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سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من األمم المتحدة

0508121816

أولمبينا يتعادل إيجابا بهدفين مع العراقافتتاح متحف تاريخ الدفع الرباعيمحادثات سالم ليبيةتسليم 150 وحدة في “فيالمار”امتحانات الترفيع بأكتوبر
صرح وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي بأن الوزارة بصدد إعداد 
اختبارات للراغبين من أولياء 
األمور في ترفيع أبنائهم من 

مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 
2013 إلى الصف الثاني االبتدائي، 

في بداية أكتوبر 2020.

قامت شركة “جي إف إتش”  «
العقارية، الذراع العقاري 

لمجموعة “جي إف إتش” المالية، 
بتسليم 150 وحدة سكنية مكونة 

من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم 
للمالك من البحرين والخليج 

ودول أخرى بمشروع “فيالمار”.

قالت المستشارة األلمانية أنجيال  «
ميركل، أمس، إن ألمانيا ستضيف 

مؤتمرا للسالم في ليبيا. وأضافت، 
في مؤتمر صحافي مع الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين، أنها تأمل 
نجاح الجهود التركية الروسية 

للسالم في ليبيا.

افتتح ولي عهد ونائب حاكم  «
الشارقة الشيخ سلطان بن 

محمد بن سلطان القاسمي، في 
منطقة المدام بالشارقة، متحف 

تاريخ الدفع الرباعي، الذي يعد أول 
متحف متخصص بفئة السيارات 

ذات الدفع الرباعي.

تعادل منتخبنا األولمبي لكرة  «
القدم، مع نظيره العراقي بهدفين 
لكليهما، في المباراة التي جمعت 

الطرفين، أمس، على استاد تاماسات 
بالعاصمة التايلندية )بانكوك(، ضمن 

منافسات الجولة الثانية لبطولة 
آسيا تحت 23 عاما 2020.

مسؤول أميركي: تهور إيران تسبب مرة أخرى بعواقب مدمرة

روحاني يعتذر: سنعاقب المسؤولين عن إسقاط “األوكرانية”

وعد الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
نظيـــره األوكراني بإحالة المســـؤولين 
عن إســـقاط الطائـــرة األوكرانية، التي 
راح ضحيتها 176 شـــخصا، بواســـطة 
صـــاروخ إلى القضاء، وفـــق ما أعلنت 

الرئاسة األوكرانية أمس.
كما أكـــد روحاني، فـــي اتصال هاتفي 

مـــع الرئيـــس فولوديميـــر زيلينســـكي، 
أنه “ســـتتم إحالة جميع الضالعين في 
الكارثة الجوية على القضاء”، معتذرا 

باسم بالده عن إسقاط الطائرة.
وطلب زيلينسكي من طهران “السماح 
بإعـــادة جثث 11 أوكرانيـــا قضوا في 
الحـــادث بحلـــول 19 ينايـــر”، معلنا أن 
الدبلوماسية األوكرانية ستصدر بيانا 

عن قضية “التعويضات”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي 
جاســـتن تـــرودو، أمـــس، إن حكومته 
تامـــا  وتعاونـــا  كامـــال  تحقيقـــا  تريـــد 
مـــن الســـلطات اإليرانيـــة فيمـــا يتعلق 

بالحادث.
وقال مسؤول كبير باإلدارة األميركية 
“مأســـاة  للطائـــرة  إيـــران  إســـقاط  إن 
مروعـــة”، بعـــد اعتـــراف طهـــران بأنها 

أسقطت الطائرة.

“بابكو”: 30 ألف مشارك بختام 
أسبوع “الصحة والسالمة”

المنامة - وزارة األشغال

قـــال وكيل الزراعة والثـــروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح 
إن وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
صرفت مبالغ الدعم لصيادي األسماك 

عن رفع أسعار الديزل. 
ونـــوه أبوالفتـــح إلى أن المســـتحقات 
تعود إلى األشـــهر التســـعة األولى من 

العام الماضي.

صرف الدعم 
للصيادين عن رفع 

أسعار الديزل )17(

)12()05(

البحرين تستذكر بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد البارزة في نهضة سلطنة عمان

المنامة - بنا

بأمر من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، نعى الديوان الملكي أمس، صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة )رحمه هللا(.

وأكـــدت مملكـــة البحريـــن وقوفهـــا إلـــى 
جانب ســـلطنة عمان الشـــقيقة والشعب 
العمانـــي الشـــقيق فـــي هـــذه الظـــروف 
األليمـــة، وتســـتذكر بالعرفـــان والتقديـــر 
بصمـــات الفقيد الكبير البارزة في نهضة 
جميـــع  فـــي  وتطورهـــا  عمـــان  ســـلطنة 
المياديـــن ودوره فـــي تعزيـــز العالقـــات 
األخويـــة التاريخية الوثيقـــة مع مملكة 
البحرين وإسهاماته مع إخوانه أصحاب 
الجاللـــة والســـمو فـــي تأســـيس مجلس 
التعاون لـــدول الخليـــج العربية وتعزيز 
مسيرته المباركة. وبناء على أمر جاللة 

الملك، صدر عن ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة قـــرار أعلن 
فيه الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباًرا 
األعـــالم خاللهـــا  وتنكيـــس  أمـــس  مـــن 
بجميـــع الدوائر الرســـمية داخل المملكة 
وســـفاراتها وبعثاتهـــا الدبلوماســـية في 
الخـــارج. ونعـــت دول عربيـــة وغربيـــة، 
الســـبت، ســـلطان عمـــان، مشـــددة علـــى 
حكمته فـــي معالجة القضايـــا اإلقليمية 
واإلســـالمية وقيادته بالده خالل عهده 

الـــذي اســـتمر نحو 50 عامـــا. وأدى وزير 
بـــن  هيثـــم  العمانـــي  والثقافـــة  التـــراث 
طارق، الســـبت، اليمين الدســـتورية بعد 

تعيينه سلطانا لعمان خلفا للراحل.
وأكد ســـلطان عمان هيثـــم بن طارق بن 
تيمـــور آل ســـعيد، في مراســـم تنصيبه، 
أمـــس، أنه سيســـير خارجيـــا على الخط 
الذي رســـمه الســـلطان قابوس، محافظا 

على العالقات الودية مع الدول كافة.
كما شـــدد علـــى تمســـكه بالمضـــي قدما 
على النهج السامي للسلطان قابوس بن 

سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

الـبــحـــريـــن تعــلــــن الـحــداد 3 أيـــام...
وجاللـة الملـك يأمـر بإقامـة صالة الغائــب

)02(

رحيل السلطان قابوس... رجل الحكمة والسالم

األمين العام لألمم المتحدةسمو رئيس الوزراء

شكر وتقدير لدعم سموه 
المتواصل لجهود إرساء السالم 

وتعزيز التنمية المستدامة

غوتيريس: األمم المتحدة 
يمكنها االعتماد على تأييد 

)03(سموه في هذه األوقات

دبي - العربية نت
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المنامة - بنا

البحرين تعزي رئيس 
أوكرانيا

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
السمو  صاحب  الـــوزراء  ورئــيــس  خليفة  آل  عيسى 
وولــي  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
لرئيس  الــنــائــب األول  الــقــائــد األعــلــى  نــائــب  الــعــهــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
إلى  ومــواســاة  تعزية  بــرقــيــات  خليفة  آل  حمد  بــن 
حــادث  ــر  إث زيلينسكي؛  فالديمير  أوكــرانــيــا  رئــيــس 
طائرة الركاب األوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.  
ــوزراء  ــ كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي رئــيــس ال
القائد  نــائــب  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
برقية  الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى 
أوليكسي  أوكرانيا  وزراء  رئيس  إلى  مماثلة  تعزية 

هونشاروك.

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة برقية تعزية إلى أخيه سلطان عمان 
الشـــقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل 
ســـعيد بوفاة جاللة الســـلطان قابوس بن سعيد )رحمه 

هللا(، هذا نصها:
صاحـــب الجاللة األخ العزيز الســـلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد حفظه هللا
سلطان عمان الشقيقة

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته...
تلقينـــا ببالـــغ الحـــزن وعميـــق األســـى نبأ رحيـــل أخينا 
صاحـــب الجاللة الســـلطان قابوس بن ســـعيد ســـلطان 
عمـــان رحمه هللا. وأننا إذ نعـــرب لجاللتكم عن خالص 
تعازينـــا وصادق مواســـاتي األخوية فـــي هذا المصاب 
الجلـــل بفقـــدان قائـــد كريـــم عرفتـــه األمتـــان العربيـــة 
واإلســـالمية بمواقفه الجليلة التي طالما تركت آثارها 
الخيـــرة على شـــعوب هاتيـــن األمتين. داعيـــن المولى 
عـــز وجـــل أن يلهم جاللتكـــم والعائلة الكريمة وشـــعب 

ســـلطنة عمـــان الشـــقيق الصبـــر والســـلوان فـــي هـــذه 
الخسارة الكبيرة التي نشارككم أحزانها وأن يمن على 
جاللته بفيض رحمته الواســـعة ويدخله فسيح جناته، 

انه سميع مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون
أخوكم
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وبعـــث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة برقية تعزية إلى أخيه 
ســـلطان عمان الشـــقيقة صاحـــب الجاللة الســـلطان 
هيثـــم بن طـــارق آل ســـعيد بوفـــاة جاللة الســـلطان 

قابوس بن سعيد )رحمه هللا(، هذا نصها:
صاحـــب الجاللـــة األخ العزيـــز الســـلطان هيثـــم بـــن 

طارق آل سعيد  حفظه هللا
سلطان عمان الشقيقة

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته وبعد،،
فإننـــا لنـــود أن نعبـــر لجاللتكـــم ولألســـرة الكريمـــة 
تعازينـــا  خالـــص  عـــن  الشـــقيق  العمانـــي  وللشـــعب 

ومواســـاتنا فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه بـــأذن هللا تعالى 
فقيـــد األمـــة العربيـــة واإلســـالمية أخينـــا صاحـــب 
الجاللـــة الســـلطان قابوس بن ســـعيد ســـلطان عمان 
طيـــب هللا ثراه ورحمه رحمة واســـعة لقاء ما حققه 
لوطنـــه وألمتـــه العربيـــة واإلســـالمية مـــن إنجازات 
طيبة كبيرة طوال مســـيرة عطاء حكيمة مشـــهودة 

لها.
وإننـــا لنســـتذكر بـــكل التقديـــر الـــدور الكبيـــر الـــذي 
اضطلـــع بـــه الراحـــل الكريـــم فـــي التعامل  مـــع كافة 
القضايـــا المفصليـــة التـــي مـــرت بهـــا امتنـــا العربيـــة 
واإلسالمية، وقيادة ســـلطنة عمان لتحقيق النهضة 
الشاملة على كافة المستويات، وإسهاماته المتميزة 
فـــي إنجاح مســـيرة مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
النبيلـــة تجـــاه مجمـــل القضايـــا  العربيـــة ومواقفـــه 

العربية واإلسالمية.
داعيـــن المولـــى عز وجـــل أن يتغمد الراحـــل الكريم 
بواســـع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وأن يوفق 
جاللتكـــم ويمدكـــم بعونـــه لمواصلـــة مســـيرة الخير 
والتقـــدم فـــي  ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة، وان يلهـــم 

جاللتكم واألسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق 
الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين

كما بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تعزية 
إلـــى صاحب الجاللة الســـلطان هيثـــم بن طارق آل 
سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة جاللة السلطان 

قابوس بن سعيد رحمه هللا، هذا نصها:
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 

حفظه هللا
سلطان ُعمان الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
بقلـــوب مؤمنة بقضاء هللا وقـــدره تلقينا خبر وفاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا صاحـــب الجاللـــة الســـلطان 

قابـــوس بن ســـعيد ســـلطان ُعمـــان رحمـــه هللا، وإذ 
نبعـــث بخالـــص التعـــازي وصـــادق المواســـاة إلـــى 
العمانـــي  وللشـــعب  الكريمـــة  ولألســـرة  جاللتكـــم 
الشـــقيق، مســـتذكرين ما قدمـــه الســـلطان قابوس 
العربيـــة  ثـــراه تجـــاه قضايـــا األمتيـــن  طيـــب هللا 
واإلســـالمية، وإســـهاماته التـــي شـــهد لهـــا الجميـــع 
في بناء نهضة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة عبر مسيرة 

حافلة بالعطاء.
 داعيـــن المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد 
بواســـع رحمته وغفرانه وأن يســـكنه فسيح جناته 
ويجزيـــه عن وطنه وأمتـــه خير الجـــزاء وأن يلهم 
الجميـــع جميـــل الصبر وحســـن العـــزاء، وأن يوفق 
جاللتكـــم ويســـدد خطاكم لمواصلة مســـيرة الخير 
والنماء في الشقيقة سلطنة ُعمان. إنا لله وإنا إليه 

راجعون

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

السلطنة يـــعـــزون  ــعــهــد  ال ولـــي  ــو  ــم وس الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ــو  ــم وس ــمــلــك  ال ــة  ــال ج

السلطان قابوس قائد كريم وله مواقف خيرة على الشعوب

المنامة - بنا

بأمـــر من عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، نعى الديوان الملكي أمس، صاحب 
الجاللـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد ســـلطان عمان 

الشقيقة )رحمه هللا(، وفيما يلي نص البيان:
بسم هللا الرحمن الرحيم

“يـــا أيتهـــا النفـــس المطمئنة ارجعـــي إلى ربـــك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

صدق هللا العظيم
بنفـــس راضيـــة مؤمنـــة بقضـــاء هللا وقـــدره، وبقلـــوب 
خاشـــعة مفعمة باإليمان والرضا بما كتبه هللا عز وجل 
وقســـمه، ينعـــى حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه، صاحـــب الجاللة الســـلطان قابوس بن ســـعيد 
سلطان عمان الشقيقة رحمه هللا الذي انتقل إلى جوار 
ربـــه بعد عمـــر حافل بالعطـــاء واإلنجـــازات في خدمة 
شعبه وأمته العربية واإلسالمية ونصرة قضاياها. وإذ 

تؤكد مملكة البحرين وقوفها إلى جانب ســـلطنة عمان 
الشـــقيقة والشعب العماني الشـــقيق في هذه الظروف 
األليمـــة لتســـتذكر بالعرفـــان والتقدير بصمـــات الفقيد 
الكبيـــر البارزة في نهضة ســـلطنة عمـــان وتطورها في 
كافـــة الميادين وبدوره فـــي تعزيز العالقـــات األخوية 
التاريخيـــة الوثيقـــة مـــع مملكـــة البحريـــن وإســـهاماته 
مـــع إخوانـــه أصحـــاب الجاللـــة والســـمو في تأســـيس 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته 

المباركة.

إن مملكة البحرين، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق 
مواســـاتها إلـــى صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بن 
طـــارق آل ســـعيد ســـلطان عمان وإلـــى العائلـــة المالكة 
الكريمة وحكومة وشـــعب ســـلطنة عمـــان، ضارعًة إلى 
المولـــى العلي القديـــر أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ويســـكنه فســـيح جناته ويلهم العائلـــة المالكة الكريمة 

والشعب العماني الشقيق جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وبناء على أمر جاللة الملك، صدر عن ولي العهد نائب 

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

قرار جاء فيه:
حـــداًدا علـــى روح الفقيـــد الراحـــل صاحـــب الجاللـــة 
الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد ســـلطان عمان الشـــقيقة 
رحمـــه هللا، يعلـــن الحـــداد الرســـمي لمـــدة ثالثـــة أيـــام 
اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم وتنكيـــس األعـــالم خاللهـــا بجميع 
الدوائـــر الرســـمية داخل المملكـــة وســـفاراتها وبعثاتها 

الدبلوماسية في الخارج.

إعالن الحداد الرسمي وتنكيس األعالم 3 أيام على السلطان قابوس

خالد بن عبداهلل: جهود متواصلة لجعل البحرين من أهم المراكز الحضارية
أكــد نائــب رئيــس مجلــس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية التحتية الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مــدن مملكــة البحريــن تمتلــك مقومات عمرانية عريقة وتاريًخــا غنًيا بالمنجزات الثقافية والحضاريــة، وهو ما يدعو الجميع 
للتعاون والتكاتف من أجل الحفاظ على هذه المنجزات واســتثمارها في صناعة بنية تحتية تســاهم في جهود تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة وتعزيز موقع البحرين الحضاري على مستوى المنطقة والعالم.

برعايـــة  أمـــس  تفضلـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
االحتفاليـــة التـــي أقامتهـــا هيئـــة البحريـــن 
زوار طريـــق  مركـــز  فـــي  واآلثـــار  للثقافـــة 
بفـــوز  احتفـــاًء  المحـــرق؛  بمدينـــة  اللؤلـــؤ 
مشـــروع إحيـــاء منطقـــة المحـــرق بجائـــزة 
اآلغا خـــان للعمارة 2019، بحضور رئيســـة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفة، وعـــدد من الوزراء، 
وأعضاء السلك الدبلوماسي سفراء الدول 
الشـــقيقة والصديقة، ورئيـــس جائزة اآلغا 
خان للعمارة فاروق ديراخشـــاني، وأعضاء 

لجنة تحكيم الجائزة.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الشـــيخ خالـــد بـــن 
البحريـــن  فـــي  الثقافـــة  “حققـــت  عبـــدهللا 
العديـــد مـــن المنجـــزات التي ســـاهمت في 
المســـتويات  علـــى  المملكـــة  مكانـــة  رفـــع 
اإلقليميـــة والعالميـــة؛ بفضل مـــا يلقاه هذا 
القطـــاع الحيوي من دعم واهتمام من لدن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإيمـــان الحكومـــة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  برئاســـة رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 

ومســـاندة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بأهمية الـــدور الذي يلعبه 
القطـــاع الثقافي في الترويج للمكتســـبات 
الوطنية علـــى األصعدة كافة ودعم صورة 

المملكة في المحافل المختلفة”.
بنـــت  مـــي  للشـــيخة  شـــكره  عـــن  وأعـــرب 
مـــن ســـاهم  وإلـــى كل  آل خليفـــة  محمـــد 
فـــي تأهيـــل المحـــرق للفـــوز بجائـــزة اآلغا 
خـــان للعمـــارة للعـــام 2019، مؤكـــًدا أن هذا 
الفوز يجســـد العمل الـــدؤوب والمتواصل؛ 
لتصبـــح البحريـــن واحدة من أهـــم المراكز 
الحضارية الجاذبة لألنشـــطة االســـتثمارية 

واالقتصادية والسياحية والثقافية.
المحـــرق  منطقـــة  إحيـــاء  مشـــروع  وكان 
قـــد انطلـــق ضمـــن جهـــود ترميـــم وإعـــادة 
اســـتخدام الصـــروح التـــي قـــام بهـــا مركـــز 
الشـــيخ إبراهيم بـــن محمـــد آل خليفة منذ 
الحًقـــا  المشـــروع  ليتطـــور   ،2002 العـــام 
ويصبح نموذًجا للشـــراكة والتعاون ما بين 
القطاعيـــن األهلـــي والعـــام، إذ تعمـــل هيئة 

البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار علـــى اســـتكمال 
موقـــع “طريق اللؤلؤ” المســـجل على قائمة 

التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. 
التـــوازن  إعـــادة  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
للتركيبـــة الديمغرافيـــة للمحرق وتشـــجيع 
العائـــالت البحرينيـــة على العـــودة للمدينة 
من خالل تطوير البنية التحتية األساســـية 
وإدخال تحســـينات على المرافق واألماكن 

المجتمعية والثقافية.
وفي كلمـــة لها خالل الحفل، قالت رئيســـة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار “إن موقع 
طريق اللؤلؤ الذي يجســـد حقبـــة تاريخية 
غنيـــة ومهمـــة مـــن تاريخ مملكـــة البحرين، 
يشـــهد اليوم تحقيـــق منجز حضاري جديد 
مـــع فوز مدينة المحـــرق بجائزة اآلغا خان 

للعمارة للعام 2019.
وأضافـــت “مًعـــا نحتفـــي بهـــذا الفـــوز الذي 
نحققـــه بفضل الدعـــم الكبير الـــذي تحظى 
بـــه الثقافـــة مـــن قيـــادة حضـــرة صاحـــب 
التعـــاون  وبفضـــل  البـــالد،  ملـــك  الجاللـــة 
البناء والحرص المشـــترك الذي نلمســـه من 
المؤسســـات الرســـمية كافـــة، كمـــا ويعكس 

هذا الفوز جهود ســـنوات طويلة من العمل 
التاريخيـــة  المثمـــر إلعـــادة إحيـــاء مدننـــا 
القديمة وإعـــادة القيمة الحضارية المميزة 
العالـــم  عليهـــا  ليتعـــرف  البحريـــن  لمملكـــة 

أجمع”.
الشـــكر  بجزيـــل  مـــي  الشـــيخة  وتوّجهـــت 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  إلـــى  واالمتنـــان 
الـــوزراء؛ لتفضلـــه برعايـــة حفـــل االحتفاء 
بفـــوز المحرق بجائـــزة اآلغا خـــان، ودعمه 
لمشـــاريع وبرامـــج هيئـــة البحريـــن للثقافة 

واآلثار.
وتهـــدف جائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة التي 
تأسست العام 1977، إلى تحدید وتشجیع 
األفـــكار الرائـــدة في مجـــال البنـــاء، والتي 
تنجـــح فـــي تلبیـــة احتیاجـــات وطموحات 

المجتمعـــات التـــي یوجـــد المســـلمون فیھا 
بشكل كبیر.

مـــن جانبه، أشـــاد رئيس جائـــزة اآلغا خان 
للعمـــارة في كلمته خالل الحفل، بمشـــروع 
بـــدور  منوًهـــا  المحـــرق،  منطقـــة  إحيـــاء 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة وفريق 
العمل في إحيـــاء التراث الحضاري لمملكة 
البحرين والحفاظ على هوية وإرث مدينة 
المحـــرق، معرًبـــا عـــن فخـــره بالحضور في 
المدينـــة، حيـــث مشـــروع إحيـــاء منطقـــة 

المحرق الفائز بجائزة اآلغا خان للعمارة.
أمـــا عضو اللجنـــة التوجيهيـــة لجائزة اآلغا 
خان للعمارة محمد األسد، فتوجه بالتهنئة 
إلـــى فريـــق عمـــل مشـــروع إحيـــاء منطقة 
المحـــّرق، قائاًل “تفتخر الجائزة بالمشـــروع 

الفائـــز لكونـــه يرتقـــي إلـــى المســـتوى الذي 
تســـعى إليـــه الجائـــزة مـــن خـــالل تعاملـــه 
مع التـــراث، والذاكـــرة الجماعيـــة، وإحياء 
المدينـــة، والســـياحة والبيئـــة االجتماعيـــة 

وغيرها”.
وعلـــى هامـــش الحفـــل، قـــام الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا بالتجـــول فـــي مســـار طريـــق 
اللؤلؤ، وزيارة بيت فتح هللا “ُنزل الســـالم” 
المتفـــّرع من مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة 
والبحـــوث، الـــذي افتتح فـــي أكتوبر 2019 
بدعـــم من دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، وُيفتتح قريًبا فناؤه ومســـاحاته 
الستقبال زّوار مسار اللؤلؤ كأول فندق يقع 

ضمن هذا السياق.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أمر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة صالة الغائب على روح  «
الفقيد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة )تغمده الله بواسع رحمته( في 

جميع مساجد مملكة البحرين.

جاللة الملك يأمر بإقامة صالة الغائب على روح السلطان قابوس

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي  «
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة إلى صاحب 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون سلطان عمان
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وفاًء بوفاء

Û  ســجدة لله، دعاًء إلى الســماء، شــكًرا على نعمة الشــفاء، وشــكًرا على
ســفرة الوفــاء، بأقــل الكلمــات وأكثــر مــن المعانــي الجميلة، اســتقبلنا 
بالحــب، بالفــرح، باألحاســيس الشــجية تلــك الزيــارة المباركــة التــي 
قــام بهــا عاهــل البــالد المفــدى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه لمقــر األب الرئيس، صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفه شــفاه هللا وعافاه، 
فــي ألمانيــا االتحاديــة قبل أيــام، بحضــور النجل الوفــي نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفــة حفظه هللا 
ورعاه ونجلي جاللته الممثل الشخصي لجاللته سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه وقائد الحرس الملكي البحريني 
مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة حفظــه هللا ورعــاه وعدد من 
أفــراد األســرة الحاكمــة الكريمةكانــت الزيــارة ملمحــا مــن مالمــح 
الوفــاء الــذي تعلمنــاه مــن قادتنــا، ومشــينا على هــداه منذ عصور 
التاريــخ الخليفيــة األولــى، المهــد كان وفــاًء بوفــاء، والمنبــع كان 
دعــاًء وعرفانــا، والمصــب كان ومــازال وســيظل فــي عروقنا حًبا 
وفخــًرا، عــًزا وقــدًرا، أمانــة ســيحملها كل مواطــن ليضعهــا وديعة 

غالية ؛من أجل رخاء وازدهار هذا الوطن.
Û  ،العاهــل المفــدى يلتقي العم العزيز؛ لالطمئنان على صحة ســموه

هــو تقليــد ليس علــى مملكة البحريــن بجديد، وهــو واجب، ليس 
علــى رئيســنا الغالــي بكثيــر، وهــي ســنة حميــدة توارثناهــا مــن 

األجداد، والتزمنا بها إلى يوم الدين.
Û  جاللة العاهل المفدى بوفائه واشتياقه ودماثة خلقه، والعم الغالي

بقدرته وشموخه وفرحته بلقاء العاهل والعائلة الكريمة، كل ذلك 
جاء ليعطي األمم والشعوب درًسا في التكاتف والتالحم، تدريًبا 
عملًيــا لكيفيــة إدارة شــؤون األمــم المتحضــرة انطالًقــا من البيت 
وانتهــاًء بالوطــن، توثيًقا تاريخًيا لمســيرة أســرة تفهــم في فنون 

المبادرات اإلنسانية الرائعة، والمطارحات الوطنية الجامعة.
Û  إن نعمــة الشــفاء التــي مــنَّ هللا بهــا علــى رئيــس الــوزراء صاحب

الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعاه جاءت 
بــرًدا وســالًما علــى البحريــن كلهــا، قيــادة وحكومــة وشــعًبا، على 
المنطقــة بأســرها، حيــث قادتهــا يســألون ووجهاؤهــا يتتبعــون، 
وشــعوبها ينتظرون، األمة كلها يا صاحب الســمو تنتظر مقدمكم 

القريب، وطلتكم البهية، وعودتكم الميمونة.
Û  ،األمــة كلها يــا أمير قلوبنا الُمحب، ويا باني نهضة بالدنا الحديثة

ألــف حمــد وألف شــكر لك يا رب، فاألمل قــد تحقق، والرجاء وقد 
صــار قاب قوســين أو أدنــى، والدعوات وقد اســتجاب لها المولى 

عز وجل.
Û  إن مملكــة البحريــن لهي في أشــد الشــوق إليكم، ولهي في أســعد

لحظاتها تتابع الصور واللقطات الحية، وجاللة العاهل يحتضنكم 
بالمحبــة الخالصــة، والفرحــة الغامــرة، والجديــة فــي االطمئنــان 
علــى صحــة ســمو األب الرئيس، األســرة الخليفية كلها، والشــعب 
البحرينــي عــن بكرة أبيــه، والمنطقة بأســرها، جميعهــم ينتظرون 
اللحظة التي تتوقف فيها محركات طائرتكم المباركة على أرض 
الخلــود، عائــدة مــن رحلــة الصحــة والعافيــة، من طريق الســالمة 
واألماني المترامية، من معاناة تراجعت، وسحب تالشت، ورياح 
عصفت، لكننا والحمد لله نشهد اليوم ذلك الرجاء المهيمن وكأنه 

فعاًل وحقيقة، وعماًل جلياًل، ومشروًعا وطنًيا خالًصا.
Û  ،الوفــاء جــزء مــن إنســان رائــع يعيــش علــى هــذه األرض الطيبــة

أهلنــا وأحبائنــا،  لــم يســتعِص علــى  المنــال  بعيــد  والنــداء حلــم 
والشفاء من عند هللا عز وجل هو الذي أسبغ على الرئيس بنعمة 
الصحة وتمام العافية، وعلى شــعبنا بالســعادة والفرح، وحمًدا لله 

على سالمتكم.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من األمم المتحدة
شـــكر وتقديـــر لدعـــم ســـموه المتواصـــل لجهـــود إرســـاء الســـام وتعزيـــز التنميـــة المســـتدامة

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة، رســـالة خطية مـــن األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس، 
أعرب فيها عن خالص الشـــكر والتقدير 
لما يوليه ســـمو رئيـــس الوزراء من دعم 
وتأييـــد متواصـــل لدفـــع جهـــود األمـــم 
المتحدة من أجل إرساء السالم وتعزيز 
التنمية المســـتدامة والشـــاملة وحقوق 

اإلنسان للجميع.
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  وعبـــر 
في رســـالته، عـــن تقديره للرســـالة التي 
تلقاها من صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، بمناســـبة االحتفال بيوم األمم 
المتحـــدة، ومـــا حملتـــه من تأكيـــد على 
البحريـــن علـــى تعزيـــز  حـــرص مملكـــة 
المتحـــدة  األمـــم  مـــع  الوثيـــق  تعاونهـــا 
المتخصصـــة،  ووكاالتهـــا  ومنظماتهـــا 
ودعـــم ســـموه لجهـــود األمـــم المتحـــدة 
ودورها في إرســـاء الســـالم واالستقرار 

والتنمية في العالم.
وقـــال جوتيريـــس في رســـالته “إنه من 
المشـــجع أن نـــدرك أن األمـــم المتحـــدة 
يمكنها االعتماد على تأييد ســـموكم في 
هـــذه األوقـــات التي نواجه فيهـــا الكثير 

من التحديات والمخاطر”.

العليـــا واألهـــداف،  الُمثـــل  أن  وأضـــاف 
األمـــم  فـــي ميثـــاق  المنصـــوص عليهـــا 
المتحدة، ال تزال تشـــكل منارة ونبراًسا 
لدفع الجهود المشتركة؛ من أجل إحالل 
الســـالم في العالم ودفع جهـــود التنمية 

المستدامة والشاملة.
وأعـــرب األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
عن تطلعه إلى مشـــاركة صاحب السمو 

الملكـــي رئيس الـــوزراء، فـــي االحتفال 
بالذكرى الســـنوية الخامســـة والسبعين 
لمنظمـــة األمم المتحدة، لالســـتماع إلى 
آراء ســـموه ضمـــن حـــوار عالمـــي عـــن 
أفضـــل الســـبل التـــي يمكـــن مـــن خاللها 
لألمم المتحدة التصدي للتحديات التي 

تواجه العالم في المستقبل.
ويشـــار إلـــى أن منظمة األمـــم المتحدة 

إلنشـــائها   75 الــــ  الذكـــرى  فـــي  تعتـــزم 
التـــي تحـــل فـــي العـــام الحالـــي 2020 
إطـــالق حـــوارا، هـــو األوســـع واألشـــمل 
العالميـــة  الشـــراكة  دور  بشـــأن  عالمًيـــا، 
إذ  المنشـــود.  المســـتقبل  تشـــكيل  فـــي 
سيتم عرض اآلراء واألفكار المطروحة 
فـــي الحوارات علـــى قادة العالـــم وكبار 
مســـؤولي األمـــم المتحدة في مناســـبة 
 75 الـــدورة  خـــالل  المســـتوى  رفيعـــة 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة التي 

سيتم ُتنظيمها في سبتمبر 2020.
وأطلقـــت األمـــم المتحـــدة اعتبـــارا مـــن 
 ”UN75“ حملـــة   ،2020 الجـــاري  ينايـــر 
جميـــع  علـــى  حـــوارات  تضـــم  والتـــي 
األصعـــدة وفـــي جميـــع مناطـــق العالـــم 
بهـــدف الوصـــول إلـــى أكبر عـــدد ممكن 
آمالهـــم  إلـــى  لالســـتماع  النـــاس  مـــن 
ومخاوفهـــم؛ ولالســـتفادة مـــن أفكارهم 
وخبراتهـــم، في معالجة التحديات التي 
يمـــر بهـــا العالـــم بدايـــًة من أزمـــة المناخ 
والتحـــوالت الديموغرافيـــة إلـــى مســـار 
التكنولوجيـــا؛ تفعيـــاًل للعمـــل الجماعـــي 
المشـــترك وتعزيـــزا للتعـــاون الدولي من 
أجـــل جعـــل العالـــم أفضل حـــااًل بحلول 
العام 2045، أي بحلول الذكرى السنوية 

المئة إلنشاء األمم المتحدة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  مـــن  كل  قـــام 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البلديـــات 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني الشـــيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل الوزارة 
لشؤون األشغال أحمد الخياط والوكيل 
المساعد بوزارة األشغال لمشاريع البناء 
والصيانـــة بالـــوزارة الشـــيخ مشـــعل بـــن 
محمد آل خليفة ورئيس قســـم األسواق 
والممتلـــكات فـــي بلدية أمانـــة العاصمة 
ريـــم بوجيـــري بزيـــارة تفقديـــة لألعمال 

التطويرية لسوق المنامة المركزية.
وصرح وكيل البلديات بأن الوزارة بدأت 
التطويـــر،  برنامـــج  بتنفيـــذ   2017 منـــذ 
بشـــؤون  المختصيـــن  مـــع  بالتنســـيق 
األشغال، إذ تم تزويد األسواق المركزية 
بخدمـــة التكييف المركـــزي، وتاله البدء 

بتنفيذ مشـــروع تطوير أسواق األسماك 
واللحوم المركزيـــة بكلفة إجمالية بلغت 

253000 دينار. 
وأوضـــح “تضمـــن المشـــروع اســـتبدال 
بمنصـــات  والتقديـــم  العـــرض  منصـــات 
مـــع  تتوافـــق  ومواصفـــات  جديـــدة، 
المعايير الصحية المحددة لبيع اللحوم، 
التزاما برفع مســـتوى جـــودة الخدمات، 

وتضمـــن العمـــل تجديدا متكامـــال لـ 92 
وحـــدة تجاريـــة، تتمثـــل فـــي فرشـــات 
األرضيـــات  الســـتبدال  إضافـــة  البيـــع، 
لمبنـــى  شـــاملة  داخليـــة  وصيانـــة 
ســـوق اللحـــم المركزيـــة، ومـــن المزمـــع 
االنتهاء من تنفيذ المشـــروع وتســـليمه 
للمختصيـــن بأمانـــة العاصمة مـــع نهاية 

فبراير المقبل”.

