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المنامة - وزارة الخارجية

أنـــه  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
المواطنيـــن  علـــى  يتوّجـــب 
بالســـفر  الراغبيـــن  البحرينييـــن 
للجمهوريـــة التركيـــة ابتـــداًء مـــن 
تاريخ 25 ديســـمبر 2019، تسديد 
اإللكترونيـــة  التأشـــيرة  رســـوم 
المقـــدرة 60 دوالًرا لفتـــرة الزيارة 
التـــي تبلـــغ مدتهـــا 30 يوًمـــا كحد 
أقصى، وعلى الراغبين في زيارة 

الجمهوريـــة التركيـــة لفترة أطول 
التقديم على التأشـــيرة من خالل 
الحضور الشـــخصي في الســـفارة 
التركية بالمملكة، علًما بأن رســـوم 
تأشـــيرة الزيارة التي تزيد عن 30 
حتـــى 60 يوًمـــا تبلـــغ قيمتها 135 
دوالًرا وأما عن الزيارة التي تزيد 
عـــن 60 يوًما حتى 90 يوًما فتبلغ 

قيمتها 270 دوالًرا.

دفع رسوم تأشيرة الزيارة 
لتركيا قبل السفر

0708121716

األولمبي يواصل التحضير لبطولة آسياالحليب ال يطيل عمر اإلنسانإيران.. حملة اعتقاالتتسجيل “الصغيرة” بـ “السيولة”خطة لجعل “اإليدز” نادًرا
استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة  «

متالزمة النقص المناعي المكتسب 
)اإليدز( في اجتماعها التصور المبدئي 
للخطة االستراتيجية لمكافحة اإليدز 

2020 - 2025، إذ تتمثل رؤيتها في 
االنتقال إلى حقبة تندر فيها اإلصابة 

بالفيروس في البحرين.

قال رئيس جمعية البحرين لتنمية  «
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

النائب أحمد السلوم، إن باب 
التسجيل مفتوح أمام المؤسسات 

الصغيرة البحرينية للحصول عل 
تسهيالت صندوق السيولة حتى 19 

مارس المقبل.

شهدت مدن إيرانية عدة تجمعات  «
لتأبين ضحايا االحتجاجات الذين 

سقطوا في مظاهرات نوفمبر 
الماضي، وسط أجواء أمنية مشددة 

وحملة اعتقاالت تشنها األجهزة 
األمنية التي تخشى أن تتحول 

التجمعات إلى احتجاجات جديدة.

يواصل منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم تحضيراته 

اإلعدادية المحلية للمشاركة 
في بطولة آسيا تحت 23 

عاًما 2020، التي ستحتضنها 
تايلند في الفترة من 8 إلى 

26 يناير المقبل.

“الحراميــة” لفضــح  صــورة  ونشــر  الشــرطة...  أخطــر  المالــك 

القبض على سارقة محل الذهب

بمدينـــة  يقـــع  ذهـــب  محـــل  شـــهد 
مشـــغوالت  ســـرقة  حالـــة  جدحفـــص 
المحـــل  مالـــك  ولـــّوح  أمـــس.  ذهبيـــة 
بالكشـــف عن وجه المتورطة بالسرقة 
إذا لم يســـترد المشـــغوالت.وقال: “إذا 
لم يتم اســـترجاع المســـروقات سيتم 
نشـــر وجوهكـــم وتكـــون فضيحة لكم 

في كل البحرين”.
وأضـــاف: “الوجوه واضحة والســـرقة 
واضحة”. وتواصلت “البالد” مع مالك 
محـــل “مجوهـــرات العـــذراء” وتحفظ 

على اإلدالء بتفاصيل أخرى.
وذكـــرت مصادر الصحيفـــة أن المحل 
أخطر مركز الشـــرطة بالواقعة، وأدلى 
المعنيون بإفاداتهم بمحضر التحقيق.
ولفتت المصادر أن النشر العام إلجبار 

الســـيدة المتورطـــة بالســـرقة إلرجاع 
المشغوالت بأسرع وقت.

وأعلنت شـــرطة العاصمة القبض على 
االمرأة البحرينية )47 عامًا( المشـــتبه 

أحـــد  مـــن  مجوهـــرات  ســـرقتها  فـــي 
المحـــالت بمنطقـــة جدحفـــص، وجار 
استكمال اإلجراءات القانونية تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

صاحب المحل ينشر صورة: الوجوه واضحة والسرقة واضحة

أشـــاد ميشـــيل باألجواء الجميلة 
التـــي توفرهـــا البحرين فـــي هذه 
األيام باألســـواق والشـــوارع، )...( 
هـــدوء وأنـــاس لطيفون وشـــيء 
الميـــالد  بأعيـــاد  االحتفـــال  مـــن 
ورأس الســـنة، فقد وضعت بعض 
التجاريـــة  والمحـــالت  الفنـــادق 

األشـــجار المزينة وبعـــض مظاهر 
الفرح.

يبحث ميشـــيل عن هدية مناسبة 
لزوجتـــه بمناســـبة عيـــد الميـــالد، 
ـــا قبل اختياره حلية من  يفكِّر مليًّ
الذهب تحمـــل حبة لؤلؤ بحرينية 

صغيرة مع سلسلة. 

“الكريسمـاس”.. فـرح وتجـارة

الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة  رفعـــت 
)فكرة( في نسختها الثانية على موقعها 
اإللكتروني لمكتب النائب األول لرئيس 
تأهلـــت  فكـــرة   12 الـــوزراء،  مجلـــس 
لمرحلة العرض علـــى لجنة من الوزراء؛ 
التصويـــت  فـــي  الجمهـــور  لمشـــاركة 
الختيـــار الفكرة الفائـــزة بجائزة “اختيار 
تطبيـــق  القائمـــة:  وشـــملت  الجمهـــور”. 
الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  محاكـــم، 
للمركبـــات الكهربائيـــة، الحفيـــز: تطبيق 
اإلعالمـــي،  الســـفير  المنتجـــة،  لألســـر 
مركـــز التوظيـــف االفتراضـــي، المنصـــة 
الحكوميـــة،  للمشـــتريات  اإللكترونيـــة 
النظام الوطني إلدارة اإلجازات الطبية، 
المهـــارات  لتنميـــة  الوطنـــي  البرنامـــج 
الرقميـــة  الوثائـــق  محفظـــة  الفنيـــة، 
طاقـــات،   ،E_park تطبيـــق  للمواطـــن، 

المركبات الحكومية اإلدارية.

أفكار اليوم بطاولة 
لجنة الوزراء.. 

مشروعات الغد

برهـــم صالـــح  العراقـــي  الرئيـــس  وضـــع 
اســـتقالته تحـــت تصرف البرلمـــان، أمس 
الخميـــس، تحـــت ضغـــط االحتجاجـــات 
الواسعة المســـتمرة منذ أكثر من شهرين 

في أنحاء البالد.
وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى 
مجلـــس النـــواب، إنـــه “يفضل االســـتقالة 
على تكليف مرشـــح يرفضـــه المحتجون 
بتشكيل الحكومة”، في إشارة إلى أسعد 

العيداني.
أمـــس  عراقيـــون  متظاهـــرون  وأغلـــق 
طرًقا، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، 
فـــي بغـــداد ومـــدن فـــي جنـــوب العـــراق، 
ضمـــن احتجاجـــات غاضبـــة ضـــد القادة 
السياســـيين الذيـــن ما زالـــوا يتفاوضون 
للبحـــث عـــن مرشـــح بديـــل مـــن رئيـــس 

الوزراء المستقيل.

استقالة الرئيس العراقي بيد البرلمان
اشــتعال االحتجاجــات رفًضــا لمرشــحي “األحــزاب الفاســدة”

متظاهر عراقي مناهض للحكومة يحمل العلم الوطني عند حاجز طريق في مدينة البصرة الجنوبية )ا ف ب(

بغداد ـ وكاالت

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة مرســـوم رقم )102( لســـنة 
2019 بتعييـــن وكيـــل فـــي وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني جاء 

فيه:
يوســـف  يعّيـــن  األولـــى:  المـــادة 
للـــوزارة  وكيـــالً  حمـــود  عبـــدهللا 
للشـــئون المالية في وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.
المـــادة الثانية: علـــى وزير المالية 
تنفيـــذ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
أحكام هـــذا المرســـوم، ويعمل به 
مـــن تاريـــخ صـــدوره وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.
وصدر عـــن جاللة الملك مرســـوم 
رقـــم )103( لســـنة 2019 بتعييـــن 
وزارة  فـــي  مســـاعد  وكيـــل 

المواصالت واالتصاالت.
مـــن  األولـــى  المـــادة  فـــي  وجـــاء 

المرســـوم: ُيعّين حسين أحمد آل 
شعيل وكيالً مساعًدا للنقل الجوي 
وسالمة وأمن الطيران في وزارة 

المواصالت واالتصاالت.
وجـــاء في المـــادة الثانية أن على 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر 
المرســـوم،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم: يوسف حمود وكياًل لـ “المالية”
المنامة - بنا
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طرحت شؤون األشغال في جلسة مجلس 
أمـــس مناقصـــة  المناقصـــات والمزايـــدات 
إلنشـــاء مركز التصلب اللويحي في مجمع 
المحـــرق الطبي بالقرب مـــن مطار البحرين 
الدولـــي تقدم إليهـــا 15 عطاء، علق 5 منها، 
وأقـــل عطـــاء لمجموعة حفيـــرة بنحو 2.1 
مليـــون دينار.وفتـــح مجلـــس المناقصـــات 

أمس 15 مناقصـــة ومزايدة )10 مناقصات 
و5 مزايدات( تابعة لـ 6 جهات حكومية.

ويضـــم مركز التصلـــب اللويحي في مجمع 
المحـــرق الطبـــي إضافـــة لمركـــز التصلـــب 
اللويحـــي، مركـــز العنايـــة لإلقامـــة الطويلة 
فـــي  العمـــل  )جـــاري  ســـرير   100 بســـعة 

اإلنشاء(.

لمركز التصلب اللويحي
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المحرر االقتصادي | تصوير رسول الحجيري

زينب العكري

أمل الحامد

مليون دينار
2.1 ارتفاع أسعار السجائر بالمطار بنسبة تصل إلى 100 %

ارتفعـــت أســـعار التبغ فـــي المطار بنســـبة تتراوح 
مـــا بين 50 % إلى 100 %، إثـــر قرار تنظيمي من 
قبل وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، وشملت 
زيادة األســـعار التبغ بجميع مشـــتقاته )السيجارة، 

والمعسل(.
وتعليًقـــا علـــى القـــرار، قـــال رئيس لجنة الشـــؤون 

المالية واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد 
السلوم أن أسعار علب السيجارة ارتفعت للقادمين 
للبحرين وحافظت األسعار على مستقرها األسبق 

في صالة المغادرة.
وبين أن “أســـعار علبة السجائر )الكرس( ارتفع من 
20 إلـــى أكثر مـــن 30 دينارا في بعـــض الماركات”، 

وماركات أخرى ارتفع إلى نحو الضعف.

علوي الموسوي

)٠٥(

63 % زيادة بطلبات التسجيل لموسم البر

سمو محافظ 
الجنوبية في 

زيارة مركز 
خدمات البر 

بحضور 
عدد من 

المسؤولين 
والضباط

المنامة - وزارة الداخلية

قـــام محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
بزيـــارة مركـــز خدمـــات البـــر، بحضور 
عـــدد من المســـؤولين والضباط. وقال 
الهندســـية  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 
واالســـتثمار بالمحافظـــة خالد حاجي 
إن عدد المخيمين هذا العام بلغ 2443 
مخيمـــا، وهذا يؤكد زيادة المســـجلين 

)٠٢(بنسبة 63 % في هذا الموسم.

تتضارب الكثير من الدراسات  «
حول تأثير استهالك الحليب 

ومشتقاته على صحة اإلنسان 
وسالمته البدنية. دراسة أميركية 
حديثة خلصت إلى أن اإلكثار من 
استهالك الحليب لن يطيل عمر 

اإلنسان.



سمو محافظ الجنوبية يتفقد “خدمات البر” ويوجه بمواصلة المبادرات التوعوية
قام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بن خليفة آل خليفـــة، بزيارة مركز 
خدمـــات البر، بحضور عدد من المســـؤولين 
والضبـــاط، حيث اســـتمع ســـموه إلى شـــرح 
ســـير  حـــول  المركـــز  علـــى  القائميـــن  مـــن 
العمـــل والجهـــود المبذولـــة لتوفيـــر األمـــن 
والخدمـــات لمرتـــادي البر. وأكد ســـموه بأن 
موســـم البر لهذا العام، يشكل مناسبة تقوم 
المحافظـــة بترتيبهـــا بالتعاون مـــع مختلف 
الجهـــات، وأن هنـــاك اهتماًمـــا ببـــذل مزيـــد 
من الجهود لتحقيق موســـم بـــر آمن ومميز 
لكافـــة المواطنين. ونوه ســـموه إلى حرص 
كافـــة  تقديـــم  علـــى  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
التـــي  والخدمـــات  والمرافـــق  التســـهيالت 
تلبي تطلعات مرتادي البر من خالل تطوير 
الخدمـــات المقدمة وتنويعهـــا بما يوفر لهم 
ســـبل الراحة. واطلع ســـمو المحافظ خالل 

الزيارة التفقدية على مختلف اقســـام مركز 
خدمات البـــر، وتابع ســـير العمل في خدمة 
مرتادي البر وتوفير الخدمات االســـتثنائية 
لهـــم. من جهته، قدم مديـــر إدارة الخدمات 
خالـــد  بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
حاجي، عرضا حـــول اإلحصاءات الناجحة 

التي شـــهدها موســـم البر، حيث شهد إقباال 
غفيـــرا وارتفاعـــا فـــي عـــدد المخيميـــن عبر 
مبادرة “خيم” التي تضم عددا من الخدمات 
االســـتثنائية المميزة في التواصل المباشـــر 
مع المخيمين من خالل تطبيق “الجنوبية”، 
حيث بلـــغ عدد المخيمين هـــذا العام 2443 

مخيما، وهذا يؤكد زيادة المسجلين بنسبة 
واســـتعرض  الموســـم.  هـــذا  خـــالل   % 63
مديـــر إدارة الخدمـــات مدى نجـــاح مبادرة 
)خيم( وخدماتهـــا النموذجية عبر المحادثة 
الفوريـــة التـــي بلغـــت نحـــو أكثر مـــن 3456 
استفســـارا مـــن المواطنين عن موســـم البر، 

والذي يعد من اإلنجازات االســـتثنائية لهذا 
العـــام، حيـــث أكد تلـــك الخدمـــات المميزة، 
إضافـــة إلـــى الحمـــالت األمنيـــة والتوعوية 
التـــي ســـاهمت في نجاح موســـم البـــر لهذا 
العـــام. ووجه ســـمو محافـــظ الجنوبية إلى 
استمرار إقامة مختلف المبادرات التوعوية 

خالل موســـم البر، والتي تســـهم في تعزيز 
الوعـــي وتفعيل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
لتنظيـــم  الجهـــات  مـــع مختلـــف  والتعـــاون 
العديـــد مـــن المبـــادرات، كما أكد ســـموه أن 
التعـــاون قائم مع مختلف الجهـــات األمنية 

من خالل الترتيبات والحمالت المشتركة.

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، بالجهود التي 
يبذلها أبناء الوطن في المجاالت البحثية 
والتوثيقيـــة، وإصرارهـــم علـــى مواصلـــة 

دراساتهم العليا في مختلف المجاالت.
ا الشـــيخ خالد بن عبد هللا عدًدا من   وحيَّ
الباحثيـــن والمؤلفيـــن علـــى الـــدور الـــذي 
يضطلعـــون به في ســـبيل إثـــراء المكتبة 
زاخـــرة  وجعلهـــا  والعربيـــة،  البحرينيـــة 
باإلصدارات التي تعود بالفائدة والمنفعة 
علـــى القراء، وذلك علـــى هامش افتتاحه 
مهرجـــان األيـــام الثقافـــي للكتـــاب امس، 
متمّنًيا لهـــم التوفيق والنجـــاح ومواصلة 

النهـــل مـــن ينابيـــع العلـــم والمعرفـــة التي 
ال تنضـــب، لمـــا فـــي ذلـــك من فائـــدة على 

الصعيدين الشخصي والمجتمعي.
 وكان الشـــيخ خالد بن عبد هللا قد استلم 
نســـخة من رســـالة الدكتوراه التي أعدتها 
“آليـــات  بــــ  والموســـومة  ياســـين  ســـعادة 
الرقابة الدستورية في النظام الدستوري 
دول  بيـــن  مقارنـــة  دراســـة  البحرينـــي، 
مجلس التعـــاون الخليجي” التي حصلت 
عليها من كليـــة الحقوق بجامعة القاهرة. 
كما تســـلم نســـخة مـــن رســـالة الدكتوراه 
التـــي أعدتها لولوة بودالمة والموســـومة 
بــــ “تطويـــر الوقـــف باســـتخدام مفاهيـــم 

المبـــادرات  دعـــم  االجتماعـــي:  االبتـــكار 
االجتماعيـــة من أجل التنمية المســـتدامة 
فـــي مملكـــة البحريـــن” والتـــي تعـــد أول 
إدارة  تخصـــص  فـــي  دكتـــوراه  رســـالة 

االبتكار من جامعة الخليج العربي.
 كما اســـتلم نســـخة من رسالة الماجستير 
عـــدوان  هيفـــاء  الباحثـــة  أعدتهـــا  التـــي 
ترتيـــب  فـــي  التلفزيـــون  “دور  بعنـــوان 
تجـــاه  البحرينـــي  الجمهـــور  أولويـــات 
القضايـــا األســـرية” والتـــي حصلـــت عليها 

من الجامعة األهلية. 
رســـالة  مـــن  نســـخة  كذلـــك  واســـتلم   
الماجســـتير التي أعدتها الباحثة أسمهان 

“طـــرق  عنـــوان  حملـــت  والتـــي  الجـــودر 
المصفوفـــات للنظـــم الخطيـــة للمعـــادالت 

التفاضلية”.
 كما اســـتقبل جاســـم حاجي الـــذي أهداه 
نســـخة من آخـــر مؤلفاته بعنـــوان “الذكاء 
االصطناعي.. مســـتقبل البشرية”، وحسن 
الغـــزال الـــذي أهـــدى نســـخة مـــن كتابـــه 

“نجوم في الذاكرة”.
 من جانبهم، أعـــرب الباحثون والمؤلفون 
عن شـــكرهم الجزيل للشيخ خالد بن عبد 
هللا على ما أبداه من دعم وتشـــجيع لهم، 
األمـــر الـــذي يعكـــس مـــا يكّنه مـــن تقدير 

واحترام للعلم وأهله.

خالـــد بـــن عبـــداهلل يشـــيد بالجهـــود البحثيـــة ألبنـــاء الوطـــن
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المنامة - بنا

جاللة الملك يعّزي 
رئيس بوركينا فاسو

الــجــالــة الملك  الــبــاد صــاحــب  بعث عــاهــل 
تعزية  بــرقــيــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
فــاســو روك  رئــيــس بورکينا  ــى  إل ومــواســاة 
جالته  کـــابـــوري.وأعـــرب  کريستيان  مـــارك 
ومواساته  تعازيه  خالص  عن  البرقية  في 
استهدف  الــذي  اإلرهــابــي  الهجوم  بضحايا 
ــا فـــي إقــلــيــم ســـوم شــمــال  ــا عــســكــريًّ مــوقــًع
بورکينا فاسو، والذي أودى بحياة العشرات 
جالته  متمّنًيا  والمصابين،  الضحايا  مــن 
جالته  مؤكًدا  للمصابين،  العاجل  بالشفاء 
استنكار مملكة البحرين وإدانتها لهذا العمل 
الشرائع  كافة  مــع  يتنافى  ــذي  ال اإلجــرامــي 

السماوية والقيم اإلنسانية واألخاقية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

قال نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة: “إن إقبـــال 
البحرينييـــن على القـــراءة واالطالع عادة 
متجـــذرة وترســـخت بفعـــل مـــا كانـــت وال 
تـــزال المملكـــة تشـــهده مـــن انفتـــاح علـــى 
الحضـــارات والشـــعوب المختلفـــة، وتقبِل 
أبنائهـــا لألفـــكار والثقافـــات األخرى، وهي 
أمانـــة ومســـؤولية مشـــتركة ال تقـــف عند 
حـــد ويســـتوجب العمـــل علـــى نقلهـــا عبـــر 

األجيال”.
األيـــام  مهرجـــان  افتتاحـــه  لـــدى  وأكـــد، 
الثقافـــي، أن رقـــي األمـــم وتقدمها أصبح 
أحـــد عناصـــر قياســـها مـــا يملكـــه األفـــراد 
من مخـــزون فكـــري وثقافـــي، واألهم من 
ذلك هو تســـخير ذلـــك المخـــزون لما ينفع 
البشـــرية، ويجنبها الشرور واألخطار التي 
هي نتـــاج أفكار وثقافات منحرفة ُتوظف 
لخدمـــة أنســـاق شـــاذة تســـعى لزعزعة ما 
ائتـــالف  مـــن  المجتمعـــات  عليـــه  ُجبلـــت 

وتواد.
وكان الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
قـــد رعـــى وافتتـــح أمـــس الـــدورة 26 من 
الـــذي  للكتـــاب  الثقافـــي  مهرجـــان األيـــام 
تنظمـــه مؤسســـة األيام للصحافة والنشـــر 
لغايـــة الرابـــع مـــن ينايـــر المقبل فـــي مركز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات، 
وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى علي 
الصالـــح، وعدد من الوزراء والمســـؤولين، 
ســـفراء  الدبلوماســـي  الســـلك  وأعضـــاء 
ورجـــاالت  والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول 

الفكـــر والثقافـــة والصحافـــة واإلعالم في 
المملكة.

خالـــد  الشـــيخ  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بـــن عبـــدهللا بإســـهامات رواد الفكـــر فـــي 
مملكـــة البحريـــن الذيـــن وضعوا األســـس 
التـــي قامت عليها هـــذه الحركة الثقافية 
منـــذ بدايـــة الدولـــة الحديثة وصـــوال إلى 
عهـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، إذ تهيـــأت 
خـــالل المســـيرة المباركـــة التـــي يقودهـــا 
والعلـــوم  للبحـــث  الدعـــم  أشـــكال  كل 
وحرية نشـــر وتداول المؤلفات المختلفة 
وفـــق الضوابـــط التـــي يحددهـــا القانـــون 

واألنظمة.
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره لمؤسســـة األيـــام 
للصحافة والنشـــر على التزامها على مدى 
26 عاما بتنظيم هذا المعرض الذي يحظى 
وغيـــره من المعـــارض الثقافيـــة والفكرية 
المتخصصـــة المماثلة بتشـــجيع الحكومة 

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ إليمان الحكومة الراســـخ 
بأهميـــة توفير البيئـــة الصحيـــة الحاضنة 
لإلبـــداع والفكـــر والثقافـــة بـــكل أنواعهـــا 

وشتى صنوفها وفنونها.
وخالل حفل االفتتاح، اطلع الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا على آخـــر النتاجـــات الفكرية 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  والثقافيـــة 
التـــي أصدرتهـــا دور النشـــر والمؤسســـات 
المشـــاركة في المعرض، معربا عن إعجابه 
بتوجه العديد من المؤسســـات إلى إدماج 

التكنولوجيا بمصادر العلم والمعرفة.
النشـــر  ذاتـــه دور  الوقـــت  فـــي  كمـــا دعـــا 
وشـــركات تقنيـــات المعلومات إلـــى العمل 
جنبا إلـــى جنب لتكثيـــف جهودها البتكار 

التكنولوجيـــات الحديثـــة التي من شـــأنها 
التوصـــل  المعـــارف عبـــر  نقـــل  أن تســـهل 
إلـــى آليـــات تقنيـــة تزيل العوائق وتبســـط 
عمليـــة ترجمـــة اإلصـــدارات المختلفة من 
وإلى اللغة العربية في أســـرع وقت ممكن 
وبأيســـر لغة مفهومة للجميع، لما في ذلك 
من ضمان النتشـــار أوســـع لفكر أبناء هذه 
األمة الممتدة من الخليج وحتى المحيط.
ويشارك في الدورة 26 من مهرجان األيام 
الثقافـــي للكتـــاب 240 مؤسســـة ثقافيـــة، 
ودار نشـــر عربية وأجنبيـــة، قادمة من 16 
دولة، وتســـتعرض جميعهـــا على مدى 10 
أيام آالف العناوين الجديدة والكالسيكية 
والتراثيـــة التي تتطـــرُق لمختلف مجاالت 

المعارف اإلنسانية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة األيام للنشـــر، نجيـــب الحمر عن 
بالـــغ شـــكره وتقديـــره للشـــيخ خالـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، على افتتاحه ورعايته 

الـــدورة 26 مـــن مهرجـــان األيـــام الثقافي 
للكتـــاب، مبينا بـــأن هذه الرعايـــة الفاضلة 
للعـــام الثالث على التوالـــي، تؤكد الحرص 
علـــى الجانـــب الثقافي والمعرفـــي، وما له 
من دور بارز في نهوض المملكة وشـــعبها، 
والسير قدما في طريق الحضارة والتقدم 

والرقي.
ـــن الحمر بأن مثل هذه الرعاية، لحدث  وبيَّ
ثقافي بارز وعريق على الســـاحة الثقافية 
فـــي المملكة، كمهرجان األيـــام، هي رعاية 
لمختلـــف الحـــراكات الثقافيـــة والفكريـــة 
التي تشهدها المملكة، والتي توليها قيادة 
صاحـــب الجاللة العاهل والحكومة أهمية 
بـــارزة؛ لكونها أساســـا من أســـس النهوض 
الحضـــاري واالرتقـــاء المعرفـــي، الذي يعد 
أهـــم عنصـــر البـــد ألي أمـــة مـــن امتالكـــه 
والقبض على زمامه، والتقدم في مسالكه 
وتخطيـــط  واســـتبصار  الحاضـــر،  لبنـــاء 

المستقبل.

ولفت الحمر إلى أن مهرجان األيام الثقافي 
للكتـــاب فـــي مســـعى دائـــم نحـــو الجـــدة 
واالرتقـــاء، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتقطاب 
دور نشـــر جديـــدة فـــي كل عـــام، إضافـــة 
لخلق فضـــاءات ثقافية ومعرفية، ســـواء 
عبر الفعاليـــات الثقافية، أو اللقاءات التي 
يشـــهدها بيـــن المؤلف وقارئـــه، مؤكدا بأن 
المهرجان يشـــهد هذا العـــام، أكثر من 100 
حفل توقيـــع، لمؤلفين مـــن المملكة ودول 
المنطقـــة، وهو بذلـــك يحافظ على مكانته 
بوصفـــه منبرا ثقافيا، وجســـرا واصال بين 
القـــارئ ودور النشـــر، وهـــي صفات حافظ 
المهرجـــان علـــى تأصيلهـــا ألكثـــر مـــن 26 
عاما، من رفد الحركة الثقافة في المملكة 
بالمؤلفـــات، وجديـــد اإلصـــدارات، ليكـــون 
بذلك المهرجان الذي استطاع خلق أجيال 
من القراء والمثقفين البحرينيين، وأسهم 
بشكل فاعل في تغذية مختلف المجاالت 

المعرفة في المملكة.

مشــتركة مســؤولية  لألجيــال  ونقلهــا  البحرينييــن  لــدى  متجــذرة  عــادة  القــراءة 

ـــي” ـــام الثقاف ـــح “األي ـــد اهلل يفتت ـــن عب ـــد ب ـــيخ خال الش
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أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الدور 
الحيوي والمهم الذي تقوم به ســـفارات 
البحريـــن فـــي الخـــارج ومـــا تضطلع به 
مـــن حرص لتعزيز التعـــاون الثنائي بين 
المملكـــة والـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
علـــى المســـتويات كافـــة، خصوصـــا في 
المجاليـــن المالـــي واالقتصـــادي، معربـــا 
المملكـــة  بعثـــات  لكافـــة  تمنياتـــه  عـــن 
تحقيـــق األهـــداف التي تســـهم في رفد 
المنجـــزات الوطنيـــة فـــي ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء الوزيـــر بمكتبـــه 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أمـــس 
الشـــيخ  الصديقـــة  المتحـــدة  المملكـــة 
فـــواز بـــن محمد آل خليفة، حيث أشـــاد 
بالـــدور الـــذي تقـــوم به ســـفارة البحرين 
لـــدى المملكـــة المتحـــدة فـــي تعزيز أطر 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
البلديـــن والشـــعبين الصديقين بما يعود 

عليهما بالنماء واالزدهار.
وأعـــرب الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد عـــن 
شـــكره وتقديـــره للوزيـــر وجهـــوده فـــي 

تعزيز النمو االقتصادي للمملكة.

وزير المالية يشيد بدور سفارتنا بلندن في تعزيز التعاون

local@albiladpress.com
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اســـتقبل وزير الديـــوان الملكي الشـــيخ 
بمكتبـــه  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
بالديوان الملكي أمس، رئيســـة البرامج 
واألنشـــطة بمكتب وكيل وزارة التربية 
والتعليـــم صفـــاء العلـــوي التـــي أهـــدت 
معاليـــه نســـخة مـــن كتابهـــا )الكلمـــة من 
أجل اإلنسان.. سيرة المفكر محمد جابر 
األنصـــاري(.  وخـــالل اللقاء، أشـــاد وزير 
الديوان الملكي بالجهد الطيب التي بذل 
في إعداد هذا اإلصدار القيم الذي يثري 

المحتـــوى الفكري واألدبـــي في المكتبة 
الوطنية بما يحتويه من توثيق لســـيرة 
حياة محمد جابر األنصاري وإســـهاماته 
المهمة فـــي مختلف المجـــاالت الفكرية 

والثقافية واألدبية والسياسية.
عـــن  الملكـــي  الديـــوان   وأعـــرب وزيـــر 
تمنياته للدكتورة صفاء العلوي ولجميع 
الباحثيـــن والكتـــاب البحرينييـــن بدوام 
التوفيـــق والنجـــاح في تعزيز المســـيرة 

الثقافية للمملكة.

وزير الديوان الملكي: إسهامات األنصاري الفكرية مهمة

محمد بن سلمان: البحرين ترسخ مكانتها كأنموذج للتسامح
رؤساء الكنائس: نقدر الحرص المستمر على مشاركتنـا مناسباتنـا الدينيـة

أكد ســـمو الشـــيخ محمد بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن 
كأنمـــوذج  مكانتهـــا  ترســـيخ  تواصـــل 
حضـــاري رائد للتســـامح بين الشـــعوب 
بـــه  يتســـم  مـــا  خـــالل  مـــن  واألديـــان 
المجتمع البحريني من تماسٍك وأصالة 
الســـاعية  مبادراتهـــا  اســـتمرار  عـــززت 
إلـــى تكريـــس المبـــادئ والقيـــم النبيلة 
علـــى مختلـــف المســـتويات، وهـــو نهٌج 
البـــالد  عاهـــل  رؤى  يعكـــس  مســـتمر 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، مشـــيًرا ســـموه إلى أن صور 
التســـامح والتعدديـــة التـــي تمتـــاز بهـــا 
مملكـــة البحرين تظهـــر جلية من خالل 
التواصـــل مـــع كافـــة أطيـــاف المجتمع 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  البحرينـــي 

والفعاليات.
رؤســـاء  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الكنســـية اإلنجيليـــة الوطنية وكنيســـة 
القلب المقدس الكاثوليكية وكاتدرائية 
القديـــس كريســـتوفر ســـموه بمناســـبة 
بحضـــور  الميـــالد،  بأعيـــاد  احتفالهـــم 
رئيس ديوان ولي العهد الشـــيخ خليفة 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، ووزيـــر العمـــل 
والتنميـــة االجتماعية جميـــل حميدان 

وعدد من المسؤولين.
وهنـــأ ســـموه رؤســـاء الكنائـــس بهـــذه 
مواصلـــة  أهميـــة  مؤكـــًدا  المناســـبة، 

تكريس الوسطية والتعددية بما يجسد 
هوية أبنـــاء البحرين الذين جبلوا على 
التآلف والمحبة وقبول اآلخر ما رســـم 
هوية واضحـــة للمجتمع البحريني عبر 
مختلـــف األزمـــان، معرًبـــا عـــن اعتزازه 
بمشـــاركة الجميـــع مناســـباتهم الدينية 
لمـــا تمثلـــه هذه المناســـبات مـــن فرص 

التقـــاء وتواصل تترجم ما وصلت إليه 
المملكة من صور المشاركة المجتمعية، 
كما نوه سموه بجهود مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي في ترســـيخ 
مبـــادئ التســـامح بين الشـــعوب ودعم 
المبـــادرات اإلقليميـــة والدولية الرامية 
إلى التقارب بين المعتقدات واألديان.

مـــن جانبهـــم، أعـــرب رؤســـاء الكنائس 
الذيـــن اســـتقبلوا ســـموه عـــن شـــكرهم 
وتقديرهم لما أبداه ســـموه من مشاعر 
طيبة بهـــذه المناســـبة، مثمنين حرصه 
المســـتمر على مشـــاركتهم مناســـباتهم 
الدينية، متمنين لمملكة البحرين دوام 

النماء واالزدهار واألمن واالستقرار.

سمو الشيخ محمد بن سلمان يستقبل عدد من رؤساء الكنائس في مملكة البحرين بمناسبة أعياد الميالد سمو الشيخ محمد بن سلمان مستقبال رؤساء الكنيسة اإلنجيلية الوطنية وكنيسة القلب المقدس الكاثوليكية وكاتدرائية القديس كريستوفر
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“تمكين” تعيد إطالق مجلة “اكتشف الحياة” باستخدام تقنية الواقع المعزز
على هامش مشاركة صندوق العمل “تمكين” كشريك إستراتيجي في مهرجان األيام 
الثقافي للكتاب واستكماال للجهود التي تبذلها “تمكين” في توجيه الشباب وتعريفهم 
بواقع ومتطلبات ســوق العمل، أعادت “تمكين” إطالق مجلة “اكتشــف الحياة” وذلك 

بحّلة جديدة وإطاللة مميزة تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية الحالية.

