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فوجـــئ البحرينيـــون الراغبون في الســـفر إلـــى الجمهورية التركيـــة أمس األول 
بقرار إلغاء استثنائهم من تسديد تأشيرة الزيارة، ما سبب إرباًكا لبعض مكاتب 

السفر والسياحة التي أكدت أن القرار قد يقود إللغاء رحالت.

عودة “الفيزا” التركية تلغي رحالت
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0810142316

الدوسري يكشف أسرار حياته بعد “خليجي 24”“منظمات التراث” في الشارقةآالف يشيعون القائد الجزائريالذهب يواصل صعوده“أغبى إجابة” على “اليوتيوب”
تصدر مقطع فيديو “وش أغبى  «

إجابة كتبتها في االختبارات؟”، حسب 
مؤشرات أفضل الفيديوهات انتشارًا 
لمنصة اليوتيوب في البحرين، أكثر 
المقاطع مشاهدة، وحظي المقطع 
الذي ال تتجاوز مدته 12 دقيقة على 

مشاهدات فاقت 540 ألًفا.

ارتفعت أسعار الذهب في البحرين  «
أمس، مقارنة بأسعاره الثالثاء؛ تزامًنا 

مع زيادة أسعار المعدن األصفر 
عالميا. ووفًقا إلحصاء “مباشر”، 

ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراًطا 
بنسبة 0.44 % إلى 18.15 دينار، 

مقابل 18.07 دينار.

تجّمع آالف الجزائريين أمس  «
لتشييع قائد الجيش القوي 

في البالد الذي شارك في حرب 
االستقالل عن فرنسا وهو شاب 

وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي 
للبالد. وتوفي الفريق أحمد قايد 
صالح نتيجة أزمة قلبية االثنين.

دشن معهد الشارقة  «
للتراث األحد الماضي مركز 
المنظمات الدولية للتراث 
الثقافي في إمارة الشارقة. 
ويضم المعهد 6 منظمات 

دولية متخصصة في مجال 
التراث الثقافي.

كشف حارس منتخبنا  «
الوطني حمد الدوسري 

لـ “البالد سبورت” أسرار 
حياته بعد الفوز بكأس 

الخليج العربي التي 
انتظرتها مملكة البحرين 

بفارغ الصبر لمدة 50 عاًما.

جاللة الملك مستقبال المبعوث الخاص لرئيس الفلبين

كرم قائد الحرس الملكي مستشـــار 
األمـــن الوطني ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة أمس، الفائزين 
بجائزة ســـموه لالبتكار العســـكري، 
بحضـــور قائد قـــوة الحرس الملكي 
الخاصة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة. وفي سؤال لـ ”البالد” عن 

الطموح البحريني بتأسيس بمراكز 
بحث عســـكرية في الفترة المقبلة، 
أجاب ســـمو  الشـــيخ ناصر بن حمد 
“طموحنا في ظل توجيهات جاللة 
الملـــك ليس لـــه حـــد وال نهاية، وما 
هذه الجائـــزة إال بداية نجحنا فيها 

بتشجيع الناس وتحفيزهم”.

ناصر بن حمد: طموحنا ال حد له

الرياض ـ وكاالت

أشـــاد األميـــن العام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة عبداللطيـــف 
الزياني باألحكام القضائية االبتدائية 
التي أصدرتها المحكمة الجزائية في 
الريـــاض بحـــق المتهمين فـــي جريمة 
جمـــال  الســـعودي  اإلعالمـــي  مقتـــل 
خطـــوة  بأنهـــا  ووصفهـــا  خاشـــقجي، 
الحـــق  إحقـــاق  طريـــق  علـــى  مهمـــة 

وتطبيق العدالة.
وأكـــد األميـــن العام لمجلـــس التعاون 
فـــي بيان نشـــر علـــى موقـــع المجلس 
الصـــادرة  األحـــكام  أن  اإللكترونـــي، 
اســـتقالل  “برهنـــت  المتهميـــن  بحـــق 
ونزاهة القضاء السعودي”. ومن جهة 
أخـــرى، اســـتنكر الزيانـــي “المحاوالت 
المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل 
في الشؤون الداخلية للمملكة العربية 

السعودية”.

“التعاون الخليجي” 
يشيد بأحكام 

القضاء السعودي
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 أمل الحامد

إبراهيم النهام

طبيب: األشــعة خطرة حتى لو لبست نظارتين شمسيتين

التحديق بالشمس المكسوفة يعمي العين

تشــهد مملكة البحرين يــوم غد الخميس 
26 ديســمبر 2019 كســوًفا للشــمس مــن 
الســاعة 6:22 ولغايــة 7:49 صباًحــا، وهو 
حدث فريد من نوعه ولكنه خطير أيًضا!
إذ يمكــن أن يــؤّدي النظــر نحــو الشــمس 
بصــورة مباشــرة إلى أذّية دائمــة للعينين 

أو اإلصابة بالعمى.
بعــض  اهتــم  للمشــاهدة،  واســتعداًدا 
المواطنيــن والمقيميــن باقتناء النظارات 
يتجــه  البعــض  كان  فيمــا  الخاصــة، 
المحــال  وبعــض  البصريــات  مراكــز  إلــى 
التجاريــة؛ للســؤال عما إذا كانــت تتوافر 

هذه النظارات.
التحذيــر  مقطعــه  فــي  الراجحــي  ووّجــه 
بالقــول “ال تنظــروا إلــى الشــمس.. رجاًء ال 
تنظــروا إلــى الشــمس أثنــاء الكســوف مــن 
بدايته إلى نهايته، والنظارات الشمسية لن 

)٠٤(تحميك حتى لو لبست نظارتين”.

جاللة الملك: حريصون على تطوير العالقات تحقيقا للتطلعات

الجالية الفلبينية موضع محبة وترحيب

المنامة - بنا

الملــك  الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  تســلم 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة رســالة خطية من 
رئيــس جمهوريــة الفلبيــن الصديقــة رودريغــو 
روا دوتيرتــي تتعلــق بعالقــات التعــاون بيــن 
الملــك  إلــى جاللــة  الرســالة  البلديــن.  وســلم 
المبعــوث الخــاص رئيــس المراســم الرئاســية 
مستشــار رئيــس جمهوريــة الفلبيــن للشــؤون 
الخارجيــة روبــرت إريــك بــرج، ترافقــه وكيــل 

العمــال  لشــؤون  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة 
اســتقبال  لــدى  أريــوال،  لــو  ســاره  المهاجريــن 

جاللته لهما في قصر الصافرية أمس. 
المتنامــي  بالمســتوى  الملــك  جاللــة  وأشــاد 
الفلبينيــة  البحرينيــة  العالقــات  مســار  فــي 
وتميزهــا في العديد من مجــاالت التعاون في 
ظــل حــرص قيادتــي البلديــن علــى تطويرهــا 
المشــتركة.  تطلعاتهمــا  يحقــق  بمــا  وتنميتهــا 

أعــرب جاللتــه عــن تقديــره لإلســهامات  كمــا 
المتواصلــة للجالية الفلبينيــة وما تقوم به من 
جهد مثمر في مسيرة البناء والتنمية والتطور 
المحبــة  وأنهــا موضــع  البحريــن،  مملكــة  فــي 
والترحيــب مــن جميــع أبنــاء البحريــن الذيــن 
باإلنجــازات  منوًهــا  التقديــر،  كل  لهــا  يكنــون 
المهمــة التــي حققتهــا جمهوريــة الفلبيــن فــي 

)02(المجاالت كافة.
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توسيع أطر التعاون مع مانيال
سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من الرئيس الفلبيني

المنامة - بنا

نيابة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
الســمو  بــن ســلمان آل خليفــة، اســتقبل مستشــار صاحــب 
الملكــي رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
خليفــة بمكتبــه أمــس في قصــر القضيبية المبعــوث الخاص 
لرئيــس جمهوريــة الفلبيــن الصديقــة روبيرت اريــك ووكيل 
وزارة الشــؤون الخارجية بجمهورية الفلبين ســارة لو أريوال 
والوفــد المرافــق، إذ ســلموا ســموه رســالة لصاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء من رئيس جمهورية الفلبين رودريغو 
دوتيرتــي تتعلــق بالعالقات بين البلدين وســبل تعزيزها في 

مختلف المجاالت.
وأشــاد ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة بما تشهده 
العالقــات الثنائيــة بيــن مملكــة البحرين وجمهوريــة الفلبين 
مــن تطور مســتمر فــي مختلف المجاالت، فــي ظل ما يربط 
بيــن البلديــن مــن تفاهــم وتنســيق مشــترك إزاء العديــد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك. 
وأكد سموه حرص مملكة البحرين إلى توسيع أطر التعاون 
مــع جمهورية الفلبيــن الصديقة وتنويــع مجاالتها بما يحقق 

التطلعات المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين.
من ناحيته، أعرب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين 
عــن خالــص شــكره وتقديــره لصاحب الســمو الملكــي رئيس 

الــوزراء على دعم ســموه واهتمامــه بكل ما يرتقي بالتعاون 
الثنائــي بين البلديــن الصديقين، مؤكًدا اهتمام بالده بتعزيز 

العالقات مع مملكة البحرين في شتى القطاعات.

أحمد كريم وسعيد محمد
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سمو رئيس الوزراء



المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  قـــام عاهـــل 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
إلـــى مستشـــار جاللـــة الملـــك  بزيـــارة 
للشـــؤون الثقافيـــة والعلمية محمد بن 
جابر األنصاري في منزله أمس، حيث 
اطمـــأن جاللتـــه خـــالل الزيـــارة علـــى 
صحته، معرًبا عن تمنياته الخالصة له 

موفور الصحة ودوام العافية. 
وأشـــاد صاحب الجاللـــة الملك بجهود 
فـــي  المتميـــزة  وإبداعاتـــه  األنصـــاري 
المجـــاالت الفكرية والثقافية واألدبية 

والسياسية وإثرائه للمكتبات الوطنية 
والعربيـــة بمؤلفاتـــه القيمـــة مما جعله 
ينال العديد من الجوائز التقديرية من 
مختلـــف األوســـاط المحليـــة والعربية 
بـــكل اســـتحقاق. وأعـــرب جاللته عن 
واعتزازهـــا  البحريـــن  مملكـــة  فخـــر 
باألنصـــاري كأحـــد رجـــاالت البحريـــن 
األوفيـــاء المخلصيـــن الذيـــن ســـطروا 
الفكـــر  البدايـــات األولـــى فـــي تاريـــخ 
والثقافـــة واألدب ودافعـــوا بأقالمهـــم 
وكتاباتهـــم عـــن الوطـــن وقضاياه بكل 

صـــدق وأمانـــة، وســـاهموا فـــي تعزيز 
داعًيـــا  والتطويـــر،  اإلصـــالح  مســـيرة 
جاللته الكتاب واألدباء إلى االستفادة 
من التجربة والمسيرة الثرية لألنصاري 
واألدب  والثقافـــة  العلـــم  فـــي مجـــال 
والفكر، متمنًيا جاللته له وافر الصحة 
والسعادة والتوفيق. كما أعرب جاللة 
الملـــك عـــن تقديـــره واعتـــزازه بـــدور 
رجـــاالت البحريـــن الكرام ومـــا قدموه 
مـــن خدمـــات جليلـــة فـــي بنـــاء نهضة 
الوطـــن وتقدمـــه وازدهـــاره، وتعزيـــز 

ريادته في المجـــاالت كافة، منوًها بما 
يتميـــز به المجتمـــع البحريني من قيم 
نبيلـــة فـــي التواصـــل والترابـــط، وهي 
اإلرث  فـــي  راســـخة ومتجـــذرة  قيـــم 
الحضاري والتاريخي لمملكة البحرين 

منذ القدم.
عائلـــة  أفـــراد  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  األنصـــاري 
واالمتنان إلى المقام السامي لصاحب 
الزيـــارة  هـــذه  علـــى  الملـــك  الجاللـــة 
الكريمة التي خص بها جاللته والدهم 

واهتمامـــه  ومتابعتـــه  األنصـــاري، 
والســـؤال عـــن صحته وأحوالـــه دائًما، 
مشـــيدين بكل التقدير برعاية جاللته 
الكريمـــة لحفل تكريـــم األنصاري الذي 
أقيـــم أخيـــرا؛ تقديـــًرا لعطائـــه الفكري 
مســـيرته  عبـــر  والثقافـــي  واألدبـــي 
الممتدة لعدة عقـــود، وتأكيًدا الهتمام 
جاللة الملـــك بتكريم مبدعي البحرين 
وشـــخصياتها الوطنية التي ســـاهمت 

في بناء نهضتها الحديثة.
وأشادوا كذلك بقيادة جاللته الحكيمة 

تشـــهدها  التـــي  المباركـــة  للنهضـــة 
مملكـــة البحرين علـــى مختلف الصعد، 
وتعزيـــز دورها ومكانتهـــا الرفيعة بين 
مختلف الـــدول المتقدمة، وما تحظى 
بـــه المملكـــة من تقديـــر واحتـــرام في 
األوســـاط العالمية، سائلين المولى عز 
وجل أن يحفظ جاللته ويجعله ذخًرا 
وعـــًزا وفخـــًرا للمملكة وشـــعبها الوفي 
الكريـــم، ويديـــم علـــى البحرين تحت 
قيـــادة جاللتـــه الحكيمة عزهـــا وأمنها 

ورخاءها.

عائلة المستشــار تشــيد باهتمــام عاهل البــاد وتقديــره للمبدعين والشــخصيات الوطنية

جاللة الملك يزور األنصاري ويدعو لالستفادة من تجربته ومسيرته

المنامة - بنا

تســـلم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
رســـالة خطيـــة مـــن رئيـــس جمهورية 
روا  رودريغـــو  الصديقـــة  الفلبيـــن 
دوتيرتي تتعلق بعالقات التعاون بين 

البلدين. 
الملـــك  جاللـــة  إلـــى  الرســـالة  وســـلم 
المبعـــوث الخـــاص، رئيـــس المراســـم 

الرئاســـية مستشـــار رئيـــس جمهورية 
الفلبيـــن للشـــؤون الخارجيـــة روبـــرت 
وزارة  وكيـــل  ترافقـــه  بـــرج،  إريـــك 
الشـــؤون الخارجيـــة لشـــؤون العمـــال 
لـــو أريـــوال خـــالل  المهاجريـــن ســـاره 
قصـــر  فـــي  لهمـــا  جاللتـــه  اســـتقبال 

الصافرية أمس. 
كمـــا نقـــل المبعـــوث إلى جاللـــة الملك 
الفلبينـــي  الرئيـــس  وتقديـــر  تحيـــات 

البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه  وخالـــص 
وشـــعبها مزيدا من التطور واالزدهار، 
تحياتـــه  بنقـــل  جاللتـــه  كلفـــه  فيمـــا 
وتمنياتـــه لفخامتـــه ولشـــعب الفلبين 

الصديق دوام التقدم والنماء.
الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
بمبعـــوث الرئيـــس الفلبينـــي، ووكيـــل 
الـــوزارة لشـــؤون العمـــال المهاجريـــن 
وبزيارتهما للمملكة، وأشاد بالمستوى 

العالقـــات  مســـار  فـــي  المتنامـــي 
فـــي  وتميزهـــا  الفلبينيـــة  البحرينيـــة 
العديـــد من مجـــاالت التعاون في ظل 
حرص قيادتي البلدين على تطويرها 
تطلعاتهمـــا  يحقـــق  بمـــا  وتنميتهـــا 

المشتركة. 
تقديـــره  عـــن  جاللتـــه  أعـــرب  كمـــا 
للجاليـــة  المتواصلـــة  لإلســـهامات 
الفلبينيـــة وما تقـــوم به من جهد مثمر 

في مســـيرة البناء والتنميـــة والتطور 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وأنهـــا موضـــع 
المحبـــة والترحيـــب مـــن جميـــع أبناء 
البحرين الذين يكنون لها كل التقدير، 
منوًها باإلنجازات المهمة التي حققتها 
جمهورية الفلبين في المجاالت كافة. 
رئيـــس  مبعـــوث  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
الكبيـــر  بالـــدور  الفلبيـــن  جمهوريـــة 
لجاللـــة الملـــك وجهـــوده في ترســـيخ 

الروابـــط الثنائيـــة المتميـــزة وتطويـــر 
أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، 
كمـــا هنأ جاللـــة الملك بمناســـبة العيد 
البحريـــن،  لمملكـــة  المجيـــد  الوطنـــي 
وفوز المنتخـــب البحريني لكرة القدم 
عـــن  معرًبـــا  الخليـــج،  دورة  ببطولـــة 
خالص شـــكره وتقديـــره لجاللته على 
ما تلقاه الجالية الفلبينية من ترحيب 

واهتمام في البحرين.

جالة الملك يتســلم رســالة مــن رئيــس الفلبين تتعلــق بمجــاالت التعاون بيــن البلدين

حرص بحريني فلبيني على تطوير العالقات تحقيقا للتطلعات
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سمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد 

يتلقيان شكر أوتشا

الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  رئــيــس  تلقى 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
من  جوابيتين  شكر  برقيتي  خليفة  آل  حمد 
برايوت  الجنرال  تايلند  مملكة  وزراء  رئيس 
بــرقــيــتــي ســمــوهــمــا  ا عــلــى  ــك ردًّ ــ أوتـــشـــا، وذلـ
المهنئتين له بمناسبة اليوم الوطني لبالده، عّبر 
فيها عن خالص شكره وتقديره لسموهما على 
موفور  لسموهما  متمّنًيا  الصادقة،  مشاعرهما 
البحرين  مملكة  ولشعب  والــســعــادة  الصحة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

توسيع أطر التعاون مع مانيال في جميع المجاالت
ــى رســـــالـــــة مـــــن الــــرئــــيــــس الــفــلــبــيــنــي ــقـ ــلـ ــتـ ــس الـــــــــــــوزراء يـ ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ س

نيابـــة عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استقبل مستشار 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة بمكتبه أمس في قصر 
القضيبية المبعوث الخاص رئيس المراسم الرئاسية 
مستشار رئيس جمهورية الفلبين للشؤون الخارجية  
روبرت إريك برج ووكيل وزارة الشـــؤون الخارجية 
لشـــؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين ســـاره 
لـــو أريـــوال، والوفـــد المرافـــق، حيـــث ســـلموا ســـموه 
رســـالة لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء من 
رئيـــس جمهورية الفلبين رودريغـــو دوتيرتي تتعلق 
بالعالقـــات بين البلدين وســـبل تعزيزها في مختلف 
المجاالت. وخالل اللقاء، أشـــاد ســـمو الشيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة بما تشـــهده العالقـــات الثنائية 

بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية الفلبيـــن من تطور 
مســـتمر فـــي مختلـــف المجـــاالت، في ظل مـــا يربط 
بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك إزاء العديد 
مـــن القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك.  وأكد ســـموه 

حـــرص مملكـــة البحريـــن إلى توســـيع أطـــر التعاون 
مـــع جمهوريـــة الفلبيـــن الصديقـــة وتنويـــع مجاالتها 
بما يحقـــق التطلعات المشـــتركة ويعـــود بالنفع على 

البلدين والشعبين.

لرئيـــس  الخـــاص  المبعـــوث  أعـــرب  ناحيتـــه،  مـــن   
وتقديـــره  شـــكره  خالـــص  عـــن  الفلبيـــن  جمهوريـــة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء على دعم 
ســـموه واهتمامه بـــكل ما يرتقـــي بالتعـــاون الثنائي 

بين البلديـــن الصديقين، مؤكًدا اهتمام بالده بتعزيز 
العالقـــات مـــع مملكة البحرين في شـــتى القطاعات، 
مشـــيدة بما تشـــهده المملكـــة من نهضـــة ونماء على 

المستويات كافة.

المنامة - بنا



كــرم قائــد الحــرس الملكــي مستشــار األمــن الوطنــي ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة، بمركــز ولــي العهــد للتدريب والبحــوث الطبيــة، صباح أمس 
الفائزين بجائزة ســموه لالبتكار العســكري، بحضور قائد قوة الحرس الملكي 
الخاصة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وجمع كبير من منتســبي قوة 
دفاع البحرين من ضباط وأفراد ومدنيين، ولفيف من اإلعالميين، والكتاب، 

وممثلي القنوات الفضائية.

وألقـــى نائـــب قائـــد الحـــرس الملكـــي رئيس 
لجنة جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العسكري 
اللواء الركن حمـــد خليفة النعيمي كلمة قال 
فيهـــا “في غمـــرة االحتفـــاالت الوطنية التي 
تعيشها مملكتنا الغالية، نحتفل اليوم برعاية 
كريمة من ســـموكم، لتكريم الفائزين األوائل 
بجائـــزة ناصـــر بـــن حمـــد لالبتكار العســـكري 

بنسختها األولى للعام 2019”.
وأضـــاف “هذه الجائـــزة جاءت بمبـــادرة من 
ســـموكم لكافة منســـوبي قوة الدفاع، بهدف 
واالبتـــكار  الثقافـــة  ونشـــر  اإلبـــداع  تحفيـــز 
الطبيـــة  المجـــاالت،  كافـــة  فـــي  لديهـــم، 
والهندســـية والفنيـــة واإلداريـــة، وكذلك بأي 
مجال يخدم القطاع العســـكري من النواحي 

العملية، والتدريبية”.
وتابـــع النعيمي “كان لهـــذه المبادرة واإلعالن 
عـــن هـــذه الجائـــزة، أكبـــر األثـــر فـــي نفـــوس 
منسوبي قوة الدفاع، الذين ثمنوا عالًيا رؤية 
وهدف ســـموكم، في إتاحـــة كافة المجاالت، 

إلظهار الطاقة لدى المبدعين”.
وقـــال “لقد كان عـــدد المشـــاريع التي ُقدمت 
للمنافســـة على هـــذه الجائزة 102 مشـــروع، 
ما بين مشـــاركات بمشاريع طبية، وجماعية، 
ولقد قامت لجنة التحكيم المشـــكلة بأمر من 
ســـموكم وهم من أصحاب الخبرة والمعرفة، 
بعقد اجتماعات دورية حســـب خطة العمل، 
علـــى مدار مـــا يقارب العـــام، ودرســـت كافة 
المشـــاريع بعناية فائقة، ومناقشتها من كافة 

النواحي، العلمية والعملية والتطبيقية”.

وأكمـــل النعيمي “تـــم إجازة عدد 3 مشـــاريع 
لنيل جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العسكري، 
وهـــي على النحـــو التالـــي: جائزة للمشـــروع 
الفائز فـــي االبتكار العلمي، جائزة للمشـــروع 
الفائـــز فـــي االبتـــكار الميدانـــي، وجائـــزة في 

المشروع الفائز باالبتكار الفني”.
أن  المناســـبة  هـــذه  فـــي  “يســـعدني  وأردف 
أتقـــدم لســـموكم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنـــان، علـــى ثقتكـــم الغاليـــة، وعلـــى ما 
تقومـــون بـــه فـــي كافـــة المجاالت مـــن دعم 
مباشـــر، وإطالق المبـــادرات التي تخدم قوة 
دفاعنـــا الباســـلة، ومملكتنا الغاليـــة، في ظل 

راية صاحب الجاللة الملك، القائد األعلى”.
وأضاف “كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان 
لكافة المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين، وفي المستشـــفى العسكري، وعلى 
رأسهم القائد العام لقوة دفاع البحرين، على 
دعمـــه المتواصل لجائزة ســـموكم، والشـــكر 
موصـــول لكافـــة أعضـــاء اللجنـــة لجهودهم 
أفضـــل  فـــي  الحـــدث  هـــذا  إلبـــراز  الكبيـــرة 

صورة”.
للفائزيـــن  وثائقـــي  فيلـــم  بعدهـــا  وعـــرض 
الطبـــي  المجالـــي  فـــي  الثـــالث  بالجوائـــز 
والميدانـــي والفنـــي، إذ اســـتعرضوا بشـــكل 
واألهـــداف  االبتكاريـــة  مشـــاريعهم  مركـــز 

والنتائج المتوقعة منها.
وفـــازت فاطمـــة عبدالرحيـــم فخـــرو بجائزة 
ناصر بن حمد لالبتكار العسكري في المجال 
العلمـــي عن عالج االستســـقاء الدماغي ذات 

التجاويف المتعددة، باستخدام مادة الــ)6(.
وفي المجال الميداني، فاز فريق العمل آللية 
فيصل المدرعة، وهم العقيد مهندس محمد 
عبـــدهللا الدوســـري، العقيـــد متعاقد عيســـى 
يوســـف المحميـــد، الرائـــد مهنـــدس إبراهيم 
علي القاسمي، الرائد مهندس محمد يسوف 
الشروقي، مالزم أول خالد يوسف الذوادي، 

ومدني مهندس، يوسف حسين.
وفي المجال الفني، فاز الوكيل أول عيســـى 
االبتـــكار:  موضـــوع  عـــن  جناحـــي  عبـــدهللا 

تصميـــم مثبت لموجهات الصواريخ، لتمكين 
تشبيه عمله، وفحصة على األرض.

وقال قائد الحرس الملكي سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة إن “هـــذه الجائزة جاءت 
اليـــوم ونحن في أمس الحاجة لها، كما يقال 
بأمثالنا الشـــعبية إن )الحاجـــة أم االختراع(، 
وعليـــه فنحن نهتم ألن نحفز طاقات شـــبابنا 
مـــن الجنـــود والضبـــاط والنســـاء منهـــم، ألن 
يبتكـــروا وفـــق آخـــر مـــا توصـــل إليـــه العلم، 
فـــي الحـــروب التقليديـــة وغيـــر التقليديـــة، 

وفـــي المجاالت األخـــرى، العلمية، واإلدارية، 
والتقنيـــة، والهندســـية، وغيرهـــا مـــن األمور 
الميدانيـــة والتســـليح وكل ما يخص القطاع 

العسكري”.
وأضاف سموه “هذه الجائزة وبأول سنة لها، 
هي لجس النبض، ولنتعلم من أخطائنا، ولقد 
كان الفريق الذي قمت بتشـــكيله متميزا جًدا 
ومتقدمـــا، وذا كفاءة عالية، ولقد رأينا اليوم 
اســـتعراض المشـــاريع المبهـــرة والفائـــزة في 
مجال الطب )بأمراض الدماغ(، وفي المجال 

مميـــزة،  عســـكرية  آليـــة  ابتـــكار  الميدانـــي: 
وفـــي المجال الفنـــي: ابتكار مثبـــت لتحميل 

الصواريخ الخاصة بطائرات 16”.
وأكمل ســـموه “كلها ابتـــكارات محلية، تحفز 
الشـــباب على تنمية عقولهم، والهدف القادم 
بـــأن ننتقـــل إلـــى مســـتوى خليجـــي وعربي، 
ثم المســـتوى اإلقليمي، ثـــم الدولي، وبحيث 
والتطويـــر  البحـــث  مراكـــز  رؤســـاء  يكـــون 
الدوليـــة هـــم المحكمـــون على مشـــاريع هذه 
الفائـــزة،  لنـــا  يقدمـــون  مـــن  الجائـــزة، وهـــم 
حتـــى نقـــدم )الدمغـــة( الدولية، ولكي تشـــتد 

المنافسة، بمحصول صالح ومفيد”.
وقال ســـموه “المشـــاريع التي قدمها منتسبو 
قـــوة الدفـــاع مبهـــرة جـــًدا، ولقد رأينـــا منهم 
حماســـا واندفاعا، نتوقع على إثره مشـــاركة 
مميـــزة لهـــم فـــي الســـنوات المقبلـــة، تعكس 
بتوطيـــن  الملكيـــة  التوجهـــات  بنجاحاتهـــا 

الصناعية العسكرية البحرينية”.
إمـــكان  ومـــدى  المشـــاركة  معاييـــر  وعـــن 
تطويرها، قال ســـموه “راح نضيـــف بالتأكيد 
الجديـــد، ولكننـــا نريـــد أيًضـــا أن نبقـــى على 
الدمغة العسكرية واحتياج الجندي لمحاربة 
الطرق التقليدية، وستسهم األفكار الجديدة 
بزيـــادة قوتنـــا، وقدرة أن نواكـــب التطورات 
التـــي يقـــوم بهـــا العـــدو، وواجبنـــا اليـــوم هو 

الدفاع عن هذه المنطقة”.
وفي ســـؤال لـ ”البالد” عن الطموح البحريني 
بتأســـيس بمراكز بحث عســـكرية في الفترة 
مشـــاريع  لخـــروج  مرتكـــزا  تكـــون  المقبلـــة، 
وابتكارات عســـكرية محلية طموحة، أجاب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد: “طموحنا في 
ظـــل توجيهات جاللـــة الملك ليس له حد وال 
نهاية، وما هذه الجائزة إال بداية نجحنا فيها 

بتشجيع الناس وتحفيزهم”.

ناصر بن حمد: طموحنا ال حد له والجائزة هي البداية
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تعزيز الشراكة بين القضاء العسكري و“المحامين”
القضائيـــة اإلجـــراءات  فاعليـــة  تعزيـــز  يناقشـــان  الطرفـــان 

اســـتقبل رئيس القضاء العســـكري رئيس 
محكمة التمييز العسكرية اللواء حقوقي 
يوســـف فليفـــل، رئيس وأعضـــاء مجلس 
المنتخبيـــن  المحاميـــن  جمعيـــة  إدارة 
برئاســـة حســـن بديوي، وذلك فـــي مكتبه 
بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح 
يوم اإلثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م.
 وفي مستهل اللقاء، رّحب رئيس القضاء 
مجلـــس  وأعضـــاء  برئيـــس  العســـكري 
البحرينيـــة،  المحاميـــن  جمعيـــة  إدارة 
معرًبـــا لهـــم عـــن خالـــص تهانيه بمناســـبة 
انتخابهـــم ونيلهم ثقة الجمعية العمومية، 
مشـــيًدا بالدور الذي تضطلع بـــه الجمعية 
والمحامـــون في خدمة منظومـــة العدالة 
والدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ 
دولة القانـــون والمؤسســـات المنبثقة عن 
المشـــروع اإلصالحي لعاهـــل البالد القائد 

صاحـــب  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  األعلـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مؤكًدا على حرص القضاء العســـكري في 
ظـــل توجيهـــات القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفة على تعزيز الشـــراكة 
الســـبل  كافـــة  وتوفيـــر  المحاميـــن  مـــع 

واإلمكانيـــات التـــي من شـــأنها أن تســـهل 
عليهم ممارسة واجبهم النبيل.

 كمـــا تم خالل اللقاء عرض إيجاز لرئيس 
وأعضاء مجلـــس إدارة جمعية المحامين 
حـــول قانـــون القضـــاء العســـكري وتاريخ 
نشـــأة المحاكم العســـكرية وصواًل إلنشاء 
محكمة التمييز العســـكرية واختصاصات 

كلٍّ منهـــا، إضافـــة إلـــى درجـــات التقاضي 
لـــدى  القضائـــي  الجهـــاز  فـــي  المتاحـــة 
المنظومة العســـكرية وحقوق المتقاضين 
قانـــون  ألحـــكام  الخاضعيـــن  والمتهميـــن 
القضاء العسكري، كما تم كذلك االستماع 
إلـــى مختلـــف المقترحـــات واآلراء لتعزيز 

فاعلية اإلجراءات القضائية.
 وقد أعرب رئيـــس جمعية المحامين عن 
بالـــغ امتنانـــه لحفـــاوة االســـتقبال، منّوًها 
علـــى دور قـــوة دفاع البحريـــن في حفظ 
وصـــون مكتســـبات الوطن والدفـــاع عنه، 
مشـــيًدا بالتقـــدم الملحـــوظ والبـــارز الذي 
وصـــل إليـــه القضـــاء العســـكري وأجهزته 
المتمثلـــة بالنيابـــة العســـكرية والمحاكـــم 
العسكرية والشئون القانونية ومنتسبيهما 
من اســـتقاللية وتميـــز وخبرة في المجال 

القضائي والقانوني.

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريق الركـــن عبد هللا النعيمي 
بمكتبه في القيادة العامة سفير 
إمبراطوريـــة اليابـــان هيديكـــي 

ايتو.
ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
اليابـــان  إمبراطوريـــة  بســـفير 
الصديقـــة، حيـــث تـــم مناقشـــة 

عـــدد مـــن المواضيع التـــي تعّزز 
والتعـــاون  الثنائيـــة  العالقـــات 
والتنسيق المشـــترك القائم بين 

البلدين.
التعـــاون  اللقـــاء مديـــر   حضـــر 
العســـكري اللـــواء الركـــن بحري 
محمد السادة، وعدد من ضباط 

قوة دفاع البحرين.

وزير الدفاع يبحث العالقات 
الثنائية مع اليابان

المناعي ترقى... وتوفى

نعـــى مغـــردون عســـكرًيا بحرينًيـــا 
رحـــل للرفيق األعلـــى بعد يوم من 

ترقيته.
“السوشـــال  منصـــات  وشـــهدت 
ميديا” بالبحرين اقتباسات وصور 
وفيديو للفقيـــد ناجي عبداللطيف 

البحريـــة  ســـالح  مـــن  المناعـــي 
الملكي.

ونعى نجل المناعي والده بكتابته 
“توفيـــت ثاني يوم مـــن ترفيعك.. 
عسى ربي يعوضك خير من الدنيا 
ومـــا فيهـــا.. هللا يرحمـــك ويغمـــد 

روحك الجنة”.
وذكر آخرون أن المرحوم المناعي 

تعرض لوعكة صحية أثناء العمل، 
ونقل للعيادة ومنها لقســـم العناية 
المركزة بالمستشـــفى العسكري ثم 

أسلمت روحه لبارئها.
صبـــاح  الثـــرى  الراحـــل  ووري 

األربعاء بمقبرة المحرق. 
وكتـــب كثيـــرون أدعيـــة تدعـــو له 

بالرحمة والمغفرة.
مواراة الـفـقـيــد الـثــرى بـمـقـبــرة الـمـحــرق

 محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام



جوامع ومساجد تتأهب... تعرف على كيفية صالة الكسوف
وفًقــا لحســاب إدارة شــؤون األئمــة بالمســجد الحــرام، تــم اإلعــان عن 
إقامــة صــاة الكســوف صبيحــة اليــوم الخميــس بإمامــة الشــيخ ياســر 
الدوسري، فيما أعلنت الكثير من الجوامع المركزية والمساجد في دول 

الخليج العربي عن أماكن وأوقات إقامة الصاة.

وعلـــى ذات الصعيـــد، دعـــت إدارة 
مملكـــة  فـــي  الســـنية  األوقـــاف 
البحرين أئمة الجوامع والمســـاجد، 
الجمعيـــة  إفـــادة  علـــى  وبنـــاًء 
البحرينية الفلكية بوقوع كســـوف 
الشـــمس اليوم الخميس مع شروق 
 7:49 الســـاعة  وحتـــى  الشـــمس 
صباًحـــا، إلـــى إقامـــة الصـــاة عنـــد 
رؤيـــة الكســـوف مـــع التـــزام الهدي 
النبـــوي وربـــط المصليـــن بالمقاصد 

والمعاني العظيمة لهذه اآلية.
شـــبيهة  دعـــوة  تصـــدر  لـــم  فيمـــا 
الجعفريـــة،  األوقـــاف  إدارة  مـــن 
ووفـــق اتصال من “البـــاد” مع أحد 
المسؤولين باإلدارة قال: “لم تصدر 
دعوة والحال أن المســـاجد في كل 

المناطق ستقيم الصاة با شك”.
الجوامـــع  مـــن  العديـــد  وأعلنـــت 
والمســـاجد في بعـــض المناطق من 
خال إعانات وتصاميم عن إقامة 

صاة الكســـوف أو “صـــاة اآليات” 
وأوقات إقامتها.

وتعتبر صاة الكســـوف، لدى جميع 
طوائفهـــم،  بمختلـــف  المســـلمين 
واحـــدة مـــن الصلوات التـــي تجمع 
ســـبحانه  هللا  ذكـــر  علـــى  النـــاس 

وتعالى، واالبتهال بـــأال يقع مكروه 
علـــى األمـــة، وممـــا ورد فـــي كتـــب 
المسلمين أن الشمس انكسفت على 
عهد رسول هللا “ص”، فصلى وسلم 
وقـــام قياًما طويًا نحًوا من قراءة 
ســـورة البقرة ثم ركع ركوًعا طويًا 

ثـــم رفـــع فقـــام قياًمـــا طويـــًا وهو 
دون القيـــام األول ثـــم ركـــع ركوًعا 
طويًا وهـــو دون الركوع األول ثم 
ســـجد ثم قـــام قياًمـــا طويـــًا وهو 
دون القيـــام األول ثـــم ركـــع ركوًعا 
طويًا وهـــو دون الركوع األول ثم 
رفـــع فقـــام قياًما طويـــًا وهو دون 
القيام األول ثـــم ركع ركوًعا طويًا 
وهـــو دون الركوع األول ثم ســـجد 
ثـــم انصـــرف وقـــد تجلت الشـــمس 
فقـــال عليـــه الصـــاة والســـام “إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات هللا 
ال يخســـفان لمـــوت أحد وال لحياته 

فإذا رأيتم ذلك فاذكروا هللا”.

ويحيـــن وقت صاة الكســـوف من 
بدايتـــه إلى نهايته، ويتـــم المصلي 
صاتـــه حتـــى لـــو ذهب الخســـوف 
أو الكســـوف، وال تعـــاد الصـــاة لـــو 
انتهـــى منها ولم يذهب الخســـوف 
أو الكســـوف بل يســـتمر المسلمون 
في الدعاء واالستغفار والموعظة، 
وتذكيـــر النـــاس بقـــدرة هللا وبيـــان 
حكمة الكســـوف، والحث على فعل 
الطاعـــات وتـــرك المنكـــرات، وكثرة 
واالســـتغفار  والتضـــرع  الدعـــاء 
والصدقـــة وغيـــر ذلك مـــن األعمال 
مـــا  هللا  يكشـــف  حتـــى  الصالحـــة 

بالناس.

“السنية” 
دعت المشايخ 

إلقامة 
الصالة

“الجعفرية” لم 
تصدر دعوة 

والصالة ستقام 
بالمساجد

local@albiladpress.com
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أحمد كريم

سعيد محمد

تشــهد مملكة البحرين اليوم الخميس 26 ديســمبر 2019 كســوًفا للشــمس من الساعة 6:22 ولغاية 7:49 صباًحا، وهو حدث فريد 
من نوعه ولكنه خطير أيًضا!

إذ يمكن أن يؤّدي النظر نحو الشمس بصورة مباشرة إلى أذّية دائمة للعينين أو اإلصابة بالعمى، لذلك ُتستخدم تقنيات خاصة 
لحماية العينين أو اتباع أساليب غير مباشرة عند مشاهدة الكسوف الشمسي.

وبإمكانـــك مشـــاهدة لحظة اكتمال 
حجب القرص الشمســـي للكســـوف 
دون  بالعيـــن  للشـــمس  الكلـــي 
أن  إاّل  اســـتخدام وســـيلة حمايـــة، 
هـــذه الممارســـة خطيـــرة إلـــى حـــد 

كبير.
ويكمـــن الســـبب فـــي عـــدم قـــدرة 
معظـــم النـــاس علـــى التعـــرف على 
والـــذي  الكلـــي  الكســـوف  أطـــوار 

يســـتمر ألكثـــر مـــن ســـاعتين حتى 
بلوغه الطور الكلـــي التي ال تتعدى 
زمًنا أقل من 8 دقائق في أي مكان 
يقـــع فيـــه الكســـوف الكلـــي حـــول 

العالم.
ال  الشـــمس  أن  األبحـــاث  وتؤكـــد 
تصدر أثناء الكسوف أي إشعاعات 
مضرة بالعين غير تلك التي تطلقها 
عادة ونحن نعلـــم أن التحديق إلى 

الشـــمس في األحوال العادية لمدة 
15 ثانية كفيل بالتسبب بالعمى.

الشـــمس  خطـــورة  تكمـــن  وهنـــا 
أشـــعة  تصـــدر  التـــي  المكســـوفة 
ضوئيـــة أقل؛ بســـبب اســـتتار جزء 
من قرص الشمس، ما يجعل حدقة 
العين تتوّســـع بشـــكل كبيـــر وتبقى 
مشدودة بالمنظر دون شعور بآثاره 

المدمرة على شبكية العين.

