العاهل يتقبل التعازي في وفاة سمو الشيخة نورة
المنامة  -بنا

تقب���ل عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد

جاللة الملك
وسمو رئيس
الوزراء وسمو
ولي العهد
وأصحاب
السمو أشقاء
وأنجال جاللة
الملك وكبار
أفراد العائلة
المالكة يؤدون
صالة الجنازة

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة التع���ازي بوف���اة س���مو
الش���يخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
(رحمها هللا) ،من رئيس الوزراء صاحب الس���مو
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة،
وول���ي العه���د نائب القائ���د األعل���ى النائب األول
لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة ،وأصحاب
الس���مو أشقاء وأنجال جاللة الملك ،وكبار أفراد
العائلة المالكة الكريمة.
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برنامـج لتصويـب وضـع المـوازنـة

فـوز ...فـوزيـة

العاه��ل يمن��ح “وس��ام البحري��ن” للناخبي��ن كب��ار الس��ن

راشد الغائب ( -تصوير :رسول الحجيري)

أس���فرت نتائ���ج االنتخاب���ات بمناص���ب
مجل���س الن���واب عن ف���وز النائ���ب فوزية
زين���ل بمنص���ب رئي���س المجل���س بع���د

سلمان نائبا

وانتخب أمس في الجلسة اإلجرائية من

أول ...وعلي

الخام���س عبدالنب���ي س���لمان نائب���ا أول

ثانيا
نائبا ً
زايد ً

حصولها على  25صوت من أصل .40
دور االنعقاد األول من الفصل التش���ريعي
لرئي���س مجلس النواب ،وعلي أحمد زايد
نائب���ا ثاني���ا لرئيس مجلس الن���واب .وفي
الجلس���ة اإلجرائية ،تولى النائب يوس���ف
زينل أكبر األعضاء الحاضرين سنا رئاسة
جاللة الملك يلقي الخطاب السامي بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في افتتاح دور االنعقاد األول

عبدالنبي

الجلس���ة ،بمعاون���ة كل م���ن الن���واب عل���ي
النعيمي ،ومحمد العباسي أصغر عضوين
حاضرين سنا.

()15

()09 - 08

We’re devoted to the classic.
But reject the status quo. We
keep the best of the past. The

BLACK BAY

best watchmaking practices,
the best designs. And push the
boundaries of what’s new. Born
for a purpose. Field-tested to
the extreme. For those who
are up for anything. Those who
face their fears. Those who reinvent themselves every day.
A TUDOR is #BornToDare

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو
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ال من خادم الحرمين
العاهل يتلقى اتصا ً
الملك س��لمان يعرب عن تعازيه بوفاة سمو الشيخة نورة
المنامة  -بنا

تلقى عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس���ى آل خليفة اتص���االً
هاتفيا من عاهل
ًّ

المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،أعرب فيه خادم الحرمين الشريفين
ع���ن خالص تعازي���ه وص���ادق مواس���اته بوفاة
س���مو الش���يخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل
ّ
وج���ل أن يتغمدها
داعي���ا المول���ى ع��� ّز
خليف���ة،
ً

بواس���ع رحمته ورضوانه وأن يس���كنها فس���يح
جناته .وعبر جاللة الملك عن ش���كره وتقديره
ألخيه خادم الحرمين الشريفين على مشاعره
األخوية النبيلة وتعازيه الصادقة التي تعكس
على ال���دوام عم���ق ومتانة العالق���ات األخوية
الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاللة الملك

خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك يتلقى تعازي ولي العهد السعودي

ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ  S-Classﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺮﻳﺢ.
اﻻﺑﺘﻜﺎر داﺋﻤًﺎ ﻛﺎن ﺟﺰء ًا ﻣﻨﺎ ،ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ  S-Classﻫﻲ اﻻﻓﻀﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻌﺮف
ﻛﻴﻒ ان اﻟﺴﻴﺎرة ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻟﻬﺬا ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ  S-Classﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ رﻣﺰًا ﻟﻘﺎدة اﻟﻴﻮم.
ﺟﺮب ﺳﻴﺎﻗﺔ  S-Classاﻟﻴﻮم.

» »تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصاال هاتفيا من ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ،أعرب فيه ولي العهد السعودي عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخة نورة بنت
عيسى بن سلمان آل خليفة ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته .وقد
عبر جاللة الملك عن شكره وتقديره ألخيه ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على مشاعره األخوية النبيلة
وتعازيه الصادقة التي تعكس على الدوام عمق ومتانة العالقات األخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

سمو ولي العهد يتلقى تعازي خادم الحرمين وولي عهده
» »تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
اتصاال هاتفيا من عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،أعرب
فيه خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة ،داعيا
المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته .وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره ألخيه خادم
الحرمين الشريفين على مشاعره األخوية النبيلة وتعازيه الصادقة التي تعكس على الدوام عمق ومتانة العالقات األخوية الوثيقة بين
البلدين والشعبين الشقيقين.كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد اتصاال هاتفيا من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،أعرب فيه
عن خالص التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة (رحمها الله) ،داعيا المولى عز وجل أن
يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته .وعبر سموه عن بالغ شكره وتقديره ألخيه سمو ولي عهد المملكة العربية
السعودية الشقيقة على مشاعره النبيلة وتعازيه الصادقة ،داعيا الله أن يديم على المملكة الشقيقة أمنها وازدهارها.

مرسوم بالترخيص في تعديل عقد تأسيس البورصة
المنامة  -بنا

صدر عن عاه ��ل البالد صاحب الجاللة الملك
حم ��د ب ��ن عيس ��ى آل خليف ��ة مرس ��وم رق ��م
( )62لس ��نة  2018بالترخي ��ص ف ��ي تعدي ��ل
عق ��د التأس ��يس والنظ ��ام األساس ��ي لش ��ركة
بورص ��ة البحرين “ش ��ركة مس ��اهمة بحرينية

مقفل ��ة” (ش.م.ب.م) .ج ��اء في مادته األولى:

مقفل ��ة” (ش.م.ب.م) على النحو المرافق لهذا

م ��ع مراع ��اة حك ��م الم ��ادة ( )76م ��ن قان ��ون

المرس ��وم .وج ��اء ف ��ي الم ��ادة الثاني ��ة :عل ��ى

الش ��ركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

رئي ��س مجلس ال ��وزراء وال ��وزراء  -كل فيما

رق ��م ( )21لس ��نة  ،2001يرخ ��ص ف ��ي تعديل

يخصه  -تنفيذ أحكام هذا المرس ��وم ،ويُعمل

عق ��د التأس ��يس والنظ ��ام األساس ��ي لش ��ركة

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نش ��ره في

بورص ��ة البحرين “ش ��ركة مس ��اهمة بحرينية

الجريدة الرسمية.
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ،نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل

وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل

والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحرس الوطني

وسمو الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة

رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة
وزير شؤون الديوان الملكي

والعائلة المالكة الكريمة
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل

سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان
رئيس وأعضاء مجلس اإلدراة واإلدراة
التنفيذية وجميع منتسبي شركة بنفت

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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العاهل يؤدي صالة الجنازة على جثمان سمو الشيخة نورة
بمشاركة س��مو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وأشقاء وأنجال الملك وكبار العائلة المالكة

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وأصحاب السمو أشقاء وأنجال جاللة الملك وكبار أفراد العائلة المالكة يؤدون صالة الجنازة
المنامة  -بنا

أدى عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك

التع���ازي بوفاة س���مو الش���يخة نورة بنت

حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ،ورئي���س

عيسى بن سلمان آل خليفة (رحمها هللا)،

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير

من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة ،وول���ي

األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة،

العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول

وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب

لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب

الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل

الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

خليفة ،وأصحاب الس���مو أشقاء وأنجال

خليفة ،وأصحاب الس���مو أشقاء وأنجال

جاللة الملك
يعرب عن شكره
وتقديره للجميع
على تعازيهم
ومواساتهم
الصحة والسعادة.

جالل���ة الملك وكبار أف���راد العائلة المالكة

جاللة الملك ،وكب���ار أفراد العائلة المالكة

الكريمة ،صالة الجنازة على جثمان سمو

الكريم���ة ،إذ أعرب���وا ع���ن أح���ر تعازيه���م

الش���يخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل

وص���ادق مواس���اتهم لجاللت���ه ف���ي ه���ذا

خال���ص ش���كره وتقدي���ره للجمي���ع عل���ى

خليف���ة (رحمه���ا هللا) ،صباح أمس بجامع

المص���اب ،ضارعي���ن إل���ى المول���ى العل���ي

تعازيه���م ومواس���اتهم ،وم���ا أب���دوه م���ن
مش���اعر طيبة ونبيلة ،سائالً هللا سبحانه

الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.

القدي���ر أن يتغمد الفقيدة بواس���ع رحمته

وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواس���ع رحمته

بع���د ذل���ك ،تقب���ل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب

ورضوان���ه ويس���كنها فس���يح جناته ،وأن

ومغفرته ويس���كنها فسيح جناته ،متمنيا

الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة

يحف���ظ جاللة المل���ك ويديم علي���ه وافر

للجميع دوام الصحة والعافية.

وأع���رب صاح���ب الجالل���ة المل���ك ،ع���ن

بســم اللــه الرحـمـن الرحــيم

{يـا أيتها النفـس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}
صـدق اللـه العظــيم

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ،يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف
وكافة منتسبيها بخالص العزاء والمواساة إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد أل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل

والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى أل خليفة
رئيس الحرس الوطني

وسمو الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة
رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة
وزير شؤون الديوان الملكي

والعائلة المالكة الكريمة
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل

سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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√Qó``bh ˆG AÉ``°†`≤H áæeDƒe Üƒ∏≤H
≈dEG IÉ```°SGƒ`ŸGh …RÉ```©`àdG ¢üdÉ``îH Ωó``≤àf

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e
√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ióØŸG OÓÑdG πgÉY

áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏`N ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ

áØ«∏N ∫BG ó`ª`M øH ¿É`ª∏°S ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª`°ùdG ÖMÉ`°U ≈dEGh
√ÉYQh ˆG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹h

»æWƒdG ¢Sô◊G ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S øcôdG ≥jôØdGh

π«ÿG ¥ÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d ó°TGQ …OÉæd É«∏©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°Sh

á`Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°ù``«``Y ø`H »`∏`Y ï`«`°û`dG ƒ```ª``°Sh
á``ª`jô``µdG á``µ`dÉ```ŸG á`∏`FÉ`©`dGh

»µ∏ŸG ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh

‘ ≈dÉ`©`J ˆG ¿PEÉ``H É``¡`d Qƒ``Ø`¨ŸG IÉ``ah

á`Ø`«`∏`N ∫BG ¿É`ª`∏`°S øH ≈°ù`«`Y âæ`H IQƒ`f á`î`«`°û`dG ƒ`ª`°S

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒŸG Ú∏FÉ°S

)(¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ˆ ÉfEG

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين
والذكرى التاسعة عشرة لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم في البالد

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين
والذكرى التاسعة عشرة لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم في البالد
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جاللة الملك يتلقى تعازي خادم الحرمين وولي عهده
ن���ق���ل���ه���ا أم����ي����ر ال���م���ن���ط���ق���ة ال���ش���رق���ي���ة ون����ائ����ب����ه ل���ع���اه���ل ال���ب�ل�اد
وق����د رحب صاحب الجاللة ،بس����مو أمير
ً
معربا عن
المنطقة الشرقية وسمو نائبه،

المنامة  -بنا

اس����تقبل عاه����ل الب��ل�اد صاح����ب الجاللة

عميق ش����كره وبال����غ إمتنانه ألخيه خادم

المل����ك حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة في

الحرمي����ن الش����ريفين وول����ي عه����ده على

قص����ر الصافري����ة مس����اء أم����س ،أمي����ر

تعازيهم ومواس����اتهم ،وعلى مش����اعرهم

المنطق����ة الش����رقية بالمملك����ة العربي����ة

األخوية الصادقة النبيلة ،والتي تجس����د

الس����عودية ،مبع����وث خ����ادم الحرمي����ن

عم����ق العالق����ات التاريخي����ة الراس����خة،

الش����ريفين صاح����ب الس����مو الملك����ي

والرواب����ط األخوية الوثيق����ة التي تجمع

األمي����ر س����عود بن ناي����ف بن عب����د العزيز

البلدين والشعبين الشقيقين.

آل س����عود ،يرافق����ه نائ����ب أمي����ر المنطقة

وكلفهم����ا جاللته بنقل تحيات����ه وتقديره

الش����رقية صاحب الس����مو الملك����ي األمير

وتمنيات����ه ألخي����ه خ����ادم الحرمي����ن

أحم����د بن فهد بن س����لمان ب����ن عبدالعزيز

الش����ريفين وولي العهد بالمملكة العربية

آل س����عود ،الذي����ن نق��ل�ا لجاللت����ه خالص
تع����ازي وصادق مواس����اة عاه����ل المملكة
العربية الس����عودية الش����قيقة أخيه خادم
الحرمي����ن الش����ريفين المل����ك س����لمان بن
عب����د العزي����ز آل س����عود ،وتع����ازي ول����ي

الس����عودية الش����قيقة ب����دوام الصح����ة

جاللة الملك مستقبال أمير المنطقة الشرقية ونائبه بالمملكة العربية السعودية

والعافي����ة ،ولش����عب المملك����ة العربي����ة

العهد نائ����ب رئيس مجلس الوزراء وزير

األمي����ر محمد بن س����لمان ب����ن عبدالعزيز

بنت عيس����ى بن سلمان آل خليفة رحمها

يتغمد الفقيدة بواس����ع رحمته ورضوانه

الدفاع الس����عودي صاحب السمو الملكي

آل س����عود ،بوف����اة س����مو الش����يخة ن����ورة

هللا ،ضارعي����ن ال����ى الب����اري ع����ز وجل أن

ويسكنها فسيح جناته.

الس����عودية الش����قيقة تحقي����ق المزيد من
التقدم والرفعة والرقي.

عاهـــل البالد يتقبــــل تعــــازي األمـــراء في السعوديـــة
المنامة  -بنا

اس���تقبل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة

ال���ى جالله المل���ك خالص تعازيه���م وصادق

المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة في قصر

مواس���اتهم بوفاة س���مو الش���يخة نورة بنت

الصافري���ة أم���س صاح���ب الس���مو الملك���ي

عيس���ى ب���ن س���لمان آل خليف���ة رحمه���ا هللا،

األمي���ر محم���د ب���ن فه���د ب���ن عبدالعزي���ز آل

داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواس���ع

س���عود ،وصاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

الدكت���ور منص���ور ب���ن متعب ب���ن عبدالعزيز

واع���رب جالل���ه الملك ع���ن ش���كره وتقديره

آل س���عود وزير دولة عضو مجلس الوزراء،

ألصح���اب الس���مو الملك���ي األم���راء عل���ى

وصاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لطان

مش���اعرهم األخوي���ة النبيل���ة وتعازيه���م

بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود رئيس

الصادق���ة الت���ي تعك���س عل���ى ال���دوام عمق

هيئ���ة الس���ياحة ،وصاح���ب الس���مو الملك���ي

ومتان���ة العالق���ات األخوي���ة الوثيق���ة بي���ن

جاللة الملك مستقبال عددا من أمراء المملكة العربية السعودية

األمي���ر فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل س���عود

البلدين والشعبين الش���قيقين ،داعيا هللا ان

مستش���ار بالديوان الملكي ،وصاحب السمو
الملكي األمير الدكتور عبدالعزيز بن س���طام
بن عبدالعزيز آل س���عود مستش���ار بالديوان

الملك���ي ،وصاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

وصاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر محمد بن

امي���ر الري���اض ،وصاح���ب الس���مو الملك���ي

سعود.

ناي���ف بن س���لطان بن عبدالعزيز آل س���عود،

عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزيز آل س���عود نائب

األمي���ر ترك���ي بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل

وق���دم أصح���اب الس���مو الملك���ي االم���راء

يحفظ المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة
ً
قي���ادة وش���عبا وان يديم عليه���ا نعمة األمن
واألمان.
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مواصلة البناء على ما تحقق نحو آفاق أرحب
جالل��ة المل��ك :الس��لطة التش��ريعية بمجلس��يها تق��وم بمس��ؤولية وطني��ة مهم��ة
المنامة  -بنا

اس���تقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة أمس بمركز
عيس���ى الثقاف���ي بحض���ور رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن
س���لمان آل خليف���ة ،وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة ،أعضاء مجلس���ي
الشورى والنواب والمجالس البلدية وذلك للسالم على جاللته.
ورحب جاللته بهذه النخبة من رجال ونساء

المملكة على كافة المستويات.

البحري���ن الذي���ن أخ���ذوا على عاتقه���م تحمل

وأك���د جاللت���ه تطلع���ه أن يش���هد دور االنعقاد

ه���ذه المس���ؤولية لخدم���ة الوط���ن والمواطن
ً
معرب���ا ع���ن
وتعزي���ز النه���ج الديمقراط���ي،

الجدي���د تحقيق المزي���د من المنج���زات التي
ً
متمنيا ألعضاء
تخدم مسيرة العمل الوطني،

تهاني���ه الخالص���ة ألعض���اء مجل���س الش���ورى

الس���لطة التشريعية كل التوفيق والسداد في

عل���ى تعيينه���م ،وأعض���اء المجل���س النياب���ي

أداء مهامهم المقبلة.

وأعض���اء المجلس البلدي عل���ى الثقة الكبيرة

م���ن جانبه���م ،أع���رب أعض���اء مجلس���ي

الت���ي أواله���ا إياه���م ش���عب البحري���ن الكريم

الش���ورى والن���واب والمجال���س البلدي���ة ع���ن

بانتخابهم لتمثيله تحت قبة البرلمان.

خال���ص ش���كرهم وتقديره���م لجالل���ة المل���ك

وأك���د جاللت���ه أن الس���لطة التش���ريعية

عل���ى توجيهات���ه الس���ديدة وحرص���ه تعزي���ز

بمجلس���يها تضطلع بمس���ؤولية وطنية مهمة،
وأن التواف���ق والتع���اون بي���ن الس���لطتين
التش���ريعية والتنفيذي���ة ه���و أم���ر أساس���ي
لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتس���بات

مس���يرة العمل الديمقراطي م���ن خالله دعمه
الالمحدود للسلطة التش���ريعية ،وإشادته بما
حققت���ه من إنج���ازات ومكاس���ب خالل عهده
الزاهر.

جاللة الملك مستقبال أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

تنموي���ة واالرتق���اء به���ا نحو آف���اق أرحب من
اإلنج���از والتطوير بهدف تحقي���ق كل ما فيه
خير البحرين ورخاء شعبها العزيز.
وأش���اد جاللة الملك باإلنج���ازات التي حققها
المجلس���ان خ�ل�ال الفت���رة الماضي���ة ودورهما
المحوري ف���ي تطوير القوانين والتش���ريعات
وترس���يخ أس���س دولة المؤسس���ات والقانون
والدف���اع ع���ن قضاي���ا الوط���ن ومصالح���ه
واإلنج���ازات الت���ي حققتها المجال���س البلدية
ف���ي تعزي���ز وتطوي���ر الخدم���ات المقدم���ة
للمواطن.
وأع���رب جاللت���ه ع���ن اعت���زازه بتكات���ف أهل
البحري���ن وحرصه���م عل���ى التراب���ط وتوحيد
ً
مثمن���ا عطاءهم في كاف���ة المجاالت
الكلم���ة،
وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة

جاللة الملك يمنح  6من كبار السن “وسام البحرين”
المنامة  -بنا

اس���تقبل عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة ،بحضور
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة ،وولي
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب الس���مو
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة بمركز عيس���ى الثقافي أم���س عددا من
المواطنين المتقدمين في الس���ن الذين ش���اركوا في االنتخاب���ات النيابية والبلدية
ً
مؤخرا وذلك للسالم على جاللته.
التي عقدت
ورح���ب جالل���ة العاه���ل برجاالت ونس���اء

حس���ن ،عبدهللا إبراهيم ن���وار علي ،أحمد

البحري���ن الك���رام األوفي���اء ،وأع���رب

محمد جاس���م غانم ،سبيكة جاسم محمد

ع���ن خال���ص ش���كره وتقدي���ره له���م عل���ى

جاسم.

روحه���م الوطنية العالي���ة وحرصهم على
تلبي���ة ن���داء الواجب بالمش���اركة في هذا
االس���تحقاق االنتخاب���ي ،حي���ث ضرب���وا
أروع األمثل���ة ف���ي ح���ب الوط���ن والوالء
لقيادت���ه واالنتم���اء له���ذه األرض الطيب���ة
المعطاءة.
وأش���اد جاللت���ه بعطائه���م وإس���هاماتهم
المش���هودة في مس���يرة النهض���ة الوطنية
الش���املة الت���ي أرس���ى دعائمه���ا اآلب���اء
واألجداد وس���ار على نهجه���م األبناء في
ً
مؤك���دا
مختل���ف المج���االت والقطاع���ات،
ً
قدم���ا ف���ي طري���ق
أن البحري���ن تمض���ي

التقدم واالزده���ار بتوفيق من هللا تعالى
وبسواعد مواطنيها وجهودهم المخلصة.
ً
وتقدي���را م���ن جالل���ة المل���ك لمش���اركتهم
الوطني���ة والذي���ن لب���وا ن���داء الواج���ب
الوطن���ي ودعم مس���يرة التنمية الش���املة
الت���ي يقوده���ا جالل���ه المل���ك م���ن خ�ل�ال
مش���اركتهم ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة
 ،2018تفض���ل جاللت���ه بمنحه���م وس���ام
ً
متمني���ا له���م موف���ور الصح���ة
البحري���ن،
والعافية.
وم���ن جانبهم رفع المواطن���ون المكرمون
أس���مى آيات الش���كر واالمتن���ان والعرفان
لجاللة الملك على ما حظوا به من حفاوة
وتقدير وتكريم من لدن جاللته ،س���ائلين
المول���ى ع���ز وج���ل ان يحفظ���ه ويوفق���ه
ويرع���اه ،وأن يدي���م على المملك���ة الخير
واألم���ن والرخ���اء تح���ت قي���ادة جاللت���ه
الحكيمة.
الجدي���ر بالذك���ر ان المتقدمين في الس���ن
الذي���ن تم تكريمهم الي���وم من قبل جالله
المل���ك بوس���ام البحري���ن ه���م :ثاجب���ة
إبراهي���م محم���د ش���عبان ،س���عيدة مبارك
س���عود مب���ارك ،عب���دهللا محم���د جم���ال

تقدير للمتقدمين
في السن الذين
حرصوا على
تلبية نداء الواجب

جاللة الملك مستقبال عددا من المواطنين المتقدمين في السن الذين شاركوا في االنتخابات
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العاهل :نتائج االنتخابات أكدت متانة التجــــــــربة الديمقراطـيـة وصالبـة اإلرادة الشعبيـة
من��ح “وس��ام البحري��ن” للناخبي��ن كبـ��ار الس��ن كاعت��راف وتقدي��ر م��ن ه��ذا الجيـ��ل

جاللت��ه افتت��ح بحض��ور س��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د دور االنعق��اد األول

جاللة الملك يلقي الخطاب السامي بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في افتتاح دور االنعقاد األول
المنامة  -بنا

اعتماد برنامـج

اقتصادنا

العمل بشكل

تنمية القطاع

أمس ،بحضور رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة ،وولي

محدد يسرع

الوطني استطاع

حثيث على

النفطي الذي

سلمان بن حمد آل خليفة ،افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي

تصويب وضع

عبر قوة أدائه

استقطـاب

يشهد طفرة

الموازنـــة

الحفاظ على

وتشجيع

نوعية باكتشاف

العامــة وتنويع

مستوى نموه

االستثمارات

أكبر حقل للنفط

اإليرادات

اإليجابي

العالمية والوطنية

والغاز

تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،فش���مل برعايته الكريمة
العه���د نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير
الشورى والنواب.
ولدى وصول موكب جاللة الملك إلى موقع االحتفال بمركز عيسى الثقافي ،ترافقه كوكبة من
خيالة الشرطة ،كان في االستقبال رئيس مجلس الشورى علي الصالح ،والنائب يوسف زينل.
وق���د عزفت الفرقة الموس���يقية الس�ل�ام الملك���ي .ثم توجه جالل���ة الملك إلى قاع���ة المؤتمرات
الكبرى بمركز عيسى الثقافي .وبدأ الحفل بتالوة آي من الذكر الحكيم.
بعد ذلك تفضل جاللة الملك بإلقاء الخطاب السامي هذا نصه:
بسم هللا الرحمن الرحيم

تس���ارعت عجل���ة البن���اء واإلنت���اج بنتائجه���ا

الحمد لله ،والصالة والس�ل�ام على رسول هللا،

الطيب���ة الت���ي نج���د ف���ي نموه���ا المس���تمر م���ا

العالق���ة الطيب���ة الت���ي تجم���ع بين الس���لطتين
ً
توثيقا لروابط التكامل
التشريعية والتنفيذية

ونش���كر كافة مؤسس���ات الدول���ة المعنية التي

الشكر والتحية والتقدير.

المبشرة لالقتصاد الوطني ،الذي استطاع عبر

قامت ب���أداء منقطع النظير في إنجاح العملية

الحض���ور الكري���م ،م���ع بداي���ة مرحل���ة جدي���دة

ق���وة أدائه ف���ي الحف���اظ على نم���وه اإليجابي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

يق���وي بناء دولة المؤسس���ات والقانون ،والتي

والتعاون ،والتزامً ا بمبدأ الفصل بين السلطات

االنتخابية بنتائجه���ا الباهرة والمفرحة ،والتي

من العمل ،التي نس���تعد لها معً ا وبكل حماس���ة

وتعزيز سمعته المالية العالمية.

اإلخ���وة واألخ���وات أعضاء المجل���س الوطني

اس���تطاعت ،بع���ون هللا ،وعبر مس���يرتها الثرية

وتقديم المصلحة العامة.

شهدت مشاركات فردية أسعدتنا سعادة بالغة،

وأمل ،نجد من المناسب بالحديث معكم حول

ومن ضم���ن ما نلتزم به عل���ى صعيد اقتصادنا

ون���ود به���ذه المناس���بة أن نع���رب ع���ن ارتياحنا

كتصويت المتقدمين في العمر من المواطنين

ش���ؤوننا الوطني���ة العام���ة ،تقييمً ا لم���ا حققناه،

الوطن���ي لتنمي���ة مص���ادر دخله ،العمل بش���كل

الموقرين..

الفت���ي أن تبل���ور تجربتن���ا البحرينية
وعمره���ا
ّ

الصنادي���ق التأميني���ة لتحس���ين الخدم���ات

تحق���ق وتنج���ز العديد م���ن النجاح���ات التي ال

المقدم���ة للمتقاعدي���ن ،وأن تعم���ل بش���كل

يسعنا الحديث عنها لوفرتها ،ولله الحمد.

اإليفاء بالتزاماتها

المالي

لدولتنا المدنية

وطنه

مكثف على مراجعة سياس���اتها بصورة شاملة

وهنا أخص بالذكر ،ما تتواله المرأة البحرينية،

للتس���ريع م���ن وتيرة العم���ل الوطن���ي وتعظيم

المحافظ���ة عل���ى هويته���ا الوطني���ة وتقاليده���ا

حافلاً باإلنجاز ،وش���اه ًدا عل���ى صدق وعد ابننا

فوزك���م كأعض���اء لمجل���س الن���واب م���ع ع���ام

التطوير المستمر لإلمكانيات الدفاعية الرادعة

وس�ل�امة أراضيها ووحدة صفه���ا ،وفي تحول

العزي���ز صاحب الس���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد

الذه���ب الذي اعتمدناه كعنوان لكافة مس���اعينا

مما يحفظ للبالد منعتها وسيادتها.

تطلعاتن���ا في اإلص�ل�اح والتحديث إلى تجربة

آل خليف���ة ب���أن يك���ون ه���ذا العام ع���ام الذهب

الوطني���ة ،مؤكدي���ن بهذا الش���أن ،عل���ى ضرورة

ويس���رنا في هذه المناس���بة الطيب���ة ،أن نعرب

واقعي���ة ناجح���ة ،بمحافظته���ا عل���ى الهوي���ة

تطوير التشريعات الالزمة لدعم قطاع الشباب

ع���ن تقديرن���ا الدائ���م لم���ا تت���واله مؤسس���اتنا

الوطني���ة األصيل���ة وخصوصيته���ا العربي���ة

الدس���تورية م���ن دور مس���ؤول ،ونش���ير هن���ا

واإلس�ل�امية وبالتزامه���ا بحماي���ة واس���تقرار
جواره���ا اإلقليمي ،لتواص���ل البحرين عطاءها
اإلنس���اني وم���د جس���ور المحب���ة والس�ل�ام م���ع

البالغ لما شهدته االنتخابات الوطنية من نجاح

الذي���ن تج���اوزت أعمارهم المئة ع���ام وأعانهم

وتطلعً ا لما نود إنجازه ،بإذن هللا.

حثي���ث عل���ى مواصل���ة اس���تقطاب وتش���جيع

ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ودول���ة

كبير ،حيث جاءت نتائجها لتؤكد مجد ًدا على

الكوي���ت ،على مواقفه���م النبيلة ،الت���ي نقدرها

لتص���ل الميدالي���ات الذهبي���ة التي حملت اس���م

الذهبية أعوامً ا مديدة ،بإذنه تعالى.

لم���ا قام���ت به الس���لطة التش���ريعية م���ن جهود

هللا عل���ى تلبي���ة واجبه���م بروحه���م الوطني���ة

فعلى صعيد التنمية الوطنية ،يأتي في مقدمة

االس���تثمارات العالمي���ة والوطني���ة ،إليج���اد

والمطالب���ة بالحق���وق ،إل���ى مرحلة نش���هد فيها
حض���ورًا متقدمً ���ا ومس���ؤولاً للم���رأة البحرينية،

أشد تقدير ،في دعم مساعينا الوطنية لتحقيق

الش���ابة ،ش���اكرين لهم هذا الح���رص المعبر عن

أولوياتنا هدف تحقيق التوازن المالي باعتماد

وخصوصا
ً
المزيد من فرص وخي���ارات العمل،

تتمت���ع فيها بحقوقه���ا اإلنس���انية كاملة وتعمل

البحري���ن  197ميدالي���ة ،باإلضاف���ة إل���ى 158

الحض���ور الكري���م ،ال يكتم���ل أي حديث وطني

الت���وازن المال���ي والنم���و االقتصادي المنش���ود،

م���ع أخيه���ا الرج���ل عل���ى قاع���دة م���ن الش���راكة

ميدالي���ة فضي���ة و 135ميدالي���ة برونزي���ة ف���ي

دون إش���ادة وتعظي���م لل���دور الحي���وي ال���ذي

مقدرة ومش���كورة ،شهدت من خاللها منظومة
ً
ً
ملحوظ���ا ،وكان
نضج���ا وتط���ورًا
تش���ريعاتنا

أسرتها الدولية.

إرادته���م الصلب���ة ،فج���اءت مش���اركتهم خي���ر

برنام���ج مح���دد المعال���م ،يعمل على التس���ريع

ف���ي مج���ال تنوي���ع مص���ادر الطاق���ة وتنمي���ة

وال���ذي س���نعمل من خالل���ه ،على تقوي���ة أوجه

المتوازن���ة ف���ي البن���اء التنموي ،وه���و أمر ليس

ه���ذا الع���ام فق���ط .ويع���ود فض���ل ذلك م���ن بعد

تت���واله قواتن���ا الدفاعية واألمنية ومنس���وبيها

لمس���يرة عملها الجادة دور مش���هود في رعاية

وختامً ���ا ،ونح���ن نحتف���ل بأعيادن���ا الوطني���ة

م���ن جهودنا الوطني���ة لتصويب وضع الموازنة

القط���اع النفط���ي ال���ذي يش���هد ب���دوره طف���رة

تكاملن���ا وتعاونن���ا االقتص���ادي مع أش���قائنا في

بغريب عليها ،فهي الرائدة والمربية.

هللا ،لج���د واجتهاد أبناء وبنات البحرين الذين

م���ن ق���ادة وأف���راد ،الذي���ن نفخ���ر بإنجازاته���م،

وحماية المصال���ح العليا للبحرين والتعبير عن

فلتس���عد البحري���ن وتهنأ ب���دوام عزها ولتعش

نوعي���ة باكتش���اف أكبر حقل للنف���ط والغاز في

س���ياق سياساتنا المشتركة والهادفة إلى حفظ

كم���ا يحدونا الفخر بم���ا حققه ويحققه ش���بابنا

نحمل له���م في قلبنا االعت���زاز الكبير ونحييهم

ونق���در بذلهم والتزامه���م ،ونعت���ز بتضحياتهم

تطلعات المواطنين الكرام.

ح���رة أبي���ة ومعه���ا أهله���ا الك���رام ،م���ع خال���ص

تاري���خ البحري���ن ،ونتطل���ع في هذا الش���أن ،أن
ُت ْثمِ ���ر خطط تطوير الحقل في تحقيق العوائد

أمن المنطقة واستقرارها وصون مكتسباتها.

الواع���د م���ن نتائ���ج متميزة ف���ي كاف���ة ميادين

جميعً ���ا على إنجازاتهم ،ونتطل���ع للقاء بهم في

الالمحدودة في س���بيل حفظ أمننا واس���تقرار

وق���د كان لذل���ك الثب���ات والعزم عل���ى التطوير

تمنياتن���ا لكم بفصل تش���ريعي حاف���ل بالعطاء

وم���ن منطل���ق التزامن���ا بمحيطن���ا العرب���ي

العم���ل التنموي���ة والدفاعي���ة والرياضي���ة ،وقد

أقرب فرصة لنشد على أيديهم ونشكرهم على

وطنن���ا ،كس���بيل ال غنى عنه لمواصل���ة نهضتنا

دور كبي���ر ف���ي اس���تمرار اإلجماع عل���ى ثوابتنا

ومثم���ر باإلنج���ازات ،والس�ل�ام عليك���م ورحمة

المرجوة على المستوى التنموي.

واإلس�ل�امي س���نواصل الدف���اع ع���ن قضايان���ا

جاء س���جل العط���اء لقطاع الش���باب والرياضة

م���ا قاموا به .وإنه من حس���ن الطالع أن يتزامن

ورفع���ة ش���أننا ،وم���ن واجبن���ا أن نؤك���د أهمية

الوطني���ة والمحافظ���ة عل���ى اس���تقرار بالدن���ا

هللا وبركاته.

الوطني ،لتتواصل مس���يرتنا الوطنية الواحدة
على درب التقدم واالستقرار نحو ما نتطلع له

تش���كيله الحال���ي والمجالس البلدي���ة ،متمنين

هن���ا ،إال أن نتوج���ه بالش���كر واالمتن���ان لرئيس

نم���وذج اللت���زام المواطن البحرين���ي في إدارة

معك���م  -دولة ومواطني���ن  -من ازدهار ورفعة،

لمس���اعيهم التوفيق والس���داد لمواصلة تطوير

وأعض���اء اللجن���ة العلي���ا لالنتخاب���ات ومعه���م

ش���أن وطن���ه .ويس���عدنا به���ذه المناس���بة ،أن

العام���ة وتنوي���ع إي���رادات الدخ���ل ،وبإش���راف

فمن���ذ أن حملن���ا العهد وعقدنا العزم ،بمس���اندة

أص���ول العم���ل النياب���ي والبل���دي وترس���يخ

الس���يدات والس���ادة األفاضل أعضاء الس���لطة

نمنحهم “وسام البحرين” كاعتراف وتقدير من

الع���م العزيز رئي���س الوزراء ،يعاون���ه في ذلك،

ش���عبنا الوف���ي ،عل���ى تنفي���ذ رؤي���ة إصالحي���ة

تقاليده ،ليكون خير معين في متابعة ما تتواله

القضائي���ة ،لما تمي���زت به أعماله���م ومتابعتهم

ه���ذا الجيل إل���ى ذاك الجيل العظيم ،ش���اكرين

وبس���عي حثي���ث ودؤوب ،ابنن���ا وول���ي عهدن���ا

وحداثي���ة نبع���ت م���ن واقعن���ا البحرين���ي ،فقد

حكومتنا من مس���ؤوليات وطنية ،وبما يحفظ

من تط���ور ملحوظ وجهد مخل���ص نقدره لهم،

تواجده���م معن���ا الي���وم ،وله���م من���ا جميعً ا ،كل

األمي���ن .معربي���ن لهم هنا ،عن فخرن���ا بالنتائج

رئيسا نقلة حضارية
العاهل :انتخاب أول امرأة في تاريخ “النواب”
ً

السلطة التشريعية ،معربًا جاللته عن تفاؤله بما سيحققه

مج���االت االس���تثمار وتنوي���ع مص���ادر دخ���ل

األفض���ل لوطنه���م ،فق���د تمكن���ت البحري���ن أن

ح���رص القائ���د بتحوي���ل الرؤي���ة إل���ى حقيق���ة،

م���ن الفص���ل التش���ريعي الخام���س للمجل���س

مجلس النواب في دور االنعقاد الجديد خاصة فيما يتعلق

لفت���رة العمل المقبلة ،الخط���ط الالزمة لتطوير

من هللا ،وفضل عزمهم وإصرارهم على تقديم

قدرتها على

لتحقيق التوازن

والمتحضرة

مهموم بقضايا

والرياض���ة ولت���دوم عل���ى البحري���ن إنجازاته���ا

واألخ���وات على عضوية المجلس الوطني في

على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة

كما ندع���و الحكومة بأن تضع ضم���ن أولوياتها

واعتزازنا أن نسجل ألبنائنا وبناتنا ،بأنه بفضل

التقاعدية وضمان

دعم مساعينا

الصيغة العصرية

طراز رفيع

ألش���قائنا الكرام في المملكة العربية السعودية

وإن���ه ليس���عدنا أن نتق���دم بالتهان���ي لإلخ���وة

رئيسا للمجلس يعدُ نقلة حضارية
ً
تاريخ مجلس النواب

اإليف���اء بالتزاماته���ا تج���اه األجي���ال القادم���ة.

الحض���ور الكري���م ،إن���ه م���ن دواع���ي ارتياحن���ا

متجاوزي���ن بذل���ك مرحل���ة التمكي���ن والدع���م

الشعبية المتطلعة لخير البحرين .كما ال يسعنا

وإنجازً ا تعتز به مملكة البحرين والتي عملت بشكل دائم

الصنادي���ق التقاعدي���ة لضم���ان قدرته���ا عل���ى

الشرقية.

الصناديق

والكويت على

في تشكيل

رجل دولة من

بامتي���از ،فج���اء ف���وزه الكبي���ر خي���ر مث���ل على

متان���ة التجرب���ة الديمقراطي���ة وصالبة اإلرادة

وأكد جاللة الملك في برقيته أن انتخاب أول امرأة في

الضرورية ،ومن بين أهمها ،ما تعلق باستدامة

ذلك إقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس

مكاسبنا وتطوير تجاربنا.

هللا وبعون���ه نفتتح أعم���ال دور االنعقاد األول

رئيسا لمجلس النواب في الجلسة اإلجرائية للمجلس في
ً

س���بقهم ف���ي دع���م اإلصالح���ات واإلج���راءات

الفلس���طيني عل���ى حقوق���ه المش���روعة بما في

الستدامة

واإلمارات

للمرأة البحرينية

خليفة بن سلمان

ونتوج���ه ف���ي ه���ذا المق���ام ،بالش���كر الخال���ص

والرحبة بتطلعاتها.

مستهل دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس.

والمتطلبات المس���تقبلية ،ومواصلة جهود من

ضم���ن اهتماماتنا وسنس���عى لحصول الش���عب

دعوة سامية

نشكر السعودية

دور طليعي

الصالح :األمير

الصيغ���ة العصرية والمتحضرة لدولتنا المدنية،

الس�ل�ام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،على بركة

» »بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

التش���ريعية بمراع���اة أولوي���ات العم���ل الوطني

وتحت���ل القضي���ة الفلس���طينية م���كان الصدارة

األصيل���ة ،م���ن دور طليعي س���اهم في تش���كيل

الرائ���دة بإنجازه���ا ،والمتمي��� ّزة بمضمونه���ا،

خليفة برقية تهنئة إلى فوزية زينل بمناسبة انتخابها اليوم

وندعو هنا اإلخوة واألخوات أعضاء الس���لطة

العربي���ة واإلس�ل�امية ف���ي المحاف���ل الدولي���ة،

بالموضوعات والقضايا ذات األهمية والمنوط به مناقشتها
وبحثها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
واعرب جاللة الملك في ختام برقيته عن خالص تمنياته
لمعالي السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب بالتوفيق
والسداد.
كما بعث جاللة الملك برقيتي تهنئة إلى عبدالنبي سلمان
النائب األول لرئيس مجلس النواب وعلي زايد النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب ،أعرب فيهما جاللته عن خالص
تهانيه بهذه المناسبة متمنيا لهما التوفيق والسداد.

سمو ولي العهد :فوز زينل إنجاز للمرأة البحرينية
» »بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى فوزية
زينل بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس النواب في
الجلسة اإلجرائية للمجلس في مستهل دور االنعقاد
األول من الفصل التشريعي الخامس.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه لزينل وتمنياته لها
التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية التي تسجل
اليوم تاريخا مهما في مسار السلطة التشريعية بتقلد
أول مرأة بحرينية منصب رئيس مجلس النواب

بشكل خاص وإنجاز للمرأة البحرينية بشكل عام
لتضاف إلى اإلنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة
في مملكة البحرين عبر مسارات حفلت بعطائها
واليوم نفخر ونعتز في هذه المسيرة التنموية الشاملة
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة بما تحققه من ريادة وكفاءة في
قطاعات شتى.
كما هنأ سموه عبدالنبي سلمان النائب األول لرئيس
مجلس النواب وعلي زايد النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب ،متمنيا لهما كل التوفيق و السداد.

كلمة رئيس مجلس الشورى
ث���م بع���د ذلك ألقى رئي���س مجلس الش���ورى الكلمة

الذي حققت���ه االنتخابات النيابي���ة والبلدية ،والتي

تج���اه المتقاعدي���ن والمس���تحقين وإطال���ة عم���ر

مس���تنير وعزيمة صادقة ،ورؤي���ة ثاقبة لألحداث،

التالية:

تم���ت في أجواء مفعم���ة بالديمقراطية ،واتس���مت

الصنادي���ق لم���دى زمن���ي بعي���د ،وتعزي���ز قدرته���ا

واستش���راف ذك���ي للمس���تقبل ،وق���درة فائق���ة

بالتنظي���م المحك���م والنزاهة والش���فافية ،وتميزت

وتنميتها للوف���اء بالتزاماتها تجاه األجيال المقبلة،

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

بالمش���اركة الش���عبية الواس���عة ،مما جعله���ا موضع

وضم���ان اس���تمرارية ه���ذه الصنادي���ق ف���ي تقدي���م

لمدرس���ة سياس���ية تؤمن بالواقعية ،وتدرك األبعاد

خليفة عاهل البالد المفدى حفظكم هللا ورعاكم..

إعج���اب وإش���ادة م���ن مختل���ف دول العال���م ،فكان

خدماتها وتحسينها للمتقاعدين والمشتركين.

االقتصادية لألهداف الوطنية ،مما أشاع فينا روح

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

ٌ
ثاب���ت وأصي���ل ال رجع���ة عن���ه ،وبه���ذا وضعت���م ي���ا

ذل���ك دلي���ل عل���ى أن التوج���ه الديمقراط���ي خي���ارٌ

صاحب الجاللة..

أيد أمينة.

ورعاكم..