وتتوافر المجلة في منصة عرض “تمكين” 
فـــي مهرجـــان األيـــام الثقافي الـــذي يقام 
في النســـخة السادســـة والعشـــرين وذلك 
فـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
والمؤتمرات في الفترة 26 ديسمبر 2019 
برعايـــة  ويقـــام   ،2020 ينايـــر   4 وحتـــى 
كريمـــة من نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة الذي 
تفّضـــل أمس بزيارة جناح “تمكين” خالل 
حفـــل االفتتاح، حيث قـــام باالطالع على 
نســـخة المجلة التي تدعـــم الواقع المعّزز. 
وتعتبـــر المجلـــة فـــي نســـختها الجديـــدة 
مـــن أولـــى المجـــالت فـــي البحريـــن التي 

Aug�  تقـــدم الواقـــع االفتراضـــي المعـــّزز
mented Reality، والتـــي تمنـــح تجربـــة 
قـــراءة اســـتثنائية، إذ تقوم هـــذه التقنية 
علـــى “تعزيز” الواقع بحيـــث تدمج تقنية 
العالـــم الحقيقي مـــع عالـــم افتراضي عن 
طريـــق إضافة محتوى متعدد الوســـائط، 
والفيديـــو  والصـــور  الصـــوت  يشـــمل 
والمعلومات والرســـوم المتحركة. ويقوم 
القـــارئ عنـــد قراءتـــه لمقـــال يدعـــم هذه 
هاتفـــه  كاميـــرا  بتوجيـــه   )AR( التقنيـــة 
الذكـــي للمقـــال، وســـينفتح أمامـــه عالـــم 
معزز مـــن المعلومات والمتعـــة. وتواصل 
المواضيـــع  فـــي طـــرح  المجلـــة رســـالتها 

التـــي ُتعنى بالتعليـــم والتدريب، وتطوير 
الذات، وريـــادة األعمال، والمهن والثقافة 
المجتمعية، وذلك تكريًســـا لنماذج اإللهام 
والتميـــز لمراحل ما قبل وأثناء الدراســـة، 
ضمن إطار يتماشـــى مع الحيـــاة المهنية. 
وكانـــت “تمكين” أطلقت النســـخة األولى 
مـــن المجلـــة العـــام 2011 ضمن مشـــروع 
“اكتشـــف الحيـــاة”، كمجلـــة ربـــع ســـنوية 
المـــدارس  فـــي  الطلبـــة  إلـــى  موجهـــة 
الحيـــاة  علـــى  والمقبليـــن  والجامعـــات 
المهنية، تتضمن قصص وأســـرار النجاح، 
وتتنـــاول مجموعة من المواضيع المميزة 
مثل ريـــادة األعمال ووظائف المســـتقبل 
وغيرها من المواضيع المجتمعية المهمة، 
وتتطرق لما يزرع اإللهام ويساعد الشباب 
على النجاح، ويتم توزيع 70 ألف نســـخة 
منها على المـــدارس الثانوية والجامعات 

واألماكن العامة.

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة، الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة 
بالديــوان العــام للــوزارة، أمس، مع وكيل وزارة الشــؤون الخارجية لشــؤون العمال 
المهاجريــن فــي جمهورية الفلبين ســارة لو أريــوال )Sarah Lou Arriola(، وذلك في 

إطار زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين في الفترة 28-25 ديسمبر الجاري.

وزارة  وكيـــل  رّحبـــت  اللقـــاء،  وخـــالل   
مشـــيدة  أريـــوال،  لـــو  بســـارة  الخارجيـــة 
بعالقـــات الصداقـــة المتميـــزة التي تربط 
بين مملكة البحريـــن وجمهورية الفلبين، 
ومـــا تتميـــز بـــه مـــن تطـــور مســـتمر على 
اهتمـــام  مؤكـــًدا  المســـتويات،  مختلـــف 
مملكـــة البحريـــن بتعزيز العمل المشـــترك 
مع جمهورية الفلبين على كافة األصعدة، 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.

 كمـــا أعربـــت عـــن تطلعها النعقـــاد اللجنة 
العليـــا المشـــتركة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة الفلبيـــن فـــي العـــام القـــادم، 
فـــي  المشـــتركة  الرغبـــة  مـــن  انطالًقـــا 
الدفـــع بعالقـــات الصداقـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن آلفـــاق أرحـــب، والعمـــل على 
تطويـــر التعـــاون الثنائـــي بيـــن الجانبيـــن 
المجـــاالت ذات االهتمـــام  فـــي مختلـــف 
المشـــترك، وخاصة فيما يتعلق بالشـــؤون 
القنصليـــة، بمـــا يخـــدم تطلعـــات البلديـــن 

الصديقين وشعبيهما.
 وأكـــدت وكيـــل وزارة الخارجيـــة اعتزاز 
مملكـــة البحريـــن باالنضمام إلـــى معاهدة 
الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا 
)TAC(، فـــي خطوة مهمـــة تعكس حرص 

مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز العالقـــات 
مـــع دول اآلســـيان، ودعـــم دورهـــا علـــى 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي، وتطوير 
آليات التعاون المشترك بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية واآلســـيان 

بمـــا يلبـــي التطلعـــات المشـــتركة لدولهـــا 
فـــي ترســـيخ األمـــن  وشـــعوبها ويســـهم 

والسلم في المنطقة والعالم.
 كمـــا أثنـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
الفعـــال  الـــدور  علـــى  خليفـــة  آل  دعيـــج 

للجاليـــة الفلبينيـــة فـــي مملكـــة البحرين 
فـــي  التنميـــة  عمليـــة  فـــي  ومســـاهماتها 
عـــن خالـــص تقديرهـــا  المملكـــة، معربـــة 
لجهـــود ســـفارة جمهوريـــة الفلبيـــن فـــي 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن 

الصديقين على كافة األصعدة.
 ومـــن جانبهـــا، أشـــادت ســـارة لـــو أريـــوال 
بيـــن  التـــي تجمـــع  الوطيـــدة  بالعالقـــات 
الفلبيـــن،  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الـــذي  لالهتمـــام  تقديرهـــا  عـــن  معربـــة 
توليـــه حكومة مملكـــة البحريـــن للجالية 
الفلبينيـــة، وما تبديـــه الجالية من ارتياح 
لتواجدهـــا في المملكة، متمنية اســـتمرار 
التعـــاون المثمر بيـــن البلديـــن الصديقين 
فـــي جميع المجاالت بمـــا يحقق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

ــــب ــاق أرح ــ ــ ــن آلف ــي ــب ــل ــف ــات الـــصـــداقـــة بـــيـــن الـــبـــحـــريـــن وال ــاقـ ــعـ ــع بـ ــ ــدف ــ ال

وكيل وزارة الخارجية تناقش أوضاع الجالية مع سارة لو أريول



لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  احتفلـــت 
المـــرأة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج 
“جليس المســـن” مساء أمس تحت رعاية 
الرئيســـة الفخرية للجمعية ســـمو الشيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة بحضـــور نائب 
راعي الحفل الشيخة لبنى بنت عبدهللا بن 
خالـــد آل خليفة، واألمين العام للمؤسســـة 
الخيرية الملكية مصطفى السيد، في مقر 

الجمعية.
وفي كلمتهـــا في الحفل، أعربت الشـــيخة 
لبنـــى بنـــت عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة 
عن الشـــكر والتقدير على الجهد والســـعي 
الحثيـــث مـــن الجهـــات الرســـمية الخاصة 
واألهليـــة ومنظمات المجتمـــع المدني؛ لما 
تقدمـــه مـــن خدمـــات وبرامج مـــن ضمنها 
ما يهـــدف بالدرجة األولى لرعاية المســـن 
ومـــا  كرامتـــه وضمـــان حقوقـــه،  وصـــون 
لهـــذه  ثمـــرة  إال  المســـن  جليـــس  برنامـــج 

الجهود وتتويج لهذا الدور.
وأضافـــت أن “احتفال اليـــوم يأتي تزامنا 
مـــع احتفـــاالت البـــاد بأعيادهـــا الوطنيـــة 
المجيـــدة”، مؤكـــدة أن “البرنامـــج ترجمـــة 
حقيقية لمـــا تحرص عليه مملكة البحرين 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مـــن توفيـــر 
االهتمـــام والرعاية لكبار الســـن، بما يكفل 
لهـــم الحيـــاة الكريمـــة التـــي يســـتحقونها 
ودورهـــم  لمكانتهـــم  وعرفانـــا  وتقديـــرا 

ومساهماتهم”.
“الشـــراكة  أن  لبنـــى  الشـــيخة  وأكـــدت 
المجتمعية بين الجهات الرسمية والقطاع 
الخـــاص مـــن جهـــة ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي من جهة أخرى لمثل هذه البرامج 
وغيـــره المشـــاريع المماثلـــة يشـــكل دفعـــة 
لمنظومـــة  كبيـــًرا  وداعًمـــا  ومهمـــة  قويـــة 

األســـرة واســـتقرارها”، منوهـــة أنـــه “متى 
مـــا توفر التكاتـــف والتضامن في الســـعي 
نحـــو االرتقـــاء بالخدمات المقدمـــة الكبار 
ودعـــم  وتبنـــي  الدولـــة  فـــي  المواطنيـــن 
المبـــادرات الوطنيـــة النوعية فا شـــك أن 
ذلك سيبرز دائًما الدور اإليجابي والريادي 
لمملكة البحرين فـــي هذا اإلطار بين بقية 

الدول”.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية خديجة 
السيد “أن الجمعية تحتفل اليوم بتخريج 
13 متدرًبـــا من كا الجنســـين في برنامج 
جليـــس المســـن وهـــو برنامـــج متخصص 
بإعـــداد الكـــوادر الوطنية المدربـــة لرعاية 
كبـــار الســـن في بيوتهم أو فـــي دور رعاية 

وفـــق  والخاصـــة،  الحكوميـــة  المســـنين 
أنظمـــة وزارتـــي الصحة والعمـــل والتنمية 
واجتيـــاز  اســـتكمال  بعـــد  االجتماعيـــة، 
برنامج تدريبي فـــي كلية العلوم الصحية 
لمـــدة 6 أشـــهر، موضحة أن فكـــرة برنامج 
جليـــس المســـن تقـــوم علـــى أن يجالـــس 
الملتحقون المتدربون المسنَّ ومصاحبته، 
بنـــاء على طلب المســـن أو أهلـــه، والقيام 
الرعايـــة  لتقديـــم  المنزليـــة،  بالزيـــارات 
الجســـدية  الرعايـــة  وتوفيـــر  الازمـــة، 
للمسنين، والمساعدة الازمة ألهل المسن 
أثناء العناية به، والنصح واإلرشـــاد الازم 

للمسن، وعائلته”.
هـــو  البرنامـــج  هـــدف  “أن  إلـــى  وأشـــارت 
تهيئة مجموعة من أفراد المجتمع لرعاية 
األفـــراد خصوصا فئـــة المســـنين، وتقديم 

مـــع  المســـنين  لفئـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
الرعايـــة الصحية الســـليمة مـــن قبل أفراد 
مهنييـــن مـــن جهـــة معتمـــدة”، مؤكـــدة أن 
“الجمعيـــة تســـعى دوًما إلـــى تأهيل كوادر 
وطنية من الجنســـين عبـــر صقل قدراتهم 
وإكســـابهم المهـــارات التـــي تمكنهـــم مـــن 
إيجاد فـــرص عمل في مجـــاالت مختلفة، 
وبالتالـــي تعزيز مبدأ الشـــراكة المجتمعية 
مـــع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ 
للمشـــاركة في تحقيق الرؤية االقتصادية 

المملكة البحرين 2030”.
وفي الســـياق نفســـه، أشـــاد األميـــن العام 
لمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد 
ببرنامـــج “جليس المســـن” واالهتمام بفئة 
كبار السن وضمان تقديم الرعاية السليمة 
واآلمنة لكبار السن من قبل أفراد مهيئين، 

ومدربيـــن من جهة معتمـــدة، وكذلك خلق 
فرص عمل ألفراد المجتمع للعمل، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج يحمل فـــي طياته البعد 
التنمـــوي واالقتصـــادي من خـــال تدريب 

كوادر وطنية شابة.
من جانبه، أوضح مروان كمال الذيب من 
كليـــة العلوم الصحية بجامعة البحرين أن 
“تدريـــب المشـــاركين فـــي برنامج )جليس 
مفهـــوم  إدراك  مهـــارات  شـــمل  المســـن( 
المسن، وخصائص هذه المرحلة، والتعرف 
على التغييرات المصاحبة، والتعرف على 
حاجات المسن، ومناقشة المشكات التي 

يتعرض لها، وكيفية التعامل معها”.
وشهد برنامج االحتفال جلسة نقاشية مع 
الخريجين عن تجربتهم في البرنامج، ثم 

تسليم الشهادات للخريجين.

تحت رعاية سمو الشيخة زين بنت خالد.. البحرينية لتنمية المرأة ُتخرج الدفعة الثانية من برنامج )جليس المسن(

المنامة - بنا

تحت رعاية سمو الشيخة زين... “تنمية المرأة” ُتخرج الدفعة الثانية من “جليس المسن”
الشيخة لبنى: الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية و “الخاص” داعم كبير الستقرار األسرة

رئيسة الجمعية: هدف 
البرنامج تهيئة مجموعة 

من أفراد المجتمع 
لرعاية المسنين

األمين العام لـ “الخيرية 
الملكية”: بعد تنموي 
واقتصادي عبر تدريب 

كوادر وطنية شابة
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“البحرين للتدريب”: تعزيز حضور المرأة بمؤسسات التعليم العالي
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة  نظمـــت 
الملتقـــى  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 
الحـــواري “المـــرأة البحرينيـــة.. تاريـــخ 
أصيل ومســـتقبل تنموي واعد”، وذلك 
تزامنـــا مع يـــوم المـــرأة البحرينية لهذا 
العـــام “المرأة في مجال التعليم العالي 
رعايـــة  وتحـــت  المســـتقبل”،  وعلـــوم 
إبراهيم الدوسري رئيس مجلس إدارة 
االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات التدريـــب 
والتطويـــر “IFTDO” الرئيـــس الفخري 
للجمعيـــة، وبالتعـــاون مـــع مجوهـــرات 

الكوهجي.
وتناول الملتقى عددا من المحاور من 
بينهـــا دور المرأة في تقدم مؤسســـات 
جـــودة  وتحقيـــق  العالـــي،  التعليـــم 
المخرجات، ومدى مساهمة مؤسسات 
التعليـــم العالـــي فـــي تطويـــر وتنميـــة 

المـــرأة البحرينيـــة، كما ســـلط الملتقى 
الضـــوء على نســـبة إقبال المـــرأة على 
مختلـــف التخصصات العلمية الخاصة 

بالتقنية وعلوم المستقبل.
وأوصـــى ملتقـــى “المـــرأة البحرينيـــة.. 
تاريخ أصيل ومســـتقبل تنموي واعد” 
فـــي نهايـــة أعمالـــه بضـــرورة التركيـــز 
علـــى التعلـــم الذاتي والمســـتمر إلتقان 
تواكـــب  التـــي  المهـــارات  مختلـــف 
احتياجات المســـتقبل، وتعزيز حضور 
المـــرأة في مجاالت العمل بمؤسســـات 

التعليم العالي.
وفي إطار أعمال الملتقى جرى تكريم 
3 نســـاء ســـاهمن في تحقيق منجزات 
التعليـــم والعمـــل  فـــي مجـــال  مهنيـــة 
التطوعي في الجمعية منذ التأســـيس 
 50 تكريـــم  جـــرى  كمـــا  اآلن،  وحتـــى 

امـــرأة من القياديات في إدارة الموارد 
البشـــرية والحاصـــات علـــى مؤهات 
ودرجات علمية عليـــا والمتميزات في 

مجال التقنية وعلوم المستقبل.
وكان تحـــدث في الملتقـــى خبراء في 
مجـــال التعليـــم هـــم عبـــدهللا الحـــواج 
ولولوة المطلق وريم البوعينين ووفاء 
دحوريـــة  الملتقـــى  وأدار  المنصـــوري، 
الديري. وأشارت مديرة مركز التوازن 
بين الجنســـين بالمجلس األعلى للمرأة 

رانيـــا الجـــرف إلـــى ما يوليـــه المجلس 
من اهتمام رصد ما حققته مؤسســـات 
مؤسســـات  تحققهـــا  التـــي  المجتمـــع 
تقـــدم  تعزيـــز  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
المرأة البحرينية من خال عدة برامج 
ومبادرات مشـــتركة تقـــوم عليها لجنة 
التعاون ولجان التوازن بين الجنســـين 

التي شكلت في الجمعيات.

وأشـــاد أحمـــد محمـــود عطيـــة رئيـــس 
البحريـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
البشـــرية،  المـــوارد  للتدريـــب وتنميـــة 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بدعـــم 
للجمعيـــات األهليـــة، وقـــال “نفخر في 
جمعية البحرين للتدريب بأن الجمعية 
اســـتطاعت خال هـــذا العام تنفيذ ٣٨ 
فعاليـــة اســـتفاد منهـــا ٢٠٨٠ مشـــاركا 

أكثـــر مـــن 50 % منهـــم نســـاء، وتعتـــز 
بـــأن المـــرأة البحرينية حققـــت العديد 
مـــن اإلنجـــازت بفضـــل دعـــم المجلس 
األعلـــى المـــرأة بقيـــادة قرينـــة عاهـــل 
البـــاد صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة في 
رفـــع وتعزيز مكانـــة المـــرأة البحرينية 

محليا ودوليا”.

المنامة - جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

التركيز على التعلم 
الذاتي والمستمر 

إلتقان مختلف 
المهارات

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، نظمـــت 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
العامـــة،  مـــع معهـــد اإلدارة  وبالتعـــاون 
أمـــس، حفـــل تدشـــن مبـــادرة المنصـــة 
اإللكترونيـــة لتدريب المنظمات األهلية 
عـــن ُبعـــد )ET-N( فـــي اإلدارة الماليـــة، 
بحضور مدير معهد اإلدارة العامة، رائد 
محمد بن شمس، ورئيس جامعة العلوم 
التطبيقية، غســـان عـــواد، ونائب رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبدالرحيم 
الكوهجـــي الخيريـــة، عبدالرحيـــم عبـــد 
الحميـــد الكوهجـــي، والداعمين وجميع 
األهليـــة  المنظمـــات  وأعضـــاء  رؤســـاء 

المشاركة والمتدربين في المنصة. 
مبـــادرة  اإللكترونيـــة  المنصـــة  وتعـــد 

لتدريـــب 400 متطـــوع وموظـــف فـــي 
المنظمـــات األهلية “عـــن ُبعد” على مدى 
12 شـــهرا، ومنحهـــم شـــهادة احترافية 
فـــي إدارة أمـــوال المنظمـــات األهليـــة، 
وتأهيلهم لشـــغل منصـــب أمين مالي أو 
محاسب في مجالس إدارات المنظمات 
األهلية. وســـوف تتاح برامـــج تدريبية 

متوالية شهريا عبر المنصة اإللكترونية.
وســـيتم رفـــع تقرير عـــن نتائـــج مبادرة 
مصـــرف  إلـــى  اإللكترونيـــة  المنصـــة 
الجهـــة  بوصفهـــا  المركـــزي؛  البحريـــن 
المعنيـــة بمتابعـــة تقريـــر البحريـــن فـــي 
مجال مكافحة غسيل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

العمـــل  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتنميـــة االجتماعيـــة أهميـــة تدشـــين 
لدعـــم  اإللكترونيـــة  المنصـــة  برنامـــج 
وتعزيز قـــدرات المنظمـــات األهلية في 
البحريـــن من خـــال تأهيلهـــا وتمكينها 

من إدارة أموالها بفاعلية واحتراف.
ونـــوه حميـــدان بمذكـــرة التفاهـــم التي 

تـــم توقيعهـــا لتنفيـــذ مبـــادرة المنصـــة 
االلكترونيـــة بين الوزارة ومعهد اإلدارة 
العامة، الفتًا الـــى أهمية تكامل الجهود 
المنظمـــات  قـــدرات  وتطويـــر  لتعزيـــز 
التنمويـــة  مؤسســـاتها  إلدارة  األهليـــة 
يســـهم  ممـــا  واحترافيـــة،  بكفـــاءة 
بحمايتهـــا مـــن االســـتغال فـــي مجـــال 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأكد المدير العـــام لمعهد اإلدارة العامة 
)بيبا( رائد شمس أهمية مشروع المنصة 
اإللكترونيـــة لتدريب المنظمات األهلية 
الـــذي تـــم إطاقـــه بالتعـــاون المشـــترك 
بين معهـــد اإلدارة العامة ووزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األمــــوال إدارة  ــي  فـ ــة  ــي ــراف ــت اح شـــهـــادات  لــمــنــحــهــم  ــوع  ــط ــت م  400 ــدريـــب  تـ

تدشين المنصة اإللكترونية لمنظمات المجتمع المدني



الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة  رفعـــت 
“فكرة” في نســـختها الثانيـــة على موقعها 
اإللكترونـــي لمكتب النائـــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء، 12 فكرة تأهلت لمرحلة 
العرض علـــى لجنة من الوزراء؛ لمشـــاركة 
الجمهـــور فـــي التصويـــت الختيـــار الفكرة 

الفائزة بجائزة “اختيار الجمهور”.
المرشـــحة  األفـــكار  قائمـــة  وشـــملت 
للتصويت: تطبيق محاكم، اإلستراتيجية 
الوطنيـــة للمركبـــات الكهربائيـــة، الحفيـــز: 
تطبيق لألســـر المنتجة، السفير اإلعالمي، 
المنصـــة  االفتراضـــي،  التوظيـــف  مركـــز 
الحكوميـــة،  للمشـــتريات  اإللكترونيـــة 
النظـــام الوطني إلدارة اإلجـــازات الطبية، 
البرنامـــج الوطني لتنمية المهارات الفنية، 
محفظة الوثائق الرقمية للمواطن، تطبيق 

الحكوميـــة  المركبـــات  E_park، طاقـــات، 
اإلداريـــة، حيـــث يمكـــن للجمهـــور التعرف 

على األفكار المرشحة والتصويت.
الســـبت  غـــد  يـــوم  التصويـــت  وينتهـــي 

الموافق 28 ديسمبر 2019.
فكرة )1(

- تطبيق “محاكم”: تطبيق ذكي ومتكامل 
يهدف إلى تعزيز القطاع العدلي وتحسين 
إجـــراءات التقاضـــي مـــن خـــالل تحويـــل 

كافة الخدمات القضائية إلى إلكترونية.
https://youtu.be/LasmUOwGhGI

فكرة )2(
للمركبـــات  وطنيـــة  إســـتراتيجية   -
إســـتراتيجية  اســـتحداث  الكهربائيـــة: 
المركبـــات  اســـتخدام  لدعـــم  وطنيـــة 

الكهربائية في مملكة البحرين.

https://youtu.be/3x-G_Sqgmm8
فكرة )3(

- الحفيـــز: تطبيق لألســـر المنتجة: تطبيق 
إلكترونـــي يقـــوم بعـــرض منتجات األســـر 

المنتجة والحرفيين البحرينيين.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=iTYYqFEq5Jw
فكرة )4(

تدويـــر  برنامـــج  اإلعالمـــي:  الســـفير   -
موظفـــي العالقـــات العامـــة بيـــن الجهـــات 
الحكوميـــة لفتـــرة محـــددة بهـــدف خلـــق 

كفاءات إعالمية وطنية.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=5yeuJC-D1x0
فكرة )5(

التوظيـــف االفتراضـــي: تطبيـــق  - مركـــز 

إلكتروني يعمل كمركز توظيف افتراضي 
للباحثين عن عمل وأصحاب األعمال.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=WeEXeetNhh8

فكرة )6(
- منصـــة المشـــتريات الحكوميـــة: منصـــة 
إلكترونيـــة تعـــرض المشـــتريات الخاصـــة 
واحـــد  مـــكاٍن  فـــي  الحكوميـــة  بالجهـــات 
بـــدال مـــن البحـــث عـــن المورديـــن بالنظام 

التقليدي.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=smZ9L2nLsQY
فكرة )7(

- النظـــام الوطني إلدارة اإلجازات الطبية: 
نظـــام إلكترونـــي موحـــد إلدارة اإلجازات 
الطبيـــة لموظفـــي القطـــاع العام بـــدال من 

النظام التقليدي.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=m1T8bPYGrzo
فكرة )8(

المهـــارات  لتنميـــة  الوطنـــي  البرنامـــج   -
مهـــارة  البرنامـــج رخصـــة  يمنـــح  الفنيـــة: 
معتمـــدة بعد اجتيـــاز االختبـــارات الفنية، 
وتكـــون الرخصة معترف بهـــا لدى القطاع 

العام والخاص.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=U6FvLMvkB_I
فكرة )9(

للمواطـــن:  الرقميـــة  الوثائـــق  محفظـــة   -
محفظة رقمية للوثائق الخاصة بالمواطن 
لتسهيل مشاركتها مع الجهات الحكومية.

https://youtu.be/zcYtM8Q1JfY
فكرة )10(

- )EparkBH(: تطبيـــق إلكترونـــي يختص 
الخاضعـــة  الســـيارات  مواقـــف  بتذاكـــر 

للرسوم لتسهيل عملية الدفع إلكترونيا.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=440TyZOpErU

فكرة )11(
- طاقـــات: قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة تحوي 
المتقاعديـــن؛  لخبـــرات  معلومـــات  علـــى 
بهدف االســـتفادة من خبراتهم وتوظيفها 

في القطاع الخاص.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=6bKyqHTZLBA
فكرة )12(

- تطبيق المركبات الحكومية
تطبيق ينظم عملية االســـتخدام المشترك 
للمركبـــات الحكوميـــة مـــن خـــالل تطبيق 

للهواتف المحمولة.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=HYd9_TivjWM

“االبتكار الحكومي” تعرض 12 فكرة على لجنة من الوزراء
ــور” ــه ــم ــج ــار ال ــيـ ــتـ ــت عــلــى جـــائـــزة “اخـ ــوي ــص ــت ــل غــــدا الـــمـــوعـــد الــنــهــائــي ل

ارتفاع أسعار السجائر بالمطار بنسبة تصل إلى 100 %
ــر ــبـ ــى الــــــســــــواح بـــســـعـــر أكـ ــ ــل ــ ــا ع ــيـــعـــهـ ــبـ ــات تـــخـــفـــي الـــمـــنـــتـــجـــات لـ ــ ــحـ ــ مـ

ارتفعــت أســعار التبــغ فــي المطــار بنســبة تتــراوح ما بيــن 50 % إلــى 100 %، وذلك إثر قــرار تنظيمي مــن قبل وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، وشملت زيادة األسعار التبغ بجميع مشتقاته )السيجارة، والمعسل(.

وتعليًقـــا على القـــرار، قال رئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس 
النواب النائب أحمد الســـلوم أن أسعار 
للقادميـــن  ارتفعـــت  الســـيجارة  علـــب 
علـــى  األســـعار  وحافظـــت  للبحريـــن 

مستقرها األسبق في صالة المغادرة.
الســـجائر  علبـــة  “أســـعار  أن  وبيـــن 
)الكرس( ارتفع من 20 إلى أكثر من 30 
دينارا في بعـــض الماركات”، وماركات 

أخرى ارتفع إلى نحو الضعف.

إلـــى ذلك، تفقدت “البـــالد” عدة محال 
تجاريـــة فـــي ســـوق المنامـــة وبعـــض 
المناطـــق الســـياحية كالجفير وشـــارع 
محـــالت  ثمـــة  أن  وتبيـــن  المعـــارض، 
تقوم بإخفاء علب )السيجارة( وتتعمد 
بيعها إلى بعض السواح بسعر أكبر مما 

هي عليه.
وتبيـــن أن ســـعر علبة إحـــدى ماركات 
الســـيجارة دينارين ومئة فلس، إال أنه 
يبـــاع على الســـياح بديناريـــن ونصف 

الدينـــار بحجـــة قلـــة المعـــروض فـــي 
السوق.

وشكا أحد السياح من الدول الشقيقة 
فـــي الخليـــج االرتفـــاع الجنونـــي فـــي 
أســـعار )كرس( الســـجائر في البحرين، 
مشـــيًرا إلى أنه ارتفع بنسبة تفوق 25 
%، متســـائال عـــن األســـباب التي أدت 

إلى ارتفاعه.
واســـتعلمت “البالد” من عدد منهم عن 
ســـبب شـــراء األشـــقاء من الســـعودية 

والخليج للسجائر من البحرين، وتبين 
فـــي معرض إجابتهم أن الســـبب يعود 
أن ثمة مقاطعة لبعض أنواع السجائر 
فـــي الســـعودية خصوًصـــا تلـــك التـــي 
تقـــدم مـــن إحـــدى البلـــدان المشـــهورة 
أســـباب  مـــا  يذكـــروا  ولـــم  لديهـــم 

المقاطعة.
وأفاد البعض اآلخر بأن الســـبب يرجع 
لكثرة زيارتهم البحريـــن، مما يجعلهم 
البحريـــن  مـــن  الســـيجارة  يشـــترون 
يتضـــرر  ال  بحيـــث  التخزيـــن  لجـــودة 

منتج التبغ الموجود في السيجارة.
وزارة  باشـــرت  مـــواز،  خـــط  وعلـــى 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة حملة 

كبيـــرة علـــى المحـــالت التجارية التي 
تقوم بإخفاء سلع التبغ دون وجه حق 
واالمتناع عن التعامل بها، وقد تمكنت 
من رصد عدد المحال وأغلقتها بسبب 
مخالفتهم لألنظمة والقوانين المعمول 
بهـــا في العمل التجـــاري بالمملكة التي 
تحظر إخفاء هذه الســـلغ. وتأتي هذه 
تفتيشـــية  خطـــة  ضمـــن  اإلجـــراءات 
التفتيـــش؛  إدارة  تنفذهـــا  متكاملـــة 
للتأكـــد مـــن إلتزام المحـــالت التجارية 
والقوانيـــن  باألنظمـــة  واألســـواق 
وتنميـــة  الســـوق  بيئـــة  لتحســـين 
االقتصـــاد والحد من الممارســـات غير 
الســـليمة كتعمد حجب السلع المتاحة 

أو  معينيـــن،  أشـــخاص  عـــن  بالســـوق 
التالعـــب والمبالغـــة باألســـعار، حيـــث 
يتـــم رصـــد هـــذه الممارســـات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  ودعـــت 
والســـياحة عموم المستهلكين لإلبالغ 
عن أيًة مخالفات بشـــأن إخفاء الســـلع 
ومـــن بينها منتجات التبلـــغ والتالعب 
عـــن  ذلـــك  شـــابه  مـــا  أو  باألســـعار، 
طريـــق مركـــز االتصـــال بالـــوزارة على 
80001700 ، أو عبـــر النظـــام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( أو 
عـــن طريق قنـــوات االتصـــال المتاحة 

للوزارة.
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سعيد محمد

500 حالة على قوائم االنتظار و4 مراكز تقدم الدعم الحكومي
التوحد طيف  باضطراب  مصاًبا   746 ــذوادي:  ال على  ردا  حميدان 

قال وزير العمل والشؤون االجتماعية جميل حميدان بأن عدد المصابين باضطراب طيف التوحد والمسجلين بنظام 
الوزارة بلغ )746( حالة حتى نوفمبر 2019.

جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى ســـؤال النائـــب 
يوســـف الـــذوادي حـــول عـــدد المصابيـــن 
بمرض طيـــف التوحد، وفئاتهـــم العمرية، 
لهـــم،  المدعومـــة  الحكوميـــة  والمراكـــز 
قوائـــم  علـــى  منهـــم  القابعيـــن  وأعـــداد 

االنتظار.
وأوضـــح حميـــدان بـــأن توزيـــع المصابين 
بمـــرض طيـــف التوحـــد هـــم )491( للفئـــة 
التســـع ســـنوات، و)216(  العمريـــة حتـــى 

للفئة العمرية من عشر وحتى تسعة عشر 
عاما، و)27( للفئة العمرية ما بين عشـــرين 
وتسع وعشرين سنة، و)11( للفئة العمرية 
مـــا بيـــن ثالثيـــن وتســـع وثالثيـــن ســـنة، 
و)واحـــد( للفئة العمرية من أربعين وحتى 

تسعة وأربعين سنة.
وعـــن عدد المراكـــز المتخصصة بتأهيلهم 
العمـــل  وزارة  قبـــل  مـــن  والمدعومـــة 
والتنميـــة االجتماعية قـــال “أربعة مراكز، 

وهـــي مركز عاليـــة للتدخل المبكـــر، مركز 
الوفـــاء للتوحـــد، مركـــز الرشـــاد للتوحـــد، 

مركز تفاؤل للتربية الخاصة”.
وعـــن مدى تناســـب عدد المراكـــز مع عدد 
المصابيـــن بالمـــرض قـــال الوزير بـــرده “ال 
يوجـــد تناســـب، فالفئـــات العمريـــة التـــي 
يتم تشـــخصيها على أنها اضطراب طيف 
التوحد يكون في األعمار الصغيرة نتيجة 
التدخـــل المبكـــر، وما يتطلبه مـــن تأهيل، 

وتلـــك األعمار يتجـــاوز عددها 700 حالة، 
علمـــا بـــأن هنالـــك نحـــو 500 حالـــة علـــى 
قوائـــم االنتظـــار، لطلـــب االســـتفادة مـــن 

المراكز المدعومة”.
المتعلـــق  الســـؤال  علـــى شـــق  وفـــي رده 
بخطة الـــوزارة لحل أزمة قوائم االنتظار، 
قال حميدان “ســـيتم فتـــح مركز حكومي 
لذوي التوحد في مجمع اإلعاقة الشـــامل 
مـــع مطلـــع العـــام 2020، تحقيقـــا لرغبات 
والمنظمـــات  األمـــور،  أوليـــاء  ومطالبـــات 
األهليـــة، والمجتمـــع المحلـــي في إنشـــاء 

مركـــز حكومـــي متخصـــص لهـــذه الفئـــة، 
وســـعيا لتنفيـــذ اإلســـتراتيجية الوطنيـــة 
لحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة، وخطط 
العمـــل  منظومـــة  ومشـــاريع  وبرامـــج 

الحكومي”.
وأضاف “تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء 

المتخصـــص  الدعـــم  الزيـــادة  بمقتـــرح 
لبرنامج منح التأهيل األكاديمي، ليشـــمل 
غيـــر  والخاصـــة  األهليـــة  المراكـــز  كافـــة 
المدعومـــة مـــن جانب الـــوزارة، مما يفتح 
المجـــال الســـتيعاب أعـــداد أكبـــر من هذه 

الفئة العزيزة علينا”.

يوسف الذواديجميل حميدان

إبراهيم النهام

علوي الموسوي

منح شهادات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 52 مقاوال
قام رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمنح شـــهادات 
في تركيب أنظمة الطاقة الشمســـية 
مـــن  واستشـــاريا  مقـــاوال   52 لــــ 
البرنامـــج  فـــي  شـــاركوا   55 أصـــل 
التدريبـــي المكثف للدفعة السادســـة 
واالستشـــاريين  المقاوليـــن  لتأهيـــل 
المتخصصيـــن فـــي تركيـــب أنظمـــة 
الطاقة الشمســـية، والـــذي أقيم على 
مدى األســـبوع الماضـــي بتنظيم من 
هيئة الطاقـــة المســـتدامة، بالتعاون 
مـــع هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، وبدعم 
مـــن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
المســـؤولين،  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 
إضافـــة إلى الشـــركات التـــي قدمت 
هـــذ البرنامج التدريبي وهما شـــركتا 
J Lanka In-و  CESI MiddleEast

.ternational
وبهذه المناسبة، ذكر ميرزا أن التزام 
هيئة الطاقة المســـتدامة بطرح مثل 
هذه البرامج التدريبية يأتي انطالقا 
من اهتمام القيادة الحكيمة بتشجيع 
النظيفـــة  الطاقـــة  مـــن  االســـتفادة 
فـــي المملكـــة؛ مـــن أجـــل اســـتدامة 
ويأتـــي  وتنميتهـــا،  الطاقـــة  مـــوارد 
ضمـــن الخطـــوات التـــي تســـعى من 
خاللها البحريـــن لتحقيق االلتزامات 
والدوليـــة  واإلقليميـــة  الوطنيـــة 
المســـتدامة  بالتنميـــة  المتعلقـــة 

والطاقة.
وأضاف أن تحصيل المشـــاركين في 
البرنامـــج يرتفـــع فـــي وتيـــرة ثابتـــة 
لـــم تقـــل عـــن 90 % منـــذ انطالقـــه 
فـــي يناير من العـــام الماضـــي، األمر 

الملحـــوظ  التطـــور  يعكـــس  الـــذي 
لقطاع الطاقـــة المتجددة في مملكة 
البحرين، وبأن اإلقبال المتزايد على 
البرنامـــج التدريبـــي مـــن قبـــل ذوي 
المندرجيـــن  والتـــزام  االختصـــاص 
في الدفعـــات التدريبية؛ لالســـتفادة 
مـــن المنصـــة الفكريـــة المهمـــة التـــي 
ذوي  لتبـــادل  البرنامـــج  يطرحهـــا 
الخبـــرات والمعلومات  اإلختصـــاص 
وحرصهـــم علـــى التواصل مـــع هيئة 

الطاقة المســـتدامة لتنسيق الجهود، 
القيـــادة  لثقـــة  تثمينهـــم  يعكـــس 
الطاقـــة  لقطـــاع  الداعمـــة  الرشـــيدة 
المتجـــددة والتزامهـــم بالنهـــوض به 
كإحدى الركائز المهمة لقطاع الطاقة 

في المملكة.  