التحديق بالشمس المكسوفة يعمي العين

رغبة مشتركة لوصول “الجنوبية” إلى أعلى درجات الرقي
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي يؤكـــد اســـتمرار التواصـــل مـــع األهالـــي ومتابعـــة مختلـــف المشـــاريع

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفة آل خليفة في 
المجلـــس األســـبوعي بالمحافظـــة، عددا 
مـــن وجهـــاء وأعيان وأهالـــي المحافظة 
وكبـــار المســـؤولين وضبـــاط مـــن وزارة 

الداخلية واإلعاميين.
تشـــهده  مـــا  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
المحافظـــة الجنوبيـــة من نهضـــة وتقدم 
يعود للتوجيهات الســـديدة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وبدعم كبير مـــن رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، ومؤازرة ولـــي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وشـــدد سموه على أن المحافظة ماضية 
في التمســـك بقيم التواصـــل واللقاءات 
المباشـــرة مـــع األهالـــي؛ لمـــا لهـــا مـــن أثر 
في تعزيـــز العاقات والروابط بين أبناء 
الموضوعـــات  كل  ومناقشـــة  المجتمـــع، 
الـــرؤى  تحقيـــق  فـــي  تســـهم  التـــي 
مـــن شـــأنها تحقيـــق  التـــي  والتطلعـــات 

حزمة من المشاريع التي ترتقي بمجتمع 
المحافظة، عبر القنوات المختلفة أبرزها 
المجلس األســـبوعي للمحافظـــة، والذي 
يعتبـــر منصـــة لتلقـــي العديد مـــن اآلراء 
والمقترحات واالستماع إلى احتياجات 

األهالي من جميع مناطق المحافظة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي 
بمســـتوى التعاون والشـــراكة القائمة بين 
المحافظة الجنوبية والعديد من اإلدارات 
خـــال  مـــن  الداخليـــة،  بـــوزارة  األمنيـــة 

تبّنـــي المحافظـــة العديد مـــن المبادرات 
والبرامـــج المشـــتركة التـــي تســـهم فـــي 
تعزيـــز األمـــن المجتمعـــي وتحقيق مزيد 
من المكتســـبات واإلنجازات األمنية في 
ربـــوع المحافظـــة، منوًها ســـموه إلى أن 
المحافظة الجنوبية تشـــهد تنفيذ العديد 
من المشـــروعات التنموية في المجاالت 
االجتماعية واألمنية والخدمية التي من 
شأنها أن تشكل نقلة نوعية في المستوى 
الحضـــاري وتوفير أفضل الخدمات التي 

تتميز بالجودة والكفاءة لألهالي.
واســـتعرض ســـموه مع الحضـــور أبرز ما 
شهدته المحافظة خال العام 2019 من 
إنجـــازات في المجال األمنـــي والتنموي 
حـــرص  ســـموه  مؤكـــًدا  واالجتماعـــي، 
واهتمـــام المحافظـــة لمواصلـــة الجهـــود 
في التواصل الدائم مع األهالي ومتابعة 
التنمويـــة  المشـــاريع  مختلـــف  ودعـــم 

الكبرى التي تقام في المحافظة.
وأشاد ســـمو المحافظ بمستوى التعاون 

المحافظـــة  بيـــن  القائـــم  والتنســـيق 
والمؤسســـات  الجهـــات  ومختلـــف 
الحكوميـــة واألمنيـــة واألهليـــة، والـــذي 
ينعكـــس بصـــورة إيجابـــا علـــى منظومة 
تشـــهدها  التـــي  الحضـــاري  التطـــور 
المحافظـــة علـــى  المحافظـــة، إذ تعمـــل 
تلبيـــة احتياجـــات المواطنين مع العديد 
المختصـــة،  والجهـــات  الـــوزارات  مـــن 
األمر الذي يجســـد الرغبة المشتركة في 
الوصـــول بالمحافظة إلـــى أعلى درجات 

الرقي على صعيد التنمية.
مـــن جهتهـــم، توجـــه الحضـــور بجزيـــل 
الشـــكر والتقدير لسمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة لحرص ســـموه 
الدائـــم علـــى االلتقاء بأهالـــي المحافظة 
علـــى  والتعـــرف  إليهـــم  واالســـتماع 
متطلباتهـــم، مؤكديـــن أن نهـــج األبـــواب 
المفتوحة الذي يتبعه ســـموه، ساعد في 
تحقيـــق العديد من اإلنجـــازات التنموية 

بالمحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

نظارات الكسوف ليست لـ “الكشخة” أو السياقة
اســـتلمت مواطنـــة بحرينية النظارة 
الكســـوف  لمشـــاهدة  المســـتخدمة 
ديســـمبر   26 الخميـــس  المرتقـــب 
2019 مـــن إحدى المحافظات، وهي 
تهم بالخروج ســـألت الموظف: “هل 
أرتديهـــا وأنا أقـــود الســـيارة؟”، فرد 
عليها مازًحا: “بتدعمين وبتشـــلخين 
ســـيارتك.. فهـــذه النظارة تســـتخدم 
لمشاهدة الكسوف فقط فهي معتمة 
ا من  أساًســـا وال يمكن النظـــر طبيعيًّ

خالها”.
الكســـوف،  لمشـــاهدة  واســـتعداًدا 
اهتم بعـــض المواطنيـــن والمقيمين 
باقتناء النظارات الخاصة، فيما كان 
البعـــض يّتجه إلـــى مراكز البصريات 
وبعـــض المحـــال التجاريـــة للســـؤال 
حـــول مـــا إذا تتوفر هـــذه النظارات، 
وحســـب أحـــد العامليـــن فـــي مركـــز 
للبصريـــات، فـــإن عـــدًدا قليـــًا مـــن 
النـــاس جـــاء ليقتنـــي هـــذه النظارة 

التـــي ال تتوافـــر لدينـــا أصـــًا”، ومـــع 
تزايد اإلرشادات وتعليمات الوقاية 
من أشعة الشـــمس، تناقل الكثيرون 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  معلومـــات 
االجتماعـــي، وكان األبرز منها مقطع 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـجله  فيديـــو 
لمستشـــفى الملك خالـــد التخصصي 
عبدالعزيـــز  االستشـــاري  للعيـــون 
الراجحـــي وانتشـــر فـــي العديـــد من 
مجموعات “الواتس أب” وحســـابات 
التواصـــل االجتماعي على مســـتوى 
الخليج العربي، يحّذر فيه من النظر 

إلى الشمس أثناء الكسوف.

مقطعـــه  فـــي  الراجحـــي  ووّجـــه 
التحذيـــر بالقـــول: “ال تنظـــروا إلـــى 
إلـــى  تنظـــروا  ال  رجـــاًء  الشـــمس.. 
الشـــمس أثناء الكســـوف من بدايته 
إلـــى نهايتـــه، والنظـــارات الشمســـية 
لن تحميك حتى لو لبســـت نظارتين 
فوق بعض، واستخدام التليسكوب 
لن يحميـــك والنظر من خال فتحة 
كاميـــرا التصوير حتى لـــو تنظر من 
خال شاشـــة الجـــوال حين توجهها 
للشـــمس لن تحميـــك، فقـــد توجهها 
بطريقـــة غيـــر مقصـــودة وتنكشـــف 
فاألشـــعة  الشـــمس،  ألشـــعة  العيـــن 
ا على  أثناء فترة الكسوف قوية جدًّ
العين والبؤبؤ يكون متسًعا وبالتالي 
تحرق األشعة الخايا الموجودة في 
مركز البصر في الشـــبكية ولن تشعر 
بألـــم فـــي لحظتهـــا، كمـــا أن ضعـــف 
ـــا وقد يخف  النظر ســـيكون تدريجيًّ
مـــع الوقت وقـــد ينتهي فـــي النهاية 

إلـــى عمـــى كامـــل، فانتبهـــوا ونبهوا 
عـــدم  األمـــر  تطلـــب  وإذا  أطفالكـــم 
الخـــروج مـــن المنزل إلـــى أن تنتهي 

حالة الكسوف بالشكل الكامل”.
ووفًقا ألطباء العيون المتخصصين، 
والمعلومـــات المتوفـــرة فـــي العديد 
فـــإن  اإللكترونيـــة،  المواقـــع  مـــن 
مشـــاهدة الشـــمس بالعين المجردة 
يـــؤذي  أن  يمكـــن  الكســـوف  أثنـــاء 
بشـــكل كبيـــر شـــبكة العيـــن، حيـــث 
الظاهـــرة  هـــذه  تســـبب  أن  يمكـــن 
والمعروفة باســـم “عمى الكســـوف”، 
ضعًفـــا مؤقًتـــا أو دائًما فـــي الرؤية، 
تـــؤدي  قـــد  الحـــاالت  أســـوأ  وفـــي 
وال  العمـــى،  إلـــى  الســـيناريوهات 
فـــوري  ألـــم  أو  أعـــراض  أي  توجـــد 
قـــد يســـببه  الـــذي  بالضـــرر  يرتبـــط 
الشـــمس  لكســـوف  مباشـــرة  النظـــر 
للعيـــن، لذلـــك فإنـــه مـــن الصعب أن 
تعرف مباشـــرة مـــا إذا كانـــت العين 

تضـــررت بالفعل بســـبب الكســـوف، 
حيث تبدأ األعراض بشكل عام بعد 
12 ســـاعة من مشـــاهدة الكســـوف، 
عندما يســـتيقظ الناس في الصباح 

وياحظون أن رؤيتهم قد تغّيرت.
 أما النظارات الشمسية المستخدمة 
للكسوف، فيلزم أن تكون قادرة على 
حجـــب األشـــعة بنســـبة 99.99 %، 
فهذه النظارات ليســـت لاســـتخدام 

أثنـــاء الســـياقة أو “للكشـــخة” كونها 
ذات مرشـــحات معتمـــة، باإلضافـــة 
إلـــى أهميـــة التأكـــد مـــن أن نظـــارة 
للمواصفـــات  مطابقـــة  الكســـوف 
االســـتخدام،  فـــي  وآمنـــة  الدوليـــة 
وفي حال وجود ضرر أو خدش في 
مرشـــح نظارة الكســـوف، فاألفضل 
عدم اســـتخدامها على اإلطاق في 

المشاهدة المباشرة للشمس.

نموذج من النظارات المستخدمة لمشاهدة الكسوف

طبيب عيون: 
األشعة “خطرة 
حتى لو لبست 

نظارتين”



المنامة - بنا

أكد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( رائـــد محمد بن شـــمس أن 40 
% من الوكالء والوكالء المساعدين 
الذين صدرت تعييناتهم في القطاع 
الحكومي هـــم من خريجي البرنامج 
الوطني لتطوير القيادات الحكومية، 
الـــذي يقدمـــه معهـــد اإلدارة العامـــة 
“بيبـــا” لموظفـــي القطـــاع العـــام على 
الوظيفيـــة،  مســـتوياتهم  اختـــالف 
مؤكـــًدا أن المعهـــد يســـعى من خالل 

البرنامج الوطني بالتعاون مع ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة، إلى ربـــط التطور 
الوظيفـــي ورفـــع مســـتوى القـــدرات 

بالترقي الوظيفي. 
 جـــاء ذلـــك، فـــي اللقـــاء الـــذي نّظمه 
المعهـــد لمســـؤولي التدريـــب لعـــرض 
خطة المعهد التدريبية لعام 2020م.

وأوضح شمس أن 88 مديًرا ووكياًل 
ووكياًل مساعًدا تخرجوا من البرنامج 
الوطني لتطوير القيادات الحكومية، 
الوطنـــي  البرنامـــج  أن  إلـــى  مشـــيًرا 

للترقـــي  وأولويـــة  أساســـي  شـــرط 
عليـــه  نّصـــت  لمـــا  وفًقـــا  الوظيفـــي، 
تعليمـــات ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة.  
وأشاد بالعالقات االستراتيجية التي 
تربـــط المعهـــد بمســـؤولي التدريـــب 
فـــي القطـــاع الحكومـــي، فهـــم اليوم 
شـــريٌك أساســـي ومحـــرٌك رئيس في 
تنفيذ الخطط الوطنية وعلى رأســـها 
الرؤيـــة االقتصادية 2030 من خالل 
مســـاهمتهم مع المعهد فـــي االرتقاء 

باألداء الحكومي. شمس

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفة 
أمـــس  الملكـــي  بالديـــوان  بمكتبـــه 
ســـفير جمهورية مصر العربية ياسر 
تعيينـــه  بمناســـبة  وذلـــك  شـــعبان، 

سفيًرا لبالده في المملكة.
 وأشـــاد وزير الديوان الملكي خالل 
اللقـــاء بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة 
والروابـــط المميزة التـــي تجمع بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 

العربيـــة، منّوًها بالحرص المشـــترك 
علـــى تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بمـــا 
يعود بالخير واالزدهار على البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأعـــرب وزيـــر الديـــوان الملكي عن 
المصـــري  للســـفير  تمنياتـــه  أطيـــب 
بالتوفيـــق والنجاح فـــي أداء مهامه 
الدبلوماســـية بمـــا يســـهم فـــي دعم 
وتعزيز التنسيق المشترك في كافة 

المجاالت.

تعزيز التعاون الثنائي مع مصر

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدأ برنامج “مخيـــم التكنولوجيا للفتيات” 
أعمالـــه بتدريب أول دفعة من منتســـبات 
هذا البرنامج الذي ينظمه المجلس األعلى 
للمـــرأة بدعـــم من شـــركة “زيـــن البحرين” 
وبالتعـــاون مـــع مركـــز “كليفر بـــالي”، الذي 
يهـــدف الـــى وتنميـــة قـــدرات ألـــف فتـــاة 
عامـــًا  و14   8 بيـــن  أعمارهـــن  بحرينيـــة 
علـــى مبـــادئ متنوعـــة في مجـــال التقنية 
األنشـــطة  إطـــار  فـــي  المســـتقبل  وعلـــوم 
التابعـــة للفعاليات المصاحبـــة ليوم المرأة 
البحرينيـــة هـــذا العـــام “المرأة فـــي مجال 

التعليم العالي وعلوم المستقبل”.
وفي الورشـــة التدريبية األولـــى للبرنامج 
فـــت الفتيـــات علـــى أساســـيات لغـــات  تعرَّ
البرمجـــة، والـــدارات اإللكترونية، وكيفية 

بنـــاء المواقع اإللكترونية، وتصميم ألعاب 
كمبيوتـــر بســـيطة بنـــاء علـــى المعلومـــات 
التـــي جـــرى تزويدهـــن بهـــا. كمـــا تـــم في 
الورشـــة التركيـــز علـــى عدد من األنشـــطة 
والمواضيع لتشجيع الفتيات على اإلبداع 

فـــي مجال تطوير وتصميـــم البرامج مثل 
التشـــفير والبرمجـــة والتفكير الخوارزمي 
الطالبـــات  واســـتخدام  الرقمـــي،  واألمـــن 
للمهارات التكنولوجية من خالل البرنامج 

لتصميم مشروع ذا تأثير على المجتمع. 

بدء أعمال “مخيم التكنولوجيا للفتيات”

40 % من الوكالء والوكالء المساعدين من خريجي “تطوير القيادات”

تعزيز التنسيق بين “الداخلية” و“النواب”
ــرار فـــي الــمــمــلــكــة ــ ــق ــ ــت ــ ــد مـــن األمـــــن واالس ــزي ــم ــا ل ــًق ــي ــق ــح ت

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، أمـــس، رئيـــس لجنة 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــئون 
واألمـــن الوطني بمجلس النواب 

النائب محمد البوعينين.
رّحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي   
الوزيـــر برئيـــس اللجنة، مشـــيًدا 
بدور مجلس النواب وما يعكسه 
فـــي  تتمثـــل  وطنيـــة  روح  مـــن 
الموضوعات والقضايا التي يتم 
طرحهـــا وبحثهـــا داخل المجلس 
بمـــا يصـــب فـــي صالـــح الوطـــن 

والمواطن.
 وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عدد 

مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشـــترك التي من شـــأنها تعزيز 

التعـــاون والتنســـيق بيـــن وزارة 
النـــواب،  ومجلـــس  الداخليـــة 

األمـــن  مـــن  لمزيـــد  تحقيًقـــا 
واالستقرار في ربوع البالد.

المنامة - وزارة الداخلية

 










    









     
   
   
      
    
    
    
    
 
     

   

البحرين داعمة لكل أبناء الديانات اقتداًء بنهج جاللة الملك
المسيح بميالد  باحتفاالتهم  المسيحية  الديانة  أبناء  يهنئ  حميدان 

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان، خادم الكنيسة اإلنجيلية 
“البيـــارق  جمعيـــة  رئيـــس  الوطنيـــة، 
البيضـــاء”، القـــس هانـــي عزيـــز، يرافقـــه 
13 قســـًا مـــن رؤســـاء الكنائـــس المقامـــة 
فـــي مملكة البحريـــن والممثلـــة لمختلف 
الطوائف المسيحية من الجنسيات كافة، 
أبرزهم راعي كنيســـة ســـانت كريستوفر 
األب بيل شـــوارتز، وراعي كنيســـة الروم 
األرثوذوكس األب سابا هايدوسيان، في 

مكتبه بمبنى الوزارة.
 وقـــدم حميـــدان إلـــى الحضـــور التهنئة 
الســـيد  بميـــالد  االحتفـــاالت  بمناســـبة 
المســـيح، مؤكدًا توفيـــر الدعم والرعاية 
ألبنـــاء الديانـــة المســـيحية ولـــكل أبنـــاء 
الديانـــات األخرى التي تمـــارس حقوقها 
وتحتفل بمناسبتها الدينية بصفة عامة، 

من منطلـــق اإليمـــان الصـــادق، والتنفيذ 
العملـــي للتوجيهات الســـامية من جاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  العاهـــل 
خليفة، ضمن المسيرة التنموية الشاملة 

لجاللته.
وتـــم التحـــاور بشـــأن شـــؤون الكنائـــس 
التي تحتضنها مملكة البحرين، وتخضع 

إلشـــراف الـــوزارة، إذ قـــدم القـــس هاني 
عزيـــز ومرافقيـــه من القساوســـة الشـــكر 
لعاهل البالد وللحكومة، على تخصيص 
األرض لبناء الكاتدرائية المســـيحية في 
البحرين، وعلـــى الرعاية واالنفتاح الذي 
تتمتع بها المسيحية، والتسامح األصيل 
والتعايش المميز بين أبناء كافة األديان 

علـــى أرض المملكة، حيث إن هناك نحو 
19 كنيســـة مســـجلة فـــي الـــوزارة تمثل 

الطوائف المسيحية كافة. 
كما وتم خـــالل اللقاء، االتفاق على عقد 
اجتماعـــات دورية بين رؤســـاء الكنائس 
الـــوزارة  فـــي  المعنييـــن  والمســـؤولين 

لبحث أية مستجدات.

برنامج مخيم التكنولوجيا للفتيات يبدأ أعماله

حميدان متوسطًا رؤساء الكنائس

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

نيابـــة عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
مملكـــة  ســـفير  نقـــل  خليفـــة،  آل 
البحرين لدى الجمهورية الجزائرية 
فـــؤاد  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
تعـــازي  خالـــص  أمـــس،  البحارنـــة، 
ومواســـاة صاحـــب الجاللـــة الملك 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفة وولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى حكومـــة وشـــعب الجمهوريـــة 
الجزائريـــة الديمقراطية الشـــعبية، 
بوفـــاة نائـــب وزير الدفـــاع الوطني 
الوطنـــي  الجيـــش  أركان  رئيـــس 

الشعبي أحمد صالح.
 وقـــد أعـــرب الســـفير فـــؤاد صادق 
البحارنـــة عن أحـــّر التعازي ألســـرة 
الجزائـــري  الشـــعب  وإلـــى  الفقيـــد 
مبتهـــالً  صالـــح،  بوفـــاة  الشـــقيق، 
ســـعادته إلى هللا أن يتغمـــد الفقيد 

بواسع رحمته.

البحارنة يقّدم التعازي بوفاة نائب وزير الدفاع الجزائري

المنامة - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أعلنت المؤسســـة العامة لجسر الملك 
فهد عـــن إطالق التشـــغيل التجريبي 
وإنهـــاء  الناريـــة  الدراجـــات  لعبـــور 
إجـــراءات ســـائقيها بيـــن الســـعودية 
والبحريـــن اعتبـــارًا مـــن مطلـــع يناير 
2020 ابتـــداًء مـــن الســـاعة الثامنـــة 
صباحًا بعـــد صدور موافقـــة الجهات 
المملكتين.وأكـــد  كال  فـــي  المختصـــة 
عمـــاد  للمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المحيسن أنه سيتم السماح بعبور قائدي 
الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين 
في فترة التشـــغيل التجريبي شريطة أن 
تكـــون المركبة مرخصـــة وتحمل لوحات 
مروريـــة وخاضعـــة لألنظمـــة والقوانيـــن 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول 

وســـيتم  البحريـــن،  ومملكـــة  الســـعودية 
تقديـــم هـــذه الخدمـــة علـــى مـــدار اليـــوم 
طيلة أيام األســـبوع، على أن يتم إيقافها 
مؤقتـــًا حفاظـــًا على ســـالمة المســـافرين 

عند سوء األحوال الجوية.
وأوضح أنه تم تخصيص المســـار أقصى 

قائـــدي  إجـــراءات ســـفر  اليميـــن إلنهـــاء 
إنهـــاء  مناطـــق  فـــي  الناريـــة  الدراجـــات 
اإلجـــراءات قـــدوم ومغـــادرة بالجانبيـــن 
الســـعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة 
جميع مســـارات دفـــع الرســـوم بالجانبين 
لتحصيل رســـوم عبور قائـــدي الدراجات 
الناريـــة والتـــي تـــم تحديدهـــا بقيمـــة 25 
ريـــال ســـعودي أو 2.50 دينـــار بحرينـــي 
لالتجـــاه الواحـــد. كمـــا أهـــاب المحيســـن 
بجميع ســـائقي الدراجات النارية االلتزام 
باشـــتراطات وضوابط السالمة والسرعة 
المناســـبة  المالبـــس  واقتنـــاء  المحـــددة 
وارتداء خـــوذات الرأس وحامي العينين 
وااللتزام أيضًا بالمسارات المخصصة لهم 
باتبـــاع اللوحات اإلرشـــادية فـــي مناطق 

اإلجراءات.

جسر الملك فهد يسمح بعبور الدراجات النارية

المنامة - بنا

في إطـــار مبادراتهـــا إلتاحة منصات 
متعـــددة  إلكترونيـــة  وقنـــوات 
وتســـهيل  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الحكوميـــة،  المعامـــالت  انجـــاز 
أعلنـــت هيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة عـــن تدشـــين مجموعة 
جديدة من قنوات الدفع اإللكتروني 
بالتعـــاون مع القطاع الخاص أحدثها 
أكشـــاك ســـداد لخدمة الدفـــع الذاتي 
بالتعـــاون مـــع شـــركة )ســـداد( لنظام 

الدفع اإللكتروني.
ومن أولى الخدمات التي تم إطالقها 
المروريـــة  المخالفـــات  دفـــع  خدمـــة 
بالتنســـيق مـــع اإلدارة العامة للمرور، 
والعمل جـــاٍر مع الجهـــات الحكومية 
لتدشـــين المزيد مـــن الخدمـــات عبر 
بيـــن  مـــا  للشـــراكة  تعزيـــزًا  )ســـداد(، 
ودعمـــًا  والخـــاص،  العـــام  القطـــاع 
فـــي  اإللكترونـــي  التحـــول  لمســـيرة 
مـــن  وتحويلـــه  الحكومـــي  القطـــاع 

مشغل إلى منظم للخدمات.

الجديـــر ذكره أن خدمـــات الحكومة 
جميـــع  عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة 
قنواتهـــا، ومـــن ضمنهـــا )ســـداد(، قـــد 
تـــم تصميمها وفق أعلى مســـتويات 
التـــي  األمنيـــة  والمعاييـــر  الجـــودة 
مـــا  وهـــو  البيانـــات،  ســـرية  تضمـــن 
المعامـــالت  إنجـــاز  تيســـير  يضمـــن 
الوصـــول  وانســـيابية  للمواطنيـــن 

إليها.
وتشـــهد خدمـــات الدفـــع اإللكتروني 
إقباالً متناميًا سنويًا بمتوسط زيادة 

يصل إلـــى %37 تقريبـــًا، األمر الذي 
يتماشـــى مع اســـتراتيجية الحكومة 
اإللكترونيـــة الراميـــة لزيـــادة إنجـــاز 
إلكترونيـــًا  الحكوميـــة  الخدمـــات 
عوضـــًا عن الطريقة المعتادة، وعليه 
ارتـــأت الهيئـــة التوســـع فـــي تقديـــم 
قنوات متنوعة لتشـــجيع االستفادة 
من هـــذه الخدمـــات، خصوصـــًا وأن 
أكشـــاك ســـداد لخدمة الدفـــع الذاتي 
تمتلـــك لقرابـــة 850 جهـــازا موزعين 

على كافة أنحاء المملكة.

“الحكومة اإللكترونية” تطلق خدمات جديدة عبر “سداد”

عماد المحيسن



طالب رئيس لجنة الخدمات الممثل البلدي لعاشــرة الشــمالية محمد الظاعن 
بضــرورة اإلســراع بحلحلــة ملــف المســاجد الخشــبية العشــرة فــي الدائــرة، 
موضًحــا أن هنــاك قائمــة لعــدد مــن المتبرعيــن، ولكــن الوضــع ال يــزال يراوح 
مكانــه، مضيًفــا “نطلب بتخصيــص األراضي الخاصة بالمســاجد دون أبطاء، 
لمنفعــة النــاس”. وأوضــح الظاعــن فــي حديث مــع “البالد” أن بعــض المناطق 
الجديــدة بمدينــة حمــد دون شــبكات للصــرف الصحــي، مبيًنــا أنهــا تتســبب 
بأضــرار بيئيــة وصحيــة خطيــرة علــى النــاس، أهمهــا فيضــان “البالعــات”، ما 

ينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات.
 كيف تنظر سير المشاريع الخدمية  «

والبلدية في عاشرة الشمالية؟ هل 
األمور على ما يرام؟

هناك الكثير من المشاريع العالقة، التي 
سنوات،   4 لها  الزمنية  الفترة  تخطت 
ــارع الشيخ  مــثــل مـــشـــروع مــمــشــى شــ
 ،)6( دوار  بــمــخــرج  ســلــمــان  بــن  خليفة 
ومشروع األسواق المركزية الذي طرح 
المستثمر  تعثر  بعد  للمزايدة  مــجــدًدا 
بـــه، ومــشــروع  االســـتـــمـــرار  عـــن  األول 
أراضي المساجد الخشبية والذي يقوم 
ــهــذه الــمــســاجــد  تــخــصــيــص األراضـــــي ل

وعددها 10 حالًيا.
 برأيك، ما السبب في تأخير  «

تنفيذها؟

المسؤولين  من  إلينا  يتوارد  ما  حسب 
ــإن الــســبــب الــرئــيــس  ــبــلــديــات، فـ فــي ال
هــو الــتــراخــيــص والــتــي يــقــولــون بأنها 
بسبب  الــمــشــروع؛  حجم  مــع  تتعارض 
للكهرباء،  “كــيــابــل” األرضــيــة  ـــ  ال وجــود 
المشروع،  مضمار  لمشروع  خصوًصا 
“الكيابل”  هــذه  تحريك  اقترحنا  ولقد 
جزئي،  بشكل  الممشى  مكان  تغيير  أو 
لكننا لم نجد أي تجاوب حتى اللحظة، 
على الرغم من الحاجة الماسة له، علًما 
أن المواطنين يسيرون عليه اآلن فعلًيا 
بأعداد  والحصى  بالرمل  مغطى  وهــو 

كبيرة جًدا، صباًحا ومساء.
المركزي،  الــســوق  لموضوع  وبالنسبة 
الحيوية  الــمــشــاريــع  مــن  يعتبر  ــــذي  ال
ملت  والــنــاس  المنطقة،  فــي  والنشطة 
ــود أســــواق قــريــبــة منها،  مــن عـــدم وجـ

والــزوار،  السواح  سيجذب  أنــه  ناهيك 
ولقد أعلن عن فتح باب المزايدة لهذه 
نر  لــم  لكننا  الــحــالــي،  الشهر  الــمــشــروع 
يحدد  لم  أنه  ناهيك  بعد،  تغيير  بارقة 

أي وقت زمني لذلك.
وفيما يخص المساجد الخشبية العشرة 
ــه ال تــتــســاوى  الـــمـــوجـــودة حــالــًيــا، فــإن
ــة الملك  مـــع تــوجــهــات مـــشـــروع جــال
قائمة  هنالك  أن  العلم  مع  اإلصــاحــي، 
المساجد،  لــهــذه  المتبرعين  مــن  لــعــدد 
ــراوح مكانه،  ــ ي ــزال  يـ الــوضــع ال  ولــكــن 
مع  التواصل  على  قادرين  غير  ونحن 
مــســؤول فــي األوقـــــاف الــســنــيــة لديه 
بشكل  الملف  هــذا  لتمرير  الصاحية 
جدي، وعليه نطلب تخصيص األراضي 

بشكل صحيح؛ لمنفعة الناس.
 كيف حال المساجد الخشبية  «

العشرة، خصوًصا في موسم 
األمطار؟

متعبة جًدا، وبعضها يراوح مكانه منذ 
ــد لي  ــقــد أكـ تــأســيــس مــديــنــة حــمــد، ول
الوصول  صعوبة  مرتاديها  من  العديد 
األمر  األمــطــار،  بموسم  منها  والــخــروج 
ــيـــات الــشــفــط  الــــذي يــدفــعــنــا لــطــلــب آلـ

الخاصة بالبلدية؛ للحد من األضرار.
إلى أن هناك خطورة في  أيًضا  وأشير 
 - تكون  والتي  الكهربائية  التوصيات 
منها  بدائي،  بشكل  ممددوة   - بالغالب 
ــط “الــكــيــبــل” الــخــاص به  مسجد تــم رب

بمنزل خاص.
مولدات  المساجد  لهذه  يستخدم  كما 
تكون  الكبيرة،  األحجام  من  كهربائية 

روائــح  منها  وتنبعث  للناس،  مزعجة 
أن  إلــى  أيًضا  وأشير  ومزعجة،  كريهة 
وعليه  مياه،  لدورة  تفتقر  منها  البعض 
ــذريـــة الســتــخــراج  نــحــتــاج لــحــلــول جـ
الوثائق الخاصة بها بشكل سريع، ومن 
ثم تخصيصها، علًما أن لكل منها إمام 
ومؤذن يتسلمون رواتب من األوقاف.

 ال تزال بعض المناطق الجديدة في  «
مدينة حمد، خصوًصا التي يتم شراء 
قسائم سكنية بها دون أي خدمات 
صرف صحي، كيف يتم السماح ببناء 

عمارات تصل إلى 6 أدوار كما هو 
الحال في الدوار الثاني بدون وجود 

هذه الخدمات؟ 

يجب أن يدرج من ضمن اشتراطات 
ــديــة أن يـــكـــون هــنــاك  ــل ــب ال ــات  خـــدمـ
القسائم  لهذه  صحي  صرف  خدمات 
وصل  قناة  تكون  بحيث  بيعها،  قبل 
أن  الدولة  وعلى  الرئيسة،  للمحطات 
الصرف  لخدمات  خــاصــا  خطا  تــوفــر 
مع  البحرين  مناطق  بجميع  الصحي 
توبلي،  كمحطة  الرئيسة  المحطات 
وهو أمر غير موجود ببعض المناطق 

بمدينة حمد. 
 ما األضرار الناتجة عن عدم وجود  «

قنوات صرف صحي؟

أهمها  خطيرة،  وصحية  بيئية  أضــرار 
فيضان “الباعات” التي تسبب بانبعاث 
الــقــوارض  وانــتــشــار  الكريهة  الــروائــح 
ــرات، وهــــو أمــــر يــقــضــي على  ــشـ ــحـ والـ
من  ويــنــزل  الــحــضــريــة،  البيئة  مفهوم 
ونظافة  ورقي  الحياة،  جودة  مستوى 

المنطقة.

تتوارد للصحافة المحلية الكثير  «
من شكاوى الجيران، بمدينة حمد 

تحديًدا، عن بعض المخالفات 
المشتركة بينهم، هل لك أن تسلط 

لنا الضوء على ذلك؟

ــعــاشــرة بــمــديــنــة حــمــد تعج  ــرة ال ــدائـ الـ
بــالــكــثــيــر مـــن الــمــخــالــفــات الــســكــنــيــة 
المياه  سكب  شيوعا  أكــثــر  والــبــلــديــة، 
ــراجـــات الــعــشــوائــيــة،  ــكـ بـــالـــشـــوارع، الـ
مخالفات البناء من غير رخص، التعدي 
على  )كالبناء  الــجــيــران  ملكيات  على 
الجدار(، وركن السيارات السكراب في 

أوساط األحياء السكنية وغيرها.
ــنــظــافــة  ال ــون  ــ ــان قــ يـــحـــد  أن  ــل  ــؤمــ ــ وي
ــذه الـــفـــوضـــى، الــتــي  ــ الـــجـــديـــد مــــن هـ
اليومية  ــعــراكــات  ال بــحــدوث  تتسبب 
بــيــن الــجــيــران، والــتــذمــر، والــشــكــاوى 
أخذ  ضــرورة  هنا  وأقترح  بينهم،  فيما 
األهالي للتصاريح الرسمية من الجهات 
المختصة؛ لتكون درءا لحدوث أي حرج 
أو خافات، ونحن األعضاء البلديين ال 

نستطيع أن نساعد المخالفين، ونأمل 
أال تكون عليهم أي مخالفات.

هل تحتاج الدائرة العاشرة التي  «
يتجاوز عدد سكانها 12 ألف 

شخص لمشاريع خدمية 
عاجلة؟ 

ــم، هـــنـــالـــك مــاســة  ــعـ نـ
ــة إلعــــــــادة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ وسـ

وفتح  الشوارع،  تبليط 
بعض  عند  المنافذ  بعض 

المدارس لتخفيف االزدحامات اليومية، 
للبنات،  الثانوية  حمد  مدينة  كمدرسة 
ومـــدرســـة يـــثـــرب اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات، 

ومدرسة الغزالي اإلعدادية للبنين.
لعمل بعض  أيــًضــا،  الـــدائـــرة  تــحــتــاج 
المرتفعات للحد من السرعة، خصوًصا 
واألمــاكــن  والمساجد  الــمــدارس  عند 

ــيــــة واألســـــــــــواق،  ــ ــات ــــخــــدمــ ال
ــبـــادرة بــبــنــاء مــواقــف  والـــمـ

علًما  للسيارات،  عامة 
الفضاء  األراضــي  أن 
وعــلــيــهــا مـــوافـــقـــات 

مبدئية لذلك، لكنها 
ــى  ــ ــاج إل ــ ــت ــحــ ــ ت

مـــــزيـــــد مــن 
التسريع.

أشرت بحديث سابق عن مشكلة  «
ترتبط بالعناوين في مجمع 1218 

ما هو الموضوع بالضبط؟

العام  ودمجها  الــدوائــر  بعض  تعديل  تــم 
2014، وعليه تم تحويل مجمع 1210 إلى 
مسمى جديد وهو 1218، إال أن البيوت ال 
تزال تحمل حتى اللحظة العنوان السابق، 
وعليه نطالب بسرعة تغييرها؛ ألن الجهاز 
الحكومي يصدر عنوان للساكنين يختلف 
عــن الــمــوجــود فــعــلــًيــا، وهـــو أمـــر يتسبب 
لعمال  خــصــوًصــا  الــمــشــاكــل،  مــن  بالكثير 

التوصيل أو الزوار.
كلمة أخيرة؟ «

نأمل مزيدا من التعاون من قبل وزارة 
األشغال والبلديات وشؤون التخطيط 
الملفات  تسيير  مــجــال  فــي  العمراني 
الخدمية العالقة بالدوائر ومنها عاشرة 
ــة حـــمـــد، خــصــوًصــا  ــن مــدي
بالميزانية  يتعلق  فيما 
بسببها  تــتــعــثــر  الـــتـــي 
مــعــظــم الــمــشــاريــع 
ــات  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الـــــخـــــدمـــــيـــــة 
تهم  ــتـــي  الـ
الناس.

مقابلة مع العضو البلدي محمد الضاعن

10 مساجد خشبية تراوح مكانها منذ تأسيس مدينة حمد
الصحي صــرف  بال  جديدة  مناطق   :”^“ لـ  الشمالية  ببلدي  الخدمات  لجنة  رئيس 

إبراهيم النهام I تصوير: خليل إبراهيم

الدائرة العاشرة 
تعج بالكثير 

من المخالفات 
السكنية والبلدية
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“النهضة التشريعية” توثيق لمسيرة التقدم والتطور التشريعي

قــال عميــد كليــة الحقوق بجامعــة البحرين صالح ديــاب إن إصدار 
كتــاب “النهضــة التشــريعية في البحرين خالل عشــرين عاما” يمثل 
عالمة مضيئة في طريق النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها 
المملكــة، فــي إطــار المســيرة التنمويــة الشــاملة لصاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ويكشــف عن ركيزة أســاس من 
ركائــز هــذه النهضــة، وهــي المنظومــة التشــريعية وتطورهــا فــي 
مختلف درجاتها، سواء على المستوى الدستوري أو على المستوى 

التشريعي.

وأضاف دياب، في تصريح لوكالة 
الكتاب  أن  ــا”،  ــن “ب الــبــحــريــن  أنــبــاء 
يتضمن رصدا واضحا لمعالم هذه 
منهجي  تــبــويــب  ــق  وفــ ــنــهــضــة،  ال
العمل  مــيــثــاق  مــن  ينطلق  متميز 
الدستورية  والتعديات  الوطني 
المهمة التي جرت خال تلك الفترة 
الصلة  ذات  بالتشريعات  ومـــرورا 
والتشريعات  السياسية،  بالحقوق 
الــعــســكــري  بــالــقــطــاع  الــصــلــة  ذات 
المجال  واألمني، والتشريعات في 
الجنائي واالجتماعي واالقتصادي 
التعليم  قــطــاع  وفـــي  والــتــجــاري، 
والصحة والبلديات، والرقابة على 
المال العام وفي مجال المعامات 
ــوظــيــفــة الــعــامــة  ــكــتــرونــيــة وال اإلل

وغيرها.
وأكد أن هذه المنظومة التشريعية 
فـــي جــمــلــتــهــا ومــفــرداتــهــا تكشف 
الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي 
الذي يقوده جالة الملك؛ من أجل 
ازدهار وتقدم البحرين الغالية في 
والمؤسسات  الــقــانــون  دولـــة  إطـــار 

واحترام وكفالة حقوق اإلنسان.

مـــن جــهــتــه، قـــال أســـتـــاذ الــقــانــون 
ــتــــوري الـــمـــشـــارك بــجــامــعــة  ــــدســ ال
“بنا”،  لـــ  الــمــدرس  مـــروان  البحرين 
الــتــشــريــعــيــة  ــنــهــضــة  ال ــتـــاب  كـ إن 
التي  المهمة  ــدارات  اإلصــ مــن  يعد 
التشريعية  الــحــركــة  تــطــور  تــرصــد 
تطورا  شــهــدت  الــتــي  المملكة  فــي 
جالة  تــولــي  مــنــذ  مهما  تشريعيا 
الـــحـــكـــم، إذ قــاد  ــيــد  الــمــلــك مــقــال
جــالــتــه بــرنــامــجــا إصــاحــيــا على 
والتشريعي  الــدســتــوري  الصعيد 
العمل  ميثاق  وثيقة  بإصدار  تمثل 
ــي الـــتـــي دشـــنـــت مــرحــلــة  ــنـ ــوطـ الـ
جديدة في تاريخ مملكة البحرين 
والـــتـــي أعــقــبــهــا تــعــديــل الــدســتــور 
التشريعات  من  وإصــدار مجموعة 

المهمة.
وأضاف أن النهضة التشريعية كان 
ليكون  كــتــاب  تــوثــق فــي  البـــد أن 
ــقــادمــة ولــكــي  شـــهـــادة لــأجــيــال ال
تسجل أبرز ما حققته هذه النهضة 

التشريعية.
الكتاب سيكون  أن  المدرس  وأكــد 
والباحثين  للدارسين  مهما  مرجعا 

وخارجها،  البحرين  مملكة  داخــل 
معربا عن أمله في أن تتم ترجمة 
هذا اإلصدار لعدة لغات لكي يعرف 
التشريعي  الــتــطــور  حــجــم  الــعــالــم 
ــوري الــــذي تـــم فـــي عهد  ــتـ ــدسـ والـ

جالة الملك.
ــد أســـتـــاذ الــقــانــون  مـــن جــهــتــه، أكــ
البحرين  بجامعة  المساعد  الــعــام 
الــحــقــوق والــحــريــات  رئــيــس لجنة 

بـــالـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنسان بدر عادل، أن ما ورد بين 
التشريعية  النهضة  كــتــاب  دفــتــي 
ــعــامــة  ال اإلدارة  ــه  ــ ــدت أعــ والـــــــذي 
في  والسياسية  القانونية  للشؤون 
عن  كاشفا  جــاء  الملكي  الــديــوان 
اإلنجازات التي تحققت في البنية 
القانوني  الــنــظــام  فــي  التشريعية 

لمملكة البحرين خال 20 عاما.

وقال في تصريح لـ “بنا” إن الكتاب 
من  المملكة  إليه  وصلت  ما  يؤكد 
مــكــتــســبــات عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، 
ــم  ــيــن األمـ ــن مــكــانــتــهــا ب ــزز مـ ــعـ ويـ
كــدولــة قــانــون ومــؤســســات، منذ 
الحكم  مقاليد  الملك  جاله  تولى 
اإلصاحية  جالته  بــرؤيــة  مـــرورا 
العمل  ميثاق  مبادءها  وضع  التي 
الوطني، الذي لقى ترحيبا وتأييدا 
شعبيا بنسبة 98.4 % وما تمخض 
ــتـــوريـــة  ــنـــه مــــن تـــعـــديـــات دسـ عـ
والتي  الجديدة  المرحلة  تطلبتها 
سطرها في التعديل الدستوري في 
فبراير 2002 لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
والتي  الوطني  العمل  من  جديدة 
وضعت التشريعات القانونية لبنتها 
فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
والسياسية واالجتماعية والثقافية 
والحقوقية على صعيد التشريعات 
للمسار  داعما  لتكون  والمؤسسات 
ــــذي تتطلبه  وال الــشــامــل  الــتــنــمــوي 
المقبلة، وهذا ما يستحق  المرحلة 
أن يكون هناك كتاب شامل وجامع 
يــســطــر هـــذه الــمــلــحــمــة الــقــانــونــيــة 
والـــتـــي انــعــكــســت عــلــى الــمــســيــرة 
لرؤية  والتقدم  البناء  من  المباركة 
قائد وتطلعات شعب نحو مستقبل 

أفضل للجميع.
مركز  مــديــرة  أشـــارت  جانبها،  مــن 
اإلنسان  وحقوق  القانونية  العيادة 
الــبــحــريــن وفـــاء جناحي  بــجــامــعــة 
إلى الرغبة الجادة من لدن صاحب 

الجالة الملك في تجسيد المنجزات 
الوطنية، التي كان أحدها تحديث 
الستكمال  التشريعية  المنظومة 
أسس ومقومات دولة القانون وفقا 
الوطني  العمل  وميثاق  للدستور 
التشريعات  مــن  العديد  خــال  مــن 
المعايير  مع  والمتوافقة  المعاصرة 
الــحــقــوقــيــة الــعــالــمــيــة، وقــالــت إنــه 
وخــــال الــعــهــد الـــزاهـــر تــم تنظيم 
نـــواحـــي الــحــيــاة الــمــخــتــلــفــة مثل 
الــمــعــامــات الــمــدنــيــة والــمــعــامــات 
التجارية إلى جانب حماية الحقوق 
والـــمـــكـــتـــســـبـــات كـــحـــقـــوق الـــمـــرأة 
الطفل  الــعــمــال وحــقــوق  وحــقــوق 
وغيرها  الفكرية  الملكية  وحقوق 
قيام دولة  التي تؤكد  الحقوق  من 
القانون والمؤسسات واستمرارها. 

