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المنامة - البنك األهلي المتحد

أطلـــق البنـــك األهلي المتحـــد تحديثا جديـــدا لخدمة 
“الواتســـاب” التجاري كجزء مـــن مجموعة الخدمات، 
المســـتندة إلـــى تطبيـــق الواتســـاب، المتناميـــة التـــي 
يوفرهـــا البنـــك إلـــى عمالئه. ويشـــمل هـــذا التحديث، 
الـــذي يعـــد األول مـــن نوعـــه فـــي البحريـــن، 3 مزايـــا 

جديدة تتيح للعمالء االستفســـار عن ملخصات حســـاباتهم وآخر 5 معامالت 
تمت في حســـاباتهم، فضـــال عن تحويل األموال بين حســـابات البنك األهلي 

المتحد، بما في ذلك المعامالت الخاصة باستبدال العمالت األجنبية.

“األهلي المتحد” يواصل تعزيز 
مبادراته للتحول الرقمي

)٠٩(

“حصى” مدينة عيسى تهاجم السيارات

مقاول هدم 
العمارات 
استباح 
المنطقة

اشـــتكى العديد من ســـكنة مجمع 813 بمدينة عيسى مهاجمة 
الحصـــى لســـياراتهم؛ إثر عمليات الهدم التـــي تطول العمارات 
الســـكنية التابعـــة لـــوزارة اإلســـكان. وأوضح األهالـــي أنه منذ 
تســـليم ســـكان العمارات القديمة التابعة لإلسكان في المجمع 
إنذارات بضرورة ترك الشـــقق لهدمها وإعـــادة هيكلتها وبنائها 
وفـــق مشـــروع مترامـــي األطراف تعكـــف على تنفيـــذه وزارة 
اإلســـكان، واألهالـــي في المجمـــع يعانون إزاء عمليـــات الهدم 
هذه.وبّينوا أن وتيرة المشـــكلة زادت قبل نحو 3 أســـابيع بعد 

)٠٤(أن تمت عمليات إخالء واسعة لسكان هذه العمارات.
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“األولمبي” يفتتح مشوارهزفاف فخم وطالق سريعرد أميركي حاسمبورصات الخليج تتنفس90 حجاما بحرينيا
كشفت مستشار وخبير المهن  «

الطبية المساندة نعمت السبيعي 
عن أن عدد الحجامين الشعبيين 
المرخصين للعمل والمسجلين 

بالهيئة الذين تم منحهم تراخيص 
مزاولة المهنة وصل لنحو 90 حجاما 

وحجامة بحرينيين حتى اآلن.

ارتفعت معظم مؤشرات البورصات  «
الخليجية بشكل ملحوظ خالل 

جلسة أمس الثالثاء، مع تراجع حدة 
المخاوف الجيوسياسية بمنطقة 

الشرق األوسط، وصعدت جميع 
األسواق الخليجية باستثناء قطر 

ومسقط.

قال وزير الخارجية األميركي مايك  «
بومبيو، أمس الثالثاء، إن قاسم 

سليماني مسؤول عن مجازر في 
سوريا والعراق، مشددا على أن 
أميركا سترد بشكل حاسم على 

أي رد إيراني على مقتل سليماني.

حفالت الزفاف الفخمة قد  «
تتسبب في الطالق المبكر، 
بحسب دراسة أعلنت عنها 

 ،”The Independent“ صحيفة
خصوصا بعد أن انتشرت أخيرا 

ثقافة البذخ فيما يخص حفالت 
الزفاف.

يدشن منتخبنا األولمبي لكرة  «
القدم اليوم )األربعاء( مبارياته في 

بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 
بتايلند، حينما يالقي المستضيف 

نظيره التايلندي، عند 8.15 مساء )4.15 عصرا بتوقيت البحرين( على 
استاد راجامنغاال، ضمن منافسات الجولة األولى للمجموعة األولى 

للمسابقة.

أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن مـــا تشـــهده مملكـــة البحرين من 
تطويـــر وتحديـــث علـــى المســـتويات كافـــة 
يؤكـــد مضيها فـــي الطريـــق الصحيـــح نحو 
تحقيـــق أهدافها المنشـــودة علـــى األصعدة 
كافة. وقال ســـموه لـــدى رعايته حفل وضع 
الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز  األســـاس  حجـــر 
للمعـــارض والمؤتمرات الجديـــد في منطقة 
الصخيـــر: إن مملكـــة البحريـــن اســـتطاعت 
المعـــارض  صناعـــة  فـــي  مســـيرتها  وعبـــر 
والمؤتمرات تحقيق منجزات مهمة للمملكة 
عبـــر مـــا عكســـه مســـتوى التنظيـــم العالـــي 
واألحـــداث  للفعاليـــات  الوطنيـــة  للكـــوادر 
العالميـــة واإلقليمية التي ُأقيمت على أرض 
المملكـــة من ســـمعة مميزة عـــززت من رغبة 
الشـــركات العالميـــة فـــي تنظيـــم مؤتمراتها 

ومعارضها في المملكة.

كوادرنا الوطنية عززت منجزات صناعة المؤتمرات
سمو ولي العهد يضع حجر األساس لمركز المعارض الجديد بالصخير

سمو ولي العهد لدى تفضله بوضع حجر األساس لمركز المعارض الجديد

أظهــرت الدراســة التقييميــة لواقــع العدوى المصاحبة للمستشــفيات المنامة - بنا
فــي مجمــع الســلمانية الطبــي نتائــج إيجابية بانخفــاض في معدالت 
بعــض أنــواع العــدوى عــن المعــدالت المقبولة عالمًيــا ومعــدالً تنازلًيا 

ألنواع أخرى من العدوى.

صـــرح بذلك رئيـــس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، وأكد 
البـــدء الفـــوري فـــي اتخـــاذ عـــدد من 
العـــدوى  مـــع  للتعامـــل  اإلجـــراءات 
المصاحبـــة للمستشـــفيات في مجمع 
الســـلمانية الطبي بناًء على توصيات 
الدراسة التقييمية التي وجه صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء لدى ترؤســـه أمـــس اجتماع 

اللجنة التنسيقية، لتنفيذها.
ونـــوه بـــأن المجلـــس األعلـــى للصحة 
بالتنســـيق مع وزارة الصحة ســـيقوم 
ســـموه  توجيهـــات  بوضـــع  فـــوًرا 

تعزيـــز  خـــالل  مـــن  التنفيـــذ  موضـــع 
وســـائل وطرق مكافحـــة العدوى من 
خـــالل اســـتحداث برنامـــج لمكافحة 
العدوى بحســـب آخر ما توصلت إليه 
المقاييس العالمية إلى جانب إنشـــاء 
وحدة مكافحة العدوى ضمن الهيكل 
الســـلمانية  لمستشـــفى  التنظيمـــي 
مكافحـــة  لجنـــة  وتشـــكيل  الطبـــي 
العـــدوى من جميع ممثلـــي الخدمات 
إلـــى  إضافـــة  اإلكلينيكيـــة،  المهمـــة 
اتخاذ إجراءات فورية لتطوير قسم 
العنايـــة القصـــوى لألطفـــال حديثـــي 
الوالدة في مجمع الســـلمانية الطبي، 
ومواصلـــة التطوير المهني المســـتمر 

للكوادر الطبية.

انخفاض العدوى المصاحبة 
للمستشفيات في “السلمانية”

المنامة - بنا
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“الدليفري”... لقمة مغموسة بالدم

“مـــا فيـــه فايـــدة، واجـــد تعـــب، أنـــا فيـــه 
شـــغل 12 ســـاعة يوميا، طول األســـبوع، 
بالصيـــف واجد حر وبالشـــتا بـــرد ومطر، 
واألرباب والكستمر دايما زعالن، ويقول 
أنت ما فيه شغل زين.. أنا ما فيه معلوم 

شنو يسوي؟”. 
عندمـــا يكـــون العمـــل شـــاقا يقـــال “لقمة 
مغموســـة بالـــدم”، وهو تعبيـــر عن حجم 
المعانـــاة واإلرهـــاق مقابل مـــردود مادي 

يكـــون  األحيـــان  معظـــم  وفـــي  قليـــل، 
الشـــخص المعني مضطـــرا؛ كونه ال يجد 

بديال.
هـــذا الكالم والوصـــف ينطبق على عامل 
مطاعـــم  أحـــد  فـــي  الطلبـــات  توصيـــل 
المشاوي بشارع منطقة جدعلي الرئيس، 
الذي أكـــد لـ “البالد” في يـــوم ماطر، وهو 
يرتدي بزة مانعة لتسرب الماء والخوذة 
قبيـــل ركوبـــه دراجتـــه الناريـــة “كل هـــذا 

)٠٨(التعب والراتب 170 دينارا فقط”.

علوي الموسوي

المحرر االقتصادي

علي الفردان

سميح أبو طالب

قـــال مســـؤولون فـــي وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني إن الـــوزارة بدأت 
إجـــراءات من شـــأنها حل ملـــف تأخر تســـديد الحكومة اللتزاماتهـــا المالية 

تجاه الموردين والمتعاقدين معها، قبل نهاية هذا العام.

الحكومة ستفي بمتأخرات الموردين 

دبي - رويترز

عّيـــن صنـــدوق الثـــروة الســـيادي 
بنـــوًكا  “ممتلـــكات”  البحرينـــي 
لترتيب اجتماعات مع مستثمري 
قبـــل  الثابـــت،  الدخـــل  أدوات 
لصكـــوك  المحتمـــل  اإلصـــدار 
بالدوالر، حســـبما أظهـــرت وثيقة 

ألحد البنوك التي تقود العملية.

“ممتلكات” تعّين 
بنوًكا لصكوك 

دوالرية

)09(
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انخفاض العدوى المصاحبة للمستشفيات في “السلمانية”
أظهرت الدراســة التقييمية لواقع العدوى المصاحبة للمستشــفيات 
في مجمع الســلمانية الطبــي نتائًجا إيجابية بانخفاض في معدالت 
بعــض أنــواع العدوى عــن المعــدالت المقبولة عالمًيا ومعــدالً تنازلًيا 

ألنواع أخرى من العدوى.

صرح بذلك رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، وأكد 
البـــدء الفوري في اتخـــاذ عدد من 
اإلجـــراءات للتعامـــل مـــع العـــدوى 
فـــي  للمستشـــفيات  المصاحبـــة 
مجمع الســـلمانية الطبي بناًء على 
توصيات الدراســـة التقييمية التي 
وجـــه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
لدى ترؤســـه أمس اجتماع اللجنة 

التنسيقية لتنفيذها.
ونـــوه بأن المجلس األعلى للصحة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة سيقوم 
ســـموه  توجيهـــات  بوضـــع  فـــوًرا 
موضـــع التنفيـــذ مـــن خـــال تعزيز 
وســـائل وطـــرق مكافحـــة العدوى 
برنامـــج  اســـتحداث  خـــال  مـــن 
لمكافحـــة العدوى بحســـب آخر ما 
توصلـــت إليـــه المقاييـــس العالمية 
إلـــى جانب إنشـــاء وحدة مكافحة 
العـــدوى ضمـــن الهيـــكل التنظيمي 
الطبـــي  الســـلمانية  لمستشـــفى 

وتشـــكيل لجنـــة مكافحـــة العدوى 
من كافة ممثلـــي الخدمات المهمة 
اإلكلينيكيـــة، إضافـــة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات فوريـــة لتطويـــر قســـم 
العناية القصـــوى لألطفال حديثي 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي  الـــوالدة 
الطبـــي، ومواصلة التطوير المهني 

المستمر للكوادر الطبية.
وأوضـــح رئيـــس المجلـــس األعلى 
تكليـــف  علـــى  بنـــاًء  أنـــه  للصحـــة 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة بإجراء 
دراســـة تقييمية عن واقع العدوى 
المصاحبة للمستشفيات في مجمع 

الســـلمانية الطبـــي، قـــام المجلـــس 
بتكليـــف الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بإجراء 
تدقيـــق ميدانـــي شـــامل لبرنامـــج 
مجمـــع  فـــي  العـــدوى  مكافحـــة 
الســـلمانية الطبـــي وفـــق المعاييـــر 
الدوليـــة المعتمـــدة بشـــأن تقييـــم 
المستشـــفيات واللوائـــح الوطنيـــة 
ذات الصلة الصـــادرة عن المجلس 
وباالســـتعانة  للصحـــة،  األعلـــى 
بمختصيـــن وخبرات فنيـــة دولية، 
ضمـــن عـــدة معاييـــر رئيســـة فـــي 
والبنيـــة  الحوكمـــة  مجـــاالت 
التحتية، والتجهيـــزات والتدريب 
والكفاءة، ونظام مكافحة العدوى 
للمضـــادات  المقاومـــة  والبكتيريـــا 

الحيوية.

صاحـــب  توجيهـــات  أن  وأضـــاف 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء تعكـــس 
المتابعـــة المســـتمرة التـــي يوليهـــا 
فـــي  الصحـــي  للقطـــاع  ســـموه 
مملكـــة البحرين وحرصه الشـــديد 
علـــى ســـامة وصحـــة المواطنين 
والمقيميـــن بهـــا، معرًبـــا عن عظيم 
الشـــكر واالمتنان لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبديـــه 
ســـموه مـــن اهتمام لرفـــد مقومات 
الخدمات الصحيـــة وتطويرها بما 
يحقق التطلعات المنشودة للوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
يوجه بالبدء 

الفوري في تنفيذ 
توصيات الدراسة
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المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة أن ما 
تشــهده مملكــة البحريــن من تطوير وتحديث على المســتويات كافــة يؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشــودة 
علــى األصعــدة كافــة، منوهــا ســموه بأهميــة اســتمرار تعزيــز مكانــة المملكة كإحــدى أهم الوجهات الســياحية واالســتثمارية عبــر توفير 
الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين والسياح وتحقيق المزيد من النقالت النوعية في هذين القطاعين الحيويين بما يرفد المسيرة 

التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

البحريـــن  مملكـــة  إن  ســـموه  وقـــال 
استطاعت وعبر مســـيرتها في صناعة 
تحقيـــق  مـــن  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
منجـــزات مهمة للمملكة عبر ما عكســـه 
للكـــوادر  العالـــي  التنظيـــم  مســـتوى 
الوطنيـــة للفعاليات واألحداث العالمية 
واإلقليميـــة التـــي ُأقيمـــت علـــى أرض 
المملكـــة مـــن ســـمعة مميـــزة عـــزز مـــن 
رغبـــة الشـــركات العالميـــة فـــي تنظيـــم 
المملكـــة،  فـــي  ومعارضهـــا  مؤتمراتهـــا 
وهو ما شـــكل تحديا جديدا يتم اليوم 
تحويلـــه إلى فرصة حيوية ســـينعكس 
أثرهـــا على نمـــاء وازدهار هـــذا القطاع 
المهم وذلك بإنشـــاء مركز دولي جديد 

للمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل وضع 
حجر األســـاس لمركـــز البحرين الدولي 
فـــي  الجديـــد  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
منطقـــة الصخير يرافقه ســـمو الشـــيخ 

عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
وبعـــد أن تفضـــل ســـموه بوضـــع حجـــر 
الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز  األســـاس 
فـــي  الجديـــد  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
منطقة الصخير بحضـــور عدد من كبار 
المســـؤولين إيذانـــا ببـــدء العمـــل فـــي 
المشـــروع، أكـــد ســـموه األهميـــة التـــي 
ســـيحظى بها هذا المركز بعـــد االنتهاء 
من تنفيذه كونه سيرفد الجهود القائمة؛ 

لتعزيز اســـتقطاب المزيد من الفعاليات 
يواصـــل  بمـــا  والمعـــارض  واألحـــداث 
مضاعفة دور قطاع الســـياحة الحيوي 
المهـــم في نمـــاء وازدهـــار المملكة عبر 
إسهاماته في النمو اإليجابي لاقتصاد 
الوطنـــي، مؤكـــدا ســـموه أهميـــة العمل 
على زيـــادة تنافســـية مملكـــة البحرين 
وريادتهـــا من خـــال تنويـــع القطاعات 
االقتصاديـــة الـــذي مـــن شـــأنه تحقيـــق 
التطلعات المنشودة للوطن والمواطن.

وخـــال الحفـــل ألقـــى وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة والسياحة زايد الزياني كلمة 
أعرب فيهـــا عن عمق اعتـــزازه للرعاية 
الكريمـــة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد نائـــب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الـــذي  الحفـــل  لهـــذا  الـــوزراء  مجلـــس 
ُيعلـــن عن بداية تشـــييد هذا المشـــروع 
الحيوي في الصخير، والذي من شـــأنه 
أن يعمـــل علـــى تعزيـــز البنيـــة التحتية 

للقطاع الســـياحي بما يسهل استضافة 
أضخـــم األحـــداث العالمية فـــي مملكة 

البحرين.
وأشار إلى أن المشروع سيضع أساسات 
موقع نموذجي يتسم بجاهزية حديثة 
ومتطـــورة على األصعدة كافة من بنية 
تحتية وتكنولوجيا وخدمات متطورة 
وفق أعلـــى المعايير الدولية في مجال 
صناعـــة المعـــارض، ومـــا يرفدهـــا مـــن 
أشـــكال السياحة التي ستنّشط بدورها 
لتوفيـــر  المملكـــة؛  قطاعـــات  مختلـــف 
احتياجات الســـياحة الوافـــدة، وتنويع 
مصادر الدخل وفـــق توجيهات القيادة 

الرشيدة.
المعـــارض  مركـــز  مشـــروع  أن  يذكـــر 

والمؤتمـــرات في الصخير ســـيقام على 
متـــر   309,000 مســـاحتها  تبلـــغ  أرض 
المبنـــى  تشـــييد  ســـيتم  حيـــث  مربـــع، 
علـــى 149,000 متـــر مربع مـــن إجمالي 
مســـاحة األرض. وســـيضم المركـــز 10 
إجماليـــة  بمســـاحة  للمعـــارض  قاعـــات 
تبلغ 95,000 متر مربع مجهزة بأحدث 
الخدمات الازمـــة الحتضان الفعاليات 
والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات 
الرئيـــس البالغـــة مســـاحته 4,500 متر 
مربـــع، ومجهـــّز بأكثـــر وســـائل العرض 
 4000 يقـــارب  لمـــا  ويتســـع  تطـــوًرا، 
شـــخص، ذلـــك إلـــى جانـــب 27 قاعـــة 
بمســـاحات  االســـتخدامات  متنوعـــة 

متوسطة وصغيرة.

بالصخيـــر الجديـــد  المعـــارض  لمركـــز  األســـاس  حجـــر  يضـــع  العهـــد  ولـــي  ســـمو 

توفير الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين والسياح

الشيخ محمد بن عبدالله
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الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
البحريـــة  القـــوات  قائـــد  أمـــس 
بالقيـــادة المركزية األميركية قائد 
األســـطول الخامس الفريق بحري 

جيمس مالوي.
وفـــي بداية اللقـــاء، رحـــب القائد 
العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن بقائد 
القوات البحرية بالقيادة المركزية 
األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
الخامـــس، حيـــث أشـــاد بعالقـــات 
القائمـــة  التاريخيـــة  الصداقـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
وســـبل  األميركيـــة  المتحـــدة 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا وما تشـــهده 
مـــن تعـــاون متواصـــل مـــن خالل 

توحيد الجهود وعملية التنســـيق 
المشـــترك على مختلف األصعدة، 
وموضحا أن التنســـيق العســـكري 
الدفاعـــي  والتعـــاون  المشـــترك 
مســـتمر بين قـــوة دفـــاع البحرين 
األميركيـــة  المســـلحة  والقـــوات 
الصديقيـــن؛  البلديـــن  لمصلحـــة 
التحديـــات  كافـــة  لمواجهـــة 
ومختلـــف األخطـــار والتهديـــدات 
الخليـــج  التـــي تواجههـــا منطقـــة 

العربي. 
وأكـــد مواصلـــة تكثيـــف الجهـــود 
وأطـــر  والدفاعيـــة  العســـكرية 
األمـــن  لتحقيـــق  تعزيزهـــا 
واالســـتقرار في أرجـــاء المنطقة، 
كمـــا تم بحث عدد مـــن المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

المشير: مستمرون في تنسيق التعاون مع األسطول الخامس

افتتاح فرع المؤسسة االستهالكية في الصخير
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي: توفيـــر متطلبـــات الحياة المعيشـــية للعســـكريين

افتتـــح رئيس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة فرع المؤسســـة االســـتهالكية 
بمنطقـــة الصخير، بحضـــور مدير أركان 
الحـــرس الوطني اللـــواء الركن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفة، وذلك 

صباح أمس.
الحـــرس  رئيـــس  ولـــدى وصـــول ســـمو 
الوطني كان في االســـتقبال كبار ضباط 
الحـــرس الوطنـــي، بعدها تفضل ســـموه 
بإزاحـــة الســـتار إيذانـــا بافتتـــاح الفـــرع 
حـــول  شـــرح  إلـــى  واســـتمع  الجديـــد، 
التجهيـــزات واإلمكانـــات التـــي يضمهـــا 

فرع المؤسسة االستهالكية.

وأكـــد ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
خـــالل جولتـــه أن االفتتـــاح يأتـــي وفق 
البـــالد  لعاهـــل  الســـامية  التوجيهـــات 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة في مواصلة 

التحديـــث والتطويـــر لمنظومة الحرس 
الوطني العسكرية واإلدارية.

الحـــرس الوطنـــي أن  وأضـــاف رئيـــس 
رئاسة الحرس الوطني تولي المؤسسة 
االســـتهالكية اهتمامـــا بالغـــا باعتبارهـــا 

جـــزًءا مـــن الشـــراكة المجتمعيـــة، مـــن 
خالل توفير متطلبات الحياة المعيشية 
لمنتســـبي الحـــرس الوطنـــي ومواطني 

ومقيمي المملكة.
وأوضح ســـموه أن اســـتهالكية الحرس 
الوطنـــي تشـــهد تطـــورا ملحوظـــا مـــن 
وتنـــوع  فروعهـــا،  عـــدد  زيـــادة  خـــالل 
المنتجات والخدمات التي تقدمها، إلى 

جانب جودتها العالية.
كما أشار ســـموه إلى أن مسيرة الحرس 
متواصلـــة نحـــو تطوير منظومـــة العمل 
األمنـــي لتحقيق أهـــداف الحرس ضمن 
دوره الوطنـــي في دعم األجهزة األمنية 
بالمملكـــة، وذلك فـــي ظل العهـــد الزاهر 

لعاهل البالد القائد األعلى.

سمو رئيس الحرس الوطني يفتتح فرع المؤسسة االستهالكية بمنطقة الصخير

الصخير - الحرس الوطني

تنفيــًذا لتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
بــدأت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بالتعاون 
والتنســيق مــع مجلــس النواب تنفيذ حزمــة من المشــاريع التطويرية ذات 
الطابع الخدمي؛ من أجل تحســين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار 
المشــاريع البلدية المشــتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما يسهم في 
تحقيــق األهــداف التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتفعيـــاًل للتعاون والتنســـيق بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــام 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
تفقديـــة  بزيـــارة  خلـــف  عصـــام 
لمناطـــق الدائرة العاشـــرة بمجمع 
745 في سند يرافقه ممثل الدائرة 

العاصمـــة  بمحافظـــة  العاشـــرة 
لرصـــد  إســـحاقي؛  علـــي  النائـــب 
احتياجات المواطنيـــن واالرتقاء 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة لهم، 
حيـــث ستشـــمل أعمـــال التطويـــر 
فـــي ســـند إعـــادة تأهيـــل الطـــرق 
 4566  ،4568  ،4571  ،4561

وطريق الخدمة المقابل لصيدلية 
رويـــان، كما تشـــمل إعـــادة رصف 
بعـــض الطـــرق المحيطـــة بالطرق 
المذكـــورة والواقعـــة بمجمع 745، 
توفيـــر  المشـــروع  يتضمـــن  كمـــا 

أرصفـــة للمشـــاة، وإنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف مياه األمطـــار، وحماية 
اإلشـــارات  ووضـــع  الخدمـــات، 
والعالمـــات المروريـــة التنظيميـــة 
لتحقيـــق  الالزمـــة  والتحذيريـــة 

الســـالمة المطلوبـــة علـــى الطرق، 
وذلـــك بكلفة تبلـــغ 500 ألف دينار 
بحرينـــي، ومـــن المؤمـــل االنتهاء 

منه خالل شهر مايو المقبل.
كما قـــام خلف وإســـحاقي بزيارة 

ميدانية إلى حديقة ســـند الكائنة 
فـــي مجمـــع 743؛ للوقـــوف علـــى 
احتياجاتهـــا مـــن مرافق وجوانب 
تجميليـــة بمـــا يخـــدم المواطنين 

والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بـــــــنـــــــاء عــــــلــــــى تــــــوجــــــيــــــهــــــات ســــــمــــــو ولــــــــــــي الــــعــــهــــد

تنفيـذ حزمـة من المشاريــع التطويريــة الخدميــة

قام وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف وبمعية النائب علي إسحاقي، ورئيس مجلس أمانة العاصمة 
صالح طرادة، وعدد من مسؤئولي الوزارة عصر يوم أمس الثالثاء 
بإجــراء جولــة ميدانيــة فــي منطقة ســند؛ للوقوف على المشــاريع 

التطويرية للبنى التحتية والشوارع، وتبليط األرصفة هنالك.

وتخلل الجولة نقاش مستفيض 
لمواقـــع  التصويريـــة  بالخرائـــط 
العمل واإلنشاء، وبوجود ممثلي 
اإلعـــالم،  ووســـائل  الصحـــف 
حيث أكد الوزير خلف بأن ســـير 
المشـــاريع فـــي المنطقـــة، يتجـــه 
وفـــق جدولهـــا الزمنـــي وآليتهـــا 
المعده ســـلفا، وبأن أغلبها سيتم 
رمضـــان  شـــهر  قبيـــل  إنجـــازه 

المقبل.

تدفق المشاريع

وفـــي تصريـــح لـــــ “البـــالد” قـــال 
وزارة  “تهتـــم  خلـــف  الوزيـــر 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خططهـــا  بكافـــة  قدمـــا  الســـير 
التطويريـــة في شـــبكات الطرق 
الرئيسة والفرعية لزيادة الطاقة 
ورفـــع  للشـــوارع،  االســـتيعابية 
مســـتوى الخدمة، وعليه حرصنا 

النائـــب  بحصـــور  نحضـــر  بـــأن 
علي اســـحاقي، ورئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة 
في هـــذه الجولة الميدانية ألحد 
هذه المشـــاريع وهـــو مجمع 745 

بسند”.
المشـــروع  “يتضمـــن  ويقـــول 
إعـــادة تأهيل ثالثـــة كيلومترات 
ورفـــع  الداخليـــة،  الطـــرق  مـــن 
مســـتوى الخدمة لهذه الشوارع، 
وحـــل  التبليـــط،  إعـــادة  عبـــر 
مشكالت تجمعات مياه األمطار، 
وستستغرق مدة اإلنجاز خمسة 
أشـــهر، ويحظـــى هذا المشـــروع 
يخـــدم  ألنـــه  خاصـــة؛  بأهميـــة 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنين 

في هذه المنطقة”.

استيعاب الطرق

المشـــروع  إنجـــاز  نســـبة  عـــن 
أجاب “خمســـة وعشـــرون بالمئة 

نســـبة اإلنجـــاز حتـــى  اللحظـــة، 
ســـننتهي منه قبل شـــهر رمضان 
المقبـــل، ويأتـــي هـــذا المشـــروع 
الخدمي في سياق برنامج عمل 
الحكومة؛ لرفع مســـتوى الطاقة 
االســـتيعابية باستخدام شبكات 
الطرق، وعلى مستوى الخدمات 
المروريـــة  والســـالمة  عمومـــا، 

أيضا”.
“ســـيحتوي  خلـــف  ويكمـــل 
إنشـــاء  علـــى  أيضـــا  المشـــروع 
األرصفـــة، واإلنـــارة، والعالمـــات 
الســـرعة،  لتحديـــد  المروريـــة 
وبقية عوامل الســـالمة األخرى؛ 
هـــذه  تكـــون  بـــأن  نضمـــن  لكـــي 

المنطقة آمنة للسكان”.
توجيهـــات  “وتأتـــي  ويواصـــل 
الحكومة الرئيسة برئاسة رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفة، وولي العهد، النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، باالســـتمرار في 
تنفيـــذ اعـــادة تأهيـــل الشـــوارع 
كحافـــز  المحافظـــات،  بمختلـــف 
للـــوزارة فـــي االســـتمرار بعملها، 
ونأمـــل أن تكـــون بشـــارة خيـــر، 

مـــن  المناطـــق  لســـكان  وخدمـــة 
مواطنين ومقيمين”.

منافذ قادمة

وعن التكلفة اإلجمالية للمشروع 
فـــي المنطقة، قـــال الوزير خلف 

“نحو نصف مليون دينار”.
وفي ســـؤال لـ “البالد” عن المنفذ 
المغلـــق بمدخـــل النويـــدرات من 
شـــارع 47، إضافـــة الـــى تقاطـــع 
الشـــارع 47 مع شارع 77، والذي 
كانـــت “البالد” قـــد طرحته مرارا 
األهالـــي  مـــن  شـــعبية  بمطالـــب 
بإعادة فتحـــه، حيث علق خلف، 
قائـــال “تم فتح عدد مـــن المنافذ 
مـــع  بالتعـــاون  المنطقـــة  بهـــذه 
المجلـــس البلدي، وســـيتم خالل 
المرحلـــة الثانية فتح المزيد من 
المنافذ اإلضافية خدمة للناس”.

األرصفة للسالمة

شـــكاوى  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
المواطنيـــن من عـــرض األرصفة 
وصغر الشـــوارع بشكل مناقض، 
قال “األرصفة هي عامل سالمة، 
وهنالـــك حـــق للمشـــاة كمـــا هـــو 
نراعـــي  أن  ويجـــب  للســـائقين، 

السالمة المرورية في ذلك”.

تطوير الخدمات

علـــي  النائـــب  ثمـــن  مـــن جهتـــه، 
اســـتجابة  ســـرعة  إســـحاقي 
لتطويـــر  الرشـــيدة  الحكومـــة 
المنطقـــة أســـوة بمناطـــق كثيـــرة 
أخـــرى، مضيفا “الدائرة العاشـــرة 
هـــي  العاصمـــة  محافظـــة  مـــن 
يطـــل  لـــم  التـــي  المناطـــق  مـــن 
علـــى  طويلـــة،  لفتـــرة  التطويـــر 
والصـــرف  الشـــوارع  مســـتوى 
الصحـــي وتصريف مياه األمطار، 
بخـــالف  والمالعـــب،  والحدائـــق 
مـــا هـــو حاصـــل اآلن مـــن تطوير 

واهتمام نفخر به”.
ويكمـــل إســـحاقي “التركيز حاليا 
الســـكنية  المجمعـــات  علـــى  هـــو 
و)644(،  و)745(  و)743(   )815(
فيمـــا  و)625( وبنســـب مختلفـــة 
يعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  بينهـــا،  
بالبنية التحتية، والتي تسوء مع 
موجات األمطار الكثيفة، وأشـــير 
المرصـــودة  الميزانيـــة  بـــأن  هنـــا 
توصـــل  اآلن  المطـــورة  للشـــركة 
خدماتهـــا حتـــى شـــارع )77( امـــا 
مـــن بعـــده، فهنالك شـــركة أخرى 
تعنـــي بذلـــك”. وعـــن رضـــاه على 
مســـتوى اإلنجـــاز بالدائـــرة، علق 

مـــن  للمزيـــد  “نطمـــح  إســـحاقي 
الخدمـــات واالهتمـــام الحكومي، 
ونتطلـــع لألفضل، وهـــذه البداية 
مبشـــرة بالخيـــر الكثيـــر”. ويقول 
“نزولنـــا الميداني لـــألرض هو من 
وازع الواجـــب، ومـــن وازع تتبـــع 
ســـير عمـــل المشـــاريع بنـــاء على 
الميزانيات التي ُرصدت ألجلها”.

تعاون مثمر

بالســـياق، وصـــف رئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة، 
وزارة  مـــع  التعـــاون  وصـــف 
بـــأن  مبينـــا  بالمثمـــر،  األشـــغال 
مـــا  وصـــل  حلقـــة  هـــي  األمانـــة 
بين األهالـــي وما بيـــن الوزارات 
المختلفة  الحكوميـــة  والجهـــات 
التي ترتبط بمهـــم، وبمصالحهم 
طـــرادة  وقـــال  واحتياجاتهـــم. 
“نشجع على المشاريع الخدمية؛ 
ألنها تفرح الناس، وتســـاعد على 
االرتقاء بالخدمات التي تهمهم، 
الطلبـــات  مـــن  الكثيـــر  وهنالـــك 
التي نأمـــل المزيد مـــن االهتمام 
بهـــا، كخدمات الصـــرف الصحي 
واإلنارة، وتصريف مياه األمطار، 
والتي نسمع عنها الكثير من قبل 

األهالي”.

