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طرحت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات في جلســـة المناقصات 
أمـــس مناقصـــة المرحلـــة األولـــى 
شـــارع  إنشـــاء  مشـــروع  مـــن 
جنـــوب البحريـــن الدائـــري، تقدم 
لشـــركة  وحيـــد  عطـــاء  إليهـــا 
“أزميـــل للمقـــاوالت - داون تـــاون 
للمقـــاوالت جي فـــي” بنحو 1.99 

مليون دينار.

مليونا دينار لشارع جنوب البحرين الدائري
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فحوصات دورية للعاملين في قطاعات األغذية
المنامة - بنا

عاهـــل  بزيـــارة  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة للقـــاء رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة فـــي جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة، واطمئنـــان جاللـــة الملك على 
صحة ســـمو رئيـــس الـــوزراء، لمـــا يحمله 
هذا اللقـــاء ويظهره من معان نبيلة تبعث 
على االعتـــزاز، متمنيـــا المجلس لصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء تمام الشفاء 
والمعافـــاة وأن يعود إلـــى الوطن في أتم 

صحة وموفور عافية.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلسة 

االعتياديـــة األســـبوعية لمجلـــس الوزراء 
بقصـــر القضيبية صبـــاح أمس.وبناء على 
توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الـــوزراء، وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 4 
مشـــروعات قـــرارات تتعلـــق بالفحوصات 
الدوريـــة للعامليـــن في قطاعـــات األغذية 
والقطاعـــات التي تتعلـــق بالصحة العامة، 
أغســـطس  فـــي  التطبيـــق  يتـــم  أن  علـــى 
2020 ويكون الفحص إلزاميا كل ســـنتين 
ووافـــق  المنشـــآت.  تلـــك  فـــي  للعامليـــن 
المجلس على مشـــروع قـــرار يجيز لمالك 
أي مشـــروع صناعـــي إقامة مبنى ســـكني 

)04(إلسكان عمال منشأته.
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األولمبي في لقاء التأهل يواجه أسترالياتشييع فنان التواضع واالبتسامةاشتباكات في العراقالبحرنة في “ألبا” إلى 85 %شارع النخيل في حلة جديدة
انطلقت أخيرا أعمال مشروع  «

تحسين شارع النخيل الممتد 
من مجمع 544 في الدراز وصواًل 
إلى مناطق كرانة والحلة، ضمن 
المشاريع االستراتيجية للتنمية 
واالرتقاء بمستوى الخدمات في 

المحافظات.

كشف الرئيس التنفيذي باإلنابة  «
لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 

علي البقالي، عن أن نسبة 
البحرنة حالًيا 83 % من إجمالي 

القوى العاملة بالشركة، مبينا 
”نهدف لرفعها إلى 85 % مع 

نهاية العام المقبل 2021”.

ثارت، أمس اإلثنين، صدامات  «
بين المتظاهرين وقوات األمن 

العراقية في مدينة الكوت 
بمحافظة واسط في وسط 

العراق. كما حاصر المتظاهرون 
مقر شرطة مدينة واسط 

بالمحافظة.

شيعت جموع غفيرة، صباح  «
أمس، الفنان البحريني علي 
الغرير إلى مثواه األخير بعد 

أن وافته المنية عن 52 عاما، 
وشاركت حشود كبيرة في 

التشييع، حيث ووري جثمانه في 
مقبرة المنامة.

يخوض منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم، اليوم )الثالثاء(، 

ثالث مبارياته في بطولة 
آسيا تحت 23 عاما 2020 

بتايلند، حينما يالقي أستراليا 
عند 8.15 مساء )4.15 عصًرا 

بتوقيت البحرين( على استاد تاماسات في العاصمة )بانكوك(.

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أن البحريـــن تتطلع دائًما إلى أن 
يعم األمن والسالم في المنطقة 
والعالـــم أجمـــع، متمنيـــا جاللـــة 
الملك القائـــد األعلى لرجال قوة 
الدفـــاع البواســـل دوام التوفيق 
والســـداد فـــي مختلـــف مواقـــع 

عملهم النبيلة.
وتفّضـــل جاللـــة الملـــك، أمـــس، 
بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع 
البحريـــن. واســـتمع جاللتـــه في 
الزيـــارة إلـــى إيجـــاز عـــن خطط 
تطويـــر قـــوة الدفـــاع، معربا عن 
اعتـــزازه بقـــوة دفـــاع البحريـــن 
ورجالهـــا البواســـل، مؤكـــًدا أنهم 
موضـــع تقديرنـــا الكبيـــر وفخـــر 

للبحرين وأهلها دائًما.

نتطلع ألن يعم السالم بالمنطقة والعالم
جاللــة الملــك: رجــال قــوة الدفــاع البواســل فخــر للبحريــن

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

نائـــب المنامة - بنا العهـــد  ولـــي  ألمـــر  تنفيـــذًا 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
 5000 بتوزيـــع  خليفـــة  آل  حمـــد 
وحـــدة ســـكنية وذلـــك فـــي إطار 
الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات 
امـــس  اإلســـكان  وزارة  شـــرعت 
المرحلـــة  وحـــدات  توزيـــع  فـــي 
األولى لمدينة شـــرق سترة كأولى 
المشـــاريع المدرجـــة فـــي برنامج 
الوحـــدات  توزيـــع  أمـــر  تنفيـــذ 

السكنية.
باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  وصـــرح 
فـــي  بـــدأت  الـــوزارة  أن  الحمـــر 
توزيـــع وحـــدات المشـــاريع التـــي 
تـــم إدراجها فـــي البرنامج الزمني 
بإعـــداده  الـــوزارة  قامـــت  الـــذي 
ســـمو  أمـــر  صـــدور  أعقـــاب  فـــي 
ولـــي العهـــد بتوزيـــع 5000 وحدة 

ســـكنية، حيث تم تشـــكيل فريق 
عمل لحصر المشـــاريع اإلســـكانية 
توزيعهـــا، فضـــالً  ســـيجرى  التـــي 
عـــن حصـــر قوائـــم المســـتفيدين 
وفق المعايير التي يحددها نظام 

توزيع الخدمات اإلسكانية.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن توزيـــع 
وحدات المرحلة األولى لمشـــروع 
مدينـــة شـــرق ســـترة يمتـــد حتى 
منتصف األســـبوع المقبل، مشيرًا 
المشـــروع  هـــذا  إدراج  أن  إلـــى 
ضمـــن برنامـــج التوزيـــع يأتي في 
تنفيـــذه  عقـــود  توقيـــع  أعقـــاب 
مـــع  بالتعـــاون  الماضـــي  الشـــهر 
إحدى كبريات شركات المقاوالت 
الصينيـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا 
المجـــال تنفيـــذًا لتوجيهات ســـمو 
ولي العهد في الملتقى الحكومي 
2019 بالبـــدء في تنفيذ مشـــروع 

مدينة شرق سترة.

بدء توزيع وحدات المرحلة 
األولى لـ “شرق سترة”
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ســقوط جرحى برصــاص األمن فــي طهران ومــدن أخرى

إيران... خروج المحتجين لليوم الثالث

دبي - العربية.نت

أظهـــرت مقاطـــع فيديو نشـــرت من داخل 
إيـــران علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، 
احتشاد محتجين إيرانيين أمس )اإلثنين( 
فـــي العاصمة طهـــران، لليـــوم الثالث على 
التوالـــي وســـط غضب عـــام مـــن اعتراف 
األوكرانيـــة  الطائـــرة  بإســـقاط  الجيـــش 

األسبوع الماضي.
وردد العشرات في إحدى جامعات طهران 
واســـتبدلوهم  نخبتنـــا  “قتلـــوا  هتافـــات 
برجـــال دين”، فـــي احتجاج على إســـقاط 
الطائـــرة التي ُقتل كل من كان على متنها، 
طلبـــة  بعضهـــم  شـــخصا،   176 وعددهـــم 

إيرانيون.
كما أظهرت اللقطات وجود العشـــرات من 
أفراد شـــرطة مكافحة الشغب في منطقة 

أخرى من طهران.
كما ُنظمت احتجاجات في كرمان مسقط 

الحـــرس  القـــدس فـــي  رأس قائـــد فيلـــق 
الثـــوري اإليرانـــي قاســـم ســـليماني الـــذي 
ُقتل أخيرا في غـــارة أميركية في العراق، 

تطالـــب برحيـــل المرشـــد علـــي خامنئـــي. 
وهتـــف المحتجـــون فـــي كرمـــان “المـــوت 

لوالية الفقيه على كل هذا اإلجرام”.

المفاجـــئ خـــالل  البـــرد  هبـــوط  تســـبب 
اليومين الماضيين بفوضى مالبس 

عنـــد البحرينيين، إذ أخرج 
مـــن  الشـــتوي  كثيـــرون 
“الكبت” وأزالوا عنه الغبار 

وارتـــدوه كيفمـــا اتفـــق. المضحـــك باألمر أنك تجد الشـــخص “كاشـــخ” بثوب 
ناصع البياض أو بألوان الشتاء مع غترة “منّشية”، و”يلق لق”، فيما يضع فوق 
أكتافه ســـترة بلون نشـــاز ال تتناســـب مع لبســـته، أو غير مكوية، وقد تكون 
“ســـويتر رياضـــة” يعود ألحـــد األبناء. هـــؤالء ال يالمون عندمـــا ال يتجهزون 
للبرد بمالبس مناسبة، فجميعنا يعلم أن األيام الباردة في البحرين ال تتجاوز 
10 أو 20 يومـــا علـــى أكثر تقدير، وقد تأتي متفرقـــة. ويجمع كثيرون “لماذا 

التعّني والتجهيز من أجل بضعة أيام وقد ال تأتي؟”.

البرد يخلق 
فوضى بمالبس 

البحرينيين

)13(
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مجلس الوزراء: زيارة جاللة الملك لسمو 
رئيس الوزراء تظهر معاني نبيلة

أمل الحامد

 المحرر االقتصادي

يتضمـــن مبنـــى المطـــار الجديـــد وجـــود 
8 منصـــات للخدمـــات الذاتية لتســـجيل 
مغـــادرة المســـافرين، و36 مكتبا للهجرة 
والجوازات عند المغادرة و34 مكتبا عند 
الوصـــول، و24 بوابة لصعـــود الطائرات، 
و8 أحزمـــة الســـتالم أمتعة المســـافرين، 

إضافة إلى مرافق أخرى.

70 مكتبا للجوازات و8 
أحزمة لألمتعة بـ“المطار”

)12(

راشد الغائب

أظهرت صورة وثيقة قضائية ســـعودية 
حصلـــت “البالد” على نســـخة إلكترونية 
 918 قيمتـــه  تناهـــز  مـــا  وجـــود  منهـــا، 
مليـــون دينـــار مطالبات من مؤسســـات 
حكوميـــة وخاصة بحرينيـــة في قضية 
معـــن الصانع، من بينهـــا هيئة التأمينات 

االجتماعية و5 بنوك بحرينية.

“التأمينات” و5 بنوك تطالب 
الصانع بـ 912 مليون دينار

)12(

 علي الفردان

شرطة مكافحة الشغب اإليرانية تواجه المتظاهرين أمام جامعة أمير كبير بطهران )أ ف ب(

المنامة - وزارة اإلسكان



جاللة الملك يؤكد عمق العالقات بين البحرين وباكستان

أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة 
البحريـــن بعالقـــات التعـــاون والصداقة 
تجمعهـــا  التـــي  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
بجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة 
والتي تشـــهد المزيد مـــن النمو والتطور 
الســـيما فـــي مجـــال التعـــاون الدفاعـــي 

والعسكري. 
صاحـــب  اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الجاللة فـــي مبنى القيـــادة العامة أمس 
الجويـــة  القـــوات  أركان  هيئـــة  رئيـــس 

الباكســـتانية الفريـــق أول طيـــار مجاهد 
أنور خان بمناســـبة زيارتـــه للبالد، حيث 
نقـــل إلى جاللته تحيـــات وتقدير رئيس 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية عـــارف 
علـــوي ورئيـــس الـــوزراء عمـــران خـــان 
وشـــعبها  للمملكـــة  الطيبـــة  وتمنياتهمـــا 
بالمزيـــد مـــن التقدم والنمـــاء، فيما كلفه 
الرئيـــس  إلـــى  تحياتـــه  بنقـــل  جاللتـــه 
الباكســـتاني ورئيـــس وزرائـــه وتمنياتـــه 
لشـــعب باكستان الشـــقيق بدوام الرفعة 

واالزدهار. 

أركان  هيئـــة  برئيـــس  جاللتـــه  ورحـــب 
وأشـــاد  الباكســـتانية،  الجويـــة  القـــوات 
بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي وصـــل إليـــه 
التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية 

والعســـكرية، معربـــا عـــن تطلـــع المملكة 
لزيـــادة حجـــم هـــذا التعـــاون وتطويـــره 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلدين 
الشقيقين، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات 
تعكـــس الحـــرص المتبـــادل علـــى تعزيز 
التنســـيق الثنائـــي بمـــا يخـــدم األهداف 
والتطلعـــات المشـــتركة. وأشـــاد جاللته 
الرســـمية  للزيـــارة  المثمـــرة  بالنتائـــج 
الناجحـــة التـــي قـــام بهـــا رئيـــس وزراء 
باكستان لمملكة البحرين الشهر الماضي 
والتـــي عززت مـــن الشـــراكة القوية بين 

البلدين. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس هيئـــة أركان 
القـــوات الجويـــة الباكســـتانية عـــن بالـــغ 
اعتـــزازه بالـــدور الكبيـــر لجاللـــة الملـــك 
وجهـــوده فـــي تنمية وتطويـــر العالقات 

فـــي  وخاصـــة  الباكســـتانية  البحرينيـــة 
الجانـــب الدفاعـــي والعســـكري، مؤكـــدا 
السعي المستمر لترسيخ دعائم التعاون 
مـــع المملكة بمـــا يخدم مصالـــح البلدين 

ويلبي تطلعات شعبيهما.

المنامة - بنا

جاللة الملك يستقبل رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية   

مستوى متقدم 
للتعاون المشترك 

بالمجاالت الدفاعية 
والعسكرية
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جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

تفّضـــل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمـــس، بزيـــارة للقيـــادة العامـــة لقـــوة 
دفاع البحرين. ولـــدى وصول جاللته 
كان في االســـتقبال القائـــد العام لقوة 

دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ووزير 
شـــئون الدفاع الفريـــق الركن عبدهللا 

بن حسن النعيمي. 
 وقـــد رافـــق جاللتـــه خـــالل الزيـــارة 

مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي اللـــواء الركـــن ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة. وقد اســـتمع 
جاللته خالل الزيارة إلى إيجاز حول 
خطط تطوير قـــوة الدفاع، معرًبا عن 

اعتزازه بقوة دفـــاع البحرين ورجالها 
البواســـل، مؤكًدا أنهم موضع تقديرنا 
الكبيـــر وفخـــر للبحرين وأهلهـــا دائًما، 
شـــاكًرا جاللتـــه لهـــم جميعـــا الجهـــود 
الســـامية التـــي يقومـــون بهـــا لحماية 

المكتســـبات واإلنجازات التي حققتها 
البحريـــن وشـــعبها الكريـــم، والتأهـــب 
الدائـــم خاصـــة فـــي ظـــل مـــا تشـــهده 
مؤكـــًدا  مســـتجدات،  مـــن  المنطقـــة 
جاللتـــه أن البحرين تتطلـــع دائًما إلى 

أن يعـــم األمن والســـالم فـــي المنطقة 
والعالـــم أجمـــع، متمّنًيـــا جاللـــة الملك 
القائـــد األعلـــى لرجـــال قـــوة الدفـــاع 
البواســـل دوام التوفيق والســـداد في 

مختلف مواقع عملهم النبيلة.

والعالـــم المنطقـــة  فـــي  والســـام  األمـــن  يعـــم  دائًمـــا ألن  نتطلـــع  الملـــك:  جالـــة 

رجــال قــوة الـدفــاع البـواســل فـخـــر للبـحـريـــن



استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
في مبنى القيادة العامة أمس سفير 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية لدى 
المملكة أفضـــال محمود، حيث نقل 
إلى جاللته رسالة من رئيس وزراء 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة 
الشقيقة عمران خان تتضمن دعوة 
جاللته لزيـــارة جمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية إضافـــة إلـــى العالقـــات 
التاريخية المتميزة ووسائل دعمها 

إلـــى جانب تنميـــة مختلف مجاالت 
التعاون المشترك.

 وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد جاللتـــه بمـــا 
يشـــهده التعـــاون الثنائـــي مـــن تميز 
أن  مؤكـــًدا  المياديـــن،  جميـــع  فـــي 
الباكســـتانية  البحرينيـــة  العالقـــات 
هي عالقات اســـتراتيجية راســـخة 
تقوم على أسس ثابتة من المصالح 

المتبادلة واالحترام والتفاهم.
 كمـــا أعـــرب جاللتـــه عـــن تقديـــره 
لجهـــود رئيـــس جمهورية باكســـتان 

عـــارف علـــوي ورئيـــس  اإلســـالمي 
الـــوزراء الباكســـتاني عمـــران خـــان 
ودورهمـــا فـــي دعـــم أطـــر التعـــاون 
مـــع  الوثيقـــة  الروابـــط  وتعزيـــز 
بالـــدور  جاللتـــه  مشـــيًدا  المملكـــة، 
باكســـتان  لجمهوريـــة  المحـــوري 
اإلســـالمية في الدفاع عـــن القضايا 
وإســـهاماتها  واإلســـالمية  العربيـــة 
الدولـــي  المجتمـــع  مـــع  اإليجابيـــة 
فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن والســـلم 

اإلقليمي والعالمي.

جاللة الملك يستقبل سفير جمهورية باكستان اإلسالمية

المنامة - بنا

العاهل يتسلم رسالة من عمران خان تتضمن دعوة لزيارة باكستان
ــوخ الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن ــ ــائــي ورسـ ــثــن ــاون ال ــع ــت ــال ــمــلــك يــشــيــد ب ــة ال ــال ج
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قام ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة بزيارة إلى ســـلطنة عمان الشـــقيقة 
أمـــس، لتقديم واجب العـــزاء إلى صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 

ســـلطان عمان الشـــقيقة، في وفـــاة جاللة 
الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد رحمـــه هللا، 
وذلك في قصـــر العلم بالعاصمـــة العمانية 
مســـقط، يرافقه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة وعـــدد من من 

كبار المسؤولين.
 كمـــا قـــّدم ســـموه تعازيـــه ومواســـاته إلى 
أصحاب الســـمو كبار أفراد العائلة المالكة، 

داعًيـــا ســـموه هللا العلي القديـــر أن يتغّمد 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وأن يلهـــم العائلـــة المالكة الكريمة 
جميـــل الصبر وحســـن العـــزاء، وأن يوفق 
جاللة الســـلطان هيثم بن طارق آل سعيد 
لكل ما من شـــأنه تحقيق المزيد من الخير 

والنماء لسلطنة عمان الشقيقة.
الســـلطان  قدمـــه  مـــا  ســـموه  واســـتذكر   

قابوس طيب هللا ثراه من جهود في دعم 
قضايا األمتين العربية واإلسالمية، منّوًها 
ســـموه بإســـهامات جاللتـــه عبـــر مســـيرة 
حافلـــة بالعطاء، كان لها بالغ األثر في بناء 
نهضة وتقدم ســـلطنة عمان الشـــقيقة وما 
تحقق لها من منجزات تنموية شاملة عبر 

مختلف األصعدة.
 من جانبه، عّبر صاحب الجاللة الســـلطان 

هيثـــم بن طارق آل ســـعيد ســـلطان عمان 
عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
والوفـــد المرافق له على تعازيهم الخالصة 
ومواساتهم الصادقة، داعًيا المولى القدير 
أن ُيجنبهـــم ومملكـــة البحريـــن كل ســـوء 

ومكروه.

 وكان ســـمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء قد 
وصـــل إلـــى ســـلطنة عمـــان أمـــس لتقديم 
التعـــازي، حيث كان في اســـتقبال ســـموه 
في مطار مســـقط صاحب السمو فاتك بن 
فهر آل سعيد، وسفير مملكة البحرين لدى 

سلطنة عمان جمعة الكعبي.

المنامة - بنا

ــان قـــابـــوس ــط ــل ــس ــل ســـمـــوه يــســتــذكــر الـــمـــســـيـــرة الـــحـــافـــلـــة بـــالـــعـــطـــاء ل

سمو ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى سلطان عمان



تــرأس نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلــس الوزراء وذلك 
بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

فـــي مســـتهل الجلســـة أشـــاد مجلـــس 
الـــوزراء بزيـــارة عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة للقـــاء رئيس الـــوزراء صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان آل خليفة في جمهورية المانيا 
االتحاديـــة، واطمئنـــان جالـــة الملـــك 
علـــى صحة ســـمو رئيس الـــوزراء، لما 
يحملـــه هـــذا اللقاء ويظهـــره من معان 
نبيلـــة تبعـــث علـــى االعتـــزاز، متمنيـــًا 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  المجلـــس 
رئيس الوزراء تمام الشـــفاء والمعافاة 

وأن يعـــود إلـــى الوطن فـــي أتم صحة 
وموفور عافية.

بعدهـــا رحب مجلـــس الـــوزراء بوضع 

حجر األســـاس لمركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات الجديد برعاية 
كريمـــة مـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوهـــًا 
المجلـــس بأهميتـــه فـــي دعـــم مكانـــة 
المعـــارض  اســـتقطاب  فـــي  البحريـــن 
وازدهـــار  والفعاليـــات  والمؤتمـــرات 
يعـــزز مكانـــة  بمـــا  المعـــارض  صناعـــة 
المملكة كإحـــدى الوجهات الســـياحية 

واالستثمارية.

وبمناسبة االحتفاء باليوم الدبلوماسي 
الـــذي تفضـــل صاحـــب الجالـــة الملك 
وأمـــر بتخصيـــص يـــوم 14 ينايـــر مـــن 

المناســـبة،  بهـــذه  لاحتفـــاء  عـــام  كل 
فقد أشـــاد مجلـــس الوزراء بالمســـيرة 
البحرينيـــة  للدبلوماســـية  الحافلـــة 
وبإنجـــازات الســـلك الدبلوماســـي عبر 
مســـيرته التـــي امتـــدت إلـــى أكثر من 
50 عامـــًا في خدمـــة مملكـــة البحرين 

ورفعة مكانتها إقليميًا ودوليًا.
ثـــم نعـــى مجلـــس الـــوزراء المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد رحمـــه هللا مســـتذكرًا بالتقدير 
مـــا قدمـــه مـــن عطـــاء وبمـــا حققه من 
إنجـــازات أرســـت نهضـــة شـــاملة فـــي 
بـــاده الشـــقيق وازدهارها وبمـــا تميز 
بـــه عهـــده مـــن نهـــج حكيـــم فـــي دعم 
ومســـاندة  التعـــاون  مجلـــس  مســـيرة 

مواقـــف األمتين العربية واإلســـامية، 
وبما حققه للسلطنة من مكانة إقليميًا 
لصاحـــب  المجلـــس  متمنيـــًا  ودوليـــًا، 
الجالة الســـلطان هيثم بـــن طارق آل 
ســـعيد بمناســـبة توليه مقاليـــد الحكم 
في ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة قيادة مســـيرة 
النهضـــة والبنـــاء التي أرســـى دعائمها 

الفقيد الراحل.
بعدهـــا رحب مجلـــس الـــوزراء بوقف 
إطـــاق النـــار فـــي ليبيـــا لما من شـــأن 
ذلك تهيئة الفرص الســـتئناف المســـار 
السياسي وخفض كل مظاهر التصعيد 
والوصـــول إلى ترتيبـــات تحافظ على 

أمن واستقرار ليبيا الشقيقة.

المنامة - بنا

زيارة جاللة الملك لسمو رئيس الوزراء تظهر معاني نبيلة تبعث على االعتزاز
ـــة ـــات األغذي ـــي قطاع ـــن ف ـــة للعاملي ـــات الدوري ـــراء الفحوص ـــى إج ـــق عل ـــوزراء يواف ـــس ال مجل
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وفد البحرين يشارك في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي لالستدامة
الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  مـــن  كل  شـــارك 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا ووزيـــر 
شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء وائـــل المبـــارك 
والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء 
الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن دينة، في حفل افتتاح فعاليات 
وجائـــزة  لاســـتدامة  أبوظبـــي  أســـبوع 
الشـــيخ زايـــد لاســـتدامة، الـــذي افتتـــح 
صباح أمس في مركز أبوظبي للمؤتمرات 
والمعـــارض برعايـــة كريمـــة وحضور ولي 
عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى للقوات 
المســـلحة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، وحضـــور عـــدد مـــن 
قادة دول العالم مثل رؤســـاء إندونيســـيا 
وراونـــدا وأرمينيا وسيشـــل وســـيراليون 
وزراء  ورئيســـة  وزراء صربيـــا  ورئيســـة 

بنغاديـــش إضافـــة إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن 
أصحـــاب الســـمو أفـــراد العائلـــة الحاكمـــة 
فـــي أبوظبي مـــن الـــوزراء والمســـؤولين 

والمختصين من جميع أنحاء العالم.
بالســـام علـــى  الوفـــد  وتشـــرف أعضـــاء 
ســـمو ولي عهد أبوظبي، مؤكدين اهتمام 
مملكة البحرين بالمشـــاركة في مثل هذه 
الفعاليـــات المهمة على المســـتوى المحلي 
والعالمـــي فـــي ظل مـــا يشـــهده العالم من 
تطور في تكنولوجيات وتطبيقات طاقة 
المســـتقبل، وشـــمل حفـــل االفتتـــاح أيًضا 
توزيـــع جائـــزة الشـــيخ زايـــد )طيـــب هللا 
ثراه( لاســـتدامة، إذ تـــم تكريم المبدعين 
تألقـــت  التـــي  والمـــدارس  والمؤسســـات 
خال العام المنصرم في تطبيقات التنمية 

المستدامة في عدد من المجاالت.
بعدها قام رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
بمعيـــة الوفد بزيارة المعـــرض المصاحب 

فـــي  المســـتجدات  آخـــر  علـــى  لاطـــاع 
تقنيات األلواح الشمســـية وأنظمة الطاقة 
المتجددة، إذ اشـــتمل المعرض على 850 
شـــركة عارضـــة من 40 دولـــة من مختلف 

أنحاء العالم.
وصـــرح رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
بأن مشاركة مملكة البحرين في فعاليات 
أبوظبـــي لاســـتدامة تأتـــي انطاًقـــا مـــن 
اهتمام حكومة مملكة البحرين بالمشاركة 
فـــي هذا الحدث الســـنوي والدور الريادي 
المهم الذي يضطلع به أســـبوع االستدامة 
فـــي دفع جهود التنمية المســـتدامة حول 
العالم، ويشـــارك فيه أكثـــر من 40 ألًفا من 
المشـــاركين مـــن 175 دولـــة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالـــم مـــن ضمنهم اكثـــر من 300 
متحـــدث و180 وزيـــًرا، ويتيـــح الفرصـــة 
لاطـــاع علـــى الخبـــرات والتجـــارب في 
والطاقـــة  والميـــاه  الكهربـــاء  مجـــاالت 

المتجـــددة، وهـــو أكبـــر تجمع لاســـتدامة 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط يهـــدف إلى 
تعزيـــز توجهـــات مســـار التنميـــة العالمية 

المستدامة.
وقـــال الوزيـــر المبارك إن مشـــاركة مملكة 
البحرين في فعاليات أبوظبي لاستدامة 
الـــذي يحضـــره عـــدد هائل من قـــادة دول 
العالـــم وصّنـــاع السياســـة ورواد األعمال 

األكاديمّيـــة،  والشـــخصيات  والعلمـــاء 
يعتبر منصة شـــاملة تجمـــع تحت مظلتها 
إلـــى  العالـــم،  فـــي  االســـتدامة  مجتمـــع 
جانـــب العديد من مراســـم توزيع الجوائز 
التـــي تكـــّرم جهـــود االبتـــكار فـــي مجـــال 
االســـتدامة، واألنشـــطة التـــي تركـــز على 
دعـــم الشـــباب، وإعداد الجيـــل القادم من 
الازمـــة  بالمهـــارات  وتزويدهـــم  القـــادة 

لبنـــاء مســـتقبل مســـتدام، كمـــا أنـــه يوفر 
فـــرص التواصـــل بهدف تعزيز الشـــراكات 
بيـــن مختلـــف األطـــراف، وتســـريع وتيرة 
نشر الحلول المستدامة الازمة لمواجهة 
تحديـــات الطاقـــة والميـــاه والمنـــاخ التي 

تواجه العالم.
إبراهيـــم آل  بـــن  نـــواف  الشـــيخ  وأشـــاد 
الـــذي  المهـــم  الريـــادي  بالـــدور  خليفـــة 
يتســـم بـــه أســـبوع االســـتدامة ويســـاهم 
المســـتدامة  التنميـــة  جهـــود  دفـــع  فـــي 
حـــول العالـــم، كمـــا أن مشـــاركة أكثر من 
175 دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم 
تتيـــح الفرصـــة لاطـــاع علـــى الخبرات 
والتجـــارب في مجاالت الكهرباء والمياه 
والطاقة المتجـــددة؛ باعتباره أكبر تجمع 
لاســـتدامة في منطقة الشـــرق األوســـط 
مســـار  توجهـــات  تعزيـــز  إلـــى  ويهـــدف 

التنمية العالمية المستدامة.

أبوظبي - بنا
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تنفيـــذًا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
وحـــدة   5000 بتوزيـــع  خليفـــة  آل  حمـــد 
التوجيهـــات  إطـــار  فـــي  وذلـــك  ســـكنية 
الملكية الســـامية، شـــرعت وزارة اإلسكان 
امـــس في توزيع وحـــدات المرحلة األولى 
المشـــاريع  كأولـــى  ســـترة  شـــرق  لمدينـــة 
المدرجـــة فـــي برنامـــج تنفيـــذ أمـــر توزيع 

الوحدات السكنية.
وصـــرح وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن 
الوزارة بدأت في توزيع وحدات المشاريع 
التـــي تـــم إدراجهـــا فـــي البرنامـــج الزمني 
الـــذي قامت الـــوزارة بإعداده فـــي أعقاب 
صدور أمر ســـمو ولي العهد بتوزيع 5000 

وحـــدة ســـكنية، حيث تـــم تشـــكيل فريق 
عمـــل لحصـــر المشـــاريع اإلســـكانية التـــي 
ســـيجرى توزيعها، فضـــاً عن حصر قوائم 
المســـتفيدين وفق المعايير التي يحددها 

نظام توزيع الخدمات اإلسكانية.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن توزيـــع وحدات 

المرحلـــة األولـــى لمشـــروع مدينـــة شـــرق 
األســـبوع  منتصـــف  حتـــى  يمتـــد  ســـترة 
المقبل، مشيرًا إلى أن إدراج هذا المشروع 
ضمـــن برنامـــج التوزيـــع يأتي فـــي أعقاب 
الماضـــي  الشـــهر  تنفيـــذه  عقـــود  توقيـــع 
شـــركات  كبريـــات  إحـــدى  مـــع  بالتعـــاون 

المقـــاوالت الصينيـــة المتخصصة في هذا 
المجال تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد 
خال الملتقى الحكومي 2019 بالبدء في 

تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة.
وأردف أنـــه من المقـــرر البدء في تشـــييد 
الثانويـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  الوحـــدات 

بالمشـــروع خال األســـابيع المقبلة على 3 
مراحـــل، منوهًا أن عدد وحـــدات المرحلة 
األولـــى لهـــذا المشـــروع تزيـــد عـــن 1000 
الـــوزارة ســـبق وأن  وحـــدة ســـكنية، وأن 
قامـــت بتخصيص جزء مـــن هذه المرحلة 
فـــي أعقـــاب توقيـــع العقـــود، ليتـــم حاليـــًا 

هـــذه  وحـــدات  باقـــي  توزيـــع  اســـتكمال 
المرحلة.

وتطـــرق وزير اإلســـكان إلى أن المشـــاريع 
االســـكانية التي ســـيتم توزيعها ســـتغطي 
مختلـــف محافظات المملكـــة، وأن الوزارة 
ستســـخر طاقاتهـــا كمـــا البرنامـــج الزمني 

للتوزيعات خال الفترة المقبلة.
وأكد الحمر أن أوامر التوزيعات اإلسكانية 
الرشـــيدة  القيـــادة  مـــدى حـــرص  تعكـــس 
والحكومة على توفير احتياجات الســـكن 
للمواطنيـــن باعتبـــاره مـــن أبـــرز مقومـــات 
وتحقيـــق  الكريـــم  العيـــش  ســـبل  توفيـــر 
االستقرار لألسر البحرينية، منوهًا إلى أن 
توجيـــه توزيع 5000 وحدة ســـكنية يأتي 
التـــي  اإلســـكانية  للمكتســـبات  اســـتمرارًا 

تحققت في العهد الزاهر لملك الباد.

المنامة - وزارة االسكان

تشــييد الوحدات والبنية التحتية الثانوية بالمشــروع خالل األســابيع المقبلة على 3 مراحل

بـــدء توزيـــع وحدات المرحلة األولى لمدينة شـــرق ســـترة

سمو الشيخ محمد بن مبارك

السماح للمالك بإقامة 
مبنى سكني لعمال 

منشأته في األرض 
المخصصة للمشروع 

الصناعي

قرارت المجلس

بعـــد ذلك نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ 

بشأنها القرارات التالية:
أوالً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
وافـــق مجلـــس  فقـــد  الـــوزراء،  مجلـــس 
قـــرارات  مشـــروعات   4 علـــى  الـــوزراء 
تتعلـــق بالفحوصـــات الدوريـــة للعامليـــن 
في قطاعـــات األغذيـــة والقطاعات التي 
تتعلـــق بالصحـــة العامـــة، علـــى أن يتـــم 
التطبيـــق فـــي أغســـطس 2020 ويكـــون 
الفحص إلزاميًا كل ســـنتين للعاملين في 
تلك المنشـــآت، وذلك حفاظًا على صحة 
المواطنيـــن والمقيمين وحماية المجتمع 

من األمراض السارية.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع 
قـــرار يجيـــز لمالـــك أي مشـــروع صناعي 
عمـــال  إلســـكان  ســـكني  مبنـــى  إقامـــة 

منشأته في األرض المخصصة للمشروع 
وفق االشتراطات والمعايير التي حددها 
القرار الذي أقـــره المجلس لتعديل بعض 
أحـــكام الائحة التنفيذية لقانون إنشـــاء 
وتنظيـــم المناطـــق الصناعيـــة، وذلك في 
ضـــوء التوصيـــة المرفوعة لهـــذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزارية للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروعي 
قرارين األول بشأن إدارة وسائط التبريد 
ووحـــدات التبريـــد ووحـــدات التكييـــف، 
والذي ينظم نطاق تطبيق هذه الوســـائط 
والمعاييـــر  واالشـــتراطات  واإلجـــراءات 
أو  تصديرهـــا  او  الســـتيرادها  المعتمـــدة 
تداولهـــا. والثانـــي يحـــدد فئـــات رســـوم 
ووحـــدات  التبريـــد  وســـائط  تراخيـــص 
التبريـــد ووحـــدات التكييـــف، وذلـــك في 
ضـــوء التوصيـــة المرفوعة لهـــذا الغرض 
من اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
رابعـــًا: وافـــق المجلـــس علـــى مشـــروعي 
قرارين، األول بشأن التصرف في أموال 
الجزاءات المالية التي توقع على العمال، 
ووفـــق هذا القـــرار تصرف هـــذه األموال 
علـــى األغـــراض االجتماعيـــة والثقافيـــة 
والرياضيـــة لعمـــال المنشـــأة التي وقعت 
فيهـــا هـــذه الجـــزاءات مـــن خـــال لجنة 
تشكل لهذا الغرض في المنشأة في حال 
عدم وجـــود النقابـــة، أما مشـــروع القرار 
الثاني فهو لتحديد القواعد واإلجراءات 
الواجـــب اتباعها بشـــأن كل مســـتوى من 
مســـتويات التفـــاوض الجماعـــي ســـواء 
كانـــت المفاوضة على مســـتوى المنشـــأة 
أو علـــى مســـتوى النشـــاط أو الصناعـــة 
أو المهنـــة أو المفاوضـــة علـــى المســـتوى 
الوطنـــي طبقـــًا للشـــروط التـــي أوجبهـــا 
قانـــون العمل في القطـــاع األهلي، وذلك 
لهـــذا  المرفوعـــة  التوصيـــة  ضـــوء  فـــي 

الغـــرض مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشريعية.

خامســـًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 4 
مذكـــرات تفاهـــم واتفاقيـــن بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة سيشـــل فـــي عدة 
مجـــاالت عرضها معالي وزيـــر الخارجية 
منهـــا االعفـــاء مـــن متطلبـــات التأشـــيرة 

الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  لحملـــة 
والخاصة، والتعاون في مجال السياحة 
بيـــن  المركـــزي  والمصـــرف  واالعـــام 
البلدين والزراعة وتربية األحياء المائية 

ومصائد األسماك.
الـــوزراء علـــى  سادســـًا: وافـــق مجلـــس 
تعديل بعـــض أحكام الائحـــة التنفيذية 
لقانـــون البلديـــات بمـــا ينســـجم وإعـــادة 
والبلديـــات  األشـــغال  شـــؤون  تنظيـــم 
والتخطيـــط العمراني الصادر بالمرســـوم 

رقم )50( لسنة 2019.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ســـابعًا: 
مشـــاركة مملكـــة البحريـــن فـــي مبـــادرة 
منظمـــة الصحـــة العالمية بشـــأن اتفاقية 
األمـــم المتحدة اإلطاريـــة لتغيير المناخ، 
وذلـــك في ضوء المذكـــرة المرفوعة لهذا 

الغرض من وزيرة الصحة.
ثامنـــًا: بحـــث مجلـــس الـــوزراء ضوابـــط 
وإجـــراءات التصالـــح فـــي الجرائم التي 

تقـــع بالمخالفـــة لقانون الســـجل التجاري 
وقـــرر  فيهـــا،  التصالـــح  يمكـــن  التـــي 
إحالـــة المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض 
مـــن ســـعادة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزارية، فقـــد اطلع 
المجلـــس علـــى تقريـــر من وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة بإتمـــام نقـــل أنظمـــة 
شـــؤون  وزارة  فـــي  المعلومـــات  تقنيـــة 
أمـــازون  بيئـــة  إلـــى  الشـــباب والرياضـــة 
للحوسبة السحابية بما يحقق توجيهات 
المعلومـــات  لتقنيـــة  العليـــا  اللجنـــة 
واالتصاالت برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفـــة للـــوزارات واألجهـــزة الحكوميـــة 
باالنتقـــال إلـــى الحوســـبة الســـحابية من 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  التعـــاون  خـــال 

والحكومة اإللكترونية.

