
نفذ متطوعون حملة تنظيف  «
لمقبرة المالكية. انطلقت الحملة 

من بعد صالة الصبح أمس الجمعة 
واستمرت لغاية الساعة العاشرة 

صباحا. وقال منسق الحملة جمعة 
المالح لصحيفة “البالد” إن فريق 

العمل ساهم في تنظيف المقبرة.

ارتفعت أسعار الذهب على نحو  «
طفيف إلى أعلى مستوياتها في 

نحو شهرين الجمعة، وتتجه صوب 
تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 

أكثر من 4 أشهر. وارتفعت العقود 
األميركية اآلجلة للذهب 0.2 % إلى 

1517.60 دوالر لألوقية.

قررت الحكومة اليابانية خالل  «
اجتماعها، أمس الجمعة، إرسال مدمرة 

إلى خليج عمان والجزء الشمالي من 
بحر العرب؛ للقيام بدوريات وجمع 

معلومات في المنطقة. وأوضحت 
الوكالة أن المدمرة سيكون على متنها 

260 عسكريا.

احتفلت مساء أمس األول أسرة  «
األدباء والكتاب بمناسبة 50 عاًما 

على تأسيسها تحت شعار “الكلمة 
في يوبيلها الذهبي”، تحت رعاية 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
وبحضور رئيسة الهيئة الشيخة 

مي بنت محمد آل خليفة.

أكدت عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة  «
شؤون الشباب بالمجلس سبيكة الفضالة 

الدعم التشريعي لتوجيه سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لوزارة شؤون الشباب والرياضة 
التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية لتغيير سن 
الترشح لمجلس إدارات األندية الوطنية ليصبح 

من سن 18 عاما عوًضا عن 25 عاًما.

إدامة التنسيق والتشاور بين البحرين واألردن

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

المنامة - بنا

بغداد ـ وكاالت

جـــرى اتصـــال هاتفي أمـــس بين ملك 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه عاهل 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية صاحب 
الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابـــن 
الحســـين. وتـــم فـــي االتصـــال بحـــث 
العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة األردنيـــة 
اإلقليميـــة  والتطـــورات  الهاشـــمية، 

الراهنـــة، كما تم التأكيـــد في االتصال 
علـــى إدامـــة التنســـيق والتشـــاور بين 
البلديـــن حيـــال مختلـــف القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

أول تعليق من إداري ببيت التجار على التشريع المحال للبرلمان

الزياني لـ “^”: “الغرفة” لم تطلع على قانونها

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة 
وتجـــارة البحرين خالد راشـــد الزياني 
إن مشـــروع القانـــون المعـــدل لقانـــون 
الغرفـــة الحالي الـــذي رفعته الحكومة 
لمجلـــس النـــواب، لم يســـمع به ســـابقا 

على اإلطالق.
وبين لــــ “البالد” أنه لم يبحث المقترح 
فـــي مجلـــس إدارة الغرفـــة نهائيا، كما 
أنـــه لـــم يبحث مـــن اللجنة المشـــتركة 
بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة 

التي هو عضو فيها.
وأهـــم ما جـــاء في المشـــروع الجديد 
أحـــكام  بعـــض  قانـــون  يعـــّدل  الـــذي 
المرســـوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 
والتجـــارة،  الصناعـــة  غرفـــة  بشـــأن 

إخضاع الغرفة لرقابـــة وزير الصناعة 
والتجـــارة، بـــدال مـــن إشـــراف الوزيـــر 

بحسب القانون الحالي. 
كمـــا غّيـــر المشـــروع عـــدد األصـــوات 
لـــكل عضو فـــي الغرفة، وعلى ســـبيل 
المثال رفع عددها للتاجر الذي يمتلك 

رأســـمال يزيد عن 5 ماليين دينار من 
8 أصوات إلى 1000 صوت.

وتابـــع الزيانـــي “من الممكـــن أن يكون 
المقترح ُعرض على المكتب التنفيذي 
للغرفـــة واتخـــذ قـــرار بـــه دون عرضه 
علـــى مجلـــس اإلدارة، معتبـــرا ذلـــك، 
فـــي حال حصوله، مخالف للتعليمات، 
قـــرارات  تحظـــى  أن  تتطلـــب  التـــي 
المكتـــب بموافقة المجلـــس، كونه من 
يتحمل التبعات والنتائج واإلجراءات 

القانونية”.
القانـــون  فـــي  جـــاء  بمـــا  رأيـــه  وعـــن 
الزيانـــي  رفـــض  الجديـــد،  المقتـــرح 
الخـــوض بالتفاصيل والتعليـــق مبررا 
أنـــه ال يســـتطيع إبـــداء رأيـــه بشـــيء 

وقانون لم يطلع عليه مسبقا.

خالد الزياني 

تظاهرة رفض لمرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة العراقية في بغداد. )أف ب(

“^” تنشر تفاصيل سرقة محل الذهب.. ومالك المحل تنازل ولكن يبقى الحق العام

خّبأت “كرسي جابر” بالشنطة.. وأسقطت سلسلة وجّرتها بقدمها خارج المحل

عـــن  “البـــالد”  مصـــادر  كشـــفت 
ســـيدة  ســـرقة  واقعـــة  تفاصيـــل 
بحرينيـــة لمشـــغوالت ثمينـــة مـــن 
محل بيـــع ذهب بمدينة جدحفص 
الخميس الماضي. وقالت المصادر 
إن الكاميـــرات األمنية المغروســـة 
رصـــدت  المحـــل  زوايـــا  بمختلـــف 
معاينـــة المتهمـــة بالواقعـــة لقطعة 
كبيـــرة من كرســـي جابـــر، وتلفتها 
ثـــم وضـــع القطعـــة بشـــنطتها ثـــم 
أســـقطت سلســـلة كبيـــرة الحجـــم 
بقدمهـــا  تهـــا  وجرَّ األرض،  علـــى 
خـــارج المحل، ثم جثت النتشـــالها 

ووضعتها بالشنطة.
القطـــع  قيمـــة  المصـــادر  وقـــّدرت 

الكبيرة من كرســـي جابر بأنها تبدأ 
من ألف دينار.

وذكـــرت أن المتهمـــة كانـــت رفقـــة 
مـــن  المحـــل  مالـــك  وأن  ابنتهـــا، 

بعـــد نشـــر صورتها غيـــر الواضحة 
بحسابه على “أنستغرام” لم يتوقع 
تطـــور الموقـــف لمـــا وصـــل إليـــه، 
باســـترداد  االكتفـــاء  طلـــب  وأنـــه 
ولكـــن  المســـروقة،  المشـــغوالت 
قانونيين ذكروا أن بإمكانه التنازل 
عن حقه الشـــخصي بهذه القضية، 
ولكـــن يبقـــى الحـــق العـــام بعهـــدة 
الجهـــات األمنيـــة والعدليـــة وفـــق 

التكييف القانوني لمسار القضية.
“تنـــازل  أن  قانونيـــون  وأوضـــح 
المجنـــي عليـــه بجريمة الســـرقة ال 
يـــؤدي النقضـــاء الدعـــوى، ويبقى 
الحـــق العـــام قائمـــا، إال فـــي حالـــة 
يتيمـــة فقط، هـــي إذا كان المجني 
عليـــه زوج أو أحد أصول أو فروع 

المتهم”.

نموذج طقم لكرسي جابر

بعيد وضع اســـتقالته بيـــن أيدي البرلمان، 
صالـــح،  برهـــم  العراقـــي  الرئيـــس  شـــهد 
هجمـــة إيرانيـــة المالمـــح، تمثلـــت بحملة 
انتقادات وتخوين طالته من قبل فصائل 

وكتل برلمانية موالية إليران.
ودعـــا تحالـــف كتلـــة البنـــاء فـــي مجلـــس 
النـــواب العراقـــي، إلى اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة بحق رئيـــس الجمهورية، برهم 

صالح، لحنثه باليمين وخرقه للدستور.

تأتـــي تلك التطـــورات، مع إعـــالن مكتب 
المرجعيـــة الشـــيعية األعلـــى فـــي العراق 
علي السيســـتاني أن خطبة أمس ستخلو 
من السياســـة، فـــي خطوة نادرة الســـيما 

في األشهر األخيرة.

إيــران تهاجــم الرئيــس العراقــي
صالح يتعرض لحملة انتقادات وتخوين... والسيستاني يصوم عن السياسة

العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  وافقـــت 
برغبـــة  االقتـــراح  علـــى  والبيئـــة 
بشـــأن تخصيـــص قطعـــة األرض 
الواقعـــة فـــي الحجيـــات؛ لغـــرض 

إنشاء مشروع إسكاني عليها.
قيـــام  برغبـــة  االقتـــراح  ـــن  يتضمَّ
الحكومة باستمالك األرض واقعة 
فـــي مجمع رقم )939( في منطقة 
الحجيـــات بالرفـــاع الشـــرقي؛ من 
إســـكاني  مشـــروع  إقامـــة  أجـــل 

عليها.
من جهتها، أبدت وزارة اإلســـكان 
ترحيبها بتخصيـــص ونقل ملكية 
إليهـــا  الســـبل  بشـــتى  األراضـــي 
بغرض إقامة المشاريع اإلسكانية 
عليهـــا، وأوضحـــت أن تخصيـــص 
األراضـــي الحكوميـــة يتـــم وفـــق 

بهـــا،  المعمـــول  القانونيـــة  النظـــم 
إضافة إلى أن الوزارة ليس لديها 
الكافيـــة  الماليـــة  المخصصـــات 

الستمالك هذه األراضي.
التـــي  الرغبـــة  بـــأن  أفـــادت  كمـــا 
اشـــتمل عليها االقتراح ليست من 

اختصاص الوزارة.
مـــن جهته، أبـــدى المجلس البلدي 
للمنطقة الجنوبيـــة موافقته على 
أن  خصوصـــا  برغبـــة،  االقتـــراح 
خاصـــا  اهتمامـــا  تولـــي  المملكـــة 
بموضـــوع توفيـــر الســـكن المالئم 
بأفضل  المســـتحقين  للمواطنيـــن 
جودة وسرعة ممكنتين، وتقليص 
فترات االنتظار من خالل تســـريع 
وتيرة تشـــييد الوحدات السكنية 

وتوزيعها.

“اإلسكان”: ال مخصصات 
مالية كافية الستمالك أراٍض

جاللة الملك وملك األردن 
يبحثان هاتفيا العالقات 

التاريخية بين البلدين

دعم تشريعي لزيادة مساهمة الشباب في الحراك الرياضي“األسرة” تحتفل باليوبيل الذهبيمدبرة يابانية بخليج عمانالذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر“الملكاويون” ينظفون مقبرتهم
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المنامة - جمعية المصارف

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  والقانونيـــة 
بإضافـــة مادة جديدة برقـــم )15 مكررا( 
إلـــى قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر 
بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010.
تنظيـــم  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
ضمـــن  الســـنوية  الدوريـــة  العـــالوة 
نصوص قانون الخدمـــة المدنية عوضا 

عـــن تنظيمهـــا فـــي اللوائـــح والقـــرارات 
التنظيمية

ونصت المادة األولى منه على استحقاق 
الموظـــف عـــالوة دوريـــة ســـنوية فـــي 
األول من يناير التالي النقضاء سنة من 
تاريـــخ تعيينه أو من تاريخ اســـتحقاق 
العالوة الدورية الســـابقة، بنسبة )3 %( 

من راتبه األساسي.

كشـــف مصدر مطلـــع لـ”البالد” أن هيئة 
الكهربـــاء والماء حررت شـــكاوى على 
انتقادهـــم  بعـــد  بحرينييـــن  مغرديـــن 
الطفرة المتزايدة في فواتير الكهرباء 
والماء في الصيف الماضي، وأن عدًدا 
من هـــذه الشـــكاوى وصل إلـــى أروقة 
المحاكـــم بعد أن تم التحقيق فيها من 

قبل النيابة العامة.

 وبّين المصدر أن عدًدا من الشخصيات 
حاولت أن تتوســـط من أجل الوصول 
إال  المشـــكلة،  لهـــذه  مرضيـــة  لحلـــول 
أن مســـؤولي هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
لـــم يوافقوا على شـــطب وســـحب أي 
قـــوة  رغـــم  المغرديـــن،  علـــى  شـــكوى 
الدفـــع التـــي حاولـــت مـــن خاللها هذه 

الشخصيات إلنهاء الملف.

تبنـــت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة 
مبـــادرة البحريـــن الخاصـــة بإعـــالن يوم 
دولـــي للمصـــارف، وهـــي مبـــادرة كانـــت 
تقدمـــت بهـــا جمعيـــة مصـــارف البحرين 
عبر وزارة الخارجية خالل العام الجاري 
بمناســـبة مـــرور 100عـــام علـــى تأســـس 

القطاع المصرفي بالمملكة.
وتلقت جمعية مصارف البحرين رســـالة 

من وزارة الخارجيـــة البحرينية تتضمن 
األممـــي  القـــرار  مشـــروع  مـــن  نســـخة 
بتخصيـــص “اليـــوم العالمـــي للمصـــارف” 
فـــي الرابـــع مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام 
يوما دوليـــا لالحتفاء بها. وأعرب رئيس 
مجلـــس إدارة جمعية مصارف البحرين، 
الجمعيـــة  فخـــر  عـــن  يوســـف  عدنـــان 

بتحقيق اإلنجاز غير المسبوق.

مبادرة بحرينية: يوم عالمي للمصارف“الكهرباء”: لن نتنازل عن شكوانا ضد المغردين“تشريعية النواب” تقر 3 % عالوة سنوية
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ملك األردن جاللة الملك
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زينب العكريمازن النسور

علوي الموسوي

ليلى مال اهلل

الفرنســـية،  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
باريـــس؛  لـــدى  اإليرانـــي  الســـفير  أمـــس، 
احتجاجا على اســـتمرار اعتقال ســـلطات 
إيران مواطنين فرنسيين اثنين، ومطالبة 
باإلفـــراج عنهمـــا فورا.  وقالـــت المتحدثة 
الرســـمية باســـم الوزارة، آنييس فون دير 
مـــول، في بيان صحفـــي، إن نائب األمين 
اســـتدعى  الفرنســـية  للخارجيـــة  العـــام 
الســـفير اإليراني في باريـــس، حيث ذّكره 
بمطالبـــة فرنســـا باإلفـــراج عـــن مواطنيها 
فريبـــا عادلخـــاه وروالن مارشـــال دون أي 
مماطلـــة، مـــع إبـــداء الســـلطات اإليرانيـــة 
شـــفافية تامـــة فـــي الموضوع. وشـــددت 
المســـؤولة علـــى أن فرنســـا ستســـتمر في 
العمـــل بـــكل حـــزم؛ لضمـــان إخالء ســـبيل 

المعتقلين.

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير اإليراني

)12(

محرر الشؤون المحلية



“الكهربـــاء”: لــن نتنــازل عـن شكوانـــا ضــد المغرديــن
كشــف مصدر مطلع لـ”البالد” أن هيئة الكهرباء والماء حررت شــكاوى على 
مغرديــن بحرينييــن بعــد انتقادهم الطفــرة المتزايدة في فواتيــر الكهرباء 
والماء في الصيف الماضي، وأن عدًدا من هذه الشكاوى وصل إلى أروقة 

المحاكم بعد أن تم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

مـــن  عـــدًدا  أن  المصـــدر  وبّيـــن   
تتوســـط  أن  حاولـــت  الشـــخصيات 
مـــن أجـــل الوصـــول لحلـــول مرضية 
لهذه المشـــكلة، إال أن مسؤولي هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء لـــم يوافقـــوا علـــى 
علـــى  شـــكوى  أي  وســـحب  شـــطب 
المغرديـــن، رغـــم قـــوة الدفـــع التـــي 
حاولت من خاللها هذه الشخصيات 

إلنهاء هذا الملف.
قامـــوا  المغرديـــن  إلـــى  ولفـــت   
إلـــى  الذعـــة  انتقـــادات  بتوجيهـــات 
هنالـــك  أن  اتضـــح  أن  بعـــد  الهيئـــة 

طفـــرة غيـــر مســـبوقة في احتســـاب 
فواتير الكهرباء، مما جعل الكثيرين 
بـــأن يلجـــؤوا إلى منصـــات التواصل 

االجتماعي للتعبير عن رأيهم.
 وأوضـــح أن الهيئـــة الكهرباء والماء 
رصدت هـــذه التغريـــدات، وتبين لها 
أن بعـــض المغرديـــن قـــام بالتعـــرض 
واإلســـاءة للهيئة والمســـؤولين فيها 
وإلصـــاق تهـــم فيهـــم مـــن دون دليل 

كاتهامهم بالفساد، والمخالفات.
أجرتهـــا  التـــي  التحـــركات  وقـــال:   
الشـــخصيات لـــم تـــأت ثمارهـــا، وقد 

أبلـــغ عدد من هـــذه الشـــخصيات أن 
الهيئـــة لـــن تتنازل عن شـــكواها ضد 
المغرديـــن وأنـــه يجـــب أن ينـــال كل 
منهم جزاءه، وفق مـــا ترتئيه عدالة 

المحكمة.
  هيئة الكهرباء والماء نفت وجود أي 
خلل فـــي العدادات الذكيـــة، وأكدت 
أن العدادات الذكية المعمول بها في 
مملكـــة البحريـــن عاليـــة الدقة ويتم 
اختيارها وفق معايير عالمية عالية، 

وذلـــك بعـــد المـــرور بعمليـــة التأهيل 
التي تتضمـــن عمل اختبارات نوعية 
للتأكـــد من ســـالمة تصميـــم المنتج، 
التجريبيـــة  الفتـــرة  إلـــى  باإلضافـــة 
التـــي يتـــم فيهـــا تجربة العـــداد على 
كمـــا  الواقـــع ومراقبـــة دقتـــه،  أرض 

يتـــم عمل فحوصات روتينية دقيقة 
في المصنـــع لكل عداد قبل التركيب 

للمشترك في مختبرات الهيئة.
 وأشـــارت إلـــى أن الشـــركة المصنعة 
خطابـــا  أرســـلت  الذكيـــة  للعـــدادات 
رســـميا إلـــى هيئـــة الكهربـــاء والماء 

أكدت فيه ســـالمة العـــدادات الذكية 
أن  علـــى  العاليـــة، مشـــددة  ودّقتهـــا 
تصنعهـــا  التـــي  الذكيـــة  العـــدادات 
مصّدقـــة ومعتمدة بحســـب المعايير 

الدولية لتصنيع العدادات الذكية.
 وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أنهـــا عمـــدت 
إلـــى تبديـــل العـــدادات الميكانيكيـــة 
بعدادات ذكية وذلك لالرتقاء بقطاع 
الكهربـــاء والمـــاء، ولمواكبـــة التطّور 
فـــي تقديـــم الخدمـــات المقدمة في 
قطاع الكهرباء والماء أســـوًة بالدول 
المتقدمـــة، إضافـــة إلـــى عديـــد مـــن 
ذات  تســـتخدم  التـــي  الجـــوار  دول 
فـــي  الموجـــودة  الذكيـــة  العـــدادات 
مملكـــة البحرين، كما تجدر اإلشـــارة 
إلى أن تصنيع العدادات الميكانيكية 

بات معدوًما في اآلونة األخيرة.

شخصيات عديدة 
حاولت التوّسط 
ولم تصل إلى 

نتيجة
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“الماليــة”: 7 % من إجمالــي المواطنين موظفــون حكوميون

“تشريعية النواب” تقر  3 % عالوة سنوية

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  والقانونيـــة 
بإضافـــة مادة جديدة برقم )15 مكررا( 
إلـــى قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصادر 
لســـنة   )48( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 

.2010
تنظيـــم  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
ضمـــن  الســـنوية  الدوريـــة  العـــالوة 
نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا 
عـــن تنظيمهـــا فـــي اللوائـــح والقرارات 

التنظيمية
علـــى  منـــه  األولـــى  المـــادة  ونصـــت 
دوريـــة  عـــالوة  الموظـــف  اســـتحقاق 
ســـنوية فـــي األول مـــن ينايـــر التالـــي 
تعيينـــه  تاريـــخ  مـــن  ســـنة  النقضـــاء 
العـــالوة  اســـتحقاق  تاريـــخ  مـــن  أو 
الدوريـــة الســـابقة، بنســـبة )3 %( مـــن 

راتبه األساســـي؛ تقديرا لـــه على أدائه 
وســـلوكه المرضييـــن علـــى أال يجـــاوز 
مربـــوط  نهايـــة  الزيـــادة  بهـــذه  راتبـــه 
الدرجـــة، فيمـــا جـــاءت المـــادة الثانية 

تنفيذية.
التشـــريع  هيئـــة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
واإلفتاء القانوني إن المشروع بقانون 
يخالـــف الفلســـفة التشـــريعية لقانـــون 
الخدمـــة المدنية ويتعـــارض مع المادة 
)15( منه، فضال عن مخالفته السياسة 

التشريعية في مملكة البحرين.
وبينـــت أن نـــص مشـــروع القانون خال 
مـــن ضوابط األداء والســـلوك المرضي 
الدوريـــة  العـــالوة  تســـتحق  اللذيـــن 
تقديـــرا لهمـــا، مؤكدة أنـــه يترتب عليه 
إدخـــال تعديل علـــى الميزانيـــة العامة 
للدولـــة، وهـــو مـــا يوجـــب التوافق مع 
حـــذف  مقترحـــة  بشـــأنها،  الحكومـــة 
العبارة التالية منه، وهي: “بنسبة 3 % 

من راتبه األساس”.
كمـــا طلبـــت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
النظـــر فـــي مشـــروع  الوطنـــي إعـــادة 
القانون، موضحة أن متوســـط الراتب 
ارتفـــع  الحكومـــي  للموظـــف  الشـــهري 
بنســـبة 40 % خالل الســـنوات العشـــر 

السابقة.
وبينـــت أن متوســـط الراتـــب الشـــهري 
القطـــاع  فـــي  البحرينـــي  للموظـــف 
مـــن   % 25 بنســـبة  أعلـــى  الحكومـــي 
البحرينـــي  الموظـــف  راتـــب  متوســـط 
أن  موضحـــة  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 
عـــدد الموظفين البحرينييـــن العاملين 
فـــي الحكومـــة يمثـــل 7 % فقـــط مـــن 
إجمالـــي المواطنيـــن، وتبلـــغ نفقاتهـــم 
فـــي الميزانيـــة العامـــة 53 % مـــن بند 

المصروفات الحكومية المتكررة. 
أن  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان  وأشـــار 
 %  3 بمعـــدل  ثابتـــة  نســـبة  تحديـــد 

لمنـــح العالوة الدورية الســـنوية يتعذر 
الحالـــي ضمـــن  الوقـــت  فـــي  تطبيقـــه 
جـــداول الرواتب المعمول بهـــا، والتي 
ورتـــب  درجـــات  أســـاس  علـــى  تقـــوم 

محّددة في كل درجة.
وبيـــن أن قوانين دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية لم تحدد نســـبة 
العـــالوة  ورود  عـــن  فضـــال   ، الزيـــادة 
الدورية الســـنوية في الئحـــة الرواتب 
والمزايـــا الوظيفية الصـــادرة بقرار من 
رئيـــس مجلـــس الوزراء كفيـــل بتوفير 

الحماية لموظفي الخدمة المدنية.
وذكـــر أنه لـــم يتوقـــف صـــرف العالوة 
الســـنوية إطالقا منـــذ إقرارها، وكادت 
أن تتوقـــف فـــي العـــام 2017، ولكن لم 
يتـــم ذلك، حيث تم صرفها بأثر رجعي 
لكافـــة الموظفيـــن، كما أنهـــا ال تصرف 

العالوة السنوية للموظفين األجانب.

ليلى مال اهلل

تبادل الخبرات في تنمية العمل الخيري مع السعودية
ـــي ـــباب البحرين ـــاط الش ـــي أوس ـــة ف ـــروح التطوعي ـــز ال ـــود لتعزي ـــدان: جه حمي

التقى وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، 
جميـــل بـــن محمـــد علـــي حميـــدان، عضو 
مجلـــس النـــواب عمار عباس، فـــي مكتبه، 
بحضـــور عدد من رواد العمـــل االجتماعي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث تـــم 
التباحث بشأن تبادل الخبرات وامكانيات 
العمـــل  حـــول  المشـــترك  التعـــاون  فـــرص 
االجتماعـــي والتطوعـــي، وســـبل التعاون 
القطـــاع  دور  وتعزيـــز  الخبـــرات  وتبـــادل 
األهلـــي فـــي تنمية العمـــل الخيري في كل 

من البحرين والسعودية. 
 وتم اســـتعراض أبرز المشـــاريع والبرامج 
العمـــل  رواد  ينفذهـــا  التـــي  الخيريـــة 
االجتماعـــي من قبيلة العبد المحســـن في 
الســـعودية مـــن خـــالل العمـــل المؤسســـي 
التنمـــوي، إلى جانب بحـــث أوجه التعاون 
مع المؤسســـات الحكوميـــة واألهلية ذات 

الصلـــة باألهـــداف التنمويـــة، بمـــا ينعكس 
إيجابـــا على تنمية المجتمعات الســـعودي، 
وتطويـــر  المجتمعيـــة  التنميـــة  لتعزيـــز 
القطـــاع غير الربحـــي، كما تم اســـتعراض 
الخدمـــات التطوعيـــة التي تقدمهـــا قبيلة 
العبـــد المحســـن وفقًا لخطة اســـتراتيجية 
تطويرية تسعى لتحقيق الريادة في العمل 
الخيـــري فـــي شـــتى مجاالتـــه االجتماعية 

واإلنسانية والتعليمية والصحية.
 ونّوه حميدان بجهود رواد العمل التنموي 

والتطوعـــي بالســـعودية فـــي دعـــم برامج 
الرعاية االجتماعية عموما، وما يطرحونه 
تعـــزز  تنمويـــة  مبـــادرات  مـــن  وينفذونـــه 
منظومـــة الحماية االجتماعيـــة خصوصا، 
مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة تضافر الجهـــود بين 
والخاصـــة  األهليـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والحكوميـــة لتحقيـــق هـــذا التكامـــل بمـــا 
يكفـــل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، 
ومنوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق بـــأن البحرين 
الســـعودية تمكنتـــا مـــن تنفيـــذ منظومـــة 

وتنفيـــذ  االجتماعيـــة  للحمايـــة  متكاملـــة 
أهداف التنمية المستدامة.

وأشـــار حميـــدان إلى تجربـــة البحرين في 
تنمية دور منظمات العمل األهلي، وكذلك 
تأســـيس مركـــز تنميـــة العمـــل التطوعـــي 
الـــذي يهـــدف إلى تنظيـــم عمليـــة التطوع 
من خالل توفيـــر فرص تطوعية ودورات 
الجهـــة  باعتبـــاره  للمتطوعيـــن  تدريبيـــة 
التطوعـــي  بالعمـــل  المعنيـــة  الحكوميـــة 
فـــي المملكـــة، ويعمـــل علـــى تعزيـــز الدور 
اإليجابـــي للمتطوعين بهـــدف تنمية روح 
الخيـــر والعمـــل التطوعـــي لـــدى الشـــباب 
البحريني. وأكد النائب عمار عباس، ورواد 
العمـــل االجتماعـــي بالســـعودية اهتمامهم 
بالتعـــاون بهـــدف تبادل الخبـــرات وتوفير 
أفضل مخرجات تســـهم فـــي تنمية العمل 
التطوعي وخدمة المواطنين بالشراكة مع 

مؤسسات الدولة الرسمية.

حميدان متوسطا النائب عمار عباس  ورواد العمل السعوديين

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المبارك يناقش مع النواب تحسين جودة خدمات الكهرباء
والمقيمين ــن  ــي ــن ــواط ــم ال إلـــى  ــة  ــدم ــق ــم ال الــخــدمــات  أهـــم  ــى  ــل ع لــلــتــعــرف   

اســـتقبل وزيـــر شـــئون الكهربـــاء والمـــاء 
وائل المبارك بمكتبه عضو مجلس النواب 
السادســـة  بالدائـــرة  المحـــرق  لمحافظـــة 
هشـــام العســـيري، وعضو مجلـــس النواب 
التاســـعة  بالدائـــرة  العاصمـــة  بمحافظـــة 
عمـــار آل عباس، وفي بدايـــة اللقاء رّحب 
الوزير بالضيوف واســـتعرض معهم عدًدا 
من المواضيع المرتبطة بقطاعي الكهرباء 
والماء، وذلك للتعرف على أهم الخدمات 
التي يتم تقديمهـــا للمواطنين والمقيمين 

وتلبي احتياجاتهم.
 وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد الوزيـــر بالجهـــود 
المخلصة التي يقوم بها النواب في طرح 

ومناقشـــة القضايـــا التـــي تمـــس مصلحة 
المواطن وبالتعاون المشترك بين السلطة 
فـــي  التشـــريعية  والســـلطة  التنفيذيـــة 
تحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن، واالرتقاء 
المقدمـــة،  الخدمـــات  وكفـــاءة  بجـــودة 

القيـــادة  مـــن توجيهـــات  وذلـــك انطالًقـــا 
بتوثيق وتوطيد التعاون بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، وفي هذا الصدد 
قـــام الوزير باطـــالع الضيوف على خطط 
وبرامج هيئة الكهرباء والماء في المرحلة 

القادمة وخطط تحسين جودة الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة، واإلنجـــازات التـــي 

حققتها.
 مـــن جهـــة أخـــرى، أشـــاد النائبـــان بجهود 
علـــى  العمـــل  فـــي  والمســـئولين  الوزيـــر 
تحســـين جـــودة الخدمات، مؤكـــًدا خالل 
التواصـــل  ســـبل  تعزيـــز  أن  علـــى  اللقـــاء 
الســـلطة  بيـــن  المتواصلـــة  واللقـــاءات 
عنهـــا  ســـيثمر  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
تحقيـــق العديد من الجوانـــب التطويرية 
المواطـــن  إليهـــا  ويتطلـــع  يطمـــح  التـــي 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  ومعربـــًا  والمقيـــم 
للتعـــاون المســـتمر بيـــن الـــوزارة وأعضاء 

المجلس النيابي.