صاح���ب الجالل���ة األس���س لنظ���ام سياس���ي متين،

إن أعض���اء المجل���س الوطني وهم يب���دأون أعمال

ونع���رب لجاللتكم عن بال���غ فخرنا وعظيم اعتزازنا

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

وحياةٍ ديمقراطية راسخة ،وإرادة شعبية متطلعة

ال���دور األول م���ن الفص���ل التش���ريعي الخام���س

باإلنجازات المشرفة والمتميزة ،التي حققها شباب

خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لخير مملكة البحرين ومس���تقبلها المش���رق ،والذي

يش���عرون بالفخ���ر واالعت���زاز عل���ى ما ت���م تحقيقه

مملكة البحرين بقيادة نجلكم الكريم س���مو الشيخ

تقودونه جاللتكم بكل حكمة وحنكة واقتدار.

م���ن منجزات كبيرة على طريق مس���يرتنا الوطنية

ناص���ر ب���ن حمد آل خليفة في العدي���د من المحافل

كم���ا ال يفوتن���ي ي���ا صاح���ب الجالل���ة أن أش���يد بما

سياس���يا واقتصاديً���ا
ف���ي المج���االت كاف���ة -
ً

الدولية ،وإحرازهم المراكز المتقدمة في المجاالت

بسم هللا الرحمن الرحيم

آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا

لرئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم..

عل���ى م���زج السياس���ة باالقتص���اد ،ف���كان تجس���ي ًدا

الثق���ة والتفاؤل بأن مس���تقبل أجيالن���ا القادمة في

الشبابية والرياضية ،وجعلوا هذا العام عام الذهب

حققت���ه الم���رأة البحرينية في االنتخاب���ات النيابية

الحضور الكريم.

والبلدية من نتائج مشرّ فة ،عكست اهتمام ورعاية

واجتماعيا ،وهم إذ يواصلون مس���يرتهم البرلمانية
ً
يدرك���ون عظ���م المس���ؤولية الملق���اة عل���ى عاتقهم،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

جاللتك���م بالم���رأة البحريني���ة ،حتى بات���ت تحصد

ليأمل���ون بتوفي���ق م���ن هللا وعون���ه وباالسترش���اد

الرياضة الدولية.

المراك���ز المتقدم���ة بكف���اءة وج���دارة واس���تحقاق،
يش���رفني ي���ا صاح���ب الجالل���ة أن أق���ف أمامك���م

ُ
لتس���هم ف���ي مس���يرة البن���اء الوطن���ي ،معربين عن

بتوجيه���ات جاللتك���م الس���ديدة ،وبالتع���اون م���ع

كما نؤكد لجاللتكم أن الس���لطة التشريعية ستعمل

الحكومة ،بأن يؤدون األمانة التي يحملون ش���رف

جاه���دة بالتع���اون الوثيق م���ع الحكومة على س���ن

ف���ي ه���ذا الي���وم الوطن���ي المب���ارك ،وأن أرف���ع إلى

فخرن���ا واعتزازن���ا بالمش���اركة السياس���ية البنَّ���اءة

القي���ام به���ا ،وذل���ك بتحقي���ق تطلع���ات المواطني���ن

التشريعات الالزمة لدعم قطاع الشباب والرياضة.

مقامك���م الس���امي باس���مي ونياب���ة ع���ن إخوان���ي

للمرأة البحرينية في االنتخابات النيابية والبلدية،

وتبن���ى قضاياه���م والعم���ل عل���ى تعزي���ز المس���يرة

كما نس���جل كلمة ش���كر وعرف���ان للجه���ود الوطنية

وأخوات���ي أعض���اء المجلس الوطني ،أس���مى آيات
الش���كر واالمتن���ان عل���ى تفضلك���م بافتت���اح دور

وطنيا بضرورة المساهمة في
وعيا
والتي عكس���ت
ً
ً

الديمقراطي���ة ،واالنط�ل�اق بالعم���ل البرلمان���ي إل���ى

المخلص���ة التي تبذلها قوة دف���اع البحرين ورجال

صنع القرار واالنخراط بمسؤولية في بناء الوطن.

االنعق���اد الع���ادي األول م���ن الفص���ل التش���ريعي
الخام���س ،إيذا ًن���ا ببدء مرحلة جدي���دة من مراحل

صاحب الجاللة..

العم���ل الوطني ،نس���تكمل بها خطوات مش���روعكم

أصغين���ا جميعً ا إلى كلمتكم الس���امية وتوجيهاتكم

المواط���ن البحرين���ي ،ومعبرًا عن آمال���ه وتطلعاته،

الس���ديدة ،وه���و م���ا كان له أبل���غ األثر في نفوس���نا؛
لم���ا ُتمثله من نبراس يض���يء دروبنا ،ورؤيةٍ ُتحدد

أصحاب السمو والمعالي والسعادة..

اإلصالح���ي الكبي���ر ،ال���ذي ج���اء تجس���ي ًدا لمصالح

االقتصادي���ة الت���ي تعم���ل عليه���ا الحكوم���ة؛ بغي���ة
تحقي���ق الت���وازن بي���ن اإلي���رادات والمصروف���ات،
وبما يكفل تعزيز اس���تقرار األوضاع المالية العامة،
ويسهم في االرتقاء باألنشطة االقتصادية وزيادة
مع���دالت النمو ،وتحقيق الت���وازن المالي من خالل
زي���ادة االس���تثمارات الوطني���ة واألجنبي���ة وتنويع
مص���ادر الدخ���ل ،وتنمي���ة القط���اع النفط���ي ،ال���ذي
سيش���هد تط���ورًا متقدمً ���ا بع���د اكتش���اف أكبر حقل

ً
وفاتحا أبواب المستقبل أمامه.

خطواتن���ا ،ومنه���ج يرس���م طريقن���ا ،ونح���ن نق���وم

وم���ن يمن الطالع أن يأتي تش���ريف جاللتكم اليوم

بمس���ؤوليتنا الدس���تورية والقانوني���ة في التش���ريع

متزامنً���ا مع أعيادنا الوطني���ة ،ذكرى العيد الوطني

والرقابة بكل صدق وأمانة وإخالص.

عل���ي لزامً ���ا أن أتق���دم
وف���ي ه���ذه المناس���بة أج���د
َّ
ببالغ الش���كر والتقدير لموقف األش���قاء في المملكة

المجي���د ،وعي���د جلوس���كم الميم���ون ،فنرف���ع إل���ى

ونود بهذه المناس���بة ونحن نقف اليوم على أبواب

العربية الس���عودية ودولة الكويت ودولة اإلمارات

جاللتكم أس���مى آيات التهان���ي والتبريكات ،داعين

الفص���ل التش���ريعي الخام���س ،يمألني أم���ل الواثق
ً
متدفق���ا ،وأن تتردد
عطاء
ً
بأن يش���هد هذا الفص���ل

عاليا في توفير
العربي���ة المتحدة اللتزامهم المقدر
ً

الدعم الالزم لتعزيز األوضاع المالية بالبالد.

واليمن والبركات ،وأن يديم
على جاللتك���م بالخير
ُ

المول���ى َّ
عز وج���ل أن يُ عيد هذه المناس���بة الوطنية

للنفط والغاز في تاريخ مملكة البحرين.

آف���اق أكثر رحابة ،وأفضل إنج���ا ًزا ،وأعمق أثرًا في

بامتي���از ووضع���وا مملك���ة البحري���ن عل���ى خارط���ة

األمن ،الذين نعتز ونفخر بتضحياتهم الالمحدودة

المسيرة الوطنية.

ف���ي س���بيل حفظ األم���ن واألمان في رب���وع مملكة

مؤكدي���ن لجاللتك���م بأن م���ا تم تحقيقه م���ن إنجاز

البحري���ن ،والدف���اع عنه���ا بم���ا يحف���ظ س���يادتها

من قبل الس���لطة التشريعية عبر السنوات الماضية

واس���تقرارها .ونس���تذكر به���ذه المناس���بة ش���هدائنا

ما كان ليتم لوال التعاون والتنس���يق مع حكومتكم

فداء للوطن
ً
األبرار الذين ضحوا بأرواحهم الزكية

برئاس���ة صاحب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن

عليهم رحمة هللا ورضوانه.

س���لمان آل خليفة ،والذي كانت لتوجيهاته الكريمة
لل���وزراء أبلغ األثر في تمكين الس���لطة التش���ريعية

صاحب الجاللة..

من أداء مهامها على الوجه األكمل.

في نهاي���ة كلمتي أجدد الترحيب بالمقام الس���امي

وهنا البد من كلمة حق في صاحب الس���مو الملكي

وبأصح���اب الس���مو والمعال���ي وبالحض���ور الكري���م،

األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة ،فهو رجل دولة

ويش���رفني ي���ا صاح���ب الجالل���ة أن أرف���ع إليك���م

م���ن طراز رفيع ،مهم���وم بقضايا وطنه ،متعمق في

امتناني وامتنان زمالئ���ي جميعً ا لكريم حضوركم،

فيه ح���وارات الحكم���ة والخبرة ورق���ي االختالف،

وث���ق يا صاح���ب الجاللة بأن الس���لطة التش���ريعية

أوضاع مجتمعه ،يعرف كيف يضع يده على قضايا

وسامي نطقكم ،وسديد توجيهاتكم.

وتتعالى فيه نداءات التعاون والتكاتف واالئتالف،

س���تعمل في إطار الحرص المشترك بين السلطتين

الوطن ،وكيف يعالجها بهدوء الواثق المطمئن.

وفقكم هللا وحفظكم ورعاكم ..وس���دد على طريق

خدم���ة للمصلحة الوطني���ة العليا ،مؤكدي���ن لكم يا

التشريعية والتنفيذية على تأمين االستقرار المالي

أم���ا ول���ي عهدك���م صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير

الخير خطاكم.

لمسيرتها المباركة.

صاحب الجاللة أن الس���لطة التش���ريعية ستواصل

للصنادي���ق التقاعدي���ة ،وتعزي���ز وإص�ل�اح قواني���ن

س���لمان بن حم���د آل خليفة ،ف���كان لتطلعات ورؤى

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وف���ي بداي���ة كلمتي أتقدم لمقام جاللتكم الس���امي

جهودها الدؤوبة وسياس���اتها في س���ن التشريعات

التقاعد لضمان مكتسبات المواطنين ،واستمرارية

س���موه أكبر األث���ر في تحفيز الس���لطة التش���ريعية

بخال���ص التهان���ي والتبري���كات على النج���اح الباهر

والقواني���ن الت���ي م���ن ش���أنها مس���اندة اإلصالحات

وف���اء الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بالتزاماتها

عل���ى المزي���د م���ن العط���اء ،بم���ا يمتلك���ه م���ن فك���ر

عل���ى جاللتك���م موف���ور الصح���ة والس���عادة وطول

العم���ر ،ويجعلك���م ذخ���رًا له���ذه المملك���ة ،وقائ��� ًدا

واختتم حفل االفتتاح بعزف السالم الملكي.
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عاما بعد عام
العاهل :المنجزات الديمقراطية تترسخ
ً

جاللت��ه وس��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د يتبادل��ون التهان��ي بافتت��اح دور االنعق��اد
جاللة الملك:

المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،برقية تهنئة من رئيس
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة؛ بمناس���بة تفضل جاللته
بافتت���اح دور االنعق���اد األول من الفصل التش���ريعي الخامس لمجلس���ي الش���ورى والنواب،
هذا نصها:
حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ونحن نتابع مس���يرتنا الديموقراطية الواثقة
ً
رس���وخا م���ع كل يوم
المطمئن���ة الت���ي ت���زداد

بتوفيق من هللا جل شأنه.

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

ولقد كان إلس���هامات س���موكم أكب���ر األثر في

فإنن���ا وق���د تابعن���ا ب���كل التقدي���ر الكلم���ة

نجاح خططنا من أجل مس���تقبل زاهر لشعبنا

منج���زات لنم���اء وازده���ار الوط���ن والمواطن
وتحقي���ق التطلع���ات واإلنج���ازات .مثمني���ن

نتابع مسيرتنا

إلسهامات سمو

دور كبير لسمو

الديمقراطية

رئيس الوزراء أكبر

ولي العهد في

الواثقة المطمئنة

األثر في نجاح

دعم المسيرة

الراسخة

خططنا

المباركة

لس���موكم حفظكم هللا ما تقدمونه من عطاء

الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه هللا ورعاه.
س���ائال هللا العل���ي القدير أن يوفقكم ويس���دد
دوم���ا على طري���ق الخير خطاك���م وأن يديم

سمو رئيس الوزراء:

عل���ى س���موكم موف���ور الصح���ة والس���عادة

ً
وترس���يخا للديموقراطي���ة وللحي���اة
العزي���ز

في مناس���بة تش���ريفكم حفل مراسم افتتاح

الكريمة لهذا الوطن الغالي.

تشرفنا بمواصلة

عازمون على بذل

دور االنعق���اد األول م���ن الفص���ل التش���ريعي

نس���أل هللا لس���موكم الصح���ة وط���ول العم���ر،

الخامس لمجلس���ي الش���ورى والنواب ،لنؤكد

وهللا يحفظكم ويرعاكم.

العمل على تنفيذ

جل الجهد لوضع

ولي العهد البارز

الرؤى الحكيمة

الرؤى الملكية

في التنمية

لجاللة الملك

موضع التنفيذ

االقتصادية

بال���غ االعت���زاز بما تضمنته كلمتك���م من رؤية

حمد بن عيسى آل خليفة

حكيم���ة جددت���م فيه���ا حفظك���م هللا ،إط���ار

ملك مملكة البحرين

العم���ل الوطن���ي للمرحل���ة المقبل���ة ف���ي ظ���ل
التع���اون القائ���م والمعه���ود بي���ن الس���لطتين

وتلق���ى عاهل الب�ل�اد صاحب الجالل���ة الملك

التنفيذية والتشريعية.

حم���د بن عيس���ى آل خليفة برقي���ة تهنئة من

كم���ا ون���ود التأكي���د عل���ى أنن���ا وق���د تش���رفنا

ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول

بمواصل���ة العمل على تنفي���ذ رؤاكم الحكيمة

لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

وطموحاتكم الكبيرة لشعبكم الوفي المحب

الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة؛

لجاللتك���م ،عازم���ون عل���ى ب���ذل ج���ل الجهد

بمناس���بة تفضل جاللته بافتتاح دور االنعقاد

لوض���ع هذه ال���رؤى موضع التنفيذ اس���تكماال
اً
وتواص�ًل� لنهج اإلنجازات التنموية الش���املة

األول م���ن الفص���ل التش���ريعي الخام���س
لمجلس���ي الش���ورى والنواب ،وفيما يلي نص

عل���ى مختل���ف الصع���د والتي تش���هدها البالد

البرقية:

في عهد جاللتكم الزاهر.

س���يدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز

وإذ يطي���ب لنا اغتنام هذه المناس���بة للتعبير

الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ملك مملكة

عن اعتزازنا بقيادة جاللتكم الحكيمة ،لندعو

البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

المول���ى ع���ز وج���ل أن يحفظك���م وأن يس���بغ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر

يش���رفني أن أرف���ع لمق���ام جاللتكم الس���امي

لمواصلة مس���يرة الخير والتقدم والنماء في

خال���ص التهان���ي والتبري���كات بمناس���بة

بلدنا الغالي.

افتت���اح دور االنعق���اد األول م���ن الفص���ل
التش���ريعي الخام���س لمجلس���ي الش���ورى

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
خليفة بن سلمان آل خليفة

والنواب ،ويس���عدني كذلك أن أشيد بخطاب

رئيس الوزراء

جاللتك���م الش���امل وم���ا حمل���ه م���ن مضامين
وطني���ة جامعة تناولتم خالل���ه كافة جوانب

وبع���ث حضرة صاحب الجالل���ة الملك برقية

التط���ور والنمو الذي تش���هده مملكتنا الغالية

ش���كر جوابي���ة إل���ى صاح���ب الس���مو الملك���ي

والتطلع للمس���تقبل والحف���اظ على ما تحقق

رئيس الوزراء ،فيما يلي نصها:

م���ن المكتس���بات واإلنج���ازات ف���ي مختل���ف

وطول العمر.
ودمتم سموكم سالمين موفقين...
ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وبعث صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء
برقي���ة ش���كر جوابي���ة إل���ى صاح���ب الس���مو

سمو ولي العهد:

الملك���ي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

فخورون بالخطوات

جهود سمو رئيس

نفتتح فصال جديدا

الكبيرة لمسيرة

الوزراء أرست قواعد

من النجاح للبحرين

الوطن بقيادة

البناء بين
للتعاون ّ

بالممارسة

جاللة الملك

السلطتين

الديمقراطية

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا هذا
نصها:
صاح���ب الس���مو الملك���ي االبن العزي���ز األمير
سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
فلق���د كان من دواعي س���رورنا أن نطلع على

الت���ي أرس���يتم دعائمه���ا بم���ا لمس���ناه م���ن

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا

ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول

مش���اركة فاعل���ة من كافة أبن���اء البحرين في

ولي العهد نائب القائد األعلى  -النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة افتتاح دور

االس���تحقاق االنتخابي س���واء بالترش���يح أو

لرئيس مجلس الوزراء

االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس

االنتخ���اب عكس���ت حرصه���م عل���ى الحف���اظ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

لمجلسي الشورى والنواب ،هذا نصها:

على المكتسبات الديمقراطية الوطنية.

بكل الس���رور والتقدير تلقينا برقية س���موكم

صاح���ب الس���مو الملك���ي الع���م العزي���ز الوالد

وف���ي الخت���ام نج���دد لجاللتك���م ف���ي ه���ذه

المهنئ���ة لن���ا بمناس���بة افتتاحن���ا دور االنعقاد

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

المناس���بة العهد على مواصلة العمل لإلسهام

األول م���ن الفص���ل التش���ريعي الخام���س

رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

ف���ي تحقيق المزيد من المكتس���بات والتقدم

لمجلسي الشورى والنواب ،وإننا إذ نعرب عن

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

لوطنن���ا الغال���ي ف���ي ظ���ل قي���ادة جاللتك���م

خالص شكرنا لس���موكم وتقديرنا لمشاعركم

بمناس���بة افتت���اح دور االنعق���اد األول م���ن

حفظكم هللا ورعاكم.

نس���تحضر دور س���موكم الكبير ومش���اركتكم

الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى

س���ائال هللا العل���ي القدي���ر أن يدي���م عل���ى

الطيب���ة ف���ي دع���م ه���ذه المس���يرة المبارك���ة

والنواب يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم

جاللتك���م موف���ور الصح���ة والس���عادة وطول

وتحقيق هذه المنجزات الديموقراطية التي

خال���ص التهان���ي والتبريكات في ه���ذا اليوم

العمر.

تترس���خ عامً ا بعد عام وتعد لمستقبل مزدهر

صاح���ب الس���مو الملك���ي الع���م العزي���ز األمير

القطاعات.

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

ويس���رني ف���ي ه���ذا اليوم ال���ذي نفتت���ح فيه
اً
تش���ريعيا جدي ًدا م���ن العم���ل الوطني
فص�ًل�
ً
ً
نجاحا آخر لم���ا حققته المملكة على
ليضي���ف

ب���كل الس���رور تلقينا برقي���ة س���موكم المهنئة

صعيد الممارس���ة الديمقراطية ،أن نعرب عن

لنا بمناس���بة افتتاحن���ا دور االنعقاد األول من

عظي���م الفخ���ر واالعت���زاز لما قطعته مس���يرة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى

الوطن المباركة بقيادة جاللتكم من خطوات

والنواب ،وإننا إذ نش���كر س���موكم لمشاعركم

كبي���رة رفدته���ا رؤي���ة وتوجيه���ات جاللتك���م

الطيب���ة ،نبعث لكم بص���ادق تحياتنا وخالص
تمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والعافية.

ً
راقي���ا
نموذج���ا
الس���امية حت���ى أصبح���ت
ً

تتعزز فيها المش���اركة الش���عبية عبر االلتفاف

وإنه���ا لمناس���بة عزي���زة عل���ى قلوبن���ا جميعً ���ا

الوطن���ي ح���ول المس���يرة الديمقراطي���ة

رئيس الوزراء

الحديثة للمملكة في ظل المس���يرة التنموية
الش���املة لحض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك

نقدر دور سمو

الس���امية الت���ي تفضلت���م جاللتك���م بإلقائه���ا

وطن���ي كبي���ر أس���هم ف���ي تحقي���ق النهض���ة

ودمتم سيدي سالمين موفقين...

الذي نحتفي فيه مجد ًدا بمس���يرتنا الوطنية

له���ذا الوطن العزيز وتحقيق كل معاني العزة

الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك

ومظاهر التقدم لكل أبنائه.

الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد

سلمان بن حمد آل خليفة

أدام هللا عليك���م نعم���ة العافي���ة ووفقك���م لما

المفدى حفظه هللا ورعاه.

ولي العهد نائب القائد األعلى

يحب���ه ويرض���اه ،ودمت���م س���المين يحفظكم

ويس���رني في هذا الي���وم العزيز عل���ى قلوبنا

هللا.

جميعً ا الذي يمث���ل انطالقة جديدة لمواصلة

ابنكم المخلص

والدكـــم

المس���يرة الديمقراطي���ة الت���ي اختطها جاللة

وبع���ث جاللة الملك برقية ش���كر جوابية إلى

حمد بن عيسى آل خليفة

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه أن نش���يد بما

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد

ملك مملكة البحرين

تقومون به س���موكم من جهود أرست قواعد

وفيما يلي نصها:

وتلقى صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء

للتع���اون البنّ���اء بي���ن الس���لطتين التنفيذي���ة
اً
امتث���ال للتوجيه���ات الملكي���ة
والتش���ريعية

األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاح���ب الس���مو الملك���ي ابنن���ا العزي���ز األمير

برقي���ة تهنئ���ة م���ن صاح���ب الس���مو الملك���ي

الس���امية وم���ا أثم���ر ع���ن ه���ذا التع���اون م���ن

برقي���ة س���موكم الكريمة المهنئة لنا بمناس���بة
افتت���اح دور االنعق���اد األول م���ن الفص���ل
التش���ريعي الخام���س لمجلس���ي الش���ورى
والن���واب ،وال���ذي أقي���م برعاي���ة س���امية
وتش���ريف م���ن ل���دن حضرة صاح���ب الجاللة
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة ملك البالد
اً
تواص�ًل�
المف���دى حفظ���ه هللا ورع���اه ،وذل���ك
وتأكي ًدا لنج���اح المس���يرة الديمقراطية التي
أرس���ى جاللته حفظه هللا دعائمها في وطننا
الحبيب.
ويطي���ب لن���ا ف���ي ه���ذه المناس���بة الطيبة أن
نع���رب ع���ن اعتزازن���ا بم���ا تضمنت���ه برقي���ة
س���موكم م���ن مش���اعر نبيل���ة نعت���ز به���ا كثيرًا
وكذل���ك ع���ن تقديرنا لما تواصل���ون القيام به
س���موكم م���ن جه���ود كبي���رة ضم���ن منظومة
العمل الوطني ودور سموكم البارز في مجال
التنمية االقتصادية إس���هامً ا فيما نسعى إليه
جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيز.
ندع���و المول���ى س���بحانه وتعال���ى أن يحف���ظ
س���موكم وأن يس���بغ عليك���م موف���ور الصحة
والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

مضامين الكلمة السامية نبراس يضيء العمل الوطني

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة الصالح

المنامة  -بنا



تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقيه تهنئة من رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح؛ بمناس���بة تفض���ل جاللته بافتتاح دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب ،هذا نصها:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

ﺗﻬﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺿﺮورة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات إﺻﺪار
وﺗﺠﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻟﺪﻳﻬﻢ

واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 .1إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
 .2اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يش���رفني باس���مي وباس���م زمالئي أعضاء مجلس الش���ورى أن أرفع إلى مقامكم

اإلنج���ازات بالتع���اون الوثي���ق م���ع حكومتكم الموق���رة في ظل القي���ادة الحكيمة

الس���امي وافر الش���كر وعظي���م التقدير واالعت���زاز لتفضل جاللتك���م بافتتاح دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
يا صاحب الجاللة ،إن كلمة جاللتكم ومضامينها السامية ستبقى نبراسا يضيء
لن���ا دروب العم���ل الوطن���ي ف���ي ظ���ل دول���ة المؤسس���ات والقان���ون التي أرس���يتم
قواعدها ،بما يصب في تحقيق األهداف التي تتطلعون إليها جاللتكم من خالل
مش���روعكم اإلصالح���ي الكبير ،وبما يس���هم في رفعه الوطن العزي���ز والمواطنين
الكرام.
إنن���ا مع بداية الدور األول من الفصل التش���ريعي الخام���س لنعاهد جاللتكم على
المض���ي قدما في مس���يرة اإلصالح والتحديث الت���ي تقودونها حفظكم هللا بكل
حنكة وحكمة واقتدار ،والس���اعية إل���ى تحقيق المزيد من التطور والنماء تعزيزا
كافة.
أطال هللا في عمركم ،ومتع جاللتكم بالصحة والعافية ،وسدد على طريق الخير
خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .4ﺗﺠﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.

وتلقى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة

 .5اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.

برقي���ه تهنئ���ة م���ن رئي���س مجلس الش���ورى عل���ي الصالح؛ بمناس���بة افتت���اح دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب،
هذا نصها:

       

17506055
www.lmra.bh

رواد العملية الديمقراطية الحقيقة بين دول المنطقة.
ي���ا صاحب الس���مو ،إنن���ي وزمالئي األعض���اء نتطل���ع بحماس لتحقي���ق مزيد من

لألم���ن واألمان ،ودعما للتنمية المس���تدامة التي تش���هدها المملك���ة في المجاالت

 .3ﺧﺘﻢ اﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.

وتوثيق الصالت بين الس���لطة التنفيذية والتشريعية ،حتى باتت البحرين إحدى

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يش���رفني باس���مي وباس���م زمالئ���ي أعض���اء مجل���س الش���ورى أن أرفع إل���ى مقام
سموكم الكريم بالغ الشكر وعظيم التقدير واالمتنان على تشريفكم حفل افتتاح

لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
حف���ظ هللا س���موكم ،ومتعك���م بموف���ور الصح���ة والعافي���ة ،وأبقاكم ذخرا وس���ندا
للمملكة الغالية وشعبها الكريم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وتلق���ى ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء
صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليف���ه برقيه تهنئة من رئيس
مجل���س الش���ورى علي الصالح؛ بمناس���بة افتت���اح دور االنعقاد الع���ادي األول من
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب ،هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يس���رني أن أرفع إلى مقام س���موكم الكريم باسمي وباسم زمالئي أعضاء مجلس
الشورى بالغ الشكر ووافر التقدير واالعتزاز لتشريفكم حفل افتتاح دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التش���ريعي الخامس لمجلس���ي الشورى والنواب ،تأكيدا
لدع���م س���موكم المتواصل لكل جهد مخلص يبذل من أج���ل رفعة مملكتنا الغالية
وعزته���ا ومنعته���ا وبل���وغ أهدافه���ا الس���امية ،داعي���ن هللا جلت قدرت���ه أن يوفق
س���موكم ،وأن يحق���ق بجهودك���م المخلص���ة األمان���ي واآلم���ال والتطلع���ات الت���ي
ينش���دها الوط���ن الغال���ي والمواطن���ون الكرام في ظ���ل القي���ادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
حف���ظ هللا س���موكم ،ومتعك���م بموف���ور الصح���ة والعافي���ة ،وأبقاكم ذخرا وس���ندا
للمملكة الغالية وشعبها الكريم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

دور االنعق���اد الع���ادي األول م���ن الفصل التش���ريعي الخامس لمجلس���ي الش���ورى

علي بن صالح الصالح

والنواب ،وما أوليتموه سموكم من اهتمام بالغ ومؤازرة نوعية ألعمال مجلسينا،

رئيس مجلس الشورى

“الغرفة” تشيد بدور سمو رئيس الوزراء في النهضة

local@albiladpress.com

ناس :مساندة الحكومة للتجربة البرلمانية يعكس دعم سموه لترسيخ الديمقراطية

المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الس ��مو الملكي األمير خليفة بن س ��لمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس
غرف ��ة تجارة وصناعة البحرين س ��مير ناس بمناس ��بة افتت ��اح دور االنعقاد الس ��نوي العادي األول من
الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني ،هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير /خليفة بن سلمان آل

اإلنج ��ازات والمكتس ��بات والتط ��ور والنم ��اء له ��ذا

خليفة الموقر حفظه هللا ورعاه

البل ��د الحبي ��ب .مثمنين دور س ��موكم الجليل في

رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يش ��رفني بمناس ��بة افتت ��اح دور االنعقاد الس ��نوي

الع ��ادي االول م ��ن الفص ��ل التش ��ريعي الخام ��س

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يش ��رفنا باألصال ��ة عن نفس ��ي ونيابة ع ��ن مجلس

صاح ��ب الجاللة الملك حمد بن عيس ��ى آل خليفة

إدارة غرف ��ة تج ��ارة وصناع ��ة البحري ��ن واألس ��رة

عاه ��ل الب�ل�اد المف ��دى ومؤكدي ��ن أن م ��ا تش ��هده

التجاري ��ة والصناعي ��ة ف ��ي مملك ��ة البحري ��ن أن

المملك ��ة م ��ن نهض ��ة حضاري ��ة بفض ��ل المش ��روع

نرفع إلى مقام س ��موكم التهنئة الخالصة بمناس ��بة

الوطني اإلصالحي لجاللته لتعكس بجالء رؤيته

افتت ��اح دور االنعق ��اد الس ��نوي الع ��ادي األول م ��ن

الثاقب ��ة ف ��ي وض ��ع البحرين على طري ��ق االزدهار

بمس ��تقبل اقتصادنا الوطني في هذا العهد الزاهر،

الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني.

والتق ��دم والنم ��اء .وتفضل ��وا ي ��ا صاح ��ب الس ��مو

والعم ��ل على نهضة البحرين وش ��عبها في مختلف

إن نه ��ج الحكوم ��ة الموق ��رة المس ��اند للتجرب ��ة

بقبول أصدق مشاعر االحترام والتقدير،،،

الميادي ��ن واألصعدة ،ودورك ��م المحوري في دعم

البرلماني ��ة الرائدة التي تعيش ��ها مملك ��ة البحرين،

ودمتم بعون هللا سالمين.

ومساندة المشروع الوطني لجاللة الملك المفدى،

يؤكد دعم سموكم الكريم لكافة الجهود المخلصة

سمير عبدهللا ناس

المنامة  -بنا

للمجل ��س الوطن ��ي أن أرف ��ع إل ��ى مق ��ام س ��موكم

والتطور والنماء التي يقودها بكل كفاءة واقتدار

تلق���ى عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة

الكري ��م أص ��دق التهان ��ي والتبري ��كات به ��ذه

المناس ��بة الوطني ��ة .إن افتتاح الفصل التش ��ريعي

برقي���ة تعزية ومواس���اة من القائ���د العام لقوة دفاع البحرين المش���ير

الخام ��س هي مناس ��بة وطني ��ة تدفعنا الس ��تذكار

الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،في وفاة سمو الشيخة نورة

جهودك ��م الطيبة الت ��ي تبذلونه ��ا والزلتم حفظكم

بنت عيسى آل خليفة ،هذا نصها:

هللا ،الستش ��راف آف ��اق وركائ ��ز جدي ��دة للنه ��وض

وم ��ا االنجازات الت ��ي حققتها البحرين إال ولكم يد

فيها حفظكم هللا ورعاكم.
داعي � ً�ا المول ��ى عز وج ��ل أن يعي ��د هذه المناس ��بة

التي تب ��ذل من أجل رفعة مملكة البحرين الغالية،

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

وترس ��يخ مب ��ادئ الديمقراطي ��ة ،وه ��ي الجه ��ود

كم ��ا تلق ��ى صاحب الس ��مو الملكي رئي ��س الوزراء

الت ��ي عهدنا س ��موكم حفظكم هللا تقف ��ون وراءها

برقية تهنئة من النائب األول لرئيس غرفة تجارة

وتس ��اندونها ،وه ��ي امت ��داد لمب ��ادرات س ��موكم

وصناع ��ة البحرين خال ��د نجيبي بمناس ��بة افتتاح

الوطنية على المملكة وش ��عبها الوفي وهي تحلق
ً
عاليا في س ��ماء االنجاز ونح ��و التحديث في ظل

وحكومتك ��م الموق ��رة ف ��ي م ��د جس ��ور التع ��اون

دور االنعق ��اد الس ��نوي الع ��ادي االول م ��ن الفص ��ل

العه ��د الزاه ��ر ال ��ذي نعيش ��ه ،وأن يحفظ س ��موكم

بي ��ن الس ��لطة التش ��ريعية والتنفيذي ��ة لتحقي ��ق

التشريعي الخامس للمجلس الوطني ،هذا نصها:

آم ��ال وتطلع ��ات المواطنين ،وتحقي ��ق المزيد من

صاحب السمو الملكي األمير /خليفة بن سلمان آل

ويديم عليك ��م نعمة الصحة والعافية ،وأن يمدكم
ً
قدما بعزم وثبات.
بعونه وتوفيقه للمضي

وفقكم هللا وسدد على طريق الخير خطاكم وكلل
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جاللة الملك يتلقى
تـعـزيـة الـقـائـد الـعـام

خليفة حفظه هللا ورعاه

نهض ��ة البحرين الحديثة وفي دعم مس ��يرة الخير

11

الخميس

سمو رئيس الوزراء

بالخي ��ر جهودكم الطيب ��ة والمخلصة ف ��ي تحقيق
ما يصبوا إلي ��ه جميع أبنائكم المواطنين من تقدم
ورفع ��ة ووحدة وطني ��ة لمملكتن ��ا الغالية في ظل
العهد الزاهر لقيادتنا الرشيدة حفظها هللا تعالى.
وتفضل ��وا يا صاحب الس ��مو الملك ��ي األمير بقبول
أسمى آيات التقدير واإلجالل،
ودمتم بعون هللا سالمين.
خالد محمد نجيبي
النائ ��ب األول لرئي ��س غرف ��ة تج ��ارة وصناع ��ة

س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك

بخال���ص التع���ازي وصادق المواس���اة

حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا

ألدعو هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة

ورع���اه مل���ك مملك���ة البحري���ن القائد

بواس���ع رحمت���ه وعظي���م مغفرت���ه

األعلى..

ورضوانه ،وأن يسكنها فسيح جناته،

الس�ل�ام عليك���م ورحم���ة هللا وبركاته

ويله���م جاللتكم الصبر والس���لوان وال

وبعد...

يريك���م مك���روه ف���ي عزيز إنه س���ميع

بقل���وب مؤمن���ة بقض���اء هللا وق���دره،

مجيب الدعاء.

تلقي���ت ببالغ الحزن واألس���ى نبأ وفاة

إنا لله وإنا إليه راجعون.

المغف���ور له���ا ب���إذن هللا تعال���ى س���مو

المش���ير الرك���ن خليف���ة ب���ن أحم���د آل

الش���يخة نورة بنت عيسى آل خليفة،

خليفة

وإنن���ي إذ أتق���دم لجاللتك���م الكري���م

القائد العام لقوة دفاع البحرين

البحرين

قـريـنــة الـعـاهــل تـهـنـئ فــوزيـة زيـنــل
ف��وز تاريخ��ي بوصوله��ا للمنص��ب الرفي��ع باالنتخ��اب

المنامة  -بنا

“المجلس األعلى” :فوز زينل حصيلة طبيعية إلسهامات المرأة
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

بعث���ت قرين���ة عاه���ل الب�ل�اد رئيس���ة المجل���س

مس���تويات رفيع���ة م���ن العل���م واألداء لتحق���ق

األعل���ى للم���رأة صاحبة الس���مو الملك���ي األميرة

بذل���ك إنجازات باه���رة ومتتالي���ة ندعو هللا عز

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية تهنئة إلى
ً
رئيس���ا لمجلس
فوزي���ة زينل بمناس���بة انتخابها

وج���ل أن يزيده���ا ويديمها ،مؤكدة س���موها في
هذا المقام أن الفضل يرجع في تلك اإلنجازات

الن���واب للفص���ل التش���ريعي الخام���س لتس���جل

م���ن بع���د هللا لصاح���ب الفض���ل األول صاح���ب

بالف���وز التاريخ���ي أول إنج���از له���ا بوصوله���ا

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الداعم

قيمة بحق
بمناس���بة ما ورد من مضامين ّ

للمنص���ب الرفي���ع والمه���م وباالنتخ���اب الح���ر

األكبر للم���رأة البحرينية التي تمكنت في عهده
ً
عنوانا لفخر الوطن واعتزازه.
الزاهر أن تكون

لعاهل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد

بخال���ص التهان���ي وبال���غ التقدي���ر لم���ا قامت به

وفي خت���ام البرقية ،كررت قرين���ة عاهل البالد

زين���ل من جهود مخلصة وس���عي ج���اد على مر

تهانيها وبالغ اعتزازها بهذا اإلنجاز الرائد لزينل

مس���يرة عمله���ا المثمرة الت���ي تمي���زت بالتفاني

م���ع تمني���ات س���موها له���ا ب���كل توفي���ق ونجاح

واإلص���رار عل���ى تحقي���ق م���ا تس���تحقه الم���رأة

وس���داد ف���ي حم���ل المس���ؤولية الوطني���ة ،وأن

البحريني���ة الي���وم في ظ���ل ما وصل���ت إليه من

تؤديها على الوجه األكمل بعونه تعالى.

والمباش���ر .وتقدم���ت س���موها به���ذه المناس���بة،

أصدر المجلس األعلى للمرأة ،بتوجيهات
كريم���ة م���ن قرينة عاه���ل الب�ل�اد صاحبة
الس���مو الملك���ي األمي���رة س���بيكة بن���ت
إبراهي���م آل خليف���ة ،بيان���ا خاص���ا أم���س
الم���رأة البحريني���ة في الخطاب الس���امي

بن عيس���ى آل خليفة ،لدى تفضل جاللته
بافتت���اح الفص���ل التش���ريعي الخام���س
للمجل���س الوطن���ي بغرفتي���ه الش���ورى
والنواب.وأش���اد البي���ان بم���ا حمل���ه الخطاب
الملك���ي من رؤي���ة ثاقبة وتوجيهات س���ديدة

وتطلع���ات رحب���ة ،حي���ث ج���اءت مضامين���ه

المجاالت ،وتأكيد جاللت���ه بأنها مبعث اعتزاز

موضح���ة لمتطلب���ات مرحل���ة العم���ل القادم���ة

وفخ���ر للجمي���ع بالنظ���ر إلى دوره���ا الرائد في

الت���ي تس���تدعي المزي���د م���ن الب���ذل والعطاء،

كاف���ة ميادين الحي���اة ،فهي الرائ���دة والمربية

وأن تتحلى الجهود الوطنية بالبذل المخلص

على حد وصف جاللته.

لمواصلة حفظ المصالح العليا للوطن وحماية

وف���ي خت���ام البي���ان ،أش���اد المجل���س األعل���ى

دولة المؤسس���ات والقانون ،مؤك���دا البيان أن

للم���رأة باإلنج���از الرفي���ع ال���ذي حققت���ه المرأة

م���ا حمل���ه الخطاب الس���امي م���ن روح وطنية

البحريني���ة بترؤس���ها للمجل���س النياب���ي ع���ن

عالي���ة ومضامي���ن سياس���ية واقتصادي���ة
ً
منهجا تس���تضيء به
وتنموية يجب أن تكون

طري���ق التصوي���ت الح���ر المباش���ر والمتمث���ل
بالف���وز المش���رّف لفوزي���ة زينل ،لتك���ون بذلك

برامج عمل مؤسسات الدولة كافة.

أول س���يدة بحريني���ة تحتل المنص���ب الرفيع،

وثم���ن المجل���س عالي���ا م���ا ورد ف���ي الخطاب

مش���يرا البيان إلى أن االختيار يأتي كحصيلة

الس���امي م���ن إش���ادة كريمة ،من ل���دن العاهل،

طبيعي���ة لما وصل���ت إليه الم���رأة اليوم بالنظر

بعط���اء الم���رأة البحريني���ة ف���ي مختل���ف

إلى إسهاماتها العريقة في بناء نهضة وطنها.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

فتح آفاق جديدة بمسار العالقات مع واشنطن

س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ي��س��ت��ع��رض م���ع ال���وف���د األم���ي���رك���ي أه����م ال��ق��ض��اي��ا

المنامة  -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي
األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل خليفة م���ا يجمع مملكة البحري���ن والواليات المتح���دة األميركية
من عالقات إس���تراتيجية وثيق���ة على األصعدة المختلفة ،واهتمامهما المش���ترك نحو تعزيز
التعاون الثنائي بما يسهم في مواصلة فتح آفاق جديدة في مسار العالقات التاريخية بين
البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس،

التعاون والتنس���يق المش���ترك عل���ى األصعدة

بحض���ور نائ���ب رئي���س مجلس الوزراء س���مو

كافة ،مش���يرًا إلى ما تش���هده عالقات البلدين

الش���يخ محم���د ب���ن مب���ارك آل خليفة وس���مو

من تطور متواصل في مختلف المجاالت.
ً
أيض���ا وزي���ر
وخ�ل�ال اللق���اء ال���ذي حض���ره

الشيخ عيس���ى بن سلمان بن حمد آل خليفة،
وف��� ًدا رفيع المس���توى من الوالي���ات المتحدة

الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن الش���يخ راش���د ب���ن

األميركي���ة الصديقة برئاس���ة عم���دة نيويورك

عب���دهللا آل خليفة ووزير المالي���ة واالقتصاد

السابق رودي جولياني.

الوطني الش���يخ س���لمان بن خليفة آل خليفة،

ورح���ب س���موه بالوف���د ال���ذي ي���زور المملكة،

تم اس���تعراض أه���م القضايا على الس���احتين

مؤك��� ًدا س���موه أهمي���ة مث���ل ه���ذه الزي���ارات

اإلقليمي���ة والدولي���ة والموضوع���ات ذات

وتبادله���ا لم���ا له���ا م���ن دور ف���ي تعزي���ز أط���ر

االهتمام المشترك.

سمو ولي العهد مستقبال عمدة نيويورك السابق

دفع التعاون الثنائي مع النرويج بشتى القطاعات

س��مو ول��ي العه��د :اس��تثمار العالق��ات بتأكي��د أهمي��ة الس�لام واالس��تقرار العالم��ي

المنامة  -بنا

أك���د ولي العه���د نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أهمية تعزي���ز العالقات الثنائية
بي���ن مملكة البحرين ومملكة النرويج ،والدفع بها نحو مزيد من التعاون الثنائي
في شتى القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.
وأش���ار س���موه إلى أن مملكة البحرين

مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن

تس���عى دائم���ا إل���ى تنمي���ة عالقته���ا

مبارك آل خليفة وسمو الشيخ عيسى

م���ع ال���دول الصديق���ة ف���ي مختل���ف

بن س���لمان بن حم���د آل خليفة ،رئيس

المج���االت ،واس���تثمار تل���ك العالقات

وزراء النروي���ج الس���ابق ش���يل ماغنه

نحو تأكيد أهمية الس�ل�ام واالستقرار

بونديفي���ك والوف���د المراف���ق ،إذ ن���وه

العالمي والذي من شأنه أن يفضي إلى

س���موه بجه���ود بونديفي���ك ومبادراته

تحقي���ق التنمي���ة واالزده���ار لمختل���ف

الرامية إلى تعزيز السالم.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس وزراء النرويج السابق

الدول.

وخ�ل�ال اللق���اء ت���م التط���رق إل���ى دور

التجاري���ة واالقتصادي���ة بي���ن البلدين

واعدة تلبي التطلعات المش���تركة ،بما

النرويج السابق شيل ماغنه بونديفيك

النائ���ب األول لرئي���س مجلس الوزراء

ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء س���موه بقص���ر

مجلس األعم���ال البحريني النرويجي

الصديقي���ن وبح���ث أوج���ه التع���اون

يرفد االقتصاد الوطني.