ياسر الناصر
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سمو مستشار األمن الوطني يستقبل سفراء البحرين 
بالدنـــا نمـــوذج رائـــد للسياســـة الخارجيـــة القائمـــة علـــى مبـــدأ عـــدم التدخـــل

اســتقبل مستشــار األمــن الوطنــي قائــد الحرس الملكي ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة امس في مجلس 
ســموه، وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن محمــد آل خليفــة واألميــن العام لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
عبداللطيــف الزيانــي، وســفراء مملكــة البحريــن في الخارج، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الدبلوماســي الســنوي لســفراء 

المملكة، والذي تنظمه أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

وفـــي بداية اللقاء، أعرب مستشـــار 
األمـــن الوطني قائد الحرس الملكي 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، عن شكره وتقديره 
للســـفراء المشـــاركين فـــي جلســـات 
الملتقـــى، علـــى جهودهـــم المبذولة 
في خدمة مملكـــة البحرين، وتعزيز 
وخـــال  الدوليـــة.  المملكـــة  مكانـــة 
اللقـــاء، أكـــد ســـمو مستشـــار األمـــن 
الوطني، أن مملكة البحرين، بقيادة 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفة، وولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
للسياســـة  رائـــًدا  نموذًجـــا  تمثـــل 
مبـــادئ  علـــى  القائمـــة  الخارجيـــة 
االحترام والتعاون اإليجابي، وعدم 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل 
للـــدول األخـــرى، مـــع التأكيـــد علـــى 

ســـيادة المملكـــة ووحـــدة أراضيهـــا، 
عـــن  والدفـــاع  أمنهـــا،  وحمايـــة 

مصالحها.
وأشـــاد ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالدور 
المهم الذي يضطلع به جميع سفراء 
مملكة البحرين بالـــدول المعتمدين 

لديهـــا، فـــي دعـــم مجـــاالت التعاون 
جديـــدة  آفـــاق  وفتـــح  المشـــترك، 
لمزيـــد مـــن الشـــراكة المثمـــرة، بمـــا 
التـــي  الوثيقـــة  العاقـــات  يخـــدم 
تربط البحريـــن بهذه الدول، موجها 
االهتمـــام  إلـــى  الســـفراء  ســـموه 
بمصالـــح أبناء المملكـــة في الخارج 

ورعايتهـــم، والعمل على تلبية كافة 
احتياجاتهم.

دعـــم  أهميـــة  علـــى  ســـموه  وشـــدد 
وتفعيل الشـــراكات القائمة، وإيجاد 
المزيـــد من فرص التعاون، لمواجهة 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  التحديـــات 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  وخاصـــة 
اإلرهاب، وإحال السلم واالستقرار 

في منطقة الشرق األوسط.
ودعـــا ســـموه إلـــى اســـتدامة تعزيز 
تحـــركات الدبلوماســـية البحرينيـــة 
في ضـــوء اإلنجازات والمكتســـبات 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحرين في 
يواكـــب  بمـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
مسيرة اإلصاحات الشاملة، ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
مـــن جانبهـــم، رفـــع ســـفراء مملكـــة 
البحريـــن في الخارج، بالغ شـــكرهم 
وامتنانهم لمستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي ســـمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
بتوجيهـــات  واعتزازهـــم  خليفـــة، 
ســـموه الكريمـــة، لارتقـــاء بـــاألداء 
الدبلوماسي إلى آفاق رحبة، والتي 
تشـــكل حافـــًزا لهم لبـــذل المزيد من 
الجهود، بما يحقق أهداف السياسة 

الخارجية لمملكة البحرين.

المنامة - بنا
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تعزيز التعاون السياحي مع مصر
تجمعنا الـــذي  الــمــشــتــركــة  واألهـــــداف  بـــالـــرؤى  نعتز  ــد:  ــؤي ــم ال

نــادر  والمعــارض  للســياحة  البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
المؤيد، بمكتبه الســفير المصري المعين حديًثا لدى مملكة البحرين ياســر 
الشعبان. وتم في اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين 
البلديــن فــي شــتى المجــاالت والقطاعات ال ســيما القطاع الســياحي، بما 

يدعم اقتصاد البلدين الشقيقين.

أحـــدث  اســـتعراض  اللقـــاء  شـــمل 
بوضـــع  متمثـــًا  الهيئـــة،  منجـــزات 
البحريـــن  لمركـــز  األســـاس  حجـــر 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
الـــذي  الصخيـــر،  بمنطقـــة  الجديـــد 
سيســـهم عنـــد انتهائه بتوفيـــر بيئة 
مثالية الستقطاب األعمال والفرص 
التجاريـــة، وتعزيز التعاون التجاري 
مع الـــدول العربيـــة واألجنبية. وتم 

كذلـــك التعرف على إمكانات المركز 
ودوره فـــي تطويـــر مكانـــة المملكة 
كأحد أبرز المراكز االســـتثمارية في 

المنطقة.
ونيابًة عن هيئة البحرين للســـياحة 
الســـفير  المؤيـــد  هنـــأ  والمعـــارض، 
المصري علـــى تعيينه في المنصب، 
مصرحـــا بالقـــول: “إنه لمـــن دواعي 
العزيـــز  األخ  نســـتقبل  أن  ســـرورنا 

ياســـر الشـــعبان ونتقدم له بالتهنئة 
لجمهوريـــة  ســـفيًرا  تعيينـــه  علـــى 
مصر الشقيقة لدى مملكة البحرين. 
واألهـــداف  بالـــرؤى  جـــًدا  ونعتـــز 
المشـــتركة الذي تجمعنا مع السفير، 

قطـــاع  لتنميـــة  الجهـــود  ضمـــن 
الســـياحة وما يقدمه من إيجابيات 
علـــى االقتصـــاد، فضـــًا عـــن توثيق 
التجـــارب واإلنجـــازات المثمرة بين 

البلدين”.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، نائـــب 
مملكـــة  لـــدى  األميركـــي  الســـفير 

البحرين مارجريت ناردي.
عـــدد  بحـــث   ، اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك، مـــن بينهـــا العمـــل علـــى 
تعزيز مجاالت التعاون بين شـــئون 

وهيئـــة  البحريـــن  مملكـــة  جمـــارك 
جمـــارك وأمن الحدود في الواليات 
وتبـــادل  األميركيـــة  المتحـــدة 
فـــي  األنظمـــة  وتطويـــر  الخبـــرات 

العمل.
ومـــن جهتهـــا، أعربت نائب الســـفير 
األميركـــي عن شـــكرها على حفاوة 

االستقبال.

تعزيز التعاون الجمركي مع أميركا

الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل رئيس الحـــرس الوطني 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن عيســـى آل خليفة، في 
مكتبه برئاســـة الحـــرس الوطني 
صبـــاح امس، رئيـــس هيئة أركان 
الباكســـتانية  الجويـــة  القـــوات 
الفريـــق أول مجاهـــد أنـــور خـــان 
والوفـــد المرافـــق، بحضـــور مدير 
اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس  أركان 
الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود 
جمهوريـــة  وســـفير  خليفـــة،  آل 
أفضـــال  اإلســـامية  باكســـتان 

محمود لدى المملكة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب ســـمو 
رئيس الحـــرس الوطنـــي برئيس 
الجويـــة  القـــوات  أركان  هيئـــة 
المرافـــق  والوفـــد  الباكســـتانية 
بمناســـبة زيارته للمملكة، مشـــيدًا 
المتميـــزة  الصداقـــة  بعاقـــات 

البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
اإلسامية،  باكســـتان  وجمهورية 
ومـــا وصلت إليه من تطور ونماء 
وخاصـــة  المجـــاالت  كافـــة  فـــي 
فـــي مجـــال التعـــاون العســـكري، 
والـــذي يهـــدف إلـــى رفـــع وتعزيز 
مســـتويات الكفـــاءة والجاهزيـــة 

لدى الجانبين.
بـــدوره، أكـــد رئيـــس هيئـــة أركان 
الباكســـتانية  الجويـــة  القـــوات 
الفريـــق أول مجاهد أنور خان أن 
أفق التعاون والتنســـيق المشترك 
بين الجيش الباكستاني والحرس 
مراحـــل  إلـــى  وصلـــت  الوطنـــي 
المشـــترك،  العمـــل  مـــن  متقدمـــة 
مؤكدًا تطلع الجيش الباكســـتاني 
إلى تعزيز هذا التعاون، بما له من 
شـــأن يصـــب فـــي صالـــح البلدين 

الصديقين وشعبيهما.

تطور العالقات البحرينية 
الباكستانية بالمجال العسكري

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون اإلعام علي 
الرميحـــي فـــي مكتبه امـــس عضو 

مجلس النواب محمد بوحمود.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وخـــال 
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  ومناقشـــة 
الســـيما  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 
ســـبل تطويرهـــا.  اإلعـــام وبحـــث 
وأشـــاد الوزيـــر بالتعاون والشـــراكة 
الفاعلـــة بيـــن الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية فـــي تعزيـــز المســـيرة 

التنمويـــة والديمقراطيـــة وخدمـــة 
الوطـــن والمواطنيـــن خـــال العهـــد 
الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
مـــن جانبـــه، تقدم بوحمود بالشـــكر 
والتقدير  إلى وزير شـــؤون اإلعام 
قطـــاع  بتطويـــر  اهتمامـــه  علـــى 
اإلعام واالتصـــال، وإعداد الكوادر 
الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة 

مملكة البحرين.

وزير اإلعالم يبحث التعاون مع النواب

المنامة - بنا

بقلـــوب مؤمنة بقضـــاء هللا وقدره، 
نعـــى وزيـــر شـــؤون اإلعـــام علـــي 
الرميحـــي، الفنـــان البحرينـــي علي 
الغريـــر الـــذي انتقل إلـــى رحمة هللا 
تعالى يوم أمس األحد، بعد مسيرة 
الفنـــي  واإلبـــداع  بالعطـــاء  حافلـــة 

واإلخاص في حب الوطن.
اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
البحرينيـــة  الفنيـــة  األســـرة  أن 
والخليجيـــة فقـــدت فناًنـــا متميـــًزا 
بأعمالـــه الفنيـــة وبأخاقـــه الراقية، 

والـــذي كان لـــه بصمـــات مميزة في 
إذاعة وتلفزيـــون البحرين والعديد 
من األعمـــال الكوميدية والدرامية 
رســـم  والســـينمائية،  والمســـرحية 
من خالها الفرح واالبتســـامة على 
وجـــوه جميـــع محبيـــه وجمهـــوره، 
داعًيا هللا تعالى أن يتغمده بواســـع 
يســـكنه  وأن  ومغفرتـــه،  رحمتـــه 
فســـيح جناته، ويلهـــم أهله وذويه 
وزماءه الصبر والسلوان، و”إنا لله 

وإنا إليه راجعون”.

وزير اإلعالم ينعى الفنان علي الغرير

تشجيــع علــى تقـديـم األفـكــار المبتـكــرة
تطبيقها وبــحــث  ــع  ــاري ــش ــم ال مـــن  االســـتـــفـــادة  ــة:  ــي ــرب ــت ال وزيــــر 

أشاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
بمســـابقة االبتكار الحكومـــي )فكرة( التي 
أطلقهـــا ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، والتي تهدف إلى االرتقاء 
بـــاألداء الحكومي من خـــال فتح المجال 
أمام منتسبي القطاع العام لتقديم األفكار 
المتميزة في مختلف المجاالت، ونتائجها 
المثمـــرة التي تســـهم في مســـيرة التنمية 

والتقدم في مملكة البحرين.
جـــاء ذلك خال اســـتقبال الوزيـــر كاً من 
أحمد الصفار من معهد البحرين للتدريب، 
ومســـفر المهنـــدي مـــن جامعـــة البحريـــن، 

وإيمان حيدر من كلية بوليتكنك البحرين، 
بمناســـبة مشـــاركتهم في النســـخة الثانية 
من المســـابقة للعام 2019، وتأهل مشروع 

المهـــارات  لتنميـــة  الوطنـــي  )البرنامـــج 
الفنيـــة( الـــذي قدمـــه أحمـــد الصفـــار إلـــى 
المرحلـــة األخيرة من المســـابقة. كما تأهل 

كل مـــن مشـــروع )بنك المهـــارات الوطنية 
“ســـواعدنا”( الذي شارك في تقديمه مسفر 
االعتـــراف   – )ثقـــة  ومشـــروع  المهنـــدي، 
بالتعليـــم المســـبق( الـــذي شـــاركت إيمـــان 
حيـــدر في تقديمه إلـــى مرحلة اللجان من 

المختصين.
وهّنأهـــم الوزيـــر بهـــذه المناســـبة، مشـــيدًا 
بالجهـــود التـــي بذلوها على هـــذا الصعيد، 
تشـــجيع  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  مؤكـــدًا 
منتســـبي القطـــاع التعليمـــي علـــى تقديم 
األفكار المبتكرة واالشتراك في المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز جـــودة الخدمات 
موجهـــًا  للجمهـــور،  المقدمـــة  التعليميـــة 
الجهات المعنية في الوزارة إلى االستفادة 
من هذه المشاريع وبحث كيفية تطبيقها.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بتضامن الشعب واهتمامه بأسرة الفنان علي الغرير
متابعـــًة لتوجيهـــات ممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس مجلـــس األمناء 
الملكيـــة  الخيريـــة  للمؤسســـة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بكفالة أســـرة الفنان علي 
الغريـــر )رحمـــه هللا( بيـــن األمين 
العام للمؤسسة الخيرية الملكية 
مصطفى الســـيد أن سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة أشـــاد 
البحرينـــي  الشـــعب  بتضامـــن 

ممـــا  الفقيـــد  بأســـرة  واهتمامـــه 
يعكـــس المعـــدن األصيل لشـــعب 
وتماســـكه  الكريـــم  البحريـــن 
ومحبته كاســـرة واحدة في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
وحكومتـــه  خليفـــة  آل  عيســـى 

الرشيدة.
وأكد السيد أنه تنفيًذا لتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة فـــان المؤسســـة الخيرية 

الملكيـــة تعمل حاليـــا على توفير 
بمختلـــف  الشـــاملة  الرعايـــة 
علـــي  الفنـــان  ألســـرة  جوانبهـــا 
الغريـــر )رحمـــه هللا( تعالى حيث 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الخاصة 
بهذا الشـــأن ويجـــري العمل على 
التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
االحتياجـــات  لتوفيـــر  األخـــرى 
المتعلقة باألســـرة لضمان العيش 
الكريم لها وبما يحقق لهم الحياة 
الكريمـــة فـــي مختلـــف الجوانب 

المعيشية.
وأوضح الســـيد أن ســـمو الشيخ 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
يتابـــع بشـــكل شـــخصي وحثيث 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  الخطـــوات 
الملكيـــة  الخيريـــة  المؤسســـة 
لتوفيـــر الكفالة والرعاية ألســـرة 
علـــى  للعمـــل  ويوجـــه  الفقيـــد 
االنتهـــاء مـــن جميع اإلجـــراءات 
األســـرة  احتياجـــات  وتوفيـــر 

بأسرع وقت ممكن.



قــال ممثــل الدائــرة السادســة فــي مجلــس المحرق البلــدي فاضل العود أن وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني 
أنجزت التصاميم النهائية لمشروع حديقة عين رّيا التاريخية الواقعة على الساحل الشمالي بجزيرة المحرق بين منطقتي سماهيج 

والدير بمجمع 234 لتكون أول وأكبر حديقة عامة على مستوى المنطقة.

وأفـــاد أن الـــوزارة اســـتملكت خـــال 
السنوات الماضية 6 عقارات مساحتها 
332 و330 و330 و300 و150 و150 
مترًا مربعـــًا، بإجمالي 1600 متر مربع 
تقريبًا، وتشـــكل هـــذه األراضي موقع 
العيـــن األصلية وعـــددًا مـــن األراضي 

المحيطة بها.
وأشـــار العـــود إلـــى أنـــه إضافـــة إلـــى 
تكاليـــف االســـتماك، فقـــد خصصـــت 
الـــوزارة ميزانيـــة )غيـــر محـــددة بعد( 
لتشـــييد هذا المشـــروع حيث طرحت 
فـــي مناقصة عامة، وتشـــمل الحديقة 
مســـاحات خضراء، وأشجار، ومنطقة 
مخصصـــة أللعـــاب األطفـــال، ونصـــب 
جمالي مع نافورة، وكراسي للجلوس، 
وســـور للحماية، ومرافق خدمية، كما 

تحيط بها مواقف للسيارات.

السادســـة  الدائـــرة  ممثـــل  وقـــال 
بالمحـــرق إن أهمية هـــذا العمل تكمن 
فـــي غياب الحدائق تمامًا في الدائرة، 
حيث توجد أراض مخصصة كحدائق 
ولكنها أشـــبه بالخرائـــب لكونها خالية 
مـــن األلعـــاب والمرافـــق، فهـــي حاليـــًا 
مجرد ســـاحة ورمال وحصـــى متناثر 
فـــي إرجائها، منوهًا إلى أنه قد ســـبق 
له أن ناشـــد المعنييـــن التحرك لتوفير 
العامـــة اآلمنـــة والمتكاملـــة  المرافـــق 

لألهالي.
وأضـــاف ممثـــل الديـــر وســـماهيج أن 
مشـــاكل الدائـــرة ال تقتصر على غياب 
الحدائـــق والمرافـــق العامـــة، بل تصل 
إلى اهتـــراء البنيـــة التحتيـــة، وضيق 
المنافـــذ  وقلـــة  والممـــرات،  الشـــوارع 
والمخـــارج، والمســـاحات الرملية غير 

المســـفلتة وافتقـــار مجمعـــات بأكملها 
إلـــى أنظمـــة الصـــرف الصحـــي، وهي 
الدائـــرة الوحيـــد فـــي المحـــرق التـــي 
تخلـــو مـــن الماعب الرياضيـــة العامة 

والحدائق.
وتابـــع: هـــذه الجهـــود لـــم تكـــن لتكلل 
والطلبـــات  الضغـــوط  لـــوال  بالنجـــاح 
المتكـــررة التـــي صدرت مـــن المجلس 
البلدي على هيئة توصيات ومناقشات 
عـــن  ناهيـــك  إعاميـــة،  وتصريحـــات 
مســـاندة األهالـــي الكرام الذين ســـعوا 
معنـــا مـــن أجـــل تحريـــك هـــذا الملـــف 

التراثي المهم.
وأشـــاد العـــود بالتجـــاوب الكريـــم من 
قبـــل ولـــي العهد األميـــن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة الـــذي أحاط عين رّيـــا برعايته 
الكريمـــة وأصـــر على إنجاح مســـاعي 
المجلـــس فـــي المحافظـــة علـــى هـــذا 
المعلم التاريخـــي ذي الرمزية الكبيرة 
لـــدى أهالـــي الدير وســـماهيج وعموم 

المحرق والمملكة.
كما تقدم العضو فاضل العود بخالص 
الشـــكر واالمتنان إلى وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عمومـــًا وإلى وكيل شـــؤون 

البلديـــات الشـــيخ محمد بـــن أحمد آل 
خليفة للدور الكبير في إنجاح مراحل 
وصـــوالً  الحديقـــة  هـــذه  فـــي  العمـــل 
إلـــى هـــذه المرحلـــة ومـــن ثـــم التنفيذ 

المرتقب.

وزير األشغال والبلديات خالل جولته بموقع عين ريا عصر األحد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“عين رّيا” ستكون أكبر حديقة على مستوى المنطقة

“األشغال”: تطوير الطرق وصيانة الحدائق في “سادسة الجنوبية”
ــة ــري ــوي ــط ــت ــع ال ــاريـ ــشـ ــمـ ــن الـ ــ ــذ حـــزمـــة م ــي ــف ــن ــت ــي الـــعـــهـــد ب ــ لــتــوجــيــهــات ســـمـــو ولـ

ــد ــهـ ــعـ ــد بـــــالـــــتـــــجـــــاوب الـــــكـــــريـــــم مــــــن ســــمــــو ولــــــــي الـ ــ ــي ــ ــش ــ الــــــعــــــود ي

تنفيًذا لتوجيهـــات ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بـــدأت وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني بالتعاون والتنســـيق مع مجلس 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  تنفيـــذ  النـــواب 
التطويريـــة ذات الطابع الخدمي من أجل 
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في 
إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن بمـــا يســـهم في 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
 وقـــام وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام بن عبدهللا 
خلـــف والنائب عبدالـــرزاق حطاب بجولة 
تفقدية لعدة مشـــاريع تطويريـــة بالدائرة 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  فـــي  السادســـة 
يرافقهما عدد من المسؤولين في الوزارة. 
 وأفـــاد خلـــف بـــأن مشـــاريع الطـــرق فـــي 
الدائرة السادسة بالجنوبية تشمل تطوير 
و915  و914   913 المجمعـــات  طـــرق 
التطويـــر  أعمـــال  تشـــمل  حيـــث  و916، 
إنشـــاء  إعـــادة  علـــى   913 طـــرق مجمـــع 
طريـــق 1311 وطريـــق 1312 مـــع توفيـــر 
األرصفـــة المنخفضة ومواقف للســـيارات 
في المســـاحات المتوفرة وإنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف مياه األمطار ووضـــع العامات 
واإلشـــارات المروريـــة لتحقيـــق الســـامة 

المروريـــة، كما ســـيتم إعـــادة رصف طرق 
المجمـــع المحصـــورة بيـــن شـــارع الشـــيخ 
محمد بن أحمد بن سلمان وشارع مشتان 
وشـــارع المعتـــرض وطريـــق 1311 حيث 
ا إعداد وثائق المناقصة لطرحة. يتم حاليًّ
 كمـــا تطـــّرق خلـــف خـــال الجولـــة إلـــى 
المجمعـــات  بقيـــة  فـــي  الصيانـــة  أعمـــال 
المذكورة التي تشـــمل علـــى إعادة تأهيل 
تصريـــف  شـــبكة  وإنشـــاء   1412 طريـــق 
مياه األمطـــار بمجمع 914، وإعادة تأهيل 
 ،1502  ،1517  ،1514( التاليـــة  الطـــرق 
ميـــاه  تصريـــف  شـــبكة  وإنشـــاء   )1503
األمطار بمجمع 915، وأيًضا إعادة تأهيل 
شـــبكة  وإنشـــاء   1610 و   1632 طريـــق 
تصريف مياه األمطار بمجمع 916، والتي 

من المتوقع البدء قريًبا في تنفيذها.
 وأشـــار وزير األشغال إلى مشروع تطوير 
الـــذي يشـــتمل علـــى   917 طـــرق مجمـــع 

أعمـــال توســـعة طريـــق 1713 إلى شـــارع 
مـــزدوج ذي مســـار واحـــد فـــي كل اتجاه 
وتوفير مســـار للدوران العكســـي، وكذلك 
إعادة إنشاء الطرق التالية )1702، 1718، 
1723، 1726، 1727(، كمـــا ســـيتم إعـــادة 
رصـــف طـــرق المجمـــع المحصـــورة بيـــن 
شارع الســـاية وشارع أم جيليد والطريق 
وســـيتضمن  األرضـــي،  بالطـــوب   1713
المنخفضـــة  األرصفـــة  توفيـــر  المشـــروع 
المســـاحات  فـــي  للســـيارات  ومواقـــف 
المتوفرة وإنشـــاء شـــبكة لتصريـــف مياه 
واإلشـــارات  العامـــات  ووضـــع  األمطـــار 

المرورية لتحقيق السامة المرورية. 
 مـــن جهة أخرى، تفقد الوزير خلف أعمال 
صيانة وتطوير عدد من حدائق المحافظة 
الجنوبيـــة منها حديقـــة العائلة في الرفاع 
أوضـــح  حيـــث   916 مجمـــع  الشـــرقي 
أن أعمـــال التطويـــر فـــي هـــذه الحديقـــة 

التـــي تبلـــغ مســـاحتها 6000 متـــر مربـــع، 
تتضمـــن تركيـــب أرضيـــة مطاطيـــة آمنـــة 
الســـتخدام األطفـــال، وتركيـــب أرضيات 
عشـــب صناعي، كما ستقوم البلدية بإزالة 
جميـــع األلعاب القديمـــة والتالفة وتركيب 
أخرى جديـــدة بأفكار حديثة ومواصفات 
عاليـــة الجودة، إضافـــة إلى تركيب ألعاب 
رياضيـــة فـــي الحديقـــة وكراٍس وســـال 
لتضليـــل  مظـــات  وتركيـــب  للمهمـــات 

أجزاء من مناطق األلعاب.
 كما اطلع وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني على أعمال التطوير 
فـــي حديقـــة نـــون فـــي الرفـــاع الشـــمالي 
مجمـــع 915 التـــي تبلـــغ مســـاحتها 2940 
متـــًرا مربًعـــا، وستشـــمل أعمـــال التطويـــر 
تركيب أرضيات مطاطية آمنة الستخدام 
األطفـــال، وإزالـــة جميع األلعـــاب القديمة 
والتالفـــة وتركيـــب ألعاب جديـــدة بأفكار 

الجـــودة،  عاليـــة  ومواصفـــات  حديثـــة 
وتركيـــب ألعـــاب رياضيـــة وأعمـــدة إنارة 
تعمل بالطاقة الشمسية، ومظات لتظليل 
أجـــزاء من مناطـــق الماعـــب إضافة إلى 
صباغة الســـور وجميـــع المرافـــق، وإعادة 

تأهيل دورات المياه في الحديقة.
وفيما يتعلـــق بأعمال الصيانـــة والتطوير 
لحديقـــة بوكـــوارة مجمـــع 913 بمســـاحة 
أنـــه  إلـــى  أشـــار  مربًعـــا،  متـــًرا   4228
“ســـيتم تركيـــب أرضيـــات مطاطيـــة آمنة 
الســـتخدام األطفـــال، وأرضيـــات عشـــب 
القديمـــة  األلعـــاب  واســـتبدال  صناعـــي، 
والتالفـــة بألعـــاب جديـــدة بأفـــكار حديثة 

وبمواصفات عالية الجودة”.
 وأضـــاف “كذلـــك ســـيتم تركيـــب مظات 
األلعـــاب  مناطـــق  مـــن  أجـــزاء  لتظليـــل 
كـــراٍس  وتركيـــب  الجلســـات،  ومناطـــق 
أعمـــدة  وتركيـــب  مهمـــات،  وســـال 

إنـــارة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، وزارعة 
شـــجيرات وأشـــجار بهدف زيـــادة الرقعة 
الخضـــراء بالحديقـــة مـــع تأهيـــل شـــبكة 
الـــري”. أما عن تطوير حديقة األنصار في 
منطقـــة البوكـــواره مجمـــع 913 التي تبلغ 
مســـاحتها 2144 متـــًرا مربًعا، قـــال الوزير 
لهـــذه  التطويـــر  أعمـــال  “تتضمـــن  خلـــف 
الحديقـــة تركيب أرضيـــات مطاطية آمنة 
الســـتخدام األطفـــال، وتركيـــب أرضيات 
عشـــب صناعي واستبدال األلعاب بأخرى 

جديدة”.
الملعـــب،  صيانـــة  ســـتتم  “كذلـــك  وتابـــع 
وإعادة تأهيل الكراسي وسال المهمات 
والمظلـــة الخشـــبية، وإعـــادة تأهيل نظام 
الكهربـــاء بالحديقـــة وتركيـــب نوعية من 
اإلنارة موفرة للطاقة، وزارعة شـــجيرات 
وأشـــجار بهدف زيـــادة الرقعـــة الخضراء 

بالحديقة مع تأهيل شبكة الري”.

المنامة - وزارة األشغال
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شـــارع النخيـــل في حلـــة جديـــدة

انطلقت مؤخًرا أعمال مشروع تحسين شارع النخيل الممتد من مجمع 544 
في الدراز وصوالً إلى مناطق كرانة والحلة، ضمن المشاريع االستراتيجية 

للتنمية واالرتقاء بمستوى الخدمات في المحافظات.

 وقـــال ممثـــل الدائـــرة األولـــى البلدي 
شـــبر الوداعـــي لـــدى متابعتـــه ألعمال 
بدريـــة  البلديـــة  بحضـــور  المشـــروع 
تحســـين  مشـــروع  إن  عبدالحســـين 
شـــريحة  ســـيخدم  النخيـــل  شـــارع 
ســـكان  مـــن  المجتمـــع  مـــن  واســـعة 
قرى شـــارع النخيـــل ومدينة ســـلمان 
ومرتـــادي هـــذا الطريـــق مـــن مختلف 

مناطق البحرين.
وذكر أنه وفًقا للتقديرات األولية فإنه 
مـــن المتوقـــع أن يســـتغرق العمل في 
المشـــروع فترة 4 أشـــهر، وفًقا لمســـار 

العمـــل المحـــدد واألنشـــطة التكميلية 
له.

 ولفت إلى أن أعمال المشروع تحظى 
بمتابعـــة مباشـــرة مـــن وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف، ووكيل شؤون 

األشغال بالوزارة أحمد الخياط.
 وبّيـــن أن التحضير للبـــدء في أعمال 
منظومـــة  تنفيـــذ  تطلـــب  المشـــروع 
الفنيـــة  واألعمـــال  اإلجـــراءات  مـــن 
علـــى امتداد شـــارع النخيل، وتشـــمل 
الطريـــق  صيانـــة  المشـــروع  أعمـــال 

اإلســـفلت  طبقـــات  وإزالـــة  الحالـــي، 
المتهالكة، وإنشـــاء الممرات األرضية 
للتمديـــدات الكهربائيـــة، ووضع طبقة 
إســـفلت جديدة على جميع العامات 

المرورية.
 وأشـــار إلـــى أن هـــذا المشـــروع يعـــد 
ثمـــرة للســـعي الـــدؤوب عبـــر قنـــوات 
العمل البلـــدي، نحو تحقيـــق تطلعات 
المجتمع التنموية، وتوفير المتطلبات 
واالحتياجات الخدمية، بما يتماشـــى 

مـــع األهداف اإلســـتراتيجية بتحقيق 
الرضـــا االجتماعـــي والحيـــاة الكريمة 
ألهالـــي الدائـــرة. وأكد علـــى دور عقد 
الشـــراكة الواعية مع طاقم العمل في 
إدارة شـــؤون األشـــغال وتبادل اآلراء 
بالتوجهـــات  واالهتمـــام  المشـــتركة، 
التـــي يجـــري التأكيـــد علـــى ضـــرورة 
األخذ بهـــا، والتوافق علـــى الخطوات 
العملية التي تحقق الغرض المشترك.

 ونـــّوه بحجـــم االهتمـــام الـــذي تبديه 

فـــي  األولـــى  بالدائـــرة  الحكومـــة 
المحافظـــة الشـــمالية، والذي تجّســـد 
مؤخًرا في توجيهـــات رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
تلبيـــة  نحـــو  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
االحتياجـــات الخدميـــة لقريـــة باربار 

والقرى المجاورة لها.

 وأشـــاد بمبـــادرة الحكومـــة في تنفيذ 
المشـــاريع التنموية التـــي تبرز الوجه 
عـــن  ومعّبـــًرا  للمملكـــة،  الحضـــاري 
تقديـــره لمســـتوى التعـــاون اإليجابي 
الذي يبديه مســـؤولو وزارة األشـــغال 
والبلديـــات فيمـــا يلبـــي االحتياجـــات 

الخدمية للدائرة.

الوداعي وبدرية برفقة مهندس الوزارة لدى متابعتهم األعمال

استبدال طبقة “االسفلت” المتهالكة

إنشاء ممرات أرضية للتمديدات الكهربائية

الوداعي: 4 أشهر الفترة المقدرة للمشروع
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سيدعلي المحافظة



أفاد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد الكوهجي عن أن عدد الحضانات 
المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية العاملة في كافة محافظــات البحرين وصل إلى حوالي 

90 حضانة.

وإنشـــاء  ترخيـــص  أن  وأضـــاف   
الحضانـــات وترخيصهـــا يخضع لنظام 
معايير والتزامات واشتراطات إنشاء 
والوظائـــف  ومرافقهـــا  الحضانـــة  دار 
فيها، ومن خالل الدليل الموّثق الصادر 
بقـــرار وزاري، والـــذي يضـــع التزامـــات 
وهـــو  الحضانـــات،  إلنشـــاء  متعـــددة 
يضـــع العديـــد مـــن شـــروط الترخيص 
وااللتزامات والمعايير واالشـــتراطات 
فيما يخص البناء والتأثيث والتجهيز 
والتشغيل والكوادر العاملة بالحضانة، 

وعـــدد المدرســـين، وآليـــة التعامل مع 
األطفال أثنـــاء تجمعهم بالحضانة من 
الناحية النفســـية التعليمية والتربوية 
والصحيـــة والرعايـــة الكاملة لألطفال 
الموجوديـــن داخـــل الحضانـــة والتـــي 
تســـتقبل فئـــة األطفـــال من عمر شـــهر 
إلى ما قبل عمر أربع ســـنوات، مشـــدًدا 
أن الهـــدف مـــن وجـــود الحضانات هو 
وجود بيئة مناســـبة للرعايـــة والعناية 
الشاملة الحتضان األطفال في أجواء 

أسرية يسودها االطمئنان.

تصريحـــات  فـــي  الكوهجـــي،  ونـــّوه   
جميـــع  أن  إلـــى  “البـــالد”  لــــ  خاصـــة 
الحضانـــات وفي مختلـــف محافظات 
مراقبـــة  لنظـــام  تخضـــع  البحريـــن، 
إلكترونـــي بالكاميرات الموجودة فيها 
والتـــي يتـــم العـــودة إليهـــا فـــي حالـــة 
حصـــول أي حادث أو غيره، مردًفا لقد 
تم تركيب كاميرات المراقبة المطلوبة 
منذ حوالي ســـنتين، وهو مـــا أدى إلى 
وزيـــادة  بالحضانـــات  العمـــل  تطـــور 
عددها، وهنـــاك حضانات تم التصريح 

لها، وبعضها في طور الترخيص.
 وأردف أن هنـــاك زيـــارات مـــن قبـــل 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مفتشـــي 
االجتماعية وكلهم من االختصاصيين 

األكاديمييـــن والمؤهليـــن فـــي عملهم، 
تشـــمل  الزيـــارات  هـــذه  أن  موضًحـــا 
الحضانـــات،  لـــدور  تفقديـــة  زيـــارات 
وضبط أنشـــطة بعـــض الحضانات غير 
المرخصـــة، واتخـــاذ مـــا يلـــزم حيالها، 
من خالل الزيـــارات التفقدية الدورية 
والتـــي  الحضانـــات،  لـــدور  المســـتمرة 
تشـــمل زيارات تفقدية تفتيشية لدور 
الحضانـــات لضبط أنشـــطة الحضانات 
غيـــر المرخصة واتخاذ مـــا يلزم حيال 
ذلـــك، مـــع اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة 
لغلـــق الحضانـــات المخالفـــة، مبيًنا أن 
مؤقًتـــا  غلًقـــا  تكـــون  قـــد  اإلجـــراءات 
المخالفـــات  وحســـب  دائًمـــا  غلًقـــا  أو 
إلـــى  مشـــيًرا  وحجمهـــا،  المرصـــودة 
الـــوزارة  قامـــت  حضانـــات  هنـــاك  أن 

بغلقها وذلـــك لمخالفتها االشـــتراطات 
المطلوبة وعدم تصحيحها ألوضاعها.

ظاهـــرة  نشـــهد  الكوهجـــي:  وقـــال   
طلبـــات  تزايـــد  فـــي  تتمثـــل  جديـــدة 
إنشاء حضانات جديدة، ووصل العدد 
لحـــد اآلن إلـــى أكثـــر مـــن 10 طلبـــات، 
والتي يتم التنســـيق فيها مع الســـجل 
التجـــاري، حيـــث يتم طلـــب ترخيص 
وتســـجيل وفتـــح حضانـــة مـــن خالل 
تقديم طلب في نظام ســـجالت التابع 
لـــوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
مـــع توافـــر الموافقات واالشـــتراط مع 
ووزارتي البلديـــات والداخلية، مؤكًدا 
أن هـــذا مؤشـــر إيجابـــي مهـــم لتفهـــم 
المجتمـــع واألهالـــي لـــدور الحضانـــات 

في مرحلة الطفولة المبكرة.
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بــرادات ترفـــع سعـــر عصيــــر أوال إلـــى 125 فلًسا
عمدت بعض “البرادات” إلى رفع تســعيرة عصير “أوال” من فئة )حليب النكهات( بزيادة قيمتها 25 فلًســا بشــكل مفاجئ. وقال مواطن لـ “البالد” إنه عند 
قيامه بشراء عصير أوال “حليب الموز” بحجم 200 ملم بإحدى البرادات بقرية كرباباد تفاجأ بارتفاع سعر العصير من 100 فلس إلى 125 فلًسا رغم أنه 

سبق وأن اشترى نفس العلبة قبل 5-4 أشهر بقيمة 100 فلس.
 وأضاف “ســـألت العامل اآلســـيوي فقال 
كارتـــون  ســـعر  رفعـــت  الشـــركة  إن  لـــي 
العصيـــر )24 حبـــة( وطلـــب منـــه مالـــك 
البـــرادة زيـــادة ســـعر علبـــة العصيـــر، ثم 
ذهبـــت إلى بـــرادة أخـــرى لنفـــس المالك 
بـــذات القريـــة وكان ســـعر العلبـــة أيًضـــا 
125 فلًســـا فسألت العامل عن سعر شدة 
الكارتـــون 24 حبـــة فقـــال بأنـــه يباع من 

الشركة بقيمة 2.5 دينارين ونصف..”.
“البـــالد”  صحيفـــة  بـــادرت  وبدورهـــا،   
لأللبـــان  أوال  شـــركة  مـــع  بالتواصـــل 
للتعـــرف علـــى حقيقـــة زيـــادة األســـعار، 
حيث أفاد مصدر رسمي بقسم المبيعات 

إلـــى أن الشـــركة لـــم تقـــم بتغييـــر ســـعر 
كارتـــون العصير بنكهة “المـــوز” و”الورد” 
و”الفراولـــة” وبقية المنتجات حجم 200 
ملم منذ عام 2008، حيث ال يزال سعره 
ثابتـــا عنـــد 2.5 دينارين ونصـــف، وهناك 
عـــدد مـــن البـــرادات مازالـــت تبيـــع نفس 

المنتج بقيمة 100 فلس.
وذكر بأن ما تقوم به البرادة هو “تصرف 

خـــاص” من البرادة نفســـها لزيادة الربح، 
الســـجل  صاحـــب  كان  إذا  خصوًصـــا 
التجاري غير مسجل في الضريبة ويرى 
بـــأن ربحـــه قليـــل مقارنـــة بزيادة أســـعار 
الكهربـــاء والمـــاء وغيرها مـــن التكاليف 
األخرى، الفًتا النظر إلى أن الشركة تمنح 
كارتـــون   6 بـــرادة  أو  ســـوبرماركت  كل 
مجاًنـــا مقابل شـــراء 30 كارتوًنا، مشـــيًرا 
إلـــى أن تكلفة الكارتون الواحد بالنســـبة 
وثالثـــة  )ديناريـــن   2,83 يبلـــغ  للعميـــل 

وثمانون فلًسا(.
وأضـــاف بأن شـــركة أوال قامـــت بزيادة 
ســـعر العصائر بحجـــم 250 ملم من 100 

فلـــس إلى 150 فلًســـا قبل عدة ســـنوات 
ا ووضعـــت إعالًنـــا  وأعلنـــت ذلـــك رســـميًّ
على جميـــع ثالجاتها، الفًتا النظر إلى أن 
الشـــركة لم تقـــم برفع أســـعار منتوجاتها 
فـــرض ضريبـــة  رغـــم  بالســـكر  المحـــالة 
القيمـــة المضافة منذ مطلـــع العام 2019 
الماضـــي وتحملـــت هـــي دفـــع الضريبـــة 
للحكومـــة.  ولدى ســـؤالنا المســـئول عما 
إذا كان مـــن حـــق البائـــع أن يرفـــع ســـعر 
مـــن  محاســـبة  دون  مـــن  ال  أو  العصيـــر 
الشركة أو إدارة حماية المستهلك أجاب 
“ال أســـتطيع اإلجابـــة علـــى هذا الســـؤال 

ألنه ليس من اختصاصي..”.

