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أظهرت بيانات حديثة انخفاض اشتراكات خطوط النقال وقرب تخليها 
عن عتبة المليوني مشـــترك، الذي حافظت عليه على مدى 8 ســـنوات في 

خضم التغييرات التنظيمية واالستهالكية في السوق المحلية.

اشتراكات النقال في أدنى مستوياتها

)07(

مصدر لـ “^”: ال رفع ألسعار البنزين

أسعار 
الجازولين 

والديزل 
على موقع 
“الوطنية 

للنفط والغاز”

نفـــى مصـــدر مطلع فـــي الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز 
لــــ ”البـــالد” مـــا تداوله نشـــطاء علـــى وســـائل التواصل 
االجتماعي أمس، بشأن تطبيق تسعيرة جديدة ألسعار 

البنزين اعتباًرا من أمس الموافق 12 يناير.
وتناقلت وســـائل التواصل أمس األول “بوســـت” يشير 
إلى أن أســـعار البنزين الممتاز ســـتصبح 160 فلًسا للتر 
الواحد، والجيد 125 فلًســـا، في حين أن هذه األســـعار 
أقـــرت فـــي 12 ينايـــر 2016، ثم أعيد رفعهـــا الحقا في 

)07(يناير 2018.
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“أم األلعاب” حصدت 69 ميدالية بينها 37 ذهبيةأكبر تظاهرة مسرحيةجرحى باحتجاجات العراق“القراشية” يحبون الشتاءالتحقيق مع المعلم الغشاش
أحالت وزارة التربية والتعليم  «

للتحقيق معلما وافدا 
متورطا بتغشيش طلبة 

جامعيين مقابل الحصول 
على 20 دينارا. جاء ذلك 

تفاعال مع ما نشرته “البالد” 
قبل أيام.

التسالي مثل الحب والمكسرات..  «
والمشروبات الساخنة مثل 

الزنجيل.. سيد موسم الشتاء 
لدى البحرينيين، إذ تشهد متاجر 

“القراشية” التي تبيع البهارات 
بأنواعها إقباال كبيًرا في هذا 

الموسم البارد.

تواصلت االحتجاجات الشعبية  «
في العراق وشملت مدينة 

الناصرية في محافظة ذي قار، 
وجامعة واسط في مدينة الكوت 
بمحافظة واسط، حيث سقط 59 
جريحا في مصادمات قرب مبنى 

الجامعة.

انطلقت الجمعة الماضي في  «
العاصمة األردنية )عمان( أكبر 

تظاهرة مسرحية في الوطن 
العربي وهي “مهرجان المسرح 
العربي في دورته الثانية عشرة” 

الذي تنظمه الهيئة العربية 
للمسرح في قصر الثقافة.

سجلت ألعاب القوى البحرينية حضورا  «
بارزا في 2019 بمسيرة متوهجة وإنجازات 

متميزة لتثبت “أم األلعاب” من جديد 
بأنها “رياضة الذهب” والواجهة المشرفة 

للمملكة بمختلف المحافل الخارجية، 
إذ حقق أبطالها وبطالتها 69 ميدالية 

متنوعة بينها 37 ذهبية.

قـــدم عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 
إلى أخيه صاحب الجاللة الســـلطان 
هيثـــم بن طارق آل ســـعيد ســـلطان 
صاحـــب  بوفـــاة  الشـــقيقة،  عمـــان 
بـــن  قابـــوس  الســـلطان  الجاللـــة 
ســـعيد )رحمـــه هللا( في قصـــر العلم 

بالعاصمة العمانية مسقط.
وأشـــاد جاللة الملـــك بمآثر ومناقب 
)رحمـــه  وجهـــوده  ودوره  الفقيـــد 
هللا( فـــي بنـــاء نهضة ســـلطنة عمان 
جميـــع  فـــي  وتطورهـــا  الحديثـــة 
وأمتـــه  شـــعبه  وخدمـــة  المجـــاالت 
العربية واإلســـالمية وإسهاماته مع 
إخوانـــه أصحـــاب الجاللة والســـمو 
في تأســـيس مجلس التعاون لدول 
أركان  وتوطيـــد  العربيـــة  الخليـــج 

مسيرته المباركة.

العاهل يقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس
جاللته يشــيد بمآثــر ومناقب الفقيــد ودوره في بنــاء النهضة

جاللة الملك يقدم التعازي والمواساة إلى السلطان هيثم بن طارق

المنامة - بنا
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باريــس ولنــدن وبرليــن: التطــورات األخيرة أبــرزت دور طهــران المزعزع

البنتاغون: ترامب مستعد لحوار غير مشروط مع إيران

دبي - العربية نت

مـــارك  األميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  قـــال 
إســـبر، أمس، إن الرئيس دونالد ترامب 
مســـتعد للحـــوار مـــع إيـــران مـــن دون 

شروط مسبقة.
وأوضح إســـبر لقناة “ســـي بي إس” أن 
الواليـــات المتحـــدة مســـتعدة لمحاورة 
إيـــران بشـــأن “مســـار جديد، وسلســـلة 
تدابيـــر تجعـــل من إيـــران بلـــدا طبيعيا 
أكثر”، بعد ســـاعات من تحذير الرئيس 
األميركي من ارتـــكاب “مجزرة جديدة 
بحق المتظاهرين السلميين” في البالد.

كمـــا صـــرح وزيـــر الدفـــاع بـــأن إدارة 
ترامـــب ال تتوقع مزيـــدا من الهجمات 
العســـكرية اإليرانيـــة ردا على الضربة 
األميركيـــة التـــي قتلـــت قائـــد فيلـــق 
ســـليماني.  قاســـم  اإليرانـــي  القـــدس 
الحكومـــة  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
داخلـــي  لتهديـــد  تتعـــرض  اإليرانيـــة 
بعـــد إســـقاطها طائـــرة ركاب مدنيـــة 

أوكرانيـــة. وقـــال إســـبر فـــي برنامـــج 
واجه األمة على قناة “ســـي بي إس”: 
“يمكنـــك أن ترى أن الشـــعب اإليراني 
يقف ويدافـــع عن حقوقـــه، وتطلعاته 

إلى حكومة أفضل - نظام مختلف”. 

مـــن  غضبهـــم  عـــن  اإليرانيـــون  وعبـــر 

إســـقاط الطائـــرة األوكرانيـــة )األربعـــاء( 

والتوضيحات المضللة لكبار المسؤولين 

)12(في أعقاب ذلك مباشرة.

أمل الحامد

علي الفردان

قوات األمن اإليرانية تحرس السفارة البريطانية في العاصمة طهران أمس )أ ف ب(
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اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  صـــرح 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
اتخـــذت  الـــوزارة  بـــأن  خليفـــة 
وتخفيـــض  بتأجيـــل  قـــرارات 
األقساط الشهرية لـ 157 مواطًنا 
مســـتفيًدا من خدمات إســـكانية 

الواقعـــة  الفتـــرة  فـــي  متنوعـــة 
و2019،   2015 العامـــي  بيـــن 
عبر الحـــاالت التي تعـــرض على 
لجنة اإلســـكان. وأوضـــح أنه تم 
الموافقة على 34 حالة في العام 

.2019

“اإلسكان”: تأجيل أقساط 157 مستفيدا
المنامة - وزارة اإلسكان

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف أن الحكومة وضعت 
خطة لتطوير الطرق الرئيسة ومنها 
شـــارع ريا الـــذي يخدم قـــرى الدير 
والســـماهيج وقاللـــي. وأضـــاف أنه 
تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد التصاميم 
االعتمـــاد  وتخصيـــص  التفصيليـــة 
جـــار  وحالًيـــا  للمشـــروع،  المالـــي 
التنسيق مع الجهات المعنية التخاذ 

اإلجراءات الالزمة لطرح المشروع 
في مناقصة عامـــة. وبدأت الوزارة 
مـــع مجلـــس  والتنســـيق  بالتعـــاون 
النـــواب تنفيذ حزمة من المشـــاريع 
التطويريـــة ذات الطابـــع الخدمـــي؛ 
تنفيًذا لتوجيهـــات ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

طرح تطوير شارع ريا في مناقصة عامة
المنامة - وزارة األشغال

رحيل الغرير... فنان العفوية والكوميديا
ناصر بن حمد يوجه “الخيرية الملكية” لرعاية أبناء الفقيد

وجه ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
مجلس أمناء المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة للتكفـــل برعايـــة 
أبنـــاء فقيـــد الوطـــن الفنـــان علـــي 

الغرير )رحمه هللا(. 
وصدم الشـــارع الفني والمسرحي 
فـــي البحرين برحيـــل الفنان علي 
الغريـــر، وهـــو مـــن أبـــرز الفنانيـــن 
فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي، 
إذ قـــدم مع الفنـــان خليل الرميثي 
أحـــد أنجح أدواره فـــي التلفزيون 

بمسلسل “طفاش”.
وفـــي اتصال هاتفي لــــ “البالد” مع 

أخ المرحـــوم علـــي الغريـــر، مبارك 
الغريـــر، أكـــد أن الفقيـــد لـــم يكـــن 
يشـــتك من أي علـــة أو مرض قبل 
بـــل كان يمـــارس حياتـــه  وفاتـــه، 

بصـــورة عادية جدا، حتـــى وافته 
المنيـــة صباح أمس بســـكته قلبية 
مفاجأة لم يستطع طاقم الطوارئ 

إنقاذه منها.

طارق البحار

)19 - ٠٣(



المنامة - بنا

قدم عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة خالص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته إلـــى أخيـــه صاحـــب 
الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق آل 
ســـعيد ســـلطان عمـــان الشـــقيقة، بوفـــاة 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان قابـــوس بن 
سعيد )رحمه هللا(، وذلك في قصر العلم 

بالعاصمة العمانية مسقط.
كما قدم جاللة الملك تعازيه ومواســـاته 

إلى أصحـــاب الســـمو كبار أفـــراد العائلة 
المالكـــة الكريمـــة، داعًيـــا المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يتغمد الفقيد الراحل بواســـع 
رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهم 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة جميـــل الصبـــر 
الملـــك  العـــزاء. وأشـــاد جاللـــة  وحســـن 
بمآثـــر ومناقـــب الفقيـــد ودوره وجهوده 
بنـــاء نهضـــة ســـلطنة  )رحمـــه هللا( فـــي 
عمـــان الحديثـــة وتطورهـــا فـــي جميـــع 
المجـــاالت وخدمة شـــعبه وأمته العربية 

إخوانـــه  مـــع  وإســـهاماته  واإلســـالمية 
أصحـــاب الجاللة والســـمو في تأســـيس 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
وتوطيد أركان مســـيرته المباركة، سائاًل 
هللا أن يوفـــق صاحب الجاللة الســـلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد إلكمال مسيرة 
التقدم والنماء لكل ما فيه خير وازدهار 

السلطنة وشعبها الشقيق.
وأعـــرب ســـلطان عمان صاحـــب الجاللة 
بـــن طـــارق آل ســـعيد  الســـلطان هيثـــم 

الشـــقيقة عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك علـــى مشـــاعر 
جاللتـــه األخوية الصادقـــة الكريمة التي 
تعكس عمق العالقـــات األخوية الوثيقة 
التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
أن  قدرتـــه  جلـــت  البـــاري  إلـــى  ضارًعـــا 
يحفـــظ جاللـــة الملـــك ويمتعـــه بموفـــور 
الصحـــة والســـعادة. وعـــاد جاللـــة الملك 
إلـــى أرض الوطـــن بحفـــظ هللا ورعايته 

في وقت الحق أمس.

ــان ــم ع ــة  ــض ــه ن بـــبـــنـــاء  ودوره  ــد  ــي ــق ــف ال ــاقـــب  ــنـ ومـ بـــمـــآثـــر  ــاد  ــ ــ أش جـــالـــتـــه 

جاللة الملك يقدم التعازي للسلطان هيثم في وفاة السلطان قابوس

المنامة - بنا

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهد يتلقون شكر البرهان

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  آل خليفة وولي  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
من  جوابية  شكر  برقيات  خليفة  آل  حمد 
رئيس مجلس السيادة االنتقالي بجمهورية 
ــفــريــق أول ركـــن عــبــدالــفــتــاح  الـــســـودان ال
في  المعزية  برقيتهم  على  ردا  الــبــرهــان؛ 

ضحايا حادث مصنع بالخرطوم.
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جاللة الملك يقدم التعازي والمواساة للسلطان هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد 

القائد العام يزور سفارة عمان لتقديم واجب العزاء
ـــة ـــة المبارك ـــيرة النهض ـــي مس ـــوس ف ـــد قاب ـــارز للفقي ـــدور الب ـــتذكر ال اس

قـــام القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
ســـلطنة  لســـفارة  بزيـــارة  خليفـــة  آل 
ُعمان الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين، 
وكان في اســـتقباله نائب رئيس البعثة 
المملكـــة  لـــدى  ُعمـــان  بســـفير ســـلطنة 
محمد البلوشـــي وعدد من المسؤولين 
بالســـفارة، إذ قدم واجـــب العزاء بوفاة 
بـــإذن هللا تعالـــى جاللـــة  لـــه  المغفـــور 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد، معبرا عن 
خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته بهذا 
المصاب الجلل لفقيـــد األمتين العربية 
البـــارز  الـــدور  واإلســـالمية، مســـتذكرا 
للفقيـــد فـــي مســـيرة النهضـــة المباركة 
والنمـــاء  والعطـــاء  بالخيـــر  والحافلـــة 
لســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة منـــذ توليـــه 
مقاليـــد الحكم، والتي شـــملت مختلف 
المجاالت ومؤسســـات الدولة، كما نوه 
بمواقـــف الفقيـــد المشـــرفة والحكيمـــة 
ودعم مسيرة العمل الخليجي والعربي 
واإلسالمي، سائالً هللا العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد الراحل السلطان قابوس 
بـــن ســـعيد بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه 

وأن يســـكنه فســـيح جناتـــه ويجزيـــه 
عـــن وطنـــه وأمتـــه خيـــر الجـــزاء وأن 
يلهم العائلة الحاكمة والشـــعب الُعماني 
الشقيق جميل الصبر والسلوان وحسن 

العزاء.

رافق القائد العام لتقديم واجب العزاء 
وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركـــن 
عبدهللا النعيمي، ووكيل وزارة الدفاع 
اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفـــة، ومدير ديـــوان القيـــادة العامة 

اللـــواء الركـــن حســـن ســـعد، ومســـاعد 
رئيـــس هيئة األركان لإلمداد والتموين 
اللـــواء الركـــن بحري يوســـف مال هللا، 
قـــوة دفـــاع  وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط 

البحرين.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

تعزيز التعاون الدفاعي مع القوات الجوية األميركية
اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، فـــي 
القيـــادة العـــام أمـــس، قائـــد القيادة 
المركزيـــة للقوات الجوية األميركية 
JOSEPH T. GUASTEL�  الفريـــق
لـــه، بحضـــور  المرافـــق  LA والوفـــد 
وزيـــر شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن 
هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا 
األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 

لقـــوة دفـــاع البحرين بقائـــد القيادة 
المركزيـــة للقوات الجوية األميركية 
والوفـــد المرافـــق، مشـــيدا بعالقات 
الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 

األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
وســـبل تعزيزهـــا ومـــا تشـــهده مـــن 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  تطـــور 
خصوصا مـــا يتعلق منها بالتنســـيق 

العسكري والتعاون الدفاعي.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
ســـعد، ومساعد رئيس هيئة األركان 
الركـــن  اللـــواء  والتمويـــن  لإلمـــداد 
بحري يوسف أحمد مال هللا، وقائد 
سالح الجو الملكي البحريني اللواء 
الركن طيار الشـــيخ حمد بن عبدهللا 
آل خليفة، ومدير التعاون العسكري 
اللـــواء الركـــن بحـــري محمد هاشـــم 
الســـادة، وعدد من كبـــار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

زار رئيـــس أركان القـــوات الجويـــة 
اإلســـالمية  باكســـتان  لجمهوريـــة 
الفريق أول طيار مجاهد أنور خان، 
صبـــاح أمس األحـــد، الســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي، حيـــث كان في 
اســـتقباله قائد ســـالح الجو الملكي 
البحريني اللواء الركن طيار الشيخ 
حمـــد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، وعدد 

من الضباط.

وخـــالل الزيـــارة قـــام رئيـــس أركان 
القوات الجوية لجمهورية باكستان 
اإلســـالمية بجولـــة اطلـــع فيها على 
عدد من أســـلحة ومنظومات سالح 
الجو الملكي البحريني، كما اســـتمع 
إلـــى إيجـــاز عـــن تنظيـــم وواجبات 
الســـالح ومراحل تشـــكيله وتطوره 
ومنظومـــات األســـلحة العاملـــة في 

السالح.

... ويزور سالح الجو الملكي البحريني

الرفاع - قوة دفاع البحرين

قـــام رئيـــس أركان القـــوات الجوية 
اإلســـالمية  باكســـتان  لجمهوريـــة 
الفريـــق أول طيار مجاهد أنور خان 
بزيارة إلى المتحف العســـكري لقوة 
دفـــاع البحرين صبـــاح أمس، حيث 
كان فـــي االســـتقبال اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفة 
وكيـــل وزارة الدفاع، واللواء محمد 
اإلعـــالم  مديـــر  الكبيســـي  قطامـــي 

والتوجيه المعنوي.

وخالل الزيـــارة اطلع رئيـــس أركان 
القوات الجوية لجمهورية باكستان 
اإلســـالمية علـــى مختلـــف قاعـــات 
تضـــم  التـــي  المتحـــف،  وأقســـام 
تشـــكيلة مـــن المقتنيـــات التاريخية 
العســـكرية  الفنيـــة  واللوحـــات 
والنماذج التي تعد أرشـــيفا توثيقيا 
للتاريـــخ العســـكري البحرينـــي فـــي 
العصـــر الحديث والمعاصـــر، كما تم 

تقديم شرح مفصل عنها.

رئيس أركان القوات الجوية 
الباكستانية يزور المتحف العسكري



المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أمـــس، 
جمهورية باكســـتان اإلســـامية محمد 

إبراهيم.
ورحـــب الوزير بالســـفير، مشـــيدا بدور 
التعـــاون  أوجـــه  تعزيـــز  فـــي  الســـفارة 
وتقديم أفضل الخدمات لرعايا مملكة 

البحرين لدى باكستان. 
وتـــم خال اللقاء، اســـتعراض مجاالت 
التعـــاون األمني بيـــن البلدين في إطار 
العمـــل علـــى تطويـــر عاقـــات التعاون 

والتنسيق المشترك. 
وأعـــرب الســـفير عـــن شـــكره وتقديره 
لوزيـــر الداخليـــة علـــى تواصلـــه الدائم 
وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

تطوير التعاون األمني مع باكستان

local@albiladpress.com03

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- بنا

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
امس، عضـــو مجلس النـــواب أحمد 

األنصاري. 
عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك، والتـــي من شـــأنها تعزيز 
وزارة  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 

الداخلية ومجلس النـــواب، تحقيقًا 
لمزيد من األمن واالستقرار.

بجهـــود  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
أعضاء مجلس النواب ومشاركتهم 
االيجابيـــة، بمـــا فيـــه خيـــر للوطـــن 
والمواطنيـــن. حضـــر اللقـــاء المدير 
للمباحـــث  العامـــة  لـــإدارة  العـــام 

واألدلة الجنائية.

العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  تســـلم 
الســـعودية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مـــن  رســـالة 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قام بتســـليمها ســـفير مملكة 
البحريـــن في الرياض الشـــيخ حمود 

بن عبدهللا آل خليفة. 
ونقـــل الشـــيخ حمود بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة تحيـــات عاهـــل البـــاد، إلـــى 
عاهـــل  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
المملكة العربية الســـعودية وتمنياته 

لـــه دوام الصحة والعافيـــة، وللمملكة 
دوام  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

التقدم واالزدهار.
مـــن جانبـــه، كلـــف خـــادم الحرميـــن 
أطيـــب  بنقـــل  الســـفير  الشـــريفين 
الملـــك،  لجالـــة  وتقديـــره  تحياتـــه 
العربيـــة  المملكـــة  حـــرص  مؤكـــًدا 
تعزيـــز  علـــى  الدائـــم  الســـعودية 
مـــع  التاريخيـــة  األخويـــة  العاقـــات 
مملكـــة البحرين على كافة األصعدة، 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن مزيـــًدا من 

الرقي والرخاء.

تعزيز التنسيق بين”الداخلية” و“النواب”

خادم الحرمين يتسلم رسالة من جاللة الملك
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بتوجيهـــات من محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، قـــام فريق عمل مـــن المحافظة، 
برئاســـة مدير إدارة الهندسة واالستثمار 

خالـــد حاجـــي بزيـــارة ميدانيـــة لمنطقـــة 
الرفاع الغربي، لتفقد احتياجات األهالي 

الخدمية والتنموية.
وأكـــد مدير ادارة الهندســـة واالســـتثمار 
ســـمو  مـــن  المحافظـــة وبتوجيهـــات  أن 
المحافظ تحرص على التواصل المستمر 
مع األهالي من خال الزيارات الميدانية 
الرفـــاع  بينهـــا  ومـــن  المناطـــق،  لجميـــع 
الغربـــي لمتابعة احتياجـــات األهالي عن 
قرب ووضـــع التصـــورات الازمة لتنفيذ 
حزمة من المشـــاريع الخدمية والتنموية 

التي تلبي تطلعات المواطنين.
بيـــن  تعاونـــا وثيقـــا  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
الجهـــات  مـــن  والعديـــد  المحافظـــة 
الحكومية والخاصة لضمان اإلسراع في 
تنفيذ المشـــروعات والتأكد من مســـتوى 
جودتهـــا بمـــا يوفر لألهالي ســـبل الراحة 

في تلقي مختلف الخدمات.
وخـــال الزيـــارة الميدانيـــة، قـــام الفريق 
بمتابعة مشـــروع تطوير وترميم حديقة 
وعين )أم غويفة(، التي تعتبر من المعالم 
التاريخيـــة المهمة في المحافظة ويعتبر 

المشـــروع أحـــد التوصيـــات الصادرة من 
المجلـــس التنســـيقي للمحافظـــة والتـــي 
يجري العمل فيها. كما قام الفريق بزيارة 
يأتـــي ضمـــن  والـــذي  الحنينيـــة،  منتـــزه 
المشـــاريع التي تقام في المنطقة، حيث 
تابع ســـير اإلجـــراءات التي تـــم اتخاذها 
بيـــن المحافظـــة والعديـــد مـــن الجهـــات، 

إلبراز وتطوير هذا الموقع التاريخي.
المحافظـــة  أن  حاجـــي  خالـــد  وأكـــد 
لتطويـــر  عمـــل  خطـــة  لديهـــا  الجنوبيـــة 
مختلـــف المواقـــع التاريخيـــة والحفـــاظ 

عليهـــا كمـــوروث شـــعبي مهـــم، وتعمـــل 
علـــى توثيـــق المعلومـــات الخاصـــة بكل 
ليكـــون حاضـــرا  وإبـــرازه  تراثـــي  معلـــم 
فـــي أذهـــان الشـــباب واألجيـــال القادمة 
لمملكـــة  الحضـــاري  العمـــق  بمـــا يعكـــس 
البحريـــن وشـــعبها. وقـــام الفريـــق خال 
الزيـــارة باالســـتماع إلـــى أهالـــي الرفـــاع 
الغربي بشـــأن ماحظاتهم واقتراحاتهم 
واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، حيث 
تم التأكيد على أنه ســـيتم دراسة جميع 
المقترحـــات واالحتياجـــات والعمل على 

تحقيقها. من جهتهم، أشاد أهالي الرفاع 
الغربي بما توليه المحافظة الجنوبية من 
حرص واهتمام بالتواصـــل الميداني مع 
المواطنين والتعرف على متطلباتهم عن 
قـــرب، منوهين إلى أن هذا النهج له أثره 
الفاعل في تحقيق الشـــراكة المجتمعية 
وبما يســـهم في تنفيذ مختلف المشاريع 
والمبـــادرات التـــي تدعـــم التنميـــة التـــي 
تشـــهدها المحافظة الجنوبية في شـــتى 

المجاالت.

عوالي - المحافظة الجنوبية

د احتياجات الرفاع الغربي ق ل من “الجنوبية” يتف م فريق ع

“الخيرية الملكية” تتكفل برعاية أبناء الغرير
ـــة ـــراءات الالزم ـــذ اإلج ـــة تتخ ـــد... والمؤسس ـــن حم ـــر ب ـــن ناص ـــه م بتوجي

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس أمناء المؤسســة الخيرية الملكية ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للتكفل برعاية أبناء فقيد الوطن الفنان علي الغرير )رحمه هللا(.

األميـــن  نقـــل  المناســـبة  وبهـــذه 
العـــام للمؤسســـة الخيريـــة الملكية 
مصطفى السيد تعازي سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة إلى أســـرة 
الفنـــان علي الغريـــر وجميع محبيه 

وجمهوره.
وبيـــن الســـيد أنه بناء علـــى توجيه 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
المؤسســـة  قامـــت  فقـــد  خليفـــة 
الخيرية الملكية باتخاذ اإلجراءات 

الازمـــة لتقديـــم الرعايـــة والكفالـــة 
ألبنـــاء الفقيـــد الفنـــان علـــي الغرير 

)رحمه هللا(.
هـــذا  أن  الســـيد  مصطفـــى  وبيـــن 
التوجيـــه الكريم من ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة يأتـــي 
تقديـــرا للفنـــان الكبيـــر علـــي الغرير 
ورســـم  خدمـــات  مـــن  قدمـــه  ومـــا 
طـــوال  واالبتســـامة  الفرحـــة 
مشـــواره الفني وســـاهم في إسعاد 

وقـــدم  والمســـتمعين  المشـــاهدين 
فيـــه فنـــا راقيـــا وإبداعـــا كان محل 
محبـــة وإعجـــاب وتقديـــر الجميـــع، 
مـــن الصغار والكبـــار، بما يقدمه من 
أدوار فنيـــة خدمت قضايا المجتمع 
ســـبحانه  هللا  ســـائًا  البحرينـــي 
وتعالى أن يرحم الفنان الكبير علي 
الغريـــر وأن يدخلـــه فســـيح جناتـــه 
وأن يلهـــم ذويـــه وأســـرته ومحبيه 

الصبر والسلوان.

 المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بتوجيهات من 
سمو الشيخ 

خليفة بن علي

“التربية” تحيل معلم الرياضيات الغشاش للتحقيق
ــان ــح ــت االم ــة  ــابـ إجـ ــن  عـ ديـــنـــارا   20 ــه  ــقــاضــي ت وثـــقـــت   ”^“

أحالــت وزارة التربيــة والتعليــم للتحقيــق معلمــا وافــدا متورطــا 
بتغشيش طلبة جامعيين مقابل الحصول على 20 دينارا.

وأفــادت الــوزارة “البــالد” على ما نشــرته الصحيفة مــن خبر قبل 
أيــام بأنــه “تــم تحويــل الموضــوع للجهــات المختصــة بالــوزارة 
للتحقــق فــي وقائعهــا تمهيدا التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بهذا 

الخصوص”.

وكانـــت “البـــاد” قد نشـــرت خبرا يوم 
الســـبت الماضي عن توثيق الصحيفة 
حالـــة تـــورط معلـــم وافـــد بتغشـــيش 
طلبـــة جامعييـــن يـــؤدون امتحانـــات 
 20 مقابـــل  الرياضيـــات  لمقـــررات 
دينـــارا عـــن إجابة االمتحـــان.  )وصلة 

الموضوع:
h t t p : /  / w w w . a l b i l a d p r e s s .
com/ newspaper/619510 /4106 .html (.

الـــذي  المعلـــم  قصـــة  وتتلخـــص 
اشـــتهر عنـــه تقديـــم مـــا يســـميها 
بتواصـــل  للطلبـــة،  “مســـاعدة” 
معـــه،  متـــدن  بمســـتوى  تاميـــذ 
للحصول على مســـاعدته بإجابة 
األســـئلة، ويجري ذلـــك من خال 
إرســـال الطالب لصورة من ورقة 
االمتحـــان - أثنـــاء أدائـــه - وفور 
اســـتام المعلم بمدرسة حكومية 

للصورة عبر “الواتســـاب”، يشـــرع 
فـــي كتابـــة اإلجابـــات، وإرســـالها 

مجددا للطالب عبر “الواتساب”.

علـــى  إجابتـــه  فتـــرة  أن  علمـــا   
األســـئلة تكـــون وهـــو علـــى رأس 

الوظيفة.

لجنة لمكافحة المخازن في األحياء السكنية
ـــة ـــات المروري ـــا لالزدحام ـــن وتخفيف ـــالمة المواطني ـــى س ـــا عل ـــف: حفاظ خل

رحــب وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام 
خلف بمقترح بلدي بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الخدمية المعنية 
والمجلــس البلــدي، لتســريع وتيرة اإلجــراءات الالزمة حيــال مخالفات 

المخازن داخل األحياء السكنية.

يتعلـــق  فيمـــا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
بالمخـــازن التـــي تنشـــأ عـــن طريق 
تغيير اســـتخدام مواقف السيارات 
في المباني واســـتخدامها ألغراض 
التخزيـــن، فـــإن البلديـــة المختصة 
وتحريـــر  رصـــد  عمليـــة  تتولـــى 
المخالفـــات بشـــأنها، اســـتنادًا إلـــى 
أحـــكام قانـــون تنظيـــم المباني إلى 

جانب أحكام قانون البلديات.
ولفت إلى أن البلدية كذلك تختص 
بعمليـــات  المرتبطـــة  بالمخـــازن 
الشـــحن والتفريـــغ التـــي تتـــم فـــي 
األبنيـــة  داخـــل  العامـــة  الســـاحات 

ألحـــكام  وفقـــا  وذلـــك  العمرانيـــة، 
العامـــة  الطـــرق  إشـــغال  قانـــون 

والئحته التنفيذية.
وأكـــد عـــدم وجود مانـــع من وجود 
بيـــن  مشـــترك  وتعـــاون  تنســـيق 
الجهـــة المختصة وجميـــع الجهات 
المعنيـــة للحـــد مـــن هـــذه الظواهـــر 
غيـــر الحضاريـــة، والتـــي قـــد تمثل 
المواطنيـــن  ســـامة  علـــى  خطـــرًا 
داخـــل المناطـــق الســـكنية وتـــؤدي 
إلـــى االزدحام المـــروري داخل هذه 

المناطق.
وبيـــن أن الجهـــات المختصة تقوم 

باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمة 
حســـب القوانيـــن واألنظمـــة لتلـــك 
المخالفـــات، ومن ضمنهـــا مخاطبة 

بـــوزارة  التجـــاري  الســـجل  إدارة 
الصناعة والتجارة والسياحة وذلك 

لكون المخالفة من اختصاصها.