ــان ــضـ رمـ ــر  ــهـ شـ ــل  ــبـ قـ ــا  ــهـ ــالـ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ اإلنـــــجـــــاز  نـــســـبـــة   %  25

خلف لـ “^”: نصف مليون دينار الكلفة التطويرية

إبراهيم النهام
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تعزيز قنوات االتصال بين المجالس البلدية والصحافة
ـــة ـــة الصحافي ـــل التغطي ـــارات تحلي ـــى مه ـــات عل ـــي البلدي ـــدرب موظف ـــية” ي ـــة السياس “التنمي

أقـــام معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية 
فـــي مقـــره فـــي أم الحصـــم، يـــوم الثالثاء 
الماضي، ورشـــة بعنـــوان )تحليل التغطية 
الصحفيـــة ألعمال البلديـــات(، قدمها مدير 
الممارســـات  ألفضـــل  البحريـــن  برنامـــج 
اإلعالمـــي إبراهيم التميمـــي، وذلك ضمن 
برنامج )الدعم البلدي( لموظفي المجالس 

البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وشملت الورشة تعريف موظفي المجالس 
البلدية ومجلـــس أمانة العاصمة بالقوالب 
الصحفيـــة المتصلـــة بالتغطيـــة الصحفيـــة 
ألعمال البلديات، وأدوات تحليل التغطية 
الصحفية، وآليات استخدامها، إضافة إلى 
التدريـــب العملي على كيفيـــة كتابة تقرير 
تحليلـــي حول األعمال الصحفية المتصلة 

بعمل البلديات.
قنـــوات  تعزيـــز  أهميـــة  التميمـــي  وأكـــد 

البلديـــة  المجالـــس  بيـــن  االتصـــال 
والصحافـــة؛ بوصفهـــا حلقـــة وصـــل مهمة 
لتحقيق الترابط بين أهداف العمل البلدي 
وعـــي  وتعزيـــز  المجتمـــع،  واحتياجـــات 
المواطنيـــن بالخدمـــات البلديـــة وأهميتها 

في دفع وتيرة التنمية.
كما نّوه التميمي إلى ما تشكله المعلومات 

من أهمية محورية في تحقيق النفوذ إلى 
عقل وقلب المتلقي وبناء اإلستراتيجيات 
إلـــى  التنمويـــة، مشـــيرا  ووضـــع الخطـــط 
والصحافـــة  اإلعـــالم  وســـائل  تزويـــد  أن 
البلـــدي  بالنشـــاط  المتعلقـــة  بالمعلومـــات 
وإنجازاتـــه، فضـــال عـــن رصـــد ومتابعة ما 
ُينَشـــر في هذه الوسائل من أخبار وتقارير 

مرتبطـــة بالعمل البلـــدي وتحليلها وإعداد 
تقارير بشـــأنها للمســـؤولين فيهـــا، ُيَعّد من 
المســـؤوليات المهمـــة التـــي يضطلـــع بهـــا 

موظفو المجالس البلدية المختصين.
مـــن جهـــة أخـــرى، ينظـــم المعهـــد ورشـــة، 
يـــوم بعد غد الخميـــس، ألعضاء المجالس 
العاصمـــة  أمانـــة  ومجلـــس  البلديـــة 
بعنـــوان )مهـــارات البروتوكول والمراســـم 

واإلتيكيت(.
وتقدم الورشـــة، في مقر المعهد، المحاضر 
والمراســـم  البروتوكـــول  فـــي  والمـــدرب 
منـــى الزايـــد، وذلـــك ضمـــن عـــدة محـــاور 
والبروتوكـــول  المراســـم  تعريـــف  تشـــمل 
ونشـــأتهما، وأهميتهما، ومفهوم األســـبقية 
في التشـــريفات والمراســـم، واســـتعراض 
البروتوكـــول المرتبط بتوقيـــع االتفاقات، 

وبروتوكول العلم الوطني.

المنامة - بنا

الصحفييـــن  هيئـــة  قـــال عضـــو 
الســـعوديين عضو مجلس إدارة 
الســـعودية  الخيريـــة  الجمعيـــة 
جمـــال  الصحافـــي  البحرينيـــة 
الياقـــوت بـــأن مســـار العالقـــات 
األخويـــة المتبادلة بيـــن البلدين 
العربيـــة  المملكـــة  الشـــقيقين 
البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية 
هـــي مـــن أقـــوى العالقـــات بيـــن 
العالـــم. فـــي  شـــقيقين  بلديـــن 

وأضـــاف أن العالقـــات األخوية 
بيـــن البلدين الشـــقيقين تحظى 
بدعـــم واهتمـــام وحـــرص خادم 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
البـــالد صاحـــب  وأخيـــه عاهـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة وحكومتيهما الرشيدتين 
العالقـــات  هـــذه  تصـــب  فيمـــا 

لمصلحة الشعبين الشقيقين في 
البلديـــن الشـــقيقين، منوًهـــا بأن 
اســـتمرارية نجاح جمعية حسن 
الســـعودية  الخيريـــة  الجـــوار 
البحرينيـــة نابعـــة مـــن القناعـــة 
الراســـخة للثوابت فـــي التكامل 
بمختلـــف المجـــاالت والتعاضـــد 
الشـــعبين  لمصلحـــة  وتصـــب 

الشقيقين.

الياقوت: العالقات بين البحرين 
والسعودية متجذرة في التاريخ

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

التقـــى رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
مكتـــب  مديـــر  ميـــرزا  عبدالحســـين 
المنظمـــة العالميـــة لحمايـــة الطفـــل في 
مملكة البحرين سلمان السبيعي وعضو 
المجلس االستشـــاري بالمنظمة عائشـــة 
اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــالل  الســـبيعي. 
ميرزا رؤية واســـترايجية الهيئة وخطة 
العمل إلى 2025 واألهداف التي ســـيتم 
تحقيقها، والتي سترشـــد من اســـتهالك 
الكهربـــاء وستســـاهم فـــي جعـــل مملكة 

البحريـــن تمتـــاز ببيئـــة نظيفـــة ونقيـــة 
تطبيًقا للرؤية الملكية السامية.

أن  ميـــرزا  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الحكومـــة تولـــي اهتماًمـــا بالًغـــا بتنمية 
الفكر لدى الطفل البحريني والمســـتقبل 
المشـــرق له والتي تؤكـــد تحقيق مزيدا 
من االبتـــكارات واإلنجـــازات لهذِه الفئة 
العمرية عبر توعيتهم من خالل الشراكة 
مـــع المنظمـــات الدوليـــة مثـــل المنظمـــة 

العالمية لحماية الطفل )انيوسبت(.

اهتمام حكومي بتنمية الفكر لدى الطفل

وكيل الخارجية للشؤون الدولية: نتابع المستجدات 
ناقـــش مـــع أنـــدرو موريســـون تطـــورات األحـــداث فـــي المنطقـــة

تلقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة اتصاال هاتفيا من وزير الدولة لشــؤون الشــرق األوســط بالمملكة 

المتحدة أندرو موريسون.

وجـــرى خالل االتصال، اســـتعراض 
العالقـــات اإلســـتراتيجية الوطيدة 
التي تجمع مملكة البحرين والمملكة 
والمســـاعي  الصديقـــة،  المتحـــدة 
الرامية إلى حفظ استقرار المنطقة، 
ومكافحـــة اإلرهاب، كما تم التطرق 
خالل االتصال إلـــى، وتأكيد أهمية 

الحفاظ على األمن والسالم.
وأوضـــح الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
تتابع مســـتجدات المنطقة، وتشدد 

التصعيـــد،  عـــدم  ضـــرورة  علـــى 
والتصدي لإلرهاب بمختلف أشكاله 

ومظاهره.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  ودعـــا 
للشؤون الدولية، إلى أهمية التحرك 
العاجـــل للمجتمـــع الدولـــي، واتخاذ 
الالزمـــة الحتـــواء كل  اإلجـــراءات 
مســـببات التوتـــر، والوقـــف الفوري 
ألنواع التدخالت كافة في شـــؤون 
األمـــن  لضمـــان  األخـــرى؛  الـــدول 

اإلقليمي.

الدولـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
لشـــؤون الشـــرق األوســـط بالمملكة 
المتحـــدة عن تقديـــره البالغ لجهود 
أمـــن  لحمايـــة  البحريـــن؛  مملكـــة 

واستقرار المنطقة، مؤكدا أن بالده 
تعمل مع الدول الحليفة والصديقة 
لخفض التصعيد في منطقة الشرق 

األوسط.

المنامة - وزارة الخارجية

“حصــــى” مدينـــة عيسى تهاجـــم السيـــارات

اشتكى العديد من سكنة مجمع 813 بمدينة عيسى مهاجمة الحصى لسياراتهم؛ إثر عمليات الهدم التي تطول العمارات السكنية 
التابعة لوزارة اإلسكان. وأوضح األهالي أنه منذ تسليم سكان العمارات القديمة في المجمع التابعة لإلسكان إنذارات بضرورة 
تــرك الشــقق؛ لهدمهــا وإعــادة هيكلتها وبنائها وفق مشــروع مترامي األطــراف تعكف على تنفيذه وزارة اإلســكان، واألهالي في 

المجمع يعانون إزاء عمليات الهدم هذه.

وبّينوا أن وتيرة المشـــكلة زادت 
قبـــل نحو 3 أســـابيع بعد أن تّمت 
عمليـــات إخالء واســـعة لســـكان 
هـــذه العمارات وأقدمـــت الوزارة 
علـــى تخصيـــص عمليـــات الهدم 
إلحدى شـــركات المقـــاوالت التي 
ال تقوم بعمليـــة الهدم على أكمل 

وجه.
الكبيـــرة  الشـــاحنات  إن  وقالـــوا 
ومنذ 3 أســـابيع تطـــوف المجمع 
وخـــالل  والعـــرض،  بالطـــول 
والطـــرق  بالشـــوارع  مرورهـــا 
الداخلية يتســـاقط الحصى على 
األرض وعندمـــا تقوم الســـيارات 
بالسير على ذات الطريق تتطاير 
الحصى على الســـيارات الواقفة 
علـــى جوانـــب هذه الشـــوارع، ما 
فـــي  وتلفيـــات  أضـــراًرا  يســـّبب 
السيارات. وفي هذا الصدد، أفاد 
المواطـــن حســـن جـــواد بالقـــول 
“خاطبت العمـــال في موقع هدم 
بالمشـــكلة،  العمارات وأخطرتهم 
ووعدونـــي بحلهـــا إال أنهـــم وفي 
ذات اليـــوم عـــادوا لـــذات األمـــر، 

ومستمرون إلى اآلن”.
وأضـــاف “إننـــا نعانـــي إزاء هـــدم 
هـــذه العمـــارات، علـــى أن األمور 
per� )ال تســـير وفـــق نظريـــة الــــ 
المجمـــع  ســـكان  وأن   )fect job
يعانـــون من كثرة تناثـــر الحصى 
على مناطق شاســـعة ناهيك عن 
الشـــركة  ألن  واألتربـــة؛  األغبـــرة 
مـــن  واســـعة  منطقـــة  اعتمـــدت 
المجمـــع لتنقيـــح وتصفيـــة ركام 
الهدم من األتربة وســـط المجمع 

ا”. المكتظ سكنيًّ
قالـــت  ذاتـــه،  الصعيـــد  وعلـــى 

“إننـــا  أحمـــد  فاطمـــة  المواطنـــة 
وزارة  مـــن  ونطالـــب  نعانـــي 
لهـــذه  حـــل  بوضـــع  اإلســـكان 

المشكلة التي باتت تؤرقنا”.
وتابعـــت “تم هـــدم عمـــارات في 
السابق ولم نشتِك من أي مشكلة، 
إال أن مـــا يفعله المقـــاول الحالي 
ســـبب لنـــا كثيـــرا مـــن المشـــاكل، 
فـــال نحن قـــادرون علـــى تنظيف 
منازلنـــا وال شـــوارعنا نظيفة، بل 
إذ  ســـياراتنا  المشـــكلة  وطالـــت 
يتطاير عليها العديد من الحصى 

ا”. يوميًّ

 بدوره، أوضح حسن خليفة قائالً 
“ال أعرف من ســـمح لهذا المقاول 
ا يوجد  بـــأن يحّول مجمًعا ســـكنيًّ
ا  جـــدًّ متقاربـــة  مـــدارس   4 فيـــه 
ومنـــازل وعمـــارات إلـــى منطقـــة 
لتصفيـــة رمال التهديم، وال أفهم 
مـــدى إجادة هؤالء العاملين لدى 
المقـــاول لعمليـــات الهـــدم، فنحن 
نعاني، وتوجهنا لهم بالشكوى إال 

أنه ليست هنالك أذن صاغية”.
 هـــذا ورصـــدت عدســـة “البـــالد” 
صـــورا لعمليـــات الهـــدم وتصفية 
الركام وســـط المجمـــع، ورصدت 
الطرق التي تسير عليها شاحنات 
نقـــل األتربة والـــركام، ووجدناها 
مليئـــة بالرمـــال والحصـــى، كمـــا 
تم تسجيل مشـــاهدات لعدد من 
إزاء  تضـــررت  التـــي  الســـيارات 
تطايـــر الحصـــى على الســـيارات 

من الشوارع.

مقاول هدم 
العمارات استباح 

المنطقة

جمال الياقوت

أندرو موريسونالشيخ عبدالله بن أحمد

علوي الموسوي
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المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
أقامـــت  العـــام  األمـــن  رئاســـة  لشـــئون 
إدارة االتصـــاالت وبالتعـــاون مع الفريق 
االستشـــاري لالتصـــاالت، حفـــل تخريج 
المشاركين من منتسبي وزارة الداخلية 

في دورتين تدريبيتين.
 وقـــد تضمنـــت األولـــى والتـــي جـــاءت 
تعريـــف  التراســـل”  “أنظمـــة  بعنـــوان 
المشـــاركين بالمعلومـــات الفنية الالزمة 

فـــي مجـــال أنظمـــة التراســـل وأنظمـــة 
المايكرويـــف واألليـــاف البصرية إضافة 
إلـــى إتقـــان تصميم شـــبكات التراســـل، 
بينما اشـــتملت الدورة الثانية “ شـــبكات 
تعريـــف  علـــى   “ الالســـلكية  الكمبيوتـــر 
الشـــبكات  بأساســـيات  المشـــاركين 
الالســـلكية وأنواعهـــا وكيفيـــة برمجتها 
وصيانتهـــا وحمايتهـــا مـــن االختراقـــات 

األكثر شيوًعا.

“االتصاالت”: تخريج المشاركين 
في دورتين تدريبيتين

خلف: توجد ميزانية للحدائق ووكيله: ال ما عندنا
ــارك فـــي العمـــل البلـــدي ــر المبـ ــد الوزيـ ــر” علـــى فقـ ــزاع “يتحسـ بوهـ

وجه رئيـــس اللجنة الفنيـــة عضو مجلس 
المحـــرق البلـــدي صالـــح بوهـــزاع انتقـــاًدا 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  إلـــى  الذًعـــا 
حـــول  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الواحـــات  حديقتـــي  تنفيـــذ  ميزانيـــات 

وإسكان قاللي.
بتوضيـــح  الـــوزارة  بوهـــزاع  وطالـــب 
موقفهـــا من ميزانيـــة تنفيذ المشـــروعين 
والفتـــرة الزمنيـــة للبـــدء واالنتهـــاء منـــه 
بأرقام وحقائق واالبتعـــاد عن التصورات 
والتوقعـــات والطموحات غيـــر الموجودة 
ســـوى فـــي خيـــال مســـؤوليها، فيمـــا دعـــا 
الوزارة إلـــى “االلتزام بما تم االتفاق عليه 
مـــع الوزيـــر عصام خلف خـــالل لقائنا معه 
بمعية النائب خالد بوعنق ومدير البلدية، 

إذ أكد لنا الوزير شـــخصًيا بوجود ميزانية 
البلديـــات  شـــؤون  ووكيـــل  للمشـــروعين 

ينفي وجود الميزانية أمس”.
الـــوزارة  مســـؤولي  أن  بوهـــزاع  وأكـــد 
يناقضـــون أنفســـهم عندمـــا يؤكـــد الوزير 
وجـــود الميزانيـــة فـــي حين ينفـــي وكيل 

الوزارة ذلك.
وأوضـــح العضو البلـــدي أن “العمل البلدي 
الوكيـــل  مثـــل  لشـــخصيات  يفتقـــد  بـــات 
المســـاعد الســـابق وائـــل المبـــارك، ونغبط 
الكهربـــاء والماء على كونه وزيرا فيها، إذ 
إنه عندمـــا كان موجـــودا بالبلديات كانت 
الخطـــوات تتســـارع لتنفيـــذ المشـــروعين 
من خـــالل تجهيز الرســـومات بل تخطت 
ذلـــك، إذ كانت هنالك مســـاع للشـــراكة مع 

القطاع الخاص لتنفيذ المشـــروع بالكامل 
علـــى نفقات تلك الشـــركات، وقام المبارك 
بمخاطبة شـــركة منار للتطوير المســـؤولة 
عـــن واحـــات المحـــرق وأبـــدت ترحيبهـــا 
الواحـــات  بحديقـــة  بالتكفـــل  المبدئـــي 
وأيضـــا شـــركة مطار البحريـــن التي أبدت 

اســـتعدادها بــــ ١٠٠ ألف دينار للمســـاهمة 
فـــي تطوير حديقة اإلســـكان تعويضا عن 
الحديقـــة القديمـــة التـــي ضمـــت للمطـــار، 
وهـــو ما يعكس حـــرص الوكيل المســـاعد 
الســـابق لتنويـــع مصادر تمويل المشـــاريع 

البلدية.

المحرق - مجلس المحرق البلدي

قوة الدفاع... درع الوطن المنيع لحماية مكتسبات الوطن
فـــي كل عام تتجلى الخطوات التطويرية 
والتحديثيـــة التـــي تنتهجهـــا قـــوة دفـــاع 
البحرين ضمن استراتيجياتها الموضوعة؛ 
لتعزيـــز هـــذا الـــدرع المنيـــع القائـــم علـــى 

حماية مكتسبات الوطن الغالي.
وتواصـــل قـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي ظل 
التوجيهـــات الســـامية لعاهل البـــالد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ورعايـــة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة ودعم ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والمتابعـــة  ســـلمان 
العـــام  القائـــد  مـــن  والمســـتمرة  الحثيثـــة 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة القيام بدورها 
الوطنـــي فـــي الدفاع عـــن حـــدود الوطن، 
وحمايته والمحافظة على أمنه واستقالله 
وســـيادته ضد أي تهديـــد خارجي، إضافة 
إلـــى مســـاندة وزارة الداخليـــة، والحـــرس 
النظـــام  علـــى  المحافظـــة  فـــي  الوطنـــي 
وسيادة القانون، ومساندة أجهزة المملكة 
فـــي حاالت الكوارث والطوارئ واألزمات، 
كمـــا تســـهم فـــي تطويـــر البنـــاء الحضاري 

والتنموي للبالد وحمايتها.
وحِفـــل العام 2019 بالكثير من اإلنجازات 
واألعمـــال التي دونت بكل فخـــر واعتزاز 
فـــي ســـجل قوة دفـــاع البحريـــن، لتضيف 
مزيـــدا مـــن التقـــدم والنجاح في مســـيرة 
البنـــاء والعطاء الذي يـــزداد يوًما بعد يوم 

رسوًخا وشموًخا.

المتابعة الملكية الحثيثة

جاللـــة  مـــن  الحثيثـــة  المتابعـــة  كانـــت 
قـــوة  وجهوزيـــة  الســـتعدادات  الملـــك 
دفـــاع البحريـــن والوقـــوف علـــى حاجتها 
بشـــكل دائـــم ومســـتمر، ركًنـــا رئيســـا مـــن 
أركان خطـــط التطويـــر والتحديـــث التـــي 
شـــهدتها قوة دفـــاع البحرين، وتجســـدت 
هـــذه المتابعة فـــي العديد من المناســـبات 
منها تـــرؤس جاللتـــه االجتماع المشـــترك 
لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع، 
والزيارات الملكية السامية للقيادة العامة 
لقـــوة دفـــاع البحرين فـــي أبريـــل ويونيو 
وســـبتمبر، وللحرس الملكي خالل شـــهري 
أبريـــل ومايـــو، هـــذا فضـــالً عـــن الزيـــارة 
البحريـــة  ســـالح  إلـــى  الســـامية  الملكيـــة 
الملكـــي، واســـتقبال جاللتـــه للقائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين ووزير شـــؤون الدفاع 
ورئيـــس هيئـــة األركان وعـــدد مـــن كبـــار 

المسؤولين وقادة األسلحة بقوة الدفاع.

وعبرت هذه الفعاليـــات المتعددة وغيرها 
مـــن الزيـــارات التفقديـــة لكبـــار مســـؤولي 
الدولة للقوة عـــن معان عدة، فإضافة إلى 
بحـــث مســـتجدات األوضـــاع ومتابعتهـــا 
واإلقليمـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى 
والوقـــوف علـــى احتياجـــات قـــوة دفـــاع 
البحرين وأجهزتها وكفاءة منتسبيها، فقد 
أشـــاد جاللتـــه برجال قوة دفـــاع البحرين 
فـــي شـــتى مواقعهـــم، والجهوزيـــة عاليـــة 

المستوى التي يتسمون بها.

مواصلة التمارين والتدريبات

مـــن  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  اســـتهدفت 
وراء مواصلـــة إجـــراء التماريـــن وتنفيـــذ 
التدريبـــات والمناورات المشـــتركة العديد 
مـــن األهـــداف، فإضافـــة إلـــى رفـــع كفاءة 
مواقعهـــم  مختلـــف  فـــي  القـــوة  عناصـــر 
وصقـــل مهاراتهم، فإنها تمكنت من تزويد 
قـــوة دفـــاع البحريـــن بأحدث مـــا توصلت 
إليه العلوم العســـكرية في العالم الحديث 
مـــن حيث تنفيذ العمليـــات وفنون الدفاع 
والحـــرب، ومـــن ذلـــك التمريـــن المشـــترك 
)ســـموم 4( الـــذي أجـــراه الحـــرس الملكـــي 
وتفضـــل صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
القائـــد األعلـــى وشـــهد المرحلـــة الختامية 
له، واســـتهدف التمرين تفعيل اإلجراءات 
العســـكرية  العمليـــات  لتنفيـــذ  الموحـــدة 

والســـيطرة  القيـــادة  ممارســـة  وكيفيـــة 
خالل العمليات المشتركة ورفع المستوى 
المهـــارات  وصقـــل  المشـــترك  العملياتـــي 
القياديـــة لمركـــز القيادة والســـيطرة ورفع 
القتاليـــة،  الجهوزيـــة  وكفـــاءة  مســـتوى 
إضافـــة إلـــى تبـــادل الخبـــرات العملياتيـــة 

والتكتيكية.
الـــذي   )3 )حمـــد  المشـــترك  والتمريـــن 
شـــهده القائـــد العـــام لقوة الدفـــاع ونفذته 
األســـلحة التابعة لقوة الدفـــاع مع عناصر 
مـــن القـــوات المســـلحة بجمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة الشـــقيقة؛ بهدف تحقيـــق المزيد 
مـــن التكاتف والتآزر والتالحـــم واالرتقاء 
في األداء العســـكري والتعاون والتنســـيق 
األخـــوي القائـــم بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
وتمرين القيادات المشترك )حصن الوطن( 
الـــذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشـــاركة 
الحـــرس الوطنـــي ووزارة الداخليـــة فـــي 
المملكـــة،  محافظـــات  مناطـــق  مختلـــف 
الحديـــدي(  )الجســـر  المشـــترك  والتمريـــن 
الـــذي نفذتـــه عدد مـــن أســـلحة ووحدات 

قوة دفاع البحرين.
البحـــري  التمريـــن  جـــاء  ذلـــك،  وبجانـــب 
الـــذي   )23 العواصـــف  )فجـــر  التعبـــوي 
نفـــذه ســـالح البحريـــة الملكـــي البحريني 
بمشـــاركة عدد من أســـلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني وخفر 

والتمريـــن  الداخليـــة،  بـــوزارة  الســـواحل 
المشـــترك )درع الجزيرة 10( فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والتمريـــن المشـــترك 
)األســـد المتأهب 2019( الذي اســـتضافته 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
30 دولـــة  8 آالف مـــن ممثلـــي  بمشـــاركة 
البحـــري  والتمريـــن  وصديقـــة،  شـــقيقة 
الـــذي    )Neon Response 19( المشـــترك 
نفـــذه ســـالح البحريـــة الملكـــي البحريني، 
بمشـــاركة وحدة هندســـة الميدان الملكية 

والقوات األميركية.

االهتمام بالمورد البشري

يعد االهتمام بالعنصر البشـــري ألفراد قوة 
دفاع البحرين والوقوف على احتياجاتهم 
ورفـــع  والمعنويـــة  والعلميـــة  التدريبيـــة 
ركًنـــا  لهـــم  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
أساسا من أركان استراتيجية قوة الدفاع 
بالمهـــارات  وتزويـــده  كفاءتـــه  لتطويـــر 
العلميـــة الالزمـــة، مـــع ترقيـــة 776 ضابًطا 
بقـــوة دفاع البحريـــن من مختلـــف الرتب 
الصـــف  ضبـــاط  مـــن  و3605  العســـكرية 
واألفـــراد والمدنييـــن مـــن مختلـــف الرتب 
وتوزيـــع األوســـمة علـــى عـــدد مـــن كبـــار 

الضباط.
هـــذا فضـــالً عـــن مواصلـــة تزويـــد أفـــراد 
التدريبيـــة  بالخبـــرات  القـــوة  ورجـــال 

الـــدورات  إحـــدى  ذلـــك  ومـــن  المناســـبة، 
المتقدمـــة مشـــاة للضبـــاط بمركـــز تدريب 
القيـــادة  ودورة  الملكـــي،  الدفـــاع  قـــوة 
واألركان المشـــتركة الحادية عشر بالكلية 
الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني، 
الثامنـــة  التأسيســـية  القضائيـــة  والـــدورة 
للضبـــاط فـــي أعمـــال النيابـــة العســـكرية، 
ودورة  الثانيـــة  الوطنـــي  الدفـــاع  ودورة 
القيادة واألركان المشـــتركة الثانية عشـــر 
بالكليـــة الملكية للقيادة واألركان والدفاع 
الوطنـــي وتكريم عـــدٍد من منتســـبي قوة 
دفاع البحرين الحاصلين على الشـــهادات 
العليا من حملة الدكتورة والماجستير في 

عيد العلم العسكري الثاني وغيرها.
ولـــم تغفل قوة دفاع البحرين خالل العام 
2019 عـــن أهميـــة نقـــل وتوطيـــن وتبادل 
أحـــدث  ومواكبـــة  العســـكرية  الخبـــرات 
التكنولوجيـــات الدفاعيـــة، حيـــث النجاح 
الباهـــر لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للدفاع 
الـــذي صاحبـــه  2019( والمؤتمـــر  )بايـــدك 
وتناول التكنولوجيا العسكرية في الشرق 
األوســـط، وشهد تدشين مشـــروع صناعة 
اآلليـــة المدرعـــة فيصـــل، والمشـــاركة في 
بروســـيا  الثامـــن  الدولـــي  األمـــن  مؤتمـــر 
االتحاديـــة، وفي معـــرض ومؤتمر الدفاع 
الدولي )أيدكس 2019( في دولة اإلمارات 

العربية الشقيقة.

المنامة - بنا

السـلوم لـ “^”: “مـوردون ضخـوا عالماتـهـم بالسـوق 
مــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــا حـــــــــــــل أزمـــــــــــــــــــــة الـــــــــســـــــــجـــــــــائـــــــــر قــــــريــــــبــــــا

توقـــع رئيس اللجنة الماليـــة واالقتصادية 
إدارة  مجلـــس  النـــواب وعضـــو  بمجلـــس 
غرفـــة وصناعـــة البحريـــن أحمـــد الســـلوم 
أن أزمـــة الســـجائر في الســـوق البحرينية 
مـــن  مزيـــدا  وتحتـــاج  تدريجيـــا  ســـتحل 
الوقـــت كونهـــا مرتبطـــة بمشـــكلة طارئـــة 
الســـوق الســـعودية الـــذي يعمـــل على حل 

المشكلة فيه.
وأكد الســـلوم لـ “البالد” أن بعض الشركات 

المـــوردة طرحـــت عالماتهـــا فـــي الســـوق 
منذ بداية األســـبوع كشـــركة GTI الموردة 
لعالمـــة “كينـــت” و”نســـتون” بشـــكل أكبـــر 
فـــي الســـوق وضختها في كل نقـــاط البيع 
بأنواعهـــا لكـــون مخـــازن الشـــركة قريبـــة 
مـــن منطقـــة الخليج العربي، فـــي حين لم 
تتمكن شـــركات أخرى مـــن تغطية الطلب 

المتزايد كشركة “فيليب مونست”.
يســـتطيعون  ال  المورديـــن  “أن  وأوضـــح 
زيادة كمية المستوردة للسوق لاللتزامهم  
خاصـــة  محـــددة  بكميـــات  المصانـــع  مـــع 

وأن الطلـــب المتزايـــد علـــى الســـجائر كان 
فجائيا وطارئا ســـببه المشكلة في السوق 

السعودية”.
وقـــال إن شـــهر ينايـــر مـــن كل عـــام تزيـــد 
الســـجائر  مـــن  المســـتوردة  الكميـــات 
أكثـــر مـــن بقيـــة أشـــهر الســـنة، إال أنهـــا لم 
تســـتوعب كميات الطلب من المستهلكين 
الســـعوديين، حيث إن الســـوق الســـعودية 
أكبر مـــن الســـوق البحرينيـــة 10 أضعاف، 
فـــي حيـــن أن مبيعاته صفر حاليا بســـبب 

“السجائر المغشوشة “.

العـــرض  يفـــوق  الطلـــب  أن  وأوضـــح 
وأن  اضعـــاف   10 زاد  واالســـتهالك 
تغطيتـــه  تمكـــن  ال  الطبيعـــي  االســـتهالك 
بهذه الســـرعة والمصنعون ال يســـتطيعون 
توفيـــر هذه الكميات؛ ألنها ليســـت مخزنة 
وتحتـــاج وقتا للتصنيـــع حتى لو تم طلبها 
بشـــكل ســـريع خصوصـــا وان كل دولة لها 

مواصفاتها المختلفة عن األخرى.
والغـــذاء  الـــدواء  هيئـــة  الســـلوم  وذكـــر 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وضعت 
جديـــدة  وعالمـــات  جديـــدة  اشـــتراطات 

والمـــوردون بصـــدد العمـــل عليهـــا لضخها 
في الســـوق، وهـــي تختلف عـــن العالمات 

التجارية التي تسببت في المشكلة.  
وقال السلوم على الرغم من ضخ موردين 
كمياتهم إال أن المشـــكلة فـــي نقاط بيع أو 
التوزيـــع الصغيـــرة التـــي لـــم تطلهـــا عيـــن 
الرقابـــة تمتنع عن البيـــع او التوزيع، إال أن 
إدارة حمايـــة المســـتهلك ووزارة الصناعة 
غلـــق  فـــي  بدورهمـــا  يقومـــان  والتجـــارة 
المحـــالت التـــي تخـــزن الســـجائر وتغلقها 

أحمد السلومكعاقب فوري.

السبيعي لـ “^”: 90 حجاًما مرخًصا 40 % منهم نساء
ــك ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ ــط ــ ــ ــن ــ ــ اطــــــــــــــلــــــــــــــب “حــــــــــــــجــــــــــــــامــــــــــــــك” فــــــــــــــــي م

كشـــفت مستشـــار وخبيـــر المهـــن الطبية 
المســـاندة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، ورئيسة لجنة تكافؤ 
الفـــرص بالهيئة، نعمت الســـبيعي أن عدد 
الحجاميـــن الشـــعبيين المرخصين للعمل 
والمســـجلين بالهيئـــة والذين تـــم منحهم 
تراخيـــص مزاولـــة المهنة وصـــل نحو 90 
حجامـــا وحجامـــة بحرينيـــا حتـــى اآلن، 
مشيرة إلى أن جميع هؤالء الحجامين تم 
تمكينهـــم وتأهيلهم بـــدورات متخصصة 
محليـــة وخليجيـــة وإقليميـــة؛ مـــن أجـــل 
االرتقاء وتطوير ممارسة مهنة الحجامة 
الشـــعبية، مشـــيرة أن الهيئة نشـــرت على 

موقعهـــا اإللكتروني الخـــاص قائمة تضم 
69 من الحجامين الشعبيين المصرح لهم 

بممارسة الحجامة الشعبية اآلمنة.
النســـاء  نســـبة  أن  الســـبيعي  وبينـــت 
اإلجمالـــي  العـــدد  مـــن  البحرينيـــات 
للحجامين الشـــعبيين وصل إلى أكثر من 
20 %، فقـــد بلـــغ عددهن حاليـــا نحو 40، 
مؤكـــدة أن 11 حجامـــا وحجامة يعملون 
حاليا في 10 من المراكز والمستشـــفيات 
الخاصة؛ لالســـتفادة من خبرتهم في هذا 
الجانـــب، وبعضهم بـــدأوا العمل في هذه 
المراكـــز مـــن فتـــرة، وقـــد أثبتـــوا قدرتهم 
وتميزهـــم فـــي مجـــال عملهـــم، وبصورة 
نالـــت العديد مـــن أوجه الشـــكر والتقدير 
مـــن القائميـــن علـــى إدارة هـــذه المرافـــق 

الصحية ومن المرضى أنفسهم.
وقالت الســـبيعي في تصريحات خاصة لـ 
“البالد”، على هامش تخريج فوج الدورة 
التدريبيـــة التأهليـــة األخيـــرة للحجامين 
مـــن  الواســـع  اإلقبـــال  “أذهلنـــا  الشـــعبين 
الشـــباب البحرينـــي مـــن الجنســـين علـــى 
الـــدورات التأهلية للحجامـــة، منوهة بأن 
بعـــض الشـــباب هم مـــن حملة الشـــهادات 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن  العليـــا 
والممرضيـــن خصوصـــا مـــن لديهـــم فـــي 
عوائلهم أقرباء يزاولون هذه المهنة، في 
الوقـــت الـــذي لم يقبـــل على هـــذه المهنة 
إال مـــن هـــم في أعمـــار تتجـــاوز األربعين 
عامـــا أو فما فوق، مؤكدة أن هذا اإلقبال 
ســـيصب  المهنـــة  تعلـــم  علـــى  الشـــبابي 

بالتأكيـــد بصالـــح تطورهـــا ونشـــرها فـــي 
المجتمع”. 