ومـــن جانبهـــم، عبـــر المشـــاركون في 
شـــكرهم  عـــن  التدريبـــي  البرنامـــج 
وامتنانهـــم لميرزا علـــى رعايته لمثل 
المهمـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  هـــذه 
المشـــاركين  لقـــاء  علـــى  وحرصـــه 
واالســـتماع إلـــى مقترحاتهم وآرائهم 

فيما يخص البرنامج التدريبي وفيما 
يصب في تطويره ليواكب ما لمسوه 
مـــن احتياجات في الســـوق المحلية.  
شـــركات  قائمـــة  تحديـــث  وســـيتم 
المقاولين واالستشاريين المرخصين 
لهيئـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى 
الكهرباء والماء لتضم الشركات التي 
يمثلها المشـــتركون في هـــذه الدفعة 
فور اســـتكمالهم اإلجـــراءات الالزمة 
مـــع هيئة الكهرباء.  يذكر أن مجموع 
مـــن دربتهم الهيئة في تركيب أنظمة 
الطاقة الشمســـية إلى يومنا هذا يبلغ 
أكثـــر مـــن 300 متـــدرب، انتظموا في 
البرنامـــج المكثف الـــذي توفره هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة مجانـــا لتطويـــر 
وزيادة عدد المقاولين واالستشاريين 

المؤهلين في هذا المجال.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا: نسبة 
النجاح األعلى 

منذ تدشين 
البرنامج المكثف
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 كســـابقيه إنج 103 وإنج 102 اشتكى طلبة 
الصـــف األول الثانـــوي مـــن صعوبـــة امتحان 

اللغة اإلنجليزية إنج 101.
ـــا أبرز االمتحانات التي  “البالد” تواكب يوميًّ
يخضع لهـــا الطلبة. ووصف طلبة التحســـين 
امتحان اإلنج 101 بأنه ينافس في صعوبته 
واللذيـــن  و103   102 التالييـــن  المســـتويين 

قدموهما في اليومين الماضيين.

امتحان صعب

ونقل طلبة للبالد أن امتحان اللغة اإلنجليزية 
للمســـتوى األول كان يفوق مستوى قدراتهم 

وال يقارن بمستوى المقرر الدراسي.
وبيـــن طلبة من المســـتويين الثانـــي والثالث 
 101 امتحـــان  قدمـــوا  والذيـــن  الثانـــوي 
لتحســـين معدالتهـــم الدراســـية أنـــه أصعـــب 
بكثير من االمتحانات الســـابقة التي قدموها 

في سنوات سابقة لذات المقرر.
 وقـــارن الطلبة صعوبة إنج 101 بالمســـتوى 

الثانـــي والثالـــث 103 و102 موضحين أنهم 
يعادلونه في مستوى الصعوبة.

اإلنجليزيـــة  اللغـــة  امتحانـــات  أن  ولفتـــوا 
للمرحلـــة الثانويـــة شـــهدت نقلـــة كبيـــرة في 
مســـتوى االمتحانـــات ال تتناســـب وقـــدرات 

الطلبة وال مستوى المقررات ذاتها.

غير مفهومة

صعوبـــة  أن  الجنســـين  مـــن  طلبـــة  وذكـــر 
االمتحان ال تتناســـب الوقـــت المخصص له، 
وبّينـــوا أن فقـــرات القراءة لم تكـــن مفهومة 
ألغلـــب الطلبة حتى المتفوقيـــن منهم الذين 
يشـــتكون  االمتحـــان  قاعـــات  مـــن  خرجـــوا 

كباقي الطلبة من مستويات مختلفة.
وقالـــوا إن ســـؤال التعبيـــر الكتابـــي معقد لم 
ترد أمثلة ســـابقة طيلة الفصل الدراســـي وال 

في ذات مستواه.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، عّلـــق الطلبـــة علـــى 
منتقديـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
صعوبـــة االمتحـــان وكانت اغلـــب تعليقاتهم 
ســـلبية تصف أسئلة االمتحان غير المفهومة 

وضيق الوقت.

تعليقات ساخرة

 وعلـــى برنامـــج التواصـــل االجتماعي تويتر 
ارتفع وســـم المقرر # انـــج 101 و #الريدينق 

الثانـــي بعـــد ســـاعة مـــن تقديمهـــم االمتحان 
لتصـــف معانـــاة الطلبـــة وتضمنـــت تعليقـــات 
ســـاخرة.  وغـــّردت طالبـــة “انـــج 101 بـــدون 
نقاش ..كيف ترســـب في ســـاعتين”، وقالت 
أخرى”نتفنـــي تنتـــف”. وســـجل مـــدون فـــي 
تغريدته “مســـخرنا نفس إخوانه” في إشارة 
إلى إنج 102 وإنج 103، وقال آخر “الكسوف 
الصجـــي هـــو إلـــي ســـويته فـــي االمتحـــان”. 
واتفـــق مغرد “لو ما في صورة الســـنجاب ما 

أدري الريدنق عن سناجب”.

فيديو الدخيل

وتكـــّرر حضور فيديو حســـاب أحمد الدخيل 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي ألنـــه يلخـــص 
اللغـــة  المتحـــان  خضعـــوا  طلبـــة  معانـــاة 
مـــن  طلبـــة  الفيديـــو  واقتبـــس  االنجليـــزي. 
الصـــف األول الثانوي ونشـــروه بحســـاباتهم 

بوسائل التواصل االجتماعي.
والدخيـــل طالـــب بالصـــف الثالـــث الثانـــوي. 
ويلخص الفيديو حيرته من أدائه االمتحان.

متفوقــون يشتـكــون.. وتالمـيــذ “تنتـفــوا” و”تمـسـخــروا”

طلـبــة: الكـســوف “الصجــي” بامتحــان “إنــج 101”

امتحان صعب.. 
غير مفهوم.. 
أسئلة طويلة 

ووقت قصير

صورة السنجاب 
منقذة.. وال 
مثيل لسؤال 

التعبير

نّظم مركز ارتقاء بجمعية اإلصالح 
دورة تدريبية حول مهارة التحدث 
وفنون اإللقاء بمقر الجمعية، أعّدها 
وقدمها علي أحمد عبد هللا الباحث 
في عمادة الدراسات العليا والبحث 

العلمي بجامعة البحرين.
وتناولت الدورة العديد من المحاور 
والدوافـــع  باألســـباب  المتعلقـــة 
لتعلم اإللقاء والمتطلبات النفســـية 
والمعرفيـــة له، وكيفية توظيف لغة 
الجســـد فـــي اإللقاء المتميـــز وعدد 
من التدريبـــات العملية وغيرها من 
المحاور والنقـــاط التي تفاعل معها 

المتدربون بشكل متميز.
وأكـــد علـــي أحمـــد أن ثمة شـــروًطا 
ومتطلبات لكي يكون اإللقاء مؤثًرا 
ومتميـــًزا ومنهـــا أن تكـــون المقدمة 
مشـــوقة والتسلســـل والترابـــط في 
عرض عناصر الموضوع وأن تكون 
الخاتمـــة جذابـــة والصـــوت واضح 

واللغة ســـليمة باإلضافة إلى تنويع 
والنبـــرات  الصوتـــي  التلويـــن  فـــي 

والوقفات واستخدام لغة الجسد.
التـــي  دورتـــه  فـــي  علـــي  وأشـــار 
حضرهـــا عدد من المتدربين إلى أن 
أهمية اإللقـــاء تكمن في أنه فرصة 
حمـــاس  وإثـــارة  العالقـــات  لبنـــاء 
النـــاس تجاه قضيـــة معينة وإظهار 

القدرات.

علي أحمد يقّدم دورة عن مهارة التحدث

معلم ذكاء صناعي... وظيفة جديدة بمدارس البحرين
ــرات لــه ــبـ ــتـ ــخـ ــج.. وإنـــــشـــــاء مـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــم ــ ــن ال ــمـ ــه ضـ ــ ــس ــ ــدري ــ ت

المؤتمـــر  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  شـــاركت 
عـــن  المســـؤولين  للـــوزراء  عشـــر  الســـابع 
فـــي  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم 
الوطـــن العربـــي، والـــذي عقـــد بجمهوريـــة 
رعايـــة  تحـــت  الشـــقيقة،  العربيـــة  مصـــر 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وذلك تحت 
والتعليـــم،  االصطناعـــي  شـــعار”الذكاء 
التحديـــات والرهانـــات”، حيث ترأس وفد 
التربيـــة  وزيـــر  النعيمـــي  ماجـــد  المملكـــة 

والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي.
 توّصـــل المؤتمر إلى عـــدد من التوصيات، 
ومنهـــا تأهيـــل األســـاتذة والمعلمين للعمل 

في تعليم قائم على الذكاء االصطناعي.
الـــذكاء  بإدخـــال  المؤتمـــر  أوصـــى  كمـــا 
االصطناعـــي فـــي مناهـــج التعليـــم ابتداء 
مـــن المراحل األساســـية، وتبنـــي مبادرات 
وطنيـــة ومنهـــا إنشـــاء مختبـــرات للـــذكاء 
االصطناعي، وإطالق استراتيجية عربية 

والتعـــاون  للتنســـيق  تنفيذيـــة  وخطـــط 
إلدخال الـــذكاء االصطناعي فـــي التعليم، 
للـــذكاء  ســـنوية  عربيـــة  أيـــام  وتنظيـــم 
االصطناعـــي واســـتخداماته فـــي التعليم 

والبحث العلمي.
 وفـــي تصريح بهـــذه المناســـبة، أكد وزير 
المؤتمـــر  هـــذا  أهميـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
والتوصيات التي تم التوّصل إليها، وتبني 

المؤتمـــر لتوصيـــة مملكـــة البحرين بوضع 
جـــدول زمنـــي لتنفيـــذ هـــذه التوصيـــات، 
التنفيـــذي  المجلـــس  علـــى  يعـــرض  وأن 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
التوصيـــات،  تحقيـــق  لمتابعـــة  )األلكســـو( 
نظـــًرا ألهميتها، ومنها مـــا يختص بالذكاء 
االصطناعـــي الـــذي ازدادت أهميتـــه علـــى 
الصعيد التعليمي والتدريبي، والذي يسهم 
فـــي جهـــود االرتقـــاء بمخرجـــات التعليم، 
وتلبية احتياجات التنمية الشاملة، مشيًرا 
إلـــى أن وزارة التربيـــة والتعليم، وانطالًقا 
مـــن التوجيهات الملكية الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، قـــد نفـــذت العديد مـــن المبادرات 
على صعيد الكتب الدراســـية، واألنشـــطة 
الطالبيـــة، والتي تهتم باإلبـــداع واالبتكار 

والذكاء االصطناعي.

النعيمي حاضًرا مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي 

عقـــدت هيئـــة جـــودة التعليم 
عمـــل  ورشـــة  والتدريـــب 
مديـــري  مـــن   )7( لــــ  تدريبيـــة 
وأعضـــاء الهيئـــات التعليمية، 
حكوميـــة؛  مـــدارس   )5( مـــن 
لحصولهـــا علـــى تقديـــر: “غير 
مالئـــم” فـــي دورة مراجعـــات 
الدراســـي  للعـــام  الهيئـــة 
2018-2017؛ بهـــدف تدريـــب 
إجـــراءات  علـــى  المـــدارس 
زيـــارة المتابعـــة ومتطلباتهـــا، 
وطريقـــة ملء اســـتمارة بيان 

أثر التحسن.
 وتعتزم هيئة جودة التدريب 
إدارة  فـــي  ممثلـــة  والتعليـــم 
المـــدارس  أداء  مراجعـــة 
الحكوميـــة، البـــدء فـــي تنفيذ 
زيـــارات المتابعة خـــالل العام 
2020-2019، حيث  الدراسي 
ستخضع مدرستان إلى زيارة 

متابعـــة أولـــى، و)3( مـــدارس 
إلى زيارة متابعة ثانية، وذلك 
ضمن دورة المراجعـــة الثالثة 

للمدارس الحكومية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت    
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة 
والتدريـــب علـــى أنَّ تحســـين 
المدرســـية،  القيـــادات  أداء 
التعليمـــي  األداء  وتطويـــر 
مخرجاتـــه،  جـــودة  وضمـــان 
يعـــّزز مـــن جـــودة المؤسســـة 
ـــا،  وتعليميًّ ـــا  إداريًّ التعليميـــة 
مبينـــة أن الهيئـــة ومـــن ضمن 
خطة المراجعات تقدم الدعم 
للمؤسسات التعليمية تحقيًقا 
االستراتيجية،  الشراكة  لمبدأ 
وواضعين أمامنـــا ما تتضمنه 
التعليميـــة  االســـتراتيجيات 
الشـــاملة  البحريـــن  لرؤيـــة 
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“الجودة” تدرِّب 5 مدارس “غير مالئمة”

مدارسنا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفلـــت مدارس مملكة البحرين المنتســـبة لليونســـكو باليـــوم العالمي للغة 
العربية، والذي يصادف 18 ديســـمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه 
قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة بإدخال اللغـــة العربية ضمـــن اللغات 
الرســـمية ولغـــات العمـــل فـــي المنظمـــة، حيـــث اختير شـــعار “اللغـــة العربية 

ا لهذا العام. والذكاء االصطناعي” موضوًعا رئيسيًّ
 وفي هذا اإلطار، نّظمت مدرســـة قاللي االبتدائية للبنين مهرجاًنا لالحتفاء 
بهذه المناســـبة، حضرته لبنى صليبيخ األمين العام للجنة البحرين الوطنية 
والمنسق الوطني لمدارس البحرين المنتسبة لليونسكو، التي أشادت بجهود 
المـــدارس التـــي حرصت على االحتفاء بهذه المناســـبة، لمـــا للغة العربية من 
أهميـــة بالغة فـــي ثقافتنا وحضارتنا، مؤكدًة أن لغتنا األم تربط بين الحاضر 
والمســـتقبل، وأن توظيـــف الذكاء االصطناعي في دراســـة اللغـــة العربية له 

دور كبير في نشر اللغة وعلومها وتطوير استخداماتها وتطبيقاتها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صليبيخ باحتفاالت اليوم العالمي للغة العربية

ليلى مال اهلل

أكد رئيس قســـم الرياضيـــات بكلية 
العلوم فـــي جامعة البحرين عبدهللا 
جعفـــر عيد، ضـــرورة التـــزام الطلبة 
بالخطـــة الدراســـية، والتشـــاور مـــع 
قبـــل تســـجيل  األكاديمـــي  المرشـــد 
المقـــررات لضمـــان تســـجيل المـــواد 
أي  ولتفـــادي  وســـهولة  ُيســـر  بـــكل 
تعـــارض بين المـــواد الدراســـية، مع 
ضـــرورة االلتزام بالخطة الدراســـية 

لتفادي عملية التأخر في التخرج.
 جـــاء ذلك، خـــالل اللقـــاء التعريفي 
أقيـــم  الـــذي  الـــدوري  والترحيبـــي 
بكليـــة  الرياضيـــات  بقســـم  مؤخـــًرا 
العلـــوم بالجامعـــة، الـــذي التقى فيه 
اللجنـــة  وأعضـــاء  القســـم  رئيـــس 
طلبـــة  مـــع  الطالبيـــة  االستشـــارية 
السنة األولى، بهدف تعريفهم برامج 

النصائـــح  بعـــض  وتقديـــم  القســـم 
واإلرشادات األكاديمية لهم.

نبـــذة  القســـم عيـــد   وقـــّدم رئيـــس 
وتاريخـــه،  الرياضيـــات  قســـم  عـــن 
وتطـــّرق إلـــى برامج القســـم الثالثة 

الرياضيـــات،  فـــي  )البكالوريـــوس 
وبحـــوث  اإلحصـــاء  وبكالوريـــوس 
العمليات، والبكالوريوس في العلوم 
االكتواريـــة( - كبرنامـــج جديـــد فـــي 
أهـــداف كل  إلـــى  - مشـــيًرا  القســـم 

التعليميـــة،  ومخرجاتـــه  برنامـــج 
وفرص العمل المستقبلية له. 

األســـتاذة  دعـــت  جهتهـــا،  ومـــن   
الرياضيـــات  قســـم  فـــي  المســـاعدة 
بكليـــة العلـــوم ثريـــا جمعـــة عبدهللا، 
الطلبة إلـــى ضرورة اإللمـــام بأنظمة 
األكاديميـــة،  ولوائحهـــا  الجامعـــة 
علـــى  المحافظـــة  أهميـــة  مؤكـــدة 
بدايـــة  منـــذ  األكاديمـــي  المعـــدل 
مـــن  الدراســـي، ومحـــذرة  المشـــوار 
عرضـــة  يجعلهـــم  ممـــا  انخفاضـــه 

لإلنذار. 
 وأشـــارت جمعة إلـــى أهمية التركيز 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  تطويـــر  علـــى 
العمليـــة  فـــي  البالغـــة  ألهميتهـــا 
التعليميـــة الجامعيـــة ولفتـــح آفـــاق 

أرحب في سوق العمل.

اللقاء التعريفي للطلبة المستجدين

ــذار ــ ــ ثــــريــــا: طـــــــــّوروا إنـــجـــلـــيـــزيـــتـــكـــم.. وتـــحـــذيـــر مــــن اإلنـ
تشــاوروا قبــل تسجيــل مـقــررات الرياضـيــات
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خطة لجعل “اإليدز” نادًرا في البحرين
تمييـــز أو  وصمـــة  أي  دون  صحيـــة  برعايـــة  ســـيتمّتعون  المرضـــى 

عقــدت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة متالزمــة النقــص المناعــي المكتســب 
)اإليــدز( يــوم األربعــاء الموافــق 25 ديســمبر 2019م اجتماعهــا برئاســة 
وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، وذلــك بمبنــى وزارة الصحة فــي الجفير، 

بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية في اللجنة.

مناقشـــة  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــال   
)فـــرق  الفرعيـــة  اللجـــان  تشـــكيل 
العمـــل( والمهـــام المنوطـــة بهـــا. كما 
اســـتعرضت اللجنة التصور المبدئي 
لمكافحـــة  االســـتراتيجية  للخطـــة 
اإليـــدز 2020 - 2025، بمـــا ينســـجم 
مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030 والخطة 
 2016-2025 للصحـــة  الوطنيـــة 
 -  2018 الحكومـــة  وبرنامـــج عمـــل 
2022، إذ تتمثل رؤية اســـتراتيجية 
اللجنة في االنتقـــال إلى حقبة تندر 
فيها اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

بمملكة البحرين، وإذا وقعت العدوى 
فـــإن المرضـــى ســـيتمتعون برعايـــة 
أعلـــى  لتحقيـــق  مســـتمرة  صحيـــة 
مســـتوى مـــن الصحـــة يمكـــن بلوغه 
بـــدون أي وصمـــة أو تمييـــز، كما تم 
التطرق إلى أهداف االســـتراتيجية، 
والمؤشـــرات وآليـــة التطبيـــق. وتـــم 
أيًضـــا مناقشـــة عقـــد مؤتمـــر حـــول 
اإليـــدز فـــي مملكـــة البحريـــن خال 
الســـنوي  والملتقـــى  2020م،  عـــام 
المناعـــة  نقـــص  لمـــرض  الخامـــس 
المكتســـبة الذي ســـيعقد في التاسع 

من شهر يناير المقبل.
تقّدمـــت  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي   
الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير إلى 
أعضـــاء اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
متازمة النقص المناعي المكتســـب 
“اإليـــدز”، وتمنياتهـــا لهـــم بالتوفيـــق 
والســـداد فـــي كل مـــا يبذلونـــه مـــن 

جهود ضمن مهام وأهـــداف اللجنة، 
ودعـــت جميـــع األعضـــاء إلـــى بـــذل 
المزيـــد مـــن الجهد والعطـــاء العملي 
الفاعل بمـــا يحقق االلتزام بنصوص 
القانـــون الذي يضمـــن حماية حقوق 
األشـــخاص المتعايشـــين مع المرض 

ووقاية المجتمع منه.

لجننة اإليدز

الجفير- وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  أشـــاد 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمن 
خليفـــة  آل  عبدالوهـــاب  بـــن 
بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة والهادفة إلـــى تطوير ودعم 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  المـــروري،  الشـــأن 
الســـماح بمـــرور الدراجـــات الناريـــة 
وإطـــاق  فهـــد  الملـــك  جســـر  عبـــر 
التشـــغيل التجريبـــي فـــي األول من 
ينايـــر 2020 حـــدث مهم وبـــارز في 
يســـهم  المروريـــة،  الحركـــة  تاريـــخ 
في ترســـيخ الترابـــط والتكامل بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي مختلـــف المجاالت 
والزيـــارات  التنقـــل  حركـــة  ودفـــع 
المتناميـــة منـــذ إنشـــاء الجســـر عام 

.1986
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأكـــد   
بمـــرور  الســـماح  قـــرار  أن  للمـــرور 
الدراجـــات الناريـــة عبر جســـر الملك 

التعـــاون  علـــى  بنـــاًء  جـــاء  فهـــد، 
والتنســـيق المشـــترك مع المؤسســـة 
العامـــة لجســـر الملـــك فهـــد ومـــرور 
المنطقة الشـــرقية بالمملكـــة العربية 
السعودية والجهات المعنية األخرى، 
الناريـــة  الدراجـــات  ســـائقي  داعًيـــا 
المسافرين عبر الجســـر إلى االلتزام 
المرورية  واالشـــتراطات  بالقوانيـــن 
الموضوعـــة، حفاًظا على ســـامتهم 

وسامة مستخدمي الطريق.

نظمـــت األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة صباح أمـــس بالتعاون مـــع الجمعيـــة الفلكية 
البحرينية فعالية بمقر األكاديمية حضرها ما يقارب من 300 شـــخص من منتســـبي 
الـــوزارة والمواطنين والمقيمين لرصد حالة كســـوف الشـــمس، تعرفـــوا خالها على 
مراحـــل كســـوف الشـــمس مـــع إجـــراء القياســـات العلمية وذلـــك بإشـــراف عدد من 
األشخاص ذوي االختصاص، حيث أعربوا عن شكرهم لألكاديمية الملكية للشرطة 

إلتاحة الفرصة لهم لرصد هذه الحالة الفلكية النادرة.
وكانـــت األكاديميـــة الملكية للشـــرطة بالتعاون مـــع الجمعية الفلكيـــة البحرينية، قد 
عقدت محاضرة حول الكسوف األعمق في سماء البحرين خال الفترة من -1900
2020، قدمها أســـتاذ الفيزياء بجامعة البحرين ورئيس الجمعية الفلكية البحرينية 

وهيب الناصر، وذلك بحضور عدد من منتسبي وزارة الداخلية.
وتضمنـــت المحاضـــرة عرضـــا عـــن عملية الكســـوف وأنواعـــه وأشـــكاله، إضافة إلى 

القياسات الفلكية وكيفية حسابها.

اســتقبل محافــظ الشــمالية علــي العصفــور، مديــر عــام مديريــة شــرطة محافظــة 
العاصمة العميد عبدهللا بن خليفة الجيران، ومدير عام مديرية شــرطة المحافظة 
الشــمالية العميــد خالــد بــن ربيعــة ســنان الدوســري، حيــث هنأهمــا بالثقــة الملكيــة 

السامية بتعيينهما.

للعميـــد  شـــكره  عـــن  المحافـــظ  وأعـــرب 
الجيـــران علـــى حســـن تعاونه البنـــاء مع 
المحافظة الشـــمالية والجهود التي بذلها 
خـــال فتـــرة عمله كمديـــر عـــام لمديرية 
مشـــيدا  الشـــمالية،  المحافظـــة  شـــرطة 
الـــذي  الكبيـــر  واألثـــر  العطـــرة  بالســـيرة 
تركـــه خـــال فتـــرة عملـــه، مثمنـــا تعاونه 

وحرصه على تحقيق األمن واالســـتقرار 
إلـــى  متطلعـــا  المحافظـــة،  مناطـــق  فـــي 
اســـتمرار تحقيـــق المزيد مـــن المنجزات 
بالتعاون مع العميد خالد بن ربيعة سنان 
الدوســـري، ليكون خير خلف لخير سلف، 
داعيـــا هللا العلي القديـــر أن يوفقهما في 

المهام المنوطة بهما.

مرور الدراجات النارية عبر جسر الملك يرّسخ العالقات األكاديمية الملكية للشرطة تحاضر حول كسوف الشمس

العصفور يهنئ مديري شرطة العاصمة والشمالية بالثقة الملكية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

ضمـــن إطـــار التعاون والتنســـيق 
بين المؤسســـة الخيريـــة الملكية 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
االجتماعيـــة، نّظمـــت المؤسســـة 
لقـــاًء تعريًفـــا  الملكيـــة  الخيريـــة 
ُمفّصًا عن الخدمات االجتماعية 
التنميـــة  وزارة  تقدمهـــا  التـــي 
االجتماعية للمســـتفيدين قدمها 

رئيـــس قســـم التســـجيل والخدمـــات االجتماعيـــة محمـــد الجناحـــي واالختصاصي 
األول بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية أحمـــد القطان، بحضـــور االختصاصيات 
اللقـــاء تعزيـــًزا لتكامـــل األدوار وتعريـــف  االجتماعيـــات بالمؤسســـة. ويأتـــي هـــذا 

المستفيدين من الخدمات المتوفرة في الدولة.

اختصاصيات “الخيرية الملكية” يتعرفن على أنظمة المساعدات

 العفو عن المحكومين يؤكد حرص 
جاللة الملك على تعزيز الحقوق والحريات
فــــــــــــي بــــــــــيــــــــــان لــــــمــــــجــــــلــــــس الــــــــــنــــــــــواب

أصــدر مجلــس النــواب بيانــا رفــع خاللــه أســمى آيــات الشــكر والتقديــر، 
وعظيم االمتنان واإلجالل إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، إلصدار جاللته مرســوم العفــو الخاص عن بعض 
المحكوميــن فــي العقوبــات الســالبة للحريــة، والتوجيه الســامي الكريم 

لتعزيز تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

التوجيهـــات  “أن  المجلـــس  وأكـــد 
الملكية الســـامية من لـــدن صاحب 
الجالـــة الملك، تؤكـــد حرص القائد 
علـــى  للجميـــع،  والوالـــد  الحكيـــم، 
منـــح المحكوميـــن الفرصـــة للعودة 

والطريـــق  الصـــواب،  جـــادة  إلـــى 
القويم، والمشاركة في بناء الوطن 
بالقوانيـــن  وااللتـــزام  ونهضتـــه، 

واألنظمة”.
وأوضـــح “أن التوجيهات الســـامية 

تؤكـــد حـــرص جالـــة الملـــك علـــى 
تعزيـــز الحقـــوق والحريـــات، وفـــق 
ممارســـة حضاريـــة رائـــدة، وإعاء 
فـــي  النبيلـــة،  اإلنســـانية  الرؤيـــة 
المحكوميـــن،  ظـــروف  مراعـــاة 
وإعـــادة تأهيلهـــم وإصاحهـــم، بما 
يعـــود بالنفـــع عليهم وعلى أســـرهم 

والمجتمع”.
ســـائلين المولى عز وجل أن يحفظ 
مملكـــة البحريـــن، فـــي ظـــل العهـــد 
الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة.

القضيبية - مجلس النواب

مجّدًدا... “جراحة السمنة في العسكري” يحصل على االعتماد األوروبي
االعتمــاد  شــهادة  متطلبــات  المملكــة،  فــي  العســكري  المستشــفى  اجتــاز 
األوروبــي للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، بأعلــى نســبة تقديــر، حيــث يعتبــر 
علــى  يحصــل  األوســط  الشــرق  فــي  مركــز  أول  العســكري  المستشــفى 

االعتمادين األوروبي واألميركي في جراحة السمنة والسكر.

 ويأتـــي تحقيق االعتمـــاد األوروبي، 
بعد سلسلة زيارات خارجية؛ لتقييم 
مركـــز جراحـــة الســـمنة والســـكر في 
المستشـــفى العســـكري، تـــّم خالهـــا 
التأكد من استيفاء المركز لمتطلبات 
آليـــة  وتطويـــر  والســـامة،  الجـــودة 
العمـــل وتطبيـــق المعاييـــر العالميـــة 
فـــي هذا المجـــال، إذ يطبق المجلس 
األوروبـــي العتمـــاد مراكـــز جراحات 
الســـمنة معايير صارمـــة لاعتمادية، 
تضّمنـــت كذلـــك مراجعـــة مؤهـــات 
العامليـــن  كل  وخبـــرات  وتدريـــب 

بالمركـــز، من جراحيـــن متخصصين 
فـــي جراحـــات الســـمنة، وأطباء من 
والطاقـــم  التخصصـــات،  مختلـــف 
التمريضـــي المتخصـــص، باإلضافـــة 
إلـــى اختصاصّيـــي التغذيـــة والعاج 

الطبيعي والتأهيل، وغيرهم.
الشـــيخ  بروفيســـور  اللـــواء  وقـــال   
خالد بـــن علي آل خليفـــة، وهو قائد 
رائـــد  الملكيـــة،  الطبيـــة  الخدمـــات 
رئيـــس  الســـمنة،  جراحـــة  عمليـــات 
وجراحـــة  الســـمنة  جراحـــة  مركـــز 
إن  العســـكري،  بالمستشـــفى  الســـكر 

هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي نتيجـــة الدعـــم 
واالهتمـــام الـــذي تتلقـــاه الخدمـــات 
الطبيـــة الملكية من القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وكبار 
المســـؤولين في القيادة العامة لقوة 

دفاع البحرين.
 ونـــّوه إلى أن مركز جراحة الســـمنة 
العســـكري؛  بالمستشـــفى  والســـكر 
قـــد أجرى - منـــذ تأسيســـه - حوالي 
2000 عملية جراحة تكللت جميعها 

بالنجاح، وســـاهمت في تغيير حياة 
األفراد الصحية إلى األفضل؛ السيما 
وأن 90 % ممن أجروا تلك العمليات 
ـــا مـــن األمـــراض  قـــد تخلصـــوا نهائيًّ

المتعلقـــة بالســـمنة، وأبرزهـــا مـــرض 
السكري.

حصـــل  قـــد  المركـــز  “إن  وأضـــاف:   
ألول  األوروبيـــة  االعتماديـــة  علـــى 

مـــرة فـــي العـــام 2015، وإن تجديـــد 
االعتماد هـــو اعتراف دولي بالجهود 
المبذولة، واإلنجازات المحققة، على 
مدى الســـنوات الماضيـــة في مجال 

جراحات السمنة والسكر”.
 ُيذَكـــر أن اللواء بروفيســـور الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، هـــو من 
أدخـــل هـــذا النوع مـــن العمليات في 
المستشـــفى العســـكري، وذلـــك فـــي 
العـــام 2003، وقـــد اشـــتملت آنـــذاك 
علـــى جراحات ربـــط المعدة وتكميم 
المعـــدة وجراحـــات تحوير وتحويل 
مسار المعدة، كما يسعى - من خال 
المركز - إلـــى تعزيز مكانة الخدمات 
رائـــدة  كوجهـــة  الملكيـــة  الطبيـــة 
إقليمية في جراحات عاج الســـمنة 

والسكر.

المنامة - بنا

تحقيق اإلنجاز 
بفضل دعم القائد 
العام لقوة الدفاع

سنستمر بفضحكم
Û  قال أحدهم بأنه وأثناء زيارته أحد محات )الهايبر ماركت( الكبرى لشراء )خيشة( رز

وسلع أخرى، بأن سعر )الخيشة( كان يتخطى 16 دينارا، متخطيا المعتاد حسب قوله.
Û  ويضيف “لم اشــترها، وآثرت التريث، وذهبت بعدها إلحدى األســواق الشعبية، حيث

تفاجأت بأنها تباع هنالك بسعر 12 دينارا فقط، أي بفارق 4 دنانير”.
Û  ويزيــد “قمــت فــورا باالتصــال بــإدارة حمايــة المســتهلك، وأطلعتهم على األمــر، وبعد

نقــاش طويــل وشــرح وتفصيــل وشــد وجــذب، قالــت لــي الموظفــة ببــرود قاتــل بــأن 
)السوق مفتوح وبأن الزبون له حرية االختيار( كما أن للتاجر حرية العرض”.

Û  آخــر يقــول “الحظــت أثنــاء زيارتي أحــد محات األثــاث الكبيــرة والذي تــم افتتاحه
أخيرا، بأن عددا من الموظفين هنالك، يعملون باألصل في محل آخر بمسمى آخر”.

Û  ويضيــف “بعــد تدقيقــي لنوعيــة بعــض الســلع، الحظت أنهــا ذاتهــا التي ُتبــاع بالمحل
اآلخر مع اختاف فرق األسعار بنسبة ال تقل عن ثاثين بالمئة، حيث ُيخدع الزبائن 
ببهرجــة أضــواء المحــل الجديــد، وعــروض توزيــع الســيارات الفارغــة، والتــي ال يتم 

متابعة توزيعها من أحد”.
Û  آخــر قــال لــي بتذمر بأن أســعار دجاج إحــدى العامات التجاريــة المعروفة التي تباع

فــي البقالــة القريبــة من مســكنة هو دينار وســتمئة فلــس، في حين أنه يباع بالســوق 
المركزيــة بســعر دينــار ومئتــي فلــس، أي بفــارق أربعمئــة فلــس للدجاجــة الواحــدة، 

متسائا: لماذا؟ 
Û  وتقودونــا هــذه الفوضــى، إلى الــدور االفتراضي إلدارة حماية المســتهلك والتي إن رد

الجدار على الصحافة فسترد هي، وعن جدوى ما تفعله من تتبع للمخالفات والتاعب 
في أسعار السلع التجارية واالستهاكية، ومدى صاحياتها لكي ُتمارس عملها.

Û  األمــر اآلخــر، هــو دور الدولة )كسيســتم( بحمايــة المواطن من النهب والســرقة، وآلية
الرقابة المفترضة على األسعار، وجدواها، وهل هنالك مراقبة لآلسيويين الذين أكلوا 

السوق التجارية أكًا، وسيطروا على مفاصلها، أم إن الحبل متروك على الغارب؟

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مــــؤشر البحريــــن العام أمس الخميس عند مســـتوى 1,604.00 بارتفاع 
وقدره  1.00 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم األربعاء.