خالل إحدى عمليات إزالة المخازن المخالفة )أرشيفية(

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة



أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، أن اليـــوم الدبلوماســـي 
الذي تفضـــل بتخصيصه عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بـــات حدًثـــا ســـنوًيا فريـــًدا يبعـــث علـــى الفخر 
واالعتزاز؛ لما للدبلوماســـية البحرينية من دور 
مهم ومســـاند للمســـيرة الزاخرة من اإلنجازات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن علـــى مختلف 
أســـس  علـــى  ذلـــك  فـــي  مســـتندة  األصعـــدة، 
قويـــة ومتينـــة فـــي تحركاتهـــا وعلـــى رأســـها 
الرعاية الدائمة والتوجيهات الســـديدة لجاللة 
الملـــك، ونهـــج جاللته اإلصالحـــي الذي أحدث 
تطـــورات كبيـــرة على المســـتويات السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، التي تعـــد ركيزة 
مهمة للدبلوماســـية البحرينية وعاماًل جوهرًيا 
مـــن عوامـــل نجاحهـــا وفاعليتهـــا فـــي تحقيق 

مقاصدها.
جاء ذلك لدى افتتاح وزير الخارجية، للملتقى 
الدولـــة  وزيـــر  بحضـــور  أمـــس،  الدبلوماســـي، 
الـــوزراء  الخارجيـــة عضـــو مجلـــس  للشـــؤون 

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة عـــادل 
الجبيـــر، واألمين العام لمجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربية عبداللطيـــف الزياني والوزراء 
بالملتقـــى  المشـــاركين  المســـؤولين  وكبـــار 

وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة عـــن عميـــق شـــكره وتقديـــره لحـــرص 
المشـــاركين علـــى طـــرح مـــا لديهـــم مـــن رؤى 
وتصـــورات متميزة وأفكار ثريـــة بما يمتلكونه 
ناجحـــة  وممارســـات  متراكمـــة  خبـــرات  مـــن 
ومفيـــدة، ســـتكون معـــارف ودوافـــع إضافيـــة 
لرؤســـاء البعثات الدبلوماســـية الذين يحملون 
رســـالة نبيلة ويقومون بجهود وطنية ملموسة 
فـــي تمثيـــل بلدهـــم بالخـــارج أفضـــل تمثيـــل، 
ويحرصون باســـتمرار على تعزيز دور البعثات 
الدبلوماســـية لتحافظ سياسة مملكة البحرين 
الخارجية على ســـماتها التي تميزها كسياســـة 

نشطة ومبادرة وفاعلة ومتزنة.
وأوضح وزير الخارجية أن السياسة الخارجية 
لمملكـــة البحريـــن تلتزم بأهداف رئيســـة، ومن 
أهمها تأكيد ســـيادة واستقالل مملكة البحرين 

ووحـــدة أراضيهـــا وحمايـــة أمنهـــا والدفاع عن 
مصالحها وتعزيز مكانتها وســـمعتها الخارجية 
إلـــى  إضافـــة  الحضاريـــة،  وترســـيخ صورتهـــا 
توطيد عالقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة 
اإلقليميـــة  المنظمـــات  مـــع  التعـــاون  وتطويـــر 
والدوليـــة، وتبنـــي العمل الجماعـــي في الدفاع 
عـــن القضايـــا العربيـــة واإلســـالمية وترســـيخ 
القيم والمبادئ اإلنســـانية كالســـالم والتعايش 
والحـــوار بيـــن مختلـــف الثقافـــات والشـــعوب، 
والتصـــدي للتحديـــات التـــي تواجـــه المجتمـــع 
الدولي بأســـره ومن أخطرهـــا العنف والتطرف 
واإلرهـــاب بـــكل صـــوره وأشـــكاله، وسياســـات 
األمـــن  لزعزعـــة  تســـعى  التـــي  الـــدول  بعـــض 

واالستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
العربيـــة  بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس  عضـــو 
الســـعودية الشـــقيقة، عمق العالقـــة بين مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية، التي تمتد 
إلى قرون وليس إلى ســـنوات أو عقود، منوًها 
إلـــى تطابق وتوافق الـــرؤى الدائم بين البلدين 
الشـــقيقين فـــي مواجهـــة التحديـــات؛ بفضـــل 

حكمة قيادة البلدين وما تتســـم به سياساتهما 
من تـــوازن وعقالنيـــة وبعد نظر، مشـــدًدا على 
قدرة البلدين الشـــقيقين على مواصلة تحقيق 
اإلنجازات ومواجهة التحديـــات المختلفة في 

ظل التعاون والتنسيق المشترك بينهما.
وتضمن االفتتاح عرًضا لفيلم عن الدبلوماسية 
البحرينية بين الماضي والحاضر والمســـتقبل، 
إضافـــة إلـــى تكريـــم الفائزيـــن بجوائـــز التميـــز 
الدبلوماســـي، إذ حصلت البعثة الدائمة لمملكة 
البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي نيويورك 
علـــى جائـــزة أفضـــل الممارســـات فـــي التمثيل 
الدبلوماســـي عـــن اعتمـــاد مشـــروعي القرارين 
المقدميـــن مـــن مملكـــة البحريـــن بشـــأن إعالن 
4 أبريـــل يوًمـــا دولًيا للضمير و4 ديســـمبر يوًما 
االتصـــال  إدارة  وحصلـــت  للمصـــارف،  دولًيـــا 
علـــى جائـــزة أفضـــل الممارســـات فـــي العمـــل 
الدبلوماســـي عن حملة “أمناكم هللا”، وحصلت 
ســـفارة مملكة البحرين لدى مملكة تايلند على 
جائـــزة الريـــادة اإلدارية، وحصلـــت مريم نبيل 
آل شـــريف علـــى جائـــزة الدبلوماســـي المتميز 
- فئـــة الديـــوان العـــام، عـــن مبـــادرة تحديـــث 

أســـطول ســـيارات بعثات مملكـــة البحرين في 
عبدالعـــال  ســـعيد  محمـــود  الخـــارج، وحصـــل 
من ســـفارة مملكـــة البحرين لـــدى اليابان، على 
جائزة الدبلوماسي المتميز - فئة بعثات مملكة 

البحرين بالخارج عن مبادرة نحن أصدقاء.
وبـــدأت جلســـات الملتقى الدبلوماســـي، صباح 
أمس، إذ تناولت الجلســـة األولـــى في الملتقى 
“العمـــل الحكومـــي.. األهـــداف والمســـتجدات” 
والتـــي قـــام بإدارتهـــا وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون الدولية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، وتحـــدث فيهـــا كل مـــن وزيـــر شـــؤون 
مجلـــس الوزراء محمد المطـــوع ووزير المالية 

واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة.

وشـــملت الجلســـة الثانية حوار خاص “ثقافتنا 
منطلق لمكانتنا الدولية” لرئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة، وقامـــت بمحاورتهـــا المديـــر التنفيذي 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيـــرة بنـــت خليفة آل 
خليفة، بينما تناولت الجلسة الثالثة “االقتصاد 
الوطنـــي في ســـياقاته العالميـــة” وتحدث فيها 
الرئيـــس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية 

خالد حميدان.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفـــة، أمس، مع وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة عضـــو مجلس 
الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
عادل الجبير، بحضور األمين العام لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية عبداللطيف 
الزيانـــي. وتـــم اســـتعراض المســـار المتميـــز 
للعالقات األخوية التاريخية والراسخة بين 
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة وما تتســـم بـــه من رقـــي وازدهار 

علـــى المســـتويات كافـــة، وتأكيـــد التشـــاور 
المســـتمر والتنســـيق الوثيـــق بيـــن البلديـــن 
الشقيقين إزاء جميع القضايا وفي مختلف 
المحافـــل الدوليـــة. كمـــا تم تبـــادل وجهات 
النظـــر عـــن ســـبل تعزيـــز مســـيرة مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، والتباحث 
فـــي  والمســـتجدات  التطـــورات  أهـــم  إزاء 
المنطقـــة ودعـــم المســـاعي الراميـــة لتعزيز 
األمـــن والســـلم علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 

والدولي.

استعراض مسار العالقات التاريخية مع السعودية

ـــة ـــدم البحريني ـــبيكة لتق ـــرة س ـــزة األمي ـــرة بجائ ـــادة كبي إش
أكـــد عـــدد مـــن المســـؤولين فـــي القطاع 
أهميـــة  واألهلـــي  والخـــاص  الحكومـــي 
التطورات التـــي أدخلها المجلس األعلى 
للمـــرأة على النســـخة السادســـة لـ “جائزة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت ابراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة 
تلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرين  البحرينيـــة”، 
التطـــورات تعكـــس واقـــع تقـــدم المـــرأة 
البحرينية، وتتيح لمزيد من المؤسسات 
واألفراد االســـتفادة مـــن الجائزة كمنهج 
عمل علمي متقدم لدعم المرأة البحرينية 
العاملة وإدمـــاج احتياجاتها في التنمية 
وتكافـــؤ الفرص.وقالـــت مديـــر السياســـات 
اإلســـكانية والتخطيط االســـتراتيجي بوزارة 
آل  خليفـــة  بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  اإلســـكان 
خليفـــة إن “الجائزة فرصـــة لنا جميعا، تحفزنا 
الداعمـــة  واإلجـــراءات  السياســـات  لتطويـــر 

للمـــرأة، وتالفي أية ثغـــرات أو قصور موجود 
في عملنـــا بالوزارات، وتســـاعدنا على معرفة 
النقـــاط الواجـــب التركيـــز عليهـــا، فـــي العمـــل 
النوعـــي للوزارة أو الجهـــة المعنية وإبراز دور 

المرأة في هذه األمور”.
وخصـــت بالذكر مواكبـــة الجائـــزة لإلنجازات 
البارزة التي حققتها المرأة البحرينية، وقالت: 
تجســـد ذلـــك فـــي تغيير مســـمى الجائـــزة من 
تمكيـــن المـــرأة إلى تقـــدم المـــرأة، حيث باتت 
المرأة البحرينية قادرة بذاتها على المساهمة 
في تنمية ذاتها وأســـرتها ومجتمعها ووطنها، 

تماما كما هو الرجل.
فيمـــا قالت مريم جمعان عضـــو لجنة الجائزة 
“نعمـــل فـــي اللجنة علـــى تعديـــل المعايير بما 
يتـــالءم مـــع تطـــور الجائـــزة، والجهـــود التـــي 
والمؤسســـات  والهيئـــات  الـــوزارات  تقدمهـــا 

المختلفة في تطوير المرأة البحرينية”.
وأشـــارت إلى “التطوير المســـتمر للجائزة منذ 
انطالقتها، شمل معايير الجائزة والفئات التي 

تستطيع المشاركة”.
وأّكـــد المدير العام لمعهـــد اإلدارة العامة )بيبا( 
رائـــد شـــمس أهميـــة مبـــادرة مختلـــف جهات 

القطـــاع العام، وحتى الخـــاص، البتكار برامج 
وخطـــط وأدوات تعـــزز حضـــور المـــرأة لديها 

وتدعم تفعيل طاقتها.
فـــي  للعمـــل  المنظمـــة  القوانيـــن  إن  وقـــال 
القطاعيـــن الحكومـــي والخاص فـــي البحرين 
ال يمكـــن أن تمثـــل عائقًا أمام أصحـــاب القرار 
الســـاعين إلى إطالق مبـــادرات مبتكرة لدعم 
تقـــدم المرأة داخل مؤسســـاتهم، وبما يســـمح 
للرجـــل والمرأة على حد ســـواء مـــن التوفيق 

بين التزاماتهم األسرية والعملية.
التمييـــز  محكمـــة  وكيـــل  قالـــت  بدورهـــا، 

المستشـــارة معصومـــة عبدالرســـول: “اطلعنا 
على المعايير التي تم تحديدها ويمكن البناء 
عليها في اختيـــار الفائزين في الجائزة، وهذا 
األمـــر خلـــق لدينـــا حماســـا غيـــر عـــادي إلبراز 
لـــدى  الموجـــودة  والمشـــروعات  المبـــادرات 
المجلس األعلى للقضاء فيما يتعلق بالمرأة”.

للعالقـــات  المســـاعد  العـــام  األميـــن  وقالـــت 
الشـــورى  فـــي مجلـــس  والبحـــوث  واإلعـــالم 
فوزية الجيب “تشـــارك األمانة العامة لمجلس 
الشـــورى فـــي الجائـــزة للمـــرة الثالثـــة، وفـــي 
الســـابق حصلنـــا على المركـــز الرابـــع في هذه 

الجائـــزة، ولدينا الطموح هـــذا العام بالوصول 
إلـــى المركز األول”، لكنها أردفت “ليس الهدف 
مـــن مشـــاركتنا تحقيق المركـــز األول، بقدر ما 
هـــو تحقيـــق رؤيـــة الجائـــزة، ونحن ننظـــر لها 
كمنافسة إيجابية مع باقي الجهات والوزارات 

تصب في صالح تقدم المرأة البحرينية”.
وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة البحرينيـــة لتنميـــة 
مـــن  جـــزءا  “كوننـــا  الســـيد  خديجـــة  المـــرأة 
المجتمـــع المدني ونشـــارك في الجائـــزة، فإننا 
التـــي  والبرامـــج  الخدمـــات  بتجويـــد  نقـــوم 
تقـــدم للمـــرأة، بحيـــث يمكننـــا قيـــاس مـــدى 
التقـــدم الـــذي حققنـــاه علـــى ضـــوء األهـــداف 
الخاصة بالجائزة، والمشـــاريع الموجهة للمرأة 
البحرينية التي يســـتفيد منها المجتمع عموما 

وليس المرأة فقط”.
وأضافـــت “الجائـــزة تحفزنا للتنافـــس لما فيه 
الصالـــح العـــام للمـــرأة، ونحـــن فخـــورون بمـــا 
حققته مملكة البحريـــن من إنجاز متمثل في 

غلق 62 % من الفجوة بين الجنسين”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صـــرح وكيـــل وزارة اإلســـكان الشـــيخ عبد هللا 
اتخـــذت  الـــوزارة  بـــأن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
قرارات بتأجيل وتخفيض األقســـاط الشـــهرية 
لـ 157 مواطنًا مســـتفيدًا من خدمات إســـكانية 
متنوعـــة خـــالل الفتـــرة الواقعـــة بيـــن العاميـــن 
2015 و2019، وذلـــك من خـــالل الحاالت التي 
تـــم عرضهـــا علـــى لجنة اإلســـكان. وقـــال وكيل 
الـــوزارة إن لجنـــة اإلســـكان التـــي فـــوض إليهـــا 
صالحيـــات دراســـة طلبـــات تأجيـــل وتخفيض 
األقســـاط الشـــهرية، تقـــوم باســـتقبال طلبـــات 
تخفيـــض وتأجيـــل األقســـاط مـــن المواطنيـــن 
ذوي الحـــاالت اإلنســـانية والطارئـــة، وذلـــك عن 
طريـــق مكتب وحـــدة الشـــكاوى بمركز خدمات 

الزبائن، وصندوق تلقي المقترحات والشـــكاوى 
“تحت أمـــرك”، إذ يتم تحويل تلك الطلبات إلى 
قســـم الدراســـات والبحـــوث الذي بـــدوره يقوم 
بإجـــراء دراســـة متكاملـــة لـــكل حالـــة متضمنة 
اســـتيفاء المســـتندات والتقارير الالزمة حسب 
طبيعـــة كل حالـــة، ليتـــم بعد ذلك رفـــع الحاالت 
إلى لجنة اإلســـكان إلصدار التوصية بالموافقة 
أو االعتـــذار. وأوضح الشـــيخ عبد هللا بن أحمد 
أنـــه تمـــت الموافقـــة علـــى 4 حـــاالت لتخفيض 
وتأجيل األقســـاط الشـــهرية بالعام 2015، فيما 
شـــهد العـــام 2016 تأجيل وتخفيـــض 28 حالة، 
مقابـــل 41 حالة في العام 2017، و50 حالة في 
2018، وأخيـــرًا 34 حالـــة خـــالل العـــام 2019، 
وتخفيـــض  تأجيـــل  قـــرارات  أن  إلـــى  مشـــيرًا 

أقرتهـــا  التـــي  للمواطنيـــن  الشـــهرية  األقســـاط 
لســـنة   909 رقـــم  الـــوزاري  بالقـــرار   78 المـــادة 
2015 تأتـــي فـــي إطـــار الـــدور االجتماعي الذي 
تحـــرص عليه وزارة اإلســـكان لتخفيف األعباء 
الحـــاالت  مـــن ذوي  المواطنيـــن  علـــى  الماليـــة 
اإلنســـانية أو الذي طرأت عليهم تحديات مالية 
أو اجتماعيـــة طارئة. يذكـــر أن نص المادة رقم 
78 للقـــرار الوزاري رقم 909 لســـنة 2015 ينص 
علـــى أنـــه “لوزيـــر اإلســـكان بنـــاء علـــى توصية 
لجنـــة اإلســـكان تأجيل األقســـاط أو اإليجارات 
الشهرية المقررة على المنتفع بإحدى الخدمات 
اإلســـكانية أو تخفيضها لمدة ال تتجاوز سنتين 
أو لزوال الســـبب الذي تم مـــن أجله التأجيل أو 
التخفيض أيهما أســـبق إذا توافر أحد األســـباب 

منهـــا: فقـــدان المنتفـــع لوظيفتـــه أو عملـــه، أو 
مصاريف اضطرارية بســـبب مرض مفاجئ ألم 
بالمنتفـــع أو أحـــد أفـــراد أســـرته بصـــورة يتعذر 
معهـــا ســـداد األقســـاط الشـــهرية، أو تأثـــر دخل 
المنتفع بالكـــوارث الطبيعية أو الطارئة كإتالف 
ممتلكاتـــه بالحـــرق أو الســـيول أو انهيـــار منزله 
ومـــا إلـــى ذلـــك. كمـــا يتـــم تخفيـــض أو تأجـــل 
األقســـاط في حـــاالت انخفـــاض دخـــل المنتفع 
العامل في مجال األعمال الحرة بسبب إفالسه 
أو تصفيـــة أعمالـــه ومشـــاريعه التجاريـــة، وأية 
ظروف أخرى يقدرها الوزير تستدعي التأجيل 
أو التخفيض، وفـــي جميع األحوال يجب أن ال 
يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيض على 

كامل المبلغ المستحق على المنتفع”.

المنامة - وزارة اإلسكان

االعتـــذار أو  بالموافقـــة  التوصيـــة  إلصـــدار  المختصـــة  اللجنـــة  إلـــى  الحـــاالت  رفـــع 

“اإلســـكان” أجلت األقســـاط الشـــهرية لـ 157 مســـتفيدا

فوزية الجيبمريم جمعانمعصومة عبدالرسولرائد شمسالشيخة حصة بنت خليفة خديجة السيد

البحرين ال تريد التصعيد أو أي أعمال عدائية
ــر ــى بـ ــوا علـ ــن أن يرسـ ــى اإليرانييـ ــة لــــ “^”: علـ ــر الخارجيـ وزيـ

أكـــد وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أن  خليفـــة  آل 
وبفضل من جاللة الملك ونظرته وسياســـته 
وتوجيهاتـــه لها دور عالمي دورها عن طريق 
المنظمـــات المتعددة األطراف، مضيًفا أن لها 
فاعليـــة مؤثـــرة فـــي األمـــم المتحـــدة، تطرح 
خاللهـــا أفـــكار قيادتهـــا بيوم الضميـــر وتقبل 

هذه األفكار بشكل مؤثر وعميق وذي أثر.
وأوضـــح أن لمملكـــة البحريـــن دور ثنائي مع 
الدول الكبرى ودول المنطقة، بتوجيه سديد 
من جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 

ولي العهد.
وبيـــن أن مـــن األســـس الرئيســـة التـــي تقوم 
عليها الدبلوماســـية البحرينيـــة هي اإليصال 
وحكمـــة  ســـالم  رســـالة  الرســـالة  كانـــت  إذا 
وتعايش، وأيًضا رسالة مجتمع واحد متنوع 
في قماشة واحدة، هذه الرسالة ناجحة وكل 

ما علينا هو أن نبرزها ونوصلها إلى العالم.
وعـــن المرحلـــة الُمقبلة، قـــال “قضيت عمري 
فـــي وزارة الخارجية، وبدأت من أول الســـلم 
حتى وصلت إلى هذه الوظيفة، وما يدفعني 
ألن أشـــعر بالراحـــة والفخر، أن من سيســـتلم 
الـــوزارة هـــو أخ عزيـــز، تعلمـــت منـــه الكثيـــر، 
فعبداللطيـــف الزيانـــي دبلوماســـي محتـــرف 

قضى وقته علـــى رأس هرم مجلس التعاون 
في أصعـــب األوقات، وأتطلـــع اآلن لمواصلة 

العمل معه، فنحن في يد أمينة معه”. 
وعـــن الوضـــع األمنـــي فـــي الخليـــج، والدور 
اإليراني الســـلبي، قال “الـــكل يدعو إلى عدم 
التصعيد، وموقـــف العالم واضح تجاه إيران 
وممارساتها العدائية في المنطقة، ونحن في 
البحريـــن ال نريد تصعيـــد، وال نريد أي أعمال 
عدائيـــة، وسياســـاتنا واضحـــة فـــي الدعـــوة 
للتهدئة، وللســـالم، والحترام حســـن الجوار، 

وكذلك احترام العالقات مع الدول”.
وأردف “موقـــف إيـــران غيـــر راٍس علـــى بـــر، 
ويجب على اإليرانيين أن يوضحوا كالمهم، 

ومواقفهـــم؛ لكـــي يفهمهـــم العالـــم، ألنه وفي 
كل يـــوم لهم رســـالة، وعليه يجـــب أن تكون 
نحـــن  رســـالتنا  مـــا  مثـــل  واحـــدة  رســـالتهم 

واحدة”.
وفيما يخص الشـــأن الليبي، قـــال “أي تدخل 
تركـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة، ومـــن أي نوع 
نحن ندينه، سواء في سوريا أو ليبيا أو غير 
ذلك، كله مدان، وفي النهاية هذه دول عربية 
ولهـــا كياناتهـــا ولهـــا حدودها ولهـــا احترامها 
ويجب أن تحترم، وأشـــير هنا إلـــى أنه لدينا 
بمجلـــس التعـــاون منظومـــة أمنيـــة واضحة 
وهي األســـاس اآلن في عملنا المشترك وفي 

العمل مع حلفائنا”.

إبراهيم النهام
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أعلن رئيس هيئة اإلشراف القضائي وكيل محكمة التمييز القاضي محمد البوعينين 
إطــاق مبــادرة تطويرية لمحاكم التنفيذ، هدفها ســرعة اتخــاذ القرارات التنفيذية، 
ألغــت بموجبهــا اإلجــازة القضائيــة بشــكل نهائــي عــن جميــع محاكــم التنفيــذ البالــغ 
عددها 8 محاكم، والمشكلة وفقا للتخصص بما يكفل إنجاز وتطوير كفاءة العمل، 

فضا عن إطاق الخدمات اإللكترونية في وقت سابق.

كمـــا أفـــاد عضـــو الهيئـــة رئيـــس محكمـــة 
التنفيـــذ الرابعة القاضي عيســـى المناعي 
اإلجـــراءات  بعـــض  تطبيـــق  تـــم  بأنـــه 
التجريبيـــة الجديدة خالل العـــام 2019؛ 
اســـتكماال للمبادرات السابقة التي أطلقها 
المجلـــس األعلى للقضاء، مـــا أدى إلنجاز 
75 % من القرارات بملفات التنفيذ خالل 
5 أيام عمل أو أقل من تاريخ تقديم تلك 
الطلبـــات، ومعظمهـــا بمـــدة أقـــل؛ تمهيـــدا 
لتطبيـــق المبـــادرات الجديـــدة، التـــي من 
ضمنها كذلك رفع التعاميم وإغالق الملف 

بعد أداء كامل االلتزامات.
جـــاء ذلـــك خـــالل مؤتمـــر بمبنـــى األمانة 
العامـــة للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء، أطلق 
فيـــه المجلـــس األعلـــى للقضـــاء المبادرة 
محاكـــم  إجـــراءات  فـــي  التطويريـــة 
التنفيذ، التي ســـتحدث نقلة جديدة على 
مســـتوى فاعليـــة األداء وســـرعة اتخـــاذ 
القرارات القضائيـــة التنفيذية. يأتي ذلك 
بعـــد إنجـــاز العديـــد مـــن المبـــادرات منها 
إطـــالق الخدمـــات اإللكترونيـــة بالتعاون 
مـــع وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف، وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية، وكذلك تطبيق خطة شـــاملة 
علـــى  وتوزيعهـــا  التنفيـــذ  ملفـــات  لفـــرز 

مختلـــف المحاكـــم ووصـــوال إلـــى إعـــادة 
التنفيـــذ علـــى أســـاس  تشـــكيل محاكـــم 
عماليـــة،  عقاريـــة،  )تجاريـــة  التخصـــص 
الماليـــة  المطالبـــات  شـــرعية،  إيجاريـــة، 
وزارة  مـــع  المشـــترك  بالعمـــل  الصغيـــرة( 
القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون  وأيضـــا  العـــدل، 

الخاص إلدارة المزادات.
وأشـــار رئيـــس الهيئة القاضـــي محمد بن 
حسن البوعينين إلى أنه تم إلغاء اإلجازة 
التنفيـــذ  لمحاكـــم  بالنســـبة   - الفضائيـــة 

فقـــط - بما يكفل اســـتمرار عمـــل محاكم 
التنفيذ علـــى مدار العـــام، والتي أحدثت 
نقلـــة جوهرية فـــي محاكـــم التنفيذ على 
مســـتوى اإلنجـــاز وتطوير كفـــاءة العمل، 
مضيفا أنه وفي هذا اإلطار قام المجلس 
األعلى للقضاء بزيادة عدد قضاة محاكم 

التنفيـــذ مـــن 6 إلـــى 8 قضاة، إلـــى جانب 
زيادة عدد محاكم التنفيذ بذات العدد.

وأضـــاف عضـــو الهيئـــة القاضـــي عيســـى 
المناعي أنه تم وضـــع آلية لرفع التعاميم 
بعـــد  تلقائيـــا  التنفيـــذ  ملفـــات  وإغـــالق 
التحقـــق مـــن قيـــام المنفـــذ ضـــده بـــأداء 

التزاماته كاملـــة، وذلك دون الحاجة إلى 
تقديـــم طلبـــات بهذا الشـــأن وفقـــا لآللية 

السابقة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم البـــدء فـــي تنفيـــذ 
اإلجـــراءات الجديـــد وفقا لهـــذه المبادرة 
التـــي تتضمـــن بشـــكل أساســـي تحديـــد 

مدة تقديرية لنظـــر الطلبات الواردة لدى 
محاكـــم التنفيـــذ والـــرد عليهـــا خـــالل 5 
أيـــام عمل مـــن تاريخ تقديـــم الطلب في 
الملفـــات الجاريـــة، مـــع األخـــذ باالعتبـــار 
المســـتعجلة،  الطبيعـــة  ذات  الطلبـــات 
وُطبـــق هذا اإلجراء تجريبيـــا اعتبارا من 
بدايـــة العـــام القضائي الحالـــي في بداية 
شهر سبتمبر. ووفقا للبيانات اإلحصائية، 
التـــي أصدرتهـــا  القـــرارات  بلغـــت نســـبة 
محاكـــم التنفيذ خالل العـــام 2019، نحو 
75 % خالل فترة 5 أيام عمل، ومعظمها 
فـــي مدة أقل، في إطـــار تمهيدي لتطبيق 

المبادرة الجديدة.
الجديـــدة  اإلجـــراءات  أن  إلـــى  ولفـــت 
تتضمـــن أيضا وضـــع آلية لرفـــع التعاميم 
بعـــد  تلقائيـــا  التنفيـــذ  ملفـــات  وإغـــالق 
التحقـــق مـــن قيـــام المنفـــذ ضـــده بـــأداء 
التزاماتـــه كاملة، دون الحاجة إلى تقديم 
طلبات بهذا الشـــأن وفقا لآللية الســـابقة، 
مؤكدا أن القرارات اليومية التي تتخذها 
محاكم التنفيذ يبلغ عددها بمعدل 2200 

قرار تقريبا.

إلغاء إجازة محاكم التنفيذ و8 محاكم متخصصة بدل 6
ــا ــ ــي ــ ــوم ــ ي الــــتــــنــــفــــيــــذ  قــــــضــــــاة  يــــــصــــــدرهــــــا  قــــــــــــرار   2200
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إلغاء العقوبة البديلة عن 111 محكوًما

“الرقابة البحرية” تتلقى 67 بالغا بشأن مخالفات الصيد

14 جهة حكومية ساهمت في تنفيذها... وأكثرهم بـ “الصحة” و “المواصالت”

ــاد” ــي ــص ال ــة  ــدمـ “خـ ــر  ــب ع ــا  ــري ــه ش ــوى  ــكـ وشـ ــة  ــظ ــالح م  250

كشــفت إحصــاءات وزارة الداخليــة عن أن عــدد المحكوميــن بعقوبات بديلة 
فــي العــام 2018 - 2019 بلــغ 1035 بينهــم 879 مــن الرجــال و126 مــن النســاء 

و30 محكوما من صغار السن.

وتوزعت القرارات الواردة من النيابة 
 - 2018 العـــام لتنفيـــذ األحـــكام فـــي 
2019 بيـــن 556 قـــرارا منفـــذا و368 
قـــرارا قيـــد التنفيـــذ و111 قـــرار إلغاء 

العقوبة البديلة.
مـــن تطبيـــق  796 مســـتفيدا  وتـــوزع 
العقوبة البديلة على 14 جهة حكومية 
لتنفيـــذ العقوبـــة وكان نصيـــب وزارة 

الصحة 276 مستفيدا، و171 مستفيد 
لـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، أما 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة فقد 
علـــى  فيهـــا  البديلـــة  العقوبـــة  نفـــذت 
80 مســـتفيدا، واســـتفاد مـــن تطبيـــق 
القانون 74 شـــخصا في وزارة شؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
وكان نصيـــب كل مـــن وزارتـــي العمل 

والداخليـــة 36 مســـتفيدا لـــكل منهما، 
في حين اســـتفاد مـــن تطبيق العقوبة 
البديلـــة فـــي وزارة الصناعة والتجارة 
11 من المحكوم عليهم و9 أشـــخاص 
فـــي محافظـــة  تنفيـــذ عقوبتهـــم  تـــم 

المحرق.
تطبيـــق  فتـــم  اإلســـكان  وزارة  أمـــا 
العقوبـــة البديلة فيها لـ 6 مســـتفيدين 
وكان نصيـــب المجلس األعلـــى للبيئة 
فـــي تنفيـــذ القانـــون 5 محكومين، أما 
في ديوان الخدمة المدنية ومحافظة 
العاصمـــة فنفـــذ فـــي شـــخصين اثنين 
فـــي كل منهمـــا، وكان نصيـــب الهيئـــة 

الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية محكـــوم واحد فقط. وبينت 
أنه تـــم إلغاء أحـــكام العقوبـــة البديلة 
عـــن 111 محكومـــا نصفهـــم لـــم يلتزم 
بالعقوبة البديلة وعددهم 56 محكوما 
و17 منهم لم يصلح الضرر و12 منهم 
بســـبب الحجز فيما تم إلغـــاء العقوبة 
البديلـــة عن 11 منهم لوجودهم خارج 
المملكـــة، كما خالف 7 منهم التعليمات 
)فحـــص إدرار( فيمـــا تـــورط 5 منهـــم 
بقضايـــا مخـــدرات وأصيـــب 2 منهـــم 
بأمـــراض معديـــة وكان ســـبب إلغـــاء 

حكم واحد منهم الوفاة.

إدارة  مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  كشـــف 
الزراعـــة  بوكالـــة  البحريـــة  الرقابـــة 
الشـــيراوي،  خالـــد  البحريـــة  والثـــروة 
تتعلـــق  بالًغـــا   67 اإلدارة  تلقـــي  عـــن 
اتخـــاذ  وتـــم  الصيـــد  بمخالفـــات 
واإلداريـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
الالزمـــة حيالهـــا، عبر “خدمـــة الصياد” 

التي تم تدشينها منذ نوفمبر 2019.
وذكـــر أن اإلدارة تتلقـــى شـــهرًيا عبـــر 
“خدمة الصياد” قرابة الـ 250 مالحظة 
وشـــكوى يتـــم التعاطـــي معهـــا وفًقـــا 

لإلجراءات المتبعة. 
وأشـــار الشـــيراوي إلـــى أن الهدف من 
تدشـــين هذه الخدمـــة زيادة التواصل 
المجتمعـــي مـــع العمـــالء والصياديـــن 
والمواطنيـــن ومرتـــادي البحر، إضافة 
إلـــى الـــرد علـــى االستفســـارات بشـــأن 
التراخيـــص البحرية، وتلقي البالغات 
بشـــأن المخالفـــات البحريـــة مـــن قبل 
الصياديـــن، وتلقي االستفســـارات عن 
البحريـــة،  الرقابـــة  إدارة  مراجعـــات 
التثقيفيـــة  واألمـــور  الوعـــي  ونشـــر 

المتعلقـــة بالبيئة البحريـــة، والرد على 
االستفسارات بشأن المرافئ البحرية، 
إلى جانـــب قياس مدى رضـــا العمالء 
والصياديـــن عـــن الخدمـــات المقدمـــة 
لهـــم مـــن قبـــل إدارة الرقابـــة البحرية 

وتطويرها.
ودعـــا الراغبين في االشـــتراك بخدمة 
الصياد إلرســـال رســـالة “واتساب” مع 
كلمة اشتراك على الرقم )38488040(.
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عباس إبراهيم

ليلى مال اهلل

إلغاء إجازة
المحاكم 

زيادة المحاكم
من 6 إلى 8

إنجاز 75 % من
القرارات في
5 أيام أو أقل

تشكيل المحاكم 
على أساس

التخصص
زيادة عدد

القضاة

تحديد مدة
تقديرية لنظر 

الطلبات الواردة

وضع آلية
لرفع التعاميم
وإغالق ملفات
التنفيذ تلقائيا

إسمـاعيـــــل السقـــــايعبــــــاس إبراهيــــــم

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

سميرة المبروك
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابن عــمـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

75 % من قرارات 
التنفيذ اتخذت 

في 5 أيام وأقل

رفع التعاميم 
وغلق الملف 

تلقائيا بعد أداء 
كامل االلتزامات

خالد الشيراوي
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ــاحـــب الــعــمــل خــســائــر مــرهــقــة ــد صـ ــتــكــب مــنــًعــا ل
“الشورى”: تحميل العامل الهارب تكاليف سفره

وافق مجلس الشورى بعد ساعتين من النقاش على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )27( من القانون رقم )19( لسنة 2006، بشأن 
تنظيم سوق العمل، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل األجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات 

عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

وقـــال رضـــا منفـــردي إنه مـــن غير 
المنطقـــي أن يدفع صاحـــب العمل 
نفقات العامل وهو المتضرر األول، 
فهو مـــن تحمـــل التكاليـــف المالية 

وضاع وقته.
وأضاف “جميعنا يعرف أن صاحب 
العمل يستغرق وقًتا طويًل للبحث 
عـــن عامل، فهـــل مـــن المنطقي أنه 
وهـــو المتضـــرر األول أن يتحمـــل 
نفقـــات تـــارك العمـــل؟ إذ إن هـــذه 

األفعال ستتكرر دائما”.
وأشـــار الشـــوري أحمد الحداد إلى 
أن “الموضـــوع مهـــم للمســـتثمرين 
البحرينييـــن والشـــركات الخاصـــة، 
هـــارب  شـــخص   2500 فهنـــاك 
معالجـــة  ويمكننـــا  البحريـــن،  فـــي 

الموضوع واتخاذ اإلجراءات”.
وقـــال ”هـــروب خـــدم المنـــازل في 
لـــدى  ظاهـــرة  أصبـــح  البحريـــن 
الجميع، وهناك كثيـــر من العائلت 

البحرينيـــة التي تجلـــب من الدول 
اإلفريقيـــة عامـــلت وتتكلـــف أكثر 
مـــن 750 دينارا بينمـــا تتكلف لدى 
جلبهن مـــن الدول اآلســـيوية أكثر 
مـــن 1500 دينار، وبعـــد مرور أكثر 
مـــن 3 أشـــهر تهـــرب الخادمـــة، لذا 
يجب على الســـلطة التشريعية أن 

تتخذ إجراء صارما”.
وأوضح الشـــوري درويش المناعي 
أن معاقبـــة صاحب العمل المتضرر 

تحـــت ذريعـــة غيـــر منصفـــة تؤثـــر 
ســـلًبا علـــى المصلحـــة االقتصادية 

الوطنية.
وقـــال ”هنـــاك العديـــد مـــن الـــدول 
تحّمـــل  ال  المجـــاورة  خصوصـــا 
صاحـــب العمـــل خســـائر أكثـــر، لذا 
ليـــس من المعيـــب أن يتـــم تعديل 
إذا  قانـــون  أي  مـــواد  مـــن  بعـــض 

اقتضت المصلحة الوطنية ذلك”.