عن ش���كره وتقدي���ره لصاحب الس���مو

عل���ى فرص���ة اللق���اء بس���موه ،متمني���ا

الرف���اع أم���س ،بحض���ور نائ���ب رئيس

وجه���وده ف���ي تطوي���ر العالق���ات

بينهم���ا ف���ي توفي���ر فرص اس���تثمارية

م���ن جانب���ه ،أع���رب رئي���س وزراء

الملكي ول���ي العهد نائب القائد األعلى

لمملكة البحرين دوام النماء والتقدم.
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استقبال كبار المعزين في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى
محم��د ب��ن عيس��ى وعب��داهلل ب��ن عيس��ى وعل��ي ب��ن عيس��ى يتلق��ون التع��ازي

المنامة  -بنا

اس���تقبل رئي���س الح���رس الوطن���ي
الفري���ق الرك���ن س���مو الش���يخ محم���د
بن عيس���ى آل خليفة ،وس���مو الشيخ
عبدهللا بن عيس���ى آل خليفة ،ووزير
ش���ؤون الديوان الملكي س���مو الشيخ
عل���ي ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ،كب���ار
المعزي���ن م���ن أف���راد العائل���ة المالك���ة
الكريم���ة والوزراء وكبار المس���ؤولين
في الدولة وكب���ار ضباط قوة الدفاع
ووزارة الداخلي���ة والح���رس الوطني
وجم���وع من المواطنين الذين قدموا
صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة
س���مو الش���يخة نورة بنت عيس���ى بن
سلمان آل خليفة (رحمها هللا) ،داعين
هللا ع���ز وج���ل أن يتغم���د الفقي���دة
بواس���ع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر
والسلوان.
» »وأعرب سموهم عن شكرهم
وتقديرهم للجميع على المشاعر
الطيبة التي أبدوها ،داعين هللا
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته ورضوانه وأن يسكنها
فسيح جناته.
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل

وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
حفظه اهلل

والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحرس الوطني

وسمو الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة
رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة
وزير شؤون الديوان الملكي

والعائلة المالكة الكريمة
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل

سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها
الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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تبادل التجارب الناجحة في التمويل والقروض السكنية
ص������دور ال���ت���وص���ي���ات ال��خ��ت��ام��ي��ة ل��م��ؤت��م��ر اإلس����ك����ان ال���ع���رب���ي ال��خ��ام��س
لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة

المنامة  -بنا

أك���د مؤتم���ر االس���كان العرب���ي الخامس ،ف���ي التوصيات الت���ي أصدرها ف���ي ختام أعماله أم���س ،أهمية
المراجع���ة الدوري���ة لمؤش���رات األداء المتعلق���ة بخطة التنمية المس���تدامة  ،2030وتطوير السياس���ات
والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات االقتصادية واالجتماعية ،وانعكاساتها على الخطط
اإلسكانية والتنمية الحضرية.

بالتموي���ل العق���اري ،بم���ا يحق���ق تقلي���ل مع���دالت
الفائدة (الربح) ،عل���ى التمويل العقاري االجتماعي.
ودراس���ة تطبيق فكرة االدخار اإلس���كاني االلزامي
كج���زء من االقتطاعات التأميني���ة االجتماعية ،بما
يس���هل الحصول عل���ى الحلول االس���كانية .وأكدت

كم���ا دع���ت التوصيات إلى االهتم���ام ببناء القدرات

تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.

المؤسس���ية المتعلق���ة بإع���داد المؤش���رات المتعلقة

كم���ا أك���دت أهمي���ة توثيق ونش���ر الصي���غ والهياكل

بخطة التنمية  ،2030مع االهتمام بش���رح وتفس���ير

الناجح���ة في الش���راكة بين القطاع الع���ام والقطاع

أهمية هذه المؤش���رات .وتعزيز مس���توى التنس���يق

الخ���اص ،واالس���تفادة م���ن الخب���رات المتراكم���ة.

والتع���اون عل���ى المس���توى االقليم���ي ،وتب���ادل

والحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض

االس���تفادة م���ن تجارب الدول العربي���ة ،خاصة في

والطلب من الخدمات االس���كانية ،لما يتيح للقطاع

مجال التمويل االس���كاني ،وبرامج الدعم المعتمدة

الخ���اص التع���رف عل���ى الف���رص المتاح���ة .ودع���ت

لتموي���ل القروض الس���كنية ،من خ�ل�ال ورش عمل

التوصي���ات أيض���ا إل���ى دراس���ة التج���ارب العالمية،

ض���رورة التفكير الجدي في زي���ادة الكثافة البنائية
ضمن مناهج االس���تدامة ،للحد من التوسع االفقي
للم���دن .وتحفي���ز تبني تقنيات البن���اء الحديثة ،بما
يحقق االس���تدامة والس���رعة في االنجاز والخفض
في التكاليف .ودراس���ة تجارب االس���كان التعاوني
الناجح���ة ،والعم���ل عل���ى توثيقه���ا ونش���رها ،م���ن
خ�ل�ال ورش العم���ل ودعمها من خالل التش���ريعات
المساندة والتسهيالت الضرورية.

اليوم الثاني لمؤتمر وزراء االسكان العرب

االستثمار بالقطاع العقاري فرصة آمنة للتأمينات االجتماعية

ال������ح������م������ر :ت�����وف�����ي�����ر ال�������ف�������رص ل�������ـ “ال����������خ����������اص” ل���ل��ان������ط���ل��اق ب����ح����ري����ة
السيدعلي المحافظة
قال وزير اإلس���كان إن أداء اإلس���كان في كافة أنحاء العالم يتأثر بالمتغيرات المالية ،األمر
الذي يحتم البحث عن مصادر لضمان عدم التذبذب أو االنخفاض في التمويل.

في سداد التمويل وفرت حماية من شأنها أن

وتش���ريعات تكف���ل للقطاع الخ���اص االنطالق

قروض بفوائد منخفضة.

تبدد مخاوف الممول.

بالشكل والسرعة المرجوة.

وذك���ر أن هن���اك جه���ات مث���ل التأمين���ات

ولف���ت إل���ى أن حوال���ي  70%م���ن المدرجين

االجتماعي���ة تمل���ك أم���وال كبي���رة باإلم���كان

عل���ى قوائ���م االنتظار ف���ي المق���دور تمكينهم

دعوته���ا ومش���اركتها كجه���ة رابع���ة تمكن من

للحص���ول على تمويل بنك���ي ،إال أن هذا األمر

الحصول على خفض للتمويالت المستهدفة.

الزال يواج���ه بع���ض التحدي���ات كأن تك���ون

وق���ال إنن���ا مقبل���ون عل���ى فت���رة يت���رك فيه���ا

الوظيفة غير حكومية أو وصل المواطن إلى

للقط���اع الخ���اص مس���احة أكب���ر وأكب���ر ،وأن

سن تتحفظ البنوك على تمويله.

الحكوم���ة مس���تعدة لتوفي���ر كاف���ة الضمانات

تقديم الخدمات اإلس���كانية للمواطنين ،ينظر

وأش���ار إل���ى ض���رورة أن تعم���ل البن���وك عل���ى

واالحتياج���ات للقط���اع الخ���اص لخلق عالقة

تقدي���م منتج���ات منخفض���ة الفوائ���د تس���هل

متوازنة تكفل تحقيق الشراكة االستراتيجية

حص���ول المدرجين على قوائ���م االنتظار على

بين القطاع الخاص والعام.

وأش���ار في تصريحاته للصحافة على هامش

ولف���ت إلى أن دور الوزارة المس���تقبلي يتمثل

الي���وم الثان���ي م���ن مؤتم���ر اإلس���كان العرب���ي

في تأس���يس ش���راكات طويلة األمد ،وبالتالي

الدور المستقبلي

الخامس إلى أن إشراك التأمينات االجتماعية

يس���تلزم ذل���ك البح���ث ع���ن ف���رص أخ���رى،

ف���ي ه���ذا القطاع م���ن خ�ل�ال االس���تثمار فيه

خصوصا بالنسبة لألموال غير المستغلة.

وق���ال ف���ي مداخلته ف���ي الجلس���ة الثالثة من
ً
ً
عنصرا
المؤتم���ر إن التمويل يعد
أساس���يا في

سيشكل أحد هذه المصادر المهمة.

وذك���ر أن أهمي���ة البح���ث ع���ن س���بل خف���ض

وأك���د أن ه���ذا الن���وع من االس���تثمار بالنس���بة

الفوائ���د البنكي���ة عل���ى التموي���ل العق���اري م���ع

للتأمينات االجتماعية هو اس���تثمار آمن ،على

الممولي���ن تتمثل ف���ي خفض التكلف���ة الهائية

أس���اس أن الطل���ب على الخدمات اإلس���كانية

على المستفيد من الخدمة وكذلك الوزارة.

إل���ى منح القطاع الخ���اص المزيد من الفرصة

مستمر وعوائده جيدة.

وأش���ار إلى أن الوزارة عندما دعمت المواطن

لالنط�ل�اق بحري���ة مح���ددة وف���ق ضواب���ط

طبيع���ة عم���ل ال���وزارة ،حي���ث إن دور القطاع
الع���ام المس���تقبلي بع���د مس���يرة أع���وام م���ن

 300مليون
وحدة سكنية
يحتاجها العالم
حتى 2030

استقطاع األجر
لتمكين المواطن
من الحصول
على السكن

قالت مستش���ار السياسات في برنامج األمم المتحدة للمستوطنات

قالت المهندسة بوزارة اإلسكان

التي م���رت على الع���راق خالل

واإلعم���ار العراقي���ة هدى جعفر

السنوات الماضية.

إن الدولة لجأت إلى توفير حل

وذك���رت أن الدول���ة تخط���ط

الق���روض الميس���رة للمواطنين
وتنوي���ع س���بل االس���تفادة منها

حالي���ا للج���وء إل���ى سياس���ة
ًّ
االدخ���ار ،حي���ث تم الب���دء بفئة

والترمي���م

الروات���ب

البش���رية فيرنان���دا لوناردون���ي إن التموي���ل اإلس���كاني عنص���ر مهم
للحصول على السكن المالئم للجميع.
وأشارت إلى أن العالم سيحتاج

أه����داف التنمي����ة المس����تدامة،

إل����ى توفير  300ملي����ون وحدة

إضاف����ة

األجن����دة

س����كنية لثالثة مليارات شخص

الحضري����ة الجدي����دة تدعو إلى

إل����ى

أن

حتى العام .2030

ضم����ان حص����ول الجمي����ع عل����ى

وأك����دت أن الس����كن اصب����ح منذ

الس����كن وتوفير التمويل الالزم

 10س����نوات ماضي����ة أح����د أه����م

لذلك.

» »واستعرضت خالل جلسات مؤتمر اإلسكان العربي الخامس

ثالث حلول لتسهيل حصول الجميع على السكن تتمثل في خيار

الرهن ،إلى جانب خيار السكن المؤجر ،إضافة إلى سياسة االدخار.

لتموي���ل

البن���اء

السكن االجتماعي
المصري مساحاته
تصل إلى 276
مربعا
مت ًرا
ً

المواطني���ن

ذوي

وش���راء األراض���ي ،وذل���ك نظرً ا

المرتفعة من خالل االستقطاع

للتحدي���ات والصعوب���ات الت���ي

م���ن أجورهم ،مقاب���ل حصولهم

واجهته���ا الدول���ة ف���ي توفي���ر

على حوافز وامتيازات تمكنهم

الخدمات اإلسكانية للمواطنين

م���ن الحص���ول عل���ى الخدم���ة

إثر حالة عدم االستقرار األمني

اإلسكانية.

» »وأشارت إلى أن تنوع القروض تسمح بتنوع الخيارات بالنسبة
للدولة وكذلك بالنسبة للمواطنين والقطاع الخاص.

ّ
المخط���ط العمراني ب���وزارة اإلس���كان بجمهورية مصر
اس���تعرضت
العربي���ة نس���مة عبدالمنع���م دراس���تها ح���ول إيجابي���ات وس���لبيات

التشريعات المنظمة للحول على الخدمة االسكانية.
وذك���رت أن عناص���ر عملي���ة

جلسات مؤتمر اإلس���كان العربي

التموي���ل ف���ي مص���ر ترتك���ز على

الخام���س إل���ى أن الدول���ة لجأت

دور الدول���ة ف���ي توفي���ر الس���كن

لطرح برنامج السكن االجتماعي

لمح���دودي الدخ���ل إل���ى جان���ب

بهدف تسهيل حصول محدودي

التمويل العقاري المنظم بقانون،

الدخ���ل عل���ى الس���كن المالئ���م

إل���ى جان���ب خل���ق إط���ار تفاعلي

بمس���احات تت���راوح بي���ن 209

وإثراء دور المشاركة المجتمعية

و 276مت���رًا مربعً ���ا .وأش���ارت

ف���ي توفي���ر س���كن منخف���ض

إل���ى أن التمويل العقاري يش���مل

التكالي���ف ف���ي ظ���ل ارتف���اع

األغراض السكنية أو اإلدارية أو

األس���عار .ولفت���ت ف���ي إح���دى

السكنية.

التمويل
العقاري تجربة
غير ناضجة في
الوطن العربي

 70ألف دينار
تمويل حكومي
وقسائم بمبالغ
رمزية في الكويت

توفير الوزارة
المعلومات
للممولين ّ
يخفض
المخاطر والفوائد

ق���ال وزي���ر اإلس���كان بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية ماج���د الحقي���ل إن

رأت وزي���ر الدولة لش���ؤون اإلس���كان ووزير الدولة لش���ؤون الخدم���ات بدولة

رأى العض���و المنتدب لبيت التمويل الكويتي ف���ي مملكة البحرين عبدالحكيم

التموي���ل يع���د أح���د أب���رز العناصر الرئيس���ية الثالث���ة إلنج���اح البرنامج

الكوي���ت جنان بوش���هري إن المش���كلة التي تعان���ي منها أغلب ال���دول العربية

الخياط إن التمويل العقاري في مملكة البحرين يس���ير في مس���اره الصحيح

اإلسكاني.

ف���ي قطاع اإلس���كان تتعلق باس���تدامة توفي���ر الرعاية الس���كنية عبر الخطط

مع حاجته لبعض التعديالت.

وأضاف أن ضعف وس���ائل التمويل

للمواط���ن ،ورف���ع الق���درة التمويلية

العق���اري تع���د م���ن أب���رز الهموم في

للمواط���ن م���ن خالل برام���ج الدعم

الوط���ن العرب���ي ،والت���ي مازال���ت

المقدم���ة إلى المواط���ن ،إلى جانب

تجربة غير ناضجة.

كيفي���ة زي���ادة الس���يولة م���ن قب���ل

وأوض���ح أن س���بل تس���هيل حصول

قط���اع التموي���ل العق���اري .ولف���ت

المواط���ن الس���عودي عل���ى التمويل

إل���ى أن جمي���ع البنوك ف���ي المملكة

العقاري ترتكز على  4محاور تتمثل

وشركات التمويل العقاري أصبحت

ف���ي تمكين المواط���ن من الحصول

مش���اركة حي���ث يصل ع���دد العقود

عل���ى التموي���ل ،وتنوي���ع المنتجات
التمويلي���ة

العقاري���ة

المقدم���ة

ش���هريًّ ا إل���ى  8آالف عقد ،والطموح

هو الوصول إلى  12ألف عقد.

والبرامج التي تقدمها الدول.
وأش���ارت إل���ى أن دول���ة الكوي���ت يقوم

العمودي وسن تشريعات الرهن العقاري

برنامجه���ا عل���ى منح قروض إس���كانية

لضم���ان اس���تدامة الرعاي���ة الس���كنية.

حكومي���ة ب���دون فوائ���د تص���ل إل���ى 70

وأردفت أهمية االستفادة من المشاريع

أل���ف دينار ،إل���ى جانب منح المس���تفيد

االس���تثمارية ف���ي الم���دن الس���كنية

قطع���ة أرض بقيم���ة رمزي���ة ،الفتة إلى

كمش���اريع تع���ود بالنف���ع عل���ى الدول���ة

أن ه���ذا األس���لوب ال يحقق االس���تدامة

لتوفي���ر الرعاي���ة اإلس���كانية .وقالت إن

للرعاية الس���كنية .ولفت���ت إلى ضرورة

قان���ون الره���ن العقاري س���يمكن البنوك

اللج���وء إل���ى بدائ���ل أخ���رى م���ن خالل

بتقدي���م الق���روض العقاري���ة ب���دل قصر

إش���راك القطاع الخاص واالتجاه للبناء

هذه العملية على القطاع الحكومي.

ولف���ت إل���ى أن خف���ض تكلف���ة

توفي���ر المعلوم���ات الت���ي تس���اهم

الوح���دات الس���كنية يتطل���ب تثقيف

بدوره���ا ف���ي التقلي���ل م���ن نس���بة

المواط���ن عل���ى احتياجات���ه ،وتوفير

المخاط���ر ل���دى الجه���ات التمويلي���ة

االحتياج���ات الكمالية مثل المس���ابح

وبالتالي خفض الفوائد.

والمالع���ب في األحياء الس���كنية مما

إل���ى ذلك ،قال رئيس دائرة اإلس���كان

يجنب المواطن تحمل تكاليف إقامة

ف���ي إمارة الش���ارقة خليفة الطنيجي

مثل هذه الكماليات في منزله.

إن الدراسات في الشارقة وجدت أن

وأك���د أهمي���ة الش���راكة والتنس���يق

العمر االفتراضي للمساكن الحكومية

الدائ���م بي���ن الحكوم���ة والبن���وك

يبل���غ  30س���نة مم���ا يس���تلزم توفي���ر

والمطوري���ن العقاريي���ن م���ن خ�ل�ال

موازنات إلعادة ترميم هذه المنازل.

صــاحبــة المعــالــي
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فوزي��ة زين��ل أول ام��رأة ت��رأس “الن��واب” ف��ي تاري��خ البحري��ن
محرر الشؤون المحلية (تصوير :رسول الحجيري)

عبدالنبي سلمان
نائبا أول...
نائبا
وعلي زايد ً
ثانيا
ً

عق���د مجل���س الن���واب أم���س جلس���ته اإلجرائي���ة أم���س م���ن دور االنعق���اد األول م���ن الفص���ل
التش���ريعي الخام���س ،وقرر انتخ���اب فوزية عبدهللا زينل رئيس���ا لمجلس الن���واب ،وعبدالنبي
سلمان نائبا أول لرئيس مجلس النواب ،وعلي أحمد زايد نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.
وفي الجلس���ة اإلجرائية تولى النائب يوس���ف

مجل���س النواب ،وأس���فرت نتائ���ج االنتخابات

زين���ل أكب���ر األعض���اء الحاضرين س���نا رئاس���ة

ع���ن ف���وز النائ���ب عبدالنب���ي س���لمان ،بمنصب

الجلسة ،بمعاونة كل من النواب علي النعيمي،

النائ���ب األول لرئي���س مجل���س الن���واب ع���د

ومحم���د العباس���ي أصغ���ر عضوي���ن حاضرين

حصول���ه عل���ى  24ص���وت ،وف���وز النائب علي

الخميس

ل���ي ،كم���ا أش���كر كل م���ن ل���م يص���وت ل���ي ،في

سنا.

زاي���د بالتزكي���ة بمنصب النائ���ب الثاني لرئيس

وق���دم النواب بأداء القس���م ،وت���م بعدها فتح

مجلس النواب.

ب���اب الترش���ح والتصوي���ت لمنص���ب رئي���س

وقال���ت رئي���س مجل���س الن���واب فوزي���ة زينل

مجل���س النواب ،وأس���فرت نتائ���ج االنتخابات

كلم���ة قال���ت فيه���ا“ :أتش���رف بأن أرفع أس���مى

عن ف���وز النائ���ب فوزية زين���ل بمنصب رئيس

آي���ات الش���كر والتقدي���ر لعاهل الب�ل�اد صاحب

ومجلس الشورى”.

المجل���س بع���د حصوله���ا عل���ى  25ص���وت من

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،على

وأضاف���ت“ :أعاهدك���م ب���أن أقف على مس���افة

أصل .40

نجاح العملية االنتخابية ،ومواصلة المس���يرة

واح���دة م���ن الجمي���ع ،لنب���دأ صفح���ة جدي���دة

ممارسة ديمقراطية حضارية ،نقف لها جميعا
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ب���كل االحت���رام والتقدي���ر ،وأتمن���ى أن نعم���ل
مع���ا ضمن (فري���ق البحري���ن النياب���ي) ،لخدمة
الوطن والمواطني���ن ،وبالتعاون مع الحكومة،

ث���م ق���ام المجل���س بإج���راء انتخاب���ات عل���ى

الديمقراطية ،وافتتاح دور االنعقاد األول من

اإلصالحي”.

م���ن العمل النياب���ي ،وبجه���ود متفانية لخدمة

منص���ب النائ���ب األول والنائ���ب الثاني لرئيس

الفصل التشريعي الخامس ،في ظل المشروع

وأضاف���ت “يس���رني أن أش���كر كل م���ن ص���وت

النواب ،عبر جهاز األمانة العامة للمجلس”.

فـوزيـة زينـل :شكـرا لكـل صـوت

البوعيني��ن :التع��اون بي��ن الس��لطتين عل��ى رأس أولوي��ات الحكوم��ة
محرر الشؤون المحلية

قال���ت رئي���س مجلس الن���واب فوزية زين���ل كلمة قالت فيها“ :أتش���رف بأن أرفع أس���مى
آي���ات الش���كر والتقدير لعاهل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة،
على نجاح العملية االنتخابية ،ومواصلة المسيرة الديمقراطية ،وافتتاح دور االنعقاد
األول من الفصل التشريعي الخامس ،في ظل المشروع اإلصالحي”.
وأضافت “يس���رني أن أشكر كل من صوت

وألق���ى وزي���ر ش���ؤون مجلس���ي الش���ورى

ل���ي ،كما أش���كر كل من لم يص���وت لي ،في

والن���واب غان���م البوعيني���ن كلمة بمناس���بة

ممارس���ة ديمقراطي���ة حضاري���ة ،نق���ف لها

افتت���اح دور االنعق���اد الع���ادي األول م���ن

جميع���ا بكل االحترام والتقدير ،وأتمنى أن

الفصل التشريعي الخامس هنأ فيها رئيس

نعمل مع���ا ضمن (فريق البحري���ن النيابي)،

مجل���س الن���واب فوزي���ة زين���ل عل���ى ثق���ة

لخدم���ة الوطن والمواطنين ،وبالتعاون مع

النواب بها ،وفوزها بمنصب رئيس مجلس

الحكومة ،ومجلس الشورى”.

النواب.

وأضافت“ :أعاهدكم بأن أقف على مسافة

وأكد س���عي الحكومة من خالل مقتضيات

واحدة م���ن الجميع ،لنب���دأ صفحة جديدة

التع���اون م���ع مجل���س الن���واب إل���ى تطوير

م���ن العم���ل النياب���ي ،وبجه���ود متفاني���ة

وتحديث منظوم���ة التش���ريعات الوطنية،

لخدم���ة الن���واب ،عبر جهاز األمان���ة العامة

وتهيئ���ة المش���روعات ،والبرام���ج الموجهة

للمجلس”.

لتحقي���ق طموح���ات المواط���ن ،مؤك���دا

أن الحكوم���ة تض���ع مس���ألة التع���اون بي���ن

إحي���اء لذك���رى قي���ام الدول���ة البحريني���ة

الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذي���ة عل���ى

الحديث���ة في عهد المؤس���س أحمد الفاتح،

رأس أولوياتها.

دولة عربية مس���لمة العام  ،1783وبالذكرى

فيما وافق المجلس على إصدار بيان تهنئة

 47النضمامه���ا في األم���م المتحدة ،كدولة

بمناس���بة احتفال مملكة البحرين بأعيادها

كامل���ة العضوي���ة ،والذك���رى  19لتس���لم

الوطني���ة ف���ي يوم���ي  16و 17ديس���مبر،

صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم.

الصالح :تحقيق مزيد من اإلنجازات الحضارية

بالتزكي��ة ...جمال فخرو نائبً��ا أول وهالة رمزي نائبًا ثانيا لرئيس “الش��ورى”

القضيبية – مجلس الشورى

ترأس رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح ،الجلسة اإلجرائية األولى بدور االنعقاد
الع���ادي األول من الفصل التش���ريعي الخامس ،والتي عقدت مس���اء اليوم األربعاء،
بحض���ور ع���دد من ال���وزراء .وف���ي الجلس���ة أدى رئي���س المجلس وأعض���اء المجلس
اليمين الدستورية.
وألق���ى رئي���س مجل���س الش���ورى عل���ي

المجلس عند حس���ن ظن جاللته في بذل

الصالح كلمة رفع من خاللها أس���مى آيات

أقصى ما يس���تطيعون م���ن جهد ومثابرة

الش���كر واالمتن���ان إلى مقام عاه���ل البالد

ف���ي مباش���رة اختصاصاتهم الدس���تورية

صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى

والسياسية ،مس���تلهمين في ذلك احترام

آل خليف���ة عل���ى تفض���ل جاللت���ه بافتتاح

الدس���تور والقان���ون وقي���م الديمقراطي���ة

دور االنعق���اد الع���ادي األول م���ن الفص���ل

وس���يادة القانون وتجس���يد إرادة ش���عب

التش���ريعي الخام���س للمجل���س الوطني،
ً
معب���را ع���ن عظي���م االعت���زاز بثق���ة جاللة

البحري���ن الكري���م لتحقي���ق مزي���د م���ن
اإلنج���ازات الحضاري���ة للمملك���ة بالتعاون

المل���ك بتعيين���ه واألعض���اء ف���ي مجل���س

م���ع مجل���س الن���واب والحكومة برئاس���ة

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

النائب األول لرئيس مجلس الشورى.

الش���ورى ،وحمل أمانة ومسؤولية تمثيل

رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي

سلمان بن حمد آل خليفة.

كما ج���رى انتخاب النائ���ب الثاني لرئيس

ش���عب البحرين الكريم إلى جانب أعضاء

األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة ودعم

وجرت في الجلسة عملية انتخاب النائب

مجلس الش���ورى ،حي���ث تمت تزكية هالة

مجلس النواب.

ومس���اندة ولي العهد األمي���ن نائب القائد

األول لرئي���س مجل���س الش���ورى ،حي���ث

رمزي فايز قريصه لمنصب النائب الثاني

وعاه���د جاللة الملك بأن يك���ون وأعضاء

األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س

تم���ت تزكي���ة جمال فخ���رو لتولي منصب

لرئيس المجلس.

العرادي :الثقة الملكية مسؤولية وأمانة

الس��لطة التش��ريعية أم��ام تحدي��ات عدي��دة أبرزه��ا االقتصادي��ة
محرر الشؤون المحلية

قال النائب األول لرئيس مجلس النواب علي عبدهللا العرادي إن الثقة الس���امية من لدن
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،والتي جاءت بتعيينه ضمن
ُ
تش���كل أمانة ومس���ؤولية وطنية جديدة ،وتتطلب
التش���كيلة الجديدة لمجلس الش���ورى،

توظيف كافة الجهود واإلمكانيات من أجل تحقيق ما تصبو له البحرين وشعبها.
وأضاف العرادي “إن الس���لطة التش���ريعية

التشريعية من القيام بدورهم ،سواء عبر

بغرفتيه���ا الن���واب والش���ورى تكم�ل�ان

تطوير أو س���ن التش���ريعات ،أو من خالل

بعضهم���ا البعض ،حيث تدوران في دائرة

توظي���ف أداة الرقابة على أداء الحكومة،
ً
مؤك���دا أن ذلك كله ينطل���ق من التطلعات

وقوانين تدف���ع بالنماء واالزدهار للوطن،

ألن تكون البحرين أفضل وأقوى دائما.

وتحقيق الخير للجميع”.

وذك���ر أن الس���لطة التش���ريعية أم���ام

وأكد أنه وفي ظل التطورات الدستورية
ً
مط���ردا
المس���تمرة ،والت���ي تأخ���ذ م���دى

تحدي���ات عدي���دة ،م���ن أبرزه���ا التح���دي

ً
تماش���يا م���ع الطموح���ات
ف���ي التوس���ع

االقتص���ادي ،الس���يما ف���ي ظل المس���اعي

الديمقراطي���ة  -التي تش���كل اس���تمرارية

الحثيث���ة التي تتح���رك باتجاهها البحرين
ً
مؤكدا أن
نح���و تحقيق الت���وازن المال���ي،

قط���ف ثم���ار المش���روع اإلصالح���ي

سفينة المملكة وتحت ظل راعي النهضة

لجالل���ة الملك -س���تمكن أعضاء الس���لطة

الوطني���ة جالل���ة المل���ك المف���دى ،وبجهد

تكاملية ،من أجل الخلوص إلى تشريعات

حكي���م م���ن قب���ل س���مو رئي���س ال���وزراء

بي���ن الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذي���ة

الموقر  ،وسمو ولي العهد األمين سترسو

ف���ي الفت���رات الس���ابقة ،وم���ا أنتجت���ه من

على ش���اطئ االستقرار ،وهو أمر اعتادت

تفاهم���ات ،وما أفرزته من قاعدة للتوافق

عليه البحرين في الظروف واألزمنة.

في الكثير من الملفات الوطنية بما أسهم

وش���دد الع���رادي على ض���رورة اس���تمرار

في اس���تمرار عجلة التشريع بشكل سلس

الس���مة الت���ي تمتعت بها العالق���ة المميزة

وانسيابي.
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ترحيب بكيان دول البحر األحمر وخليج عدن

ال��ب��ح��ري��ن ت���رح���ب ب���ال���م���ب���ادرات ال����رائ����دة ل���خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن

المنامة  -وزارة الخارجية

سيد ضياء الموسوي

رحبت مملكة البحري���ن بإعالن المملكة العربية

أكسجين
الديمقراطية
البحرينية

الس���عودية الشقيقة تأس���يس كيان لدول البحر
األحم���ر وخلي���ج ع���دن ،والت���ي تأت���ي ضم���ن
المب���ادرات الرائدة والمتواصل���ة لعاهل المملكة
العربية الس���عودية خ���ادم الحرمين الش���ريفين
الملك س���لمان بن عبد العزيز آل سعود والرامية
لتطوير العمل العربي المش���ترك وإرس���اء األمن

Û Ûالديمقراطي���ة ه���ي طري���ق نح���و جن���ة بع���ض أوراقه���ا متس���اقطة وبع���ض زهورها

وتعزيز التنمية في المنطقة والعالم ،كما تعكس

ذابل���ة ،لكنه���ا افضل من ألف فوه���ة بندقية وأجمل من كل لمع���ان لتوقد نار جهنم.

الح���رص الكبي���ر عل���ى توفي���ر األم���ن والحماية

الديمقراطي���ة ليس���ت نوما على مخدة م���ن ريش النعام .وعندما أس���س جان جاك

لهذه المنطق���ة االس���تراتيجية والهامة للمالحة

روس���و فص���ل الس���لطات كان يرت���دي أثواب���ا بالية ،وعاش متس���كعا عل���ى أكثر من

“الخارجية” تدين إطالق النار في فرنسا

والتجارة الدولية.

زقاق،وتوسد على ارصفة الفقر يتلقط نقودا مثقوبا بالسعال واليأس والموت.

Û Ûه���ذا ال يعني أن نركل الديمقراطي���ة باألرجل ،ونيأس من جمالها ،وإن كان محياها

وأكدت البحرين أن إقامة هذا الكيان من ش���أنه

ملئ بالش���حوب .بال ش���ك إن الحيت���ان تتوحم على ابتالع قل���ب الديمقراطية لكن

» »أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين حادث إطالق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية ،وأسفر عن
مقتل وإصابة عدد من األشخاص ،مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في جهودها لمكافحة
التطرف واإلرهاب وفي كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

تعزي���ز س���بل التنس���يق والتعاون المش���ترك بين

أبن���اء الديمقراطي���ة م���ن مس���ؤولين و مواطنين يجب أن يحافظ���وا على أمهم من

الدول العربية الشقيقة المشاطئة للبحر األحمر

التعب أو المرض أو الموت.

وخلي���ج ع���دن ف���ي كاف���ة المجاالت السياس���ية

Û Ûالديمقراطي���ة أحيان���ا تنت���ج خيب���ات سياس���ية أو تخاصم مع االقتص���اد لكن يجب

» »وإذ تعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها ألهالي وذوي الضحايا ،وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين
جراء هذا العمل اإلرهابي ،فإنها تجدّد موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف واإلرهاب بكل صوره
وأشكاله.

واالقتصادي���ة واألمنية وتعزيز مصالحها ودعم

أن نمدها باألكس���جين خصوصا أكس���جين األمل .نيتشه لم ييأس منها رغم غربته

جه���ود ترس���يخ االس���تقرار عل���ى الصعيدي���ن

الفلسفية .كذلك راسل مفكر العصر ،هذا الرجل الذي وقف مع القضية الفلسطينية

اإلقليمي والدولي.

والقضاي���ا اإلنس���انية ،ورغم أن األديب أوس���كار وايلد هذا األدي���ب االيرلندي الذي

يلع���ب بالح���روف كما لعب س���تيف جوبز بالتكنولوجيا و كم���ا يلعب مايكل جوردن

بكرة السلة إال أنه حوكم بمحكمة جردته من حروفه ،فمات مريضا فقيرا.
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Û Ûرغم كل جراح الديمقراطية إال أنها أفضل من الحكم البوليسي الذي حكم إيطاليا
أي���ام موس���يليني او ألمانيا عند حكم هتلر .قال مفكر “أس���وء م���ا في الديمقراطية
أنها تضطرك إلى الس���ماع لرأي األحمق” ،إال أنها مهما بلغها التش���ويه وصب الزيت

الح���ارق عل���ى أصابعها افضل أل���ف مرة من أي حكم دين���ي أو ثيوقراطي يتلصص

على الناس من فتحة الباب.

ب��رع��اي��ة ص��اح��ب ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي األم���ي���ر ط�ل�ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز

Û Ûم���ا يحدث في فرنس���ا م���ن تظاه���رات بعضها محق���ة وبعضها غوغائي���ة في أعمال
تس���عى إلصاب���ة باري���س بالذبحة الصدرية إال أن���ه دليل أن الديمقراطية الفرنس���ية

أغفل���ت لس���نين رغ���م إطالق الحري���ات أنها راع���ت األغنياء وراحت تجل���د الفقراء

المنامة  -الجامعة العربية المفتوحة

بسياط الضرائب الجنونية.

Û Ûلي���س كل م���ا في الغرب جمي�ل�ا ،والدلي���ل اختناق كل ال���دول الغربية بالرأس���مالية
المتوحش���ة .بحرينيا يجب أن نعمل ليل نهار على تقوية الديمقراطية بالمش���اركة
السياسية ،ووضع يدنا بيد القيادة ،ونعمل على توسيع هامش الحرية ،وأن نراهن
بالمنطق والعقل بأال نصاب باالكتئاب السياس���ي ،وأال نس���مح ألي وزير أن يتالعب
بأرق���ام اإلنج���از للمواطنين للحف���اظ على كرس���يه .دورنا أن نرش الس���كر على كل

إنجاز ،وننتقد أي خطأ بمنطق الوثائق مستندا على القانون.

Û Ûكلم���ا كان���ت الديمقراطي���ة البحرينية قريبة من نبض الش���ارع ،تؤمن قوانين تدافع
عن خبز الناس ،وتوفر وظائف لهم ،وتقوي حياة كريمة كلما كانت بعافية وحامية

فهي أم االستقرار.

Û Ûديوان الرقابة المالية واإلدارية أفصح عن تقريره الس���نوي ،وال ش���ك سيكون مادة
دس���مة لتقديم باق���ات ورد لكل وزارة تجاوزت التج���اوزات ورتبت بيتها الداخلي،
ويك���ون منطلق���ا لنقاش علمي نقدي بناء لكل مؤسس���ة كس���رت ج���رة القانون مرة
أخرى.

Û Ûأن���ا رجل ل���م ييأس من أمل ضخ األكس���جين للديمقراطي���ة البحرينية ،ألني مومن
كما النجاح عبارة عن تراكم فشل ،فالديمقراطية القوية تأتي من الجراح الكبيرة،

وكم���ا يقول ن���زار قباني “الفرح عقيم والجرح ابو اإلب���داع” .نحن في عرس وطني

هذه األيام ودورنا أن نفرح للبحرين قيادة وشعبا ووطنا.

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة

وأش���ار س���موه ،إل���ى أن ه���ذه المناس���بة

العربية المفتوحة ،رئي���س برنامج الخليج

بره���ان جديد على نج���اح الجامعة العربية

العرب���ي للتنمي���ة (أجفن���د) صاح���ب الس���مو

المفتوح���ة في ط���رح منه���ج تعليمي مميز

الملك���ي األمي���ر ط�ل�ال ب���ن عبدالعزي���ز آل

بالجودة والمرونة يلبي طموحات ش���رائح

س���عود ،نظمت الجامعة العربية المفتوحة

مجتمعي���ة إل���ى االلتح���اق برك���ب التعلي���م

ف���رع البحرين حفل تخري���ج الفوج الثاني

بغ���ض النظر عم���ا بلغوه من س���نوات العمر

عش���ر من طلبة البكالوري���وس يوم االثنين

أو م���ن حج���م التزاماته���م االجتماعي���ة

الماضي.

واألسرية والوظيفية ،فمن خالل الجامعة

وألق���ت ممثل راعي الحفل صاحبة الس���مو

اس���تطعنا ب���كل اعت���زاز وفخ���ر أن نصب���ح

الملك���ي األمي���رة ريم���ا بن���ت ط�ل�ال ب���ن

ش���ركاء ف���ي تحقي���ق تطلع���ات وأح�ل�ام

عبدالعزيز آل س���عود ،كلمة صاحب الس���مو

أبن���اء المجتم���ع العربي ف���ي  8دول عربية،

الملك���ي األمير ط�ل�ال ب���ن عبدالعزيز ،التي

وم���ا نجاحك���م وتخرجك���م الي���وم إال دليل

تق���دم خالله���ا بأح���ر التهان���ي والتبري���كات

عل���ى نج���اح التع���اون القائم بي���ن الجامعة

إل���ى الطلب���ة الخريجين وأس���رهم ،متطلعً ا

بع���د ذل���ك ألق���ى رئي���س الجامع���ة العربية

العربي يتج���اوز الزمان والمكان والظروف

العربي���ة المفتوح���ة والجامع���ة المفتوح���ة

المفتوحة محمد الزك���ري كلمة نقل خاللها

االقتصادي���ة واالجتماعية ،إذ تضم مقاعد

تحقي���ق أهداف الجامعة النبيلة بجهودهم

في بريطانيا ،والتي حصلتم على شهادتها

ش���كر صاحب الس���مو الملكي األمير طالل

الدراس���ة والتعلي���م فيها  96جنس���ية وهي

المأمول���ة والفاعل���ة ف���ي مس���ار التنمي���ة

بتخرجك���م إضاف���ة إل���ى ش���هادة تخرجكم

المؤس���س للجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة،

الوحيدة التي يتواصل طلبتها وأس���اتذتها

العربي���ة بم���ا يع���ود عل���ى الوط���ن بالتق���دم

العربية من جامعتكم األم.

مضيف���ا أن الجامع���ة وف���رت تعليم���ا عالي

والعامل���ون فيها من الدول العربية التس���ع

واالزدهار.

وبدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم

الج���ودة وبأس���لوب جدي���د ف���ي الوط���ن

في بيئة اجتماعية وتعليمية.

ضبط قوارب متلبسة بصيد الروبيان بـ “الكراف”
المنامة  -وزارة الداخلية

صرح قائد خفر السواحل أن دوريات قيادة خفر السواحل ،تمكنت من ضبط عدد من القوارب التي
تق���وم بصي���د الروبي���ان بطريقة الج���ر القاعية (الكراف) في مناط���ق مختلفة داخل المي���اه اإلقليمية،
وذل���ك ف���ي مخالف���ة للقرار ال���وزاري الصادر في هذا الش���أن ،وبلغ���ت كمية الروبي���ان المضبوطة 120
كيلوجرام.

الكوهجي رئيسا وزينل نائبا لبلدي الشمالية
ح��س��ي��ن ال���ع���ال���ي األك���ب���ر س���نًّ���ا اف��ت��ت��ح ج��ل��س��ة ال��ق��س��م
مروة خميس

وأش���ار قائد خفر الس���واحل إلى أن���ه تم اتخاذ اإلج���راءات القانونية المقررة ،بح���ق المخالفين،
منوه���ا إلى مواصل���ة التعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على الثروة البحرية
وحمايتها من أي مخالفات.

ف���از أحم���د الكوهجي بمنص���ب رئيس مجلس بل���دي الش���مالية بالقرعة خالل
الجلس���ة االجرائي���ة األولى التي عق���دت أمس ،كما فاز ياس���ين زينل بمنصب
نائب رئيس المجلس.

تتقدم أسرة دار «

»

وصاد ِق المواساة
بأحر التعازي
ِ
إلى الزميلة

جمــانـه جـاسـم
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابن خــالتــها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان

وأع����رب وزير األش����غال وش����ؤون

العال����ي ،بحض����ور وكي����ل ش����ؤون

البلدي����ات والتخطي����ط العمران����ي

البلديات نبيل أبو الفتح ،والوكيل

عص����ام خلف ع����ن خال����ص التهنئة

المس����اعد

البلدي����ة

لرئي����س وأعض����اء مجل����س بل����دي

المش����تركة وائ����ل المب����ارك ،ومدير

الشمالية بفوزهم بثقة المواطنين

عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء

ف����ي االنتخاب����ات ،متمني����ا له����م

الفضال����ة .وأدى أعض����اء المجلس

التوفي����ق والنج����اح ف����ي أداء

اليمين القانونية أمام الوزير.

مهامه����م ،ومؤك����دا ع����ن اعت����زازه

بدوره ،أعلن الكوهجي عن انعقاد

وتقديره لجهود رؤس����اء واعضاء

أول جلسة للمجلس البلدي يوم 8

المجال����س البلدي����ة خ��ل�ال الدورة

يناير المقب����ل ،مضيفا أن المجلس

للخدم����ات

البلدية الخامسة للمجالس.

حري����ص عل����ى متابع����ة كاف����ة

وافتت����ح جلس����ة مراس����م تأدي����ة

المش����روعات البلدية والسعي إلى

القس����م العضو األكبر س����نًّا حسين

إنجازها.

طرح مناقصة لمأوى الكالب الضالة

يتضمن ع��ي��ادة ب��ي��ط��ي��ري��ة وي��س��ت��غ��رق ت��ن��ف��ي��ذه م���دة ع��ام

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

كش���ف وكيل الوزارة لش���ؤون البلديات في وزارة ش���ؤون األش���غال

خالل عمليات اإلخصاء والتعقيم

والبلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي نبي���ل أبوالفت���ح ع���ن أن ال���وزارة

لوق���ف تكاث���ر ه���ذه الحيوان���ات
وإطالقه���ا الحق���ا ف���ي مناط���ق

طرحت مناقصة مشروع بناء مأوى للكالب الضالة.
ت���م

تحدي���د

الظاه���رة  4ف���رق ميداني���ة تعمل

الالزم���ة

لتنفي���ذ

عل���ى م���دار الس���اعة لمباش���رة

المش���روع بالتنس���يق م���ع وزارة

البالغات والش���كاوى الواردة عبر

المالي���ة ،كم���ا قام���ت ال���وزارة في

مرك���ز االتصال بخصوص الكالب

فت���رة س���ابقة بتحدي���د الموق���ع

الضال���ة ،كم���ا تم التعاق���د مع أحد

وأض���اف
الميزاني���ات

أن���ه

المناسب للمشروع.

العيادات البيطرية لغرض إجراء

وأوضح أن المشروع “يهدف إلى

عملي���ات التعقي���م واإلخصاء في

بعيدة عن المناطق السكنية”.
وتاب���ع “المش���روع يحت���وي عل���ى
ع���دد م���ن المراف���ق منه���ا عي���ادة
بيطرية ومكاتب إدارية وأقفاص
بأحج���ام مختلف���ة تس���ع جمي���ع
أنواع الحيوانات”.
» »وختم بأن تنفيذ المشروع

إرس���ال الكالب الضال���ة التي يتم

الوقت الحالي لحين االنتهاء من

اصطياده���ا م���ن مختل���ف مناطق

إنش���اء الم���أوى وتحوي���ل جمي���ع

المملك���ة بن���اء عل���ى الش���كاوى

الحاالت إلى إليه”.