وكيال “األشغال” و“البلديات” يتفقدان األعمال التطويرية بالسوق المركزية
253 ألف دينار لتطوير أسواق األسماك واللحوم

المنامة - جمعية البحرين للتخطيط اإلستراتيجي

للتخطيـــط  البحريـــن  جمعيـــة  تســـتعد 
بـــن  إبراهيـــم  برئاســـة  اإلســـتراتيجي 
خليفة الدوســـري وعضوية كل من هالة 
صليبيخ نائب الرئيس وسوزان عجاوي 
ونزار البصري ويوسف دشكوني األمين 
المالـــي وأحمـــد البنـــا وباســـم البحارنـــة 
لعقـــد  الســـر  أميـــن  العـــرادي  ومحمـــد 
جمعيتهـــا العموميـــة وانتخـــاب مجلـــس 
اإلدارة للـــدورة المقبلة وتحديث بيانات 
األعضاء، اعتباًرا من اليوم األحد ولغاية 
14 يناير 2020 من الساعة 4 عصًرا حتى 
7 مســـاًء بمقر الجمعية بمنطقة العدلية، 
ينايـــر   26 االجتمـــاع  ســـيعقد  حيـــث 
الجاري.ودعـــت الجمعيـــة الراغبيـــن في 
الترشح للحضور الشخصي واصطحاب 

نســـخة من البطاقة الشخصية والسيرة 
الذاتية وملء استمارة الترشيح.

تـــم  الحالـــي  اإلدارة  مجلـــس  أن  يذكـــر 
تعيينـــه بقـــرار رســـمي مـــن وزيـــر العمل 
والشـــؤون االجتماعيـــة بصـــورة مؤقتة؛ 
مـــن أجل الحفـــاظ على كيـــان وديمومة 
الجمعيـــة، وتـــم اختيار رئيـــس وأعضاء 

العمـــل  وزارة  مـــن  اإلدارة  مجلـــس 
والشؤون االجتماعية وبقرار رسمي من 
وزيـــر العمـــل والشـــؤون االجتماعية؛ لما 
يتمتـــع به هـــؤالء النخبة مـــن قدرة على 

إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة. 
ونـــوه رئيـــس مجلـــس اإلدارة المؤقـــت 
والمعيـــن إلى أهمية الجمعية التي تمثل 
الرؤية المشـــتركة لتطلعات المؤسســـات 
لبنـــاء  الملحـــة  والحاجـــة  المســـتقبلية 
مستقبل المجتمع المدني بصورة علمية 

كنموذج مرغوب نسعى للوصول إليه.
الخبـــرات  ألصحـــاب  الدعـــوة  ووجـــه 
والمهتميـــن بالتخطيط للتقدم للترشـــح 
للســـنتين  المنتخـــب  اإلدارة  لمجلـــس 
المقبلتيـــن، علًما أن االنتخابات ســـتكون 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بإشـــراف 

االجتماعية.

إبراهيم الدوسري

اإلدارة لــمــجــلــس  ــح  ــرش ــت ــل ل الــراغــبــيــن  ــوة  ــ دعـ
“التخطيط اإلستراتيجي” تستعد لعقد عموميتها

االرتقاء بأواصر التعاون الثنائي مـع تايلنـد
ـــوزراء للوفـــد ـــات ســـمو رئيـــس ال ـــن خليفـــة ينقـــل تحي ســـمو الشـــيخ ســـلمان ب

نيابـــة عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استقبل مستشار 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، ســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة أمس، وزيـــر خارجية 
مملكـــة تايلند الصديقـــة دون برامودوينـــاي والوفد 
المرافـــق لـــه، الـــذي يقـــوم بزيـــارة رســـمية لمملكـــة 
البحريـــن، حيـــث بحـــث ســـموه معـــه ســـبل تعزيـــز 
عالقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف 

المجاالت.
وخالل اللقاء، نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة للوفد تحيات رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتمنيات 
سموه لمملكة تايلند الصديقة دوام الرفعة والتقدم.

وأشـــاد سمو مستشـــار صاحب السمو الملكي رئيس 
البحرينيـــة  العالقـــات  إليـــه  وصلـــت  بمـــا  الـــوزراء 
التايلنديـــة من تطور مســـتمر، يعكس مـــا يربط بين 
البلدين من عالقات تعاون متميزة وتفاهم وتنسيق 
مشترك تجاه العديد من القضايا اإلقليمية والدولية.

وأكـــد ســـموه حرص مملكـــة البحرين علـــى االرتقاء 
بأواصـــر التعاون الثنائي مـــع مملكة تايلند الصديقة 
والوصول بها إلى المســـتويات التي تلبي التطلعات 
المشتركة، وبما يعود بالخير على البلدين والشعبين 

الصديقين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد وزيـــر خارجيـــة مملكـــة تايلنـــد 
بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء في دعم ومســـاندة كل ما يعزز من عالقات 
التعـــاون الوثيقة بين البلديـــن الصديقين، مؤكدا أن 
جهود سموه أثمرت في بناء نموذج متميز للعالقات 
االحتـــرام  بوافـــر  يحظـــى  ســـموه  وأن  الثنائيـــة، 
والتقدير في مملكة تايلند على المستويين الرسمي 

والشعبي.
ونـــوه إلـــى أن مملكـــة تايلنـــد حريصـــة علـــى تعزيز 

التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي كل مـــا يرتقـــي 
بالعالقات الثنائية بين البلدين ويســـهم في تحقيق 
األهداف المشتركة في مجاالت التنمية واالستقرار 

فـــي القـــارة اآلســـيوية والعالم، مشـــيدا بما تشـــهده 
مملكـــة البحريـــن مـــن نهضـــة وتطـــور فـــي مختلـــف 

المجاالت.

المنامة - بنا

األمين العام لألمم المتحدةسمو رئيس الوزراء

غوتيريس: من المشجع أن ندرك أن 
األمم المتحدة يمكنها االعتماد على 

تأييد سموه في هذه األوقات

نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. سمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبل وزير خارجية تايلند



ســـاحل كرباباد عبارة عن مدينة مالٍه 
شـــعبية. الفـــرح البحرينـــي تجده بكل 
تفاصيلـــه فـــي تفاصيـــل هـــذا الموقـــع 

القريب من الشخصية البحرينية.
تتحول المنطقة الترابية أمام الساحل 
إلى منطقة ترفيهية ممتلئة بالمطاعم 

الشـــعبية وطـــاوالت األســـر المنتجـــة 
وألعاب األطفال المتنوعة.

المهمـــة األصعب في هـــذا اليوم رحلة 
البحث عن موقف مناســـب للســـيارة. 
وبعـــد ركنهـــا تبـــدأ جولـــة ممتعـــة بين 
العفويـــة بمبيعاتهـــا  المنطقـــة  أرجـــاء 

وناسها.
وأصبح لكل كشك موقع معروف مثل 
المحالت المشهورة. لن تضل طريقك 
فـــي الوصول إليـــه إذا أوصاك صديق 
أو قريب بتجربة برغر أو حلويات من 

محل معين.
والالفتـــات  للبروتوكـــول  وجـــود  ال 
الرسمية بهذا الموقع. العفوية دليلك.

ساحل كرباباد... مدينة مالٍه شعبية
ــيــلــك الـــعـــفـــويـــة دل الـــرســـمـــيـــة...  ــات  ــ ــت ــ ــاف ــ وال ــول  ــوكـ ــروتـ ــبـ ــلـ لـ ال وجــــــود 
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والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
البحرية بوزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
نبيـــل أبوالفتـــح إن وزارة الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطني صرفت مبالغ 
الدعـــم لصيادي األســـماك عن رفع 
أســـعار الديزل، منوها إلى أن تلك 
المســـتحقات تعـــود إلـــى التســـعة 
أشـــهر األولـــى مـــن العـــام الماضي 
)2019(، فيمـــا يتـــم العمـــل إلنهاء 
باألشـــهر  الخاصـــة  اإلجـــراءات 

الثالثة األخيرة من 2019. 
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الدعم موجه 
ألصحـــاب رخص صيد األســـماك، 
عن العام الماضي )2019(، بمقدار 
لـــكل صيـــاد عـــن كل  300 دينـــار 

شهر.

وفـــي هذا الصدد، أشـــاد أبوالفتح 
بتعـــاون وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني في تســـريع صرف المبالغ 
األســـماك؛  لصيـــادي  المســـتحقة 
انطالقـــا من الحـــرص على توفير 

الدعم لهم. 
وذكر أن هذا الدعم يأتي انسجاما 
مـــع توجهات الحكومـــة بالنهوض 

بقطاع الصيد على اعتباره ركيزة 
مهمـــة فـــي جهـــود تحقيـــق األمن 
الغذائي لمملكة البحرين، والتزاما 
المتاحـــة  الدعـــم  ســـبل  بتوفيـــر 

للعاملين في هذا القطاع.

الدعم يأتي 
انسجاما مع 

توجهات الحكومة 
بالنهوض بقطاع 

الصيد
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  صـــّرح وزيـــر 
ماجد النعيمي بأن الوزارة بصدد 
إعـــداد اختبـــارات للراغبيـــن من 
أولياء األمور فـــي ترفيع أبنائهم 
من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر 
الصـــف  إلـــى   2013 وديســـمبر 
الثانـــي االبتدائـــي، والذيـــن تعّذر 
تســـجيلهم فـــي العـــام الماضـــي؛ 
بسبب عدم بلوغهم سن السادسة 
الميـــالدي فـــي  التاريـــخ  حســـب 
وفقـــا  الدراســـي،  العـــام  بدايـــة 
لمـــا جـــاء فـــي المـــادة األولى من 
القانـــون رقـــم )27( لســـنة 2005 
بشأن التعليم، إذ سيلتحق أولئك 
الطلبـــة بالصـــف األول االبتدائي 
في بداية العام الدراســـي المقبل 

بشـــكل اعتيادي، ثم ســـيتم عمل 
اختبـــارات الترفيع لهم في بداية 
شهر أكتوبر 2020، والتي تشمل 

المواد األساسية.

امتحانات الترفيع للثاني االبتدائي مطلع أكتوبر

أكد النائب هشـــام العشـــيري أن الحكومة 
قامـــت بصـــرف المبالـــغ المرتبطـــة بدعـــم 
الديـــزل المقـــدم للصيادين قبل أيـــام، إذا 
أودعـــت المبالـــغ في حســـابات الصيادين 

بأثر رجعي عن 9 شهور للعام 2019.
وأشـــاد العشـــيري باالهتمـــام والدعم غير 
المحـــدود الـــذي يوليـــه ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
فـــي متابعـــة الملفـــات التـــي تعنـــى بأبناء 
الشـــعب، وما يصدر من جانب ســـموه من 
توجيهـــات تصب في اتجاه تلبية مطالب 
المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة التي 

يحصلون عليها.
ولفت إلـــى أن ما صدر من أوامر من قبل 
ســـمو ولي العهد سواء بشأن تخصيص 5 

آالف وحدة إســـكانية لجميـــع محافظات 
المســـتمرة  بالتوجيهـــات  أو  المملكـــة، 
مـــن  والمســـؤولين  للـــوزراء  جانبـــه  مـــن 
علـــى  والتعـــرف  المناطـــق  زيـــارة  أجـــل 
احتياجاتهـــا، إنمـــا ينم عن حرص ســـموه 
فـــي اســـتيعاب احتياجـــات المواطنيـــن، 
أطروحـــات  مـــع  اإليجابـــي  والتفاعـــل 
ممثلـــي الشـــعب تحت قبـــة البرلمـــان، بما 

يعـــزز التعـــاون الوثيـــق بيـــن الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية.

ووجه العشـــيري شـــكره للمســـؤولين في 
الحكومـــة وفـــي مقدمتهـــم وزراء المالية 
واألشغال والنفط؛ على تعاونهم وسعيهم 
لمعالجـــة مشـــكلة المبالـــغ المرتبطة بدعم 
الديـــزل للصيادين، نتيجة لتوقف صرفها 
أن  مؤكـــًدا   ،2018 للعـــام  ديســـمبر  منـــذ 
اســـتئناف صـــرف التعويضـــات سيســـهم 
في دعم مهنة الصيد، وســـينعكس إيجابا 
على الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم 

الكريمة.
وأكـــد أن الخطـــوة تمثـــل فرصـــة لتعزيـــز 
التقـــارب بيـــن مجلـــس النواب والســـلطة 
التنفيذيـــة، وتســـهم فـــي الوصـــول إلـــى 
نتائـــج إيجابية بشـــأن الملفـــات المرتبطة 

بالصيادين.

هشام العشيري

العشيري يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد لتعزيز الخدمات
استئناف صرف التعويضات يدعم مهنة الصيد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شــهــر ــل  ــ ك ــن  ــ ع ــاد  ــيـ صـ لـــكـــل  ــار  ــ ــن ــ دي  300 ــح:  ــتـ ــفـ ــوالـ أبـ
صرف مبالغ دعم الديزل للصيادين لـ 9 شهور

توسيع إنتاج السماد من المخلفات الزراعية
ــا ــ ــوع ــ ــب ــ أس  12 ــرق  ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ ت ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ــع ــ ال خـــــلـــــف: 

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلــف إن مقتــرح االســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة 
معمول به لدى إدارة المخلفات في الوزارة وهو ضمن مبادرات 

إعادة التدوير التي تقوم بها.

ولفـــت فـــي رده علـــى مقتـــرح بلدي 
باســـتثمار المخلفـــات الزراعيـــة إلى 
تحويـــل  بعمليـــة  تقـــوم  اإلدارة  أن 
المخلفـــات إلـــى ســـماد عضـــوي عن 
طريـــق تقطيـــع المخلفـــات الزراعية 
أواًل ووضعهـــا فـــي صفـــوف، ويتـــم 

سقيها وتقليبها كل بضعة أيام.
وأضاف أنه بعد 10 إلى 12 أســـبوع 
يتـــم إنتـــاج الســـماد، إذ يتـــم أخـــذ 

مـــدى  لتقييـــم  باســـتمرار  عينـــات 
أن  كمـــا  النهائـــي،  المنتـــج  مالءمـــة 
الســـماد المنتـــج مـــن هذا المشـــروع 
يتـــم اســـتخدامه حاليـــا فـــي أعمال 

الوزارة الزراعية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على 
تجهيز مناقصة لتوســـعة المشـــروع 

على نطاق أكبر.
اآلن  العمـــل  يتـــم  أنـــه  وأضـــاف 

لتحويـــل  تجريبـــي  مشـــروع  علـــى 
ســـماد  إلـــى  الزراعيـــة  المخلفـــات 

عضوي بمنطقة هورة عالي من قبل 
إحدى الشركات.

زيارة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات الزراعية بهورة عالي )أرشيفية(

طبيبة بحرينية تنجح في والدة 3 أطفال لسيدة برحمين وكلية واحدة وتعاني من ورم
تمكنت طبيبة بحرينية متخصصة بطب 
وجراحة النســـاء والـــوالدة واألورام، من 
تحقيق حلم مواطنة بحرينية باإلنجاب 
بعد أن كانت حالتها صعبة جدا لتحقيق 
هـــذا الحلم، ونجحـــت الطبيبة من خالل 
التحـــدي واإلصرار ومواصلـــة العمل من 
تسجيل ريادة عالمية للطبيب البحريني 
في فك طالســـم معادلة تعد مســـتحيلة 
بنظـــر قوانيـــن العلـــم والطـــب، وتشـــكل 
صدمـــة وحيـــرة كبيـــرة لألطبـــاء الذيـــن 
بمـــا  مصابـــة  مريضتهـــم  أن  يكتشـــفون 
كانـــت تعانيه وهي الحالة التي تعيشـــها 
المريضـــة. وأشـــارت استشـــارية أمراض 
النساء والوالدة واألورام النسائية وفاء 
أجور، وهـــي الطبيبة المعالجة والمتابعة 
للحالـــة فـــي كل المراحـــل وحتـــى والدة 

المريضـــة مولدها األول والثاني والثالث 
بنجـــاح ومن دون أي مضاعفات جانبية، 
إلى أنها تابعت عالج المريضة البحرينية 
الشـــابة التـــي كانـــت تبلـــغ 24 ســـنة مـــن 
العمـــر منـــذ العـــام 2010، إذ كانت تعاني 
مـــن عدم القـــدرة على اإلنجـــاب، مؤكدة 
أن هـــذه الحالة تعـــد من الحـــاالت نادرة 
الحدوث للغاية، ونســـبة وجودها ســـيدة 
واحدة لكل 300 ألف سيدة حول العالم، 
مبينـــة أن الفحوصـــات والتحاليـــل التي 
قامت بإجرائها لتشخيص حالة المريضة 
كشـــفت عـــن أن المريضـــة لديهـــا رحمان 
منفصـــالن وليـــس رحمـــا واحـــدا، وهـــو 
عيـــب خلقي، ولديها عنـــق رحم، وما زاد 
الحالة تعقيدا أنها بكلية واحدة، والكلية 
األخـــرى ضامـــرة، إضافة إلـــى أنها كانت 
تعانـــي من وجود ورم متوســـط الخباثة 
فـــي المبيض األيمن، وارتفاع في نســـبة 

هرمون الورم.
فـــي  أجـــور  االستشـــارية  وأوضحـــت 
عرضهـــا  فـــي  “البـــالد”  لــــ  تصريحـــات 
للحالـــة، أنهـــا قامـــت أوال وبعـــد متابعـــة 
كل الفحوصـــات بإجـــراء عملية جراحية 
كاملـــة ودقيقـــة الســـتئصال الـــورم فـــي 
المبيـــض األيمن وكذلك الغـــدة اللمفاوية 
والغـــذاء الدهنـــي، وأخـــذ خزعـــة )عينة( 
العمليـــة  خـــالل  اليســـار  المبيـــض  مـــن 
لفحصـــه، وكانـــت نتائج عيناته ســـليمة، 
موضحـــة “وبعدهـــا تركزت خطـــة عملي 

على االحتفاظ بالمبيض األيســـر حفاظا 
علـــى خصوبتـــه، وهو أمر مهـــم جدا في 
مثـــل هذه الحالة للســـيطرة علـــى عملية 

اإلنجاب”.
بعـــد  مـــا  مرحلـــة  أجـــور  واســـتعرضت 

“تمكنـــت  بالقـــول  الدقيقـــة  الجراحـــة 
المريضة ومن خالل المتابعة من الحمل 
تنشـــيط  غيـــر  ومـــن  طبيعيـــة  بطريقـــة 
المبايض بعد 3 شـــهور مـــن العملية، لكنه 
فشل، لينجح الحمل الثاني بعد 6 شهور، 

بعد أن أجريت عملية ربط لعنقي الرحم؛ 
بســـبب قصـــر فـــي طـــول عنـــق الرحـــم، 
وســـار الحمل ضمـــن المتابعة المســـتمرة 
األول  مولودهـــا  لتنجـــب  والمتواصلـــة، 
بوالدة طبيعية. ثم نكرر العمل والمتابعة 
ليأتي الحمل الثاني بعد سنتين، والحمل 
الثالث بعد ســـنتين أيضـــا، وبعد إجرائها 
عمليـــة ربـــط عنقي الرحم فـــي كل حمل 
جديـــد”، مشـــيرة أن كل الـــوالدات كانت 
والدة طبيعية واألطفال يولودن بصحة 

سليمة ولله الحمد.
ونوهـــت إلى أن هـــذا النوع مـــن األورام 
فـــي المبايـــض وهـــو “األورام متوســـطة 
مبكـــرا  تشـــخيصا  تحتـــاج  الخباثـــة” 
وعالجـــا جراحيا مباشـــرا للحصول على 
أفضـــل النتائـــج، ولكنه ال يحتـــاج للعالج 
الكيمـــاوي، إذ يتـــم عـــالج هـــذه الحالـــة 

باألدوية المنشطة فقط. 

وفاء أجور طبيبة متخصصة بطب وجراحة النساء والوالدة واألورام

في إنجاز جديد 
للكوادر الطبية 

النسائية

وزير التربية والتعليم

نبيل أبوالفتح

تحتفـــي مملكـــة البحريـــن يـــوم 14 ينايـــر 
الجـــاري باليوم الدبلوماســـي، الذي تفّضل 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وأمـــر بتخصيصـــه 
تقديـــًرا  البحرينيـــة؛  للدبلوماســـية  يوًمـــا 

لمنجزاتها وجهود منتسبيها.
لالحتفـــال  يـــوم  تخصيـــص  ويأتـــي 
بالدبلوماسية البحرينية انعكاًسا لما يوليه 
صاحب الجاللة الملك من اهتمام بالقطاع 
الحيـــوي المهـــم، الذي حقق منذ تأسيســـه 
نجاحات بارزة، إذ حملت الكلمة الســـامية 
لجاللته فـــي االحتفـــاء باليوبيـــل الذهبي 
العـــام الماضـــي  للدبلوماســـية البحرينيـــة 
الفاعـــل  الـــدور  علـــى  واضحـــة  دالالت 
تعريـــف  فـــي  البحرينيـــة  للدبلوماســـية 
لسياســـة  الرصينـــة  بالهويـــة  كلـــه  العالـــم 
الملتزمـــة  الخارجيـــة  البحريـــن  مملكـــة 

بتعزيز التضامن العالمي واالرتقاء باألمن 
اإلنساني.

بـــدور  الراســـخ  إيمانهـــا  مـــن  وانطالًقـــا 
البحريـــن  مملكـــة  تعتبـــر  الدبلوماســـية، 
السياســـة الخارجيـــة أحـــد أهـــم العناصـــر 
للمملكـــة،  العامـــة  للسياســـة  المكونـــة 
باعتبارهـــا األداة األمثـــل للتعريف بالهوية 
لدورهـــا  المملكـــة  فممارســـة  الوطنيـــة، 
المنظمـــات  فـــي  ومشـــاركتها  الخارجـــي 
اإلقليميـــة والدولية وتبادلها االعتراف مع 
الدول األخرى يســـاهم فـــي تعزيز مكانتها 
وتفعيل حضورها في المشهدين اإلقليمي 

والدولي.
وعملت مملكـــة البحرين على تطوير عمل 
السياســـة الخارجيـــة وفق أســـس ثابتة ال 
تحيـــد عنها، حتـــى أضحت الدبلوماســـية 
البحرينيـــة موضـــع تقدير واحتـــرام وثقة 
دول العالم، بمواقفها المتوازنة واحترامها 

لســـيادة الـــدول، ودعوتها الدائمة للســـالم 
وفق مبـــادئ التعاون والدولـــي واالحترام 

المتبادل. 
واســـتطاعت المملكة بقيـــادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعم رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أن تضـــع لنفســـها مكانة 
متميـــزة في مصاف الـــدول المتقدمة في 

مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
لمملكـــة  الدبلوماســـية  المســـيرة  ومـــرت 
صـــدور  منـــذ  انطلقـــت  التـــي  البحريـــن، 
المرســـوم رقم )1( لسنة 1969 من صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه(؛ بإنشـــاء دائرة الخارجية، 

وتبعـــه مرســـوم بإنشـــاء وزارة الخارجيـــة 
الدبلوماســـية  رائـــد  ليكـــون   1971 العـــام 
األول ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيًرا 
للخارجيـــة، بالعديد مـــن المحطات المهمة 
التي شـــّكلت عبر أكثـــر من نصف قرٍن إرًثا 
دبلوماسًيا مهًما يفتح اآلفاق نحو تحقيق 

مزيد من المنجزات.
الحضـــور  مرحلـــة  المملكـــة  وتجـــاوزت 
شـــريًكا  لتكـــون  الدوليـــة،  والمشـــاركة 
فاعـــاًل فـــي جهـــود المجتمـــع الدولـــي مـــن 
خالل طـــرح الحلول وتقديـــم المقترحات 
البنـــاءة لمختلـــف القضايـــا ذات االهتمـــام 
الدولـــي، كما تحتضـــن العديد من المقرات 
والمكاتـــب التابعـــة للمنظمـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة، واحتلـــت مقعًدا غيـــر دائم في 
مجلس األمن الدولي العام 1998 - 1999، 
وترأســـت الجمعية العامـــة لألمم المتحدة 

العـــام في دورتها الـ 61 العام 2006 عندما 
انتخبت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة 
أول امـــرأة عربيـــة بحرينيـــة تتبـــوأ ذلـــك 

المنصب الدولي المهم.
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  وتعـــد 
اللتزامهـــا  طبيعًيـــا  نتاًجـــا  الدبلوماســـية 
مواقفهـــا  كل  فـــي  راســـخ  عمـــل  بمنهـــج 
وخطواتهـــا، يقـــوم علـــى أســـس محـــددة 
البحريـــن  مملكـــة  ســـيادة  تأكيـــد  أهمهـــا 
ووحـــدة أراضيهـــا وحماية أمنهـــا والدفاع 
عـــن مصالحها وتعزيـــز مكانتها وســـمعتها 
الخارجية وترســـيخ صورتهـــا الحضارية، 
وتوطيـــد عالقاتهـــا مـــع الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة، واالحتـــرام المتبـــادل والعمل 
الجماعي المشـــترك وحســـن الجوار وعدم 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
األخرى، وااللتزام بميثـــاق األمم المتحدة 
والقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة، والحرص 

على نشـــر الســـالم، والتصـــدي للتهديدات 
التـــي تواجه المجتمع الدولي بأســـره ومن 
أخطرهـــا العنف والتطـــرف واإلرهاب بكل 

صوره وأشكاله.
والنجاحـــات  العديـــدة  اإلنجـــازات  ومـــع 
المحققة، يوجه جاللة الملك دائًما للنهوض 
بـــاألداء الدبلوماســـي وتطويـــره؛ من أجل 
لمواكبـــة  وجاهزيتـــه  اســـتدامته  ضمـــان 
الطبيعـــة الديناميكية للدبلوماســـية، ومن 
أهـــم الخطـــوات فـــي هـــذا الجانب إنشـــاء 
إلـــى  تحـــول  الـــذي  الدبلوماســـي  المعهـــد 
أكاديميـــة “محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
للدراســـات الدبلوماســـية”؛ تقديـــًرا لمكانة 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك العاليـــة 

وإسهاماته في الميدان الدبلوماسي.

المنامة - بنا

تــــــــقــــــــديــــــــًرا لـــــمـــــنـــــجـــــزاتـــــهـــــا وجـــــــــهـــــــــود مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا

االحتفــاء بالدبلوماسيـة البحرينيـة 14 ينايـر الجـاري

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من المنامة

سيدعلي المحافظة



البلديـــات  شـــؤون  وزارة  رســـالة  تنطلـــق 
والتخطيط العمراني من الدور المنوط بها، 
والمتمثل في تكفل الوزارة برفد المجتمع 
البحرينـــي بنطـــاق عريـــض مـــن الخدمات 
المرتبطة بكل بيت ومحل تجاري وتتصل 
مـــع كل مواطن ومقيـــم وصاحب عمل، إذ 
يتطلـــب تقديم هذه الخدمات مســـتويات 
عاليـــة من اإلتقـــان واالســـتجابة لحاجات 
المســـتفيدين والمرونـــة، وقـــدًرا كبيًرا من 

التنسيق بين الجهات المعنية.
ومـــن خالل جهـــود العامليـــن وبتوجيهات 
مـــن اإلدارة العليا في الوزارة، اســـتطاعت 
الـــوزارة أن تحقـــق منجـــزات كبيـــرة على 
ارض الواقـــع في العام 2019، لتكون ثمرة 
يانعة من ثمار المشروع اإلصالحي لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
لـــوزارة  الحضاريـــة  المنجـــزات  وتعـــددت 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، وفيمـــا يلـــي عـــرض ألبـــرز تلك 

المنجزات:

المجالس البلدية... شريك 

أساس بصنع القرارات

فـــي العـــام 2001 صـــدر المرســـوم بقانون 
قانـــون  بإصـــدار   2001 لســـنة   )35( رقـــم 
الصـــادرة  التنفيذيـــة  والئحتـــه  البلديـــات 
بالقـــرار رقـــم )16( لســـنة 2002 والـــذي تم 
بموجبهما تشـــكيل النظـــام البلدي الجديد 
فـــي المملكة من خالل مشـــاركة المجالس 
البلدية فـــي صنع واتخاذ القرار في العمل 
البلـــدي، وتعتبـــر المجالـــس البلديـــة اليوم 
شـــريكا أساســـا في صنـــع القـــرارات ورفع 
أولويات المشـــاريع والبرامـــج والخدمات 
التنمويـــة من خـــالل توصياتهـــا وقراراتها 
التـــي يتـــم رفعها بموجـــب أحـــكام قانون 
البلديات.  وتقوم إدارة التخطيط وشئون 
المجالس البلدية بمتابعة طلبات مجلسي 
الشـــورى والنواب ومجلس أمانة العاصمة 
والمجالـــس البلدية األخـــرى، وإحالة هذه 
الطلبات إلـــى اإلدارات المختصة بالوزارة 
لدراســـتها ومـــن ثم يتم الـــرد على أعضاء 
مجلس النواب والمجالس البلدية، إضافة 
إلى المهام التي يقوم بها قســـم التخطيط 

االستراتيجي وإدارة المشاريع.
وعقـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف مـــع 
أعضاء مجلـــس النواب وأعضـــاء مجلس 
البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة  أمانـــة 
)45 لقـــاء( خـــالل العـــام 2019؛ لمناقشـــة 
االحتياجات الخدمية في مختلف الدوائر 
االنتخابيـــة بمملكـــة البحريـــن، والتي تقع 

ضمن اختصاص الوزارة.
وبلـــغ عدد الطلبات التـــي تقدم بها أعضاء 
مجلـــس النـــواب وأعضـــاء مجلـــس أمانة 
العاصمـــة والمجالـــس البلدية خـــالل هذه 

اللقاءات 553 طلبا.
كمـــا بلـــغ عدد الطلبـــات الواردة مـــن وزارة 

والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون 
)األســـئلة، طلبات اللجـــان الدائمة، طلبات 
اللجـــان المؤقتـــة 243 خالل العـــام 2019، 
إضافـــة إلى أن الـــوزارة تلقت 73 طلًبا من 

أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
أمانـــة  مجلـــس  رفـــع  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة 458 قـــرارا 
وتوصية خالل العام 2019 اســـتناًدا لنص 
المادة )20( من المرســـوم بقانون رقم )35( 
البلديـــات،  قانـــون  بإصـــدار   2001 لســـنة 
وتم اســـتعراض ومناقشـــة هـــذه القرارات 
والتوصيات في اجتماعات لجنة التنسيق 
)اللجنـــة  المجالـــس  لشـــؤون  والمتابعـــة 
وتوصيـــات  قـــرارات  بدراســـة  المعنيـــة 
مجلـــس أمانة العاصمة المجالس البلدية(، 
واتخـــاذ القـــرار المناســـب بشـــأنها تمهيـــًدا 
للرد علـــى المجالس بما ينتهـــي إليه الرأي 

بشأنها.
كمـــا بلغت عدد الطلبات الواردة والصادرة 
)غيـــر التوصيات( لمجلـــس أمانة العاصمة 
)544 طلـــب( خـــالل  البلديـــة  والمجالـــس 

العام 2019.
كمـــا قامـــت اإلدارة بالتنســـيق مـــع معهـــد 
البحرين للتنمية السياســـية بشـــأن تنظيم 
ألعضـــاء  التدريبيـــة  الـــورش  مـــن  عـــدد 
مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية؛ 
بهدف تنمية المعلومـــات والثقافة البلدية 
لدى األعضاء بما يساهم في تطوير العمل 
البلـــدي فـــي المملكة، وبلغت عـــدد الورش 
 2019 العـــام  خـــالل  تنظيمهـــا  تـــم  التـــي 

للسادة األعضاء البلديين )7 ورش عمل(.