خالد الكوهجي

الشركة تؤكد أنها 
لم تقم بالزيادة
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أنــــا “الدكتــــور التــــــالي”
Û  أنــا ال أجيــد اللعــب بأعــواد الكبريــت فــي صناعــة

الحرائق أو فن إلقاء القنابل النقاشية الدخانية في 
المجالس. أنا أجيد فن اللعب بأوراق الشطرنج مع 
العقــل. مــا يهمنــي تفجير وعي يقوم على اشــتعال 
النــاس  لــدى  والمراجعــة  المســاءلة  وتفجــر  النقــد 
بعيــدا عــن لغة الحمــاس المدبب وهياج النقاشــات 
العاطفيــة، أو الدينية المبســطة. لقــد جرب الجميع 
أســنان  مــع  بلعــب  أشــبه  السياســة  مــع  اللعــب  أن 
التمرجــح بأرجوحــة، حبلهــا ممتــد مــا  القــرش أو 
بيــن مبنــى شــاهق ومبنــى شــاهق آخــر، والســاقط 
منها مهشــم رأســه ال محال. السياســة ليســت لعبة، 
وال نــزوة، وال خطابــا ثوريــا تنتفــخ فيــه األوداج، 
ويبــح فيه الصوت، وترتفــع فيه األكف، ويعلو فيه 
الصــراخ... هــذه مهمــة بســيطة، كل إنســان يمتلــك 
وحســن  وضميــر  وعــي  السياســة  أدائهــا.  مقــدرة 
تقديــر موقــف وقــراءة عواقــب. السياســة حســبة 
خلطــة  تــوازن  بدقــة  دقيقــة  وتوازنــات  رياضيــة 
كيميائيــة. ال تستســهلوا بذلــك أبــدا. الشــعار ليــس 
مزحة، والسياسي الشاطر هو من يقود الناس إلى 
الجامعات، ال الجبانات وحب الحياة ال الموت. قل 
لــي مــاذا أنتج من تتبعه، أقل لك من أنت ومن هو! 
هذا هو شعار وسؤال يقابل به أي شاب في أوروبا 
لمعرفــة أي حــزب يتبــع. يصلنــي بعــض مــا يحــدث 
مــن جدال في المجالس المجتمعية بين األوســاط 
المتفقيــن معــي فيمــا  الشــعبية والشــبابية ســواء 
أكتــب أو المختلفيــن، وألول مــرة أشــعر ببصيــص 

أمل التغيير. 
Û  أشــكر كل الذيــن بــدأوا يفهمونــي ويؤمنون بصحة

18 عامــا مــن محاوالتــي الشــاقة  مــا أكتبــه. بعــد 
فــي النقــد، ومحاولــة إيصــال صوت الوعــي والنقد 
العلمي للناس بدأت الحظ بصيص األمل. 18 عاما، 
وأنا أشــعل الحرائــق، وأرفع صفارة اإلنــذار، وأدعو 
لعــدم اللعــب مــع العواصــف واألعاصيــر السياســية 
للــه،  كــي ال يغــرق أحــد أو يمــوت أحــد. والحمــد 

بــدأت النتائج. منطلقاتي في السياســة واالجتماع 
واالقتصاد والثقافة واضحة، طرحتها منذ رجوعي 
للبحريــن فــي 2002 وهــي: 1. المشــاركة اإليجابية 
فــي الحكومــة والبرلمــان والنقابــات وكل وزارات 
الدولــة، وعــدم مقاطعــة أي انتخابــات برلمانيــة أو 

بلدية. ازعل، حط بخاطرك، لكن ال تقاطع. 
Û  انظــروا كيف بعض مجلس النــواب الكويتي الذين

قاطعوا مجلس النواب وهربوا لتركيا، اآلن رجعوا 
بعــد معرفتهــم بخطئهم. مهما حــدث الوطن أفضل 
مــن الغربــة، 2. تقويــة الحب والــوالء لجاللة الملك 
والحكــم، 3. التشــجيع على اإلنجــازات الحكومية، 
والنقد الواضح لإلخفاقات الحكومية عبر القنوات 
الدســتورية، 4. فصــل الديــن، ورجــال الديــن عــن 
السياســة، فالعالقة مع هللا عالقة فردية بين الفرد 
وربــه، وال دخــل ألحــد فيهــا، وال وصايــة مــن أحــد، 
ويجــب فصــل الديــن عــن السياســة ألن السياســة 
مصالــح، والديــن مقــدس، 5. الوقــوف مــع الدولــة 
فــي  والســيادية  االســتراتيجية  الخيــارات  فــي 
الشــؤون الداخليــة والخارجيــة، 6. دعــم المشــروع 
اإلصالحــي وعدم القفز على الواقعية السياســة أو 
حــرق المراحــل حتى ال نصاب بكســر في الرجل أو 
احتــراق فــي األصابع، إنما نبني علــى ما بني عليه، 

ونعمل على تصحيح أي أخطاء مستقبلية. 
Û  أحــب أن أقــول للنــاس: انظــروا كيــف كانــت نتائج

التقــاء الجميــع علــى حــب مصلحة وطنيــة واحدة 
ومــا  العربــي،  الخليــج  بــكأس  منتخبنــا  فــوز  مــن 
صاحبهــا مــن حماس بحريني ســنة وشــيعة وكيف 
خرجــت البحريــن عن بكرة أبيها مشــجعة البحرين 
والــدراز،  والبديــع  والرفــاع  والمحــرق  ســترة  فــي 
وكيــف اشــتعلت الســاحات والمجمعات بالتشــجيع 
والحماس الوطني، وكيف رفع الناس حب البحرين 
وصــور جاللة الملك؛ هــذه األجواء هي التي تصنع 
هــذه  أجوائهــا،  علــى  حافظــوا  كرروهــا،  التغييــر. 
مبــادرات وطنيــة تشــعل الحــب، وتبنــي التماســك، 

فرًحــا،  أكثــر  ومبــادرات  أجــواء  لصناعــة  وتقــود 
وفرجا للناس، والعكس بالعكس، فلو زاد االحتقان 
والمتأثــرة  المســؤولة،  غيــر  والشــعارات  والتوتــر 
بقضايــا خــارج الحــدود، فإنهــا تقــود إلــى انســداد 
األفــق، وتوتــر العالقات، وتســبب أوجاعا إضافية. 
إن قانون العقوبات والتدابير البديلة مكسب كبير، 
ســاهم فــي خــروج مئــات مــن المحكوميــن وعمــل 
علــى تطبيب النفوس، وشــيوع االرتياح. ال عليكم 
مــن الخطابــات التــي تأتــي مــن الخــارج أيــا كانت، 
يكفــي أوجاعــا وآالمــا، فــال مزيد إلضاعة الشــباب. 
كل هدفــي مــن هذه المقاالت هــو أن أحفظ الناس، 
وأوالد النــاس مــن دفــع الفواتير السياســية، فمقال 
واحد يدخل في عقل شــاب، فيقوده إلى الشــهادة 
الجامعيــة بــداًل مــن شــهادة الوفــاة أو يقــود فتــاة 
إلــى اللبــاس األبيض فــي الزواج بداًل مــن الكفن أو 
يحفظ شابا في الوطن بداًل من المنفى أفضل عند 
هللا ألــف مــرة مــن خطــاب ال يقــود إال إلــى الســجن 
أو المقبــرة أو المنفــى. مــن حــق هؤالء الشــباب أن 
يعيشــوا كبقية العالم، ويتنعموا بالحياة، ويلتحقوا 
أطفــاال،  وينجبــوا  أســرا،  ويؤسســوا  بالجامعــات، 
ويؤسســوا مشــاريع تجاريــة. ليــس مكتوًبــا عليكم 

الموت. 
Û  ارفعوا شعارات: “أنا الدكتور التالي”، “أنا المهندس

التالــي”، “أنــا الطيــار التالــي”، وكلنــا معكــم والوطن 
معكــم والقيــادة وكل الشــعب معكم. حــرام! حرام! 
خــالص يكفــي معانــاة وأوجاعــا وآالمــا. أنــا أتكلــم 
بحرقة ووجع وألم، وتحملت لســنين النقد الجارح 
والتهميــش والتشــويه المجتمعــي ألجــل مصلحــة 
الوطــن والنــاس. اســتفيدوا مــن الماضــي بمراجعة 
نقديــة: مــاذا لو شــارك الجميع فــي االنتخابات في 
2002؟ مــاذا لــو لــم تتم المقاطعة فــي 2002؟ ماذا 
لــو لم تتم االســتقالة مــن مجلس النواب في 2011 
ولو قوبل اشتعال اإلقليم في الدول بمنطق واقعي 
دون االنجرار إلى مصيدة وفخ الربيع العربي؟ ماذا 

لو لم تتم المقاطعة االنتخابية في 2014 و2018؟ 
واليــوم أكــرر، احذروا بعد تكــدس األوجاع واآلالم 
من أي فتنة في اإلقليم، وأي اشــتعال حريق، وأي 
تجاذبات بين إيران وأميركا، وافصلوا أنفسكم عما 
يحدث في لبنان والعراق وإيران واليمن وكل هذه 
الــدول، وفكــروا فقط وفقط فــي مصلحة البحرين 
والوحــدة الوطنيــة والقيــادة وكيف نحل مشــاكلنا 
ونرتــب أولوياتنا. فكروا في مصلحتكم، ومصلحة 

أبنائكم ومستقبلهم. 
Û  ال تسمعوا أي خطاب ثوري محرض أو أي خطابات

تدغــدغ مشــاعر، فال تزيد النــاس إال موتا. أعلم أن 
هنــاك أخطــاء فــي األداء الحكومــي كما أنــه توجد 
إنجــازات، وأنــا فــي الصحافة أمــارس نقــد البطالة 
بوضــوح، ونقــد أرقام وزارة العمــل، وأعتبر تعريفة 
الكهربــاء كارثــة الكــوارث التــي تخــرب االقتصــاد، 
وأن النظــام الضرائبي ال يغني الدولة بقدر ما يزيد 
المواطــن الفقيــر فقًرا، وأن نقد الــوزراء إذا أخفقوا 
حــق دســتوري، وأدعــو إلــى تفعيــل ديــوان الرقابة 
وهــذه  النيابــة،  إلــى  الفاســدين  وإرســال  الماليــة، 
ســأظل أكتــب عنهــا بطريقــة موضوعيــة ورقميــة، 
ولكــن  والحكــم  والشــعب  للوطــن  حبــا  ووثائــق 
بمنطــق علمــي وموضوعــي؛ إليجــاد حلــول ال إلــى 
النقــد مــن أجل النقــد. أقول ذلك حًبا فــي البحرين 
وطنا قيادة وشــعبا، وعلمتني الحياة، الســعادة في 
الوســطية سياســة وثقافــة ودينــا وفلســفة حيــاة. 
الجــراح توزعــت، وكل فــرد، كل وطــن عانــى مــن 
أخطــاء الماضــي وأوجــاع تجاذبــات اإلقليــم، لكــن 
المهــم كيــف نضع الجــرح على الجــرح لنبني وطنا، 
ونصنــع حضــارة ونعيــد تركيبــة اإلنســان ونصنــع 
التغييــر ونســتفيد مــن الماضي، وإذا شــفي الجرح 
تحــول إلى حكمة. ســيروا بحفــظ هللا، واعلموا أن 
طريق العقل والحكمة والوسطية، وترك الشعارات 
والتمســك  الوطنيــة،  الفــرص  وانتهــاز  العاطفيــة، 
باإليجابية، والوحدة الوطنية بداية الفرج الكبير. 

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

حسن علي

منتجات شركة أوال من حليب النكهات

بدور المالكي

الكوهجـــــــــي لـ “^”: 90 حضــانـــــــــة عــاملـــــــة و10 تحــــــت الترخيــــــــــص

جميـع حضانـات البحريـن تحت مراقبـة “الكاميـرات”



سوق المنامة القديمة منجم للقصص 
والصـــور. وفي جولة منـــدوب “البالد” 
بيـــع  أكشـــاك  وجـــود  كثـــرة  الحـــظ 

اليانصيب.
مـــا زال البعـــض يختبـــر حظـــه. ادفـــع 
القليـــل وقـــد تجنـــي الكثيـــر. ولوحظ 
األمـــوال  ســـحب  ماكينـــة  وجـــود 
اليانصيـــب  بيـــع  بأكشـــاك  بالبطاقـــات 

وهو أمر لم يكن متاحا سابقا.
وتفاوتـــت قيمـــة بطاقـــات اليانصيب، 
إذ تبـــدأ من دينارين وتصل لقرابة 20 
دينـــارا، أما الجوائـــز فتصل إلى 1000 

و1500 دينار.
أمـــا أرفع الجوائـــز فتبلغ 20 ألف دينار 
ومقدمـــة مـــن شـــركة شـــووت. وتبلغ 

قيمة البطاقة 500 فلس.
وكانت توجد تحـــركات نيابية لضبط 
تفشي ظاهرة بيع بطاقات اليانصيب 
غيـــر المرخصـــة التـــي اعتبرهـــا نواب 

بأنها مخالفة.
وردت الحكومـــة علـــى طلـــب نيابـــي 
وجهـــت  بأنهـــا  الخصـــوص  بهـــذا 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمرانـــي بتفعيل الرقابة 
على ممارســـة أعمـــال اليانصيب فيما 
يخص الباعة الجائلين ممن يفترشون 
الطرقات ويمارسون أعمال اليانصيب 

في صناديق وأكشاك.

بالصور: زيادة أكشاك اليانصيب بالمنامة... وأعلى جائزة 20 ألف دينار “كاش”
ــن ــي ــص ــرخ ــم ــر ال ــيـ ــى غـ ــلـ ــة عـ ــ ــاب ــ ــرق ــ ــل ال ــي ــع ــف ــت ــات” ب ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ــف “ال ــي ــل ــك ت
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ــدورة ــ ــه ــ ــم ــ ال ــاه  ــ ــي ــ ــم ــ ال ــالـــفـــة  مـــخـ ديــــنــــار   300

الفضالة: ال كوادر إضافية لتطبيق قانون النظافة الجديد

ناقش أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشــمالية خطة واســتعدادات البلدية لتطبيق قانون النظافة، 
وتقــدم البلــدي ياســين زينــل بســؤال للجهــاز التنفيــذي بخصــوص تطبيــق قانــون النظافــة الصــادر 
بمرســوم رقم 10 لســنة 2019 وتوفير الكادر الوظيفي من المهندســين البلديين والمفتشــين لتطبيق 

هذا القانون.

وقال زينل إنه من المالحظ تراجع مستوى الحملة 
التوعوية بقانون النظافة الجديد خاصة ظاهرة أن 
هدر الماء في الشوارع وجريانها مخالفة مستمرة 
وال تطبيـــق علـــى أرض الواقع لقانـــون النظافة وال 
مفتشـــين فـــي الفترات المســـائية التـــي تكثر فيها 
هذه المخالفات.  وقال البلدي عبدهللا القبيسي إن 
قانـــون النظافـــة في أدراج البلديـــة وال يطبق على 
أرض الواقع، وذكر أن مواطنين يشتكون من عدم 
اتخـــاذ البلديـــة أية إجراءات بخصـــوص مخالفين 
وال رادع لهـــم، الفًتا إلى تأثيرات إهدار المياه على 

بنية الشوارع وتبعاتها المادية.
 وأكد الكوهجي أن مخالفة جريان الماء تبلغ 300 
دينـــار وقـــد تـــم تطبيقها علـــى مواطنيـــن، موصًيا 
ببرنامـــج توعـــي مشـــترك بيـــن المجلـــس والجهاز 

التنفيذي. 
 مـــن جهتهـــا، بينـــت مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة 
الشـــمالية أن عدد كوادر المفتشـــين البلديين على 
المخالفـــات لـــم يتغيـــر مـــع تطبيق قانـــون النظافة 
الجديد، وأن الكوادر أعطيت مزيًدا من صالحيات 
الضبـــط القضائي وزيادة الصالحيات التفتيشـــية، 

مؤكدة أن المخالفات المجهولة المصدر ال نستطيع 
مخالفـــة أصحابها ونعتمد على الشـــكاوى الصادرة 

من المواطنين بتحديد المخالفين.

أحمد الكوهجي

المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة 

“الشمالي” يرفض اقتراحا نيابيا بتحويل 
أسوار المدارس لمحالت تجارية

وافــق المجلــس البلــدي للمنطقة الشــمالية في اجتماعــه االعتيادي أمس 
)اإلثنين( على توصية اللجنة الفنية برفض االقتراح برغبة بشأن تحويل 
جــزء من أســوار المــدارس الحكومية إلى محالت تجاريــة ويرجع العائد 

منها إلى ميزانية الدولة المقدم من مجلس النواب.

مقتـــرح  تبنـــي  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتفادة من المســـاحات الفارغة 
صـــاالت  إلنشـــاء  المـــدارس  فـــي 
رياضيـــة  ومالعـــب  مناســـبات 
وصـــاالت نـــواٍد تشـــتغل فـــي غيـــر 
أوقـــات الـــدوام الرســـمية، وأن يتم 
البرامـــج  إلقامـــة  منهـــا  االســـتفادة 
والترفيهيـــة  الثقافيـــة  والفعاليـــات 
صباًحـــا  للطـــالب  والرياضيـــة 
خصوًصا أن بعـــض المدارس تخلو 
من الصـــاالت والمالعب المكيفة أو 

أنها غير كافية.

 واســـتغرب أعضـــاء المجلـــس مـــن 
تكـــرار تقديـــم المقتـــرح الـــذي تـــم 
2017 والـــذي يهـــدف  رفضـــه فـــي 
التعليميـــة  البيئـــات  الســـتغالل 

ومساحاتها في مجال التجارة.
أحمـــد  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
مركـــز  المـــدارس  “إن  الكوهجـــي 
تعليـــم وتنويـــر واقتـــراح تحويلهـــا 
لمركـــز تجـــاري يتعارض مـــع توجه 
القيادة والحق الدســـتوري بالتعليم 

لكل المواطنين مجاًنا”.
بالطـــالب  يلحـــق  “الخطـــر  وتابـــع 

واألطفـــال مـــن المحـــالت التجارية 
القـــرب  بهـــذا  وجودهـــا  وتبعـــات 
الحكومـــة  أن  موضًحـــا  منهـــم، 
علـــى  الدنانيـــر  مالييـــن  تصـــرف 
مشـــروعات التعليـــم ومـــن األفضل 

التركيـــز  تركـــز  اقتراحـــات  تقديـــم 
علـــى التعليـــم وفتح آفـــاق جديدة 

للمتعلمين”.
من جهتهـــا، أوضحـــت المدير العام 
لميـــاء  الشـــمالية  المنطقـــة  لبلديـــة 
الفضالـــة أن طلبـــات تغيـــر تصنيف 
الشـــوارع التجارية ال يتم الموافقة 
بالمـــدارس  تمـــر  كانـــت  إذا  عليهـــا 
المنطقـــة  لخصوصيـــة  مراعـــاة 

التعلمية والمصلحة.
عبـــدهللا  البلـــدي  العضـــو  وأوضـــح 
القبيسي الحكومة تضخ ميزانيات 
لـــوزارة التربية والتعليـــم؛ من أجل 
تطوير التعليم متســـائالً عن الهدف 
الرغبة في تحويل أسوار المدارس 
إلـــى محالت تجارية فـــي حين أنها 
ال تحتاج إلى موارد مادية إضافية.

عبدالله القبيسي

وافق مجلس بلدي المنطقة الشــمالية على رفع توصية لوزير األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي باإلصرار على تخصيص أرض لمركز خدمات يخدم الجمهور فيما 

يتعلق بالمعامالت الحكومية في المحافظة الشمالية.

 ويهـــدف مقترح لجنة الخدمـــات والمرافق 
العامة إلى تنفيذ أعمال التوثيق والخدمات 
بمقـــر  التقيـــد  إلـــى  الحاجـــة  دون  العامـــة 
حكومـــي معيـــن. وتجنـــب االزدحـــام عبـــر 
توفيـــر الخدمـــة فـــي أماكـــن قريبـــة ودون 
التقيـــد بمقـــر واحد. فضـــالً عن رفـــع كفاءة 
تقديـــم الخدمات الحكومية وفق إجراءات 

وضوابط محكمة.
 وتضّمـــن االقتراح أن يحتـــوي المبنى على 
مبنـــي متعـــدد الطوابق كمواقف للســـيارات 
ويقـــدم خدمات هيئة الحكومة اإللكترونية 
العـــدل  ووزارة  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 

للتوثيق والعقود وإدارة الهجرة والجوازات 
المركـــزي  والجهـــاز  والمـــاء  والكهربـــاء 
للمعلومـــات وغيرهـــا من الخدمـــات العامة.  
من جهتها، أكدت العضو البلدي زينة جاسم 
أنهـــا مـــع توجـــه الحكومـــة فـــي المعامـــالت 
اإللكترونيـــة، معتبـــرة أن المبنـــى هدر مالي 

مصرة على مواكبة التطور اإللكتروني.
 وقـــال البلـــدي حســـين العالـــي إن ال يمكـــن 
االســـتغناء عـــن التواصـــل الشـــخصي فـــي 
المبنـــى  المعامـــالت، مؤيـــًدا فكـــرة  إرجـــاء 
الحكومـــي الشـــامل مقترًحـــا أن تخصـــص 
أجزاء منه وتأجيرها ليكون دخالً لتشـــغيل 

القوى العاملة في المبنى.
تخصـــص  أن  المجلـــس  رئيـــس  واقتـــرح   
قائـــم  حكومـــي  بمبنـــى  مـــن  مســـاحات 
كمبنـــى البلديـــة لتقديـــم خدمـــات التوثيـــق 
لكبـــار  وتقديمهـــا  الحكوميـــة  والمعامـــالت 

السن وذوي الهمم.

زينب الدرازي

التشغيلية ــقــيــمــة  ال ــتــوفــيــر  ل ــه  ــن م أجـــــزاء  ــر  ــي ــأج ت

مبنى للمعامالت الحكومية في الشمالية

انتقد أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشــمالية تأخر الجهاز التنفيذي 
في تطبيق توصيات وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني فيما يخص بالمقترحات المقدمة من المجلس. 

واســـتفهم العضـــو البلـــدي محمد 
توصيـــة  مصيـــر  عـــن  الدوســـري 
فـــرض  مقتـــرح  حـــول  الـــوزارة 
رسوم رمزية على دخول المرافق 

العامة بساحل البديع.
في حين، استفهم البلدي عبدهللا 
توصيـــل  مقتـــرح  عـــن  القبيســـي 
أكيـــاس متقرًحا توصيـــل أكياس 
القمامـــة لـــذوي أكيـــاس القمامـــة 
لـــذوي الهمـــم وكبـــار المواطنيـــن 
وبعض الجهـــات الخدمية، مؤكًدا 
أن رد الـــوزارة مـــن شـــهرين ولـــم 

يتم اتخاذ أي إجراء بحق اطالع 
المجلـــس البلـــدي على مـــا انتهت 

إليه اإلجراءات.
 وبّينـــت مدير عام بلدية المنطقة 
الشـــمالية لمياء الفضالة أنه حتى 
اآلن لـــم يتم إيجاد الشـــركة التي 
تتولـــى فـــرض الرســـوم الرمزيـــة 
ســـاحل  مرافـــق  دخـــول  علـــى 
البديع. تم دراســـة توصية الوزير 
وتطبيقها ألكثر من مسار إحداها 
علـــى  اإلشـــراف  البلديـــة  بتولـــي 
أو  الرمزيـــة  الرســـوم  تحصيـــل 

إدارة  شـــركة خاصـــة  تتولـــى  أن 
رمزيـــة  مبالـــغ  مقابـــل  المرافـــق 
القانونيـــة  المقايضـــة  بطريقـــة 
وحتى اآلن لم نحصل على ردود 
من الشـــركات أو عـــروض مبدئية 

بالموافقة.

لمياء الفضالة

ـــغال ـــات األش ـــذ توصي ـــذي بتنفي ـــاز التنفي ـــر الجه تأخ

الفضالة: ال شركة تتولى تحصيل رسوم ساحل البديع

أوصــى المجلــس البلدي الشــمالي بالموافقــة على اقتــراح تركيب إضاءة 
عين القط بالطاقة الشمســية في الشوارع وممرات المشاة والمرتفعات، 
ويهــدف االقتــراح إلى اســتبدال اإلضــاءة التقليدية بالشمســية لكفاءتها 

ومواكبة التكنولوجيا.

 واقتـــرح البلـــدي عبدهللا القبيســـي 
أن يطبـــق هـــذا االقتـــراح كتجربـــة 
على شـــوارع تجريبية من الشوارع 
اإلضـــاءة  أن  إلـــى  الفًتـــا  المظلمـــة، 
ا بقطع  التقليدية المســـتخدمة حاليًّ
الســـيراميك تتضّرر منها الســـيارات 

الصيانـــة  إلـــى  وتحتـــاج  ومكلفـــة 
الدورية. 

المقترحـــة  اإلضـــاءة  أن  وبّيـــن   
كلفـــة  أقـــل  القـــط  عيـــن  بتركيـــب 
وتعتمـــد على الطاقة الشمســـية وال 

تتضّرر السيارات المارة عليها.

تركيب عين القط بالطاقة الشمسية
أوصــى مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية بالموافقة على المقتــرح المقدم من 
العضــو البلــدي عبــدهللا القبيســي بتركيــب ملصقــات توعويــة علــى حاويــة 
القمامة، وبّين القبيســي أن الهدف من االقتراح اســتغالل الحاويات في نشر 

التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالنظافة.

 وأوضـــح البلـــدي أن تخصص البلدية 
أوقات إلزالـــة المخلفات الكبيرة التي 
الحاويـــات  فـــي  مواطنـــون  يرميهـــا 
والتي ال تتناسب والهدف منها كرمي 
األثاث ومخلفـــات البناء وغيرها على 
ســـاخًنا  رقًمـــا  البلديـــة  تخصـــص  أن 

لهـــذه المهمـــة.   فيمـــا اقتـــرح البلـــدي 
فيصل شـــبيب أن تســـتغل المساحات 
وضع الحاويـــات والخلفيـــات بتعليق 
وتطبيـــق  التوعويـــة،  اإلعالنـــات 
هـــذه الفكـــرة علـــى جميـــع المواقـــف 

المخصصة للحاويات.

ملصقات توعية على حاويات القمامة
وافق أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية على توصية لجنة الخدمات 
والمرافــق العامــة بتخصيــص أرض لحديقــة ومواقــف عامــة للســيارات 

بمجمع 708 بمنطقة سلماباد، المقدم من العضو فيصل شبيب.

 وبّرر شبيب تقديم االقتراح إنشاء 
ألهالـــي  كمتنفـــس  عامـــة  حديقـــة 
المنطقة، وتطوير وتجميل المنطقة 
بالمشاريع الخدمية وتوفير مواقف 
أهالـــي  لخدمـــة  عامـــة  ســـيارات 

المنطقة.
وتقـــع األرض المقترحة على طريق 

إلـــى  تصـــل  مســـاحة  علـــى   844
2314 متـــًرا مربًعا وســـط الوحدات 
ثـــالث  مـــن  ومفتوحـــة  اإلســـكانية 
جهـــات، وتخلو مـــن أي متنفس في 
المنطقـــة، حيـــث تقـــع األرض ضمن 
ملكية وزارة اإلسكان وليست ضمن 

أرض البلدية.

حديقة ومواقف سيارات بإسكان سلماباد

اعتذار واحد
ــتـــذر عـــن حـــضـــور االجــتــمــاع  اعـ
ــتــاســع مـــن الـــدور  االعـــتـــيـــادي ال
ــتــشــريــعــي  ــــي لــلــفــصــل ال ــان ــثــ ــ ال
ــدي  ــلـ ــبـ الــــخــــامــــس لـــمـــجـــلـــس الـ
المنطقة الشمالية ممثل الدائرة 

العاشرة البلدي محمد الظاعن.

تغطية: ليلى مال اهلل
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السجن 3 سنوات لمتجمهرين أحرقا إطارات وحاوية قمامة
ــات” ــ ــوف ــ ــوت ــ ــول ــ ــم ــ ”ال ـــ  ــ بـ ــان  ــ ــت ــ ــس ــ دم مـــعـــســـكـــر  ــن  ــ ــريـ ــ آخـ ــا  شـــخـــصـ و20  هـــاجـــمـــا 

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة بإدانة شــابين بتهمة التجمهر والشــغب وحيــازة عبوات “مولوتوف” وإحــراق حاوية قمامة 
وعدد من اإلطارات بمنطقة دمستان، وعاقبت كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات.

 وذكـــرت أن واقعة الدعوى تتمثل في 
قيام المتهمين وآخرين مجهولين يبلغ 
عددهـــم حوالي 20 شـــخًصا بالتجمهر 
إذ  دمســـتان،  معســـكر  مـــن  بالقـــرب 
تجمعـــوا بالقـــرب مـــن مغتســـل مقبرة 
دمســـتان وأخذوا عدًدا من الزجاجات 
الحارقة كانت في صندوق بالستيكي، 
كمـــا حملوا عدد 6 إطـــارات، وتوجهوا 
بها إلى الشـــوارع القريبة من معســـكر 
دمستان، وأغلقوا الشوارع بالحاويات 

وتفرقوا إلى 3 مجموعات.
تمركـــز  األول  المتهـــم  أن  وأضافـــت   
بالخلف لحماية المتجمهرين ومراقبة 

الشـــرطة فـــي حالـــة حضورهـــا، وكان 
يحمـــل بيده حجـــارة وزجاجة حارقة، 
وقامـــوا عقب ذلـــك بإلقـــاء الزجاجات 
دمســـتان،  معســـكر  باتجـــاه  الحارقـــة 
فيما عمدت مجموعة أخرى إلى صف 
اإلطارات في الشارع وإشعال النيران 
فيها، وأن المتهم األول أشعل النار في 
حاوية قمامة بإلقاء الزجاجة الحارقة 

التي يحملها بيده.
ومـــا إن حضـــرت دوريـــة الشـــرطة الذ 
الثانـــي  المتهـــم  وأن  بالفـــرار،  الجنـــاة 
كان برفقـــة المتهـــم األول عند ذلك، إذ 
توجها إلـــى داخل المنطقة، وأســـفرت 

التحريات عن اشـــتراكهما في الواقعة 
بمشاركة آخرين مجهولين.

فأحالتهمـــا النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة 
علـــى اعتبـــار أنهما في غضـــون عامي 

2018 و2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: أشـــعال عمًدا وآخـــرون مجهولون 
حريًقا في المنقـــوالت المبينة الوصف 
والنـــوع بالمحضـــر فـــي الطريـــق العام 
وأموالهـــم  النـــاس  حيـــاة  معرضيـــن 

للخطر.
ثانًيـــا: اشـــتركا وآخـــرون مجهولـــون 
فـــي تجمهر في مكان عام مؤلف من 
خمسة أشـــخاص على األقل الغرض 

واإلخـــالل  الجرائـــم  ارتـــكاب  منـــه 
باألمـــن العـــام مســـتخدمين في ذلك 
العنـــف لتحقيق الغايـــة التي تجمعوا 

من أجلها.
ثالًثا: حازا وأحرزا وآخرون مجهولون 
“زجاجـــات  لالشـــتعال  قابلـــة  عبـــوات 

فـــي  اســـتعمالها  بقصـــد  مولوتـــوف” 
تعريض حيـــاة الناس واألموال العامة 

والخاصة للخطر.
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سعيد محمد من باربار

شــوهدت ســحابة دخــان ضخمــة تتصاعــد لتظهــر للعيــان على امتداد شــارع 
البديــع في حوالي الســاعة الحادية عشــرة والنصف، وتابعــت “البالد” مصدر 
الســحابة ليتبين اشــتعال حريق على مســاحة كبيرة في مزرعة نخيل بقرية 
باربار، وبسبب سرعة الرياح، اتسعت رقعة المساحة المحترقة من المزرعة.

 وفـــي الموقـــع، تواجدت فـــرق اإلطفاء 
للتعامل مع الحريق ومنع انتشاره، فيما 
تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، 
وكان واضًحا أن المســـاحة التي اشتعل 
فيها الحريق هي عبارة عن منطقة غير 

مزروعـــة وتحتـــوي على كميـــات كبيرة 
مـــن المخلفـــات الزراعيـــة أو ما يســـمى 
ا “الطبينة” وهي تكدس مخلفات  شـــعبيًّ
النباتـــات وســـعف النخيـــل والمزروعات 

الجافة.

سحابة دخان ضخمة مصدرها حريق بمزرعة في باربار
3 سنوات لموظف ومخلص معامالت زّورا تقريًرا لحادث مروري

تـــــــــبـــــــــرئـــــــــة الــــــــمــــــــتــــــــهــــــــم الــــــــثــــــــالــــــــث

ا بــاإلدارة العامة  عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى موظًفــا عامًّ
لمــدة 3 ســنوات؛ وذلــك  للمــرور ومخلــص معامــالت بســجن كل منهمــا 
إلدانتهمــا بتزويــر تقريــر حادث مروري تعّرض له شــقيق المخّلص، والذي 
تمت تبرئته من ذات التهم نظًرا لتشكك المحكمة في صحة إسناد االتهام 
إليه، إذ تعمد كل من الموظف والمخّلص إضافة تلفيات لم تكن موجودة 
فــي الســيارة بســبب الحــادث المشــار إليــه، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة 
المحرر المزور، بالرغم من أن مخلص المعامالت باع السيارة بعدما تمكن 

من تصليحها على نفقة شركة التأمين.

 وكانـــت النيابـــة العامة قـــد أحالت 
المتهميـــن الثالثـــة للمحاكمـــة علـــى 
نوفمبـــر   17 بتاريـــخ  أنهـــم  اعتبـــار 

2018، ارتكبوا اآلتي:
كونـــه  حـــال  األول:  المتهـــم  أوالً: 
العامـــة  اإلدارة  فـــي  ـــا  عامًّ موظًفـــا 
وحـــّرف  وعـــّدل  أدخـــل  للمـــرور، 
بيانـــات وســـيلة تقنيـــة المعلومـــات 
تخـــص اإلدارة العامـــة للمـــرور على 
نحو مـــن شـــأنه إظهار بيانـــات غير 
صحيحة علـــى أنها صحيحة وبنية 
صحيحـــة،  كبيانـــات  اســـتعمالها 
بـــأن دخـــل لنظـــام اإلدارة المذكورة 
وقـــام بتعديل التلفيـــات الموجودة 
بالتقرير الخـــاص بالحادث بإضافة 
تلفيـــات لم تكـــن موجـــودة وخالفا 
وبســـبب  أثنـــاء  وذلـــك  للحقيقـــة 

تأديته لوظيفته.
ثانًيا: المتهمان الثاني والثالث: 

االتفـــاق  بطريقـــي  اشـــتركا   -  1
األول  المتهـــم  مـــع  والمســـاعدة 
بطريقـــي االتفـــاق والمســـاعدة مـــع 
المتهم األول في تزوير بيانات نظام 
تقنيـــة المعلومـــات الخاصـــة بجهـــة 
رســـمية وهي اإلدارة العامة للمرور 
وذلـــك بـــأن اتحـــدت إرادتهمـــا مـــع 
المتهم األول علـــى ارتكاب الجناية 
بالبيانـــات  وأمـــدوه  لـــه  المنســـوبة 
الخاصة بالحادث المروري والتقرير 
الخاص بـــه والتلفيات التـــي أرادوا 

إضافتها عليه.
ا مزوًرا  2 - اســـتعمال محـــرًرا رســـميًّ

مـــع علمهمـــا بتزويـــره وهـــو التقرير 
الخـــاص بالحادث موضـــوع التهمة 
األولـــى بعدما تـــم تحريفه وتعديله 
اآللـــي  الحاســـب  علـــى  باإلضافـــة 
وتزويـــره وذلـــك بأن قامـــا بتقديمه 
لشركة التأمين وتم تصليح السيارة 

بناء على ذلك التقرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها 
ببراءة المتهم الثاني أنها تشـــككت 
في صحة إســـناد االتهام إليه إذ إن 
ما ورد بشـــهادة نائب العريف يشير 
بوضوح لبراءة المتهـــم الثاني، ألن 
ما ذكره ال يؤدي إلى ثبوت ارتكاب 
إليـــه،  المســـندة  للجريمـــة  الثانـــي 
خصوصا وأنه شهد بحضور المتهم 
إليـــه حـــال تواجـــده علـــى  الثانـــي 
واجـــب عمله عقـــب تعرضه لحادث 
مروري طالبا منه مباشـــرة الحادث 
وعندمـــا  التلفيـــات،  بإثبـــات  فقـــام 
طلـــب المتهم الثانـــي إثبات تلفيات 
وانصـــرف  الشـــاهد  رفـــض  أخـــرى 
المتهـــم الثانـــي مـــن اإلدارة العامـــة 

للمرور.
 وأضافـــت أنـــه لمـــا كانـــت األوراق 
قـــد جـــاءت خلـــًوا مـــن ثمـــة دليـــل 
آخـــر يســـاند تلـــك الشـــهادة ويشـــد 
مـــن أزرهـــا، األمـــر الـــذي ال تطمئـــن 
إليـــه المحكمـــة إلـــى ثبـــوت التهمـــة 
فـــي حـــق المتهم الثانـــي باعتبار أن 
ذلـــك مرهـــون بدليـــل يقينـــي علـــى 
ارتكابه الواقعـــة، وهو ما خلت منه 
األوراق، فضـــال عن اعتصام المتهم 

الثانـــي باإلنـــكار بجلســـة المحاكمة، 
األمـــر الـــذي تنتهـــي معـــه المحكمة 
إلـــى القضـــاء ببراءتـــه عمـــال بنـــص 
المـــادة )255( من قانون اإلجراءات 

الجنائية.
 وذكرت المحكمة أن واقعة القضية 
تتحصـــل في أنه حال قيادة المتهم 
الثاني لسيارة شقيقة المتهم الثالث 
تعرض لحادث مروري، فتوجه إلى 
مكتـــب الحـــوادث بمنطقـــة مدينـــة 
العريـــف  نائـــب  مـــع  حمـــد وتقابـــل 
-مكتشـــف بالواقعـــة- وطلـــب منـــه 
األخيـــر  فقـــام  الحـــادث  مباشـــرة 
تقريـــر  وســـلمه  الســـيارة  بمعاينـــة 
الحـــادث، ثابت بـــه أن التلفيات في 
الصـــدام األمامي “البمبـــر” وأضواء 
اليميـــن،  جهـــة  األماميـــة  اإلنـــارة 
وعندهـــا طلـــب منـــه المتهـــم الثاني 
معاينة الشبك “الشخال” وبالمعاينة 
لـــم يتبيـــن به ثمـــة تلفيـــات ورفض 

إضافة تلفيات أخرى إلى التقرير.
المتهـــم  بشـــقيقة  الثانـــي   فاتصـــل 
الثالـــث والـــذي تواصـــل مـــع نائـــب 
العريف مباشـــر الحادث وطلب منه 
تعديـــل التقرير بإضافة “الشـــخال”، 
باشـــر  أنـــه  أبلغـــه  الموظـــف  أن  إال 
التلفيـــات  تقريـــر  وكتـــب  الســـيارة 
الموجـــودة بالســـيارة دون زيادة أو 

نقصان.
 فلـــم يقبـــل الثالـــث بذلـــك وتوجـــه 
برفقه شـــقيقه المتهم الثاني لمبنى 

اإلدارة العامة للمرور وتقابل الثالث 
مع المتهم األول، وطلب منه إضافة 
تلفيـــات أخرى للتقريـــر فأجابه إلى 
طلبه، وقام بإضافـــة التلفيات التي 
لم تكن ثابتـــة بالتقرير المبدئي في 
وسيلة تقنية المعلومات مستخدما 
في ذلك الحســـاب الخـــاص به لدى 

اإلدارة العامة للمرور.
 لكـــن وعند قيام نائـــب العريف بعد 
يوميـــن بالدخـــول مرة أخـــرى على 
العامـــة  بـــاإلدارة  الخـــاص  النظـــام 
للمـــرور، تبيـــن لـــه أنـــه تـــم إضافـــة 
بيانـــات أخـــرى علـــى الحـــادث غير 
التـــي شـــاهدتها ودونهـــا بالتقريـــر، 
الثانـــي  بالتهـــم  االتصـــال  فعـــاود 
وجلـــب  الحضـــور  منـــه  وطلـــب 
أخـــرى  مـــرة  وبمعاينتهـــا  الســـيارة، 
تبين له إضافة تلفيات أخرى تتمثل 
في “الشـــخال” وهيكل السيارة من 
اليمين لليســـار باإلضافة إلى غطاء 
المحرك “البانيـــت”، بالرغم من عدم 
وجود هذه التلفيات أثناء مباشرته 
للحادث في المرة األولى، كما تبين 
لـــه أن الشـــخص الذي قـــام بتعديل 
البيانـــات هـــو المتهـــم األول، وقـــد 
حصـــل المتهم الثالث علـــى التقرير 
المـــزور مـــن اإلدارة العامـــة للمـــرور 
وتقدم بـــه إلى شـــركة التأمين وتم 
إصـــالح التلفيـــات الثابتـــة بالتقرير 
وتصرف المتهم الثالث في السيارة 

بالبيع فيما بعد.