جلسة الشورى عقدت برئاسة جمال فخرو
النائب األول لرئيس مجلس الشورى 

حاجي: العامل المخالف يهرب 10 سنين ويرجع لكفيله للسفر
المعـــاودة: “كـــم واحـــد قالـــي ال تتكلـــم”... وفخـــرو: مداخالتكـــم واحـــدة

استنكر عضو مجلس الشورى 
عـــادل المعـــاودة تكـــرار قطـــع 
مداخلتـــه أثنـــاء النقـــاش في 
جلسة الشورى، والتي يناقش 
فيهـــا المجلس تعديـــل قانون 

تحمل العامل تكاليف سفره.
ال  قالـــي  واحـــد  “كـــم  وقـــال 
تتكلم هـــذه فرصة للمواطنين 
المتضرريـــن مـــن جـــراء دفـــع 
تكاليف ســـفر العامـــل، ويجب 
أن نعمل مًعا ألجلهم، فل يعقل 
تكاليـــف  الكفيـــل  يتحمـــل  أن 
ســـفر عاملـــه الهـــارب، فدعونا 
نتعاون مع الســـلطة التنفيذية 
لســـد ثغرات القانون وسنعمل 
في المجلس وخارج المجلس، 
إذ إن القضية مؤرقة لسنوات، 
ومســـتعدون أن نناقشـــها في 
جلســـة  وليـــس  جلســـات   3

واحدة”.
وعقـــب النائـــب األول لرئيـــس 

مجلس الشـــورى جمال فخرو 
علـــى مداخلـــة المعـــاودة بـــأن 
“الحقيقـــة في قطـــع المداخلة 

التفـــاق  كان  التعليـــق  هـــو 
مثـــل  جميعهـــا  مداخلتكـــم 
الشـــيء وذات رأي واحـــد وال 

حاجة لتكرار المداخلت”.
وأردف الشـــوري فؤاد حاجي 
أصبـــح  العمالـــة  هـــروب  أن 
ظاهـــرة، والبـــد مـــن التصـــدي 
لها، وتحمل مشاكل اقتصادية 
المجتمـــع  تمـــس  واجتماعيـــة 

البحريني.
المخالـــف  العامـــل  “إن  وقـــال 
يهـــرب لمـــدة 10 ســـنوات مـــن 
صاحـــب عمله ويذهب المكان 
الذي يريده، وبعدها يعود إلى 
صاحـــب العمـــل حتى يســـلمه 
للشرطة ويدفع له تذكرة سفر 

للعودة لوطنه”. 
المنامـــة  “بســـوق  وأضـــاف 
وسوق المحرق الحظوا حجم 
العمالة الســـائبة كيـــف تنافس 
أصحاب المتاجـــر البحرينيين 
فـــي الســـوق، وذلك لبيـــع تلك 
العمالـــة أقـــل مـــن القيمـــة في 

السوق”.

المعتذرون
اعتذر عن الجلسة الثالثة العشر 
لمجلس الشورى يوم أمس، كل 

من:
علي  ــشــورى  ال مجلس  رئــيــس   -

الصالح.
- الشورية دالل الزايد.

- الشوري عبدالرحمن جمشير.
- الشوري جواد بوحسين.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل إبراهيم
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وجهـــت عضو مجلس الشـــورى جهاد 
للشـــوري  مداخلتهـــا  فـــي  الفاضـــل 
عبدالعزيـــز أبـــل بعـــد انتقاده رؤســـاء 

اللجان فور تعديل القوانين.
ومـــا  شـــغلنا  نعـــرف  “احنـــا  وقالـــت   
يحتـــاج أحـــد يعلمنا شـــغلنا كرؤســـاء 
لجان ونعرف متى نوافق على إعادة 

وجميعكـــم  اللجـــان،  إلـــى  التقاريـــر 
تعرفـــون مـــدى جهدنا علـــى أن تكون 

تقاريرنا بمستوى مشرف”.
وكان الشوري عبدالعزيز أبل قد علق 
بأن هنـــاك حاجة للتعديل على قانون 
تحميـــل العامـــل الهارب كلفة ســـفره، 

وأن تسترده اللجنة للتعديل.

الفاضل ألبل: ما يحتاج 
أحد يعلمنا شغلنا

بتصويـــت  الشـــورى  مجلـــس  مـــرر 
مشـــروع  علـــى  بالموافقـــة  الغالبيـــة 
قانـــون بالتصديـــق علـــى االتفاقيـــة 
المســـائل  فـــي  التعـــاون  بشـــأن 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  الجمركيـــة 
البحريـــن وحكومـــة جمهورية مصر 
العربية المرافق للمرســـوم رقم )47( 
لسنة 2019، وأوصت فيه بالموافقة 
ويهـــدف  القانـــون،  مشـــروع  علـــى 
المشروع المذكور إلى دعم العلقات 

مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  االقتصاديـــة 
البحريـــن وحكومـــة جمهورية مصر 
العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، 
وإرســـاء ُأســـس التعـــاون المشـــترك 
بين البلدين في المســـائل الجمركية؛ 
بقصـــد رفع كفاءة إجـــراءات الرقابة 
وضمان الدقة في تحصيل الرســـوم 
وافـــق  إذ  والضرائـــب،  الجمركيـــة 
المجلـــس  توصيـــة  علـــى  المجلـــس 

بذلك.

الموافقة على تصديق 
المسائل الجمركية مع مصر

البنمحمد: 2500 بحريني متضرر من هروب “السائبة”
ــم ــه ــان ــلــعــمــال فـــي أوط ــرامـــج تــأهــيــلــيــة ل ــي: هــنــاك بـ ــح ــي ــرم ال

أشـــار الشوري بسام البنمحمد إلى أن )2500( العدد الذي 
ذكرته هيئة سوق العمل من العمالة المخالفة، يشير إلى 
وجود 2500 بحريني متضرر من تحمل التكاليف، فلبد 
مـــن تبنـــي المقترحـــات التي وضعتهـــا اللجنـــة ومعالجة 
الخلـــل الموجـــود ودعـــم توصيتهـــا، وأال يدفـــع الضـــرر 
صاحب العمل بتسديد ثمن تذاكر السفر للعامل الهارب.
يصحـــح  التعديـــل  إن  علـــي  محمـــد  الشـــوري  وقـــال 
الوضـــع يرجـــع الحق إلـــى صاحـــب العمل وكذلك يســـد 
ثغـــرة قانونيـــة يعانـــي منهـــا كثيـــر مـــن أصحـــاب العمل 

والمواطنون.
وقالـــت الشـــورية جميلـــة ســـلمان “تقريـــر اللجنـــة جـــاء 

بتوصيات، والبد في المواضيع المهمة أال نأخذ باألسباب 
وإنما علج المشكلة من خلل تطبيق القانون”.

وأضافت “البحرين من الدول السباقة، فقد صدقنا على 
الكثير من االتفاقيات التي تحمي حقوق العمالة، وذات 
الصلـــة بحماية حقوقهما، وال بد مـــن إقرار القانون، وأنا 

مع توصية اللجنة”.
ولفـــت الشـــوري خميـــس الرميحـــي إلـــى أنـــه “يجب أن 
يكـــون هناك إلـــزام لمكاتب توريد العمالـــة، إذ إن العديد 
من الدول المصدرة للعمال تتبنى بعض البرامج إلعادة 
تأهيـــل العمـــال؛ لتعريفهـــم علـــى حقوقهـــم وواجباتهم، 
فهناك اتفاقيات مع الشؤون العمالية للكثير من الدول”.

التصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي
ــد االتـــفـــاقـــيـــة ــم ــت ــع ــة ت ــي ــج ــي ــل ــة خ ــ ــ ــي دولـ ــ ــان ــ ــن ث ــريـ ــحـ ــبـ الـ

أيـــد أعضاء مجلس الشـــورى مشـــروع 
قانـــون بالتصديـــق على وثائـــق االتحاد 
فـــي  أقـــرت  التـــي  العالمـــي،  البريـــدي 
المؤتمر الرابع والعشـــرين المنعقد العام 
2008، والمؤتمـــر الخامـــس والعشـــرين 
المنعقد العام 2012، والمؤتمر السادس 
والعشرين المنعقد العام 2016، المرافق 

للمرسوم رقم )46( لسنة 2019.
ووجـــه أحمـــد الحداد ســـؤاال “هل أثرت 
الوســـائل علـــى الـــدور التـــي تقـــوم بـــه 

بريد البحرين في المراســـلت الداخلية 
أو الخارجيـــة، وهـــل أثـــرت علـــى حجم 

العمال البحرينيين والحجم المالي”.
المســـاعد  الوكيـــل  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المواصـــلت  بـــوزارة  البحريـــن  لبريـــد 
بـــن خليفـــة  بـــدر  واالتصـــاالت الشـــيخ 
آل خليفـــة إن “مملكـــة البحرين ســـباقة 
فـــي مثـــل هـــذه االتفاقـــات، وبموافقـــة 
مجلســـكم الموقـــر ســـتكون ثانـــي دولة 
خليجيـــة تعتمد هـــذه االتفاقية، وليس 

البنـــود تمـــت  لـــدي تحفظـــات فجميـــع 
مناقشتها”.

وأوضـــح أن “حجـــم مراســـلت البريـــد 
تغيرت خلل الســـنوات الماضية فليس 
لدينا اآلن المراســـلت االعتيادية فقط، 
بـــل اســـتبدلت بطـــرود بريديـــة ترســـل 

للخارج”.
البحرينيـــة  العمالـــة  عـــدد  وبخصـــوص 
فقـــال “إنها لـــم تتغير، إنمـــا أحيل بعض 

الشيخ بدر بن خليفةالموظفين للتقاعد”.
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أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,600.20 بارتفاع 
وقدره 2.88 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي.

 2.13 المســـتثمرون  وتـــداول 
مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة 
دينـــار،  ألـــف   411.16 قدرهـــا 
 36 خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم 
صفقة، حيث ركز المســـتثمرون 
تعاماتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع 
البنـــوك التجاريـــة والتـــي بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة 216.67 
ألـــف دينار أي ما نســـبته 52.70 
اإلجماليـــة  القيمـــة  مـــن   %
قدرهـــا  وبكميـــة  للتـــداول 
537.07 ألف ســـهم، تم تنفيذها 

من خال 12 صفقة.
جـــاء البنك األهلـــي المتحد في 
قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول  المركـــز 
أســـهمه المتداولة 184.34 ألف 
 44.83 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار 
% مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 

قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
471.82 ألف ســـهم، تم تنفيذها 

من خال 8 صفقات.
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
اتـــش  اف  جـــي  لمجموعـــة 
الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا 120.51 
ألـــف دينار أي ما نســـبته 29.31 
% مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرها 1.45 
مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خال 10 صفقات.
ثـــم جاء بنـــك البحرين الوطني 
بقيمة قدرهـــا 28.20 ألف دينار 
مـــن   %  6.86 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 40 ألف ســـهم، 
تـــم تنفيذهـــا من خـــال صفقة 

واحدة.
وتم أمس تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في  «

حين حافظت بقية الشركات على أسعار إقفاالتها السابقة.

تداول 2.1 مليون سهم بـ 411.2 ألف دينار

أمل الحامد من الصخير

“المركزي”: وجوب اإلفصاح عن المعلومات الرئيسة بالنتائج المالية

وزير النفط يؤكد استمرار عمليات “بابكو”

تعليمـــات للشـــركات المدرجـــة بالبورصـــة بشـــأن البيانـــات الصحافيـــة

ــبــحــريــن” ــج ال ــي ــل ــاج آبــــار “خ ــتـ ــا اإلعـــــان عـــن تــفــاصــيــل إنـ ــب ــري ق

أصدر مصرف البحرين المركزي يوم الخميس 9 يناير 2020، تعليمات خاصة بالبيانات الصحافية المتعلقة بالنتائج المالية للشركات المساهمة العامة، 
وذلــك تحــت إطــار الجهــود التي يبذلها المصرف نحو تنظيم ســوق رأس المال والمحافظة على عدالة وفعالية الســوق وحماية حقوق المســتثمرين، 

وامتدادًا لدوره في تطوير وتعزيز معايير اإلفصاح والشفافية التي تخضع لها شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق األوراق المالية. 

وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم 
وتوحيد البيانات الصحافية لهذه 
الشـــركات عنـــد اعتمـــاد البيانـــات 
الماليـــة الســـنوية والربع ســـنوية، 
بما يصب في مصلحة المساهمين 
علـــى  وإلعانتهـــم  والمســـتثمرين 
اتخاذ قرارات اســـتثمارية سليمة 
بنـــاًء علـــى معلومـــات صحيحـــة 
ووافية تبرز طبيعة األداء المالي 

للشركات المساهمة العامة. 
الصـــادرة  التعليمـــات  ُأعـــدت 
لتعكس النتائج المالية للشـــركات 
المســـاهمة العامـــة بشـــكل واضح 

وموضوعـــي لتمكين المســـاهمين 
من تقييم أداء الشـــركات بشـــكل 
صحيح ومتكامل وشـــامل، حيث 
التعليمـــات علـــى وجـــوب  تنـــص 
اإلفصـــاح عن المعلومـــات المالية 
الرئيســـة المنصـــوص عليهـــا فـــي 
البيانـــات الماليـــة المعتمـــدة، مـــع 
نقـــل  أهميـــة  علـــى  المحافظـــة 
للنتائـــج  الحقيقيـــة  الصـــورة 
المالية بنســـق يتســـم بالشـــفافية 

والوضوح. 
مراقبـــة  إدارة  مديـــر  وصرحـــت 
األســـواق الماليـــة فـــي المصـــرف، 

عبير آل سعد، أن استحداث مثل 
هـــذه التوجيهات يعتبـــر ضروريًا 
لتطوير معاييـــر اإلفصاح المتبعة 
في ســـوق رأس المـــال البحريني 
ومواكبـــة التطور والنمـــو الجاري 
في أسواق رأس المال اإلقليمية، 
حيـــث يحـــرص المصرف بشـــكل 
مستمر على تبني واعتماد أفضل 

الممارسات الدولية. 
وأضافـــت آل ســـعد “أن المصرف 
يتطلع دائما لارتقاء بسوق رأس 
إصـــدار  وان  البحرينـــي،  المـــال 
مثـــل هذه التعليمـــات ُيعد خطوة 

ثقـــة  لتعزيـــز  إضافيـــة  إيجابيـــة 
المســـتثمر والحفـــاظ علـــى نزاهة 
وســـامة ســـوق رأس المـــال فـــي 

البحرين”. 
الفعـــال  التطبيـــق  ولضمـــان 
للتعليمـــات، يؤكـــد المصرف على 
ضـــرورة االلتـــزام التـــام مـــن قبل 
جميع الشـــركات المساهمة العامة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن 
عليهـــا  المنصـــوص  بالمتطلبـــات 
في نشرة التعليمات سابقة الذكر 
عنـــد إعـــداد البيانـــات الصحفيـــة 

المتعلقة بالنتائج المالية.

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة استمرارية 
عمليــات شــركة نفــط البحريــن “بابكــو”، نافًيا صحة تعرض شــركة نفط 

البحرين “بابكو” لهجوم إلكتروني من دولة معينة.

وأوضـــح الوزيـــر للصحافيين على 
العائلـــي”  “اليـــوم  فعاليـــة  هامـــش 
البيئـــة  أســـبوع  فعاليـــات  ضمـــن 
والصحة والســـامة 2020 لشـــركة 
بابكـــو أمـــس األول، أن هـــذا مجرد 
أمـــر تتعامـــل معـــه الشـــركة داخلًيا 
واســـتطاعت الســـيطرة عليـــه فـــي 
وقـــت قياســـي، مبيًنـــا أن األنظمـــة 
الرئيســـة للشـــركة لـــم يحـــدث لهـــا 
إنمـــا تعرضـــت أجهـــزة  أي شـــيء، 
الحاســـوب لفيـــروس، مؤكـــًدا عدم 
صحـــة مـــا تـــم تداولـــه فـــي بعـــض 
وسائل االعام من أن هناك هجوما 

مـــن دولـــة معينـــة، مؤكـــدا ســـامة 
واســـتمراريتها  الشـــركة  عمليـــات 

حيث لم تتأثر بأي خطر.
وفيمـــا يتعلـــق باإلنتـــاج التجريبي 
للنفط من حقل خليج البحرين، أكد 
الوزيـــر أن التجـــارب إلنتـــاج النفط 
التجريبي مـــن آبار من حقل خليج 
البحريـــن بـــدأت ومســـتمرة، ويتـــم 
المضـــي فـــي البرنامـــج الموضـــوع 
لإلنتـــاج، وســـيتم اإلعان عـــن أية 

تفاصيل في المستقبل القريب.
يذكر أن شركة تطوير للبترول تعمل 
على حفر بئري نفط تجريبيين في 

حقل خليج البحرين. 

35 % إنجاز مشروع تحديث 

المصفاة

وعن نســـبة اإلنجاز في مشـــروع 

تحديث المصفـــاة، أوضح الوزير 
أنـــه تم إنجاز 35 % من مشـــروع 

تحديث مصفاة البحرين.
تحديـــث  مشـــروع  أن  يذكـــر 
المصفـــاة يعد المشـــروع األضخم 
فـــي الشـــركة قيـــد التنفيـــذ، ومن 
المتوقـــع أن يتم االنتهاء منه في 

العام 2022.
المصفـــاة  تحديـــث  ومشـــروع 
يعتبـــر المشـــروع الصناعي األكبر 
واألضخـــم فـــي تاريـــخ البحرين، 
إلـــى  يصـــل  اســـتثمارات  بحجـــم 
4.2 مليار دوالر، ويســـتهدف رفع 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة فـــي المصفاة 
من نحـــو 267 ألف برميـــل يومًيا 
حالًيا إلى 360 ألف برميل يومًيا.

الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - مباشر

ارتفعت أسعار الذهب في البحرين 
خـــال أســـبوع، تزامنـــًا مـــع زيـــادة 
أســـعاره عالميـــًا فـــي تســـوية آخـــر 

جلسات األسبوع الماضي.
لـ”مباشـــر”،  إحصائيـــة  وبحســـب 
سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 
نمـــوًا بنســـبة 0.64 %، ليصـــل إلـــى 

18.94 دينار، مقابل 18.82 دينار.
 22 عيـــار  الذهـــب  ســـعر  وارتفـــع 
قيراط بنسبة 0.64 % ليبلغ 17.36 

دينار، مقابل 17.25 دينار.

وزاد ســـعر الذهب عيـــار 21 قيراط 
بنســـبة 0.61 % ليصـــل إلى 16.57 

دينار، ُمقابل 16.47 دينار.
عالميـــًا، زادت أســـعار الذهـــب عنـــد 
الجمعـــة  يـــوم  تعامـــات  تســـوية 
عنـــد  ارتفعـــت  حيـــث  الماضـــي، 
التسوية سعر العقود اآلجلة لمعدن 
الذهب تســـليم شـــهر فبرايـــر بنحو 
0.4 % أو ما يعادل 5.80 دوالر إلى 
1560.10 دوالر لألوقيـــة، وســـجل 

مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 %.

نفــى مصــدر مطلع في الهيئــة الوطنية للنفط والغــاز لـ”البالد” 
مــا تداولــه نشــطاء علــى وســائل التواصــل االجتماعي أمس، 
بشــأن تطبيــق تســعيرة جديــدة ألســعار البنزيــن اعتبــاًرا مــن 

اليوم الموافق 12 يناير.

التواصـــل  وســـائل  وتناقلـــت 
إلـــى  يشـــير  “بوســـت”  أمـــس 
الممتـــاز  البنزيـــن  أســـعار  أن 
للتـــر  فلًســـا   160 ســـتصبح 
الواحـــد، والجيـــد 125 فلًســـا، 
فـــي حيـــن أن هـــذه األســـعار 
أقـــرت في 12 يناير 2016، ثم 
أعيـــد رفعهـــا الحقا فـــي يناير 

 .2018
وُرفعـــت األســـعار مـــرة أخرى 
فـــي التاســـع من ينايـــر 2018، 
لتصـــل إلـــى 200 فلـــس للتـــر 
البنزين الممتـــاز )95 أوكتين(، 
 91( للجيـــد  فلســـا  و140 

األســـعار  وهـــي  أوكتيـــن(، 
المعمول بها حاليا.

وبذلـــك بلغت نســـبة االرتفاع 
فـــي ســـعر الجازوليـــن الممتاز 
 % و12   %  25 حـــدود  فـــي 

للجازولين الجيد.
البحريـــن  أن  المعلـــوم  ومـــن 
مشـــتقات  أســـعار  ترفـــع  لـــم 
قبـــل  بأنواعهـــا  المحروقـــات 
هـــذه التواريـــخ. بمعنـــى أنهـــا 
ثبتـــت منـــذ العـــام 1980 عند 
100 فلـــس للتـــر الممتـــاز و80 
فلســـا للجيـــد، ألكثـــر مـــن 35 

سنة.

ارتفاع أسعار الذهب بالبحرين

مصدر لـ “^”: ال رفع ألسعار البنزين

ــة األجــــر” ــمـــدفـــوعـ مـــدفـــوعـــة بـــاالنـــســـحـــاب مـــن “الـ

اشتراكات النقال بأدنى مستوياتها في 8 أعوام

أظهــرت بيانــات حديثة انخفاض اشــتراكات خطوط النقــال وقرب تخليها عن 
عتبــة المليونــي مشــترك والــذي حافظــت عليه علــى مدى 8 ســنوات في خضم 

التغييرات التنظيمية واالستهالكية في السوق المحلية.

وتراجعت اشـــتراكات النقال في الربع 
الثالث من العام الجاري إلى مستويات 
العام 2012، في مؤشـــر على االنحسار 
االشـــتراكات،  هـــذه  فـــي  المســـتمر 
والـــذي بدأ انحداره منـــذ 2016، حيث 
انخفضـــت اشـــتراكات خطـــوط النقال 

بنحو مليون خط منذ ذلك العام.
النقـــال  اشـــتراكات  إجمالـــي  وبلغـــت 
بنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن 2019 نحـــو 
مـــع  مقارنـــة  مشـــترك  مليـــون   2.041
2.092 مشترك في العام 2018، و2.36 
الثاثـــة  وقرابـــة   2017 فـــي  مليـــون 

مايين مشترك في 2016.
وتراجعت نســـبة النفاذ في اشتراكات 
النقـــال والتـــي تقيـــس عـــدد الخطوط 
وذلـــك   136% إلـــى  الســـكان،  لعـــدد 

8 ســـنوات،  مقارنـــة مـــع %210 قبـــل 
وذلك مع تخلـــي الكثير عن خطوطهم 
مســـبقة الدفع الرتفاع األســـعار وإلغاء 
إجـــراءات  وجـــود  نتيجـــة  الخطـــوط؛ 

تنظيمية قبل عدد من السنوات.
وواصـــل اتجـــاه النمـــو في اشـــتراكات 
الدفـــع اآلجل عبر الهاتف النقال، حيث 
زاد عدد المشـــتركين من 639209 في 
نهايـــة العـــام 2018 إلـــى 658187 فـــي 
نهاية الربع الثالث 2019، بزيادة 3%.

من ناحية أخرى، انخفضت اشتراكات 
الهاتـــف النقـــال المدفوعـــة مقدًمـــا من 
 2018 العـــام  نهايـــة  فـــي   1,453,505
 ،2019 نهايـــة  فـــي   1,383,475 إلـــى 

بانخفاض 5%.
الهواتـــف  خطـــوط  عـــدد  وانخفـــض 

النقالـــة المنقولـــة المقبولة مـــن 3,182 
إلـــى 2,925 في الربـــع الثالث من العام 

.2019
وبّينـــت احصـــاءات الربـــع الثالـــث من 
العـــام 2018 والربـــع الثالـــث مـــن العام 
الدقائـــق  إجمالـــي  انخفـــاض   ،2019
الصادرة للجوال بنســـبة %15.2. وبلغ 
متوســـط الدقائق في الربع الثالث من 
2019 للهاتف النقـــال نحو 215 دقيقة 

استخدام لاشتراك الواحد.
وبخصوص اشـــتراكات االنترنت، فقد 

بلغـــت نســـبة انتشـــار النطـــاق العريض 
%155 فـــي نهايـــة الربـــع الثالث 2019 
وبحلـــول الربـــع الثالـــث 2019 ارتفعت 
اشتراكات النطاق العريض بنسبة 6% 

على أساس سنوي.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق باســـتهاك البيانات، 
فقد أوضحت األرقام، ارتفاع استهاك 
البيانات بنســـبة %18 في الربع الثالث 
مليـــون   127 لتبلـــغ   2019 العـــام  مـــن 

جيجابايت.

دبي - العربية.نت

السعودية تدعم نمو 
إصدارات الصكوك عالميًا

أند بي غلوبال” إن  قالت مؤسسة “إس 
العام  الصكوك  سوق  دعمت  السعودية 
ــا أكــبــر صكوك  ــدارهـ ــمــاضــي، بــعــد إصـ ال
حــكــومــيــة مــقــومــة بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة. 
أمس،  تقريرها،  في  الوكالة  وأوضحت 
العالم  في  الصكوك  إصــدار  إجمالي  أن 

وصل إلى 162 مليار دوالر في 2019.
وأضـــافـــت أن حــجــم اإلصــــــــدارات في 
فيما  طفيف  بشكل  ارتــفــعــت  الــبــحــريــن 

تراجع في اإلمارات.
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أمل الحامد

علي الفردان

السنابس - الغرفة

اســـتكملت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
مـــع  تعاوناتهـــا  أحـــدث  البحريـــن 
المنصـــة اإلعاميـــة العالميـــة الرائدة 
“The Business Year”، حيـــث وقع 
شـــاكر  للغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لهـــذه  التنفيـــذي  والمديـــر  الشـــتر، 
المنصة في البحريـــن يوهانا بوليفر، 
لترويـــج  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة 
األعمال وتشـــبيك المستثمرين على 
المســـتوى العالمـــي، اذ يغطـــي نطاق 
المنصة أكثر من 35 دولة من مختلف 
دول العالـــم فـــي أوروبـــا والواليـــات 

المتحدة األميركية وافريقيا وآســـيا 
والخليـــج،  األوســـط  الشـــرق  ودول 
حيث تمكنت من استقطاب أكثر من 
مليوني متابـــع من ذوي االختصاص 
واالســـتثماري،  االقتصـــادي  بالشـــأن 

فضـــاً عـــن ارتباطهـــا بأهـــم القنوات 
Bloomberg Ter�  االقتصادية منها
minal EIKON، Dow Jones FAC�

 .TIVA، FACTSET
وقـــال الشـــتر “لقـــد اســـتكملنا توقيع 

مجموعـــة كبيـــرة مـــن التعاونات مع 
أبرز المنصات الدولية التي من شأنها 
أن تـــروج لبيئة األعمـــال النموذجية 
في البحرين، وتســـتقطب مزيدا من 

الشركاء والمستثمرين”.
وأضاف “إننـــا نركز وبالدرجة األولى 
واســـعة  مســـاحات  تقديـــم  علـــى 
للترويـــج  الكـــرام  الغرفـــة  ألعضـــاء 
ألعمالهـــم علـــى المســـتوى العالمـــي، 
وهو األمر الذي من شـــأنه أن يساهم 
في نمو وتوسع مشاريعهم التجارية 
ومنحهم الفرصـــة للتعاقد مع المزيد 

من المستثمرين حول العالم”.

”The Business Year“ اتفــاقــيــــــة تــعــــــاون مــــــــع منصـــــــة
“الغرفة” تروج لبيئة األعمال البحرينية عالميا

أثناء توقيع االتفاقية
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“مصــدر” نمـوذج لتطبيقــات الطاقــة النظيفــة على أرض الواقــع
ــاع ــط ــق ــل ــا ل ــيـ ــمـ ــالـ ــيـــة مــحــلــيــا وعـ ــالـ ــثـ مـــــيـــــرزا: مـــنـــصـــة مـ

زار رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة عبدالحســـين ميرزا 
مدينـــة “مصـــدر” للطاقـــة المتجـــددة فـــي أبوظبـــي بدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، على هامش فعاليات 
أســـبوع أبوظبـــي لالســـتدامة، الـــذي يعقد حاليـــا في هذه 
الفتـــرة، وكان في اســـتقباله عدد من المســـؤولين بشـــركة 
مصـــدر للطاقـــة، حيـــث قدمـــوا عرًضـــا موجًزا عـــن مرافق 
“مصدر” ودور المدينة في تنويع االقتصاد المحلي وتعزيز 

ريادة أبوظبي في قطاع الطاقة المستدامة.

وقـــال إن مدينـــة مصـــدر ومركـــز األبحـــاث التابع لهـــا تعد 
منصـــة مثالية محلًيا وعالمًيا فـــي قطاع الطاقة المتجددة 
وتطويـــر التقنيات النظيفة واالبتـــكار، وإن الزيارة تعكس 
أهميـــة التعـــاون في مجـــال تعزيز التنمية المســـتدامة من 
خالل اعتماد حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما 
أن مدينـــة مصدر تعتبر نموذًجا واقعًيـــا لتطبيقات الطاقة 

النظيفة على أرض الواقع بشكل ملموس.
وأوضـــح أن الزيـــارة جـــاءت لتســـلط الضـــوء علـــى الدور 
الرائـــد لكل من اإلمارات والبحرين عبر الوفاء بالتزاماتهما 

الدولية في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة وتشـــجيع 
المـــوارد  علـــى  والمحافظـــة  النظيفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام 
الطبيعيـــة، إضافـــة إلـــى اتخاذ إجـــراءات عمليـــة للتصدي 
لتداعيـــات تغيـــر المنـــاخ. وأشـــار إلـــى أنه ســـوف يتواصل 
التعـــاون الثنائـــي األصيـــل بيـــن الهيئـــة ومدينـــة “مصدر”؛ 
بهـــدف االســـتفادة مـــن خبرتها فـــي تطويـــر وتعزيز فرص 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لكل ما من شأنه االرتقاء 
بهـــذا المجـــال إلـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة وجعل دول 

المنطقة مركًزا متميًزا لتطبيقات الطاقة المستدامة.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدأت وزارة األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي بالتعاون والتنســيق مع مجلس النــواب تنفيذ حزمة 
من المشــاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي؛ من أجل تحســين الخدمات المقدمة 
للمواطنين في إطار المشــاريع البلدية المشــتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما 
يســهم فــي تحقيــق األهــداف التنموية الشــاملة بقيــادة عاهل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف وممثل 
الدائرة السادســـة النائب هشـــام العشيري 
بجولة تفقدية لمشروع تطوير شارع ريا؛ 
تمهيـــًدا لبـــدء تنفيـــذ المرحلـــة األولى من 
المشـــروع، يرافقهما عدد من المســـؤولين 

في الوزارة.
وأفاد خلف بأنه ســـيتم تطوير شـــارع ريا 
على مراحل بحيث تشمل المرحلة األولى 
تطوير الشـــارع من بعد تقاطعه مع شارع 
عراد إلى تقاطعه مع شارع 13 بطول 1.2 
كيلومتـــر، وكذلك فتح تقاطعه مع شـــارع 
38 بطـــول 140 متـــرا تقريًبا، ما سيســـهم 
فـــي تســـهيل الحركـــة المروريـــة وســـرعة 
وصـــول أهالي المنطقة من وإلى المناطق 
الثانيـــة  والمرحلـــة  بالشـــارع،  المحيطـــة 
ســـوف تشمل تطوير الشـــارع من تقاطعه 
مع شـــارع 13 إلـــى تقاطعه مع شـــارع 50 
الثالثـــة  المرحلـــة  أمـــا  كيلومتـــر،  بطـــول 

فتشـــمل تطويـــر الشـــارع مـــن تقاطعه مع 
شـــارع 50 إلـــى تقاطعه مـــع طريق 3125 

بطول 3.8 كيلومتر.
وأكـــد وزيـــر األشـــغال إلـــى أن الحكومـــة 
الطـــرق  لتطويـــر  خطـــة  بوضـــع  قامـــت 
الرئيسة ومنها شارع ريا الذي يخدم قرى 
الدير وسماهيج وقاللي، وتم االنتهاء من 

إعـــداد التصاميم التفصيليـــة وتخصيص 
االعتمـــاد المالي للمشـــروع، وحالًيا جاري 
التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة؛ التخـــاذ 

اإلجـــراءات الالزمـــة لطرح المشـــروع في 
مناقصة عامة.