وأكـــدت أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية، وبدعم متواصل من 
الرئيس التنفيذي للهيئة، مريم الجالهمة، 
الفضـــل فـــي دعمـــي فـــي هـــذا  لهـــا  كان 

المشروع، كوني صاحبة فكرة المشروع، 
وهـــو تأهيـــل الحجاميـــن الشـــعبيين في 
البحريـــن، حيث كانـــت الهيئـــة أول جهة 
حكوميـــة تحتضن تدريبهـــم وذلك ضمن 
النظم والضوابـــط الخاصة بهم، وتكفلت 
بإصـــدار التصاريـــح الالزمة لهـــم لمزاولة 
مهنـــة الحجامة اآلمنة، ســـعيا مـــن الهيئة 
في احتـــواء وتطوير ممارســـة الحجامة 
الشـــعبية فـــي مملكـــة البحريـــن، وحفاظا 
الممارســـة،  هـــذه  طالبـــي  ســـالمة  علـــى 
موضحـــة أن عدد المســـجلين في الدورة 
األخيرة للحجامة الشعبية بلغ 24 حجاما 
وحجامـــة، منهم 13 من النســـاء و11 من 

الرجال.

خالل التدريب

 ليلى مال اهلل

بدور المالكي
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محرر الشؤون المحلية

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

آخر االمتحانات: “أجا 312” سهل.. و ”فيز 217” خّرب المزاج
قديم مــقــرر  ومـــن  المنهج  خـــارج  الــفــيــزيــاء  بــاخــتــبــار  ثقيل  ســـؤال 

غــّرد طــاب عبــر وســائل التواصــل االجتماعي عن ســهولة امتحــان أجا 312، فيما اســتاء 
طــاب آخــرون مــن صعوبــة امتحــان ريــض 365، وامتحــان فيــز 217 والذي اعتبــره طلبة 

“ختاًما دون مسك” على وزن العبارة المشهورة “ختامها مسك”.

 ووصف طالب امتحان فيزياء بأنه” امتحان 
مـــا تـــدري وش تكتب فيـــه”، فيما أشـــار آخر 
إلى أن جميع المواد تعّدت درجاتي فيها 90 
درجـــة وفوق فيما ســـيؤثر امتحان فيز217 
علـــى معدلي ذي األربع ســـاعات وســـأحصل 

على 60 درجة.
كل  “ليـــش  زينـــب  باســـم  طالبـــة  وعّبـــرت   
هالقســـوة ويانـــا مـــو كفايـــة خالين لـــه يوم”، 
فيمـــا دعـــا حســـاب طـــاب آخـــر عبـــر منصة 
“تويتر” إلى أن يخضع إلى امتحان تحسيني 

مرة أخرى.
االمتحانـــات  بنهايـــة  ســـاخًرا  آخـــر  وعلـــق   
أخـــرى  وكتبـــت  باإلجـــازة”،  “أهـــاً  النهائيـــة 

“قاعدة أبكي دم من فيز 2017”.
 وتحدثـــت وليـــة أمـــر لــــ “البـــاد” أن امتحان 
الفيزيـــاء تضّمـــن ســـؤاالً بمقرر كان يدرســـه 
طلبـــة الصـــف الثالـــث الثانـــوي، وليـــس مـــن 

المقبـــول أن يدرج الســـؤال بامتحـــان لطلبة 
الصـــف الثانـــي الثانـــوي، وهـــو ســـؤال قديم 
بمقـــرر ســـابق وغير مـــدرج محتـــواه بالمقرر 

ا. الجديد الذي يدرسه الطلبة حاليًّ
 وأضافت: يجب على وزارة التربية والتعليم 
عدم “تصعيب” االمتحانات، ومراعاة الطلبة 
ونفسيتهم وقلقهم من االمتحانات وبخاصة 

بالمقررات العلمية مثل الفيزياء.
 وطالبـــت بإلغاء احتســـاب درجات الســـؤال 
األصعـــب باالمتحـــان، والذي وصف بســـؤال 
توزيـــع  يكـــون  بـــأن  واســـتغربت  “الســـلم”.  
درجات االمتحان غير متكافًئا، إذ احتســـبت 
5 درجـــات علـــى الســـؤال األصعـــب والقديم 
وغيـــر المـــدرج بالمقـــرر الذي يدرســـه الطلبة 
ـــا، فـــي مقابـــل احتســـاب درجـــات أقـــل  حاليًّ
ضمـــن  مـــن  والموضوعـــة  الســـهلة  لألســـئلة 

محتوى المقرر.
تعميم إدارة االمتحانات

ماجستير حسن محفوظ عن صحافة الفيديو تحّول لمقرر جامعي
أول دراســـة مـــن نوعهـــا خليجيـــا.. وشـــملت تجربـــة الصحـــف المحليـــة.. وثلـــث المحتـــوى أخبـــار.. و81 % منهـــا محلـــي

أوصت دراســة ماجســتير، الصحف المحلية في البحرين، التي تصدر باللغة العربية، إلى ضرورة التركيز على صحافة الفيديو وتحويل محتواها 
المطبــوع إلــى مرئــي، لكــي تكــون صحافــة مؤّثرة، وتحظــى بمتابعة أكثر من الصحــف الورقية، في ظل تزايد أعداد مســتخدمي وســائل التواصل 

االجتماعي والهواتف الذكية.

الباحـــث  مناقشـــة  خـــال  ذلـــك،  جـــاء   
حســـن محفـــوظ رســـالة الماجســـتير التي 
جـــاءت تحـــت عنـــوان صحافـــة الفيديـــو 
فـــي البحريـــن )دراســـة تحليليـــة لتجربـــة 
الصحـــف البحرينيـــة( بالجامعـــة األهليـــة، 
والتـــي اجتازهـــا بدرجة امتيـــاز مع مرتبة 
الشـــرف من اللجنة المكونة؛ من الممتحن 
عبدالـــرزاق  الدكتـــور  األســـتاذ  الخارجـــي 
الدكتـــور  الداخلـــي  والممتحـــن  الدليمـــي 
الرســـالة  ومشـــرف  حســـن  عبدالصـــادق 

الدكتور زهير ضيف.
الباحـــث حســـن محفـــوظ خـــال   وقـــال 
العالميـــة  الصحافـــة  إن  النتائـــج  عـــرض 

ـــا نحـــو صحافـــة  أصبحـــت تّتجـــه تدريجيًّ
المســـتقبل،  باعتبارهـــا صحافـــة  للفيديـــو 
بســـبب أن الصحف الورقية لم تعد تحقق 
إشـــباع المتابعيـــن وتخلـــق لديهـــم اإلثارة 
والتشـــويق كما هو في المحتـــوى المرئي، 
فضـــاً عـــن حـــرص الصحـــف للمحافظـــة 
علـــى وجودها وعلى قـــراء ومتابعي هذه 
الصحـــف، فـــي ظـــل تراجـــع ثقـــة متابعـــي 
الصحـــف الورقيـــة، بعـــد إزالـــة الحواجـــز 

الزمانية والمكانية للخبر.
 وأكـــدت نتائـــج الدراســـة أن 35 % مـــن 
المحتـــوى المرئـــي للصحـــف وهـــي أخبـــار 
الخليـــج واأليـــام والوطـــن والبـــاد يأخـــذ 

شـــكل القالـــب الخبـــري بينمـــا 23 % يأخذ 
التقريـــر الخبـــري ســـواء التقريـــر المقروء 
أو المرفـــق للتدليل، في حين بلغت نســـبة 
المشـــاهد المصـــورة مع تعريفهـــا %19 مع 
غياب قوالب أخـــرى مهمة، وهذا يدلل أن 
هنـــاك ضعًفا في تنـــوع القوالب الصحيفة 
جـــذب  علـــى  يؤثـــر  ممـــا  المســـتخدمة 
المتابعيـــن لمنصـــات الصحـــف اإلعاميـــة 

ومتابعة ومحتواها.
 وأوضحت النتائج أن 82 % الفيديوهات 
الصحفية التي تنتجها الصحف يتم نشرها 
علـــى تطبيـــق االنســـتغرام، بســـبب تزايـــد 
إعـــداد متابعي هذا التطبيق في البحرين، 

وتوّجـــه الكثير مـــن المعلنين لإلعان فيه، 
وهو ما دفع الصحف لتحديد زمن األخبار 
والتقارير الصحيفة وفًقا للوقت المسموح 
بـــه علـــى تطبيق االنســـتغرام وهـــو دقيقة 

واحدة.
81 % مـــن  النتائـــج أيًضـــا أن   وأشـــارت 

المحتـــوى المرئي للصحـــف البحرينية هو 
محتـــوى محلـــي، وهذا يعنـــي أن الصحف 
غيـــر مهتمـــة باألخبـــار والقضايـــا العربيـــة 

واألجنبية.
الصحـــف  إدارات  الدراســـة  وأوصـــت   
علـــى  الصحفييـــن  تدريـــب  بضـــرورة 

التقنيات الحديثة في إنتاج مواد صحافة 
بـــدور  القيـــام  يمكنهـــم  بحيـــث  الفيديـــو، 
الصحفـــي الشـــامل لمواكبـــة التطـــور الذي 
طـــرأ الصحافـــة، إضافة إلـــى أهمية تنويع 
المحتـــوى المرئـــي مـــن ناحيـــة المضمـــون 

وناحية الجانب الفني.
 كمـــا أوصـــت الجهـــات الرســـمية بضرورة 
تطويـــر التشـــريعات والقوانيـــن الخاصـــة 
لـــة بصحافـــة الفيديـــو، فضاً عن  ذات الصِّ
أهمية قيام الجامعـــات والمعاهد بتدريب 
وتدريس مقرر صحافـــة الفيديو لتخريج 

صحفيي فيديو محترفين.
وقد حازت دراسة الباحث حسن محفوظ 
على إعجاب هيئة مناقشـــة الرســـالة، وقد 
أوصى رئيـــس اللجنة بتحويلها إلى كتاب 
كمقـــرر أكاديمـــي، باعتبارهـــا أول رســـالة 

تتناول هذا الموضوع في الخليج.

محفوظ متوسطا لجنة المناقشة

طلبة ُيعبرون عن التسامح والتعايش بالنحت على الرمال
نظم قسم التربية الخاصة بمدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات مهرجاًنا للنحت على الرمال، وذلك بساحل البديع القريب من 
المدرسة، بمشاركة مجموعة من الطالبات الموهوبات وطالبات صعوبات التعلم من المدرسة وطلبة المدارس المجاورة والمتعاونة.

وقــــد شـــــارك الـــطـــاب والــطــالــبــات 
بحماسة في نحت اللوحات المعبرة 
عـــن حــبــهــم لــوطــنــهــم وعــــن الــقــيــم 
والمبادئ التي يشتهر بها كالتسامح 
وعن  والسام،  والمحبة  والتعايش 
تراثها  وجوانب  المملكة  معالم  أبرز 

العريق.
المرحلة  عن  األول  بالمركز  وفــازت 
اإلعدادية مدرستا البديع االبتدائية 
اإلعـــداديـــة لــلــبــنــات، ومــديــنــة حمد 
المرحلة  وعـــن  لــلــبــنــات،  ــة  ــداديـ اإلعـ
ــــدراز  االبــتــدائــيــة فــــازت مــدرســتــا ال

ــو فـــراس  ــ ــبــنــات، وأبـ ــل االبـــتـــدائـــيـــة ل
االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــيــن. ويـــأتـــي هــذا 
ــروع  ــشـ ــي إطـــــــار مـ ــ ــهــــرجــــان فـ ــمــ ــ ال
للمواطنة وحقوق  المعززة  المدرسة 
االنسان، والذي تطبقه وزارة التربية 
والتعليم، وتدعو من خاله المدارس 
والفعاليات  باألنشطة  المبادرة  إلى 

ــروع،  ــشــ ــمــ ــ الـــمـــحـــقـــقـــة ألهـــــــــداف ال
ــى تعزيز  كــمــا يــهــدف الــمــهــرجــان إلـ
وتنمية  ــمــــدارس،  ــ ال بــيــن  الــشــراكــة 
وتفعيل  الــفــنــيــة،  الــطــلــبــة  مـــواهـــب 
مشروع التوأمة بين طالبات البديع 
ذوات  مــن  وزمياتهن  الــمــوهــوبــات 

صعوبات التعّلم.

أصــدرت إدارة االمتحانــات بــوزارة التربيــة والتعليم تعميًما بشــأن ســرية 
االمتحانات ونماذج األجوبة.

ونّص التعميم على وجوب 
سرية االمتحانات ونماذج 
األجوبـــة ومنـــع تصويرهـــا 
مواقـــع  علـــى  ونشـــرها 
التواصـــل االجتماعي أثناء 
التصحيـــح  عمليـــة  وبعـــد 
والتوقيـــع بالعلـــم لـــكل مـــن 
لـــه شـــأن باالمتحانـــات فـــي 

استمارة التعهد.
فـــي  أنـــه  التعميـــم  ونـــص   
حـــال تـــم رصـــد أي مخالفـــة 
هـــو مذكـــور  أو تجـــاوز كمـــا 
سيتعرض الشخص المخالف 

للمساءلة القانونية.
 26 فـــي  مـــؤرخ  والتعميـــم 
ديســـمبر 2019. وقـــّدم الطلبة 
آخـــر  الثاثـــاء  أمـــس  يـــوم 
الفصـــل  نهايـــة  امتحانـــات 

الدراسي األول.

تصوير نماذج أجوبة االمتحانات... ممنوع

جانب من لوحات الطلبة المنحوتة على الرمال

ضمن مشروع تعزيز المواطنة 
وحقوق اإلنسان

ــا مميــًزا لكليــة العلــوم  شــهد العــام الماضــي )2019( نشــاًطا بحثيًّ
أجراهــا  ــا  علميًّ بحًثــا   119 نشــر  تــم  حيــث  البحريــن،  بجامعــة 
أكاديميون وطلبة في الكلية في مجات علمية عالمية مفهرســة 

باإلضافة إلى نشر تسعة فصول في كتب علمية متخصصة.

 وكان رئيـــس جامعـــة البحرين 
دعـــا  حمـــزة،  يوســـف  ريـــاض 
األكاديمييـــن  مـــن  الباحثيـــن 
والطلبـــة إلـــى الســـعي لوصـــول 
والبحثيـــة  العلميـــة  إنتاجاتهـــم 
والمعرفيـــة إلى أكبر عدد ممكن 
العالـــم،  حـــول  الباحثيـــن  مـــن 
وذلك عن طريق زيادة التعاون 
والمؤسســـات  الجامعـــات  مـــع 
ا،  ا وعالميًّ البحثية العلمية محليًّ
إضافة إلى النشـــر في المجات 

العلمية المحّكمة.
العلـــوم  كليـــة  عميـــد  واعتبـــر   
فـــي جامعـــة البحريـــن األســـتاذ 
الدكتور محمد مصطفى الحلو، 

هذه المشـــاركات العلمية إنجاًزا 
سلســـلة  إلـــى  يضـــاف  مميـــًزا، 
البحريـــن،  جامعـــة  إنجـــازات 
المعرفيـــة  للمكتبـــة  وإضافـــة 
وقـــال:  العالميـــة.  والبحثيـــة 
“نســـبة البحـــوث مقارنـــة بعـــدد 
فـــي  التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 
الكليـــة وصل إلى معدل بحثين 
لكل عضـــو من هيئة التدريس”، 
طامًحا إلى زيادة عدد البحوث 
عبر إشـــراك أكبر عدد ممكن من 
طلبـــة الدراســـات العليـــا وطلبة 
إنتـــاج  فـــي  التخـــرج  مشـــاريع 
البحـــوث لزيادة إنتـــاج المعرفة 

العلمية.

نشر 119 بحثا علميا

أكــدت الوكيــل المســاعد للخدمــات التربويــة واألنشــطة الطابيــة بــوزارة التربيــة 
والتعليم شيخة الجيب، حرص الوزارة على اتخاذ اإلجراءات كافة التي تصب في 
مصلحة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، ومنهم الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية 
)فئة الصم(، وذلك تنفيذا لما ورد في القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن التعليم. 

وأشـــارت الجيـــب إلـــى أن تجربـــة دمـــج 
الطلبة من فئة الصم قد بدأت خال العام 
أولئـــك  بدمـــج   2016  -  2015 الدراســـي 
الطلبـــة الذيـــن أنهـــوا دراســـة المرحلتيـــن 
شـــيخان  بمركـــز  اإلعداديـــة  االبتدائيـــة 
الفارســـي للتخاطب الشـــامل الســـتكمال 
دراستهم في المرحلة الثانوية بالمدارس 
الحكوميـــة، وقد تم تطبيق هذه التجربة 
للبنـــات  الثانويـــة  النـــور  مدرســـة  فـــي 
ومدرســـة مدينة عيســـى الثانوية للبنين، 

حيـــث بلـــغ عددهـــم 12 طالبـــا وطالبة )6 
بنيـــن و6 بنـــات(، وبعـــد نجـــاح التجربـــة 
تـــم التوســـع فيها خـــال العام الدراســـي 
2017 -  2018 بدمـــج دفعـــة جديـــدة بلغ 
عددهـــا 10 طـــاب وطالبـــات )4 بنين و6 
بنات(، ليصل مجمـــوع الطلبة المدمجين 
إلـــى 22 طالبا وطالبة، وقـــد تخّرج منهم 
12 طالبا وطالبة وتم إلحاقهم بالدراســـة 
في جامعـــة البحرين في العام الدراســـي 

.2019  - 2018

قامـــت  الـــوزارة  أن  الجيـــب  وأضافـــت 
لغـــة  للترجمـــة عبـــر  8 معلميـــن  بتعييـــن 
الفصـــل  داخـــل  الصـــم  للطلبـــة  اإلشـــارة 
الدراســـي، يقومـــون بترجمة مـــا يطرحه 
المعلـــم مـــن دروس للطلبـــة في الحصص 
وبقيـــة  للمعلـــم  ويترجمـــون  الدراســـية، 
المدمجيـــن  الطلبـــة  مداخـــات  الطلبـــة 

أقصـــى  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  وأســـئلتهم؛ 
درجـــة من التفاعل بين الطلبة ومعلميهم 
وأقرانهـــم، إلـــى جانـــب تقديـــم الخدمات 
والتســـهيات كافة إلـــى الطلبة الصم في 
البيئة المدرســـية، ومراعاتهـــم عند وضع 
االختبـــارات، إضافـــًة إلى االســـتمرار في 
تدريـــب عـــدد مـــن المرشـــدات علـــى لغة 
اإلشـــارة، كجـــزء مـــن تأهيلهـــن لتقديـــم 

الخدمات االجتماعية. 
وفيمـــا يتعلـــق باالقتـــراح برغبـــة المقدم 
مـــن مجلـــس النواب بشـــأن تدريـــس لغة 
اإلشـــارة كمـــادة إثرائية لطلبـــة المدارس، 
أشـــارت الجيـــب إلـــى أن الـــوزارة بصـــدد 
تدريـــب الكشـــافة علـــى هـــذه اللغـــة، إلى 
جانـــب التوســـع في ذلـــك مســـتقبا وفقا 

لإلمكانات المتاحة.

شيخة الجيب

ــة اإلشـــــــارة ــغـ ــى لـ ــلـ ــب عـ ــ ــدري ــ ــت ــ ــا فــــي ال ــب ــق ــت ــس الـــتـــوســـع م

دمج 22 طالبا أصم.. و12 تخرجوا والتحقوا بالجامعة

محرر الشؤون المحلية
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ــراف ــ ــ ــك ــ ــ ــن ال ــ ــ ــب الــــــــرمــــــــال أســـــــــــوأ مـ ــ ــحـ ــ سـ

منع إلغاء الطلبات اإلسكانية لفاقدي األبوين

وافــق مجلــس النــواب علــى اقتراح برغبــة يمنع إلغاء الطلبات اإلســكانية عن العوائــل التي فقدت 
الوالديــن بســبب الوفــاة، وإعــادة هــذه الطلبــات لهــم، وأن تشــملهم كافة أشــكال الدعــم الحكومي 

للمواطنين.

 إلى ذلك، قّرر المجلس ســـحب تعديل تشـــريعي 
بشـــأن تنظيم عملية اســـتخراج الرمـــال البحرية 

وبيعها لمدة أسبوع.
وقبـــل التأجيل، قال النائـــب محمود البحراني إن 
سحب الرمال هو أسوأ من الكراف، وأن البحرين 
أحوج لالستيراد من التصدير، ال سيما أن الوزارة 
غير قادرة على حصر تراخيص استخراج الرمال 

البحرية والرقابة على الكميات المستخرجة.
 ورأى النائـــب خالـــد بوعنق أنه مـــن غير المقبول 
أن يتم الســـماح لشـــركات غيـــر حكومية بتصدير 
الرمـــال، فـــي الوقت الـــذي تتذرع فيـــه الحكومة 

بمنع صيد الروبيـــان بالكراف للحفاظ على البيئة 
البحرية.

 وأشـــار النائب عبدالنبي ســـلمان إلـــى أن المملكة 
رمالهـــا  تصديـــر  أوقفـــت  الســـعودية  العربيـــة 
الصحراويـــة حفاًظـــا على ثروتها، فـــي حين يراد 
فيه السماح لعدد كبير من الشركات في البحرين 

بسحب الرمال البحرية.
 ولفـــت النائـــب محمد العباســـي إلـــى أن البحرين 
ذات مـــوارد قليلـــة، وأن هذه الرمـــال ملك للدولة 
وال يصـــح فتـــح المجال أمـــام التجار لالســـتفادة 

منها بشكل مفتوح.

الغياب
لم تســـجل جلســـة مجلس النواب 
الثالثـــة عشـــرة مـــن دور االنعقـــاد 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الثانـــي 
الخامـــس غيـــاب أي مـــن أعضـــاء 

مجلس النواب.

تغطية الجلسة:
سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

خالد بوعنق

عودة ميمونة 

دعم برلماني للتطوع في القوة االحتياطية
تــــــــعــــــــزيــــــــزا لـــــــــلـــــــــقـــــــــدرات الــــــدفــــــاعــــــيــــــة

مــّرر مجلــس النواب مرســوًما بقانــون يقضي بفتح المجال للتطــوع أمام المواطنين 
في القوة االحتياطية لقوة دفاع البحرين.

وقبل التصويت، قال وزير شؤون الدفاع 
الفريـــق ركـــن عبـــدهللا النعيمـــي إن القـــوة 
االحتياطيـــة هي قـــوة رديفة لقـــوة دفاع 
البحرين ومســـاندة لوحداتها. وأشـــار إلى 
أن إصـــدار هـــذا المرســـوم يأتـــي من أجل 
إعادة تنظيم الرواتب واألجور والعالوات 
ألفراد قوة الدفاع ومنتسبيها المتقاعدين 
والمتطوعين المدنيين، في ظل األوضاع 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المتســـارعة 

والدولية.
 من جهته، أكد النائب عيســـى الكوهجي 
أن تقـــدم األوطـــان ال يتحقـــق دون توفر 
األمـــن، وأن النســـبة التـــي سيســـاهم بهـــا 
القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم تمويـــل هذه 
بالفائـــدة،  كذلـــك  عليـــه  ســـتعود  القـــوة 
نظـــًرا لـــدور هذه القـــوة في حفـــظ األمن 

البيئـــة  توفيـــر  وبالتالـــي  واالســـتقرار 
المحفزة لالستثمار.

إن  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  وقـــال   
التهديـــدات القائمة فـــي المنطقة تتطلب 
التمســـك باللحمـــة الوطنيـــة وعـــدم نشـــر 
اإلشاعات. ولفت النائب أحمد السلوم إلى 
أن فتـــح المجال لشـــراكة القطاع الخاص 
سيكســـب الملتحقيـــن مـــن العامليـــن في 
هذا القطاع مهارات جديدة، وســـينعكس 

على أدائهم بعد عودتهم لرأس العمل.
 وذهـــب النائـــب غـــازي آل رحمـــة إلى أن 
قوة دفـــاع البحرين هي الرهـــان للحفاظ 
على أمن المملكة ودعم االستقرار واألمن 

األهلي.
أن  إلـــى  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  ورأت 
المســـاهمة في صـــرف مســـتحقات القوة 

االحتياطيـــة مـــن المتطوعيـــن والعاملين 
فـــي القطاعيـــن الخـــاص والعـــام ولفتـــرة 
محددة، هي أقل القليل مما يمكن تقديمه 

في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه.

وذكر النائب أحمد العامر أن المرســـوم له 
أهميـــة كبيرة في تعزيـــز القدرات األمنية 
التـــي  التحديـــات  ظـــل  فـــي  والدفاعيـــة 

تشهدها المنطقة.

وزير شؤون الدفاع متحدًثا خالل الجلسة

بّرر وزير األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلـــف تراجع أعـــداد رخـــص البناء خـــالل العامين 
الماضييـــن يعـــود إلى زيـــادة وتيـــرة إصـــدار الرخص قبل 

فرض رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.
 وأشـــار إلى أن نسبة الرسوم المحصلة التي تغطي تكلفة 
التوصيـــالت الداخليـــة تمثـــل حوالـــي 40 % مـــن إجمالي 

التكلفة الفعلية للتوصيالت.
 ولفـــت إلـــى أن الرســـوم المحصلـــة والمقـــدرة بمبلـــغ 12 
ديناًرا للمتر المربع، تشـــمل المســـاحة الصافية التي يمكن 
الفضـــاء  المســـاحات  المســـتثمر، دون  منهـــا  يســـتفيد  أن 

والخدمات.
 وذكـــر أن تحصيل هذه الرســـوم يتم علـــى ثالث مراحل، 
كمـــا يتم تقســـيم المناطق المســـتفيدة مـــن الخدمات إلى 
ثـــالث فئات، وهـــي المناطق الجديدة التـــي ال تتوفر على 
الخدمـــات، والمناطق التي تفتقر ليعض الخدمات، إضافة 

للمناطق التي تحتوي على خدمات.

وأشـــار إلى أنه تم التنســـيق مع بعض المصارف لتســـهيل 
عمليـــة تمويل المســـتثمرين لدفع الرســـوم دفعـــة واحدة، 
بنـــاء علـــى القرار الصـــادر مؤخًرا بخفض الرســـوم إلى 10 

دنانير للمتر المربع في حال تسديدها دفعة واحدة.

عصام خلف

واحــدة دفعــة  الرســوم  لتســديد  بنكيــة  تســهيالت 

“البنية التحتية” تغطي 40 % من كلفة التوصيالت

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن عــدد المســتفيدين مــن برنامــج مزايــا 
ــا منــذ إطالقــه، حتى وصــل معدل  للســكن االجتماعــي أخــذ منحــى تصاعديًّ

المستفيدين السنوي إلى 1000 مستفيد.

ه علـــى ســـؤال النائب   وأشـــار فـــي ردِّ
هشـــام العشـــيري حول طلبات أهالي 
سادســـة المحـــرق اإلســـكانية إلى أن 
تحـــت  تعمـــل  لجنـــة  لديهـــا  الـــوزارة 
إشراف مباشر من وكيل الوزارة تعنى 
بدراســـة جميـــع الحـــاالت اإلنســـانية 
والخاصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

بشأنها.
المـــدن  مشـــاريع  أن  إلـــى  ولفـــت 
المجمعـــات  جانـــب  إلـــى  اإلســـكانية 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الســـكنية 
البحرين تعتبر قصة نجاح استثنائية 

خـــالل  اإلســـكان  ووزارة  للحكومـــة 
الفترة القصيرة الماضية.

 وذكـــر أن الحكومـــة وضعت الخطط 
والبرامـــج الالزمـــة لتنفيـــذ التزاماتها 
التـــي أدرجتهـــا ضمـــن برنامـــج عمـــل 

الحكومة.
ه على مداخلـــة للنائب  وبّيـــن فـــي ردِّ
حمـــد الكوهجـــي أن القـــرار رقم 909 
لسنة 2015 يتضمن الكثير من المواد 
والـــوزارة  للمواطنيـــن  تتيـــح  التـــي 
الحـــاالت  مختلـــف  مـــع  التعاطـــي 
اإلنســـانية، مـــن خـــالل سلســـلة مـــن 

اإلجـــراءات المتبعـــة لالطـــالع علـــى 
الحاالت ودراستها.

باسم الحمر

باسم المالكي

لجنــة فــي “اإلســكان” للتعامــل مع الحــاالت اإلنســانية

1000 مستفيد سنويا من برنامج “مزايا”

قـــال النائـــب محمـــود البحرانـــي إن رد 
الحكومة يثبت أن 75 % من مستحقي 
التعويض عن أضرار األمطار لم يصرف 

التعويض لهم بعد.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت ينبغي 
معـــه محاســـبة الجهـــات المســـؤولة عن 
حصول هذه األضرار، حيث يتعّين على 
الدولة أن توفـــر بنية تحتية تتالءم مع 

مختلف الظروف المناخية في المملكة.
 ودعـــا إلى ضـــرورة العمل على تعويض 
متضـــرري موســـم األمطـــار الفائت قبل 

شهر رمضان.
 وأشار إلى أن وكيل وزارة األشغال كان 
قد وعد أهالي دائرته بتعويضات خالل 
شـــهر مـــن زيارتـــه للمنطقة، وهـــذا ما لم 

يحصل حتى يوم أمس.

75 % من متضرري األمطار 
لم تصرف تعويضاتهم رأى النائــب باســم المالكــي أن تقليــص ســاعات العمل في شــهر رمضــان المبارك ليس بدعة، وهــو مطبق في دول 

شــقيقة كالمملكة العربية الســعودية، حيث يكون الدوام لمدة 5 ســاعات فقط من الســاعة العاشــرة صباًحا إلى 
الثالثة ظهًرا.

اســـتغرابه  عـــن  المالكـــي  وعّبـــر 
لهـــذا  الحكومـــة  رفـــض  مـــن 
المقتـــرح، والتعّذر بحجة تأثيره 
العمـــل ومســـتوى  علـــى جـــودة 
الخدمـــات الحكومية، في حين 
هـــذا  طبقـــت  التـــي  الـــدول  أن 
النظـــام لم تشـــهد أي تراجع في 

جودة العمل.
 وقال إن الدوام في الكويت في 
شهر رمضان يمتد من الساعة 9 
والنصف حتـــى الســـاعة الثانية 
ظهـــًرا، وفـــي اإلمـــارات يبدأ من 
الســـاعة التاســـعة وينتهـــي فـــي 
تمام الثانية مساًء، ما يشير إلى 

أن ســـاعات الدوام في البحرين 
هي األعلى.

 وبّين أن شـــهر رمضـــان يقضيه 
غالبية البحرينيين في العبادات 
مـــن صالة ودعـــاء، وأن تقليص 
أي  الدولـــة  يكلـــف  لـــن  الـــدوام 

أعباء مالية.

تقليص دوام رمضان ليس بدعة
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سنغافورة - رويترز

تراجعــت أســعار النفــط أمــس الثالثــاء مــع إعــادة المســتثمرين النظــر فــي احتماالت 
تعطل إمدادات الشرق األوسط في أعقاب التوترات الجيوسياسية.

 67.86 إلـــى   %  1.5 برنـــت  وهبـــط 
دوالر للبرميل وســـجل 68.14 دوالر، 
الســـاعة  فـــي  ســـنًتا،   77 بانخفـــاض 
ونزلـــت  بتوقيـــت جرينتـــش.   0550
األميركـــي  للخـــام  اآلجلـــة  العقـــود 
غـــرب تكســـاس الوســـيط 65 ســـنًتا 
إلـــى 62.62 دوالر للبرميـــل، بعـــد أن 
تراجعت في وقت سابق 1.5 % إلى 

62.30 دوالر.
فـــي  ارتفعـــت  األســـعار  وكانـــت   

بلـــغ  حيـــث  الســـابقتين،  الجلســـتين 
برنت أعلى مســـتوياته منذ ســـبتمبر 
فـــي حيـــن زاد غـــرب تكســـاس إلـــى 

ذروته منذ ابريل. 
 وجـــاءت المكاســـب عقـــب مخاوف 
من تصاعد الصـــراع واحتمال تعطل 
معروض الشـــرق األوسط بعد ضربة 
بطائرة مســـيرة فـــي الثالث من يناير 
اإليرانـــي  العســـكري  القائـــد  قتلـــت 

قاسم سليماني.

النفط يتراجع 1.5 %

المنامة - إن جي إنالمنامة - شركة مزاد

أعلنـــت شـــركة مزاد بالتعـــاون مـــع العربية للمـــزادات، عن 
طرح 25 رقًما مميًزا من الفئة الجديدة للوحات المركبات 
الخاصـــة، من خـــال المزاد اإللكترونـــي األول للعام 2020 
والذي ســـينطلق الســـاعة الرابعة من مساء اليوم ويستمر 
حتـــى الــــ15 مـــن يناير الجـــاري، وذلـــك من خـــال الموقع 
www.arabian. / /:http للمـــزادات  للعربيـــة  اإللكترونـــي 

auction أو التطبيق الخاص Arabian Auction المتوافر 
على متجري أبل ستور وجوجل باي. 

دينـــار   100 المزايـــدات  لبـــدء  األدنـــى  الحـــد  وســـيكون 
وتشـــترط آلية المشاركة في المزاد، التسجيل عبر الموقع 
اإللكترونـــي للعربيـــة للمـــزادات أو تطبيقهـــا الخـــاص، كما 
يتطلـــب إيـــداع 20 % من قيمـــة حد المزايـــدة، من خال 
اإليـــداع البنكي والتحويل أو عن طريـــق بطاقة االئتمان، 
ليتم بعد رســـو المـــزاد إصدار فاتورة إلتمـــام عملية الدفع 

بالكامل والحصول على شهادة الملكية للرقم.
ويمكـــن للراغبيـــن فـــي اقتنـــاء األرقـــام المميـــزة للوحات 
maza� @المركبـــات الخاصة، زيارة حســـاب شـــركة مـــزاد 
dbahrain والعربيـــة للمـــزادات @arabianauction علـــى 

األرقـــام  علـــى  لاطـــاع  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
المطروحـــة في المزاد، كما يجب اإلشـــارة إلى أن التقديم 
للمزاد ســـيقفل في الساعة الرابعة من مساء يوم األربعاء 
15 يناير 2020، وســـيتم احتســـاب وقـــت إضافي بعد كل 
سعر يطرحه المزايد إلتاحة المجال لمنافس آخر للمزايدة 

حتى رسوها.