نبيل أبوالفتح

التي تص���ل إلى الوزارة ،باألخص

وأردف أب���و الفتح “عن���د االنتهاء

المناط���ق الس���كنية إل���ى الم���أوى،

الشروط والمعايير المحددة في

بحس���ب اإلج���راءات البيطري���ة

مجلس المناقصات بحسب

الكالب الضالة”.

م���ن إنش���اء المش���روع فس���وف

وق���ال “خصص���ت ال���وزارة ف���ي

يتم إرس���ال جميع الكالب الضالة

الوق���ت الحال���ي لمكافح���ة ه���ذه

الت���ي يتم اصطيادها من مختلف

يستغرق مدة عام من تاريخ

الترسية على المقاول المنفذ
والذي سيتم اختياره بحسب

وس���يتم التعام���ل معه���ا الحق���ا

كتيب المناقصة وبعد موافقة

المعتم���دة ف���ي ه���ذا الش���أن م���ن

األنظمة والتعليمات”.
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“أوبك” تعوض

bussines

فاقد نفط إيران

@albiladpress.com

لندن  -رويترز

قال���ت “أوب���ك” أم���س األربع���اء إنه���ا

متراجع��ة بنس��بة  % 0.6ع��ن المبل��غ المس��جل ف��ي س��بتمبر

عوضت انخف���اض الص���ادرات اإليرانية
مع اس���تئناف العقوب���ات األميركية على
طه���ران ،وخفض���ت توقعاته���ا للطل���ب

زينب العكري

عل���ى نفطها في  ،2019بما يبرز التحدي
ال���ذي يواجهه���ا لمنع ح���دوث تخمة في

بلغ���ت الميزاني���ة الموحدة للجهاز المصرفي حتى ش���هر أكتوبر الماض���ي (آخر إحصاءات

المعروض حتى بعد القرار الذي اتخذته

متوافرة)  191.6مليار دوالر ،متراجعة بشكل طفيف عن المبلغ المسجل في شهر سبتمبر

األسبوع الماضي بخفض اإلنتاج.

الماضي الذي بلغ  192.7مليار ،أي بانخفاض نسبته .% 0.6
فيم���ا ارتفع���ت بنس���بة  % 2.56مقارن���ة

الج���اري  192.7ملي���ار دوالر ،بع���د أن كانت

بميزانية الجهاز المسجلة في أكتوبر ،2017

حوالي  188.2مليار دوالر في الربع الثاني.

حي���ث كانت  186.8ملي���ار دوالر ،أي بزيادة

وس���جلت الميزاني���ة أعل���ى مس���توياتها

 4.8مليار دوالر ،وتشكل الميزانية (بحسب

بحس���ب نف���س البيان���ات ف���ي الع���ام 2008

أرق���ام الفصل الثالث  )2018نحو % 545.6

حيث بلغت وقتها  252.3مليار دوالر ،وهي

من الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين.

األع���وام الت���ي ش���هدت فيه���ا أس���عار النفط

وف���ي تقرير ش���هري ،قال���ت المنظمة إن
إنتاجه���ا النفطي تراج���ع  11ألف برميل
يومي���ا فق���ط عل���ى أس���اس ش���هري إلى
ًّ

يوميا في نوفمبر،
 32.97مليون برميل
ًّ
عل���ى الرغم م���ن إعادة ف���رض العقوبات

وأش���ارت البيان���ات (ش���هر أكتوب���ر) إل���ى أن

ارتفاعا بمس���تويات قياس���ية حيث وصلت

محلي���ة و 555.2ملي���ون دين���ار مطلوب���ات

اإلس�ل�امية ف���ي نف���س الش���هر (س���بتمبر)

المطلوب���ات المحلي���ة بلغ���ت  56.7ملي���ار

إلى  150دوالرًا للبرميل وما رافقها من نمو

أجنبي���ة .فيما بلغت ميزانية مصارف قطاع

نح���و  27.83ملي���ار دوالر ،منه���ا  20.2مليار

دوالر ،فيم���ا وصل���ت األجنبي���ة إل���ى 134.9

اقتصادي على جميع األصعدة.

الجمل���ة ف���ي نهاي���ة ش���هر س���بتمبر 106.05

موج���ودات محلي���ة و 7.6ملي���ار موجودات

مليار ،أما الموجودات المحلية فسجلت 60

أم���ا ف���ي ش���هر أكتوبر ،فق���د بلغ���ت ميزانية

ملي���ار دوالر ،منها  10.87ملي���ار موجودات

أجنبي���ة ،و 19.42ملي���ار دوالر مطلوب���ات

مليار واألجنبية  131.5مليار.

مص���ارف قط���اع التجزئ���ة  32.155ملي���ون

محلي���ة و 95.18ملي���ار موج���ودات أجنبية،

محلية و 8.4مليار مطلوبات أجنبية.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف

دينار ،منه���ا  889.9مليون دينار موجودات

و 10.63ملي���ار دوالر مطلوب���ات محلي���ة

وكانت الميزانية الموحدة للبنوك اإلسالمية

البحري���ن المرك���زي أن ميزاني���ة الجه���از

محلي���ة و 592.8ملي���ون دين���ار موج���ودات

و 95.42مليار مطلوبات أجنبية.

في شهر سبتمبر  2017حوالي  26.76مليار

المصرفي وصلت في الربع الثالث من العام

أجنبي���ة ،و 826.6ملي���ون دين���ار مطلوب���ات

وس���جلت الميزانية الموحدة لقطاع البنوك

دوالر ،مرتفعة بنسبة .% 4

الخميس

على إيران ،في الوقت الذي ضخت فيه

 13ديسمبر 2018
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السعودية النفط بمعدل قياسي.

سهمان يدعمان بورصة البحرين
المحرر االقتصادي

ً
وجهة لالستثمار
الترويج للبحرين

ارتف���ع س���وق البحري���ن
المالي���ة
التعام�ل�ات

مساهمة الشركات في القيمة اﻹجمالية

خ�ل�ال
لجلس���ة

أم���س األربع���اء ،بع���د

“مجلس التنمية” و ”المستثمرين األجانب” يبحثان التعاون المشترك

ارتف���اع س���همين عن���د
إقفال الجلسة.
وبنهاي���ة التعام�ل�ات،
صع���د المؤش���ر الع���ام

المنامة  -المستثمرين االجانب

للس���وق ،بنس���بة 0.18

بحث عدد من مس���ؤولي اإلدارة التنفيذية في مجلس التنمية االقتصادية سبل التعاون

 ،%إل���ى المس���توى
1320.22

مع جمعية المستثمرين األجانب واالستفادة من تجربة الجمعية للترويج للبحرين ،وذلك

نقط���ة،

بمكس���ب نح���و 2.33

خ�ل�ال االجتماع الذي عقد في مجلس التنمية االقتصادية أخيرا .حضر االجتماع رئيس

نقطة .وارتفع وحي ًدا قطاع البنوك بنس���بة % 0.39؛ بدعم من س���هم مصرف الس�ل�ام

مجل���س إدارة الجمعي���ة فادي المجالي وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة ومنتس���بيها في

 .% 8.43كما صعد سهم “إيه بي إم تيرمينالز” بنحو  .% 2.63وهبط قطاع الخدمات

حين حضر من جانب المجلس العضو المنتدب ،سايمون غالبين ،ومسؤولون آخرون.

وحي ًدا بنسبة  ،% 0.08بضغط من سهم “بي إم إم أي” الذي تراجع بنحو .% 0.68
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وأك���د غالبي���ن أن المجل���س يتع���اون بش���كل

للعم���ل على التروي���ج للبحرين ف���ي الخارج

وسجل السهم أدنى سعر له في أكثر من شهر من التداوالت بتاريخ  5نوفمبر الماضي.

وثي���ق م���ع مختل���ف الجه���ات العامل���ة ذات

وجلب المزيد من االستثمارات ،وخلق كيان

وتداول المس���تثمرون في بورصة البحرين  1.54مليون س���هم ،بقيمة إجمالية قدرها

العالق���ة ف���ي القطاعين الع���ام والخاص في

اقتص���ادي ق���ادر عل���ى المس���اهمة اإليجابية

البحرين؛ لبحث سبل التعاون لتحقيق دوره

ف���ي خدم���ة االس���تثمار والمس���تثمرين ف���ي

 513.78أل���ف دين���ار ،تم تنفيذها من خالل  57صفقة ،إذ ركز المس���تثمرون تعامالتهم

فادي المجالي

سايمون غالبين

عل���ى أس���هم قطاع البنوك التجاري���ة التي بلغت قيمة أس���همه المتداولة  224.65ألف

المتمثل في الترويج للمملكة كوجهة مثالية

المملك���ة ،وذلك من خالل التعاون المش���ترك

لين���ا مب���ارك ،نب���ذة تعريفي���ة ع���ن رؤي���ة

وتبادل الخبرات للمس���اهمة في تعزيز النمو

دين���ار أي ما نس���بته  % 43.72م���ن القيمة اإلجمالية للت���داول وبكمية قدرها 560.73

لالستثمار وبوابة لدخول السوق الخليجي،

بين الجمعية ومجل���س التنمية االقتصادية

الجمعي���ة وع���ن مهامها وأهدافه���ا وخططها

االقتصادي للبحرين من خالل جذب المزيد

مؤك���دا المس���اعي الحثيث���ة الت���ي يبذله���ا

وجميع الجهات المعنية.

المس���تقبلية وإس���هاماتها ف���ي اس���تقطاب

م���ن االس���تثمارات األجنبي���ة وخل���ق ف���رص

المجلس الستقطاب مزيد من االستثمارات.

وخ�ل�ال االجتم���اع قدم���ت عض���و مجل���س

العدي���د من االس���تثمارات األجنبي���ة .وأبدى

جدي���دة للمس���تثمرين وإزالة العقب���ات التي

من جانبه ،قال المجالي إن الجمعية تس���عى

اإلدارة ف���ي جمعي���ة المس���تثمرين األجان���ب

الطرف���ان رغبتهم���ا ف���ي التع���اون المش���ترك

قد تواجههم.

ألف سهم ،تم تنفيذها من خالل  14صفقة.
وتم يوم أمس تداول أس���هم  12ش���ركة ،ارتفعت أس���عار أس���هم ش���ركتين ،في حين
انخفضت أس���عار أسهم ش���ركة واحدة ،وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفاالتها
السابقة.

تعزيز العالقات البحرينية األلمانية

الغرفة تبحث مع سفير برلين لدى المنامة فرص االستثمار

السنابس  -الغرفة

اس���تقبل رئي���س غرف���ة تج���ارة وصناع���ة
البحري���ن س���مير ن���اس أم���س األول ببي���ت

اجتماع “الغرفة” مع “الزراعة”

“الزراعة” و“الغرفة” تستعرضان “احتياجات المواشي”

بحث تطوير القطاع وتذليل العقبات التي تواجه التجار والمربين

التج���ار الس���فير األلماني كاي ثام���و بوكمان؛
بمناسبة تعيينه سفيرًا لبالده لدى البحرين.
وخ�ل�ال اللق���اء أش���اد رئي���س الغرف���ة بمتانة
العالق���ات الت���ي تربط بين البحري���ن وألمانيا
االتحادي���ة وما يش���هده التع���اون االقتصادي
المش���ترك بي���ن البلدي���ن من نم���و وتطور في
س���ائر المج���االت ،مؤكدا ح���رص الغرفة على

للقدوم إلى البحرين واالستثمار فيها السيما
ف���ي مجال الس���ياحة والتكنولوجيا والطاقة

الصديقين .وناقش الجانبان خالل االجتماع

المتج���ددة ،والتعليم ،إلى جانب االس���تفادة

ع���د ًدا م���ن األف���كار والتوصي���ات اإليجابي���ة

من تب���ادل التجارب بين الجانبين في قطاع

الت���ي م���ن ش���أنها المس���اهمة في تنمي���ة أطر

وأك���د ن���اس أن البحري���ن تب���دي حرصه���ا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وآلي���ات التع���اون االقتص���ادي بي���ن البحرين

الدائ���م لتفعيل وتنمية عالقاته���ا بألمانيا في

من جانبه ،أش���اد الس���فير بوكم���ان بالعالقات

مختل���ف المج���االت والقطاع���ات التجاري���ة

السياس���ية واالقتصادي���ة المتمي���زة بي���ن

وألمانيا ،منها تسهيل إصدار تأشيرات السفر
للبحرينيي���ن ،فض�ًل�اً ع���ن إمكاني���ة تعظي���م

داعيا إلى تشجيع
والصناعية واالستثمارية،
ً

البحري���ن وألماني���ا ،معربً���ا ع���ن تطل���ع ب�ل�اده

اس���تفادة الجان���ب البحرين���ي م���ن الخب���رات

إل���ى تنمي���ة وتدعيم مختلف أوج���ه التعاون

األلماني���ة المضطلع���ة ف���ي جمي���ع مج���االت

االقتص���ادي م���ع البحري���ن ،ومبديً���ا حرص���ه

األعمال.

المنامة – األشغال وشؤون البلديات

االرتق���اء بالتنس���يق اإليجاب���ي والتع���اون

اجتمع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة،

الثنائي البناء مع السفارة بما يخدم توجهات

بأعض���اء لجن���ة الث���روة الغذائية بغرف���ة تجارة وصناعة البحرين برئاس���ة خال���د األمين؛ لمناقش���ة توصيات لق���اء اللجنة مع تجار
المواشي والذي عقد ببيت التجار األسبوع الماضي.
وخ�ل�ال االجتم ��اع اس ��تعرض األمي ��ن ،أب ��رز

الس ��وق المخص ��ص للقطاع الموج ��ود في منطقة

التوصي ��ات الت ��ي تتعل ��ق بالقط ��اع الحيواني من

الهمل ��ة ،وش ��دد على ضرورة الفص ��ل بين األماكن

المناف ��ذ (البري ��ة البحري ��ة) بدال م ��ن أن يكون في
وس ��ط المدينة ،فضالً عن تقدي ��م الدعم للقطاع.

أج ��ل وض ��ع الحل ��ول الكفيل ��ة باالرتق ��اء وتطوير

المخصص ��ة للتربي ��ة واألماك ��ن المخصصة للذبح

م ��ن جهت ��ه ،أكد وكي ��ل الزراعة والث ��روة البحرية

القط ��اع وتذلي ��ل العقب ��ات الت ��ي تواج ��ه التج ��ار

والس ��لخ؛ م ��ن أج ��ل الصح ��ة العام ��ة وس�ل�امة

أن الوكالة من الداعمين للتجار ومربي الماش ��ية؛

والمربي ��ن .كم ��ا ت ��م التط ��رق االجتم ��اع إل ��ى

المواط ��ن ،إضاف ��ة إلى توفير محج ��ر صحي عند

على اعتبار أنهم جزء مهم في القطاع الحيواني.

جانب من اللقاء

على تنمية قطاع االس���تثمارات بين البلدين

الجانبي���ن نح���و التنمي���ة والتط���ور وتعزي���ز
دعائم االقتصاد واالستثمار.

تواف���د أصح���اب األعم���ال وممثل���ي مختلف

القطاع���ات التجاري���ة والصناعي���ة األلماني���ة

تراجع النفط يسير بالمنطقة إلى ركود العام المقبل
المحرر االقتصادي

ضمن فعاليات
المنتدى
اإلستراتيجي
“حالة العالم
العربي ”2019

أك���د المش���اركون في جلس���ة “حال���ة العالم العرب���ي اقتصاديًّ ا ف���ي العام  ”2019الت���ي تعقد ضمن فعالي���ات الدورة الحادية عش���رة من
المنتدى االس���تراتيجي ،أن المنطقة مقبلة على ركود اقتصادي خالل العامين المقبلين  2019و 2020التي س���تبدأ معالمه األولى في
العام المقبل ،كما أكدوا أن معدالت النمو في دول مجلس التعاون الخليجي س���تكون  % 3في العام المقبل ،مش���ددين على أن أس���عار
النفط لن تش���هد ارتفاعات وس���تتراوح بين  47و 69دوالرًا في  ،2019مش���يرين إلى أن زمن وصول األس���عار إلى  100أو  120دوالرًا
للبرميل انتهى.
وتح���دث ف���ي الجلس���ة وزي���ر االقتص���اد

اإلقليمي���ة والعالمية ،والتوقع���ات المتعلقة

الحرب بين البلدين س���يقود إلى خفض في

والتجارة اللبناني األس���بق ناصر السعيدي،

بشأنها وهي سوق النفط والتغييرات التي

معدالت النمو االقتصادي العالمية ،والسيما

والنائ���ب األول لرئي���س مجموع���ة البن���ك

تش���هدها األسعار من وقت إلى آخر ،واألمر

توجه���ات أمي���ركا إل���ى خف���ض الضرائ���ب

محمود محيي الدين.

الثان���ي هو الح���رب االقتصادية بين أميركا

والذي شجع بدوره على االستهالك.

وق���ال الس���عيدي “هناك إجم���اع بين خبراء

والصي���ن الت���ي ل���م تع���د حربً���ا اقتصادي���ة

بدوره ،أكد محيي الدين أن العالم اآلن يمر

االقتص���اد عل���ى أن العال���م سيش���هد رك���و ًدا

تؤث���ر عل���ى البلدي���ن فق���ط ،ب���ل أصبح���ت

ف���ي مرحلة ع���دم اليقين وهن���اك أزمة ثقة،

اقتصاديًّا خالل العامين  2019و 2020الذي

حربً���ا أش���مل تضم قطاع���ات مختلفة وفي

الس���يما في عال���م يتجدد حي���ث إن قواعد

يتوقع أن نش���هد بداياته ف���ي العام المقبل،

مقدمتها القطاع التكنولوجي ،والذي يقود

اللعب���ة ف���ي الق���رن الواح���د والعش���رين ل���م

إذ إن هن���اك  3عوام���ل مهم���ة تت���رك آث���ارا

ب���كل تأكي���د إل���ى إح���داث تأثي���رات كب���رى

تعرف بعد وهناك قوى تظهر وقوى تختفي

على الوض���ع االقتصادي على المس���تويات

عل���ى االقتص���اد العالم���ي واالس���تمرار ف���ي

وهن���اك ارتباك ف���ي دول الغ���رب ،باإلضافة

جانب من جلسة المنتدى

إلى ظهور النزاعات العالمية.

بالنف���ط وصعوبة التوق���ع بأس���عاره ،والتي

وق���ال “م���ن هنا ف���إن هن���اك أمورًا رئيس���ية

تش���ير إلى أن أسعار النفط في العام 2019

ف���ي ه���ذا التوج���ه العالم���ي الجدي���د ،وهي

س���تتراوح بين  47و 69دوالرًا وهذا خاضع

م���ا يرتب���ط بأس���عار البت���رول وتأث���ره عل���ى

كذلك للتغير والمراجعة كذلك.

المنطق���ة ،إذ إن المنطق���ة العربي���ة تنم���و

وع���ن مع���دالت النمو المتوقعة فإنها تش���ير

وتتح���رك م���ع تح���رك أس���عار النف���ط نم���وًّ ا

عربيا و % 3بالنسبة
إلى أنه س���تكون % 2
ًّ

ورجوعً ���ا ،كم���ا أن مع���دالت النم���و مرتبطة

لدول الخليج العربي.

وبي���ن أن األزم���ة المالية في ح���ال حدوثها
س���تؤثر بش���كل كبي���ر عل���ى المنطق���ة أكث���ر
م���ن الس���ابقة ،مؤك��� ًدا أن التح���ول لبرام���ج
التنمي���ة المس���تدامة يرتبط ب���ـ 3أمور وهي
االس���تثمار في رأس المال البش���ري ،واألمر
الثان���ي هو االس���تثمار في البني���ة التحتية،
واألم���ر الثال���ث هو االس���تثمار ف���ي الوقاية
من التقلبات من المخاطر.

الشيخ :البحرين قبلة االستثمار المالي

المملكة تنعم بالخير
والرخاء في ظل
العهد الزاهر

المنامة  -مونتريال للسيارات

أكد رجل األعمال مالك شركة “مونتريال للسيارات” إبراهيم الشيخ ،أن العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،يعد
عهد خير ورخاء ،في ظل اإلنجازات التي تتحقق يومً ا بعد يوم ،في مختلف المجاالت واألصعدة ،السيما على الصعيد االقتصادي.
وأش���اد الش���يخ بم���ا تتمت���ع ب���ه البحرين م���ن أمن

مكان���ة إقليمية ودولية متميزة ،من خالل تنظيم

وأض���اف أن “البحري���ن تس���عى جاه���دة إل���ى

وأم���ان واس���تقرار ،ف���ي ظ���ل حكم جالل���ة الملك،

واس���تضافة مؤتمرات إقليمي���ة ودولية وعالمية

االس���تفادة القص���وى ق���در اإلم���كان م���ن تل���ك

مش���د ًدا عل���ى أن “البحري���ن تعد قبلة لالس���تثمار

ّ
يع���زز من مكانة البحرين على
س���نويًّ ا ،األمر الذي

الفعالي���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة المتمي���زة ف���ي

المال���ي ،في ظ���ل االنفتاح الذي تش���هده ،وتذليل

الخارط���ة الدولية والعالمي���ة ،إضافة إلى أن ذلك

التروي���ج للمملك���ة بش���كل إيجاب���ي ،األم���ر ال���ذي

العقب���ات م���ن أج���ل ج���ذب رؤوس األم���وال

ينع���ش ويثري الحركة االقتصادي���ة ،ويحرك نمو

يسهم في تسليط الضوء على ما تتمتع به البالد

ودوليا”.
وإقليميا
محليا
واالستثمار،
ًّ
ًّ
ًّ

الشركات والمؤسسات التجارية السيما أنه دليل

م���ن حري���ة تعبي���ر وديمقراطي���ة وش���فافية على

ورأى الش���يخ أن “االستقرار الذي تعيشه المملكة

واضح على ما تتمتع به البحرين من حرية وأمن

المستوى اإلقليمي والعالمي”.

االقتص���ادي خ�ل�ال المرحل���ة المقبلة بش���كل كبير

ف���ي ظ���ل العه���د الميم���ون ،مكنه���ا م���ن أن تتب���وأ

واستقرار”.

واعتبر الش���يخ أن “الش���باب البحريني يستش���عر

ومتميز”.
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م���دى الف���رص المتاح���ة ف���ي الس���وق المحلي���ة”،
مشي ًدا بالمش���روعات البحرينية الكبرى والفرص
االس���تثمارية الت���ي يت���م اإلع�ل�ان عنه���ا بي���ن
فت���رة وأخ���رى ،الفتً���ا إل���ى أن “المملك���ة ستش���هد
طف���رة اقتصادي���ة وتطورًا ب���ار ًزا على المس���توى
إبراهيم الشيخ

18

الخميس

ً
انتعاشا والعائدات تقفز % 150
معاهد التدريب تشهد
ب��ف��ض��ل ج���ه���ود ك���ب���ي���رة ق���ام���ت ب���ه���ا وزارة ال���ع���م���ل و “ت��م��ك��ي��ن”
علي الفردان
يش���هد قطاع معاهد التدريب طفرة كبيرة وانتعاش���ا غير مس���بوق خالل
العامي���ن الماضيين ،مدفوعً ا بجهود كبي���رة قام بها كل من صندوق العمل
“تمكين” ووزارة العمل والشؤون االجتماعية أدت إلى مضاعفة العائدات
وارتفاع عدد المعاهد والعاملين فيها ،بحسب مسؤولين في القطاع.
وقال أمين س���ر الجمعية البحرينية

أدت إل���ى ارتف���اع عائ���دات المعاه���د

لمعاه���د التدري���ب الخاص���ة ناي���ف

لتص���ل إل���ى م���ا بي���ن  100و% 150

الجش���ي ،إن ع���دد المعاه���د ارتف���ع

تقريب���ا ف���ي الوقت ال���ذي ارتفع فيه
ً

إلغ���اء المجال���س النوعي���ة للتدريب

تدري���ب ،في حين زاد عدد العاملين

الت���ي كان���ت تش���كل العم���ود الفقري

ف���ي القط���اع إلى ما بي���ن  3و 4آالف

للقط���اع ،إذ عم���ل “تمكي���ن” ووزارة

مدرب م���ن البحرينيين في مختلف

بش���كل ملحوظ منذ العام  2016بعد

عدد المعاهد لقرابة  85معه ً
دا ومركز

العمل على وض���ع بروتوكول خاص

المجاالت التعليمية والتدريبية.

للتع���اون فيم���ا بينه���ا يتعل���ق به���ذه

وتح���دث الجش���ي ع���ن  4عوام���ل

المس���ألة بتوجيهات من سمو رئيس

رئيس���ة دفع���ت قط���اع المعاه���د إلى

الوزراء ،أدت إلى تحس���ين األوضاع
منذ قرابة العامين إلى اآلن.

“تاريخي���ا”
االنتع���اش ال���ذي اعتب���ره
ًّ
وجع���ل معاه���د التدري���ب تعي���ش

وأش���ار الجش���ي إلى أن هذه الطفرة

أي���ام العس���ل ،بعد تنفي���ذ بروتوكول

“ديار المحرق” تستعرض مشاريعها في “شنغهاي”
المحرق  -ديار المحرق

ش���اركت ش���ركة دي���ار المح���رق ،ف���ي مع���رض

الش���اعر “في إطار س���عينا لتسليط الضوء على

العق���ارات الفاخ���رة  2018بمدينة ش���نغهاي في

مشاريعنا على المس���تويين اإلقليمي والدولي،

الصي���ن  ،الذي أقيم على م���دى  3أيام بدءً ا من

والوصول إلى فئات أكبر من الس���كان والسياح

 7حت���ى  9ديس���مبر الجاري .وعرضت الش���ركة

م���ن مختل���ف دول العال���م ،يس���عدنا ج��� ًدا ف���ي

نخبة من أبرز مش���اريع ديار المحرق المتوافرة

ش���ركة دي���ار المح���رق المش���اركة ف���ي مع���رض

للبي���ع للتمل���ك الح���ر ل���زوار مع���رض العق���ارات

العق���ارات الفاخ���رة ف���ي ش���نغهاي بجمهوري���ة

الفاخرة في شنغهاي ،وتشمل مشروعي البارح
ذو الواجه���ة البحري���ة والنس���يم المط���ل عل���ى

الصي���ن ،جن ًب���ا إل���ى جن���ب م���ع أب���رز المطورين

العقاريين من مختلف دول العالم .ونهدف عبر

القنوات المائية ،وذلك ضمن مس���اعي الش���ركة

هذه المشاركة لجذب االس���تثمارات الخارجية

لتعزي���ز مكانته���ا الرائ���دة ف���ي الس���وق العالمية

للبحري���ن وفت���ح آفاق أوس���ع للفرص الس���كنية

كأح���د أهم المش���اريع العقاري���ة الكبرى بمنطقة

التي تقدمها مدينة ديار المحرق ،بما يسهم في

الشرق األوسط.

تعزيز مكانة الش���ركة لتك���ون في مصاف كبرى

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لديار المح���رق ماهر

شركات التطوير العقاري العالمية”.

رأي ورؤية
إعداد :المحرر االقتصادي

*الجشي :قطاع

 3آالف مدرب

التدريب في

بحريني يعملون

“شهر العسل”

في القطاع

التع���اون بي���ن وزارة العم���ل وبي���ن

من هذا االنتعاش إلى إعادة ترتيب

“تمكين” ،األول هو مش���روع تدريب

أوضاعها واالنطالق لالس���تفادة من

الباحثين عن العمل ،والثاني برنامج

هذه الفرص الواعدة.

تدري���ب ودع���م األج���ور وال���ذي ت���م

وتط���رّ ق الجش���ي إل���ى أن “تمكي���ن”

إع���ادة هيكلت���ه بحي���ث ت���م تخفيف

تعام���ل معاه���د التدري���ب كزب���ون

نواف الجشي

إبراهيم جناحي

عب���ر تس���ديدها ب���دالً م���ن الش���ركة

ه���و حج���م ميزاني���ة التدري���ب التي

وإط�ل�اق الخدم���ات اإللكتروني���ة

األعم���ال ،والثال���ث ه���و برنام���ج

ف���ي الثالث س���نوات األولى بش���كل

رصدت من قبل “تمكين” للتدريب.

ً
منوه���ا إل���ى البصم���ات
الميس���رة،

التدري���ب والتوظي���ف وال���ذي يوفر

تدريجي.

وقال الجشي إن قطاع التدريب في

الكبي���رة والمؤث���رة الت���ي وضعه���ا

لحديث���ي التخ���رج ف���رص توظي���ف

واألمر الرابع الذي يراه الجشي أسهم

داعيا معاهد التدريب
أحسن حاالته
ً

إبراهيم جناحي منذ تسلمه منصب

عب���ر دع���م أجوره���م لغاي���ة % 70

ف���ي دفع���ة قوي���ة لقط���اع التدريب،

الت���ي لم تحقق االس���تفادة المرجوة

الرئيس التنفيذي لـ ”تمكين”.

االش���تراطات الخاص���ة بزيادة أجور
المس���تفيد مراع���اة ألوض���اع قط���اع

“ ”VIPمن حيث تس���هيل اإلجراءات

“المالي التنفيذي” لديار المحرق يحصد جائزتين

ح���از ل��ق��ب��ي “أف���ض���ل م��ه��ن��ي م���ال���ي” و ”ال��م��دي��ر ال���ث���وري ل��ل��ع��ام”

المحرق  -ديار المحرق

أعلنت شركة ديار المحرق ،عن فوز مديرها المالي التنفيذي بجائزتين مرموقتين خالل
حفل جوائز المديرين الماليين التنفيذيين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتم تنظيم الحفل من قبل ش���ركة ناس���يبا،

عب���ر ترش���يحه لني���ل جائزتي���ن متميزتين،

عل���ى هام���ش منت���دى إس���تراتيجيات

وحاز على لقب “أفض���ل مهني مالي للعام”

المديري���ن الماليي���ن التنفيذيي���ن لمنطق���ة

إل���ى جان���ب تحقيق���ه للمرك���ز الثان���ي على

الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقي���ا ال���ذي

جائزة “المدير المالي الثوري للعام”.

انعق���د على م���دى يومين بفن���دق تاج دبي

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للش���ركة ماه���ر

ف���ي دول���ة اإلم���ارات .وجمع���ت المناس���بة

الش���اعر “يس���رنا ج ًّدا أن نحتف���ي بما حققه

أكث���ر من  200ش���خصية من كب���ار المدراء

المدي���ر المال���ي التنفي���ذي لدي���ار المح���رق

الماليي���ن بالمنطق���ة ،م���ن القطاعي���ن الع���ام

س���وبهاس تش���اندرا م���ن نج���اح باه���ر ف���ي

والخ���اص ،لالحتف���اء بإنجازاته���م المهنية

حفل جوائز المديرين الماليين التنفيذيين

وتكريمهم بجوائ���ز مرموقة تضم  6فئات.

لمنطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا.

وأشرفت لجنة التحكيم خالل الحفل على

يعكس هذا اإلنجاز حرصنا في شركة ديار

اختي���ار الفائزي���ن ف���ي كل فئة بع���د عملية

المح���رق عل���ى اس���تثمار خبرات منتس���بي

المديرون الماليون التنفيذيون الفائزون بالجوائز

تقييم دقيقة.

الش���ركة م���ن جمي���ع األقس���ام وتوجيهه���ا

وتألق المدير المالي التنفيذي لش���ركة ديار

لبلوغ مستوى أعلى من الكفاءة واإلبداع”.

حفل جوائز المديرين الماليين التنفيذيين

المحرق سوبهاس تشاندرا ،بحفل الجوائز

م���ن جانبه ،قال تش���اندرا “كان لي الش���رف

لمنطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا،

أن أمثل نفس���ي وش���ركة ديار المحرق في

الذي سعدت بالمشاركة فيه مع أقراني في
القط���اع المالي وترش���يحي لحص���د فئتين
مرموقتين من جوائز الحفل”.

إبراهيم المطوع ..حب االختراع وإدارة المشاريع
إبراهيم المطوع ،حاصل على ش���هاده الهندس���ة في تخصص الكهرباء واإللكترونيات وماجس���تير
إدارة األعم���ال .يعم���ل مدي���رًا للمش���اريع من���ذ أكث���ر م���ن  10س���نوات ،ولدي���ه ش���غف باإللكترونيات
والتكنولوجيا ،ويسعى دائمً ا لتطوير كل ما يخدم الوطن والمجتمع ويعود عليه بالتقدم والرخاء.
فيما يلي نص لقاء قصير معه:

»»

هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك،
ومتى أطلقته؟

من���ذ الصغ���ر كان ح���ب االستكش���اف واالخت���راع
مزروعً ا في داخلي ،واخترت تخصص الهندس���ة
بناء على رغبتي ،حيث التحقت بش���ركات كبرى
ً
حت���ى تدرج���ت ف���ي المناص���ب إل���ى أن أصبحت
مدي���ر مش���اريع ،وكن���ت صاحب مس���ؤولية إدارة
مشاريع كبيرة وضخمة ولم يمنعني ضيق الوقت
من أن أنتهز فرصة ش���غفي بالطاقة الشمسية ،إذ
خصوصا
ً
إنها كانت مصدر اهتمامي منذ س���نين،
حينم���ا رأي���ت البحري���ن مهتم���ة ج��� ًّدا بالطاق���ة

الشمسية ،بدأت الفكرة تدور في خيالي لحلحلة
مش���كلة تنظي���ف ه���ذا الجه���از التقلي���دي القديم.

وقمت برس���ومات ثالثية األبع���اد قبل تنفيذ هذا
المش���روع ،بع���د ذلك ب���دأت في تنفيذ المش���روع
ال���ذي اس���تغرق من���ي نحو  6أش���هر عل���ى تنفيذه
وتجربته لمدة  4أشهر على أرض الواقع.

الطاق���ة الشمس���ية بطريق���ة أوتوماتيكي���ة ذكي���ة

منطقتن���ا البحري���ن .وال أخف���ي أن لوال���دي دورا

ذاتي���ة ،إذ إن الجهاز يقوم بحس���اب نس���بة الغبار

كبيرا في هذا التحدي .وكان جميع أفراد عائلتي

ونس���بة الرطوب���ة مقارن���ة م���ع مس���توى عمودية

يش���دون على يدي متحمسين؛ لكي يروا الصورة

الشمس ومستوى الحرارة.

ثالثي���ة األبع���اد حقيق���ة ملموس���ة أم���ام أعينهم،
ٍّ
تحد بالنس���بة لي وزادني إصرارًا.
وكان هذا أكبر

»»

هل استفدت من تجربة الجيل السابق
في إدارة األعمال؟ وهل تتلقى النصيحة

ً
أيضا صناع���ة احتياجات
ومن ضم���ن التحديات

من العائلة؟

المشروع بنفسي؛ ألن بعضها لم يكن متوافرًا في

التج���ارب الت���ي قم���ت به���ا كان���ت صعب���ة بع���ض
الش���يء وأكثره���ا جدي���دة ف���ي هذا المج���ال ولم

وبالفع���ل ،قم���ت بالتصميم ونجح���ت اختباراتي

يس���بق ألح���د أن طوّ ر جه���ا ًزا بمثل ه���ذا اإلمكان

وه���و عبارة عن جه���از يعمل عل���ى تنظيف ألواح

خصوصا في
ً
م���ن حيث مس���توى تقلب���ات الج���و

األسواق المحلية.

»»

هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟

أن���ا كبحرين���ي وصاح���ب عمل في نف���س المجال
ل���دي اندف���اع وطم���وح نح���و فك���رة التطوي���ر
والتوس���عة ،وهي طموح كل مهندس أقسم على

شغف بالطاقة الشمسية
واختبارات أوتوماتيكية
لتنظيف ألواحها

نحن شموع الوطن
التي تحترق لتضيء
أمل المستقبل

نفس���ه لخدمة هذا الوط���ن وبعد الدعم والتحفيز
الذي يقدمه صاحب س���مو الش���يخ ناصر بن حمد
للش���باب ،فعل���ى عاتقن���ا تس���يير عجل���ة التط���ور
اإللكترون���ي الذات���ي .فنحن ش���موع ه���ذا الوطن
التي تذوب وتحترق لتضيء أمل المستقبل.

“البحرين اإلسالمي” يحصد جائزة الحوكمة و“المجتمعية”

تطورات بريطانيا تنعش االسترليني

المنامة  -البحرين اإلسالمي

لندن  -رويترز

ن����ال بن����ك البحري����ن اإلس��ل�امي جائ����زة

للبنك حس����ان جرّ ار “نفتخر بفوزنا بهذه

الحوكم����ة والمس����ؤولية المجتمعي����ة

الجائ����زة المرموق����ة ،إذ إن جوائز األداء

للمص����ارف اإلس��ل�امية للع����ام ،2018

للمؤتم����ر العالم����ي للمصارف اإلس��ل�امية

ضمن جوائز المؤتمر العالمي للمصارف

بمثابة أداة فاعلة ومهمة تس����اعد قطاع

اإلسالمية بدورته الخامسة والعشرين،

التموي����ل اإلس��ل�امي ف����ي التع����رف على

والذي انعقد في أواخر شهر نوفمبر في
فندق آرت روتانا بجزر أمواج.
والجائزة هي إحدى جوائز األداء للعام
( 2018لي����در ب����ورد) ،والت����ي تق����وم على
ً
وفق����ا لمقايي����س
تصني����ف المؤسس����ات
فردي����ة مرص����ودة عل����ى المس����تويين

التحدي����ات وقياس����ها واكتش����اف فرص
العالم����ي واإلقليم����ي ،إضاف����ة إل����ى
عالم����ة إجمالي����ة تأخ����ذ بعي����ن االعتب����ار
المقايي����س الرئيس����ة لالس����تقرار المالي
واألداء المالي والحوكمة والمس����ؤولية
االجتماعي����ة .وق����ال الرئي����س التنفيذي

النم����و ف����ي المس����تقبل .ونظ����رًا لطبيع����ة
عملن����ا كبن����ك ،فإنن����ا حريص����ون عل����ى
اس����تمرارية االس����تثمار ف����ي المب����ادرات
ذات العالق����ة بالتعلي����م واالبت����كار ف����ي
عصرنا الرقمي”.

انتع����ش الجني����ه االس����ترليني أم����س األربع����اء وب����دأ بتعويض بعض

الماضي.
وارتف���ع الجني���ه االس���ترليني

خس����ائره الت����ي من����ي به����ا خ��ل�ال األي����ام القليل����ة الماضي����ة مدفوعً ����ا

مدفوعً ���ا به���ذه األنب���اء بع���د أن

بالتحركات السياسية داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا؛

وص���ل إل���ى مس���تويات متدني���ة

م����ن أجل اإلطاحة برئيس����ة الوزراء تيريزاماي ،وهو ما رفع بش����كل

تاريخية ،إذ سجل ارتفاعً ا بنسبة

كبير اآلمال في األس����واق بأن تتراجع لندن عن الخروج من االتحاد

 % 0.4بحلول الساعة  9:30من

األوروبي.

صباح أم���س بتوقيت غرينتش؛

وتأت���ي التح���ركات داخل حزب

الخ���روج من االتح���اد األوروبي،

المحافظي���ن ض���د م���اي بعد يوم

وهو التصوي���ت الذي كان مقررً ا

دوالر ،بع���د أن كان ق���د هبط عن

واح���د عل���ى اتخاذه���ا ق���رارً ا

أن يت���م ف���ي مجل���س العم���وم

هذا المستوى يوم الثالثاء ألول

بتأجي���ل التصويت على اتفاقية

الثالث���اء

البريطان���ي

مس���اء

ليعاود اختراق مس���توى الـ1.25

مرة منذ أشهر.
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شبر % 25 :زيادة كميات المصوغات المدموغة
ّ

ال����س����وق ال��م��ح��ل��ي��ة ت��خ��ل��و م����ن ح������االت ال���غ���ش ال��م��ت��ع��م��د ب��ال��ذه��ب
أمل الحامد

كش���ف مدي���ر إدارة فح���ص المعادن واألحج���ار الكريمة بوزارة الصناع���ة والتجارة
والس���ياحة علي ش���بر عن زي���ادة كمي���ات األعداد المصوغ���ات المدموغ���ة وأوزانها
بنسبة  % 25مقارنة بالعام الماضي.
وص���رح ش���بر للصحافيي���ن أخي���را بأن س���وق

الكريم���ة ق���د دش���نت ف���ي أكتوب���ر الماض���ي

البحري���ن نظيفة من حاالت غش المصوغات،

المرحل���ة الثاني���ة م���ن مش���روع التوس���عة في

مبينً���ا أنه ال توجد حاالت غش عمدي تحدث
بالس���وق ،إال أن هنال���ك جه�ل�اً بالقواني���ن

خط إنت���اج دمغ مصوغ���ات المع���ادن الثمينة
بتقني���ة اللي���زر ،ال���ذي يعتب���ر حلق���ة مكمل���ة

الرقابية من خالل بعض الس���جالت التجارية

لمش���روع اإلدارة المس���تقبلي لتدشين وحدة

الت���ي تمارس هذه األنش���طة بالدرجة األولى،

الفحص والوسم المتنقلة التي تهدف لتقديم

مؤك��� ًدا عدم تس���جيل أي حالة احتيال عمدي

الخدمة للعمالء في مواقع عملهم إضافة إلى

بالمصوغات.

الرقاب���ة عل���ى مع���ارض المجوه���رات وورش

وش���دد عل���ى أن س���معة المصوغ���ات الذهبية

التصنيع والمنافذ الجمركية وخالفه.

ف���ي البحرين التي اكتس���بت خالل الس���نوات

ووصلت نس���بة م���ا يتم دمغه من مش���غوالت

الماضي���ة ال يزال التجار يحافظون عليها ،وال

معادن ثمين���ة بتقنية الليزر حوالي  % 45مع

يريد أحد خس���ارة س���معته من أجل ش���يء ال

تطبيق المرحلة األولى من مش���روع التوسعة

علي شبر

يذك���ر ،وذلك في تأكيد من���ه على عدم وجود

ف���ي خ���ط إنت���اج دم���غ مصوغ���ات المع���ادن

م���ن مطلع الع���ام الجاري  2018بع���د أن كانت

حاالت غش متعمد بالمصوغات الذهبية.

الثمين���ة بتقني���ة اللي���زر ،بمتوس���ط  4أطن���ان

وكان���ت إدارة فح���ص المع���ادن واألحج���ار

تقري ًب���ا م���ن المجموع الكل���ي لإلنت���اج ابتداء

النس���بة ال تتجاوز  ،% 25أي حوالي  2.5طن
خالل العام .2017

فحص المعادن

تطوير مهارات البحرينيين بالقطاع الصناعي

م����ب����ادرة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ث�لاث��ي��ة ب��ي��ن “ت��م��ك��ي��ن” و ”ف���اي���ف���ز” و ”ب��ول��ي��ت��ك��ن��ي��ك”

المنامة  -تمكين

أطل���ق صندوق العمل “تمكين” بالش���راكة م���ع “مجموعة فايفز الدولية” وكلية “بوليتكنيك البحرين” مبادرة تعليمية مش���تركة؛ بهدف

مختل���ف المج���االت الصناعية .م���ن جهته ،قال
الرئي���س التنفي���ذي لبوليتكن���ك البحري���ن جيف

تقديم المزيد من التدريب المتخصص لألفراد البحرينيين في المجاالت الصناعية.