“الـــنـــهـــضـــة  كــــتــــاب  أن  وأكــــــــــدت 
البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
الذي تشرف وزير  20 عاما”  خال 
بن  خالد  الشيخ  الملكي  الــديــوان 
أحمد آل خليفة بإهدائه إلى جالة 
الــمــلــك يــعــد ســجــا وطــنــيــا موثقا 
لمسيرة التقدم والتطور التشريعي 
ساهم  الـــذي  البحرين  مملكة  فــي 
في تعزيز مسيرة النهضة الحديثة 
القيم  الكتاب  هذا  يعد  كما  للباد، 
مــرجــعــا عــلــمــيــا مــهــمــا لــلــعــديــد من 
خــارج  أو  داخـــل  ســـواء  الباحثين 
المملكة، إذ يعد إضافة علمية نفخر 

به في مكتباتنا العربية.

المنامة - بنا

مروان محروس

بدر محمد عادل

صالح دياب

وفاء جناحي

للباحثين مــهــم  ــع  ــرج م ــكــتــاب  ال ــن”:  ــري ــح ــب ال جــامــعــة  ــي  ف ــون  ــان ــق ال أســـاتـــذة 
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الـــــزالق ــوارب  ــ ــقـ ــ لـ أرض  الســـتـــمـــاك  جــــــدوى  ال 

مواقف “اإلسكان” خدمة للزوار والقاطنين

تتولــى تظليــل مواقــف  الــوزارة ال  أن  الحمــر  باســم  أوضــح وزيــر اإلســكان 
الســيارات التابعــة للوحــدات الســكنية إال فــي حــال عــدم توفــر مواقــف ضمن 

الوحدة السكنية، كما هو الحال في مشاريع عمارات التمليك.

ه على مقتـــرح مجلس   ولفـــت فـــي ردِّ
بلدي الجنوبية بشـــأن تركيب مظالت 
لمواقـــف الســـيارات التابعـــة والمقابلة 
لوحـــدات الحنينيـــة بمجمـــع 901، إلى 
أن الوزارة توفـــر هذه المواقف خدمة 

للزوار والقاطنين.
 ومـــن جانب آخر، أفاد وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلـــف المجلـــس أن 
عـــدم  رأت  الحيوانيـــة  الثـــروة  إدارة 

الحالـــي  الوقـــت  فـــي  حاجـــة  وجـــود 
وذلـــك  جديـــدة،  أراض  الســـتمالك 
الســـتخدامه كمواقف للقـــوارب بمرفأ 

الزالق.
 وبيـــن المختصون بـــاإلدارة أن العقار 
مرفـــأ  حـــدود  خـــارج  يقـــع  المذكـــور 
الزالق، وأن المرفـــأ في وضعه الحالي 
يتســـع للصياديـــن المحترفين في تلك 
المنطقـــة، ممـــا يتعّذر معه االســـتجابة 

لمقترح المجلس بهذا الخصوص.

 من جهته، أكـــد ممثل المنطقة البلدي 
بالمقتـــرح،  تمســـكه  عتيـــق  طـــالل 
وأهميتـــه الســـتخدام العقـــار المذكور 

في أمور تمثل حاجة ملحة للصيادين، 
بـــدالً من اســـتغاللها في أمـــور ال يمكن 

الحديث عنها حسب تعبيره.

ال غياب
لـــم يــســجــل اجــتــمــاع مــجــلــس بــلــدي 
من  الثاني  لــلــدور  الثامن  الجنوبية 
غياب  الخامس  التشريعي  الفصل 

أي من أعضائه.

طالل عتيق

أمانة سر مجلس بلدي الجنوبية

مسار للمعوقين بصريا في األماكن العامة
ــذوي الــهــمــم ــ ــأة لـ ــي ــه ــات الــعــامــة م ــواصـ ــمـ ــد: الـ ــمـ كـــمـــال أحـ

أبدى وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف موافقته 
علــى مقتــرح البلــدي عبــدهللا إبراهيم بتخصيص مســار خاص في األماكــن العامة 

لذوي اإلعاقة البصرية.

 وفـــي الوقـــت الـــذي نـــّوه فيـــه باهتمـــام 
المجلس وحرصـــه على توفير الخدمات 
ذوي  احتياجـــات  يلبـــي  بمـــا  والمرافـــق 
الهمـــم وخصوًصا ذوي اإلعاقة البصرية، 
أكـــد فيـــه أن العمـــل علـــى تطبيـــق هـــذا 
المشروع ســـيتم ضمن المشاريع البلدية 

المستقبلية.
 وفـــي ســـياق متصـــل، نقـــل الوزير خلف 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  رد 
مجلـــس  مقتـــرح  بشـــأن  أحمـــد  كمـــال 
بلـــدي الجنوبيـــة بتخصيـــص أماكـــن في 
الحافـــالت العامـــة للكراســـي المتحركـــة 

لذوي الهمم.
 وذكر الوزير كمال أن أســـطول حافالت 

النقـــل العـــام مهيأ الســـتخدام الكراســـي 
الحافلـــة  الهمـــم، وأن  لـــذوي  المتحركـــة 
مزودة بنظام يسمح لها بتقليل االرتفاع 
بين سطح الحافلة والرصيف، باإلضافة 
إلـــى وجـــود ســـطح خـــاص يتـــم فتحـــه 
ليشـــّكل معبـــًرا للكراســـي المتحركـــة من 

الرصيف إلى الحافلة والعكس.
 ولفـــت إلـــى أنـــه كذلـــك يوجـــد داخـــل 
الحافلـــة مـــكان مخصـــص يحتـــوي على 
تجهيز كامل للكراســـي المتحركة، يمكن 
أصحاب الهمم من استخدامه بكراسيهم 
ا بهم. المتحركة، مزود بحزام أمان خاصًّ

الحافـــالت  ســـائقي  جميـــع  أن  وأكـــد   
مدربـــون تدريًبـــا كامالً علـــى التعامل مع 

ذوي الهمـــم ومســـاعدتهم علـــى ركـــوب 
الحافلـــة والنزول منها بمـــا يضمن أمنهم 

وسالمتهم.
 ودعـــا خلـــف إلـــى اإليعـــاز للمختصيـــن 

بوزارته لمراجعة تهيئة األرصفة بشـــكل 
أصحـــاب  حركـــة  عمليـــة  لتســـهل  عـــام 
الكراســـي المتحركـــة، وتســـهيل عمليـــة 

وصولهم إلى محطات االنتظار.

عبدالله إبراهيم

أكد المدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف 
تطبيـــق  مـــن  ممانعتـــه  عـــدم 
مقترح تركيب ســـاعة ميدانية 
على الدوار الرابط بين شارعي 
القدس وبغداد بمدينة عيســـى 
تعمـــل بالطاقة الشمســـية، على 
أن يتـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مع 

القطاع الخاص.
 مـــن جهـــة أخرى، أبـــدى الوزير 
موافقتـــه على طلـــب المجلس 
بإنشـــاء حديقة عامـــة لألطفال 
علـــى أحـــد العقـــارات الواقعـــة 

بمدينة عيسى مجمع 805.
وأشـــار إلـــى أن العقـــار المقترح 
إنشـــاء الحديقة عليه يقع على 

مســـاحة 337 متـــًرا مربًعا، وأنه 
بحســـب  لحديقـــة  مخصـــص 

وثيقة الملكية.
تـــم توجيـــه  أنـــه  إلـــى   ولفـــت 
الجهاز التنفيذي بالتنســـيق مع 

المجلـــس لوضع تصور إلنشـــاء 
أللعـــاب  مخصصـــة  حديقـــة 
أطفال بما يتناسب مع مساحة 

العقار.
وبين مدير عـــام البلدية عاصم 
عبداللطيف أن البلدية مستعدة 
إلنشـــاء هـــذا المشـــروع، حيث 
تخصيـــص  إنشـــاؤها  يتطلـــب 
ميزانيـــة تقدر بنحو 30 إلى 40 

ألف دينار.
 ودعـــا ممثـــل المنطقـــة البلدية 
إيمان القالف إلى التنســـيق مع 
إدارة القسم المعني في الجهاز 
التنفيـــذي لالطـــالع عـــن قـــرب 
علـــى موقـــع الحديقـــة، تمهيًدا 
لوضع التصور المناسب بشأنها.

إيمان القالف

الحديقــة إلنشــاء  التقديريــة  الكلفــة  دينــار  ألــف   40

حديقة أطفال وساعة “شمسية” بمدينة عيسى

الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  مـــّرر 
أرض  قطعـــة  بتخصيـــص  مقترًحـــا 
إلنشـــاء  الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي 
معرض للســـيارات على غرار معرض 

السيارات في إمارة الشارقة.
 وبّيـــن مقـــدم المقتـــرح البلـــدي حزام 
يســـتهدف  المشـــروع  أن  الدوســـري 
جمـــع معـــارض الســـيارات فـــي مكان 
المســـتثمرين  واســـتقطاب  واحـــد، 
والتجار لممارســـة نشـــاط بيع وشراء 

السيارات الجديدة والمستعملة.
المشـــروع  هـــذا  إقامـــة  أن  ورأى   
الحركـــة  تنشـــيط  فـــي  سيســـاهم 
الســـياحية واالقتصاديـــة فـــي البلـــد، 
وحركـــة التـــداول من داخـــل وخارج 
البحرين، إلى جانب تفعيل الشـــراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
 مـــن جهتـــه، كشـــف مدير عـــام بلدية 
المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف 
يتـــم  مماثـــل  مشـــروع  وجـــود  عـــن 
العمـــل عليـــه حاليًا، وذلـــك من خالل 

تخصيص قطعـــة أرض تابعة للبلدية 
الجنوبية إلقامة مزاد للسيارات.

 ولفت إلى أنه تم تحديد موقع إقامة 
المشـــروع الـــذي فضل عدم الكشـــف 
عـــن تفاصيلـــه، حيث مـــن المؤمل أن 
يتضمن المشـــروع فتح مكاتب تابعة 
للمـــرور وشـــركات التأميـــن وفنييـــن 
ســـرعة  لضمـــان  الســـيارات  صيانـــة 

وجودة عملية التداول في المزاد.
علـــى  المجلـــس  وافـــق  ذلـــك،  إلـــى 
مقترح نائب رئيـــس المجلس البلدي 
عبداللطيـــف محمـــد برصـــف الطريق 
رقـــم 107 والطـــرق المحيطة بمجمع 
901 بالرفـــاع الشـــرقي، علـــى أن يتم 
تنفيذ المشـــروع ضمن ميزانية العام 

الحالي أو المقبل.

حزام الدوسري

خالد حسن

مــزود بمكاتب للمــرور وشــركات التأمين وفنيــي صيانة

قريًبا.. مزاد للسيارات في الجنوبية

سيدعلي المحافظة

كشـــف وكيـــل الثـــروة الحيوانية بـــوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي خالـــد حســـن، عـــن تحصين ما 
مجموعـــه 30 ألًفـــا مـــن الحيوانـــات، ضد 
مـــرض الحمى القالعيـــة والجدري، وذلك 
خالل 3 أشـــهر من سبتمبر ولغاية نوفمبر 

 .2019
وتفصيـــاًل، أوضـــح أنـــه تـــم تحصيـــن 10 

آالف من الحيوانـــات عن مرض الجدري، 
منوًهـــا إلـــى أنـــه تـــم تحصيـــن 9900 من 
األغنام، فيما تم تحصين 412 من الماعز، 

خالل 3 أشهر. 
وفيمـــا يخـــص مـــرض الحمـــي القالعية، 
بيـــن أنه تم تحصين مـــا مجموعه 20 ألًفا 
مـــن الحيوانات، ويشـــمل ذلك 11 ألًفا من 
األغنـــام، 5.5 آالف من الماعز، و3.7 آالف 

من األبقار. 
الحيوانيـــة،  الثـــروة  وكالـــة  أن  وأوضـــح 
توفـــر خدمـــة التحصين الـــدوري بصورة 
مجانيـــة لجميـــع مربـــي الماشـــية، دعمـــا 

وتنميًة لقطاع اإلنتاج الحيواني.
وأشـــار إلى أن التحصينات المســـتخدمة 
مطابقتهـــا  ومـــدى  جودتهـــا  اختبـــار  تـــم 
محليـــا  الســـائدة  الفيروســـية  للعتـــرات 

وإقليمـــا في مختبـــر مرجعـــي ببريطانيا، 
الكفـــاءة  مســـتويات  أعلـــى  لتحقيـــق 
وللوصـــول إلى مســـتويات مناعية عالية 

لصد أي وباء فيروسي.
مـــن جهـــة أخـــرى، كشـــف وكيـــل الثـــروة 
الحيوانيـــة، عـــن أن الوكالـــة عازمـــة على 
إجـــراء حمالت متواصلة لمكافحة مرض 
الحمى القالعية والجدري لما نســـبته 95 

% مـــن إجمالي األبقار واألغنـــام والماعز 
الموجودة في محافظات مملكة البحرين 
)العاصمة، المحرق، الشـــمالية، الجنوبية(، 
والتـــي يبلـــغ مجموعها 79384 رأًســـا من 

هذه الحيوانات.
وأشـــار إلـــى أن الحملـــة تســـتهدف جميع 
بجميـــع  الحيوانـــي  اإلنتـــاج  مـــزارع 

المحافظات.

تحصين 30 ألفا من الحيوانات ضد الحمى القالعية والجدري
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أغبـــى  تصـــّدر مقطـــع فيديـــو “وش 
االختبـــارات”  فـــي  كتبتهـــا  إجابـــة 
حسب مؤشرات أفضل الفيديوهات 
فـــي  اليوتيـــوب  لمنصـــة  انتشـــاًرا 
مشـــاهدة  المقاطـــع  أكثـــر  البحريـــن 
تتجـــاوز  ال  الـــذي  المقطـــع  وحظـــي 
مدتـــه 12 دقيقـــة علـــى مشـــاهدات 

فاقت 540 ألًفا.
 ويتنـــاول المقطـــع أطـــرف إجابـــات 
الجمهور لســـؤال عن أغبى اإلجابات 
االختبـــارات  فـــي  كتبوهـــا  التـــي 
ومواقـــف  إجاباتهـــم  ليســـتذكروا 
فعلهـــم  وردات  منهـــا  المعلميـــن 
الطريفة. وتوالت اإلجابات الطريفة 
التـــي تبعت هـــذه اإلجابـــات التي لم 
تفـــارق ذاكرة أصحابها بعد ســـنوات 

طويلة.
 وقال احدهم إن أغبى إجابة له على 
سؤال: ما هو دعاء نزول المطر التي 
كانـــت “اللهـــم زد وبـــارك”، وقال آخر 
إن إجابته كانـــت الفرق هو األخالق 
على سؤال: ما الفرق بين برنامجين 

في مادة الحاسوب والذي لم يكتف 
األستاذ برسوبه في المادة بل تعدى 
ذلك ليشكوه لوالديه على استهتاره.

 فيمـــا حظـــي مقطـــع فيديـــو بعنوان 
“الدحيـــح- الحرب العالميـــة األولى” 
أكثـــر مـــن مليـــون مشـــاهدة والـــذي 
يشـــرح بطريقـــة كوميديـــة ســـاخرة 
لماذا قامت الحرب العالمية وأسباب 
بمشـــاهد  المقطـــع  يبـــدأ  اندالعهـــا 
تمثيليـــة كوميدية لجنـــدي في ثكنة 
انتهـــاء  إعـــالن  بانتظـــار  عســـكرية 

الحرب.
 ويستعرض المقطع بطريقة ساخرة 
الـــدول  بيـــن  السياســـية  األوضـــاع 
األوروبيـــة والتحالفـــات التي مّهدت 
للحـــرب مدمرة لم تتوقـــع أن تنتهي 

بعد أربع سنوات بخسائره كبيرة.
 ويشـــرح الفيديـــو الفكاهي تفاصيل 
ومعلومات اندالع الحرب والشـــرارة 
األولى مســـتعيًنا بالصـــور والخرائط 
المفصلـــة  الدقيقـــة  والمعلومـــات 
والمؤرخة للحرب طيلة أربع سنوات 
علـــى  المترتبـــة  بالنتائـــج  ولينهيـــه 

الحرب العالمية األولى.

“الحرب العالمية األولى” و ”أغبى إجابة” يتصدران اليوتيوب

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحاية

جامعة البحرين و“بولتكنيك” تدشنان مركزين لالبتكار السحابي
أعلنــت كل مــن جامعــة البحريــن وكليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن(، عــن اتفاقهمــا على إنشــاء مركزي ابتكار ســحابية 
)Cloud Innovation Center - CIC(، سوف يتم إطالقها في مقريهما، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيس )AWS (، وبدعم من 

صندوق العمل )تمكين(.

تســـريع  إلـــى  المركـــزان  ويهـــدف   
عمليـــة التحـــول الرقمي فـــي القطاع 
العـــام بمملكـــة البحرين، وفـــي جميع 
أنحـــاء المنطقـــة عموًمـــا، وذلـــك مـــن 
خـــالل العمل مع المؤسســـات التقنية 
الحوســـبة  تقنيـــات  الســـتخدام 
الســـحابية مـــن أجـــل إيجـــاد حلـــول 
المتطـــورة  التقنيـــات  إلـــى  للحاجـــة 
الصناعيـــة  الثـــورة  مـــع  والمتوافقـــة 

الرابعة.
 وأعلنـــت كل مـــن: جامعـــة البحريـــن 
وكلية بوليتكنك البحرين أنه بإمكان 
والجهـــات  العـــام  القطـــاع  شـــركات 

التعليمية، والمؤسسات غير الربحية 
عـــرض تحدياتها عبر مركزي االبتكار 
التابعين لهما، بدًءا من 1 يناير 2020.

أعلنـــت وزارة  الســـياق،  هـــذا   وفـــي 
والتخطيـــط  والبلديـــات  األشـــغال 
العمرانـــي في مملكـــة البحرين عرض 
أول تحديـــات االبتـــكار، وتتطلـــع من 
خاللهـــا إلـــى االســـتفادة مـــن تحليـــل 
البيانات، وإنترنت األشـــياء، وغيرها 
مـــن التقنيـــات الســـحابية مـــن أجـــل 
تحقيـــق التحـــول في مجـــال الزراعة 
الدقيقـــة، والتحكـــم فـــي ميـــاه الري، 
وكذلـــك فـــي إدارة ومتابعـــة الثـــروة 

الحيوانية.
 وســـوف يعمل الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريـــس مـــع جهـــات القطـــاع العام 
المشـــاركة، وفـــرق مـــن المتخصصين 
لـــدى شـــركة أمازون ويب ســـيرفيس 
علـــى ابتكار وتطوير نمـــاذج للحلول، 
الحلـــول  هـــذه  نشـــر  يتـــم  وســـوف 
مؤسســـة  أو  فـــرد  ألي  وإتاحتهـــا 
ترغب في تطويرها ونشـــرها لصالح 
جميـــع  مـــن  والمهتميـــن  المواطنيـــن 

أنحاء العالم.
 وقالـــت نائبـــة رئيـــس قســـم القطـــاع 
ويـــب  أمـــازون  فـــي  العالمـــي  العـــام 

ســـيرفيس )AWS( تيريزا كارلســـون: 
“يشهد القطاع العام في جميع أنحاء 
العالـــم تحـــوالً مـــن خـــالل الحوســـبة 
السحابية. ومن خالل مراكز االبتكار، 
البحريـــن  لجامعـــة  يتســـنى  ســـوف 
وبوليتكنـــك البحريـــن “تمكيـــن” مـــن 
دعم جهـــود التحّول الرقمـــي بمملكة 
الحوســـبة  باســـتخدام  البحريـــن 

السحابية.
 ومـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة )تمكيـــن( إبراهيـــم محمـــد 
جناحـــي: “تعـــد الشـــراكة مـــع جامعة 
البحريـــن،  وبوليتكنـــك  البحريـــن، 
إلنشـــاء  ســـيرفيس  ويـــب  وأمـــازون 
مركزي لالبتكار باســـتخدام الحوسبة 
الســـحابية خطوة مهمة نحو التحول 

الرقمي. وسيضمن ذلك الوصول إلى 
أفضل مستوى للتواصل مع مواطني 
مملكـــة البحرين للبدء في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الســـحابية ودمجها في 
أن  جناحـــي  وأضـــاف  مؤسســـاتهم”. 
أحـــد األهداف المتعددة التي تســـعى 
“تمكيـــن” إلـــى تحقيقهـــا هـــو تحفيـــز 
مـــا ســـيتيح  المملكـــة،  فـــي  االبتـــكار 
البتـــكار  أوســـع  مجـــاالً  للبحرينييـــن 
وتصميـــم حلـــول ذكيـــة ومســـتدامة 
بـــدوره  سيســـهم  والـــذي  ومفيـــدة، 
فـــي رفـــع وتعزيز القـــدرة التنافســـية 

القتصاد المملكة”.
ويضـــاف مركـــزا االبتـــكار الجديـــدان 
)CIC( فـــي كٍل مـــن جامعـــة البحرين 
ثمانيـــة  إلـــى  البحريـــن  وبوليتكنـــك 
مراكز أخرى تم إنشاؤها حول العالم.

الصخير - جامعة البحرين

طلبة: “إنج 201” ال ُيحل واالستماع معقد
ــت ــوقـ ــق الـ ــ ــي ــ ــان وض ــ ــح ــ ــت ــ ــة االم ــوبـ ــعـ ــون مــــن صـ ــ ــدوم ــ ــص ــ م

وصــف طلبــة مرحلــة الثانويــة امتحان مــادة اإلنجليزي 201 يوم أمــس، بأنه صعب 
وفوق مستوى الطلبة وال يتعلق بالمنهج الذي تم دراسته طيلة الفصل الدراسي. 

وقـــال الطلبة إن االمتحـــان الذي خضعوا 
لـــه تعجيزي وال يتناســـب ومســـتوياتهم، 
خاصـــة فقرتي االســـتماع التـــي تجاوزتا 
15 دقيقـــة ولـــم يتمكن أغلـــب الطلبة من 

فهم مضمون االستماع وحّله. 
 وذكروا أنهم ُصِدموا من صعوبة األسئلة 
وفقرتـــي  االســـتماع  طـــول  عـــن  فضـــالً 
التعبيـــر الكتابـــي اللتيـــن تحتاجـــان إلـــى 

وقت أطول.
وقـــال إن جميع الطلبـــة خرجوا من لجنة 
صعوبتـــه،  مـــن  مصدوميـــن  االمتحـــان 
وقـــدرات  يتناســـب  ال  أنـــه  مؤكديـــن 
لطلبـــة  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  ومهـــارات 

المدارس الحكومية.
مراعـــاة  عـــدم  مـــن  الطلبـــة  واشـــتكى   
المســـتويات والفروق الفردية للطلبة في 
اختيار أســـئلة االمتحانات التي تعتمدها 
طلبـــة  لجميـــع  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 

المرحلة الثانوية بمختلف تخصصاتهم.
 وعلـــى صعيـــد متصـــل، انتقـــد االمتحان 
النهائي على منصات التواصل االجتماعي 
وارتفع وســـم رمز المقـــرر # انج 201 في 
برنامـــج التواصل االجتماعي تويتر الذي 
عّبـــروا فيهـــم عـــن صدمتهم مـــن صعوبة 

االمتحان. 
 ووصـــف الطلبة االمتحان بالمعركة التي 
خســـروا فيها وعلق أحد الطلبة بأن فقرة 
التعبيـــر الكتابـــي تحتـــاج إلـــى صفحتين 
لإلجابـــة، في حين أن االمتحان فيه أكثر 

من تعبير وأكثر من استماع.
مـــو  تحـــدي   201 “إنـــج  أخـــرى  وعلقـــت 
امتحان” وغّردت طالبة تعليًقا على تأثير 
االمتحـــان علـــى المعدل “المعـــدل يصيح 

في زاوية” 
وعبـــر طالب عـــن ضيق وقـــت االمتحان 

“إنج 201 ما لحقت في شي”.

16 طالبا سيصممون منزال يعمل بالطاقة الشمسية في دبي
2020 ــو  ــ ــب ــ ــس ــ إك ــة  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ بـ ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال ــة  ــ ــع ــ ــام ــ ج ــق  ــ ــريـ ــ فـ ــل  ــ ــأهـ ــ تـ

عّبـــر رئيـــس جامعـــة البحريـــن رياض 
يوســـف حمـــزة عـــن ســـعادته وفخره 
بتأهل فريق جامعة البحرين للمشاركة 
في مســـابقة دبي إكسبو 2020، ضمن 
مســـابقة ديكاثلـــون الطاقة الشمســـية 

الشرق األوسط 2020. 
وأكـــد حرص الجامعة على المشـــاركة 
فـــي المســـابقات العالميـــة واإلقليمية 
التي تضع اســـم مملكـــة البحرين على 
العالميـــة، كمـــا حثهـــم علـــى  خارطـــة 

تحقيق اإلنجاز.
جاء ذلك خالل اســـتقبال حمزة فريق 
جامعة البحرين المشـــارك واألســـاتذة 
المشـــرفون علـــى الفريق، فـــي مكتبه 

بمقر الجامعة بالصخير. 
وحثَّ رئيـــس الجامعة أعضاء الفريق 
منـــزل  تصميـــم  فـــي  اإلبـــداع  علـــى 

النظيفـــة،  بالطاقـــة  يعمـــل  متكامـــل 
آمـــال أن يحقـــق الفريـــق أحـــد المراكز 

المتقدمة في السابقة. 
وشـــكر حمزة أعضاء الفريـــق المؤلف 
من 16 طالبا من مختلف التخصصات 
في كليـــات الجامعة إضافـــة إلى عدد 

من الموظفين. 
ويشـــرف علـــى الفريق رئيســـة قســـم 
حنـــان  العلـــوم  كليـــة  فـــي  الفيزيـــاء 

البوفالسة.
وكانـــت جامعـــة البحريـــن قـــد تأهلت 
للمشـــاركة فـــي مســـابقة دبي إكســـبو 
عـــدة  مـــن  فريقـــًا   18 ضمـــن   ،2020
جامعـــات عربيـــة وعالمية يشـــاركون 
الطاقـــة  ديكاثلـــون  “مســـابقة  فـــي 

الشمسية الشرق األوسط 2020”.
ومـــن المقـــرر أن يقـــوم فريـــق جامعة 

البحريـــن ببنـــاء منـــزل متكامـــل فـــي 
دبي، على أن يعـــرض التصميم خالل 
التـــي   ،2020 إكســـبو  دبـــي  مســـابقة 
ســـتعلن نتائـــج فـــوز المراكـــز الثالثـــة 

األولى نهاية العام المقبل 2020.

وتعـــد “ديكاثلـــون الطاقـــة الشمســـية” 
مســـابقة عالمية تتنافـــس فيها الفرق 
منـــازل  وبنـــاء  لتصميـــم  الجامعيـــة 
الطاقـــة  علـــى  تعتمـــد  مســـتدامة 

الشمسية وفق 10 معايير مختلفة.

وتهـــدف مســـابقة ديكاثلـــون الطاقـــة 
التـــي  األوســـط  الشـــرق   - الشمســـية 
تعد المســـابقة األكبر واألكثر تنافسية 
وتحديـــا بين الجامعـــات العالمية، إلى 
إشـــراك الشـــباب فـــي عمليـــة التنميـــة 

المستدامة وتشـــجيعهم على االبتكار 
وإتاحة الفرصة لهم؛ إلطالق قدراتهم 
مبتكـــرة  حلـــول  لتطويـــر  اإلبداعيـــة 
لمواجهـــة  العالميـــة؛  الجهـــود  تدعـــم 

اآلثار السلبية للتغير المناخي.

رئيس الجامعة مستقبال الطلبة
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ورشة تدريبية لـ 5 مدارس حكومية ستخضع لزيارة “الجودة”
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  عقـــدت 
والتدريب يوم الثالثاء الموافق 24 
ديسمبر 2019، ورشة عمل تدريبية 
لــــ )7( من مديري وأعضـــاء الهيئات 
التعليمية، من )5( مدارس حكومية؛ 
لحصولهـــا على تقديـــر: “غير مالئم” 
فـــي دورة مراجعـــات الهيئـــة للعـــام 
بهـــدف  2018-2017؛  الدراســـي 
تدريـــب المـــدارس علـــى إجـــراءات 
زيارة المتابعة ومتطلباتها، وطريقة 

ملء استمارة بيان أثر التحسن.
 هـــذا، وتعتزم هيئة جودة التدريب 
والتعليـــم ممثلة فـــي إدارة مراجعة 
البـــدء  الحكوميـــة،  المـــدارس  أداء 

فـــي تنفيـــذ زيـــارات المتابعة خالل 
العام الدراســـي 2020-2019، حيث 
زيـــارة  إلـــى  مدرســـتان  ســـتخضع 
إلـــى  مـــدارس  أولـــى، و)3(  متابعـــة 
زيـــارة متابعـــة ثانيـــة، وذلـــك ضمن 
للمـــدارس  الثالثـــة  المراجعـــة  دورة 

الحكومية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت  وقـــد   
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة 
القيـــادات  أداء  تحســـين  أنَّ  علـــى 
المدرسية، وتطوير األداء التعليمي 
وضمان جـــودة مخرجاته، يعّزز من 
ا  جـــودة المؤسســـة التعليميـــة إداريًّ
ـــا، مبينـــة أن الهيئـــة ومـــن  وتعليميًّ

ضمن خطة المراجعات تقدم الدعم 
للمؤسسات التعليمية تحقيًقا لمبدأ 
الشراكة االســـتراتيجية، وواضعين 
أمامنا ما تتضمنه االســـتراتيجيات 
التعليميـــة لرؤية البحرين الشـــاملة 

  .2030
جواهـــر  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
المضحكـــي أن ما يمثله التعليِم من 
ا، يشـــّكل دافًعا لنا  كونه هدًفا وطنيًّ
- بوصفنـــا جهًة معنيـــة بتقييم أداء 
 - الحكوميـــة والخاصـــة  المـــدارس 
إلـــى تعزيـــز جهود عمليـــات التقييم 

وإجراءاته وآلياته ومعاييره. 
أداء  مراجعـــة  إدارة  مديـــر  وقـــال 

المـــدارس الحكوميـــة الدكتور خالد 
الباكر إنَّ عملية التقييم تســـهم في 
تأييد الممارسات الجيدة والمبتكرة 
منهـــا  المتميـــز  وتعميـــم  للتعليـــم، 

بجعله نموذًجا ُيْحَتَذى. 
 هـــذا، وتعقـــد هيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريب - بشكٍل مستمرٍّ - سلسلًة 
للمـــدارس  التدريبيـــة  الـــورش  مـــن 
الحاصلـــة على تقديـــر: “غير مالئم” 
في مراجعاتهـــا؛ لتطوير إمكانياتها، 
واالرتقـــاء بمســـتوى أدائهـــا بشـــكل 
مستدام، وفق المعايير واإلجراءات 
المتبعـــة مـــن قبـــل الهيئـــة، والتـــي 

تتوافق مع الممارسات الدولية.
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31 حملة تفتيشية في سلماباد

استيعاب مزيد ممن تنطبق عليهم العقوبات البديلة

ــة ــق الخدميـ ــي المناطـ ــن فـ ــزام بالقوانيـ ــو لاللتـ ــات” يدعـ ــل “البلديـ وكيـ

الشـــمالية بالمحافظـــة  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  يـــرأس  العصفـــور 

البلديـــات  الـــوزارة لشـــؤون  أكـــد وكيـــل 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني الشـــيخ محمد بن 
أحمد آل خليفة أن الوزارة تولي اهتماما 
كبيـــرا بتنظيم المناطق الخدمية وتوفير 

ما تحتاجه هذه المناطق الخدمية. 
وشـــدد فـــي الزيـــارة التفقديـــة لمنطقـــة 
ســـلماباد الخدمية على ضـــرورة االلتزام 
باألنظمة والقوانين التنظيمية والتي من 
شـــأنها المســـاهمة في تســـهيل الخدمات 

التي تقدمها المنطقة. 
مجلـــس  رئيـــس  الزيـــارة  فـــي  ورافقـــه 
بلـــدي الشـــمالي أحمد الكوهجـــي ومدير 
لميـــاء  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة  عـــام 
الفضالة ومديـــر إدارة العمليات والرقابة 
المرورية العقيد عادل الدوســـري وعضو 
مجلـــس بلـــدي الشـــمالية ممثـــل الدائـــرة 

الرابعـــة فيصل شـــبيب ورئيـــس التنمية 
االســـتثمارية فـــي المحافظـــة الشـــمالية 
عصـــام الخيـــاط ورئيـــس قســـم الرقابـــة 
والتفتيـــش عبدالعزيـــز الـــوادي ورئيـــس 
مجموعة التحكم المروري حنان خميس 

وعدد من مسؤولي الوزارة. 
المنطقـــة  وضـــع  علـــى  الوكيـــل  واطلـــع 
الخدمية واســـتمرار الحمالت التفتيشية 
علـــى مخالفات إشـــغاالت الطـــرق وإزالة 
المخلفات كما تم متابعة عدة أمور أهمها 
تنظيم حركة المرور وتحديد االتجاهات 
ودراســـة توفير مواقـــف جانبية من قبل 

إدارة الطرق بشؤون األشغال.
وأكـــد تنفيـــذ 31 حملـــة تفتيشـــية علـــى 
العامـــة  الطـــرق  إشـــغاالت  مخالفـــات 
ومخالفـــات إزالـــة المخلفـــات فـــي العـــام 
الخدميـــة  ســـلماباد  منطقـــة  فـــي   2019

منوهـــا علـــى اســـتمرارية هـــذه الحمالت 
التي تســـاهم في الحد مـــن الظواهر غير 

الحضارية التي تمارس في المنطقة”.
 15 “نفـــذت  الشـــمالية  بلديـــة  إن  وقـــال 
حملـــة إزالـــة مخلفات البنـــاء والمخلفات 
الصناعيـــة وذلك تنفيذا لقانـــون النظافة 
رقم )10( لســـنة 2019 والئحته الداخلية 
فـــي منطقـــة ســـلماباد الخدمية” مشـــيرا 

إلى ضـــرورة االلتزام باألنظمـــة وقوانين 
النظافة العامة “.

إلزالـــة  حمـــالت   4 تنفيـــذ  “تـــم  وأشـــار 
وإزالـــة  مهجـــورة  ومركبـــات  ســـيارات 
منصـــات وكبائن كما تـــم تنفيذ 12 حملة 
علـــى مخالفـــات الباعـــة الجائليـــن إنفاذا 
لقانون إشـــغاالت الطرق العامـــة رقم )2( 

لسنة 1996”.

هنأ محافظ الشمالية علي العصفور، 
بالثقـــة  الدوســـري  خالـــد  العميـــد 
الملكية السامية بتعيينه مديرًا عامًا 
لمديرية شرطة المحافظة الشمالية. 
اجتمـــاع  ترؤســـه  خـــالل  وأوضـــح 
أن  بالمحافظـــة  األمنيـــة  اللجنـــة 
مـــن بيـــن مهـــام اللجنة التشـــاور في 
إيجـــاد  ومتابعـــة  األمنيـــة  القضايـــا 
الحلول المناســـبة، مشـــيدًا بالتعاون 
المحافظـــة  بيـــن  القائـــم  البنـــاء 
الحمـــالت  مســـتعرضًا  والمديريـــة، 
ســـلماباد  منطقـــة  فـــي  التفتيشـــية 
باتخـــاذ  والتوصيـــة  الصناعيـــة، 
اإلجراءات الالزمة من خالل تسيير 
الدوريات األمنية فـــي المواقع التي 
يشـــتبه بوجود ما يعكـــر صفو األمن 
والنظـــام العام فيها وإخطار الجهات 

المختصة بشأنها.
مناقشـــة  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
االســـتمرار بتنفيذ الـــدورات القادمة 
مـــن برنامج ســـاعي أعمـــال المنفعة 
العامة )سامع( ليستوعب 85 شخصًا 
ممـــن تنطبـــق عليهـــم أحـــكام قانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة وذلك 

بالتعاون والتنسيق مع إدارة الوقاية 
من الجريمة بوزارة الداخلية، حيث 
تـــم اســـتعراض مـــا تـــم إنجـــازه في 
الـــدورة األولى مـــن برنامج )ســـامع( 
والتأهيـــل  التدريـــب  برامـــج  ضمـــن 
للمحكوم عليهم في قانون العقوبات 
والتدابير البديلة، كما تم استعراض 

الحالة المرورية والخيارات المناسبة 
لمعالجة االختناقـــات المرورية التي 
قـــد تنتج عـــن الحـــوادث عموما في 
شـــوارع المحافظـــة، وبحـــث إيجـــاد 
مســـاكن  لمعالجـــة  مناســـبة  آليـــات 
العـــزاب بالتعـــاون مع الجهـــات ذات 

العالقة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

يســـتعرض برنامج “األمـــن” اإلذاعي في 
حلقتـــه التـــي تـــذاع اليـــوم “الخميـــس”، 
الخدميـــة  اإلدارات  جهـــود  مـــن  جانبـــا 
 ،2019 العـــام  خـــالل  الداخليـــة  بـــوزارة 
والذي يوشـــك علـــى الرحيـــل. وفي هذا 
اإلطـــار، يســـتضيف البرنامـــج عـــددًا من 
يتضمـــن  كمـــا  المعنييـــن،  المســـؤولين 
نقديـــة  وجوائـــز  مســـابقة  البرنامـــج 
للمشاركين والذين يمكنهم االتصال على 

هاتف 17684888.

برنامـــج “األمن” اإلذاعي، تعـــده وتقدمه 
اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافة األمنية 
بـــوزارة الداخليـــة، بالتعـــاون مـــع إذاعـــة 
مملكـــة البحريـــن ويبـــث كل خميس في 
تمـــام الســـاعة 1.00 ظهـــرًا علـــى الموجة 
FM102.3 والحلقـــة مـــن تقديـــم النقيب 
جاســـم عيـــد آدم وشـــيخة الزيانـــي ومن 
إخـــراج المالزم مروة المعـــراج والمخرج 
المنفذ مســـاعد مالزم ثانـــي عبدالرحمن 

البطي.

“األمن” اإلذاعي يستعرض جهود إدارات “الداخلية”

المنامة - وزارة الخارجية

الهجـــوم  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
موقعـــا  اســـتهدف  الـــذي  اإلرهابـــي 
عســـكريا بإقليم ســـوم فـــي بوركينا 
فاســـو، وأســـفر عـــن مقتـــل وإصابة 
ورجـــال  المدنييـــن  مـــن  العشـــرات 
األمـــن، معربـــة عـــن صـــادق تعازيها 
ومواســـاتها ألهالي وذوي الضحايا، 
لجميـــع  الشـــفاء  ســـرعة  وتمنياتهـــا 
المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي.

تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكـــة البحرين مع بوركينا فاســـو، 
البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  مجـــددة 
العنـــف  يرفـــض  الـــذي  الراســـخ 
بـــكل صـــوره  والتطـــرف واإلرهـــاب 
ضـــرورة  إلـــى  والداعـــي  وأشـــكاله، 
الدولـــي  المجتمـــع  جهـــود  تضافـــر 
وتجفيـــف  اإلرهـــاب  علـــى  للقضـــاء 

منابع تمويله.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في بوركينا فاسو

ال توجه الستبدال البناء األفقي بالعمودي
الوحـــدة نـــوع  اختيـــار  فـــي  الحريـــة  للمواطـــن  اإلســـكان:  وزيـــر 

قـــال وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر إنه 
أو  توجـــه  أي  الـــوزارة  لـــدى  يوجـــد  ال 
قرار الســـتبدال البنـــاء األفقـــي بالبناء 
توفـــر  “الـــوزارة  مضيًفـــا  العمـــودي، 

الخدمتين”.
الســـؤال  علـــى  رد  فـــي  ذلـــك،  جـــاء   
المقـــدم مـــن النائـــب زينب عبـــد األمير 
عـــن األســـس والمعايير التي اســـتندت 
عليهـــا وزارة اإلســـكان فـــي قرارها في 
التحول نحو البناء العمودي، والشـــقق 

اإلسكانية لتلبية الطلبات اإلسكانية.
ه “ما زالت وزارة  وأضاف الوزير في ردِّ
اإلســـكان مســـتمرة فـــي البنـــاء األفقي 
في المشـــاريع الحالية، ومشاريع البناء 

العمـــودي )التمليك( ليســـت بالمشـــاريع 
الحديثـــة في تاريخ الـــوزارة، حيث إن 
الوزارة بدأت بتوفير الشقق اإلسكانية 

منذ تسعينات القرن الماضي”.