و تداول الـمستثــــمرون 3.41 مليون سهم ، بقيــــمة إجـمــــالية قدرها  624.79 
ألـــف ديـنــــار، تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 79 صفقـــة ، حيث ركـــز الـمستثــــمرون 
تعاماتــــهم علـــى أســـهم  قطـــاع البنـــوك التجارية والتي بلغت قيــــمة أســـهمه 
الـمتداولــــة 498.40 ألف  ديـنــــار أي ما نسبته %79.77 من القيــــمة اإلجـمـالية 
للتداول وبكـمية قدرها 2.85 مليون  سهم ، تـم تنفيذها من خال 39 صفقة.
وجـــاء  البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي الـمركــــز األول إذ بــــلغت قيــــمة أســـهمه  
الـمتداولــــة 283.60 ألف ديـنــــار أي ما نســـبته %45.39 من  إجـمـالــــي قيــــمة 
األسهم الـمتداولــــة وبكــــمية قدرها 724.95 ألف سهم، تــــم تنفيذها من خـال 
9 صفقات. أمــــا الـمركــــز الـثـانــي فكـان لـمصرف السام بقيـمة قدرها  197.39 
ألف ديـنــــار أي ما نسبته  %31.59 من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم الـمتداولـة.ثـم 
جاءت عقـارات السيف بقيـمة قدرهـا 40.69 ألف  ديـنـار أي ما نسبته 6.51% 

من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

“األهلي المتحد” يرتفع بـ”البورصة”
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”BBK“ ا لـ “تكنولوجيا المعلومات” بـ أبوزيد رئيًسا تنفيذيًّ
للعمـــاء اســـتثنائية  تجربـــة  وتقديـــم  الرقمـــي  التحـــول  لمســـيرة  دعًمـــا 

عّيــن بنــك البحريــن والكويــت “BBK”، خبيــر تكنولوجيــا المعلومــات والعمليــات المصرفيــة حســن 
ــا لمجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات والعمليات لبنــك البحريــن والكويت، حيث  أبوزيــد رئيًســا تنفيذيًّ
تدعم خبرته العريقة في مجال تكنولوجيا المعلومات رحلة التحول الرقمي للبنك، كجزء “من عملنا 

الدؤوب والمتواصل لبناء فريق متمكن على مستوى عالمي في مجال التكنولوجيا المالية”.

 ويتمّتع أبوزيد بخبرة مصرفية 
 30 مـــن  ألكثـــر  تمتـــد  واســـعة 
عاًمـــا فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
فقبـــل  المصرفيـــة.  والعمليـــات 
البحريـــن  لبنـــك  انضمامـــه 
مـــن  العديـــد  شـــغل  والكويـــت، 
المناصـــب القياديـــة المرموقـــة، 
كبيـــر  منصـــب  آخرهـــا  كان 
المســـؤولين الرقمييـــن في بنك 
بوبيان والبنك األهلي الكويتي، 
لقســـم  التنفيـــذي  والرئيـــس 
  HSBC بنـــك  فـــي  المعلومـــات 

مصـــر، ومستشـــار التكنولوجيـــا 
المصرفية لشركات االستشارات 
متعددة الجنســـيات مثل شركة 

أكسنتشر، ولوجيكا.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة 
والكويت، رياض ســـاتر “يســـرنا 
حســـن  تعييـــن  عـــن  نعلـــن  أن 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  زيـــد  أبـــو 
ســـتضفي  حيـــث  والكويـــت، 
خبرته المصرفية الواســـعة على 
والعالمـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى 

البنـــك  إلدارة  كبيـــرة  قيمـــًة 
والمجموعة بشـــكل عـــام، حيث 
ســـنواصل فـــي تكثيـــف الجهود 
لاســـتفادة من أحدث التقنيات 
اســـتثنائية  تجربـــة  لتقديـــم 

لعمائنا الكرام”. 
“يشـــهد قطـــاع  وأضـــاف ســـاتر 
اإلقليمـــي  الماليـــة  الخدمـــات 
ملحوًظـــا،  تحـــوالً  والعالمـــي 
وبدوره ســـيضمن أبـــو زيد على 
أن يبقى بنك البحرين والكويت 
ألحـــدث  دائمـــة  مواكبـــة  علـــى 

االبتكارات في مجال الخدمات 
قيـــادة  علـــى  والعمـــل  الماليـــة، 
نة  مجموعة مـــن المواهب الممكَّ
في التكنولوجيا المالية، بحيث 
يســـعى البنـــك ليصبح الشـــريك 
المالـــي المفضـــل، والمتميـــز في 

العالم الرقمي”.
زيـــد  أبـــو  قـــال  جانبـــه،  ومـــن   
“يســـرني االنضمـــام إلـــى أســـرة 
البحريـــن  كبنـــك  عريـــق  بنـــك 
دواعـــي  مـــن  إنـــه  والكويـــت، 
ســـروري ألن أكـــون جـــزًءا مـــن 
فريـــق العمـــل، وأن أكّلف بمهمة 
اســـتراتيجية  تنفيـــذ  دعـــم 
أن  شـــأنها  مـــن  التـــي  طموحـــة 
تطـــور تجربة العمـــاء، وتضمن 
طليعـــة  فـــي  البنـــك  اســـتمرار 
تشـــكيل  فـــي  الرائـــدة  البنـــوك 
الخدمات المالية للمستقبل عبر 
االبتكارات والتقنيات الحديثة، 
ســـواء في البحريـــن أو خارجها 
في المناطق األخرى التي نعمل 

بها”.

حسن أبوزيد

المنامة - البحرين والكويت

دبي - العربية.نت

تشـــير التقديـــرات إلى نمو 
التجارة اإللكترونية بنسبة 
ا في المنطقة،  25 % سنويًّ
لتتجـــاوز الـ 28 مليار دوالر 
المقبليـــن  العاميـــن  خـــال 
بمـــا يشـــكل فرصـــة مهمـــة 
والشـــركات  للمســـتهلكين 

والمستثمرين مًعا.
 ويتوّقـــع أن يصـــل اإلنفاق 
التجـــارة  علـــى  العالمـــي 
اإللكترونيـــة إلـــى نحو 3.5 
تريليون دوالر بنهاية العام 
بنســـبة  بارتفـــاع  أي   2019

18 % عن العام 2018.
 - شـــيخ  فيصـــل  وقـــال   
“بيـــن  شـــركة  فـــي  شـــريك 
أنـــد كـــو” “نتوّقـــع أن يصـــل 
حجم التجـــارة اإللكترونية 

في المنطقة إلـــى 13 مليار 
هـــذا   .2019 بنهايـــة  دوالر 
 %  25 بنحـــو  هائـــل  نمـــو 
ا، مقابـــل نســـبة نمـــو  ســـنويًّ
بــــ 2 إلـــى 3 % فقـــط فـــي 
ككل!  التجزئـــة  قطـــاع 
حجم التجـــارة اإللكترونية 
فـــي الســـعودية يبلـــغ اآلن 
وفـــي  دوالر  مليـــارات   6
مليـــارات   3.3 اإلمـــارات 

دوالر”.
تـــزال  ال  ذلـــك،  ورغـــم   
التجارة اإللكترونية تشّكل 
جـــزًءا صغيًرا مـــن إجمالي 
المبيعـــات في دول مجلس 
إذ  الخليجـــي،  التعـــاون 
مـــن   % 4 تمثـــل ســـوى  ال 

إجمالي مبيعات التجزئة.

13 مليار دوالر التجارة اإللكترونية بالمنطقة

707.2 ألــف دينــار لتطويــر طــرق مجمــع 360 فــي الزنــج

إلنشاء مركز التصلب اللويحي بالمحرق

طرحــت شــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات فــي جلســة مجلــس 
المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصــة إلنشــاء مركــز التصلــب اللويحــي فــي مجمع 
المحــرق الطبــي بالقــرب من مطــار البحرين الدولي تقدم إليهــا 15 عطاء، علق 5 منها، 
وأقل عطاء لمجموعة حفيرة بنحو 2.1 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 3.5 مليون دينار.

وتشـــمل أعمـــال إنشـــاء المركـــز جميع 
األعمـــال المدنيـــة والكهروميكانيكيـــة 
واألعمـــال  العامـــة  والخدمـــات 
الخارجية، إضافة إلى صيانة المعدات 
الكهروميكانيكية في فترة المسؤولية 
عـــن العيـــوب لمدة عامين بعـــد إصدار 

شهادة االستام.
ويضـــم مركـــز التصلـــب اللويحـــي في 
مجمـــع المحـــرق الطبي إضافـــة لمركز 
العنايـــة  مركـــز  اللويحـــي،  التصلـــب 
لإلقامـــة الطويلـــة بســـعة 100 ســـريرا 
ومـــن  اإلنشـــاء(،  فـــي  العمـــل  )جـــاري 
المخطـــط لـــه أن يتـــم تنفيذ مشـــروع 
المركز خال 20 شـــهًرا من بداية العام 
2020 على أن يكتمل في الربع األخير 

من العام 2021.
كما طرحت شـــؤون األشغال مناقصة 
لتطويـــر طـــرق منطقـــة الزنـــج بمجمع 
360، تقـــدم إليها 17 عطاء أقلها بنحو 
707.2 ألف دينـــار وأكبرها بقرابة 1.2 

مليون دينار.
البلديـــات  شـــؤون  طرحـــت  وكذلـــك 
بالـــوزارة 3 مناقصـــات، أولهـــا مناقصة 
الفنيـــة  الجـــدوى  لدراســـة  محـــدودة 
واالقتصاديـــة لمشـــروع إنشـــاء مرفق 
تقـــدم  المنزليـــة  المخلفـــات  لمعالجـــة 
إليهـــا 4 عطـــاءات فنيـــة علـــق أحدها، 

والثانيـــة لتجميل واجهه المرفأ المالي 
تقدم إليها 8 عطـــاءات أقلها بنحو 82 
ألف دينـــار، واألخيرة لتزويد اللوحات 
المعدنيـــة للبلديـــات وأمانـــة العاصمـــة 
تقـــدم إليها عطـــاء وحيد بنحـــو 87.7 

ألف دينار.

 “تطوير للبترول”: 2.4 مليون 
دينار لشراء خط أنابيب 

وأيًضا طرحت شـــركة تطوير للبترول 
مناقصـــة لتوقيـــع اتفاقية شـــراء خط 
أنابيب صغيرة الحجم لمدة 5 سنوات، 
مطلوبـــة لمشـــاريع التنميـــة الميدانيـــة 
وأنشطة الصيانة الحالية الستخدامها 
فـــي نقـــل النفـــط أو الغـــاز مـــن منطقة 
اإلنتـــاج إلـــى منشـــأة تخزيـــن أو خـــط 
أنابيـــب أكبر، تقـــدم إليهـــا 7 عطاءات 
علـــق اثنـــان منهـــا وأقل عطاء لشـــركة 
ورشة البحرين بنحو 6.3 مليون دوالر 
)مـــا يعـــادل نحـــو 2.4 مليـــون دينـــار(، 
وأكبرهـــا بقرابة 52.2 مليون دوالر )ما 

يعادل 19.6 مليون دينار(.

15 مناقصة ومزايدة بإجمالي 93 عطاء

وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
مناقصـــة   15 فتـــح  المجلـــس  موقـــع 

ومزايـــدة )10 مناقصات و5 مزايدات( 
تابعـــة لـ 6 جهـــات حكوميـــة، بإجمالي 
93 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم 17 عطـــاء 
تابعـــة لــــ 8 مناقصـــات. وبلـــغ مجموع 
أقل العطاءات نحـــو 6.8 مليون دينار 
لــــ 89 عطـــاء، في حين تم اســـتثناء 4 
عطاءات لصعوبة تحصيل المعلومات 
موقـــع  علـــى  بهـــا  المتعلقـــة  الفنيـــة 

المجلس.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
لتقديـــم  أولهمـــا  الخليـــج،  طيـــران 
الخدمـــات التموينية فـــي مطار نينوي 
اكويـــون الدولي فـــي مانيـــا بالفلبين 
تقـــدم إليها عطاءان علق أحدهما وتم 
اإلفصـــاح عـــن عطـــاء بنحـــو 638 ألف 
دوالر )مـــا يعـــادل 239.9 ألـــف دينـــار(، 
لتوفيـــر هديـــة مســـتلزمات  والثانيـــة 

الحج تقدم إليها 4 عطاءات.
المجلـــس مناقصـــة إلدارة  كمـــا فتـــح 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
مـــن  وصلـــة   1972 لشـــراء  والمـــاء 
وصات مواســـير حديدية، تقدم إليها 
ألـــف   28.9 بنحـــو  أقلهـــا  4 عطـــاءات 

دينار.

 1.2 مليون دينار لمواقع إعالنية بالمحرق

إلـــى ذلـــك، طرحـــت بلديـــة المحرق 5 
مزايـــدات فـــي الجلســـة أمـــس لتأجير 
مواقـــع إعانية فـــي محافظة المحرق 

بنحو 1.5 مليون دينار؛ وكان قد تقدم 
إليها 20 عطاء علق اثنان منها.

وكانـــت أول المزايـــدات التـــي فتحهـــا 
لتأجيـــر  أولهـــا  للبلديـــة،  المجلـــس 
موقعين إعانين من نوع “يوني بول” 
علـــى شـــارع الغـــوص وشـــارع المطار 
بمحافظـــة المحـــرق لمـــدة 5 ســـنوات 
بقيمـــة 147.5 ألـــف دينـــار، وكان قـــد 
والثانيـــة  عطـــاءات،   4 إليهـــا  تقـــدم 
لتأجیـــر 7 مواقـــع إعانیـــة مـــن نـــوع 
“یوني بول” على جســـر الشیخ عیسى 
بـــن ســـلمان بمحافظة المحـــرق بقيمة 
612.5 ألف دينار، وكان قد تقدم إليها 

7 عطاءات علق أحدها.
فيما تعلقـــت الثالثة بتأجير 95 موقًعا 
إعانًيا على أعمدة اإلنارة في شوارع 
متعـــددة بالمحافظـــة لمدة 5 ســـنوات 
بنحـــو 203 ألف دينـــار، وكان قد تقدم 
 4 لتأجيـــر  والرابعـــة  عطـــاءان،  إليهـــا 
مواقـــع إعانيـــة من نـــوع “يوني بول” 
على شـــارع خليفة الكبيـــر بالمحافظة 
ألـــف   67.5 بقيمـــة  ســـنوات   5 لمـــدة 
دينـــار، وكان قـــد تقدم إليهـــا عطاءان، 
بانتفـــاع  مزايـــدة  لطـــرح  واألخيـــرة 
بتأجيـــر موقعيـــن إعانييـــن مـــن نوع 
“يونـــي بـــول” لمـــدة 5 ســـنوات بقيمـــة 
137.5 ألف دينار، وكان قد تقدم إليها 

5 عطاءات علق أحدها.

رسم تخيلي لمركز التصلب اللويحي بالمحرق

2 % النمو المتوقع 
للناتج المحلي اإلماراتي

توّقع مصرف اإلمارات المركزي نمو 
الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
األخير من  الربع  بنسبة 2 % خــال 
عام 2019 وهي نسبة أعلى من تلك 
العام  الثاني من  الربع  المسجلة في 
ذاته والبالغة 1.7 %، األمر الذي يعد 
الــذي  الكبير  التحسن  على  مــؤشــًرا 
بمختلف  الوطني  االقتصاد  يشهده 
التي  التباطؤ  حــالــة  رغــم  قطاعاته 

تسيطر على االقتصادات العالمية.

تسجيل “الصغيرة” بـ “صندوق السيولة” حتى 19 مارس
ــة واحــــــــدة ــ ــن ــ ــس ــ ــل تـــحـــقـــيـــق هـــــامـــــش ربــــــــح إيـــــجـــــابـــــي ل ــ ــم ــ ــش ــ الـــــــشـــــــروط ت

قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب 
أحمــد صبــاح الســلوم، إن باب التســجيل مفتوح أمام المؤسســات الصغيرة 
البحرينية للحصول عل تسهيات صندوق السيولة حتى 19 مارس المقبل، 
وإن الموعد الذي أعلنته بعض الجهات بخصوص غلق باب التقديم في 16 
يناير 2020 يخص المؤسســات الكبيرة وليس الصغيرة، علًما بأن فتح باب 

ا منذ 18 ديسمبر الجاري أي قبل نحو أسبوع. التقديم قد بدأ فعليًّ

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  وكان   
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء، 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد 
أعلن خال الملتقى الحكومي 2019 
لـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
عن تكليفه بإنشاء صندوق للسيولة 

بقيمـــة 100 مليون دينار بهدف دعم 
شركات القطاع الخاص للتغلب على 
التحديـــات التي تواجههـــا وتمكينها 
مـــن االســـتمرار والنمو ممـــا يعّزز من 
مساهمات قطاع المال واألعمال في 

النمو االقتصادي.
 وقال الســـلوم “بدأ صندوق السيولة 

اعتباًرا من يوم األربعاء 18 ديسمبر 
فـــي   2020 مـــارس   19 إلـــى   2019
تلقي طلبات الحصول على التمويل 

المؤسســـات  أصحـــاب  قبـــل  مـــن 
الصغيرة والمتوســـطة، حيث ســـيتم 
تقديـــم تســـهيات ائتمانيـــة بمعـــدل 
فائـــدة تبلغ 2.5 % ولمدة 3 ســـنوات 
كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث ال 
يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة عن 250 ألف دينار”.

 شروط ومعايير االستحقاق

علـــى  الموافقـــة  أنـــه ســـتتم  وأكـــد   
قبـــول طلبات التمويـــل بعد االطاع 
علـــى الطلـــب والتأكد من اســـتيفائه 
لكافة شـــروط ومعايير االســـتحقاق 
االئتمانـــي  والتقييـــم  المحـــددة 

للشـــركات المقدمـــة للحصـــول علـــى 
التســـهيات االئتمانيـــة، إضافـــة إلى 
قيـــام المصارف المشـــاركة بدراســـة 
مـــدى حاجـــة الشـــركة أو المؤسســـة 
لتســـديد  االئتمانـــي  للتســـهيل 
التزاماتهـــا قصيرة األجـــل، باإلضافة 
إلى دراســـة مدى تأثير هذا التمويل 
على اســـتقرار الشـــركة أو المؤسسة 

ا. ماليًّ
وأشـــار الســـلوم إلـــى أنه تـــم تحديد 
التـــي  االســـتحقاق  معاييـــر  عـــدة 
يجب توافرها للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي 
أقل مـــن 3 ماييـــن دينـــار للحصول 

علـــى التســـهيات االئتمانيـــة، التـــي 
يتـــم تمويلها من خال بنك البحرين 
للتنميـــة، فـــي أن تمتلـــك المؤسســـة 
ا نشًطا، وأن تكون نسبة  سجًا تجاريًّ
مســـاهمة البحرينييـــن األغلبية، وأن 
تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية 
فـــي البحرين، إلى جانـــب أن تمتلك 
المؤسســـة نموذًجـــا ألعمـــال تجارية 
مستدامة وأال تكون قد قدمت طلًبا 
إلعـــادة التنظيم أو التصفية حســـب 
قانـــون اإلفـــاس، إضافـــة المتاكها 
قوائـــم ماليـــة للســـنة الماليـــة 2018، 
وهامـــش ربح إيجابي لســـنة واحدة 
خال فترة الثاث سنوات الماضية.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

 أحمد السلوم 

أمل الحامد

2.1
دينار مليون 

تنافست 5 شركات على مناقصة بنك اإلسكان لتعيين استشاري لعمل التصميم  «
واإلشراف على مشروع )دانات السيف II( في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات أمس تقدم إليها 11 عطاء فني وعلق 5 منها.ويحتوي المشروع على 
شقق سكنية ومحالت تجارية بمساحة بناء تقدر بـ 42,560 متر مربع من إجمالي 

المساحة المبنية، إضافة إلى مواقف للسيارات ومناطق ترفيهية، وكذلك مساحة 
األرض للمشروع 3,264 متر مربع تم تصنيفه )استشاري أ( من قبل مجلس 

تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

مناقصة لتعيين استشاري لـ “دانات السيف II” اإلسكاني

أبوظبي - اإلمارات المركزي



ا قبل اختياره حلية من الذهب تحمل  يبحث ميشــيل عن هدية مناســبة لزوجته بمناســبة عيد الميالد، يفكِّر مليًّ
حبة لؤلؤ بحرينية صغيرة مع سلسلة. يؤكد ميشيل، وهو مهندس ديكور لبناني، أنها السنة األولى له ولزوجته 
التي يقضيان فيها عشية الكريسماس في المملكة، كونهما انتقال للعيش بالمنامة منذ شهر مارس الماضي فقط.

 أشـــاد باألجواء الجميلـــة التي توفرها 
البحريـــن فـــي هـــذه األيـــام باألســـواق 
والشـــوارع، )...( هدوء وأناس لطيفون 
رأس  بأعيـــاد  االحتفـــال  مـــن  وشـــيء 
الســـنة، فقـــد وضعـــت بعـــض الفنـــادق 
والمحـــال التجاريـــة األشـــجار المزينـــة 

وبعض مظاهر الفرح.
 وتنتعـــش مبيعات الهدايـــا والحلويات 
واأللعاب والورود والمالبس والمطاعم 
لـــه عالقـــة بالعيـــد  والفنـــادق وكل مـــا 
في هـــذه األيام، حيث تســـتعد المحال 
لهـــذه المناســـبة وتعرض مـــا لديها على 

واجهاتها الستقطاب الزبائن.
 وبحكـــم وجـــود جاليـــات أجنبيـــة فـــي 
أكثـــر  إلـــى  تعدادهـــا  يصـــل  البحريـــن 
من نصـــف مليون نســـمة تقريًبـــا، كثير 
منهم مســـيحيون فإن األســـواق تنشط 
فـــي أعيادهم، حيـــث يشـــترون الهدايا 
المطاعـــم  فـــي  لالحتفـــال  ويخرجـــون 
األماكـــن  مـــن  وغيرهـــا  والفنـــادق 

الترفيهية.
 لكن “ال تأتي الرياح بما تشتهي السفن” 
كمـــا يقـــول البائـــع فـــي محـــل للذهـــب 
بمدينة الذهب في المنامة، الذي أكد أن 
الحركة هـــذا العام قليلـــة و”متواضعة” 
تماشـــًيا مـــع الركـــود االقتصـــادي الذي 

أصاب كل شيء تقريًبا.
 وبّيـــن أن القدرة الشـــرائية لدى الناس 
تغّيرت كثيًرا قياًسا بالسنوات السابقة، 
فهنـــاك غـــالء بالمعيشـــة وزيـــادة فـــي 
مصاريف العائالت مع ثبات بالرواتب.

وأوضـــح أن محلـــه كان فـــي مثل هذه 

بنســـب  يبيـــع  باألعيـــاد  أي  المواســـم، 
كبيـــرة تعـــوض كل أيام الكســـاد طوال 
العام، األمر الذي لم يحصل هذه السنة.
 إلـــى ذلك، أشـــار الفلبيني أنـــدرو، الذي 
يعمل في محل لبيـــع الزهور، أن العمل 
خـــالل اليوميـــن الماضييـــن كان جيًدا، 
والطلب ارتفع على الباقات تماشـــًيا مع 
األعياد، حيـــث يفّضل الكثيرون إهداء 

الورود في هذه المناسبة.
 وبّين أنه، على الصعيد الشخصي، رّتب 
مع أصدقائـــه من أبناء بلـــده لالحتفال 
بـــرأس الســـنة الميالديـــة، كعادتهم كل 
عـــام، موضًحـــا أنهـــم يكتفـــون باللقـــاء 

فـــي بيت أحدهم بدالً مـــن الذهاب إلى 
مطعم أو فندق، ألسباب مالية.

 ولـــم يعـــد االحتفـــال بأعيـــاد الميـــالد 
ورأس السنة مقتصًرا على المسيحيين 
مـــن  غيرهـــا  أو  البحريـــن  فـــي  ســـواء 

الدول.
ويشّكل المسيحيون نحو 10.2 % من 
ســـكان البحريـــن )بحســـب إحصـــاءات 

 150 نحـــو  أي   ،)2017 للعـــام  رســـمية 
ألًفا، إذا مـــا علمنا أنه يعيش على أرض 

المملكة نحو مليون ونصف نسمة.
 كمـــا تنتعـــش الفنـــادق والمطاعـــم هي 
األخـــرى باالعتمـــاد علـــى زوار المملكـــة 
الســـيما  األخـــرى،  الخليـــج  دول  مـــن 

األجانب المقيمين بالسعودية.

والتعايـــش  التســـامح  جـــو  ويســـمح   
والتعدد واالنفتاح في البحرين بحرية 
االحتفـــال والتزييـــن وإبـــداء مظاهـــر 
العيـــد دون تحفـــظ، وهـــو أمـــر ليـــس 
مقتصًرا على أعياد الميالد، بل يشـــمل 
الدينيـــة  والمناســـبات  األعيـــاد  جميـــع 
الموجـــودة  الطوائـــف والملـــل  لجميـــع 

وتحتضـــن  المملكـــة.  أرض  علـــى 
المنامـــة كنائـــس ومعابـــد للمســـيحيين 
والبهائييـــن  والبوذييـــن  والهنـــدوس 

والسيخ والبهرة.
 ويعتبـــر األول مـــن ينايـــر فـــي كل عام 
إجـــازة رســـمية فـــي البحريـــن، حيـــث 
تعّطـــل وزارات ومؤسســـات وهيئـــات 

الدولة بمناسبة رأس السنة الميالدية.

business@albiladpress.com09

التعايش والتسامح يفسح المجال لالحتفال

االقتصاد العالمي في 2019.. غيوم وإرهاصات أزمة
365 يوًمــا مليئــة بالغيــوم، واألرقــام المخيبــة للطموحــات، والتحذيــرات المتشــائمة؛ 

ليكون 2019 شاهًدا على أسوأ أداء سنوي منذ األزمة  المالية العالمية. 

ويعتبر هذا األداء بمثابة إشارة على قرب 
توديـــع االقتصاد العالمي ســـنوات متتالية 
مـــن التعافي، وهو ما بـــدأ يلوح في األفق 
مـــع نهاية 2018 مـــع حقيقة أنه كان كذلك 
العام الـــذي قامت خالله البنـــوك المركزية 
الكبرى باالبتعاد عن السياسات التحفيزية 
رويًدا رويًدا.  لكن هذه اإلشـــارات تحولت 
إلى واقع فعلي بمرور الوقت يتجســـد في 
تباطـــؤ ملحوظ فـــي النشـــاط االقتصادي؛ 
ليرفـــع الجميـــع راية التحذيـــر من عاصفة 
دفـــع  الـــذي  األمـــر  االقتصـــادي،  الركـــود 
البنـــوك المركزيـــة العالمية بقيـــادة مجلس 
موقـــف  لتبديـــل  الفيدرالـــي  االحتياطـــي 
إلـــى  التشـــديد  مـــن  النقديـــة  سياســـتهم 

التيسير.
 وفـــي العـــام الـــذي شـــارف علـــى االنتهاء، 
تعّززت تلك اإلشـــارات ليتعرض االقتصاد 
العالمي إلى كبوات جمة، دفعت المراقبين 
الدوليين إلـــى خفض تقديرات نمو الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي العالمـــي مـــرات عـــدة 
حتى باتت رؤيتهم األخيرة تتمثل في أن 
2019 ســـوف يسجل أقل مســـتويات نمو 

منذ 10 سنوات مضت.
 وتكمـــن تلـــك الكبوات في قضايا شـــائكة 
كاالحتـــكاكات  بالفعـــل؛  قائمـــة  تـــزال  ال 

التجاريـــة مـــع عـــدم اليقيـــن السياســـي أو 
موقـــف  إلـــى  باإلضافـــة  الجيوسياســـي 

السياسة النقدية.
 وتعتبـــر الخالفات الجيوسياســـية بمثابة 
محرك رئيســـي لالقتصاد واألســـواق على 
الصعيد العالمي، مـــع تصدر التوترات بين 
الواليـــات المتحـــدة والصين المشـــهد وإن 
كان هنـــاك بعـــض التهدئة مـــن حين آلخر، 
إضافـــة إلـــى عـــدم اليقيـــن بيـــن المملكـــة 
المتحـــدة واالتحاد األوروبـــي، وفًقا لبالك 
روك.  وال يمكـــن إنكار حقيقة أن المخاطر 
بظاللهـــا  ألقـــت  بالبريكســـت  الصلـــة  ذات 
الســـلبية على المملكة المتحـــدة واالتحاد 
وســـط  العـــام  هـــذا  فـــي  مًعـــا  األوروبـــي 
عـــدم اليقين الـــذي ألحق الضرر بالنشـــاط 

االقتصادي.
 ولـــم يكن تباطؤ النمو االقتصادي مســـألة 
مقتصـــرة علـــى اقتصاديـــات بعينهـــا، لكنه 
امتـــدت إلى كافة أنحـــاء العالم مع حقيقة 
أن االنكماش االقتصادي أصاب دول مثل 

ألمانيا وهونج كونج وغيرهما الكثير.
 وفـــي غضون أربع مـــرات متتالية، خفض 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي تقديـــرات النمـــو 
 2019 عـــام  خـــالل  العالمـــي  االقتصـــادي 
مـــن 3.5 % إلـــى 3 % التـــي من شـــأنها أن 

تكون أدنى وتيرة نمـــو منذ األزمة المالية 
الدولـــي  الصنـــدوق  ويرجـــع  العالميـــة.   
الضعـــف في النمـــو - الـــذي كان وراء تلك 
المراجعـــات بالخفض - إلى التدهور الحاد 
في النشـــاط الصناعي والتجـــاري العالمي 
مع التعريفـــات الجمركية المرتفعة إضافة 
إلـــى عـــدم اليقيـــن الـــذي ُيدمر االســـتثمار 

والطلب على السلع الرأسمالية.
المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر  وتراجـــع   
كثيـــرة  دول  فـــي  والخدمـــي  الصناعـــي 
هـــذا العـــام دون مســـتوى 50 نقطـــة، وهو 
الحـــد الفاصـــل بيـــن التوســـع في النشـــاط 
وانكماشـــه.  ويعتقد كذلـــك صندوق النقد 
أن صناعة الســـيارات التي شهدت تراجًعا 
في األداء بســـبب مجموعة مـــن العوامل؛ 
معاييـــر  عـــن  الناجمـــة  كاالضطرابـــات 
انبعاثـــات الوقـــود الجديـــدة فـــي منطقـــة 
اليـــورو والصيـــن، كانـــت لهـــا آثـــار ســـلبية 
دائمة على الوضع االقتصادي بشكل عام.

ولعبـــت السياســـة النقديـــة دوًرا كبيًرا في 
دعم االقتصـــاد العالمي وتقليـــل المخاطر 
الهبوطية على النمـــو، إال أن بيئة معدالت 
إلـــى  الفائـــدة المنخفضـــة للغايـــة إضافـــة 
التحول للنطاق السالب في بعض الحاالت 

يعنـــي أن البنوك المركزيـــة باتت تفتقر لما 
يمكن أن تفعله.

 ومـــن الجديـــر بالمالحظة أنه مـــع حقيقة 
وجـــود معـــدالت الفائـــدة عند مســـتويات 
فـــإن  التاريخيـــة،  بالمعاييـــر  متدنيـــة 
صنـــاع  أمـــام  محـــدودة  تبـــدو  المســـاحة 
السياســـة لمواجهة المـــأزق االقتصادي أو 
تحفيـــز النمـــو في ظل نفـــاد أدوات البنوك 
المركزيـــة  البنـــوك  وتعتبـــر  المركزيـــة.  
فـــي موقـــف ضعيـــف للغاية وال تســـتطيع 
فعـــل المزيـــد، وفًقـــا لمـــا يقوله المستشـــار 
االقتصـــادي فـــي مجموعة أليانـــز العالمية 
“محمد العريـــان”.  وتواصـــل االقتصادات 
المتقدمة التباطؤ صـــوب أدنى إمكانياتها 
على المدى الطويل، حيث خفض صندوق 
النقـــد تقديراتـــه فـــي تلك الـــدول إلى 1.7 
% خـــالل عـــام 2019 مقارنـــة مـــع 2.3 % 

المسجلة في العام السابق.
 وتنجـــح تلك الـــدول في الصمود بســـبب 
وتحفيـــز  القويـــة  العمـــل  ســـوق  ظـــروف 
السياســـة النقديـــة؛ كونهمـــا يصلحـــان مـــا 

أفسده الطلب الخارجي األضعف.
وبالنســـبة للنمـــو داخل األســـواق الناشـــئة 
تعديـــالً  فشـــهد  الناميـــة،  واالقتصاديـــات 

كذلـــك بالخفـــض إلـــى 3.9 % فـــي العـــام 
الحالـــي مقارنة مـــع 4.5 % المســـجلة في 

عام 2018.

 “أكسفورد إيكونوميكس”: 2.5 % النمو العالمي

المؤسســـة  تقييمـــات  نمـــوذج  وبحســـب   
البحثية “أكســـفورد إيكونوميكس” والذي 
يرصـــد أداء 200 دولـــة حـــول العالم، فإنه 
مـــن المتوقـــع أن ينمـــو االقتصـــاد العالمي 
بنحو 2.5 % في عام 2019، وهي القراءة 
التي من شأنها أن تكون األضعف منذ عام 
2009. وفي رســـالة جديـــدة تأكيدية على 
هـــذا الوضع غير المريـــح هذا العام، قررت 
منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية هي 
األخـــرى تقليـــص توقعاتهـــا للنمـــو العالمي 

منذ األزمة المالية العالمية عند 2.9 %.
 ويأتي الخفض هذه المرة وسط قلق أكبر 
حيال فشـــل الحكومات فـــي التغلب على 
التحديـــات العالمية كتغيـــر المناخ ورقمنة 
االقتصاديـــات إضافـــة إلى اســـتمرار حالة 

عدم اليقين بشكل مرتفع.
 ولـــم يكـــن الوضع أفضـــل حاالً علـــى صعيد 
تهديـــد الديـــون العالمية كونهـــا تتراكم يومًا 

بعـــد يـــوم منـــذ عـــام 2008 وتضغـــط علـــى 
العالمـــي  الديـــن  وبلـــغ  العالمـــي.  االقتصـــاد 
250.9 تريليون دوالر في غضون أول ســـتة 
أشـــهر من عـــام 2019 لكن يتوقع أن يكســـر 
حاجـــز الــــ255 تريليون دوالر بحلـــول نهاية 
العام، طبًقا لحسابات معهد التمويل الدولي.

 320 % الدين العالمي من “الناتج المحلي”

 ويقـــف الديـــن العالمي عند مســـتوى 320 
% مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي العالمي، 
وهو األمر الذي يفاقم من المخاوف حيال 
التعثر عن الســـداد. كما أن ديون الشركات 
العالمية ُتنذر بخطر آخر، بحسب صندوق 
النقـــد، حيـــث يتكالـــب المســـتثمرون على 
هذا الســـوق رغبًة في تحقيق عوائد أعلى 
عبـــر األصول ذات المخاطـــر المرتفعة في 
ظـــل بيئـــة معـــدالت الفائـــدة المنخفضـــة 
ا  للغاية.   وُيشـــكل تغير المناخ عبًئا إضافيًّ
تشـــير  حيـــث  العالمـــي،  االقتصـــاد  علـــى 
دراســـة حديثة أجرتها وحـــدة المعلومات 
االقتصادية إلى أن هذه القضية قد تؤدي 
إلـــى خفـــض قـــدره 3 % فـــي النمـــو فـــي 

غضون الثالثين عاًما القادمة.

دبي - مباشر

“البنوك المركزية” تبّدل سياستها النقدية 
من التشديد للتيسير
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بكين - أ ف ب

أكدت بكين أمس أنها “تعارض بشّدة” 
المنصـــوص عليهـــا  القيـــود التجاريـــة 
فـــي قانون الدفـــاع األميركي الجديد، 
بعدمـــا نـــّددت بـــه فـــي وقـــت ســـابق، 
معتبـــرة أنه يعد “تدخالً” في شـــؤونها 
الداخليـــة. ويمنع “قانون إقرار الدفاع 
عليـــه  التوقيـــع  تـــم  الـــذي  الوطنـــي” 
األســـبوع الماضي اســـتخدام األموال 
الفدرالية لشـــراء مقطورات وحافالت 
مـــن الصيـــن، ويبّطـــئ رفـــع العقوبـــات 

هـــواوي  مجموعـــة  علـــى  المفروضـــة 
لالتصاالت.