نّظم معهد “إن جي إن” للتدريب ورشة عمل بهدف تعريف 
الشـــباب البحريني مـــن الخريجين الجـــدد والباحثين عن 
عمل، على متطلبات ســـوق العمل، وكيـــف يمكنهم تطوير 
معارفهم ومهاراتهم وتقديم أنفســـهم لشـــغل فرص العمل 

المتوفرة بطريقة ناجحة، وبما يحقق طموحاتهم.
 وركَّزت الورشة التي أقيمت في مقر المعهد ببرج التجارة 
العالمـــي بالمنامـــة علـــى مســـاعدة الخريجيـــن الجدد على 
الخـــوض في معترك الحياة العملية بساســـة وجدارة في 
ســـوق عمل تنافسي يبحث عن األفضل دائًما، إضافة إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن التقارب بين ما يطمـــح إليه الباحثين 
عـــن عمـــل، وما تطلبه الشـــركات والمؤسســـات في ســـوق 

العمل.
 وجرى أيًضا خال الورشة تعريف المشاركين على أنواع 
القطاعـــات المهنية التي تناســـب تخصصاتهـــم، وتدريبهم 
علـــى اكتســـاب الخبرة والمهارة في مجال تقديم الســـيرة 

الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح.
 وقـــد نّظـــم معهد “إن جـــي إن” هذه الورشـــة بالتعاون مع 
“مجرى” وهي منصة إلكترونية بحرينية أنشئت للباحثين 

عـــن العمـــل من الشـــباب والطـــاب إليجاد وظيفـــة مهنية 
مبنية على الشغف واإلنجاز وجوانب الخبرة كافة.

 الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد “إن جي إن” يعقـــوب العوضي 
قـــال إن هـــذه الورشـــة تأتـــي أيًضا فـــي إطار دعـــم المعهد 
لجهود إعطاء األفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه 
ليكـــون الخيـــار األول في التوظيف في ســـوق العمل، من 
خال وظائف مستدامة وفرص متكافئة وفق احتياجات 

سوق العمل.

جانب من ورشة العمل

ــات ســـيـــارات مــمــيــزة ــوحـ ــاء لـ ــن ــت ــاق ــن ب ــي ــب ــراغ ــل العملل ــوق  سـ مــتــطــلــبــات  عــلــى  ــاب  ــب ــش ال تــعــريــف 
“إن جي إن” يدعم البحرينيين لوظائف نوعيةطرح 25 رقًما مميًزا للبيع بالمزاد اإللكتروني

مؤتمر الشركات العائلية يستعرض التحديات 10 فبراير
ــتــمــيــز ــار وال ــكـ ــتـ ــر االبـ ــب ــو ع ــم ــن ــز ال ــزي ــع ــش ت ــاق ــن ــة ت ــي ــال ــع ــف ال

تســتعد شــبكة شــركات كــي بــي إم جي فــي المنطقــة الســتضافة مؤتمر حول الشــركات 
العائليــة فــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا، الــذي ســينعقد فــي 10 فبرايــر 2020 فــي 
فندق ريتز كارلتون، دبي. وســتحمل الفعالية هذا العام عنوان “تعزيز النمو عبر االبتكار 
والتمّيز” وستقّدم معلومات وأفكار قّيمة حول آخر التوجهات والتحديات التي تواجهها 
الشــركات العائليــة فــي المنطقــة. ســيحظى الحاضــرون كذلــك بفرصــة االطــالع علــى 

معلومات مهمة من خبراء مجال يملكون شركات عائلية أو يعملون فيها أو لصالحها.

وذكرت “كي بي إم جي” في بيان “تشّكل 
الشركات العائلية جزًءا كبيًرا من مختلف 
قطاعـــات العمل في المنطقـــة، وقد عملنا 
مع الكثير منها ما أتاح لنا فرصة االطاع 
على التحديات التـــي تواجهها هذه الفئة 
من الشـــركات وأهمها التخطيط للتسليم 
المناســـب من جيل إلى التالي. وســـيعود 
أصحـــاب  علـــى  بالفائـــدة  المؤتمـــر  هـــذا 
الشـــركات العائلية وعلى أفراد العائلة من 
الجيل األصغر سًنا الذين يستعّدون لتوّلي 

زمـــام القيـــادة وعلـــى رؤســـاء وأعضـــاء 
العائليـــة  الشـــركات  فـــي  العليـــا  اإلدارات 
الشـــركات  أيًضـــا”.  وقـــال رئيـــس قســـم 
العائلية والمؤسســـات الخاصة في شركة 
كـــي بـــي إم جـــي فـــي الشـــرق األوســـط 
وجنوب آســـيا، هاريش جوبيناث “يســـّرنا 
اســـتضافة هذه الفعالية الهامة والناجحة 
للســـنة الرابعـــة علـــى التوالـــي. يجمع هذا 
المؤتمر سنوًيا ما ال يقل عن 100 شخص 
ينتمـــون إلـــى شـــركات عائليـــة بـــارزة في 

المنطقـــة الســـتعراض معلومـــات وأفـــكار 
قّيمـــة حـــول التحّديـــات التـــي يطرحهـــا 
الســـوق وحـــول كيفيـــة إنمـــاء عملياتهـــم 
االقتصاديـــة  الظـــروف  فـــي  التشـــغيلية 
الراهنـــة. كمـــا يعتبـــر إيـــاء األولوية إلى 
الحوكمـــة والتخطيـــط للتعاقـــب، مســـألة 
حيويـــة ترســـم مســـار الشـــركة العائليـــة 

المســـتقبلي، وبالطبع ســـيتم التطّرق إلى 
هذا الشأن خال الفعالية.” 

ســـيتخلل المؤتمـــر الممتـــد ليـــوم واحـــد 
تفاعليـــة  عمـــل  وورش  رئيســـا  عرًضـــا 
بـــإدارة توم مكغينيـــس الرئيـــس العالمي 
المشـــارك لقســـم الشـــركات العائليـــة فـــي 
شـــركة كي بـــي إم جـــي، ورانـــدل كارلوك 
البروفيســـور فـــي قيـــادة ريـــادة األعمـــال 
والرئيس المؤســـس لمركز “وندل” الدولي 
للشـــركات العائلية في انســـياد. ســـتغطي 
ورش العمـــل وحلقات النقـــاش المجاالت 
التاليـــة: تطويـــر القيـــادة، وحوكمة العمل 
واالســـتراتيجيات، واســـتطاع الشركات 
إم  بـــي  كـــي  بشـــركة  الخـــاص  العائليـــة 
جـــي، والمنظمـــات المبتكـــرة، والتخطيط 
للتعاقـــب، والتقنيـــات الجديـــدة وكيفيـــة 

تأثيرها على نمو األعمال.

هاريش جوبيناث

المنامة - كي بي إم جي

ــل “دراهـــــــم مـــعـــدودة” ــاب ــق ــل شــــاق ومـــرهـــق م ــم ع

“الدليفري”... لقمة مغموسة بالدم

“مــا فيــه فايــدة، واجــد تعــب، أنــا فيه شــغل 12 ســاعة يوميا، طول األســبوع، 
بالصيــف واجــد حــر وبالشــتا بــرد ومطــر، واألربــاب والكســتمر دايمــا زعــالن، 

ويقول أنت ما فيه شغل زين،.. أنا ما فيه معلوم شنو يسوي؟”. 

عندمـــا يكـــون العمـــل شـــاقا يقـــال “لقمة 
مغموســـة بالـــدم”، وهـــو تعبيـــر عـــن كبـــر 
المعانـــاة واإلرهـــاق مقابـــل مـــردود مادي 
يكـــون  األحيـــان  أغلـــب  وفـــي  قليـــل، 
الشـــخص المعنـــي مضطـــرا؛ كونه ال يجد 

بديا.
هـــذا الكام والوصـــف ينطبق على عامل 
مطاعـــم  أحـــد  فـــي  الطلبـــات  توصيـــل 
جدعلـــي  منطقـــة  بشـــارع  المشـــاوي 
الرئيســـي، الـــذي أكـــد لــــ “البـــاد” في يوم 
ماطـــر، وهـــو يرتدي بـــزة مانعة لتســـرب 
المـــاء والخـــوذة قبيـــل ركوبـــه دراجتـــه 
الناريـــة “كل هـــذا التعـــب والراتـــب 170 

دينارا فقط”.
الطلبـــات  توصيـــل  عمـــال  ويعانـــي 
“الدليفـــري” حرارة الصيف وبرد الشـــتاء، 
ويزيـــد المطـــر “الطيـــن بلـــة”، فـــي قطاع 
دون  اآلســـيوية  العمالـــة  عليـــه  تســـيطر 
إلـــى  يتبـــع  العمـــل  كان  ســـواء  منـــازع، 
المطاعم مباشـــرة أو لشـــركات التوصيل، 
أو حتـــى محـــال الســـوبر ماركـــت، التـــي 

دخلت على خط التوصيل مؤخرا.
يؤكد زافيل، )وهذا اســـمه كما نطقه(، أنه 

يعمـــل لدى المطعـــم منذ 12 عامـــا، وكان 
بـــدأ براتب 90 دينارا وتـــدرج خال هذه 
السنوات ليصبح ما يتقاضاه 170 دينارا، 
فيمـــا يعمـــل 12 ســـاعة يوميـــا و7 أيـــام 

باألسبوع.
وأوضـــح أن األمـــر صعـــب والعمل شـــاق 
ومرهـــق، لكنه ال يجد بديا فهو ال يمتلك 
إال  يتقـــن  يديـــه وأصبـــح ال  بيـــن  مهنـــة 

توصيل الطلبات للزبائن.
وبين زافيل الذي بدا مســـتاء من وضعه، 
أنـــه يعيـــل أســـرة فـــي بلـــده، تتكـــون من 
زوجتـــه وطفليـــن إضافـــة إلـــى والدتـــه، 
والراتـــب الـــذي يتقاضـــاه )170 دينارا( ال 
يكفـــي خصوصا بعد ارتفاع األســـعار في 

البحرين.
راســـيل، بنغالـــي يعمـــل في نفـــس المهنة 
لـــدى مطعم آخر، كان أكثـــر تفاؤال، حيث 
أكـــد أنـــه ســـعيد بعملـــه وهـــو يتقاضـــى 
155 دينارا شـــهريا فيمـــا يتحمل صاحب 

المطعم كلفة المسكن والمأكل.
وتابع “أنا شـــو بســـوي أرباب، هاي الشغل 

الموجود، ما فيه غير، الحمد لله”.
وأضاف “المشكلة ليســـت فقط بالطقس 

وظـــروف العمل وزحمة الســـير ومخاطر 
الطـــرق، بـــل تتعـــدى إلـــى تعكيـــر المزاج، 
حيث دائما ما نواجه الســـباب واإلســـاءة 
من الزبائن بســـبب تأخر مثا أو غلط في 
الطلـــب، وهو أمر ينســـحب على صاحب 
المطعـــم أو مديره الذي دائمـــا ما يوبخنا 

ويصرخ في وجوهنا لنفس األسباب”.
من جهته يقـــول مدير مطعم فضل عدم 
ذكـــر اســـمه “لدينـــا 9 عمـــال جميعهم من 
بنغاديـــش يقومـــون بتوصيـــل الطلبات 
للزبائـــن، يتقاضـــون رواتب تتـــراوح بين 
150 دينـــارا و185 دينـــارا، بحســـب مـــدة 

الخدمة”.
وتابـــع “ظروفهم صعبـــة فصيف البحرين 
حـــار جـــدا وهـــم فعليـــا يعملـــون تحـــت 
الشـــمس، )...( في الشتاء وضعهم أفضل 

بكثيـــر فالطقس جيـــد إال إذا جاء المطر، 
وهو بطبيعة الحال قليل”.

وأكد أن العمل يتم من خال عقد باتفاق 
لســـوق  المنظمـــة  والجهـــات  الطرفيـــن، 
العمل تعلم بظروفهـــم، والقانون ال يمنع، 
االســـتغناء  تســـتطيع  ال  المطاعـــم   )...(
عنهـــم، فقـــد تعود النـــاس علـــى االتصال 

وطلب الطعام.
ويعاني هؤالء إضافة إلى صعوبة العمل 
التعـــرض  إلـــى  الطقـــس  تحـــت ظـــروف 
للحـــوادث، فكثيـــرا ما نســـمع عـــن وقوع 
حـــوادث مرورية لهم قد تـــودي بحياتهم 

أو تؤدي إلى إصابات.
الـــذي  بعضنـــا يعتقـــد أن طلـــب الطعـــام 
يفضلـــه ال يكّلـــف ســـوى قيمتـــه ومكالمة 

هاتفية.

القاهرة - أ ف ب

مصر للطيران تعلق 
رحالتها إلى بغداد

الــمــدنــي  ــيـــران  الـــطـ وزارة  ــنــت  أعــل
بـــيـــان تعليق  فـــي  أمــــس  ــمــصــريــة  ال
رحـــالت شــركــة مــصــر لــلــطــيــران إلــى 
العاصمة العراقية لمدة 3 أيام “لحين 
بالمدينة”.  األمنية  الحالة  استقرار 
تطبيقه  القرار سيتم  أن  بيان  وذكر 
يناير   8 األربعاء  اليوم  من  “اعتباًرا 
( واتخاذ   ...( وحتى الجمعة 10 منه 
أخرى  مرة  الرحالت  استئناف  قــرار 
عند تحسن األوضاع األمنية هناك”.

المحرر االقتصادي

بناء العالمة التجارية
بنـــاء عامتك التجارية هو أهم اســـتثمار يمكنك القيـــام به في أعمالك، 
وقد نجحت العديد من الشـــركات في زيـــادة الوعي بعاماتها التجارية 
وأصبحـــت جـــزءا من حيـــاة العمـــاء وعاداتهم اليومية، حيـــث يمكنهم 
الوصـــول إليهـــا دون الحاجـــة إلـــى التفكيـــر فـــي بدائـــل وهو ما يســـمى 

باالرتباط الذهني بالعميل. 
وتعتبـــر العامات التجارية وبخاصة التي لها تاريخ دليل على ســـمعتها 
ونجاحها في كســـب والء عمائها. في فترة وجيزة كلنا شـــاهدنا كيفية 
التحول الذي حدث لشـــعار شركة االتصاالت “ڤيڤا البحرين” سابقا التي 
أصبح لها اسما جديدا “stc البحرين” حاليا، وكيف أطلق مشروع العامة 
الجديـــدة مـــن خـــال عقد مؤتمـــر تعريفـــي بالشـــعار وإعانـــات مرافقة 
تواكبـــت مـــع الحدث في الشـــوارع العامة ووســـائل التواصل اإلعامية 
المختلفة لترويج وتســـويق العامة الجديدة. كل ذلك يأتي في ســـياق 
تقوية العاقة مع العماء ليكونوا في أجواء الشعار المستحدث وربطه 
على المدى الطويل في أذهان العموم، حيث وصل الشعار وبسرعة إلى 
أصغـــر يافطـــة وبقالة في نقاط البيـــع المختلفة مســـتبدال عامة قديمة 
بعامة وليدة، والهدف هو االنتشار الواسع في المدن والقرى في وقت 

قياسي.
 وعلى صعيد آخر شاهدنا أو نشاهد الجمعيات الخيرية وبعض األندية 
والفضائيات التي تبادر بين فترة وأخرى بتغيير شعارها بطرق مختلفة 
حســـب المناســـبة أو الضـــرورة مـــن دون الحاجـــة الـــى حمـــات إعانية 
مكثفـــة ألنهـــا خدمية وليســـت ذات أبعـــاد تجارية أو ربحيـــة، وبعد ذلك 
يتكيـــف الجمهـــور، خال وقت وجيز، مع الشـــعار الجديـــد دون اللجوء 
إلـــى مؤثـــرات إعانية مكلفة. والفرق هنا تحكمه التنافســـية الســـوقية، 
حيث تســـعى الشـــركات لتقوية عاماتها بميزانيات كبيرة لكسر الفجوة 
والتوسع في فضاء الجمهور المعني للوصل إلى المستهلك النهائي الذي 
يجـــد غايتـــه في عامـــات ذات طابـــع تصميمي حضـــاري عريق يامس 
نكهة الماضي ويشـــق طريق المســـتقبل، السيما ونحن في عصر التطور 
التكنولوجـــي والرقمي والتجديد أمـــر مطلوب وحتمي لتقوية االرتباط 
العاطفـــي والوجدانـــي بالعامـــة المبتكـــرة كـــي تبقى في أعمـــاق جميع 
األجيال ولكســـب الوالء من أجل استمرارية العامة وتحصيل المردود 

التوسعي في األسواق الداخلية والخارجية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

دبي - رويترز

الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق  عّيـــن 
البحرينـــي “ممتلكات” بنـــوًكا لترتيب 
أدوات  مســـتثمري  مـــع  اجتماعـــات 
الدخل الثابت قبل اإلصدار المحتمل 
لصكـــوك بالـــدوالر األميركي، حســـبما 
أظهرتـــه وثيقـــة ألحـــد البنـــوك التـــي 

تقود العملية.

 وقـــع اختيـــار الصندوق على ســـيتي 
واتـــش. الدولـــي  الخليـــج  وبنـــك 

البحريـــن  وبنـــك  اس.بي.ٍســـي 
الوطني وســـتاندرد تشارترد لترتيب 
االجتماعـــات المقـــرر عقدها في لندن 
وآسيا والشرق األوسط بدًءا من يوم 
الخميـــس. وقـــال البيـــان إن إصـــداًرا 
ألجل ســـبع ســـنوات قـــد يعقـــب ذلك 

حسبما تمليه أوضاع السوق.
وقـــد تصبـــح الصفقـــة أول بيـــع ديـــن 
دولي من مقترض خليجي هذا العام.
وكان صنـــدوق “ممتلـــكات”، الحاصل 
علـــى تصنيف   �BB   مـــن فيتش، جمع 
600 مليـــون دوالر مـــن بيـــع صكـــوك 
العام الماضي، في عملية اســـتقطبت 

طلًبا بنحو أربعة مليارات دوالر.

ال  قـــد  الصكـــوك  إصـــدار  أن  يذكـــر   
ُينظـــر إليـــه كاختبـــار حقيقـــي لقـــدرة 
المقترضيـــن اإلقليمييـــن علـــى جذب 
مشـــتري الدين الدوليين رغم تقلبات 
الســـوق، إذ تســـتفيد الصكـــوك عموًما 
مـــن  ملـــبٍّ  غيـــر  ضخـــم  طلـــب  مـــن 
مســـتثمري التمويـــل اإلســـامي فـــي 

المنطقة.

“ممتلكات” تعّين بنوًكا لصكوك دوالرية
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تصــدر البنــك األهلــي المتحــد قائمة أعلى الشــركات المدرجة بســوق 
األســهم البحرينيــة مــن حيــث القيمــة الســوقية بنهايــة 2019، بنحــو 
3.47 مليار دينار، تاله بنك البحرين الوطني بنحو 1.09 مليار دينار. 

الســـوقية  القيمـــة  وبلـــغ إجمالـــي 
لتلـــك الشـــركات الكبرى بالســـوق 
تمثـــل  دينـــار  مليـــار   6.54 نحـــو 
نســـبة %64.6 من إجمالي القيمة 
السوقية ألســـهم السوق مجتمعة 

البالغة نحو 10.13 مليار دينار.
تـــداول  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
“بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون 
مليـــون   1.91 أمـــس  البحريـــن” 
قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
432.89 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها 
مـــن خـــال 63 صفقـــة، حيث ركز 
علـــى  تعاماتهـــم  المســـتثمرون 
التجاريـــة  البنـــوك  قطـــاع  أســـهم 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  والتـــي 
المتداولـــة 301.32 ألـــف دينار أي 
مـــا نســـبته %69.61 مـــن القيمـــة 

اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
1.35 مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 30 صفقة.
وقد أقفل مؤشـــر البحريـــن العام 
 1,592.02 مســـتوى  عنـــد  أمـــس 
بارتفاع وقدره 7.88 نقطة مقارنة 
بإقفالـــه يـــوم اإلثنيـــن، فـــي حين 
أقفل مؤشـــر البحرين اإلســـامي 
عنـــد مســـتوى 742.97 بانخفاض 
وقدره 1.88 نقطة مقارنة بإقفاله 

السابق.
وتم يـــوم أمس تداول أســـهم 12 
شـــركة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم 5 
انخفضـــت  حيـــن  فـــي  شـــركات، 
واحـــدة،  شـــركة  أســـهم  أســـعار 
وحافظـــت بقيـــة الشـــركات علـــى 

أسعار اقفاالتها السابقة.

“الغرفة” تبحث التعاون االقتصادي واالستثماري مع سريالنكا“األهلي المتحد” يتصدر الشركات من حيث القيمة السوقية
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
نـــاس،  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
صبـــاح أمس ببيـــت التجار ســـفيرة 
جمهورية ســـريانكا لـــدى البحرين، 
حيـــث  ســـارام،  بريانغانـــي  براديبـــا 
واإلمكانـــات  الفـــرص  ناقـــش 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة 
المتوافرة بين البحرين وسريانكا، 
وبحث إمكانية التعاون االقتصادي 
والتجـــاري بين البلديـــن الصديقين، 
الفتـــًا إلـــى ضـــرورة عقـــد اللقاءات 
بيـــن  الزيـــارات  وتبـــادل  الثنائيـــة 
الجانبيـــن؛  بيـــن  التجاريـــة  الوفـــود 
بهـــدف تنشـــيط وتقويـــة العاقـــات 
االقتصاديـــة بينهمـــا وتعزيـــز حجم 

التجارة البينية.
بعمـــق  الغرفـــة  رئيـــس  وأشـــاد   
العاقـــات السياســـية واالقتصادية 
البحريـــن بجمهوريـــة  التـــي تجمـــع 

ســـريانكا، مؤكدًا على أهمية تعزيز 
آليـــات التعـــاون بيـــن غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن ونظيراتهـــا في 
ســـريانكا لتحقيـــق كل مـــا يخـــدم 
االقتصاديـــة  المصالـــح  تطـــور 
المشتركة. كما اســـتعرض عددا من 
المشـــاريع التنمويـــة التي تشـــهدها 
البحريـــن، والتـــي مـــن المتوقـــع أن 
تسهم في تحفيز االقتصاد الوطني 
مـــن االســـتثمارات  وجـــذب مزيـــدًا 
وخلـــق فرص عمـــل جاذبة، مشـــيرًا 
إلـــى أن تطـــور المنـــاخ االســـتثماري 
فـــي البلديـــن يهيـــئ المجـــال أمـــام 

زيادة التبادل التجاري.
ومن جانبها أكدت الســـفيرة براديبا 
بريانغاني سارام على تطلع حكومة 
بادها إلى تنميـــة وتدعيم مختلف 
أوجه التعاون التجاري واالقتصادي 
مع المملكة، مبديًة استعداد السفارة 

الغرفـــة  مـــع  والتعـــاون  للتنســـيق 
فـــي كل مـــا يخـــدم تنميـــة وتطوير 
العاقات االقتصادية واالستثمارية 
المشتركة بين البحرين وسريانكا.

 حضـــر االجتماع مـــن جانب الغرفة 

المالـــي  األميـــن  نائـــب  مـــن  كاً 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة وليـــد كانو، 
والرئيـــس التنفيـــذي شـــاكر الشـــتر، 
ونائبـــه عبـــدهللا الســـادة، وعدد من 

المسؤولين بالغرفة.

السنابس - الغرفة

قــال مســؤولون فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي إن الــوزارة بــدأت 
إجــراءات مــن شــأنها حــل ملــف تأخــر تســديد الحكومــة اللتزاماتهــا الماليــة 

للشركات والمتعاقدين معها.

وأشـــارت الوكيـــل المســـاعد فـــي وزارة 
الماليـــة، نـــدى مصطفـــى، علـــى هامـــش 
لقـــاء مـــع أصحـــاب األعمـــال فـــي غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، الى أن الوزارة 
تعاونت مع مختلـــف الجهات الحكومية 
متأخـــرات  دينـــار  مليـــون   21 لســـداد 
ســـابقة للحكومـــة؛ بســـبب عـــدم اكتمال 

اإلجراءات الرسمية.
وأوضحت أن هناك اجتماعات أسبوعية 
المطالبـــات  لحـــل  الدولـــة  وزارات  مـــع 
توقعـــت  والتـــي  العالقـــة  المتأخـــرة 

استكمال دفعها قبل نهاية هذا العام.
واشـــارت مصطفـــى إلـــى أن عـــددا مـــن 
بعـــض  إلـــى  أدت  اإلجرائيـــة  العوامـــل 

التأخيـــر فـــي صـــرف المســـتحقات وأن 
“الماليـــة” عملـــت وتعمل علـــى مزيد من 
التواصل لتافي وقوع ذلك، مشيرًا إلى 
أن مســـألة الصرف للمقاولين والشركات 
المزودة للخدمات من الحكومة ال تتعلق 

بنقص في الموازنة.
وشددت المســـؤولة على توافر السيولة 
المطلوبة للمشتريات والعقود الحكومية 
التي رصدت لها الميزانية وصدر بشانها 
أمـــر شـــراء وأن آلية واضحـــة أقرت في 
مـــزود  حصـــول  تضمـــن   2018 أكتوبـــر 
مســـتحقاته  علـــى  المـــورد  أو  الخدمـــة 

المالية مع حصوله على أمر الشراء.
مـــن جهته، أوضـــح مديـــر إدارة الخزانة 

بوزارة المالية واالقتصاد الوطني، مبارك 
مطـــر، أن الـــوزارة هـــي الجهـــة المعنيـــة 
بصرف المبالغ للشركات والموردين عند 
التعاقـــد مـــع الحكومـــة، في حيـــن تقوم 
الـــوزارات األخـــرى بااللتـــزام بالشـــروط 
واإلجراءات الواردة فـــي الدليل المالي، 
مؤكدًا أن هناك نظاما إلكترونيا متكاما 
إلنجـــاز المعامـــات بيـــن وزارة الماليـــة 
والوزرات والجهات المعنية في الدولة.

وأكـــد أن الموافقـــة حاليـــًا تتـــم بصـــورة 
مســـبقة على العقود والمشتريات، حيث 
أو  بالتورديـــات  المعنيـــة  الجهـــة  تقـــوم 
العقـــود بإصدار “أمر شـــراء PO”، بحيث 
تحصـــل علـــى موافقـــات وزارة الماليـــة 
بصـــورة مســـبقة قبل إعطاء الشـــركة أو 
التاجـــر هـــذا األمـــر، ما يعني أن الشـــركة 

تضمـــن وجـــود موازنـــة لهـــذه الفواتيـــر 
ومخصصات مالية لها ما يضمن ســـرعة 

الصرف دون ترقب إجراءات إضافية.
وأوضـــح مســـؤولو وزارة الماليـــة الذين 
شـــاركوا فـــي النـــدوة التـــي اســـتعرضت 
نظام المشـــتريات الحكومية، أنه ســـيتم 
تكثيـــف التواصـــل مـــع التجـــار لتوضيح 

اإلجـــراءات كمـــا يمكـــن االســـتفادة مـــن 
منصة “تواصـــل” الحكومية اإللكترونية 

إلبداء أي ماحظات.
اإلجـــراءات  تســـاهم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
الجديـــدة التـــي بدأ تطبيقها فـــي أكتوبر 
التاجـــر  انتظـــار  تقليـــل  مـــن   2018
الستكمال اإلجراءات الحكومية لصرف 
الجهـــات  بعـــض  إن  إذ  المســـتحقات، 
الحكوميـــة قـــد ال تســـتكمل اإلجـــراءات 
المطلوبة لصرف المبلغ من وزارة المالية 
وبالتالي ال تســـتطيع الوزارة صرف هذا 
المبلـــغ دون اكتمـــال هـــذه اإلجـــراءات، 
ومـــع وجـــود موافقـــة مســـبقة من خال 
ورقـــة أمر الشـــراء التـــي تعطـــى للتاجر 
فإن الشـــركة تضمن حصولها على المبلغ 
دون أن تتوقـــع مزيـــدا مـــن التعقيـــدات 

اإلجرائية.

لقاء “المالية” مع الموردين في “الغرفة “

الحكومة تحل ملف المتأخرات المالية للتجار بنهاية العام
ــار ــنـ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  21 ــة  ــم ــي ــق ب ــة  ــقـ ــالـ عـ ومـــســـتـــحـــقـــات  فـــواتـــيـــر  ــة  ــويـ تـــسـ
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المنامة - البنك األهلي المتحد

المتحـــد تحديًثـــا  البنـــك األهلـــي  أطلـــق 
جديًدا لخدمة الواتساب الّتجاري كجزء 
مـــن مجموعـــة الخدمـــات المســـتندة إلى 
تطبيق الواتساب المتنامية التي يوّفرها 

البنك إلى عمائه.
ويشـــمل هذا الّتحديث، الـــذي يعد األول 
من نوعـــه في البحريـــن، 3 مزايا جديدة 
تتيـــح للعماء االستفســـار عن ملخصات 
حســـاباتهم وآخـــر 5 معامـــات تمت في 
حســـاباتهم، فضا عـــن تحويـــل األموال 

بين حســـابات البنك األهلـــي المتحد، بما 
فـــي ذلـــك المعامات الخاصة باســـتبدال 
العمـــات األجنبيـــة مـــن خـــال االتصال 
بالبنـــك عبـــر تطبيـــق الواتســـاب. ويمكن 
التعرف على تطبيق الواتســـاب التجاري 
الخـــاص بالبنك األهلي المتحد من خال 
شـــارة خضراء تشـــير إلى أمان الرســـائل 
أو المعامـــات التـــي يتـــم تشـــفيرها مـــن 
خال خدمة الواتساب التجاري الخاصة 

بالبنك األهلي المتحد.

وصرح رئيس التحول الرقمي لمجموعة 
البنـــك األهلـــي المتحد ســـميح أبو طالب 
قائا: “ُيعد هذا التدشين تحديثًالتطبيق 
الواتســـاب التجاري الحالـــي الذي يوفره 
التطبيـــق  هـــذا  وباســـتخدام  البنـــك، 
المحـــدث، يخطـــو البنك األهلـــي المتحد 
إلـــى المرحلة التالية من تقديم الخدمات 
يضـــع  مـــا  لعمائـــه،  المبتكـــرة  الرقميـــة 
لنـــا قاعـــدة يمكـــن البنـــاء عليهـــا لتقديـــم 
خدمـــات إضافية فـــي المســـتقبل. وبهذا 

ُيعتبـــر البنـــك األهلـــي المتحـــد أول بنـــك 
فـــي البحريـــن يقـــدم مثـــل هـــذه الخدمة 
ذلـــك  ويأتـــي  الواتســـاب،  تطبيـــق  عبـــر 
ضمن إطار سياســـات البنـــك الرامية إلى 

التحـــول الرقمـــي التـــي تدعـــم التزامنـــا 
واالرتقـــاء  العمـــاء  احتياجـــات  بتلبيـــة 

لتوقعاتهم”.
ـــا،  يذكـــر أن هـــذه الخدمـــة متاحـــة حاليًّ

بتجربـــة  االســـتمتاع  للعمـــاء  ويمكـــن 
فريـــدة تعد األولى مـــن نوعها في مملكة 

البحرين.

“األهلي المتحد” يواصل تعزيز مبادراته للتحول الرقمي

ناس مستقبال سفيرة سريالنكا لدى البحرين

علي الفردان من السنابس

المالية: ال نقص 
بالسيولة و “أمر 

الشراء” يضمن 
حق التاجر

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
أنـــه تمـــت تغطية اإلصـــدار رقم 173 
مـــن   )ISIN BH000378N771(
صكوك التأجير اإلسامية الحكومية 
قصيرة األجل التي يصدرها مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومة 
 26 تبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار  البحريـــن. 

مليـــون دينـــار لفترة اســـتحقاق 182 
يومـــا تبدأ فـــي 9 ينايـــر 2020 إلى 9 
يوليـــو 2020. ويبلـــغ العائـــد المتوقع 
مســـاويا   %  2.57 الصكـــوك  لهـــذه 
لإلصدار الســـابق بتاريخ 12 ديسمبر 
2019، علمـــا أنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة 

اإلصدار بنسبة 188 %.

26 مليون دينار لصكوك تأجير قصيرة األجل بورصات الخليج تلتقط األنفاس بعد تراجع التوترات الجيوسياسية
ارتفعت أغلب مؤشــرات البورصات الخليجية بشــكل ملحوظ خالل جلســة أمس الثالثاء، مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياســية بمنطقة الشرق 

األوسط. وبحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، صعدت جميع األسواق الخليجية باستثناء قطر ومسقط.

وفـــي تلـــك األثنـــاء، ســـجل المؤشـــر العام 
للســـوق الســـعودي “تاســـي” ارتفاعًا بنسبة 
0.56 % مـــع صعـــود أســـهم كبـــرى بقيادة 
سهم مصرف الراجحي المرتفع 1.24 %.

ويأتي أداء بورصات الخليج على النقيض 
مـــن خســـائرها التي تجاوزت الــــ 55 مليار 
دوالر فـــي مطلع األســـبوع الجاري بعد أن 

تصاعدت حدة التوترات السياسية.

توجهات شرائية

منـــى  لألســـهم  الفنيـــة  المحللـــة  وقالـــت 
مصطفى، إن هناك توجهات شرائية قوية 
دفعـــت أغلـــب مؤشـــرات أســـواق الخليج 
للصعـــود بشـــكل الفـــت تزامنـــًا مـــع تراجع 

حدة التوترات الجيوسياسية.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك عـــودة ملحوظـــة 
الدوليـــة  المؤسســـات  وبعـــض  لألجانـــب 

باالســـتثمار بأســـهم المنطقة خال جلسة 
الثاثاء لتســـاهم فـــي تقليل موجـــة البيع 
علـــى  ســـيطرت  التـــي  والقلـــق  والحـــذر 
األســـواق فـــي وقـــت ســـابق من األســـبوع 

الجاري.
ويتماشـــى أداء أســـواق الخليـــج مع أداء 
األســـواق العالميـــة والتي ســـجلت ارتفاعًا 
عـــدم وجـــود تطـــورات علـــى  مـــع  أمـــس 
الصعيـــد الجيوسياســـي في أعقـــاب قيام 
واشـــنطن بقتـــل القائد العســـكري اإليراني 

قاسم سليماني في العراق.
في نهاية جلســـة أمس، قفز مؤشـــر سوق 
دبـــي المالـــي بنســـبة 1.99 % مـــع صعـــود 
أســـهم إعمـــار العقاريـــة 3.6 % واإلمارات 
دبـــي الوطنـــي 2.37 % ودبي لاســـتثمار 
1.6 %، وهـــو مـــن األســـهم الكبـــرى كوزن 
العربيـــة  وســـهم  العـــام،  بالمؤشـــر  نســـبي 

للطيران بنسبة 0.6 %.
 وصعد أيضًا مؤشـــر سوق أبوظبي المالي 
فـــي جلســـة أمس بنســـبة تصل إلـــى 0.98 
% مع ارتفاع ســـهم أدنوك للتوزيع بنســـبة 
%1.07، وأســـهم أدنوك للتوزيع ودانة غاز 
والدار العقارية، بنسب 2.05 % و1.01 % 

و0.96 % على الترتيب. 