تثبيـــت السجـــن 5 سنـــوات لســـارق 60 دينــاًرا
طعـــن  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
لص ســـرق مبلـــغ 60 دينـــاًرا باإلكراه 
ا صّوبه ناحية  مستعمالً ســـالًحا ناريًّ
المجنـــي عليه اآلســـيوي العامل في 
برادة بمنطقة ســـند، والمحكوم عليه 
بالســـجن لمـــدة 5 ســـنوات بعدما تم 
تخفيفهـــا فـــي وقت ســـابق بـــدالً من 
قضـــت  فيمـــا  ســـنوات،   10 ســـجنه 
محكمة االســـتئناف في وقت سابق 
ببـــراءة المتهـــم الثانـــي بالقضية ألن 
شـــيًئا  ينســـبوا  لـــم  اإلثبـــات  شـــهود 
للمســـتأنف ولتناقـــض أقوالهـــم فـــي 
عـــدد األشـــخاص مرتكبـــي الجريمة، 
إلقـــرار  المحكمـــة  اطمئنـــان  ولعـــدم 

الطاعن بالتمييز ضده.
 وتتمثـــل التفاصيـــل فيمـــا ورد مـــن 
بـــالغ أفـــاد فيـــه عامـــالن آســـيويان 

بإحدى البرادات بمنطقة سند، من أن 
4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة 
ا منها، وقال  سوداء سرقوا مبلًغا ماليًّ
أحدهما إنه فوجئ في الساعة 3:10 
عصـــًرا بالملثميـــن يدخلـــون ويغلـــق 
بـــه، فيمـــا  البـــاب ويمســـك  أحدهـــم 
حضر اآلخـــرون وأخـــذوا يصرخون 
بتســـليمهم  مطالبينـــه  وجهـــه  فـــي 
النقـــود التـــي بحوزتهـــم، فيمـــا وضع 
أحدهم مسدًســـا على جبهته وهّدده 

بـــه، وأشـــار العامـــل إلى اعتقـــاده أن 
الشـــخص اآلخر كان يمســـك بسكين 
لـــه  وضعهـــا فـــي ظهـــره، مـــا ســـبب 
الخـــوف وســـقط علـــى األرض، وقد 
تمكنـــوا مـــن ســـرقة مبلـــغ 60 ديناًرا 
كانت موجودة في صندوق البرادة، 

ثم خرجوا في خالل 3 دقائق.
وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت   
للمتهميـــن أنهمـــا فـــي يـــوم 17 مايـــو 
2014، ســـرقا المبلـــغ النقدي المملوك 
للبـــرادة، بـــأن قامـــا بتهديـــد عاملين 
فيها بواســـطة سالح )مســـدس( بأن 
قام أحدهما بوضعه على رؤوســـهم، 
وتمكـــن أحدهـــم مـــن ســـرقة المبلـــغ 
الوســـيلة  بهـــذه  وتمكنـــا  النقـــدي، 
القســـرية مـــن إتمام الســـرقة والفرار 

بالمسروقات.

استولى عليها 
باإلكراه شاهًرا 
مسدسه بوجه 

اآلسيوي
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

المنامة - بنا

صــرح المديــر العــام لمديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة بــأن 
شــرطة المديريــة تمكنت من القبض على شــخصين خليجيين 
)33 و35 عامًا(، مشــتبه بســرقتهما مجوهرات وساعات ومبالغ 
نقديــة وهواتــف وإتالف عدد من المنازل والســيارات بمنطقة 

الجفير.

وإثـــر  المديريـــة  أن  وأوضـــح 
فـــي  بالغـــات  عـــدة  تلقيهـــا 
هـــذا الشـــأن، قامـــت بمباشـــرة 
والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
والقبـــض  المذكوريـــن،  هويـــة 
عليهما خالل ساعات من تلقي 
البالغات وضبط وتحريز عدد 

مـــن المســـروقات التـــي تقـــدر 
قيمتها بنحو 12 ألف دينار.

وأكـــد المديـــر العـــام لمديريـــة 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  أنـــه جـــاٍر 
تمهيـــدًا  الالزمـــة،  القانونيـــة 
إلحالـــة المقبـــوض عليهما إلى 

النيابة العامة.

القبض على سارقي مجوهرات 
وهواتف بـ 12 ألف دينار
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شهد القطاع السكني في البحرين ارتفاًعا 
مســـتمًرا فـــي معروضـــه مـــن الفلـــل، مـــع 
وجـــود 6200 فيال مطروحـــة للتملك الحر 
فـــي الربـــع األخيـــر مـــن 2019 تســـتهدف 
الفئتين المتوســـطة والمرتفعة الدخل من 
المشـــترين. ويتوزع المعـــروض حاليا عبر 
40 مشـــروًعا يمكن تصنيفها إلى مشـــاريع 
مطلة على الواجهة البحرية والمجتمعات 
المســـورة وغيـــر المســـورة، وفًقـــا لتقريـــر 
صـــادر عـــن شـــركة االستشـــارات العقارية 
العالميـــة “ســـي بـــي آر إي” )CBRE(. كمـــا 
تـــم رصـــد 10 مشـــروعات قيـــد التطويـــر 
حالًيا من المتوقع أن تســـهم حال االنتهاء 

منها قبل نهايـــة 2025 بنحو 5150 وحدة 
إضافية. ما ســـيعزز من مستويات العرض 
فـــي  والمســـتثمرين  للمشـــترين  المتـــاح 
المملكـــة بنســـبة 83 % لتصـــل إجماال إلى 
11350 وحدة. وتعتبر حاليا الفلل الواقعة 
ضمـــن المجمعات المســـورة األكثر جاذبية 
للمشـــترين، محققـــة أداًء جيدًا فـــي الربع 
األخيـــر مـــن العـــام 2019 مـــع ارتفـــاع في 
متوســـط التســـعير وصل إلـــى 690 دينارا 
للمتر المربع مما أدى إلى انخفاض الفجوة 
البحريـــة  الواجهـــة  فلـــل  بيـــن  الســـعرية 
وفلل المجمعات المســـورة مقارنة بالســـنة 

السابقة.

6200 فيال مطروحة للتملك الحر بالبحرين

“ديار المحرق” تضع حجر األساس لـ“سوق البراحة”

“ممتلكات” تعتزم تقييم الشهرة لـ“ألبا” و“ماكالرين”

ــاوالت” لــتــولــي إنـــجـــاز الــمــشــروع ــقـ ــمـ ــلـ ــد لـ ــؤيـ ــمـ ــيــن “الـ تــعــي

لمناقصتين ــا  ــه ــاءات ــط ع لــتــقــديــم  ــة  ــاري ــش ــت االس ــات  ــرك ــش ال ــت  دعـ

أكبـــر  أحـــد  المحـــرق”،  “ديـــار  أعلنـــت 
شركات التطوير العقاري في البحرين، 
عـــن وضـــع حجـــر األســـاس وانطـــالق 
“ســـوق  لمشـــروع  التطويـــر  أعمـــال 
البراحـــة” الواقـــع وســـط المجتمعـــات 
الســـكنية فـــي قلـــب المدينة.لقـــد تـــّم 
تنفيذ جميـــع التجهيزات الالزمة لبدء 
العمـــل علـــى المشـــروع. وتـــم تعييـــن 
شركة “المؤيد للمقاوالت” لتولي مهام 
انجاز المشـــروع، على أن تنتهي كافة 
األعمـــال وافتتـــاح الســـوق للجمهـــور 

بنهاية الربع األول من العام 2021.
الرئيـــس  صـــرح   المناســـبة،  وبهـــذه 
المحـــرق”،  “ديـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمـــد العمـــادي “يســـرنا أن نعلـــن عن 
وضع حجر األســـاس لمشـــروع “سوق 
البراحة”، الذي سيشكل إضافة مميزة 

لمدينة “ديار المحرق”. سيضم السوق 
عدًدا متنوًعا من خيارات التسوق بما 
يخـــدم كل من األهالـــي وزوار المدينة 
على حـــد ســـواء. وســـيعكس تصميم 
ســـوق البراحة الطابع المعماري الفريد 
والثقافة العريقة للمملكة، والتي تعبر 

أيًضـــا عن حرصنا علـــى توثيق الهوية 
المشـــاريع  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 
الســـكنية والتجاريـــة بالمدينـــة. ومـــن 
هـــذا المنطلـــق، نتطلـــع قدًمـــا لتنفيـــذ 
المشروع وفق أرقى المعايير وإطالقه 

وفًقا للجدول الزمني المعد له”.

“ســـوق  يضـــم  أن  المقـــرر  ومـــن 
470 متجـــًرا  مـــن  أكثـــر  البراحـــة”، 
لبيـــع التجزئة تشـــتمل على متاجر 
لبيـــع المـــواد الغذائيـــة والمنتجات 
األســـماك  ســـوق  مثـــل  الطازجـــة 
الطازجة، وسوق الخضار والفاكهة، 
وســـوق اللحم والدواجن ، والســـلع 
المنزليـــة، إلى جانـــب توفر محالت 
خياطـــة وبيع المالبس واألقمشـــة، 
المجوهـــرات  لبيـــع  وأخـــرى 
والمشـــغوالت الذهبيـــة والمنتجات 
البحرينية من مواد غذائية وحرف 
يدويـــة. وســـيحتضن الســـوق فـــي 
محيطـــه أيًضـــا عدًدا مـــن المطاعم 
توافـــر  عـــن  فضـــاًل  والمقاهـــي، 
ومرافـــق  عائلـــي  ترفيهـــي  مركـــز 
ومســـجد  وقـــود  ومحطـــة  عامـــة 

وسوبرماركت.

الشــركات  البحريــن،  لحكومــة  االســتثماري  الــذراع  البحريــن،  ممتلــكات  شــركة  دعــت 
االستشــارية لتقديــم عطاءاتهــا للتنافــس من أجل تقدير قيمة “الشــهرة” الســتثمارين في 

محفظتها االستثمارية.

وطرحت ممتلكات مناقصتين بغرض إجراء 
اختبار النخفاض قيمة االضمحالل بالشـــهرة 
شـــركة  شـــهرة  وقيمـــة  ماكالريـــن،  لشـــركة 

ألمنيوم البحرين )ألبا(. 
وبخصوص المناقصة األولى تشـــير تفاصيل 
لإلبـــالغ  الدوليـــة  المعاييـــر  أن  المناقصـــة، 
المالـــي تتطلـــب من شـــركة ممتلـــكات إجراء 
اختبار النخفاض قيمة االضمحالل المتعلقة 
بالشـــهرة لشركة ماكالرين للســـنة المالية 31 
ديســـمبر 2019 ألغراض اإلبالغ المالي وذلك 

حسب المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
وتمتلـــك “ممتلـــكات” نحـــو %62 من شـــركة 
الســـيارات،  لصناعـــة  البريطانيـــة  ماكالريـــن 

إذ بـــدأت عمليـــة االســـتحواذ البحرينية على 
الشـــركة البريطانيـــة في العـــام 2007 كجزء 

من خطة الشركة لتنويع االستثمارات.
وفـــي المناقصة الثانية فإن الشـــركة تســـعى 
لتحديـــد قيمـــة الشـــهرة المتعلقة بــــ “ألبا” في 
دفاتـــر ممتلـــكات في وقـــت التحويل األولي 
لالســـتثمار مـــن وزاره الماليـــة فـــي 2006، إذ 
المالـــي  الدوليـــة لإلبـــالغ  المعاييـــر  بحســـب 
IFRS، يتطلـــب مـــن ممتلكات إجـــراء اختبار 
سنوي لقيمة الشهرة ألغراض اإلبالغ المالي.

يذكـــر أن شـــركة ممتلكات البحريـــن القابضة 
للبحريـــن،  الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق  هـــي 
وهدفهـــا تنميـــة ثـــروة البحريـــن مـــن خـــالل 

طويلـــة  اســـتراتيجية  اســـتثمارات  تحقيـــق 
المـــدى وفق إطار حوكمـــة متين وقيم مالية 
ســـليمة ومســـتقرة، وتمتلك الشـــركة حصًصا 
60 شـــركة تجاريـــة ُتغطـــي  فـــي أكثـــر مـــن 
مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك 
الصناعـــات التحويلية، العقارات والســـياحة، 
الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا واإلعالم 
واالتصـــاالت، الخدمـــات الماليـــة، الخدمـــات 
العامة، الســـلع االستهالكية، الرعاية الصحية 

والتعليم.

جانب من سوق البراحة

المحرق - ديار المحرق

أوضحــت هيئــة تنظيم االتصاالت بخصوص الخبر المنشــور أمس 
األول في صحيفة “البالد” فيما يتعلق بانخفاض اشتراكات النقال، 
أن إجمالي اشتراكات النقال بنهاية الربع الثالث من 2019 بلغ نحو 

2.042 مليون مشترك مقارنة مع 2.093 مشترك في العام 2018.
وبخصوص تراجع نسبة النفاذ 
فـــي اشـــتراكات النقـــال والتي 
لعـــدد  الخطـــوط  تقيـــس عـــدد 
الســـكان، فقـــد بلغ إلـــى136 % 

وذلك مقارنة مع 142 %.
وأوضحت الهيئة إلى أن نسبة 
النفـــاذ التـــي أشـــير إليهـــا فـــي 
فهـــي   %  210 البالغـــة  الخبـــر 

تخـــص العـــام 2016 أي قبـــل 3 
ســـنوات وليس 8 ســـنوات. أما 
فيما يتعلق باستهالك البيانات، 
فقـــد أوضحت األرقـــام، ارتفاع 
بنســـبة  البيانـــات  اســـتهالك 
18 % فـــي الربـــع الثالـــث مـــن 
العـــام 2019 لتبلـــغ 172 مليون 

جيجابايت.

172 مليون جيجابايت استهالك البيانات بالربع الثالث

لجنة بازل وغسل األموال
جريمـــة غســـل األمـــوال تأخـــذ أنماطـــا جديـــدة كلمـــا وجـــدت ضغوطا في 
مكان معين، وبالنســـبة لغســـل األموال عبر البنوك، تم تضييق الخناق على 
الجريمـــة بعـــد انتهاج سياســـة “أعـــرف عميلـــك”. وبموجب هذه السياســـة، 
تالحـــظ أن ارتكاب جريمة غســـل األموال عبر البنـــوك انخفضت خوفا من 

اكتشافها ومرتكبيها. 
لكن بالرغم من أن سياسة “أعرف عميلك” أظهرت إيجابيات كثيرة للقطاع 
المصرفـــي إال أن بعـــض البنوك لم تتمكن من تنفيذ هذه السياســـة بالصورة 
المطلوبة، وهذا قطعا ســـيترك فراغا وســـط القطـــاع المصرفي. ولهذا رأت 
“لجنة بازل لإلشـــراف على البنوك” ضرورة التدخل لسد هذه الفجوة حتى 

يتمكن القطاع المصرفي من الوقوف في وجه غسل األموال.
قامـــت “لجنة بازل” بإصدار عدة مؤشـــرات يجب على البنوك إتباعها حتى 
يتـــم التنفيذ الكامل لسياســـة “أعـــرف عميلك”، ومن أهم مؤشـــرات اللجنة 
قيام البنوك بوضع سياســـة تبين موافقـــة العميل على اإلجراءات الخاصة 
بسياســـة “أعرف عميلـــك”، وإلزامه بتقديم المعلومـــات الخاصة به بطريقة 
تقـــود البنوك للتعرف عليه بصـــورة كاملة، وقيام البنوك بإعداد طريقة يتم 
إتباعهـــا طيلـــة الوقـــت لمتابعـــة الحســـابات ذات المخاطر، واتباع سياســـة 
واضحة يتم تطبيقها لمقابلة إدارة المخاطر المتعلقة بالحسابات المصرفية 

وارتباط هذه السياسات بمكافحة غسل األموال.
اعترفت البنوك بأهمية مؤشرات “لجنة بازل” وتم اعتمادها كمعيار أساسي 
“بنش مارك” التباعه لتفعيل مكافحة غسل األموال. وأشارت اللجنة إلى أن 
المحك في تنفيذ المؤشـــرات يتمثل في ضـــرورة قيام البنوك بوضع لوائح 
داخلية يتم اتباعها بصورة واحدة ومتكاملة. ويبدو أن “لجنة بازل” تنادي 
باإلجـــراءات الموحـــدة نظرا ألن جريمة غســـل األموال تتميـــز بأنها جريمة 
عابـــرة للحدود بســـهولة. وطالبت اللجنـــة الدول بإعادة النظـــر في قوانين 
“ســـرية المعلومات المصرفية” بطريقة تحفظ الحقوق القانونية وال تسمح 
للمجرمين باســـتخدام “الســـرية المصرفية” كمنطلق إلجرامهم. واســـتجابة 
لمطالبـــة لجنـــة بازل، قامـــت الدول بتعديـــل قوانينها للموازنـــة بين حقوق 
العمالء في الســـرية المصرفية وفي نفس الوقت قفل الباب أمام من يريد 
االنتفاع من هذه السرية المخالفة للقانون. وهكذا تردع الجريمة البشعة.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

إنجــاز 16 مليون ســاعة عمــل دون إصابــات مضيعة للوقت

رفع البحرنة في “ألبا” إلى 85 %

باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
لشـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )البـــا(، علي 
البقالي أن نســـبة البحرنة حالًيا 83 % 
مـــن إجمالي القـــوى العاملة بالشـــركة، 
ونهـــدف لرفعهـــا إلى 85 % مـــع نهاية 

العام المقبل 2021.
وأوضـــح البقالـــي للصحافييـــن، علـــى 
هامش أولى جلسات المجلس السنوي 
لعام 2020، منذ تعيينه رئيًسا تنفيذًيا 
باإلنابـــة في العام 2019 أمس صعوبة 
ألن  بالكامـــل  بحرنـــة  نســـبة  تحقيـــق 
طبيعة العمل بالشركة تحتاج لخبرات 
فـــي  حالًيـــا  متوفـــرة  غيـــر  ومهـــارات 
الســـوق المحلية إلدارة بعض األجهزة 
نعمـــل  “ولكننـــا  الدقيقـــة،  والمعـــدات 
وفـــق خطـــة طموحـــة لتهيئـــة الكوادر 

البحرينية وإحاللها محل األجنبية”.
ولفت إلى تسجيل أكثر من 16 مليون 
إصابـــات مضيعـــة  عمـــل دون  ســـاعة 
للوقـــت والتـــي تحققـــت حتـــى اآلن، 
وهـــو إنجـــاز كبيـــر لـــم يـــأت مـــن فراغ 
وإنما نتيجة لبرامج وخطط مدروسة 
مختلـــف  قبـــل  مـــن  مكثفـــة  وجهـــود 
اإلدارات مـــن أجـــل توفيـــر بيئـــة عمل 
آمنـــة لـــكل شـــخص. واألهم مـــن ذلك 
كلـــه أن اإلنجـــاز مـــا كان ليتحقـــق لوال 
أن جانب السالمة يمثل ثقافة وإيماًنا 
لدى كل مسؤول وموظف وعامل في 

الشركة.
وأشـــار البقالـــي إلـــى أنـــه يتـــم المضي 

فـــي مصنع معالجة بقايـــا بطانة خاليا 
الصهـــر مـــن أجـــل تشـــغيله مـــع حلول 
الربـــع األول لعـــام 2021 )وقعـــت ألبـــا 
عقد إيجار لمدة 25 عاًما(، كما أرسيت 
التحتيـــة،  البنيـــة  لتنفيـــذ  مناقصـــة 
وســـيبدأ العمل الفعلـــي للبنى التحتية 
خـــالل شـــهر فبرايـــر المقبـــل، علـــى أن 
ينتهـــي المشـــروع بالكامـــل فـــي الربع 

األول 2021.
وتأثيرهـــا  باألســـعار  يتعلـــق  وفيمـــا 
البقالـــي  أوضـــح  الشـــركة،  أداء  علـــى 
أن الســـوق مـــا زال متقلًبـــا واألســـعار 
متذبذبة، ولكـــن الجانب اإليجابي هو 
أنـــه رغم أن أســـعار األلمنيـــوم ما تزال 
دون المســـتوى المطلوب إال أن أسعار 
عنـــد  بكثيـــر  أفضـــل  باتـــت  األلومينـــا 
280 دوالًرا للطـــن بعـــد أن وصل العام 
2018 إلـــى 700 دوالًرا، مؤكًدا أن هذا 
التحســـن في أسعار األلومينا يعزز من 
جهود تحقيق التوازن التي تخطط له 

إدارة الشركة. 
وجلسة أمس هي األولى ضمن سلسلة 
من الجلســـات التي ســـُتعقد على مدى 
التنفيذيـــة،  اإلدارة  ألعضـــاء  أســـبوع 

والمـــدراء اإلداريين، ومديري الدوائر، 
الدوائـــر  مختلـــف  مـــن  والموظفيـــن 
واألقســـام وذلـــك فـــي قاعـــة الواحـــة 
بالشـــركة. ويتيـــح المجلـــس الســـنوي 
الفرصة المناســـبة للتواصـــل المتبادل 
بشـــكل مباشـــر مـــع موظفـــي الشـــركة 
وهدفهم المشترك بتعزيز أهمية قطاع 

األلمنيوم وإسهاماته تجاه البحرين.
وقال البقالي خالل حديثه للموظفين 
في المجلس الســـنوي لعام 2020 “في 
وقتنا الحالي الـــذي يعتبر التغيير فيه 
هـــو الحقيقـــة الثابتة الوحيـــدة، يجب 
علينا أن نتحلى باالستعداد والجاهزية 
التغيـــرات  مـــع  للتكيـــف  الالزمـــة 
المصاحبة لتقلبات السوق. ومن خالل 
وضـــع توقعاتنـــا لعـــام 2020 – كوكـــب 
السالمة، ما بعد الخط السادس، وإرث 
تايتـــن – فإننا نســـعى لتحقيـــق المزيد 
مـــن النجاحات مع اســـتكمال تشـــغيل 
خط الصهر الســـادس بالكامل، وتعزيز 
إنتاجنا لنحقق 1,540,000 طن متري 

خالل العام 2020، والتركيز المســـتمر 
على مبادرات االســـتدامة المتماشـــية 
وأهداف التنمية االقتصادية للبحرين 
2030”. وأكـــد “نهـــدف لالســـتفادة من 
خط الصهر السادس، والمحافظة على 
اإلنتاجية وإضافـــة %54 على القدرة 
اإلنتاجية للمصنـــع األمر الذي ينعكس 
على أداء الشـــركة، ولدينـــا إيمان كبير 
بالطاقـــات والخبرات التي نمتلكها في 
الشـــركة والتـــي أثبتـــت خالل األشـــهر 
الماضية جدارتها في إدارة أكبر مصهر 
في العالم ما عدا الصين بجودة عالية 
وتقنية ممتازة مع الحفاظ على عنصر 

مهم وهو السالمة”.
تدريـــب  علـــى  الشـــركة  تركيـــز  وأكـــد 
إذ  بمهاراتهـــم،  واالرتقـــاء  الموظفيـــن 
تـــم إكمـــال 1.7 مليون ســـاعة تدريب 
للعمل بمشـــروع خط الصهر الســـادس 
للتوســـعة فـــي العـــام 2019، موضًحـــا 
أنه تم إكمال 450 برنامج تدريبي في 

العام الماضي.

البقالي متحدثا في أولى جلسات المجلس السنوي 2020 أمس

البقالي متحدًثا للصحافيين أمس

واشنطن - أف ب

االقتصاد األميركي يسجل 
145 ألف وظيفة جديدة

واصل االقتصاد األميركي خلق وظائف 
ــمــتــحــدة في  ــات ال ــ ــوالي ــ ــي ال ــدة فـ ــديـ جـ
مع  أخــف  بوتيرة  لكن  الماضي  ديسمبر 

145 ألف وظيفة، وفقا لتقرير حكومي.
ــيــرة الــتــوظــيــفــات بشكل  وتــراجــعــت وت
ملحوظ مقارنة بعام 2018، وفق بيانات 
خلق  البيانات  وأظــهــرت  العمل.  وزارة 
2,1 مليون فرصة عمل ما جعل من العام 

2019 األبطأ وتيرة منذ 2011.
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* مستشار وخبير قانوني

علي الفردان

المحرر االقتصادي

أمل الحامد من عسكر
بدء إنشاء مصنع 

معالجة “بقايا 
الصهر” فبراير 

المقبل
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االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  تداولـــت 
مطـــار  مبنـــى  قاعـــات  لفضـــاءات  صـــورا 
البحريـــن الدولـــي الجديـــد. ومـــن المتوقع 
تشغيل المطار بعد أسابيع وفق تصريحات 
رســـمية ســـابقة. ومـــن مزايا مبنـــى المطار 
الجديد وجود 8 منصات للخدمات الذاتية 
لتســـجيل مغادرة المســـافرين، و36 مكتبا 
للهجـــرة والجـــوازات عنـــد المغـــادرة و34 
مكتبـــا عنـــد الوصـــول، و24 بوابـــة لصعود 
الطائرات، وصالتان لدرجة رجال األعمال، 
و8 أحزمـــة الســـتالم أمتعـــة المســـافرين، 
ومبنى متعدد الطوابق لمواقف الســـيارات 

يستوعب 7000 سيارة.
وبلغت كلفة تطوير المطار قرابة 1.1 مليار  «

دوالر بتمويل مشترك من صندوق أبوظبي 
للتنمية وحكومة البحرين. وتستوعب 

أعمال التوسعة في المشروع 14 مليون 
دينار سنويا.

ســــيــــارة  7000 ــب  ــ ــوع ــ ــت ــ ــس ــ ت مــــــواقــــــف 
70 مكتبا للجوازات و8 أحزمة لألمتعة بالمطار الجديد

أظهــرت صــورة وثيقــة قضائيــة ســعودية حصلــت “البــاد” على نســخة إلكترونيــة منها، وجــود ما تناهــز قيمته 918 مليــون دينار 
بحرينــي مطالبــات مــن قبل مؤسســات حكومية وخاصــة بحرينية في قضية معن الصانع، وهي أكبر قضيــة مطالبات مالية هّزت 

المنطقة على مدى السنوات الماضية.

التنظيـــم  بإعـــادة  قائمـــة  وأشـــارت   
األعمـــال  برجـــل  الخـــاص  المالـــي 
معـــن الصانـــع، والتـــي تضم عشـــرات 
الشـــركات الخليجيـــة وجـــود نحـــو 6 
شـــركات خاصة ومؤسســـة حكومية 
المدرجـــة  الشـــركات  ضمـــن  واحـــدة 
علـــى الئحة المطالبـــات الموجهة ضد 
المليارديـــر الصانـــع، إال أنـــه لـــم يتـــم 

القبول بجميع هذه المطالبات.
التأمينـــات  هيئـــة  القائمـــة  وتضـــم   
االجتماعيـــة بمبلـــع يقـــدر بنحـــو 1.3 
وجـــاءت  ســـعودي،  ريـــال  مليـــون 
المطالبـــة ضمـــن مطالبـــات الشـــركات 
والجهـــات الحكومية التي تم قبولها. 

وضمـــن القائمـــة 5 مطالبـــات تتعلـــق 
بأربعة بنوك مسجلة في البحرين.

 وبلـــغ إجمالـــي المطالبـــات التـــي تـــم 
قبولها مـــن الجهات الدائن البحرينية 
 299 الصانـــع وشـــركاته نحـــو  لمعـــن 

مليون دينار.
بنـــوك  طلبـــات  المحكمـــة  ورفضـــت   
بحرينيـــة تقـــّدر قيمتهـــا بنحـــو 608 
مالييـــن دينـــار، إذ يمكن لهـــذه البنوك 
التظلـــم للمحكمـــة إلدراج المطالبـــات 

للتصويت على قبولها. 
نظـــرت  أن  بعـــد  القائمـــة  وجـــاءت   
المحكمـــة فـــي القرار الصـــادر بدعوى 
بـــن  معـــن  مـــن  المقامـــة  اإلفـــالس 

ســـعد  وشـــركة  الصائـــغ  عبدالواحـــد 
والخدمـــات  والمقـــاوالت  للتجـــارة 
افتتـــاح إجـــراء  تـــم  الماليـــة، حيـــث 
وتعييـــن  المالـــي  التنظيـــم  إعـــادة 
قـــدم قائمـــة  الـــذي  للتفليســـة  أميـــن 
بمطالبات الدائنين للجهات القضائية 
بالســـعودية، إذ تـــم إبـــالغ مـــن تمـــت 
التوصيـــة برفض مطالبته أو بعرضها 
علـــى خبيـــر أن يتقـــّدم إلـــى الدائـــرة 
التجارية األولـــى بالمحكمة التجارية 
بالدمام باعتراضه، إذ درست الدائرة 
قائمة المطالبات المقدمة والتوصيات 
الواردة فيهـــا واالعتراضات، وعقدت 

جلسة الشهر الشهر الماضي.

التظلم إمــكــان  مــع  رفضت  الــدعــاوى  نصف  مــن  أكثر 
“التأمينات” و5 بنوك تطالب الصانع بـ 912 مليون دينار

شـــارك وزيـــر النفـــط، الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفة، في فعاليـــات المؤتمر 
العالمي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول 
)IPTC 2020( الـــذي يعقـــد خـــالل الفترة 
13 – 15 يناير 2020 في المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة تحـــت شـــعار “نحو 
رؤيـــة مزدهـــرة: عصـــر جديـــد للطاقـــة”، 
تحـــت رعايـــة كريمة من لـــدن ولي العهد 
وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الدفـــاع، صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد 
سعود، وبمشاركة أكثر من 8000 مشارك 
مـــن وزراء الطاقـــة والبترول والرؤســـاء 
والمتخصصين  والمهندسين  التنفيذيين 
والفنييـــن والمهتميـــن مـــن مختلف دول 
العالـــم والـــذي يهـــدف هـــذا المؤتمـــر إلى 
تبـــادل اآلراء والنقـــاش حـــول مختلـــف 
المواضيـــع المتعلقـــة بهـــذا القطاع فضال 

عن تبادل المعرفـــة والخبرات واالطالع 
علـــى أحـــدث ما توصلـــت إليـــه التقنيات 
الحيـــوي  المجـــال  هـــذا  فـــي  الحديثـــة 

والمهم.
 ونّظـــم هـــذا الحـــدث العالمـــي الجمعيـــة 
 ،)AAPG( األميركية لجيولوجي البترول
والرابطـــة األوروبية لعلمـــاء الجيولوجيا 
وجمعيـــة   ،)EAGE( والمهنـــدس 
 ،)SEG( الجيوفيزيائيين االستكشافيين 

.)SPE( وجمعية مهندسي البترول
 وأعـــرب وزيـــر النفط عن خالص شـــكره 

وتقديره على الدعوة الكريمة من نظيره 
صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز 
الطاقـــة  وزيـــر  ســـعود  آل  ســـلمان  بـــن 
الســـعودي للمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث 
العالمـــي بين كبـــار الشـــخصيات المؤثرة 

في صنع القرارات ذات العالقة.
الجلســـة  فـــي  النفـــط   وشـــارك وزيـــر 

الوزارية النقاشـــية، إذ تطّرق فيها إلى 
أهميـــة تطبيـــق التكنولوجيـــا الحديثة 
الطاقـــة  لتاميـــن  الطاقـــة  فـــي قطـــاع 
فـــي ظـــل الظـــروف الصعبة الـــذي يمر 
بهـــا العالم مـــن تأثيرات جيوسياســـية 
واقتصادية وتنافسية شديدة تتطلب 
منا العمل مًعا لتذليل جميع الصعوبات 

بطـــرق  المناســـبة  الحلـــول  وإيحـــاد 
ابتكارية وابداعية تســـتطيع التنافس 
في األســـواق النفطية العالمية، مشيًرا 
إلى أن أســـعار النفط في تذبذب وغير 
مســـتقرة وصعب التكهـــن بها في ظل 
أنـــه  العالميـــة الســـريعة إال  التغيـــرات 
هنـــاك العديـــد مـــن المشـــاريع النفطية 

الطموحة الرامية إلى تطوير وتحسين 
المنتوجـــات النفطيـــة المتطابقـــة مـــع 
العالميـــة منهـــا مشـــروع  المواصفـــات 
تحديـــث مصفـــاة البحرين ومشـــروع 
المصنع الثالث لشركة بناغاز ومشروع 
مرفأ الغاز المسال غيرها من المشاريع 

الحيوية في البحرين.

التصدي لظاهرة التغيرات المناخية

اســـتخدام  ضـــرورة  الوزيـــر  وأكـــد 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي التصـــدي 
لظاهرة التغيـــرات المناخية التي ُتعدُّ 
موضوع الســـاعة في الوقـــت الراهن؛ 
والذي يســـتحوذ على االهتمام األكبر 
في مناقشـــات الرؤســـاء والوزراء في 
المحافـــل واالجتماعـــات الدولية التي 
لتنفيـــذ  االجتماعـــات  هـــذه  توصـــي 
مشـــروعات تنموية ُمستدامة للتقليل 

من اآلثار الناجمة عن تلوث المناخ.

وزير النفط لدى مشاركته بالجلسات النقاشية للمؤتمر

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط: ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتأمين الطاقة
”IPTC 2020“لـــــــ ــي عــشــر  ــان ــث ال ــمــي  ــعــال ال ــمــؤتــمــر  ال ــيــات  ــا فـــي فــعــال ــارًك ــش م

بــورصــة البحــريــن تعتمـــد قــواعــــد اإلدراج الجــديــدة
أصــدرت بورصــة البحريــن، قواعــد اإلدراج الجديــدة والتــي ســيتم البدء في تطبيقهــا اعتباًرا من اليــوم 13 يناير 2020، 
ا في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة ٣ أشهر لالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة. وسُتمنح الشركات المدرجة حاليًّ

 وسُتطبق قواعد اإلدراج الجديدة 
الماليـــة  األوراق  جميـــع  علـــى 
البورصـــة،  فـــي  ـــا  حاليًّ المدرجـــة 
وتلـــك التـــي ســـيتم إدراجهـــا فـــي 
بورصـــة البحريـــن، حيـــث تهـــدف 
القواعد إلى تنظيـــم عملية تقديم 
الماليـــة  لـــأوراق  طلبـــات اإلدراج 
في البحرين، والتي تشمل شروط 
وتحـــدد  الماليـــة  األوراق  عـــرض 
والعـــرض،  اإلدراج  متطلبـــات 
باإلضافـــة إلى شـــروط ومتطلبات 
تنظـــم  كمـــا  المـــال،  رأس  تغييـــر 
المســـتمرة  االلتزامـــات  القواعـــد 
التـــي  المصـــدرة  الجهـــات  علـــى 

ُأدرجت أوراقها المالية في السوق 
الرئيســـي ووقـــف تـــداول األوراق 
الماليـــة المدرجة وشـــطب األوراق 
الماليـــة المدرجـــة. باإلضافـــة إلـــى 
تنظيـــم إدراج الصناديق المتداولة 
في البورصة وصناديق االســـتثمار 

العقاري.
 وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبورصة 
البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفة “إن طرح قواعد اإلدراج 
الجديـــدة يعـــد جـــزًءا مـــن خطتنا 
نطاًقـــا  األوســـع  االســـتراتيجية 
لمواصلة تطوير ســـوق األسهم من 
أجـــل الحصـــول علـــى الترقية في 

تصنيف سوق األسهم”.
فـــإن  اإلدراج  لقواعـــد  ووفًقـــا   
البورصة ســـتكون نقطـــة االتصال 
أصحـــاب  كافـــة  مـــع  الرئيســـية 
الطلبـــات والمصدريـــن فيما يتعلق 
وااللتزامـــات  اإلدراج  بطلبـــات 
المستمرة، إذ ينبغي على مصدري 
الماليـــة  واألدوات  األوراق 
المهتميـــن بـــاإلدراج فـــي بورصـــة 
البحريـــن تقديـــم طلبـــات اإلدراج 
والمســـتندات المطلوبـــة لبورصـــة 
حيـــث  مباشـــر،  بشـــكل  البحريـــن 
ســـتقوم بورصـــة البحريـــن بعدهـــا 
بمناقشة مخرجات عملية مراجعة 

الطلـــب مع إدارة مراقبة األســـواق 
الماليـــة بمصرف البحرين المركزي 
خـــالل فترة ال تتعدى 28 يوًما من 
تاريـــخ تقديم الطلب، كما ســـتقوم 
البورصـــة بعدهـــا بإبـــالغ مقدمـــي 
المصـــدرة  الجهـــات  مـــن  الطلـــب 
بنتائـــج مراجعـــة الطلـــب التـــي تم 
االتفـــاق عليهـــا مـــع إدارة مراقبـــة 
األسواق المالية بعد إصدار خطاب 

الموافقة على طلب اإلدراج.
 وتحدد قواعد اإلدراج االلتزامات 

علـــى  ينبغـــي  التـــي  المســـتمرة 
المصدريـــن االلتـــزام بهـــا مـــا بعـــد 
فـــي  بمـــا  البورصـــة  فـــي  اإلدراج 
ذلـــك الحفـــاظ على نســـبة تبلغ 10 
% كحـــد أدنـــى لأســـهم المتاحـــة 
األســـهم  إجمالـــي  مـــن  للتـــداول 
الصـــادرة. كما يجب علـــى المصّدر 
توقيـــع اتفاقية إيداع أوراق مالية 
مع شـــركة البحرين للمقاصة، وفًقا 
للمـــادة )94( مـــن قانـــون مصـــرف 
إدراج  قبـــل  المركـــزي  البحريـــن 

األوراق المالية.
 ويجـــوز لبورصـــة البحريـــن فرض 
غرامـــات إداريـــة بشـــكل تقديـــري 
علـــى المصدريـــن لعـــدم االمتثـــال 
لقواعـــد اإلدراج أو أي من القواعد 
والتوجيهـــات  والتشـــريعات 

المطبقة األخـــرى. وقد تم اإلعالن 
استشـــارية  ورقـــة  إصـــدار  عـــن 
اإلداريـــة  المخالفـــات  تتضمـــن 
المقترحـــة على الجهـــات المصدرة 
وتعميمها على األطراف ذات صلة. 
كمـــا تنـــص القواعـــد علـــى وجوب 
الجهـــات  جميـــع  لـــدى  يكـــون  أن 
المصدرة أنظمـــة فعالة وإجراءات 
داخلية لتقديم الشكاوى، من أجل 
التعامل مع الشـــكاوى المقدمة من 
لقواعـــد  وفًقـــا  قبـــل مســـتثمريهم 
المصـــرف المركزي المجلـــد رقم 6 
حول تسوية المنازعات والتحكيم 
حيـــث  التأديبيـــة  واإلجـــراءات 
فـــي  التحقيـــق  لجنـــة  ســـتتلقى 
البورصـــة جميـــع الشـــكاوى التـــي 

تشّكل انتهاًكا لقانون البورصة.