اســـتحقاق  شـــروط  الحمـــر”إن  وتابـــع 
التقدم على طلب وحدة سكنية )بيت( 
ووحدة ســـكنية )شقة تمليك( متطابقة 
وفًقا لنظام اإلســـكان، وللمواطن مطلق 

الحريـــة عنـــد التقـــدم للحصـــول علـــى 
الخدمـــة اإلســـكانية فـــي اختيـــار نـــوع 
الوحـــدة، ســـواء أكانـــت بيًتا أم شـــقة، 

حسب رغبته”.

زينب عبداألمير وزير اإلسكان

محرر الشؤون المحلية

المنامة - جمعية الهالل االحمر البحريني

األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  شـــاركت 
البحريني في أعمال الورشة اإلقليمية 
التـــي نّظمهـــا برنامـــج متطوعي األمم 
المتحـــدة والمكتـــب اإلقليمي لالتحاد 
األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 
الشـــرق  بمنطقـــة  األحمـــر  والهـــالل 
األوســـط وشمال أفريقيا في العاصمة 
فـــي  “التطـــوع  فـــي  عمـــان،  األردنيـــة 

الدول العربية”.
ـــل الجمعيـــة في المشـــاركة عضو   ومثَّ
النـــوع  ومســـؤولة  اإلدارة  مجلـــس 
العيـــد،  كوثـــر  والتطـــوع  االجتماعـــي 
وناقشـــت الورشـــة الســـمات المميـــزة 
للعمـــل التطوعـــي في الـــدول العربية، 
إضافة إلى أهميـــة وضع تصور جديد 

للعمل التطوعي في الوطن العربي.

وركـــزت الورشـــة على أهميـــة التطوع 
فـــي المنظمـــات اإلغاثيـــة واالحتفـــاء 
كأول  المتطوعيـــن  بمســـاهمات 
األزمـــات،  أوقـــات  فـــي  مســـتجيبين 
األرواح،  إنقـــاذ  علـــى  يســـاعدون 
ويخاطرون بحياتهـــم كل يوم لرعاية 

والعنـــف  النـــزاع  مـــن  المتضرريـــن 
ويتطوعـــون  اإلنســـانية،  واألزمـــات 
بوقتهم ومهاراتهم للمساعدة في جعل 
العالـــم مكاًنـــا أفضـــل وتحســـين حياة 
اآلخريـــن، ويكتســـبون أيًضا إحساًســـا 

أكبر باالنتماء إلى مجتمعاتهم.

قـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي إن مـــا 
تواجهـــه المحرق من إهمـــال في البنية 
التحتيـــة والســـكنية يؤثـــر علـــى حيـــاة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، أمـــر ال يمكـــن 
الســـكوت عنه.وأوضح أن التصريحات 
الصادمـــة التي أدلى بهـــا رئيس مجلس 
بلـــدي المحرق غـــازي المرباطـــي أخيًرا 
عن تضرر 40 منزال بســـبب سوء البنية 
التحتيـــة، لـــم تتجـــاوب معهـــا الجهـــات 
األشـــغال  وزارة  وأولهـــا  المختصـــة 
والبلديات وشؤون التخطيط العمراني.

وذكـــر فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد” أنـــه لن 
يتردد في استخدام أدواته الدستورية 
لمحاســـبة أي وزيـــر أو مســـؤول مقصر 
فـــي أداء عملـــه، خصوًصا فـــي الملفات 

الخدميـــة التـــي ترتبـــط بحيـــاة الناس، 
وباســـتقرارهم، والتـــي تشـــكل خطورة 

عليهم وعلى ذويهم وأبنائهم.
ودعـــا النفيعـــي الـــوزارة ألن تتجـــاوب 

فوًرا مع ما ينشر في الصحافة المحلية 
علـــى لســـان ممثلي الشـــعب مـــن نواب 
بيوتـــا  “هنـــاك  أن  مضيًفـــا  وبلدييـــن، 
مهجـــورة تحـــدث عنهـــا العضـــو البلدي 
حسن الدوي مرارا وتكرارا، لكن الوزارة 

ال تتجاوب”. 
الـــرأي  الـــوزارة  أن تطلـــع  “يجـــب  وزاد 
العام بشـــفافية على الملفـــات الحرجة، 
خصوًصـــا تهـــاوي البنيـــة التحتيـــة في 
بعض المناطق السكنية، وأسباب ذلك”.
ودعـــا النفيعـــي وزيـــر األشـــغال عصـــام 
والوقـــوف  للشـــارع  بالنـــزول  خلـــف 
علـــى المخالفـــات والنظـــر فيها بنفســـه، 
والتوجيـــه لحلهـــا؛ ألن ذلك مـــن صميم 

عمله.

العربيــة الــدول  فــي  المميــزة  الســمات  مناقشــة  النفيعــي لـــ “^”: ما تواجهــه المحرق ال يمكن الســكوت عنه
“الهالل األحمر”: تصور جديد للعمل التطوعي على “األشغال” التعاون مع مجلس المحرق البلدي

بيوت تغرق.. وال مستجيب!
Û  فــي تصريــح غريــب وصــادم، أعلن رئيــس مجلس بلدي المحــرق غازي المرباطــي أخيًرا، أن

هنالك عشــرات المنازل في المحرق مهددة باالنهيار الفجائي؛ بســبب ســوء البنية التحتية، 
وأنه تم إخالء 5 مباني بالفعل، وأن 40 مبنى آخر مهددة بالسقوط، بشكل مباغت وخطير.

Û  ،)التصريح تصدر “مانشــيتات” الصحف، وفردت له “البالد” يوم أمس صفحة كاملة )بالصور
أشارت خاللها بدقة متناهية، الحال الرث لهذه المباني، ولسوء البنية التحتية التي تهددها، 

وإلى قلة الحيلة لدى المواطنين والبلديين.
Û  هــذه الواقعــة، اســتذكرتني بالتقريــر الــذي نشــرته “البــالد” قبل أســابيع عــن انتشــار الروائح

الكريهــة فــي األحيــاء الســكنية بعــراد؛ بســبب فشــل المقــاول بمــد شــبكة الصــرف الصحــي 
الجديدة بالشــكل الصحيح، مفضًيا بذلك النتشــار القوارض والفئران والحشــرات، ووصولها 

للبيوت، وتحول حياة القاطنين إلى جحيم.
Û  ومــا بيــن الحادثتين، وحوادث أخــرى عديدة، لم نرى أي تجاوًبا ُيذكر من الجهات المختصة

علــى مــا يحــدث، ال للبلدييــن وال للصحافة وال لغيرهــم، وكأن هذه الجهات غيــر ملزمة بالرد 
على أحد، إال وفق ما تراه هي مناسًبا لذلك.

Û  كل( األخــرى  الجهــات  وبقيــة  العمرانــي،  التخطيــط  وشــؤون  والبلديــات  األشــغال  وزارة 
باختصاصها(، مدعوة ألن توضح للرأي العام بشكل مستمر حقائق ما يحدث أو ما سيحدث، 
خصوًصــا بالقضايــا التــي تهــم النــاس، وتثير الــرأي العام، وأن تتبــع الخيوط إلــى المقصرين 

)كلهم(، وتقدمهم للمحاسبة وفق القانون.
Û  ال يمكــن أن نقبــل أن يتحــول دور البلدييــن أو النــواب أو الصحافــة إلــى ســاحات للدردشــة

أو تفريــغ مــا فــي الخاطــر أو النفــس، فــي حيــن أنهــا أدوات قيــاس، ومكاشــفة، ومصارحــة، 
وتوضيح، وتشــريع، ومحاســبة، ترتبط بها جهات ذوي االختصاص ألن توجد الحل، وليس 

التجاهل.
Û  ختاًمــا، هــذه الحــوادث، تتطلــب تأســيس صنــدوق وطني للكــوارث، أو للحــاالت الطارئة، أو

المســتعصية، والتــي يتفاجــأ بهــا المواطن، والجهــات المختصة مًعا، وقد تأخــذ فترة طويلة 
في القنوات الرسمية؛ لكي ترى بارقة نور وأمل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النفيعي
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خدمات المطار

 أمل الحامد

“البورصة”: تداول 4.3 مليون سهم بـ 571.6 ألف دينار
ــات” ــدم ــخ الــمــســتــثــمــرون يـــركـــزون  تــعــامــاتــهــم عــلــى “قـــطـــاع ال

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمس األربعــاء عنــد مســتوى 1,603.00 بارتفاع 
وقــدره 2.83 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الثالثــاء، فــي حيــن أقفــل مؤشــر 
البحريــن اإلســالمي عند مســتوى 773.34 بارتفاع وقــدره 1.63 نقطة مقارنة 

بإقفاله السابق.

4.34 مليـــون  المســـتثمرون  وتـــداول 
ســـهم، بقيمة إجماليـــة قدرها 571.62 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 
64 صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون 
تعاماتهم على أسهم قطاع الخدمات 
والتـــي بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 
249.24 ألف دينار أي ما نسبته 43.60 
للتـــداول  اإلجماليـــة  القيمـــة  مـــن   %
وبكمية قدرها 543.53 ألف ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 27 صفقة.
وجـــاء مصـــرف الســـام فـــي المركـــز 
األول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 

نســـبته  مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   162.74
28.47 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 1.62 مليون 
 24 خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  ســـهم، 

صفقة.
لشـــركة  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن لاتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة 
قدرها 140.92 ألف دينار أي ما نسبته 
24.65 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
 365.83 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
ألف ســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 11 
صفقـــة. ثم جـــاءت مجموعة جي اف 

 96.29 بقيمـــة قدرهـــا  الماليـــة  اتـــش 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 16.84 % 
مـــن إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 1.09 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 3 صفقات.

وتم يوم أمس تداول أسهم 11 شركة، 
شـــركات،   4 أســـهم  أســـعار  ارتفعـــت 
فـــي حيـــن انخفضت أســـعار أســـهم 3 
شـــركات، وحافظـــت بقيـــة الشـــركات 

على أسعار إقفاالتها السابقة.
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المنامة - بورصة البحرين  

المنامة - فينمارك كومينيكيشن

نظم االتحـــاد الخليجي للتكرير 
كـــورو  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
تدريبيـــة،  دورة  إنترناشـــيونال 
حائـــزة علـــى جائـــزة عالميـــة، لـ 
نفـــط  شـــركة  فـــي  موظفـــًا   18
وشـــركة  )بابكـــو(  البحريـــن 
تحـــت  الســـعودية  )أرامكـــو( 
عنـــوان “مرونـــة أداء عالية في 
ركـــزت  حيـــث  العمـــل”،  موقـــع 
الدورة على التحديات الناجمة 
عن ضغوطات العمل والظروف 
الشخصية وكيفية تأثيرها على 
والمعيشـــة  والســـامة  الصحـــة 

ككل. وقـــد شـــارك فـــي الـــدورة 
محاضـــرون على مســـتوى عاٍل 
الذيـــن  والمعرفـــة  العلـــم  مـــن 
قدمـــوا شـــروحات وافيـــة عـــن 
اآلثار السلبية للضغوط النفسية 
على الصحة واألداء، كما قدموا 
معتمـــدة  تقنيـــات  للموظفيـــن 
لتنميـــة  الممارســـات  وأفضـــل 
مســـتويات مرونتهم الشخصية 
وشـــحذهم بمهـــارا ت جديـــدة، 
والتي من شـــأنها أن تحسن من 
صحتهـــم ومعيشـــتهم وأدائهـــم 

الوظيفي.

“الخليجي للتكرير” يناقش تحديات ضغوطات العمل

ارتفــاع عيــار 24 قيراًطا بـــ 0.44 % و21 قيراًطــا بـ 38. %

الذهب يواصل صعوده في البحرين

ارتفعــت أســعار الذهــب فــي البحرين أمس األربعاء، ُمقارنة بأســعاره يــوم الثالثاء، تزامًنــا مع زيادة 
ا. أسعار المعدن األصفر عالميًّ

ووفًقا إلحصائية أعدها “مباشـــر”، فقد ارتفع ســـعر 
الذهب عيار 24 قيراًطا بنسبة 0.44 % إلى 18.15 
دينار، مقابل 18.07 دينار.  وزاد سعر الذهب عيار 
22 قيراًطـــا بنســـبة 0.42 % ليبلـــغ 16.64 دينـــار، 
ُمقابـــل 16.57 دينـــار.  وســـجل ســـعر الذهب عيار 

ا بنســـبة 0.38 % ليصل إلى 15.88  21 قيراًطا نموًّ
ا ارتفعت  دينار، ُمقارنة بســـعر 15.82 دينـــار. عالميًّ
أســـعار الذهب ألعلى مســـتوى في ســـبعة أســـابيع 
عنـــد تســـوية تعامات الثاثـــاء، لُيحقق مكاســـب 

تزيد عن 16 دوالًرا قبل عطلة الكريسماس.

المنامة - مباشر

طوكيو - أ ف ب

مخاوف بشأن “نيسان” 
إثر إستقالة سيكي

ــد فــي  ــ ــدي ــور مـــفـــاجـــئ جــ ــطــ ــ بــــــرز ت
لصناعة  اليابانية  نيسان  مجموعة 
الثالث  الرجل  إعــالن  إثر  السيارات 
ــي إدارتــــــهــــــا جــــــون ســـيـــكـــي عــن  ــ فـ
نيسان  وقــالــت  الــقــادمــة.  استقالته 
في  سيكي  رغبة  على  “وافقت  إنها 
االستقالة”. وكان نائب مدير عمليات 
أنه  ســاعــات  قبل  صــرح  المجموعة 
إلى  المقبل  الــعــام  االنــضــمــام  يــنــوي 
إلنتاج  اليابانية  “نيديك”  مجموعة 

المحركات الكهربائية.

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي أنه تمت تغطيـــة اإلصدار رقم 
ISIN BH0004875298(1788( مـــن أذونـــات الخزانة الحكومية 

الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين.
تبلـــغ قيمـــة هذا اإلصـــدار 35 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 182 
يومـــا تبـــدأ في 29 ديســـمبر2019 وتنتهي فـــي 28 يونيو 2020، 
كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونات 2.57 % مســـاويًا 
لمعدل ســـعر الفائدة ألذونات اإلصدار الســـابق بتاريخ 1 ديسمبر 
2019. وبلغ معدل سعر الخصم 98.717 % وتم قبول أقل سعر 
للمشـــاركة بواقـــع 98.712 %، علمًا أنه قـــد تمت تغطية اإلصدار 
بنســـبة 101 %. كما بلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

35 مليون دينار ألذونات خزانة 

فوجئ البحرينيون الراغبون في السفر إلى الجمهورية التركية أمس بقرار إلغاء استثنائهم من تسديد 
تأشيرة الزيارة، ما سبب إرباًكا لبعض مكاتب السفر والسياحة التي كانت تعد مجموعاتها للرحالت.

 انزعاج المسافرين

وقال الرئيس التنفيذي للمبتكر للسفر والسياحة 
حســـين المعلـــم لـ”البـــاد” إنـــه تلقـــى اتصـــاالت 
كثيـــرة مـــن المســـافرين الذين أبـــدوا انزعاجهم 
مـــن الموضوع، موضحـــا أن بعضهم قـــرر الدفع 
للحصول على التأشـــيرة فيما قرر آخرون إلغاء 

حجوزاتهم.
وبّين وجود اضطراب؛ بسبب قرار إلغاء استثناء 
البحرين من تسديد تأشيرة الزيارة خصوصا أنه 
جـــاء مفاجئا وتزامن مع اقتـــراب إجازة الربيع. 
وأضـــاف المعلم أن بعض المســـافرين يرســـلون 
جوازات ســـفرهم الستخراج التأشيرة وآخرون 

يرغبون في استخراجها بصورة سريعة.
وتوقع أن يكون هناك انخفاض بعدد المسافرين 
إلى تركيا مســـتقبًا؛ بســـبب قرار إلغاء استثناء 

الموطنين من تسديد رسوم التأشيرة.

إلغاء حجوزات

إلـــى ذلك، اســـتبعد الرئيس التنفيذي لســـفريات 
الرياض رياض أحمد أن يكون هنالك تأثير لهذا 
القـــرار خصوًصا أن التأشـــيرة تؤخـــذ إلكترونًيا 
واألمر معتاد عند المسافرين، حيث كان اإلقبال 
كبيًرا سابًقا عندما كانت هناك رسوم إلى ما قبل 

فترة اإلعفاء.
وأشـــار إلـــى انـــه ليـــس لديـــه علـــم عـــن إلغـــاء 
حجـــوزات ســـفر إلـــى تركيا أو غيـــره و ال اعتقد 
أن ذلـــك ســـيؤثر. وأضاف “اعتقـــد أن الموضوع 
ال يتعدى سوى أن يكون إجرائيا فقط، موضًحا 
أنهـــا مســـألة إجـــراءات فنيـــه ليـــس إال أمـــا مـــن 
الناحيـــة المالية ســـيكون األمـــر والتأثير طفيفا 

جًدا.
وأضاف أن مثل هذا القرار يبعث على الســـلبية 
واالحتجـــاج ولكن لن يمنع من اســـتمرار الســـفر 

للجمهورية التركية، مشـــيرا إلى أن القرار محل 
انزعاج ويســـبب اإلرباك ولكن ســـتمضي األمور 

بخير.

رفع الرسوم

وأضـــاف أحمـــد “أتمنـــى أن يكـــون للبحرينييـــن 
التسهيل واألفضلية دائًما خصوصا اإلعفاء من 

الرســـوم أو غيرهـــا من المميـــزات ولكن تحديًدا 
هذا القرار سيمر  من دون تأثير”.

ولفت إلى أن القطاع بحاجة إلى جرعة تنشيط 
وتشـــجيع أكثـــر لتحريـــك الســـياحة والدعم أما 

بخصوص التوقعات فنحن متفائلون.
وتوقع أحمد أن تشـــهد رســـوم القيمـــة المضافة 

ورسوم خدمات المطار مستقبًا ارتفاًعا. 

 بيان الخارجية

وكانـــت وزارة الخارجية أصدرت أمـــس بياًنا قالت 
فيه “يتوجب على المسافرين إلى تركيا دفع رسوم 

التأشيرة التركية”.
ويتوجب على المواطنين البحرينيين الراغبين في 
الســـفر للجمهوريـــة التركيـــة، ابتداء مـــن تاريخ 25 
ديسمبر 2019، تسديد رسوم التأشيرة اإللكترونية 
المقـــدرة 60 دوالرا لفتـــرة الزيـــارة التـــي تبلغ مدتها 
30 يومـــا كحـــد أقصى، وعلـــى الراغبين فـــي زيارة 
الجمهوريـــة التركيـــة لفتـــرة أطـــول التقديـــم علـــى 
التأشيرة من خال الحضور الشخصي في السفارة 
التركيـــة بالمملكة، علما بأن رســـوم تأشـــيرة الزيارة 
التـــي تزيد عـــن 30 حتى 60 يوم تبلـــغ قيمتها 135 
دوالرا وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 يوما حتى 

90 يوما فتبلغ قيمتها 270 دوالرا”.

هل تؤثر رسوم التأشيرة على عدد السياح؟

تــــــحــــــدثــــــوا عـــــــن إربـــــــــــــــــــــاك... وانــــــــــزعــــــــــاج الــــمــــســــافــــريــــن

مكاتب سفر لـ “^”: عودة “الفيزا” التركية تلغي رحالت

إعادة شراء األسهم

mazin.alnsour@albiladpress.com
مازن النسور

Û  زادت حمى إعادة شــراء األسهم في بورصة البحرين خال
الســنتين الحاليــة والماضيــة بشــكل ملفــت بيــن الشــركات 
المدرجة، حيث ال يمر يوم من دون أن نقرأ خبرا على موقع 
السوق يشير إلى قيام المؤسسة الفانية أو العانية بإعادة 

شراء أسهمها، أو ما يعرف اصطاحا ب “أسهم الخزينة”.
Û  وياحظ المتابع لحركة بورصة البحرين أن البنوك التجارية

والمصــارف اإلســامية كانت أكثــر الشــركات المدرجة التي 
أعادت شراء أسهمها قياسا بغيرها.

Û  لكن لماذا، ومن هو المســتفيد من الشــراء، هل هي الشــركة
والموظفــون، أم مجلس اإلدارة أم الرؤســاء التنفيذيون، أم 

المساهمون؟.
Û  األســهم ســوق  انهــار   ،1929 العــام  مــن  أكتوبــر  شــهر  فــي 

الــدوالرات، وتآكلــت قيمــة  األميركيــة، وتبخــرت مليــارات 
الرؤســاء  بعــض  لــدى  كان  لكــن  الشــركات،  مــن  الكثيــر 

التنفيذيين والمديرين العامين فكرة جعلتهم أثرياء.
Û  فقــد بــدأ المســؤولون بالشــركات المدرجــة فــي البورصــة 

األميركية والتي انهارت أســهمها بفعل األزمة آنذاك، بشــراء 
األســهم الخاصة بشــركاتهم من المستثمرين، األمر الذي زاد 

أسعارها نسبيا تماشيا مع معادلة العرض والطلب.
Û  ُاكتشــف وقتهــا مــا يمكــن تســميته “خدعــة ســحرية”، حيث

وجــدت الشــركات أنــه بإمكانها رفع قيمة أســهمها دون فعل 
أي شــيء حقيقــي، كل مــا عليهــا هــو اســتخدام النقــد للحــد 
مــن األســهم المتاحة للتــداول، وكانت هذه بداية الممارســة 

المعروفة حالًيا ب”إعادة شراء األسهم”. 
Û  مــن وقتهــا أصبحــت عمليــة إعــادة شــراء األســهم الطريقــة

المفضلة للشركات األميركية لتمرير الكاش للمساهمين.
Û  تقول مؤسسات تحليل أميركية إنه في العام 2018، أعادت

الشــركات المدرجــة بمؤشــر “إس آند بي 500” شــراء أســهم 
بقيمــة 806 مليــارات دوالر، وهــو مســتوى اعتبرتــه قياســيا 
2017، فيمــا  العــام  بنســبة %55 عــن  أنــه يزيــد  خصوصــا 
توقعــت أن تبلــغ 740 مليــار دوالر في 2019، وهو رقم كبير 

أيضا.

Û  بالنفــع يعــود  ألنــه  الفعــل  هــذا  تنتقــد  االقتصــاد  مــدارس 
علــى حســاب  التنفيذييــن  والمســؤولين  المســاهمين  علــى 
الموظفيــن، حيــث تعتبــر أن الشــركات تهــدر بذلــك األمــوال 
التجاريــة  النشــاطات  فــي  اســتثمارها  إعــادة  يجــب  التــي 

والبحوث والتدريب أو دفعها للموظفين.
Û  فــي حيــن يشــير رأي آخــر أن العمليــة قد تضر بالمســاهمين

علــى المــدى الطويــل، فيمــا تحقق مكاســب كبيرة للرؤســاء 
التنفيذيين الذين يســتفيدون من ارتفاع ســعر األسهم التي 

تلقوها أصا عبر نظام المكافآت.
Û  مــع ذلــك، يقول البعض إن إعادة شــراء األســهم هي وســيلة

جيدة للحصول على األموال الواقعة تحت تصرف الرؤساء 
التنفيذيين والمديرين الذين قد يهدرونها على اســتثمارات 

منخفضة القيمة أو مضاربة.
Û  لكــن هــل الشــركات، الســيما البنــوك، المدرجــة فــي بورصــة

البحريــن تقــوم بإعــادة شــراء أســهمها لهــذه الغايات ســالفة 
الذكر، أم أن عندها أسبابا أخرى؟ سؤال برسم اإلجابة.
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 كشــف نائــب الرئيــس التنفيــذي لطيــران الخليــج القبطان، وليــد العلوي، عن 
أن الشــركة ســوف تســتلم في العــام المقبل 2020 على أقــل تقدير 7 طائرات 
 ،A320neo جديــدة مــن طــرازات مختلفة على ســبيل المثال طــراز إيربــاص 

إيرباص A321neo، ودريمالينر.

 وأوضـــح العلـــوي للصحافييـــن علـــى 
الخليـــج”  اســـتقبال “طيـــران  هامـــش 
نجوم المنتخب البحريني لكرة القدم 
بمناســـبة فوزهم بلقب بطولة الخليج 
العربـــي الرابعـــة والعشـــرين أمـــس أن 
الشـــركة تسلمت حتى اآلن 7 طائرات 
مـــن طـــراز بوينـــغ 787 دريمالينر، و5 
طائرات إيربـــاص A320neo، متوقًعا 
 فـــي العام المقبـــل وصـــول 3 طائرات 
كبيـــرة الحجـــم مـــن طـــراز دريمالينر 
وما بين 3 إلـــى 4 طائرات من الحجم 
األصغـــر مـــن الطائـــرات،  علـــى أن يتم 

اســـتالم الطائـــرات موزعـــة على مدار 
العام المقبل.

ا أســـطول يتألف   ويخدم الناقلة حاليًّ
مـــن 37 طائـــرة مـــن أحـــدث الطائرات 

التـــي تتنوع بيـــن الكبيـــرة والصغيرة 
الحجم. وسيشـــهد األســـطول الجديد 
لطيـــران الخليـــج عهـــد جديـــد، وذلك 
من خـــالل تعزيز منتجاتها والرفع من 

مستوى خدماتها.
 وأشـــار العلوي إلى أن الشـــركة  ستبدأ 
وجهـــة كوااللمبـــور في صيـــف 2020، 
 كمـــا تـــم تشـــغيل خـــط المالديـــف في 

ســـيتم  كمـــا  الماضـــي،  أكتوبـــر  شـــهر 
اإلعالن عن وجهات جديدة مستقبالً، 
 مضيًفـــا أن الشـــركة كانت قـــد أعلنت 

عن 3 وجهات جديدة في العام 2020 
هي ميالن فـــي إيطاليا وميونيخ في 
ألمانيـــا وميكونوس في اليونان، الفًتا 

أنها ستفتح على أقل تقدير 4 وجهات 
جديدة في العام المقبل.

  وبســـؤاله عن توقعاته ألرباح الشركة 
مـــع قـــرب انتهـــاء العـــام 2019،  أجاب 
العلـــوي متفائـــالً بـــأن “تكـــون النتائـــج 
إيجابية خصوًصـــا أن طيران الخليج 
تخطو خطوات مســـتمرة للتطور، )...( 
فالناقلـــة الوطنيـــة فـــي أحســـن حـــال 

وتتجه إلى التقدم لألمام”.
 وتسير شركة طيران الخليج رحالتها 
إلـــى 48 مدينة في 27 دولـــة، كما أنها 
تقـــدم رحـــالت مزدوجة إلـــى 10 دول 
شـــرق أوســـطية، إضافة إلـــى وجهات 
الهنديـــة  القـــارة  شـــبه  فـــي  مختـــارة 
وأوروبا؛ وذلك عبر مركزها الرئيســـي 

في مطار البحرين الدولي.

العلوي متحدًثا للصحافيين على هامش االحتفال بـ”المنتخب الوطني”

الرئيس التنفيذي لـ “طيران الخليج”: استالم 7 طائرات جديدة في 2020
ــام 2019 ــعـ الـ ــال  ــ ــة خ ــرك ــش ــل ل ــة  ــي ــاب ــج إي ــج  ــائ ــت ــن الــعــلــوي يـــؤكـــد تــفــاؤلــه ب

كيف تستثمر في 2020؟
شــهدت الســاحة االقتصاديــة العالميــة تقلبــات ملحوظــة خــالل العــام 2019 على 
كافة األصعدة، فعندما تبحث عن التوترات ســتكون األمور التجارية والسياســية 
على رأس القائمة.وإذا نظرت إلى األوضاع الجيوسياسية، فالعالقات بين الدول 
لم تكن أفضل حاالً، وحال تحويل اهتمامك إلى األسواق المالية ستجد التقلبات 
الحــادة فــي االتجاهيــن الصاعــد والهابــط حاضــرة بقــوة وســط مخــاوف تباطــؤ 

اقتصادي حاد.

لكـــن بعـــد أن مضى هـــذا العـــام الصعب 
مـــن الناحية االســـتثمارية بأمـــوره كافة 
الســـيئة والجيدة، كيف ســـيكون الوضع 

في العام 2020؟.
مـــن الصعـــب أن تكـــون هنـــاك روشـــتة 
واضحـــة المعالـــم تحـــدد مـــا يجـــب أن 
الجديـــد،  العـــام  فـــي  المســـتثمر  يفعلـــه 
لكـــن بطبيعـــة الحـــال يحـــاول الخبـــراء 
العالميـــة  األســـواق  فـــي  والمختصـــون 

وضع تصـــورات محتملـــة وعلى الجميع 
أن يســـير فـــي االتجاه الـــذي يتوافق مع 

رؤيته الخاصة.
ويعتقد بنك “جي.بي.مورجان تشـــيس” 
أن األســـهم يمكـــن أن ترتفـــع فـــي العـــام 
المقبـــل، مـــع إبـــداء نظـــرة حـــذرة حيال 
علـــى  والتأكيـــد  الحكوميـــة،  الســـندات 
ضرورة ابتعاد المســـتثمرين عن سندات 

الشركات عالية الجودة.

البنـــك  فـــي  االســـتراتيجيون  ويوصـــي 
االســـتثمارات  بتخصيـــص  األميركـــي 
لصالح األصول الخطرة في العام 2020 
مـــع اكتســـاب االقتصـــاد العالمـــي الزخم 
فـــي أعقـــاب التباطـــؤ الـــذي حـــدث فـــي 

األشهر األخيرة.
وتشـــمل تلـــك األصول الخطرة األســـهم 
أســـهم  أو  ســـتريت”  “وول  فـــي  ســـواء 
أســـهم  أو  واأللمانيـــة  اليابانيـــة  البنـــوك 
المقابـــل  فـــي  لكـــن  الناشـــئة،  األســـواق 
أســـعار  هبـــوط  علـــى  الخبـــراء  يراهـــن 
الذهـــب، خاصـــة إذا تراجعـــت المخاطر 
الدورية أو مخاطر السياسة في 2020.

االســـتراتيجيون  يوصـــي  ذلـــك  ومـــع 
بتنفيـــذ التحـــوط عبـــر فئـــات األصـــول 
تحسبًا لوقوع تقلبات أكبر، وخاصًة في 

العمالت.
اســـتراتيجية  روك”  “بـــالك  وتحـــدد 
االســـتثمار المفضلـــة في العـــام الجديد، 
طبقـــًا لرؤيـــة التطـــورات علـــى الصعيـــد 
العالمـــي إضافـــة إلـــى المخاطـــر، والتـــي 

شهدت تعديالت جوهرية.
حـــول  األســـهم  أســـواق  إلـــى  وبالنظـــر 
العالـــم، فإن وزن األســـهم األميركية في 
المحفظة االســـتثمارية تحول من زيادة 

في الوزن إلى محايد.
ويرجع ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين 
بشـــأن انتخابات الرئاســـة األميركية في 
2020 إضافـــة إلى احتماليـــة أن تضغط 
المعنويـــات  علـــى  المحتملـــة  السياســـة 

وتحول دون تكرار التفوق في األداء.

األسهم األوروبية

أما األســـهم األوروبيـــة، فينصح بخفض 
الوزن في المحفظة االســـتثمارية خالل 
العـــام المقبـــل بدالً مـــن الرؤية الســـابقة 
“محايد”، حيث تبدو األسواق كما لو أنها 
قامت بالتســـعير الكامل للتيسير النقدي 

من قبل البنك المركزي األوروبي.
شـــركة  أكبـــر  أوصـــت  المقابـــل،  وفـــي 
الـــوزن  بزيـــادة  عالميـــًا  األصـــول  إلدارة 
في المحفظة االســـتثمارية من األســـهم 
التـــي  األســـواق  أحـــد  كونـــه  اليابانيـــة، 
تعافـــي  مـــن  أكثـــر  لالســـتفادة  تســـتعد 
وتهدئـــة  العالمـــي  الصناعـــي  القطـــاع 
واشـــنطن  بيـــن  التجاريـــة  التوتـــرات 
وبكيـــن. كمـــا شـــهدت أســـهم األســـواق 

الوضـــع  مـــن  كذلـــك  تحديثـــًا  الناشـــئة 
المحايد في المحفظة االســـتثمارية إلى 
زيـــادة الوزن، في ظل تحقيق فوائد من 

التعافي العالمي.
أميـــركا”  أوف  “بنـــك  وتتمثـــل نصيحـــة 
في مواصلة شـــراء األســـهم خالل العام 
المقبـــل، مع اســـتمرار السياســـة النقدية 
للتهدئـــة التجاريـــة  التيســـيرية إضافـــة 
النمـــو  وصـــول  توقعـــات  إلـــى  إضافـــة 
االقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته 

خالل الربع األول.
وفـــي تأكيـــد للنظـــرة اإليجابيـــة حيـــال 
أســـواق األســـهم فـــي 2020، ينضم بنك 
“مورجان ســـتانلي”، لكنـــه يتوقع ضعف 
أداء األســـهم األميركية مقابـــل النظراء 

في اليابان واألسواق الناشئة.

دبي - مباشر
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المنامة - “جي إف إتش” المالية

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المالية أمس عن شــروع مؤسســة “ســتاندرد أند بورز” للتصنيف االئتماني بتغطية تصنيفات 
المجموعة ومنحها تصنيفا طويل األجل بمعدل “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي تصنيف “ستاندرد أند بورز” منسجمًا 

مع نجاح “جي إف إتش” في إعادة صياغة نموذج أعمالها من أجل أن تصبح مجموعة مالية متنوعة بالكامل. 

وتركـــز تصنيف الوكالـــة على تقييم 
مجـــاالت   4 فـــي  المجموعـــة  أداء 
الصيرفـــة  أولهـــا:  مختلفـــة،  عمـــل 
االســـتثمارية التي أكدت “ســـتاندرد 
أنـــد بـــورز” قـــدرة المجموعـــة علـــى 
تحقيق مســـار مستقر من الصفقات 

جانـــب  إلـــى  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
معامـــالت  تنفيـــذ  علـــى  تركيزهـــا 
الصيرفـــة  ثانيهـــا:  للدخـــل.  مـــدرة 
التجاريـــة، عبـــر وحدتهـــا المصرفية 
الخليجـــي  المصـــرف  لهـــا  التابعـــة 
التجـــاري. ثالثها: التطويـــر العقاري، 

مـــع عمل المجموعـــة على مجموعة 
بعـــض  وتطويـــر  التخارجـــات  مـــن 
المشـــاريع. ورابـــع: أنشـــطة الخزينة 
كمجـــال  الخاصـــة  واالســـتثمارات 
أعمال جديد تم اســـتحداثه مؤخرًا 
إلدارة ســـيولة المجموعـــة وتحقيق 

دخل إضافي. 
الوضـــع  الوكالـــة  اســـتعرضت  كمـــا 
المالـــي للمجموعـــة، مـــع التأكيـــد أن 
وإيراداتهـــا  المجموعـــة  رأســـمال 
مناسبة وكافية، إضافة إلى تسليط 
الضوء على تحسن قدرة المجموعة 

في تحقيق تدفقات نقدية. 
وتطـــرق تقرير “ســـتاندرد أند بورز” 
المجموعـــة  عمليـــات  إلـــى  كذلـــك 
في أنشـــطة الخزينـــة الجديدة وما 

تحقق من تقدم في أعمال المصرف 
الخليجي التجاري. 

وأكـــد التقريـــر علـــى اعتـــدال وضع 
المخاطر لدى المجموعة. 

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
مســـرورون  “نحـــن  الريـــس  هشـــام 
باســـتمرار اعتراف كبرى مؤسسات 
العالميـــة  االئتمانـــي  التصنيـــف 
بتقدمنا بخطى ثابتة وتطور أعمالنا 

المتواصل”.

“ستاندرد أند بورز” تمنح “جي إف إتش” تصنيف B طويل األجل

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

طيران الخليج 
تسّير رحالتها إلى 

48 مدينة في 
27 دولة

يخدم الناقلة 
الوطنية حاليا 

أسطول يتألف من 
37 طائرة حديثة

لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  أكــد 
الخليــج القبطان وليد العلــوي،  للصحافيين 
علــى هامــش احتفاليــة الشــركة بالمنتخــب 
تحــرك  ألي  الدعــم  اســتمرارية  الوطنــي، 
رياضي أو حدث مهم للبحرين في السنوات 
المقبلة عبر توفير طائرات لنقل المشجعين.
وأعــرب عــن أملــه فــي مــؤازرة الفريــق فــي 
احتفاالت أكبر من كأس الخليج، قائال “نحن 
دائًمــا موجوديــن وأن تكــون أســرة طيــران 
جميعهــا  البحريــن  لفعاليــات  ســند  الخليــج 
فــأي تحــرك رياضــي أو حــدث مهــم للمملكة 
إن شاء هللا تكون الناقلة الوطنية موجودة 
لمؤازرة المختصين في أي مجال مستقباًل”.
وأشــار  إلــى أن الناقلة الوطنيــة قدمت دعًما 
لفريــق البحريــن الوطني  عبر نقــل الجماهير 
على متــن طائرة إلى المباراة النصف نهائية 
العــراق،  فريــق  مــع  الخليــج  كأس  لبطولــة 

وكذلك  تقديم أسعار مخفضة جدا للمشاركة 
مع بعض الشركات والمؤسسات األخرى.  أما 
فــي المبــاراة النهائيــة ضــد فريق الســعودية 
فتــم الترتيــب إلــى حوالــي 14 رحلــة لنقــل 
أكثــر مــن ألفــي مســافر لمشــاهدة المبــاراة، 
والعــودة في غضون 24 ســاعة، مشــيرا إلى 
أن الجماهيــر وصلــت فــي الوقــت المناســب 
المنتخــب،  وتشــجيع  المبــاراة  لمشــاهدة 
ومــن ثــم العــودة الــى البحريــن وكانــت اخر 
رحلــة علــى متنهــا الفريــق والطاقــم االداري 

والكأس. 
وكانــت  طيــران الخليــج اســتقبلت أمــس، 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  المنتخــب  نجــوم 
بمناسبة فوزهم بلقب بطولة الخليج العربي 
الرابعــة والعشــرين، حيــث أقيمــت احتفالية 
الناقلــة  مقــر  فــي  المناســبة  بهــذه  ضخمــة 
الرئيســي بالمحــرق. وحضــر االحتفاليــة كل 

مــن أعضــاء مجلســي إدارة طيــران الخليج 
واالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم وموظفــي 
الناقلــة الوطنية على رأســهم رئيس مجلس 
إدارة طيــران الخليــج، زايــد الزيانــي ووزير 
المواصــالت واالتصــاالت، كمــال بــن أحمــد 
محمــد كمــا حضــر االحتفالية هــرم الرياضة 
البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب 

للشباب والرياضة.
الرقصــات  تقديــم  االحتفاليــة  وتضمنــت 
واألغانــي  )الليــوة(  البحرينيــة  الشــعبية 
الوطنيــة والمأكوالت الشــعبية، كما تضمنت 
الكبيــر  بالفــوز  الوطنيــة  الناقلــة  احتفــاء 
لمنتخب البحرين لكرة القدم وتقديم الهدايا 
ألعضاء المنتخب والتقاط الصور التذكارية 

مع العبي المنتخب وكأس خليجي )24(.