 نظرة تفاؤل 

ومـــن جانبـــه، قـــال المستشـــار االقتصادي 
لألسهم إبراهيم الفيلكاوي، إن البورصات 
الخليجيـــة ســـتواصل االرتفاعـــات خـــال 
باقي جلســـات األســـبوع بعد عـــودة أغلب 
المحافظ للشراء االنتقائي لألسهم الكبرى 
التـــي وصلـــت بالفعـــل لمســـتويات مغرية 
المكاســـب  ومتدنيـــة. وأكـــد أن اســـتمرار 
باألســـهم يتوقف خال الجلسات القادمة 

بشكل كبير على توقف حدة التصريحات 
المتحـــدة  والواليـــات  إيـــران  مـــن جانـــب 
والتهديات بشـــأن التصعيد الجيوسياسي 
أن  إلـــى  الفيلـــكاوي  وأشـــار  بالمنطقـــة. 
إلـــى  المقبلـــة  الفتـــرة  المحافـــظ ســـتتجه 
األسهم ذات التوزيعات الجيدة مع دخول 

موسم النتائج السنوية للعام الجديد.
وفـــي نهايـــة جلســـة أمـــس، ارتفع مؤشـــر 
الســـوق العـــام للبورصـــة الكويتيـــة أيضـــًا 
بنســـبة 0.91 % مـــع صعود أســـهم قيادية 
في مقدمتها سهم أجيليتي، وسهم بيتك، 

ووطني.
وأقفل المؤشـــر البحرينـــي بارتفاع وقدره 
7.88 نقطة مع صعود أســـهم البنك األهلي 
الســـيف  وعقـــارات  الكويـــت  والبحريـــن 

بنسب تتراوح ما بين 1.5 إلى 0.5 %.
وخالفـــت بورصتـــا قطـــر ومســـقط توجـــه 
البورصات وتراجعت في نهاية التعامات 
بنسبتي 0.25 % و0.09 % على التوالي.

دبي - مباشر

سميح أبو طالب
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تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن المدعين ورثة حسن علي جمعة وكيلتهم 
المحامــي حســن العجــوز ضــد المدعــي عليهــا جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري. 
طالبيــن فيهــا إثبــات ملكيتهــم للعقــار الكائــن بمنطقــة الشــاخورة رقم المنــزل ١٠٩٣ 
طريق ٧٩٥٧ مجمع ٤٧٩ يحده من جهة الشــرق ٧٩٥٧ ومن جهة الغرب بيت جمعة 
احمد علي ومن الجهة الشمالية طريق رقم ٧٩٤٠ ارض فضاء ومن الجهة الجنوبية 
طريــق ثــم ملــك عبــدهللا احمــد محمد جمعة كمــا هو ثابــت بالفريضة الشــرعية رقم 

975/2018 والبالغة مساحته اإلجمالية ٢٣٣٠٨ متر مربع.
 لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتراض على طلب المدعين أن يتقــدم لهذه المحكمة بطلب 

مشفوع بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 8/1/2020 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002132918 :رقم الدعوى: 02/2018/11721/5  -  رقم الكتاب

التاريخ:6-1-2020
المحكمة الكبرى المدنية الغرفة السادسة

إعالن اثبات ملكية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٧٣٣٧٦( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية  

الى شركة ذات مسئولية محدودة 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد محمد ابراهيم محمد احمدي المالك لـ احمدي للشحن والتغليف 
تحويــل  رقــم ٦٣٤٧، طالبــا  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 
إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة   الفرديــة بجميــع فروعهــا  المؤسســة 
برأســمال وقــدره ١٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )عشــرة آالف دينــار بحرينــي(، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد ابراهيم محمد احمدي

JOSEPH DANIEL .٢
PHINNY NINAN JOSEPH .٣

القيد : ٦٣٤٧ 

 تاريخ: 2019/٣٠/١٢

قيد رقم: ٤٨٨٥٨-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٢٩٧١
معاملة مشتركة

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلن ٔادناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم احمد محمد البقالي 

االسم التجاري الحالي : مؤسسة المصلي لالعالف 
االســـــم التجـــاري : المصلى لألعالف والمواشي ومستلزمات الفروسية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة صفية القصير إلدارة المطاعم ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 1-130519

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة ويب أفينيو- شركة تضامن ألصحابها ياسر يوسف العجاجي وإياد 

ابراهيم حمد
 سجل تجاري رقم 1-79932

بناء على قرار الشــركاء في شــركة صفية القصير إلدارة المطاعم ذ.م.م المسجلة على 
قيــد رقــم 1-130519، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســادة/ لبانه الســيد جميل 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
رقم الموبايل: ٣٢٢٥٥٨٥٥ )973+(

office@bdsmes.com

بناء على قرار الشركاء في شركة ويب أفينيو- شركة تضامن ألصحابها ياسر يوسف 
العجاجي وإياد ابراهيم حمد المسجلة بموجب القيد رقم 79932-1، بتصفية الشركة 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
رقم الموبايل: ٣٦٧٠٦٠٦٣ )973+(

yalajaji@gmail.com

)CR2020-إعالن رقم )٢٨٥٩
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

)CR2020-2701( إعالن رقم
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: غلــوم رضــا محمــد عبدالحســن سناســيري بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ فاضل عباس سلمان جديد

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

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

تقــدم إلينــا المعلن ورثة الســيد مهدي ســلمان عبدهللا علــي بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ عبدهللا سلمان عبدهللا علي

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

االسم التجاري

مشويات تمارا

خباز تمارا

االسم التجاري

مؤسسة دلمون لتجارة المعادن

ورشة لطفي لتصليح كهرباء السيارات

ورشة المسافة لنجارة

رقم القيد

١-١٢٥٧٩٣

٢-١٢٥٧٩٣

رقم القيد

٢-٢٢٢٤٦

٥-٢٢٢٤٦

٦-٢٢٢٤٦

 تاريخ: ٧/١/٢٠٢٠

 تاريخ: ٧/١/٢٠٢٠

قيد رقم: ١-٨٦٣٨٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة السجل التجاري

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٥٠٥
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلن ٔادناه بطلب تســجيل اســم تجــاري ، فعلى كل من 
لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : دالل سالم حمد العزيز 

االسم التجاري الحالي : بوتيك نجمة الكويت 
االســـــم التجـــاري الجديد : دالل سالم حمد

 تاريخ: ٥/١/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢٠
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة مركز يوني جلوبال التعليمي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  الســادة اصحاب  شــركة مركز يوني جلوبال التعليمي ذ.م.م، المســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٩٨٣٠٤، طالبين تغيير االســم التجاري مــن:  مركز يوني 

جلوبال التعليمي ذ.م.م الى يونيجراد ايدوكاشن سنتر ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٩٨٣٠٤ 

 تاريخ: ٧/١/٢٠٢٠

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها السيد/ عيسى عباس جاسم ناصر شاهين  باعتباره المصفي القانوني 
لشركة فيناتس اي سبورت ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدوده 
بموجــب القيــد رقــم ١٢٧٩٠٨ طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )١٧٠١٨٣( لسنة 2019 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة فيناتس اي سبورت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل  
إعالن رقم )111( لسنة 2019

 بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
الى شركة الشخص الواحد

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليه 

الســادة المالكين لشركة خدمات ايفرست للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ٥٦٢٦٤ طاليبــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الى 

شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره ٥٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح مملوكة 

من للسيد/ مكي حسن رضي محمد آل سبيل

القيد : 56264

 تاريخ: 31/12/2019
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عبدالمهدي: تســلمنا رسالة “خطأ” من واشنطن عن االنسحاب

بومبيو: سنرد بشكل حاسم وجدي على أي رد إيراني

قال وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو، أمس الثالثاء، إن قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري قاسم 
سليماني الذي قتل بضربة أميركية، 
مطار  قــرب  الــمــاضــي،  الجمعة  فجر 
ــازر في  ــجـ ــن مـ ــؤول عـ ــسـ ــغــــداد، مـ ــ ب
ــا والـــعـــراق، مــشــددا عــلــى أن  ســوري
الــمــتــحــدة ســتــرد بشكل  ــــواليــــات  ال
إيــرانــي  رد  أي  حــاســم وجـــدي على 

على مقتل سليماني.
وأضـــــــاف بــومــبــيــو خـــــالل مــؤتــمــر 
صحافي في واشنطن، أن كالم وزير 
ــواد ظريف  الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي جـ
لسليماني  دبــلــومــاســيــة  مــهــمــة  عـــن 
أكــاذيــب، مؤكدا  الــعــراق مجرد  فــي 
بـــعـــدد من  ــات  ــهــا عـــالقـ ل ــران  ــ ــ أن إي

التنظيمات اإلرهابية في المنطقة.
الضربة  أن  فــي  ثقته  عــن  ــرب  وأعــ
تمت  سليماني  بحياة  أودت  الــتــي 

مراجعتها قانونيا قبل التنفيذ.
ــات الـــمـــتـــحـــدة قــد  ــ ــواليـ ــ ــت الـ ــ ــان وكــ
ــابـــق أمــس  أصــــــدرت فـــي وقــــت سـ
ــثــالثــاء، تــحــذيــرا إلـــى الــســفــن في  ال
الممرات المائية في الشرق األوسط 
ــي ضــد  ــ ــرانـ ــ ــن احـــتـــمـــال فـــعـــل إيـ مــ
المصالح البحرية األميركية ردا على 

مقتل قاسم سليماني.
فــي الــمــقــابــل، أفــــادت وكــالــة أنــبــاء 
الطلبة اإليرانية نقال عن قائد سالح 

ــع لــلــحــرس الــثــوري  ــاب ــت الــبــحــريــة ال
األدمــــيــــرال عــلــي تــنــكــســیــري قــولــه 
المنطقة  بــمــغــادرة  ــداء  األعــ “ننصح 
أن  بشدة”. وأضــاف  منهم  الثأر  قبل 
على  الثوري  للحرس  البحرية  القوة 
توجيهات  لتنفيذ  االســتــعــداد  أهــبــة 
الـــقـــيـــادة اإليـــرانـــيـــة، وســتــزيــد من 
جهوزيتها في ظل ظروف المنطقة.

ــلـــن رئـــيـــس حــكــومــة  إلــــى ذلـــــك، أعـ
الــعــراق عادل  األعــمــال في  تصريف 

رســالــة  تسلمه  ــس،  أمـ عــبــدالــمــهــدي، 
من األميركيين اإلثنين “موقعة” من 
األميركية  العسكرية  العمليات  قائد 
في البالد، وتفيد بـ ”إعادة التموضع 

بهدف االنسحاب من البالد”.
وقــــــال رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــي الــــعــــراق “اقــتــرحــنــا  األعــــمــــال فــ
ــوات األجــنــبــيــة من  ــقــ ــ انـــســـحـــاب ال
الوحيد”،  الحل  ذلك  باعتبار  العراق 
قرار  لتنفيذ  التشاور  مؤكدا ضرورة 

انسحاب القوات األجنبية بما يضمن 
مصالح العراق.

رسالة  “استلمنا  عبدالمهدي  وأكـــد 
تتكلم عن  األمــيــركــيــة  الــقــيــادة  مــن 

االنسحاب وقيل الحقا إنها خطأ”.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن 
ضغوط مورست على الجميع خالل 
جلسة التصويت على وجود القوات 
األجنبية، مشددا على ضرورة العمل 

لتجنيب العراق المخاطر.
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أقرباء يتفقدون قوائم الضحايا في إحدى المستشفيات بمدينة كرمان في أعقاب تدافع بجنازة سليماني أودى بحياة 50 شخصا أمس )أ ف ب(
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

برلين ـ أ ف ب

اليمن،  جنوب  الضالع  محافظة  في  عربية  نيوز  سكاي  مراسل  أفــاد 
بمنطقة  الصدرين”،  لـ”معسكر  الحوثي  ميليشيات  باستهداف  أمس، 
مريس شمال الضالع، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى 

في صفوف جنود الحزام األمني.
الــقــوات  مــن  ــا  جــنــديًّ  11 مقتل  عــن  أنــبــاء  مــصــادر محلية  وتناقلت   
نفذته  الـــذي  الــصــاروخــي  بالقصف  آخــريــن،   20 ــرح  وجـ الــجــنــوبــيــة، 

الميليشيات المتمردة على المعسكر.
 وتضاربت األنباء بشأن طبيعة االستهداف، إذ ذكرت مصادر محلية 
أن الضربة كانت بصاروخ باليستي فيما قالت مصادر أخرى أنه تم 

استهداف المعسكر بطائرة مسيرة.

أعلن الجيش األلماني، أمس، أنه سيسحب جزًءا من الجنود األلمان 
باسم  المتحدثة  تدريب.وأوضحت  لمهمات  العراق  في  المنتشرين 
العراق  في  المتمركزين  األلــمــان  الجنود  أن  األلمانية  الــدفــاع  وزارة 

سينتقلون إلى األردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.
لمحاربة  الدولي  التحالف  من  جــزء  العراق  في  األلمانية  والــقــوات   
“داعش”. ومن ناحيته، أعلن حلف شمال األطلسي “الناتو” عن تعليق 

عمليات التدريب للجيش العراقي.

مقتل 11 جنديا بقصف حوثي على الضالع

ألمانيا تقرر سحب جنود من العراق

دبي ـ العربية نت

لسلطنة  الخارجية  الشؤون  وزيــر  أكــد 
عمان، يوسف بن علوي، أمس الثالثاء، 
االستقرار  لتحقيق  السلطنة تسعى  أن 
قائد  مقتل  عقب  وذلــك  المنطقة،  في 

فيلق القدس، قاسم سليماني، في 
ــارة جــويــة أمــيــركــيــة في  غــ

مطار بغداد الجمعة.
 وقــــال فـــي مــنــتــدى 
طـــــهـــــران لـــلـــحـــوار 
المنعقد  اإلقــلــيــمــي 

بــمــكــتــب الـــدراســـات 
ــيـــة بـــــــوزارة  ــيـــاسـ الـــسـ

الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــيــة، 
األميركيين  الثالثاء،”إن  أمس 

يسعون  بنا،  الدائمة  اتصاالتهم  وفــي 
ونحن  التوتر،  من  الحد  إلى  باستمرار 
عــلــى تحقيق  نــســعــى جــمــيــًعــا  ــا  ــًضـ أيـ
المنطقة”،  فــي  الحقيقي  االســتــقــرار 
وفق ما نقلته وكالة “ارنــا”. كما أضاف 

ــبــدايــة أتــقــدم بأحر  بــن عــلــوي “فـــي ال
جواد  محمد  العزيز  أخي  إلى  التعازي 
قاسم  القائد  شهادة  بمناسبة  ظريف، 
ــال:  ســلــيــمــانــي” حــســب تــعــبــيــره.   وقــ
“نــحــن اآلن فــي كــارثــة كــبــيــرة أثــرت 
قدم  سليماني  القائد  الجميع،  على 
ونطلب  للغاية،  مفيدة  خدمات 
من هللا أن يرحمه وأن يرحم 
جميع الــشــهــداء”.   وصــّرح 
وزير الخارجية العماني، 
“يسعدني أن أكون جزًءا 
المشترك من  الجهد  من هذا 
خالل منتدى حوار طهران لتحقيق 
األمن والسالم في المنطقة، وأنا واثق 
ــران تــتــقــّدم بــاتــجــاه تحقيق  مــن أن إيـ
باستمرار،  الجهود  هذه  وبذلت  األمــن، 
نــحــن فـــي ســلــطــنــة عــمــان شـــركـــاء مع 
إيـــران فــي هــذه الــجــهــود، حققت هذه 

الشراكة حتى اآلن أهم الخطوات”.

بن علوي من طهران: نحن في كارثة كبيرة

دمشق ـ وكاالت

الروسي  الرئيس  توجه  مفاجئة،  زيـــارة  فــي 
سوريا  إلى  الثالثاء،  أمس  بوتين،  فالديمير 
األســد،  بشار  الــســوري  النظام  رئيس  والتقى 
بوتين  أن  مضيفا  الكرملين،  أفــاد  ما  بحسب 

سيزور منشآت عدة في البالد.
بدورها، أوردت وكالة األنباء السورية التابعة 
في  دمــشــق  وصــل  بوتين  أن  ــا(  )ســان للنظام 
العاصمة  إلــى  نوعها  مــن  األولـــى  هــي  زيـــارة 
 8 من  أكثر  قبل  النزاع  انــدالع  منذ  السورية 

سنوات.
التقى  الروسي  “الرئيس  الوكالة أن  وأضافت 
في  الروسية  القوات  تجميع  مقر  في  األســد 
دمشق”، بينما نشر حساب “الرئاسة السورية” 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي صــورة  عــلــى مــواقــع ال
قربهما  وجلس  بوتين  يصافح  وهــو  لــأســد، 

ضباط روس.
ــاســة الــروســيــة  ــرئ ــان الــمــتــحــدث بــاســم ال وكــ
ــت سابق  ديــمــتــري بــيــســكــوف أعــلــن فــي وقـ

دمشق،  إلــى  مفاجئة  بــزيــارة  قــام  “بوتين  أن 
والتقى األسد في مقر فريق القوات المسلحة 
للصحافيين:  بيسكوف  وأضـــاف  الــروســيــة”. 
“مـــن الــمــطــار تــوجــه بــوتــيــن إلـــى مــقــر فريق 

القوات المسلحة الروسية في سوريا”.
كما أوضح أن “الرئيسين استمعا إلى التقارير 
مختلفة  مناطق  في  الوضع  حول  العسكرية 

من البالد”.
بوتين  قــال  الثنائية،  المحادثات  إطــار  وفــي 
“قطعنا شوطا كبيرا في إعادة البناء ووحدة 

األراضي السورية”.
لروسيا  امتنانه  عــن  األســد  أعــرب  فــي حين 
على المساعدة في “مكافحة اإلرهاب وإعادة 

السالم”، بحسب تعبيره.

بوتين مصافحا األسد بمقر القوات الروسية في دمشق. )أف ب(

ــق ــي دمشـ ــد فـ ــي األسـ ــي يلتقـ ــس الروسـ ــنوات.. الرئيـ ــذ 8 سـ ــارة منـ أول زيـ
بوتين: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية
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ألقــت األجهــزة األمنيــة، في الســعودية، أمس الثالثاء، القبــض على أخطر إرهابي فــي القطيف ويدعى 
محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.
ا محمد حسين آل عمار، من أخطر اإلرهابيين بقائمة التسعة، إذ توّرط في اختطاف  ويعد المطلوب أمنيًّ
“الجيراني” وحوادث ســرقات، إلى جانب عالقته بعدة عمليات إطالق نار على رجال األمن، واســتهداف 
دورية أمنية في المنطقة الشــرقية أثناء أدائها لمهماتها األمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي 

سجل اإلرهابي “آل عمار” جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

على  االعــتــداء  مــتــوّرط في  عمار”  “آل  أن  ويعتقد   
الــشــرقــيــة تعرض  أمـــن مــن منسوبي شــرطــة  رجـــل 
المجيدية،  بلدة  فــي  عمله  أداء  أثــنــاء  نــار  إلطــالق 
إثر ذلك وأصيب زميله. كما  واستشهد رجل األمن 
يشتبه فــي تــورطــه فــي حــادثــة إطـــالق نــار كثيف 
على ثالثة من رجال األمن ببلدة البحاري بمحافظة 

القطيف ونجا الثالثة.
 ويعد كل من “محمد حسين علي العمار، وميثم علي 
المعلن  الحمد”،  القديحي، وعلي بالل سعود  محمد 
أخطر  مــن  إرهــابــيــيــن،  التسعة  قائمة  ضمن  عنهم 

المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية.
صورة المطلوب

الخطف والسرقة واستهداف رجال األمن متورط بجرائم 
السعودية.. القبض على أخطر إرهابي في القطيف

لندن ـ وكاالت

على وقع التصعيد اإليراني األميركي، 
من  الثالثاء،  أمس  بريطانيا،  حــّذرت 
اندالع الحرب، منبهة إلى أنها ستكون 

مدمرة.
البريطاني  الخارجية  وزيــر  وقــال 

“مــبــعــث  راب:  دومـــيـــنـــيـــك 
قلقنا هو أنه لو اندلعت 

حــــــــرب فـــســـتـــكـــون 
مــــدمــــرة لـــلـــغـــايـــة”، 
لنزع  نتطّلع  مضيًفا 
مع  الــتــوتــرات  فتيل 

إيران.
اعــتــبــر أن أي حــرب  كــمــا   

مع إيران ستصب في مصلحة 
الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي أنــــحــــاء الـــشـــرق 

األوسط.
ــار إلـــى ضــــرورة إيــجــاد  إلـــى ذلـــك، أشـ

مسار دبلوماسي بخصوص إيران.
 وأضاف “نعمل مع شركائنا األميركيين 

وشركائنا في االتحاد األوروبي لذلك 
أننا  للتأكيد على  بروكسل  إلى  أسافر 
وثابتة  تماًما  واضــحــة  رســالــة  نبعث 
التوتر  فتيل  لــنــزع  الــحــاجــة  مــفــادهــا 
وإيجاد مسار دبلوماسي في الوقت 
نفسه”.  وكانت وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة قـــد أعــلــنــت في 
راب  أن  ســـــابـــــق،  وقــــــت 
بروكسل،  إلــى  سيسافر 
مع  مناقشات  إلجــراء 
بشأن  وفرنسا  ألمانيا 
مقتل  الناتجة عن  األزمــة 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني.  وقال 
متحدث باسم الوزارة  إن “المحادثات 
بعد  ــنــووي  ال االتــفــاق  أيــًضــا  ستشمل 
أحــدث إعــالن مــن جانب إيـــران يوم 
األحد بتقليص المزيد من االلتزامات 

المنصوص عليها في االتفاق”.

بريطانيا: إن اندلعت الحرب ستكون مدمرة
عواصم ـ وكاالت

وزيــر  منح  المتحدة  الــواليــات  رفضت 
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
اجتماع  لحضور  البالد،  دخول  تأشيرة 

مجلس األمن الدولي المقرر الخميس.
ــوريـــن بــولــيــســي”   وقـــالـــت مــجــلــة “فـ

مصادر   3 عن  نقالً  األميركية 
ظريف  أن  دبــلــومــاســيــة، 

طــلــب الــحــصــول على 
تـــأشـــيـــرة الــــواليــــات 
أسابيع  قبل  المتحدة 

ــاع،  ــمـ ــتـ لـــحـــضـــور االجـ
األول في  الــذي سيكون 

بــعــد مقتل  مــجــلــس األمــــن 
الــبــارز  الــقــيــادي  سليماني  قــاســم 

في الحرس الثوري اإليراني.
 وكانت الحكومة اإليرانية تنتظر صدور 
مسؤوالً  لكن  االثنين،  ظريف،  تأشيرة 
باألمين  اتــصــل  األميركية  اإلدارة  مــن 
العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 

إلبالغه بأن الواليات المتحدة لن تسمح 
للوزير بدخول البالد. وبموجب اتفاقية 
الــواليــات  تسمح  أن  يجب   ،1947 عــام 
بالدخول  للمسؤولين األجانب  المتحدة 
عالقة  لها  بأعمال  للقيام  البالد  إلــى 
ــذ مقتل  ــمــتــحــدة.  ومــن بـــاألمـــم ال
ســلــيــمــانــي، دخـــلـــت واشــنــطــن 
وطــهــران فــي حــرب كالمية 
البلدان  وأطــلــق  ســاخــنــة، 
تــهــديــدات بــاســتــهــداف 
ــح األخــــــرى في  مــصــال
المنطقة. وأعلن ظريف، في 
مقابلة مع محطة )ســـي.إن.إن( أن 
بالده سترد بشكل متناسب حول مقتل 
أميركية.  جــويــة  ضــربــة  فــي  سليماني 
وقــال ظريف: “هــذا عمل عــدوانــي ضد 
ــى حــد هــجــوم مسلح  ــران، ويــصــل إل ــ إي
لكننا سنرد  نـــرد.  وســـوف  ــران  ــ إي عــلــى 

بشكل متناسب”.

واشنطن ترفض منح ظريف التأشيرة األميركية

إسرائيل تقر بناء 1936 
وحدة استيطانية جديدة

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــيــة  ــل ــي وافـــقـــت الــســلــطــات اإلســرائ
استيطانية  وحــدة   1936 بناء  على 
الفلسطينية  األراضـــي  فــي  جــديــدة 
الــمــحــتــلــة، وفـــق مــا أفــــادت منظمة 

محلية غير حكومية، اإلثنين.
التي  اآلن”  “السالم  منظمة  وقالت   
تتابع هذا الملف في بيان، إن اللجنة 
للسلطة  التابعة  للتخطيط  العليا 
على  وافــقــت  اإلســرائــيــلــيــة  المدنية 
بناء هذه الوحدات خالل اجتماعات 

عقدتها األحد واإلثنين.

بعد أن نشرت وكاالت أنباء إيرانية عدة كـ ”تسنيم” القريبة من الحرس الثوري  «
و ”إيسنا القريبة” من منظمة اإلعالم اإلسالمي، تصریحات لسكرتير مجلس 

األمن القومي اإليراني علي شمخاني، تضمنت تهديدات من الوزن الثقيل ضد 
الواليات المتحدة األميركية، قامت الحقا بحذف الخبر. وكان شمخاني تحدث 

عن وضع إيران “13 سيناريو لالنتقام” ردا على مقتل قاسم سليماني. من 
جانبه، هدد قائد الحرس الثوري اإليراني، حسين سالمي أمس، “بإضرام النار” 

في المواقع التي تدعمها الواليات المتحدة، وذلك أمام تجمع في ساحة وسط 
مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني. بدوره، اعتمد مجلس الشورى اإليراني 
بشكل طارئ، أمس، قانونًا يعتبر جميع القوات األميركية، بما في ذلك وزارة 

الدفاع، “إرهابية”.

قضى أكثر من 50 شخصا في التدافع الذي حصل، أمس، خالل تشييع  «
قاسم سليماني في كرمان، ما أجل عملية دفن جثمانه، بحسب 

حصيلة جديدة أوردها رئيس المركز الطبي الشرعي في هذه المدينة 
بوسط إيران عباس اميان ونقلها اإلعالم اإليراني. كذلك، نقلت وكالة 

“اسنا” عن رئيس فرق اإلغاثة في المدينة محمد صابري، أن 212 شخصا 
أصيبوا في التدافع “بعضهم في حال خطيرة”. كما نقلت وكالة الطلبة 

عن مسؤول محلي في إيران قوله، إن عدد قتلى التدافع في جنازة 
سليماني ارتفع إلى 50. وكان رئيس الجهاز الوطني للطوارئ اإليرانية 
مير حسين كوليفاند قال في وقت سابق: “لألسف.. 32 من مواطنينا 

فقدوا حياتهم حتى اآلن على الطريق”.

50 قتيال بتدافع خالل جنازة سليماني.. ومئات المصابينسيناريوهات إيران الـ 13 تتبخر.. حذف “تهديد صاعق”
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إذا فعلها أردوغان، وقرر إرسال القوات، وإذا ما قدر واحتل ليبيا، وسقطت محتلة، 
فـــإن الذي ســـقط حينئذ ليســـت ليبيا، بل كامـــل الدول العربية من شـــرقها لمحيطها، 
معنى ذلك أن حرمة ما يســـمى باألمة العربية، قد انتهكت بأســـوأ مما كانت عليه من 
صـــورة بأي عصر من العصور منذ تاريخها المجيد، ففي األلفية الثالثة! وبعد مرحلة 
االســـتعمار، تعود الدولة العثمانية للحياة مـــن البوابة الليبية والفضل في ذلك ألكثر 
من 23 دولة عربية لم تفعل شيئا بهذا الصدد، هذا إذا افترضنا وتمكن سلطان تركيا 
واحتل ليبيا، لكن إذا فشـــل وانهار وســـقط كما ســـقطت دولة الســـلطان عبدالحميد 
العفنـــة، فالفضـــل ليس للدول العربية، بل للشـــعب الليبي، وللـــدول األوروبية وأولها 
اليونـــان التـــي وقفت في وجهه بشـــّدة، ودفعـــت ببقية الـــدول األوروبية وخصوصا 
إيطاليـــا التـــي دعمت العميل فؤاد الســـراج إلى تغييـــر موقفها، ولكن يبدو ولحســـن 
الحظ، أن قوات الجيش الليبي حتى كتابة هذا المقال تحرق المراحل وتسيطر على 
ســـرت والمدن واألحيـــاء، وتحاصر طرابلس، وآمل أن تقبر حلم الســـلطان العثماني 

لألبد.
المضحـــك فـــي الموضوع كلـــه أن جماعة اإلخوان المســـلمين وجماعـــة والية الفقيه 
تلتقيـــان في محاربـــة العرب في كل مكان، ورغم التبايـــن العقائدي الظاهر المخادع 
بيـــن الطرفيـــن إال أن اإلخـــوان ووالية الفقيه اتفقتا ممثلتين فـــي تركيا وإيران على 
محاربـــة الدول العربيـــة وتخريبها، فإيران تهدم في لبنان واليمن والعراق وســـوريا، 

وكذلـــك تركيا تهدم في ليبيا وســـوريا، وأتباع الدولتين مـــن اإلخوان ووالية الفقيه 
يلتقون في كل مكان توجد فيه إرادة عربية للتحرر والبناء وفرض االستقرار.

المشـــكلة ليســـت في إيران وال تركيا، وال في الشيطان، المشـــكلة في الدول العربية 
التـــي تحولـــت أغلبها إلى دول كارتونية مثل العراق ولبنان اللتين ســـلمتا أمرهما لما 

يسمى بأحزاب هللا.
مشـــكلة العرب أنهم ظاهرة صوتية، ال فعلية! اجتماعات وبيانات استنكار، ولهجات 
حـــادة، لكن ســـاعة الفعـــل إيـــران وتركيا، تتخـــذان المواجهـــة، ليس المطلـــوب حربا 
عســـكرية مع الدولتين وال مواجهة حربية، المطلوب فقط وحدة صف جميع الدول 
حتـــى يكـــون الموقف قوٍيا بوجـــه اآلخر، لكن يبدو أن تباين السياســـات والتحالفات 
والمصالـــح الضيقـــة بين الدول العربيـــة هو ما يجعل موقف اآلخريـــن أقوى، لو كان 
هنـــاك صـــوت واحد، حتـــى لو كانت هناك تباينات سياســـية ومصالـــح جانبية، فعلى 
األقـــل يكون التنســـيق على األمور المصيريـــة، انظروا إلى إيـــران وتركيا رغم تباين 
مصالحهمـــا تلتقيان على مواجهة الدول العربية، وانظروا إلى التنســـيق بين جماعة 

اإلخوان وجماعة الولي الفقيه، وكيف تصبحان عملة بوجهين!
أعـــود وأقـــول إذا فعلهـــا أردغان وغزا ليبيا وســـط صمت وتفرج العرب، فلن تســـقط 

ليبيا وحدها بل سيسقط كل العرب.
تنويرة: ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط. «

إيران ما بعد سليماني
تتطور األحداث في المنطقة بصورة متســـارعة بعد مقتل قاسم سليماني، ولم تكن 
مصادفـــة أن يكون رفيقه في مقتله علـــى بعد أمتار من مبنى مطار بغداد أبومهدي 
المهنـــدس الذي يعتبره كثير من المتابعين للشـــأن العراقي صاحب القرار األول في 

صياغة وتنفيذ مفردات سليماني للمشهد السياسي العراقي.
ربما لم ينتبه بعض المتابعين للسيرة الذاتية للمهندس بسبب انشغالهم بدراماتيكية 
قـــرار الرئيـــس األميركـــي المفاجـــئ بتصفية ســـليماني كـــرد فوري علـــى التهديدات 
المتزايـــدة للقوات والمصالح األميركية في العراق، فالمهندس ُيعد بحســـب مصادر 
عراقيـــة مقربة من مراكـــز الحكم في العراق بمثابة المديـــر التنفيذي المعين للعراق 
من طرف ســـليماني فهو من يدبر خطط االغتياالت ومن ينصب رئيس الجمهورية 
والـــوزراء والمســـاعدين ورئيـــس البرلمان والقادة العســـكريين، كما أنه ينســـق عمل 
مليشيات الحشد والخزعلي وحزب هللا العراق والخراساني وعناوين أخرى عديدة 

ال يعلمها سوى سليماني والمهندس والعامري.
المهندس تقرأ في سيرته تفجير السفارة العراقية في بيروت العام 1983 والسفارة 
األميركية في الكويت واالعتداء على موكب أمير الكويت العام 1985 وهو من قام 
وتحت إشراف سيده سليماني بتهجير أهل السنة من منطقة جرف الصخر وإعدام 
شبابهم بل ذهب إلى نبش قبور ضباط الحرب العراقية اإليرانية في مدينة تكريت 

ومآس أخرى ال تعد وال تحصى.
بمصرع ســـليماني في بغداد تكون إيران ومرشـــدها قد أصيبتا بالصدمة، فالمرشـــد 
أطلـــق يـــد ذراعـــه اليمنى وابنه المدلل ســـليماني يرســـم سياســـات إيران فـــي لبنان 
ويوجه حسن نصرهللا، والحاج قاسم كما يحلو ألتباعه أن يلقبوه شخص استثنائي 
فـــي إيران، فهو من يدعو رئيس النظام الســـوري لزيـــارة طهران ويحل في المنطقة 
الخضـــراء ليشـــكل الحكومـــة العراقيـــة ويضبـــط إيقاع الصـــدر والعامـــري والمالكي 

ويوزع بينهم المقاعد البرلمانية. 
إيران في هذه المرة ستكون مضطرة إلى الرد حفاظا على كبريائها الذي ُثلم بمقتل 
جنرالها العتيد وأيا كانت التحليالت فإنني أظن أن الرد اإليراني لصانع الســـجاد لن 
يتجـــاوز الســـاحة العراقية ألن إيران ال تقاتل بســـاحتها كما أنها تتحســـب دوما لرد 
الفعل األميركي العنيف فنحن اليوم نقف أمام رئيس أميركي يتخذ قراراته بشكل 
مفاجئ ويبلغها على تويتر ودونما حســـابات كالسيكية، لذلك ال أستبعد أن تشتعل 
حرب إقليمية أليام محدودة تبادر إيران بعدها وهي التي تئن تحت ضغط الحصار 

والعقوبات إلى طلب الوساطات ومناداة حملة البريد والرسائل لمباشرة مهماتهم.
إيران حقيقة اليوم في أضعف حاالتها وبالتالي فإننا أمام ردود فعل محســـوبة من 

إيران وكل هذا الضجيج والتهديد ما هو إال صراخ المفجوع والخائف. “إيالف”.