 وأفـــاد الناطـــق باســـم  وزارة التجارة 
الصينية غاو فينـــغ “الحظنا أن قانون 
إقـــرار الدفـــاع األميركـــي )...( يتضمن 
الصينيـــة،  للشـــركات  معاديـــة  بنـــوًدا 
أمـــر تعارضـــه الصيـــن بشـــّدة”.  وهـــو 
ومـــن المتوقـــع أن يؤثر القانون ســـلًبا 
على أرقام الربح والخســـارة لشركتين 
المقطـــورات  مصّنعـــة   -- صينيتيـــن 

المملوكـــة للحكومـــة “ســـي آر آر ســـي 
كـــورب” و”بـــي واي دي موتـــورز” التي 
بالواليـــات  كهربائيـــة  حافـــالت  تبيـــع 

المتحدة.
 وتمنـــع قيود جديـــدة منصوص عليها 
فـــي القانـــون، واشـــنطن مـــن شـــطب 
هواوي من قائمة تابعة لوزارة التجارة 
الشـــركات  علـــى  تحظـــر  األميركيـــة 
األميركيـــة التعامـــل مـــع الشـــركة بـــال 

استثناءات محددة.

بكين تنّدد بالقيود التجارية لـ “الدفاع األميركي”
طوكيو - رويترز

أمـــس  النفـــط  أســـعار  صعـــدت 
بانفراجـــة  مدعومـــة  الخميـــس 
محتملـــة فـــي الحـــرب التجاريـــة 
بيـــن الواليات المتحـــدة والصين 
والمســـاعي التـــي تقودهـــا أوبك 
لكبـــح اإلمدادات، على الرغم من 
أن التعامـــالت اتســـمت بالهـــدوء 
مـــع هيمنـــة أجـــواء العطلـــة على 

الكثير من األسواق.
وبحلول الســـاعة 0651 بتوقيت 

غرينتـــش، ارتفـــع خـــام القيـــاس 
العالمي برنت 28 سنًتا أو 0.4 % 

إلى 67.48 دوالر للبرميل.
تكســـاس  غـــرب  خـــام  وصعـــد 
ســـنًتا   25 األميركـــي  الوســـيط 
دوالر   61.36 إلـــى   %  0.4 أو 

للبرميل.
كبيـــر  إينـــس  ســـتيفن  وقـــال   
محللـــي الســـوق اآلســـيوية لـــدى 
النفـــط  ”أســـعار  تريـــدر  أكســـي 

بنهايـــة  القـــوة  إظهـــار  تواصـــل 
العـــام مدعومة بمزيـــج من تقدم 
التجـــاري  االتفـــاق  فـــي  حاســـم 
بين الواليـــات المتحدة والصين، 
فـــي  أوبك/ أوبـــك+  واتفـــاق 
ديســـمبر، وتباطؤ نشـــاط )النفط( 
إلـــى  الصخـــري. كل هـــذا يشـــير 
أداء أقـــوى ألســـعار النفـــط فـــي 
الربـــع األول ممـــا كان يتوقعه أي 

شخص قبل شهرين فحسب“.

67.5 دوالر سعر برميل النفط

البالد المحرر االقتصادي | تصوير رسول الحجيري

“الكريسماس”.. فرح وتجارة
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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

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / -- حميــد محمــد حميد منصور النشــيط ---باعتبــاره المصفي 
القانونــي لشــركة - محمــد وحســين الخنيــزي وٕاخوانهــم ذ.م.م ،المســجلة 
كشــركة -ذات مســٔوولية محــدودة - بموجــب القيــد رقــم 97333-1 طالبــا 
ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من السجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة محمد وحسين الخنيزي وٕاخوانهم ذ.م.م

)CR2019-163963( إعالن رقم
تنازل أوبيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه ورثة المرحــوم: محمــد ناصر ســعد الكعبي بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/الســيدة موزة محمد ناصر ســعد 

الكعبي 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 تاريخ: 5/12/2019

رقم القيد

٢-٥٧١٨

٥-٥٧١٨

٦-٥٧١٨

٧-٥٧١٨

االسم التجاري

محمد ناصر الكعبي لاللكترونيات

ستوديو جاسم

ستوديو ناصر

مكتب الكعبي العقاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٧٢٦٧١( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة الحكمة لالستشارات 
الفنية لتنظيم حفظ الوثائق والسجالت عن طريق

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحــاب شــركة الحكمــة لالستشــارات الفنيــة لتنظيم حفــظ الوثائق 

والســجالت عــن طريــق، المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٦٥٩فــرع٤، طالبين 

تغيير االســم التجاري من الحكمة لالستشــارات الفنية لتنظيم حفظ الوثائق 

والسجالت عن طريق الى الحكمة لالستشارات الفنيةذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٠٤-١٦٥٩ 

 تاريخ: 2019/٢٤/١٢

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة كيه اوفشور ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١٣٠٥٦٤-١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة كيه اوفشــور ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
١٣٠٥٦٤-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ مور ســتيفينز - تضامن مهنية 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

)+973( 17200144
NEWCO@MSBAHRAIN.COM :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة شركة ريتيل اكسبرس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 66288

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة ريتيل اكســبرس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد 
رقم 66288، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ جاسم حسن يوسف عبدالعال 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39605262 )973+(
Jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

شركة بانياس لتنظيف المباني تضامن بحرينية ألصحابها علي الصائغ وإيمان ابراهيم
سجل تجاري رقم ١٠٩٨٤٢-١

بناء على قرار الشركاء في  شركة بانياس لتنظيف المباني تضامن بحرينية ألصحابها 
علي الصائغ وإيمان ابراهيم المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٩٨٤٢-١، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيين السادة/ علي حسن محمد سلمان الصائغ مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٦٩٩٩٩٣٨ )973+(
alihmssa@yahoo.com

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد / KRITHIV ASAN NATHAN باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

محــدودة  مســئولية  ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  لالستشــارات  كيرتــي 

بموجــب القيــد رقــم 117576، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كيرتي لالستشارات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٧١١١٨-CR2019( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية الى شركة تضامن 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد جاسم 
ســعيد مهــدي محمــد المالــك لـ مشــويات النعيم )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد 
رقــم ١٦٢٦١الفــرع رقــم ٤، يطلــب تحويــل الفــرع المذكــور مــن مؤسســة فردية الى شــركة 

تضامن برأسمال وقدره ١٠٫٠٠٠ دينار بحريني، وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. جاسم سعيد مهدي محمد 

٢. محمد جاسم سعيد مهدي محمد
وتغييــر االســم التجــاري مــن مشــويات النعيــم الى شــركة كازينو مشــويات النعيم - شــركة 

تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 تاريخ: 2019/٢٥/١٢

قيد رقم: ٨١٧٤٤-١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-832٧5( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: علي عبدالهادي يوسف السباع

االسم التجاري الحالي: اون تايم لأللمنيوم والزجاج
االســـــم التجـــاري: اون تايم لأللمنيوم
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اشــتعال االحتجاجــات رفًضــا لمرشــحي “األحزاب الفاســدة”

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

وضــع الرئيــس العراقــي برهــم صالــح اســتقالته تحت تصــرف البرلمان، أمس الخميس، تحت ضغط االحتجاجات الواســعة المســتمرة منذ أكثر من شــهرين فــي أنحاء البالد. 
وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه “يفضل االستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة”، في إشارة إلى أسعد العيداني.

وأضـــاف: “فـــي ضـــوء االســـتحقاقات 
التي فرضتها حركة االحتجاج المحقة 
ألبناء شـــعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى 
المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى 

االعتبارات الشخصية والسياسية”.
واعتبـــر الرئيـــس أن “المصالـــح العليـــا 
للبـــاد تفرض اليوم مســـؤولية وطنية 
على عاتـــق الرئيس بدعم تفاهم حول 
القادمـــة،  الحكومـــة  رئاســـة  مرشـــح 
وتســـتوجب المصلحة أن يكون عامل 
إلرادة  ويســـتجيب  لألوضـــاع  تهدئـــة 
مصـــدر  هـــو  الـــذي  العراقـــي  الشـــعب 

شرعية السلطات جميعا”.
أمـــس  وأغلـــق متظاهـــرون عراقيـــون 
بإطـــارات  بعضهـــا  طرًقـــا،  الخميـــس 
ســـيارات مشـــتعلة، فـــي بغـــداد ومدن 
في جنوب العـــراق، ضمن احتجاجات 
غاضبة ضـــد القادة السياســـيين الذين 
ما زالوا يتفاوضون للبحث عن مرشح 

بديل من رئيس الوزراء المستقيل.
خـــال  الدخـــان  ســـحب  وتصاعـــدت   
ســـاعات الليـــل، في ســـماء مـــدن بينها 
البصرة والناصريـــة والديوانية، وعلى 
امتـــداد طرق رئيســـية وجســـور تقطع 
نهـــر الفـــرات، وفًقـــا لمراســـلي فرانـــس 
برس.  وعنـــد الصباح، رفعت الحواجز 
عـــن بعـــض الطـــرق، بعـــد ســـاعات من 
قطعهـــا إلعاقة وصـــول الموظفين إلى 
مواقـــع عملهم، بينهـــا طريق يؤدي إلى 
مينـــاء أم قصـــر، فـــي أقصـــى جنـــوب 
العراق، ويســـتخدم  لاستيراد بصورة 
القطوعـــات  رئيســـية.  وســـببت هـــذه 
اختناقـــات مروريـــة وشـــلاً على طرق 
رئيســـية داخـــل وخارج عـــدد كبير من 
المـــدن، كمـــا هـــو الحـــال فـــي العاصمة 
بغـــداد، التي تعـــد ثاني أكبـــر العواصم 

العربية من حيث عدد السكان.
 ففـــي الناصريـــة، أحـــرق متظاهـــرون 

مجـــدًدا مبنى المحافظـــة الذي تعرض 
لحـــرق خال األيام الماضية، في حين 
 3 منـــذ  احتجاجـــات  المدينـــة  تشـــهد 
أشهر، كما قطعوا طرًقا وجسوًرا مهمة 

هناك.
 وفـــي الديوانيـــة، أحـــرق متظاهـــرون 
ا جديـــًدا ألحد الفصائل المســـلحة  مقـــرًّ
بقطـــع  واســـتمروا  إليـــران،  المواليـــة 
طريـــق رئيســـي يربـــط المدينـــة بمدن 

أخرى في جنوب العراق.
 وتصاعدت موجة  الغضب منذ األحد، 
بعد أســـابيع من الهدوء، في ظل حراك 
جماهيـــري قوبـــل بقمـــع أدى إلى مقتل 
حوالـــى 489 شـــخًصا، وإصابـــة مـــا ال 
يقل عـــن 25 ألًفا بجروح، ســـببه تعنت 
الحكومـــة ومـــن خلفها إيران، بحســـب 
لحقـــوق  العليـــا  المفوضيـــة  رئيـــس 

اإلنسان العراقية عقيل الموسوي
ولم تتمكن األحزاب السياسية الموالية 
إليران من االتفاق في بادئ األمر على 

ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل 
قصـــي الســـهيل لتولي منصـــب رئيس 
الوزراء المســـتقيل، عادل عبد المهدي، 
كمـــا قوبلت هـــذه المســـاعي بمعارضة 

واسعة من المحتجين.
إلـــى  اآلن  األحـــزاب  هـــذه  وتســـعى   
تقديم محافظ البصرة أسعد العيداني 
الـــذي يواجـــه انتقـــادات حادة  بســـبب 
تظاهـــرات  لقمـــع  أتخذهـــا  إجـــراءات 

خرجت صيف 2018، في محافظته.
عمـــوم  فـــي  المتظاهـــرون  ويرفـــض   
ـــا مـــن “مرشـــحي األحـــزاب”  العـــراق أيًّ
السياسية التي شاركت في حكم الباد 
خال السنوات الست عشرة الماضية. 
وهتـــف محتجـــون في مدينـــة الكوت، 
الخميـــس  حاشـــدة  تظاهـــرة  خـــال 
“نرفـــض  الجنوبيـــة،  المدينـــة  وســـط 
المتظاهـــر  وقـــال  اإليرانـــي”.   أســـعد 
ســـتار جبـــار البالـــغ 25 عاًمـــا، متحدًثـــا 
مـــن الناصريـــة، إن “الحكومـــة رهينـــة 

األحـــزاب الفاســـدة والطائفيـــة” وتابـــع 
“سنواصل االحتجاجات” حتى تحقيق 
مطالبنـــا. وقال زعيـــم التيـــار الصدري 
مخاطبًا السياسيين العراقيين: أبعدوا 
الفاســـدين عن الحكـــم وكفاكم تجاهاً 
للشعب، في وقت أكد تحالف سائرون 
عدم مشـــاركته فـــي أي اجتماع يتعلق 
باختيار رئيس الوزراء.  وكان “تحالف 
البنـــاء” قّرر ترشـــيح محافـــظ البصرة، 
رئاســـة  لمنصـــب  العيدانـــي،  أســـعد 

الوزراء خلًفا لعادل عبدالمهدي.
ُيذكـــر أن العيدانـــي هـــو ثالـــث مرشـــح 
البنـــاء”،  “تحالـــف  يطرحـــه  رســـمي 
بعـــد محمـــد شـــياع الســـوداني ووزيـــر 
التعليم قصي السهيل، واللذين ُسحب 
الشـــعبي  الرفـــض  بســـبب  ترشـــيحهما 
وتســـتمر  لهمـــا.  الواســـع  والسياســـي 
للمطالبـــة  العراقييـــن  احتجاجـــات 
بحكومـــة مســـتقلة وقانـــون انتخابـــي 

عادل.

بغداد ـ وكاالت

متظاهر عراقي مناهض للحكومة يحمل العلم الوطني عند حاجز طريق في مدينة البصرة الجنوبية )أ ف ب(

أبوظبي ـ وكاالت

قتـــل 5 مقاتليـــن مـــن الفصائـــل الموالية إليران في ســـوريا إثر غـــارات جوية 
اســـتهدفت مدينـــة البوكمال في محافظة دير الزور )شـــرق(، من دون التمكن 
مـــن تحديـــد مصـــدر الغـــارات.  وأشـــارت مصـــادر إلـــى أّن “صواريخ شـــديدة 
االنفجـــار ومجهولة المصدر اســـتهدفت مقـــر +اللواء +47 التابع لميليشـــيات 

)موالية( إليران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.
 ولفتت المصادر إلى تسجيل “انفجارات عدة”، فيما رّجحت تقارير “أن يكون 
مصدرها طائرات مســـيرة”. وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق 
في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف 
مشـــاركة فـــي النزاع الســـوري.  وقوات النظام الســـوري فـــي المحافظة تلقى 

دعًما من قوات موالية إليران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.
وفـــي 8 ديســـمبر، قتـــل خمســـة مقاتليـــن موالين إليـــران إثر غارات مشـــابهة 
اســـتهدفت محيـــط البوكمال. ووفق مصـــادر ، قتل 28 مقاتـــاً موالين إليران 

في سبتمبر، بينهم 10 عراقيين على األقل، في غارات مشابهة.
وكانت هيئة تابعة لحزب هللا اللبناني نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى 

إسرائيل، استناًدا إلى “مصدر أمني سوري”.

ا بسوريا غارات مجهولة تضرب معسكًرا إيرانيًّ

القدس المحتلة ـ وكاالت

يواجــه رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، أكبر تحــد لزعامته لحزبه 
“الليكود” منذ أكثر من عقد في انتخابات قيادته التي تجري، أمس الخميس.

لقيـــادة  انتخابـــات  أول  وفـــي 
“الليكود” منـــذ العام 2014، يواجه 
نتنياهو معارضة ملموســـة متمثلة 
بالوزيـــر الســـابق، جدعون ســـاعر، 
الـــذي أعلـــن عـــن تطلعـــه لرئاســـة 
فشـــل  بعـــد  والحكومـــة  الحـــزب 
رئيـــس الـــوزراء مرتين منـــذ بداية 
العـــام الجاري في تشـــكيل ائتاف 

حاكم.
وافتتحـــت أكثـــر مـــن مئـــة محطة 
اقتـــراع مقامة في مختلف مناطق 

إســـرائيل أبوابها في الساعة 
صباحـــا،  التاســـعة 

مفتوحـــة  وســـتبقى 
الــــ  الســـاعة  حتـــى 
وســـط  مســـاء،   11

الضعيـــف؛  اإلقبـــال  مـــن  مخـــاوف 
نظرا للظروف الجوية السيئة.

وعلـــى الرغم مـــن التوقعـــات بفوز 
أن  إال  االنتخابـــات،  فـــي  نتنياهـــو 
رئيـــس  قـــدرة  بشـــأن  التســـاؤالت 
الـــوزراء على قيادة الحزب والباد 
فـــي ظل اتهامـــه في ثـــاث قضايا 
فساد، تتيح لساعر فرصة للتنافس 
مواقـــع  إلضعـــاف  األقـــل  علـــى  أو 

نتنياهو داخل حزبه.
وســـيقود الفائـــز فـــي انتخابات 
اليوم “الليكود” في انتخابات 
علـــى  الثالثـــة  الكنيســـت 
التوالي المقرر تنظيمها 
في الثاني من مارس 

المقبل.

نتنياهو يخوض صراعا لزعامة “الليكود”

تونس ـ وكاالت

قالت الرئاسة التونسية، أمس الخميس، 
إن موقف الدولـــة محايد في ليبيا ولم 
اســـتهجنت  كمـــا  تحالـــف،  ألي  ننضـــم 
الرئاســـة التونســـية التصريحـــات حول 
فـــي  تركـــي  لحلـــف  تونـــس  انضمـــام 
ليبيـــا. كما قالت الرئاســـة التونســـية إن 
تصريحات )الرئيـــس التركي( أردوغان 
ال تعكـــس فحـــوى اجتماعه مع الرئيس 

قيس سعيد.
أن  التونســـية  الرئاســـة  وأضافـــت 
“االدعـــاءات الزائفـــة حـــول موقفنا من 
ليبيـــا تنم عن ســـوء تقدير”، مؤكدة أن 
الرئيـــس “حريـــص علـــى ســـيادة الباد 

وحرية قرارها”.
وقالـــت المكلفـــة باإلعـــام في رئاســـة 
الجمهورية التونســـية، رشـــيدة النيفر، 
في تصريح لـ “الصباح نيوز”، إن تونس 
متمســـكة بحيادهـــا في الملـــف الليبي، 

وهـــي على نفس المســـافة من مختلف 
تحالـــف،  ألي  تنضـــم  ولـــم  األطـــراف 
مشـــددة: “ندعو لتغليب الحل الســـلمي 

في ليبيا وحقن الدماء”.
ونفـــت النيفـــر ما ورد على لســـان وزير 
داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، 
فتحي باشاغا، الذي قال، خال مؤتمر 
صحافي ُعقـــد في تونس: “إن حكومة 
الوفـــاق ســـتكون فـــي حلـــف واحد مع 

تركيا وتونس”.
وإيطاليـــا  مصـــر  أعلنـــت  ذلـــك،  الـــى 
رفضهمـــا ألي تدخـــات خارجيـــة فـــي 
أكـــد  هاتفـــي  اتصـــال  وخـــال  ليبيـــا. 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
ورئيـــس الـــوزراء اإليطالـــي جوزيبـــي 
كونتـــي، علـــى ضـــرورة تســـوية األزمة 
ألمـــن  تهديـــدا  تمثـــل  التـــي  الليبيـــة، 

المنطقة بأكملها.

الرئيس التونسي مع نظيره التركي في مطار تونس قرطاج الدولي أمس األول )أ ف ب(

رفض إيطالي مصري للتدخل الخارجي في الشــأن الليبي
تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم ألي تحالف

طهران ـ وكاالت

شهدت عدة مدن إيرانية تجمعات لتأبين 
ضحايـــا االحتجاجات الذين ســـقطوا في 
مظاهرات نوفمبر الماضي، وســـط أجواء 
أمنيـــة مشـــددة وحملـــة اعتقاالت تشـــنها 
األجهزة األمنية التي تخشـــى أن تتحول 

هذه التجمعات إلى احتجاجات جديدة.
وأفـــادت تقارير من إيران أن قوات األمن 
بوحـــدات  مدعومـــة  الثـــوري  والحـــرس 
مكافحـــة الشـــغب تفـــرض حالـــة طوارئ 
غيـــر معلنـــة، وحولـــت بعـــض المـــدن إلى 
ثكنات عسكرية، وتقوم بعمليات تفتيش 
ودوريات بالسيارات والدراجات وتعتقل 
النـــدالع  تحســـبا  فيـــه  تشـــتبه  مـــن  كل 

احتجاجات مساء الخميس.
أمـــس  اإليرانيـــة  األمـــن  قـــوات  وقامـــت 
باعتقـــال العشـــرات الذيـــن تجمعـــوا فـــي 
مقبـــرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، 
بنـــاء علـــى دعـــوات عبر مواقـــع التواصل 

للتضامن مع ضحايا انتفاضة نوفمبر.
الـــى ذلـــك، حّذر قائـــد الشـــرطة اإليرانية، 
حســـين أشـــتري، المواطنيـــن مـــن مغبـــة 
إلـــى  االحتجاجـــات  فيديوهـــات  إرســـال 
القنوات المعارضة أو إلى أشخاص خارج 

الباد. 
الفيديوهـــات  وقـــال أشـــتري إن إرســـال 
المعارضـــة  الفضائيـــات  إلـــى  والصـــور 
يعاقـــب  جريمـــة  اإليرانيـــة،  للجمهوريـــة 

عليهـــا القانـــون، وســـيتم التعامـــل مع كل 
مـــن يرســـل الفيديوهـــات والصـــور وفـــق 

القانون.
واجتاحـــت احتجاجـــات شاســـعة إيـــران 
فـــي أكتوبر الماضـــي بعد قـــرار الحكومة 
رفع أســـعار الوقود، وفي نوفمبر الماضي 
تم اتخاذ إجراء غير مســـبوق، إذ قطعت 
البـــاد،  عمـــوم  عـــن  اإلنترنـــت  خدمـــات 

ومارسة القمع ضد المتظاهرين.

جانب من االحتجاجات في إيران

تحّذير من نشــر فيديوهات االحتجاجــات إلى القنوات المعارضة
إيران.. حملة اعتقاالت ترافق تأبين ضحايا االنتفاضة

القاهرة ـ وكاالت

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تعتبر محل اهتمام كبير 
من العالم، والقوى الدولية تدرك أهمية استقرار المنطقة، مشيًرا إلى أن مصر 

ركيزة استقرار حقيقية لعودة االستقرار للمنطقة بأسرها.

ــيــــس الــــمــــصــــري، فــي  ــ ــرئ ــ  وأشـــــــــار ال
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى هــامــش 
الحيواني  اإلنــتــاج  مــشــروع  افــتــتــاح 
ــفــيــوم جــنــوبــي  الــمــتــكــامــل بــمــديــنــة ال
داخلية  رسالة  هــذه  أن  إلــى  القاهرة، 
وخارجية.  وأضاف السيسي أن مصر 
في  االســتــقــرار  تحقيق  نحو  تتحرك 
يتم حل  أن  ليبيا ومن مصلحة مصر 
كامل  على  الــوحــدة  وتتحقق  األزمـــة 

تعقيد  أن  مــضــيــًفــا  الــلــيــبــي  الـــتـــراب 
يفتح  قد  ليبيا  األوضــاع في 

بابا للحل.
ــد  ــ ــي ــ ــع ــصــ ــ ال عــــــلــــــى   
ــّدد  ــ ــي، شــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ ــ ال
السيسي على أهمية 

االستقرار لضمان استكمال مشروعات 
البسيط  ــمــواطــن  ال وشـــعـــور  الــتــنــمــيــة 
مؤكًدا  االقتصادية،  األوضــاع  بتحسن 
بحركة  مرتبط  السياسي  اإلصــاح  أن 

المجتمع وتفعيل العمل الحزبي.
ا على سؤال بشأن تزامن   وأضاف ردًّ
والمحلية  الــبــرلــمــانــيــة  االنــتــخــابــات 
ــات مــجــلــس الــشــيــوخ إلــى  ــتــخــاب وان
لــنــقــاش  ــر  ــ ضـــــرورة أن يــخــضــع األمـ
مجتمعي واسع. ووّجه السيسي 
أكد خالها  للمصريين  رسالة 
عـــلـــى تــحــســن األوضــــــاع 
ــار  ــمــ ــ ــي ث ــ ــنـ ــ وبـــــــــــدء جـ
ــوات اإلصــــــاح  ــ ــنـ ــ سـ

االقتصادي.

السيسي: مصر ركيزة استقرار حقيقية للمنطقة بأسرها
واشنطن ـ وكاالت

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي 
مصابــة بالجنــون، ولمجــرد أن حزبهــا يمتلك أغلبية بســيطة في مجلــس النواب، 

تريد عزل الرئيس. 

 وكتب ترامب في تغريدات نشرها على 
حســـابه فـــي “تويتـــر”، أمـــس الخميـــس: 
“لمـــاذا يجـــب الســـماح لجنـــون نانســـي 
بيلوســـي، لمجرد أن لديها أغلبية طفيفة 
رئيـــس  بإقالـــة  النـــواب،  مجلـــس  فـــي 
الواليات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على 
صـــوت واحـــد مـــن الجمهورييـــن داخـــل 
مجلـــس النـــواب”.  وتابـــع ترامـــب فـــي 
تغريداتـــه: “لم تكن هناك جريمة، وكانت 

المكالمـــة مـــع أوكرانيـــا مثاليـــة، ألن 
اتصالـــي برئيـــس أوكرانيا لم 

يكشف ممارسة ضغوط 
عليه”.

الرئيـــس  وقـــال 
إن  األميركـــي 

ولـــم  كانـــت خدعـــة،  عزلـــي  “إجـــراءات 
تؤد إلى أي شـــيء”، مشـــيًرا إلـــى أنها لم 
تكـــن عادلـــة على اإلطـــاق، ولم تســـتند 
ويّتهـــم  منطقيـــة.  إجـــراءات  أي  إلـــى 
الديمقراطيـــون الرئيـــس األميركـــي بأنه 
جّمد مســـاعدة عســـكرية لحكومة كييف 
بهدف إجبار الرئيس األوكراني فاديمير 
زيلينســـكي، على فتح تحقيق بشـــأن ما 
يقول إنه “قضايا فساد” تتعلق بنشاطات 
نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه 
هانتـــر بايدن، داخـــل أوكرانيا، مع 
العلم أن جو بايدن هو المرشح 
الديمقراطـــي المحتمـــل في 
الرئاســـية  االنتخابـــات 

المقبلة 2020.

ترامب: بيلوسي مجنونة وتريد إدارة الجمهوريين

غارات إسرائيلية 
على قطاع غزة

للجيش  تابعة  ومروحيات  طائرات  شّنت 
اإلسرائيلي غارات على عدة أهداف تابعة 
لحركة حماس في قطاع غزة، صباح أمس 
ضربها  التي  األهــداف  بين  ومن  الخميس. 
سالح الجو اإلسرائيلي، مجمعات عسكرية 
تابعة لحماس، وصفتها إسرائيل بـ”أهداف 
إرهابية”. وتأتي تلك التطورات بعد إطالق 
باتجاه  غــزة  قطاع  مــن  صاروخية  قذيفة 
ــال بــيــان  ــ إســـرائـــيـــل مـــســـاء األربــــعــــاء. وقـ
تتحمل  “حــمــاس  إن  اإلســرائــيــلــي،  للجيش 
مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق 
التي  األعــمــال  عــواقــب  تتحمل  وهــي  منه، 

يتم القيام بها ضد إسرائيل”.

القدس المحتلة ـ وكاالت
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عندمـــا يبـــادر الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، وكما قـــال وأكد على هـــذا، بأنه 
ســـينقل مئات األلوف من الســـوريين الذيـــن كانوا قد لجأوا إلى تركيـــا في وقت مبكر 
إلى شـــمالي – شـــرقي ســـوريا، فإن هـــذا يعني أن هنـــاك “تورطًا” في خريطة ســـكانية 
جديـــدة، وحقيقة هذا هو ما كان يريده بشـــار األســـد بعد انفجـــار األوضاع “عنده” في 
عام 2011، عندما قال وأكد أنه يريد “ســـوريا مفيدة” أي “ُمفّصلة” على أســـاس طائفي 
وعلـــى مقـــاس الطائفة العلوية التـــي إذا أردنا قول الحقيقة فإنهـــا بغالبيتها إن لم نقل 
كلها عروبية وترفض المذهبية إن بالنسبة لها أو بالنسبة لباقي المكونات في هذا البلد 

الذي ال يمكن إال أن يكون عربياًّ ورمزًا للعروبة.
كان أردوغان قد فتح األبواب لالجئين السوريين على مصاريعها للعديد من الحسابات 
السياســـية، لكـــن ما لبثت الحقائـــق أن اتضحت وأن هذا التغييـــر “الديموغرافي” الذي 
كان قـــد بـــدأه منذ فترة ســـابقة والـــذي أعلن قبل أيـــام قليلة أنه سيســـتكمله، ثمنه أن 
يوافـــق بشـــار األســـد علـــى التنازل له بامتـــدادات مجزية فـــي منطقة إدلـــب وربما في 

غيرها وذلك طالما أنه قد حقق له هدف “سوريا المفيدة”!
وهكـــذا فـــإن مـــا يوجـــع القلـــب في هـــذا المجال فعالً هـــو أن ســـوريا التـــي تعتبر قلب 
الوطـــن العربـــي النابض وهي كذلك، آخذة بالتمزق واالنشـــطار وأن بشـــار األســـد الذي 

من المفترض أنه يحمل أمانة وحدتها لم يعد مشـــغوالً إالّ بالبقاء في هذا الـ “كيلومتر 
المربـــع” الـــذي بات يتحـــرك فيه ولم يعد مهتمًا إال بتحقيق هدف “ســـوريا المفيدة”، أي 
ســـوريا الطائفيـــة، وحيث إن أتبـــاع هذه الطائفة باتوا يشـــكلون األكثريـــة الفاعلة في 
دمشق الفيحاء، وهنا ومرة ثانية الطائفة العلوية الكريمة بغالبيتها ترفض “التمذهب” 
وبمعظـــم أتباعهـــا قوميـــة وعروبيـــة وروادهـــا األوائل ومن بينهـــم المعلـــم الكبير زكي 
األرســـوزي وصالح العلي وغيرهما، رفضوا إغراءات المســـتعمرين الفرنســـيين بإقامة 
دويلـــة طائفيـــة فـــي جبـــال العلوييـــن وعلـــى شـــواطئ البحر األبيـــض المتوســـط بين 
الالذقية وطرطوس مرورًا بـ “جبلة” بلد الثائر العظيم عز الدين القسام الذي يمثل رمزًا 
قومياًّ شامخًا وهو ينتمي مذهبيًا إلى الطائفة الشيعية التي لها كل التقدير واالحترام.

إن المقصود هنا هو أن رجب طيب أردوغان الذي بات يتصرف على أساس أنه “أمير 
المؤمنين” على اعتبار أنه أصبح المرشد العام للتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين بات 
يلعـــب هـــذه اللعبة الخطيرة، فهـــذا “التغيير الديموغرافي” الذي لجـــأ إليه يعني أنه مع 
هدف “ســـوريا المفيدة” التي كان قد تحدث عنها بشـــار األسد ويعني أنه سيسعى إلى 
تمدد تركيا جغرافيًا على أســـاس أنها وريثة الدولة العثمانية ســـيئة الصيت والسمعة. 

“إيالف”.

صالح القالب

“التغيير الديموغرافي”... هذا ما يريده أردوغان!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إيران... جراح بالغة لإلنسانية وإبادة جماعية
طالـــب نجـــل شـــاه إيـــران الســـابق رضـــا بهلـــوي بتقديـــم خامنئي 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدولية الرتكابه إبادة جماعية بحق الشـــعب 
اإليرانـــي، حيث قتل النظـــام اإليراني في أيام قليلة ما يربو على 
1500 إيراني في الشـــوارع، منتقدا بعض الـــدول األوروبية التي 
مازالت تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية مع هذا النظام اإلرهابي، 
وشـــخصيا كتبـــت في العام 2015 عن ضـــرورة وضع إيران تحت 
الوصايـــة الدولية لتخليص الشـــعب اإليرانـــي المغلوب على أمره 
والمسلوب اإلرادة من نظام والية الفقيه وحكم الماللي ونظامهم 
القمعـــي البربـــري الذي يحكـــم إيران بالـــدم ويتفنن فـــي اإلرهاب 

والظلم.
لكن الذي ال نفهمه هو اتساع رقعة التناقض األوروبي حول جرائم 
النظـــام اإليراني، ففي الوقت الذي أصـــدر فيه البرلمان األوروبي 
قـــراًرا يديـــن فيه مذابح نظـــام الماللي التي ارتكبها ضد الشـــعب 
خالل االنتفاضة الشـــاملة في شـــهر نوفمبر، ودعا األمم المتحدة 
إلى إجراء تحقيق شامل حول أحداث هذه االنتفاضة، نرى بعض 

الدول األوروبية تعمل كل ما في وسعها لتوقيع اتفاقيات تجارية 
مـــع عصابـــة الماللي، وهذا خلط في المناهج والفلســـفات وتمييع 
وجمود وتشـــجيع للعنف المتزايد والتعذيـــب وحمامات الدم في 
شـــوارع إيران، وفوق كل ذلك وأساســـا لكل ذلك هو دور مجلس 
األمـــن الســـلبي فـــي عقـــاب ومحاكمـــة األشـــخاص المذنبيـــن في 
الجرائم المناهضة للبشرية والجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية، 
فخامنئـــي وعصابتـــه ثبـــت تورطهـــم في إبـــادة الشـــعب اإليراني 

ويفترض أن تتخذ اليوم تدابير دولية الزمة لهذا الغرض.
مـــا يجـــري فـــي إيران ليـــس أضـــرارا عشـــوائية، إنما جـــراح بالغة 
لإلنســـانية وإبـــادة جماعية وخروج عـــن االلتزامـــات الدولية من 
أقصـــى اليســـار إلـــى أقصـــى اليميـــن، لكن ربمـــا يحـــاول أصحاب 
المصلحة من تلك الجرائم، والمستفيدون منها أن يقدموا مبررات 
وتفســـيرات خاطئة إلفـــراغ القضية من مضمونهـــا الواقعي، لكن 
ستبقى انتفاضة الشعب اإليراني قصة طويلة ومستمرة لإلطاحة 

بعصابة الماللي، فليس هناك أية حلول وسط أو تنازالت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يقوم الذكاء االصطناعي )AI( بالفعل بعمل تغيير جذري في كل من خدمات القطاع 
العام والصناعة الخاصة مع تغيير أكبر في المســـتقبل، وحجم هذا التغيير المحتمل 
شاسع، حيث يشير تقرير حديث لشركة “PwC” إلى أن الذكاء االصطناعي سيساهم 
بمبلغ 320 مليار دوالر في اقتصاد الشرق األوسط بحلول عام 2030 - أي ما يعادل 
زيـــادة بنســـبة 11 % في الناتـــج المحلي اإلجمالي خالل ما يزيـــد قليالً عن عقد من 
الزمـــان، في حين من المرجـــح أن الصناعات التجارية الخاصـــة مثل البيع بالتجزئة 
ستســـتفيد بشـــكل كبير مـــن ظهور الـــذكاء االصطناعي، فإنه مـــن المتوقع أن تحقق 
عناصـــر القطـــاع العام، بما في ذلـــك الرعاية الصحية والتعليـــم والمرافق والخدمات 

الحكومية، أكبر المكاسب.
بالنسبة للشرق األوسط، فإن هذا األمر له أهمية واهتمام خاص، نظرًا للمدينة الذكية 
والتطلعـــات الحكيمـــة الذكيـــة القتصاداتهـــا الرائدة، وقـــد أصبحت الـــدول األعضاء 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجي، مثـــل المملكة العربية الســـعودية واإلمارات العربية 
المتحـــدة، رائـــدة في هـــذا المجال بالفعل، مســـتفيدة مـــن االبتـــكارات التكنولوجية 
التـــي هي إما جاهـــزة للتبني أو التي يجري صقلها حالًيـــا أو تحجيمها ليتم تطبيقها 
علـــى نطاق أوســـع، وتمهد هذه االســـتخدامات المبكرة للـــذكاء االصطناعي الطريق 
لمســـتقبل خدمات القطاع العام من الجيل التالي الذي يمكن أن يرقى إلى مســـتوى 

اإلدارة الذكية الفعلية.