مشروع تنمية المدن والقرى

أطلقت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني مشروع تنمية المدن 
والقـــرى في العـــام 2006؛ بهدف تحســـين 
مستويات المعيشة لألسر من ذوي الدخل 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  ترجمـــة  المحـــدود 
الســـامية، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا 
الهـــدف من خـــالل تقديم خدمات لألســـر 
مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود مـــن ميزانيـــة 
ســـنوية ترصـــد للمشـــروع، وتم فـــي العام 
2018 رصد ميزانية للمشـــروع تقدر بـ 2.4 

مليون دينار، ومثلها للسنة المالية 2019. 
وتكللـــت جهود الوزارة في إنجاز أكثر من 

2900 بيًتا منذ انطالق هذا المشروع.

مشروع عوازل األمطار

ينفذ مشـــروع عـــوازل األمطـــار من خالل 
دليل استرشـــادي أعدته شركة استشارية 
ضوابـــط  تحديـــد  يتضمـــن  متخصصـــة 
المشـــروع ومعاييـــر القبول المحـــددة من 
المجالـــس البلديـــة وآليـــة إدارة الطلبـــات 

ودور كل جهة.
وفـــي إطـــار مســـؤوليتها المجتمعيـــة فإن 
الـــوزارة أنهـــت تركيـــب عـــوازل األمطـــار 
لــــ 150 بيتـــا خـــالل العـــام 2019، إذ قامت 
الـــوزارة وبالتعاون والتنســـيق مع مجلس 
أمانة العاصمة والمجالـــس البلدية بتنفيذ 
150 طلبـــا لعوازل األمطار ضمن مشـــروع 
تنميـــة المدن والقرى إلـــى الربع الثالث من 
العـــام 2019 بميزانية إجمالية قدرها 110 
آالف دينـــار بحرينـــي موزعـــة علـــى جميع 
محافظـــات المملكة. وإن مشـــروع عوازل 
األمطـــار هـــو أحـــد المشـــروعات الحيوية 
التـــي تلبـــى احتياجـــات المواطـــن بشـــكل 
مباشـــر والوضع المعيشـــي للمواطنين من 
خـــالل تقديـــم مســـاعدات لـــذوي الدخـــل 
محـــددة  معاييـــر  خـــالل  مـــن  المحـــدود 
وأولويات يتم رفعهـــا من المجلس البلدي 

ويرتقي باألبنية الحضرية.
وتم االنتهاء من )78( طلًبا لعوازل األمطار 
في نطاق المحافظة الشـــمالية و)29( طلًبا 
فـــي محافظـــة المحـــرق و)24( طلًبـــا فـــي 
 )19( إلـــى  الجنوبيـــة، إضافـــة  المحافظـــة 

طلًبـــا في محافظـــة العاصمة، على أن يتم 
االنتهـــاء من باقـــي الطلبات خـــالل الفترة 
المقبلـــة، مـــع اســـتقبال مزيد مـــن الطلبات 
والقـــرى  المـــدن  تنميـــة  مشـــروع  ضمـــن 

المرفوعة بحسب أولويات المجالس.
وبلـــغ أجمالي عدد طلبـــات عوازل األمطار 
المدرجـــة تحـــت مشـــروع تنميـــة المـــدن 
والقـــرى بجميع محافظات البحرين 7813 
طلًبا منذ العـــام 2007 ولغاية مطلع يوليو 
2018، وأن جميع الطلبات تم االنتهاء من 
تنفيذهـــا إضافـــة إلى ما تـــم تنفيذه خالل 

العام الجاري.

مشروع بنايات إلصدار رخص 

البناء إلكترونيا 

يأتـــي مشـــروع نظـــام إصـــدار تراخيـــص 
البنـــاء “بنايات” ضمـــن توجيهات ومتابعة 
اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيس 
االقتصاديـــة  والرؤيـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
القطـــاع  بجعـــل   2030 البحريـــن  لمملكـــة 
الخاص شـــريكا أساســـا لتطويـــر االقتصاد 

في المملكة.
وتـــم تصميم نظام “بنايـــات” على منهجية 
قائمة على إســـناد جزء مـــن مهام الجهات 
الحكومـــة ذات العالقة بإصـــدار تراخيص 
البنـــاء إلى القطاع الخاص، ما يســـهم في 
نقـــل الـــدور الحكومـــي مـــن تشـــغيلي إلى 

رقابي.
المتعلقـــة  األهـــداف  المشـــروع  ويحقـــق 
بتقليـــل الوقت إلصدار الرخص وتســـهيل 
الحكوميـــة  للخدمـــات  التقديـــم  عمليـــة 

وتوحيـــد االشـــتراطات المتعلقـــة برخص 
البنـــاء ونقـــل دور الجهـــات الحكومية من 
تشـــغيلي إلـــى رقابـــي ووضـــع آليـــة فعالة 
تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا  األداء  لمراقبـــة 
البيئة االستثمارية للبالد وتحقيق أهداف 

الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين.
كمـــا يقســـم بالنظـــام العمـــل علـــى مراحل 
عـــدة؛ مـــن أجـــل االنتقـــال التدريجـــي من 
النظام الســـابق إلى النظام الجديد وبدأت 
المرحلـــة األولـــى في شـــهر أكتوبـــر 2018 
من خـــالل البدء في إصـــدار رخص البناء 
عبـــر نظـــام “بنايات” إلصـــدار رخص البناء 
الجديـــد، كما اشـــتملت علـــى )مرحلة بدء 
البنـــاء( في يناير 2019 عبر تحديد تاريخ 
بـــدء البنـــاء وتحديـــد المكتـــب الهندســـي 
المشـــرف ودفـــع رســـوم اإلعالن وإشـــغال 
الطريـــق عـــن طريـــق النظـــام اإللكترونـــي 
كمـــا تم إصدار النســـخة األولى من الدليل 
البنـــاء،  تراخيـــص  الشـــتراطات  الموحـــد 
الـــذي يشـــتمل علـــى اشـــتراطات اكثر من 
العربيـــة  باللغتيـــن  حكوميـــة  جهـــات   ١٠
واإلنجليزيـــة، وتدشـــين خارطـــة تفاعلية 
علـــى  التعـــرف  إمـــكان  للمســـتثمر  تتيـــح 

االشتراطات التنظيمية للعقار.

أكثر من 200 حديقة ومتنزه 

وساحل وممشى

بالتعـــاون  البلديـــات  شـــؤون  قامـــت 
والتنســـيق مـــع المجالـــس البلدية بإنشـــاء 
ما يزيد عن 200 حديقة ومتنزه وســـاحل 
وممشـــى ومضمـــار فـــي مختلـــف مناطـــق 
المملكـــة، إذ تعتبـــر هـــذه المواقع متنفســـا 
للمواطنيـــن وتســـهم فـــي تعزيـــز التـــوازن 
البيئـــي والبيولوجـــي وأســـهمت فـــي رفع 
رصيد المملكة من الرقعة الخضراء تنفيذا 
التنميـــة الحضريـــة  فـــي محـــور  لمـــا ورد 
المســـتدامة فـــي برنامـــج عمـــل الحكومة، 
بأعمـــال  ســـنوي  بشـــكل  تقـــوم  والـــوزارة 

الصيانة والتأهيل الالزمة لهذه المواقع.

مشروع إعادة تأهيل الحديقة المائية 

نبذة عن المشـــروع: يقوم المشـــروع على 

إعـــادة تأهيـــل الحديقـــة والحفـــاظ علـــى 
الموجـــودة  والبحيـــرة  األشـــجار  جميـــع 
وعمـــل تصميـــم جديـــد بتوفيـــر مســـاحة 
ألعاب لألطفال بمختلف األعمار، وتتضمن 
عمليـــة التطويـــر عمـــل ممشـــى وجلســـات 
مســـطحات  وتوفيـــر  للعوائـــل  مظللـــة 
خضـــراء، تخصيص مســـاحة لالســـتثمار، 
مواقف للســـيارات ومباٍن خدمية، إضافة 
إلى إنشـــاء ســـور محيـــط بالحديقة، ويقع 

المشروع على مساحة 6.57 هكتاًرا.
والمشـــروع حاليـــا فـــي مرحلتـــه النهائيـــة 
حيث من المؤمل افتتاح في العام 2020.

تطوير الواجهة البحرية للبسيتين 

يتمثل المشروع في إنشاء ممشى ترفيهي 
مطل على الســـاحل يصـــل طوله إلى نحو 
1.9 كـــم، ويهـــدف المشـــروع إلـــى تجميل 
وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء فـــي المنطقـــة، 
إذ يتكـــون مـــن ســـاحات خضـــراء متفرقة 
وجلســـات عائلية، وتوفير واجهات مطلة 
علـــى البحـــر، كمـــا تـــم تخصيـــص منطقـــة 
لمواقف الســـيارات لتكفي زوار المشروع، 

إضافة إلى بعض الخدمات المرافقة. 
والمشـــروع فـــي مرحلته األخيـــرة، إذ من 
المنتظر افتتاحه بشـــكل رســـمي في شهر 

فبراير 2020.

ممشى توبلي - المرحلة األولى 

يعد ممشـــى توبلي معلًما جديًدا ومقصًدا 
للـــزوار من منطقـــة توبلـــي وضواحيها، إذ 
يتميـــز بموقعـــه الجغرافـــي المميـــز المطل 
علـــى خليـــج توبلي مباشـــرة، فالمشـــروع 
يمتد على مســـاحة تبلغ 4657 متًرا مربًعا، 
إذ يبلـــغ طولـــه نحو 400 متـــر في مرحلته 

األولى التي تم االنتهاء منها. 
ويتمثـــل المشـــروع فـــي ممشـــى ترفيهـــي 
مطـــل على الســـاحل يســـاهم فـــي تجميل 
وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء فـــي المنطقـــة، 
إذ يتكـــون مـــن ســـاحات خضـــراء متفرقة 
طـــول  علـــى  ممتـــدة  عائليـــة  وجلســـات 
الممشـــى، وبدأ العمل فـــي المرحلة الثانية 

من المشروع.

حديقة المحرق الكبرى 

تقع حديقة المحرق الكبرى على مســـاحة 
تبلـــغ نحـــو 9 هكتـــارات، وتحتـــوي علـــى 
مرافـــق ترفيهيـــة متنوعـــة، فقد خصصت 
جانـــب  إلـــى  األطفـــال،  أللعـــاب  منطقـــة 
توفير جلســـات عائليـــة مظللة، كما يحيط 
بالحديقة ممشـــى يســـاهم فـــي الربط بين 

جميع عناصر الحديقة.
كذلـــك روعـــي تجهيـــز المنطقـــة الخضراء 
إلـــى  االســـتخدام،  المتعـــددة  المفتوحـــة 
جانب تزويد الحديقة بأنواع مختلفة من 
األشـــجار واألغطية النباتية والشجيرات، 
مواقـــف  مـــن  عـــدد  توفيـــر  إلـــى  إضافـــة 

للسيارات والمباني الخدمية. 
وبدأ العمل في المرحلة األولى من حديقة 

المحرق الكبرى؛ تمهيدا إلنجاز المشروع.

تفقد ممشى البسيتينزيارة للحديقة المائية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“البلديات”: تنمية مستدامة ومسيرة ال تتوقف في 2019
االقتصـــاد لتعزيـــز  أســـاس  “الخـــاص” شـــريك  و  للمملكـــة  العـــام  المظهـــر  تجميـــل 
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حديقة المحرق الكبرىممشى البسيتينمتابعة عوازل األمطار

اجتماع بشأن “بنايات”اجتماع الوزير مع المجالس البلدية

تلقي 544 
طلبا من مجلس 
وأمانة العاصمة 

والمجالس البلدية

الوزارة تلقت 73 
طلًبا من أعضاء 

مجلسي الشورى 
والنواب

عدد الطلبات 
الواردة من “شؤون 

المجلسين” 243 
في 2019

تركيب عوازل 
لألمطار لـ 150 

بيتا بـ 110 آالف 
دينار



كما نعلم أن عـــدد المدارس الخاصة 
أو  ليـــس مدرســـة  بالبحريـــن كبيـــر، 
مـــن خرجـــت  فهـــي  فقـــط.  اثنتيـــن 
األجيال واســـتقبلت أفواج عاًما بعد 
بامتحانـــات  تقـــوم  عـــام. وجميعهـــا 
نهائية للطلبة بنهاية العام الدراســـي 
أو بنهايـــة الفصـــل مـــن أجـــل اختبار 
معلومات الطلبة. ولكن أسمع أحياًنا 
أن هناك بعـــض الطلبة يخرجون من 
االمتحان النهائي ويقولون لبعضهم: 

“االمتحان صعب! أحس بارسب!”.
لذلك أقدم لوزارة التربية والتعليم - 
التعليم الخاص، مقترح إنشاء لجنة 
وزارية يتم اإلشـــراف عليها من قبل 
التعليم الخاص، إذ تقوم تلك اللجنة 
بوقـــت  الخاصـــة  المـــدارس  بزيـــارة 
واالســـتماع  النهائيـــة  االمتحانـــات 
ألقوال الطلبة ومـــدى صعوبة بعض 
االمتحانات أوال وتفقد االمتحانات.

هـــذا إضافـــة إلى قيـــام تلـــك اللجنة 
بفتـــح المجـــال للطلبـــة لتقديم طلب 
االمتحـــان  كان  حالـــة  فـــي  التظلـــم 
النهائـــي صعبا للغايـــة، ويتطلب عدد 
الطلبـــة يفـــوق الــــ 50 ومـــن خاللهـــا 
يتـــم بعـــض اإلجـــراءات مثـــل إعادة 

امتحان معّين للطالب أو غيره. 
الدرجـــات في هـــذه األيام هي األهم 
والجميع يحرص على رفعها؛ ليتمكن 
المســـتقبلية  أهدافـــه  تحقيـــق  مـــن 
والمشـــروعات التـــي يتطلـــع للعمـــل 
عليهـــا مـــن أجـــل رفـــع رايـــة مملكـــة 
فـــي  والمســـاهمة  الغاليـــة  البحريـــن 
االزدهـــار والتنميـــة التـــي بـــدأ فيهـــا 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
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عبداهلل سويـد يناشـد إعـــادة جدولـــة ديونـــه

في فيديو بحسابه على اإلنستغرام خرج الفنان البحريني عبدهللا سويد بمناشدة لجدولة ديونه بعد أن تم تجميد حساباته البنكية وسحب سيارته.
وقــال الفنــان فــي فيديــو نشــره في حســابه على اإلنســتغرام اليوم “أنا مواطــن وفنان بحريني، عملــت أكثر من ١٥ ســنة في الهجرة 
والجــوازات ووزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن وصلــت إلــى ســن التقاعد االختيــاري”، وإنه اليوم وصــل إلى مرحلة اليــأس والمعاناة 
بســبب تراكــم الديــون وتــم تجميد حســاباته فــي البنوك ورفض جدولة هــذه الديون. وقال إنــه حاول الحصول على مســاعدات من 

أشخاص وجهات مثل مؤسسة النقد والبنوك لكن دون أي فائدة.

وأضـــاف ســـويد أن هـــذا الحـــال ال 
يرضـــي أي إنســـان وأنـــه يعلـــم بأن 
هناك العديد من األشخاص يمرون 
بنفس حالتـــه اليوم وقـــال “الحياة 
، والعيش  أصبحت صعبة جدا عليَّ
تحت وطأة الحاجـــة وعدم القدرة 
علـــى اإلنفـــاق على أســـرتي وتلبية 
احتياجاتهـــم المعيشـــية البســـيطة 
وكل حســـاباتي مغلقـــة، مـــع تعنت 

قروضـــي،  جدولـــة  فـــي  البنـــوك 
وسحب سيارتي بطريقة مذلة”.

وأضـــاف الفنان عبدهللا ســـويد أنه 
أفنـــى حياتـــه فـــي خدمـــة الوطـــن 
سواء في العمل أو الفن وال يطلب 
إال المساعدة في جدولة ديونه لكي 
يتمكن مـــن العيش، وأنـــه مصدوم 
من هذه الحالة، وتوجه بمناشـــدته 
وهمومـــه إلى عاهـــل البالد صاحب 

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد 

بـــن حمد آل خليفة؛ لحل مشـــكلته، 
طالبـــا منهـــم مســـاعدته بأي شـــكل 
من أشـــكال المساعدة حتى يتمكن 
مـــن تجاوز هذه المحنـــة التي تكاد 
تقضـــي علـــى أســـرته وتدمرها في 
ظـــل عـــدم قدرتـــه على تحمـــل أي 
صدمـــات جديـــدة، خصوصـــا وهي 
فـــي  األســـوأ  هـــي  فتـــرة  تعيـــش 

حياتها.

عبدالرحمن جليل الشيخ البيانات لدى المحرر

البيانات لدى المحرر

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

فلست الشركة و.. ”فنشونا”!
مــن أســوأ األخبــار وأكثرهــا إيالًما فــي النفس أن تجــد مواطًنا، 
السيما من فئة الشباب من الجنسين وفي مقتبل حياته المهنية، 
وتتجاذب معه أطراف الحديث وتسأل عنه أحواله وعن أفراد 
أســرته الســيما إذا كان مــن المعــارف أو األصدقــاء أو الجيران، 
ثم تتفاجأ به يقول: “أدور شــغل.. فلســت الشــركة وفنشونا”، أو 
تم تســريحنا من المؤسســة التي نعمل بها ألنها أغلقت نشاطها، 
أو ربمــا يكــون الجــواب بأنــه تــم تقليــص الموظفيــن فــي هــذه 

المؤسسة أو تلك المنشأة، ووجدنا أنفسنا بال عمل.
ولربمــا تكــون أنــت أيها القارئ الكريم واحًدا مــن أولئك، أو ربما 
يكــون ابنــك أو ابنتــك أو شــقيقك أو صديقك واحــًدا من أولئك 
الذيــن وجدوا أنفســهم بال وظيفة، فمنهم من يجوب الشــركات 
والمصارف والمجمعات والمصانع ويراجع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة بحًثــا عــن وظيفــة، أو للتســجيل علــى األقــل فــي 
برنامــج التأميــن ضــد التعطل، ومنهم من بدأ مشــروعه الخاص 
الصغيــر، ولــو بصعوبــة، ليجــد له مصدر دخل يمكنــه من تغطية 
احتياجات أســرته وتلبية متطلبات الحياة التي يتضاعف فيها 
كل شــيء من أســعار الســلع إلى أســعار الخدمات إلى العالج بل 

إلى قطع غيار السيارات.
ورغــم أوضــاع ســوق العمــل الصعبــة كمــا يعــرف الجميــع، إال 
أن لــكل مجتهــد نصيــب، واألرزاق بيــد هللا، وكــم هــو جميــل 
ومفــرح أن تجــد عاطــاًل عــن العمل وقــد وجد بجــده واجتهاده 
وظيفــة مناســبة، أو باحًثــا عــن عمل في الماضــي، تمكن بذكائه 
وتخطيطه وإصراره على النجاح ليتحول إلى صاحب مشروع 
ناجــح يكبــر شــيًئا فشــيًئا، واألســوأ أن تجد عاطاًل بقــي عاطاًل! 
لكن هناك من يسعى ألن يساعد بكل إخالص ليساعد الباحثين 
عن عمل في إيجاد وظيفة تناسب خبراتهم ومؤهالتهم سواء 
من المســئولين بوزارة العمل أو في مؤسســات القطاع الخاص، 
فــإن  وتواصــل،  ومتابعــة  تجربــة  خــالل  ومــن  يقــال،  والحــق 
الوكيل المســاعد لشــؤون العمل أحمد الحايكي، يستحق الشكر 
والتقديــر، فكثيــًرا مــا أوصلنا له مشــاكل يعاني منهــا موظفة أو 
موظفــة، أو وضعيــة باحثيــن عن عمل ممن تســتدعي ظروفهم 
إيجــاد وظائــف مناســبة، إال ووجدنــاه وفريــق العمــل معــه فــي 

متابعة مستمرة إلى حين تحقيق نتيجة مثمرة.
وعلى أي حال، فبالنسبة لألخ الحايكي أو غيره من المسؤولين 
والنقابييــن وبعــض أربــاب العمــل، فهناك من يجتهــد ألن يحول 
الباحثيــن عــن عمل من الكوادر الوطنية، مــن قوة عمل معطلة، 
إلــى منتجــة فــي أي قطــاع يمكنهــم أن يشــتغلوا فيــه ويثبتــوا 
وجودهم، ونتمنى أن تتكلل الجهود التي تبذلها الوزارة بالنجاح 
فــي العمــل المشــترك مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات 
المعنيــة؛ الســتيعاب أكبــر عــدد مــن العاطلين فــي وظائف وفق 

ترجمة حقيقية لشعار “البحريني الخيار األول”.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

متى أتسلم إعانة الفصل التعسفي؟
2019 ســبــتــمــبــر  ــذ  ــن م ــل  ــم ــع ال وزارة  ــدى  ــ ل ــض  ــوي ــع ــت ال ــب  ــل ط

 منذ أن تم فصلي في نهاية شـــهر ســـبتمبر 
2019 إلـــى يوم كتابتي هذه الشـــكوى في 
ينايـــر 2020 لـــم يصـــرف لـــي أي تعويـــض 
“إعانة الفصل التعســـفي”، رغم مراجعاتي 
لـــوزارة العمـــل وتلقـــي أعـــذار  المســـتمرة 
ومـــن  شـــهر  كل  فـــي  مختلفـــة  ووعـــود 
الموظفيـــن. كنت أعمل في شـــركة خاصة 
مختصـــة فـــي اإلعـــالن الرقمـــي بوظيفـــة 
متخصصـــة بالتصميـــم الغرافيكي، وكنت 
أعمـــل 5 أيـــام فـــي األســـبوع من الســـاعة 
8:30 صباحـــا حتى الســـاعة 5:30 مســـاء، 
علـــى  إضافيـــة  ســـاعات  لعملـــي  إضافـــة 

ساعات المحددة من دون أجر إضافي.
عملت بكل حب وإخالص وإتقان، رغم أن 
الراتـــب كان قليال جدا بالنســـبة إلى كمية 
العمـــل وضغطه هنـــاك، إلـــى أن تم فصلي 

من دون أي سبب “فصل تعسفي”.
وفـــي اليوم التالي ذهبت إلى وزارة العمل 

وقدمـــت طلبـــا إلعانـــة التعويـــض للفصل 
التعســـفي مـــن شـــهر ســـبتمبر 2019. كنت 
أراجع جميع المواعيد على أمل أن أتســـلم 
التعويض. واستمررت في مراجعة المركز 
االجتماعـــي، شـــهر أكتوبـــر ولم أتســـلم أي 
تعويـــض، وقمـــت بمراجعـــة وزارة العمـــل 
وأخبرتنـــي الموظفـــة هنـــاك أنـــه لـــم يتـــم 

اســـتبعادي من التأمين، لذلك لم أتسلم أي 
تعويـــض.  تواصلـــت مـــع موظفـــة الموارد 
البشـــرية في وظيفتي الســـابقة وأخبرتها 
أنـــه إلـــى اآلن بعد شـــهرين مـــن فصلي لم 
تســـتبعدوني من التأميـــن، وكنت أظن أن 
هـــذا هـــو ســـبب عـــدم صـــرف أي تعويض 
لي، فاســـتبعدتني في نفس اليوم وذهبت 

الفصـــل  إعانـــة  اســـتحقاق  موظفـــة  إلـــى 
وأخبرتني أنها ســـتتواصل معي شـــخصيا 
وبالفعـــل  اســـتبعادي،  تـــم  إن  حالـــة  فـــي 
تواصلت معي بعـــد بضعة أيام وأخبرتني 
أنه تم استبعادي وسوف أتسلم التعويض 

في الشهر التالي..
 وكالعـــادة كنـــت أنتظـــر لكن لم أتســـلم أي 
تعويض، فقمت بالمراجعة شـــهر ديســـمبر 
وأخبرتنـــي الموظفـــة هنـــاك أنـــه “حصلت 
مشـــكلة مـــع التأميـــن وســـوف تســـتلمين 
التعويـــض في شـــهر ينايـــر!”، فإلى متى؟! 
أذهـــب  النهايـــة  وفـــي  أنتظـــر  شـــهر  كل 

للمراجعة لكي يخبروني بعذر آخر؟!
منذ نهاية شـــهر سبتمبر حتى كتابتي هذه 
الشـــكوى لم يتـــم تعويضي بأي شـــي رغم 

التزامي بالمراجعات المستمرة!

الموافقـــة  المعنييـــن  أناشـــد 
علـــى منحـــي وحدة ســـكنية، 
إذ إننـــي مواطن بحريني لدي 
طلب وحدة سكنية منذ العام 
2002، متـــزوج ولـــدي 3 أبناء 
نسكن في منزل العائلة الكبير 
المسجل رسميا باسم إخوتي 
لديكـــم  يخفـــى  وال  الذكـــور، 
مـــدى حاجة أســـرتي الماســـة 
لالنتقـــال إلى ســـكن مســـتقل، 
خصوصا بعد عزم اإلخوة بيع 
مســـتحقيه  وتقاســـم  المنـــزل 

نصيبهم منه.
هذا ما يسبب لي قلقا وخوفا 
كبيرا من تشتت أسرتي. كلي 
ثقة بـــرب العالمين أن يحظى 

طلبي هذا بالموافقة.

أقترح لجنة وزارية للمدارس الخاصةأسرتي بحاجة ماسة لسكن مستقل

طارق البحار

عبدالله سويد
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السنابس - الغرفة

أطلقــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن اســتبياًنا خاًصــا 
لرصد وجمع المتطلبات التدريبية ألصحاب األعمال، يسعى 
للتعرف احتياجات قطاع األعمال التدريبية؛ بهدف تطوير 
أعمالهم والرقي بمؤسساتهم، وتوفير المقومات التي تعزز 

من تنافسية القطاع في تكريس ودعم النمو االقتصادي.

أعضاءها  الــغــرفــة  ووجــهــت 
ــة على  ــ ــاب إلــــى أهــمــيــة اإلجــ
برصد  الــمــعــنــي  االســتــبــيــان، 
وجــمــع احــتــيــاجــات الــتــجــار 
الــتــدريــبــيــة بــهــدف طــرحــهــا 
ــهـــات الــمــخــتــصــة  عـــلـــى الـــجـ
الــتــدريــب،  عملية  لتسهيل 
الــغــرفــة  حـــرص  منطلق  مــن 
أعضائها  احتياجات  لــرصــد 
مساهمتهم  تــعــزيــز  بـــهـــدف 
الوطني،  االقتصاد  نمو  في 
ــن تدخر  مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ل
الجهات  مع  بالتعاون  جهًدا 
ــي الـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــ الـــمـــعـــنـــيـــة ف
ــي تــحــقــيــق  ــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
القطاع  وطموحات  تطلعات 
الخاص البحريني، واالرتقاء 

ــال الــتــجــاريــة  ــمــ بــبــيــئــة األعــ
التواصل  وتعزيز  بالمملكة 
مع الشارع التجاري، والعمل 
ــا  ــهــ ــدافــ ــيـــق أهــ ــقـ ــــى تـــحـ ــل عــ
االســتــراتــيــجــيــة وبــرنــامــج 
ــوم خــدمــة  ــرســ ــمــ ــ عــمــلــهــا ال

لالقتصاد الوطني.
ــاء الــغــرفــة  ــضــ ويـــمـــكـــن ألعــ
ــول إلــــى االســتــبــيــان  ــوصــ ــ ال
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي أو  عبر 
عــبــر الــتــطــبــيــق اإللــكــتــرونــي 
بنظامي  يعمل  الــذي  للغرفة 
مع  تماشًيا   ،androidو  ios
إن  إذ  الجديدة،  العصر  لغة 
الغرفة تطمح من خالل هذه 
جميع  الستغالل  الــمــبــادرات 
طرق التواصل مع األعضاء.

“الغرفة” تطلق استبيانا بشأن المتطلبات التدريبية

 المنامة - جمعية ألواني

عزمها  البحرين”  “ألــوانــي  جمعية  أعلنت 
تنظيم منتدى عن أفضل المعايير النظرية 
والتطبيقية لإلدارة المالية في المؤسسات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، تــزامــنــا مــع بــدء 
تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة على 
البحرين،  في  التجارية  األنشطة  مختلف 
ــذي يوفر  ــ وإطــــالق صــنــدوق الــســيــولــة ال

تمويال ميسرا لجميع مؤسسات األعمال.
االقتصادي  الخبير  الجمعية  رئيس  وقــال 
المرتقب  المنتدى  هــذا  إن  عــواجــي  عمار 
بشكل  يركز  المقبل  فبراير  نهاية  انعقاده 
المؤسسات  مساعدة  كيفية  على  أساسي 
أهمية  فهم  على  والمتوسطة  الصغيرة 
 ،2020 للعام  لها  المالية  الميزانية  إعــداد 
مع مراعاة التطورات االقتصادية الجارية، 
اإلنفاق  وأوجه  المتاحة  التمويل  ومصادر 
ــالس،  اإلفـ أو  التعثر  وتــجــنــب  الــمــتــغــيــرة، 
ــمــنــتــدى ســيــكــون  ــذا ال ــــى أن هــ مــشــيــرا إل
الرئيس  والمحاسبي  المالي  الخبير  بإدارة 

التنفيذي لشركة “أثر” علي المرزوق.
أهم  حالًيا  الميزانية  إعــداد  “يشكل  وتابع 
نظًرا  الصغيرة؛  المشاريع  نــجــاح  عــوامــل 
االستثمارات،  وطبيعة  األســواق،  لظروف 
وتـــعـــدد األنـــشـــطـــة”، مــضــيــفــا “نــســعــى من 
خـــالل هـــذا الــمــنــتــدى إلـــى مــســاعــدة رواد 
األعمال وأصحاب المؤسسات على تجاوز 
تدفعهم  ربما  التي  والمخاوف  التحديات 

للعمل دون تخطيط مالي”.

“ألواني” تنظم منتدى “اإلدارة المالية”

المنامة - رجال األعمال البحرينية

تستضيف جمعية رجال األعمال البحرينية 
رشيد  المركزي  البحرين  مصرف  محافظ 
المعراج مساء يوم الثالثاء 14 يناير 2020 
في  المالي،  بالمرفأ  كلوب  الكابيتال  فــي 
حوار مفتوح بشأن مبادرات تنمية القطاع 
للقطاع  المستقبلية  والــرؤيــة  المصرفي 
احتفاالت  مــع  تــزامــًنــا  البحريني،  الــمــالــي 
تأسيس  على  عــام   100 بــمــرور  البحرين 

القطاع المصرفي.
ومن المؤمل أن يشارك في المنتدى عدًدا 
المتميزة  االقــتــصــاديــة  الــشــخــصــيــات  مــن 
الــخــاص فــي البحرين  الــقــطــاع  وقــيــادات 
إلى عدد من أصحاب االختصاص  إضافة 
في القطاعات المختلفة. كما سيكون الباب 
المتعلقة  العديد من األمور  مفتوًحا لطرح 
المستجدة  والــتــطــلــعــات  األعــمــال  بــرجــال 

المتعلقة باالقتصاد والقطاع الخاص. 
البحرينية  األعمال  رجال  جمعية  ورحبت 
ــبــحــريــن  ــرف ال ــصـ بـــمـــشـــاركـــة مـــحـــافـــظ مـ
إلــى جميع  الــدعــوة  الــمــركــزي، كما وجهت 
وذات  المعنية  الجهات  وأعضاء  مسئولي 
العالقة إلى الحضور والمساهمة في إثراء 

النقاش.