جانب من االستقبال

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

“خليفة بن سلمان”... الحضور الطيب في القلوب
تقدم الحديث في مقاالت سابقة عديدة حول مكانة الحب في 
قلــوب المواطنيــن لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،  والحــال، أن الحديــث عــن هــذه 
المكانــة ال تكفيــه مجلــدات تفي بهذه الســيرة العطرة والحضور 
والعافيــة،  بالصحــة  عليــه  ومــن  لســموه  القلــوب  فــي  الطيــب 
ونترقــب عودتــه الميمونــة إلــى بلــده وأهلــه فــي أتــم الســالمة 

وكمال الصحة.. اللهم آمين.
وكمــا قلــت، فالحديــث عن مكانــة قائد كبير كخليفة بن ســلمان، 
يســتدعي مناقــب ومآثــر ومواقــف كريمــة عهدها أهــل البحرين 
مــن ســموه، وشــخصًيا، وفــي فتــرة العمــل علــى إعــداد وتبويب 
وجمــع المعلومــات لكتابــي الــذي أعتــز بــه :”خليفــة بن ســلمان.. 
مجــد الوطــن”، كان بيــن يدي صفحات مشــرقة نبيلــة من عطاء 
“بــو علــي” الكبيــر، ليــس علــى مســتوى بالدنــا البحريــن، بل على 
وعلــى  واإلســالمي  العربــي  والعالــم  العربــي  الخليــج  مســتوى 
مســتوى العالــم أيًضا، وحتى بعد صــدور الكتاب وإلى اآلن، فإن 
الكثير من المواطنين الكرام، ســواء من المســئولين أم من عامة 
النــاس، يضيفــون في الحديث معهم الكثير الكثير مما أفاض به 
عليهم “خليفة بن ســلمان” من كرمه وحكمته واهتمامه وعطفه 
ومســاندته وتشــجيعه والعديد من المآثر الجميلة الطيبة، أضف 
إلــى ذلــك، أن الكثير من الناس أيًضا، يتواصلون طلًبا لنســخ من 
الكتــاب، وكل ذلــك يؤكد هــذه المكانة وأكــرر.. “الحضور الطيب 
لســموه فــي قلــوب محبيه”، وهــذه من نعم هللا ســبحانه وتعالى 

علينا ولله الحمد والمنة.
أقــول هــذا الــكالم، وقــد تشــرفت بحضــور المجلــس األســبوعي 
ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  علــى  للســالم  الشــمالية  بالمحافظــة 
الشــيخ خليفــة بــن علي بن خليفة آل خليفــة، وبالطبع، ضم هذه 
المجلــس المبــارك وجهاء وشــخصيات وأهالــي المحافظة وكبار 
اإلعالمييــن  مــن  وعــدد  الداخليــة  وزارة  وضبــاط  المســئولين 
والضيوف، وأول ما يلفت االنتباه هو أن ســمو المحافظ يحيط 
ضيوف مجلسه باهتمامه وحرصه على االستماع والحديث مع 
الجميع، والحرص كذلك على إطالع الضيوف على مسيرة عمل 
المحافظــة وبرامجهــا وخططهــا، واســتعراض المشــاريع المهمــة 
التــي تتالقــى مــع احتياجــات المواطنيــن، وكأنك والحــال هكذا 
تجــد شــخصية “خليفــة بن ســلمان” في حفيده الــذي يؤكد على 

متابعة شئون وشجون المواطنين.
ومــن الحديــث الباعث على الســرور ما طمأن به ســمو المحافظ 
الضيــوف بنقل تحيات ســمو رئيس الوزراء لهــم جميًعا، وكذلك 
ســؤاله عــن بعضهم باالســم واهتمامــه باالطمئنان علــى الجميع، 
كمــا أبلغ ســمو المحافظ الحضور بأن ســموه وللــه الحمد يقضي 
فترة نقاهة وأن حالته الصحية طيبة والفحوصات تبشر بالخير، 
وبالطبع، فإن هذه األخبار الطيبة تســعد الجميع بســالمة ســموه 
حفظــه هللا، وهــم يعبرون بالدعوات والكلمات الطيبة عن محبة 
سموه وشوقهم لاللتقاء به والتشرف بالسالم على سموه.. ولله 
الحمــد، نحــن فــي مملكة البحريــن يغمرنا الفخــر واالعتزاز بهذه 
المشــاعر التــي تؤكد تماســك وتكاتــف األســرة البحرينية وحبها 
لقيادتهــا وألهــل بلدهــا، ونســأل هللا أن يديــم علينــا هــذه النعــم 

ونفرح جميًعا بعودة “بوعلي” لتقر بعودته األعين.

عادل المرزوق

علوي الموسوي
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البحرين في القائمة 

الحــمـــراء
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حّددت أهداف التنمية المستدامة )القائمة الحمراء( كأحد مؤشرات تحقيق المقصد الخامس للهدف 
الخامس عشر. وينص المقصد الخامس على “اتخاذ إجراءات عاجلة ومهمة للحد من تدهور الموائل 
دة  الطبيعيـــة، ووقـــف فقدان التنوع البيولوجـــي، والقيام، بحلول عـــام 2020، بحماية األنـــواع المهدَّ
ومنـــع انقراضهـــا”.  وتعد نشـــرة القائمة الحمراء، الصادرة عن االتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
أحـــد أكثر مصادر المعلومات شـــموالً في العالم عن حالـــة الحفظ العالمي لألنواع 
الحيوانيـــة والفطريـــات والنباتـــات، والتي نشـــرت للمـــرة األولى في 

العام 1964.
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ثقب أســـود ابتلـــع مبلغ يصـــل ألكثر من 5 
آالف دينار سّددها مستأجر ألرض وقفية، 
ولكـــن لم تدخـــل الدنانيـــر خزينة األوقاف 
الجعفريـــة أو حســـابها البنكـــي حتـــى أثير 
الغبار عن الموضوع، فاضطر بطل القضية 

إليداع المبلغ من جيبه الشخصي.
ل  وبدا الفتا تســـجيل قفزة بالمبلغ المحصَّ
من صندوق النذورات والتبرعات بمسجد 
الشـــيخ عزيـــز بعـــد إزاحـــة موظـــف جمـــع 
المـــال، إذ ارتفـــع المبلـــغ من قرابـــة 7 آالف 

دينار إلى قرابة 15 ألف دينار.

تهم ثقيلة

ملـــف بعـــدد كبير مـــن الصفحـــات حصلت 

عليـــه “البـــاد” يروي مســـار هـــذه القضية 
التحقيـــق  مـــن  لجـــوالت  التـــي خضعـــت 

اإلداري.
وخلصـــت لجنـــة التحقيـــق – وفـــق صـــور 
ضوئيـــة مـــن محاضرها تنشـــرها “الباد”- 
أن المتهـــم الرئيـــس لـــم يقـــر بتقصيره أو 
إهمالـــه بفقدان مبلـــغ 5650 دينـــارا، وبّرر 
اضطراره لتســـديد نفـــس المبلـــغ المفقود 
من جيبه بأنه كان “للحفاظ والخوف على 

الموظفين”.
األوقـــاف الجعفرية حققت مـــع المتهمين 
بالواقعـــة، وقـــررت فصـــل بطـــل القضية؛ 
بسبب اإلهمال وتزوير الوثائق الحكومية 

وكتمان الحقائق والسرقة واالختاس.
كل هذه التهم الثقيلة وضعت أمام طاولة 

لجنـــة تحقيـــق إداري ثـــم مجلـــس تأديب 
شـــكله ديوان الخدمـــة المدنية. وتوصلت 
اللجنة إلى إيقاف بطل القضية عن العمل 
والخصـــم مـــن الراتـــب لمـــدة 10 أيام عن 

المخالفات المنسوبة له.

الملف للنيابة

وأحيل ملـــف القضية إلـــى النيابة العامة، 
الجديـــد  المجلـــس  تعييـــن  بعـــد  ولكـــن 
المجلـــس  المصـــادر أن  لألوقـــاف ذكـــرت 
قرر ســـحب ملف القضية، وجرى تســـكين 
مؤقـــت للموظـــف المشـــكو ضـــده بمكتب 

مسؤول رفيع بالمجلس.
أقـــواال  التحقيـــق  وتضمـــن تقريـــر لجنـــة 
مـــن موظفين وقيـــادات بالجهـــاز اإلداري 

باألوقاف الجعفرية.
وكشـــفت أقـــوال الموظفيـــن عـــن وجـــود 
فـــي  المعنييـــن  الموظفيـــن  بيـــن  تقـــاذف 
اســـتحصال مبالـــغ النـــذور والتبرعات من 
المســـاجد وعـــدم وجود مســـطرة ســـليمة 
لمتابعـــة تقييـــد المبالـــغ وفوضـــى بنفقات 
النثريات. وخلصت لجنة التحقيق بوجود 

شـــبهة إدارية وتورط عدد من الموظفين 
للمســـاءلة  إحالتهـــم  ورأت  بالموضـــوع. 
التأديبيـــة. كما رأت إحالـــة ملف التحقيق 

للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية.
ورأس لجنـــة التحقيـــق اإلداري الرئيـــس 
السابق لقسم الموارد البشرية والخدمات 
اإلدارية باألوقاف السنية أحمد العكبري.

أمـــا مجلـــس التأديـــب الذي شـــكله رئيس 
ديـــوان الخدمـــة أحمـــد الزايـــد، فقد صدر 
أداء  إدارة  مديـــر  بتكليـــف  قـــرار  بشـــأنه 
فريـــد  بالديـــوان  الموظفيـــن  وعاقـــات 

عبدالرحمن عبدهللا لرئاسة المجلس.
وتنشـــر “البـــاد” أبـــرز المســـتندات التـــي 

حصلت عليها عن هذه القضية.

آالف الدنانير من نذورات وتبرعات الشيخ عزيز.. ُسِرقت؟
ــاس ــتـ االخـ ــق  ــي ــق ــح ت ــة  ــن ــج ل ــر  ــريـ وتـــقـ األوقـــــــاف  ــات  ــ ــراس ــ م ــر  ــش ــن ت  ”^“

5 آالف دينار 
مفقودة و 

”الجعفرية” أوصت 
بفصل موظف

إحالة ملف 
التحقيق للنيابة 

العامة لوجود 
شبهة جنائية

فوضى في 
استالم تبرعات 

المساجد ونفقات 
النثريات
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تطوير خدمة طلبات التوصيل بشبكة الصرف الصحي اإللكترونية
ضمــن حــرص شــؤون األشــغال علــى مواصلــة تطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة 
لمواكبــة التطــور التكنولوجــي فــي برامــج الحكومــة اإللكترونيــة ولتحســين 
أداء خدماتها، فقد تم تطوير آلية التقديم لخدمة التوصيل بشبكات الصرف 

الصحي اإللكترونية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

تدشـــينها  تـــم  التـــي  الخدمـــة  وتعـــد 
فـــي وقـــت ســـابق اســـتمرارا لسلســـلة 
مســـتمرة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة 
التي توفرها وزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
لارتقـــاء  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
وتســـهيل  الخدمـــات  تلـــك  بمســـتوى 
اإلجـــراءات المتبعة اختصـــارا للوقت 

والجهد.
وتماشـــيا مع ازديـــاد الوعي واالعتماد 
علـــى الخدمـــات اإللكترونيـــة، طورت 
الوزارة هذه الخدمة؛ من أجل تبسيط 

إنجـــاز  ســـرعة  وزيـــادة  اإلجـــراءات 
المعامات، إضافـــة إلى إمكان متابعة 
الطلبـــات المقدمـــة، بمـــا يتناســـب مـــع 

متطلبات المواطنين والمقيمين.
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  ويمكـــن 
الوصـــول للخدمـــة عبر موقـــع الوزارة 
 www.works.gov.bh اإللكترونـــي 
، أو عـــن طريـــق زيـــارة موقـــع البوابة 
www. الوطنية للحكومة اإللكترونية

.bahrain.bh
ولاســـتفادة من هـــذه الخدمة بإمكان 
مالك العقـــار التقدم بالطلب إلكترونًيا 

المطلوبـــة  المســـتندات  تحميـــل  عبـــر 
وتشـــمل نســـخا من )الملكيـــة، خريطة 
أو  العقـــار  عنـــوان  بطاقـــة  العقـــار، 
فاتورة الكهرباء أو نســـخة من بطاقة 
هويـــة مالـــك العقار(، علـــى أن تتضمن 
أعمـــال  يشـــمل  مخططـــا  المرفقـــات 
السباكة والصرف الداخلية المقترحة، 
والصـــور التـــي ُتظهـــر المبنـــى ومنافذ 

أنابيب الصرف الصحي الحالية.
وفي حـــال إرفـــاق المســـتندات كاملة 
بشـــكل صحيح، يـــزود النظام صاحب 

لـــه  يتيـــح  للمراجعـــة  برقـــم  الطلـــب 
التحقق من حالة الطلب الحقا.

وإلـــى جانـــب خدمـــة طلـــب التوصيل 
بشـــبكة الصرف الصحي، تقدم شؤون 
األشـــغال خدمـــات إلكترونيـــة أخـــرى 
هي خدمة شـــكاوى الصـــرف الصحي، 
اإلشـــارات  صيانـــة  طلـــب  وخدمـــة 
الضوئيـــة، وخدمـــة التبليـــغ عـــن خلل 
في الطريق، إضافـــة إلى خدمة طلب 
تصريـــح الحمـــوالت غيـــر االعتيادية، 
خدمـــة  المقاوليـــن،  تأهيـــل  وخدمـــة 
نتائج فحص العينـــات، وخدمة طلب 
تحويـــل حركة المـــرور، خدمة صيانة 
منتجـــات  تقييـــم  وخدمـــة  المبانـــي، 
إضافـــة  والمصانـــع،  المـــواد  مـــوردي 
لخدمة طلب الحصول على منســـوب 
الطريق وخدمة المناقصات الداخلية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال” تتعاون 
مع “الحكومة 

اإللكترونية”

راشد الغائب



كشــفت مصادر “البالد” عن تفاصيل واقعة ســرقة ســيدة بحرينية لمشغوالت ثمينة من 
محــل بيــع ذهــب بمدينــة جدحفــص الخميــس الماضــي. وقالــت المصــادر إن الكاميرات 
األمنية المغروسة بمختلف زوايا المحل رصدت معاينة المتهمة بالواقعة لقطعة كبيرة 
من كرســي جابر، وتلفتها ثم وضع القطعة بشــنطتها ثم أســقطت سلســلة كبيرة الحجم 

تها بقدمها خارج المحل، ثم جثت النتشالها ووضعتها بالشنطة. على األرض، وجرَّ

وقّدرت المصادر قيمة القطع الكبيرة 
من كرســـي جابـــر بأنها تبـــدأ من ألف 

دينار.
رفقـــة  كانـــت  المتهمـــة  أن  وذكـــرت 
ابنتها، وأن مالك المحل من بعد نشر 
صورتها غير الواضحة بحســـابه على 

“أنســـتغرام” لم يتوقع تطور الموقف 
لمـــا وصل إليـــه، وأنه طلـــب االكتفاء 
المســـروقة،  المشـــغوالت  باســـترداد 
ولكـــن قانونييـــن ذكـــروا أن بإمكانـــه 
التنـــازل عـــن حقـــه الشـــخصي بهـــذه 
القضيـــة، ولكـــن يبقـــى الحـــق العـــام 

بعهدة الجهات األمنية والعدلية وفق 
التكييف القانوني لمسار القضية.

وأوضح قانونيون أن “تنازل المجني 
يـــؤدي  ال  الســـرقة  بجريمـــة  عليـــه 
النقضاء الدعوى، ويبقى الحق العام 

قائمـــا، إال في حالـــة يتيمة فقط، هي 
إذا كان المجنـــي عليـــه زوج أو أحـــد 

أصول أو فروع المتهم”.
العاصمـــة  شـــرطة  مديريـــة  وكانـــت 
أعلنت مســـاء أمس عـــن القبض على 

امرأة بحرينية )47 عاما( مشـــتبه في 
قيامهـــا بســـرقة مجوهـــرات من أحد 
المحالت بمنطقة جدحفص، وجاري 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اســـتكمال 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

زينب العكري

خّبأت “كرسي جابر” بالشنطة.. وأسقطت سلسلة وجّرتها بقدمها خارج المحل
العام الحق  يبقى  ولكن  تنازل  المحل  ومالك  الذهب..  محل  سرقة  تفاصيل  تنشر   ”^“
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد ضبـــاط ومســـؤولون أن إدارات 
وزارة الداخليـــة، حّققـــت جملـــة من 
اإلنجازات في العام 2019 خصوصا 
في مجـــاالت تعزيز الســـالمة العامة 
والتدريـــب باإلضافـــة إلـــي التوعيـــة 
والشـــراكة المجتمعيـــة. جـــاء ذلـــك، 
فـــي برنامـــج “األمـــن” اإلذاعـــي الذي 
تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقافـــة األمنية بالتعاون مع إذاعة 
البحرين، تضمنت عرًضا ألبرز جهود 
إدارات وزارة الداخليـــة في مجاالت 

خدمة المواطنين والمقيمين. 
 فمـــن جهته، أكد مدير إدارة الثقافة 
للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة  المروريـــة 
صـــالح شـــهاب علـــى تنفيـــذ العديـــد 
مـــن المبـــادرات التوعوية فـــي العام 
2019 التي تســـتهدف أكثـــر من فئة 
التـــي  التوعويـــة  الرســـائل  إليصـــال 
مســـتخدمي  كافـــة  ســـالمة  تضمـــن 
الطريـــق ومـــن أبـــرز تلك المبـــادرات 
“شـــكًرا” ومبـــادرة الســـينما المرورية 
التي اســـتهدفت فئة رياض األطفال 
وتـــم من خاللهـــا التعاون مـــع إحدى 
الشـــركات الدوليـــة المتخصصة في 
عـــرض المـــواد الكارتونيـــة المعنيـــة 
بالســـالمة المرورية باللغتين العربية 
مبـــادرة،  بجانـــب  واإلنجليزيـــة. 
تخـــص أولياء األمـــور بالتعـــاون مع 
والمديريـــات  المملكـــة  محافظـــات 
إدارة  مديـــر  وأوضـــح  األمنيـــة. 
التدريب والتطوير بشؤون الجمارك 
عـــارف العلـــوي أن شـــؤون الجمـــارك 
وضعت منذ بداية العام 2019 خطة 
عمـــل للتدريب طـــوال العـــام، حيث 
تـــم تدريب ما يقـــارب 1451 موظًفا 
اجتازوا 123 دورة تدريبية متنوعة 
كمـــا تـــم تدريـــب نحـــو 60 مخّلًصـــا 
مختلفـــة  دورات   3 فـــي  ـــا  جمركيًّ
والتعاقـــد مـــع معهـــد اإلدارة العامـــة 
“بيبا” إلعداد دورات تدريبية متعلقة 
باإلرشاد تستهدف المدراء العامين، 
وتـــم التعـــاون مـــع صنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” لدعـــم موظفـــي الجمـــارك 
برامـــج  خـــالل  مـــن  المتقاعديـــن 
لتحديـــد  خطـــة  ووضـــع  تدريبيـــة 
لموظفـــي  التدريبيـــة  االحتياجـــات 

الجمارك للفترة القادمة. 
 وأشار النقيب أحمد الجاسم ضابط 
بـــاإلدارة  وتوعيـــة  عامـــة  عالقـــات 
عقـــد  إلـــى  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
مدرسة التدريب ما يقارب 73 دورة 
خاصـــة لموظفـــي اإلدارة و19 دورة 
لموظفي إدارات وزارة الداخلية في 
الســـالمة العامة واإلطفاء باإلضافة 
للشـــركات  دورة   75 تقديـــم  إلـــى 
أمـــا  الخـــاص،  والقطـــاع  الصناعيـــة 
بالنســـبة لتقلـــي البالغـــات فقـــد تـــم 
تلقي ما يزيد عن 10 آالف بالغ، في 
العام الحالي تنوعت ما بين عمليات 
الطريـــق  علـــى  والمســـاعدة  اإلنقـــاذ 
ومكافحة الحريق وغيرها.  وأضاف 
أن إدارة الحمايـــة والســـالمة قامـــت 
بعمل 80 عملية إخالء على مستوى 
المؤسســـات الحكومية والمؤسسات 
الخاصـــة وتـــم تفتيـــش 3990 مبنى 
التصريـــح  ألمـــور  أو  اإلنشـــاء  قيـــد 
لمزاولة األعمال، أما بالنســـبة لقســـم 
العالقـــات العامـــة فقـــد تـــم عمل 82 

حملة توعوية متنوعة.
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وأكـــدت 
شـــعبة التوعيـــة والتثقيف بـــاإلدارة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة 
النقيـــب  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
حياة عبدالمجيد أن اإلدارة شاركت 
العديـــد مـــن البرامـــج ومـــن أبرزهـــا 
المشـــاركة مـــع المحافظـــة الجنوبية 
مـــن خـــالل برنامـــج ســـمو المحافظ 
األمني االجتماعـــي الذي يهدف إلى 
توعيـــة الطلبـــة عـــن إخطـــار جرائـــم 
اإلنترنت وكيفية التعامل مع وسائل 
التواصـــل االجتماعي واســـتخدامها 
بالطريقة الصحيحـــة.  وأضافت أنه 
“يتم إعـــداد ملتقيات حـــول مخاطر 
جرائم اإلنترنت واالحتيال وتأثيرها 
واالســـتثمارات  مجتمعنـــا  علـــى 
الســـيما  اإلنترنـــت  عبـــر  الوهميـــة 

الحمالت التوعوية”.

تنفيذ 80 عملية إخالء

ربيـــع إضـــاءة  المحامـــي محمـــود  قـــّدم 
قانونيـــة عن تعامل قانـــون العقوبات مع 
جرائم السرقة. وفيما يأتي نص المقال:

منقـــول  مـــال  اختـــالس  هـــي  الســـرقة 
ة تملكه وتختلف عقوبة  مملوك للغير بنيِّ
الســـرقة باختـــالف الظـــروف، حيـــث إن 
عقوبة السرقة البسيطة والتي ال تتوافر 
فيهـــا ظرف من الظروف المشـــددة وفق 
قانـــون العقوبـــات البحريني هي الحبس 
ما بين )10( أيام وبما ال يتجاوز سنتين.

أما إذا ارتبطت الســـرقة بظرف مشددة، 
فالعقوبـــة ال تقـــل عـــن ثالثـــة أشـــهر وال 
تتجاوز ثالث سنوات وفقا للمادة )380( 

من قانون العقوبات والظروف المشددة 
هـــي من قبيـــل أن تقع الســـرقة في أحد 
المســـكونة  أو  للعبـــادة  المعـــدة  المكنـــة 
أو المعـــدة للســـكن، الســـرقة فـــي إحـــدى 
وســـائل النقل أو في محطة أو ميناء أو 
مطار، أن تكون الســـرقة بطريق التســـور 
باســـتعمال  أو  الخـــارج  مـــن  الكســـر  أو 
مفاتيح مصطنعة، أن تكون الســـرقة من 
شخص يحمل ســـالحا، أو كانت السرقة 
مـــن شـــخصين فأكثـــر، أو مـــن شـــخص 
انتحـــل صفة عامة أو كاذبة، أو الســـرقة 
مـــن أحد العاملين في المكان الذي يعمل 

فيه السارق.

 كما أن قانون العقوبات نص على اعتبار 
الســـرقة ليال ظرفـــا مشـــددا - ولم يحدد 
أن  إال   - الليـــل  ونهايـــة  بدايـــة  القانـــون 
المقصـــود كمـــا يذهب قضـــاء النقض هو 
مـــا تواضع الناس عليـــه من أنه الفترة ما 

بين غروب الشمس وشروقها.
أن  المشـــددة  الظـــروف  مـــن  كذلـــك 
يكـــون المســـروق مـــاال مملوكا لـــوزارات 

ومؤسسات الدولة.
والســـرقة في بعـــض األحيان قـــد تكون 
جناية عقوبتها الســـجن الـــذي ال يتجاوز 
)15( عامـــا إذا كانـــت ســـرقة باإلكـــراه أو 
كان المسروق أسلحة الجيش وذخيرته.

وأخيـــرا قد تتحول الســـرقة إلـــى جناية 
ســـطو عقوبتها السجن المؤبد إذا اجتمع 
فيهـــا ظـــروف معينة كأن تكون الســـرقة 
ليال وباإلكراه ومن شـــخصين فأكثر وأن 

يكون أحد الجناة مسلحا.

 التنازل
الشـــكوى  عـــن  عليـــه  المجنـــي  تنـــازل 
الجنائيـــة ال يعنـــي انقضاءهـــا فـــي حـــق 
المتهـــم بشـــكل عـــام، إال في عـــدد معين 
دهـــا قانـــون اإلجراءات  مـــن الجرائم عدَّ
الجنائية على ســـبيل الحصـــر في مادته 
عـــن  واالمتنـــاع  الزنـــا،  وهـــي  التاســـعة، 

تسليم صغير، والفعل المخل بالحياء مع 
أنثى، والقذف والسب.

فـــي  عليـــه  المجنـــي  فتنـــازل  وبالتالـــي 
جريمـــة الســـرقة ال يـــؤدي إلـــى انقضـــاء 
الدعـــوى ويبقى الحق العام قائما، إال في 
حالة يتيمة فقط هي إذا ما كان المجني 
فـــروع  أو  أصـــول  أحـــد  أو  زوج  عليـــه 
المتهـــم، وإن كان تنـــازل المجني عليه ال 
يـــؤدي إلى انقضاء الدعـــوى الجنائية إال 
أنـــه يحق للقاضـــي عند تقديـــره العقوبة 
مراعـــاة ذلك بمـــا له من ســـلطة تقديرية 
واســـعة والنـــزول بالعقوبـــة إلـــى حدهـــا 
األدنـــى او اســـتبدالها بإحـــدى العقوبـــات 

البديلـــة إذا تبيـــن له من ظـــروف المتهم 
وواقعة الدعوى ما يبرر لذلك.

 كمـــا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ 
العقوبـــة إذا تبيـــن مـــن أخـــالق المحكوم 
عليـــه أو ماضيـــه أو ظـــروف جريمته أو 
ســـنة مـــا يحمل علـــى االعتقـــاد بأنـــه لن 

يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.

الســـرقة جرائـــم  عقوبـــات  عـــن  قانونيـــة  إضـــاءة  يقـــدِّم  ربيـــع 

الحبس عامين للسرقة البسيطة.. وللقاضي قرار وقف العقوبة

المحامي محمود ربيع

محمود ربيع

نموذج طقم لكرسي جابر

الكاميرات 
األمنية مغروسة 

بمختلف زوايا 
المحل

المتهمة بالواقعة 
جثت النتشال 

سلسلة كبيرة 
ووضعتها بالشنطة

قيمة القطع 
الكبيرة من 

“كرسي جابر” تبدأ 
من ألف دينار

“الملكاويون” ينظفون مقبرتهم ويشذبون نخيلها
النظافة ــة  ــرك وش الــشــمــالــيــة  ــة  ــدي ــل وب الــخــيــريــة  الجمعية  ــروا  ــك ش

نفــذ متطوعــون حملــة تنظيف لمقبرة المالكيــة. انطلقت الحملة من 
بعد صالة الصبح أمس الجمعة واســتمرت لغاية الســاعة العاشــرة 

صباحا.

وقال منســـق الحملـــة جمعة المالح 
لصحيفـــة البـــالد إن فريـــق العمـــل 
ســـاهم فـــي تنظيـــف المقبـــرة عبـــر 
إزالـــة المخلفات العالقة واألعشـــاب 

المتيبسة وتشذيب النخيل.

وشـــكر فريـــق المتطوعيـــن وجهود 
جمعيـــة المالكيـــة الخيرية برئاســـة 

علي منصور.
وقدر جهود بلدية المنطقة الشمالية 
والتـــي  الفضالـــة  لميـــاء  بقيـــادة 

أصدرت تعليماتها للمعنيين بتقديم 
علـــى  للقائميـــن  التســـهيالت  كل 
الحملـــة وتأمين المعدات المناســـبة 

واحتياطات األمن والسالمة.
ونـــوه بجهود عمال شـــركة النظافة 
الذين ساهموا مع فريق المتطوعين 
فـــي التنظيف، وبلغ قـــوام العاملين 
بالمهمة قرابة 50 شخصا من عمال 

لمياء الفضالة ومتطوعين.

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - جامعة الخليج العربي

أنهت رئيســـة قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الطبية في 
جامعة الخليج العربي مي صالح ســـاتر مشـــاركتها بنجاح في برنامج 

تطوير القيادات في المجال الصحي. 
 نّظـــم البرنامج مجلـــس الصحة لدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة، بالتعـــاون مع جامعـــة هارفرد متناوالً عدة محـــاور من أهمها 
الســـلوك القيـــادي ذو التأثيـــر الكبيـــر وانعكاســـه علـــى فريـــق العمـــل، 
المنظمات والنتائج، تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية، وتخطيط 

القوى العاملة. 
 على جانب متصل، تطّرق البرنامج إلى أهم االكتشافات والتطبيقات 
الجغرافيـــة،  المعلومـــات  نظـــم  الـــذكاء االصطناعـــي،  فـــي  المبتكـــرة 
التكنولوجيـــا الرقميـــة واآلليـــة فـــي مجـــال الطـــب والصحـــة العامـــة، 
واالبتكارات في نظم الرعاية الصحية التي من شـــأنها أن تســـاهم في 

تعزيز الصحة في أهداف التنمية المستدامة.

شهادة قيادة صحية من “هارفارد”

التحاق اإلناث بالجامعة أكثر بضعفين من نسبة الذكور

عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب منتدى عن “دور المرأة البحرينية في التعليم العالي، وعلوم 
المستقبل”، والذي تناول أوراق عمل، وجلسات نقاشية مع المعنين بالتعليم العالي وسوق العمل، 
وقد حرصت الهيئة على دعوة الخبراء والمتخصصين في بعض المجاالت الواعدة في مجاالت 
ضمنها:  ومن  الجنسين،  بين  للتوازن  الوطني  البرنامج  في  تحديدها  تم  والتي  المستقبل،  علوم 
التكنولوجيا في التعليم والصحة، المدن الذكية، التكنولوجيا في القطاع المالي، األمن اإللكتروني، 

الفضاء، والذكاء االصطناعي. 

بعدد  المتعلقة  الهيئة  استبانات  نتائج  أنَّ  يذكر 
الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي تتوافق مع 
إحصاءات منظمة الـ )UNESCO( للتربية والعلوم 
والثقافة، والتي تشير إلى أن نسبة اإلناث الالئي 
مجموع  من  العالي  التعليم  بمؤسسات  التحقن 
 18-22 بين  مــا  العمرية  الفئات  خــاصــًة  السكان 
2018، فــي حين  الــعــام  68 % فــي  ســنــة، كــانــت 
كانت  نسبة الذكور الملتحقين بمؤسسات التعليم 
العالي 37 % من مجموع السكان في هذه الفئة 

العمرية.

نتائج االستبانات

بعض  اتخاذ  إلى  االستبانات  نتائج  أشــارت  كما   
الــمــبــادرات  مــن  عــددا  العالي  التعليم  مؤسسات 

المهمة، والتي تضمنت:
 تأهيل الطلبة إناًثا وذكورًا، وتعريفهم على بعض  «

المجاالت الواعدة في علوم المستقبل عن طريق 
إنشاء بعض األكاديميات في البرمجة، وأمن 
المعلومات، والذكاء االصطناعي، والمهارات 

األكاديمية والكتابية.

 تخصيص بعض المختبرات للواقع المعزز  «
Augmented Reality and Simula� (والمحاكاة 

.)tion

 إنشاء مراكز تختص باإلبداع، واالبتكار، واالختراع،  «
وحاضنات األعمال؛ لتشجيع الطلبة على بدء 

المشروعات الصغيرة.

 تعزيز التعاون مع الشركات المعروفة مثل  «
ميكروسوفت، وأمازون للحوسبة السحابية؛ 

لتدريب الطلبة ورفع مهاراتهم التقنية.

 ترسيخ القيم المتعلقة بأخالقيات العمل،  «
والمسؤولية االجتماعية.

 رفع وعي الطلبة، وتشجيعهم على الحصول على  «

الشهادات االحترافية مما ييسر لهم االنخراط 
والنجاح في سوق العمل.

 االهتمام باإلرشاد المهني واألكاديمي، وتوفير  «
فرص للتدريب العملي، والعمل الجماعي عبر 

سنوات الدراسة المختلفة.

 تشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات  «
المحلية واإلقليمية والدولية؛ لرفع مهاراتهم 

التقنية، ومعارفهم التكنولوجية، وخبراتهم 
االجتماعية. 

 طرح برامج جديدة في المجاالت الواعدة في  «
علوم المستقبل، مثل: األمن اإللكتروني، البيئة 

والتنمية المستدامة، تحليل البيانات الضخمة، 
هندسة البرمجيات، وهندسة الشبكات، والهندسة 

اإللكترونية.

 طرح بعض المقررات الدراسية عن البيئة الذكية،  «
االستدامة والمستقبل، الفنتك، وتحليل البيانات 

الضخمة، والتطبيقات المستقبلية لتكنولوجيا 
الحاسوب، والذكاء االصطناعي، اإلعالم التفاعلي 

والصحافة اإللكترونية، والتفكير اإلبداعي، وريادة 
األعمال. 

 االستعانة بالتقارير الوطنية، واإلقليمية، والدولية؛  «
للتعرف على العلوم، والمهارات المطلوبة حالًيا، 

والمتوقعة مستقباًل.

 إدماج التقنيات الحديثة في عملية التعليم،  «
والتعلم، وتوفير أحدث برامج الحاسوب 

الخاصة بالبرامج األكاديمية المختلفة، ومعدات 
وبرمجيات المحاكاة. 

» Bench�   إجراء المقارنات/ المقايسة المرجعية
marking مع مؤسسات ذات سمعة عالية، ودعم 

مبادرات التوظيف لخريجيها بشكل دوري ومنظم، 
وبمستوى عاٍل.

 رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس من  «
خالل تقديم البرامج التدريبية، وورش العمل 
في المجاالت الجديدة والمتطورة مثل أمن 

المعلومات، والحوسبة السحابية، بالتعاون مع 
الشركات الرائدة في تلك المجاالت، والجهات 

الوطنية المعنية. وتشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على الحصول على الشهادات االحترافية، 

واستخدام نتائج البحث العلمي في التدريس. 