سحوبات على جوائز مذّيلة بتوقيع الاعبين خال االحتفاء بهم

“طيران الخليج” : استمرار الدعم للمنتخب الوطني مستقبال

احتفالية “طيران الخليج” بالمنتخب الوطني

هشام الريس

المحرر االقتصادي من المحرق | تصوير: رسول الحجيري
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عرض وطلب
للبيع أو لإليجار  أرض في  جزيرة النبيه 
صالح جهة الجنوب مطلة على الساحل 

مباشرة ) مفتوحة على ثالث جهات ( 
جاهزة للبناء مع الخرائط ثمانية محالت 

تجارية ميزنين. 
مساحة األرض: 361.5 متر  

للتواصل: 39929669

قيد رقم: 119055-1

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-170849 ( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

قيد رقم: ٣٢٤٩٦-٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-167625( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: عبدالرسول عيسى عبدهللا صالح

االسم التجاري الحالي: الطائر األخضر للنجارة وااللمنيوم
االســـــم التجـــاري الجديد:  ورشة جرين بيرد

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : اسامه يحي حسن ياسين 
االسم التجاري الحالي : مطعم بيت البحرين 

االســـــم التجـــاري الجديد : بيت البحرين إلدارة المطاعم

قيد رقم: ٥٧٤١٧-١

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-ٕاعالن رقم ) ١٧٢٧٨٤
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فريال عبدالحميد مصطفى جناحي 

االسم التجاري الحالي : صالون تب تويز للتجميل 
االســـــم التجـــاري الجديد : تب توز بيوتي لونج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

شركة تريستان ش.ش.و لمالكها براسانت ٔابراهام ثاراييل
تجاري رقم 110070

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانهــا تقــدم ٕاليهــا شــركة 
تريســتان ش.ش.و لمالكهــا براســانت ٔابراهــام ثاراييــل والمســجلة موجــب القيــد رقم 

PRASANT 110070 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد
ABRAHAM THARAYIL كمصفي للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة ٕالى تقديم 

مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ
نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:

PRASANT ABRAHAM THARAYIL :المصفي
رقم الهواتف: 33727359

bracketsco@gmail.com :البريد اإللكتروني

 تاريخ: 2019/٢٢/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )----( لسنة ٢٠١٩

 بشٔان تحويل مؤسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٧٢٤٦٣( لسنة ٢٠١٩

 بشٔان تحويل فرع من مؤسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد خالــد احمــد يوســف الجميــري المالــك لـــ مســار الهدهــد للتعليم 
)مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٣٦٠٠٧-٤ طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 
١٠٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. خالد احمد يوسف الجميري
٢. لؤي أحمد أمين محمود الشريف

٣. الحارث بن وهيب بن محمد ياسين قرشي

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 

إليها السيدة بيداء ماهر طالب الشركاط المالكة لـ المشير للهواتف )مؤسسة 

فردية( المســجلة بموجب القيد رقم ٨١٦٥٩ طالبة تحويل الفرع األول من 

المؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 

١٥٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. بيداء ماهر طالب الشركاط

MD TANVIR RAHMAN JONI MD MOKLESUR RAHMAN .٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة ٢٠١٩

 بشٔان تحويل شركةالشخص الواحد 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا مالــك شــركة اي فاينانــس لاستشــارات ش.ش.و المســجلة بموجــب 

القيد رقم ١٢٧٠٩٨-١ طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ دينار، بين كل من:

SHEEBA MOHAN KALARIKKAL .١

MOHAN KALARIKKAL BALAN .٢

ANOOP KUMAR SUDHAKARAN .٣

القيد : 1-127098

 تاريخ: 2019/١٢/19

القيد : ٣٦٠٠٧-٤

 تاريخ: 2019/٨/١٢

القيد : ٨١٦٥٩

 تاريخ: 2019/٢٤/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )173007( لسنة 2019
بشٔان تغيير اسم المجموعة لشركة مطعم بريانك ذ م م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 

الســادة اصحــاب شــركة مطعــم بريانك ذ م م المســجلة بموجــب القيد رقم 

99977، طالبين تغيير اســم المجموعة من مطعم بريانك ذ م م الى شــركة 

خدمات اف اف دي ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضــه ٕالى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 99977

 تاريخ: 2019/١٢/24

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ محمــد احمــد يوســف عبدالملــك باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة أر ســي بــردج ادمنســتريتيف سوليوشــنز ش ش و )لمالكهــا ريفــر 
الواحــد  الشــخص  كشــركة  ،المســجلة  لمتــد(  كومبانــي  هولدنــج  كروســنج 
بموجــب القيــد رقــم ١١١٩٥٧-١، طالبا ٕاشــهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 
تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

 120335 القيــد رقــم  ٕاليهــا هــاوس اوف روان ذ.م.م والمســجلة بموجــب 

طالبين ٕاشــهار انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 

السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر

بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

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

شركة أر سي بردج ادمنستريتيف سوليوشنز ش ش و
)لمالكها ريفر كروسنج هولدنج كومباني لمتد(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2019 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية ذات مسٔوولية محدودة

إعالن رقم 
)CR2019-١٦٩٠٦٤(

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلن ادناه: الســيد امين مجيد حســين ماجد بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيد/ فاطمة السيد ناصر علي حسن الموسوي

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

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

االسم التجاري

التوهج لاتصاالت

رقم القيد

٣-٤١٥٠٩

 تاريخ: 2019/٢٤/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٧٣٤٥٢
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الشيخة هند عبدالوهاب صقر ال خليفة بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي: إلى فاطمة حسن علي محمد عبدعلي إبراهيم

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

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

االسم التجاري

نوت جست نيلز صالون

رقم القيد

٣٦٧٨٧-٣

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري ، فعلــى كل من لديه 

ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل: 117039-7 

اسم التاجر: محمد جعفر جواد احمد عبدهللا يوسف    

االسم التجاري الحالي: لمسة فهد لاثاث المنزلي       

االسم التجاري المطلوب: البارون للتجارة العامة     

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
) CR2019 -168766 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري
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كوخافي شــدد على ضرورة اقتالع القدرات اإليرانية من سوريا

خامنئي يمنع استجواب وزير الداخلية بشأن قتلى “انتفاضة البنزين”

الجيش اإلسرائيلي: المواجهة مع إيران غير مستبعدة

إيران تقطع اإلنترنت تحسبا الحتجاجات جديدة

قال رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي، أمس األربعاء، إن إيران تمتلك 
مئــات الصواريــخ التــي يمكــن إطالقهــا على إســرائيل، مشــيًرا إلــى أن احتمال 

المواجهة مع إيران “غير مستبعد”.

 وأوضـــح كوخافي أن إيران “ضاعفت 
لديهـــا”،  المخصـــب  اليورانيـــوم  كميـــة 
مبـــرًزا أنـــه “فـــي الحـــرب المقبلـــة مـــع 
لبنان أو مع حماس ســـتتعرض الجبهة 
لهجمـــات  إســـرائيل  فـــي  الداخليـــة 
صاروخيـــة معظمهـــا غيـــر دقيـــق لكـــن 

ستكون مؤثرة”.

 وكشـــف المتحدث، خالل ندوة خاصة 
بمناســـبة ذكـــرى وفـــاة رئيـــس األركان 
األســـبق أمنـــون ليفكيـــن شـــاحاك، أن 
“فيلـــق القـــدس اإليراني ينقل أســـلحة 
متقدمة إلى العراق، وال يمكن أن نترك 

هذا األمر دون معالجة”.
“اقتـــالع  ضـــرورة  علـــى  شـــّدد  كمـــا   

القـــدرات اإليرانيـــة مـــن ســـوريا وعدم 
ا  عســـكريًّ بالتمركـــز  لطهـــران  الســـماح 

هناك”.
المنطقـــة  علـــى  “يطـــرأ  قائـــالً:  وأردف 
تغييـــر عميـــق وهنـــاك ازديـــاد ملحوظ 
زيـــادة  أيًضـــا  وهنـــاك  بالتهديـــدات، 
فـــي عـــدوان إيـــران ضـــد دول الخليج 
وأيًضا باتجاه إســـرائيل. نحن نرد على 

االعتداءات وسنواصل الرد”.
 وبّين المسؤول العسكري أن “المعركة 
مستمرة وبوتيرة كبيرة. هناك مختلف 

األنواع من العمليات منها المكشـــوفة، 
ومنهـــا الســـرية التي يعـــرف العدو أنها 
حصلت لكنه ال يعـــرف من فعلها، وهنا 
الســـرية التامة التي ال يعرف العدو أنه 

تعرض لشيء أصالً”.
 وتحـــّدث كوخافـــي عـــن قطـــاع غـــزة، 
ا بعـــد،  قائـــالً: “أرى أنـــه ليـــس مســـتقرًّ
لكـــن نتائج عملية الحزام األســـود هي 
فرصـــة لتصميم الواقـــع األمني وجعله 

أكثر استقراًرا”.

قطعـــت الســـلطات اإليرانيـــة اإلنترنت 
فـــي عـــدة محافظـــات ومدن، تحســـًبا 
الحتجاجـــات مقـــّررة اليـــوم الخميس، 
تّمت الدعوة إليها في حملة عبر مواقع 
شـــركة  بيانـــات  وأفـــادت  التواصـــل.  
مرصد اإلنترنت “نت بلوكس” بحدوث 
خلـــل في شـــبكات الهواتـــف المحمولة 
فـــي إيـــران صبـــاح أمس.وأكـــدت “نت 
بلوكـــس” أن المســـتخدمين لإلنترنـــت 
عبر الهواتف المحمولة في إيران أبلغوا 
عن انقطاع الخدمة في مدن متعددة، 
حيث ُتظهـــر بيانات الشـــبكة هبوطين 

متميزين في االتصال. وذكرت الشركة 
أن العطل ال يرتبط بأي مشـــكلة دولية، 
وقد ربط المســـتخدمون ذلك باحتمال 
اندالع االحتجاجـــات المخطط لها في 

26 ديسمبر.

 اعتقاالت وتهديدات

ونقلت وكالة “إيلنا” عن مصدر موثوق 
أن  اإليرانيـــة  االتصـــاالت  وزارة  فـــي 
“قطـــع إنترنـــت الهاتـــف النقـــال تم في 
مـــن  وبأمـــر  المحافظـــات،  مـــن  عـــدد 

السلطات األمنية”.
 يذكـــر أن الســـلطات اإليرانية اعتقلت 

والـــدي الشـــاب بويـــا بختيـــاري، الـــذي 
قتل في احتجاجـــات نوفمبر الماضي، 
لدعوتهما الناس لحضور مراسم تأبين 
له بمناســـبة مرور 40 يوًما على مقتله، 

والذي يصادف غًدا الخميس.

رفض استجواب وزير الداخلية

 إلـــى ذلـــك، أعلن النائـــب اإليراني علي 
علـــي  األعلـــى  المرشـــد  أن  مطهـــري 
وزيـــر  اســـتجواب  رفـــض  خامنئـــي 
الداخليـــة عبدالرضـــا رحمانـــي فضلي، 
المتهم بتنفيذ أوامـــر قمع المتظاهرين 
فـــي احتجاجـــات نوفمبـــر والتـــي أدت 

إلـــى مقتـــل 1500 شـــخص وفًقـــا آلخر 
اإلحصائيـــات غيـــر الرســـمية.  ووفًقـــا 
لموقع “إيلنا”، فقد أكد مطهري أن طلًبا 
تـــم تقديمه إلـــى هيئة رئاســـة البرلمان 
مـــن أجـــل اســـتجواب وزيـــر الداخلية 
بهـــدف إقالتـــه “لكـــن المرشـــد األعلـــى 

عارض ذلك”.
وكانـــت وكالة “رويترز” قـــد ذكرت في 
تقريـــر اإلثنيـــن، نقـــالً عـــن مســـؤولين 
إيرانيين رفيعي المســـتوى لم تسمهم، 
أن المرشـــد اإليراني علـــي خامنئي هو 
من أصـــدر األوامر لقمـــع االحتجاجات 

السلمية.

القدس المحتلة ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

أشـــاد األمين العـــام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية عبـــد اللطيف 
القضائيـــة  باألحـــكام  الزيانـــي، 
االبتدائيـــة التي أصدرتهـــا المحكمة 
الجزائية في الرياض بحق المتهمين 
في جريمة مقتل اإلعالمي السعودي 
بأنهـــا  ووصفهـــا  خاشـــقجي،  جمـــال 
خطـــوة مهمـــة علـــى طريـــق إحقـــاق 

الحق وتطبيق العدالة.
 وأكد األميـــن العام لمجلس التعاون 
فـــي بيان نشـــر على موقـــع المجلس 
الصـــادرة  األحـــكام  أن  اإللكترونـــي، 
علـــى  “برهنـــت  المتهميـــن  بحـــق 

استقالل ونزاهة القضاء السعودي”.
 وأكد الزياني أن “القضاء الســـعودي 
حريص علـــى تطبيق أحكام القانون 
اإلجـــراءات  كافـــة  اســـتكمال  بعـــد 
القضائيـــة الواجبـــة قانونـــا، وأثبـــت 
التـــزام حكومة الســـعودية وتعهدها 
الجريمـــة  هـــذه  مرتكبـــي  بمحاكمـــة 
تطبيًقـــا  شـــفافة  محاكمـــة  البشـــعة 

للقانون وإرساء للعدالة”.
 ومـــن جهة أخـــرى، اســـتنكر الزياني 
لتســـييس  المغرضـــة  “المحـــاوالت 
الشـــؤون  فـــي  والتدخـــل  الجريمـــة 
الداخلية للمملكة العربية السعودية”.

“التعاون الخليجي” يشيد بأحكام القضاء السعودي

القاهرة ـ وكاالت

قــال الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي، أمــس األربعــاء، إن القوات 
المســلحة المصرية ســاهمت، خالل الفترة الماضية، بجانب من قدراتها 
فــي القطاعــات المدنيــة، لتنفيــذ العديــد مــن المشــروعات فــي مختلــف 

المجاالت التنموية دعًما لقدرات الدولة ومنعها من السقوط.

وقـــال السيســـي، خـــالل افتتاح 
عـــدد من المشـــروعات الجديدة 
تكليـــف  إن  الفيـــوم،  بمحافظـــة 
القـــوات المســـلحة بهـــذه المهمة 
علـــى  الحفـــاظ  أن  باعتبـــار  تـــم 
الدولة من السقوط “هو من بين 
أهـــم متطلبـــات األمـــن القومـــي 

المصري”.
القـــوات  أن  وأضـــاف 

إلـــى  إضافـــة  المســـلحة، 
بمهامهـــا  اضطالعهـــا 
فـــي الحفـــاظ  الرئيســـة 

حـــدود  علـــى 
لـــح  مصا و

الدولـــة، نفـــذت باقتـــدار مهمـــة 
الســـقوط  مـــن  الدولـــة  حمايـــة 

خالل السنوات السابقة.
المســـلحة  القـــوات  أن  وتابـــع 
خـــالل المرحلة المقبلة أصبحت 
لهـــا مهمـــة أخرى، تضـــاف لباقي 
علـــى  الحفـــاظ  وهـــي  مهامهـــا، 
الدســـتور وعلـــى مدنيـــة الدولة 

المصرية.
حديثـــه  السيســـي  وختـــم 
المهمـــة  هـــذه  إن  بالقـــول 
بالتعديـــالت  وردت 
األخيرة  الدســـتورية 

التي تم إقرارها.

السيسي: مساهمة الجيش منعت سقوط الدولة

عواصم ـ وكاالت

أعلن مســـؤول عســـكري بالقيـــادة العامة 
للجيش الوطني الليبـــي، أمس األربعاء، 
عملياتـــه  مـــن  ســـيصّعد  الجيـــش  أن 
العســـكرية ضـــد الميليشـــيات المســـلحة 
التابعـــة لحكومـــة “الوفاق” خـــالل األيام 
المقبلة، حّتى حســـم المعركة والسيطرة 

على وسط العاصمة طرابلس.
 وتحّدث العميـــد خالد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيـــه المعنـــوي بالقيادة العامة 
للجيـــش الليبـــي، عـــن تصعيـــد عســـكري 
مرتقب من طرف قوات الجيش الليبي، 
موضًحا أن الميليشـــيات ســـتكون تحت 
مرمـــى نيـــران الجيـــش، بعـــد أن يغلـــق 
الممـــرات والطـــرق ويفـــرض  عليهـــا كل 
عليهـــا حصار في مواقعهـــا، الفًتا إلى أن 
الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم 
المعركـــة، مـــن دون اســـتخدام األســـلحة 
الممتلـــكات  علـــى  والتأثيـــر  التدميريـــة 

الخاصة والمنشآت العامة.

 مـــن جانب آخـــر، قـــال الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان، أمـــس، إن بالده 
الليبييـــن  مشـــكلة  حـــل  يتـــم  أن  تـــود 
بالمفاوضات، مضيًفـــا: “العالقة واضحة 
بيننـــا وبيـــن ليبيـــا”، ومشـــدًدا علـــى أنه: 
“تواصـــل مـــع فايـــز الســـراج واســـتدعاه 

إلسطنبول ووقعنا اتفاقيات”.
وقـــال: إذا مـــّرر البرلمـــان قـــرار تقديـــم 

ســـننفذه.   ليبيـــا  إلـــى  العســـكري  الدعـــم 
وأضـــاف خـــالل مؤتمر صحافـــي جمعه 
بالرئيـــس التونســـي، قيـــس ســـعيد، في 
تونس: “تحدثت مع )بوريس( جونسون 
وأبلغتـــه أن مشـــاركة تونـــس والجزائـــر 
بؤتمـــر برلين حـــول ليبيا مهمـــة”، مؤكًدا 
أنـــه يجـــب “إعالن وقـــف النار فـــي ليبيا 

بأقرب وقت”.

الرئيسان التونسي قيس سعيد والتركي رجب طيب أردوغان

“الوفاق” لحكومة  العسكري  الدعم  سننفذ  تونس:  من  أردوغان 
الجيش الليبي: سنصّعد عملياتنا للسيطرة على طرابلس

بغداد ـ وكاالت

أمـــس األربعـــاء،  قالـــت مصـــادر مطلعـــة 
إن “تحالـــف البنـــاء” قـــّرر ترشـــيح أســـعد 
العراقيـــة  الحكومـــة  لرئاســـة  العيدانـــي 
الجديـــدة، فيما قطع متظاهرون جســـوًرا 
لترشـــيح  رفًضـــا  العـــراق  جنوبـــي  فـــي 

شخصيات سياسية لهذا المنصب.
 وجـــاء القرار إثر اجتماع عقد فجر أمس 
فـــي منـــزل هـــادي العامـــري الـــذي يتزعم 
ميليشـــيات بدر كمـــا يتزعـــم مناصفة مع 
رئيـــس الـــوزراء األســـبق نـــوري المالكـــي 

“تحالف البناء”.
 وقـــّرر المجتمعون إرســـال كتـــاب تكليف 
إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة العراقيـــة، لبدء 

عملية تأليف الحكومة الجديدة.
لكـــن يبـــدو أن العيدانـــي، وهـــو محافـــظ 
مـــن  العديـــد  مصيـــر  ســـيواجه  البصـــرة، 
األســـماء التـــي اســـتبعدت خـــالل األيـــام 
بذهـــن  يرتبـــط  أنـــه  خاصـــة  الماضيـــة، 
علـــى  االعتـــداء  بمحاولـــة  الكثيريـــن 

الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  متظاهريـــن 
خالل احتجاجات شهدتها قبل عام.

 وكان هـــذا التحالـــف قـــد قـــدم في وقت 
ســـابق وزير التعليم العالي قصي السهيل 
مرشًحا لرئاسة الحكومة، خلًفا لعادل عبد 
المهدي الذي اســـتقال في مطلع ديســـمبر 
الجـــاري تحت ضغـــط االحتجاجات التي 

تجتاح العراق منذ أكتوبر الماضي.
إلـــى ذلـــك، توفـــي الناشـــط العراقـــي ثائر 
الطيـــب، متأثـــًرا بجـــروح أصيب بهـــا إثر 
محاولـــة اغتيال تعرض لها في الديوانية 
جنوبـــي العـــراق، األمـــر الذي فجـــر غضًبا 
في وجه الميليشيات واألحزاب الموالية 

إليران في المحافظة.

محتجون يحرقون مقار حزبية موالية إليران في القادسية

اغتيال جديد لناشــط يفّجر غضب الشارع في المحافظات
العراق.. “البناء” يدفع بمرشح بديل للسهيل

مدينة الفاتيكان ـ رويترز

حث البابا فرنســيس، بابا الفاتيكان، العالم على إفســاح المجال أمام نور عيد 
الميــالد ليختــرق ”الظــالم في قلوب البشــر“ الذي يؤدي إلــى االضطهاد الديني 

والظلم االجتماعي والصراعات المسلحة والخوف من المهاجرين. 

 وفـــي رســـالته إلـــى مدينـــة الفاتيكان 
والعالـــم فـــي يـــوم عيـــد الميـــالد، دعا 
البابا فرنســـيس )83 عاًما( إلى السالم 
في األرض المقدســـة وســـوريا ولبنان 
واليمـــن والعراق وفنزويـــال وأوكرانيا 
تجتاحهـــا  أفريقيـــة  بلـــدان  وعـــدة 
النزاعات.   وكان مضمون كلمته التي 
ألقاها أمام عشـــرات اآلالف من الناس 
في ســـاحة القديس بطـــرس وماليين 
المشـــاهدين أو المستمعين في أنحاء 

العالـــم هـــو أن التغييـــر يبـــدأ مـــن 
القلـــوب.   وقـــال فرنســـيس الذي 

يحتفـــل بعيـــد الميـــالد للعـــام 
رأس  علـــى  وهـــو  الســـابع 

الفاتيـــكان ”هناك ظالم 

فـــي قلوب البشـــر، لكـــن نور المســـيح 
يظل أكبر“. 

 وتابـــع ”هنـــاك ظـــالم فـــي العالقـــات 
الشـــخصية واألســـرية واالجتماعيـــة، 
لكـــن نور المســـيح أعظـــم. هناك ظالم 
في النزاعات االقتصادية والسياسية 
يظـــل  المســـيح  نـــور  لكـــن  والبيئيـــة، 
أعظـــم“.   وأشـــار بابـــا الفاتيـــكان إلـــى 
أيـــدي  علـــى  مســـيحيين  اضطهـــاد 
متشـــددة  جماعـــات 
فـــي بوركينـــا فاســـو 
والنيجـــر  ومالـــي 
وصلـــى  ونيجيريـــا، 
من أجل من يعانون 

بسبب إيمانهم.

البابا يدعو للسالم في رسالة عيد الميالد
الجزائر - رويترز

تجّمع آالف الجزائريين أمس األربعاء لتشييع قائد الجيش القوي في البالد الذي شارك 
في حرب االستقالل عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبالد. 

 وتوفي الفريق أحمد قايد صالح فجأة 
نتيجـــة أزمة قلبية يوم االثنين عن 79 
ا  عاًمـــا بعد أن رســـم سياســـة الدولة ردًّ
على احتجاجات شعبية استمرت على 
مدار العام مطالبة بتغيير شامل للنخبة 
الحاكمـــة.   وقال عبد الســـالم ســـالمي 
)52 عاًما( الذي يعمل بقطاع االتصاالت 
في اتصال هاتفي مع رويترز من قصر 
الشـــعب بالعاصمة ”فعل الصواب حين 
أمن عشـــرات الماليين في مســـيراتهم 
من أجـــل التغيير منذ عشـــرة أشـــهر”. 

وأضـــاف أن أحًدا لـــم يقتل ”صفر 
مقتول“. 

 وعندما بلغت االحتجاجات 
ذروتهـــا فـــي أبريـــل دعـــا 
الرئيـــس  صالـــح  قايـــد 

عبـــد العزيز بوتفليقـــة حليفه منذ فترة 
الرئيـــس  دفـــع  ممـــا  للتنحـــي  طويلـــة 

لالستقالة بعد فترة وجيزة. 
 ورغـــم تعيين رئيس مؤقت، كان ينظر 
لقايـــد صالـــح باعتبـــاره الماســـك بزمام 
األمـــور فـــي البـــالد. ولـــم يســـع لســـحق 
لكـــن  بالعنـــف  الســـلمية  االحتجاجـــات 
العديد من المتظاهرين اعتبروه العقبة 

الرئيسية في طريقهم. 
إجــراء  أجــل  مــن  قايد صالح   وضغط 
ــار خــلــيــفــة  ــ ــي ــ ــت ــات الخــ ــ ــاب ــخــ ــتــ ــ ان
انــتــخــابــات  ــرت  وجــ لبوتفليقة 
ــتـــجـــون  ــمـــحـ ــا الـ ــرهــ ــ ــب ــ ــت اعــ
مسرحية إذ إن السلطة 
بيد  ظلت  الحقيقية 

الجيش.

آالف يشيعون رئيس األركان الجزائري

مقتل مطلوبين في 
عملية أمنية بالدمام

دبي ـ العربية.نت

السعودية  في  “العربية”  مراسل  أفاد 
أمنية في  األمــن عملية  قــوات  بتنفيذ 
أســفــرت عن  السعودية  الــدمــام شــرق 
أمنيا.وأظهر  المطلوبين  من   2 مقتل 
التواصل  مواقع  على  متداول  فيديو 
االجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى 
البنايات  نــافــذة إحـــدى  تــصــويــره مــن 
لـ”العربية.نت”  العنود ولم يتسن  بحي 
عــددا من سيارات  التأكد من صحته، 
قـــــوات األمـــــن بــيــنــمــا تــســمــع طــلــقــات 
أعلن  اللذين  اإلرهابيْين  مع  الرصاص 

فيما بعد عن مقتلهما.

طهران ـ وكاالت: أفادت وسائل إعالم إيرانية  «
بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش اإليراني 

ومقتل طيارها في منطقة سردابه، بعد 
اصطدامها بقمة جبل سبالن، في محافظة 

اردبيل، شمال شرق إيران.  وذكرت وكالة “نادي 

المراسلين الشباب” التابعة لهيئة اإلذاعة 
والتلفزيون اإليراني، أن العقيد الطيار رحماني، 

من قاعدة تبريز الجوية التابعة للجيش 
اإليراني، قتل أثناء تحطم الطائرة التي كانت 

تقوم بمهمة فحص طائرة عقب أعمال 

الصيانة.  وازدادت حوادث سقوط الطائرات 
خاصة العسكرية في إيران خالل األشهر 

والسنوات األخيرة، بسبب تهالك األسطول 
الجوي اإليراني الذي يعود إلى ما قبل 45 عاًما 

في عهد الشاه.

تحطم مقاتلة للجيش اإليراني ومقتل الطيار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التنوع الكبير في السياحة استعدادا لـ 2020
تـــم اختيـــار عاصمتنا المنامة عاصمًة للســـياحة العربيـــة لعام 2020 
خـــال اجتمـــاع المجلس الوزاري العربي للســـياحة في دورته الـ22، 
والـــذي اســـتضافته محافظـــة “اإلحســـاء” عاصمة الســـياحة العربية 
2019 بالمملكة العربية الســـعودية، وهذا يعني عما دقيقا وشـــاما 
وبرامج متواصلة لتنشـــيط السياحة بفعاليات متنوعة وبذل جهود 
كبيرة لتطبيق العديد من اإلجراءات التي من شـــأنها جذب السائح، 
فنحن مازلنا غير مســـتفيدين من السواحل بالشكل المطلوب، وهي 
قضيـــة جديـــرة بالمناقشـــة، ومـــن الممكـــن وكمـــا ذكرنا في الســـابق 
االســـتفادة مـــن الســـاحل المجـــاور لقلعـــة البحريـــن بشـــكل أفضـــل، 
خصوصا أنه قريب من مجمعي السيف والستي سنتر، وذلك برفده 
بالخدمات والتسهيات والمقومات والبنى األساسية، فهذا الساحل 

من الممكن أن يتحول إلى وجهة سياحية متميزة نظرا لموقعه.
يجـــب أن تتميز الســـياحة في البحريـــن بالتنوع الكبير، كالســـياحة 
العاجيـــة، والثقافيـــة، والتعليميـــة، إلـــى جانب ســـياحة المؤتمرات 
واألنشطة الرياضية وغيرها من األمور التي تتميز بها البحرين عن 

الدول األخرى، على اعتبار أن الســـياحة محرك رئيس من محركات 
االقتصاد الوطني، والبحرين لها تجربة عريقة ورائدة في السياحة 
وكانـــت تصنـــف ضمن أكثـــر الدول العربية نشـــاطا وازدهـــارا، ورغم 
التقلبـــات التـــي حدثـــت خـــال الســـنوات الماضيـــة إال أن الســـياحة 
حافظت على نســـبة ال بـــأس بها من التوازن وتمـــت معالجة العديد 
مـــن القضايـــا والمشـــاكل، لكن مع اختيـــار المنامة عاصمة للســـياحة 
العربيـــة مـــن المؤكـــد ســـيكون الجهـــد مضاعفـــا لوضـــع الدراســـات 
الســـياحية التي يغلـــب عليها الطابع االقتصـــادي، من معارض فنية، 
وشـــواطئ وحدائق عامـــة ومتاحف ومعالم ومواقـــع جذب، وأيضا 
رياضـــات بحريـــة، ومنتجعـــات صحية، وإعطاء األســـواق الشـــعبية 
اهتمامـــا مضاعفـــا ألنها مـــن أهم عناصـــر الجذب الســـياحي في أية 

دولة من دول العالم.
نتمنى من هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن تقدم الكثير من  «

النشاطات التي ال يمكن حصرها والتي تقدم للزوار مزيدا من اإلثارة 
والحماسة والحيوية كل يوم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لنظـــام المالـــي تاريخ أســـود طويل في مجال التعامل مع األطفـــال، تاريخ نرى فيه 
عدم االكتراث ببراءة األطفال وقدراتهم الجسدية والعقلية، وإجبارهم على دخول 
مجاالت وممارســـة أمور وقضايا ليست من شـــأنهم أو اختصاصهم بسبب أعمارهم، 
لكن الذي يثير السخط والغضب الممزوج باأللم هو أن هذا النظام المشبع بكل أنواع 
الجرائم واالنتهاكات الفظيعة لم يقف عند تلك الحدود والمستويات، بل إنه تعداها 
وتجاوزها بصافته المعهودة عندما لم يســـتثن شـــريحة األطفـــال من ماكينة قمعه 
ومنجـــل قتلـــه وإبادتـــه، وبعد أن ســـاهمت انتفاضة 15 تشـــرين الثانـــي 2019، التي 
اندلعـــت بوجه هذا النظام الدموي في كشـــف األســـاليب القمعيـــة الفريدة من نوعها 
التي اســـتخدمها بحق الشـــعب اإليراني والتي تمادت في وحشيتها المفرطة بحيث 
ال يمكن القول إن هناك في هذا العصر مثيا لها، والسيما الدور البارز الذي قامت به 
معاقـــل االنتفاضـــة ألنصار مجاهدي خلق بهذا الصدد من حيث عدد الشـــهداء وعدد 
المجروحين وعدد المعتقلين وعمليات التعذيب والتصفية الجارية بحقهم والتي لم 
تســـتثن امرأة أو شـــيخا أو حتى طفا، فإن النظام وبعد أن كشف أمره ومن أجل أن 
يستبق األحداث ويمتص وقع المفاجآت غير السارة التي تنتظره، فإنه ووفقا لوكالة 
أنباء قوات الحرس في خرم آباد، اعترف كبير قضاة لرستان في خطاب بأنه خال 

انتفاضة نوفمبر، تم اعتقال ستة أطفال على أيدي القوات القمعية.
وجاء في تصريحه بهذا الصدد “خال أعمال الشغب والفوضى األخيرة، تم اعتقال 
8 أطفال وأفرج عنهم بكفالة في اليوم التالي”، ومن دون أي شك فإن هذا التصريح 
كغيـــره مـــن التصريحات األخرى لهـــذا النظام الخبير والمتمرس في أســـاليب الكذب 
والخـــداع، يجـــب الحذر منه واعتباره ليس إال واجهة محســـنة وبراقة لواقع أســـود 
دموي، ذلك أن هذا النظام ليس من النوع الذي يعتقل أحدهم اليوم ويفرج عنه في 

اليوم التالي، وتاريخه القبيح والعفن يشهد عليه بهذا الصدد.

هذا التصريح المشبوه والمخادع يأتي بعد أن شهدت االنتفاضة الوطنية األخيرة  «
ضد نظام الدجل والشعوذة التي عمت أكثر من 191 مدينة سقوط عدد من األطفال 
والمراهقين شهداء، ومن المفيد هنا اإلشارة إلى أنه سجلت منظمة مجاهدي خلق 

اإليرانية 1500 من شهداء االنتفاضة اإليرانية في مختلف المحافظات، بينهم عدد كبير 
من النساء والمراهقين، وألن النظام يعلم جيدا أن بيانات منظمة مجاهدي خلق 

صارت لها مكانة واعتبار خاص في األوساط السياسية واإلعالمية لمصداقيتها فإنه 
يسعى لاللتفاف عليها وامتصاص زخم قوتها وتأثيرها من خالل هكذا تصريحات كاذبة 

ومخادعة لم تعد تنطلي على أحد. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

األطفال اإليرانيون لم يسلموا من شر الماللي في االنتفاضة األخيرة

ســـبق أن كتبـــت في إحدى مقاالتـــي عن اإلتيكيت والذوق العام والممارســـات 
الصحيحـــة في مراســـم مجالس العزاء، لكـــن كما يقولون ال حيـــاة لمن تنادي، 
أو كمـــا يقـــول المثل الشـــعبي “تنفخ في جربـــة مقضوضة”! فالـــكل منا يذهب 
إلى مجالس العزاء ســـواء كانت في البيوت أو الصاالت الخاصة التي أنشـــئت 
لهذا الغرض الذي يعتبر رائًعا وســـها على الكثير من الناس، والشـــكر موصول 
لجميـــع العوائـــل البحرينيـــة التـــي قامت بهذا العمـــل الجبار ليكـــون في ميزان 
حســـناتهم. الجميع يشـــاهد ما يحدث في تلك المجالس من “هرج ومرج” من 
قبل المعزين، والكثير منهم يستغل تواجده في إبرام صفقات تجارية! ويأتي 
ذلك أمام مرأى أهل الميت حيث الضحك بصوت عال من دون مراعاة لمشاعر 

أهل الميت!
باللـــه عليكـــم هل هذا الئق، كيـــف يمكن أن أتقبل )إذا كنت مـــن أهل المتوفي( 
هكـــذا وضـــع، وأنـــا فـــي الوضـــع الصعـــب لفقـــدان عزيـــز لـــدي، إذا هنـــاك خلـــل 
وممارســـات غيـــر صحيحـــة نتبعها في مجتمعنا، والســـؤال الذي يطرح نفســـه 
لمـــاذا نريد االســـتمرار بها، ولماذا ال نغيرها بأنفســـنا، وأنا علـــى ثقة بأن التغيير 

إلى األفضل سر نجاح أي مجتمع. 

ُروْا َما ِبأَْنُفِسِهْم”،  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ قال تعالى في كتابه الكريم “ِإنَّ الّلَه الَ ُيَغيِّ
لقـــد بـــح صوتنا ونحن نؤكد ضـــرورة تغيير تلك التصرفات غير المســـتحبة، ال 
شك بأننا في البحرين نحرص جميعا على القيام بهذا الواجب األدبي والديني 
وهـــي عادة حســـنة جـــًدا ونرجـــوا أن تتوارثها األجيـــال القادمة. وأنـــا هنا أود 
أن أطـــرح اقتراًحـــا أراه جيًدا ويمثـــل حا توفيقيا أو مثالًيـــا من وجهة نظري 

الشخصية، متمنًيا أن يلقي ظاله على تلك المجالس والقائمين عليها.
االقتـــراح هـــو أن يتم تشـــغيل جهاز تســـجيل آليات مـــن الذكـــر الحكيم وذلك 
طوال فترة اســـتقبال المعزين، وبذلك نكون قد حققنا الهدف نظرًا ألن الناس 
تضطر للخشوع عند سماع القرآن الكريم، ويتهيأ لي بأن هذا سيضع حًدا لتلك 

التصرفات غير المسؤولة.

اإلنسان بطبيعته يقاوم التغيير أو تغيير سلوكيات متبعة حتى لو كانت خاطئة،  «
أو كما يسمونه بـ “العرف” أو التقليد المتبع، وهذا هو عيبنا الدائم وال نملك 
الجرأة والشجاعة للتغيير، يقول المثل الصيني “رحلة األلف ميل تبدأ بأول 

خطوة”. نأمل أن يلقى االقتراح آذاًنا صاغية وذلك للمصلحة العامة. والله من 
وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“حل توفيقي”

دكتوراه مع وقف التنفيذ!
نيـــل الشـــهادات العليا ليس عمليـــة هينة، فطالب العلم يبـــذل باإلضافة إلى 
مالـــه، وقتـــه وجهـــده، ويســـهر ليله ويواصلـــه بنهـــاره، إلنهاء دراســـته وفي 
ذات الوقـــت ليكســـب رزقـــه ويتولى باقـــي مســـؤولياته األســـرية والعائلية 
واالجتماعية، آماً االرتقاء بنفســـه وخدمة وطنه، وبعد كل ذلك، أليس من 
حـــق هذا الطالـــب أن يحصل على التقدير الذي يســـتحق، وأقلها أن يحظى 
بالوظيفة التي تليق برتبته العلمية؟ أليس من األولى أن يستثمر هذا العلم 

في وطنه وخدمة أبناء وطنه؟
عام ونيف وصاحب درجة دكتوراه في اإلدارة التربوية من جامعة القاهرة 
بمصـــر، بدرجـــة امتيـــاز، ينتظر من األمانـــة العامة للتعليـــم العالي في وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، أن تصدر له شـــهادة موافقة تمكنه من ممارســـة وظيفة 
محاضر في أي من مؤسســـات التعليم العالي الخاصة، والمصرح بها رسميا 
فـــي المملكة، مع العلم أنه ذو خبرة في ســـلك التدريـــس لنحو 25 عامًا، وله 
مؤلفان في مجال تخصصه، فرغم تقدمه حتى اآلن بثاثة طلبات، مدعمة 
بكل المستندات الرسمية المطلوبة، إال أنه لم يجد منها أي رد، ال بالسلب وال 
اإليجاب! فكلما راجعهم جاءه الرد بــ “في اإلجراء” في رد بارد غير مكترث 
بالوقـــت الـــذي قد يمضـــي وال يمارس فيه هـــذا الدكتور وظيفة ســـعى بكل 
جهده أن ينالها، مع ســـنوات طويلة من عمره ليحصل عليها، والذي لم يجد 
بـــدًا بعد طـــول انتظار من أن يمارس مهنته كمحاضـــر في إحدى الجامعات 
الخليجيـــة، التي قدرت درجته العلميـــة وخبرته العملية، وأجازته كمحاضر 

وإن كان يدفع الثمن في غربته وابتعاده عن زوجته وأطفاله!
حـــري باألمانة العامة للتعليم العالي أن تعجل من إجراءاتها بدال من التلكؤ 
والتسويف والتعطيل الذي يشكو منه الكثير من الشباب البحريني المؤهل 
بالدرجـــات العلميـــة العليا مـــن الجامعات الخارجية، حري بهـــا أن تضع على 
عاتقها مســـؤولية الســـعي لبحرنة قطـــاع التعليم العالـــي، خصوصًا أن هناك 
صفا جديدا من األكاديميين البحرينيين المؤهلين القادرين على حمل راية 
التعليم العالي، وتشـــجع هذه الكفاءات ولو بالتســـريع مـــن إجراءاتها، ال أن 

تكون عقبة عالية أمام توظيف هذه الكفاءات، ذات الشهادات العليا.
ياسمينة: أمل األكاديميين الجدد أن تسرع األمانة العامة للتعليم العالي  «

إجراءاتها، فالبحرين أولى بهم.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

عزل ترامب بين الواقع واألحالم )2(
الجمهوريـــون في مجلس الشـــيوخ ال يخفون منـــذ البداية عزمهـــم تبرئة الرئيس 
ترامب من اتهامات الديمقراطيين، كونهم يهيمنون على “الشيوخ” خافًا لمجلس 
النـــواب، بأغلبيـــة 53 مقابـــل 47 ســـيناتورا، وهذا يعنـــي، حســـابيًا أن يصوت نحو 
عشـــرين ســـيناتورا جمهوريا لمصلحة إدانة ترامب لتحقيق أغلبية الثلثين، وهذا 

أمر مستبعد تمامًا، نظريًا على األقل.
الحقيقة أيضًا أنه رغم الحرج السياسي الناجم عن إجراءات الديمقراطيين، فإن 
الحديـــث حول مســـألة عزل الرئيس ترامب يبدو بعيـــدًا تمامًا عن الواقعية، وهذا 
االســـتنتاج ليـــس مفاجئًا ألحد مـــن المراقبين بطبيعة الحال بالنظـــر إلى التركيبة 
السياسية الحالية لمجلسي الكونغرس، والتي ال تمكن الديمقراطيين من تحقيق 
حلمهم في هذا الشـــأن، وهم يدركون ذلك أيضـــًا بالتأكيد، لكنهم أرادوا إلقاء أكبر 
قـــدر من اإلســـاءات على شـــخص خصمهـــم الجمهـــوري اللدود من أجـــل إضعاف 
فرصه في الفوز بوالية رئاســـية ثانية، ويشـــجعهم على ذلك أن إجراءات “العزل” 
تأتي في توقيت حرج للغاية بالنســـبة للرئيس، فهي ليســـت في بداية واليته وال 
حتى في عامه الرئاسي الثاني أو الثالث، بل تأتي قبل نحو عشرة أشهر فقط من 

استحقاق االنتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
الواضح أن الرئيس ترامب يبدو متأثرًا بقرار مجلس النواب األميركي بشـــأن بدء 
إجـــراءات عزلـــه، لـــذا ليس غريبـــًا أن تأتـــي ردود أفعاله على قـــرار مجلس النواب 
األميركـــي غاضبة للغاية، حيـــث ندد بالتصويت واتهم خصومه الديمقراطيين بأن 
الحقـــد والغضب والحســـد يســـيطر على قراراتهـــم، فهو يدرك جيدًا أنـــه في مأزق 
سياســـي بســـبب عامل التوقيت، خصوصًا أن هذا اإلجراء يتزامن مع أمور أخرى 
ترتبط تقليديًا بالعام األخير في الوالية الرئاسية ألي رئيس أميركي، والذي يوصف 
فيـــه الرئيـــس عادة بـ “البطة العرجاء”، حيث يميل للتركيز على الســـباق االنتخابي 
والقضايا الداخلية ويبتعد قلياً عن القضايا الخارجية بكل تعقيداتها وتشابكاتها، 
والرئيس ترامب ال يمتلك هذه الرفاهية، أي رفاهية االبتعاد عن القضايا الخارجية، 
في ظل وجود العديد من الملفات الخارجية الساخنة، والمفتوحة على مصراعيها، 
ولم تظهر في األفق مؤشرات كبيرة حول حسمها، ومنها الملف اإليراني وموضوع 
“صفقـــة القرن” والصراع التجاري مع الصين، وغير ذلك من قضايا حساســـة يمكن 

أن تسبب إزعاجًا للرئيس وفريقه خال األشهر المقبلة.
كثيرون في منطقتنا والعالم يحلمون، بل يتمنون عزل الرئيس ترامب، وأن تمضي  «

إجراءات الديمقراطيين كما يوافق هواهم، ولكن الواقع السياسي األميركي ال يشير 
لذلك على اإلطالق، وتبقى لهؤالء الحالمين حقيقة أن الرئيس ترامب قد ينشغل 

لبعض الوقت بموضوع عزله حتى ينتهي مجلس الشيوخ من التصويت ويغلق هذا 
الملف األبرز اآلن في الحياة السياسية األميركية.”إيالف”.