ــال  ــمـ ــيـــس جــمــعــيــة رجـــــال األعـ وقـــــال رئـ
اللقاء  هــذا  “إن  الــزيــانــي  خالد  البحرينية 
التاريخي  الــحــدث  مــع  تــزامــًنــا  يأتي  الــذي 
المتمثل في مئوية القطاع المصرفي يمثل 
المصرف  مــبــادرات  لعرض  سانحة  فرصة 
ــركـــزي فـــي تــحــفــيــز الـــنـــشـــاط الــمــالــي  ــمـ الـ
واالستثماري وحرصه على تهيئة األجواء 

التي تجعل المملكة مقصًدا لالستثمار في 
تكفل  والــتــي  والمصرفي،  المالي  القطاع 
النشاط  لتنمية  الــمــواتــيــة  البيئة  تــوفــيــر 
المصرفي وتعزيز مساهمته في المنظومة 
التواصل  المتكاملة من خالل  االقتصادية 
التجاري واالقتصادي  القطاع  المستمر مع 

في المملكة”.
في  يأتي  المنتدى  هــذا  أن  الزياني  وأكــد 
إطار حرص الجمعية على تنظيم اللقاءات 
بالشأن  المعنية  الــجــهــات  مــع  ــنـــدوات  والـ
االقتصادي، التي يتم خاللها دعوة الوزراء 
المملكة  القرار في  والمسؤولين وأصحاب 
معهم؛  والــتــشــاور  اآلراء  وطـــرح  للتحاور 
من  النتائج  أفضل  إلى  الوصول  أجل  من 
واالقتصاد  للتجار  العامة  المصلحة  أجــل 

البحريني عموما.

رشيد المعراج

عمار عواجي

خالد الزياني

ــتــدى الـــثـــاثـــاء الــمــقــبــل ــن ــم ــظ “الـــمـــركـــزي” ب ــاف ــح الــجــمــعــيــة تــســتــضــيــف م
“رجال األعمال” تستعرض تنمية القطاع المصرفي

العقاريــة إتــش”  إف  “جــي  شــركة  مشــاريع  أهــم  مــن 

“خليــج التكنولوجيا المالية” يســتضيف المؤتمــر 27 فبراير

تسليم 150 وحدة سكنية في “فيالمار”

“الصيرفة المفتوحة” يناقش اللوائح وتحويل النقد

إتــــش”  إف  ــي  ــ “جــ ــة  ــركــ شــ ــنـــت  ــلـ أعـ
لمجموعة  العقاري  ــذراع  ال العقارية، 
“جـــي إف إتـــش” الــمــالــيــة، أمـــس عن 
االنــتــهــاء مــن إنــشــاء وافــتــتــاح أحــد 
األبراج السكنية في مشروع فيالمار 
في  البحرية  الــواجــهــة  ضمن  الــواقــع 

مرفأ البحرين المالي . 
العقارية  إتـــش”  إف  “جـــي  قــامــت  و 
مكونة  سكنية  وحــدة   150 بتسليم 
نوم  غــرف  و3  وغرفتين  غــرفــة  مــن 
ودول  والخليج  البحرين  من  لمالك 
ــرى، بــعــد الــحــصــول عــلــى جميع  ــ أخـ
من  والمطلوبة  الــالزمــة  الــمــوافــقــات 

مختلف الجهات الحكومية. 
 ويــعــتــبــر فــيــالمــار واحـــــًدا مـــن أهــم 
العقارية  إتـــش”  إف  “جـــي  مــشــاريــع 
وهــــو جــــزء مــكــمــل لــســلــســلــتــهــا من 
الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة الــمــمــيــزة على 
ــمــي، الـــذي  ــعــال الــصــعــيــد الــمــحــلــي وال
ــرة فــي قــلــب الحي  يــقــام عــلــى جــزي
للمنامة  البحرية  والواجهة  التجاري 
التصميم  فــي  الفريد  للتميز  إضــافــة 

على  المشروع  يمتد  إذ  والفخامة،  
مربع  متر   35,900 تتجاوز  مساحة 
 250 تتجاوز  بناء  مساحة  وبمجمل 

ألف متر مربع.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
“جي إف إتش” المالية، هشام الريس 
“المشروع يعتبر واحًدا من المشاريع 
أقصى  وبذلنا  البحرين،  في  الــبــارزة 
وتسليم  استكمال  لضمان  جــهــودنــا 
السكنية  المجمعات  أكثر  من  واحــًدا 

للقاطنين  ليوفر  وحــصــريــة؛  حــداثــة 
ــفـــضـــل مــوقــعــه  ــدة بـ ــ ــريـ ــ تـــجـــربـــة فـ
المميزين، وكذلك توسطه  وتصميمه 
التجارية  المناطق  أهــم  مــن  وقــربــه 

والحيوية على مستوى المملكة”. 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
“جي إف إتش” العقارية الشيخ حمد 
للغاية  مــســرورون  “نــحــن  خليفة  آل 
باإلعالن عن هذا اإلنجاز الالفت في 
يمتد على  الـــذي  فــيــالمــار،  مــشــروع 

مساحة 5,900 متر مربع من الواجهة 
البحرية لمرفأ البحرين المالي، وكذلك 
من خالل  فيالمار  بأن  واثقون  نحن 
قيمة  سيحقق  ومــا  الفريد  تصميمه 
استثنائية وبيئة سكنية مثالية لمالك 
بأحدث  تصميمها  تم  التي  الوحدات 
نركز  أنــنــا  كما  الــعــصــريــة،  التصاميم 
المكونات  عملنا حالًيا على استكمال 
مع  الــمــشــروع  مــن  األخـــرى  الرئيسة 

فريقنا من الشركاء المميزين”.

أعلن “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” استضافته لمؤتمر الخدمات 
المصرفيــة المفتوحة 2020، تحــت رعاية مصرف البحرين المركزي، إذ 
سيقام المؤتمر في فندق فورسيزونز - خليج البحرين يوم الخميس 27 

فبراير من الساعة 8 صباًحا وحتى 3:30 عصرا.

وسيشارك في المؤتمر، الذي يهدف 
إلى استقطاب قرابة 300 مندوب، 
إذ سيتم  مــتــحــدًثــا،   25 مــن  أكــثــر 
خـــالل الــمــؤتــمــر تــــداول مــواضــيــع 

الــلــوائــح  عــــدة ذات عــالقــة مــنــهــا 
ــخــدمــات  ــي ال ــقــد فـ ــن وتـــحـــويـــل ال
إلى  إضافة  المفتوحة،  المصرفية 
واجهة برمجة التطبيقات وحماية 

التنفيذي  الرئيس  البيانات.  وقال 
للتكنولوجيا  ــبــحــريــن  ال بــخــلــيــج 
ــيــة خـــالـــد ســعــد “فــــي إطـــار  ــال ــم ال
جــهــودنــا الــمــتــواصــلــة الســتــحــداث 
لوائح وقوانين مستقبلية وعالمية 
تــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
تمكنت البحرين من أن تصبح أول 
دولــة فــي الــشــرق األوســـط تتبنى 
المفتوحة  المصرفية  الــخــدمــات 

على المستوى الوطني، إذ أحدثت 
المفتوحة  المصرفية  الــخــدمــات 
تحواّل في طريقة عمل المؤسسات 
عمالئهم،  مــع  وتــفــاعــلــهــم  الــمــالــيــة 
ويهدف هذا المؤتمر إلى أن يكون 
مختلفة  مجموعة  تجمع  منصة 
لتسليط  المصلحة  أصــحــاب  مــن 
الجديد  المفهوم  هذا  على  الضوء 

واستكشاف الفرص التعاونية”.

المنامة - جي إف إتش العقارية

المنامة - خليج البحرين للتكنولوجيا

بدء تسليم الوحدات السكنية  الشيخ حمد آل خليفة

واشنطن - رويترز

تغريم “بوينج” 
5.4 مليون دوالر

االتحادية  الطيران  إدارة  قالت 
األميركية إنها تسعى إلى تغريم 
دوالر،  مليون   5.4 بوينج  شركة 
قــائــلــة إنـــهـــا تــقــاعــســت عـــن منع 
ــزاء بــهــا عــيــوب في  ــ تــركــيــب أجـ
طـــائـــرات 737 مــاكــس. وزعــمــت 
بــويــنــج   “تــقــاعــســت  أن  اإلدارة 
كــاف على  ــراف بشكل  عــن اإلشــ
ــهــا  ــمـــان امــتــثــال مــــورديــــهــــا؛ لـــضـ
في  المتبع  الجودة  ضمان  لنظام 

الشركة“.

Expressions PR & Events - المنامة

ينطلق معرض البحرين لالستثمار العقاري 2020 في نسخته الثالثة بالبحرين 
تحــت رعاية رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقــاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، من 
الخميــس إلــى الســبت مــن 13 إلى 15 فبراير 2020 في مجمع الســيتي ســنتر، 

.”Expressions PR & Events“ بتنظيم من شركة

وحقق المعرض في العام الماضي 
الـــزوار الــذي بلغ ما  نموا في عــدد 
يقرب من 30 ألف زائر ألجنحة هذا 
المعرض العقاري المصغر، إذ شارك 
المطورين  ابــرز  من  عارضا   15 به 
العقارية  والــمــشــاريــع  والــشــركــات 
بالمملكة. يذكر أن المعرض يختص 
فقط بالمشاريع العقارية المرخصة 

في مملكة البحرين فقط.

Ex� لـ  التنفيذي  الرئيس  “وأعربت 
عن  المهندس  أسيل   ”pressions
الــمــعــرض للمرة  بــإقــامــة  ســعــادتــهــا 
ــلــورت فكرة  ــب الــثــالــثــة، وقــالــت “ت
معرض البحرين لالستثمار العقاري 
قبل 5 ســنــوات فــي الــوقــت الــذي 
كبيرة  قفزات  البحرين  فيه  تشهد 
مع  وتماشيا  العقارات  مجال  في 
الرؤية االقتصادية 2030 للبحرين 

والتي تدعم االستثمار االقتصادي 
في القطاعات غير النفطية”.

الــمــعــرض  “نـــجـــاح  أن  ــافــــت  وأضــ

يكمن في بساطة فكرته في خلق 
المطورين  اللتقاء  سنوية  منصة 
الحكومية  والــجــهــات  والــوســطــاء 

ــع الـــجـــمـــهـــور الــمــســتــهــدف فــي  مــ
ــم خـــالل  ــزدحــ ــاري مــ ــجــ ــ مــجــمــع ت
للجميع،  وعملية  مناسبة  أوقـــات 
ويــســتــهــدف الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة 
البحرينية  والــتــجــاريــة  السكنية 
فقط والمرخصة من هيئة التنظيم 

العقاري”.
يــــنــــظــــم الــــــمــــــعــــــرض بــــشــــراكــــة 
ودعم  “تمكين”،  مع  استراتيجية 
ورعاية  العقارية  البحرين  جمعية 
وشركة  المحرق  ديــار  مــن  رئيسة 
ــى  ــة إل ــافـ ايـــجـــل هــيــلــز ديــــــار، إضـ
ــة اإلعـــالمـــيـــة لـــعـــدد من  ــايـ ــرعـ والـ
والمطبوعات  االعالمية  القنوات 

المتصلة بهذا المجال.

العقارات  المعرض مختلف  ويضم 
ــجــاهــزة والــمــتــاحــة فــي الــســوق  ال
تلبي  ومقاييس  بأسعار  البحريني 
ــي مــكــان  احــتــيــاجــات الــجــمــيــع فـ
التعامل  عملية  يسهل  مما  واحــد 
مــع الـــعـــروض مــن الــعــقــارات، إذذ 
ــمــعــرض شــريــحــة مهمة  ال يــخــدم 
ــن الــمــســتــثــمــريــن الــبــحــريــنــيــيــن  مـ
المعرض  يهدف  كما  والخليجيين، 
مملكة  فــي  الــعــقــار  ثــقــافــة  لتعزيز 
ــل مــن  ــيـ ــن وتـــمـــكـــيـــن جـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــؤهــلــيــن لــقــيــادة 
وتطوير  العقاري،  القطاع  وتطوير 
القطاع  فــي  والــخــدمــات  العاملين 

العقاري.

ــة ــك ــل ــم ــم ــة فــــي ال ــصـ ــرخـ ــمـ ــع الـ ــاريـ ــشـ ــمـ ــالـ ــط بـ ــقـ الـــمـــعـــرض يـــخـــتـــص فـ

انطالق “البحرين لالستثمار العقاري” 13 فبراير

المعرض يستهدف المشاريع العقارية البحرينية فقط 
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“هزة ربانية” 
غيرت مجرى 

حياتها 
وشخصيتها

بيع نحو 460 
وحدة سكنية في 
“جولدن جيت” ولم 

يتبق سوى 85 

سوقت لـ 10 
مشاريع وأكثر من 

4 آالف وحدة 
سكنية

أول بحرينية 
تعتمد خبيرا 

عقاريا عالميا في 
2015

علي الفردان من السنابس  |  تصوير خليل إبراهيم

وسط تفاعل كبير من الحضور مساء يوم الخميس الماضي في مركز البحرين 
الدولي للمؤتمرات والمعارض، استعرضت سيدة األعمال والمديرة التنفيذية 
لعــدد مــن الشــركات إيمان المناعي، حياتهــا المهنية الحافلة والتــي ناهزت الـ 
15 عاًمــا منــذ أن كان عمرهــا 18 ســنة إلــى اليــوم وهــي فــي ســن 39 عاًما، إذ 
شهدت خالل حياتها المهنية تحوالت كبيرة ومحطات صعبة؛ لتصنع لنفسها 
نجوميــة فــي عالم العقــارات، لخصته في كتــاب صدر أخيرا بعنــوان “الحياة 
والعقارات في 60 يوما”. اســتطاعت المناعي خالل مســيرتها من كســب اسم 
المع في المحافل العقارية خصوًصا، وفي فترة قصيرة استطاعت الصعود 
رغــم المطبــات المهنية والشــخصية التي اســتطاعت التغلب عليها متســلحة 
بدعــاء الوالدين، إذ تمكنت خالل هذه المســيرة تســويق نحــو 17 برجا وأكثر 

من 4 آالف وحدة سكنية ونحو 10 مشاريع.

من “دلوعة” إلى مسؤولة

بـــدأت المناعي بالحديث عن نفســـها، 
إذ وصفت نفســـها بأنهـــا “دلوعة” وهي 
علـــى مقاعـــد الدراســـة الجامعيـــة، إال 
أن “هـــزة ربانيـــة”، بحســـب قولها، هي 
التـــي غيرت وقلبت حياتها رأس على 
عقـــب. ففـــي إحـــدى المـــرات، وأثنـــاء 
حادًثـــا  شـــاهدت  بالشـــارع،  مرورهـــا 
مرورًيا كان يبدو عادًيا، لكنها تساءلت 
عمـــن يكـــون في هـــذا الحـــادث، وبعد 
عودتهـــا للمنـــزل اكتشـــفت أن والدتها 
هـــي طـــرف فيـــه، إذ أصيبت بكســـور 
بينمـــا توفـــي شـــقيقها فـــي الحـــادث، 
فكانـــت الصدمـــة التي غيـــرت حياتها 
بصـــورة كبيـــرة وشـــخصيتها وجعلهـــا 
تطلع بالمسؤولية في سن مبكرة، وأن 
هذه الحادثة علمتها مواجهة األزمات 
مـــراًرا وتكـــرارا فـــي حياتهـــا، ناصحة 
الحضـــور بـــأن عليهم اختيـــار الطريق 
الصعـــب دائًمـــا حيـــن يواجهـــون مثل 

هذه الهزات.
وبعـــد 4 ســـنوات مـــن هـــذا الحـــادث، 
واصلـــت المناعـــي تحصيلها الجامعي 
تخصـــص  األعمـــال  إدارة  كليـــة  فـــي 
انتهـــاء  وبعـــد  المعلومـــات،  تقنيـــة 
الدراسة كان البد من اجتياز التدريب 
المهنـــي، فأشـــار عليها والدهـــا بالعمل 
فـــي مشـــروع “أبـــراج اللؤلـــؤ” العقاري 
والـــذي تواكـــب مـــع انطالق مشـــاريع 
“التملك الحر” حينها، وبالفعل انضمت 

للشركة كمتدربة.

التـــي  الوحيـــدة  البحرينيـــة  وكونهـــا 
كان  العربيـــة،  اللغـــة  تتقـــن  كانـــت 
اللؤلـــؤ” وكثيـــر منهـــم  “أبـــراج  زبائـــن 
خليجيـــون، يفضلـــون الحديـــث معها، 
وبفضل أســـلوبها الجذاب استطاعات 
التسويق لعدد كبير من الشقق ما أثار 
غيـــرة مديرتها الفرنســـية، التي بدأت 
كونهـــا  خصوًصـــا  عليهـــا،  بالتضييـــق 
ســـيدة محجبـــة. وأوضحـــت المناعي 
أنها تعرضت لممارسات مهينة، ورغم 
لـــم تتحمـــل المديـــرة ذلـــك،  صبرهـــا، 
لتطلـــب نقلها إلى قســـم االتصاالت أو 
الـــرد على الهاتـــف، وحين تحدثت مع 
والدها بخصوص ذلك، نصحها بالبقاء 
ســـمعت  وبالفعـــل  المغـــادرة،  وعـــدم 
نصحية والدها لتبقى وتثبت نفســـها؛ 
لتصبـــح مديـــرة للشـــركة فـــي 2007، 
وتكـــون بذلك أصغـــر مدير عقاري في 

البحرين حينها.
ورغـــم الوظيفـــة المســـتقرة والمزايـــا 
لنفســـها  اختـــارت  أنهـــا  إال  العاليـــة، 
التحـــدي حيـــن قدمت اســـتقالتها من 
منصبهـــا المرمـــوق في 2009، وســـط 
ذهـــول بعض المحيطين بهـــا، لكنها لم 
تكـــن أن تقبـــل فـــي وضع يتســـم فيه 
العقـــار بالركـــود بعـــد األزمـــة الماليـــة 

العالمية في 2008.

 5 سنوات عاطلة عن العمل

بـــدأت المناعـــي مـــن الصفـــر، إذ ظلت 
عاطلة عن العمل نحو 5 سنوات، وكان 
مدخولهـــا صفرا، لكنها بدأت في أولى 

 Foi( خطوتها بتأسيس شركة للديكور
Design( واســـتثمرت السمعة الطيبة 
التي حصلت عليها من خالل نشاطها 
الســـابق فـــي “أبـــراج اللؤلـــؤ”، إذ مـــن 
خـــالل اتصاالتهـــا عرضت علـــى مالك 
الوحدات عمـــل الديكور لهم، إذ كانت 
تتفق مع المقاولين والموردين؛ لتقوم 
بـــدور المرتب والوســـيط، ورغم عدم 
وجود أي خبرة سابق لها في الديكور، 
لكنها اســـتطاعت تحقيق النجاح رغم 
العقبـــات والصعوبـــات التي مـــرت بها 
منذ تأسيس الســـجل وحتى ممارسة 

العمل على أرض الواقع.
تشـــير المناعـــي إلى أنها بـــدأت برأس 
مـــال ال يتجـــاوز 20 دينـــارا فقـــط، إذ 
عملـــت لوحدهـــا دون االســـتعانة بـــأي 
عامل، فقامت باالتفـــاق مع المقاولين 

لتوفيـــر الخدمات، وتمكنت من خالل 
مؤسســـتها من عمل الديكور لنحو 40 
شـــقة في أبـــراج اللؤلؤ و30 شـــقة في 
أمـــواج، و3 فلـــل فـــي “الرفـــاع فيـــوز” 

و20 فيال ومقهى في السعودية.
واســـتثمرت ولعهـــا بالتراث، لتؤســـس 
مؤسســـة ثانيـــة هـــي “بقشـــة للهدايـــا” 
تغلـــف  إذ   ،2011 العـــام  فـــي  وذلـــك 
بنفســـها توزيعـــات “القرقاعـــون” ولـــم 
تكـــن فـــي البدايـــة تعتمـــد علـــى أيـــة 

موظفات.

العودة للعقار

وفـــي 2013 عـــادت المناعـــي لحضـــن 
العقار مرة أخرى، من خالل “فونتانا”، 
إذ اســـتطاعت تســـويق 6 أبـــراج فـــي 
4 ســـنوات وحققـــت خاللهـــا إنجازات 
تعتمـــد  بحرينيـــة  ســـيدة  أول  كونهـــا 
خبيـــرا عقاريا عالميـــا في 2015، ومن 
ثـــم حصولها فـــي 2016 على شـــهادة 

“كوتشنغ”، التي غيرت طريقة تعاملها 
مـــع الموظفيـــن وحتى على مســـتوى 
العائلة، وخالل هذه الفترة برز اســـمها 
ومنصـــات  واإلعـــالم  الصحافـــة  فـــي 

التواصل االجتماعي.
وفـــي 2018، حصلـــت علـــى عضويـــة 
لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن بعد أن وقـــع االختيار عليها؛ 
نظـــًرا لكفاءتهـــا ومهنيتهـــا. وأشـــارت 
بلقـــاء  إلـــى تشـــرفها  المناعـــي بفخـــر 
ســـمو رئيس الـــوزراء وهو لقـــاء تعتز 
ســـموه  علـــى  أشـــارت  إذ  كثيـــًرا،  بـــه 
شـــأنها  مـــن  والرســـوم  الضرائـــب  أن 
التأثيـــر على قطاع العقارات، مشـــيدة 
تـــم اســـتثناء  بتوجيهـــات ســـموه، إذ 
العقارات من ضريبة القيمة المضافة.

وفي 2019 كانت المناعي على موعد 
قـــررت  إذ  الجديـــدة،  البدايـــات  مـــن 
األولـــى  العقاريـــة  شـــركتها  تأســـيس 
بالشـــراكة مع أحد زمالئها، وافتتحت 
لهـــا مكتـــب فـــي الســـيف بتجهيـــزات 

متواضعة.

مشروع “جولدن جيت”

وجـــاءت المحطـــة المهنيـــة األخيـــرة 

في حياة المناعـــي حين تم اختيارها 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  لتكـــون 
للمبيعـــات لمشـــروع “جولـــدن جيت”، 
إذ اعتبـــرت أن المشـــروع ينســـجم مع 
نظرتهـــا ورؤيتهـــا لذلـــك قبلـــت بهـــذه 
المهمة الجديدة، مشـــيرة إلى أنه منذ 
إطـــالق المشـــروع فقـــد تـــم تحقيـــق 
النجـــاح ببيـــع نحـــو 460 وحـــدة فـــي 
حيـــن لم يتبق ســـوى 85 وحدة، تأمل 

أن يتم تسويقها عما قريب.
وتطرقت المناعي إلى قصة “الجرس” 
الذي اشتهرت به، إذ كان هذا الجرس 
يعود لجدتهـــا التي توافها هللا وكانت 
تســـتخدمه لطلب العاملة المنزلية، إذ 
جعلـــت منـــه الحفيـــدة أداة تحفيزية، 
فتقـــوم بقرعـــه كلمـــا أنجـــزت صفقـــة 
بيـــع جديـــدة، مشـــيرة بكل فخـــر إلى 
أنهـــا حققت أرقامـــا قياســـية في هذا 
الســـياق، مـــن بينها تســـويق 60 شـــقة 

في 3 أيام فقط.
وتفاعل الحضور مع قصة حياة إيمان 
المناعـــي، إذ أشـــار بعضهـــم إلـــى أنهـــا 
أعطتهـــم الحافز للتغيير والتطور، في 
حيـــن توالـــت االستفســـارات من قبل 

البعض بشأن تفاصيل مسيرتها.

جانب من الحضور  المناعي متحدثة بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض

إيمان المناعي

سيدة العقار األولى المناعي... دشنت مسيرتها بـ 20 دينارا
لتتفوق والـــدهـــا  بــنــصــيــحــة  فــعــمــلــت  ــفــرنــســيــة  ال ــا  ــه ــرت ــدي م غــيــرة  واجـــهـــت 
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المنامة - بيتك

قــام بيــت التمويل الكويتي - البحرين “بيتك”، بتحديث جديد على تطبيق 
 ”Fintech“ بيتك جزيل للصيرفة” اإللكتروني، أول منصة رقمية مصرفية“
متكاملــة فــي البحرين، تماشــًيا مع إرضــاء رغبات العمــالء وجعله العنصر 
الرئيــس فــي تطويــر المنتجات. يعد هــذا التحديث جزًءا مــن رحلة رقمية 
جديــدة متواكبــة مــع اســتراتيجية “بيتــك” فــي دفــع قطــاع التكنولوجيــا 

المالية في البحرين إلى األمام.

وتم خالل هذا التحديث إضافة ميزة 
رئيســـة تمكـــن العمـــالء مـــن التقديـــم 
شـــخصي  تمويـــل  علـــى  للحصـــول 

“تمويلـــي” مع موافقـــة مبدئية فورية، 
مـــع إضافـــة طريقـــة ذكيـــة الحتســـاب 
التمويـــل  لمبلـــغ  األقصـــى  الحـــد 

عميـــل، وفرصـــة  لـــكل  بـــه  المســـموح 
ســـداد التمويالت الحالية من الجهات 
المالية األخرى. كمـــا تم تغيير تصميم 
التطبيـــق لزيادة ســـهولة االســـتخدام، 
وإضافـــة اللغـــة العربية إلـــى التطبيق، 
وتحديث ميـــزة الحصول على بيانات 
إعـــادة  إلكترونًيـــا، وخاصيـــة  العميـــل 
تفعيل الحسابات غير الفعالة، وإضافة 
لتحويـــل  وســـريعة  ســـهلة  حلـــول 
األموال بين أصحاب حســـابات جزيل 

بمجـــرد الحصـــول على أرقـــام هواتف 
إشـــعارات  وإرســـال  المســـتفيدين 

للراغبين بإجراء التحويالت.
والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو  وقـــال 
التنفيذي لـ”بيتك” عبدالحكيم الخياط 
“لطالما سعينا إلى إثراء تجربة زبائننا 
األعزاء عبر تقديم خدمات ومنتجات 
مصرفية من شـــأنها أن تثري تجربتهم 
المصرفية، وتعزز مدى رضاهم، وتلبي 
رغباتهم العصرية. ويعد تطبيق جزيل 

الـــذي  المحلـــي،  الصعيـــد  علـــى  األول 
يمنـــح العمـــالء الكـــرام فرصـــة التقدم 
بطلـــب تمويـــل شـــخصي فـــي عمليـــة 
ال تتجـــاوز مدتهـــا 10 دقائـــق. كما نود 
أن نؤكـــد التزامنا تجـــاه عمالئنا الكرام 
باســـتمرارية التطوير في منصة بيتك 
جزيل لتقديم خدمات فريدة ومفهوم 
المصرفيـــة مبنـــي  للخدمـــات  جديـــد 
المجتمعيـــة  الصيرفـــة  فكـــرة  علـــى 

المستدامة”.

أول تجربة رقمية للتمويل الشخصي عبر “جزيل” الجديد

عبدالحكيم الخياط

انتهاء عرض استحواذ “الوطني” على “اإلسالمي” 15 يناير
القبـــول اســـتمارات  اســـتالم  بـــاب  إغـــالق  علـــى  تبقـــت  أيـــام   4

تبقت 4 أيام على العرض الطوعي الستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين اإلسالمي، إذ يمكن لمساهمي بنك البحرين 
اإلســالمي الراغبيــن فــي المشــاركة في العــرض القيام بذلك عن طريق زيارة أحد الفروع المشــاركة لبنك البحرين اإلســالمي، بما 
في ذلك فرع المكتب الرئيس للبنك في المنطقة الدبلوماسية، أو البديع، أو مدينة حمد، أو عراد، أو الرفاع، أو بزيارة أحد فروع 
بنك البحرين الوطني المشاركة، بما في ذلك فرع المكتب الرئيس لبنك البحرين الوطني في المنامة، أو توبلي، أو مجمع السيف، 

أو مجمع أتريوم، أو شارع االستقالل.

كمـــا يمكـــن زيـــارة مكتـــب وكيل 
االســـتالم التابـــع لــــ “ســـيكو” في 
مقـــر بورصـــة البحريـــن؛ لتقديـــم 
والتحويـــل  القبـــول  اســـتمارات 
قبـــل  والموقعـــة  المســـتكملة 
انتهـــاء ســـاعات العمـــل بتاريـــخ 
اإلغـــالق النهائـــي يـــوم 15 يناير 
2020. وسيتســـلم مســـاهمو بنك 
البحرين اإلســـالمي المشـــاركون 

في العرض مقابل تبادل األســـهم 
إما أسهًما أو نقًدا بناء على خيار 
ومحـــض إرادة كل منهـــم وذلـــك 
فـــي يـــوم التســـوية بتاريـــخ 22 

يناير 2020.
يذكـــر أن هـــذا العـــرض اختياري 
بنـــك  لمســـاهمي  ملـــزم  وغيـــر 
البحرين اإلسالمي غير الراغبين 

في المشاركة في العرض.

وتـــم اإلعـــالن فـــي 31 ديســـمبر 
2019 عن وصول نسبة استحواذ 
علـــى  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
حصص رأس المال الصادرة لبنك 
البحريـــن اإلســـالمي إلى إجمالي 
الحـــد  يفـــوق  بمـــا   ،%  47.64
لالســـتحواذ  المشـــروط  األدنـــى 
الـــذي يبلـــغ 40.94 %، ومـــن ثـــم 
مشـــروط  غيـــر  العـــرض  يصبـــح 

بالنسبة لموافقات مساهمي بنك 
البحرين اإلسالمي.

وســـوف تتـــم هـــذه العمليـــة إمـــا 
عـــن طريق خيـــار العرض النقدي 
وهـــو مقابل نقـــدي بقيمة 0.117 
أســـهم  مـــن  ســـهم  لـــكل  دينـــار 
أو  اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك 
عـــن طريـــق خيـــار عـــرض تبادل 
األســـهم كبديـــل للعـــرض النقدي 
بمعـــدل تبادل يبلغ 0.167 ســـهم 
جديـــد في بنك البحرين الوطني 
مقابـــل كل ســـهم من أســـهم بنك 
البحريـــن اإلســـالمي، بنـــاء علـــى 
خيـــار مســـاهمي بنـــك البحريـــن 

اإلسالمي.

المنامة - سيكو

بيروت - أ ف ب

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية أمس عن “أســفها” لخســارة لبنان حق 
التصويــت فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة؛ جــراء عدم تســديده 
االشــتراكات الماليــة المتوجبــة عليــه للمنظمــة الدوليــة. وأعلنــت األمم 
المتحــدة الجمعــة أن ســبع دول، بينهــا لبنــان الــذي يعاني من أشــهر من 
انهيــار اقتصــادي ُيهدد مواطنيه في لقمة عيشــهم ووظائفهم، خســرت 

حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات الالزمة.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة في بيان 
إنهـــا “تأســـف” للقرار، آملـــة أن “تتم 
معالجـــة المســـألة في أســـرع وقت 

ممكن؛ ألنه يمكن تصحيح األمر”.
وأكدت وزارة المالية من جهتها أنه 
“أوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب 
صبـــاح االثنيـــن”، مـــن دون تحديد 

قيمته.
وبموجـــب المـــادة 19 مـــن ميثـــاق 
األمم المتحدة “ال يكون لعضو األمم 
المتحـــدة الـــذي يتأخـــر عن ســـداد 
اشتراكاته المالية في المنظمة حق 

التصويت فـــي الجمعية العامة إذا 
كان قيمـــة المتأخـــر عليه مســـاوًيا 
لقيمة االشتراكات المستحقة عليه 
في الســـنتين الكاملتين السابقتين 

أو زائًدا عنها”.
ولم ُتحدد وزارة الخارجية أسباب 
التأخيـــر فـــي تســـديد المســـاهمات 
بـــكل  “قامـــت  أنهـــا  أكـــدت  لكنهـــا 
واجباتهـــا وأنهت المعامـــالت كافة 
ضمـــن المهلـــة القانونيـــة، وأجـــرت 
مـــع  مـــرة  مـــن  أكثـــر  المراجعـــات 

المعنيين دون نتيجة”.

لبنان يعجز عن تسديد اشتراكاته لألمم المتحدة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

3834446438344464

38344464

38344464

األحد 12 يناير 2020 - 17 جمادى األولى 1441 - العدد 4107 10



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

Br
ok

er
's

 li
ce

ns
e 

N
o.