زابودس���كي “تختص كلية بوليتكنيك البحرين

وته���دف ه���ذه المبادرة إلى س���د فجوة المهارات لدى األف���راد البحرينيين العاملين في القطاعات الصناعية والهندس���ية ،بما يتالءم

بتقدي���م التعلي���م التطبيقي والفن���ي والتدريب

تماش���يا م���ع رؤية البحرين
م���ع احتياج���ات ه���ذه القطاعات ،والمس���اعدة على خل���ق المزيد من فرص العم���ل ذات المردود المجزي؛
ً

على المهارات المهنية من مختلف الدرجات ،إذ

االقتصادية .2030

يتماش���ى هذا االتفاق بين الكلية وشركة فايف

ّ
وأك���د الرئي���س التنفي���ذي لصن���دوق العم���ل

المزيد من الشراكات والمبادرات لتأهيل المزيد
ً
وفق���ا للمعايير الدولية
من األف���راد البحرينيين

حسب الطلب .وجاء تعاون تمكين مع “فايفز”،

الش���راكات التي تعن���ى بالتدري���ب المتخصص؛

وبالتع���اون مع نخبة من الخب���راء والمختصين

وهي مجموعة هندسية صناعية عالمية تنشط

به���دف صقل مه���ارات األف���راد البحرينيين في

ف���ي ش���تى المج���االت؛ لي���ؤدوا دوره���م المرجو

ف���ي العديد من القطاعات الصناعية (األلمنيوم،

مختل���ف المج���االت بالتماش���ي م���ع أح���د أه���م

منه���م ف���ي االرتقاء ب���أداء هذا القط���اع وزيادة

واإلس���منت ،والطاق���ة ،والفض���اء ،وغيرها)؛ من

أه���داف “تمكي���ن” ف���ي جع���ل الف���رد البحرين���ي

مس���اهمته في االقتصاد الوطني” .وتأتي هذه

أجل المس���اهمة في تطوير البرام���ج التدريبية

الخي���ار األمث���ل للتوظي���ف .وأض���اف جناح���ي
ً
ش���وطا كبيرًا ف���ي مجال تطوير
“قط���ع (تمكين)

“تمكين” إبراهيم جناحي أهمية عقد المزيد من

بش���كل مثالي مع هدف كليتن���ا ،وهو دعم النمو

البحري���ن لتعزيز ثقافة برام���ج التدريب المهني

االقتصادي والتنويع في البالد”.
» »وتم عقد اجتماع تنسيقي بين كل من
صندوق العمل “تمكين” ،و ”فايفز” و

”بوليتكنيك “ بحضور عدد من أعضاء

المبادرة تهدف لتقديم التدريب المتخصص للبحرينيين

اإلدارة التنفيذية في “تمكين” إلى

المب���ادرة ضم���ن برنام���ج المواطن���ة للش���ركات

الت���ي ترتق���ي بمه���ارات األف���راد البحرينيي���ن

األفراد البحرينيين ً
وفقا لمتطلبات سوق العمل،

المعتم���د ل���دى مجموع���ة “فايف���ز” الدولي���ة في

العاملين في القطاعات الصناعية.

العام  .2003وبصفتنا ش���ركة تدع���م المواطنة،

في البحرين”.

مختل���ف ال���دول الت���ي تعم���ل فيه���ا ،إذ س���توفر

م���ن جانب���ه ،ق���ال رئيس مجل���س إدارة ش���ركة

فإنن���ا نفخر بالمس���اهمة ف���ي المجتمع���ات التي

وس���يتم عق���د التدري���ب بالش���راكة م���ع كلي���ة

والس���يما ف���ي القطاع���ات الحيوي���ة وم���ن بينها

المجموع���ة ف���رص التدري���ب ضم���ن مجموعتها

“فايفز” فريدريك سانش���يز “ل���دى (فايفز) التزام

القطاع الصناعي ،ونحن الزلنا نحرص على عقد

العالمي���ة ،كم���ا س���تتعاون م���ع كلي���ة بوليتكنيك

نعم���ل فيها ،وه���ذه المبادرة هي إح���دى الطرق

بوليتكني���ك البحري���ن الت���ي تخت���ص بتقدي���م

لدراسة أوجه تنفيذ هذه االتفاقية

طويل األمد بالبحرين ،حيث تم تأسيس���ها منذ

الت���ي تدعم به���ا المجموعة اس���تدامة الصناعة

التعليم والتدري���ب القني والمهني والتقني في

تطوير القطاع الصناعي في المملكة.

جانب نخبة من الشركاء والمختصين
من مختلف الجهات ذات العالقة؛

لتحقيق أقصى قدر من االستفادة في

أم بحرينية ...المليونيرة التاسعة من الهيرات
المنامة  -البحرين والكويت

يواصل حساب “الهيرات” للتوفير المتميز من بنك البحرين والكويت ،توفير فرص
اس���تثنائية للزبائ���ن الس���تثمار مدخراتهم ،والف���وز في نفس الوق���ت بجوائز نقدية
قيم���ة .فق���د أق���ام البنك يوم  11ديس���مبر  2018حف���ل تقديم جائ���زة المليون دوالر
ّ

من الهيرات.

وف���ازت نعيم���ة مط���ر بجائ���زة المليوني���ر

أن يحدث تغييرا إيجابيا في حياتها وحياة
ّ
ويمكنها من تحقيق أحالمها”.
أسرتها

س���يارة فاخرة إلى موقع االحتفال في واتر

وت���م إج���راء الس���حب عل���ى الجائ���زة ف���ي

جاردن سيتي في مدينة المنامة ،وكان في

 28نوفمب���ر  ،2018تح���ت إش���راف وح���دة

اس���تقبالها الرئيس التنفي���ذي لبنك البحرين

حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة

والكويت رياض س���اتر ،بحضور أعضاء من

والس���ياحة ،وال���ذي مثله���ا ش���فيع البلوش���ي

الف���وري ،إذ تم اصطحابها هي وعائلتها في

اإلدارة التنفيذية في البنك.

وع���دد من أعضاء من اإلدارة التنفيذية في

وق���ال س���اتر “إنن���ي س���عيد باإلع�ل�ان ع���ن

البنك.

المليوني���ر التاس���ع م���ن حس���اب الهي���رات

وكان���ت مط���ر ق���د تلق���ت مكالم���ة م���ن قبل

وتقدي���م جائ���زة الملي���ون دوالر للس���يدة
نعيمة مطر .وأود بهذه المناس���بة أن أتوجه

ش���خصيا ،وبع���د
الرئي���س التنفي���ذي للبن���ك
ً
فوزه���ا بالس���حب اآلل���ي ق���ام بتهنئته���ا بعد

بالتهنئ���ة إل���ى الفائزة بهذا الف���وز الذي نأمل

أن زف له���ا الخبر الس���ار .وعب���رت مطر عن

“الحساب” يوفر
فرصا استثنائية
للزبائن الستثمار
مدخراتهم
فرحته���ا وتفاجئه���ا بالخبر ،إذ إنه لم يس���بق
له���ا الف���وز ب���أي جائ���زة من قب���ل .يذك���ر أنها
قام���ت بإي���داع مبلغ ف���ي الهيرات كوس���يلة
لالدخار للمستقبل.

أثناء تسليم الجائزة

وف���ي ه���ذا الس���ياق ،قال���ت الفائ���زة ،وه���ي
س���يدة أعمال ،إنها تطم���ح لتخصيص جزء

والش���كر لل���ه عل���ى نعم���ه الكثي���رة .جائ���زة

للمشاعر ،أشعر بأنني ً
حقا محظوظة لكوني

م���ن المبل���غ ألعم���ال الخي���ر وتغطي���ة بعض

الهي���رات س���تغير حيات���ي وحي���اة أس���رتي

فزت بالملي���ون دوالر .كم���ا أنوي تخصيص

االلتزامات األسرية.

بالتأكيد وأود أن أش���كر بنكي ،بنك البحرين

ج���زء م���ن الجائ���زة لعم���ل الخي���ر والفق���راء

وقال���ت مط���ر “ل���م أتوق���ع الف���وز والحم���د

ً
محركا
والكويت ،على االستقبال الذي كان

والمحتاجين ،بإذن هللا”.

» »يذكر أن الكل لديه الفرصة للفوز
بالمليون المقبل من بنك البحرين
والكويت لشهر ديسمبر  2018إذا
تم اإليداع قبل  1يناير .2019
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وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -ادارة المحاكم

رقم الدعوى - 02/2018/18261/9 :رقم الكتابCS3001513288 :
التاريخ5-12-2018 :

التاريخ25/11/2018 :

القيد - 100742 :التاريخ 2018/12/10:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )----لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
رقم الطلبCR2018 -166881 :

المحكمة الكبرى المدنية السادسة

الموضوع :اصدار بدل فاقد لوثيقة عقارية
المدعي :كميلة السيد رضي هاشم مكي
قد اقام هذه الدعوى ضد
المدعي عليه :جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طال���ب فيها اص���دار بدل فاقد لوثيق���ة عقاريةالكائن في راس رم���ان من المنامة
والمسجل بموجب الوثيقة العقارية (.)7013/566
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض على طلب المدع���ي ان يتقدم لهذه المحكمة بطلب
مش���فوع بأوج���ه اعتراض���ه وق���د ح���ددت المحكم���ة جلس���ة  19/12/2018لنظ���ر
الدعوى.

تق���دم إل���ى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحةالس���ادة /اس���يما

لمقاوالت التنظيفات بطلب تغيير االسم التجاري للفرع:3
من :كفتيريا واحة البسيتين ش.ش.و
Busaiteen Oasis Cafeteria S.P.C

الى :اسيما لدعم المرافق ش.ش.و

Asima support activitess S.P.C
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن رقم ( )000لسنة 2018

تنازل أو بيع  -عن المحل التجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���يدة /فاطمة عبدهللا محمد جاس���م ،باعتباره المصفي القانوني لشركة اخوة
ياس���ين للم���واد الغذائي���ة ذ.م.م والمس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة
بموجب القيد رقم  ،118624طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري ،وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل تصفية شركة
شركة الونسو دريم المحدودة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 104215-1
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة شركة الونس���و دريم المحدودة ذ.م.م المسجلة
بموج���ب القي���د رق���م ،104215-1بصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���يد /علي
عبدهللا علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان
رقم الموبايل)+973( 39911661 :
aliabuthaki@gmail.com

 -3مهدية عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي

ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ
ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

أﺧﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﮑﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق واﻗﻒ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺪ

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973
Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me
Al AMAL Hospital wll

al_amal_hospital

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
ش���ركة هاميلتون كابيتال أسوس���يتس ش.ش.و ،والمس���جلة بموجب القيد رقم
 ،67467طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها
م���ن الس���جل التج���اري ،وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
تسجيل اسم تجاري

اعالن رقم () CR2018 -176404

التجاري التالي :الى السيد /عيسى محمد صقر البنعلي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ،فعلى كل من لديه اي اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اسم التاجر :حسن فيصل جعفر حمد

قيد رقم1-80501 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل تصفية شركة
شركة ك.ك .هوم المحدودة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102355-1

إعالن بحل تصفية شركة
شركة ادريكو المحدودة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 104167

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة ش���ركة ك.ك .ه���وم المح���دودة ذ.م.م
المسجلة بموجب القيد رقم  ،1-102355بصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/
علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 39911661 :
aliabuthaki@gmail.com

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري الحالي :مطعم الكابو

االسم التجاري الجديد :فاذوم ميديا

االسم التجاري

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري الحالي :فايب ميديا

عالم التلميع والتغسيل

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

اسم التاجر :امناور ابراهيم راشد سالم العبسي

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة ادريكو المحدودة ذ.م.م المسجلة بموجب
القي���د رق���م ،104167بصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /عل���ي عبدهللا علي
ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 39911661 :
aliabuthaki@gmail.com

مسؤول لشؤون الموظفين

ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن ﻲﻓ ﻣﻤﻠﮑﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﯽ ﮐﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

اعالن لسنة 2018

6/12/2018

مطلوب
ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن

ادارة التسجيل

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه :زه���راد جعفر كم���ال ابراهي���م مرهون تحوي���ل المحل

رقم القيد

 - 1عيسى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي
 -2سعيد عبدعلي عيسى الدعيسي

اعالن رقم () CR2018 -177844

اعالن رقم ()CR2018-178900

98589-1

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 -4منى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ياسين للمواد الغذائية ذ.م.م

الس���يد عبدعلي عيس���ى ابراهيم الدعيس���ي المالك ل� روضة عالء الدين (مؤسسة
فردية) والمس���جلة بموجب القيد رقم  ،100742طالبا تحويل المؤسسة الفردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  50000دينار ،لتصبح الشركة

12/12/2018

ادارة التسجيل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

للعمل في مؤسسة في القطاع الخاص
خبرة في إدارة شؤون الموظفين
ال تقل عن  8سنوات

إرسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني التالي

hr.bhropportunities@gmail.com

االسم التجاري المطلوب :مطعم ميونخ
األنشطة التجارية المطلوبة :أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

قيد رقم70860-2 :
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+973 17580939
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ترامب :محمد بن

سلمان زعيم متمكن

22

كيان لدول البحر األحمر وخليج عدن

international

@albiladpress.com

واشنطن ـ رويترز

جدد الرئيس األميركي دونالد

يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال واألردن

ترامب ،مساء أمس األول ،تأكيد
إدارته لمواصلة العمل مع المملكة
العربية السعودية وولي عهدها

الرياض ـ وكاالت

األمير محمد بن سلمان.

أعلن وزير الخارجية الس���عودي ،عادل الجبير ،أمس األربعاء ،تأس���يس كيان لدول البحر األحمر وخليج عدن ،مؤكدا أن الكيان س���يعمل على تعزيز األمن والتنمية

وفي حديث لـ “رويترز” ،وصف

ف���ي ه���ذه المنطقة .وكان وزراء خارجية واألردن ومصر والس���ودان وجيبوتي والصومال واليمن ،إلى جانب الس���عودية ،ق���د اجتمعوا في الرياض امس ،وذلك من

ترامب األمير محمد بن سلمان

أجل مناقشة مسودة ميثاق إلنشاء مجلس الدول العربية واألفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج عدن.

بالزعيم المتمكّ ن من سلطته،

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على

والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

حس���ابه الموثق بموقع “تويتر” “ :أهنئ

وجاء حديث ترامب مع دعوات

سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو

أطلقها عدد محدود من النواب

ول���ي العه���د عل���ى الخط���وة المبارك���ة

ضد السعودية وولي عهدها ،ولم
ال داخل البرلمان ومجلس
تجد تفاع ً
الشيوخ.

بتأس���يس كي���ان يجم���ع دول البح���ر
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رؤيتهما لتعزيز التنسيق والتعاون بين
دول هذه المنطقة”.
وأض���اف  ”:إنش���اء كي���ان يجم���ع دول
البح���ر األحم���ر وخلي���ج ع���دن س���يعزز
األمن واالستقرار والتنمية واالستثمار
في هذه المنطقة”.

مقتل “ 27تكفيريا” في سيناء

وتابع”:ف���ي اجتم���اع وزراء خارجي���ة
ال���دول العربي���ة واألفريقية المش���اطئة
للبح���ر األحم���ر وخلي���ج ع���دن الي���وم

القاهرة  -أ ف ب

أعلن الجي���ش المصري أم���س األربعاء

ع���ن “القض���اء عل���ى  3أف���راد ش���ديدي

مقت���ل “ 27تكفيري���ا” على مدار الش���هر

الخط���ورة بالظهير الصح���راوي” .وتابع

والنص���ف الماضيين في إط���ار عمليته

“القض���اء عل���ى  24عنص���را تكفيري���ا

العس���كرية الواس���عة لمكافحة اإلرهاب

مس���لحا خالل تب���ادل إلط�ل�اق النيران

ف���ي س���يناء والت���ي بدأه���ا ف���ي فبراير

م���ع الق���وات وعُ ث���ر بحوزته���م عل���ى

الماض���ي لتص���ل حصيل���ة القتلى حتى

ع���دد م���ن األس���لحة والذخائ���ر” .وأفاد

اآلن لنح���و  500جه���ادي .وق���ال بي���ان

البي���ان بأن���ه “تم القبض عل���ى  403من

نش���ره المتح���دث العس���كري تام���ر

العناصر اإلجرامية والمطلوبين جنائيا

الرفاع���ي إن عملي���ات الجي���ش ف���ي

والمش���تبه به���م واتخ���اذ اإلج���راءات

س���يناء خالل الفترة الماضية أس���فرت

القانونية حيالهم”.

ف���ي الري���اض ت���م االتف���اق عل���ى أهمية
تأسيس كيان يجمع دول البحر األحمر

عث���ر الجي���ش الس���وري عل���ى  7مقاب���ر
جماعي���ة تضم مئات الجثث في منطقة
البوكم���ال ف���ي محافظ���ة دير ال���زور في

“داع���ش” ب���ـ “إع���دام” هؤالء األش���خاص

ش���رق الب�ل�اد والحدودي���ة م���ع الع���راق،

خالل فترة سيطرته على المنطقة.

وف���ق ما أف���ادت وكالة األنباء الس���ورية

وتمكن���ت ف���رق م���ن الدف���اع المدن���ي

الرسمية (سانا) .وأوردت سانا أن “عثرت

واله�ل�ال األحم���ر العربي الس���وري حتى

الجهات المختصة على  7مقابر جماعية

اآلن م���ن انتش���ال  101جثم���ان تب���دو

تض���م المئات م���ن الجثامين ألش���خاص

عل���ى معظمها آثار تعذي���ب وتنكيل قبل

مجهولي الهوية ف���ي منطقة البوكمال”،

اإلعدام.

ويه���دف االتفاق إل���ى تأمي���ن و حماية

مطلعة على االجتماع.

المش���اركين في االجتماع ،حيث تناول

واالس���تقرار والتجارة واالس���تثمار في

المالح���ة البحري���ة وتحقي���ق الفائ���دة

وكان العاهل الس���عودي ،الملك س���لمان

الحدي���ث آف���اق التع���اون بي���ن ال���دول

المنطقة.

الرياض ـ وكاالت

» »عقد مجلس األمن الدولي امس األربعاء اجتماع ًا
لبحث الملف النووي اإليراني ،باإلضافة ألنشطة إيران
في المنطقة.
» »وفي هذا السياق ،شدد المشاركون على ضرورة وقف
أنشطة إيران المزعزة لالستقرار في المنطقة ،فيما
أعلنت أميركا عن تشكيل تحالف مع شركائها في
المنطقة لمواجهة هذه األنشطة.

دمشق  -أ ف ب

ريف دير الزور الش���رقي .واتهمت س���انا

وخليج عدن”.

االقتصادي���ة ،حس���ب ما قال���ت مصادر

بن عبدالعزيز ،استقبل وزراء الخارجية

ودور إقام���ة الكي���ان ف���ي تعزي���ز األمن

بومبيو :سنؤسس تحالفا مع شركائنا بالمنطقة لمواجهة إيران

اكتشاف  7مقابر جماعية شرق سوريا
التي كانت تحت س���يطرة “داعش” ،في

خادم الحرمين الشريفين مستقبال ممثلي الدول المطلة على البحر األحمر وخليج عدن

» »وأكد وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،أن
“إيران انتهكت قرارات مجلس األمن بإجرائها تجارب
صاروخية جديدة .إيران تمتلك مئات الصواريخ التي
تهدد أمن شركائنا في المنطقة” ،مضيف ًا أن “صواريخ
إيران التي يستخدمها الحوثيون تهدد دول المنطقة..
صواريخ إيران الباليستية تهدد عدة عواصم أوروبية”.
وأكد أن واشنطن تمتلك أدلة على قيام إيران بتزويد
الحوثيين في اليمن بالصواريخ واألسلحة.

معركة “شرق الفرات”

ت���ح���رك���ات أم���ي���رك���ا وت����ه����دي����دات أردوغ�������ان

» »وحذر بومبيو من أنه “إذا لم نتحرك جماعيا فإيران
ستواصل تطوير صواريخها الباليستية” ،مؤكداً أن
“الواليات المتحدة لن تقبل أن تطور إيران صواريخ
تهدد المنطقة” .واعتبر أن “مساءلة إيران تراجعت،
لذلك تزايدت المخاطر جراء سلوكها”.
» »وفي سياق متصل ،ذكّر بومبيو بأن “إيران تستضيف
تنظيم القاعدة وتدعم اإلرهابيين في المنطقة ،وفي
لبنان” ،كما أنها “تواصل إثارة الصراعات في العراق
واليمن” ،مشدداً على أن “إيران ال تلتزم بقرارات
األمم المتحدة وتدعم اإلرهابيين في العالم” .وتابع:
“النظام اإليراني يواصل تصدير سياسته الثورية”،
معتبراً أن “على إيران تغيير سياستها في المنطقة”.
» »وأكد بومبيو أن “عالقاتنا مع حلفائنا في المنطقة
ستبقى بالصدارة .سنقوم بتأسيس تحالف مع
شركائنا في المنطقة لمواجهة إيران”.

تونس ..األساتذة في “يوم غضب”

ت��وت��ر ي��ن��ذر ب��اس��ت��م��رار أزم����ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي

أنقرة  -وكاالت

تونس ـ وكاالت

أخرج نش���ر واش���نطن نقاط مراقبة أميركية على الحدود الس���ورية مع تركيا قبل أيام ،الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن

خرج اآلالف من األساتذة في تونس ،أمس األربعاء ،في يوم غضب ،تنديدا بما اعتبروه مماطلة وتسويفا من السلطات في تلبية

طوره ،مهددا بعمليه عسكرية شرق الفرات ،األمر الذي طرح عالمات استفهام عدة بشأن هذا الموقف ألنقرة.

مطالبهم ،وهو ما ينذر باستمرار أزمة التعليم الثانوي في البالد ،في ظل التصادم الحاصل والمتواصل بين النقابات والحكومة.

وقرأ أردوغ���ان التحرك األميركي األخير،

وتجمّ ع األساتذة الغاضبون أمام المقرات

على أنه تحد لمس���اعي أنقرة في مواجهة

المحلي���ة ل���وزارة التربي���ة ،بينم���ا خ���رج

وح���دات حماي���ة الش���عب الكردي���ة (ن���واة

آخ���رون في مس���يرات حاش���دة ومنظمة،

قوات سوريا الديمقراطية) ،التي تعتبرها

وذل���ك اس���تجابة لدع���وة النقاب���ة العام���ة

للتعلي���م الثانوي ،التي ته ّدد بالتصعيد في

أنق���رة امتدادا لحزب العمال الكردس���تاني
المحظور في تركيا.

صورة ع���دم التوصل إلى اتفاقيات جدية

وأعلن الرئيس التركي ،أمس األربعاء ،أن

مع وزارة التربية.

أنقرة س���تطلق عملية ش���رقي نه���ر الفرات

واعتب���رت النقاب���ة ف���ي بي���ان له���ا ،ي���وم

بش���مالي س���وريا خ�ل�ال أي���ام ،مضيف���ا:

الثالث���اء ،أن المقترح���ات الت���ي قدمه���ا

“س���نبدأ العملية لتطهير ش���رق الفرات من

قوات سوريا الديمقراطية

اإلرهابيين االنفصاليين خالل بضعة أيام.
هدفن���ا لن يكون أبدا الجنود األميركيين”،

الطرف الحكومي خالل جلس���ة التفاوض

اآلالف من األساتذة يتظاهرون في تونس

م���ع األمين الع���ام لالتحاد العام التونس���ي
للش���غل’‘ ،غير جدية وهزيلة وتراجعا عما

وفق ما نقلت “رويترز”.

بع���د أن أدارت األخي���رة ظهره���ا ألنق���رة

باري���س ،أنه في حال ل���م تتجاوب اإلدارة

ع���رض في الجلس���ات الس���ابقة ،ومحاولة

وب���دأت األزمة بين نقاب���ة التعليم الثانوي

بالتخفي���ض في س���ن التقاعد ،وتحس���ين

وبحسب رئيس مؤسسة “كرد بال حدود”،

وتجاهل���ت طلبها بالع���دول عن إقامة تلك

األميركي���ة م���ع التهدي���دات التركي���ة ،فقد

لاللتف���اف عل���ى مطالب التقاع���د والمنحة

ووزارة التربي���ة ،األس���بوع الماض���ي،

مس���تواهم المعيشي عبر الرفع في المنح،

كادار بي���ري ،فإن تهديدات أردوغان تأتي

النقاط العسكرية على حدودها.

تكتفي تركيا بقصف مواقع لقوات سوريا

الخصوصي���ة ومنح���ة الع���ودة المدرس���ية

عندما قاطع األس���اتذة إج���راء امتحانات

إل���ى جانب النهوض بأوضاع المؤسس���ات

من أجل الضغط على واش���نطن ،ال س���يما

وأض���اف بي���ري ،م���ن العاصم���ة الفرنس���ية

الديمقراطية دون أي تدخل بري.

ومعالجة وضع المؤسسات التربوية”.

الثالث���ي األول للتالميذ ،لمطالبة الس���لطة

التربوية.

عاهل األردن يبحث حل أزمات المنطقة

تيريزا ماي تنجو من سحب الثقة

القضاء األوروبي يرفض تظلم مبارك

بروكسل  -األناضول

لندن  -وكاالت

لوكسمبورغ  -د ب أ

بحث عاهل األردن الملك عبدهللا الثاني ،أمس األربعاء في العاصمة البلجيكية

أعلن  158نائبا من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا

رفض القضاء األوروبي ،أمس األربعاء ،تظلم الرئيس المصري األسبق حسني

بروكسل ،دور االتحاد األوروبي في حل أزمات المنطقة.

ماي أمام تصويت سحب الثقة.

مب���ارك ال���ذي احتج على ق���رار االتح���اد األوروبي تجمي���د أمواله بع���د انتفاضة

ج���اء ذلك خالل لقاءي���ن منفصلين ،جمعاه

الفلس���طينيين واإلس���رائيليين ،والتوص���ل

وكانت ماي قد تعهدت بمحاربة التصويت

أداء الحكومة في هذا الوقت الحرج.

برئي���س المجلس األوروبي دونالد تاس���ك،

إل���ى حل���ول سياس���ية لألزم���ات الت���ي تم���ر

المرتقب الليلة لسحب الثقة منها.

وتأت���ي تصريحات ماي لل���رد على ما أعلنه

وفي كلمة لها صباح األربعاء ،تمسكت ماي

ن���واب من حزب المحافظي���ن ،الذي تنتمي

ورئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل ،ضمن
زي���ارة عمل رس���مية ،وفق بياني���ن للديوان
الملكي األردني.
وبح���ث عاه���ل األردن تطوي���ر التعاون في
مختلف المجاالت ،وأزمة اللجوء الس���وري
وأثره���ا عل���ى األردن .وتق���ول عمّ ���ان إن
اس���تضافة م���ا يزي���د عن  1.3ملي���ون الجئ
سوري في األردن تمثل عبئا كبيرا
عل���ى القطاع���ات والخدم���ات
الحكومية كاف���ة ،وتدعو إلى
توفي���ر دعم مناس���ب لتحمل
أعب���اء الالجئي���ن .وتط���رق
اللقاء أيضا إلى أهمية دور
االتح���اد األوروب���ي ف���ي
الدفع بعملية السالم بين

به���ا المنطق���ة .وأكد عاه���ل األردن “ضرورة
تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك
عملية الس�ل�ام ،اس���تنادا إلى حل الدولتين
وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلس���طينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتطرق���ت المحادثات إل���ى التحديات التي
تواج���ه وكال���ة األم���م المتح���دة إلغاث���ة
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين
“أونروا”.
وج���رى تأكي���د ض���رورة التوص���ل
إلى حل سياسي لألزمة السورية
يحف���ظ وح���دة س���وريا أرض���ا
وش���عبا ،ويضم���ن ع���ودة آمنة
لالجئين إلى بلدهم

 2011في مصر.
وكان االتح���اد األوروب���ي ق���د ق���رر ف���ي مارس

المصري���ة .وأكد بي���ان المحكمة أن���ه “ليس من

 2011تجميد أرصدة مبارك ،و 20من المقربين

ش���أن االتح���اد ،أن ينظ���ر أو يقدر بنفس���ه مدى

من���ه؛ بناء على إج���راءات قضائية ضدهم في

دق���ة ووجاه���ة العناص���ر الت���ي بني���ت عليه���ا

مصر بتهمة االستيالء على أموال عامة .وفي

اإلجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك”.
وع�ل�اوة عل���ى ذل���ك فإن���ه حت���ى إن أب���رم

باالتفاق الموقع مع القادة األوروبيين.

له رئيس���ة ال���وزراء البريطانية تيريزا ماي،

وحذرت ماي من خطر االنقس���ام في حال

بش���أن التوصل إل���ى إج���راء تصويت على

ع���دم التصوي���ت عل���ى اتف���اق بريكس���ت،

س���حب الثق���ة منه���ا ،أم���س األربع���اء ،ف���ي

ق���رار ص���در الثالث���اء ،قال���ت محكم���ة االتحاد

وقالت “أي تغيير في القيادة يعني تأجيل

ظل انف���راط عقد خروج الب�ل�اد المقرر من

األوروبي في لوكسمبورغ إنها “ترفض التظلم

أو إلغاء اتفاق بريكس���ت ،الشعب يريد منا

االتحاد األوروبي.

مبارك اتفاقا مع الس���لطات المصرية ،سدد

وتؤكد قرارات مجلس (االتحاد األوروبي) في

أن نمضي قدما في اتفاق بريكست”.

وأعل���ن جراه���ام ب���رادي ،رئي���س م���ا يعرف

 2017و 2018بتمديد تجميد األرصدة”.

بموجب���ه األم���وال المختلس���ة ف���ي قضي���ة

وأضاف���ت م���اي “ال ينبغ���ي أن
نخاطر بإعطاء نواب المعارضة

باس���م لجنة  1922ف���ي الحزب ،تجاوز
الحد الالزم إلجراء االقتراع.

الس���يطرة عل���ى مفاوض���ات

كان���ت الحكوم���ة البريطاني���ة ق���د

بريكست”.

أجل���ت مس���اء االثني���ن تصوي���ت

وف���ي رده عل���ى تصريح���ات

البرلمان على االتفاق الموقع مع

م���اي ق���ال ح���زب العم���ال

الق���ادة األوروبيين بش���أن

البريطان���ي ،إن ضع���ف

انفص���ال بريطاني���ا ع���ن

رئيس���ة ال���وزراء يه���دد

االتحاد األوروبي.

وأضاف البيان أن “قرارات التمديد تندرج في
إطار سياس���ة دعم الس���لطات المصرية
القائمة أساس���ا على أهداف ترس���يخ
ودعم الديمقراطية ودولة القانون
وحقوق اإلنسان ومبادئ القانون
الدول���ي” .وأك���دت المحكمة
أن���ه ال مج���ال للش���ك ف���ي
صح���ة اإلج���راءات القضائية

ترمي���م إقام���ات خاصة ،فإن ه���ذا اإلجراء
لم يس���تكمل في تاريخ اعتماد اإلجراءات
موضع التظلم.
والحظ���ت

المحكم���ة

أن

المجل���س مح���ق ف���ي اعتب���ار
أن مب���ارك ال ي���زال موض���ع
إجراءات قضائي���ة بتهمة
اختالس أموال عامة في
هذه القضية.

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

يطق بعصا”

من أقوال الرئيس الفرنس���ي ماكرون “عندما ينطلق العنف فإن الحرية تتوقف”،

مس���احة شاس���عة م���ن أوروبا وهن���اك من يعق���د عليه اآلم���ال خصوص���ا الطبقات

“التظاه���رات واالحتجاج���ات ال تب���رر االعتداء على الش���رطة وعمليات التخريب

المس���حوقة بالضرائ���ب ،فالثقاف���ة الفاس���دة لألنظم���ة األوروبي���ة ف���ي تعاملها مع

وأتعه���د باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الش���أن” ،كم���ا طالب ماكرون باحترام
الدولة ومؤسساتها.
كان���ت فرنس���ا اب���ان أح���داث  11فبراي���ر تقيس الوضع حس���ب نظرتها وس���اهمت
مساهمة فعالة في تشجيع اإلرهابيين والعمالء وتدخلت في شؤوننا ولم تحترم
سيادتنا ولوقت قريب فقط طالبت السفيرة الفرنسية في البحرين بإطالق سراح
نبي���ل رج���ب وهو مدان بحك���م قضائي ،واعتب���رت العنف والتخري���ب واإلرهاب
حرية تعبير وكفاح ،واس���تخدمت أس���اليب عديدة وروج���ت ألفكار متنوعة فهم
حرفي���ون وتج���ار في مصطلح���ات حقوق اإلنس���ان والنفخ ف���ي التناقضات ،لكن
اليوم انقلب الس���حر على الس���احر واكتوت فرنس���ا بنار التخريب واالحتجاجات
ليس إلسقاط حكومة ماكرون واالنقالب ،إنما بسبب مطالبات مشروعة بتحسين
الوضع االقتصادي ومع ذلك تعامل األمن الفرنسي مع المحتجين بقسوة وكأنهم
أعداء وليسوا مواطنين محتجين على أسعار رفع المحروقات.
لن���رى ماذا س���تفعل فرنس���ا وأوروبا مع “الربي���ع األوروبي” الذي يبدو أنه س���يأكل

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

دولن���ا “ورطته���م” وأوقعته���م في موق���ف عقيم يرثى ل���ه ،فعندما تعامل���ت دولنا
م���ع اإلرهابيين والعم�ل�اء فتحوا صمامات “بالعيمهم” وقال���وا إننا ننتهك القانون
الدول���ي وال نحت���رم الحري���ات المدني���ة وال الناش���طين الحقوقيي���ن ،وأكثر جملة
نطقوا بها هي “نحن قلقون إزاء اعتقال النشطاء” ،مع أن من تعامل معهم األمن
البحريني لم يكونوا نشطاء أبدا ،أنما كانوا إرهابيين وقتلة وأصحاب مخططات
كاملة ،وأعجب من كالم الرئيس الفرنس���ي اليوم بأن التظاهرات واالحتجاجات
ال تبرر االعتداء على الشرطة.
» »هل تعرف يا ماكرون كم رجل أمن استشهد في البحرين بفعل العمليات

الخميس
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للتواصل17111483 :

اإلرهابية وكانت دولتك مصرة على عبارة حقوق اإلنسان والحريات،

وأتصور أنه آن األوان لتفكروا في أخطائكم وأخطاركم وتستوعبوا القريب
والبعيد رصدا وإحصاء وفرزا وتبويبا ،وعندنا مثل في البحرين يقول “الله
ما يطق بعصا”.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

 13أفعى كبيرة ...وماذا بعد؟
ً
ج���دا ،أعلنت الس���لطات قب���ل أيام ع���ن “عملية تفتي���ش انتهت
ف���ي خط���وة إيجابي���ة
بمص���ادرة  13أفع���ى من منزل ،يبلغ ط���ول إحداها أكثر من خمس���ة أمتار” ،وأصدرت
النياب���ة العام���ة بدوره���ا بيان���ا صحافي���ا آخ���ر تح���دث فيه عن ش���خص “يس���تغل تلك
األفاعي ويتقاضى مبالغ من األطفال الراغبين في التصوير معها”.
الخط���وة قوبل���ت بارتي���اح من ش���رائح واس���عة م���ن البحرينيي���ن الذي���ن تؤجج صور
األفاع���ي في أذهانهم مش���اعر الخوف من المرض والم���وت و”عذاب القبر” ،ورأوا في
الخطوة حماية للمجتمع وتحديدا فئة األطفال وكبار السن.
ف���ي مقاب���ل ه���ذه المجموعة ،ش���ككت أص���وات قليلة في خط���ورة ه���ذه النوعية من
األفاع���ي عل���ى حياة الناس ،وأش���ارت إلى أن الش���خص المعني بالمخالفة اس���تضيف
ً
علنا ،فلماذا لم تتخذ أية خطوة ضده
مرة في مقابلة صحافية وتحدث عن نش���اطه
سابقا؟
ً
ش���خصيا ،تتقاط���ع قناعات���ي م���ع رأي الغالبي���ة الت���ي ترف���ض أن تقيم ه���ذه الكائنات
“المقززة” في مناطق سكننا ومنازلنا بأي حال من األحوال ،ومن يدفع بمبرر أنها “غير
س���امة” يتجاهل قدرة هذه األفاعي الضخمة على “كس���ر” و”عصر” أجساد ضحاياها،
ً
أيضا عن إمكانية تغير مزاج حتى الحيوانات المصنفة بـ”األليفة” وألسباب
ويتغاضى
ً
وبعيدا عن مسألة
غير معروفة أحيانا ،فتتحول في دقائق لمزاج “عنيف” و”عدائي”.
تعري���ض حي���اة الن���اس للخطر ،وف���ي جزئية ال تقل عنه���ا أهمية ،فإن ض���رب القانون
عرض الحائط وكسر القواعد المفروضة على اقتناء الحيوانات وتربية زواحف غير
ً
بتاتا .الس���ؤال األهم هو “ماذا بعد هذه الخطوة اإلجرائية
مستأنس���ة ،أمر غير مقبول
القضائي���ة الصحيح���ة؟” ه���ل تلت���زم الجهات الرس���مية المعني���ة الصم���ت إزاء اقتناء
ghassan.shihaby@gmail.com

الحيوانات األليفة وغير األليفة وتربيتها خارج األطر القانونية والصحية المقررة؟
هل تجهل األجهزة المعنية في ش���ؤون البلديات وش���ؤون الثروة الحيوانية أن هناك
منازل حولها مالكوها إلى حديقة حيوانات “غير رس���مية” ،وش���رعوا في بيع التذاكر
ً
بعيدا عن أية رقابة صحية أو
وجمع رسوم الدخول من الزائرين لملكيتهم “الخاصة”
بيطرية أو حتى تجارية؟

عيوننا على النواب...

» »ما الذي تنتظره هذه الجهات للتحرك واتخاذ اإلجراءات؟ أن نفاجأ مثال
بوباء أو مرض منقول من حيوان يسكن هذه األماكن؟ أم لحين وقوع
حادث أليم لطفل زائر؟.

غسان الشهابي

انتبهوا

أما وقد انتهت االنتخابات في جولتها الثانية ،وهدأ غبار المعركة االنتخابية،

قص���ص غريب���ة كقصة ضياع ملف متخم ألحد الن���واب مثالً بعد أن ذهب إلى

وطويت الخيام ،ورُ فعت من الش���وارع صور المترش���حين إال القليل منها التي
ربم���ا يري���د أصحابه���ا أن يعصروها حتى آخ���ر فلس دفعوه فيه���ا ،ومضى ٌّ
كل

دورة المياه!

إلى غايته ،واحتفل من احتفل بالعرس الديمقراطي ،فذبحوا وأولموا ،وهللوا
وكبروا ،واآلن يقايس���ون بش���وتهم ،ويقف���ون أمام المرايا لي���روا هيئتهم كيف
ّ

تب���دو وه���م يداخل���ون في جمي���ع الحاالت ...كل ه���ذا مباح وال عي���ب فيه وال
غرابة.
لكنن���ي أتح���دث ع���ن الجم���وع الت���ي تقاط���رت عل���ى مراك���ز التصوي���ت ،ف���ي
الجولتين ،وهذه المرة كانت الطوابير مالحظة ،واالزدحامات مش���هودة ،وكل
ً
ً
مفتوحا ألربع س���نوات ليقول
تفويضا
ه���ذا ال ليعطى النائب أو الممثل البلدي
ويفع���ل ما يش���اء ،وال لك���ي يطمئن إلى دفء كرس���يه ،ألن م���ن انتخبه يمكنه
أن يحوّ ل عيش���ه إلى جحيم إن لم يقف معه ،ولم تكن الخطوط س���اخنة بين
ً
نك���دا إن لم تكن مواقف���ه كابحة للمزيد من
الطرفي���ن ،س���تكون أوقات النائب

اس���تنزاف جيب المواطن في األس���اس ،ولن يقنع الناس أداء نواب كأس���ماك
ً
موقفا،
الزينة التي ال تقوى على مواجهة البحر ،فإنها ما إن تبدأ التكتل لتبني
حتى تضرب جماعات الضغط هذه من داخلها ،ألن “الحيتان لها آذان” ،فتظهر

في الس���نوات األرب���ع المقبلة نجد أنفس���نا أمام مفصلين :وطن���ي وقومي ،أما
الوطن���ي ،فإنه من الواضح أن ضريبة القيمة المضافة س���تكون مقدمة ،ما إن
اعتدنا عليها ستخرج علينا ضرائب بأسماء مختلفة ،وعلينا أن نكون وطنيين

@yasmeeniat
yasmeeniat.com

ً
ً
تباعا إال إذا تصدى النواب للزحف المتواصل على الجيوب.
جدا ونبتلعها
وأم���ا القوم���ي ،ف�ل�ا تخف���ي ه���ذه البالون���ات االختبارية م���دى بالدتن���ا وتقبلنا
ً
تباعا،
التطبيع مع “العدو الصهيوني” ،وقلة حيلتنا ونحن نرى األبواب تتهاوى
ّ
فإن أفس���ح النواب الطري���ق وعب ّ
وغضوا الطرف،
دوها لهذا التوجه ،وس���كتوا
فينبغي أن تكون للناخبين ،وغير الناخبين وقفة جادة منهم ،أو يقفوها هم.

ياسمين خلف

» »إنه من ضياع األعمار أن ننام اآلن بعد أن “لبّينا الواجب” لنصحوا في

نوفمبر من  2022لنولول“ :ما سووا لنا شي” كما ولولنا قبالً ،ونستبدل
وجوه ًا بوجوه ،بل البد من ضغط شعبي متواصل لكي يعرف النائب أن

الناخب رقيبه الذي لن يسمح له بتضييع أكثر مما ضاع.

عاطلون بدرجة دكتوراه!
مشكلة العاطلين عن العمل ،مشكلة مؤرقة ويضرب ألمها عصب الحياة االجتماعية في
المملك���ة ،فالعاطلون من الش���باب طاقات مهدورة ومعطل���ة ،رغم أن للمواطن الحق في
س���واء كان يحمل مؤهال علميا
ً
الحصول على عمل يحفظ له كرامته ،ويؤمن له حياته،

في “األنفاق”
كتش َ
َ
اس���تمرار النفخ اإلس���رائيلي ف���ي قضية األنفاق المُ
���فة

لموقف س���لمي واض���ح و”متواضع” أساس���ه االلت���زام التام
ّ
ومتطلباته ،وانش���غال اللبنانيين
بالق���رار  1701ومندرجاته

والت���ي (بالتأكي���د العني���د!) تالئم تل أبيب أكث���ر من أعدائها

التي ال تنتهي!