سالم الكتبي
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المكتب اإلعالمي

قدمت سكرتيرة تحرير جريدة الرأي من المملكة األردنية الهاشمية هبة حامد الصباغ درعا تذكاريا إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
مستشار االمن الوطني رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ودرعا آخر إلى مدير المكتب اإلعالمي لسموه ومركز 
المعلومــات توفيــق الصالحــي وذلــك بعد ختــام الدورة األولى إلعداد اإلعالميين لفعاليات الفروســية التي نظمها المكتب اإلعالمي لســموه ومركز المعلومات 

بالتعاون مع االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

البارز  بالدور  الصباغ  هبة   وأشادت 
نــاصــر بن  الــشــيــخ  الـــذي يلعبه ســمــو 
ــار  حــمــد آل خــلــيــفــة بــمــواصــلــة ازدهــ
رياضة الفروسية في مملكة البحرين 
والــتــي شــهــدت طــفــرة نــوعــيــة بـــارزة 
فـــي ظـــل حـــرص ســمــوه عــلــى وضــع 
ــمــًا،  هـــذه الــريــاضــة فــي الــمــقــدمــة دائ
حــيــث انــعــكــســت عــلــى الــمــشــاركــات 
الخارجية  المحافل  فــي  البحرينية 
والتي كان لها مكانة مميزة في كافة 

العديد  الخارجية وحققت  البطوالت 
من االنجازات التي تؤكد دور سموه 

بتحقيقها.
 وأشارت إلى أنها على متابعة مستمرة 
ودائمة برياضة الفروسية في مملكة 
العديد  لها إجراء  البحرين، كما سبق 
من الحوارات واللقاءات في مختلف 
الشكر  كل  لسموه  مقدمة  البطوالت، 
والــتــقــديــر عــلــى تــعــاونــه الـــدائـــم مع 

مختلف وسائل اإلعالم.

وتقديرها  شكرها  عــن  أعــربــت  كما   
ــي لــســمــوه  ــ ــالمـ ــ إلـــــى الـــمـــكـــتـــب االعـ
الملكي  واالتــحــاد  المعلومات  ومركز 
لــلــفــروســيــة وســبــاقــات الـــقـــدرة على 
ــداد  ــ تــنــظــيــم الـــــــــدورة األولــــــــى إلعــ
ــيــن لــفــعــالــيــات الــفــروســيــة  اإلعــالمــي
وأشــارت  كبير،  نجاح  حققت  والتي 
التي  والــجــلــســات  ــمــحــاور  ال أن  إلـــى 
للغاية  قيمة  كــانــت  الـــدورة  شهدتها 
وســتــســاهــم بــخــلــق جــيــل واعــــد من 

اإلعالميين في مختلف التخصصات 
مشيدة  الفروسية،  فعاليات  لتغطية 
بمستوى التنظيم والمشاركة الواسعة 

من المشاركين من الجنسين.
 الجدير ذكره أن الصباغ قد حاضرت 
الـــــدورة وقــدمــت مــحــور كتابة  فــي 
األخبار والتقارير الصحافية الخاصة 
بــالــفــروســيــة لــلــجــرائــد والــمــجــالت 
ــرق بــيــن الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة  ــفـ والـ

 خالل تسليم الهدية التذكارية وتغطية الموبايل.

الفروســية لفعاليــات  اإلعالمييــن  إلعــداد  األولــى  بالــدورة  اعتزازهــا  عــن  عبــرت 

الصباغ تقدم درع “الرأي” األردنية إلى ناصر بن حمد واللجنة المنظمة

مدينة عيسى يتخطى قاللي بهدفين
الــقــدم ــرة  ــكـ لـ الــثــانــيــة  ــة  ــ ــدرج ــ ال لــــــدوري  األول  الــقــســم  ــام  ــتـ خـ فـــي 

حقق فريق مدينة عيســى فوزا ثمينا ومســتحقا على حســاب قاللي بهدفين مقابل ال شــيء، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، 
على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن ختام منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

ــق مـــديـــنـــة عــيــســى  ــريـ ــم فـ ــسـ وحـ
زمن  منذ  مبكرا  لصالحه  األمـــور 
إذ  الـــمـــبـــاراة،  مــن  األول  ــشــوط  ال
في  األول  جـــاء  هــدفــيــن  ســجــل 
الدقيقة )22( عبر الالعب عبدهللا 
ســيــف أحــمــد، فــيــمــا الــثــانــي عبر 
في  محمد  خــالــد  محمد  الــالعــب 

الدقيقة )39(.
التحكيمي  الــطــاقــم  الــلــقــاء  أدار 
محمد  الساحة  حكم  من  المكون 
ــد، وعـــاونـــه عــبــدهللا يعقوب  خــال

ــمـــد، والــحــكــم  ــرزاق األحـ ــدالـ ــبـ وعـ
الرابع خليل فارس.

لمدينة  األول  هـــو  الـــفـــوز  ويــعــد 
عيسى بعد تسلم المدرب الوطني 
إذ  الفنية،  للمهام  حبيب  صــالح 
للفريق  الفنية  الــقــيــادة  فــي  ظهر 
المدناوي للمرة األولى يوم أمس.

ومــع خــتــام مــبــاراة أمـــس، يكون 
الدرجة  دوري  مــن  األول  القسم 
ــتــهــى، ومـــع الــتــرتــيــب  الــثــانــيــة ان
اآلتي: المالكية 24 نقطة من فوز 

في 8 مباريات متالية، البديع 16 
 ،14 ســتــرة   ،15 البحرين  نقطة، 
 ،12 ــي  قــالل  ،13 عــيــســى  مــديــنــة 
5، وأخــيــرا  االتـــحـــاد   ،5 االتـــفـــاق 
ــال نـــقـــاط بــتــلــقــيــه 8  ــتــضــامــن بـ ال

خسائر.
الـــدرجـــة  دوري  ــام  نـــظـ ويــلــعــب 
الثانية في الموسم الحالي 2019 
بحسب  أقـــســـام   3 مـــن   2020  -
لكرة  البحريني  االتحاد  تعديالت 

من لقاء مدينة عيسى وقالليالقدم.

حــــقــــق فــــريــــقــــا بـــــاربـــــار 
األول  االنتصار  واالتحاد 
التنشيطية  البطولة  في 
ــــى  ألنـــديـــة الـــدرجـــة األول

افتتحت  الــتــي  ــيــد  ال لــكــرة 
مساء األمس األربعاء.

فعلى صالة باربار ولحساب المجموعة األولى، 
حقق باربار نتيجة الفوز على سماهيج بنتيجة 
)33/37(، وبذلك حصد 3 نقاط فيما سماهيج 
الجولة  وفي  الخسارة.  هذه  من  نقطة  كسب 
بنتيجة  التضامن  على  االتــحــاد  فــاز  نفسها، 
)32/20(، وبذلك أصبح رصيد االتحاد 3 نقاط 

والتضامن نقطة واحدة من هذه الخسارة.
وتــســتــكــمــل مــنــافــســات الــجــولــة األولــــى غــًدا 
الثانية،  المجموعة  لحساب  بلقاءين  الجمعة 
ــي يــواجــه  ــل الــنــجــمــة يــلــتــقــي الــبــحــريــن وتــوب
الشباب، والمباراتان على صالة نادي الشباب.

باربار واالتحاد ينتصران 
بـ “التنشيطية”

الدوسري يكشف أسرار حياته بعد الفوز بـ“خليجي 24”
كشــف حــارس منتخبنــا الوطنــي حمد الدوســري لـــ “البالد ســبورت” عن 
أســرار حياتــه بعــد الفوز بــكأس الخليــج العربــي التي انتظرتهــا مملكة 

البحرين بفارغ الصبر لمدة 50 عاًما.

خــرجــت الـــنـــاس إلـــى الـــشـــوارع يــوم 
 2019 ديــســمــبــر   28 ــمــوافــق  ال ــد  األحــ
الكبير، وأعلن  الحلم  فرحين بتحقيق 
ــازة رســمــيــة  ــ ــ ــة الـــمـــلـــك عــــن إجـ ــاللـ جـ
ــالـــي، فــيــمــا اســتــقــبــل  ــتـ فـــي الـــيـــوم الـ
الــبــحــريــنــيــون أبـــطـــال “خــلــيــجــي 24” 
فــي الــمــطــار ورافــقــوهــم فــي مسيرة 
التي  الصخير  حلبة  حتى  تاريخية 

احتضنت احتفالية لن تنسى.
تأثير مباشر على  لــه  كــان  ذلــك،  كــل   
ذهــبــوا  الــذيــن  منتخبنا  العــبــي  حــيــاة 
للمشاركة في دورة كأس الخليج وهم 
نجوما  منها  وعــادوا  عاديون  العبون 
الوطن،  ربــوع  مختلف  في  ومشاهير 
حمد  الرائع  الحارس  يؤكده  ما  وهــذا 
األولى  مباراته  الذي خاض  الدوسري 
في كأس الخليج أمام السعودية في 

دور المجموعات.
“حياتنا  الـــدوســـري:  الــحــارس  ويــقــر   

تغّيرت عن السابق بنسبة 180 درجة 
منذ الفوز بلقب “خليجي 24”. لم نعد 
الــنــاس،  ملك  أصبحنا  ألنفسنا،  ملًكا 
ــويــة  ــهــم ونــضــع لــهــم أول نــلــبــي دعــوات
يقّلص  ربما  األمــر  هذا  نذهب.  حيثما 
واجبنا  لكنه  الشخصية  حريتنا  مــن 

تجاه من يكن لنا كل هذا الحب”.

ــه بــــحــــزم: “نــشــعــر  ــثـ ــديـ  ويـــتـــابـــع حـ
بالمسؤولية. الناس ينظرون لنا نظرة 
كأبطال، واألطفال يحتذون بنا، لذلك 
السابق  من  انضباًطا  أكثر  اليوم  نحن 
الــعــيــون  الـــيـــومـــي ألن  فـــي ســلــوكــنــا 
قبل  الصغير  قبل  من  صوبنا  موّجهة 

الكبير”.

جميًعا  الالعبين  أن  الدوسري  ويؤكد 
من  فرد  أنهم  يشعرون  المنتخب  في 
مدى  إلى  مشيًرا  بحرينية،  عائلة  كل 
ــتــي تحّتم  ال الــمــســؤولــيــة  ثــقــل هـــذه 
المثالي  بالشكل  الدائم  الظهور  عليهم 
كان  وإن  حتى  الناس،  يتوقعه  الــذي 
ذلك على حساب حياتهم الشخصية”.

حمد الدوسري محتفاًل بكأس الخليج مع الجماهير البحرينية

الدوسري خالل مباراة السعودية حمد الدوسري

أوروبا تحت المجهر
* بــدأت الجــوالت المثيــرة المعتــادة في الــدوري اإلنجليزي التي تعرف باســم جوالت 
“البوكســينغ داي” حيــث تشــهد هــذه الجــوالت إثــارة كبيــرة نظــًرا لضيق الوقــت التي 
تلعب فيه هذه الجوالت.. فالفرق المتنافســة ســتكون مضطرة لخوض مباراة كل 48 

ساعة على مدار ثالث جوالت متتالية!
* مــا يزيــد اإلثــارة فــي جــوالت البوكســينغ داي أن الفرق المتنافســة علــى اللقب التي 
ستجني النقاط األكثر من هذه الجوالت غالًبا ما تتّوج بلقب البريميرليغ.. بمعنى آخر 
الفريق الذي سيجني نقاًطا أكثر من هذه الجوالت الحاسمة ربما تكون حظوظه أكبر 
للتتويــج باللقــب مــع الوضع في االعتبار أنها ليســت قاعدة ثابتــة إنما حدث تكرر في 

أكثر من موسم وأصبح بمثابة القاعدة الراسخة!
* كما تحدثنا مســبًقا على أن ســوق االنتقاالت الشــتوية الذي ســيفتح أبوابه بعد أيام 
ربمــا يشــهد بعض الصفقــات المدّوية..أولى هذه الصفقــات االوروغواني كافاني الذي 
أصبح قريًبا من االنتقال ألتليتكو مدريد..وربما تشــهد الفترة القادمة صفقات أخرى 
منتظرة..فقــد يرحــل بوغبــا ليوفنتــوس.. وربمــا يّتجــه اريكســن لريــال مدريد..وربما 

وربما!!.
* بداية الشهر المقبل سيتم إعالن الفائز بجائزة أفضل العب افريقي للعام 2019.. كل 
الترشيحات تصب لصالح السنغالي ساديو ماني.. ويبدو أنه األحق بالفوز بها مبتعًدا 
بخطــوات كثيــرة عــن الجزائري ريــاض محرز والمصري محمد صــالح.. بكل تأكيد أن 
مانــي ســيحقق هــذه الجائزة نظير ما قدمه ومــا زال يقدمه.. إذ أصبح أهم العب في 

منظومة يورغن كلوب وتفّوق على صالح الذي لعب هذا الدور قبل سنتين!  
كل عام والجميع بخير بمناسبة السنة الجديدة وكلنا رجاء بأن تكون سنة خير على 

األمتين العربية واإلسالمية.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد كريم

علي مجيد

أحمد مهدي



نادي االتحاد

اتفـــق نـــادي االتحـــاد الثقافـــي والرياضي 
إبـــرام  علـــى  النفيـــس  ابـــن  ومستشـــفى 
إطـــار  ضمـــن  وذلـــك  صحيـــة،  اتفاقيـــة 
التعـــاون بيـــن النـــادي والقطـــاع الخـــاص، 
مجلـــس  سياســـات  لتنفيـــذ  واســـتمراًرا 
إدارة النـــادي في الحصول على اتفاقيات 
دعـــم متنوعـــة تعـــود بالنفـــع علـــى النادي 
الميزانيـــة  دعـــم  وخصوًصـــا  ومنتســـبيه 

وتقليل المصروفات.
 وقام بالتوقيع على االتفاقية أنور شـــرف 
رئيـــس مجلس إدارة نـــادي االتحاد وبيتر 
كينيـــدي الرئيـــس التنفيـــذي مـــن جانـــب 
مستشـــفى ابـــن النفيـــس بحضـــور نائـــب 
رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد د.ميادة 
مجيد المعارج والمدير التنفيذي للشؤون 
الماليـــة فـــي المستشـــفى أحمـــد الســـيد.  

وتـــم االتفـــاق بموجب االتفاقيـــة على أن 
يوفـــر المستشـــفى خدمات طبية شـــاملة 
الفحص واألشـــعة والعـــاج لجميع العبي 
النادي واالستفادة من مشتريات صيدلية 
المستشـــفى، إلـــى جانـــب االســـتفادة من 
المتابعة الدائمة من المستشـــفى لاعبين 
واإلشراف المباشر على تشخيص حاالت 

إصاباتهم
 وأشـــاد أنور شـــرف رئيـــس مجلس إدارة 
النـــادي بتعـــاون وتجاوب مستشـــفى ابن 
القطـــاع  دعـــم  علـــى  وحرصـــه  النفيـــس، 
الرياضـــي واألندية المحلية. مبيًنا أن هذا 
االتفـــاق يأتـــي اســـتمراًرا للمجهـــود الـــذي 
يبذله مجلس اإلدارة لتنفيذ استراتيجية 
القيـــادة الرياضيـــة بقيـــادة ممثـــل جالـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب 

والرياضة رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد ال 
خليفة في التعاون مع مختلف القطاعات 

في المملكة. 
ومؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقيـــة هـــي بـــادرة 
مـــن  محـــدود  ال  ودعـــم  مســـتمر  تعـــاون 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــئون  وزارة  قبـــل 
والمتابعة المســـتمرة من قبل وزير شئون 
توفيـــق  بـــن  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
المؤيد، وتنفيًذا لتوجيهات القائم بأعمال 
والتراخيـــص  للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
الشـــيخ د. صقر بن ســـلمان آل خليفة في 
إيجاد آليات لتقليـــل المصروفات وتنويع 
اإليـــرادات دعمـــا لميزانيـــة النـــادي، مثنًيا 
على متابعته الدائمة للنادي واســـتمرارية 

تعاونه المثمر. 

النــادي لدعــم  النفيــس  ابــن  مستشــفى  مــع 
“االتحاد” يوّقع اتفاقية صحية شاملة

Sports@albiladpress.com17
الخميس 26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الثاني 1441 - العدد 4090

المكتب اإلعالمي

أكــد رئيــس هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة 
االهتمــام الكبيــر الذي تحظى به رياضات الخيل من قبل عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، والمتابعة الحثيثــة من قبل ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة، 
واالهتمــام بمجــال الخيــل فــي مملكــة البحرين لمــا تمتلكه المملكــة من تاريخ 
ثــري يمتــد لـــ300 عــام بامتــالك المرابط للخيــول العربيــة األصيلــة التي تمت 

المحافظة عليها لتكون جزًءا أصيالً من تاريخ المملكة. 

جاء ذلك، خال أول مؤتمر صحافي 
من قبل هيئة رعاية شـــؤون الخيل، 
الـــذي عقـــد بهـــدف توضيـــح نقـــاط 
تطـــرح ألول مرة عـــن أهداف ومهام 
الهيئـــة التـــي ســـتبصر النـــور خـــال 

العام المقبل.
حضر المؤتمر المدير التنفيذي لنادي 
الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل خليفة 
رعايـــة  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

الخيل يوسف العيسى. 
وخـــال المؤتمر، أكد الشـــيخ دعيج 
هيئـــة  أن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
رعايـــة شـــؤون الخيل تهتـــم بالخيل 

البحرينيـــة لترتقـــي بها إلـــى معايير 
تســـجيلها  خـــال  مـــن  العالـــم  دول 
رســـميا وتطعيمها بشكل مستمر في 
ظل اعتماد اللوائح والقوانين سنويا 
واالهتمام الخاص بحصول الخيول 
المســـجلة على جوازات ومستندات 
محلية موثقة من قبل الهيئة تسمح 
للماك بتســـهيل إجراءات استخراج 
الرخـــص والســـجات بمســـاعدة من 
الهيئـــة، بالتزامـــن مـــع عمليـــة إعداد 
بحصـــر  المركـــزي،  البيانـــات  ســـجل 
مواقـــع وجـــود الخيل فـــي البحرين، 
التحصينـــات  صـــرف  ضمـــان  مـــع 
عنـــد  الازمـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 

حاالت تفشـــي األمراض على سبيل 
خطـــط  إعـــداد  وتســـهيل  المثـــال، 
األزمـــات  فـــي  والوقايـــة  التحكـــم 
مســـبقة  دقيقـــة  لمعلومـــات  وفًقـــا 
تختصـــر الكثيـــر من الوقـــت والجهد 
المســـوحات  إجـــراء  إلـــى  إضافـــة 

الدوريـــة للتأكـــد مـــن ســـامة الخيل 
فـــي البحريـــن، وبحث طرق إنشـــاء 
حجر محكم يفي بالتزامات المملكة 
خارجيـــا مـــن خال رابـــط إلكتروني 
يســـهل عمليات التســـجيل والحصر 
خـــال فتـــرة زمنيـــة تبدأ فـــي األول 

من ينايـــر 2020 وتنتهي في 30 من 
ينايـــر 2020 مع إمكان تمديد الفترة 

إذا لزم األمر.  
وأضـــاف أن هـــذه الخطـــوات تأتـــي 
لرســـم السياســـات العامـــة المتعلقـــة 
برعايـــة فصيلـــة الخيـــل والمحافظة 
عليهـــا، واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمة 
لإلشراف على تنفيذ هذه السياسات 
التـــي تصـــب إيجابـــا فـــي مصلحـــة 
مـــاك الخيل والهـــواة وتهدف لخلق 
بطابـــع  متكاملـــة  إداريـــة  منظومـــة 
مخرجـــات مســـتدامة قابلـــة للتطور 
مـــع  وتتماشـــى  ومســـتقباً  حاضـــًرا 
االحتياجـــات والمتطلبات والمعايير 

الدوليـــة، وفـــي الوقت ذاتـــه متابعة 
القـــرارات  تطويـــر  أو  تطبيـــق 
والتشـــريعات التي سبق أن أصدرت 
ودخلت حيز التنفيذ وتعنى بتنظيم 
جوانـــب مختلفة من شـــؤون الخيل 
إلتاحة الفرصة بشـــكل أكبر وواســـع 
للمـــاك والهواة بالمشـــاركة بأشـــكال 
بأســـاليب نظاميـــة خـــال الفعاليات 
أرض  علـــى  تقـــام  التـــي  المختلفـــة 
المملكـــة أو خارجهـــا لتمثيـــل مملكة 
كل  فـــي  صـــورة  بأفضـــل  البحريـــن 
المجاالت وخصوًصا رياضات الخيل 
جماهيـــري  باهتمـــام  تحظـــى  التـــي 

واسع في المنطقة والعالم.

ثمينـــا  فـــوزا  المحـــرق  فريـــق  حقـــق 
على حســـاب األهلـــي بنتيجة قوامها 
٨٢/٨٦، فـــي المباراة التـــي جمعتهما 
مســـاء أمس )األربعـــاء(، علـــى صالة 
اتحاد الســـلة بأم الحصـــم، في ختام 
منافســـات الجولة الثانيـــة من الدور 
الدرجـــة  زيـــن  لـــدوري  السداســـي 

األولى.
وهذا هـــو االنتصـــار الثانـــي للمحرق 
عقـــب انتصـــاره األول علـــى حســـاب 
الحالة رافعا رصيده إلى ٤ نقاط في 

صـــدارة الترتيب العام بالشـــراكة مع 
المنامة، فيما تلقى األهلي الخســـارة 
األولـــى مقابـــل انتصـــار واحـــد وبات 

رصيده إلى ٣ نقاط.
وجاء فـــوز المحرق ثمينا؛ كونه على 
المباشـــر  المنافـــس  حســـاب األهلـــي 
للذيب في التأهل إلى المربع الذهبي.

وجـــاءت بدايـــة األهلـــي فـــي اللقـــاء 
بشـــكل جيد بعد أن تقـــدم بفارق ١٠ 
نقـــاط في الربـــع األول الذي حســـمه 
لمصلحتـــه بنتيجـــة ١٦/٢٦، قبـــل أن 

النتيجـــة  ويعـــادل  المحـــرق  يعـــود 
مـــع نهايـــة الشـــوط األول بفـــوزه في 
الربع الثاني بالفارق نفســـه وبنتيجة 

.١٣/٢٣
فـــي  المحـــرق  أفضليـــة  واســـتمرت 
الربـــع الثالث الذي تقـــدم فيه الفريق 
الفريـــق  وظـــل   ،١٩/٣١ بنتيجـــة 
محافظا على تقدمه في الربع األخير 
الذي ذهب لمصلحـــة األهلي بنتيجة 
١٦/٢٤ التي لم تكـــن كافية لتجنيب 

الفريق األصفر الخسارة.

الخيل” “رعـــايـــة  ــداف  ــ أه ــن  م الــعــالــمــيــة  للمعايير  ــاء  ــقـ االرتـ ســلــمــان:  ــن  ب ــج  ــي دع

حقق انتصاره الثاني واقترب من مربع دوري السلة

رابط إلكتروني لحصر عدد الجياد رسميا في البحرين

المحرق يقتنص فوزا ثمينا من األهلي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
دوليـــا،  بحرينيـــا  تحكيميـــا  طاقمـــا 
االتحـــاد  كأس  فـــي  مبـــاراة  إلدارة 

اآلسيوي لكرة القدم 2020.
 وســـيدير الطاقـــم المكـــون من حكم 
ويعاونـــه  عمـــار محفـــوظ،  الســـاحة 
سيد جال محفوظ ونواف شاهين، 
والحكـــم الرابـــع علـــي الســـماهيجي، 
مـــن   master7 FC فريقـــي  مبـــاراة 
 preah khan reach svayو الوس 

rieng FC مـــن كبوديـــا، ضمـــن إياب 
المرحلـــة الثالثة اإلقصائيـــة لمنطقة 

اآلسيان.
ينايـــر   29 يـــوم  المبـــاراة  وســـتقام 

المقبل في الوس.
 وســـيكون العراقي عـــاء عبدالقادر 
مقيمـــا للحكام، والصيني “tu” مراقبا 

للمباراة.
ويأتي التكليف القـــاري الصادر من 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأكيدا 

علـــى المكانـــة المتميـــزة للتحكيـــم 
يتمتـــع  التـــي  والثقـــة  البحرينـــي، 
بها علـــى جميـــع األوســـاط، كما أنه 
الموســـم  فـــي  التكليفـــات  باكـــورة 
الرياضـــي اآلســـيوي لعـــام )2020(، 
ويعد الحكام األربعة عمار محفوظ 
ونـــواف  محفـــوظ  جـــال  وســـيد 
شـــاهين وعلي الســـماهيجي ضمن 
قائمـــة نخبة حكام قارة آســـيا للعام 

.)2020(

طاقم بحريني لمباراة في األدوار اإلقصائية

عمار محفوظ سيد جالل محفوظنواف شاهين علي السماهيجي

 نهدف إلى 
تحقيق مصالح 
إيجابية للمالك 

والهواة

فترة زمنية تبدأ 
من يناير 2020 

لتسجيل الجياد

تختتم اليوم مباريات األسبوع األول 
والمؤسســـات  الشـــركات  دوري  مـــن 
لكـــرة القدم، بلقاء خـــاص يجمع بين 
ألبـــا والكهرمـــاء فـــي تمـــام الســـاعة 
الخامسة مساًء. وتقام المباراة على 

ملعب نادي ألبا بالرفاع.
 لـــن تكـــون هـــذه المواجهـــة عاديـــة 
قمـــة  تعتبـــر  فهـــي  اإلطـــاق  علـــى 
مبكرة تجمع بين فريقين كانا األكثر 
منافســـة على لقب مســـابقة الدوري 
في المواســـم األخيرة، حيث يشـــتد 
الصـــراع بينهمـــا، وال تحســـم األمور 
مبكـــًرا، فهـــذا اللقـــاء عادة مـــا يكون 
صعًبا ومثيًرا، ومـــن الصعب التكّهن 
لمن ستؤول نتيجته. فكا الفريقان 

بيـــن  المميـــزة  اإلمكانـــات  يملـــكان 
عناصـــر الخبـــرة وحيويـــة الشـــباب. 
فريق الكهرماء حامل لقب الموســـم 
الماضـــي يتطلع لكســـب النتيجة من 
أجل انطاقة قوية تعّزز من قدراته 

على المحافظة على لقب المســـابقة. 
في المقابـــل فريق ألبا يـــدرك أهمية 
أجـــل  مـــن  اليـــوم  لقـــاء  فـــي  الفـــوز 
اللقـــب  تحقيـــق  علـــى  المنافســـة 

وإعادته إلى خزائنه.

القــدم لكــرة  والمؤسســات  الشــركات  دوري  فــي 

قمة خاصة بين “ألبا” و “الكهرماء”

سبورت

لقاء ألبا والكهرماء الموسم الماضي 

محمد الدرازي

من المؤتمر الصحافي



المؤيد يفتتح مركز شباب القرية
افتتح وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد المقر اإلداري وملعب مركز شــباب القرّية وذلك بحضور النائب احمد 
الدمســتاني، والعضو البلدي بالمحافظة الشــمالية زينة جاســم، ورئيس مركز شــباب القرية محمد رضا عيســى وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة واألهالي والمسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة. 

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وقـــص   
والرياضـــة الشـــريط وأزاح الســـتار 
إيذانـــًا  التذكاريـــة  اللوحـــة  عـــن 
والملعـــب  اإلداري  المقـــر  بافتتـــاح 
قـــام  كمـــا  القريـــة،  شـــباب  لمركـــز 
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
انحـــاء  فـــي  بجولـــة  والحضـــور 
المركـــز  فـــي  الجديـــدة  المنشـــآت 
إداريـــا  مقـــرا  مـــن  تتكـــون  والتـــي 
ومكاتـــب وصالة لأللعاب وخدمات 

باإلضافـــة الى ملعب كـــرة قدم من 
النجيل الصناعي. 

المؤيـــد  أكـــد  المناســـبة  وبهـــذه   
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  تنفيـــذ  أن 
الحديثـــة  للمنشـــآت  والرياضـــة 
إيمانـــًا منها بأهميـــة البنية التحتية 
الكـــم  احتضـــان  فـــي  الشـــبابية 
المتزايد لمنتسبي هذين القطاعين 
إقامـــة  علـــى  وتحـــرص  المهميـــن، 
المنشـــآت الرياضية والتي تزايدت 

الفتـــرة  خـــال  ملحـــوظ  بشـــكل 
الماضيـــة التـــي شـــهدت العديد من 
المشـــاريع الجديـــدة انســـجامًا مـــع 
اســـتراتيجية الوزارة بتوفير البنية 
التحتيـــة الازمـــة لتطويـــر القطاع 
الشـــبابي ومـــن هنـــا يأتـــي افتتـــاح 
المبنى اإلداري لمركز شباب القرية 
لتهيئـــة الظروف المثاليـــة لارتقاء 
لتأخـــذ  الشـــبابية  المراكـــز  بقطـــاع 
دورها الريادي في اكتشاف وصقل 

وإبراز المواهب الشبابية. 
 ومـــن جانبـــه أشـــار رئيـــس مركـــز 
شـــباب القرّيـــة الـــى أهميـــة المقـــر 
بالمركـــز، حيـــث  اإلداري والملعـــب 
ستساهم في جعل المركز الشبابية 
رعايـــة  تجـــاه  بمتطلباتـــه  يوفـــي 
الشـــباب البحرينـــي وتنفيـــذ المزيد 
مـــن البرامـــج واألنشـــطة المتميـــزة 

التي تؤكد دور المركز في اكتشاف 
وصقـــل وإبـــراز المواهب الشـــبابية 
مشـــيرا الـــى أن المنشـــآت الجديدة 
انعكاســـات  لهـــا  ســـتكون  بالمركـــز 
إيجابيـــة وستشـــكل حافـــزًا قويـــًا 
لمجلس اإلدارة نحو تفعيل خططه 
المشـــروع  واســـتثمار  وبرامجـــه 
بالخيـــر  تعـــود  بصـــورة  الجديـــد 

والفائدة على الشباب المنطقة.
 وفـــي ختـــام الحفـــل تســـلم وزيـــر 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة هديـــة 
تذكاريـــة من قبل رئيـــس وأعضاء 
مجلـــس إدارة مركـــز شـــباب القرية 
تقديـــرا للدور الكبيـــر الذي يقوم به 
من أجـــل تطوير الحركة الشـــبابية 

في المملكة.

جانب من االفتتاح

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ُتكــّرم الجامعــة الخليجيــة أبطــال المنتخــب الوطنــي البحرينــي بمناســبة نيلهــم بطولــة النســخة الرابعة والعشــرين من كأس 
الخليج العربي، في احتفال تنظمه اليوم الخميس بمقر الجامعة في منطقة سند، تحت رعاية وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمــن المؤيــد، حيــث قــال رئيس الجامعة مهند المشــهداني: إن االحتفال يأتي فــي إطار الدور الوطنــي والمجتمعي للجامعة 
الخليجيــة والدعــم الكامــل لكافــة مســاعي التنمية وترســيخ قيم الــوالء واالنتماء، واتســاًقا مع توجهات ممثــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم 

الرياضة والرياضيين.

أن حـــرص  المشـــهداني   وأضـــاف 
الجامعـــة الخليجية على مشـــاركة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جماهيـــر 
ركـــن  هـــو  المختلفـــة،  المناســـبات 
الجامعـــة  رؤيـــة  مـــن  أساســـي 
نحـــو  االجتماعيـــة  ومســـؤوليتها 
تشـــجيع الرياضة البحرينية، ومن 
أعضـــاء  تكريـــم  واجبـــًا  كان  ثـــم 
منتخـــب البحريـــن، والتعبيـــر عـــن 
االمتنان لهم إلنجازهم وما أدخلوه 

مـــن الســـعادة على قلـــوب جماهير 
مملكة البحرين العظيمة”.

 وأشار إلى أن الحفل يقام بمشاركة 
مجموعة مـــن الفنانيـــن من طاب 

الجامعـــة، حيث تحـــرص الجامعة 
الموهوبيـــن  الطـــاب  منـــح  علـــى 
الفرصـــة  أبنائهـــا  مـــن  والمبدعيـــن 
إلبراز إبداعهم وتشـــجيعهم بشتى 

أن  وأوضـــح  المتاحـــة.  الوســـائل 
عرضـــًا  يتضمـــن  الحفـــل  برنامـــج 
ضمـــن  التقطـــت  صـــور   5 ألجمـــل 
مســـابقة خاصة تمـــت بين الطاب 
لتصويـــر مظاهـــر االحتفـــال بفـــوز 

الصـــور  واصحـــاب  المنتخـــب، 
الخمس الفائزة لهم هدايا تذكارية 
بتوقيع العبي المنتخب البحريني، 
وصـــورة شـــخصية لـــكأس الخليج 

والاعبين. 

يذكـــر أن الجامعة الخليجية كانت 
عـــن تقديمهـــا منحـــة  أعلنـــت  قـــد 
دراســـية كاملة لاعب محمد سعد 
الرميحـــي، ونصف منحة دراســـية 

لبقية العبي المنتخب.

مملكة البحرين - الجامعة الخليجية

الجامعة الخليجية تكرم أبطال “خليجي 24”

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

شمل المقر 
اإلداري وملعب 
النجيل الصناعي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلق منافسات الجولة الثانية من فعاليات كانو موتورز للرولنغ دراغ التي 
تقــام على مضمار الســرعة في حلبــة البحرين الدولية، وذلــك اليوم الخميس 

26 ديسمبر الجاري.

وتعتبر فعالية “الرولنغ دراغ” واحدة من 
أحدث المنافســـات التي تمـــت إضافتها 
إلـــى قائمة طويلة من األنشـــطة المثيرة 
لـ “موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق 

األوسط”.
علـــى غـــرار منافســـات ليالـــي إبراهيـــم 
خليـــل كانو لــــ “الدراغ والدرفـــت”، يوفر 
للمشـــاركين  “الرولنـــغ دراغ” فرصـــة  الــــ 
أو  الخاصـــة  بســـياراتهم  للمشـــاركة 
دراجاتهم النارية على المضمار السرعة 
البالـــغ طولـــه ربـــع ميـــل، والمعتمـــد مـــن 

“شـــبكة هـــوت رود الوطنيـــة العالميـــة” 
.NHRA

 ويكمـــن الفرق الرئيســـي في الــــ “رولنغ 
دراغ” هـــو أن المشـــاركين ال يبدأون من 
توقف تام، ولكن من ســـرعة دوران تبلغ 
80 كيلومتـــًرا في الســـاعة. لذلك فإن الـ 
“رولنغ دراغ” هو الفعالية المثالي لدعوة 
صديـــق أو أكثـــر ومـــن ثـــم تحديهم في 
سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة 

األفضل.
 مـــن المقـــّرر أن تقـــام منافســـات كانـــو 

موتـــورز لـ “الرولنـــغ دراغ” يوم الخميس 
بيـــن الســـاعة 7 مســـاًء وحتـــى منتصف 
الليل. وتتم عملية التسجيل في موقف 
الســـيارات رقـــم 2 التابـــع للحلبـــة، مـــن 
الساعة 5 مساًء وحتى الساعة 9 مساًء.
ا  تكلفة المشـــاركة هي 20 ديناًرا بحرينيًّ

لـــكل ســـائق أو متســـابق. هنـــاك رســـوم 
بحرينيـــة  دنانيـــر   10 بقيمـــة  إضافيـــة 
للدخـــول لمنطقـــة الخدمـــات و7 دنانير 
يمكـــن  المرافـــق.  للراكـــب  بحرينيـــة 
للمشاهدين مشـــاهدة جميع المنافسات 
مقابل رســـم دخول رمزي قدره 2 دينار 

فـــي مواقـــف  التذاكـــر  تبـــاع  بحرينـــي. 
السيارات 4 و2.

كما هو الحال في كل نشاط من أنشطة 
الحلبة، يتم اتباع معايير الســـامة على 
أعلى مســـتوى في جميع األوقات خال 
الفعاليات للســـائقين والمشـــاهدين على 

حد سواء.
لمزيـــد مـــن المعلومات حول منافســـات 
كانو للسيارات لـ “الرولينج دراغ”، يمكن 
www. زيـــارة الموقـــع الرســـمي للحلبـــة
علـــى  االتصـــال  أو   bahraingp.com

الخط الساخن )17450000(.

اليوم على حلبــة البحرين الدولية

ثاني جوالت منافسات كانو موتورز للرولنغ دراغ
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اتحاد السيارات ينظم ثاني جوالت “أوتوكروس البحرين”
ــى الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس وغـــــــدا الـــســـبـــاق الـــرســـمـــي ــتـ الــتــســجــيــل مــســتــمــر حـ

تنطلــق عصــر يوم غٍد الجمعة الموافق 27 من شــهر ديســمبر الجاري ثاني 
جوالت )أوتوكروس البحرين( في الموسم الجديد بمواقف حلبة البحرين 
الدوليــة موطــن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط، حيــث يتوقع أن 
تشــهد ثاني الجوالت مشــاركة واسعة ومنافســات قوية؛ نظرًا لما حققته 
هــذه الســباقات مــن نجاح كبيــر في األعــوام الماضية و انطالقــًا من أول 
موسم الذي زار في سباقاته جميع محافظات المملكة وما شهدته الجولة 

األولى مطلع شهر نوفمبر الماضي.

ويشـــمل الموســـم الجديـــد اقامـــة 4 
أقيمـــت  الجـــوالت  أولـــى  جـــوالت، 
فـــي 7 و8 نوفمبـــر الماضـــي، الجولة 
الثانيـــة 26 و27 ديســـمبر الجـــاري، 
الجولة الثالثة 30 و31 يناير 2020، 
مـــارس   27 و   26 الرابعـــة  الجولـــة 

.2020
مـــن جهته رحب االتحـــاد البحريني 

للســـيارات بانطـــاق ثانـــي جـــوالت 
األوتوكـــروس  ســـباقات  موســـم 
فيـــه،  المشـــاركين  والمتســـابقين 
وتم تنســـيق يـــوم الجمعـــة الماضي 
مـــن  للمتســـابقين  حـــرة  لتجـــارب 
أجل اختبار ســـياراتهم واالســـتعداد 
التـــي  الثانيـــة  الجولـــة  لمنافســـات 
تنطلـــق فعالياتهـــا اليـــوم الخميـــس 

بالتسجيل واالختبار.
وتأتي هذه السباقات ضمن مبادرات 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد 

اللجنـــة  الســـتراتيجية  وتنفيـــذًا 
األولمبيـــة البحرينيـــة وتماشـــيًا مـــع 
سياســـات المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضـــة في تبني منهجيات تزيد 
من المشاركات واالقبال الجماهيري 
وايجاد تنوع في األحداث الرياضية 
المحليـــة حيـــث يهـــدف االتحاد من 
خـــال اقامة هذه الفعالية الرياضية 
الشعبية الى توعية وتثقيف الشباب 
بالقيـــادة اآلمنـــة واتبـــاع االشـــارات 
المرورية وتطبيـــق القوانين وجميع 
عوامـــل األمـــن والســـامة، واتاحـــة 

الفرصة للشـــباب إلطـــاق مهاراتهم 
القيادية في أجواء آمنة.

الراغبيـــن  الســـيارات  اتحـــاد  ودعـــا 
الجـــوالت  ثانـــي  فـــي  بالمشـــاركة 
يـــوم غـــٍد الجمعة، كما أن التســـجيل 
ســـيكون مفتوحا أمام المتســـابقين 
اليوم الخميس الموافق 26 من شهر 
ديســـمبر الجـــاري واجـــراء التجارب 
الحـــرة، حيـــث مـــن المقـــرر انطـــاق 
الســـباق رســـميًا غـــدًا الجمعـــة عنـــد 
الســـاعة الثالثة عصرًا، كما ســـتكون 
الفرصـــة متاحة للتســـجيل في يوم 
الجمعة أمام المتسابقين والراغبين 
الذيـــن تعـــذر عليهم التســـجيل يوم 

الخميس.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

 من منافسات السباق الماضي



فـــــاز الــــاعــــب اإلمــــــاراتــــــي صـــاح 
ــمــــاوي بــالــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة  ــ ــري ــ ال
ــرات” في  كـــ  9“ ــيــارد  ــل ــب ال لــمــســابــقــة 
بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر 
االتحاد  من  بتنظيم  ا  حاليًّ والمقامة 
الــبــحــريــنــي لــلــبــلــيــارد والــســنــوكــر 
والـــدارتـــس وبــرعــايــة شــركــة “سفن 

ليجر” في صالة “jjs” بالعدلية.
 وحقق الريماوي الذهبية بعد فوزه 
الــجــديــر والــمــســتــحــق عــلــى الــاعــب 
ــبـــدهللا الـــشـــمـــري في  ــودي عـ ــعـ ــسـ الـ
المباراة النهائية بنتيجة )7/11(، في 
من  كبيرة  بمتابعة  حظيت  مــبــاراة 
وعشاق  ومحبي  المسؤولين  ِقــبــل 
والشمري  الــريــمــاوي  وقـــدم  اللعبة. 
مباراة مثيرة للغاية اتسمت بالتركيز 
ــعـــاب االحــتــرافــيــة من  الــعــالــي واأللـ

لصالح  النهاية  في  كليهما وحسمت 
تألًقا في  أكثر  كــان  الــذي  الــريــمــاوي 

أدائه.
ــيـــن الـــحـــضـــور الــــذي  وكـــــــان مــــن بـ
النهائية  الــمــبــاراة  مــن  جــــزًءا  تــابــع 
الرياضي  السنوكر  مباريات  وبعض 
المعروف رئيس الجمارك البحرينية 
بــن حــمــد آل خليفة  أحــمــد  الــشــيــخ 
الدكتور  اللعبة  اتحاد  رئيس  بمعية 
الشيخ  أشـــاد  وقــد  الــيــمــانــي،  سعيد 

المثالي  بالتنظيم  حــمــد  بــن  أحــمــد 
التي  الفنية  والمستويات  للبطولة 
الوقت ذاته  اطلع عليها، مؤكًدا في 
أن وجود هذه المنتخبات في مملكة 
هو  يعتبر  بهم  وااللــتــقــاء  البحرين 
النجاح الحقيقي للحدث البارز الذي 

يستضيفه االتحاد البحريني للعبة.