يذكـــر أن نطـــاق عمل المشـــروع يشـــتمل 

علـــى إعـــادة إنشـــاء شـــارع ريـــا وتحويله 
إلـــى شـــارع مـــزدوج ذي مســـارين في كل 
اتجـــاه بطـــول 6 كيلومتـــرات مـــن مدخل 
حديقـــة قاللـــي قـــرب تقاطع شـــارع الحد 
إلـــى الشـــارع الرابط بمنطقة شـــمال غرب 
منطقـــة البســـيتين، إضافـــة إلـــى تطويـــر 
 9 باســـتحداث  الموجـــودة  التقاطعـــات 
إشـــارات ضوئية، وتوفير أرصفة للمشاة، 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطار، 
وإعـــادة بنـــاء البنيـــة التحتية، وتحســـين 
العالمـــات  ووضـــع  اإلنـــارة،  مســـتوى 
واإلشـــارات المروريـــة وحواجـــز للمشـــاة 
لتحقيق السالمة المرورية، ووضع قنوات 
أرضيـــة الســـتخدامها من قبـــل الخدمات 

لتجنب قطع األسفلت مستقباًل.
كما شـــملت الزيارة التفقدية التي قام 

بهـــا وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
والنائـــب هشـــام العشـــيري جولـــة في 
لبحـــث  والديـــر؛  ســـماهيج  منطقتـــي 
مشروع إعادة عين ريا التي تقع على 
الســـاحل الشـــمالي بجزيـــرة المحـــرق 
بين منطقتي ســـماهيج والدير بمجمع 
234 الدائرة السادســـة، بحضور القائم 
بأعمـــال الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
البلديـــة المشـــتركة المهندســـة راويـــة 
المناعي والمدير العام لبلدية المحرق 

إبراهيم الجودر.
وأشـــار وزير األشـــغال إلى أنه ســـيتم 
تحويل مشـــروع عيـــن ريا الـــذي تبلغ 
مســـاحته نحـــو 1,572 مترا مربعا إلى 
موقع ســـياحي ترفيهي متكامل يلبي 
طموح أهالي المنطقة، بحيث يشـــمل 
المشـــروع عـــدًدا مـــن الخدمـــات منها 
مســـاحات عائليـــة تقـــدر بــــ 135 متًرا 
مربًعا، ومســـاحات اســـتثمارية تقدر بـ 
91.6 متر مربع، كما تمت إعادة تأهيل 
العين بتصميم مميز وإضافة عدد من 
الجدران تتناســـب مع وضـــع المنطقة 
الحالـــي، وإضافـــة رقعة خضـــراء من 
أشـــجار الظل والنخيل وغيرها، وعدد 
من المبانـــي الخدمية كغرفة للحارس 
ميـــاه  ودورات  للكهربـــاء  وغرفـــة 

ومواقف سيارات وغيرها.

طــرح مشــروع شــارع ريــا فــي منــاقصــة عــامــة
ــن” إلـــــى مـــوقـــع ســـيـــاحـــي تــرفــيــهــي مــتــكــامــل ــ ــي ــ ــع ــ خـــلـــف: تـــحـــويـــل “ال
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عّمان - مباشر

تراجعت اســـتثمارات المتعاملين من 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
بورصـــة عّمـــان بدولـــة األردن خـــالل 
شهر ديسمبر 2019 بنسبة 13.18 % 

على أساس سنوي.
وحســـب إحصائية لـ”مباشـــر” تستند 
األوراق  إيـــداع  مركـــز  بيانـــات  إلـــى 
المالية األردني، ســـجلت استثمارات 
الخليجيـــن ببورصة عّمـــان نحو 5.2 

مليار دوالر، مقابل 5.98 مليار دوالر 
في العام الماضي.

اإلجماليـــة  النتيجـــة  علـــى  وضغـــط 
تراجـــع  الخليـــج،  الســـتثمارات 
علـــى  دول   5 مـــن  االســـتثمارات 
رأســـها قطر بمعـــدل 29.79 %، فيما 
ســـجلت البحرين أقل معـــدل تراجع 
ب2.39 %. وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، 
المســـتثمرين  اســـتثمارات  ســـجلت 
الســـعوديين االرتفـــاع الوحيـــد بنمو 
3.64 %. وأشـــارت البيانـــات إلى أن 

الســـعودية اقتنصـــت النصيب األكبر 
من االستثمارات الخليجية ببورصة 
عمان بقيمـــة 1.56 مليار دوالر، فيما 
جاءت أقل االســـتثمارات الخليجية 
مـــن متعاملـــي ســـلطنة عمـــان بواقع 

162.47 مليون دوالر.
مـــن  االســـتثمارات  قيمـــة  وشـــكلت 
دول الخليـــج 23.53 % مـــن إجمالي 
االستثمارات المحلية واألجنبية في 
بورصـــة عمـــان البالغـــة 22.06 مليار 

دوالر في ديسمبر 2019.

5.2 مليار دوالر استثمارات الخليجيين ببورصة عّمان
دبي - رويترز

قالــت شــركة أرامكــو الســعودية أمــس األحــد إنها مارســت خيار بيع أســهم 
إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد االكتتاب لترتفع 
بذلك قيمة االكتتاب العام األولي إلى 29.4 مليار دوالر مسجلة رقما قياسيا.

وكانـــت أرامكـــو جمعت فـــي البداية 
25.6 مليـــار دوالر فـــي الطـــرح العام 
األولـــي خالل ديســـمبر الماضي ببيع 
ريـــاال   32 بســـعر  ســـهم  مليـــارات   3
لكنهـــا أشـــارت  للســـهم  )8.53 دوالر( 
إلـــى أنها ربمـــا تبيـــع أســـهما إضافية 

من خـــالل خيار بيع أســـهم إضافية. 
وبحســـب بيانـــات رفينيتيف اســـتقر 
ســـعر ســـهم أرامكو عند فتح السوق 
عنـــد 35 ريـــاال. وقالـــت أرامكـــو إنـــه 
جـــرى تخصيـــص األســـهم اإلضافية 
بنـــاء  عمليـــة  خـــالل  للمســـتثمرين 

ســـجل األوامـــر. وتابعـــت أرامكو ”لن 
يتـــم طـــرح أي أســـهم إضافيـــة فـــي 
الســـوق اليـــوم )أمـــس( ولـــن يمتلـــك 
مدير االســـتقرار الســـعري أي أســـهم 
في الشـــركة كنتيجة لممارســـة خيار 
الشراء في الدفاتر“.  وشهدت أسهم 
أرامكـــو تذبذبـــا فـــي اآلونـــة األخيرة 
بفعل المخاوف الجيوسياســـية ومع 
الواليـــات  بيـــن  التوتـــرات  تصاعـــد 

المتحدة وإيران.

ارتفاع الطرح األولي لـ “أرامكو” لـ 29.4 مليار دوالر

وزير األشغال والنائب هشام العشيري بجولة تفقدية لمشروع تطوير شارع ريا

أثناء الزيارة

أمل الحامد

والمكســـرات..  الحـــب  مثـــل  التســـالي 
الزنجيـــل..  الســـاخنة مثـــل  والمشـــروبات 
ســـيد موســـم الشـــتاء لـــدى البحرينييـــن. 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  الحركـــة  وتنتعـــش 
القديمـــة مـــع بـــرودة الجـــو، حيـــث يقبـــل 
النـــاس على التـــردد عليه وعلـــى المناطق 
بهـــذه  لالســـتمتاع  القديمـــة؛  واألســـواق 

األجواء الجميلة والباردة.
ويفضل الناس في فصل الشـــتاء وموسم 
التخييم، حيـــث تنخفض درجات الحرارة 
لبس المالبس الدافئة وشـــرب المشروبات 
بالزنجبيـــل،  الحليـــب  ومنهـــا  الدافئـــة 
وتناول المكســـرات والشـــوكوالته وغيرها 
للشـــعور بالـــدفء. وترتفـــع مبيعات الحب 
والمكســـرات بأنواعها والشوكوالته بنسبة 

تتـــراوح مـــا بيـــن 15 و20 % فـــي فصـــل 
تشـــهد  كمـــا  التخييـــم،  وموســـم  الشـــتاء 
المناطـــق واألســـواق القديمة إقبـــاال عليها 
مـــن الســـياح والمترددين الذيـــن يفضلون 
االستمتاع باألجواء الباردة والجميلة في 

المناطق واألسواق القديمة. ويقول مدير 
تطويـــر األعمـــال وخدمـــات التمويـــن في 
مجموعة الري علي حســـن الري لـ “البالد”: 
إن اإلقبال على المكسرات بجميع أنواعها 
الســـوداني،  والفـــول  “الصلـــوم”  ومنهـــا 
والشوكوالته والحب بأنواعه للتدفئة في 

أيام البرد والصخير.
ويؤكـــد الري أن المجموعـــة تتلقى طلبات 
كبيـــرة مـــن المتاجر في األســـواق لتغطية 
والحـــب  المكســـرات  مـــن  احتياجاتهـــا 
والشـــوكوالته فـــي هـــذا الموســـم، إضافة 
لتوافد الكثير من السعوديين إلى البحرين 

وسوق المنامة القديم.
ويشـــير إلى أن الناس في موسم التخييم 
“فسفســـة”  يفضلـــون  للصخيـــر  والذهـــاب 
الحب والمكســـرات بجميـــع أنواعها، الفًتا 

إلى أن موسم الشـــتاء والتخييم يشهدان 
زيـــادة فـــي مبيعـــات المكســـرات والحـــب 
والشـــوكوالته بنســـبة تتـــراوح مـــا بين 15 

و20 % عن األيام العادية.
التكاليـــف  زيـــادة  رغـــم  أن  ويضيـــف 
المعيشـــية وارتفاع أسعار الكهرباء عموًما 
والمحـــالت،  المتاجـــر  علـــى  وتضاعفهـــا 
إضافة إلى األحـــداث في المنطقة والعالم 

إال أن المبيعات جيدة.
تبيـــع  التـــي  “القراشـــية”  متاجـــر  وتشـــهد 
البهـــارات بأنواعهـــا إقباال كبيًرا في ســـوق 
األخـــرى  واألســـواق  القديمـــة  المنامـــة 
خصوًصـــا في هذا الموســـم البـــارد، حيث 
يفضـــل الناس شـــرب الحليـــب بالزنجبيل 
للشـــعور بالـــدفء. ويقـــول مصطفى حمد 
إنـــه بمجـــرد دخـــول فصـــل الشـــتاء وبدء 

تنـــاول  يعتمـــد  فإنـــه  البـــاردة،  األجـــواء 
مزيج الماء الســـاخن مع العســـل الطبيعي 
والزنجبيـــل الطازج بشـــكل يومـــي تقريًبا. 
وأوضـــح أن هـــذا المزيج عادة ما يشـــعره 
باالنتعـــاش خصوًصا إذا مـــا تناوله صباًحا 
قبـــل كل شـــيء “على الريـــج”، فهو منعش 

ولذيذ و”قد” يكون مفيًدا.
وبيـــن أن أجـــواء الشـــتاء والبـــرد تفـــرض 
نفســـها على أســـلوب حياته، حيـــث يغيره 

عادة بشكل جذري مقارنة مع الصيف.

وأكـــد أنـــه يفضل فصـــل الشـــتاء، فهو من 
محبي البرد والمطر وطلعات البر وإشعال 
النـــار وغيرها مـــن التفاصيل التـــي ترافق 

هذه األجواء الجميلة.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي فصل الشـــتاء يعتزل 
األماكـــن الحديثـــة، حيـــث يهجـــر المقاهي 
التـــي  والمطاعـــم  التجاريـــة  والمجمعـــات 
تعـــود الذهـــاب إليهـــا فـــي نهاية األســـبوع 
ليركز “تســـليته” على البر و”الكشـــتات” مع 

األهل واألصدقاء.

الري لـــ “^”: موســم البــر يزيــد مبيعات الحــب 20 %

“القراشية” يحبون الشتاء... يزيد زبائن المكسرات والزنجبيل و“الفسفسة”

علي حسن الري

المنامة - وزارة األشغال
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لمعـــرض  المنظمـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
البحريـــن الدولي للطيران عن توقيع 
اتفاقيـــة مع الســـوق الحـــرة البحرين 
الرعايـــة  بموجبـــه  تتولـــى  الـــذي 
الذهبيـــة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيـــران 2020 المزمـــع عقـــده فـــي 
قاعدة الصخير الجوية في البحرين 
خالل الفترة مـــا بين -18 20 نوفمبر 
2020، برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـي آل خليفة، 
وبإشـــراف الممثل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك ورئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفة وبتنظيـــم من وزارة 
وســـالح  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
الجو الملكـــي البحريني بالتعاون مع 

شركة فارنبره الدولية.
وتعكس هذه الرعاية نتائج إيجابية 
للشـــركات الداعمة لمعـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران حيـــث تمثـــل هذه 
الســـوق  مشـــاركة  تصعيـــد  الرعايـــة 
الحـــرة البحرين في 2020 الى راعي 
ذهبي مقارنة بمشاركتها في المعرض 
في العام 2018 كـــراع فضي، تأكيدا 
للمردود الفعلي للشـــركات البحرينية 

التي تشارك في المعرض.
وزيـــر  صـــرح  المناســـبة  وبهـــذه 

المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال بـــن 
أحمد “تعد النسخة السادسة مناسبة 
مميزة وذلك لمرور 10 ســـنوات على 
المعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
منـــذ انطالقه العـــام 2010، حيث إن 
دعم ومشاركة السوق الحرة البحرين 

كـــراع ذهبـــي للقريـــة التراثيـــة فـــي 
الســـاحة المخصصـــة للجمهـــور العام 
في معرض البحرين الدولي للطيران 
يؤكـــد أهميـــة دور القطـــاع الخـــاص 
في دعـــم المبادرات والفعاليات التي 
تـــروج لمملكة البحرين كحدث دولي 

كمـــا يعكـــس تحقيـــق نتائـــج مثمـــرة 
للشـــركات المحلية ونحن مسرورون 
مـــن تواجد الســـوق الحـــرة البحرين 
من ضمن الشركات التي تمثل قطاع 

الطيران المحلي”.
مـــن جانبـــه، صـــرح العضـــو المنتدب 

عبـــدهللا  البحريـــن  الحـــرة  للســـوق 
بوهنـــدي عن بالغ ســـعادته لرعايتهم 
هـــذا الحدث، حيـــث تفتخر الســـوق 
مـــرة  بالمشـــاركة  البحريـــن  الحـــرة 
أخـــرى في معـــرض البحرين الدولي 
يســـتقطب  بـــدوره  الـــذي  للطيـــران 
المؤثريـــن  العالمييـــن  الالعبيـــن 
فـــي صناعـــة الطيـــران وان مـــع بـــدأ 
تشـــغيل مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
بمطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي أوائل 
العـــام 2020، تتطلـــع الســـوق الحرة 
البحريـــن أن يكـــون معرض البحرين 
الدولي للطيران أكثر إثارة وذلك مع 
وجـــود مشـــاركين من جميـــع أنحاء 
العالـــم والـــذي يعكـــس دور ومكانـــة 
مملكـــة البحريـــن الريادية في قطاع 
الطيـــران. كمـــا أعـــرب عـــن تطلعهـــم 
للترحيـــب بالضيـــوف المشـــاركة في 

هذا الحدث المميز.

توقيع االتفاقية سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المحرق - المواصالت واالتصاالت

“ السوق الحرة” تعزز مشاركتها بـ“معرض الطيران 2020”
الوطنية الــفــعــالــيــات  دعـــم  ــي  ف “الـــخـــاص”  دور  أهــمــيــة  يــؤكــد  “الــمــواصــات”  ــر  وزيـ

اختيـار “HSBC” لجـائـزة أفضـل بنـك للتمـويـل التجــاري
تــم اختيــار HSBC مــن قبــل العمــالء كبنــك تمويــل تجــاري رائــد فــي البحريــن وذلــك من خــالل اســتطالع مجلة 
يورومونــي حــول تمويــل التجــارة لعــام 2020، وهــذه هي الســنة الثانية على التوالــي التي يتم فيهــا اختيار بنك 
HSBC البحريــن كأفضــل بنــك للتمويل التجاري فــي الدولة، كما حل في المرتبة األولى من حيث جودة الخدمة. 
كما حصل بنك HSBC أيضًا على جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشــرق األوســط - وهي الســنة 

الرابعة على التوالي التي يتم فيها تصنيف البنك في مكان الصدارة من قبل العمالء.

تمويـــل  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
التجـــارة العالمية والذمم المالية 
لـــدى بنك HSBC فـــي البحرين، 
علي طارق خـــان” باعتبارنا بنك 
فـــي  الرائـــد  التجـــاري  التمويـــل 
العالم، فإن HSBC يتمتع بمكانة 
متميزة تمكنه من ربط الشركات 
البحرينية بالشـــركاء التجاريين 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. كمـــا 
فـــي  االســـتثمار  نواصـــل  أننـــا 
تحويـــل منتجاتنا وخدماتنا إلى 

العالـــم الرقمـــي لجعـــل خدماتنا 
المصرفية أكثر ســـهولة وأفضل 
وأســـرع لعمالئنـــا لتتكامـــل مـــع 
الماليـــة  التقنيـــات  نظـــام  بيئـــة 

سريعة التطور في البحرين”.
وفـــي العـــام 2019، أصبـــح بنك 
فـــي منطقـــة  بنـــك  أول   HSBC
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا 
بتنفيـــذ معاملـــة  يقـــوم  وتركيـــا 
منح اعتمـــاد مســـتندي خارجي 
عبـــر منصـــة Blockchain. كمـــا 

قـــام البنك أيضـــًا بإطالق منصة 
التطبيقـــات  لبرمجـــة  تقنيـــة 
)API( جديـــدة لتمويـــل التجارة 
بحيث تتيح للمؤسسات المالية 
القـــدرة على برمجـــة التطبيقات 
لعمالئهـــا، ممـــا يعـــزز من شـــبكة 
وقدراتهـــا.  وإمكاناتـــه   HSBC
وألول مـــرة فـــي قطـــاع أعمـــال 
التمويـــل التجـــاري، قـــام البنـــك 
مراقبـــة  نظـــام  بإطـــالق  أيضـــًا 
الـــذي  بالعمـــالء  خـــاص  جديـــد 

يســـتخدمون كميـــات كبيرة من 
متقدمـــة  وتحليـــالت  البيانـــات 
لمحتويـــات  آليـــة  ومراقبـــة 
البيانـــات بهدف المســـاعدة على 
محـــاوالت  أي  وإيقـــاف  كشـــف 
فـــي  ماليـــة  جرائـــم  الرتـــكاب 

التجارة الدولية.
من جانبـــه، قال الرئيس العالمي 
لتمويل التجارة العالمية والذمم 
الماليـــة لـــدى بنـــك HSBC فـــي 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا 
وتركيـــا، ســـونيل فيتيـــل “يعتبر 

الرائـــدة  البنـــوك  مـــن   HSBC
تقنيـــة  اســـتخدام  مجـــال  فـــي 
Blockchain مـــن أجـــل تســـريع 
حركـــة التدفقـــات التجارية عبر 
منطقة الشـــرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا وتركيـــا – والتـــي يقدر 

تريليـــون   2 بحوالـــي  حجمهـــا 
دوالر أمريكـــي ســـنويًا. كمـــا أن 
الـــذكاء  لتقنيـــات  اســـتخدامنا 
اآللـــي  والتدريـــب  االصطناعـــي 
حركـــة  متابعـــة  وتطبيقـــات 
التجـــارة والتـــداول عبـــر الهاتف 
التجـــارة  ومنصـــات  المتحـــرك 
والتـــداول الذكية عبـــر االنترنت 
فـــي  كبيـــر  بشـــكل  ســـاهم  قـــد 
تحســـين كفاءة األعمال، وجعل 
أعمال التجارة أكثر أمنًا بالنسبة 
للعمـــالء وللمجتمع، وأثر بشـــكل 
إيجابـــي علـــى تجربـــة العمـــالء، 
بنـــك  كأفضـــل  اختيارنـــا  وإن 
للتمويـــل التجاري فـــي المنطقة 
إنمـــا يعتبر نتيجة مباشـــرة لهذه 

االستثمارات”.

HSBC - المنامة
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بالبحرين والشرق 
األوسط بفضل 

استثماراته الرقمية

القاهرة -بنا

أعلـــن فـــي القاهـــرة عن تخطـــي االســـتثمارات الصينية في 
مصـــر 7 مليـــارات دوالر في مجاالت مختلفـــة مثل البترول 
وتكنولوجيـــا  الكهربائيـــة  والمعـــدات  والتشـــييد  والغـــاز 
المعلومـــات واالتصـــاالت والنســـيج واألجهـــزة الكهربائيـــة، 
والتـــي وفـــرت 30 ألـــف فرصـــة عمل فـــي مصر، فضـــاًل عن 
مســـاهمة الصين في العاصمة اإلدارية الجديدة في مجالي 

السكك الحديدية والكهرباء.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة للمستشـــار التجـــاري واالقتصـــادي 
لســـفارة الصيـــن بالقاهـــرة، هان بينـــج، أمس األحـــد، خالل 
المؤتمـــر الترويجي للـــدورة الثالثة لمعـــرض الصين الدولي 

لالســـتيراد المقـــرر، مضيفـــًا أن مصـــر احتلـــت المركز األول 
من حيث تصدير البرتقال إلى الســـوق الصينية بقيمة 140 
مليـــون دوالر، فضاًل عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب 
والبلح، ومن المتوقع أن تبدأ في تصدير الرمان إلى السوق 

الصينية هذا العام.
وأشـــار إلى مشـــاركة 23 شـــركة مصرية في الـــدورة الثانية 
لمعرض الصين الدولي لالســـتيراد في شـــنغهاي فيما كانت 
مصـــر ضيفة شـــرف في الـــدورة األولى للمعـــرض، مبيًنا أن 
الشـــركات المصريـــة نجحـــت في إبـــرام عقود بقيمـــة 84.6 

مليون دوالر في نوفمبر الماضي.

االستثمارات الصينية بمصر تتخطى 7 مليارات دوالر
بيروت - رويترز

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة أمس 
األحـــد إنه طلـــب صالحيات اســـتثنائية من الحكومة 
لتنظيـــم القيـــود التي طبقتهـــا المصـــارف العاملة في 
البلـــد علـــى المودعيـــن وتوحيدهـــا لضمـــان تطبيقهـــا 

بشكل عادل ومتساو على البنوك والعمالء.
ومـــن أجـــل منـــع نـــزوح رأس المـــال فرضـــت البنـــوك 
التجاريـــة قيـــودا شـــديدة على الســـحب مـــن الودائع 
ومنعـــت بعـــض التحويالت للخارج منـــذ أكتوبر حين 
دفعت احتجاجات األزمة االقتصادية في لبنان التي 

تختمر منذ فترة المشهد إلى ذروتها.

ولـــم تفـــرض الســـلطات اللبنانيـــة قيودا رســـمية على 
رأس المـــال تنظم هذه اإلجراءات. وأكد ســـالمة في 
رســـالة نصيـــة لرويترز إرســـاله خطاب لوزيـــر المالية 
اللبنانـــي في التاســـع مـــن ينايـــر لطلـــب ”الصالحيات 
االستثنائية الالزمة“. وأضاف أنه ال يسعى الستخدام 
الصالحيـــات االســـتثنائية فـــي اســـتحداث إجراءات 

جديدة.
ولـــم تصدر حكومـــة تصريف اإلعمال أي بيان بشـــأن 
طلب ســـالمة في خطابه لوزيـــر المالية المؤقت علي 

حسن خليل.

“المركزي” اللبناني يعتزم توحيد قيود النقد
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بوهندي: السوق 
الحرة تتطلع أن 
يكون “معرض 

الطيران” أكثر إثارة

المنامة -تراكس البحرين

أعلنـــت شـــركة عقـــارات الســـيف، الشـــركة الرائـــدة 
في قطـــاع التطوير العقاري بالحريـــن، عن إطالقها 
ألول تطبيـــق رقمي فريد من نوعه لبطاقات الهدايا 
والتســـوق في مجمعات الســـيف وذلـــك خالل الربع 
الثالـــث من العـــام 2020، وذلك في ســـياق جهودها 

لتعزيز تجربة استثنائية للمتسوقين.
وقامـــت شـــركة عقـــارات الســـيف بتعييـــن شـــركة 
الخدمـــات الماليـــة العربيـــة AFS، المـــزودة الرائـــدة 
لحلـــول الدفع، والممكنة لحلول التكنولوجيا المالية 
فـــي المنطقـــة، لتصميـــم وتطويـــر التطبيـــق إضافة 
إلـــى إدارة العمليـــات الماليـــة اإللكترونية. وســـوف 
بمجمعـــات  المتســـوقين  لجميـــع  التطبيـــق  يوفـــر 
الســـيف العديد من الميـــزات والخصائص كبطاقات 
يمكـــن  والتـــي  الدفـــع،  مســـبقة  الرقميـــة  الهدايـــا 
اســـتخدامها إلتمـــام عمليات الشـــراء مـــن المحالت 

التجاريـــة المتواجـــدة بمجمع الســـيف فـــي ضاحية 
الســـيف والمحـــرق ومدينـــة عيســـى. إضافـــًة إلـــى 
ذلـــك، ســـيتمكن الزبائن من إهـــداء البطاقات لألهل 

واألصدقاء بشكل رقمي.
وتعليًقـــا على هـــذه الخدمة المبتكـــرة، قال الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة عقـــارات الســـيف، أحمد يوســـف 
“تأتـــي هـــذه الخطـــوة من منطلـــق مســـاعينا لتعزيز 
مـــا نقدمـــه مـــن خدمـــات لزبائننـــا الكـــرام ومنحهـــم 
للتطـــورات  ونظـــًرا  للتســـوق.  اســـتثنائية  تجربـــة 
الرقميـــة المتســـارعة رأينـــا أهمية تقديـــم حل يوفر 

أقصـــى مســـتويات المرونة والراحـــة للزبائن، حيث 
سيتمكنون عبر التطبيق الرقمي من إهداء بطاقات 
الهدايـــا ألهلهـــم وأصدقائهـــم بـــكل ســـهولة ويســـر. 
ونحن على ثقة بأن إطالق بطاقة الهدايا األولى من 
نوعها في المملكة ســـتثري تجربة التســـوق لزوارنا 
وتعزز من مكانة المجمعات التجارية التابعة لشركة 

عقارات السيف بشكل عام.” 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح  جانبـــه،  ومـــن 
الخدمـــات المالية العربية، بي شـــندرا شـــيكر “نلتزم 
فـــي شـــركة الخدمـــات الماليـــة العربيـــة الســـتثمار 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  خبراتنـــا  كافـــة 
لتســـهيل تجربـــة الدفـــع المالـــي الرقمـــي، بمـــا يمنح 
كل مـــن الزبائـــن والمتاجر راحة وســـهولة أكبر. كما 
سيســـهم تطوير واطـــالق التطبيق الرقمـــي لمجمع 
الســـيف بتعزيـــز جهـــود أصحـــاب المتاجـــر بالمجمع 
في تحســـين تجربة تسوق العمالء وزيادة العوائد، 

باإلضافة إلى دعم رؤيـــة مملكة البحرين لالقتصاد 
الرقمـــي غيـــر النقدي، وهو ما نـــروج له في مختلف 
المنتجـــات والحلـــول المقدمة من شـــركة الخدمات 

المالية العربية.” 
وتعـــّد مجمعـــات الســـيف من أهم وجهات التســـوق 
البـــارزة فـــي البحريـــن، والتـــي  العائلـــي  والترفيـــه 
اكتســـبت شـــهرة واســـعة وإقبااًل كثيًفا منـــذ افتتاح 
 ،1997 العـــام  الســـيف  ضاحيـــة   - الســـيف  مجمـــع 
 .2015 العـــام  الســـيف-المحرق  مجمـــع  وافتتـــاح 
وتتنامى شـــعبية مجمع السيف في كل عام كوجهة 
مفضلـــة لكافـــة الـــزوار فـــي المنطقـــة. كمـــا يواصل 
المجمـــع في اســـتقطاب عـــدد كبير من الســـياح من 
دول مجلس التعاون الشـــقيقة؛ نظًرا الحتوائه على 
مجموعة واســـعة مـــن العالمات التجاريـــة العالمية 
الترفيـــه  المتنوعـــة ومرافـــق  والمطاعـــم  الشـــهيرة 

للصغار والكبار.

AFSأثناء توقيع الشراكة بين “عقارات السيف” و

ــث مـــن 2020 ــال ــث ــة فـــي الـــربـــع ال ــي ــعــرب ــة ال ــي ــال ــم ــاون مـــع الــخــدمــات ال ــع ــت ــال ب

“عقارات السيف” تطلق تطبيقا رقميا لبطاقات الهدايا والتسوق
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+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن  بحل وتصيفة شركة

شركة أسوار لجين للتغليف ذ.م.م
سجل تجاري رقم 121360

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في  شــركة أســوار لجيــن للتغليــف ذ.م.م  المســجلة بموجب 
القيد رقم 121360 بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / حسن اسماعيل جاسم 

اسماعيل مصفيا للشركة .
 بهــذا يعلــن المصفــي ان ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 21 لعــام 2001 وعمــا 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة الى تقديم 
مطالباتهــم اليــه مدعومــة بالمســتندات الازمة خــال 15 يوم من تاريخ نشــر االعان 

وذلك على العنوان التالي :
المصفي : الهاتف : 39111162

HASSAN@WADIALSALAM.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن  بحل وتصيفة شركة

شركة ريد بيتش  ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١٢٠٦٨١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة ريد بيتش  ذ.م.م   المســجلة بموجــب القيد رقم 
120681-1 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســادة /ســامر جمال علــى ابو الفتوح 

احمد يوسف  مصفيا للشركة .
 بهــذا يعلــن المصفــي ان ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 21 لعــام 2001 وعمــا 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة الى تقديم 
مطالباتهــم اليــه مدعومــة بالمســتندات الازمة خــال 15 يوم من تاريخ نشــر االعان 

وذلك على العنوان التالي :
المصفي :

الهاتف : 34626797
RED.BEACH@AOL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٧٥٨٩٥( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الكترونيات السلسبيل ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم 9999 لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري لشركة ام  مريم للعطورات – 

شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )3159( لسنة 2020 

بشان تحويل فرع  مؤسسة فردية الى شركة ذات 
مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري

لشركة اكاديمية تلت البحرية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة  اصحاب شركة الكترونيات السلسبيل ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم١٢٦٤٥٥  طالبين تغيير االسم التجاري 
من: الكترونيات السلسبيل ذ.م.م

AL SALSABEEL ELECTRONCS W.L.L
الى:  نيو انتركوم تيلكوم ذ.م.م 

 NEW INTERCOM TELECOM W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانه تقــدم اليها 
الســادة اصحاب شــركة  ام مريم للعطورات شــركة تضامن بحرينية المسجلة 

بموجب القيد رقم 124161 طالبين تغيير االسم التجاري
من: ام مريم للعطورات شركة تضامن بحرينيه 

إلى: باراتي لتصميم المجوهرات شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعان .

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا الســيد يعقــوب يوســف عبــد هللا محمد علــي العوضي المالك ل ســويت 
النــد )مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيد رقــم 42204 طالبا تحويل     
المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره  5000  
د.ب )خمســة آالف دينار بحريني( لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

اسمائهم :
1- يعقوب يوسف عبد هللا محمد علي العوضي

AMMAD CHERIKKAN DIYIL -2
MUHAMMED KAPUVANCHERI -3

MAJEED MANATHANKANDY -4
AJAS KIZHAKKE THAVANA -5

HAKKEEM CHERIKKANDIYIL -6
HAVAS CHERIKKANDIYIL -7

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانه تقــدم اليها 
الســادة اصحاب شــركة اكاديمية تلت البحرية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم 122298 طالبين تغيير االسم التجاري
من:  شركة أكاديمية تلت البحرية ذ.م.م

الى: شركة  تلت البحرية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعان .

القيد : ١٢٦٤٥٥

 تاريخ: ٢٠٢٠/8/1

القيد : 124161

 تاريخ: 12/1/2019

القيد : 42204

 تاريخ: 9/1/2020

القيد : 122298

 تاريخ: ٢٠٢٠/9/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )99390( لسنة2019   
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة نديم للعقارات ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 

MOHAMMAD NADEEM KHAN باعتباره المصفي القانوني لشــركة نديم للعقارات 

ش.ش.و ، المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 128371، طالبا إشهار 

انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )---( لسنة 2020  

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة تريستان ش.ش.و لمالكها براسانت ابراهام ثاراييل

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السيد /
PRASANT ABRAHAM THARAYIL

باعتبــاره المصفــي القانونــي ل شــركة - شــركة تريســتان ش.ش.و لمالكهــا براســانت 
ابراهام ثاراييل

المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 110070 طالبا اشــهار انتهاء 
اعمــال تصفيــة الشــركة نصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقا 

الحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

اعالن رقم )CR2019-623071( لسنة 2020  
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة عبد الحق وشركاءه للتجارة ذ.م.م
تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقــدم اليها 

السيد / GHULAM NABI BUTT باعتباره المصفي القانوني ل شركة عبد الحق 

وشــركاءه للتجــارة ذ.م.م المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجــب القيد رقم 

110070 طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية وشطبها من 

الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

فقـدان جــواز ســفر
انا املدعو أحمد نشأت 

N 005678425  مت فقدان جواز سفر رقم 

فعلى من يجده االتصال بنا على الرقم :

39496590 او تسليمه الى السفارة السورية 

أو الى أقرب مركز شرطة
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¨نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¨نشاء6

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

Call.

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع
COM RHA 

B3* SP

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

38344464-
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باريس ولنــدن وبرلين: التطورات أبــرزت دور طهران المزعزع

البنتاغون: ترامب مستعد لحوار غير مشروط مع إيران

قال وزير الدفاع األميركي مارك إسبر، 
أمس األحد، إن الرئيس دونالد ترامب 
مستعد للحوار مع إيران بدون شروط 

مسبقة.
وأوضح إســـبر لقناة “ســـي بي إس” أن 
الواليـــات المتحدة مســـتعدة لمحاورة 
إيـــران حـــول “مســـار جديد، وسلســـلة 
تدابيـــر تجعل مـــن إيران بلـــدا طبيعيا 
أكثـــر”، وذلك بعد ســـاعات مـــن تحذير 
الرئيس األميركي من ارتكاب “مجزرة 
جديدة بحـــق المتظاهرين الســـلميين” 

في البالد.
إدارة  بـــأن  الدفـــاع  كمـــا صـــرح وزيـــر 
ترامـــب ال تتوقع المزيد مـــن الهجمات 
العســـكرية اإليرانيـــة ردا علـــى الضربة 
فيلـــق  قائـــد  قتلـــت  التـــي  األميركيـــة 
ســـليماني.  قاســـم  اإليرانـــي  القـــدس 
الحكومـــة  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
اإليرانيـــة تتعرض لتهديـــد داخلي بعد 
إسقاطها طائرة ركاب مدنية أوكرانية.
وقـــال إســـبر فـــي برنامج واجـــه األمة 
على قناة سي بي إس “يمكنك أن ترى 
أن الشـــعب اإليراني يقـــف ويدافع عن 
حقوقـــه، وتطلعاته إلى حكومة أفضل 

- نظام مختلف”.
مـــن  غضبهـــم  عـــن  اإليرانيـــون  وعبـــر 
يـــوم  األوكرانيـــة  الطائـــرة  إســـقاط 
األربعـــاء والتوضيحـــات المضللة لكبار 

المســـؤولين في أعقاب ذلك مباشـــرة. 
الحكومـــة  أعلنـــت  الحـــق  وقـــت  فـــي 
المســـؤولية عن إســـقاط الطائرة، قائلة 
فـــي  إنـــه كان حادثـــا مأســـاويا. قتـــل 
تحطـــم الطائرة جميـــع الركاب ال 176 
الذيـــن كانوا على متنها، ومعظمهم من 

اإليرانيين والكنديين-اإليرانيين.
وقـــال إســـبر إن “فيلـــق القـــدس شـــبه 
يشـــكل  يـــزال  ال  اإليرانـــي  العســـكري 
الشـــرق  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  تهديـــدا 
المحـــددة  الهجمـــات  لكـــن  األوســـط، 
التي قـــال إن قائد قوة القدس الراحل 

قـــد  كان  ســـليماني  قاســـم  الجنـــرال 
وضعها، “تم تعطيلها””.

الرئيـــس األميركـــي دونالـــد  أن  يذكـــر 
ترامب، قد دعا، األحد، قادة إيران إلى 

عدم قتل المتظاهرين.
وأشـــار فـــي تغريـــدة على حســـابه في 
“تويتـــر” إلى أن هنـــاك اآلالف إما قتلوا 
بالفعـــل أو اعتقلـــوا، والعالـــم يشـــاهد، 
وشـــدد علـــى أنـــه “أهـــم من ذلـــك، فإن 

الواليات المتحدة األميركية تراقب”.
بإعـــادة  اإليرانـــي  النظـــام  وطالـــب 
اإلنترنـــت وبتـــرك الصحافيين يعملون 

األميركـــي  الرئيـــس  وأنهـــى  بحريـــة، 
للنظـــام  كالمـــه  موجهـــًا  تغريدتـــه 
اإليرانـــي: “توقفـــوا عـــن قتـــل الشـــعب 

اإليراني العظيم!”.
إلـــى ذلـــك، قـــال بيـــان فرنســـي ألماني 
بريطانـــي، أمس األحـــد، إن التطورات 

األخيرة أبرزت دور إيران المزعزع.
الثـــوري  البيـــان أن الحـــرس  وأضـــاف 
يزعزعـــان  القـــدس  وفيلـــق  اإليرانـــي 
المنطقة، ملوحًا بإعادة فرض عقوبات 

األمم المتحدة على إيران.

قوات األمن اإليرانية تحرس السفارة البريطانية في العاصمة طهران أمس )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

تكبدت ميليشـــيا الحوثي االنقالبية 
خســـائر فادحة خـــالل عملية تصدي 
القـــوات المشـــتركة لهجمات شـــنتها 
الميليشـــيات علـــى مناطـــق متفرقة 
جنـــوب الحديدة، غرب اليمن، خالل 
اليومين الماضيين، ضمن خروقاتها 

المستمرة للهدنة األممية.
أللويـــة  اإلعالمـــي  المركـــز  وأكـــد 
العمالقة في بيان، ســـقوط ما يقارب 
44 مسلحا حوثيا بين قتيل وجريح، 
المشـــتركة  القـــوات  تصـــدي  خـــالل 
للهجمـــات التي شـــنتها الميليشـــيات 
على مديرية حيـــس ومناطق أخرى 

بالحديدة.
المشـــتركة  القـــوات  أن  وأوضـــح 
شـــنتها  واســـعة  لهجمـــات  تصـــدت 
الميليشـــيات علـــى مناطـــق متفرقة 
جنوب الحديـــدة، وكبدت الحوثيين 
خســـائر فادحة فـــي األرواح، إضافة 
إلى تدمير عتادهم العســـكري ومنها 

األسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكـــرت مصـــادر ميدانيـــة في وقت 
سابق أن ميليشيات الحوثي تستعد 
للتصعيـــد العســـكري علـــى مديريـــة 
حيـــس، حيـــث اســـتحدثت خنـــادق 
واستقدمت تعزيزات كبيرة بالتزامن 
مـــع تحركات مشـــابهة في الدريهمي 

والتحيتا، جنوب الحديدة.

مقتل وجرح 44 حوثيا بهجوم فاشل على قوات الشرعية

بنغازي - أ ف ب

أعلنت القوات الموالية للمشــير خليفة حفتر، الرجل القوي بشــرق ليبيا، 
في وقت متأخر السبت، وقف إطالق النار اعتباًرا من أمس األحد.

المســـماري،  أحمـــد  اللـــواء  وقـــال 
المتحـــدث باســـم حفتـــر، فـــي بيان 
نشـــره عبـــر صفحتـــه الرســـمّية في 
العاّمـــة  القيـــادة  “ُتعلـــن  فيســـبوك 
وقـــف إطالق النار لغرفـــة العمليات 
العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا 
من الساعة 00:01 )األحد( الموافق 

12 يناير”.
وطالب المســـماري التـــزام “الطرف 

المقابل بوقـــف إطالق النار في 
هذا التوقيت”، في إشارة إلى 

الوفـــاق  حكومـــة  قـــوات 
الوطني المعترف بها من 

األمم المتحدة.
المتحـــدث  وحـــذر 

بـــأن  العســـكري 

“الرد سيكون قاسيا” في حال خرق 
وقف إطالق النار.

حفتـــر  خليفـــة  المشـــير  ورّحـــب 
الخميـــس الماضـــي، بالدعـــوة التي 
لوقـــف  وموســـكو  أنقـــرة  وجهتهـــا 
إطـــالق النـــار، لكّنـــه أكـــد اســـتمرار 
العمليـــات العســـكرية ضـــد القـــوات 

الموالية لحكومة الوفاق.
وأبدى رئيـــس حكومة الوفاق فايز 
السراج، في تصريحات صحفية 
مـــن رومـــا أثناء لقائـــه نظيره 
اإليطالـــي جوزيبـــي كونتـــي، 
استعداد حكومته لوقف 
إطـــالق النـــار لكـــن 
انســـحاب  بشـــرط 

قوات حفتر.

قوات حفتر تعلن وقف إطالق النار

دبي - العربية.نت

فـــي  الشـــعبية  االحتجاجـــات  تواصلـــت 
العـــراق وشـــملت مدينـــة الناصريـــة فـــي 
محافظـــة ذي قـــار، وجامعـــة واســـط في 
مدينـــة الكـــوت بمحافظـــة واســـط، حيث 
ســـقط 59 جريحـــا فـــي مصادمـــات قرب 
مبنـــى الجامعـــة، وكذلـــك النجـــف حيـــث 
علق آالف الطلبـــة في مختلف الجامعات 
الدراسة. وفي ذي قار، أقيل قائد الشرطة 
بسبب “الفوضى” الناشبة في المحافظة.

وفـــي تطـــور، أكـــدت مصـــادر عســـكرية، 
أمس األحد، سقوط 7 قذائف مورتر على 

قاعدة بلد العراقية.
وأفـــادت مصادر العربيـــة بإصابة 5 جنود 
عراقييـــن بقصـــف قاعـــدة بلـــد بصواريخ 

كاتيوشا.
وذكرت وســـائل إعـــالم عراقية في وقت 
ســـابق نقال عـــن مصدر أمنـــي أن حصيلة 
المصادمـــات قـــرب مبنـــى جامعة واســـط 
فـــي الكوت ارتفعت إلى 59 مصابا، بينهم 

48 عنصرا في الشرطة.
وقبلها أشار مراســـل “العربية” و”الحدث” 
فـــي العـــراق إلـــى إغـــالق الجامعـــة بعـــد 
مواجهات بين المتظاهرين وقوات األمن. 
وفي الناصريـــة، تواصلـــت االحتجاجات 
الشـــعبية، حيث قطع المتظاهرون الطرق 
الرئيســـة والجســـور. وإلـــى ذلـــك، أكـــدت 
مصـــادر مطلعـــة إقالـــة قائـــد شـــرطة ذي 

قـــار ريســـان اإلبراهيمي، علـــى خلفية ما 
وصفتـــه المصـــادر بالفوضـــى األمنية في 

المحافظة منذ عدة أسابيع.
تواصلـــت  النجـــف،  محافظـــة  وفـــي 
تجمـــع  حيـــث  الشـــعبية  االحتجاجـــات 
األهليـــة  الجامعـــات  طلبـــة  مـــن  اآلالف 
والحكومية، مؤكدين تعليق الدراسة في 

كلياتهم.

من تظاهرات وسط بغداد يوم الجمعة الماضي )أ ف ب(

بلـــد قاعـــدة  بقصـــف  عراقييـــن  جنـــود   5 إصابـــة 
العراق... عشرات الجرحى بالكوت والناصرية والنجف

إدلب - وكاالت

اتهـــم المرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
الهدنـــة  بخـــرق  الســـوري  النظـــام  قـــوات 

المعلنة في إدلب بشكل مستمر.
وفـــي تطور آخر بمدينة حلب، أكد مصدر 
في شرطة النظام السوري سقوط قتيلين 
جـــراء  مـــن  المدنييـــن  مـــن  جرحـــى  و3 
قصـــف نفذتـــه فصائل مســـلحة، بحســـب 
مـــا نقلة وكالة انباء النظام الســـوري على 
“تليغـــرام”. وفـــي األثنـــاء أعلنـــت روســـيا 
عـــن موافقتها على خـــروج المدنيين في 
إدلـــب من 3 معابر، بشـــرط خروجهم إلى 
مناطقـــة خاضعة لســـيطرة النظام. وجاء 
موقف موســـكو بالتزامن مع تأزم الوضع 

اإلنساني في إدلب.
وتقـــع المعابـــر الثالثـــة المذكـــورة في أبو 
مـــا  وفـــق  والحاضـــر،  والهبيـــط  الظهـــور 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
لكن اشتراط موسكو خروج المدنيين من 
جحيم قصف النظـــام إلى مناطق تخضع 

لسيطرة دمشق يعني تعريضهم لخطورة 
بالغة، وحصارهم بين نارين.

إعـــالن فتـــح المعابـــر ســـبق اإلعـــالن عن 
البـــدء بوقف إطالق النـــار في المحافظة، 
بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، 

الخميس الماضي.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة إن “وقف 
إطـــالق النـــار يشـــمل الهجمـــات الجويـــة 

والبريـــة، بهـــدف منـــع وقـــوع المزيـــد من 
حـــدوث  ولتجنـــب  المدنييـــن  الضحايـــا 
موجـــات نـــزوح جديـــدة وإعـــادة الحيـــاة 

لطبيعتها في إدلب”.
وشـــهدت محافظة إدلب تصعيداعسكريا 
خالل األســـابيع األخيرة، دفع، وفق األمم 
المتحدة، أكثر من 310 آالف شخص إلى 

النزوح من ريف إدلب الجنوبي.

طفلة مصابة جراء قصف على مدينة إدلب أمس األول 

دمشق لسيطرة  خاضعة  مناطق  إلى  المدنيين  خروج  تشترط  روسيا 
النظام السوري يخرق هدنة إدلب

مونتريال - أ ف ب

يطالــب رئيــس الوزراء الكندي جاســتن ترودو الذي يشــعر “بالغضب”، 
إيران بكشــف مالبســات كارثــة تحطم طائرة البوينــغ األوكرانية التي 
أســقطت عن طريق الخطأ، و”بتحمل كامل المســؤولية” عن الحادث، 

بما في ذلك دفع تعويضات مالية.

وأوضـــح تـــرودو “تحدثـــت هـــذا 
الرئيـــس  مـــع  )الســـبت(  الصبـــاح 
إن  لـــه  وقلـــت  روحانـــي  حســـن 
خطـــوة   )...( إيـــران  اعتـــراف 
إجابـــات  تقديـــم  باتجـــاه  مهمـــة 
لعوائـــل الضحايا، لكنني شـــددت 
علـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات 

إضافية”.
واعتبر ترودو أن “ما اعترفت 

جـــًدا،  خطيـــر  إيـــران  بـــه 
إســـقاط طائـــرة مدنيـــة أمر 
مـــروع، علـــى إيـــران تحمل 

المسؤولية كاملة”، معربا 
صدمتـــه  عـــن 

“ذلـــك  أن  إلـــى  والفًتـــا  وغضبـــه 
مـــا كان يجـــب أن يحصـــل أبـــًدا 
حتـــى خـــالل مرحلـــة مـــن التوتر 

المتزايد”.
ورّد ترودو إيجاًبا عند سؤاله عما 
إذا كانـــت اوتاوا تعتزم أن تطلب 
ماليـــة  تعويضـــات  طهـــران  مـــن 
لعائالت الضحايـــا الكنديين. 
الـــذي  تـــرودو  وقـــال 
التقـــى الجمعـــة بعيـــًدا 
عائـــالت  اإلعـــالم  عـــن 
فـــي تورونتو  الضحايـــا 
أمـــر  بالتأكيـــد  هـــذا  إن 
ستشمله المحادثات.

ترودو: على إيران تحمل مسؤولية إسقاط “األوكرانية”
دبي - العربية.نت

قال أمين عام ميليشــيا حزب هللا اللبناني حســن نصر هللا، أمس األحد، 
إن قاسم سليماني كان مندوب إيران في المنطقة.

وأكد نصـــرهللا، في خطـــاب متلفز، 
دور ســـليماني في ســـوريا والعراق 
زيـــارات  أن  إلـــى  واليمـــن، مشـــيرا 
عديـــدة.  كانـــت  للبنـــان  ســـليماني 
أن  منـــا  طلـــب  “ســـليماني  وقـــال 
نرســـل عســـكريين مـــن حـــزب هللا 
للعراق”. وعـــن أبومهدي المهندس، 
الحشـــد  ميليشـــيا  رئيـــس  نائـــب 
العراقية، الـــذي قتل بنفس العملية 
“إن  قـــال نصـــرهللا  مـــع ســـليماني، 

أبومهدي المهنـــدس كان يعتبر 
قاســـم  عنـــد  جنديـــا  نفســـه 

سليماني”.
وزعـــــم نـــصـــرهللا أنــــه لــوال 

والمهندس  سليماني 
النــــــــــتــــــــــشــــــــــر 

والمنطقة،  الخليج  فــي  ــش”  “داعــ
لبنان،  مــن  ــدءًا  ــ ب المنطقة،  داعــيــا 

لتوجيه الشكر لسليماني لجهوده.
ميليشـــيا  عـــام  أميـــن  اعتبـــر  كمـــا 
حـــزب هللا أن الشـــعب اإليرانـــي “ال 
مثيـــل لـــه” لحشـــده مليونيـــة فـــي 
تشييع ســـليماني، مدعيًا أن تشييع 

سليماني “أرهب واشنطن”.
كما أشـــاد نصرهللا باعتراف طهران 
بإســـقاط الطائـــرة األوكرانية، التي 
راكبـــا،   176 بحيـــاة  أودت 

معظمهم من اإليرانيين.
واعتبر نصرهللا أن واشنطن 
األكبـــر”  “التهديـــد  هـــي 
ألمـــن كل دولـــة فـــي 

المنطقة.

نصراهلل: سليماني كان مندوب إيران بالمنطقة

مباحثات رسمية بين 
خادم الحرمين وآبي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
مباحثات  جلسة  أمــس،  سعود،  آل  عبدالعزيز 
الـــيـــابـــان،  وزراء  رئـــيـــس  دولـــــة  مـــع  رســمــيــة 
استعراض  المباحثات  آبي. وتم خالل  شينزو 
الصديقين،  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات 
التعاون  وآفـــاق  وتعزيزها،  تطويرها  وسبل 

وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما تم التطرق للتعاون في مجاالت السياحة 
وأمـــــن اإلمـــــــــدادات والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
والــطــاقــة الــمــتــجــددة، إضــافــة إلــى بحث عدد 
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس األحد،  «
إنه اتفق مع أمير قطر تميم بن حمد، على 

قرارات هامة لتوسيع العالقات بين البلدين. 
وأوضح روحاني أنه اتفق مع قطر على تعزيز 

الزيارات السياسية واالقتصادية.

في المقابل، قال أمير قطر خالل زيارته  «
لطهران، إنه يثمن ويقدر موقف إيران وما 

قدمته لقطر، وأردف قائال: دعوت روحاني لزيارة 

قطر ونحن في انتظاره. وكشفت وسائل إعالم 
إيرانية، أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، 

أمس، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين 
كبار على رأسهم الرئيس حسن روحاني.

طهران - أ ف ب  أعلن قائد الحرس الثوري  «
االيراني، أمس األحد، في مجلس الشورى أن 
الهدف من الضربات التي شنت األربعاء على 

أهداف أميركية في العراق لم يكن “قتل جنود 

العدو”. وقال الجنرال حسين سالمي بحسب 
ما نقل التلفزيون الرسمي “اردنا ان نظهر اننا 

قادرون على ضرب أي هدف نختاره”، في اشارة 
إلى الضربات الصاروخية ردا على اغتيال الواليات 

المتحدة الجنرال قاسم سليماني في بغداد في 
الثالث من يناير. وأضاف أن “األضرار المادية 

هدفت فقط إلى القول إننا متفوقون على العدو 
إلى درجة نستطيع أن نضرب أي هدف نختاره”.

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية واالقتصادية

قائد الحرس الثوري: قصف القاعدتين بالعراق لم يهدف إلى قتل أميركيين
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إذا اقتصـــر الـــرد اإليرانـــي، على مقتل جنرال الحرس الثوري قاســـم ســـليماني، على 
مجرد هذه الرشـــقات الصاروخية “التلفزيونية”، ويبدو أنه سيقتصر عليها، طالما أن 
وزير خارجية إيران جواد ظريف قال في بيان ســـريع وعاجل إن طهران اســـتكملت 
ردهـــا، فإنـــه ســـيعني أن المقصود هـــو “الضحك على ذقـــون اإليرانييـــن” الذين كانوا 
ينتظرون ردا تدميريا تكون نتائجه مئات القتلى والجرحى من الجنود األميركيين.

وحقيقة إنه ال يسعد أهل هذه المنطقة الشرق أوسطية أن تتطور األمور بين إيران 
والواليـــات المتحـــدة إلـــى إغراقها بحـــرب مدمرة قد تصبح شـــاملة علـــى اعتبار أن 
لألميركيين قواعد عسكرية في عدد من الدول العربية وعلى اعتبار أنه إذا اندلعت 
مثـــل هـــذه الحرب فإنها قد تتحول إلى مواجهة مدمرة وستســـتهدف دوالً ال عالقة 

لها بهذا الصراع ال من بعيد وال من قريب.
إن أغلـــب الظـــن أن إيـــران ســـتكتفي بهـــذا الـــرد التلفزيونـــي الذي هدفـــه “حفظ ماء 
الوجه” والدليل هو أن وزير خارجيتها سارع، وقبل أن يصيح الديك، إلى القول في 
“تغريـــدة” لـــه: إن الضربات الصاروخيـــة اإليرانية ضد القـــوات األميركية في العراق 
إجراء انتقامي “متكافىء”! وطهران ستكتفي بهذا الرد ولن تسعى إلى أي تصعيد.

وحقيقـــة هذا كان متوقعًا منـــذ اللحظة األولى، فإيران دولة ال قدرة لها، ال اقتصاديًا 

وال عســـكريًا، علـــى الدخـــول في حـــرب شـــاملة، وأيضًا غيـــر محدودة مـــع الواليات 
المتحـــدة ذات اإلمكانات العســـكرية الهائلـــة التي لديها القدرة علـــى تحويل طهران 
والمـــدن اإليرانيـــة األخرى إلى أكوام من الحجارة واألتربـــة خالل دقائق معدودات. 
وهنا فإن المفترض ال بل المؤكد ومع كرهنا الشـــديد لهذا النظام الطائفي المتخلف، 
أنـــه ال يســـعد أي عربي أن ُيدمر هذا البلد الشـــقيق الذي من المفتـــرض أنَّه تربطنا به 
عالقـــات تاريخيـــة متعددة ورئيســـية كثيرة وأنه أيضًا يوجع قلوبنـــا أن ُيْقحم نظام 
الماللي الشـــعب اإليراني الشـــقيق فعالً في حرب مدمرة قد يخســـر فيها األلوف من 
أبنائـــه األبريـــاء، لكن ما العمـــل إذا كان العرب في هذا المجـــال ال يملكون إال األماني 
والدعوات الصادقة بأن يجنب هللا هؤالء األشقاء أي حرب قد تأخذهم إليها نزوات 

هذه القيادة المتهورة واالنتحارية.
لقد كان على الولي الفقيه “خامنئي” أن يدرك مبكراًّ أن ما بقي يفعله الجنرال قاسم 
ســـليماني في هذه المنطقة وخارجها أيضًا ســـيأخذ إيران إلى مواجهة غير متكافئة 
مـــع الواليـــات المتحـــدة، وأن التمدد االحتاللـــي اإليراني في أربـــع دول عربية وأكثر 
ستكون نتائجه، إن على المدى القريب أو البعيد، وخيمة فعالً على اإليرانيين الذين 

. “إيالف”. تشكل دول الجوار العربي بالنسبة إليهم مجاالً حيوياًّ رئيسياًّ

واشنطن وطهران وسيادة العراق
ال عـــداء حقيقـــي بيـــن واشـــنطن وطهـــران، بـــل هناك صـــراع المصالـــح، فال تهم 
واشـــنطن وطهران مصلحة األمة العربية وشـــعبها، فهما يتصارعان على الموارد 
االقتصادية والمواقع الجغرافية في الوطن العربي، أما الدفاع عن أمن األقطار 

العربية فذريعة واشنطن وطهران لكسب المزيد من المال.
إن مـــا يحـــدث بين واشـــنطن وطهران باتفاق ُمســـبق بينهما، حيـــث تعاونا على 
احتالل أفغانســـتان والعراق وتدشـــين طالبان والدواعش والميليشيات األخرى 
التـــي انتشـــرت كالهشـــيم فـــي الوطن العربـــي، لذا ال يمكـــن ألي منهمـــا التفريط 
فـــي هـــذه العالقة التـــي خدمت وتخـــدم مصالحهمـــا االســـتراتيجية بالرغم من 
تصاعـــد التوتـــر اإلعالمي بينهما، فطهران بسياســـتها وتصرفاتهـــا تعمل على أن 
تكـــون لهـــا مكانة وقـــرار في المنطقة العربية واإلفريقية والشـــرق األوســـط. إن 
ـ اإليراني ال يتم على أراضيهما بل في مناطق أخرى، فطهران  الصراع األميركيـ 
تنقل كل خالفاتها وصراعاتها مع واشـــنطن إلى العراق ولبنان واليمن وســـوريا 
والخليـــج العربـــي، فهـــي اآلمر والناهي في العـــراق، ولها نفوذ وَمســـمع في تلك 
األقطار بما تملكه من ميليشـــيات متعددة األسماء تشكل جيوًشا تقاتل بالنيابة 
عنها في مواجهة واشـــنطن، وما حدث ويحدث للعراق تتحمل مســـؤوليته أواًل 
وأخيًرا طهران، وعندما ترفض طهران تواجد أية قوة أجنبية على أرض العراق 
عليها بدايًة أن تنفذ هذا القرار على نفســـها. إن الشـــعب العراقي وقواه الوطنية 
والقومية وكل أبناء األمة العربية يرفضون تواجد القوات اإليرانية واألميركية 
والصهيونيـــة مـــن جنود وخبراء ومدربين على أرض العراق، وال يمكن الســـماح 
بأن تكون العراق ساحة للصراع، ولن يكون الشعب العراقي أداًة لتنفيذ أجندات 
هذه القوى األجنبية المحتلة، وما يحدث من مجابهة بين واشنطن وطهران في 
العـــراق هو انتهاك للســـيادة العراقيـــة والقوانين الدولية. إن القواعد العســـكرية 
األميركيـــة التي يتم رجمها بالصواريـــخ اإليرانية ال تقع في األراضي األميركية 
بل في العراق، فعلى واشـــنطن وطهران نقل هذه الحرب إلى أرضيهما، فالعراق 
لـــن يكـــون داًرا لضيافة الحروب التي تطـــال العراقيين وتدمر العراق، وفي ظل 
غيـــاب الســـيادة وتفاقـــم األوضـــاع السياســـية واالقتصادية نبتهـــل إلى هللا أن 
يحفظ العراق وأن يجعله آمًنا من الميليشيات األجنبية، ومن أراد الشر له اللهم 

أشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره.

عبدعلي الغسرة

صناعة المستقبل
مفردة “المســـتقبل” تشـــير لكل ما هو غامٌض من أحداث أو غير معروٍف من 
مواقـــف، ويشـــعر تجاهها الكائن البشـــري بالمشـــاعر المتنوعة واألحاســـيس 
المختلطـــة، فتـــارًة يترقب المســـتقبل بفـــارغ الصبر، ُمنتظًرا الحـــدث المفرح 
الذي يدخل الســـعادة على حياته، وتارًة أخرى يخافه بعد أْن ُيشـــعره بالقلق 
والحزن، فيما ترتبط هذه المفردة - أي المســـتقبل - لدى كثيرين باإلنجازات 
والطموحـــات التي تشـــغل بالهـــم؛ فُيعّلقـــون آمالهم على ما هـــو ُمقبل ليكون 
جديًدا حاماًل معه إمكان تغيير كّل شيٍء بمجرد قدومه! فيما يضع كثيرون 
جملـــة مـــن الخطـــط التي تقضـــي بتحقيق بعـــض أهدافهـــم، والتـــي غالًبا ما 
يضعونها ُنصب أعينهم بالتفكير في رغباتهم التي سيكونون عليها لما تقدم 
من حياتهم؛ باعتبار المســـتقبل مرآة لحاضرهم وخالصة لماضيهم، برهانهم 
أّنهـــم الوحيـــدون القـــادرون على إضفاء الســـعادة أو التعاســـة عليـــه بعد أْن 

يلجأوا إلى معرفة المستقبل قبل أن يعيشوه!
 Making the( ”قـــد ينطـــوي ذلك على مـــا ُيمكن تســـميته “صناعة المســـتقبل
Future( التي تحّدث عنها المفكر األميركي نعومي تشومسكي العام 2007م 
في سلســـلة مقاالت صحافية في صحيفة “نيويورك تايمز” الشـــهيرة، وأشار 
فيهـــا إلى أهمية اســـتثمار الوقت الحاضر بصـــورة ناجحة من خالل تكريس 
جميـــع الجهود والمهارات والقدرات للحصول على وظيفة ناجحة عبر وضع 
خطـــة ماليـــة حكيمـــة ُتوفر االســـتقرار واألمان المـــادي للمســـتقبل بعد وضع 
الخطط التي تشـــمل جميع جوانب الحياة األساســـية التي ُتساعد في إعداد 
الميزانية المالية لضمان المســـتقبل المالي اآلمن الذي يســـتوعب المصاريف 
الطارئة - غير المتوقعة - التي غالًبا ما تكون قادرًة على استيعاب المتغيرات 

وتخصيص االحتياجات األساسية وتقليل المصاريف غير الضرورية.