 3
 

Pr
op

er
ty

 M
an

ag
er

's
 li

ce
ns

e 
N

o.
 2

3

أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

38344464-

38344464
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بعــد اعتــراف إيــران... كنــدا تطالــب بالمحاســبة والعدالة

روحاني يعتذر: سنعاقب المسؤولين عن إسقاط “األوكرانية”

وعد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
نظيـــره األوكرانـــي بإحالة المســـؤولين 
عـــن إســـقاط الطائـــرة األوكرانية، التي 
راح ضحيتهـــا 176 شـــخصًا، بواســـطة 
صاروخ “على القضاء”، وفق ما أعلنت 

الرئاسة االوكرانية أمس.
كمـــا أكد روحاني، خالل اتصال هاتفي 
مـــع الرئيـــس فولوديميـــر زيلينســـكي، 
أنه “ســـتتم إحالة جميـــع الضالعين في 
الكارثة الجويـــة على القضاء”، معتذرًا 

باسم بالده عن إسقاط الطائرة.
مـــن  زيلينســـكي  طلـــب  جهتـــه،  مـــن 
 11 جثـــث  بإعـــادة  “الســـماح  طهـــران 
أوكرانيـــًا قضـــوا فـــي الحـــادث بحلول 
الدبلوماســـية  أن  معلنـــًا  ينايـــر”،   19
األوكرانية ســـتصدر بيانـــا حول قضية 

“التعويضات”.
وتعهـــد روحاني، أمس، بإطـــالع الرأي 
العـــام العالمي عـــن نتائـــج التحقيقات 
فـــي حادثـــة إســـقاط الطائـــرة. وفق ما 

أوردت وكالة فارس اإليرانية.
وأشـــار الرئيس اإليراني إلى أنه تجرى 
حاليـــا التحقيقـــات التكميلية “بســـرعة 
ودقـــة من أجـــل التوصل إلـــى النتيجة 

النهائية”.
للتصريحـــات  واضـــح  تناقـــض  وفـــي 
داخـــل إيـــران، ذكـــرت هيئـــة الطيـــران 
المدني اإليرانية، في بيان مساء أمس، 
أن “الطائـــرة األوكرانية لم تنحرف عن 
مســـارها”. وجـــاء فـــي البيـــان: “حتـــى 

اآلن لـــم يثبت أن الطائرة انحرفت عن 
مسارها”، وفق وكالة تسنيم لألنباء.

إلـــى ذلـــك، قـــال مكتـــب النائـــب العـــام 
األوكرانـــي، أمـــس، إن التحقيـــق فـــي 
بإيـــران  المنكوبـــة  الطائـــرة  تحطـــم 
يتحـــرى شـــبهة القتـــل العمـــد وتدميـــر 
للطائرة التي أســـقطها الحرس الثوري 
اإليراني، ما أسفر عن مقتل كل ركابها.
ونفـــت الخطـــوط الجويـــة األوكرانية، 
إيـــران  روايـــة  الخرائـــط  عبـــر  أمـــس، 
وقـــال  المنكوبـــة.  الطائـــرة  بانحـــراف 
متحـــدث باســـم الخطـــوط األوكرانية 
في مؤتمـــر صحافي إن اعتراف إيران 
يبـــرئ  األوكرانيـــة  الطائـــرة  بإســـقاط 
كييف من أي مسؤولية، مؤكدًا أنه كان 

يجب على إيران إغالق المطار.

كمـــا أوضحـــت أنهـــا دخلت فـــي عملية 
تقـــاٍض، الفتة إلى أنها تحـــاول معرفة 
أن  علـــى  وشـــددت  التحقيـــق.  نتائـــج 
الحـــادث كان من الممكن أن يصيب أي 

طائرة أخرى في مطار طهران.
ولفتـــت إلـــى أن تأخـــر إقـــالع الطائـــرة 
حقائـــب  بســـبب  كان  الوقـــت  لبعـــض 
زائدة، مؤكدًا أن جثث ضحايا الطائرة 
جرى تســـليمها إلى 4 مستشـــفيات في 
إيـــران. وطالبت الخطـــوط األوكرانية، 
طهـــران بتقديـــم تقريـــر عـــن الحـــادث 
كييـــف  أن  مؤكـــدة  يومـــا،   30 خـــالل 
ســـتجري مفاوضـــات مـــع إيـــران حول 
الثـــوري  الحـــرس  وكان  التعويضـــات. 
أمـــس،  فـــي وقـــت ســـابق  قـــد أعلـــن، 
مســـؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة 

األوكرانيـــة فجر األربعـــاء، إال أنه زعم 
باتجاههـــا  أطلـــق  الـــذي  الصـــاروخ  أن 
انفجـــر قرب الطائرة، قائالً إن “الطائرة 
حرفت مســـارها للعودة”، وهو ما نفته 
كل من هيئة الطيران المدني اإليرانية 
وأوكرانيا الحقًا. من جهته، قال رئيس 
الوزراء الكندي جاســـتن ترودو، أمس، 
إن حكومته تريد تحقيقا كامالً وتعاونا 
تاما من السلطات اإليرانية فيما يتعلق 

بحادث الطائرة األوكرانية.
كما أضاف أن بالده ما زالت تركز على 
“المحاســـبة والشـــفافية والعدالة ألسر 
الضحايا وذويهم. هذه مأســـاة وطنية 

وكل الكنديين يشعرون بالفجيعة”.
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أشخاص وفرق إنقاذ وسط الجثث والركام بعد تحّطم الطائرة األوكرانية قرب طهران )أ ف ب(

تونس - أ ف ب

رفض النواب التونسيون الجمعة 
منـــح الثقة للحكومة التي قدمها 
مـــا  وهـــو  الجملـــي،  الحبيـــب 
ســـُيعيد إطالق مفاوضات شاقة 
لتشكيل حكومة بعد 3 أشهر من 

االنتخابات التشريعية.
وبعـــد يوم طويل من النقاشـــات، 
صوت 72 نائًبا لصالح منح الثقة 
للحكومة، فيمـــا صوت 134 ضد 
منحها إياهـــا، وأعلن ثالثة نواب 

تحفظهم.
ورئيس البالد قيس ســـعيد لديه 
اآلن 10 أيـــام الختيار شـــخصية 

جديـــدة ُيكلفها تشـــكيل حكومة 
تكون مقبولة من المجلس.

وحســـب الفصل 89 من الدستور 
التونســـي وعنـــد تجـــاوز األجـــل 
المحـــدد دون تكويـــن الحكومة، 
أو في حال عـــدم الحصول على 
ثقة مجلس نواب الشـــعب، يقوم 
أجـــل  فـــي  الجمهوريـــة  رئيـــس 
عشـــرة أيـــام بإجـــراء مشـــاورات 
مع األحزاب واالئتالفات والكتل 
الشـــخصية  لتكليـــف  النيابيـــة 
األقـــدر من أجـــل تكوين حكومة 

في أجل أقصاه شهر.

برلمان تونس يرفض منح الثقة لحكومة الجملي

القاهرة - وكاالت

توّجه وزير الخارجية المصري، ســـامح 
شـــكري، إلـــى واشـــنطن للمشـــاركة فـــي 
اإلدارة  إليـــه  دعـــت  الـــذي  االجتمـــاع 
األميركيـــة الســـتكمال التفـــاوض حول 
ســـد النهضـــة. ومـــن المنتظـــر أن يقـــوم 
الوزيـــر المصري بعقد عدد من اللقاءات 
مـــع الدوائـــر األميركيـــة المختلفـــة لدى 
اإلدارة األميركيـــة والكونغـــرس، وذلك 
لتنـــاول أبعـــاد العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
الدولتيـــن، فضـــالً عـــن التشـــاور حـــول 
تطـــورات األوضاع اإلقليميـــة والقضايا 
محل االهتمام المشـــترك وســـد النهضة 
الذي تأمل مصر في التوصل إلى اتفاق 
عـــادل ومتـــوازن حـــول قواعـــد المـــلء 

والتشغيل بشأنه.
تعثـــر  يوميـــن  قبـــل  مصـــر  وأعلنـــت 
مفاوضات سد النهضة بعد 4 اجتماعات 

متتالية بسبب تعنت إثيوبيا.
وقالـــت خارجيـــة مصـــر فـــي بيـــان لها، 

الوزاريـــة  االجتماعـــات  إن  الجمعـــة، 
األربعـــة لـــم تفـــض إلـــى تحقيـــق تقـــدم 
ملمـــوس بســـبب تعنت إثيوبيـــا وتبنيها 
مواقـــف مغالى فيها تكشـــف عـــن نيتها 
في فرض األمر الواقع وبسط سيطرتها 
على النيل األزرق وملء وتشـــغيل ســـد 
النهضـــة دون أدنـــى مراعـــاة للمصالـــح 
المائيـــة لدول المصـــب وباألخص مصر 

بوصفها دولة المصب األخيرة.
باعتزامهـــا  إثيوبيـــا  مصـــر  واتهمـــت 
توظيف الســـد الســـتغالل مـــوارد النيل 
االكتـــراث  دون  تامـــة  بحريـــة  األزرق 

بمصالح مصر.

شكري إلى واشنطن للتشاور بشأن سد النهضة

بيروت - وكاالت

تظاهـــر مئـــات اللبنانييـــن، أمس الســـبت، 
“لـــن ندفـــع الثمـــن”، فـــي  رافعيـــن شـــعار 
بلـــد يعانـــي انهيـــارا اقتصاديـــا متســـارعا 
وشـــلال سياســـيا مـــع انعدام أفق تشـــكيل 
حكومة جديـــدة يريدها المتظاهرون من 

الكفاءات.
مـــع  متباطـــئ  نمـــو  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
عجـــز الســـلطات عـــن إجـــراء إصالحـــات 
بنيويـــة، يشـــهد لبنـــان منـــذ أشـــهر أســـوأ 
أزمـــة اقتصادية في تاريخه وســـط أزمة 
ســـيولة حـــادة وارتفاع في أســـعار المواد 
األساســـية وخسارة الليرة أكثر من نصف 
قيمتها أمام الدوالر في السوق الموازية.

وتشهد البالد منذ 17 أكتوبر احتجاجات 
الطبقـــة  أشـــكاالً مختلفـــة ضـــد  اتخـــذت 
المتظاهـــرون  يتهمهـــا  التـــي  السياســـية 
بالفســـاد ويحملونهـــا مســـؤولية التدهور 

االقتصادي.
وسار مئات المتظاهرين في بيروت أمس 

مرورا بمبنى شـــركة الكهربـــاء، احتجاجا 
على االنقطاع الدائم في التيار الكهربائي، 
ثم جمعيـــة المصارف رفضـــا للقيود التي 
تفرضهـــا المصارف على ســـحب األموال، 
وصـــوال إلـــى وســـط المدينـــة حيـــث مقر 
البرلمان. ورفـــع المتظاهرون الفتة كبيرة 

كتـــب عليهـــا “البلـــد ينهـــار، نريـــد حكومة 
مســـتقلة وخطة إنقاذ يـــا مجرمين” و”لن 
ندفع الثمـــن” و”ألو كهربـــاء.. توت توت.. 
الخـــط مقطـــوع”. وشـــملت التظاهـــرات، 
أمـــس الســـبت، مناطـــق عدة مثـــل صيدا 

والنبطية جنوبا وطرابلس شماال.

المتظاهرون يطالبون بتنحية الفساد

االحتجاجات شــملت بيــروت وصيدا والنبطيــة وطرابلس
“لن ندفع الثمن”... لبنانيون يتظاهرون ضد انهيار االقتصاد

موسكو - وكاالت

أنجيـــال  األلمانيـــة  المستشـــارة  قالـــت 
ألمانيـــا  إن  الســـبت،  أمـــس  ميـــركل، 

ستضيف مؤتمرا للسالم في ليبيا.
وأضافـــت، فـــي مؤتمـــر صحافـــي مـــع 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أنها 
تأمـــل بنجاح الجهود التركية الروســـية 
للســـالم فـــي ليبيـــا. مـــن جهتـــه، شـــدد 
الرئيس الروســـي علـــى أن الصراع في 
ليبيا يجـــب أن ينتهي، مؤكـــدا ضرورة 
عقد محادثات الســـالم بشـــأن ليبيا في 
برليـــن. وقـــال بوتين “نراهـــن على دور 
المبعوث الدولي بشأن المؤتمر الخاص 
بليبيا”. وكان موفد األمم المتحدة إلى 
ليبيـــا غســـان ســـالمة رحـــب بالدعوات 
الدولية لوقف إطالق النار في ليبيا من 
قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية 
الخـــاص  الممثـــل  ودعـــا  واإلقليميـــة. 
جميع األطراف الدوليـــة والمحلية إلى 
االســـتجابة لهـــذه الدعـــوات والمبـــادرة 

فـــورا إلـــى وقـــف العمليـــات العســـكرية 
في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب 
البالد المزيد مـــن إراقة الدماء والمزيد 
من المعاناة لشعبها الذي عانى الويالت 
غســـان  وناشـــد  الحـــرب.  هـــذه  جـــراء 
سالمة المجتمع الدولي، وخاصة الدول 
المعنيـــة بالملف الليبي، االســـتفادة من 

الزخم الراهن للدفع قدما بمســـار برلين 
للوصول إلى توافق دولي حول األزمة 
الليبيـــة في أقرب وقت ممكن من أجل 
لدعـــم وحمايـــة  إيجـــاد مظلـــة دوليـــة 
المســـارات الثالثـــة التـــي أطلقتها بعثة 
األمـــم المتحـــدة، والتـــي تقتصر حصرا 

على الليبيين.

فالديمير بوتين وأنجيال ميركل في موسكو أمس

موفــد األمم المتحــدة يرحب بدعــوات وقف إطــاق النار
بوتين وميركل: حان الوقت لمحادثات سالم ليبية
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دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  انتقـــد 
ترامـــب، أمـــس، دفـــاع الديمقراطيين 
عـــن قائد فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري قاســـم سليماني الذي قتل في 
غـــارة أميركيـــة فـــي 3 ينايـــر الجاري، 
ووصفـــه بأنه “أحـــد أســـوأ اإلرهابيين 
فـــي التاريـــخ”. وتســـاءل فـــي تغريدة 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
صـــوت  اختفـــى  “أيـــن  “تويتـــر”، 
الديمقراطييـــن عندمـــا أمضـــوا األيام 
الثالثة األخيرة في الدفاع عن قاســـم 
ســـليماني، أحـــد أســـوأ اإلرهابيين في 
التاريـــخ وصاحب العبوات الناســـفة؟ 
الـــذي كان يخطـــط أيًضـــا إلـــى إلحاق 
وأتـــت  المســـتقبل”.  فـــي  كبيـــر  ضـــرر 
تغريـــدة ترمـــب بعـــد إعـــالن الحـــرس 
الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة 
األوكرانيـــة التـــي راح ضحيتهـــا 176 
شخصًا، بصاروخ قصير المدى، لتلقي 

الضـــوء علـــى صمـــت الديمقراطييـــن 
التطـــور  هـــذا  علـــى  تعليقهـــم  وعـــدم 
الجديـــد، بينمـــا انتقـــدوا خـــالل األيام 
التـــي  األميركيـــة  الضربـــة  الماضيـــة 

أودت بحياة سليماني.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وكانـــت 
قالـــت  بيلوســـي  نانســـي  األميركـــي 
غـــارات  نفـــذت  ترامـــب  إدارة  إن 
فـــي العـــراق واســـتهدفت مســـؤولين 
إيرانييـــن رفيعين، وقتلـــت قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني بدون تصريح 
الستخدام القوة العسكرية ضد إيران، 

وبدون أي تشاور مع الكونغرس.

ترامب عن سليماني: أحد أسوأ اإلرهابيين في التاريخ
بغداد - وكاالت

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  المســـتقيل، 
أمـــس، أن بـــالده ال تريـــد عـــداء مع 
أحـــد بما فـــي ذلك أميـــركا، وفق ما 

نقلته وكالة أنباء العراق.
وقـــال “أننا منـــذ البدء قررنـــا إقامة 
عالقـــات متوازنـــة وعـــدم الدخول 
فـــي سياســـة المحـــاور والعقوبـــات 
وأقمنـــا عالقـــات تعـــاون جيـــدة مع 
جميـــع دول الجـــوار وال نريد عداًء 
مـــع أحـــد، بمـــا فـــي ذلـــك الواليـــات 
المتحـــدة، وحفظ مصالح وســـيادة 
بشـــؤونه  التدخـــل  وعـــدم  بلدنـــا 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  الداخليـــة”. 
اجتماعه، مع مسعود بارزاني زعيم 
الحزب الديموقراطي الكردســـتاني 
خـــالل أول زيـــارة لعبدالمهـــدي إلى 
أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، 
منـــذ اســـتالمه منصبـــه قبـــل نحـــو 

15 شـــهرا. كمـــا أشـــار بيـــان صـــادر 
عـــن مكتـــب عبـــد المهـــدي إلـــى أنه 
ناقش مـــع بارزاني مختلف القضايا 
المتعلقـــة بالعالقـــة بيـــن الحكومـــة 
االتحادية وحكومة اإلقليم، “وحق 
التظاهر السلمي، وتداعيات األزمة 
ومســـألة  المنطقـــة  فـــي  الحاليـــة 

تواجد القوات االجنبية”.
وأكـــد البيان أن رئيس الوزراء لفت 
إلـــى أن “األزمـــة الحاليـــة خطيـــرة 
وتتطلب التعاون والتنســـيق وســـد 
كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها 

داعش في هذه الظروف”.

عبدالمهدي: ال نريد عداء مع أحد بما في ذلك أميركا

بومبيو: الشعب 
اإليراني سئم وحشية 

الحرس الثوري
دبي - العربية.نت

ــن وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  أعــل
الشعب  “صــــوت  أن  بــومــبــيــو  مــايــك 
اإليـــرانـــي واضـــح وهـــو مــســتــاء من 
كذب النظام. فهو سئم من وحشية 

الحرس الثوري وفساده”.
أدلى  تصريحات  في  بومبيو،  وأكــد 
بها مــســاء أمــس الــســبــت: “نــقــف مع 
يستحق  ــذي  الـــ ــي  ــ ــران ــ اإلي ــشــعــب  ال

مستقبالً أفضل”.

بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري اإليراني  «
بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة األوكرانية، انطلقت 

تظاهرات طالبية أمام جامعة أمير كبير في طهران، 

وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 
700 إلى ألف شخص. وعلت الهتافات المنددة 

بالمرشد اإليراني علي خامنئي، والسلطات، وطالب 

المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا “النظام يرتكب 
الجرائم وخامنئي يبرر”، و ”الموت للولي الفقيه”، و 

”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.

قال مسؤول كبير باإلدارة األميركية إن إسقاط  «
إيران طائرة الركاب األوكرانية “مأساة مروعة”، بعد 

اعتراف طهران بأنها أسقطت الطائرة. وأضاف 
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “في النهاية 

إيران ارتكبت خطأ جسيما.. تصرفات إيران الطائشة 
تتسبب في عواقب مدمرة مجددا”.

طهران تهتف: خامنئي قاتل وحكمه باطل.. وتمزيق صور سليماني

مسؤول أميركي: تهور إيران تسبب مرة أخرى بعواقب مدمرة
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“وطنـــي وصبايـــا وأحالمـــي”، الجيـــل الـــذي عاصـــر هـــذه األغنية، لـــم يعرف 
الكراهية، والطائفية، لم ينغمس بالحروب الداخلية الصغيرة، ألنه ببســـاطة 
لـــم تكـــن لديـــه وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وحتى لـــو كانت لديـــه، لكان 
اســـتثمرها بأحالمه التنويريـــة، وتطلعاته الوطنية، وازدهـــار وعيه بالثقافة 
والمعرفة والوعي الحضاري واإلنســـاني الذي كان يعيشـــه بحرية وبال قيود 
دينيـــة ومذهبية وعصبيـــات قبلية، كان جيل الزمـــن الجميل وزمن التنوير، 
هـــو الذي أســـس لحركة التعليم والثقافة والمعرفـــة التي بنت أوطانا نعيش 
فيهـــا اليوم، لكن لألســـف خربتهـــا الحـــروب الطائفية والعصبيـــة والتخندق 

المذهبي والتطرف الديني مع االنحراف السياسي.
أبدأ بهذه المقدمة وأنا أتأمل اآلن حالة المنطقة وما بها من تشرذم وانقسام 
وانفصال عن اللحمة الوطنية، ولن أتحدث عن من تقع عليه مسؤولية هذا 
االرتـــداد للعصـــور المظلمة، لكن فقـــط أراقب وضع المنطقة عشـــية الصراع 
مع إيران، وإذا ما الحرب هي التي ستحســـم في النهاية كل األمور المعلقة، 
فحالة التأهب بالمنطقة على كف عفريت، وما تنقصنا ســـوى شرارة طائشة 
حتى ينفجر البركان، والكل يدرك حتى إيران ذاتها أنها ليست حمل مواجهة 
مع أميركا التي تســـتحوذ على ترســـانات خرافية من األسلحة من شأنها أن 
تبيـــد العالم مرات عدة وليـــس مجرد إيران، لكن الحرب حرب، والدمار يعم 
وال نتمنى الحرب، لكن إذا لم تكن هناك وسيلة لفقء الدمل المحتقنة سوى 
المشـــرط، فإذا الحرب وســـيلة في بعض األحيان لتحقيق السالم، ومع ذلك 

أؤكد أنه ال أحد يهوى سفك الدماء وتدمير بنية االقتصاد بالمنطقة وتحمل 
وزر عقود أخرى من التخلف وتحمل تكلفة الحروب. 

وهنا ال يبقى ســـوى خيار الشـــعوب ووحدتها والتفافها حول جبهة داخلية، 
تزيل عنها االحتقان وتؤســـس لجيل يشـــبه الجيل الذي تحدثت عنه بداية 
المقـــال، الـــذي لـــم يعـــرف االنشـــقاق والتمـــزق كالذي نـــراه يضـــرب بجذوره 
الدول العربية وال تكاد تخلو دولة عربية منه، ففي العراق تمزق على أيدي 
المليشـــيات من عصائب وعصابات وإخوان وحشـــود احتلـــت مكان الدولة، 
وكذلك ليبيا واليمن ولبنان وغيرها، ولم يبق متماســـكا بهذه الظروف سوى 
منظومـــة مجلـــس التعـــاون بالمنطقة التي تشـــهد بعضها تحديـــات البد من 

تجاوزها.
إذا نحـــن نقـــف بمفتـــرق طرق بالمنطقـــة اإلقليمية كلها تبـــدو فيها الخريطة 
تحت ظّل التقســـيم أو التعديل أو الرسم من جديد، وما ينقذ هذه األوطان 
من االنهيار الكامل تمهيًدا للتقســـيم وإعادة الرســـم، ســـوى شعوب المنطقة 
ذاتهـــا التـــي عليهـــا نبـــذ الصـــراع وااللتفاف حـــول الوطن مـــن دون تمزق أو 
انقســـام دينـــي أو سياســـي أو مذهبـــي، الذي لألســـف هو مـــا آل إليه الوضع 
بالـــدول التـــي تمزقت. حـــان الوقت لنبذ االنقســـام وااللتفاف حـــول الوطن 

وحده.

تنويرة: السباق الذي ال تعرف عنه شيئا، ال تراهن عليه. «

ماذا يعني مقتل قاسم سليماني؟ )2(
دمـــوع خامنئـــي وأتباعـــه كانت بســـبب الفـــراغ االســـتراتيجي الذي 
حصـــل لنظامـــه بعد خروج قاســـم ســـليماني من الســـاحة، وال يمكن 
لـــه تعويـــض هـــذه الخســـارة، ولن يجد مـــن يمأل هـــذا الفـــراغ، وهذا 
مـــا صّرحت به الســـيدة مريم رجـــوي في أول تعليق لهـــا على مقتل 
ســـليماني، بالعكس نفوق ســـليماني في عيون خامنئـــي معناه أفول 
وهبـــوط النظـــام الـــذي بنـــاه خالل هـــذه الســـنوات على عظـــام أبناء 
الشعب اإليراني وأبناء شعوب الشرق األوسط، قاسم سليماني كان 
نائـــب خامنئي فـــي إدارة البلدان التي خضعـــت إلرادة والية الفقيه، 
وكان المشـــرف على شـــؤون لبنان من خالل حزب الشيطان وحسن 
نصرهللا، وعلى ســـوريا من خالل بشـــار األسد وحكمه، وعلى العراق 
مـــن خـــالل نوري المالكي واآلخرين من رؤســـاء األحـــزاب التابعة له 
وميليشـــيات الحشد الشعبي، وعلى اليمن من خالل الحوثيين وفي 

الحقيقة كان قائد قوات القدس هو الذي يحكم هذه البلدان.
مـــن جهـــة أخـــرى كان قاســـم ســـليماني ثمـــرة مصادفـــات وتطورات 
وأحـــداث لثالثـــة عقود منها على ســـبيل المثـــال وال الحصر، احتالل 
العـــراق بيد األميركان وتقديم هذا البلد الغني بكل شـــيء إلى نظام 
واليـــة الفقيـــه على طبق من ذهـــب، هذه األحداث وهـــذه التطورات 

لن تتكّرر. 
من جهة أخرى خامنئي يعرف أفضل من أي طرف آخر أن الشعب  «

اإليراني يعمل بكل ما لديه من قوة للتخلص منه ومن نظامه، كما 
أن الشعب العراقي أيضًا عقد العزم بانتفاضته على التغّلب على هذه 

الحقبة السوداء، والظروف الدولية بدأت تتالءم لمثل هذا التطور الكبير 
في إيران والعراق. في هذه الظروف العصيبة كان خامنئي بحاجة 

ماّسة إلى قاسم سليماني، فقتله بأمر من الرئيس األميركي معناه 
أن عهد المسايرة والمهادنة بين الواليات المتحدة ونظام والية الفقيه 

انتهى وبدأت مرحلة المواجهات، هذه الصورة القاتمة لنظام خامنئي 
هي التي تجعله يجهش بالبكاء. “إيالف”.

سنابرق زاهدي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الوطن حتى ال يكون في مهب الريح

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

للتواصل: 17111483

رحم اهلل السلطان قابوس بن سعيد... القائد الحكيم
فقـــدت األمتان العربية واإلســـالمية وأهل الخليـــج خصوصا قائدا 
اســـتثنائيا ورجال حكيمـــا بكل ما تحمله الكلمة مـــن معنى، صاحب 
مبـــادئ ومثـــل وقامـــة تاريخية كبيرة لـــن تتكرر، الســـلطان قابوس 
بـــن ســـعيد رحمـــه هللا الـــذي ترجـــل بعد مســـيرة حافلة فـــي خدمة 
األمة العربية واإلســـالمية ورفعة شـــأن سلطنة عمان الشقيقة التي 
تحققـــت لهـــا في عهـــده رحمـــه هللا إنجـــازات عظيمة فـــي مختلف 
المياديـــن، عمل آناء الليـــل وأطراف النهار من أجل تقدم الســـلطنة 
ورســـم مســـتقبلها وتعزيـــز مكانتهـــا علـــى مختلـــف الصعـــد العربية 
واإلقليمية والدولية، ما جعل الشقيقة سلطنة عمان محط إعجاب 

وتقدير وتتبوأ مكانة مرموقة.
لقـــد وضـــع الســـلطان قابـــوس رحمه هللا مـــع إخوانه ملـــوك وأمراء 
ورؤســـاء دول الخليج العربي دعائم مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في عام 1981، وشهد خطط التطور االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي، وكان له دور بارز ومؤثر في مسيرة المجلس الذي مر 
بتحديـــات كثيرة ولكنـــه نجح في التعاطي مع تلك التحديات على 

النحو الذي يحقق األمن واالستقرار لدول الخليج العربية.
السلطان قابوس بن سعيد رحمه هللا عرف بحكمته ورؤيته الثاقبة 
والسير بركب السلطنة بكل ثقة وهمة عالية، وتحولت السلطنة في 
عهـــده إلى منارة من التقـــدم والنماء واالزدهار، ويحســـب له ومنذ 
أن تولى ســـدة الحكم أنه بنى الســـلطنة في ظروف لم تكن ســـهلة 
علـــى اإلطـــالق، فوضع رحمـــه هللا أهدافه ومنهجـــه لتحقيق نهضة 
كبـــرى في جميـــع النواحي االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعية، 
وكان لـــه مـــا أراد حيـــث حقـــق ألبنـــاء الســـلطنة الرخـــاء والرفاهية 
واألمن واألمان ووضعهم على طريق االزدهار والســـعادة، والمتتبع 
لبقايا الماضي وقوى المســـتقبل ســـيجد أن للســـلطان قابوس إرادة 
حديديـــة ال تعـــرف اليـــأس أبـــدا، فقـــد دخلت ســـلطنة عمـــان تحت 
قيادة جاللته الرشـــيدة مرحلة جديدة. رحم هللا الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد “وعظم هللا أجركم” يا أهل عمان، وستســـتمر مســـيرتكم 
المباركـــة فـــي عهد جاللة الســـلطان هيثم بن طارق آل ســـعيد، فهو 

خير خلف لخير سلف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منـــذ شـــهرين أضعت بطاقتي البنكيـــة، وألنني كنت للتو قد اســـتلمتها قررت أن 
أعاقب نفســـي بأن ال أســـتخرج بطاقة جديدة، وهكذا دوما يطيب لي أن أكافئ 
أو أعاقب ذاتي حســـب المواقف التي أمر بها، لكن حســـاباتي هذه المرة لم تكن 
جيدة تماما، ببســـاطة شـــديدة لجأت إلى اســـتخدام برنامج البنفت باي لتداول 
األموال ودفع فواتيري وغيرها من األمور، ووجدتني أتعامل بيســـر واعتيادية 
مع البرنامج رغم بعض األفكار الكالسيكية التي ال تزال تسيطر على مخي فيما 

يخص أمن المعلومات وضرورة حمل النقود في المحفظة.
ببســـاطة أجبرت نفســـي على االلتزام أكثـــر والتعلق بمقترح أكثر يســـرا يغنيني 
عـــن حمـــل النقود ونقلها مـــن حقيبة ألخرى كمـــا نفعل طيلة الوقـــت، وأصبحت 
محفظتي خالية ســـوى من اليســـير مـــن األموال التي أحتاجهـــا ألمور الطوارئ، 
وبات أول سؤال يطرح على لساني عند قضاء أي أمر يتعلق بدفع المال )عندكم 

بنفت باي؟(.

أتأمـــل العالـــم من حولي فأتيقن أنه حان الوقت لكثيـــر من النقالت النوعية في 
تعامالتنـــا وأبرزهـــا بالتأكيد تقليـــص التعامل نقدا وهي خطوة بدأت منذ عشـــر 
ســـنوات والقت رواجا كبيرا خصوصا في المجتمعـــات المليونية كالهند ومصر، 
فبرنامـــج كهذا يقلص الكثير من الجهـــد ويخفف وطأة ضياع األموال تحت أي 
مســـمى كاإلهمال أو الســـرقة أو سوء التعامل مع النقد ويوفر الوقت في المقام 
األول، فالمال ينتقل مباشـــرة إلى الحســـاب البنكي دون أن يمر من خالل الكثير 

من القنوات التي من الممكن أن يهدر بها دون تحقيق الفائدة المرجوة منه.
ومضة: لقد حان الوقت لتعميم هذه التجربة في جميع المحال والمتاجر  «

والمشاريع وكذلك محطات البترول، وبات من الضروري االنتقال تدريجيا إلى عالم 
إلكتروني كما استطعنا في الكثير من الجهات أن نتخلص من جهد الورق وإن 

كنا مازلنا بحاجة لمزيد من الجهود في هذا المضمار حفاظا على البيئة ومجاراة 
للعالم.

سمر األبيوكي

ثقافة “البنفت باي”!