من  استخالصها  تم  التي  التوصيات  أبــرز  ومــن 
دارت  التي  النقاشية،  والجلسات  العمل،  أوراق 
ما  والــتــدريــب،  التعليم  جــودة  هيئة  منتدى  في 

يلي:
 نشر وزيادة الوعي بأهمية علوم المستقبل، والتي  «

من المتوقع أن يكون لها أثر كبير على حياة البشر، 
والتي تتضمن الذكاء االصطناعي، وعلم األحياء 

الفلكية، والحوسبة الكمية، وأبحاث الخاليا 
الجذعية، واالستنساخ، وسلسلة الجينوم البشري. 

كما أنه من المتوقع أن تؤثر هذه العلوم على فروع 
العلوم األخرى. 

 تبادل الخبرات، واالستفادة من القصص الناجحة  «
والمبادرات التي قامت بها بعض مؤسسات التعليم 

العالي في مملكة البحرين.
 صقل قدرات الطلبة بالمهارات التي تدعم الدفع  «

نحو القدرة على التكيف مع الوظائف المستقبلية 
والعطاء فيها، خاصة مهارات القرن الواحد 

والعشرين. 
  توجيه مؤسسات التعليم العالي لتصبح حاضنة  «

لمبادئ التعلم مدى الحياة، مع تذليل التحديات 
والعوائق أمام ذلك، وتأصيله في طلبتها.

 دعم البحث العلمي الشامل، خاصة تلك األبحاث  «
Cross- التي ُتْجَرى بين التخصصات المختلفة
Disciplinary Research مع إيالء المزيد من 

االهتمام  للعلوم اإلنسانية، واالجتماعية، وتعزيز 
البرامج التي تتعلق بتلك العلوم؛ لدعم وظائف 

ومهن المستقبل.
 ضرورة تعزيز جودة البرامج األكاديمية في  «

مؤسسات التعليم العالي وربطها باالحتياجات 
الحالية والمستقبلية في سوق العمل؛ لمواجهة 

المخاطر المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، 
والتي تم وصفها بأنها سوف “تشكل مستقبل 

التعليم”، وبأنها ستتطلب “التسريع بإعادة تشكيل 
مهارات القوى العاملة”، فمن المتوقع زيادة إحالل 

اآلالت للوظائف التي ال تتطلب مهارات عالية، 
واختفاء بعض الوظائف الحالية. 

رفع التوصيات

وقــد تــم رفــع جميع الــتــوصــيــات الــتــي خــرج بها 
المنتدى من جلسات المناقشات، وما أسفرت عنه 
للمرأة؛  األعلى  المجلس  إلــى  االستبانات  نتائج 

التعليم  جــودة  هيئة  لــدور  استمراًرا  وذلــك 
والــتــدريــب كبيت خــبــرة يــدعــُم جــودة 

أداء مؤسسات التعليم العالي.
وفي الختام، فإننا نأمل من جانبنا 

التعليم  مــؤســســات  تــســتــمــر  أن 
لدعم  دورهــا  تعزيز  في  العالي 

المستدامة،  التنمية  مسيرة 
وتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــيــن 
ــن، ومـــواصـــلـــة  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ الـ
البرامج  وطــرح  التطوير، 

األكـــاديـــمـــيـــة الــجــديــدة 
الـــتـــي تــلــبــي مــتــطــلــبــات 

العمل  ســوق 
ــا  داخــلــيًّ

ليس  المتسارعة  التطورات  ومسايرة  ا،  وخارجيًّ
والمهني  التقني  بــل  فــقــط،  الــعــالــي  التعليم  فــي 
مملكة  لشعب  تهانينا  خــالــص  نــرفــع  كما  كــذلــك، 

ــحــريــن  ــب الــكــريــم بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي ال
وعـــيـــد الـــجـــلـــوس، ونــهــنــئ 
الــــــمــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
خــصــوصــا بــمــنــاســبــة 
عــيــدهــا، والــتــهــنــئــة 
مــوصــولــة لــقــيــادة 
هــــــــــــذا الــــشــــعــــب 

الرشيدة.

 رفع توصيات المنتدى 
لمجلس المرأة

عدد الملتحقين للجامعة بالبحرين يتوافق مع 
إحصاءات اليونيسكو

فرق الجامعات ستلتحق بدوري الدرجة الثانية
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أبطـــال  الخليجيـــة  الجامعـــة  كّرمـــت 
فـــي  البحرينـــي  الوطنـــي  المنتخـــب 
احتفاليـــة نظمتهـــا، فيما كشـــف القائم 
للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  بأعمـــال 
والتراخيـــص بوازرة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة الشـــيخ صقر بن ســـلمان آل 
خليفـــة عـــن مســـاٍع لفتـــح البـــاب أمام 
بـــدوري  لاللتحـــاق  الجامعـــات  فـــرق 

الدرجة الثانية.
وشدد رئيس الجامعة مهند المشهداني 
على أن الجامعة لن تتوانى في تقديم 
الدعم إلى قطاع مهم وحيوي كقطاع 
الرياضـــة، موضحـــا أنهـــا أعطـــت منح 
دراسية إلى أصحاب اإلنجاز الرياضي 
رياضيـــة  أوســـمة  علـــى  والحاصليـــن 
انطالقـــا مـــن أن الرياضـــي هـــو ســـفير 
تدعمهـــم  أن  تقديـــر  وأقـــل  بالخـــارج 

الجامعة بالمنح الدراسية.
يذكـــر أن الجامعة الخليجية كانت قد 
أعلنـــت عـــن تقديمهـــا منحـــة دراســـية 
كاملـــة لالعـــب محمد ســـعد الرميحي، 

ونصـــف منحـــة دراســـية لبقيـــة العبي 
المنتخب.

وأضـــاف أن الجامعـــة أدخلـــت مقـــرر 
عـــام  كمقـــرر  الرياضيـــة  التربيـــة 
لبرنامـــج  الدراســـية  الخطـــة  ضمـــن 
توجهـــات  مـــع  تمشـــيا  البكالوريـــوس 
ممثل جاللـــة الملك لألعمـــال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي، 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجـــل زيادة 
كونهـــا  بالرياضـــة  واالهتمـــام  الوعـــي 

أسلوب حياة.
وقـــدم المشـــهداني الشـــكر والعرفـــان 
إلى وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمـــن توفيق المؤيـــد لرعايته الكريمة 
لالحتفال، وثمن دعمه المســـتمر للعلم 

والتعليم بمملكة البحرين.
مجموعـــة  مشـــاركة  الحفـــل  وشـــهد 
الجامعـــة  طـــالب  مـــن  الفنانيـــن  مـــن 

الموهوبيـــن والمبدعيـــن الذيـــن تتيـــح 
لهـــم الجامعة الفرصة إلبـــراز إبداعهم. 
وتضمن برنامج الحفـــل عرضًا ألجمل 
5 صور التقطت ضمن مســـابقة خاصة 
تمـــت بيـــن الطـــالب لتصويـــر مظاهـــر 
االحتفـــال بفـــوز المنتخـــب، وأصحاب 
لهـــم هدايـــا  الصـــور الخمـــس الفائـــزة 
المنتخـــب  العبـــي  بتوقيـــع  تذكاريـــة 
البحرينـــي، وصـــورة شـــخصية لكأس 

الخليج والالعبين.

منصة الحفل

سند - الجامعة الخليجية

نواب يقترحون فصل التعليم العالي عن “التربية”

تقدم النائب يوســف زينل و4 نواب هم: عبدالنبي ســلمان، فالح هاشــم، محمد 
العباسي، وإبراهيم النفيعي باقتراح برغبة ينص على فصل التعليم العالي عن 

وزارة التربية والتعليم.

وجـــاءت أهـــداف المقترح علـــى النحو 
علـــى  أكبـــر  تركيـــز  “تحقيـــق  التالـــي: 
التعليم األساسي وتعزيز المساءلة عن 
مخرجـــات هذا التعليـــم، والتركيز على 
متطلبات ســـوق العمل مـــن الخريجين 
إلى جانب تطوير اختبارات القبول في 
الجامعـــات بنزاهة واســـتقاللية لضمان 

مخرجات أفضل”.
كذلـــك يهـــدف المقتـــرح الذي رفـــع إلى 

رئيـــس مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل 
إلـــى تطوير القـــدرات البحثيـــة لطالب 
البحـــث  وإعطـــاء  الجامعـــي،  التعليـــم 
علـــى  والعمـــل  أكبـــر  اهتمـــام  العلمـــي 
تناغمـــه مـــع اقتصـــاد المعرفـــة والذكاء 

االصطناعي.
ويرى مقدمو المقترح أهميته من أجل 
تحديـــد موطـــن الخلـــل بشـــكل أفضـــل 
ســـواء في التعليم األساسي أو التعليم 

العالي. ويســـتند أصحاب المقترح على 
جملة مبررات مـــن بينها تطبيق تجربة 
الفصل فـــي دول عديدة، بينها الكويت 
والمغـــرب  واألردن  عمـــان،  وســـلطنة 
والجزائـــر ومصـــر وســـوريا والســـودان 

وتونس ولبنان والعراق.

“^” تنشــر أبــرز نتائــج اســتبانات “الجــودة” عــن دور البحرينيــة بالتعليــم العالــي

د. الشيخة لبنى علي آل خليفة 
مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

هيئة جودة التعليم والتدريب

 محرر الشؤون المحلية

زينل من الجلسة األخيرة لمجلس النواب

مطبق بالكويت وعمان 
واألردن والمغرب 

والجزائر ومصر 
والسودان وتونس

مي ساتر 
أثناء 

تسلمها 
للشهادة
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صدر حديًثا عن “مؤسســـة الدراســـات الفلسطينية”، 
كتـــاب محمـــود درويـــش: مقـــاالت “اليـــوم الســـابع”؛ 
أعدهـــا وحررهـــا وقـــّدم لها حســـن خضر، الـــذي قال 
فـــي مقدمته: تغطـــي المقاالت الفتـــرة المعنية عقًدا 
مـــن الزمان افتتحته وأغلقتـــه، ووقعت فيه أحداث 
تضافرهـــا،  أســـهم  حاســـمة،  وتحـــّوالت  مفصليـــة، 
والـــرد عليهـــا، والتفاعـــل معهـــا، فـــي تحديـــد مصير 
الفلسطينيين، شعًبا وقضية، على مدار عقود الحقة.

 فما بين االجتياح اإلسرائيلي للبنان 1982، ومؤتمر 
مدريـــد للســـام 1991، وقـــع االنشـــقاق الكبيـــر فـــي 
حركة فتح 1983، ونشـــبت حرب المخيمات 1985، 
واندلعـــت االنتفاضة األولـــى 1987، وأذاعت منظمة 
التحريـــر، فـــي الجزائـــر، وثيقـــة إعـــان االســـتقال 

.1988
وألســـباب وثيقـــة الصلـــة بمـــا نجـــم عـــن االجتيـــاح 
اإلسرائيلي من تداعيات مباشرة، وبعيدة المدى، بما 
فيها خروج منظمة التحرير بقيادتها، ومؤسســـاتها، 
وقواتهـــا، من بيروت، التي كانت أّول عاصمة عربية 
يحتلها اإلســـرائيليون، شـــهدت تلك السنوات، أيًضا، 

إقامـــة محمـــود درويش في باريـــس، وصدور مجلة 
أســـبوعية، دعمتهـــا منظمـــة التحريـــر، باســـم “اليوم 
الســـابع”، أســـس المجلـــة، وتـــرأس تحريرهـــا بـــال 

الحسن
نشـــر محمود درويش، على صفحـــات المجلة، مقالة 

أسبوعية ما بين عامي 1984 ـ 1989.
يضـــم هذا الكتـــاب نخبة مختارة منهـــا جمعت بينها 

وحدة الموضوع.

محمود درويش

أحـــــــــداث مـــفـــصـــلـــيـــة وتــــــحــــــّوالت حــاســمــة
كتاب محمود درويش: مقاالت “اليوم السابع”
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صدر عن مركز الكتاب األكاديمي 
بعمـــان كتـــاب “النص والســـياق.. 
خليفـــة  عبـــدهللا  علـــي  عالـــم 
الشـــعري” للدكتور محمد زيدان، 
يقـــع الكتـــاب فـــي 168 صفحـــة 
ويتناول بالدرس واالستكشـــاف 
والتحليـــل المركـــز مفاصل مهمة 
فـــي التجربـــة الشـــعرية الممتدة 
للشـــاعر ممسًكا بمفاتيح عاقات 
والفلســـفية  النفســـية  الشـــاعر 
والمـــرأة  والنخلـــة  بالبحـــر 
وبالحضور والغياب وبما يكتنزه 
المـــوال الشـــعبي مـــن أبعـــاد مما 

ملحميـــة  روح  المتـــاك  أهّلـــه 
تبدو ظاهـــره في أغلب نصوصه 
الشـــعرية ،وهو فـــي ذلك ال يقدم 
إلـــى  تهـــدف  شـــعرية  نصوًصـــا 
تكويـــن آفـــاق جماليـــة فحســـب 
وإنما يقّدم أنساًقا بنائية شعرية 
حتـــى  لترقـــي  نصًيـــا  تتماســـك 
تتســـاوى مع الواقع فـــي مجتمع 
البحريـــن. تضاف هذه الدراســـة 
القيمـــة إلـــى مجمـــل الدراســـات 
التـــي تناولت التجربـــة المتميزة 
الطـــرف  علـــى  عربـــي  لشـــاعر 

الشرقي للجزيرة العربية.

النص والسياق..عالم علي عبداهلل خليفة الشعري

يوّثـــق كتـــاب عاشـــق الكالســـيوم للكاتب 
كتـــاب  أول  يعتبـــر  الـــذي  فضـــل  حســـن 
الهايبوباراثايرويـــد  مـــرض  مـــع  لمريـــض 
الـــذي يعتبر نقص قصور حاد في هرمون 
الجـــار درقيـــه والغـــدد الجـــار درقيـــه هي 
غدد أربع، صماء، تقع خلف الغده الدرقية 
ووظيفتهـــا إفـــراز هرمون الجـــار الدرقية 
والذي يســـاعد على توازن الكالسيوم في 
الـــدم، فـــإذا خملت هـــذه الغـــدد، تنخفض 
مســـتويات الكالسيوم في الدم مما يؤدي 
إلى آالم شـــديدة في الجســـم والعضات، 
والتنمـــل وكذلـــك تشـــنجات وكتـــب فـــي 
مقدمـــة الكتـــاب األديـــب والناقـــد حبيب 

حيدر. 
للدكتـــورة  كلمـــات  الكتـــاب  ختـــام  فـــي   
المشـــرفة علـــى عاجه الدكتورة نســـرين 
الســـيد ولجيســـم ســـاندر رئيس الجمعية 
الدوليـــة للمـــرض ولألســـتاذ فيصل فوالذ 
رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لمراقبة حقوق 

حصولـــه  حتـــى  دعمتـــه  التـــي  اإلنســـان 
للعـــاج. الكتـــاب هـــو صرخـــة كل مريض 
هايبوباراثايرويـــد تخترق حاجز الصمت 
وتعلـــن للعالـــم أننـــا هنـــا.. ويهـــدف لنشـــر 
عنـــه  يقـــول  حيـــث  بالمـــرض  التوعيـــة 
فضل: “ما تحقق لي كعاشـــق الكالســـيوم 
إضافـــة لمبادراتـــي ونضالـــي هـــو ألننـــي 
حـــي  مجتمـــع  فهنـــاك  البحريـــن...  فـــي 

ومؤسســـات مجتمع مدنـــي تدعم وهناك 
جهات حكومية تتلمـــس معاناة المواطن 
وتســـتجيب ألي نـــداء، الكتـــاب رســـالته 
أوســـع من البحرين والوطن العربي لذلك 
تتم ترجمته اآلن حيث ســـتصدر النسخة 
وســـيكون  القادمـــة  الســـنة  اإلنجليزيـــة 
فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  التدشـــين 

مؤتمر الهايبوباراثايرويد الدولي.

ــال ــ ــض ــ يـــــوّثـــــق ســــيــــرة تــــحــــدٍّ ونـــــجـــــاح ون
كتاب “عاشق الكالسيوم” للكاتب حسن فضل

أعاد مشروع وزارة الثقافة السعودية إلحياء التراث العربي، واالحتفاء 
برموزه، كثيًرا من الشعراء إلى الواجهة.

إحـــدى  ســـتنطلق  حيـــث   
فـــي  المشـــروع  فعاليـــات 
شـــهر مـــارس المقبـــل، وقد 
للشـــاعر الجاهلي  خصصت 
أو  قيـــس،  بـــن  ميمـــون 
األعشـــى، أو صناجة العرب، 
أو أبـــي بصيـــر، الـــذي عاش 
في قريـــة “منفوحة”، بإقليم 
اليمامـــة، بالقـــرب من “حجر 
ـــا.  حاليًّ اليمامة”الريـــاض 
وأضحت قرية الشاعر اليوم 
العاصمـــة  أحيـــاء  مـــن  ـــا  حيًّ

القديمـــة  منفوحـــة  الســـعودية: 
ومنفوحـــة  الشـــاعر،  ســـكن  حيـــث 
الجديدة. ولم يتبق من آثار الشاعر 
الكبير ســـوى مســـمى يحمل اســـمه 
يقـــع جنـــوب المنفحوتيـــن، افتتـــح 

قبـــل 60 عاًمـــا بعـــد أن اندثرت كل 
قريتـــه  وحاصـــرت  الشـــاعر،  آثـــار 
المعامـــل ومحطـــات معالجـــة مياه 

الصرف الصحي.

اخُتِتَمت تظاهرة تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية عن المنطقة العربية 2019، 
وتسلمت القاهرة المشعل لتصبح عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2020.

الثقافـــة  بمدينـــة  أقيـــم  حفـــل  فـــي   
التونســـية فيما تسلمت مدينة بخارى 
األوزباكســـتانية المشـــعل عن المنطقة 
ســـيريبيغاوان  بنـــدر  مـــن  اآلســـيوية 
الســـام،  دار  برونـــاي  ســـلطنة  فـــي 
بجمهوريـــة  باماكـــو  ســـتصبح  كمـــا 
اإلســـامية  للثقافـــة  عاصمـــة  مالـــي 
بيســـاو  لمدينـــة  خلًفـــا  إفريقيـــا،  فـــي 

بجمهورية غينيا بيساو.

أعمـــال  ختـــام  فـــي  الحفـــل  وأقيـــم 
عشـــر  الحـــادي  اإلســـامي  المؤتمـــر 
لـــوزراء الثقافـــة، الـــذي اســـتهل بكلمة 
التونســـي  الثقافيـــة  الشـــؤون  لوزيـــر 
الدكتـــور محمــــد زيـــن العابديـــن، نـــّوه 
عاصمـــة  تونـــس  تظاهـــرة  أن  فيهـــا 
الثقافة اإلسامية 2019 التي تزامنت 
مع مـــرور 40 عاًما على تســـجيلها في 

الئحة اليونسكو للتراث اإلنساني.

يحتــاج اإلنســان إلــى الفن ليجعــل حياته أكثــر نبالً وجمــاالً؟ هل يحتاج 
اإلنســان إلــى الفن للتنفيس عن أحزانه وانفعاالتــه ومكبوتاته العاطفية 
منــه  ليتخــذ  الفــن  إلــى  اإلنســان  يحتــاج  وهــل  والفكريــة؟  والنفســية 

موضوعات إلقامة عالقات مع اآلخرين وإغناء الفكر؟

 تجيـــب الكاتبـــة مها عبد 
هـــذه  عـــن  البريـــكان  هللا 
فـــي  وغيرهـــا  األســـئلة 
بالفـــن  “العـــاج  كتابهـــا 
النفسية”  للصحة  كمدخل 
وتفعل ذلك باالرتكاز على 
الحديثة،  الفنية  المدارس 
التحليـــل  علـــم  ونظريـــات 
محاولـــة  فـــي  النفســـي 
للتأكيد أن العاج بواسطة 
الفن هو أهم مدخل للصحة 
النفســـية. ففي عالم مليء 
واألمـــراض  بالصراعـــات 
منهـــا  العضويـــة  المختلفـــة 

والنفسية.

صناجة العرب عاصمة الثقافة العالج بالفن

البــاب مفتــوح حتــى نهايــة ينايــر المقبــل

تمديد المشاركة في جائزة البحرين للكتاب 2020

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار تمديد باب التسجيل والمشاركة في جائزة البحرين للكتاب لعام 2020 وذلك حتى 
نهايــة شــهر ينايــر المقبل، حيث تســلم الجائزة ضمــن فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب الــذي يقام في مارس من 
العــام المقبــل والــذي تحل عليه دولة الكويت كضيف الشــرف. وتأتي هذه النســخة مخصصة لمشــاركات كتاب وباحثي 

دولة الكويت الشقيقة تحت عنوان “عمل إبداعي في الشعر أو الرواية”.

األعمـــال  أن  الثقافـــة  هيئـــة  ونوهـــت 
المشـــاركة من دولة الكويـــت عليها أن 
تســـلم إلى ســـفارة مملكة البحرين في 
العاصمـــة الكويـــت فـــي موعـــد أقصاه 
نهايـــة شـــهر يناير 2020، حيث ســـيتم 
بالجائـــزة ضمـــن  الفائـــز  اإلعـــان عـــن 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فعاليـــات 

التاسع عشر للكتاب.
وأكدت هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 
من خال دعم جائزة البحرين للكتاب 
األدب  مكانـــة  بتعزيـــز  التزامهـــا  علـــى 
والكتابـــة عبر هذه الجائـــزة التي تركز 
على تشجيع األعمال األدبية والعلمية 
بمختلـــف  والمنشـــورات  والمؤلفـــات 
أنواعهـــا، إذ ترصـــد قوائم في مواضيع 

محـــددة كل عام، بناء على حقل معين 
يتم انتقاؤه في كل دورة للجائزة، كما 
يتـــم فرز الكتب الواردة الختيار األكثر 
جـــدارة منهـــا للفـــوز مـــن خـــال لجنـــة 
تحكيـــم تركـــز علـــى دراســـة األعمـــال 

والمؤلفات المقدمة.
الجديـــر بالذكـــر أن تســـليم الكتـــب من 
قبل الكتاب الكويتيين يتم عن طريق 
دولـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة 
الكويـــت )محافظة العاصمة/   الســـرة – 
قطعـــة 5، شـــارع علـــي بن ابـــي طالب، 
فيا 27(، كما يمكن إرسال المشاركات 
البحريـــن  هيئـــة  بريـــد  إلـــى  مباشـــرة 
للثقافـــة واآلثـــار رقـــم 2199 المنامـــة-
مملكـــة البحريـــن، كمـــا تطالـــب الهيئـــة 

خاصـــة  اســـتمارة  بمـــلء  المشـــاركين 
اإللكترونـــي  موقعهـــا  عبـــر  بالجائـــزة 
إغـــاق  قبـــل   www.culture.gov.bh

باب التقديم.
يذكـــر أنه في العام 2011م وبمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للكتاب أطلقـــت وزارة 
الثقافـــة آنذاك جائزة البحرين للكتاب. 
وفـــي شـــروطها أنـــه يحق لـــكل كاتب 
أو مؤلـــف عربـــي المشـــاركة بالجائـــزة 
)بحســـب موضـــوع كل ســـنة والدولـــة 
المحددة(، على أن يخصص لكل دورة 
حقل معين تختاره الهيئة االستشارية، 
وعلى الكاتب االلتزام بالحقل الخاص 
غيـــر  المشـــاركات  تقبـــل  وال  بالـــدورة 
الملتزمة، كما يشـــترط للتقدم للجائزة 

أال يتجـــاوز العمر الزمني للعمل المقدم 
ســـنتان مـــن تاريـــخ معـــرض البحريـــن 
الدولي للكتاب الذي يعلن خاله اســـم 
الفائز، وأن يكون العمل ملتزمًا بأصول 
ومناهـــج  العلمـــي  البحـــث  وقواعـــد 
التأليف وأخاقياته، وأن يكون أصياً 
ومبتكرًا، ويأتي بأفكار ورؤى وبيانات 
جديـــدة، باإلضافـــة إلـــى أن ال يكـــون 
قد ســـبق له الفـــوز بأية جائـــزة عربية، 
وعلى المؤلف أن يقدم إنتاجه منشورًا 
فـــي كتـــاب باللغة العربية )5 نســـخ من 

الكتاب(.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

للكتــاب البحريــن  منتــدى  مــن  عشــر  التاســع  اللقــاء 

مناقشة “الكتابات األولى الحديثة لمثقفي البحرين”

أقـــام مركز عيســـى الثقافي اللقاء التاســـع عشـــر من منتدى البحريـــن للكتاب، حيث 
ناقـــش المنتدى كتاب “الكتابات األولى الحديثـــة لمثقفي البحرين” للمؤرخ واألديب 
البحريني مبارك الخاطر، وقّدم اللقاء د. حســـن مدن، بإدارة د. فهد حســـين. وتناول 
الكتـــاب توثيًقا للكتابات الحديثة للنخبة المثقفة في البحرين، في الفترة بين نهاية 
القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين سواء أجاءت على شـــكل مساهمات أم 
رسائل للدوريات العربية الصادرة في تلك الفترة مثل “المقتطف” و”العروة الوثقى” 
و”الهـــال” و”المنـــار”، أم في صورة محاضـــرات وخطب ثقافيـــة وتربوية ألقيت في 
منتديـــات ومناســـبات ثقافية في البحريـــن، أم في صورة مراســـات بين أفراد تلك 
النخبة تتناول الشأن العام في البحرين وفي العالمين العربي واإلسامي. كما تطّرق 
المنتـــدى لمســـاهمات أســـماء المعة من أدبـــاء البحرين ومثقفيها آنذاك مثل الشـــيخ 
إبراهيم بن محمد ال خليفة وعبدهللا الزايد والشـــيخ محمد صالح وآخرين، والتي 

جاءت لتعكس الحالة الثقافية للمجتمع البحريني.
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طوكيو - رويترز

تراجع معدل البطالة في اليابان بشـــكل مفاجئ ألدنى مســـتوى في 27 
عاًما، وذلك خالل الشهر الماضي مع زيادة قوية في أعداد العاملين.

وكشـــفت بيانات صادرة عن مكتب اإلحصاءات فـــي اليابان، أمس، أن 
معـــدل البطالة تراجع إلى 2.2 % خالل شـــهر نوفمبـــر بالقراءة المعدلة 

ا مقابل 2.4 % المسجلة في الشهر السابق له. موسميًّ
وكانـــت توقعـــات المحللين تشـــير إلى أن معـــدل البطالة فـــي ثالث أكبر 
ا سوف تظل ثابتة عند مستوى 2.4 % في الشهر الماضي. اقتصاد عالميًّ
ويقـــف بذلـــك معدل البطالة في اليابان عند أدنى مســـتوى في نحو 27 
عاما وهي القراءة التي سبق وسجلتها البالد في وقت سابق من العام.

وبحســـب البيانـــات، فـــإن عـــدد األشـــخاص العاطلين عـــن العمل خالل 
الشـــهر الماضي بلغ 1.51 مليون شـــخص وهو أقـــل بنحو 170 ألف فرد 

مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
فـــي حيـــن زاد عـــدد األشـــخاص العامليـــن في اليابـــان بنحـــو 530 ألف 
شـــخص خـــالل الشـــهر الماضي على أســـاس ســـنوي ليصل إلـــى 67.62 

مليون فرد.

اليابان: معدل البطالة األقل بـ27 عاًما

ُيَعـــدُّ بلـــوك تشـــين أداًة إلدارة قواعـــد بيانـــات المعامـــالت فـــي 
سلســـلة المعامـــالت الّرقمّية الموّزعـــة )الخوارزمّيات( من خالل 
شـــبكة االّتصـــاالت العالمّيـــة، بحيث يتمّكن أطـــراف التعاقد في 
المعامـــالت المالّية والتجارية من تنفيذ الصفقات دون وســـيط 
أو طـــرف ثالـــث. ويتـــّم تســـجيل هـــذه المعامالت ككتـــل رقمية 
)Blocks( مشفرة في هذه السلسلة، وال يمكن تعديلها أو حذفها.
 ومن أبرز مهامها إدارة العقود. فإن أي مؤسســـة تعتمد بشـــكل 
كبيـــر على العقـــود كالشـــركات والمؤسســـات الماليـــة والعقارّية 
تســـتفيد مـــن تقنية )بلوك تشـــين( في تحديث العقـــود وإدارتها 
وتأمينهـــا، فضـــال عـــن إدارة  خطـــوات التوريـــد مـــن تدفـــق كل 
مـــن المـــواد الخـــام واألفـــراد، والمعلومـــات والخدمـــات ورأس 
المـــال والمنتجـــات مـــن الموردين إلـــى المصنع ثـــم المخازن ثم 
إلى شـــركات التوزيع انتهـــاء بالعمالء. وأّما في مـــا يتعّلق بأمن 
المعلومات؛ فإن تقنية )بلوك تشـــين( ُتســـِهم  في حماية األصول 
مـــن خالل إنشـــاء ســـجل ملكّيـــة في الحـــال ال يمكـــن اختراقه. 
ويشمل ذلك كّل أنواع األصول التي يمكن حمايتها من القرصنة 

والسرقة، والسلَع الّثمينة. 
ومن المتوّقع أن يكون لتقنية )بلوك تشين( دور فاعل في إدارة 

أنظمة السجالت الشخصية من حيث إدارة البيانات الشخصية 
التـــي تســـتخدمها الحكومات، بمـــا في ذلك الشـــهادات المتعلقة 

بالتوثيقات.
 وتســـّهل تقنيـــة )بلوك تشـــين( إجـــراء المدفوعـــات اإللكترونية 
وعمليـــة تحويـــل األمـــوال إلـــى أي مســـتفيد، دون الحاجـــة إلى 

وسيط أو طرف ثالث.
وإذا مـــا نظرنـــا إلـــى تقييمهـــا مـــن ناحيـــة شـــرعّية بنـــاًء علـــى 
التصّور الســـابق؛ فإنه يجوز- وهللا أعلم – أن تقّدم المؤسســـات 
التقنية مثل هذه الخدمة للمســـتخدمين ســـواء أكانوا أفراًدا أم 
مؤّسســـات، بموجب عقود اشـــتراك أو نحوها، نظير أجر معين. 
ـــُف العقـــد بيـــن المؤّسســـة التقنّيـــة وزبائنها علـــى أّنه عقُد  وُيكيَّ
إجارة مشـــتركة بينهما، يخضع لشـــروط عقـــد اإلجارة وأحكامه 
علـــى وجـــه العمـــوم، ولشـــروط أحـــكام عقـــد اإلجـــارة مـــع أجير 
مشـــترك على وجه الخصوص والمســـتند الشـــرعي لذلك أنه إذا 
كان األصل في العقود اإلباحة ما دامت تخلو مّما يصادم قواعد 
المعامالت في الشريعة اإلسالمية، فإن األصل في وسائل إبرام 
العقـــود اإلباحة أيًضا ما دامت الوســـائل تتحّقـــق بها المتطّلبات 

الشرعّية إلبرام العقود.