نافلة

صناعـــة المســـتقبل، أســـهمت - بـــال ريـــب - في ضمـــان بقاء األمم اإلنســـانية 
المتعاقبـــة في دائرة التنافســـية الحرة عبر سلســـلة من اأُلطـــر واآلليات التي 
تضمـــن لشـــعوبها بناء القدرات وتوســـيع المـــدارك وتعميـــق الثقافات وزيادة 
المعارف بما يحقق تأهيلهم وتحضيرهم لقيادة المســـتقبل واستشـــرافه في 
جملة القطاعات ذات االهتمام االســـتراتيجي، وإشراكه مختلف المؤسسات 
العامـــة والخاصـــة في تحقيق مســـتهدفاتها مـــن خالل العمل على تأســـيس 
الفـــرق وتحليـــل التحديات وابتـــكار النماذج والحلول لحل هـــذه التحديات، 

بالشراكة مع المؤسسات البحثية العالمية.

jasim.almahari@hotmail.com

د. جاسم المحاري

صالح القالب

إيران... الرد “التلفزيوني”

أبـــدأ عمود “أنســـنة” اليـــوم بتذكير الفاضلة وزيرة الصحة فائقة بنت ســـعيد 
الصالح بشـــأن وعد أعطته لنائب الدائرة الخامســـة في المحافظة الشـــمالية 
الســـيد فـــالح هاشـــم بتمديد العمل في مركز الشـــيخ جابـــر الصباح الصحي 
الكائن في منطقة باربار ليواصل عمله على مدار أربع وعشرين ساعة. يقول 
النائب هاشـــم إن الوزيرة الفاضلة وعدته بأن يشـــهد المركز هذا التحول مع 
نهاية موسم الصيف الماضي، وذلك بعد انتهاء األطقم الطبية من اإلجازات 
التي تتركز في شـــهري يوليو وأغســـطس، وها قد مضـــى الصيف والخريف 

أيضا، وحل علينا الشتاء، فهل يغادرنا هو األخير دون أن يشهد تنفيذا؟
وأنـــا أذكـــر الوزيرة الكريمـــة بوعدها في هذه الســـطور، ســـأذكرها أيضا بأن 
المركـــز الـــذي يعمـــل حتى الســـاعة الثانية عشـــرة ليال حاليا، يخـــدم اآلن ما 
يتجاوز مئة ألف نســـمة في أقل تقديـــر، فبعد أن يغلق مركز البديع الصحي 
وعيـــادة البديع الســـاحلية مســـاء، يحول المرضـــى التابعون بشـــكل تلقائي 

لمراجعة مركز الشيخ جابر الصباح.
وحتـــى ال يتحـــول موضـــوع مقالي اليوم إلـــى حديث بين وزيـــرة ونائب أو 
وعد لممثل دائرة، ســـأنبه القارئ الكريم إلى االكتظاظ الســـكاني في منطقة 

شارع البديع، وإلى أن جميع القرى من قرية القدم ولغاية قرية باربار )على 
جهتي الشارع الرئيسي وينتمون لعدة دوائر انتخابية( يقصدون هذا المركز 
بحثـــا عـــن الرعاية الصحية األولية. وبمحاولة شـــرح الصـــورة باألرقام، فإن 
٤٨ مجمعا ســـكنيا يتلقون الرعاية الصحية في هذا المركز بشـــكل أساســـي، 
ويضـــاف علـــى هؤالء، ٤٠ مجمعا ســـكنيا يتبعـــون مركز وعيـــادة البديع بعد 

إغالقهما مساء.
وبعيـــدا عـــن لغـــة األرقـــام، وقريبا مـــن لغة اإلنســـانية، فـــإن االنتهـــاء المبكر 
للمواعيـــد الصباحية وطول فترة انتظار مراجعي عيادة األســـنان، وتقليص 

عدد جلسات العالج الطبيعي األسبوعية على نحو قد يخفض فعاليتها، 
أمـــور تشـــير إلى ضـــرورة التحرك الســـريع نحو زيـــادة الطاقة االســـتيعابية 

للمركز ليتماشى مع الزيادة السكانية والطلب المتنامي عليه.
وختاما، أجدد دعوتي بســـرعة فتح مركز الشيخ جابر الصباح الصحي على 
امتداد ٢٤ ســـاعة، ليس تخفيفا لمعاناة المرضى وطالبي الخدمات الصحية 
فحســـب، ولكن لتخفيف الضغط على مستشـــفى الســـلمانية الطبي ومرافق 

الطوارئ فيه.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

لوزيرة الصحة... عن تمديد العمل في مركز جابر الصباح

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

للتواصل: 17111483

أشغلتنا السياسة وأبعدتنا عن أولوياتنا
هنـــاك مقولـــة رائعـــة لســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه تؤكد ضرورة 
التجديـــد فـــي صميـــم الفكر العربـــي ذاته وإعـــادة النظر في هـــذا الخط 
وأركانه، مقولة ترتكز على واقع معاش وحقائق وهي )أشغلتنا السياسة 

وأبعدتنا عن أولوياتنا(.
عندمـــا ندخـــل أية مناقشـــة مفصلـــة عن واقـــع الوطن العربي يســـتطيع 
المـــرء اكتشـــاف أهم المشـــاكل التي تشـــكل تحديـــا جبارا أمـــام التطور 
والنماء في مجتمعاتنا، ويمكن تمييزها بوضوح، فهناك أحاديث طويلة 
ومتشـــعبة عن السياســـة، وأصبح الـــكالم فيها محور الجهـــود، والجميع 
يتغنـــى بمعالمها المميزة وإعطائها ســـمات محددة تنفرد بها، في الوقت 
الـــذي كانـــت فيـــه السياســـة وأبعادهـــا تعوق مســـيرة االقتصـــاد والنماء 
والتطوير، وعندما طغت الحركات السياسية والجمعيات على التركيبة 
االقتصادية تأثرت المجتمعات سلبا، وهناك مؤشرات وأرقام تثبت مدى 
الخســـائر التي تعرضت لها المجتمعات العربية طوال الســـنوات العشـــر 
الماضية نتيجة النشـــاطات السياســـية المبتورة وعزلة “االقتصاد” الذي 

يعـــد مـــن أرفع وأهـــم األولويات، وليس هنـــا مجال الحديـــث عن أهمية 
االقتصاد وتأثيره في بناء المجتمعات.

البـــد أن نكـــون أكثر دقـــة وواقعية، فالسياســـة “وبالويهـــا” كلفت الدول 
العربية مليارات وانخفضت معدالت التنمية بشـــكل مخيف، واتضحت 
لنا النتائج الخطيرة عبر توقف الكثير من المشاريع أو تعثرها، واهتزت 
قواعـــد البنـــاء وظهـــرت العقبات، ومقولة ســـيدي ســـمو رئيـــس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه تســـتند على رصيد ضخم من الخبرة والتجربة وهي 
بمثابة إشـــعاع ونور لكل ما هو خير وصالح للعالم العربي الذي يفترض 
أن يكون شديد التركيز على الحياة االقتصادية والبناء، ويبتعد بصورة 
كافية عن ثرثرة السياســـيين وزوايا بحوثهم غير المالئمة إطالقا لدفع 

عجلة التطوير إلى األمام في شتى الميادين.
االنشغال بالسياسة بهذا االندفاع ودون تبصر في أوطاننا العربية مظهر 
انحرافـــي يعارض ازدهار المجتمعات والتنمية االقتصادية، وأتصور أن 
الرأي العربي القديم الذي يقول إن الشـــعوب العربية بحاجة ماســـة إلى 

تنظيمات سياسية أثبت فشله الذريع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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رعايتهـــا  البحريـــن  منـــارة  شـــركة  قدمـــت 
لدعم مســـابقة كأس جاللة الملك للموســـم 
ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 

القدم للموسم الرياضي 2019/ 2020.
 وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
منـــارة  شـــركة  بدعـــم  خليفـــة  آل  خليفـــة 
هـــذا  أن  مؤكـــدًا  للمســـابقتين،  البحريـــن 
الدعـــم يعكس حرص الشـــركة على تطبيق 
الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن القطـــاع األهلي 
بالمملكـــة،  والرياضـــة  الشـــباب  وقطـــاع 
وتســـخيرها لكافة إمكاناتهـــا للنهوض بهذا 
القطـــاع، األمـــر الذي سيســـهم فـــي تحقيق 
رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لتطوير وارتقاء الرياضة البحرينية السيما 
لعبـــة كرة القـــدم، معربا عن تقديـــره الكبير 
للشـــركة على تفاعلها المميز، موجهًا شكره 

وتقديره للشـــركة علـــى أدوارهـــا المتعددة 
ومختلـــف  ومؤسســـاته  المجتمـــع  لدعـــم 
قطاعاتـــه بمـــا في ذلـــك القطـــاع الرياضي، 
معربـــًا عن أمله بأن تشـــهد الشـــركة المزيد 

من النجاحات.
 وأعرب الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفة 
وأعضـــاء  لرئيـــس  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
مجلـــس إدارة الشـــركة على هـــذه المبادرة، 
سياســـة  واضـــح  بشـــكل  تعكـــس  والتـــي 
الشـــركة فـــي اســـتمرارها لدعـــم األنشـــطة 
الرياضيـــة عمومـــا وكـــرة القـــدم خصوصا، 
الشـــراكة  مبـــدأ  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
المجتمعيـــة بين القطـــاع الخاص وقطاعي 
األمـــر  المملكـــة،  فـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
الـــذي يعـــود بالفائـــدة الكبيرة علـــى تطوير 
مستويات الرياضيين والنهوض بالمستوى 
العـــام لأللعـــاب الرياضية المختلفـــة، ومنها 

كرة القدم على وجه التعيين.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة منـــارة البحريـــن محمـــد المناصيـــر 
عـــن ترحيب الشـــركة بدعم مســـابقة كأس 
جاللة الملك ومسابقة دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن دعم الشـــركة 
للرياضيين والفعاليات الرياضية يعد واجبًا 

وطنيـــًا بل ومســـؤولية مجتمعيـــة، مضيفا 
أن رعايـــة الشـــباب البحريني والمســـابقات 

الرياضية نهج راسخ لدى إدارة الشركة.
 وأكد المناصير أن الشركة ستواصل تقديم 
كافـــة أشـــكال الدعـــم لألنديـــة واالتحادات 
الوطنيـــة لتســـاهم فـــي االرتقـــاء بمســـيرة 
العمـــل الرياضـــي والشـــبابي، متمنيـــًا فـــي 

الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للقائمين 
علـــى المســـابقتين، منوهـــا بالـــدور الريادي 
المهـــم الـــذي يقـــوم به ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم الحركتين 
ســـموه  أن  مؤكـــدًا  والشـــبابية،  الرياضيـــة 
يتبنـــى دائمـــا المبـــادرات الراميـــة لتطويـــر 
الرياضـــة البحرينيـــة وبخاصة كـــرة القدم، 

الحثيثـــة وســـعيه  ســـموه  بجهـــود  منوهـــًا 
البحرينيـــة  بالرياضـــة  لالرتقـــاء  المســـتمر 
والوصـــول بهـــا إلـــى أعلـــى المراتـــب عبـــر 
المنجزات والمكتســـبات التـــي تحققها في 

مختلف المحافل.
 وأعـــرب المناصيـــر عـــن شـــكره وتقديـــره 
للجهـــود الواضحة مـــن االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم برئاســـة الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة، فـــي تنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
الفاعلـــة لترجمـــة توجيهـــات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لدعـــم تطويـــر 
وارتقـــاء كرة القـــدم البحرينية، والتي أثمر 
عنهـــا تحقيق المنتخـــب الوطني لقبين في 
العـــام 2019، األول النســـخة التاســـعة مـــن 
بطولة غرب آســـيا والثاني النسخة الرابعة 
والعشـــرين من دورة كأس الخليج، متطلعا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه لمزيـــد مـــن النجاحـــات 

لالتحاد والكرة البحرينية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

“منــارة البحـريــن” تقــدم دعمهــا للمــوســم الكــروي

محمد المناصير علي بن خليفة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة طالل كانــو أن دعم واهتمــام النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمنظومة كرة السلة البحرينية ساهم في تحقيقها للعديد 
مــن اإلنجــازات اإلداريــة والفنيــة وانطالقتهــا نحــو التطويــر الشــامل لتســاهم بصورة مباشــرة في ابــراز الرياضــة البحرينية وما 

حققته من إنجازات باهرة في العصر الذهبي.

وقـــال كانـــو “تتطلـــع اســـرة االتحـــاد 
لتنفيـــذ  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد 
الراميـــة الى وضـــع الخطط والبرامج 
التي تساهم في تطوير العمل والتي 
تضمـــن لـــه االرتقاء بكافـــة منظومته 
بمـــا فيهـــا الجانـــب الفنـــي وتحقيـــق 
الوطنيـــة  لألنديـــة  المتميـــز  الظهـــور 
والمنتخبـــات في مختلـــف البطوالت 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  الـــى  والتطلـــع 

والمراكز المتقدمة”.
االتحـــاد  “لقـــد خطـــا  كانـــو  وأضـــاف 
خطـــوات  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 

كبيـــرة ومتميـــزة في اآلونـــة األخيرة 
بفضـــل االهتمـــام المباشـــر مـــن قبـــل 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ودعمـــه المســـتمر لالتحـــاد وحـــرص 
ســـموه الموصول على تهيئة األجواء 
المثالية أمام االتحاد ومنتســـبي كرة 
الســـلة لالرتقـــاء باللعبـــة ونحن نثمن 
الدعـــم الكبيـــر الـــذي يقدمـــه ســـموه 
واللجنة األولمبية البحرينية لالتحاد 
البحريني لكرة السلة ودائما ما نعتبر 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية شـــريكا 
أساسيا لنا في مسيرتنا نحو التطوير 

طالل كانووتحقيق اإلنجازات”.

تنفيذ توجيهات سموه الرامية إلى وضع الخطط والبرامج التطويرية
كانو: دعم خالد بن حمد ساهم في تحقيق نقلة نوعية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

االتحـــاد  فـــي  االنضبـــاط  لجنـــة  عقـــدت 
البحرينـــي لكرة الســـلة اجتماعهـــا الثاني 
وحضـــور  الجزيـــري  عصـــام  برئاســـة 
العضويـــن ســـعود البحـــري وســـيد جعفر 
ســـلمان، وذلك لدراســـة ومناقشة احداث 
الخميـــس  يـــوم  أقيمـــت  التـــي  المبـــاراة 
المنامـــة  بيـــن  2020م  9 ينايـــر  الموافـــق 
والمحرق على صالة خليفة الرياضية في 

الدور السداسي لدوري زين السالوي.
وبعـــد الرجـــوع الـــى التقاريـــر المرفوعـــة 
مـــن طاقـــم التحكيـــم ومراقـــب المبـــاراة 
وبالرجـــوع الى الئحـــة الجـــزاءات المادة 
57 البنـــد رقـــم 2 ونظرا لتكـــرار الحوادث 
بالمواسم الســـابقة )2017 - 2018( لنادي 
المحـــرق وموســـم )2018 - 2019( لنـــادي 
المنامـــة فقـــد اتخـــذت اللجنـــة القـــرارات 

التالية بحق الناديين كالتالي:
1 - تغريـــم نـــادي المنامـــة مبلغـــا وقـــدره 

الـــف دينـــار )1000( بســـبب الهتافات غير 
الرياضية من بعض جماهير النادي.

2 - تغريم نادي المحرق مبلغا وقدره الف 
وخمسمائة دينار )1500( بسبب الهتافات 
غيـــر الرياضية من بعـــض جماهير النادي 
والمـــاء  العصيـــر  قواريـــر  رمـــي  وكذلـــك 
بتوقـــف  تســـبب  ممـــا  الملعـــب  بارضيـــة 

المباراة.
المنامـــة  نـــادي  جماهيـــر  أحـــد  منـــع   -  3
مـــن دخـــول المالعـــب التـــي تقـــام عليهـــا 
مســـابقات االتحـــاد حتـــى نهايـــة موســـم 
ســـلوكه  لســـوء  وذلـــك   )2020  -  2019(
المتكـــرر في مســـابقات االتحاد خصوصا 

اتجاه مراقب الحكام فاضل غلوم.

جانب من االجتماع 

قرارات لجنة االنضباط باتحاد السلة لمباراة المنامة والمحرق
تغريم المحرق 1500 دينار والمنامة 1000 ومنع مشجع
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قبــل شــد الرحــال لخــوض التصفيــات اآلســيوية بالكويت

“بروفة” أخيرة لمنتخبنا أمام كوريا

ســـيخوض منتخبنا الوطني األول 
التجريبيـــة  مباراتـــه  اليـــد  لكـــرة 
)االثنيـــن(  اليـــوم  ظهـــر  األخيـــرة 
وذلك تحضيرًا للتصفيات البطولة 
ســـتحتضنها  التـــي   19 اآلســـيوية 
دولـــة الكويـــت فـــي الفترة مـــا بين 
16 و27 ينايـــر الجـــاري والمؤهلـــة 
إلى نهائيات كأس العالم 2021 في 

مصر. 
أمـــام  اليـــوم  مباراتـــه  وســـتكون 
ثانـــي  فـــي  الكـــوري  المنتخـــب 
المواجهـــات بعدمـــا التقيـــا مســـاء 
الســـبت علـــى صالـــة اتحـــاد اللعبة 
بـــأم الحصـــم وانتهـــى اللقـــاء بفوز 
منتخبنا بفـــارق هدف. وتأتي هذه 
المبـــاراة ضمـــن 4 مباريـــات لعبهـــا 
حتـــى اآلن خالل األيـــام الماضية، 
بعدمـــا ألغـــي المعســـكر الخارجـــي 

المقرر له في القاهرة. 

أو  الفـــوز  لنتيجـــة  النظـــر  ودون 
التجريبيـــة،  للمباريـــات  الخســـارة 
لمنتخبنـــا  الفنـــي  الجهـــاز  فـــإن 
ينشـــد  ارون  االيســـلندي  الوطنـــي 
االطـــالع على جاهزيـــة المجموعة 
التـــي لديه، والتعـــرف على مكامن 
عالجهـــا،  علـــى  والعمـــل  الضعـــف 
إضافـــة لتعزيـــز مكامن القـــوة قبل 
المنافســـات  غمـــار  فـــي  الدخـــول 

الرسمية.
 وستشـــهد قائمة منتخبنا الوطني 
إلـــى  العبـــًا   20 البالغـــة  الحاليـــة 
اســـتبعاد العبين واالســـتقرار على 
بهـــم  المغـــادرة  ســـيتم  العبـــا   18
بعـــد  اآلســـيوية  التصفيـــات  إلـــى 
اســـتبعاد عنصريـــن وهمـــا صـــادق 
علي والحارس قاسم الشويخ بعد 
مباريـــات العراق الثـــالث، والقائمة 
الحالية هي: حسين الصياد، محمد 

الســـالطنة،  جاســـم  عبدالحســـين، 
محمـــد ميرزا، محمـــد حبيب، علي 
ميـــرزا، محمـــد عبدالرضـــا، حســـن 
السماهيجي، أحمد المقابي، مهدي 
سعد، حسن شـــهاب، عيسى خلف، 
بـــالل بشـــام، حســـين  علـــي عيـــد، 
أحمـــد  علـــي،  عبـــدهللا  محفـــوظ، 

محمـــد  حســـين،  محمـــود  جـــالل، 
حبيب، عبدهللا الزيمور. 

مشـــواره  منتخبنـــا  وسيســـتهل 
بمالقـــاة نظيـــره النيوزلنـــدي ظهـــر 
وفـــي  ينايـــر،   16 الخميـــس  يـــوم 
يـــوم الســـبت ســـيواجه المنتخـــب 

اإليراني.

من لقاء منتخبنا وكوريا األخير
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علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

أصـــدر نادي البحرين للتنس مســـاء أمس جداول 
كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  بطولـــة  مباريـــات 
الثامنة المفتوحة لناشـــئي التنـــس، والتي ينظمها 
النـــادي فـــي من 14 إلـــى 25 يناير الجـــاري برعاية 
شـــركة إبراهيم خليل كانو، وكانـــت اللجنة الفنية 
قد ســـحبت قرعـــة المباريـــات بحضـــور مجموعة 
تمثـــل الالعبيـــن المشـــاركين، وبعدهـــا تـــم توزيع 
المشـــاركين علـــى مســـابقات البطولـــة المختلفـــة 
وإعالن الجداول ونشـــرها على موقع النادي على 
 www.bahraintennisclub.com شبكة اإلنترنت
ويتنافس الالعبون المشـــاركون في 8 مســـابقات 
فـــي الفردي والزوجي للناشـــئين، وهي مســـابقات 
فردي الناشـــئين ســـن 12 و14 و16 سنة ومسابقة 

الزوجي سن 12 سنة، إضافة إلى مسابقتي فردي 
االنسات سن 12 و16 سنة.

وضمـــن فعاليات البطولـــة، يقيم النـــادي مهرجان 
الميني تنس يوم الجمعة 17 يناير الجاري، والذي 
مـــن المتوقـــع أن يشـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 100 من 
براعـــم التنس، يتنافســـون في مســـابقات الفردي 

مشترك أوالد وبنات من سن 6 إلى سن 8 سنوات، 
ومن سن 9 إلى سن 10 سنوات.

وســـتفتتح البطولة رســـميا عصر يوم غد الثالثاء 
برعايـــة نائب رئيس مجلس ادارة شـــركة ابراهيم 
خليـــل كانو فؤاد كانو. وتقام كافة المباريات على 

مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير.

المشاركون في البطولة

بالجفير ــن  ــري ــح ــب ال ــادي  ــ نـ مـــاعـــب  ــى  ــل ع الـــمـــبـــاريـــات  تـــقـــام 
إصدار جداول مباريات بطولة كانو لناشئي التنس

أحقية الريدز وذنب ميسي
Û  مما ال شك فيه أن نادي ليفربول اإلنجليزي أفسد جمالية البريميرليغ المعتادة

بابتعــاده بفــارق كبيــر جــًدا عن أقــرب المنافســين، واقترابــه كثيًرا مــن انتزاع 
اللقب الذي طال انتظاره لعقود كثيرة وجعله يقتل المنافسة مبكًرا.. فالجميع 
بــات يراهــن علــى أن ليفربــول لن يقــف بينه وبيــن التتويج بلقــب البريميرليغ 
ســوى معجزة آلهية تنزل من الســماء.. فكل المؤشــرات والمعطيات تشير إلى 
أن الريــدز فــي طريقــه العتــالء منصة التتويــج مع تبقي 16 جولــة فقط على 

الختام.. إذ بات بحاجة للفوز بمباريات قليلة متبقية؛ ليحسم األمور رسمًيا.
Û  ال يختلف اثنان على أن ليفربول يســتحق أن يتوج بلقب الدوري بكل جدارة

واســتحقاق؛ نظير المســتويات الكبيرة التي قدمها والثبات في المستوى منذ 
انطالقة الموســم وحتى اآلن.. ما يحســب للفريق أنه لم ييأس ولم يستســلم 
أبًدا بعد أن تجرع مرارة خسارة الدوري الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية 
عندما تنازل عن اللقب لصالح مانشســتر ســيتي بفارق نقطة واحدة فقط.. إذ 

عاد هذا الموسم بنفس الروح واإلصرار وتحقق له ما أراد.
Û  فــي كل مــرة يخفق برشــلونة فــي مباراة معينــة أو يودع بطولــة مهمة يخرج

الالعــب ليونيــل ميســي ويحمــل المســؤولية الالعبيــن ويدافــع عــن المــدرب 
فالفيــردي بــكل بســالة على الرغــم من اقتناع الجميع بــأن كل اإلخفاقات التي 
تعــرض لهــا برشــلونة منذ موســمين ماضييــن وحتى اآلن يتحملهــم فالفيردي 

وحده؛ بسبب سوء إدارته للفريق.
Û  حب ميسي المبالغ لفالفيردي بل إجباره اإلدارة على اإلبقاء عليه وعدم إقالته

رغم أنه الحل األنســب للفريق.. يجعل ميســي المســؤول األول عن إخفاقات 
برشلونة منذ قدوم فالفيردي!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



أحمد مهدي من بانكوك |  تصوير سيد علي شبر

شهد مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” يوم الجمعة الماضي يوم السباقات الوطنية بانطالق الجولة الرابعة 
من بطولة تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي سي حيث تمكن الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة من السيطرة على سباقي الجولة الرابعة.

الســـباقات  يـــوم  منافســـات  وخـــال 
الوطنيـــة والتي شـــملت الجولـــة الرابعة 
ســـي  ســـي   2000 الحلبـــة  تحـــدي  مـــن 
بينمـــا لم تنطلـــق الجولة الرابعـــة لبطولة 
البحريـــن للدراجات الناريـــة وذلك لحالة 

الجو.
حيـــث  التأهيـــات  منافســـات  وخـــال 
عيســـى  بـــن  ســـلمان  مـــن  كل  تصدرهـــا 
ومحمد فقيهي وأحمد بن خنين، السباق 
األول للجولـــة الرابعـــة تمكن ســـلمان بن 
عيســـى من تصدر الســـباق ومنافسة 11 
سائقا على خط االنطاق والفوز بالمركز 
الداخليـــة  الحلبـــة  مضمـــار  علـــى  األول 
منهيـــا الســـباق ب 12 لفة فـــي 19 دقيقة 

الثانـــي  المركـــز  وفـــي  ثانيـــة،  و34.677 
رائـــد رفيعي وذلك بفـــارق 1.607 ثانية، 
وفي المركز الثالث محمد فقيهي ومنهيا 
الســـباق فـــي 19 دقيقـــة و38.518 ثانية 
ورابعا الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 
خامســـا طـــارق التاجر، سادســـا أحمد بن 
خنيـــن. أما ضمن الفئة الثانية فجاء أوال 

حسين الغانم وثانيا علي البحراني.
أمـــا الســـباق الثانـــي فواصل ســـلمان بن 
عيســـى ســـيطرته علـــى الســـباق الثانـــي 
محققا 16 دقيقـــة و42.637 ثانية، وفي 
المركـــز الثانـــي طـــارق التاجـــر وبفـــارق 
1.044 ثانيـــة فقـــط عـــن المركـــز األول، 
وثالثا حمد بن عيســـى منهيا السباق في 
16 دقيقـــة و46.282 ثانيـــة، ورابعا رائد 
رفيعـــي، وخامســـا ماجـــد حمو، سادســـا 
أحمد بن خنين.  الجدير ذكره أن الجولة 
الخامســـة ســـتنطلق فـــي منتصف شـــهر 
فبراير 2020 من يوم السباقات الوطنية 
“موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  فـــي 

رياضة السيارات في الشرق األوسط”.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

سلمــــان بــــن عيسى يواصـــــل سيطرتــــه

جانب من الفعاليات

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

عقـــدت لجنة حـــكام رفع األثقـــال التابعة 
لاتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقال مســـاء 
أمـــس األول اجتماعـــًا تنســـيقيًا برئاســـة 
علـــي يوســـف يحيـــى وبحضـــور المديـــر 
الفنـــي للعبـــة عبدالرضـــا عبـــدهللا بقاعـــة 
االجتماعات بمقر االتحاد البحريني لرفع 

األثقال بأم الحصم.
رئيـــس  رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي   
لجنـــة حـــكام رفـــع األثقـــال علي يوســـف 
يحيى بالحكام الحضور مشـــيدًا بدورهم 
الكبير وما يبذلونه في مختلف األنشـــطة 
والفعاليـــات والبطـــوالت من أجل تحقيق 
أعلى درجات النجاح فيها، كما أثنى على 
دورهـــم الفعـــال األخير في بطولـــة العيد 
الوطني لرفع األثقال والتي أقيمت خال 
شـــهر ديســـمبر الماضي متمنيـــًا لهم دوام 

التوفيق والنجاح. 
 وتمـــت مناقشـــة مشـــاركة الحـــكام فـــي 

بطولـــة غـــرب آســـيا لرفـــع األثقـــال والتي 
ســـتقام منافســـاتها فـــي الفتـــرة مـــن 25 
فبرايـــر وحتى 1 من شـــهر مـــارس القادم 
بدولة االمـــارات العربية المتحدة، وألول 
مرة يتم ترشـــيح عـــدد كبير مـــن الحكام 
والحكمـــات للمشـــاركة فـــي تحكيـــم هذه 
البطولـــة، ويأتي ذلك ضمن خطة مجلس 
ادارة االتحاد واســـتراتيجيته في تطوير 
الجانـــب التحكيمـــي وعناصـــره مـــن أجل 

بـــاب  الخبـــرة ومـــن  مـــن  المزيـــد  كســـب 
مجلـــس  دول  مـــع  والتواصـــل  التعـــاون 
أن  يحيـــى  وأكـــد  الشـــقيقة.   التعـــاون 
مجلـــس ادارة االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقال وبرئاســـة ســـلطان الغانم حريص 
كل الحـــرص علـــى دعم حكامه وكســـبهم 
لمزيـــد من الخبـــرات فالجانب التحكيمي 
هـــو أحد أهـــم الجوانب التي تســـاهم في 

تحقيق النجاح.

 جانب من االجتماع

الغانم حريص على دعم حكامه وكسبهم مزيدا من الخبرات
استعراض مشاركة حكام رفع األثقال ببطولة غرب آسيا

اللجنة اإلعالمية

تفتتح اليوم مباريات األسبوع الرابع من 
دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، 
بلقـــاء يجمـــع بيـــن جارمكـــو والكهرمـــاء 
في تمام الســـاعة الســـابعة مســـاًء، وتقام 

المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. 
ومـــن المؤكد أن نتائج األســـبوع الماضي 
ســـوف تنعكـــس علـــى مســـتوى مباريات 
هـــذه الجولـــة الجديدة، التـــي ننتظر منها 
مباريـــات ســـاخنة ومثيـــرة للفرق الســـتة 
ولملمـــت  األداء  تطـــور  مـــع  المنافســـة 

األوراق لبعض الفرق المتراجع أداءها.
ومباراة اليوم هي مهمة لمسيرة الفريقين 
فـــي المســـابقة حيـــث فريق جارمكـــو بـ 5 
نقـــاط تعـــادل أبرز المرشـــحين فريـــق ألبا 
بهدفيـــن لكليهمـــا، ويأمـــل االســـتفادة من 
سلســـلة العـــروض القوية والنتائـــج التي 
يحققهـــا من أجل تحقيق االنتصار الثاني 
فـــي المســـابقة الـــذي يضعه على مســـافة 

قريبة مع المنافسين على لقب المسابقة، 
تصعـــب  ربمـــا  التـــي  الخســـارة  بعكـــس 
حســـاباته. وفـــي المقابل فريـــق الكهرماء 
برصيـــد نقطـــة واحدة فقط بعـــد التعادل 
مـــع فريق التطويـــر بهدفيـــن لكليهما، هو 
يتطلـــع لتحقيـــق أول انتصار الـــذي يعيد 

األمـــل، ويمنحـــه الثقة التـــي تعيد الفريق 
إلـــى طريـــق االنتصـــارات، والخســـارة قد 
تعني فقدان أمـــل المحافظة على اللقب، 
وبناء على المعطيات الســـابقة المواجهة 
ســـتكون صعبـــة ولـــن تقبل القســـمة على 

اثنين.

مواجهة سابقة للفريقين

افتتاح مباريات األســبوع 4 من دوري الشركات لكرة القدم
مواجهة التحدي بين جارمكو والكهرماء اليوم
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يختتم منتخبنا األولمبي األول لكرة القدم، 
اليـــوم )اإلثنيـــن(، تدريباتـــه االســـتعدادية 
لمباراة أســـتراليا ضمـــن الجولة الثالثة من 
المجموعـــة األولى لبطولة آســـيا تحت 23 
عامـــا المقامـــة حاليا فـــي تايلند وتســـتمر 

حتى 26 يناير الجاري.
مرانـــه  األولمبـــي  منتخبنـــا  وســـيخوض   
المرتقبـــة  للمبـــاراة  تأهبـــا  اليـــوم،  األخيـــر 
والمصيريـــة فـــي مشـــوار المنتخـــب نحـــو 

الوصول إلى ربع النهائي. 
 يأتـــي ذلـــك بعـــد أن اســـتأنف المنتخـــب 
التدريبات إثر إنهائه يوم أمس األول لقاء 
الجولـــة الثانيـــة في المجموعـــة، إذ تعادل 
مـــع العـــراق بهدفيـــن لكليهمـــا، فـــي حيـــن 

فازت أستراليا على تايلند )2-1(. 
 وبنـــاء على النتائج المســـجلة في الجولة 
الثانيـــة، فـــإن منتخبنا في المركـــز األخير 
بنقطـــة  المجموعـــة  ترتيـــب  ســـلم  علـــى 
منتخـــب  يتصـــدر  حيـــن  فـــي  وحيـــدة، 

أســـتراليا برصيـــد 4 نقـــاط، ثـــم تايلنـــد 3 
نقطتيـــن  برصيـــد  ثالثـــا  والعـــراق  نقـــاط، 

اثنتين. 
 ولـــم يفقد منتخبنا فرصة المنافســـة على 
بطاقـــة مؤهلـــة للـــدور ربـــع النهائـــي بعـــد 
حصوله على نقطة من لقائين، وبات أمامه 
خيـــارا وحيـــدا يتمثل فـــي تحقيـــق الفوز 
وال غيـــره أمـــام أســـتراليا خـــال المبـــاراة 
المهمة والمرتقبة التي ستجمعهما يوم غد 

الثاثاء الموافق 14 يناير الجاري.
 وســـيكون الفـــوز فقـــط الطريـــق الوحيـــد 
للمنتخـــب من أجل المنافســـة على التأهل 
للـــدور الثانـــي، إذ إن فوزه على أســـتراليا، 
وفـــوز تايلنـــد علـــى العـــراق أو العكس مع 
عـــدم انتهـــاء لقاءهمـــا بالتعـــادل ســـيؤهل 
أولمبينا في المركز الثاني عن المجموعة. 
 ويـــدرك العبـــو منتخبنـــا األولمبـــي أهمية 
الجولـــة المقبلة، كونها مصيريـــة وأخيرة، 
يدخـــل  حيـــث  ال8،  دور  إلـــى  للتأهـــل 

المنتخـــب اللقاء بخيـــار وحيد متمثل في 
تحقيق الفوز فقط.

 ومـــن المؤمـــل أن تلعـــب مبـــاراة أولمبينـــا 
مـــع أســـتراليا عنـــد 4.15 عصـــرا بتوقيـــت 
البحرين )8.15 مساًء بتوقيت تايلند( على 

استاد تاماسات في العاصمة- بانكوك. 

 جهوزية بوغمار 

أحمـــد  األولمبـــي  منتخبنـــا  العـــب  بـــات   

مـــع  المباريـــات  لخـــوض  جاهـــزا  بوغمـــار 
المنتخـــب األولمبـــي، إذ تـــدرب يوم أمس 
مع بقيـــة الاعبين بصورة اعتيادية خال 

الفترة المسائية.

مرهون: التركيز على أستراليا 

األولمبـــي محمـــد  منتخبنـــا  قـــال العـــب   
مســـتويات  قـــدم  المنتخـــب  إن  مرهـــون 
جيـــدة خـــال لقـــاء الجولـــة الثانيـــة أمام 

المنتخب العراقي في المباراة التي انتهت 
بالتعادل بهدفين للطرفين.