فرضية اس���تبعاد الحرب الشاملة ،ومواصلة
يؤكد وال يُ ب ّدد
ّ

االلت���زام بقواع���د االش���تباك المعتم���دة ف���ي س���وريا ولبنان،
بحك���م انكس���ار المي���زان فيه���ا :هي تض���رب بالن���ار وهؤالء
ي���ر ّدون بالحك���ي وال ّ
ّ
تتحك���م بخ���ط س���ير
يمل���ون ،وه���ي
عملياته���ا الجويّ ة (وفي ظالل الـ أس –  !400وأس – )!300
ّ
“يتحكم���ون” بس���ير خططه���م وجهاده���م ونضاله���م
وه���م
وممانعتهم في كل اتجاه آخر غير اتجاهها!
وضرب م���ن الخبل الصافي أن يعم���د صاحب اليد الطولى

إلى تكسير أصابعه بيديه! أو أن يُ بادر إلى تخريب وضعية
مريحة له! أو أن يركب على جوانح أوهامه مُ ج ّد ً
دا ويعود
إلى اعتماد “تجربة” س���بق أن فش���لت ف���ي تحقيق أهدافها

االس���تراتيجية ،وإن أ ّدت إل���ى مكاس���ب تكتيكي���ة واضحة
أهمه���ا تثبي���ت اله���دوء النفن���اف عل���ى “الجبه���ة الش���مالية”
ً
ً
ولبنانيا!
سوريا
والواضح أن إس���رائيل ،تبدو من أدائها إزاء قضية األنفاق،
“ممغوص���ة” م���ن لبن���ان ككل ولي���س من “ح���زب هللا” فقط!
وتتص���رف وف���ق موروثها الدائم وليس وف���ق حالة طارئة،
ً
مجددا أن مش���كلتها الفعلية هي مع “المثال”
أي أنه���ا ُتظهر
ً
ً
س���ابقا مع الس�ل�اح
أساس���ا ،وم���ع ظواه���ره فرع���ا،
اللبنان���ي
ً
والحقا مع الس�ل�اح الحزبي اإليراني ،وتستمر
الفلس���طيني

ّ
تش���ظي ذل���ك “المث���ال” وفق���دان صالحيته
ف���ي ذل���ك رغم
ّ
ً
ً
للتماث���ل! ورغم المناخات العامة ،رس���ميا ووطني���ا المُ ظللة

أو ال ،فهو مواطن وليس من المعقول أن يبحث له عن وطن يؤمن له لقمة عيشه ،إال أن
كل ذل���ك كما نق���ول في “كوم” وأن يكون هناك مواطن���ون يحملون درجات علمية تصل
إلى الدكتوراه وهم عاطلون عن العمل في “كوم” ثاني!
حقيق���ة ولي���س به���ا م���ن الخيال أي ش���يء ،هن���اك حملة ش���هادات جامعي���ة يقبعون في

ً
عموم���ا بهمومهم السياس���ية والمعيش���ية وحروبهم الباردة

منازلهم عاطلين عن العمل لس���نوات ...مدرس���ون ،وأطباء ،ومحاسبون وإعالميون وإن

ّ
الضخ الهس���تيري الش���امل والممنهج ال���ذي تعتمده في كل

ش���ئت خمن التخصصات األخرى ،واألنكى أن بعضهم يحمل درجة الدكتوراه! هل هذه
ً
يوما أنهم س���يعلقون ش���هاداتهم على
النتيج���ة التي كان���وا يتوقعونها؟ هل خطر ببالهم

“مناسبة” يؤكد وال يُ ب ّدد انكشاف مشكلتها اللبنانية العامة،
ً
وخصوص���ا لجه���ة تحميله���ا “الدول���ة” ومؤسس���اتها وبناه���ا

ج���دران غرفهم ينتظرون بارقة أمل ،تحسس���هم بقيمة الس���نوات الط���وال التي قضوها
مواصلي���ن ليله���م بنهارهم في طلب العلم؟ هل هذا العُ لى الذي وعدوا به بعدما س���هروا

مس���ؤولية مباش���رة عن أحمال فوق طاقتها! ثم استس���هال
تحمي���ل الجنوبيي���ن ،ف���ي اإلجم���ال تبع���ات أي���ة مواجه���ة
عس���كرية ،ثم التهديد الدائم بالعمل وفق أجندة االستبداد
ً
وزنا لألعراف اإلنس���انية وال
والصل���ف األولى ،التي ال تقيم
لحصان���ة المدنيي���ن في زمن الحروب وتبي���ح ،وفق مدوّ نة
س���لوك سياس���ية – دينية ،الفتك بـ”األغيار” من حيث المبدأ
ومن دون تمييز!
ذاك���رة الفلس���طينيين واللبنانيي���ن مثقل���ة قبل مس���تجدات
“ح���زب هللا” بس���نوات طويل���ة ،وم���ا فعلت���ه وتفعل���ه حيال
ً
عموما ،والسلطة الفلسطينية
تخريفة عملية السالم برمّ تها

ً
ً
وأيضا قبل
خصوص���ا ،يؤك���د المنحى القائل إنها “مأزوم���ة”
ً
أن تك���ون مأزوم���ة موضوعي���ا ،وه���ذا دفعه���ا ويدفعها إلى
“مجابه���ة” التس���وَ وي الباح���ث ع���ن صيغ���ة ما ل���ـ ِ “التعايش”

معه���ا ،بعدائي���ة قص���وى ت���وازي ،إن ل���م تكن أكب���ر من تلك
الت���ي تعتمده���ا إزاء الرفضوي الداعي إلى اس���تئصالها من
جذورها!

علي نون
تطل على
ّ
» »“أنفاق” “حزب هللا”
“أنفاق” إسرائيلية متغلغلة عميقاً
المتحكم
ّ
في العقل الغيتَ وي
بصنّ اع القرار في تل أبيب ،قبل
وخالل وبعد قيام الكيان ،وهذا
يضعها في موقع المسؤولة
الع َدمية في
تفشي َ
األولى عن ّ
حد
عموم المنطقة وبما يُ برّ ر إلى ّ
بعيد تنامي َع َدميّ ة موازية ،وإن
كانت هذه تخدمها في المحصلة!.
“المستقبل”.

وتعبوا! عدد من حملة الش���هادات العليا الدكتوراه والماجس���تير ينتظرون ألش���هر تمتد
ألكث���ر من س���تة للحصول على موافقة من األمانة العامة للتعلي���م العالي بوزارة التربية
والتعلي���م للحص���ول عل���ى إجازة تمكنه���م من العمل ف���ي الجامعات الخاص���ة ،أليس من
األج���دى أن تعج���ل األمان���ة إجراءاتها لتس���تفيد المملكة من الطاق���ات الوطنية المؤهلة
بالدرج���ات األكاديمية العليا ،وأن تس���هم ب���ردم فجوة البطالة األكاديمي���ة قدر ما أمكن،
ً
س���واء كانوا
ً
خصوص���ا أن النس���بة األكبر من العاملي���ن في هذه الجامعات من األجانب،
أكاديميين أو من الموظفين اإلداريين.

المس���ألة ليست بذاك التعقيد لتطول فيها اإلجراءات ُ
وتمدد ألشهر طوال ،ويتأخر فيها
المواطن���ون ع���ن التوظيف ،فاألمر ال يتع���دى التعجيل في اإلج���راءات -كما يحدث في

دول مج���اورة  -للب���ت والموافقة على الطلبات ،فمن حق هؤالء المواطنين بعدما قضوا
م���ا قض���وا من س���نوات أعمارهم في طلب العل���م ،أن يأتي اليوم ال���ذي يجنون فيه ثمار
ً
متأخرا،
تعبه���م ،ال أن يتحس���فوا على إهدارها في جهد وس���هر قطاف ثم���اره ال يأتي إال
هذا إن أتى أصالً.

» »ياسمينة :التسريع في إجراءات األمانة العامة للتعليم العالي ،األمل
الذي ينتظره شباب كثر.

إشادة وتقدير للمركز

اإلعالمي التحاد السلة لما

يبذله من جهود جبارة من أجل إثراء
المسابقات المحلية وإنجاحها،
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وذلك بنقل المباريات عبر قناته

قدما دعوة الجماهير للحضور واالستمتاع بفعاليات “كل النجوم”

بموقع اليوتيوب ،في خطوة

احترافية تنم عن حرصه واهتمامه
لهذه اللعبة بما للكلمة من معنى.

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

أعلن قائدا فريقي مباراة كل النجوم لكرة السلة هشام سرحان ومحمد كويد التحدي قبل انطالق المواجهة التي ستجمع بينهما يوم السابع عشر من ديسمبر
الحالي للفوز في هذا اللقاء واعتالء عرش التتويج في مباراة “ ”All Starالتي ُتقام ضمن مهرجان االتحاد البحريني لكرة السلة احتفاالً بالعيد الوطني المجيد

طالما القناة الرياضية

وعيد جلوس جاللة الملك المفدى.

مقصرة في تغطية منافسات

كرة اليد بمختلف مسابقاتها،

وأع���رب ال��ق��ائ��دان س��رح��ان وك��وي��د ع��ن اعتزازهما

فاألجدر أن يحذو اتحاد اليد حذو

بقيادة فريقي م��ب��اراة ك��ل النجوم ال��ت��ي ستختتم

جاره السلة في نقل المباريات

ف��ع��ال��ي��ات وم��س��اب��ق��ات م��ه��رج��ان ك��ل ال��ن��ج��وم ال��ذي

اليوتيوب كنوع من االهتمام

يقيمه اتحاد كرة السلة للموسم الثالث على التوالي،
احتفاالً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع

عبر قناة االتحاد على موقع

والتميز في العمل اإلعالمي.

الخميس

 13ديسمبر 2018
 6ربيع الثاني 1440

أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي ،م��ع أف����راح واح��ت��ف��االت
العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك
ال��ذي شهدت المملكة في عهده ال��زاه��ر العديد من
اإلن��ج��ازات الكبيرة ف��ي مختلف األص��ع��دة وخاصة
الرياضية.
وأكد هشام سرحان على عزم العبي فريقه بتقديم

تتويج بطل السلة للبنات الثانوية

مباراة تليق بمستوى وحجم الفعالية التي يحتفل
ً
مضيفا أن فريقه رفع
بها جميع الشعب البحريني،
راية التحدي لمجاراة منافسه في المباراة المرتقبة

فريق هشام سرحان

بينهما يوم  17الجاري.
ب���دوره ،ق��ال محمد كويد إن جميع العبي فريقه
سيكونون على جاهزية تامة لخوض المباراة التي
ستشهد إث��ارة وندية منقطعة النظير بين الفريقين
اللذين يشاركان أسرة كرة السلة والرياضة البحرينية
االحتفال بالعيد الوطني المجيد.
ويضم فريق هشام سرحان كال من “حسين شاكر،
أحمد حسن الدرازي ،سيد كاظم ماجد ،سيد محمد
حميد ،ميثم جميل ،محمد حسين كمبس ،حسن
قراشي ،صباح حسين ،علي شكرهللا ،أحمد نجف

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ومارسيل جونز” ،بينما فريق الالعب محمد كويد

تمي���زت بن���ات مدرس���ة مدينة عيس���ى وظفرن بلق���ب كرة الس���لة لمدارس

يضم بدر دهللا جاسم ،أحمد عزيز ،محمد بوعالي،

البنات الثانوية ،وذلك ضمن النش���اط الخارجي الذي يقيمه قس���م التربية

أحمد سلمان رمضان ،علي عباس ،سيد هاشم حبيب،

الرياضي���ة ب���إدارة التربي���ة الرياضية والكش���فية والمرش���دات ف���ي وزارة

حسين سلمان ،عبدالرحمن غالي ،محمد أمير ،محمد
ناصر وواين تشيزم “.

التربية والتعليم ،إثر التغلب في المباراة النهائية عن جدارة واس���تحقاق

وسيتولى المدرب الصربي

عل���ى فريق مدرس���ة اإليم���ان الخاصة بنتيج���ة  13نقطة مقاب���ل  10نقاط،

ديجان قيادة فريق

وأقيم���ت عل���ى صال���ة زين لكرة الس���لة بمجم���ع الصاالت الرياضي���ة في أم

ه����ش����ام س����رح����ان،

الحصم.
وق���ام مدي���ر إدارة التربي���ة الرياضي���ة

مستويات الفتة طيلة المباريات.

والكش���فية والمرش���دات عص���ام عبدهللا

ومث���ل الفري���ق البط���ل :مري���م محم���د

بتتوي���ج الم���دارس الفائ���زة ،وبحض���ور

محس���ن ،شيماء عبدالعزيز ،رؤية جعفر،

رئي���س مجموع���ة المس���ابقات عب���دهللا

توصل حم���زة ،آي���ة عبدالحس���ن مؤمن،

العباس���ي ،ووسط فرحة عارمة لطالبات

أمي���رة ع���ادل وغدي���ر ع���ارف العري���ض،

مدينة عيس���ى الالئي استحققن تحقيق

وأش���رف عل���ى الفري���ق معلم���ة التربي���ة

ه���ذا اللق���ب الغال���ي نظير م���ا قدمنه من

الرياضية تغريد سلمان.

ب����ي����ن����م����ا س���ي���ق���ود
ال���م���درب ال��وط��ن��ي
ع���ل���ي ع��ب��دال��غ��ن��ي
ف�����ري�����ق ال��ل�اع����ب
م����ح����م����د ك�����وي�����د،
وس���ت���ك���ون ال���م���درب���ة
ف��اط��م��ة ري����اض م��س��اع��دة

ختام الجولة األولى لتنشيطية اليد

بارب��ار يف��وز عل��ى االتحاد والدير يكس��ب نق��اط البحرين

فريق محمد كويد

في فريق سرحان ون��ورة المنصوري مساعدة في
ً
مديرا
فريق كويد ،بينما سيكون حمد علي حسين
لفريق سرحان وهاني الدرازي مديرًا لفريق كويد.

بطولة “ 3أون  ،”3مسابقة الرميات الثالثية ،مسابقة
الكبس على الحلق ال��دان��ك ،مسابقة م��ه��ارات كرة
السلة ،عالوة على مباراة كل النجوم التي ستختتم

وقدم قائدا فريقي كل النجوم الدعوة لكافة جماهير

البرنامج.

أجل االستمتاع بالبرنامج المعد على صالة زين لكرة

» » ويعكف االتحاد البحريني لكرة السلة على إنهاء

وعشاق كرة السلة لحضور هذه الفعالية الوطنية من
السلة بأم الحصم.

كافة استعداداته ووضع اللمسات األخيرة على

ه��ذا ،وسيتضمن مهرجان ك��ل النجوم العديد من

األمور التنظيمية الخاصة بفعاليات مهرجان كل

إضافة إلى العديد من المسابقات السالوية وأبرزها

حجم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

ال��م��ف��اج��آت خ�ل�ال ه���ذه الفعالية ال��وط��ن��ي��ة الغالية،

النجوم ،من أجل تقديم مهرجان يتناسب مع

المنتخب األولمبي يبدأ تجمع ديسمبر

العب��ا
بقي��ادة التونس��ي ش��مام وبقائم��ة تض��م 25
ً
أحمد مهدي

علي مجيد
اختتم���ت ي���وم أم���س منافس���ات الجول���ة األول���ى م���ن ال���دورة

ب���دأ منتخبن���ا األولمبي لك���رة القدم ،يوم

التنشيطية لفرق الدرجة األولى لكرة اليد.

أم���س (األربعاء) ،تجمعه لش���هر ديس���مبر

وأس���فرت النتائ���ج في المباراتين اللتين اقيمت���ا على صالة اتحاد

الجاري.

اللعب���ة ب���أم الحص���م ،في المب���اراة األولى ف���از باربار عل���ى نظيره

وخ���اض المنتخب األولمب���ي تدريبه األول

االتحاد بنتيجة ( ،)31/37وفي المباراة الثانيط كسب الدير نقاط

على االس���تاد الوطني ،وذل���ك تحت قيادة

البحري���ن بعدم���ا فاز عليه بنتيج���ة ( ،)28/34وبذل���ك حصد باربار

المدرب التونسي سمير شمام.

والدي���ر ثالث نقاط لكل منهما ونقطة واحدة هي حصيلة فريقي

ويأت���ي تجم���ع المنتخ���ب األولمب���ي ضم���ن

االتحاد والبحرين من الخسارة.

مراح���ل اإلع���داد للمش���اركة ف���ي تصفيات

وكان���ت الجول���ة قد افتتح���ت يوم االثني���ن ،بفوز األهل���ي “حامل

كأس آسيا تحت  23عاما  ،2020إذ ستقام

اللقب” على س���ماهيج ( ،)20/32وانتصار صعب للشباب الماروني

التصفي���ات خ�ل�ال ش���هر م���ارس م���ن العام

ف���ي الثوان���ي األخي���رة عل���ى أم الحص���م ( ،)27/28وف���ي مباراتي

المقب���ل ( ،)2019حي���ث تلع���ب مباري���ات

الثالث���اء ،كس���ب توبلي مواجه���ة االتفاق بف���ارق هدفين ()24/26

مجموعة منتخبنا في البحرين ،إذ أوقعت

وأخيرا النجمة يعبر التضامن (.)25/26

القرع���ة األولمب���ي إل���ى جان���ب منتخب���ات

وتق���ام ه���ذه ال���دورة بمش���اركة  12فري���ق ،ت���م توزيعه���م عل���ى

أم ااحصم ،س���ماهيج والتضام���ن) ،ويتأهل األول والثاني من كل
مجموعة لخوض األدوار النهائية.

فلسطين وبنغالديش وسريالنكا.

من منافسات الدورة التنشيطية

مجموعتي���ن ،االول���ى تتك���ون من (بارب���ار ،الدير ،االتف���اق ،توبلي،
البحري���ن واالتحاد) ،الثانية تتمثل من (النجمة ،األهلي ،الش���باب،

من تدريبات المنتخب

وتض���م قائمة المنتخب حاليا  25العبا هم:

» »وتلعب هذه الدورة التحصيلية بدون الالعبين الدوليين
بسبب استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم
المقرر إقامته في ألمانيا والدانمارك مطلع العام المقبل.

عدنان ف���واز ،مصعب عمر ،جاس���م خليف،

المنتخب األول هم:محمد الحردان ،محمد

حس���ين الخياط ،أحمد حبيب ،سيد هاشم

مره���ون ،حم���د شمس���ان ،أحم���د بوغم���ار

عيس���ى ،محمد بن جفن ،عبدهللا الحايكي،
عبدالرحم���ن األحم���دي ،محمد الشامس���ي،
حم���زة أحم���د ،عم���ار محم���د ،عبدالعزي���ز

س���يد إبراهي���م عل���وي ،علي حس���ن يحيى

خالد ،أنور طاهر ،س���يد محمد أمين ،حسن

أحم���د الش���روقي ،حس���ن م���دن ،حس���ين

الكراني ،أحمد صالح وعبدالعزيز الكندري.

جمي���ل ،عب���اس العصف���ور ،جاس���م ن���ور،

ويتواج���د  5العبي���ن حالي���ا ف���ي قائم���ة

ويوسف حبيب.
» »وسيخوض المنتخب األولمبي 3
وديات خالل الفترة المقبلة جميعها
في البحرين ،وهي كاآلتي 4:يناير
مع األردن األولمبي 9 ،و 14يناير مع
اإلمارات األولمبي.

بنفسج االتحاد يقصي النويدرات من المنافسة
محمد الدرازي
واصل فريق االتحاد سلسلة نجاحاته بدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة ،وتمكن من تحقيق فو ِز ثمين

ب���دءا م���ن الرب���ع الثان���ي الذي ف���از فيه بف���ارق 14
نقطة وبواقع /31 ،17لينهي الشوط األول متقدما

للغاية على حس���اب النويدرات بنتيجة (/73 ،)62في المباراة التي جمعت بينهما مس���اء أمس (األربعاء)،

بنتيجة /47.33

على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ،ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي للمسابقة.
وأمّ ���ن االتحاد بهذا الفوز مقعده في المرتبة الخامس���ة
عل���ى ّ
س���لم الترتيب ،رافعً ا رصيده إل���ى  11نقطة ،فيما
رفع���ت نقطة الخس���ارة رصي���د النويدرات إل���ى  8نقاط
ف���ي المرك���ز العاش���ر .االتحاد ال���ذي بلغ المرب���ع الذهبي
لبطول���ة كأس خليفة بن س���لمان في الموس���م الماضي،
أك���د أن���ه يس���تحق لق���ب الفري���ق المتط���ور ،إذ يواص���ل
البنفس���ج تقديم مس���توياته الفنية المتطورة التي أكد
به���ا أحقيته ف���ي العب���ور والتأهل إلى الدور السداس���ي
هذا العام.
ف���ي المقابل ،ل���م يحقق النوي���درات الذي يق���دم واح ًدا
أي جديد يذكر ،وتلقى الهزيمة
من أس���وء المواس���م له ّ
السادس���ة ل���ه في ال���دوري ،والتي خرج عل���ى إثرها من
دائ���رة المنافس���ة للتأهل إلى ال���دور المقب���ل ،وبات يعد
الع ّدة لخوض غمار الدوري الفضي.

ولم يواج���ه الرفاع أدنى صعوب���ة بمواصلة فرض

ع���ودة إل���ى المب���اراة ،ج���اء الرب���ع األول متكافئ���ا بي���ن
الفريقي���ن وانته���ى بنتيج���ة التع���ادل /15 ،15قب���ل أن
يفرض االتحاد األفضلية في الربع الثاني الذي حس���مه
بـ/17 ،11ليتقدم بنتيجة المباراة /32.26
واس���تفاق النوي���درات في الربع الثال���ث الذي تقدم فيه
بنتيج���ة /51 ،47بعد أن ف���از في هذا الربع /25 ،15قبل
أن يس���تعيد االتح���اد النتيج���ة بفوزه ف���ي الربع األخير
/26 11وفي المباراة بـ/62.73

فوز الرفاع
وف���ي المب���اراة االولى أم���س ،حقق فري���ق نتيجة
الفوز على حساب البحرين بواقع /96.79
وهذا هو االنتصار الس���ادس للرفاع مقابل خسارة
واح���دة ،ليرف���ع رصي���ده إل���ى  13نقط���ة ،فيما هي

الس���يطرة ،إذ وس���ع الف���ارق إل���ى  21نقط���ة بفوزه
الرب���ع الثال���ث /28 ،21فيما قل���ص البحرين الفارق
بفوزه في الربع األخير /2521
وتوزعت نقاط الرفاع على أغلب الالعبين ،وجاء
محم���د كوي���د أفض���ل مس���جل لفريقه ب���ـ 21نقطة
وأضاف األميركي جوزيف  15نقطة.

اليوم لقاءان
من لقاء البحرين والرفاع

من لقاء النويدرات واالتحاد

الخس���ارة الخامس���ة للبحري���ن أم���ام ف���وز واح���د،

اس���تغلها منافس���ه للتق���دم /13 6منتص���ف الرب���ع

ليصبح رصيده إلى  7نقاط.

األول ،قب���ل أن يعادل الرفاع النتيجة نهاية الفترة

فنيا
وج���اءت بداي���ة الرفاع ف���ي المب���اراة ضعيفة ً

/16 .16وبس���ط الس���ماوي س���يطرته على المباراة

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة بإقامة
لقائين ،إذ يلتقي في المباراة األولى المحرق ( 14نقطة)
وس���ترة ( 7نق���اط) ،ف���ي الس���اعة  5:45مس���اءً  ،وتليه���ا
مباش���رة مباراة الحالة ( 9نق���اط) والنجمة ( 8نقاط) في
الساعة  7:45مساءً .

البوعينين يشيد بجهود الشيخ بدر بن راشد
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تنسيقيا
ترأس األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين ،اجتماعً ا
ًّ
عقد بمقر االتحاد؛ لمناقش���ة األمور الفنية المتعلقة بالنقل التلفزيوني لمباريات دوري

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي .2018-2019
وعقد االجتماع بحض���ور ممثلين عن

االجتماع للتنسيق فيما يخص عملية

ش���ركة بتلك���و ،باإلضافة إل���ى ممثلين

النق���ل التلفزيون���ي وبح���ث جمي���ع

عن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة

الجوانب المرتبطة به.

ووزارة شؤون اإلعالم.

وأشاد األمين العام لالتحاد البحريني

وخ�ل�ال االجتماع ،رحب األمين العام

لك���رة الق���دم إبراهي���م البوعيني���ن

لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم

بالجه���ود التي يبذله���ا رئيس االتصال

البوعيني���ن بالحضور ،منوّ ً
ه���ا بأهمية

المؤسس���ي والتس���ويق ف���ي ش���ركة

الشيخ بدر بن راشد

جانب من االجتماع

إبراهيم البوعينين

“بتلك���و” الش���يخ ب���در ب���ن راش���د آل

ف���ي متابع���ة كاف���ة األم���ور الفني���ة

“بتلكو” في هذا الصدد.

مش���يرً ا إلى أن ذلك يتم بالتعاون بين

خليف���ة ،الفتً���ا إل���ى أن دعمه وس���رعة

المتعلق���ة بالنق���ل التلفزيوني ،وحجم

اس���تجابته كان لها األثر البالغ والكبير

الدعم الفني الالزم الذي قدمه ش���ركة

ونوّ ه البوعينين بما يبذله الش���يخ بدر

ش���ركة بتلكو ووزارة ش���ؤون الشباب

راش���د آل خليف���ة ،من جه���ود حثيثة،

والرياضة ووزارة شؤون اإلعالم.
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األحمر يواصل اإلعداد لكأس آسيا

ال���ج���ه���از ال���ف���ن���ي ك���ث���ف ال���ت���ح���ض���ي���رات ب���ت���دري���ب���ات ع���ل���ى ف��ت��رت��ي��ن
أحمد مهدي
يواص���ل منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة الق���دم ،تحضيرات���ه اإلعدادي���ة ضم���ن المرحلة
األخيرة قبل المش���اركة في كأس آس���يا  2019التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية
المتحدة خالل الفترة  5يناير وحتى  1فبراير المقبلين.
ويخوض المنتخب تدريباته اليومية

مبارتي���ن وديتي���ن دوليتي���ن أم���ام

عل���ى المالع���ب الخارجي���ة التابع���ة

طاجيكستان وكوريا الشمالية يومي

لالتح���اد البحريني لكرة القدم ،وذلك

 20و 29الج���اري ،باإلضاف���ة إل���ى

عل���ى فترتين صباحية ومس���ائية ،إذ

من���اورة ودي���ة أم���ام لبن���ان ي���وم ،27

كث���ف الجهاز الفن���ي بقي���ادة المدرب

وجميعها ف���ي البحرين قبل المغادرة

التشيكي سكوب الجرعات التدريبية

لالستحقاق اآلسيوي.

بدءا من يوم الثالثاء الماضي.

يش���ار إلى أن قائم���ة المنتخب األول

وكان المنتخ���ب دش���ن إع���داده ي���وم

لكأس آس���يا ستضم  23العبا بحسب

اإلثنين الماضي.

اللوائح المتبعة في البطولة.

ويش���ارك في التدريبات  25العبا من

وتض���م قائم���ة المنتخ���ب حال���ي 28

أص���ل  28متواجدين ف���ي القائمة ،إذ

العب���ا هم:مه���دي حمي���دان وجاس���م

يقتص���ر الغياب حاليا عل���ى الالعبين

الش���يخ (األهلي) ،أحمد ميرزا وأحمد

المحترفي���ن ف���ي الخ���ارج :عب���دهللا

بوغم���ار (الح���د) ،كمي���ل األس���ود،

يوس���ف (بوهيميان���ز براغ التش���يكي)

عبدالكري���م ف���ردان ،محم���د مرهون،

وسيد ضياء سعيد وسيد مهدي باقر

عل���ي حرم ،س���يد رضا عيس���ى ،حمد

(النصر الكويتي).

شمسان ومهدي عبدالجبار (الرفاع)،

يش���ار إل���ى أن المنتخ���ب س���يخوض

س���امي الحس���يني ومحم���د دعي���ج

من تدريبات المنتخب (تصوير :سيد علي الموسوي)

(الرف���اع الش���رقي) ،يوس���ف حبي���ب

عب���دهللا (النجم���ة) ،محم���د الرميحي

ووليد

عب���دهللا يوس���ف (بوهيميان���ز ب���راغ

(المالكية) ،سيد ش���بر علوي ،إبراهيم

وأش���رف وحي���د (المنام���ة) ،جم���ال

الحيام (المحرق) ،س���يد ضياء سعيد

التش���يكي) ،محمد الحردان (اف سي

أحم���د حبي���ب ،عل���ي م���دن وأحم���د

راشد ،عبدالوهاب علي ،أحمد جمعة

وس���يد مهدي باقر (النص���ر الكويتي)،

سفانتول المالدوفي).

الحسن في االجتماعات العربية

أق����ي����م����ت ف�����ي اإلم�������������ارات ل��ل��ات�����ح�����ادات ال���ري���اض���ي���ة
أم الحصم  -اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

شارك عضو مجلس إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أمين سر لعبة التايكوندو نائب األمين العام باالتحاد العربي للتايكوندو
خال���د الحس���ن في اجتماعات ومؤتمر االتحادات الرياضية العربية الذي ينظم���ه اتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية ،وذلك في
مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة خالل الفترة من  6حتى  10ديسمبر الحالي.
وقد تضمن برنامج المؤتمر الذي ترأس���ه

باالتح���ادات العربي���ة ،اعتم���اد برام���ج

الرياضي���ة ل���دورة األندي���ة للس���يدات،

كل م���ن صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

وأنش���طة االتح���ادات الرياضي���ة العربي���ة

الموافق���ة على تأس���يس االتح���اد العربي

ط�ل�ال بن بدر بن س���عود بن عب���د العزيز،

لعام���ي  ،2019-2020االط�ل�اع عل���ى م���ا

للرياض���ات اإللكتروني���ة ،الموافق���ة عل���ى

رئيس المجل���س الرياضي العربي ،رئيس

ت���م حي���ال رف���ع اإليق���اف ع���ن الرياض���ة

اتح���اد اللجان األولمبية الوطنية العربية،

الكويتي���ة ،الموق���ف من مش���اركة الوفود

تنظي���م دورة األولمبي���اد العربي���ة األول���ى

واألمين العام س���عود بن علي العبدالعزيز

الرياضية السورية ،اجتماع فريقي العمل

العديد من األمور والقرارات والتوصيات.

لل���دورة العالمية لألولمبي���اد الخاص الذي

وجاء م���ن أهم األمور مناقش���ة ومتابعة

ستس���تضيفه مدينة أبوظبي خالل س���نة

توصي���ات مؤتم���ر االتح���ادات ال���ذي عقد

 ،2019اجتم���اع اللجن���ة المنظم���ة ل���دورة

باإلس���كندرية العام الماضي ،دعم مقرات

األلع���اب لألندي���ة العربي���ة للس���يدات في

االتح���ادات الرياضي���ة العربي���ة وتس���هيل

الش���ارقة  2020مع االتح���ادات الرياضية

» » كما شهد خالد الحسن حفل تكريم

إج���راءات الحص���ول عل���ى تأش���يرات

العربي���ة المش���اركة ضم���ن ه���ذه األلع���اب،

رواد الرياضة العربية الذي تم فيه

دخ���ول ال���دول المس���تضيفة لألنش���طة،

طل���ب نائ���ب األمين الع���ام خالد الحس���ن

تكريم الشيخ عيسى بن راشد آل

اعتم���اد النظ���ام األساس���ي الموح���د

إضافة لعبة التايكوندو من ضمن األلعاب

العربية للروح الرياضية للعام .2018

خليفة بجائزة الثقافة الرياضية

عودة أبطال رفع األثقال
أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع األثقال

ع���ادت بعث���ة منتخبن���ا الوطن���ي لبناء

وأح���رز الالع���ب طاهر س���لمان المركز

األجس���ام فج���ر أم���س األربع���اء بع���د

السادس في منافسات فئة الكالسيك

مش���اركتها الناجح���ة والمش���رفة ف���ي

ب���ودي بويلدن���غ للفئ���ة الس���نية من 45

منافسات بطولة العالم لبناء األجسام

وحتى  49س���نة ،والالعب عبدالواحد

لألس���اتذة الت���ي أقيم���ت ف���ي مدين���ة

العصف���ور قد حل في المركز الخامس

تاراغون���ا بإس���بانيا ف���ي الفت���رة من 8
حت���ى  11م���ن ش���هر ديس���مبر الجاري،

عالميا ضمن فئته لبناء األجسام لوزن
ًّ
ف���وق  80كيلوغرامً ا للفئة الس���نية من

بمش���اركة  70دولة من مختلف أنحاء

 50حت���ى  54س���نة ،والالعبان عرفات

العالم بعد مش���اركة ناجحة ومش���رفة
ميداليتي���ن ذهبيتين وبرونزية ،حيث

يعقوب وهشام إسماعيل حققا المركز
عالمي���ا ً
أيض���ا في فئ���ة بناء
الخام���س
ًّ
األجس���ام  80كيلوغرام للفئة الس���نية

حق���ق الذهبيتي���ن كل م���ن البطلي���ن

م���ن  40وحت���ى  44س���نة وفئ���ة بن���اء

عل���ي الخي���اط  70كيلوغرامً ���ا للفئ���ة

األجس���ام ف���وق  90كيلوغرامً ���ا للفئ���ة

الس���نية م���ن  45حت���ى  49ومحم���د

الس���نية م���ن  40إل���ى  44س���نة ،وبهذه

صب���اح  90كيلوغرامً ���ا للفئ���ة الس���نية

النتيج���ة احتل���ت مملك���ة البحري���ن

م���ن  45حت���ى  49س���نة والبرونزي���ة

عالميا ضم���ن الترتيب
المرك���ز الثام���ن
ًّ

حص���د خالله���ا منتخبن���ا الوطن���ي

أللع���اب الك���رة والمضرب من قب���ل اتحاد
العربي للكرة السرعة.
كما حضر خالد الحس���ن المنتدى الثقافي
“الرياض���ة ف���ي ذكرى زاي���د الخير” وحفل
تكريم رواد الرياضة العربية.

أحرزه���ا س���يد حمزه الحس���يني ضمن

العام للدول المش���اركة بالبطولة ،الذي

منافس���ات فئ���ة الكالس���يك فيزي���ك

يؤكد ريادتها وتفوقها بين جميع دول

للفئ���ة العمرية من  45حتى  49س���نة،

العالم في هذه الرياضة.

خالد الحسن

النصر يحلق بثاني انتصار بدوري الطائرة
سبورت
حق���ق النص���ر ثان���ي انتصاراته ب���دوري الدرجة األول���ى للكرة الطائ���رة بعدما تغلب
على بني جمرة بثالثة أش���واط نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مس���اء أمس
األربعاء على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية وذلك
في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وفاز النصر بالش����وط األول ،25/22

المرك����ز الخام����س او الس����ادس على

والثان����ي  25/23والثال����ث 25/19

أق����ل تقدي����ر حتى يهرب م����ن مراكز

فيم����ا أدار المب����اراة طاق����م الح����كام

المؤخ����رة ويع����زز آمال����ه ف����ي البقاء

الدولي المكون من األول علي مكي

دون الخوف من الهبوط في القسم

الشيخ والثاني جعفر المعلم.

الثاني من الدوري.

وبذلك فق����د رفع النصر رصيده إلى

وفاز النصر بفضل تفوقه في الشق

 5نق����اط من فوزين وخس����ارتين أما
ً
خاليا
بن����ي جمرة فإن رصيده الزال

الهجوم����ي وقدرت����ه عل����ى توجي����ه
االرساالت المؤثرة وتنظيم حوائط

م����ن النقاط بعدم����ا تلقى اربع هزائم

الص����د مس����تغال تراج����ع أداء بن����ي

متتالية ليبقى في ذيل الترتيب.

جم����رة عل����ى مس����توى االس����تقبال

وربم����ا يحت����اج النص����ر إل����ى ف����وز

واألخطاء الهجومية.

ثال����ث ليحاف����ظ عل����ى موقع����ه ف����ي

وفي المب����اراة الثاني����ة التي جمعت

من لقاء النصر وبني جمرة

فوز صعب للنجمة على منتخب الشباب

منتخ����ب الش����باب م����ع النجم����ة

ش����وطين ،حي����ث تمك����ن المنتخ����ب

وفاز الش����باب بالثال����ث  ،26/24قبل

الح����كام الدول����ي المك����ون من األول

وامت����دت إل����ى خمس����ة أش����واط فاز

م����ن الف����وز بالش����وط األول 25/17

أن يف����وز النجم����ة بالراب����ع ،25/21

س����يد محم����د الموس����وي والثان����ي

األخي����ر بثالث����ة أش����واط مقاب����ل

وتف����وق النجمة ف����ي الثاني ،25/15

والخام����س  15/9ب����إدارة طاق����م

سامي سويد.
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ّ
ينظم بطولة مفتوحة
اتحاد الطاولة

ب��ال��ت��زام��ن م���ع اح���ت���ف���االت ال��م��م��ل��ك��ة ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي
إضاف���ة إل���ى إج���راء قرع���ة البطول���ة ،مبينً���ا أن

الرفاع  -اتحاد الطاولة

يس���تعد االتح���اد البحرين���ي لك���رة الطاولة لتنظيم بطولة العيد الوطني المفتوح���ة لكافة الفئات التي تتزامن مع احتف���االت مملكة البحرين بالعيد
الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وف���ي ه���ذا الص���دد ،أك���د أمي���ن س���ر االتح���اد

ه���ذه الذكرى الس���نوية الخالدة التي يجدد فيها

البحريني لكرة الطاولة إبراهيم محمد س���يادي

الش���عب البحرين���ي ال���والء والح���ب واإلخالص

يس���تذكر فيه���ا الجميع المنج���زات الكثيرة التي

أن االتح���اد حري���ص عل���ى االحتف���ال به���ذه

للقيادة الرش���يدة تعتبر من األيام الجميلة التي

تحققت في العهد الزاهر لجاللة الملك.

المناسبة العزيزة وإقامة البطولة السنوية التي
تق���ام احتف���االً به���ذه المناس���بة ،مش���يرًا إل���ى أن

يعيش���ها الش���عب البحرين���ي ف���ي العه���د الزاه���ر

وأوض���ح إبراهي���م س���يادي أن االتح���اد ش���كل

لحضرة صاحب الجاللة الملك ،مبينًا أن الجميع

ف���ي الفترة الماضية اللجان العاملة في البطولة

حسن علي

حقوق الالعبين
والمدربين؟

لف���ت نظ���ري قبل يومين خبر تناقلته وس���ائل التواص���ل االجتماعي في دولة
الكويت الش���قيقة بقي���ام إدارة التنفي���ذ بالحجز على مركبات نادي الس���المية
ً
تنفيذا لحكم محكمة االستئناف بإلزام النادي
تمهي ًدا لبيعها في المزاد العلني
بسداد مبلغ  109آالف دينار لالعب الدولي مساعد ندى.
وي���ا ت���رى ك���م العب وم���درب ف���ي البحري���ن لديه مس���تحقات بمئ���ات وآالف
الدنانير لم يس���تلمها منذ س���نوات طويلة؟ وكم ناديًا في المملكة يقوم بإبرام

وأشار إبراهيم سيادي إلى أن البطولة ستشهد
مش���اركة كافة الفئ���ات وهي :العموم والش���باب
والناش���ئين واألش���بال ،مؤك��� ًدا أن االتح���اد
س���يحرص على إخراج البطول���ة بأفضل صورة
تنظيمية.

إبراهيم سيادي

دوري الجامعات يقودنا لالحتراف

ف���ع���ال���ي���ات ري���اض���ي���ة ت��ش��ي��د ب���ج���ه���ود ن���اص���ر ب����ن ح��م��د

اللجنة اإلعالمية

أش���اد رئيس االتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة الش���يخ علي بن محمد آل خليفة بمش���روع عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ً
الفتا في الوقت نفسه إلى الجهود الكبيرة التي أخذ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية رئيس
بن عيسى آل خليفة ،والمتعلق باألنشطة الرياضية،
المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة على عاتقه بتفعيلها بالش���كل المخطط
والمرسوم لها.
نتائج����ه بع����د قراب����ة العش����ر س����نوات

أن
وي����رى رئي����س اتح����اد الطائ����رة ّ

ّ
يسهل هذا
متى ما رأى النور ،وسوف

مش����روع الدوري الوطن����ي للجامعات
لأللع����اب الرياضي����ة فك����رة ذكي����ة،

عق���ود ه���و غير قادر على الوفاء به���ا؟ وهو ما وصفه العب ك���رة اليد الدولي

إن
وتن����م ع����ن بع����د نظ����ر ثاق����ب ،إذ ّ

التعامل مع هذه القضايا في البحرين يس���توجب مثل تلك القرارات الحازمة

الرياضي����ة المأخ����وذة بعي����ن االعتب����ار

أحمد عبدالنبي بـ “النصب” و”االحتيال” ألنه أشبه بشيك من غير رصيد.

وجه���ت بتخصي���ص جوائ���ز ألصح���اب المراك���ز
األولى في البطولة.

يفتخ���ر ويعت���ز به���ذه المناس���بة العط���رة الت���ي

كيف نحمي

الش���يخة حي���اة بن���ت عبدالعزي���ز آل خليف���ة قد

المش����روع عملية التطوير والمنافسة
خالل الفترة القادمة.

هذا المش����روع س����وف ينق����ل األلعاب

إن هذا المش����روع س����وف يفرز
وق����ال ّ

م����ن أج����واء الهواي����ة إل����ى األج����واء

أن خب����راء التخطيط
بعي����ن االعتب����ار ّ

التعامل مع تلك الحاالت بصورة مشابهة ،باستقطاع نسبة من ميزانية النادي

معنى.

وفق ما يعرف “بالتدريب الذكي” من

والت���ي تعمل عل���ى إبرام عقود وصفق���ات بمبالغ خيالية هي غي���ر قادرة على

م����ن خ��ل�ال تجربت����ه العريض����ة ف����ي

ولي����س بطول م���� ّ
دة التدري����ب ،مؤك ً
دا

الت����ي تجمع����ه برئيس����ي االتحادي����ن

أن هذا المش����روع يس����تحق اإلش����ادة
ّ
ً
رئيسا
مرتكزا
ألن الجامعات ستكون
ً
ّ

للمحافظ���ة عل���ى حق���وق الالعبي���ن والمدربي���ن ،وربم���ا األندية لدين���ا ال تملك
كمًّ ���ا كبيرًا من الس���يارات والممتلكات التي يمكن الحج���ز عليها ،إال أنه ينبغي
أو إيجاراته لسداد الديون ،للقضاء على الممارسات المالية الخاطئة باألندية
االلتزام بها وهو أشبه بمن يبيع سمكا وهو في الماء.
كم���ا ينبغ���ي أن يمنع النادي من تس���جيل أي العب في الموس���م الجديد إذا لم
يعم���ل مخالصة مالية مع جميع العبيه ومدربيه في الموس���م الفائت ،واألهم
م���ن كل ذل���ك العمل عل���ى وضع س���قف مالي للتعاق���دات لحماي���ة األندية من
تعاظ���م الديون ،وه���و اقتراح لطالما نادينا به منذ فت���رة طويلة وتحدث عنه
ً
ً
متوسطا بصورة شهرية خير من
مبلغا
الكثير من النقاد ،فأن يتقاضى الالعب

االحترافي����ة بم����ا تتضمن����ه الكلمة من

حاليا
والبرمج����ة الرياضي����ة يعمل����ون
ًّ

وتاب����ع رئي����س اتح����اد الطائ����رة قائالً:

خ��ل�ال التعوي����ل على نوعي����ة الالعب

المج����ال الرياضي ،والعالقة الوطيدة
األميرك����ي والك����وري للك����رة الطائ����رة،
الش����أن الرياضي وخاصة فيما يتعلق
بالنش����اط الرياض����ي الجامع����ي ،إذ

أن يبرم عق ًدا بصفقة ضخمة لن يجني منها أي مبلغ إال بعد س���نوات وربما ال

ومثلم���ا نطال���ب بزي���ادة دع���م األندي���ة والتس���ريع بإج���راءات مش���اريعها

الجامع����ات من حيث توفير الدراس����ة

االس���تثمارية ف���إن األندي���ة ذاتها بحاجة إل���ى وضع سياس���ات مالية تحد من
اله���در المالي مثل اس���تبدال المحترفين المتكرر في الموس���م الواحد ،وإبرام
صفق���ات محلي���ة فوق طاقتها ،وتكديس عدد كبير م���ن الالعبين دون بيعهم،
والتعاقد مع مدربين أجانب وغيرها.

الك����رة الطائ����رة يحصل����ون عل����ى ثق����ة

المجاني����ة له����م ،إضاف����ة إل����ى عق����ود
س����نوية من خالل توفي����ر رواتب كي
يصرفوا على متطلب����ات احتياجاتهم

سن  23كح ّ
د أقصى.
الجامعية حتى
ّ

وأضاف الش����يخ علي بن محمد ضمن

brnsport
@gmail.com

اإلطار نفسه وقال :ينتقل الالعب بعد
انته����اء المرحلة الجامعية للعب ألحد
األندية ليلعب في منافس����ات األندية

الفورموال  Eفي الرياض
الصخير  -االتحاد البحريني للسيارات

غ���ادرت البعث���ة األخي���رة لوفد االتح���اد البحريني للس���يارات إلى عاصمة المملك���ة العربية
الس���عودية الرياض يوم أمس األول وذلك للمس���اهمة في تنظيم بطولة الفورموال  Eالتي
تس���تضيفها الرياض للمرة األولى وفي أولى جوالت موسم البطولة الجديد والذي ستقام
منافس���اته خ�ل�ال الفت���رة م���ن  13وحتى  15من ش���هر ديس���مبر الج���اري بمدين���ة الدرعية
التاريخية ،حيث يبلغ عدد أفراد وفد االتحاد البحريني للسيارات  130من مختلف الفرق
المنظمة.
ً
تأكيدا
وتأت���ي مش���اركة وفد اتحاد الس���يارات البحريني في تنظيم هذه البطول���ة العالمية
عل���ى المكان���ة التي بات يحتلها ش���باب البحرين وما وصل إليه من مس���توى عالمي راقي،
حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم تصدر خبراتها للخارج.