محمد الدليمي

مقتل سليماني بداية قديم
ُقتل قاســـم ســـليماني قائد الجريمة اإليرانية – األوبامية بحق الشـــعبين في سوريا 
والعراق، فعدم النظر للموضوع في هذا السياق، يعتبر تضليال، حيث ال يمكن فصل 
حضور قاســـم ســـليماني كممثل للولـــي الفقيه في قتـــل الســـوريين والعراقيين، إال 
انطالقـــا مـــن الضـــوء األخضـــر األوبامي، ولم يكن أحد في العالم يســـمع عن قاســـم 
ســـليماني، قبـــل أن يفوضـــه خامنئـــي بقتـــل الســـوريين، باتفاق صريح مـــع الرئيس 
األميركي الســـابق باراك أوباما، تماما كاالتفاق مع بوتين الذي بقي ضمنيا، من أجل 
نفـــس الهـــدف أي وأد ثورة الســـوريين من أجـــل حريتهم، هـــذه المالحظة يجب أال 
تغيـــب عـــن الذهـــن، وتتلخص أيضا فـــي أن بوتين نفســـه، يزبد ويرعـــد نتيجة هذا 

التفويض األوبامي. 
قاسم سليماني قتله األميركان مع مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، ليس 
فقط من أجل الهجوم على الســـفارة األميركية، وإن كان هذا ســـببا مباشـــرا، لكن ال 
يمكننـــا عزله عن ســـياقين آخرين: األول وضع الرئيـــس ترامب الداخلي، ومحاولته 
الخروج من مأزق الهجوم الديمقراطي عليه كي ال يستطيع النجاح في االنتخابات 
القادمـــة، والثاني هو محاولة ترامب تقويض بعض ما بناه أوباما في المنطقة، كرد 
غيـــر مباشـــر من قبـــل ترامب والجمهورييـــن، والدليل هو الهجوم الـــذي تعرضت له 
إدارة ترامب من الديمقراطيين على العملية األميركية في العراق ومقتل سليماني.
الديمقراطيـــون ال يريـــدون أي تحـــرك ترامبـــي يقـــوض ما بنـــوه بالكامل مـــع اتفاق 
أوباما-خامنئـــي. هـــم يريدون اســـتمرار نفس اللعبة بقواعدها القديمة وشـــخوصها 
أيضا، وال أظن أن ترامب وإدارته في وارد تغيير جذري لقواعد اللعبة في المنطقة، 
بل محاولة ترسيخ دور للجمهوريين فيها، ترسيخ دور مستدام، بعدما كنس أوباما 
رمـــوز االعتراض على سياســـته في العراق والمنطقة، باتفاقـــه الحقير مع خامنئي، 

خدمة إلنجاز رؤيته للمنطقة وحقده على شعوبها. 
وخـــارج قتـــل ســـليماني الســـوريين والعراقييـــن واليمنييـــن، ال دور له فـــي هيكلية 
النظـــام اإليرانـــي، بـــل ال يتعدى كونـــه صبيا من زعـــران الولي الفقيه، كحســـن نصر 
هللا وقادة الحشـــد، يختلف عنهم في أنه ممثل الولي الفقيه في التعامل معهم، أما 
داخليـــا فهـــو ال قيمة له، تماما كبوتين لو جردناه من الملف الســـوري، الذي قدمه له 
أوباما... ماذا يتبقى لروسيا من دور عالميا خصوصا بعد إنهاء النزاع مع أوكرانيا؟ 
لـــو كان األميـــركان بقيادة ترامـــب جادين في تغيير قواعد اللعبـــة لكانوا قد ضربوا 
في إيران، كرد على مقتل مواطنهم في العراق رجل األعمال ورد على الهجوم على 

السفارة في بغداد. “إيالف”.
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عودة العثمانيين الحتالل العرب

ال عجـــب أن اإلنســـان كائـــن فضولـــي بطبعـــه؛ يقرأ، يســـافر، يتحرك – فـــي المجمل – 
للبحـــث عـــن الجديـــد، والالفت؛ ممـــا يعود عليـــه بمنفعـــة أو معرفة أو خبـــرة، لذلك؛ 
فالفضـــول المعتـــدل صفة محمـــودة، بل مطلوبة؛ إذا ما أراد هذا اإلنســـان أن يمارس 
دوره الحقيقـــي؛ كفـــرد في مجتمع، يؤثـــر ويتأثر في الوقت نفســـه! ولو لم يكن هذا 
الفضـــول موجودا لدينا؛ لتوقفت تفاعالتنا وأنشـــطتنا مع اآلخرين، وألصابنا الفتور، 

وانطأفت )ُمحركات بحثنا(، وضُعفت دافعيتنا تجاه األشياء واألشخاص.
ـــز الطبيعي لســـلوكياتنا،  بهـــذا المعنـــى يكـــون الفضول هـــو المثير الشـــرطي، والمحفِّ
وممارســـاتنا، وتحركاتنـــا، غير أن أهمية وجوده ال تعني )تفــــلُّته( مـــن عقاله، يحتاج 
هذا الفضول إلى عملية ضبط بســـيطة، تمنعه من تجاوز حدوده؛ لكيال يتحول إلى 
تلصـــص أو مراقبـــة لآلخرين؛ ال يتعارض مـــع حرياتهم فقط، بل مع حرية المتلصص 
ل أعماله؛ في ســـبيل أالّ َيغيب عنـــه تفصيٌل واحد من  ذاتـــه؛ إْذ ُيقيـــد مصالحه وُيعطِّ

حياة هؤالء الذين قتلوه فضواًل، وشغلوه عن نفسه.
يبقـــى المراقبـــون الفضوليون أهون حـــاال من أصحاب الفضائـــح – موضوع مقالنا – 
ي  الذين يتأبطهم الشيطان أينما حّلوا؛ ِمن الذين ال ينفكُّون يقضون حياتهم في تقفَّ
عيـــوب اآلخرين، ورصدها، ثم نشـــرها، وتوزيعها! ِممن يشـــعرون بانتصار المحارب؛ 
حين يكشـــفون ســـًرا؛ تترتب عليه نتائج كارثية في المجتمع، مثل تشـــويه السمعة، 
والطرد، والنفي، والنبذ، والخسارة، واإلفالس... والسيما حين يتعلق األمر بشخصية 

مشهورة أو جهة معروفة! فما قصتهم؟ ولماذا يميلون نحو فضح المستور؟
الشـــك أنهم ينتمون – من وجهة نظري وشـــاركوني آراءكم - إلى فئتين: األولى فئة 
الفضولييـــن الســـلبيين؛ من الذين ال تهمهـــم الفضائل والمحاســـن والمآثر، بل العكس 
تماًما؛ فهم ينبشـــون المســـاوئ والمثالب، ثم يشـــيعونها؛ ليحققوا ألنفســـهم السقيمة 
إحســـاس االكتمال، والتفوق على المفضوح، خصوًصا ِإْن كاَن صاحَب ِصيت ورفعة 
بين الناس؛ أَيا كان مجاله. هذه الفئة تعاني من ُعقد نقص كامنة، تعمل على إشباع 

نفسها بإشاعة الفضائح وإيذاء اآلخرين، والتنغيص عليهم!
أما الفئة األخرى، وهي األســـوأ؛ تلك التي تعمل ألغراضها الخاصة، وبقصد، وبسابق 
نية، وتدبيٍر وتخطيط! تنتظر المكان والزمان الالزمين؛ لتنشـــر خبر الفضيحة، كمن 
وّقـــت صاروًخـــا؛ ففجـــره! هـــؤالء مجرمـــون حقيقيـــون، ال تبرير لتصرفاتهم؛ ســـوى 
الجريمة نفسها، التي يستحقون جّراءها أشد العقاب! فماذا عنا نحن؟ وكيف نتلقى 

الفضائح؟!

الحقيقة أن غالبيتنا ميالون إلى أخبار الفضائح! كمن يبحث عن إثارة ُتحرّك  «
أيامه الروتينية الرتيبة! في الفضيحة تجديد، ودهشة، وأحيانا متعة ُيحدثها 

تناقل حيثياتها، وكيفياتها! فإْن كان ثمة ُبهار أو نكهة تزيد من غرابتها؛ فإنها 
ستكون أسهل طرقنا في الترفيه والتسلية! وما أندر من بلغته – منا - فضيحة 

فسترها، أليس ذلك كذلك؟!.

د. زهرة حرم 

من الفضول... إلى الفضيحة!

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

للتواصل: 17111483

األزمات السياسية المتكررة ليست في صالح المنطقة
“دعا مجلس الوزراء في جلســـته األخيرة التي ترأســـها صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء إلى عدم التصعيـــد والعمل على 
التخفيف من حدة التوتر باحتواء الموقف وتداعياته وتكثيف الجهود 
التي تفضي إلى أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها العنف والدمار، وشدد 
المجلس على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان األمن واالســـتقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية 

واستراتيجية للعالم بأسره”.
تفرض على الحاضر وفي ظل األوضاع القائمة ضرورة اتخاذ اتجاهات 
معينـــة من قبـــل المجتمـــع الدولي لتجنب الكثيـــر من المزالـــق والمآزق، 
فالمنطقـــة تمـــر بخيارات صعبة بل قاتلة بســـبب تعنـــت النظام اإليراني 
وتحديه المجتمع الدولي الذي بات عليه لزاما الســـعي وبشتى الوسائل 
لضمان أمن واســـتقرار المنطقة وردع النظام اإليراني وجملة سياســـاته 
التـــي تشـــكل بمجموعها تعكيـــرا لصفو العالقـــات بين الـــدول وضغوطا 
كبرى على االقتصاد وحركة النماء. فاألزمات السياسية المتكررة ليست 

فـــي صالـــح المنطقـــة ولعل خير مـــن عبر عن هذه السياســـة هـــو النظام 
اإليراني وحماقاته الكثيرة، بمعنى أن المنطقة بينها وبين إيران مشاكل 
متعددة األبعاد ما يفسر استحالة عقد معاهدات أو صلح، وهو أمر يجبر 
المجتمـــع الدولـــي على القيـــام بدور بـــارز ومؤثر لضمان أمن واســـتقرار 
المنطقة التي تعد منطقة حيوية للعالم ولها أهمية خاصة ال تحتاج إلى 

اإلثبات والبرهان والتبرير.
المطلـــوب وضـــع اســـتراتيجية يجـــب أن ينظـــر إليهـــا كنتيجـــة حتميـــة 
للتحديـــات التي تمـــر بها المنطقة، خصوصا أن مصـــدر التهديد معروف 
وهو يحاول بغباء أمام الجميع تغيير شكل المنطقة تماما مما عليه اآلن، 
ويفتـــرض أيضا أن يكـــون التعاون الدولي على درجة أرقى من التكامل 
وبالقـــدر المناســـب الذي يؤمن للمنطقة األمن واالســـتقرار، فالمشـــهد له 
تداعيـــات خطيـــرة والمنطقة برمتهـــا على كفن عفريـــت وتتأرجح على 

خيط واهن.
قبل التطورات المفاجئة ذات الطبيعة المأساوية على المجتمع الدولي  «

التحرك قبل فوات األوان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



رعايـــة  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  قـــدم 
ســـخية لمســـابقتي كأس جاللـــة الملـــك 
ومســـابقة دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز 
لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي 2019/ 
إطـــار  فـــي  تأتـــي  والتـــي  فـــي   ،2020
تقديـــم  مواصلـــة  علـــى  البنـــك  حـــرص 
الدعم للمســـابقات الرياضية والبطوالت 
المختلفـــة، والتزامـــًا بتعهداتـــه فـــي هذا 
الســـياق مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي دعم 

قطاع الشباب والرياضة بالمملكة.
من جانبـــه ثمن رئيس االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
البحريـــن  بنـــك  أحمـــد آل خليفـــة دعـــم 
أهميـــة  للمســـابقتين، مؤكـــدًا  والكويـــت 
بصـــورة  البنـــك  يقدمـــه  الـــذي  الدعـــم 
المنافســـتين  هاتيـــن  إلنجـــاح  مســـتمرة 
اللتـــان يترقبهمـــا الجمهـــور الرياضي في 

المملكـــة، مشـــيرًا إلـــى أن هـــذه الرعايـــة 
بنـــك  أدنـــى شـــك حـــرص  تعكـــس دون 
البحرين والكويت على تطبيق الشـــراكة 
المجتمعية بيـــن القطاع الخاص وقطاع 
الشـــباب والرياضة بالمملكة، إذ إن للبنك 
ســـجل حافل في دعـــم القطاع الرياضي 
والشـــبابي بالبحرين، وتســـخيرها لكافة 

إمكاناتهـــا للنهـــوض بهـــذا القطـــاع الـــذي 
أســـهم في االرتقاء بمســـتوى المسابقات 
وبروز العديد من النجوم الرياضيين في 
مختلف األلعاب، األمر الذي سيسهم في 
تحقيق رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي هـــذا الجانب، 
وُيســـهم في تنفيـــذ أهداف ســـموه لتلك 
الرؤية الداعمة لتطوير وارتقاء الرياضة 
البحرينيـــة عمومـــا ورياضـــة كـــرة القدم 

خصوصا.
بـــدوره أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 

البحريـــن والكويـــت ريـــاض ســـاتر عـــن 
كأس  مســـابقة  بدعـــم  البنـــك  ترحيـــب 
جاللـــة الملـــك ومســـابقة دوري ناصر بن 
حمـــد الممتاز لكـــرة القدم واإلســـهام في 
نجاحهمـــا، مقدًمـــا الشـــكر والتقديـــر إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى كل مـــا يبذلـــه ســـموه مـــن جهـــود 

الرياضيـــة  الحركـــة  لدعـــم  متواصلـــة 
وتشـــجيع المواهـــب الرياضيـــة للظهـــور 
والتنافس وتحقيـــق البطوالت في كافة 
مؤكـــدا  المتنوعـــة،  الرياضيـــة  األلعـــاب 
أن دعـــم البنـــك للرياضييـــن والفعاليـــات 
بـــل  وطنيـــًا  واجبـــًا  يعـــد  الرياضيـــة 
ومسؤولية مجتمعية يتحتم على البنك 

االلتزام والوفاء بها قدر المستطاع.
وأضـــاف أن رعايـــة الشـــباب البحرينـــي 
التـــي  الرياضيـــة الدوريـــة  والمســـابقات 
ينتظرها الجمهور البحريني بشـــغف، هو 
نهـــج راســـخ لدى إدارة البنـــك، مؤكدًا أن 
البنك ســـيواصل في تقديم كافة أشكال 
الوطنيـــة  واالتحـــادات  لألنديـــة  الدعـــم 
لتســـاهم فـــي االرتقـــاء بمســـيرة العمـــل 
الرياضي والشـــبابي، متمنيـــًا في الوقت 
ذاته كل التوفيق والنجاح للقائمين على 

المسابقتين.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

“البحرين والكويت” يرعى كأس الملك ودوري ناصر بن حمد

علي بن خليفةرياض ساتر

تفتتح اليوم )األربعاء( منافسات الجولة األخيرة من الدور السداسي لدوري زين لكرة السلة بإقامة مباراة واحدة، تجمع 
فريق األهلي مع نظيره النجمة وذلك في تمام الساعة 7.30 مساًء على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وتشـــير التوقعـــات أن مبـــاراة اليـــوم ستتســـم بالقـــوة 
التـــي  الحســـابات  علـــى  عطفـــا  الفنيـــة  واإلثـــارة 

تكتســـيها المواجهـــة مـــن جهـــة، وللمســـتوى 
العالـــي الـــذي يقدمه النجمة هذا الموســـم 

عموما والسيما في المباريات األخيرة.
األهلـــي يمتلـــك )7 نقاط( وفـــوزه اليوم 
يحســـم له التأهل لمرحلة الرباعي دون 
النظر لنتائج اآلخرين وخصوصا مباراة 

القمـــة التـــي ســـتجمع المحـــرق والمنامة 
غـــدا الخميـــس، فيما لـــو أخفـــق األهلي في 
االنتصـــار، فـــإن مصيـــره ســـيقف علـــى مـــا 

ســـتؤول إليه نتيجَتي القمة والرفاع 
والحالـــة.  دون شـــك، األهلي يدرك 
أهميـــة لقـــاء اليـــوم، والـــذي يعتبـــر 

بقـــوة  أيضـــا  ويعلـــم  طـــرق،  مفتـــرق 

خصمه، والذي لن يكون من السهل اجتيازه إذا ما قدم 
العبوه أفضـــل ما عندهم من مســـتوى لتحقيق 

الفوز وحسم األمور.
أمـــا النجمة، فلديه )5 نقـــاط( من ثالث 
فـــي  هزائـــم وانتصـــار وحيـــد حققـــه 
الجولـــة الســـابقة على حســـاب الرفاع 
بعـــد أداء فنـــي كبيـــر للغايـــة مـــن كافة 
أفـــراد الفريق وتحديدا المحترف ســـي 
جـــي الذي أذهـــل الحاضرين بتســـجيله 
يـــوم واحـــد فقـــط مـــن  بعـــد  32 نقطـــة 
التحاقـــه مـــع النجمـــة. النجمة دون شـــك، 
القويـــة  عروضـــه  مواصلـــة  يريـــد 
وإلحاق الخســـارة، مجددا باألهلي 
بعدمـــا فعلهـــا في التنشـــيطية قبل 

أسابيع عدة.

يلتقــي النجمة فــي ختام الــدور السداســي لكرة الســلة
األهلي ينشد الفوز والتأهل رسميا

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أكد وزير شـــؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيد، على أهمية التنســـيق المستمر مع 
المجالس البلدية عموما والمجلس البلدي 
بالمحافظة الشـــمالية على وجه التحديد 
بما يســـهم في ضمان ســـير المشـــروعات 
التـــي  والخدمـــات الرياضيـــة والشـــبابية 
تقدمها وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
مستشـــار  توجيهـــات  مـــع  يتوافـــق  بمـــا 
االمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والرامية الـــى زيادة 
حجم المشـــروعات والبرامـــج التي تقدم 
للشباب البحريني في مختلف محافظات 

المملكة. 
 جـــاء ذلك، خالل اســـتقبال وزير شـــؤون 
الشباب والرياضة، رئيس المجلس البلدي 
للمحافظـــة الشـــمالية أحمـــد الكوهجـــي، 
يرافقـــه أعضـــاء المجلـــس البلـــدي ممثلو 

الدوائر في المحافظة الشمالية. 
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب وزير شـــؤون 
المجلـــس  برئيـــس  والرياضـــة  الشـــباب 
الشـــمالية وأعضـــاء  بالمحافظـــة  البلـــدي 
المجلـــس البلدي، مشـــيدًا بالـــدور المناط 
بأعضـــاء المجالـــس البلديـــة لرفـــع كفاءة 
الخدمات وتحســـينها في مملكة البحرين 
مؤكـــدا علـــى أهميـــة تفعيل كافـــة قنوات 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  بيـــن  التواصـــل 

الشـــمالي  البلـــدي  والمجلـــس  والرياضـــة 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  أجـــل  مـــن 
والمشروعات لمنتســـبي األندية الوطنية 

والمراكز الشبابية. 
 وخـــالل اللقاء، اســـتعرض المؤيد خطط 
وبرامج وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
فـــي المحافظة الشـــمالية، كما تم التطرق 
الى بحث مســـتجدات مبادرة 100 ملعب 
في الفرجان بدوائر المحافظة الشمالية.

أكــد أهميــة التعــاون لالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة لألنديــة والمراكــز
المؤيد يبحث المشروعات الشبابية والرياضية في “الشمالية”
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وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن ســـباق كأس خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة له طابع 
خاص لدى االســـطبالت والفرســـان، حيـــث دائمًا ما 
يشـــهد تنافســـا قويا وكبيرا ومفتوحا بيـــن الجميع، 
مؤكدًا ســـموه أن السباق سيكون استثنائيا ويتوقع 
المنافســـة،  وقـــوة  والحمـــاس  اإلثـــارة  يشـــهد  أن 
خصوصـــا وأنها ســـتكون قوية بين جميع الفرســـان 
واإلســـطبالت التي ستشـــارك في السباق، حيث بدأ 
الجميع استعداداته لخوض المنافسات بعد سلسلة 
مـــن الســـباقات القويـــة التي شـــهدها الموســـم، في 
الوقت الذي لم تتوقف استعدادات االسطبالت منذ 

ختام الموسم الماضي.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة إلى 
أن مشـــاركة الفرســـان فـــي الســـباق تعـــزز مـــن قوة 
المنافســـة في الســـباق المرتقب، موضحا سموه أن 
جميـــع الفرســـان يمتلكـــون خبـــرة كبيـــرة ومتميزة، 
إضافة إلى أن المســـتويات الكبيرة التي ظهر عليها 
الفرســـان في ســـباق العيـــد الوطني الماضي تبشـــر 
بمســـتوى كبير وتنافســـي قوي في الســـباق، مؤكدا 
ســـموه أن فرســـان االســـطبالت المحلية سيســـعون 
دائمـــا إلـــى إثـــراء منافســـات القـــدرة عبـــر التدريب 

الجيد واالســـتعانة بالفرســـان المؤهليـــن واصحاب 
القويـــة  الـــى الجيـــاد  الخبـــرة والمواهـــب، إضافـــة 

القادرة على إنهاء السباق في أزمنة متقدمة.
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة كل 
التوفيـــق والنجـــاح لكافـــة االســـطبالت والفرســـان 
المشـــاركين وتقديم أفضل المستويات في السباق 
يوم السبت وعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة 

القدرة في مملكة البحرين.

خالد بن حمد يشيد بجهود ناصر بن حمد

من جانبه أشـــاد النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بجهود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وحرص سموه على مواصلة تطوير 

وازدهار رياضة القدرة في البحرين.
وأوضـــح ســـمو خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
التوقعـــات تشـــير إلـــى منافســـة قويـــة، وتوقع 
سموه أن يكون اإلقبال كبيرا للمشاركة في هذه 
البطولة التي تعد من البطوالت المهمة والقوية 
الدائمـــة  والمتابعـــة  باالهتمـــام  تحظـــى  التـــي 

والمتواصلـــة مـــن قبل الفرســـان واإلســـطبالت 
المحليـــة، مشـــيدا باهتمام ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب 
علـــى ســـموه الـــذي يحـــرص علـــى متابعـــة كل 

التحضيرات واالستعدادات لهذا السباق.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن 
تمنياتـــه بالتوفيق والنجاح لكافة االســـطبالت 
والفرســـان المشـــاركين فـــي البطولـــة وتقديـــم 
أفضـــل المســـتويات، متوقعـــًا ســـموه أن تكون 
المنافســـة مثيـــرة وقويـــة بين الجميع الســـيما 
بعد المنافســـة القوية التي شـــهدتها الســـباقات 
الماضيـــة خصوصًا ســـباق العيـــد الوطني الذي 

اتسم باإلثارة والندية بين كافة المشاركين.

اليوم االجتماع التنويري

وقد وجه االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القـــدرة، الدعـــوة لكافـــة ممثلـــي االســـطبالت 
والفرســـان المشـــاركين فـــي ســـباقات القـــدرة 
لحضور االجتماع التنويري الذي سيقام اليوم 
األربعاء عند الســـاعة الرابعة عصـــرًا في قرية 
القـــدرة وذلك لإلطـــالع على قوانين ســـباقات 

القـــدرة المعدلـــة للعـــام 2020 خصوصـــًا فيمـــا 
يتعلق بالتبريد على مســـارات الســـباق وكذلك 
النقـــاط المصـــرح بهـــا للتبريـــد ومنـــع مرافقـــة 

السيارات للجياد على مسار المنافسة.

استعدادات مثالية

وبـــدأت منذ أيـــام تحضيرات االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة لتنظيـــم بطولة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة للقدرة 
التـــي دائمًا ما تكون مثيرة وتحظى بمشـــاركة 

واسعة من االسطبالت والفرسان.
وســـيواصل االتحـــاد تحضيراته حتـــى موعد 

البطولة يوم السبت المقبل.
وسيشهد يوم الجمعة إقامة الفحص البيطري 
لســـباق 120 و100 كم دولي، حيث ستشـــرف 
لجنـــة الحكام علـــى الفحص البيطـــري تمهيدًا 
للســـباق يـــوم الســـبت، وســـيتم ترقيـــم الجياد 

واعتماد الفرسان المشاركين.
الســـباق  إقامـــة  الجمعـــة  يـــوم  سيشـــهد  كمـــا 

التأهيلي لمسافة 80 و40 كم محلي.

“الملكـــي” يواصـــل تحضيراتـــه لســـباق “الويـــك آنـــد”

ناصر بن حمد: نرحب باهتمام خالد بن حمد بالقدرة

المكتب اإلعالمي

يواصـــل االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات القـــدرة تحضيراته 
الكبيرة لتنظيم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة 
التـــي ســـتقام يومي الجمعة والســـبت، حيث سيشـــهد يوم الجمعة 
إقامة الســـباق التأهيلي لمســـافة 80 و40 كم ويوم الســـبت السباق 

الرئيسي لمسافة 120 كم دولي في قرية البحرين للقدرة.
ووجـــه ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، االتحاد برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة وكافة اللجان العاملة بإخراج البطولة 
بأفضـــل مســـتوى تنظيمي، خصوصًا أنها ســـتقام على كأس النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة. وطالب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة اللجـــان العاملـــة باالتحاد 
الملكـــي علـــى أن تباشـــر اســـتعداداتها عبـــر كافـــة اللجـــان من أجل 
االســـتعداد، والذي من المؤمل أن تشـــارك فيه اإلســـطبالت بصورة 
مكثفة بعد سباقات الموسم الحافلة بالنتائج المثيرة، حيث يطمح 
الفرســـان دخول المنافســـة بصورة قوية، متوقعا ســـموه أن تكون 
جميع بطوالت هذا الموسم مميزة بين كافة الفرسان، خصوصا أن 

باب المنافسة سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

 جانب من لقاء المؤيد مع المجلس البلدي

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد



يدشــن منتخبنــا األولمبــي لكرة القــدم، اليوم )األربعــاء(، مبارياته في بطولة آســيا 
تحت 23 عاما 2020 بتايلند، حينما يالقي المستضيف نظيره التايلندي، عند 8.15 
مســاء )4.15 عصــرا بتوقيــت البحريــن( علــى اســتاد راجامنغــاال، ضمــن منافســات 

الجولة األولى للمجموعة األولى للمسابقة.

كمـــا تضـــم المجموعـــة منتخبـــا العـــراق 
وأســـتراليا اللذيـــن ســـيلتقيان عند 5.15 
ظهـــرا   1.15( تايلنـــد  بتوقيـــت  مســـاء 
بتوقيـــت البحرين( فـــي افتتاح مباريات 
المجموعة. وسيسبق لقاء منتخبنا حفل 

االفتتاح الرسمي للبطولة.
البدايـــة  ركلـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وتعتبـــر 
كونـــه  األولمبـــي،  لمنتخبنـــا  التاريخيـــة 
تأهـــل للمـــرة األولى لهـــذه البطولـــة، بعد 
اجتيـــازه مرحلـــة التصفيات عـــن جدارة 
المجموعـــة  بتصـــدره  واســـتحقاق، 
وســـيريالنكا  بنغالديـــش  ضمـــت  التـــي 

وفلســـطين. وتعد المباريات االفتتاحية 
مهمة في مشـــوار المنافســـة على بطاقة 
مؤهلـــة إلى الـــدور ربع النهائـــي ووصوال 
لنصـــف النهائـــي، خصوصا أن المســـابقة 
هـــذا العام مؤهلـــة إلى أولمبيـــاد طوكيو 
2020، باعتبـــار أن المنتخبـــات الحاصلة 
علـــى المراكـــز الثالثـــة األولـــى ســـتتأهل 
لألولمبيـــاد، وفـــي حـــال وصـــول اليابان 
لنصف النهائي فإن جميع الفرق المتأهلة 

للمربع الذهبي ستتواجد في طوكيو.
مبـــاراة اليـــوم مهمـــة بالتأكيـــد بالنســـبة 
لمنتخبنـــا األولمبـــي، والـــذي يســـعى إلى 

مـــن  تقربـــه  إيجابيـــة  نتيجـــة  تحقيـــق 
فـــي  اإلقصائيـــة  األدوار  إلـــى  الوصـــول 
البطولـــة. وتضم قائمة منتخبنا األولمبي 
هـــم: عمـــار محمـــد،  23 العبـــا  للبطولـــة 
حســـين  أحمـــد،  أنـــور  حبيـــب،  يوســـف 
جميـــل، أحمـــد فاضـــل، حمـــد شمســـان، 

أحمد بوغمار، حمزة الجبن، سالم عادل، 
ســـيد محمد أمين، حسن الكراني، أحمد 
صالح، أحمد الشـــروقي، محمد مرهون، 
عبدالعزيـــز خالد، محمد الحردان، عباس 
العصفور، عبدالرحمن األحمدي، جاســـم 
خليف، عدنان فواز، حســـن مدن، فيصل 

إبراهيم وسيد هاشم عيسى.

ختام التحضيرات

تحضيراتـــه  األولمبـــي  منتخبنـــا  أنهـــى 
اإلعدادية للمبـــاراة االفتتاحية، بخوضه 
مرانا أخيرا خالل الفترة المســـائية أمس 

)الثالثـــاء(. واســـتمرت الحصة التدريبية 
حوالـــي ســـاعة كاملـــة، واشـــتملت علـــى 
عدد من الجوانب البدنية، باإلضافة إلى 
اللمســـات الفنيـــة النهائيـــة للجهـــاز الفني 

بقيادة المدرب التونسي سمير شمام.

االجتماع التنسيقي

االجتمـــاع  أمـــس،  يـــوم  صبـــاح  عقـــد 
التنسيقي لمباريات المجموعة األولى.

ومثـــل منتخبنا األولمبي فـــي االجتماع: 
مدير المنتخب الشـــيخ أحمد بن عيسى 
المطـــوع،  عبـــدهللا  اإلداري  خليفـــة،  آل 
مهـــدي،  أحمـــد  اإلعالمـــي  المنســـق 
واختصاصيا العالج الطبيعي سيد مؤيد 

نعمة وعبدهللا عرفة.
كافـــة  اســـتعراض  االجتمـــاع  وشـــهد 
األمور اإلداريـــة والتنظيمية واالنضباط 
والطبيـــة،  والتســـويقية  واإلعالميـــة 
إضافـــة إلـــى تحديـــد ألـــوان المنتخبـــات 
للمباريـــات الثالث، حيث تقـــرر أن يلعب 
فـــي  األساســـي  األحمـــر  بزيـــه  منتخبنـــا 
جميع لقـــاءات دور المجموعـــة بدءا من 
تايلند اليوم 8 يناير، ثم العراق 11 يناير 

وأستراليا 14 يناير.
كمـــا حضـــر ســـيد مؤيـــد نعمـــة وعبدهللا 
عرفـــة االجتمـــاع الطبـــي الـــذي عقد بعد 

انتهاء االجتماع التنسيقي.

نتيجة إيجابية

محمـــد  األولمبـــي  منتخبنـــا  قائـــد  قـــال 
الحـــردان إن تحقيق نتيجة إيجابية في 
لقـــاء االفتتاح أمام تايلند هو األمر الذي 

وضعه الجميع نصب أعينهم.
وأوضح الحردان أهمية لقاء اليوم أمام 
المســـتضيف، مشـــيرا إلى ضرورة اللعب 
بتركيز عـــال طوال المجريـــات وتحقيق 
الفـــوز من أجـــل الدخول بقـــوة في غمار 
بطاقـــة  علـــى  والحصـــول  المنافســـات 

مؤهلة إلى ربع النهائي.
وأشـــار العب خط الوسط إلى أن عزيمة 
الالعبين قوية في ســـبيل تحقيق الفوز، 
معربـــا عن ثقتـــه بزمالئـــه لتقديم أقصى 
مـــا لديهم وتســـجيل البدايـــة الطيبة في 

البطولة اآلسيوية.