مـــن بين االســـتخدامات الحاليـــة للذكاء االصطناعي، يعد التعلـــم اآللي من بين أكثر 
األســـاليب انتشـــاًرا ولديه إمكانات هائلـــة إلحداث ثورة في الطريقـــة التي ننظر بها 
إلـــى عالم العمـــل، من خالل أتمتـــة المهام والعمليـــات الروتينيـــة ذات الحجم الكبير 
والتي تتطلب القليل من المدخالت اإلبداعية، وتشـــير التقديرات الحالية إلى أن ما 
يقدر بنحو 45 % من جميع الوظائف الموجودة في الشرق األوسط يمكن أن تكون 
مؤتمتـــة اليوم، ما يؤثر علـــى أكثر من 20 مليون موظف بدوام كامل، ويوفر 366.6 
مليـــار دوالر من دخل األجور، وهذا ينطبق على اإلدارات والوكاالت الحكومية بقدر 

ما ينطبق على القطاع الخاص.
مـــن الفوائـــد التـــي يقدمها الـــذكاء االصطناعـــي، وفورات فـــي التكاليف التشـــغيلية 
للدوائـــر الحكوميـــة، اتخاذ القرارات والحلول بشـــكل أســـرع لطلبات واستفســـارات 
المواطنين، المزيد من الدقة في حفظ الســـجالت ومعالجتها من خالل القضاء على 
الخطـــأ بشـــري، يتـــم تحرير العامليـــن بالحكومة إلجـــراء المزيد من العمـــل اإلبداعي 

واالستراتيجي.
المشـــاريع المؤثـــرة: خفضت “HMRC” فـــي المملكة المتحدة )هيئـــة صاحبة الجاللة 
لإليرادات والجمارك( جميع أوقات التعامل مع مراكز االتصال بنسبة 40 % وتكاليف 
المعالجة بنسبة 80 % من خالل تنفيذ حلول الذكاء االصطناعي التي تدعم التعلم 

اآللي.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي في الشرق األوسط

من يصنع “فوبيا االمتحانات”؟
مع بدء االمتحانات تبدأ المعسكرات الداخلية في المنازل، حيث تخيم 
على أجوائها حالة من التوتر، وهذا ما يحدث حاليًا عند كثير من األسر 
التي تعيش في قلق وترقب خالل فترة االمتحانات التي يعتبرونها فترة 
معاناة مع أبنائهم، خصوصًا مع وجود األجهزة اإللكترونية وصعوبة فك 
االرتباط بها خالل أيام المذاكرة، حيث إنها تعتبر السارق األكبر للوقت، 
وبالشـــك هناك أســـباب عديدة تقف خلف تحويـــل االمتحانات من أداة 
لقياس مستوى التحصيل لدى الطالب إلى مجرد كابوس يخيف الطلبة 

ويقلق أولياء أمورهم.
أحـــد أبـــرز هذه األســـباب غيـــاب االســـتعداد المبكـــر والتخطيـــط الجيد 
للمذاكـــرة، فكلمـــا زاد االســـتعداد قلـــت المخاوف والعكـــس صحيح، ألن 
الطالـــب يكـــون حينهـــا واثقًا من نفســـه وقلبـــه مطمئـــن ال يعتريه خوف 
أو قلـــق، وكذلك أيضًا غياب ثقافة إدارة االمتحانات بشـــكل ســـليم عند 
الطلبـــة، فوجودهـــا يضمن إجابـــات صحيحة ويبعدهم عـــن حالة التوتر 
والقلق التي تزعزع الثقة وتشتت التفكير، فالتهيئة النفسية قبل دخول 
قاعة االمتحان لها دور مهم ال يمكن إغفاله، وكيفية التعامل مع أســـئلة 
االمتحـــان وإدارة الوقت فيه، وهنا البد أن نشـــير إلى أمر مهم بالنســـبة 
إلـــى أولياء األمـــور في هذا الشـــأن فتوقعاتهم العالية نحـــو أبنائهم في 
التحصيل الدراســـي تجعل األبناء يشعرون بضغط هائل، وخوف شديد 
من عدم تحقيق آمال آبائهم، لذلك يجب على التوقف عن التفكير بهذه 
الطريقـــة، وأن ال يرفعوا ســـقف توقعات النجاح، وإظهـــار تقبلهم لنتائج 
أبنائهـــم أيـــًا كانت، فالقـــدرة علـــى التحصيل تختلف من شـــخص آلخر، 
ويجـــب عليهـــم اإليمان بطاقات وقدرات أبنائهم وتشـــجيعهم المســـتمر 

دون تحميلهم ضغوطا إضافية قد تكون ذات نتائج سلبية. 
اآلباء يقع على عاتقهم التوجيه والتشجيع والتخطيط المسبق للمذاكرة 
وزرع الثقة في نفوس أبنائهم وتنمية قدراتهم ضمن حدود إمكانياتهم 
وطاقاتهـــم؛ فهـــذه األمور يتحمل مســـؤولية تحقيقها اآلبـــاء في المقام 
األول وبغيابهـــا فإنهم يضعون أبناءهم تحت الضغط الذي يصنع “فوبيا 
االمتحانـــات” التي يصاب بها األبناء والتي تعمل على إضعاف قابليتهم 

للتعليم وتقلل تركيزهم وبالتالي تبعدهم عن أجواء اإلبداع واالبتكار.

أحمد عمران

“دراسات” وعشر سنوات من العطاء
مركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية والدولية والطاقة الـــذي يعرف اختصارا 
بمركـــز دراســـات، يعد مؤسســـة من مؤسســـات الفكـــر رفيعة المســـتوى، ليس فقط 
على المســـتوى الداخلي أو العربي، لكن على المســـتوى العالمي، فعلى مدار عشـــر 
سنوات من تأسيسه بقرار ملكي من جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة 
اســـتطاع هـــذا المركز أن يصنع لنفســـه مكانـــا ومكانة لدى الباحثيـــن وصناع القرار 

على مستويات كثيرة، وقدم الكثير للقائمين على خطط التنمية المستدامة.
وقـــد احتفـــل المركـــز الـــذي يضـــم نخبـــة وطنيـــة مـــن المتخصصيـــن فـــي البحوث 
والدراســـات في كل المجاالت قبل أيام بعيد ميالده العاشـــر، بحضور الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفة وزيـــر الديوان الملكي والدكتور الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد آل 
خليفة رئيس مجلس األمناء ولفيف من الســـفراء والدبلوماســـيين ورجال اإلعالم 
وســـط تقديـــر واحتـــرام من قبـــل المهتميـــن بما ينتجه هـــذا المركز من مســـاهمات 
محترمـــة حـــول قضايـــا الحاضـــر والمســـتقبل وإعانتـــه لواضعي الخطـــط وصناع 

االستراتيجيات في كل المجاالت السياسية واالقتصادية.
وبهـــذه المناســـبة البد لنا من تهنئة جميع الباحثيـــن في هذا المركز، وفي مقدمتهم 
الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد رئيـــس مجلس األمناء الـــذي يقود هذا الفريـــق باقتدار، 
والذي أشـــاد بدوره بعطاء وحماس الباحثيـــن وإصرارهم على التميز الذي حققوه 

خالل الفترة الماضية.
ويعـــد المركـــز تعبيـــرا واضحـــا عن فكـــر جاللـــة الملك المفـــدى حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وخطط مســـتقبل البحرين فـــي كل المجاالت خالل العقـــود القادمة، حيث 
يقـــوم المركز برصد وتحليل واستشـــراف القضايا اإلقليميـــة والدولية بموضوعية 
ودقة، ويقوم بدراســـات مسحية واستطالعات لقياس اتجاهات الرأي العام ونشر 
إصـــدارات وإقامـــة فعاليـــات فـــي صـــورة مؤتمرات ونـــدوات فكريـــة وورش عمل 
متخصصـــة، وبالتالـــي يقـــدم للباحثيـــن واإلعالمييـــن ورجـــال السياســـة وواضعي 
الخطط واالستراتيجيات رؤية كاملة وخطوطا عريضة ليس فقط حول ما يجري 
فـــي البحرين ومـــا تريد البحرين إنجـــازه خالل العقود القادمة، لكن على مســـتوى 

المنطقة والعالم. 
وبالتالي أصبح هذا المركز من أهم ثمار العهد اإلصالحي لجاللة الملك وأحد بيوت 
الخبرة العالمية ومن أكبر خمســـة مراكز بحثية في الشـــرق األوســـط، وأصبحت له 

شراكات واسعة مع العديد من المراكز والمنظمات وفي مقدمتها األمم المتحدة.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



اللجنة اإلعالمية

تســـتمر مباريـــات الـــدور 16 لبطولـــة كأس المشـــير الركـــن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة القائـــد العـــام لقـــوة 
دفـــاع البحرين لكرة القدم 2019م- 2020م وســـط أجواء 
أتســـمت بالتنافس بين الفرق والحماس والروح المعنوية 
العالية للتأهـــل إلى األدوار المقبلة التي تقام على مالعب 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
 حيث أسفرت نتائج المباراة األولى صباح أمس الخميس 
26 ديســـمبر 2019م بتأهـــل فريق القـــوة الخاصة الملكية 
إلـــى الـــدور المقبل بعد فـــوزه على فريق معســـكر المحرق 
1-4، فيما كان الفوز في المباراة األخرى من نصيب فريق 
معسكر الصمان عبر ضربات الترجيح بعد انتهاء األشواط 
األصليـــة بالتعادل اإليجابي 1-1، كمـــا تأهل كل من فريق 
الحـــرس الملكـــي إلـــى دور 8 إثر فوزه على فريق معســـكر 
الجبـــل بنتيجـــة 0-11، وفريق الدفاع الجـــوي الملكي بعد 

فوزه على فريق معسكر الفاتح بنتيجة 2-1.
 وتستمر منافسات البطولة يوم األحد المقبل بلقاء يجمع 
فريـــق الصيانـــة الفنيـــة مع نظيـــره فريق الـــدروع الملكية 
فـــي المبـــاراة األولى، وفريـــق المدفعية الملكيـــة مع فريق 

معسكر الرفاع في المباراة الثانية. 
 ومـــن المقّرر أن ُتختتم منافســـات الـــدور 16 يوم االثنين 
30 ديســـمبر 2019 بمواجهتين تجمع كال من فريق سالح 
الجـــو الملكي البحرينـــي مع فريق ســـالح البحرية الملكي 
البحريني، وفريق الشـــرطة العســـكرية الملكية أمام فريق 

الكتيبة الخاصة.

جانب من اللقاء

وســط أجــواء أتســمت بالتنافس بيــن الفــرق والحماس
استمرار منافسات الدور 16 لبطولة المشير

اللجنة اإلعالمية

كشـــف فريـــق جيبـــك عـــن نوايـــاه البطوليـــة بعد فـــوزه الكبيـــر على 
فريـــق التطويـــر بخمســـة أهداف لثالثة فـــي المباراة التـــي جمعتهما 
أمـــس األول ضمـــن األســـبوع األول من منافســـات دوري الشـــركات 
والمؤسســـات لكـــرة القـــدم وأقيمـــت المبـــاراة علـــى ملعب نـــادي ألبا 
بالرفـــاع.  وطغـــى الحمـــاس علـــى أداء الفريقيـــن في المبـــاراة التي 
تبادال فيها الهجمات الخطيرة في رغبة لتحقيق االنتصار المهم في 
االنطالقة األولى لمشوارهما في المسابقة، وقد تبّين ذلك من خالل 
التوتر والشـــد العصبي في بعض فتـــرات اللقاء. وتقّدم التطوير في 
اللقـــاء عـــن طريـــق هـــدف ســـجل بالخطأ عن طريـــق المدافـــع أحمد 
حمـــادة عنـــد الدقيقة “13”. لكن ســـرعان ما عاد جيبـــك إلى تنظيمه 
وأخـــذ األفضليـــة الهجومية بعد مرور الربع الســـاعة األولى وســـجل 
هدفيـــن األول عن طريق المتألق عبدالرحمن نور الدين والثاني عن 
طريـــق محمود حميد، لينتهي الشـــوط األول بتقـــدم جيبك بهدفين 
لهـــدف.  في الشـــوط الثاني واصل الفريـــق األحمر أفضليته في ظل 
األداء الجماعـــي والقـــدرات الفردية الرائعة إلـــى أفراد الفريق وتّوج 
الرائـــع علي عبدهللا مجهوده في اللقاء بتســـجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة “61”. التطوير تراجع أداؤه بشـــكل واضح بعد هذه النتيجة 
واندفع إلى األمام بغية تدارك الموقف لكنه لم يستغل بعض الفرص 
التـــي أتيحـــت له، في الوقـــت الذي واصل جيبـــك الضغط الهجومي 

ليعـــّزز النتيجة بثنائية المهاجم المتألق ســـلمان صـــالح في الدقيقة 
“73” والدقيقة “76”. 

وفـــي الدقائـــق األخيرة ضاعـــف التطوير من ضغطـــه الهجومي في 
محاولة للعودة للقاء وتحصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح إبراهيم 
هاشـــم عند الدقيقة “87”. وفي الوقت المحتســـب بدل الضائع جاء 
الهدف الثالث للتطوير  بخطأ دفاعي. لينتهي اللقاء بفوز رائع ومهم 

لجيبك بخمسة أهداف لثالثة.

جانب من اللقاء

األســبوع األول من منافسات دوري الشــركات والمؤسسات للقدم
جيبك “المثير” يتخطى التطوير بخماسية
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أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

فاق عدد الالعبين الذين 
أنهوا إجراءات التسجيل 
األوزان  وقــــــــيــــــــاس 
العيد  لبطولة  واألطــوال 
األجسام  لبناء  الوطني 
األول  ــوم  ــ ــ ــي ــ ــ ال خـــــــالل 
 90 والــمــيــزان  للتسجيل 
العًبا في مختلف الفئات 

والمسابقات التنافسية من الالعبين البحرينيين والمقيمين ومن مختلف 
دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يوم األربعاء الماضي وهو اليوم 

األول لفتح باب التسجيل.
األجسام  لبناء  الوطني  العيد  بطولة  منافسات  تنطلق  أن  المقّرر  ومن   
مركز  مسرح  خشبة  على  صباًحا  التاسعة  الساعة  عند  الجمعة  الــيــوم 
اللجنة  وكــانــت  الــمــســاء.  حتى  وتستمر  الشبابي  الــنــمــوذجــي  الــمــحــرق 
المنظمة للبطولة قد حرصت على تهيئة جميع األجواء والظروف لسير 
إجراءات التسجيل وقياس األوزان واألطوال دون أي عراقيل لتحقيق 
الالعبين،  من  كبير  عــدد  ينتظرها  التي  للبطولة  النجاح  درجــات  أعلى 
وبعد أن أقّرت اللجنة المنظمة للبطولة ومنذ فترة بفتح باب المشاركة 
كثيًرا  المشاركة  نسبة  ارتفعت  المملكة  خــارج  من  وللراغبين  للمقيمين 
ونسبة المنافسات على حد سواء، وبناًء على طلب من الالعبين الراغبين 
الناشئين  المنظمة وفي وقت مسبق بفتح منافسات  اللجنة  فقد قّررت 
مما  األجسام  لبناء  الوطني  العيد  ببطولة  بيلدنغ  والبودي  الفيزيك  لفئة 

يشير الرتفاع العدد مع فتح هاتين الفئتين.

اليوم انطالق بطولة العيد الوطني لبناء األجسام

دولــة الرفيــع بمشــاركة 15  الطــراز  مــن  نــزاالً  إقامــة 12 

خالد بن حمد يرعى بريف 33 بجدة

يرعى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
منافسات النســـخة الثالثة والثالثين 
مـــن بطولـــة بريـــف التـــي ســـتنظمها 
منظمة بريف اليوم “الجمعة” بمدينة 
جـــدة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

الشقيقة. 
 وستشهد النســـخة الحالية من هذه 
البطولـــة إقامـــة 12 نزاالً مـــن الطراز 
الرفيع، يشـــارك فيها العبون يمثلون 

15 دولة. 
 وتعتبـــر هـــذه المرة الثانيـــة للبطولة 
المملكـــة  فـــي  رحالهـــا  تحـــط  التـــي 
العربيـــة الســـعودية، حيـــث ســـيكون 

أبرز نزاالت النسخة الـ 33 اللقاء الذي 
ســـيجمع الروسي اكرام اليسكيروف 
مع الســـويدي دييغـــو غونزاليس في 

الوزن المتوسط. 
 مـــن جهة أخـــرى، ســـيتواجه فليبي 
افرين مع جيريمي باكاتيو في الوزن 
الخفيـــف. وستشـــهد النســـخة أيًضـــا 
عودة ســـيان كولي، والذي سيتواجه 

مع اإلنجليزي سام باتيرسون. 
الشـــيخ  ســـمو  أن  بالذكـــر  الجديـــر   

أّســـس  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
منظمـــة القتـــال الشـــجاع فـــي عـــام 
فنـــون  نشـــر رياضـــة  بهـــدف   ،2016
العالـــم،  حـــول  المختلطـــة  القتـــال 
مـــع إقامـــة مختلـــف البطـــوالت فـــي 
كل بقـــاع العالـــم، باإلضافـــة لتوفيـــر 
منصة دولية ليستطيعوا أن يظهروا 
مواهبهـــم وقدراتهم بغض النظر عن 
انتماءاتهـــم وقدراتهـــم التســـويقية. 
وبفضـــل ذلك أصبحت بريف أســـرع 

بطولـــة خاصة لرياضـــة فنون القتال 
فـــي  ا  نمـــوًّ للمحترفيـــن  المختلطـــة 
العالـــم، حيث اســـتطاعت أن تســـافر 
حـــول 18 دولـــة فـــي خمـــس قـــارات 
مختلفة، ومن بينها دول تشتهر بهذه 
الرياضـــة مثـــل انجلتـــرا والبرازيـــل، 
إقامـــة  تشـــهد  لـــم  أخـــرى  وبلـــدان 
أي بطولـــة فـــي هـــذا المجـــال ومـــن 
بينهـــا الهنـــد، وكولومبيا، وباكســـتان 

واألردن.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تنشيطية اليد

منافسات  )الجمعة(  اليوم  تستكمل 
أندية  لـــدوري  التنشيطية  البطولة 
لــكــرة الــيــد بإقامة  ــــى  الــدرجــة األول

مباراتين على صالة نادي الشباب.
النجمة  األولى  المباراة  في  ويلتقي 
 5.30 الساعة  تمام  في  البحرين  مع 
يجمع  لــقــاء  مــبــاشــرة  وتليها  مــســاًء 
 ،7 الساعة  عند  الشباب  مــع  توبلي 

وذلك لحساب المجموعة الثانية.

تنطلـــق اليـــوم )الجمعـــة( منافســـات الجولـــة الســـابعة 
لـــدوري الدرجـــة األولـــى للكـــرة الطائرة، وذلـــك بإقامة 
بمدينـــة عيســـى  اللعبـــة  اتحـــاد  علـــى صالـــة  لقاءيـــن 

الرياضية في الرفاع.
يلعب النصر مع عالي عند 6 مســـاء، وعند 7.30 مســـاء 
يلعـــب النجمـــة مـــع النبيه صالـــح. وتســـتكمل مباريات 
الجولة الســـابعة غًدا )الســـبت(، حيث يلعب بني جمرة 
مـــع األهلـــي، والمحـــرق مـــع داركليـــب. ويشـــير ترتيب 
ا إلى صـــدارة المحرق برصيـــد 17 نقطة،  الـــدوري حاليًّ
ثـــم األهلـــي وصيًفـــا برصيـــد 13 نقطـــة، النجمـــة 12، 
داركليـــب 12، النصـــر 9 نقاط، عالـــي 6، النبيه صالح 3، 
وأخيـــًرا بنـــي جمرة بـــال نقاط.  وبالعـــودة إلى مباريات 
اليـــوم، فـــإن المواجهـــة األولـــى تبدو متكافئـــة إلى حد 
كبيـــر بين الطرفين، خصوًصا مع تقارب النقاط بينهما. 
وفـــي المباراة الثانية، ســـيكون النجمـــة على موعد مع 
فـــوز جديـــد مرتقب حينما يلتقي النبيـــه صالح الفريق 
صاحب المركز قبل األخير في الدور التمهيدي الحالي.  
وتعتبـــر الجولة هي األخيـــرة في الدور التمهيدي، على 
أن ينطلق دور المجموعات يوم 1 يناير المقبل؛ لتحديد 

المتأهلين لنصف النهائي وصوالً للمباراة النهائية.

الجولة السابعة لدوري الكرة الطائرة البحرين تشارك في اجتماعات االتحاد الدولي للـ “مواي تاي”
اللعبــة حصلــت على االعتــراف الرســمي مــن اللجنــة األولمبيــة الدولية 

شــاركت مملكــة البحريــن ممثلــة باالتحاد البحرينــي للكيك بوكســينغ ألول مرة 
فــي اجتمــاع االتحــاد الدولــي للمــواي تاي، الــذي عقد فــي العاصمــة اإلماراتية 

أبوظبي على هامش بطولة آسيا للمواي تاي.

 وقد تـــرأس االجتماع رئيـــس االتحاد 
الدولـــي ساكتشـــاي تابســـوان، والـــذي 
حضره رئيس االتحاد البحريني للكيك 
بوكسينغ أحمد خالد الوزان وأمين سر 
االتحاد يوســـف المحورفي، ورؤســـاء 
وممثلو االتحادات الوطنية المنضوية 

مظلة االتحاد الدولي.
 وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعـــات المهمـــة، مـــن أبرزها 
اعتمـــاد اللجنة األولمبيـــة الدولية لعبة 
المـــواي تـــاي لعبة أولمبيـــة دولية. وتم 
في االجتمـــاع اعتماد انتخـــاب رئيس 
االتحـــاد اإلماراتي للمواي تاي والكيك 

بوكســـينغ عبدهللا النيادي نائًبا لرئيس 
االتحاد اآلسيوي للمواي تاي.

 وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس االتحاد 
أحمـــد  بوكســـينغ  للكيـــك  البحرينـــي 
الوزان: “ســـعداء بالتواجد في اجتماع 
االتحـــاد الدولـــي للمـــواي تـــاي، والتـــي 
تشـــارك  التـــي  األولـــى  المـــرة  تعتبـــر 
فيهـــا مملكـــة البحرين فـــي اجتماعات 
االتحـــاد الدولـــي، والذي يأتـــي ترجمة 
لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن 
المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  محمـــد 
البحريني لأللعـــاب القتالية، في تعزيز 
مختلـــف  فـــي  البحرينـــي  الحضـــور 

يؤكـــد  بمـــا  واالجتماعـــات،  اللقـــاءات 
تواجـــد البحرين علـــى خارطة األلعاب 

ا”. ا ودوليًّ القتالية قاريًّ
وأضـــاف: “فقـــد كانت فرصـــة لاللتقاء 
برئيس وأعضاء االتحاد الدولي وبقية 
ممثلـــي االتحادات الوطنيـــة، من أجل 

التأكيـــد علـــى الخطـــوات التـــي يبذلها 
االتحـــاد البحرينـــي للكيـــك بوكســـينغ 
المجلـــس  مظلـــة  تحـــت  المنضـــوي 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، من أجل 
ا، والتأكيد  دعم لعبـــة المواي تاي محليًّ
على جهود التي يبذلها االتحاد في مد 

جســـور التواصـــل والتعـــاون مع جميع 
بهـــذه  للنهـــوض  الوطنيـــة  االتحـــادات 

اللعبة”.
 وتابـــع حديثه قائـــالً: “وننتهز الفرصة، 
لنهّنـــئ أســـرة االتحـــاد الدولـــي للمواي 
تاي على حصول اللعبة على االعتراف 
الرســـمي مـــن قبـــل اللجنـــة األولمبيـــة 
الدوليـــة على أنها لعبـــة أولمبية دولية، 
والـــذي ســـيفتح للجميـــع آفـــاق أوســـع 
لمزيد من االهتمام والرعاية التي ترفع 
من مســـتوى اللعبة”. مؤكًدا في الوقت 
ذاته أن االتحاد ســـيواصل جهوده من 
أجـــل تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج، التي 
تســـهم فـــي تشـــكيل فـــرق ومنتخبات 
وطنيـــة قويـــة قـــادرة على المشـــاركة 
فـــي  اإلنجـــازات  وتحقيـــق  المشـــرفة 
مختلـــف البطوالت والمحافـــل القارية 

والدولية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

مشاركة وفد البحرين

أحمد مهدي

علي مجيد

منح الشــباب الفرصة الكاملــة لقيادة المنظومــات الرياضية

ناصر بن حمد: 18 عاما سن الترشح إلدارات األندية

وجــه ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة التخــاذ 
االجــراءات االداريــة والقانونيــة لتغيير ســن الترشــح لمجلــس ادارات 

االندية الوطنية ليصبح من سن 18 عاما عوضا عن 25 عاما.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
“تأتـــي  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بتغيير سن الترشح 
لمجلـــس إدارات األندية إيمانا من 
ســـموه بقدرات الشـــباب البحريني 
ومنحـــه الفرصـــة الكاملـــة لقيـــادة 

المنظومات الرياضية والشبابية”.

اضاف أيمن المؤيد “ستقوم وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة بالعمل 
اإلجـــراءات  كافـــة  وأخـــذ  فـــورا 
أجـــل  مـــن  والقانونيـــة؛  اإلداريـــة 
تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة وتطبيقها على 

أرض الواقع.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أيمن المؤيد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 واصــل حامــل اللقــب فريق نادي الرفاع صحوته بمســابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكــرة القــدم، بعــد أن نجــح فــي حصد نقــاط الفوز في الجولة الخامســة من منافســات 
القسم األول للمسابقة، وذلك بعد االنتصار الذي سجله على فريق نادي الشباب بنتيجة 
3 أهداف مقابل هدف، ونجح فريق نادي المنامة في كسر سجل االنتصارات للمتصدر 
فريــق نــادي الحــد وألحــق به هزيمــة ثقيلة قوامها 4 أهــداف مقابل هــدف، فيما اكتفى 
فريق نادي المحرق وفريق نادي الرفاع الشــرقي بالتعادل الســلبي. وشــهد لقاء “دربي 
العاصمــة” والــذي جمــع بيــن فريــق النادي األهلــي وفريق نــادي النجمة نتيجــة التعادل 
اإليجابي بهدفين لهدفين واســتطاع فريق نادي الحالة أن يجبر فريق نادي البســيتين 

على تقاسم نقاط المواجهة التي جمعت بينهما، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

 ترتيب الفرق بعد الجولة 

 وبالعـــودة لترتيـــب فـــرق المســـابقة، فقد 
واصـــل الحـــد صدارتـــه للترتيـــب برصيد 
األول 10 نقـــاط، يليه المنامـــة في المركز 
الثانـــي برصيـــد 9 نقـــاط، يليه البســـيتين 
فـــي المركز الثالـــث برصيد 8 نقاط، وجاء 
األهلي في المركـــز الرابع برصيد 7 نقاط، 
يليه فريـــق المحرق فـــي المركز الخامس 
برصيـــد 7 نقـــاط، والرفـــاع الشـــرقي فـــي 
المركز الســـادس برصيد 7 نقاط، والرفاع 
نقـــاط،   6 برصيـــد  الســـابع  المركـــز  فـــي 
والنجمـــة فـــي المركـــز الثامـــن برصيـــد 5 
نقاط، والشباب في المركز التاسع برصيد 
4 نقاط والحالة في المركز العاشر برصيد 

نقطتين. 

 13 هدًفا في الجولة 

الخامســـة  الجولـــة  مباريـــات  وشـــهدت   
بمباريـــات  مقارنـــة  هدفـــًا،   13 تســـجيل 
الجولة الرابعة التي شـــهدت تســـجيل 15 
هدًفا، فيما شهدت الجولة الثالثة تسجيل 
الثانيـــة  الجولـــة  وشـــهدت  هدًفـــا،   21
تسجيل 14 هدًفا، وشهدت الجولة األولى 
تســـجيل 12 هدًفا. وتعتبر مباراة المنامة 
والحد هي المباراة التي شـــهدت تسجيل 
أعلـــى أهداف في هذه الجولة بمجموع 5 
أهداف، بعد أن ســـجل المنامـــة 4 أهداف 

وسجل الحد هدف واحد. 
 

 1933 متفرًجا في الجولة الخامسة 
  شـــهدت مباريات الجولة الخامســـة من 
مســـابقة دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
 1933 إلـــى  ـــا وصـــل  حضـــوًرا جماهيريًّ
متفرًجـــا، وبتقـــدم بلـــغ 106 متفرجيـــن 
عن الجولة الرابعة التي شـــهدت حضوًرا 

ـــا وصـــل إلـــى 1827 متفرًجـــا.  جماهيريًّ
فيمـــا شـــهدت الجولـــة الثالثـــة حضـــوًرا 
ـــا بلـــغ 1330، بينما بلغ الحضور  جماهيريًّ
الجماهيـــري فـــي الجولـــة الثانية حوالي 
1694 متفرًجا وبلغ الحضور الجماهيري 
فـــي الجولة األولى الـــذي بلغ عدده 920 

متفرًجا.

حميدان واألسود في صدارة الهدافين 

  اعتلى العب فريق النادي األهلي مهدي 
حميدان والعب فريق نادي الرفاع كميل 
األســـود صـــدارة هدافيـــن المســـابقة بعد 
ختـــام الجولـــة الخامســـة مـــن مباريـــات 
القســـم األول، حيـــث ســـجل كل منهمـــا 5 
أهـــداف، فيمـــا يتقاســـم كل مـــن: العـــب 
الحد محمد عبدالوهـــاب، والعب األهلي 
آرنســـت والعب المنامة مارســـيو والعب 
الرفـــاع الشـــرقي لويـــس المركـــز الثانـــي 
في الترتيب، حيـــث يمتلك كل منهم في 

رصيده التهديفي 3 أهداف.

 ثاني فوز

  قال العب فريق نادي الرفاع األول لكرة 
القـــدم محمد صولـــه: “ســـعداء بتحقيقنا 
الفوز الثاني في مشـــوار الفريق في هذه 
المسابقة، بعد البداية الصعبة التي مر بها 
الفريـــق، ولكـــن الفريق نجح فـــي اجتياز 
هـــذه البدايـــة، وتصحيـــح األخطـــاء مـــن 
مباراة إلى أخرى، واســـتطاع أن يحقق 6 
نقاط ثمينـــة تعيده من جديد إلى أجواء 

المنافسة”.

 3 نقاط مهمة

 قال العب فريق نادي الرفاع األول لكرة 
القدم عبدالرحمـــن العبيدلي: “إن الفريق 
نجـــح فـــي تحقيـــق 3 نقـــاط مهمـــة فـــي 

مباراة الشـــباب. فرغم أنهـــا كانت مباراة 
صعبة إال أن الفريق اســـتطاع أن يتعامل 
معها على الشـــكل الذي يحقق من خاللها 
االنتصـــار الثانـــي الـــذي زاد مـــن رصيـــد 
الفريق إلى النقطة السادسة”، مضيًفا أن 
طمـــوح الفريق هـــو االســـتمرار على هذا 
األداء مـــن أجـــل مواصلـــة المشـــوار فـــي 
المسابقة وتحقيق هدف المحافظة على 

اللقب.

 حظ أوفر للماروني

  قـــال حارس فريق نادي الشـــباب األول 
لكـــرة القـــدم علـــي عيســـى: “إن الفريـــق 
قدم مباراة جيدة أمـــام الرفاع، فالفريق 

ظهر بمســـتوى تنظيمي جيد في شـــوط 
المبـــاراة األول، إال أن الرفـــاع اســـتطاع 
العـــودة للمبـــاراة ونجح فـــي حصد نقاط 
الفـــوز لصالحه. ونأمل في التعويض في 
المباريـــات القادمـــة، فحظ أوفـــر لفريقنا 

ونبارك للرفاع هذا الفوز”.

 تعادل عادل

 قـــال العـــب فريـــق نـــادي النجمـــة األول 
لكرة القدم علـــي مدن: “أعتقد إنها كانت 
نتيجـــة عادلة بيـــن الفريقين، رغم وجود 
اســـتغاللها  نحســـن  لـــم  لفريقنـــا  فـــرص 
بالشـــكل المطلوب. وهذا حال كرة القدم 
فـــي  ونتطلـــع  وخســـارة،  وتعـــادل  فـــوز 

تقديم األفضل في المباريات القادمة”.

 سوء تصرف!

 قـــال العـــب فريق النـــادي األهلـــي األول 
لكـــرة القدم عباس عيـــاد: “إن الحظ عاند 
الفريق في مباراة النجمة، وبســـبب سوء 
تصـــرف في عدم المحافظة على تقدمنا، 
نجـــح النجمة فـــي معادلـــة النتيجة. فقد 
كان يجب على الفريق أن يستغل تقدمه 
المنافـــس  الفريـــق  فـــي  اإلربـــاك  وحالـــة 
والفـــرص الســـانحة وترجمتهـــا لمزيد من 
أهـــداف، ولكـــن نتطلـــع لتقديـــم األفضـــل 
وتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة فـــي اللقاءات 

المقبلة”.

 وضع صعب

 قال حارس فريق نادي البســـيتين األول 
“وضـــع  الـــذوادي:  عبـــدهللا  القـــدم  لكـــرة 
كانـــت  فالمبـــاراة  صعـــب،  كان  المبـــاراة 
مغلقـــة وقـــد قـــدم فريقنـــا مبـــاراة جيدة 
وحـــاول الالعبون التقدم لصناعة الفرص 
ومحاولـــة ترجمتهـــا إلـــى أهـــداف، ولكن 
لـــم يحالفنـــا الحـــظ. وطموحنـــا الظهـــور 
المباريـــات  بقيـــة  فـــي  أفضـــل  بمســـتوى 
على الشـــكل الذي يحقـــق للفريق النتائج 

اإليجابية”.

 أمر واقعي!

 قـــال حـــارس فريـــق نـــادي الحالـــة األول 
حمـــد  الدولـــي  الحـــارس  القـــدم  لكـــرة 
الدوســـري: “إنه أمـــر واقعي في عالم كرة 
القدم، أن تلعب على التعادل بعد سلسلة 
الهزائـــم التي تعرض لها الفريق من بداية 
المســـابقة، فالنقطـــة أفضـــل مـــن نتيجـــة 
الخســـارة، والعبـــو الفريـــق قدمـــوا أداًء 
جيـــًدا في هـــذا اللقـــاء، ونأمـــل أن يكون 

القادم أفضل”.