المحلي����ة بعق����د احتراف����ي يضم����ن له

لالنطالق����ة نح����وى آف����اق المنافس����ات

محمد جالل

الشيخ علي بن محمد

ّ
فإن����ه س����ينقل األلع����اب المعني����ة إل����ى
أجواء التنافس االحترافي مستقبالً.

رئيس����ان وهما :العب مثقف ذو عقل
ناضج على دراية بالتغذية الرياضية

ب����دوره ،ي����رى الكابت����ن محم����د ج��ل�ال

والصالب����ة

وديناميكي����ة
الذهني����ةّ ،
ألن����ه ما ع����ادت المهارة لدى

أن
للعب����ة بقن����اة البحري����ن الرياضي����ة ّ

الالعب وحدها هي ما يخدم العملية

وعب����ر األحادي����ث الجانبي����ة ف����ي هذا

إن الالعبي����ن المميزي����ن خاص����ة ف����ي
ّ

يستلم مستحقاته!

لنا رياضيي����ن مغايرين ،إذا ما وضعنا

مدرب الكرة الطائرة والمحلل السابق

الحرك����ة

مش����روع ال����دوري الرياض����ي الوطني
للجامع����ات ال����ذي يأت����ي تنفي� ً
���ذا

خالل مواكبته ومالحقته لكل جديد

التدريبية ،ومدرب ينش����د التطور من

للتوجهات الس����امية م����ن لدن حضرة

في علوم التدريب.

جالل����ة المل����ك المف����دى واح����د م����ن
المشاريع الضخمة الذكية التي أثبتت

أن الدوري����ات
ولف����ت ج��ل�ال إل����ى
ّ

التنافس����ية ف����ي كل م����ن أمي����ركا

نجاحه����ا ف����ي ال����دول المتقدم����ة التي

وأس����تراليا وكندا على س����بيل المثال

يش����كل فيها العبو الجامعات الركيزة

تعتم����د عل����ى العب����ي الجامع����ات،

الرئيس����ة ف����ي صف����وف منتخباته����م

فالبروفس����ور صاح����ب التخص����ص

الوطنية.

العلم����ي ه����و نفس����ه مدرّ ب����ا للفري����ق،

معيش����ته ،ويمك����ن أن ينتق����ل الالعب

وتح����دث ج��ل�ال ف����ي س����ياق متص����ل

والعب����وه أنفس����هم ه����م طالب����ه عل����ى

من ناد إل����ى آخر ضمن صفقات مالية
ّ
محل استفادة جميع األطراف ،حتى

ق����ال في����ه :في ض����وء التطوي����ر الذي

مقاع����د الدراس����ة للعل����وم التدريبي����ة،

تم����رّ ب����ه عملي����ة التدريب بش����كل عام

ومتخصص����ون ف����ي اللعب����ة الت����ي

يتم اختي����اره إلى صف����وف المنتخب

الذي يعك����ف فيه الخب����راء العالميون

يمارس����ونها ،وه����ذا بدون ش����ك يخلق

الوطن����ي ،وعنده����ا س����ترتفع أس����همه

عل����ى الجزئي����ات إلح����داث الفارق في

بي����ن الجانبي����ن سالس����ة ف����ي العملية

التعاقدي����ة كون����ه عنص����رً ا م����ن ضم����ن

المنافس����ات العالمية والفوز باأللقاب،

التدريبية ،وإمكان����ات التطوير تكون

عناصر المنتخب الوطني.
ّ
أن
وأك����د رئي����س اتحاد الطائ����رة على ّ

ف����إن خب����راء التخطي����ط والبرمج����ة

أسرع.

الرياضي����ة يع����دون برامجه����م م����ع

مش����روع ال����دوري الوطن����ي الرياضي

التركي����ز عل����ى الجزئي����ات الت����ي م����ن

أن
وي����رى م����درب الك����رة الطائ����رة
ّ

للجامع����ات هو محل تج����ارب ناجحة

المش����روع الرياضي لصاحب الجاللة

ش����أنها تلع����ب دورً ا مؤثرً ا ،وفي ضوء

ال����ذي يتبن����اه س����مو الش����يخ ناصر بن

التطور التدريبي تحتاج هذه العملية

حمد آل خليفة مش����روع سوف يؤدي

إل����ى أدوات متع����ددة منه����ا مكون����ان

إل����ى نقل����ة رياضية نوعية ،وس����تظهر

يحس����ن م����ن مس����توى
حي����اة كريم����ة،
ّ

في الدول المتقدمة ،ومتى ما عرفت
جامعاتنا مثل هذا المشروع الرياضي

الرياضي����ة العالمية ،وس����وف ينعكس
على األندية والمنتخبات مستقبالً.
م����ن جه����ة أخ����رى ،أك����د م����درب فريق
جامع����ة الخلي����ج العرب����ي لك����رة القدم
الكابتن صادق العريبي أن المؤشرات
ب����دأت تتض����ح بش����أن المس����تويات
والمنافس����ات ف����ي ال����دوري الوطن����ي
للجامع����ات لك����رة الق����دم عل����ى ض����وء
الف����وارق

والق����درات

بي����ن

الجامع����ات التي لعبت ف����ي الجولتين
األوليين من الدوري.
وق����ال العريب����ي “من خ��ل�ال متابعتي
لمباري����ات

ال����دوري

ونتائجه����ا

والمس����تويات يتض����ح أن الف����رق
انقس����مت إلى قس����مين أولهم����ا الفرق
التي تتمتع بإمكانيات المنافسة على
بطول����ة ال����دوري وه����ي ف����رق جامع����ة
البحري����ن وجامعة العل����وم التطبيقية
والجامع����ة األهلي����ة ومعه����د البحرين
للتدري����ب وجامع����ة  ،AMAنظ����رً ا لم����ا
تضم����ه ف����رق ه����ذه الجامع����ات م����ن
العبي����ن وعناص����ر جي����دة منضمة إلى
بدنيا
األندي����ة المحلي����ة وهي جاه����زة
ًّ
وفني����ا وتتف����وّ ق عل����ى بقي����ة الف����رق
ًّ

الت����ي تصن����ف ضم����ن القس����م الثان����ي
م����ن ال����دوري وال تمتل����ك مقوم����ات
المنافسة”.

السنوكر تعود لمكانها الطبيعي
اتحاد البلياردو والسنوكر

عبر العب منتخبنا الوطني للس���نوكر “الس���وبر” حبيب صباح عن س���عادته باإلنجازات التي تحققت خالل مش���اركة منتخبنا الوطني في البطولة الخليجية المجمعة التي
أقيمت منافساتها مؤخرًا في مدينة دبي اإلماراتية ،مؤك ًدا أن تحقيق الذهب في عالم الذهب كان هو الهدف الذي يبحث عنه الالعبون منذ وصولهم إلى دولة اإلمارات

العربية المتحدة الشقيقة.
اإليجابي���ة قد منحت الالعبي���ن المزيد من

وأش���ار صب���اح إل���ى أن قل���ة المش���اركات

الخليجية”.

الخارجي���ة بس���بب ظ���روف مختلفة خارج

واستطاع منتخبنا الوطني للسنوكر خالل

منافس���ا عل���ى مختل���ف المس���تويات
كان
ً
ً
الخارجي���ة ،وضيف���ا دائمً ���ا ف���ي منص���ات

الثقة التي كانوا يحتاجونها في القادم من

ع���ن إرادة المعنيي���ن باالتح���اد البحرين���ي
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التتوي���ج ،وما تحقق ف���ي البطولة األخيرة

مش���اركات على رأس���ها بطول���ة العالم التي

للبلياردو والس���نوكر ،واقتصار المشاركات

ميدالي���ات ذهبية من أص���ل  5بطوالت ،إذ

كان بمثاب���ة عودتن���ا إل���ى الوض���ع الطبيعي

س���تقام خالل األي���ام المقبلة في جمهورية

عل���ى بط���والت مع���دودة كل ع���ام كان ل���ه

حقق الالعب حبي���ب صباح ذهبية الفردي

بعد ما حدث في الفترة الماضية”.

مصر العربية.

بالطب���ع تأثي���ره عل���ى نتائ���ج المنتخ���ب
ُ
مضيف���ا“ :ألس���باب خ���ارج إرادة
الوطن���ي،

في مس���ابقة الس���ت كرات حم���راء وزميله

بينم���ا كش���ف حبي���ب صب���اح ع���ن حج���م

وأردف “الس���وبر”“ :ال يمكن أب ًدا أن ينس���ب

هش���ام الصقر ذهبي���ة الماس���ترز ،باإلضافة

الضغ���ط ال���ذي وضع���ه الالعب���ون عل���ى

اإلنجاز الخليجي األخير لش���خص ما ،فهو

الجمي���ع ف���إن ع���دد المش���اركات الخارجية
ً
ووفقا لما تحقق في بطولة
تقلص مؤخرًا،

لذهبية فردي الناشئين من نصيب الالعب

أنفسهم قبيل المش���اركة الخليجية ،مبينًا:

نتائ���ج عم���ل مش���ترك بين كاف���ة األطراف،

خلي���ل إبراهي���م ،ع�ل�اوة ع���ن الميدالي���ات

“ه���و ضغط ذاتي وليس من طرف االتحاد

الع���رب الت���ي أقيم���ت ف���ي الفجي���رة خالل

الملونة األخرى.

أو أي ش���خص آخ���ر ،كنا نحن انفس���نا أمام

ابت���داء من المعنيين ف���ي اللجنة األولمبية
ً
ً
وص���وال لمجل���س إدارة االتح���اد وم���ن

ش���هر اكتوب���ر الماض���ي ،الت���ي حققن���ا فيها

واعتب���ر حبي���ب صباح أن ه���ذه اإلنجازات

تحد من الذات الستعادة تلك المكانة التي

ث���م الالعبي���ن ،ع�ل�اوة ع���ن دع���م اإلع�ل�ام

الميدالي���ة البرونزي���ة ف���ي مس���ابقة الفرق،

كان من ش���أنها إع���ادة الس���نوكر البحريني

فإنن���ا كالعبي���ن كنا عازمين عل���ى تعويض

إل���ى مكان���ه الطبيع���ي على خريط���ة اللعبة

م���ا فاتن���ا ف���ي العربي���ة م���ن ب���اب البطول���ة

إقليمي���ا ،متابعً ا“ :منتخ���ب البحرين لطالما
ًّ

عُ رف���ت به���ا رياض���ة الس���نوكر البحريني���ة،

والجماهي���ر” ،مقدمً ���ا ب���دوره جزيل ش���كره

والحمد لله فإن ما كنا نسعى له قد تحقق،

نياب���ة ع���ن زمالئ���ه الالعبي���ن لكاف���ة ه���ذه

بتكات���ف الجمي���ع” ،مؤك ًدا أن ه���ذه النتائج

األط���راف التي ع���زا لها اإلنج���از الخليجي

حبيب صباح

الممي���ز .في الوقت الذي أش���اد فيه حبيب

ف���ي الوصول لمنص���ات التتوي���ج والذهب

صباح باالهتمام الذي يوليه القائمون على

الخليج���ي ،متابعً ���ا“ :حينم���ا توف���ر لالع���ب

االتح���اد البحرين���ي للبلي���اردو والس���نوكر

البيئ���ة المناس���بة والدع���م الفني والنفس���ي

برئاس���ة الدكت���ور س���عيد اليمان���ي لالعبين

فإن���ه س���يكون مؤهالً لتحقي���ق اإلنجازات،

والمنتخب���ات الوطني���ة ،معتب���رًا أن توفي���ر

فك���م كان يع���ز علينا كالعبي���ن أن ال ندون

المعس���كرات الخارجي���ة والداخلية وتهيئة

اس���م اتحادن���ا ورياضتن���ا ضم���ن س���جالت

كاف���ة الظروف لالعبي���ن كان له األثر البارز

ف����رق

تاريخ عام الذهب”.
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غدا بطولة العيد الوطني للقدرة
ً

كيلومت��را التأهيل��ي المحل��ي والفح��ص البيطري
إقام��ة س��باق ال��ـ 40
ً

اللجنة اإلعالمية

تنطلق ظهر يوم غد الجمعة منافسات بطولة العيد الوطني للقدرة التي تأتي بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد
جلوس حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ،باقامة الفحص البيطري األولي لسباق  40كيلومترًا تأهيلي محلي
رسميا بعد الفحص البيطري ،وعند الساعة الثالثة عصرًا
وذلك عند الس���اعة الثانية ظهرًا على أن ينطلق الس���باق
ًّ

يق���ام الفح���ص البيطري األولي لس���باق للعموم لمس���افة  120كيلومت���رًا و 80كيلومترًا محل���ي و 80كيلومترًا دولي
ويمتد حتى الس���اعة الرابعة والنصف مس���اءً بقرية البحرين الدولية للقدرة ،وينطلق سباق مسافة  120كيلومترًا

دولي في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غدٍ السبت وموعد انطالق سباق  80كيلومترًا محلي و 80كيلومترًا
دولي في تمام الساعة السابعة والربع.
م���درب وف���ارس اس���طبل الخالدي���ة رائ���د محم���ود أك���د

العوضي :جاهزون
وح���ول االس���تعدادات أك���د ف���ارس فري���ق فيكتوري���وس

مش���اركتهم القوي���ة ف���ي بطول���ة العي���د الوطن���ي للقدرة،
حيث س���تضم كتيبة اس���طبل الخالدية كل من الفرس���ان

عثم���ان العوضي بط���ل بطول���ة افتتاح الموس���م الماضية

عب���دهللا القع���ود ،عيس���ى جم���ال ،والفارس���ة هي���ا جمال،

فارس ،ويكفيه ش���رف المش���اركة فيها ،وق���ال “أحمد هللا

خالل األيام القليلة الماضية.

أن بطول���ة العي���د الوطن���ي بطول���ة غالي���ة عل���ى قل���ب كل

وأش���ار أنهم استعدوا جي ًدا لهذه البطولة وبشكل مكثف

عل���ى التوفي���ق للنتيجة الطيبة التي حققتها في الس���باق
االفتتاحي الماضي الذي جاء بفضل من سبحانه أوالً ثم

االمتنان لس���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة ،وإلى

متابعة قائد الفريق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،

نائ���ب رئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس

وه���ذه بداي���ة يتمناها كل فارس والت���ي أتمناها أن تكون

االتحاد البحريني أللعاب القوى قائد اسطبالت الخالدية

فاتح���ة خير للموس���م الجديد ولباقي س���باقات الموس���م،

س���مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموهما

وأوصل رس���التي لبقية اإلسطبالت أن المنافسة الماضية
هي جزء من إمكانيات فيكتوريوس الذي س���ينال أفضل
المراك���ز الت���ي تعكس نظ���رة وخب���رة ممثل جالل���ة الملك
لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى
للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق”.
وأض���اف العوضي أن فريق فيكتوريوس وبقيادة س���موه
وجمي���ع طاقمه االداري وضع نصب عينه تحقيق الذهب
ً
تماشيا مع توجهات سموه ومبادراته
فقط في عام الذهب
الكريم���ة .ووص���ف العوضي أن المنافس���ة س���تكون قوية
خصوصا لإلس���طبالت التي لم
ً
في س���باق العي���د الوطني
يحالفه���ا الحظ ف���ي البطولة االفتتاحي���ة الماضية ،حيث
أنها ستسعى لتصحيح أخطائها والعودة بقوية للمنافسة
وه���ذا بح���د ذات���ه س���يزيد م���ن ح���دة المنافس���ة ويصعب
التوقع���ات ،ولك���ن ف���ي المقاب���ل فري���ق فيكتوري���وس لن
يكون منافس سهل وسندخل السباق بكل قوة.

وف���ي بداية حديث���ه ،رفع محمود جزيل الش���كر وعظيم

الالمح���دود لرياضة القدرة البحرينية ،وقال محمود في
تصريح���ه “أن���ا عل���ى ثق���ة أن جمي���ع اإلس���طبالت جاهزة
النطالق���ة س���باق العي���د الوطن���ي ال���ذي يولي���ه الجمي���ع
أهمية كبرى ،فهي تأتي في مناسبة عزيزة على الجميع،
وبم���ا أنه���ا الس���باق الثان���ي من الموس���م فم���ن المؤكد أن
الجميع أعاد حس���اباته بعد الس���باق االفتتاحي ووضعت
اإلس���طبالت الخط���ط الكفيل���ة لتف���ادي األخط���اء الت���ي
ً
حماسيا
سباقا
وقعت في الس���باق الماضي ،لذا س���يكون
ًّ

من الدرجة األولى”.

وأش���ار محم���ود قائالً” بالنس���بة لنا في اس���طبل الخالدية

نح���ن قادرين على الوص���ول لمنصة التتوي���ج ومزاحمة
الكب���ار ف���ي المنص���ة ،وق���د وضعن���ا الخط���ط المناس���بة
لتحقيق الفوز في السباق ونأمل بأن تكون الظروف في
صالحنا”.

االفتتاحي���ة جاءت بعد مجه���ود كبير بذله جميع أعضاء

سيش���اركون بأربع���ة فرس���ان وه���م  :فيص���ل الدوس���ري

أبيض) لمسافة  20كيلومترًا ،مراحل سباق  40كيلومترًا

الفريق وس���مو الش���يخة نورة بنت حمد آل خليفة مالكة

وسيش���ارك ف���ي س���باق  120كيلومت���رًا دول���ي ،س���عود

التأهيلي المحلي المرحلة األولى (لون أحمر) لمسافة 40

الفري���ق الت���ي وضع���ت الخط���ط الكفيلة لوص���ول الفرق

الدوس���ري وسيش���ارك في  80كيلومترًا ،س���يف اإلس�ل�ام

كيلومترًا.

للمراك���ز المتقدم���ة ،وهذا الظه���ور المميز ف���ي افتتاحية

وسيش���ارك ف���ي س���باق  80كيلومت���رًا وس���لطان المالكي
سيش���ارك في سباق  80كيلومترًا ً
أيضا .وقال الدوسري

رئيسا للحكام
الفرنسي كاربول
ً

مسيرة العطاء وتحقيق المزيد من النتائج.

“بطولة افتتاح الموس���م كانت بطولة اس���تعداد بالنس���بة

وكش���ف عبداللطي���ف أنه���م سيش���اركون بثالثة فرس���ان

لن���ا لتجرب���ة الخي���ل للموس���م الجدي���د ،أما ه���ذه البطولة

للسباق الكبير لمسافة  120كيلومترًا وهم خليفة جمال،

فستكون بالنسبة لنا تجربة أخرى لخيلنا وفرساننا حيث

الموس���م يجعلن���ا نضاعف من جهودنا م���ن أجل مواصلة

خليفة س���بت وخالد يوسف ،وقد استعد الفرسان بشكل
جيد خالل الفترة الماضية للس���باق القادم ،وأثنى مدرب
فريق اس���طبل الفرسان على دعم ومتابعة سمو الشيخة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،كما أنها بطولة تعز

نورة بنت حمد آل خليفة الدائم.

علين���ا جميعً ا فهي تأتي بمناس���بة العي���د الوطني المجيد

وأض���اف أن بطول���ة العي���د الوطن���ي للق���درة تعتب���ر م���ن

وعيد جلوس جاللة الملك والتواجد فيها يهمنا كثيرًا.

البط���والت المهم���ة ف���ي الموس���م ،حي���ث توليه���ا جمي���ع
اإلس���طبالت أهمي���ة كبي���رة فهي تحم���ل معان���ي المحبة
والوالء واحتفاالً بأعز المناس���بات العيد الوطني المجيد
وعي���د جل���وس س���يدي حض���رة صاح���ب الجالل���ة الملك
المف���دى ،ل���ذا س���تكون بطول���ة قوية وسنش���هد س���رعات
معها المفاجآت.

جاهزون للبطولة
أك���د أن النتائ���ج الرائعة التي حققه���ا الفريق في البطولة

نولي هذه البطولة أهمية كي نعرف مس���توانا اس���تعدا ًدا
لبطولة س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل خليف���ة وبطولة

عالي���ة ومنافس���ة قوي���ة بين جميع الفرس���ان وس���تحمل

مدرب فريق اس���طبل الفرس���ان عبدالرحمن عبداللطيف

استعداداتنا متواصلة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

إعداد متواصل
مدرب اس���طبل الش���وامخ جمال الدوس���ري كش���ف أنهم

مراحل السباق

وتض���م لجنة التحكيم برئاس���ة الحكم الدولي الفرنس���ي
فرانس���وا كاربول واألعض���اء فهد ماج���د الرميحي حكم
دولي ،علي غلوم حكم دولي ،مهدي حسن الكليتي حكم
دولي ،س���وديب ش���نكر حكم دولي ،عبدالصمد البوسطة
حكم دولي ،مش���اري الحنفي حكم دول���ي ،حيدر رفيعي
حكم وطني ،رئيس المفوضين من س���لطنة عمان س���الم
البلوش���ي مف���وض دول���ي ،المن���دوب الفن���ي محم���د داد
هللا مف���وض دول���ي ،رئي���س اللجن���ة البيطري���ة الدكت���ور
صب���اح الكعب���ي ،المن���دوب البيط���ري األجنب���ي الدكت���ور
محم���د الحماد من الس���عودية ،أعضاء اللجن���ة البيطرية

وتتضمن مراحل الس���باق  120كيلومترًا للعموم المرحلة

األطب���اء البيطريي���ن عب���اس الحايكي ،إبراهيم يوس���ف،

األولى (لون أحمر) لمسافة  40كيلومترًا ،المرحلة الثانية

عبدالرحمن أبوالش���وك وحس���ن الهاش���م من الس���عودية،

(ل���ون أزرق) لمس���افة  30كيلومترًا ،المرحل���ة الثالثة (لون

البيطري���ون المعالجون األطباء ميلوكانابو من جمهورية

أخض���ر) لمس���افة  30كيلومت���رًا والمرحل���ة الرابع���ة (ل���ون

الدومينيكان طبيب بيطري ،واألطباء المعالجون محمد

أصفر) لمس���افة  20كيلومترًا ،مراحل سباق  80كيلومترًا

حم���دي العب���د ،مصطفى س���عيد ،وديعة المعب���اد ومحمد

التأهيل���ي الدول���ي والتأهيل���ي المحل���ي المرحل���ة األولى

ناج���ي عثمان ،عبدهللا س���امي ،فنيي المختب���ر ،ميرغني

(لون أحمر) لمس���افة  40كيلومت���رًا ،المرحلة الثانية (لون

جيالن���ي وأحم���د ضي���ف ،مف���وض عين���ات دوم الجي���اد

أبي���ض) لمس���افة  20كيلومت���رًا والمرحل���ة الثالث���ة (ل���ون

الطبيب المعالج أبوعبيدة سبيل آدم.

ناصر بن حمد يشيد بالداعمين والمساهمين
تكريم الش��ركات الراعية لبطولة الش��رق األوس��ط للرجل الحديدي

اللجنة اإلعالمية

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن
تقديره للدور البارز الذي لعبته الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة تجاه بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي  70.3التي أقيمت في البحرين.
وأكد س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أن تواجد الشركات والمؤسسات والجهات
الحكومية والخاصة يؤكد سيرها على دعم
القط���اع الش���بابي والرياضي وتحقيق رؤى

عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد
بن عيس���ى آل خليف���ة تجاه االس���تضافات

وقدم���ت أمل المرباطي ش���كرها وتقديرها
لكاف���ة الش���ركات والمؤسس���ات والجه���ات

الحكومية والخاص���ة على رعايتها ودعمها
للبطول���ة ،حي���ث س���اهمت بتحقي���ق كام���ل
النج���اح للبطول���ة الت���ي ش���هدت منافس���ة

قوي���ة وتحقي���ق رق���م جديد على مس���توى
رياض���ات الرج���ل الحدي���دي ،وبين���ت أن

الكب���رى الت���ي تس���تضيفها مملك���ة البحرين
ً
مقدم���ا له���م الش���كر
ف���ي ش���تى المحاف���ل،

تواج���د الش���ركات والمؤسس���ات والجهات

م���ن جانبه���ا ،أش���ادت الرئي���س التنفي���ذي

جدي���د للبطولة عل���ى أرض مملكة البحرين

الكبير الذي حظت به البطولة من الشركات

وقال���ت ام���ل المرباط���ي“ :نش���عر بالفخ���ر

والتقدير.

لش���ركة فعالي���ات أم���ل المرباط���ي بالدع���م

والمؤسسات إضافة إلى الجهات الحكومية
والخاصة ،مش���يرة إلى أن تواجدها س���اهم
بشكل كبير بنجاح البطولة.

الحكومية والخاصة ساهم بتسجيل نجاح
الغالية.

واالعتزاز لمس���اهمة الشركات والمؤسسات
للبطول���ة ،حي���ث انه���ا تؤك���د حرصه���ا على
دع���م البط���والت الكب���رى الت���ي تق���ام عل���ى

أرض مملكة البحرين ،والشك أن تواجدها
أعط���ى الكثي���ر للبطول���ة ،وأود أن أقدم لهم

جزيل الشكر والتقدير على رعايتهم”.

ويذكر أن اعدادا كبيرة من الشركات قدمت
رعايته���ا للبطول���ة وه���ي :مجل���س التنمي���ة

االقتصادي���ة ،بتلك���و (الراع���ي البالتين���ي

وش���ريك االتص���االت) ،طي���ران الخلي���ج
(الراع���ي البالتين���ي والناق���ل الرس���مي)،
بن���ك البحري���ن الوطني (الش���ريك الحصري

لآليرون كيدز واآليرون غيرلز) ،والداعمون
ه���م :بن���ك الطاق���ة األول ،بابك���و ،أمري���كان

اكسبرس ،بلوفيلد برغر ،UFC GYM ،لولو
هايبرماركت AA ،لتأجير السيارات ،سيتي

زون ،ثقافة الشاطئ ،شركة حوار الموسم،
مياه مينا ،والراعي الرس���مي للجري ش���ركة

ب���ن فقي���ه ،والراع���ي الرس���مي للس���باحة

فيتنس فيرس���ت ،وش���ريك المطاعم فندق
الخلي���ج ،والش���ريك فن���دق رامي وش���ركاء

االس���ترداد هم :فيزيو ريليف و berehabو
.Back on the Move

الجه���ات الحكومي���ة ه���م :هيئ���ة الكهرب���اء

والم���اء ،حلب���ة البحري���ن الدولي���ة ،وزارة

األشغال ،وزارة الداخلية ومتمثلة باالتحاد
الرياض���ي ومديري���ة الم���رور ومديرية خفر
الس���واحل ،ق���وة دف���اع البحري���ن متمثل���ة
بالخدم���ات الطبية الملكية ،ق���وة البحرين،
وزارة البلدي���ات ،وزارة ش���ؤون اإلع�ل�ام،

المكت���ب اإلعالمي لس���مو الش���يخ ناصر بن
حمد آل خليفة ومركز المعلومات ،تلفزيون
البحري���ن ،مدرس���ة بي���ان البحرين ،كش���افة

جانب من تكريم الرعاة

البحرين.

.er Bahrain

والداعم���ون والمس���اهمون م���ن القط���اع

ويذكر أن ش���ركة فعاليات قامت بالتسويق

الخ���اص ه���م :مجم���ع األفني���وز – البحرين،

لهذه البطولة التي تقام للعام الخامس على

وب���اروق الرتاج ،ومدينة الخليج،و و�urbas

التوالي.

شراكة بين “ميريدا للدراجات” و “ماكالرين”
البالد سبورت
أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أهمية الشراكة
مع القطاع الخاص لتطوير الحركة الرياضية في البحرين ،حيث أشاد سموه بالشراكة التي اعتمدت بين فريق ميريدا وماكالرين وقال إن هذه الشراكة سوف تضيف خبرة كبيرة للفريق
لتمكنه من تحقيق أفضل النتائج ولتسريع رحلته إلى القمة في عالم رياضة الدراجات الهوائية االحترافية.
وذل���ك من أجل تحقيق رؤية حضرة صاحب

لإلعالن عن هذه الش���راكة ،مؤك ًدا س���موه أننا

التنفيذي للتس���ويق في مجموع���ة ماكالرين

إن م���ا حقق���ه فري���ق البحرين ميري���دا خالل

الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة

نفخ���ر الي���وم بش���راكتنا مع ماكالري���ن ،حيث

“نول���ي ف���ي ماكالري���ن اهتمامً ���ا كبي���رًا بعالم

العامي���ن الماضين محط إعج���اب والعمل مع

عاهل البالد المفدى الرامية إلى إبراز الصورة

تعتب���ر ه���ذه الش���راكة بمثاب���ة إضاف���ة كبيرة

رياض���ات الس���باقات ،التكنولوجي���ا واألداء

ه���ذا الفري���ق أمر مثي���ر للغاية .وب���دوره ،قال

الحضاري���ة والمش���رقة ع���ن مملك���ة البحرين

لمس���تقبل رياضة الدراج���ات الهوائية وفريق
ّ
ونتطلع إل���ى أن نكون
ميري���دا ف���ي البحري���ن

البش���ري ،فقد كانت لنا ش���راكات في الماضي
ّ
ونتطل���ع
ف���ي عال���م الدراج���ات الهوائي���ة

دنكان برادلي ،مدير الصحة واألداء البش���ري
في ش���ركة ماكالرين للتكنولوجيا التطبيقية

ف���ي الجانب الرياض���ي ،حيث تعتب���ر رياضة

األفضل ف���ي العالم وأن نتميز في المنافس���ة

لالنخ���راط بش���كل أكب���ر ف���ي ه���ذه الرياض���ة

“لك���ي تك���ون األفض���ل ف���ي الرياض���ة ،فأن���ت

الدراج���ات الهوائية م���ن الرياضات المرموقة

عب���ر ش���تى البط���والت العالمي���ة ف���ي ه���ذه

المرموق���ة وه���ذه الش���راكة س���تكون مثالي���ة

إن لمجموع���ة ماكالري���ن خب���رة طويل���ة ف���ي

للدراجات الهوائية بنسبة  ،% 50وذلك ضمن

عال���م االبت���كار اإللكترون���ي وتطوي���ر األداء

الجهود المبذولة لدعم الفريق والمنافسة في

الرياض���ي للعدي���د م���ن الف���رق ف���ي مختل���ف

أق���وى بطوالت الدراج���ات الهوائي���ة العالمية

بحاجة إل���ى الرؤية الصحيح���ة والرياضيين

الرياض���ات والدم���ج بي���ن رؤي���ة البحري���ن

وق���د أوضح���ت الش���ركة ب���أن الش���راكة تأتي

عل���ى المس���توى العالم���ي وتحظ���ى بانتش���ار

الرياض���ة وتمثي���ل المملك���ة بأفض���ل ص���ورة،

م���ع فري���ق البحري���ن ميري���دا وال���ذي يمتل���ك

والفريق والتكنولوجيا ،وأعتقد أننا نملك كل

التميز في عالم رياضة
س���عيا نحو
الطموحة
ّ
ً

ع���ن طري���ق مرك���ز ماكالري���ن للتكنولوجي���ا

واس���ع ومتميز في مختل���ف دول العالم ،ولها

وأش���ار س���موه إلى ثقت���ه بق���درة الفريق على

نظ���رة مثالي���ة نح���و المس���تقبل س���نعمل ب�ل�ا

هذه األش���ياء في ش���راكتنا مع فريق ميريدا

عدد كبي���ر من المتابعين والمش���جعين ،األمر
الذي يجعلها مكا ًنا مناس ًبا للترويج لمنجزات

تقدي���م أداء ناج���ح وإب���راز الكف���اءة الفني���ة

كل���ل خالل األش���هر القادمة ،حي���ث إننا ندرك

وس���نعمل جنب���ا إلى جنب لضم���ان اتباع نهج

سوف يساهم بال شك في تطور أداء الفريق

عب���ر التعاون التقن���ي ،تطوير األداء البش���ري

والمس���توى الرائ���ع لنبرهن للجميع إننا نس���ير

أن رياض���ة الدراج���ات الهوائي���ة االحترافي���ة

متكامل ونحصل على أفضل النتائج.

وتمكين���ه م���ن إح���راز المزي���د م���ن اإلنجازات

وتقدي���م الخدم���ات التس���ويقية والتجاري���ة

على خطى ثابتة نحو التطور واإلنجاز.

ه���ي موط���ن العدي���د م���ن أفض���ل الرياضيين

كما ،أشاد برينت كوبالند ،مدير فريق ميريدا

المهمة في المشاركات الدولية.

وتأت���ي ه���ذه الش���راكة ضم���ن اس���تراتيجية

م���ن جانب���ه ،ق���ال ج���ون ألي���رت ،الرئي���س

وأفض���ل الف���رق ف���ي عال���م الرياض���ة حي���ث

للدراجات الهوائية ،بالشراكة الجديدة قائال:

ج���اء ذلك ،بعد أن أعلنت مجموعة ماكالرين

المجموعة لالس���تثمار في الرياضة ومجاالت

ع���ن ش���راكتها ف���ي فري���ق البحري���ن ميري���دا

التكنولوجيا.

والتروي���ج لها ف���ي مختل���ف المحافل خاصة

المملكة”.

ج���اء ذلك ،خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد

الدراجات الهوائية وخبرة ماكالرين الطويلة

ووح���دة التس���ويق ف���ي المجموع���ة ،وذل���ك
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إنقاذ العمر

وكاالت

واصل محمد صالح مس���تواه المذهل ليقود ليفربول إلى دور الس���تة عش���ر بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء لكن المدرب يورجن كلوب كان ممتنا ”إلنقاذ
العمر“ من الحارس أليسون بعد الفوز  - 1صفر على نابولي.
كافي���ا لتأه���ل
وكان االنتص���ار الضئي���ل
ً

ليفربول على حساب نابولي الذي دخل

شاهدت مثل هذا األمر“.
وكان���ت إش���ادة كل���وب بص�ل�اح صاحب

المب���اراة وه���و ف���ي ص���دارة المجموع���ة

هدف الفوز مختصرة.

الثالث���ة لكن���ه ودع البطول���ة بف���ارق

وقال ”الهدف الذي أحرز محمد يا له من

األهداف المس���جلة إذ تس���اوى الفريقان

هدف .ال يصدق“.

برصي���د  9نق���اط وف���ي المواجه���ات
ً
أيضا.
المباشرة

وبع���د ما حققه صالح ف���ي ليفربول في
فت���رة قصي���رة فيمك���ن التم���اس الع���ذر

وش���اهد كل���وب والجماهي���ر المتوت���رة

لمتح���دث لب���ق مث���ل كل���وب عل���ى عدم

باس���تاد أنفيل���د صم���ود ليفرب���ول ف���ي

امتالك���ه الكلم���ات الكافي���ة المت���داح

اللحظات األخيرة وس���ط شعور بالراحة

الالعب المصري.

بع���د اإلنق���اذ المذه���ل م���ن البرازيل���ي

وف���اق تس���جيله  44هدف���ا بجمي���ع

أليس���ون ال���ذي انطل���ق م���ن خ���ط مرماه

المسابقات في موسمه األول في أنفيلد

ليحرم أركاديوش ميليك من هز شباكه.

كل التوقع���ات حت���ى ب���دا أن أهداف���ه

وق���ال كل���وب ”ال أملك الكلم���ات لوصف

الس���بعة في أول  15مب���اراة في الدوري

اإلنق���اذ الذي قام به أليس���ون .كان إنقاذ

ه���ذا الموس���م باإلضاف���ة إل���ى اثنين في

العمر.

دوري األبطال أمر هزيل.

”ل���م يك���ن اإلنق���اذ فق���ط( .أليس���ون) قام

وف���ي غض���ون أس���بوع أوض���ح ص�ل�اح

بالعدي���د م���ن األش���ياء به���دوء .اإلنق���اذ

أهميته لفريق المدرب كلوب.

كان مذه�ل�ا وال يص���دق ول���م يس���بق أن

وأحرز  3أهداف في الفوز في بورنموث

اليسون

ليقود ليفربول إل���ى صدارة الدوري كما

لك���ن التأهل إلى أدوار خ���روج المغلوب

تق���ف بي���ن صاح���ب خمس���ة ألق���اب في

أك���ن متأك���دا م���ن وجودن���ا ف���ي القرعة

كان هدف���ه الرائع في مرمى نابولي بعد

بصعوب���ة جع���ل كل���وب يعتق���د أن���ه م���ن

كأس أوروبا ولقب آخر.

(دور الس���تة عشر) .ال أهتم بمن سيكون

كافيا لبلوغ دور الستة عشر.
عمل فردي
ً

المبك���ر ج���دا الحديث ع���ن الف���رق التي

وق���ال كل���وب ”حت���ى الس���اعة  1955لم

منافسنا“.

المهمة المستحيلة

غالم يعتذر
وكاالت

اعت����ذر الدول����ي الجزائ����ري ،ف����وزي غ��ل�ام ،لجماهير نادي
نابول����ي ،عق����ب اإلقص����اء م����ن منافس����ات دوري أبط����ال
أوروبا.
وخس����ر نابولي أمام ليفربول ،بملع����ب أنفيلد ،)1-0( ،في
إط����ار الجول����ة السادس����ة م����ن دور المجموع����ات ل����دوري
أبطال أوروبا ،الثالثاء.
ووع����د الظهير األيس����ر لن����ادي نابول����ي ،جماهي����ر الفريق،
بالتدارك في منافسة الدوري األوروبي.
وقال في تصريحات لسكاي سبورت “لم نكن محظوظين
بع����د أن قدمنا مباريات كبيرة في دور المجموعات ،لكن
هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل الخسارة”.
وأردف “نعت����ذر كثي����رً ا لجماهي����ر نابول����ي ،لكنن����ا نعده����م
بالتدارك في الدوري األوروبي”.
وبخص����وص مواجهة ليفربول ،أوض����ح “المباراة لم تكن
س����هلة والنس����ق فيها كان عاليا ،واألمور ازدادت صعوبة
بعدما تلقينا الهدف”.
يش����ار إلى أن لقاء ليفربول هو الثاني بالنس����بة غالم بعد
عودته من اإلصابة التي دامت حوالي  13شهرا.

أوروبا تخشى ليفربول

(وكاالت):

ق���ال ماوريس���يو بوكيتينو م���درب توتنهام هوتس���بير إن فريقه أكمل ”مهمة مس���تحيلة“ في
دوري أبط���ال أوروب���ا لك���رة الق���دم بعدم���ا تعاف���ى من بداي���ة كارثي���ة ليتأه���ل ألدوار خروج
المغلوب بتعادله  1-1مع مستضيفه برشلونة يوم الثالثاء.
وخس���ر توتنهام  2-1أمام إنترناسيونالي في

ثمان���ي نقاط لك���ن فوز توتنه���ام 1-صفر على

أول مباراة ثم  4-2أمام برش���لونة وفرط في

إنترناسيونالي في لندن كان حاسما.

تقدمه ليتعادل  2-2مع مستضيفه أيندهوفن

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين ”أنا س���عيد للغاية

ليحص���ل عل���ى نقط���ة واح���دة بنهاي���ة نصف

وفخ���ور .أتذك���ر أن بعد مب���اراة أيندهوفن لم

المشوار.

يؤم���ن أي ش���خص بإمكاني���ة التأه���ل .كان���ت

وأحيا توتنهام آماله بعد فوزين صعبين على

مهم���ة مس���تحيلة لكننا هن���ا اآلن وبلغنا الدور

الفريقي���ن الهولن���دي واإليطالي ف���ي إنجلترا

التالي.

غير أن األمور بدت سيئة عندما تقدم عثمان

”ه���ذا إنج���از هائ���ل للن���ادي .نح���ن س���عداء

ديمبل���ي لبرش���لونة باس���تاد نو كام���ب بهدف

لجماهيرن���ا الت���ي حض���رت إل���ى هن���ا وح���ول

مذهل من مجهود فردي.

العال���م .ه���ذه دفع���ة معنوي���ة كبي���رة للن���ادي

لك���ن الفريق اإلنجليزي خط���ف بطاقة التأهل

واللعب في أدوار خروج المغلوب على ملعبنا
الجدي���د في العام الجدي���د يمثل حاف ًزا كبيرًا

في المواجهات المباشرة على إنترناسيونالي

لنا“.

ال���ذي اكتف���ى بالتع���ادل  1-1م���ع ضيف���ه

وب���دا أن آمال توتنهام في مواصلة مش���واره

بفض���ل هدف ل���وكاس م���ورا المتأخر وتفوقه

أيندهوفن.

ف���ي البطولة األوروبية الب���ارزة انتهت عندما

وأنه���ى الفريقان المجموعة ول���دى كل منهما

أدرك ماورو إيكاردي التعادل إلنترناسيونالي.

من مواجهة برشلونة وتوتنهام

وأش���ار بوكيتين���و إل���ى أن العبي���ه دخلوا في

في آخر عشر دقائق .الالعبون علموا بنتيجة

صراع نفس���ي بمحاولة الحفاظ على التعادل

مب���اراة إنترناس���يونالي لك���ن م���ن الصع���ب

م���ع برش���لونة أو الس���عي للف���وز ف���ي حال���ة

ترجمة ما يجب فعله على أرض الملعب.

تس���جيل إنترناس���يونالي هدف���ه الثان���ي ف���ي

”يج���ب عليك التس���جيل للفوز لكن لو اهتزت

المباراة األخرى.

شباكك ستخسر .ربما نتحدث بشكل مختلف

وقال ”كان من الصعب الس���يطرة على األمور

بعد ذلك“.

وكاالت

ق���ال فيرجيل فان ديك ،مدافع ليفربول ،إن فريقه جعل

وداع بالدموع

األمور صعبة على نفس���ه ،في انتصاره  1-0على نابولي،
في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأهدر ليفربول ،العديد من الفرص للتسجيل ،وفيما بين
ذل���ك ،هز محمد صالح الش���باك ،ثم صمد صاحب األرض
لينه���ي المجموعة الثالثة في المركز الثاني ،متفوقا على

وكاالت

نابولي بفارق األهداف المسجلة.
وأض���اف ف���ان دي���ك ،ف���ي تصريح���ات لموق���ع ليفرب���ول

ل���م تتمال���ك وان���دا ،زوج���ة األرجنتين���ي

إلنت���ر مي�ل�ان ف���ي الدقيق���ة  73م���ن عمر

الرس���مي “كان يمك���ن أن نس���هل األم���ور على أنفس���نا ،لو

م���اورو إي���كاردي ،نفس���ها ،وأجهش���ت

المب���اراة ،بعدم���ا كان فريق���ه اإليطال���ي

أحرزن���ا هدفين ،لكننا أنجزنا المهم���ة وبلغنا أدوار خروج

بالبكاء بعد خ���روج إنتر ميالن اإليطالي

متأخ���رًا ف���ي النتيج���ة من���ذ الدقيقة ،13

المغلوب”.

م���ن دوري أبط���ال أوروبا ،ي���وم الثالثاء،

بهدف لوزانو العب آيندهوفن.

وس���يعرف وصي���ف البطل في الموس���م الماض���ي ،هوية

بعد التعادل  1-1مع آيندهوفن الهولندي.

وكان إنت���ر مي�ل�ان ف���ي انتظ���ار هزيم���ة

منافس���ه ف���ي دور ال���ـ  ،16عن���د إج���راء القرع���ة اإلثني���ن

والتقطت عدسات المصورين في ملعب

توتنه���ام ف���ي الكامب نو أمام برش���لونة،

المقبل ،وأكد فان دايك ،أن أندية أوروبا تخشى الصدام

س���ان س���يرو ،بعض الصور لوان���دا ،وهي

لك���ن الن���ادي اإلنجلي���زي اس���تطاع أن

مع ليفربول.

تبك���ي ،بع���د صاف���رة حك���م مب���اراة إنت���ر

يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل،

وتاب���ع ف���ان دي���ك “ال أعتق���د ذل���ك ،هذا م���ا أظهرن���اه في

واندا ايكاردي

الموسمين الماضي والحالي ،سنرى ماذا سيحدث”.