المنامة - بورصة البحرين

منح الشركات 
المدرجة 3 أشهر 
لتعديل أوضاعها
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أكـــد الخبيـــر المصرفـــي عبدالكريـــم 
العالمـــي  االقتصـــاد  أن  بوجيـــري، 
سيشـــهدان  واإلقليمـــي  المحلـــي 
ا خـــالل العـــام الجـــاري مدعوًما  نمـــوًّ
حيـــث  الخارجيـــة،  باالســـتثمارات 
تشير التقارير أن حجم االستثمارات 
الخارجية وفي مقدمتها االســـتثمار 
األميركـــي ســـينمو قليـــالً فـــي العـــام 
2020 ليصـــل فـــي ظـــل التقديـــرات 

العالمية لحجم الرساميل المستثمرة 
بــــ نحو 1.2 تريليون دوالر، 6 % )أي 
72 بليون( منها ســـتكون في أسواق 

دول مجلس التعاون.
 أمـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، فمن 
المتوقع بالطبع أن تســـتفيد البحرين 
االســـتثمارية  التدفقـــات  هـــذه  مـــن 
المباشـــرة مـــن الخـــارج، وقـــد تكون 
حصة البحرين أقل مما قد تكون في 
دول التعـــاون األخـــرى بحكـــم صغر 

حجـــم ســـوقها، غيـــر “أننـــا نتوّقع أن 
تؤدي حزمة اإلجراءات االقتصادية 
والماليـــة التـــي بـــدأت الحكومة في 
تنفيذهـــا، إلـــى خلـــق جاذبيـــة اكبـــر 
الســـتقطاب المزيد من االستثمارات 
فـــي  غايـــة  أمـــر  وهـــو  الخارجيـــة، 
األهمية، كما ستعّزز تلك الحزمة من 
اإلجراءات تدفق استقطاب رؤوس 
األموال المحلية إلى االســـتثمار في 

السوق المحلي.

 لقـــد كان لتنفيـــذ برنامـــج التـــوازن 
المالـــي فـــي البحريـــن صـــدى جيـــد 
على وقـــع االقتصاد الوطنـــي، وكان 
اإلجـــراءات  بعـــض  أخـــذ  مـــن  البـــد 
والخطوات والمعالجات والسياسات 
اآلراء  اختلفـــت  مهمـــا  االقتصاديـــة 
والتغيرات بشأنها، مثل سياسة رفع 
الدعـــم عـــن بعـــض الســـلع، وتوجيـــه 
وفـــرض  رشـــيد،  بشـــكل  الدعـــم 
الضرائـــب، وهـــي أدوات وسياســـات 

إصالحية تضعها المنظمات العالمية 
أداء  تراقـــب  حيـــن  حســـبانها  فـــي 
اقتصـــادات الـــدول، ثم علـــى ضوئها 
تقـــوم بتحديـــد التصنيـــف االئتماني 

للدول”. 
الوطنـــي  الدخـــل  “أن  وأضـــاف   
للبحريـــن قـــد ســـجل ارتفاًعا بنســـبة 
1.6 % تقريًبـــا في عام 2019، وهي 
على الرغم من أنها نســـبة متواضعة 

إال أنها تعد مؤشًرا جيًدا”.

بوجيري: اإلصالحات الحكومية ستحفز االنتعاش االقتصادي

راشد الغائبعلي الفردان

أكثر من 8000 
مشارك بالمؤتمر 

العالمي الثاني عشر 
لتكنولوجيا البترول

عبدالكريم بوجيري

المحرر االقتصادي
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“المركزي” يعرض خطته للتحول الرقمي
التقنية لــلــتــطــورات  ــة  ــي ــال ــم ال الــمــؤســســات  مــواكــبــة  بـــهـــدف 

عقـــد مصرف البحرين المركزي ورشـــة 
االســـتراتيجية  الخطـــة  حـــول  عمـــل 
للمصـــرف للتحـــول الرقمـــي، وذلك في 
إطـــار العمـــل علـــى تنفيـــذ التوجيهـــات 
الســـامية لعاهل البـــاد حضرة صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
مـــع  للتعامـــل  لاســـتعداد  خليفـــة، 
متطلبـــات االقتصـــاد الرقمـــي والذكاء 

االصطناعي. 
وعقـــدت الورشـــة في تاريـــخ 13 يناير 
كلـــوب  الكابيتـــال  مقـــر  فـــي   2020
رشـــيد  المحافـــظ  بحضـــور  البحريـــن، 
لـــدى  التنفيذيـــة  واإلدارة  المعـــراج، 
مصـــرف البحريـــن المركزي، ومشـــاركة 
أكثـــر مـــن 100 ممثـــل مـــن مؤسســـات 

القطاع المالي في المملكة.
لخطـــة  تفاصيـــل  الورشـــة  وتضمنـــت 

العمل ورؤية المصرف للتحول الرقمي 
والمشاريع التي ينوي المصرف تنفيذها 
إلدخـــال احـــدث المنتجات فـــي أنظمة 
المدفوعـــات والتســـويات اإللكترونيـــة 
بما يساعد على التحول التدريجي الى 
أنظمة رقميـــة والتقليل من اســـتخدام 

النقـــد في المعامـــات المالية بما يؤدي 
الى تسهيل تقديم الخدمات المصرفية 

لألفراد والمؤسسات. 
ويهـــدف المصـــرف مـــن هـــذه الخطـــة 
توضيـــح الموقـــف للمؤسســـات المالية 
بشـــأن البرامـــج المســـتقبلية للمصـــرف 

فـــي هـــذا المجـــال ومـــن ثـــم تشـــجيع 
هـــذه المؤسســـات علـــى اإلســـراع فـــي 
االنتقـــال الـــى هـــذه المرحلـــة ومواكبة 
التطـــورات التقنيـــة بمـــا يعـــود بالفائدة 
على االقتصـــاد الوطني ويتماشـــى مع 

افضل الممارسات العالمية.
وفـــي هـــذا الســـياق فقد قـــام المصرف 
وضمـــن الرؤية االســـتراتيجية للتحول 
للتكنولوجيـــا  الرقمـــي بإنشـــاء وحـــدة 
الماليـــة واالبتـــكار واســـتحداث البيئـــة 
الرقابية التجريبية للشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجال التقنيـــة المالية والترخيص 
لمؤسســـات ماليـــة فـــي مجـــال الفنتك، 
إضافـــة الـــى ترخيص للبنـــوك الرقمية. 
وســـيواصل المصرف جهـــوده في هذا 
المجـــال بالتنســـيق مـــع القطـــاع المالي 
وتقديـــم كافـــة التســـهيات لترخيـــص 

هذه الخدمات المصرفية الجديدة.

المعراج متحدثا في ورشة العمل

المصرف المركزي

المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اإلصدار رقم 225 
)ISIN BH0005709322( من صكوك السلم اإلسالمية الحكومية 
قصيــرة األجــل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن 

حكومة البحرين.

تبلغ قيمـــة اإلصـــدار 43 مليون 
دينار لفترة اســـتحقاق 91 يومًا 
تبدأ في 15 يناير 2020 إلى 15 

أبريل 2020.
لهـــذه  المتوقـــع  العائـــد  ويبلـــغ 

مقارنـــة   %  2.61 الصكـــوك 
بســـعر 2.56% لإلصدار السابق 
بتاريخ 18 ديسمبر 2019، علما 
أنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 190 %.

43 مليون دينار لصكوك سلم قصيرة األجل

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات فــي جلســة المناقصات والمزايــدات أمس 
مناقصة المرحلة األولى من مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري بتمويل من 
الصندوق الســعودي للتنمية، تقدم إليها عطاء وحيد لشــركة “أزميل للمقاوالت - داون 

تاون للمقاوالت جي في” بنحو 1.99 مليون دينار.

وتشـــتمل المناقصـــة، علـــى أعمـــال الـــردم 
إلنشـــاء ممـــرات الخدمـــات الازمـــة تابعـــة 
لألعمـــال التحضيرية لمد خطوط الكهرباء 
بعـــرض يبلـــغ 20 متـــًرا، مـــع قنـــاة تصريف 
حجرية بين الممـــرات وغيرها من األعمال 
المذكـــورة فـــي وثائـــق المناقصـــة، ويمتـــد 

بطول تقريبي يبلغ 9.3 ألف متر.
بالـــوزارة  البلديـــات  كمـــا طرحـــت شـــؤون 
مناقصة لشـــراء محرقة جديدة الستخدام 
إليهـــا عطـــاءان  البيطـــري تقـــدم  المحجـــر 
أقلهمـــا بنحـــو 46.2 ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا 

بقرابة 118.1 ألف دينار.
وكذلك طرحت شـــؤون األشـــغال بالوزارة 

مناقصـــة مشـــروع تصريـــف ميـــاه األمطار 
في شـــمال جزيرة أم النعســـان تقـــدم إليها 
9 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 200.6 ألف دينار 
وأكبرها بقرابة 363.5 ألف دينار. ويشتمل 
رئيســـة،  تنفيـــذ خطـــوط  علـــى  المشـــروع 
فرعيـــة ومحطة رفع لتجمـــع مياه األمطار. 
وهـــذه الخطـــوط ســـتخدم أساًســـا الجـــزء 

الشمالي الشرقي من جزيرة أم النعسان.
وقـــد فتـــح المجلـــس أمـــس 11 مناقصـــة 
تابعـــة لــــ6 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 122 
تعليـــق عطاءيـــن  تـــم  فـــي حيـــن  عطـــاء، 
تابعيـــن لمناقصـــة وحيـــدة. وبلـــغ مجموع 
أقـــل العطاءات المقدمـــة نحو 3.04 مليون 

دينار.
وفتح المجلـــس مناقصتين لهيئة الكهرباء 
والمـــاء، أولهما للدعـــوة لتأهيـــل المقاولين 
ألعمـــال  والجـــدد(  )الحالييـــن  المحلييـــن 
العقـــود الزمنيـــة فـــي إدارة توزيـــع الميـــاه 
والثانيـــة  فنيـــا،  عطـــاء   65 إليهـــا  تقـــدم 
والتخطيـــط  الدراســـات  إلدارة  مناقصـــة 
للتأهيل المســـبق لمقاولي األعمال المدنية 
الخاصة ببنـــاء محطات نقل الكهرباء جهد 
132 كيلوفولت تقدم إليها 21 عطاء فنيا.

كما تم فتح مناقصتين لوزارة المواصات 
واالتصاالت، أولهمـــا لنقل األموال الخاصة 
بالـــوزارة من عـــدة مواقع إلـــى البنوك لمدة 
4 ســـنوات تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد بنحو 
127.7 ألف دينار، والثانية لتوريد وصيانة 
مكيفات معـــرض البحرين الدولي للطيران 
2020 تقـــدم إليهـــا 7 عطـــاءات أقلها بنحو 

136.7 ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلس مناقصتين لشـــركة 

“بابكـــو”، أولهمـــا لتوريد وتركيـــب وإدخال 
في الخدمة مركز تحكم بالمحركات خاص 
 480 بقـــوة  العاملـــة  الفرعيـــة  بالمحطـــات 
فولت وذلك لمبنى القوى والمرافق الجديد 
فـــي الشـــركة تقـــدم إليها 6 عطـــاءات أقلها 
بنحـــو 87.9 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوريـــد 
نظـــام الكشـــف عـــن الحريـــق تقـــدم إليهـــا 

عطاءان أقلهما بنحو 158.1 ألف دينار.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتحـــت مناقصـــة لمركز 
البحريـــن لتنمية الصناعات الناشـــئة )رواد( 
بمجمـــع ســـترة لتوفير حراس أمـــن لمجمع 
ســـترة التجاري تقدم إليها 7 عطاءات علق 
اثنـــان منهـــا وأقل عطاء بنحـــو 261.4 ألف 
دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة 387.8 ألـــف دينار، 
ومناقصـــة للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
لتنفيـــذ الحمـــات التوعويـــة للمجتمـــع في 
مجـــال الفضـــاء وعلومه للعاميـــن )2020 - 
2021( تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 29.8 

ألف دينار.

مليونا دينار إلنشاء شارع جنوب البحرين الدائري
ــار ديــن ألـــف   200.6 بــــ  ــعــســان  ــن ال أم  جـــزيـــرة  ــال  ــم ش ــار  ــطـ األمـ ــاه  ــي م تــصــريــف 

البــرد يسبــب فــوضــى بمــالبـــس البحـــرينييــــن
خـــال  المفاجـــئ  البـــرد  هبـــوط  تســـبب 
اليوميـــن الماضيين بفوضـــى مابس عند 
البحرينييـــن. أخـــرج كثيرون الشـــتوي من 
“الكبـــت” وأزالوا عنه الغبار وارتدوه كيفما 
اتفق. المضحك باألمر أنك تجد الشـــخص 
“كاشـــخ” بثـــوب ناصـــع البيـــاض أو بألوان 
الشـــتاء مـــع غتـــرة “منّشـــية”، و”يلـــق لق”، 
فيمـــا يضع فوق أكتافه ســـترة بلون نشـــاز 
ال تتناســـب مع لبسته، أو غير مكوية، وقد 
تكون “سويتر رياضة” يعود ألحد األبناء.

هـــؤالء ال يامون عندما ال يتجهزون للبرد 
بمابس مناســـبة، فجميعنا يعلم أن األيام 
الباردة في البحرين ال تتجاوز الـ 10 أو 20 
يوما علـــى أكثر تقدير، وقد تأتي متفرقة. 
ويجمـــع كثيـــرون “لماذا التعنـــي والتجهيز 

من أجل بضع أيام وقد ال تأتي”.

محمد الحداد، موظف في إحدى الوزارات 
انطبـــق عليـــه حديثنـــا، كان يرتـــدي ثوبـــا 
رصاصيـــا جميا وغترة حمـــراء انجليزية 
فخمـــة، ويلبـــس فوقهما جاكيـــت رياضي 
مقلـــم باألســـود واألصفـــر ال يتناســـب مـــع 

هيئته.
وقال وهو يضحك “أعرف أن شـــكلي مش 
وال بـــد، لكننـــي فوجئت عنـــد خروجي من 
المنزل الساعة السادســـة والنصف صباحا 
البيـــت،  إلـــى  فرجعـــت  الطقـــس،  ببـــرودة 
وجدتـــه أمامـــي فارتديتـــه دون تخطيط، 

وسأقلعه عند وصولي المكتب”.

وتابـــع “يـــا أخي لم نشـــهد البرد هـــذا العام 
إال أمـــس وأول أمـــس وفي فتـــرة الصباح 
والمســـاء فقـــط، )...( هـــل يســـتدعي األمر 

شراء مابس شتوية؟، ال أعتقد ذلك”.
وأضاف الحداد “معظمنا ال يهتم بالمابس 
الشـــتوية إال إذا كان مـــن الذين يســـافرون 
فهـــو يحتاجهـــا فـــي البلـــدان البـــاردة التي 
ال  البيـــت  فـــي  نحـــن   )...( إليهـــا،  يذهـــب 

نشتريها إال لألطفال”.
وأيـــد رائد عبدالوهاب ما جـــاء به الحداد، 
مؤكـــدا أنـــه يكتفـــي بفصل الشـــتاء بثياب 
ملونـــة كاألســـود والرصاصـــي، فـــي حيـــن 
تبقـــى طريقتـــه باللبـــس كمـــا هـــي، ثـــوب 
وغترة، وإذا كان الطقس باردا زيادة يمكن 

أن أرتدي صديرية )فيست(.
وزاد “لكن بصراحة ليلة أمس كنت خارجا 
ببعـــض  وشـــعرت  األصدقـــاء  بعـــض  مـــع 
رســـمية  بدلـــة  جاكيـــت  فارتديـــت  البـــرد 

فـــوق الثـــوب، )...( كان منظـــري مضحـــكا، 
خصوصا أنه لم يكن مكويا، كوني لبســـته 

على عجل”.
لكن لجمال أحمـــد رأي آخر، حيث بين أنه 
يحـــب األجـــواء الشـــتوية، وينتظـــر البـــرد 
بفـــارغ الصبـــر، مضيفا، ممازحـــا: “لدي من 

المابس ما يكفي الرتدائها في موسكو”.
وقـــال “بطبيعتي ال أتحمل البـــرد لذا دائما 
أموري جاهزة ســـواء بالدوام أو بالخروج 
مع األصدقاء، فأنا اعتني بمظهري وأحب 

مابس الصوف والجاكيتات القطنية”. 
وتحـــاول محال المابس المنتشـــرة في 

تغييـــر واجهاتهـــا  المجمعـــات واألســـواق 
بمـــا يتناســـب مـــع الشـــتاء، حيـــث تعرض 
بضاعتهـــا وتقدم مـــا لديها ويبقـــى الطلب 

سيد الموقف.
تقـــول العاملـــة بمحـــل لبيـــع المابـــس في 
مجمـــع الواحـــة تدعـــى حنان “ينشـــط بيع 

المابس الشتوية عندما يأتي البرد بشكل 
مفاجـــئ، فقرار الشـــراء يرتبـــط بردة فعل 

آنية”.
وأوضحت أن المبيعات ارتفعت 

بنســـبة %10 نهاية األســـبوع 
الماضـــي حتى يـــوم أمس، 
فصعـــدت  البـــرد  زاد   )...(

المبيعات”.

قالوا ضاحكين: 
نرتدي “الجاكيت 

كيفما اتفق”!
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المحرر االقتصادي

أمل الحامد

أعلنـــت شـــركة االســـتثمارات العالميـــة 
آركابيتـــا، أمس، عن اســـتحواذها على 
حصـــة ســـيطرة فـــي شـــركة وايســـت 
Waste Harmon-  هارمونيكـــس
فـــي تقديـــم حلـــول  المتخصصـــة   ics
إدارة النفايـــات الشـــاملة بالتكنولوجيا 
المتقدمة للشـــركات الكبـــرى في جميع 

أنحاء أميركا الشمالية.
 تأسســـت وايســـت هارمونيكـــس فـــي 

العـــام 2001، لتصبح اليوم إحدى أكبر 
شـــركات إدارة النفايـــات فـــي الواليات 
المتحـــدة، وهـــي تقـــدم خدمـــات جمع 
األميركيـــة  الواليـــات  فـــي  النفايـــات 
الخمسين، باإلضافة إلى كندا وبويرتو 
ريكـــو وغـــوام من خـــال شـــبكة تضم 

أكثر من 5,000 وكيل بيع.
 وأعـــرب الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
عـــن  عبدالملـــك،  عاطـــف  آركابيتـــا، 
هارمونيكـــس  وايســـت  بنمـــو  تفاؤلـــه 

قائـــاً: “إن آركابيتـــا ســـتعمل من خال 
علـــى  االســـتثمارية  اســـتراتيجيتها 
مســـاعدة وايســـت هارمونيكـــس على 
تطويـــر منتجاتهـــا وخدماتهـــا وتنميـــة 
أعمالهـــا وقاعـــدة عمائهـــا، فضـــاً عن 
ومهمـــة  أساســـية  خدمـــات  تقديـــم 
نحـــن  الممتـــازة.  الكبـــرى  للشـــركات 
ا الســـتثمارنا في هذه  متحمســـون جدًّ
الشـــركة الرائدة ونرى أنها تمثل فرصة 

كبيرة لمساهمينا ومستثمرينا”.

التنفيـــذي لاســـتثمار  الرئيـــس  وقـــال 
بمجموعـــة آركابيتـــا، مارتـــن تـــان “إن 
تقدمهـــا  التـــي  المتنوعـــة  الخدمـــات 
وايســـت هارمونيكـــس بموجـــب عقود 
لســـنوات متعـــددة تعزز نمـــوذج أعمال 
الشـــركة القائـــم على تحقيـــق إيرادات 
متكررة ومســـتقرة دون التأثر بعوامل 
الدورة االقتصادية، وهي من الشركات 
القليلـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة التي 
تقـــدم خدمات وحلـــول إدارة النفايات 

الشاملة”.
 ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة وايســـت هارمونيكس، مايكل 
هيس “إن آركابيتا هي الشريك المثالي 
أنشـــطتنا  وتوســـعة  أعمالنـــا  لتنميـــة 
وتحقيق أهدافنا في السنوات القادمة، 
وستساعدنا بخبراتها الواسعة وفريق 
تحســـين  علـــى  المتمـــرس  إدارتهـــا 
المرافـــق  إدارة  قطـــاع  فـــي  خدماتنـــا 

لتلبية مختلف احتياجات عمائنا”.

“آركابيتــا” تستحــوذ علــى “وايســت هــارمونيكــس” األميــركيــة

عاطف عبدالملك

المنامة - آركابيتا

خالل جلسة المناقصات والمزايدات أمس
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )2669( لسنة 2019 

بشان تحويل فرع  مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية 
محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية كيه اوفشور ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشان تغيير االسم التجاري لشركة ابو وليدين لتحليه المياه 
والتسويق ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

)CR2019-175567( إعالن رقم
بشان تحويل شركة الشخص الواحد  الى شركة ذات 

مسئولية محدودة تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السيد صالح 
عبــد الصاحــب عبــد هللا علــي الصائــغ المالك ل عرب كوم للتجارة انترناشــونال  )مؤسســة 
فردية (  والمسجلة بموجب القيد رقم 57961 طالبا تحويل فرع من     المؤسسة الفردية 
والمســجل باســم تجــاري لفــت كليــك للتجــارة ورقــم القيــد 11-57961  الــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة براســمال وقــدره  3000  دينــار بحرينــي لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم :
-1    صالح عبد الصاحب عبد هللا علي الصائغ

NAJEEB VILANGIL    2-
RAFEEK PEEDIKA PARAMBATH    3-

PUZHAKKAL PARAMBATH ABOULIALEEL    4-

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد شــركة / مــور ســتيفينز – تضامــن مهنية متخصصــة باعتبارها 

ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م  اوفشــور  كيــه  لشــركة  القانونــي  المصفــي 

مسئولية محدودة     بموجب القيد رقم130564، طالبا إشهار انتهاء أعمال 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم 

اليهــا الســادة اصحاب شــركة ابو وليديــن لتحليه المياه والتســويق ش.ش 

.و المســجلة بموجــب القيــد 130895-1 طالبيــن تغييــر االســم التجاري من 

ابو وليدين لتحليه المياه والتسويق ش.ش.و الى شركة ملكاوي للتسويق 

ش.ش.و لمالكها زيد ملكاوي

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم الى االدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم اليهــا مالــك 

شــركة بالنيت جيم ش.ش.و لمالكها نيشــاج يوســف مادايكولمانيل   والمســجلة بموجب 

القيد رقم 1 - 127795 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة  الى شــركة ذات 

مسئولية محدودة براسمال وقدره  1.000 دينار بحريني بين كل من :

NISHAJ YOUSUF MADAYIKOLMANNIL    1-

MUHAMMED RAFI THOTTUPARAMBATH     2-

القيد : 57961 

 تاريخ: 12/1/2020

القيد : 130564 

 تاريخ: 12/1/2020

القيد : 1-130895 

 تاريخ: 29/12/2019

القيد : 1-127795 

 تاريخ:2019-12-31

قيد رقم: 8-57400

قيد رقم: 7-10506

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

)CR2020-5552( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

)CR2020-4963( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .زمزم علي محمد جناحي

االسم التجاري الحالي  : صالون سوسي للتجميل
االســـــم التجـــاري الجديد:   صالون رتاج للتجميل

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: علي موسى محمد الصائغ

االسم التجاري الحالي: علي الصائغ لخدمات السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد: كراج الصايغ

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد  عبد العال الخليج للتدقيق نيابة 
عــن ريتيــل اكســبرس ذ.م.م    بموجب القيــد رقم 66288، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون 
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

بناء على قرار الشركاء في  شركة الراشد سبيشاليتي ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقم 71602 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ 

جاسم محمد يوسف اسد  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39642223 )973+(
NEWCO@MSBAHRAIN.COM

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد  /رمــزي يوســف عبــد هللا محمد علي العوضي  باعتبــاره المصفي القانوني 

لشركة سمرالند للتصاميم الداخليه والمقاوالت الكهربائية  ذ.م.م

، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 128398، طالبا 

إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل 

التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

بناء على قرار  المالك لشركة بثينة عايش للتصميم الجرافيكي ش.ش.و لمالكتها بثينه 
محمــود حســن حســين عايــش المســجلة بموجــب القيــد رقــم 114080بتصفية الشــركة 

اختياريا وتعيين السادة/   بثينه محمود حسن حسين عايش مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  السيدة :   بثينه محمود حسن حسين عايش

رقم الموبايل: 33348444 )973+(
ABDULLA.1@MSN.COM

بناء على قرار الشركاء في    شركة بن فالح القابضة ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد  رقم 1 - 124444  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ 

محمد فالح السيد سعيد خليل هاشم مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد فالح السيد سعيد خليل هاشم

رقم الموبايل: 66665543 )973+(

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 

إليها السيد / السيد صادق جالل شبر علي هاشم احمد  باعتباره المصفي 

ســنمار لمقاوالت البناء ش..ش. ولمالكها الســيد صادق  القانوني لشــركة 

110051- جالل شــبر ، المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد 

رقم  طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 

1 مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم    لسنة2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة الراشد سبيشاليتي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 71602

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
سمرالند للتصاميم الداخليه والمقاوالت الكهربائية  ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة بثينة عايش للتصميم الجرافيكي ش.ش.و لمالكتها بثينه محمود حسن 
حسين عايش

سجل تجاري رقم 114080

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة بن فالح القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 124444-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن لسنة2018  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سنمار لمقاوالت البناء ش..ش. ولمالكها السيد صادق جالل شبر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-4791( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا علــي درويــش علي رضــا بتحويــل المحــل التجاري التالــي: إلى 

باسمه ابراهيم جعفر مهدي

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

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

رقم القيد

٤-٤٧٠١٤

االسم التجاري

فرجينيا للطيور
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ســقوط جرحــى برصــاص األمن فــي طهــران ومــدن أخرى

إيران... خروج المحتجين لليوم الثالث

أظهـــرت مقاطـــع فيديـــو نشـــرت من 
داخـــل إيران علـــى مواقـــع التواصل 
محتجيـــن  احتشـــاد  االجتماعـــي، 
إيرانيين أمـــس اإلثنين في العاصمة 
طهـــران، وذلـــك لليـــوم الثالـــث علـــى 
مـــن  عـــام  غضـــب  وســـط  التوالـــي 
اعتـــراف الجيـــش بإســـقاط الطائـــرة 

األوكرانية األسبوع الماضي.
وردد العشـــرات في إحـــدى جامعات 
نخبتنـــا  “قتلـــوا  هتافـــات  طهـــران 
فـــي  ديـــن”،  برجـــال  واســـتبدلوهم 
الطائـــرة  إســـقاط  علـــى  احتجـــاج 
التـــي ُقتـــل كل مـــن كان علـــى متنها، 
وعددهم 176 شخصا، بعضهم طلبة 

إيرانيون.
كما أظهرت اللقطات وجود العشرات 
من أفـــراد شـــرطة مكافحة الشـــغب 

في منطقة أخرى من طهران.
كمـــا ُنظمـــت احتجاجات فـــي كرمان 
القـــدس  فيلـــق  قائـــد  رأس  مســـقط 
فـــي الحرس الثوري اإليراني قاســـم 
ســـليماني الذي ُقتـــل أخيرا في غارة 
أميركية في العـــراق، تطالب برحيل 
وهتـــف  خامنئـــي.  علـــي  المرشـــد 
“المـــوت  كرمـــان  فـــي  المحتجـــون 
لوالية الفقيه على كل هذا اإلجرام”.

وأكـــد موقـــع “إيـــران إنترناشـــيونال” 

إصابـــة عـــدة أشـــخاص بجـــروح إثر 
إطالق قـــوات األمـــن الرصاص على 
المتظاهريـــن المشـــاركين فـــي تأبين 
فـــي  األوكرانيـــة  الطائـــرة  ضحايـــا 

طهران ومدن أخرى أمس.
من جهته، صرح قائد شرطة طهران 
أمـــس، أنه تلقـــى توجيهـــات “بضبط 
التظاهـــرات  فـــي مواجهـــة  النفـــس” 
الغاضبـــة ضد الســـلطات التي تجري 

منذ مساء السبت.
وقـــال الجنـــرال حســـين رحيمي في 
تصريحات بثها التلفزيون الحكومي 

إن “الشرطة عاملت األشخاص الذين 
تجمعوا بصبر وتســـامح. الشرطة لم 
تطلق النار علـــى التجمعات ألن أمرا 
بضبط النفس أعطي لرجال الشرطة 
مقاطـــع  وأظهـــرت  العاصمـــة”.  فـــي 
فيديو نشـــرت علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي فـــي وقـــت متأخـــر مـــن 
مســـاء أمـــس األحـــد، إطـــالق أعيرة 
ناريـــة في محيـــط االحتجاجات في 
مـــن  وبـــركا  بطهـــران  أزادي  ميـــدان 
الدماء على األرض وصورا لمصابين 
يحملهم آخرون. وأظهرت منشورات 

مكافحـــة  زي  فـــي  الشـــرطة  أخـــرى 
الشـــغب تضـــرب المحتجين بالعصي 
في الشـــارع في حيـــن يصيح الناس 
لقطـــات  وأظهـــرت  تضربوهـــم”.  “ال 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  انتشـــرت 
يـــرددون  المحتجيـــن  االجتماعـــي 
للدكتاتـــور”  “المـــوت  يقـــول  هتافـــا 

موجهين غضبهم لخامنئي.
أمـــام  أخـــرى  مجموعـــة  ورددت 
جامعـــة فـــي طهـــران هتافـــا يقول 
عدونـــا  إن  ويقولـــون  “يكذبـــون 

أميركا، عدونا هنا”.

دبي - العربية.نت

متظاهرات إيرانيات يحملن الزهور بينما تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهرة أمام جامعة أمير كبير بطهران )أ ف ب(

مونتريال - أ ف ب

وعد رئيس الوزراء الكندي جاســـتن 
تحطـــم  ضحايـــا  عائـــالت  تـــرودو 
الطائرة األوكرانية في إيران بالعمل 
“بـــال توقـــف حتـــى إحقـــاق العدالة”، 
فـــي  تأبيـــن  حفـــل  خـــالل  وذلـــك 

إدمونتون في غرب كندا األحد.
وفـــي كلمة أمام نحو 1700 شـــخص 
تجمعـــوا فـــي القاعـــة الرياضيـــة في 
تـــرودو  قـــال  إدمونتـــون،  جامعـــة 
“ربمـــا تشـــعرون  لعائـــالت الضحايـــا 
أنكم بمفردكم، لكنكم لســـتم كذلك”. 
إلـــى  بأكملهـــا  “البـــالد  أن  واضـــاف 
جانبكم، هذا المساء وغدا، ولسنوات 

نصـــف  مـــن  أكثـــر  وكان    . مقبلـــة”، 
ضحايـــا تحطـــم الطائـــرة الكندييـــن 
يعيشـــون في مقاطعة ألبيرتا، بينهم 
13 مـــن مدينـــة إدمونتـــون وحدهـــا، 
وأضـــاف  الكنـــدي.   اإلعـــالم  وفـــق 
تـــرودو لجمهـــور يـــذرف الدموع في 
أغلب األحاين “أنتم تمنحوني العزم 
ألطالـــب باســـمكم بإحقـــاق العدالـــة 

ومحاسبة المسؤولين” . 
وأكد تـــرودو مـــن جديد “ســـنواصل 
العمـــل مع شـــركائنا للقيـــام بتحقيق 
شـــفاف وكامل”، مؤكدا “لـــن نتوقف 

حتى نحصل” على أجوبة.

ترودو يتعهد لعائالت ضحايا “األوكرانية” بتحقيق العدالة

عمان - أ ف ب

حذر العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني في مقابلة مع شبكة التلفزيون 
الفرنســية “فرانــس 24” بثــت أمــس مــن عــودة تنظيــم داعــش وصعــوده 

مجددا في الشرق األوسط.

يبدأهـــا  أوروبيـــة  جولـــة  وقبيـــل 
بروكســـل  وتشـــمل  اليـــوم،  الملـــك، 
وستراســـبورغ وباريس حذر عاهل 
“عـــودة  مـــن  المقابلـــة  فـــي  األردن 

وإعادة تأسيس لداعش”.
هاجســـي  “ســـيكون  الملـــك  وقـــال 
خالل المباحثات التي سأجريها في 
أوروبا هو ما شـــهدناه العام الماضي 
من عودة وإعادة تأســـيس لداعش، 
وشـــرق  جنـــوب  فـــي  فقـــط  ليـــس 
سوريا، بل وفي غرب العراق أيضا”.

وأضاف “علينا التعامل مع عودة 
ظهـــور داعش”، مؤكـــدا أن هذا 

“تهديـــد لنا جميعـــا ليس 
فقط فـــي المنطقـــة، بل 

وألوروبا وبقية العالم”.
وأشـــار العاهـــل األردنـــي إلى خروج 
مقاتليـــن أجانب من ســـوريا وإعادة 
تمركزهـــم في ليبيـــا، مؤكدا أنه “من 
قـــرب  بســـبب  األوروبـــي،  المنظـــور 
ســـيكون  هـــذا  أوروبـــا،  مـــن  ليبيـــا 
محـــور نقاش مهم في األيام القليلة 

القادمة”.
وأضـــاف الملـــك أن “عـــدة آالف مـــن 
المقاتليـــن األجانب قد غادروا إدلب 
وانتهـــى بهـــم المطاف فـــي ليبيا، 
وهـــذا أمـــر علينـــا جميعـــا فـــي 
المنطقـــة وعلـــى أصدقائنا في 
أوروبـــا مواجهتـــه في العام 

.”2020

العاهل األردني يحذر من عودة “داعش”

دبي - قناة العربية

ثـــارت، أمس اإلثنين، صدامات بين المتظاهرين وقوات األمن 
العراقية في مدينة الكوت بمحافظة واسط في وسط العراق.
كما حاصر المتظاهرون مقر شرطة مدينة واسط بالمحافظة.
وكانـــت المحافظـــة شـــهدت اشـــتباكات عنيفـــة، أمـــس األول 
األحد، بين المتظاهرين وقوات األمن، ســـقط خاللها عشـــرات 

الجرحى.
هـــذا وأعلـــن مركـــز توثيـــق جرائـــم الحـــرب بالعـــراق، أن عـــدد 
قتلـــى التظاهـــرات بلـــغ 669 قتيـــال، فيمـــا وصل عـــدد جرحى 

االحتجاجات إلى 25 ألف جريح.
وأشـــار المركـــز إلى اعتقال 2800 متظاهـــر حتى اآلن منذ بدء 

االحتجاجات.
وشهدت االحتجاجات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، 
األحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

وســـقط عشـــرات الجرحـــى، األحـــد، أمـــام جامعة واســـط في 
الكوت إثر اشتباكات مع قوات األمن. وأغلقت الجامعة أبوابها 

وتم تعطيل الدراسة.

من احتجاجات العراق

“توثيق جرائم الحــرب”: قتلى االحتجاجات 669 والجرحى 25 ألفا
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات األمن وسط العراق

دبي - العربية.نت

أعلنت قوات الجيش اليمني، االثنين، 
ســـيطرتها علـــى مواقـــع جديـــدة فـــي 
قطابـــر  بمديريـــة  ثابـــت  آل  منطقـــة 
بمحافظـــة صعـــدة، المعقـــل الرئيـــس 
لميليشـــيا الحوثـــي االنقالبية، أقصى 

شمال البالد.
وقـــال قائد لواء صقـــور اليمن العميد 
أحمـــد الطريفـــي، إن قـــوات الجيـــش 
الوطنـــي ســـيطرت علـــى تبـــة “الربـــع” 
وبعـــض التبـــاب المطلـــة علـــى “وادي 
جـــالل” المحاذي لســـوق آل ثابت بعد 
دحـــر ميليشـــيات الحوثـــي وإســـقاط 
العشـــرات مـــن عناصرهـــا بيـــن قتيـــل 

جريح.
وأوضح العميـــد الطريفي أن المعارك 
التـــي دارت بين الجيش والميليشـــيا 
باســـتخدام مختلف األسلحة أسفرت 
عـــن مقتـــل 5 حوثيين، بينهـــم قيادي 
ميدانـــي يكنـــى “أبـــو علـــي”، فيمـــا الذ 

آخرون بالفرار.
وأكد أن عملية التحرير مســـتمرة في 
محـــور آل ثابـــت وســـتمضي بوتيـــرة 
منتظمـــة إلـــى أن يتـــم دحر ميليشـــيا 
االنقـــالب بدءا مـــن معقلهـــا محافظة 
صعدة ووصوال إلى باقي المحافظات 
اليمنيـــة الخاضعـــة لســـلطة الجماعـــة 

اإلرهابية المدعومة من إيران.
إلى ذلك، عقد وفد أوروبي مباحثات 

مع رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، 
معيـــن عبدالملـــك، أمـــس األول، فـــي 
العاصمـــة المؤقتة عدن، الســـتعراض 
جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض، 
وتطابـــق وجهات النظر حول خطورة 
استمرار دعم إيران لميليشيا الحوثي 
كإحـــدى  واســـتخدامها  االنقالبيـــة 
أذرعهـــا اإلرهابيـــة فـــي المنطقة على 

ضوء التطورات العالمية األخيرة.

عناصر من الجيش اليمني “أرشيفية”

وفد أوروبي بعدن يبحث اســتخدام إيران للميليشــيا االنقالبية كــذراع إرهابية
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمعقل الحوثيين

إسالم أباد - أ ف ب

ألغــت محكمــة باكســتانية، أمس، حكم االعــدام الغيابــي الصادر بحق 
الرئيس الســابق برويز مشــرف، مشــيرًة إلى أن المحكمة الخاصة التي 
أدانته بتهمة الخيانة العام الماضي غير دســتورية، وفق ما أفاد مدٍع 

عام مكّلف القضية لوكالة فرانس برس.

وكانـــت تلـــك أول مرة ُيـــدان فيها 
حاكـــم عســـكري ســـابق بالخيانـــة 
في باكستان حيث يتمتع الجيش 
بنفوذ واســـع النطـــاق ويعتبر كبار 
الضبـــاط محصنون مـــن المالحقة 

القضائية.
ووصفـــه  جـــدال،  الحكـــم  وأثـــار 
مشـــرف بأنه “ثأر شـــخصي”، بينما 
أعرب الجيش عن خيبة أمله ازاء 

الحكم.
فـــي  عليـــا  محكمـــة  وأعلنـــت 

مدينـــة الهـــور شـــرق البـــالد 
أمس أن الحكم ضد مشرف 

“غير قانوني”.