والبّد هنا من تأصيل المبادئ والمعايير التي تســـتند إليها تقنية 
البلوك تشين، وهي كاآلتي:

أّواًل: الّصيغـــة التي يتـــّم بها االنعقاد )اإليجـــاب والقبول( للداللة 
علـــى التراضـــي فـــي التعاقـــد. ويمكـــن االكتفـــاء بمـــا يـــدل على 
التراضـــي بالفعـــل أو بأي قرينـــة أخرى، إن لـــم يحصل اإليجاب 
والقبـــول اللفظـــي. ومعنـــى اإليجـــاب إتاحـــة الفرصـــة لطرف ما 
ليحصـــل على مـــا يملكه الموجب. والقبول هو اســـتخدام الحق 
الموّجـــه مـــن الموجـــب لحصـــول األثـــر فـــي حـــال التوافـــق بين 

اإليجاب والقبول.
ثانًيـــا: مجلـــس العقد، حيث تلتقـــي إرادة المتعاقديـــن، والنظرة 

الموّسعة له باإليجاب الممتّد.
وعـــّرف مجلس العقد بأنـــه )االجتماع الواقع مـــن أجل الّتعاقد(، 
ونقصـــد باالجتمـــاع المـــّدة الزمنيـــة التـــي تكـــون بعـــد اإليجاب 
والطرفان مقبالن على الّتعاقد دون إعراض من أحدهما. وأجاز 
المعيـــار الشـــرعي الثامـــن والثالثـــون مبـــدأ التعاقـــد بالمحادثـــة 
الصوتيـــة أو بالصوت والّصـــورة –عبر اإلنترنت- ومثله االتصال 
الرقمـــي، حيـــث يأخـــذ أحـــكاَم المتعاقدين الحاضرين، وتســـري 
عليـــه أحـــكام اّتحـــاد مجلـــس العقد، ويصـــّح اإليجـــاب والقبول 

بحسب المتعارف عليه ما دام االّتصال بشأن العقد مازال قائًما. 
ثالثـــا: التثّبـــت مـــن هوّيـــة المتعاقديـــن، حيـــث يتعّيـــن اّتخـــاذ 
االحتياطـــات واإلجراءات الممكنة للتثّبت من هوية المتعاملين 
عبر الّشبكة والتحقق من أهلّيتهما للتعاقد على الوجه الّصحيح 
الّنافـــذ. ويصـــّح شـــرًعا اعتمـــاد الّتوقيـــع اإللكترونـــّي أو الّرقمّي 
وســـيلة إثبـــات مـــن خـــالل الرمـــوز واألحـــرف واألرقام الســـرية 
التـــي تحـــول دون االلتباس وتقّمـــص شـــخصية المتعامل. وإذا 
ثبـــت حصـــول التزييـــف أو الّتزوير أو الغلط في شـــخصية أحد 
المتعامليـــن أو فـــي صفة فيه، فإّنه يثبت للمتعاقد اآلخر فســـخ 

العقد.
رابًعـــا: الضمـــان وتحّمل تبعية الهالك الذي يشـــترط الســـتحقاق 
الربـــح. وُيقصد بالضمان المســـؤولية عن تلـــف المبيع. وهو على 
البائع قبل التســـليم والتســـلم، فإذا تمّكن المشـــتري من التســـّلم 
انتقـــل ضمان الّتلف إليه. وهذا ما يـــراه الفقهاء الذين قّرروا أّن 
الملـــك ينتقـــل بالعقـــد، وأن الضمان ينتقل بالقبـــض. وأّما ضمان 
العيـــب، فهنـــاك صعوبة في تحديد العيب وإثبـــات وجوده فيما 
إن كان التعاقد عن طريق شبكة بلوك تشين. ولذا؛ فإّنه البد من 

إيجاد آلية قانونية وتقنية للتغلب على هذه المشكلة.  

د.أحمد أسعد
محاضر ومدرب، رئيس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

ــوي ــن س أســــــاس  ــلـــى  عـ  %  5.2 ــة  ــب ــس ــن ب زادت 

صادرات السعودية غير النفطية للخليج بأكتوبر

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2 % خالل شهر أكتوبر 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات هيئة اإلحصاء الســـعودية، 
المنشـــأ  ذات  المملكـــة  صـــادرات  زادت 
الوطني لـــدول الخليج بقيمة 133 مليون 
ريـــال )35.5 مليـــون دوالر( خـــالل أكتوبر 
من العـــام الحالي مقارنة بــــالشهر المماثل 

من 2018.
 وبلـــغ إجمالـــي قيمـــة صـــادرات المملكـــة 
غيـــر البترولية ذات المنشـــأ الوطني لدول 
مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليار ريال 
)721 مليـــون دوالر(، مقارنة بــ 2.57 مليار 
ريال )686 مليون دوالر( في شـــهر أكتوبر 

من العام الماضي.
غيـــر  الســـعودية  صـــادرات  وانخفضـــت   
البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي 
من السلع المعاد تصديرها بنسبة 18.2 % 
خالل شـــهر أكتوبر من 2019 على أساس 
ســـنوي، إلى 1.12 مليار ريال )298 مليون 
دوالر(، مقارنـــة بـــــ 1.37 مليـــار ريال )364 

مليون دوالر( في الشـــهر المماثل من العام 
الماضي.

 وعلـــى مســـتوى إجمالـــي قيمـــة صادرات 
الســـعودية الســـلعية غيـــر البترولية لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بلغـــت 3.82 
فـــي  دوالر(  مليـــار   1.02( ريـــال  مليـــار 
أكتوبر مـــن العام الحالـــي، مقارنة بــ 3.94 
مليـــار ريال )1.05 مليار دوالر( في الشـــهر 

المماثل من عام 2018.
 وفـــي المقابـــل، تراجعـــت قيمـــة واردات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  الســـعودية 
الخليجي بنحو 4.8 % خالل شهر أكتوبر 
على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 196 

مليون ريال )52.27 مليون دوالر(.
وبلغت فاتـــورة واردات المملكة الســـلعية 
مـــن شـــركائها فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي 3.9 مليـــار ريـــال )1.04 مليـــار 
دوالر(، مقارنـــة بــ 4.09 مليـــار ريال )1.09 

مليـــار دوالر( فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن عـــام 
2018. وســـجلت المملكة عجزًا تجاريًا مع 
دول مجلـــس التعاون الخليجي بقيمة 83 
مليـــون ريال )22.13 مليـــون دوالر( خالل 
شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام الجـــاري، مقابـــل 
 43.5( ريـــال  مليـــون   163 قيمتـــه  عجـــز 
مليون دوالر( في الشـــهر المماثل من العام 

الماضي.
التجـــاري  التبـــادل  إجمالـــي حجـــم  وبلـــغ 
بيـــن الســـعودية ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي خـــالل شـــهر أكتوبـــر مـــن العام 

مليـــار   2.06( ريـــال  مليـــار   7.72 الحالـــي 
دوالر(، مقارنـــة بــ 8.04 مليـــار ريال )2.14 
مليـــار دوالر( في الشـــهر المقابل من العام 

الماضي، بانخفاض 3.9 %.
 وكانـــت دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية 
خالل شـــهر أكتوبر من 2019 بقيمة تبادل 
 1.46( ريـــال  مليـــار   5.46 بلغـــت  تجـــاري 
مليـــار دوالر(، مقارنة بــــتبادل قيمته 5.55 
مليـــار ريال )1.48 مليار دوالر( في الشـــهر 

المماثل من 2018، بتراجع 1.6 %.

الرياض - مباشر

ميناء جدة 

اسطنبول - رويترز

 تركيا تنتج 
سيارة كهربائية

قالت تركيا إنها تخطط إلنتاج ما يصل 
بموجب  ألـــف ســيــارة ســنــويــا  إلـــى 175 
كهربائية  ســيــارات  لتصنيع  مشروعها 
بقيمة  استثمار  يستقطب  وأن  محليا، 

3.7 مليار دوالر على مدى 13 عاما.
وقبل اإلعالن، نشر تحالف أنتج النموذج 
بغطاء  مغلفة  للسيارة  فيديو  األولـــي 
أســود وتسير على طــرق سريعة وفوق 
مثل  ســيــارات  تركيا  فــي  وتصنع  جسر. 
وتويوتا  وريــنــو  كرايسلر  وفــيــات  فــورد 

وهيونداي.

لــلــبــرمــيــل دوالر   67.98 إلــــى  ــت”  ــ ــرن ــ “ب ــود  ــعـ صـ

النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثالثة أشهر بعد 
أن أظهــرت بيانــات إنفاقــا قياســيا للمســتهلكين األميركيين عبــر اإلنترنت، مما 
أثــار الثقــة فــي أكبر اقتصاد فــي العالم قبــل النهاية المأمولة للحــرب التجارية 

بين واشنطن وبكين.

وصعدت العقـــود اآلجلة لخام القياس 
العالمي برنت 6 ســـنتات أو 0.1 % إلى 
67.98 دوالر للبرميـــل، بعد أن صعدت 
إلـــى 68.10 دوالر وهو أعلى مســـتوى 
منذ سبتمبر. وصعدت عقود خام غرب 
تكســـاس الوســـيط األميركي 11 سنتا 

أو 0.2 % إلى 61.79 دوالر للبرميل.
أن  الخميـــس  يـــوم  مســـح  وأظهـــر 
األميركييـــن  المســـتهلكين  مشـــتريات 
عبر اإلنترنت في موســـم العطلة بلغت 
مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين 

ودفع األسهم األميركية لالرتفاع.

طوكيو - رويترز

األمم المتحدة تتبنى مبادرة بحرينية: يوم عالمي للمصارف
ــاع” ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ ــة “مــــــئــــــويــــــة ال ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــه الـ ــ ــ ــت ــ ــ ــرح ــ ــ ــت ــ ــ اق

تبنــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مبــادرة البحرين الخاصــة بإعالن يوم دولــي للمصارف، وهي مبــادرة كانت تقدمــت بها جمعية 
مصارف البحرين عبر وزارة الخارجية خالل العام الجاري بمناسبة مرور 100عام على تأسس القطاع المصرفي بالمملكة.

وتلقت جمعية مصارف البحرين رسالة من 
وزارة الخارجية البحرينية تتضمن نســـخة 
من مشروع القرار األممي بتخصيص “اليوم 
العالمـــي للمصـــارف” في الرابع من ديســـمبر 
مـــن كل عام يوما دوليا لالحتفاء بها، وجاء 
في مقدمة الرسالة “باإلشارة إلى اقتراحكم 
تحديد يـــوم دولي للمصـــارف.. فقد دعمت 
مملكـــة البحريـــن وكل مـــن جمهوريـــة مصر 
العربيـــة وكازاخســـتان ونيجيريا وتم تبنيه 
مـــن قبـــل 43 دولة”، ثـــم حصل القـــرار على 

اجتماع كافة الدول.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
عـــن  يوســـف  عدنـــان  البحريـــن،  مصـــارف 

فخـــر الجمعيـــة بتحقيق هـــذا اإلنجـــاز غير 
نـــا كل المســـاعي التي ُبذلت  المســـبوق، مثمِّ
مـــن قبـــل المعنييـــن فـــي وزارة الخارجيـــة 
البحرينيـــة مـــن أجـــل تمرير ودعـــم مقترح 
الجمعيـــة بتخصيص يوم عالمي للمصارف، 
مؤكـــدا أهميـــة الجهود التـــي تبذلهـــا وزارة 
ومصـــرف  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
البحريـــن المركزي من أجـــل تطوير القطاع 
الســـمعة  واكتســـابه  بالمملكـــة  المصرفـــي 
الدوليـــة المرموقـــة. وقال “تقدمنـــا بمبادرة 
تخصيـــص يوم عالمـــي للمصـــارف كمقترح 
صادر عـــن البحرين، التي تملـــك واحدا من 
أعـــرق القطاعـــات الماليـــة والمصرفيـــة في 

المنطقة، وذلك تزامنا مع احتفاالت المملكة 
بمـــرور 100 عام على تأســـيس هذا القطاع، 
وللتأكيـــد على مكانة المملكة على الســـاحة 
اإلقليمية والعالمية في كل ما يتعلق بالمال 
واألعمال”. وأضاف أن “الدعم األممي الذي 

حظي به هذا المقترح يؤكد تلك المكانة”.
وأوضح يوســـف أن تخصيص يـــوم عالمي 
مختلـــف  تشـــجيع  شـــأنه  مـــن  للمصـــارف 
المصارف والمؤسســـات المالية حول العالم 
علـــى النهوض بمســـؤولياتها ومواصلة أداء 
دورهـــا بالـــغ األهميـــة فـــي إطـــار المنظومة 
األمـــن  حفـــظ  علـــى  العاملـــة  الدوليـــة 
واالستقرار، ورفع معدالت التنمية، موضحا 

أن هذا اليوم يأتي في وقت “تساهم البنوك 
بشـــكل كبير في تمويل برامـــج التنمية في 
العالـــم، كمـــا يتعاظـــم دورهـــا فـــي مختلـــف 
أوجـــه التنميـــة المســـتدامة، وتوفير تمويل 
الصلـــة  ذات  الدوليـــة  للمنظمـــات  شـــفاف 

عمليـــات  ومكافحـــة  وغيرهـــا،  بالالجئيـــن 
اإلرهـــاب وغســـيل األموال، وغيـــر ذلك من 

المهام ذات الطابع الدولي”.
مـــن جهتـــه، قـــال الدكتـــور وحيـــد القاســـم 
مصـــارف  لجمعيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

البحريـــن إن الجمعيـــة ســـتعمل مع مختلف 
الشـــركاء فـــي وزارة الخارجيـــة ومصـــرف 
مـــن  أعضائهـــا  ومـــع  المركـــزي  البحريـــن 
المؤسسات المالية والمصرفية على المضي 
قدمـــا في تفعيل مبادرتها بشـــأن تخصيص 
يـــوم عالمي للمصارف، وبلورة برنامج عمل 
يتضمن العديـــد من المفـــردات والفعاليات، 
وصوال إلى يوم الرابع من ديسمبر في العام 
ج بـــه الجمعية إحياء  2020، والـــذي ســـتتوِّ
مملكـــة البحرين لمناســـبة أول يـــوم عالمي 

للمصارف.
وأضاف أن الجمعية ســـتعمل من خالل هذا 
البرنامـــج على إبراز المكانة الدولية للقطاع 
المالـــي والمصرفـــي البحرينـــي، ومســـاهمة 
المنظومـــة  عمـــل  تطويـــر  فـــي  المملكـــة 

المصرفية على مستوى المنطقة والعالم.

المنامة - جمعية المصارف
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غرفـــة صناعـــة  إدارة  قـــال عضـــو مجلـــس 
وتجـــارة البحريـــن خالـــد راشـــد الزيانـــي إن 
مشـــروع القانـــون المعـــدل لقانـــون الغرفـــة 
لمجلـــس  الحكومـــة  رفعتـــه  الـــذي  الحالـــي 

النواب، لم يسمع به سابقا على اإلطالق.
وبيـــن لــــ “البالد” أنـــه لم يبحـــث المقترح في 
مجلـــس إدارة الغرفـــة نهائيـــا، كمـــا أنـــه لـــم 
يبحـــث مـــن اللجنـــة المشـــتركة بيـــن الغرفة 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة التـــي هو عضو 

فيها.
وأهـــم ما جـــاء في المشـــروع الجديـــد الذي 
يعّدل قانون بعض أحكام المرســـوم بقانون 
رقم 48 لســـنة 2012 بشـــأن غرفـــة الصناعة 
وزيـــر  لرقابـــة  الغرفـــة  إخضـــاع  والتجـــارة، 
الصناعـــة والتجارة، بدال من إشـــراف الوزير 

بحسب القانون الحالي. 
كما غّير المشـــروع عدد األصوات لكل عضو 

في الغرفة، وعلى ســـبيل المثال رفع عددها 
للتاجـــر الـــذي يمتلـــك رأســـمال يزيـــد عـــن 5 
مالييـــن دينـــار مـــن 8 أصـــوات إلـــى 1000 

صوت.
وتابع الزياني “من الممكن أن يكون المقترح 
ُعرض على المكتب التنفيذي للغرفة واتخذ 
قـــرار بـــه دون عرضـــه على مجلـــس اإلدارة، 
معتبـــرا ذلـــك، فـــي حـــال حصولـــه، مخالـــف 
للتعليمـــات، التي تتطلب أن تحظى قرارات 
المكتب بموافقة المجلس، كونه من يتحمل 

التبعات والنتائج واإلجراءات القانونية”.
وحـــول رأيه بما جـــاء في القانـــون المقترح 
الجديد، رفض الزيانـــي الخوض بالتفاصيل 
والتعليـــق مبررا أنه ال يســـتطيع إبـــداء رأيه 

بشيء وقانون لم يطلع عليه مسبقا.
لمجلـــس  الجديـــد  المشـــروع  رفـــع  ويأتـــي 
النـــواب تنفيذيـــا لقرار مجلس الـــوزراء رقم 

)2 – 2532( الصـــادر في جلســـته رقم 2532 
المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2019.

وجاء بالمذكـــرة التي رفعها مجلس الوزراء 
إلـــى النـــواب بخصوص القانـــون أن مبررات 
المشـــروع تتمثل فـــي التأكيد على سياســـة 
الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة 
بهـــدف إيجـــاد المبادرات األكثـــر فاعلية، بما 
يســـتجيب لمتطلبـــات التنميـــة المســـتدامة 

وتشجيع االستثمار.
الغرفـــة  رئيـــس  الجديـــد  المشـــروع  وألـــزم 
بإخطـــار وزير الصناعـــة والتجـــارة بقرارات 
مجلـــس اإلدارة وتوصياتـــه خـــالل 10 أيـــام 
عمـــل من تاريـــخ صدور القـــرار أو التوصية، 
أيـــا مـــن هـــذه  الوزيـــر أن  وفـــي حـــال رأى 
القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص 
أو  للقانـــون  مخالفـــة  يتضمـــن  أو  الغرفـــة 
خروجا على السياســـة العامة للدولة كان له 

االعتـــراض عليها خـــالل 15 يوما من تاريخ 
إخطاره، وإعادتها للغرفة، مشفوعة بأسباب 
االعتـــراض إلعـــادة النظر فيها، فـــإذا أصرت 

الغرفـــة على قرارهـــا أو توصيتها أو ضمنتها 
مخالفـــة جديدة عـــرض األمر علـــى مجلس 

الوزراء التخاذ ما يراه بشأنها.

مجلس إدارة “الغرفة” لم يسمع.. لم ير.. لم يقر قانونه
لــلــبــرلــمــان ــال  ــح ــم ال ــع  ــري ــش ــت ال ــى  ــل ع ــار  ــج ــت ال بــبــيــت  اداري  ــن  مـ تــعــلــيــق  أول 
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لندن - رويتز

ارتفعت أســعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مســتوياتها في نحو شــهرين يوم الجمعة، وتتجه صوب تســجيل أفضل أداء أســبوعي في 
أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدوالر ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.

وبلـــغ الذهـــب فـــي المعامـــالت الفوريـــة 
أعلى مســـتوياته منذ الرابـــع من نوفمبر 
عنـــد 1513.88 دوالر لألوقية )األونصة( 
دوالر   1512.81 إلـــى   %  0.1 وصعـــد 
لألوقيـــة. وفـــي األســـبوع، ربـــح الذهب 
مـــا يزيـــد عن 2 % مســـجال أفضـــل أداء 
منـــذ أوائل أغســـطس. وارتفعـــت العقود 

األميركيـــة اآلجلـــة للذهـــب 0.2 % إلـــى 
1517.60 دوالر لألوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي الســـوق 
في آســـيا والمحيـــط الهادي لـــدى أواندا 
”هنـــاك عمليـــات تحـــوط مـــن المخاطـــر 
في الســـوق قبيـــل نهاية العـــام. اخترقنا 
مســـتوى 1485 دوالرا، ممـــا أطلـــق على 

األرجـــح عمليات شـــراء لوقف الخســـائر 
ودفـــع الذهب لالرتفـــاع إلى 1500 دوالر 
في وقت جذاب للسيولة من العام حين 

تقل أحجام التداول عن المعتاد“.
وبعيدا عن أنباء حول أن روســـيا تدرس 
الثـــروة  صنـــدوق  مـــن  جـــزء  اســـتثمار 
الوطنـــي في الذهب، قدم تراجع الدوالر 

قليـــال مقابـــل ســـلة مـــن العمـــالت الدعم 
للمعـــدن األصفـــر، إذ يقلص ذلـــك تكلفته 

على حائزي العمالت األخرى.
أنطـــون  الروســـي  الماليـــة  وزيـــر  وكان 

ســـيليانوف قـــال يـــوم الثالثـــاء إنه يرى 
أن االســـتثمار في المعـــدن النفيس أكثر 
اســـتدامة في األمد الطويل من األصول 
الماليـــة. ويمضـــي الذهـــب علـــى مســـار 

تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، إذ 
ربح نحو 18 % منذ بداية العام الجاري، 
بفضل حرب التجارة المســـتمرة منذ 17 

شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.
األخـــرى،  النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
 17.85 إلـــى   %  0.2 الفضـــة  تراجعـــت 
دوالر لألوقيـــة، بينما ارتفع البالتين 0.4 
% إلـــى 950.50 دوالر. ويتجه المعدنان 
لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر 

أغسطس.

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر

“^” تنشر أبرز التعديالت الحكومية بقانون غرفة التجارة والصناعة المحال لمجلس النواب

المالحظاتالتعديل المقترحالقانون النافذالمادة

العضـــو: الشـــخص الطبيعي أو االعتباري الخاضع لعضويـــة الغرفة بقوة القانون أو بناء العضو: الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناًء على طلبه.1
إضافة عبارة الشخص الطبيعي أو االعتباريعلى طلبه.

إضافة عبارة “األعضاء المنضمين اختياريا للغرفة”التجار المقيدون في السجل التجاري واألعضاء المنضمين اختياريا للغرفة.التجار المقيدون في السجل التجاري.2/ 4
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تعتبـــر غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين مؤسســـة ذات نفع عـــام قائمة على 
أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب األعمال وتعبر عن آرائهم 
وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية االعتبارية، وتخضع إلشراف الوزير.

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية 
وطنيـــة، وتمثل قطاعات أصحاب األعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتكون 

لها الشخصية االعتبارية وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري، وتخضع لرقابة الوزير.

إضافـــة عبـــارة أن الغرفـــة تتمتع باالســـتقالل المـــادي واإلداري، 
واســـتبدال عبـــارة خضـــوع الغرفـــة إلشـــراف الوزير إلـــى عبارة 

خضوع الغرفة لرقابة الوزير.
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إذا خـــال محل أحد أعضاء مجلس اإلدارة، ألي ســـبب، يحل محله المرشـــح 
الـــذي نـــال في آخـــر انتخاب أكثـــر األصوات بعـــد أعضاء المجلـــس، ويكمل 
العضـــو الجديـــد المـــدة المتبقيـــة لســـلفه، وإذا تعذر اإلحالل وبقـــى من مدة 
المجلس ســـتة أشهر على األقل، دعيت الجمعية العمومية العادية النتخاب 

العضو أو األعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعيـــن دعـــوة الجمعية العموميـــة العادية النتخاب مجلـــس جديد إذا قل 

عدد أعضاء المجلس عن النصف.

إذا خال محل أحد أعضاء مجلس اإلدارة، ألي ســـبب، يحل محله المرشـــح الذي نال في 
آخر انتخاب أكثر األصوات بعد أعضاء المجلس، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية 

لسلفه.
 وإذا تعـــذر اإلحـــالل وبقـــى من مدة المجلس ســـنة واحدة على األقـــل، دعيت الجمعية 

العمومية العادية النتخاب العضو أو األعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعيـــن دعوة الجمعيـــة العمومية العادية النتخاب مجلس جديـــد إذا قل عدد أعضاء 
المجلس عن النصف بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم، وذلك 

بحسب األحوال.

مد مدة الدعوة إلحالل مقعد اإلداري الشـــاغر من فترة 6 أشـــهر 
إلـــى ســـنة، والتي تتوجب عقـــد جمعية عمومية لشـــغل المقاعد 

الشاغرة.
منـــح الوزير صالحية الدعوة النتخاب مجلـــس إدارة جديد إذا 

قل عدد أعضاء اإلداريين عن النصف.
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يفتتـــح الرئيـــس اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة ويرأســـها، ويضبطهـــا، ويـــأذن 
فـــي الكالم، ويدير المناقشـــات ويعلـــن انتهاءها، كما يعلـــن الرئيس قرارات 

المجلس.
ويخطـــر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته للعلم واإلحاطة خالل 

خمسة أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية. 

يفتتـــح الرئيـــس اجتماعـــات مجلس اإلدارة ويتولـــى إدارتها ويعلـــن انتهاءها كما يعلن 
الرئيس قرارات المجلس.

ويخطـــر الرئيـــس الوزيـــر بقـــرارات المجلس وتوصياتـــه خالل 10 أيام عمـــل من تاريخ 
صدور القرار أو التوصية.

بقراراتهـــا  للوزيـــر  الغرفـــة  إدارة  مـــدة إخطـــار مجلـــس  زيـــادة 
وتوصياتها من 5 أيام إلى 10 أيام عمل.
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إذا فقـــد مجلـــس اإلدارة نصابـــه القانوني ولم ُتتخذ اإلجـــراءات المنصوص 
عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشـــكل 
جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، يجوز للوزير – وفقًا لمقتضيات 
المصلحـــة العامـــة – أن يدعو الجمعية العمومية غيـــر العادية للنظر في أمر 
حـــل المجلـــس، فإذا لم توافـــق الجمعيـــة العمومية غير العاديـــة على الحل، 
فللوزيـــر الحـــق في عرض األمر علـــى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه بشـــأن 

حل المجلس.

إذا فقـــد مجلـــس اإلدارة نصابـــه القانونـــي ولم ُتتخذ اإلجـــراءات المنصـــوص عليها في هذا 
القانـــون، أو طـــرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشـــكل جوهـــري أو تحول دون قيام 
الغرفـــة بمهامهـــا، أو حـــاد مجلس اإلدارة عن السياســـة العامـــة للدولة، يجـــوز للوزير – وفقًا 
لمقتضيـــات المصلحـــة العامة– أن يدعو الجمعيـــة العمومية غير العاديـــة للنظر في أمر حل 
المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض 
األمر على مجلس الوزراء التخاذ ما يراه بشـــأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتيســـير 

أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

منـــح الوزيـــر صالحيـــة جوازيـــة بالدعـــوة النعقاد جمعيـــة عمومية 
لطلب حل مجلس االدارة في حال حاد عن السياسة العامة للدولة.
وإذا لـــم توافـــق الجمعيـــة العموميـــة علـــى الحـــل، فللوزيـــر الحـــق 
فـــي عرض األمـــر على مجلـــس الوزراء التخـــاذ ما يراه بشـــأن حل 
المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتيسير أعمال الغرفة لحين انتخاب 

مجلس إدارة جديد.
ولـــم يكـــن القانـــون المعمـــول به ينـــص على تشـــكيل لجنـــة مؤقتة 

لتسيير األعمال.

 10
-----مكرر

يحـــرم الممثـــل  القانوني من تمثيل العضو بالغرفة أيا كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار 
من أغلبية أعضاء مجلس االدارة بناء على توصية من المكتب التنفيذي اذا قام بأي تصرف 
يشكل اخالال بالنظام العام واآلداب أو بسبب اخالله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو 

مخالفة قانون الغرفة أو الئحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خالل 30 يوما 
مـــن تاريـــخ ابالغه به بموجب خطاب مقـــدم الى الرئيس الذي يلتـــزم بعرضه على الجمعية 

العمومية العادية في اول اجتماع لها.
ويجـــب علـــى الجمعيـــة العمومية العاديـــة في أول اجتماع لهـــا البت في التظلـــم في غياب 
الممثـــل القانونـــي المتظلـــم، ويكون القـــرار الصادر عن الجمعيـــة العموميـــة العادية في هذا 

الشأن عاديا.
وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية، ال يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو 
أو أي عضـــو آخـــر مرة أخرى إال بعد مضي ســـنتين على األقل من تاريخ صدور قرار مجلس 

االدارة بحرمانه من تمثيل العضو.
وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فورا.

مادة جديدة غير موجودة بالقانون المعمول به.

 51
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جدول تحديد عدد األصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في االقتراح حسب رأسماله

عدد األصواترأس المال )بالدينار البحريني(مسلسل
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صالح يتعــرض لحملة انتقــادات وتخوين واتهامات بدفع البــاد إلى الفوضى

هجمة إيرانية على رئيس العراق والسيستاني يصوم عن السياسة

شهد  البرلمان،  أيــدي  بين  استقالته  وضــع  بعيد 
إيرانية  هجمة  صــالــح،  برهم  العراقي  الرئيس 
المالمح، تمثلت بحملة انتقادات وتخوين طالته 

من قبل فصائل وكتل برلمانية موالية إليران.
الــنــواب  مجلس  فــي  البناء  كتلة  تحالف  ودعـــا 
بحق  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  إلى  العراقي، 
باليمين  لحنثه  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس 

وخرقه للدستور.
إثر  العراق  في  السياسية  األزمة  تتفاقم  ويأتي 
قيام الرئيس برهم صالح بوضع استقالته تحت 
مرشح  تكليف  رفــضــه  بــعــد  الــبــرلــمــان،  تــصــرف 

تحالف البناء لتشكيل الحكومة.
ــتــزامــه الــتــام  ــد تــحــالــف الــبــنــاء فــي بــيــان “ال وأكـ
تــؤكــد عليها  الــتــي  الـــدســـتـــوريـــة،  بــالــســيــاقــات 
الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا رافــضــا مــا وصفها 
الــدســتــور  عــلــى  االلــتــفــاف  بــالــتــبــريــرات وعملية 
وانــتــهــاكــه مــن الــجــهــة الــتــي يــفــتــرض أن تكون 

حامية”.
البالد  بدفع  الجمهورية  رئيس  التحالف  واتهم 
إلــى الــفــوضــى الــتــي ال تــخــدم ســوى مــا وصفها 
بالعراق  الشر  تتربص  التي  األجنبية،  الجهات 

وشعبه.
ورفــض  الــدســتــور  مخالفة  أن  الــتــحــالــف  وأكـــد 
ــيــف رئـــيـــس الــــــــــوزراء وفـــــق الـــســـيـــاقـــات  ــكــل ت
ــدســتــوريــة ســـيـــؤدي إلـــى نــتــائــج تــتــنــافــى مع  ال
مــطــالــب الــمــتــظــاهــريــن وعــمــوم الــجــمــاهــيــر في 
تنفيذ  عملية  لتبدأ  واالســتــقــرار  األمــن  تحقيق 

مطالب المتظاهرين السلميين.
وتحالف البناء يقوده الثنائي المقرب من إيران، 
رئــيــس الــــــوزراء األســـبـــق زعــيــم ائـــتـــالف دولـــة 
الفتح  تحالف  وزعيم  المالكي،  نــوري  القانون، 

هادي العامري.
في المقابل، عبر عدد من أعضاء البرلمان العراقي 
من كتل سياسية مختلفة رفض عرض الرئيس 
برهم صالح استقالته من منصبه، مشيرين إلى 

أن قراره غير سليم، وأنه يتعرض لضغوط.
تحت  استقالته،  وضــع  العراقي  الرئيس  وكــان 
تشكيل  مــفــاوضــات  تعثر  بعد  البرلمان  تصرف 
باختيار  الــشــارع  مطالبة  ظــل  فــي  الــحــكــومــة، 
للخارج وخاصة  ال يخضع  نزيه  مرشح مستقل 
انتقالية  لمرحلة  البلد  إدارة  يتولى  لكي  إيــران، 

تمهيدا إلجراء انتخابات مبكرة.
ــدســتــور عــلــى إعــفــاء  وتــنــص الـــمـــادة 61 مــن ال
رئيس الجمهورية من منصبه، باألغلبية المطلقة 
المحكمة  مــن  ــتــه  إدان بعد  ــنــواب  ال مجلس  فــي 
الدستورية  باليمين  لحنثه  إما  العليا،  االتحادية 

أو انتهاك الدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.
النواب  مجلس  ينظر  أن  هي  التالية  والخطوة 
اعتبارها  يمكن  ال  الــتــي  االســتــقــالــة،  طلب  فــي 

نهائية إال بعد موافقة البرلمان.

 كتائب حزب اهلل تهاجم صالح

إلى ذلك، وجهت كتائب حزب هللا العراق سهامها إلى 
بالتصرف  الجمهورية  رئيس  خطوة  واصفة  صالح، 
بعد رفضه  الدستور  “بخرق  بـ  إياه  المريب، ومتهمة 
الشخصية  بتكليف  الدستورّي  وواجبه  مهمته  أداء 

التي ترّشُحها الكتلة األكبر لرئاسة الوزراء”.
بالخضوع  العراقية  الجمهورية  رئيس  اتهمت  كما 
أطراف  “ضغوط  ته  سمَّ ولما  األميركية،  لإلمالءات 
لفرض  الــتــظــاهــرات  استغالل  على  تعمل  مشبوهة 

إرادتها الخبيثة”.
أزمة  العراق في  أدخل  أن صالح  اعتبرت  إلى ذلك، 
جديدة، متهمة إياه “بالتهرب من مسؤوليته الوطنية 
والــدســتــوريــة مــلــوحــا بــاالســتــقــالــة، فـــي مـــزايـــدات 

مفضوحة بادعاء وقوفه إلى جانب إرادة الشعب”.