الرد اإليراني الذي توقعناه
قبل أن ينشـــر عمودي السابق الذي توقعت فيه طبيعة الرد اإليراني 
المحتمل أو المتاح على اغتيال قاســـم ســـليماني، تحققت توقعاتي 
تماما حول ســـقف االنتقام اإليراني لما جرى، وها هي النتيجة أمام 
الجميـــع جعجعـــة بـــال طحين، فقد قتل ســـليماني، ثم قتل خمســـون 
إيرانيـــا وأصيب المئات جراء التزاحم خالل تشـــييع جنازته، ومات 
مئـــة وخمســـون أوكرانيـــا كانـــوا علـــى متـــن طائرة مرت لســـوء حظ 
ركابهـــا فوق أجواء العراق خالل إطالق الصواريخ اإليرانية التي لم 
تقتل ولم تصب ســـوى العراقيين كما ســـبق وتوقعنـــا، أما األميركان 
فلم يحدث لهم شـــيء، وكأن األمر مســـرحية بالفعـــل كما قال بعض 

المحللين.
إيـــران أرادت أن تشـــفي غليـــل الرأي العام وأن تضمـــن عدم تعرضها 
لضربـــة ثانية قـــد تكون خســـائرها أكثـــر بكثير من خســـارة الجنرال 
ســـليماني، فأطلقت هذه الصواريخ التي ســـقطت جميعها في أماكن 
خاليـــة ولـــم تصب أي أميركي بأذى. الشـــيء الغريب فـــي القصة أن 
مراقبيـــن عراقيين قالـــوا إن القوات األميركية قامـــت قبيل الهجوم 
اإليرانـــي بســـاعات بنقل جنود ومعدات من مواقـــع إلى أخرى داخل 
قاعدة عين األســـد في غرب األنبار منعا لوقوع إصابات في صفوف 

هذه القوات.
واســـتدل هـــؤالء المراقبـــون بهـــذا التحرك علـــى وجود تنســـيق بين 
واشـــنطن وطهـــران على هذه الضربـــة وحدودها ومداهـــا من خالل 
وســـاطة قامت بها دولة خليجية قام وزير خارجيتها بزيارة طهران 
عقـــب الحـــادث، ومن بين المالحظات، التي تدعونا لتصديق مســـألة 
التنسيق بين إيران وأميركا على هذه الضربة المسرحية، ما صرح به 
جـــواد ظريف وزير الخارجية اإليراني عقب انتهاء الضربة مباشـــرة 
وخصوصا قوله إن الهجوم اإليراني على القواعد األميركية هو الرد 

النهائي على مقتل سليماني. 
النتيجة الوحيدة للهجوم اإليراني هي أنه خفف حدة الضغط الداخلي  «

على ترامب وأعطى رسالة طمأنة لألميركيين الذين كانوا يخشون 
سقوط أعداد كبيرة من الجنود في القواعد العسكرية الموجودة في 

العراق وفي غيرها، وبطبيعة الحال سيصدق كل األغبياء والحمقى أن 
إيران انتقمت شر انتقام من األميركيين وأن ثمانين أميركيا على األقل 
قتلوا في ذلك الهجوم، والدليل على ذلك االحتفاالت التي عمت أماكن 

كثيرة وعمت قنوات كثيرة والتي مجدت وضخمت الرد اإليراني.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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المكتب اإلعالمي

بحضور ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
تــوج النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة قائــد إســطبالت الخالديــة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة، الفارس 
راشــد الرويعــي بطــاًل لــكأس ســموه للقــدرة لمســافة 120 كــم، والــذي أقيــم فــي قرية 

القدرة بمشاركة كبيرة من الفرسان.

كما توج ســـموه، الفارس عماد عيسى من 
مدرســـة المحرق للفروســـية بطًل لســـباق 

اإلسطبلت الخاصة.
وشـــهدت البطولـــة متابعـــة نائـــب رئيـــس 
المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل 
االتحـــاد  ورئيـــس  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 

الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة.

ناصر بن حمد: النجاح دافع لألفضل

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة عن تقديره الهتمام ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة ورعاية الســـباق، 
مشـــيًرا ســـموه إلى أن هـــذا النجـــاح الذي 
حققتـــه البطولـــة ســـيكون دافعـــا للتحاد 
والفرســـان بتقديم األفضل في الســـباقات 

المقبلة.
وأشاد ســـموه بنجاح بطولة ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة للقـــدرة، مؤكدا 
أن نجـــاح الســـباق جـــاء بفضل المشـــاركة 
الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من 
قبل الفرســـان المشـــاركين في السباق بعد 
األداء الفنـــي الكبيـــر الذي قدمه الفرســـان 
مـــن اإلســـطبلت المشـــاركة، إضافـــة إلـــى 
الملكـــي  االتحـــاد  بذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
واللجـــان العاملـــة، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن 
الســـرعات  البـــارزة  ســـمته  كان  الســـباق 

العالية التي شهدها في مراحله األربعة.
وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الفرســـان الفائزيـــن بالســـباق، وأعـــرب عن 
اللجـــان  أعضـــاء  لجهـــود جميـــع  تقديـــره 
العاملـــة في البطولـــة، مؤكدا الـــدور البارز 
لهـــم في نجاح منافســـات البطولـــة والتي 
نالـــت اإلشـــادة الكبيـــرة مـــن قبـــل جميـــع 
المتابعيـــن الذيـــن حرصـــوا علـــى متابعـــة 
المراحـــل  حتـــى  بدايتـــه  منـــذ  الســـباق 

األخيرة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن ســـباق خالـــد بـــن حمـــد للقـــدرة شـــهد 
نجاًحـــا كبيـــًرا؛ بفضـــل المشـــاركة القويـــة 
والكبيـــرة من قبل فرســـان البحرين الذين 
حرصـــوا علـــى الحضـــور والمشـــاركة فـــي 
هـــذه الســـباقات، وهـــو مـــا ســـيكون دافعا 
كبيـــرا لبطولـــة جللـــة الملـــك المقبلة التي 

مـــن المؤكـــد ســـتحظى بمشـــاركة واســـعة 
ومنافسة قوية.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
الرفيعـــة  الفنيـــة  بالمســـتويات  خليفـــة 
تميزهـــم  مؤكـــدا  الفرســـان  قدمهـــا  التـــي 
وفوزهـــم بالمراكز األولى التي جاءت بعد 
المســـتويات اللفتة خلل مراحل السباق 

والتي جاءت مثيرة ومتميزة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة عـــن تفاؤله بمســـتقبل زاهر للقدرة 
المســـتوى  علـــى  المقبلـــة  الســـباقات  فـــي 
المحلي فـــي المملكة بعد النتائج المتميزة 
التي شـــهدتها بطولة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عطفا على بروز العديد من 
المواهب الرياضية القـــادرة على مواصلة 

مسيرة رياضة القدرة في المملكة.

خالد بن حمد يشيد بعطاء 

الفرسان واإلسطبالت

من جانبه، أعرب سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة عن تقديـــره للمتابعة 
والدعـــم المســـتمر مـــن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لرياضـــة 
القدرة، مشـــيًدا سموه بنجاح البطولة 
والفنيـــة  التنظيميـــة  الناحيتيـــن  مـــن 
والمستوى المميز الذي قدمه الفرسان 

طوال البطولة.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة إلـــى أن البطولـــة حققـــت 
العديد من المكاسب المميزة وشهدت 
منافســـة قويـــة ومثيرة بين الفرســـان 
األربـــع  المراحـــل  فـــي  المشـــاركين 
التي شـــهدها الســـباق، مشـــيًدا سموه 
بالجهـــود التـــي قامت بهـــا اللجان في 
التحضيـــر واإلعـــداد لســـباق خالـــد بن 
والتـــي  المقبلـــة،  والســـباقات  حمـــد 
ستساهم بكل تأكيد في إنجاح جميع 
الفعاليات التـــي تقام في قرية القدرة 

الدولية.
وأوضح ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة أن الســـباق جـــاء قويـــا من 
النوايـــا  مؤكـــدا  النواحـــي،  مختلـــف 
قدمـــوا  الذيـــن  للفرســـان  البطوليـــة 
مســـتويات باهرة في السباق وتمكنوا 
مـــن مواصلـــة المســـيرة فـــي الســـباق 

األخرى، مشـــيرا سموه إلى أن السباق 
المقبـــل ســـيكون أكثـــر قـــوة وإثـــارة؛ 
عطفـــا على المســـتويات التـــي قدمها 

الفرسان في السباقات الماضية.
وقـــدم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
الفرســـان الفائزيـــن بالمراكـــز الثلثـــة 
األولـــى والفرســـان الفائزيـــن بالمراكز 
األولى في سباق اإلسطبلت الخاصة، 
ومتمنًيا ســـموه كل التوفيق للفرسان 

في السباقات المقبلة.

الرويعي بطال لسباق خالد بن حمد

حصـــل علـــى المركـــز األول لبطولـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة للقـــدرة 
خالـــد  راشـــد  الفـــارس  كـــم،   120 لمســـافة 
الرويعـــي مـــن فريـــق الزعيم بعـــد أن اجتاز 
الســـباق بزمن وقدره 4 ساعات و46 دقيقة 
و30 ثانيـــة، فيمـــا احتلـــت المركـــز الثانيـــة 
الفارسة شهد وليد األحمد من فريق الزعيم 
أيضـــا بزمن وقـــدره 4 ســـاعات و46 دقيقة 
و32 ثانيـــة، والمركـــز الثالـــث الفـــارس ثمان 
العوضـــي مـــن فريـــق فيكتوريـــوس بزمـــن 

وقدره 5 ساعات ودقيقتين و40 ثانية.

عماد عيسى بطال لسباق 
اإلسطبالت الخاصة

مـــن  عيســـى  عمـــاد  الفـــارس  واســـتطاع 
مدرســـة المحـــرق للفروســـية مـــن تحقيق 
اإلســـطبلت  ســـباق  فـــي  األول  المركـــز 
ســـاعات و28   5 وقـــدره  بزمـــن  الخاصـــة 
دقيقـــة و8 ثـــوان، فيمـــا جـــاء فـــي المركز 
الثانـــي الفـــارس عبدالرحمـــن عبـــدهللا من 
إســـطبلت أحمـــد الفاتـــح بزمـــن وقدره 5 
ســـاعات و28 دقيقة و22 ثانية، وجاء في 
المركـــز الثالث الفـــارس عبدالرحمن الزايد 
من إســـطبلت المغيـــرات بزمـــن وقدره 5 

ساعات و39 دقيقة و20 ثانية.

عمر فاروق يجتاز السباق بنجاح

تمكن نجم “السوشـــيل ميديا” عمر فاروق 
مـــن تحقيـــق طموحـــه واجتيـــاز الســـباق 
لمســـافة 120 كـــم؛ ليضـــرب أروع األمثلـــة 
فـــي العزيمـــة واإلصرار وســـط دعـــم كبير 
الشـــيخ  ســـمو  مـــن  مســـتمرة  ومتابعـــة 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة وأعضاء فريق 

فيكتوريوس.
وأنهـــى عمـــر فـــاروق الســـباق فـــي المركز 

بهـــذه  ســـعادته  بالـــغ  عـــن  أعـــرب  إذ   ،23
النتيجة وتمكنه من تحقيق طموحه وهو 
المشـــاركة للمـــرة األولى واجتياز الســـباق 

لمسافة 120 كم.
وقـــدم عمـــر فـــاروق شـــكره وتقديـــره إلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعم سموه المتواصل وحرص سموه على 
إعطائـــه دفعـــة معنويـــة عالية وتشـــجيعه 

لتحقيق هدفه.

الرويعي: سعيد بالمركز األول

وعبـــر الفـــارس راشـــد الرويعـــي مـــن فريق 
الزعيـــم الفائـــز بالمركـــز األول عن ســـعادته 
بالفـــوز وقـــال “نحن ســـعداء بالفـــوز المركز 
األول في هـــذه البطولة الكبيـــرة، واإلنجاز 
والفـــوز جاء بفضل الجهـــود التي بذلها كل 

أفراد الطاقم والفريق”.
وأكد الرويعي أن الســـباق كان قويا ومثيرا 
والمنافســـة كانـــت مميـــزة، وقـــال “حرصنا 
على تنفيذ تعليمات المدرب طوال السباق. 
كان فوزا مميزا للفريق الذي يسعى لتقديم 
أفضل ما لديه هذا الموســـم ويســـعى للفوز 
أن  نـــدرك  كنـــا  إذ  اإلنجـــازات،  مـــن  بمزيـــد 

المنافسة لن تكون قوية وتمكنا من تحقيق 
المركز األول بكل جدارة واستحقاق”.

عماد عيسى: للفوز طعم خاص

أعرب الفارس عماد عيســـى الفائز بالمركز 
الخاصـــة  اإلســـطبلت  ســـباق  فـــي  األول 
من مدرســـة المحـــرق للفروســـية في أول 
انتصار لفريق المدرســـة رغم العمر الزمني 
القصيـــر، عن بالـــغ ســـعادته بحصوله على 
المركز األول في بطولة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أن هذا 
الفوز له طعم خاص؛ خصوًصا أن البطولة 
تحمل اســـم سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
وأكـــد عماد عيســـى أن الســـباق كان مميًزا 
ومثيـــًرا طـــوال فتراتـــه، وأضـــاف “دخلت 
السباق بعزيمة وإصرار؛ من أجل الحصول 
علـــى المركـــز األول فـــي ســـباق األهالـــي، 
كنـــت أدرك أن المنافســـة لن تكون ســـهلة؛ 
خصوًصـــا أن هنـــاك العديـــد من الفرســـان 

الطامحين بالحصول على المركز األول”.
الفـــوز  هـــذا  أن  عيســـى  عمـــاد  وأوضـــح 
ســـيعطي الفريـــق دافعـــا كبيـــرا لتحقيـــق 

المراكز المتقدمة في السباقات المقبلة.

متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــان ــرس ــف ــع لــإســطــبــات وال ــ ــد بــن حــمــد داف ــال ــاح بــطــولــة خ ــج ــد: ن ــم ــر بــن ح ــاص ن

خالد بن حمد يتوج فارس الزعيم راشد الرويعي بطال لسباق سموه للقدرة



في الوقت الذي يسعى فيه النجمة واألهلي لضمان صدارة المجموعة “ب” عندما يلتقيان الساعة ٦ مساء اليوم بالجولة الثالثة 
مــن دور المجموعــات لــدوري الطائــرة علــى صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية، فــإن النصر والنبيه صالح اللذين ســيلتقيان 

الساعة ٧:٣٠ مساء، سيلعبان من أجل المركز الثالث وتفادي المركز الرابع لالبتعاد عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

قـــد ضمنـــا  وكان األهلـــي والنجمـــة 
بلـــوغ الـــدور نصـــف النهائـــي )المربع 
الذهبـــي( بعـــد تغلبهمـــا علـــى كل من 
النصر والنبيه صالح ليجمعا ٦ نقاط 
فـــي رصيدهمـــا مـــن فوزيـــن، ولـــذا 
فإن لقـــاء اليوم بينهما ســـيكون من 
أجل صـــدارة المجموعة واللعب مع 
ثانـــي المجموعة ) أ( ســـواء المحرق 
موقـــف  ســـيتحدد  إذ  داركليـــب،  أو 

المجموعة غدا االثنين.
وسيدخل األهلي في هذه المواجهة 
لخســـارته  االعتبـــار  رد  أجـــل  مـــن 
مـــن النجمـــة ٠/٣ فـــي القســـم األول 

وبهـــدف صـــدارة المجموعـــة معوال 
على الثالثي الهجومي في األطراف 
ناصـــر  الشـــقيقين  مـــن  والمكـــون 
ومحمـــد عنـــان والمحتـــرف الكندي 
)ريمونـــد( مـــع قـــوة حوائـــط الصـــد 
لعلي الصيرفي وعباس الخباز، فيما 
تشكل قوة اإلرساالت أحد األسلحة 
التـــي يعتمد عليهـــا األهلي إلضعاف 

استقبال الخصم.
أمـــا النجمـــة بقيادة المدرب مشـــعل 
تحقيـــق  فـــي  يطمـــح  فإنـــه  تركـــي 
األهلـــي  علـــى  الثانـــي  االنتصـــار 
علـــى  معتمـــدا  الصـــدارة،  وخطـــف 

المحترف البرازيلي ليلســـون كوستا 
الـــذي يعتبر أهم ورقة رابحة لتميزه 
فـــي الهجوم مـــن مركـــزي ٢ و١ إلى 
جانـــب وجود علي عبدالنبي لتأمين 
االســـتقبال مع الليبرو صادق هرونة 
واالعتمـــاد على محمد عمر وحســـن 

جعفر في الصد.
المواجهـــة الثانية بين النصر والنبيه 
صالـــح ربمـــا تكـــون أكثـــر ســـخونة 
فـــي ظـــل الهـــدف المشـــترك لكليهما 
بالهروب مـــن المركز الرابع خصوصا 
مـــن قبـــل النصـــر صاحـــب التاريـــخ 
والبطـــوالت، إذ إن النظـــام الجديـــد 

يحـــدد نظام الهبـــوط بلقاء صاحبي 
المركـــز الرابع فـــي المجموعتين في 
3 مباريـــات، والفائز مـــن مواجهتين 
والخاســـر  األضـــواء  بـــدوري  يبقـــى 

يهبط للدرجة الثانية.
وكان النصـــر قـــد فـــاز علـــى النبيـــه 
صالح بنتيجة ١/٣ في القسم األول، 

فهل يكرر النتيجة ذاتها؟

صدارة المجموعة “ب” بين النجمة واألهلي

لقاء األهلي والنصر بالقسم األول

اللجنة اإلعالمية - طموح لإلدارة الرياضية

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
“طمـــوح” لـــإدارة الرياضيـــة محمـــد بن 
اإلدارة  مجلـــس  تشـــكيل  عـــن  جـــالل 
الجديد للشـــركة التي تهدف إلى تقديم 
العديـــد مـــن الخدمات التي تســـاهم في 
تطويـــر الرياضـــة عمومـــا وكـــرة القـــدم 

خصوصا. 
ويضـــم مجلـــس اإلدارة الجديد لشـــركة 
طموح لإدارة الرياضية كال من: محمد 
عبداللطيـــف بـــن جـــالل رئيســـا، عبدهللا 
البوعينيـــن نائبا للرئيس، يوســـف أحمد 
عضـــوا ورئيســـا تنفيذيـــا، المهندس بدر 
ناصر عضوا ورئيســـا لإعالم والعالقات 
العامة، أحمد جواهري عضوا، علي قمبر 
عضـــوا. جاء ذلك خالل اجتماع مجلس 

اإلدارة األول.
بعـــد ذلك انتقل االجتماع إلى المواضيع 
إذ  األعمـــال،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 

تـــم مناقشـــة موضـــوع توفيـــر مختلـــف 
إعـــداد  فـــي  تســـهم  التـــي  المتطلبـــات 
وتدريـــب الالعبيـــن، مـــن خـــالل تجهيز 
أساســـا  ملعبـــا  ليكـــون  خـــاص  ملعـــب 
إلقامـــة التدريبات وتم وضع العديد من 

الخيارات المناسبة.
لصقـــل  الســـعي  اإلدارة  مجلـــس  وقـــرر 

افضـــل  واختيـــار  الرياضيـــة  المواهـــب 
والمنتخبـــات  األنديـــة  لدعـــم  العناصـــر 
علـــى  العمـــل  إعـــادة  وتقـــرر  الوطنيـــة 
مستويات الالعبين الحاليين المنضمين 
لبرنامـــج طمـــوح وإنهـــاء االرتبـــاط مـــع 
مـــن هم دون المســـتويات المطلوبة، بما 
يتماشـــى مع األهـــداف الموضوعة لبناء 

منتخبات جاهزة للتنافس.
كمـــا تـــم تكليف اللجنـــة الفنيـــة المكونة 
من محمد الشـــمالن وإســـماعيل كرامي 
بتقييم العبـــي طموح الحاليين على أن 
تقـــوم اللجنة برفع توصياتها إلى رئيس 
شـــركة طمـــوح محمـــد عبداللطيـــف بـــن 
جالل. وقرر مجلس اإلدارة إعداد خطة 
اســـتراتيجية شـــاملة للخمـــس ســـنوات 
المقبلـــة لبرنامج طمـــوح وفقا للمنهجية 
العلمية بما يســـهم في تحقيق األهداف 

والتطلعات على ارض الواقع.

محمد بن جالل

تقديم العديد من الخدمات المساهمة في تطوير كرة القدم
تشكيل مجلس إدارة شركة طموح لإلدارة الرياضية

اللجنة اإلعالمية

البحريـــن  نفـــط  شـــركة  أعلنـــت 
“بابكـــو” رعايتهـــا لجائـــزة أفضـــل 
العـــب عن كل مباراة من مباريات 
والمؤسســـات  الشـــركات  دوري 
لكرة القدم لموســـم 2019 - 2020 
وللموســـم الثالـــث علـــى التوالـــي، 
والجائـــزة هـــي عبارة عـــن بطاقة 

“سديم” للوقود.
علـــى  بنـــاء  الجائـــزة  وتقـــدم 
المســـتوى الفني لالعب وســـلوكه 
داخـــل الملعـــب، إذ يتـــم اختيـــاره 
من قبل المراقبين. وتقدم شـــركة 
نفط البحرين “بابكو” هذه الرعاية 
للموســـم الثالث علـــى التوالي في 
ظـــل تعاونهـــا الوثيـــق والتاريخي 
للمســـابقة،  المنظمـــة  اللجنـــة  مـــع 
وحرصهـــا الدائـــم علـــى دعم مثل 
تســـاهم  التـــي  الفعاليـــات  هـــذه 

فـــي تطويـــر الحركتـــان الرياضية 
وهـــذا  المملكـــة،  فـــي  والشـــبابية 
التوجـــه يعكـــس حـــرص الشـــركة 
الفعاليـــات  وتطويـــر  دعـــم  علـــى 
فـــي  تســـاهم  التـــي  الرياضيـــة 
تخفيـــف ضغوط الحيـــاة العملية، 
علـــى  إيجابـــا  ينعكـــس  وبالتالـــي 

إنتاجية الموظفين في الشـــركات 
المشاركة. 

ووجهت اللجنة المنظمة برئاســـة 
الجزيـــل  الشـــكر  العمـــران  مـــازن 
إلى شـــركة نفط البحريـــن “بابكو” 
على دعمهـــا المســـتمر ومبادراتها 
الكريمة، ورعايتهـــا لجائزة أفضل 
الالعـــب، كما شـــكرت المدير العام 
علـــى  بوهـــزاع  خالـــد  للتســـويق 
مســـاعيه ودعمه ألنشـــطة اللجنة 
المنظمـــة، مؤكـــدة أن هـــذا الدعم 
ليـــس بغريـــب علـــى هـــذا الرجـــل 
الوطنـــي المخلـــص، وكذلك ليس 
بغريـــب علـــى شـــركة بابكـــو التي 
لهـــا مواقـــف عديدة ســـاهمت في 
اســـتمرار المســـابقة وعمل اللجنة 

لقرابة األربعة عقود.

خالد بوهزاع

“ســديم” تقدم بناء على المســتوى الفني لالعب وسلوكه
“بابكو” ترعى جائزة أفضل العب بدوري الشركات
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اللجنة اإلعالمية

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي للمبــارزة الشــيخ إبراهيــم بــن ســلمان آل خليفة عن شــكره واعتــزازه برعايــة النائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة لبطولــة كأس العالم 
للشــباب للمبارزة لســالح االيبيه في نســختها الثالثة التي ســتقام على أرض المملكة بتاريخ 18 من الشــهر الجاري على صالة االتحاد 

البحريني لكرة اليد بأم الحصم.

وأكـــد الشـــيخ إبراهيـــم بن ســـلمان أن 
اســـتضافة مملكـــة البحريـــن للحـــدث 
العالمـــي فـــي رياضـــة المبـــارزة ما هو 
إال تأكيـــد لمـــا وصلـــت إليـــه المملكـــة 
األحـــداث  الســـتضافة  جهوزيـــة  مـــن 
والمســـابقات العالمية، إذ نظم االتحاد 
البحريني للمبارزة نسختين من كأس 

العالم في السنتين الماضيتين.

مشاركات عالمية في البطولة

تشـــارك في بطولـــة كأس العالم للشـــباب 
للمبـــارزة لســـالح االيبيـــه 18 دولـــة مـــن 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، ويحســـب هـــذا 
العـــدد الكبيـــر مـــن الـــدول للبحريـــن فـــي 
تمكنهـــا من جذب هذه الـــدول والالعبين 

األولـــى  العشـــرة  التصنيفـــات  أصحـــاب 
الثانـــي عالمًيـــا األذربيجانـــي  كالمصنـــف 
رسالن حسانوف والمصنف الثاني عالمًيا 
اإليطالـــي جيوليـــو غايتانـــي إلـــى جانب 
مشاركات لمنتخبات من أميركا الجنوبية 
ســـبقتها مشـــاركة  إذ  األرجنتيـــن،  وهـــي 
البرازيـــل في النســـخة الســـابقة للبطولة، 
وستشارك في البطولة كل من أذربيجان 
واألردن  ومصـــر  واألرجنتيـــن  وإيطاليـــا 
وقيرغســـتان  وكازاخســـتان  واســـتراليا 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت 
ونيوزيلنـــدا  ومالطـــا  ولوكســـمبورغ 
واإلمـــارات  وتركيـــا  وبولنـــدا  وروســـيا 
العربية المتحدة وأوزباكســـتان، والدولة 

المستضيفة مملكة البحرين.

االستعدادات قائمة الستضافة البطولة

العليـــا  للبطولـــة  اللجنـــة  حرصـــت 
للبطولـــة برئاســـة رئيـــس االتحـــاد 

البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم 
بن سلمان آل خليفة على الوقوف 
على جميع االســـتعدادات النهائية؛ 
مـــن أجـــل تقديـــم بطولـــة ناجحـــة 

على جميع األصعدة والمستويات 
تعكـــس ريادة المملكـــة في تنظيم 
واســـتضافة التجمعـــات الرياضية 
المختلفة وما حققته من منجزات 

ومكتســـبات عديـــدة فـــي القطـــاع 
اللجنـــة  تعكـــف  إذ  الرياضـــي، 
العاملـــة للبطولـــة إلـــى لمس جميع 
تنظيـــم  مـــن  اللجـــان  احتياجـــات 
وأمـــور  للمشـــاركين  المواصـــالت 
الســـكن واإلقامة للوفود المشاركة 
إضافة إلى األمـــور الفنية وتنظيم 

المالعب.

ــحــصــم ــأم ال ــ ــد بـ ــيـ ــرة الـ ــ ــاد كـ ــ ــح ــ ــة ات ــالـ تــســتــضــيــفــهــا الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى صـ

خالد بن حمد راعيا لبطولة كأس العالم الثالثة للمبارزة للشباب

سمو الشيخ خالد بن حمد

من منافسات المبارزة إبراهيم بن سلمان

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

غادرت عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة إلى مدينة لوزان السويسرية؛ 
للمشــاركة فــي اجتمــاع لجنــة رياضــة المــرأة التابعــة للجنــة األولمبيــة الدولية، الذي ســيعقد األحــد 12 يناير 2020 علــى هامش دورة األلعــاب األولمبية 

الشتوية للشباب التي تقام من 10 لغاية 19 يناير.

هـــو  االجتمـــاع  هـــذا  ويعتبـــر 
المـــرأة  رياضـــة  للجنـــة  األول 
التـــي تترأســـها ليديا نســـكيرا من 
بورونـــدي، وهي عضو في اللجنة 
العـــام  منـــذ  الدوليـــة  األولمبيـــة 
إلـــى  تنضـــم  2009 وأول ســـيدة 

اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي 
لكـــرة القدم في العام 2013، فيما 
يتولى األمير فيصل بن الحســـين 

منصب نائب رئيس اللجنة.
مـــن  مجموعـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
الشـــخصيات الرياضيـــة الدوليـــة 

المرموقـــة مـــن الجنســـين لتنضم 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  إليهـــم 
عبدالعزيـــز آل خليفة، التي ســـبق 
وأن تـــم اختيارهـــا لعضوية لجنة 
رعايـــة الرياضييـــن؛ ليتـــم اعتماد 
المـــرأة  بلجنـــة  حاليـــا  عضويتهـــا 

والرياضـــة فقـــط وفقـــا لألجنـــدة 
مايـــو  شـــهر  خـــالل  الجديـــدة 
الماضـــي 2019 وهي أول ســـيدة 
بحرينيـــة تتقلـــد عضويـــة إحدى 
اللجـــان التابعـــة للجنـــة األولمبية 

الدولية.

حياة بنت عبدالعزيز تشارك في “رياضة المرأة الدولية”

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

االجتماع 
يعقد األحد 

على هامش 
دورة األلعاب 

األولمبية 
الشتوية للشباب

حسن علي

النصر والنبيه صالح 
للهروب من المركز 

الرابع بدوري 
الطائرة



تنطلــق اليــوم )األحــد( أولــى جــوالت ملحق المربــع الذهبي لــدوري الدرجة 
األولى لكرة الســلة بإقامة مباراتين، في المباراة األولى يلتقي النجمة مع 
المحرق في تمام الساعة 5.45 مساًء ويليها مباشرة لقاء الرفاع مع الحالة 

عند الساعة 7.30 على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وتلعـــب الفـــرق األربـــع مباراتـــي اليـــوم؛ 
مـــن أجل خطـــف البطاقتيـــن المتبقيتين 
لتكملـــة أضـــاع المربـــع الذهبـــي بعدمـــا 
إليـــه األهلـــي والمنامـــة بصـــورة  وصـــل 
األول  المركزيـــن  الحتالهمـــا  مباشـــرة 
والثانـــي فـــي ترتيـــب الـــدور السداســـي 
بحســـب نظـــام اللعبـــة في هذا الموســـم. 
وســـيتأهل الفريـــق الفائـــز فـــي مباراتين 

من أصل 3 مباريات للملحق.

المحرق والنجمة

األبـــرز  هـــي  المواجهـــة  هـــذه  تعتبـــر 

فـــي مواجهـــات الملحـــق، عطًفـــا على 
فـــي  الكبيـــرة  والقـــدرات  اإلمكانـــات 
وفريـــق  عموًمـــا،  الفريقيـــن  صفـــوف 
النجمـــة الـــذي يقـــدم أفضل مواســـمه 
مـــن  األكثـــر  والنتائـــج  الســـاوية 

اإليجابية. 
المحـــرق وصـــل لهـــذه المبـــاراة بعدما 
خســـر لقاء القمة أمـــام المنامة؛ ليصل 
رصيـــده حينها إلـــى )8 نقـــاط( ليحتل 
المركز الرابع وهو نفس رصيد الرفاع، 
ولكـــن األخير له األفضليـــة؛ كونه فائز 

على المحرق في المواجهة المباشرة.
المحـــرق ورغـــم اإلمكانـــات المحليـــة 
واألجنبيـــة التـــي لديـــه إال أن وضعـــه 
الفني غير مســـتقر، وتم إسناد المهمة 
التدريبيـــة لمســـاعده أحمـــد نجاة بعد 
إقالـــة مدربه الصربي، وقد تكون هذه 
الخطـــوة في مصلحة “الذيـــب” ليعود 
إلـــى مكره ودهائـــه؛ خصوًصا أن نجاة 

على علم ضليع باعبيه. 
يقـــوده  الـــذي  النجمـــة  المقابـــل  فـــي 
الوطنـــي رؤوف حبيـــل احتـــل المركز 
جميلـــة  أياًمـــا  ويعيـــش  الخامـــس، 
بالمستويات والنتائج الطموحة حتى 
وإن حقق فوًزا واحدا وتلقى 4 هزائم. 
يدرك الفريقـــان أن مباراة اليوم مهمة 

للغايـــة؛ كون الفـــوز اليـــوم يعني قطع 
نصف المشـــوار، ودون شـــك لن يكون 
ســـها لكليهمـــا رغـــم األفضليـــة الفنية 

والخبرة التي يتمتع بها المحرق.

الرفاع والحالة

الرفـــاع وصـــل لهـــذه المرحلـــة بعـــد 

احتالـــه المركز الثالـــث والحالة في 
المركـــز األخير مـــن 5 هزائم متتالية، 
وعطًفـــا علـــى مـــا قدمـــاه الفريقـــان 
مســـبًقا، فـــإن الكفـــة تصـــب لصالـــح 
“الســـماوي”؛ كونـــه األجهـــز واألفضل 
مـــن النواحـــي كافة في ظـــل تواضع 

فريق الحالة.

انطالق ملحق المربع الذهبي لكرة السلة

اللجنة اإلعالمية

حقق المربي البحريني محمد درويش نتيجة مميزة في مشاركته مربيا في بطولة بوبيان دوج شو للكالب األصيلة التي أقيمت في 
الكويت بتحقيق المركز األول في اسكي فيفورت )دايمون( من فئة الهاسكي.