وقال المدعي اشـــتياق خان الذي 
يمثـــل الحكومـــة أمـــام المحكمـــة 
لفرانـــس بـــرس “تقديـــم الشـــكوى 
وتشـــكيل هيئة المحكمة واختيار 
فريق االدعاء أمـــور غير قانونية، 
وتـــم اعالن انهـــا غيـــر قانونية)...( 

تّم إلغاء الحكم بكامله”.
وأضـــاف خان ان مشـــرف “اصبح 
رجال حرا. االن لم يعد يوجد حكم 

ضده”.
وأكد محامي الجنرال السابق 
أزهر صديق لصحافيين أمام 
القضـــاء  محكمـــة الهـــور أن 

“ألغى كل شيء”.

القضاء الباكستاني يلغي حكما بإعدام مشرف
موسكو - أ ف ب

أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف، أمــس اإلثنيــن، أن 
المحادثات المرتبطة بوقف إطالق النار بين طرفي النزاع الليبي حققت 
بعــض التقــّدم، لكــن المشــير خليفــة حفتــر طلــب مهلــة إضافية لدراســة 

األمر.

وتأتي محادثات موســـكو في أعقاب 
الرئيســـان  أطلقهـــا  مشـــتركة  دعـــوة 
إردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
لوقـــف  بوتيـــن  فالديميـــر  والروســـي 
إطـــالق النار في ليبيـــا. وقال الفروف 
“حصـــل تقـــّدم معّيـــن” بعـــد محادثات 
موســـكو التـــي شـــاركت فيهـــا تركيـــا 
وروســـيا واســـتمرت نحو 7 ســـاعات. 
وأّكـــد أن رئيس حكومـــة الوفاق فائز 
السّراج ورئيس مجلس الدولة )يوازي 

مجلس أعيان( في طرابلس خالد 
المشـــري “وّقعا للتـــو” على اتفاق 
وقـــف إطالق النـــار. لكـــن حفتر 

الليبـــّي  البرلمـــان  ورئيـــس 

الوقـــت  بعـــض  “طلبـــا  عقيلـــة صالـــح 
اإلضافـــي حتـــى الصباح الّتخـــاذ قرار 
بشـــأن التوقيع على” الوثيقة، بحسب 
الفـــروف. ونقل عنهما مـــع ذلك بأنهما 
“ينظرا بإيجابية إلى الوثيقة”. وتحدد 
النـــار شـــروط  إطـــالق  وقـــف  وثيقـــة 
التنفيـــذ  حّيـــز  دخلـــت  التـــي  الهدنـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح  األحـــد. 
أن  أوغلـــو  تشـــاوش  مولـــود  التركـــي 
مســـؤولية”  “ســـيتحمالن  الطرفيـــن 
وقف إطالق النار الرامي إلطالق 
البـــالد  فـــي  السياســـية  العمليـــة 
فـــور توقيع حفتـــر على 

الوثيقة.

الفروف: تقّدم في المحادثات الليبية

ترامب وميركل يناقشان 
األوضاع األمنية بالمنطقة

واشنطن - رويترز

األبيض  البيت  بــاســم  المتحدث  قــال 
الرئيس  إن  اإلثنين،  أمــس  ديــر،  جــود 
األلمانية  والمستشارة  ترامب  دونالد 
أنــجــيــال مــيــركــل نــاقــشــا يــــوم األحـــد 
األوضــاع األمنية في الشرق األوسط 

وليبيا وقضايا أخرى.
ــوار مــنــفــصــل بين  ــ ــعــد حـ ــك ب ــ ــاء ذل جــ
الــمــاضــي عندما  الــزعــيــمــيــن األســـبـــوع 
الــمــتــوتــر فــيــمــا يتعلق  ــع  ”الـــوضـ بــحــثــا 

بإيران والعراق“.

أعلن زعيم األقلية الجمهورية  «
في مجلس النواب األميركي 

كيفين مكارثي، عن عزمه تقديم 
مشروع قانون إلى المجلس 
يدعم االحتجاجات في إيران. 

وأضاف مكارثي أَن الهدف من 
المشروع هو إظهار الدعم 

للشعب اإليراني في مواجهة 
النظام. وقال عبر حسابه 

على “تويتر”: “سأقدم مشروع 

قرار لدعم المتظاهرين في 
إيران، العالم يراقب، الشعب 
اإليراني بحاجة ألن يعرف أنه 

ليس وحيدا في هذه اللحظة 
المحورية”. وأكد الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، دعمه 
للتظاهرات اإليرانية، وغرد 

باللغة الفارسية محذرا من قتل 
المتظاهرين اإليرانيين وإغالق 

اإلنترنت.

واشنطن - رويترز: دافع الرئيس  «
األميركي دونالد ترامب، صباح 

أمس، عن قراره بقتل القائد 
العسكري اإليراني قاسم سليماني 

قائاًل إن سليماني مّثل تهديدا 

وشيكا للواليات المتحدة، لكنه 
أضاف أيضًا أن ذلك لم يكن ينطوي 
على قدر من األهمية، نظرا لتاريخه 

المروع. وكتب ترامب أن وسائل 
إعالم مخادعة وشركاءهم من 

الديمقراطيين يروجون تقارير، 
مفادها أن الهجوم التالي لإلرهابي 

سليماني لم يكن وشيكا، وأن 
فريق الرئيس لم يكن مجمعا على 

التخلص من سليماني. وأضاف 

ترامب أن التاريخ المروع لسليماني 
مبرر كاٍف لقتله، مؤكدا أن األخير 

كان يخطط لهجوم وشيك، 
وأن ثمة إجماعا بين أفراد فريق 
الرئيس على قرار التخلص منه.

زعيم جمهوري: مشروع قرار لدعم الشعب اإليراني

ترامب يدافع عن قراره بقتل سليماني: تاريخه مروع

أعرب وزير الخارجية األميركي مايك  «
بومبيو عن غضبه من الهجوم على إحدى 

القواعد األميركية وتسببت بإصابات في 

صفوف جنود عراقيين، داعيا السلطات 
العراقية للتحرك ومعاقبة المسؤولين 
عن هذه الهجمات. وتابع بومبيو: “هذه 

االنتهاكات المستمرة لسيادة العراق من 
قبل الجماعات غير الموالية للحكومة 

العراقية يجب أن تنتهي”.

بومبيو: ندين استهداف القاعدة العراقية وندعو للمحاسبة
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توفـــي يـــوم الجمعة أطـــول الزعمـــاء العرب حكما، عـــن عمر ناهـــز 79 عاما، 
خبر مفجع أفاقت عليه ســـلطنة عمان، وعم الحزن كل أنحاء الســـلطنة في 
الســـاعات األولى من فجر يوم السبت، ولم يكن للسلطان قابوس رحمه هللا 
وأســـكنه فســـيح جناته وريث، كما لم ُيعلن قبل وفاته عن تسمية خليفة له، 
وكان أمام مجلس العائلة ثالثة أيام الختيار سلطان جديد، لكن الذي حدث 
هو أن العائلة ارتأت أن تفتح ظرفا مختوما كتب فيه الســـلطان ســـرا اســـم 

من يريد أن يخلفه.
وتجمعـــت حشـــود مـــن الناس أمام مســـجد الســـلطان قابوس فـــي العاصمة 
مســـقط، قبـــل دفن الراحـــل في مقبرة العائلـــة، وقد أدى ابن عمـــه، هيثم بن 

طارق آل سعيد، القسم خليفة له.
بعـــد 50 عامـــًا من العطـــاء ترجل آخـــر القادة المؤسســـين لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي، لقـــد حقق الســـلطان قابـــوس لعمان خالل نصف قـــرن من حكمه 
الكثير، إنجازات في كل المجاالت أحدثت نقلة جعلت من سلطنة عمان بلدا 

أكثر تقدما وانفتاحا وفي أفضل المستويات في كل المحافظات والواليات 
والقرى. وقد تميز رحمه هللا بحكمته وهدوئه وحبه لشـــعبه حتى اســـتطاع 
أن يكســـب محبتهـــم ومحبة واحتـــرام العالم، واســـتطاع بصفاته أن يجعل 

لبالده سياسة مختلفة غير انفعالية تجاه قضايا اإلقليم والعالم.
اختار السلطان قابوس أن تكون لديه عالقات مفتوحة مع العالم، وكما قال 
في أحد تصريحاته: “عمان اليوم غيرها باألمس، فقد تبدل وجهها الشاحب 
ونفضـــت عنهـــا غبار العزلة والجمود وانطلقت تفتـــح أبوابها ونوافذها للنور 

الجديد”.

 أسأل الله أن يغفر له ويرحمه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وتعازينا  «
إلخوتنا في ُعمان، تعازينا لألمة العربية واإلسالمية، تعازينا لكل محب لها. 

نسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس األعلى 
مثوى قائد النهضة الُعمانية.

مشاهد وتحذيرات
المشـــهد األول: مستشـــار وافـــد يعمل فـــي وزارة خدمية قـــام بتوظيف 
زوجته بعد شـــهرين من تســـلمه الوظيفـــة في نفس الـــوزارة، ليس ذلك 
فحســـب، بـــل عمد الختيار وظيفة “مريحة” لها فـــي إدارة بتلك الوزارة، 
والمضحـــك وكما ينقـــل الموظفون أنه يأتي لزيارتها كل يوم في مكتبها 
ليشـــرب قهـــوة الصباح ويســـألها عن حال األوالد ويتفاكـــرون في وجبة 
الغـــداء، كان هللا فـــي عونهمـــا وأعانهمـــا علـــى تحمـــل هـــذه المســـؤولية 

العظيمة!
المشـــهد الثاني: شاب بحريني يحمل شـــهادتي بكالوريوس وماجستير 
فـــي الهندســـة الميكانيكيـــة من جامعـــة بريطانيـــة عريقة، ومشـــهود له 
بالكفاءة والمثابرة ال يزال عاطال عن العمل بالرغم من سعيه ومراجعته 
الشـــركات الوطنيـــة لكنـــه لـــم يلـــق أي تجـــاوب، يحـــدث كل ذلـــك بينمـــا 
الوافـــدون في شـــركاتنا الوطنية يشـــغلون المواقـــع الوظيفية ويمثلون 

شوكًة في طريق المواطن وخنجرًا في خاصرته.
المشـــهد الثالـــث: كـــم نحـــن بحاجـــة حقيقية لدمـــاء جديدة وشـــابة في 
مواقـــع متعـــددة لتطويـــر العمـــل المؤسســـي الـــذي بـــدأ يتســـم بطابعـــه 
الروتيني الممل، فاجعة كبرى عندما تهرم المؤسسات ُمسببًة خلال وتلفا 
في العمل المؤسســـي وتراجعا في أدائه، وُيحذر علماء اإلدارة من هذه 
الحالـــة الخطيرة التي قد ُتصيب المؤسســـات الهرمة المفتقرة إلى بيئة 
خالقـــة، ويؤكدون حتمية موت المؤسســـة وعدم قدرتهـــا على الصمود 

في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

المشهد الرابع: سبق وأثرنا في مقاالت سابقة أننا بحاجة إلى لجنة  «
تدقيق على شهادات ومؤهالت العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي 

والخاص، خصوصا بعد تزايد حاالت التزوير في الشهادات الجامعية 
مؤخرا والتي أصابت الجميع بالصدمة. لدينا معلومات عن وافدين 
يعملون في القطاع الحكومي بمؤهالت متواضعة جداً وال تتناسب 

وخططنا الطموحة نحو الريادة والتطوير في مؤسساتنا.

Abbasnas82@gmail.com

عباس ناصر

وتائر سقوط نظام الماللي تتسارع
مـــا كان باألمس مصدر قـــوة ومناعة لنظام الفاشـــية الدينية الحاكم 
فـــي طهران، أصبح اليوم مصدر ضعف للنظـــام، وبالتالي فإنه يفتح 
أبوابا كثيرة لمصائب وكوارث ســـتنزل علـــى رأس هذا النظام، وهذا 
كلـــه بالضبط ما يمكـــن أن نجده مطابقا لألوضـــاع والتداعيات التي 
ســـتنجم عـــن هالك اإلرهابي قاســـم ســـليماني، حتـــى أن التهديدات 
الجوفـــاء والفارغـــة للنظام ضـــد الواليات المتحدة التـــي كانت فوق 
طاقـــة هـــذا النظام الهزيـــل اآليل للســـقوط وكذلك إعالنـــه االنفعالي 
األحمـــق بالخروج من االتفاق النووي، دلت على أن هذا النظام يريد 

اإلسراع للذهاب إلى هاوية السقوط واالنتهاء في مزبلة التاريخ.
نظـــام الماللي الـــذي خدمته الكثير من الظـــروف واألوضاع الخاصة 
التي مرت بالعالم والمنطقة، ال يعرف أن ما قام ويقوم به بعد إرسال 
الجـــزار ســـليماني إلـــى الجحيم، ســـيرتد عليه ألن العالـــم كله تنفس 
الصعـــداء بعـــد فناء هذا اإلرهابـــي الدموي، والعالم لم يعد كالســـابق 
معنيـــا بهـــذا النظام بعد أن أثبت هســـتيريته المفرطة إلى الحد الذي 
قـــام بإســـقاط طائـــرة مدنية، هـــذا النظام ال يريـــد أن يعلـــم أن زمنه 
الموبـــوء انتهـــى وأن كل األوضاع والظروف واألجواء صارت مهيأة 
لسقوطه والسيما أن المواقف الدولية تزداد صرامة ضده وأن سبل 

خداعه ولعبه على الحبال انتهت إلى غير رجعة.

مشكلة النظام اإليراني الكبرى واألهم كانت وستبقى مع المقاومة  «
اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق وهو يجد نفسه دائما ومهما فعل في 
مواجهة هذه المشكلة، واألنكى من ذلك هو أنه يعلم يقينا أن الشعب 
اإليراني أصبح مقتنعا بأنه ال خالص من النظام إال من خالل المقاومة 

اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق التي أثبتت عزمها وإصرارها على 
إسقاط هذا النظام وعدم القبول بالمساومة وأنصاف الحلول، وهذا ما 

يجعل النظام يشعر بالخوف والرعب، لذلك فإنه وفي غمرة إخفاقاته 
وهزائمه وتراجعاته المستمرة وتزامن ذلك مع إرسال سليماني إلى 

الجحيم، فإن تخبطات هذا النظام وانفعاالته الناجمة عن إصابته 
بحاالت من الهستيرية فإنه ولكونه لم يعد يمتلك كالسابق خيارات 

ومالذات تضمن له نتائج ومحصالت إيجابية ومفيدة وتضمن بقاءه 
واستمراره، فإنه يبادر إلى اتخاذ قرارات ومواقف تزيد كلها من وتيرة 

اإلسراع في سقوطه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

fatin.hamza
@gmail.com

فاتن حمزة

رحيل آخر القادة المؤسسين لمجلس التعاون

تحتفـــي مملكة البحريـــن اليوم )14 يناير( بيوم الدبلوماســـية البحرينية، 
وذلـــك تقديـــرًا لمـــا قدمتـــه الدبلوماســـية البحرينيـــة ودبلوماســـيوها من 
إســـهامات وخدمات ساهمت في رفعة شـــأن المملكة في جميع المحافل 
الدولية، فمهمة تمثيل البحرين أمام المجتمع الدولي مســـؤولية جسيمة 
وعلى من يكلف بها أن يكون شـــخصًا اســـتثنائيًا كما هو الشـــيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.
فعندمـــا ُتذكر الدبلوماســـية البحرينية البد أن ُيذكـــر خالد بن أحمد، ذلك 
الدبلوماســـي المحنك الذي قاد دفة الدبلوماســـية البحرينية لما يربو عن 
الخمســـة عشـــر عامـــًا حمل خاللهـــا على عاتقه مســـؤولية رعايـــة مصالح 
البحريـــن وتمثيلهـــا خالل المؤتمـــرات والمحافل الدوليـــة، خالد بن أحمد 
وزيـــر اســـتثنائي دون أدنى شـــك، ويمتلـــك جميع مقومات الدبلوماســـي 
الناجـــع مـــن فطنـــة وكياســـة وســـرعة بديهـــة ولباقـــة دبلوماســـية، لكـــن 
األهـــم، تلـــك المقاربة التي أتقنها واســـتطاع من خاللها مـــزج البراغماتية 
الدبلوماسية من صراحة وكاريزما إعالمية لتتجسد في شخصه وتفاعله 

مع قضايا ومستجدات الساحة السياسية.
ففي حين يبتعد العديد من المســـؤولين عن المشـــهد اإلعالمي والتفاعل 
مع أبسط القضايا المحلية المتعلقة باختصاصاتهم، وذلك بعدم امتالكهم 

أيـــة حســـابات علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي علـــى ســـبيل المثال، 
باإلضافـــة إلـــى تقنيـــن تصريحاتهـــم وبياناتهـــم اإلعالميـــة التـــي تقتصر 
علـــى الشـــأن المحلي وتمثيل مؤسســـاتهم فقـــط، يحصد خالـــد بن أحمد 
الدرجة الكاملة في التعامل مع وسائل اإلعالم وما يستجد على الساحة 
المحليـــة واإلقليمية، فعلى الرغم من أن تمثيل معاليه يتعدى المؤسســـة 
المسؤول عنها، إذ يعكس في شخصه وكلماته سياسات ومواقف مملكة 
البحرين تجاه العالم والمجتمع الدولي، فهو لم يفرض على نفســـه قيودا 
مصطنعة تجعله يتفادى أو ينمق كلماته اتســـاقًا مع مفهوم الدبلوماســـية 

الكالسيكية.

وفي ذلك تحٍد كبير، فكما ذكرت أن الوزير يمثل مملكة البحرين وتوجهاتها،  «
وجل ما يتحدث به يعكس من خالله توجهات القيادة السياسية في 

المملكة، إال أن خالد بن أحمد تمكن من فن توظيف الدبلوماسية الرصينة 
المدفوعة بالحرص على حماية مقدرات ومصالح المملكة في إطار ثوابت 
القانون الدولي، جاعاًل من نفسه أيقونة دبلوماسية على المستوى الدولي 

وليس اإلقليمي أو المحلي فحسب. هكذا أصبح خالد بن أحمد قامة وقيمة 
دبلوماسية كبيرة سطر أبرز القيم وأعطى أهم الدروس من خالل عمله في 

المجال الدبلوماسي ليكون بين نظرائه في العالم مثااًل يحتذى به.

بدور عدنان

في يوم الدبلوماسية البحرينية

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

للتواصل: 17111483

مناهج دراسية قوية تنمي ثقافة اإلبداع
كولـــي أمـــر تصفحت كتاب اللغة العربية للصـــف الثاني اإلعدادي 
البنتـــي خـــالل فترة االســـتعداد لالمتحانات، رغبة في اكتشـــاف 
أســـلوب الكلمـــة والصياغـــة الســـليمة للمعلومـــة واإلطار الواســـع 
للثقافـــة وألوان طيف اإلبداع، واكتشـــفت حقيقـــة ودون مبالغة 
أن كتبنـــا الدراســـية تعكـــس اإلنجـــازات المتميـــزة التـــي حققتها 
البحريـــن في الحقـــل التعليمـــي والتربوي، ألنها كتـــب تتجه إلى 
ثقافـــة اإلبداع وليـــس ثقافة الذاكرة، فثقافـــة الذاكرة تقوم على 
الحفـــظ، ومعيارها التقليـــد، أما ثقافة اإلبداع فتقوم على الجدل 
والحـــوار ومعيارهـــا االبتكار، ثقافـــة الذاكرة تؤدي إلـــى الجمود، 
بـــل التدهـــور، ألن الطالب إذا قلـــد تقليدا أعمـــى، فالبد أن يكون 
نســـخة أقل من األصل، ومن سيأتي بعده سيكون نفس الشيء، 
أما ثقافة اإلبداع فإنها تؤدي إلى التطور والتقدم على اعتبار أن 
يوم الطالب البد أن يكون أفضل من أمســـه، وغده البد أن يكون 

أحسن من يومه.
ثقافة الذاكرة يســـير فيها الفكر في خط واحد، من المرســـل إلى 

المســـتقبل، ومـــن هنا قد يحـــدث تراكم، لكن ال يحـــدث نمو غالبا، 
أمـــا ثقافـــة اإلبـــداع، فالفكـــر ربمـــا يبدأ مـــن المرســـل ويذهب إلى 
المســـتقبل، لكنـــه يرتد مرة أخرى إلى المرســـل فـــي حركة تغذية 
راجعـــة، ومـــن هنا يحـــدث النمو المطلـــوب والتقدم المنشـــود كما 

يقول أحد األخصائيين.

التعليم عندنا متطور جدا إلى أبعد الحدود ويتفوق على الكثير من  «
البلدان، وهذا أمر يدعو إلى الفخر واالعتزاز، مناهج قوية متميزة 

تهدف إلى بناء شخصية متكاملة، فرحى التعليم في مدارسنا تدور 
في مناخ يقوم على الحوار والنقاش والنقد والتحليل والتعليل 

وإشراك الطالب في الحصول على المادة العلمية، وهذا ما لمسته 
حين أتناقش مع أبنائي في أوقات مذاكرتهم وأستنتج أن كل مادة 

من المواد تنمي الوعي وتفتح األفق أمامهم لإلبداع بعيدا عن 
التقليد والتكرار، وهذا هو المعنى الحقيقي لجودة التربية والتعليم، 

والطرح العصري الذي يتناسب مع رؤية البحرين للريادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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قدم ســيكو بنك رعايته لمســابقة كأس جاللة الملك ومســابقة دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2019 -  2020. 

وعبـــر رئيـــس االتحـــاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره لســـيكو بنـــك 
علـــى رعايتـــه للمســـابقتين، مؤكدا أن 
هذه الرعاية هو امتداد حقيقي لرؤية 
البنـــك للمشـــاركة فـــي دعم األنشـــطة 
بالمملكـــة،  الرياضيـــة  والفعاليـــات 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية للنهوض 
بقطـــاع الشـــباب والرياضة، بمـــا يلبي 
طموحـــات القيادة الرشـــيدة والقيادة 
الرياضـــة للعمـــل فـــي بوتقـــة واحـــدة 
لخدمـــة هـــذا القطـــاع الحيـــوي، الذي 
عـــزز من مكانـــة مملكـــة البحرين على 
خارطة الرياضة القارية والدولية، من 

خـــال ما حققتـــه المنتخبات الوطنية 
فـــي األلعـــاب الرياضيـــة المختلفة من 

إنجازات مشرفة. 
خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأضـــاف   
بنـــك  ســـيكو  رعايـــة  أن  خليفـــة  آل 
للمسابقتين ســـيزيد من عوامل نجاح 
هاتين المســـابقتين، على الشكل الذي 
يخدم تطلعات اتحـــاد الكرة لمواصلة 
الخطـــط والبرامـــج الهادفـــة للنهوض 
بالكـــرة البحرينيـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع 
رؤيـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، لدعـــم تطويـــر 
وارتقاء لعبة كرة القدم. 

 مـــن جهتها، أعرب الرئيـــس التنفيذي 
لســـيكو بنك نجاء الشـــيراوي فخرها 
واعتزازهـــا بتقديم البنك هذه الرعاية 
لمســـابقة كأس جالة الملك ومسابقة 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة 
القـــدم، مثمنـــة الجهـــود الكبيـــرة التي 
يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لدعم قطاع الشـــباب والرياضة 
بالمملكة، مشيدة برؤية سموه لتطوير 

الكرة البحرينية. 
 وأوضحت الشيراوي أن الرعاية تأتي 
فـــي إطـــار اهتمام البنـــك بتفعيل مبدأ 
المســـؤولية االجتماعية تجاه الشباب 
البحرينيـــة،  والرياضـــة  البحرينـــي 
وتطبيقـــا لاســـتراتيجية التي وضعها 

الفعاليـــات  دعـــم  فـــي  جـــزء  لتكـــون 
المعنيـــة بهـــذا القطـــاع، شـــاكرة جهود 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاســـة 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفة في تنفيذ البرامج التي تساهم 
فـــي ترجمـــة توجيهات ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة لرفع مستوى 
الكرة البحرينية ودفعها للتألق. 

البنـــك  أن  الشـــيراوي  وأوضحـــت   
ســـيواصل تقديم كافة أشـــكال الدعم 
لمختلف األنشطة والفعاليات الشبابية 
والرياضـــة، متمنيـــة فـــي الوقـــت ذاته 
كل التوفيـــق والنجـــاح للقائميـــن على 

المسابقتين.
شـــكرها  عـــن  الشـــيراوي  وأعربـــت   
وتقديرها إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على دور ســـموه بدعم 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضي والذي 
يســـير وفق رؤيـــة حكيمة من ســـموه 
نحـــو التطـــور واالزدهار وســـاهم هذا 
الدعم بتحقيـــق العديد من االنجازات 
فـــي المشـــاركات الخارجية الســـابقة، 
متمنيـــة أن تتواصـــل هـــذه االنجازات 

في عامنا الحالي.
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“سيكو بنك” راعًيا لكأس الملك ودوري ناصر بن حمد

نجالء الشيراوي علي بن خليفة

كشـــف رئيـــس االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة الشـــيخ علي بن 
محمد آل خليفة عن تعيين مدرب داركليب البرازيلي “راميريز” 
مســـاعًدا لمـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي األول البرازيلـــي “ســـيرجيو 
فيلوســـو” والذي من المؤمـــل أن يصل البحرين 15 يناير الجاري 

لبدء مهام عمله مع االتحاد.
 وقـــال الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل خليفـــة في تصريـــح خاص لـ 
“البـــاد ســـبورت” إن “راميريز” ســـبق له وأن عمل مع “ســـيرجيو 
فيلوسو” وأن اختيار األول جاء بإيعاز من األخير للعمل معه في 

علـــى الجهـــاز الفني للمنتخـــب األول، وقد تمـــت الموافقة 
طلبه من قبل لجنة المنتخبات بعد التنســـيق 

الـــذي  نـــادي داركليـــب  مـــع  والتشـــاور 
وافق على االســـتفادة من خدمات 

مدربـــه الـــذي ســـيبدأ مهامه بعد 
الموســـم  منافســـات  انتهـــاء 
 -  2019 الحالـــي  الرياضـــي 

 2020. وســـتكون دورة األلعـــاب 
الرياضيـــة الخليجية التي ســـتقام 

بدولة الكويت الشـــقيقة من 4 لغاية 14 ابريل المقبل أول مهمة 
رسمية للمدرب البرازيلي “سيرجيو فيلوسو” ومواطنه المساعد 
“راميريـــز”. هـــذا، وقـــد أوضـــح رئيـــس االتحـــاد أن “ســـيرجيو 
فيلوســـو” سيشـــرف علـــى قيـــادة منتخبي الشـــباب والناشـــئين 
كذلـــك خـــال مشـــاركاتهما الخارجيـــة لهـــذا العام 2020، كاشـــًفا 
عن تعييـــن المدرب الوطني إبراهيم الورقاء مســـاعًدا له بفئتي 
الشـــباب والناشئين، كما سينضم إلى الجهاز الفني للفريق األول 
للمشـــاركة مع المنتخب خال البطوالت الخارجية والمعسكرات 
المحلـــل اإلحصائـــي محمد ســـلمان، مؤكًدا اعتمـــاد االتحاد على 

هذا الطاقم الفني لمختلف المشاركات الخارجية لهذا العام.
يشـــار إلـــى أن االتحاد الدولي للكـــرة الطائرة هو  

مـــن ســـيتحمل تكلفـــة التعاقـــد مـــع المـــدرب 
وذلـــك  فيلوســـو”،  “ســـيرجيو  البرازيلـــي 
في إطـــار دعمه الســـتراتيجية االتحاد 
جـــاء  وقـــد  للتطويـــر،  البحرينـــي 
ترشـــيح المدرب مـــن قبل االتحاد 
الدولـــي ذاتـــه واالختيار من قبل 
االتحـــاد البحريني بعد المفاضلة 

بين عدة أسماء.

الورقاء مع الشــباب والناشئين... وســلمان محلال إحصائيا
مدرب داركليب مساعًدا لمدرب منتخب رجال الطائرة
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االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  شـــارك 
القـــدم ورئيـــس لجنـــة  لكـــرة  البحرينـــي 
المناعـــي  عـــارف  والصـــاالت  الشـــواطئ 
في ورشـــة عمل المسؤولية االجتماعية، 
والتـــي نظمهـــا اتحـــاد غـــرب آســـيا لكـــرة 
القـــدم، الســـبت 11 ينايـــر الجـــاري، فـــي 

العاصمة األردنية عّمان.
وناقـــش اتحاد غرب آســـيا خال ورشـــة 
فـــي  دوره  لتفعيـــل  تطلعاتـــه  العمـــل 
المســـؤولية االجتماعية، وأكد مســـاعيه 
كأداة  القـــدم  كـــرة  الســـتثمار  الجـــادة 
التغييـــر  وتحقيـــق  المجتمـــع  لتطويـــر 
اإليجابي علـــى األفـــراد والجماعات في 
المجتمعـــات بالمنطقـــة، وبالتعـــاون مـــع 
االتحـــادات األعضـــاء المنضويـــة تحـــت 

مظلته.
 وعقـــدت الورشـــة بحضـــور أميـــن عـــام 
اتحـــاد غرب آســـيا خليـــل الســـالم، عضو 

فـــي  االجتماعيـــة  المســـؤولية  لجنـــة 
أمانـــي  االتحاديـــن اآلســـيوي واألردنـــي 
القاضـــي، وممثلـــي 8 اتحـــادات أعضـــاء: 
عـــارف المناعـــي )البحرين(، نزيـــه النصر 
)السعودية(، بدر البرام )اليمن(، أحمد قمر 
الدين )لبنان(، حســـن شـــعت )فلســـطين(، 
كاملـــة  )ســـوريا(،  الســـباعي  انـــس 
البوســـعيدية )ُعمـــان(، عمـــران الجســـمي 

)اإلمارات(.

 وشـــارك بالورشـــة إلـــى جانـــب ذلـــك، د. 
مهنـــد عربيات مـــن هيئة أجيال الســـام، 
الرا عبيدات من منظمة الحق في اللعب، 
اولي كار ومحمد الخصاونة من مشروع 
الرياضـــة من أجـــل التنمية التابـــع لوكالة 
التعـــاون األلماني GIZ، عبدهللا ســـليمان 
من مشـــروع تطوير كرة القدم اآلسيوية 
FDP، ودانـــا ملحـــس مـــن برنامـــج األمم 

.UNDP المتحدة للتنمية المستدامة

عارف المناعي خالل ورشة العمل

االطالع على برامج المسؤولية االجتماعية والمبادرات المختلفة
المناعي يشارك بورشة عمل بغرب آسيا
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وقــع العــب فريــق توبلــي األول لكــرة اليــد عقــد انتقالــه إلــى نــادي 
االبتســام الســعودي مساء األحد بشكل رسمي، ليمثل صفوفه فيما 

تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

 حيـــث شـــهدت األيـــام الماضيـــة 
بيـــن  مفاوضـــات جـــادة وقويـــة 
الناديين بشأن انتقال العب كرة 
اليد أحمد موسى للعب بالدوري 
الســـعودي علـــى ســـبيل اإلعـــارة، 
حـــول  المراســـات  تبـــادل  وتـــم 
صيغـــة العقـــد والتوصـــل التفاق 
بيـــن  نهائـــي 
األطـــراف 
ثة  لثا ا

)توبلي والاعب واالبتسام(. ولم 
يتبق إال اإلجراءات الرسمية من 
ِقبل نادي االبتسام السعودي مع 
والدولـــي  اآلســـيوي  االتحاديـــن 
حـــول بطاقة الاعب والمفترض 
االنتهاء منها خال األيام القليلة 

القادمة.
ويأتي هذا األمر ليؤكد مصداقية 
“الباد ســـبورت” وانفراده بالخبر 
الذي تم كشـــفه بالرســـالة األولى 
نـــادي  إدارة  بهـــا  تقدمـــت  التـــي 
وذلـــك في مطلع الشـــهر الجاري. 
وتعتبر هذه المحطة االحترافية 
هي األولى لاعـــب على الصعيد 
الخارجـــي بعدما أمضـــى أعواًما 
في دورينا لعب من خالها في 
ناديه “األم” توبلي ومّثل باربار 
في الموســـم الماضي على سبيل 

اإلعارة.

موسى يتفق مع االبتسام السعودي رسميا
علي مجيد

الجولة األخيــرة لدور المجموعات ببطولة آســيا تحت 23 عاما

األولمبي في لقاء التأهل يواجه أستراليا

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم، اليوم )الثالثاء(، ثالث مبارياته في بطولة آســيا تحت 23 عاما 2020 بتايلند، حينما يالقي أســتراليا، عند 8.15 
مساء )4.15 عصًرا بتوقيت البحرين( على استاد تاماسات في العاصمة- بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخيرة للمجموعة األولى للمسابقة. 

كما تضـــم المجموعـــة منتخبي تايلنـــد والعراق 
اللذان سيلتقيان عند ذات التوقيت على استاد 

راجامنغاال. 
لقـــاءه  خســـر  قـــد  األولمبـــي  منتخبنـــا  وكان   
االفتتاحـــي فـــي البطولة أمام نظيـــره التايلندي 
بخمســـة أهـــداف دون رد، قبـــل أن يتعـــادل في 

الجولة الثانية مع العراق بنتيجة )2-2(.
ويشـــير ترتيـــب المجموعـــة حاليـــا إلـــى صدارة 
أســـتراليا برصيد 4 نقاط، تايلند 3 نقاط، العراق 

نقطتين، وأخيرا منتخبنا بنقطة وحيدة.
وتعتبر مباراة اليوم مهمة ألولمبينا تحت قيادة 

المدرب التونسي سمير شمام. 
وال خيـــار للمنتخب األولمبي في مباراة اليوم 
ســـوى اللعـــب علـــى تحقيـــق النقـــاط الثـــاث، 
تعنـــي  التعـــادل  أو  الخســـارة  أن  خصوصـــا 
الخروج المبكر من المســـابقة اآلســـيوية، ومع 
ذلك، فإن تأهل منتخبنا مشـــروط بفوزه على 
أســـتراليا بـــأي نتيجـــة، وانتهاء مبـــاراة تايلند 
نتيجـــة  أن  حيـــث  أحدهمـــا،  بفـــوز  والعـــراق 
التعـــادل فيها لن تخدم منتخبنا حتى لو حقق 

الفوز.
 أهميـــة تحقيـــق الفـــوز اليـــوم كبيـــرة، خصوصا 
أنـــه ال مجـــال للتعويض، كونهـــا الجولة األخيرة 
والحاســـمة نحـــو تحديـــد أول متأهليـــن اثنيـــن 
إلى ربع النهائي، وبالتالي المنافســـة على بطاقة 

مؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020. 
وســـتتأهل المنتخبـــات الحاصلـــة علـــى المراكز 
الثاثة األولى في البطولة إلى أولمبياد 2020. 
 الفوز اليوم سيعيد أولمبينا إلى أجواء البطولة، 
والتـــي يطمح مـــن خالها منتخبنـــا إلى تحقيق 
ظهـــور مميز خال مشـــاركتها التاريخية األولى 

في البطولة.

ختام التحضيرات 

أنهـــى منتخبنـــا األولمبي تحضيراتـــه اإلعدادية 
البطولـــة،  فـــي  والمصيريـــة  الثالثـــة  للمبـــاراة 
بخوضـــه مرانـــا أخيـــرا خـــال الفترة المســـائية 

أمس )اإلثنين(. 

واســـتمرت الحصـــة التدريبيـــة حوالـــي ســـاعة، 
واشـــتملت علـــى عـــدد مـــن الجوانـــب البدنيـــة، 
إضافـــة إلـــى اللمســـات الفنيـــة النهائيـــة للجهـــاز 

الفني بقيادة المدرب التونسي سمير شمام. 
وجـــاءت ختـــام التحضيـــرات بعـــد يوميـــن من 
التدريبـــات إثر الراحة التـــي خضع لها المنتخب 

بحسب الجدول الرسمي لمباريات البطولة. 

 هدفنا التأهل 

أكـــد العـــب منتخبنا األولمبـــي أحمـــد صالح أن 
“األولمبـــي” يســـعى للتأهل إلى ربـــع النهائي من 
خـــال مبـــاراة اليـــوم، وتجاوز عـــدم تحقيق أي 

فوز خال أول لقاءين. 
 وقـــال أحمـــد صالـــح إن المنتخـــب لـــم يظهـــر 
بمســـتواه المعهود خـــال اللقـــاء األول، قبل أن 
يغيـــر صورتـــه فـــي اللقـــاء الثانـــي أمـــام العراق 
بتقديمه مســـتويات إيجابية، لكنه لم يوفق في 
إنهاء المباراة لصالحه باســـتقبال هدف التعادل 
فـــي الدقائق األخيرة، مشـــيرا إلى العـــزم الكبير 
لـــدى الاعبيـــن، نحو تحقيـــق الفـــوز والحصول 

على بطاقة التأهل. 

وأضـــاف: “الجميـــع عاقـــد العـــزم علـــى الدخول 
بقـــوة في المباراة. هدفنا تحقيق الفوز والتأهل 

إلى دور ال 8 “. 
 ولفـــت إلـــى أهميـــة مبـــاراة اليـــوم فـــي مشـــوار 
المنتخب، مؤكدا أن الاعبين سيبذلون قصارى 

جهدهم من أجل الخروج بالنتيجة اإليجابية. 

 مباراة حاسمة 

أكـــد العب منتخبنا األولمبـــي عدنان فواز قدرة 
الاعبيـــن علـــى تحقيـــق الفوز اليوم فـــي مباراة 

أستراليا الحاسمة. 
وأشـــار عدنان فـــواز إلى أن المنتخـــب األولمبي 
لديـــه التركيـــز الذهنـــي الكبير والعزيمـــة القوية 
من أجل تحقيق نتيجـــة إيجابية وتجاوز عقبة 
المنتخب األســـترالي، والوصول بالتالي إلى ربع 
النهائـــي، إلبقـــاء حظوظ المنتخب في الترشـــح 

إلى أولمبياد طوكيو 2020.
 وأوضـــح أن الاعبيـــن ســـيكونون علـــى قـــدر 
المسؤولية من أجل إسعاد الجماهير البحرينية، 
وكسب بطاقة التأهل، متمنيا التوفيق لمنتخبنا 

في مباراته المصيرية اليوم.

 منتخبنا األولمبي لكرة القدم

ختام بطولة الشرطة
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  رعــايــة  تــحــت 
ــنــســائــيــة الــعــمــيــد مــنــى علي  لــلــشــرطــة ال
الشرطة  بــطــولــة  اخــتــتــمــت  عــبــدالــرحــيــم، 
المفتوحة لكرة الطائرة للسيدات. وجمعت 
وفريق  الــداخــلــيــة  وزاره  فــريــق  الــمــبــاراة 
نادي البسيتين، والذي توج بالمركز األول. 
الرياضية  المشرف على األنشطة  وأكدت 
بــاالتــحــاد الــريــاضــي لــأمــن الــعــام النقيب 
المشاركات  استفادة  التميمي، على  مريم 
الرياضية،  واألنشطة  البطوالت  بمختلف 
في  النسائي  للعنصر  االتحاد  يقيمها  التي 

خطته السنوية كل عام.