السيستاني صائم عن السياسة

ــتــــطــــورات، مـــع إعـــــالن مكتب  ــ ــك ال ــل تـــأتـــي ت
علي  الــعــراق  فــي  األعــلــى  الشيعية  المرجعية 
ستخلو  الجمعة  أمــس  خطبة  أن  السيستاني 
نــادرة السيما خالل  السياسة، في خطوة  من 

األشهر األخيرة.
إلى  مــرة  أكثر مــن  قــد دعــا  السيستاني  وكــان 
حماية المتظاهرين، الفتا إلى أحقية مطالبهم، 

وداعيا إلى انتخابات نيابية مبكرة.
اعتبر  الماضي،  األسبوع  له  خطبة  آخــر  وفــي 
الحل  هي  العراق  في  المبكرة  االنتخابات  أن 
الوحيد إلخراج البالد من األزمة التي تشهدها 
االحتجاجات  من  الشهر  ونصف  شهرين  بعد 
فـــي الــعــاصــمــة ومــــدن جــنــوبــيــة عــــدة. وقـــال 
الماضي  الجمعة  يــوم  خطبة  في  السيستاني 
في  الكربالئي  عبدالمهدي  ممثله  ألقاها  التي 
الطرق  “أقرب  إن  بغداد  كربالء جنوب  مدينة 
وتفادي  الراهنة  األزمــة  من  للخروج  وأسلمها 
الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو االقتتال 
الــداخــلــي هــو الـــرجـــوع إلـــى الــشــعــب بــإجــراء 

انتخابات مبكرة”.
على  تعمل  بأن  الجديدة  الحكومة  طالب  كما 
تكون  وأن  السالح،  قوة  عن  بعيدًا  انتخابات 

الحكومة الجديدة غير “جدلية”.

بغداد ـ وكاالت

تظاهرة رفض لمرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة العراقية في بغداد. )أ ف ب(

طوكيو ـ نوفوستي

ــيــة خــالل  ــان ــيــاب ــررت الــحــكــومــة ال ــ قـ
اجــتــمــاعــهــا، أمـــس الــجــمــعــة، إرســـال 
ــجــزء  مـــدمـــرة إلـــى خــلــيــج عــمــان وال
للقيام  الـــعـــرب؛  بــحــر  مـــن  الــشــمــالــي 
بـــــدوريـــــات وجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات فــي 
الــمــنــطــقــة.  وقــالــت وكــالــة “كــيــودو” 
إرســال  قـــررت  طوكيو  إن  اليابانية 
ــات  ــدوريـ ــلــقــيــام بـ ــرة واحــــــدة ل ــدمـ مـ
العرب  بحر  من  الشمالي  الجزء  في 

وخليج عمان ومضيق باب المندب.
وأوضحت الوكالة أن المدمرة سيكون 
على متنها 260 عسكريا، ومن المقرر 
أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة 
بطائرة “لوكهيد بي3- أوريون” للقيام 
هذه  إن  وقــالــت  ساحلية.  بــدوريــات 

 4 مدتها  بتدريبات  ستقوم  الــقــوات 
أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر 
فبراير المقبل، وأضافت أنه “سُيسمح 
في  الحية  الذخيرة  باستخدام  لهم 
ــارئ بــهــدف حماية  ــدوث طــ ــال حــ حـ
السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه 
وخصصت  هــرمــز”.  مضيق  الــقــوات 
43 مليون  قــدرهــا  مــيــزانــيــة  الــيــابــان 

دوالر لهذه المهمة البحرية.
وعلقت السفارة اإليرانية في طوكيو 
إلى  يابانية  مدمرة  إرســال  على خبر 
واعتبرت  العرب،  وبحر  عمان  خليج 
األجــنــبــيــة هناك  الـــقـــوات  تــواجــد  أن 
ــرار في  ــقـ ــتـ ال يــخــدم الـــســـالم واالسـ

المنطقة.

اليابان تقرر إرسال مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب

باربس ـ اف ب

ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة  ــت  ــدعــ ــ ــت اســ
السفير  الجمعة،  أمــس  الفرنسية، 
احتجاجا  ــاريــس؛  ب لـــدى  اإليـــرانـــي 
عــلــى اســـتـــمـــرار اعــتــقــال ســلــطــات 
اثنين،  فرنسيين  مواطنين  إيــران 

ومطالبة باإلفراج عنهما فورا. 
باسم  الرسمية  المتحدثة  وقــالــت 
الـــــوزارة، آنــيــيــس فـــون ديـــر مــول، 
في بيان صحفي، إن نائب األمين 
العام للخارجية الفرنسية استدعى 
السفير اإليراني في باريس، حيث 
عن  باإلفراج  فرنسا  بمطالبة  ذّكــره 
وروالن  عادلخاه  فريبا  مواطنيها 

مع  مماطلة،  أي  دون  مــارشــال 
اإليرانية  السلطات  إبــداء 

شفافية تامة في هذا 
الموضوع.

ــون  وأضــــــافــــــت فــ
كال  أن  ــول  مــ ــر  ــ دي

إيمانويل  الــفــرنــســي،  الــرئــيــس  مــن 
ــة  ــيـ ــارجـ مــــــاكــــــرون، ووزيـــــــــر الـــخـ
ــان،  ــفــرنــســي، جـــان غــيــف لـــودريـ ال
شــددا مــرارا في وقــت سابق على 
الفرنسيين  المواطنين  اعتقال  أن 

في إيران أمر غير مقبول.
للسفير  ــوزارة  الـ “أعــربــت  وتابعت: 
من وضع  البالغ  قلقنا  عن  اإليراني 
إضرابا  بــدأت  التي  عدلخاه،  فريبا 
عن الطعام، كما جددت طلبنا لمنح 
إليها  الــقــنــصــلــي  الـــوصـــول  إمـــكـــان 

والذي تم رفضه سابقا”.
وشددت المسؤولة على أن “فرنسا 
هذين  قضية  متابعة  تــواصــل 
في  المعتقلين  الــمــواطــنــيــن 
إيران عن كثب وستستمر 
فــي الــعــمــل بــكــل حــزم؛ 
لــــــضــــــمــــــان إخـــــــــالء 

سبيلهما”.

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير اإليراني

عواصم ـ وكاالت

وشرق  لشمال  الذاتية”  “اإلدارة  اعتبرت 
سوريا )المنطقة الخاضعة لسلطة األكراد( 
أن تركيا تستغل من وصفتهم بالمرتزقة 

من أجل إرسالهم إلى ليبيا.
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ونبه 
في  المهباش،  حامد  عبد  الذاتية،  ــإلدارة  ل
االنتباه  “ضـــرورة  إلــى  الجمعة  أمــس  بيان 
للمؤامرات التي تحيكها الدولة التركية وما 
وإرسالهم  للمرتزقة  استغالل  من  به  تقوم 
لــلــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــنـــاطـــق، تــنــفــيــذًا 

ألجنداتها التوسعية”، بحسب تعبيره.
االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وكــان 
ــأن الــفــصــائــل الــســوريــة الــمــوالــيــة  ــاد بـ أفــ
أسماء  لتسجيل  مراكز  افتتحت  لتركيا 
للقتال  بــالــذهــاب  الــراغــبــيــن  األشـــخـــاص 
سورية  مــصــادر  عــن  نقل  كما  ليبيا.  فــي 
شمال  عفرين  منطقة  إن  قولها  مطلعة 
حلب شهدت افتتاح 4 مراكز الستقطاب 

للفصائل  تتبع  مــقــرات  ضمن  المقاتلين، 
إلـــى ذلـــك، استعرض  لــتــركــيــا.  الــمــوالــيــة 
السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
أمــــس الــجــمــعــة، مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
في  األوضــاع  تطورات  بوتين،  فالديمير 

ليبيا، وذلك خالل اتصال هاتفي.
تكثيف  على  وبــوتــيــن  السيسي  واتــفــق 

بهدف  البلدين  بين  المشتركة  الــجــهــود 
تـــســـويـــة األزمـــــــة الــلــيــبــيــة، ومــكــافــحــة 
ــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة والــتــنــظــيــمــات  ال
المصري  الــرئــيــس  اتــفــق  كما  اإلرهــابــيــة. 
ــى وضــــــع حــد  ــلـ ــره الـــــروســـــي عـ ــيــ ــظــ ــ ون
للتدخالت الخارجية غير المشروعة في 

الشأن الليبي.

فصائل سورية مدعومة من أنقرة )أ ف ب(

السيســي وبوتين يبحثــان تكثيف الجهود لتســوية األزمة الليبية
تركيا ترسل مرتزقة شمال سوريا إلى طرابلس

بيروت - سكاي نيوز عربية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الجمعة، القوى 
وإبقاء  أمني،  أي خلل  لليقظة من أجل مكافحة  األمنية 
عيونهم ساهرة لمكافحة الفساد وفق صالحياتها بحسب 

القانون.
وقال الرئيس اللبناني “إن البالد تمر بظروف صعبة جدا 
وأزمة غير مسبوقة في تاريخها”، معربا عن أمله في أن 
الجديدة  الحكومة  مع  تدريجا  التحسن  في  األمــور  تبدأ 
وتخطي األزمة. وجاء كالم عون خالل استقباله القيادات 
بعبدا في  الجمعة، في قصر  لبنان قبل ظهر  األمنية في 
العاصمة بيروت، حيث قدمت إليه التهاني بعيد الميالد 

وحلول السنة الجديدة.
وأكد ميشال عون خالل اللقاء على أن “األزمة االقتصادية 
وليدة  وليست  سنة،   30 عمرها  نعيشها  التي  والمالية 
اقتصاد  إلــى  االقتصاد  تحول  أن  منذ  وبـــدأت  الحاضر، 

سياحة وخدمات”.
الــديــون دون أن  “تراكمت  الحين  ذلــك  أنــه منذ  وأضــاف 
تعمد الدولة إلى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير؛ 
لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي 

وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها”.
من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، 
خالل اللقاء: “70 يوما وجنودنا متأهبون لمواكبة الحراك 
يقول:  ومــضــى  الــدســتــوريــة”.  واالســتــحــقــاقــات  الشعبي 
“جيشنا الذي اعتاد قتال األعداء، يجد نفسه أمام واقع 
أليم، وإن كان تحمله المسؤولية نابعا من قناعته وحرصه 

على السلم األهلي ومنع الفتن”.

عون أكد أن لبنان البالد يمر بظروف صعبة جدا.

دعا القوى األمنية لليقظة والســهر على مكافحة الفســاد
عون يؤكد: لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة

القاهرة ـ وكاالت

ــمــصــري عــبــد الــفــتــاح  ــيــس ال ــرئ كــلــف ال
الــــــوزراء مصطفى  ــيــس  رئ الــســيــســي، 
مــدبــولــي بـــإخـــالء كـــل مـــدن مــصــر من 
المالئمة  اآلمــنــة وغــيــر  غــيــر  الــمــنــاطــق 

للسكن، بشكل عاجل. 
المصرية  السلطات  إن  مدبولي  وقــال 
ــروع تــطــويــر  ــشـ تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ “مـ
ــفــاطــمــيــة، وتــقــوم  مــنــطــقــة الـــقـــاهـــرة ال
العشوائية”، منوها  المدابغ  بإزالة  حاليا 
ــة  ــ بـــأن االنــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة اإلداري
ــجــديــدة هـــو جـــزء مـــن خــطــة إعـــادة  ال
تصريحات  وجـــاءت  للقاهرة.  الــرونــق 
تنفيذ  ضــرورة  فيها  أكــد  التي  مدبولي 

على  المصري،  الرئيس  توجيهات 
هامش زيارة تفقدية ألعمال 

مجرى  منطقة  تــطــويــر 
سور العيون ومنطقة 
الــمــدابــغ الــتــي كانت 
العشوائية  المساكن 

أنه  ــى  إل مــدبــولــي  وأشـــار  بهما.  تحيط 
ــرى نــقــل جــمــيــع الـــــورش والــمــدابــغ  جــ
بمنطقة  للجلود  الجديدة  المدينة  إلــى 
 1500 نحو  نقل  جــرى  كما  الروبيكي، 
العيون  مجرى  ســور  منطقة  من  أســرة 
إلى المدن الجديدة التي جرى إنشاؤها 
ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة مـــثـــل مــديــنــة  ــفـ فــــي الـ
الجديد  اإلســكــان  ومناطق  األســمــرات، 

في مدينة بدر، وغيرها.
بالمضي في  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  وطــالــب 
“كل  التطوير، مشددا:  أعمال  استكمال 
فـــورا”، واعتبر  يــزال  أثــر  بــجــوار  مبنى 
لــتــطــويــر  ــاريــخــيــة  أن هـــنـــاك فـــرصـــة ت
توافر  ظــل  فــي  القديمة،  الــقــاهــرة 
والــوحــدات  السياسية،  اإلرادة 
لتعويض  الجاهزة  السكنية 
الــمــتــضــرريــن مـــن أعــمــال 

التطوير”.

السيسي يأمر بإخالء كل المدن غير اآلمنة
القدس المحتلة ـ رويترز

الجمعة  أمـــس  لــيــكــود  ــزب  ــال حـ قـ
الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي  رئـــيـــس  إن 
في  بسهولة  فــاز  نتنياهو  بنيامين 
وذلك  الحزب،  زعامة  على  اقتراع 
انتخابات مارس  له قبل  في دفعة 
العامة التي من المحتمل أن تشهد 

منافسة محتدمة. 
ــيــكــود  ــحــــزب ل ــ ــــح إحــــصــــاء ل ــن ومــ
مــن  الـــمـــئـــة  ــي  فــ  72.5 ــاهــو  ــي ــن ــت ن
األصوات في التصويت الذي أجري 
في   27.5 مــقــابــل  الــخــمــيــس  يـــوم 
المئة لمنافسه جدعون ساعر الذي 
قائال  تويتر،  على  بالهزيمة  اعترف 

الحزب  زعيم  اآلن  سيدعم  إنــه 
ــي ”مـــــن أجـــــل فـــوز  ــالـ ــحـ الـ

االنتخابات  في  ليكود 
)العامة(“. 

ــدي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ وزاد 
الـــــذي مــثــلــه ســاعــر، 

ــــق وشــــغــــل حــقــيــبــتــي  ــب الــــــــذي ســ
الضغوط  مــن  والــداخــلــيــة،  التعليم 
المتصاعدة هذا العام على نتنياهو 
الــوزراء  رئيس  الــذي شغل منصب 
أربع فترات ويكافح من أجل بقائه 
االدعــاء  له  أن وجــه  بعد  السياسي 

الئحة اتهامات بالفساد. 
وأعلن نتنياهو فوزه في كلمة ألقاها 
لحزب  االنتخابية  الحملة  مقر  في 
وقال  أبيب،  تل  من  بالقرب  ليكود 
أيــديــنــا.  بــيــن  ”المستقبل  ألنــصــاره 
الـــقـــرار الــســاحــق فـــي االنــتــخــابــات 
التمهيدية هو تعبير مهم عن الثقة 

في مساري، في مسارنا“. 
”اآلن حــان وقت  وأضـــاف 
ساحق  انتصار  تحقيق 
في  واليمين  لليكود 

االنتخابات“.

نتنياهو يفوز بزعامة حزب الليكود

سوريا.. قصف إدلب 
“يهّجر” مئات اآلالف

جنيف ـ أ ف ب

أعلنت األمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أكثر 
من 235 ألف شخص نزحوا خالل األسبوعين 
الماضين، جراء التصعيد العسكري األخير في 

محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
إدلــب  تشهدها  الــتــي  الــنــزوح  عمليات  وتــأتــي 
النظام  قــوات  تكثيف  مع  بالتزامن  أيــام،  منذ 
غاراتها على  وتيرة  السوري وحليفتها روسيا 

المنطقة.
وأورد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم المتحدة في بيان أن هؤالء نزحوا في 

الفترة الممتدة بين 12 و25 ديسمبر.
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عـــدد كبيـــر من القضايـــا التي تهم المواطن مباشـــرة ويتم نشـــرها عبر 
الصحافـــة المحليـــة وكتـــاب أعمدتهـــا فـــي صبيحـــة كل يوم، وبشـــكل 
متواصل ومســـتمر، وتتداول بين قطاع عريض من الشـــعب، وتتصدر 
المشـــهد البحريني وتصبح وتمســـي حديث الســـاعة وفوق ذلك تصل 
إلـــى المســـؤولين المعنييـــن فـــي األجهـــزة التنفيذيـــة “ويـــدرون عنها” 
ويطلعـــون عليهـــا، لكـــن لعظيم األســـف يتباطـــؤون في حلهـــا، وأحيانا 
كثيرة يهمشونها ويتجاهلونها ويلتزمون الصمت الرهيب “ال أيه... وال 

ال”، كصمت األموات في القبور.
توجيهات القيادة الكريمة واضحة ببذل المزيد من االهتمام والمتابعة 
لقضايا المواطن كافة، والتي تقوم صحافتنا بنشرها، ومضاعفة العمل 
على تلبية احتياجاته الحياتية والمعيشـــية، مقابل ذلك وكمراقبين ال 
نـــرى في األفق أية بوادر أو مؤشـــرات تصـــب في هذا االتجاه من قبل 

الكثير من المسؤولين في مفاصل الدولة.
المفارقـــة الكبرى عندما يخـــرج أحد هؤالء المســـؤولين الذين كانوا ال 
يتفاعلـــون مع قضايـــا المواطن أيام الوظيفـــة الحكومية، ويحال على 

التقاعـــد، وتمضـــي عليه فترة من الزمن، ويصبـــح مواطنا عاديا “تعال 
اســـمع” عبـــارات االنتقـــاد ألداء الجهـــة الحكوميـــة التـــي كان هـــو أحد 
قياديهـــا وصاحـــب قرار فيهـــا، “الحين يالس تنتقد وينـــك ذيج الحزة، 

ليش منخش عن مشاكل الناس”.
هـــذا الخلـــل الكبيـــر فـــي ثقافة بعـــض المســـؤولين في بعـــض األجهزة 
الخدمية تحديدا الذين يعيشـــون اآلن في بروج عاجية وال يكترثون 
بالقضايـــا التـــي تهم المواطن مباشـــرة، البد أن يصحح ويأخذ مســـاره 
المســـتقيم بفتـــح القنـــوات مـــع الصحافـــة المحليـــة وســـرعة التفاعـــل 
والتجـــاوب مـــع كل مـــا يطـــرح فيهـــا مـــن قضايـــا تختص بهـــا الجهات 

الرسمية.

الدولة والحكومة معا “ما قصروا” فقد وضعوا المسؤول في تلك  «
المناصب الحكومية، ووفروا له حزمة كبيرة من المخصصات الشهرية 

من رواتب وعالوات كبيرة وامتيازات وإمكانيات، كل ذلك مقابل تلبية 
احتياجات المواطن وخدمته وتقديم كل التسهيالت له. وعساكم عالقوة.

المنامة عاصمة للسياحة
اإلعالن عن اختيار المنامة عاصمة للســـياحة العربية للعام 2020م خبر 
مفـــرح ويدعـــو إلـــى التفـــاؤل بـــأن البحرين ستشـــهد نمـــوًا ينعكس على 
القطـــاع االقتصـــادي ويؤكد المكانـــة التي تتمتع بهـــا البحرين وما تزخر 
بـــه أراضيهـــا من معالـــم حضارية. الســـياحة يطلق عليهـــا “صناعة القرن 
الحادي والعشرين” نظرا لما يسهم به القطاع السياحي من موارد هائلة 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، والمؤســـف أّنـــه رغم مـــا تتمتع بـــه المملكة من 
مقومات ســـياحية كبيرة إال أن االســـتثمار في هذا القطاع لم يكن على 

الوجه األفضل.
ورغـــم تأكيد هيئة الســـياحة بأّن لديها اســـتراتيجية تهـــدف إلى تطوير 
المنتـــج البحرينـــّي بإقامة العديد من الفعاليـــات وتطوير القطاع بحيث 
يشـــمل جميع الشـــرائح المجتمعية والعوائل الخليجية، إال أّن المالحظ 

أّن نسبة إسهامها في االقتصاد محدودة للغاية.
وبالمناسبة البد أن نشير في معرض الحديث عن السياحة إلى أّن هناك 
مقترحا أثاره عدد من أعضاء المجلس النيابي في دورة ســـابقة، ينادي 
بتخصيـــص خمســـين بالمئـــة من ســـواحل البحرين كســـواحل عامة، وال 
نـــدري على وجه التحديد المصيـــر الذي انتهى إليه هذا المقترح، إال أننا 
نجزم بأّنه لو تمت مناقشته بجدية وأخذ طريقه في التنفيذ لحقق نقلة 
هائلة في عالم الســـياحة نظرا لما تمثله الســـواحل مـــن أهمية بالغة في 

جذب السياح.

ثمة إحصائية تؤكد أّن نسبة السواحل المستملكة لألفراد تناهز الـ 90  «
% والنسبة المتبقية وهي الـ 10 % فإنها لألسف بال خدمات سياحية، 

وماذا تجدي مثل هذه السواحل إذا كانت تفتقد إلى المرافق الضرورية 
كالمطاعم والمنتزهات وغيرها، إن تركيز هيئة السياحة بالدرجة األولى 

على السائحين من الخارج وهذا ال خالف عليه، لكن الهيئة تتجاهل تنمية 
السياحة الداخلية تماما أو تضعها في ذيل اهتماماتها رغم ما تسهم به 
من موارد ال يستهان بها. هناك تصور خاطئ كان رائجا على نطاق واسع 

بأّن طبيعة المناخ الحارة تمثل عائقا أمام انتعاش السياحة، بيد أّن الذي 
يدحض هذا االدعاء أّن دوال خليجية شبيهة بأجوائنا استطاعت أن تجتذب 
ماليين السواح من شتى أرجاء العالم ألنها باختصار هيأت كل ما تتطلبه 

من أسباب وبالتالي حققت نجاحات فاقت كل التصورات.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشعوبيون الجدد... قصة قطر )8(
عمـــل كل مـــن أحفـــاد مشـــردي الدولـــة الصفويـــة المتســـترين اآلن بمـــا 
يســـمى بالثورة اإلســـالمية فـــي إيران، وأحفـــاد المجرمين المتســـترين 
اآلن بما يســـمى بالعثمانييـــن الجدد، على تحقيـــق مؤامراتهم الحتالل 
األمة العربية المســـلمة، عبر التســـتر بما يسمى بمقاومة إسرائيل، وعبر 
مؤامـــرة القـــرن المســـماة بالربيـــع العربـــي، وعبـــر خونة وعمـــالء باعوا 
شـــرفهم العربي من أجـــل خامنئي والفرعون والمنافـــق العثماني. لهذا، 
وألن مصلحـــة قطر تتطلـــب أن تقوم الدوحة برد الصاع لكل من رفض 
انقالب الشـــيخ حمد بن خليفة على والده المغفور له بإذن هللا الشـــيخ 
خليفـــة بن حمـــد آل ثانـــي، فقـــد تحالفت السياســـة القطريـــة الجديدة 
مـــع الصفوييـــن والطغرلييـــن ودعمت محاولـــة احتاللهم األمـــة العربية 
المســـلمة، سياســـيا ودينيا واقتصاديـــا وفكريا، وضـــرب الهوية العربية 
اإلســـالمية واســـتبدالها بهوية صفويـــة تارة، وطغرلية تـــارة أخرى، من 
خالل غســـل أدمغة الشارع العربي عن طريق قناة الجزيرة والتلفزيون 
العربـــي، باإلضافة لقنـــاة العالم والمياديـــن والمنـــار والتلفزيون التركي 

الناطق بالعربية.
كل ذلـــك مـــن أجـــل قطـــر ومصلحة قطـــر فقـــط، وليذهب الجميـــع إلى 
الجحيـــم طالما أن الريال القطري مســـتمر بالوجـــود، فبالريال القطري، 
آمنـــت قطر بأن ال شـــيء يمكن أن يوقفها عن مشـــروع الســـيطرة على 
معظم دول العالم العربي، بواسطة اإلخوان المسلمين بالدرجة األولى، 
وكانـــت مصـــر من هـــذه األنظمة العربية التي أقســـم ما يســـميه البعض 
بنظام الحمدين على إسقاط نظامها وتسليمه لإلخوان المسلمين، سواء 
بفوضى أو انتخابات يفوزون بها، ثم يبيعوا مصر لكل من تركيا وقطر 
وإيـــران، تمامـــا كما يحدث اآلن في ليبيا، حيث ســـيطرت الميليشـــيات 
اإلرهابية اإلخوانية على ليبيا، وتم بيع أرض وخيرات وشـــرف وهوية 

أحفاد عمر المختار ألحفاد القتلة المجرمين الطغرليين. 

ولو أن اإلخوان المسلمين ومرسي وقيادته العميلة مازالوا على دفة حكم  «
مصر، لقاموا بتوقيع اتفاقيات مع تركيا وإيران وقطر، يتم فيها بيع مصر 
بالكامل تحت حجة اتفاقيات دولية بين الرئيس المعترف به دوليا وبين 
هذه الدول الثالث، بل وغيرها أيضا إذا تطلبت الحاجة. وللتفصيل بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

مسؤولون يقرأون... ويهمشون قضايا المواطن

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

للتواصل: 17111483

أحبَّ الناس وأحبَُّه الناس
“أحـــَب النـــاس وأحَبُه الناس”، ربما يكـــون هذا العنوان األنســـب للعالقة الفريدة 
التـــي نســـجت خيوطها على مدى عقـــود من الزمان بين صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه، 
وأهل البحرين، والمقيمين على أرضها الطيبة على حد ســـواء؛ فبادلوه وًدا بود 

ووفاًء بوفاء.
هي عالقة األب العطوف مع أبنائه؛ يتابع كبير أمورهم وصغيرها، ويشَحذ فيهم 
الهمـــم، وُيعزز من بينهـــم الُمنِجز، وال يرضى الضيم أو الظلم ألحد منهم؛ ســـواء 
كان مواطًنا أم مقيًما، وما ينبثُق ذلك إال من المعتز بعروبته، المنتمي إلســـالمه، 
المتمســـك بإنســـانيته، وفي جميعها قيم نبيلة احتوتها شـــخصيته الفّذة، حتى 
أن األمـــم المتحـــدة اعَتمـــدت يـــوم الخامس من أبريـــل من كل عام يوًمـــا عالمًيا 
للضمير بمبادرة من سموه، في تأكيد على ما يحظى به سموه من مكانة وتقدير 

دوليين.
منذ بواكير الدولة البحرينية الحديثة وبدايات نهضتها كان لسمو رئيس الوزراء 
دور مهـــم فـــي مختلف المراحـــل والتحّوالت وال يـــزال؛ إلى أن وصلـــت المملكة 
إلـــى ما وصلت إليه من حداثة وتطـــور، وباعتباره رجل دولة من الطراز الرفيع، 

قاد ســـموه الحكومة بكل حكمة وحنكة واقتدار، واستطاع أن يرتقي ببرامجها 
لتنسجم مع الرؤى اإلصالحية والتنموية لجاللة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه، التي رّسخت دولة المؤسسات، وعّززت التكامل بين السلطات.
وبمواصلة الدعم الملكي الســـامي وَثَبت الحكومة- برئاسة سمو رئيس الوزراء، 
ومـــؤازة ســـمو ولـــي العهـــد حفظهمـــا هللا - َوَثبـــاٍت كبيـــرة في شـــتى القطاعات، 
وجعلـــت من خدمـــة المواطن مبتغى عملها، وغاية برامجها، وبقي ســـموه قريًبا 
مـــن المواطنين يتلمس احتياجاتهم عـــن كثب، ويلبي مطالبهم، ويوجه الوزراء 
والمســـؤولين إلى التواصل معهم، والتعامل الجدي والبناء مع ما يطرحونه عبر 
مختلـــف وســـائل اإلعالم، فـــكان الُملِهـــم والُمعِلم، الـــذي ُينَهل من معيـــن خبرته، 

وعظيم درايته.
هذه المسيرة العملّية الثريّة بإنجازات قّل نظيرها، ونجاحات يصعب حصرها،  «

والسيرة اإلنسانية العطرة التي وصلت حدود العالمية، جعلت من صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رمًزا وطنًيا لإلخالص والعطاء، وواحًدا 

من القادة البارزين على مستوى العالم في ميدان التنمية، والسّباقين في مضمار 
إرساء مبادئ المحبة واالستقرار والسالم ونشرها للبشرية جمعاء.

سالم الشوبكي

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

يعترف قادة النظام اإليراني وبصراحة ال لبس فيها بكراهية الشـــعب اإليراني، وأن 
الشـــعب لو أتيحت له الفرصة المناســـبة القتص من الطغمة الدينية الحاكمة وجعلها 
تدفع ثمن كل المآسي والمحن والويالت التي عانى منها، خصوصا أنه صار واضحا 
بقدر ما تزداد الطغمة الدينية الحاكمة ثراء، ازداد الشعب فقرا وحرمانا حتى وصل 
األمـــر إلـــى حد أن يكـــون هناك من يواجـــه المجاعة في بلد يعوم علـــى النفط والغاز 
وفيـــه خيـــرات ونعـــم ال تعد وال تحصى، وال ريب فإن الفســـاد المنتشـــر بين مختلف 
أوســـاط نظام الماللي واإلثراء غير المشـــروع على حســـاب الشـــعب، أثر ســـلبا على 
مختلـــف األوضـــاع، لكن كان الشـــعب فـــي النتيجة المتضـــرر األكبر الـــذي تحمل في 

النهاية نتائج وآثار كل األعمال والنشاطات المشبوهة وغير المشروعة للنظام.
عندمـــا يعتـــرف محمـــد باقـــر فرزانه في صـــالة الجمعة في مشـــهد بصـــورة واضحة 
بـــأن هناك حالة من التباعد والتقاطع بين النظام والشـــعب بســـبب عدم قيام النظام 
بواجباتـــه تجاه الشـــعب قائال: “إذا كانـــت الحكومة بجميع فروعها الثالثة، الســـلطة 
التنفيذية والســـلطة التشـــريعية - ال سمح هللا – قد تجاهلت الشعب أو أهملته فماذا 
سيحصل؟ عندئذ، لم نعد إلى المكان الذي كنا فيه، بل سنعود إلى ما ال تحمد عقباه، 
ينزعون جلودنا، يأكلون لحمنا، ويحطمون عظامنا”، ويضيف: “غضب الناس مخفي، 

النـــاس لديهـــم صبر وتحمل، وشـــعب يتحمل كثيرا، لكن ال ســـمح هللا، إذا انفجر؛ فال 
شـــيء قادر على ردعه، غضب الناس اليوم ليس غضبا تجاه الشـــاه ووالده... غضب 
مـــن نوع آخر، ومشـــكلة أخرى، وإذا تم تجاهل الناس ســـيحصل مـــا ال تحمد عقباه”، 
فـــإن هـــذا المال المعتوه يعرف جيدا أن نظامـــه ومنذ قيامه وخالل أكثر من 40 عاما 
مـــن عمـــره النتن، لم يكن يعمل إال من أجل مصالحـــه الضيقة ومن أجل ضمان بقائه 
واســـتمراره، كمـــا أنـــه هو وباقي طغمة الفاشـــية الدينية كان جل همهـــم اإلثراء غير 
المشـــروع من خالل ســـرقة ونهب المال العام واستخدامه من أجل حياتهم الخاصة 

وجعل عوائلهم والمنتفعين منهم في نعيم.