مسابقة السنوكر “15 كرة”

منتخبنا حبيب صباح   خرج العب 
ــدور الــثــمــانــيــة إثـــر خــســارتــه  ــ مـــن الـ
 ،)1/4( اإلماراتي محمد شهاب  أمام 

على  فاز  قد  كان حبيب  ذلك  وقبل 
ــي اآلخــــر مــحــمــد الــجــوكــر  ــ ــارات اإلمــ
لمنتخبنا  أخــرى  نتائج  وفــي   .)0/3(
بالمسابقة ذاتها، تلقى خليل بوسيف 
الخسارة أمام القطري علي العبيدلي 
ــام  أمـ ضــيــف  مـــاجـــد  وخـــســـر   )0/3(

السوري معاذ المجالي )0/3(، وخسر 
أيًضا طال جاسم أمام أحمد سيف 
)2/3(. وعلى صعيد مسابقة الناشئين 
للسنوكر، خاض محمد العيسى أول 
وخسر  منتخبنا  مــع  رسمية  مــبــاراة 

أمام السوري يزن الحداد )0/3(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اإلماراتي صالح الريماوي يفوز بذهبية البليارد “9 كرات”

الشيخ أحمد بن حمد لدى حضوره صالة البطولة لقطة لالعب منتخبنا طالل جاسمصالح الريماوي
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خروج حبيب صباح من 
دور الـ 8 لمسابقة 

السنوكر في بطولة 
غرب آسيا

ســيد مهــدي ســيد باقــر العب كرة قــدم بحريني ويعد من أبرز الالعبين المحليين في مركز قلب الدفــاع، من مواليد 14 أبريل 1994، 
يمتلك إمكانيات عالية رغم صغر ســنه جعلته مميًزا من خالل تمثيله األندية والمنتخبات التي لعب لها، حقق العديد من البطوالت 

آخرها البطولة الخليجية الرابعة والعشرين التي جاءت بعد أشهٍر قليلة من التتويج بلقب بطولة غرب آسيا في العراق. 

كيف اكتشفت هوية كرة القدم  «
لديك؟ ومتى بدأت مسيرتك كالعب؟ 

الصغر،  منذ  القدم  لكرة  عاشًقا  كنت 
مع  رسمي  بشكٍل  اللعب  بــدأت  حتى 
وكنت   2005 عام  في  األهلي  النادي 
أبلغ حينها من العمر تسع سنوات، ثم 
العمرية  المراحل  جميع  في  تدرجت 
بــدايــًة مــن فئة الــبــراعــم وصـــوالً إلى 
الفريق األول وهكذا بدأت مسيرتي. 

ما األندية التي لعبت لها طوال  «
مشوارك الكروي؟ وما الذي 

أضافته لك؟ 

البحريني  األهــلــي  ــنــادي  ال مــع  بـــدأت 
إلى  توجهت  بعدها   ،2005 عــام  فــي 
صفوف نادي النجمة لمدة 3 مواسم، 
ثم انتقلت إلى اللعب في الخارج مع 
نادي النصر الكويتي لتمثيل القميص 
الكتيبة  أمثل  فإني  وأخيًرا  العنابي، 
السماوية في نادي الرفاع البحريني. 
النوادي  هــذه  لمختلف  تمثيلي  وإن   
ــلـــى الــصــعــيــد  ــرة عـ ــ ــب أضـــــــاف لــــي خــ
ــا الــصــعــيــد الـــكـــروي،  الــشــخــصــي كــم
التجربة  خضت  عندما  بالخصوص 
االحترافية مع نادي النصر الكويتي. 

متى تم استدعاؤك للمنتخب  «
الوطني؟ وما الذي شعرت به 

آنذلك؟ 

للمنتخب  لـــي  اســـتـــدعـــاء  أول  ــان  كــ
2015 عــن طريق  الــوطــنــي فــي عــام 
المدرب األرجنتيني سيرخيو باتيستا، 
الذي يعتبر أحد أكبر المدربين الذين 
إن  أخــفــي  وال  المنتخب،  على  مـــروا 
ذلك زادني شعوًرا بالفخر واالعتزاز. 

 ما أبرز الصعوبات التي واجهتك  «
في مسيرتك الكروية؟ 

واجهتها  التي  الصعوبات  أبــرز  تعتبر 
بكسرين  موسمين  قبل  إصابتي  هي 
التدريبات  أثناء  وذلــك  الضلوع،  في 
جمهورية  في  المنتخب  معسكر  في 
من  حرماني  إلــى  أدى  مما  التشيك، 

اللعب لمدة شهرين ونصف. 
 ما االستعدادات التي تخوضها قبل  «

المباراة؟ 

الكافية  ــراحــة  ال السليمة،  التغذية   
كما  الضغوط  مختلف  عن  واالبتعاد 
هـــو الــتــحــضــيــر الــذهــنــي الــجــيــد، من 
على  يجب  التي  االســتــعــدادات  أهــم 
الرياضي أن يخوضها، وذلك أسوًة بما 

هو معمول به في الدول المتقدمة. 
لماذا اإلصرار كان مختلًفا على  «

تحقيق لقب البحرين لكأس الخليج؟ 

فهي  آخــر،  طعًما  الخليج  لبطولة  إن 
لكل  حلًما  تعتبر  كانت  التي  البطولة 
طويلة  ســنــواٍت  مـــدار  على  بحريني 
عجز السابقون عن تحقيقه، خصوًصا 
وقد  الفكرة  البحرين هي صاحبة  أن 
ــى على  ــ ــ اســتــضــافــت الــنــســخــة األول

أراضيها. 
 كيف تصف الفوز بعد 50 سنة من  «

انتظار تحقيق لقب “البحرين بطل 
كأس الخليج”؟ 

الفوز ذكرى خاصة في قلب  لهذا  إن 
الــجــمــيــع، فــهــو الــســبــب الــــذي ســاهــم 
البحرينية  الجماهير  كــل  إســعــاد  فــي 
بعد صبٍر  الخليجي  للقلب  المتعطشة 
لذلك  عاًما،   50 الـ  قرابة  امتد  طويل 
ألنه  بالكلمات  يــوصــف  ال  شــعــور  هــو 
يـــراود كــل األجيال  ــذي كــان  ال الحلم 

السابقة. 
صف لنا المواجهة مع المنتخب  «

السعودي في نهائيات بطولة 
كأس الخليج 24، والتي انتهت 

بهدف دون مقابل محققين بذلك 
ا كبيًرا؟  إنجاًزا تاريخّيً

السعودي  المنتخب  يعتبر  شــك  بــا 
الخليج  الــمــنــتــخــبــات فــي  أكــبــر  ــد  أحـ
آسيا  وقــــارة  خـــاص،  بشكل  الــعــربــي 
بشكل عام، فهو يتسّلح بوجود كوكبة 
في  المميزين  والاعبين  النجوم  من 
حصد  هــدف  وضعنا  لكننا  تشكيلته، 
أعيننا إلسعاد  الخليجي نصب  اللقب 

جمهورنا. 
استهليتم اللقاء مع المنتخب  «

السعودي بتشكيلة )3 – 3 – 4( 
وكنت تشكل خط الدفاع، ما 

المسؤولية التي كانت تقع على 
عاتقك خصوًصا مع حصولك على 

إنذار أصفر؟ 

بالطبع هي مسؤولية كبيرة فدائًما ما 
ُيقال أن المنتخب الذي يتمّتع بدفاع 
قــوي هــو مــن يــحــرز الــبــطــوالت، فكنا 
على  قياًسا  قوي  دفــاع  تشكيل  نريد 
المنافس  الهجوم  قدمه  الــذي  األداء 

طوال المباراة. 
صرحت قائاًل: )فرحة الناس ال  «

يساويها أي شيء آخر(، هل كان 
سماعكم للهتافات التشجيعية من 

الجمهور أحد أسباب الفوز؟ 

 هذا شيء مؤكد فوجود الجمهور في 
األكبر  الحافز  يكون  ما  دائًما  الملعب 

ومـــصـــدر الـــقـــوة األســـــاس لــاعــبــيــن، 
ــذي كــان وال يـــزال دائـــم الــوقــوف  والـ
مشاركاته  كــل  فــي  المنتخب  خــلــف 

الخارجية. 
بعد المباراة التي انتهت بتتويجكم  «

كبطل خليجي 24، اتجهت إلى 
الجمهور معّبًرا عن فرحتك بالبكاء، 

ما الذي كنت تشعر به؟ 

عــنــد ذهـــابـــي إلـــى الــجــمــهــور لـــم أكــن 
أســـتـــطـــيـــع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــفــســي 
ومــشــاعــري، فكل مــا كــان يـــدور في 

قد  الــوطــن  حــلــم  أن  مخيلتي 
أيدينا  على  وأخــيــًرا  تحقق 
ــدارة واســتــحــقــاق،  ــ ــكــل جــ ب
تحقيق  على  اآلن  وســنــركــز 
في  والمتمثل  القادم  الهدف 

الوصول لكأس العالم 2022.
ما المباراة التي ال يمكن أن تغيب  «

مجرياتها عن ذاكرتك؟ 

ــبــحــريــن مــقــابــل قــطــر في  مـــبـــاراة ال
دولــة  فــي  أقيمت  الــتــي   23 خليجي 
ــاراة بأعلى  الــكــويــت، فــقــد قــدمــنــا مــب
ــشـــف لــلــجــمــاهــيــر  ــا كـ ــمـ مـــســـتـــوى، مـ
قــادًمــا  جــيــاً  تمتلك  أنــهــا  البحرينية 
التي  اإلنجازات  تحقيق  على  وقــادًرا 
التأهل  استطعنا  كوننا  ا،  نعيشها حاليًّ
من هذه المباراة للدور نصف النهائي 
األمل  بمثابة  ذلك  فكان  بجدارة، 

للجيل الحالي. 
م مشاركتك في  «  كيف تقّيِ

بطولة “خليجي24”؟ 

بــا شــك هــي مــشــاركــة في 
قـــمـــة الـــــروعـــــة، فـــفـــي هـــذه 

التي  البطولة  تحققت  قد  المشاركة 
البحريني  للشعب  االبتسامة  أعــادت 

بأكمله. 
هل كانت ثقتكم أكبر من كل  «

االنتقادات السلبية التي كانت تدور 
حول عقلية المدرب هيليو سوزا 
في تشكيلة المنتخب عند تغيير 

الفريق من لقاء إلى آخر؟

يــأِت  لــم  الخليجي  اللقب  إنــجــاز  إن 
من فراغ بل جاء نتاًجا لمجهود كبير 
الــمــدرب  ِقــَبــل  مــن  صحيح  وتحضير 
البرتغالي سوزا في حسم المواجهات 
أحــيــاًنــا، فهو  الــخــصــوم  رغــم صعوبة 
ولــم نشكك  رفيع  مــدرب ذو مستوى 

في قدراته أبًدا. 
 برأيك، كيف أثرى اهتمام سمو  «

الشيخ ناصر بن حمد بطولة كأس 
الخليج األخيرة على وجه الخصوص؟ 

حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  كــان  لقد 
لاعبين،  واألقــرب  األكبر  الداعم  هو 
الفريق عن  فقد كان يطلع على أمور 
ُقرب، والهدف األكبر الذي نسعى إليه 
هو عدم تخييب ثقته فينا، وال تفي 

حقه كلمة الشكر. 
 في أحد تصريحات سمو الشيخ ناصر  «

بن حمد: )طموحاتنا تتعدى تحقيق 
كأس الخليج إلى كأس العالم بإذن 

هللا(، هل ثقته بالعبين المنتخب 
ا؟ وكيف  تشكل عليكم عبًئا إضافّيً

يمكنكم أن تتعاملوا مع ذلك؟

 نــحــن الــاعــبــيــن نــحــلــم بــالــلــعــب في 
كأس العالم، ومطالبة الشيخ ناصر لنا 
بالتأهل يجعل المسؤولية علينا كبيرة 
بالتأكيد، فالمنتخب سيركز اآلن على 
في  والمتمثل  القادم  الهدف  تحقيق 

الوصول لكأس العالم 2022. 
 ما المنتخبات التي قد تشكل خطًرا  «

للمنتخب البحريني في تصفيات 
كأس العالم؟ باألخص أن البحرين 

تتصّدر المركز الثاني في المجموعة 
الثالثة. 

ــي  ــ ــران ــ اإلي الــمــنــتــخــبــيــن  إن  أعـــتـــقـــد 

المباشران  المنافسان  هما  والعراقي 
لنا. 
 من الالعب والمدرب الذي تفّضله  «

ا؟  عالمّيً

ــدّي هو  ــ الــاعــب الــعــالــمــي الــمــفــضــل ل
سيرجو رامـــوس، أمــا الــمــدرب كلوب 
األفضل  هــو  ليفربول  نـــادري  مـــدرب 

إطاًقا. 
 ما صعوبات كرة القدم البحرينية؟  «

وهل هناك محاولة للتغلب عليها 
ولو بشكٍل جزئي؟ 

تــطــبــيــق االحـــتـــراف  أجــــد أن عــــدم 
البحرين وعدم وجود البنية التحتية 
التي  الصعوبات  أحــد  هي  كالماعب 
ولكن  البحرينية،  الــقــدم  كــرة  تــواجــه 
والمسؤولين  الداعمين  وجود  بفضل 

نستطيع أن نتغلب عليها. 
 ما الموقف الذي سيظل راسًخا  «

في ذاكرتك كالعب؟ 

ــذي ســيــظــل راســـًخـــا  ــ إن الــمــوقــف الـ
أن  الزمن  ولــن يستطيع  ذاكــرتــي  في 
لنا من  الجمهور  يمحيه، هو استقبال 
بعد  البحرين  لحلبة  ــوالً  وصـ الــمــطــار 
العودة من دولة قطر رافعين الكأس، 
ا كبيًرا،  محققين بذلك إنجاًزا تاريخيًّ

ا.  قد كان بالفعل موقًفا رهيًبا جدًّ
ما أهم إنجازاتك الكروية؟  «

نادي  مع   2018 عام  في  الملك  كأس 
عام  البحريني  السوبر  كأس  النجمة، 
2019 مع نادي الرفاع، وأخيًرا بطولتا 
غرب آسيا وكأس الخليج عام 2019 

مع المنتخب البحريني.
 ما طموحاتك ومشاريعك  «

المستقبلية؟ 

مجدًدا،  الخارجي  لاحتراف  أطمح 
وتــحــقــيــق مــزيــد مـــن الـــبـــطـــوالت مع 

النادي والمنتخب.

زينب محمد 

 طالبة إعالم من جامعة البحرين

سيد باقر: سنعمل من أجل الوصول لمونديال 2022
الخليج بــكــأس  الـــفـــوز  ــد  ــع ب ومـــشـــاعـــره  نــفــســه  ــى  ــل ع ــرة  ــط ــي ــس ال يــســتــطــع  لـــم 

سيد مهدي باقر في صفوف منتخبنا الوطني سيد مهدي باقر
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قسوة
قــال مــدرب كريســتال بــاالس روي هودجســون إن حصــول الالعبيــن 
علــى يــوم واحــد للراحة بيــن مباراتين في الــدوري اإلنجليــزي الممتاز 
لكرة القدم ســيكون أمرا ”قاســيا“ عليهم وقد يعرضهم لإلرهاق وخطر 

اإلصابة.

بـــاالس  كريســـتال  وسيســـتضيف 
منافسه وســـت هام يونايتد اليوم 
ضيفـــا  يحـــل  أن  قبـــل  الخميـــس 
على ســـاوثامبتون بعدها بيومين. 
وســـتنتهي فترة األعياد المزدحمة 
أرض  علـــى  بلقـــاء  بالمباريـــات 
نوريتش سيتي بعدها بأربعة أيام.

للصحافييـــن  هودجســـون  وقـــال 
”اســـتمتع بالتدريب لكن المباريات 
أقـــل إلـــى حـــد مـــا. أعتقد أنـــه من 

هـــذا  مثـــل  فـــي  اللعـــب  القســـوة 
المســـتوى مـــع وجـــود يـــوم واحد 

للراحة.
الفتـــرة  بهـــذه  ”لكننـــي ال أســـتمتع 
الخطيرة للغاية من الموسم. يمكن 
أن تحدث إصابات وإرهاق وفجأة 
تجد فريقك تراجع في الترتيب“.

ويعاني بـــاالس صاحب المركز 12 
من غياب عدد من العبيه البارزين 
وبينهم سكوت دان وجاري كاهيل 

وجويل وارد في الدفاع وجيفري 
شـــلوب وأنـــدروس تاونســـند فـــي 

الوسط.
اإلنجليـــزي  المـــدرب  وأوضـــح 
”أصيب سكوت دان بالتواء وعادة 
ما يســـتغرق التعافي عدة أسابيع. 

يشـــارك  أن  المتوقـــع  غيـــر  ومـــن 
جاري كاهيـــل وباقي الالعبين في 
المباريـــات المقبلـــة. ربما في نهاية 
لـــو كنـــا محظوظيـــن. قـــد  الشـــهر 
تطول فترة غياب جيفري شـــلوب 

وأندروس تاونسند“.

روي هودجسون

وكاالت

وكاالت

كشــف تقريــر صحافــي إيطالــي، أمــس األربعــاء، ســر ابتعــاد النجــم 
الهولنــدي ماتيــاس دي ليخــت، عــن التشــكيل األساســي ليوفنتــوس 

خالل الفترة األخيرة.

ليخـــت النتقـــادات  وتعـــرض دي 
عديـــدة منـــذ بداية الموســـم، كما 
جلـــس على مقاعـــد البـــدالء ضد 
التسيو، في السوبر اإليطالي )-3
1(، للمباراة الثالثة على التوالي.

“توتـــو  لصحيفـــة  وفًقـــا  لكـــن 
ســـبورت”، فإن األنباء التي تؤكد 
فقـــدان دي ليخـــت ثقـــة المـــدرب 
ماوريســـيو ساري، لحساب زميله 
التركـــي ميريـــح ديميريـــل، غيـــر 

صحيحة. 
وقالـــت الصحيفـــة إن دي ليخت، 
ســـيعود مباشـــرة إلـــى التشـــكيل 
ليونـــاردو  بجـــوار  األساســـي 
بونوتشي، بعد انتهاء عطلة رأس 

السنة.
الهولنـــدي  غيـــاب  أن  وذكـــرت 
مؤخـــًرا، يعـــود لرغبـــة ســـاري في 
تعافيـــه مـــن إصابتـــه فـــي الكتف 

بشكل كامل.

لغز دي ليخت

الخميس 26 ديسمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 19

توتنهام
بورنموث

استون فيال
تشيلسي
ك باالس
ايفرتون

م يونايتد
شيفيلد

ليستر

برايتون
ارسنال

نورويتش
ساوثامبتون
وست هام

بيرنلي

نيوكاسل
واتفورد

ليفربول

15:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

20:30
18:00

20:30

ليفربول يحل ضيفا على ليستر 
في قمة الجولة

يعــود ليفربــول إلــى المنافســة علــى اللقب الغالي عندما يحل ضيفا على ليســتر ســيتي 
اليوم الخميس بملعب كينغ باور في قمة المرحلة التاسعة عشرة من الدوري اإلنجليزي 

لكرة القدم.

وغاب ليفربول عن المرحلة الثامنة عشرة؛ 
بســـبب مشـــاركته في كأس العالم لألندية 
والتي توجها باحـــرازه اللقب للمرة األولى 
فـــي تاريخـــه ليضيفـــه إلـــى لقب مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا الـــذي فـــاز بـــه مطلع 
مواطنـــه  حســـاب  علـــى  الماضـــي  يونيـــو 

توتنهام هوتسبر.
ورغـــم غيابه وتأجيل مباراته أمام وســـت 
هـــام يونايتـــد، حافظ ليفربـــول على فارق 
النقـــاط العشـــر التـــي تفصلـــه عـــن مطارده 
المباشـــر ليستر سيتي، ألن البطل المفاجأة 

لموسم 2015 - 2016 خسر أمام مانشستر 
ســـيتي الثالث وحامل اللقـــب في العامين 
األخيرين 3-1 في المرحلة الثامنة عشـــرة 
الســـبت الماضي. ويدخـــل ليفربول مباراة 
اليوم منتشـــيا باللقـــب العالمي وعينه على 
مواصلـــة انطالقتـــه القويـــة فـــي الـــدوري 
وتوســـيع الفارق بينه وبين ليســـتر ســـيتي 
لتعزيـــز حظوظه في الظفـــر بلقبه الذي لم 
يذق طعمه منذ 30 عاما وتحديدا موســـم 
1989 - 1990 عندمـــا ظفـــر بلقبـــه الثامـــن 

عشر.

يغرد ليفربول خارج الســـرب هذا الموسم، 
فهـــو الفريـــق الوحيـــد الـــذي لم يـــذق طعم 
الخســـارة حتى اآلن وأهـــدر نقطتين فقط 
فـــي 17 مباراة وكانتا خـــارج قواعده أمام 
تنتظـــره  لكـــن   ،1-1 يونايتـــد  مانشســـتر 
مجموعـــة من المباريات فـــي فترة قصيرة 

ســـتكون حاســـمة فـــي ســـعيه إلـــى الظفـــر 
باللقب المحلي.

وسيخوض ليفربول مباراتين في المتناول 
نسبيا أمام ضيفيه ولفرهامبتون وشيفيلد 
يونايتـــد األحـــد والخميـــس المقبلين على 
التوالـــي، قبل قمتين ناريتين امام مضيفه 

توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد في 11 
و19 يناير المقبل.

لكـــن مهمـــة ليفربـــول لـــن تكون ســـهلة في 
ضيافـــة ليســـتر ســـيتي ومدربـــه الســـابق 
رودجـــرز  برانـــدن  الشـــمالي  اإليرلنـــدي 
خصوصـــا أن األخيـــر يواجه ضغطـــا رهيبا 

من مانشســـتر ســـيتي حيث الفارق بينهما 
بات نقطـــة واحدة وبالتالي فـــإن وصافته 
مهـــددة فـــي حـــال تعثـــره أمـــام ليفربـــول 
اإلســـباني جوســـيب  المـــدرب  رجـــال  ألن 
ولفرهامبتـــون  يواجهـــون  غوارديـــوال 

السادس الجمعة في ختام المرحلة.
ويخوض غوادريـــوال المباراة للمرة األولى 
منذ 3 مواســـم في غياب مساعده مواطنه 
علـــى  لإلشـــراف  المنتقـــل  أرتيتـــا  ميـــكل 
تدريـــب أرســـنال خلفـــا لمواطنهمـــا أونـــاي 

إيمري المقال من منصبه.
ويبدأ أرتيتا مشواره مع النادي اللندني في 
ضيافـــة بورنموث الرابع عشـــر وعينه على 
إعـــادة المدفعجيـــة إلى ســـكة االنتصارات 
التـــي حققـــوا واحـــدا منهـــا فـــي المباريات 

الـ13 األخيرة في مختلف المسابقات.
وبـــدوره يبـــدأ اإليطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
مسيرته مع فريقه الجديد إيفرتون عندما 

يستضيف بيرنلي العاشر.

قمة مرتقبة
وكاالت

وكاالت

لم يحرز مانشستر يونايتد التقدم الذي كان يأمله المدرب، أولي جونار سولسكاير، مع االقتراب من منتصف الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.

إن  قـــال  النرويجـــي،  المـــدرب  لكـــن 
فـــي  ثباتـــا  أكثـــر  ســـيصبح  فريقـــه 
المســـتوى، مـــع اكتســـاب المزيـــد من 

الخبرة.
إعـــالم  وســـائل  سولســـكاير  وأبلـــغ 
بريطانيـــة “فـــي هـــذه اللحظـــة نحن 
متأخـــرون قليال عما كنت أتمناه، كنا 
نـــدرك أن الموســـم الحالـــي سيشـــهد 

لحظات صعود وهبوط”.
وفشـــل يونايتد في الفـــوز بأكثر من 
مباراتيـــن على التوالـــي، في الدوري 
هذا الموسم، لكن سولسكاير قال إن 
الفريـــق بحاجـــة لبعض الوقـــت، من 

أجل الوصول ألفضل مستوياته.
وأضـــاف المـــدرب البالـــغ مـــن العمـــر 
46 عاما “هذا الموســـم سنســـتخدمه 
للوصـــول إلـــى الفريـــق األمثـــل فـــي 
الموسم المقبل، لكن أتمنى أن نسرع 
من هـــذه العملية، عن طريق تحقيق 

المزيد من النتائج الجيدة”.
وتابع “نريد أن نصبح فريقا يســـيطر 
على المباريات ويخترق المنافسين، 

احتـــاج ليفربـــول إلـــى عدة ســـنوات 
ليصـــل إلـــى هـــذا المســـتوى، ونحـــن 
بحاجـــة لمواصلة البنـــاء، ألن هذا ما 

نريد الوصول إليه”.
وأردف “أتوقـــع أن نكـــون أكثـــر ثباتا 

وأن  خبـــرة،  وأكثـــر  المســـتوى  فـــي 
نتعلم من هذه االنتكاسات”.

ويلتقي يونايتد مع ضيفه نيوكاسل 
يونايتـــد، اليـــوم الخميـــس، قبـــل أن 

يزور بيرنلي، يوم السبت.

دروس االنتكاسات

أولي جونار سولسكاير

وكاالت

أعلـــن أدو دن هـــاج المنافـــس فـــي دوري 
القـــدم  لكـــرة  الهولنـــدي  األولـــى  الدرجـــة 
تعيين آالن باردو مدرب نيوكاسل يونايتد 
ووست هام يونايتد السابق لقيادته حتى 

نهاية الموسم.
وُكلـــف بـــاردو، الذي لـــم يعمل منـــذ إقالته 
من تدريب وســـت بروميتـــش ألبيون في 
أبريـــل نيســـان من العـــام الماضـــي، بمهمة 
إبعـــاد دن هـــاج عـــن منطقـــة الهبـــوط مـــع 
احتالل الفريق المتعثر المركز قبل األخير 
اإلذاعـــة  مبـــاراة. ونقلـــت هيئـــة   18 بعـــد 
البريطانية )بي.بي.ســـي( عن بـــاردو البالغ 
مـــن العمـــر 58 عاما قوله ”أنا ســـعيد بأنني 
كنـــت في طريـــق أدو دن هاج وهو يبحث 
”الفريـــق  وأضـــاف  جديـــد“.  مـــدرب  عـــن 
فـــي مرحلـــة صعبـــة، لكننـــا ســـنفعل كل ما 
فـــي وســـعنا حتى نقلـــب األمـــور. علينا أن 
نفعـــل ذلـــك معا“. ويحـــل بـــاردو، الذي قاد 
مـــن قبـــل ريدينـــج وتشـــارلتون أثليتيـــك 
وســـاوثامبتون وكريســـتال بـــاالس، محل 
ألفونـــس جرونينديـــك الذي تـــرك دن هاج 

في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفـــي وقـــت الحـــق عيـــن دن هـــاج مارتن 
يول مـــدرب توتنهـــام هوتســـبير وأياكس 
أمســـتردام الســـابق في منصب المستشار 

الفني.

عودة باردو

وكاالت

يعتـــزم المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة إرنســـتو فالفيـــردي، 
منـــح الراحـــة لنجمه، خالل منافســـات بطولة الســـوبر 
اإلســـباني، التي ستقام بنظامها الجديد على األراضي 

السعودية، من 8 إلى 12 يناير المقبل.
ووفًقا لصحيفـــة “موندو ديبورتيفـــو” الكتالونية، فإن 
فالفيردي ينوي االعتماد على الحارس البرازيلي نيتو 
كأساسي، مع إراحة زميله األلماني، مارك تير شتيجن.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن فالفيـــردي، راٍض للغايـــة 
عـــن أداء نيتو اليومي فـــي التدريبات، ولذلك يخطط 
لمفاجأته، بالمشاركة في مباراتين على أعلى مستوى 

بالسوبر.
وســـيلتقي برشلونة أواًل مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح 
في العبور إلى النهائي، ســـيلعب مع الفائز من فالنسيا 

وريال مدريد.
وشـــارك تيـــر شـــتيجن فـــي كل مباريـــات البلوجرانـــا، 
هذا الموســـم، باســـتثناء لقـــاء إنتر ميالن فـــي الجولة 
األخيرة مـــن دور المجموعات، بـــدوري أبطال أوروبا، 
الـــذي ظهر فيـــه نيتو بأداء مميز، وتصـــدى للعديد من 

الكرات الصعبة.

مفاجأة فالفيردي
وكاالت

قلل مدرب بورنموث إيدي هاو من أهمية الخبرة التدريبية 
قبـــل مواجهـــة آرســـنال الذي ســـيخوض أول مبـــاراة تحت 
قيـــادة مدربه الجديد مايكل أرتيتا فـــي الدوري اإلنجليزي 

الممتاز، اليوم الخميس.
وتولى أرتيتا )37 ســـنة( قيادة آرســـنال خلفا ألوناي إيمري 
إلـــى  األســـبوع الماضـــي ووصـــل العـــب الوســـط الســـابق 
المنصب بعد أن عمل في الســـنوات الـ 3 الماضية مســـاعدا 

لبيب جوارديوال في تدريب البطل مانشستر سيتي.
وقـــال مدرب آرســـنال الســـابق أرســـين فينجر  قبـــل تعيين 
أرتيتا إنه “ال يملك خبرة” كمدرب وسيحتاج لمساعدة لكن 
هـــاو، الذي أصبح مدربـــا لبورنموث فـــي 2009، عندما كان 

يبلغ 31 سنة، له رأي مختلف.
وأبلغ هاو )42 سنة( الصحافيين ردا على تفوقه على أرتيتا 
في الخبرة: “هذا ال يعني أي شـــيء. المواجهة ليست بيني 
وبيـــن مايكل )أرتيتـــا( بل تتعلق بالالعبيـــن وكيفية تطبيق 

خطتنا أمام آرسنال”.
وخـــاض هاو، الذي قضى فترة قصيـــرة في تدريب بيرنلي 
قبـــل العودة إلى بورنموث فـــي 2012، أكثر من 500 مباراة 

في مسيرته التدريبية بالفعل.

وأضـــاف: “الخبـــرة جانـــب من اللعبـــة. في بداية مســـيرتي 
أيضـــا واجهت مدربيـــن خاضوا عددا كبيرا مـــن المباريات. 
الهـــدف هـــو الفـــوز دائمـــا بغـــض النظر عـــن عـــدد المباريات 
فـــي رصيدك”. وأردف: “)أرتيتا( يقـــود فريقا رائعا ويحظى 
بالعبين متميزين ولديه أفكاره وفلسفته المبنية على عدد 

من السنوات في فترة اللعب”.
ويمكـــن لبورنموث، الذي يحتل المركـــز 14، تقليص الفارق 
إلـــى نقطـــة واحـــدة مـــع آرســـنال صاحـــب المركـــز 11 إذا 
فـــاز بملعبـــه بينمـــا يطمح فريـــق أرتيتـــا ألول انتصار في 3 

مباريات.

مدرب بورنموث يخالف فينجر

ميكيل ارتيتا

وكاالت

اجتمـــع الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان، مـــدرب ريـــال مدريد، 
وإدارة الميرينجي، على رأي واحد بشـــأن موقف النادي من 
الميركاتو الشتوي المقبل. ووفًقا لصحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
فـــإن ريال مدريد مقتنع بأنه ليســـت هناك حاجة إلجراء أي 
صفقـــة، خالل يناير المقبـــل، رغم أن الفريـــق يواجه مؤخًرا 
أزمة في تســـجيل األهـــداف. وأبرزت الصحيفـــة أن زيدان، 
صـــرح خالل المؤتمر الصحافي، عقـــب مباراة أتلتيك بيلباو 

األخيرة بالليجا، بأن الفريق ال يحتاج إلى تعزيز هجومه.
وأشـــارت إلـــى أن إدارة النادي، تتفق تماًمـــا مع رأي المدرب 
الفرنسي، وتعتقد أن المجموعة الحالية من الالعبين، قادرة 

على تحقيق طموحات الفريق هذا الموسم.
ويـــرى الجميـــع في ريـــال مدريد، أنه ال يمكـــن االعتماد على 
كريـــم بنزيمـــا فقط، في إحـــراز األهـــداف، لكنهـــم يتوقعون 
المزيـــد مـــن التألق من جاريث بيـــل، وإيدين هـــازارد، ولوكا 
يوفيتـــش. وشـــددت “مـــاركا” علـــى أن الملكـــي لـــن يعقد أي 

صفقات، خالل يناير، سواء في الهجوم أو الوسط.
ويهـــدف زيـــدان إلنهـــاء الموســـم بالمجموعـــة الحاليـــة مـــن 

الالعبين، إال إذا رحل واحد أو اثنان منها.
ويعد األقرب للخروج كل من، إبراهيم دياز وماريانو دياز.

قرار حاسم
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في الوقت الذي تكتســـب فيه حركات اجتماعية وسياســـية مثل 
“مـــي تـــو” و”بـــاك اليفـــز ماتر”، زخمـــًا، تعيـــد بيه تعريف المشـــهد 
الفنـــي عمومـــا والســـينمائي خصوصـــا، تـــرى الممثلـــة البريطانية 
تيلـــدا ســـوينتون أن الوســـيط الســـينمائي يتجاوز مفهـــوم العمل 
التنظيمي. وقالت سوينتون، التي ترأست لجنة تحكيم المسابقة 
الرســـمية في الـــدورة الثامنة عشـــر من المهرجـــان الدولي للفيلم 
بمراكش، إن الســـينما ال تتأثر ســـوى بالناس. وقالت خال مقابلة 
على السجادة الحمراء: “البشر يعيدون تعريف السينما. والسينما 

في المقابل تعيد تعريفهم بذواتهم”.
وتابعت: “أي تحرك اجتماعي أو سياســـي يتخذ من الســـينما 
وسيطا له يسير حتما على الطريق الصحيح. لكن السينما 
تحتـــوي كل ذلـــك ألنها وســـيط يتمتع بحريـــة ربما أكثر 

بكثير من الوسائط األخرى”.
وبعـــد اتهامـــات متعـــددة للمنتج الســـينمائي هارفي 
واينســـتين فـــي 2018، تشـــمل االغتصـــاب، لجـــأت 
االجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع  النســـاء  ماييـــن 
تعرضهـــن  عـــن  للحديـــث  اإلعـــام  ووســـائل 
لتحرش أو اعتداء جنسي تحت وسم مي تو 
الذي ســـرعان ما تحول إلـــى حركة احتجاجية 

تلقت دعما كبيرا في عدد من األعمال الســـينمائية والتلفزيونية. 
وفي ما يتعلق بمهمتها في رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
فـــي المهرجـــان، تقـــول ســـوينتون إنهـــا ال تحـــب كلمـــة مســـابقة. 
وقالت: “ال يمكن للفن أن يكون مسابقة، نحن مجتمعون هنا على 
أمل أن نتمكن من رصد جوهرة سينمائية وتسليط الضوء عليها، 
ال مجال للقول إن فيلما أفضل من آخر”. وتؤمن سوينتون، التي 
عملـــت مـــع بعـــض من أشـــهر مخرجـــي الســـينما مثل دانـــي بويل 
وكاميرون كرو وسبايك جونز وجيم جارموش وويس أندرسون 
وتيري جيليام، بأن الســـينما ال تتجاوز العمل التنظيمي فحســـب 

لكنها أكبر كذلك من حواجز الهوية والتصنيفات الفنية.

تيلدا سوينتون

الفن ليس مسابقة وال مجال للقول إن فيلما أفضل من آخر
تيلدا سوينتون: السينما ال تتأثر سوى بالناس
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تألقــت ســيلينا جوميز ســيلينا جوميــز في جلســة تصوير جديدة 
تحدثــت عــن انفصالهــا عــن جاســتن بيبــر وكيــف ألهمهــا لكتابــة 

.Lose you to love me أغنيتها

تقول سيلينا في مقابلة إذاعية 
“لقـــد بـــدأت فـــي كتابـــة األغنية 
فـــي بدايـــة 2019 أثناء طريقي 
لـــوس  فـــي  االســـتوديو  إلـــى 
أنجلـــوس، وبـــدأت فـــي كتابتها 
مـــاذا  إلـــى  متأكـــدة  أكـــن  ولـــم 
سأصل في النهاية وفي غضون 
ساعتين بل خال ساعة جهزت 

األغنية”.
األلـــم  “بعـــض  ســـيلينا  وتتابـــع 
اختفـــى بعـــد انتهائـــي مـــن تلك 
واكتشـــف  أكبـــر  أنـــا  األغنيـــة، 
اتجاهـــات وأشـــياء جديدة في 
الحيـــاة ومازلـــت أكتشـــف مـــاذا 
أريـــد وليـــس لـــدي مانـــع من أن 

أجرب الكثير من األشياء”.

سيلينا والتغلب على األلم والفراق

ذكرت تقارير إعالمية أن الممثلة األميركية جوليان مور تشعر بحالة من القلق خوفًا من أن تصاب بمتالزمة “العش 
الفــارغ” عندمــا تذهــب ابنتها للدراســة في الجامعة. ومازالت الممثلة الحســناء تعاني بعــد أن غادر ابنها “كاليب” 21 

عامًا، منزل العائلة بسبب ذهابه إلى الجامعة، ولن يمر الكثير من الوقت حتى تذهب ابنتها “ليف” 17 عامًا إلى 
الجامعة أيضًا بعد تخرجها في المدرسة الثانوية. وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” اإللكتروني المعني بأخبار 
المشــاهير، بأن جوليان 58 عامًا، تؤكد أنها “غارقة في طوفان من المشــاعر” خوفًا من موعد اقتراب مغادرة 

“ليف” لبيت العائلة أيضًا، لكنها في الوقت نفسه تقر بأنه أمر يحدث مع جميع اآلباء واألمهات.

تواجـــه الممثلـــة جوليان مـــور وضعًا صحيـــًا صعبًا 
بســـبب ابنتهـــا ودراســـتها بالجامعـــة، وقالـــت: “كل 
شـــيء يتغيـــر عندمـــا يغـــادر األبنـــاء العـــش، فـــإن 
الديناميكيات تصبح جديدة تمامًا، إنه أمر يحدث 
للجميع، أليس كذلـــك؟ يبدأ فصل جديد، تحديات 
وعواطـــف جديدة، يكـــون بعضها مثير، وســـنوات 
مختلفـــة قادمـــة ولحظات حتمية مـــن الحنين إلى 

الماضي عندما كانوا مازالوا صغارًا”.
يذكـــر أن مور الحائـــزة جائزة األوســـكار، متزوجة 
من المخرج األميركـــي بارت فريندليش “49 عامًا” 
وكانـــت عاقتهمـــا بدأت العـــام 1996، بعد أن عما 
فينجربرينتـــس”  أوف  ميـــث  “ذا  فيلـــم  فـــي  معـــًا 

وتزوجا أخيرًا في أغسطس العام 2003.

وكانـــت مـــور حصلـــت علـــى أول أعمالها 
الســـينمائية فـــي فيلـــم “حكايـــات 

 ،1990 فـــي  المظلـــم”  الجانـــب 
تـــاه أدوارهـــا المســـاعدة العام 
 The Hand“ فيلـــم  فـــي   1992
 ”That Rocks the Cradle
 The Gun in Betty“ وفيلـــم 
Lou’s Handbag” التـــي القـــت 

استحســـان النقـــاد، وظهرت 
في 1993 في أربعة أفام 
حققت نجاحـــًا وإيرادات 

كبيرة.

العــش األبنــاء  يغــادر  عندمــا  يتغيــر  شــيء  كل 
جوليان مور: غارقة في طوفان من المشاعر

يعتبــر فيلــم Mean Girls مــن أنجــح األفــالم للمراهقــات الــذي لعبــت بطولتــه 
الممثلــة ليندســي لوهــان ورغــم أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا لــدى عرضه العام 
2004 اال ان هــذا لــم يمنــع وجود بعــض الهفوات التي من الممكن ان يكون قد 

الحظها او لم يالحظها المشاهد.

أمـــا هذا الخطأ فهو في أحد المشـــاهد 
التـــي تتنكر فيها “كيدي” التي تجســـد 
شـــخصيتها لوهـــان فـــي زي عـــروس 
“جانيـــس”  صديقيهـــا  علـــى  وتدخـــل 

و”دميـــان” فجـــأة فتخيفهمـــا من دون 
قصد مما تســـبب في تســـاقط الفشار 
من يد “دميان” وفي اللقطة التي تليها 

نجد ان الفشار قد عاد الى مكانه.

كشف مؤلف سلسلة أفالم “Fast & Furious” كريس مورجان أن هناك 
محادثــات خاصــة مــع الممثل الكنــدي المحبوب كيانو ريفــز، لالنضمام 

إلى طاقم عمل السلسلة في األفالم القادمة.

ووفقـــًا لموقع “كونتاكت ميوزيك” 
األميركـــي، فـــإن “مورجـــان” لديـــه 

رغبـــة قويـــة فـــي ضـــم الممثـــل 
البالغ مـــن العمر 55 عامًا، إلى 

طاقم عمل فيلمه في أقرب 
وقت ممكن.

مورجـــان:  وقـــال 
جلســـت للحديـــث معه، 
وصارحته برغبتي في 
ضمـــه إلـــى فريـــق عمل 
آنـــد فيوريس(  )فاســـت 

منـــذ وقت طويـــل للغاية، 
الزمـــن  عامـــل  أن  إال 
وازدحـــام جـــدول أعمالـــه 

كانـــا دومًا عائقـــًا، لكن الحال 
لم يعد كذلك.

كشــفت تقارير صحافية عن أن نجم بوليوود شــاروخان يســتعد للعودة 
مــن جديــد لعالــم الســينما، بعد هدنة حصــل عليها بعد طــرح أخر أفالمه 
ZERO، والذي لم يحقق النجاح المأمول، والذي عرض في شهر ديسمبر 

من العام الماضي.