منتخبنا يفتتح مشواره نحو أولمبياد طوكيو

منتخبنا األولمبي لكرة القدم محمد الحردان
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فـــي شـــهر ديســـمبر مـــن كل عـــام تحتفل 
مملكـــة البحريـــن بالعيد الوطنـــي المجيد 
فيحـــرص الكثيـــر مـــن المواطنيـــن علـــى 
ارتـــداء القمصـــان الحمـــراء “التيشـــيرت” 
وعلمهـــا،  المملكـــة  شـــعار  تحمـــل  التـــي 
وارتـــداء كل مـــا يرمـــز إلـــى حـــب الوطن 
واالنتمـــاء لـــه مـــن مختلف األلبســـة، ومع 
العربـــي  الخليـــج  كأس  بطولـــة  انطـــالق 
لكرة القدم بشـــهر ديسمبر الماضي 2019 
والنتائـــج المتميزة التـــي حققها المنتخب 
والتي توجت بتحقيق لقب تاريخي طال 
انتظاره، تزايد اإلقبال على شراء اللباس 
“التيشـــيرت”  للمنتخـــب ســـواء  الرســـمي 
أو “الجاكيـــت” وجميـــع األطقـــم األخـــرى 
الرســـمية من ماركة “macron” اإليطالية 
التـــي تملـــك شـــركة شـــووت للتجهيـــزات 
الرياضيـــة وكالتهـــا الحصرية فـــي مملكة 

البحرين.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة شـــووت 

للتجهيـــزات الرياضية خالد أمين لـ “البالد 
سبورت”: إن شهر ديسمبر وتحديدًا فترة 
منافســـات خليجـــي 24 التـــي تزامنت مع 
أفراح البالد بالعيد الوطني شـــهدت إقباال 
المنتخـــب  شـــراء قمصـــان  علـــى  واســـعا 
الرسمية الخاصة باالتحاد البحريني لكرة 
القدم، حيث تم بيع حوالي 6 آالف قطعة 
إبـــان تلـــك الفتـــرة علـــى كافـــة الجماهيـــر 
وعشاق المنتخب وممثلي الجهات العامة 

والخاصة.
بشـــكل  تزايـــدت  المبيعـــات  أن  وأضـــاف 
نصـــف  الـــدور  منافســـات  قبـــل  ملحـــوظ 

النهائـــي والنهائي، كمـــا أن للطائرات التي 
خصصـــت لنقـــل الجماهيـــر إلـــى الدوحـــة 
أثـــر كبيـــر فـــي تنشـــيط حركـــة البيـــع من 
قبـــل الجماهيـــر الذيـــن حـــرص غالبيتهـــم 
علـــى اقتنـــاء وارتـــداء القميص الرســـمي 
للمنتخب أثناء التشـــجيع، مشـــيرا إلى أن 
اإلقبال على “التيشـــيرت” كان أكبر بكثير 

من “الجاكيت” بلونيه األحمر واألسود.

نفاد الكمية
وذكـــر أميـــن أن قمصان المنتخـــب بلونيه 
األحمـــر واألبيـــض قـــد نفـــدا فـــي اليـــوم 
الـــذي توج فيـــه المنتخب بلقـــب خليجي 
24، موضحـــا أن معظـــم الجماهيـــر كانت 
تحـــرص علـــى شـــراء التيشـــيرت األحمـــر 
باعتباره اللون األساسي، فيما كان مقاس 
المقـــاس  ألنـــه  مبيعـــا  األكثـــر  هـــو  )الرج( 

المثالي ألعمار الشباب.
وأضاف “بالنســـبة للجاكيتـــات فإن حركة 
الشـــراء لم تكن جيدة في البداية؛ بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع تحســـن 
حالـــة الطقـــس بدأت عملية البيـــع تتزايد، 
والحظنـــا وجـــود فئـــة كان يهمهـــا شـــراء 
طقم المنتخب بالكامل من قمصان اللعب 

وقميص البولو والجاكيتات.

”copy“ محالت الـ
وفـــي الوقـــت الـــذي عبـــر فيـــه أميـــن عن 
ارتياحه من حركـــة البيع المتزايدة خالل 
خليجـــي 24، فإنـــه عبـــر عن اســـتيائه من 
مـــن  “التيشـــيرتات”  لــــ  النســـخ  عمليـــات 
قبـــل بعض المحـــالت التي قامـــت بعملية 
“التقليـــد” وعمـــل تصاميـــم مشـــابهة لمـــا 
يقـــوم ببيعه، األمـــر الذي دفعـــه للتواصل 
مـــع تلـــك المحـــالت وتهديدهـــم باللجـــوء 
إلـــى القضـــاء، باعتبـــاره الوكيـــل الوحيـــد 
لبيـــع قمصان المنتخب التي تحمل شـــعار 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، معربا عن 
أملـــه في أن يقوم اتحـــاد الكرة هو اآلخر 
تقـــوم  التـــي  المحـــالت  لتلـــك  بالتصـــدي 
باســـتخدام شـــعاره وتضعه على فانيالت 
عبـــر  ســـواء  أصليـــة  وغيـــر  مستنســـخة 
بيـــان رســـمي أو تنبيـــه بمواقعـــه الخاصة 
بالتواصل االجتماعـــي، موجها نداءه إلى 
كافة تلك المحالت بإيقاف بيع الفانيالت 
المستنســـخة حتـــى ال يضطـــر للجوء إلى 

القضاء.

ــة ــع ــط ق آالف   6 إلــــــــى  ــات  ــ ــع ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ ال رفـــــعـــــت  ــج  ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ال كــــــــأس 

أمين: “تيشيرت” المنتخب نفد يوم التتويج والـ “الرج” األكثر مبيعا

“شووت” الوكيل 
الحصري ومحالت 
لجأت لـ“الكوبي” 

وسأقاضيها

أحد محالت شركة شووت خالد أمين

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

يواصل المتســـابق البحرينـــي المتميز في ســـباقات الدراجات 
الناريـــة الصحراويـــة )الموتوكـــوس( حســـن نور الديـــن تقديم 
مســـتوى الفـــت ومتميز محققًا نتائج قوية ومنافســـة شرســـة 
علـــى المضمار الصحراوي لمدينة الكويـــت لرياضة المحركات 
محققًا المركز األول عن جدارة واســـتحقاق بمشـــاركة واسعة 
من المتسابقين من داخل وخارج الكويت. واستحق نور الدين 
التتويـــج بالمركـــز األول ومعانقـــة اللقـــب بعد تفوقـــه الصريح 
فـــي الجولـــة الثالثـــة لبطولـــة الكويـــت الدوليـــة للموتوكروس 
ضمن فئة 450 ســـي سي تاركًا المركز الثاني للمتسابق مايكل 

اندرسون من قطر والمركز الثالث لعلي عاشور من االمارات.

نور الدين يقترب أكثر من لقب الموتوكوس

خطـــف االتحـــاد الكويتـــي للكـــرة الطائرة مـــدرب منتخبنا 
ليقـــود أزرق  ألقيتـــا  الســـابق األرجنتينـــي جـــورج 

الرجال في منافسات دورة األلعاب الخليجية 
الثالثـــة والتي ســـتحتضنها دولة الكويت 

خـــالل الفتـــرة مـــن 4 لغايـــة 14 إبريـــل 
المقبل.

 وكان جـــورج ألقيتا أشـــرف على قيادة 
منتخبنا الوطني األول بالنسخة األخيرة 

الثانيـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة  مـــن 

التـــي أقيمت في المملكـــة العربية الســـعودية العام 2015 
واســـتطاع مـــع المنتخـــب أن يفـــوز بالمركـــز األول ويتوج 

بالميدالية الذهبية لمسابقة الكرة الطائرة.
 كمـــا عمـــل ألقيتا مدرًبا لنادي النجمة قبل مواســـم 
عـــدة وأنهـــى النـــادي تعاقـــده بموســـم 2016 - 
  2017، وســـبق له وأن لعب مع طائرة النجمة 
في البطولة العربية التي أقيمت في مصر 
العام 2004 تحت قيادة المدرب عيسى 
الرابـــع،  المركـــز  فيهـــا  وحقـــق  القطـــان 
وكانـــت له محطـــات تدريبيـــة عدة في 

األرجنتين واليونان ودول أخرى.

مدرب طائرة األحمر السابق يقود الكويت

نور الدين على منصة التتويج في المركز األول

حسن علي

حسن علي

أحمد مهدي من بانكوك   |  تصوير سيد علي شبر

المؤتمر الصحافي للمباراة االفتتاحية

“األولمبي” جاهز منذ 2017 والعيون على طوكيو
ــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي ــ ــر شــــمــــام مـــصـــرحـــا فـ ــيـ ــمـ ــدرب سـ ــ ــ ــم ــ ــ ال

أكـــد مـــدرب منتخبنـــا األولمبي، التونســـي ســـمير 
شمام، أن “األولمبي” سعيد بالمشاركة في البطولة 
اآلسيوية إلى جانب 15 منتخبا آخرا جميعهم من 
كبار القارة اآلســـيوية تحت 23 ســـنة التي تنطلق 

في تايلند اليوم األربعاء.
وأوضح سمير شـــمام في المؤتمر الصحافي الذي 
يســـبق انطالق مباريات المجموعة األولى لبطولة 
آسيا تحت 23 عاما 2020 أنه بدأ إعداد المنتخب 
األولمبي منذ العـــام )2017( بتوليه القيادة الفنية، 
مشـــيرا إلـــى أن المشـــاركة في البطولة اآلســـيوية 
فرصـــة لكتابة التاريخ مـــن قبل الالعبين وتحقيق 

اإلنجاز بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأشـــار شـــمام إلـــى أن الهدف هـــو المنافســـة على 
بطاقـــة مؤهلـــة ألولمبياد طوكيو، معربـــا عن ثقته 
التامة بالعبي المنتخب من أجل الظهور اإليجابي 
وتقديـــم المســـتويات الطيبـــة، مؤكـــدا أن الفريـــق 
يملـــك مجموعة رائعة ومنســـجمة تمثل مســـتقبال 

لمنتخب البحرين.
ولفـــت إلـــى أن المنتخب في حالـــة جيدة لتحقيق 
الفـــوز خـــالل المبـــاراة االفتتاحيـــة أمـــام تايلنـــد، 
مشـــيرا إلى أن مواجهة المنتخب المستضيف في 
االفتتـــاح وأمـــام حضـــور جماهيـــري كبيـــر هو أمر 
تعـــود عليه المنتخب كثيرا، خاصة مع مشـــاركاته 
المتعـــددة وظهـــوره في بطوالت شـــهدت حضورا 
أندونيســـيا  بطولـــة  كافتتـــاح  كبيـــرا  جماهيريـــا 

الوديـــة العام 2018. وأضاف:”مـــن الرائع أن تلعب 
وســـط أجواء حماســـية من قبل الجماهير. نتوقع 
أن تكـــون المبـــاراة مثيـــرة. نحن جاهـــزون لجميع 

االحتماالت وتركيزنا على تحقيق الفوز”.
وبيـــن أن المنتخب األولمبي يضـــم 3 العبين ممن 
توجـــوا مـــع المنتخـــب األول بلقـــب كأس الخليـــج 
العربـــي “خليجي 24” الشـــهر الماضي، مشـــيرا إلى 

الفخر بذلك.

جاهـــزون  القائمـــة  فـــي  الالعبيـــن  وقال:”جميـــع 
لتقديم أفضل المستويات. علينا التركيز طوال ال 

90 دقيقة، ونأمل أن يكون الفوز حليفنا”.
وردا علـــى استفســـار حـــول تواصلـــه مـــع مـــدرب 
المنتخـــب األول، البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا، أوضح 
سمير شـــمام أن التواصل قائم ومستمر مع سوزا، 
مشـــيرا إلى أن معسكر البرتغال الذي أقيم الصيف 
الماضي كان فرصة جيدة ومحطة إعداد مناســـبة 
للمنتخـــب األولمبي. بـــدوره، قال مـــدرب منتخب 
تايلنـــد “أكيرا” إنهم فخورون باســـتضافة البطولة، 
مشـــيرا إلـــى أن إعـــداد منتخبـــه كان منـــذ العـــام 

الماضي، وأنهم يحصلون على الدعم من البلد.
وقال إنه يملك المعلومات الكافية عن المنتخبات 
األخـــرى فـــي المجموعة، مشـــيرا إلـــى أن البطولة 
تمثـــل تحديـــا بالنســـبة للمنتخـــب التايلنـــدي الذي 
ســـيحاول تقديـــم أفضل مـــا لديه أمام منافســـين 

أقوياء.
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وكاالت وكاالت وكاالت

أكد اإلســـباني بيب جوارديوال، المدير 
الفني لمانشســـتر ســـيتي، أنه لن يقوم 
بتدريـــب ريـــال مدريـــد أو مانشســـتر 
يونايتد في حياته، حتى لو لم يمتلك 

أي عروض للعمل.
وقـــال بيـــب فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
قبـــل  اإلســـبانية،  “مـــاركا”  صحيفـــة 
مبـــاراة مانشســـتر يونايتـــد في ذهاب 
“بعـــد  الرابطـــة:  كأس  نهائـــي  نصـــف 

تدريـــب مانشســـتر ســـيتي، لن أدرب 
الشياطين الحمر أبًدا، وكذلك 

ريال مدريد، بالتأكيد لن 
يحدث ذلك”.

لـــم  “لـــو  وأضـــاف: 
أمتلك أي عروض، 
سأتواجد في جزر 

المالديف”.
مواجهـــة  وعـــن 

مانشستر يونايتد، قال: 

“في إسبانيا مباريات الديربي بالنسبة 
لـــي كشـــخص منتمي لبرشـــلونة تكون 
أمام إســـبانيول وريال مدريد، أما هنا 

فأمام اليونايتد”.
وتابع: “لكن في إنجلترا، يوجد العديد 
مـــن الفرق الكبيرة، وليـــس فريق أو 2 
كمـــا هو الحال فـــي بلدان أخـــرى، إنها 

مباراة مهمة جًدا لمشجعينا”.
وزاد: “مواجهات الفرق الكبيرة األخرى 
مهمـــة، لكننـــي أعرف مـــا يعنيه هذا 

الديربي بالنسبة لهم”.
يونايتـــد  “مانشســـتر  وأتـــم: 
فريق عظيم فـــي إنجلترا، 
أي  ضـــد  تلعـــب  عندمـــا 
مـــرات،  عـــدة  خصـــم 
كل  علـــى  تحصـــل 
أنـــواع النتائـــج، وال 
أعتقد أننا ســـنهزمهم 

في جميع المباريات”.

قاد نجم كرة القدم األوروجوياني 
أول  فـــورالن،  دييجـــو  الســـابق 
مـــران لـــه مديـــرا فنيـــا لبينـــارول؛ 
اســـتعدادا لخـــوض مرحلة ذهاب 
الدوري المحلـــي )أبرتورا( وكأس 

ليبرتادوريس القارية.
أيـــام مـــن خـــوض  وبعـــد عشـــرة 
أقيمـــت  التـــي  اعتزالـــه،  مبـــاراة 
فـــي  ســـينتيناريو  ملعـــب  فـــي 

مونتفيديو مع نجوم كرة القدم 
والمعتزليـــن،  الحالييـــن 

تولى فورالن منصبه 
الجديد.

ويواجه فورالن 
قيـــادة  تحـــدي 
إلعادة  بينارول 

للتتويج  الفريـــق 
الـــدوري،  بلقـــب 

منـــه  خطـــف  بعدمـــا 

غريمه، ناســـيونال، لقـــب الدوري 
األوروجواياني.

وكان فـــورالن، أحد أهم الالعبين 
في تاريـــخ أوروجـــواي، قد أعلن 
أغســـطس  مـــن  الســـادس  فـــي 
الماضـــي اعتزاله كـــرة القدم وهو 
ســـن ال40، بعدما قضى أكثر من 

عام دون لعب.
وحظـــي فـــورالن بمشـــوار رياضـــي 
رائـــع ولعـــب للعديد مـــن األندية 
إندبندينتـــي  مثـــل  الكبـــرى 
وبينـــارول  األرجنتينـــي، 
وإنتر  األوروجوايانـــي، 
وأتلتيكو  البرازيلـــي، 
وفياريـــال  مدريـــد 
 ، نيين ســـبا إل ا
نشســـتر  ما و
اإلنجليزي  يونايتـــد 

وإنتر ميالن اإليطالي.

أصـــدر ليفربـــول بياًنـــا رســـمًيا، يوم 
الثالثـــاء، يعلـــن خاللـــه تعاقـــده مع 
شـــركة “نايكـــي” األميركيـــة، لرعاية 
مالبـــس الفريق بـــدًءا من الموســـم 
المقبـــل. وينتهي تعاقد ليفربول مع 
شـــركة “نيو باالنس” بنهاية الموسم 
الجـــاري، ولم يتوصـــال التفاق حول 
ليفربـــول  بيـــان  وجـــاء  التجديـــد. 
كالتالي: “يسر ليفربول أن يعلن عن 

تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في 
مجـــال األحذية والمالبـــس، لتكون 
الراعـــي الرســـمي لمالبـــس الفريـــق 

بدًءا من موسم 2020-21.
متعـــددة  الشـــراكة  وستشـــهد 
الســـنوات، والتي تبـــدأ في 1 يونيو 
نـــادي  مالبـــس  تصنيـــع   ،2020
والتدريبـــات  للمباريـــات  ليفربـــول 

والسفر.
شـــركة  قيـــام  االتفاقيـــة  وتشـــهد 
نايكي بإنتاج مالبـــس فرق الرجال 
والسيدات واألكاديمية، إضافة إلى 

طاقم التدريب.
االنتقـــال  مـــع  الشـــراكة  وتتزامـــن 
إلـــى منشـــأة تدريـــب حديثـــة علـــى 
أحـــدث طراز فـــي كيركبي لموســـم 
21-2020، وهـــو مشـــروع يتضمـــن 
رياضيـــة  مرافـــق  فـــي  االســـتثمار 

محسنة للمجتمع المحلي”.

استراحة المالديف فورالن يبدأ التحدي ليفربول يتعاقد مع “نايكي”

خالـد بن حمـد يتـوج الفـائـزيـن بمسابقـات الصقـور
ــا تــمــثــل الــهــويــة الــبــحــريــنــيــة ــاره ــب ــت ــاع ــة الــصــقــور ب ــاضـ ــة ريـ ــي ــم ــد أه ــي ــأك ت

تــوج النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة الفائزيــن فــي 
مســابقات الصقور على كأس ســموه وذلك ضمن إطار النســخة السادسة من 

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.

وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إن رياضـــة الصقور 
تشـــكل أهمية كبيرة؛ كونهـــا تمثل الهوية 
البحرينيـــة باعتبارهـــا جزءا أساســـيا من 
التـــراث الوطني األصيل، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أن مملكة البحريـــن خطت خطوات 
عمالقـــة فـــي الرياضـــات التراثيـــة بفضل 
االهتمـــام المتزايـــد والعمل الـــدءوب من 
قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشـــباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة  
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث يحرص ســـموه علـــى تنفيـــذ رؤى 
وتطلعات حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، حيـــث يولي 
جاللتـــه أيده هللا، رعايـــة دائمة لرياضات 

الموروث الشعبي.
وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
األبطال الفائزين في أشـــواط المسابقات 
الخاصـــة بالصقور بمختلف فئاتها، منوها 
ســـموه بالجهـــود الحثيثة التـــي تقوم بها 
رياضـــات الموروث الشـــعبي فـــي تنظيم 
موســـم ناصـــر بن حمـــد للصقـــور والصيد 
أحـــد أهم األحـــداث التي تعمـــل رياضات 
المـــوروث الشـــعبي على تنظيمهـــا بصفة 

مستمرة.
كمـــا أعرب ســـموه عن أمنياتـــه بالتوفيق 
فـــي  المشـــاركين  لجميـــع  والســـداد 
ســـموه  مشـــيًدا  القادمـــة،  المســـابقات 
بالمنافســـة الشـــريفة والـــروح الرياضيـــة 
المشـــاركون  التـــي تحلـــى فيهـــا  العاليـــة 

طوال فترات المسابقة.

وتفضـــل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة بتتويج الفائزيـــن الثالثة في كل 
شـــوط من كأس ســـموه للصقور، إذ حقق 
محمد الســـبيعي المركز األول في شـــوط 
العمـــوم الحـــرار فئـــة الفـــروخ، فيمـــا جاء 
عيســـى الغتم فـــي المركز الثاني وســـيف 

العجمي في المركز الثالث.
وفي شـــوط العموم شـــواهين فئة فروخ، 
حقق المركز األول محمد السبيعي أيًضا، 
متفوًقا على عبدالعزيـــز الكعبي ثانًيا، ثم 
أحمـــد الهاجـــري ثالًثا، فـــي المقابل تمكن 
بـــدر الهاجـــري من الفـــوز أوال في شـــوط 
العمـــوم جيرات الخلط فئة فـــروخ، تارًكا 
المركز الثاني لســـيف العجمي، بينما جاء 

بدر الهاجري نفسه ثالًثا.
أما في شـــوط العموم جيرات الشـــواهين 
علـــي  األول  المركـــز  فـــروخ، حقـــق  فئـــة 
الكعبي، ثم ســـيف العجمـــي ثانًيا، ونايف 
النعيمي ثالًثا، بينما على مســـتوى شـــوط 
العموم الحـــرار فئة قرانيس حقق خليفة 
الكعبـــي المركز األول، وفيصل البلوشـــي 
المركز الثانـــي، وطالل الدوســـري المركز 

الثالث.
وعلـــى مســـتوى شـــوط العموم شـــواهين 
فئة فرانيس، فـــاز عبدهللا حويل بالمركز 
األول، وســـيف العجمـــي بالمركـــز الثاني، 
ومحمد الســـبيعي بالمركز الثالث، أما عن 
شـــوط العمـــوم فئة جيـــرات الخلـــط فئة 
قرانيس، فتمكن بدر الهاجري من احتكار 

المراكز الثالثة األولى في الشوط.
الســـعود  أحمـــد  أحـــرز  المقابـــل،  فـــي 
المركـــز األول في شـــوط العمـــوم جيرات 
الشـــواهين فئة قرانيس، فيمـــا جاء ثانًيا 

عبدالعزيـــز الكعبـــي، أمـــا المركـــز الثالـــث، 
فكان من نصيب فهد النعيمي.

وفـــي أشـــواط المحترفيـــن، حقـــق علـــي 
المـــري المركـــز األول فـــي شـــوط الحـــرار 
فئـــة فروخ، فيما جـــاء برغش المنصوري 
ثانًيا، وسلطان السويدي ثالًثا، بينما حقق 
محمـــد الهاجري المركز األول في شـــوط 
الشواهين فئة فروخ، تارًكا المركز الثاني 
لفريق “BHR”، وســـلطان الســـويدي جاء 

ثالًثا.
واحتكـــر فريـــق “BHR” المراكـــز الثالثـــة 
األولـــى فـــي شـــوط جيـــرات الخلـــط فئة 
فـــروخ، بينمـــا ســـيطر برغـــش المنصوري 
علـــى المركزين األول والثالث في شـــوط 
تـــارًكا  فـــروخ،  فئـــة  الشـــواهين  جيـــرات 

المركز الثاني لمحمد العجمي.
فئـــة  الحـــرار  شـــوط  مســـتوى  وعلـــى 
قرانيـــس، جـــاء محمـــد النعيمـــي أوال، ثم 
الرميحـــي  وســـعد  ثانًيـــا،   ”BHR“ فريـــق 
ثالًثـــا، فيما توج ســـعد الرميحـــي بالمركز 
األول في شوط الشواهين فئة قرانيس، 
متفوًقـــا علـــى مبـــارك البوعينيـــن ثانًيـــا، 

وسالم السعيدي ثالًثا.
وأخيًرا في شوط جيرات الشواهين فئة 
قرانيس، حقـــق برغش المنصوري المركز 

األول، ثـــم فريـــق “BHR” المركـــز الثاني، 
ومحمد النعيمي المركز الثالث.

كما توج ســـمو الشـــيخ فيصل نجل سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة أبطال 
كأس سموه لبطولة مهد السلوقي العربي 
وهـــم فريـــق فيكتوريـــوس أوال، وذيـــاب 
الرميحـــي ثانًيا، وخالد المعاودة ثالًثا في 
ســـباق الذكور، بينما حقق المراكز الثالثة 
األولـــى فـــي ســـباق اإلناث كل مـــن فريق 
فيكتوريوس أيًضا، ثم ســـلمان المعاودة، 

وناصر الرميحي على التوالي.
وتـــوج ســـمو الشـــيخ عبدهللا نجل ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة أبطال 
ســـباقي مهـــد الســـلوقي العربـــي للذكـــور 
واإلنـــاث علـــى كأس ســـموه، حيث حقق 
فئـــة  فـــي  األول  المركـــز  فيكتوريـــوس 
الذكور، متفوًقا على خالد المعاودة ثانًيا، 
وخالد الرميحي ثالًثا، بينما حقق عيســـى 
الرميحـــي المركـــز األول في فئـــة اإلناث، 
متقدًما على عيسى البادري ثانًيا، وخالد 

الرميحي ثالًثا.
كمـــا توج ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
آل خليفة أبطال مســـابقة الصقار الصغير 
وهم عبدالوهاب الهاجري أوال، ثم راشـــد 

المري ثانًيا، وحسن التميمي ثالًثا.

لقطات من المنافسات

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

لقطات من التتويج
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يوفــر هاتــف HUAWEI nova 5T الذكــي مســتوى جديــدا مــن األناقــة والــذكاء الفائــق، حيــث يتألــق فــي مختلــف األدوار ليكــون الشــريك 
المحترف واألنيق الذي ُيعتمد عليه في جميع المواقف. 

هذا، ويمكن لمحبي هواوي شراء الهاتف الجديد بسعر 153.9 
دينار في متجر هواوي في شارع خليفة أو لدى الموزعين 

المعتمدين لهواوي في البحرين.
مدعمة  كاميرات  خمس   HUAWEI nova 5T هاتف  يضم 

بالذكاء االصطناعي بدل كاميرا أو اثنتان ليجعل عملية التقاط 
والضغط  الهدف  إلى  الكاميرا  توجيه  عن  تزيد  ال  بنجاح  الصور 

على زر التقاط الصورة. 
وتتضمن الكاميرا الرباعية الخلفية المدعمة بالذكاء االصطناعي في 

هذا الجهاز عدسة رئيسة ذات وضوح عالي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة 
الصور عن  اللتقاط  ميجابكسل وعدسة   16 بدقة  بزاوية تصوير عريضة 

قرب بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مؤثرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وبهذا 
يتمكن المستخدم من التقاط صور مذهلة في جميع الظروف واألحوال. اآلن 

يمكنك التقاط أجمل الصور والفيديوهات حتى في ظروف اإلضاءة المنخفضة 
خالل رحلة تخييم، أو عند التقاط صور بزاوية تصوير واسعة للحقول الرحبة أو 

التقاط الصور القريبة جدًا بتأثيرات البوكيه الرائعة.

البحرين  مملكة  احتفاالت  مع  تزامًنا 
بأعيادها الوطنية، أقامت شركة العزل 
والمياه  للطاقة  الــدور  وشركة  للطاقة 
ــن ذوي  ــتــكــريــم مــوظــفــيــهــا مـ حـــفـــالً ل
و10   5 أتــمــوا  ممن  الطويلة  الــخــدمــة 

سنوات في الشركتين. 
فيت  دي  يورجن  من  كل  تقدم  حيث 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي وحــســيــن حاجي 
المالية  لــلــشــؤون  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 

بــجــزيــل الــشــكــر والــتــقــديــر الـــى جميع 
لهم  متمنين  الــمــكــرمــيــن  الــمــوظــفــيــن 
لمواصلة  والــعــطــاء  التميز  مــن  مــزيــدا 
تــســيــر عليها  الــتــي  ــجــاح  ــن ال مــســيــرة 

الشركتين. 
وفـــي الــخــتــام تـــم تـــوزيـــع الــشــهــادات 
كرسالة  المكرمين  جميع  الى  والهدايا 
واإلدارة  اإلدارة  مــجــلــس  مـــن  شــكــر 
التنفيذية إيماًنا بأهمية التقدير كجزء 

الوظيفي  التطوير  استراتيجية  مــن 
ــدالت اإلنـــتـــاجـــيـــة  ــعــ ــ ــم ــ وتـــحـــســـيـــن ال
لــلــمــوظــفــيــن. كــمــا تـــقـــدم الــمــوظــفــون 
المكرمون بهذه المناسبة بجزيل الشكر 
على  الشركتين  إدارتــي  إلى  والتقدير 
سيساهم  مما  والتكريم  الحفاوة  هذه 
التفاني واإلخـــالص،  مــن  الــمــزيــد  ــى  إل
التفوق  من  المزيد  للشركتين  متمنين 

والنجاح.

ــي ــاع ــن ــط االص ــاء  ــذكـ ــالـ بـ مــدعــمــة  ــرات  ــيـ ــامـ كـ  5 توزيـــع الشـــهادات والهدايـــــــا لجميــــــع المكرميـــــن
“HUAWEI nova 5T”... أداء متميز ومظهر عصري تكريم موظفي “العزل للطاقة والدور للطاقة والمياه”
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في إطار حرصها على إبراز 
مكانة البحرين على خارطة 
واإلنــســانــي  اإلغــاثــي  العمل 
ــامـــت جــمــعــيــة  الـــعـــالـــمـــي، قـ
الـــهـــالل األحـــمـــر الــبــحــريــنــي 
بــتــوزيــع الــتــقــويــم الــســنــوي 
على   2020 للعام  للجمعية 
وهيئات  منظمات  مختلف 
والهالل  الصليب  وجمعيات 
ــم، وذلــك  ــعــال األحــمــر فــي ال
خالل مشاركة وفد الجمعية 
مــــؤخــــرا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الدولية  للحركة  الدستورية 
لــلــصــلــيــب األحـــمـــر والــهــالل 
األحمر في جنيف بسويسرا.

ــــت جـــمـــعـــيـــة الـــهـــالل  ــانـ ــ وكـ
أصــدرت  البحريني  األحــمــر 
للعام  السنوي  التقويم  هــذا 
2020 على شكل 12 صفحة 
بتصميم  المقوى  الــورق  من 
ــلـــومـــات قــيــمــة  ــعـ راقــــــي ومـ
ــعــكــس مـــكـــانـــة الــجــمــعــيــة  ت
ــتـــي تــحــتــفــل هــــذا الــعــام  الـ
على  عاما   50 مــرور  بذكرى 

تأسيسها.
وتـــــــضـــــــمـــــــن الـــــتـــــقـــــويـــــم 
تــعــريــف بــالــصــورة والــنــص 
بــالــشــخــصــيــات الــبــحــريــنــيــة 
ــتـــي كــــان لــهــا إســهــامــات  الـ
بــــــــارزة جـــــدا فــــي مــســيــرة 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــبــحــريــنــي 
ــأســيــســه فــــي الـــعـــام  مـــنـــذ ت
وأعضاء  رؤســاء  من   1970
مجلس إدارة وأمناء عامين 
تضمن  كــمــا  ومــتــطــوعــيــن، 
األنشطة  مــن  عــددا  التقرير 
أو  نظمتها  التي  والفعاليات 
شاركت فيها جمعية الهالل 
ــبــحــريــنــي خــالل  األحـــمـــر ال

العام 2019.
جمعية  عــمــلــت  وقــــد  هــــذا 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــبــحــريــنــي 
ــذا  ــع هـ ــ ــوزيـ ــ ــى تـ ــلـ ــا عـ ــضــ ــ أي
ــى  الــــتــــقــــويــــم مــــجــــانــــا عــل
الحكومية  الجهات  مختلف 
والــــخــــاصــــة، إضــــافــــة إلـــى 
منه في مقرها  توفير نسخ 

بالمنطقة الدبلوماسية.

“الهالل األحمر” توزع تقريرها السنوي

رعاية عالجية عن بعد لمتسابق البحرين برالي داكار
أكــد فريــق ويلز أوف أرابيا-البحرين أن متســابقه ســلمان محمد، والذي يشــارك حالًيا في 
منافســات رالــي داكار 2020 الــذي يقــام للمــرة األولــى في المملكــة العربية الســعودية في 
الفتــرة مــن 5 ينايــر حتــى 17 ينايــر الجاري، يخضع بشــكل دوري لجلســات متخصصة في 
الطب العصبي النفســي، وذلك لضمان أن يكون في حالة صحية وعقلية ونفســية ممتازة 
للمنافســة في الســباق، والذي يعتبر أصعب ســباقات الرالي في العالم، حيث يقطع سلمان 

على دراجته النارية أكثر من 625 كلم يومًيا طيلة فترة السباق.

إلى ذلك، فقد أوضحت إدارة الفريق أن هذه 
للمتسابقين  والتأهيلية  العالجية  الجلسات 
ــدر كــبــيــر مــن األهــمــيــة، حــيــث إنهم  عــلــى قـ
طرق  وعلى  صعبة  ظــروف  فــي  يتسابقون 
وعرة خالل فترة السباق )الفترة الصباحية( 
مما يجعل جلسات التدليك وتحفيز الدماغ 
مهمة للغاية لمساعدة المتسابقين على أخذ 
الــراحــة والــنــوم لالستيقاظ  كــاٍف من  قسط 
اليوم  فــي  الــظــروف  نفس  فــي  والمنافسة 

التالي.
العصبي  الطب  هذا ويشرف مختصون في 

النفسي من مدينة تورينو في إيطاليا على 
الجلسات العالجية لسلمان، وذلك باستخدام 
أحدث وأكثر أنظمة العالج عن بعد ابتكاًرا، 
 ”CIDIMU “مـــجـــمـــوعـــة  مــــن  ــة  ـــدمـ ـــق ــم والـ
للتكنولوجيا”،   TDCS”و  ”SaluberMD”و
بعد  عن  المتسابق  حالة  مراقبة  تتم  حيث 
ــوذة خــاصــة. الــجــديــر بالذكر  عــن طــريــق خـ
والــرعــايــة  الــدعــم  تــقــدم   ”SaluberMD“ أن 
البحرين  لفريق  التقنيات  ذات  باستخدام 
ماكالرين للدراجات الهوائية خالل مشاركة 
الــذي   ”Giro D’ Italia“ ســبــاق  فــي  الــفــريــق 

بالتعاون مع  يقام سنوًيا في إيطاليا، وذلك 
االتحاد الدولي للطب الرياضي.