الفوارق الطبقية الكبيرة التي نجمت عن ما قام به هذا النظام طوال العقود األربعة  «
المنصرمة وصلت إلى حد أنه لم تبق إلى حد بعيد الطبقة الوسطى، وصار هناك أغنياء 

إلى حد التخمة وفقراء إلى حد المعيشة الصعبة جدا وعدم التمكن من توفير لقمة 
الخبز اليومية بصورة منتظمة، وهذا ما حذرت منه المقاومة اإليرانية دائما وأكدت أن 

بقاء واستمرار هذا النظام إنما هو على كاهل الشعب وأن الشعب لوحده يدفع ثمن 
ذلك، لهذا فإن إسقاط النظام صار أمرا ملحا ال مناص منه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

رعب نظام الماللي من ثأر الشعب



أكدت رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة أن اســتضافة 
مملكة البحرين بطولة غرب آسيا لألندية يأتي في ظل الرعاية التي يحظى بها القطاعان الشبابي والرياضي من 
القيادة الرشــيدة، والدعم واالهتمام المتواصل من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشار 
األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

 وأعربـــت الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
عبدالعزيـــز عن تقديرهـــا للرعاية 
التـــي حظـــت بهـــا بطولـــة غـــرب 
آســـيا لألنديـــة التـــي اســـتضافها 
شـــؤون  وزيـــر  مـــن  ســـار  نـــادي 
الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد 
ومســـاندته الدائمة للبطولة التي 

حققت النجاح.
 وأشـــادت الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
بالثقـــة  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
الغاليـــة التي منحهـــا اتحاد غرب 

آســـيا لمملكـــة البحريـــن متمثـــا 
بنـــادي ســـار باســـتضافة البطولة 
وتأكيـــد المكانـــة المتميـــزة التـــي 
تحظـــى بهـــا المملكة باســـتضافة 
شتى البطوالت وتحقيق النجاح 
فـــي الناحية التنظيمية بشـــهادة 

الجميع.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأكـــدت 
هـــذا  أن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
سلســـلة  إلـــى  يضـــاف  النجـــاح 
اإلنجازات التـــي حققتها المملكة 

مشـــيدة  الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي 
بالجهـــود التـــي بذلهـــا نادي ســـار 
بإخـــراج البطولـــة بأفضل صورة 
تنظيمية، وأشادت بجهود رئيس 
نادي سار رئيس اللجنة المنظمة 
العليا للبطولة عباس عبدالوهاب، 
ومدير البطولة عباس عبدالرضا، 
وكافـــة أعضـــاء اللجنـــة المنظمة 
إضافـــة إلى اللجـــان العاملة التي 
بذلـــت جهـــودا كبيـــرة؛ مـــن أجل 

تحقيق النجاح.

وأشـــارت إلى أن البطولة تميزت 
بوجود عدد أكبر من المحترفين، 
وهـــو مـــا أعطـــى البطولـــة رونقا 
علـــى  قويـــة  بمنافســـة  مميـــزا 
المراكـــز المتقدمـــة، وأن البطولة 
تعتبـــر مـــن أقوى البطـــوالت فنيا 

بعد أن شهدت منافسة قوية من 
جميع الفرق المشاركة.

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وباركـــت 
لنـــادي  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
الميداليـــة  ســـار بحصولـــه علـــى 
الفضية فـــي البطولة، وإلى نادي 
البحرين بحصوله على الميدالية 
وصـــول  أن  مؤكـــدة  البرونزيـــة، 
نادي ســـار إلى النهائي يعتبر من 
أهم المكاسب التي حققها النادي 

في االستضافة.
 كما باركت لنـــادي عالي حصوله 
على المركز األول في منافســـات 

هـــذا  أن  وأكـــدت  الســـيدات، 
العاليـــة  المكانـــة  يؤكـــد  اإلنجـــاز 
التي تمتلكهـــا الطاولة البحرينية 
في جانب العنصر النســـائي الذي 
كتـــب اســـمه بأحـــرف ذهبية في 

هذه البطولة.
 وقدمـــت الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
شـــكرها  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
شـــؤون  هيئـــة  إلـــى  وتقديرهـــا 
اإلعـــام متمثلـــة بقنـــاة البحرين 
الرياضية على تعاونها المســـتمر 
ونقـــل منافســـات البطولـــة علـــى 

الهواء مباشرة.

الرفاع - اتحاد الطاولة:

حياة بنت عبدالعزيز: االستضافة تأتي للرعاية والدعم الكبيرين

حياة بنت عبدالعزيز

القضيبية - مجلس الشورى

أكــدت عضــو مجلس الشــورى ســبيكة خليفة الفضالة رئيســة لجنة شــؤون الشــباب 
بالمجلس على الدعم التشريعي لتوجيه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لوزارة شؤون الشباب والرياضة التخاذ اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية لتغيير سن الترشح لمجلس إدارات األندية الوطنية ليصبح من 

سن 18 عاما عوًضا عن 25 عاًما.

وأشـــادت الفضالة بتوجيه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد بهـــذا الخصـــوص، مؤكدة 
عاليـــة  ثقـــة  يعكـــس  التوجيـــه  هـــذا  أن 
وكفاءتـــه،  البحرينـــي  الشـــباب  بقـــدرات 
أوســـع  عمريـــة  لشـــرائح  ســـيتيح  وأنـــه 
باالندمـــاج فـــي الحـــراك الرياضـــي الـــذي 
تشـــهده مملكة البحرين، والمســـاهمة في 
عمليـــة تنظيم وتطويـــر القطاع الرياضي 
نحو مزيد من اإلنجاز الذي يســـمو بمكانة 
الوطـــن عالميـــا فـــي المجاليـــن الرياضـــي 
والشـــبابي، خصوصـــا في ظل مـــا حققته 

المملكـــة من نجاحـــات ذهبية خال العام 
دعـــم  بفضـــل  الذهبـــي(  )العصـــر  الحالـــي 
القيـــادة الحكيمـــة حفظهـــا هللا للرياضـــة 
والرياضيين، وجهود ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وأشـــارت الفضالـــة إلـــى أنَّ لجنة شـــؤون 
هـــذا  تثمـــن  الشـــورى  بمجلـــس  الشـــباب 
التوجيـــه، والـــذي مـــن شـــأنه االســـتفادة 
مـــن الطاقـــات الشـــبابية فـــي عمـــر مبكر، 
التـــي  التطـــورات  مـــع  ينســـجم  بمـــا 

تشـــهدها المملكـــة فـــي قطاعـــات التعليم 
والتكنولوجيـــا واالبتكار، والتي أســـهمت 
في التطور الفكري لدى الشباب البحريني 
فـــي قطاعـــات متعـــدده وواعـــدة، حيـــث 
جاء توجيه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
ليعكس رؤية مســـتقبلية وإدراك حقيقي 

لهذا الواقع.

سبيكة الفضالة

أشادت بتوجه ناصر بن حمد لتغيير سن الترشح إلدارات األندية
الفضالة: دعم تشريعي لزيادة مساهمة الشباب في الحراك الرياضي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أكد وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمـــن المؤيد حـــرص الـــوزارة الدائم 
علـــى تحقيق أقصى درجات التعاون 
وتوطيد أواصر الشـــراكة مع السلطة 
التشـــريعية بمـــا يســـاهم فـــي ضمان 
مواصلة الحركة الشبابية والرياضية 
طريقها نحو االرتقاء بكافة منظومة 

هذين القطاعين المهمين. 
وزيـــر  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
عضـــو  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
مجلـــس النـــواب محمـــود البحراني، 
بحـــث  اللقـــاء  خـــال  جـــرى  حيـــث 
ســـبل تعزيز التعاون بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي كل مـــا 
يســـهم بتحقيـــق تطلعـــات منتســـبي 
فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية  الحركـــة 

المملكة. 
وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة 

إلـــى أهميـــة اللقـــاءات بيـــن الســـلطة 
التنفيذيـــة والتشـــريعية بما يســـاهم 
فـــي مد جســـور التعـــاون والتنســـيق 
والتشـــاور واتخـــاذ كل مـــا يلـــزم؛ من 
أجل دعـــم مســـيرة التنمية الشـــاملة 
التي تشـــهدها المملكـــة خصوصا في 
الجانـــب الشـــبابي والرياضي، والذي 
يشهد نموا متسارعا وزيادة في عدد 

منتسبي هذين القطاعين. 

من جهتـــه، أعـــرب النائـــب البحراني 
عن تقديره للتعاون الذي يبديه وزير 
شؤون الشباب والرياضة مع السلطة 
التشـــريعية، والذي ســـاهم في إقرار 
العديـــد مـــن القوانين التي ســـاهمت 
الشـــبابية  بالحركـــة  االرتقـــاء  فـــي 
والرياضيـــة، مؤكـــدا أهميـــة تطويـــر 
التعـــاون المثمـــر بين الســـلطتين في 

كل ما يخدم الشباب والرياضة.

جانب من اللقاء 

تحقيــق أقصى درجــات التعاون وتوطيد الشــراكة مع الســلطة التشــريعية
وزير الشباب والرياضة يستقبل النائب البحراني
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وكاالت

أكد البرتغالي جواو ماريو العب لوكوموتيف موسكو، أن مواطنه 
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بإمكانه اللعب في روسيا.

فـــي تصريحـــات  وقـــال جـــواو 
أبرزها موقع كالتشـــيو ميركاتو 
“رونالـــدو يســـتطيع اللعـــب في 
روســـيا، إذا نظرت إلى مسيرته 
المهنيـــة، فإنه يبحـــث دائًما عن 

تحديات جديدة”.
وأضاف “مع مانشســـتر يونايتد 
فـــاز بـــكل شـــيء، وفعـــل األمـــر 
نفســـه في ريـــال مدريـــد، واآلن 
هو في يوفنتوس، ال أحد يعرف 

ماذا سيحدث في المستقبل”.
وتابع “رونالـــدو يمكن أن ينتقل 
الفـــوز  يريـــد  روســـي  لفريـــق 
بلقـــب دوري األبطـــال، إذا أراده 
عليهـــم  ســـيكون  لوكوموتيـــف 
اســـتثمار الكثير مـــن المال، ألنه 
سيضم أفضل العب في العالم”. 
وحـــول إمكانيـــة انتقـــال زميله 
إلـــى  ميرانشـــوك  أليكســـي 
العـــب  “إنـــه  علـــق  يوفنتـــوس، 

يواجـــه  إيطاليـــا  وفـــي  جيـــد، 
هـــؤالء بعـــض الصعوبـــات. فـــي 
الـــدوري اإليطالي إذا لم تضيف 
لنفسك مهارات فنية وتدريبات 

بدنية فلن تلعب”.
ونـــوه “يجب أن تكون مســـتعًدا 
للعـــب تحـــت ضغـــط، إذا لعبـــت 
مبـــاراة غيـــر جيـــدة ســـيوبخك 
الجميـــع، وبشـــكل عـــام بإمـــكان 

ميرانشوك اللعب ليوفنتوس”.
وتطرق جـــواو ماريـــو للحديث 
عـــن اللعـــب بالـــدوري اإليطالـــي 
مـــن  انتقلـــت  “عندمـــا  بقولـــه 
فهمـــت  إنتـــر،  إلـــى  ســـبورتينج 
علـــى الفـــور أن كل شـــيء بـــات 

مختلفا”.
وأتـــم “لمـــدة 3 ســـنوات حاولت 
لـــم  لكننـــي  كلمتـــي  أقـــول  أن 
أنجح، كانت تجربة سيئة لكني 

استفدت منها كثيًرا”.

ماريو: رونالدو يستطيع اللعب في روسيا

ــوه: تــحــضــيــرات الــاعــبــيــن تــعــكــس جــاهــزيــتــهــم لــلــنــزاالت ــم س

”BRAVE 33“ خالد بن حمد يشهد الفحص الرسمي لـ

وصـــل النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى مدينـــة جدة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ لحضور 
منافســـات النســـخة الثالثـــة والثاثيـــن 
مـــن بطولـــة بريـــف التـــي تقـــام تحـــت 
مـــن  بنظيـــم  “الجمعـــة”  رعايـــة ســـموه 

منظمة بريف.
وقد شـــهد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة مراســـم إجراء فحص الوزن 
لاعبين المشـــاركين في هذه النســـخة 
مـــن البطولة، بحضور أعضـــاء األجهزة 
الفنيـــة واإلداريـــة لاعبيـــن وعـــدد من 
محبـــي وعشـــاق رياضـــة فنـــون القتال 
عـــن  ســـموه  أعـــرب  وقـــد  المختلطـــة. 
ســـعادته بالتحضيرات الكبيرة لاعبين 

بصـــورة  عكســـت  والتـــي  المشـــاركين، 
واضحـــة جاهزيتهـــم لخـــوض نـــزاالت 
هـــذه النســـخة 33 مـــن بطولـــة بريـــف، 
متمنيـــا ســـموه لهـــم التوفيـــق والنجاح 
التـــي  المســـتويات  بأفضـــل  للظهـــور 

سيكون لها انعكاســـاتها اإليجابية على 
مقـــدرا  الحـــدث،  هـــذا  وإنجـــاح  إبـــراز 
ســـموه جهـــود منظمـــة بريـــف برئاســـة 
محمد شـــاهد فـــي اإلعـــداد والتحضير 
إلقامة هذه البطولة على الشكل المميز 

فـــي مدينة جدة، التـــي باتت اليوم من 
المحطات الرئيسة الحتضان منافسات 
الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  بعـــد  البطولـــة، 
حققته في احتضانها النسخة 21 العام 

الماضي.

جدة - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من حضور سمو الشيخ خالد بن حمد

ــة لــقــاءيــن ــامـ ــإقـ ــوم خـــتـــام الـــتـــمـــهـــيـــدي بـ ــ ــي ــ ال

فوز النصر والنبيه صالح في دوري الطائرة

حقق فريق النصر فوزا ثمينا على حساب فريق عالي 
بثاثة أشواط مقابل واحد، في المباراة التي جمعت 
الطرفيـــن، أمـــس، علـــى صالة اتحـــاد الكـــرة الطائرة، 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الســـابعة لـــدوري الدرجـــة 

األولى للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج األشـــواط كاآلتـــي:)٢٠/٢٥(، )٢٦/٢٤(، 
)٢٠/٢٥( و )٣٠/٢٥(. أدار المبـــاراة الحكمـــان الدوليان 

علي عبدالحميد وجعفر المعلم.
وفـــي المبـــاراة الثانية، حقـــق النبيه صالـــح المفاجأة 
رد  دون  أشـــواط  بثاثـــة  النجمـــة  علـــى  وتغلـــب 
تفاصيلهـــا:)٢٣/٢٥(، )١٣/٢٥( و )١٠/٢٥(. أدار المباراة 
ومحمـــد  حســـين  جعفـــر  ســـيد  الدوليـــان  الحكمـــان 
منصـــور. وبنـــاء علـــى نتائج أمـــس، فـــإن مجموعتي 

الـــدور الثانـــي المؤهل لنصـــف النهائـــي تحددتا وهما 
كاآلتي:المجموعـــة األولى:المحـــرق، داركليـــب، عالي 
النجمـــة،  الثانية:األهلـــي،  المجموعـــة  وبنـــي جمـــرة، 
)الســـبت(  اليـــوم  وتختتـــم  صالـــح.  والنبيـــه  النصـــر 
الـــدور  مـــن  واألخيـــرة  الســـابعة  الجولـــة  منافســـات 
التمهيدي للمســـابقة، وذلك بإقامة لقاءين على صالة 

اتحاد الكرة الطائرة.
يلعب بني جمرة مع األهلي عند ٦ مساء، وعند ٧.٣٠ 

مساء يلعب المحرق مع داركليب.
وبالعـــودة إلـــى ترتيـــب الفـــرق، فـــإن المبـــاراة األولى 
تشـــهد مواجهة بين الفريق صاحـــب الترتيب األخير 
فـــي الـــدوري وبا رصيـــد من النقاط حتـــى اآلن أمام 

األهلي صاحب الوصافة برصيد ١٣ نقطة.
وفـــي المبـــاراة الثانية، فـــإن المحرق صاحـــب المركز 

األول برصيد ١٧ نقطة ســـيلعب أمـــام داركليب الذي 

يملك ١٢ نقطة في المركز الرابع.

من لقاء النجمة والنبيه صالح

إشادة برعاية المؤيد بطولة غرب آسيا 
للطاولة وجهود نادي سار

أحمد مهدي



تــرأس األميــن العــام لالتحاد البحريني لكــرة القدم رئيس اللجنة التنفيذيــة لبطولة اتحاد 
غــرب آســيا الثانيــة للشــابات، إبراهيم البوعينين، االجتماع التنســيقي للجنــة، والذي عقد 

صباح الخميس 26 ديسمبر الجاري في مقر اتحاد الكرة بالرفاع.

إبراهيـــم  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي   
البوعينيـــن بالحضـــور مـــن رؤســـاء اللجـــان، 
مشـــيرا إلـــى توجيهات رئيـــس مجلس إدارة 
ســـعادة  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
في ضـــرورة التحضيـــر واإلعداد المناســـبين 

لالستضافة.
وتـــم اعتماد تعيين رئيس قســـم المســـابقات 
باالتحـــاد  األنديـــة  وتراخيـــص  والتســـجيل 

حسن إسماعيل مديرا للبطولة.
متطلبـــات  اســـتعراض  االجتمـــاع  وشـــهد 
تـــم  كمـــا  المختلفـــة،  اللجـــان  واحتياجـــات 
االطالع على جدولة وصول الوفود الرسمية 

والفرق المشـــاركة والحكام بدءا من الجمعة 
27 ديسمبر الجاري.

 يشـــار إلى أن االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
سيســـتضيف البطولـــة بدءا من 29 ديســـمبر 
وذلـــك  المقبـــل،  ينايـــر   6 وحتـــى  الجـــاري 

بمشاركة 7 منتخبات.
عـــن  أســـفرت  البطولـــة  قرعـــة  وكانـــت   
مجموعتيـــن، األولـــى تضـــم لبنـــان والعـــراق 
تضـــم  الثانيـــة  فيمـــا  واألردن،  واإلمـــارات 

منتخبنا للشابات وفلسطين والكويت.
 وتلعب المجموعـــات بنظام الدوري من دور 
واحـــد، علـــى أن يتأهل الفريقـــان الحاصالن 
على المركز األول والثاني إلى نصف النهائي.

 وتقـــام مباريات البطولة على اســـتاد مدينة 
خليفة الرياضية.

 االجتماع الفني والمؤتمر الصحافي

 يعقد عند 10 من صباح اليوم )الســـبت( 
االجتماع الفني التنســـيقي الذي يســـبق 
فنـــدق  فـــي  وذلـــك  البطولـــة،  انطـــالق 

“سويس بل هوتيل”.
الفنـــي العتمـــاد   ويخصـــص االجتمـــاع 

اإلداريـــة  واألمـــور  الالعبـــات  أهليـــة 
وتحديـــد ألوان المنتخبـــات، إضافة إلى 

شرح أنظمة ولوائح البطولة.
المؤتمـــر  ظهـــرا   12 عنـــد  يعقـــد  كمـــا   
الفـــرق  بمدربـــي  الخـــاص  الصحافـــي 
آخـــر  للحديـــث حـــول  المشـــاركة؛   7 الــــ 

التحضيـــرات النطـــالق البطولـــة، وذلـــك 
في فندق “سويس بل هوتيل” أيضا.

باالتحـــاد  اإلعالمـــي  المركـــز  ويوجـــه   
إلـــى  الدعـــوة  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
مختلف وســـائل اإلعـــالم لتغطية وقائع 

المؤتمر.
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور  نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة، وسفير 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة صاحب الســمو الملكي األمير ســلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، نظم النادي عصر أمس 
الســباق التاســع لهــذا الموســم والــذي أقيــم على كأســي المرحوم عبــدهللا أحمد نــاس وكأس ناس المؤسســة وكأس جامعــة العلوم 

التطبيقية وكأس مؤسسة بلودان وكأسي شركة مدينة الخليج للتنظيف وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن ســـلمان آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ هاشـــم بـــن محمـــد بن 
ســـلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد 
بـــن علي بن عيســـى آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا بن عيسى 
الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة وســـمو 
الشـــيخ نـــادر بن محمد بن ســـلمان آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ نوح بن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن راشد بن عيسى آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة كما حضر الســـباق 
الجهـــات  وممثلـــو  اليابانـــي  الســـفير 
الراعيـــة للســـباق وجمهـــور من محبي 

رياضة سباق الخيل.
وبدأت المنافســـة بالشوط األول الذي 
أقيـــم لجياد الدرجات الثالثة والرابعة 
والمبتدئات “ مستورد “ مسافة 1200 
متر مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينار، 
الفـــرس “أريـــاف” ملـــك العفو ريســـنغ 
فـــي  مشـــاركة  بـــأول  تفـــوز  ســـتيبل 
المضمـــار البحريني وبقيـــادة الفارس 
لـــي نيومان وتحـــت إشـــراف المضمر 

محمد سعيد.
علـــى كأس  الثانـــي  الشـــوط  أقيـــم  و 
شـــركة مدينة الخليج للتنظيف لجياد 
ســـباق التوازن “نتاج محلي “ مســـافة 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر   1200

واســـتطاعت الفـــرس “شـــموخ” ملـــك 
ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن 
عيســـى ال خليفة أن تعود الى سجل 
االنتصارات وتتفوق على المنافســـين 
بـــكل جـــدارة وبقيـــادة الفـــارس بريت 

دويل.
كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
أحمـــد  عبـــدهللا  الوجيـــه  المرحـــوم 
نـــاس “ بدعـــم شـــركة ســـارنس نـــاس 
للشـــرق األوســـط “ والمخصص لجياد 
الدرجـــات الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة 
والمبتدئات من خيل البحرين العربية 
 “ الواهـــو   “ فـــي  المســـجلة  األصيلـــة 
مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 2000 

دينـــار، واســـتطاع الخصـــان “كحيالن 
أن  األول  المرشـــح   1695“ عافـــص 
يثبـــت جدارتـــه ويحقق ثانـــي انتصار 
بهذا الموسم ليتوج نفسه بطالً لكاس 
المرحـــوم الوجيه عبـــدهللا احمد ناس 
بقيادة الفـــارس بريت دويل وتدريب 

المدرب عبدهللا كويتي.
كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
شـــركة مدينة الخليج للتنظيف لجياد 
جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات “نتـــاج 
محلي “ مســـافة 1600 متـــر والجائزة 
2000 دينار، كمـــا كان متوقع من قبل 
الفـــرس “صابرينـــا” ملـــك فيكتوريس 
تفتتح مشـــوارها بهذا الموســـم بإداء 

خيالـــي تمكنت من خالله الفوز بكأس 
شركة مدينة الخليج للتنظيف بقيادة 
الفارس حسين مكي وتدريب المدرب 

فوزي ناس.

“بتار” وأول انتصار

وأقيـــم الشـــوط الخامـــس علـــى كأس 
 )Dodson & Horrell( بلـــودان 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد 
والمبتدئات “مســـتورد “ مسافة 1800 
متر والجائزة 2000 دينار، واســـتطاع 
الحصان بتار ملك الشـــيخ ســـلمان بن 
احمد ال خليفة أن يحقق اول انتصار 
لـــه هـــذا الموســـم وبشـــكل مغايـــر عن 
المشاركات األخيرة ليتوج نفسه بطالً 
لـــكأس بلـــودان بقيادة الفـــارس أندرو 
أســـامة  المـــدرب  وتدريـــب  إيليـــوت 

هاشم.
وأقيـــم الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
جامعة العلـــوم التطبيقية لجياد الفئة 

الثالثـــة “ نتاج محلي “ مســـافة 2000 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، وتمكـــن 
الحصـــان “رتـــورت” ملـــك فيكتوريس 
أن يثبـــت نفســـه بقـــوة ويفـــوز بكأس 
الجامعـــة التطبيقيـــة بقيـــادة الفارس 
تـــي بي اوشـــيا الـــذي اســـتطاع الظفر 
بالشوط باخر األمتار من الجواد “نيوز 
بريكـــر” الـــذي كان يتســـيد مجريـــات 
الســـباق وجـــاء المرشـــح االول مليـــار 

في المركز الثالث.
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  وأقيـــم 
المرحـــوم عبدهللا أحمد نـــاس “ بدعم 
شـــركة ناس المجموعة “ لجياد سباق 
 2200 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
متـــر والجائـــزة 2500 دينـــار، وحقـــق 
الحصـــان “نيوكالســـيكل” ملـــك اتـــش 
انـــد ايـــه ريســـنغ ثاني انتصـــار له بهذا 
الموسم ويظهر بصورة قوية استطاع 
ان يتغلب على المنافسين بكل جدارة 
وبقيـــادة وتوقيـــت مميز مـــن الفارس 
بـــادي مـــاذرز وإشـــراف المضمـــر علي 

األنصاري.

مفاجأة “نورثرن ثندر”

الشـــوط الثامـــن واألخيـــر أقيـــم علـــى 
الفئـــة  لجيـــاد  المؤسســـة  نـــاس  كأس 
الثانية “مســـتورد “ مسافة 1200 متر 
والجائـــزة 4000 دينـــار، وشـــهد أقوى 
واكبـــر المفاجأت منذ ابتداء الموســـم 
لهذا حيث تمكن الجواد “نورثرن ثندر” 
مـــن تحقيق الفوز بالشـــوط الرئيســـي 
والظفر بكأس ناس المؤسســـة بقيادة 

موفقـــة مـــن الفـــارس عبـــدهللا فيصل 
الـــذي تمكـــن مـــن التحكـــم بمجريـــات 
الســـباق وتطبيـــق خطـــة المضمر علي 
األنصـــاري بشـــكل الصحيـــح ليتغلـــب 
علـــى المرشـــحين الثـــالث “لنـــدن لوك 

ودارك باور واليك ذا لوك”

التتويج

وقد تسلم ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة كأس جامعـــة العلوم 
التطبيقيـــة مـــن األســـتاذ الدكتـــور وهيب 
أحمد الخاجة بعد فـــوز الحصان “رتورت” 
الـــذي تعود ملكيته إلســـطبل فيكتوريس، 
كمـــا تم تتويـــج الفائزين بكؤوس الســـباق 
حيث قام السيد سمير عبدهللا ناس رئيس 
مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة وناس 
المجموعـــة بتقديـــم كأس الشـــوط الثامن 
إلى ســـمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد 
آل خليفـــة، كما قدم الســـيد عبدهللا فوزي 
ناس والسيد هشام الحداد مدير العمليات 
للتنظيـــف كأس  بشـــركة مدينـــة الخليـــج 
الشـــركة للشـــوط الثاني إلى المضمر الفائز 
جيمس نيلـــور، ثم قدمت الهنوف ســـامي 
نـــاس مديـــر شـــركة ســـارنس نـــاس كأس 
الشوط الثالث للجياد العربية إلى المضمر 
عبدهللا كويتي، وقدم فوزي عبدهللا ناس 
عضو مجلس إدارة شركة ناس المجموعة 
وناس المؤسسة كأســـي الشوط الخامس 
والسابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن 
محمـــد آل خليفـــة كما قدم كأس الشـــوط 

الرابع إلى عبدهللا فوزي ناس.

ــة ــي ــق ــي ــب ــط ــت ــؤوس نـــــاس وال ــ ــك ــ ــاة قـــويـــة وانــــتــــصــــارات مـــثـــيـــرة ب ــاجـ ــفـ مـ

عيسى بن سلمان يشهد السباق التاسع للخيل

اللجنة اإلعالمية

حقق فريق ألبـــا انطالقة قوية في دوري 
الشـــركات والمؤسســـات لكرة القـــدم بعد 
فـــوزه على فريق الكهرماء بأربعة أهداف 
لهدفين فـــي المباراة التي جمعتهما أمس 
األول في ختام األســـبوع األول وأقيمت 

المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وعلى خالف المتوقع، فقد قدم الفريقان 
لـــم تشـــهد أي تحفـــظ  مبـــاراة مفتوحـــة 
دفاعـــي، خصوصـــا وأن ألبـــا افتتـــح باب 
التســـجيل مبكـــرًا أي قبل مـــرور الدقيقة 

األولـــى عـــن طريق عيســـى إبراهيم الذي 
أشـــعل أجـــواء اللقـــاء وتبـــادل الطرفـــان 
الهجمـــات. وأدرك كاظـــم حميـــد التعـــادل 
للكهرمـــاء عنـــد الدقيقـــة “11”. ومـــن ثـــم 
عـــاد ألبا إلى التقدم مجـــددا عند الدقيقة 
“22” مـــن تمريره عرضية من جهة اليمين 
وصلـــت إلـــى أحمـــد عابـــد الـــذي وضعهـــا 
بالمرمـــى، مســـجالً الهـــدف الثانـــي. لكـــن 
الكهرمـــاء عاد ســـريعا للقاء من تســـديدة 
قوية من المتألـــق أحمد محمد من خارج 

المنطقة ســـكنت فـــي المرمى على يســـار 
واوصـــل   .”24“ الدقيقـــة  عنـــد  الحـــارس 
الفريقان الصراع وتشـــكيل الخطورة تلو 
واألخـــرى علـــى المرمييـــن، ففـــي الوقـــت 
الذي أهدر الكهرماء ركلة جزاء، استطاع 
وأنهـــاء  التقديـــم  العـــودة ألفضليـــة  ألبـــا 
لهدفيـــن  أهـــداف  بثالثـــة  األول  الشـــوط 
بواســـطة المتألـــق عيســـى إبراهيـــم عنـــد 

الدقيقة “44”.
ودخـــل ألبـــا فـــي بدايـــة الشـــوط الثانـــي 

مهاجمـــا، وبرغبة تعزيز النتيجة والتقدم، 
وســـيطر على منطقة الوسط، حيث نجح 
في الحصول على بعض الفرص الخطيرة 
قبـــل أن يحصـــل علـــى ركلة جـــزاء نفذها 
بنجاح المتألق مسعود قمبر عند الدقيقة 
“59”. ومع بعـــض التغييرات التي أجراها 
الجهاز الفني لفريق الكهرماء نظم الفريق 
صفوفه، واســـتطاع السيطرة على وسط 
الملعـــب، والضغـــط فـــي محاولـــة إلدراك 

النتيجة، لكن دون استغالل للهجمات.

انطالقة قوية أللبا بدوري الشركات

من لقاء ألبا والكهرماء 

اليوم المؤتمر الصحافي 
لمدربي المنتخبات 

المشاركة في فندق 
“سويس بل هوتيل”



االختبار األول
ســيكون اإلســباني ميكيــل أرتيتــا علــى موعــد مع جماهير فريقه ارســنال للمرة األولى في ســتاد اإلمــارات في العاصمــة لندن األحد 

كمدرب، عندما يحل تشلسي ضيفا على المدفعجية في المرحلة العشرين من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وســـيكون اللقـــاء مـــع تشلســـي بمثابـــة 
االختبار الجدي األول ألرتيتا الســـاعي 
مـــن محنتـــه، حيـــث  الفريـــق  الخـــراج 
يحتـــل المركز الحادي عشـــر في الئحة 
الترتيـــب برصيـــد 24 نقطـــة، بفارق 28 

نقطة عن ليفربول المتصدر.
وتســـلم أرتيتـــا منصبه مدربا الرســـنال 
الجمعـــة الماضي خلفـــا لمواطنه أوناي 
وقـــاده  منصبـــه،  مـــن  المقـــال  إيمـــري 
الخميس إلى تعادل مخيب مع مضيفه 

بورنموث 1-1.

إلـــى  تشلســـي  يســـعى  المقابـــل  فـــي 
اســـتعادة رباطة جأشـــه والخـــروج من 
دوامـــة النتائج المتذبذبـــة التي حققها 
فـــي  األخيـــرة  الســـبع  المباريـــات  فـــي 
الدوري المحلي حيث فاز في مباراتين 
فقـــط وخســـر فـــي المباريـــات الخمس 
األخرى، علما أن مجموع خساراته في 

19 مباراة هو سبع مباريات.
وخســـر الـ”بلوز” في مباراة الـ”بوكسينغ 
داي” على أرضه أمام ساوثمبتون صفر-
2، مـــا فتـــح فـــي المجال أمـــام توتنهام 

الذي يحل ضيفا الســـبت على نوريتش 
ســـيتي لالقتراب منه ومنافســـته على 
المركـــز الرابع األخير المؤهل إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتل تشلســـي المركـــز الرابع برصيد 
32 نقطـــة، مقابل 29 نقطة لســـبيرز، أي 
أن اخفـــاق االول يفتـــح الطريـــق امـــام 

الثاني ليكون قادرا على اخذ مكانه.
مـــع  ظاهـــرا  تطـــورا  توتنهـــام  وشـــهد 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، إذ قـــاده 
للفـــوز الخامس في ســـبع مباريات في 

الـــدوري المحلي منـــذ تولى منصبه في 
لألرجنتينـــي  خلفـــا  الماضـــي،  نوفمبـــر 

المقال ماوريسيو بوكيتينيو.
البرتغالـــي منصبـــه فيمـــا كان  وتســـلم 
الســـبيرز في المركز الرابع عشر برصيد 
14 نقطـــة، مـــع ثالثـــة انتصـــارات فـــي 
بقيادتـــه  الفريـــق  ونجـــح  مبـــاراة،   12
فـــي االرتقـــاء تســـعة مراكز على ســـلم 

الترتيب.
مجـــددا  متاحـــة  الفرصـــة  وســـتكون 
أمـــام ليفربـــول أن يعـــزز صدارته حين 
يستضيف األحد ولفرهامبتون، ويتربع 
الـ”ريـــدز” علـــى قمـــة الترتيـــب برصيـــد 
52 نقطـــة، بفـــارق 13 نقطة عن ليســـتر 
ســـيتي أقرب المنافســـين لـــه، علما أنه 

خاض مباراة أقل.