وفـــي تقريـــر جديـــد نشـــره موقـــع 
اســـتعداد  عـــن  كشـــف   Pinkvilla
فيلـــم  فـــي  للعمـــل  شـــاروخان 
جديـــد للمنتـــج الســـينمائي ســـاجد 
ناديـــادواال. وأوضـــح الموقـــع نقـــا 
شـــاروخان  أن  مطلـــع  مصـــدر  عـــن 

خال الفترة الماضية قام بدراســـة 
عـــدد من عـــروض األفـــام المقدمة 
 LOL لـــه، ووقع اختياره علـــى فيلم
Land of Lungi، وهـــو إعادة إنتاج 
للفيلم الشهير Veeram الذي عرض 

في العام 2014.

Mean Girls خطأ في فيلم

”Fast & Furious“ كيانو ريفز في

عودة شاروخان

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

5 أفــام تحقق أعلى اإليــرادات و “الفيــل األزرق” في المقدمة

حصاد 2019: سنة استثنائية للسينما المصرية

ســنة اســتثنائية للســينما المصريــة مــن ناحيــة اإليــرادات، حيــث شــهد العــام 2019 
تحقيــق 5 أفــالم ألعلى اإليــرادات في تاريخها، وهي أفــالم “الفيل األزرق 2” و”والد 

رزق 2” و” الممر” و”نادي الرجال السري” و”كازابالنكا”.

“الفيل األزرق 2” يحقق أعلى 
إيرادات في 2019

اإليـــرادات  مســـتوى  علـــى  كبيـــر  نجـــاح 
للنجـــم   ”2 األزرق  “الفيـــل  فيلـــم  حققـــه 
كريـــم عبد العزيز، حيث اســـتطاع الفيلم 
منـــذ أول يـــوم مـــن عرضـــه خـــال شـــهر 
يوليـــو الماضـــي أن يحقق ما يقارب 104 
مليـــون جنيه مصـــري “6.5 مليون دوالر” 
ليصبح بذلك هـــو الفيلم األعلى إيرادات 
حتى اآلن في تاريخ السينما العربية من 
ناحية األرقام، وشـــارك في بطولة الفيلم 
كريـــم عبـــد العزيز، وهند صبـــري، ونيللى 
كريـــم، وخالد الصاوي، والعمل من تأليف 

أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

“والد رزق 2” في المرتبة الثانية 
لألعلى إيرادات

يعتبـــر فيلـــم “والد رزق2” للنجـــم أحمـــد 
عـــز من األفام التي نافســـت بقـــوة فيلم 
“الفيـــل األزرق 2” مـــن ناحيـــة اإليـــرادات 
حيـــث حقـــق الفيلم منذ عرضه في شـــهر 

أغســـطس الماضي ما يقارب 101 مليون 
جنيـــه مصـــري “6.3 مليـــون دوالر” ومـــن 
أبرز األبطال الذين شاركوا في “والد رزق 
2” أحمد عز، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، 
وعمرو يوســـف، وخالـــد الصاوي، ومحمد 
صـــاح  تأليـــف  مـــن  والعمـــل  ممـــدوح، 

الجهيني، وإخراج طارق العريان.

“كازابالنكا” حقق إيرادات وصلت 
إلى 5 مليون دوالر 

فيلم “كازابانكا “ للفنان أمير كرارة الذي 
بدأ عرضه في شـــهر يونيو الماضي حقق 
أيضـــا إيـــرادات كبيرة مـــن ناحية األرقام 
التـــي بلغـــت 80 مليـــون جنيـــه “5 مليون 
دوالر” فـــي رقم ألول مـــرة يحققه الفنان 
أميـــر كـــرارة خال مشـــواره الســـينمائي، 
وشـــارك في بطولة “كازابانـــكا” الذي تم 
تصوير أجزاء منـــه في المملكة المغربية 
كل مـــن الفنـــان إياد نصـــار، غـــادة عادل، 
عمـــرو عبـــد الجليـــل، محمـــود البـــزاوي، 
والعمل من تأليف هشـــام هال، وإخراج 

بيتر ميمي.

“الممر” بلغ مجموع إيراداته 4.7 

مليون دوالر

فيلـــم “الممـــر” كان من أبرز األفـــام التي 
نافســـت في موســـم عيد الفطـــر وحظي 
مســـتوى  علـــى  كبيـــر  بنجـــاح  الفيلـــم 
اإليـــرادات التـــي بلغت 75 مليـــون جنيه 
مصـــري “4.7 مليـــون دوالر” وشـــارك في 
بطولـــة الفيلـــم كل مـــن الفنـــان أحمد عز، 
أحمـــد رزق، أحمد فلوكـــس، وإياد نصار، 
ومحمد فراج، والفيلم من تأليف وإخراج 
شـــريف عرفة وحوار أميـــر طعيمة، وقد 
عرض فيلم “الممر” ألول مرة على شاشة 
التلفزيون في شـــهر أكتوبر الماضي على 

.”on E“ قناة

“نادي الرجال السري” لكريم عبد 

العزيز في المركز الخامس

الفنـــان كريم عبد العزيز شـــارك في شـــهر 
يناير 2019 بفيلم “نادي الرجال الســـري”، 
وقـــد حقـــق الفيلـــم الـــذي تـــم عرضه في 
شـــهر  منتصـــف  حتـــى  الســـينما  قاعـــات 
مايـــو مـــا يقـــدر 60 مليـــون جنيـــه “ 3.8 
مليـــون دوالر”، وهـــو مـــن بطولـــة كريـــم 
عبد العزيز، غادة عادل، نســـرين طافش، 
فـــؤاد،  وبيومـــي  الكيدوانـــي،  ماجـــد 
والعمـــل مـــن تأليف أيمـــن وتـــار وإخراج 
خالـــد الحلفاوي. لتصبـــح بذلك مجموعة 
اإليرادات التي حققتها األفام الخمســـة 
فـــي العام 2019 ما يقـــدر ب 420 مليون 

جنيه أي “26.3 مليون دوالر”.



ال تصب بخيبة أمل مع سير مجريات األمور.

 لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة.

توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة األمل.

األمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف.

ثقتك مصدر إللهام اآلخرين، خصوصا أهلك.

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب.

حاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك.

تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين.

ال تجعل إحباطك يؤثر على زمالئك.

تتمتع حالًيا بلياقة بدنية جيدة جًدا.

يأتي اليوم مصحوًبا ببعض المشكالت.

استغل الفرصة اآلن للتواصل مع أشخاص.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

26 ديسمبر

 1941
رئيـــس وزراء المملكة المتحدة 
ونستون تشرشـــل يلقي خطابا 
أمام الكونغـــرس األميركي بعد 
أقـــل من 3 أســـابيع مـــن دخول 
الواليـــات المتحـــدة في الحرب 

العالمية الثانية.

انتهت الفنانة داليا البحيري من تصوير مشاهدها في مسلسل 
“فالنتينــو” للزعيــم عادل إمام األيــام الماضيــة، حيث يتبقى 
لفريــق العمــل 10 أيام لالنتهاء مــن التصوير، ويبــدأ المخرج 
رامــي إمام مونتاج ومكســاج المسلســل، اســتعدادا لعرضه 

في موســم دراما رمضــان المقبل. وتظهر داليــا خالل األحداث 
بشــخصية فتاة فقيرة من طنطا، تقابل الزعيم ويحدث الكثير من 

المفاجآت في المسلســل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل “فالنتينو” دور رجل 
أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فالنتينو.

يســتعد المطرب اللبناني رامي عياش للمشــاركة في إحياء 
حفل غنائي ضمن حفالت رأس الســنة، بمشــاركة الفنانة 
اللبنانيــة نيكول ســابا، الثالثــاء 31 الجاري فــي أحد فنادق 

القاهرة.
مــن ناحية أخرى، يســافر رامي الســبت المقبل إلى قبرص 

إلحياء حفل غنائــي في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر 
أن يحضــر الحفل العديد من الجاليات العربية والشــخصيات العامة، ويقدم رامي 

خالل الحفالت عددا من أغانيه الشهيرة، منها “خليني معاك” و”الناس الرايقة”.

أبــدت الممثلة الســورية أمل عرفة اســتغرابها ممن 
يروجــون لوجودها في أعمــال، ال تعرفها ولم تنضم 
إليهــا أصاًل، مشــيرة إلى أن الموضــوع تكرر أكثر من 

مرة.
وأكــدت عرفــة أنها حيــن توقع علــى أي عمــل، فإنها 

ستعلن ذلك على الفور من دون تردد، وال حاجة ألي جهة 
إعالميــة أو صفحات على مواقع التواصل االجتماعي االختراع الشــخصي، 

بنشر اعتذار أو انضمام من دون أن تدري.

اختراع شخصيحفل رأس السنةفالنتينو
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ُتعد ســـماعات AirPods، واحدًة من أكثر الهدايا شـــعبية في موسم العطالت 
خالل هذا العام، إال أن أحدث شـــائعة تشـــير إلى أن شركة أبل تعتزم منح كل 

مشتٍر لهاتف “آيفون 12” خالل العام المقبل واحدة مجاًنا.
وبحســـب تقريـــر موقـــع Digitimes التقنـــي، فإن أبـــل تفكر بشـــكل جّدي في 
توزيـــع ســـماعة AirPods بشـــكل مجاني مـــع iPhone 12 العـــام المقبل، على 
غرار ما تقوم به بعض الشـــركات المنافسة التي تمنح المستخدمين سماعات 

مجانية مع هواتفها الذكية الراقية.
 iPhone ووفق ما نقلته “اليوم السابع”، فعلى الرغم من أن األداء القوي لجهاز
11 هذا العام، يشير إلى أن أبل ال تحتاج إلى أي مساعدة فيما يتعلق بتحسين 
المبيعـــات، لكن من المحتمل أن 5G iPhone 12 ســـيفتح مكاًنا جديًدا عندما 

يتعلق األمر بالتسعير.
كذلك ترى بعض اآلراء أن أبل تنتهج هذا الطريق؛ نظًرا لخلفية السنوات  «

الثالث األخيرة من انخفاض مبيعات أيفون والتي تشير إلى أن العام 
المقبل قد ال يكون مثمًرا بالنسبة لشركة آبل مثل العام 2019، مما 

يجعل الهدية بالنسبة للمشترين مهمة أيًضا.

سماعات “AirPods” مجانية من “أبل”

1957
عقد مؤتمر التعاون اإلفريقي اآلسيوي في القاهرة.

 1994
4 خاطفين يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية.

 2003
زلزال مدمر يضرب مدينة بم اإليرانية ويخلف عدًدا من القتلى.

 1898
 ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.

 1893
والدة زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ.

صدمت رضوى الشربيني 
جمهورها المتابع لبرنامجها 
“هي وبس” بتغيير مفاجئ 
يخص إحدى فقراته وهي 

“اسأل رضوى”، حيث 
أعلنت أنها ستتوقف في 

هذه الفقرة عن اإلجابة 
على أسئلة المتزوجات، 
واالكتفاء فقط بأسئلة 
مرحلة ما قبل الزواج.

ترميم وعرض األعمال الكاملة للمخرج المصري خيري بشــارة

نشاطات مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي

أعلن مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي أن برامج العروض االســتعادية/ الرتروســپيكتيف في نســخته األولى ستكون مخصصة 
ألعمــال المخــرج المصري خيري بشــارة، أحد رواد ســينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي فــي الثمانينات الميالدية، وصانع 

موجة سينما الشباب وأفالم الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينات. 

حفـــل  فـــي  تكريمـــه  إلـــى  وإضافـــة 
االفتتـــاح المزمـــع إقامته على ســـاحل 
جدة التاريخية فـــي 12 مارس 2020، 
ســـوف يتم عرض أفالم المخرج الرائد 
فـــي عـــروض جماهيرية على الشاشـــة 
الكبيرة طيلة أيام المهرجان، بحضوره 
الشـــخصي وعـــدد من أبطـــال وبطالت 
أفالمه.   وكانت مؤسسة مهرجان البحر 
األحمـــر الســـينمائي قـــد اضطلعت في 
األشـــهر الماضية بترميم تســـعة أفالم 
لخيـــري بشـــارة، عبـــر معالجـــة النســـخ 
الفيلميـــة األصليـــة وترقيتهـــا تقنيًا — 
كإســـهام من المؤسسة للعناية بالتراث 
ومـــن  والعالمـــي.  العربـــي  الســـينمائي 
األفـــالم التي تـــم ترميمهـــا واختيارها 
للعرض ضمن البرنامـــج: فيلم”العوامة 
70” )1982(، فيلـــم ”الطوق واألســـورة” 
)1986(، فيلـــم ”يـــوم مـــر ويـــوم حلـــو” 
)1988(، فيلـــم ”كابوريـــا“ )1990(، فيلم 
”آيس كريـــم في جليـــم“ )1992(، فيلم 
”حرب الفراولة“ )1993( وفيلم )1995( 

”إشارة مرور”. 
  وتعـــد األفـــالم المختـــارة مـــن عالمات 
وقـــد  والعربيـــة.  المصريـــة  الســـينما 
صـــّرح محمود صباغ مديـــر المهرجان: 
”أن خيـــري بشـــارة يعتبـــر أيقونـــة مـــن 
أيقونـــات الســـينما المصريـــة والعربية 

الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من 
مخرجي ومخرجات األجيال الجديدة 
لما تضمنته من معاٍن إنســـانية عميقة، 
وأســـاليب فنيـــة جريئة وأصيلـــة“. كما 
يســـتمر صبـــاغ: ”نريـــد بهـــذا التكريـــم 
تقديـــم العرفـــان لخيـــري بشـــارة علـــى 
مجمـــل تجربتـــه الحّيـــة، الـــذي هو في 
أصلـــه أيضـــا تقديـــر للســـينما المصرية 

ورياداتها المتعاقبة”.
وعـــن عـــروض أعمالـــه علـــى الشاشـــة 
الكبيـــرة للجمهـــور يقول صبـــاغ: “نريد 
وحـــس  الريـــادي  النمـــط  اســـتنباط 
حافـــزًا  ليكـــون  األصيـــل  التجديـــد 
وإلهامًا وموضوع حوار أمام التجارب 
الصاعدة، فضـــالً على أننا نتيح فرصة 
لمشـــاهدة  المحلـــي  الجمهـــور  أمـــام 
األفـــالم التـــي كانت جزءًا مـــن ذاكرته 
في ُنسخ مرممة حديثة، على شاشات 
ســـينما مجهزة، تمنحهم كامل التجربة 

الســـينمائية التـــي ربمـــا تعـــّذر عليهـــم 
معايشتها في الماضي“.

  تخّرج خيري بشـــارة من معهد السينما 
العالـــي فـــي العـــام 1967، حيث درس 
تحت إشـــراف مخرجيـــن كبار كصالح 
أبوســـيف ويوســـف شـــاهين وتوفيـــق 
مســـيرته  يدشـــن  أن  قبـــل  صالـــح، 
الســـينمائية بإخراج فيلمه التســـجيلي 
”صائـــد الدبابـــات“ )1974(، الذي أعقبه 
بأكثر من عشـــرة أفالم بين تســـجيلية 
وروائيـــة قصيرة حتى نـــال لقب ”نجم 

السينما التسجيلية في السبعينات“. 
بشـــارة  أخـــرج  الثمانينـــات،  وبحلـــول 
رقـــم  ”العوامـــة  الروائـــي  فيلمـــه 
التأســـيس  ُيعتبـــر  الـــذي   )1982(”70
الحقيقي لما يســـمى ب”تيـــار الواقعية 
الجديـــدة فـــي مصر“. ثـــم أتَبعـــه بعّدة 
أفـــالم تعاون فيها مـــع كّتاب معروفين 
مثل عبدالرحمن األبنودي في ”الطوق 

)1986(، فايـــز غالـــي فـــي  واألســـورة” 
”يـــوم مر ويوم حلو” )1988(، وشـــاركه 
فيهـــا ممثليـــن كبـــار مثـــل أحمـــد زكي، 
وشـــريهان، وفاتن حمامـــة. ومع بداية 
التســـعينات، دّشن بشـــارة موجة أفالم 
الفانتازيـــا الشـــعبية بإخراج أفالم مثل 
”كابوريا” )1990(. وإضافة إلى برنامج 
الترميـــم، ينشـــر المهرجـــان كتابًا يضم 
ســـيرة خاصـــة لخيـــري بشـــارة، معـــزًزا 
بصور أرشـــيفية لم يســـبق يشرها، من 
تحريـــر الناقد الســـينمائي محمد ســـّيد 

عبدالرحيم.
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“كانو الثقافي” يتزين بـ “فرحة وطن” في العيد الوطني

ضمن التجارب األولية الستخدامات المبنى الجديد، أقام 
مركـــز عبدالرحمـــن كانو الثقافي بمناســـبة اليـــوم الوطني 
المجيـــد لمملكة البحرين والذي يصادف 16 و 17 ديســـمبر 
مـــن كل عام أمســـية فنيـــة وطنية بعنـــوان: “فرحة وطن.. 
ميـــاد وأعيـــاد” بمشـــاركة نخبـــة مـــن الفنانين والشـــعراء 
وضيوف الشـــرف، وأدار األمســـية الفنان عيســـى هجرس 

يوم األحد الموافق 15 ديسمبر.
وبـــدأت االحتفالية بمعزوفة الســـام الملكـــي، تبعتها كلمة 
ألقاها رئيس مجلس إدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي 
علـــي عبدهللا خليفـــة هنأ فيها شـــعب المملكـــة والحكومة 
الرشـــيدة بالعيـــد الوطنـــي المجيد، وأشـــار فيهـــا إلى مقام 
الوطـــن في القلب وكونـــه المنزل الذي يلجأ إليه اإلنســـان 
مهما بعد عنه، فحب الوطن مغروس في قلب كل فرد منذ 

الصغـــر، وقـــد عبر عن ذلـــك ببعض األبيات التـــي قال فيها 
“زرعتني األرض عشـــبا في طريق الكلمات.. وانفجارا في 
عذابات الحروف.. عندما قلت عظيما انت يا هذا الوطن.. 

وجميل كل شي في تباريح هواك”.
كما شـــارك الفنان ســـعد البوعينين وحمود سلطان بكلمات 
تهنئة للشعب البحريني والحكومة الرشيدة بالعيد الوطني 
المجيد واإلنجاز الرياضي المميز، حيث أشـــار سلطان إلى 
مدى الدعم الكبير الذي يحصل عليه العاملون في المجال 
الرياضـــي في مملكة البحرين من قبل الحكومة الرشـــيدة 

مما يدفعهم لهذه اإلنجازات المبهرة بكل جد.
كما شـــاركت الشـــاعرة الســـعودية تركية العمـــري بقصيدة 
عبـــرت فيهـــا عـــن محبتهـــا لمملكـــة البحرين وطنا وشـــعبا 
قالت فيها “ســـاما يا بحرين.. في عيدك البهيج يغني لك 

الخليج.. ســـاما لصغـــار اليمامة أمنا بيـــن حضن المنامة”، 
وتلتها مشـــاركة الشـــاعر ابراهيـــم األنصـــاري بقصيدة في 
حـــب الوطن، ومشـــاركة الشـــاعرة هنـــادي الجـــودر بأبيات 
أشـــادت فيهـــا بتميـــز المنتخـــب البحرينـــي فـــي المحافـــل 
الرياضيـــة فـــي عام الذهب قالت فيها “أعـــوام واحنا ننطر 
بابتســـامة وهللا  انتهـــت  عـــام  أعـــوام.. خمســـين  الـــكاس 
ورفعت الراس وارتزت أعام حي منتخب األبطال وصف 
الشـــهامة، اليوم مـــن عام الذهب تبصم أختـــام ما للزعامة 

غير شعب الزعامة”. 
وفي الختام شـــارك الشـــاعر محمد الصيادي بأبيات تغزل 
فيها بمملكة البحرين، ورســـم فيها صورة المحب العاشق، 
وتبعتهـــا مشـــاركات فنيـــة موســـيقية وشـــعرية لعـــدد من 

الفنانين المشاركين في األمسية.

كشفت النجمة التركية سونغول أودان، لوسائل إعالم عالمية، أنها  «
تحب االستماع ألغاٍن باللغة العربية، خصوصا لفيروز وأم كلثوم 

وشادية، مشيرة إلى أنها بدأت باالطالع على الفن العربي، بعد نجاح 
مسلسلها الشهير “نور” في العالم العربي.

الجدير بالذكر أن أودان اعتبرت أخيرا أن الزواج مؤسسة فاشلة، وقد  «
وصلت إلى هذه القناعة بعد تجربة فاشلة مرت بها، مضيفة أن الزواج 

هو مقبرة الحب.
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تدشين مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في الشارقة

دشن معهد الشارقة للتراث األحد الماضي مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في 
إمــارة الشــارقة، والــذي يضم 6 منظمــات دولية متخصصة في مجــال التراث الثقافي، 
وهــي: مركــز إيكــروم الشــارقة، والمنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، والمجلــس الدولــي 
لمنظمــات مهرجانــات الفولكلــور والفنــون الشــعبية، وأولمبيــاد األلعــاب الشــعبية فــي 
ســردينيا، وجامعــة زيهجيانــغ الصناعية والتجارية في الصيــن، والمعهد الوطني لعلوم 

اآلثار والتراث في الرباط.

حاكـــم  األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  وافتتـــح 
الشـــارقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
سلطان القاسمي، مبنى المركز في المدينة 
الجامعية بالشـــارقة، بحضـــور رئيس معهد 
الشـــارقة للتراث عبدالعزيز المســـلم، وعدد 
مـــن مديري اإلدارات ومســـؤولي األقســـام 

في المعهد.
“تنفيـــذًا  المســـلم:  عبدالعزيـــز  وقـــال 
لتوجيهـــات عضـــو المجلس األعلـــى حاكم 
الشـــارقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
سلطان القاسمي، الرامية إلى جعل اإلمارة 
حاضنـــة للتـــراث العالمـــي، منفتحـــة علـــى 
ثقافـــات الشـــعوب، وتراث العالـــم بمختلف 
وهيئاتـــه  ومكوناتـــه،  ورمـــوزه،  عناصـــره، 
ومنظماتـــه العاملـــة في هـــذا المجال، خطا 
للتـــراث خطـــوات واثقـــة  الشـــارقة  معهـــد 
لتحقيـــق الرؤية والنهـــوض بالفكرة، ويأتي 
افتتـــاح مركـــز المنظمـــات الدوليـــة للتراث 
الثقافـــي ترجمـــًة حقيقيـــًة لذلـــك، ليكـــون 

المركَز األول من نوعه”. 
المنظمـــات  “تعمـــل  المســـلم  وأضـــاف 
المنضويـــة تحـــت مظلة المركـــز على حفظ 

وصـــون التـــراث الثقافـــي بشـــقيه المـــادي 
وغيـــر المـــادي، وتقديـــم إســـهاماٍت جليلـــًة 
فـــي مجـــال الرعايـــة والحماية للتـــراث من 
الضياع واالندثار، وفق رؤى اســـتراتيجية، 
بالغايـــة  تضطلـــع  محكمـــة  وسياســـات 
المنشـــودة، مـــا يجعـــل وجودها أمـــرًا مهمًا 
والتبـــادل  التواصـــل  لتعزيـــز  وضروريـــًا، 
الثقافـــي، واالنفتاح على التجارب العالمية 
في صـــون التراث الثقافـــي، ودعم الجهود 

المبذولة في هذا السياق”.
وفـــي تصريـــح لـ “البـــاد” ذكر المســـّلم: “أن 
خطتنـــا القادمـــة أن يكـــون هنـــاك تواجـــد 
عربـــي في كل هذه المحافـــل الدولية التي 
تشـــرف عليهـــا هـــذه المنظمـــات، إذ نســـعى 
لتأســـيس وجود عربي كبير فيها لتأسيس 
خبرات عربية، وبعد اعتماد معهد الشـــارقة 
للتـــراث كمركـــز للفئـــة الثانيـــة لليونيســـكو 
في مجال بنـــاء القدرات، سيشـــرع المعهد 
لبناء القـــدرات العربية في مجال االهتمام 
وغيـــر  المـــادي  الثقافـــي  التـــراث  ورعايـــة 
الماضـــي  العـــام  “بدأنـــا  وأردف  المـــادي”. 
مشـــروع مكنـــز التراث العربـــي، وهو عبارة 

عن موســـوعة مـــن 6 أجزاء تـــدون عناصر 
التراث مـــن دول الخليج والـــدول العربية، 
من ممثليـــن ومختصين وخبراء، وصدرت 
األجـــزاء الثاثـــة حاليا وســـتصدر األجزاء 
الباقيـــة بدايـــة العام الجاري، وبعد تســـمية 
المركـــز مـــن قبـــل اليونيســـكو، ُطلـــب مّنـــا 
التواصـــل مع المراكز المشـــابهة ســـواء في 
الوطـــن العربي وآســـيا، كالمنظمـــة الدولية 
للفن الشـــعبي في البحرين، ومركز الجزائر 
للتراث المـــادي، ومركز في الصين وكوريا، 
وجميعها تحت مظلة اليونيســـكو وســـيتم 
التعـــاون  ســـبل  وبحـــث  معهـــم  التواصـــل 

المشترك”.
وقال رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي 
علي عبـــدهللا خليفة لـ “الباد” عن تدشـــين 
المركز: “إن الرؤية التي أوجدت هذا المركز 
هي رؤية إنســـانية شاملة، حيث إن وجود 
مجموعـــة مـــن المنظمات الدوليـــة المهتمة 
بالتـــراث والثقافـــة الشـــعبية تحـــت ســـقف 
واحـــد وفـــي مركز مفتـــوح دوليـــا هو بحد 
ذاتـــه إنجـــاز ليـــس على مســـتوى الشـــارقة 
والخليج العربي وإنما على مستوى الوطن 

العربي”.

مركز إيكروم - الشارقة 

المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في 
الوطن العربي )إيكروم – الشـــارقة(، أسسه 
وترميـــم  حفـــظ  لدراســـة  الدولـــي  المركـــز 
الممتلـــكات الثقافيـــة )إيكروم(، باالشـــتراك 
مع حكومة إمارة الشـــارقة. ويسعى المركز 
إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسســـات 

التـــراث الرســـمية بالـــدول األعضـــاء علـــى 
والمعالـــم  الثقافـــي،  التـــراث  إدارة مواقـــع 
التاريخيـــة، والمجموعـــات المتحفية، وفق 
أســـس مســـتدامة، وذلـــك تطبيقـــًا لرؤيتـــه 
وأهدافـــه المبنيـــة علـــى المعرفة الواســـعة 
التـــي  العميقـــة  والخبـــرة  اكتســـبها،  التـــي 
طورها في مجـــال التراث الثقافي بالوطن 

العربي.

جامعة زيهجيانغ للعلوم الصناعية والتجارية

تقـــع جامعـــة زيهجيانـــغ للعلـــوم الصناعيـــة 
ذات  هانغزهـــو  مدينـــة  فـــي  والتجاريـــة 
التاريـــخ العريـــق، وتـــم تأســـيس الجامعـــة 
فـــي العام 1911، باســـمها القديم »مدرســـة 
التجاريـــة«،  للعلـــوم  المتوســـطة  هانغزهـــو 
لـــذا فقـــد أكملت 108 ســـنوات منـــذ تاريخ 
تأسيســـها حتـــى الوقـــت الحالـــي، وحيـــث 
تســـعة  الجامعـــة  اختصاصـــات  تتضمـــن 
مجـــاالت، هـــي العلـــوم اإلداريـــة، والعلـــوم 

واآلداب،  الهندســـة،  وعلـــم  االقتصاديـــة، 
والقانون، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ، 

والفلسفة، والفنون.

)IOV( المنظمة الدولية للفنون الشعبية

منظمـــة أهليـــة عالميـــة واســـعة االنتشـــار، 
يشارك في عضويتها 184 بلدًا من مختلف 
قـــارات العالـــم، ودخلت العـــام 1998 تحت 
للتربيـــة  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  رعايـــة 
كمنظمـــة  )اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــوم 
غيـــر حكوميـــة )NGO(، بعـــد العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا علـــى المســـتوى 
الدولي. وتعمل المنظمة بصفة شاملة على 
حفـــظ ورعايـــة الثقافـــة الشـــعبية والتراث 
الشـــعبي غير المـــادي، وتهدف أساســـًا إلى 
بيـــن شـــعوب  التفاهـــم والتســـامح  تعزيـــز 
العالـــم، من خـــال تبادل أنشـــطة الثقافات 
المتنوعة، حفاظًا على ُمثل السلم العالمي. 

المجلس الدولي لمنظمات مهرجانات 

 )CIOFF( الفولكلور والفنون الشعبية

هـــو منظمـــة دوليـــة غيـــر حكوميـــة، تابعـــة 
لـ”اليونسكو”، وتحتفظ بعاقات استشارية 
معهـــا منذ العـــام 1970، وتعنى بمهرجانات 
الفولكلـــور الدوليـــة، التـــي تقام ســـنويًا في 

جميع أنحاء العالم.
وتعمـــل على صـــون وتعزيز ونشـــر الثقافة 
ونشـــر  وترويـــج  وحمايـــة  التقليديـــة، 
الفولكلـــور والثقافـــات التقليديـــة، وتعزيـــز 
التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي، مـــن خال 

الرقـــص والموســـيقى واألغانـــي واأللعـــاب 
والحـــرف  واالحتفـــاالت  والطقـــوس 
الشـــعبية،  واألكات  واألزيـــاء  التقليديـــة 
واإلسهام في الحفاظ على الهوية الثقافية 

في جميع أنحاء العالم.

أولمبياد األلعاب الشعبية في سردينيا

هو مشروع علمي ولد بجزيرة سردينيا في 
العام 2003، تم إنشـــاؤه ومشاركته لحماية 
التـــراث غير المـــادي لأللعاب الشـــعبية في 
األبيـــض  البحـــر  حـــوض  ودول  ســـردينيا 
المتوســـط. ويعمـــل المشـــروع علـــى تعزيز 
وتشـــجيع ممارســـة األلعـــاب الشـــعبية مـــن 
خـــال األطفال والشـــباب الذيـــن يتدربون 
في إطار برامج تعليمية مباشرة ومحددة.

المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 

والتـــراث  اآلثـــار  لعلـــوم  الوطنـــي  المعهـــد 
هـــو مؤسســـة للتعليـــم العالـــي غيـــر تابعـــة 
للجامعـــات، تم إنشـــاؤه العـــام 1985، وهو 
وتنـــاط  المغربيـــة،  الثقافـــة  لـــوزارة  تابـــع 
بالمعهد مهمة اإلسهام في التكوين والبحث 
والخبـــرة، فـــي مياديـــن األركيولوجيا )علم 
اآلثـــار( والتـــراث والمياديـــن المرتبطة بها، 
)تنظيـــم  المهـــام  مختلـــف  إلـــى  باإلضافـــة 
وملتقيـــات  ونـــدوات  تدريبيـــة  دورات 
لفائـــدة  المســـتمر،  التكويـــن  ودورات 
العموميـــة  وشـــبه  العموميـــة  المؤسســـات 
والخاصة، وإعداد ووضع برامج في مجال 

البحث العلمي والتقني(.

علي عبدالله خليفة

المجــال هــذا  ترعــى  عربيــة  قــدرات  لبنــاء  نســعى   :”^“ لـــ  المســّلم 

الشارقة
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تحذيرات من ألعاب تسبب العقم لألطفال
البريطانيــة  نوتنغهــام  مدينــة  مجلــس  حــّذر 
بشــدة مــن انتشــار ألعــاب غير آمنــة لألطفال في 
األســواق، وأكد وجود احتمالية كبيرة أن يصاب 

األطفال بالعقم بسبب بهذه األلعاب.
 ويتــم ترويج هذه الدمى تحت اســمي “ســويت 
لقــاء  دول”  بيوتيفــول  “غيــرل  و  دول”  فاشــن 
ثمــن يتــراوح بيــن جنيــه واحــد وثالثــة جنيهات 
اســترلينية في األســواق البريطانية، بحســب ما 

ذكرت صحيفة “االنديبندنت”.
 وتبّيــن أن الدميتين تحتويان على نســب عالية 
كيميائيــة  مــواد  وهــي  “الفتااليــت”  مــادة  مــن 
ارتبطت باإلصابة بمشاكل في الجهاز التناسلي.

وصّرحــت جايــن بايلــي مديــرة مكتــب المعاييــر 
التجاريــة فــي مجلس مدينــة نوتينغهــام “نتفهم 
الضغوط المالية التي يرزح الناس تحت وطأتها 
ــا لكننــي أحــّث األهــل علــى مقاومــة إغــراء  حاليًّ

شراء ألعاب رخيصة الثمن كهذه”.
جونــز  راشــل  المخبريــة  الطبيبــة  نشــرت  كمــا   
تغريــدة عبــر حســابها الشــخصي علــى التويتــر، 
حّذرت فيها جميع األهالي من شراء هذه الدمى، 

وأكــدت ضــرورة التخلــص منهــا علــى الفــور فــي 
حال تم شراؤها.

  ومن الملفت للنظر أن غالف األلعاب الخارجي  «
يحمل جماًل غير منطقية تقول مثاًل “أريد طفاًل، 

هل أعطيت الشغف، كي تصبح أفضل شريك 
على اإلطالق!”، مما أثار الشك بين المغردين 

حول ما إذا كان هناك جهة مخططة للموضوع. 
وحّذر اتحاد الحكومات المحلية في وقت سابق 
من هذا الشهر المستهلكين من شراء منتجات 

مزورة وغير آمنة قبل عيد الميالد.

واقعــة  إســباني  منتجــع  د  ه ـ شـ
مفجعة عشــية عيد الميالد، حيث 
حــوض  فــي  وطفــاله  أب  غــرق 
للســباحة بطريقــة غامضة ال تزال 
الشرطة تحاول كشف مالبساتها.
وطفلتــه  ســنة(   52( األب  وكان   
)9 ســنوات( وأخوها غير الشــقيق 
)16 ســنة(، وجميعهم بريطانيون، 
منتجــع  فــي  جميًعــا  يســبحون 
“كلــوب ال كوســتا وورلــد” بمدينــة 
كوســتا ديل سول في إقليم ملقة 
اإلســباني، قبــل أن يغرقوا بشــكل 

مفاجئ.
 وعثــر علــى جثث الثالثــة طافية 
حــوض  فــي  المــاء  ســطح  علــى 
الزوجــة  بواســطة  الســباحة، 
فــي  المتواجديــن  واألشــخاص 

المكان، وسط حالة من الهلع.

غرق “غامض” 
ألفراد عائلة عشية 

عيد الميالد
كشــفت دراســة حديثــة أن الذيــن يعانــون مــن 
طــن  مليــون   700 يولــدون  المفرطــة  الســمنة 
الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  مــن  إضافــي 
جميــع  مــن   %  1.6 نســبة  يشــكل  مــا  ا،  ســنويًّ

االنبعاثات التي يصنعها اإلنسان.
 ووفًقــا لمــا نشــرته صحيفــة “ديلــي ميل”، أشــار 
الباحثــون إلــى أن زيادة متوســط حجم الجســم 
محــاوالت  تحــدي  مــن  يزيــد  قــد  األرض  علــى 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بــوزن  يتمتعــون  الذيــن  أولئــك  مــع  ومقارنــة   
طبيعي، فإن الذين يعانون من الســمنة المفرطة 
ــا مــن انبعاثــات  ينتجــون 81 كيلوغراًمــا إضافيًّ
ثاني أكســيد الكربون الناتجة عن زيادة األيض، 
زيــادة  مــن  ا  ســنويًّ ــا  إضافيًّ كيلوغراًمــا  و593 
استهالك الطعام والشراب، و476 كيلوغراًما من 

انبعاثات السيارات والنقل الجوي.

دراسة: السمنة تهدد كوكب األرض

عائلة تحتفل بعطلة العام الميالدي الجديد بالميدان 
المركزي في بشكيك، عاصمة قرغيزستان )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جريمة قتل مزدوجة في الشارع، 
راحــت ضحيتها امرأتان إحداهما 
مســنة يزيد عمرهــا على 70 عاًما، 
كانــت حدًثــا هــز بريطانيــا أخيــرا، 
“ســكاي  شــبكة  أفــادت  حســبما 

نيوز”.
ســاندي  إن  المصــدر  وقــال   
سيغريف )76 عاًما( هّبت لمساعدة 
امــرأة فــي الثالثينات مــن عمرها، 
عندمــا كانــت تتعــّرض لهجوم من 
قبــل رجــل فــي شــارع بقريــة في 
مقاطعــة غرب ساســكس، جنوبي 

بريطانيا.
 وأقدم الجاني البالغ من العمر 37 
عاًمــا علــى قتــل المســّنة، كما قتل 
المــرأة التــي كان يهاجمهــا، وهــي 
بحســب الســلطات أيمــي أبليتون 
مدرســة  فــي  المعلمــة  عاًمــا(   32(

ابتدائية.

من دون أن يالحظ أحد، تســللت أفعى 
إلــى داخل طائرة واتخــذت من الهيكل 
الســفلي مالًذا لها، وســافرت مع الركاب 

على متنها.
بريزبــن  مدينــة  مــن  الطائــرة  وأقلعــت 
األســترالية صــوب مطــار كوينــز تــاون 
جنوبــي نيوزيلندا، لتقتل األفعى هناك، 
حســبما أفــادت وكالــة “يونايتــد بــرس 
الثالثــاء.   األميركيــة،  إنترناشــونال” 
وأفــاد المصــدر بــأن طيــاًرا كان يســتعد 
للهبــوط علــى مــدرج المطــار، لكنــه رأى 
شــيًئا غريًبا ســقط على األرض فســارع 
إلــى إبــالغ ســلطات المطــار، ولــم يكــن 

ذلك الشيء سوى أفعى.
فــرق  اســتدعاء  تــم  الفــور،  وعلــى   
الطــوارئ فــي المطــار التــي هرعت إلى 
المــكان، وكان مــن بينهــم فريــق األمــن 
البيولوجي الذي عثر على األفعى وهي 

على قيد الحياة.

مسنة حاولت 
حماية شابة 
فقتلت معها

أفعى تسافر جوا من 
أستراليا لتعدم في 

نيوزيلندا

ممثلة بوليوود كارينا كابور خان تصل حفل غداء عيد الميالد في 
مومباي )أ ف ب(

مــن  ســعودية،  مخترعــة  تمكنــت 
لغــة  يترجــم  ذكــي  قفــاز  ابتــكار 
إلــى كالم ونصــوص، مــن  اإلشــارة 
خــالل ســماعة وشاشــة مدمجتيــن 
في القفــاز، وأدوات استشــعار تتبع 

حركة األصابع.
ووفقــا لمــا نشــرته صحيفة “ســبق” 
المخترعــة  ابتكــرت  الســعودية، 
القفــاز  أيــوب،  هديــل  الســعودية، 
فــي  إشــارة  لغــة  أيــة  ليســتقبل 
العالــم، حيث يتعلم من المســتخدم 

ويترجم لغة اإلشارة الخاصة به.
يتواجــد  بتطبيــق  القفــاز  ويتصــل 
المعانــي  يســجل  الهواتــف،  علــى 
ليتكــون  إشــارة،  بــكل  الخاصــة 

قاموس لإلشــارات، ما يجعل القفاز 
أذكى.

وأطلقــت المبتكرة على القفاز اســم 
“برايــت ســاين”، وأسســت شــركتها 
المتحــدة  المملكــة  فــي  الخاصــة 
لتنتــج القفاز الذكــي لجميع األعمار 

والفئات.
وبــات القفــاز متاحــا فــي األســواق، 
فــي  مــدارس   6 بــه  وتســتعين 
علــى  الطلبــة  لمســاعدة  بريطانيــا 
وأوضحــت  الدراســي.  التحصيــل 
هديــل أنهــا ظلــت 4 ســنوات تعمــل 
علــى ابتكارهــا، وكان نقــص الدعــم 
المــادي مــن أكبــر التحديــات التــي 

واجهتها.

سعودية تخترع قفازا يترجم لغة اإلشارة

ذكيــة  حيلــة  إلــى  معلمــة  لجــأت 
جســم  تركيــب  طالبهــا  لتعليــم 
اإلنســان، جعلتهــا محــط إشــادات 
واسعة على مستوى العالم، حسبما 
كشــفت تقاريــر صحفيــة إســبانية. 
وارتــدت المعلمــة فيرونيــكا دوكي 
بدلــة تحمل صوًرا مفّصلة ألعضاء 

الجســد الداخليــة، مــا ســّهل على طالب الصف الرابع في مدرســة بمدينــة بلد الوليد 
اإلســبانية، اســتيعاب حصة األحياء. وقالت دوكي لصحيفة “إلبايس” اإلســبانية، إن 
مالبسها تركت انطباعات مختلفة لدى التالميذ، بين “االرتباك والصراخ والتصفيق، 
فيما غطى البعض أعينهم”. وكانت المعلمة تريد تعليم الطالب درسا بطريقة سهلة 

ومبتكرة، بعيًدا عن األدوات البالستيكية المعتادة التي توفرها معامل المدرسة.
وقالــت إنهــا عثــرت علــى البدلــة الفريدة عــن طريق الصدفــة البحتــة، عندما وجدت 
ا ألن األعضــاء  إعالًنــا عــن بيعهــا علــى اإلنترنــت، وأضافــت “رأيــت األمــر مثيــًرا جــدًّ

الداخلية يمكن رؤيتها مرسومة بوضوح عليها”.

معلمة عبقرية “ترتدي الدرس” في حصة ال تنسى الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:58

 11:37 

02:34 

05:53

06:23 

السنة الثانية عشرة - العدد 4090 

الخميس 
26 ديسمبر 2019 

29 ربيع الثاني 1441

 من ٢٤ الى ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩


