طريقة تربية طفلهما، 
لذلك ال يمكن ألي شخص إجبارهما على عدم 
ممارســتها أو فــرض طريقــة معينــة عليهمــا 
لتربيــة طفلهمــا. ولكــن يمكــن أن نشــير إلــى 
نتائــج دراســة علمية أجريت في ســنغافورة، 
لــه  الطفــل  علــى  الوالديــن  كــذب  أن  بّينــت 

عواقب بعيدة األجل على صغيرهما.
واســتطلع علماء جامعة نانيانغ التكنولوجية 
عــدد  بشــأن  379 شــابًّا  رأي  فــي ســنغافورة 
فــي  ذووهــم  عليهــم  كــذب  التــي  المــرات 
طفولتهــم، وكيــف يكذبــون هــم بدورهــم في 
الوقــت الحاضــر، وتمكنــوا مــن التكيــف مــع 

حياة البالغين.

وأظهرت نتائج هذا االستطالع أن  «
األطفال الذين كان والداهم يكذبان 

عليهم، يميلون إلى الكذب على 
الكبار. ومع أنه ال يمكن اعتبار هذه 

االستنتاجات نهائية، إال أنه على الوالدين 
الشباب أخذها باالعتبار في تربية 

أطفالهما.

تمّكــن رواد الفضــاء وألول مــرة في التاريخ، 
من إنتاج لحم بقري في الفضاء، باســتخدام 
طابعة بيولوجية ثالثية األبعاد، وفق ما ذكر 
موقع “إنغادجت”. وبحسب الموقع المختص 
باألخبــار التقنيــة، فقــد نجحت شــركة “أليف 
فارمــز” بتصنيــع شــريحة لحــم فــي الفضــاء، 
ثالثيــة  بيولوجيــة  طابعــة  علــى  باالعتمــاد 
األبعــاد، وبتجربــة تمــت في القســم الروســي 
26 ســبتمبر  يــوم  الدوليــة  الفضــاء  بمحطــة 

الماضي.

وتقوم التجربة الثورية على مضاعفة  «
األنسجة البقرية في ظروف 

اصطناعية من خالل محاكاة ظروف 
جسم البقر، إذ نقل رواد الفضاء 

خاليا بقرية، لزراعتها في األنسجة 
المطبوعة، لتنمو وتصبح نسيًجا 
ا، يكّون شريحة صغيرة من  عضليًّ
اللحم. ويأمل الباحثون في “أليف 

فارمز” بتطوير نتائج التجربة، والبناء 
عليها في سبيل تحسين عمليات 

إنتاج اللحم االصطناعي.

ال تكذب على 
الطفل حتى في 

أتفه األمور

حدث تاريخي.. إنتاج 
لحم اصطناعي في 

الفضاء
أعلنــت وزارة الصحــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة اليابانيــة، أن اليابــان لديها اآلن 

أكثر من 70 ألف شخص من المعمرين في السن.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع عدد المعمرين 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عن 100 عــام بواقع 
“اليابــان  موقــع  بحســب  مواطــن،   1.453

بالعربي”.
وأشار الموقع إلى أن الوزارة استندت على 
بيانــات تســجيل المقيميــن اعتبــاًرا من 15 

ســبتمبر 2019، الفًتــا إلــى أن هــذه الزيــادة 
تعــد الزيــادة الســنوية التاســعة واألربعيــن 

على التوالي.
 وأشار الموقع إلى أن نسبة النساء اللواتي 
مــن   %  88.1 تمثــل  عــام  المئــة  تعديــن 

المجموع.

الـيـابــان... “كــوكــب الـمعمـريــن”

الممثلة األميركية إيلي فانينج لدى وصولها العرض األوروبي األول لفيلم 
“الخبيثة: عشيقة الشر” في لندن. )أ ف ب(

وتم االعتراف رسميا في في مارس 2019، بالسيدة تاناكا كين من فوكوكا، البالغة من العمر 116 عاًما، وهي 
أكبر امرأة يابانية، من قبل موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم. بينما جاء السيد 
واتانابي تشيتيتسو كأكبر معمر في اليابان وهو من أشورو، بمحافظة هوكايدو ويبلغ من العمر 112 عاًما.

الصلع عند الذكور وراثي لكن العوامل البيئية قد تزيد األمر سوًءا