طريقـــة  بأفضـــل  ليفربـــول  واحتفـــل 
بمناســـبة األعياد، مهديا جماهيره فوزا 
كبيـــرا علـــى وصيفـــه ليســـتر برباعيـــة 

نظيفة.
ويحل ليســـتر السبت ضيفا على وست 
هـــام واضعا هدفا واحـــد نصب عينيه، 
وهو العودة إلى سكة االنتصارات التي 
أضاعهـــا في اخر ثـــالث مباريات حيث 

خسر مرتين وتعادل مرة واحدة.
ويســـتقبل مانشستر ســـيتي في ملعب 
األســـود”  البطولـــة  “حصـــان  االتحـــاد 
شيفيلد يونايتد الوافد الجديد للدرجة 

الممتازة.

ميكيل أرتيتا 

وكاالت

وكاالت

قـــال شـــيموس كولمـــان مدافـــع إيفرتون 
خبـــرة  يكتســـبون  الفريـــق  العبـــي  إن 
مـــن أحـــد أفضـــل المدربيـــن وهـــو كارلـــو 
أنشـــيلوتي الـــذي غيـــر الشـــكل الدفاعـــي 
خـــالل الفـــوز -1صفـــر علـــى بيرنلـــي في 
الـــدوري اإلنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم 

يوم الخميس.
وحـــل اإليطالـــي أنشـــيلوتي، الـــذي أحرز 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا مـــع ميـــالن 
وريـــال مدريـــد، بـــدال مـــن ماركـــو ســـيلفا 
الســـبت الماضـــي وغيـــر طريقـــة الفريـــق 
مـــن 2-4-4 التي طبقهـــا المدرب المؤقت 
األكثـــر   3-5-2 إلـــى  فيرجســـون  دنـــكان 

مرونة.
وحقق أنشيلوتي انطالقة مظفرة بفضل 
ضربة رأس مـــن دومينيك كالفرت-لوين 
في الدقيقة 80 بملعب جوديســـون بارك 
كمـــا صنع الفريق عدة الفرص وســـدد 21 

كرة على المرمى.
علـــى  إيفرتـــون  لموقـــع  كولمـــان  وقـــال 

اإلنترنـــت ”هـــذا مـــا تدربنـــا عليـــه خـــالل 
يعـــود  الكـــرة  فقـــدان  فعنـــد  األســـبوع 
الالعبـــون لمســـاندة ثالثي الدفـــاع. كنت 
سعيدا للقيام بذلك. فعلنا هذا في المران 

لبضعة أيام واستمتعت به.
”إنه مدرب قادر على جذب االنتباه حين 
يتكلـــم. وحين يســـير فـــي الغرفـــة تنتبه 
له. أجـــرى بعض التعديـــالت وأعتقد أننا 

نستحق الفوز بهذا األداء“.

وأضـــاف ”يجب أن نشـــعر بالفخر لوجود 
مـــدرب بمثل هذا التاريـــخ الحافل وعلى 
الالعبيـــن االســـتفادة من ذلـــك. يجب أن 
نتعلـــم مـــن األفضـــل ونأمل أن يســـاعدنا 

هذا في التقدم“.
وكانـــت هـــذه ثاني مبـــاراة علـــى التوالي 
إليفرتون دون أن تهتز شباكه ولم يخسر 
الفريـــق فـــي أربـــع مباريات فـــي الدوري 
ليحتـــل المركز 13 برصيـــد 22 نقطة بعد 
أن تراجـــع لمنطقـــة الهبـــوط قبـــل إقالـــة 

سيلفا في وقت سابق هذا الشهر.
وســـيحل إيفرتون ضيفا على نيوكاســـل 
يـــوم  العاشـــر  المركـــز  يونايتـــد صاحـــب 

السبت.
وقال كولمان ”أعتقد أن قوة الدفع بدأت 
من خالل المباريـــات القليلة تحت قيادة 
دنـــكان. ســـننال قســـطا مـــن الراحـــة ثـــم 
نســـتعد لخوض المبـــاراة التالية... أتمنى 
أن نضيـــف ثـــالث نقاط جديـــدة لنواصل 

الصعود في جدول الترتيب“.

كارلو أنشيلوتي

كولمان مستمتع بأفكار أنشيلوتي
وكاالت

كشــف وكيل أعمال جرانيت تشــاكا أن العب الوسط السويسري يرغب في 
مغادرة أرسنال المنافس في الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم في فترة 

االنتقاالت الشهر المقبل والتعاقد مع هيرتا برلين األلماني.

وتوتـــرت العالقـــة بيـــن تشـــاكا وجمهـــور 
أرسنال منذ رد فعله الغاضب بعد تعرضه 
لصيحـــات اســـتهجان حين اســـُتبدل في 
مباراة ضد كريســـتال بـــاالس في أكتوبر 
تشـــرين األول الماضـــي، وبعدهـــا ســـحب 
منـــه المدرب الســـابق أوناي إيمري شـــارة 

القيادة.
وأبلغ خوسيه نوجيرا وكيل أعمال تشاكا 
صحيفة بليك السويســـرية ”سأقولها بكل 
صراحة وصدق. توصلنا التفاق مع هيرتا 
برليـــن ويرغـــب تشـــاكا في االنتقـــال إلى 

برلين.
”أبلغنـــا راؤول ســـانيي )مديـــر الكـــرة في 
أرسنال( والمدير الرياضي إيدو باإلضافة 

إلى المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.
الخطـــوات.  بـــكل  أرســـنال  إخطـــار  ”تـــم 

الالعـــب وهيرتـــا واضحـــان تمامـــا. األمر 
يتوقف فقط على قيمة االنتقال“.

وانضم تشاكا من بروسيا مونشنجالدباخ 
فـــي 2016 مقابـــل نحو 30 مليـــون جنيه 
إســـترليني )39 مليون دوالر( وشارك منذ 
ذلـــك الحين فـــي 150 مباراة وســـجل 11 

هدفا كما قدم 17 تمريرة حاسمة.
أمـــام  تشـــاكا  العبـــه  أرتيتـــا  وســـاند 
الصحفييـــن وحثه على النجاح مع فريقه 
اللندني حتى أنـــه ذكر أن الالعب الدولي 
السويســـري كان ضمـــن قائمتـــه لألســـماء 
المقترحة لالنضمام إلى مانشستر سيتي 
حيـــن كان يعمـــل مســـاعدا للمـــدرب بيب 

جوارديوال.
المـــدرب  إن  قـــال  الالعـــب  وكيـــل  لكـــن 
اإلســـباني أبلـــغ تشـــاكا )27 عامـــا( بشـــكل 

منفرد بـــأن له مطلق الحريـــة في مغادرة 
النادي في نهاية الموســـم مما أثار غضب 

الالعب.
ويحتل هيرتا برلين المركز 12 في دوري 
الدرجة األولى األلماني برصيد 19 نقطة، 
بفـــارق أربـــع نقـــاط عـــن منطقـــة الهبوط، 
بينمـــا يحتـــل أرســـنال، الـــذي يســـتضيف 
تشيلســـي يوم األحـــد المقبـــل، المركز 11 

في الدوري االنجليزي الممتاز.

رغبة تشاكا

وكاالت

وكاالت

أعلن نادي إسبانيول متذيل ترتيب الدوري االسباني لكرة القدم الجمعة 
تعييــن المدافــع الدولــي الســابق أبيــاردو فرنانديــز مدربــا جديــدا له، هو 

الثالث هذا الموسم، في مهمة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

برشـــلونة  مدينـــة  نـــادي  وأكـــد 
في بيـــان االتفاق مـــع فرنانديز 
“ليكـــون مـــدرب الفريـــق حتـــى 

نهاية الموسم الحالي”.
وبات فرنانديـــز )49 عاما( الذي 
ســـبق له الدفاع عن ألوان نادي 
برشـــلونة بطـــل الـــدوري، ثالـــث 
مدرب إلسبانيول هذا الموسم.

وهو يخلف بابلو ماشين المقال 
من منصبه غداة الخســـارة أمام 
ليغانيـــس بهدفيـــن نظيفين في 
المرحلـــة الثامنـــة عشـــرة، علمـــا 
أن االخيـــر حل بـــدوره بدال من 
دافيـــد غاييغـــو الـــذي اســـتغنى 
النادي عن خدماته في تشـــرين 
حقـــق  بعدمـــا  األول/أكتوبـــر 
الفريـــق فـــوزا يتيما فـــي ثماني 

مباريات.
ويتسلم فرنانديز اإلدارة الفنية 
مبـــاراة   12 فـــي  لفريـــق خســـر 
الموســـم  هـــذا   18 أصـــل  مـــن 
الليغـــا  ترتيـــب  قـــاع  ويحتـــل 
بلـــغ  لكنـــه  نقـــاط،   10 برصيـــد 
الـــدوري  مســـابقة  نهائـــي  ثمـــن 
األوروبي “يوروبا ليغ” لمواجهة 

ولفرهامبتون اإلنكليزي.
التدريبيـــة  المهمـــة  وتعـــود 
األخيـــرة للمدافـــع الســـابق الذي 
مـــع  دوليـــة  مبـــاراة   54 خـــاض 
المنتخـــب اإلســـباني، الى نهاية 
الموســـم الماضـــي، عندما رحل 
عـــن ديبورتيفو أالفيـــس بعدما 
الرابـــع  المركـــز  الحتـــالل  قـــاده 

عشر في الترتيب.

المدرب الثالث

ال يزال توتنهام هوتسبير يتحسس طريقه تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه 
مورينيو لكن أكثر الاعبين استفادة منذ وصول المدرب البرتغالي كان العب 
الوســط ديلــي آلي الذي تحول لمهاجم وأحرز هــدف الفوز 1-2 أمام برايتون 

أند هوف ألبيون يوم الخميس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد فترة تألق سجل خاللها 37 هدفا 
بالدوري خالل ثالثة مواســـم منها 18 
هدفا في موســـم 2017-2016 تراجع 
آلي الموســـم الماضي بســـبب إصابات 
حالـــت دون مشـــاركته فـــي المباريات 

بانتظام.
وقبـــل تعييـــن مورينيـــو هـــز آلـــي )23 
عامـــا( الشـــباك ثـــالث مـــرات فقط في 
30 مبـــاراة لكنه أحرز خمســـة أهداف 
وصنع ثالثة في آخـــر ثماني مباريات 
متفوقا على أي العب آخر في الفريق 
منذ أن تولى مورينيو المسؤولية خلفا 

لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وقـــال مورينيـــو عقب تقـــدم توتنهام 
للمركـــز الخامـــس ”يقـــول النـــاس إنـــه 
منـــذ وصولي أحرز ديلي آلي ثالثة أو 

أربعـــة أهـــداف في الـــدوري وهدفا أو 
هدفيـــن في دوري األبطـــال لكنني لن 

أنساق وراء ما يقولون.
”أرى أن ديلـــي آلـــي يبذل جهـــدا كبيرا 
في التدريبات. أحـــب الالعبين الذين 

يعملون بجدية في التدريب“.
وكان آلـــي أكثر العبـــي توتنهام ركضا 
في الملعب أمام برايتون وكلل هدفه 
من تســـديدة مباشـــرة مـــن فوق رأس 
الحارس مات رايـــان انتفاضة الفريق 
فـــي الشـــوط الثانـــي الذي بـــدا خالله 

مورينيو متوترا خارج الخطوط.
وقال هاري كين صاحب الهدف األول 
لتوتنهـــام عن هدف آلي ”كانت لمســـة 
رائعة. وصلته الكرة ســـريعة وسددها 
مباشرة من فوق رأس الحارس. رائعة 

حقا إنه يستحق كل هذا الثناء“.
ويرجـــع التغييـــر المحـــوري فـــي أداء 
آلـــي إلى قـــرار مورينيـــو بنقلـــه للثلث 
الهجومـــي بـــدال مـــن حصـــر دوره في 
المـــدرب  قـــول  بعـــد  الملعـــب  وســـط 
البرتغالي إن آلي ”ليس العب وسط“.

ديلي آلي

تألق آلي
وكاالت

قالـــت وكالة االعالم الروســـية 

)ريـــا(   يـــوم الجمعـــة إن الوكالة 

الروســـية لمكافحة المنشطات 

الوكالـــة  إلـــى  أرســـلت خطابـــا 

العالميـــة لمكافحة المنشـــطات 

بشـــكل  فيـــه  عبـــرت  )الـــوادا( 

علـــى  اعتراضهـــا  عـــن  رســـمي 

قرار إيقاف الرياضيين الروس 

في المسابقات الكبرى.

الروســـية  الوكالـــة  وذكـــرت 

هـــذا  المنشـــطات  لمكافحـــة 

الشهر أنها ستطعن على عقوبة 

اإليقـــاف ألربع ســـنوات والتي 

تحـــرم روســـيا مـــن المنافســـة 

األحـــداث  فـــي  علمهـــا  تحـــت 

الرياضية الكبرى.

اعتراض روسي

Sports@albiladpress.com
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سولسكاير ينتقد الجدول المزدحم
الــى  يونايتــد  مانشســتر  مــدرب  سولســكاير  غونــار  أولــي  النروجــي  انضــم 
قائمةالمدربيــن فــي الــدوري االنكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم، الذيــن انتقــدوا 

جدول المباريات المزدحم لألندية خال فترة عيدي المياد ورأس السنة.

الدوريـــات  غالبيـــة  وبخـــالف 
منافســـات  تتوقـــف  ال  االوروبيـــة، 
الـــدوري المحلي خالل فترة االعياد 
جـــدوال  االنديـــة  علـــى  يفـــرض  مـــا 

مزدحما في فترة زمنية قصيرة.
ويخوض فريق “الشـــياطين الحمر” 
مباراتـــه االخيـــرة لعـــام 2019 أمام 
مضيفه بيرنلي السبت في المرحلة 
20، بعـــد 48 ســـاعة فقط على فوزه 

1-4 على ضيفه نيوكاسل.
“ال  عامـــا(   46( سولســـكاير  وقـــال 
أعتقد انه أمر عادل اطالقا لالعبين. 
ال أعتقـــد أنـــه مـــن العـــادل التوقـــع 
أن تقـــدم أفضـــل مســـتويات، علـــى 
الصعيدين الذهني والجســـدي، بعد 

48 ساعة )من مباراتك السابقة(”.

الســـابق  يونايتـــد  مهاجـــم  وتابـــع 
“لدينـــا فرصـــة أمام بيرنلـــي لتقديم 
أفضـــل مـــا لدينـــا ألن معـــدل أعمـــار 
فـــي  عامـــا   23 بلـــغ  العبينا،الـــذي 
التشـــكيلة االساســـية للمباراة )أمام 
يســـهل  أن  شـــأنه  مـــن  نيوكاســـل(، 
االمور علينـــا... لعبوا )بيرنلي( حتى 
النهايـــة امـــام ايفرتون” في إشـــارة 
-1صفـــر بهـــدف  الـــى فـــوز االخيـــر 
فـــي الدقيقـــة 80، “فيمـــا انتهينا من 
الشـــوط األول ) تقـــدم يونايتد 3-1 
على نيوكاسل( واستخدمنا الشوط 

الثاني للتعافي”.
وتشكل المباراتان جزءا من سلسلة 
مـــن ســـبع مباريات فـــي غضون 21 
يوما، وهو نمط من الصعب التأقلم 

معـــه فـــي ظـــل المفاهيـــم الحديثـــة 
للراحة والتعافي.

التجـــاري  الطلـــب  هـــو  هـــذا  لكـــن 
للجدول التقليدي المزدحم للدوري 
االنكليـــزي، حيـــث ال يبـــدو إلغـــاؤه 
واردا فـــي المســـتقبل القريـــب رغم 
المعترضيـــن، بمـــن فيهـــم االلمانـــي 
ليفربـــول  مـــدرب  كلـــوب  يورغـــن 

متصـــدر الترتيب الذي وصف فكرة 
خـــوض االنديـــة مباريـــات فـــي 26 

و27 ديسمبر بالـ “جريمة”.
علـــى  ردا  سولســـكاير  وأجـــاب 
ســـؤال عمـــا إذا قد تغير كـــرة القدم 
االنكليزيـــة هـــذا النظـــام “أنتـــم بلـــد 
التقاليـــد. ال أرى  تقليـــدي. تحبـــون 
أن  يجـــب  ولكـــن  ممكنـــا.  التغييـــر 

يحصل”.
وعن كيفيـــة تعامله مع هـــذا الواقع 
حين كان العبا في صفوف يونايتد 
المهاجـــم  أجـــاب   ،)1996-2007(
الدولـــي الســـابق ممازحـــا “لقـــد كان 
االمر ســـهال بالنســـبة لي. كنت على 
دكـــة البدالء طوال الوقت. لم ألعب 
أبـــدا 90 دقيقة مرتيـــن في غضون 

ثالثة أيام. ربما مرة واحدة”.
تعتنـــي  أن  “عليـــك  قائـــال  وختـــم 
بنفســـك، تتناول الطعام والمشروب 

المناسب وتنام جيدا”.

أولي غونار سولسكاير

وكاالت

السبت 28 ديسمبر

الدوري اإلنجليزي
 الجولة 20

برايتون

نيوكاسل

ساوثامبتون

واتفورد

نوريتش

وست هام

بيرنلي

بورنموث

ايفرتون

ك باالس

استون فيال

توتنهام

ليستر

م يونايتد

15.30

18.00

18.00

18.00

20.30

20.30

20.45
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الوكيـــل  موترســـيتي،  شـــركة  أطلقـــت 
الحصـــري لســـيارات شـــيري فـــي مملكـــة 
الجديـــدة   Tiggo 8 ســـيارة  البحريـــن، 
وتعـــد  ســـند.  فـــي  معرضهـــا  فـــي  كليـــًا 
ســـيارة Tiggo 8، وهـــي ســـيارة رياضيـــة 
متعددة األغراض )SUV( بســـبعة مقاعد، 
ســـيارات  سلســـلة  إلـــى  إضافـــة  أحـــدث 
شـــيري وتتميـــز بأناقـــة تصميمهـــا، رحابة 

مقصورتها وتقنياتها المتطورة. 
عائلـــة  إلـــى  األحـــدث  اإلضافـــة  وكونهـــا 
شيري، تتمتع Tiggo 8 بالعديد من المزايا 
المتطورة وذلك بفضل بنائها على قاعدة 
T1X العالمية التي ُتعبر عن فلسفة شركة 
شـــيري في بناء الســـيارات، كمـــا أنها ُتبرز 
فـــي الوقـــت نفســـه التطور الـــذي وصلت 
إليه الشـــركة في مجال تصنيع السيارات 
اليـــوم. ولقد حصلت أيضـــًا على تصنيف 
5 نجـــوم فـــي البرنامـــج الصينـــي لتقييم 

.)C-NCAP( سالمة السيارات الجديدة

وعّبـــر رئيـــس مجلس إدارة موترســـيتي، 
وليـــد كانـــو عـــن ســـعادته بإطـــالق هـــذه 
السيارة متعددة االستخدامات الجديدة، 
مكانـــة  شـــيري  ســـيارات  “نالـــت  قائـــالً: 
وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  واســـعة 
بفضل حصولها علـــى تقييمات عالية في 

السالمة، باإلضافة إلى تصميمها العصري 
والقيمـــة العاليـــة التـــي توفرهـــا. ونحـــن 
متشـــوقون للغاية إلطالق أحدث ســـيارة 
متعددة االســـتخدامات مـــن Tiggo وكلنا 
ثقـــة بأنهـــا ســـتنال إعجـــاب العمـــالء في 

البحرين”.

األهـــل  مـــن  والتبريـــكات  التهانـــي  توفيقـــي  زيـــاد  تلقـــى 
واألصدقـــاء بمناســـبة حصولـــه علـــى درجـــة البكالوريوس 
فـــي ريادة األعمال من جامعـــة تامبا في الواليات المتحدة 

األميركية. 
ألف مبروك . عقبال الدكتوراه

إطالق شيري Tiggo 8 الجديدة كليًا في البحرين 

واجهة أمامية ذات طابع شــرس ومصابيح مستوحاة من عيون النمر
“موتور سيتي” تطلق شيري Tiggo 8 الجديدة في البحرينتوفيقي ينال بكالوريوس ريادة األعمال
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احتفـــاالً بالعيـــد الوطنـــي لمملكـــة البحرين، أقـــام األڤنيـــوز– البحرين 
بتنظيـــم فعاليـــات مختلفة خـــالل فترة 17-13 ديســـمبر التي عرضت 
ثقافة البحرين العميقة والغنية، من خالل اســـتقبال الضيوف بالقهوة 
العربيـــة والحلويـــات البحرينية، إلـــى جانب احتفاالت موســـيقية من 
خـــالل عرض حي لفرقـــة الفنون البحرية والعرضـــة البحرينية، كذلك 
تواجد محطات الحرف اليدوية لمشاركة الزوار في الفنون التقليدية 

لنسج السالل وصناعة الفخار.
وتســـتمر االحتفـــاالت بموســـم األعياد فـــي األڤنيـــوز– البحرين حيث 
يشـــارك رواده باألجواء الشـــتويه لنهاية شهر ديســـمبر، ويمكن للزوار 
االستمتاع بالديكورات والزخارف واإلضاءات التي تزين بها األڤنيوز، 

إلى جانب الساحة الثلجية الخاصة لألطفال.

“األفنيوز” يشارك زواره احتفاالت العيد الوطني

أطلقـــت شـــركة دلمون للدواجـــن برنامج فكـــرة متميزة 
بنسخته األولى في شهر مايو 2019 لتشجيع الموظفين 
ولخلـــق بيئة عمل أكثر تحفيزا وتطويرا من خالل فتح 
باب المنافســـة الشـــريفة بتقديم الموظفين ألفكار تمتد 

إلى جميع أقسام وإدارات الشركة.
جمشـــير  عبدالرحمـــن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وكـــرم 
الفائزيـــن بالجائـــزة التي تبلـــغ $10,000 لـــكل فكرة في 
هـــذا البرنامج بحضور أعضاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية خالل هذا الشهر، وهم:

عيسى عبدالرزاق الصيرفي من قسم المفرخة. «

أحمد كاظم من مصنع العلف. «

طالل درباس، إبراهيم خاتم ومحمد صادق كفريق  «
من قسم المشتريات.

ويتماشـــى هـــذا البرنامـــج مـــع رؤيـــة الشـــركة، وهدفهـــا 
تحفيـــز الموظفيـــن ورفـــع انتمائهـــم فـــي الشـــركة الذي 

يسهم في تعزيز اإلنتاجية بالشركة.

“دلمون للدواجن” تكرم الفائزين في “فكرة متميزة”
قدمـــت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة 
جاكـــوار الند روڤر، مجموعة واســـعة 
ومميـــزة مـــن خدمـــات مـــا بعـــد البيع، 
ودعـــت عمالئهـــا لزيارتهـــا فـــي مركـــز 
الصيانـــة بمعرض الشـــركة في منطقة 
ســـترة للحصـــول على تجربـــة صيانة 

سلسة ومتكاملة لمركباتهم.
النـــد  جاكـــوار  صيانـــة  مركـــز  يضـــم 
روڤر مجموعـــة مـــن أحـــدث المعدات 
تتـــم  حيـــث  والحديثـــة،  المتقدمـــة 
الصيانة فيه على أيدي فنيين مدربين 
وفًقـــا ألعلى المعاييـــر العالمية. وعلى 

مـــدار العـــام، يخضـــع أعضـــاء فريـــق 
جاكوار الند روفر البحرين للعديد من 
الورش التدريبية والفعاليات الدولية 
تعزيـــًزا لمهاراتهـــم الفنيـــة والمهنيـــة، 
وبمـــا يتناســـب مـــع مكانـــة العالمتين 

التجاريتين الفاخرتين.

السيارات األوروبية: مميزات فريدة لخدمات ما بعد البيع

تعزيــز التبادل التجــاري والثقافي والســياحي بيــن البلدين

“البوسنة والهرسك للصداقة” تحتفل بيوم المرأة

أقامت جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة واألعمال في نادي 
كابيتــال كلــوب بالمرفأ المالي التجاري في مملكة البحرين حفل الفعالية 
النســائية بمناســبة يوم المرأة البحرينية مســاء يوم الســبت الموافق 21 

ديسمبر 2019م وذلك بتمام الساعة الثامنة مساء. 

نخبـــة  الملتقـــى  حفـــل  وحضـــر 
األعمـــال  وســـيدات  رجـــال  مـــن 
والبحرينيـــات  البحرينييـــن 
للفعاليـــة  بحضورهـــم  والمهتميـــن 
النســـائية بعنـــوان “المـــرأة ودورهـــا 
فـــي توطيـــد العالقـــات البحرينيـــة 
البوســـنية”، حيـــث نظمـــت اللجنـــة 
النسائية برئاسة بدرية عبد الرحمن 
هذا الحفل بتقديمها برامج الفعالية 
الترحيبيـــة  كلماتهـــا  خـــالل  مـــن 
بالحفـــل حيث تخلل فيـــه كلمة من 
رئيـــس جمعية البحرين - البوســـنة 
والهرسك للصداقة واألعمال جواد 
الحـــواج الـــذي أشـــار فيهـــا إلى دور 
الجمعية الهام بتحقيق رؤية مملكة 
إلـــى  والســـاعية   2030 البحريـــن 
تعزيـــز دور المرأة الهـــام والمحوري 
بالمجتمع من خالل دعم وتشـــجيع 
دور  لهـــا  يكـــون  أن  فـــي  المـــرأة 
البحرينيـــة  العالقـــات  تعزيـــز  فـــي 
البوســـنية بكافـــة المجـــاالت الهامة 
تســـاهم  ســـوف  التـــي  والحيويـــة 
قطعـــا فـــي تمتيـــن تلـــك العالقـــات 
االجتماعيـــة واألخويـــة فيمـــا بيـــن 

الشعبين الشقيقين. 
من جانبه، رحبت القنصل البوسني 

المعتمد لمملكـــة البحرين والمقيمة 
أجانوفيتـــش  إيلفيدينـــا  بأبوظبـــي 
– بجميـــع الحضـــور، حيـــث أكـــدت 
فيها ســـعي المرأة البوسنية لتقوية 
الروابط وتعزيـــز العالقات األخوية 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  الطيبـــة 
والشـــعبين في كافة المجـــاالت بما 
فيهـــا التبـــادل التجـــاري والثقافـــي 
والســـياحي والتنميـــة االقتصاديـــة 
ومؤكدا على دور جمعيات سيدات 
األعمال البحرينية والبوسنية على 
الســـواء فـــي تعزيـــز دور المرأة في 
المجتمـــع بأن تكون لهـــا الريادة في 

عالـــم المال واألعمـــال وكافة أوجه 
االقتصاد في الحاضر والمستقبل.

هـــذا وقـــد تقدمـــت عضـــو مجلـــس 
الشـــورى فاطمـــة الكوهجـــي بكلمـــة 
بالســـادة  ترحيبهـــا  خـــالل  مـــن 
الحضـــور ومقدمة من خاللها عرضا 

دور  عـــن  التعريـــف  فـــي  مختصـــرا 
المـــرأة البحرينية في مجاالت العلم 
والتعليم وعـــن مكانتها االجتماعية 
ظهـــور  فتـــرة  منـــذ  البحريـــن  فـــي 
التعليـــم النظامي بالشـــكل الحديث 
وحتى هذه اللحظة إذ كان لتعليمها 
فضـــل هـــام فـــي تبوأهـــا المناصـــب 
القياديـــة والمواقـــع الرياديـــة التـــي 
تجعلها في وضع مميز ومرموق في 

المجتمع محليا وإقليميا ودوليا.
الملتقـــى  حفـــل  تخلـــل  ذلـــك،  إلـــى 
الثنـــاء  الترحيـــب و  إلقـــاء كلمـــات 
بأهداف هذا الحفل من قبل فاطمة 
االجتماعيـــة  الناشـــطة  المنصـــوري 
مع تقديمهـــا بتوضيـــح دور مبادرة 
الجمعيـــة فـــي هـــذا االحتفـــال مـــن 
الضـــوء  بإلقـــاء  المســـاهمة  خـــالل 
علـــى التعريـــف بـــدور المـــرأة المهم 

والمحوري بالمجتمع البحريني.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



أنجز المهام الموكلة إليك بوقت جيد.

تفاَد الخالفات، خصوًصا مع األصدقاء.

بعض المسائل الجدية تشغل بالك وتفكيرك.

كلما خّففت من المشاجرات كلما تحسنت.

عمل جديد بانتظارك في هذا األسبوع.

تبحث عن بعض التجدد في العمل. 

ا. الحماسة الزائدة تجعلك نشيًطا جدًّ

ال تسمح لآلخرين بالتدخل في عملك.

ا ممتًعا مع األصدقاء. تحضر نشاًطا ترفيهيًّ

تسَعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.

آمال جديدة تحملها لك األيام المقبلة.

تشعر بالنشاط والحيوية اليوم.
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28 ديسمبر

2013
الحكومـــة الصينيـــة تخّفف من 
قانـــون سياســـة الطفـــل الواحد 
ثـــان  طفـــل  بإنجـــاب  وتســـمح 
االبـــن  كان  أحدهمـــا  لزوجيـــن 

الوحيد ألسرته

تعرّضــت الفنانة زينــة لهجوم حاد بعد أن قامت بنشــر 
بوســتر مــن فيلم “الفلــوس” علــى حســابها الخاص 
بانستغرام، والذي تظهر فيه وحدها، وهي ترتدي مالبس 
ا..  جريئــة، وعلقت على الصورة قائلة: “أنا متحمســة جدًّ

فيلم الفلوس 25/12.. قصة تامر حسني.. سيناريو وحوار 
محمد عبدالمعطي.. إنتاج: نيوسنشــري زين الكردي.. إخراج 

ســعيد الماروق.. مين مســتني الفيلم معايا؟.. يا رب بالنجاح ليا ولكل زمايلي 
في الفيلم ادعولنا.

اســتعدت الفنانــة هدى حســين  مبّكــًرا لموســم دراما 
رمضان 2020، وبدأت بالفعل تصوير مشروعها الدرامي 
الجديد الذي يحمل اسم “شغف” مع الكاتب السعودي 
عالء حمزة، والمخرج البحريني محمد القفاص، وبمعية 

نخبة من نجوم الساحة الفنية المحلية والخليجية.
وفي عملها الجديد، تراهن على تركيبة مختلفة من النجوم 

تجمع بين أجيال عدة في الوســط الفني لتمنح كعادتها مســاحة من البطولة 
للشباب، وترتكز على تاريخها بمشاركة نخبة من النجوم.

وصــل النجــم الســعودي عبدالله الســدحان إلــى الكويت 
للمشــاركة في عمل درامي جديد لرمضان المقبل يحمل 

توقيع المنتج محمد المعوشرجي
ويشهد العمل مشــاركة نخبة من الفنانين، منهم هنادي 

الكنــدري وأحمــد العونان ومحمــد العجيمــي ومجموعة 
مميزة من الفنانين الشــباب، وهو مــن إخراج البحريني أحمد 

يعقــوب المقلة، ومن المتوقع أن يكشــف تفاصيله في وقت الحق، الســيما أنه 
مازال في مرحلة االتفاق على جميع األمور التعاقدية مع المعوشرجي.

جديد السدحانهدى تستعدمتحمسة
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غالًبا ما يكذب األطفال والمراهقون في أمور عديدة، وذلك لتجنب عقوبة 
الوالديــن أو للحصــول علــى مكاســب، ويوّضــح الخبــراء أن طريقــة كــذب 

األطفال تتغّير مع الوقت وتساهم من تطورهم االجتماعي.