 نقطة التعادل

 قـــال العب فريـــق نادي الرفاع الشـــرقي 
“إن  دعيـــج:  محمـــد  القـــدم  لكـــرة  األول 
الفريـــق لعـــب مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
النقـــاط الثـــالث، إال أن الحـــظ لـــم يحالف 
الفريـــق فـــي تحقيـــق ذلـــك وخـــرج مـــن 
المباراة بنقطة التعـــادل. لم يقدم الفريق 
األداء الـــذي ظهر به فـــي مباراتي الرفاع 
والنجمـــة، ولكـــن نعـــد الجماهيـــر بتقديم 

صورة مغايرة في المباريات القادمة”.

 المحرق دائًما منافس

 قـــال حـــارس فريق نـــادي المحرق األول 
لكـــرة القدم الحارس الدولي ســـيد محمد 
جعفـــر: “إن الفريـــق قـــّدم أداًء جيـــًدا في 
المبـــاراة وحـــاول اســـتغالل الفـــرص، إال 
أنـــه خرج بنتيجة التعادل الســـلبي، وهذا 
حال كرة القدم وما زال الفريق في بداية 
الـــدوري. والمحـــرق دائًما فريـــق منافس، 
ومـــا زلنـــا فـــي البدايـــة، التي يمكـــن فيها 
إدراك األمـــور وتصحيح المســـار والعودة 

مجدًدا في المباريات المقبلة”.

ــاز ــت ــم ــم ال ــد  ــمـ حـ ــن  ــ ب نـــاصـــر  دوري  مـــســـابـــقـــة  ــن  ــ م ــة  ــامـــسـ ــخـ الـ الـــجـــولـــة 

الرفاع يواصل الصحوة والمنامة ُيلحق الهزيمة األولى بالمتصدر

محمد صولة

المســـؤولين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
بفعاليـــات  المهتمـــة  والشـــخصيات 
رياضـــة ذوي العزيمـــة علـــى أهميـــة 
اســـتضافة مملكة البحرين للنســـخة 
الثالثـــة مـــن دورة ٔالعاب غرب ٓاســـيا 
البارالمبيـــة 2021 خـــالل الفتـــرة من 
25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021، التي 
ستكون األكبر في تاريخ رياضة ذوي 
العزيمة من حيث أعداد المشاركين، 

حيث يتوقع مشاركة أكثر من 1000 
العـــب والعبة، مؤكديـــن دور اللجنة 
فـــي  المهـــم  البحرينيـــة  البارلمبيـــة 
تنفيذ توجيهـــات ممثل جاللة الملك 
المفـــدى لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة باســـتضافة مختلف 

جانـــب  إلـــى  الرياضيـــة،  البطـــوالت 
تطويرها لرياضات ذوي العزيمة في 

مملكة البحرين.
 وأثنت جميلـــة حمود عضو مجلس 
إدارة اللجنـــة البارلمبيـــة البحرينيـــة 
علـــى هـــذه االســـتضافة التـــي تعتبر 
ومحطـــة  متميـــًزا  ـــا  رياضيًّ حدًثـــا 
متجددة من محطات العمل المشترك 
ٓاســـيا،  غـــرب  ودول  المملكـــة  بيـــن 
وفرصـــة ووســـيلة مثاليـــة لالرتقـــاء 

وأوضـــح  العزيمـــة.  ذوي  برياضـــة 
جاسم البردولي عضو مجلس إدارة 
لـــذوي اإلعاقـــة  االتحـــاد البحرينـــي 
علـــى أن اســـتضافة البحرين لبطولة 
غرب ٓاســـيا البارالمبية 2021 تســـهم 
فـــي ترســـيخ مكانـــة البحريـــن على 
خارطـــة الرياضـــة العالميـــة، وتثبت 
قدراتهـــا واهتمامهـــا برياضات ذوي 
العزيمـــة بجانب مختلـــف البطوالت، 
مشـــيًرا إلـــى دور اللجنـــة البارلمبيـــة 

توجهـــات  تنفيـــذ  فـــي  البحرينيـــة 
اســـتضافة  فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة 
أهم البطـــوالت علـــى أرض المملكة، 
وســـعيها لتنظيـــم هـــذه نســـخة مـــن 
البطولة بشـــكل مثالـــي ورائع يوازي 
المملكـــة  التـــي حققتهـــا  النجاحـــات 
فـــي الفتـــرة األخيرة على المســـتوى 
المحلي والدولي، واالرتقاء برياضة 
ذوي العزيمة وتطويرها ورفع اســـم 

مملكة البحرين عالًيا.

إشادة بسعي البارلمبية البحرينية للتطوير

جاسم البردولي

اللجنة اإلعالمية

حمد الدوسري الحارس سيد محمد جعفر 

علي مدن عبدالله الذوادي عباس عياد

 محمد دعيج عبدالرحمن العبيدلي علي عيسى

من لقاء البسيتين والحالة من لقاء الرفاع والشباب

 من لقاء المنامة والحد من لقاء األهلي والنجمة من لقاء الرفاع الشرقي والمحرق



األولمبي يواصل التحضير لبطولة آسيا
يواصــل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم تحضيراتــه اإلعداديــة المحليــة 
للمشــاركة في بطولة آســيا تحت 23 عاًما 2020، التي ســتحتضنها تايلند 

خالل الفترة 8 وحتى 26 يناير المقبل.

 ويخوض منتخبنا األولمبي حصًصا 
المالعـــب  علـــى  يوميـــة  تدريبيـــة 
الخارجية التابعة لالتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، إذ بـــدأ اإلعـــداد يـــوم 
الثالثـــاء الماضـــي بإجرائه حصتين 
تدريبيتين صباحية ومســـائية على 
مـــدار يومين، فيما اكتفى بالتدريب 

المسائي مساء أمس الخميس.
األولمبـــي  المنتخـــب  وســـيخوض   

تدريبيـــن األول اليـــوم والثانـــي غًدا 
)الســـبت(، على أن يغـــادر يوم األحد 
الموافـــق 29 ديســـمبر الجـــاري إلـــى 
تايلند؛ تحضيًرا للبطولة اآلســـيوية، 
وذلـــك بقائمة تضم 23 العًبا حســـب 

لوائح البطولة.
 وتأتـــي المغادرة المبكـــرة للمنتخب 
مبـــاراة  ســـيلعب  كونـــه  األولمبـــي؛ 
أمـــام  البطولـــة  فـــي  االفتتـــاح 

المســـتضيف منتخب تايلنـــد يوم 8 
ينايـــر المقبل، وسيســـتغل المنتخب 
فتـــرة التحضيـــر في تايلنـــد؛ للتعود 
على األجواء وتكثيف التحضيرات، 
إذ من المتوقع أن يخوض المنتخب 

ا قبل ركلة البداية. لقاًء وديًّ
فـــي  األولمبـــي  منتخبنـــا  ويلعـــب 
إلـــى  بالبطولـــة  األولـــى  المجموعـــة 
جانـــب منتخبـــات تايلنـــد والعـــراق 

وأستراليا.
وتعتبر بطولة آســـيا تحـــت 23 عاًما 
في نســـختها هـــذا العـــام مؤهلة إلى 
حيـــث   ،2020 طوكيـــو  أولمبيـــاد 
ســـتتأهل المنتخبـــات الحاصلة على 
المراكز الثالثـــة األولى في البطولة، 
وفي حال تواجد المنتخب الياباني 
بينها ســـيتأهل صاحب المركز الرابع 

من تدريبات المنتخب األولمبي )تصوير سيد علي شبر(أيًضا.

ينّظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الواحدة و35 دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة الســباق التاســع لهذا الموســم والذي ســيقام 
على كأسي المرحوم عبدهللا أحمد ناس وكأس ناس المؤسسة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسسة بلودان وكأسي شركة مدينة 

الخليج للتنظيف، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

 وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة 69 جـــواًدا 
وســـط توقعـــات بـــأن يشـــهد منافســـات 
قويـــة في ظل تقـــارب المســـتويات بين 
أغلـــب الجيـــاد المرشـــحة، فيما سيشـــهد 
الجيـــاد  مـــن  عـــدد  مشـــاركة  الســـباق 
القويـــة والمعروفـــة بمســـتوياتها العالية 
وســـجل انتصاراتهـــا مما ينذر بمنافســـة 
مثيـــرة مفتوحة على جميـــع االحتماالت 
شـــهدتها  التـــي  اإلثـــارة  بعـــد  خصوًصـــا 
الســـباقات الماضية من الموســـم الجاري 

وأبرزها األسبوع الماضي.
 وســـتبدأ المنافســـة مـــن الشـــوط األول 
الـــذي ســـيقام لجيـــاد الدرجـــات الثالثـــة 

والرابعة والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
 2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
دينار وبمشـــاركة 4 جيـــاد، حيث يتصدر 
ملـــك  “نصيـــب”  الجـــواد  الترشـــيحات 
باألســـبوع  الفائـــز  ريســـنغ  المحمديـــة 
الماضـــي مع نفس الفارس أندرو إيليوت 
وتحت إشـــراف المضمر عبـــاس الموالي 
ويحتل المرتبة الثانية من الترشـــيحات 
الجواد “تينار” لنفس االسطبل المحمدية 
ريسنغ الذي سوف يشـــارك للمرة الثانية 
بهـــذا الموســـم مـــع الفـــارس بـــادي ماذرز 
وتحت إشـــراف المضمر علـــي األنصاري 
وهنـــاك أيًضـــا جـــوادان جديدان ســـوف 

للمـــرة األولـــى فـــي المضمـــار  يشـــاركان 
البحريني “أرياف - ديلجنت ديب” حيث 
يشـــرف علـــى الجوادين المضمـــر محمد 

سعيد.
 ويقام الشـــوط الثاني على كأس شـــركة 
مدينـــة الخليـــج للتنظيـــف لجياد ســـباق 
التوازن “نتاج محلي” مســـافة 1200 متر 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 9 جياد. 

شوط الجياد العربية

كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  ويقـــام   
المرحـــوم عبـــدهللا أحمـــد نـــاس “بدعـــم 
شـــركة ســـارنس ناس للشـــرق األوســـط” 

الثانيـــة  الدرجـــات  لجيـــاد  والمخصـــص 
والثالثـــة والرابعـــة والمبتدئات من خيل 
البحريـــن العربية األصيلة المســـجلة في 
“الواهـــو” مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 

2000 دينار وبمشاركة 6 جياد.
 ويقـــام الشـــوط الرابع على كأس شـــركة 

مدينـــة الخليـــج للتنظيـــف لجيـــاد جميع 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات  الدرجـــات 
مســـافة 1600 متر والجائزة 2000 دينار 

وبمشاركة 8 جياد.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام   
لجيـــاد   )Dodson & Horrell( بلـــودان 
الدرجتيـــن الثالثة والرابعـــة والمبتدئات 
“مســـتورد” مســـافة 1800 متر والجائزة 
جـــواًدا،   16 وبمشـــاركة  دينـــار   2000
ويعتبـــر الشـــوط مفتوًحـــا للجميـــع نظًرا 
المشـــاركة  الجيـــاد  مســـتويات  لتقـــارب 
وتتجـــه الترشـــيحات نحو الجيـــاد )تيمر 

لين، ألبرت فيني، موالي(.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام   
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة لجيـــاد الفئة 
الثالثـــة “نتاج محلي” مســـافة 2000 متر 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 6 جياد، 
تتجه األنظار نحو المرشح األول “مليار” 

ملك ســـمو الشـــيخ محمد بن عبدهللا بن 
عيســـى ال خليفـــة ويســـعى للعـــودة إلى 
منصات التتويج وإلى مستواه الطبيعي 
من بوابة هذا الشـــوط مع الفارس بريت 
دويل والمرشح الثاني “نيوز بريكر” ملك 
فيكتوريـــس يســـعى لمواصلة المســـتوى 
القـــوي الـــذي افتتح به موســـمه بانتصار 
رائـــع مع الفـــارس لي نيومـــان و”رتورت” 
لنفس اإلســـطبل فيكتوريـــس القادم من 
انتصـــار رائـــع اســـتطاع مـــن خاللـــه أخذ 
الثقـــة بالنفـــس والعودة لمواجهـــة الكبار 

من جديد. 
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  ويقـــام   
المرحـــوم عبـــدهللا أحمـــد نـــاس “بدعـــم 
شـــركة نـــاس المجموعـــة” لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 2200 متـــر 
 10 وبمشـــاركة  دينـــار   2500 والجائـــزة 

جياد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صراع قوي للفوز بكؤوس “ناس” والتطبيقية وبلودان

سمير ناس

 يغادر األحد إلى تايلند بقائمة
تضم 23 العًبا

أحمد مهدي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تــوج وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة فريــق نــادي بــوري بطــالً لــكأس دوري المراكــز 
الشبابية واألندية )دورينا( في نسخته الثالثة.

وقـــام وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
بتســـليم كأس وميداليـــات المركـــز األول 
المركـــز  بـــوري وميداليـــات  نـــادي  لفريـــق 
الثاني لفريق مركز شـــباب الزالق. مشـــيًدا 
في ذات الوقت بحرص جميع الفرق على 
إنجـــاح “دورينـــا” باعتباره من المســـابقات 
اكتشـــاف  فـــي  تســـاهم  التـــي  الرياضيـــة 
وصقـــل وإبـــراز المواهـــب الشـــبابية لعبـــة 
كرة القـــدم مقدًما التهنئة إلـــى نادي بوري 
علـــى تحقيق المركـــز األول ولجميع الفرق 

المشاركة على نجاح الدوري.
 وكان فريـــق فريـــق نـــادي بوري قـــد َقَلَب 
الطاولـــة علـــى فريـــق مركز شـــباب الزالق 

بهدفيـــن مقابـــل هـــدف واحـــد، بعـــد تقدم 
الـــزالق بهدف من ركلة جزاء ســـجله علي 
فرحـــان إثـــر لمســـة يد علـــى ظهيـــر بوري 
األيســـر حســـين فيصـــل )37(، لكـــن بـــوري 
تألـــق في الشـــوط الثاني وســـجل هدفين 
عن طريق الســـيد مهدي محمد في عشـــر 

دقائق )71 و81(.

السيد مهدي سعيد بالتسجيل رغم كونه بدياًل

 أثنـــى مهاجـــم فريـــق نـــادي بوري الســـيد 
مهدي محمد )مهداوي( على جهود زمالئه 
في الفريق وقال إنه يسعد دائًما بتألقه في 
مباريات دوري المراكز الشبابية وتسجيله 

األهداف كلما أشـــركه المـــدرب بديالً ألحد 
زمالئـــه.  وقال محمـــد إن الفريق لم يقّدم 
مســـتواه وظهر بشـــكل مهـــزوز وخصوًصا 
في خطي الوســـط والهجوم بسبب أهمية 
المبـــاراة، لكنه تحّســـن في الشـــوط الثاني 
بشـــكل الفت وســـيطر على الملعب وصنع 
أكثر من فرصة إال أن براعة حارس الزالق 

راشد أحمد حرمته التسجيل.
 وأضـــاف محمد: شـــعر العبونا بالخطر مع 
تقـــّدم الوقـــت إال أن الثقـــة كانـــت حاضرة 
بقـــوة ليترجمـــوا تلـــك األمـــور علـــى أرض 
الواقـــع بهدفيـــن وكاد يســـجل الثالث لكن 
التهـــاون أفقدنا الفرصـــة.  وأوضح محمد 
أن المباريـــات النهائية أحياًنا يضعف فيها 
ا  التركيـــز، وأضـــاف: لـــم يكـــن فريقنا شـــاذًّ
عـــن ذلك إال أنه عّوض في الشـــوط الثاني 

بمســـتوى مرتفـــع وتركيـــز عـــال وخطورة 
كبيـــرة بعـــد تبديـــالت متميـــزة قـــرأ فيهـــا 

المدرب عالء المطوع فريق الزالق.

رئيس نادي بوري يثّمن رعاية المؤيد للنهائي

 أكد رئيس مجلس إدارة نادي بوري محمد 
حســـين استحقاق فريقه للفوز على فريق 
الـــزالق الذي قـــّدم مبـــاراة متميـــزة حاول 
فيهـــا المحافظـــة علـــى هدفه في الشـــوط 
األول، مشيًدا برعاية أيمن المؤيد للمباراة 
النهائية األمر الذي يؤكد اهتمامه بتطوير 
قـــدرات الشـــباب البحرينـــي فـــي مختلف 

المجاالت بما فيها الجانب الرياضي.
 وعّبـــر حســـين عن شـــكره لوزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة على تنظيم المســـابقة 
دور  مثّمًنـــا  الشـــبابية،  والمراكـــز  لألنديـــة 

الجماهيـــر في مســـاندة فريقـــه، كما تمنى 
التوفيق للزالق في المسابقات المقبلة.

 وقال حسين: لم يستطع الزالق المحافظة 
على الهدف النتهاج مدرب بوري األسلوب 
الهجومـــي فـــي الشـــوط الثانـــي لتعديـــل 
النتيجـــة، ورغم بقاء عشـــرين دقيقة على 
انتهاء المباراة إال أن بوري لم ييأس وبنى 

الهجمات بطريقة مّكنته من االنتصار.

 وأشـــار حســـين إلـــى أن الشـــوط الثانـــي 
كان أكثـــر حســـًما من األول الـــذي لم يقدم 
فيـــه الزالق وبوري ما يشـــفع لهمـــا بالفوز، 
ليثبـــت عـــالء المطوع وغســـان الكوهجي 
أن الشـــوط الثانـــي هـــو لعبـــة المدربيـــن، 
وخصوًصا المطوع لمعرفته من أين ُتؤكل 
الكتف في الشوط الثاني بتبديالت غّيرت 

مسار المباراة.

َقَلَب تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين في المباراة النهائية

المؤيد ُيتّوج بوري بطاًل لدورينا بهدفي “مهداوي”

جانب من التتويج
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فعاليات “الحلبة لك” الليلية للسيارات والدراجات النارية
ــرة” ــي ــث ــم ــادة ال ــيـ ــقـ ــارب الـ ــ ــج ــ ــن مـــع انـــطـــاق “ت ــري ــح ــب ــة ال ــب أســـبـــوع حـــافـــل بــحــل

محبــو رياضــة الســيارات وفعاليــات الحلبــة علــى موعــد جديــد مــع عطلــة نهايــة أســبوع حافلــة بحلبــة 
البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 
بانطالق فعاليات “تجارب القيادة المثيرة” وفعاليات “الحلبة لك” الليلية للسيارات والدراجات النارية.

 استمتع بقيادة سيارتك أو دراجتك النارية 
على المضمار العالمي

ســـيكون بإمكان عشـــاق رياضة السيارات يوم الجمعة 
قيادة ســـياراتهم ودراجتهم الناريـــة الخاصة ليالً على 
مســـار الحلبـــة، حيث ســـتكون هـــذه التجربة ال تنســـى 
مـــع إعطائهم جو من اإلثارة التي ال يمكن وصفها على 
مضمـــار الحلبـــة الداخلية.  وبإمكان المشـــاركين قيادة 
ســـياراتهم ودراجاتهـــم الناريـــة علـــى مضمـــار الحلبـــة 
التمتـــع بهـــذه التجربة الجمعة ســـيكون علـــى المضمار 
4 مســـاء وحتـــى  مـــن  وذلـــك  العالمـــي،   1 الفورمـــوال 
منتصـــف الليـــل، وذلـــك بدفـــع مبلـــغ وقـــدره 110.500 

ا،  دنانيـــر بحرينيـــة ونصـــف يـــوم بــــ 79 دينـــاًرا بحرينيًّ
والجولة الواحدة بـ42 دينارا بحرينيا فقط، وذلك عند 
الحجـــز بنفس اليـــوم، أما الحجز المبكـــر فيكون اليوم 
كامـــل بـ 94.500 دينـــارا بحرينيا، نصف يـــوم 68.500 
دينـــارا بحرينيـــا والحصـــة الواحـــدة ب 31.500 دينارا 
بحرينيا. جهز ســـيارتك ودراجتك النارية وشـــارك في 
فعاليـــات “الحلبـــة لك” وفعاليات “القيـــادة المثيرة” من 

اإلثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.

تجارب الجاغوار 

وخـــالل يوم الجمعة أيضا تنطلق التجارب األحدث 
علـــى قائمة الفعاليـــات التي تنظمهـــا حلبة البحرين 

الدوليـــة وهي “تجـــارب الجاغوار” وهـــو األولى من 
نوعها في منطقة الشـــرق األوســـط، حيث سيتمكن 
مـــن خاللـــه محبـــو رياضة الســـيارات مـــن التدريب 

.F-Type وقيادة سيارات الجاغوار من نوع
وســـيتمكن المشـــاركون فـــي تجارب الجاغـــوار من 
الحصـــول علـــى أول لفـــة علـــى المضمـــار العالمـــي 
والتـــي ســـتكون مـــع مـــدرب مؤهـــل ليعرفـــك علـــى 

المضمـــار وبعدها ستتســـلم مقود ســـيارة الجاغوار 
مـــن نوع F-Type وتجربها بنفســـك حـــول المضمار 
وذلـــك لمدة 15 دقيقة، ســـيكون مـــدرب مؤهل من 
الحلبـــة بجانبك في مقعد الراكب الذي سيســـاعدك 
ويعطيك نصائح لتحســـين قيادتك والحصول على 
أقصى استفادة من أنظمة السيارة وكيفية االنتقال 

بـ 8 سرعات ضمن ناقل الحركة السريع.

جرب “تجارب القيادة المثيرة”

 وتبدأ اإلثارة ضمن فعالية “تجارب القيادة المثيرة” 
التـــي ســـتنطلق صبـــاح الجمعة، وتتيـــح الحلبة في 
هـــذه الفعاليـــة إلى عشـــاق الســـرعة فرصـــة تجربة 
وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة 
قيادة ســـيارة رينو كليو كب، وســـيارة راديكال اس 
ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3، وذلك 
ضمن فعالية ستقدم للجماهير المتعة واإلثارة على 

مضمار حلبة صخير العالمية.
 وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية 
مـــن الســـاعة 8 صباًحا وحتى 4 مســـاء، وســـيتمكن 
محبو الســـرعة من تجربة ركوب ســـيارة الراديكال 
اس ار 3، أستعد ألفضل تجربة راكب على اإلطالق 
بأقـــوى الســـيارات الرياضيـــة والتـــي تنطلـــق من 0 
حتى 100 كيلو متر في الساعة في 3.4 ثانية فقط! 
وذلك بثالث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ 37 

ا ومدة التجربة 40 دقيقة. ديناًرا بحرينيًّ

الصخير - حلبة البحرين الدولية

جانب من المنافسات
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تتضـــارب الكثيـــر من الدراســـات حـــول تأثير اســـتهالك الحليب 
البدنيـــة. دراســـة  ومشـــتقاته علـــى صحـــة اإلنســـان وســـالمته 
أميركية حديثة خلصت إلى أن اإلكثار من اســـتهالك الحليب لن 

يطيل عمر اإلنســـان، فيما قد يتســـبب اإلفراط في اســـتهالكه 
في مشكالت صحية.

 ووفقـــا لدراســـة حديثـــة، مـــن 
األفضـــل اســـتبدال بعـــض مما 

منتجـــات  مـــن  نتناولـــه 
أخـــرى  بمـــواد  األلبـــان 
مخاطـــر  مـــن  للتقليـــل 

أنـــواع  مـــن  وعـــدد  القلـــب  بأمـــراض  اإلصابـــة 
السرطان.

وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أن األشـــخاص الذيـــن 
يشـــربون الكثيـــر مـــن الحليـــب ويأكلـــون الجبـــن 
واللبـــن الزبـــادي لـــن يعيشـــوا أطـــول مـــن غيرهم 

بالضرورة.
فمـــن خـــالل فحـــص البيانـــات الخاصـــة بمعدالت 
اســـتهالك منتجـــات األلبـــان ألكثـــر مـــن 168 ألـــف 
امـــرأة وأكثر من 49 ألف رجل، ممن لم يكن لديهم 

أي تاريـــخ مـــع أمـــراض الســـرطان أو القلب، على مـــدى نحو 30 
عاما من المتابعة، وجد الباحثون أن األشخاص الذين يتناولون 
الكميات األكبر من منتجات األلبان في اليوم الواحد أكثر عرضة 

.DW للوفاة بحسب
الدراســـة  علـــى  المشـــرف  وذكـــر 
األميركيـــة،  هارفـــارد  بجامعـــة 
مينـــج دينـــج، والمشـــاركون في 
الطبيـــة  الدوريـــة  مـــن  إجرائهـــا 
أن  بي.إم.جيـــه  البريطانيـــة 
إجمالـــي كمية منتجـــات األلبان التي تم اســـتهالكها 
“لـــم تكن مرتبطة بفرص العيـــش لفترة أطول”، على 
حـــد وصفهـــم. وأضـــاف الباحثـــون أن األثـــر الصحي 
لمنتجـــات األلبان “قد يعتمـــد على مقارنتها باألطعمة 
التي تســـتهلك بدال منها”، فعندما استبدل األشخاص 
بالمكســـرات  األلبـــان  منتجـــات  حصـــص  إحـــدى 
والخضـــروات، قلـــت احتماالت الوفاة أثناء الدراســـة 
بنسبة 14 بالمئة. بينما في المقابل تزيد فرص الوفاة 
بنســـبة خمســـة بالمئـــة فـــي حالـــة اســـتبدال حصـــص 

منتجات األلبان باللحوم الحمراء أو الُمصنعة.

األثــر الصحي يعتمــد علــى مقارنتها باألطعمــة البديلة
الحليب ال يطيل عمر اإلنسان
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بالعــام 2019، مــأ مســتخدمو محــرك البحــث الشــهير “غوغــل”، وكعادتهم، 
بالكثيــر مــن األســئلة، كأنهم يتوجهــون في استفســاراتهم لطبيــب حقيقي 
يدعــى “دكتــور غوغــل”، باحثيــن عــن إجابات تتعلــق بضغط الــدم والنظام 
الغذائي وحتى الفواق. ووفقا لـ “ســي إن إن”، تم جمع أكثر أســئلة شــائعة 
ترتبــط بالصحــة علــى محــرك البحــث هــذا العــام فــي الواليــات المتحــدة، 
لتســتند القائمة المنشــودة لمصطلحات بحث تم جمعها ما بين شــهر يناير 

الماضي وأوائل ديسمبر، وهي كاآلتي:

1. كيف ُتخّفض ضغط الدم؟
2. ما حمية الكيتو؟

3. كيف تتخلص من الفواق؟
4. كم تدوم اإلصابة باالنفلونزا؟

5. ما أسباب اإلصابة بالفواق.
6. ما أسباب اإلصابة بحصى الكلى؟

الحليمـــي  الـــورم  فيـــروس  مـــا   .7
البشري؟

8. كيف ُتخّفض نسبة الكوليسترول 
في الدم؟

9. كم عدد الســـعرات الحرارية التي 
يجب تناولها يومًيا؟

أكثر األسئلة الطبية شيوعا في “غوغل”

نظرا للحياة العصرية وضيق الوقت وكثرة االنشغال الذي يميزها جعل الكثيرين يختصرون من أوقات تناول الوجبات الرئيسة 
ويضطــرون إلــى الســرعة فــي تناول الطعام، إال أن هذا األمر له أضــرار عدة على الصحة، نتعرف عليها كما وردت في موقع ويب 

طب، و”هي تقدم أضرار السرعة في تناول الطعام .

* زيادة الوزن: إن تناول الطعام سريعا يجعلك تتناول كميات أكبر من  «
الطعام، وذلك ألن الدماغ تحتاج نحو 20 دقيقة إلرسال إشارات الشبع، 
وبالتالي ستستمر في تناول الطعام لفترة طويلة حتى يتوقف الجوع 

لديك.

* اإلصابة بمرض السكري: يقول بعض األطباء، إن تناول الطعام سريعا  «
يجعلك ال تميل للشعور بالشبع، وتفرط في تناول الطعام، مما 

يتسبب في تقلبات أكبر بمستوى الغلوكوز.

* عسر الهضم: حينما تتناول كميات كبيرة من الطعام في وقت  «
قصير، وخاصة األطعمة الدهنية والدسمة، فإنك تصعب مهمة الجهاز 

الهضمي في أداء وظائفه، ويمكن أن تصاب بعسر الهضم.

* مشكالت في القلب: ينتج عن تناول األكل سريعا اإلصابة بمتالزمة  «
التمثيل الغذائي، مما يعرض الجسم لمخاطر أمراض القلب والسكتة 

الدماغية.

* االرتجاع الحمضي: عند دخول الطعام سريعا إلى المعدة، وبكميات  «
كبيرة، فيمكن أن يسبب ارتجاع الحمض والشعور بالحرقان، وتشمل 

مضاعفات هذه المشكلة اإلصابة بالغثيان وآالم البطن وصعوبة البلع.

* االختناق: إن اإلسراع في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى حدوث  «
االختناق، وذلك في حالة االبتالع دون مضغ جيد. كما أن الحديث 

والضحك خالل تناول الطعام سريعا يزيد من احتمالية وقوف الطعام 
في البلعوم وحدوث االختناق، ويزيد هذا الخطر لدى األطفال.

* التسمم الغذائي: في حال التهام الطعام سريعا، فقد ال تميز ما تأكله  «
حتى وإن كان في الطعام أي مخاطر، وخاصًة عند تناول الوجبات 

السريعة من المطاعم، مما يعزز فرص حدوث التسمم الغذائي.

بســرعة األكل  مضاعفــات  مــن  الهضــم  عســر 
أضرار السرعة في تناول الطعام

أعلــن علمــاء في جامعة ســيول في كوريــا الجنوبية عــن أبحاث جديدة 
تؤكــد أن تنظيــف األســنان بالفرشــاة 3 مــرات يوميــا يقلــل خطــر فشــل 

القلب وانسداد الشرايين.

في التفاصيل، أوضح العلماء أن البكتيريا 
الموجـــودة في الفم تعبر عن طريق اللثة 
إلـــى مجـــرى الـــدم، وترتبـــط زيادتهـــا في 
تهـــدد  المشـــكالت  مـــن  الـــدم بمجموعـــة 
القلب بشـــكل مباشر وتزيد خطر اإلصابة 
بســـرطان البنكريـــاس والمريء، بحســـب 
صحيفة “ســـاينس ديلي” العلمية. بدوره، 

قال الدكتور تاي جين ســـونغ من جامعة 
سيول، إن التحليل كان مقصورا على بلد 
واحد “كوريا الجنوبية”، وكدراســـة قائمة 
علـــى المالحظـــة ال تثبت العالقة بشـــكل 
قاطع، ولكننا درســـنا مجموعة كبيرة من 
الحاالت على المدى الطويل، مما يضيف 

قوة إلى نتائجنا.

وبعـــض  المجففـــة،  الفواكـــه  تعـــد 
أنواع المكســـرات التي نســـتهلكها 
“حليفـــا  اليومـــي،  طعامنـــا  فـــي 
حقيقيا للصحـــة”، بفضل احتوائها 
على كميـــات من المعادن ومصادر 
للجســـم، إذ  المهمـــة  الفيتامينـــات 
تحتوي المكســـرات على فيتامين 
كمضـــاد  بـــدوره  المعـــروف   E
لألكســـدة، إضافة إلى الحماية من 

أمراض القلب الشائعة، 
يـــة  تقو و

ة  كـــر ا لذ ا

الزهايمـــر،  مـــرض  مـــن  والوقايـــة 
وحتى بعض أنواع السرطان.

تحتـــوي  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
المكســـرات على كمية من الدهون 
غير المشـــبعة، مثل دهون “أوميغا 
3” التـــي تســـاعد على رفـــع معدل 
الكوليســـترول الجيد في الجسم، 
الكوليســـترول  نســـبة  وخفـــض 
أمـــراض  مـــن  والوقايـــة  الضـــار، 
باتت  ونفســـية  جســـدية 
تهـــدد الصحـــة 

اليوم.
قال البروفيسور هانز هاونر إن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل عضو بالجسم 
تقريبــا، موضحــا أنها ُتحــدث خلال باأليض وترفع خطر اإلصابــة بارتفاع ضغط الدم 

وتهدد المفاصل في الركبة واألقدام، كما أنها تنذر باإلصابة بداء السكري.

التغذيـــة  اختصاصـــي  وأوضـــح 
العالجية أنه يتم تشخيص اإلصابة 
مؤشـــر  كان  إذا  المفرطـــة  بالســـمنة 
كتلـــة الجســـم “BMI” أعلـــى من 30، 
بينما يتم تشـــخيص البدانة إذا كان 
مؤشـــر كتلـــة الجســـم يقـــع بيـــن 25 

و29.5.

ولتجنـــب مخاطـــر الســـمنة المفرطة 
ينبغـــي اتباع أســـلوب حيـــاة صحي 
يقـــوم علـــى التغذيـــة الصحيـــة، أي 
اإلكثـــار مـــن الخضـــروات والفواكـــه 
واإلقـــالل مـــن الدهون والســـكريات 
والوجبـــات الســـريعة، مـــع المواظبة 

على ممارسة الرياضة.

تنظيف األسنان وصحة القلب

فوائد الفواكه المجففة

مضار السمنة على كل عضو بالجسم

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

من األطعمه التي تخفض ضغط الدم المرتفع:

الجزر: الحتوائه على نسب مرتفعة من عنصر . 1
البوتاسيوم الذي يساعد في الحد من ارتفاع 

ضغط الدم.

االفوكادو: غني بحمض األوليك والبوتاسيوم، . 2
اللذين يساعدان على تنظيم مستويات 

الكوليسترول في الدم.

الموز: أثبتت الدراسات أن تناول حبة من الموز . 3
يوميا تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم.

4 .Glucosino�  البروكلي: بسبب احتوائه على عنصر
late SGS الذي يقلل من خطر اإلصابة بالسكتات 

القلبية وأمراض القلب.

الملفوف: يحوي كمية عالية من حمض . 5
الجلوتاميك الذي يساعد في التقليل من اإلصابة 

بأمراض القلب المزمنة.

الكرفس: أثبتت الدراسات أن تناول أربعة سيقان . 6
من الكرفس يوميا يخفض مستويات ضغط الدم 

المرتفع بفضل محتواه من مركبات الصوديوم.

الثوم: يؤدي لخفض ضغط الدم والسيطرة عليه . 7
بشكل ملحوظ.

السبانخ: من الخضروات . 8
الورقية الخضراء الغنية 
بالعناصر الغذائية التي 

تساعد على خفض 
ضغط الدم.

البطاطا المشوية: . 9
تحتوي على 

وهما البوتاسيوم والمغنيسيوم، 
عنصران مفيدان لصحة القلب.

بذور دوار الشمس: التي يفضل أن تكون . 10
غير مملحة، وهي تحتوي على نسبة مرتفعة من 
المغنيسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم.

زيت الزيتون: مثال للدهون الصحية . 11
ويحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات 

مضادة لاللتهاب يمكن أن تساعد في تقليل 
ضغط الدم.

أما المشروبات التي يمكن تناولها . 12
لخفض ضغط الدم، فهي التالية:

الماء: األفضل لعالج مشكلة ارتفاع . 13
ضغط الدم وغيرها من المشكالت الصحية.

عصير التوت: خاصة التوت . 14
البري الغني بالمركبات الطبيعية 

المسماة بالفالفونيدات، والتي تمنع 
ارتفاع ضغط الدم وتساعد على خفضه.

شاي الكركديه: يساعد بشكل . 15
خاص على خفض ضغط الدم؛ كونه يحتوي 

على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا، 
والتي تشبه مضادات األكسدة.

عصير الشمندر األحمر: الغني بأكسيد . 16
النيتريك الذي يساعد على فتح األوعية الدموية 

وخفض ضغط الدم.