الثالثاء 14 يناير 2020 - 19 جمادى األولى 1441 - العدد 4109

حسن علي

أحمد مهدي من بانكوك  |  تصوير: سيد علي شبر



انطلقت الســـبت الماضي منافسات الجولة 
4 مـــن بطولـــة الكارتنـــج المحليـــة المتمثلة 
ماكـــس  روتاكـــس  البحريـــن  بطولـــة  فـــي 
البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار  علـــى  للكارتنـــج 
مشـــاركة  وشـــهدت  للكارتنـــج،  الدوليـــة 
كبيـــرة ضمـــن فئـــات البطـــوالت المختلفـــة. 
وانطلقـــت البطولة على مضمـــار CIK البالغ 
طولـــه 1.414 كيلومتر، وتقـــام بتنظيم من 
حلبة البحريـــن الدولية واالتحاد البحريني 
البحريـــن  نـــادي  مـــع  بالتعـــاون  للســـيارات 

للكارتنج. 
وبمنافســـات الســـباق قبل الختامي وضمن 
فئـــة ماكس تصدر الســـباق راشـــد المعمري 
بــــ 11 لفة وفي 10 دقائـــق و18.075 ثانية، 
وثانيـــا فهـــد الخالـــد بفـــارق 1.238 ثانيـــة، 
وثالثـــا محمد مطـــر بـ 10 دقائـــق و20.699 
ثانيـــة، فئـــة الجونيور تصدرها فهـــد المقلة 

وثانيـــا  ثانيـــة،  و24.658  دقائـــق   10 فـــي 
لويس سميث وثالثا عبدهللا الدوسري، فئة 
المايكـــرو تصدرها لويس النابلســـي، وثانيا 
شـــارلي غودارد وثالثا غريس غرانثام، فئة 
المينـــي خطـــف مركزهـــا لـــوكا كيـــن، وثانيا 
سانتوش كومار، وثالثا أحمد السيسي. أما 

فئة ماكس ماستر فتصدرها فريد كالرك. 
وبالســـباق الختامـــي تمكن راشـــد المعمري 
من الحفاظ على مركزه أوال منهيا الســـباق 
فـــي 14 دقيقـــة و02.332 ثانيـــة بينما حل 
ثانيـــا فهـــد الخالـــد وبفـــارق 0.144 ثانيـــة 
وثالثـــا محمد مطر ضمن فئة ماكس، وبفئة 

جونيـــورز تمكن لويس ســـميث من التقدم 
عبـــدهللا  ثانيـــا  جـــاء  بينمـــا  األول  للمرمـــز 
الدوســـري وثالثا ســـليمان الكنـــدري، وبفئة 
المينـــي تمكن ســـانتوش كومـــار من خطف 
ميجـــا ومحمـــد  تـــاي  بينمـــا  األول  المركـــز 
الحســـن في المركزين الثانـــي والثالث، فئة 
المايكـــرو راشـــد الخليفـــة أوال وثانيـــا خالد 

النجار وثالثا لويس النابلسي.
ويتصـــدر البطولـــة بعـــد منافســـات الجولة 
4 وضمـــن فئة الماكس فهـــد الخالد برصيد 
112 نقطـــة، وثانيـــا محمد مطر بـ 99 نقطة، 
ثالثـــا عمـــر الدريان بـ 87 نقطـــة، فئة ماكس 
ماســـترز يتصدرهـــا أســـامة أزوكا برصيـــد 
يتصدرهـــا  الجونيـــورز  فئـــة  نقطـــة،   136
لويـــس ســـميث برصيـــد 129 نقطـــة، فئـــة 
المينـــي يتصدرها ســـانتوش كومار برصيد 
131 نقطـــة، فئـــة المايكـــرو غراســـي روز بـ 

123 نقطة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

راشـــد المعمـــري يخطــف الجــولـــة الرابعـــة

جانب من التتويج

أكـــد النجم الدولي الســـابق والعب النادي األهلـــي للكرة الطائرة 
ميـــرزا عبـــدهللا تعافيه من اإلصابة بنســـبة 90 % جراء اإلصابة 
التـــي تعـــرض لها فـــي الكتف والتـــي حرمته مـــن مزاولـــة اللعبة 
معظـــم فتـــرات الموســـم الماضـــي إلى جانـــب القســـم األول من 

الموسم الحالي 2019 -  2020.
وأكد عبدهللا لـ “البالد ســـبورت” أن مســـتواه في تصاعد 

مســـتمر وأنه ســـيصل إلى مســـتواه الكامل خالل 
الفترة القصيرة القادمة.

وكان ميـــرزا قـــد شـــارك ألول مـــرة مـــع 
األخيـــر  النجمـــة  لقـــاء  فـــي  فريقـــه 
بالجولـــة الثالثـــة لـــدور المجموعات 
وتحديـــًدا فـــي الشـــوط الرابـــع مـــن 

اللقاء.
وأضاف “لقد كنـــت أخوض الحصص 

التدريبية بشـــكل مســـتمر خالل الفترة 
الماضيـــة، وكنـــت أتـــدرب بالكـــرة وأقـــوم 

بتنفيذ جميع المهارات بشكل جيد، باستثناء 

ا قادر على الهجوم بشـــكل قوي بعد  الهجوم القوي، ولكنني حاليًّ
التعافي من اإلصابة بنسبة كبيرة وأصبحت جاهًزا للعب..”.

ا منذ   ولـــدى ســـؤالنا إياه عمـــا إذا كان قـــادًرا على اللعب أساســـيًّ
ا.. المهـــم أن أخدم  البدايـــة أجـــاب “ليـــس المهم أن ألعب أساســـيًّ
الفريق ســـواء أكنت في التشـــكيلة األساســـية أم االحتياط وأنا 

جاهز للعب ورهن إشارة المدرب في المباريات القادمة..”.
 وذكر عبدهللا أنه األهلي ال يهتم بمالقاة أي فريق في نصف 
النهائي )المربع الذهبي( ســـواء أكان داركليب أم المحرق 
بعدما تصدر فريقه المجموعة )B( بانتظار ما ستســـفر 
عنـــه نتيجة لقاء العنيـــد وطائرة األحـــالم لتحديد 

ثاني المجموعة )A( الذي سيالقي النسور.
بالقـــوة  يتميـــزان  الفريقـــان  “كال  وأضـــاف   
والعناصـــر المتميـــزة، فالمحرق هو متصدر 
قويـــة،  عروضـــا  وقـــدم  األول  القســـم 
وداركليب سيشهد عودة علي إبراهيم 
مـــع وجـــود المحتـــرف البرازيلـــي وهو 
مـــا ســـيعّزز من قوتـــه، األمر الـــذي يجعلنا 
نحتـــرم كليهمـــا والظهـــور بأفضـــل مـــا لدينـــا لبلـــوغ 

النهائي..”.

بعــد إصابــة الكتــف التــي أبعدتــه الموســم الماضــي
ميرزا: تعافيت من اإلصابة وجاهزون لداركليب والمحرق

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

برعاية وحضور ســـمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعاب القتاليـــة، نّظم المجلـــس البحريني 
لأللعاب القتالية الحفل الســـنوي األول للمجلس لتكريم الالعبين 
والالعبـــات من أصحاب اإلنجـــازات بالمنتخبات الوطنية التابعة 
لالتحـــادات المنضويـــة تحت مظلـــة المجلس، وذلـــك يوم األحد 
الموافـــق 12 ينايـــر، بقاعـــة المؤتمرات باســـتاد البحرين الوطني 

بمدينة عيسى الرياضية.
 وحضـــر الحفـــل أعضـــاء المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتالية 
ورؤســـاء وأعضاء االتحادات الوطنية التســـعة المنضوية تحت 
مظلـــة المجلس، والعبو والعبات المنتخبـــات الوطنية وممثلون 

عن وسائل اإلعالم المحلية.
 وشـــهد الحفل تكريم ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
لالعبـــي والعبات المنتخبات من أصحـــاب اإلنجازات، كما وكّرم 
ســـموه المالحـــق الرياضيـــة بالصحـــف المحليـــة وقنـــاة البحرين 
الرياضية ووكالة أنباء البحرين، على جهودهم في دعم أنشطة 

وفعاليات المجلس واالتحادات الوطنية.
 وبهذه المناســـبة، قال سمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة: 
“ســـعداء بتكريـــم مجموعـــة من الالعبيـــن والالعبات فـــي حفلنا 

الســـنوي األول للمجلـــس، والذين اســـتطاعوا مـــن تحقيق نتائج 
مشـــرفة فـــي مختلـــف المشـــاركات والبطـــوالت في عـــام 2019. 
فقد ســـجلت تلـــك النتائج إحـــراز 42 ميدالية ملونة منذ إشـــهار 
المجلس واالتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته في يوليو 
وحتى شـــهر ديســـمبر من العام الماضي، منها 25 ميدالية ذهبية 

و6 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية”.

لقطة من التكريم

سلمان بن محمد: 42 ميدالية ملونة حققتها المنتخبات منذ اإلشهار
مجلس األلعاب القتالية يكرم أصحاب إنجازات 2019
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حقق صقارو مملكة البحرين نتائج مشــرفة في بطولة فزاع الدولية للصقور 
المقامــة فــي دبــي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة، بعد أن ســيطر 
الصقارون البحرينيون على خمســة أشــواط من أصل ســبعة كانت مخصصة 

لصقاري دول مجلس التعاون الخليجي.

 وخطـــف الصقـــار فيصـــل بـــن مفـــرح 
شـــوط  فـــي  األول  المركـــز  العجمـــي 
المخصـــص  القرانيـــس  فئـــة  الحـــرار 

للصقارين الخليجيين.
 واســـتطاع العجمـــي أن يحقق بطولة 
هـــذا الشـــوط عبر صقـــر “نهـــاب” الذي 
قطع المسافة في زمن قدره )22.263 
 ”BHR“ ثانيـــة(، متفوًقـــا علـــى فريـــق

البحريني بفارق ضئيل.
 وجـــاء فريـــق “BHR” بقيـــادة الصقار 
البحرينـــي عبدالعزيـــز البلوشـــي فـــي 
المركـــز الثانـــي خـــالل الشـــوط ذاتـــه 

بزمن يبلغ )22.468 ثانية(.
 كمـــا جـــاء الصقـــار البحرينـــي محمـــد 
علي النعيمي في المركز العاشر بزمن 

يبلغ )24.328 ثانية(.
 كمـــا حقق الصقـــار البحرينـــي برغش 
فـــي  األول  المركـــز  المنصـــوري 
شـــوط الجيـــرات البيـــور فئـــة الفروخ 
عبـــر  أيًضـــا  للخليجييـــن  المخصـــص 
ثانيـــة(،   17.672( صمـــدان  الصقـــر 
بينمـــا حقـــق المنصـــوري أيًضا شـــوط 
القرموشة البيور فئة قرانيس، أما في 
شـــوط القرموشـــة فئة الفروخ فحقق 
الصقـــار محمد ســـعد العجمـــي المركز 
الثاني، ومحمد الهاجري حل سادًســـا، 
 ”BHR“ وخالـــد القاســـم ثامًنا وفريـــق

تاسًعا وعاشًرا.
 كذلك، ســـيطر صقـــارو البحرين على 
شـــوط الجيـــرات البيور فئـــة قرانيس 

المخصـــص للخليجييـــن، حيـــث توج 
بطـــالً  الهاجـــري  عبدالوهـــاب  محمـــد 
لهذا الشـــوط بالصقر غيـــاث )19.334 
ثانيـــة(، بينما جاء برغـــش المنصوري 
ثالًثا، وســـعد الدوســـري رابًعا، ومحمد 

الهاجري أيًضا خامًسا.
صـــدارة   ”BHR“ فريـــق  ســـجل  كمـــا   
شـــوط الحرار فئـــة فروخ عبـــر الصقر 

غضـــب الذي قطـــع المســـافة في زمن 
بلـــغ )24.220 ثانيـــة( بقيـــادة الصقـــار 
علـــي  جـــاء  فيمـــا  البلوشـــي،  ســـلمان 
ســـعيد كمبش ثالًثا في الشـــوط ذاته، 

وسلطان السويدي رابًعا.
المشـــرفة  النتائـــج  هـــذه  وتأتـــي   
مملكـــة  لصقـــاري  واإليجابيـــة 
البحريـــن في بطولة فـــزاع الدولية 

تواصـــالً لإلنجـــازات التـــي حققتها 
الرياضة البحرينية بشـــكل عام في 
العصر الذهبي، ورياضات الموروث 
الشـــعبي بشـــكل خاص التـــي باتت 
المســـتوى  إنجـــازات علـــى  تحقـــق 
الخارجـــي وذلك بعـــد الرعاية التي 
يوليها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل 

المفدى لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
خالـــد  الشـــيخ  وســـمو  والرياضـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 

البحرينية.

الجيــرات فــروخ  بطــل  والمنصــوري  “نهــاب”  بقرنــاس  الحــرار  لقــب  يخطــف  العجمــي 

البحرين تتسّيد أشواط الخليجيين في بطولة فزاع للصقور

محمد سعد العجمي برغش المنصوري فيصل بن مفرح العجمي

اللجنة اإلعالمية

تحـــت رعاية فؤاد كانـــو نائب رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة إبراهيم خليل 
كانـــو، تفتتـــح عصـــر اليـــوم مباريات 
بطولـــة شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانو 
الثامنـــة المفتوحـــة لناشـــئي التنـــس، 
والتي ينظمها نـــادي البحرين للتنس 

من 14 إلى 25 يناير الجاري.
 وتضم البطولة هذا العام 8 مسابقات 
في الفـــردي والزوجي، وعلى هامش 
البطولة يقيم النادي مهرجان لبراعم 

التنس بمشـــاركة حوالـــي 100 العب 
والعبة من  6 إلى 10 سنوات، ويقام 
المهرجـــان يـــوم الجمعـــة القـــادم في 
الفترة الصباحية ويتضمن مسابقات 
على المالعب الصغيرة تلعب بكرات 

التنس الحمراء والخضراء.
مباريـــات  تقـــام  االفتتـــاح  وعقـــب   
اليوم األول في البطولة في مسابقة 
الفـــردي 12 ســـنة، ومن أهمهـــا اللقاء 
األســـباني  الالعـــب  يجمـــع  الـــذي 

خافييـــر مونتيـــز مـــع الكنـــدي جـــوي 
الكيـــرا، ولقـــاء البحرينـــي علي غازي 
مـــع الفلبينـــي أدريـــان ســـيفرا، ولقاء 
البحريني حســـين حاجي مع الهندي 
الســـعودي  ولقـــاء  شـــاندران  جـــاي 
علـــي خميـــس مـــع البحرينـــي أحمـــد 
بـــدر، ولقاء المرشـــح هاشـــم التوبلي 
مـــع الهنـــدي ريتـــواك بهـــات، وتقـــام 
كافـــة المباريـــات على مالعـــب نادي 

البحرين للتنس بالجفير.

افتتــاح بطــولــة كــانـو الثامنــة لناشئــي التنـــس
االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

بحضـــور أعضاء مجلـــس إدارة 
للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد 
وجمهـــور  الالعبيـــن  وأهالـــي 
غفيـــر أشـــعل بها جـــو التنافس 
بمسابح االتحاد بمدينة خليفة 
الرياضية، انطلقت يوم السبت 
المرحلـــة  منافســـات  الماضـــي 
الثالثـــة مـــن الـــدوري البحريني 
للســـباحة، حيـــث شـــملت علـــى 
مســـابقات 100 متـــر حرة، 100 

متـــر ظهـــر، 100 متـــر فراشـــة، 
متـــر  و100  صـــدر  متـــر   100
متنـــوع، جـــاءت نتائجهـــا على 

النحو التالي:
فريـــق النخبـــة )االتحـــاد( أحرز 
و16  فضيـــة  و14  ذهبيـــة   13
كريســـت  ســـانت  برونزيـــة، 
شـــاركس حقـــق 6 ذهبيـــات و7 
فضيـــات و5 برونزيـــات، فريـــق 
حقـــق  )االتحـــاد(  المســـتقبل 

و5  فضيـــات  و5  ذهبيـــات   6
الناشـــئين  فريـــق  برونزيـــات، 
ذهبيتيـــن  أحـــرز  )االتحـــاد( 
وفضيتيـــن وبرونزيـــة، بحريـــن 
ذهبيتيـــن،  حقـــق  كتـــس  والـــد 
للســـباحة  االتحـــاد  أكاديميـــة 
واحـــدة،  ذهبيـــة  أحـــرزت 
وفريـــق دولفيـــن حققت فضية 
المواهـــب  فريـــق  وبرونزيـــة. 
)االتحاد( حقق برونزية واحدة.

انطـــالق المـرحلـــة الثـالثــة لدوري السبــاحـــة
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في بطولة تحدي 
الروتاكس ماكس 

للكارتنج

حسن علي



أكـــد االســـباني ميكيل أرتيتا مـــدرب نادي 
أرسنال االنكليزي لكرة القدم أن مسؤولية 
الكازيـــت  ألكســـندر  الفرنســـي  مهاجميـــه 
والعاجي نيكوالس بيبي لناحية تســـجيل 
األهـــداف ســـتكون أكبـــر، في ظـــل إيقاف 
هدافه الغابونـــي بيار ايميريـــك أوباميانغ 

لثالث مباريات.
 ورفـــع أوباميانـــغ رصيـــده إلـــى 16 هدًفـــا 
مـــع “المدفعجيـــة” هذا الموســـم في جميع 
أمـــام   )1-1( التعـــادل  فـــي  المســـابقات 
كريســـتال بـــاالس فـــي المرحلـــة 22 مـــن 
الـــدوري الســـبت، إال أنه طرد مـــن المباراة 
الرتكابـــه خطـــأ عنيًفـــا مـــا ســـيجبره علـــى 

الغياب ثالث مباريات.

 بهذا التعادل، بات أرسنال العاشر متخلًفا 
بــــ11 نقطة عن المركز الرابـــع، آخر المراكز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ومتقدًما 
بفارق ســـبع نقـــاط فقط عن أســـتون فيال 
مراكـــز  أول  يحتـــل  الـــذي  عشـــر  الثامـــن 

منطقة الهبوط.
والكازيـــت  بيبـــي  ناشـــد  أرتيتـــا  أن  إال 
ليكونـــا حاســـمين أمام المرمـــى في غياب 
اوباميانـــغ، إذ يســـتضيف الفريق شـــيفيلد 
يونايتد الســـادس السبت في الدوري قبل 
أن يحـــل ضيًفا على تشلســـي بعده بثالثة 
ايـــام، فيما يلتقي مـــع بورنموث في الدور 
الرابـــع من كأس االتحاد االنكليزي في 27 

من الشهر الحالي.

ولـــم يرتـــق بيبي أغلـــى العب فـــي تاريخ 
النـــادي اللندنـــي بعـــد انتقاله فـــي الصيف 
من ليل الفرنســـي بصفقة بلغت 72 مليون 
جنيـــه اســـترليني )93 مليـــون دوالر( إلـــى 
مستوى التطلعات، مسجال خمسة أهداف 
فقط هذا الموسم، فيما في رصيد الكازيت 
ســـتة أهداف فـــي جميع المســـابقات، ولم 
يجـــد طريـــق المرمـــى منذ ســـت مباريات 

ليـــاج  وتحديـــًدا منـــذ مواجهـــة ســـتاندار 
البلجيكـــي في الدوري االوروبـــي “يوروبا 

ليغ” في 12 ديسمبر الفائت.
 وقـــال أرتيتـــا “عليهما التقـــدم خطوة إلى 
األمـــام. إن لم يكـــن )أوباميانـــغ( قادرا في 
المســـاهمة مـــع الفريـــق بأهداف كهـــذا، لذا 
على شـــخص آخـــر القيام بذلـــك وأريد أن 

أرى ردة الفعل هذه.”

 وتابـــع المدرب الذي خلـــف مواطنه اوناي 
ايمـــري علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي أواخـــر 
العـــام الفائـــت “يغيـــب عـــن صفوفنـــا ربما 
الالعـــب األهـــم وهـــذا ليس باألمـــر الجيد، 
ولكـــن لدينا العبون آخـــرون قادرون على 
اللعب في هذا المركز لذا ســـنجد الطريقة 

المناسبة ونكون على قدر المنافسة”.
وقـــد يعـــول أرتيتـــا أيًضـــا علـــى الالعبيـــن 

الشباب ويستعين بهم كالبرازيلي غابريال 
مارتينيلـــي )18 عامـــا( الـــذي يحتل المركز 
الثانـــي فـــي قائمـــة هدافـــي الفريـــق هـــذا 
الموســـم برصيد ثمانية أهداف في جميع 
المســـابقات، أتـــت معظمها في مســـابقات 
الـــكأس، إضافة إلى ايدي نكيتيا الذي عاد 
مؤخـــًرا مـــن إعارة إلـــى ليـــدز يونايتد من 
الدرجـــة األولـــى بعد أن فشـــل فـــي إيجاد 

مكان له في التشكيلة األساسية.
وعلـــق أرتيتا “في الوقت الحالي يجب أن 
نفّكـــر علـــى المـــدى المتوســـط والبعيد مع 
ايـــدي. علينـــا أن نحتـــرم تطـــوره وال نريد 
اتخـــاذ قـــرار مبني فقط علـــى مباراتين أو 

ثالث”.

وكاالت

قال مدرب نيوكاســـل يونايتد ســـتيف 
بروس، يوم اإلثنين، إنه ســـيجتمع مع 
مالك النادي مايك آشـــلي للحديث عن 
إمكانيـــة ضم العبين جدد هذا الشـــهر 
فـــي ظل أزمة اإلصابـــات العنيفة التي 

ضربت فريقه.
علـــى  التعـــادل  نيوكاســـل  وفـــرض 
فـــي  وولفرهامبتـــون  مســـتضيفه 
الـــدوري، الســـبت الماضـــي، لكنـــه فقد 
المدافع بول دوميت والمهاجم دوايت 

جايل لإلصابة في أول 30 دقيقة.
وقـــال بـــروس إنـــه يواجه أســـوأ أزمة 
إصابات يشـــهدها خـــالل 40 عاًما، في 
ظل غياب 13 العًبا وهو أكبر عدد بين 

أندية الدوري الممتاز.
وأبلـــغ مـــدرب نيوكاســـل الصحافييـــن 
قبـــل مواجهـــة روتشـــديل فـــي الـــدور 
االنجليـــزي،  االتحـــاد  بـــكأس  الثالـــث 
اليوم الثالثاء “ســـيخضع بول دوميت 
ودوايـــت جايـــل لفحـــوص اليـــوم ولن 

يتمكنا من اللعب”. 
سانت-ماكســـيمين  “آالن  وأضـــاف 
تـــدرب في آخر يوميـــن، لكن قد يكون 
مـــن الســـابق ألوانه أن يلعـــب وينطبق 
نفـــس األمـــر علـــى )جونجـــو( شـــيلفي 
وأتمنـــى أن يكـــون جويلتـــون جاهـــًزا 

للعب”.
وتابـــع “ســـألتقي مع المالك فـــي األيام 

معظـــم  مخطًطـــا.  كان  كمـــا  المقبلـــة 
الشـــخص  لســـت  بســـيطة،  اإلصابـــات 
المختـــص لكـــن لطالما دعمنـــي المالك 

وأتوقع دعمه اآلن”.
وينتظر نيوكاســـل مواجهة فريق آخر 
مـــن الدرجـــة الثالثـــة وهو أوكســـفورد 
يونايتـــد في الـــدور الرابـــع بالكأس إذا 

فاز اليوم الثالثاء.

بروس يواجــه األزمــة األســـوأ
وكاالت

أشـــاد نيمـــار جونيـــور نجـــم باريس 
ســـان جيرمان بفريقه بعـــد التعادل 
مع موناكو 3-3، مســـاء السبت، في 

الجولة 20 من الدوري الفرنسي.
وصرح نيمار عبر شبكة كانال بلس 
“أعتقد إن لدينا مجموعة رائعة من 
الالعبيـــن، وإمكانيـــات علـــى أعلـــى 
مســـتوى، تجعلنـــا مـــن أقـــوى أندية 

العالم”.
وبســـؤاله عن امتالك سان جيرمان 
ـــا ألقـــوى هجـــوم فـــي أوروبـــا،  حاليًّ
رد النجـــم البرازيلـــي “ليس الرباعي 
أيضـــا  لدينـــا  بـــل  فقـــط  األساســـي 
إدينســـون كافانـــي وبابلو ســـارابيا، 
ويصنعـــان  رائعـــان،  العبـــان  إنهمـــا 
الفـــارق كلما شـــاركا فـــي المباريات، 
وباريـــس محظوظ حاليـــا المتالكه 

هذه التوليفة من المهاجمين”.
ويعتمـــد توماس توخيل مدرب بي 
إس جي حاليا بشـــكل أساسي على 

الرباعـــي آنخيـــل دي ماريـــا، ماورو 
إيكاردي، كيليان مبابي ونيمار.

أننـــا ســـننجح  “أثـــق  نيمـــار  وأشـــار 
كنـــا  إذا  يهـــم  ال   ،4-4-2 بخطـــة 
سنلعب بأربعة أو 5 أو 6 مهاجمين، 
بـــل إذا بـــذل كل العب أقصى جهد، 
فـــإن باريس قادر علـــى النجاح بأي 

خطة”.

جيرمـــان  ســـان  نجـــم  وختـــم   
الـــذي  “االســـتقبال  تصريحاتـــه 
وجدتـــه في باريس عنـــد انضمامي 
للفريق يعـــد من التجارب العاطفية 
التي ال يمكن نســـيانها، الكل يعرف 
ما حدث الصيـــف، لقد أصبح جزًءا 
من الماضـــي، وال يوجد عداء بيني 

وبين الجماهير”.

سننجـــح بـــأي طريقــــة

مع استئناف منافسات الدوري األلماني لكرة القدم )بوندسليجا( بعد نهاية العطلة 
الشــتوية للمســابقة، لــن يكــون بايرن ميونخ المرشــح الوحيد للتتويــج باللقب هذا 

الموسم، علًما بأنه توج به في المواسم ال7 الماضية.

مـــن  ال18  المرحلـــة  انطـــالق  وقبـــل 
البوندســـليجا، الجمعـــة المقبـــل، يحتـــل 
بايـــرن ميونخ المركـــز الثالث برصيد 33 
نقطـــة وبفـــارق 4 نقـــاط خلـــف المتصدر 
بوروســـيا  خلـــف  ونقطتيـــن  اليبزيـــج 

مونشنجالدباخ صاحب المركز الثاني.
ويرى كثيرون أن اليبزيج يبدو مرشـــًحا 
حقيقًيـــا إلنهـــاء هيمنـــة بايـــرن ميونـــخ 
وانتزاع لقب البوندسليجا هذا الموسم.

منافســـة  أنديـــة   5 مســـؤولو  واعتبـــر 
بالبوندســـليجا، فريق اليبزيج، المرشـــح 
األوفر حًظا للقب هذا الموسم، مع ختام 

منافسات الدوري في 16 مايو المقبل.

أن  أخـــرى  أنديـــة   5 مســـؤولو  ويـــرى 
بايـــرن ال يـــزال المرشـــح األقـــوى، بينمـــا 
قـــال المديـــر الفنـــي لبادربـــورن شـــتيفن 
بومجـــارت، إنـــه يثق بشـــكل كبير في أن 
مونشـــنجالدباخ ســـينتزع اللقـــب. وفـــي 
الوقت نفســـه، يتوقع آخرون أن منافسة 
حادة ستتواصل بين فرق المقدمة حتى 
دورتمونـــد  بوروســـيا  ويحتـــل  النهايـــة. 
المركز الرابع بفـــارق 3 نقاط خلف بايرن 

ويليه شالكه بفارق األهداف فقط.
وقـــال ماكـــس إيبـــرل مديـــر الكـــرة فـــي 
مونشـــنجالدباخ “اليبزيـــج هو المرشـــح 
في الوقت الحالي”، ليشـــكل ضغًطا على 

هانـــز فليك مدرب بايـــرن ومايكل زورك 
مدير الكرة ببوروسيا دورتموند ويوخن 

شنايدر مدير الكرة بشالكه.
ومن جانبه، قال فليك “اليبزيج يستحق 
التفوق في الصدارة بفارق 4 نقاط )أمام 
تبـــدو  البوندســـليجا  بايـــرن(. ومســـابقة 

متوازنة للمرة األولـــى منذ فترة طويلة. 
الموازيـــن  لقلـــب  اإلرادة  لديـــه  فريقـــي 

لصالحه”.
“أكثـــر  يبـــدو  اليبزيـــج  إن  زورك  وقـــال 
اســـتقراًرا” مـــن ذي قبل، لكنـــه أضاف أن 

بايرن دائًما ما يكون حاضًرا.

أما شنايدر، فقد كان حاسما في رده لدى 
ســـؤاله عن المرشـــح للقب هذا الموســـم، 

قائاًل “اليبزيج”.
وفـــي المواســـم ال7 الماضيـــة التي توج 
فيها بايـــرن باللقب، كان الفريق البافاري 
يدخـــل فتـــرة اإلجـــازة الشـــتوية متفوًقا 

بفـــارق كبيـــر على أقـــرب منافســـيه، لكن 
الموســـم  فـــي  مختلفـــة  بـــدت  المالمـــح 

الحالي.
ورغـــم ذلـــك، يرى كثيـــرون، ومـــن بينهم 
مديـــر الكـــرة فـــي فرايبـــورج وســـيمون 
رولفـــز مدير الكرة فـــي ليفركوزن يوخن 
ســـاير، أن بايـــرن ميونـــخ ســـيصعد إلـــى 

القمة مجدًدا.
وقـــال رولفز “بغـــض النظر عـــن الترتيب 
الحالي، بايرن ميونخ لديه الفريق األكثر 
قـــوة ولديه أيًضـــا الفرصة األقـــوى. لكن 

األمر لن يكون سهال”.
ورفـــض آخرون ترشـــيح أي فريق للقب، 
ومنهم ألكســـندر روســـن مدير الكرة في 
هوفنهايـــم، الـــذي صـــرح قائـــاًل “الشـــيء 
األروع لـــكل جماهيـــر كرة القـــدم، هو أن 
تكون النتائج غير محســـومة والمنافسة 

مفتوحة”.

وكاالت

مغامرة اليبزيج وجالدباخ تهدد عمالق ألمانيا

اليبزيج بات المرشح األول للقب
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مواجهات صعبة للكبار في كأس إيطاليا
تدخـــل الفـــرق صاحبـــة المراكـــز الخمـــس 
األولـــى في الـــدوري اإليطالي، منافســـات 
دور الـ 16 بكأس إيطاليا، والتي من المقرر 
إقامتهـــا بداية مـــن الغد وحتـــى الخميس 

المقبل.
 ويســـتقبل التســـيو حامـــل لقـــب البطولة، 
فريـــق كيرومينســـي، اليـــوم الثالثـــاء، في 
اليوم الذي يشـــمل أيضـــا لقائي نابولي مع 

بيروجيا، وإنتر ميالن أمام كالياري.
مـــن االنتعـــاش   ويعيـــش التســـيو فتـــرة 
الكـــروي فـــي الوقت الحالي، مع 10 عشـــر 
انتصـــارات متتاليـــة فـــي بطولة الـــدوري، 
ليحتـــل المركـــز الثالـــث، كما أنه فـــاز بلقب 
حســـاب  علـــى  اإليطالـــي  الســـوبر  كأس 

يوفنتوس 3-1.
 ومـــن غيـــر المتوقـــع أن يواجـــه التســـيو 
مبـــاراة صعبـــة أمـــام كيرومينســـي، الـــذي 
يبتعـــد بنقطـــة واحـــدة فقـــط عـــن منطقة 

الهبوط في دوري الدرجة الثانية.

لكـــن نابولـــي قـــد يواجـــه بعض المشـــاكل 
فـــي مباراته أمام بيروجيا، والذي يســـعى 
للحصـــول على مقعد مؤهـــل إلى مباريات 

ملحق الصعود للدرجة األولى.
الســـبت  التســـيو  أمـــام  نابولـــي  وخســـر 
الماضـــي في الـــدوري، ليصبح فـــي المركز 
خلـــف  نقطـــة   11 بفـــارق  عشـــر  الحـــادي 

المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وقـــال إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني 
لنابولي “كل تفكيري ينصب على المرحلة 
المقبلـــة، يجـــب علينـــا أن نواصـــل العمـــل 
لمحاولة تحقيق بعض النتائج الجيدة، إنه 
طريـــق طويل من أجل اســـتعادة ثقة هذا 

الفريق حتى ينجح في إظهار قدراته”.
وعانـــى إنتر ميالن، حيث تعـــادل 1-1 مع 
أتالنتـــا، ليســـمح ليوفنتـــوس باالنقضاض 

على صدارة الدوري اإليطالي.
منـــذ  ملحـــوظ  بشـــكل  ميـــالن  وتحســـن 
المخضـــرم  الســـويدي  النجـــم  عـــودة 

بفـــارق  يتفـــوق  لكنـــه  إبراهيموفيتـــش، 
نقطـــة واحدة عن نابولـــي. وفي ظل تعثر 
يـــرى  اإليطالـــي،  الـــدوري  فـــي  الفريقيـــن 
الثنائـــي بطولة الكأس، كفرصة للعبور إلى 

بطولة الدوري األوروبي.
ويســـتضيف ميـــالن، فريـــق ســـبال القابـــع 
فـــي مؤخرة الجدول، في ميالنو األربعاء، 
فيما يواجـــه فيورنتينا مهمـــة صعبة على 

أرضه حينما يستضيف أتالنتا.
وصعـــد يوفنتـــوس حامـــل لقـــب الـــدوري 
إلـــى قمة الترتيـــب في منتصف الموســـم، 
بعـــد فوز باهـــت على روما، ومـــن المرجح 
أن يشـــارك عـــدد من الالعبيـــن البدالء في 

مباراة أودينيزي.
الخميـــس  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 

المقبل، بمواجهة تجمع بارما ضد روما.

التسيو يسعى لمواصلة التألق

وكاالت
وكاالت

أعلـــن يوفنتـــوس متصـــدر الـــدوري 
اإليطالـــي لكـــرة القـــدم اإلثنيـــن أن 
مريـــح  التركـــي  الدولـــي  مدافعـــه 
ديميـــرال يواجه خطـــر االبتعاد عن 
المالعب حتى نهاية الموسم بسبب 
فـــي  جراحيـــة  لعمليـــة  خضوعـــه 

الرباط الصليبي األمامي للركبة.
فـــي   وتعـــرض ديميـــرال لإلصابـــة 
الدقيقـــة 19 مـــن الفـــوز ضـــد رومـــا 
)1-2( علـــى الملعـــب األولمبـــي فـــي 
التاســـعة  المرحلـــة  فـــي  العاصمـــة 

للدولـــي  مكانـــه  فتـــرك  عشـــرة، 
الهولنـــدي ماتيس دي ليخـــت، علًما 
أنه افتتح التسجيل لفريق “السيدة 

العجوز” في الدقيقة الثالثة.
أن  بيـــان  فـــي  يوفنتـــوس  وقـــال   
“ديميـــرال يعانـــي مـــن التـــواء فـــي 
الركبة اليسرى”، مضيًفا “االختبارات 
التي خضع لها هذا الصباح كشـــفت 
الصليبـــي  الربـــاط  فـــي  ضـــرر  عـــن 
الغضـــروف.  فـــي  وآخـــر  األمامـــي 
خضوعـــه لعملية جراحية ســـيكون 

ا في األيام المقبلة”. ضروريًّ

نهاية موسم ديميرال

مأزق أرتيتا

ميكيل أرتيتا

وكاالت

نيمار ستيف بروس

مريح ديميرال
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أقيــم عشــاء جمعية الذواقــة العالمية )فــرع البحرين( في 
منتجع الريف بحضور 45 عضوا من الجمعية مع ضيوفهم 

وعلى رأسهم رئيس الجمعية خالد المؤيد.

وكانت األمسية تحمل طابع 
الجواهر الثمينة متمثلة في 
صندوق الكنز المتواجد على 
ــــذي يحتوي  كــل طــاولــة وال
ــمــة  ــكــري ــار ال ــ ــجـ ــ ــلـــى األحـ عـ
والـــزهـــور  الــشــجــر  وأوراق 
والشعاب المرجانية التي تم 
جمعها خصوصا من حديقة 

منتجع الريف.

ولتعزيز هذه التجربة والليلة 
ــان هــنــاك عــرض  الــمــمــيــزة كـ
موسيقي رائع ومتناسق من 
أنجيما وعازفة  الفنانة  أداء 
الختام  وفي  فلورا.  الكمان 
الــشــيــف مايكل  تــكــريــم  تــم 
وفـــريـــق عــمــلــه عــلــى حسن 
الراقية  والخدمة  الضيافة 
والتميز في إعداد األطباق.

الكنز والعشاء يجمع أعضاء “الذواقة العالمية”

أوصت ندوة استهالك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس 
علوم  جمعية  نظمتها  التي  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
للتقدم  الكويت  مؤسسة  مقر  في  الخليجية  المياه  وتقينه 
العلمي بدولة الكويت الشقيقة برفع مستوى وعي المجتمع 
الخليجي بجودة المياه المنزلية التي تقدمها دول المجلس، 
وتشجيع صناعة المياه المعبأة، كونها نشاطا اقتصاديا قائما 
ومهما في دول المجلس ومن االنشطة االقتصادية الواعدة، 
المعبأة  المياه  وحجم  القطاع  لهذا  المتسارع  للنمو  نظرا 

المجلس  دول  اقتصاديات  يدعم  أن  ويمكنه  المستوردة، 
توظيف  فـــرص  ويــوفــر  المحلي  ناتجها  فــي  يــســاهــم  وأن 
البالستيك  العمل على تقليل مخاطر  الخليجي مع  للشباب 
االنسان  صحة  على  المعبأة  المياه  تصنيع  في  المستخدم 
المنظورة،  وغير  المنظورة  اإلنتاج  تكاليف  وتقليل  والبيئة 
اشتراطات  ضمن  البيئي  األثــر  تقييم  دراســـات  جانب  إلــى 
الــجــيــدة عند  التصنيع  بــمــمــارســات  وااللـــتـــزام  الــتــراخــيــص، 

تشغيل المصانع. 

العمل على ضمان ثقة المستهلك باإلعالن عن نوعيتها
مساٍع لرفع الوعي بجودة المياه المنزلية في الخليج

أعلنت شركة السيارات األوروبية 
عــن تــقــديــم بــاقــة مــن الــخــدمــات 
ــراء أي مــن  ــ الــمــجــانــيــة عـــنـــد شــ
روڤر  ــوار والنـــــد  ــاكــ جــ ــارات  ــ ــي ســ
ــمــعــتــمــدة ضمن  وال الــمــســتــعــمــلــة 
برنامج APPROVED، مع عروض 

مذهلة للعمالء في المملكة.
ــشــركــة بــتــوفــيــر أرقـــى  ــتــزم ال ــل وت
باقتناء  الراغبين  للعمالء  خدمة 
أحد طــرازات جاكوار والند روڤر 
AP�  الــمــعــتــمــدة ضــمــن بــرنــامــج

بأفضل  لهم  وتسليمها   PROVED
ــك ضـــمـــن مــســاعــيــهــا  ــ ــ ــــة، وذل ــال حــ
من  مــطــلــقــة  بـــال  ــة  راحــ لمنحهم 
وأداء هذه  جـــودة  خــالل ضــمــان 

المركبات الرائعة.
المدير  الــمــنــاســبــة، صـــّرح  وبــهــذه 

األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
الي  ستيفن  روڤر  النـــد  جـــاكـــوار 
ــارات  ــيـ ــسـ ــاًل “فـــــي شـــركـــة الـ ــ ــائ ــ ق
ــيـــة، نحن فــخــورون جــًدا  األوروبـ
والتي  لمركباتنا،  العالية  بالجودة 
في  ومثالية  سلسة  قــيــادة  تتيح 

أصــعــب الـــظـــروف والــتــضــاريــس. 
 APPROVED بــرنــامــج  ــأتـــي  ويـ
ليضمن  المبدأ،  هــذا  مع  متماشًيا 
والمتألق  العالي  األداء  استمرار 
لجميع المركبات التي تحمل شعار 

جاكوار والند روڤر”.