وكاالت

دعوة ناسا

وكاالت

أش���ار ستيفن كوري ،العب جولدن ستيت وريورز ،حامل لقب دوري كرة السلة األميركي
للمحترفي���ن ،ف���ي آخر موس���مين ،إلى نيت���ه قبول عرض ناس���ا بجولة ف���ي المختبر القمري
الخاص بها ،بعد حديثه هذا األسبوع عن شكوكه في هبوط اإلنسان على سطح القمر.
وخ�ل�ال حديث إذاعي ُنش���ر ي���وم االثنين،

االجتماع���ي ،وه���و ما أدى إلى عرض ناس���ا

س���أل العب وريورز ،ثنائ���ي أتالنتا هوكس

إلى كوري للذهاب ورؤية األدلة بنفسه.

فينس كارتر وكين���ت بازمور ،هل يعتقدان

ق���ال أالرد بيوتيل المتحدث باس���م الوكالة

أن اإلنسان هبط بالفعل على سطح القمر.

األميركي���ة “هن���اك الكثي���ر م���ن األدل���ة التي

وأج���اب الالعب���ان أنهم���ا ال يؤمن���ان بذل���ك

تؤك���د هبوط  12رائد فضاء من ناس���ا على

ورد عليهم���ا ك���وري الفائ���ز بجائ���زة أفض���ل

سطح القمر ما بين  1969و.1972

العب في الموس���م مرتي���ن “يجب أن يأتوا
إلقناعنا .ال أؤمن بذلك ً
أيضا”.

وتاب���ع “ن���ود دع���وة الس���يد ك���وري لزي���ارة
المختب���ر القم���ري ف���ي جونس���ون س���بيس

وأض���اف “أن���ا آس���ف وال أري���د الب���دء ف���ي

س���نتر ف���ي هيوس���تون ف���ي الم���رة المقبلة

الحديث عن مؤامرات”.

التي ي���زور فيها وري���ورز المدينة لمواجهة

وبعدم���ا أصب���ح ني���ل أرمس���ترونج وب���از

روكتس”.

ألدري���ن ،أول رجلين يس���يران على س���طح

وأش���ار بيوتيل إلى أن المختبر به آالف من

القم���ر ف���ي  ،1969تبعهم���ا  10رواد فض���اء

صخور القمر وأشياء تخص مهمات أبوللو.

أمريكيين في  5رحالت مختلفة إلى القمر.

وأض���اف “خ�ل�ال زيارت���ه يمكن���ه رؤي���ة م���ا

وتس���بب حدي���ث الالع���ب البالغ عم���ره 30

فعلن���اه قبل  50عامً ���ا وما نفعله للعودة إلى

عامً ���ا ف���ي ث���ورة عل���ى مواق���ع التواص���ل

القم���ر خ�ل�ال الس���نوات المقبلة لك���ن للبقاء

ميالن وآيندهوفن.

ليتأهل السبيرز رفقة البلوجرانا إلى ثمن

وس���جل ماورو إيكاردي ،ه���دف التعادل

نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدل مونديال األندية

رغم أنها غير محبوبة حتى من االتحاد الذي ينظمها ،تنطلق

عليه���ا اقتصاد كرة القدم الحديثة حيث يذهب كل الالعبين

كأس العال���م لألندية لكرة القدم بنظامها القديم ومن الصعب

البارزين تقريبا ألوروبا.

تخيل نتيجة س���وى حصد ري���ال مدريد اللقب للم���رة الثالثة

وبالتال���ي فإن أفضل المواهب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا

على التوالي.
ويمل���ك جيان���ي إنفانتين���و رئي���س االتح���اد الدولي
ً
خططا طموحة لتغيير نظام المس���ابقة
(الفيفا)
ستيفن كوري

هذه المرة”.
ورد ك���وري ف���ي حس���ابه ف���ي تويت���ر عل���ى
الخب���ر ال���ذي نقلت���ه س���ي.إن.إن ،وتضم���ن
بيان ناس���ا بالتعبير ع���ن نيته لقبول الزيارة
عندما يحل وريورز ضيفا على هيوس���تون
روكتس يوم  23مارس.
وذه���ب ك���وري إل���ى جامع���ة ديفيدس���ون
في ن���ورث كاروالينا في الفت���رة من 2006
وحت���ى  ،2009لكن���ه تركه���ا إل���ى ال���دوري
األمريك���ي للس���لة ف���ي الع���ام األخي���ر قب���ل
التخرج.

وآس���يا تلع���ب ضد فرق م���ن قاراتها ب���دال من اللع���ب معها.
وحص���دت األندي���ة األوروبي���ة اللقب عش���ر مرات في
 13نس���خة أقيم���ت منذ انطالق البطولة بش���كلها

ليش���ارك فيه���ا  24فريق���ا كل  4س���نوات ،لك���ن

الحالي في .2005

حت���ى يؤت���ي ه���ذا بثم���اره ،ستس���تمر البطولة

وعل���ى النقي���ض قدم���ت كأس انتركونتننت���ال

بنظامها الحالي لعام آخر على األقل.
ويش���ارك ف���ي البطول���ة المكون���ة م���ن س���بعة فرق
أبط���ال الق���ارات الس���ت باإلضافة إلى بط���ل الدوري

القديم���ة التي كانت تقام من مباراة واحدة أو من
مباراتي ذهاب وعودة  22بطال من أمريكا الجنوبية
مقابل  21من أوروبا في الفترة من  1960إلى .2004

المحلي في اإلمارات مستضيفة البطولة.

وق���ال إنفانتين���و إن البطول���ة بحاج���ة ألن تك���ون ”أكثر

ويت���راوح المش���اركون ف���ي البطول���ة م���ن أندي���ة

إث���ارة وجاذبي���ة“ رغ���م أن خطط���ه يعارضه���ا االتح���اد

ش���به محترف���ة مث���ل ولنجت���ون بط���ل دوري أبط���ال

األوروبي لكرة القدم.

األوقيان���وس إل���ى مليوني���رات ري���ال مدري���د بطل

وتدرس مجموعة عمل النظ���ام الذي اقترحه إنفانتينو

أوروب���ا والذي يلعب العبوه البدالء في منتخبات
بالدهم.
وفي األس���اس ،تع���د كأس العال���م لألندية
فك���رة جيدة وجديرة بالثناء لكن س���يطر

والمواعيد المناسبة.
ال ي���زال النظ���ام الحالي يجت���ذب اهتماما من خارج
أوروبا إذ تحلم األندية وجماهيرها بفرصة اختبار
نفسها أمام األفضل في أوروبا.
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أغنية  Shallowللنجمة ليدي جاجا وبرادلي كوبر في المقدمة

ت���م اإلع�ل�ان ع���ن المرش���حين

لم تترش���ح س���وى لجائ���زة واحدة

ب���ـ  7ترش���يحات ،أم���ا المفاج���أة

لجوائ���ز جرام���ي Grammy 2019

فق���ط وه���ي جائ���زة أفض���ل ألبوم

فه���ي وج���ود برادل���ي كوب���ر ضمن

وه���ى الجائ���زة األه���م ف���ي عال���م

ع���ن ألبومه���ا األخي��� ر �Reputa

الترش���يحات بأغني���ة Shallow

الموس���يقى الت���ي تمن���ح الفائزي���ن

 ،tionكندري���ك الم���ار س���يطر على

م���ع لي���دي جاج���ا وه���ي األغني���ة

به���ا المجد والش���هرة .ف���ي مفاجأة

القائم���ة ب  8ترش���يحات كامل���ة،

الت���ي أثارت إعج���اب الماليين في

أو عل���ى األدق ف���ي صدم���ة كبيرة

وجاء بعد دريك الذي أذهل العالم

فيل���م  ..A Star is Bornأم���ا باقي

ل���كل عش���اقها ،تايل���ور س���ويفت

بأغنيت���ه “  “ Kikiفي المركز الثاني

الترشيحات فهي كاآلتي:

تسجيل العام

أغنية العام

ألبوم العام

» » Shallowلليدي
جاجا وبرادلي
كوبر All the
 Starsلكندريك
المار وسز ا �Rock
 starلبوست
مالون و 21سافاج
 The Middleلزيد
وجراي ومارين موريس  I Like Itلكاردي بي وباد باني
وجي بالفين  The Jokeلبراندي كاراليل
» » This Is Americaلدونالد جلوفر

» » Shallowلليدي جاجا وبرادلي كوبر

»
»
»

»
»

» » God’s Planلدريك

ٍ
مغن صاعد
أفضل

» » The Jokeلبراندي كاراليل

أفضل ألبوم بوب

»
»
»

» » The Middleلزيد وجراي ومارين موريس This
 Is Americaلدونالد جلوفر All The Stars
لكندريك المار وسزا  Boo’d Upإليال مي God’s
 Planلدريك  In My Bloodلشون مانديز

»�Dirty Com
puters
»Golden Hour
»Black
Panther: The
Album
»Invasion of
Privacy
»By the Way، I
Forgive You
»Scorpion
»H.E.R
»& Beerbongs
Bentleys

الخميس

إعداد :طارق البحار

 13ديسمبر 2018
 6ربيع الثاني 1440

للتواصل17111479 :

أفضل أداء روك
» » Four Out of Fiveلفرقة Arctic Monkeys
» » When Bad Does Goodلكريس كورنيل

» » Made An Americaلفرقة The Fever 333
» » Highway Tuneلفرقة Greta Van Fleet
» » Uncomfortableلفرقة Halestorm
أفضل فيديو غنائي
» » Apesh*tلديو The Carters

أفضل ألبوم إليكترونك

» » This Is Americaلدونالد جلوفر
» » I’m Not Racistلجوينر لوكاس
» » Pynkلجانيل موناي

» » Mumbo Jumboلتييرا واك

» »فرقة Chloe
X Halle

» » Camilaلكاميال
كابيو

» »لوك
كومبس

» »Meaning of Life
لكيلي كالركسون

» »فرقة Greta
Van Fleet

» » Sweetenerألريانا
جراندي

» »اتش .إي .أر
» »دوا ليبا

» »Shawn Mendes
لشون مانديز

» »جورجا
سميث

» »Beautiful Trauma
لبينك

» »بيبي ريكسا

» » Reputationلتايلور
سويفت

» »مارجو
برايس

أفضل أغنية كتبت لوسيط مرئي

أفضل موسيقى في فيلم

» » Singularityلجون
هوبكينز
» »�Woman World
 wideلفرقة
Justice
» »Treehouse
لصوفي توكير

» »Life in 12
Bars

» »Oil of Every
Pearl’s Un Insidesلصوفي

» »Whitney
» »Quincy
» »Itzhak

» »Lune Rouge
لتوكيمونستا

» »The King

» »All The
Stars
لكندريك
المار
وسزا
�Shal
 lowلليدي جاجا وبرادلي كوبر
 Remember Meلميجيل وناتاليا
الفوركاد  This Is Meلكيال سيتل
ومجموعة فيلم The Greatest
Showman Mystery of Love
لسوفجان ستيفنز

بوتشللي يفتتح “مهرجانات األرز الدولية”

إحدى المحطات المهمة لما تقدم من عمل إبداعي وأسماء كبيرة

أعلن���ت النائبة في البرلمان اللبناني س���تريدا جعجع (رئيس���ة مهرجان���ات األرز الدولية) برنامج

تح���ت عنوان النض���ال (النضال اإلنس���اني
تن���درج

مهرجانات األرز الدولية  ،2019باعتبار أن

في فن االبتس���امة والحضور« ،وس���يكون

اللبنانيي���ن يتش���اركون حالة نضال يومي،

للمش���اركين مقاط���ع متفرق���ة ومحط���ات

نضال المواطن اللبناني للبقاء واالستمرار

إبداعية تزرع البس���مة والفرح واألمل في
ً
معا في
ص���دور اللبنانيين ،وس���يجتمعون

س���تريدا جعج���ع ف���ي المؤتم���ر الصحافي

النهاي���ة ليقدم���وا مش���هدية مش���تركة من

ال���ذي عقد إلط�ل�اق فعالي���ات «مهرجانات

إنت���اج «مهرجان���ات األرز الدولي���ة» ،كتاب���ة

واالجتماع���ي

والمعيش���ي)،

والعي���ش بكرام���ة ،على حد تعبي���ر النائب

لجائ���زة غول���دن غل���وبِ ،إذ حظي���ت

 comingوThe Marvelous Mrs.

 Amazonب���ـ  9ترش���يحات ع���ن
المسلس�ل�ات التي قدمتها ،باإلضافة

 Maisellو�A Very English Scan
 .dallورُ ِّش���ح مسلس���ل �Homecom

إلى ترش���يح واحد عن أحد أفالمها.

 ingم���ن بطول���ة جولي���ا روبرت���س

ف���ي حي���ن حظي���ت  Netflixب���ـ 8

وبوب���ي كانف���ال ،لجائ���زة أفض���ل
مسلس���ل درامي .كما رُ ِّشحت جوليا

ترش���يحات ع���ن المسلس�ل�ات الت���ي
قدمته���ا و 5ترش���يحات ع���ن األفالم
الت���ي عرضته���ا ،ف���ي حي���ن حصل���ت
 Huluعل���ى ترش���يحين ،وحصل���ت

ً
أيضا لجائزة أفضل ممثلة،
روبرتس

في حين جاء ستيفان جيمس ضمن
المُ رشحين لجائزة أفضل ممثل.

سافاج بالموسم الثاني من “”I’m Sorry

س��يناريوهات جديدة جدي��رة باالهتمام بإطار تش��ويقي

حي���ث كش���فت ش���بكة  TruTVع���ن أول تريلر
تش���ويقي للموسم الثاني من العمل ،المقرر أن
يُ طرح في يناير المقبل.
وفي هذا الموس���م ،تبدأ س���افاج وضع نفس���ها
ف���ي س���يناريوهات جديدة جدي���رة باالهتمام،
حي���ث تتس���اءل ع���ن قيمته���ا الس���وقية ف���ي
عملها ،وتتعلم س���لبيات امتالك طفل يستطيع
القراءة ،وتكتشف أن تلك الكوميديا يمكن أن
تذه���ب بعيدا في بعض األحيان .وينضم إليها
زوجها مايك (توم إيفرت سكوت) ،إضافة إلى

األرز الدولية».

نزار فرنس���يس وموسيقى ميشال فاضل،

تفتتح المهرجانات ف���ي  29يونيو ،2019

مش���هدية تحاك���ي النضال ال���ذي اتخذناه
ً
عنوان���ا لمهرجاناتن���ا هذا الع���ام» ،على حد

ال���ذي أص���در في أكتوب���ر ألبوم���ه الجديد،

تعبير ستريدا جعجع.

يتضم���ن دي���و م���ع كل م���ن إد ش���يران،

يش���ارك ف���ي Smile Lebanonالفنان���ون:

تنظي���م ش���ركة  ICEبالتعاون م���ع وزارتي

ودوا ليب���ا ،وج���وش غروب���ان ،وعاي���دة

ص�ل�اح تيزاني (أبو س���ليم) ،وع���ادل كرم،

الس���ياحة والثقافة ،ومؤسس���ة جبل األرز

ومات���ي بوتش���يللي .الليل���ة الثاني���ة ف���ي

وبيار شماس���يان ،وماريو باسيل ،وباميال

وبلدية بش���ري ،ويتول���ى اإلخراج المخرج

المهرجان���ات ( 13يولي���و) تن���درج تح���ت

ال���كك ،ونعي���م ح�ل�اوي ،وف���ؤاد يمي���ن،

وكان آخر عمل س���ينمائي شاركت فيه أندريا،

باسم كريستو.

جس���دت في���ه
ه���و فيل���م “ ،”the houseال���ذي َّ

م���ع حفلة للفنان العالمي أندريا بوتش���للي

الترش���يحات ف���ي القائم���ة النهائي���ة

مسلس���ل م���ن مسلس�ل�ا ت �Home

في الموس���م الثاني من مسلس���ل “،”I’m Sorry

ضخم هو إحياء الفنان العالمي أندريا بوتشللي الليلة األولى من المهرجانات.
 ،)Ice Eventsتحييها نخبة من المبدعين

نال���ت  Netflixو Amazonأكث���ر

 Amazonعل���ى  3ترش���يحات ل���كل

تخوض النجمة أندريا سافاج مغامرة جديدة

ه���ذا الع���ام من فعاليات «مهرجانات األرز الدولية» في نس���ختها الخامس���ة ال���ذي يحفل بحدث

عن���وان ( Smile Lebanonفك���رة ش���ركة

“ ”Netflixو “ ”Amazonتكتسحان “غولدن غلوب”

وعباس جعفر ،وش���ادي م���ارون ،وريمون
صليبا ،ونمر أبو نصار.
يذك���ر أن مهرجان���ات األرز الدولي���ة م���ن

ابنتهم���ا الفضولي���ة أميليا (أوليف بتروتش���ي)،
والوالدي���ن المطلقي���ن (كاث���ي بيك���ر ومارت���ن
مول).
وانض���م إلى فري���ق التمثيل ف���ي دور البطولة
للموس���م الثاني :آدم س���كوت ،ولينون بارهام،
وديان رافائيل ،وسكوت أوكيرمان ،وغيرهم.

ش���خصية ل���ورا .وت���دور أح���داث الفيلم حول

ش���رعي ،للحصول عل���ى الم���ال ،ويتولى األب

إح���دى العائالت التي تتكون م���ن األب واألم،

مهمة إقناع األصدقاء بهذا الكازينو.

ولهما ابنة تدرس تخصصا بإحدى الجامعات،

والفيل���م تأليف أندرو جاي كوهي���ن وبريندان

وتفل���س ه���ذه العائلة ،نتيجة إنف���اق المال من

أوبراي���ن ،وأخرج���ه أن���درو ج���اي كوهي���ن،

األب واألم ،حت���ى إن ذل���ك اضطرهم���ا إل���ى

وش���ارك في بطولته :ويل فاريل وإيمي بويلر

إنف���اق المصاريف المخصصة لدراس���ة ابنتهما

وجيس���ون مانت���زو وكاس أليس���ون تولم���ان

الجامعية ،ويدفعهما اإلفالس إلى التفكير في

وأندريا سافاج وناتاشا كي ،وأنتجه آدم مكاي

إقام���ة كازينو داخ���ل منزلهم���ا ،أي كازينو غير

وويل فاريل وبريندان أوبراين عام .2017

جذابة في «The
»Dean Collection

خطفت عارضة األزياء البرازيلية الحسناء
أدريان���ا ليم���ا أنظ���ار الجماهي���ر وعدس���ات

المصوري���ن ،بإطاللته���ا الس���وداء القصيرة
الجذابة على الس���جادة الحمراء في حدث
“ ،”The Dean Collectionال���ذي أقي���م
بمدينة ميامي الخميس الماضي.

“ ”Avengersفي أبريل
روج���ت الصفحة الرس���مية لش���ركة “ ”I Maxالج���زء األخير من سلس���لة األبطال

الخارقين “ ”Avengersاستعدا ًدا لطرحه تجاريًا في شهر أبريل المقبل.
ونش���رت الصفح���ة الرس���مية ص���ورة

وطرح���ت “ ”Marvelاإلع�ل�ان الدعائ���ي

من كوالي���س الفيلم ،وعلق���ت عليها “ال

الرس���مي للفيلم المرتقب وحقق نس���بة

نس���تطيع االنتظ���ار للج���زء األخي���ر من

مشاهدة تخطت الـ  20مليون مشاهدة

سلس���لة األفينج���رز ،وه���ل تعلم���ون أن

خ�ل�ال س���اعات م���ن طرحه ،ويتش���ارك

الفيل���م ه���و الثاني في هولي���وود ،الذي
يت���م تصوي���ره كام�ًل�اً به���ذه الخاصي���ة،

ف���ي بطول���ة الفيل���م نخب���ة م���ن النجوم
وه���م روبرت داون���ي جوني���ر ،وكريس

واألول كان آخ���ر أجزاء السلس���لة الذي

هيمس���ورث ،وس���كارليت جوهانس���ن،

عرض في شهر أبريل الماضي”.

وبول رود وآخرون.

ارت���دت أدريان���ا ( 37عام���ا) فس���تانا
قصي���را ،وأضافت إلي���ه حزاما حول
خصره���ا بالل���ون الفض���ي ،ووضعت
الماكي���اج الرقي���ق الناعم م���ع أحمر
الش���فاة بالل���ون األحم���ر ،وصفف���ت
ش���عرها بش���كل ممي���ز ،وتركت���ه
منسدال على ظهرها.

يُ ش���ار إل���ى أن ليم���ا ش���اركت قب���ل
فت���رة وجي���زة ف���ي آخ���ر ع���رض
له���ا م���ع مؤسس���ة Victoria’s
 ،secretبعد مسيرة امتدت
حوال���ي  19عام���ا ف���ي هذا
المجال.

Chilling Adventures of Sabrina
طرحت ش���بكة نيتفلكس التريلر التش���ويقي ألح���د أهم حلقات مسلس���ل“ “�Chilling Adven
 ”tures of Sabrinaبمناسبة أعياد الكريسماس ،ومن المقرر عرضها في  14ديسمبر الجاري.
وي���دور المسلس���ل ح���ول إع���ادة تخي���ل

نص���ف قاتلة ،وبينما تقف ضد قوى الش���ر

أص���ل ومغام���رات س���ابرينا الس���احرة في

الت���ي تهدده���ا ،تجد نفس���ها ف���ي مواجهة

س���ن المراهقة ،بجان���ب ميولها في الرعب

أخرى مع أس���رتها وضوء النهار .المسلسل

والسحر بطبيعة الحال ،والسحر.

م���ن بطول���ة ريتش���ارد كوي���ل ،ولوس���ي

وتس���عى س���ابرينا بطموح كبي���ر إلى طرد

ديفي���س ،وتات���ي غابريي���ل ،وميش���يل

األرواح الشريرة ،مما يضعها في مواجهة

غومي���ز ،وروس لين���ش ،وميران���دا أوت���و،

أمام شخصيتها المزدوجة ،نصف ساحرة،

وفرصة بيردومو.
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انـتـهـاء الـمـرحـلـة األخـيـرة

ت������ص������وي������ر م����س����ل����س����ل ع������ط������ر ال������ش������ام

اقترب المخرج السوري محمد زهير رجب من االنتهاء من تصوير مشاهد الجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام” الذي كتب نصه مروان قاووق وتولت
شركة قبنض إنتاجه ليعرض في شهر رمضان من العام المقبل .وفي تصريحات خاصة قال رجب إنه على بعد خمسة أيام من تصوير آخر مشهد من

تفاعل الفنان راغب عالمة

العمل الواقع في ثالثين حلقة مشيرا إلى اختالف وتطور واضحين في هذا الجزء عن األجزاء الثالثة السابقة.

بهدوء مع تغريدات

وق���ال موضح���ا ”:ف���ي ه���ذا الج���زء س���ننتقل من

زمالئه الفنانين وعدد من

مرحل���ة الص���راع م���ع االحت�ل�ال الفرنس���ي ،إل���ى

اإلعالميين الذين استنكروا

مرحل���ة القضايا االجتماعي���ة واليومية في حياة

بشدة التهديد بـ “تطيير

الدمش���قيين في حقبة الثالثين���ات ،لنضيء على
المجتم���ع البيئ���ي القدي���م بما هو يوم���ي أكثر من

رأسه” من النائب حكمت
ديب العضو في كتلة “لبنان
القوي”.
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العناوين العريضة”.
وش���رح ذل���ك باإلش���ارة إل���ى أن الج���زء الجدي���د
سيشهد مش���اكل البيت الدمشقي في تلك الفترة
وص���راع المرأة مع زوجها ف���ي مطالبتها بحقوقها
كحق العمل مثال.
وق���ال“ :سنش���هد الم���رأة المتعلم���ة الت���ي حصلت
عل���ى ش���هادة وتري���د الوظيف���ة عل���ى ش���هادتها
الت���ي حصلته���ا بتعبها ودراس���تها ..س���نرى المرأة

الفنانة فادية خطاب

المحامية والممرضة على سبيل المثال”.

الفنانة سوسن ميخائيل والفنانة رنا ابيض

واعتب���ر الج���زء الجديد أق���رب للواق���ع والحقيقة
ً
وتعمقا..
وأكث���ر التصاقا بالمصداقي���ة وأكثر عمقا
وكل ه���ذا ف���ي إطار بيئي ش���امي قدي���م ومحبب
للسوريين أجمع.
وكش���ف عن حضور وجوه جديدة في هذا الجزء
مث���ل الرا الب���دري وإيان���ا س���عد ومجد نعي���م وربا
المأم���ون ..م���ع تواجد كل نجوم العمل الس���ابقين
مث���ل نادين خوري ورضوان عقيل���ي ويزن خليل
وس���لمى المص���ري وفادي���ا خطاب وقاس���م محلو
وعالء القاس���م ويحيى بيازي وعلي كريم ووائل
رمضان وأمانة والي وإيمان عبد العزي.
وت���وال يهارون وط���ارق الصباغ وكف���اح الخوص
وعال الباشا وعال بدر وجيانا عنيد وغيرهم.

سامي يوسف يحيي “منشد الشارقة”

الفنانة سلمى المصري

المخرج محمد زهير رجب

بدر بورسلي في ندوة
» »أقام الملتقى الثقافي بالكويت

له ،وكانوا يتسامرون عن الفن

والغناء ،وفي إحدى المرات طلب

أمسية بعنوان “ثقافة الشعر

يحيي الفنان العالمي سامي يوسف،

تلفزي���ون الش���ارقة ،كل من المنش���د

الحف���ل الختامي من برنامج منش���د

التونس���ي ناف���ع عي���اد ،واألردن���ي

الغنائي” للشاعر بدر بورسلي،

الش���ارقة ،ال���ذي سيش���هد اإلع�ل�ان

إبراهي���م الكيال���ي ،والجزائري لقمان

ع���ن الفائ���ز بلق���ب ال���دورة الحادي���ة

إس���كندر ،والمص���ري محم���د ش���عير،

أنا لست شاعرا ،فأنا كاتب أغان،

عش���رة ،والذي يقام يوم الجمعة 14

والسعودي عادل األسدي ،والسوري

مشيرا إلى أن بدايته كانت مع

ديس���مبر الجاري على مسرح المجاز

محم���د نقش���بندي ،والمغرب���ي مع���اد

أستاذه سعود الراشد ،وتحدث

مساء.
ً
بالشارقة ،في تمام الساعة 8

بوكي���وض ،وذل���ك بع���د اجتيازه���م

عن ذكرياته أنه دائما موجود في

ويتناف���س على لق���ب البرنامج الذي

مرحلة التصفيات التي شهدت تأهل

بيت الراشد ،لكونه يسكن أيضا

يبث على الهواء مباشرة عبر شاشة

منشدين اثنين من كل مجموعة.

العديد من الفنانين يتوافدون

في منطقة جبله ،وكان يرى

وقد تحدث الشاعر الكبير قائال:

منه الراشد أن يكتب كلمات

على وزن معيّن ،ونجح في كتابة

الكلمات ،وكان سعيدا وقتها.

» »وتابع بورسلي أنه في عام ،1975
كتب أغنية غناها الفنان القدير
ولحنها
ّ
عبدالكريم عبدالقادر،

عبدالرب إدريس ،وهي بعنوان

“غريب” ،وعلّق قائال “وبقدرة قادر

نجحت” ،وعرف حينها أنه الطريق

الذي سيستمر فيه” ،مشيرا

إلى أنه منذ ذلك الوقت بدأت
مسيرته في كتابة األغاني”.

» »وأوضح أنه في كل هذه الفترات
كان يبحث عن أسلوب يناسبه،

فقد كانت أولى بداياته في الكتابة
“الفن السامري” ،الفتا إلى أنه

كان يحب أن يسمع السامري
الذي تؤديه الفرق الشعبية ،ال

الذي يؤديه المطرب ،ألن حينها
تذهب لذة السامري.

سواها البخت

نصب تذكاري

هدية شريهان

انته��ت الفنانة ب��دور عبدالله م��ن تصوير دورها في مسلس��ل

يستعد الفنان تامر حسني لبداية تصوير أولى مشاهده ضمن

كش��فت الفنانة شريهان ،عبر حس��ابها الشخصي على موقع

تجس��د في العمل ش��خصية كوميدية،
ِّ
وصرَّحت بدور بأنها

الفنان��ة زينة بداية األس��بوع المقبل ،حيث يجدد من خالله

ال��ذي احتفل��ت به .ونش��رت ش��ريهان هدية “أحم��د” أحد

“أع��ول كثيرا على هذا
ِّ
وأعربت عن س��عادتها بتل��ك التجربة:

وقدم��ا معا ثالث��ة أعمال س��ينمائية بدءا م��ن أول تجربة

“سواها البخت”.

ف��ي خط��وة جريئة وجدي��دة تضيف إل��ى رصيده��ا الدرامي.

العمل .إنها المرة األولى التي أطل فيها على المشاهدين بدور

كومي��دي .اس��تمتعت بالعمل مع نخبة م��ن الفنانات الجميالت
الالتي أعتز بهن كثيرا وبصدقاتهن”.

“تويت��ر” ،عن إح��دى الهدايا الت��ي جاءتها في عي��د ميالدها

أح��داث فيلمه الس��ينمائي الجديد «نصب ت��ذكاري» أمام

متابعيه��ا ،وهي فيديو يضم عددً ا كبيرًا من األعمال الفنية

تعاون��ه الس��ينمائي مع زينة بع��د غياب س��نوات طويلة،

الت��ي قدمته��ا على م��دار مش��وارها الفني ،منه��ا الفوازير

التي اش��تهرت بتقديمها على شاش��ة التليفزيون المصري،

سينمائية لتامر «حالة حب» ،وصوال إلى “كابتن هيما” .وقد

ومس��رحيتها “علش��ان خاط��ر عيون��ك” وفيل��م “كريس��تال”،

اس��تقر تامر حسني ،على مدينة شرم الشيخ لتكون وجهته في

مصحوبة بمقاطع من أغاني “شو حلو” و” 3دقات”.

حفله الغنائي الجديد في رأس السنة الجديد.

 13ديسمبر
1967

1920
عصبة األمم تعلن عن تأسيس محكمة العدل الدولية؛ لتسوية النزاعات الدولية.

1949
الكنيست اإلسرائيلي يصوت لصالح نقل العاصمة اإلسرائيلية إلى القدس.

ملك اليونان قسطنطين
يحاول اإلطاحة
بالعسكر الذين

1970
اإلعالن عن قيام الجمهورية في مالطا التي كانت قد حصلت على استقاللها.

قادوا ما سمي
بانقالب األمر
الواقع وسيطروا

1988
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة.

على الحكم في أبريل
 1967لكنه فشل.

1996
انتخاب كوفي عنان أمينا عاما لألمم المتحدة خلفا لبطرس بطرس غالي.

الميزان

الحمل

هناك فرصة أخرى دائما ،والشريك يتمنى لك الخير.

لست ملزما بإكمال أمور ال تقدر عليها.

العقرب

الثور

تقاوم العرض المغري ألنك مرتاح بوضعك.

يبدو أنك مجبر على الموافقة وال مجال للتنصل.

القوس

الجوزاء

ابتعد عن المهاترات وال تعرض نفسك لإلحراج.

تبتعد عن الشريك فترة لتراجع حساباتك وتعود بقرار.

السرطان

الجدي

اقترب وقت االختبار الحقيقي واالستعداد مطلوب.

األسد

خطط لممارسة تمارين عوضا عن الذهاب للنادي.

الدلو
أنت في نعمة محسود عليها بفضل رشاقتك.

انتبه لما يحاك لك وال تغفل عن األسباب.

الحوت

العذراء
األعمال المنزلية تستدعي منك التفرغ وإنجازها.

ليس وقت الخروج عن المألوف ،فال زلت في البداية.
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 17عرضا للمشاركة بمهرجان المسرح العربي 2019
تس���تضيف العاصم���ة المصري���ة القاه���رة  17عرض���ا من س���بع دول في ال���دورة الـ11من
مهرجان المسرح العربي التي تقام في الفترة من  10إلى  16يناير .2019
وقال���ت الهيئ���ة العربية للمس���رح في بي���ان لها إن
لجن���ة المش���اهدة واالختي���ار عملت على دراس���ة
 148ملف���ا مس���رحيا بعد اس���تبعاد الملف���ات التي
خالف���ت الش���روط المعلنة في اس���تمارة التقديم،
وتل���ك التي ل���م تس���تكمل ملفاته���ا ،وخلصت إلى
اختيار  17عرضا موزعة على قسمين.
يشمل قسم العروض العامة بالمهرجان  9عروض
ه���ي “الحادث���ة” و”المعجن���ة” و”مس���افر لي���ل” من
مصر و”تقاس���يم على الحياة”من العراق و”صباح
ومس���ا” م���ن المغ���رب و”قم���رة  ”14م���ن تون���س و
”ليل���ك ضح���ى” م���ن اإلم���ارات و ”جنونس���تان”
و ”س�ل�الم يعق���وب” م���ن األردن .بينم���ا يش���مل

» »على الرغم من تصريحها السابق بأنها لن تظهر في دراما رمضان
ال عن التدوينة التي كتبتها عن
 2019وتحتاج للحصول على راحة فض ً
وجود محاربة لها لمنعها من الظهور ،دخلت الفنانة غادة عبدالرازق
مفاوضات للظهور في الدراما الرمضانية خالل الفترة الحالية مع
إحدى شركات اإلنتاج .إال أنها ال تزال تتكتم عن تفاصيل المفاوضات
خالل الفترة الحالية.

إسماعيل عبدالله

قس���م “عروض جائزة الش���يخ س���لطان بن محمد

ال���دورات الس���ابقة للمهرج���ان الذي تأس���س العام

القاس���مي”  8عروض ه���ي “الرحمة” م���ن الكويت

 2009ف���ي مص���ر ولبن���ان والكوي���ت والمغ���رب

و ”الطوق واألس���ورة” من مص���ر و ”المجنون” من

واإلمارات وقطر واألردن والجزائر وتونس.

اإلم���ارات و ”ذاكرة قصيرة” م���ن تونس و ”عبث”

وكان���ت الهيئ���ة العربية للمس���رح ق���د فتحت باب

و ”ش���ايكة” م���ن المغ���رب و ”النافذة” و ”نس���اء بال

الترشح منذ مايو  ،2018وأغلقته في  24نوفمبر

مالمح” من األردن .وتقام الدورة الحادية عشرة

 ،2018لتنطل���ق عملي���ة اختي���ار الع���روض عل���ى

م���ن المهرجان في القاهرة هذا العام ،حيث دأبت

مب���دأ الج���ودة ،م���ع إعط���اء األفضلي���ة للع���روض

الهيئة العربية للمس���رح عل���ى تنظيم هذا الحدث

الجي���دة التي المس���ت ثيمة عمل الهيئ���ة العربية

ف���ي مدين���ة عربي���ة مختلف���ة كل ع���ام ،وأقيم���ت

للمس���رح ف���ي الع���ام  2018وه���ي “االش���تباك م���ع

الم���وروث الثقافي إلنتاج معرفة إبداعية جديدة

األعم���ال المتنافس���ة ،كم���ا يك���رم المهرج���ان 15

ومتج���ددة” ،كم���ا راع���ت االختي���ارات ش���روط

شخصية من رموز المسرح العربي

الس�ل�امة العام���ة الت���ي بات���ت مهمة ومق���درة في

ووج���ه األمي���ن الع���ام للهيئ���ة العربي���ة للمس���رح

أنظم���ة المس���ارح العالمي���ة ،والتي ص���ارت محط

إسماعيل عبدهللا شكره وتحيته إلى جميع الفرق

انتب���اه واهتم���ام الجه���ات المعني���ة بالمس���رح في

الت���ي أرس���لت اس���تماراتها وملفاته���ا للمش���اركة،

الدولة المضيفة جمهورية مصر العربية.

مؤك���دا أن تقرير اللجنة أش���ار إل���ى وجود العديد

إل���ى جان���ب العروض المس���رحية يش���مل برنامج

م���ن الع���روض التي تس���تحق االلتفات ،كما أش���اد

المهرجان ورشات عمل ومعارض للكتب والصور

بما وصفت���ه اللجنة “جرأة الع���روض فنيا وفكريا

الفوتوغرافية وندوات نقدية تطبيقية لمناقش���ة

لناحية االشتباك مع الواقع وتجلياته”.

“الفن عبر الحدود” يعود للبحرين  6مارس

المع��رض برعاي��ة س��مو األمي��رة س��بيكة ويس��تضيف الح��رف اليدوي��ة ألول م��رة

هبة محسن من خليج البحرين
أعل���ن أم���س األول عن انطالق معرض فن البحرين الراب���ع عبر الحدود في  6مارس
 2019برعاي���ة قرين���ة عاه���ل الب�ل�اد ،رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة صاحبة الس���مو
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وقال���ت الش���يخة م���رام بن���ت عيس���ى آل

االفتراض���ي” ال���ذي يس���مح باستكش���اف

خليف���ة مدي���رة مكت���ب صاحب���ة الس���مو

بعض المتاحف الخاصة الرائدة في العالم،
ً
ً
متنوعا بمش���اركة
برنامج���ا
كم���ا يتضم���ن

معرضن���ا ف���ي الس���نوات الس���ابقة والع���ام

متحدثين من خلفي���ات فنية واقتصادية

المقبل سيش���هد النس���خة الرابعة النطالق

متنوع���ة وثري���ة ،ف���ي فض���اء يجم���ع

فن البحرين عبر الحدود في الفترة  6إلى

المؤسس���ات الفنية والثقافي���ة والمتاحف

 10م���ارس في مرك���ز البحري���ن للمعارض

مع متخصصي���ن في مج���ال التكنولوجيا

والمؤتمرات”.

المالي���ة “فينت���ك” ،و”بلوكش���ين” ،والعلوم

الملك���ي األميرة س���بيكة“ :س���عداء بنجاح

وألول م���رة سيش���هد ه���ذا الع���ام حض���ور

الحديثة.

ودع���م الحرف اليدوي���ة البحرينية والتي

وتقول الش���يخة مرام “س���يخصص جناح

تمث���ل اإلرث وتعب���ر عن القي���م البحرينية

الفناني���ن البحرينيي���ن والذي يش���كل قلب

األصيل���ة مث���ل حياك���ة النس���يج م���ن بني

المع���رض حي���ث يس���تقطب الجن���اح ف���ي

جم���رة والت���ي س���تعرض قط���ع فني���ة بيد

هذه النس���خة أكثر م���ن  100فنان ،مقارنة
ً
فنان���ا ف���ي النس���خة الثالثة و 40في
ب67

ال���ذي يعرض قط���ع أث���اث بحرينية الصنع

النس���خة الثانية ،حيث يتم تش���كيل لجنة

حرفيي���ن بحرينيي���ن وكذلك ف���ن النجارة

ً
ً
فريدا
مزيجا
إلى أن دورة  2019س���تقدم

معرض فن البحرين عبر الحدود ،ونود أن

ف���ي بن���اء اقتص���اد خ�ل�اق ،ويج���ري ذلك

وغيرهم الكثير.

من الفن البحريني من جهة ،واالتجاهات

نش���كر القائمين على المعرض ونتطلع إلى

بإدارة الصندوق العربي للثقافة والفنون،

وس���يختتم الموق���ع االفتراض���ي فوك���س،

المتط���ورة للف���ن ح���ول العال���م م���ن جه���ة

تطوير عالقة طويلة األمد معهم”.

وش���بكة المنطق���ة الثقافي���ة العالمي���ة،

الفعالي���ة بمقابل���ة حصري���ة م���ع VIVE

أخ���رى ،وس���يأخذ الفنان���ون البحريني���ون

وقدمت الشيخة مرام ش���كرها وتقديرها

وس���تضم ه���ذه الفعالي���ة متحدثي���ن م���ن

 ،Artsوس���يقيم حلقة نق���اش حول الواقع

الموهوب���ون م���ن خ�ل�ال أعماله���م زوار

لـ”تمكي���ن” الداع���م الرئي���س لمب���ادرة ف���ن

مع���رض مدين���ة دبل���ن ،وم���ن هي���و الي���ن،

المعرض إلى فضاء متنوع يتجاوز حدود

البحري���ن عب���ر الح���دود وذل���ك م���ن خالل

وس���لطة منطقة ويس���ت كولون الثقافية،

مغي���ر بحركة
االفتراض���ي لتك���ون بمثاب���ة ّ

الف���ن م���ع مجموع���ة  DSLكولكش���ين

الزمان والمكان ،وس���تقوم إدارة المعرض

إطار برنامج عمل محدد لمدة  3سنوات.

والهيئ���ة الثقافي���ة الوطني���ة الكويتي���ة،

ومجموع���ة

و

بجم���ع أكث���ر م���ن  40م���ن المتخصصي���ن

وسيتم في أيضا المعرض مناقشة رعاية

والمتحف الوطني لس���نغافورة ،ومؤسسه

 Khora Contemporaryبالش���راكة م���ع

الفنون لتمكين التنمية الثقافية في العالم

س�ل�امة بنت حمدان آل نهيان ،ومؤسس���ة

برنامج  VIVE ARTSو Vastariوالمعرض

العربي ،ودور التنمية الثقافية والتعليمية

عبد المحس���ن القطان ،ومؤسس���ة كريمر،

الوطني في لندن.

تصلح للمنزل العصري.

خاصة الختي���ار وتقييم المع���رض مكونة

ويركز معرض هذا العام على اإلرث الفني

من  4شخصيات بارزة”.

الغن���ي للبحري���ن ويق���دم للزائري���ن تجربة

م���ن جانبه���ا ،أش���ارت مدي���رة مع���رض فن

ف���ي الثقاف���ة والتكنولوجي���ا م���ن  20بلدا،

فري���دة م���ن نوعها من خ�ل�ال “ركن الواقع

البحري���ن عب���ر الح���دود كانيكا س���ابروال،

وأضاف���ت “يش���رفنا أن نقي���م ش���راكة م���ع
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المس���تخدم @yousif_bin_bader
إن عم���ال الش���ركات النفطي���ة ه���م
ث���روة البل���د ،إذ يعمل���ون عل���ى رف���ع

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

واستمرارية اإلنتاج النفطي والدخل
االقتصادي لمملكتنا البحرين.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

طغت في مواقع التواصل االجتماعي أخبار فستان زفاف ارتدته النجمة نيكول سابا ،في
نهاية عرض األزياء الخاص بـ المصمم المصري هاني البحيري ،والمثير أن الفستان مصمم
بالكامل من األلماس ،وبلغت تكلفته  200مليون جنيه مصري ،أو ما يقرب من  10ماليين
يورو .وتراوحت تعليقات المتابعين بين اإلعجاب بالتصميم وبين انتقادات لثمنه الهائل.

تهديد بتفجير المقر
الرئيس لـ “فيسبوك”
أخلت الش���رطة األميركية المقر الرئيس لش���ركة “فيس���بوك” بعد ورود بالغ يفيد
بوج���ود قنبل���ة .ونقل���ت ش���بكة “س���ي إن إن” ع���ن ش���رطة مينل���و بارك ف���ي والية
كاليفورني���ا ،قوله���ا إنه���ا تلق���ت تهديدا بوجود قنبل���ة في مجمع مينل���و بارك الذي
يحت���وي عل���ى المبنى الرئيس���ي لش���ركة فيس���بوك .وهرع���ت الش���رطة إلى إخالء
المبن���ى م���ن الموظفين؛ للبح���ث عن أي أدوات أو طرود مش���بوهة إليقاف الخطر
المحتمل على المكان .وأوضحت الشرطة ،في وقت الحق ،أنه تبين خلو المبنى
من أي ش���بهات بعد التفتيش ،وهو األمر الذي أكدته فيس���بوك بعدها ،وقالت إن
جميع الموظفين واألماكن في المجمع في أمان.
وص���رح الناطق باس���م “فيس���بوك” بأن الش���ركة “تعمل بش���كل جيد مع الس���لطات
للتحقيق في مصدر هذه التهديدات ،كما تعمل على مراقبة الوضع عن كثب”.
يش���ار إل���ى أن تل���ك الواقعة هي األولى من نوعها بالنس���بة للش���ركة ،لكن يبدو أن
مصدر التهديدات جاء بس���بب أشخاص لديهم مشاكل مع فيسبوك ،خصوصا أن
األمر انتهى دون ظهور أي دليل.
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