الحليب: غني بالكالسيوم الذي يؤدي . 17
نقصه في الجسم الرتفاع ضغط الدم. ويفضل 

تناول الحليب المرتفع بالكالسيوم وقليل 
الدهون لتعزيز امتصاص الكالسيوم بشكل 

افضل.

عصير الرمان: من أفضل المشروبات . 18
لخفض ضغط الدم؛ كونه يحوي مكونات طبيعية 

تخفف من انقباض األوعية الدموية وتحارب 
ارتفاع ضغط الدم.

يجــب الحفاظ على نظام غذائي ســليم وتنــاول المفيد فقط

ما األطعمة والمشروبات التي تخفض الضغط؟

مــن المســائل الصحيــة المهمــة التــي يجــب علــى مرضى الضغــط المرتفع معرفتهــا؛ كون ارتفاع ضغــط الدم يمكــن أن يكون خطيرا علــى الصحة؛ 
نظــرا الرتباطــه الوثيــق بأمراض القلب واألوعية الدموية. ويشــير موقع “ويب طــب” إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي لزيادة الضغط على جدران 
الشرايين، حيث يمكن أن يسبب في تلف األوعية الدموية التي تؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية، وغيرها من المشكالت.
ولتجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاع الضغط، يجب الحفاظ على نظام غذائي سليم وتناول أطعمة ومشروبات معينة؛ لضمان انخفاض الضغط.

ما األطعمة والمشروبات التي تخفض الضغط



تتحدى اآلخرين والمنافسين وتنتصر بتأييد.

قد تفكر بمصالحات أو تسويات أو فض لخالف.

تطور ملموس على صعيد صداقاتك لحل مشكلة.

ال تفترض السوء في اآلخرين بسرعة وتنسى.

تستخف بالواجبات المفروضة أو بعملك 
الضروري.

أمورك تميل إلى التركيز على الشؤون 
االجتماعية.

تمتن عالقاتك برؤسائك لتشرح وجهة نظرك. 

حاول ان تتأقلم مع الوضع الجديد فهو أنسب 
لك.

رياضة المشي مفيدة جدا لتقوية العضالت.

ابتعد عن السكريات والدهون في الليل.

دراسة الموضوع مهمة قبل كل خطوة.

عصير الليمون مفيد لك خاصة هذه األيام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 ديسمبر

1966
الواليـــات المتحـــدة وفيتنـــام 
هجومـــا  يشـــنان  الجنوبيـــة 
مشـــتركا علـــى أحـــد معاقـــل 
أماًنـــا  وأكثرهـــا  “الفيتكونـــغ” 
“غابـــة  فـــي 
 ” مينـــه يو
تقـــع  والتـــي 
“دلتـــا  فـــي 

ميكونج.

كشفت الفنانة الســورية سوزان نجم الدين أنها تعرضت 
للنصــب في الســنة الجارية وذلك في لقــاء مع برنامج 
“عرب وود”، تحدثت فيه عن أســوأ شيء حدث لها خالل 
العام 2019. وقالت: أسوأ حاجة حصلت في العام 2019 

أنني تعرضت “للنصب بالفلوس وفي حاجة ثانية اسمها 
نصبة”.

ُيذكــر أن آخر أعمالهــا كان في الموســم الرمضاني الماضي بمسلســل “ابن 
أصول” الذي شاركت في بطولته مع حمادة هالل.

 شــاركت الفنانة ناهد الســباعي عبر حســابها الخاص 
علــى “انســتغرام” الصــور األولــى لمســجد الفنان 
الراحــل هيثــم أحمــد زكي الــذي تم بنــاؤه من قبل 
أصدقائه كصدقــة جارية عن روحــه. وكتبت معلقة: 

“الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما 
ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء 

جامــع هيثم احمد ذكي في الجمعة السادســة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا 
واالموات جميعا، صحاب هيثم احال صحاب ف الدنيا”.

أطلقت شــركة الخوار أحــدث أعمالهــا الغنائية بعنوان 
“أحــالم طيفه” للفنان اإلماراتــي عيضة المنهالي وهي 
من ألحان عبدالله المعمري، توزيع رائد سامي، هندسة 

الصوت ماجد صالح، ميكساج حسين بركات.
فيما تولى اإلشراف العام الشــاعر اإلماراتي علي الخوار، 

والفيديــو وإدارة اإلنتاج عالء فياض. علمــًا أنها من كلمات 
الشــيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم.  الجدير ذكره أن األغنية تصدرت قوائم 

االستماع على اإلذاعات الخليجية والعربية وحظيت باهتمام كبير.

أحالم طيفهصدقة جاريةعرب وود

tariq.albahar@albiladpress.com 18
الجمعة 27 ديسمبر 2019 - غرة جمادى األولى 1441 - العدد 4091

العالمـــي  األزيـــاء  مصمـــم  نشـــر 
صـــورة  الجســـمي  يوســـف 
جديـــدة للفنانة هنـــد البحرينية، 
ســـاحرا  فســـتانا  ترتـــدي  وهـــي 
عبـــر  وذلـــك  توقيعـــه،  مـــن 
بموقـــع  الشـــخصي  حســـابها 
والصـــور  الفيديوهـــات  تبـــادل 

األشهر”انستغرام”.
وظهرت هند البحرينية بفستان 
مجســـم  تقليـــدي،  غيـــر  ســـاحر 
وطويل، باللون الفستقي الفاتح، 
مـــن قماش الترتر الناعم، كشـــف 
الفســـتان عن رشـــاقتها وتناسق 

قوامها الممشوق.
الجماليـــة،  الناحيـــة  مـــن  أمـــا 
اختـــارت تـــرك خصالت شـــعرها 

البنـــي منســـدلة بحريـــة ووضعت مكياجا جذابـــا تناغم مع لون بشـــرتها وأبرز 
جمال مالمحها.

وعلـــق الجســـمي على الصـــورة قائال: “فراشـــة الخليج الفنانة هنـــد البحرينية 
تتألق من جسميكو ميكو”.

ومؤخـــرا طرحـــت النجمـــة أغنيـــة جديـــدة تحمل اســـم “هديـــة” عبـــر المتاجر 
الموســـيقية الكبـــرى وقناتهـــا علـــى موقع “يوتيـــوب”. األغنية مـــن كلمات فهد 
التوم، ألحان حمد القطان، توزيع براك المطوع، مكس وماســـتر منتظر الزاير، 

ايقاع عبدهللا البلوشي، عود وكمان علي الجمالي وجيتار مصطفى اصالن.

تألق هند البحرينية بفستان ساحر

 1978
الملك خوان كارلوس األول يقوم بالتصديق على الدستور اإلسباني.

1979
 االتحاد السوفيتي يرسل 75000 جندي ألفغانستان لتعزيز حكم باراك.

1985
هجمات متزامنة على مطار ليوناردو دا فينشي في روما بإيطاليا.

1991
 روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في األمم المتحدة بداًل من االتحاد السوفيتي.

2001
 الواليات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العالقات التجارية.

نجحت الممثلة آن هاثاواي 
التي تقف على عتبة الـ 

37 من العمر، في التربع 
على قائمة األعلى أجرا 

في هوليوود، حيث وصل 
أجرها إلى أكثر من 15 
مليون دوالر عن الفيلم 

الواحد.

العالمــي المســرح  العريفــي يلقــي كلمــة يــوم  البحرينــي 

اختيار لجنة تحكيم جائزة الشيخ القاسمي للمسرح

أعلنت الهيئة العربية للمســرح أســماء لجنة تحكيم عروض النســخة 9 من جائزة ســمو الشــيخ ســلطان بن محمد القاســمي 
فــي الــدورة الثانيــة عشــرة من مهرجان المســرح العربي التي ســتقام فــي األردن في الفترة مــن 10 – 16 يناير المقبل، حيث 
ضمت اللجنة كل من المسرحي خالد جالل من مصر، والفنانة شدى سالم من العراق، و الباحث عادل الحربي من السودان 
الســودان، والفنانة اللبنانية لينا خوري، والمســرحي إيهاب زاهدة من فلســطين. هذا وســتنافس تسعة عروض على النسخة 

الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل مسرحي للعام  2019، وهي كالتالي:

الجنة تفتح أبوابها متأخرة. األردن. . 1
تأليف فالح شاكر، إعداد يحيى 

البشتاوي، إخراج يحيى البشتاوي.

الصبخة. مسرح الخليج العربي . 2
– الكويت. تأليف وإخراج عبد الله 

العابر.

النمس. المسرح المفتوح – . 3
المغرب. تأليف عبداإلله بنهدار. 

إخراج أمين ناسور.

بحر ورمال. مسرح الشمس – . 4
األردن. تأليف ياسر قبيالت، إخراج 

عبد السالم قبيالت.

جي بي إس. المسرح الوطني . 5

– الجزائر. تأليف وإخراج محمد 
شرشال.

خرافة. كرنف آر لإلنتاج – تونس. . 6
تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إعداد 

رضوان عويساوي، إخراج أيمن 
النخيلي.

سماء بيضاء. كلندستينو – تونس. . 7
تأليف وإخراج وليد الدغسني.

قاعة االنتظار 1. شارع الفن لإلبداع . 8
– المغرب. تأليف وإخراج أيوب أبو 

نصر.

مجاريح. مسرح الشارقة الوطني – . 9
اإلمارات. تأليف اسماعيل عبدالله. 

إخراج محمد العامري.
يذكر أن كلمة يوم المســـرح العالمي 
فـــي هـــذه الـــدورة ســـيلقيها الفنان 
البحرينـــي القديـــر خليفـــة العريفي 
فـــي حفـــل االفتتـــاح، وهـــو عـــرف 
ســـنوي فـــي هـــذا المهرجـــان، حيث 
ألقىـــي الفنان الجزائري ســـيد أحمد 
أقومـــي كلمـــة يوم المســـرح العربي 
فـــي دورة القاهـــرة العـــام الماضي، 
العربـــي  المســـرح  مهرجـــان  ويعـــد 
الفـــن  أهـــل  كبـــرى اللتقـــاء  فرصـــة 
مظلـــة  تحـــت  المســـرح  وعشـــاق 
واحدة، في ظـــل الدعم الالمحدود 

الـــذي يلقاه المســـرح العربي عموما 
من ســـمو الشيخ ســـلطان بن محمد 
منـــارة  أصبـــح  حتـــى  القاســـمي، 
لإلبداع والتميز، وتتخلل المهرجان 
كذلـــك نـــدوات ومحاضـــرات لنخبة 
والمســـرحيين  الفنانيـــن  كبـــار  مـــن 

العرب.

سمو الشيخ سلطان القاسمي

أسامة الماجد

احتفـــاالت  ضمـــن 
الشـــمالية  المحافظـــة 
الوطنيـــة  باالعيـــاد 
“قائـــد  شـــعار  تحـــت 
وشعب.. فرحة وطن” 
يستضيف نادي البديع 
والثقافـــي  الرياضـــي 
الفنـــان إبراهيم راشـــد 
الدوســـري في أمســـية 
ســـيتم  حيـــث  فنيـــة، 

“البديـــع  الوثائقـــي  الفيلـــم  عـــرض 
كتابـــه  وتدشـــين  الشـــمس”  حبيبـــة 
الـــذي يحمل العنـــوان نفســـه، وذلك 
في تمام الســـاعة الثامنة من مســـاء 
يـــوم الســـبت الموافـــق 28 ديســـمبر 

بصالة النادي. 
فيلم البديع حبيبة الشمس محاولة 

لتوثيـــق تاريـــخ قريـــة 
ومعالمهـــا  البديـــع 
المختلفـــة،  بجوانبهـــا 
إلـــى  دعـــوة  وهـــي 
توثيق تاريـــخ مناطق 
أجـــل  مـــن  البحريـــن؛ 
خلـــق خصوصية لهذه 
والفيلـــم  المناطـــق، 
يتنـــاول قريـــة البديـــع 
العشـــرينات  منـــذ 
القـــرن  مـــن  الســـبعينات  وحتـــى 
الماضي، إذ يتناول تلك الحقبة بكل 
جوانبهـــا االقتصاديـــة واالجتماعية 
والثقافية،  والتعليميـــة  والرياضيـــة 
إضافـــة إلـــى عـــرض للظـــروف التي 
مرت بها، والتأثيـــر الذي تركته هذه 

الظروف على حياة الناس.

عرض فيلم البديع حبيبة الشمس
الثقافـــة  هيئـــة  تنظـــم 
واآلثار الفنان التكشـــيلي 
عبدالرحيـــم شـــريف في 
مركـــز الفنان في سلســـلة 
تتكـــون مـــن أربـــع ورش 
عمل فـــي الفتـــرة من 11 
يناير إلى 1 فبراير لألعمار 
15 ســـنة فما فـــوق. تبدأ 
الورشـــة األولى في يناير 
وتستمر أربع ساعات في 

األسبوع لمدة أربعة أسابيع متتالية، سيتمكن طالب 
األتيلييه من اكتســـاب وتحســـين المعرفة التاريخية 
الفنيـــة والمهـــارات الفنيـــة. عبدالرحيـــم شـــريف هـــو 
أحـــد مؤّسســـي جمعية البحريـــن للفنون التشـــكيلية، 
ومحاِضـــر فـــي مـــادة الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعـــة 
البحرين، وهو يلعب دورا محوريا في المشـــهد الفني 

البحريني.

اتيلييه عبدالرحيم شريف

عبدالرحيم شريف إبراهيم الدوسري
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بدء تصوير الفيلم الخليجي اهرب يا خلفان بمشاركة بحرينية
دارت كاميرا المخرج األردني فراس أبو 
الهيجـــاء قبل أيام معلنـــة البدء بتصوير 
مشـــاهد الفيلم الخليجي البدوي “اهرب 
يا خلفـــان” والـــذي تنتجه شـــركة العنود 
برودكشـــن بمشـــاركة نخبـــة مـــن نجـــوم 
الدرامـــا والســـينما العربيـــة ومـــن عـــدة 

جنسيات.
وينتمـــي الفيلـــم إلـــى النـــوع الخليجـــي 
البـــدوي المعاصـــر، وقد كتب الســـيناريو 
الخاص به الكاتب الســـوري عالء محمد 
عـــن فكـــرة اإلعالمـــي الســـوري حســـام 
لبـــش. وتجري عمليـــات التصوير ما بين 
مدينـــة ابوظبي ومدينـــة العين بحضور 
مهـــم لممثلين من الســـعودية واالمارات 

والبحرين واألردن والجزائر.
ويؤدي الفنان الســـعودي شعيفان محمد 
دور البطولـــة إلـــى جانـــب النجمـــة ريـــم 
أرحمـــة والجزائريـــة أمينـــة وســـام، فيما 
تـــدور التفاصيـــل بين المدينـــة والبادية، 
هـــذا  الواحـــات  منطقـــة  تفـــرض  حيـــن 
التالقـــي الـــذي يتمـــوج بيـــن المضحـــك 

والمبكـــي. المخـــرج فراس أبـــو الهيجاء 
وفي تصريحات خاصة عّبر عن سعادته 
لتوليه إخراج هذا العمل، مشيدًا بالفكرة 
والنص، ومؤكدا ثقتـــه بنجاح العمل من 
خالل اإلنتاج القوي والمريح من شـــركة 
العنـــود برودكشـــن وتوافر نجـــوم للفيلم 

من جنسيات عديدة.
محمـــد،  عـــالء  الســـيناريو،  كاتـــب  أمـــا 
فأكـــد على أهميـــة التالقي بيـــن المدينة 
والباديـــة في الفكرة الرئيســـية، موضحا 
توافـــر عناصـــر الضحـــك والبـــكاء معـــًا، 
ومعـــززا ثقتـــه بنجـــاح العمل مـــن خالل 

األهميـــة القصـــوى للجهـــة المنتجة التي 
ضّخـــت كل مســـتلزمات النجـــاح وفـــي 
مقدمتها دعـــوة نجوم عرب لهم باع في 

السينما والدراما.
نجـــم العمل، الفنان الســـعودي شـــعيفان 
محمـــد، تحدث عـــن دوره قائـــال:” أؤدي 
دور خلفـــان وهـــو بطل القصـــة، وتتموج 
حياته بين الحزن والسعادة، بين الجدية 
ال  والمدينـــة..  الباديـــة  بيـــن  والفكاهـــة، 
أريـــد حـــرق التفاصيـــل، لكنـــي أؤكـــد أن 
الشـــخصية مركبة وقويـــة والعمل ناجح 
ســـلفا النـــه يمتلـــك كل مقومـــات النجاح 
من النص الى االخراج الى التناســـق بين 

نجوم العمل”.
فـــي حيـــن تـــؤدي الفنانـــة ريـــم أرحمـــة 
شـــخصية العنـــود وعنهـــا تقـــول: “ألعـــب 
شـــخصية العنـــود وهـــي حبيبـــة خلفـــان 
األولـــى وال يمكـــن هنا حـــرق أي تفصيل 
مـــن الشـــخصية أو العمـــل، لكـــن يكفـــي 
القول إن عنصر اإلثارة وصنع االبتسامة 

متوافر وبكثرة في هذا العمل المميز”.

الفنان شعيفان محمد والفنانة ريم ارحمة
يستعد الجيش البريطاني مطلع العام الجديد إلطالق حملة إعالنية،  «

من أجل تشجيع البريطانيين للتجنيد في الجيش، وسيستعين من 
أجل ذلك بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. وذكرت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية أن قادة الجيش قرروا اللجوء لكيم كاردشيان، 
ألنها واحدة من المؤثرات على مواقع التواصل االجتماعي، ولديها 

أكثر من 157 مليون متابع، الفتة إلى أن الحملة تهدف لغرس الثقة 
بالنفس للشباب بأهمية الخدمة في الجيش، فضاًل عن تلقي عالمة 

إعجاب على صورهم بمواقع التواصل االجتماعي.
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أثارت حملة “ســهلوها” عاصفة بين المقبلين على الزواج من الشــباب البحريني بين مؤيدين ومعارضين لفكرة تســهيل الزواج في مجتمع بات من الصعب الحصول على 
مستلزمات ليلة العمر لفتح بيت الزوجية سواء للشباب أو الفتيات. 

أحمـــد عطيـــة كان من المؤيديـــن للحملة 
ومـــن أســـبابه عزوف الكثير من الشـــباب 
تفـــوق  ماديـــة  لمتطلبـــات  الـــزواج  عـــن 
قدرتهـــم، وقـــال ان المـــادة أصبحت هي 
مـــن تحدد قيمة الشـــاب اجتماعيًا، وكأن 
من ال يملكون المادة ال يحق لهم الزواج، 
وتجاهـــل المجتمـــع لقول الرســـول )ص(: 
ِديَنـــُه  َتْرَضـــْوَن  َمـــْن  ِإَلْيُكـــْم  َخَطـــَب  “ِإَذا 
ُجوُه، ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي  َوُخُلَقُه َفَزوِّ

اأَلْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض”.
وأضـــاف الـــى ان زيـــادة تكاليـــف الزواج 
تجبـــر الشـــاب علـــى االســـتدانة “قـــرض” 
من البنـــوك، مما يدخل الشـــاب في عجز 
اقتصـــادي يؤثـــر على االســـرة، وهـــذا ما 
يجعل بعض الشـــباب اللجوء للزواج من 
اجنبيـــات؛ هربـــًا مـــن تلـــك التكاليف، مما 
يشـــكل خلـــل فـــي التركيبـــة االجتماعية 

لعدد العازبين من الجنسين.
ووافقتـــه الـــرأي أمينـــة المطـــوع قائلـــة: 
فهمـــوا  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  أن  أعتقـــد 
الموضوع بشـــكل خاطئ، وهـــذه الحملة 
تســـتهدف الفئة التـــي تبالغ في التكاليف 
وتجهيزات الحفلة بعيـــدًا عن المهر، وانا 
مـــن المؤيدين الن المســـتفيد في النهاية 
هـــي المـــرأة، وبســـبب هـــذه التجهيـــزات 
ســـتكون هي المتضررة، بحيث ستعيش 

على قروض وديون.
وكان رأي جـــواد بـــن علـــي مشـــابها لرأي 
أمينـــة المطوع وقال: إن حملة ســـهلوها 
لـــِك قبل أن تكون عليـــِك، وال يوجد داع 
لوجـــود البوفيـــه فـــي كل حفلـــه )الملكة، 
والحفـــالت  الحفلـــة(  الخطوبـــة،  الحنـــة، 
الخاصـــة والعامـــة التي تقام هـــذه االيام 
فإنها ســـتكون ضدِك تمامـــا عند الدخول 
للحياة الزوجية مما سيواجهه الزوج من 

ديون وقروض.
محمـــد الغانـــم مؤيـــد للحملـــة عموما بما 
فيهـــا مـــن تســـهيل ولكنـــه قـــال: بوجهـــة 

بالشـــكل  تســـير  ال  الحملـــة  ان  نظـــري 
الصحيح، ويجـــب على كل رجل قبل أن 
يقول ســـهلوها أن يسهلها من داخل بيته 
من بناته وخواته، أما انه يقول ســـهلوها 
وابنتـــه  الختـــه  األمـــر  يكـــون  وعندمـــا 
يقـــوم بالمطالبـــة بالكثير مـــن المتطلبات 
والتجهيـــزات كونها غاليـــة وثمينة، فإنه 
الحملـــة  ان  اقـــول  االســـاس  هـــذا  علـــى 
فاشـــلة ألنها ال تســـير بالشـــكل الصحيح، 
وكمـــا اعـــرب قائـــال ان كل االمـــور فـــي 

الزواج مسهلة ما عدا تكاليف الصالة.
أمـــا بالنســـبة للشـــابة هـــدى خليفـــة فقـــد 
إنهـــا مجـــرد  الحملـــة وقالـــت:  عارضـــت 
محاولـــة واهنة للتملص من مســـؤوليات 
يتعلـــق  ال  الـــزواج  ان  حيـــث  الـــزواج، 
بالمهـــر فقـــط ولكـــن التبعـــات التـــي تليه 
للمســـاومة،  قابلـــة  غيـــر  والمســـؤوليات 
فإذا كان الشـــاب اليوم ال يســـتطيع تلبية 
متطلبات الزواج المتعارف عليها، فكيف 
ســـيتمكن مـــن تحمـــل مســـؤولية عائلـــة 

بأكملها؟
طـــرف  مـــن  حســـين  جنـــان  ان  كمـــا 
ذلـــك  أوضحـــت  حيـــث  المعارضيـــن، 
بقولهـــا: دعونا نكـــون واقعيين قليال عند 
مقارنتنـــا كبحرينيـــات، نحن أقـــل الناس 
مهـــورًا وصرفـــًا علـــى االعراس بالنســـبة 
لـــدول الخليـــج، وليـــس لهـــم الحـــق فـــي 

تقليل المهر، فالرجال يســـتطيعون شراء 
الســـيارات والسفر باآلالف، وعندما يأتي 
االمـــر عنـــد المهـــر وهـــو ابســـط حـــق من 

حقوق العروس ال يستطيعون دفعه.
ونالحظ أن المعارضيـــن للفكرة يفكرون 
بواقعية ومـــن دون مبالغات، والمختصر 
انهـــا ال تتســـهل أكثـــر ممـــا هـــي مســـهلة، 
الـــزواج مـــرة واحدة في العمـــر وطبيعي 
وجود فكرة الصرف، والعاقل يعرف أين 
يضع أمواله ويتصرف بها، وبصراحة كل 
عروس حقهـــا ان تفرح وتتجهز في ليلة 

عمرها.
كما وافقهـــم الرأي حســـين محمد وقال: 
انـــا معـــارض لهـــذه الحملـــة، ومـــن ضمن 
األســـباب عـــدم توفيـــر تكاليـــف الـــزواج 
الـــزواج،  فـــي  الجديـــة  وعـــدم  الكافيـــة 
عندمـــا تكـــون الجديـــة ســـيوفر الرجـــل 
اإلمكانيـــة ‘المـــادة’ من دون اي مســـاومة 
في ذلك، فالمرأة تســـتحق كل شي فإنها 
شريكة حياة الرجل، فيجب توفير كامل 

السيولة والبيئة المناسبة.
وقـــال الســـيد هانـــي المعلـــم وهـــو مـــن 
اقـــام حملة ســـهلوها: إن القصد من هذه 
الحملـــة ال يتطـــرق إلى المهر ابـــدا، ولكن 
القصـــد من هـــذه الحملة هـــي المتطلبات 
األساســـية  غيـــر  واالمـــور  والتجهيـــزات 
والتـــي تســـاهم فـــي إربـــاك حلـــم الزواج 

والعالقـــة الزوجيـــة، وتلقـــي بأثرها على 
الحيـــاة الزوجية إلى امـــد بعيد، والهدف 
هو ان تتيح الفرصة لزواج جميع الشباب 
التكاليـــف  هـــذه  تكـــون  وال  والشـــابات، 
عائقـــا امامهـــم، والحملـــة تتطـــرق إلى 4 
مراحـــل، فالمرحلة األولى وهي تدشـــين 
الحملة بأوســـع نطاق وإرســـال التجارب 
التـــي خاضهـــا النـــاس لتعم الفائـــدة على 
ســـتكون  الثانيـــة  والمرحلـــة  الجميـــع، 
توعية وتثقيف وســـتتم عن طريق إلقاء 
المحاضرات وحتى عبر وسائل التواصل 
هـــي  الثالثـــة  والمرحلـــة  االجتماعـــي، 
مرحلـــة العمل والتطبيق وماذا ســـيخرج 
مـــن توصيات من المحاضـــرات والورش 
والملتقيات وســـنقوم بدعوة المؤسسات 
بتخفيـــف البضائـــع وندعـــو االهـــل لعدم 
التدخل في مسألة تكاليف الزواج بشكل 
سلبي وسيتم وضع الحلول والعمل على 
تطبيقها، والمرحلة الرابعة وهي المبادرة 
فـــي هـــذه المرحلـــة اذ يوجـــد الكثير من 
الطمـــوح ومن الممكن العمـــل على حملة 
تزويج وحفل تزويـــج جماعي والتعامل 
مـــع المؤسســـات الخيريـــة ومـــع االفـــراد 
الذيـــن لهـــم تأثيـــر لتتـــم تســـهيل عمليـــة 
الزواج ونأخذ المبـــادرة، وندعو للمبادرة 
فـــي التطبيـــق العملـــي وســـيتم التطبيق 

وبذل الجهد بالقدر المستطاع.
وفـــي الختـــام نكون قـــد توصلنـــا إلى ان 
الكثيـــر من الناس قد فهم الحملة بشـــكل 
خاطـــئ، ممـــا ســـبب الكثيـــر مـــن الجدل، 
فقـــط  اال  هـــي  مـــا  الحملـــة  فكـــرة  وإن 
لتســـهيل وتخفيف التكاليف المبالغ فيها 
والتي تســـبب الكثير مـــن الضغوط على 
الحياة الزوجية وما يتخللها من مشاكل، 
وبســـبب هذه التكاليف قد يتهرب بعض 

الشباب من فكرة الزواج.

تحقيق الطالبة: فاطمة عيسى
جامعة البحرين

مهرا ــل  ــ األق تعتبر  ــي  ــت ال الــبــحــريــنــيــة  الــبــنــت  مــصــيــر  ــدد  ــح ت ــد  ق الــعــمــر  لــيــلــة 

حملة “سهلوها” تثير عاصفة بين المقبلين على الزواج

السيد هاني المعلم جواد بن علي

محمد الغانم أمينة المطوع

احمد عطية جنان حسين
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أعدمــت اليابــان صينيــا، أديــن بقتل أســرة من 4 
أفــراد، فــي أول حكــم إعــدام تنفذه فــي أجنبي، 
منــذ بدء الكشــف عــن تفاصيل األحــكام المنفذة 

في 2007.
ووفقا لما نشــرته وكالة “رويترز”، ذكرت وســائل 
إعــام صينيــة أن المواطن وي وي صاحب الـ40 
عامــا، ارتكب الجريمة فــي منتصف العام 2003 

مع شريكين آخرين، وهما أيضا من الصين.
وفر الشــريكان إلى الصين واعتقا هناك، ليعدم 
واحد منهما في الصين العام 2005، وحكم على 

اآلخر بالسجن مدى الحياة.
وتعتبــر اليابــان واحــدة مــن دولتيــن فقــط فــي 
مجموعة الســبع، التي تبقي على عقوبة اإلعدام 

إلى جانب الواليات المتحدة.

ألول مرة منذ سنوات... اليابان تعدم أجنبيا

كسوف الشمس الحلقي في سماء البحرين صباح 
أمس )تصوير أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فلسطينيون يثبتون الفتة نيون الستقبال السنة الجديدة “2020” في 
الواجهة البحرية للبحر المتوسط في مدينة غزة )أ ف ب(

يكــون  قــد  لموقــف  تعــرض طفــل 
األســوأ فــي حياتــه، حيــن كان مــع 
والده في حديقة حيوانات بمدينة 

دبلن عاصمة أيرلندا.
وأظهــر مقطع فيديو، نقلته شــبكة 
“إيــه بــي ســي” األميركيــة، الطفــل 
الــذي يدعــى شــون، وهــو يلتقــط 
كان  نمــر  مــع  تذكاريــة  صــورة 

موجودا خلف حاجز زجاجي.
وفــي غفلــة منــه، اقتــرب النمر من 
الصبــي بســرعة جنونيــة، وحــاول 
االنقضــاض عليه بطريقــة مخيفة، 

كما لو كان “فريسة اليوم”.
مــاذا  لرؤيــة  الولــد  التفــت  وحيــن 
يحصــل خلفــه، وجــد النمــر عالقــا 

خلــف الحاجــز الزجاجــي الواقــي، 
دون أن ينجح في الوصول إليه.

ويمكــن، من خــال الفيديــو، رؤية 
صدمــة االبن في وجهه، كما يمكن 
مــن  وضحــكات  صرخــات  ســماع 

كانوا حوله.
ونشــر األب المقطــع علــى حســابه 
فــي “تويتــر” مؤخــرا، وقــال معلقــا 
قائمــة  علــى  طفلــي  “كان  عليــه: 
حيوانــات  حديقــة  فــي  الطعــام 

دبلن”.
كبيــرا،  تفاعــا  الفيديــو  وحصــد 
اآلالف  عشــرات  نشــره  وأعــاد 
آالف  جانــب  إلــى  المغرديــن،  مــن 

اإلعجابات.

نمر يرعب طفال بإنقضاض مباغت

الجــوي  المنخفــض  يســتمر 
منــذ  لبنــان  يضــرب  الــذي 
عــرف  الــذي  الثاثــاء،  مســاء 
فــي  لولــو”،  “العاصفــة  باســم 
كونــه  ماديــة،  بأضــرار  التســبب 
مصحوبــا بريــاح قويــة وأمطــار 
علــى  للثلــوج  وتســاقط  غزيــرة 

المرتفعــات. وفاضــت الطرق الرئيســة في البــاد بمياه األمطــار والصرف الصحي، 
مــا أدى إلــى زحمــة ســير خانقــة في كل مــن خلدة جنــوب بيروت وطريــق المطار، 
وفــي الضبيــة والــدورة وجونيه شــمال العاصمة. وفي منطقة الســان ســيمون في 
الجنــاح جنــوب بيــروت، أدت األمطــار الغزيــرة وارتفــاع الموج إلى إغــراق البيوت 
فيها، وناشــد الســكان األجهزة الرســمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم، 
إال أنهم لم يتلقوا المساعدة بعد. وأدى التساقط الكثيف لألمطار خال الليل، إلى 

انهيارات على طرق عدة في الشمال والجنوب والبقاع اللبناني.

“لولو” تضرب لبنان وتسبب أضرارا مادية

دراسة تكشف تأثير بدانة األم أثناء الحمل على ذكاء طفلها
كشــفت دراســة حديثــة، وجــود عاقــة بيــن وزن األم أثنــاء الحمــل، 
وقــدرات الطفــل وذكائــه، موضحــة أن األطفــال المولوديــن ألمهــات 
يعانون من السمنة المفرطة، لديهم مهارات حركية ومعدل ذكاء أقل 

من أقل ممن ولدوا ألمهات في الوزن الطبيعي.
وتابع الباحثون حالة 368 طفا مرتين، األولى وهم في سن الثالثة، 
والثانية وهم في السابعة من العمر، ليجدوا عاقة “مهمة” تربط بين 

ذكاء الطفل وبدانة األم أثناء الحمل.
وتســبب الســمنة عــددا مــن التغييــرات فــي جســم اإلنســان، واقترح 
العلمــاء أن هــذه التأثيــرات تمتــد أيضــا إلى نمــو الجنيــن، باعتبار أن 
االضطرابــات الهرمونيــة أو نقــص المعادن نتيجة لســمنة األم، تبطئ 

نمو مخ الطفل.
وقالــت األســتاذة المســاعدة فــي علــوم التغذيــة بجامعــة تكســاس 
األميركيــة، المشــاركة فــي الدراســة، إليزابيــث ويــدن، إن الهدف من 
البحــث “ليــس إحــراج األمهات البدينات، ولكن إلبــراز تأثير وزن األم 

أثناء الحمل على األطفال”.
وفــي ســن الثالثــة، قام الباحثون بقيــاس مهارات األطفــال الحركية، 
التــي تشــمل القــدرة علــى التنســيق والبراعــة والحركــة والســرعة، 
ليســجل األوالد الذيــن ولــدوا ألمهات واجهن الســمنة عامة أقل بـ 8 

نقاط، مقارنة باألطفال الذين ولدوا ألمهات بالوزن الطبيعي.

فيمــا حصلــت البنــات علــى درجــات أعلى مقارنــة باألوالد، بمتوســط   
102.3 نقاط مقارنة بـ 97.2، حسب ما ذكر موقع “ساينس ديلي”.

وفــي ســن الســابعة، قــاس الباحثــون معــدل ذكاء األطفــال، حيــث 
تراوح معدل الذكاء بين 70 و140، ويشمل ذلك القدرة على التفكير 

المنطقي وقوة الذاكرة وغيرها من العوامل.

وأظهرت النتائج أن األوالد الذين كانت أمهاتهم يعانين من زيادة الوزن  «

أثناء الحمل، حصلوا على درجات أقل بخمس نقاط أو أكثر في اختبارات 

الذكاء الشاملة، مقارنة باألوالد الذين كانت أمهاتهم في وزن طبيعي.

كشــفت دراســة جديــدة أجراهــا 
النســاء  أن  هنديــون،  أطبــاء 
العامــات يتمتعــن بصحــة جيدة 
بالنســاء  مقارنــة  أطــول  وعمــر 
اللواتي ال يمارسن أي عمل خارج 
newequip� “المنزل. وذكر موقع 
الباحثيــن  أن  األميركــي   ”ment
ألكثــر  الصحيــة  البيانــات  حللــوا 
مــن 5100 امــرأة عاملــة تتــراوح 
عاًمــا،  و44   30 بيــن  أعمارهــن 

تقدمهــن  تأثيــر  تقييــم  بهــدف 
العقليــة  صحتهــن  علــى  المهنــي 
والجســدية، حتــى بلوغهــن ســن 
نتائــج  وأظهــرت  الشــيخوخة. 
الدراسة، أن النساء اللواتي عملن 
لمــدة 20 عاًمــا وأكثــر خال ســن 
الرشــد أظهــرن تدهــوًرا أقــل فــي 
الصحــة البدنية لدى تقدمهن في 
العمر، مقارنة بالنســاء اللواتي لم 

يعملن أبًدا.

دراسة: العمل يحمي المرأة من األمراض

وتطابقت النتائج مع نتائج دراسة مشابهة أجريت في ألمانيا، حيث أكدت نتائجها 
أن النساء العامالت ال يتمتعن بصحة أفضل فحسب، ولكنهن أيًضا أقل عرضة 

لالكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العامالت.
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