قيادة سلســة ومثالية في أصعب الظروف والتضاريس 
خدمات مجانية مذهلة لدى اقتناء جاكوار والند روفر المستعملة

دراسة: تمويل الصفقات بالشركات العامة أكبر من “الخاصة”
الخليجية ــوق  ــس ال ــن  ع بــيــانــات  عــلــى  الــحــصــول  بــضــرورة  تــوصــيــة 

ــريــــت فــــي جــامــعــة  أوصــــــت دراســـــــة أجــ
للحصول  الفرصة  إتاحة  بأهمية  البحرين 
ــوق الــدمــج  ــع عـــن ســ ــ عــلــى بــيــانــات أوسـ
العربي،  الخليج  دول  فــي  واالســتــحــواذ 
التأثير  ذات  العوامل  دراســة  من  للتمكن 
ــر عــلــى الـــعـــوائـــد غــيــر االعــتــيــاديــة  ــبـ األكـ
أن  إلــى  مشيرة  المشترين.  للمستثمرين 
المدفوعات  تأثير  العوامل،  تلك  بين  من 
الدمج  صفقات  تمويل  ضمن  المشروطة 
ــتــشــار  ــدم ان ــ ــدة عـ ــؤكــ ــواذ. مــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الكافي  بــالــقــدر  الــمــشــروطــة  الــمــدفــوعــات 
في صفقات الدمج واالستحواذ في دول 
العربي، وموصية كذلك بضرورة  الخليج 
بالدفع بشكل  الخاصة  اآللية  دراسة هذه 
السلبية  وآثــارهــا  فــوائــدهــا  لتبيان  أعمق 

على مستخدميها. 
ــبــاحــثــة في  ــا ال ــه ــة الــتــي أجــرت ــدراســ ــ وال
الطالبة  بالجامعة  األعــمــال  إدارة  كلية 

عــبــيــر الــحــلــبــي، كـــجـــزء مـــن مــتــطــلــبــات 
نــيــل درجــــة الــمــاجــســتــيــر فـــي االقــتــصــاد 
استخدام  “تأثير  ب  عنونت  والــتــمــويــل، 
الدمج  عقود  في  المشروطة  المدفوعات 
غير  المستحوذ  عوائد  على  واالستحواذ 
الــعــربــي”،  الخليج  دول  فــي  االعــتــيــاديــة 
تــوصــلــت إلـــى أن حــالــة الــهــدف )الــشــركــة 
المشتراة( بالسوق لها تأثير في احتمالية 
الفتة  المشروطة،  المدفوعات  استخدام 
المدفوعات  استخدام  احتمالية  أن  إلــى 
الــمــشــروطــة فــي تــمــويــل الــصــفــقــات أكبر 
العامة  الشركات  استحواذ  أو  دمــج  عند 
مقارنة بالشركات الخاصة أو تلك التابعة 

لمشاريع مشتركة. 
مدفوعات  هي  المشروطة  والمدفوعات 
مــؤجــلــة بــاتــفــاق مــســبــق بــيــن الــطــرفــيــن 
المشتراة(،  والشركة  المشترية  )الشركة 
معتمدة بدورها على أداء الشركة الهدف 

خالل فترة مستقبلية محددة، مشروطة 
باستحقاقها عند تحقيق االتفاق المبرم.

وتــكــونــت لــجــنــة الــمــنــاقــشــة مــن األســتــاذ 
الملك  جامعة  مــن  الــمــزاري  عــارف  أحمد 
سعود بالمملكة العربية السعودية ممتحنًا 
خــارجــيــًا، واألســـتـــاذ الــمــشــارك فــي قسم 

األعمال  إدارة  بكلية  والتمويل  االقتصاد 
ــبــحــريــن غـــوخـــان أخــتــان  فـــي جــامــعــة ال
الــدراســة  على  وأشـــرف  داخــلــيــًا،  ممتحنًا 
ــمــشــارك فـــي قــســم االقــتــصــاد  ــتـــاذ ال األسـ
والتمويل في كلية إدارة األعمال بجامعة 

البحرين المهدي بن خالد الميلي.

لجنة المناقشة مع الباحثة

األعــمــال  لجنة  أطلقت 
ــة بــجــمــعــيــة  ــ ــري ــ ــي ــخــ ــ ال
اإلصــالح مــؤخــًرا حملة 
والتي  التوحد”  “طيف 
تـــهـــدف إلــــى مــســاعــدة 
ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ األســــــــــر الـ
الــمــتــعــفــفــة فـــي تــوفــيــر 
ــة  ــريـ ــهـ ــشـ الـــــــرســـــــوم الـ
ــهــم  لـــلـــمـــدارس ألطــفــال
الذين يعانون من طيف 

التوحد.
وحظيت الحملة تفاعاًل 
ــــل  ــائ كــــبــــيــــًرا فـــــي وســ

التواصل  وسائل  نشطاء  من  العديد  شــارك  حيث  االجتماعي،  التواصل 
هذه  حصول  في  أهميتها  على  والتأكيد  للحملة  الترويح  في  االجتماعي 
على  وأكــدوا  التوحد،  من طيف  والتعافي  التعليم  في  نصيبها  على  الفئة 
أهمية توعية األسر بدعم الجانب العالجي الجسدي والنفسي ألبنائها الذين 

يعانون من هذا الطيف.
الفاعلة في  للمشاركة  المجتمع  أفراد  الخيرية جميع  ودعت لجنة األعمال 
لجنة  بموقع  اإللكتروني  التبرع  طريق  عــن  بالتبرع  ســواء  الحملة،  هــذه 
وتوعية  الحملة  لهذه  اإلعالمي  التسويق  خالل  من  أو  الخيرية،  األعمال 

المجتمع بأبعادها المختلفة.

خيرية اإلصالح تطلق حملة “أطفال التوحد”

ــة الــخــلــيــج لــلــطــيــران ــي ــم ــادي اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع أك

ــة الــمــمــلــكــة مــــركــــزا لــلــتــعــلــيــم ــانـ ــكـ ــز مـ ــزيـ ــعـ تـ

تدريبات أمنّية ألفراد الشرطة وموظفي الجمارك في المطار

“البحرين الطبية” تستضيف امتحانات الزمالة االيرلندية في األسنان

حـــــضـــــر وزيــــــــــــر الــــــمــــــواصــــــالت 
واالتـــــــصـــــــاالت رئــــيــــس مــجــلــس 
كمال  البحرين  مطار  شركة  إدارة 
مع  تــدريــب  اتفاقية  توقيع  أحمد 
لتوفير  للطيران  الخليج  أكاديمية 
دورات تدريبية على أمن الطيران 
من  لمئات  ســنــوي  بشكل  الــمــدنــي 
العاملين  الداخلية  وزارة  موظفي 
فــي الــمــطــار؛ بــهــدف تــزويــد أفــراد 
الجمارك  وموظفي  المطار  شرطة 
لمواكبة  الالزمة  المهارات  بجميع 
ــبــات األمـــنـــيـــة الــمــوســعــة  ــمــتــطــل ال
المسافرين  مبنى  بها  يتميز  التي 

الجديد.
ــع االتــفــاقــيــة كــل مــن الــرئــيــس  ــ وّق
البحرين  مــطــار  لشركة  التنفيذي 
إدارة  ومـــديـــر  ــفــالح،  ــن ــب ال مــحــمــد 
الداخلية  بـــوزارة  الجوية  المنافذ 
ــرئــيــس  ــد الــبــاكــر وال ــ الــعــقــيــد راشـ
ــفــيــذي ألكـــاديـــمـــيـــة الــخــلــيــج  ــن ــت ال
العباسي،  ظافر  القبطان  للطيران 

ــة مــطــار  ــركـ وذلـــــك فـــي مــبــنــى شـ
البحرين الدولي في المحّرق. 

وتأتي هذه الدورات التدريبية في 
الشاملة  التدريبية  البرامج  إطــار 
الــداخــلــيــة  وزارة  تــعــقــدهــا  الـــتـــي 
ــات  ــراطــ ــ ــت ــتــغــطــيــة جـــمـــيـــع االشــ ل
ــطــيــران الــمــدنــي  ــن ال ــيــة ألمـ ــدول ال

ــي، إذ  ــدولـ فـــي مــطــار الــبــحــريــن الـ
بالتدريب  الــمــطــار  موظفي  ــزّود  تـ
تمّكنهم  التي  الــالزمــة  والــمــهــارات 
من تحديد المخاطر التي قد تطرأ 
عــلــى عــمــلــيــات الــطــيــران الــمــدنــي، 
الــتــعــامــل مــعــهــا بالشكل  ــم  ث ومـــن 

المناسب.

وقال البنفالح: “انطالًقا من إيمانها 
بــروح  والعمل  الــشــراكــات  بأهمية 
الفريق، يسر شركة مطار البحرين 
بوزارة  المطار  شرطة  مع  التعاون 
الـــداخـــلـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة الــخــلــيــج 
للطيران لدعم تدريبات األمن في 

مطار البحرين الدولي”.

عــززت الكليــة الملكيــة للجراحين في ايرلندا – جامعــة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain( مكانتهــا كمحــور للتعليــم الدولــي، حيــث اســتضافت 
األســنان  طــب  كليــة  عضويــة  المتحانــات  مكثفــة  مراجعــة  دورة 

.)MFD(الدولية

تم تنظيم الدورة التي شارك فيها 
كلية  قبل  من  أسنان،  180 طبيب 
الملكية  الكلية  فــي  اإلســنــان  طــب 
 ،)SARA( ايــرلــنــدا  فــي  للجراحين 
مملكة  في  األسنان  اطباء  لتخدم 
الــبــحــريــن وفـــي الــشــرق األوســـط، 
ــجــزء الــثــانــي من  حــيــث قــدمــوا ال

امــتــحــانــات عــضــويــة كــلــيــة طب 
األسنان الدولية. 

تـــم تغطية  الــــــدورة  ــالل  ــن خــ ومــ
محاضرات مكثفة، ندوات، وورش 
عمل مختصة. إضافة إلى ذلك، تم 
تجهيز مقابالت شخصية، وتوفير 
للمالحظات  مخصصة  مــحــطــات 

حيث تم أيضا توفير فرصة قيمة 
لتلقي  الــمــحــتــمــلــيــن  لــلــمــرشــحــيــن 
مــعــلــومــات ذو جــــودة عــالــيــة من 

المختصين  كــبــار  مـــن  مــجــمــوعــة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية  في 

ايرلندا في دبلن.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، 
وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها.

االضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها 
التخمة في تناول الطعام الدسم.

حاول أن تصغي إلى ما ُيقال لك من دون ردود 
فعل، وابتعد عن العدائية.

يتصرف الشريك بليونة تجاهك وبال استفزاز 
وتحديات، لن تعاني أي أزمة.

تبدو نشيًطا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر في بت 
الموضوعات المثيرة.

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. 

من األفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم 
فربما تتفاجأ بعض المشاكل.

كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال 
تستطيع أن تتعرف عليهم.

قد يؤثر عليك بعض األشخاص اليوم لتغير 
أفكارك ولكن احذر.

ال تقلق وال تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات 
نظرك متعارضة. 

تشعر بالتوتر والقلق على مدار األيام الماضية لن 
ذلك لن يستمر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 يناير

 1301
انـــــتـــــهـــــاء 
حـــــــــكـــــــــم 
ســــــــالــــــــة 
أربـــــــــــــــــــاد 
بــــــــوفــــــــاة 
أنــــــــــــــــدرو 
ــث  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
مــــــــــلــــــــــك 

المجر.

حقق الفيلم المصري الجديد “بنات ثانوي” بطولة جميلة 
عوض ومحمد الشــرنوبي، ايرادات وصلــت لـ 600 ألف 
جنيه في أول أيام عرضه، حيث طرح في السينمات بدءا 

من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائي.
الفلم من إخراج محمود كامل، وتأليف أيمن سالمة، فيما 

نال إشــادات كبيرة منذ العرض الخــاص الذي أقيم بحضور 
أبطالــه، فضال عــن حضور بعض الممثليــن لتهنئة زمالئهــم، بجانب المنتج 

أحمد السبكي.

وقع اختيار شــركة “صباح أخــوان” على النجمــة ريتا حايك 
لالنضمام إلى النجمين ُمعتصم النهار وسينتيا صاموئيل 
في ُمسلســل “مــن اآلخــر”. وقــد أنهــى الكاتب أيــاد ابو 
الشــامات كتابة الُمسلســل الذي سُيخرجه شــارل شالال، 

وســيتم تصويره في بيــروت انطالقًا من ُمنتصف الشــهر 
الحالي يناير. ُيذكر أن “من اآلخر” مسلسل درامي اجتماعي تبدأ 

قصته بنهاية عالقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشــخصيات الثالث وســط 
وضع عائلي صعب يتحكم بالجميع.

يحضر القائمون على تطبيق “شاهد” الذي ينضوي تحت قناة 
mbc، لجملة مشــاريع درامية يشــرف عليهــا مجموعة كتاب 
ومخرجيــن. ويحــاول صناع تلك المشــاريع مواكبــة التطور 
الحاصــل في عالم الدرامــا العالمية أبرزهــا التركية. من هذا 

المنطلق، بدأت “شاهد” بالتعاون مع بعض الكتاب المصريين 
التحضيــر لمسلســل يحمــل مبدئيًا اســم “الرقــم 2” ويخرجه 

مجموعة مخرجين من بينهم تامر محسن.
العمل سيجمع نجومًا عربًا من الصف االول، ويتألف من 10 حلقات مختلفة.

الرقم 2من اآلخربنات ثانوي
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تستعد فرقة مواويل الشوق البحرينية لطرح أغنية منفردة “سنغل” 
الــفــنــان عيسى  بــعــنــوان “يــلــي أحــبــك” مــن كــلــمــات وألــحــان وتنفيذ 
محمد  الفنان  ومكساج  القصاب،  عبدهللا  الفنان  غناء  السيطحي، 

القاسمي عضو فرقة دريم البحرينية.
الفرقة تتعاون مع المصور اإلماراتي المبدع محمد ناصر الذي يضع 
حاليا لمساته االبداعية على األغنية، حيث سيقوم بعمليات االنتاج 
واالخراج لها. وسيقدم الرئيس التنفيذي لشركة رحال لإلنتاج الفني 
األغنية  بتقديم  المسافر  أحمد  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  في 

الجديدة على قناتهم باليوتيوب وجميع المتاجر اإللكترونية.
إعجاب  ونالت  النجاحات  من  العديد  أحبك”  “يلي  أغنية  وحققت 

جمهور الفرقة.

مواويل الشوق البحرينية تطرح “يلي أحبك”

 1724
فيليب الخامس ملك إسبانيا يتنازل عن العرش.

1794
الجراح األميركي جيسي بينيت يجري أول عملية والدة قيصرية في أميركا بنجاح.

1858
نجاة نابليون الثالث من محاولة اغتيال.

1972
األميرة مارغريت تعتلي عرش الدنمارك تحت اسم مارغريت الثانية.

2000
اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره ألفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين.

محرر مسافات

رّد الممثل المصري حسن 
حسني على شائعة الوفاة 

التي تلحقه في اآلونة 
األخيرة، وقال إنه ال يعرف 

الشخص الذي يشيع من 
حين آلخر خبر وفاته.

بدا يوم األخذ حزيًنا ومفجًعا بالنسبة ألهل البحرين وأهل الخليج مع انتشار نبأ وفاة الفنان المحبوب علي الغرير إثر سكتة قلبية، حتى تسارعت 
نبضــات القلــوب ومعهــا الدعــوات بــأن يكــون هــذا الخبر “كاذًبا”، رحــل زارع االبتســامة وصاحب الروح المرحة إلــى جوار ربه، ليتبــادل الناس في 
وســائل التواصل تلك الموجة الحزينة المشــفوعة بالبكاء والدعوات إلنســان أحبه الجميع، وكان مقطع الفيديو األكثر انتشــاًرا هو ذلك المشــهد 
من مسلسل “طفاش” وهو على النعش وحوله يبكي “جسوم”، الفنان خليل الرميثي ووالدته الفنانة غادة الفيحاني، وربما كان هو المشهد األكثر 

تأثيًرا ووقًعا في النفوس، فبين تمثيل الموت والوداع األخير بون شاسع.
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إيالًمــا أكثــر  العمــر  عشــرة  واســتحضار  مؤلــم  الرثــاء 

حديث الدموع.. في كلمات رفاق الفنان الراحل علي الغرير

سعيد محمد 

جمال الغيالنجاسم الضامننورة البلوشيعماد عبدالله

الجميري: حيرة وسؤال صعب

يقول الفنان الكبير أحمد الجميري: 
ــقــيــت بعض  ــر وب ــخــب “صــعــقــنــي ال
ــوقــت فــي انــتــظــار تــكــذيــب كما  ال
يحصل بين حين وحين من أخبار 
كاذبة عن وفاة بعض الشخصيات 
ذاتها  والحيرة  الحًقا،  نفيها  ويتم 
الــصــعــب.. هل  الــســؤال  بقيت مــع 
اتصل به مباشرة؟ أو هل أتحدث 
مع صديقه الفنان خليل الرميثي؟ 
الــنــاس  مــن  لــنــا  بالنسبة  فــاالثــنــان 
وكنت  ويحبونني،  أحبهم  الــذيــن 
ــتــظــار مــعــلــومــة تــعــيــد إلــي  فـــي ان
وفاته  خبر  تأكد  لكن  االطمئنان، 

رحمه هللا”.

البلوشي: تعالي ال تروحين!

“أم عذاري”، الفنانة نورة البلوشي 
كان في طريقها مساء أمس االول 
ــــى مــنــزل الـــمـــرحـــوم مـــع إحـــدى  إل
معها  مكالمتنا  وكانت  صديقاتها، 
صعبة للغاية فقد انهارت من شدة 

البكاء عن إنسان وصفته بأنه “أخ 
دنيا وعشرة عمر”، وكنت معه يوم 
السبت في فعالية بحلبة البحرين، 
يكرر  الفعالية  فترة  طــوال  وكــان 
عــلــي: “تــعــالــي ال تــروحــيــن” وكأنه 

يودعني بطريقته الخاصة”.

عماد: أتذكر يوًما ما

ــان عــمــاد عــبــدهللا إن  ــفــن يــقــول ال
الراحل كانت عبر  بالفنان  معرفته 
 1997 منذ  لكنه  طويلة،  محطات 
أكــثــر مما  كـــان قــريــًبــا مــنــه بشكل 
الصعب  ومن  رحيله،  حتى  مضى 
صياغة كلمة رثاء فهو يحاول أن 
أنه لم يره ضاحًكا  يتذكر يوًما ما 
أو رآه مكتئًبا، بل كان دائم السرور 
البد  موقع  أي  في  يتواجد  وحين 
بشحنة  ــمــكــان  ال ــــك  ذل يــمــأ  وأن 

إيجابية بحضوره وضحكاته.

العلي: نكبر بالحب

فأنا  الكبير،  أخي  أتكلم عن  “حين 

وأحبنا  احتضننا  إنسان  أتكلم عن 
وعلمنا كيف نكبر بالحب”، هذه هي 
فاطمة  واإلعامية  الفنانة  كلمات 
ــتــي تــقــول إن الــمــرحــوم  الــعــلــي ال
“جاري” بالفريج في مدينة عيسى 
قبل أن يكون زميل عمل، وتربينا 
أن  ورأيــنــا كيف  الفريج،  ذلــك  في 
ذلك الفنان اإلنسان الطيب يعامل 
الــنــاس بــحــب وفــــرح، بــل لــم يكن 
يرضى أبًدا أن يرى أحًدا في حالة 

حزن أو زعل”.

الغيالن: التواضع علي الغرير

الغيان، كحال  الفنان جمال  يعبر 
الراحل، عن مكانته  كل من أحب 
من  الكثير  ويختصر  نفسه،  فــي 
وسمات  ومقام  مكانة  عن  الكام 
“الغرير” بالقول: “هذا اإلنسان الذي 
التواضع..  هو  أحببناه رحمه هللا، 
للتواضع  ــا  ــمــوذًج ن تــقــدم  فــحــيــن 
والــتــفــاؤل والــحــب ســتــقــول علي 
الغرير، وحين تتكلم عن “الفزعة” 

في األزمات فهو علي الغرير الذي 
ــًدا، ويــحــيــل  ــضــ ــًدا وعــ ــنـ تــجــده سـ
إيجابية  طاقة  إلى  معك  اللحظة 

بروحه المأى بالخير”.

جاسم الضامن: أحبك وأجننك

ســبــقــت دمــــــوع الـــفـــنـــان جــاســم 
الــضــامــن حــديــثــه أيـــًضـــا، وعـــادت 
بـــه الـــذاكـــرة إلـــى مــســرحــيــة “نـــار 
ومنذ   ،1997 فــي  نـــار”  حبيبي  يــا 
مــع كعاقة  الــيــوم، وعاقته  ذلــك 
الفنانين وجميع من أحبه..  جميع 
ــان الــمــرحــوم  ــضــامــن: “كــ يــقــول ال
يجنني كثيًرا ويحط علي.. وكان 
يقول لي أنا أحبك لو ما أحبك ما 
أجــنــنــك”، وأنـــا أعـــرف أنــه يحبني 
بقضاء  ومؤمن  كثيًرا  وأحبه  وأنا 
هللا وقدره رغم حزننا الكبير على 

رحيله”.
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خبــر وفــاة علــي الغريــر مــن البحريــن إلــى أميــركا

تناقلـــت العديـــد مـــن وســـائل اإلعـــام 
جانـــب  الـــى  والمرئيـــة  المطبوعـــة 
المواقـــع اإلخباريـــة العالميـــة خبر وفاة 
الفنـــان البحرينـــي الكبيـــر علـــي الغريـــر 
الـــذي انتقل الى رحمـــة هللا يوم األحد 

الماضي وذلك إثر سكتة قلبية.
اليـــوم االخباريـــة  فقـــد نقلـــت روســـيا 
وجميـــع الصحـــف الخليجيـــة والعربية 
ان وســـكاي  ان  ســـي  مثـــل  والعالميـــة 
نيوز عربية واشـــهر المواقـــع االخبارية 
فـــي مصـــر امثـــال البوابـــة ومصـــراوي 
وصـــدى البلد وغيرها، الـــى جانب عدد 
مـــن الصحـــف فـــي الجزائر والســـودان 
والمغرب، حيث يعد الغرير الذي اشتهر 
بلقب “طفاشوه” من أشهر الممثلين في 
البحريـــن والخليـــج العربـــي، من خال 
مـــن  العديـــد  فـــي  الكوميديـــة  أدواره 
المسلســـات التلفزيونيـــة ومـــن أبرزها 

مسلسل سوالف طفاش.
ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى األطفال 

من خال األدوار الكوميدية التي أّداها 
في مسلسات وأفام “سواف طفاش” 
بمعيـــة الفنـــان خليـــل الرميثـــي، حيـــث 

شّكا ثنائًيا محبوًبا ومميًزا.
ســـبتمبر   30 فـــي  الغريـــر  الفنـــان  ولـــد 
1972م، ودخـــل عالـــم التمثيـــل منذ أن 
كان فـــي الثامنـــة عشـــرة مـــن عمره من 
خـــال مسلســـل “رحلـــة العجائـــب” في 

العام 1990.

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل 
مســـيرة  خـــال  وخليجـــي  بحرينـــي 
امتدت نحو 30 عاًما، وكان آخر أعماله 

مسلسل “جديمك نديمك”.
 كما شارك الغرير في المسرح من خال 
التمثيـــل فـــي العديـــد من المســـرحيات 
فـــي  وشـــارك  والخليجيـــة،  المحليـــة 
مـــن  عـــدد  عبـــر  الســـينمائي  التمثيـــل 
األفـــام التي ُعرضت في دور الســـينما 

أبرزهـــا  وكان  والخليـــج  بالبحريـــن 
الهامايـــا”  جزيـــرة  طفـــاش:  “ســـوالف 
في العـــام 2016، و“طفـــاش واألربعين 
حرامـــي” فـــي 2017، وآخرهـــا “طربال 

رايح جاي” في العام 2018.

محرر مسافات

طارق البحار

٢٣

tariq_albahhar

تشييع فنان التواضع واالبتسامة
ــه ــازة رفـــيـــق دربـ ــنـ ــاء جـ ــنـ ــاء أثـ ــكـ ــار حـــزنـــا وبـ ــه ــن ــي ي ــث ــي ــرم ال

بعد أن ُنشــر في حســاب الفنان البحريني الراحل علي الغرير في االنســتغرام 
يــوم أمــس طلب بحضور تشــييعه في مقبرة المنامــة من جميع األطياف في 
الســاعة التاســعة صباحا بمقبرة المنامة: “دعوة لشــعب البحرين في تشــييع 
فقيــد البحريــن الراحــل الفنان علي الغريــر، هذه القامة الوطنيــة التي عملت 
للوطــن والمواطنيــن الكثيــر فحــان الوقــت ان نــرد لهــذا الفنــان ولــو الشــيء 

القليل من خالل تشييعه تشييعا مهيبا تشارك فيه البحرين بكل أطيافها”.

ولحجمه فـــي قلـــوب البحرينيين من 
جميع الطوائف، شيعت جموع غفيرة، 
صباح أمس االثنين، الفنان البحريني 
علي الغريـــر إلى مثواه األخير بعد أن 
وافته المنية عن 52 عاما، إثر ســـكتة 
قلبية مفاجأة، وشاركت حشود كبيرة 
فـــي تشـــييع الفنـــان الراحـــل، حيـــث 

ووري جثمانه في مقبرة المنامة.

وانهـــار الفنـــان خليـــل الرميثـــي مـــن 
الحـــزن والبـــكاء أثناء تشـــييع جنازة 
صديق دربه في مسلسل طفاش، الى 
جانب تأثـــر جميع من حضـــر الجنازة 
وصحافييـــن  وكتـــاب  فنانيـــن  مـــن 
مـــن داخـــل وخـــارج البحريـــن، وكان 
يتقدمهـــم اخوانه وولـــده البكر خالد، 
وحضر الجنـــازة ايضا النجم الكويتي 

بحرقـــة  صـــرح  الـــذي  حســـين  داود 
رســـميا للباد عن حزنه الكبير لرحيل 
إنســـان بكل معاني االنســـانية، وقال: 
“إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون، تألمـــت 
كثيـــرا لفقـــد هـــذا اإلنســـان البحريني 

الطيـــب والفنـــان المتواضع الـــذي كنا 
جميعـــا نتعلم منـــه كيـــف نتواضع مع 

الناس”. 
وأدى المشـــيعون صـــاة الجنازة على 
الفنـــان، ورافـــق الجثمـــان ذوي الفنان 

الراحـــل، وجيرانـــه وكان مـــن الافت 
حضـــور عـــدد مـــن النســـاء واألطفـــال 
الذيـــن وقفوا خارج المقبرة.. عدســـة 
الزميل رســـول الحجيـــري كانت هناك 
ونقلت إلينا هذه الصور من التشييع...
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تلوث الهواء مرتبط بارتفاع سكر الدم لدى األطفال
أظهــرت دراســة طبيــة أن األطفــال الذيــن تعرضــوا لتلوث 
الهــواء وهــم ال يزالــون فــي األرحــام معرضــون الرتفــاع 
مســتوى ســكر الدم خالل الطفولة مقارنة بغيرهم مضيفة 
أن التلــوث بالجســيمات الدقيقــة قــد يكــون مــن عوامــل 

الخطر البيئية وراء اإلصابة بالسكري.
وركــز الباحثــون علــى ما تســمى بالجســيمات الدقيقة 2.5 
وهــي مجموعــة مــن الجســيمات الصلبــة والســائلة قطرها 
أقــل مــن 2.5 ميكرومتــر ومنهــا الغبــار واألتربــة والســخام 
والدخان. وارتبطت هذه الجســيمات في السابق باإلصابة 
بأضــرار في الرئــة وزيادة مخاطر اإلصابــة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية والسكري.
ســيتي  مكســيكو  بمدينــة  طفــال   365 الدراســة  وشــملت 
تعرضــوا لمســتويات تلــوث بالجســيمات 2.5 بلغــت 22.4 
ميكروجــرام يوميــا فــي المتوســط لــكل متــر مكعــب مــن 
الهــواء فــي فترة الحمل وهي أعلى بكثير من مســتوى 12 
ميكروجراما التي تحددها الجهات التنظيمية المكسيكية.
وأوضــح الباحثــون أن تعرض األطفال وهــم أجنة للتلوث 
بالجســيمات بهــذا المســتوى ارتبــط بزيادة ســنوية بنســبة 
0.25 في الهيموجلوبين السكري لديهم بعد تجاوزهم سن 

الخامسة وحتى السابعة.
فــي  هارفــارد  بجامعــة  أوكــن  إيميلــي  الدكتــورة  وقالــت 
بوســطن التي شــاركت في إعداد الدراســة إنه توجد عدة 
تفســيرات محتملــة للتأثيــر المباشــر للتلوث على مســتوى 
سكر الدم لدى األطفال منها أن ”التلوث يسبب قدرا كبيرا 

من االلتهاب.

 ونحن نعلم أن التعرض لمسببات التهاب أخرى قد تؤثر  «
على تطور األعضاء ووظائفها مثل المخ والبنكرياس 

والكبد والعضالت والدهون - وكلها تشارك في تنظيم 
نسبة السكر في الدم بطرق لها آثار طويلة األمد“.

تشــير دراســة أجريــت فــي إنجلتــرا 
إلــى أن كبــار الســن الذيــن يتــرددون 
والمتاحــف  الفنيــة  المعــارض  علــى 
المســرحية  العــروض  ويحضــرون 
والحفــالت الموســيقية قــد يعيشــون 
أطــول مــن أولئــك الذيــن ال يفعلــون 
ذلــك. وحتــى بعــد حســاب مجموعــة 
الصحيــة  العوامــل  مــن  واســعة 
وجــد  األخــرى،  واالجتماعيــة 
الجامعيــة  لنــدن  كليــة  مــن  باحثــون 
أن األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 50 عامــا ويقبلــون علــى متابعــة 
أقــل عرضــة  كانــوا  الفنيــة  األنشــطة 
للوفــاة بنســبة 31 % خــالل متابعــة 
اســتمرت 14 عامــا مقارنــة بأقرانهــم 
الذين ال يعطون أهمية كبيرة للفنون.

 وقال الباحثون إن الفنون قد  «
تساعد في طول العمر عبر 

تحسين الصحة العقلية وتعزيز 
العالقات االجتماعية والنشاط 

البدني وتقليل الشعور بالوحدة.

االهتمام بالفنون 
يطيل العمر

أعلنــت هيئة الرقابة اإلدارية في مصر، 
ضبــط شــبكة دولية مكونة مــن 8 أفراد 
لالتجار في األعضاء البشــرية، تتزعمها 

سيدة فلسطينية الجنسية.
تزويــر  علــى  تعمــل  الشــبكة  وكانــت 
مســتندات منســوبة لجهــات حكوميــة، 
األجانــب  المرضــى   واســتقطاب 
زراعــة  إجــراء عمليــات  فــي  الراغبيــن 
كلــى بالمخالفــة لقانــون تنظيــم زراعــة 

األعضاء البشرية.

وتــم عــرض المتهميــن علــى نيابــة أمــن 
الدولــة العليــا فــي مصــر، التــي قــررت 
حبســهم علــى ذمة التحقيقات، حســبما 
أفادت المصــادر. وأصدرت مصر قانونا 
ينظــم التبــرع باألعضاء البشــرية يتيح 
نقــل األعضــاء مــن الموتــى فــي حالــة 

“ثبوت الموت يقينيا”.
 وال يتيــح القانــون نقــل األعضــاء مــن 
الموتــى إكلينيكيــا، أي بعــد مــوت جذع 
المخ، وهو التعريف المتفق عليه دوليا.

قالــت منظمــة الصحــة العالمية إنــه يبدو 
أن ظهــور مــرض االلتهــاب الرئــوي والذي 
أودي بحياة شــخص فــي الصين وأصاب 
40 آخريــن مرتبــط بســوق واحــدة لبيــع 
المأكــوالت البحريــة فــي مدينــة ووهــان 

بوسط الصين ولم ينتقل أبعد من ذلك.
وأضافــت المنظمــة أنــه تــم حاليــا إغــالق 
حــدوث  عــن  اإلبــالغ  يتــم  ولــم  الســوق 
إصابــات فــي مناطــق أخــرى بالصيــن أو 

على الصعيد الدولي. 
بمتالزمــة  إصابــات  سلســلة  وأثــارت 
االلتهــاب الرئوي مخاوف من تفشــي هذا 
المرض بشكل وبائي بعد أن قالت الصين 
إن الفيــروس المســبب للمــرض مــن نــوع 
غيــر معــروف مــن قبــل ولكنــه مــن عائلة 
الفيروســات التي ســببت وبائي “سارس” 
التنفســية  األوســط  الشــرق  ومتالزمــة 

)فيروس كورونا(.

مصر... سقوط شبكة لالتجار باألعضاء البشرية

“المأكوالت البحرية” مصدر المرض الغامض بالصين 

صورة فضائية تظهر حرائق بالقرب من مدينة إيدن 
بوالية نيوساوث ويلز األسترالية )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

انتهت مباراة كرة الســلة في مدرسة 
ثانويــة بواليــة تكســاس األميركيــة، 
األحــد، بحــادث إطــالق نار مأســاوي 

على مراهق.
وأوضــح المصــدر أنــه جــرى إطــالق 
النــار علــى شــاب يبلــغ مــن العمــر 18 
انــدالع  بعــد  المبــاراة،  أثنــاء  عامــا 
معركــة داخــل ملعــب ديفيــس فيلــد 

في مدينة داالس.
بيــان  فــي  داالس  شــرطة  وقالــت 
صحافــي، إنــه جرى نقل الشــاب إلى 
فــي  ظــل  حيــث  محلــي  مستشــفى 

حالة حرجة حتى ليلة األحد.

وتابعت أن مراهقا يبلغ من العمر 15  «
عاما قام بتسليم نفسه إلى الشرطة، 

ووجهت إليه تهمة االعتداء، مشيرة 
إلى أنه تم التعرف على اثنين من 

األحداث اآلخرين كأشخاص مشتبه 
فيهم، لكن لن يتم توجيه تهم إليهم.

رســمت سلســلة رســائل محرجــة بين 
عنهــا  النقــاب  رفــع  بوينــغ  موظفــي 
الخميــس، صورة غير الئقة عن صانع 
الطائرات، وكشفت عن ثقافة داخلية 
علــى  والحــرص  “الغــرور”  يطبعهــا 

خفض التكاليف بأي ثمن.
وأظهرت الرســائل التي اتصفت غالبا 
بنبــرة الذعــة أّن الصعوبــات الحاليــة 
الطائــرات  صانــع  منهــا  يعانــي  التــي 
737- طــراز  أزمــة  مــن  أبعــد  تذهــب 
تســليط  خــالل  مــن  وذلــك  ماكــس، 
يمكــن  ال  خلــل  أوجــه  علــى  الضــوء 
تصورها داخل مجموعة تصّنع طائرة 

الرئيس األميركي “إير فورس وان”.

وتفيد الرسائل بأّن بوينغ قللت  «
من أهمية “نظام تعزيز خصائص 

المناورة” بغية تجنب تدريب 
الطيارين على جهاز محاكاة يعّد 

مكلفا ومن شأنه إطالة مهلة 
الحصول على إذن فدرالي العتماد 

طراز “ماكس”.

إطالق نار ينهي 
مباراة سلة بمدرسة 

أميركية

رسائل للموظفين 
تكشف غرور “بوينغ”

فــي  والشــركات  المــدارس  أوقفــت 
العاصمــة الفلبينيــة مانيــال أنشــطتها، 
بــركان  أطلــق  بعدمــا  اإلثنيــن،  أمــس 
ســحبا مــن الرمــاد فــي أنحــاء المدينة 
احتمــال  مــن  الــزالزل  خبــراء  وحــذر 
ثوارنــه فــي أي وقت وحــدوث أمواج 

مد عاتية )تسونامي(.
وأجبــرت الســلطات آالف النــاس على 
تــرك منازلهــم حــول تــال، أحــد أصغــر 
الــذي  العالــم،  فــي  النشــطة  البراكيــن 

نفــث رمــادا لليــوم الثانــي مــن فوهته 
الواقعة في وسط بحيرة على بعد 70 

كيلومترا جنوبي مانيال.

وقالت ماريا انطونيا بورناس رئيسة  «
األبحاث في معهد الفلبين لعلوم 

البراكين والزالزل للصحفيين ”لقد 
فاجأتنا سرعة النشاط البركاني“. 

وأضافت ”رصدنا حمم. ال تزال عميقة 
ولم تصل للسطح بعد. لكننا نتوقع 

ثورانا خطيرا في أي وقت“.

إغالق المدارس بالعاصمة الفلبينية تأهبا لثورة بركان

الممثلة األمريكية األسترالية نيكول كيدمان تصل حفل توزيع جوائز 
اختيار النقاد السنوية الخامسة والعشرين في مطار باركر هانجر سانتا 

مونيكا بوالية كاليفورنيا أمس األول )أ ف ب( صياد في بحيرة تال قبالة بركان تال الذي بدأ بالثوران والواقع على بعد 65 كلم جنوب مانيال أمس )أ ف ب(

شرطة البحرين .. والء وتضحية
الرائد أحمـد عيسـى عبدالّله الحافـظ

بدأ مسيرته الوظيفية في شرطة البحرين بتاريخ
 27 فبراير 1944م، انضم إلى الخدمة برتبة شرطي.

خالل خدمته في شرطة البحرين عمل في مختلف الجهات 
واإلدارات، عمل طوال فترة خدمته في إدارة المرور 

والترخيص. 

تدرج في الرتب العسكرية حتى حصل بتاريخ 1 يناير 1986 
على رتبة رائد.

خالل مسيرته الوظيفية نال على العديد من األوسمة 
واألنواط.

تقاعد عن العمل في 1 يونيو 1998م.

قبل ســنوات فقدت الســلحفاة 
زعنفتهــا  جــودي  التايلنديــة 
فــي  وقعــت  أن  بعــد  اليســرى 
فأصبحــت  صياديــن  شــباك 
عاجــزة عــن الحركــة وعاشــت 
حياتهــا فــي معانــاة دائمــة في 
األســر. غيــر أن جــودي، وهــي 

مــن نــوع الســالحف البحرية المعرض لخطــر االنقراض، اســتطاعت العوم من 
جديــد بــكل ســهولة بعــد تركيــب أول زعنفــة صناعية لهــا في تايلند األســبوع 
الماضي. وقالت نانتاريكا تشانســو الطبيبة البيطرية التي شــاركت في تطوير 
الزعنفــة ”أصبحــت تعوم أفضل كثيــرا وبدأت تتعلم اســتخدام الزعنفتين في 
تغيير االتجاه“. وفي الســابق كانت جودي تســتطيع العوم بصعوبة باستخدام 
زعنفتهــا اليمنــى وهــي تعيــش فــي منطقــة مغلقة مع ســالحف أخــرى مصابة. 

ويمكن لعشر سالحف أخرى في تايلند االستفادة من هذا المشروع.

بزعنفة صناعية... سلحفاة تعاود العوم في تايلند

التلوث مرتبط بزيادة سنوية في الهيموغلوبين السكري لألطفال

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

05:03

 11:46 

02:46 

05:07

06:37 

السنة الثانية عشرة - العدد 4109 

الثالثاء 
14 يناير 2020 

19 جمادى األولى 1441