ميـــل”  “ديلـــي  صحيفـــة  وبحســـب   
البريطانية، يـــرى الخبراء أن الكذب 
طبيعي مع نمو األطفال، لذلك يجب 
صادقيـــن  يكونـــوا  بـــأن  تشـــجيعهم 
حتى الشفاء من هذا الداء. وأضاف 
ماكـــواري  بجامعـــة  المحاضـــران 
بســـيدني بيني فـــان، وكارول نيولز، 
أن الـــذي يجعل األطفال يكذبون هو 

تعامل الوالدين مع المشكلة.
أنـــه يجـــب  المحاضـــران،   وأضـــاف 
تجنب القواعـــد الصارمة والعقوبات 
المناقشـــات  وتشـــجيع  المفرطـــة، 
المفتوحة لمساعدة األطفال ليكونوا 

أكثر نزاهة.
 وأشـــار المحاضران، إلى أن األطفال 
يكذبون في مرحلة ما قبل المدرسة، 

وهذا ما يقلق اآلباء الذين يخشـــون 
ا  أن يصبح طفلهـــم منحرًفا اجتماعيًّ

في المستقبل.
إحـــدى  يكـــون  الكـــذب  أن  وأكـــدا   
الطفـــل،  لتطـــور  األولـــى  العالمـــات 
عندمـــا  الطفـــل  أن  إلـــى  مشـــيرين 
يّدعي بشـــكل خـــادع أن أبـــاه أخبره 
بتنـــاول اآليس كريم فهو يســـتخدم 
هـــذا الوعـــي بعقـــول اآلخريـــن لزرع 

المعرفة الزائفة.
مرغوًبـــا  ليـــس  الكـــذب  أن  ورغـــم   
ـــا، لكـــن القـــدرة على معرفة  اجتماعيًّ
مـــا يفكر بـــه اآلخـــرون والشـــعور به 
يعـــد مهـــارة اجتماعية مهمـــة ترتبط 
واالهتمـــام  والتعـــاون  بالتعاطـــف 

باآلخرين.

هكذا تشّجع 
أطفالك على 

قول الحقيقة 
وتجّنب الكذب

 1882
اإلنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.

1908
زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة

 1912
 ظهور الترام ألول مرة في شوارع سان فرانسيسكو

 1947
مجموعة يهودية تهاجم “مقهى اللفتاوي” في البلدة القديمة من القدس

 
2002

 اغتيال النائب االشتراكي اليمني جار هللا عمر بالرصاص على يد مجهول

كشفت نتفليكس 
استعدادها إلطالق فيلم 

وثائقي عن تايلور سويفت، 
 Taylor Swift:“ بعنوان

Miss Americana”، شهر 
يناير القادم.

ســينكو للســينما  البحريــن  شــركة  صــاالت  فــي  يعــرض 

“مسامير” في السينما الخليجية والعربية مطلع 2020

يجتاح فيلم مسامير المبني على ٌأقوى مسلسل كرتون سعودي، صاالت السينما الخليجية والعربية مطلع 
العام الجديد، والعمل للمخرج مالك نجر ومن إنتاج شركة “ميركوت” للمنتج السعودي عبدالعزيز المزيني.

الفيلـــم امتداد لنجاحات المسلســـل الـــذي ُعرض على 
“يوتيـــوب “على مدار ســـت ســـنوات باالســـم نفســـه، 
والقى رواجا منقطع النظير في دول الخليج والشرق 
األوسط، وحصد أكثر من 700 مليون مشاهدة وأكثر 

من مليوني متابع للصفحة الرسمية له عبر الموقع.
استغرق اإلعداد والتحضير للفيلم عام تقريبا، ويقدم 
شـــخصيات جديـــدة بجانـــب الشـــخصيات الشـــهيرة 
المعروفـــة، وتتـــوزع القصـــة علـــى خطيـــن درامييـــن 
الشـــغوفة  دانـــة  الســـعودية  الفتـــاة  محـــوره  األول 
بالروبـــوت والـــذكاء االصطناعـــي، والتي تشـــرع في 
رحلـــة لخلق الخير في العالم باســـتخدام الروبوتات، 
والثاني يدور حول وصول ثالثة أصدقاء هم “سعد، 
وســـلتوح، وكلب”إلـــى الحضيـــض لينطلقـــوا بعدهـــا 
فـــي رحلـــة خاصة بهم إلثبات أنفســـهم فـــي المجتمع 
مـــن خـــالل أن يصبحوا أبطال خارقيـــن في مكافحة 

الجريمة والفساد. 
وعن نقل المسلســـل الناجحمـــن “اليوتيوب” إلى عالم 
الســـينما قال منتجـــه عبدالعزيز المزينـــي: “لجأنا إلى 
الموقـــع وقتهـــا كمنصـــة للعرض لعـــدم توافـــر البدائل 
المناســـبة، ورغـــم أن تلـــك المنصـــة جيدة مـــن ناحية 
االنتشـــار، إال أنهـــا غير مجديـــة تماما، وقـــرار افتتاح 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الســـينما  صـــاالت 
جعلنا نتجه لفكرة اإلنتاج الســـينمائي في كل أعمالنا 

المستقبلية”.
وحول مدى قلقله من المنافســـة مـــع أعمال كرتونية 
عالمية معروضة، قال: “ال تمثل لنا أية مشـــكلة ولسنا 
قلقيـــن؛ ألن األعمـــال المحليـــة في أي بلد فـــي العالم 
تلقـــى قبوال لـــدى الجمهور المحلي في حـــال إنتاجها 

بشـــكل جيد؛ ألنهـــا تنبع من الثقافة نفســـها وتتحدث 
اللغة ذاتها”.

وَأكد المزيني أن توجهه إلى اإلنتاج السينمائي يتيح 
لـــه العمل بشـــكل أفضل من ناحية الجـــودة البصرية، 
والمحتـــوى والكتابة، الفتا إلـــى وجود فارق التواجد 
في الســـينما مقابل “يوتيوب” مفيد لشـــركات اإلنتاج 

سواء في الوقت أو التكلفة.
وأضاف “موقع “يوتيوب” مهم وساعدنا في االنتشار، 
لكـــن اإلنتاج الســـينمائي أكثر رحابـــة ووفرلنا المجال 
للعمـــل علـــى نطـــاق أكبـــر و أبهـــر، وشـــوقنا أن نكـــون 
جزًءا مســـاهما في نمو الصناعة العربية وبأن يتعرف 

الوطن العربي على شخصياتنا الكرتونية المميزة”.
وأكد أهمية صنع محتوى محلي للدول العربية يســـد 
النقص في هـــذا الجانب، الفتا إلى أن مصر الوحيدة 
التـــي تتصدرالمشـــهد. وتابـــع:  فـــي الوطـــن العربـــي 
“نحـــاول تقديم أفالم ســـعودية وإماراتية، وخليجية 
عامـــة، إلثـــراء خيـــارات الُمشـــاهد ومســـاعدته فـــي 

التعرف على ثقافات أخرى”.
وأوضـــح المخـــرج مالـــك نجـــر أن الفيلـــم متطور من 
كل النواحـــي عـــن المسلســـل، مشـــيرا إلـــى أن القصة 

أكثـــر تعقيدًا وعمقًا، إلى جانب أن الشـــخصيات أكثر 
نضوجا، وكذلك الصورة والموســـيقى أجمل مما ُقدم 

من خالل المسلسل.
وأضـــاف: “الفيلم يتمحور حول شـــعور لـــدى كل منا، 
وهو الشعور أن المجتمع من حولك ال يقدرك بالشكل 
الكافـــي، وأن هناك دائما رغبة في أن يتقبلك الجميع 

ويحبك ويكن لك االحترام والتقدير”.
وعـــن كيفيـــة اكتســـاب “مســـامير” لتلك الشـــهرة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي و”يوتيوب” قال: “نشـــرنا 
الحلقة األولى من المسلســـل عـــام 2011، وكان لدينا 
شعور بأن مسلسالت الكرتون العربية ال تنتج بشغف 
وال يتقبلهـــا العديـــد مـــن المنتجيـــن، وشـــعبية العمـــل 
الكبيـــرة ووصولـــه للجميـــع كانتـــا فـــي المقـــام األول 
بسبب قربه من الناس وحب فريق العمل لما يقدمه. 
وأشـــار إلى أن الفيلم يواكب التغيرات التي يشـــهدها 
المجتمع الســـعودي، وقال عن ذلك “األغلبية العظمى 
من الشـــخصيات في المسلسالت من الرجال وطاقم 
الكتابة بأكمله رجال، وبالتالي كان من الواجب علينا 
ابتكار شـــخصيات نســـائية واختبار كيفيـــة توظيفها 
للعمـــل، وبالفعـــل خلقنـــا شـــخصية “دانة” فـــي الفيلم، 
وهي من الشخصيات الرئيسة، رغم أننا لم نكن على 
علم وقـــت كتابتها بالتغيرات اإليجابيـــة تجاه المرأة 

التي حدثت مؤخرا في المملكة.
ومـــزروع  الشـــهري  عبدالعزيـــز  بطولـــة  مـــن  الفيلـــم 
األحمـــري،  وشـــهد  هللا،  الخيـــر  وإبراهيـــم  المـــزروع 
ويوســـف الدخيل، ويبدأ عرضه في التاسع من يناير 

المقبل في صاالت السينما الخليجية والعربية.
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نصائح “فوربس” لتستقبل العام 2020 بنشاط وحيوية
يعـــد النجـــاح في الحيـــاة من أهـــم أهدافنا 
كبشـــر. ومـــن المؤكـــد، أن النشـــاط مرتبط 

باإلنتاج، والكسل عدو النجاح.
نســـتعد فـــي هـــذه الفتـــرة الســـتقبال عـــاٍم 
جديد، وهو الوقت الســـنوي، الذي نستغله 
عادًة إلعادة تقييم خططنا. لذلك نحن في 
حاجـــة أيضا إلـــى مجموعة مـــن النصائح؛ 
لتعزيـــز قدراتنـــا اإلنتاجيـــة. هكـــذا يمكننـــا 
استقبال العام 2020، أكثر نشاطا وحيوية.
األميركـــي  فوربـــس  موقـــع  نشـــر  وقـــد 
مجموعـــة مـــن النصائـــح المهمـــة، المتعلقة 
بالنشـــاط واإلنتاجيـــة. من هـــذه النصائح، 
التخلص من الشـــعور بالذنب، خلق عادات 
إيجابية، االبتعاد عن األشخاص السلبيين، 
اللحـــاق بركـــب األصدقـــاء وقضـــاء وقـــٍت 

معهم، وممارسة الرياضة.
يقـــول شـــامات باليهابيتيا، النائب الســـابق 
لرئيـــس فيســـبوك، خـــال مؤتمر فـــي كلية 
للعـــام  التجاريـــة  للدراســـات  ســـتانفورد 
2017، “إننـــا مبرمجـــون مـــن دون أن ندرك 
ذلك”. وأضـــاف أن “اإلخطـــارات وعامات 

مـــن  حلقـــًة  تخلـــق  وغيرهـــا،  اإلعجـــاب 
الدوباميـــن في الدماغ، تجعلنا نســـعى إلى 
البحث. وفي كل مرٍة يتفاعل فيها شخص 
مـــا مـــع منشـــورك علـــى السوشـــيال ميديا، 
يحصل عقلك على المزيد من الدوبامين”.

والدوباميـــن هي مـــادة كيميائية موجودة 
بشـــكٍل طبيعي في جســـم اإلنسان. وتعمل 

هذه المادة، كناقٍل عصبي.

بمعنى أنها ترســـل اإلشـــارات بين الجســـم 
والدماغ، وتؤثر بشـــكٍل كبير على الحركة، 
النـــوم، التعلم، الحالـــة المزاجيـــة، الذاكرة، 

واالنتباه.
إطـــاق  يتناقـــص  الوقـــت،  مـــرور  ومـــع 
الدوباميـــن فـــي الدمـــاغ، بينمـــا ال يتوقـــف 
البحث أبـــدا. ويمكن لنقـــص الدوبامين أن 
يؤثـــر علـــى عدة وظائف في الجســـم، وقد 

يؤدي إلى االكتئاب.
لذلـــك، يجـــب أخـــذ قســـٍط مـــن الراحة من 
السوشـــيال ميديـــا للحفـــاظ علـــى تـــوازن 
الدوباميـــن، الذي يعد أمـــرا حيويا لكل من 

الصحة البدنية والعقلية.
النـــوم ترتبـــط  المؤكـــد أن ســـاعات  ومـــن 
ومـــن  اإلنتاجيـــة.  والكفـــاءة  بالنشـــاط 
المعروف، أن النوم لفترة 7 إلى 8 ســـاعات 
يوميا، تجدد النشـــاط والحيوية في جسم 

اإلنسان.
لكـــن، إذا كنـــت تشـــعر بالراحة مع ســـاعات 
النـــوم لمـــدٍة أكثـــر مـــن ذلـــك، فا مشـــكلة. 
وتشـــير الدراســـات، إلى أن النوم في وقٍت 
متأخـــٍر مـــن الليـــل، أو نمـــط النوم الســـيئ 
الـــذي يســـبب االســـتيقاظ المســـتمر، يؤثر 
ســـلبا على الصحـــة العقليـــة. لذلك، يوصي 
الخبراء باختيار الوسادة الجيدة، وإغاق 
الهاتف والكمبيوتر اللوحي؛ للحصول على 
الراحـــة المطلوبة. ويمكن أيضا االســـتعانة 
علـــى  تســـاعد  التـــي  الموســـيقى،  ببعـــض 
االسترخاء؛ للحصول على ليلة نوٍم جيدة.

ذكرت تقارير إعالمية أن المغنية األميركية مادونا )61 عاًما( بدأت  «
صداقة مع أحد الراقصين الذين يعملون معها، وذلك بعد ظهورهما 

مًعا في صور التقطتها عدسات كاميرات الباباراتزي، وهما يقفان على 
شرفة ُفندقها في ميامي.

والراقص يدعى مالك ويليامز، ويبلغ من الُعمر 23 عاًما، أي أصغر  «
منها بـ38 عاًما، وقد تمّيزت إطاللتهما بالبساطة، وكان واضًحا 

االنسجام بينهما، إذ ظهر ويليامز في الصور وهو يقف معها في 
أماكن كثيرة.
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“األدبــاء والكــتــاب” تـحتفــل بـيوبيلـهــا الـذهبـي

احتفلت مســاء يوم أمس األول أســرة األدباء والكتاب بمناســبة خمســين 
عاًمــا علــى تأسيســها تحت شــعار )الكلمة فــي يوبيلها الذهبــي(، وذلك تحت 
رعايــة هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار، بحضور الشــيخة مــي بنت محمد آل 
خليفــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار وعــدٍد كبير من رجــال الفكر 
رؤســاء  مــن  الشــقيقة  العربــي  الخليــج  دول  واألدب وضيــوف  والثقافــة 

االتحادات والروابط والجمعيات األدبية في صالة البحرين الثقافية.

 وفـــي كلمتها بهذه المناســـبة، عّبرت 
الشـــيخة مي عـــن تقديرها للمســـيرة 
لألســـرة ودورهـــا  الناجحـــة  األدبيـــة 
في تفعيل الحراك األدبي في مملكة 
مجـــاالت  إلـــى  مشـــيرة  البحريـــن، 
التعاون الكثيرة بين الهيئة واألسرة، 
والكتـــاب  األدبـــاء  ألســـرة  متمنيـــة 
المزيـــد مـــن المشـــاريع األدبيـــة التي 
األدبيـــة  الســـاحة  رفـــد  فـــي  تســـهم 
بالنتاجات والوجوه األدبية الجديدة 
 ومـــن جانبه، رحب الشـــاعر إبراهيم 
األدبـــاء  أســـرة  رئيـــس  بوهنـــدي 

والُكتاب بالحضور خال كلمة ألقاها 
إلـــى  مشـــيًرا  الحفـــل،  مســـتهل  فـــي 
بدايـــات األســـرة والمحطـــات المهمة 
فـــي تاريخها والتطـــورات التي مرت 
عليها، الفًتا إلى النشاطات والمشاريع 
األدبيـــة التـــي عملـــت عليها األســـرة، 
لتفعيـــل دورها كمؤسســـة أدبية على 
المســـتوى المحلي والعربي والعالمي 
باإلصـــدارات  االعتنـــاء  خـــال  مـــن 
األدبية ألعضائها وترجمة بعضها إلى 

اللغات األخرى 
المشـــاريع  إلـــى  بوهنـــدي  وتطـــّرق   

المســـتقبلية التي تســـعى األسرة إلى 
العمل عليها للحفاظ على المكتسبات 
التـــي تحققت طـــوال نصف قرن من 
الزمان، والبناء عليها لتعزيز مستقبل 
العمـــل األدبـــي والثقافي فـــي مملكة 
إلـــي االهتمـــام  البحريـــن، باإلضافـــة 
بالمواهـــب الشـــابة وتشـــجيعها على 

المشاركة في المشهد األدبي
 وفـــي الســـياق نفســـه، ألقى الشـــاعر 
ســـعيد الصقاوي نائـــب األمين العام 
والكتـــاب  لألدبـــاء  العـــام  لاتحـــاد 
العـــرب ورئيـــس الجمعيـــة الُعمانيـــة 
للكتـــاب واألدباء كلمـــة االتحاد العام 
حيـــث  العـــرب،  والكتـــاب  لألدبـــاء 

هنأ األســـرة علـــى احتفالهـــا بيوبيلها 
الذهبـــي، مؤكـــًدا دورهـــا الفاعـــل في 
اجتماعـــات اتحـــاد األدبـــاء والكتاب 
العـــرب، وما تحظى به أســـرة األدباء 
والُكتاب ومملكة البحرين من مكانة 
مميـــزة لدى جميع االتحادات األدبية 
العربيـــة، متمّنًيـــا لألســـرة المزيد من 

النجاحـــات والتوفيـــق في مســـيرتها 
األدبية المقبلة

 وتضّمـــن برنامج الحفل عرًضا لفيلم 
تناول مســـيرة األســـرة خـــال نصف 
قرن مـــن الزمان، كما اشـــتمل الحفل 
على لقـــاءات مع بعض الشـــخصيات 
ثـــم  األســـرة،  أعضـــاء  مـــن  األدبيـــة 
تكريـــم األعضاء المؤسســـين ألســـرة 
 16 وعددهـــم  والكتـــاب  األدبـــاء 
مؤسًســـا، وكذلك تكريم المؤسســـات 

والشخصيات المتعاونة مع األسرة.
موســـيقية  بفقـــرة  الحفـــل  واختتـــم 
غنائيـــة أحياها كل مـــن الفنان أحمد 
زيمـــان  ســـلمان  والفنـــان  الجميـــري، 
بمشـــاركة فرقة البحرين للموســـيقى 
زيمـــان،  خليفـــة  المايســـترو  بقيـــادة 
حيـــث اســـتمتع الحضـــور بمجموعة 
مـــن األغنيـــات الجميلـــة التـــي صـــاغ 

نصوصها بعض من شعراء األسرة.

الوصلة الغنائية للفنان سلمان زيمان

ًســا ومــي بنــت محمد تشــيد بدور األســرة فــي تفعيل الحــراك األدبي تكريــم 16 مؤسِّ

تكريم األديب راشد نجمابنة شقيق الشاعرة حمدة خميس تتسلم التكريم نيابة عنهاالزميل أسامة الماجد يتسّلم تكريم والده األديب الراحل محمد الماجد

جانب من الحفل أحمد الجميري تاريخ األسرة في صور

الشيخة مي بنت محمد تلقي كلمتها
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ا المرأة العربية تتصّدر قائمة البطالة عالميًّ
طالمــا كافحــت النســاء فــي العالــم العربــي للحصــول علــى 
فــرص اقتصادية واجتماعيــة أفضل، ورغم التقدم الملحوظ 
المحقــق في مجال التحصيل العلمي، ال تزال أكثرية النســاء 
فــي العالــم العربــي خــارج القــوى العاملــة رغــم ارتفاع نســبة 

النساء المطالبات بفرصة عمل.
 ورغم الدراســات الكثيرة التي أكدت مؤخًرا الدور اإليجابي 
والكبيــر للعمــل فــي حيــاة المــرأة، والتــي بينــت أن النســاء 
العامــات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنســاء 
اللواتي ال يمارسن أي عمل خارج المنزل، تبقى نسبة النساء 
العاطات عن العمل األعلى هي في العالم العربي، العتبارات 
تتعلق بالعادات والتقاليد والمخزون الثقافي دون شك، رغم 
المحــاوالت الحكوميــة مــن دول عربيــة عديــدة لدعــم المرأة 

ومساندتها في جميع قطاعات العمل.
 وذكــرت منظمــة العمــل الدوليــة أن 25 % فقــط مــن النســاء 
العربيــات يعملــن أو يبحثــن عــن عمــل، وهي تعــد األدنى في 
العالــم، حيــث أن النســبة تبلغ 29 % في جنوب آســيا، 51 % 
في أوروبا، 57 % في أميركا الشمالية، 61 % في شرق آسيا 
و63 % في أفريقيا، مما دفع موقع “ imf” المغربي إلى كتابة 
مقال بعنوان “إمكانات الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا غير 
المســتغلة”.  ويأتــي ذلــك، رغــم النمو الواســع الذي حصل في 

مجــال تعليم المرأة فــي العالم العربي، والذي لم ينعكس في 
نمــو مماثل في ســوق العمل، وتمكــن العالم العربي من خال 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الصــادرة عــن األمــم المتحدة من 
نســبة محو األمية عند النســاء إلى المعدل العالمي البالغ 80 
% فــي العــام 2015 بعدمــا كانــت 66 % فــي العــام 2000، ما 
يجعلها أقرب إلى النسبة عند الرجال البالغة 88 % في العام 
2015. وقالــت ديبــورا غرينفيلــد نائــب المديــر العام لشــؤون 
السياسات في منظمة العمل الدولية: “على الرغم من التقدم 
المحــرز والتعهــدات المقطوعــة لمواصلــة التحســين، ال تــزال 
التقديــرات المحتملــة للمــرأة فــي عالــم العمــل بعيــدة عــن أن 

تكون مساوية للرجل”.

اكتشــف علمــاء جامعــة الشــرق األقصــى 
الفدراليــة الروســية نوعــا مــن الطحالــب 
فــي بحــر اليابــان، تحتــوي علــى مركبات 
بيولوجيــة نشــطة قــادرة علــى وقف نمو 

خايا سرطان المريء. 
ويشــير بيــان الجامعــة، إلــى أن مركبــات 
كارجينــان المعروفــة التــي يحصل عليها 
مــن الطحالــب الحمــراء، تســتخدم فــي 
طبيعــي  كمثخــن  الغذائيــة  الصناعــات 
خصائصهــا  تــدرس  لــم  ولكــن   ،)E407(
العاجيــة بدرجــة كافية، مــع أن الخبراء 
أثبتــوا أنها مضادة لألورام والفيروســات 

والبكتيريا ولها خصائص مفيدة.
وجــاء فــي بيــان الجامعــة “أكــدت نتائج 
الدراســات األساســية التي أجراها علماء 
واالختبــارات  الصيدلــة  مختبــرات  مــن 
الطبيــة  الخايــا  وتكنولوجيــا  الحيويــة 
البيولوجــي  الطــب  كليــة  فــي  الحيويــة 
بالجامعــة، أن الكاراجينيــن ومشــتقاتها، 
تمكنــت مــن وقــف نمــو خايــا ســرطان 
المريء، والسرطانات الغدية وسرطانات 

الخايا الحرشفية في المختبر”.

اكتشاف طحالب تبطئ 
نمو الخاليا السرطانية

أظهرت نتائج دراســة أجراها فريق علماء في جامعة فليندرز األســترالية أن الوزن 
الزائد يمكن أن ينعكس إيجاًبا على مكافحة مرض السرطان.

 ووفًقــا لصحيفــة “يــورك أليــرت” العلميــة قــام الباحثــون بتحليــل نتائــج التجــارب 
الســريرية للعقــار “أتيزولوزومــاب”، والــذي يســتخدم فــي عــاج ســرطان الرئــة ذو 
الخايــا غيــر الصغيــرة.  وأكــدت نتائــج الدراســة أن زيادة كتلة الجســم تســاهم في 
تحسين حساسية المريض للعاج، األمر الذي ينفي حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة 
تزيــد مــن خطر اإلصابــة باألورام الخبيثة.  وفي وقت ســابق، ذكرت منظمة الصحة 
العالمية أن 2.8 مليون شخص يموتون كل عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة، والتي 

تسبب زيادة في ضغط الدم والكوليسترول ومقاومة األنسولين.

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أصــدرت 
فــي إيطاليــا حكًمــا يقضــي بــأن زراعــة 
الماريغوانــا فــي حدائــق منزليــة خاصة 

بحجم محدود ال تعتبر جريمة. 
وعلــى الرغــم من أن نص القــرار الكامل 
بتــت  المحكمــة  فــإن  بعــد  يصــدر  لــم 
للماريغوانــا  بــأن االســتهاك الشــخصي 
وزراعتهــا بحجــم محدود اعتمــاًدا على 

تكنولوجيا بسيطة ال يعتبران جريمة.

إلــى  اإليطاليــة   Agi وكالــة  وأشــارت   
دافعــت  العليــا  االســتئناف  أن محكمــة 
عــن منطلــق يفيــد بــأن صحــة المجتمــع 
شــخص  قبــل  مــن  للخطــر  تتعــرض  ال 
ويــزرع  بمفــرده  الماريغوانــا  يتعاطــى 

القنب في مزرعته الخاصة.
 يذكــر أن الســلطات اإليطاليــة ســمحت 
عــام 2013 بتعاطــي الماريغوانا اعتماًدا 

على وصفة طبية.

دراسة: للوزن الزائد فوائد في محاربة السرطان

محكمة إيطالية تبيح زراعة الماريغوانا في المنازل

أضواء الزينة احتفاال بالعام الجديد 2020 في مدينة 
شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يســتضيف المتحــف المصــري الكبيــر، 
يوم السبت المقبل، احتفالية موسوعة 
“غينيس” لألرقام القياســية، لتســجيل 
رقم قياســي جديد باســم مصر لرســم 
صــورة قنــاع الملــك تــوت عنــخ أمــون 

بأكواب القهوة.
تــوداي”،  “إيجيبــت  لصحيفــة  ووفقــا 
تقــام االحتفاليــة فــي البهــو الخارجــي 

للمتحف الكبير أمام الهرم الزجاجي.
ويعتبر المتحف المصري الجديد، أكبر 
متحــف فــي العالــم خصــص لحضــارة 
المصريــة  الحضــارة  وهــي  واحــدة، 
القديمــة، حيــث يضم آثــارا من عصور 
ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، 
ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020.
وتعــرض ألول مرة مجتمعة في مكان 
واحد، آثار الملك توت عنخ أمون، فى 
 7200 مســاحتهما  بالمتحــف  قاعتيــن 
متــر مربع، حيث يتعــدى عددها 5000 
قطعــة، باإلضافــة إلــى عــرض التابوت 
فــي  ظــل  والــذي  للملــك،  الخارجــي 

مقبرته منذ اكتشافها عام 1922.

حكمت محكمة أميركية على مواطن 
من والية ألباما بالســجن مدى الحياة 
 9 فيهــا  محفظــة  ســرقته  بســبب 
دوالرات.  وتفيــد “ايداهــو ريبــورت”، 
بــأن المواطــن ويلي ســيمونز ولد في 
فــي  ألبامــا  بواليــة  انتربرايــز  مدينــة 
كان  وعندمــا  الحــال.  فقيــرة  عائلــة 
في المدرســة بــدأ يتعاطى المخدرات 

وأصبح مدمًنا عليها.
 وتضيــف، لقد حكم عليه ثاث مرات 
قبل عام 1979 بتهمة سرقة ممتلكات 
عــام  وفــي  مســروقة.  مــواد  وشــراء 
1982 ســرق سيمونز وعمره 25 سنة، 

محفظة فيها 9 دوالرات. 
 وبما أن هناك 3 أحكام صادرة بحقه، 
جرت محاكمته بموجب )قانون ثاثة 
أخطاء( المعمول به في والية ألباما.

وقــد حكمــت المحكمــة على ســيمونز 
بالســجن مــدى الحيــاة بســبب ســرقة 
فــي  الحــق  دون  دوالرات،  تســعة 

اإلفراج المشروط.

“غينيس” تستعد لتسجيل 
رقم قياسي مصري

السجن مدى الحياة 
بسبب سرقة 9 دوالرات

أنشــئ في دبي خالل أســبوعين مبنى باســتخدام التكنولوجيا ثالثية األبعاد. 
وجرت كل أعمال اإلنشــاء في الهواء الطلق وذلك بغية اســتعراض إمكانات 

التكنولوجيا التي ليست بحاجة إلى ضبط الرطوبة ودرجة الحرارة.

واحــدة  طابعــة  العمــال  واســتخدم 
ثاثية األبعاد نقلت من مكان إلى آخر 
برافعــة. كما اســتخدموا مــواد خاصة 

صنعت من مادة الجبس.
المبنــى علــى أســاس عــادي،  وأنشــئ 
المطبوعــة  المــواد  تعزيــز  تــم  حيــث 
والحديــد.  بالخرســانة  لألعمــدة 

ألــواح  عــن  عبــارة  البنايــة  وأرضيــة 
عادية. أما نوافذها وسقفها فأضيفت 
وبلــغ  الجــدران.  طباعــة  بعــد  إليهــا 
ارتفــاع المبنــى ذي الطابقين 9.5 متر، 

ومساحته 640 مترا مربعا.
وسيستخدم المبنى كمرفق إداري في 

بلدية دبي.

دبي.. طباعة أكبر بناية ثالثية األبعاد في العالم

ممثلو بوليوود ساني كوشال )يسار( وروكشار ديلون أثناء الترويج 
لفيلمهما الجديد “بنجابا با لو لي” في أمريتسار. )أ ف ب(

يذكر أن الطباعة ثالثية األبعاد تعتبر وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة وفعالة لصناعة األشياء.

اســتبعدت الســلطات الكازاخســتانية، أمس الجمعة، فرضيــة العمل اإلرهابي 
فــي تفســير أســباب ســقوط طائرتهــا المدنيــة، مرجحــة ســبب الســقوط إلــى 
خطأ من الطيار أو مشــكلة تقنية. كما أعلنت الســلطات ارتفاع حصيلة قتلى 

الحادث إلى 14 شخصا.
وكانــت ســلطات المطــار المحلية في مدينــة ألماتي بكازاخســتان قد أفادت، 
صبــاح الجمعــة، بســقوط طائــرة تقل 100 شــخص. وأوضح مطــار ألماتي أن 
هنــاك ناجيــن مــن حــادث ســقوط الطائــرة، مضيفــا أن أجهزة الطــوارئ تعمل 
في الموقع. وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل، مشــاهد من 
موقع سقوط الطائرة، حيث بدا بعض الحطام، فضا عن عمل أجهزة اإلنقاذ 

على البحث عن ناجين.
كمــا أظهــرت صور نشــرتها وســائل إعام محليــة الطائرة، وقد انشــطرت إلى 

نصفين إلى جانب مبنى شبه مدمر جراء االصطدام.
وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها “فقدت التوازن أثناء 
اإلقــاع علــى مــا يبــدو واخترقت ســياجا خرســانيا، قبــل أن تصطــدم بمبنى 

صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.

سقوط طائرة تقل 100 شخص بكازاخستان

قــال مســؤولون مكســيكيون 
معنيــون باألنثروبولوجيــا إن 
علمــاء اآلثــار اكتشــفوا قصرا 
كبيــرا ربمــا كانــت تســتخدمه 
النخبة في حضارة المايا قبل 
أكثــر من ألف عــام في مدينة 
كولوبــا القديمــة بالقــرب مــن 

منطقة كانكون السياحية الشهيرة حاليا في شرق المكسيك.
وذكر المعهد الوطني لألنثروبولوجيا والتاريخ بالمكسيك في بيان أن بقايا 
المبنى البالغ ارتفاعه 6 أمتار وطوله 55 مترا وعرضه 15 مترا تشير إلى أن 

القصر كان مأهوال لفترتين طويلتين ما بين 1050-600 بعد المياد.
وبلغــت حضــارة المايــا أوجهــا بيــن 250 و900 بعــد الميــاد عندمــا حكمــت 
مســاحات شاســعة فيمــا يعــرف حاليا بجنــوب المكســيك وغواتيمــاال وبليز 

وهندوراس.

المكسيك.. اكتشاف قصر أثري عمره ألف عام الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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