 وأوضـــح مرهـــون أن المنتخـــب األولمبي 
تمكـــن مـــن إحـــراز التقـــدم في مناســـبتين 
خـــال المبـــاراة، قبـــل أن يســـتقبل هـــدف 
التعادل الثاني فـــي اللحظات األخيرة من 
المباراة وقبل دقائـــق معدودة من صافرة 

النهاية.
 ولفت العب خط الوسط إلى أن المنتخب 
غيـــر مـــن صورتـــه خـــال المبـــاراة الثانية 

بخاف المباراة األولى التي لم يظهر فيها 
المنتخب بمستواه المعهود. 

 وأكـــد أن الاعبين طووا صفحة اللقاءين 
األولين في البطولة، مشـــيرا إلى أن تركيز 
الاعبيـــن منصـــب حاليـــا تماما علـــى لقاء 
الجولـــة الثالثـــة أمـــام منتخـــب أســـتراليا، 
وهـــي المبـــاراة المهمة التـــي ال مجال فيها 
فقـــط،  الفـــوز  تحقيـــق  وإنمـــا  للتعويـــض، 
للحصـــول علـــى بطاقـــة مؤهلـــة إلـــى ربـــع 

النهائي.

تركيــز كبيــر للظفــر ببطاقــة مؤهلــة إلــى ربــع نهائــي بطولــة آســيا تحــت 23 عاًمــا

“األولمبي” يختتم التدريبات استعداًدا لمباراة أستراليا

محمد مرهون أحمد بوغمار

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

انطلقـــت أولى حلقـــات برنامـــج مجلس 
والـــذي  الماضـــي  األربعـــاء  المـــوروث 
يناقش فعاليات النســـخة السادســـة من 

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
 ويبـــث برنامـــج مجلـــس المـــوروث يوم 
األربعـــاء مـــن كل أســـبوع علـــى الهـــواء 
مباشـــرة من االســـتوديو الخاص بموسم 
ناصر بن حمد للصقور والصيد في قرية 
البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث 
يناقـــش البرنامـــج أبـــرز أحـــداث موســـم 

ناصـــر بـــن حمـــد للصقـــور والصيـــد فـــي 
نسخته السادســـة والفعاليات المصاحبة 
للموســـم.  ويســـتضيف برنامـــج مجلس 
الموروث نخبة من الشخصيات المهتمة 
برياضات الموروث الشـــعبي، إضافة إلى 
أعضاء اللجان الخاصة بالموسم، عاوة 
على المشـــاركين في مختلف مســـابقات 

الموسم وأبرزها مسابقات الصقور.
 ويعمل علـــى برنامج مجلـــس الموروث 
نخبة من اإلعاميين، إذ أن البرنامج من 

إعـــداد وتقديم اإلعامي نادر بن جخير، 
المناعـــي،  عبدالرحمـــن  يخرجـــه  بينمـــا 
ومعد التقارير التلفزيونية ناصر العمري، 
إضافة إلى عيســـى المطوع مشرًفا عاًما 

على البرنامج.
 واســـتضاف الحلقة األولى من البرنامج 
محمـــد المري رئيـــس اللجنـــة البحرينية 
للصقـــور، وحمـــد الرميحي رئيـــس المهد 
العربي، إضافة إلى أبطال أشواط بطولة 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 

للصقـــور وهم برغـــش المنصوري، وجابر 
بـــن ســـعيد، ومحمـــد النعيمـــي وأعضـــاء 

فريـــق “BHR “.  وســـيتواصل البرنامـــج 
طوال فترة موسم ناصر بن حمد للصقور 

والصيد بصفة أســـبوعية لمناقشة كل ما 
يتعلق بفعاليات ومسابقات الموسم.

“مجلس الموروث” يناقش موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد
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بالجولة الرابعة 
من تحدي الحلبة 

“2000 سي سي”

 من الحلقة األولى لبرنامج مجلس الموروثنادر بن جخير



ســـجلت ألعاب القـــوى البحرينيـــة حضورا 
بارزا في 2019 بمسيرة متوهجة وإنجازات 
متميزة لتثبت “أم األلعاب” من جديد بأنها 
“رياضة الذهب” والواجهة المشرفة لمملكة 
البحريـــن بمختلـــف المحافـــل الخارجيـــة، 
وذلـــك بفضل الجهود التـــي يبذلها مجلس 
القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
برئاســـة محمـــد جـــال والعطـــاء الســـخي 
للعدائيـــن والعـــداءات والـــدور المهم الذي 
يلعبه الطاقم الفني واإلداري باالتحاد، إلى 
جانب مساهمات الجهاز الطبي واإلعامي 
وكل العامليـــن تحت مظلة االتحاد، عاوة 
علـــى ما تقوم به األندية الوطنية األعضاء 

من جهود على هذا الصعيد.
ألعـــاب  العـــام الماضـــي تصـــدرت  وخـــال 
القوى البحرينية المشهد الرياضي كعادتها 
بتحقيق سلســـلة مـــن اإلنجـــازات العالمية 
والقاريـــة واإلقليميـــة التـــي عـــززت مكانة 
البحريـــن على خارطة الرياضة البحرينية، 
حيـــث حلقـــت “أم األلعـــاب” فـــي صـــدارة 
الرياضات المنجزة للعام 2019 إثر تحقيق 
أبطالها وبطاتهـــا 69 ميدالية متنوعة من 
بينها 37 ذهبية و21 فضية و11 برونزية.

وتعتبـــر تلـــك اإلنجـــازات انعكاســـا حقيقيا 
وواضحـــا للدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه ألعاب 
القوى من لدن القيادة الرشـــيدة، ومساندة 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل 
وشؤون الشـــباب، مستشار األمن الوطني، 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ومـــؤازرة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
ألعـــاب القـــوى البحرينيـــة طـــوت صفحـــة 
2019 بإنجازات مشـــرفة نستعرض أبرزها 
فـــي هـــذا الحصـــاد ليكـــون بمثابـــة محطة 
الســـتحضار تلك النجاحات التي يفخر بها 

الوطن.

بطولة العالم.. اإلنجاز األبرز

كســـبت البحرين الرهان فـــي بطولة العالم 
أللعـــاب القوى التـــي اســـتضافتها الدوحة 
 2019 6 أكتوبـــر  لغايـــة  29 ســـبتمبر  مـــن 
عندمـــا حققـــت 3 ميداليـــات بينهـــا ذهبية 
جاءت عن طريق العداءة ســـلوى عيد في 
ســـباق 400 متـــر لتحرز ثالـــث افضل زمن 
عالمـــي في التاريخ )14:48 ثانية( كما أنها 
حصلـــت علـــى ثانـــي أفضـــل رياضية على 
مســـتوى الســـيدات في بطولـــة العالم من 
قبـــل االتحـــاد الدولـــي بعد حصولهـــا على 

1281 نقطة.
ســـباق  فضيـــة  شـــيليمو  روز  وأحـــرزت 
ماراثون الســـيدات لمســـافة 42 كيلومترا، 
 4x400 فيما حقـــق فريق التتابع المختلط
المكـــون من ســـلوى عيـــد وامينـــات جمال 
وموســـى عيسى وعباس أبوبكر الميدالية 
البرونزيـــة بزمـــن 3:11:82 دقيقـــة وبتلك 
النتيجـــة فقد حاز فريـــق التتابع المختلط 
علـــى أول ميدالية للبحرين في هذا النوع 
مـــن الســـباقات والذي يقـــام ألول مرة في 
النســـخة الحالية من بطولـــة العالم أللعاب 

القوى للرجال والسيدات.
البحريـــن أنهـــت المشـــاركة العالميـــة فـــي 
المركز الثاني عشـــر في الترتيب العام من 
بيـــن 209 دولة مشـــاركة لترســـخ أقدامها 
فـــي المركـــز 12 عالميـــا أســـوة بالنســـخة 
الماضيـــة بلنـــدن 2017 ولكـــن هـــذه المرة 
بثـــاث ميداليـــات ملونة وبأرقـــام جديدة 
ونتائج مبهـــرة، كمـــا أن البحرين حافظت 
على موقعها فـــي المرتبة األولى عربيا با 
منازع ليثبت أبطال وبطات ألعاب القوى 

بأنهم “أسياد العرب”.

التأهل ألولمبياد طوكيو 2020

بعـــد مشـــاركتهم المتميـــزة فـــي النســـخة 
الســـابعة عشـــرة من بطولة العالـــم للرجال 
والســـيدات التـــي أقيمـــت فـــي العاصمـــة 
القطريـــة الدوحة، نجـــح عدائو وعداءات 
مملكة البحرين بتحقيق األرقام التأهيلية 
لـــدورة األلعاب األولمبية القادمة )أولمبياد 

طوكيو 2020(.
وحقق األرقام التأهيلية ألولمبياد طوكيو 
2020 كا مـــن عبـــاس أبوبكر )ســـباق 400 
متـــر للرجـــال(، داويت وبيرهانو )ســـباق 5 
آالف متـــر للرجـــال(، جون كيبيت )ســـباق 
3 آالف متـــر موانع للرجـــال(، أليمو بكيلي، 

بنســـن ســـوري، شـــومي ديســـازا )ماراثون 
الرجال(.

كما حقق األرقام التأهيلية كا من ســـلوى 
400 متـــر ســـيدات(،  عيـــد ناصـــر )ســـباق 
أمينـــات جمـــال )ســـباق 400 متـــر حواجز 
ســـيدات(، وينفيـــرد يافـــي )ســـباق 3 آالف 
اشـــتي،  شـــيتاي  ســـيدات(،  موانـــع  متـــر 
مونيكا جيبكوتش، تيجيتو دابا )ماراثون 
الســـيدات(، باإلضافـــة إلـــى كا من عباس 
أبوبكـــر وموســـى عيســـى وعلـــي خميـــس 
وسعد مبارك وسلوى عيد وأمينات جمال، 
وإيمـــان عيســـى وزينـــب علي فـــي التتابع 
مـــع  للزيـــادة  مرشـــح  والعـــدد  المختلـــط، 

انطاق الموسم الجديد أللعاب القوى.

سلوى عيد.. بطلة الدوري الماسي

شـــهد العام 2019 فوز العداءة سلوى عيد 
بلقـــب الـــدوري الماســـي لســـباق 400 متر 
للسيدات للعام الثاني على التوالي، حيث 
اعتلت ســـلوى عيد صـــدارة الترتيب العام 
للســـباق بعدما حققت 40 نقطة في جميع 
الجـــوالت التـــي خاضتهـــا ونجحـــت فـــي 
تحقيـــق المركـــز األول 5 مـــرات وذلك بعد 
فوزهـــا ألول مـــرة فـــي جولة شـــنغهاي 18 
مايـــو بزمن 50.65 ثانية، وفي جولة روما 
6 يونيو بزمن 50.26 ثانية، وجولة الرباط 
ثانيـــة، وجولـــة   50.13 بزمـــن  يونيـــو   16
لـــوزان 5 يوليو بزمن 49.17 ثانية واخيرا 
جولة زيوريخ، لتثبـــت جدارتها وأحقيتها 
بتحقيق لقب الدوري الماسي للعام الثاني 
علـــى التوالـــي وهو ما جعلهـــا محط انظار 

جميع وســـائل اإلعـــام والمتابعين والنقاد 
الذيـــن يتوقعون لهـــا نتيجـــة ايجابية في 

بطولة العالم القادمة.
التاريـــخ  العـــداءة ســـلوى عيـــد  ودخلـــت 
باعتبارهـــا أول عـــداءة عربيـــة وآســـيوية 
تفوز بلقب الدوري الماسي في سباق 400 
متر للســـيدات مرتين متتاليتين، علما بأن 
الـــدوري الماســـي يعتبـــر واحدا مـــن أقوى 
الملتقيـــات التـــي ينظمها االتحـــاد الدولي 
أللعـــاب القـــوى على مـــدار العـــام في عدة 

مناطق حول العالم.

زعامة قارية وعربية

للرجـــال  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب  تزعـــم 
والســـيدات القارة اآلســـيوية بـــكل جدارة 
واقتـــدار متخطيـــا ســـور الصيـــن العظيـــم 
فـــي البطولة اآلســـيوية التي اســـتضافتها 
الدوحـــة مـــن 21 لغايـــة 24 ابريـــل بعدمـــا 
 22 البحريـــن  وعـــداءات  عـــداؤوا  حقـــق 
ميداليـــة منهـــا 11 ذهبيـــة و7 فضيات و4 
برونزيـــات، كانـــت كفيلـــة لتربـــع منتخبنـــا 
على عرش الترتيب العام للبطولة، متفوقا 
علـــى المنتخـــب الصينـــي الـــذي حـــل ثانيا 
بــــ29 ميداليـــة منها 9 ذهبيـــات، 13 فضية 

و7 برونزيات.
البحرينيـــة  القـــوى  ألعـــاب   كمـــا خطفـــت 
الصـــدارة في البطولـــة العربية 21 للرجال 
والســـيدات التي أقيمت بمصر شهر أبريل 
بعدما حصـــد ابطالنا وبطاتنا 24 ميدالية 
بينها 16 ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.

سلوى عيد ثاني أفضل رياضية في البطولة

سلوى عيد تحمل كأس الدوري الماسي 2019

ذهبية تاريخية لسلوى لتصعد منصة التتويج بجدارة

ابراهام روتيش يحسم سباق 1500 متر للرجال

هاجر الخالدي أسرع امرأة عربية

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

متميـــزة وإنجـــازات  متوهجـــة  مســـيرة   ...2019 فـــي  البحرينيـــة  القـــوى  ألعـــاب 

“أم األلعاب” حصدت 69 ميدالية بينها 37 ذهبية

روز شيليمو صاحبة فضية ماراثون السيدات

فريق التتابع المختلط متوجا بالبرونزية التاريخية

العبات منتخبنا يتوجن بذهبية التتابع في البطولة اآلسيوية 4×400

عيد متوجة بلقب الدوري الماسي 2019

فريق التتابع البحريني صاحب البرونزية
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أعلنت شـــركة “كريدي مكس” عن 
حصولهـــا علـــى شـــهادة واعتمـــاد 
 PCI DSS“ بمعيـــار  االلتـــزام 
V3.2.1” المعنيـــة بوضـــع المعايير 
األمنيـــة لبطاقـــات االئتمان عالميًا 
وذلك للسنة الثامنة على التوالي، 
إذ تكـــرس هذه الشـــهادة العالمية 
التـــزام الشـــركة الراســـخ لتطبيق 
أعلـــى المعايير العالمية في جميع 
سياساتها وعملياتها وإجراءاتها.

هـــي  مكـــس،  كريـــدي  أن  يذكـــر 
التابـــع  االئتمـــان  بطاقـــات  مركـــز 
لبنـــك البحريـــن والكويـــت، الـــذي 
تمكن خالل الســـنوات األحد عشر 

نتائـــج  يحقـــق  أن  مـــن  الماضيـــة 
مبهـــرة، وأن يصبـــح المزود األول 
للخدمـــات المتميزة لمســـتخدمي 

بطاقات االئتمان في البحرين.
وبالرغم من أن الهيكل األساســـي 
للشركة ال زال على حاله، أصبحت 
عمليـــات التطوير الجديدة موجه 
نحو إحداث المزيد من التحسين 
والتوســـع داخـــل وخارج الســـوق 
المحليـــة، وتقديم الخدمات ليس 
لبنك البحرين والكويت وحســـب، 
المؤسســـات  مـــن  ولغيـــره  بـــل 
المالية فـــي دول مجلس التعاون 

الخليجي والمنطقة العربية.

”PCI DSS V3.2.1“ كريدي مكس” تنال شهادة“

تماشـــيًا مـــع تســـارع النهضـــة الرقميـــة 
والتزامًا باستراتيجية التحول الرقمي، 
حصلـــت ســـوليدرتي البحريـــن، إحـــدى 
كبريـــات شـــركات التأميـــن فـــي مملكـــة 
البحريـــن والشـــركة التابعـــة لمجموعـــة 
 ISO( ســـوليدرتي القابضة، على شهادة
27001( الصـــادرة عن المعهد البريطاني 

.)BSI( للمعايير
 ISO 27001 إن الحصـــول على شـــهادة
يؤكد أن سوليدرتي البحرين تنفذ إطار 
عمـــل مثاليا ألمـــن المعلومات وضوابط 
أدوات  تشـــغيل  خـــالل  مـــن  الحمايـــة، 
ذات  الضروريـــة  المعلومـــات  حمايـــة 
الجـــودة العالية إلدارة وحماية البيانات 

الحساسة للشركة والعمالء.
وقـــد علق محمد عواجي، وهو مســـاعد 
المدير العام – وحدة الدعم المؤسســـي 

هـــذا  تحقيـــق  “إن  قائـــالً:  للشـــركة، 
االنجـــاز، يؤكد أن ســـوليدرتي البحرين 
تخضـــع إلطـــار مثالي ألمـــن المعلومات، 
وضوابط الحمايـــة، وان ُبنيتها التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات آمنة ومضمونة، 

وعـــالوًة على ذلك، ســـيزيد هذا اإلنجاز 
ثقـــة عمالئنـــا بأننـــا نعمـــل ضمـــن أعلـــى 
ووفًقـــا  المعلومـــات  أمـــن  مســـتويات 

للمعايير الدولية”.
 ISO وأضـــاف أيًضـــا “ســـتكون شـــهادة
27001 عامـــالً رئيســـيًا لتعزيـــز تجربـــة 
خدماتنـــا  تقديـــم  خـــالل  مـــن  عمالئنـــا 
أمـــن  مـــن  عـــاٍل  بمســـتوى  المبتكـــرة 
 ISO 27001 المعلومـــات”. يحدد معيـــار
متطلبات إنشـــاء وتنفيـــذ وصيانة نظام 
إدارة أمـــن المعلومـــات بشـــكل مســـتمر 
داخل الشـــركة. كما أنه من خالل تنفيذ 
لتحقيـــق  الالزمـــة  الخطـــوات  واتبـــاع 
هـــذا المعيار، يمكن للمؤسســـات تحديد 
األمنيـــة،  المخاطـــر  وإبعـــاد  ومراقبـــة 
والتحقق من الضوابط المعتمدة الالزمة 

لضمان أمن معلومات المؤسسة.

محمد عواجي

عمالئنا ــة  ــق ث ــاز  ــجـ اإلنـ ــذا  ــ ه ــد  ــزي ــي س ــي:  ــواجـ عـ
“سوليدرتي” تحوز “ISO 27001” بإدارة أمن المعلومات

كشـــفت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين عن طرح 
للمســـتهلكين   HUAWEI Mate 30 Pro 5G هاتفهـــا 
فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــالل فعاليـــة خاصة 
فـــي دبي. ويتمتـــع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شـــبكات 
الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحدًا من هواتف الجيل 
الخامـــس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات 
شـــبكات الجيل الخامس المســـتقلة SA وغير المستقلة 
NSA فـــي الوقـــت ذاتـــه. وبفضـــل تصميمـــه األيقونـــي 
ميجابكســـل   40 بدقـــة  الثنائيـــة  الرئيســـية  وكاميرتـــه 
وبطاريتـــه الكبيرة طويلة العمر ومزاياه األمنية القوية، 
يســـتحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمـــل لقب ملك 

الهواتف الذكية من الجيل الخامس.
وفـــي هذا الصدد قـــال رئيس مجموعة هـــواوي ألعمال 
المستهلكين في الشـــرق األوسط وإفريقيا جين جياو،: 
“يجمـــع هاتـــف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بين أفضل 
مـــا توصلـــت إليه هندســـة الهواتـــف الذكيـــة وابتكارات 
شـــبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد ُمذهل من 

 Kirin حيـــث األداء القـــوي والتصميـــم، إذ ُيتيـــح معالج
5G 990 للمســـتخدمين القدرة على االســـتمتاع بتجربة 
ال مثيـــل لهـــا، أمـــا التصميـــم الخـــالب ونظـــام التصويـــر 
بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر 
Camera SuperSens� سينســـن ســـوبر  جالصـــورة 
ing Cine ليمهـــدان الطريـــق بنجاح للدخـــول في حقبة 

.”5G جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس

بفضل تصميمــه األيقوني وكاميرته الرئيســة الثنائية
“HUAWEI Mate 30 Pro 5G”... ملك الهواتف الذكية

“مدينة التنين” تستضيف عرض “سحر طريق الحرير”
ــدة ــديـ ــجـ ــة الــصــيــنــيــة الـ ــنـ ــسـ ــاالت الـ ــ ــف ــ ــت ــ ــن اح ــمـ ــام ضـ ــ ــق ــ ي

تزامًنــا مع احتفاالتها بحلول الســنة الصينية الجديــدة، أعلنت مدينة التنين، 
أكبــر مركز تســوق للبيــع بالجملة والتجزئــة بمملكة البحرين، عن اســتضافتها 
لعرض صيني شــعبي فريد من نوعه، يشــمل العروض الموســيقية والراقصة 

واألكروباتية تقدمه فرقة غانسو للفنون. 

ســـفارة  مـــع  بالتعـــاون  العـــرض  يقـــام 
جمهورية الصين الشـــعبية لـــدى مملكة 
البحريـــن تحـــت عنـــوان “ســـحر طريق 
عـــروض  علـــى  وسيشـــتمل  الحريـــر”، 
ثقافيـــة تتميـــز بهـــا أقاليم شـــمال غرب 
الصين من خالل عدد من الفقرات التي 
تشـــمل الرقصـــات الشـــعبية والعـــروض 
الموسيقية الحية التقليدية والبهلوانية 

الشرقية التي تحبس األنفاس. 
هـــذا وتقـــدم الفرقة عرضيـــن فقط في 
مملكـــة البحريـــن، حيـــث يقـــام الحفـــل 
األول في الصالة الثقافية في العاصمة 
المنامـــة، وذلـــك بتاريـــخ 12 مـــن شـــهر 

ينايـــر، وأمـــا العـــرض الثانـــي واألخيـــر 
فســـوف يقـــام في اليوم الـــذي يليه في 
الســـاحة الرئيســـية في منتصف مجمع 

التنين.
ويشمل العرض كذلك على عروض حية 
للرقص الكالسيكي باستخدام المراوح 
الورقية ورقصـــات دونهوانغ البهلوانية 
الشـــعبية ومعزوفـــات باســـتخدام آالت 
التقليـــدي والطبـــول  الفلـــوت الصينـــي 
الشـــعبية، إضافـــة إلـــى عـــروض فنيـــة 
التقليديـــة  أخـــرى كالموضـــة الصينيـــة 
والحديثـــة واللوحـــات الفنيـــة والمزيـــد 

غيرها. 

يشـــار إلى أن مدينة التنيـــن هي إحدى 
مشـــاريع التطوير العقـــاري الفريدة من 
نوعهـــا وتتألـــف مـــن 5 معالـــم رئيســـة 
التنيـــن،  التنيـــن، شـــقق  وهـــي: مجمـــع 
التـــاي مـــارت، البـــالزا، إضافة لمســـاحة 

مخصصة للمستودعات.
وحـــدة   787 التنيـــن  مدينـــة  وتضـــم 
تجاريـــة، ممـــا يجعلها أكبـــر مركز معني 
بتجـــارة البيـــع بالجملـــة والتجزئـــة في 

مملكة البحرين.

نور الساعاتي فاطمة بستكي

سعيا منها لتقديم تجربة عمالء مميزة، 
وقعـــت بطاقة امتياز فـــور هير - بطاقة 
االئتمـــان المخصصـــة للســـيدات – عددًا 
مـــن اتفاقيـــات التعـــاون مـــع العديد من 
المحـــالت التجارية والفنادق والمطاعم 
في مملكة البحرين لتوفير باقة اضافية 
من العروض المميزة والحصرية للزبائن 
في شهر يناير من العام الجديد 2020.

وبهذه المناسبة صرحت مديرتا العالمة 
التجارية نور الساعاتي وفاطمة بستكي 
تجديـــد  خـــالل  مـــن  “نســـعى  بالقـــول: 
وإضافـــة العالمات التجاريـــة المرموقة 
إلى قائمة العـــروض والخصومات التي 

تقدمهـــا امتيـــاز فور هيـــر لعمالئهـــا إلى 
توفير ميزة اســـتثنائية من خالل توفير 
المصروفات اليومية والتي تناسب نمط 
حياة المرأة البحرينية والعصرية، حيث 
تشكل هذه العروض الجديدة جزءًا من 
باقـــة متنوعة وحصرية لمزايا وعروض 
بطاقـــة امتياز فور هيـــر والمتوافرة في 
تطبيـــق امتيـــاز فـــور هير عبـــر الهواتف 
الذكيـــة”.  وأضافتـــا أن الشـــركة تســـعد 
بالتوقيـــع مـــع شـــركائها الذيـــن يدعمون 
نجـــاح المـــرأة وتفوقهـــا، متطلعيـــن إلى 
تعزيـــز آفـــاق عالقاتهـــا مع شـــركائها بما 

يخدم مصالح زبائن بطاقات امتياز.

“امتياز فور هير” تقدم باقة إضافية من الخصومات

من خــالل معــرض “ميلتون ليب.. الســنوات األولــى لبابكو”

“المتحف الوطني” يسرد تاريخ صناعة النفط بالبحرين

شــهد متحف البحرين الوطني افتتاح معرض “ميلتون ليب – الســنوات األولى لبابكو” بالتعاون مع شــركة نفط البحرين )بابكو( وســفارة الواليات 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين. حضر االفتتاح كل من وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، والســفير األميركي لدى 
مملكة البحرين جاستين سيبيريل، ومدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل خليفة ودوغ ليب حفيد 

ميلتون ليب، إضافة إلى تواجد عدد من المهتمين والشخصيات الثقافية لدى البحرين.

وفـــي هذا المعـــرض، عرضت حياة 
وإنجازات ميلتون ليب الذي شغل 
منصـــب مدير عام الشـــركة ما بين 
1939م وحتـــى 1942م ومـــن ثـــم 
نائـــب رئيس مقيم للشـــركة ما بين 
ويســـرد  كمـــا  و1960م.  1957م 
فـــي  ودوره  إســـهاماته  مالمـــح 
تطويـــر ملـــف وأداء شـــركة بابكو، 
إضافة إلى العالقات التي نســـجها 
ليـــب مع حـــّكام البحرين وشـــعبها. 
وتـــم إهداء هـــذه المجموعـــة التي 
قّدمهـــا المعـــرض مـــن عائلـــة ليـــب 

لشركة نفط البحرين )بابكو(.

وعلى هامش المعـــرض، قّدم دوغ 
ليـــب عرضـــًا فـــي قاعـــة محاضـــرة 
متحف البحرين الوطنـــي، متناوالً 
حيـــاة جـــّده ورحلتـــه فـــي مملكـــة 
البحرين ومستعرضًا أثر ذلك على 

حياته وحياة والده.
وقـــال دوغ: بصفتـــي ممّثـــال لعائلة 
ليب، شرفني أنا وزوجتي أن نقّدم 
مجموعـــة )مليتـــون ه. ليـــب( إلـــى 
مملكة البحرين. تعكس المجموعة 
التي تمتد ما بين 1936م و1960م 
وثقـــة  نمـــوًا هائـــالً  فتـــرة شـــهدت 
جميعـــًا.  منهـــا  نســـتفيد  وصداقـــة 

للبحريـــن  جـــدي  حـــب  أشـــارككم 
وبابكـــو، وأنـــا بدوري أعتـــز لمنحي 

هذه الفرصة لفعل ذلك”.
مملكـــة  إلـــى  رحلتـــه  إن  وقـــال 
البحرين لم تكشف فقط عن اإلرث 
العريـــق لجـــده ميلتـــون ليـــب مـــن 
الناحية االقتصاديـــة، بل أيضًا من 
واالجتماعيـــة،  الثقافيـــة  الناحيـــة 
متوّجهًا بالشكر إلى هيئة البحرين 
نفـــط  شـــركة  واآلثـــار،  للثقافـــة 
البحريـــن )بابكو( وكل المســـاهمين 

في إنجاح المعرض.
الصـــور  مـــن  عـــدد  خـــالل  ومـــن 

الفوتوغرافية والمقاطع المصّورة، 
جـــّده  مســـيرة  ليـــب  دوغ  ســـرد 
فـــي مملكـــة البحريـــن منـــذ نهايـــة 

ثالثينيات القرن الماضي.
كما وعرض صورًا لمصافي قديمة 
ومجّمـــع  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
عوالـــي، حيث ســـكن العاملين في 
مجال النفط. كمـــا نّوه إلى أنه قام 
بأبحـــاث كبيـــرة في ســـبيل تقّصي 
حكايـــة جـــّده مـــن البدايـــة وحتى 

تقاعده العام 1960م.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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حاول أال تكون استفزازيًا مع الشريك، ألن رد 
فعله سيكون مكلفًا.

ال تنس أن الحب يحتل المرتبة األولى في 
حياتك ويشغل كل تفكيرك.

ال تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل 
إضافية قد تفيدك ماديًا.

حاول أال تفقد السيطرة على األمور، وهذا 
سيفيدك في مهماتك القادمة.

السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا 
سيريح الشريك كثيرًا، تقاومان معًا كل العوامل.

خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعدك عنك المشكالت 
الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

ينشب خالف حول بعض القناعات واالعتبارات 
وتتعّرض جهودك.

ما يرغب به الشريك لن يكون مستحياًل، وهذه 
أبسط شروط العالقة التي تجمع بينكما.

ال تضخم المشكالت التي تعانيها، باستطاعتك 
التخلص منها إذا واظبت على الرياضة.

لحسن الحظ تعود المياه الى مجاريها، ثم تتطور 
األمور لكي تعيش يومًا رائعًا.

قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائر بعد يوم من 
الحرمان واإلحباط فتستقبله بشغف.

تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض األخبار، 
لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 يناير

1930
ــة  ــلـ ــلـــسـ ظـــــــهـــــــور سـ
األفالم الكارتونية 
مـــيـــكـــي مــــاوس 
مـــــرة  ألول 
ــم مــن  ــالـ ــعـ ــلـ لـ
والـــــــــــــــــــــت 
ديــــــــزنــــــــي 
األميركية. 

كشــف الفنــان ســيد بدرية أنه بصــدد تعاون ســينمائي 
مــع النجم الكوميــدي محمد ســعد، بعد عــدة لقاءات 
جمعتهمــا، واتصاالت متبادلــة خالل الفتــرة الماضية 
اتفقــا فيهــا علــى تقديم عمل مشــترك فــي هوليوود، 

ليكون هذا هو العمل األول لسعد خارج مصر.
وقال بدرية إنه سيتم تصويره بالكامل في الواليات المتحدة 

األميركيــة، إن ملخــص قصــة العمــل حول حــرب الثــأر الدائرة بيــن عائلتي 
البالبيش والحميدات من صعيد مصر ونقلها إلى لوس أنجلس.

تتعاون غادة رجب مع زوجها الشــاعر الغنائي عبدالله 
حســن، بأغنية وطنية جديدة تحمل اسم “استعدوا” 
من ألحان شــريف حمدان، وتوزيع الموســيقي أحمد 
عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها خالل األيام المقبلة 

علــى اليوتيوب. وكانت غادة قــد احتفلت بعقد قرانها 
وحفل زفافها على الشــاعر عبد الله حسن، وسط حضور 

أســرتها وعدد كبير من أقاربها، كمــا حضر عدد من أصدقائها المقربين من 
داخل الوسط الفني، ومنهم ميرفت أمين ورجاء الجداوي.

تدخل ياســمين صبري مطلع األسبوع المقبل لوكيشن 
تصويــر مسلســلها الجديــد “فرصــة تانيــة”، المقــرر 
عرضــه في رمضــان المقبل. “فرصة تانيــة” من إخراج 
مرقس عادل، وتجمع المشاهد األولى ياسمين صبري 

وأحمد مجــدي وآخرين، في ديكور شــركة وهــو الديكور 
األساســي األول للمسلســل. العمل الذي تدور أحداثه في 

إطار اجتماعي رومانســي، حول “الفرصة التانية” في حياة البشر، وكيف يتم 
استغاللها بطريقة صحيحة، إلى جانب األزمات التي يمر بها اإلنسان.
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صــدر حديثــا عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، إصــدار جديــد 
بعنــوان “ســيد مــكاوي صانــع البهجــة” للكاتــب ماهــر زهــدي، حيــث 
يرصــد أبــرز محطات الراحل ســيد مــكاوي، منها المآســي والنكبات 
اإلنســانية، التــي اختفــى بعضهــا بفعــل الزمــن، وبعضهــا اآلخر ظل 

مالزمًا له حتى رحيله.

المسرح  يــصــول ويــجــول فــي  انطلق  ــراحــل  ال ويــقــول زهـــدي إن 
الدينية،  األناشيد  آالف  عمره،  سنين  مــدار  على  ليقدم  الغنائي، 
واألغاني من كل األلوان، 
مرورا  الديني،  من  بداية 
ــنـــي والـــعـــاطـــفـــي  ــالـــوطـ بـ

والثوري والكوميدي.
ــا يـــوضـــح الـــمـــؤلـــف أن  كــم
ــعــديــد من  م ال مـــكـــاوي قــــدَّ
المسرحية  األعــمــال  أغاني 
ــل: “دائــــــــرة  ــ ـــث الـــمـــهـــمـــة، مـ
ــة،  ــازيــ ــقــــوقــ ــ ــر ال ــيـ ــاشـ ــبـ الـــطـ
الصفقة، مدرسة المشاغبين، 
ــمــســرح  ــوق الـــعـــصـــر”. ول ــ سـ
ــة  ــل ــي ــل م “ال ــدَّ ــ ــ الــــعــــرائــــس، قـ
الكبيرة، قيراط حرية، الفيل 
بمشاركة  الــغــلــبــاوي”،  النونو 
ــه الــــشــــاعــــر صــــالح  ــقــ ــ ــدي صــ

جاهين.