من جانبه، صّرح الرئيس التنفيذي لمجموعة 
تمكنا  “لــقــد  قــائــاًل:  ريــبــا  أوغـــو   ”CIDIMU“
الرعاية  تقديم  من  الماضية  األعــوام  خالل 
المشاركين  والرياضيات  للرياضيين  الالزمة 
على  لمساعدتهم  العالمية  المنافسات  فــي 
لالستعداد  أســرع  بصورة  والتعافي  الراحة 
ــك بفضل  ــ ــيـــوم الـــتـــالـــي، وذلـ لــمــنــافــســات الـ
يعتبر   .‘TDCS’ مــن  المقدمة  التكنولوجيا 
عن  والــعــالجــيــة  الطبية  الــخــدمــات  تــقــديــم 

بعد في أي وقت ومكان عاماًل مهًما لنجاح 
الــمــتــســابــقــيــن، خــصــوًصــا فـــي ســـبـــاق مهم 

وصعب مثل رالي داكار”.
في   ”SaluberMD“ رئيس  قــال  جانبه،  من 
في  مهمتنا  “تتمثل  ميسان:  شــاي  إيطاليا 
األشــخــاص  ومعالجة  مــراقــبــة  على  ــقــدرة  ال

الصحة  إن ضمان  العالم.  في  مكان  أي  في 
للفرد،  الــعــامــة  للصحة  ــروري  ضــ والــعــافــيــة 
الــبــيــانــات من  الــدعــم وجــمــع  تــوفــيــر  يمكننا 
الذين  األشخاص األصحاء ومن األشخاص 
تحسين  من  الصحي  الدعم  إلى  يحتاجون 

الطب في جميع أنحاء العالم”.

المتسابقون يتنافسون 
بظروف صعبة وعلى 

طرق وعرة

الخيــاط: دعم الكــوادر المتميزة وتشــجيعهم علــى التطوير

“بيتك” يكرم نخبة من الموظفين

الكويتي–البحرين،  التمويل  بيت  كرم 
ــدة  ــ ــرائ ــ ــة ال ــيــ أحـــــد الـــبـــنـــوك اإلســــالمــ
القطاع  تطوير  فــي  رئــيــس  ومــســاهــم 
البحرين،  المالي اإلسالمي في مملكة 
ذوي  الموظفين  من  جديدة  مجموعة 
األداء االستثنائي للربع الثالث من عام 
“فــرســان  بــرنــامــج  وذلـــك ضمن   2019
تقدير  إلى  بــدوره  الذي يهدف  بيتك”، 
عملهم  عــلــى  الــبــنــك  منتسبي  جــهــود 

الدؤوب وإنجازاتهم المتميزة.
وهو  الــخــيــاط  الحكيم  عبد  واحــتــفــى 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 
البحرين،  الــكــويــتــي–  التمويل  لبيت 
ــن الــمــوظــفــيــن  ــثــالثــة مـ بـــاالحـــتـــفـــاء ب
الــُمــجــديــن فــي ثــالثــة فــئــات مختلفة، 
ــارق ُمــفــرح مــن إدارة  حــيــث ُكــــِرم طــ
التميز  فــئــة  عـــن  ــشــرعــي  ال الــتــدقــيــق 
وفاطمة  الجماعي،  العمل  مجال  في 
المالية عن  الرقابة  إدارة  صليبيخ من 

فئة األداء الذكي، وأحمد عبداللطيف 
من إدارة الثروات عن فئة التميز في 
خدمة العمالء، حيث أقيمت فعاليات 
الــتــكــريــم بــحــضــور عـــدد مـــن رؤســـاء 
للبنك  الــرئــيــســي  الــمــقــر  فــي  اإلدارات 

بمركز البحرين التجاري العالمي. 

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، عــلــق عــبــد الحكيم 
بالتهنئة  نتقدم  أن  “نود  قائاًل  الخياط 
للموظفين الذين تم اختارهم لبرنامج 
هذه  مــن  الــثــالــث  للربع  بيتك  فــرســان 
في  جــدارتــهــم  أثبتوا  والــذيــن  السنة، 
تطبيق  على  وحــرصــوا  العمل،  مــكــان 

بها  يفخر  التي  ــرؤى  وال المبادئ  كافة 
البحرين.   – الكويتي  التمويل  بيت 
الكوادر  بدعم  استمرارنا  على  ونؤكد 
تطوير  على  ومساعدتهم  المتميزة، 
مواصلة  أجــل  من  المهنية،  مسيرتهم 

التميز واالبداع”.
من جانبها، عقبت رئيس إدارة الموارد 
الكويتي- التمويل  بيت  في  البشرية 
قائلة  الــعــابــديــن  زيــن  ســـارة  البحرين 
التكريم لجهود وإسهامات  “يعود هذا 
في  وتميزهم  المكرمين  الموظفين 
دومًا  نسعى  واننا  مسؤولياتهم،  أداء 
بجميع  الــبــنــك  منتسبي  تــزويــد  ــى  إلـ
أعلى  لتحقيق  الــضــروريــة  الــعــنــاصــر 
النجاح  وتحقيق  األداء  مــســتــويــات 
المهني بشكل مستدام، مما ُيساهم في 
خلق بيئة غنية ُتثري عمل الموظفين 
إلـــى تحقيق  الــمــجــتــهــديــن وتــدفــعــهــم 

المزيد من التطور والنمو”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ممتلئــة القانــون  ماجســتير  فــي  الدراســية  المقاعــد 

إقبال كبير على التسجيل بالجامعة “التطبيقية”

على  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعمل 
وصــوالً  التعليمية  منظومتها  تطوير 
على  تــركــز  الــتــي  رؤيتها  تحقيق  إلــى 
مما  للطلبة  الــخــدمــات  أفــضــل  توفير 
األكاديمية  مسيرتها  تعزيز  في  يسهم 
ــة الـــمـــخـــرجـــات  ــ ــي ــوعــ ــ وتـــحـــســـيـــن ن

التعليمية.
القبول  عملية  فيه  تستمر  وفي وقت 
والتسجيل للطلبة الراغبين بااللتحاق 
الثاني  الدراسي  الفصل  بالجامعة في 
 ،2019-2020 األكــاديــمــي  ــعــام  ال مــن 
ــت مـــديـــرة الــتــســويــق والــعــالقــات  دعـ
الطلبة  محسن  رقية  األستاذة  العامة 

أكثر على  للتعرف  الجامعة  إلى زيارة 
برامجها األكاديمية، والتسهيالت التي 

تقدمها. 
والعالقات  التسويق  مديرة  وأشــارت 
بالجامعة  التسجيل  أن  إلـــى  الــعــامــة 
إغــالق  تــم  حيث  كثيفًا،  إقــبــاالً  يشهد 
الماجستير  بــرنــامــج  فـــي  الــتــســجــيــل 
المقاعد  عــدد  ملئ  بعد  الــقــانــون  فــي 
الدراسية المطلوبة للبرنامج، في حين 
يستمر القبول في برامج البكالوريوس 
في الحقوق، إدارة األعمال، المحاسبة، 
المعلومات  نظم  السياسية،  الــعــلــوم 
التصميم  الــحــاســوب،  علم  ــة،  ــ اإلداريـ

الــجــرافــيــكــي، والــتــصــمــيــم الــداخــلــي، 
القانون  في  الماجستير  وتخصصات 

التجاري، إدارة األعمال، إدارة الموارد 
البشرية، والمحاسبة والتمويل.

الجامعة  أن  محسن  رقية  وأوضحت 
التي  التسهيالت  من  مجموعة  تقدم 
دراستهم  الستكمال  الطلبة  تساعد 
عبر الخصومات للطلبة المتفوقين في 
المتفوقين  والطلبة  العامة،  الثانوية 
ــى 30%،  ــ الـــتـــي تــصــل إل بــالــجــامــعــة 
ــة بـــاألخـــوة  ــاصـ ــخـ والـــخـــصـــومـــات الـ
الـــدارســـيـــن بــالــجــامــعــة، وخــصــومــات 
 ،15-20% بين  ما  تتراوح  للرياضيين 
إضــافــة إلــى الــمــرونــة فــي عملية دفع 

األقساط.

رقية محسن



تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغالل ذلك.

اليوم مناسب لتقوية الروابط والعالقات مع 
اآلخرين.

يمنحك الحظ النجاح في العمل والمال.

تتحرر اليوم من بعض الضغوط وقد تمر 
بتجارب.

عليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك 
للغضب.

ال تبالغ اليوم في حساسيتك وتمردك على 
القوانين.

وضح وجهة نظرك وقد تنجح في ذلك.

اظهر مواهبك التنظيمية واهتم بأمور صحية.

قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك 
ببراعة.

ال تتردد اليوم في قبول الدعوات االجتماعية.

الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك 
للهجوم.

تصرف بحكمة واقتدار واتخذ مواقف سليمة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 يناير

1993
 اغتيال نائـــب رئيس الحكومة 
البوســـني توراليتش على مرأى 
مـــن جنـــود فرنســـيين تابعيـــن 
لقـــوات حفـــظ الســـام الدولية 

المرابطة بالقرب من سراييفو.

طــّل الفنــان الســوري ناصيف زيتــون علــى المتابعين عبر 
صفحتــه الخاصة علــى أحد مواقــع التواصــل االجتماعي 
بــأول صورة له في العام الجديــد، ظهر فيها بإطاللة عفوية 
ورياضية، وهو يجلس على األريكة مبتسمًا ويتصفح هاتفه 

الجوال، مكتفيًا بالتعليق عليها بـ”2020”.
وتفاعــل المتابعــون مــع الصورة بشــكل كبيــر، إذ تخطى عدد 

معجبيها في غضون الـ24 ســاعة الـ256 ألف. ومن ناحية أخرى، انتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي فيديو ظهر فيه زيتون وهو يتعرض لموقف محرج.

تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانســي عجرم لمحاولة 
ســرقة لكن فــادي الهاشــم زوج الفنانة نانســي قام 
بمواجهــة الســارق الــذي كان يحمل الســالح، وبعد 
تبــادل إطــالق النار ُقتــل الســارق بحســب الوكالة 

الوطنية لإلعالم.
وأفاد منــدوب “الوكالة الوطنية لإلعــالم” في جونيه ان 

الســوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثمًا 
إلى فيال الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان 
“يــا أهل الهــوى” عبر “يوتيــوب” والتي هي مــن كلمات 
األمير بدر بن عبدالمحسن ومن ألحان الموسيقار طالل. 
وكانت آخر أعمال الماجد أغنية “طحنون الريادة”، والتي 

هي بمثابة إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبي، ألحان خالد ناصر.

الجديــر ذكره ان الماجد أثار الجدل مؤخرا بطريقــة تهنئته المنتخب البحريني، 
بفوزه على المنتخب السعودي في بطولة “خليجي 24”.
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أقـــام موقـــع Billboard تصويتـــا 
بين المعنيين بالموسيقى والغناء، 
ليعلنوا أي فنان ينتظرون إطاقه 
ألبوم غنائي في العام 2020، وقد 
ضمت القائمة 6 فئات وهم: ريانا 
وأديـــل وليـــدي غاغـــا وجاســـتين 
بيبر ودريك، وفئة تحت مســـمى 
“آخرون”. ونالت ريانا أكبر نســـبة 
الجمهـــور  وينتظـــر  تصويـــت، 
أي  مـــن  أكثـــر  الغنائـــي  ألبومهـــا 
فنان آخر. وتأتـــي ليدي غاغا في 
المركـــز الثاني مـــن التصويت، ثم 
جـــاء بالمركـــز الثالث فئـــة “نجوم 
الجمهـــور  أن  بمعنـــى  آخـــرون”، 
غيـــر  آخريـــن  مغنييـــن  ينتظـــر 

المدرجين في التصويت.
فـــي  أديـــل  النجمـــة  جـــاءت  ثـــم 
المركز الرابع، ويشتاق الكثير من 

محبيها وعشاقها إلطاق ألبومها 
الغنائـــي، بينمـــا كان المركز الرابع 
مـــن قائمة التصويـــت من نصيب 
جاســـتين بيبر والمركز الســـادس 

لدريك.

األكثر انتظارا 
في العام 

الجديد

1790
جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

 1838
إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي.

 1863
 وقوع “معركة سبرينغفيلد” في إطار الحرب األهلية األميركية.

 1892
 عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلًفا لوالده الخديوي توفيق.

 1900
الرئيس األميركي ويليام مكينلي يضع أالسكا تحت الحكم العسكري.

استقرت الشركة المنتجة 
لفيلم “لص بغداد” للممثل 

المصري محمد عادل إمام 
على موعد عرض الفيلم 

وهو يوم األربعاء الموافق 
22 من الشهر الجاري 

في جميع دور العرض 
السينمائية.

أكشــن وكوميــدي وصــور فــي بيــروت بقصــة ســهلة جدا

شاهدت لكم.. تامر حسني و “الفلوس”

”ســـيف” محترف نصب على الناس، 
تســـتعين بـــه فتـــاة غنيـــة وجميلـــة 
”حا” لعملية، لكن يتم النصب عليها 
وســـلب اموالهـــا، وتســـتعين بنصاب 
من اجل ان تستعيد اموالها، وتدخل 
مرحلـــة اخـــرى اصعـــب مـــن مرحلة 
ضياع األموال ومحاولة استردادها، 
فتدخـــل في خـــداع الحـــب المزيف 
فـــا تســـتطيع ان تفهم تلـــك العاقة 
”هل هـــي حب ام صداقة ام خداع؟ 
”.. هـــذا ملخص فيلم الفلوس للنجم 
تامر حســـني الجديـــد والذي يعرض 
بنجـــاح كبيـــر فـــي شـــركة البحريـــن 
مـــن  الرغـــم  للســـينما ســـينكو علـــى 
توقيتـــه المرتبـــط مـــع االمتحانـــات، 
لكنـــه مـــازال يعـــرض فـــي شاشـــات 
الشركة وسط حضور كبير، ومؤخرا 
تصـــّدر اســـم “الفلـــوس” الترنـــد عبر 
“جوجـــل” الســـعودية و“تويتـــر” في 
مصر وشغلت قّصة العمل المتابعين 

طيلة األيام الماضية.
وتتمحـــور أحـــداث الفيلـــم الجديـــد 
“اإلنســـان  يكـــون  أن  فكـــرة  حـــول 
مخيرًا أو مســـيرًا” في هـــذه الحياة، 
فيغـــوص فـــي شـــرحها بأبعـــاد مـــن 
الفكاهة تسّطرها رســـائل اجتماعية 
سامية بتنا نفتقدها في هذه األيام، 
وهو قصة تامر حســـني، وســـيناريو 
وحـــوار محمد عبـــد المعطي، إخراج 
سعيد الماروق، ويشارك في بطولته 
النجـــوم: خالد الصاوي، زينة، محمد 
ســـام، عائشـــة بن أحمـــد، وآخرين، 
النجـــوم  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 
كضيـــوف شـــرف مثـــل أحمد الســـقا 

ومي عز الدين وغيرهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تامـــر حســـني 
يختار دائما في أفامه الرومانسية، 
لكنـــه فـــي الفلـــوس حـــاول الخروج 
عـــن  بالبحـــث  التكـــرار  فـــخ  مـــن 
أفـــكار مختلفـــة، وهـــو مـــا شـــاهدناه 

فـــي “تصبـــح علـــى خيـــر” الـــذي كان 
رومانســـًيا أيًضـــا لكنـــه اعتمـــد على 
الـــذي  “البدلـــة”  ثـــم  فكـــرة طريفـــة، 
كانـــت الكوميديـــا فيـــه تعلـــو علـــى 
الرومانســـية، وأخيـــًرا قـــرر الدخول 
إلى نـــوع الجريمة، وتحديـــًدا أفام 
يعتمـــد  وفيـــه  واالكشـــن،  الســـرقة 
الســـيناريو على الشخصية البسيطة 
للنصاب مـــن دون تهليل، فنرى مثا 
انه ينصـــب على فتاتين ســـاذجتين 
ال زالتـــا تســـتعمان األرقام الســـرية 
أيًضـــا  وكلتاهمـــا  الهاتـــف،  إلغـــاق 
األرقـــام إلغـــاق  نفـــس  تســـتعمان 
خزائنهمـــا. فينجـــح بســـهولة كبيـــرة 
فـــي ســـرقتهما وصـــوال الـــى العملية 
الكبيـــرة فـــي االحداث، وفيهـــا تريد 
يريـــد  وســـليم  ســـليم  ســـرقة  حـــا 

ســـرقتها أيًضا، وســـيف يضع نفســـه 
وسطهما والذي بذكائه ربما ُيقنع كًا 
منهمـــا بالتوقيـــع علـــى الشـــيك الذي 
يحتوي على المبلـــغ المراد تحصيله 
ويذهب هو لصرف الشـــيك مع وعد 
لكل منهما بأنه سيمنحه مبلغ الشيك 
بالكامـــل وبالطبع تقع عملية النصب 
بســـهولة مـــع تفاصيل تـــم تصويرها 

في بيروت لمطاردات بالسيارات.
هكذا هـــو األمر بمنتهى الســـهولة، ال 
خطـــط ذكيـــة لتزويـــر التوقيـــع، وال 
حيل لســـرقة البنك، األمر كان يمكن 
أن ينتهي مبكًرا لكن السيناريو امتأل 
بتفاصيل أخرى لزيـــادة مدة الفيلم، 
زيادتهـــا إلـــى حـــد تقديـــم مطـــاردة 
بالســـيارات في شـــوارع لبنـــان تمتد 
إلى يوم كامل في ســـابقة لم أشاهد 

مثلهـــا من قبل حتى في أقوى أفام 
ســـعيد  المخـــرج  بلمســـات  األكشـــن 
المـــاروق الـــذي اســـتخدم “الـــدرون” 
في العديد من المشاهد وربما كانت 
اكثر مـــن الازم، ويعد هـــذا التعاون 
مع تامـــر بعيدا عن تصويـــر الفيديو 
بصـــورة  تامـــر  قـــدم  فقـــد  كليبـــات، 
جديـــدة، كونـــه حقـــق نجاحًا ســـابقًا 
باألعمـــال الكوميديـــة، وهـــذه المرة 
األولى التي يؤدي فيها اآلكشن، في 
مشـــاهد ولقطات جميلة من بيروت 

باخراج متقن.
ســـجل فيلـــم “الفلـــوس” الـــذي مـــن 
إنتاج شـــركة “نيوسينشري” لإلنتاج 
الفنـــي و”دوالر فيلم”، وبرغم عرضه 
في اوقات غير مناســـبة، حيث فترة 
االمتحانـــات ولـــم ينتظـــر اصحابـــه 
الـــى اجـــازة نصـــف العـــام ايـــرادات 
بلغـــت مليـــون و800 ألـــف جنيه في 
مصر فقـــط، ليصل بذلـــك الرقم إلى 
18 مليـــون و300 ألـــف جنيـــه منـــذ 
انطاق عرضه في الســـينمات، ومن 
المتوقـــع أن يتزايد الرقم خاصة مع 
اقتراب إجازة نصف الســـنة وانتهاء 
االمتحانـــات، كما وصلـــت ايراداته لـ 
52 مليـــون جنيه في الوطن العربي، 
محققـــًا إجمالي ايـــرادات 70 مليون 
و300 ألـــف جنيـــه في مصـــر والطن 

العربي.

طارق البحار
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زفافك فخم؟ قد يكون طالقك سريعا
حفالت الزفاف الفخمة قد تتســـبب في 
الطـــالق المبكر بحســـب دراســـة أعلنت 
 ،The Independent صحيفـــة  عنهـــا 
خصوصا بعد أن انتشرت مؤخرا ثقافة 
البـــذخ فيمـــا يخـــص حفـــالت الزفـــاف 
وازدادت معها الرغبة في إقامة حفالت 
زفـــاف فخمة أصبـــح مـــن الصعب كبح 
جماحهـــا، حتـــى غـــدا العرســـان في كل 
مـــكان يتنافســـون علـــى إظهـــار أجواء 
البـــذخ والفخامـــة فـــي حفـــالت زفافهم 
أصبـــح  وقـــد  بـــل  بذلـــك،  ويتفاخـــرون 
الكثيـــرون ممـــن ليســـت لديهـــم القدرة 
واالمكانـــات المادية علـــى تحمل اعباء 
تكاليـــف حفـــالت الزفـــاف المرتفعة، أو 
المكلفـــة، يتكلفـــون  تحمـــل مصاريفهـــا 
ويقترضون وينفقـــون الغالي والنفيس 
مـــن أجل تحقيق زفـــاف االحالم الفخم 

ليكون حديث الناس.
ولكن االخبار الدقيقة التي اعلنت عنها 
صحيفـــة “إندبندنت” هي أنـــه كلما كان 
حفل الزفاف مكلفا كلما زادت احتمالية 

بـــل  العروســـين،  بيـــن  المبكـــر  الطـــالق 
وأثبتت الصحيفة ذلك بدراسة احتوت 

احصاءات وارقام.
ففـــي الوقت الذي تواصل فيه شـــركات 
تنظيم حفالت الزفاف وبيع المجوهرات 
إغراء العرســـان وتشجيعهم على إقامة 
حفـــالت الزفـــاف االســـطورية الفخمـــة 
وتبني مراســـيم البـــذخ والتباهي، أثبت 

باحثـــون أن عكس ذلك هو ما يفيد في 
إنجـــاح الـــزواج واســـتمراره. وفـــي هذا 
الصدد قام أســـاتذة العلوم االقتصادية 
Hugo M Mi�و Andrew Francis�Tan

alon بإجراء دراسة استقصائية شملت 
المتزوجيـــن،  االشـــخاص  مـــن   3000
فاكتشـــفوا وجود خصائص معينة تزيد 
مـــن احتماليـــة الطـــالق. وبحســـب هذه 

الدراســـة، فـــإن المبالغ التي تـــم إنفاقها 
في اقتناء خاتم الزفاف يرتبط بشـــكل 
عكســـي مع اســـتمرارية الزواج، وكذلك 
الحال مع التركيز على المظاهر. وخلص 
الباحثون إلى أنه كلما زاد ســـعر الخاتم، 
زادت معه احتمالية الطالق، السيما في 
الحـــاالت التي يتجاوز فيها ســـعر خاتم 

الزواج مبلغ 2000 دوالر.

أعلن الممثل األميركي ويلمر فالديرما أنه طلب يد حبيبته عارضة  «
األزياء أماندا باتشيكو التي تصغره بـ11 عاما والتي بدورها وافقت على 

عرضه. وأعلن الممثل الخبر السعيد على حسابه الخاص على احد 
مواقع التواصل االجتماعي يوم األربعاء، حيث نشر صورة له وهو راكع 

على ركبة واحدة على صخرة أمام البحر في كاليفورنيا، وبيده خاتم 
الخطوبة وحبيبته أماندا تقف أمامه.

١٩
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اإلمارات تطلق “مسبار األمل” إلى المريخ في يوليو
وقــع نائــب رئيس دولة اإلمارات محمد بن راشــد آل مكتوم، 
وولــي عهــد أبوظبــي محمد بــن زايد آل نهيــان بقصر الوطن 
األمــل”  “مســبار  مــن  األخيــرة  القطعــة  علــى  أبوظبــي،  فــي 
الخارجــي  الجــزء  القطعــة  وتشــكل  المريــخ.   الستكشــاف 
واألخير من المسبار، وتحمل أسماء أعضاء المجلس األعلى 
التحــاد حكام اإلمــارات وتتزين بعبارة: “قــوة األمل تختصر 
المســافة بين األرض والســماء”. وقال آل مكتوم إن “مســبار 
األمل تجسيد واقعي لطموح زايد، رحمه هللا، بالوصول إلى 
الفضــاء، وخطوة جديدة في مســيرة االســتعداد للخمســين 
عامــا المقبلــة التــي نحتفــل فــي نهايتهــا بمئويــة اإلمــارات 
والوصــول بدولتنــا إلــى المراكــز األولــى عالميــا فــي مختلف 
المجــاالت”. مــن جهتــه أكــد آل نهيــان، أن “المشــروع يشــكل 
رسالة من اإلمارات إلى العالم بأن طموحها ال حدود له وأنها 
قادرة بسواعد أبنائها على تحويل التحديات إلى إنجازات”.
ويهدف مســبار األمل إلى دراســة حالة الطقس في الكوكب 
األحمــر وتأثيــر التغيرات في الطبقة الســفلى علــى الطبقات 
العليا وتالشي الغالف الجوي والتغيرات المناخية الموسمية 

ليقدم بيانات جديدة لإلنسانية ترصد للمرة األولى.
“مســبار  المريــخ  الستكشــاف  اإلمــارات  مشــروع  ويشــكل 

األمل”، الذي بدأ العمل به منذ نوفمبر 2015 نقطة تحول في 
تاريخ اإلمارات، حيث ساهم في دخولها رسميا إلى السباق 
26 مهمــة نجحــت فــي  بيــن  الفضــاء  العالمــي الستكشــاف 

الوصول إلى الكوكب األحمر أطلقتها 9 دول حول العالم.

وسيتم التحكم بالمسبار بشكل كلي من أراضي اإلمارات  «
وبأيدي فريق مركز التحكم األرضي التابع لمركز محمد 
بن راشد للفضاء. ويسهم المسبار الذي سينطلق في 
يوليو المقبل من مركز “تانيغاشيما” الفضائي جنوبي 

اليابان، ليصل إلى المريخ في فبراير 2021، بالتزامن مع 
احتفاالت دولة اإلمارات بيوبيلها الذهبي، في جملة من 

الدراسات العلمية لسطح وغالف الكوكب األحمر.

ابتكــر علمــاء مــا قالوا إنهــا أفضل 
حيــث  مــن  العالــم  فــي  بطاريــة 
الكفاءة، مما يعني أنها قادرة على 
العمل لمــدة 5 أيام متواصلة دون 

شحنها بالتيار الكهربائي.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
موقعهــا  علــى  البريطانيــة 
بــأن  الثالثــاء،  اإللكترونــي، 
ابتكــروا  أســتراليا  مــن  مطوريــن 
البطاريــة، التــي تســتخدم كبريت 

منخفض التكلفة في أقطابها.
أن  البطاريــة  هــذه  وســع  وفــي 
كهربائيــة،  مركبــة  أيضــا  تشــّغل 
لمســافة لنحو 1000 كلم من دون 

شحن.

وكان الباحثون األستراليون في  «
وقت سابق قدموا براءة اختراع 
هذه التكنولوجيا إلى السلطات 

في بالدهم.

أخيرا.. بطارية 
الهاتف الذكي 

تصمد 5 أيام
قالت رئيســة وزراء فنلندا الجديدة، ســانا مارين، إنها ستســمح للموظفين والعمال 
بقضــاء المزيــد مــن الوقت مع العائلة، ودعت إلــى تقديم جدول عمل مرن في البالد 

يتضمن العمل 4 أيام في األسبوع وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط.

وقالــت ســانا ماريــن، البالغــة مــن العمر 
34 عامــا وثانــي أصغــر رئيــس حكومة 
للعمــال  ستســمح  إنهــا  العالــم،  فــي 
والموظفيــن بقضاء المزيــد من الوقت 
وممارســة  وأحبائهــم  أســرهم  مــع 
هواياتهــم وغيرهــا من جوانــب الحياة 

مثل الثقافة.
النــاس  أن  “أعتقــد  قائلــة  وأوضحــت 
يســتحقون قضــاء المزيــد مــن الوقت 
مع أسرهم”، مضيفة أن “هذه الخطوة 
فــي  لنــا  بالنســبة  التاليــة  تكــون  قــد 

الحياة العملية”.

أسدلت الشرطة الستار على جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة عمرها 12 عاما، بعد 
أن باتت سلعة “باعها” والدها لرجل تعرضت على يديه لمحاولة اغتصاب.

فقد ألقت الســلطات في باكســتان القبض 
على رجل، بعد أن “باع” ابنته مقابل نحو 
فــي  قصــور  بمدينــة  وذلــك  دوالرات،   3

إقليم البنجاب شرقي البالد.
كما اعتقلت الشرطة أيضا المشتري، وفقا 

لما ذكرت تقارير صحافية محلية.
وكشــفت محطة “دون نيوز” الباكستانية، 

وقــوع  وقــت  عملهــا  فــي  كانــت  األم  أن 
اتفــاق البيــع، لكنها علمــت بالواقعة بعدما 
أخبرتها الطفلة. وبعد إجراء فحص طبي 
علــى الطفلــة، قــال األطبــاء إنهــا تعرضت 
الســلطات  ووجهــت  اغتصــاب.  لمحاولــة 
الباكســتانية تهمة “اإلتجار بالبشــر بغرض 

الجنس” لألب والمشتري.

فنلندا تقلص ساعات العمل.. والسبب “عائلي”

مقابل 3 دوالرات.. رجل يبيع ابنته لـ “مغتِصب”

رقصة فلكلورية خالل حفل بمناسبة الذكرى 
الـ 41 لسقوط نظام الخمير الحمر في 
العاصمة الكمبودية، بنوم بنه )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الضخمــة  الحرائــق  دخــان  وصــل 
التي تجتاح أســتراليا إلى تشيلي 
واألرجنتيــن، بعدمــا عبــر 12 ألــف 
الهــادئ،  المحيــط  فــوق  كيلومتــر 
حسبما أعلن جهازا رصد األحوال 
الجويــة فــي البلديــن األميركييــن 

الجنوبيين.
وقــال المســؤول فــي معهــد رصد 
تشــيلي  فــي  الجويــة  األحــوال 
أولــى  فــي  إنــه  أورا،  باتريســيو 
ســاعات الصبــاح “كانــت الشــمس 
تميل للون األحمر؛ بســبب سحابة 
مــن الدخــان الناجم عــن الحرائق” 

في أستراليا.

وتم رصد سحابة الدخان على  «
ارتفاع 6 آالف متر، ومن غير 

المتوقع أن تتسبب أي ظاهرة 
طبيعية بإنزالها إلى سطح األرض.

فــي  أميركيــة  ســلطات  وجهــت 
مدينــة لــوس أنجلــوس اتهامــات 
للمنتج الســينمائي السابق هارفي 
جرائــم  بارتــكاب  واينســتين 
ســاعات  بعــد  وذلــك  جنســية، 
فــي  محكمــة  أمــام  مثولــه  مــن 
فــي  محاكمتــه  لبــدء  نيويــورك، 
قضيــة االغتصــاب التــي أصبحت 
قضيــة محوريــة لحركــة “مــي تو” 

المناهضة للتحرش.

وقالت المدعية العامة لمنطقة  «
لوس أنجلوس، جاكي ليسي، 

إن اتهامات باالعتداء الجنسي 
على امرأتين العام 2013 وجهت 

لواينستين، الذي عرف بلقب 
“ذئب هوليوود”، ولم يتم الكشف 
عن هوية الضحيتين. وواينستين 

متهم باغتصاب امرأة واالعتداء 
جنسيًا على األخرى.

دخان حرائق 
أستراليا يصل 

أميركا الجنوبية

“ذئب هوليوود” 
يواجه السجن 

المؤبد
دانــت محكمــة في مدينة مانشســتر البريطانية مواطنــا باغتصاب 195 رجال 

على مدار عامين ونصف العام، وقضت بسجنه مدى الحياة. 

ويدعــى  المتهــم  القاضيــة  ووصفــت 
بأنــه “وحــش جنســي” ومضلــل  ســيناغا 
ولــن  بالواقــع حولــه”،  لــه شــعور  وليــس 
يكــون المجتمــع بمأمــن منــه إذا مــا بقــي 

طليقا.
بدوره اعتبــر نائب رئيس النيابة الملكية 
)شــمال غرب( إيان راشــتون، المتهم بأنه 
التاريــخ  فــي  غــزارة  المغتصبيــن  “أكثــر 

القانوني البريطاني”.

وقالــت المحكمــة إن المتهــم ارتكب نحو 
200 جريمــة اغتصــاب، وصــور ضحايــاه 
بهاتف محمول. ولم تحدد الشرطة حتى 
اآلن هوية ما ال يقل عن 70 من ضحاياه.

 وقال االدعاء العام، إن الجاني كان  «
يخدر ضحاياه قبل فعلته، فيما روى 

نحو 50 ضحية ممن حضورا أمام 
المحكمة بأنه كان يسكب لهم الشراب، 

مقدما نفسه على أن “رجل لطيف”.

“وحش جنسي” يغتصب 195 رجال في بريطانيا

ممثلة بوليوود أمريتا خانفيلكار تطلق حملة ترويجية لفيلمها الرومانسي 
القادم “ماالنج” في مومباي )أ ف ب(

وقال عدد من الضحايا إنه لم يكن لديهم أدنى فكرة عن تعرضهم لإليذاء أثناء غيابهم عن الوعي.

وصفــه  تــم  لمــا  شــابة  تعرضــت 
محاولتهــا  عنــد  القاســي،  بالعقــاب 
التقاط “ســيلفي” مع نمر في حديقة 

حيوانات.
روزاس  ناعومــي  الفتــاة  وباتــت 
صاحبــة الـــ30 عامــا، مهــددة بفقدان 
مــن  أكثــر  اقتربــت  عندمــا  ذراعهــا 
المرقــط  النمــر  قفــص  مــن  الــالزم 
اللتقــاط صــورة مــع الحيــوان الــذي 

هاجمها فجأة.
ووقــع الحــادث فــي حديقــة حيوان 
شــرقي  جنــوب  فيراكــروز  بواليــة 
الفتــاة  تلقــت  حيــث  المكســيك، 
إلــى  نقلهــا  قبــل  أوليــة،  إســعافات 

المستشفى “في حالة حرجة”.

وقــال مســؤولون فــي الحديقــة إن 
األمــان”  خــط  “تجــاوزت  ناعومــي 
لحظــة التقــاط الصــورة، ممــا جعلهــا 
فــي متناول النمر الذي نهش ذراعها 

وأصابها في وجهها.
وتســبب هجوم النمر في قطع أوتار 
رئيســة بالــذراع األيمــن، فيمــا يقول 
أطبــاء إنهــم قــد يكونــوا مضطــرون 
الستئصاله، وفقا لما نشرته صحيفة 

“ديلي ميل” اإلنجليزية.
ووافقــت إدارة الحديقــة علــى دفــع 
تكاليــف عــالج ناعومــي، حيــث إن 
الحيــوان شــن هجومــه مــن داخــل 
القفــص، ممــا يشــير إلــى خلــل فــي 

نظام تأمين الزوار.

عقاب قاس لفتاة أرادت التقاط “سيلفي” مع نمر

أفــراد مــن شــرطة البحريــن يســتعدون ألداء التدريبــات علــى الســالح فــي 
الســاحات الخارجيــة للقلعــة، ويظهر في الصورة أحد أفراد قســم الدراجات 

النارية والذي تأسس العام 1938.

نائب رئيس دولة اإلمارات وولي عهد أبوظبي يوقعان على “مسبار األمل”
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