وأعـــرب درويـــش عن بالـــغ ســـعادته بهذه 
النتيجة، مؤكًدا أنه حريص على المشاركة 
في البطوالت الخارجية في ظل االهتمام 
الكبيـــر فـــي رياضـــات المـــوروث الشـــعبي 

ومن بينها جمال الكاب.
وشـــهدت الكويـــت، وعلـــى مـــدى يوميـــن، 
واحـــدة مـــن أبـــرز المســـابقات واألنشـــطة 
والفعاليـــات التـــي تقام في هذا الشـــأن أال 
وهي النسخة الرابعة من مسابقة “بوبيان 
دوج شـــو” للـــكاب األصيلـــة، التي أقيمت 
بتنظيم من قبـــل منظمة “KCA” الكويتية 
وبإشـــراف مـــن االتحـــاد الدولـــي ألصالـــة 
الـــكاب FCI، وســـط حضـــور واســـع مـــن 

قبل مربي ومنتجـــي الكاب في الكويت، 
إذ حصـــد الكلـــب “سبينســـر”، مـــن فصيلـــة 
الجيرمن شـــيبرد، على جائزة األفضل من 
بين أكثر من 150 كلبا مشاركا في البطولة 

ذات المقاييس والمواصفات الدولية. 
وفـــي فئة اســـكي فيفـــورت )دايمـــون( من 
فئـــة الهاســـكي حصل علـــى المركـــز األول 
لمربيـــه البحريني محمد درويش، والمركز 
الثاني الكلب آبا من فئة الجيرمن شـــيبرد 
ومربيـــه أحمـــد الحـــاي، والمركـــز الثالـــث: 
بوانتي من فئـــة الدوبرمان ومربيه محمد 

الكعبي. 
والجمـــال  الكفـــاءة  مســـابقات  وتعـــد 

للحيوانـــات، واحـــدة مـــن أبرز المســـابقات 
التـــي تحظى باهتمام بالغ من قبل عشـــاق 
ففـــي  العالـــم،  فـــي  الحيوانـــات  ومحبـــي 
الوقـــت الذي قد يرى البعـــض أن االهتمام 
بمثل هذه المســـابقات أمر غير مألوف في 
بلداننـــا العربيـــة، يـــرى الجانـــب اآلخـــر أن 
تربيـــة وإنتـــاج الحيوانات ذات الســـاالت 
المميـــزة واحدة من أجمـــل الهوايات التي 
اإلطـــاق؛  علـــى  ممارســـتها  الممكـــن  مـــن 
خصوصا أنهـــا تتعلق باالهتمـــام والحفاظ 
علـــى جمـــال وســـاالت الكائنـــات الحيـــة 

األخرى المحيطة ببيئة اإلنسان. 
وشهدت فعاليات هذه النسخة من بطولة 

“بوبيـــان دوج شـــو” اهتمامـــا بالغا من قبل 
عشاق الحيوانات األليفة ومربي ومنتجي 
الـــكاب، الذين حرصوا علـــى التوافد إلى 
حديقة مجمع “ديسكفري مول” للمشاركة 

والتفاعل والتقـــاط الصور مع أبرز الكاب 
المشاركة في البطولة؛ ليصل عدد الكاب 
المشاركة فيها إلى 150 كلبا من 25 سالة 
تقريبا، بينما كانت سالة الروت وايلر هي 

األكثر مشـــاركة من بين مختلف الساالت 
المشاركة. وكان الحضور واسع من محبي 
ومربـــي الـــكاب فـــي الكويـــت والخليـــج 

والوطن العربي.

ــاز ــ ــج ــ ــاإلن ــ ــه ب ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــن سـ ــ ــ ــي مـــحـــمـــد درويـــــــــــش أعـــــــــرب ع ــ ــربـ ــ ــمـ ــ الـ

نتيجة مشرفة في بطولة “بويان دوج شو” للكالب األصيلة
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علي مجيد

المحرق يصطدم 
بالنجمة العنيد.. 

والرفاع يلتقي 
الحالة المتواضع

لقطات من التتويج

تعـــادل منتخبنـــا األولمبـــي لكـــرة القـــدم، 
مـــع نظيـــره العراقـــي بهدفيـــن لكليهمـــا، 
الطرفيـــن،  جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي 
أمس، علـــى اســـتاد تاماســـات بالعاصمة 
)بانكـــوك(، ضمـــن منافســـات  التايلنديـــة 
الجولـــة الثانيـــة لبطولـــة آســـيا تحت 23 
عاما 2020 التي تســـتمر حتـــى 28 يناير 

الجاري.
وانتهى الشوط األول من المباراة بتقدم 
منتخبنـــا األولمبـــي بهـــدف دون مقابـــل، 
قبـــل أن تبلغ اإلثارة ذروتها في الشـــوط 
الثانـــي بانتهاء التســـعين دقيقة بهدفين 

للجانبين.
وســـجل هدفـــي منتخبنـــا الاعبان ســـيد 
فـــي  مرهـــون  ومحمـــد  عيســـى  هاشـــم 

الدقيقتين )44( و)86(.
وســـيلعب منتخبنا األولمبي لقاء الجولة 
ينايـــر   14 يـــوم  أســـتراليا  أمـــام  الثالثـــة 
الجاري، وال خيار له سوى تحقيق الفوز؛ 
للمنافســـة علـــى بطاقـــة مؤهلة إلـــى ربع 

النهائي.

 تشكيلة األولمبي

بدأ المدرب التونســـي لمنتخبنا األولمبي 
ســـمير شـــمام المبـــاراة بتشـــكيلة مكونة 
مـــن الحـــارس عمـــار محمـــد، والاعبين: 
ســـالم عادل، حمد شمســـان، سيد محمد 
أميـــن، حســـن الكرانـــي، جاســـم خليـــف، 
صالـــح،  أحمـــد  األحمـــدي،  عبدالرحمـــن 
محمـــد مرهـــون، عباس العصفور وســـيد 

هاشم عيسى.

 الشوط األول

جاء الشوط األول متوسط المستوى بين 
الطرفيـــن. منتخبنا األولمبـــي كان المبادر 
لتشكيل الخطورة الواضحة على المرمى 

علـــى فرصـــة  بعـــد أن حصـــل  العراقـــي، 
مبكـــرة إثر مرور 53 ثانية فقط، إذ ســـدد 
أحمـــد صالح كرة أرضية أبعدها الحارس 

العراقي مانعا هدفا محققا لمنتخبنا.
محمـــد  عمـــار  منتخبنـــا  حـــارس  وأنقـــذ 
وببراعـــة هدفـــا محققـــا لمنتخـــب العراق 
ســـددها  لكـــرة  تصديـــه  إثـــر  األولمبـــي، 
الاعب حسين جبار وصوال للدقيقة )6(.

وحاول أحمد صالح التســـجيل عبر خيار 
التســـديد من خارج المنطقة، فســـدد كرة 
يمينـــة أمســـكها الحـــارس العراقـــي عنـــد 

الدقيقة )33(.
وواصل حارس أولمبينا عمار تألقه وأنقذ 
هدفـــا محققـــا ثانيـــا للعـــراق بإبعـــاده كرة 

الاعب مراد صبح )37(.
وخطف ســـيد هاشـــم عيســـى الكـــرة من 
دفـــاع العراق ولعب كـــرة عرضية أرضية 
أن  إال  تابعهـــا مباشـــرة محمـــد مرهـــون، 
اللحظـــات  فـــي  الموقـــف  أنقـــذ  الدفـــاع 

األخيرة )42(.
وســـجل منتخبنا األولمبـــي الهدف األول 
عبـــر الاعـــب ســـيد هاشـــم عيســـى عنـــد 
بتقـــدم  الشـــوط  لينتهـــي  )44(؛  الدقيقـــة 

مستحق لمنتخبنا.

 الشوط الثاني

فيصـــل  دخـــل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
إبراهيم عيســـى في التبديل األول مكان 
سيد هاشم عيسى وصوال للدقيقة )51(، 

إذ غادر هاشم الملعب بسبب اإلصابة.
إبراهيـــم  لفيصـــل  الفرصـــة  وســـنحت 
كرتـــه  أن  إال  الثانـــي،  الهـــدف  لتســـجيل 
جاءت في جسم الحارس العراقي )58(.

وأجـــرى مـــدرب منتخبنا التبديـــل الثاني 
بدخول حســـين جميل مكان سالم عادل 

الذي خرج متأثرا بإصابته أيضا )62(.
وســـجل منتخـــب العراق هـــدف التعادل 

عند الدقيقة )66( عبر الاعب.
وأنقـــذ حارس منتخبنا عمار محمد هدفا 
محققـــا لاعـــب العـــراق وصـــوال للدقيقة 
)68(، قبـــل أن يدخـــل عدنان فـــواز مكان 

أحمد صالح عند الدقيقة )69(.
ودخلت المباراة في أجواء مثيرة، حيث 
واصـــل حـــارس منتخبنـــا عمـــار محمـــد 
تألقـــه في حماية مرماه، في حين خطف 
منتخبنا هـــدف التقدم عند الدقيقة )86( 

عبر كرة رأسية لاعب محمد مرهون.
ولـــم تدم فرحة أولمبينـــا كثيرا، إذ تمكن 
العراقيـــون مـــن تعديل النتيجـــة وصوال 

للدقيقة )90+2(.

المؤتمر الصحافي

أكد المدرب التونسي لمنتخبنا األولمبي 
ســـمير شـــمام أن المباراة جاءت صعبة 
فـــي مجرياتها كمـــا توقع الجهـــاز الفني 

للمنتخب.
وأوضح شـــمام في المؤتمـــر الصحافي 
الذي أعقب المباراة أن الصعوبة جاءت 
بعـــد خســـارة اللقـــاء االفتتاحـــي أمـــام 
تايلنـــد، مبينا أن المنتخب العراقي كان 
منافســـا قويا في المباراة، خصوصا مع 

امتاكه عددا من الاعبين األكفاء.

وفي هذا اإلطار، قدم المدرب التونسي 
شـــكره لاعبيـــن علـــى المجهـــود الـــذي 
بذل داخل المســـتطيل األخضر، السيما 
بعـــد خـــوض مبـــاراة صعبـــة مـــن جميع 

النواحي.
وبيـــن شـــمام فـــي رده على ســـؤال عن 
مدى رضا عن النتيجة أن التعادل ليس 
كافيا لألولمبي بعد خســـارة 3 نقاط في 
المواجهة االفتتاحيـــة، موضحا أنه من 
سوء الحظ استقبلنا هدف التعادل قبل 

دقيقتين من صافرة النهاية.
ولفـــت إلـــى أن التركيـــز اآلن ســـينصب 
أســـتراليا،  أمـــام  المقبـــل  اللقـــاء  علـــى 

خصوصـــا مع عدم وجـــود فرصة أخرى 
سوى تحقيق الفوز للتأهل.

ســـتكون  أســـتراليا  مبـــاراة  أن  وبيـــن 
المباراتيـــن  عـــن  تمامـــا  مختلفـــة 
الســـابقتين، مؤكدا أن اإلعـــداد للمباراة 
الثالثة ســـيتركز علـــى الجوانب البدنية 
بشـــكل كبير، مشـــيرا إلى أهميـــة اللعب 
على كامـــل الحظـــوظ المتاحـــة للتأهل 

إلى ربع النهائي.
وذكر شمام أن إعداد المنتخب للبطولة 
لم يكن مثاليا؛ نظرا لقصر فترة اإلعداد، 
مؤكدا الســـعي لتحقيق نتيجة إيجابية 

في الجولة المقبلة.

أولمبينا يتعادل إيجابا بهدفين مع العراق
2020 ــا  ــام ع  23 ــت  تــح ــا  ــي آس لــبــطــولــة  ــة  ــي ــان ــث ال لــلــجــولــة  ــرة  ــي ــث م افــتــتــاحــيــة 

أحمد مهدي من بانكوك |  تصوير سيد علي شبر

 فرحة العبي منتخبنا بأحد الهدفين من المؤتمر الصحافي

سمير شمام

 من لقاء منتخبنا والعراق



 “بابكو” تحقق 
21.5 مليون ساعة 

عمل دون إصابة 
مضيعة للوقت

تحول من نظام 
“اوهساس” إلى 
“االيزو”، وتدشين 

“بابكو للقيادة”

الفعالية تأتي 
تماشًيا مع رؤية 
البحرين 2030 

للتنمية المستدامة

أكثر من 30 ألف 
موظف وعامل 

بالقطاع النفطي 
شهدوا الفعالية

نشر ثقافة السالمة 
وتشجيع األفراد على 

انتهاج الممارسات 
اآلمنة في العمل

المحرر االقتصادي من الصخير | تصوير خليل إبراهيم

وعوائلهــم للموظفيــن  كثيفــة  بمشــاركة  العائلــي”  “اليــوم  فعاليــة  نظمــت  الشــركة 

وزير النفط: “بابكو” حريصة على قضايا الصحة والسالمة والبيئة

شــهدت فعالية “اليوم العائلي” التي اختتمت بها شــركة نفط البحرين )بابكو( أمس الســبت، فعاليات أســبوع البيئة والصحة والســامة 2020 في حلبة البحرين الدولية، وســط 
حضــور مكثــف ألكثــر مــن 30 ألــف فــرد  يعمل في الصناعة وعائاتهم وأبنائهم حاضرين، ما يدل على الثقافة العالية لشــعب البحرين واهتمامه بأمور الصحة والســامة والبيئة. 
وأقيمــت الفعاليــة تحــت شــعار “نحــن نهتــم” بحضور اآلالف من موظفي بابكو والمقاولين وأفراد عائاتهم الذين حرصوا على المشــاركة في تلــك الفعاليات المهمة التي تقام كل 
عامين، وتحرص من خالها شــركة بابكو على ترســيخ ثقافة الســامة المهنية وتعزيز الوعي بأمور البيئة والصحة والســامة ليس فقط في مواقع العمل ولكن في شــتى ربوع 
المجتمع. افتتح فعالية “اليوم العائلي” وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بحضور رئيس مجلس اإلدارة - الرئيس التنفيذي للشركة، داوود نصيف، وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة، ونائب الرئيس التنفيذي - رئيس لجنة البيئة والصحة والسامة، إبراهيم طالب، وأعضاء اإلدارة التنفيذية، وعدد من كبار الشخصيات والمسئولين.

 الفعالية تقام كل عامين 

وأكـــد الوزيـــر للصحافييـــن علـــى هامش 
الفعاليـــة أمـــس حرص بابكـــو الدائم على 
والبيئـــة،  والســـامة  الصحـــة  مواضيـــع 
مشـــيًرا إلـــى أن الفعالية تقـــام كل عامين 
للتأكيـــد علـــى أهميـــة هـــذا الموضوع في 
وإشـــراك  عـــام  بشـــكل  النفطـــي  القطـــاع 
األهالـــي لمعرفـــة أهمية األمن والســـامة 
أن  خصوًصـــا  النفطـــي  القطـــاع  فـــي 
المخاطـــر فـــي القطاع معروفـــة وتحتاج 
إلـــى الوعي والتعلـــم الدائم علـــى الفنون 
وآخر مـــا توصلت إليه التقنيات، متوجًها 
بالشـــكر إلى شـــركة بابكو والقائمين على 
الفعالية الذين لهم جزيل التقدير، مضيًفا 
“ندعو لهم دائًما بالســـامة واألمن لجميع 
الشـــركات  فـــي  والعامليـــن  الموظفيـــن 

النفطية”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  قـــال  بـــدوره، 
للشـــركة، رئيـــس لجنـــة البيئـــة والصحـــة 
والسامة، إبراهيم طالب إن بابكو حققت 
أكثر 21.5 مليون ساعة عمل دون وقوع 
أيـــة إصابات عمل مضيعة للوقت، مؤكًدا 
أن الشـــركة فـــي طور تحقيـــق المزيد من 
المعدالت، ويتم السير على هذا المنوال.

طالب: تجسيد بيئة صحية وآمنة

وفـــي البدايـــة، ألقى طالب كلمـــة موجزة 

شـــكر خالهـــا وزيـــر النفـــط على تشـــرفه 
بالحضـــور ورعاية الفعاليـــة، وتطرق إلى 
أهمية أســـبوع البيئة والصحة والسامة 
بابكـــو  ضمـــن جهـــود ومبـــادرات شـــركة 
لترســـيخ قيـــم ومبـــادئ البيئـــة والصحة 

والسامة في المجتمع.
والصحـــة  البيئـــة  أســـبوع  “إن  وأضـــاف 
والســـامة 2020 يعد من أهـــم الفعاليات 
والمناســـبات فـــي أجنـــدة شـــركة بابكـــو، 
نظًرا ألهميتها في تجســـيد التزامنا الجاد 
بإرســـاء بيئـــة صحية وآمنـــة طبًقا ألعلى 
موظفـــي  لجميـــع  العالميـــة  المســـتويات 
عائاتهـــم.  وأفـــراد  والمقاوليـــن  بابكـــو 
كمـــا أن هـــذه الفعالية تعـــد بمثابة أضخم 
فعالية لشـــركة بابكو في مجال الشـــراكة 
المجتمعية، بما يعكس التزامنا بترســـيخ 
مبـــادئ وقيـــم البيئة والصحة والســـامة 
والتميز التشغيلي لجميع أفراد المجتمع”.
 وأوضح في أن هذه اإلنجازات المشرفة 
ال تأتي من فراغ، وليست وليدة الصدفة، 
بل إنها ثمار الجهـــود المخلصة والدؤوبة 
في سبيل ترســـيخ ثقافة البيئة والصحة 
والســـامة في بابكـــو والمجتمع. وتطرق 
بابكـــو  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  إلـــى 
خـــال العـــام الماضـــي، الســـيما تدشـــين 
العديـــد من حمات الســـامة للوقاية من 
التعثـــر والســـقوط واالنـــزالق، والتحـــول 
من نظام “اوهســـاس” إلـــى نظام “االيزو”، 

وتدشـــين مركـــز بابكـــو للقيـــادة، وتطوير 
إجراءات الطوارئ واألزمات وفق أفضل 
المســـتويات العالمية، وتدريـــب العاملين 
في مســـتويات االستجابة المختلفة على 
اإلجـــراءات الجديدة، إلـــى جانب تفعيل 
اتفاقيـــة المســـاعدة المتبادلة مـــع العديد 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن 

المحلية.

تقدم مذهل بإدارة المواد الصناعية

 وأكـــد طالـــب  أن شـــركة بابكـــو حققـــت 
إنجازات ملموســـة في مجـــال البيئة إبان 
العام الماضي، حيث نجحت الشـــركة في 
تحقيـــق تقـــدم مذهـــل فـــي إدارة المـــواد 
بنجـــاح  الشـــركة  أجـــرت  اذ  الصناعيـــة، 
تدقيق إدارة البيئة 14001، وتم تدشـــين 
حملـــة تنظيـــف الشـــواطئ بالتعـــاون مـــع 
الشـــركات النفطيـــة األخـــرى، إلـــى جانب 
تأســـيس مشـــتل بابكو النموذجـــي لنبات 

القـــرم واســـتزراع مســـاحات كبيـــرة مـــن 
النبـــات علـــى مســـتوى المملكـــة. وأضاف  
“وبالحديث عن فعالية اليوم، فقد انبهرت 
كثيرًا باألعداد المتزايدة للمشـــاركين في 
األنشـــطة والمســـابقات الخاصة بأســـبوع 
البيئـــة والصحـــة والســـامة 2020. كمـــا 
أعـــداد موظفـــي  بزيـــادة  أيًضـــا  انبهـــرت 
بابكـــو والمقاولين الذيـــن زاروا الفعاليات 
المختلفة لهذا الحدث الضخم، بما يبرهن 
بكل وضوح على النجاح الكبير ألســـبوع 

البيئة والصحة والسامة”. 
واختتـــم طالـــب حديثـــه بتوجيـــه جزيل 
الشـــكر واالمتنـــان لوزيـــر النفـــط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بابكـــو – الرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــركة داوود نصيـــف، وإلـــى 
الموقريـــن  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
لدعمهـــم  التنفيذيـــة  اإلدارة  وأعضـــاء 
الامحـــدود مـــن أجل إرســـاء بيئـــة عمل 

خالية مـــن اإلصابات والحوادث”. وخص 
بالشكر واالمتنان أعضاء اللجنة المنظمة 
والســـامة،  والصحـــة  البيئـــة  ألســـبوع 
وعملهـــم  المخلصـــة  بجهودهـــم  مشـــيًدا 
الـــدؤوب طـــوال الشـــهور الماضيـــة مـــن 
لهـــذه  والتنظيـــم  واالســـتعداد  الترتيـــب 
الفعاليـــة الجليلة في إطـــار تطوعي نبيل 
مـــن جانـــب كل فـــرد منهـــم. وأعـــرب عن 
جزيـــل شـــكره وامتنانـــه لجميـــع موظفي 
بابكـــو والمقاوليـــن على دورهـــم الريادي 
والصحـــة  الســـامة  مفاهيـــم  نشـــر  فـــي 
والبيئـــة وتعزيـــز الوعـــي العام بهـــا داخل 
لتوجيهـــات  امتثـــاالً  وخارجهـــا  الشـــركة 
القيادة الرشـــيدة حفظها هللا ورعاها في 

استبيان أسس التنمية المستدامة.  

عرض أهم المحطات واإلنجازات

تســـجيلي  فيلـــم  عـــرض  تـــم  وبعدهـــا   
عـــن أهـــم المحطـــات واإلنجـــازات التـــي 

حققتها شـــركة بابكو في مجال الســـامة 
والصحـــة والبيئة إبـــان العام الماضي. ثم 
قـــام وزيـــر النفـــط بقـــص الشـــريط إيذانًا 
بافتتـــاح فعاليـــات “اليوم العائلـــي”، وقام 
إلـــى مختلـــف أجنحـــة وأقســـام  بجولـــة 
“اليوم العائلي”. وشكر إدارة شركة بابكو 
واللجنـــة المنظمة على جهودهم الدؤوبة 
والتنظيم المتميز لفعاليات أسبوع البيئة 

والصحة والسامة 2020.  
تضمـــن برنامج “اليوم العائلـــي” عددًا من 
األنشـــطة والبرامج والفقرات الترفيهية، 
كمـــا تضمـــن ركًنـــا للمعلومـــات التثقيفيـــة 
ومنصـــة  المختلفـــة  لألطعمـــة  وجناحـــًا 
الموســـيقية ومنطقـــة أللعـــاب  للعـــروض 
األطفـــال، وغيرها من الفقـــرات والبرامج 
الذي نالـــت قبوالً واستحســـانًا كبيرًا لدى 
الحضور. تجدر اإلشـــارة أن هذه الفعالية 
تأتـــي تماشـــًيا مع رؤيـــة البحريـــن 2030 
للتنميـــة المســـتدامة، ووفـــق توجيهـــات 
القيادة الرشـــيدة وتعليمـــات وزير النفط. 
كمـــا تأتي في إطـــار جهود بابكو من أجل 
نشـــر ثقافـــة الســـامة وتشـــجيع األفـــراد 
فـــي  اآلمنـــة  الممارســـات  انتهـــاج  علـــى 
العمـــل خـــال جميـــع األوقات بما يســـهم 
فـــي إرســـاء بيئة عمـــل آمنـــة وخالية من 
إلـــى  باإلضافـــة  واإلصابـــات،  الحـــوادث 
نشـــر الوعـــي في محيـــط المنـــزل خاصة 

والمجتمع عامة.
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افتتح ولي عهد ونائب حاكم الشــارقة الشــيخ ســلطان بن محمد بن ســلطان 
القاســمي، في منطقة المدام بالشــارقة، متحف تاريخ الدفع الرباعي. ويهدف 
الدفــع  ذات  الســيارات  بفئــة  متحــف متخصــص  أول  يعــد  الــذي   - المتحــف 
الرباعي- إلى تثقيف الزوار ومرتادي المتحف حول تاريخ وبدايات السيارات 
ذات الدفع الرباعي، ومسيرة التطور التي شهدتها هذه النوعية من السيارات. 

 350 مـــن  أكثـــر  المتحـــف  ويضـــم 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن  ســـيارة 
تعـــود ملكيتهـــا إلى الشـــيخ حمد بن 
حمـــدان آل نهيـــان، كمـــا يضـــم عددا 
من الســـيارات النادرة ومنها ســـيارة 
فـــورد موديـــل تـــي وهـــي الوحيـــدة 
فـــي العالـــم ويعـــود تاريـــخ تصنيعها 
إلـــى العام 1915، وســـيارة اف دبيلو 
دي وهـــي أول شـــاحنة دفـــع رباعـــي 

ويعود تاريخها إلى 1918، وســـيارة 
 ،1919 إلـــى  تاريخهـــا  يعـــود  نـــاش 
ونيســـان باترول يعـــود تاريخها إلى 
العـــام 1960 وهـــي أول ســـيارة مـــن 
فئـــة نيســـان باتـــرول والوحيدة في 
الدولـــة، إضافة إلى ســـيارة الرك 60 
ويعود تاريخ صنعها إلى العام 1958 
وتعـــد أكبـــر ســـيارة دفـــع رباعي في 

العالم.

افتتاح متحف تاريخ الدفع الرباعي

نالــت شــيري أريــزو 6 عــدة خطــوط حــادة لتجميــل الوجــه األمامــي 
العريض المحاكي لمظهر عائلة سيارات إكس تايب. فتصميم طرات 
السيدان ذو الشكل المستعرض هو أحد التصميمات المواكبة للتطور 

والتي تجعل من جسد السيارة يبدو بمظهر عريض أكثر.

كما أن الشبكة األمامية المتداخلة 
القالـــب  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبـــًا 
بالكـــروم،  المطلـــي  المســـتعرض 
الجديـــدة  األماميـــة  والمصابيـــح 
كليا ومصابيح اإلضـــاءة النهارية 
الكبيرة بتقنية LED، تساعد على 
مضاعفـــة التأثير البصـــري للوجه 

األمامي.
المصابيـــح  تظهـــر  الخلـــف،  فـــي 
ثالثية األبعـــاد المنحوتة من نوع 
 LED ماتركـــس والمـــزودة بتقنية
والتـــي تمتـــزج بتناغـــم تـــام مـــع 
القالـــب المطلـــي بالكـــروم الممتد 

على طول الوجه الخلفي.

الشــاحنات  بالكامــل مســتقبل  الجديــدة  هــورن  بيــغ  حــددت رام 1500 
بتصميمها المبتكر، وهي تتوافر بطرازين بيغ هورن وبيغ هورن بلص من 
ناحية التصميم استخدموا مواد جودتها عالية في التصنيع وتكنولوجيا 
حصريــة وتجهيــزات إيروديناميكية متطورة، وتأتــي الواجهة األمامية 
.)R-A-M( بشعار رأس الكبش منقوشة وبحروف كبيرة ومكتوب عليها

الطـــراز  فـــي  األماميـــة  األضـــواء 
األعلـــى بلـــص تعمـــل بنظـــام ذكـــي 
 ،)AFS( LED بالكامـــل  ليـــد  جديـــد 
مع أضواء أمامية إســـقاطية ثنائية 

الوظيفـــة، وأضواء ضباب وأضواء 
فـــي الذيل. وقد تـــم تخفيض وزنه 
أخـــف  صـــارت  لذلـــك  كجـــم،   102
وأطول وأعرض، وهذا عكس على 
طول الكابينـــة أو المقصورة 
بمقـــدار  الداخليـــة 

10.16 سم.

مواصفات “شيري أريزو  6” “رام 1500 بيغ هورن” الجديدة

مساحات ذكية في المقصورة الداخلية مع استهالك خيالي للوقود

تجربة قياد... التشيكية سكودا سوبيرب

واليـــوم هي ضمن مجموعات شـــركات فولكس 
واجن األلمانية، بعد ان انضمت إليها في 1991 
وتقـــدم مـــن جمهوريـــة التشـــيك مجموعـــة من 
ارقى الســـيارات، مثل فابيا واوكتافيا وكودياك 
والرائعـــة ســـوبيرب التـــي كانـــت هذا االســـبوع 
تحـــت مجهـــر صفحـــة ســـيارات البـــالد لمـــدة 3 
أيـــام لمعرفة الســـيارة عن قرب ومـــا تقدمه من 
امكانـــات وفخامة بدعـــوة من بهبهانـــي اخوان 
الوكيـــل المعتمـــد للســـيارة في البحـــري، وتقدم 

معرضها الجديد في سترة.
للسيارة تصميم ملفت لالنتباه جدا، ولها بصمة 
خاصة بها كسيارة منفردة التصميم، حيث تقدم 
ســـكودا السيارة الجديدة التي وصلت البحرين 
مؤخرا سوبيرب بتصميم جذاب جدا، وتقدمها 
بذكاء كبير اوال في المساحات التي تقدمها في 
كل ارجـــاء الســـيارة، والحقيقة ان ذلـــك بمثابة 
ذكية منها خصوصا وان مســـاحات االرجل في 
االمام والخلف كبيرة بشكل باهر جدا، فاذا انت 
مثلي بطول 187 فأنت ال تشـــعر ابدا بأي ضيق 
بالرغـــم مـــن الشـــكل الخارجـــي، مـــع المحافظة 
على المســـاحة الكبيرة للجالســـين فـــي الخلف، 
مع ايضا مســـاحة كبيرة فـــي الصندوق الخلفي 
الذكـــي الـــذي يســـع لـــكل شـــيء وتقـــدر ســـعته 
حوالي 625 لتر، وهي تعتبر سعة كبيرة دائًما ما 
نراها في ســـيارات الشـــركة، وهذه بالطبع ميزة 
كبيـــرة للغاية فمع طي مقاعد الســـيارة الخلفية 
تزيد تلك الســـعة بشـــكل كبير للغايـــة، وبالتالي 

على  تتفـــوق 

جميع منافســـيها في تلك الفئة السعرية، وعلى 
ذكـــر المقاعـــد فالســـيارة تحتـــوي مـــن الداخـــل 
على 5 مقاعد واســـعة ومريحـــة، ويوجد كذلك 
أخيـــر  وواحـــد  بالجانبيـــن  منهـــم   4 أبـــواب   5
مخصص لصندوق الســـيارة الخلفي، فالســـيارة 
الفخمـــة التـــي عليهـــا االن عـــرض خـــاص عنـــد 
وكيلهـــا المعتمـــد تأتي بأبعـــاد 4861 مم للطول، 
وحوالي 1864مم للعرض، و1468مم لالرتفاع، 
وبالنســـبة الرتفـــاع الســـيارة عن ســـطح األرض 
فهـــو قليـــل بعض الشـــيء وال يتجـــاوز 150مم، 
أمـــا عن العجالت فهي بإطارات ذات مقاس 17 
بوصة، وقاعدتها تبلغ 2841مم، ووزن الســـيارة 
الكلي هو 1425كجم، وخارجيا تأتي ســـوبيرب 
الجديدة من ســـكودا مع واجهـــة أمامية راقية، 
حيـــث يضيـــف المصـــد الـــذي أعيـــد تصميمه 8 
مـــم إضافيـــة )0.31 بوصـــة( إلـــى الطـــول الكلي 

للسيارة.
فـــي الداخل نجد الســـيارة تقـــدم فخامة كبيرة 
لكن ببســـاطة ذكية وراقية، مع إضافات الكروم 
علـــى لوحـــة العـــدادات وحـــواف األبـــواب مـــع 
اضـــاءة تســـتطيع االختيـــار فـــي الوانهـــا، فضالً 
عـــن أغطيـــة المقاعد الجديدة المكســـوة بالجلد 

مريحة جدا لشخص كبير الحجم نفسي.
الى ذلك فإن ســـوبيرب الجديدة يجوب العديد 
مـــن حلول الراحة والرفاهية فيها منها الشـــحن 
الالســـلكي للهاتف، إضافـــة الى انظمـــة الترفيه 
والمالحـــة مـــن خالل اتصـــال الهاتـــف واقترانه 
بالشاشة الجميلة من خالل ابل كار بالي 
في الشاشة الوسطية مع راديو 

Bolero والمزيد.
ة  ر لســـيا ا

رائعـــة في القيـــادة بهدوء تام وراحـــة متناهية 
فـــي جميـــع المقاعـــد االماميـــة والخلفيـــة، مـــع 
تصميم عام ممتاز لسيارة اوروبية تقدم نفسها 
بمواصفـــات فنية وديناميكيـــة فريدة وتصميم 
متميـــز مســـتوحى مـــن الكريســـتال البوهيمـــي 
التـــي تشـــتهر به التشـــيك، فالزوايـــا الحادة في 
التصميم تعطي مظهـــر أنيق وتبرز االنحناءات 
بجوانـــب الســـيارة لتعطـــي ســـكودا ســـوبيرب 
مظهرا خارجيا فخما ورياضيًا في نفس الوقت.

لمدة 3 ايام من السياقة المستمرة في البحرين 
الحقيقة ان صرفها ادهشني حقا، فهي اكثر من 
ممتـــازة في الصرف العام في الوقود، فالمحرك 
يأتي بقوة 4 سلندر 1400 سي سي توربو 206 
كيلـــو واط/ 150 حصان بمعدل اســـتهالك وقود 
قدره 7.1 لتر من لكل 100 كيلو متر وهذا يعتبر 
إنجـــاز كبير في توفيـــر الطاقة دون التنازل عن 
األداء وذلـــك بفضـــل تقنيـــة التيربـــو المتقدمـــة 
المزودة به الســـيارة مما يجعل قيادة سوبيرب 
فـــي الحياة اليوميـــة تجربة ال تنســـى وتجعلها 
في قمة السيارات االقتصادية المطروحة للبيع 

اليوم بسعر خيالي.
الســـالمة مهمـــة جـــدا لـــدى الشـــركة التشـــيكية 
فـــي جميـــع موديالتهـــا، فهـــي ال تقدم ابـــدا منذ 
انطالقها أي تنازالت، فالسيارة سوبيرب تمتلك 
العديـــد من مزايا ومواصفـــات األمان منها عدد 
6 وســـادات هوائيـــة، كمـــا أنهـــا مـــزودة بالعديد 
مـــن انظمة الثبـــات االلكترونـــي وانظمة مكابح 
متعـــددة ومتطـــورة ممـــا يجعل قيادة الســـيارة 

آمنة تماما لكل الركاب.
صف الســـيارة في أماكن االنتظار أصبح ســـهالً، 
حيث تمتلك السيارة النظام الذكي للصف اآللي 
والـــذي ال يحتاج معه الســـائق إلى اســـتخدام 
المرايـــا الجانبية أو الكاميـــرا الخلفية، 
حيـــث تعتمـــد فيـــه الســـيارة علـــى 
المثبتـــة  الجانبيـــة  الحساســـات 
على كافة جهات وأرجاء جسم 
وذلـــك  الخـــارج  مـــن  الســـيارة 
باســـتخدام الكمبيوتر الداخلي 
بشـــكل  لركنهـــا  بهـــا  الخـــاص 

بسيط وسلس.