سيد مكاوي صانع البهجة

1559
تنصيب الملكة إليزابيث األولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.

1610
جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار.

1785
صدور العدد األول من صحيفة ذي تايمز اللندنية على يد الصحافي البريطاني جون وولتر.

1794
الكونغرس األميركي يغير علم الواليات المتحدة ويجعله مكوًنا من 15 نجمة و15 خًطا.

1830
حريق كبير في نيو أورلينز ويعتقد أن العبيد الثائرين كانوا وراءه.

تستعد الفنانة المغربية 
جنات لطرح ألبومها الجديد 

خالل إجازة نصف العام، 
وهو األلبوم الذي تعود 
به إلى سوق الكاسيت 

بعد غياب وبالتعاون مع 
“روتانا”.
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اإلعـــان عـــن تأســـيس رابطـــة أهـــل المســـرح العربـــي

انطالق “المسرح العربي 12” بقصر الثقافة األردني

ــمــاضــي في  انــطــلــقــت يـــوم الــجــمــعــة ال
تظاهرة  أكبر  )عمان(  األردنية  العاصمة 
متمثلة  العربي  الــوطــن  فــي  مسرحية 
ــي مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي في  فـ
ــذي تنظمه  ــ دورتــــه الــثــانــيــة عــشــرة، ال
عاهل  برعاية  للمسرح  العربية  الهيئة 
عبدهللا  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة  المملكة 
ــن، فــــي قــصــر  ــيـ ــسـ ــحـ ــــي ابــــــن الـ ــان ــ ــث ــ ال
مبهرة  احتفالية  أجواء  وسط  الثقافة، 
ــداع،  ــ ــ ــذت أبـــعـــادا خـــاصـــة فـــي اإلب ــ أخـ
الفنان  بإلقاء  بحريني  بإنجاز  توجت 
يوم  كلمة  العريفي  خليفة  والمسرحي 
على  فيها  ركــز  التي  الــعــربــي،  المسرح 
الحديث  المسرح  فــي  الــصــورة  أهمية 
بانوراما تاريخية تطور  مستعرضا في 
ــدارس الــمــســرحــيــة ومــا  ــمـ الــمــســرح والـ
من  المسرح  ورواد  المفكرون  أدخــلــه 
ــو وجــروتــوفــســكــي  ــ أمــثــال أنــطــون ارت
وستانسالفسكي وغيرهم على طبيعة 
العرض المسرحي، مبينا “إننا اليوم في 
زمن الصورة بامتياز، والمسرح العربي 
ــيــوم أيــضــا معني بــالــصــورة، بــل إنــه  ال
يواكب  حتى  الــصــورة  يعني  أن  يجب 
العالمي،  المسرح  في  التطورات  تراكم 
يملكون  الـــذيـــن  الــمــخــرجــون  ومـــــادام 
والجمالية  والفلسفية  الفنية  الــرؤيــة 
للمتنبي  قصيدة  تحويل  على  قادرين 
مثال إلى صورة مسرحية جاذبة، فهذا 
مخرجين”.  مسرح  المسرح  أن  يعني 
العريفي كلمته قبل تكريمه من  وختم 
الجمهور  لها  صفق  بعبارة  الهيئة  قبل 

ــا أيــهــا الــمــســرحــيــون  ــ لــقــوتــهــا وهــــي “ي
المسرح  يتطور  أن  أردتـــم  إذا  الــعــرب، 
عند  تقفوا  فــال  عالميا،  ليصير  العربي 
األمس، ال تقفوا عند اليوم، بل اذهبوا 
إلـــى مــا بــعــد الـــغـــد”. كــمــا أعــلــن األمــيــن 
رئيس  للمسرح  العربية  للهيئة  الــعــام 
إسماعيل  المسرحي  الكاتب  المهرجان 
عــبــدهللا فــي كلمته عــن انــطــالق أولــى 
مــشــاريــع رابــطــة أهــل الــمــســرح العربي 
االجتماعية  الرعاية  صندوق  وتكوين 
المسرح  باعتبار  الــعــرب؛  للمسرحيين 
وبــدوره  اإلمــتــاع.  وسيد  الثقافة  سنام 

أوضح نقيب الفنانين األردنيين الفنان 
حسين الخطيب في كلمته التي ألقاها 
المبدعين  كــل  مــع  تتكاتف  النقابة  أن 
بالتعاون  جهدا  تــأل  ولــم  المسرحيين 
والمشاركة منذ تأسيس الهيئة العربية 
للمسرح، معظمة هذه المبادرة الكريمة 
وســـواهـــا وســعــي الــنــقــابــة إلقــامــة هــذا 
المهرجان في األردن بالتعاون مع وزارة 
الثقافة األردنية، ما يمثل حرصا أكيدا 
حركة  أجل  من  التعاون  استمرار  على 
مسرحية محلية وعربية فاعلة. كما تم 
المسرح  رواد  تكريم  االفتتاح  خــالل 

األردني وهم: الفنان باسم الدلقموني، 
حاتم  الــفــنــان  حــابــس حسين،  الــفــنــان 
الفنان  الطريفي،  خالد  الفنان  السيد، 
عبدالكامل الخاليلة، الفنان عبدالكريم 
الــقــواســمــي، الــفــنــانــة مــجــد الــقــصــص، 
الــفــنــانــة نــــادرة عـــمـــران، الــفــنــان نبيل 
وبعدها  الجمل.  يوسف  الفنان  نجم، 
ــدأ الــحــفــل الــفــنــي “مــغــنــاة الــســنــابــل”  بـ
وأشــعــار  المضمور  محمد  ــراج  إخـ مــن 
طارق شخاترة وألحان ليندا حجازي، 
االستعراضية  “رف”  فرقة  وبمشاركة 
التي قدمت لوحة جميلة تعبر عن بدء 
العربي  الــوطــن  ــى  إل وصـــوال  الخليقة 
والعناوين  بــه،  يــزخــر  الـــذي  والــتــنــوع 
وواقــع  لغة  من  أبنائه،  بين  المشتركة 

وتحديات ومستقبل وتقاليد أصيلة. 

نشاط اليوم االثنين

المسرحية  االثــنــيــن  ــيــوم  ال ســتــعــرض 
ــن تــألــيــف  ــح” مـ ــاريـ ــجـ اإلمـــاراتـــيـــة “مـ
إســمــاعــيــل عــبــدهللا وإخــــــراج محمد 
المنافسة  العروض  العامري، وهي من 
عرض  ألفــضــل  القاسمي  جــائــزة  على 
وتــحــكــي   ،2019 ــام  ــعـ ــلـ لـ مـــســـرحـــي 
تريد  التي  “ميساء”  قصة  المسرحية 
الزواج ممن تحب لكن عائلتها ترفض 
بشخص  تزويجها  مــن  لرغبتهم  ذلــك 
آخر من اختيارههم، وهنا تبدأ معركة 

ميساء الخاصة لنيل حريتها.
نــدوة ضمن  ذاتــه ستقام  الوقت  وفي 
ــفــكــري الــمــصــاحــب  وقـــائـــع الــمــؤتــمــر ال
في  النسوي  ”الشأن  بعنوان  للمهرجان 

تجربة المسرح الحر”.

تكريم المسرحي البحريني خليفة العريفي

أسامة الماجد من األردن

نخبة من أهل الفن خالل االفتتاح

تكريم رواد المسرح االردني

كلمة نقيب الفنانين االردنيين

أصدرت الهيئة العربية للمسرح بمناسبة الدورة الثانية عشرة ثالثة كتب وهي  «
“المسرح األردني في ربع قرن” تأليف عواد علي ويعد هذا الكتاب دراسة توثيقية 

لفترة مهمة من عمر المسرح األردني.
“نفحة عدل” تأليف عبداللطيف شما وضم هذا الكتاب 6 نصوص مسرحية  «

اردنية. “المسرح األردني بين المادة والشكل والتعبير” تأليف محمد الرفاعي، 
وتتبع المؤلف في هذا الكتاب التغييرات التي طرأت على المسرح األردني من 

خالل مادة التعبير المسرحي وشكله في النص والعرض منذ نشوئه. مهرجان 
المسرح العربي.. لقاء مثمر بين رجاالت المسرح العربي الذين يجتمعون كل 

عام ليطرحوا قضايا المسرح العربي ومشاكله وطموحه.
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توجهت األنظار في حفل توزيع Golden Globe Awards مؤخرا نحو  «
النجم براد بيت وزوجته السابقة جينيفر أنيستون وعالقتهما السابقة 
بعد انفصاله عن زوجته أنجلينا جولي وتردد شائعات بعودة عالقتهما 
الى مجاريها. بينما كان يجلس كل منهما بعيدا عن اآلخر، وبالرغم من 

ذلك حرص براد بيت أن يصف أنيستون أنها صديقة جيدة وعالقتهما 
رائعة معا، وما لفت األنظار هو أن جنيفر هتفت لزوجها السابق حين 

تسلم جائزة أفضل ممثل مساعد.

نادي مدينة عيسى يرد على ما نشر بخصوص العيد الوطني

رًدا علــى مــا تــم نشــره بخصــوص احتفال جمعيــة “بصمة خيــر” بالعيد 
الوطني والفعاليات التي قامت بها وصاحبتها، تفيد إدارة نادي مدينة 
عيســى الرياضي والثقافي بأن ذلك ليس صحيًحا وان االحتفالية هي 
تخــص النــادي جملة وتفصيًل، وأن جمعية “بصمة خير” لم تشــارك إال 

بمسيرة العلم.

على  الرابع  للعام  اعتاد  النادي  إن 
االحتفالية  هــذه  تنظيم  الــتــوالــي 
ــبــحــريــن عيدها  )ال عـــنـــوان  تــحــت 

التي  االحتفالية  وآخــرهــا  محبة( 
أقيمت في ديسمبر 2019 من أمام 
مدينة خليفة الرياضية انتهاء عند 

محافظ  رعاية  تحت  النادي،  مقر 
الشيخ  سمو  الجنوبية  المحافظة 

خليفة بن على آل خليفة .
“البالد”:  لـ  تعليق  في  النادي  وقال 
ــن قــام  ــو مـ نـــوضـــح أن الـــنـــادي هـ
ــع الــجــهــات  ــات مـ ــيــب ــتــرت ــكــافــة ال ب
الــداخــلــيــة  وزارة  وهـــي  الــمــعــنــيــة، 
للفرقة الموسيقية، ووزارة التربية 

والتعليم للفرقة الكشفية، وبحرين 
النارية،  للدراجات  جروب  سكوتر 
بخصوص  المتعهد  مــع  واالتــفــاق 
ــفــرقــة الــشــعــبــيــة والــمــســابــقــات،  ال
وتــوزيــع  الــحــفــل،  فعاليات  وكــافــة 
الــهــدايــا واألعـــــــالم”، صـــرح بــذلــك 
ــمــشــرف الـــعـــام عــلــى الــمــهــرجــان  ال

عدنان محمد المالكي.

أكــد مبــارك الغريــر فــي اتصــال هاتفي لـــ “البــلد” أن شــقيقه الفنــان المرحوم 
علي الغرير لم يكن يشــتكي من أي علة أو مرض قبل وفاته، بل كان يمارس 
حياتــه بصــورة عاديــة جدا، حتى وافتــه المنية أمس )األحد( صباحا بســكتة 
قلبية مفاجأة لم يستطع طاقم الطوارئ إنقاذه منها، وطلب مبارك من قراء 
“البلد” الدعاء ألخيه بالرحمة، مبينا أنه ستقبل التعازي من اليوم للرجال في 
صالــة عائشــة المؤيد بمدينة عيســى العصــر واليومين التاليين، وللنســاء في 
منــزل العائلــة بنفــس المنطقة، بعــد إتمام إجراءات الدفن فــي مقبرة المنامة 
صباح اليوم عند الســاعة ٩ صباحا. وقال مبارك “ال أملك كلمات أعبر بها عن 
حزنــي الكبيــر لفقــد شــقيقي خصوصا بعد وفــاة أخي اآلخر منذ شــهر تقريًبا، 

لكن الحمد لله على كل حال وهللا يرحمهم برحمته”.

ــى والـــحـــزن  ــ حـــالـــة كــبــيــرة مـــن األسـ
خليل  الفنان  على  ظهرت  واالنهيار 
الــرمــيــثــي أمـــس بــعــد رحــيــل الــفــنــان 
قــدم  ــذي  الـ الــغــريــر،  عــلــي  البحريني 
معه أحد أنجح أدواره في التلفزيون 
بمسلسل طفاش. من جهة أخرى تأثر 
والــنــاس،  البحرين  فــي  الــفــن  نــجــوم 
لرحيل  الكبير  حزنهم  عن  عبروا  إذ 

الفنان المحبوب.
وتجمع عدد كبير من الناس والفنانين 
ــور انــتــشــار الــخــبــر، عــلــى رأســهــم  فــ
ــــذي شــكــل ثــنــائــيــا ناجحا  صــديــقــه ال
ــرمــيــثــي، الــــذي طلب  مــعــه خــلــيــل ال
بالمغفرة  للفقيد  الدعاء  الجميع  من 
أكثر  يعتبر  “عــلــي  وقـــال  ــرضــوان  وال
تعلمت  وأخــي،  ومعلمي  حبيبي  من 
في  نجاحي  سبب  وهــو  الكثير  منه 
طــفــاش، وأعــتــبــره جــزءا كبيرا مني 
ومــن مــشــواري فــي الفن والــيــوم أنا 
منهار لرحيله”. ولم يستطع الرميثي 
منا  وطلب  الفاجعة  لوهل  التحدث 

احترام ذلك.
ــان خــلــيــل مـــن أوائـــــل الــفــنــانــيــن  ــ وكـ
حضورا عند شقة الفقيد أمس حيث 
لها  يرثى  حالة  فــي  األرض  افــتــرش 
بحضور عدد من الفنانين مثل أمين 
من  العديد  وعبر  وغيرهم.  الصايغ 
البالد  الفن من داخل وخــارج  نجوم 

عن حزنهم لرحيل الفنان.
ــعـــى نــشــطــاء مـــواقـــع الــتــواصــل  ونـ
وخارجها،  البحرين  في  االجتماعي 
الــفــنــان الـــراحـــل، بــعــد أن تــم إطــالق 
وتفاعل  #وفاة_علي_الغرير،  وســم 
معه آالف المغردين، متصدرًا الوسوم 
األكــثــر تــأثــيــرًا وتــفــاعــالً عــبــر تويتر 
أمس، كما استذكر مغردو تويتر أبرز 
متداولين  الــراحــل،  الــفــنــان  مشاهد 
طفاش  سوالف  مسلسل  من  مشهدا 
3، الذي جمع ما بين الغرير والرميثي 
بدوَري “جسوم وطفاش”، كما شارك 
في  والفنانات  الفنانين  مــن  العديد 
نــعــيــه عــبــر حــســابــاتــهــم عــلــى مــواقــع 

الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــشــيــديــن 
ــن ألهـــلـــه بــالــصــبــر  ــيــ بـــأخـــالقـــه وداعــ

والسلوان.
إلى  انتقل  الذي  الراحل  الفنان  ويعد 
50 عاما  الـ  جوار ربه عن عمر يناهز 
إثر سكتة قلبية، من أبرز الفنانين في 
العربي،  الخليج  ومنطقة  البحرين 
من  الخليجي  الجمهور  عرفه  حيث 
خالل األدوار الكوميدية وخفة دمه 
جماهيرية  ومــع  العامة  الحياة  فــي 
خليل  النجم  مــع  األطــفــال  خصوًصا 
“طفاش  الثنائي  خــالل  من  الرميثي 
ــكــن هـــذا ال يــمــنــع من  وجـــســـوم”، ول
ــيــات الـــتـــي كــونــهــا  ــائ ــثــن اســـتـــذكـــار ال

ــقــة مثل  ــال ســاب ــمـ ــي أعـ وقـــدمـــهـــا فـ
بوهلول  يوسف  الفنان  مــع  الثنائي 
وغيرها،  مبارك  أحمد  الفنان  وايضا 
الثنائي  في  مركز  بشكل  برع  ولكنه 
نجاحا  مــحــقــقــا  “طـــفـــاش وجـــســـوم” 
كــبــيــرا واســتــحــوذ عــلــى حــب الــنــاس 

والجماهير.
عن  بعيدا  الــراحــل  اشتهر  ذلــك  ــى  إل
التراجيدية  األدوار  في  الكوميديا، 
القديمة  أيضا من خالل المسلسالت 
لول”  “فرجان  و  العود”  “البيت  مثل 
كاركتر”   “ حلقة  كل  في  قدم  بحيث 

مختلفا. 
خــط شخصية  او  الــكــومــيــديــا  خــط 

ــل  ــراحــ ــ ــان ال ــ ــن ــ ــف ــ ــاش ســـلـــكـــه ال ــفــ طــ
بالصدفة من خالل مسلسل “سوالف 
االدوار  فــي  أبـــدع  ومثلما  طــفــاش”، 
الكوميدية فكان أيضا بارعا باالدوار 

التراجيدية. 
الراحل في  الفنان  الشهرة قال  وعن 
لقاء سابق مع “البالد” إنها مسؤولية 
كبيرة جدا، إلى درجة تضرر األسرة 
منها، “الشهرة تعني إعطاء كل الناس 
وليس  الجميع  ملك  ألنــك  حقوقهم، 
تــصــرف يحسب  وأي  نــفــســك،  مــلــك 
عفويا.  تصرفا  كــان  لــو  حتى  عليك 

باختصار أنت ليس حرا”. 
ودخـــل الــغــريــر الــفــن فــي 1986 عن 
الــصــدفــة، فمنذ صــغــره كــان  طــريــق 
هذا  في  أوال  فدخل  للتمثيل،  يميل 
األطفال  مسرحية  خــالل  من  العالم 
الشرقاوي  علي  تأليف  من  “بــطــوط” 
وإخــــراج ســامــي الــغــوز ومـــن بعدها 

الصغيرة في  المقاطع  بتمثيل  بدأ 
ــة،  ــمــــدرســ ــ ال

أمــــــــــــــــــــــا 
انطالقته 

األولـــــــــــــــى 
فـــي الــمــســرح 

فـــــكـــــانـــــت مـــن 
مسرحية  خالل 

“مؤلف ضاع في 
سنة  فــي  نفسه” 
وحصدت   1990

ــز عـــديـــدة  ــ ــوائـ ــ جـ
ــرض مــتــكــامــل  ــ كـــأفـــضـــل عـ
العديد  وقـــدم  ــراج،  ــ واإلخـ

ــى أن وصــل للشهرة  مــن األعــمــال إل
الفعلية مع مسلسل البيت العود.

كــان ينتقد وزارة اإلعــالم في  الــراحــل 
قلة اإلنتاج المحلي وتمنى الرجوع إلى 
أعمال   ٤ فيها  تقدم  كانت  التي  الفترة 
فــي الــســنــة نتميز مــن خــاللــهــا، وأيــضــًا 
لألعمال،  البحرينيين  الممثلين  عــودة 
وزارة  بنائها  فــي  تسهم  قــريــة  وهــنــاك 
التراثية، وطلب  اإلعالم وهي لألعمال 

من خاللها عودة األعمال 
الــتــراثــيــة في 

البحرين.

رحيل مؤثر لفنان العفوية والكوميديا البحريني علي الغرير
أنـــا منهـــار تماًمـــا والرميثـــي:  لـــم يكـــن يشـــتكي مـــن شـــيء...  الغريـــر:  مبـــارك 

طارق البحار



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

“القمر الذئب” يظهر في كبد السماء
ُدهش الساهرون، في أول ليلة اكتمال قمٍر في العام الجديد، 

بظاهرة نادرة تزامن فيها ظهور البدر مع حالة الخسوف.
إذ أتاحــت األحــوال الفلكيــة ليــل الجمعــة للنــاس مشــاهدة 
خســوف قمــري منقوص، والذي يحدث عندمــا يمر القمر عبر 

ظل األرض.
بتوقيــت   17:00 الســاعة  فــي  بــدأت  التــي  الظاهــرة،  هــذه 
الســاعة  وانتهــت حوالــي  المتحــدة  المملكــة  فــي  غرينتــش 
21:00، وشــهدت القمــر ينتقــل إلــى أســفل األرض، أو الظــل 

الخارجي لها، مما يجعلها تبدو أكثر قتامة من المعتاد.
وقال إد بلومر، وهو عالم فلك في مرصد غرينيتش الملكي، 
إن الناس في المملكة المتحدة ســيتمكنوا من رؤية الظاهرة 

بشكل واضح جدا.
وأضــاف: “سُتشــاهد الظاهــرة فــي الشــرق تزامنــا مــع غروب 
الشــمس فــي الغــرب، وســنكون قادريــن علــى مشــاهدة ذلــك 
طــوال الليل”. وقــال مكتب األرصاد الجويــة إنه من المتوقع 
أن تكــون الســماء “صافية جميلة” في جنوب شــرق إنجلترا. 
لكــن قــد تكــون الغيــوم أكثر كثافــة فــي األجــزاء الغربية من 
البــاد، مــع هطــول أمطــار غزيــرة فــي جميــع أنحــاء أيرلنــدا 
الشــمالية واسكتلندا. وســوف يكتمل القمر المرة القادمة في 

9 فبراير، في ظاهرة تعرف باسم “قمر الثلج”.
وارتبطت ظاهرة القمر المكتمل منذ زمن طويل باألســاطير، 
وانطاقــا مــن ذلــك، قــام األميركيون األصليون بتقديم اســم 
مميز لهذه الظاهرة في كل شهر تحدث فيه من شهور السنة.
ويسمى القمر المكتمل في شهر يناير بـ””القمر الذئب”، وتعود 
تسمية “القمر الذئب” إلى العدد الكبير من الذئاب التي يسمع 
عواؤهــا ليــا خــارج القــرى األميركيــة القديمة خــال اكتمال 

القمر في يناير.

دولــة  فــي  عــدة  مناطــق  شــهدت 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، أمس 
األحــد، ســقوط حبــات مــن البــرد 
وأمطــار متباينــة الشــدة، في ظل 
حالــة من عــدم االســتقرار الجوي 

التي تغطي المنطقة.
وأفــاد المرصــد الوطنــي لألرصــاد 
بســقوط  اإلمــارات  فــي  الجويــة 
إمــارة  فــي  البــرد  مــن  حبــات 
الفجيــرة، مصحوبــا هطــول غزير 

لألمطار.
ونشر المركز على حسابه الرسمي 
فيديــو  مقاطــع  “تويتــر”  بموقــع 
يعــرف  أو  البــرد  ســقوط  تظهــر 
منطقــة  فــي  المتجمــد  بالمطــر 

الطويين في الفجيرة.
وقالــت تقارير صحفية محلية إن 
موجــة األمطــار هــي األقــوى فــي 

اإلمارات منذ العام 1996.

برد وأمطار غزيرة 
في اإلمارات

الجديــدة  الصيــن  أنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
)شينخوا( أن بكين بدأت رسميا تشغيل 
أكبــر تلســكوب يلتقــط موجــات الراديو 
فــي  ستســتخدمه  والــذي  العالــم  فــي 
أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج 
قطــر     التلســكوب  يبلــغ  األرض.  كوكــب 
 30 يعــادل  مــا  أي  متــر،   500 )فاســت( 
علــى  مثبــت  وهــو  القــدم،  لكــرة  ملعبــا 
جبــل فــي إقليم قويتشــو بجنوب غرب 

البــاد. ويعــرف أيضــا في الصين باســم 
“عين الســماء”. وأفادت وكالة شــينخوا 
أن التلســكوب حصل على موافقة لبدء 
عملياتــه. وانتهــت الصيــن مــن تشــييده 
العــام 2016. وقــال رئيــس المهندســين 
القائميــن علــى التلســكوب جيانــغ بينــغ 
لشــينخوا إن حساســيته تزيــد أكثــر من 
مرتيــن ونصــف عن ثاني أكبر تلســكوب 

في العالم.

ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني، 
يوســاكو مايــزاوا، عــن حبيبــة ترافقــه 
في رحلة حول القمر، موضوع برنامج 
مغامــرة  أحــدث  فــي  جديــد  وثائقــي 

مثيرة يقدم عليها رجل األعمال.
ودعــا مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، 
العزبــاوات ممن تجاوزن العشــرين من 
الــذي  البرنامــج  إلــى  لانضمــام  العمــر 

ستعرضه خدمة )أبيما تي.في( للبث.

وقال “أريد أن أعثر على شريكة حياة. 
ومع شــريكة الحيــاة المســتقبلية هذه، 
أود أن أصــرخ معبــرا عن الحب وداعيا 
للسام العالمي من الفضاء الخارجي”.

فــي  مايــزاوا  يذهــب  أن  المقــرر  ومــن 
رحلته حول القمر العام 2023، ليصبح 
بذلــك أول مســافر فــي رحلــة خاصــة 
التــي  إكــس”،  “ســبيس  لشــركة  تابعــة 

يملكها إيلون ماسك.

الصين تبحث عن حياة خارج األرض

ملياردير ياباني يبحث عن شريكة ليأخذها إلى القمر

البرق يضيء السماء قرب منطقة الميناء بمدينة 
طرابلس المطلة على البحر األبيض المتوسط شمالي 

بيروت يوم األربعاء الماضي )أ ف ب(

 طابور شرطة البحرين األسبوعي “كل يوم أحد”  تتقدمه شرطة الهجانة، أثناء مروره 
بشارع عيسى الكبير في المنامة، منتصف الثاثينات من القرن العشرين.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يســعى مســؤولون أميركيون إلى 
مئــات  تشــكلها  مشــكلة  معالجــة 
بــرج  علــى  تجثــم  التــي  النســور 
تابع لســلطات حمايــة الحدود في 

والية تكساس.
وكالــة  أفــادت  مــا  وبحســب 
إنترناشــونال”،  بــرس  “يونايتــد 
فإن نحو 300 نســر رقد على برج 
اتصاالت يبلغ طوله نحو 100 متر 
فــي مدينــة كينغزفيــل الجنوبيــة 
التــي ال تبتعــد كثيــرا عــن الحدود 

األميركية المكسيكية.
وباتت الســلطات أمام معضلة، إذ 
إن النســور تشــوش علــى العمــال 
في المكان، فيما ال تستطيع قتلها 
إذ يحمــي قانــون أميركــي صــدر 
قبــل 100 عــام هــذه الطيــور مــن 

القتل.

بحرائــق  المرتبطــة  المآســي  تنتهــي  ال 
أستراليا، وآخرها مأساة إنسانية ترتبط 
بطريقــة  مصرعــه  لقــي  إطفــاء  برجــل 

مفجعة خال مواجهة تلك الحرائق.
وعمــل بيــل ســليد، البالــغ مــن العمــر 60 
عاما، واألب لطفلين في مواجهة حرائق 
الغابــات طــوال 40 عامــا، بيــد أن نهايته 
جاءت خال الحرائق الحالية التي تعم 
جنــوب شــرقي البــاد. وســليد كان مــن 
المتطوعيــن الذيــن يواجهــون الحرائق، 
لكنــه لقي مصرعــه، الســبت، بالقرب من 
مدينــة أوميــو بواليــة فيكتوريــا، بعدما 
ســقطت عليــه شــجرة خــال مواجهتــه 
الحرائــق ليــا. وقــال المديــر التنفيــذي 
مانجمنــت  فايــر  “فورســت  إلدارة 
فيكتوريــا” كريــس هاردمــان: “رغــم أننا 
نتمتع بخبرة كبيرة في تحديد األشجار 
اآليلة للسقوط، إال أنه ال يمكن التنبؤ بها 

في بعض األحيان”.

مئات النسور 
تحتل برج اتصاالت 

أميركيا

“الشجرة الخادعة” 
تقتل رجل إطفاء في 

أستراليا
حذرت الســلطات الفلبينية، أمس األحد، من ثوران وشــيك للبركان تال، أحد 
أكثــر البراكيــن نشــاطا فــي البــاد، وأجلــت آالف األشــخاص وألغــت رحــات 

جوية إلى العاصمة مانيا.

الــزالزل  لرصــد  الوطنيــة  الوكالــة  وقالــت 
)للبــركان(  ثــوران خطيــر  “يحتمــل وقــوع 
خــال الســاعات أو األيــام المقبلــة”، وذلك 
فيمــا تصاعدت أمس ســحابة دخان هائلة 
من الرماد من قلب بركان تال الواقع على 
بعــد 65 كلم جنــوب العاصمة. وألغيت كل 

الرحــات من وإلى مطار نينوي أكيتو في 
مانيا، مع ارتفاع الدخان حتى 1.5 كلم.

وأجلــي أكثــر من ألفي شــخص من ســكان 
فــي  البــركان،  فيهــا  يقــع  التــي  الجزيــرة 
منطقــة تضــّم بحيــرة ويحّبذهــا الســياح، 

كإجراء وقائي.

تعليق رحالت بالفلبين تحسبا لثوران “تاال”

استدعت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها األمير هاري لعقد 
اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميجان 
في أعقاب إعان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية. 

وقال مصدر في قصر بكنجهام لرويترز إن من المقرر عقد االجتماع اليوم 
االثنين في منزل ساندرينجهام الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة 

نورفولك بشرق إنجلترا بحضور األمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد 
هاري واألمير وليام شقيق هاري. وستحاول ميجان، الممثلة التلفزيونية 

األمريكية السابقة، االنضمام لاجتماع عبر الهاتف من كندا التي عادت 
إليها األسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من هاري.

أشخاص يلتقطون صوراً لسحابة دخان تندلع من بركان تاال في الفلبين أمس )أ ف ب(

قمر مكتمل يرتفع في السماء بالقرب من أحد المنتزهات 
بمدينة بوبال الهندية مساء يوم الجمعة الماضي )أ ف ب(
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الحظ قد يأتي في أي وقت فهل...
Û  تقول كريســتينا ســتيد ’’إن الشــخص العصامي هو من يؤمن بالحظ ويرســل نجله

لجامعــة أكســفورد‘‘. وفــي ذات المســار تؤكــد الكاتبــة الصحافيــة جانيــس كابــان 
وزميلهــا الباحــث بارنبــي مــارش ’’أن الحــظ الســعيد يأتــي عنــد نقطة االلتقــاء بين 
المصادفــة والموهبــة واالجتهــاد‘‘. وعليــه فإنــه يمكننــا القــول، ســيدي القــارئ، إن 
اإليمــان بوجــود الحــظ يجــب أن يرافقــه االســتعداد له، وذلــك بالعمل علــى تطوير 

وتأهيل قدراتنا. وهكذا علمتنا التجارب.
Û  نعــم وأكاد أجــزم باتفاقــي مع هــذه المعادلة، وهي أن الحظ يأتــي عند االلتقاء بين

المصادفة واالجتهاد. وفي هذا السياق أعرض أمامك سيدي القارئ موقفا يعكس 
ما نقوله ويمكن أن يكون مثااًل ولندع صاحب الموقف يروي حكايته:

Û  تخرجت من الثانوية - قسم المعلمين - أُلعين مدرًسا للغة اإلنجليزية في المرحلة
االبتدائيــة. وقــد تعلمنــا أن مــن أهــم خصائــص المــدرس الناجــح تمكنــه مــن المادة 
العلمية التي يعلّمها، وعليه فقد التحقت بأحد المعاهد الخاصة لتطوير قدراتي في 
هــذه اللغــة. ويضيــف محدثــي: ثم إنه كان لــدي هدف آخر وهــو الترقي والحصول 

على بعثة دراسية في الخارج.
Û  كنــت وال أزال أؤمــن وبشــدة بــأن الفرصــة أو الحــظ قــد يطــرق بابــي فــي أي وقت

فيجــب أن أكــون مســتعًدا لــه، فكمــا يقــول العالــم لويس باســتور إن الحــظ يحابي 
العقل المستعد له فاستمررت في دراستي. ويتابع محدثي قائًا:

Û  فــي أحــد األيــام طلب مدير المدرســة من أحد الزماء الذهاب إلــى الوزارة لمتابعة
موضــوع مــا وطلــب منــي مرافقته. وهنــاك وبينما كنــت أنتظر الزميل فــإذا بموجه 
اللغــة اإلنجليزيــة، وكان بريطانــي الجنســية، مــاًرا ولمحنــي فقال لــي: كنت أحاول 
أن أتذكــر اســمك واســم مدرســتك وهــا أنت أمامــي اآلن، يا للمصادفــة.. هناك بعثة 
للدراسة في بريطانيا شريطة أن تجتاز االمتحانات المقررة وأنت أحد المرشحين 
وأتمنــى لــك التوفيق. وفعًا تحقق الحلم.. ســيدي القارئ، ربما نســمع البعض يردد 

أن الحظ يأتي أواًل، ما رأيك؟
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