 تويوتا كوروال تتصدر 
مبيعات السيارات عالميا 

في 2019، إذ تجاوزت 
مبيعاتها مليون و20 ألف 
سيارة  وتقترب من الرقم 

50 مليون في تاريخها وال 
تزال محافظة على صدارة 
مبيعات السيارات تاريخيا.

تتميــز “GS7” بأفضــل أداء تحققــه محركاتهــا القويــة بتقنيتهــا المتطــورة، 
والتــي يتــم إنتاجهــا وفــق أنظمــة رقابــة صارمــة علــى الجــودة بنــاء علــى 
اســتراتيجية مجموعــة جــي إيــه ســي موتــورز، والتــي تضــع المســتهلكين 

والعمالء في سلم أولوياتها.

وتعتبـــر “GS7” مـــن ســـيارات الدفع 
الرباعـــي متوســـطة الحجـــم، وهـــي 
مصممة للمستهلكين الذين يبحثون 
عـــن تجربـــة قيادة عصريـــة، كما أنها 
مـــزودة بمحـــرك “GAC”، الـــذي يوفر 
طاقـــة قصـــوى تبلـــغ 148 كيلـــوواط 
“201 حصان” عند معدل دوران يبلغ 

1750 دورة في الدقيقة.

وتعبـــر “GS7” عن القـــوة واالنطالق 
راقيـــة،  كســـيارة  واســـع،  أفـــق  فـــي 
وصلـــت إلـــى القمـــة بعزيمـــة مبتكرة 
وبريـــق اخـــاذ فـــي الســـوق العالمـــي 
بأســـلوب فريد مـــن نوعه، مع تمتعها 
قيـــادة  لضمـــان  قويـــة  بإجـــراءات 
مميزة مع نظام الطاقة األكثر تقدما 

وكفاءة على مستوى العالم.

“جي ايه سي GS7”... لكل العائالت

tariq.albahar@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

تعد شـــركة ســـيارات سكودا من أقدم شركات السيارات األوروبية في العالم، فقد تأسست في العام 1895، 
وتتخذ من مدينة مالدا بولسالف الواقعة في غرب جمهورية التشيك األوروبية مقرا لها بعد أن أسسها كال 
مـــن فـــاكالف لورين، وصديقه فاكالف كليمنت بعد أن قدمـــت أوال مجموعة من الدراجات الهوائية والنارية 

وصوال إلى صناعة السيارات.

طارق البحار

“لكزس UX 300e” الكهربائية
حرصــت شــركة “لكــزس” علــى اســتثمار وجودهــا في معــرض “غوانزو” للســيارات، 
بالكشــف عــن أولــى ســيارتها الكهربائيــة “UX 300e”، وجــاءت مماثلــة مــن حيــث 
المظهر ولحد كبير للنســخة القياســية من هذه الفئة “UX” المنتمية لطرز الكروس 

أوفر المدمجة.

وتمتـــاز “UX 300e” الكهربائيـــة مقارنـــة 
علـــى  العاملـــة  القياســـية  بالنســـخة 
مـــن  االحتراقـــي،  الوقـــود  محـــركات 
خـــالل المصـــد األمامي، بأنها تســـهم في 
تحســـين مستويات االنسيابية الهوائية. 
وتأتـــي الســـيارة بـــوزن إجمالـــي يصـــل 

إلـــى 1900 كيلوغـــرام، بجانـــب حصولها 
على هندســـة نظـــام تعليق يتماشـــى مع 
الـــوزن االضافـــي، وتعـــول الســـيارة في 
مـــد محركاتهـــا الكهربائيـــة بالطاقة على 
بطاريـــة، تضمـــن مدى ســـير حتـــى 400 

كيلومتر في الشحن الواحد.



من هو السلطان قابوس؟

الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد، هـــو الســـلطان الثامـــن لُعمـــان في 
التسلسل المباشر ألسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد اإلمام 

أحمد بن سعيد في العام 1741.
ولـــد الســـلطان قابـــوس فـــي الثامن عشـــر مـــن نوفمبـــر 1940 في 
مدينة صاللة بمحافظة ظفار، وبدأ أولى مراحل تعليمه في عمان 
ومـــن ثـــم التحـــق بأكاديمية “ســـاند هيرســـت” الملكية العســـكرية 

البريطانية في العام 1960، وتخرج منها بعد سنتين.
وانضم الســـلطان قابـــوس إلى إحـــدى كتائب المشـــاة البريطانية 
العاملـــة آنـــذاك في ألمانيا الغربية، حيث أمضى 6 أشـــهر كمتدرب 

في فن القيادة.
وبعد إكماله العلوم العســـكرية ضمن الوحدة التحق بدراســـة نظم 

الحكم المحلي وأكمل دورات تخصصية في شؤون اإلدارة.
وفي العام 1964 عاد إلى ُعمان وتعّمق في دراسة علوم الشريعة 

اإلسالمية وحضارة وتاريخ السلطنة.

إصالحات كبيرة

تســـلم الســـلطان قابوس مقاليد حكم ُعمان فـــي 23 يوليو 1970، 
وعمـــل منذ ذلك الوقت على إقامـــة إصالحات كبيرة في مختلف 
واالجتماعيـــة  والعســـكرية  واالقتصاديـــة  السياســـية  المياديـــن 

والثقافية.
كمـــا حصل الســـلطان قابوس خالل مســـيرته السياســـية الحافلة 
علـــى العديد من األوســـمة العربيـــة والدولية، منها جائزة الســـالم 
الدوليـــة من قبل 33 جامعة ومركـــز أبحاث ومنظمة أميركية في 

العـــام 1998، وجائزة الســـالم من قبل الجمعية الدولية الروســـية 
في 2007، وجائزة جواهر آلل نهرو للتفاهم الدولي من الهند في 

العام نفسه. وقالدة ترتيب إيزابيال الكاثوليكية.
ومـــن األوســـمة التـــي تقّلدها الســـلطان قابوس وســـام الملك عبد 
العزيـــز آل ســـعود فـــي 1971، وقالدة مبـــارك الكبير فـــي الكويت 

. .2009
وعـــرف عن الســـلطان قابـــوس حبه للفروســـية فأقـــام العديد من 
مهرجانـــات الفروســـية ومســـابقات للهجـــن، واهتمامـــه بحمايـــة 
البيئـــة الُعمانية بمختلف تنوعاتها وقد تجلى ذلك بإنشـــاء جائزة 
الســـلطان قابـــوس لصون البيئـــة في عـــام 1989 وتمنحها منظمة 

اليونسكو كل عامين.
اهتم السلطان قابوس منذ توليه الحكم في البالد بتنفيذ مشاريع 
تنمويـــة عديـــدة لرفع مســـتوى معيشـــة المواطـــن العماني، حيث 
ركـــز على إنشـــاء المـــدارس والمستشـــفيات وغيرها مـــن المرافق 

الضرورية.
وأنشـــأ أول دار لألوبـــرا في منطقة الخليـــج العربي وتعرف اليوم 
بـــدار األوبرا الســـلطانية العمانية في مســـقط، إضافة إلى إنشـــاء 
موســـوعة الســـلطان قابوس لألســـماء العربية ودعم مشـــروعات 
تحفيـــظ القـــرآن الكريم ســـواء فـــي الســـلطنة أو عدد مـــن الدول 
العربية، باإلضافة إلى جائزة الســـلطان قابوس لصون البيئة التي 

تقدم كل عامين من خالل منظمة اليونيسكو.
سياســـيا، كان الســـلطان قابوس بن ســـعيد من مؤسســـي مجلس 
التعـــاون الخليجـــي عـــام 1981، كما أن ُعمـــان احتفظت بعالقات 
جيدة مع كل الدول العربية ، وانتهجت سياســـة “صديق الجميع” 

للتركيز على العالقات التجارية مع كافة الدول.

قابوس بن سعيد 
مسيرة نهضة 
امتدت 50 عاما

البــالط السلـطانــي يـعـلــن الـحــداد وتعـطـيــل الـعـمــل الـرسـمــي للقـطـاعـيــن 3 أيــام

أكـــد ســـلطان عمان هيثـــم بن طارق بن تيمور آل ســـعيد، خالل مراســـم 
تنصيبـــه، أمـــس الســـبت، أنـــه سيســـير خارجًيا علـــى الخط الذي رســـمه 

السلطان قابوس، محافًظا على العالقات الودية مع كافة الدول.
كمـــا شـــدد علـــى تمســـكه بالمضـــي قدًما علـــى النهج الســـامي للســـلطان 

قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.
إلـــى ذلك، أكـــد تمســـكه بالحفاظ على عـــدم التدخل في شـــؤون الدول 

المجاورة، مشدًدا على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.
وفـــي الشـــأن العربـــي، أكد اســـتمراره فـــي دعم جامعـــة الـــدول العربية 

وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.
وكان الســـلطان هيثـــم اســـتهل كلمتـــه بالحديث بنعي الســـلطان الراحل 
قابـــوس، مثنًيـــا على إنجازاتـــه، وعلى األعمـــال التي قام بها في شـــتى 

المجاالت من أجل إرساء مكانة دولية لسلطنة عمان.
وقالـــت الحكومـــة العمانيـــة فـــي تغريدة “الســـلطان هيثم بـــن طارق بن 

تيمور آل ســـعيد يؤدي القســـم ســـلطاًنا للبالد، إثر انعقاد مجلس العائلة 
المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.

من هو سلطان ُعمان الجديد؟

هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من 
مواليد العام 1954.

تولى السلطان هيثم العديد من المناصب في ُعمان، فسبق وكان رئيس 
اللجنـــة الرئيســـية للرؤيـــة المســـتقبلية “عمـــان 2040” ثم وزيـــرا للتراث 
والثقافـــة منـــذ فبراير 2002، كما شـــغل العديد مـــن المناصب في وزارة 
الخارجية ومنها األمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير 
مفوض. كما تولى رئاســـة االتحـــاد الُعماني لكرة القدم بين عامي 1983 
و1986، وتـــرأس اللجنـــة المنظمـــة لدورة األلعاب األســـيوية الشـــاطئية 

الثانية التي أقيمت في مسقط 2010. سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد )رويترز(

international@albiladpress.com
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دول عربية وغربية تنعى السلطان الراحل مشيـدة بحكمتـه
نعت دول عربية وغربية الســـبت ســـلطان عمان الراحل 
قابـــوس بـــن ســـعيد الـــذي توفـــي الجمعة مشـــددة على 
“حكمتـــه” فـــي معالجـــة القضايـــا اإلقليمية واإلســـالمية 
وقيادتـــه “تحديث” بالده خالل عهده الذي اســـتمر نحو 

50 عاما.
- الجامعـــة العربيـــة: نعـــى األميـــن العام لجامعـــة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط “ببالغ الحزن وعميق األسى إلى 

األمة العربية واإلسالمية” السلطان قابوس بن سعيد.
وقال أبو الغيط في بيان إّن “األمة العربية فقدت حاكًما 
مـــن طراٍز نـــادر، دأب خالل فترة حكمـــه على تبني خٍط 
مســـتقل لبـــالده جنبها الكثيـــر من األزمـــات والصراعات 

التي اعتصرت المنطقة”.
وصـــرح مصـــدر مســـؤول بالجامعـــة أن أمانتهـــا العامـــة 

قررت تنكيس علمها لثالثة أيام.
- الســـعودية: نعـــى العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمير محمد بن سلمان 
الســـلطان قابوس “قائد سلطنة ُعمان ومؤسس نهضتها 
الحديثـــة الـــذي رحـــل بعـــد أن أتـــم مســـيرة اإلنجـــازات 

والعطاء والبناء”.

وقدما في بيان نقلته وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
“خالـــص التعـــازي” للعائلـــة الملكيـــة والشـــعب العمانـــي، 
معربين عن تمنياتهم أن “يديم )هللا( على ســـلطنة ُعمان 
وشعبها الشقيق األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار”.

- اإلمارات: بعث رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان ببرقية تعزية إلى ســـلطان عمان الجديد هيثم 

بن طارق عّبر فيها عن تعازيه في وفاة قابوس.
وأمـــر الشـــيخ خليفـــة بإقامـــة صـــالة الغائـــب عـــن روح 
الســـلطان الراحـــل في جميع مســـاجد الدولـــة بعد صالة 

المغرب.
- مصـــر: قـــّدم الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي 
تعازيـــه “لألمـــة العربية والشـــعب العماني الشـــقيق” في 
وفاة الســـلطان قابـــوس الذي “كان داعًمـــا دائًما للقضايا 
العربية واإلســـالمية في شـــتى المواقف، ورائًدا لنهضة 

سلطنة عمان الشقيقة”.
ونعـــى األزهـــر الشـــريف وإمامـــه األكبـــر أحمـــد الطيـــب 
ســـلطان عمـــان الراحل مشـــيرا إلـــى أن “التاريخ يشـــهد 
بأنـــه كان قائـــدا حكيًما ومخلًصا وداعًيا وراعًيا للســـالم 
والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، 

وقـــد عمـــل على نهضـــة بالده مـــع الحفاظ علـــى هويتها 
شكاًل ومضموًنا”.

كمـــا نعاه بابا األقبـــاط األرثوذكس في مصر تواضروس 
الثاني مشدًدا على أنه رحل “بعد مسيرة حافلة بالعطاء 
أحـــدث خاللها نهضة شـــامخة وقيادة حكيمة في عمان 
والعالـــم العربـــي فصار رمزا لقوة ووحدة ســـلطنة عمان 

على مدار نصف قرن”.
بـــن  عبـــدهللا  الملـــك  األردنـــي  العاهـــل  نعـــى  األردن:   -
الحســـين في تغريدة على تويتر السلطان قابوس “أحد 
القـــادة الحكماء الذي كان أخا كبيـــرا لي وصديقا عزيزا 
لوالدي الحســـين وحليفا لألردن في الدفاع عن القضايا 
العربية واإلســـالمية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ 

راسخة”.
وأعلن الديوان الملكي األردني الحداد لثالثة أيام.

- لبنان: كتب الرئيس اللبناني ميشـــال عون على تويتر 
“برحيـــل الســـلطان قابـــوس يفقـــد العالـــم العربـــي رجل 
الحوار والحكمة والســـالم الـــذي طالما عمل من أجل لم 

الشمل العربي وتعزيز تضامنه”.
- العراق: قال الرئيس العراقي برهم صالح إّن “خسارتنا 

بفقدان السلطان قابوس بن سعيد خسارة مضاعفة في 
هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى صوت 
االعتـــدال والحكمـــة والقـــدرة علـــى ضبـــط االختالفات 
لصالح تنمية دولنا ومنطقتنا وتقدمها وتوحيد جهودها 

من أجل البناء والسالم”.
- فلســـطين: صـــّرح الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
فـــي بيـــان نقلتـــه وكالة االنبـــاء الرســـمية “فقـــدت أمتنا 
العربيـــة واإلســـالمية قائدا وزعيما من خيـــرة رجاالتها، 
كـــّرس حياتـــه لخدمـــة وطنه وشـــعبه وقضايـــا األمتين 

العربية واإلسالمية بحكمة واتزان”.
ويذكر أن الســـلطنة كانـــت أّول دولة خليجّية تســـتقبل 
رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتانياهو في أكتوبر 
2018، رغم أّن البلدين ال يرتبطان بعالقات دبلوماسية.
- االتحـــاد األوروبـــي: أشـــاد بيـــان مشـــترك للمفوضيـــة 
قابـــوس  “بإحســـاس  األوروبـــي  واالتحـــاد  األوروبيـــة 

بالبراغماتية وموقفه الفريد”.
وقـــال إن عمـــان تحـــت قيادته “شـــرعت فـــي حقبة غير 
مســـبوقة من اإلصالحات أدت إلى تحســـين مستويات 

معيشة الشعب العماني”.

وتابع “لقد قادت رؤيته سياسة خارجية وضعت سلطنة 
عمان بين أقرب شـــركاء االتحـــاد األوروبي، في منطقة 

غارقة في الصراع ويزداد فيها التوتر”.
- ألمانيـــا: افـــاد بيـــان صـــادر عـــن الرئيـــس فرانـــك فالتر 
شـــتاينماير إن وفـــاة قابوس تعني “فقـــدان صديق جيد 

أللمانيا”.
واضـــاف “كان الســـلطان قابـــوس ممثـــاًل مســـؤوال عـــن 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  والتســـويات  التفاهـــم 
والخليج. لقد تم االصغاء الى كلمته على نطاق واسع”.

- بريطانيـــا: قـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون “لقـــد كان زعيًمـــا حكيًمـــا ومحترًمـــا بشـــكل 
اســـتثنائي وسُيفتقد إلى حد كبير. سيتم تذكره لتفانيه 
فـــي تطوير عمان لتصبح أمة مســـتقرة ومزدهرة وكأب 

لألمة سعى الى حياة افضل للشعب العماني”.
- الرئيس األميركي األســـبق جورج بوش: نقل بيان عن 
بوش قوله “لقد كان قوة مســـتقرة في الشـــرق األوسط 
وحليفـــا قويـــا للواليات المتحـــدة. كان لصاحب الجاللة 
رؤيـــة لُعمـــان حديثـــة ومزدهـــرة وأراد أن تصبـــح هـــذه 

الرؤية حقيقة”.

نعى البالط السلطاني في ُعمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.
وفي بيان أصدره البالط السلطاني في ُعمان فجر أمس، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس 
بن ســعيد، بثه عنه التلفزيون الرســمي للبالد، ونشــرته وكالة األنباء العمانية على حســابها 
في تويتر. كما أعلن البالط الحداد وتعطيل العمل الرســمي للقطاعين العام والخاص مدة 

3 أيام، وكذلك تنكيس األعالم في األيام األربعين المقبلة.
وأشار ديوان البالط السلطاني إلى أن “السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خالل 
50 عامــا منــذ أن تقلــد زمــام الحكــم فــي الثالــث والعشــرين في يوليــو 1970، وبعد مســيرة 
حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت ُعمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي 
واإلســالمي والدولــي قاطبــة، وأســفرت عــن سياســة متزنــة وقــف لهــا العالم أجمــع إجالال 

واحتراما”، بحسب البيان.

سلـطـان ُعمـان الجـديـد: سنسيـر خارجيـا علـى خـط قابــوس
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اللغات تتأثر بأمراض الدماغ بطرق مختلفة
بينــت دراســة علميــة اختالفــات بيــن الناطقيــن باإلنجليزيــة 
واإليطاليــة فــي تأثــر قدراتهــم اللغويــة نتيجة إصابتهــم بداء 
الخــرف. فالناطقــون باإلنجليزيــة يجــدون صعوبــة فــي نطــق 
الكلمــات، أمــا الناطقــون باإليطاليــة فيضطــرون إلى اســتعمال 
جمــل بســيطة.ويقول الباحثــون إن هــذا االكتشــاف سيســاعد 
في التشخيص الدقيق لحاالت المرضى من مختلف الثقافات.

وشــملت الدراســة، التي أجريت فــي جامعــة كاليفورنيا، عينة 
مــن 20 مريضا ناطقــا باإلنجليزية وعينة من 18 مريضا ناطقا 
باإليطاليــة، كلهــم مصابــون بالحبســة التقدميــة األوليــة، وهي 
متالزمــة تصيــب الجهــاز العصبــي وتؤثــر فــي قــدرة المريــض 
علــى الــكالم. وهــي مــن عالمــات الخــرف وأنــواع أخــرى مــن 

االضطرابات العصبية.
مرضــى  بيــن  متســاوية  مســتويات  باألشــعة  الكشــف  وبيــن 

المجموعتين في الوظيفة المعرفية في اللغتين.
ولكــن عندمــا اختبــر الباحثــون المرضى فــي قدراتهــم اللغوية 
التــي  الصعوبــات  فــي  المجموعتيــن  بيــن  اختالفــا  وجــدوا 
يواجهونهــا للتعبيــر بالــكالم. وعبــر الباحثــون عــن قلقهــم مــن 
عــدم قدرة األطباء على تشــخيص غيــر الناطقين باإلنجليزية 
تشــخيصا دقيقــا ألن أغلب األعــراض التي تذكرها كتب الطب 
وضعــت بنــاء علــى دراســات أجريــت علــى مرضــى ناطقيــن 

باإلنجليزيــة. وقــال الباحثــون بمدينــة ســان فرانسيســكو إنــه 
يعتــزم توســيع عينــات البحث إلى مجموعــات لغوية أكبر، من 
أجــل النظــر فــي االختالفــات مــع الناطقيــن بلغات أخــرى مثل 

الصينية والعربية.
ويقول البروفيســور غورنو تمبيني “نأمل أن تســاعد مثل هذه 
الدراســات فــي فهــم الدمــاغ واضطرابــات اللغــة، والتنبيه إلى 

الفوارق في معاجلة الخرف وتحسين رعاية المرضى”.
“فاإليطاليــة أســهل فــي النطــق، ولكــن قواعدها النحويــة أكثر 
تعقيــدا، لذلــك يجــد الناطقــون باإليطالية المصابون بالحبســة 

التقدمية األولية صعوبة في صياغة جمل مركبة”.
والنتيجــة أن الناطقيــن باالنجليزيــة يميلــون إلــى قلــة الكالم، 
أمــا اإليطاليون فيجدون صعوبة أقل في نطق الكلمات، ولكن 

يتكلمون بجمل بسيطة.

قال مسؤولون محليون، الجمعة، إن 
صبيــا )11 عاما( مســلحا بمسدســين 
المكســيك  بشــمال  مدرســة  دخــل 
وقتــل معلمــة وأصاب 6 آخرين على 
األقــل قبــل أن ينتحر، مشــيرين إلى 
تأثيــر  تحــت  كان  ربمــا  الصبــي  أن 

ألعاب الفيديو العنيفة.
توريــون  بلديــة  رئيــس  وأوضــح 
بشــمال المكســيك خورجي زيرمينو 
معلمــة  بالرصــاص  قتــل  الصبــي  أن 
ثــم انتحــر بإطــالق النــار على نفســه 
في مدرســة خاصــة صبــاح الجمعة، 
األقــل  علــى  طــالب   5 أن  مضيفــا 
ومعلما آخر أصيبوا في إطالق النار.

وقــال حاكم واليــة كواهويال ميغيل 
إن  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  ريكيلــم، 
ومــا  جيــدا.  ســلوكه  “كان  الصبــي 
يمكن أن نالحظه هو أن الصبي وقع 

تحت تأثير ألعاب الفيديو”.

ألعاب الفيديو 
تتسبب بمأساة في 

مدرسة مكسيكية
الجيولوجــي  المســح  هيئــة  قالــت 
األميركيــة، أمــس، يــوم إن زلــزاال بقــوة 
6 درجــات وقــع علــى بعــد 14 كيلومتــرا 
بين الجنوب والشــرق من ساحل مدينة 

جوانيكا في بويرتوريكو.
ويــوم الجمعــة أدى زلــزال بلغــت قوتــه 
5.2 درجة إلى تصدع الجدران وسقوط 
خطــوط الكهربــاء فــي بويرتوريكو في 
الوقــت الذي ما زالت فيــه تلك الجزيرة 

الواقعــة فــي الكاريبــي تتعافــى من آثار 
أعنــف زلــزال شــهدته منذ أكبــر من 100 

عام يوم الثالثاء.
ووقع هذا الزلزال بعد الزلزال الذي وقع 
يــوم الثالثــاء وبلغــت قوتــه 6.4 درجــة 
وأدى إلى قتل شخص واحد على األقل 
 300 بنحــو  أضــرار  إلحــاق  أو  وتدميــر 
منــزل وقطــع الكهرباء في شــتى أنحاء 

الجزيرة.

أظهــر تقريــر حكومــي حــول المناخ في 
الواليــات المتحــدة صــدر يــوم األربعــاء 
أن العــام الماضــي كان األكثــر دفئا على 
اإلطــالق فــي أالســكا، لكنــه كان األشــد 
برودة في باقي الواليات األميركية منذ 

العام 2014 .
فــي  الحــرارة  درجــة  متوســط  وبلــغ 
الواليــات األميركية 11.5 درجة مئوية، 
وهــي ال تــزال أعلــى بمقــدار 0.7 درجــة 

عــن متوســط درجــة الحرارة فــي القرن 
الوطنيــة  المراكــز  وقالــت  العشــرين. 
لــإدارة  التابعــة  البيئيــة  للمعلومــات 
الوطنيــة للمحيطــات والغــالف الجــوي 
في تقريرها الســنوي إن متوسط درجة 
درجــة   0.1 بلــغ  أالســكا  فــي  الحــرارة 
مئويــة، وهــو ما يزيد بمقــدار 6.2 درجة 
علــى  الحــرارة  درجــات  متوســط  عــن 

المدى الطويل.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب بويرتوريكو

2019 أشد األعوام دفئا في تاريخ أالسكا

أشخاص وسيارات يحيطون اإلبل المعروضة للبيع 
في مدينة الرماح السعودية يوم الثالثاء الماضي، 
ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز لإبل في نسخته 

الرابعة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصــوات  مــن  سلســلة  علمــاء  التقــط 
مناطــق  فــي  “الزلزاليــة”  الهمهمــة 
مختلفــة من العالم، وتعقبوها ليجدوا 
تحــت  بــركان  بميــالد  عالقــة  لهــا  أن 
ســطح البحــر، وبذلــك توصــل العلماء 
حّيــر  الــذي  للغمــوض  تفســير  إلــى 
“المجتمــع العلمــي األكاديمــي” طــوال 
تــم   ،2018 11 نوفمبــر  شــهور. ففــي 
تســجيل سلســلة مــن أكثــر مــن 400 
“نبضــة” غريبــة اســتمرت علــى مــدى 
40 دقيقة، بالقرب من شــاطئ جزيرة 
مايــوت بين مدغشــقر وموزمبيق في 

المحيط الهندي.
وعنــد البحــث عــن مصــدر النبضــات، 
الجيولوجيــا  علمــاء  مــن  فريــق  قــام 
فــي ألمانيا، بإعادة بنــاء عملية انهيار 
ضخــم  بــركان  والدة  جــراء  وقعــت 
يقــول  الــذي  األمــر  البحــر،  قعــر  فــي 
فريــق العلمــاء إنها المــرة األولى التي 

يالحظون فيها مثل هذا الحدث.

أعلن مســؤول بــوزارة اآلثار المصرية 
أنــه تم نقل 4 كباش من معبد الكرنك 
بمدينــة األقصــر للقاهــرة، وأنــه جاري 
حاليــا مناقشــة خطة عرضهــا بميدان 

التحرير وسط العاصمة.
الـــ4 كبــاش  وأوضــح أن عمليــة نقــل 
لميــدان التحريــر تأتــي ضمــن خطــة 
ســتكون  حيــث  الميــدان،  لتطويــر 
الكبــاش  مشــاهدة  للزائريــن  فرصــة 
خاصــة من يزورون المتحف المصري 
بالتحرير. وســتعرض تماثيل الكباش 
بجانــب مســلة أثريــة ســتنقلها وزارة 
اآلثــار من مدينــة صان الحجر التابعة 
لمحافظــة الشــرقية. وأثــارت عمليــة 
نقــل التماثيــل جــدال واســعا في مصر 
يتعلق بكيفية حمايتها من العبث في 

ميدان بوسط القاهرة.
الكرنــك  بمعبــد  أن  الــوزارة  وأكــدت 
بعــض التماثيــل كباش لــم يراهم أحد 

من قبل سيتم نقل 4 منها.

“همهمة” غامضة تكشف 
“والدة نادرة” لبركان

حسم جدل “كباش 
التحرير” في مصر

“شــارل  مطــار  فــي  الســلطات  عثــرت 
ديغــول” بالعاصمــة الفرنســية باريس، 
علــى طفــل قــادم مــن كــوت ديفــوار، 
تجمــد حتى الموت عنــد درجة حرارة 

تقترب من 50 مئوية تحت الصفر.
ووجدت الســلطات التلميذ اإليفواري، 
آنــي عيباهي لــوران بارتيليمــي، البالغ 
مــن العمــر 14 عامــا، ميتــا فــي مــكان 
تموضــع عجــالت الطائرة عنــد الهيكل 

السفلي لها.

وكانــت الطائرة وهي مــن طراز بوينغ 
777 تابعــة لشــركة الخطــوط الجويــة 
مطــار  إلــى  وصلــت  قــد  الفرنســية، 
مــن  فــي وقــت مبكــر  شــارل ديغــول 
يــوم األربعــاء، بعــد رحلــة اســتمرت 6 

ساعات ونصف الساعة.
وقالــت وزارة النقــل في كوت ديفوار، 
إن لقطــات تلفزيونيــة مغلقــة أظهرت 
الســفلي  بالهيــكل  “تشــبث  الطفــل  أن 

للطائرة بينما كانت تستعد لإقالع”.

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجالت طائرة

قالت صحيفة “تايمز”البريطانية أمس السبت إن ميجان ماركل زوجة األمير 
البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل 

تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية األفيال.وفاجأ الزوجان العائلة المالكة 
يوم األربعاء بإعالنهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في 

أمريكا الشمالية و“العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا“.
هذا ما عثر عليه بحوزة الطفل الميت

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعــي خبر وفاة طفلة ســورية 
بعد تقليدها مشــهد انتحــار الممثلة، 
كنــدا حنــا، خــالل أحــداث مسلســل 

“خاتون”.
وقال نشطاء إن الطفلة بتول فاضل 
البالغــة مــن العمــر 9 ســنوات، لقيــت 
حتفهــا بعــد محاولتهــا تقليــد الفنانة 
الســورية، التي قامت بشــنق نفســها 
فــي غرفتها أثناء أدائها مشــهدا في 

المسلسل.
تــدرس  التــي  بتــول،  أن   وأضافــوا 
بالصــف الثالــث فــي مدرســة رجــب 
تعــرف  تكــن  لــم  صالــح طرطــوس، 
أن مــا شــاهدته على الشاشــة مجرد 

تمثيل، فقامــت بربط حبل بالخزانة 
وقفزت، لتعجز قدماها عن مالمسة 

األرض، في ظل غياب والدتها.
وعلــق نشــطاء: “خاتــون نجــت فــي 
المسلســل.. وبتــول ماتت شــنقا في 
ومــا  ألطفالكــم  انتبهــوا  الحقيقــة.. 

يشاهدونه”.
أحــد  “خاتــون”  مسلســل  ويعتبــر 
األضخــم  الشــامية  المسلســالت 

إنتاجيا لهذا الموسم.
إلــى  المسلســل  أحــداث  وتســتند 
قصة واقعية عن: “الفتاة الدمشــقية 
خاتــون، التــي تمردت بدافــع الحب، 
علــى قيــم المجتمــع الدمشــقي، ممــا 

قادها لخوض مواجهات كبيرة”.

غضب بعد وفاة طفلة بسبب تقليدها مشهدا دراميا

كريســتيز  دار  أعلنــت 
ســتعرض  أنهــا  للمــزادات 
كتابــا  األولــى  للمــرة  للبيــع 
نــادرا يجمــع أعمــال الكاتــب 
وليام شكســبير ويعود للعام 
1623 خــالل مــزاد يقام في 

شهر أبريل المقبل.
يــوم الجمعــة  الــدار  وقالــت 
إنهــا تتوقع أن يبــاع الكتاب 

المعروف عالميا باسم “المطوية األولى” بسعر يتراوح بين 4 و6 ماليين دوالر. وهذا 
واحد من 6 نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة.

وتحتوي “المطوية األولى” على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية. ولوال 
هــذه المطويــة التــي جمعها أصدقاء للكاتــب بعد وفاته لما كان لبعض المســرحيات، 

مثل “ماكبث” و”العاصفة” و”كما تشاء”، أن ُتنشر أو ترى النور.

“المطوية األولى” لشكسبير للبيع بالمزاد

يعتزم الباحثون توسيع البحث إلى لغات أخرى
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